
ਨਿਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਂ 
 

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਂ ਿ ੂੰ  ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜ ੋਈਆਈਪੀਐਲ/ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਭਨਵੱਖ ਨਵੱਚ ਸਾਰੇ ਮੌਜ ਦਾ 
ਪੀਪੀਆਈਸ ਤੇ ਲਾਗ  ਹੋਣਗ ੇਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗ ੇI 
 
ਆਮ ਨਿਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਂ 
 

ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਬਾਅਦ ਨਵੱਚ "ਨਿਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਂ" ਵਜੋਂ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਪੀਪੀਆਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਇਸਿ ੂੰ  ਸਨਹਮਤ ਕਰਿ ਅਤ ੇਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿ ਦੀ 
ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ I  
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਵੱਚ ਹੇਠਾਂ ਨਦੱਤ ੇਗਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਰਾ ਨਿਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਂ ਹਿ ਜੋ ਪੀਪੀਆਈਸ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨਵਚ ਗਾਹਕ ਅਤ ੇ

ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ / ਈਆਈਪੀਐਲ ਨਵਚਕਾਰ ਸਮੱੁਚਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤ ੇ/ ਜਾਂ ਨਵਵਸਥਾ ਿ ੂੰ  ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਿ I ਜੋ ਨਕ ਯੈੈੱਸ 
ਬੈਂਕ/ਈਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਨਵਧੀ ਅਿੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ I 
ਨਕਸੇ ਵੀ ਪੀਪੀਆਈ ਿ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਸਾਈਿ-ਅੱਪ ਪਰਨਕਨਰਆ ਪ ਰੀ ਕਰ ਕੇ, ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਇੱਥ ੇਨਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤ ੇ

ਸ਼ਰਤਾਂ ਿ ੂੰ  ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਾ, ਸਮਝਣਾ ਅਤ ੇਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਾ ਪਵੇਗਾI ਤੁਸੀਂ ਇੱਥ ੇਨਜ਼ਕਰ ਕੀਤ ੇਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਂ 
ਿਾਲ ਸਨਹਮਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਨਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੂੰ ਸ਼ੋਨਧਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ I 
 

I. ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ 
 

ਇਹਿਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਲਟ ਇਰਾਦਾ ਨਦਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ ਜਾਂ ਸੂੰਦਰਭ ਦੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਿ ਦੀ 
ਜ਼ਰ ਰਤ ਿਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ ੂੰ ਜੀਕਰਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਨਰਭਾਨਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿ: (i) ਕੁਟੇਸ਼ਿਾਂ ਅਤ ੇ / ਜਾਂ 
ਬਰੈਕਟ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥ ਹਿ ਜੋ ਇਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਿ ਅਤ ੇ(ii) ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਵੱਚ ਇਹਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਇੱਥ ੇਨਦੱਤੇ 
ਗਏ ਅਰਥ ਹੋਣਗ:ੇ 

 

a) “ਅਕਾਉਂਟ" ਦਾ ਭਾਵ ਪੀਪੀਆਈ' ਤੇ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਵੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਿਾਲ 

ਅਨਜਹੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਿੀ ਕਰਿ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀਸੁ਼ਦਾ ਖਾਤਾ I 
b) "ਨਬਜਿਸ ਡੇ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਪਬਨਲਕ ਹਾਲੀਡ ੇਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਦਿ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜ ੋ ਨਕ 

ਿੈਗੋਸੀਏਬਲ ਇੂੰਸਟੂਮੈਂਟ ਐਕਟ 1881 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਨਹਤ ਪਨਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਦਿ ਬੈਂਕਾਂ 
ਿ ੂੰ  ਬੈਂਨਕੂੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖੱੁਲਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ I 

c) "ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਫਾਰਮ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਪਰਸਤਾਵ ਗਾਹਕ ਿ ੂੰ    ਈਆਈਪੀਐਲ/ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ 

ਦੁਆਰਾ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵੇਰਵੇ, ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤ ੇਅਦਾਨਰਆਂ 
ਿਾਲ ਪਰੀਪੇਡ ਕਾਰਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੀਪੇਡ ਕਾਰਡ ਿਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਗਾਹਕ 

ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ I 



d) "ਖਰਚੇ" ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਪੀਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ 

/ਈਆਈਪੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਵਸ ਲੇ ਗਏ ਖਰਚੇ I 
e) "ਗਰਾਹਕ" ਜਾਂ "ਧਾਰਕ" ਜਾਂ "ਤੁਸੀਂ" ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਕ ਕੋਈ  ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਨਜਸ ਿ ੂੰ  ਪੀਪੀਆਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਗਆ 

ਹੈ ਅਤੇ ਜ ੋਅਨਜਹੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਵਚ ਜਮਹਾਂ ਹੋਏ ਮੱੁਲ ਦੇ ਨਵਰੱੁਧ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਨਧਕਾਰਤ ਹੈ I 
f) "ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਈਆਈਪੀਐਲ/ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ 

ਜੋ ਨਕ ਗਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ, ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨਵਚ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 
ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਿ I 

g) "ਈਡੀਸੀ" ਜਾਂ "ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਡਾਟਾ ਕੈਪਚਰ" ਮਸ਼ੀਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਟਰਮੀਿਲ, ਨਪਰੂੰ ਟਰ, ਹੋਰ 

ਪੈਰੀਨਫਰਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਅਤ ੇਲੋੜ੍ੀਂਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਜਸ ਤੇ ਪੀਪੀਆਈ ਸਵਾਈਪ ਜਾਂ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ ਸੁ਼ਰ  ਕਰਿ 

ਲਈ ਵਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ I 
h) "ਇੂੰਟਰਿੈਟ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵ"ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕ ਦੁਆਰਾ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ / ਈਆਈਪੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ 

ਨਗਆ ਇੱਕ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਰਮਾਨਣਕਤਾ ਤੇ ਇੂੰਟਰਿੈਟ ਉੱਤੇ ਪੀਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਿ ੂੰ  ਗਰਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਮਿਜ਼ ਰੀ ਨਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ I 

i) "ਕੇਵਾਈਸੀ" ਦਾ ਅਰਥ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਰਾਹਕ ਿ ੂੰ  ਪਨਹਚਾਿਣਾ ਜੋ ਨਕ ਨਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੂੰਡੀਆ 

ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰੈਗ ਲੇਸ਼ਿਾਂ ਅਿੁਸਾਰ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤ ੇਤਸਦੀਕ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ 

/ ਈਆਈਪੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਿ I 
j) "ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤੀਆਂ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਕ ਅਨਜਹੇ ਭੌਨਤਕ ਅਦਾਰੇ (ਸਟੋਰ, ਦੁਕਾਿਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ, ਆਨਦ 

ਸਮੇਤ) ਅਤ ੇਵਰਚੁਅਲ ਸਟੋਰ (ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਕਸਮ ਦੇ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਫਾਰਮ ਜੋ ਨਕ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਹਿ ਪਰ ਈ-

ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਨਡਜੀਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ , ਆਨਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਿਹੀਂ ਹਿ) ਭਾਰਤ ਨਵਚ ਸਨਥਤ, ਪੀਪੀਆਈ 

ਿ ੂੰ  ਪਰਵਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਈਆਈਪੀਐਲ (ਜਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਐਗਗੇਟਰ / ਭੁਗਤਾਿ ਗੇਟਵੇ  ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵਸੇ਼ਸ਼ 

ਇਕਰਾਰਿਾਮਾ ਹੈ ) ਪੀਪੀਆਈ ਿ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿ ਲਈ I 
k) "ਭੁਗਤਾਿ ਚੈਿਲ" ਦਾ ਅਰਥ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਿ ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਈਡੀਸੀ/ਪੀਓਏਸ ਟਰਨਮਿਲ 

/ ਨਕਓਸਕ / ਇੂੰਟਰਿੈਟ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ / ਮੋਬਾਈਲ ਆਧਾਨਰਤ ਭੁਗਤਾਿ ਅਤ ੇਕਈ ਹੋਰ ਢੂੰਗ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹਿ ਜ ੋਨਕ 

ਯੇਸ ਬੈਂਕ / ਈਆਈਪੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਸਰਫ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-

ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਿ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਨਮਤ ਿਹੀਂ ਹਿ I 
l) "ਨਿੈੱਜੀ ਪਛਾਣ ਿੂੰ ਬਰ (ਨਪਿ)" ਇੱਕ ਸੂੰ ਨਖਆਤਨਮਕ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ ਜ ੋਯੈਸ ਬੈਂਕ/ਈਆਈਪੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ 

ਿ ੂੰ  ਪਰਦਾਿ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ I 
m) "ਪੀਓਏਸ" ਜਾਂ "ਪੁਆਇੂੰਟ ਆਫ ਸੇਲ" ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਟਰਮੀਿਲ ਹਿ ਜ ੋ  ਭਾਰਤ ਨਵਚ ਵਪਾਰਕ 

ਸਥਾਪਿਾਵ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਿ ਨਜਸ ਤੇ ਗਾਹਕ ਪੀਪੀਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ I 
n) "ਪੀਪੀਆਈ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕ ਪਰੀਪੇਡ -ਅਦਾਇਗੀਸੁ਼ਦਾ ਯੂੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਿਜ਼ ਨਵਚ ਪਨਰਭਾਨਸ਼ਤ 

ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੀਪੀਆਈ ਨਵਚ ਜਮਹਾਂ ਹੋਏ ਮੱੁਲ ਦੇ ਨਵਰੱੁਧ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਨਦੂੰ ਦਾ ਹੈ I 
o) "ਪਰੋਗਰਾਮ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਏਡਿੈੈੱਰੇਡ - ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜ ੋ ਈਆਈਪੀਐਲ ਅਤ ੇਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ 

ਨਵਚਕਾਰ ਲਾਗ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨਵਚ ਪਨਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ I 



p) "ਨਿਯਮਾਂ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨਵਚ ਅਦਾਇਗੀਸੁ਼ਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਯੂੰਤਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤ ੇਸਮੇਂ ਤੇ  ਦੇ  

ਸ਼ੋਨਧਤ ਕਰਿ ਲਈ ਨਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨਿਰਦੇਸ਼, 

ਸਰਕ ਲਰ, ਸ ਚਿਾਵਾਂ, ਨਿਯਮ, ਨਦਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਨਿਯਮ ਆਨਦ ਹਿ I 
q) "ਖਰਨਚਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸ ਚੀ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੀਸ ਜਾਂ ਖਰਨਚਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਜੋ ਯੇਸ ਬੈਂਕ / ਈਆਈਪੀਐਲ 

ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਰਦਰਨਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਿ I 
r) "ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ" ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਕਸੇ ਵੀ ਗਰਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਪੀਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ I 
s) "ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਕ ਈਪੀਆਈਐਲ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ, ਸਥਾਨਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇ ਬਣਾਈ ਗਈ 

ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਜੋ ਨਕ ਇਸ ਯ ਆਰਐਲ: www.edenred.co.in ਤੇ ਹੈ ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲੀ 
ਕੀਤੀ ਸਕਦੀ ਹੈ I 

t) "ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨਲਮਨਟਡ, ਕੂੰਪਿੀ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਅਰਥ ਨਵਚ ਇਕ ਬੈਂਨਕੂੰਗ ਕੂੰਪਿੀ ਅਤ ੇ

ਬੈਂਨਕੂੰਗ ਰੈਗ ਲੇਸ਼ਿ ਐਕਟ, 1949 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਿ 5 (ਸੀ) ਦੇ ਭਾਵ ਨਵਚ ਇਕ ਬੈਂਨਕੂੰਗ ਕੂੰ ਪਿੀ ਹੈ, ਨਜਸਦਾ 
ਰਨਜਸਟਰਡ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਨਹਰ  ਸੈਂਟਰ, 9 ਵੀਂ ਮੂੰ ਨਜ਼ਲ,ਨਡਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੂੰਡੀਆ, ਡਾ. ਏ ਬੀ ਰੋਡ, ਵੋਰਲੀ, 
ਮੁੂੰ ਬਈ 400018 I 

u) "ਈਪੀਆਈਐਲ" ਦਾ ਅਰਥ ਐਡਿਰੇਡ (ਇੂੰਡੀਆ) ਪਰਾਈਵੇਟ ਨਲਮਨਟਡ ਜੋ ਕੂੰਪਿੀ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਅਰਥਾਂ 
ਨਵਚ ਇਕ ਕੂੰਪਿੀ ਹੈ ਨਜਸ ਦਾ ਰਨਜਸਟਰ ਹੋਇਆ ਦਫਤਰ ਦ ਜਾ ਫਲੋਰ, ਰਾਧਾਨਕਰਸ਼ਿ ਹਾਊਸ, ਮਜੀਵੈਦ ਨਪੂੰ ਡ 

ਰੋਡ, ਮਜੀਵੈਡ,ੇ ਥਾਣ ੇ(ਵੈਸਟ) - 400 601 ਨਵੱਚ ਸਨਥਤ ਹੈ I 
II. ਨਿਆਨਿਆਿਾਂ 
 

ਇਹਿਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਂ ਨਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਕ ਨਵਰੋਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਿਾ ਹੋਣ: 

a) "ਸੂੰ ਸੋ਼ਧਿ" ਦਾ ਹਵਾਲੇ ਨਵਚ ਬਦਲਾਵ, ਿਵੀਿੀਕਰਣ ਕਰਿ, ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਪੁਿਰ ਪਨਰਭਾਨਸ਼ਤ ਅਤੇ "ਸੂੰ ਸੋ਼ਨਧਤ" ਦਾ 
ਨਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੈ 

b) "ਪਰਮਾਨਣਕਤਾ" ਜਾਂ "ਪਰਵਾਿਗੀ" ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਅਨਧਕਾਰ, ਸਨਹਮਤੀ, ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਪਰਵਾਿਗੀ, ਅਿੁਮਤੀ, ਸੂੰਕਲਪ, 

ਲਾਇਸੈਂਸ, ਛੋਟ, ਫਾਈਨਲੂੰ ਗ ਅਤ ੇਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ 

c) "ਕਾਿ ੂੰ ਿ" ਨਵੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸੂੰ ਨਵਧਾਿ, ਕਾਿ ੂੰ ਿ, ਕਾਿ ੂੰ ਿ, ਨਿਯਮ, ਨਵਨਿਯਮ, ਆਰਡੀਿੈਂ ਸ, ਨਿਰਣੇ, ਆਦੇਸ਼, ਫ਼ਰਮਾਿ, 

ਪਰਮਾਨਣਕਤਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਕਾਨਸ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਨਦਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਲੋੜ੍ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਕ ਨਜਸ ਨਵਚ ਕਾਿ ੂੰ ਿ ਦੀ ਮਜ਼ਬ ਤੀ, 
ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਦਰੜ੍ਹਤਾ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਥਾਨਰਟੀ ਵਲੋਂ  ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ 

d) "ਫੋਰਸ ਮੈਜੈਰਊਂਟ ਈਵੈਂਟ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਿ ਕਰਕੇ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਦੇ ਵਾਜਬ ਨਿਯੂੰ ਤਰਣ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਨਬਿਾਂ ਨਕਸੇ ਸੂੰਚਾਰ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਉਲੂੰ ਘਣਾ, ਜਾਂ ਪਰਨਕਨਰਆ ਜਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਨਡਨਲਵਰੀ ਨਵਧੀ, 
ਅਸਨਥਰਤਾ, ਅੱਗ, ਹੜ੍ਹ, ਨਵਸਫੋਟ, ਭਗਵਾਿ ਦੇ ਕੂੰਮ, ਿਾਗਨਰਕ ਘੁਸਪੈਠ, ਹੜ੍ਤਾਲ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਨਕਸਮ ਦੀ ਉਦਯੋਨਗਕ 

ਕਾਰਵਾਈ, ਦੂੰਗੇ, ਬਗਾਵਤ, ਜੂੰਗ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੂੰਮ ਕਾਜ, ਕੂੰ ਨਪਊਟਰ ਹੈਨਕੂੰਗ, ਅਣਅਨਧਕਾਰਤ ਕੂੰ ਨਪਊਟਰ ਡਾਟਾ ਅਤ ੇ

ਸਟੋਰੇਜ ਨਡਵਾਈਨਸਸ, ਕੂੰ ਨਪਊਟਰ ਕਰੈਸ਼ਾਂ, ਕੂੰ ਨਪਊਟਰ ਨਵੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰਮੀਿਲ ਜਾਂ ਨਸਸਟਮ ਨਕਸੇ ਵੀ 
ਖਤਰਿਾਕ ਵਾਇਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਭਾਨਵਤ ਕਮਪੁਟਰ, ਨਵਿਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਭਰਸ਼ਟ ਕੋਡ ਜਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਮਕੈਿੀਕਲ ਜਾਂ 

http://www.edenred.co.in/


ਤਕਿੀਕੀ ਗਲਤੀ / ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਬੂੰਦ ਹੋਣ, ਿੁਕਸ ਜਾਂ ਦ ਰ ਸੂੰਚਾਰ ਨਵਚ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਿਾਲ ਪਰਭਾਨਵਤ ਹੋ 

ਰਹੇ ਹਿ  
e) ਇਕਵਚਿ ਨਵੱਚ ਬਹੁਵਚਿ ਅਤ ੇਉਲਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ; 

f) ਇਿਹ ਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਂ ਨਵਚਲੇ ਨਸਰਲੇਖਾਂ ਿ ੂੰ  ਨਸਰਫ਼ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; 

g) ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੂੰਦਰਭ "ਸ਼ਾਮਲ" ਜਾਂ "ਸ਼ਾਨਮਲ ਹੋ ਰਹੇ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਬਿਾਂ ਸਮਨਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; 

h) ਨਲੂੰ ਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਵੱਚ ਿਾਰੀ, ਿਰ ਅਤੇ ਿਸਲੀ ਨਲੂੰ ਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ 

i) ਨਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਤੋਂ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਮਿਜ਼ ਰੀਆਂ, ਮਿਜ਼ ਰੀਆ,ਂ ਸਨਹਮਤੀ 
ਜਾਂ ਸਵੀਨਕਰਤੀ ਲਈ, ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਦੀ ਪਰਵਾਿਗੀ, ਸਨਹਮਤੀ ਜਾਂ ਪਰਵਾਿਗੀ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਨਲਖਤੀ 
ਪਰਵਾਿਗੀ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋਵੇਗੀ; ਅਤੇ 

j) ਨਕਸੇ ਵੀ ਘਟਿਾ, ਮੌਜ ਦਗੀ, ਹਾਲਾਤ, ਬਦਲਾਵ, ਤੱਥ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦਸਤਾਵਜੇ਼, ਅਨਧਕਾਰ, ਕਾਰਵਾਈ, 

ਕਾਰਵਾਈ, ਭੁੱ ਲ, ਦਾਅਨਵਆ ਂਸਮੇਤ ਨਕਸ ੇਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਭਰਪ ਰਤਾ ਦ ੇਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨਵੱਚ ਯੇਸ ਬੈਂਕ / ਈਪੀਆਈਐਲ 

ਅਤੇ ਗਰਾਹਕ ਨਵਚਕਾਰ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਸਨਹਮਤੀ ਜਾਂ ਝਗੜ੍ੇ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵਚ ਉਲੂੰ ਘਣਾ, ਨਡਫਾਲਟ ਜਾਂ ਹ ੋਸਕਦਾ 
ਹ,ੈ ਯੀਸ ਬੈਂਕ / ਈਪੀਆਈਐਲ ਦੀ ਰਾਏ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਅਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਹਕ ਿਾਲ 

ਜੁੜ੍ਵਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
 

III. ਪੀਪੀਆਈ ਿ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿਾ 
 

a) ਪੀਪੀਆਈ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ / ਈਪੀਆਈਐਲਦੀ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇਗੀ 
b) ਪੀਪੀਆਈ ਨਸਰਫ ਭਾਰਤ ਦ ੇ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨਵਚ ਟਰਾੂੰਸਕਸ਼ਿ ਲਈ ਹੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ. 

ਪੀਪੀਆਈ ਭਾਰਤ ਦ ੇਇਲਾਕੇ ਦ ੇਬਾਹਰ ਜਾਂ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਵੱਚ ਦਰਜ ਨਕਸ ੇਵੀ ਸੂੰਚਾਰ ਲਈ ਿਹੀਂ ਵਰਨਤਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ 
c) ਗਾਹਕ ਿ ੂੰ  ਪੀਪੀਆਈ ਦ ੇਉਲਟ ਪਾਸ ੇ (ਜ ੇਪੀਪੀਆਈ ਕਾਰਡ ਦ ੇਰ ਪ ਨਵਚ ਹੈ) ਤੁਰੂੰ ਤ ਇਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਤ ੇ

ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗ.ੇ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਗਾਹਕ ਿ ੂੰ  ਨਬਿਾਂ ਨਕਸੇ ਿੋਨਟਸ ਜਾਂ ਸ ਚਿਾ ਦ ੇਬਗੈਰ 

ਹਸਤਾਖਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜ ਦਗੀ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸੂੰਚਾਰ ਿ ੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਿ ਦਾ ਹੱਕ 

ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹ ੈ

d) ਪੀਪੀਆਈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਵਚ ਨਕਸ ੇਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਨਧਰ ਿ ੂੰ  ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. 
e) ਯੇਸ ਬੈਂਕ / ਈਪੀਆਈਐਲ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੀਪੀਆਈ ਨਵਚ ਰੱਖੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸੂੰਤੁਲਿ ਤੇ ਨਕਸੇ ਨਵਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ 

ਲਈ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. 
 

f) ਗਰਾਹਕ ਸਨਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਨਪਿ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਵਚ, ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸੇ 

ਨਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਨਧਰ ਿ ੂੰ  ਿਹੀਂ ਦਨਸਆ ਜਾਵੇਗਾ I ਗਾਹਕ, ਪੀਪੀਆਈ ਦੇ ਅਨਜਹੇ 

