
महत्तत्तवाच ेनियम व अटी 
 
1. हे इट्झकॅश ईवॉलेट खात े(अर्धबंद प्रीपेड सार्ि ‘ईवॉलेट’) हे एक आभासी 
खाते आहे जे वापरकत्तयाधला इट्झकॅश अधर्दाि मार्ध संकललत केलेल्या सवध 
व्यापार याचं्या या संकेतळांवांवर वापरता येतेे  हे ईवॉलेट खातेे  पेमअट अ ड 
सेटलमअट लसस्ळटम्स अ ॅक्टे 000  आि  त्तया अंतर्धत केलेल्या नियमावलीे 
इशअुन्स अ ड ऑपरेशन्स ऑफ प्रीपेड पेमअट इन्ळुमअट्स इि इंडडया (ररझव्हध 
ब क) डायरेक्शन्से 0009 (‘‘आरबीआय मार्धदशधक सचूिा’’) आि  
आरबीआयिे वेवोवेवी निर्धलमत केलेल्या लार् ूअधर्सचूिा/ निदेश/ सचूिा/ 
मार्धदशधक सचूिा प्रीपडे अधर्दाि सार्ि ेहयांिी शालसत आहेे   
 
2. वापरकत्तयाधिे https://www.itzcash.com/user वर त्तयाच ेिावे मोबाईल 
क्रमाकं आि  ईमेल आयडी िोंद ी पािावर प्रववष्ट करूि िोंद ी कर े 
आवश्यक आहेे 
 
3ेयशळवी िोंद ी झाल्यावरे वापरकत्तयाधला शनू्य लशलकीच ेइट्झकॅश ईवॉलेट 
खाते (खाते अिकु्रमाकं आि  4 अंकी व्यवहार वपि असलेले) लमवत ेआि  
पडताव ी प्रक्रक्रया वापरकत्तयाधला त्तयाच्या या मोबाईलवर आि /क्रकंवा ईमेल 
पत्तत्तयावर पाठवली जातेे 
 
4. वापरकताध इट्झकॅश वल्डध (आयसीडब्लल्य)ू आउटलेटमर्िू देखील लार् ू
िोंद ी शलु्क भरूि िोंद ी करू शकतोे 

 
5. िोंद ीिंतरे ईवॉलेट खात्तयामध्ये रु 10े000 ची लशल्लक मयाधदा एक 
रक्कम को त्तयाही इतर केवायसी तपशीलालंशवाय क्रकंवा कार्दपत्ांलशवाय 
भरली जाऊ शकतेे वापरकताध ईवॉलेट खात ेअद्ययावत करण्याचा पयाधय 
निवडू शकतो ज्यामध्ये नियामक मंडवांिी आि  इट्झकॅशिे वेवोवेवी ललहूि 



ददल्याप्रमा े केवायसी कार्दपत् ेसपुदूध करूि कमाल लशल्लक मयाधदा रु 
1े00े000 पयतं वाढवता येऊ शकतेे  

 
6. ववमोचिे परतफेडे उपयोर् या संदभाधत इट्झकॅश ईवॉलेटचा वापर 
भारतीय ररझवध ब केिे वेवोवेवी घालिू ददलेल्या 
निदेशिािसुार/सचूिांिसुार/मार्धदशधक तत्तत्तवािंसुार/नियमांिसुार असेले 
 
7. इट्झकॅश काडध लललमटेडच ेनियम आि  अटी या इट्झकॅश अधर्दाि 
पद्धतीिे ईवॉलेटच्या या वापरासाठी लार् ूहोतात जे वेवोवेवी सरु्ारले जाऊ 
शकताते या ईवॉलेटच्या या वापरात सदर नियम व अटींचा ळवीकार र्हृीत 
र्रला जातोे 

 
8. इट्झकॅश ईवॉलेट केवव 18 वर्ष ेक्रकंवा त्तयाहूि अधर्क वयाच्या या व्यस्क्तंिा 
लमववता येत े

 
9. इट्झकॅश ईवॉलेट हे उत्तपादिे आि  सेवांची आपल्या संकेतळांवांवर 
इट्झकॅश अधर्दाि पद्धत संकललत केलेल्या व्यापार याकंडूि खरेदी केल्यावर 
अधर्दाि करण्यासाठीच ेऑिलाईि व्यवहार करण्यासाठी वापरले जाऊ शकतेे 
 
10. इट्झकॅश हे ईवॉलेट वापरूि लमववलेल्या उत्तपादिांच्या या क्रकंवा सेवांच्या या 
र्ु वत्ततेसाठी/ संख्येसाठी जबाबदार िसेले इट्झकॅश ईवॉलेट वापरूि 
लमववलेल्या उत्तपादि/सेवांिा को तेही िकुसाि झाल्यास त्तयाबद्दलही वॉरंटी 
देत िाहीे 
 
