YES

"GPR

ப்ரீபெய்ட்

"விதிமுறைகள்
முன்னரே

GPR

வங்கி

கார்டின்"

மற்றும்

ஒப்புக்

ப்ரீபெய்ட்

கார்டுக்கான விதிமுறைகள் மற்றும்

நிெந்தறனகள்

ெயன்ொட்டிற்கான

நிெந்தறனகள்"

பகாள்ளப்ெட்டு

விதிமுறைகள்

என

மற்றும்

குைிப்ெிடப்ெடுவது),

ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெட

ரவண்டும்.

நிெந்தறனகள்

அதறனப்

கீ ரே

(இங்கு

ெயன்ெடுத்துவதற்கு

உள்ள

விதிமுறைகளும்

நிெந்தறனகளும், "GPR ப்ரீபெய்ட் கார்டு" பதாடர்ொக ,உங்கள் மற்றும் YES வங்கிக்கும் இறடரய முழு
உடன்ெடிக்றக மற்றும் / அல்லது ஏற்ொட்றட நிர்வகிப்ெதற்கு, அவ்வப்ரொது திருத்தப்ெட்டு,

YES வங்கி

லிமிபடட் இன் ஒரே விருப்ெத்தின் அடிப்ெறடயில் ஏற்ெடுத்தப்ெட்டது..

"GPR ப்ரீபெய்டு கார்டு" பெறுவதற்கு ெதிவுபெய்யும் பெயல்முறைகறள நிறைவு பெய்வதன் மூலம்,
நீங்கள் குைிப்ெிட்டுள்ள ஒவ்பவாரு விதிமுறைகறளயும் நிெந்தறனகறளயும் ெடித்து, புரிந்து பகாண்டு,
ஏற்றுக் பகாண்டீர்கள் என்றும் கருதப்ெடுகிைீர்கள். YES வங்கி லிமிபடட் இன் தனிப்ெட்ட விருப்ெப்ெடி,
அவ்வப்ரொது

திருத்தப்ெடலாம்

என

குைிப்ெிட்டுள்ள

அறனத்து

விதிமுறைகறளயும்

நிெந்தறனகறளயும் நீங்கள் ஏற்ெதாக ஒப்புக்பகாள்கிைீர்கள்.

வறேயறைகள்

I.

இந்த விதிமுறைகள் மற்றும் நிெந்தறனகளில், மாற்று எண்ணரமா ரமலும்/அல்லது அந்த சூேலில்
ரதறவப்ெட்டாரலரயாேிய, மூலதனமானச் பொற்கள் வறேயறுப்ெது :
(i)

ரமற்ரகாள்கள் மற்றும் / அல்லது அறடப்புக்குைிகள் ரொன்ைவற்றுக்குப் பொருந்தக்கூடிய
அர்த்தங்கள் உள்ளன; மற்றும்

(ii)

கீ ழ்க்கண்ட விதிகளுக்கு, அறவகளுக்கான குைிப்ெிடப்ெட்ட

அர்த்தங்கறளக் பகாண்டுள்ளன.

(i) “கணக்கு” அல்லது “கார்டு கணக்கு” என்ெது, PPI ல் கிறடக்கும் வேம்புகறள கண்காணிப்ெதற்காக
ஏற்ெடுத்தப்ெட்ட,
கணக்கு ஆகும்.
(ii)

PPI

ல்

அனுமதிக்கப்ெட்ட,

ரொடப்ெட்ட

அல்லது

பதாறகக்கு

ரதறவப்ெட்ட

ெமமான

சூேலில்,

இருப்பு

பதாறக

“விண்ணப்ெப்

உள்ள

ெடிவம்”

வங்கியின் "GPR ப்ரீபெய்டு கார்டு" பெைரவா/ ெயன்ெடுத்தரவா, ரதறவயான அறனத்து

ப்ரீபெய்டு

என்ெது,

YES

தகவல்கள்,

விவேங்கள், விளக்கங்கள் மற்றும் அைிவிப்புகள், ஏதாவது இருந்தால் அவற்றுடன் ரெர்த்து, ஒரு
வாடிக்றகயாளோல்

அளிக்கப்ெடும்

விண்ணப்ெம்

ஆகும்.

"GPR

ப்ரீபெய்டு

பதாடர்புறடய விவேங்கள் அவ்வப்ரொது வாடிக்றகயாளோல் புதுப்ெிக்கப்ெடும்.

கார்டு"

உடன்

(iii) “ரவறல நாட்கள் “ என்ெறவ, விறலக்கருவிச்ெட்டம், 1881, ன் ெிரிவு 25 ன் ெடி, ஞாயிறு

மற்றும்

பொது

விடுமுறை

திைந்திருக்கும் நாட்கள் ஆகும்.
(iv)

"கட்டணம்"

என்ெது

அல்லாத

மற்ை

GPR ப்ரீபெய்ட்

விதிக்கப்ெடும்,அவ்வப்ரொது திருத்தப்ெடும்

நாட்கள்,

கார்ட்

ஐ

அதாவது

வங்கிகள்

ெயன்ெடுத்துவதற்காக,

பதாறக அல்லது வரி ஆகும்.

ரவறல

பெய்யத்

YES வங்கியினால்

“ ெண வேம்பு” என்ெது, YES வங்கி ஒப்புக்பகாண்டுள்ள நாட்களுக்குள் அல்லது ஏதாவது

(v)

ஒரு

னால்

,

வாடிக்றகயாளோல்

GPR

ப்ரீபெய்ட்

கார்ட்

ெயன்ெடுத்தி

எடுக்கக்கூடிய

அதிகப்ெடியான பதாறக ஆகும். ஆனால், வாடிக்றகயாளர் எடுக்கும் பதாறக, ஒருரொதும்,
GPR

கார்டுக்கு மாற்ைப்ெட்ட

பதாறகறய

விட

அதிகமாகரவா,

முன்னால் பெய்யப்ெட்ட

பெலவுகளுக்குப்ெின் மீ தமுள்ள பதாறகறய விட அதிகமாகரவா இருக்கக்கூடாது.

(vi)

“வாடிக்றகயாளர்”

கட்டுப்ொட்டு

அல்லது

கூட்டுைவு

“ர

ால்டர்”

என்ெது,

ஒரு

தனி

நெறேரயா, வறேயறுக்கப்ெட்ட

நிறுவனம், கூட்டுைவு ெமுதாயம்/ நிறுவனம்

அல்லது

ெட்டங்களின்

பொருந்தும் ரவறு எந்த அறமப்றெரயா அல்லது நிறுவனத்றதரயா குைிக்கும்.,

(vii)

ெோமரிப்பு

"வாடிக்றகயாளர்

பதாறலரெெி

ரெறவத்திட்டம்’

வாடிக்றகயாளர்களால்

எழுப்ெப்ெடும்

றமயம்”
ஆகும்.

என்ெது,
இது,

YES

இயக்கும்,

ப்ரீபெய்டு

GPR

ரகள்விகள்/புகார்கள்

வங்கி

மற்றும்

ஒரு

கார்டு

கீ ழ்

‘வங்கி

பதாடர்ொக

ரதறவப்ெடும்

விவேங்கள்

/

தகவல்கறள அளிக்கும்.

(viii)

“அட்றட

கார்றட

ஒப்ெந்தம்”என்ெது,

அதன்

அவ்வப்ரொது

வரும்

ஊேியர்களுக்கும்,ஒப்ெந்த

மாற்ைங்கறள

ஊேியர்களுக்கும்

உள்ளடக்கிய
வேங்க

GPR

ப்ரீபெய்டு

வாடிக்றகயாளோல்

றகபயழுத்திடப்ெட்டு, பெயல்ெடுத்தப்ெட்ட, YES வங்கியுடன் பெய்யப்ெடும் ஒரு ஒப்ெந்தக் கடிதமாகும்.
(ix) கார்டு

அல்லது YES வங்கி GPR கார்டு அல்லது ப்ரீபெய்டு இன்ஸ்ட்ருபமன்ட்(PPI) என்ெது, டிெம்ெர்

29, 2017 ரததியிட்ட
மாஸ்டர்

ெிரீமியம்

றடேக்க்ஷனில்

ெணத்திலிருந்து,

ெேக்குகள்

பெலுத்துதல்

உெகேணங்களின்

வறேயறுத்தெடி,அத்தறகய

வாங்குதல்,

நிதி

ரெறவகள்,

வேங்குதல்

கருவிகளில்

ெணம்

மற்றும்

ரெமித்து

அனுப்புதல்

பெயல்ொட்டின்

றவத்திருக்கும்

ரொன்ை

பெயல்கறள

பெய்ய வெதியளிக்கும் ெணம் பெலுத்தும் கருவியாகும்.

