IMPORTANT TERMS AND CONDITIONS গুরুত্বপূর্ণ শর্ণ াবলী

Formatted: Font: (Default) Vrinda

1. This ItzCash eWallet Account (Semi-Closed Prepaid Instrument “eWallet”) is a virtual account
that enables user to use it on website of all the merchants where ItzCash payment gateway is
integrated. This eWallet Account is governed by the Payment and Settlement Systems Act, 2007
& Regulations made there under, Issuance and Operation of Pre-paid Payment Instruments in
India (Reserve Bank) Directions, 2009 (“RBI Guidelines”) and extant notifications / directions /
instructions / guidelines issued by the RBI from time to time.
ইজক্যাশ ই-ওয়ালেট অ্যাক্াউন্ট (আংশিক-বন্ধ শিপেইড যন্ত্র "ই-ওয়াপেট") হলো এক্টি ভ়ার্চু য়াে
অ্য়াক়াউন্ট

যেখালে

ইজক্যাশ

যেলেন্ট

হলো

এক্

সংহত

ব্যব্স্থা

এব্ং

এখালে

বযবহ়ারক়ারীরা

সব

শবপেত়াপের ওপযবস়াইপট এটি বযবহ়ার করপত সক্ষম হপবন। এই ই-ওয়ালেট অ্যাক্াউন্টটি যেলেন্ট অ্যাণ্ড
যসলটেলেন্ট অ্যাক্ট, ২০০৭ দ্বারা নেয়নিত হয় এব্ং এটা নি-যেইড যেলেন্ট ইন্সট্রু লেন্ট ইনণ্ডয়া(ভারতীয়
নরজাভভ ব্যাঙ্ক)ডাইলরক্শেস, ২০০৯ ("আরনব্আই গাইডোইেস") িনব্ধালের অ্ধীলে িণীত এব্ং সমপয
সমপয ভ়ারতীয শরজ়াভু

বয়াংক দ্ব়ার়া জ়াশর ক্রা শবজ্ঞশি / শনপেু ি / শনপেু ি়াবেী / শনপেু শিক়ায়

নব্দ্যোে।
2. The user needs to register by entering his name, mobile number & email ID on the registration
page provided on https://www.itzcash.com/user.
ব্যব্হারক্ারীলক্ https://www.itzcash.com/user - এ নগলয় তার োে, যোব্াইে েম্বর এব্ং ই-যেইে
আইনড েনিভু ক্তক্রণ েৃষ্ঠায় নেলখ োে েনিভু ক্ত ক্রলত হলব্।
3. On successful registration, user will get a Zero Balance ItzCash eWallet Account (containing
account serial number and 4 digit transaction pin) and verification process is sent to the user
on his mobile and/or email address.
সফেভালব্ োে েনিভু ক্ত ক্রার ের, ব্যব্হারক্ারী এক্টি শূেয ব্যালেলন্সর ইজক্যাশ ই-ওয়ালেট অ্যাক্াউন্ট
(এলত অ্যাক্াউন্ট ক্রনেক্ েম্বর এব্ং ৪ সংখযার ট্রযােজাক্শে নেে িাক্লব্) োলব্ে এব্ং োচাইক্রণ
িনক্রয়াটি ব্যব্হারক্ারীর যোব্াইলে এব্ং/ব্া ই-যেে এলরেলস োঠালো হলব্।
4. The user can also register through ItzCash World (ICW),outlet , on payment of applicable
registration fees.
এছাড়াও ব্যব্হারক্ারী ইজক্যাশ ওয়ার্ল্ভ (আইনসডব্লু), আউটলেলটর োধযলে, েনিভু ক্তক্রণ শুল্ক জো
ক্লরও োে েনিভু ক্ত ক্রার জেয আলব্দ্ে ক্রলত োলরে।

5. After registration, eWallet account can be loaded with an amount and with balance limit of
Rs.10,000 without submission of any other KYC details or documents. User may opt to upgrade
the eWallet Account to increase the maximum balance limit to Rs.1,00,000 by submitting KYC
documents as may be prescribed by regulatory body & ItzCash from time to time.
েনিভু ক্ত ক্রার ের, ই-ওয়ালেট অ্যাক্াউলন্ট এক্টি েূেয সহ এব্ং যক্ালো িক্ার নব্স্তানরত KYC ব্া
দ্স্তালব্জ জো

