
ਜ਼ਰਰੂਰਰੀ ਨਨਿਯਮ ਅਤਤੇ ਸ਼ਰਤਤਤ

1. ਇਹ ItzCash eWallet  ਖਤਤਤ (ਅਅੱਧਤ  ਬਬੰਦ  ਪਪਰੀਪਤੇਡ  ਇਬੰਸਟਰਰੂਮਮੈਂਟ  “eWallet”) ਇਕ ਅਸਲਰੀ  ਖਤਤਤ  ਹਹੈ  ਜਜ

ਉਪਭਜਗਤਤ ਨਿਰੂਬੰ  ਸਤਰਤੇ ਵਪਤਰਰੀਆਤ ਦਰੀ ਵਹੈਬਸਤਈਟ ਉਅੱਤਤੇ ਇਸ ਨਿਰੂਬੰ  ਵਰਤਣ ਦਤੇ ਯਜਗ ਬਣਤਉ ਤਦਤ ਹਹੈ ਨਜਅੱਥਤੇ ItzCash ਭਭੁਗਤਤਨਿ ਕਰਨਿ

ਦਤੇ ਤਰਰੀਕਤੇ ਨਿਰੂਬੰ  ਸਮਭੁਅੱਚਤ ਰਰੂਪ ਨਦਅੱਤਤ ਜਤਤਦਤ ਹਹੈ। ਇਹ  eWallet ਖਤਤਤ  Payment and Settlement Systems

Act, 2007 ਅਤਤੇ ਇਸਦਤੇ ਤਨਹਤ ਬਣਤੇ ਕਤਇਨਦਆਤ, ਭਤਰਤ ਨਵਅੱਚ ਪਪਰੀ-ਪਤੇਡ ਭਭੁਗਤਤਨਿ ਇਬੰਸਟਰਰੂਮਮੈਂਟਸ ਨਿਰੂਬੰ  ਜਤਰਰੀ ਅਤਤੇ ਸਬੰਚਤਲਨਿ

ਕਰਨਿ (ਨਰਜ਼ਰਵ ਬਮੈਂਕ) ਦਤੇ ਨਨਿਰਦਤੇਸ਼ਤਤ, 2009 (“RBI ਨਦਸ਼ਤ-ਨਨਿਰਦਤੇਸ਼”) ਅਤਤੇ ਸਮਮ-ਸਮਮ ਤਤੇ RBI ਦਭੁਆਰਤ ਜਤਰਰੀ ਕਰੀਤਰੀਆਤ

ਮਮੌਜਰੂਦ ਸਰੂਚਨਿਤਵਤਤ/ਨਨਿਰਦਤੇਸ਼ਤਤ/ਨਹਦਤਇਤਤਤ/ਨਦਸ਼ਤ-ਨਨਿਰਦਤੇਸ਼ਤਤ ਦਭੁਆਰਤ ਨਨਿਯਬੰਨਤ੍ਰਿਤ ਕਰੀਤਤੇ ਜਤਤਦਤੇ ਹਨਿ। 

2. ਉਪਭਜਗਤਤ ਨਿਰੂਬੰ  https://www.itzcash.com/user ਉਅੱਤਤੇ ਪਪਦਤਨਿ ਕਰੀਤਤੇ ਰਨਜਸਟਪਤੇਸ਼ਨਿ ਪਬੰਨਿਤੇ  ਉਅੱਤਤੇ ਆਪਣਤ ਨਿਤਮ,

ਮਜਬਤਈਲ ਨਿਬੰ ਬਰ ਅਤਤੇ ਈਮਤੇਲ ID ਦਰਜ ਕਰਕਤੇ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਨਿ ਦਰੀ ਲਜੜ ਹਭੁਬੰਦਰੀ ਹਹੈ।

