િનયમો અને શરતો
YES BANK-YUVAPAY ના િ પેઇડ વૉલેટ માટ
અહ જણાવેલ િનયમો અને શરતો ( ને "િનયમો અને શરતો" તર ક ઓળખવામાં આવે છે ) " ીપેડ
કાડ/વૉલેટ" નો ઉપયોગ કરવા માટ લા ુ પડ છે , અને તેનો ઉપયોગ કરતા પહલાં તેની સાથે સંમત થવા
અને વીકારવા જ ર છે . નીચે જણાવેલ િનયમો અને શરતો, " ીપેડ કાડ/વૉલેટ" ના િવશે તમારા અને
YES બે ક વ ચેના સં ૂણ કરાર અને /અથવા યવ થાની રચના કર છે , ને સમયાંતર YES બૅ ક લિમટડની
સં ૂણ િવવેક ુ

અને સ ા સાથે સંશોિધત કર શકાય છે .

" ીપેડ કાડ/વૉલેટ" નો ઉપયોગ કરવા માટની સાઇન-અપ
િનયમો અને શરતોને પ ટપણે વાં યા છે , સમ

યા

ૂણ કર ને, તમે અહ ઉ લે ખત દરક

લીધા છે અને વીકાયા છે એ ંુ માનવામાં આવે છે . તમે

અહ ઉ લે ખત તમામ િનયમો અને શરતોથી બા ય થવા સહમત છો, અને તેને સમયાંતર YES બૅ ક
લિમટડની સં ૂણ િવવેક ુ

અને સ ા સાથે સંશોિધત કર શકાય છે .

I. યા યાઓ
આ િનયમો અને શરતોમાં, યાં
યાં

ુ ી અહ
ધ

યા યાિયત

ુ ી િવપર ત હ ુ દખાતો નથી અને/અથવા સંદભ અ યથા જ ર ન હોય,
ધ
ૂડ કરણની શરતો: (i) વોટશન અને /અથવા ફકરામાં સમાવેશ થતો હોવાનો

ુ ાર તેનો નીચે જણાવેલ અથ થશે:
અથ એ છે ; અને (ii) નીચે જણાવેલી શરતો અ સ
ુ ર, આ PPI
a) "એકાઉ ટ" અથવા "કાડ એકાઉ ટ" એ PPI ઉપર ઉપલ ધ મયાદાની દખરખ રાખવાના હ સ
પર લોડ કરવામાં આવેલ રકમની સમક

એકાઉ ટ બેલે સ સાથે િ પેઇડ એકાઉ ટનો ઉ લેખ કર છે .

b) "એ લકશન ફોમ" નો અથ એ છે ક

ીપેડ કાડ/વૉલેટ સાથે જોડાણમાં સમયાંતર

આપવામાં આવે લ,

ફોમ

અર

ીપેડ કાડ/વૉલેટ અર

ાહક ારા YES બે કને

ાહક ારા

ીપેડ કાડ/વૉલેટ મેળવવા માટ

અને/અથવા તેના ઉપયોગ માટ બધી જ ર મા હતી, િવગતો, પ ટ કરણો અને ઘોષણા, જો કોઈ હોય

તો એ સંદભ પરવાનગી આપવામાં આવી છે અથવા આપવાની જ ર છે .
c) " બઝનેસ ડ" એટલે રિવવાર અથવા નેગોશીએબલ ઇ
ુ બ
જ
માટ

હર રા ના દવસો િસવાયના દવસ છે ક
ુ લી હોય છે .

મે ટ એ ટ, 1881 ના િવભાગ 25 ની યા યા

દવસે બે કો બૅ કગ અને વેપાર ંુ સંચાલન કરવા

d) "ચા સ" નો અથ એ થાય છે ક
આવતો કર, ખચ અને કમત ચી

ીપેડ કાડ/વૉલેટનો ઉપયોગ કરવા માટ YES બે ક ારા લેવામાં
ુ ારવામાં આવે છે .
ધ

ને સમયાંતર YES બે ક ારા

e) "કશ લીમીટ" નો અથ એવો થાય છે ક

ાહક કોઈ પણ દવસે અથવા સમયાંતર YES બે ક ારા ન

કરલા સમયગાળામાં, ીપેડ કાડ/વૉલેટનો ઉપયોગ કર ને ઉપાડ શક તેવી મહ મ રકમ, એવી
છે ક કોઈપણ સંજોગોમાં
અને

ાહકને આપવામાં આવેલ

ૂવ શરત

ીપેડ કાડ/વૉલેટમાં ા સફર કરવામાં આવેલી રકમ

ાહક ારા તેના કરવામાં આવેલા ઉપયોગના આધાર તેમાંથી એકં દર ડ બટ બાદ કયા પછ વધતી

રકમ કરતા તે વ ુ હશે નહ .
f) "ક ટમર" અથવા "હો ડર" નો અથ એવો થાય છે ક કોઈપણ ય તગત ય કત, મયા દત જવાબદાર
ધરાવતી ભાગીદાર કં પની, ભાગીદાર કં પની, સમાજ, કં પની અથવા લા ુ પડતા કાયદા હઠળ કોઈપણ
અ ય સં થા અથવા સંગઠન છે ,

બે ક પાસેથી PPIs મેળવી/ખર દ કર ને આવા સાધનો પર સં હત

ૂ ય સામે તેના ારા જ સામાનની ખર દ અને નાણાક ય સેવાઓ, ભરણાની સવલતો વગે ર સ હતની
સેવાઓ માટ તેનો ઉપયોગ કર છે .
g) "ક ટમર કર સે ટર" એ

ાહક ારા ઉઠાવવામાં આવેલા તમામ

ો, ીપેડ કાડ/વૉલેટના સંબધ
ં માં

ાહક ારા માંગવામાં આવેલી તમામ િવગતો અથવા મા હતીને સંબોધવા માટ YES બે ક ારા
કરવામાં આવેલ, ફોન

દાન

ો ામ અને બે કગ સેવાનો સંદભ આપે છે .

h) "કાડ એ ીમે ટ" નો અથ એ થાય છે એવો કરાર અથવા યવ થા પ ,
કમચાર ઓ/કો ા ટ ટાફને

ીપેડ કાડ/વૉલેટને ફાળવવા માટ

ાહક ારા

ાહક પોતાના
ાહક ારા હ તા

રત કર ને

YES બે કને આપવામાં આવે છે અને તે ંુ પાલન કરવામાં આવે છે અને તેમાં સમયાંતર કરવામાં આવેલા
કોઈપણ

ુ ારાનો સમાવેશ થાય છે .
ધ

i) "કાડ" અથવા "YES બક GPR કાડ" અથવા િ પેઇડ ઇ
ઇ

મે ટ ("PPI" - કાડ/વૉલેટ)

કુ વણી કરવાના સાધનો છે

29 ડસે બર, 2017 ના રોજ મા ટર ડર શન ઓન ઇ
યા યાિયત થયેલ નાણાક ય સેવાઓ, ભરણા
આપે છે .

