ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਐਕਟ, 2000, ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੋਧ� ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ
ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਿਨਯਮ� ਿਵਚ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਿਰਕਾਰਡ� ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸੋਧ� ਦੀਆਂ
ਿਵਵਸਥਾਵ� ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਿਰਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਿਰਕਾਰਡ ਕੰ ਿਪਟਰ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਿਕਸੇ ਭੌਿਤਕ ਜ� ਿਡਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ।
ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਯਾਨੀ ਿਕ HTTP://paulpay.in ਤੇ ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ ਜ�
ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਯਾਨੀ ਪਾਲਪੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤ� (ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਮੂਿਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਸਾਡਾ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ" ਵਜ� ਜਾਿਣਆ
ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� (ਿਨਯਮ�) ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਸੰ ਦਰਭ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ
ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵ� ਿਵਚਕਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ("ਤੁਸ�", "ਤੁਹਾਡਾ", "ਤੁਹਾਡਾ" ਜ�
"ਉਪਭੋਗਤਾ" ਿਜਵ� ਪ�ਸੰਗ ਲੋ ੜ�ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਪਾਲ ਮਰਚ�ਟਸ ਫਾਈਨ�ਸ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਿਲਮਿਟਡ, ਕੰ ਪਨੀ ਐਕਟ, 1956
ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਰਿਜਸਟਰਡ ਦਫਤਰ ਗਰਾ�ਡ ਫਲੋ ਰ, ਐਸਸੀਓ 829-830, ਸੈਕਟਰ 22ਏ, ਚੰ ਡੀਗੜ�-160022 ਿਵਖੇ ਹੈ ("ਕੰ ਪਨੀ", "ਸਾਡੇ", "ਸਾਡੀ" ਜ� "ਅਸ�" ਿਜਵ� ਪ�ਸੰਗ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ)।
ਸੇਵਾਵ� ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ, ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਜ� ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਨੂੰ ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਪੜ�ੋ (ਹੇਠ� ਪ�ਭਾਿਸ਼ਤ) ਇਹ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ
("ਸਮਝੌਤਾ")। ਤੁਸ� ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਅਤੇ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਹੇਠ� ਿਦਤੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਪੜ� ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ� ਇਨ��
ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹੋ ਜ� ਇਨ�� ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਨਾਲ ਬੰ ਨ�ਣਾ ਨਹ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਸੇਵਾਵ�
ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ / ਜ� ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾਵ� ਲੈ ਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
1.

ਕੰ ਪਨੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਇਨ�� ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਨੂੰ https://paulpay.in/ ("ਪਾਲਪੇ ਸਾਈਟ") 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ
ਵਰਜ਼ਨ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ। ਿਨਯਮ� ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸੰ ਸਕਰਣ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤ�
ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪਡੇਟ / ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਇਨ�� ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਿਟੰ ਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਲਪੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਰੰ ਤਰ ਵਰਤ� ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਕ ਤੁਸ� ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤ� ਜ� ਇਹਨ� ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਹਟਾਉਣ, ਸੋਧ ਆਿਦ ਸਮੇਤ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਸਿਹਮਤ ਹੋ। ਿਜੰ ਨਾ ਿਚਰ ਤੁਸ� ਇਨ�� ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਨ ਵਾਿਲਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ�� ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇਕ ਿਨਜੀ, ਗੈਰ-ਿਨਵੇਕਲਾ, ਗੈਰਟ��ਸਫਰਯੋਗ, ਸੀਮਤ ਅਿਧਕਾਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹ�।

2.

ਤੁਸ� ਪਾਲਪੇ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਬੰ ਦ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋ (ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲ-ਪੇ ਵੈਬਸਾਈਟ www.paulpay.in ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਿਲਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱ ਕ
ਸੀਿਮਤ ਨਹ�)।

3.

ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ:
3.1.

"ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ" ਇੱਕ ਅਰਧ-ਬੰ ਦ (ਸੇਮੀ ਕਲੋ ਜਡ) ਪ�ੀਪੇਡ ਉਪਕਰਣ, ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
ਦੁਆਰਾ ਪ�ਵਾਿਨਤ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਪ�ਮਾਣ ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲ ਮਰਚ�ਟਸ ਫਾਈਨ�ਸ ਪ�ਾਈਵੇਟ
ਿਲਮਿਟਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਿਡਜੀਟਲ ਵਾਿਲਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ।

3.2.

ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ ਸਾਡੇ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਯਾਨੀ ਪਾਲਪੇ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ https://paulpay.in/ ਤੇ ਜ�
ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਵਪਾਰੀ ਐਪ, ਵੈਬਸਾਈਟ, ਭੌਿਤਕ ਸਟੋਰ ਜ� ਪਾਲਪੇ ਨ�ਟਵਰਕ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈਆ
ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਆਨਲਾਈਨ ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ� ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਭੁਗਤਾਨ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।

3.3.

ਤੁਸ� ਕ�ੈਿਡਟ / ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ, ਨ��ਟ ਬ�ਿਕੰ ਗ ਜ� ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� 'ਤੇ ਲੋ ਡ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਵਰਤ�
ਕਰਿਦਆਂ ਵਾਿਲਟ ਿਵਚ ਬੈਲ�ਸ ਜੋੜ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਰੀਚਾਰਜ / ਿਬੱ ਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਇਨ-ਐਪ ਸ਼�ੇਣੀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਅਸ� ਕਈ ਬ�ਕ� ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਹੱ ਲ
ਨੂੰ ਸਮਰੱ ਥ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਆਰੀ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਿਮਆਰ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

4.

