નિયમો અિે શરતો
YES BANK ગિફ્ટ નિપેઇડ કાર્ડ્ સ માટે

અહીં જણાવેલ નિયમો અિે શરતો (જેિે "નિયમો અિે શરતો" તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે ) "ગિફ્ટ િીપેડ
કાડ્ " િો ઉપયોગ કરવા માટે લાગુ પડે છે , અિે તેિો ઉપયોગ કરતા પહેલાાં તેિી સાથે સાંમત થવા અિે
સ્વીકારવા જરૂરી છે . િીચે જણાવેલ નિયમો અિે શરતો, "ગિફ્ટ િીપેડ કાડ્ " િા નવશે તમારા અિે YES
બેન્ક વચ્ચેિા સાંપ ૂણણ કરાર અિે/અથવા વ્યવસ્થાિી રચિા કરે છે , જેિે સમયાાંતરે YES બૅન્ક લલનમટેડિી
સાંપ ૂણણ નવવેકબુદ્ધિ અિે સત્તા સાથે સાંશોનિત કરી શકાય છે .
"ગિફ્ટ િીપેડ કાડ્ " િો ઉપયોગ કરવા માટેિી સાઇિ-અપ પ્રક્રિયા પ ૂણણ કરીિે, તમે અહીં ઉલ્લેલખત દરે ક
નિયમો અિે શરતોિે સ્પષ્ટપણે વાાંચ્યા છે , સમજી લીિા છે અિે સ્વીકાયાણ છે એવુ ાં માિવામાાં આવે છે . તમે
અહીં ઉલ્લેલખત તમામ નિયમો અિે શરતોથી બાધ્ય થવા સહમત છો, અિે તેિે સમયાાંતરે YES બૅન્ક
લલનમટેડિી સાંપ ૂણણ નવવેકબુદ્ધિ અિે સત્તા સાથે સાંશોનિત કરી શકાય છે .

I. વ્યાખ્યાઓ
આ નિયમો અિે શરતોમાાં, જયાાં સુિી નવપરીત હેત ુ દે ખાતો િથી અિે/અથવા સાંદર્ણ અન્યથા જરૂરી િ હોય,
તયાાં સુિી અહી વ્યાખ્યાનયત મ ૂડીકરણિી શરતો: (i) ક્વોટેશિ અિે/અથવા ફકરામાાં સમાવેશ થતો હોવાિો
અથણ એ છે ; અિે (ii) િીચે જણાવેલી શરતો અનુસાર તેિો િીચે જણાવેલ અથણ થશે:
ુ ર, આ PPI
a) "એકાઉન્ટ" અથવા "કાડણ એકાઉન્ટ" એ PPI ઉપર ઉપલબ્િ મયાણદાિી દે ખરે ખ રાખવાિા હેતસ
પર લોડ કરવામાાં આવેલ રકમિી સમકક્ષ એકાઉન્ટ બેલેન્સ સાથે નપ્રપેઇડ એકાઉન્ટિો ઉલ્લેખ કરે છે .
b) "એપ્લલકેશિ ફોમણ" િો અથણ એ છે કે જે લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ સાથે જોડાણમાાં સમયાાંતરે ગ્રાહક દ્વારા
આપવામાાં આવેલ, લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ અરજી ફોમણ ગ્રાહક દ્વારા YES બેન્કિે લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ મેળવવા માટે
અરજી અિે/અથવા તેિા ઉપયોગ માટે બિી જરૂરી માક્રહતી, નવગતો, સ્પષ્ટીકરણો અિે ઘોષણા, જો કોઈ
હોય તો એ સાંદર્ે પરવાિગી આપવામાાં આવી છે અથવા આપવાિી જરૂર છે .

c) "લબઝિેસ ડે" એટલે રનવવાર અથવા િેગોશીએબલ ઇન્સ્ુમેન્ટ એક્ટ, 1881 િા નવર્ાગ 25 િી વ્યાખ્યા
મુજબ જાહેર રાજાિા ક્રદવસો નસવાયિા ક્રદવસ છે કે જે ક્રદવસે બેન્કો બૅનન્કિંગ અિે વેપારનુ ાં સાંચાલિ કરવા
માટે ખુલ્લી હોય છે .
d) "ચાર્જિસ" િો અથણ એ થાય છે કે લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િો ઉપયોગ કરવા માટે YES બેન્ક દ્વારા લેવામાાં
આવતો કર, ખચણ અિે ક્રકિંમત ચી જેિે સમયાાંતરે YES બેન્ક દ્વારા સુિારવામાાં આવે છે .
e) "કસ્ટમર" અથવા "હોલ્ડર" િો અથણ એવો થાય છે કે કોઈપણ વ્યક્ક્તગત વ્યક્રકત, મયાણક્રદત જવાબદારી
િરાવતી ર્ાગીદારી કાંપિી, ર્ાગીદારી કાંપિી, સમાજ, કાંપિી અથવા લાગુ પડતા કાયદા હેઠળ કોઈપણ
અન્ય સાંસ્થા અથવા સાંગઠિ છે , જે બેન્ક પાસેથી PPIs મેળવી/ખરીદી કરીિે આવા સાિિો પર સાંગ્રક્રહત
મ ૂલ્ય સામે તેિા દ્વારા જ સામાિિી ખરીદી અિે િાણાકીય સેવાઓ, ર્રણાિી સવલતો વગેરે સક્રહતિી
સેવાઓ માટે તેિો ઉપયોગ કરે છે .
f) "કસ્ટમર કેર સેન્ટર" એ ગ્રાહક દ્વારા ઉઠાવવામાાં આવેલા તમામ પ્રશ્નો, લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િા સાંબિ
ાં માાં
ગ્રાહક દ્વારા માાંગવામાાં આવેલી તમામ નવગતો અથવા માક્રહતીિે સાંબોિવા માટે YES બેન્ક દ્વારા પ્રદાિ
કરવામાાં આવેલ, ફોિ પ્રોગ્રામ અિે બેનન્કિંગ સેવાિો સાંદર્ણ આપે છે .
g) "કાડણ એગ્રીમેન્ટ" િો અથણ એ થાય છે એવો કરાર અથવા વ્યવસ્થા પત્ર, જે ગ્રાહક પોતાિા
કમણચારીઓ/કોન્રાક્ટ સ્ટાફિે લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િે ફાળવવા માટે ગ્રાહક દ્વારા ગ્રાહક દ્વારા હસ્તાક્ષક્રરત કરીિે
YES બેન્કિે આપવામાાં આવે છે અિે તેન ુ ાં પાલિ કરવામાાં આવે છે અિે તેમાાં સમયાાંતરે કરવામાાં આવેલા
કોઈપણ સુિારાિો સમાવેશ થાય છે .
h) "કાડણ " અથવા "YES બેંક લગફ્ટ કાડણ " અથવા નપ્રપેઇડ ઇન્સ્ુમેન્ટ (PPI) િો અથણ એવો થાય છે કે
નપ્રપેઇડ ઇન્સ્ુમેન્ટ ("PPI" - કાડણ /વૉલેટ) જે ચુકવણી કરવાિા સાિિો છે જે આવા સાિિો પર સાંગ્રક્રહત
મ ૂલ્ય સામે 29 ક્રડસેમ્બર, 2017 િા રોજ માસ્ટર ક્રડરે ક્શિ ઓિ ઇશ્ય ૂ એન્ડ ઓપરે શિ ઓફ પ્રીપેડ પેમેન્ટ
ઇન્સ્ુમેન્્સમાાં વ્યાખ્યાનયત થયેલ િાણાકીય સેવાઓ, ર્રણા સુનવિા વગેરે સક્રહત માલ અિે સેવાઓિી
ખરીદીિી સુનવિા આપે છે .
i) "EDC" અથવા "ઇલેક્રોનિક ડેટા કેલચર" એટલે ટનમિિલ, નપ્રન્ટર, અન્ય પેક્રરફેરલ અિે જરૂરી સામગ્રી અિે
જરૂરી સૉફ્ટવેર કે જેિા પર લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ સ્વાઇપ કરી શકાય છે અથવા લેવડદે વડ કરવા માટે વપરાય
છે .