3. ਰਨਜਸਟਪਤੇਸ਼ਨਿ ਦਰੀ ਸਫਲਤਤ ਉਅੱਤਤੇ, ਉਪਭਜਗਤਤ ਨਿਰੂਬੰ  ਇਕ ਜ਼ਰੀਰਜ ਬਹੈਲਮਸ ItzCash eWallet ਖਤਤਤ (ਨਜਸ ਨਵਅੱਚ ਖਤਤਤੇ ਦਤ

ਸਰੀਰਰੀਅਲ ਨਿਬੰ ਬਰ ਅਤਤੇ 4 ਅਬੰਕ ਦਤ ਟਪਤਤਜਹੈਕਸ਼ਨਿ ਨਪਬੰਨਿ ਸ਼ਤਮਲ ਹਹੈ) ਨਮਲਤੇਗਤ ਅਤਤੇ ਉਪਭਜਗਤਤ ਦਤੇ ਮਜਬਤਈਲ ਅਤਤੇ/ਜਤਤ ਈਮਤੇਲ ਪਤਤੇ

ਤਤੇ ਉਸ ਨਿਰੂਬੰ  ਤਸਦਰੀਕਰੀ ਨਕਨਰਆ ਭਤੇਜ ਨਦਅੱਤਰੀ ਜਤਤਦਰੀ ਹਹੈ।

4. ਉਪਭਜਗਤਤ ਲਤਗਰੂ ਹਭੁਬੰਦਰੀ ਰਨਜਸਟਪਤੇਸ਼ਨਿ ਫਰੀਸ ਦਤ ਭਭੁਗਤਤਨਿ ਕਰਕਤੇ ItzCash World (ICW) ਆਉਟਲਹੈਟ ਦਭੁਆਰਤ ਵਰੀ

ਰਨਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਤ ਹਹੈ।

5. ਰਨਜਸਟਪਤੇਸ਼ਨਿ ਤਤੋਂ ਬਤਅਦ, eWallet ਖਤਤਤੇ ਨਿਰੂਬੰ  ਰਕਮ ਦਤੇ ਨਿਤਲ ਅਤਤੇ 10,000 ਰਭੁਪਏ ਦਰੀ ਬਕਤਇਆ ਸਰੀਮਤ ਦਤੇ ਨਿਤਲ ਲਜਡ

ਕਰੀਤਤ ਜਤ ਸਕਦਤ ਹਹੈ, ਨਜਸ ਲਈ ਕਜਈ ਹਜਰ KYC ਵਤੇਰਵਤੇ ਜਤਤ ਦਸਤਤਵਤੇਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨਿ ਦਰੀ ਲਜੜ ਨਿਹਹੀਂ ਹਭੁਬੰਦਰੀ। ਉਪਭਜਗਤਤ KYC



ਦਸਤਤਵਤੇਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਕਤੇ  1,00,000  ਰਭੁਪਏ ਦਰੀ ਵਅੱਧ ਤਤੋਂ ਵਅੱਧ ਬਕਤਇਆ ਸਰੀਮਤ ਨਿਰੂਬੰ  ਵਧਤਉਣ ਲਈ  eWallet ਖਤਤਤੇ ਨਿਰੂਬੰ

ਅਪਗਰਤੇਡ ਕਰਨਿ ਦਰੀ ਚਜਣ ਕਰ ਸਕਦਤ ਹਹੈ, ਨਜਵਮ ਨਨਿਯਤਮਕ ਅਬੰਗ ਅਤਤੇ ItzCash ਦਭੁਆਰਤ ਸਮਮ-ਸਮਮ ਤਤੇ ਦਅੱਨਸਆ ਨਗਆ ਹਜਵਤੇ।

