वापरसाठीच्या अटी व शर्ती
क्विक िॉलेट िापरण्यापूिी कृपया ह्या सेिा अटी काळजीपूिक
व िाचा आणि स्िीकारा.
“क्विक िॉलेट”, “आम्ही” आणि “आम्हाला” या शब्ाांचा सां्र्व ललव्हक्विक टे वनॉलॉजी (इांडिया)
प्रायव्हे ट लललिटे िशी आहे , ही कांपनी र्ारताच्या कायदयाांतर्वत र्ठित केली आहे आणि ततचे
नों्िीकृत कायावलय B-206, सुप्रीि बिझनेस पाकव, ठहरानां्ानी र्ािवन्स, पिई, िुांिई-400076 येथे
आहे .
“तुम्ही” ककां िा “तुिचे” हे शब् क्विक िॉलेट िापरिाऱ्या खातेधारकाला सूचचत करतात. येथे
पररर्ाषित न केलेल्या अटी/शब्ाांचा ललव्हक्विक च्या िापरासािी लार्ू असलेल्या अटी आणि
शतींिध्ये पररर्ाषित केल्याप्रिािेच अथव असेल.
या सेिा अटी (ToS) पूरक आहे त आणि ललव्हक्विक च्या लार्ू अटी आणि शतींच्या व्यततररवत
आहे त आणि तयाांचा अििान नाही आणि प्रीपेि पे िेंट साधनाांिर (पीपीआय) र्ारतीय ररझव्हव िँक
(“आरिीआय”) च्या तनयिाांदिारे शालसत राहतील..
या अटी आणि तनयि क्विक िॉलेट चा सिािेश असलेल्या सिव व्यिहाराांना लार्ू होतात आणि
क्विक िॉलेट धारक आणि ललव्हक्विक याांच्यातील करार तयार करतात ज्याच्या अधीन क्विक
िॉलेट ललव्हक्विक टे वनॉलॉजी (इांडिया) प्रायव्हे ट लललिटे िदिारे जारी केले जाते.
या अटी ि शतींच्या सांिांधात:
• एकिचनाच्या सिव सां्र्ाविध्ये अनेकिचनी सां्र्व आणि पुक्ल्लांर्ी सिव सां्र्ाविध्ये स्रीललांर्ी
सां्र्ाांचा सिािेश असेल.
• ही खांि शीिवके केिळ सोयीसािी आहे त आणि सांिांचधत कलिाच्या अथाविर पररिाि करत
नाहीत.
• यातील कोितीही तरतू् िेकाय्े शीर, तनरथवक ककां िा सक्षि अचधकारक्षेराच्या कोितयाही
न्यायालयादिारे लार्ू न करण्यायोग्य असल्याचे िानले जात असल्यास, अशी तरत्
ू येथन
ू
हटषिली र्ेली आहे असे िानले जाईल आणि उिवररत अटी ि शती अांि लात आणि प्रर्ािी
राहतील.

1.

व्याख्या

या ्स्तऐिजात, खालील शब् आणि िावयाांचे अथव खालीलप्रिािे असतील:
• “ललव्हक्विक”, “आम्ही” आणि “आम्हाला” या शब्ाांचा सां्र्व ललव्हक्विक टे वनॉलॉजी (इांडिया)
प्रायव्हे ट लललिटे ि आहे , ही कांपनी र्ारताच्या कायदयाांतर्वत तनलिवत केलेली आहे आणि ततचे
नों्िीकृत कायावलय B-206, सुप्रीि बिझनेस पाकव, ठहरानां्ानी र्ािवन्स, पिई, िुांिईi-400076 येथे
आहे आणि तयात तयाचे उत्तराचधकारी आणि तनयव
ु त करिारे सिाषिष्ट आहे त.
• "लिव्हक्विक"/ "पीपीआय जारीकताव" चा अथव लिव्हक्विक टे वनॉलॉजी (इांडिया) प्रायव्हे ट लललिटे ि
असा होईल, म्हिजेच क्विक िॉलेट चे िालक.
• क्विक िॉलेट च्या सांिांधात "अजव्ार" म्हिजे लिव्हक्विक टे वनॉलॉजी (इांडिया) प्रायव्हे ट लललिटे ि
किून क्विक िॉलेट खातयासािी अजव करिारी आणि प्राप्त करिारी व्यवती.
• “क्विक िॉलेट खाते” म्हिजे अजव्ाराच्या नािाने उघिलेले आणि ललव्हक्विक टे वनॉलॉजी
(इांडिया) प्रायव्हे ट लललिटे िदिारे खाते िापरण्याच्या उद्े शाने येथे ठ्लेल्या अटी ि शतींनुसार सुरू
केलेले खाते.

