
ਯੈਸ ਬਕ ਜੀਪੀਆਰ ਕਾਰਡ/ ਵਲੇੈਟ ਲਈ 

ਿਨਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ  
ਇੱਥ ੇਦਰਸਾਏ ਿਨਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ  (ਹੁਣ ਤ "ਿਨਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ " ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ), ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਦੀ ਵਰਤ ਤ ੇਲਾਗ ੂਹੰੁਦ ੇਹਨ, ਅਤ ੇ

ਵਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲ  ਸਿਹਮਤ ਅਤ ੇਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਹੋਣਗੇ| ਹੇਠ ਦਰਜ ਿਨਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ , ਯੈਸ ਬਕ ਿਲਮ. ਦੇ ਿਨਰਲੋ ਿਵਵੇਕ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸਮ ਸਮ ਿਸਰ ਹੋਈ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ "ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ" ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤ ੇਯੈਸ ਬਕ ਿਵਚਕਾਰ ਸਮਚੂ ੇਇਕਰਾਰ ਅਤ ੇ

/ਜ  ਸਮਝਤੇੌ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤ ੇਗਠਨ ਕਰਦ ੇਹਨ| 

"ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ" ਿਹੱਤ ਸਾਇਨ-ਅਪ ਪੀਿਕਆ ਪੂਰੀ ਹਣੋ ਉਪਰੰਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਸ ਿਵਚ ਦਰਜ ਇਕ-ਇਕ ਿਨਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ੱਟ 

ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੜਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਅਤ ੇਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵਗੇਾ| ਤੁਹਾਨੂੰ  ਯੈ ਸ ਬਕ ਿਲਮ. ਦ ੇਿਨਰੋਲ ਿਵਵਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮ ਸਮ ਿਸਰ ਹੋਈ ਸੋਧ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੱੁਚ ੇਿਨਯਮ  ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ  ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਾ ਹਵੋੇਗਾ| 

I. ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ

ਇਨ  ਿਨਯਮ  ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ  ਿਵਚ, ਬਸ਼ਰਤ ੇਿਕ ਕੋਈ ਿਵਪਰੀਤ ਇਰਾਦਾ ਅਤ ੇ/ਜ  ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਕਾਰਨ ਪਸੰਗ ਿਵਚ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਵੱਡ ੇਅੱਖਰ

ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ  ਨੰੂ ਇੰਜ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (i) ਕੁਟੇਸ਼ਨ  ਅਤ/ੇਜ  ਬਕੈਟ  ਿਵਚ ਅਰਥ  ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਹਵੋ;ੇ ਅਤ ੇ(ii) ਹੇਠ ਦਰਜ

ਸ਼ਬਦ  ਦ ੇਿਨਰਧਾਰਤ ਅਰਥ ਹੇਠ ਅਨਸੁਾਰ ਹਣੋਗ:ੇ

a) "ਖਾਤਾ" ਜ  "ਕਾਰਡ ਖਾਤਾ" ਤ ਭਾਵ ਪੀਪੀਆਈ ਤ ੇਉਪਲਬੱਧ ਸੀਮਾ ਤ ੇਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਅਿਜਹੇ ਪੀਪੀਆਈ ਉਤੇ

ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਖਾਤਾ ਬਕਾਇਆ  ਦ ੇਨਾਲ ਇਕ ਪੀਪੇਡ ਖਾਤਾ ਹੈ|

b) "ਬਨੇਤੀ ਫ਼ਾਰਮ" ਤ ਭਾਵ, ਿਜਵ ਵੀ ਸੰਦਰਭ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੋਵ ੇਜ  ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਲ ਯੈਸ ਬਕ ਕੋਲ ਜਮ  ਕਰਵਾਇਆ

ਿਗਆ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਬਨੇਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਹ ੈਿਜਸ ਦ ੇਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਲ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਦ ੇਸਬੰਧ ਿਵਚ ਸਮ ਸਮ

ਿਸਰ,, ਜਕੇਰ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ ਲੋੜ ਦੀ ਸੂਚਨਾ, ਵਰੇਵੇ, ਸਪਸ਼ੱਟੀਕਰਣ ਅਤ ੇਘੋਸ਼ਣਾਵ  ਭਜੇੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਣੋ|

c) "ਕਾਰਜੀ ਿਦਨ" ਤ ਭਾਵ ਐਤਵਾਰ ਜ  ਨਗੋਿਸ਼ਏਬਲ ਇੰਸਟਮਟ ਐਕਟ, 1881 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਧੀਨ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਈੋ ਸਰਕਾਰੀ

ਤ ਇਲਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਿਦਨ ਹ ੈਿਜਸ ਨੰੂ ਬਕ ਬਿਕੰਗ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਲਈ ਖੱੁਲੇ ਹੋਣ|

d) "ਚਾਰਿਜਜ਼" ਤ ਭਾਵ ਯੈਸ ਬਕ ਵੱਲ ਸਮ-ਸਮ ਿਸਰ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਅਨਸੁਾਰ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤ ਿਹਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰ,

ਲਾਗਤ  ਅਤ ੇਫ਼ੀਸ  ਹਨ|

e) "ਨਕਦ ਸੀਮਾ" ਤ ਭਾਵ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ ਰਕਮ ਹੈ ਜ ੋਿਕਸ ੇਵੀ ਿਦਨ ਜ  ਸਮ ਸਮ ਿਸਰ ਯੈਸ ਬਕ ਵਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਿਜਹੀਆਂ

ਅਵਧੀਆ ਂਦੌਰਾਨ ਉਪਭਗੋਤਾ ਵੱਲ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤ ੇਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਉਪਭਗੋਤਾ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਿਵਚ ਟ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀ ਅਿਜਹੀ ਰਕਮ ਉਪਭਗੋਤਾ ਵੱਲ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤ ੇਡਿੈਬਟ ਦ ੇਕੁੱ ਲ

ਜੜੋ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ|

f) "ਉਪਭਗੋਤਾ" ਜ  "ਧਾਰਕ" ਤ ਭਾਵ ਲਾਗ ੂਹਣੋ ਯਗੋ ਕਾਨੰੂਨ ਦ ੇਤਿਹਤ ਕਈੋ ਵੀ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ, ਸੀਮਤ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ

ਫ਼ਰਮ, ਭਾਈਵਾਲੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕੰਪਨੀ ਜ  ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਜ  ਅਦਾਰਾ ਹੋਵਗੇਾ, ਜ ੋਅਿਜਹੇ ਉਪਕਰਣ  ਿਵਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤ ੇਮੱੁਲ

ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ ਵਸਤ  ਅਤ ੇਸੇਵਾਵ , ਿਜਨ  ਿਵਚ ਿਵੱਤੀ ਸਵੇਾਵ , ਿਭਜਵਾਈ ਸੇਵਾਵ  ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਕ ਤ

ਪੀਪੀਆਈ ਪਾਪਤ ਕਰੇਗਾ/ ਖਰੀਦੇਗਾ|

g) "ਉਪਭਗੋਤਾ ਿਧਆਨ ਕਦਰ" ਤ ਭਾਵ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾ ਵੱਲ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ਨ, ਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ

ਜ  ਮੰਗ ੇਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਜ  ਸਚੂਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਿਹਤ ਯੈਸ ਬਕ ਵੱਲ ਮੁੱ ਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪੋਗਰਾਮ ਫ਼ੋਨ ਬਿਕੰਗ

ਸੇਵਾ ਹੈ|



h) "ਕਾਰਡ ਸਮਝਤੇੌ" ਤ ਭਾਵ ਉਪਭਗੋਤਾ ਅਤੇ ਯੈਸ ਬਕ ਿਵਚਕਾਰ ਆਪਣ ੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ/ਂ ਠਕੇ ਤ ੇ ਰੱਖ ੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਪੀਪੇਡ 

ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਹਸਤਾਖਰ ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਤੌਾ ਜ  ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਮ ਸਮ 

ਿਸਰ ਹੋਈਆ ਂਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ| 

i) "ਕਾਰਡ" ਜ  "ਯੈਸ ਬਕ ਜੀਪੀਆਰ ਕਾਰਡ" ਜ  ਪੀਪੇਡ ਇੰਸਟਮਟ (ਪੀਪੀਆਈ) ਤ ਭਾਵ ਇੱਕ ਪੀਪੇਡ ਇੰਸਟਮਟ ("ਪੀਪੀਆਈ" 

-ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ) ਹਵੋੇਗਾ ਜੋ ਅਿਜਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉਪਕਰਣ ਹਨ ਜ ੋਿਮਤੀ 29 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਦੇ ਪੀਪੇਡ ਭੁਗਤਾਨ ਇੰਸਟਮਟ ਦੇ 

ਜਾਰੀਕਰਣ ਅਤ ੇਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਪਮੱੁਖ ਹਦਾਇਤ ਿਵਚ ਿਦੱਤੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਇਨ  ਿਵਚ ਸਟਰੋ ਮੁੱ ਲ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇਵਸਤ  

ਅਤ ੇਸਵੇਾਵ  ਦੀ ਖਰੀਦ, ਿਜਨ  ਿਵਚ ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾਵ , ਿਭਜਵਾਈ ਸੇਵਾਵ  ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੰੂ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਦ ੇਹਨ| 

j) "ਈਡੀਸੀ" ਜ  "ਇਲੈਕਟਾਿਨਕ ਡਾਟਾ ਕੈਪਚਰ" ਤ ਭਾਵ ਟਰਮੀਨਲ, ਿਪੰਟਰ, ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਬੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਹੈ ਿਜਸ ਤੇ ਜੀਪੀਆਰ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਸਵਾਈਪ ਜ  ਲੈਣ-ਦਣੇ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਿਹੱਤ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| 

k) "ਇੰਟਰਨਟ ਪੇਅਮਟ ਗਟੇਵ"ੇ ਤ ਭਾਵ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਪਮਾਣੀਕਰਣ ਤ ੇਇੰਟਰਨਟ ਦਆੁਰਾ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਰਾਹ  ਭੁਗਤਾਨ  

ਨੰੂ ਪਮਾਣੀਿਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੈਸ ਬਕ ਦੀ ਿਨਯਮਬੱਧ? ਿਨਯਮਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜਿਵਧੀ ਹੈ| 

l) "ਕੇਵਾਈਸੀ" ਤ ਭਾਵ ਬਕ ਵੱਲ ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬਕ ਵੱਲ ਸਮ ਸਮ ਿਸਰ ਜਾਰੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦਸ਼ੇ , ਸਰਕਲੂਰ ਅਤ ੇਅਿਧਸੂਚਨਾਵ  

ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਿਵਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵ  ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣ ੇਉਪਭੋਗਤਾ ਨੰੂ ਜਾਣ ੋ ਿਦਸ਼ਾ-

ਿਨਰਦਸ਼ੇ ਹਨ| 

m) "ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ" ਤ ਭਾਵ ਅਿਜਹੇ ਭਿੌਤਕ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਿਜਨ  ਿਵਚ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਸਿਥਤ ਅਿਜਹੇ ਸਟਰੋ, ਦੁਕਾਨ , ਹੋਟਲ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ ਪਰ ਇੱਥ ੇਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹ , ਜੋ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਜ  ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ| 

n) "ਪਰਸਨਲ ਆਈਡਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (ਿਪਨ)" ਇਕ ਿਨਊਮੈਿਰਕ ਪਾਸਵਰਡ ਹ ੈਜੋ ਯੈਸ ਬਕ ਵੱਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੰੂ ਪੀਪੀਆਈ ਦੇ 

ਨਾਲ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਕਟ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ| 

o) "ਭੁਗਤਾਨ ਚਨੈਲ ਤ ਭਾਵ" ਤ ਭਾਵ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਦੀਆ ਂਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਧੀਆ ਂਿਜਵ ਿਕ ਈਡੀਸੀ/ ਪੀਓਐਸ ਟਰਮੀਨਲ/ ਿਕਓਸਕਸ/ 

ਇੰਟਰਨਟ ਪਅੇਮਟ ਗਟੇਵੇ  ਅਤ ੇਸਮ ਸਮ ਿਸਰ ਯੈਸ ਬਕ ਵੱਲ ਅਿਧਸੂਿਚਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਰ ਿਵਧੀਆ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥ ਤੱਕ 

ਸੀਮਤ ਨਹ |  

p) "ਪੀਓਐਸ" ਜ  "ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ" ਤ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਿਵਖੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਿਰਆਂ ਵੱਲ ਸ ਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤ ੇਜ ਦੇ ਇਲੈਕਟਾਿਨਕ 

ਟਰਮੀਨਲ ਹਨ ਿਜੱਥ ੇਜਾ ਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਵਸਤ  ਅਤ ੇਸੇਵਾਵ , ਿਜਨ  ਿਵਚ ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾਵ , 

ਿਭਜਵਾਈ ਸੇਵਾਵ  ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| 

q) "ਪੋਗਰਾਮ" ਤ ਭਾਵ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੰੂ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਦਣੇ ਿਹੱਤ ਯੈਸ ਬਕ ਪੋਗਰਾਮ ਹੈ| 

r) "ਸ਼ੈਿਡਊਲ ਆਫ਼ ਫ਼ੀਸ/ਚਾਰਿਜਜ਼" ਤ ਭਾਵ ਸਮ ਸਮ ਿਸਰ ਯੈਸ ਬਕ ਵੱਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਫ਼ੀਸ  ਅਤ ੇਚਾਰਜ  ਦ ੇਵੇਰਵ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਸ 

ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ੇਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ ਿਜਨ  ਨੂੰ  ਸਮ ਸਮ ਿਸਰ ਸੋਿਧਆ ਜ ਦਾ ਹੈ| 

s) "ਸਟਟੇਮਟ" ਤ ਭਾਵ ਯੈਸ ਬਕ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵਚ ਉਪਲੱਬਧ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਾਰਣੀ ਹੈ ਿਜਸ 

ਿਵਚ ਕਾਰਡ ਖਾਤ ੇਿਵਚ ਬਕਾਇਆ, ਜੇਕਰ ਕਈੋ ਹੋਵੇ, ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਰਾਹ  ਕੀਤੇ ਿਵੱਤੀ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਦਰਜ ਹੰੁਦੇ 

ਹਨ| 

t) "ਟ ਜੈਕਸ਼ਨ" ਤ ਭਾਵ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਯੈਸ ਬਕ ਏਟੀਐਮ, 

ਹੋਰ ਬਕ  ਦ ੇਏਟੀਐਮ ਜ  ਇੰਟਰਨਟ ਉਤ ੇਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤ ਰਾਹ  ਕਈੋ ਵੀ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹਵੋੇ| 

u) "ਟ ਜੈਕਸ਼ਨ ਿਲਿਮਟ" ਤ ਭਾਵ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਦਨ ਜ  ਸਮ ਸਮ ਤ ੇਯੈਸ ਬਕ ਵੱਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਿਜਹੀਆ ਂਅਵਧੀਆ ਂਦੌਰਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾ 

ਵੱਲ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆ ਂਿਕਸ ੇਵੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਜ  ਪਤੱਖ ਜ  ਅਪਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਟ ਤ ੇਖਰੀਦ 



ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ ਮੁੱ ਲ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ  ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਿਵਚ 