ਯੋਗਤਾ
4.1.

ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

4.2.

18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਬਾਲਗ� ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

4.3.

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਕਾ�ਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜ� ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤ� ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ� ਿਬਨ�
ਤੁਹਾਡੇ ਨ�ਿਟਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ,
ਕਲਿਪਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਹ� ਜ� ਅਧੂਰੀ ਹੈ ।

4.4.

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਇਸ ਸਮ� ਗਾਹਕ� ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਿਟਵ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ
ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

5.

ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ
5.1.

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਪੈਕਟ�ਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਪੇ ਐਪ, ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜ� ਸਾਡੀ
ਸ਼ਾਖਾਵ� ਅਤੇ ਏਜੰ ਟ� ਦੇ ਸਥਾਨ' ਤੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
/ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵੇਰਿਵਆਂ / ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮ� ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਅਤੇ / ਜ� ਪੁਰਾਣੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਕੇਵਾਈਸੀ

ਵੇਰਿਵਆਂ / ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦਾ ਸੰ ਗ�ਿਹ, ਤਸਦੀਕ, ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੱ ਖ ਰਖਾਵ ਇੱਕ ਿਨਰੰ ਤਰ ਪ�ਿਕਿਰਆ
ਹੈ। ਕੰ ਪਨੀ ਕੋਲ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੰ ਪਨੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਵਾਈਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5.2.

ਪਾਲਪੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਪਾਲਪੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤ�
ਪਾਲਪੇ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ' ਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਾਲਪੇ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਡਵਾਈਸ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਪੇ ਖਾਤੇ
'ਤੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸ� ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪੈਲਪੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ
ਪਾਲਪੇ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ।

6.

ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ ਅਲਰਟ / ਈ-ਮੇਲ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ

ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
7.

ਤੁਸ� ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਕ ਜੇ ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ ਭੇਜਦੇ ਹ� ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ
ਿਕ�ਿਕ ਫਾਈਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਗਲਤ ਹੈ ਜ� ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬਲੌ ਕ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ, ਜ� ਤੁਸ� ਐਸਐਮਐਸ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੋ, ਤ� ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਅਸੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਰ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਸਪੈਮ ਿਫਲਟਰ
ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ ਪਰਕ� ਿਵੱ ਚ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਨਾ ਹੋਏ ਪ�ੇਸ਼ਕ� ਤ� ਐਸਐਮਐਸ ਨੂੰ ਬਲੌ ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ� ਮੁੜਵਾਪਸ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਿਕ ਪਾਲਪੇ ਐਸਐਮਐਸ ਨੂੰ' ਸਪੈਮ ' ਨਹ�
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਜ� ਿਨਸ਼ਾਨਬੱ ਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਪਾਲਪੇ ਐਸਐਮਐਸ ਉਹ ਸੰ ਚਾਰ ਜੋ ਅਸ�
ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹ�, ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੋ।

8.

ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਢਲੀ(ਪ�ਾਇਮਰੀ) ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱ ਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ
ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਸ� ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਕ ਜੇ ਅਸ�
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਸੰ ਚਾਰ ਭੇਜਦੇ ਹ� ਪਰ ਤੁਸ� ਇਸਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਿਕ�ਿਕ ਫਾਈਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਮੁਢਲਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬਲੌ ਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜ� ਤੁਸ�
ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਸੰ ਚਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੋ, ਤ� ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਰ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸ� ਕੋਈ ਸਪੈਮ ਿਫਲਟਰ
ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਬੁੱ ਕ ਿਵਚ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ�ੇਸ਼ਕ� ਤ� ਈਮੇਲ� ਨੂੰ ਬਲੌ ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜ� ਮੁੜ-ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈ�ਸ ਬੁੱ ਕ ਿਵਚ ਪੈਲਪੇ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਜੋ ਸੰ ਚਾਰ

ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ�ਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ।ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਪਾਲਪੇ ਐਪ ਿਵੱ ਚ
ਲੌ ਗ ਇਨ ਕਰਕੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

9.

ਉਪਕਰਣ (ਿਡਵਾਈਸ) ਜਾਣਕਾਰੀ
9.1.

ਉਹ ਿਡਵਾਈਸ (ਸਮਾਰਟਫੋਨ) ਿਜਸ 'ਤੇ ਤੁਸ� ਪਾਲਪੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟ�ੀਕਰਣ
ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜਸਟਰਡ ਉਪਕਰਣ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਟੋਰ
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦ� ਤੁਸ� ਪਾਲਪੇ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਵੱ ਖਰੇ ਿਡਵਾਈਸ ਤ� ਆਪਣੇ ਪਾਲਪੇ ਖਾਤੇ
ਿਵੱ ਚ ਲੌ ਗ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਪੇ ਵਲ� ਨਵ� ਉਪਕਰਣ ਤ� ਐਸਐਮਐਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਨਵ� ਉਪਕਰਣ ਰਿਜਸਟਰਡ ਉਪਕਰਣ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

10.

ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਿਕਸੇ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਵਰਤ� ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ,
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾਵ� ਈ-ਮੇਲ ਐਡਰੈ�ਸ care@paulfincap.com'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜ� ਸਾਨੂੰ 1800
137 1333 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

11.

ਗੋਪਨੀਯਤਾ (ਪਰਾਈਵੇਸੀ)
11.1.

ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਦੇ ਹ�, ਰੱ ਖਦੇ ਹ�, ਵਰਤਦੇ
ਹ� ਅਤੇ ਟ��ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹ�। ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸ� ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ
ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਸਮਝਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਕ, ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ, ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ
ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟਾ ਸਾਡੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਜ� ਭਾਈਵਾਲ� ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

11.2.

ਪਾਲਪੇ ਿਰਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ https://paulpay.in/privacypolicy ਲਈ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਿਲੰਕ ਦਾ
ਹਵਾਲਾ ਲਓ।

12.

ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
12.1.

ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ
12.1.1.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

12.2.

ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨਾਮ( ਯੂਜ਼ਰ ਨ�ਮ ) ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ
12.2.1.

ਯੂਜ਼ਰ ਨ�ਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈ�ਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਿਵਲੱਖਣ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ�
ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨ�ਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ, ਿਨਰਧਾਰਤ ਜ�
ਵਰਤ� ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਸ� ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨ�ਮ ਅਤੇ
ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ (ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ, "ਮਲਟੀਪਲ
ਵਰਤ�")ਪਾਲਪੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ
ਵਰਤ� ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਤੁਹਾਣੁ ਪਾਲਪੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਪਾਲਪੇ
ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਨ�ਮ ਜ� ਪਾਸਵਰਡ ਜ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਿਕਸੇ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਵਰਤ� ਬਾਰੇ ਪਾਲਪੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰੋਗ।ੇ
ਤੁਸ� ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਸ ਭਾਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ
ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪਾਲਪੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ।

12.3.

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ ਿਕ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਕੰ ਿਪਉਟਰ ਿਡਵਾਈਸ
ਜ� ਹੋਰ ਿਡਵਾਈਸ ਨੂੰ ਪਾਲਪੇ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਪਹੁੰ ਚ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਰੱ ਿਖਆ ਗਈਆ ਹੈ।

12.4.

ਤੁਸ� ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗ:ੇ
12.4.1.

ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਪੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨ�ਮ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਓਟੀਪੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ।

12.4.2.

ਿਕਸੇ ਪ�ਮਾਣ ਪੱ ਤਰ� ਜ� / ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ ਿਜਸਦਾ ਉਪਯੋਗ
ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

12.4.3.

ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨ�ਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ।

12.4.4.

ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨ�ਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਜ� ਦੁਰਵਰਤ� ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇਆਂ ਲਈ ।

12.4.5.

ਉਪਰੋਕਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ�ਮਾਣ ਪੱ ਤਰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ - ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈਬ�ਕ ਤ� ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਪੇ ਆਿਦ ਸ�ਝਾ ਕਰਨਾ ।

12.4.6.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਲਪੇ ਨੂੰ
ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਪਾਲਪੇ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਜੰ ਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ� ਲਗੇਗਾ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱ ਧ ਜਾਵੇਗਾ।

13.

ਵਾਿਲਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ

13.1.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਲੋ ੜ�ਦੇ ਫੰ ਡ� ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

13.2.

ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤ�, ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋਗ।ੇ

13.3.

ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ
ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਉਸੇ ਉਪਕਰਣ ਤੇ ਆਟੋ-ਪ�ਮਾਣੀਕਰਣ
ਕਰਕੇ ਵਾਿਲਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ� ਕਾਰਨ ਗੁਆਚਣਾ / ਚੋਰੀ / ਜ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ��
ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

14.

ਗਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ
14.1.

ਤੁਸ� ਇਥੇ ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ ਨੂੰ ਉਨ�� ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਿਵਚ ਰਿਜਸਟਰੀਕਰਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ
ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਦੁਆਰਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ, ਪੂਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤਰ�� ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ
ਜ� ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਿਗਆ ਹੈ, ਜ� ਿਜਵ� ਿਕ ਉਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ (i) ਕਾਨੂੰਨੀ
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜ� (ii) ਇਨ�� ਸ਼ਰਤ� ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ।

15.

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੁੱ ਦੇ:
15.1.

ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ,
ਪਾਲਪੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਹ� ਲ� ਦੀ, ਅਤੇ ਪਾਲਪੇ ਦੇ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਤ� ਬਾਹਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੁੱ ਿਦਆਂ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ�
ਹੋਵੇਗੀ ।

16.

ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਣ ਸ਼ਰਤ�
16.1.

ਰਿਜਸਟਰੀਕਰਣ ਦੇ ਸਮ� ਜ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੂੰ ਜਮ�ਾ ਕਰਨ'
ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੇਵਾਈਸੀ ਖਾਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

16.2.

ਤੁਸ� ਨ�ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਵਾਿਲਟ ਤ� ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੈ। ਇੱਕ ਐਕਿਟਵ ਵਾਿਲਟ
ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਸਰਫ ਚੀਜ਼� / ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

16.3.

ਵਾਿਲਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

16.4.

ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ ਿਸਰਫ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਸਰਹੱ ਦ ਪਾਰ ਲੈ ਣਦੇਣ(ਕਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ�) ਲਈ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

16.5.

ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ ਨੂੰ ਉਪਹਾਰ ਦੇ ਉਪਕਰਣ� ਵਜ� ਨਹ� ਵਰਿਤਆ ਜਾਏਗਾ।

16.6.

ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ ਸੁਭਾਅ ਿਵੱ ਚ ਮੁੜ ਲੋ ਡ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਹਨ।

16.7.

ਪੀਪੀਜ਼ ਦੀ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਲੋ ਿਡੰ ਗ / ਰੀਲੋ ਿਡੰ ਗ ਇੱਕ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਡੈਿਬਟ ਦੁਆਰਾ, ਕ�ੈਿਡਟ ਅਤੇ
ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ� ਦੁਆਰਾ, ਨਕਦ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

16.8.

