મહત્ત્તવપ ૂર્ણ નિયમો અિે શરતો
1.

આ ઈટ્ઝકેશ ઇવોલેટ એકાઉન્ટ (સેમિ-ક્લોઝ પ્રીપેઇડ િાધ્યિ “ઇવોલેટ”) એક વર્ચ્યઅ
ુ લ એકાઉન્ટ
છે , જે વપરાશકર્ાુને ર્િાિ વેપારીઓની વેબસાઇટ પર ઉપયોગ કરવા સક્ષિ બનાવે છે , જયાાં
ઈટ્ઝકેશ પેિેન્ટ ગેટવે સાંકલલર્ છે . આ ઇવોલેટ એકાઉન્ટનય ાં સાંચાલન ચયકવણી અને પર્ાવટ વ્યવસ્થા
ધારા, 2007 અને આ હેઠળ બનાવેલા મનયિો, ભારર્ (રરઝવુ બેંક)િાાં પ્રી-પેઇડ ચયકવણી િાધ્યિોની
ફાળવણી અને કાિગીરી સ ૂચનો, 2009 (“આરબીઆઈ િાગુદમશિકા”) અને સિયે સિયે આરબીઆઈ
દ્વારા જાહેર થયેલ અને અસ્સ્ર્ત્વ ધરાવર્ા જાહેરનાિા/િાગુદશુનો/સ ૂચનો/િાગુદમશિકાઓ દ્વારા
સાંચાલલર્ છે .

2.

વપરાશકર્ાુએ https://www.itzcash.com/user પર પ્રદાન કરવાિાાં આવેલા પેજ પર ર્ેિનય ાં
નાિ, િોબાઇલ નાંબર અને ઇિેઇલ આઇડી નાાંખીને નોંધણી કરાવવાની જરૂર છે .

3.

સફળર્ાપ ૂવુક નોંધણી થર્ા વપરાશકર્ાુને ઝીરો બેલન્ે સ ઈટ્ઝકેશ ઇવોલેટ એકાઉન્ટ (એકાઉન્ટ
સીરરયર નાંબર અને 4 આંકડાનો ટ્રાન્ઝેક્શન મપન ધરાવર્ો) િળશે અને વપરાશકર્ાુને ર્ેના િોબાઇલ
અને/અથવા ઇિેઇલ એડ્રેસ પર ખરાઈની પ્રરિયા િોકલવાિાાં આવે છે .

4.

વપરાશકર્ાુ ઈટ્ઝકેશ વર્લડુ (આઇસીડબર્લ્ય) આઉટલેટ િારફર્ે લાગય રજજસ્ટ્રેશન ફી ચયકવણીને પણ
નોંધણી કરાવી શકે છે .

5.

નોંધણી થયા પછી ઇવોલેટ એકાઉન્ટ રકિ અને કોઈ પણ કેવાયસી મવગર્ો કે દસ્ર્ાવેજો સયપરર્
કયાુ મવના રૂ. 10,000ના બેલેસન્સની િયાુદા સાથે લોડ કરી શકાશે. વપરાશકર્ાુ મનયિનકારી સાંસ્થા
અને ઈટ્ઝકેશ દ્વારા સિયેસિયે જાહેર થર્ી સ ૂચના મયજબ કેવાયસી દસ્ર્ાવેજો રજૂ કરીને બેલેન્સ
િયાુદા વધારીને િહત્તિ રૂ. 1,00,000 કરી ઇવોલેટ એકાઉન્ટને અપગ્રેડ કરી શકે છે .

6.

ઈટ્ઝકેશ ઇવોલેટનો ઉપયોગ રરડેમ્પ્શન, પયનઃચયકવણી, વપરાશ વગેરેના સાંબધ
ાં િાાં સિયેસિયે
રરઝવુ બેન્ક ઓફ ઇન્ન્ડયા દ્વારા જાહેર થર્ા મનદે શો/સ ૂચનો/જાહેરનાિા/િાગુદમશિકા/મનયિનોને આમધન
પણ છે અને આ સ્સ્થમર્સાંજોગોિાાં વપરાશકર્ાુની કોઈ જવાબદારી ઈટ્ઝકેશની નથી.

7.

ઈટ્ઝકેશ કાડુ લલમિટેડની શરર્ો અને મનયિો ઈટ્ઝકેશ પેિેન્ટ ગેટવે પર આ ઇવોલેટના ઉપયોગ
િાટે લાગય રહેશે, જેિાાં સિયેસિયે સયધારાવધારા થઈ શકે છે . આ ઇવોલેટનો ઉપયોગ કમથર્ મનયિો
અને શરર્ોની સ્વીકાયુર્ા ધરાવે છે .

8.

ઈટ્ઝકેશ ઇવોલેટ 18 વર્ુ પ ૂણુ કરે લ કે ર્ેનાથી વધારે ઉંિર ધરાવર્ી વ્યસ્ક્ર્ઓ દ્વારા જ િેળવી
શકાય છે .

9.

ઈટ્ઝકેશ ઇવોલેટનો ઉપયોગ પોર્ાની વેબસાઇટ પર ઈટ્ઝકેશ પેિેન્ટ ગેટવેની સયમવધા ધરાવર્ા
વેપારીઓ પાસેથી ચીજવસ્તયઓ અને સેવાઓની ખરીદી કરવા અસરકારક ચયકવણી િાટે ઓનલાઇન
વ્યવહારો કરવા થઈ શકે છે .

10.

