नयम व अट
येस बँके या-YUVAPAY
येथे नमूद केलेले नयम व अट (यापुढे " नयम व अट "

आहेत, आ ण यांना यांचा वापर कर यापूव मा य करणे व

ीपेड वॉलेट क रता

हणून संद भत केले या ) " ीपेड काड/वॉलेट"

या वापरासाठ लागू

वीकारणे आव यक आहे . खाल नमूद केले या आ ण येस बँकेने

यां या अख यार त वेळोवेळी सध
ु ार त केले या नयम व अट या " ीपेड काड/वॉलेट"

या संबंधात आपण आ ण येस बँक

यां यातील संपूण करार आ ण / कं वा होणा-या यव थे या अंग असतील. जीपीआर
" ीपेड काड/वॉलेट" घे यासाठ ची साइन-अप
प ट र या वाचल , समजल आ ण

या पूण के यावर, आपण येथे उ लेख केलेला

येक नयम व अट आपण

वीकार याचे मानले जाते.आपण हे मा य कर त आहात क येस बँकेने यां या अख यार त

वेळोवेळी सुधार त केले या आ ण ये थे उ लेख केलेले सव नयम व अट आप यास बंधनकारक आहे त.

१. या या
या अट आ ण नयमांम ये, जोपयत वपर त उ द ट दसून येत नाह आ ण / कं वा अ य संदभास आव यक नसेल
तर मो या अ रात दले या अट ंचा अथ : (i) कोटे शन म ये आ ण / कं वा को टका म ये समा व ट असले या
सार या अथा या आ ण (ii) खाल ल दले या अट ंचा नयु त अथ खाल ल माणे समजावा:
ए) "खाते " कं वा "काड खाते "

हणजे

ीपेड खाते

यामधील जमा र कम ह पीपीआयवर उपल ध असले या

मयादे वर दे खरे ख कर यासाठ पीपीआयवर लोड केले या रकमेएवढ असेल.
बी) "अजाचा फॉम" चा अथ
बँकेचे

हणजे संदभ कं वा परवानगी आव यक असेल, तर असा क

ीपेड काड/वॉलेट घे यासाठ

भ न दलेला

डी) "शु क"

कं वा अज कर यासाठ सव आव यक मा हती, तपशील, प ट करण आ ण घोषणा

ीपेड काड/वॉलेट संबं धत अज होय.

सी) "धं याचा दवस"
अॅ ट, १८८१

ाहकाने येस

हणजे र ववार कं वा सावज नक सु ट

य त र त एक दवस

हणजे नगो शएबल इ

मट

या कलम २५ अंतगत प रभा षत के या माणे, बँकांनी बँ कं गचे यवहार चालू ठे व यासाठ चा दवस होय.
हणजे वेळोवेळी सुधार त केले या, ीपेड काड/वॉलेटचा वापर कर यासाठ येस बँके वारे आकारले

जाणारे कोणतेह आकार, खच आ ण शु क.

इ) " ाहक" कं वा "धारक" याचा अथ कोणतीह

य ती, मया दत दा य व भागीदार फम, भागीदार , समाज, कंपनी कं वा

लागू असले या काय यानुसार कोण याह अ य सं था कं वा त सम
करतात आ ण याचा उपयोग माल व सेवा

जे बँकांकडून पीपीआय वकत घेतात / खरे द

याम ये व ीय सेवा, रे मट स सु वधा इ. समा व ट असतील अशा

कार या साधनांवर साठवले या मू या या खरे द साठ करतात.
एफ) " ाहक सेवा क "

हणजे

ाहकां या कडून आले या सव वचारणा, त ार , कं वा

ाहकाने मा गतलेल कोणतीह मा हती कं वा तप शलासाठ येस बँके
जी) "काड करार"

हणजे येस बँकेने यां या कमचार / कं ाट कमचा-यांना

वेळोवेळी केले या सुधारणां माणे

ाहकाने

हणजे दे य दे णार इ

दान केलेल

ो ाम फोन बँ कं ग सेवा.

ीपेड काड/वॉलेट जार कर यासाठ

वा र केलेला आ ण अंमलात आणलेला करार कं वा यव था प .

एच) "काड" कं वा "येस बँके ग ट काड" कं वा
/ वॉलेट)

वारा

ीपेड काड/वॉलेटशी संबं धत

ीपेड इ

मट (पीपीआय)

हणजे

ीपेड इ

मट ("पीपीआय"- काड

मट असून यात व ीय सेवा, रे मट स सु वधा इ. माल आ ण सेवांची खरे द

कर याची सोय डसबर २९, २०१७ रोजी या

ीपेड पेमट इ

दशा नदशाम ये नमूद के यानुसार अशा इ
आय) "ईडीसी" कं वा "इले
सॉ टवेअर

यावर

जे) "इंटरनेट पेमट गेटवे"
खातरजमा इंटरनेट
के) "केवायसी"
यानुसार

म सवर साठवले या मु याक रता करता येईल.

ॉ नक डेटा कॅ चर"

ीपेड जीपीआरकाड

म स जार करणे आ ण ऑपरे श सवर मा टर

हणजे ट मनल,

ट
ं र, इतर प रधीय आ ण सुटे भाग आ ण आव यक

वाइप केले जाऊ शकते कं वा यवहार सु

हणजे येस बँकेने नधा रत केलेला / क

वारे के यावर दे यके

कर यासाठ वापरले जाऊ शकते.