ਸਰਹੱ ਦ ਪਾਰ ਦੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਿਲਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ।

16.9.

ਵਾਿਲਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� 24 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵਾਿਲਟ ਪੂਰੇ
ਕੇਵਾਈਸੀ, ਸੈਮੀ-ਕਲੋ ਜਡ ਵਾਿਲਟ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਿਵਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਣ ਤੇ ਅਿਜਹੇ
ਵਾਿਲਟ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਕ�ੈਿਡਟ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ।ਹਾਲ�ਿਕ, ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਵਾਿਲਟ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਬੈਲੰਸ
ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੋਵੇਗੀ।

16.10.

ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ ਿਸਰਫ ਚੀਜ਼� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਿਜਹੇ ਪੀਪੀਜ਼ ਤ� ਬ�ਕ
ਖਾਿਤਆਂ ਅਤੇ ਉਸੇ / ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਪੀਪੀਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਫੰ ਡ ਟ��ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ�
ਹੋਵੇਗੀ।

16.11.

ਪਾਲਪੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੀਪੀਜ਼ (ਸਿਹ-ਬ��ਡ ਵਾਲੇ ਪੀਪੀਸ ਸਮੇਤ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ
ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਿਹਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

16.12.

ਿਕਸੇ ਸਮਰੱ ਥ ਅਥਾਰਟੀ, ਕਾਨੂੰਨ�, ਅਦਾਲਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਜਾਰੀ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� /
ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨ� ਸੀਮਾਵ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਿਬਨ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ
ਿਵਵੇਕ' ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

16.13.

ਕੰ ਪਨੀ ਆਪਣੇ ਇਕਲੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਸ਼ਰਤ�, ਸਾਈਟ (https://paulpay.in) ਅਤੇ
ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ� ਨੂੰ ਸੋਧਣ, ਬਦਲਣ ਅਤੇ / ਜ� ਬੰ ਦ ਕਰਨ (ਸਮੂਿਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਤਬਦੀਲੀਆਂ") ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨਵ� ਤਬਦੀਲੀ ਜ� ਸੋਧ
ਲਈ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਜ�ਚ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਿਨਰੰ ਤਰ ਵਰਤ� ਨੂੰ
ਅਿਜਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੀਿਕ�ਤੀ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।

17.

ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
17.1.

ਪੀਪੀਆਈ ਲਈ ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਆਿਗਆ ਆਰਬੀਆਈ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ
ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਜਾਰੀ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� /

ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ� ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਨ�� ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਅਖਿਤਆਰੀ
'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲ� ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
17.2.

ਵਾਿਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ
ਪੂਰੀ ਪਹੁੰ ਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ।

17.3.

"ਕੇਵਾਈਸੀ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਆਪਣੇ ਗ�ਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ“ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ� ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਗਾਹਕ
ਤ� ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ ਲਈ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇ ਅਤੇ
/ ਜ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨ�ਜੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
।

17.4.

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ / ਜ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਅੰ ਤਰ ਹੈ ਤ� ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਸੇਵਾਵ� ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ / ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।

17.5.

ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਬੰ ਨ� ਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ�, ਿਕਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ� ਿਨਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼
ਲਈ ਇਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

17.6.

ਜੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਿਲਟ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ
ਦਰਜ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹ� ਖ�ਦੀ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ ਨੂੰ ਉਦ� ਤਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਤੁਸ� ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ ਨਹ� ਿਦੰ ਦੇ।

18.

ਵਾਿਲਟ ਚਾਰਜਸ
18.1.

ਤੁਸ� ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸੇਵਾ ਖਰਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ
ਿਜਸ ਤਰ�� ਅਿਜਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਜਦ� ਿਕ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱ ਚ, ਕੋਈ ਵੀ
ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੇ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ
ਪਿਹਲ� ਹੀ ਦੱ ਸ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

18.2.

ਕੰ ਪਨੀ ਆਪਣੇ ਅਖਿਤਆਰੀ 'ਤੇ, ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਪਿਹਲ� ਦੱ ਸੇ ਿਬਨ� ਸੇਵਾ ਚਾਰਜਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋਧ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ� ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

18.3.

ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਵਰਤੀ
ਜ�ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ ਿਵਚ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡੈਿਬਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ।

18.4.

ਅਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼� ਅਤੇ / ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਤਰੱ ਕੀ ਜ� ਵਾਰੰ ਟੀ ਨਹ� ਿਦੰ ਦੇ ਹ� ਜੋ ਪਾਲਪੇ
ਵਾਿਲਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ� ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

18.5.

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਕਮ' ਤੇ ਜ� ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।

18.6.

ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ� ਲਈ ਫੰ ਡ� ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਪਨੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਿਲਟ ਿਵਚ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ।

19.

ਵੈਧਤਾ
19.1.

ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ ਐਕਿਟਵ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਜ� ਆਖਰੀ ਵਾਿਲਟ ਲੋ ਡ ਦੇ ਸਮ�
ਤ� ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਹੋਵੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

19.2.