(x) “EDC” அல்லது “எலக்ட்ோனிக் டாட்டா ரகப்ெர்” என்ெது, GPR ப்ரீபெய்ட் கார்றட

பெய்யரவா,

அல்லது

ஒரு

ெரிவர்த்தறனறய

பதாடங்கரவா

swipe

ரதறவயான

முறனயம்,அச்சுப்பொைி அடங்கிய ஒரு துறண பமன்பொைி ஆகும்.
(xi) "இறணய பெலுத்து நுறேவாயில்" (“Internet Payment Gateway”) என்ெது, வாடிக்றகயாளரின்
அங்கீ கரிப்புடன், GPR ப்ரீபெய்ட் கார்டின் மூலம் ெணம் பெலுத்துவதற்கான அங்கீ காேத்றத YES
வங்கியால் அறமக்கப்ெட்ட பநைிமுறைறய நிர்ணயிப்ெதாகும்.

(xii)

“KYC”

மற்றும்

என்ெது,

ரிெர்வ்

அைிவிப்புகளுக்கு

ரநாக்கத்திற்காக,

வங்கியால்
ஏற்ெ

வங்கியால்

வேிகாட்டுதல்களாகும்.

வேங்கப்ெட்ட

வாடிக்றகயாளரின்
ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெட்ட

வேிகாட்டு

பநைிகள், சுற்ைைிக்றககள்

அறடயாளம்

மற்றும்

ெரிொர்ப்பு

‘வாடிக்றகயாளர்கறள

அைியும்

(xiii)"Merchant Establishments" என்ெது இந்தியாவில் உள்ள கறடகள், உணவகங்கள், ர
தவிே,

GPR

ப்ரீபெய்ட்

கார்ட்

அல்லது

மாஸ்டர்

கார்டு

ஆகியவற்றை

ாட்டல்கள்

ஏற்றுக்பகாள்ளும்

நிறுவனங்கள் ஆகும்.

(xiv)"தனிநெர் அறடயாள எண் (PIN)" என்ெது PPI யுடன் இறனந்து கிட்டின் ஒரு ெகுதியாக,

வங்கி வாடிக்றகயாளருக்கு வேங்கப்ெட்ட ஒரு ‘எண் கடவுச்பொல்’ ஆகும்.

(xv) "கட்டணம் ரெனல்" என்ெது ஈ.டி.ெி(EDC) / ெிஓஎஸ்(POS) படர்மினல்கள் / கிரயாஸ்க்கள்(kiosks) /
இண்டர்பநட்

ரெபமன்ட்

ரகட்ரவ

மட்டுமல்லாமல்,

பதரிவிக்கப்ெடும் ெல வேிகளில் பெய்யக்கூடிய
(xvi)

“POS” அல்லது

“விற்ெறன

பெய்யும்

இந்தியாவில்

வணிக

YES

ொங்க்

மூலம்

அவ்வப்ரொது

ெல்ரவறு ெரிவர்த்தறன முறைகள் ஆகும்.

இடம்

“

என்ெது,

வாடிக்றகயாளர்

GPR ப்ரீபெய்ட்

கார்றடப் ெயன்ெடுத்தி, ெேக்குகள், ரெறவகள், ெணம் பெலுத்துதல் ரொன்ை வெதிகறள வேங்கும்
ரநாக்கத்திற்காக

நிறுவனங்களால்

நிர்வகிக்கப்ெடும்

மின்னணு

முறனயங்கள் ஆகும்.

(xvii)"ப்ரோக்ோம்"(Program) என்ெது வாடிக்றகயாளருக்கு GPR ப்ரீபெய்ட் கார்டு வேங்குவதற்காக
YES வங்கியால் ஏற்ெடுத்தப்ெட்ட ஒரு திட்டமாகும்.

(xviii)"கட்டணங்கள்

அட்டவறண"

(“Schedule

of

Fees/Charges”)

என்ெது

காலத்திற்ரகற்ெ

YES

வங்கியால் திருத்தப்ெட்ட, மற்றும் இறணயத்தளத்தில் காண்ெிக்கப்ெடும் கட்டணங்கள் அல்லது
கட்டணங்கள் ெற்ைிய விவேங்கறளக் குைிக்கும்.
(xix) "அைிக்றக"(Statement) என்ெது, GPR ப்ரீபெய்ட் கார்ட் ெரிவர்த்தறனயின் மாத அைிக்றக, அதாவது,
வங்கியின் ெதிவுகளிலிருந்து கிறடக்கப்பெற்ை ,GPR ப்ரீபெய்ட் கார்ட்

மூலம் ரமற்பகாள்ளப்ெட்ட

அல்லது நடத்திய நிதி ெரிவர்த்தறன மற்றும், கணக்கில் உள்ள ெமன் இவற்ைின் அைிக்றக ஆகும்.

(xx) "ெரிவர்த்தறன" என்ெது எந்த மாஸ்டர் கார்ட் இறணந்த வர்த்தக றமயம், YES வங்கி ஏடிஎம்கள்,
ெிை வங்கியின் ஏடிஎம்கள் அல்லது இன்டர்பநட்டில், GPR ப்ரீபெய்ட் கார்டு பகாண்டு வாடிக்றகயாளோல்
ஆேம்ெிக்கப்ெடும் ெரிவர்த்தறன ஆகும்.
(xxi)"ெரிவர்த்தறன வேம்பு"("Transaction Limit") என்ெது,
எந்தபவாரு
அல்லது

நாளிலும்

GPR ப்ரீபெய்ட்

மறைமுகமாகரவா

வங்கியால்

கார்றடப்

வாடிக்றகயாளர்

அனுமதிக்கப்ெடும்

அதிகெட்ெ

ெயன்ெடுத்துவதன்

வணிக

நிறுவனத்தில்

பகாள்முதல்

ஆகும்.

மூலம்

ரநேடியாகரவா

வேங்குவதற்காக

வாடிக்றகயாளோல்

YES
GPR

ப்ரீபெய்ட் கார்டின் ெயன்ொட்டிற்கு ஏற்ெ பெய்யப்ெட்ட பமாத்த ெற்றுச்ெீட்டுக்கறளக் கேித்த
ெின்னர் இந்த பதாறக, வாடிக்றகயாளருக்கு வேங்கிய GPR ப்ரீபெய்ட் கார்டுக்கு மாற்ைப்ெட்ட
பதாறகறய விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது.

(xxii)"வறலத்தளம்" என்ெது, அவ்வப்ரொது ரதறவயான மாற்ைங்கள் அல்லது திருத்தங்கள்
பெய்யப்ெடும் இறணயத்தளத்தில் அறமந்துள்ள YES வங்கிக்கு

பொந்தமான, YES வங்கி நிர்வகித்த

மற்றும் நிர்வகிக்கப்ெடும் வறலத்தளம்: www.yesbank.in ஆகும்.

(xxiii)"YES வங்கி" என்ைால், YES வங்கி லிமிபடட், வங்கி ெட்டம் ஒழுங்கு விதி 1949 ன் ெிரிவு 5 (c) இன்

உட்பொருளில் கம்ெனிச் ெட்டம் 1956 மற்றும் வங்கிக் கம்ெனியின் ஒரு வங்கி நிறுவனம் என்று

பொருள். இதன் ெதிவு அலுவலகம்- ரநரு றமயம், 9 வது மாடி, டிஸ்கவரி ஆப் இந்தியா, டாக்டர் ஏ.ெி.
ரோட், வார்லி, மும்றெ 400 018.

உள் விளக்கங்கள்

II.

மாைான ரநாக்கங்கள் ரதான்றும் வறே, இந்த விதிமுறைகள் மற்றும் நிெந்தறனகள்:
(அ) ஒரு "திருத்தம்" அடங்கிய குைிப்பு, ஒரு உள்ளடக்கிய துறண குைிப்பு,
புதுறம, அல்லது மறுெயன்ொடு ஆகியற்றையும்
(ஆ)

ஒரு

"அங்கீ காேம்"

அல்லது

"ஒப்புதல்"

பகாண்டது ஆகும்.

என்ெதில்,

ஒரு

மாற்ைியறமத்தல்,

அங்கீ காேம், ஒப்புதல், அனுமதி,

தீர்மானம், உரிமம், விலக்கு, தாக்கல் மற்றும் ெதிவு பெய்தல் ஆகியறவயும் அடங்கும்.

(இ) ெட்டம் என்ெது, ெட்டம், ஆட்ெி, ஒழுங்குமுறை, தீர்ப்பு, ஒழுங்கு ஆறணயம், அங்கீ காேம் அல்லது
எந்தபவாரு

பவளியிடப்ெட்ட

உத்தேவு, வேிகாட்டுதல், ரதறவ

அல்லது

அேெின்

கட்டுப்ொட்றட

பகாண்ட ெட்டபூர்வமான கட்டுப்ொடுகள் அல்லது எந்தபவாரு உறுதியும் அல்லது ரமற்கூைப்ெட்ட
எந்தபவாரு நீதித்துறை அதிகாரியும், விண்ணப்ெ ெடிவம் அல்லது அதன் ெின்னர் றகபயாப்ெமிடல்
/

ெமர்ப்ெிப்ெதற்கான

ரததி

அல்லது

நறடமுறையில்

உள்ள

அடிப்ெறடயில் நறடமுறையில் உள்ளதா என்ெனவற்றையும்
(ஈ)

"ஃரொர்ஸ்

மாபெர்

நிகழ்வு"

என்ெதில்,

YES

திருத்தங்கள்

ஆகியவற்ைின்

பொறுத்து உள்ளது.