મે ટ (PPI) નો અથ એવો થાય છે ક િ પેઇડ
આવા સાધનો પર સં

ૂ એ ડ ઓપરશન ઓફ

હત

ીપેડ પેમે ટ ઇ

ૂ ય સામે
મે

િુ વધા વગે ર સ હત માલ અને સે વાઓની ખર દ ની

સમાં
િુ વધા

j) "EDC" અથવા "ઇલે
જ ર સૉ ટવેર ક

ોિનક ડટા ક ચર" એટલે ટિમનલ, િ

ના પર

ટર, અ ય પે રફરલ અને જ ર સામ ી અને

ીપેડ કાડ/વૉલેટ વાઇપ કર શકાય છે અથવા લેવડદવડ કરવા માટ વપરાય

છે .
k) "ઈ ટરનેટ પેમે ટ ગે ટવે" એટલે

ાહકના સ ાિધકરણ પછ ઈ ટરનેટ મારફતે

કુ વણીને અિધ ત
ૃ કરવા YES બે ક ારા િનયત કરવામાં આવેલ/િનયત કરાનાર
l) "KYC" નો અથ એવો થાય છે ક તમારા

ીપેડ કાડ/વૉલેટ ારા
ોટોકોલ.

ાહકોને ઓળખો. આ માટ સમયાંતર રઝવ બે ક ઓફ ઈ ડયા

ારા બહાર પાડવામાં આવેલ માગદિશકા, પ રપ

અને

ુ ાર
ૂચનાઓ અ સ

ાહકની ઓળખ અને

ુ
બે ક ારા અપનાવામાં આવેલ માગદિશકા.
ચકાસણીના હ સર
m) "મચ ટ એ ટા શીમે

સ" નો અથ એવો થાય છે ક એવા ભૌિતક સં થાનો

ુ કાનો, ર ટોર ટ, હોટ સ, પણ તેના

ુ ી મયા દત નથી
ધ

માં, ભારતમાં થત ટોસ,

ીપેડ કાડ/વૉલેટ અથવા મા ટર કાડ વીકાર

છે .
n) "પસનલ આઇડ ટ ફકશન નંબર (PIN)" એ એક

કડાક ય પાસવડ છે

YES બે ક ારા PPI સાથે

ૂર પાડવામાં આવેલી ક ટનો એક ભાગ છે .
o) "પેમે ટ ચેનલ" નો અથ એવો થાય છે ક, સમયાંતર YES બે ક ારા
ટિમન સ/ કઓ ક/ઈ ટરનેટ પેમે ટ ગે ટવે અને અ ય િવિવધ
નથી તેવા લેવડદવડના િવિવધ

ૂ ચત કરાયેલ EDC/POS

કાર સ હત પરં ુ તે એટલે

કારોનો સમાવેશ થાય છે .

p) "POS" અથવા "પોઇ ટ ઓફ સેલ" એટલે ભારતમાં મચ ટ એ ટાબીિશમે
ટિમનલ, યાં

સ ારા સંચા લત ઇલે

ીપેડ કાડ/વૉલેટનો ઉપયોગ કર શક છે .

q) " ો ામ" નો અથ એ છે ક

ાહકને

ીપેડ કાડ/વૉલેટ

દાન કરવા માટ YES બે ક ારા આપવામાં

ો ામ.

ુ ઓફ ફ ઝ/ચાજ સ" નો અથ એવો થાય છે ક સમયાંતર YES બે ક ારા ન
r) "શેડ લ
ફ અથવા ખચની િવગતો
આવે છે .

ોિનક

ાહક નાણાક ય સેવાઓ, ભરણાની સવલતો વગે ર સ હત માટ સામાન અને સેવાઓની

ખર દ કરવા માટના

આવે લ

ુ ી મયા દત
ધ

તેની વેબસાઈટ પર

કરવામાં આવતી

દિશત કરવામાં આવે છે , અને તે સમયાંતર

ુ ારવામાં
ધ

s) " ટટમે ટ" નો અથ એ છે ક એ એ ંુ એક માિસક પ ક છે
યવહાર દશાવવામાં આવે છે

માં

ીપેડ કાડ/વૉલેટ ારા કરાવામાં આવેલ

YES બે કના રકો ્ સમાં ઉપલ ધ હોય છે ,

માં

ીપેડ કાડ/વૉલેટ ારા હાથ

ધરવામાં આવેલ અથવા કરવામાં આવેલ નાણાક ય યવહારો, અને કાડ એકાઉ ટમાં બાક રહતી િસલક
દશાવવામાં આવે છે , જો કોઈ હોય તો.
t) " ા ઝે શન" એટલે

ાહક ારા મા ટરકાડ સાથે જોડાયેલ કોઈપણ મચ ટ એ ટા લશમે ટ, ભારતમાં

YES બૅ કના ATM, અ ય બે કના ATM અથવા ઇ ટરનેટ પર

ીપેડ કાડ/વૉલેટ ારા કરવામાં આવેલ

કોઈપણ લેવડદવડ.
u) " ા ઝે શન લીમીટ" નો અથ એવો થાય છે ક
ન

ાહક કોઈ પણ દવસે અથવા સમયાંતર YES બે ક ારા

કરલા સમયગાળામાં, ીપેડ કાડ/વૉલેટનો ઉપયોગ કર ને મચ ટ એ ટા લશમે ટમાં અથવા ઇ ટરનેટ

પર સીધી ક આડકતર ર તે ખર દ શક તે માટની મહ મ રકમ, એવી
ાહકને આપવામાં આવેલ

ૂવ શરત છે ક કોઈપણ સંજોગોમાં

ીપેડ કાડ/વૉલેટમાં ા સફર કરવામાં આવેલી રકમ અને

ાહક ારા તે ના

કરવામાં આવેલા ઉપયોગના આધાર તેમાંથી એકં દર ડ બટ બાદ કયા પછ વધતી રકમ કરતા તે વ ુ હશે
નહ .
v) "વેબસાઈટ" નો અથ એ છે ક URL www.yesbank.in પર ઉપલ ધ YES બૅ કની મા લક ની,તેના ારા
થાિપત અને તેના ારા જ
અથવા

ળવણી કરવામાં આવે છે એવી વેબસાઈટ

માં સમયાંતર કોઈ ફરફાર

ુ ારા કરવામાં આવે છે .
ધ

w) "YES બે ક" નો અથ થાય છે YES Bank Ltd.
અને બે કગ ર

કં પની એ ટ 1956 ના અથમાં એક બે કગ કં પની છે ,

ુ ેશન એ ટ, 1949 ની કલમ 5 (સી) ના અથમાં, એક બે કગ કં પની છે ,
લ

ંુ ઈ 400013,ખાતે તેની ર
Finance center,15 મી માળ, એસ બી માગ, એ ફ ટન, બ

India bulls

ટર ઓફ સ ધરાવે

છે .
II. અથઘટન
આ િનયમો અને શરતોમાં, યાં
ુ ારા" ના સંદભમાં
a) " ધ

ુ ી િવપર ત હ ુ
ધ

ગટ થાય નહ :

ૂરક, ફરફાર, નવીનકરણ, ર લેસમે ટ અથવા ફર થી અિધિનયમ ઘડવાનો

ુ ારલ"
સમાવેશ થાય છે અને " ધ

ંુ તે

ુ બ ંુ અથઘટન થાય છે ;
જ

b) "અિધ ૃતતા" અથવા "મં ૂર " માં અિધ ૃતતા, સંમિત, મં ૂર , પરવાનગી, ઠરાવ, લાઇસ સ,
ફાઇ લગ અને ર

શનનો સમાવેશ થાય છે ;