• " क्विक

िॉलेट खाते धारक/ खाते धारक " म्हिजे एखा्ी व्यवती/ सांस्था ज्याने िस्तू , सेिा

आणि पैसे पाििण्यासािी क्विक िॉलेट खाते घेतले आहे
• “क्विक िॉलेट” म्हिजे ललव्हक्विकदिारे क्विक िॉलेट खातेधारकाला जारी केलेले प्रीपेि साधन.
हे िस्तू आणि सेिाांची खरे ्ी आणि अशा साधनाांिर साििलेल्या िूल्यासािीपैसे पाििण्यास सल
ु र्
करते.
• “एांटरप्राइझ” म्हिजे कोितीही कांपनी, र्ार्ी्ारी फिव आणि/ककां िा एकल िालकीची फिव क्जची
इच्छा आहे की ततच्या किवचाऱ्याांनी/सल्लार्ाराांनी/षितरकाांनी ललव्हक्विक टे वनॉलॉजी (इांडिया)
प्रायव्हे ट लललिटे ि दिारे प्र्ान केलेल्या क्विक िॉलेट ची सुषिधा जसे प्रकरि असेल तयाप्रिािे
िापरािे.
• "व्यापारी" म्हिजे एक आस्थापना ज्यािध्ये ललव्हक्विक ककां िा ललव्हक्विक च्या कािव
नेटिवसवसह क्विक िॉलेट ला स्िीकारण्यासािी आणि सन्िातनत करण्यासािी, व्यापायावरकिून
क्विक िॉलेट खातेधारकाला िस्तू आणि सेिाांच्या षिक्रीसािी षिचारात घेण्याची व्यिस्था आहे .

ललव्हक्विक दिारे िेळोिेळी जाठहरात केल्यानुसार व्यापाऱ्याांिध्ये इतराांसोित, स्टोसव, ्क
ु ाने,
रे स्टॉरां ट, िाहतूक सांस्था याांचा सिािेश होईल.
• "उपलबध रवकि" म्हिजे क्विक िॉलेट खातयाच्या सांिांधात, क्विक िॉलेट खातेधारकादिारे
िापरण्यासािी ठ्लेल्या िेळी उपलबध असलेली रवकि, जी क्विक िॉलेटिध्ये जिा केलेल्या
रकिेची िेरीज असल्याने ललव्हक्विक टे वनॉलॉजी (इांडिया) प्रायव्हे ट लललिटे ि दिारे आकारले
जािारे व्यिहार आणि (ि) शल्
ु क, लार्त आणि खचव यासािी क्विक िॉलेट िापर करून िापरलेली
रवकि किी करिे आहे .
• “पासििव” म्हिजे ललव्हक्विक दिारे िाटप केलेल्या ककां िा क्विक िॉलेट खातेधारकाने िेळोिेळी
तनििलेल्या िोिाइल ककां िा िेि प्लॅ टफॉिविर क्विक िॉलेट िापराचे प्रिािीकरि करण्यासािी
आिश्यक अक्षराांकीय क्स्रां र्.
• “व्यिहार” म्हिजे ललव्हक्विकच्या नों्ीांिध्ये ठ्सिारी सूचना ककां िा चौकशी ककां िा सांप्रेिि, जे
क्विक िॉलेट खातेधारकाने क्विक िॉलेट िापर करून थेट ककां िा अप्रतयक्षपिे ललव्हक्विक ला ठ्ले
ककां िा केले असते, िर् तो िोिाइलदिारे असो ककां िा ललव्हक्विकच्या इतर कोितयाही
उपकरिादिारे असो ककां िा ललव्हक्विकच्या सािातयक नेटिकव दिारे असो.
• “टॅ ररफ अॅनेवचरर" कािविर ऑफर केलेल्या सेिाांसािी लार्ू होिाऱ्या शल्
ु काांचा तपशील ्े िाऱ्या
पररलशष्टाचा सां्र्व ्े ते. हे शल्
ु क ललव्हक्विक टे वनोलॉजी (इांडिया) प्रायव्हे ट लललिटे ि च्या
षििेकिुदधीनुसार ि्लू शकतात. तथाषप, शल्
ु कािध्ये असे होिारे हे ि्ल क्विक िॉलेट
खातेधारकास केिळ पूिस
व ूचना ्े ऊन सांर्ाव्य प्रर्ािाने केले जाऊ शकतात.
• " एस्क्रो खाते " ग्राहकाांच्या तनधीच्या सुरक्षक्षततेसािी ललव्हक्विक ने हे सुतनक्श्चत केले आहे की
ते िँकेच्या एस्क्रोि खातयात हस्ताांतररत केले जाईल जेथे ललव्हक्विक फवत खाते चालिू शकेल.
िचांट्स ककां िा रे लिटँ क प्राप्तकतयाांसोित तनधीची पत
व ा करिे. ललव्हक्विक डिफॉल्ट झाल्यास
ु त
तनधी सरु क्षक्षत असल्याचे सतु नक्श्चत करते आणि िँकेने योग्य सिजल्याप्रिािे योग्य परु ािे ्े ऊन
ग्राहक िँकेकिून तयािर ्ािा करू शकतात.
• “ति
ु च्या ग्राहकाला जािन
ू घ्या (केिायसी)” चा सां्र्व हे आरिीआय दिारे िेळोिेळी जारी
केलेल्या षिषिध िान्ां ि, तनयि, काय्े आणि षिधी याांच्याशी आहे ज्या अांतर्वत ललव्हक्विकला
कोितीही सेिा षितररत करण्यापूिी तुिच्याकिून िैयक्वतक ओळख तपशील घेिे आिश्यक आहे .