ਅਣਅਨਧਕਾਰਤ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤ ੇ / ਜਾਂ ਪੀਪੀਆਈ ਦੇ ਅਣਅਨਧਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਤੀਨਜਆ ਂਲਈ ਪ ਰੀ 
ਨਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਅਤ ੇਨਜੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ I ਗਾਹਕ ਪੀਪੀਆਈ ਦੇ ਅਣਅਨਧਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇ/ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਿੁਕਸਾਿ 

ਦੇ ਨਸੱਧੇ ਜਾਂ ਅਨਸੱਧੇ ਯੇਸ ਬੈਂਕ / ਈਪੀਆਈਐਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੇਸ 



ਬੈਂਕ / ਈਪੀਆਈਐਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ  ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ I ਜੇ ਗਾਹਕ ਨਪਿ ਭੁੱ ਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਆ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਿ ੂੰ  ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਮੋਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ ੋਨਕ 

ਈਪੀਆਈਐਲ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ I 
g) ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਗਾਹਕ ਿ ੂੰ  ਸ ਨਚਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਿ ੂੰ  ਰਨਜਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਿੂੰ ਬਰ ਤੇ 

ਏਸਏਮਏਸ ਰਾਹੀਂ ਪੀਪੀਆਈ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ 45 ਨਦਿ ਪਨਹਲਾਂ ਸ ਨਚਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਾਗ  
ਰੈਗ ਲੇਸ਼ਿਾਂ ਨਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਿੁਸਾਰ ਬਦਲਾਵ ਿ ੂੰ  ਸ ਨਚਤ ਕਰੇਗਾ I ਗਰਾਹਕ ਿ ੂੰ  ਪੀਪੀਆਈ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ 
ਪਨਹਲਾਂ ਪੀਪੀਆਈ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱੁਚੇ ਕਰੈਨਡਟ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ I ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਵੈਧਤਾ 
ਦੀ ਨਮਆਦ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪੀਪੀਆਈ'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰੈਨਡਟ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਪੀਪੀਆਈ 

ਦੇ ਿਨਵਆਉਣ ਲਈ ਯੇਸ ਬੈਂਕ / ਈਪੀਆਈਐਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ I ਜੇਕਰ ਇਕ ਖਾਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਗਾਹਕ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਕੋਲ ਿਹੀਂ ਪਹੁੂੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀਪੀਆਈ'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਬਾਕੀ ਬਚ ੇਬਕਾਇਆ 

ਿ ੂੰ  ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਿਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਲਈ ਫੂੰ ਡ ਨਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ I 
h) ਗਾਹਕ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਨਵੱਚ ਕੀਤ ੇਹੋਏ ਹਰੇਕ ਟਰਾਂਸੈਕਸ਼ਿ ਨਵੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਖਰਨਚਆ ਂਦੀਆਂ ਸਨਲੱਪਾਂ 

'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗਾ I ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਗਾਹਕ ਿ ੂੰ  ਚਾਰਜ ਸਨਲੱਪ ਜਾਂ 
ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ ਸਨਲੱਪਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆ ਂਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ I ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਅਨਜਹੀ ਕੋਈ ਬੇਿਤੀ ਯੈੈੱਸ 
ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਦੀ ਨਵਧੀ ਅਿੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤ ੇਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਿਤੀ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ 

ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ 40 ਵੇਂ (45) ਵਪਾਰਕ ਨਦਿ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ I ਗਰਾਹਕ ਸਨਹਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਨਕ ਯੇਸ ਬੈਂਕ / ਈਪੀਆਈਐਲ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ ਸਨਲੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧ  ਲਾਗਤ ਜਾਂ 
ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ I 

i) ਨਕਸੇ ਵੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨਵਚ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਲਾਗ਼ ਗਾਹਕ 

ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤੀ ਿਾਲ ਨਸੱਧਾ ਸੈਟਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ I ਯੇਸ ਬੈਂਕ / ਈਪੀਆਈਐਲ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਾ 
ਦੇ ਨਕਸੇ ਨਹੱਸੇ ਜਾਂ ਖਾਨਤਆਂ ਲਈ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨਵਚ ਉਿਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖਰਨਚਆਂ ਜਾਂ ਖਰਚੇ 
ਲਈ ਨਸੱਧੇ ਜਾਂ ਅਨਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਹੋਣਗੇ I 

j) ਨਡਵਾਈਸ ਨਵੱਚ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਸੂੰਚਾਰ ਨਲੂੰ ਕ ਦੇ ਕਾਰਿ ਨਕਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਅਦਾਰ ੇਦ ੇਸਾਰੇ ਨਰਫੂੰ ਡ ਅਤੇ 
ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦਸਤੀ ਤੌਰ ਤ ੇਸੂੰਸਾਨਧਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਯੈੈੱਸ/ਈਪੀਆਈਐਲ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗ  
ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅੂੰਦਰ ਿੀ ਿੀਤੀ ਦ ੇਅਿੁਸਾਰ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਦੁਆਰਾ 
ਪਰਮਾਨਣਤ ਤਸਦੀਕ ਦ ੇਬਾਅਦ ਖਾਤੇ ਿ ੂੰ  ਜਮਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ I ਗਰਾਹਕ ਸਨਹਮਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈਨਕ ਯੀਸ 

ਬੈਂਕ / ਈਪੀਆਈਐਲ ਦੁਆਰਾ ਨਵਚਾਰ ਅਧੀਿ ਨਕਸ ੇਵੀ ਨਵਵਾਨਦਤ ਰਕਮ ਿ ੂੰ  ਨਧਆਿ ਨਵੱਚ ਰੱਖੇ 
ਨਬਿਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਟਰਾਂਜਕੈਸ਼ਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਅਕਾਉਂਟ ਨਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰੈਨਡਟ ਬੈਲੈਂਸ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਹੀ 
ਮਾਿਤਾ ਜਾਂ ਸਿਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ I ਗਰਾਹਕ ਅਕਾਉਂਟ ਨਵਚ ਅਢੁਕਵੇਂ ਫੂੰਡਾਂ ਦ ੇਿਤੀਜ ੇਵਜੋਂ 
ਭੁਗਤਾਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦ ੇਕਾਰਿ ਹੋਏ ਨਕਸ ੇਵੀ ਿੁਕਸਾਿ ਲਈ  ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ਈਪੀਆਈਐਲ 
ਦ ੇਨਖਲਾਫ ਕੋਈ ਹਾਿੀਪ ਰਤੀ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ I  ਗਰਾਹਕ ਸਨਹਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ 
ਈਪੀਆਈਐਲ ਦੇ ਹੋਏ ਿੁਕਸਾਿ ਿ ੂੰ  ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਗਰਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਨਸੱਧੇ ਰਕਮ ਿ ੂੰ  ਕੱਟਣ ਦਾ 
ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ I 



k) ਪੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨਵਚ ਗਾਹਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੂੰਗੇ ਨਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਿਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਿ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ. ਗਾਹਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜ ਦ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਲੂੰ ਘਣ ਨਵੱਚ ਪੀਪੀਆਈ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਿ ੂੰ ਿੀ ਜਾਂ 
ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ ਰੀ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ I 

l) ਗਾਹਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਾਲ ਸਨਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਾਮਾਿ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਲਈ 

ਪੀਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਾਿ ੂੰ ਿ ਦੇ ਤਨਹਤ ਗ਼ੈਰਕਾਿ ੂੰ ਿੀ ਹਿ I ਪੀਪੀਆਈ ਿ ੂੰ  ਵਰਨਜਤ ਜਾਂ 
ਗੈਰ ਕਾਿ ੂੰ ਿੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਲਾਟਰੀ ਨਟਕਟਾਂ, ਪਾਬੂੰ ਦੀਸੁ਼ਦਾ ਜਾਂ ਮਿਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਗਜ਼ੀਿਾਂ, 
ਸਵੀਪਸਟੈਕਾਂ ਨਵਚ ਨਹੱਸਾ ਲੈਣ, ਨਬੱਟਕੋਇਿਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਕਾਲ ਬੈਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਆਨਦ ਦੀ ਖਰੀਦ 

ਕਰਿ ਲਈ ਿਹੀਂ ਵਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ I 
m) ਈਪੀਆਈਐਲ / ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨਕਸੇ ਵੀ ਿੁਕਸਾਿ, ਘਾਟ ੇਦੀ ਨਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਗਾਹਕ ਿਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧ, 

ਮਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤੀ ਤੇ ਪੀਪੀਆਈ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਜਾਂ ਪੀਪੀਆਈ ਿ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹਿ I 
n) ਗਾਹਕ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ ਸਨਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਨਕ ਜੇਕਰ ਪੀਪੀਆਈ'ਤੇ ਇਕ (1) ਸਾਲ ਤਕ 

ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ ਿਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀਪੀਆਈ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਗਰਾਹਕ ਿ ੂੰ  ਿੋਨਟਸ ਭੇਜਣ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੇਸ ਬੈਂਕ / ਈਪੀਆਈਐਲ ਦੁਆਰਾ ਬੂੰਦ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ I ਪੀਪੀਆਈ ਿ ੂੰ  ਕੇਵਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਿ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੇਸ ਬੈਂਕ /ਈਪੀਆਈਐਲ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ੍ ਤੋਂ ਚਾਲ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ 
ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ I 

o) ਗਾਹਕ ਪੀਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸੈਕਸ਼ਿਾਂ ਲਈ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਤੋਂ 
ਏਸਏਮਏਸ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਅਲਰਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ I ਯੇਸ ਬੈਂਕ /ਈਪੀਆਈਐਲ ਡੈਨਬਟ 

ਅਤ ੇਕਰੈਨਡਟ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿਾਂ, ਪੀਪੀਆਈ ਨਵਚ ਜਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਰਾਹਕ ਿ ੂੰ  ਏਸਏਮਏਸ 

ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੇਤਾਵਿੀਆ ਂਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ I 
p) ਗਾਹਕ ਸਨਹਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਆਪਣੇ ਨਵਵੇਕ ਤੇ  ਬਾਹਰੀ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਏਜੂੰ ਟ 

ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸਬੂੰ ਧ ਨਵੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਜ ਰੀ ਲੋੜ੍ ਅਿੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ I 
q) ਗਾਹਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਯੇਸ ਬੈਂਕ / ਈਪੀਆਈਐਲ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ ਗਏ 

ਸਵਾਲਾਂ ("ਆਮ ਪੱੁਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ") ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ I 
IV. ਉਲੂੰ ਘਣਾ 
 

a) ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਇਹਿਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤ ੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵਚ, ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ 
ਈਪੀਆਈਐਲ ਕੋਲ PIP ਿ ੂੰ  ਤੁਰੂੰ ਤ ਰੱਦ ਕਰਿ ਜਾਂ ਬੂੰਦ ਕਰਿ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕਲਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ,ਗਰਾਹਕ 

ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਦੇ ਨਖਲਾਫ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ, ਮੂੰਗ ਜਾਂ ਨਵਵਾਦ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ I 
b) ਗਾਹਕ ਗੈਰਕਾਿ ੂੰ ਿੀ ਿੁਕਸਾਿ, ਕਲੇਮ, ਜੁਰਮਾਿਾ, ਲਾਗਤ, ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਖਰਨਚਆਂ (ਕਾਿ ੂੰ ਿੀ ਸਲਾਹ ਫੀਸਾਂ 

ਸਮੇਤ) ਦੇ ਨਖਲਾਫ ਯੇਸ ਬੈਂਕ / ਈਪੀਆਈਐਲ ਿ ੂੰ  ਨਸੱਧੇ ਜਾਂ ਅਨਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿੁਕਸਾਿ ਿਾ ਪਹੁੂੰਚਾਉਣ ਲਈ 

ਸਨਹਮਤ ਹੈ  ਨਜਸ ਨਵਚ ਇੱਥ ੇਮੌਜ ਦ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ I 
 

 



V. ਅਿਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ 
 

a) ਪੀਪੀਆਈ 'ਤੇ ਛਪੀ ਹੋਈ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤਕ ਪੀਪੀਆਈ ਯੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ I  
b) ਗਾਹਕ ਸਨਹਮਤੀ ਨਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਸ ਦੀ ਨਮਆਦ ਪੱੁਗਣ ਤੇ ਪੀਪੀਆਈ ਿ ੂੰ  ਿਸ਼ਟ ਕਰਿ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ  
c) ਗਰਾਹਕ ਸਨਹਮਤੀ ਨਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਨਕ ਪੀਪੀਆਈ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੋਿਾ ਕੱਟ ਕੇ, ਹੋਲੋਗਰਾਮ ਅਤ ੇਚੁੂੰ ਬਕੀ 

ਪੱਟੀ ਿ ੂੰ  ਕੱਟ ਕੇ ਯੇਸ ਬੈਂਕ / ਈਪੀਆਈਐਲ  ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ I 
ਗਰਾਹਕ ਸਨਹਮਤ ਹੈ ਨਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਿ ੂੰ  ਨਧਆਿ ਿਾ ਦੇਵੇ ਨਕ ਕੀ ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਪੀਪੀਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ 

ਪੀਪੀਆਈ ਿ ੂੰ  ਤਬਾਹ ਕਰਿ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਰਾਹਕ ਆਪਣੇ ਪੀਪੀਆਈ ਦੀ ਨਮਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 
ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਪੀਪੀਆਈ'ਤੇ ਹੋਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਲਈ ਨਜੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ I 

d) ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਆਪਣੇ ਪ ਰੇ ਨਵਵੇਕ ਿਾਲ ਪੀਪੀਆਈ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ: 
 ਗਾਹਕ ਿ ੂੰ  ਦੀਵਾਲੀਆ ਘੋਨਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵੱਚ 

 ਗਾਹਕ ਇਹਿਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਿ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ 
ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ. 

 ਭਾਰਤ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਰੈਗ ਲੇਟਰੀ ਜਾਂ ਸੂੰ ਨਵਧਾਿਕ ਅਥਾਨਰਟੀ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੂੰ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 
ਨਕਸੇ ਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਗਰਾਹਕ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੂੰ ਦੀ. 

 ਜੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਿ ੂੰ  ਲਾਗ  ਕਾਿ ੂੰ ਿ ਅਤ ੇਰੈਗ ਲੇਸ਼ਿਾਂ ਦੇ ਤਨਹਤ ਗੈਰ ਕਾਿ ੂੰ ਿੀ ਮੂੰ ਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

 ਪਰੋਗਰਾਮ ਿ ੂੰ  ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

e) ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਆਪਣੇ ਨਵਵੇਕ ਤੇ ਅਥਾਨਰਟੀ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੀਪੀਆਈ  ਨਵਚ ਨਵਸੇ਼ਸ਼ 

ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਿ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤ ੇ/ ਜਾਂ ਪੀਪੀਆਈ ਿ ੂੰ  ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਿੋਨਟਸ ਨਦੱਤੇ ਬਗੈਰ ਨਕਸੇ ਕਾਰਿ ਕਰਕੇ ਰੱਦ 

ਕਰਿ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵੱਚ, ਪੀਪੀਆਈ ਿਾਲ ਜੜੁ੍ੀਆਂ ਨਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਿ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪ ਰੇ ਨਵਵੇਕ ਤੇ  ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ੍ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਚ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਕੋਲ ਪੀਪੀਆਈ ਿ ੂੰ  ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਿ ਦਾ ਹੱਕ 

ਹੈ. ਹਾਲਾਂਨਕ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਪੀਪੀਆਈ ਵਾਨਪਸ (ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ) ਤੌਰ ਤੇ 

ਲੈਣ ਿਾਲ ਪੀਪੀਆਈ ਿਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ, ਨਵਸੇ਼ਸ਼ ਅਨਧਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗ.ੇ ਗਾਹਕ ਇਹ 

ਸਨਹਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਪੀਪੀਆਈ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵਚ, ਗਾਹਕ 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਪੀਪੀਆਈ ਤੇ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਾਰੇ ਖਰਨਚਆਂ ਲਈ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ 

ਰਨਹਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਗ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ਈਪੀਆਈਐਲ ਿ ੂੰ  ਵਾਨਪਸ 

ਕਰਿਗੇ. 
f) ਜੇ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ' ਤੇ, ਨਵਸੇ਼ਸ਼ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਿ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦ ੇ

ਹਿ ਜਾਂ ਪੀਪੀਆਈ ਿ ੂੰ  ਿਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਵਧੀਆ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕ 

ਿ ੂੰ  ਤੁਰੂੰ ਤ ਸ ਨਚਤ ਕਰੇਗਾ ਯੇਸ ਬੈਂਕ / ਈਪੀਆਈਐਲ ਅਨਜਹੀ ਸ ਚਿਾ ਦੇ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਨਜਹੇ ਦੇਰੀ 
ਜਾਂ ਲੇਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. 

g) ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਅਿੁਸਾਰ ਪੀਪੀਆਈ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਜੇ ਖਾਤੇ ਨਵੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ   
 



VI.  ਿੋਨਿਸ 

 

a) ਹੇਠਾਂ ਨਦੱਤੀ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਦੁਆਰਾ ਨਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ ਚਿਾ ਜੋ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਿੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਗਰਾਹਕ ਿ ੂੰ  ਿੋਨਟਸ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ 7 (7) ਨਬਜ਼ਿਸ ਦੀਿਾ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਿੋਨਟਸ ਨਮਲੇਗਾ ਜਾਂ ਯੈੈੱਸ 
ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਨਜਸਟਰ ਈਮੇਲ ਤੇ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਗਰਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਨਦੱਤ ੇਗਏ ਪਤੇ 
ਤੇ ਡਾਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 

b) ਹੇਠਾਂ ਨਦੱਤੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸ ਚਿਾ ਿ ੂੰ  ਗਾਹਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਿ ੂੰ  ਇਹ ਸ ਚਿਾ ਯੇਸ ਬੈਂਕ / ਈਪੀਆਈਐਲ 

ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 

ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਲਈ - ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਨਫਸ 22 ਵੀਂ ਮੂੰਜ਼ਲ 'ਤੇ , ਇੂੰਡੀਆਬ ਲਸ ਨਵੱਤੀ ਕੇਂਦਰ, ਸੈਿਾਪਤੀ ਬਾਬਤ 

ਮਾਰਗ, ਐਲਨਫੂੰ ਸਟਿ (W), ਮੁੂੰ ਬਈ - 400013 

ਈਪੀਆਈਐਲ ਲਈ - ਰਨਜਸਟਰਡ ਆਨਫਸ ਦ ਜੀ ਮੂੰਜ਼ਲ ਤੇ, ਰਾਧਾਨਕਰਸ਼ਿ ਹਾਊਸ, ਮਜੀਵੈਦ ਨਪੂੰ ਡ ਰੋਡ, 

ਮਜੀਵਡ,ੇ ਥਾਣੇ (ਵੈਸਟ) - 400601 

        c) ਹੇਠਾਂ ਨਦੱਤ ੇਗਾਹਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਿੋਨਟਸ ਜਾਂ ਸੂੰਚਾਰ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਕ ਇਹ 

ਨਲਖਤ ਨਵਚ ਿਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿ ੂੰ  ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤ ੇਸਵੀਕਾਰ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਰਨਜਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਸੀਦ ਿਾਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ 

VII. ਿਰਚੇ 

 

a) ਖਰਨਚਆਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ: 
 

 ਪੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸਬੂੰ ਧ ਨਵਚ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਜਿਹ ਾਂ ਨਵਚ 

ਤਬਦੀਲੀ, ਰੀਨਿਊ, ਸੂੰਭਾਲਣ ਦੇ ਅਤ ੇਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਸਮੇਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ. 
 ਖਾਸ ਨਕਸਮ ਦੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖ਼ਰਚ, ਅਨਜਹੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਕਰਿ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ 

ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ ਨਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 
a) ਖਰਚੇ ਿਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ, ਗ਼ੈਰ-ਤਬਾਦਲੇਯੋਗ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ. 

b) ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗਲਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਵਚ ਗਾਹਕ ਤੇ ਫਾਈਿਲ ਅਤ ੇਬੱਜੇ ਹੋਣਗ ੇਅਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਅੂੰ ਨਤਮ ਹੋਣਗੇ 
c) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨਵਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੋਗ ਅਥਾਨਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਿ 

ਅਤ ੇਸੇਵਾ ਟੈਕਸ(ਜੀਏਸਟੀ), ਕਰ , ਫਰਜ਼ (ਜ ੋਵੀ ਨਕਸੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ) ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਿ ੂੰ ਿੀ ਟੈਕਸ, ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ 

ਜਾਣਗ ੇਜੋ ਨਕ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ ੇ

d) ਪੀਪੀਆਈ ਿਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਨਧਤ ਸਾਰੇ ਖਰਨਚਆਂ ਿ ੂੰ  ਖਾਤੇ ਨਵੱਚ ੋਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਨਟਆ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪੀਪੀਆਈ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ੇਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਗਾਹਕ ਕਰਿ ਲਈ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ 
b) ਰਕਮ ਕਢਿਾਉਣਾ 

 

  ਰੈਗ ਲੇਸ਼ਿ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ, ਪੀਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਿਕਦ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਨਗਆ ਿਹੀਂ ਹੈ. 