வங்கியின்

நியாயமான

கட்டுப்ொட்டிற்கு

அப்ொற்ெட்ட ஏரதனும் ஒரு காேணத்தால் எந்தபவாரு நிகழ்வும் வேம்புகள் இல்லாமல், எந்தபவாரு
பதாடர்பு

முறைறமயும், மீ ைி, அல்லது

பெயல்முறைகள்/

பெலுத்துதல்

அல்லது

விநிரயாகத்தில்

றவேஸ் தாக்கம், நாெரவறல, தீ, பவள்ளம், பவடிப்பு, கடவுளின் பெயல்கள், கலகம், எழுச்ெி, யுத்தம்,
அேொங்கத்தின்

பெயல்கள், கணினி

அங்கீ கரிக்கப்ெடாத

அணுகல்,

ர

கணினி

க்கிங், கணினி
விெத்துக்கள்,

தேவு

கணினி

மற்றும்

ரெமிப்ெக

முறனயத்தில்

ொதனங்களுக்கு

ஏற்ெடும்

தவைான

வேிமுறைகள் அல்லது எந்த தீங்கிறேக்கும், அேிக்கும் அல்லது ரமாெமான குைியீடு அல்லது நிேல்,
இயந்திே

அல்லது

பதாேில்நுட்ெ

ெிறேகள்/

ரதால்விகள்

அல்லது

மின்ொே

முடக்கம்,

பதாறலபதாடர்புகளில் தவறுகள் அல்லது ரதால்விகள் ரொன்ைறவ அடங்கும்.
(உ) ஒற்றையில்

ென்றம மற்றும் ென்றமயில் ஒற்றையும் அடங்கும்;

(ஊ) இந்த விதிமுறைகள் மற்றும் நிெந்தறனகளில், தறலப்புகள் குைிப்பு வெதிக்காக மட்டுரம
ரெர்க்கப்ெடுகின்ைன

(எ)

"அடங்கும்"

அல்லது

"உள்ளிட்ட"

ரொன்ை

பொற்களின்

குைிப்புகளுக்கு

வேம்பு

தவிர்க்கப்ெடலாம்;
(ஏ) ஒரு ொலினம் என்ெது,

(ஐ)

எந்தபவாரு

பெண், ஆண் மற்றும் அநாமரதய ொலினத்றதயும் குைிக்கும்.

விஷயத்திற்கும்

வங்கியிலிருந்து

YES

ஒப்புதல்கள், அனுமதிகள், எழுத்துமூல

ரதறவயான

அனுமதிப்ெத்திேம்,

அல்லது

அறனத்து
ஒப்புதல்

முன்

பெறுவது

அவெியம்.
(ஒ) எந்த நிகழ்வு, சூழ்நிறல, மாற்ைம், உண்றம, தகவல், ஆவணம், அங்கீ காேம், பெயல், பெயல்
விலக்குதல், உரிறம ரகாேல்கள், மீ ைல், இயல்புநிறல அல்லது ஏரதனும் ஒரு விஷயத்தின்
பொருளுறே

பதாடர்ொக

YES வங்கிக்கும்

வாடிக்றகயாளருக்கும்

இறடயில்

எந்தவிதமான

கருத்து ரவறுொடு ஏற்ெட்டாலும் ,ரமரல கூைிய எந்தபவாரு பொருளின் மீ தும் YES வங்கியின்
கருத்ரத வாடிக்றகயாளரின் இறுதி மற்றும் ெிறணப்ொக இருக்கும்.

III.

விதிமுறைகள் மற்றும் நிெந்தறனகளின் பொருந்துந்தன்றம

(i)

பொது

விதிமுறைகள்

நிெந்தறனகளும்

மற்றும்

ரெர்ந்து,

வாடிக்றகயாளருக்கும்

நிெந்தறனகளுடன்
GPR

YES

ப்ரீபெய்ட்

வங்கிக்கும்

இந்த

விதிமுறைகள்

கார்டின்

இறடரயயான

மற்றும்

ெயன்ொட்டிற்காக,
முழு

ஒப்ெந்தத்றத

உருவாக்குகிைது.

(ii) GPR ப்ரீபெய்டு கார்டு, அவ்வப்ரொது YES வங்கியால் நிர்ணயிக்கப்ெட்ட தகுதி
அளவுரகால்கறள நிறைரவற்றும் வாடிக்றகயாளர்களுக்கு YES வங்கியால் வேங்கப்ெடும்.
(ii)

GPR ப்ரீபெய்டு கார்டு ரவறு நெருக்ரகா அல்லது அணிக்ரகா மாற்ைப்ெடக் கூடாது

(vi) GPR ப்ரீபெய்ட் கார்டில் ெதிரவற்ைப்ெடக்கூடிய அதிகெட்ெ கடன் ெமநிறல ரூ 10,000 / (ரூொய் ெத்து ஆயிேம் மட்டும்) மட்டுரம ஆகும்.

(v) GPR ப்ரீபெய்டு கார்ட் இந்தியாவின் எல்றலக்குள் மட்டுரம பெல்லுெடியாகும் மற்றும்
இந்திய ரூொயில் உள்ள ெரிமாற்ைங்களுக்கு மட்டுரம பெல்லுெடியாகும்.
GPR கார்றட

இந்தியாவின்

எல்றலக்கு

பவளிரய

அல்லது

பவளிநாட்டு

நாணயத்தில்

குைிப்ெிடப்ெட்ட ெரிவர்த்தறனகளுக்கு ெயன்ெடுத்த முடியாது.

(vi) GPR ப்ரீபெய்டு கார்ட், YES வங்கியின் ஒரு ெிேத்ரயக பொத்து.
(vii)

வாடிக்றகயாளர்

இறதப்பெற்ை

உடன்

GPR ப்ரீபெய்ட்

கார்டின்

ெின்

ெக்கத்தில்

றகபயாப்ெமிட ரவண்டும். றகபயாப்ெம் இன்றம அல்லது றகபயாப்ெம் பொருத்தமின்றம
காேணமாக,

வாடிக்றகயாளருக்கு

எந்த

ஒரு

முன்அைிவிப்பும்

இல்லாமல்,

எந்தபவாரு

ெரிமாற்ைத்றதயும் நிோகரிக்க அல்லது ேத்து பெய்ய YES வங்கிக்கு உரிறம உண்டு.

(viii)

GPR ப்ரீபெய்டு கார்ட்கறள இருப்பு விொேறண ெரிவர்த்தறனகளுக்காக தானியங்கு படல்லர் பமஷின்களில்

("ஏடிஎம்") ெயன்ெடுத்தலாம்.

(ix) எந்த ரநேத்திலும் GPR ப்ரீபெய்ட் கார்டில் ெோமரிக்கப்ெடும் எந்தச் ெமநிறலயிலும் எந்தபவாரு
வட்டிக்குமான கடன்கறள பெலுத்த YES வங்கி பொறுப்ரெற்காது.

(x) வங்கியானது, வாடிக்றகயாளோல் ெதிவு பெய்யப்ெட்ட பமாறெல் எண்ணில் SMS மூலம் GPR

ப்ரீபெய்ட் கார்டின் காலாவதியாகும் 45 நாட்களுக்கு முன்னர் கு தகவல் பதரிவிக்கும்.. GPR ப்ரீபெய்ட்
கார்டின்

காலாவதிக்கு

முன்னதாக

GPR ப்ரீபெய்ட்

கார்டில்

கிறடக்கும்

முழு

கடன்

ெமநிறலறய

வாடிக்றகயாளர் ெயன்ெடுத்த ரவண்டும். அல்லது, GPR ப்ரீபெய்ட் கார்டில் உள்ள கடன் ெமநிறலறயப்
ெயன்ெடுத்தாவிட்டால், வாடிக்றகயாளர் YES வங்கியுடன் அல்லது ரவறு எந்த வங்கியுடனும் கணக்கு
றவத்திருக்கும் கணக்கில்

நிலுறவயிலுள்ள

ெணத்றத

திரும்ெப்பெை/ெரிமாற்ைப்ெட,

YES வங்கிறய

அணுகலாம். ஒரு குைிப்ெிட்ட காலத்திற்குள் வாடிக்றகயாளர் YES வங்கிறய அணுகவில்றல என்ைால்,
GPR

ப்ரீபெய்ட்

கார்டில்

கிறடக்கும்

நிலுறவயிலுள்ள

கடன்

வேிகாட்டுதல்களுடன் கூடிய ஒரு நிதிக்கு மாற்ைப்ெடும்.