घातलेला असा श टाचार

ीपेड काड/वॉलेट माफत अ धकृत केल जातात.

यानस
ु ार

ाहकाची

हणजे वेळोवेळी रझ ह बँक ऑफ इं डया वारे दल गेलेल मागदशक त वे, प रप के आ ण अ धसूचना

ाहकाची ओळख आ ण पडताळणी या उ दे शाने बँकेने अवलं बलेल मागदशक त वे होय.

एल) " यापार आ थापना" याचा अथ

हणजे भारतातील

यांपुरतीच मया दत नसलेल अशा भौ तक आ थापना

टोअर, दक
ु ाने, रे टॉरं स, हॉटे स यांचा समावेश असलेल पण

या ठकाणी

ीपेड काड/वॉलेट कं वा मा टर काड

वीकारल

जातात.

एम) "वैयि तक ओळख
ाहकांना येस बँके वारे

मांक” (पसनल आयड ट फकेशन नंबर ) ( पन) हा अंक य पासवड आहे जो पीपीआय सोबत
दान केले या कटचा एक भाग आहे .

एन) "र कम दे याचा माग" याचा अथ, ईडीसी / पीओएस ट मनल / कयो क / इंटरनेट पेमट गेटवे यांचा समावेश
असलेले पण यांची मयादा नसलेले वेळोवेळी येस बँकेने कळ व यात आलेले यवहारांचे व वध
ओ) "पीओएस" ( पॉइंट ऑफ सेल ) " व
ट मन स

याम ये

उ दे शाने

ीपेड काड/वॉलेट वाप

क

"

हणजे भारताम ये यापार आ थापने

ाहकांना

ीपेड काड/वॉलेट

दान कर यासाठ चा येस बँकेचा काय म होय.

जो वेळोवेळी यां या वेबसाईट वर दाख व यात येईल.

काह

ॉ नक

शकतात.

य)ू "फ / शु काची अनुसूची" याचा अथ, येस बँकेने वेळोवेळी नधा रत केलेल फ

याम ये

वारे ठे वलेले इले

ाहक व ीय सेवा, रे मट स सु वधा इ.चा समावेश असले या व तू व सेवा खरे द कर या या

पी) "काय म" चा अथ

आर) "ताळे बंद"

कार होय.

हणजे

कं वा शु काचा तपशील

ीपेड काड/वॉलेट यवहारांचे येस बँके या न द ंम ये उपल ध असलेले मा सक ताळे बंद

ीपेड काड/वॉलेट

वारे केले गेलेले आ थक यवहार कं वा दे वाणघेवाणीची तसेच काड अकाऊंटम ये

श लक अस यास याची न द असेलेला

एस) " यवहार"

हणजे

ाहका वारे

ीपेड काड/वॉलेट वर कोण याह मा टरकाड संल न यापार आ थापना,

येस बँक एट एम, भारतातील अ य बँकां या एट एम कं वा इंटरनेटवर सु

होणारे

यवहार.

ट ) " यवहार मयादा" चा अथ ाहकाने खरे द कर याची कमाल मयादा जी पयत ते कुठ याह
आ थापनातून कं वा इंटरनेट या मा यमातून
वेळोवेळी नधा रत केले या काळा
प रि थतीत ह र कम

ाहका या

उरणा या रकमेपे ा जा त नसावी.

य
म ये

कं वा अ

य

र या

यापार

दले या दवशी कं वा येस बँकेने

ीपेड काड/वॉलेट वाप न खरे द क

शकतो ती र कम,पण कुठ याह

ीपेड काड/वॉलेट खा यातील ह तांत रत रकमेतून सरासर खच वजा जाता

यु) "संकेत थळ" याचा अथ असा क URL www.yesbank.in येथे असले या या संकेत थळाची मालक , थापना आ ण
दे खरे ख येस बँकेने यात वेळोवेळी कोणतेह फेरबदल कं वा सुधारणा केले या सह त येस बँकेची आहे.
ह ) "येस बँक"

हणजे येस बँक मया दत, कंपनी अ ध नयम १९५६

बँ कं ग नयमन कायदा १९४९

या कलम ५ (सी)

या अंतगत असलेल एक बँ कं ग कंपनी आ ण

या अथानुसार असलेल एक बँ कं ग कंपनी िजचे न दणीकृत कायालय

इं डयाबु स फाइनस सटर, 15 वीं मंिजल, एस बी रोड, एल फं टन, मुंबई 400 013 इथे आहे .

२. लावलेले अथ
या अट आ ण नयमांम ये, व
अ) "द ु

ध उ द ट दलेले नस यास:

या" संदभात एक प र श ट, फेरबदल, नव वचार, पुन थापनेसाठ

कं वा पुन वचार आ ण "सुधा रत" हे

या माणेच अथ लावावे लागतात;
ब) एखा या "अ धकृतता" कं वा "मंजूर " म ये अ धकृतता, संमती, मंजूर , हरवा कं दल, परवानगी, ठराव, परवाना, मु ती,
फाइ लंग आ ण न दणी यांचा समावेश आहे .
सी) "काय या" म ये कोण याह सं वधान, नयम, कायदा, नयम, नयमन, अ यादे श, नणय, आदे श, हुकुम, अ धकृतता
कं वा कोणताह

का शत नदश, मागदशक त वे, आव यकता कं वा काय याचे ताकद असलेले सरकार बंधन कं वा कोण याह

कारचे नधारण कं वा या या कोण याह

यायाधीशा संदभातील पूवपरवानगीबाबत, जर लागू हो याची तार ख कं वा यानंतर

अज सादर के यानंतर कं वा यानंतर वेळोवेळी द ु
डी) "दै वी आप ी"

त केले या

माणे होय.