 

c) ਗੋਆਚੇਆ,ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਪੀਪੀਆਈ ਵਰਤ ੇਗਏ ਹਿ: 



  

a) ਜ ੇਪੀਪੀਆਈ ਗੁੂੰ ਮ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵ ੇਤਾਂ ਗਾਹਕ ਿ ੂੰ  ਤੁਰੂੰ ਤ ਅਨਜਹੇ ਿੁਕਸਾਿ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ 

ਸੈਂਟਰ ਿ ੂੰ  ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਪੀਪੀਆਈ ਦੇ ਤੁਰੂੰ ਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਿ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 

b) ਗਾਹਕ ਮੂੰਿਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਕ ਵਾਰ ਪੀਪੀਆਈ ਦੀ ਗੁੂੰ ਮ, ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਪੀਪੀਆਈ ਦਾ ਮੁੜ੍ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਨਵੱਚ ਨਮਨਲਆ ਹੋਵੇ 

c) ਗਾਹਕ  ਪੀਪੀਆਈ ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਲਈ ਨਜੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣਗੇ ਨਕ 

ਪੀਪੀਆਈ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵ.ੇ ਜ ੇਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਿ ੂੰ  ਨਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ੂੰ  ਨਿਰਧਾਰਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕ ਿੇ ਅਣਗਨਹਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਪਰ 

ਦੱਸੇ ਅਿੁਸਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ ਨਵਚ ਅਸਫਲ ਨਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਪੀਆਈ ਦੇ ਿੁਕਸਾਿ, ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 

ਨਵਚ, ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ / ਈਪੀਆਈਐਲ, ਪੀਪੀਆਈ ਿ ੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਿ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

d) ਗਰਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਪੀਪੀਆਈ ਗੁੂੰ ਮ,ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ ੇਪੀਪੀਆਈ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਅਣਅਨਧਨਕਰਤ 

ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ ਲਈ ਜੇ ਗਰਾਹਕ ਿੇ  ਕੋਈ ਨਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿਹੀਂ ਲਈ ਤਾਂ ਗਰਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਜਮਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਨਪਸ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ. ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਪੀਪੀਆਈ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਰਨਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿ ੂੰ  
ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਪਰ, ਪੀਪੀਆਈ'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਰਪੋਰਨਟੂੰ ਗ ਅਤ ੇ / ਜਾਂ 
ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿਾਂ (ਸਮਾਂ) ਤੋਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਨਕਸੇ ਝਗੜ੍ ੇਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਚ, ਪੀਪੀਆਈ ਦੀ ਗੁੂੰ ਮ, ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਰਪੋਨਟੂੰ ਗ 

ਨਪੱਛੋਂ, ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੂੰ ਨਤਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤ ੇਗਾਹਕ ਤੇ ਬੱਜੇ ਹੋਣਗੇ 
 

d) ਨ ੂੰ ਮੇਿਾਰੀ ਦਾ ਨਿਪਿਾਰਾ 
 

           ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ /ਈਪੀਆਈਐਲ ਨਸੱਧੇ ਜਾਂ ਅਨਸੱਧੇ ਰ ਪ ਨਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਿੁਕਸਾਿ ਜਾਂ ਿੁਕਸਾਿ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨਵਚ, ਯੈੈੱਸ 

ਬੈਂਕ /ਈਪੀਆਈਐਲ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਤੀਜੀ ਨਧਰ ਦੀ ਨਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਿ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ: 
a) ਪੀਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਾਮਾਿ ਨਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿੁਕਸ  

b) ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮੱੁਲ ਦੀ ਵਾਰੂੰਟੀ, ਨਡਨਲਵਰੀ ਨਵਚ ਦੇਰੀ, ਗੈਰ-ਨਡਲੀਵਰੀ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਾਮਾਿ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ 
ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਵਵਾਦ; 

c) ਪੀਪੀਆਈ ਦਾ ਸਿਮਾਿ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿ ਵਾਲਾ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਇਿਕਾਰ; 

d) ਚਾਹੇ ਨਕਸੇ ਕਾਰਿ ਕਰਕੇ ਪਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਪੀਪੀਆਈ ਦਾ ਕੂੰਮ ਿਾ ਕਰਿਾ; 
e) ਨਕਸੇ ਵੀ ਕੂੰ ਨਪਊਟਰ ਟਰਮੀਿਲ ਦੀ ਖਰਾਬਤਾ; 
f) ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਸ ਮਜਾਇਅਰ ਦੀਆ ਂਘਟਿਾਵਾਂ; 
g) ਨਕਸੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਿ ੂੰ  ਪੀਪੀਆਈ ਦੇਣਾ ; 
h) ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਪੀਪੀਆਈ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ; 
i) ਯੇਸ ਬੈਂਕ / ਈਪੀਆਈਐਲ ਦੁਆਰਾ ਪੀਪੀਆਈ ਦੇ ਮੁੜ੍ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਿ ਕਨਥਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਿੁਕਸਾਿ 

ਦਾ ਲਾਇਆ ਨਗਆ ਦੋਸ਼   

j) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੂੰ ਧ ਨਵਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਪੀਆਈ ਿ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੂੰਤਰ; 

k) ਗਰਾਹਕ ਦੀ ਬੇਿਤੀ 'ਤੇ ਪੀਪੀਆਈ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸੂੰਚਾਰ ਿਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਪਨਰਵਰਤਿ; ਅਤ ੇ



l) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਬੇਿਤੀ 'ਤੇ ਪੀਪੀਆਈ ' ਤੇ ਕੀਤ ੇਗਏ ਨਕਸੇ ਫੀਸ ਦੀ ਨਰਫੂੰ ਡ 

 

e) ਨਿਿਾਨਦਤ ਿਰਾਂਸੈਕਸ਼ਿਾਂ 
 

a) ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ 

ਨਸਲਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀ ਮੂੰਗ ਅਨਜਹੇ ਚਾਰਜ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬ ਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਕ ਪੀਪੀਆਈ ਗੁਆਚਣ, 

ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜ੍ੀ ਿਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਨਣਤ ਿਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ. 
b) ਪੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸਬੂੰ ਧ ਨਵਚ ਸਾਰੇ ਨਵਵਾਦਗਰਸਤ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਨਵਸਥਾਨਰਤ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੂੰਦਰਾਂ 

(15) ਵਪਾਰਕ ਨਦਿਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਗਾਹਕ ਿ ੂੰ  ਯੇਸ ਬੈਂਕ / ਈਪੀਆਈਐਲ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਿ ੂੰ  ਦਸਣ ਦੀ 
ਲੋੜ੍ ਹੋਵੇਗੀ. ਗਾਹਕ ਮੂੰਿਦਾ ਹੈ ਨਕ ਨਵਵਾਦਗਰਸਤ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪੂੰਦਰਾਂ (15) ਵਪਾਰਕ ਨਦਿਾਂ 
ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਿਤੀ ਯੇਸ ਬੈਂਕ / ਈਪੀਆਈਐਲ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ I 

 

f)  ਸਾਮਾਿ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ 
 

           ਨਕਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਾਮਾਿ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਵਰੱੁਧ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਵਾਦ ਜਾਂ ਨਸ਼ਕਾਇਤ 

ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਿਾਲ ਗਰਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਨਸੱਧੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ I 
g) ਨਿਸ੍ਕ੍ਲੋਸ਼਼਼ਰ 

 

a) ਗਾਹਕ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵੱਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ / ਧੋਖਾਧੜ੍ੀ / ਕਾਿ ੂੰ ਿੀ ਮਾਮਨਲਆ ਂਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵੱਚ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ 
ਨਵੱਤੀ ਜਾਂ ਸੂੰ ਨਵਧਾਨਿਕ ਜਾਂ ਨਿਯੂੰ ਤਰਕ ਅਥਾਰਟੀ ਿਾਲ ਗਾਹਕ ਿਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਨਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿ ਅਤ ੇ

ਪੀਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਲਈ ਸਨਹਮਤੀ ਨਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਨਜੱਥ ੇRBI ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗ ਲੇਟਰੀ ਅਥਾਨਰਟੀ , ਭਾਰਤ 

ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਰਟ, ਅਨਜਹੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਿ ਲਈ ਯੇਸ ਬੈਂਕ / ਈਪੀਆਈਐਲ ਿ ੂੰ  ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਦੂੰ ਦਾ 
ਹੈ I 

b) ਗਾਹਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਨਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਨਕ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਨਵੱਤੀ 
ਜਾਂ ਸੂੰ ਨਵਧਾਨਿਕ ਜਾਂ ਰੈਗ ਲੇਟਰੀ ਅਥੌਨਰਟੀ ਿ ੂੰ  ਨਰਪੋਰਟ ਨਕਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਅਵੈਧ ਅਤ ੇ / ਜਾਂ ਪੀਪੀਆਈ ਦੀ 
ਦੁਰਵਰਤੋਂ / ਧੋਖਾਧੜ੍ੀ / ਕਾਿ ੂੰ ਿੀ  ਮਾਮਲੇ ਨਵਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ,  ਭਾਰਤੀ ਨਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਨਕਸੇ ਵੀ 
ਰੈਗ ਲੇਟਰੀ ਅਥਾਨਰਟੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਰਟ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ੂੰ  ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਿ ਲਈ ਯੇਸ ਬੈਂਕ / 

ਈਪੀਆਈਐਲ ਿ ੂੰ  ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਦੂੰ ਦਾ ਹੈ I ਯੇਸ ਬੈਂਕ / ਈਪੀਆਈਐਲ ਗਾਹਕ ਿ ੂੰ  ਅਨਜਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਨਵੱਤੀ 
ਜਾਂ ਸੂੰ ਨਵਧਾਨਿਕ ਜਾਂ ਰੈਗ ਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗ ਲੇਟਰੀ 
ਅਥਾਨਰਟੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਈਪੀਆਈਐਲ ਿ ੂੰ  ਉਸ ਨਵੱਤੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਿਾਮ 

ਦਸਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਿਹੀਂ ਨਦੂੰ ਦੀ ਹੈ I 
c) ਗਾਹਕ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਯੇਸ ਬੈਂਕ / ਈਪੀਆਈਐਲ ਅਤ ੇ ਇਸਦੇ ਏਜੂੰ ਟ ਅਤ ੇ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ / 

ਈਪੀਆਈਐਲ. ਦੀ ਗਰੱੁਪ ਕੂੰ ਪਿੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂੰਬੂੰ ਨਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ ਚਿਾਵਾਂ ਦਾ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਿ ਜਾਂ 
ਨਹੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਨਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਨਸਰਫ ਓਦ ੋ ਜਦੋ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵੱਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ / ਧੋਖਾਧੜ੍ੀ / ਕਾਿ ੂੰ ਿੀ 



ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵੱਚ ਨਜੱਥ ੇ ਨਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗ ਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ, ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸ ਚਿਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਿ ਲਈ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ / ਈਆਈਪੀਲ ਿ ੂੰ  ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ I 
h) ਨਿਯਮ ਕਾਿ ੂੰ ਿ ਅਤ ੇਅਨਧਕਾਰ ਿੇਤਰ 

 

 ਇਿਹ ਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਵਵਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਿ ੂੰ ਿਾਂ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਲਾਗ  ਹੋਣਗ ੇ

