एचडीएफसी बँक ए ब सकॅश
हे एचडीएफसी बँक ए ब सकॅश

ीपेड काड या सवसाधारण अट व शत

ीपेड काड एचडीएफसी बँक

ल. या कंपनी कायदा, 1956 या अंतगत ,थापन

झाले/या व बँ0कं ग 1नयमन कायदा, 1949 मधील तरतुद नुसार एक बँक 5हणून परवाना

मळाले/या, तसेच

एचडीएफसी बँक हाउस, सेनापती बापट माग, लोअर परे ल, मंब
ु ई - 400013 (“एचडीएफसी बँक”) येथे नBदणीकृत व
कॉपEरे ट कायालय असले/या बँ0कं ग कंपनीने जार

केले आहे . इIझ कॅश काड

ायJहे ट

ल मटे ड या कंपनीची

,थापना भारतीय कंपनी कायदा, 1956 या अंतगत झाल आहे आLण कंपनीचे नBदणीकृत कायालय टॉप 14वा
मजला, टाइ5स टॉवर, कमला सट , सेनापती बापट माग, लोअर परे ल, मुंबई - 400 013 (“ए ब सकॅश”) येथे आहे .
ए ब सकॅश हे इIझ कॅश काड

ायJहे ट ल मटे डचे Mे ड व Nँडनेम आहे . एचडीएफसी बँकेने इIझ कॅश काड

ल मटे डची 1नयु ती एचडीएफसी बँक ए ब सकॅश

ीपेड काडची बझनेस कर,पॉडंOट व

ायJहे ट

ोPॅम मॅनेजर 5हणून केल

आहे .
(अट व शत ) ए ब सकॅश या www.ebixcash.com या वेबसाइटवर नमूद केले/या अट व शत (एक \त उ/लेख
“अट ”)

ए ब सकॅश/एचडीएफसी

बँक

ए ब सकॅश/एचडीएफसी बँके या को-Nँड

यां यातील

Jयावसा1यक

ीपेड काड या (“काड”) वापराचे

करारानुसार,

तुम याकडील

(“काडधारक”)

शासन करतात. काडधारक या_वारे अट व

शत यांचे पालन करOयाचे मा`य करत आहे , तसेच काडाने Jयवहार कaन 0कं वा काड मळा/याची लेखी पोचपावती
दे ऊन 0कं वा काडा या मागील बाजूला सह कaन काडधारकाने अट व शत cवनाशत मा`य के/या अस/याचे, तसेच
सव अट व शत वाच/याचे व समज/याचे मानOयात येईल. काडा या वापरासंबंधी या महddवा या सूचना/मागदशक
तddवे/ पeरप\क यातील कोणdयाह बदलांबfल/सुधारणांबfल माgहती कaन घेOयाची जबाबदार काडधारकाची राह ल.
काडा या वापरासंबंधी या लागू असले/या व वेळोवेळी जार केले/या महddवा या सूचना/मागदशक तddवे/ पeरप\क
यांचे काडधारकाने उ/लंघन के/यास dयाचे संपूण दा1यdव एचडीएफसी बँकेकडे असणार नाह . अट व शत अमा`य
असतील तर काडधारकाने काड वापa नये आLण काड तातडीने ए ब सकॅश/एचडीएफसी बँकेला परत करावे. बँके या
www.hdfcbank.com या वेबसाइटवर उपलmध असलेले बँकेचे Pाहक संरnण धोरण वाचावे 0कं वा निजक या
शाखेशी संपक करावा. हे धोरण भारतीय eरझJह बँके या मागदशक तddवांनुसार तयार करOयात आले आहे आLण
तु5ह Jयवहार केलेला नसतानाह तुम या खाdयातून/काडा_वारे र कम काढल गे/यास ते तु5हाला मदत करे ल.
(काड

खाdया या

तप शलाची

उपलmधता)

उपलmध

बॅल`ससह

(“काड

बॅल`स”)

काडाcवषयी

माgहती

www.ebixcash.com येथे योrय लॉग-इन के/यावर 0कं वा काडाची मागील बाजूस gदले/या फोन नंबरवर
आLण/0कं वा ईमेलवर क,टमर सिJहस सsटरला कॉल कaन 0कं वा लहून मळवता येऊ शकते.
1. वापर, मयादा व सुरtnतता
(वापर) काड जार करणे व dयाचा वापर हे एचडीएफसी बँकेने वेळोवेळी जार केले/या 1नयम व 1नयमन यां या
अधीन असेल. काडधारक या काडाचा वापर केवळ भारतामuये खरे द करOयासाठw 0कं वा Jयापाxयांकडून yपयांमuये
व,तू व सेवा मळवOयासाठw करतील.

