
எஸ் பேங்க் இேிக்ஸ்பேஷ் ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டுேளுக்ேரன விதிமுறைேள் மற்றும் 

நிேந்தறனேள் 
 

இங்கு குைிப்ேிடப்ேட்டுள்ள விதிமுறைேள் மற்றும் நிேந்தறனேள் (இனி "விதிமுறைேள் மற்றும் 

நிேந்தறனேள்" என குைிப்ேிடப்ேடுேின்ைன) "எஸ் பேங்க் இேிக்ஸ்பேஷ் ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் 

ேரர்டின்" ேயன்ேரட்டிற்கு பேரருந்தும், பமலும் அதன் ேயன்ேடுவதற்கு முன் ஒப்புக்பேரண்டு 

ஏற்றுக்பேரள்ளப்ேட பவண்டும். "எஸ் பேங்க் இேிக்ஸ்பேஷ் ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டு" பதரடர்ேரே 

உங்ேளுக்கும் எஸ் வங்ேிக்கும் இறடபயயரன முழு ஒப்ேந்தம் மற்றும்/அல்லது ஏற்ேரட்றட ேீபே 

குைிப்ேிடப்ேட்டுள்ள விதிமுறைேள் மற்றும் நிேந்தறனேள் நிர்வேிக்ேிைது மற்றும் எஸ் வங்ேி 

லிமிபடட்டின் தனிப்ேட்ட விருப்ேப்ேடி அவ்வப்பேரது திருத்தப்ேடுேிைது. 
 

"எஸ் பேங்க் இேிக்ஸ்பேஷ் ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்றட" பேறுவதற்ேரன ேதிவு பெயல்முறைறய 

முடிப்ேதன் மூலம், இங்கு குைிப்ேிடப்ேட்டுள்ள விதிமுறைேறளயும் நிேந்தறனேறளயும் நீங்ேள் 

ேடித்து, புரிந்துபேரண்டு ஏற்றுக்பேரண்டதரேக் ேருதப்ேடும். எஸ் வங்ேி லிமிபடட்டின் தனிப்ேட்ட 

விருப்ேத்தின் பேரில், அவ்வப்பேரது திருத்தப்ேடக்கூடிய, இங்கு குைிப்ேிடப்ேட்டுள்ள அறனத்து 

விதிமுறைேள் மற்றும் நிேந்தறனேளுக்கும் நீங்ேள் ேட்டுப்ேடுவறத ஒப்புக்பேரள்ேிைீர்ேள். 
 
 

I. வறையறைேள் 
 

இந்த விதிமுறைேள் மற்றும் நிேந்தறனேளில், எதிர் பநரக்ேம் பதரன்ைினரல் மற்றும்/அல்லது 

சூேலுக்கு பவறுவிதமரே பதறவப்ேடரவிட்டரல், வறையறுக்ேப்ேட்ட பெரற்ேள் (பேரிய 

எழுத்துக்ேளில்): (i) பமற்பேரள்ேளில் பெர்ப்ேது மற்றும்/ அல்லது அறடப்புக்குைிக்குள் இவ்வரறு 

கூைப்ேட்ட அர்த்தங்ேள் உள்ளன; மற்றும் (ii) ேின்வரும் விதிமுறைேளுக்கு ேீபே 

பேரடுக்ேப்ேட்டுள்ள அர்த்தங்ேள் இருக்கும்: 
 

a) "ேணக்கு" அல்லது "ேரர்டு ேணக்கு" என்ேது அத்தறேய ேிேிஐயில் உள்ள 

வைம்புேறள ேண்ேரணிக்கும் பநரக்ேத்திற்ேரே, அத்தறேய ேிேிஐயில் ஏற்ைப்ேட்ட 

பதரறேக்கு ெமமரன ேணக்கு இருப்புடன் கூடிய ப்ரீபேய்ட் ேணக்றேக் குைிக்ேிைது. 
 

b) "விண்ணப்ேப் ேடிவம்" என்ேது அனுமதிக்ேப்ேடும் அல்லது பதறவப்ேடும், 

விவைங்ேள், பதளிவுேடுத்தல்ேள் மற்றும் அைிவிப்புேள், ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டு 

பதரடர்ேரே வரடிக்றேயரளைரல் அவ்வப்பேரது வேங்ேப்ேடும் (ஏபதனும் 

இருந்தரல்)அறனத்து தேவல்ேளுடன் எஸ் வங்ேி/இேிக்ஸ்பேஷுக்கு 

வரடிக்றேயரளர் ெமர்ப்ேித்த ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டு விண்ணப்ேப் ேடிவம். 
 

c) "வணிே தினம்" என்ேது ஞரயிறு அல்லது பேரது விடுமுறை அல்லரத ஒரு நரள், இது 

1881 ஆம் ஆண்டு மரற்று முறையரவணங்ேள் ெட்டத்தின் 25வது ேிரிவின் ேீழ் 

வறையறுக்ேப்ேட்டுள்ளேடி, வங்ேிப் ேரிவர்த்தறனேளுேரே வங்ேிேள் 

திைந்திருக்கும் நரள். 
 

d) "ேட்டணங்ேள்" என்ேது ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்றடப் ேயன்ேடுத்துவதற்ேரே எஸ் 

வங்ேியரல் விதிக்ேப்ேடும் அத்தறேய வரி, பெலவுேள் மற்றும் ேட்டணங்ேள், 

அவ்வப்பேரது திருத்தப்ேடும். 



 

e) "வரடிக்றேயரளர்" அல்லது "உரிறமயரளர்" என்ேது வங்ேியிடமிருந்து 

ேிேிஐேறளப் பேறுேின்ை/வரங்குேின்ை நிதிச் பெறவேள், ேணம் அனுப்பும் 

வெதிேள் உள்ளிட்ட பெறவேள், அத்தறேய ேருவிேளில் பெமிக்ேப்ேட்ட மதிப்புக்கு 

எதிைரே உள்ள எந்தபவரரு தனிநேர், வறையறுக்ேப்ேட்ட பேரறுப்புக் கூட்டு 

நிறுவனம், கூட்டரண்றம, ெமூேம், நிறுவனம் அல்லது பேரருந்தக்கூடிய 

ெட்டங்ேளின் ேீழ் உள்ள எந்தபவரரு அறமப்பு அல்லது நிறுவனத்றதயும் குைிக்கும். 
 

f) "வரடிக்றேயரளர் ேைரமரிப்பு றமயம்" என்ேது எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் வேங்கும் 

திட்டமிடப்ேட்ட பதரறலபேெி வங்ேிச் பெறவறயக் குைிக்ேிைது, இது 

வரடிக்றேயரளர் எழுப்ேிய அறனத்து வினவல்ேள், புேரர்ேள் அல்லது ேிஃப்ட் 

ப்ரீபேய்ட் ேரர்டு பதரடர்ேரே வரடிக்றேயரளர் பேரரும் விவைங்ேள் அல்லது 

தேவல். 
 

g) “ேரர்டு ஒப்ேந்தம்” என்ேது அதன் ஊேியர்ேள்/ ஒப்ேந்த ஊேியர்ேளுக்கு ேிஃப்ட் 

ப்ரீபேய்ட் ேரர்றட வேங்குவதற்ேரே எஸ் வங்ேியுடன் வரடிக்றேயரளர் 

றேபயரப்ேமிட்டு பெயல்ேடுத்திய ஒப்ேந்தம் அல்லது ஏற்ேரட்டுக் ேடிதம் மற்றும் 

அதில் அவ்வப்பேரது பெய்யப்ேடும் திருத்தங்ேறள உள்ளடக்ேியது. 
  

h) “ேரர்டு” அல்லது “எஸ் வங்ேி ேிஃப்ட் ேரர்டு” அல்லது ப்ரீபேய்ட் இன்ஸ்ட்ரூபமன்ட் 

(ேிேிஐ) என்ேது ப்ரீபேய்ட் இன்ஸ்ட்ரூபமன்ட் (“ேிேிஐக்ேள்”-ேரர்டு/வரலட்) 

என்ேது நிதிச் பெறவேள், ேணம் அனுப்பும் வெதிேள் பேரன்ைறவ உட்ேட 

பேரருட்ேள் மற்றும் பெறவேறள வரங்குவதற்கு வெதியரே இருக்கும் டிெம்ேர் 29, 

2017 பததியிட்ட ப்ரீபேய்ட் பேபமன்ட் இன்ஸ்ட்ரூபமன்ட்ேறள வேங்குதல் மற்றும் 

இயக்குதல் குைித்த முதன்றம வேிேரட்டல்ேளில் வறையறுக்ேப்ேட்டுள்ள 

அத்தறேய ேருவிேளில் பெமிக்ேப்ேட்ட மதிப்புக்கு எதிைரே ேணம் பெலுத்தும் 

ேருவிேளரகும். 
 

i) “EDC” அல்லது “எபலக்ட்ைரனிக் படட்டர பேப்ெர்” என்ேது படர்மினல், ேிரிண்டர், 

ேிை புை மற்றும் துறண மற்றும் பதறவயரன பமன்பேரருளில் ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் 

ேரர்றட ஸ்றவப் பெய்யலரம் அல்லது ேரிவர்த்தறனறயத் பதரடங்ே 

ேயன்ேடுத்தலரம். 
 