6. ItzCash eWallet ਦਰੀ ਵਰਤਤੋਂ ਭਤਰਤਰੀ ਨਰਜ਼ਰਵ ਬਮੈਂਰ ਦਭੁਆਰਤ ਸਮਮ-ਸਮਮ ਤਤੇ ਖਲਤਸਰੀ, ਅਦਤਇਗਰੀ, ਵਰਤਤੋਂ ਆਨਦ ਦਤੇ

ਸਬਬੰਧ  ਨਵਅੱਚ  ਜਤਰਰੀ  ਕਰੀਤਤੇ  ਨਨਿਰਦਤੇਸ਼ਤਤ/ਨਹਦਤਇਤਤਤ/ਸਰੂਚਨਿਤਵਤਤ/ਨਦਸ਼ਤ-ਨਨਿਰਦਤੇਸ਼ਤਤ  ਦਤੇ  ਵਰੀ  ਅਧਰੀਨਿ  ਹਹੈ  ਅਤਤੇ ItzCash  ਅਨਜਹਤੇ

ਹਤਲਤਤਤਤ  ਨਵਅੱਚ ਉਪਭਜਗਤਤ ਲਈ ਕਜਈ ਨਜ਼ਬੰਮਤੇਵਤਰਰੀ ਨਿਹਹੀਂ ਲਮੈਂਦਤ।

7. ItzCash Card Limited ਦਤੇ ਨਨਿਯਮ ਅਤਤੇ ਸ਼ਰਤਤਤ ItzCash ਭਭੁਗਤਤਨਿ ਗਤੇਟਵਤੇਅ ਉਅੱਤਤੇ ਇਸ eWallet ਦਰੀ ਵਰਤਤੋਂ

ਲਈ ਲਤਗਰੂ ਹਜਣਗਰੀਆਤ, ਨਜਵਮ ਸਮਮ-ਸਮਮ ਤਤੇ ਸਬੰਸ਼ਜਧਣ ਕਰੀਤਤ ਜਤਵਤੇ। ਇਸ eWallet ਦਰੀ ਵਰਤਤੋਂ ਉਪਰਜਕਤ ਨਨਿਯਮਤਤ ਅਤਤੇ ਸ਼ਰਤਤਤ

ਦਤ ਸਵਰੀਕਤਰ ਕਰੀਤਤ ਜਤਣਤ ਸ਼ਤਮਲ ਕਰਦਰੀ ਹਹੈ।

8. ItzCash eWallet ਨਸਰਫ਼ ਉਹਨਿਤਤ ਨਵਅਕਤਰੀਆਤ ਦਭੁਆਰਤ ਪਪਤਪਤ ਕਰੀਤਤ ਜਤ ਸਕਦਤ ਹਹੈ ਨਜਹਨਿਤਤ ਨਿਤੇ  18 ਸਤਲ ਜਤਤ ਵਅੱਧ

ਉਮਰ ਪਰੂਰਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹਜਵਤੇ।

9. ItzCash eWallet ਉਹਨਿਤਤ ਵਪਤਰਰੀਆਤ ਵਲਤੋਂ ਮਤਲ ਅਤਤੇ ਸਤੇਵਤਵਤਤ ਦਰੀ ਖਰਰੀਦਤਰਰੀ ਵਅੱਲ ਭਭੁਗਤਤਨਿ ਨਿ ਰੂਬੰ  ਪਪਭਤਵਰੀ ਬਣਤਉਣ

ਲਈ ਔਨਿਲਤਈਨਿ ਟਪਤਤਜਹੈਕਸ਼ਨਿਤਤ ਕਰਨਿ ਲਈ ਵਰਨਤਆ ਜਤ ਸਕਦਤ ਹਹੈ,  ਨਜਹਨਿਤਤ ਦਰੀ ਵਹੈਬਸਤਈਟ ਉਅੱਤਤੇ  ItzCash  ਭਭੁਗਤਤਨਿ