• “ऑफर” व्हाउचर, कूपन, सिलत ककां िा इतर िौल्यिान सािग्री जी सहर्ार्ी व्यापाऱ्याकिून
ररिीि केली जाऊ शकते.

2.

क्विक िॉलेट सािी अजव

क्विक िॉलेट सािी अजव क्विक िॉलेट चा लार् घेऊ इक्च्छिाऱ्या व्यवतीने ललव्हक्विकला तयाचे
ऑनलाइन ककां िा िोिाइल प्लॅ टफॉिव ककां िा तत
ृ ीय पक्ष व्यापारी प्लॅ टफॉिव िापरून अजव करािा
आणि क्विक िॉलेट च्या िापरासािी ठ्लेल्या अटी आणि शती स्िीकारल्या पाठहजेत. ललव्हक्विक
ला तयाचे ऑनलाइन ककां िा िोिाइल प्लॅ टफॉिव ककां िा तत
ृ ीय पक्ष व्यापारी प्लॅ टफॉिव िापरून अजव
करा आणि क्विक िॉलेट च्या िापरासािी घालून ठ्लेल्या अटी आणि शती स्िीकारा.
ललव्हक्विकला कोितेही कारि न ्े ता कोितयाही अजाविर षिचार न करण्याचा अचधकार असेल.
3.

पारता आणि खाते नों्िी

• तुम्ही र्ारतातील सेिा िापरिे आिश्यक आहे जर तुम्ही अल्पियीन असाल, तर तुिचे पालक/पालक
पीपीआय खाते तुिच्या नैसचर्वक/काय्े शीर पालकािाफवत उघिले जाईल.

• ज्या ग्राहकाांसािी ते अल्पियीन असताना खाते उघिण्यात आले होते , तयाांच्या िाितीत
ललव्हक्विक दिारे तयाांचे सज्ञान झाल्यािर निीन छायाचचर प्राप्त केले जाईल आणि तया िेळी हे
सुतनक्श्चत केले जाईल की सध्याच्या सीिीिी िानकाांनुसार कार््परे ललव्हक्विक किे उपलबध
आहे त.

जेथे आिश्यक असेल तेथे ललव्हक्विक अशा ग्राहकाांचे निीन केिायसी करू शकते

जे

खाते उघिताना अज्ञान होते आणि पढ
ु े सज्ञान झाले.
• खाते नों्िी करण्यासािी, तयार करण्यासािी आणि िापरण्यासािी, ललव्हक्विक ला तुम्ही तुिच्या
नािाचा िोिाईल फोन नांिर, ई-िेल पत्ता यासह काही िैयक्वतक िाठहती सिलिट करिे आिश्यक
आहे . ललव्हक्विक ला, जन्ितारीख आणि युतनक आयिेंठटकफकेशन नांिर (यूआयएन ) नों्िी
प्रकक्रये्रम्यान, ककां िा तुम्ही फोनिरून क्विक िॉलेट िोिाइल ऍक्प्लकेशनिध्ये प्रिेश करता तेव्हा,
तुिच्या फोनचा डिव्हाइस आयिी सांग्रठहत केला जाऊ शकतो. तुम्ही सहित आहात की तुम्ही
कांपनीला नों्िी केल्यािर आणि इतर िेळी ठ्लेली िैयक्वतक िाठहती खरी, अचूक, ितविान आणि
पि
ू व असेल. तम्
ु ही ही िैयक्वतक िाठहती खरी, अचूक आणि पि
ू व िे िण्यासािी ही िैयक्वतक िाठहती
राखून िे िण्यास आणि अपिेट करण्यास सहिती ्े ता.

