यस बँक &ीपेड इ,-./म1टसाठी सवा6त मह9वाचे "िनयम व अटी"
1. प>रभाषा:
&ीपेड इ,-./म1ट (पीपीआय): पीपीआय (काड6 / वॉलेट) अशी पेमट1 साधने आहेत जी व-तू व सेवांची खरे दी करतात LयामMये िवNीय सेवा, &ेषण सिु वधा इ. अशा
&कारQया साधनांवर ठे वलेRया मRू याQया िवST.
आपRया Uाहकांना जाणनू Vया (के वायसी): बँकेने ओळखRया जाणाया6 Uाहकाने ओळखRया जाणाया6 माग6दश6क तZवे आिण UाहकाQया ओळखीची पडताळणी के ली.
पस6नल आयड1िटिफके शन नंबर (िपन): िपन हा एक अक
ं ]य पासवड6 असतो जो पीपीआय जारी करताना बँके_ारे Uाहकांना दे`यात आलेRया िकटचा भाग असतो.
धारकः अशा bयc] / सघं टना जे बँकांकडून पीपीआय िमळवतात / खरे दी करतात आिण अशा &कारQया साधनांवर साठवलेRया िकंमतीQया िवST आिथ6क सेवा,
&ेषण सिु वधा इ9यादी व-तू व सेवा खरे दीसाठी वापरतात.
2. &ीपेड Uाहकाने बँकेकडून &ीपेड इ,-./म1ट खरे दी के Rयाची जबाबदारी:
अ. "Uाहकांना जाणनू Vया" माग6दश6क तZवांचे पालन कSन बँक पो-टQया िववेकबT
ु ीनसु ार Uाहकांना &ीपेड इ,-./म1ट (पीपीआय) जारी कर`यात येईल.
बी. बँक / भागीदार वेबसाइटवर दश6िवRया जाणा-या शRु कानसु ार &ीपेड इ,-./म1ट जारी / वापर कर`यासाठी बँक शRु क आकारे ल आिण "अटी व िनयम" वेबसाइटवर
उपलhध असेल.
सी. पीपीआय ऑपरे ट कर`यासाठी बँक Uाहकांना िपन देईल. िपनचा गैरवापर टाळ`यासाठी Uाहक वाजवी दkता घेतील. वाजवी काळजी आिण सावधिगरीचा गैरवापर
झाRयास िपन आिण / िकंवा PPI Qया अनिधकृ त वापरामळ
ु े थेट िकंवा अ&9यkपणे उnवणाया6 कोण9याही प>रणामांसाठी Uाहक पणू प6 णे जबाबदार असेल. Uाहकाने
&ीपेड इ,-./म1टQया कोण9याही अनिधकृ त वापरासाठी आिण अशा गैरवापरामळ
ु े थेट िकंवा अ&9यkपणे झालेRया कोण9याही हानीसाठी िकंवा हानीसाठी बँकेचे
उNरदािय9व नाकारले.
डी. &ीपेड इ,-./म1टQया सरु िkततेसाठी Uाहक जबाबदार असेल. &ीपेड इ,-./म1टची हानी िकंवा चोरी झाRयास िकंवा इ,-./म1टचा गैरवापर झाRयास, Uाहक ताबडतोब
बँकेQया कोण9याही शाखा / संपक6 क1 oाला सिू चत करे ल. Uाहकाने अनिधकृ त bयवहार बँकेस कळिवRयािशवाय Uाहक सव6 अनिधकृ त bयवहारांसाठी जबाबदार आिण
उNरदायी असेल. िलिखत -वpपातील हरवले / चोरी झालेRया PPI Qया बदRयात Uाहकांना नवीन इ,-./म1ट जारी कर`यात येईल आिण शRु कानसु ार वेळापqकानसु ार
लागू शRु क भरावे लागेल.
इ. पीपीआयQया &कार आिण वैिशr्यांवर अवलंबनू असलेRया कोण9याही यस बँकेQया एटीएमवर िकंवा नेटवक6 एटीएमवर पीपीआयचा वापर के ला जाऊ शकतो.