ਗਤੇਟਵਤੇਅ ਦਤ ਏਕਰੀਕਰਣ ਹਹੈ।

10. ItzCash  ਉਸ ਉਤਪਤਦ ਜਤਤ  ਸਤੇਵਤਵਤਤ  ਦਰੀ ਗਭੁਣਵਅੱਤਤ/ਮਤਤਰਤ ਅਤਤੇ  ਕਤਰਜਸ਼ਰੀਲਤਤ ਲਈ ਨਜ਼ਬੰਮਤੇਵਤਰ ਨਿਹਹੀਂ ਹਜਵਤੇਗਤ ਜਜ

eWallet ਨਿਰੂਬੰ  ਵਰਤ ਕਤੇ ਹਤਸਲ ਕਰੀਤਰੀਆਤ ਗਈਆਤ ਹਨਿ। ItzCash ਇਸ eWallet ਨਿਰੂਬੰ  ਵਰਤਣ ਦਭੁਆਰਤ ਹਤਸਲ ਕਰੀਤਤੇ

ਉਤਪਤਦ/ਸਤੇਵਤਵਤਤ ਲਈ ਨਕਸਤੇ ਨਿਭੁਕਸਤਨਿ ਦਤੇ ਨਖਲਤਫ਼ ਕਜਈ ਵਤਰਬੰਟਰੀ ਵਰੀ ਨਿਹਹੀਂ ਨਦਬੰਦਤ। 



11. ItzCash ਮਨਿਜ ਨਿਰੀਤ ਕਰੀਤਤੇ ਵਪਤਰਰੀਆਤ ਦਰੀ ਵਹੈਬਸਤਈਟ ਉਅੱਤਤੇ  eWallet ਦਰੀ ਵਰਤਤੋਂ ਲਈ ਭਭੁਗਤਤਨਿ ਗਤੇਟਵਤੇਅ ਸਤੇਵਤ ਫਰੀਸ

ਦਤ ਖਰਚਤ ਪਤ ਸਕਦਤ ਹਹੈ। ਦਅੱਸਰੀ ਗਈ ਫਰੀਸ ਸਮਮ-ਸਮਮ ਤਤੇ ਲਤਗਰੂ ਹਜਣ ਵਜਤੋਂ ਟਪਤਤਜਹੈਕਸ਼ਨਿ ਦਤੇ ਸਮਮ ਤਤੇ ਭਭੁਗਤਤਨਿ ਗਤੇਟਵਤੇਅ ਪਬੰਨਿਤੇ  ਉਅੱਤਤੇ

ਨਦਖਤਈ ਜਤਵਤੇਗਰੀ।

12. ਇਸ eWallet ਖਤਤਤੇ ਉਅੱਤਤੇ ਨਕਸਤੇ ਖਲਤਸਰੀ, ਜਤਤ ਨਿਕਦ ਕਢਤਉਣ ਦਰੀ ਇਜਤਜ਼ਤ ਨਿਹਹੀਂ ਹਭੁਬੰਦਰੀ।

13. ਰਜਕ ਲਗਤਏ ਮਤਲ/ਸਤੇਵਤਵਤਤ, ਆਤਬੰਕਵਤਦਰੀ ਨਕਨਰਆਵਤਤ ਨਵਅੱਚ ਪਹੈਸਤ ਲਗਤਉਣ, ਕਤਲਤੇ ਪਹੈਸਤੇ ਨਿਰੂਬੰ  ਲਭੁਕਤਉਣ, ਲਤਟਰਰੀ ਨਜਅੱਤਣ

ਦਰੀਆਤ ਸਕਰੀਮਤਤ, ਬਤਰਡਰ ਦਤੇ ਆਰ-ਪਤਰ ਅਤਤੇ/ਜਤਤ ਨਵਦਤੇਲ਼ਰੀ ਮਭੁਦਰਤ ਨਵਅੱਚ ਟਪਤਤਜਹੈਕਸ਼ਨਿਤ ਲਈ ItzCash eWallet ਦਰੀ ਵਰਤਤੋਂ