• तुिची ओळख प्रिाणित करण्यासािी आणि/ककां िा तुिची ओळख आणि खाते िाठहती प्रिाणित
करण्यासािी आम्हाला आिश्यक िाटिाऱ्या कोितयाही चौकशीसािी ह्यादिारे तुम्ही ललव्हक्विकला
थेट ककां िा तत
ृ ीय पक्षाांदिारे अचधकृत करता. यािध्ये तुम्हाला तुिच्या खातयाच्या िापरािद्ल
ककां िा ओळखीिद्ल अचधक िाठहती आणि/ककां िा ्स्तऐिजसािी षिचारिे ककां िा इतर र्ोष्टीांसोित
केिायसी

्स्तऐिज, तुिच्या ईिेल पत्त्याची िालकी, टे ललफोन नांिर ककां िा आचथवक साधने सा्र

करून ओळखीची पष्ु टी करिे आिश्यक आहे . ही प्रकक्रया अांतर्वत पिताळिीसािी आहे .
4.ओळख प्रिािीकरि
ति
ु ची ओळख प्रिाणित करण्यासािी आणि/ककां िा ति
ु ची ओळख आणि खाते िाठहती प्रिाणित
करण्यासािी आम्हाला आिश्यक िाटिाऱ्या कोितयाही चौकशीसािी तुम्ही ललव्हक्विकला थेट
ककां िा तत
ृ ीय पक्षाांदिारे अचधकृत करता. यािध्ये तुम्हाला तुिच्या खातयाच्या िापरािद्ल ककां िा
ओळखीिद्ल अचधक िाठहती आणि/ककां िा ्स्तऐिजसािी षिचारिे ककां िा इतर र्ोष्टीांसोित
केिायसी

्स्तऐिज, तुिच्या ईिेल पत्त्याची िालकी, टे ललफोन नांिर ककां िा आचथवक साधने सा्र

करून ओळखीची पष्ु टी करिे आिश्यक आहे . ही प्रकक्रया अांतर्वत पिताळिीसािी आहे .
5. क्विक िॉलेट लसवयुररटी
• क्विक िॉलेट खाते धारक क्विक िॉलेट खातयाच्या सरु क्षेसािी जिाि्ार असेल आणि क्विक
िॉलेट सुरक्षक्षततेसािी आणि अचधकृत िापरासािी सिव पािले उचलण्याची खारी करे ल.
• ललव्हक्विक सरु
ु िातीला ग्राहकाच्या क्विक िॉलेट खातयाच्या सरु क्षक्षततेसािी एक पासििव तयार
करण्यास साांर्ेल.
• क्विक िॉलेट रान्झॅ वशन सतयाषपत करण्यासािी ललव्हक्विक ककां िा तत
ृ ीय पक्ष प्लॅ टफॉिवदिारे
सूचचत केले जाईल तेव्हाच हा पासििव टाकला जािा.
• क्विक िॉलेट खातेधारक कोिालाही तोंिी ककां िा लेखी हा पासििव उघि करिार नाही ककां िा
इतरर तयाची नों्ही करिार नाही.
• ह्या पासििवची सुरक्षा अततशय िहत्त्िाची आहे आणि िरीलपैकी कोितयाही र्रजेचा र्ांर्
केल्यास हा क्विक िॉलेट अनचधकृत िापर िानला जाईल, कारि अशा िापरासािी ललव्हक्विक
जिाि्ार नसेल.
• क्विक िॉलेट खाते अहस्ताांतरिीय आहे .

6. डिपॉणझट/लोि क्विक िॉलेट
• क्विक िॉलेट खातयात जिा करता येिारी रवकि आरिीआय ने आखून ठ्लेल्या धोरिाांनुसार
तनयांबरत केली जाते. यािध्ये िालसक ियाव्ा, व्यिहाराची ियाव्ा तसेच खातयािरील लशल्लक
ियाव्ा याांचा सिािेश होतो.
• आरिीआय िार्व्शवक तत्त्िाांव्यततररवत, ललव्हक्विक तयाच्या षििेकिुदधीनुसार, तुम्ही तुिच्या
खातयात जिा केलेल्या रकिेिर आिखी ियाव्ा घालू शकते. कृपया ह्या ियाव्ाांिद्ल अचधक
तपशीलाांसािी आिचे FAQ पहा. तुिची ओळख प्रिाणित केली असल्यास, आम्ही तुिच्या िे ि
ियाव्ा िाढिू शकतो. ललव्हक्विकच्या षििेकिद
ु धीनस
ु ार या ियाव्ा िेळोिेळी ि्लू शकतात.
• क्विक िॉलेट खातेधारक तयाांच्या खातयात पैसे जिा करण्यासािी अनेक तनधी स्रोत िापरू
शकतात. हे स्रोत क्रेडिट कार्डवस, िेबिट कार्डवस, नेट िँककां र् आणि ्स
ु ऱ्या क्विक िॉलेट खातयातून
हस्ताांतरि असे असू शकतात, पि तयापुरते ियावठ्त नाहीत.
• जोखीि व्यिस्थाषपत करण्यासािी, ललव्हक्विक कोितयाही षिलशष्ट व्यिहाराला तनधी ्े ण्यासािी
तुिच्या िापरासािी उपलबध तनधी स्रोत ियावठ्त करू शकते. उ्ाहरिाथव, आम्ही षिलशष्ट
व्यिहारासािी िेबिट कािव ककां िा तुिच्या नेट िँककां र् खातयािर तुिचे तनधी स्रोत ियावठ्त करू
शकतो.
• प्रतयेक तनधी स्रोतािध्ये लर्न्न-लर्न्न षििा् तनराकरि यांरिा असेल आणि तुिचा व्यिहार
असिाधानकारक असल्याचे ठ्सल्यास सांिांचधत यांरिेचे पालन केले जाईल.
• ललव्हक्विक