(ह,तांतरण) काडधारकाला कोणdयाह पeरि,थतीत काड ह,तांतeरत 0कं वा असाइन करता येणार नाह .
(काडz हरवणे व चोर ला जाणे) काड 0कं वा काडाचा cपन हरवला, चोर ला गेला 0कं वा dयाचा गैरवापर झाला तर
काडा या मागील बाजूला gदले/या टे लफोन |मांकांवर क,टमर सिJहस सsटरशी (“क,टमर सिJहस सsटर”) तातडीने
संपक करावा. तु5ह cपन लnात ठे वावा व cपन मेलर तातडीने नाह सा करावा. नBद के/यापासून 24 तासां या आत
काड mलॉक केले जाईल आLण तु5ह काड हरव/याचे नBदव/यापासून तुम या पैशांचे संरnण करOयाची जोखीम सुa
होते. पूणतः ,वतः या मतानुसार आLण काडधारका या ओळखीची खातरजमा के/यावर ए ब सकॅश/एचडीएफसी बँक
नमूद केलेले शु/क आकाaन, हरवले/या काडा या बद/यात नवे काड जार कa शकते.
(कायदे शीर बाबी) काडधारक काडाचा वापर कायदे शीर प€तीने व कायदे शीर हे तूने करे ल.
(थड पाट•कडून वापर) अन‚धकृत वापरापासून काडधारकाचे gहतरnण करOयासाठw, तु5ह काड सदै व तुम या ताmयात
ठे वावे.
(जबाबदार ) काडधारकाने संपाgदत केले/या व,तू व सेवा यासंबंधी, गुणवdता, मू/य, वॉरं ट , ƒडलेJहर मuये cवलंब,
ƒडलेJहर न मळणे, कोणdयाह व,तू 0कं वा सेवा न मळणे यासह कोणdयाह वादासाठw ना एचडीएफसी बँक, ना
ए ब सकॅश कोणdयाह प€तीने जबाबदार असेल. काज ह Jयापाxयांना पेमsट करOयासाठw काडधारकांसाठw केवळ एक
सुcवधा आहे आLण एचडीएफसी बँक गुणवdता, सं„या, मू/य, ƒडलेJहर वा अ`य कशाह बfल कोणतीह वॉरं ट दे त
नाह 0कं वा

1त1नधीdव करत नाह , मा\ व,तू व सेवा 0कं वा अ`य अशा कोणdयाह वादाचे 1नराकरण काडधारकाने

थेट Jयापाxयाबरोबर करावे, हे ,प…टपणे समजून †यावे.
(काड बॅल`समधील बदल) Jयवहार eरJहस झा/यास Pाहक काड अकाउं टमधील |ेƒडटसाठw पा\ ठa शकतो, मा\
काडधारकाला रोख र कम eरफंड केल जाणार नाह . ए ब सकॅश/एचडीएफसी बँक पैसे eरफंड करत असताना, संबं‚धत
Jयापाxयाने आकारलेले शु/क वसूल करे ल.
(Jयवहारांवर ल मयादा) ए ब सकॅश, एचडीएफसी बँक आLण/0कं वा पॉइंट ऑफ सेलवर ल Jयापार

हे 1निˆचत

कालावधीदर5यान काडा_वारे के/या जाणाxया Jयवहारां या सं„येवर व Jयवहारां या रकमेवर मयादा घालू शकतात
(“Jयवहारांवर ल मयादा”). www.ebixcash.com वेबसाइटवर नमूद केलेल

Jयवहारांवर ल मयादा काडाला लागू

असेल. ए ब सकॅश/ एचडीएफसी बँक केJहाह , कोणdयाह कारणाने Jयवहारांवर ल मयादांमuये सुधारणा कa शकते.
काडधारकांना हे बदल ebixcash.com येथे येथे पाहता येऊ शकतात 0कं वा क,टमर सिJहस सsटरला कॉल कa
शकतात. लागू असले/या काय_या या अनुषंगाने, Pाहकाला सूचना gदल जाईल.
2. ए ,पायरे शन, कॅ`सलेशन व ट मनेशन
तु5हाला जार करOयात आलेले काड 5 वषz कालावधीसाठw 0कं वा काडावर छापले/या कालावधीसाठw लागू असेल.
काडावर