IV.

ெமநிறல

ஒழுங்குமுறை

கார்டு வேங்கலும் அதன் ெயன்ொடும்
(1) ஒரு வாடிக்றகயாளர் நிெந்தறனக்குட்ெடாத மற்றும் மாற்ைமுடியாத அங்கீ காேத்றத, அறத
விநிரயாகிக்கும் எந்த

வாடிக்றகயாளருக்ரகா அல்லது நிறுவனத்திற்ரகா

GPR ெிரீபெய்ட்

கார்றட வேங்க YES வங்கி அங்கீ கரிக்கிைது. வாடிக்றகயாளருக்கு GPR ப்ரீபெய்ட் கார்றட
வேங்குவதன்

ெம்ெந்தமான

நிறுவனத்தின்

ெகுதியின் விலக்கத்திற்ரகா YES வங்கி

எந்தபவாரு

பொறுப்பு

நடவடிக்றகக்ரகா

அல்லது

அல்ல.

(2) YES வங்கி மற்றும் Merchant Establishments, GPR ப்ரீபெய்ட் கார்றட எந்த ரநேத்திலும் எந்த
காேணத்திற்காகவும்,

வாடிக்றகயாளருக்கு

முன்னைிவிப்பு

இல்லாமல்,

ஏற்க

மறுக்கும்

உரிறமறய பகாண்டுள்ளது.
(3) GPR ப்ரீபெய்ட்

கார்ட்

என்ெது

தனிப்ெட்ட

அல்லது

உத்திரயாகபூர்வ

ரநாக்கங்களுக்காக

மட்டுரம. ெயன் ெடுத்தப்ெட ரவண்டும். ெில வணிக நிறுவனங்கள், ெில கூடுதல் ரெறவ
அல்லது அத்தறகய வணிக நிறுவனங்கள் மூலம் வேங்கப்ெடும் மற்ை வெதிகளுக்காக ஒரு
கட்டணம் வசூலிக்கும்..

(4) வாடிக்றகயாளர்

ஒரு
வணிக
நிறுவலில்
முடிந்த
ஒவ்பவாரு
ெரிவர்த்தறனக்கும்
உருவாக்கப்ெட்ட
அறனத்து
கட்டணத்துண்டுகறளக்
றகபயாப்ெமிட்டு
தக்கறவத்துக்பகாள்ளலாம்.. YES வங்கி வாடிக்றகயாளருக்கு கட்டணம் ஸ்லிப்ஸ் அல்லது
ெரிவர்த்தறன துண்டுகளின் ெிேதிகள் வேங்க ரவண்டிய கட்டாயமில்றல. வாடிக்றகயாளரின்
ரவண்டுரகாறள ஏற்ெபதன்ெது YES வங்கியின் தனிப்ெட்ட விருப்ெத்தின்ெடி இருக்கும் மற்றும்
வாடிக்றகயாளோல் ெரிவர்த்தறன ரததியிலிருந்து நாற்ெத்தி ஐந்து (45) நாட்களுக்குள்
ரவண்டுரகாறள றவத்தால் மட்டுரம, இது ொத்தியமாகும். கட்டணம் அல்லது ெரிவர்த்தறன
ெீட்டுகளின் ெிேதிகள் வேங்குவதற்காக கட்டணம் அல்லது கட்டணத்துடன் YES வங்கி
கட்டணம் விதிக்கப்ெடும் என்று வாடிக்றகயாளர் ஒப்புக்பகாள்கிைார்

(5) எந்தபவாரு ெரிவர்த்தறன பதாடர்ெிலும் வணிக நிறுவனத்தால் விதிக்கப்ெடும் கட்டணத்றத
வாடிக்றகயாளர்

நிறுவனத்துக்கு

ரநேடியாக

பெலுத்தி

விட

ரவண்டும்.

YES

வங்கி

ரநேடியாகரவா
அல்லது
மறைமுகமாகரவா,
மாஸ்டர்
பமர்ச்ெண்ட்
அல்லது
குற்ைச்ொட்டுகளின் ெகுதியிலுள்ள எந்த நடவடிக்றகரயா அல்லது விலக்கத்திற்ரகா அல்லது
ெரிவர்த்தறன பதாடர்ொக அவர்களால் விதிக்கப்ெட்ட விதிகளுக்ரகா பொறுப்பு அல்ல.
(6) எந்தபவாரு வியாொே நிறுவனங்களிடமிருந்து ெிறே அல்லது பதாடர்ொடல் இறணப்பு
காேணமாக

கட்டியப்

றகமுறையாக

ெணத்றத

திருப்ெிச்

பெயலாக்கப்ெடும்.

பெலுத்துதல்

YES வங்கியின்

மற்றும்

ஆறணக்குழு

ெரிபெய்தல்

ஆகியறவ

விதிமுறை, கட்டுப்ொடு

.

எந்தபவாரு ெின்வரும் ெரிவர்த்தறனகளும் ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெடும் அல்லது மதிக்கப்ெட மாட்டாது

என்ெறத வாடிக்றகயாளர் ஒப்புக்பகாள்கிைார். எந்தபவாரு பதாறகறயயும் கணக்கில் எடுத்துக்
பகாள்ளாமல் அட்றடதாேர் கணக்கில் உள்ள கணக்குகள் வாடிக்றகயாளர் நிெந்தறனயின்ைி YES
வங்கி அட்றட கணக்கில் ரொதுமான நிதி இல்லாததின் விறளவாக
நஷ்டம்

அல்லது

ரெதம்

ரநோது

அல்லது

ஏற்காது

என

YES வங்கிக்கு

வாடிக்றகயாளர்கள்

எந்த

அைிந்திருத்தல்

அவெியம்., YES வங்கி அட்றடயின் கணக்கிலிருந்து ரநேடியாக YES வங்கிக்கு ஏற்ெடும் இேப்பு
அல்லது

ரெதத்தின்

அளவுகறளக்

ஒப்புக்பகாள்கிைார்.

(7) வாடிக்றகயாளர்,

கேிப்ெதற்கான

எந்தபவாரு

உரிறமயுறடயது

என்று

வாடிக்றகயாளர்

ரதால்வியுற்ை, மறுப்பு, நிோகரித்தல்

பெய்யப்ெட்டுள்ள

ெரிவர்த்தறனயின்/

வாடிக்றகயாளர்

பெய்த

ரவறு

எந்த

கட்டண

ெரிவர்த்தறனகளிலிருந்து

அல்லது

கருவிறய

இேத்து

ெயன்ெடுத்தி

திருப்ெிப்பெரும்

ெணத்றத,GPR

ப்ரீபெய்ட் கார்டில் வேவு றவக்கப்ெடாது என்ெறத ஒப்புக்பகாள்கிைார்.

(8) கார்ட் உறுப்ெினர், GPR ப்ரீபெய்ட் கார்டு பதாடர்ொக அறனத்து ஒப்ெந்தங்கள் பதாடர்ொக,
எல்லா ரநேங்களிலும் நல்ல நம்ெிக்றகயுடன்
ப்ரீபெய்ட்

கார்டின்

எந்தபவாரு

பெயல்ெட உறுதியளிக்கிைார். வாடிக்றகயாளர் GPR

ெட்டவிரோத

அல்லது

தவைான

ெயன்ொட்டிற்காக

முழுறமயான

பொறுப்றெ ஏற்றுக்பகாள்கிைார், இதில் உள்ள விதிமுறைகள் மற்றும் நிெந்தறனகளுக்கு முேணாகவும்,
YES வங்கி

எந்த

இேப்பு, ரெதம், வட்டி, மாற்ைம், ரவறு

ரநேடியாகரவா அல்லது மறைமுகமாகரவா, வங்கி

எந்த

நிதி

ொதிக்கப்ெடாது

கட்டணமும்

வாடிக்றகயாளர்

என்ெது வாடிக்றகயாளருக்கு

அைிவுறுத்தப்ெடுகிைது.
(9) வாடிக்றகயாளர்,

உடன்ெடிக்றக

ெட்டத்தின்

கீ ழ்

ெட்டவிரோதமான

எந்தபவாரு

பொருட்கறளயும் ரெறவகறளயும் பெலுத்துவதற்கு தன் GPR ப்ரீபெய்ட் கார்றடப் ெயன்ெடுத்த
மாட்டார் என்று

ஒப்புக்பகாள்கிைார். GPR ப்ரீபெய்ட் கார்றட தறடபெய்யப்ெட்ட தயாரிப்புகள்

அல்லது ரெறவகறள வாங்குவதற்கு ெயன்ெடுத்த முடியாது, எ.கா. லாட்டரி டிக்பகட்டுகள்,
தறடபெய்யப்ெட்ட