उच्च-जोखीि आणि फसव्या व्यिहाराांिर लक्ष िे िण्यासािी तुिच्या क्विक िॉलेट

खातयािध्ये केलेल्या प्रतयेक िे िीचे तनरीक्षि करे ल. जर तुिची िे ि उच्च-जोखीि व्यिहार म्हिून
िर्ीकृत केली र्ेली असेल ककां िा फसििूक झाल्याचा सांशय असेल, तर ललव्हक्विक तया िे िीिर
स्थचर्ती करे ल आणि तुम्हाला तुिच्यािद्ल आणि तुिच्या तनधी स्रोतािद्ल अचधक िाठहती
षिचारू शकेल. ललव्हक्विक पन
ु रािलोकन करे ल आणि एकतर तया िे िीला स्िीकृती ्े ईल ककां िा
ती रद् करे ल. ती िे ि स्िीकृत झाल्यास, ललव्हक्विक तुम्हाला तसे सूचचत करे ल आणि तुिचे
क्विक िॉलेट खाते अपिेट करे ल. अन्यथा, ललव्हक्विक ती िे ि रद् करे ल आणि ललव्हक्विकदिारे
तो तनधी जप्त केला जाईल. स्रोत खाते धारकाने िैध िार्िी केल्यािरच साांचर्तलेला हा तनधी
स्रोत खातयात परत केला जाईल. िे ि रद् झाल्यास ललव्हक्विक तुम्हाला ईिेलदिारे
आणि/ककां िा तुिच्या ललव्हक्विक खातयाच्या खाते इततहास टॅ ििध्ये सूचचत करे ल.

• तुम्ही डिपॉणझट करता आणि जर ती िे ि नांतर कोितयाही कारिास्ति अिैध िरली जाते तेव्हा,
डिपॉणझटच्या पूिव रकिेसािी आणि कोितयाही फीसािी तुम्ही ललव्हक्विकला जिाि्ार असाल.
याचा अथव असा की, इतर कोितयाही ्ातयतिाव्यततररवत, तुम्ही िे िीच्या रकिेसािी आणि तसेच
लार्ू शल्
ु क सािी जिाि्ार असाल, जर तुम्ही ्ािा ककां िा चाजविॅक र्िािला, ककां िा ती िे ि उलट
झाली. जर िे िीच्या तनधी स्रोताच्या िालकाने नांतर िे िीिाित तक्रार केली ककां िा चाजविॅकसािी
्ािा ्ाखल केला, तर िेबिट ककां िा क्रेडिट कािव जारीकताव ककां िा िळ
ू िँक ही तक्रार िैध आहे की
नाही आणि कोिाला पेिेंट ्े य आहे हे तनधावररत करे ल, ललव्हक्विक नाही. तुम्ही तुिची क्विक
िॉलेट खातयातील लशल्लक िेबिट करून ललव्हक्विकला ततची कोितीही रवकि िसल
ू करण्यास
परिानर्ी ्े ण्यास सहित आहात. तुिची जिाि्ारी र्रून काढण्यासािी तुिच्या खातयात पुरेसा
तनधी नसल्यास, तुम्ही इतर िाध्यिातून ललव्हक्विकची परतफेि करण्यास सहिती ्े ता.
ललव्हक्विक तुिच्या प्राथलिक तनधी स्रोतातून हा तनधी पुनप्रावप्त करण्यात अक्षि असल्यास,
ललव्हक्विक तुिच्याशी सांपकव साधण्याचा प्रयतन करू शकते, ललव्हक्विक तुिच्या पयावयी तनधी
स्रोताांिधून तनधी िसल
ू करू शकते ककां िा लार्ू असलेल्या कायदयाच्या परिानर्ीच्या ियाव्ेपयांत
्े य रवकि र्ोळा करण्यासािी इतर काय्े शीर कारिाई करू शकते.
7. पि
ू व केिायसी पीपीआय (PPI) ची िैलशष्ट्ये/अटी:
जर रु. 10,000 पयांत ककिान तपशील अधव-िां् पीपीआय असलेल्या ग्राहकाची पूिव केिायसी
पीपीआय िर श्रेिीसध
ु ाररत करण्याची इच्छा असेल, तर तयाला आरिीआयच्या केिायसी