ো ক্লরও

১০,০০০/-

টাক্ার এক্টি সীনেত

ব্যালেন্স

যোড ক্রা

যেলত

োলর।

ব্যব্হারক্ারী তার ই-ওয়ালেট অ্যাক্াউন্টটিলক্ সব্ভানধক্ সীনেত ব্যালেন্স ১,০০,০০০/- টাক্া েেভন্ত
ব্ানড়লয় আেলেড ব্া সেয় উেলোগী ক্রলত োলরে, তলব্ এর জেয নেয়িক্ ের্ভদ্ এব্ং ইজক্যাশ দ্বারা
সেলয় সেলয় জারী ক্রা নেলদ্ভ নশক্া অ্েুোয়ী KYC ডকুলেন্ট জো ক্রলত হলব্।
6. Use of ItzCash eWallet is also subject to directions/ instructions/notifications/ guidelines/
regulations issued by the Reserve Bank of India from time to time in respect of redemption,
repayment, usage etc. and ItzCash does not own any responsibility to the user in such
circumstances.
ইজক্যাশ ই-ওয়ালেলটর ব্যব্হার সরাসনর ভারতীয় নরজাভভ ব্যাঙ্ক দ্বারা সেলয় সেলয় জারী ক্রা ে়াযপম়ার্ন,
ঋণ েশরপি়াপের বযবহ়ার ইতয়াশে ক্ষক্ষপে নেলদ্ভ শণা / শনপেু ি়াবেী / শবজ্ঞশি / শনপেু শিক়া / িশবে়াযের
আওতায় িালক্ এব্ং ইজক্যাশ এই যেলে ব্যব্হারক্ারীর ব্যব্হালরর দ্রুে উদ্ভূ ত যক্ালোরক্ে দ্ায়ভার
যেয় ো।
7. The terms and conditions of ItzCash Card Limited shall be applicable for the use of this eWallet
on ItzCash payment gateway as may be amended from time to time. The use of this eWallet
constitutes acceptance of the said terms and conditions.
ইজক্যাশ ক্াডভ নেনেলটলডর শতভ াব্েী ইজক্যাশ যেলেন্ট যগটওলয়র ই-ওয়ালেট ব্যব্হালরর যেলে িলোজয ো
সেলয় সেলয় সংলশাধে সালেে। ই-ওয়ালেট ব্যব্হালরর নব্র্য়টি উক্ত শতভ াব্েী যেলে চলে।
8. ItzCash eWallet can only be obtained by individuals who have completed age of 18 years of age
or above.
ইজক্যাশ ই-ওয়ালেট শুধুোে ব্যনক্তগতভালব্ ১৮ ব্ছর সম্পন্ন ক্রা ব্া তার যব্নশ ব্য়লসর ব্যনক্তগণই
েহণ ক্রলত োলরে।

9. ItzCash eWallet may be used for making transactions online for effecting payment towards the
purchase of goods and services from the Merchants having integration of ItzCash payment
gateway on their website.
ইজক্যাশ ই-ওয়ালেট অ্েোইে যেেলদ্ে ক্লর োেেে যক্োর জেয