पीपीआयQया वापरादरuयान एटीएम_ारे िवतरीत के लेले शRु क ि-लप bयवहाराचा परु ावा uहणनू समजला जाणार नाही. बँके_ारे राखRया जाणाया6 bयवहारांचे रे कॉड6 सव6
उvेशासाठी िनणा6यक आिण बंधनकारक असेल.
एफ. कोण9याही वेळी &ीपेड इ,-./म1टमMये उव6>रत रकमेवर बँक कोणताही bयाज देत नाही.
जी. आरजीडीवर एसएमएस_ारे Uाहक Uाहकाला सिू चत करे ल. पीपीआयQया वैधतेQया मदु तीची समाwी 45 िदवसांपवू x मोबाइल नंबर. इ,-./म1टQया समाwीपवू x
Uाहकाने बाक] रyकम वापरली पािहजे. जर Uाहकास वैधता कालावधीत बाक] रyकम वापरली जात नसेल तर Uाहक परतफे ड / बाक] िशRलक ह-तांतरणासाठी
बँकेशी सपं क6 साधू शकतो. जर Uाहक िनयामकाने ठरिवलेRया िनिद6r कालावधीत बँकेकडे सपं क6 साधत नसेल तर उव6>रत िशRलक िनयामक माग6दश6क त9वांचे पालन
कSन एका िनधीमMये ह-तांतरीत के ले जाईल.
एच. Uाहकाने भरपाईसाठी के लेला कोणताही दावा पणू प6 णे बँकेQया भरपाई धोरणाQया तरतदू ीनसु ार िनिzत के ला जाईल.
मी सव6 काड6 धारक यस बँकेQया Uाहक उNरदािय9वाQया धोरणाखाली येतील. Uाहक दाियZवाQया पॉिलसीबvल अिधक तपशीलांसाठी कृ पया
www.yesbank.in वर बँकेQया वेबसाइटचा संदभ6 Vया

3. गwु ताः येथे असलेRया Uाहकाने या सव6 अटी आिण िनयमांQया अतं ग6त असलेRया दािय9वांQया काय6&दश6नांQया संचालनासह इतर मािहतीसह परंतु इतके च मया6िदत
नाही तर 9यास कठोरपणे गोपनीय ठे वेल. इतर पkाQया पवू 6 मजं रु ीिशवाय Uाहक िकंवा यस बँक कोण9याही तृतीय पkास ते उघड करणार नाही. हा खडं यस बँके_ारे
जारी के लेRया पीपीआय संपrु ात िटकून राहील. या अनQु छे दातील अपवाद खालील&माणे आहेत:
अ. आधीच साव6जिनक डोमेन मMये मािहती;
बी. कोणतीही मािहती कोण9याही काय|ाQया, िनयमांचे िकंवा िनयमांनसु ार िकंवा कोण9याही ,यायालयाQया, &ािधकरणाQया, ि.hयनू ल िकंवा फोरमQया ऑड6र िकंवा
िदशािनद}शानसु ार उघड करणे आव~यक आहे.
4. मािहती बदला: Uाहकाने मेल पZयातील पZयातील कोण9याही बदलाचे यस बँक / भागीदार देखील कळवावे. पढु े, Uाहकाने नावे, दरू Mवनी €मांक िकंवा मोबाइल
नंबर यासार•या तपशीलांमधील कोण9याही बदलाबvल यस बँकेस देखील कळवावे.
5. असाइनम1ट िवpT िनषेध: या "अटी आिण िनयमां" अतं ग6त काय6, अिधकार िकंवा दािय9वे यस बँकेQया पवू 6 िलिखत मजं रू ीिशवाय Uाहकाने कोण9याही पkास
िकंवा bयc]स िनयc
ु के ले जाणार नाहीत िकंवा िदले जाणार नाहीत. "अटी व शतx" Qया अट‚चे उRलंघन करणारी कोणतीही मा,यता&ाw असाईनम1ट िकंवा
&ितिनधीमडं ळ श,ू य आिण श,ू य असेल.