िरील

िुख्य तन्े शाांनुसार सांपूिव केिायसी पूिव केल्यानांतर तसे करण्याची परिानर्ी ठ्ली जाईल,
तयानांतर, तयाची थकिाकी ियाव्ा रु. 2,00,000 पयांत िाढे ल. तयाचे उतपा्न पूिव केिायसी
पीपीआय िर श्रेिीसुधाररत झाल्यास खालील अटी आहे त:
1. हे पीपीआय स्िरूपाने रीलोि करण्यायोग्य असतील आणि कािाांसह फवत इलेवरॉतनक स्िरूपात
जारी केले जातील.
2. थकिाकीची रवकि कोितयाही िेळी रु.2,00,000 पेक्षा जास्त नसािी.
3. हा तनधी 'स्रोत िध्ये परत' (जेथन
ू पीपीआय लोि केले र्ेले होते ते पेिेंट स्रोत) ककां िा
'पीपीआय धारकाचे स्ितःचे िँक खाते' (जारीकतयावदिारे योग्यररतया सतयाषपत) हस्ताांतररत केले
जाऊ शकते. तथाषप, पीपीआय जारीकताव पीपीआय धारकाांची जोखीि प्रोफाइल, इतर ऑपरे शनल
जोखीि इ. षिचारात घेऊन ह्या ियाव्ा तनक्श्चत करे ल.

4. पीपीआय जारीकताव 'पूि-व नों्िीकृत लार्ाथी' ची सुषिधा प्र्ान करू शकतो ज्यादिारे पीपीआय
धारक लार्ाथींचे िँक खाते तपशील, सिान जारीकतयावने जारी केलेल्या पीपीआय चे तपशील
(ककां िा आरिीआय दिारे परिानर्ी ठ्ल्यािर लर्न्न जारीकते) प्र्ान करून तयाांची नों्िी करू
शकतो.
5. अशा पूि-व नों्िीकृत लार्ार्थयाांच्या िाितीत, ही तनधी हस्ताांतरि ियाव्ा रु. 2,00,000/- प्रतत
िठहना प्रतत लार्ाथी पेक्षा जास्त नसािी. पीपीआय जारीकताव पीपीआय धारकाांची जोखीि
प्रोफाइल, इतर ऑपरे शनल जोखीि इ. षिचारात घे ऊन या किाल ियाव्ा तनक्श्चत करे ल.
6. इतर सिव प्रकरिाांसािी तनधी हस्ताांतरि ियाव्ा रु. 10,000/- ्रिहा पयांत ियावठ्त असेल. िर
ठ्लेल्या ियाव्ेनुसार अशा पीपीआय किून तनधी हस्ताांतररत करण्याची परिानर्ी, इतर पीपीआय,
िेबिट कािव आणि क्रेडिट कािाांना ्े खील ठ्ली जाईल.
7. पीपीआय िापरून िस्तू आणि सेिाांच्या खरे ्ीिर कोितीही स्ितांर ियाव्ा नाही आणि पीपीआय
जारीकताव या उद्े शाांसािी एकूि पीपीआय ियाव्ेत राहून ही ियाव्ा िरिू शकतो.
8. पीपीआय जारीकताव पीपीआय धारकाांना या ियाव्ा स्पष्टपिे सूचचत करे ल आणि पीपीआय
धारकाांना तयाांच्या स्ितःच्या तनधी हस्ताांतरि ियाव्ा सेट करण्यासािी आिश्यक पयावय ्े खील
प्र्ान करे ल.
9. सिव चॅनेल (एजांट, एटीएि, पीओएस उपकरिे इ.) िरील एकां्रीत िालसक रु. 10,000/- ियाव्ेत
रु. 2,000/- प्रतत व्यिहार किाल ियाव्ेपयांत रोख काढण्याची परिानर्ी असेल.
10. पीपीआय जारीकताव हा पीपीआय िां् करण्याचा आणि या प्रकारच्या पीपीआयच्या लार्ू
ियाव्ेनुसार लशल्लक हस्ताांतररत करण्याचा पयावय ्े खील ्े ईल. या उद्े शासािी, जारीकताव हा
पीपीआय जारी करताना, धारकाला पूि-व तनयुवत िँक खाते ककां िा तयाच जारीकतयावच्या (ककां िा इतर
जारीकतयाांना आणि जेव्हा परिानर्ी असेल) इतर पीपीआय चे तपशील प्र्ान करण्यासािी एक
पयावय प्र्ान करे ल, ज्याला पीपीआयिध्ये उपलबध असलेली लशल्लक रवकि पीपीआय िां्
झाल्यास, अशा पीपीआयची िैधता कालािधी सांपल्यानांतर, इ हस्ताांतररत केली जाईल.
11. अशा पीपीआयची िैलशष्ट्ये पीपीआय धारकाला एसएिएस/ई-िेल/पोस्टरदिारे ककां िा पीपीआय
जारी करण्याच्या िेळी/तनधी लोि होण्यापूिी स्पष्टपिे कळिली जातील.
12. अशी पीपीआय 4 ििाांच्या िु्तीसािी िैध असेल.