11. निदेलशत व्यापार यांच्या या वेबसाईटवर ईवॉलेट वापरासाठी इट्झकॅश 
अधर्दाि मार्ध शलु्क आकारू शकतेे ही शलु्के वेवोवेवी लार्ू असतील तशी 
अधर्दाि मार्ध पािावर व्यवहाराच्या या ववेी दशधवली जातीले 
 



12. या ईवॉलेट खात्तयावर को तेही ववमोचि करण्यास क्रकंवा रोख रक्कम 
काढण्यास मिाई आहेे 

 
13. बंदी असलेल्या उत्तपादिांसाठी/सेवांसाठीे अनतरेकी हालचालींिा 
निर्ीपरुवठा करण्यासाठीे कावा पसैा पांढरा करण्यासाठीे लॉटरी 
योजिांसाठीे सीमापललकडच्या या आि /क्रकंवा परकीय चलिामर्ील 
व्यवहारासाठी इट्झकॅश ईवॉलेटचा वापर करण्यास सक्त मिाई आहेे 
 
14. इट्झकॅश हे ईवॉलेटवर अक्रक्रय खात्तयाची शलु्के वेवोवेवी निददधष्ट 
केल्यािसुार आकारू शकतेे 

 
15. हे आभासी खात ेिोंद ीपासिू एका वर्षाधसाठी वरै् राहीले 
 
16. तुमच्या या इट्झ कॅश वॉलेटमर्ील मलू्याचा 1 वर्षाधच्या या वरै्तेदरम्याि 
वापर व्हायला हवाे तमुच्या या इट्झकॅश वॉलेटमर्ील को तेही मलू्य वर 
उद्देशलेल्या पद्धतीत ि वापरले रे्ल्यास त ेजप्त कर े इट्झकॅशच्या या अर्ीि 
राहीले 

 
17. वापरकत्तयांिी बक्षीसे/लॉटरी/ऑफसध स्जंकल्याबद्दल 
कॉल्स/एसएमएस/ईमेल्सिा उत्ततरे देऊ ियेत कार  त ेफसव े
कॉल्स/एसएमएस/ईमेल्स अस ूशकतात आि  त्तयांिी को ालाही ईवॉलेट खाते 
क्रमाकं आि  वपि देऊ िये कार े त्तयामवेु ईवॉलेट खात्तयामध्ये असलेल्या 
रकमेच ेिकुसाि होऊ शकतेे 
18. इट्झकॅश ईवॉलेटचा कुठल्याही प्रकारे र्रैवापर झाल्यास क्रकंवा नियम 
व अटींच ेउ ल्लंघि झाल्यास ईवॉलेट खात ेबंद/रद्द करण्याची कारवाई 
ओढावेले 
 



19. खरेदीसाठी ईवॉलेट एकदा वापरल्याितंर व्यवहार रद्द केला जा ार 
िाहीे 
 
20. ईवॉलटेच्या या वापरासंदभाधतील को त्तयाही व्यवहारातूि उद्भव ारे सवध वाद 
मुंबई न्यायालयांच्या या अिन्यत: न्यायाधर्कार के्षत्ाखाली असतीले 
 
21. हे ईवॉलेट वापरूि करण्यात ये ारे सवध व्यवहार लार्ू भारतीय 
कायद्यांतर्धत केले जातीले 
 
22. या ईवॉलेट संबंर्ातील सवध वाद इट्झकॅश काडध लललमटेडद्वारे त्तयांच्या या 
अिन्य अधर्काराखाली सोडवले जातील आि  या बाबतीतील इट्झकॅश काडध 
लललमटेडचा नि धय अंनतम राहीले 
 
वरील नियम व अटी इट्झकॅश ईवॉलेट वापरकत्तयाधला को तीही पवूधसचूिा ि 
देता बदललेे अद्ययावत केले क्रकंवा सरु्ारले जाऊ शकताते 
 
कॉल सअटर मादहती : 
 
° अधर्क मादहतीसाठी आि  चौकशीसाठी आमच्या या कॉल सअटर क्रमाकंावर 

संपकध  सार् ूशकता 000 6110 5 5  
 

° तुम्ही 5 5 5 या क्रमांकावर Itzhelp <Your Query> असा SMS देखील करू 
शकता क्रकंवा आम्हाला help@itzcash.com येाें ईमेल करू शकता क्रकंवा 
ItzCash website ला भेट देऊ शकता आि  हेल्प डळेकवर स्क्लक करूि 
तुमच्या या शंका आि  तपशील सपुदूध करू शकताे 

 

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