ਅਤ ੇਸੂੰਚਾਨਲਤ ਹੋਣਗ ੇਅਤੇ ਮੁੂੰ ਬਈ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਵਸੇ਼ਸ਼ ਅਨਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਿ ਹੋਣਗੇ । 
 

i) ਨਿਯਮਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ 

 

a) ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਇਹਿਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਂ, ਨਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤ ੇਲਾਭ, ਜ ੋਨਕ ਪੀਪੀਆਈ'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਹਿ ਉਹਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖਰਨਚਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਿਹੀਂ ਹਿ। 
b) ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਿੁਸਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਹੋਸਨਟੂੰ ਗ 

ਰਾਹੀਂ ਈਪੀਆਈਐਲ ਸੂੰ ਸੋ਼ਨਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਂ ਿ ੂੰ  ਸੂੰਚਾਨਰਤ ਕਰੇਗੀ। 
c) ਗਾਹਕ ਨਿਯਨਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿਹ ਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਲਈ ਨਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਉਹ ਸੋਧਾਂ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ ਨਜੂੰ ਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਪੀਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ 

ਸੋਧੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿ ੂੰ  ਮੂੰਿ ਨਲਆ ਹੈ। 
 

j) ਗਰਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਿਾਰਾ 
 

a) ਪੀਪੀਆਈ ਅਤ ੇ/ ਜਾਂ ਇਹਿਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਬੂੰ ਧ ਨਵੱਚ ਕੋਈ ਨਵਵਾਦ ਜਾਂ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਨਥਤੀ 
ਨਵੱਚ, ਗਰਾਹਕ 1860 210 99 99 ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਿੂੰ ਬਰ ਿਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ ੇਪਹੁੂੰਚਣ 

ਯੋਗ ਿਹੀਂ ਤਾਂ 1800 3000 1113 ਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ assist-IN@edenred.com ਿ ੂੰ  ਵੀ ਨਲਖ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ ੇਪਹੁੂੰਚਯੋਗ ਿਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ edenred.support@yesbank.in ਤੇ ਨਲਖ ਸਕਦ ੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਵੇਰਵ ੇ
www.edenred.co.in / www.Yesbank.in ਤੇ ਨਮਲ ਸਕਦੇ ਹਿ । 
 

b) ਜੇਕਰ ਪੀਪੀਆਈ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇਹਿਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਬੂੰ ਧ ਨਵਚ ਨਵਵਾਦ ਜਾਂ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਿ ੂੰ  ਠੀਕ ਢੂੰਗ 

ਿਾਲ ਯੈੈੱਸ  ਬੈਂਕ / ਈਪੀਆਈਐਲ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂੰਬੋਨਧਤ ਜਾਂ ਹੱਲ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਗਾਹਕ ਿੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 

ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

c) ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਸਨਹਮਤ ਹਿ ਨਕ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਉਭਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਂ, ਨਵਵਾਦ ਜਾਂ 
ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਿ ੂੰ  ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 
d) ਗਰਾਹਕ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਿ ਲਈ ਬੈਂਨਕੂੰਗ ਓਮਬਡਸਮੈਿ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਨਕੂੰਗ 

ਓਮਬਡਸਮੈਿ ਦੀ ਸ ਚੀ ਭਾਰਤੀ ਨਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.rbi.org.in ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  
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ਮੀਲ ਕਾਰਿ 

ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਿ ਉਹਿਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿ ੂੰ  ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਸਰਫ ਈਪੀਆਈਐਲ / ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ 

ਮੀਲ ਕਾਰਡ (ਕਾਰਡਾਂ) ਲਈ ਲਾਗ  ਹੋਣਗੇ । 
A. ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ 
 

ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਿ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ "ਮੀਲ ਕਾਰਡ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਟਕਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਅਤ ੇਈਪੀਆਈਐਲ ਦੇ 

ਨਵਚਕਾਰ ਸਨਹ-ਬਰਾਂਨਡੂੰ ਗ ਸਬੂੰ ਧਾਂ ਦੇ ਤਨਹਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੀਲ ਕਾਰਡ, ਜੋ ਨਸਰਫ ਭੋਜਿ ਅਤ ੇਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ 

ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
B. ਮੀਲ ਕਾਰਿ ਦੇ ਲੱਛਣ 

 

 ਨਸਰਫ ਭੋਜਿ ਅਤ ੇ ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ 'ਤੇ ਮੀਲ ਕਾਰਡ 

ਵਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 ਮੀਲ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਵਚ ਰਕਮ ਲਈ ਵਟਾਂਦਰਾ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਿ ਅਤ ੇ

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਿਹੀਂ ਵਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀਸੁ਼ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਸਾਧਿ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਿ । 
 ਮੀਲ ਕਾਰਡ ਮੁੜ੍ ਲੋਡ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 ਿਕਦ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਨਕਸੇ ਏਟੀਐਮ ਤੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਕੂੰਮ ਲਈ ਭੋਜਿ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 

 

C. ਮੀਲ ਕਾਰਿ ਦੀ ਸਿੀਨਕਰਤੀ ਅਤੇ ਿਰਤੋਂ 
 

1. ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕਰਿ ਉਪਰੂੰਤ ਗਾਹਕ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤ ੇਰੈਗ ਲੇਸ਼ਿ ਦ ੇਤਨਹਤ ਨਿਰਧਾਰਤ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨਧਕਤਮ ਸੀਮਾ ਲਈ ਮੀਲ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 
         ਵਰਤਮਾਿ ਨਵੱਚ, ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆ ਂਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਹੇਠਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ:ੈ 

a) 10,000 / - ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਘੱਿੋ ਘੱਿ ਿੇਰਿੇ ਿ ੂੰ  ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਕੇ: 

 

 ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਵੇਰਵ ੇ ਨਵੱਚ ਵਿ ਟਾਈਮ ਨਪੂੰ ਿ (ਓਟੀਪੀ) ਿਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਿੂੰ ਬਰ ਅਤੇ ਪੀਏਮਐਲ 

ਨਿਯਮ 2005 ਦ ੇਨਿਯਮ 2 (ਡੀ) ਨਵਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ 'ਆਨਧਕਾਨਰਕ ਤੌਰ' ਤ ੇਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ '' ਦ ੇਿਾਮ ਦੀ 
ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇ ਦੇ ਸਮੇ ਤ ੇਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

 ਇਕ ਮਹੀਿੇ ਦ ੇਦੌਰਾਿ ਅਨਜਹੇ ਮੀਲ ਕਾਰਡ ਨਵਚ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 
ਨਵੱਤੀ ਵਰਹੇ ਦੌਰਾਿ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱ ਲ ਰਕਮ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

 

 ਅਨਜਹੇ ਮੀਲ ਕਾਰਡਾਂ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 10,000 / - ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 
 



 ਨਕਸੇ ਵੀ ਮਹੀਿੇ ਦ ੇਦੌਰਾਿ ਅਨਜਹੇ ਮੀਲ ਕਾਰਡਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਡੈਨਬਟ ਕੀਤੀ ਕੁੱ ਲ ਰਕਮ 10,000 / -ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 
 ਇਸ ਨਕਸਮ ਦ ੇਅਧੀਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਭੋਜਿ ਕਾਰਡ ਿ ੂੰ  ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਿੁਕ ਲ ਕਾਰਡਾਂ ਨਵਚ ਬਦਲ ਨਦੱਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ, ਜ ੋਨਕ ਭੋਜਿ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਿ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆ ਂਦ ੇਅੂੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ ੇਿਹੀਂ ਕੀਤਾ, 
ਤਾਂ ਅਨਜਹੇ ਭੋਜਿ ਕਾਰਡਾਂ ਨਵਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁੜ੍ ਲੋਡ ਕਰਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਨਕ, 

ਗਾਹਕ ਿ ੂੰ  ਮੀਲ ਕਾਰਡ ਨਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
b)  ਗਾਹਕ ਦੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ ਰਾ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1,00,000 / - ਰੁਪਏ ਤੱਕ: 
 

 ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ / ਜਾਂ 
ਨਵੱਤ ਮੂੰਤਰਾਲੇ, ਨਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸ ਚਿਾ ਤਕਿੀਕ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਅਨਜਹ ੇਹੋਰ ਯੋਗ 

ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿ ਅਤੇ ਨਕਸ ੇਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤਨਹਤ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆ ਂ

ਹਿ ਜ ੋਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦ ੇਤਨਹਤ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਦੀਆ ਂਹਿ। 
 ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 'ਤ ੇਮੀਲ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ 

ਰਾਸ਼ੀ 1,00,000 / - ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 
1. ਈਪੀਆਈਐਲ / ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਿ ੂੰ  ਵਪਾਰਕ ਅਸਟੈਬਨਲਸ਼ਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਿ ੂੰ  ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਭੋਜਿ ਅਤੇ ਗੈਰ-

ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਨਜ਼ੂੰ ਮਵੇਾਰ ਿਹੀਂ ਠਨਹਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 
2. ਮੀਲ ਕਾਰਡ ਕੇਵਲ ਸਹੀ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹ ੈਨਕ ਕੁਝ 

ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਨਰਆ ਂ'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਨਵੱਚ, ਅਨਜਹ ੇਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰ ੇਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਵਾਧ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ 

ਸੁਨਵਧਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
3. ਗਾਹਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈਨਕ ਗਰਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸ ੇਹੋਰ ਪੀਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤ ੇਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ ਫੇਲਹ 

ਹੋਣ , ਵਾਪਸ ਹੋਣ, ਰੱਦ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਨਵੱਚ ਸਾਰ ੇ ਨਰਫੂੰ ਡ ਗਾਹਕ ਦ ੇਮੀਲ ਕਾਰਡ ਨਵੱਚ ਜਮਹਾਂ ਿਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

4. ਗਾਹਕ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਹਮਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈ ਨਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ 
ਬੇਿਤੀ ਅਿੁਸਾਰ ਮੀਲ ਕਾਰਡ ਮੁੜ੍ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

D. ਿਰਨਚਆਂ ਦੀ ਅਿੁਸ ਚੀ 
 

ਿਰਨਚਆਂ ਦ ੇਿੇਰਿੇ ਮਾਤਰਾ (ਰੁਪਏ ਨਿੱਚ) 

ਕਾਰਡ ਬਦਲਣਾ 100 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਮੀਲ ਕਾਰਡ 

ਕਾਰਡ ਗੈਰ-ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ **30 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਮਹੀਿਾ  
ਕਾਰਡ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਿ 10 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਮੀਲ ਕਾਰਡ 

ਨਰਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਕੋਡ ਦੋਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਿਾ 50 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਬੇਿਤੀ 
ਚਾਰਜ ਸਨਲੱਪ ਪਰਾਪਤੀ ਬੇਿਤੀ 200 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਬੇਿਤੀ 
ਸਾਲਾਿਾ ਮੇਿਟੇਿੈਂ ਸ ਚਾਰ 100 ਪਰਤੀ ਸਾਲ / ਪਰਤੀ ਮੀਲ ਕਾਰਡ ਸਾਲਾਿਾ ਮੇਿਟੇਿੈਂ ਸ ਚਾਰਜ- ਰੁਪਏ  



ਐਸਐਮਐਸ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ 15 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਨਤਮਾਹੀ ਦੇ ਐਸਐਮਐਸ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ 

 

 