ઈટ્ઝકેશ ઇવોલેટના ઉપયોગ દ્વારા લાભ લેર્ા લોકોની ઉત્પાદન કે સેવાઓની કાિગીરી અને
ગયણવત્તા/પ્રિાણ િાટે જવાબદાર રહેશે નહીં. ઈટ્ઝકેશ ઇવોલેટના ઉપયોગ દ્વારા િેળવવાિાાં આવર્ી
ઉત્પાદન/સેવાઓના કોઈ પણ નયકસાન સાિે કોઈ વોરન્ટી આપર્ી નથી.

11.

ઈટ્ઝકેશ મન્યક્ર્ વેપારીઓની વેબસાઇટ પર ઇવોલેટનો ઉપયોગ કરવા પેિન્ે ટ ગેવેટ સમવિસ ફી
લઈ શકે છે . સિયેસિયે લાગય આ કમથર્ ફી નાણાકીય વ્યવહારના સિયે પેિન્ે ટ ગેટવેના પેજ પર
દશાુવવાિાાં આવશે.

12.

આ ઇવોલેટ એકાઉન્ટ પર કોઈ રરડેમ્પ્શન કે રોકડ ઉપાડની િાંજૂરી નથી.

13.

પ્રમર્બાંમધર્ ચીજવસ્તયઓ/સેવા, આર્ાંકવાદી પ્રવ ૃમત્તઓને ફાઇનાન્સ કરવા, િની લોન્ડરરિંગ, લોટરી
મવજેર્ા યોજનાઓ, મવદે શી ચલણિાાં સરહદ પાર અને/અથવા વ્યવહારો િાટે ઈટ્ઝકેશ ઇવોલેટનો
ઉપયોગ સાંપ ૂણુપણે પ્રમર્બાંમધર્ છે .

14.

ઈટ્ઝકેશ ઇવોલેટ પર મનન્રિય એકાઉન્ટ ફી લગાવી શકે છે , જે સિયેસિયે સ ૂચવી શકાશે.

15. આ વર્ચ્યઅ
ુ લ એકાઉન્ટ રજજસ્ટ્રેશનથી એક વર્ુ િાટે િાન્ય રહેશે.
16.

યોર ઈટ્ઝકેશ વોલેટિાાં કોઈ પણ રકિંિર્નો ઉપયોગ 1 વર્ુની વેલલરડટીની અંદર કરવો પડશે. યોર
ઈટ્ઝકેશ વોલેટિાાં કોઈ પણ રકિંિર્નો ઉપયોગ કમથર્ રીર્ે નહીં થાય ર્ો ઈટ્ઝકેશના મવવેક પર જ્ર્
થઈ શકે છે .

17.

વપરાશકર્ાુ મવજેર્ા ઇનાિ/લોટરી/ઓફસુ પર કોર્લસ/એસએિએસ/ઇ-િેઇર્લસનો પ્રમર્સાદ નહીં આપે,
કારણ કે આ બનાવટી કોર્લસ/એસએિએસ/ઇ-િેઇર્લસ હોઈ શકે છે અને કોઈ પણ વ્યસ્ક્ર્ને ઇવોલેટ
એકાઉન્ટ નાંબર અને મપન નહીં આપે, કારણ કે ર્ેનાથી ઇવોલેટ એકાઉન્ટિાાં જિા રકિ ગયિાવવી પડે છે .

18.

ઈટ્ઝકેશ ઇવોર્લટનો કોઈ પણ દૂ રયપયોગ કે શરર્ો અને મનયિોનય ાં ઉર્લલાંઘન કરવાથી ઇવોલેટ
એકાઉન્ટ બ્લોક/રદ થશે.

19.

ઇવોલેટનો ખરીદી િાટે એક વખર્ ઉપયોગ થયા પછી ર્ે વ્યવહાર રદ નહીં થાય.

20.

આ ઇવોલેટના ઉપયોગ સાથે સાંબમાં ધર્ કોઈ પણ વ્યવહારિાાંથી ઊભા થર્ા ર્િાિ મવવાદો મયબઈ
ાં
કોટુ ના મવમશરટ કાયુક્ષેત્રને આમધન રહેશે.

21.

આ ઇવોલેટનો ઉપયોગ કરીને થયેલા ર્િાિ વ્યવહારો લાગય ભારર્ીય કાયદાને આમધન છે .

22.

આ ઇવોલેટ સાથે સાંબમાં ધર્ ર્િાિ મવવાદો ઈટ્ઝકેશ કાડુ લલમિટેડના એકિાત્ર મવવેકને આમધન
રહીને ઉકેલવાિાાં આવશે અને આ સાંબધ
ાં ે ઇટ્સકાડુ લલમિટેડનો મનણુય અંમર્િ રહેશે.

ઉપરોક્ર્ શરર્ો અને મનયિો ઈટ્ઝકેશ ઇવોલેટ વપરાશકર્ાુને અગાઉથી નોરટસ આ્યા મવના ફેરફાર,
સાંશોધન અને સયધારણાને આમધન છે .
કોલ સેન્ટરની િારહર્ી:



વધય મવગર્ િેળવવા અને પ ૂછપરછ કરવા અિારા કોલ સેન્ટરનો 022 6112 5757 પર સાંપકુ કરો.



ર્િે Itzhelp <Your Query> 57575 લખીને એસએિએસ કરી શકો છો અથવા અિને
help@itzcash.com પર ઇિેઇલ કરી શકો છો અથવા ItzCash websiteની મયલાકાર્ લઈ શકો છો અને
ર્િારી પ ૂછપરછ રજૂ કરવા અને મવગર્ િેળવવા હેર્લપ ડેસ્ક પર ક્ક્લક કરી શકો છો.