ુ , િનયમ, વટ ક
c) "કાયદો" માં બંધારણ, ધારા, કા ન
ુ મ,
અથવા કોઈપણ

કુ ાદો, ઓડર,

કુ ાદો, ક
ુ મ, ક
ુ મના ,ંુ અિધ ૃતતા,

કાિશત િનદશ, માગદિશકા, જ રયાત અથવા કાયદાની ધારા ધરાવતા સરકાર

અથવા કોઈ પણ િનણય અથવા અથઘટનનો સમાવેશ થાય છે . કોઇપણ અદાલતી અિધકાર
આગળના કોઈપણ, અર
સમયાંતર તેમાં
d) "ફોસ મે

પ ક પર હ તા ર કરવા/સબિમશનની તાર ખથી અથવા તેના પછ , અને

ુ ારો કરાયેલ દરકનો સમાવેશ થાય છે .
ધ

સંગ, માં તેની સીમાની બહાર કોઈપણ સંચાર

ટુ ર હ કગ, ક

ટિમનલમાં

ુ શની બહાર

ણાલીઓની અ ુ લા ધતા, અથવા

યામાં અથવા િવતરણ યવ થામાં ઉ લંઘન, ભાંગફોડ, આગ,

નાગ રક ઉ પાત, હડતાલ અથવા કોઈપણ
ક

િતબંધ,

ારા

ુ ર ઇવે ટ" નો અથ થાય છે ક કોઈ પણ કારણને લીધે YES બે કના વાજબી
અ

બનતો કોઇપણ
કુ વણી

ુ ત,

ૂર, િવ ફોટ, ુ દરતી આફતો,

કારની ઔ ો ગક કાયવાહ , ુ લડો, બંડ,

ટુ ર ડટા અને ટોરજ ડવાઇસ ંુ અનિધ ૃત ઍ સેસ, ક

ુ , સરકારના ૃ યો,

ટુ ર શ થઇ જ ,ંુ ક

ટુ ર

ૂલો, િસ ટમો કોઈપણ કારણસર વાઈરસથી ૂ િષત થવી, િવનાશક અથવા ૂ િષત કોડ અથવા

કાય મ, યાંિ ક અથવા તકનીક

ૂલો/િન ફળતા અથવા વીજળ બંધ થવી, ૂ રસંચારમાં ખામી અથવા

િન ફળતાઓ ારા

ત થઈ જવી વગે રનો સમાવેશ થાય છે .

ણાલી અસર

e) એકવચનમાં અને બ વ
ુ ચન અને તેનાથી ઊલ ું પણ શામેલ છે ;
f) આ િનયમો અને શરતોના શીષક મા

સંદભની

િુ વધા માટ શામેલ કરવામાં આવે લ છે .

g) "શામેલ" અથવા "સમાિવ ટ" શ દોનો સંદભ કોઈ પણ મયાદા િવનાનો અથ કરવામાં આવશે;
h) લગના સંદભમાં

ુ ષ,

ી અને ના યતર

િતના સંદભનો સમાવેશ થાય છે ;

i) કોઈ પણ બાબત માટ YES બે ક પાસેથી મેળવવાની જ ર બધી મં ૂર ઓ, પરવાનગીઓ, સંમિત અથવા
વી ૃિત, માટ YES બક પાસેથી લે ખત મં ૂર , પરવાનગી, સંમિત અથવા વીકારવાની જ ર રહશે;
j) કોઈપણ એવી ઘટના, માં ઘટના, સંજોગો, પ રવતન, હક કત, મા હતી, દ તાવેજ, અિધ ૃતતા, કાયવાહ ,
અિધિનયમ,

ૂક, દાવા, ભંગ, સ હત કોઈપણ બાબતની અગ યતા

ગે YES બે ક અને

ાહક વ ચે કોઈપણ

મતભેદ અથવા િવવાદની ઘટનામાં ડફૉ ટ અથવા અ યથા, આગળની કોઈ પણ વ
YES બે કનો અ ભ ાય

ાહક માટ

III. િનયમો અને શરતોની

ુ ી ભૌિતકતા માટ
ન

િતમ રહશે અને બંધનકતા રહશે.

યો યતા:

a) સામા ય િનયમો અને શરતો સાથે આ શરતો અને િનયમો, ીપેડ કાડ/વૉલેટના વપરાશ માટ

ાહક અને

YES બૅ ક વ ચેના સં ૂણ કરાર ંુ સં ુ ત િનમાણ કર છે .
b)

ીપેડ કાડ/વૉલેટ YES બે ક ારા

પા તાના માપદં ડને પ ર ૂણ કરતા

ર કરવામાં આવશે,

સમયાંતર YES બે ક ારા ન

કરાયેલ

ાહકને આધીન રહશે.

c)

ીપેડ કાડ/વૉલેટ અ ય ય ત ક પ

માટ તબદ લીપા

d)

ીપેડ કાડ/વૉલેટ પર અપલોડ કર શકાય છે તે મહ મ

રહશે નહ .
ડટ બેલે સ . 10,000/- (મા

દસ હ ર)

ુ ી જ મયા દત રહશે.
ધ
e)

ીપેડ કાડ/વૉલેટ મા

કાડનો ઉપયોગ ભારત

ભારત

દશમાં અને ભારતીય િપયાના યવહારો માટ જ મા ય રહશે. GPR

દશની બહાર અથવા િવદશી ચલણમાં

ૂ ચત કોઈપણ યવહારો માટ કર શકાતો

નથી.
f)

ીપેડ કાડ/વૉલેટ YES બે કની િવિશ ટ િમલકત છે .

g)

ાહક

ીપેડ કાડ/વૉલેટ મેળ યા પછ તરત જ તેની પાછળની બા ુ પર સહ કરવી પડશે. YES બે ક

આવી સહ ના હોય યાર અથવા સહ મેળ ખાતી ન હોય યાર

ાહકને વ ુ નો ટસ આ યા િવના અથવા

ણ કયા િવના, કોઈ પણ લેવડદવડને નકારવા અથવા રદ કરવાનો અિધકાર અનામત રાખે છે .
h) ીપેડ કાડ/વૉલેટમાં ઉ લે ખત
લર મશીનો ("ATM") ખાતે

ડટની મયાદાની

દર

ાહક ારા રોકડ ઉપાડ માટ વયંસચ
ં ા લત

ીપેડ કાડ/વૉલેટનો ઉપયોગ કર શકાય છે નહ . આ ઓપન

ૂપ કા ્ સ છે

અને ATM પર રોકડ ઉપાડ માટ ઉપયોગ કર શકાય છે .
i) YES બે ક કોઈ પણ સમયે

ીપેડ કાડ/વૉલેટમાં

ૂકવવા માટ જવાબદાર રહશે નહ .

ળવવામાં આવેલી િસલક પર કોઈ

ત ંુ યાજ

j) YES બે ક,
SMS ારા

ીપેડ કાડ/વૉલેટની સમા તના 45 દવસ પહલાં
ણ કરશે અથવા ખબર આપશે.