j) “இன்டர்பநட் பேபமன்ட் பேட்பவ” என்ேது வரடிக்றேயரளரின் அங்ேீேரைத்தின் 

பேரில் இறணயம் வேியரே ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டு மூலம் ேணம் பெலுத்த 

அனுமதிக்கும் எஸ் வங்ேியரல் நிர்ணயிக்ேப்ேட்ட/வேங்ேப்ேடும் பநைிமுறை. 
 

k) “KYC” என்ேது, உங்ேள் வரடிக்றேயரளர் குைித்த அறடயரள பநரக்ேத்திற்ேரே 

வங்ேியரல் ஏற்றுக்பேரள்ளப்ேட்ட வேிேரட்டுதல்ேறள அைிந்துபேரள்வது மற்றும் 

இந்திய ரிெர்வ் வங்ேியரல் அவ்வப்பேரது பவளியிடப்ேடும் வேிேரட்டுதல்ேள், 

சுற்ைைிக்றே மற்றும் அைிவிப்புேளின்ேடி பெய்யப்ேடும் வரடிக்றேயரளரின் 

ெரிேரர்ப்றேக் குைிக்கும். 
 



l) "வணிே நிறுவனங்ேள்" என்ேது இந்தியரவில் அறமந்துள்ள ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் 

ேரர்டு அல்லது மரஸ்டர் ேரர்றட ஏற்றுக்பேரள்ளும் ேறடேள், அங்ேரடிேள், 

உணவேங்ேள், ப ரட்டல்ேள் உட்ேட, ஆனரல் அறவ மட்டும் அல்லரமல், 

அத்தறேய நிறுவனங்ேறளக் குைிக்கும். 
 

m) “தனிப்ேட்ட அறடயரள எண் (PIN)” என்ேது ஒரு எண் ேடவுச்பெரல் ஆகும், இது PPI 

உடன் எஸ் வங்ேியரல் வரடிக்றேயரளருக்கு வேங்ேப்ேட்ட பதரகுப்ேின் ஒரு 

ேகுதியரகும். 
 

n) “ேணம் பெலுத்தும் வேி” என்ேது EDC/ POS 

படர்மினல்ேள்/ேிபயரஸ்க்குேள்/இன்டர்பநட் பேபமண்ட் பேட்பவ மற்றும் பயஸ் 

பேங்க் அவ்வப்பேரது பதரிவிக்கும் ேல்பவறு முறைேள் உட்ேட ேல்பவறு 

ேரிவர்த்தறன முறைேறளக் குைிக்கும். 
 

o) “POS” அல்லது “ேரயிண்ட் ஆஃப் பெல்” என்ேது இந்தியரவில் உள்ள வணிே 

நிறுவனங்ேளரல் ேைரமரிக்ேப்ேடும் மின்னணு படர்மினல்ேள் ஆகும், இதில் 

வரடிக்றேயரளர்ேள் ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்றட நிதிச் பெறவேள், ேணம் அனுப்பும் 

வெதிேள் பேரன்ைவற்றை வரங்கும் பநரக்ேத்திற்ேரேப் ேயன்ேடுத்தலரம். 
 

p) "திட்டம்" என்ேது வரடிக்றேயரளருக்கு ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்றட 

வேங்குவதற்ேரன எஸ் வங்ேியின் திட்டமரகும். 
 

q) “ேட்டணங்ேள்/ேட்டணங்ேளின் அட்டவறண” என்ேது எஸ் வங்ேியரல் 

அவ்வப்பேரது ேரிந்துறைக்ேப்ேடும் மற்றும் அதன் இறணயதளத்தில் 

ேரண்ேிக்ேப்ேடும், அவ்வப்பேரது திருத்தப்ேட்ட ேட்டணங்ேள் அல்லது 

ேட்டணங்ேளின் விவைங்ேறளக் குைிக்கும். 
 

r) "அைிக்றே" என்ேது எஸ் வங்ேியின் ேதிவுேளில் ேிறடக்கும் ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் 

ேரர்டு ேரிவர்த்தறனயின் மரதரந்திை அைிக்றே ஆகும் . 
 

s) "ேரிவர்த்தறன" என்ேது, மரஸ்டர்ேரர்டு/விெர/ரூபேயுடன் இறணந்த வணிே 

நிறுவனம், எஸ் வங்ேி ஏடிஎம்ேள், இந்தியரவில் உள்ள ேிை வங்ேிேளின் ஏடிஎம்ேள் 

அல்லது இறணயம் மூலம் வரடிக்றேயரளைரல் ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டில் 

பதரடங்ேப்ேடும் எந்தபவரரு ேரிவர்த்தறனயும் ஆகும். 
 

t) "ேரிவர்த்தறன வைம்பு" என்ேது வரடிக்றேயரளர்ேள் வணிே நிறுவனத்திபலர 

அல்லது பநைடியரேபவர அல்லது மறைமுேமரேபவர ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்றடப் 

ேயன்ேடுத்தி பநைடியரேபவர அல்லது மறைமுேமரேபவர எஸ் வங்ேியரல் 

நிர்ணயிக்ேப்ேட்ட ேரலேட்டங்ேளில் வரங்ேக்கூடிய அதிேேட்ெ மதிப்றேக் 

குைிக்கும். அவ்வப்பேரது, வரடிக்றேயரளர் ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்றடப் 

ேயன்ேடுத்தியதன் பேரில் பெய்யப்ேட்ட பமரத்தப் ேற்றுேறளக் ேேித்த ேிைகு, 

வரடிக்றேயரளருக்கு வேங்ேப்ேட்ட ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டுக்கு மரற்ைப்ேடும் 

பதரறேறய விட எந்தச் ெந்தர்ப்ேத்திலும் அத்தறேய பதரறே அதிேமரே இருக்ேரது. 
 



u) "இறணயதளம்" என்ேது URL இல் அறமந்துள்ள எஸ் வங்ேி/இேிக்ஸ்பேஷரல் 

பெரந்தமரன, நிறுவப்ேட்ட மற்றும் ேைரமரிக்ேப்ேடும் வறலத்தளத்றதக் குைிக்கும்: 

www.ebixcash.com அல்லது அவ்வப்பேரது அதில் பெய்யப்ேடும் ஏபதனும் 

மரற்ைங்ேள் அல்லது திருத்தங்ேள். 
 

v) “எஸ் வங்ேி ” என்ேது நிறுவனச் ெட்டம் 1956 இன் பேரருளில் உள்ள வங்ேி 

நிறுவனம் மற்றும் வங்ேி ஒழுங்குமுறைச் ெட்டம், 1949 இன் ேிரிவு 5 (c) இன் 

பேரருளில் உள்ள எஸ் வங்ேி லிமிபடட்., வங்ேி நிறுவனம், அதன் ேதிவு அலுவலேம் 

பநரு றமயம், 9வது தளம், டிஸ்ேவரி ஆஃப் இந்தியர, டரக்டர் ஏேி ெரறல, பவரர்லி, 

மும்றே 400 018.  
 

w) “இேிக்ஸ்பேஷ் ” என்ேது இேிக்ஸ்பேஷ் பேபமண்ட் ெர்வீஸ்ஸ் ேிறைபவட் 

லிமிபடட், இந்திய நிறுவனங்ேள் ெட்டம், 1956/2013 இன் ேீழ் இறணக்ேப்ேட்ட ஒரு 

நிறுவனம் மற்றும் 2வது மரடி, மரபனக் ேிளரெர, ேலினர CST ெரறல, 

பேரல்ேல்யரன், ெரண்டரக்ரூஸ் (ேிேக்கு), மும்றே 400098 ("இேிக்ஸ்பேஷ் ")இல் 

ேதிவுபெய்யப்ேட்ட அலுவலேத்றதக் பேரண்டுள்ளது. இேிக்ஸ்பேஷ் என்ேது 

இேிக்ஸ்பேஷ் பேபமண்ட் ெர்வீஸ்ஸ் ேிறைபவட் லிமிபடட்டின் வர்த்தேம் மற்றும் 

ேிைரண்ட் பேயர். இேிக்ஸ்பேஷ் பேபமண்ட் ெர்வீஸ்ஸ் ேிறைபவட் லிமிபடட் ஆனது 

எஸ் வங்ேியின் இேிக்ஸ்பேஷ் ேிஃப்ட் ேரர்டுக்ேரன திட்ட பமலரளைரே எஸ் 

வங்ேியரல் நியமிக்ேப்ேட்டுள்ளது. 
 