ਕਰਨਿ ਦਰੀ ਸਖਤ ਮਨਿਤਹਰੀ ਹਹੈ।

14. ItzCash ਸਮਮ-ਸਮਮ ਤਤੇ ਦਅੱਸਤੇ ਮਭੁਤਤਬਕ eWallet ਉਅੱਤਤੇ ਅਨਕਨਰਆਸ਼ਰੀਲ ਖਤਤਤੇ ਦਰੀਆਤ ਫਰੀਸਤਤ ਦਤ ਖਰਚਤ ਪਤ ਸਕਦਤ ਹਹੈ।

15. ਤਭੁਹਤਡਤੇ Itz Cash Wallet ਨਵਅੱਚ ਨਕਸਤੇ ਰਕਮ ਦਤ ਵਹੈਧਤਤ ਦਤੇ 1 ਸਤਲ ਦਤੇ ਅਬੰਦਰ ਵਰਨਤਆ ਜਤਣਤ ਲਤਜ਼ਮਰੀ ਹਹੈ। ਤਭੁਹਤਡਤੇ

ItzCash  Wallet ਨਵਅੱਚ ਕਜਈ ਰਕਮ ਜਜ ਉਪਰ ਦਅੱਸਤੇ ਤਰਰੀਕਤੇ ਨਵਅੱਚ ਵਰਤਰੀ ਨਿਹਹੀਂ ਜਤਤਦਰੀ, Itz Cash ਦਰੀ ਇਅੱਛਤ ਤਤੇ ਵਤਤਝਰੀ

ਰਅੱਖਰੀ ਜਤ ਸਕਦਰੀ ਹਹੈ।   

16. ਉਪਭਜਗਤਤ ਨਜਅੱਤਤੇ  ਇਨਿਤਮ/ਲਤਟਰਰੀ/ਔਫਰਤਤ  ਉਅੱਤਤੇ  ਕਤਲਤਤ/SMS/ਈਮਤੇਲਤਤ  ਵਅੱਲ ਜਵਤਬ ਨਿਹਹੀਂ ਨਦਬੰਦਤ ਨਕਉ ਤਨਕ ਇਹ ਧਜਖਤੇਧੜਰੀ

ਵਤਲਰੀਆਤ ਕਤਲਤਤ/ SMS/ਈਮਤੇਲਤਤ ਹਜ ਸਕਦਰੀਆਤ ਹਨਿ ਅਤਤੇ ਨਕਸਤੇ ਨਿਰੂਬੰ  ਵਰੀ eWallet ਖਤਤਤ ਨਿਬੰ ਬਰ ਅਤਤੇ PIN ਦਤ ਖਭੁਲਤਸਤ ਨਿਤ ਕਰਜ

ਨਕਉ ਤਨਕ ਇਹ eWallet ਖਤਤਤੇ ਨਵਅੱਚ ਪਏ ਪਹੈਨਸਆਤ ਕਰਕਤੇ ਹਜ ਸਕਦਤ ਹਹੈ।  



17. ItzCash eWallet ਦਰੀ ਕਜਈ ਦਭੁਰਵਰਤਤੋਂ ਜਤਤ ਨਨਿਯਮਤਤ ਅਤਤੇ ਸ਼ਰਤਤਤ ਦਤ ਉਲਬੰਘਣ eWallet ਖਤਤਤੇ ਦਤੇ ਬਲਮੌਕ/ਰਅੱਦ ਹਜਣ

ਨਿਰੂਬੰ  ਲਤਗਰੂ ਕਰਤੇਗਤ।

18. ਇਕ ਵਤਰ ਟਪਤਤਜਹੈਕਸ਼ਨਿ ਦਰੀ ਖਰਰੀਦਤਰਰੀ ਲਈ eWallet ਰਅੱਦ ਨਿਹਹੀਂ ਕਰੀਤਤ ਜਤਵਤੇਗਤ। 

19. ਇਸ eWallet ਦਰੀ ਵਰਤਤੋਂ ਨਿਤਲ ਸਬਬੰਧਤ ਨਕਸਤੇ ਟਪਤਤਜਹੈਕਸ਼ਨਿ ਤਤੋਂ ਪਹੈਦਤ ਹਜ ਰਹਤੇ ਕਜਈ ਨਵਵਤਦ ਮਭੁਬੰਬਈ ਕਜਰਟਸ ਦਰੀ ਨਿਵਤੇਕਲਤੇ