j) "ઈન્ટરિેટ પેમેન્ટ ગેટવે" એટલે ગ્રાહકિા સત્તાનિકરણ પછી ઈન્ટરિેટ મારફતે લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ દ્વારા
ચુકવણીિે અનિકૃત કરવા YES બેન્ક દ્વારા નિયત કરવામાાં આવેલ/નિયત કરાિાર પ્રોટોકોલ.
k) "KYC" િો અથણ એવો થાય છે કે તમારા ગ્રાહકોિે ઓળખો. આ માટે સમયાાંતરે ક્રરઝવણ બેન્ક ઓફ
ઈનન્ડયા દ્વારા બહાર પાડવામાાં આવેલ માગણદનશિકા, પક્રરપત્ર અિે સ ૂચિાઓ અનુસાર ગ્રાહકિી ઓળખ અિે
ુ ર બેન્ક દ્વારા અપિાવામાાં આવેલ માગણદનશિકા.
ચકાસણીિા હેતસ
l) "મચણન્ટ એસ્ટાબ્શીમેન્્સ" િો અથણ એવો થાય છે કે એવા ર્ૌનતક સાંસ્થાિો જેમાાં, ર્ારતમાાં ક્સ્થત સ્ટોસણ,
દુકાિો, રે સ્ટોરન્ટ, હોટેલ્સ, પણ તેિા સુિી મયાણક્રદત િથી જે ગીફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ અથવા માસ્ટર કાડણ સ્વીકારે
છે .
m) "પસણિલ આઇડેનન્ટક્રફકે શિ િાંબર (PIN)" એ એક આંકડાકીય પાસવડણ છે જે YES બેન્ક દ્વારા PPI સાથે
પ ૂરી પાડવામાાં આવેલી કીટિો એક ર્ાગ છે .
n) "પેમેન્ટ ચેિલ" િો અથણ એવો થાય છે કે, સમયાાંતરે YES બેન્ક દ્વારા સ ૂલચત કરાયેલ EDC/POS
ટનમિિલ્સ/ક્રકઓસ્ક/ઈન્ટરિેટ પેમેન્ટ ગેટવે અિે અન્ય નવનવિ પ્રકાર સક્રહત પરાં ત ુ તે એટલે સુિી મયાણક્રદત
િથી તેવા લેવડદે વડિા નવનવિ પ્રકારોિો સમાવેશ થાય છે .
o) "POS" અથવા "પોઇન્ટ ઓફ સેલ" એટલે ર્ારતમાાં મચણન્ટ એસ્ટાબીનશમેન્્સ દ્વારા સાંચાલલત
ઇલેક્રોનિક ટનમિિલ, જયાાં ગ્રાહક િાણાકીય સેવાઓ, ર્રણાિી સવલતો વગેરે સક્રહત માટે સામાિ અિે
સેવાઓિી ખરીદી કરવા માટેિા લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િો ઉપયોગ કરી શકે છે .
p) "પ્રોગ્રામ" િો અથણ એ છે કે ગ્રાહકિે લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ પ્રદાિ કરવા માટે YES બેન્ક દ્વારા આપવામાાં
આવેલ પ્રોગ્રામ.
q) "શેડયુલ ઓફ ફીઝ/ચાજીસ" િો અથણ એવો થાય છે કે સમયાાંતરે YES બેન્ક દ્વારા િક્કી કરવામાાં આવતી
ફી અથવા ખચણિી નવગતો જે તેિી વેબસાઈટ પર પ્રદનશિત કરવામાાં આવે છે , અિે તે સમયાાંતરે સુિારવામાાં
આવે છે .
r) "સ્ટેટમેન્ટ" િો અથણ એ છે કે એ એવુ ાં એક માનસક પત્રક છે જેમાાં લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ દ્વારા કરાવામાાં આવેલ
વ્યવહાર દશાણવવામાાં આવે છે જે YES બેન્કિા રે કોર્ડ ણ સમાાં ઉપલબ્િ હોય છે , જેમાાં લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ દ્વારા હાથ

િરવામાાં આવેલ અથવા કરવામાાં આવેલ િાણાકીય વ્યવહારો, અિે કાડણ એકાઉન્ટમાાં બાકી રહેતી નસલક
દશાણવવામાાં આવે છે , જો કોઈ હોય તો.
o) "રાન્ઝેક્શિ" એટલે ગ્રાહક દ્વારા માસ્ટરકાડણ સાથે જોડાયેલ કોઈપણ મચણન્ટ એસ્ટાબ્બ્લશમેન્ટ, ર્ારતમાાં
YES બૅન્કિા ATM, અન્ય બેન્કિા ATM અથવા ઇન્ટરિેટ પર લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ દ્વારા કરવામાાં આવેલ
કોઈપણ લેવડદે વડ.
t) "રાન્ઝેક્શિ લીમીટ" િો અથણ એવો થાય છે કે ગ્રાહક કોઈ પણ ક્રદવસે અથવા સમયાાંતરે YES બેન્ક દ્વારા
િક્કી કરે લા સમયગાળામાાં, લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િો ઉપયોગ કરીિે મચણન્ટ એસ્ટાબ્બ્લશમેન્ટમાાં અથવા ઇન્ટરિેટ
પર સીિી કે આડકતરી રીતે ખરીદી શકે તે માટેિી મહત્તમ રકમ, એવી પ ૂવણ શરત છે કે કોઈપણ
સ્સાંજોગોમાાં ગ્રાહકિે આપવામાાં આવેલ લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ માાં રાન્સફર કરવામાાં આવેલી રકમ અિે ગ્રાહક
દ્વારા તેિા કરવામાાં આવેલા ઉપયોગિા આિારે તેમાાંથી એકાંદર ડેલબટ બાદ કયાણ પછી વિતી રકમ કરતા
તે વધુ હશે િહીં.
u) "વેબસાઈટ" િો અથણ એ છે કે URL www.yesbank.in પર ઉપલબ્િ YES બૅન્કિી માલલકીિી,તેિા દ્વારા
સ્થાનપત અિે તેિા દ્વારા જ જાળવણી કરવામાાં આવે છે એવી વેબસાઈટ જેમાાં સમયાાંતરે કોઈ ફેરફાર
અથવા સુિારા કરવામાાં આવે છે .
v) "YES બેન્ક" િો અથણ થાય છે YES Bank Ltd. જે કાંપિી એક્ટ 1956 િા અથણમાાં એક બેનન્કિંગ કાંપિી છે ,
અિે બેનન્કિંગ રે ગ્યુલેશિ એક્ટ, 1949 િી કલમ 5 (સી) િા અથણમાાં, એક બેનન્કિંગ કાંપિી છે , જે િહેરૂ કેન્ર, 9
મા માળે , ક્રડસ્કવરી ઓફ ઈનન્ડયા, ડો એ.બી. રોડ, વરલી, મુબ
ાં ઇ 400 018 ખાતે તેિી રજીસ્ટર ઓફીસ િરાવે
છે .