ਧਾਰਾ 19.1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਿਨਰੰ ਤਰ ਅਵਧੀ ਲਈ ਵਾਿਲਟ ਇਨਐਕਿਟਵ ਹੈ ਜ� ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ, ਤ� ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਿਦਆਂ ਵਾਿਲਟ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੰ ਪਨੀ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਵਾਿਲਟ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜ�
ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 45 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਐਸਐਮਐਸ / ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੀਪੀਆਈ ਧਾਰਕ
ਜ� ਤ� ਬਣਦੇ ਿਮਹਨਤਾਨ� ਤ� ਬਾਅਦ ਵਾਿਲਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਿਟਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਸਾਡੇ ਗ�ਾਹਕ
ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਅਰਥਾਤ Care@paulfincap.com ਤੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬ�ਕ ਖਾਿਤਆਂ
ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

19.3.

ਸਾਰੇ ਪੀਪੀਆਈ ਧਾਰਕ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਾਿਲਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤ� ਜ� ਵਾਿਲਟ ਨੂੰ
ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਆਪਣੇ ਬ�ਕ ਖਾਿਤਆਂ ਿਵਚ ਮੁੜ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਮੁੜ-ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੇਰਿਵਆਂ ਅਤੇ ਆਈਡੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ�ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਪੀਆਈ
ਧਾਰਕ ਤ� ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।

20.

ਗੁਪਤਤਾ
20.1.

ਤੁਸ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਕ ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ,
ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ� ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰ ਚਾਰ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ
ਦੀਆਂ ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ� / ਿਨਰਦੇਸ਼� ਆਿਦ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਵਾਿਨਤ ਅਿਧਕਾਰ ਪ�ਮਾਣ ਪੱ ਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ
ਅਧੀਨ ਹੈ।

21.

ਬੌਿਧਕ ਸੰ ਪਤੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ

21.1.

ਅਸ�, ਜ� ਸਾਡੇ ਲਾਇਸੰ ਸਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਹੱ ਕ, ਿਸਰਲੇ ਖ ਅਤੇ ਇੰਟਰੇਸਟ, ਸਮੇਤ,ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ,
ਟ�ੇਡਮਾਰਕ, ਪੇਟ�ਟ, ਟ�ੇਡ ਸੀਕ�ੇਟ ਜ� ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਅਿਧਕਾਰ ("ਆਈਪੀ ਰਾਈਟਸ"), ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ
ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ, ਵਰਤ� ਡਾਟਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹ�। ਤੁਸ� ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਜ� ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਸਾਈਟ, ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਜ� ਆਈਪੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ

ਸਾਈਟ, ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਜ� ਆਈਪੀ

ਅਿਧਕਾਰ� ਨੂੰ ਿਰਪ�ੋਡਉਸ , ਵੰ ਡ, ਸੰ ਚਾਰ, ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ, ਪਿਰਵਰਤਨ, ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ, ਜ� ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ,
ਜ� ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਜ� ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਡੀਕਮਪਾਈਲ, ਿਡਸਸੈਸੇਬਲ, ਜ� ਸਰੋਤ ਕੋਡ
ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹ� ਕਰੋਗੇ । ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਾਲ ਮਰਚ�ਟਸ ਫਾਈਨ�ਸ ਪ�ਾਈਵੇਟ
ਿਲਮਿਟਡ ਹਨ। ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਵਰਤ� ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਪਾਲ ਮਰਚ�ਟਸ ਫਾਈਨ�ਸ
ਪ�ਾਈਵੇਟ ਿਲਮਿਟਡ ਕੋਲ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਖਵ� ਹਨ।

22.

ਬੇਦਾਅਵਾ
22.1.

ਅਸ� ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ, ਕੋਈ ਗਰੰ ਟੀ
ਨਹ�, ਸਪਸ਼ਟ ਜ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹ�। ਅਸ� ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੈਰ-ਉਲੰਘਣਾ, ਵਪਾਰਕਤਾ
ਅਤੇ ਿਫੱ ਟਨ��ਸ ਦੀਆਂ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਵਾਰੰ ਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹ�।ਅਸ� ਸਾਈਟ 'ਤੇ
ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ� ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਿਜਵ� ਿਕ ," ਿਜਵ� ਹੈ ","
ਸਾਰੇ ਨੁਕਸ� ਦੇ ਨਾਲ "ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹ�।ਅਸ� ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਗਰੰ ਟੀ ਨਹ� ਿਦੰ ਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਾਈਟ ਜ�
ਸਬੰ ਧਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ� ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਜੋ ਸਾਈਟ ਤੇ ਿਦਖਾਈਆਂ ਜ� ਵਰਤੀਆਂ ਜ�
ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ�, ਜ� ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਸਮ� ਤੇ ਿਨਰਿਵਘਨ, ਗਲਤੀਮੁਕਤ, ਉਪਲਬਧ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਸਮ� ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ, ਜ� ਇਹ ਿਕ ਕੋਈ ਜਾਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆਂ।ਅਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹ� ਜੋ ਿਪਛਲੇ ਸਮ�
ਤ� ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ।ਅਸ� ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਨ�ਿਟਸ
ਦੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਰਾਖਵ� ਰੱ ਖਦੇ ਹ�।

23.

ਵਾਰੰ ਟੀ ਤ� ਬਾਹਰ (ਐਕਸਕਲੁਜਨ)
23.1.

ਤੁਸ� ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਕ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤ� ਇਕੋ-ਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ
ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸੇਵਾਵ� "ਿਜਵ� ਹੈ" ਅਤੇ "ਉਪਲਬਧ ਹਨ" ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ, ਪਾਲਪੇ
ਵਾਿਲਟ, ਇਸਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਇਸ�ਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ�ਸਤੁਤ
ਨਹ� ਕਰਦੇ ਜ� ਇਸਦੀ ਗਰੰ ਟੀ ਨਹ� ਿਦੰ ਦੇ :

23.1.1.