 

II. விளக்ேங்ேள் 
 

இந்த விதிமுறைேள் மற்றும் நிேந்தறனேளில், எதிர் ேருத்து பதரன்ைரத வறை: 
 

a) ஒரு "திருத்தம்" ேற்ைிய குைிப்பு ஒரு துறண, மரற்ைம், புதுறம, மரற்ைீடு அல்லது 

மறுெீைறமப்பு ஆேியவற்றை உள்ளடக்ேியது மற்றும் "திருத்தம்" என்ேது 

அதற்பேற்ே விளக்ேப்ேட பவண்டும்; 
 

b) "அங்ேீேரைம்" அல்லது "ஒப்புதல்" என்ேது அங்ேீேரைம், ஒப்புதல், அனுமதி, ஒப்புதல், 

அனுமதி, தீர்மரனம், உரிமம், விலக்கு, தரக்ேல் மற்றும் ேதிவு ஆேியவற்றை 

உள்ளடக்ேியது; 
 

c) "ெட்டம்" என்ேது எந்தபவரரு அைெியலறமப்பு, ெட்டம், விதி, ஒழுங்குமுறை, தீர்ப்பு, 

உத்தைவு, ஆறண, அங்ேீேரைம் அல்லது எந்தபவரரு பவளியிடப்ேட்ட உத்தைவு, 

வேிேரட்டுதல், பதறவ அல்லது ெட்டத்தின் ேவறைக் பேரண்ட அைெரங்ேக் 

ேட்டுப்ேரடு, அல்லது விளக்ேத்தரல் தீர்மரனிக்ேப்ேடுதல் ஆேியவற்றை 

உள்ளடக்ேியது. விண்ணப்ேப் ேடிவத்தில் றேபயரப்ேமிட்ட / ெமர்ப்ேித்த 

நரளிலிருந்து அல்லது அதற்குப் ேிைகு நறடமுறையில் உள்ள எந்தபவரரு 

நீதித்துறை அதிேரரியினரலும் பமற்கூைியவற்ைில் ஏபதனும், மற்றும் ஒவ்பவரன்றும் 

அவ்வப்பேரது திருத்தப்ேட்டறவ. 
 



d) "ஃபேரர்ஸ் பமஜ்ஜூர் ஈபவண்ட்" என்ேது எஸ் வங்ேி யின் நியரயமரன 

ேட்டுப்ேரட்டிற்கு அப்ேரற்ேட்ட எந்தபவரரு ேரைணத்திற்ேரேவும், வைம்புேள் 

இல்லரமல், எந்தபவரரு தேவல் பதரடர்பு அறமப்புேளும் ேிறடக்ேரதது, மீைல் 

அல்லது பெயல்முறைேள் அல்லது ேணம் பெலுத்துதல் அல்லது விநிபயரே 

பேரைிமுறையில் றவைஸ், நரெபவறல, தீ, பவள்ளம், பவடிப்பு, ேடவுளின் 

பெயல்ேள், உள்நரட்டு ேலவைம், பவறலநிறுத்தங்ேள் அல்லது பதரேில்துறை 

நடவடிக்றேேள், ேலவைம், ேிளர்ச்ெி, பேரர், அைெரங்ேத்தின் பெயல்ேள், ேணினி 

ப க்ேிங், ேணினி தைவு மற்றும் பெமிப்ேே ெரதனங்ேளுக்ேரன அங்ேீேரைமற்ை 

அணுேல், ேணினி பெயலிேப்பு, ேணினி முறனயத்தில் பெயலிேப்பு அல்லது 

எந்தபவரரு தீங்ேிறேக்கும், அேிவுேைமரன அல்லது ெிறதக்கும் குைியீடு அல்லது 

நிைல், இயந்திை அல்லது பதரேில்நுட்ே ேிறேேள்/பதரல்விேள் அல்லது மின்ெரைம் 

நிறுத்தப்ேடுதல், பதரறலத்பதரடர்புேளில் தவறுேள் அல்லது பதரல்விேள் 

பேரன்ைவற்ைரல் ேரதிக்ேப்ேடும் அறமப்புேள். 
 

e) ஒருறமயில் ேன்றம மற்றும் பநர்மரைரே அடங்கும்; 
 

f) இந்த விதிமுறைேள் மற்றும் நிேந்தறனேளில் உள்ள தறலப்புேள் குைிப்பு 

வெதிக்ேரே மட்டுபம பெருேப்ேடுேின்ைன 
 

g) "உள்ளடக்ேம்" அல்லது "உள்ளடங்ேியுள்ள" என்ை வரர்த்றதேளுக்ேரன குைிப்பு 

வைம்பு இல்லரமல் பேரருள் பேரள்ளப்ேடும்; 
 

h) ேரலினத்றதப் ேற்ைிய குைிப்ேில் பேண், ஆண் மற்றும் ேருச்ெிறதவு ேரலினங்ேள் 

ேற்ைி அடங்கும்; 
 

i) எந்தபவரரு விஷயத்திற்கும் எஸ் வங்ேி யிடமிருந்து பதறவப்ேடும் அறனத்து 

ஒப்புதல்ேள், அனுமதிேள், ஒப்புதல்ேள் அல்லது ஏற்புேளுக்கு எஸ் வங்ேி யின் முன் 

எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதல், அனுமதி, ஒப்புதல் அல்லது ஏற்பு பதறவ; 
 

j) நிேழ்வு, சூழ்நிறல, மரற்ைம், உண்றம, தேவல், ஆவணம், அங்ேீேரைம், பதரடர்தல், 

பெயல், விடுவிப்பு, உரிறமபேரைல்ேள் உட்ேட எந்தபவரரு விஷயத்தின் 

உண்றமத்தன்றம குைித்து எஸ் வங்ேி / இேிக்ஸ்பேஷ் மற்றும் வரடிக்றேயரளருக்கு 

இறடபய ஏபதனும் ேருத்து பவறுேரடு அல்லது தேைரறு ஏற்ேட்டரல், மீைல், 

இயல்புநிறல அல்லது பவறுவிதமரே, பமற்கூைியவற்ைின் உள்ளடக்ேம் குைித்து 

எஸ் வங்ேி/இேிக்ஸ்பேஷ் இன் ேருத்து இறுதியரனது மற்றும் வரடிக்றேயரளறைக் 

ேட்டுப்ேடுத்தும். 
 

III. விதிமுறைேள் மற்றும் நிேந்தறனேளின் பேரருந்தக்கூடிய தன்றம: 
 

a) இந்த விதிமுறைேள் மற்றும் நிேந்தறனேள் மற்றும் பேரதுவரன விதிமுறைேள் 

மற்றும் நிேந்தறனேளுடன் ஒட்டுபமரத்தமரே வரடிக்றேயரளர் மற்றும் எஸ் வங்ேி 

/இேிக்ஸ்பேஷ் ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்றடப் ேயன்ேடுத்துவதற்ேரன முழு 

ஒப்ேந்தத்றதயும் உருவரக்குேிைது. 
 



b) எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் மூலம் ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டு வேங்ேப்ேடுேிைது, 

வரடிக்றேயரளர் எஸ் வங்ேி யரல் நிர்ணயிக்ேப்ேட்ட தகுதிேறள அவ்வப்பேரது 

பூர்த்தி பெய்யும். 
 

c) ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்றட மற்ை தனிநேர் அல்லது தைப்ேினருக்கு மரற்ை முடியரது 
 

d) ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டில் ேதிபவற்ைக்கூடிய அதிேேட்ெ ேிபைடிட் இருப்பு INR 

10,000/- (ரூேரய் ேத்தரயிைம் மட்டும்) மட்டுபம. 
 

e) ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டு இந்தியரவின் எல்றலக்குள் மட்டுபம பெல்லுேடியரகும் 

மற்றும் இந்திய ரூேரயில் ேரிவர்த்தறனேளுக்கு மட்டுபம. ேிஃப்ட் ேரர்றட 

இந்தியரவின் எல்றலக்கு பவளிபய அல்லது பவளிநரட்டு நரணயத்தில் 

குைிப்ேிடப்ேடும் எந்தபவரரு ேரிவர்த்தறனக்கும் ேயன்ேடுத்த முடியரது. 
 

f) ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டு என்ேது எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷின் ேிைத்பயே பெரத்து. 
 

g) ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டின் மறுேக்ேத்தில் வரடிக்றேயரளர் றேபயரப்ேமிட 

பவண்டும். எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் றேபயரப்ேம் இல்லரத நிறலயில் அல்லது 

றேபயரப்ேம் பேரருந்தரத ேட்ெத்தில், வரடிக்றேயரளருக்கு பமலதிே அைிவிப்பு 

அல்லது அைிவிப்பு இல்லரமல் எந்தபவரரு ேரிவர்த்தறனறயயும் நிைரேரிக்ே 

அல்லது ைத்து பெய்ய உரிறம உள்ளது. 
 

h) ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்றட, பேலன்ஸ் விெரைறண ேரிவர்த்தறனேளுக்கு 

தரனியங்கு படல்லர் பமஷின்ேளில் ("ATMேள்") ேயன்ேடுத்தலரம். 
 

i) எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் எந்த பநைத்திலும் ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டில் 

ேைரமரிக்ேப்ேடும் எந்தபவரரு இருப்புக்கும் எந்த வட்டிறயயும் பெலுத்த 

பவண்டியதில்றல. 
 

j) எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் ஆனது, ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டு ேரலரவதியரகும் 45 

நரட்ேளுக்கு முன்னர் வரடிக்றேயரளரின் ேதிவு பெய்யப்ேட்ட பமரறேல் 

எண்ணுக்கு SMS மூலம் வரடிக்றேயரளருக்குத் பதரிவிக்கும். ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் 

ேரர்டு ேரலரவதியரகும் முன், ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டில் இருக்கும் முழு ேிபைடிட் 

இருப்றேயும் வரடிக்றேயரளர் ேயன்ேடுத்த பவண்டும். வரடிக்றேயரளர் ேிஃப்ட் 

ப்ரீபேய்ட் ேரர்டில் உள்ள ேிபைடிட் பேலன்றை பெல்லுேடியரகும் ேரலத்திற்குள் 

ேயன்ேடுத்தவில்றல என்ைரல், வரடிக்றேயரளர் எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேறஷ 

அணுேி, நிலுறவத் பதரறேறய புதிய ேிஃப்ட் ேரர்டுக்கு மரற்ைம்/ேரிமரற்ைம் 

பெய்யலரம். குைிப்ேிட்ட ேரலத்திற்குள் வரடிக்றேயரளர் எஸ் வங்ேி 

/இேிக்ஸ்பேறஷ அணுேவில்றல என்ைரல், ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டில் உள்ள 

நிலுறவயிலுள்ள ேிபைடிட் இருப்பு, ஒழுங்குமுறை வேிேரட்டுதல்ேளுக்கு இணங்ே 

ஒரு நிதிக்கு மரற்ைப்ேடும். 
 