8. रू. 10,000/- पयंर्तच्या पीपीआय ची वैशशष्ट्ये (रोख लोड करण्याची सुववधा नसलेली) जेथे बँक
ककिं वा क्रेडडट काडड ककिं वा सिंपूर्ड केवायसी

पीपीआय द्वारे लोड करण्याची परवानगी आहे :

1. अशा पीपीआय ह्या पीपीआय जारीकतयावदिारे पीपीआय धारकाचे खालील ककिान तपशील
प्राप्त केल्यानांतरच जारी केले जातील:
अ. िोिाईल नांिर िन टाइि षपन (OTP) ने सतयाषपत केला आहे आणि;
ि. नाि आणि अदषितीय ओळख/ पॅन, पासपोटव , ड्रायक्व्हांर् लायसन्स, ित्ार ओळखपर, नरे र्ा
जॉि कािव, आधार क्रिाांक असल्याचा पुरािा आणि राष्रीय लोकसांख्या नों्िीदिारे जारी केलेले
पर यासारख्या कोितयाही ‘अतनिायव ्स्तऐिजाचा’ ओळख क्रिाांकाची स्ियां-घोििा.
2. असे PPI पुन्हा चढिण्याच्यायोग्य स्िरूपाचे असतील. खाते/क्रेडिट कािव/पूि-व केिायसी पीपीआय
िधून चढििे /पुन्हा चढििे केले जाईल,
3. कोितयाही िठहन्यात अशा पीपीआय िध्ये लोि केलेली रवकि रु. 10,000 पेक्षा जास्त नसािी
आणि आचथवक ििावत लोि केलेली एकूि रवकि रु. 1,20,000 पेक्षा जास्त नसािी.
4. अशा पीपीआय िध्ये कोितयाही िे ळी थकिाकीची रवकि रु. 10,000 पेक्षा जास्त नसािी.
5. हे पीपीआय केिळ िस्तू आणि सेिाांच्या खरे ्ीसािी िापरले जातील, तनधी हस्ताांतरिासािी
नाही.
6. पीपीआय जारीकताव कधीही पीपीआय िां् करण्याचा पयावय प्र्ान करे ल आणि िां् होण्याच्या
िेळी हा तनधी ‘स्रोत िध्ये परत’ (जेथन
ू पीपीआय लोि झाला होता ते पेिेंट स्रोत) हस्ताांतररत
करण्याची परिानर्ी ्े ईल. िैकक्ल्पकररतया, पीपीआय धारकाच्या केिायसी आिश्यकताांचे पालन
केल्यानांतर ही रवकि एखादया िँक खातयात हस्ताांतररत केली जाऊ शकते.
7. पीपीआय धारकास अशा पीपीआय ची िैलशष्ट्ये एसएिएस /ई-िेल/ पोस्टदिारे ककां िा पीपीआय
जारी करताना/ प्रथि तनधी लोि होण्यापूिी स्पष्टपिे कळिली जातील.
8. असा पीपीआय ककिान 1 ििावच्या कालािधीसािी िैध असेल.
9. क्ववक वॉलेट वापर करून पेमेंट आणर् ररफिंड
• क्विक िॉलेट खातेधारक व्यापाऱ्याने प्र्ान केलेल्या काही िस्तू ककां िा सेिाांच्या ि्ल्यात
व्यापाऱ्याांना पैसे ्े ण्यासािी उपलबध रवकि िापरायचे तनिि करू शकतो.