ব্যব্হার ক্রলত োলরে এব্ং

ব্যব্সায়ীলদ্র ক্াছ যিলক্ তালদ্র ইজক্যাশ যেলেন্ট যগটওলয়র ওলয়ব্সাইলট িাপ্ত েনরলর্ব্া যেলত োলর।
10. ItzCash shall not be responsible for the quality/quantity and the functionality of the product or
services availed by using the eWallet. ItzCash also does not warranty against any damage to the
product/services availed through by using eWallet.
েলণযর গুণগত োে/ েনরোণ এব্ং ক্ােভক্ারীতার জেয অ্িব্া ই-ওয়ালেট ব্যব্হালর িাপ্ত েনরলর্ব্ার জেয
যক্ালোভালব্ই ইজক্যাশ দ্ায়ব্দ্ধ িাক্লব্ ো। এছাড়াও ই-ওয়ালেট ব্যব্হালরর োধযলে িাপ্ত েলণযর /
েনরলর্ব্ার যক্ালোিক্ার েয় েনতর জেয ইজক্যাশ যক্ালোিক্ার ওয়যারানন্ট যদ্য়ো।
11. ItzCash may charge payment gateway service fees for use of eWallet on the website of
designated merchants. The said fees will be displayed on payment gateway page at the time of
transaction as applicable from time to time.
নেনদ্ভ ষ্ট ব্যব্সায়ীর ওলয়ব্সাইটটিলত ই-ওয়ালেট ব্যব্হার ক্রার জেয ইজক্যাশ যেলেন্ট যগটওলয় েনরলর্ব্ার
জেয ফী ধােভ ক্রলত োলর। সমপয সমপয িপয়াজয েলত উক্ত ফী যেেলদ্লের যেলেন্ট যগটওলয় েৃষ্ঠায়
িদ্নশভত হলব্।
12. No redemption, or cash withdrawal is permitted on this eWallet account.
ক্ষক়ান শবপম়ার্ন, ব়া েগদ্ ট়াক়া উপত়ােপনর নব্র্য়টি এই ই-ওয়াপেট অ্য়াক়াউন্ট অ্নচমশত ক্ষেয়ো।
13. Use of ItzCash eWallet for banned goods/service, financing terrorist activities, money
laundering, Lottery winning Schemes, cross border and/or transactions in foreign currency is
strictly prohibited.
শনশিদ্ধ েণয / েনরলর্ব়া, সন্ত্র়াসী ক়াযুক্লেভ অ্িভ সাহােয ক্রা, টাক্া ধার যদ্ওয়া, েটারীলত যজতার স্কীে,
সীোন্ত োরাোলর অ্িভ েনি ক্রা ইতযানদ্ যেলে ইজক্যাশ ই-ওয়ালেট –এর ব্যব্হার ক্লঠারভালব্ নেনর্দ্ধ।

14. ItzCash may charge the inactive Account fees on eWallet as may be prescribed from time to
time.
ইজক্যাশ, সেলয় সেলয় নেলদ্ভ শো অ্েুোয়ী ই-ওয়ালেলট শনশিয অ্য়াক়াউন্ট ফী ধােভ ক্রলত োলর।
15. This Virtual Account shall remain valid for one years from the registration.
এই ভ়ার্চু য়াে অ্য়াক়াউন্টটি শনবন্ধন ক্রার সেয় ক্ষেপক এক বছপরর জনয বহ়াে ে়াক্ক্ষব।
16. Any value in Your Itz Cash Wallet must be utilized within the validity of 1 year Any value in your
ItzCash Wallet which is not utilized in the aforesaid manner may stand forfeited at the discretion
of Itz Cash .
আেোর ইজক্যাশ ওয়ালেলটর যেলক্ালো েূেয অ্নত অ্ব্শযই ১ ব্ছলরর বব্ধতার েলধযই ব্যব্হার ক্রা উনচত।
ইজক্যাশ ওয়ালেলটর যক্ালো েূেয েনদ্ উক্ত সেলয় েলধয ব্যব্হার ো ক্রা হয়, তাহলে উেপর়াশিশিত
েদ্ধশতপত ইজকয়াি ব়াপজয়াি ক্রা যেলত োলর।
17. User shall not respond to calls/SMS/e-mails on winning prize/lottery/offers as these may be
fraudulent calls/SMS/emails and not to disclose eWallet Account number and PIN to anyone as it
may amount to loss of money contained in eWallet Account.
ব্যব্হারক্ারীর েুরস্কার / েটারী / অ্ফার যজতার যফাে ক্ে/এসএেএস /ইলেে –এর িতু যত্তর যদ্ওয়া
উনচত েয়, যক্েো এই যফাে ক্ে/এসএেএস/ইলেেগুনে িত়ারণ়ােূণু হলত োলর, ব্যব্হারক্ারীলদ্র ই-ওয়ালেট
অ্যাক্াউন্ট েম্বর এব্ং নেে েম্বর অ্ের ক্ালরালক্ জাোলত ব্ারণ ক্রা হলে, অ্েযিায় ই-ওয়ালেট অ্যাক্াউন্ট
যিলক্ টাক্া িতানরত হব্ার সম্ভাব্ো িালক্।
18. Any misuse of ItzCash eWallet or violation of terms and conditions will entail
blocking/cancellation of the eWallet account.
ইজক্যাশ ই-ওয়ালেট –এর যক্ালোিক্ার অ্েব্যব্হার অ্িব্া িতু ়াবেী েঙ্ঘন ক্রলে, ব্যব্হারক্ারীর ইওয়াপেট এক়াউন্ট অ্ব্রুদ্ধ / ব়াশতে ক্রা হলত োলর।
19. eWallet once used for purchase the transaction will not be cancelled.
এক্ব্ার সেেী যক্োর জেয ই-ওয়ালেট ব্যব্হার ক্রলে যসটি ব্ানতে ক্রা োলব্ ো।