II. અર્્ઘટિ
આ નિયમો અિે શરતોમાાં, જયાાં સુિી નવપરીત હેત ુ પ્રગટ થાય િહીં:
a) "સુિારા" િા સાંદર્ણમાાં પ ૂરક, ફેરફાર, િવીિકરણ, ક્રરલલેસમેન્ટ અથવા ફરીથી અનિનિયમ ઘડવાિો
સમાવેશ થાય છે અિે "સુિારે લ" નુ ાં તે મુજબનુ ાં અથણઘટિ થાય છે ;

b) "અનિકૃતતા" અથવા "માંજૂરી" માાં અનિકૃતતા, સાંમનત, માંજૂરી, પરવાિગી, ઠરાવ, લાઇસન્સ, મુક્ક્ત,
ફાઇલલિંગ અિે રજીસ્રેશિિો સમાવેશ થાય છે ;
c) "કાયદો" માાં બાંિારણ, િારા, કાનુિ, નિયમ, વટહક
ુ મ, ચુકાદો, ઓડણ ર, ચુકાદો, હક
ુ મ, હક
ુ મિામુ,ાં અનિકૃતતા,
અથવા કોઈપણ પ્રકાનશત નિદે શ, માગણદનશિકા, જરૂક્રરયાત અથવા કાયદાિી િારા િરાવતા સરકારી પ્રનતબાંિ,
અથવા કોઈ પણ નિણણય અથવા અથણઘટિિો સમાવેશ થાય છે . કોઇપણ અદાલતી અનિકારી દ્વારા
આગળિા કોઈપણ, અરજી પત્રક પર હસ્તાક્ષર કરવા/સબનમશિિી તારીખથી અથવા તેિા પછી, અિે
સમયાાંતરે તેમાાં સુિારો કરાયેલ દરે કિો સમાવેશ થાય છે .
d) "ફોસણ મેજયુઅર ઇવેન્ટ" િો અથણ થાય છે કે કોઈ પણ કારણિે લીિે YES બેન્કિા વાજબી અંકુશિી
બહાર બિતો કોઇપણ પ્રસાંગ, જેમાાં તેિી સીમાિી બહાર કોઈપણ સાંચાર પ્રણાલીઓિી અનુલલાબ્િતા,
અથવા ચુકવણી પ્રક્રિયામાાં અથવા નવતરણ વ્યવસ્થામાાં ઉલ્લાંઘિ, ર્ાાંગફોડ, આગ, પ ૂર, નવસ્ફોટ, કુદરતી
આફતો, િાગક્રરક ઉતપાત, હડતાલ અથવા કોઈપણ પ્રકારિી ઔદ્યોલગક કાયણવાહી, હલ્ુ લડો, બાંડ, યુિ, સરકારિા
કૃતયો, કમ્લયુટર હેક્રકિંગ, કમ્લયુટર ડેટા અિે સ્ટોરે જ ક્રડવાઇસનુ ાં અિનિકૃત ઍક્સેસ, કમ્લયુટર િેશ થઇ જવુ,ાં
કમ્લયુટર ટનમિિલમાાં ભ ૂલો, નસસ્ટમો કોઈપણ કારણસર વાઈરસથી દૂ નષત થવી, નવિાશક અથવા દૂ નષત કોડ
અથવા કાયણિમ, યાાંનત્રક અથવા તકિીકી ભ ૂલો/નિષ્ફળતા અથવા વીજળી બાંિ થવી, દૂ રસાંચારમાાં ખામી
અથવા નિષ્ફળતાઓ દ્વારા પ્રણાલી અસરગ્રસ્ત થઈ જવી વગેરિો સમાવેશ થાય છે .
e) એકવચિમાાં અિે બહવ
ુ ચિ અિે તેિાથી ઊલટુાં પણ શામેલ છે ;
f) આ નિયમો અિે શરતોિા શીષણક માત્ર સાંદર્ણિી સુનવિા માટે શામેલ કરવામાાં આવેલ છે .
g) "શામેલ" અથવા "સમાનવષ્ટ" શબ્દોિો સાંદર્ણ કોઈ પણ મયાણદા નવિાિો અથણ કરવામાાં આવશે;
h) લલિંગિા સાંદર્ણમાાં પુરૂષ, સ્ત્રી અિે િાન્યતર જાનતિા સાંદર્ણિો સમાવેશ થાય છે ;
i) કોઈ પણ બાબત માટે YES બેન્ક પાસેથી મેળવવાિી જરૂરી બિી માંજૂરીઓ, પરવાિગીઓ, સાંમનત અથવા
સ્વીકૃનત, માટે YES બેંક પાસેથી લેલખત માંજૂરી, પરવાિગી, સાંમનત અથવા સ્વીકારવાિી જરૂર રહેશે;
j) કોઈપણ એવી ઘટિા, જેમાાં ઘટિા, સાંજોગો, પક્રરવતણિ, હકીકત, માક્રહતી, દસ્તાવેજ, અનિકૃતતા, કાયણવાહી,
અનિનિયમ, ચ ૂક, દાવા, ર્ાંગ, સક્રહત કોઈપણ બાબતિી અગતયતા અંગે YES બેન્ક અિે ગ્રાહક વચ્ચે કોઈપણ

મતર્ેદ અથવા નવવાદિી ઘટિામાાં ક્રડફૉલ્ટ અથવા અન્યથા, આગળિી કોઈ પણ વસ્તુિી ર્ૌનતકતા માટે
YES બેન્કિો અલર્પ્રાય ગ્રાહક માટે અંનતમ રહેશે અિે બાંિિકતાણ રહેશે.

III. નિયમો અિે શરતોિી િયોજ્યતા:

a) સામાન્ય નિયમો અિે શરતો સાથે આ શરતો અિે નિયમો, લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િા વપરાશ માટે ગ્રાહક અિે
YES બૅન્ક વચ્ચેિા સાંપ ૂણણ કરારનુ ાં સાંયક્ુ ત નિમાણણ કરે છે .
b) લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ YES બેન્ક દ્વારા જારી કરવામાાં આવશે, જે સમયાાંતરે YES બેન્ક દ્વારા િક્કી કરાયેલ
પાત્રતાિા માપદાં ડિે પક્રરપ ૂણણ કરતા ગ્રાહકિે આિીિ રહેશે.
c) લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ અન્ય વ્યક્ક્ત કે પક્ષ માટે તબદીલીપાત્ર રહેશે િહીં.
d) લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ પર અપલોડ કરી શકાય છે તે મહત્તમ િેક્રડટ બેલેન્સ રૂ. 10,000/- (દસ હજાર રૂનપયા
પુરા) સુિી જ મયાણક્રદત રહેશે.
e) લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ માત્ર ર્ારત પ્રદે શમાાં અિે ર્ારતીય રૂનપયાિા વ્યવહારો માટે જ માન્ય રહેશે. લગફ્ટ
કાડણ િો ઉપયોગ ર્ારત પ્રદે શિી બહાર અથવા નવદે શી ચલણમાાં સ ૂલચત કોઈપણ વ્યવહારો માટે કરી શકાતો
િથી.
f) લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ YES બેન્કિી નવનશષ્ટ નમલકત છે .
g) ગ્રાહકે ગીફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ મેળવ્યા પછી તરત જ તેિી પાછળિી બાજુ પર સહી કરવી પડશે. YES બેન્ક
આવી સહી િા હોય તયારે અથવા સહી મેળ ખાતી િ હોય તયારે ગ્રાહકિે વધુ િોક્રટસ આલયા નવિા અથવા
જાણ કયાણ નવિા, કોઈ પણ લેવડદે વડિે િકારવા અથવા રદ કરવાિો અનિકાર અિામત રાખે છે .
h) નસલકિી તપાસ માટેિા વ્યવહારો માટે ઓટોમેટેડ ટેલર મશીન્સ ("ATM") ખાતે લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િો
ઉપયોગ કરી શકાય છે .

i) YES બેન્ક કોઈ પણ સમયે લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ માાં જાળવવામાાં આવેલી નસલક પર કોઈ જાતનુ ાં વ્યાજ
ચ ૂકવવા માટે જવાબદાર રહેશે િહીં.
j) YES બેન્ક, લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િી સમાપ્લતિા 45 ક્રદવસ પહેલાાં ગ્રાહકિે રર્જજસ્ટડણ મોબાઇલ િાંબર પર SMS
દ્વારા જાણ કરશે અથવા ખબર આપશે. ગ્રાહકે ગીફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િી સમાપ્લતિી પહેલાાં લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ માાં
ઉપલબ્િ સમગ્ર િેક્રડટ બેલેન્સિો ઉપયોગ કરી લેવો જોઈએ. જો ગ્રાહક માન્ય સમયગાળા દરનમયાિ લગફ્ટ
પ્રીપેડ કાડણ માાં ઉપલબ્િ િેક્રડટ બેલેન્સિો ઉપયોગ કરી શકતો િથી, તો બાકી રકમ માટે YES બેન્કમાાં અથવા
ગ્રાહકિા અન્ય કોઈ બૅન્ક એકાઉન્ટમાાં રકમિા ક્રરફાંડ/રાન્સફર ગ્રાહક YES બેન્કિો સાંપકણ કરી શકે છે . જો
ગ્રાહક કોઈ ચોક્કસ સમયગાળાિી અંદર YES બેન્કિો સાંપકણ કરી શકતો િથી, તો લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ માાં
ઉપલબ્િ બાકી િેક્રડટ બેલેન્સ નિયમિકારી માગણદનશિકાિા પાલિ મુજબ ફાંડમાાં રાન્સફર કરવામાાં આવશે.