हणजे कुठ याह कारणामुळे, कोण याह कारणा तव, येस बँके या श य नयं णाबाहे र, कोण याह

मयादा नसले या, कोण याह संचार यं णेची उपल धता नसणे, व वासघात कं वा

येत,दे यकाम ये, वतरण यं णेत हायरस

घुसणे,घातपात,आग लागणे,पूर, फोट,दै वी कृ य,नागर खोडकरपणा,बंद कं वा कोण याह
उठाव,यु द, शासनाची कारवाई, संगणक हॅ कं ग, संगणक डेटा आ ण

कारचे औ यो गक कृती,दं गे,

टोरे ज ड हाइसेसवर अन धकृत

संगणक ट मनलम ये अकाय म होणे कं वा दभ
ु ावनापूण, व वंसक कं वा

ट कोड कं वा

वेश,संगणक बंद पडणे,

ो ाम, यां क कं वा तां क

ुट /

अपयश कं वा पॉवर शट डाउन, दरू संचारातील दोष कं वा बंद पडणे.
ई) एक वचनीपणा म ये बहुवचन आ ण उलट;
एफ) या अट आ ण नयमांचे शीषक केवळ संदभ सोयीसाठ समा व ट केले आहे त.
जी) "समावेश" कं वा "समावेश" या श दांचा संदभ मयादे शवाय लाव यात येईल;
एच) लंगा या संदभा म ये

ी, पु ष आ ण तत
ृ ीय पंथीय लंगां या संदभाचा समावेश असेल.

आय) कुठ याह बाबीसाठ येस बँकेला आव यक या सव मंजुर , परवानगी, संमती कं वा
मंजरु , परवानगी, संमती कं वा

वीकृती घेणे आव यक आहे ;

वीकृती क रता येस बँकेची लेखी

जे) येस बँक आ ण

ाहक यां यात कोणतेह मतभेद कं वा वाद ववाद झा यास कोणतीह घटना, संग, प रि थती, बदल,

व तुि थती, मा हती, कागदप े, ा धकृत करणे, कायवाह , कायवाह , वगळणे, दावे, उ लंघन, हलगज पणा कं वा अ यथा कोणतीह
करणाची भौगो लक ि थती

हणून येस बँकेचे मत

ाहकास अं तम आ ण बंधनकारक असेल.

3. नयम व अट ंची लागू कर याची

मता

ए) हे सव नयम व अट , सवसाधारण नयम व अट यां या सोबत

ीपेड काड/वॉलेट

या वापरासाठ

ाहक आ ण येस बक

यां यात संपूण करार तयार करतात.
बी) येस बँके वारे वेळोवेळी ठरवले या पा ते या नकषांची पूतता क

शकणा या

ाहकास

ीपेड काड/वॉलेट येस बँके कडून

दले जाईल.
सी)

ीपेड काड/वॉलेट इतर य ती कं वा पाट कडे ह तांतरणीय असणार नाह .

ड)

ीपेड काड/वॉलेट वर अपलोड करता येणार कमाल

ई)

ीपेड काड/वॉलेट फ त भारता या

भारता या

े डट श लक मयादा

ांताम ये आ ण भारतीय

पयांमधील यवहारांसाठ च वैध राह ल. जीपीआर काड

े ा या बाहे र कं वा परक य चलनात असले या कोण याह

एफ)

ीपेड काड/वॉलेट ह येस बँकेची वशेष मालम ा आहे .

जी)

ाहका या

ीपेड काड/वॉलेट

. १०,००० / -(फ त दहा हजार) असेल.

यवहारासाठ वापरले जाऊ शकत नाह .

ा ती नंतर याने ताबडतोब काड या उलट बाजूस सह करणे आव यक आहे .

कोणतीह सच
ू ना न दे ता कं वा न कळ वता, सह नस यास कं वा सह जळ
ु त नस यास कोणतेह

ाहकाला

यवहार नाकार याचा कं वा

र द कर याचा अ धकार बँक राखून ठे वत आहे .
एच) उवर त जमा रकमे या चौकशी यवहारांसाठ ऑटोमेटेड टे लर मशी स ("एट एम") येथे

ीपेड काड/वॉलेटचा वापर केला

जाऊ शकतो नाह .
आय) कोण याह वेळी

ीपेड काड/वॉलेट म ये ठे वले या कोण याह

श लक रकमेवर याज अदा कर यासाठ येस बँक

जबाबदार असणार नाह .
जे) येस बँक

ाहका या

ीपेड काड/वॉलेटची मुदत संप या आधी ४५ दवस

एसएमएस वारे मा हती दे ईल कं वा क वेल.

ाहका या न दणीकृत मोबाईल

ीपेड काड/वॉलेटची मुदत संप यापूव

संपण
ू कजाचा वापर करणे आव यक आहे . ाहक वैधता कालावधी या आत

मांकावर

ीपेड काड/वॉलेट वर उपल ध असले या

ीपेड काड/वॉलेट वर उपल ध असले या श लक

रकमेचा उपयोग करत नस यास, या रकमे या परता या क रता कं वा ती र कम

ाहका या येस बँके या खा यावर कं वा अ य

बँके या खा यावर ह तांतरण कर यासाठ येस बँकेकडे जाऊ शकतो. ाहकाने एका व श ट कालावधीत येस बँकेशी संपक साधला
नाह तर,

ीपेड काड/वॉलेट वर उपल ध असलेल थकबाक त श लक नयामक मागदशक त वांचे पालन कर याक रता एका

फंडात ह तांत रत केल जाईल.