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ,

23.1.2.

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਿਨਰਿਵਘਨ, ਸਮ� ਿਸਰ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜ� ਗਲਤੀ ਤ� ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ,

23.1.3.

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਹੀ ਜ� ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ

23.1.4.

ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਜ�
ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਿਵਚ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

23.2.

ਤੁਸ� ਮੰ ਨਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੰ ਪਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਯੋਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਟ
ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ� ਲਈ ਦਰ�, ਗੁਣਵਤਾ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਹੈ। ਤੁਸ� ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਕ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ
ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੋ ਇਕ ਜੋਖਮ' ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੇ
ਉਤਪਾਦ� ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅੰ ਤਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਠਿਹਰਾਓਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਜ� ਇੰਟਰਨ�ਟ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਏ, ਸਲਾਹ, ਸੇਵਾਵ�, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ, ਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਾ
ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰੋ।

23.3.

ਹਰਜਾਨਾ
ਤੁਸ� ਕੰ ਪਨੀ ਅਤੇ / ਜ� ਸਬੰ ਧਤ ਿਧਰ� ,ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਿਵਆਂ, ਨੁਕਸਾਨ�, ਘਾਿਟਆਂ , ਅਤੇ
ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਕੀਮਤ� ਅਤੇ ਖਰਿਚਆਂ, ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ� ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਖਰਿਚਆਂ, ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜ� ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਜ� ਦੁਰਵਰਤ� ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ
ਨਹ�,ਇਹਨ� ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ, ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ�ਸਤੁਤੀਆਂ, ਵਾਰੰ ਟੀਆਂ, ਅਤੇ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ।

24.

ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ
24.1.

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾ ਤ� ਪਾਲ ਮਰਚ�ਟਸ ਫਾਈਨ�ਸ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਿਲਮਿਟਡ, ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ, ਸਹਾਇਕ, ਅਿਧਕਾਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ� ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰ ਧਤ
ਿਧਰ ਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜ� ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੀ ਿਕਸੇ ਅਿਸੱ ਧੇ, ਘਟਨਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਖ਼ਾਸ ਜ�
ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਆਮਦਨੀ ਜ� ਮੁਨਾਿਫ਼ਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਇਨ�� ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਅਧੀਨ
ਜ� ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜ� ਇਸ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਭਾਵ� ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਧਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ
ਗਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਜ� ਇਸ ਤਰ�� ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ

ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਅਿਧਕਤਮ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ, ਸਾਡੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਲਈ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ
ਰੂਪ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� (ਭਾਵ� ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਸ਼ੱ ਦਦ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ,
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਗਲਤ ਿਬਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ), ਹਰ ਸਮ�
ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ ਮੁੱ ਲ ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ ਹੋਣਗੇ।
24.2.

ਸਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ / ਧੋਖਾਧੜੀ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਪਾਲ
ਮਰਚ�ਟਸ ਫਾਈਨ�ਸ (ਪੀ) ਿਲਮਿਟਡ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਿਸਰਫ ਅਿਜਹੇ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ / ਧੋਖਾਧੜੀ
ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਅਦਾਇਗੀ
ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ� ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਣ 4 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤ�
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ ਡੀਪੀਐਸਐਸ.ਸੀਓ.ਪੀਡੀ ਨ.1417 / 02.14.006 / 2018-19 ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

25.

ਿਰਫੰ ਡ ਨੀਤੀ
25.1.

ਸਾਰੀਆਂ ਿਵਕਰੀਆਂ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਿਰਫੰ ਡ ਜ� ਐਕਸਚ�ਜ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰ ਤਮ ਹਨ। ਤੁਸ� ਿਜਹੜੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਲਈ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜੋ ਤੁਸ� ਉਨ�� ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਵਜ� ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋ।ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹ�
ਹੈ।
25.1.1.

ਿਰਫੰ ਡ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਸਹੀ ਮਨੀ ਜਾਵੇਗੀ

25.1.2.

ਜੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ ਿਵਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਜ� ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਿਵਚ
ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਣਦੇਣ ਦੇ ਦੋ ਘੰ ਿਟਆਂ ਿਵਚ ਇਕ ਿਰਚਾਰਜ ਨਹ� ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ
ਤ� ਤੁਸ� ਸਾਡੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਈਮੇਲ' Care@paulfincap.com. ਤੇ ਇਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ
ਸਾਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪਤਾ
ਲੱਗ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਿਲਟ, ਕਾਰਡ ਜ� ਬ�ਕ ਅਕਾ�ਟ 'ਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ
ਤ� ਿਬਨ� ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� 7
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਿਰਫੰ ਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਪੇ
ਵਾਿਲਟ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਜਮ�� ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

25.2.

ਪੀਪੀਆਈਸ ਧਾਰਕ� ਨੂੰ ਪੀਪੀਆਈ ਿਵੱ ਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ
ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜ� ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ।

25.3.

ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਅਸਫਲ / ਵਾਪਸੀ / ਅਸਵੀਕਾਰ / ਰੱ ਦ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ� ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਨਹ� ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
25.4.

ਿਰਟਰਨ / ਿਰਫੰ ਡ ਆਿਦ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਾਰੇ ਲੌ ਗਸ ਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ, ਤਾਰੀਖ, ਰਕਮ, ਆਿਦ ਦੇ ਨਾਲ
ਡਾਟਾਬੇਸ ਿਵਚ ਸੰ ਭਾਿਲਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

26.