IV. કાડ્ જારી કરવ ું અિે તેિો વપરાશ
a) ગ્રાહકિે લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ પહોંચાડવા અિે આપવા અિે તેિી જે ગ્રાહકિે કાડણ નવતક્રરત કરે છે એવી
તેિી સાંલગ્િ સસ્થાિે કાડણ આપવા માટે ગ્રાહક YES બેન્કિે લબિશરતી અિે અચોક્કસપણે અનિકૃત કરે છે .
YES બેન્ક ગ્રાહકિે લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િી ક્રડલલવરીિા સાંબિ
ાં માાં સાંસ્થાિા કોઈ પણ કાયણ અથવા ભ ૂલ માટે
જવાબદાર અથવા ઉત્તરદાયી િથી.
b) YES બેન્ક અિે મચણન્ટ એસ્ટાબ્બ્લશમેન્્સ, ગ્રાહકિે કોઈપણ પ ૂવણ સ ૂચિા આલયા વગર કોઈપણ સમયે
કોઈપણ કારણોસર લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િે સ્વીકૃત કરવા ઇિકાર કરવાિો અનિકાર અિામત રાખે છે .
ુ માટે જ કરવામાાં
c) લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િો ઉપયોગ માત્ર નવશ્વસિીય વ્યક્ક્તગત દ્વારા અથવા અનિકૃત હેતઓ
આવશે. અહી એવી સ્પષ્ટતા કરવામાાં આવે છે કે અમુક સમયે, અમુક મચણન્ટ એસ્ટાબ્બ્લશમેન્્સિા ક્રકસ્સામાાં
આવા મચણન્ટ એસ્ટાબ્બ્લશમેન્્સ દ્વારા પ ૂરી પાડવામાાં આવેલ વિારાિી ચોક્કસ સેવા અથવા અન્ય સુનવિા
માટેિા ચાિિો સમાવેશ થાય છે .
d) ગ્રાહક કોઇપણ મચણન્ટ એસ્ટાબ્બ્લશમેન્ટ ખાતે પ ૂણણ થયેલા દરે ક રાન્ઝેક્શિ માટે બિાવવામાાં આવેલ
તમામ ચાિ માટેિી ક્સ્લપ પર સહી કરશે અિે તેિે સાંર્ાળીિે રાખશે. YES બેન્ક ગ્રાહકિે આ ચાિ ક્સ્લપ

અથવા રાન્ઝેક્શિ ક્સ્લપિી િકલો પ ૂરો પાડવા માટે જવાબદાર િથી. ગ્રાહક દ્વારા આવી કોઈ નવિાંતી
કરવામાાં આવે તો તે આપવી એ YES બેન્કિી સાંપ ૂણણ સત્તા હેઠળ રહેશે અિે આવા નવિાંતીઓ ગ્રાહક દ્વારા
રાન્ઝેક્શિિી તારીખથી નપસ્તાલીસ (45) ક્રદવસિી અંદર કરવામાાં આવશે. ગ્રાહક એ વાત પર સહમત
થાય છે કે ચાિ અથવા રાન્ઝેક્શિ ક્સ્લપિી િકલો પ ૂરો પાડવા માટે YES બેન્ક વિારાિો ખચણ અથવા
ચાિ વસ ૂલ કરવા માટે હકદાર રહેશે.
e) કોઈ પણ રાન્ઝેક્શિ સાંબનાં િત મચણન્ટ એસ્ટાબ્બ્લશમેન્ટ દ્વારા વસ ૂલ કરવામાાં આવેલા કોઈપણ જાતિા
ચાિ અથવા ખચણ માટે ગ્રાહકે સીિા મચણન્ટ એસ્ટાબ્બ્લશમેન્ટ સાથે સેટલમેન્ટ કરવાનુ ાં રહેશે. માસ્ટર
મચણન્ટિા બદલામાાં અથવા રાન્ઝેક્શિ સાંબનાં િત તેમિા દ્વારા ચાિ કરવામાાં આવેલ અથવા વસ ૂલવામાાં
આવેલા કોઇપણ ખચણ અથવા ચ ૂકવણી માટે, સીિી કે આડકતરી રીતે બૅન્ક જવાબદાર અથવા ઉત્તરદાયી
િથી.
f) સાિિિી ત્રુટી અથવા કમ્યુનિકેશિ લલિંકિા આિારે કોઈપણ મચણન્ટ એસ્ટાબ્બ્લશમેન્ટ દ્વારા આપવામાાં
આવેલ તમામ ક્રરફાંડ અિે એડજસ્ટમેન્્સિી પ્રક્રિયા હાથ િરવામાાં આવશે અિે YES બેન્કિા લાગુ નિયમો,
નિયમિ અિે આંતક્રરક િીનતિા આિારે YES બેન્ક દ્વારા માન્યતાપ્રાલત ચકાસણી પછી તેિે કાડણ એકાઉન્ટમાાં
જમા કરવામાાં આવશે. ગ્રાહક સહમત થાય છે કે કોઈ પણ અનુગામી રાન્ઝેક્શિ માત્ર YES બેન્કિી
નવચારણા હેઠળ કરવામાાં આવશે અિે તે કોઈપણ નવવાક્રદત રકમિે ધ્યાિમાાં લીિા વગર કાડણ એકાઉન્ટમાાં
ઉપલબ્િ િેક્રડટ બેલેન્સિા આિારે સ્વીકારવામાાં આવશે. કાડણ િા ખાતામાાં અપયાણલત ર્ાંડોળિા પક્રરણામે
ચુકવણીિી સ ૂચિાઓિો અિાદર થવાિા કારણે, YES બેન્કિે કોઈપણ ખોટ કે નુકસાિ થશે તો તે નુકશાિ
YES બેંકિે ચુકવવા માટે ગ્રાહક લબિશરતી રીતે જવાબદાર રહેશે. ગ્રાહક સહમત થાય છે કે YES બેન્કિે
થયેલ નુકશાિિી આ રકમ કાડણ ખાતામાાંથી YES બેન્ક કપાત કરવા માટે હકદાર રહેશે.
g) ગ્રાહક સ્વીકારે છે કે ગ્રાહક દ્વારા કોઈ અન્ય ચુકવણી સાિિિો ઉપયોગ કરીિે કરાયેલા રાન્ઝેક્શિ
નિષ્ફળ થાય, પાછા ફરે , િકારવામાાં અથવા રદ થવાિા ક્રકસ્સામાાં એ રકમ ક્રરફાંડ લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ માાં જમા
કરવામાાં આવશે િહી.
h) કાડણ િા સભ્ય ગીફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િા સાંબિ
ાં માાં તમામ વ્યવહારોમાાં હાંમેશાાં સદર્ાવિા સાથે વતણિ કરવાિી
બાાંયિરી આપે છે . લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િા કોઈપણ ગેરકાયદે સર અથવા ખોટા ઉપયોગ માટે ગ્રાહક જવાબદારી
સ્વીકારે છે જેમાાં અહીં રહેલા નિયમો અિે શરતોનુ ાં ઉલ્લાંઘિ સામેલ છે અિે, ગ્રાહક દ્વારા અહીં આપવામાાં
આવેલા નિયમો અિે શરતોિા ઉલ્લાંઘિિા પક્રરણામે YES બેન્કિે સીિી કે આડકતરી રીતે કોઈપણ