नमूद केले/या ए ,पायरे शन तारखेला काड ए ,पायर होईल. ए ब सकॅश/एचडीएफसी बँक पुढ ल बाबतीत

काड तातडीने रf कa शकते 0कं वा काडाचा वापर ,थ‚गत कa शकते: (i) काडधारकाने काड हरव/याचे कळवणे, (ii)
सातdयाने 90 gदवस काडाचा वापर न करणे, (iii) 90 gदवसां या कालावधीमuये काडामuये बॅल`स नसणे, (iv)
काडधारकाकडून अट व शतŒचे उ/लंघन होणे, (v) काड कॅ`सल 0कं वा स,पs ड करOयासाठw कॉपEरे टकडून cव श…ट
cवनंती केल जाणे, 0कं वा (vi) काड कॅ`सल 0कं वा स,पs ड करOयासंबंधी

ोसे संग पेमsIस, 0कं वा (vi) कायदे 0कं वा

1नयमनाने लादले/या मयादांचा समावेश असले/या पण dयापुरdया मयाgदत नसले/या कारणांसह, रा,त 1नयं\णा या
पल कडील कारणांमुळे काडसंबंधी

ोसे संग पेमsटcवषयी ए ब सकॅश/एचडीएफसी बँक असमथ 0कं वा dयावर

1तबंध.

3. काड बॅल`स
(काड बॅल`स) या अट व शतŒ या अनुषंगाने, काडधारक काडाचा योrय वापर कaन काड बॅल`स वापa शकतो.
काडधारकाला कोणतेह Jयाज gदले जात नाह . काडधारकाने लागू असले/या शु/कासह, आवˆयक रकमेची खरे द
करणे/सेवांचा लाभ घेणे गरजेचे आहे , अ`यथा संबं‚धत Jयवहार पूण होणार नाह .
(अ1नय मतता) मच•ट आ,थापनेमuये Jयवहारां या तप शलात कोणतीह अ1नय मतता 0कं वा असंब€ता आढळ/यास,
Jयवहार के/या या तारखेपासून 30 gदवसां या आत काडधारक ए ब सकॅशला dयाबfल सू‚चत करे ल. या
कालावधीमuये यासंबंधी कोणतीह सूचना gदल न गे/यास, Jयवहार अचूक योrय अस/याचे ए ब सकॅश गgृ हत
धरे ल.
4. शु/क व लागू असलेले कर
ए ब सकॅश/एचडीएफसी बँक लागू असलेले सव शु/क व फŽ काड बॅल`समधून वजा करे ल.
व,तू/सेवा

शु/क

इˆयुअ`स फŽ

100 yपये

ए ब सकॅश वड आउटलेटमuये र लोड

र लोड ,लॅ ब: लागू असले/या शु/कानुसार
,लॅ ब (0कमान 15 yपये व कमाल 50
yपये)
1-2,000 – 15 yपये
2,001-5,000 – 25 yपये
5,001-15,000 – 35 yपये
15,001 & above – 50 yपये

एट एममधून पैसे काढणे

अ`य बँके या एट एममधून 22 yपये
(करासह)

वाcषक शु/क

दरवष 20 yपये

एट एम व आयcपन र -जनरे शन फŽ

30 yपये

काड eर‘लेसमs ट/डॅमे’ड

70 yपये

ए ब सकॅश व/ड आउटलेटकडून ,टे टमs ट

10 yपये

इनअि टJह काड फŽ (6 मgहने)

25 yपये

काड

50 yपये

लोजर फŽ

एट एम बॅल`स इ` वायर

10 yपये (करासह)

ए ,पायर नंतर काड जार करणे

100 yपये

पेमsट गेटवे चाजzस

cवcवध वेबलाइट व पेमsट गेटवेवर नमूद
के/यानुसार

नेट-बँ0कं गमाफत र लोड

लागू अस/यानुसार शु/क

*सव फŽ व शु/क वेळोवेळी, कोणdयाह पूवसूचनेनुसार बदला या अधीन आहे त.
5. ए ब सकॅश/एचडीएफसी बँकचे दा1यdव
ए ब सकॅश/एचडीएफसी बँकेचे दा1यdव कोणdयाह वेळी काडामuये असले/या रकमेइतके मयाgदत असेल.
6. माgहतीचे संरnण
Pाहकां या सूचनां या अनुषंगाने काड उपलmध करOयासाठw, काड तयार करOयासाठw, काड 0कं वा dयाचा वापर
यासंबंधी Pाहकां या कोणdयाह शंकांचे 1नरसन करOयासाठw, आकडेवार cवषयक व 1नयमनाdमक eरपोgट• गसाठw व
घोटा•यांना