ெத்திரிறககள்,

வாங்குவது, மீ ண்டும்-அறேப்பு
(10) GPR
ப்ரீபெய்ட்
ஒப்புக்பகாள்கிைார்.
(11) GPR ப்ரீபெய்ட்
வருடகாலம்
அனுப்ெியெின்,

கார்டின்

பதாடர்ச்ெியாக
கார்டின்

கார்டு

ஸ்வப்ஸ்ரடக்களில்
ீ

ெங்பகடுத்தல்,

ெிட்காயின்ஸ்

ரெறவகளுக்கு பெலுத்துதல் ரொன்ைறவ.
மீ ண்டும்

ஏற்ைப்ெடமாட்டாது

பெல்லுெடியாகும்

ெரிவர்த்தறன

பெயல்ொட்றட

காலத்தில்,

இல்லாவிட்டால்,

வங்கி

முடக்க

என்ெறத

GPR ப்ரீபெய்ட்

வாடிக்றகயாளர்
கார்டில்

வாடிக்றகயாளருக்கு

உரிறமயுள்ளது

என்ெறத

ஒரு

(1)

அைிவிப்றெ
அவர்

ஒப்புக்

பகாள்கிைார்.. GPR ப்ரீபெய்ட் கார்டு YES வங்கியினால் ெரிொர்க்கப்ெட்ட ெின்னர், தகுந்தவர்களிடமிருந்து
ரதறவயான விடாமுயற்ெியின் ெின்னர் மட்டுரம பெயல்ெட றவக்க முடியும்.

(12) GPR ப்ரீபெய்ட் கார்றடப் ெயன்ெடுத்தி பெய்யும்
மூலமாகரவா

அல்லது

ஒப்புக்பகாள்கிைீர்கள்.

YES

வங்கியிடமிருந்து

YES வங்கியில்

இருந்து

அறனத்து ெரிவர்த்தறனகளுக்கும் SMS

விேிப்பூட்டல்களுக்கு
எஸ்எம்எஸ்

மின்னஞ்ெல்

அல்லது

அனுப்ெரவா

மின்னஞ்ெல்

விேிப்புணர்வு,

படெிட் மற்றும் கிபேடிட் ெரிவர்த்தறனகள், GPR ப்ரீபெய்ட் கார்டில் உள்ள இருப்பு அல்லது
அல்லது

வங்கி

YES

நிர்ணயிக்கப்ெட்ட

காலப்ெகுதியில்

மீ தமுள்ளறவ

ரொன்ை

விவேங்கள்

விவேங்கறளக்

பகாண்டிருக்கும்.

(13) எந்த ெந்தர்ப்ெத்திலும் தனிப்ெட்ட அறடயாள எண் ("PIN") ஐ வாடிக்றகயாளர் எந்த
உைவினர்

அல்லது

குடும்ெ

பவளிப்ெடுத்தக்கூடாது
உறுதிப்ெடுத்துகிைார்.
பவளிப்ெடுத்தல்
ப்ரீபெய்டு

என்ெறத

கார்ட்

/

எழும்

ெயன்ொட்டின் காேணமாக
ஆகாது

என்ெறதயும்,

மைந்துவிட்டாரலா
புதிய PIN க்காக

அல்லது

/

அல்லது

மற்றும்

PIN
GPR

விறளவுகளுக்கு

மற்றும்

அல்லது

வாடிக்றகயாளர்

வாடிக்றகயாளர்

மற்றும்

ெயன்ொட்டிலிருந்து

உறுப்ெினர்கள்

நெருக்கு

ஒப்புக்பகாள்கிைார்

மற்றும்

இத்தறகய

அங்கீ கரிக்கப்ெடாத

கார்டின்

அங்கீ கரிக்கப்ெடாத

ப்ரீபெய்ட்

முற்ைிலும்

எந்த

மூன்ைாம்

இேப்பு

பொறுப்பு

அல்லது

ஏற்க

ரவண்டும்.

ரெதம், அல்லது

கிப்ட்

தவைான

ஏற்ெடும் இேப்புக்கு , YES வங்கி எந்த விதத்திலும் காேணம்

வாடிக்றகயாளர்

அல்லது

பதாறலத்து

ஒப்புக்பகாள்கிைார்.

வாடிக்றகயாளர்

விட்டாரலா, வாடிக்றகயாளர்

ெின்றன

உடனடியாக

ஒரு

ஒரு விண்ணப்ெம எழுதரவா அல்லது ெோமரிப்பு றமயத்றதத் பதாடர்பு

பகாள்ளரவா ரவண்டும்.

YES வங்கிக்கு வேங்கப்ெட்ட

அல்லது

வாடிக்றகயாளோல்

ெதிவு

பெய்யப்ெட்ட மின்னஞ்ெல் முகவரிக்கு புதிய PIN அனுப்ெப்ெடும்.

(14) வாடிக்றகயாளர், YES வங்கி, அதன்
வேங்குநர்கள்
அவெியமான

/

முகவர்கள்

/

தனிப்ெட்ட

ரெறவகள்

விதிமுறைகலுக்கிணங்க

மற்றும்

விருப்ெத்தின்ெடி,
அவற்ைின்

ெயன்ெடுத்தலாம்

பவளி

ரெறவகள்

என்ெறத

ரெறவ

பதாடர்ொக

வாடிக்றகயாளர்

ஒப்புக்பகாள்கிைார்.
(15)

இறணயத்தளத்தில்

ரகள்வி’களின்

YES வங்கியால்

("அடிக்கடி

ெதிரவற்ைப்ெட்டிருக்கும்

ரகட்கப்ெடும்

ரகள்விகள்")

‘அடிக்கடி

உதவிறய

ரகட்கப்ெடும்

வாடிக்றகயாளர்கள்

அணுகலாம்.

V.

விதி மீ ைல்
(அ) இந்த விதிமுறைகறளயும் நிெந்தறனகறளயும் வாடிக்றகயாளர் மீ ைினால், YES வங்கி,
GPR ப்ரீபெய்ட்
உரிறமயும்

கார்றட

இேத்து

பெற்றுள்ளது. ரமலும்

பெய்யரவா
எந்தக்

அல்லது

முைித்துக்

ரகாரிக்றகரயா, அல்லது

பகாள்ளரவா

YES வங்கியின்

மீ து

மீ றுவதால்,

YES

எந்தபவாரு விவாதமுரமா இல்லாமல் இறத நிறைரவற்ை உரிமம் பெற்றுள்ளது..
(ஆ)

இந்த

வங்கிக்கு

விதிமுறைகறளயும்

ஏற்ெடும்

எந்தபவாரு

நிெந்தறனகறளயும்

வாடிக்றகயாளர்

முழு

இேப்பு, ரெதம், கூற்று, தண்டறன, பெலவு, கட்டணங்கள்

அல்லது பெலவுகள் (ெட்ட ஆரலாெறன கட்டணங்கள் உட்ெட) ஆகியவற்ைிற்கு, YES வங்கிக்கு
கடனளிப்ெதற்கும் ஒப்புக்பகாள்கிைது,

கால வறேயறை மற்றும் முடிவு
(அ) GPR ப்ரீபெய்ட் கார்டு அச்ெீடப்ெட்டதிலிருந்து ஒரு வருடம் அல்லது கார்டின் மீ து அச்ெிடப்
ெட்டுள்ள முடிவு ரததி வறே பெல்லுெடியாகும்.
(ஆ) ஒரு. எந்தபவாரு மூன்ைாம் தேப்ெினரும் ெயன்ெடுத்துவறதத் தடுக்க, காலாவதியான GPR
ப்ரீபெய்ட் கார்றட

அேித்துவிட வாடிக்றகயாளர் ஒப்புக்பகாள்கிைார்.

(இ) ஒரு வாடிக்றகயாளர் ரநேடியாக எந்த ரநேத்திலும், YES வங்கிக்கு ரகாரிக்றக விடுத்து,
முப்ெது (30) நாட்களுக்கு முன்ரெ ஒரு எழுத்துமூல அைிவிப்றெ வேங்குவதன் மூலம், GPR
ப்ரீபெய்ட்

கார்றட

நிறுத்துவதற்கு

வேி

பெய்யலாம்.