ગેરલાર્, નુકસાિ, વ્યાજ, રૂપાાંતરણ, અિે અન્ય કોઈપણ િાણાકીય ચાિ લાગે છે અિે/અથવા બેન્ક તે
ર્ોગવે છે તે YES બેન્કિે ચુકવવા માટે બાાંયિરી આપે છે અિે સાંમત થાય છે .

i) ગ્રાહક સાંમત થાય છે કે તે કોઈપણ એવી ચીજવસ્તુઓ અિે સેવાઓિી ચુકવણી કરવા માટે લગફ્ટ પ્રીપેડ
કાડણ િો ઉપયોગ િહીં કરે , જે લાગુ કાયદા હેઠળ ગેરકાયદે સર છે . પ્રનતબાંનિત અથવા પ્રનતબાંનિત ઉતપાદિો
અથવા સેવાઓિી ખરીદી કરવા માટે લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િો ઉપયોગ કરી શકાતો િથી, દા.ત. લોટરીિી
ક્રટક્રકટો, પ્રનતબાંનિત અથવા બેન્ડ કરવામાાં આવેલા સામનયકો, ઘોડાિા જુગારમાાં ર્ાગીદારી, લબટકોઇન્સિી
ખરીદી, કોલ-બેક સેવાઓ માટે ચ ૂકવણી વગેરે.
j) ગ્રાહક આ સાથે સ્વીકારે છે અિે સાંમત થાય છે કે લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ ફરીથી લોડ કરી શકાતુ ાં િથી.
k) ગ્રાહક આ સાથે સ્વીકારે છે અિે સાંમત થાય છે કે જો લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ દ્વારા એક (1) વષણિા સતત
ગાળા માટે કોઈ રાન્ઝેક્શિ કરવામાાં આવ્યુ ાં િથી, તો લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િી માન્યતાિે આિારે , લગફ્ટ પ્રીપેડ
કાડણ િે YES બેન્ક દ્વારા ગ્રાહકિે િોક્રટસ મોકલ્યા પછી તેિે નિનષ્િય કરવામાાં આવશે. આ લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ
માત્ર YES બેન્ક દ્વારા સમયાાંતરે નિિાણક્રરત કરવામાાં આવેલ માન્યતા અિે યથાયોગ્ય જરૂરી પગલા લીિા
પછી, YES બેન્ક દ્વારા ફરી સક્રિય કરી શકાય છે .
l) ગ્રાહક પોતાિા દ્વારા લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િો ઉપયોગ કરીિે કરવામાાં આવેલ તમામ વ્યવહારો માટે SMS
પ્રાલત કરવા અથવા YES બેન્ક તરફથી ચેતવણીઓ મોકલવા માટે સાંમત થાય છે . YES બેન્ક તરફથી
મોકલવામાાં આવતા SMS અથવા ઇમેલ ચેતવણીઓમાાં ડેલબટ અિે િેક્રડટ રાન્ઝેક્શન્સ, લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ પર
ઉપલબ્િ અથવા બાકી રહેલી નસલક અથવા YES બેન્ક દ્વારા સમયાાંતરે સ ૂલચત કરવામાાં આવતી અન્ય
માક્રહતી અથવા નવગતો આપવામાાં આવશે.
m) ગ્રાહક સાંમત થાય છે અિે પુનષ્ટ કરે છે કે ગ્રાહક પોતે પોતાિા વ્યક્ક્તગત ઓળખ િાંબર ("PIN")
કોઈપણ સાંબનાં િત અથવા કુટુાંબિા સભ્યો અથવા ત ૃતીય પક્ષિે કોઈ પણ સાંજોગોમાાં જણાવશે િહીં. PIN િી
અિનિકૃત જાહેરાત અિે/અથવા લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િા અિનિકૃત ઉપયોગથી ઉદર્વતા પક્રરણામો માટે
ગ્રાહક પોતે જ સાંપ ૂણણપણે જવાબદાર રહેશે.ગ્રાહક આ પ્રકારિા PIN િી અિનિકૃત જાહેરાત અિે/અથવા
લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િા અિનિકૃત ઉપયોગિા પક્રરણામ સ્વરૂપે પ્રતયક્ષ કે પરોક્ષ રીતે, કોઈપણ ખોટ કે
નુકસાિિા સાંબિ
ાં માાં YES બેન્કિે જવાબદાર ગણશે િહી અિે તેિી સામે દાવો જતો કરવાિો સ્વીકાર કરે છે .
જો ગ્રાહક PIN ભ ૂલી જાય અથવા તે ખોવાઈ જાય તો, ગ્રાહકે લેલખતમાાં અરજી કરવી જોઈએ અથવા િવા

PIN માટે કસ્ટમર કેર સેન્ટરિો સાંપકણ કરવો જોઈએ. િવા PIN, YES બેન્કિે પ્રદાિ કરવામાાં આવેલ હશે
અથવા બેન્ક પાસે ઉપલબ્િ હશે ટીવા ગ્રાહકિા રર્જજસ્ટડણ ઇમેઇલ એડ્રેસ પર મોકલવામાાં આવશે.
n) ગ્રાહક સહમત થાય છે કે YES બેન્ક તેિી સાંપ ૂણણ સ્વતાંત્રતાથી, તેિી સેવાઓિા સાંબિ
ાં માાં, તેિા નિયમો
મુજબ આવશ્યક હોય અથવા આવશ્યકતા મુજબ બાહ્ય સેવા પ્રદાતા/સેવાઓ અથવા એજન્ટિી સેવાઓિો
લાર્ લઇ શકે છે .
o) ગ્રાહકિે YES બેન્કિી પોતાિી વેબસાઈટ પર સમયાાંતરે તેિા દ્વારા અપલોડ કરવમ આવતા વારાં વાર
પ ૂછાતા પ્રશ્નો ("FAQ") માટે ઍક્સેસ આપવામાાં આવશે.

V.

ઉલ્લુંઘિ

a) ગ્રાહક દ્વારા આ શરતો અિે નિયમોિો ર્ાંગ કરવાિી ઘટિામાાં, YES બેન્ક ઉપર વિારાિા કોઈપણ દાવા,
માાંગ અથવા નવવાદ નવિા, YES બેન્કિે તરત જ લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ રદ કરવાિો અથવા સમાલત કરવાિો
અનિકાર રહશે.
b) અહીં આપવામાાં આવેલા નિયમો અિે શરતોિા ર્ાંગ બદલ અિે તેિા પક્રરણામે YES બેન્કિે સીિી રીતે
અથવા પરોક્ષ રીતે કોઈ ખોટ,નુકસાિ, દાવા, દાં ડ, ખચણ, ચાિ અથવા એવો ખચણ (કાન ૂિી સલાહકાર ફી
સક્રહત) ર્ોગવે છે /સહિ કરે છે તો ગ્રાહક YES બેન્કિે તે ર્રપાઈ કરવા માટે સહમત થાય છે અિે
વચિબિ છે .