४. काडचा उपयोग व जार करणे

अ)

ाहक येस बँकेला बनशतपणे आ ण अप रवतनीयपणे

कं वा त सम एज सीला

ीपेड काड/वॉलेट पोहोचवणे व सुपूत कर यासाठ अ धकृत करतात

ाहकांना ह काड वतर त कर यासाठ अ धकृत करतात.येस बँक त सम एज सीची

ाहकास

ीपेड

काड/वॉलेट वतर त कर या या संबंधातील एखाद कृती कं वा वगळणेसाठ उ रदायी कं वा जबाबदार असणार नाह .
बी) येस बँक आ ण यापार आ थापना
काड/वॉलेट
सी)
काह

ाहकास कोणतीह पूव सूचना न दे ता, कोण याह कारणा तव, कोण याह वेळी

ीपेड

वीकृती नाकार याचा अ धकार राखून ठे वते.

ीपेड काड/वॉलेट फ त

ामा णक, वैयि तक कं वा अ धकृत उ दे शांसाठ वापरले जाईल. हे

यापार आ थापनां या बाबतीत, अशा

कार या शु कांम ये यांनी

प ट करण दले जाते क ,

दान केले या काह अ त र त सेवा कं वा अ य

सु वधा पुर व यासाठ चा शु क समा व ट आहे .
ड)

ाहक, यापार

त ठान येथे यांनी केले या

ाहकांना या शु क कं वा यवहारा या प ीची

त

येक यवहारासाठ सव शु क प ीवर
दान कर यासाठ बांधील नाह .

वा र क न ठे वेल. येस बँक

ाहका वारे केल गेलेल अशी कोणतीह

वनंती मा य करायची क नाह हे पूणपणे येस बँके या अख यार त असेल, जर अशी वनंती
दवसां या आत केल असेल तरच.

ाहक यास सहमत आहे क शु क कं वा यवहार प ींची

ाहकाने यवहार के यापासून ४५
त

ाहकांना

दान

कर यासाठ चा अ त र त खच कं वा शु क आकार याचा अ धकार येस बँकेस आहे.
ई) कोण याह

यवहारा या संबंधात यापार आ थापने

यापार आ थापनेबरोबर मटवून घेईल.

वारे आकार यात येणारे कोणतेह शु क कं वा खच

मख
यापा याने
ु

ाहकाबरोबर या यवहारापोट

य

कं वा अ

ाहक या
य

र या केलेल

कुठल ह कृती कं वा वगळणे कं वा शु क कं वा आकार लावला असेल तर यासाठ येस बँक जबाबदार असणार नाह .
एफ) कोण याह

ुट

यापार आ थापने कडून झालेल उपकरण

कं वा क यु नकेशन लंकवर

वत:

या केल जाईल आ ण

येस बँके या पडताळणी नंतरच बँकेचे लागू होणारे नयम, नयमन आ ण अंतगत धोरणा या अनष
ु ंगाने ती र कम काड
खा याम ये जमा केल जाईल.
र कम सोडता

ाहका या काड खा याम ये जमा असलेल

नधीचा प रणाम
नुकसानासाठ

ाहक या याशी सहमत आहे क कुठलाह

हणून,

यवहार बँकेकडून वचाराधीन असलेल वादाची

श लक पाहूनच मा य केला जाईल. काड खा यातील अपया त

ाहकास दे य सुचनांचा अवमान के या या कारणा तव येस बँकेला झाले या कोण याह हानी कं वा

ाहक येस बँकेला बनशतपणे नुकसान भरपाई अदा करे ल. ाहक यास सहमत आहे क

या या येस बँक काड

खा यातून येस बँकेचे झालेले थेट नुकसान कं वा तो याची र कम वजावट कर याचा अ धकार येस बँकेला राह ल.
जी)

ाहक मा य करतात क

ाहकाने इतर कोण याह दे यक साधनाने केलेले यवहार जर अयश वी, परत केले गेलेले,

नाकारलेले कं वा र द झा यास सव परतावा या या
एच) काड सद य

ीपेड काड/वॉलेट म ये जमा केला जाऊ शकत नाह त.

ीपेड काड/वॉलेटशी संबं धत सव यवहारां या संबंधात

अट आ ण नयमां या उ लंघना ब दल

येक वेळी स भावनेने काय करतात.

ाहक न हत

ीपेड काड/वॉलेट या कोण याह बेकायदे शीर कं वा चुक या वापराची पूण जबाबदार

वीकारतो आ ण, ाहक यांस सहमत आहे क

ाहकाने

य

आण अ

य

र या, कोण याह अट व शत चे उ लंघन

के या या प रणामी येस बँकेचे श य नुकसान,हानी, याज, पांतरण कं वा इतर आ थक शु क येस बँकेला

यावे लाग यास

ाहक बँकेला याची नक
ु सानभरपाई करे ल.
आय)

ाहक यास सहमत आहे क तो / ती लागू काय यांतगत बेकायदे शीर असले या कोण याह व तू व सेवांची दे य

दे यासाठ

ीपेड काड/वॉलेट वापरणार नाह .