IV ேரர்டு வேங்ேல் மற்றும் ேயன்ேரடு 
 



a) வரடிக்றேயரளர் அல்லது வரடிக்றேயரளருக்கு அறத விநிபயரேிக்கும் 

நிறுவனத்திற்கு ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்றட வேங்ேவும் ஒப்ேறடக்ேவும் எஸ் வங்ேி 

/இேிக்ஸ்பேறஷ வரடிக்றேயரளர் நிேந்தறனயின்ைி மற்றும் 

திரும்ேப்பேைமுடியரமல் அங்ேீேரிக்ேிைரர். ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்றட 

வரடிக்றேயரளருக்கு வேங்குவது பதரடர்ேரே, நிறுவனத்தின் தைப்ேில் ஏபதனும் 

பெயல் அல்லது விடுேட்டரல் எஸ் வங்ேி பேரறுப்பேற்ேரது அல்லது 

பேரறுப்ேரேரது. 
 

b) எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் மற்றும் வணிே நிறுவனங்ேள், வரடிக்றேயரளருக்கு 

எந்தவித முன்னைிவிப்பும் இல்லரமல், எந்த பநைத்திலும் எந்த ேரைணத்திற்ேரேவும் 

ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்றட ஏற்ே மறுக்கும் உரிறமறய பேரண்டுள்ளது. 
 

c) ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டு நம்ேேமரன தனிப்ேட்ட அல்லது அதிேரைப்பூர்வ 

பநரக்ேங்ேளுக்ேரே மட்டுபம ேயன்ேடுத்தப்ேடும். ெில வணிே நிறுவனங்ேளில், ெில 

கூடுதல் பெறவேறளப் பேறுவதற்ேரன ேட்டணம் அல்லது அத்தறேய வணிே 

நிறுவனங்ேளரல் வேங்ேப்ேடும் மற்ை வெதிேறளப் பேறுவதற்ேரன ேட்டணமும் 

அடங்கும் என்று பதளிவுேடுத்தப்ேட்டுள்ளது. 
 

d) ஒரு வணிே நிறுவனத்தில் பமற்பேரள்ளப்ேடும் ஒவ்பவரரு ேரிவர்த்தறனக்கும் 

உருவரக்ேப்ேடும் அறனத்து ேட்டணச் ெீட்டுேளிலும் வரடிக்றேயரளர் 

றேபயரப்ேமிட்டு தக்ேறவத்துக் பேரள்ள பவண்டும். எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் 

வரடிக்றேயரளருக்கு ேட்டணச் ெீட்டுேள் அல்லது ேரிவர்த்தறன ெீட்டுேளின் 

நேல்ேறள வேங்ே பவண்டிய ேட்டரயம் இல்றல. வரடிக்றேயரளரின் எந்தபவரரு 

பேரரிக்றேயும் எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் இன் தனிப்ேட்ட விருப்ேத்தின் பேரில் 

இருக்கும், பமலும் அத்தறேய பேரரிக்றேேள் ேரிவர்த்தறன பததியிலிருந்து 

நரற்ேத்றதந்து (45) நரட்ேளுக்குள் வரடிக்றேயரளைரல் பெய்யப்ேட்டிருந்தரல். எஸ் 

வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் , ேட்டணம் அல்லது ேரிவர்த்தறன ெீட்டுேளின் நேல்ேறள 

வேங்குவதற்கு கூடுதல் ேட்டணம் அல்லது ேட்டணத்றத வசூலிக்ே உரிறம உண்டு 

என்ேறத வரடிக்றேயரளர் ஒப்புக்பேரள்ேிைரர். 
 

e) எந்தபவரரு ேரிவர்த்தறன பதரடர்ேரேவும் வணிே நிறுவனத்தரல் விதிக்ேப்ேடும் 

எந்தபவரரு ேட்டணமும் அல்லது பெலவும், வரடிக்றேயரளைரல் வணிே 

நிறுவனத்துடன் பநைடியரேத் தீர்க்ேப்ேடும்.  எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் 

பநைடியரேபவர அல்லது மறைமுேமரேபவர, முதன்றம வணிேரின் எந்தபவரரு 

பெயலுக்கும் அல்லது விடுேடுவதற்கும் அல்லது ேரிவர்த்தறன பதரடர்ேரே 

அவர்ேளரல் விதிக்ேப்ேடும் ேட்டணங்ேள் அல்லது பெலவுக்கும் பேரறுப்ேரேரது. 
 

f) ெரதனப் ேிறே அல்லது தேவல்பதரடர்பு இறணப்பு ேரைணமரே ஏபதனும் வணிே 

நிறுவனங்ேளுக்குச் பெலுத்தப்ேடும் அறனத்துத் திருப்ேிச் பெலுத்துதல்ேளும் 

ெரிபெய்தல்ேளும் றேமுறையரேச் பெயல்ேடுத்தப்ேடும் மற்றும் எஸ் வங்ேியின் 

பேரருந்தக்கூடிய விதிேள், ஒழுங்குமுறை மற்றும் உள் பேரள்றேயின்ேடி எஸ் வங்ேி 

/இேிக்ஸ்பேஷ் மூலம் உரிய ெரிேரர்ப்புக்குப் ேிைகு வங்ேி/இேிக்ஸ்பேஷ் ேரர்டு 

ேணக்ேில் வைவு றவக்ேப்ேடும். எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் ேரிெீலறனயில் உள்ள 

எந்தபவரரு ெர்ச்றெக்குரிய பதரறேறயயும் ேணக்ேில் எடுத்துக் பேரள்ளரமல், 



ேரர்டு ேணக்ேில்(ேளில்) உள்ள ேிபைடிட் நிலுறவயின் அடிப்ேறடயில் மட்டுபம 

அடுத்தடுத்த ேரிவர்த்தறனேள் ஏற்றுக்பேரள்ளப்ேடும் அல்லது மதிக்ேப்ேடும் 

என்ேறத வரடிக்றேயரளர் ஒப்புக்பேரள்ேிைரர். ேரர்டு ேணக்ேில் பேரதுமரன ேணம் 

இல்லரததரல், ேணம் பெலுத்தும் வேிமுறைேறள மதிக்ேரத ேரைணத்தரல், எஸ் 

வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷுக்கு ஏற்ேடும் இேப்பு அல்லது பெதத்திற்கு எதிைரே 

வரடிக்றேயரளர் நிேந்தறனயின்ைி எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேறஷ ஈடுபெய்ய 

பவண்டும். எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் க்கு ஏற்ேட்ட இேப்பு அல்லது பெதமறடந்த 

பதரறேறய பநைடியரே ேரர்டு ேணக்ேிலிருந்து ேேிக்ே எஸ் வங்ேி 

/இேிக்ஸ்பேஷுக்கு உரிறம உண்டு என்ேறத வரடிக்றேயரளர் 

ஒப்புக்பேரள்ேிைரர். 
  

g) வரடிக்றேயரளைரல் பவறு ஏபதனும் ேட்டணக் ேருவிறயப் ேயன்ேடுத்தி, 

பதரல்வியுற்ை, திருப்ேி அனுப்ேப்ேட்ட, நிைரேரிக்ேப்ேட்ட அல்லது 

ைத்துபெய்யப்ேட்ட ேரிவர்த்தறனேள் அறனத்தும் ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டில் வைவு 

றவக்ேப்ேடரது என்ேறத வரடிக்றேயரளர் ஒப்புக்பேரள்ேிைரர். 
 

h) ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டு பதரடர்ேரன அறனத்து ேரிவர்த்தறனேள் பதரடர்ேரே 

எல்லர பநைங்ேளிலும் நல்ல நம்ேிக்றேயுடன் பெயல்ேட ேரர்டின் உறுப்ேினர் 

உறுதியளிக்ேிைரர். ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டின் விதிமுறைேள் மற்றும் 

நிேந்தறனேளுக்கு முைணரே எந்தபவரரு ெட்டவிபைரத அல்லது தவைரன 

ேயன்ேரட்டிற்கும் வரடிக்றேயரளர் முழுப் பேரறுப்றேயும் ஏற்றுக்பேரள்ேிைரர் 

பமலும், எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷின் இேப்பு, பெதம், வட்டி, மரற்ைம், பவறு 