VI. અવનિ અિે સમાપ્તત
(a) લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ નપ્રનન્ટિંગિી તારીખથી એક (1) વષણ માટે અથવા ગીફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ પર નપ્રન્ટ કરવામાાં
આવેલ સમાપ્લતિી તારીખિી મુદત પ ૂરી િ થાય તયાાં સુિી માન્ય રહેશે.
(b) ગ્રાહક લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િી સમાપ્લત પછી કોઈપણ ત ૃતીય પક્ષિે તેિો ઉપયોગ કરવાથી અટકાવવા
તેિો િાશ કરવા માટે અમલ કરવા માટે સાંમત થાય છે .
(c) ગ્રાહક કોઈ પણ સમયે, YES બેન્કિે ત્રીસ (30) ક્રદવસ પહેલાાં લેલખત િોક્રટસ આપીિે, લગફ્ટ પ્રીપેડ
કાડણ િી રદ કરવાિી નવિાંતી કરી શકે છે , નસવાય કે, ગ્રાહક દ્વારા તેિે હોટ લલનસ્ટિંગ માટે અથવા લગફ્ટ પ્રીપેડ
કાડણ િે બ્લોક કરવા નવિાંતી કરવામાાં આવે, તે ક્રકસ્સામાાં લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િે તાતકાલલક અસરથી રદ કરવામાાં
અિે/અથવા સમાલત કરી દે વામાાં આવશે.
(d) ગ્રાહક એ સમજે છે કે આવી િોક્રટસ તયાાં સુિી અમલમાાં આવશે િહીં જયાાં સુિી ગીફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િા
ટોચિા જમણા-ખ ૂણાિે કાપીિે િાશ કરી િાાંખવામાાં આવે છે , અિે તે સુનિનિત કરવામાાં આવે છે કે
હોલોગ્રામ અિે તેિી ચુબ
ાં કીય પટ્ટી બન્ને કાપી િાખવામાાં આવી છે અિે તેિો િાશ કરવામાાં આવ્યો છે
અથવા YES બેન્કિે તે જમા કરાવી દે વામાાં આવ્યો છે . ગ્રાહક એ વાતમાાં પણ સહમત છે કે લગફ્ટ પ્રીપેડ
કાડણ િી સમાપ્લતિા પહેલાાં, ગ્રાહક પાસે લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િો િાશ કરવાિા દાવાઓ હોવા છતાાંપણ તેિે
ધ્યાિમાાં લીિા નવિા લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ પર લાગુ થયેલા કોઈપણ ચાિ માટે ગ્રાહકિી જવાબદારી ચાલુ
રહેશે.
(e) YES બેન્ક િીચેિા ક્રકસ્સામાાં તેિી સાંપ ૂણણ અનિકારીતા સાથે GIFT પ્રીપેડ કાડણ રદ કરી શકે છે
(i) ગ્રાહક િાદાર જાહેર થાય અથવા તેન ુ ાં મ ૃતયુ થાય તેવી ઘટિામાાં
(ii) ગ્રાહક, આ નિયમો અિે શરતો હેઠળિી શરતો, નિયમો, ઠરાવો અથવા તેિી જવાબદારીિો ર્ાંગ
કરતો જોવા મળે તેવા ક્રકસ્સામા.
(iii) ર્ારતમાાં કોઈ પણ નિયમિકારી અથવા વૈિાનિક સત્તાવાળા અથવા કોઈપણ તપાસ એજન્સી દ્વારા
જારી કરાયેલ આદે શ દ્વારા અથવા સક્ષમ અદાલતિા આદે શ દ્વારા ગ્રાહક પર લાદવામાાં આવેલા કોઈપણ
પ્રનતબાંિિી ઘટિામાાં.

(IV) લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ પ્રોગ્રામ લાગુ કાયદાઓ, નિયમો અિે માગણદનશિકા અથવા પક્રરપત્ર હેઠળ
ગેરકાયદે સર જાહેર થાય એવા ક્રકસ્સામાાં.
(v) લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ સમગ્ર રીતે પ્રોગ્રામ સમાલત થાય એવા ક્રકસ્સામાાં.

(f) YES બેન્ક, કોઈપણ સમયે, કોઈ પણ િોક્રટસ આલયા નવિા અથવા કોઈપણ કારણ જણાવ્યા નવિા
અસ્થાયી રૂપે અથવા કાયમી િોરણે, લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ પરિા નવશેષાનિકારો પાછી ખેંચી શકે છે અિે/અથવા
લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ રદ કરવાિો તેિો સાંપ ૂણણ સત્તાિો અનિકાર જાળવી રાખે છે . કામચલાઉ રીતે રદ કરવાિા
ક્રકસ્સામાાં, લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ સાથે જોડાયેલા નવશેષાનિકારો, YES બેન્ક દ્વારા તેિી સાંપ ૂણણ સ્વતાંત્રતાથી
પુિઃસ્થાનપત કરવામાાં આવી શકે છે . અિે કાયમી રીતે રદ કરવાિા ક્રકસ્સામાાં, YES બેન્કિે લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ
કાયમી િોરણે રદ કરવાિો અનિકાર છે . જો કે, તે સ્પષ્ટ રીતે જાણ કરવામાાં આવે છે કે રદ કરવાિા
કીસ્સ્સામાાં (કામચલાઉ અથવા કાયમી) તમામ લાર્ો, નવશેષાનિકારો અિે લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ સાથે જોડાયેલ
સેવાઓ સ્વચાલલત રીતે પાછી ખેંચી લેવામાાં આવશે. ગ્રાહક એ વાત પર સહમત છે કે લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િા
કામચલાઉ અથવા કાયમી રદ કરાવિી ઘટિામાાં ગ્રાહક આ કાડણ રદ થયા પહેલાાં લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ પર
લાગુ થતા તમામ ચાજીસ માટે સાંપ ૂણણપણે જવાબદાર રહેશે, અિે અન્ય તમામ લાગુ પડતા ચાજીસ માટે
પણ જવાબદાર રહેશે, જયાાં સુિી YES બેન્ક દ્વારા કોઈ નિક્રદિષ્ટ આપવામાાં િ આવે.
(g) જો YES બેન્ક અસ્થાયી િોરણે અથવા કાયમી િોરણે, નવશેષાનિકારો પાછો ખેંચી લે અથવા લગફ્ટ
પ્રીપેડ કાડણ િે રદ કરે તો, YES બેન્ક તેિા શ્રેષ્ઠ પ્રયતિો સાથે, તરત જ ગ્રાહકિે એ નવશે સ ૂલચત કરશે, જો કે
YES બેન્ક આવી સ ૂચિા મળવામાાં થતા નવલાંબ અથવા લબિજરૂરી ઢીલ જવાબદાર અિે ઉત્તરદાયી િથી.
(h) ઉપરોક્ત જણાવેલ મુજબ લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િા રદ થવાિા ક્રકસ્સામાાં, ગીફ્ટ કાડણ માાં જો કોઈ રકમ બાકી
રહેતી હોય તો તે રકમ ગ્રાહકિે પાછી આપવામાાં આવશે, જે પે ઓડણ ર/ક્રડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ દ્વારા લાગુ પડતા
ચાજીસિા ચુકવણીિે આિીિ રહેશે. અિે ગ્રાહક પાસેથી લેલખત નવિાંતીિી રસીદ મેળવવામાાં આવશે.
બાકીિી રકમિા ક્રરફાંડ માટે ગ્રાહકે YES બેન્કિે નવિાંતી સબનમટ કરવાિી રહેશે.

VII. િોટીસો

િીચે જણાવેલી YES બેન્ક દ્વારા આપવામાાં આવિારી કોઈ પણ િોક્રટસ, િોક્રટસિી તારીખથી અથવા
મોકલવામાાં આવેલ ઇમેઇલિી તારીખથી સાત (7) ક્રદવસિી અંદર ગ્રાહક દ્વારા પ્રાલત થયેલી છે એવુ ાં
માિવામાાં આવે છે આ િોટીસ YES બેન્ક દ્વારા રજીસ્ટર મેઈલીંગ એડ્રેસ પર અથવા પ્રદાિ કરવામાાં આવેલ
ઇમેઇલ પર અથવા YES બેન્ક પાસે ઉપલબ્િ ઈમેઈલ પર મોકલવામાાં આવે છે .
િીચે જણાવેલી ગ્રાહક દ્વારા આપવામાાં આવિારી કોઈ પણ િોક્રટસ પ્રાલત થઇ છે એવુ ાં તયારે જ માિવામાાં
આવશે જયારે આ િોટીસ YES બેન્કિી કોપોરે ટ ઓક્રફસિા સરિામાાં 22 મો માળ, ઇનન્ડયાબુલ્સ
ફાઇિાક્ન્સયલ સેન્ટર, સેિાપનત બાપત માગણ, એલલક્રફન્સ્ટિ (W) મુબ
ાં ઈ – 400013 ખાતે આ િોક્રટસ પ્રાલત
થઇ છે એવી સ્વીકૃનત આલયા પછી જ ગણવામાાં આવશે.
િીચે જણાવેલી ગ્રાહક પાસેથી કોઈ િોક્રટસ અથવા સાંદેશાવ્યવહાર માટે YES બેન્ક પર બાંિિકતાણ રહેશે
િહીં નસવાય કે તે લેલખતમાાં હોય અિે તે YES બેન્કિે બજાવવામાાં આવી છે અિે તે સ્વીકારવામાાં આવી છે
અથવા રર્જજસ્ટડણ પોસ્ટ દ્વારા મોકલવામાાં આવી છે , અથવા સ્વીકૃનત પત્ર આપવામાાં આવ્યુ ાં છે .