ரவண்டுரகாளின்ெடி GPR ப்ரீபெய்ட் கார்றட

மற்ைெடி,

வாடிக்றகயாளரின்

ாட்லிஸ்ட்/ ெிளாக் பெய்தால், GPR ப்ரீபெய்ட்

கார்டு நிறுத்தப்ெடும், அல்லது உடனடியாக ேத்து பெய்யப்ெடும்.
(ஈ)

GPR ப்ரீபெய்ட்

ாரலாகிோம்

கார்றட,

மற்றும்

ரமல்

காந்த

அேிக்கப்ெட்டாபலாேிய

வலது

துண்டு

அத்தறகய

மூறலயில்

இேண்டும்

அைிவிப்பு

இருந்து

பவட்டப்

பவட்டுவதன்

ெட்டு,

நறடமுறைக்கு

YES

மூலரமா,
வங்கியால்

வேவில்றல

என

வாடிக்றகயாளர் புரிந்துபகாள்கிைார். வாடிக்றகயாளர் GPR ப்ரீபெய்ட் கார்றட அேித்திருந்தாரலா
அல்லது அேித்து விட்டதாகக்பகாண்டாலும்,
GPR ப்ரீபெய்ட்

கார்டில்

பெலுத்தப்ெடும்

GPR ப்ரீபெய்ட் கார்றட நிறுத்துவதற்கு முன்ரெ

எந்த

கட்டணத்திற்கும்

வாடிக்றகயாளர்

பதாடர்ந்து

பொறுப்ரெற்க ரவண்டும் என்று வாடிக்றகயாளர் ஒப்புக்பகாள்கிைார்.
(உ)

YES வங்கி, அதன் பொந்த விருப்ெப்ெடி GPR ப்ரீபெய்ட் கார்றட முடக்கிக் பகாள்ளலாம்

(i) வாடிக்றகயாளர் திவாலானால் அல்லது இைந்ததாக அைிவிக்கப்ெட்டால்
(ii) வாடிக்றகயாளர், இந்த
,பொறுப்புகள்

விதிமுறைகள்

மற்றும்

அல்லது அதன் கடறமகறள மீ ைினால்,

நிெந்தறனகளின்

கீ ழ்

உள்ள

கடறமகள்

(iii) இந்தியாவில் உள்ள எந்த ஒரு ஒழுங்குமுறை அல்லது ெட்டப்பூர்வ அதிகாரியால் அல்லது

ஒரு விொேறண நிறுவனத்தால் வேங்கப்ெட்ட தகுதிவாய்ந்த நீதிமன்ை உத்தேறவரயா அல்லது
உத்தேவாதத்றதரயா வாடிக்றகயாளர் மீ து சுமத்தியிருக்கும் ஒரு கட்டுப்ொடு ஏற்ெட்டால்.

(iv) ஏரதாபவாரு ெந்தர்ப்ெததில், GPR ப்ரீபெய்ட் கார்ட் திட்டம் பொருந்தும் ெட்டங்கள், விதிகள்
மற்றும் வேிகாட்டுதல்கள் அல்லது சுற்ைறையின் கீ ழ் ெட்டவிரோதமானால்.
(v) முழு GPR ப்ரீபெய்ட் கார்ட் திட்டம் நிறுத்தப்ெட்டால்.
(ஊ)

YES வங்கி, அதன் தனிப்ெட்ட விருப்ெத்தின்ெடி, தற்காலிகமாக அல்லது நிேந்தேமாக,

GPR ப்ரீபெய்ட் கார்டில் உள்ள ெலுறககறள திரும்ெப்பெைவும் / அல்லது எந்த ரநேத்திலும் எந்த
அைிவிப்பு

பகாடுப்ெரதா

அல்லது

எந்தபவாரு

காேணத்றதயும்

வேங்காமல்

GPR ப்ரீபெய்ட்

கார்றட நிறுத்தரவா முடியும். தற்காலிகமாக திரும்ெப் பெைப்ெட்டால், GPR ப்ரீபெய்ட் கார்டுடன்
இறணக்கப்ெட்டுள்ள

ெலுறககள்

YES

வங்கியால்

அதன்

பொந்த

விருப்ெத்தின்ெடி

மீ ட்படடுக்கப்ெடும். நிேந்தே திரும்ெப் பெறுெவருக்கு, GPR ப்ரீபெய்ட் அட்றட நிேந்தேமாக ேத்து
பெய்ய உரிறம உண்டு. இருப்ெினும், திரும்ெப் பெறுதல் (தற்காலிக அல்லது நிேந்தேமாக) GPR
ப்ரீபெய்ட் கார்டுடன் இறணக்கப்ெட்ட அறனத்து நன்றமகள், ெலுறககள் மற்றும் ரெறவகள்
ஆகியவற்ைின்

தானியங்கி

திரும்ெப்

பெறுதல்

என்ெறத

பதளிவாகக்

கூறுகிைது.

அறத

திரும்ெப் பெறுவதற்கு முன்னர், GPR ப்ரீபெய்ட் கார்றட தற்காலிகமாக அல்லது நிேந்தேமாக

வாடிக்றகயாளர்,

GPR

ப்ரீபெய்ட்

கார்டில்

பெலுத்தப்ெடும்

அறனத்து

கட்டணங்களுக்கும்,

அதனுடன் அறனத்து ெிை பொருந்தும் கட்டணங்கறளயும் பெலுத்தும் பொறுப்ரெற்கின்ைனர்.
(எ)

YES வங்கி

தற்காலிகமாகரவா

திரும்ெப்பெறுவது ரொல்

அல்லது

நிேந்தேமாகரவா

GPR ப்ரீபெய்ட்

கார்றடத்

இருந்தால், YES வங்கி தன் ெிைந்த முயற்ெியின் அடிப்ெறடயில்,

உடனடியாக வாடிக்றகயாளருக்கு பதரிவிக்க ரவண்டும். அத்தறகய அைிவிப்புகறள பெறும்
பொழுது ஏற்ெடும்
(ஏ)

ரமரல

ஆதேவாக

எந்தபவாரு தாமதத்திற்கும் YES வங்கி

கூைப்ெட்டுள்ளெடி
வறேயப்ெட்ட

பொருந்தக்கூடிய
எழுதப்ெட்ட

Pay

கடனட்றடக்

ரவண்டுரகாறள

வாடிக்றகயாளர்

GPR ப்ரீபெய்ட்
Order

கார்றட

நிறுத்திவிட்டால், வாடிக்றகயாளர்
வேியாக

/

Demand

Draft

கணக்கில்

இருப்பு

இருந்தால்,

பெற்ைெின்

வங்கியிடம்

பொறுப்பு அல்ல/பொறுப்ரெற்காது.

தன்

மீ தமுள்ள

ரகாரிக்றகறய

பதாறக
ெமர்ெித்த

வாடிக்றகயாளருக்கு

வாடிக்றகயாளரிடமிருந்து
திருப்ெி
ெின்,

பெலுத்தப்ெடும்..

பதாறக

திருப்ெிச்

பெலுத்தப்ெடும்.

VI.

அைிவிப்புகள்

YES வங்கியால்
அல்லது

வேங்கப்ெடும்

பகாடுக்கப்ெட்ட

எந்த

அஞ்ெல்

அைிவிப்பும்

முகவரிக்கு

YES வங்கியால்

அனுப்ெப்ெட்ட

அனுப்ெப்ெட்ட

மின்னஞ்ெறல,

மின்னஞ்ெல்

மின்னஞ்ெலின்

ரததியிலிருந்து ஏழு (7) நாட்களுக்குள், வாடிக்றகயாளோல் பெைப்ெட்டதாகக் கருதப்ெடும், .
வாடிக்றகயாளர் இண்டர்பநட் மூலம் வேங்கப்ெடும் எந்த அைிவிப்பும், YES வங்கியின் 22-வது
மாடி, கார்ப்ெரேட் அலுவலகம் முகவரியில், வங்கியின் நிதி றமயம், ரெனாெதி ொொட் மார்க்,
எல்ெின்ஸ்ரடான்

(W ), மும்றெ

-

400013.

முகவரிக்கு,

அனுப்ெப்ெட்டு,

ஒப்புறகெதிவுச்ெீட்டு

பெற்ைால் மட்டுரம வங்கிறய அறடந்ததாகக் கருதப்ெடும்.
வாடிக்றகயாளர்களிடமிருந்து

எந்தபவாரு

அைிவிப்ரொ அல்லது

தகவல்கரளா

YES வங்கியில்

ெிறணக்கப்ெட மாட்டாது, அரத ெமயம் எழுதும் ரொது, YES வங்கியால் ரெறவ பெய்யப்ெட்டு
ஒப்புதல் அளிக்கப்ெட்ட ெதிவில், ஒப்புறக ெதிவு அட்றட மூலரம வேங்கப்ெடும்.
VII.

