
ముఖ్యమ ైన నియమనిబంధనలు 

1. ఈ ItzCash eWallet ఖాతా( సెమీ క్లో జ్్డ ప్రపీ్యెిడ్ ఇనుస్టుర ు మ ెంట్ “eWallet”)అనదేి ఒక వర్చువల్ ఖాతా, ItzCash 

ప్ేమ ెంట్ గటే్వే ఇెంటగిేేటెడ్ చేయబడ్్ మర్ుెంట్లు అెందర్ూ కూడా తన వెబ్సెటై్లప్ె ై వినియోగదార్చడ్ు 
ఉపయోగ ెంచుకునేెందుకు అవక్ాశెం కల్పిస్టుత ెంది.  ఈ eWallet ఖాతా ప్ేమ ెంట్ మర యు సటెలి్మ ెంట్ ససి్టరమ్స్ చటరెం 

2007కు లోబడి ఉెంట ెంది మర యు 2009నాటి భార్తదశేెంలో ప్రీ ప్ెయిడ్ ప్మే ెంట్ ఇన్స్టర ుక్షన్ల యొకక జార ీ

మర యు ఆపరేషన్లకు స్టెంబెంధిెంచిన భార్తదశే( ర జర్వ్బాయెంకు)ఆదశేాలు, స్టథూ లెంగా( ‘‘ఆర్వబిఐ మార్గదర్శక్ాలు’’ 
మర యు నియతక్ాలానుసార్ెంగా ఆర్వబిఐ దా్రా చయేబడ్్ నోటఫికి్ేషన్లు/మార్గదర్శక్ాలు/ ఆదశేాలు/ 
మార్గదర్శక్ాలకు అనుగుణెంగా దీని నిబెంధనలు ర్ూప ెందిెంచబడా్ యి.  

2. వినియోగదార్చడ్ు https://www.itzcash.com/userలోని ర జిసేర ుషన్ ప్జేీలో తన ప్రే్చ, మొబ ైల్ నెెంబర్చ, 
ఇమ యిల్ ఐడనిి ఎెంటర్వ చయేడ్ెం దా్రా ర జిస్టరర్వ చసే్టుక్లవాల్ప్ ఉెంట ెంది. 

3. విజయవెంతెంగా ర జిసేర ుషన్ చసే్టుకునన తర్చవాత, వినియోగదార్చడ్ు జీరో బాయలెన్్ ItzCash eWallet ఖాతాను 
ప ెందుతాడ్ు.(ధనీిలో ఖాతా సరర యల్ నెెంబర్చ మర యు 4అెంక్లె లావాదవేీ ప్ని్) ఉెంట ెంది మర యు 
వినియోగదార్చడకి్ి అతని మొబ ైల్ మర యు/లేదా ఇమ యిల్ చిర్చనామాకు వెర ఫకి్ేషన్ పాీససె్ పెంపబడ్ుత ెంది. 

4. అనువర తెంచే ర జిసేర ుషన్ ఫరజులను చెలో్పెంచడ్ెం దా్రా వినియోగదార్చడ్ు ItzCash వర్ల్్(ICW), అవుట్లెట్ దా్రా 
కూడా ర జిస్టరర్వ చసే్టుక్లవచుు.  

5. ర జిసేర ుషన్ చసే్టుకునన తర్చవాత, eWallet ఒక మొతతెంతో లోడ్ చేయబడ్ుత ెంది మర యు ఏదెైనా క్వెెైసి వివరాలు 
లేదా డాకుయమ ెంట్లు స్టబిిట్ చేయకుెండా ర్ూ. 10,000 బాయలెన్్ ల్పమిట్ ఉెంట ెంది. నియెంతణీ మెండ్ల్ప మర యు  
ItzCash దా్రా నియతక్ాలానుసార్ెంగా అభ్యర ూెంచబడే నిర ిషర  క్వెెసైి డాకుయమ ెంట్లను స్టబిిట్ చేయడ్ెం దా్రా 
వినియోగదార్చడ్ు తన eWallet ఖాతాను గర షరెంగా ర్ూ. 1,00,000కు ప్ెెంచుక్లవచుు. 