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਿਵਵਾਦ ਹੱ ਲ
26.1.

ਸ਼ਰਤ� ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ� ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸ� ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਕ ਇਨ�� ਸ਼ਰਤ�
ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ� ਕਾਰਵਾਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਿਬਲ ਅਦਾਲਤ� ਜ�
ਿਟ�ਿਬਉਨਲ� ਨੂੰ ਚੰ ਡੀਗੜ�, ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਿਲਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਵਜ�ਾ ਤੌਰ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤ� ਜ� ਿਟ�ਿਬਉਨਲ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਜਮ�ਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਪਾਲ ਮਰਚ�ਟਸ ਫਾਈਨ�ਸ (ਪੀ) ਿਲਮਿਟਡ ਇਨ�� ਿਨਯਮ� ਜ� ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਕਸੇ
ਂ ਕਨਸੀਲੇ ਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1996 ਦੇ ਉਪਬੰ ਧ� ਅਨੁਸਾਰ,
ਵੀ ਿਵਵਾਦ ਜ� ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਿਬਟਰੇਸ਼ਨ ਐਡ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਵਾਦ ਜ� ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ�� ਦਾ ਕੋਈ ਿਵਵਾਦ ਜ�
ਦਾਅਵਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਿਬਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਧਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਦਾਅਵੇ ਜ�
ਿਵਵਾਦ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਰਿਬਟਰੇਸ਼ਨ ਿਵਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਰਿਬਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਿਵਖੇ ਚੰ ਡੀਗੜ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਰਿਬਟਰੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ
ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ। ਆਰਿਬਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
"ਿਵਆਿਖਆ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵਵਾਦ ਲਈ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਰੁਪ�ਤਰ ਪ�ਬਲ ਰਹੇਗਾ।"

ਗਾਹਕ ਪ�ਬੰਧਨ ਨੀਤੀ
ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਲਪੇ ਨ� ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ�, ਗ�ਾਹਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ
ਪ�ਬੰਧਨ ਨੀਤੀ, ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜ�ਦੇ ਪ�ਸ਼ਨ

1.

ਗਾਹਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
1.1.

ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ / ਧੋਖਾਧੜੀ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਪਾਲਪੇ
ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਅਿਜਹੇ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ / ਧੋਖਾਧੜੀ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਸਰਫ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱ ਲ
ਤੱ ਕ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ:

ਪੀਪੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਸੀਰੀ

ਵੇਰਵੇ

ਗਾਹਕ ਦੀ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਦੇਣਦਾਰੀ

ਅਲ
ਨੰ.
(ਉ)

ਪਾਲਪੇ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ� ਧੋਖਾਧੜੀ /ਲਾਪਰਵਾਹੀ/ਘਾਟਾ,ਸਮੇਤ

ਜ਼ੀਰੋ

ਪੀਪੀਆਈ-ਐਮਟੀਐਸ ਜਾਰੀਕਰਤਾ (ਚਾਹੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਣਦੇਣ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜ� ਨਹ�)
(ਅ)

ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਵਲ� ਉਲੰਘਣਾ ਿਜੱ ਥੇ ਘਾਟਾ ਨਾ ਤ� ਪਾਲਪੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਗਾਹਕ ਵਲ� ਹੈ ਪਰ ਿਸਸਟਮ ਿਵਚ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ
ਪਾਲਪੇ ਨੂੰ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਗਾਹਕ� ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਪ�ਤੀ

ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਪੇ ਤ� ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਸੰ ਚਾਰ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ
ਅਤੇ ਪਾਲਪੇ ਨੂੰ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਲੰਘੇ ਿਦਨ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ I ਿਤੰ ਨ ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ#
ii.

ਸੱ ਤ ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ #

ਜ਼ੀਰੋ
ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਮੁੱ ਲ ਜ�
10,000 / - ਪ�ਤੀ ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ
ਘੱ ਟ ਹੈ

iii. ਸੱ ਤ ਿਦਨ� ਤ� ਬਾਦ

#

ਰੈਜ਼ੋਿਲਉਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨ�ਡਲ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ
ਤੇ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।

(ਇ)

ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਜੱ ਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਿਕਸੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ�
ਿਕ ਉਸਨ� ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਪੱ ਤਰ� ਨੂੰ ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗ�ਾਹਕ ਉਦ� ਤੱ ਕ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਹਣ ਕਰੇਗਾ
ਜਦ� ਤੱ ਕ ਉਹ ਪਾਲਪੇ ਨੂੰ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਖਬਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਲੈ ਣਦੇਣ ਦੀ

ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਲਪੇ ਸਿਹਣ ਕਰੇਗਾ।
(ਸ)

ਪਾਲਪੇ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਗਾਹਕ ਦੀ
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਿਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦਾ
ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2.

ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ - ਿਸੱ ਧੀ 24x7 ਤੰ ਤਰ
2.1.

ਹਰੇਕ ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਲੈ ਣਦੇਣ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ
ਲਈ ਇੱਕ ਿਲੰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2.2.

ਪਾਲਪੇ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ� ਜੋ ਵਾਪਰ ਚੁੱ ਿਕਆਂ ਹਨ ਅਤੇ / ਜ� ਪੀਪੀਆਈ ਦੀ ਚੋਰੀ
ਜ� ਗੁਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 24x7 ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨਾਲ ਵੈਬਸਾਈਟ / ਈਮੇਲ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਵਾਏਗਾ ।

2.3.