ਿੋਟ: ਉੱਪਰਲੇ ਖਰਚੇ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਬਿਾ ਹਿ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਰਨਚਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਲਾਗ  ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ 

ਜਾਣਗੇ। 
** ਇਹ ਫੀਸ 90 ਨਦਿਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ 
 

 

ਨਗਫ਼ਿ ਕਾਰਿ 
ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਂ ਿ ੂੰ  ਲਾਗ  ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ ੋਈਪੀਆਈਐਲ / ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਗਫਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਲਾਗ  
ਹੋਣਗੇ । 
A. ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ 
 

ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, "ਨਗਫਟ ਕਾਰਡ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਅਤ ੇਈਪੀਆਈਐਲ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਸਨਹ-ਬਰਾਂਨਡੂੰ ਗ ਸਬੂੰ ਧਾਂ ਦੇ 

ਤਨਹਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਨਟਕਟ ਕੂੰਪਲੀਮੈਂਟ ® ਨਗਫਟ ਕਾਰਡ ਹੈ (ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰ ਪਾਂ ਸਮੇਤ) ਨਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ ੋਸਾਮਾਿ 

ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
B. ਨਗਫਿ ਕਾਰਿ ਦ ੇਲੱਛਣ 

 

 ਨਗਫਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਵਚ ਿਕਦੀ ਲਈ ਵਟਾਂਦਰਾ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
 ਨਗਫਟ ਕਾਰਡ ਮੁੜ੍ ਲੋਡ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 ਿਕਦ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਨਕਸੇ ਏਟੀਐਮ ਤੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਕੂੰਮ ਲਈ ਨਗਫਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

 

C. ਨਗਫਿ ਕਾਰਿ ਦੀ ਸਿੀਨਕਰਤੀ ਅਤੇ ਿਰਤੋਂ 
 

1. ਹਰੇਕ ਨਗਫਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱ ਲ ਜ ੋਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ 10,000 / - ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ। 

2. ਈਪੀਆਈਐਲ / ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਿ ੂੰ  ਵਪਾਰੀ ਅਸਟੇਬਨਲਸ਼ਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਸਾਮਾਿ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 
ਗੁਣਵੱਤਾ ਦ ੇਸਬੂੰਧ ਨਵਚ ਨਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਠਨਹਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 

3. ਨਗਫਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਸਰਫ ਨਿੈੱਜੀ / ਸਰਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ 
ਨਗਆ ਹ ੈਨਕ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਨਰਆ ਂ'ਤ ੇਕੀਤ ੇਗਏ ਖਰਚੇ ਨਵੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਨਵਧਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਿ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ 
4. ਗਾਹਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈਨਕ ਗਰਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸ ੇਹੋਰ ਪੀਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤ ੇਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ ਫੇਲਹ 

ਹੋਣ , ਵਾਪਸ ਹੋਣ, ਰੱਦ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਨਵੱਚ ਸਾਰੇ ਨਰਫੂੰ ਡ ਗਾਹਕ ਦ ੇਨਗਫਟ ਕਾਰਡ ਨਵੱਚ ਜਮਹਾਂ ਿਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

 

 

 



 

 

 

 

 

D. ਿਰਨਚਆਂ ਦੀ ਅਿੁਸ ਚੀ 
 

 

ਿਰਨਚਆਂ ਦ ੇਿੇਰਿੇ ਮਾਤਰਾ (ਰੁਪਏ ਨਿੱਚ) 

ਕਾਰਡ ਬਦਲਣਾ 100 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਨਗਫਟ ਕਾਰਡ 

ਕਾਰਡ ਗੈਰ-ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ ਨਤਮਾਹੀ ਨਵੱਚ 15 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਮਹੀਿਾ 
ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ 

ਕਾਰਡ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਿ 10 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਨਗਫਟ ਕਾਰਡ 

ਨਰਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਕੋਡ ਦੋਬਾਰਾ ਜਾਰੀ 
ਕਰਿਾ 

50 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਬੇਿਤੀ 

ਚਾਰਜ ਸਨਲੱਪ ਪਰਾਪਤੀ ਬੇਿਤੀ 200 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਬੇਿਤੀ 
 

* ਨਟਕਟ ਕੂੰਪਲੀਮੈਂਟ ਮੈਕਸ ਨਗਫ਼ਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਚ ਕਾਰਡ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਿ ਚਾਰਜ ਲਾਗ  ਿਹੀਂ ਹੋਣਗੇ 
 

ਿੋਟ: ਉੱਪਰਲੇ ਖਰਚੇ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਬਿਾ ਹਿ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਰਨਚਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਲਾਗ  ਕੀਤ ੇਸਾਰੇ ਟੈਕਸ 

ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। 
 
 

E. ਨਿਕਿ ਕੂੰ ਪਲੀਮੇਂਿ ਪਰੀਨਮਅਮ ਨਗਫਿ ਕਾਰਿ ® ਲਈ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ 
 

ਪਨਰਭਾਸ਼ਾਿਾਂ:  
 

 ਇਸ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਿ (ਈ) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ," ਪਰੀਨਮਅਮ ਨਗਫਟ ਕਾਰਡ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੇਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ 
ਈਪੀਆਈਐਲ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਸਨਹ-ਬਰਾਂਨਡੂੰ ਗ ਸਬੂੰ ਧਾਂ ਦੇ ਤਨਹਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਟਕਟ ਕੂੰਪਲੀਮੇਂਟ ਪਰੀਨਮਅਮ 

ਨਗਫਟ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਨਜਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਮਾਿ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 “ਬੈਿੀਨਫਟ "ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਰਕਮ ਜ ੋਗਾਹਕ ਿ ੂੰ  ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂੰਚਾਰ ਮੱੁਲ ਦੀ ਕੁਝ ਪਰਤੀਸ਼ਤ 

ਹੋਵੇਗੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਨਵਸਥਾਰ ਨਵੱਚ ਦੱਨਸਆ ਨਗਆ ਹੈ। 
 ਇਸ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਿ (ਈ) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, "ਆਉਟਲੈਟ" ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਐਡਿਰੇਡ ਐਫੀਲੀਏਨਟਡ ਨਟਕਟ ਕਮੀਮੈਂਟ 

ਪਰੀਮੀਅਮ® ਬੈਨਿਨਫ਼ਟ ਆਊਟਲੇਟ, ਨਜੱਥ ੇ  ਜੇ ਪਰੀਮੀਅਮ ਨਗਫਟ ਕਾਰਡ ਇਿਹ ਾਂ ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਨਵਚ ਵਰਤ ੇਗਏ 

ਹਿ ਤਾਂ ਈਪੀਆਈਐਲ ਗਾਹਕ ਿ ੂੰ  ਲਾਭ ਪਰਦਾਿ ਕਰੇਗੀ। ਵੇਬਸਾਈਟ ਤੇ ਈਪੀਆਈਐਲ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫੀਲੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਨਵੱਚ ਵੀ ਇਹਿਾਂ ਆਊਟਲਾਂ ਿ ੂੰ  ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ ਚੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਨਮਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। 
 



ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਿਰਤਾਂ: 
 ਨਸਰਫ ਪਰੀਮੀਅਮ ਨਗਫਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਹਿ।  ਗਰਾਹਕ ਿ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਰੀਮੀਅਮ ਨਗਫਟ ਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ 

ਆਊਟਲੇਟ (ਆਉਟਲੇਟ) ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿਾਂ ਤੇ ਲਾਭ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

 ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਿ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਮਰਚੂੰਟ ਇਸਟੈਬਨਲਸ਼ਮੇੇੰਟ੍ਸ ਨਵਖੇ ਪਰੀਮੀਅਮ 

ਨਗਫਟ ਕਾਰਡ ਿ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਲਾਭ ਨਸਰਫ ਉਦੋਂ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ ਇੱਕ 

ਆਊਟਲੈਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਆਉਟਲੇਟ ਿੇ ਈਪੀਆਈਐਲ ਦੁਆਰਾ ਨਦਤੀ ਗਈ ਪ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਿ 

ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਕਸੇ ਵੀ ਮਰਚੂੰਟ ਇਸਟੈਬਨਲਸ਼ਮੇੇੰਟ੍ ਜੋ ਨਕ ਆਉਟਲੇਟਸ ਲਈ ਐਫੀਲੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦਾ 
ਨਹੱਸਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਸਿੇ ਆਪਣਾ ਪ ਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਪੀਆਈਐਲ  ਗਾਹਕ ਿ ੂੰ  ਲਾਭ 

ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਹੈ। 
 ਗਰਾਹਕ ਿ ੂੰ  ਆਊਟਲੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪ ਰਾ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ ਮੱੁਲ ਲਈ ਨਬਲ ਨਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਭ ਦੀ ਪਰਨਕਨਰਆ 

ਆਉਟਲੇਟ ਦੁਆਰਾ ਸੇਤਲਮੈਂਟ ਸੂੰਪ ਰਿ ਕੀਤੀ ਜਾਣ  (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 2-3 ਨਬਜਿਸ ਨਦਿਾਂ) ਦੇ ਬਾਅਦ 

ਈਪੀਆਈਐਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਦਾਿ-ਪਰਦਾਿ ਦੇ ਬੂੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਨਮਆਦ ਆਉਟਲੈਟ ਤੋਂ ਆਊਟੈੈੱਟ 

ਨਵਚ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 ਇਸ ਿ ੂੰ  ਏਦਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਨਕ ਲਾਭ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕਰੈਨਡਟ ਐਟਂਰੀ ਪਰੀਮੀਅਮ ਨਗਫਟ ਕਾਰਡ ਨਵਚ 

ਿਹੀਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਬੈਨਿਨਫ਼ਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਿ ੂੰ  ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਖਾਤ ੇਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਨਵੱਚ 

ਜੋਨੜ੍ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 ਪਰੀਮੀਅਮ ਨਗਫਟ ਕਾਰਡ ਿ ੂੰ  ਨਦੱਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਿੀਨਫਟ ਿਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਗਾਹਕਾਂ ਿ ੂੰ  ਏਸਏਮਏਸ 

ਅਲਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸ ਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ ੇਅਤੇ ਗਾਹਕ ਉਪਲੱਬਧ ਕੀਤ ੇਗਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਢੂੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ 

ਈਪੀਆਈਐਲ ਦੁਆਰਾ ਪਰੀਮੀਅਮ ਨਗਫਟ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਬਕਾਇਆ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ ਵੇਰਵੇ ਆਨਦ ਦੀ 
ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਪਰੀਮੀਅਮ ਨਗਫਟ ਕਾਰਡ ਿ ੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਿ ਤੇ, ਪਰੀਮੀਅਮ ਨਗਫਟ ਕਾਰਡ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੂੰ ਨਬਤ ਕੋਈ ਵੀ 
ਲਾਭ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਵਗੇੀ ਅਤ ੇਇਸਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰੀਮੀਅਮ ਨਗਫਟ ਕਾਰਡ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਨਮਲ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। 