6. स-प1शन िकंवा टिम6नेशन िकंवा पीपीआय रv करणे िकंवा बंद करणेः यस बँक, हे पणू 6 करणे आव~यक आहे क] असे करणे आव~यक आहे, कोण9याही वेळी आिण
योƒय वाटRयास अशा ि-थतीत, पीपीआय िनलंिबत िकंवा नकार |ा िकंवा बंद करा. पढु ील प>रि-थतीः
(i) Uाहकाला िदवाळखोर घोिषत के ले जाणे िकंवा घटनेत यस बँकेस UाहकाQया मृ9यबू vल कोणतीही सचू ना / सचू ना &ाw झाली असेल तर;
(ii) Uाहकाने या अटी आिण शतxमं धील अटी, शतx, अटी िकंवा 9याQया दािय9वांचे उRलंघन के Rयाची घटना झाRयास
(iii) कोण9याही िनयामक &ािधकरणा_ारे िकंवा भारतातील एखा|ा ,यायालया_ारे िकंवा कोण9याही अ,वेषण सं-थे_ारे जारी के लेRया आदेशा_ारे Uाहकांवर कोणतेही
&ितबंध लागू झाRयास.
7. नक
ु सान भरपाईः यस बँकेला कोण9याही खचा6ची, खचा6ची, शRु काची हमी देणारी यचे बँक, 9याचे संचालक, अिधकारी, कम6चारी आिण एजंट यांचे नक
ु सान
भरपाई होईल आिण अशा कोण9याही दाbयाचे रkण कर`यासाठी आव~यक असलेRया यस बँकेला आव~यक आह◌े िकंवा के ले आहे, खटला, मागणी, अिभयोजन,
काय6वाही, वगळता िकंवा किमशनQया कोण9याही कृ तीमळ
ु े , फसवणक
ू , लापरवाही िकंवा UाहकाQया भागावर पीपीआय धारक uहणनू डीफॉRट.
8. सc]चे अज6: यस बँक येथे काहीही अतं भत6ू असले तरी, यस बँक Uाहकास कोण9याही &कारचे नक
ु सान, नक
ु सान, नक
ु सान िकंवा इजा, जसे क] Lवारी, वादळ,
च€वात, परू , वीज, भक
ू ं प, आग यांसार•या कारणामळ
ु े झालेली हानी यासाठी जबाबदार नाही. -फोट, िव-फोट िकंवा इतर कोण9याही कृ ती, यT
ु , िवoोह, €ांती,
िवoोह, बंदी िकंवा मजं रू ी, नाकाबंदी, दगं ली, नाग>रक कारवाई, „िमक ि€या िकंवा -.ाइक, लॉक-आउट िकंवा बिह…कार, bय9यय िकंवा कोण9याही उपयc
ु ता सेवेQया
अयश-वी समेत अशांित , शqचू ी कारवाई, ग,ु हेगारी सािजश, दहशतवादाची काय6वाही, बळजबरी, हॅिकंग, अवांिछत तांिqक िकंवा नैसिग6क ह-तkेप िकंवा घसु खोरी,
उपUहांना नक
ु सान िकंवा नक
ु सान, उपUह जोडणीची हानी िकंवा इतर कोण9याही डेटा सं&ेषण जोडणी, कनेिyटिbहटीची हानी िकंवा इतर अनैितक शc] िकंवा सc].
9. नोटीसची सेवा: या अटी आिण शतxअ
ं तं ग6त िदलेली कोणतीही सचू ना िकंवा सं&ेषण ही िलिखत -वpपात नसRयास बंधनकारक होणार नाही आिण न‡दणीकृ त
रकमेवर न‡दणीकृ त पो-ट_ारे हँड िडलीbहरी_ारे सेवा िदली जाईल. यस बँक िलिमटेडचे काया6लयीन पNा (यस बँकेकडे नोटीस िदRया गेRयास) आिण Uाहकांना नोटीस
िदRया गेRयास यस बँकेसह न‡दवलेले पNे.