ीपेड काड/वॉलेटचा वापर

तबं धत उ पाद कं वा सेवा खरे द कर यासाठ केला

जाऊ शकत नाह , उदा. लॉटर

त कटे , बंद घातलेल

कं वा न ष ध मा सके, जुगारातील सहभाग, बटकॉइ सची खरे द ,

कॉलबॅक सेवेसाठ दे य इ.
जे)

ाहक या वारे

वीकार आ ण मा य करतो क

के)

ाहक या वारे

वीकार आ ण मा य करतो क जर

यवहार झाले नस यास,
ीपेड काड/वॉलेट नि

ाहक

सूचना

ीपेड काड/वॉलेट या एका (१) वषा या सलग कालावधीम ये

ीपेड ग ट काडचा मुदत काळ संप यावर येस बँकेकडून

य केले जाईल.

यो य या यो यतेनंतर, पु हा स
एल)

ीपेड काड/वॉलेट पु हा लोड केले जाऊ शकत नाह .
कोणतेह

ाहकाला नोट स पाठ व यानंतर याचे

ीपेड काड/वॉलेट केवळ येस बँके वारे वेळोवेळी नधा रत केले या मा यतेनंतर आ ण

य केले जाऊ शकते.

ीपेड काड/वॉलेट वाप न केलेले सव यवहारांसाठ एसएमएस

ा त कर याची कं वा येस बँके कडून ई मेल सावध

ा त कर यास सहमती दे तो.येस बँकेने वेळोवेळी नधा रत के या

वारे सावध सूचना खा यातील जमा आ ण खचाचे यवहार,

माणे येस बँके कडून एसएमएस कं वा ई-मे लंग

ीपेड काड/वॉलेट वर ल उव रत श लक कं वा इतर त सम

मा हती दाखवतील.
एम)

ाहक यास सहमत आहे आ ण पु ट करतो क

प ाकडे वैयि तक ओळख

मांक (" पन") कोण याह प रि थतीत उघड क

मांकाचा (" पन") बेजबाबदार खुलासा आ ण / कं वा
जबाबदार व उ रदायी व
कं वा अ
तर

य

ाहकाने कोण याह नातेवाईक कं वा कौटुं बक सद यांना कं वा तत
ृ ीय

ाहकाचे असेल.
एक अज ल खत

ीपेड काड/वॉलेट या अन धकृत आ ण चक
या वापरामळ
ु
ु े येस बँकेचे झालेल
ाहक नाकारतो.जर

व पात करावा कं वा नवीन पनसाठ

ाहकां या न दणीकृत ईमेल प यावर पाठ वला जाईल, जो येस बँकेकडे
एन)

ाहकाचा या या वैयि तक ओळख

ीपेड काड/वॉलेट या अन धकृत वापरामुळे उ भवणारया प रणामांची

हानी कं वा नुकसान यांची जबाबदार आ ण उ रदा य व

ाहकाने ताबडतोब

नये.

य

ाहक पन वसरला कं वा हरवला

ाहक सेवा क ाशी संपक करावा.नवीन पन

दान कं वा उपल ध असेल.

ाहक यास सहमत आहे क येस बकेने आप या अख या रनुसार या या सेवांशी संबध
ं ीत बा य सेवा

दा या या /

एजंट या / आ ण अशा अट ंवर ज र या कं वा आव यक असले या सेवांचा उपयोग केला पा हजे.
ओ)

ाहकांना येस बके या संकेत थळावर यांनी वेळोवेळी अपलोड केले या “वारं वार वचारले जाणारे

यां याकडे

न” ("एफए य"ू )

वेश असेल.

५. उ लंघन
अ)

ाहका वारे या नयम व अट ंचे उ लंघन झा यास, येस बकेला

ीपेड काड/वॉलेट ताबडतोब र द कं वा बंद कर याचा

एकमेव अ धकार बँकेवर कुठलेह पुढ ल दावे, मागणी कं वा वाद न करता असेल.
ब)

ाहक यास सहमत आहे क

कं वा अ

यां याकडून जर येथे असले या अट आ ण नयमांचा भंग झाला आ ण यामुळे

य पणे

य पणे बँकेला तोटा,हानी,दावे,दं ड,शु क,आकार कं वा खच (कायदे शीर वक ल शु कांसह) करावा लागला तर यां या

कडून येस बँकेला नुकसान भरपाई दे यात ये ईल.

६. अट व मुदत

(ए)

ीपेड काड/वॉलेट

ं टंग या तारखेपासून एक (१) वषा या कालावधीसाठ

कं वा

ीपेड काड/वॉलेट या दशनी मुदतीपयत वैध

असेल.
(ब)

ाहक

ीपेड काड/वॉलेटची मुदत संप यावर कोण याह तत
ृ ीय प ाकडून याचा वापर टाळ यासाठ ते काड न ट कर याचे

मा य करतो आ ण यासाठ वचनब ध असेल.
(सी)

ाहक कोण याह वेळी, तीस (३०) दवस अगोदर ल खत नोट स दे ऊन

शकतो,

ाहका या

हॉट ल ट ंग या वनंतीनुसार कं वा

जाईल आ ण / कं वा त काळ
डी)

ीपेड काड/वॉलेट र द कर याची वनंती क

ीपेड ग ट काड अवरो धत कर यासाठ

भावाखाल बंद केले जाईल.

ाहकाला हे समजले आहे क , जोपयत

ीपेड काड/वॉलेट उजवीकडील कोपरयात कापून होलो ाम आ ण चुंबक य प ट

दो ह कापल जाऊन ते व प
ू क न न ट केले कं वा येस बँकेला मळाले नाह तोपयत अशा
नाह .