કાડ/વૉલેટમાં ઉપલ ધ સમ
દરિમયાન

કર શક છે . જો

ીપેડ કાડ/વૉલેટની સમા તની પહલાં

ડટ બેલે સનો ઉપયોગ કર લેવો જોઈએ. જો

ીપેડ કાડ/વૉલેટમાં ઉપલ ધ

YES બે કમાં અથવા

ાહક

ાહકને ર જ ટડ મોબાઇલ નંબર પર

ાહક મા ય સમયગાળા

ડટ બેલે સનો ઉપયોગ કર શકતો નથી, તો બાક રકમ માટ

ાહકના અ ય કોઈ બૅ ક એકાઉ ટમાં રકમના રફં ડ/ ા સફર

ાહક કોઈ ચો સ સમયગાળાની

કાડ/વૉલેટમાં ઉપલ ધ બાક

ીપેડ

ાહક YES બે કનો સંપક

દર YES બે કનો સંપક કર શકતો નથી, તો

ડટ બેલે સ િનયમનકાર માગદિશકાના પાલન

ીપેડ

ુ બ ફં ડમાં ા સફર
જ

કરવામાં આવશે.
IV. કાડ
a)

ાહકને

ર કર ંુ અને તેનો વપરાશ
ીપેડ કાડ/વૉલેટ પહ ચાડવા અને આપવા અને તેની

તેની સંલ ન સ થાને કાડ આપવા માટ
YES બે ક

ાહકને

ાહકને કાડ િવત રત કર છે એવી

ાહક YES બે કને બનશરતી અને અચો સપણે અિધ ૃત કર છે .

ીપેડ કાડ/વૉલેટની ડ લવર ના સંબધ
ં માં સં થાના કોઈ પણ કાય અથવા

ૂલ માટ

જવાબદાર અથવા ઉ રદાયી નથી.
b) YES બે ક અને મચ ટ એ ટા લશમે
કોઈપણ કારણોસર
c)

સ,

ાહકને કોઈપણ

ૂવ

ૂચના આ યા વગર કોઈપણ સમયે

ીપેડ કાડ/વૉલેટને વી ત
ૃ કરવા ઇનકાર કરવાનો અિધકાર અનામત રાખે છે .

ીપેડ કાડ/વૉલેટનો ઉપયોગ મા

ુ માટ જ કરવામાં
િવ સનીય ય તગત ારા અથવા અિધ ૃત હ ઓ

આવશે. અહ એવી પ ટતા કરવામાં આવે છે ક અ કુ સમયે, અ કુ મચ ટ એ ટા લશમે
આવા મચ ટ એ ટા લશમે સ ારા

સના ક સામાં

ૂર પાડવામાં આવેલ વધારાની ચો સ સેવા અથવા અ ય

િુ વધા

માટના ચા નો સમાવેશ થાય છે .
d)

ાહક કોઇપણ મચ ટ એ ટા લશમે ટ ખાતે

તમામ ચા

માટની

અથવા ા ઝે શન

ૂણ થયેલા દરક ા ઝે શન માટ બનાવવામાં આવેલ

લપ પર સહ કરશે અને તેને સંભાળ ને રાખશે. YES બે ક
લપની નકલો

ૂરો પાડવા માટ જવાબદાર નથી.

ાહકને આ ચા

ાહક ારા આવી કોઈ િવનંતી

કરવામાં આવે તો તે આપવી એ YES બે કની સં ૂણ સ ા હઠળ રહશે અને આવા િવનંતીઓ
ા ઝે શનની તાર ખથી િપ તાલીસ (45) દવસની

લપ

દર કરવામાં આવશે.

ાહક ારા

ાહક એ વાત પર સહમત થાય

છે ક ચા

અથવા ા ઝે શન

લપની નકલો

ૂરો પાડવા માટ YES બે ક વધારાનો ખચ અથવા ચા

વ ૂલ કરવા માટ હકદાર રહશે.
e) કોઈ પણ ા ઝે શન સંબિં ધત મચ ટ એ ટા લશમે ટ ારા વ ૂલ કરવામાં આવે લા કોઈપણ
ચા

અથવા ખચ માટ

તના

ાહક સીધા મચ ટ એ ટા લશમે ટ સાથે સે ટલમે ટ કરવા ંુ રહશે. મા ટર

મચ ટના બદલામાં અથવા ા ઝે શન સંબિં ધત તેમના ારા ચા
આવે લા કોઇપણ ખચ અથવા

કરવામાં આવેલ અથવા વ ૂલવામાં

ૂકવણી માટ, સીધી ક આડકતર ર તે બૅ ક જવાબદાર અથવા ઉ રદાયી

નથી.
ુ અથવા ક
ટ

f) સાધનની

િુ નકશન લકના આધાર કોઈપણ મચ ટ એ ટા લશમે ટ ારા આપવામાં

આવે લ તમામ રફં ડ અને એડજ ટમે સની

યા હાથ ધરવામાં આવશે અને YES બે કના લા ુ િનયમો,

ત રક નીિતના આધાર YES બે ક ારા મા યતા ા ત ચકાસણી પછ તેને કાડ એકાઉ ટમાં

િનયમન અને

જમા કરવામાં આવશે.

ુ ામી ા ઝે શન મા
ાહક સહમત થાય છે ક કોઈ પણ અ ગ

YES બે કની

િવચારણા હઠળ કરવામાં આવશે અને તે કોઈપણ િવવા દત રકમને યાનમાં લીધા વગર કાડ એકાઉ ટમાં
ઉપલ ધ
કુ વણીની
YES બકને
થયેલ
g)

ડટ બેલે સના આધાર વીકારવામાં આવશે. કાડના ખાતામાં અપયા ત ભંડોળના પ રણામે
ૂચનાઓનો અનાદર થવાના કારણે , YES બે કને કોઈપણ ખોટ ક
કુ વવા માટ

ાહક બનશરતી ર તે જવાબદાર રહશે.

કુ સાન થશે તો તે

કુ શાન

ાહક સહમત થાય છે ક YES બે કને

કુ શાનની આ રકમ કાડ ખાતામાંથી YES બે ક કપાત કરવા માટ હકદાર રહશે.

ાહક વીકાર છે ક

ાહક ારા કોઈ અ ય

કુ વણી સાધનનો ઉપયોગ કર ને કરાયેલા ા ઝે શન

િન ફળ થાય, પાછા ફર, નકારવામાં અથવા રદ થવાના ક સામાં એ રકમ રફં ડ

ીપેડ કાડ/વૉલેટમાં જમા

કરવામાં આવશે નહ .
h) કાડના સ ય
બાંયધર આપે છે .
જવાબદાર

ીપેડ કાડ/વૉલેટના સંબધ
ં માં તમામ યવહારોમાં હંમેશાં સદભાવના સાથે વતન કરવાની
ીપેડ કાડ/વૉલેટના કોઈપણ ગે રકાયદસર અથવા ખોટા ઉપયોગ માટ

વીકાર છે

માં અહ રહલા િનયમો અને શરતો ંુ ઉ લંઘન સામેલ છે અને,

ાહક
ાહક ારા અહ

આપવામાં આવે લા િનયમો અને શરતોના ઉ લંઘનના પ રણામે YES બે કને સીધી ક આડકતર ર તે
કોઈપણ ગે રલાભ, કુ સાન, યાજ, પાંતરણ, અને અ ય કોઈપણ નાણાક ય ચા
તે ભોગવે છે તે YES બે કને

લાગે છે અને/અથવા બે ક

કુ વવા માટ બાંયધર આપે છે અને સંમત થાય છે .

ુ અને સેવાઓની
ઓ

ાહક સંમત થાય છે ક તે કોઈપણ એવી ચીજવ

i)

કાડ/વૉલેટનો ઉપયોગ નહ કર,

લા ુ કાયદા હઠળ ગે રકાયદસર છે .