ਵਾਿਲਟ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਜੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਇਆ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਦੀ
ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ
ਖਾਸ ਿਵਕਲਪ ਨਾਲ ਿਸੱ ਧਾ ਿਲੰਕ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

2.4.

ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਿਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਮੰ ਨਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰਬਰ
ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ।

2.5.

ਗ�ਾਹਕ ਤ� ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਮਲਣ ਤੇ ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ ਿਵਚ
ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

2.6.

ਸਬੂਤ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ (ਬਰਡਨ ਆਫ ਪਰੂਫ)
2.6.1. ਪਾਲਪੇ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਗਾਹਕ ਦੀ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟਨਾ ਿਵੱ ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

3.

ਗਾਹਕ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇਣਦਾਰੀ / ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਿਰਵਰਸਲ ਟਾਈਮਲਾਈਨ
3.1.

ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਪਾਲਪੇਅ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ�� ਦੇ ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ
ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� 10 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਰਕਮ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪੀਪੀਆਈ ਨੂੰ (ਨ�ਸ਼ਨਲ ਿਰਵਰਸਲ) ਕ�ੈਿਡਟ ਦੇਵੇਗੀ। (ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ), ਭਾਵ� ਇਹ ਿਰਵਰਸਲ ਪੀਪੀਆਈ ਦੀ ਉਸ ਿਕਸਮ / ਸ਼�ੇਣੀ ਲਈ ਲਾਗੂ
ਅਿਧਕਤਮ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਕ�ੈਿਡਟ ਦੀ ਮੁੱ ਲ -ਤਾਰੀਖ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਿਕ
ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ।

3.2.

ਪਾਲਪੇ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱ ਲ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ, ਜੇ ਕੋਈ
ਹੈ, ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਮਲਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� 90 ਿਦਨ� ਿਵਚ ਹੱ ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰਾ "ਗਾਹਕ

ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ�" ਦੇ ਪ�ਬੰਧ� ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਲਪੇ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਜ� ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੈ ,ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਤ� 90
ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਪੈਰਾ "ਗਾਹਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ" ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਗਾਹਕ
ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ,ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਿਕ ਅਣਗਿਹਲੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਵੱ ਲ ਹੈ ਜ� ਨਹ�।
3.3.

ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ

3.4.

ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਜੋਖਮ� ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ� ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹ�
ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

4.

ਗ�ਾਹਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ
4.1.

ਪਾਲਪੇ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਗਾਹਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ�ਾਹਕ� ਲਈ
ਪਾਲਪੇ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਤੰ ਤਰ ਬਾਰੇ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ�

ਦੀ ਗਰੰ ਟੀ ਅਤੇ ਸਮ�-ਸੀਮਾ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਪੇ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਦੀਆਂ
ਿਚੰ ਤਾਵ�/ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਦਾ ਹੱ ਲ ਕੱ ਢੇਗੀ ।
4.2.

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਹੱ ਲ ਲਈ ਪੱ ਧਰ 1, ਪੱ ਧਰ 2 ਅਤੇ ਨ�ਡਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਟਰਨਰਾ�ਡ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ
ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

4.3.
5.

ਸਾਰੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦਾ ਹੱ ਲ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ 30 ਿਦਨ� ਤੱ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਾਿਲਟ ਿਵੱ ਚ ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀਮਾ
5.1.

ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵਾਿਲਟ
5.1.1. ਅਿਜਹੇ ਪਾਲਪੇ ਪੀਪੀਆਈ ਵਾਲੇ ਟ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨ� ਦੌਰਾਨ ਟਰ�ਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਰਕਮ 10,000 / - ਰੁਪਏ ਤ� ਵੱ ਧ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
5.1.2. ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਿਜਹੇ ਪਾਲਪੇ ਪੀਪੀਆਈ ਵਾਿਲਟ ਦੁਆਰਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਲ
ਰਕਮ 1,00,000 / - ਰੁਪਏ ਤ� ਵੱ ਧ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
5.1.3. ਅਿਜਹੇ ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਵਾਿਲਟ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 10,000 / - ਰੁਪਏ ਤ� ਵੱ ਧ
ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
5.1.4. ਅਿਜਹੀਆਂ ਪੀਪੀਆਈ ਤ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨ� ਦੌਰਾਨ ਡੈਿਬਟ ਕੀਤੀ ਕੁੱ ਲ ਰਕਮ 10,000 / -ਰੁਪਏ
ਤ� ਵੱ ਧ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

5.2.

ਪੂਰਾ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵਾਿਲਟ
5.2.1. ਅਿਜਹੇ ਵਾਿਲਟ ਿਵਚ ਨਕਦ ਲੋ ਿਡੰ ਗ 50000 ਰੁਪਏ ਪ�ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤ� ਵੱ ਧ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
5.2.2.

ਅਿਜਹੇ ਪਾਲਪੇ ਵਾਿਲਟ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਵਾਿਲਟ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 1,00,000 / - ਰੁਪਏ ਤ� ਵੱ ਧ
ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

5.3.

ਪੀਪੀਆਈ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਿਵਵੇਕ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਿਲਟ 'ਤੇ ਫੰ ਡ
ਟ��ਸਫਰ ਸੀਮਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ 48
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਜ�
ਐਸਐਮਐਸ ਜ� ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਟ��ਸਫਰ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਿਲਟ
ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ 100 ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ� ਲਈ ਿਲੰਕ:https://paulpay.in/faq
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੀਤੀ ਲਈ ਿਲੰਕ: https://paulpay.in/Grievance