ाहक यास सहमत आहे क

कर याचा दावा असला तर

ाहकाला

(ii)

ीपेड काड/वॉलेट मुदत समा तीपूव

ाहकाने

ीपेड काड/वॉलेट वर घेतले या कोण याह शु कासाठ

(ई) येस बँक आप या पूण अख यार म ये
(i) जर

ीपेड काड/वॉलेट र द केले

ाहकाने दवाळखोर घो षत केल

ीपेड काड/वॉलेट र द क
कं वा

कारची नोट स अमलात येणार
ीपेड काड/वॉलेट न ट केले कं वा

याला सदै व जबाबदार रहावे लागेल.

शकते.

ाहकाचा मृ यू झा यास.

ाहक नयम,अट आ ण मयादा कं वा "अट आ ण नयम" यां या अंतगत असले या जबाबदा यांचे उ लंघन करत

अस यास.
(iii) भारतातील कोण याह
आले या स म
(iv)

नयामक कं वा वैधा नक अ धका-याने कं वा कोण याह चौकशी एज सी वारे जार कर यात

यायालया या कं वा आदे शा या आदे शानुसार

ीपेड काड/वॉलेट

ाहकावर कोण याह

कारचे बंधन लादले अस यास.

ो ाम लागू कायदे , नयम आ ण मागदशक त वांनुसार कं वा प रप कानुसार बेकायदे शीर होत

अस यास.
(v) एखा या वेळी संपूण

ीपेड काड/वॉलेट

ो ाम र द बा ल केला गेला तर.

(एफ) येस बँक आप या पण
ू अख यार म ये

ीपेड ग ट काड वर ल वशेषा धकार ता परु ते कं वा कायम व पी परत घे याचा

कं वा र द कर याचे अ धकार कुठल ह पव
ू सच
ू ना न दे ता कं वा कारण न दाखवता राखन
ू ठे वते.जर हे वशेषा धकार ता परु ते
परत घेतले गेले तर हे वशेषा धकार येस बँक आप या पूण अख यार म ये पूवपदावर आणेल. हे वशेषा धकार कायम व पी
परत घे याचे अस यास

ीपेड ग ट काड कायम व पी र द कर याचा अ धकार येस बँकेस असेल.तथा प, हे अ यंत

केले जाते क हे वशेषा धकार (ता पुरते कं वा कायमचे) काढून टाकणे

हणजे

ीपेड ग ट काडशी

वशेषा धकार आ ण सेवा आपोआप काढ यासारखे असेल. ाहक यास सहमत आहे क
कायम व पी र द कर या या

संगी, र द होईपयत

राहणे आव यक राह ल, जोपयत येस बँक काह

ाहकाला

य न आधारां वारे तसे

संल न सव फायदे ,

ीपेड ग ट काडा या ता पुर या कं वा

ीपेड ग ट काडावरचे सव शु क, इतर लागू शु कांसकट भरत

नदश दे त नाह .

(जी) जर येस बँक ता पुरती कं वा कायम व पी, वशेषा धकार मागे घेते कं वा
सव म

प ट

ीपेड ग ट काड बंद करते, तर येस बँक

ाहकांना लगेच सू चत करे ल. अशी अ धसच
ू ना मळ यास कोण याह

झा यास येस बँक याला जबाबदार राहणार नाह .

कारचा वलंब

(एच)

ाहकांकडून लेखी वनंती

ा त झा या वर वरती उ लेख के या

काड खा यावर जर काह र कम श लक असेल तर ती
होणा या शु कास हत परत कर यात येईल.

माणे जर

ीपेड ग ट काड बंद झाले तर

ाहकाला या या नावे पे ऑडर कं वा डमांड

ाहका या

ा ट काढून लागू

ाहकाने येस बँकेला उव रत जमा र कम परत मळ यासाठ

वनंती करावी.

७. नोट स
येस बँकेने दलेल नोट स, दले या तारखेपासून सात (७) दवसांत कं वा येस बँकेने
मे लंग प यावर कं वा बँकेकडे उपल ध असले या ईमेल वारे पाठवलेल ई मेल

ाहकाला या या न दणीकृत ई-मेल कं वा

ाहकाने

ा त केल आहे असे मानले जाईल.

ाहकाने दलेल कोणतीह नोट स, ह बँकेचे कॉप रे ट कायालय, प ा - 15 या मज यावर, इं डयाबु स फायनाि शयल सटर,
सेनापती बापट माग, एि फ

टन (ड

यू) येथे अशी नोट स बँकेला मळा याची पोच पावती अस यासच केवळ येस बँकेने

ा त केल आहे असे मानले जाईल.
ाहकाकडून आलेल कोणतीह नोट स कं वा दळणवळण हे येस बँकेवर बंधनकारक असणार नाह जोपयत ते ल खत

व पात

नसेल आ ण येस बँकेकडून याची पोच पावती न दणीकृत पो ट ऑ फस मधून झाल नस यास.

८. शु क
ए) शु क खाल ल
(ए)

माणे असेल:

ीपेड काड/वॉलेट या संदभात येस बँकेने जे शु क आकारले आहे , यात बदल करणे, नूतनीकरण, हाताळणी आ ण

अ य फ चा समावेश आहे . हे शु क परतावा न होणारे , वना-ह तांतरणीय आ ण अ न द ट
(बी) व श ट

कार या यवहारांवर सेवा शु क. अशा शु का या आकारणीची प धत येस बँके वारे वेळोवेळी यां या

www.yesbank.in
ब)

प ट

व पाचे आहे .