ઉ પાદનો અથવા સેવાઓની ખર દ કરવા માટ

ુ વણી કરવા માટ
ક
િતબંિધત અથવા

j)

િતબંિધત

ીપેડ કાડ/વૉલેટનો ઉપયોગ કર શકાતો નથી, દા.ત.

લોટર ની ટ કટો, િતબંિધત અથવા બે ડ કરવામાં આવેલા સામિયકો, ઘોડાના
બટકોઇ સની ખર દ , કોલ-બેક સેવાઓ માટ

ીપેડ

ુ ગારમાં ભાગીદાર ,

ૂકવણી વગે ર.

ાહક આ સાથે વીકાર છે અને સંમત થાય છે ક

ીપેડ કાડ/વૉલેટ YES બે ક ારા 10000 (મા દસ

હ ર) થી વ ુ લોડ અથવા ફર થી લોડ કર શકા ંુ નથી.
k)

ાહક આ સાથે વીકાર છે અને સંમત થાય છે ક જો
ંુ નથી, તો

ગાળા માટ કોઈ ા ઝે શન કરવામાં આ
કાડ/વૉલેટને YES બે ક ારા
કાડ/વૉલેટ મા

ીપેડ કાડ/વૉલેટ ારા એક (1) વષના સતત

ીપેડ કાડ/વૉલેટની મા યતાને આધાર, ીપેડ

ાહકને નો ટસ મોક યા પછ તેને િન

ય કરવામાં આવશે. આ

ીપેડ

YES બે ક ારા સમયાંતર િનધા રત કરવામાં આવેલ મા યતા અને યથાયો ય જ ર

પગલા લીધા પછ , YES બે ક ારા ફર સ ય કર શકાય છે .
ાહક પોતાના ારા

l)

ીપેડ કાડ/વૉલેટનો ઉપયોગ કર ને કરવામાં આવેલ તમામ યવહારો માટ SMS

ા ત કરવા અથવા YES બે ક તરફથી ચેતવણીઓ મોકલવા માટ સંમત થાય છે . YES બે ક તરફથી
મોકલવામાં આવતા SMS અથવા ઇમેલ ચેતવણીઓમાં ડ બટ અને

ડટ ા ઝે શ સ, ીપેડ કાડ/વૉલેટ

પર ઉપલ ધ અથવા બાક રહલી િસલક અથવા YES બે ક ારા સમયાંતર

ૂ ચત કરવામાં આવતી અ ય

મા હતી અથવા િવગતો આપવામાં આવશે.
m)

ાહક સંમત થાય છે અને

ુ ટ કર છે ક

ાહક પોતે પોતાના ય તગત ઓળખ નંબર ("PIN")

કોઈપણ સંબિં ધત અથવા ુ ું બના સ યો અથવા
અનિધ ૃત

હરાત અને/અથવા

ૃતીય પ ને કોઈ પણ સંજોગોમાં જણાવશે નહ . PIN ની

ીપેડ કાડ/વૉલેટના અનિધ ૃત ઉપયોગથી ઉદભવતા પ રણામો માટ

ાહક પોતે જ સં ૂણપણે જવાબદાર રહશે. ાહક આ

કારના PIN ની અનિધ ૃત

ીપેડ કાડ/વૉલેટના અનિધ ૃત ઉપયોગના પ રણામ વ પે

ય

ક પરો

હરાત અને/અથવા

ર તે, કોઈપણ ખોટ ક

કુ સાનના સંબધ
ં માં YES બે કને જવાબદાર ગણશે નહ અને તેની સામે દાવો જતો કરવાનો વીકાર કર છે .
જો

ાહક PIN

ૂલી

ય અથવા તે ખોવાઈ

ય તો,

ાહક લે ખતમાં અર

PIN માટ ક ટમર કર સે ટરનો સંપક કરવો જોઈએ. નવા PIN, YES બે કને
અથવા બે ક પાસે ઉપલ ધ હશે ટ વા

કરવી જોઈએ અથવા નવા
દાન કરવામાં આવેલ હશે

ાહકના ર જ ટડ ઇમેઇલ એ સ પર મોકલવામાં આવશે.

ાહક સહમત થાય છે ક YES બે ક તેની સં ૂણ વતં તાથી, તેની સેવાઓના સંબધ
ં માં, તેના િનયમો

n)

ુ બ આવ યક હોય અથવા આવ યકતા
જ

ુ બ બા
જ

સેવા

દાતા/સે વાઓ અથવા એજ ટની સેવાઓનો

લાભ લઇ શક છે .
ાહકને YES બે કની પોતાની વેબસાઈટ પર સમયાંતર તેના ારા અપલોડ કરવમ આવતા વારં વાર

o)

ૂછાતા

ઉ લંઘન

V.
a)

ો ("FAQ") માટ ઍ સેસ આપવામાં આવશે.

ાહક ારા આ શરતો અને િનયમોનો ભંગ કરવાની ઘટનામાં, YES બે ક ઉપર વધારાના કોઈપણ દાવા,

માંગ અથવા િવવાદ િવના, YES બે કને તરત જ

ીપેડ કાડ/વૉલેટ રદ કરવાનો અથવા સમા ત કરવાનો

અિધકાર રહશે.
b) અહ આપવામાં આવેલા િનયમો અને શરતોના ભંગ બદલ અને તેના પ રણામે YES બે કને સીધી ર તે
ર તે કોઈ ખોટ, કુ સાન, દાવા, દં ડ, ખચ, ચા

અથવા પરો

સ હત) ભોગવે છે /સહન કર છે તો
વચનબ

અથવા એવો ખચ (કા ૂની સલાહકાર ફ

ાહક YES બે કને તે ભરપાઈ કરવા માટ સહમત થાય છે અને

છે .

VI. અવિધ અને સમા ત
(a)

ીપેડ કાડ/વૉલેટ િ

ટગની તાર ખથી એક (1) વષ માટ અથવા

આવે લ સમા તની તાર ખની
(b)

ાહક

ુ ત
દ

ૂર ન થાય યાં

ીપેડ કાડ/વૉલેટ પર િ

ટ કરવામાં

ુ ી મા ય રહશે.
ધ

ીપેડ કાડ/વૉલેટની સમા ત પછ કોઈપણ

ૃતીય પ ને તેનો ઉપયોગ કરવાથી અટકાવવા

તેનો નાશ કરવા માટ અમલ કરવા માટ સંમત થાય છે .
(c)

ાહક કોઈ પણ સમયે, YES બે કને

ીસ (30) દવસ પહલાં લે ખત નો ટસ આપીને,

કાડ/વૉલેટની રદ કરવાની િવનંતી કર શક છે , િસવાય ક,

ીપેડ

ાહક ારા તે ને હોટ લ ટગ માટ અથવા

ીપેડ કાડ/વૉલેટને લોક કરવા િવનંતી કરવામાં આવે, તે ક સામાં

ીપેડ કાડ/વૉલેટને તા કા લક અસરથી

રદ કરવામાં અને/અથવા સમા ત કર દવામાં આવશે.
(d)

ાહક એ સમ

છે ક આવી નો ટસ યાં

ુ ી અમલમાં આવશે નહ
ધ

ટોચના જમણા- ૂણાને કાપીને નાશ કર નાંખવામાં આવે છે , અને તે

યાં

ુ ી
ધ

ીપેડ કાડ/વૉલેટના

િુ નિ ત કરવામાં આવે છે ક

હોલો ામ અને તેની

બ
ંુ ક ય પ ી બ ે કાપી નાખવામાં આવી છે અને તે નો નાશ કરવામાં આ યો છે

અથવા YES બે કને તે જમા કરાવી દવામાં આ યો છે .
કાડ/વૉલેટની સમા તના પહલાં,
તેને યાનમાં લીધા િવના