6. ItzCash eWallet వినియోగెం అనేది ర డ్ెంపషన్, రపీ్మే ెంట్, వినియోగెం మొదలెైన వాటకి్ి స్టెంబెంధిెంచి 

నియతక్ాలానుసార్ెంగా జారీ చేయబడే ఆదశేాలు /స్టథచనలు /నోటఫిిక్షేన్లు /మార్గదర్శక్ాలు /రగెుయలేషన్లకు 
లోబడి ఉెంట ెంది. ఇట వెంటి పర సిూత లోో  ItzCash వినియోగదార్చడిక్ి ఏవిధెంగాను బాధయత వహ ెంచదు.  

7. ItzCash క్ార్్వ యొకక నియమనిబెంధనలు ItzCash గేట్ మీద ఈ eWallet వినియోగ ెంచడ్ెం క్ొర్కు 
అనువర తెంచబడ్వచుు, ఇది నియతక్ాలానుసార్ెంగా స్టవర ెంచబడ్వచుు.  ఈ eWallet  ఉపయోగ ెంచడ్ెం దా్రా 
ప్ేరకకనబడ్్ నియమనిబెంధనలు ఆమోదిెంచబడ్తాయి. 

8. 18 స్టెంవత్రాలు లేదా అెంతకెంటే ఎకుకవ వయస్టు్ ఉనన వయకుత ల దా్రా మాతమీే ItzCash eWallet ప ెందగలర్చ. 
9. తమ వబె్సెైట్లోో  ఇెంటిగేేటడె్ ItzCash ప్మే ెంట్ గటే్వే ఉనన మర్ుెంట్ల నుెంచి గూడ్్ మర యు స్టరీ్స్టులను 

క్ొనుగోలు చయేడానిక్ి స్టమర్ూవెంతెంగా చెలో్పెంపులు జర్పడానిక్ి ఆన్లెైన్ లావాదవేీల క్ొర్కు ItzCash eWalletని 

ఉపయోగ ెంచవచుు. 



10. eWallet ఉపయోగ ెంచడ్ెం దా్రా ప ీ డ్కుర  లేదా సవేల యొకక నాణయత/పర మాణెం మర యు ఫెంక్షనాల్పటీ క్ొర్కు 
ItzCash ఏవిధెంగానథ బాధయత వహ ెంచదు.  eWallet ఉపయోగ ెంచడ్ెం దా్రా ఉపయోగ ెంచుకునే ఏదెనైా 
ప ీ డ్కుర /స్టరీ్స్టుల యొకక ఏదెనైా డాయమజేీలకు ItzCash ఎలాెంటి వారెెంటనీి ఇవ్దు.  

11. నిరాి ర త వినియోగదార్చలు తమ వబె్సెైట్ల మీద eWallet ఉపయోగ ెంచుక్లవడ్ెం క్ొర్కుItzCash ప్ేమ ెంట్ గటే్వ ే

స్టరీ్స్ ఫరజులను వస్టథలు చయేవచుు.  నియతక్ాలానుసార్ెంగా వర తెంచేబడే ఫరజులు ప్మే ెంట్ గటే్వే ప్జేీ మీద 

పదీర శెంచబడ్తాయి.  

12. ఈ eWallet ఖాతా నుెంచి ఎలాెంటి ర డ్ెంపషన్ లేదా క్ాయష్ విత్డాీలకు అనుమతెంచబదు. 
13. ItzCash eWallet ఉపయోగ ెంచి నిషేధిెంచబడ్్ గూడ్్/సవేలు, ఉగేవాద క్ార్యకలాపాలకు ఆర ూక సాయెం చేయడ్ెం, 

మనీ లాెండ్ర ెంగ్, లాటరీ వినినెంగ్ పథక్ాలు, సరమాెంతర్ మర యు/లేదా విదశేీ కరెనీ్లో లావాదేవీలు చయేడ్ెం 

పూర తగా నిషేధిెంచబడిెంది. 
14. నియతక్ాలానుసార్ెంగా ItzCash, eWalletప్ెై నిషిరియాతిక ఖాతాఫరజులను వస్టథలు చేయవచుు. 