ਟ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀ ਅਿਜਹੀ ਰਕਮ ਉਪਭਗੋਤਾ ਵੱਲ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤ ੇਡੈਿਬਟ ਦ ੇਕੁੱ ਲ ਜੋੜ ਨੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਉਪਰੰਤ 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਾ ਹਵੋੇ| 

v) "ਵੈਬਸਾਈਟ" ਤ ਭਾਵ ਯੂਆਰਐਲ: www.yesbank.in ਤੇ ਸਿਥਤ ਯੈਸ ਬਕ  ਅਧੀਨ, ਇਸ ਵੱਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸ ਭ ਸੰਭਾਲ 

ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜ  ਸਮ ਸਮ ਿਸਰ ਇਸ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਰਤਨ ਜ  ਸੋਧ  ਹਨ| 

w) "ਯੈਸ ਬਕ" ਤ ਭਾਵ ਯੈਸ ਬਕ ਿਲਮ. ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 1956 ਦ ੇਅਰਥ  ਿਵਚ ਇੱਕ ਬਿਕੰਗ ਕੰਪਨੀ ਅਤ ੇਬਿਕੰਗ ਿਵਿਨਯਮਨ 

ਐਕਟ, 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ (5) ਸੀ ਦ ੇਅਰਥ  ਿਵਚ ਇਕ ਬਿਕੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਰਿਜਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਨਿਹਰੂ ਸਟਰ ਿਵਖੇ, 

9ਵ  ਮੰਜ਼ਲ, ਿਡਸਕਵਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਡ. ਏ.ਬੀ. ਰੋਡ, ਵਰਲੀ, ਮੰੁਬਈ 400 018 ਿਵਖੇ ਸਿਥਤ ਹੈ| 
 
II. ਿਵਆਿਖਆ 
 

ਇਨ  ਿਨਯਮ  ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ  ਅਧੀਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਪਰੀਤ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ :  
 

a) ਇਕ "ਸੋਧ" ਦ ੇਹਵਾਲੇ ਿਵਚ ਅਨੁਪੂਰਕ, ਸੁਧਾਰ, ਨਵੀਨਤਾ, ਪਿਰਵਤਰਨ ਜ  ਪੁਨਰ-ਅਿਧਿਨਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ "ਸੋਧ" ਨੂੰ  

ਇਸ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਿਵਚ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ;  
 

b) "ਅਿਧਿਕਤ" ਜ  "ਮਨਜ਼ਰੂੀ" ਿਵਚ ਅਿਧਿਕਤ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਮਤੀ, ਪਵਾਨਗੀ, ਮਨਜ਼ਰੂੀ, ਆਿਗਆ, ਸੰਕਲਪ, ਲਾਇਸੰਸ, ਛੋਟ, 

ਫ਼ਾਈਿਲੰਗ ਅਤ ੇਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;  
 

c) "ਕਾਨੂੰ ਨ" ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਿਵਧਾਨ, ਿਵਧਾਨ, ਕਾਨੂੰ ਨ, ਿਨਯਮ, ਿਵਿਨਯਮ, ਹੁਕਮ, ਫ਼ੈਸਲਾ, ਫ਼ਰੁਮਾਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ, ਅਿਧਿਕਤ 

ਕਰਨਾ ਜ  ਕਾਨੰੂਨ ਰਾਹ  ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹਦਾਇਤ, ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼, ਲੋੜ ਜ  ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜ  ਿਕਸੇ ਵੀ ਜੂਡੀਿਸ਼ਅਲ 

ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨਰਧਾਰਣ ਜ  ਿਕਸੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਭਾਵ ਬੇਨਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਤ ੇਹਸਤਾਖਰ ਦੀ 

ਿਮਤੀ/ਜਮ  ਕਰਵਾਉਣ ਜ  ਇਸ ਤ ਉਪਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਵਚ ਸਮ ਸਮ ਿਸਰ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੋਵੇ|  

 
d) "ਨਾ-ਟਾਲਣਯੋਗ ਘਟਨਾ" ਤ ਭਾਵ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਅਿਜਹੀ ਘਟਨਾ ਹ ੈਜੋ ਯੈ ਸ ਬਕ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਖਿਤਆਰ ਤ 

ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਬਨ  ਿਕਸੇ ਸੀਮਾਵ  ਦੇ  ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਪਣਾਲੀ ਦੀ ਅਣ-ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਉਲੰਘਣਾ, ਜ  ਭੁਗਤਾਨ ਜ  

ਪਦਾਨਗੀ ਪਣਾਲੀਆਂ ਿਵਚ ਵਾਇਰਸ, ਤੋੜ-ਫ਼ੋੜ, ਅੱਗਜਨੀ, ਹੜ, ਿਵਸਫ਼ੋਟ, ਕੁਦਰਤੀ ਿਬਪਤਾਵ , ਜਨਤਾ ਦਾ ਿਵਦਰੋਹ, ਹੜਤਾਲ  

ਜ  ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਕਾਰ ਦੀ ਦਮੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਦੰਗ,ੇ ਬਗਾਵਤ, ਯੁੱ ਧ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਕੰਿਪਊਟਰ ਹੈਿਕੰਗ, ਕੰਿਪਊਟਰ 

ਡਾਟਾ ਅਤ ੇ ਸਟੋਰੇਜ ਉਪਕਰਣ  ਤੱਕ ਅਣਾਿਧਿਕਤ ਪਹੰੁਚ, ਕੰਿਪਊਟਰ ਕੈਿਸ਼ੰਗ, ਕੰਿਪਊਟਰ ਟਰਮੀਨਲ ਿਵਚ ਗੜਬੜੀ ਜ  

ਿਸਸਟਮਜ਼ ਦਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ, ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਜ  ਦੂਿਸ਼ਤ ਕੋਡ ਜ  ਪੋਗਰਾਮ ਰਾਹ  ਪਭਾਿਵਤ ਹੋਣਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀਆਂ/ ਨੁਕਸ 

ਜ  ਿਬਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਿਵਚ ਖਰਾਬੀਆ ਂਜ  ਠੱਪ ਹੋਣਾ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; 

 
e) ਇਕ ਵਚਨ ਿਵਚ ਬਹੁਵਚਨ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਿਵਚ ਇਕ ਵਚਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;  

 
f) ਇਨ  ਿਨਯਮ  ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ  ਦ ੇਿਸਰਲੇਖ ਕੇਵਲ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਿਹਤ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ;  



g) "ਸ਼ਾਮਲ" ਜ  "ਸਮੇਤ" ਸ਼ਬਦ  ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੰੂ ਿਬਨ  ਿਕਸੇ ਸੀਮਾ ਤ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇ;

h) ਿਕਸੇ ਿਲੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਿਵਚ ਇਸਤਰੀ ਿਲੰਗ, ਪਰੁਸ਼ ਿਲੰਗ ਅਤੇ ਨਪੁੰ ਸਕ ਿਲੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ;

i) ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਯੈਸ ਬਕ ਤ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਪਵਾਨਗੀਆਂ, ਸਿਹਮਤੀਆਂ

ਜ  ਸਵੀਿਕਤੀਆਂ ਿਹੱਤ ਯੈਸ ਬਕ ਦੀ ਪੂਰਵ ਿਲਖਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪਵਾਨਗੀ, ਸਿਹਮਤੀ ਜ  ਸਵੀਿਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ;

j) ਯੈਸ ਬਕ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਰਿਮਆਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਕਾਰ ਦੀ ਅਸਿਹਮਤੀ ਜ  ਝਗੜੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ

ਿਵਚ, ਿਜਨ  ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ, ਵਾਰਦਾਤ, ਪਿਰਸਿਥਤੀ, ਪਿਰਵਰਤਨ, ਤੱਥ, ਸੂਚਨਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਿਧਿਕਤ ਕਰਨਾ,