VIII.

ચાર્જીસ

a) ચાજીસમાાં આિો સમાવેશ થશે:
(a) લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િા સાંદર્ણમાાં , ક્રરલલેસમેન્ટ, િવીિીકરણ, હેન્ડલલિંગ અિે અન્ય ફી સક્રહત જો કોઈ
હોય તો YES બેન્ક દ્વારા કરવામાાં આવેલ ચાિ ફી. આ ફી લબિ-ક્રરફાંડપાત્ર, િોિ-રાન્સફર અિે િોિઅસાઇનિિંગ પ્રકૃનત િરાવે છે .
(b) ચોક્કસ પ્રકારિા વ્યવહારો પર સેવા ચાિ. આવા ચાજીસિી ગણતરીિી રીત સમયાાંતરે બેન્કિી
વેબસાઇટ: www.yesbank.in પર સ ૂલચત કરવામાાં આવશે.

b) રશ્યમાિ ભ ૂલ િ હોય તેવા સાંજોગોમાાં, આ તમામ ચાિ ગ્રાહક માટે અંનતમ અિે બાંિિકતાણ અિે
નિણાણયક રહેશે.
c) બિા વૈિાનિક કર, માલ અિે સેવા કર, અન્ય તમામ કરવેરા, ડયુટી (લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ સાથે જોડાણ
િરાવતી સ્ટેમ્પ ડયુટી અિે સાંબનાં િત રજીસ્રેશિ ચાર્જિસ સક્રહત, જો કોઈ હોય તો,) અિે લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િા
સાંબિ
ાં માાં કોઈપણ કર (કોઈપણ જાતિા) જે સમયાાંતરે સરકાર અથવા અન્ય સત્તાવાળાઓ દ્વારા લાદવામાાં
આવે છે , તે ગ્રાહક દ્વારા ર્ોગવવાિા રહેશે.

IX.

રોકડ ઉપાડ

a) નિયમિકારી માગણદનશિકા મુજબ, રોકડ ઉપાડ કરવાિી પરવાિગી આપવામાાં આવતી િથી.

X.

ગિફ્ટ નિપેઇડ કાડ્ ખોવાઈ ર્જવ,ું ચોરાઈ ર્જવ ું અર્વા તેિો દરપયોિ:

a) જો લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ ખોવાઇ જાય કે ચોરાઇ જાય તો, ગ્રાહકે કસ્ટમર કેર સેન્ટરિે ખોવાઈ જવા અથવા
ચોરાઈ જવાિો તાતકાલલક રીપોટણ આપવો જોઈએ અિે ગીફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િે તાતકાલલક સસ્પેન્ડ કરવા માટે
નવિાંતી કરવી જોઈએ.
b) ગ્રાહક સ્વીકારે છે કે એકવાર લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ ખોવાઈ જાય, ચોરાઈ જાય અથવા ક્ષનતગ્રસ્ત થઈ જાય,
તો પછી તે લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િો ફરીથી ઉપયોગ કરી શકાતો િથી, પછી ર્લે તે પાછળથી મળી જાય.
ગીફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િી સુરક્ષા કરવી એ ગ્રાહકિી પોતાિી જવાબદારી છે અિે માટે તેણે એ સુનિનિત કરવા
તમામ પગલા લેવા જોઈએ કે લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િો દુરુપયોગ કરવામાાં આવતો િથી. લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ
ખોવાઈ જવાિા,ચોરી થવાિા અથવા િાશ થાિા કોઈપણ ક્રકસ્સામાાં ઉપરોક્ત પગલાાં લેવા માટે ગ્રાહકે
ઉપેક્ષા કરી છે અથવા તેિે સ્વીકારવાિો ઇિકાર કયો છે એવુ ાં કાંઈપણ YES બેન્ક િક્કી કરે છે અથવા એવી

માક્રહતી પ્રાલત કરે છે , તો YES બૅન્ક આવા લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ રદ્દ કરવા અથવા બાંિ કરવાિો અનિકાર
અિામત રાખે છે .
c) લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ ગ્રાહક પાસેથી ખોવાઈ જાય છે , ચોરાઇ જાય છે અથવા નુકસાિ થાય છે તો એવા
લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ પર કરવામાાં આવેલા કોઈપણ અિનિકૃત રાન્ઝેક્શિ માટે ગ્રાહકિી કોઈ જવાબદારી થતી
િથી. ગ્રાહક દ્વારા ક્રરપોક્રટિંગ કયાણ પછી, લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ પર કરવામાાં આવતા તમામ વ્યહવારિી તમામ
જવાબદારીઓ, YES બેન્ક દ્વારા લેવામાાં આવશે. જો કે, લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ ખોવાઈ જવા, ચોરાઇ જવા અથવા
દુરુપયોગ માટેિા ક્રરપોક્રટિંગ પછી પછી, લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ માટે આપેલ ક્રરપોક્રટિંગ અિે/અથવા
રાન્ઝેક્શિ/સમયિા સાંબનાં િત કોઈ નવવાદિા ક્રકસ્સામાાં, YES બેન્કિા તમામ નિણણયો અંનતમ અિે ગ્રાહક માટે
બાંિિકતાણ રહેશે.

XI ર્જવાબદારી માુંર્ી મક્ત કરવ ું
a) ઉપરોક્ત ઘટિાઓ પર કોઈપણ પ્રનતકુળ પ્રર્ાવ નવિા, YES બેન્ક િીચેિા કોઈપણ હેઠળ સીિી કે
આડકતરી રીતે કોઈપણ ખોવાઈ જવાિા કે હાનિ થવાિા કોઈપણ ક્રકસ્સામાાં ગ્રાહક અથવા અન્ય ત ૃતીય
પક્ષિી જવાબદારી અથવા ઉત્તરદાનયતવ હેઠળ રહેશે િહીં,:

1. પ ૂરો પાડવામાાં આવેલ કોઈપણ માલ કે સેવાઓમાાં આવેલી કોઈપણ ખામી
2. ગુણવત્તા, મ ૂલ્યિી વોરાં ટી, ક્રડલલવરીમાાં નવલાંબ, ક્રડલલવરી િા થવી, કોઈપણ ચીજવસ્તુ અથવા સેવાઓ િ
મળવા અંગેિા કોઈપણ નવવાદ;
3. કોઈપણ વ્યક્ક્ત દ્વારા લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ સ્વીકારવાિો ઇિકાર
4. ગમે તે કારણોસર લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િી યોગ્ય કામગીરી િ થવી, અથવા કોઈપણ કારણસર ATM પર તે
કાયણરત િ થાય
5. કોઈપણ કમ્લયુટર ટનમિિલનુ ાં ખરાબ થઇ જવુ
6. કોઈપણ ફોસણ મેજુર ઘટિાઓ
7. લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િે કોઈ પણ ત ૃતીય પક્ષમાાં રાન્સફર કરવુ.ાં
8. ગ્રાહક દ્વારા લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િી સમાપ્લત કરવી
9. YES બેન્ક દ્વારા લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િા પુિઃ કબજો લેવાિા કારણે થતા ગ્રાહકિે નુકસાિ.

10. ગ્રાહક પાસેથી આ સાંદર્ણમાાં સ ૂચિાઓ મળ્યા પછી લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ માટે ફાળવવામાાં આવેલી રકમમાાં
કોઈપણ તફાવત.
11. ગ્રાહકિી નવિાંતી પર લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ પર કરવામાાં આવેલ કોઈપણ ક્રરવસણલ.