ஏபதனும் நிதிக் ேட்டணத்திற்கு எதிைரே ஈடுபெய்ய ஒப்புக்பேரள்ேிைரர். எஸ் வங்ேி 

/இேிக்ஸ்பேஷ் பநைடியரேபவர அல்லது மறைமுேமரேபவர இதில் உள்ள 

விதிமுறைேள் மற்றும் நிேந்தறனேறள மீறும் வரடிக்றேயரளர்ேளின் விறளவரே 

மற்றும்/அல்லது ேரதிக்ேப்ேடலரம். 
 

i) பேரருந்தக்கூடிய ெட்டங்ேளின் ேீழ் ெட்டவிபைரதமரன எந்தபவரரு பேரருட்ேள் 

மற்றும் பெறவேளின் ேட்டணத்றதச் பெலுத்துவதற்கு அவர்/அவள் ேிஃப்ட் 

ப்ரீபேய்ட் ேரர்றடப் ேயன்ேடுத்த மரட்டரர் என்ேறத வரடிக்றேயரளர் 

ஒப்புக்பேரள்ேிைரர். ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்றட, தறடபெய்யப்ேட்ட அல்லது 

தறடபெய்யப்ேட்ட பேரருட்ேள் அல்லது பெறவேறள வரங்குவதற்குப் ேயன்ேடுத்த 

முடியரது, எ.ேர. லரட்டரி ெீட்டுேள், தறடபெய்யப்ேட்ட அல்லது 

தறடபெய்யப்ேட்ட ேத்திரிறேேள், ஸ்வீப்ஸ்படக்குேளில் ேங்பேற்ேது, 

ேிட்ேரயின்ேறள வரங்குதல், திரும்ே அறேக்கும் பெறவேளுக்ேரன ேட்டணம் 

பேரன்ைறவ. 
 

j) ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்றட மீண்டும் ஏற்ை முடியரது என்ேறத வரடிக்றேயரளர் 

இதன் மூலம் ஒப்புக்பேரள்ேிைரர் மற்றும் ஒப்புக்பேரள்வரர். 
 

k) ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டின் பெல்லுேடியரகும் தன்றமக்கு உட்ேட்டு, ேிஃப்ட் 

ப்ரீபேய்ட் ேரர்டில் பதரடர்ச்ெியரே ஒரு (1) வருடத்திற்கு எந்தப் ேரிவர்த்தறனயும் 

இல்றல என்ைரல், ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டு வரடிக்றேயரளருக்கு ஒரு அைிவிப்றே 

அனுப்ேிய ேிைகு எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் மூலம் பெயலற்ைதரக்ேப்ேடும் என்ேறத 



ஏற்ேிைரர் மற்றும் ஒப்புக்பேரள்ேிைரர். ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்றட, எஸ் 

ேிஃப்ட்/இேிக்ஸ்பேஷ் மூலம் ெரிேரர்ப்பு மற்றும் பதறவயரன ேவனத்துடன் 

அவ்வப்பேரது பெயல்ேடுத்த முடியும். 
 

l) ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்றடப் ேயன்ேடுத்தி பெய்யப்ேடும் அறனத்து 

ேரிவர்த்தறனேளுக்கும் எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் லிருந்து SMS அல்லது 

மின்னஞ்ெல் விேிப்பூட்டல்ேறளப் பேை வரடிக்றேயரளர் இதன் மூலம் 

ஒப்புக்பேரள்ேிைரர். எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் வேங்கும் SMS அல்லது மின்னஞ்ெல் 

விேிப்பூட்டல்ேள் படேிட் மற்றும் ேிபைடிட் ேரிவர்த்தறனேள், ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் 

ேரர்டில் இருக்கும் அல்லது மீதமுள்ள இருப்பு அல்லது எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் 

நிர்ணயித்த ேிை தேவல்ேள் அல்லது விவைங்ேறள அவ்வப்பேரது குைிப்ேிடும். 
 

m) தனிப்ேட்ட அறடயரள எண்றண (“PIN”) எந்தச் சூழ்நிறலயிலும் 

வரடிக்றேயரளைரல் உைவினர் அல்லது குடும்ே உறுப்ேினர்ேள் அல்லது மூன்ைரம் 

தைப்ேினருக்கு பவளிப்ேடுத்தக்கூடரது என்ேறத வரடிக்றேயரளர் ஒப்புக்பேரண்டு 

உறுதிப்ேடுத்துேிைரர். PIN மற்றும்/அல்லது ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டின் 

அங்ேீேரிக்ேப்ேடரத பெயலி பேரன்ை அங்ேீேரைமற்ை பவளிப்ேரடுேளரல் ஏற்ேடும் 

விறளவுேளுக்கு வரடிக்றேயரளர் மட்டுபம பேரறுப்ேரளி மற்றும் அவபை 

பேரறுப்ேரவரர். ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டின் அங்ேீேரிக்ேப்ேடரத ேயன்ேரடு 

மற்றும்/அல்லது ஏபதனும் இேப்பு அல்லது பெதம் ேரைணமரே பநைடியரேபவர 

அல்லது மறைமுேமரேபவர, எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் பேரன்ை தவைரன 

ேயன்ேரட்டின் விறளவரே ஏற்ேடும் எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷின் அறனத்து 

பேரறுப்பு மற்றும் பேரறுப்புேறள வரடிக்றேயரளர் மறுத்துவிட்டரர். 

வரடிக்றேயரளர் ேின்றன மைந்துவிட்டரபலர அல்லது தவைவிட்டரபலர, 

வரடிக்றேயரளர் எழுத்துப்பூர்வமரே விண்ணப்ேம் பெய்ய பவண்டும் அல்லது புதிய 

ேின்னுக்கு உடனடியரே வரடிக்றேயரளர் ேைரமரிப்பு றமயத்றதத் 

பதரடர்புபேரள்ள பவண்டும். புதிய PIN ஆனது வரடிக்றேயரளரின் 

ேதிவுபெய்யப்ேட்ட மின்னஞ்ெல் முேவரிக்கு அனுப்ேப்ேடும், எஸ் வங்ேி 

/இேிக்ஸ்பேஷில் வேங்ேப்ேடும் அல்லது ேிறடக்கும். 
 

n) எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் அதன் பெரந்த விருப்ேத்தின் பேரில், பவளிப்புை பெறவ 

வேங்குநர்/ேள் அல்லது முேவர்/ேள் மற்றும் அதன் பெறவேள் பதரடர்ேரே 

பதறவப்ேடும் அல்லது அவெியமரன விதிமுறைேளின் அடிப்ேறடயில் 

பெறவேறளப் ேயன்ேடுத்தலரம் என்ேறத வரடிக்றேயரளர் ஒப்புக்பேரள்ேிைரர். 
  

o) எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் அதன் இறணயதளத்தில் ேதிபவற்ைியேடி, 

வரடிக்றேயரளர் அடிக்ேடி பேட்ேப்ேடும் பேள்விேறள ("FAQ") அவ்வப்பேரது 

அணுே பவண்டும். 
 

V. விதிமீைல் 
 

a) வரடிக்றேயரளைரல் இந்த விதிமுறைேள் மற்றும் நிேந்தறனேறள மீறும் ேட்ெத்தில், 

எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் மீது எந்தபவரரு பேரரிக்றே, பேரரிக்றே அல்லது 



தேைரறும் இல்லரமல், ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்றட உடனடியரே ைத்து பெய்யபவர 

அல்லது நிறுத்தபவர எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷுக்கு முழு உரிறம உண்டு. 
 

b) எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷில் ஏற்ேடக்கூடிய மற்றும்/அல்லது ேரதிக்ேப்ேடக்கூடிய 

ஏபதனும் இேப்பு, பெதம், பேரரிக்றே, அேைரதம், பெலவு, ேட்டணங்ேள் அல்லது 

பெலவுேள் (ெட்ட ஆபலரெேர் ேட்டணம் உட்ேட) ஆேியவற்ைிற்கு எதிைரே எஸ் 

வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் இேப்பீடு வேங்ே இங்கு உள்ள விதிமுறைேள் மற்றும் 

நிேந்தறனேறள மீைினரல் பநைடியரேபவர அல்லது மறைமுேமரேபவர 

வரடிக்றேயரளர் ஒப்புக்பேரள்ேிைரர். 
 
 

VI. ேரலம் & நிறுத்தம் 

(a) ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டு அச்ெிடப்ேட்ட நரளிலிருந்து ஒரு (1) ஆண்டுேளுக்கு 

அல்லது ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டின் முேப்ேில் அச்ெிடப்ேட்ட ேரலரவதி பததி வறை 

பெல்லுேடியரகும். 
 

(b) வரடிக்றேயரளர் ஒப்புக்பேரள்ேிைரர் மற்றும் மூன்ைரம் தைப்ேினர் அறதப் 

ேயன்ேடுத்துவறதத் தடுக்ே, ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்றட அதன் ேரலரவதியரகும் 

பேரது அேிக்ே பவண்டும். 
 

(c) வரடிக்றேயரளர் எந்த பநைத்திலும், எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷுக்கு முப்ேது (30) 

நரட்ேளுக்கு முன்னதரே எழுத்துப்பூர்வ அைிவிப்றே வேங்குவதன் மூலம், ேிஃப்ட் 

ப்ரீபேய்ட் ேரர்றட நிறுத்துமரறு பேரைலரம். ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்றடப் 

ேட்டியலிடுதல் அல்லது தடுப்ேது. 
 