ાહક પાસે

ાહક એ વાતમાં પણ સહમત છે ક

ીપેડ

ીપેડ કાડ/વૉલેટનો નાશ કરવાના દાવાઓ હોવા છતાંપણ

ીપેડ કાડ/વૉલેટ પર લા ુ થયેલા કોઈપણ ચા

માટ

ાહકની જવાબદાર

ચા ુ રહશે.
(e) YES બે ક નીચેના ક સામાં તેની સં ૂણ અિધકાર તા સાથે GIFT ીપેડ કાડ રદ કર શક છે
હર થાય અથવા તે ંુ

ૃ ુ થાય તેવી ઘટનામાં

(i)

ાહક નાદાર

(ii)

ાહક, આ િનયમો અને શરતો હઠળની શરતો, િનયમો, ઠરાવો અથવા તેની જવાબદાર નો ભંગ

કરતો જોવા મળે તેવા ક સામા.
(iii) ભારતમાં કોઈ પણ િનયમનકાર અથવા વૈધાિનક સ ાવાળા અથવા કોઈપણ તપાસ એજ સી ારા
ર કરાયેલ આદશ ારા અથવા સ મ અદાલતના આદશ ારા

ાહક પર લાદવામાં આવેલા કોઈપણ

િતબંધની ઘટનામાં.
(IV) ીપેડ કાડ/વૉલેટ
ગે રકાયદસર

ો ામ લા ુ કાયદાઓ, િનયમો અને માગદિશકા અથવા પ રપ

હઠળ

હર થાય એવા ક સામાં.

(v) ીપેડ કાડ/વૉલેટ સમ

ર તે

ો ામ સમા ત થાય એવા ક સામાં.

(f) YES બે ક, કોઈપણ સમયે, કોઈ પણ નો ટસ આ યા િવના અથવા કોઈપણ કારણ જણા યા િવના
અ થાયી પે અથવા કાયમી ધોરણે , ીપેડ કાડ/વૉલેટ પરના િવશેષાિધકારો પાછ ખચી શક છે અને/અથવા
ીપેડ કાડ/વૉલેટ રદ કરવાનો તેનો સં ૂણ સ ાનો અિધકાર

ળવી રાખે છે . કામચલાઉ ર તે રદ કરવાના

ક સામાં, ીપેડ કાડ/વૉલેટ સાથે જોડાયેલા િવશેષાિધકારો, YES બે ક ારા તેની સં ૂણ વતં તાથી
ુ ઃ થાિપત કરવામાં આવી શક છે . અને કાયમી ર તે રદ કરવાના ક સામાં, YES બે કને
ન
કાયમી ધોરણે રદ કરવાનો અિધકાર છે . જો ક, તે પ ટ ર તે
ક

ણ કરવામાં આવે છે ક રદ કરવાના

સામાં (કામચલાઉ અથવા કાયમી) તમામ લાભો, િવશેષાિધકારો અને

સેવાઓ વચા લત ર તે પાછ ખચી લેવામાં આવશે.
કામચલાઉ અથવા કાયમી રદ કરાવની ઘટનામાં

ીપેડ કાડ/વૉલેટ

ીપેડ કાડ/વૉલેટ સાથે જોડાયેલ

ાહક એ વાત પર સહમત છે ક

ાહક આ કાડ રદ થયા પહલાં

ીપેડ કાડ/વૉલેટના

ીપેડ કાડ/વૉલેટ પર

લા ુ થતા તમામ ચાજ સ માટ સં ૂણપણે જવાબદાર રહશે, અને અ ય તમામ લા ુ પડતા ચાજ સ માટ
પણ જવાબદાર રહશે,

યાં

ુ ી YES બે ક ારા કોઈ િન દ ટ આપવામાં ન આવે.
ધ

(g) જો YES બે ક અ થાયી ધોરણે અથવા કાયમી ધોરણે , િવશેષાિધકારો પાછો ખચી લે અથવા
કાડ/વૉલેટને રદ કર તો, YES બે ક તેના
YES બે ક આવી

ે ઠ

ય નો સાથે, તરત જ

ૂ ચત કરશે, જો ક

ૂચના મળવામાં થતા િવલંબ અથવા બનજ ર ઢ લ જવાબદાર અને ઉ રદાયી નથી.

(h) ઉપરો ત જણાવેલ

ુ બ
જ

રહતી હોય તો તે રકમ

ાહકને પાછ આપવામાં આવશે,

ચાજ સના

ાહકને એ િવશે

ીપેડ

ીપેડ કાડ/વૉલેટના રદ થવાના ક સામાં, GPR કાડમાં જો કોઈ રકમ બાક

કુ વણીને આધીન રહશે. અને

બાક ની રકમના રફં ડ માટ

પે ઓડર/ ડમા ડ ા ટ ારા લા ુ પડતા

ાહક પાસેથી લે ખત િવનંતીની રસીદ મેળવવામાં આવશે.

ાહક YES બે કને િવનંતી સબિમટ કરવાની રહશે.

VII. નોટ સો
નીચે જણાવેલી YES બે ક ારા આપવામાં આવનાર કોઈ પણ નો ટસ, નો ટસની તાર ખથી અથવા
મોકલવામાં આવે લ ઇમેઇલની તાર ખથી સાત (7) દવસની
માનવામાં આવે છે આ નોટ સ YES બે ક ારા ર

દર

ાહક ારા

ા ત થયેલી છે એ ંુ

ટર મેઈલ ગ એ સ પર અથવા

દાન કરવામાં આવેલ

ઇમેઇલ પર અથવા YES બે ક પાસે ઉપલ ધ ઈમેઈલ પર મોકલવામાં આવે છે .
નીચે જણાવેલી

ાહક ારા આપવામાં આવનાર કોઈ પણ નો ટસ

ા ત થઇ છે એ ંુ યાર જ માનવામાં

આવશે જયાર આ નોટ સ YES બે કની કોપ રટ ઓ ફસના સરનામાં 22 મો માળ, ઇ ડયા ુ સ
ફાઇના સયલ સે ટર, સેનાપિત બાપત માગ, એ લ ફ ટન (W)

ંુ ઈ – 400013 ખાતે આ નો ટસ
બ

ા ત

થઇ છે એવી વી ૃિત આ યા પછ જ ગણવામાં આવશે.
નીચે જણાવેલી

ાહક પાસેથી કોઈ નો ટસ અથવા સંદશા યવહાર માટ YES બે ક પર બંધનકતા રહશે

નહ િસવાય ક તે લે ખતમાં હોય અને તે YES બે કને બ વવામાં આવી છે અને તે વીકારવામાં આવી છે
અથવા ર જ ટડ પો ટ ારા મોકલવામાં આવી છે , અથવા વી ૃિત પ
VIII.

ચાજ સ

a) ચાજ સમાં આનો સમાવેશ થશે:

આપવામાં આ

ંુ છે .

(a)

ીપેડ કાડ/વૉલેટના સંદભમાં , ર લેસમે ટ, નવીનીકરણ, હ ડ લગ અને અ ય ફ સ હત જો કોઈ

હોય તો YES બે ક ારા કરવામાં આવેલ ચા
અસાઇિનગ

ૃિત ધરાવે છે .