XII નવવાદદત વ્યવહારો

a) ચુકવણી માટે YES બેન્કિે પ્રાલત થયેલ કોઈપણ ચાિ અથવા રાન્ઝેક્શિ ક્સ્લપ અથવા અન્ય
ચુકવણીિી માાંગ એ આવા ખચણિો નિણાણયક પુરાવો ગણવામાાં આવશે, નસવાય કે લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ ખોવાઈ
જાય, ચોરાઇ જાય અથવા તેિો કપટથી ગેરકાયદે સર રીતે ઉપયોગ કરવામાાં આવે અિે ગ્રાહક દ્વારા તેિા
પુરાવા આપવામાાં આવ્યા હોય.
b) લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િા સાંબિ
ાં માાં તમામ નવવાક્રદત રાન્ઝેક્શિિી ફક્રરયાદ ગ્રાહકે નવવાક્રદત વ્યવહારો
(રાન્ઝેક્શિ)િી તારીખથી પાંદર (15) ક્રદવસિી અંદર YES બેન્ક દ્વારા સાંચાલલત કસ્ટમર કેર સેન્ટરિે જાણ
કરવાિી જરૂર પડશે. ગ્રાહક એ સ્વીકારે છે કે નવવાક્રદત રાાંઝેક્શિિી તારીખથી 15 ક્રદવસ પછી કરવામાાં
આવેલ કોઈપણ ફક્રરયાદ YES બેન્ક સ્વીકારશે િહીં.

XIII વસ્તઓ અિે સેવાઓિી ગણવત્તા

a) કોઈપણ માલિી ખરીદી અથવા સેવાઓ લેવા સાંબનાં િત કોઈપણ મચણન્ટ એસ્ટાબ્બ્લશમેન્ટ નવશેિા
કોઈપણ નવવાદ અથવા ફક્રરયાદ નવશે ગ્રાહકે સીિા મચણન્ટ એસ્ટાબ્બ્લશમેન્ટ સાથે ઉકેલવાિી રહેશે.

XIV સ્પષ્ટીકરણ

a) ગ્રાહકિે લગતી માક્રહતીિે વહેંચવા અિે ગીફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િા ઉપયોગ નવશેિી માક્રહતી અન્ય કોઇ બેન્કો
અથવા િાણાકીય અથવા વૈિાનિક અથવા નિયમિકારી સત્તાવાળાઓ સાથે શેર કારણ વા માટે ગ્રાહક સ્વીકાર
કરે છે અિે તેિા માટે સાંમનત આપે છે .
b) ગ્રાહક સ્વીકારે છે અિે સહમત થાય છે કે YES બેન્ક કોઈ પણ અન્ય બેન્કો અથવા િાણાકીય અથવા
વૈિાનિક અથવા નિયમિકારી સત્તાવાળાઓિે ગ્રાહકિા કોઈપણ ગુિાઓ અિે/અથવા લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િા
ઉપયોગ નવશેિી માક્રહતી આપી શકે છે . YES બેન્ક આપવામાાં આવેલ આવી કોઈપણ જાણકારી નવશે આવી
બેન્કોિી નવગતો અથવા િાણાાંકીય અથવા વૈિાનિક અથવા નિયમિકારી સત્તાવાળાઓિી નવગતો ગ્રાહકિે
જાહેર કરવા માટે બાધ્ય િથી.
c) ગ્રાહક YES બેન્ક અિે તેિા એજન્ટોિે ગ્રાહકિી નવગતો અિે ચુકવણીિા ઇનતહાસિે લગતી બિી માક્રહતી
YES બેન્કિી ગ્ર ૂપ કાંપિીઓ અથવા આનુષલાં ગકો સાથે શેર કરવા અથવા તેમિી સાથે એક્સચેન્જ કરવા
માટે અનિકૃત કરે છે .

XV. કાયદાન ું સુંચાલિ અિે ન્યાયક્ષેત્ર

a) આ નિયમો અિે શરતો સાંબનાં િત ઉદર્વતા તમામ નવવાદોિે ર્ારતિા કાયદા અનુસાર સાંચાલલત
કરવામાાં આવશે અિે તેિો અમલ મુબઈિી
ાં
અદાલતોિા નવનશષ્ટ અનિકારક્ષેત્રિે આિીિ રહેશે.

XVI. આ નિયમો અિે શરતોમાું ફેરફાર

YES બેન્ક, આ નિયમો અિે શરતો, અિે લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ પર આપવામાાં આવે છે તેવી સુનવિાઓ અિે
લાર્ો, જેમાાં વ્યાજિી વસ ૂલાત અથવા દર અિે ગણતરીિી પિનતઓિો સમાવેશ થાય છે પરાં ત ુ તેિા સુિી
મયાણક્રદત િથી તે બિામાાં ફેરફાર કરવાિી અબાનિત સત્તા અિામત રાખે છે .

a) YES બેંક આ નિયમો અિે શરતોમાાં થતા ફેરફાર અિે સુિારા તેિી વેબસાઇટ, www.Yesbank.in,
અથવા YES બૅન્ક દ્વારા િક્કી કરાયેલ કોઈપણ અન્ય રીત દ્વારા જાહેર કરશે.
b) ગ્રાહક આ નિયમો અિે શરતોિી સમીક્ષા કરવા માટે જવાબદાર રહેશે, જેમાાં સુિારાઓ પણ સામેલ
છે , અિે જે YES બેન્કિી વેબસાઇટ www.yesbank.in પર પોસ્ટ કરવામાાં આવી શકે છે : અિે ગ્રાહક
લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ િો ઉપયોગ ચાલુ રાખીિે આ સુિારે લા નિયમો અિે શરતો સ્વીકાયાણ છે એવુ ાં
માિવામાાં આવશે.

XVII ચાર્જ શેડય ૂલ

ફી

રકમ

કાડણ િી ફાળવણી

Rs. 100 પ્રનત કાડણ

ATM નસલક માટેિી પ ૂછપરછ
કાડણ બદલવુ ાં

Rs. 8
Rs. 100 પ્રનત કાડણ

જો કે આમાાં સમાનવષ્ટ િ હોય તેવા ગીફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ દ્વારા કરવામાાં આવેલ કોઈપણ રાન્ઝેક્શિ પર લાગુ
પડતા કાયદા હેઠળ આવશ્યક સ્રોત પર કપાતપાત્ર કર કપાતો જે YES બેન્ક દ્વારા કરવામાાં આવે છે તેિે
અટકાવી શકાશે િહી.

XVIII ગ્રાહક ફદરયાદ નિવારણ

a) લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ અિે/અથવા આ નિયમો અિે શરતો સાંબનાં િત કોઈપણ નવવાદ અથવા ફક્રરયાદિા
ક્રકસ્સામાાં, ગ્રાહક YES બૅન્કિા 24 કલાક કસ્ટમર કેર િાંબર 1800 2000 પર અથવા ઇમેઇલ
yestouch@yesbank.in પર સાંપકણ કરી શકે છે .
b) લગફ્ટ પ્રીપેડ કાડણ અિે/અથવા આ નિયમો અિે શરતો સાંબનિત નવવાદ અથવા ફક્રરયાદ YES બૅન્ક
કસ્ટમર કેર દ્વારા પયાણલત રીતે સાંબોિવામાાં આવતી િથી અથવા ઉકેલવામાાં આવતી િથી, તો ગ્રાહક YES
બૅન્ક િોડલ ઓક્રફસરિી નવગતોિો સાંપકણ કરી શકે છે . જે YES બેન્કિી વેબસાઇટ પર ઉપલબ્િ હોય છે .
c) YES બેંક એ માટે સહમત થાય છે કે ગ્રાહક દ્વારા કરવામાાં આવેલ તમામ ફક્રરયાદો, નવવાદો અથવા
લચિંતાઓિે સમયબિ રીતે સાંબોિવામાાં આવશે અિે/અથવા ઉકેલવામાાં આવશે.
d) ગ્રાહક તેમિી ફક્રરયાદ નિવારણ માટે કોઈપણ સમયે બેંક્રકિંગ લોકપાલિો સાંપકણ કરી શકે છે .