ਅਨਧਕਤਰ-ਖਤੇਤਰ ਦਤੇ ਅਧਰੀਨਿ ਹਜਣਗਤੇ।

20. ਇਸ eWallet ਨਿਰੂਬੰ  ਵਰਤ ਕਤੇ ਕਰੀਤਰੀਆਤ ਸਤਰਰੀਆਤ ਟਪਤਤਜਹੈਕਸ਼ਨਿਤਤ ਲਤਗਰੂ ਭਤਰਤਰੀ ਕਤਨਿਰੂਬੰ ਨਿਤਤ ਦਤੇ ਅਧਰੀਨਿ ਹਭੁਬੰਦਰੀਆਤ ਹਨਿ।

21. ਇਸ eWallet ਨਿਤਲ ਜਭੁੜਤੇ ਸਤਰਤੇ ਨਵਵਤਦ Itz Cash Card Limited ਦਭੁਆਰਤ ਇਸ ਦਰੀ ਇਕਮਤਤਰ ਇਅੱਛਤ ਤਤੇ

ਕਰੀਤਤੇ ਜਤਣਗਤੇ ਅਤਤੇ ਇਸ ਨਵਸ਼ਤੇ ਨਵਅੱਚ Itz Cash Card Limited ਦਤ ਫਹੈਸਲਤ ਅਬੰਨਤਮ ਹਜਵਤੇਗਤ।

ਉਪਰਜਕਤ ਨਨਿਯਮ ਅਤਤੇ ਸ਼ਰਤਤਤ ItzCash eWallet ਨਿਰੂਬੰ  ਪਰੂਰਵਲਤੇ ਨਿਜ ਨਟਸ ਦਤੇ ਨਬਨਿਤਤ ਬਦਲਤੇ, ਸਬੰਸ਼ਜਨਧਤ ਕਰੀਤਤੇ ਅਤਤੇ ਸਭੁਧਤਰਤੇ ਜਤ ਸਕਦਤੇ 

ਹਨਿ।

ਕਤਲ ਸਮੈਂਟਰ ਜਤਣਕਤਰਰੀ:

 ਵਧਤੇਰਤੇ ਵਤੇਰਨਵਆਤ ਅਤਤੇ ਪਭੁਅੱਛ-ਨਗਅੱਛ ਲਈ, ਸਤਡਤੇ ਕਤਲ ਸਮੈਂਟਰ ਨਿਬੰ . 022 5112 5757 ਤਤੇ ਕਤਲ ਕਰਜ

 ਤਭੁਸਹੀਂ Itzhelp  ਨਿਰੂਬੰ  <Your  Query/ਤਭੁਹਤਡਤ  ਸਵਤਲ>  57575 ਤਤੇ  SMS ਕਰ  ਸਕਦਤੇ  ਹਜ ਜਤਤ

ਸਤਨਿਰੂਬੰ  help@itzcash.com ਤਤੇ ਈਮਤੇਲ ਕਰ ਸਕਦਤੇ ਹਜ ਜਤਤ ItzCash website ਤਤੇ ਜਤਓ ਅਤਤੇ Help Desk/ਹਹੈਲਪ

ਡਹੈਸਕ ਤਤੇ ਕਨਲਕ ਕਰਜ, ਆਪਣਤੇ ਸਵਤਲ ਅਤਤੇ ਵਤੇਰਵਤੇ ਦਰਜ ਕਰਜ।

mailto:help@itzcash.com
http://www.itzcash.com/



	16. ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਿੱਤੇ ਇਨਾਮ/ਲਾਟਰੀ/ਔਫਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾਂ/SMS/ਈਮੇਲਾਂ ਵੱਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੋਖੇਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ/ SMS/ਈਮੇਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ eWallet ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ PIN ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ eWallet ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