(b) ચો સ

કારના યવહારો પર સેવા ચા . આવા ચાજ સની ગણતર ની ર ત સમયાંતર બે કની

વેબસાઇટ: www.yesbank.in પર
b)

ફ . આ ફ બન- રફં ડપા , નોન- ા સફર અને નોન-

ૂ ચત કરવામાં આવશે.

ૂલ ન હોય તેવા સંજોગોમાં, આ તમામ ચા

યમાન

ાહક માટ

િતમ અને બંધનકતા અને

િનણાયક રહશે.
c) બધા વૈધાિનક કર, માલ અને સેવા કર, અ ય તમામ કરવેરા, ડ ટુ ( ીપેડ કાડ/વૉલેટ સાથે જોડાણ
ધરાવતી ટ પ ડ ટુ અને સંબિં ધત ર
સંબધ
ં માં કોઈપણ કર (કોઈપણ
આવે છે , તે

તના)

ીપેડ કાડ/વૉલેટના

સમયાંતર સરકાર અથવા અ ય સ ાવાળાઓ ારા લાદવામાં

ાહક ારા ભોગવવાના રહશે.

રોકડ ઉપાડ

IX.
a)

શન ચા સ સ હત, જો કોઈ હોય તો,) અને

ાહક કટોકટ ના ક સામાં YES બે કના ATM અને સ ય બૅ કના ATM માંથી રોકડ ઉપાડ કરવા માટ

માટ

આરપી

ીપેડ કાડનો ઉપયોગ કર શક છે નહ . જો ક, કોઈપણ સમયે કોઈ પણ સમયે ઉપાડવામાં

આવે લ ુ લ રકમ, આરબીઆઈ ારા સમયાંતર િનધા રત કરવામાં આવેલ મયાદાની રકમથી અથવા

ીપેડ

કાડ/વૉલેટ પર ઉપલ ધ રકમ મયાદામાં ઉપલ ધ બેલે સથી વ ુ હશે નહ .
GPR િ પેઇડ કાડ ખોવાઈ જ ,ંુ ચોરાઈ જ ંુ અથવા તેનો ુ ુ પયોગ:

X.
a) જો

ીપેડ કાડ/વૉલેટ ખોવાઇ

ય ક ચોરાઇ

ય તો,

ચોરાઈ જવાનો તા કા લક ર પોટ આપવો જોઈએ અને

ાહક ક ટમર કર સે ટરને ખોવાઈ જવા અથવા
ીપેડ કાડ/વૉલેટને તા કા લક સ પે ડ કરવા માટ

િવનંતી કરવી જોઈએ.
b)

ાહક વીકાર છે ક એકવાર

તો પછ તે

ીપેડ કાડ/વૉલેટ ખોવાઈ

ય, ચોરાઈ

ય અથવા

િત

ત થઈ

ીપેડ કાડ/વૉલેટનો ફર થી ઉપયોગ કર શકાતો નથી, પછ ભલે તે પાછળથી મળ

ીપેડ કાડ/વૉલેટની

રુ ા કરવી એ

તમામ પગલા લેવા જોઈએ ક

ાહકની પોતાની જવાબદાર છે અને માટ તેણે એ

ીપેડ કાડ/વૉલેટનો ુ ુપયોગ કરવામાં આવતો નથી.

ય,

ય.

િુ નિ ત કરવા

ીપેડ કાડ/વૉલેટ

ખોવાઈ જવાના,ચોર થવાના અથવા નાશ થાના કોઈપણ ક સામાં ઉપરો ત પગલાં લેવા માટ
ઉપે ા કર છે અથવા તેને વીકારવાનો ઇનકાર કય છે એ ંુ કં ઈપણ YES બે ક ન
મા હતી

ા ત કર છે , તો YES બૅ ક આવા

ાહક

કર છે અથવા એવી

ીપેડ કાડ/વૉલેટ ર કરવા અથવા બંધ કરવાનો અિધકાર

અનામત રાખે છે .
c)

ીપેડ કાડ/વૉલેટ

ાહક પાસેથી ખોવાઈ

ય છે , ચોરાઇ

ય છે અથવા

ીપેડ કાડ/વૉલેટ પર કરવામાં આવેલા કોઈપણ અનિધ ૃત ા ઝે શન માટ
નથી.

ાહક ારા રપો ટગ કયા પછ ,

કુ સાન થાય છે તો એવા
ાહકની કોઈ જવાબદાર થતી

ીપેડ કાડ/વૉલેટ પર કરવામાં આવતા તમામ યહવારની તમામ

જવાબદાર ઓ, YES બે ક ારા લેવામાં આવશે. જો ક, ીપેડ કાડ/વૉલેટ ખોવાઈ જવા, ચોરાઇ જવા અથવા
ુ ુ પયોગ માટના રપો ટગ પછ પછ ,

ીપેડ કાડ/વૉલેટ માટ આપેલ રપો ટગ અને/અથવા

ા ઝે શન/સમયના સંબિં ધત કોઈ િવવાદના ક સામાં, YES બે કના તમામ િનણયો

િતમ અને

ાહક માટ

બંધનકતા રહશે.
XI જવાબદાર માંથી

ુ ત કર ંુ

a) ઉપરો ત ઘટનાઓ પર કોઈપણ

િત ુ ળ

ભાવ િવના, YES બે ક નીચેના કોઈપણ હઠળ સીધી ક

આડકતર ર તે કોઈપણ ખોવાઈ જવાના ક હાિન થવાના કોઈપણ ક સામાં

ાહક અથવા અ ય

ૃતીય

પ ની જવાબદાર અથવા ઉ રદાિય વ હઠળ રહશે નહ ,:

1.

ૂરો પાડવામાં આવેલ કોઈપણ માલ ક સેવાઓમાં આવેલી કોઈપણ ખામી

2.

ુ વ ા,
ણ

મળવા

ૂ યની વોરં ટ , ડ લવર માં િવલંબ, ડ લવર ના થવી, કોઈપણ ચીજવ

ુ અથવા સેવાઓ ન

ગે ના કોઈપણ િવવાદ;

3. કોઈપણ ય ત ારા
4. ગમે તે કારણોસર

ીપેડ કાડ/વૉલેટ વીકારવાનો ઇનકાર

ીપેડ કાડ/વૉલેટની યો ય કામગીર ન થવી, અથવા કોઈપણ કારણસર ATM પર તે

કાયરત ન થાય
5. કોઈપણ ક

ટુ ર ટિમનલ ંુ ખરાબ થઇ જ ુ

6. કોઈપણ ફોસ મે ુ ર ઘટનાઓ
7.

ીપેડ કાડ/વૉલેટને કોઈ પણ

8.

ાહક ારા

ૃતીય પ માં ા સફર કર .ંુ

ીપેડ કાડ/વૉલેટની સમા ત કરવી

9. YES બે ક ારા
10.

ીપેડ કાડ/વૉલેટના

ાહક પાસેથી આ સંદભમાં

ુ ઃ કબજો લેવાના કારણે થતા
ન

ૂચનાઓ મ યા પછ

ાહકને

કુ સાન.

ીપેડ કાડ/વૉલેટ માટ ફાળવવામાં આવેલી રકમમાં

કોઈપણ તફાવત.
11.

ાહકની િવનંતી પર

ીપેડ કાડ/વૉલેટ પર કરવામાં આવેલ કોઈપણ રવસલ.