या संकेत

थळावर अ धसू चत कर यात येईल.

ुट या अनुपि थतीत सव शु क

ाहकांवर अं तम आ ण बंधनकारक राह ल आ ण समा व ट त

व पाचे असेल.

सी) सव वैधा नक कर, व तू आ ण सेवा कर, इतर सव जकाती,शु क ( ीपेड ग ट काडशी संबं धत मु ांक शु क आ ण
संबं धत न दणी शु क ), आ ण शासनाने कं वा इतर अ धका यांनी
भार

ीपेड ग ट काडशी संबं धत वेळोवेळी लावलेले कर यांचा

ाहकाला सहन करावा लागेल.

९. रोख र कम काढणे
ए) नयामक मागदशक सूचनांनुसार, रोख पैसे काढ यास परवानगी नाह .

१०. हरवलेले, पळवलेले, कंवा गैरवापर झालेले

ीपेड काड/वॉलेट

ए) जर

ीपेड काड/वॉलेट हर वले कं वा चोर ला गेले असेल तर

ाहक सेवा क ाकडे कळवावा आ ण यांना
बी)

ाहकाने अशा कार या नुकसानीचा / चोर चा तपशील ताबडतोब

ीपेड काड/वॉलेट ता काळ

ाहक हे मा य करतो क एकदा यांचे

थ गत कर याची वनंती केल पा हजे.

ीपेड काड/वॉलेट हरवले, चोर

कं वा नुकसान झाले तर ते

ीपेड काड/वॉलेट

जर

नंतर सापडले तर ह पु हा वापरता येणार नाह .
ाहक

ीपेड काड/वॉलेट या सुर ेसाठ जबाबदार असतो आ ण

कर यासाठ

ीपेड काड/वॉलेटचा गैरवापर केला जात नाह हे सु नि चत

याने सव आव यक पावले उचलल पा हजेत. येस बँकेला जर असे ल ात आले कं वा यांना मा हती झाले क

ाहका या दल
ामुळे कं वा वर ल खबरदार न घेत यामुळे कं वा जबाबदार नाकार यामुळे
ु
हरवले, चोर
सी)

कं वा नुकसान झाले तर ते

ाहकाचे

ीपेड काड/वॉलेट

ीपेड काड/वॉलेट र द कं वा नर त कर याचे अ धकार येस बँकेला आहे त.

ीपेड काड/वॉलेट हरवले, चोर

गेले या कोण याह अन धकृत यवहारांसाठ
जमा झालेल सव उ रदा य व,

ाहकाकडून

कं वा नुकसान झा याची न द झा यानंतर या
ाहकाचे

कोणतेह उ रदा य व

वीकारले जाणार नाह .

ाहकाने अहवाल पेश के यानंतर येस बँक भरे ल.तथा प,

अहवाला या वेळेशी संबं धत कोणताह वाद / कं वा

ीपेड काड/वॉलेट वर के या
ीपेड काड/वॉलेट वर

ीपेड काड/वॉलेट सादर केले या

ीपेड काड/वॉलेट वर केले गेलेले यवहार,

कं वा नक
ु सान झा या नंतर सादर केलेला अहवाल या सव बाबतीत येस बँकेचे नणय अं तम व

ीपेड काड/वॉलेट हरवले, चोर
ाहकास बंधनकारक असतील.

११. उ रदा य व वगळणे
अ) पूवगामी या पूव हा वना, येस बँक
झा यास

य

कं वा अ

ाहकाचे कं वा तत
ृ ीय पाट चे उ रदा य व व जबाबदार , काह तोटा कं वा नुकसान

य पणे खाल ल प रि थतींमधून

वीकार त नाह :

१. पुर वले या कोण याह व तू कं वा सेवांम ये कोणताह दोष.
२. गण
ु व ा, मू य हमी, पोहोचव यात वलंब, व तू न पोहोचवणे कं वा न मळणे यासंबं धत कोणतेह वाद.
३. कोण याह

य तीने

ीपेड काड/वॉलेटचा स मान करणे कं वा

४. कोण याह कारणा तव,

वीकार यास नकार दे णे.

ीपेड काड/वॉलेट यो य र या काय कर त नाह

कं वा एट एम कोण याह कारणा तव, यो य र या

काय कर त नाह .
५. कोण याह संगणक ट मनलमधील बघाड.
६. कोणतीह नैस गक आप ी.
७.

ीपेड काड/वॉलेटचे कोण याह तत
ृ ीय प ाकडे ह तांतरण.

८.

ाहका वारे

९. येस बँके वारे

ीपेड काड/वॉलेट बंद करणे.
ीपेड ग ट काड या पन
ु : मालक मळ
ु े उ भवले या त ार म ये

१०.

ाहकाकडून या संदभात सूचना मळा यानंतर

११.

ाहका या वनंतीव न

ाहकाला झालेला तोटा कं वा नक
ु सान.

ीपेड ग ट काडला नेमून दले या रकमेतील कोण याह

ीपेड काड/वॉलेट वर केलेले कोणतेह उलट काय.

कारची वसंगती.