 ਵਾਨਪਸ ਹੋਈਆਂ ਖਰੀਦਾਰੀ, ਨਵਵਾਦਗਰਸਤ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿਾਂ ਜਾਂ ਅਣਅਨਧਕਾਰਤ / ਧੋਖਾਧੜ੍ੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿਾਂ ਲਾਭ ਦਾ 
ਹੱਕਦਾਰ ਿਹੀਂ ਹੋਣਗੇ । 

ਫੁਿਕਲ ਸ਼ਰਤਾਂ: 
 ਬੈਨਿਨਫ਼ਟ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨਵਚ ਜੋ ਵੀ ਪਰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਿ, ਉਹਿਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਿ ੂੰ  ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜ ੋ ਨਕ 

ਨਸਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਅਤੇ ਯੇਸ ਬੈਂਕ / ਈਪੀਆਈਐਲ  ਦੀ ਪ ਰੀ ਬੇਦਖਲੀ ਨਵਚ ਹੀ ਲਾਗ  
ਹੋਣਗ ੇ। 

 ਈਪੀਆਈਐਲ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਸਵਾਰਥ ਤੇ, ਲਾਭ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਿ ੂੰ  ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਜ ੋਨਕ ਨਬਿਾਂ ਨਕਸੇ ਪ ਰਵ ਸ ਚਿਾ 
ਤੋਂ ਅਣਜਾਣਪਨਹਰੇ / ਗਲਤ ਪਰੀਮੀਅਮ ਨਗਫਟ ਕਾਰਡ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਨਮਲ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। 

 ਬੈਨਿਨਫ਼ਟ ਿਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚ, ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਾਹਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਨਲਆ ਂ

ਨਵਚ ਫਾਈਿਲ ਅਤ ੇਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।  



 ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਨਬਿਾਂ ਨਕਸੇ ਿੋਨਟਸ ਦੇ ਨਵਸੇ਼ਸ਼ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਿ ੂੰ  ਜੋੜ੍ਿ, ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਲਾਭ 

ਿ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਨਧਕਾਰ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 
 ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ/ ਈਪੀਆਈਐਲ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਦਾਅਨਵਆ,ਂ ਮੂੰਗਾਂ, ਘਾਟ,ੇ ਿੁਕਸਾਿਾਂ, ਖਰਨਚਆਂ ਲਈ ਨਜੂੰ ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ 

ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਨਕ ਗਾਹਕ ਿ ੂੰ  ਲਾਭ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨਵਚ ਿੁਕਸਾਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਿਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 ਇਸ ਸੁਨਵਧਾ ਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤ ੇਨਕਨਰਆਸ਼ੀਲ ਪਰੀਮੀਅਮ ਨਗਫਟ ਕਾਰਡਸ ਦੁਆਰਾ ਚੂੰਗੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਿ ੂੰ  ਇਹ ਨਵਸੇ਼ਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤ ੇਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧਾਂ, ਪੜ੍ ਅਤ ੇਸਮਝ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰਿ ਲਈ ਮੂੰ ਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਇਿਾਮ ਕਾਰਿ 

ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਂ ਿ ੂੰ  ਲਾਗ  ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਈਪੀਆਈਐਲ / ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੇਵਾਰ੍ਡ 

ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗ  ਹੋਣਗ।ੇ 
A. ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ 

 

ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਿ "ਨਰਵਾਰ੍ਡ ਕਾਰਡ" ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਅਤ ੇਈਪੀਆਈਐਲ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਸਨਹ-ਬਰਾਂਨਡੂੰ ਗ ਸਬੂੰ ਧਾਂ ਦੇ ਤਨਹਤ 

ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਨਟਕਟ ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ® ਨਰਵਾਰ੍ਡ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਮਾਿ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। 
 

B. ਨਰਿਾਰ੍ਿ ਕਾਰਿ ਦੇ ਲੱਛਣ 

 

 ਨਰਵਾਰ੍ਡ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਵਚ ਿਕਦੀ ਲਈ ਵਟਾਂਦਰਾ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
 ਨਰਵਾਰ੍ਡ ਕਾਰਡ ਮੁੜ੍ ਲੋਡ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 ਨਰਵਾਰ੍ਡ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਨਕਸੇ ਏਟੀਏਮ ਤੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਕੂੰਮ ਲਈ ਨਗਫਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

 

 

 

 

C. ਨਰਿਾਰ੍ਿ ਕਾਰਿ ਦੀ ਸਿੀਨਕਰਤੀ ਅਤੇ ਿਰਤੋਂ 
 

1. ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕਰਿ ਉਪਰੂੰਤ ਗਾਹਕ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤ ੇਰੈਗ ਲੇਸ਼ਿ ਦ ੇਤਨਹਤ ਨਿਰਧਾਰਤ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨਧਕਤਮ ਸੀਮਾ ਲਈ ਨਰਵਾਰ੍ਡ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 
 

         ਵਰਤਮਾਿ ਨਵੱਚ, ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆ ਂਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਹੇਠਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ:ੈ 

a) 10,000 / - ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਘੱਿੋ ਘੱਿ ਿੇਰਿੇ ਿ ੂੰ  ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਕੇ: 

 

 ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਵੇਰਵ ੇ ਨਵੱਚ ਵਿ ਟਾਈਮ ਨਪੂੰ ਿ (ਓਟੀਪੀ) ਿਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਿੂੰ ਬਰ ਅਤੇ ਪੀਏਮਐਲ 

ਨਿਯਮ 2005 ਦ ੇਨਿਯਮ 2 (ਡੀ) ਨਵਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ 'ਆਨਧਕਾਨਰਕ ਤੌਰ' ਤ ੇਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼'' ਦ ੇਿਾਮ ਦੀ 
ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇ ਦੇ ਸਮੇ ਤ ੇਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 



 ਇਕ ਮਹੀਿੇ ਦ ੇਦੌਰਾਿ ਅਨਜਹੇ ਨਰਵਾਰ੍ਡ ਕਾਰਡ ਨਵਚ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ 
ਅਤੇ ਨਵੱਤੀ ਵਰਹੇ ਦੌਰਾਿ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱ ਲ ਰਕਮ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

 ਅਨਜਹੇ ਨਰਵਾਰ੍ਡ ਕਾਰਡਾਂ ਨਵਚ ਨਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 10,000 / - ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

 ਨਕਸੇ ਵੀ ਮਹੀਿੇ ਦ ੇਦੌਰਾਿ ਅਨਜਹੇ ਨਰਵਾਰ੍ਡ ਕਾਰਡਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਡੈਨਬਟ ਕੀਤੀ ਕੁੱ ਲ ਰਕਮ 10,000 / -ਰੁਪਏ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

 ਇਸ ਨਕਸਮ ਦ ੇਅਧੀਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਨਰਵਾਰ੍ਡ ਕਾਰਡ ਿ ੂੰ  ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਿੁਕ ਲ ਕਾਰਡਾਂ ਨਵਚ ਬਦਲ ਨਦੱਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ, ਜ ੋਨਕ ਭੋਜਿ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਿ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆ ਂਦ ੇਅੂੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ ੇਿਹੀਂ ਕੀਤਾ, 
ਤਾਂ ਅਨਜਹੇ ਭੋਜਿ ਕਾਰਡਾਂ ਨਵਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁੜ੍ ਲੋਡ ਕਰਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਨਕ, 

ਗਾਹਕ ਿ ੂੰ  ਮੀਲ ਕਾਰਡ ਨਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

b) ਗਾਹਕ ਦੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ ਰਾ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1,00,000 / - ਰੁਪਏ ਤੱਕ: 
 

 ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ / ਜਾਂ 
ਨਵੱਤ ਮੂੰਤਰਾਲੇ, ਨਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸ ਚਿਾ ਤਕਿੀਕ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਅਨਜਹ ੇਹੋਰ ਯੋਗ 

ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿ ਅਤੇ ਨਕਸ ੇਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤਨਹਤ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆ ਂ

ਹਿ ਜ ੋਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦ ੇਤਨਹਤ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਦੀਆ ਂਹਿ । 
 

 ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ 'ਤ ੇਨਰਵਾਰ੍ਡ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ 
ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ 1,00,000 / - ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

 

1. ਈਪੀਆਈਐਲ / ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਿ ੂੰ  ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਗਰਾਹਕ ਿ ੂੰ  ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਸਾਮਾਿ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 
ਗੁਣਵੱਤਾ ਦ ੇਸਬੂੰਧ ਨਵਚ ਨਜ਼ੂੰ ਮੇਦਾਰ ਿਹੀਂ ਠਨਹਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 

2. ਨਰਵਾਰ੍ਡ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਸਰਫ ਨਿੈੱਜੀ / ਸਰਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ 
ਨਗਆ ਹ ੈਨਕ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਨਰਆ ਂ'ਤ ੇਕੀਤ ੇਗਏ ਖਰਚੇ ਨਵੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਨਵਧਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਿ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ 
3. ਗਾਹਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈਨਕ ਗਰਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸ ੇਹੋਰ ਪੀਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤ ੇਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ ਫੇਲਹ 

ਹੋਣ , ਵਾਪਸ ਹੋਣ, ਰੱਦ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਨਵੱਚ ਸਾਰੇ ਨਰਫੂੰ ਡ ਗਾਹਕ ਦ ੇਨਰਵਾਰ੍ਡ ਕਾਰਡ ਨਵੱਚ ਜਮਹਾਂ ਿਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

4. ਗਾਹਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈਨਕ ਗਰਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸ ੇਹੋਰ ਪੀਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤ ੇਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ ਫੇਲਹ 
ਹੋਣ , ਵਾਪਸ ਹੋਣ, ਰੱਦ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਨਵੱਚ ਸਾਰੇ ਨਰਫੂੰ ਡ ਗਾਹਕ ਦ ੇਨਰਵਾਰ੍ਡ ਕਾਰਡ ਨਵੱਚ ਜਮਹਾਂ ਿਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

 

 

 



 

 

 

D. ਿਰਨਚਆਂ ਦੀ ਅਿੁਸ ਚੀ 
 

 

ਿਰਨਚਆਂ ਦ ੇਿੇਰਿੇ ਮਾਤਰਾ (ਰੁਪਏ ਨਿੱਚ) 

ਕਾਰਡ ਬਦਲਣਾ 100 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਨਰਵਾਰ੍ਡ ਕਾਰਡ 

ਕਾਰਡ ਗੈਰ-ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ ਨਤਮਾਹੀ ਨਵੱਚ 15 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਮਹੀਿਾ 
ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ 

ਕਾਰਡ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਿ 10 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਨਰਵਾਰ੍ਡ ਕਾਰਡ 

ਨਰਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਕੋਡ ਦੋਬਾਰਾ ਜਾਰੀ 
ਕਰਿਾ 

50 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਬੇਿਤੀ 

ਚਾਰਜ ਸਨਲੱਪ ਪਰਾਪਤੀ ਬੇਿਤੀ 200 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਬੇਿਤੀ 
 

ਿੋਟ: ਉੱਪਰਲੇ ਖਰਚੇ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਬਿਾ ਹਿ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਰਨਚਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਲਾਗ  ਕੀਤ ੇਸਾਰੇ ਟੈਕਸ 

ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। 
 