கட்டணங்கள்

(a) கட்டணங்கள் ஆவன::
(அ) மாற்றுதல், புதுப்ெித்தல், றகயாளுதல் மற்றும் ெிை கட்டணங்கள் உட்ெட, GPR
ப்ரீபெய்ட் கார்டு பதாடர்ொக YES வங்கியினால் வசூலிக்கப்ெடும் கட்டணம். இந்த
கட்டணங்கள் திரும்ெப்பெை முடியாத,
ெரிமாற்ை முடியாத மற்றும் இயற்றகயில்
நியமிக்க முடியாதறவ ஆகும்.
(ஆ) குைிப்ெிட்ட வறகயான ெரிவர்த்தறனகளில் வசூலிக்கப்ெடும் ரெறவ கட்டணம்.
Www.yesbank.in என்ை இறணயதளத்தில், YES வங்கியால் இத்தறகய கட்டணங்களின்
கணக்கீ டு முறை அவ்வப்ரொது அைிவிக்கப்ெடும்.

b) பவளிப்ெறடயான ெிறே இல்லாத நிறலயில், இந்த அறனத்து கட்டணங்களும் இறுதியாகவும்
மற்றும் வாடிக்றகயாளரின் கட்டாயக்கட்டணமாகவும் மற்றும் மாைாததாகவும் இருக்கும்.

c)

அறனத்து

வரிகளும்

ெட்டரீதியான

(முத்திறே

வரி,

வரிகள்,
மற்றும்

பொருட்கள்

மற்றும்

பதாடர்புறடய

ரெறவ

ெதிவு

வரி,

கட்டணங்கள்,

அறனத்து
GPR

ெிை

imposts,

ெிரீடடிட்

கார்டு

பதாடர்ொக ஏரதனும் இருந்தால்,,) மற்றும் வரிகள் (எந்த விவேத்தின் அடிப்ெறடயில் இருந்தாலும்)
GPR

ப்ரீபெய்ட்

கார்டு

பதாடர்ொக

அல்லது

அேொங்க

அல்லது ெிை

அதிகாேம் மூலம்

ரநேடியாக

ெம்ெந்தப்ெட்ட கட்டணங்கள் வாடிக்றகயாளோல் ஏற்கப்ெடும்.

VIII.
a)

ெணம் எடுத்தல்
வாடிக்றகயாளர் அவெே ரதறவக்காக, GPR ப்ரீபெய்ட் கார்றடப் ெயன்ெடுத்தி, YES வங்கியின்
அல்லது உறுப்ெினர் வங்கியின் ATM லிருந்ரதா பதாறக எடுத்துக் பகாள்ளலாம்.எனினும், ஒரு
ெமயத்தில் எடுக்கும் பதாறக, GPR ப்ரீபெய்ட் கார்டில் இருப்புஉள்ள பதாறகறய விட
அதிகமாகரவா அல்லது அவ்வப்ரொது RBI யால் ஒப்புக்பகாள்ளப்ெட்ட வேம்புக்குட்ெட்ட
பதாறகயாகரவா இருக்க ரவண்டும்.

IX. இழந்த, பதாறைந்த அல்ைது தவைாக ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட GPR ப்ரீபெய்ட் கார்ட்:

a) GPR

ப்ரீபெய்ட்

கார்ட்

காணாமல்

ரொனாரலா

அல்லது

பதாறலந்து

விட்டாரலா,

வாடிக்றகயாளர் உடரன வாடிக்றகயாளர் றமயத்தில் அைிவிக்க ரவண்டும். ரமலும், அந்த
கார்றட இறட நீக்கம் பெய்யும்ெடி ரவண்டிக்பகாள்ள ரவண்டும்.
b) GPR ப்ரீபெய்ட் கார்டு பதாறலந்தாரலா, திருடப்ெட்டாரலா அல்லது ரெதமறடந்தாரலா, ெின்னர்
அறதக் கண்டைிந்தாலும், அந்த GPR ப்ரீபெய்ட் கார்றட மறுெடியும் ெயன்ெடுத்த முடியாது

என

வாடிக்றகயாளர் ஒப்புக்பகாள்கிைார்.
GPR ப்ரீபெய்ட் கார்டின் ொதுகாப்புக்கு வாடிக்றகயாளரே பொறுப்ொவார் மற்றும் அவர் GPR
ப்ரீபெய்ட் கார்டு தவைாக ெயன்ெடுத்தப்ெடுவதில்றல என்ெறத உறுதிப்ெடுத்தும் வறகயில் அறனத்து
நடவடிக்றககறளயும் எடுக்க ரவண்டும். YES வங்கியானது, வாடிக்றகயாளர் ரமரல குைிப்ெிட்டுள்ளெடி
நடவடிக்றககறள எடுக்க தவைிவிட்டதாக எந்தபவாரு தகவறலயும் உறுதிப்ெட அைிந்தால், GPR
ெிரீபெய்ட் கார்டின் இேப்பு, திருட்டு அல்லது அேிக்கப்ெட்டால், YES வங்கிக்கு அந்த கார்றட ேத்து
பெய்ய உரிறம உள்ளது.
c ) GPR ப்ரீபெய்டு கார்டில் பெய்யப்ெட்ட எந்த அனுகூலமற்ை ெரிவர்த்தறனகளுக்காகவும் அத்தறகய
GPR ப்ரீபெய்ட் கார்டு வாடிக்றகயாளோல் இேக்கப்ெட்டு, திருடப்ெட்டு அல்லது ரெதமறடந்ததாக
பதரிவிக்கப்ெட்டால்,. வாடிக்றகயாளர் மீ து ஒருவிதக் கடறமயும் ஏற்ெடாது, , வாடிக்றகயாளோல் ெதிவு
பெய்த ெின், GPR ப்ரீபெய்ட் கார்டில் பெய்யப்ெடும் அறனத்து ெரிவர்த்தறனகளுக்கும் YES வங்கி
பொறுப்ரெற்கும்.. இருப்ெினும், GPR ெிரீடடிட் கார்டில் பெய்த புகார் மற்றும் / அல்லது ெரிவர்த்தறன
ரநேம் குைித்த எந்தபவாரு முேண்ொட்டின் ரெரில், GPR ப்ரீபெய்ட் கார்றடப் ெதிவு பெய்ததன் ெின்,
களவாடப்ெட்டு அல்லது தவைாக ெயன்ெடுத்தப்ெட்டால் , YES வங்கியின் அறனத்து முடிவுகளும்
இறுதியானறவ மற்றும் வாடிக்றகயாளர் மீ து ெிறணக்கப்ெடும்.

X.

பொறுப்றெ விைக்கிக் பகாள்ளல்

a) ரமரல குைிப்ெிடப்ெட்டிருக்கும் ொேெட்ெம் எதுவும்
அல்லது

மறைமுகமாகரவா

எழும்

இேப்பு

இல்லாமல், YES வங்கி, ரநேடியாகரவா

அல்லது

அல்லது மூன்ைாம் தேப்ெினரின் எந்த பொறுப்ெிற்கும்

ரெதம்

பதாடர்ொன

வாடிக்றகயாளர்

உட்ெடாது: அறவயாவன:

1. எந்த வேங்கப்ெட்ட பொருட்கள் அல்லது ரெறவகளில் குறைொடு
2.

தேம், மதிப்பு

உத்தேவாதங்கள், விநிரயாகத்தின்

ரெோதப்பொருறளயும் அல்லது ரெறவகறளயும்

தாமதம், விநிரயாகிக்காறம,

வந்து

ெற்ைிய எந்தபவாரு விவாதம்;

3. GPR ப்ரீபெய்ட் கார்றட பகௌேவிக்க அல்லது ஏற்றுக்பகாள்ள மறுக்கும் நெர்;

4. ஏரதா ஒரு காேணத்தால், விரும்பும் முறையில் ரவறல பெய்யாத GPR ப்ரீபெய்ட் கார்ட்
அல்லது, ஏரதா காேணத்திற்காக ெரியான முறையில்
5. ஏதாவபதாரு

ரவறல பெய்யாத ஏ.டி.எம்.

கணினி முறனயத்தின் பெயலிேப்பு

6. ஏரதா ெக்தி மஜ்ெூ நிகழ்வுகள்
7. GPR ப்ரீபெய்ட் கார்றட ஒரு

மூன்ைாம் தேப்ெினருக்கு மாற்ைம் பெய்தல்..

8. வாடிக்றகயாளோல் நிறுத்தப்ெட்ட

GPR ப்ரீபெய்ட் கார்ட்.

9. GPR ப்ரீபெய்ட் கார்றட YES வங்கி மீ ளப்பெறுவதால் வாடிக்றகயாளருக்கு ஏற்ெட்ட இேப்பு
அல்லது ரெதம்
10.

ப்ரீபெய்ட்

GPR

கார்டிற்கு

வாடிக்றகயாளர்களிடமிருந்து
முேண்ொடு.
11.

வாடிக்றகயாளரின்

மாற்ைங்கள்.

XI.