20. All disputes arising out of any transaction pertaining to the use of this eWallet shall be subject
to exclusive jurisdiction of Mumbai courts.
ই-ওয়ালেট ব্যব্হার ক্লর ক্রা যেেলদ্ে যিলক্ উদ্ভূত সক্ে িক্ার নব্লরাধ নব্লশর্ভালব্ েুম্বাই আদ্ােলত
নব্চারাধীে িাক্লব্।
21. All transactions done by using this eWallet are subject to applicable Indian laws.
এই ই-ওয়াপেট বযবহ়ার কপর কর়া সমস্ত ক্ষেনপেন ভ়ারতীয আইন স়াপেপক্ষ িপয়াজয হলব্।
22. All disputes pertaining to this eWallet will be resolved by Itz Cash Card Limited at its sole
discretion and the decision of Itz Cash Card Limited in this regard shall be final.
এই ই-ওয়াপেট সংে়ান্ত সকে শবপর়াে ইজকয়াি ক়াডু শেশমপটড দ্ব়ার়া সম়াে়ান কর়া হপব,

এব্ং এটি ত়ার

শনজস্ব শবপবর্ন়ার শভশতপত হলব্ এবং এ বয়াে়াপর ইজকয়াি ক়াডু শেশমপটপডর শসদ্ধ়ান্তই র্ূ ড়ান্ত ব্লে নব্লব্চো
ক্রা হলব্।
The above terms and conditions are subject to change, modification and amendment without prior
notice to ItzCash eWallet user.
উেপর়াক্ত িতু ়াবেী ইজক্যাশ ই-ওয়াপেট বযবহ়ারক়ারীযদ্র আগাে অ্ব্গনত ব্যতীত নব্ো ক্ষন়াটিযশ েশরবতু ন,
েশরম়াজু ন ও সংপি়ােন ক্রা যেলত োলর।

Call center information:
ক্ে যসন্টালরর তিযঃ


For further details and enquiries contact our Call Centre No. 022 6112 5757



অ্নধক্ নব্স্তানরত তিয এব্ং অ্েুসন্ধালের জেয আোলদ্র ক্ে যসন্টার েম্বর ০২২ ৬১১২ ৫৭৫৭ –এ
যোগালোগ ক্রুে।



You can also SMS Itzhelp <Your Query> 57575 or email us at help@itzcash.com or visit ItzCash
website and click on Help Desk, submit your queries and details.



এছাড়াও Itzhelp –এ এসএেএস ক্রলত হলে নেখুে

<আেোর িশ্ন> আর োঠিলয় নদ্ে 57575 েম্বলর

অ্িব্া ইলেে ক্রুে help@itzcash.com ব্া আোলদ্র ItzCash website যদ্খুে এব্ং নিক্ ক্রুে যহল্প
যডস্ক, এব্ং আেোর িশ্ন ও নব্স্তানরত নব্ব্রণ জো ক্রুে।