XII િવવા દત યવહારો
કુ વણી માટ YES બે કને

a)

ા ત થયેલ કોઈપણ ચા

કુ વણીની માંગ એ આવા ખચનો િનણાયક
ય, ચોરાઇ

અથવા ા ઝે શન

લપ અથવા અ ય

રુ ાવો ગણવામાં આવશે, િસવાય ક

ીપેડ કાડ/વૉલેટ ખોવાઈ

ય અથવા તેનો કપટથી ગે રકાયદસર ર તે ઉપયોગ કરવામાં આવે અને

ાહક ારા તે ના

રુ ાવા આપવામાં આ યા હોય.
b) ીપેડ કાડ/વૉલેટના સંબધ
ં માં તમામ િવવા દત ા ઝે શનની ફ રયાદ
( ા ઝે શન)ની તાર ખથી પંદર (15) દવસની
કરવાની જ ર પડશે.

ાહક િવવા દત યવહારો

દર YES બે ક ારા સંચા લત ક ટમર કર સે ટરને

ણ

ાહક એ વીકાર છે ક િવવા દત ાંઝે શનની તાર ખથી 15 દવસ પછ કરવામાં

આવે લ કોઈપણ ફ રયાદ YES બે ક વીકારશે નહ .
XIII વ

ુ અને સે વાઓની
ઓ

ુ વ ા
ણ

a) કોઈપણ માલની ખર દ અથવા સેવાઓ લેવા સંબિં ધત કોઈપણ મચ ટ એ ટા લશમે ટ િવશેના
કોઈપણ િવવાદ અથવા ફ રયાદ િવશે
XIV
a)

ાહક સીધા મચ ટ એ ટા લશમે ટ સાથે ઉકલવાની રહશે.

પ ટ કરણ
ાહકને લગતી મા હતીને વહચવા અને

ીપેડ કાડ/વૉલેટના ઉપયોગ િવશેની મા હતી અ ય કોઇ બે કો

અથવા નાણાક ય અથવા વૈધાિનક અથવા િનયમનકાર સ ાવાળાઓ સાથે શેર કારવા માટ

ાહક વીકાર

કર છે અને તે ના માટ સંમિત આપે છે .
b)

ાહક વીકાર છે અને સહમત થાય છે ક YES બે ક કોઈ પણ અ ય બે કો અથવા નાણાક ય અથવા
ુ ાઓ અને/અથવા
ન

ીપેડ કાડ/વૉલેટના

ઉપયોગ િવશેની મા હતી આપી શક છે . YES બે ક આપવામાં આવેલ આવી કોઈપણ

ણકાર િવશે આવી

વૈધાિનક અથવા િનયમનકાર સ ાવાળાઓને

ાહકના કોઈપણ

બે કોની િવગતો અથવા નાણાંક ય અથવા વૈધાિનક અથવા િનયમનકાર સ ાવાળાઓની િવગતો

ાહકને

હર કરવા માટ બા ય નથી.
c)

ાહક YES બે ક અને તેના એજ ટોને

ાહકની િવગતો અને

કુ વણીના ઇિતહાસને લગતી બધી મા હતી

ુ ં ગકો સાથે શેર કરવા અથવા તેમની સાથે એ સચે જ કરવા
ૂપ કં પનીઓ અથવા આ ષ

YES બે કની

માટ અિધ ત
ૃ કર છે .
XV. કાયદા ંુ સંચાલન અને યાય ે
ુ ાર સંચા લત
a) આ િનયમો અને શરતો સંબિં ધત ઉદભવતા તમામ િવવાદોને ભારતના કાયદા અ સ
કરવામાં આવશે અને તે નો અમલ

બ
ંુ ઈની અદાલતોના િવિશ ટ અિધકાર ે ને આધીન રહશે.

XVI. આ િનયમો અને શરતોમાં ફરફાર
YES બે ક, આ િનયમો અને શરતો, અને

ીપેડ કાડ/વૉલેટ પર આપવામાં આવે છે તેવી

િુ વધાઓ અને

માં યાજની વ ૂલાત અથવા દર અને ગણતર ની પ િતઓનો સમાવેશ થાય છે પરં ુ તે ના

લાભો,

ુ ી
ધ

મયા દત નથી તે બધામાં ફરફાર કરવાની અબાિધત સ ા અનામત રાખે છે .
a) YES બક આ િનયમો અને શરતોમાં થતા ફરફાર અને
અથવા YES બૅ ક ારા ન

ુ ારા તેની વેબસાઇટ, www.Yesbank.in,
ધ

કરાયેલ કોઈપણ અ ય ર ત ારા

હર કરશે.

ાહક આ િનયમો અને શરતોની સમી ા કરવા માટ જવાબદાર રહશે, માં

b)

છે , અને

ુ ારાઓ પણ સામે લ
ધ

YES બે કની વેબસાઇટ www.yesbank.in પર પો ટ કરવામાં આવી શક છે : અને

ીપેડ કાડ/વૉલેટનો ઉપયોગ ચા ુ રાખીને આ

ુ ારલા િનયમો અને શરતો વીકાયા છે એ ંુ
ધ

માનવામાં આવશે.
XVII ચા

શેડ ૂલ
FEES

AMOUNT

Wallet Issuance

No Fee

Wallet (P2P)

No Fee

Wallet (P2M)

1% on Every Transaction (Merchant need to bear this cost)

Wallet Balance Withdrawal

3% of the transaction Amount

ાહક

3% of the transaction Amount

Wallet to Bank Transfer

જો ક આમાં સમાિવ ટ ન હોય તેવા
પડતા કાયદા હઠળ આવ યક

ીપેડ કાડ/વૉલેટ ારા કરવામાં આવેલ કોઈપણ ા ઝે શન પર લા ુ

ોત પર કપાતપા

કર કપાતો

YES બે ક ારા કરવામાં આવે છે તે ને

અટકાવી શકાશે નહ .
XVIII

ાહક ફ રયાદ િનવારણ

a) ીપેડ કાડ/વૉલેટ અને /અથવા આ િનયમો અને શરતો સંબિં ધત કોઈપણ િવવાદ અથવા ફ રયાદના
ક સામાં,

ાહક YES બૅ કના 24 કલાક ક ટમર કર નંબર 1800 103 5485/1800 3000 1113 પર અથવા

ઇમેઇલ YuvaPay.support@yesbank.in પર સંપક કર શક છે .
b)

ીપેડ કાડ/વૉલેટ અને /અથવા આ િનયમો અને શરતો સંબિધત િવવાદ અથવા ફ રયાદ YES બૅ ક

ક ટમર કર ારા પયા ત ર તે સંબોધવામાં આવતી નથી અથવા ઉકલવામાં આવતી નથી, તો
બૅ ક નોડલ ઓ ફસરની િવગતોનો સંપક કર શક છે .
c) YES બક એ માટ સહમત થાય છે ક
ચતાઓને સમયબ
d)

ાહક YES

YES બે કની વેબસાઇટ પર ઉપલ ધ હોય છે .

ાહક ારા કરવામાં આવેલ તમામ ફ રયાદો, િવવાદો અથવા

ર તે સંબોધવામાં આવશે અને/અથવા ઉકલવામાં આવશે.

ાહક તેમની ફ રયાદ િનવારણ માટ કોઈપણ સમયે બ કગ લોકપાલનો સંપક કર શક છે .