(d)  ரபலரேிைரம் மற்றும் பமக்னடிக் ஸ்ட்ரிப் இைண்டும் பவட்டப்ேட்டு 

அேிக்ேப்ேட்டதர அல்லது பேைப்ேட்டதர என்ேறத உறுதிபெய்து, பமல் வலது 

மூறலறய துண்டித்து எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டு 

ெிறதக்ேப்ேடும் வறை, அத்தறேய அைிவிப்பு நறடமுறைக்கு வைரது என்ேறத 

வரடிக்றேயரளர் புரிந்துபேரள்ேிைரர். ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்றட வரடிக்றேயரளர் 

றவத்திருந்தரைர அல்லது அேித்ததரேக் கூைினரலும், ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்றட 

நிறுத்துவதற்கு முன், ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டில் ஏற்ேடும் எந்தக் ேட்டணங்ேளுக்கும் 

வரடிக்றேயரளர் பதரடர்ந்து பேரறுப்பேற்ே பவண்டும் என்ேறத வரடிக்றேயரளர் 

ஒப்புக்பேரள்ேிைரர். 
 

(e) எஸ் வங்ேி அதன் பெரந்த விருப்ேத்தின் பேரில் ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்றட 

நிறுத்தலரம் 

(i) வரடிக்றேயரளர் திவரலரனதரே அைிவிக்ேப்ேடுவது அல்லது 

வரடிக்றேயரளரின் மைணம் 

(ii) வரடிக்றேயரளர் இந்த “விதிமுறைேள் மற்றும் நிேந்தறனேளின்” ேீழ் 

ஏபதனும் விதிமுறைேள், நிேந்தறனேள், நிேந்தறனேள் அல்லது அதன் 

ேடறமேறள மீறும் ேட்ெத்தில் 

(iii) இந்தியரவில் உள்ள எந்தபவரரு ஒழுங்குமுறை அல்லது ெட்டப்பூர்வ 

அதிேரைம் அல்லது ஏபதனும் விெரைறண முேறமயரல் வேங்ேப்ேட்ட 



தகுதிவரய்ந்த நீதிமன்ைத்தின் உத்தைவு அல்லது ஆறணயின் மூலம் 

வரடிக்றேயரளருக்கு ஏபதனும் ேட்டுப்ேரடுேள் விதிக்ேப்ேட்டரல். 

(iv) ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டு திட்டம் பேரருந்தக்கூடிய ெட்டங்ேள், விதிேள் 

மற்றும் வேிேரட்டுதல்ேள் அல்லது சுற்ைைிக்றேயின் ேீழ் 

ெட்டவிபைரதமரனது. 

(v) முழு ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டு திட்டமும் நிறுத்தப்ேட்டரல். 
  

(f) எஸ் வங்ேி, அதன் பெரந்த விருப்ேத்தின் பேரில், தற்ேரலிேமரேபவர அல்லது 

நிைந்தைமரேபவர, ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டில் உள்ள ெலுறேேறளத் திரும்ேப் 

பேறுவதற்கு மற்றும்/அல்லது ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்றட எந்த பநைத்திலும் எந்த 

அைிவிப்பும் அல்லது எந்த ேரைணமும் பதரிவிக்ேரமல் நிறுத்தும் உரிறமறய 

பேரண்டுள்ளது. தற்ேரலிேமரே திரும்ேப் பேைப்ேட்டரல், ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் 

ேரர்டுடன் இறணக்ேப்ேட்டுள்ள ெலுறேேள் எஸ் வங்ேியரல் அதன் பெரந்த 

விருப்ேத்தின் பேரில் மீண்டும் நிறுவப்ேடும். நிைந்தைமரே ேணம் எடுத்தரல், ேிஃப்ட் 

ப்ரீபேய்ட் ேரர்றட நிைந்தைமரே ைத்து பெய்ய எஸ் வங்ேிக்கு உரிறம உண்டு. 

இருப்ேினும், திரும்ேப் பேறுவது (தற்ேரலிே அல்லது நிைந்தைமரனது) ேிஃப்ட் 

ப்ரீபேய்ட் ேரர்டுடன் இறணக்ேப்ேட்டுள்ள அறனத்து நன்றமேள், ெலுறேேள் 

மற்றும் பெறவேறள தரனரே திரும்ேப் பேறுவதரகும் என்ேது பதளிவரேத் 

பதரிவிக்ேப்ேட்டுள்ளது. ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்றட தற்ேரலிேமரேபவர அல்லது 

நிைந்தைமரேபவர திரும்ேப்பேறும் ேட்ெத்தில், எஸ் வங்ேி யரல் குைிப்ேிடப்ேட்ட 

அவ்வரறு திரும்ேப் பேறுவதற்கு முன்பு ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டில் ஏற்ேடும் 

அறனத்துக் ேட்டணங்ேளுக்கும், மற்ைேடி பேரருந்தக்கூடிய அறனத்துக் 

ேட்டணங்ேளுக்கும் வரடிக்றேயரளர் பதரடர்ந்து முழுப்பேரறுப்ேரளியரே 

இருப்ேரர் என்ேறத வரடிக்றேயரளர் ஒப்புக்பேரள்ேிைரர். 

 

(g) எஸ் வங்ேி தற்ேரலிேமரேபவர அல்லது நிைந்தைமரேபவர, ெலுறேேறளத் திரும்ேப் 

பேற்ைரல் அல்லது ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்றட நிறுத்தினரல், எஸ் வங்ேி ெிைந்த 

முயற்ெியின் அடிப்ேறடயில் வரடிக்றேயரளருக்கு உடனடியரேத் பதரிவிக்கும். எஸ் 

வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் அத்தறேய அைிவிப்றேப் பேறுவதில் ஏற்ேடும் தரமதங்ேள் 

அல்லது தரமதங்ேளுக்குப் பேரறுப்ேரேபவர அல்லது பேரறுப்ேரேபவர ஆேரது. 

 

(h) பமபல கூைப்ேட்டுள்ளேடி ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்றட நிறுத்தியவுடன், ேரர்டு 

ேணக்ேில் ஏபதனும் இருந்தரல் மீதித் பதரறே வரடிக்றேயரளருக்குத் 

திரும்ேப்பேைப்ேடும், அதற்குச் ெரதேமரே வறையப்ேட்ட பே ஆர்டர்/டிமரண்ட் 

டிைரஃப்ட் மூலம் பேரருந்தக்கூடிய ேட்டணங்ேறளச் பெலுத்த பவண்டும். 

வரடிக்றேயரளர் மற்றும் வரடிக்றேயரளரிடமிருந்து எழுத்துப்பூர்வ பேரரிக்றேயின் 

ைெீது. மீதித் பதரறேறயத் திரும்ேப் பேறுவதற்ேரே எஸ் வங்ேி யிடம் 

வரடிக்றேயரளர் பேரரிக்றேறயச் ெமர்ப்ேிக்ே பவண்டும் 

 
 

VII. அைிவிப்புேள் 
 

எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் மூலம் இங்கு பேரடுக்ேப்ேடும் எந்த அைிவிப்பும், அந்த 

அைிவிப்பு பவளியரன நரளிலிருந்து ஏழு (7) நரட்ேளுக்குள் வரடிக்றேயரளைரல் 



பேைப்ேட்டதரேக் ேருதப்ேடும் அல்லது எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் மூலம் ேதிவு 

பெய்யப்ேட்ட மின்னஞ்ெல் அல்லது அஞ்ெல் முேவரிக்கு அனுப்ேப்ேடும் எஸ் வங்ேி 

/இேிக்ஸ்பேஷில் அல்லது ேிறடக்கும். 
 

வரடிக்றேயரளைரல் பேரடுக்ேப்ேடும் எந்தபவரரு அைிவிப்பும் எஸ் வங்ேி 

/இேிக்ஸ்பேஷ் மூலம் 22வது மரடியில் உள்ள இந்தியரபுல்ஸ் ஃறேனரன்ெியல் 

பென்டர், பெனரேதி ேரேட் மரர்க் எல்ேின்ஸ்படரன் (W), மும்றே- 400013ல் உள்ள 

அதன் ேரர்ப்ேபைட் அலுவலே முேவரியில் எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் ைெீது 

பேற்ைறத ஒப்புக்பேரண்ட ேிைகு 

மட்டுபம பேைப்ேட்டதரேக் ேருதப்ேடும். 

இேிக்ஸ் பேபமன்ட் ெர்வீெஸ் ேிறைபவட் லிமிபடட், 2வது தளம், மரபனக் ேிளரெர, 

ேலினர ெிஎஸ்டி ெரறல, பேரல்ேல்யரன், ெரண்டரக்ரூஸ் (ேிேக்கு), மும்றே–400098. 
 
 

வரடிக்றேயரளரிடமிருந்து வரும் எந்தபவரரு அைிவிப்பும் அல்லது 

தேவல்பதரடர்புேளும் அது எழுத்துப்பூர்வமரே இருந்தரல், அது எஸ் வங்ேி யரல் 

வேங்ேப்ேட்டு ஒப்புக்பேரள்ளப்ேட்டரல் அல்லது ேதிவு பெய்யப்ேட்ட தேரல், 

ஒப்புறே அட்றட மூலமரே இருந்தரல் எஸ் வங்ேியில் ேிறணக்ேப்ேடரது. 
 