ਕਾਰਵਾਈ, ਕਾਰਜ, ਭੱੁਲ, ਦਾਅਵੇ, ਉਲੰਘਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ  ਿਫ਼ਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਕਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ੇ

ਿਵਚ ਯੈਸ ਬਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ|

III ਿਨਯਮ  ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ  ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ : 

a) ਆਮ ਿਨਯਮ  ਅਤੇ ਰਤ  ਦ ੇਨਾਲ ਇਹ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਰਤ  ਸੰਪਰੂਨ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਦੀ ਵਰਤ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ

ਅਤੇ ਯੈਸ ਬਕ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਣਾ ਦੀਆਂ ਹਨ|

b) ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਯੈਸ ਬਕ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਯੈਸ ਬਕ ਵੱਲ ਸਮ ਸਮ ਿਸਰ ਿਨਰਧਾਰਤ

ਕੀਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ  ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ|

c) ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜ  ਪਾਰਟੀ ਨੰੂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ|

d) ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਤ ੇਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਿਡਟ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 10,000/- ਰੁਪਏ (ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ

ਿਸਰਫ) ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ|

e) ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਿਵਚ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਿਹੱਤ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ| ਪੀਪੇਡ

ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤ ਬਾਹਰ ਜ  ਲੈਣ-ਦਣੇ ਿਵਚ ਿਕਸ ੇਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੱੁਦਰਾ ਨਾਲ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ|

f) ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਯੈਸ ਬਕ ਦੀ ਿਵ ੇ  ਸੰਪਤੀ ਹੈ|

g) ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਹੋਣਗੇ|

ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਹੋਣ ਜ  ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ ਯੈਸ ਬਕ ਕੋਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੰੂ ਿਬਨ  ਿਕਸੇ ਨਿਟਸ ਜ  ਸੂਚਨਾ ਦੇ

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਜ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ|



h) ਉਪਭਗੋਤਾ ਵੱਲ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਦੀ ਵਰਤ ਆੱਟੋਮੇਿਟਡ ਟਲੇਰ ਮਸ਼ੀਨ ("ਏਟੀਐਮ") ਤ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਲਈ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਿੈਡਟ ਿਲਿਮਟ ਦ ੇਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਖੱੁਲੇ ਲਪੂ ਕਾਰਡ ਹਨ ਅਤ ੇਇਨ  

ਨੰੂ ਏਟੀਐਮ ਤੇ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|   
 

i) ਯੈਸ ਬਕ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮ ਿਵਚ ਪਏ ਿਕਸ ੇਵੀ ਬਕਾਏ ਤ ੇਕਈੋ ਿਵਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਨਹ  ਹਵੋੇਗਾ|   
 

j) ਯੈਸ ਬਕ  ਉਪਭੋਗਤਾ  ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੱੁਗਣ ਤ 45 ਿਦਨ ਪਿਹਲ  ਉਪਭੋਗਤਾ ਦ ੇਰਿਜਸਟਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 

ਤ ੇਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹ  ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ| ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੰੂ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੁੱ ਗਣ ਤ ਪਿਹਲ  ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ 

ਤ ੇਉਪਲਬੱਧ ਸਮੱੁਚ ੇਕੈਿਡਟ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਜੇਕਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੈਧ ਿਮਆਦ ਿਵਚ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ 'ਤ ੇ

ਉਪਲਬੱਧ ਪੂਰੇ ਕੈਿਡਟ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਵਰਤ ਨਹ  ਕਰਦਾ ਤ  ਉਪਭਗੋਤਾ ਯੈਸ ਬਕ ਿਵਖੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬਚਦੇ ਬਕਾਏ ਨੰੂ ਯੈਸ ਬਕ 

ਿਵਖ ੇਆਪਣ ੇਖਾਤੇ ਜ  ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਕ ਿਵਚ ਆਪਣ ੇਖਾਤ ੇਿਵਚ ਿਰਫ਼ੰਡ/ ਟ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ 

ਸਮ ਸੀਮਾ ਿਵਚ ਯੈਸ ਬਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹ  ਕਰਦਾ ਤ  ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਯੇ ਉਪਲਬੱਧ ਬਾਕੀ ਕੈਿਡਟ ਬਕਾਏ ਨੰੂ ਿਵਿਨਯਮਨ 

ਹਦਾਇਤ  ਦੀ ਅਨੁਪਾਲਨਾ ਕਰਿਦਆ ਂਇਕ ਫ਼ੰਡ ਿਵਚ ਟ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|        

IV ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ  

a) ਉਪਭੋਗਤਾ ਿਬਨ  ਿਕਸ ੇਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅੱਤਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਯੈ ਸ ਬਕ ਨੰੂ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਨੰੂ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ  ਪਦਾਨ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦ 

ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਿਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਵੱਲ ਇਸ ਨੂੰ  ਉਪਭੋਗਤਾ(ਵ ) ਿਵਚ ਿਵਤਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ| ਉਪਭਗੋਤ ਤੱਕ ਪੀਪੇਡ 

ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦ ੇਸਬੰਧ ਿਵਚ ਅਦਾਰ ੇਵੱਲ ਿਕਸ ੇਵੀ ਪਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ  ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਯੈਸ ਬਕ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਜ  

ਤਰਦਾਈ ਨਹ  ਹੋਵਗੇਾ|      

 
b) ਯੈਸ ਬਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਿਰਆਂ ਕੋਲ ਿਬਨ  ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੰੂ ਕਈੋ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱਿਤਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ 

ਕਰਕੇ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ|  

 
c) ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਦੀ ਵਰਤ ਕੇਵਲ ਪਮਾਿਣਕ ਿਨਜੀ ਅਤ ੇਦਫ਼ਤਰੀ ਮੰਤਵ  ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ| ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਿਰਆ ਂਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਚਾਰਜ  ਿਵਚ, ਉਨ  ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਿਕਸੇ 

ਵਧੀਕ ਸਵੇਾ ਜ  ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਿਵਧਾ ਦ ੇਚਾਰਜ ਵੀ ਲੱਗ ੇਹੋਣ|  

 
d) ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ  ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਿਵਖੇ ਕੀਤ ੇਹਰੇਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ ਸਿਲੱਪ  ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤ ੇਇਨ  ਨੰੂ 

ਸ ਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਯੈਸ ਬਕ ਵੱਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ  ਿਕਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਸਿਲੱਪ ਜ  ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਿਲੱਪ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹ  ਕਰਵਾਈ 

ਜਾਵੇਗੀ| ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਲ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਯੈਸ ਬਕ ਦੇ ਸਵ-ੈਿਵਵੇਕ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਅਿਜਹੀਆਂ 

ਬੇਨਤੀਆ ਂਉਪਭੋਗਤਾਵ  ਵੱਲ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਦੇ ਪੰਤਾਲੀ (45) ਿਦਨ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਹੋਣ| ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ 

ਯੈਸ ਬਕ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਜ  ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਿਲੱਪ  ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਾਪੀ ਦਣੇ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ|   

 
e)  ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਕਾਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਫ਼ੀਸ ਜ  ਚਾਰਜ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਿਸੱਧ ੇ

ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਲ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਯੈ ਸ ਬਕ, ਪਤੱਖ ਜ  ਅਪਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ 



ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਿਕਸ ੇਕਾਰਵਾਈ ਜ  ਕੁਤਾਹੀ ਜ  ਉਨ  ਵੱਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਜ  ਚਾਰਜ ਪਤੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਜ  ਤਰਦਾਈ 

ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ|  

f) ਮਸ਼ੀਨ  ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਜ  ਸੰਚਾਰ ਿਲੰਕ ਕਾਰਨ ਿਕਸੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਿਰਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਦਸਤੀ ਤੌਰ ਤੇ

ਿਨਬੇੜੇ ਜਾਨਗੇ ਅਤੇ ਯੈ ਸ ਬਕ ਵੱਲ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਿਨਯਮ , ਿਵਿਨਯਮ  ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਰਾਹ  ਯੋਗ

ਤਸਦੀਕ ਉਪਰੰਤ ਕਾਰਡ ਖਾਤੇ ਕੈਿਡਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ| ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ

ਯੈਸ ਬਕ ਵੱਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਿਬਨ  ਕੇਵਲ ਕਾਰਡ ਖਾਤੇ ਿਵਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕੈਿਡਟ ਬਕਾਏ ਦੇ

ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਜ  ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ| ਕਾਰਡ ਖਾਤੇ ਿਵਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਹਦਾਇਤ  ਸਵੀਕਾਰ

ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਯੈ ਸ ਬਕ ਨੂੰ  ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਜ  ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਲ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਸ਼ਰਤ ਯੈ ਸ ਬਕ ਨੂੰ  ਕੀਤੀ

ਜਾਵੇਗੀ| ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਯੈ ਸ ਬਕ ਨੂੰ  ਕਾਰਡ ਖਾਤੇ ਤ ਿਸੱਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਿਜਹੇ ਘਾਟੇ ਜ  ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਕਮ

ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ|

g) ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਲ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਗੁਤਾਨ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸਾਰ ੇਅਸਫ਼ਲ, ਵਾਪਸ,

ਅਸਵੀਕਾਰ ਜ  ਰੱਦ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਿਵਚ ਕਿੈਡਟ ਨਹ  ਹੋ ਸਕਦੇ|

h) ਕਾਰਡ ਮਬਰ ਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ|

ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਦੀ ◌ਿ੍ਕਸੇ ਵੀ ਤਰ  ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਜ  ਗਲਤ ਵਰਤ ਿਵਚ ਇਥੇ ਦਰਜ ਿਨਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ

ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤ ੇਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਲ ਇਨ  ਿਨਯਮ  ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ  ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਹੋਣ ਤ ੇਇਸ ਨਾਲ ਪਤੱਖ ਜ  ਅਪਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਯੈਸ ਬਕ ਵੱਲ ਲਗਾਏ ਅਤ ੇ/ਜ   ਹੋਏ ਿਕਸ ੇਵੀ ਪਕਾਰ ਦੇ ਘਾਟੇ, ਨੁਕਸਾਨ,

ਿਵਆਜ, ਤਬਦੀਲੀ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਿਵੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਪਣ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ|

i) ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲਾਗ ੂਕਾਨੂੰ ਨ  ਤਿਹਤ ਿਕਸ ੇਵੀ ਪਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਵਸਤ  ਅਤੇ

ਸੇਵਾਵ  ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ(ਨ ) ਿਹੱਤ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤ ਨਹ  ਕਰੇਗਾ/ ਕਰੇਗੀ| ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਦੀ ਵਰਤ

ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਵਰਿਜਤ ਵਸਤ  ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ  ਦੀ ਖਰੀਦ ਿਹੱਤ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ ਲਾਟਰੀ ਿਟਕਟ ,

ਵਰਿਜਤ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਰਸਾਲੇ, ਘੋਿੜਆ ਂਦੀ ਦੌੜ, ਿਬਟਕੁਆਇਨਸ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਕਾੱਲ-ਬੈਕ ਸੇਵਾਵ  ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਿਦ|

j) ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ 10,000/- ਰੁਪਏ (ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਿਸਰਫ)ਤ ਵੱਿਧ ਦੀ ਰਕਮ ਹੋਣ ਤੇ

ਯੈਸ ਬਕ ਵਲ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਲੋਡ ਜ  ਰੀਲੋਡ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|

k) ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਇਕ (1) ਸਾਲ ਤੱਕ

ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਤ  ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੰੂ ਨਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਯੈ ਸ ਬਕ ਵੱਲ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ

ਨੰੂ ਅਿਕਆਸ਼ੀਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਨੰੂ ਯੈਸ ਬਕ ਵੱਲ ਮੁੜ ਿਕਆਸ਼ੀਲ ਸਮ ਸਮ ਿਸਰ ਯੈਸ ਬਕ ਵੱਲ

ਿਨਰਧਾਰਤ ਪਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤ ੇਬਣਦੇ ਯਤਨ  ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|



l) ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤ ੇਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਿਹਤ ਯੈਸ ਬਕ ਵੱਲ ਐਸਐਮਐਸ ਜ  ਈਮੇਲ ਅਲਰਟ

ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੈ| ਯੈ ਸ ਬਕ ਤ ਪਾਪਤ ਐਸਐਮਐਸ ਜ  ਈਮੇਲ ਅਲਰਟ  ਿਵਚ ਸਮ ਸਮ ਿਸਰ ਯੈਸ ਬਕ ਵੱਲ

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਿਬਟ ਅਤੇ ਕੈਿਡਟ ਲੈਣ-ਦਣੇ, ਉਪਲਬੱਧ ਬਕਾਇਆ ਜ  ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਤੇ ਰਿਹੰਦਾ ਬਕਾਇਆ

ਜ  ਅਿਜਹੀ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਜ  ਵੇਰਵੇ ਹੋਣਗੇ|

m) ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਅਤ ੇਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਨਜੀ ਪਿਹਚਾਣ ਨੰਬਰ ("ਿਪਨ") ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਲ

ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਰਸ਼ਤਦੇਾਰ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਜ  ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨਾਲ ਸ ਝਾ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਿਪਨ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਅਣਅਿਧਿਕਤ ਪਗਟਾਵੇ

ਅਤੇ ਜ / ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਦੀ ਅਣਾਿਧਿਕਤ ਵਰਤ ਦ ੇਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਅਤ ੇਜਵਾਬਦਹੇ ਕੇਵਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੋਵੇਗਾ|

ਉਪਭੋਗਤਾ, ਯੈਸ ਬਕ ਵੱਲ ਅਿਜਹੀ ਦੁਰਵਰਤ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਦੀ ਅਣਅਿਧਿਕਤ ਵਰਤ ਅਤ ੇ/ਜ  ਿਕਸੇ

ਵੀ ਘਾਟ ੇਜ  ਨੁਕਸਾਨ, ਭਾਵ ਪਤੱਖ ਹੋਵ ੇਜ  ਅਪਤੱਖ ਹੋਵੇ,ਯੈਸ ਬਕ ਦੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ

ਹੈ| ਜੇਕਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਿਪਨ ਭੁੱ ਲ ਜ  ਗੁੰ ਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ  ਨਵ ਿਪਨ ਿਹੱਪ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਿਲਖਤ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ

ਭੇਜਣਾ ਜ  ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਸਟਰ ਿਵਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਨਵ  ਿਪਨ ਯੈਸ ਬਕ ਨੂੰ  ਿਦੱਤੇ ਜ  ਇਸ ਕਲੋ ਉਪਲਬੱਧ

ਰਿਜਸਟਰਡ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|

n) ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਯੈ ਸ ਬਕ ਆਪਣੀ ਸਵ-ੈਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆ ਂਸਵੇਾਵ  ਦ ੇਸਬੰਧ ਿਵਚ ਲੋੜ ਦੀਆ ਂਜ  ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸ਼ਰਤ  ਤ ੇਬਾਹਰੀ ਸੇਵਾ ਪਦਾਨਕਰਤਾ(ਵ ) ਜ  ਏਜੰਟ(ਟ ) ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵ  ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ|

o) ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੋਲ ਯੈਸ ਬਕ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਵੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮ ਸਮ ਿਸਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ

("ਐਫ਼ਏਕਯ"ੂ) ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ|

V. ਉਲੰਘਣਾ

a) ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਲ ਇਨ  ਿਨਯਮ  ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ  ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਯੈਸ ਬਕ ਕੋਲ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ

ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਯੈਸ ਬਕ ਤ ੇਿਬਨ  ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ, ਮੰਗ ਜ  ਝਗੜੇ ਦ ੇਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਜ  ਖਤਮ ਕਰ

ਦੇਵੇ|

b) ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਹ ਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਲ ਇਸ ਿਵਚ ਦਰਜ ਿਨਯਮ  ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ  ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ

ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਭਾਵ ਪਤੱਖ ਹੋਵੇ ਜ  ਅਪਤੱਖ ਹੋਵੇ, ਿਕ ਉਸ ਵਲ ਯੈਸ ਬਕ ਵੱਲ ਲਗਾਏ ਅਤ ੇ/ ਜ  ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ

ਘਾਟੇ, ਨੁਕਸਾਨ, ਦਾਅਵੇ, ਜੁਰਮਾਨ, ਲਾਗਤ, ਫ਼ੀਸ ਜ  ਖਰਚੇ (ਸਮੇਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਕਹਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ) ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ

ਜਾਵੇਗੀ|

VI. ਿਮਆਦ ਅਤ ੇਿਮਆਦ ਪੁੱ ਗਣਾ

(a) ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ  ਛਪਾਈ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛਪੀ ਿਮਆਦ ਪੁੱ ਗਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੱਕ ਿਤੰਨ (3)

ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ|



(b) ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਅਤ ੇਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦਆੁਰਾ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਇਸ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ|  

 
(c) ਉਪਭੋਗਤਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਯੈਸ ਬਕ ਨੂੰ  ਤੀਹ (30) ਿਦਨ ਪਿਹਲ  ਿਲਖਤ ਨਿਟਸ ਦੇ ਕੇ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ 

ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਲ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਦੀ ਹਾਟੱ ਿਲਸਿਟੰਗ ਜ  ਬਲਾੱਿਕੰਗ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਿਵਚ 

ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਪਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਅਤੇ/ ਜ  ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|   

 
(d) ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਨਿਟਸ ਉਦ ਤੱਕ ਪਭਾਵੀ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਦਾ ਿਸਖਰ ਤ ੇ

ਸੱਜਾ ਕੋਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਨੰੂ ਿਵਗਾਿੜਆ ਨਹ  ਜ ਦਾ ਤ  ਜੋ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋ ਸਕੇ ਿਕ ਹੋਲੋਗਾਮ ਅਤੇ ਮੈਗਨਿਟਕ ਪੱਟੀ ਦੋਵ ਹੀ 

ਕੱਟੇ ਜਾ ਿਚਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜ  ਯੈਸ ਬਕ ਵੱਲ ਪਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ| ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤੱਥ 

ਦੇ ਬਾਵਜਦੂ ਿਕ ਭਾਵ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਨੂੰ  ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਦੇ ਖਤਮ 

ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲ  ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਤੇ ਲੱਗੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ|   
 

(e) ਯੈਸ ਬਕ ਆਪਣੇ ਸਵ-ੈਿਵਵੇਕ ਤੇ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ -  

(i) ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਏ ਹੋਣ ਜ  ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ  

(ii) ਇਨ  "ਿਨਯਮ  ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ " ਅਧੀਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨਯਮ, ਸ਼ਰਤ , ਇਕਰਾਰ ਜ  ਇਸ ਦੇ ਕਰੱਤਵ  ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 

ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ  

(iii) ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ  ਜ  ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਧਾਨਕ ਜ  ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ  ਜ  ਿਕਸੇ ਪੜਤਾਲ ਏਜੰਸੀ 

ਦੁਆਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਤ ੇਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ|  

(iv) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਕਾਨੰੂਨ , ਿਨਯਮ  ਹਦਾਇਤ  ਜ  ਸਰਕੂਲਰ ਅਧੀਨ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਹੋ ਜਾਣ 

ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ|  

(v) ਸਮੁੱ ਚੇ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਪੋਗਰਾਮ ਦ ੇਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਿਵਚ|  

 
 

(f) ਯੈਸ ਬਕ, ਆਪਣੇ ਸਵ-ੈਿਵਵਕੇ ਨਾਲ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਿਬਨ  ਕੋਈ ਨਿਟਸ ਿਦੱਿਤਆ ਂਜ  ਕਾਰਨ ਦੱਿਸਆ,ਂ ਅਸਥਾਈ ਜ  ਸਥਾਈ ਤੌਰ 

'ਤੇ  ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਸੁਿਵਧਾ ਨੂੰ  ਵਾਿਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ /ਜ  ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਨੂੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਖਵ  

ਰੱਖਦਾ ਹੈ| ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਾਿਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ, ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੁਿਵਧਾਵ  ਸਵ-ੈਿਵਵੇਕ ਨਾਲ 

ਯੈਸ ਬਕ ਵੱਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆਂ| ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਲੈਣ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਯੈ ਸ ਬਕ ਕੋਲ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ 

ਨੰੂ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ| ਐਪਰ, ਇਹ ਸਪਸ਼ੱਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਵਾਪਸੀ (ਅਸਥਾਈ 

ਜ  ਸਥਾਈ) ਨਾਲ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰ ੇਲਾਭ, ਸੁਿਵਧਾਵ  ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ| 

ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਜ  ਸਥਾਈ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਯੈਸ ਬਕ ਵੱਲ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਅਿਜਹੀ ਵਾਪਸੀ ਤ ਪਿਹਲ  ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਤੇ ਲੱਗ ੇਸਾਰੇ ਚਾਰਜ  ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਾਗੂ 

ਹੋਣ ਯੋਗ ਚਾਰਜ  ਦੀ ਪੂਰੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ|      

 



(g) ਜੇਕਰ ਯੈਸ ਬਕ ਅਸਥਾਈ ਜ  ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਿਵਧਾਵ  ਵਾਪਸ ਲਦਾ ਹੈ ਜ  ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹ ੈਤ  ਯੈਸ

ਐਕਂ ਆਪਣੇ ਸਰਵੋਤਮ ਯਤਨ  ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇਉਪਭੋਗਤਾ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਅਿਧਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ| ਅਿਜਹੀ ਅਿਧਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਿਵਚ

ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ  ਦੀ ਦਰੇੀ ਜ  ਿਢੱਲ ਲਈ ਯੈਸ ਬਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਜ  ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ|

(h) ਉਕਤ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ, ਜੇਕਰ ਕਾਰਡ ਖਾਤੇ ਿਵਚ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਚਾਰਜ  ਅਧੀਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦ ੇਨ  ਤ ੇਪੇਅ ਆਰਡਰ/ ਿਡਮ ਡ ਡਾਫ਼ਟ ਰਾਹ  ਿਰਫ਼ੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਉਪਭੋਗਤਾ

ਤ ਿਲਖਤ ਬਨੇਤੀ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੰੂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਿਰਫ਼ੰਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਯੈ ਸ ਬਕ ਕੋਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ|

VII ਨਿਟਸ 

ਇਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਯੈਸ ਬਕ ਵੱਲ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਿਟਸ ਨੰੂ ਯੈਸ ਬਕ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜ  ਇਸ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ 

ਰਿਜਸਟਰਡ ਈਮੇਲ ਜ  ਡਾਕ ਪਤੇ ਤੇ ਯੈਸ ਬਕ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਸੱਤ (7) ਿਦਨ  ਅੰਦਰ ਉਪਭੋਗਤਾ