ஒதுக்கப்ெட்டுள்ள
பெற்ை

ரவண்டுரகாளின்

ெர்ச்றெக்குரிய தீர்வுகள்
(a)

GPR ப்ரீபெய்ட்

கார்டு

பதாறலந்து

பதாறக

அைிவுறுத்தல்கள்
ரெரில்

மற்றும்

இது

இவற்றுக்கு

GPR ப்ரீபெய்ட்

பதாடர்ொக

இறடரய

கார்டில்

ரொனாரலா, திருடப்ெட்டாரலா

உள்ள

பெய்யப்ெட்ட

அல்லது

தவைாக

ெயன்ெடுத்தப்ெட்டு ொட்ெி இருந்தாரலா ஒேிய, ஒரு கட்டணம் அல்லது ெரிவர்த்தறன ஸ்லிப்
அல்லது

YES

வங்கியிடம்

வங்கியின் தேப்ெில்

வந்த

ெணம்

பெலுத்துவதற்கான

ரவண்டுரகாள், ரொன்ைறவ

நிரூெணமாக இருக்கும்

b) GPR ப்ரீபெய்ட் கார்டு பதாடர்ொக அறனத்து ெர்ச்றெக்குரிய ெரிவர்த்தறனகறளப் ெற்ைியும்
YES வங்கியால்
ரவண்டும்,

நிர்வகிக்கப்ெடும்

இது

வாடிக்றகயாளர்

விவாதத்திற்குட்ெட்ட

ெோமரிப்பு

ெரிவர்த்தறன

நிறலயத்தில்

ரததிக்குப்ெின்

பதரிவிக்கப்ெட

ெதிறனந்து

(15)

நாட்களுக்குள் பதரிவிக்கப்ெட ரவண்டும்.. எந்தபவாரு ரகாரிக்றகறயயும், 15 நாட்களுக்கு ெிைகு,
YES வங்கி ஏற்றுக்பகாள்ளாது

XII.

என்ெறத வாடிக்றகயாளர் ஒப்புக்பகாள்கிைார்.

பொருட்கள் மற்றும் ரெறவகளின் தேம்
a)

எந்தபவாரு

அல்லது

வியாொே

வாங்கிய

நிறுவனத்திற்கும்

எந்தபவாரு

பொருட்களின்

வாடிக்றகயாளருக்கும்
பதாடர்ொக

புகாறே வாடிக்றகயாளர், அந்த நிறுவனத்தின் மூலரம

XIII.

பவளிப்ொடுகள்

ஒரு வாடிக்றகயாளர்
அல்லது

நிதியியல்

இறடரய

எந்தவிதமான

வாங்குதல்

ரமாதல்

அல்லது

ரநேடியாக தீர்த்துக்பகாள்ள ரவண்டும்.

ெயன்ெடுத்தும் GPR ப்ரீபெய்ட் கார்டின் தகவறல ரவறு எந்த வங்கி
அல்லது

ெட்டரீதியான

ெகிர்ந்து பகாள்வதற்கும் ஒப்புக்பகாள்கிைார்.

.

அல்லது

ஒழுங்குமுறை

அதிகாரிகளுடரனா

b) YES

வங்கி

,வாடிக்றகயாளரின்

தவறுகள்

மற்றும்

/

அல்லது

GPR ப்ரீபெய்ட்

கார்டின்

ெயன்ொட்றடயும் ெற்ைி ரவறு எந்த வங்கிக்ரகா அல்லது நிதி அல்லது ெட்டரீதியான அல்லது
ஒழுங்குமுறை அதிகாரிகளுக்ரகா பதரிவிக்கலாம் என்று வாடிக்றகயாளர் ஒப்புக்பகாள்கிைார்.
அறதத்பதாடர்ந்து,
அல்லது

YES வங்கி

ஒழுங்குமுறை

அத்தறகய

அதிகாரிகளின்

வங்கிகள்

அல்லது

விவேங்கறள

நிதி

அல்லது

ெட்டரீதியான

வாடிக்றகயாளருக்கு

பதரிவிக்க

முகவர்கள்,வாடிக்றகயாளரின்

விவேங்கள்

கடறமப்ெடவில்றல.
இ)

வாடிக்றகயாளர், YES வங்கி

மற்றும்

அதன்

மற்றும் ெணம் பெலுத்தும் வேலாறு பதாடர்ொன அறனத்து தகவல்களறளயும் YES வங்கியின்
குழு நிறுவனங்களுடன் அல்லது கூட்டாளிகளுடன் ெகிர்ந்துபகாள்வதற்கு அங்கீ கரிக்கிைார்.

XIV.

ஆளுறமச் சட்டம் மற்றும் அதிகார எல்றை
a)

இந்த

விதிமுறைகள்

இந்தியாவின்

மற்றும்

ெட்டங்களுக்கு

ஏற்ெ

நிெந்தறனகளிலிருந்து
நிர்ணயிக்கப்ெடும்

ெிேத்திரயகமான ெட்டத்திற்கு உட்ெடும்.

XV.

எழும்

மற்றும்

அறனத்து
மும்றெ

ெச்ெேவுகளும்

நீதிமன்ைங்களின்

இந்த விதிமுறைகள் மற்றும் நிெந்தறனகறள மாற்ைியறமத்தல்
GPR ப்ரீபெய்ட் கார்டில் வேங்கப்ெட்ட இந்த விதிமுறைகள் மற்றும் நிெந்தறனகள்,

அம்ெங்கள் மற்றும் நன்றமகறள மாற்றுவதற்கான ஒரே உரிறம YES வங்கியின்
றகயிருப்ெில் உள்ளது. இதில், வட்டி கட்டணங்கள் அல்லது விகிதங்கள் மற்றும்
கணக்கிடுவதற்கான வேிமுறைகள் ஆகியறவ மட்டுமல்ல, இறவயும் அடங்கும்.

a) திருத்தப்ெட்ட விதிமுறைகறளயும் நிெந்தறனறயயும் YES வங்கி அதன் வறலத்தளத்தில்,
www.Yesbank.in, அல்லது YES வங்கியால் தீர்மானிக்கப்ெட்ட ரவறு எந்த விதத்திலும் அவற்றை
பதரிவிக்க ரவண்டும்.
b) இந்த விதிமுறைகறளயும் நிெந்தறனகறளயும் YES வங்கி இறணயத்தளத்தில் www.yesbank.in
என்ை

ெதிவு

பொறுப்ொவார்,

உள்ளடக்கிய
மற்றும்

திருத்தங்கறளயும்

GPR

ப்ரீபெய்ட்

மீ ளாய்வு

கார்டுஐ

பெய்வதற்கு

பதாடர்ந்து

வாடிக்றகயாளரே

ெயன்ெடுத்துவதன்

மூலம்

திருத்தப்ெட்ட விதிமுறைகறளயும் நிெந்தறனகறளயும் ஏற்றுக் பகாள்வதாகக் கருதப்ெடும்.

XVI.

கட்டணங்களின் ெட்டியல்

கட்டணம்

பதாறக

கார்ட்வேங்கல்

ரூ. 100 / 1 கார்ட்

ATM இருப்பு விொேறண

ரூ. 8

கார்ட் மாற்றுதல்

ரூ. 100 / 1 கார்ட்

எவ்வாைாயினும், இதில் YES வங்கி, GPR ப்ரீபெய்ட் கார்ட் மூலம் பெய்யப்ெடும் எந்தபவாரு
ெரிவர்த்தறனயிலிருந்தும்

விதிகளின்ெடி

மூல

வரி

விலக்கு

பெய்வறத

எதுவும்

தடுக்க

முடியாது.

XVII. வாடிக்றகயாளரின் குறை நிவர்த்தி

a) GPR ப்ரீபெய்டு கார்டு மற்றும் / அல்லது இந்த விதிமுறைகள் மற்றும் நிெந்தறனகளுடன்
பதாடர்புறடய எந்தபவாரு ெர்ச்றெரயா அல்லது குறைொடுகரளா ஏற்ெட்டால், வாடிக்றகயாளர்

YES வங்கிறய பதாடர்பு பகாள்ளலாம் 24 மணிரநே வாடிக்றகயாளர் ெோமரிப்பு எண் 1800 2000
அல்லது மின்னஞ்ெல்: yestouch@yesbank.in.

b) GPR ப்ரீபெய்ட் கார்டு மற்றும் / அல்லது இந்த விதிமுறைகள் மற்றும் நிெந்தறனகளுடன்

பதாடர்புறடய ெேச்றெகள் YES வங்கி வாடிக்றகயாளர் ெோமரிப்பு மூலம் தீர்க்கப்ெடாவிட்டால்,
வாடிக்றகயாளர் YES வங்கி ரநாடில் அலுவலகத்றத அணுகலாம். அதன் விவேங்கள் YES வங்கி
இறணய தளத்தில் காணப்ெடும்.
c)

வாடிக்றகயாளோல்

எழுப்ெப்ெட்ட

எல்லா

புகார்களும்,

தகோறுகளும்,

குறைொடுகளும்

விொரிக்கப்ெடும் மற்றும் / அல்லது தீர்க்கப்ெடும் என்று YES வங்கி ஒப்புக் பகாள்கிைது.

(d)வாடிக்றகயாளர், அவர்களின் புகார்களுக்காக, எப்ரொது ரவண்டுமானாலும், ஆம்புட்ஸ்ரமன்

எனப்ெடும் வங்கிக் குறைதீர்ப்பு நிபுணறே அணுகலாம்.