VIII. ேட்டணங்ேள் 
 

a) ேட்டணங்ேள் அடங்கும்: 

(a) ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டு ெம்ேந்தமரே எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் 

வசூலிக்கும் ேட்டணங்ேள், மரற்றுதல், புதுப்ேித்தல், றேயரளுதல் மற்றும் ேிை 

ேட்டணங்ேள் ஏபதனும் இருந்தரல். இந்தக் ேட்டணங்ேள் திரும்ேப் பேை 

முடியரதறவ, மரற்ை முடியரதறவ மற்றும் ஒதுக்ே முடியரதறவ. 

(b) குைிப்ேிட்ட வறேயரன ேரிவர்த்தறனேளுக்ேரன பெறவக் ேட்டணங்ேள். 

அத்தறேய ேட்டணங்ேறளக் ேணக்ேிடும் முறை எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் மூலம் 

அதன் இறணயதளத்தில் அவ்வப்பேரது அைிவிக்ேப்ேடும்:  www.ebixcash.com 

 

b) அறனத்துக் ேட்டணங்ேளும், பவளிப்ேறடயரன ேிறே இல்லரத நிறலயில், 

இறுதியரனது மற்றும் வரடிக்றேயரளறைக் ேட்டுப்ேடுத்தும் மற்றும் இயற்றேயில் 

தீர்க்ேமரனதரே இருக்கும். 

 

c) அறனத்து ெட்டப்பூர்வ வரிேள், ெைக்குேள் மற்றும் பெறவ வரிேள், ேிை அறனத்து 

வரிேள், வரிேள் (முத்திறைத் ேட்டணம் மற்றும் பதரடர்புறடய ேதிவுக் 

ேட்டணங்ேள், ஏபதனும் இருந்தரல், ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டு பதரடர்ேரே) மற்றும் 

வரிேள் (எந்தபவரரு விளக்ேமும்) ேரலத்திற்கு ஏற்ைவரறு விதிக்ேப்ேடலரம் ேிஃப்ட் 

ப்ரீபேய்ட் ேரர்றடப் பேரறுத்தமட்டில் அல்லது அது பதரடர்ேரே 

அைெரங்ேத்தினரபலர அல்லது ேிை அதிேரைத்தினரபலர ேரலப்பேரக்ேில், 

வரடிக்றேயரளைரல் ஏற்றுக்பேரள்ளப்ேடும். 
 

IX. ேணம் எடுத்தல் 
 

http://www.ebixcash.com/


a) ஒழுங்குமுறை வேிேரட்டுதல்ேளின்ேடி, ேணம் எடுப்ேது அனுமதிக்ேப்ேடரது. 
 

X. பதரறலந்த, திருடப்ேட்ட அல்லது தவைரேப் ேயன்ேடுத்தப்ேட்ட ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டு: 
 

a) ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டு பதரறலந்துபேரனரபலர அல்லது திருடப்ேட்டரபலர, 

வரடிக்றேயரளர் உடனடியரே வரடிக்றேயரளர் ேைரமரிப்பு றமயத்திற்கு 

அத்தறேய இேப்பு அல்லது திருட்டு குைித்து புேரர் பெய்து, ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் 

ேரர்றட உடனடியரே நிறுத்துமரறு பேரை பவண்டும். 
 

b) ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டு பதரறலந்து பேரனது, திருடப்ேட்டது அல்லது 

பெதமறடந்தது என ஒருமுறை புேரைளிக்ேப்ேட்டரல், அத்தறேய ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் 

ேரர்றட மீண்டும் ேயன்ேடுத்த முடியரது என்ேறத வரடிக்றேயரளர் 

ஒப்புக்பேரள்ேிைரர். 
 

ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டின் ேரதுேரப்ேிற்கு வரடிக்றேயரளர் பேரறுப்பு மற்றும் 

ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டு தவைரேப் ேயன்ேடுத்தப்ேடரமல் இருப்ேறத உறுதி 

பெய்வதற்ேரன அறனத்து நடவடிக்றேேறளயும் எடுக்ே பவண்டும். எஸ் வங்ேி, 

வரடிக்றேயரளர் உதரெீனப்ேடுத்திய அல்லது மறுத்த அல்லது பமபல 

குைிப்ேிட்டுள்ளேடி நடவடிக்றே எடுக்ேத் தவைிவிட்டதரே ஏபதனும் தேவறலத் 

தீர்மரனித்தரல் அல்லது பேற்ைரல், ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்றட இேந்தரல், 

திருடப்ேட்டரல் அல்லது அேிக்ேப்ேட்டரல், ைத்து பெய்ய அல்லது நிறுத்துவதற்ேரன 

முழு உரிறம எஸ் வங்ேி க்கு உள்ளது. அத்தறேய ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டு. 
 

c) ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டு வரடிக்றேயரளைரல் பதரறலந்து பேரனதரே, 

திருடப்ேட்டதரே அல்லது பெதமறடந்ததரேப் புேரைளிக்ேப்ேட்ட ேிைகு, ேிஃப்ட் 

ப்ரீபேய்ட் ேரர்டில் பெய்யப்ேடும் எந்தபவரரு அங்ேீேரிக்ேப்ேடரத 

ேரிவர்த்தறனேளுக்கும் வரடிக்றேயரளர் மீது எந்தப் பேரறுப்பும் ஏற்ேடரது. ேிஃப்ட் 

ப்ரீபேய்ட் ேரர்டில் பேைப்ேட்ட அறனத்து பேரறுப்புேளும், வரடிக்றேயரளர் 

அைிக்றேயிடலுக்குப் ேின் எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் மூலம் ஏற்ேப்ேடும். 

எவ்வரைரயினும், ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டில் புேரைளிக்கும் பநைம் மற்றும்/அல்லது 

ேரிவர்த்தறன/ேள் பதரடர்ேரன ஏபதனும் தேைரறு ஏற்ேட்டரல், ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் 

ேரர்டு பதரறலந்து பேரனது, திருடப்ேட்டது அல்லது தவைரேப் 

ேயன்ேடுத்தப்ேட்டது எனப் புேரைளித்த ேிைகு, எஸ் வங்ேி யின் அறனத்து 

முடிவுேளும் இறுதியரனது மற்றும் ேிறணப்புக்குரியது. 
 

XI. பேரறுப்ேிற்ேரன வைம்பு 
 

a) பமற்கூைியவற்றுக்கு எந்தவித ேரைேட்ெமும் இல்லரமல், பநைடியரேபவர அல்லது 

மறைமுேமரேபவர ஏற்ேடும் இேப்பு அல்லது பெதம் பதரடர்ேரே, வரடிக்றேயரளர் 

அல்லது மூன்ைரம் தைப்ேினருக்கு எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் எந்தப் பேரறுப்பும் 

அல்லது பேரறுப்றேயும் பேரண்டிருக்ேரது: 
 

1. வேங்ேப்ேட்ட பேரருட்ேள் அல்லது பெறவேளில் ஏபதனும் குறைேரடு 



2. தைம், மதிப்பு உத்தைவரதம், படலிவரி தரமதம், படலிவரி பெய்யரதது, பேரருட்ேள் 

அல்லது பெறவேள் பேைரதது பதரடர்ேரன ஏபதனும் ெர்ச்றெேள்; 

3. ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்றட மதிக்ேபவர அல்லது ஏற்றுக்பேரள்ளபவர எந்த நேரும் 

மறுப்ேது 

4. எந்த ேரைணத்திற்ேரேவும் விரும்ேிய முறையில் ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டு 

பெயல்ேடவில்றல அல்லது ஏடிஎம் பெயல்ேடவில்றல என்ைரல் 

5. எந்த ேணினி முறனயத்தின் பெயலிேப்பு 

6 ஏபதனும் ஃபேரர்ஸ் மஜூர் நிேழ்வுேள் 

7. ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்றட எந்த மூன்ைரம் தைப்ேினருக்கும் மரற்றுதல். 

8 வரடிக்றேயரளைரல் ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்றட நிறுத்துதல். 

9 எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் மூலம் ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்றட திரும்ேப் பேற்ைதரல் 

வரடிக்றேயரளருக்கு ஏற்ேட்டதரேக் கூைப்ேடும் ஏபதனும் இேப்பு அல்லது பெதம். 

10 வரடிக்றேயரளரிடமிருந்து இது பதரடர்ேரன வேிமுறைேறளப் பேற்ை ேிைகு, 

ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டுக்கு ஒதுக்ேப்ேட்ட பதரறேக்கு இறடபய ஏபதனும் 

முைண்ேரடு. 

11 வரடிக்றேயரளரின் பேரரிக்றேயின் பேரில் ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டில் ஏபதனும் 

மரற்ைியறமக்ேப்ேடும். 
 