१२. ववादा पद यवहार
ए) दे यकासाठ येस बँकेला

ा त झालेले कोणतेह शु क कं वा यवहाराची प ी कं वा दे यकाकर ताची वनंती अशा शु काचा

समा व ट त पुरावा असेल, जोपयत

ीपेड काड/वॉलेट हरवले,चोर झाले कं वा फसवणक
या हेतूने याचा गैरवापर झाला आ ण
ु

ाहकाने तशी पु ट केल अस यास.
बी)

ाहकाने

ीपेड काड/वॉलेट संबं धत सव ववादा पद यवहारां या त ार ची क पना येस बँके या

ववादा पद यवहार झा या या तारखेपासून पंधरा (१५) दवसां या आत दे णे आव यक आहे .

ाहक सेवा क ाला

ाहक हे मा य करतात क

ववा दत यवहारा या तारखेपासून पंधरा (१५) दवसां या आत जर असे केले गेले नाह तर येस बँक या त ार ची वनंती
मा य करणार नाह .

१३. माल आ ण सेवेची गुणव ा
ए) खरे द केले या कोण याह व तू कं वा सेवा संबंधी कोणताह

ववाद कं वा त ार अस यास याचे नराकरण

ाहकाने

थेट या यापार आ थापने बरोबर नकालात काढला पा हजे.

१४.
ए)

गट करण
ाहक हे

वीकार आ ण मा य करतो क

ाहक व याचे

ीपेड काड/वॉलेट संबं धतची मा हती इतर बँका, आ थक कं वा

वैधा नक कं वा नयामक अ धकारयांसह वाटल जाईल.
बी)

ाहक हे

वीकार आ ण मा य करतो क येस बँक

ाहकां या गु

यांब दल आ ण / कं वा

ीपेड काड/वॉलेट या

वापराब दलची माह तीचा अहवाल इतर बँका, आ थक कं वा वैधा नक कं वा नयामक अ धकारयांना दे ऊ शकते.अशा बँका कं वा
आ थक कं वा वैधा नक कं वा नयामक अ धकारयांचा तपशील

गट करण या या व तारासकट

ाहकांना उघड करणे ये स

बँकेला बंधनकारक नाह .
सी)

ाहक येस बँकेला आ ण त या एजंटांना

ाहकां या तपशीलांशी संबं धत सव मा हती आ ण याचा दे यक इ तहास यां या

मा हतीची दे वाणघेवाण, वाटणी कं वा भाग बँके या समूह कंप या कं वा संल न कंप यांना दे याचे अ धकार दे तो.

१५. नयमन कायदा आ ण काय े
ए) या अट आ ण नयमां या संबंधात उ भवणार सव ववादांची अंमलबजावणी भारत सरकार या काय यांनस
ु ार कर यात
येईल आ ण मुंबई

यायालयां या अ धकार े ात केल जाईल.

१६. अट व नयम बदलणे
ीपेड काड/वॉलेटवर मळणारे फायदे आ ण वै श

ये बदल याचे पूण ह क येस बँके राखून ठे वते,यात याज आकारणी कं वा दर

आ ण गणना प धतींचा समावेश असेल पण यापुरतीच मया दतता नसेल.

अ) येस बँक यां या सुधारणा केले या अट व नयमांना यां या www.Yesbank.in या संकेत थळावर होि टं ग क न कं वा
यांनी ठरवले या कोण याह अ य
ब)

कारे कळवील.

ाहक या अट व शत चे पुनरावलोकन कर यासाठ जबाबदार असेल,

याम ये बँके या वेबसाइटवर सुधारणांसह या येस

बँके या संकेत थळावर www.yesbank.in पो ट के या जाऊ शकतात आ ण
केले या अट आ ण नयम

ाहकाने काडचा वापर चालू ठे वून सुधारणा

वीकारले आहे त असे मानले जाईल.

१७. शु क अनुसूची
FEES

AMOUNT

Wallet Issuance

INR 3.00 per Month

Wallet (P2P)

No Fee

Wallet (P2M)

0.5% on Every Transaction (Merchant need to bear this cost)

Wallet Balance Withdrawal

3% of the transaction Amount

Wallet to Bank Transfer

3% of the transaction Amount

तथा प

ीपेड काड/वॉलेट वर के या जाणा या कोण याह

यवहारावर येस बँकेला लागू असले या काय यांनुसार कर वजावट

ोतातून कर वजा कर यास इथे उ लेख केलेले काह ह अटकाव क

१८.
ए)

शकत नाह

ाहक त ार नवारण

ीपेड काड/वॉलेट आ ण / कं वा या अट व नयमांशी संबं धत कोणताह

ाहक सेवा

ववाद कं वा त ार अस यास,

ाहक येस बँके या

मांक 1800 103 5485/1800 3000 1113 यावर फोन क न कं वा yuvapay.support@yesbank.in या

ईमेलवर संपक साधू शकतात.
बी)

ीपेड काड/वॉलेट आ ण / कं वा या अट व नयमांशी संबं धत ववादाचा कं वा त ार चे पया त नराकरण कं वा तोडगा

बँके या

ाहक सेवा क ा

वारे नघत नस यास

ाहक, येस बँके या नोडल ऑ फसर

यांचा तपशील बँके या संकेत थळावर

उपल ध आहे यां याशी संपक साधू शकतात.
सी) येस बँक यास सहमत आहे क

ाहकाने केले या त ार , ववाद कं वा दख
ु णी यांचे नराकरण येस बँके तफ कालब ध

र तीने केले जाईल.
डी)

ाहक यां या त ार नवारणासाठ कोण याह वेळी बँ कं ग लोकपालाशी संपक साधू शकतात.