10. संपक6 क1 oाचा तपिशल: कोण9याही &ˆांQया बाबतीत, कृ पया टोल ‰] नंबर 1800 3000 1113 वर कॉल करा. आपण
techmojo.support@yesbank.in वर देखील िलहŠ शकता. तपशील www.yesbank.in वर आढळू शकतात
11. त€ार िनवारणः कोण9याही त€ारी, िववाद, त€ारी बॅकं त€ार िनवारण धोरणानसु ार यस बँकेकडे पाठिवली जातील.
* &दान के लेRया िनराकरणामळ
ु े आपRया अपेkा पणू 6 होत नाहीत तर, वापरकता6 त€ार िनवारण अिधकाया6कडे
head.grievanceredressal@yesbank.in येथे संपक6 साधू शकतो. त€ार िनवारण अिधकाया6ने &दान के लेला ठराव संतोषकारक नसRयास वापरकता6

principal.nodalofficer@yesbank.in येथे ि&ि,सपल नोडल ऑिफसरकडे जाऊ शकतो. त€ार िनवारण धोरणावरील अिधक तपशीलांसाठी, कृ पया
यस बँक वेबसाइट - https://www.yesbank.in/pdf चा संदभ6 Vया. / grievanceredressal_pdf
* वापरक9या6_ारे असे सिू चत के ले आहे क] यस बँक भारतीय >रझbह6 बँक ऑफ बँिकंग लोकपाल योजनेQया अतं ग6त 2006 सालाखाली आहे. या योजनेअतं ग6त, 30
िदवसांQया आत संबोिधत न झाRयास बँकेिवpT कोणतीही त€ार संबंिधत शहराQया बँिकंग लोकपालाकडे पाठिवली जाऊ शकते. कृ पया संपक6 तपशीलासाठी
खालील दbु याचे अनसु रण करा: https://www.rbi.org.in/Scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=164
12. गbहिन‹ग लँƒवेज: या सव6 अटी, िनयम व लेखांची अमं लबजावणी होऊ शकते आिण या सव6 अटी आिण िनयमांQया सदं भा6तील Uाहक आिण यस बँकेत जो
bयवहार के ला जाऊ शकतो तो सव6 इUं जी भाषेत असेल. येथे Uाहक आिण यस बँक यांQयातील शासक]य भाषा असेल.
13. गbहिन‹ग लॉ आिण अिधकार kेq: Uाहकां_ारे पीपीआयचा वापर भारतातील अमं लबजावणी काय|ा_ारे सव6 बाबतीत शािसत के ले जाईल. Uाहक मबंु ईQया
,यायालयांQया अन,य अिधकार kेqास सादर कर`यास सहमत आहे. या "अटी व शतx" हे सरकारी सचू ना, कोण9याही िनयम, िनयम, िदशािनद}श आिण प>रपqके /
यस बँके_ारे जारी के लेले नोिटस आिण िनयम, िनयम, उप िनयम, प>रचालन िनद}श आिण िनयामकांनी जारी के लेRया प>रपqके / स&ं ेषणे / नोिटस यांQया अधीन
असतील.
14. "अटी आिण शतx" बदला: होय बँक कोण9याही वेळी "अटी व शतx"ं मMये सधु ारणा, हटिवणे, सधु ारणे, बदल करणे िकंवा परू क कर`यासाठी एकमाq आिण
संपणू 6 िववेकाने अिधकार राखनू ठे वतो आिण पवू x दे`याचा &य9न करे ल. अशा बदलांसाठी सात िदवसांची नोटीस.
15. नवीनतम bयापक लागू "अटी आिण िनयम" साठी यस बँकेQया वेबसाइटवर &दिश6त के लेRया "अटी व शतx" पहा. यस बँकेशी bयवहार करताना Uाहक संपणू 6
"अटी व शतx" वाचनू समजू शकतो.