XII. ெர்ச்றெக்குரிய ேரிவர்த்தறனேள் 
 

a) ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டு பதரறலந்துபேரனரபலர, திருடப்ேட்டரபலர அல்லது 

பமரெடியரேப் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டரபலர, வரடிக்றேயரளைரல் 

ெரன்ைளிக்ேப்ேட்டரபலர தவிை, எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் மூலம் ேணம் 

பெலுத்துவதற்ேரேப் பேைப்ேட்ட ஏபதனும் ேட்டணம் அல்லது ேரிவர்த்தறன ெீட்டு 

அல்லது ேிை ேட்டணக் பேரரிக்றேேள் அத்தறேய ேட்டணத்திற்ேரன உறுதியரன 

ஆதரைமரே இருக்கும். 
 

b) ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டு பதரடர்ேரன அறனத்து ெர்ச்றெக்குரிய 

ேரிவர்த்தறனேளும் ெர்ச்றெக்குரிய ேரிவர்த்தறன பததியிலிருந்து ேதிறனந்து (15 ) 

நரட்ேளுக்குள் எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் ஆல் ேைரமரிக்ேப்ேடும் வரடிக்றேயரளர் 

ேைரமரிப்பு றமயத்தில் பேைப்ேட பவண்டும். ெர்ச்றெக்குரிய ேரிவர்த்தறன 

பததியிலிருந்து 15 நரட்ேளுக்குப் ேிைகு எந்தபவரரு பேரரிக்றேயும் எஸ் வங்ேி 

/இேிக்ஸ்பேஷ் ஆல் ஏற்றுக்பேரள்ளப்ேடரது என்ேறத வரடிக்றேயரளர் 

ஒப்புக்பேரள்ேிைரர். 
 
 

XIII. பேரருட்ேள் மற்றும் பெறவேளின் தைம் 
 

a) வரங்ேப்ேட்ட பேரருட்ேள் அல்லது பெறவேள் பதரடர்ேரன எந்தபவரரு வணிே 

ஸ்தரேனத்துடனரன எந்தபவரரு ெர்ச்றெயும் அல்லது புேரரும் வரடிக்றேயரளர் 

வணிே நிறுவனத்துடன் பநைடியரே தீர்க்ேப்ேட பவண்டும். 
 
 

XIV. பவளிப்ேடுத்தல்ேள் 



 

a) வரடிக்றேயரளறைப் ேற்ைிய தேவறலப் ேேிர்ந்து பேரள்வதற்கும், ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் 

ேரர்றடப் ேயன்ேடுத்துவதற்கும் வரடிக்றேயரளர் ஒப்புக்பேரள்ேிைரர் மற்றும் ேிை 

வங்ேிேள் அல்லது நிதி அல்லது ெட்டப்பூர்வ அல்லது ஒழுங்குமுறை 

அதிேரரிேளுடன் ேயன்ேடுத்துேிைரர். . 
 

b) எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் மற்ை வங்ேிேள் அல்லது நிதி அல்லது ெட்டப்பூர்வ 

அல்லது ஒழுங்குமுறை அதிேரரிேளிடம் ஏபதனும் வரடிக்றேயரளர் குற்ைங்ேள் 

மற்றும்/அல்லது ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டின் ேயன்ேரடு குைித்து புேரைளிக்ேலரம் 

என்ேறத வரடிக்றேயரளர் ஒப்புக்பேரண்டு ஒப்புக்பேரள்ேிைரர். எஸ் வங்ேி 

/இேிக்ஸ்பேஷ் அத்தறேய வங்ேிேள் அல்லது நிதி அல்லது ெட்டப்பூர்வ அல்லது 

ஒழுங்குமுறை அதிேரரிேளின் விவைங்ேறள வரடிக்றேயரளருக்கு பவளிப்ேடுத்த 

பவண்டிய ேட்டரயம் இல்றல, அத்தறேய பவளிப்ேடுத்தல் அளவு உட்ேட. 
 

c) எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் மற்றும் அதன் முேவர்ேள் எஸ் வங்ேி யின் குழு 

நிறுவனங்ேள் அல்லது துறண நிறுவனங்ேளுடன் வரடிக்றேயரளரின் விவைங்ேள் 

மற்றும் ேட்டண வைலரறு பதரடர்ேரன அறனத்துத் தேவல்ேறளயும் 

ேரிமரைிக்பேரள்ள, ேேிர்ந்து பேரள்ள அல்லது ேேிர்ந்துபேரள்ள வரடிக்றேயரளர் 

இதன் மூலம் அங்ேீேரிக்ேிைரர். 
 

XV. ேட்டுப்ேடுத்தும் ெட்டம் மற்றும் அதிேரை எல்றல 
 

a) இந்த விதிமுறைேள் மற்றும் நிேந்தறனேள் பதரடர்ேரே எழும் அறனத்து 

தேைரறுேளும் இந்திய ெட்டங்ேளின்ேடி நிர்வேிக்ேப்ேடும் மற்றும் 

ேட்டறமக்ேப்ேடும் மற்றும் மும்றே நீதிமன்ைங்ேளின் ேிைத்பயே அதிேரை வைம்ேிற்கு 

உட்ேட்டது 
 

XVI. இந்த விதிமுறைேள் மற்றும் நிேந்தறனேறள மரற்றுதல் 
  

ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டில் வேங்ேப்ேடும் இந்த விதிமுறைேள் மற்றும் நிேந்தறனேள், 

அம்ெங்ேள் மற்றும் நன்றமேறள மரற்றுவதற்ேரன முழு உரிறமறய எஸ் வங்ேி 

/இேிக்ஸ்பேஷ் பேரண்டுள்ளது, இதில் வட்டிக் ேட்டணங்ேள் அல்லது விேிதங்ேள் மற்றும் 

ேணக்ேீட்டு முறைேள் உட்ேட ஆனரல் அறவ மட்டும் அல்ல. 
 

a) எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் திருத்தப்ேட்ட விதிமுறைேள் மற்றும் நிேந்தறனேறள 

அதன் இறணயதளமரன www.Yesbank.in/www.ebixcash.com இல் ப ரஸ்ட் 

பெய்வதன் மூலம் அல்லது எஸ் வங்ேி முடிவு பெய்த பவறு எந்த முறையிலும் 

பதரிவிக்ே பவண்டும். 

 

b) எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் இறணயதளம்: www.yesbank.in/www.ebixcash.com 

இல் பவளியிடப்ேடும் திருத்தங்ேள் உட்ேட, மற்றும் ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்றடத் 

பதரடர்ந்து ேயன்ேடுத்துவதன் மூலம் நிேந்தறனேள் இந்த விதிமுறைேள் மற்றும் 

நிேந்தறனேறள மதிப்ேரய்வு பெய்வதற்கு வரடிக்றேயரளர் பேரறுப்ேரவரர் 

பமலும் திருத்தப்ேட்ட விதிமுறைேறள ஏற்றுக்பேரண்டதரேக் ேருதப்ேடுவரர். 



 

XVII. ேட்டண அட்டவறண 
 

ேட்டணம் பதரறே 

ேரர்டு வேங்ேல் ருேரய்.ஒரு ேரர்டுக்கு 
100 

ேரர்டு மரற்ைீடு ஒரு ேரர்டுக்கு 100 

ரூேரய் 

 
 

எவ்வரைரயினும், ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டு மூலம் பமற்பேரள்ளப்ேடும் எந்தபவரரு 

ேரிவர்த்தறனயிலிருந்தும், பேரருந்தக்கூடிய ெட்டங்ேளின்ேடி பதறவப்ேடும் மூலத்தில் வரி 

விலக்கு பேறுவறத எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் தடுக்ேரது. 
 

XVIII. வரடிக்றேயரளர் குறைேறளத் தீர்ப்ேது 
 

a) ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டு மற்றும்/அல்லது இந்த விதிமுறைேள் மற்றும் 

நிேந்தறனேள் பதரடர்ேரே ஏபதனும் தேைரறு அல்லது குறைேள் ஏற்ேட்டரல், 

வரடிக்றேயரளர் எஸ் வங்ேி /இேிக்ஸ்பேஷ் 24 மணிபநை வரடிக்றேயரளர் பெறவ 

18002000/022-61125757/07266155220 என்ை எண்ணில் பதரடர்பு பேரள்ளலரம் 

அல்லது yestouch@yesbank.in/care@ebixcash.com மின்னஞ்ெல் முேவரிக்கு 

மின்னஞ்ெல் பெய்யலரம். 
 

b) ேிஃப்ட் ப்ரீபேய்ட் ேரர்டு மற்றும்/அல்லது இந்த விதிமுறைேள் மற்றும் 

நிேந்தறனேள் பதரடர்ேரன ெர்ச்றெ அல்லது குறைேள் எஸ் வங்ேி வரடிக்றேயரளர் 

பெறவயரல் பேரதுமரனதரே அல்லது தீர்க்ேப்ேடரவிட்டரல், வரடிக்றேயரளர் எஸ் 

வங்ேி பநரடல் அதிேரரிறய அணுேலரம். எஸ் வங்ேி யின் இறணயதளத்தில் 

ேரணலரம். 
 

c) வரடிக்றேயரளைரல் எழுப்ேப்ேடும் புேரர்ேள், தேைரறுேள் அல்லது குறைேள் 

அறனத்தும் குைிப்ேிட்ட ேரலத்திற்குள் தீர்க்ேப்ேடும் மற்றும்/அல்லது தீர்க்ேப்ேடும் 

என்ேறத எஸ் வங்ேி ஒப்புக்பேரள்ேிைது. 
 

D) வரடிக்றேயரளர் எந்த பநைத்திலும் தங்ேள் குறைேறளத் தீர்ப்ேதற்ேரே வங்ேிக் 

குறைதீர்ப்ேரளறை அணுேலரம். 