15. ర జిసేర ుషన్ చసే్టుకునన తదేీ నుెంచి ఒక స్టెంవత్ర్క్ాలెం పాట  వర్చువల్ ఖాతా చెలుో బాట  అవుత ెంది.  
16. Bw ItzCash eWalletలో ఉనన డ్బుును 1 స్టెంవత్ర్ెంలోగా ఉపయోగ ెంచుక్లవాల్ప,ItzCash eWalletలో ఉనన 

డ్బుును ప్ెనై ప్ేరకకనన రతీలో వినియోగ ెంచినటోయితే, ItzCash యొకక విచక్షణ మరే్కు ఆ డ్బుును జపుత  
చేయవచుు.  

17. వినియోగదార్చడ్ు ప్ెైజైులు/లాటరలీు/ఆఫర్వలప్ెై  అెందుకునే క్ాల్్/ఎస్ఎమ్సఎస్/మ యిల్్కు పతీస్టిెందిెంచరాదు. 
eWallet ఖాతా నెెంబర్చ మర యు ప్ని్ నెెంబర్చను ఎవర క్ి వలోెడిెంచరాదు, దీని వలో  eWallet ఖాతాలో ఉెండే డ్బుును 
పో గకట ర కునే పమీాదెం ఉెంది. 

18. ItzCash eWallet యొకక ఏదెైనా దుర ్నియోగెం లేదా నియమనిబెంధనల యొకక ఉలోెంఘన జర గ నటోయిత ే

eWallet ఖాతా బాో క్ చేయడ్ెం లేదా ర్దుు  చేయడ్ెం జర్చగుత ెంది. 
19. క్ొనుగోలు చయేడ్ెం క్ొర్కు eWalletని ఒకకసార  ఉపయోగ ెంచిన తర్చవాత ఆ లావాదవేీని ర్దుు  చేయలేర్చ. 
20. ఈ eWallet ఉపయోగ ెంచడ్ెం వలో చోట  చసే్టుకునే ఏదెనైా వివాదాలు ముెంబ ై క్లర్చర ల యొకక పతీేయక నాయయపర ధకి్ ి

లోబడి ఉెంటాయి. 

21. ఈ eWallet వాలెట్ ఉపయోగ ెంచి చయేబడే అనిన లావాదవేీలు కూడా అనువర తెంచబడే భార్తీయ చటార లకు లోబడ ి

ఉెంట ెంద.ి 

22. ఈ eWallet ఫల్పతెంగా చోట  చేస్టుకునే అనిన ర్క్ాల వివాదాలు కూడా ItzCash క్ార్్వ ల్పమిటెడ్ తన యొకక పూర త 
విచక్షణ మేర్కు పర షకర స్టుత ెంది మర యు దీనిక్ి స్టెంబెంధిెంచి ItzCash క్ార్్వ ల్పమిటెడ్దే త ది నిర్ణయెం. 

ప్ెైన ప్ేరకకనన నియమనిబెంధనలు ItzCash eWallet వినియోగదార్చల యొకక మార్చిచేర్చిలు మర యు స్టవర్ణలకు 
లోబడి ఉెంట ెంది. 
క్ాల్ సెెంటర్వ స్టమాచార్ెం: 



 తదుపర  వివరాలు మర యు విచార్ణలకు మా క్ాల్ సెెంటర్వ నెెంబర్చ. 022 6112 5757కు లోబడి ఉెంట ెంది. 
 మీర్చ Itzhelp <మీ స్టెందేహెం> 57575కు ఎస్ఎమ్సఎస్ పెంపవచుు లేదా help@itzcash.comవదు  ఇమ యిల్ 

పెంపవచుు లేదా ItzCash వబె్సెైట స్టెందర శెంచవచుు మర యు హలె్ి డెస్క మీద క్ిోక్ చేయెండి, మీ క్ెవ్రలీు 
మర యు వివరాలను స్టబిిట్ చయేెండి. 

 

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