1तबंध करOया या उfेशाने, ए ब सकॅश/एचडीएफसी बँक काडधारका या वैयि तक माgहतीवर

0|या

करे ल.
ए ब सकॅश/एचडीएफसी बँक गोपनीयeरdया आLण माgहती या संरnणाcवषयक व बँक
िजत या

माणात परवानगी आहे 1ततकŽच काडधारकांची माgहती अजावर

स|सी लॉ या अंतगत

0|या करणाxया, घोटा•यांची पाहणी

करणाxया, Pाहकसेवा दे णाxया, काड उdपादन व तं\–ान

0|या सेवा दे णाxया, आLण dयांचे सव एजंट व

उपकं\ाटदार अशा अ`य कंप`यांना व थड पाट—ना दे ईल.
ए ब सकॅश/एचडीएफसी बँक पुढ ल घटकांना काडधारकांची वैयि तक माgहती जाह र कa शकते : (i) Pाहक, (ii)
चुकŽची 0कं वा खोट माgहती gदल गेल असेल व घोटाळा झा/याचा संशय असेल, तर घोटाळा रोखणाxया यं\णांना,
आLण (iii) वैधा1नक/1नयामक अ‚धकाxयांना, कायदा अंमलबजावणी 0कं वा घोटाळा रोखणाxया यं\णांना, जेथे लागू
असले/या काय_यानुसार 0कं वा `यायालया या आदे शानुसार आ5ह
दे Oयासाठw आLण सुरtnतता, माgहती संकलन व

तसे करणे गरजेचे आहे . उ च दजाची सेवा

शnणा या हे तूने, 0कं वा लागू असले/या काय_यानुसार

आवˆयकता अस/याने मदत होOया या ˜…ट ने, ए ब सकॅश/एचडीएफसी बँक टे लफोन कॉल रे कॉड आLण/0कं वा
मॉ1नटर कa शकते. सव रे कॉƒड•ग ए ब सकॅश/एचडीएफसी बँक या मालकŽची असतील. वर नमूद केले/या उfेशाने,
ए ब सकॅश/एचडीएफसी बँकेकडून आLण वर नमूद केले/या घटकांकडून आप/या वैयि तक माgहतीवर

0|या

करOयाची (ह,तांतरासह) अनुमती काडधारक दे तो.
7. संकŽण
(सुधारणा) ए ब सकॅश/एचडीएफसी बँक Pाहकाला नोट स न दे ता, कोणdयाह वेळी व लागू असले/या काय_या या
अधीन राहून, कोणतीह तरतूद बदलू शकते 0कं वा काढून टाकू शकते, कोणतेह शु/क वाढवू शकते 0कं वा बदलू शकते
(कमी करणे वा वाढवणे यासह). संबं‚धत बदल www.ebixcash.com येथे उपलmध झा/यावर 24 तासांनंतर, ते
काडधारकाने पाgहले आहे त व मा`य केले आहे त, असे समजले जाईल. कोणdयाह

शत मuये बदल करOयाचा

अ‚धकार ए ब सकॅश/एचडीएफसी बँकेकडे आहे .
(लागू असलेला कायदा) या अट

व शत

आLण याअंतगत 1नमाण होणाxया सव बाबी भारतीय काय_यांनुसार

शा सत के/या जातील आLण काडधारक व ए ब सकॅश/एचडीएफसी बँक मंब
ु ई `यायालया या अ‚धकारnे\ात
समाcव…ट असतील.
(उdपादना1नहाय अट ) फŽ व काडाशी संबं‚धत cव श…ट अट

व शत

यासाठw कृपया काड 0कटबरोबर gदले/या

तपशीलवार अट व शत आLण वेलकम लेटर पाहावे.
8. हे /प लाइन
आ5हाला 7666155220 या क,टमर केअर सsटर |मांकावर कॉल करा 0कं वा care@ebixcash.com यावर ई-मेल
करा 0कं वा लहा : इIझ कॅश काड ल मटे ड, टॉप 14वा मजला, टाइ5स टॉवर, कमला सट , सेनापती बापट माग,
लोअर परे ल, मुंबई - 400013.