ਵੱਲ ਪਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ|

ਇਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਲ ਯੈਸ ਬਕ ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਿਟਸ ਨੂੰ  ਅਿਜਹੇ ਨਿਟਸ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਤ ੇ

22ਵ  ਮੰਜ਼ਲ, ਇੰਡੀਆਬਲੁਸ ਫ਼ਾਇਨਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰ, ਸੇਨਾਪਤੀ ਬਾਪਤ ਮਾਰਗ, ਐਿਫ਼ੰਸਟਨ (ਡਬਿਲਊ), ਮੰੁਬਈ- 400013 ਪਹੁੰ ਚਣ 

ਉਪਰੰਤ ਪਾਪਤੀ ਰਸੀਦ ਤ ਬਾਅਦ ਪਾਪਤ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ| 

ਇਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ  ਦਾ ਨਿਟਸ ਜ  ਸੰਚਾਰ ਯੈਸ ਬਕ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹ  ਹੋਣਗੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਇਹ ਿਲਖਤ ਰੂਪ 

ਿਵਚ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤ ੇਯੈਸ ਬਕ ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਅਤ ੇਇਸ ਵੱਲ ਪਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜ  ਜੇਕਰ ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹ  ਹਣੋ ਤ  ਪਾਪਤੀ 

ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ| 

VIII. ਫ਼ੀਸ

a) ਫ਼ੀਸ  ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗ ੇ:

(a) ਯੈਸ ਬਕ ਵੱਲ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੀਸ ਿਜਸ ਿਵਚ ਬਦਲੀ, ਨਵੀਨੀਕਰਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ

ਹੋਰ ਫ਼ੀਸ , ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ| ਇਸ ਫ਼ੀਸ  ਨਾ-ਿਰਫ਼ੰਡਯੋਗ, ਨਾ-ਤਬਦੀਲੀਯੋਗ ਅਤ ੇਨਾ-ਆਵੰਟਨ ਯੋਗ ਹਨ|
(b) ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਾਰ ਦ ੇਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਿਵਸ ਫ਼ੀਸ| ਅਿਜਹੀਆਂ ਫ਼ੀਸ  ਦ ੇਿਨਰਧਾਰਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਸਮ ਸਮ ਿਸਰ ਯੈਸ ਬਕ ਵੱਲ
ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.yesbank.in ਤੇ ਅਿਧਸੂਿਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|

b) ਜ਼ਾਿਹਰ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵਚ ਸਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਅੰਤਮ ਹੋਵਗੇੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤ ੇਲਾਗ ੂਹੋਵਗੇੀ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗੀ|

c) ਸਾਰੇ ਿਵਧਾਨਕ ਟੈਕਸ, ਵਸਤ  ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ, ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਿਹਸਲੂ, ਿਡਊਟੀਆਂ (ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਸਟ ਪ

ਿਡਊਟੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਜਸਟਸ਼ੇਨ ਫ਼ੀਸ, ਜੇਕਰ ਕਈੋ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਟੈਕਸ (ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਕਾਰ ਦੇ) ਜੋ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਜ  ਿਕਸੇ ਹੋਰ

ਅਥਾਰਟੀ ਵਲ ਸਮ ਸਮ ਿਸਰ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਉਤੇ ਜ  ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੋਣ, ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਲ

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|

IX. ਨਕਦ ਿਨਕਾਸੀ



a) ਉਪਭਗੋਤਾ ਐਮਰਜੰਸੀ ਨਕਦੀ ਿਨਕਾਸੀ ਿਹੱਤ ਯੈਸ ਬਕ ਅਤੇ ਮਬਰ ਬਕ ਦ ੇ ਏਟੀਐਮ ਤ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਿਹੱਤ ਪੀਪੇਡ

ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਐਪਰ, ਇਕ ਸਮ ਤ ੇਕਢਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱ ਲ ਰਕਮ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਤੇ

ਉਪਲਬੱਧ ਬਕਾਏ ਜ  ਸਮ ਸਮ ਿਸਰ ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬਕ ਵਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਿਜਹੀਆ ਂਸੀਮਾਵ  ਤ ਵੱਧ ਨਹ  ਹੋਵਗੇੀ|

X. ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਗੁੰ ਮਣਾ, ਚਰੋੀ ਹੋਣਾ ਜ  ਗਲਤ ਵਰਤ ਹੋਣਾ :

a) ਜੇਕਰ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਗੁੰ ਮ ਜ  ਚੋਰੀ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ  ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ  ਇਸ ਦੇ ਗੁੰ ਮ ਜ  ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ

ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਸਟਰ ਿਵਖੇ ਦਣੇੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|

b) ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਵਾਰ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਦੇ ਗੁੰ ਮ, ਚੋਰੀ ਜ  ਨਕੁਸਾਨਗਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਰਪੋਟ ਹੋਣ

ਉਪਰੰਤ ਅਿਜਹ ੇਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਨੰੂ, ਭਾਵ ਇਹ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੁੜ ਵਰਿਤਆ ਨਹ  ਜਾ ਸਕਦਾ|

ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਤੀ ਿਜੰਮਵੇਾਰ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ

ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇਗਾ| ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਲ ਉਕਤ ਦੱਸ ੇਕਦਮ  ਨੰੂ ਅਣਦਖੇਾ ਜ  ਮਨ  ਕਰਨ ਜ  ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਣ ਬਾਰੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ

ਹੋਣ ਜ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਿਮਲਣ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਯੈਸ ਬਕ ਕਲੋ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਗੁੰ ਮ, ਚੋਰੀ ਜ  ਨੁਕਸਾਨਗਸਤ ਹੋਣ ਤੇ

ਅਿਜਹੇ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਨੰੂ ਰੱਦ ਜ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਅਿਧਕਾਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਵਗੇਾ|

c) ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਲ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਦ ੇ ਗੁੰ ਮ, ਚੋਰੀ ਜ  ਨਕੁਸਾਨਗਸਤ ਦੀ ਿਰਪੋਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪੀਪੇਡ

ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਤੇ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਵੈਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਨਹ  ਹਵੋੇਗਾ| ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਲ ਿਰਪੋਟ ਉਪਰੰਤ

ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆ ਂਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਯੈ ਸ ਬਕ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਐਪਰ, ਿਰਪੋਿਟੰਗ ਦੇ ਸਮ ਅਤੇ

/ਜ  ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਦੇ ਸਮ, ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਦੇ ਗੁੰ ਮ, ਚੋਰੀ ਜ  ਦੁਰਵਰਤ ਹਣੋ ਦੀ ਬਾਅਦ

ਿਵਚ ਿਰਪੋਿਟੰਗ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਪਕਾਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਯੈਸ ਬਕ ਦ ੇਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੰਤਮ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਮੰਨਣ ਯੋਗ

ਹੋਣਗੇ|

XI. ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਤ ਮੁਕਤੀ

a) ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਤੇ ਪਤੀਕੂਲ ਪਭਾਵ ਪਾਏ ਿਬਨ , ਯੈਸ ਬਕ ਪਤੱਖ ਜ  ਅਪਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠ ਦਰਜ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਘਾਟੇ,

ਨੁਕਸਾਨ, ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜ  ਿਕਸੀ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਜ  ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ :

1. ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤ  ਜ  ਸੇਵਾਵ  ਿਵਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ;

2. ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤ  ਜ  ਸਵੇਾਵ  ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮੱੁਲ ਵਾਰੰਟੀ, ਪਾਪਤੀ ਿਵਚ ਦੇਰੀ, ਨਾ ਪਾਪਤੀ, ਪਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ

ਝਗੜੇ;

3. ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦਣੇ ਜ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤ ਇਨਕਾਰ;

4. ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇੱਛਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜ  ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਏਟੀਐਮ

ਦਾ ਗਰੈ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ;

5. ਕੰਿਪਊਟਰ ਟਰਮੀਨਲ ਿਵਚ ਗੜਬੜੀ;

6. ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਟਾਲਣਯੋਗ ਘਟਨਾ;

7. ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ  ਨੰੂ ਿਕਸੀ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਕੋਲ ਟ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ;



8. ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਲ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ;

9. ਯੈਸ ਬਕ ਵੱਲ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਨੰੂ ਮੁੜ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੰੂ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਜ  ਨੁਕਸਾਨ

ਸਬੰਧੀ;

10. ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਹਦਾਇਤ  ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ  ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਨੰੂ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ

ਰਕਮ ਿਵਚ ਕਈੋ ਵੀ ਅੰਤਰ;

11. ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਤੇ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਤ ੇਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲਟ ਤਬਦੀਲੀਆ|ਂ

XII. ਿਵਵਾਿਦਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ

a) ਭੁਗਤਾਨ ਿਹੱਤ ਯੈ ਸ ਬਕ ਵੱਲ ਪਾਪਤ ਿਕਸ ੇਵੀ ਫ਼ੀਸ ਜ  ਲੈਣ-ਦਣੇ ਜ  ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਿਜਹੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਬਤੂ

ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤ ੇਿਕ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ  ਗੁੰ ਮ. ਚੋਰੀ ਜ  ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੋਵ ੇਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ

ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ|

b) ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਿਵਵਾਿਦਤ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਮਾਮਲੇ, ਿਵਵਾਿਦਤ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਪੰਦਰ  (15) ਿਦਨ

ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੈਸ ਬਕ ਵੱਲ ਸੰਚਾਿਲਤ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਸਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ| ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ

ਿਵਵਾਿਦਤ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ 15 ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਬਨੇਤੀ ਯੈ ਸ ਬਕ ਵੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|

XIII. ਵਸਤ  ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ  ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

a) ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤ  ਜ  ਮਾਣੀਆ ਂਗਈਆਂ ਸਵੇਾਵ  ਿਹੱਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜ ੇਜ  ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ

ਿਨਪਟਾਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਲ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|

XIV. ਪਗਟਾਵੇ

a) ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤ ੇਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਿਕਸ ੇਵੀ ਹੋਰ ਬਕ  ਜ  ਿਵੱਤੀ

ਜ  ਿਵਧਾਨਕ ਜ  ਿਵਿਨਯਮਨ ਅਦਾਿਰਆ ਂਨਾਲ ਸ ਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੈ|

b) ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਯੈ ਸ ਬਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭੁੱ ਲ ਅਤੇ / ਜ  ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ

ਦੀ ਵਰਤ ਸਬੰਧੀ ਿਰਪੋਟ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਕ  ਜ  ਿਵੱਤੀ ਜ  ਿਵਧਾਨਕ ਜ  ਿਵਿਨਯਮਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ  ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਅਿਜਹੇ

ਪਗਟਾਿਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਿਜਹੇ ਬਕ  ਜ  ਿਵੱਤੀ ਜ  ਿਵਧਾਨਕ ਜ  ਿਵਿਨਯਮਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਯੈ ਸ ਬਕ ਵੱਲ ਉਪਭੋਗਤਾ

ਨੰੂ ਦਣੇੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ  ਹੋਣਗ|ੇ

c) ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਯੈਸ ਬਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦ ੇਏਜੰਟ  ਨੂੰ  ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੇਰਿਵਆਂ ਅਤੇ ਯੈ ਸ ਬਕ ਦੀਆ ਂਗਰੱੁਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ

ਸਿਹਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਰਵੇ ਸਬੰਧੀ ਅੰਸ਼ਕ ਜ  ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਵਟ ਦਰੇ ਅਤ ੇਸ ਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਿਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ|

XV. ਪਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ

a) ਇਨ  ਿਨਯਮ  ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ  ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਿਵਵਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ  ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਿਵਚ ਪਸ਼ਾਿਸਤ ਅਤੇ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ

ਅਤੇ ਮੰੁਬਈ ਦੀਆ ਂਅਦਾਲਤ  ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ|

XVI. ਇਨ  ਿਨਯਮ  ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ  ਿਵਚ ਪਿਰਵਰਤਨ



ਯੈਸ ਬਕ ਕੋਲ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵਲੇੈਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਇਨ  ਿਨਯਮ  ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ , ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ  ਅਤੇ ਿਦੱਤੇ ਲਾਭ  ਿਵਚ 

ਪਿਰਵਰਤਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਖਵ  ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਵਆਜ ਚਾਰਜ ਜ  ਦਰ  ਜ  ਿਨਰਧਾਰਣ ਦਰ  ਅਤੇ ਿਵਧੀਆ ਂ

ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਸੀਿਮਤ ਨਹ | 

a) ਯੈਸ ਬਕ ਵੱਲ ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਿਨਯਮ  ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ  ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ  www.yesbank.in   ਤ ੇਹੋਸਟ ਕਰਕੇ ਜ  ਯੈਸ

ਬਕ ਵੱਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਈ ਗਈ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਿਵਧੀ ਰਾਹ  ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ|

b) ਇਨ  ਿਨਯਮ  ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ  ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੈਸ ਬਕ ਦੀ ਵੱਬਸਾਈਟ www.yesbank.in ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਸੋਧ  ਦੀ

ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਿਜੰਮਵੇਾਰੀ ਉਪਭਗੋਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਹ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਿਕ ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਿਨਯਮ  ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ  ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ|

XVII    ਫ਼ੀਸ  ਦੀ ਸਾਰਣੀ 

FEES AMOUNT 

Wallet Issuance No Fee
Wallet (P2P) No Fee 

Wallet (P2M) 1% on Every Transaction (Merchant need to bear this cost) 

Wallet Balance Withdrawal 3% of the transaction Amount 

Wallet to Bank Transfer 3% of the transaction Amount 

ਐਪਰ, ਇਸ ਿਵਚ ਦਰਜ ਕੁਝ ਵੀ ਯੈਸ ਬਕ ਨੂੰ  ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਰਾਹ  ਕੀਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰ ਨ  ਤਿਹਤ ਸੋਤ ਤ ੇ

ਕੱਟਣ ਯੋਗ ਟਕੈਸ ਕੱਟਣ ਤ ਨਹ  ਰੋਕਦਾ|

XVIII. ਉਪਭੋਗਤਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ

a) ਿਕਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਜ  ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਅਤ/ੇਜ  ਇਨ  ਿਨਯਮ  ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ  ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਿਵਚ

ਉਪਭੋਗਤਾ ਯੈ ਸ ਬਕ 24 ਘੰਟ ੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਸਟਰ ਿਵਖ ੇ 1800 103 5485/180030001113 ਤ ੇ ਜ

YuvaPay.support@yesbank.in ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ|

b) ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਜ  ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦ ੇਸਬੰਧ ਿਵਚ ਪੀਪੇਡ ਕਾਰਡ/ਵੈਲੇਟ ਅਤ/ੇਜ  ਇਨ  ਿਨਯਮ  ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ

ਇਨ  ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਯੈਸ ਬਕ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਸਟਰ ਵੱਲ ਉਿਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਤ  ਤ  ਉਪਭੋਗਤਾ ਯੈ ਸ ਬਕ

ਨਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਯੈਸ ਬਕ ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਤ ੇਦਿੇਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|

c) ਯੈਸ ਬਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਲ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ, ਝਗਿੜਆਂ ਜ  ਤਕਲੀਫ਼  ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ

ਅਤੇ/ਜ  ਸਮਾਧਾਨ ਇਕ ਸਮਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|

d) ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਿਣ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦ ੇਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਬਿਕੰਗ ਲੋਕਪਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ|