• जे व्यापारी पेिेंट म्हिून क्विक िॉलेट स्िीकार करतात तयाांना ललव्हक्विकदिारे िान्यता ठ्ली
जाईल आणि क्विक िॉलेट खातेधारकाांना िेळोिेळी ह्या व्यापाऱ्याांची या्ी जाहीर केली जाईल.
क्विक िॉलेट खातेधारकाांना कोितीही सूचना न ्े ता व्यापाऱ्याांची या्ी सुधारली जाऊ शकते.
• जर क्विक िॉलेट खातेधारक एििचांटने पुरिलेल्या सेिेिद्ल असिाधानी असेल ककां िा तयाला
एििचांटने िचन ठ्लेले सािान लिळाले नसेल तर खातेधारकाने प्रथि सांिांचधत एििचांटला
तक्रार करािी आणि एििचांटने तयाच्या तक्रारीचे तनराकरि न केल्यास नांतर तयाने
ललव्हक्विककिे तक्रार करािी. अशी कोितीही तक्रार पेिेंट केल्याच्या तारखेपासून 30 ठ्िसाांच्या
आत केली जािी.
• ललव्हक्विक खातेधारक आणि व्यापारी याांच्यातील या षििा्ाांिध्ये ललव्हक्विक हा एकिेि
िध्यस्थ असेल. ललव्हक्विक तक्रार लिळाल्यापासून 7 कािकाजाच्या ठ्िसात तपास करे ल.
क्विक िॉलेट खातेधारकाला तुिच्या षििा्ाच्या िैधतेिर तनिवय घेण्यासािी ललव्हक्विकदिारे
योग्य िरिल्यानुसार अचधक िाठहती प्र्ान करिे आिश्यक असू शकते.
• हा षििा् िैध असल्याचे आढळल्यास, पेिेंटसािी आकारलेली रवकि व्यापाऱ्याकिून परत केली
जाईल आणि 7 ते 10 कािकाजाच्या ठ्िसाांत परत स्रोताकिे जिा केली जाईल. तथाषप, जर
षििा्ाचा तनिवय व्यापाऱ्याच्या िाजन
ू े लार्ला तर ति
ु चे पेिेंट ति
ु च्या क्विक िॉलेट खातयात
परत केले जािार नाही.
• जर तुिचा एक ककां िा अचधक क्विक िॉलेट िापरकते ककां िा क्विक िॉलेट सहर्ार्ी व्यापाऱ्याांशी
पेिेंटशी सांिांचधत षििा् असेल तर, ललव्हक्विक अशा कोितयाही षििा्ासािी जिाि्ार असिार
नाही आणि तुम्ही यादिारे कांपनी (आणि आिचे अचधकारी, सांचालक, एजांट, सांयुवत उपक्रि आणि
किवचारी) ह्याांना कोितयाही आणि सिव ्ािे , सिव प्रकारच्या आणि स्िरूपाच्या िार्ण्या आणि
नुकसान (िास्तषिक आणि पररिािी) पासून िुवत करता, ज्या अशा षििा्ाांिुळे उदर्ितात ककां िा
कोितयाही प्रकारे सांिांचधत असतात.
• तुम्ही किूल करता आणि सहित आहात की हा करार तुिच्या आणि ललव्हक्विकिध्ये आहे ,
कोितयाही तत
ृ ीय पक्षाशी नाही (यािध्ये Apple®, Google®, कोिताही िोिाइल िाहक ककां िा
कोिताही व्यापारी (िर पररर्ाषित केल्याप्रिािे) सिािेलशत आहे पि तयाांच्या पयांत ियावठ्त
नाही) आणि हे की ही कांपनी व्यिहार प्रकक्रया सेिाांसािी पूिप
व िे जिाि्ार आहे . तुिचा इतर
सेिाांचा िापर तुम्ही तुिच्या िोिाइल डिव्हाइस ऑपरे ठटांर् लसस्टि प्र्ातयाशी (उ्ा. Apple,
Google ककां िा Microsoft®), तुिचा िोिाइल डिव्हाइस तनिावता (उ्ा. Apple, Samsung®), तुिची

िोिाइल सेिा िाहक (उ्ा. Airtel ककां िा Vodafone®) आणि तुिची िोिाइल डिव्हाइस सेिा प्र्ान
करण्यात र्ुांतलेले इतर पक्ष याांच्याशी केलेल्या स्ितांर कराराांच्या अधीन असू शकतो. िर
पररर्ाषित केल्याप्रिािे व्यापारी, तत
ृ ीय पक्ष ऑपरे ठटांर् लसस्टि प्र्ाते जसे की Apple, Google
आणि Microsoft, तुिचा फोन ककां िा इतर िोिाइल डिव्हाइस तनिावता, तुिचे िायरलेस िाहक ककां िा
इतर नेटिकव प्र्ाता, तुिच्या िोिाइल डिव्हाइस सेिेशी सांिांचधत कोितेही अन्य उतपा्न ककां िा
सेिा प्र्ाता ह्याांना एकबरतपिे "कव्हर केलेले तत
ू सां्लर्वत केले जाते. तत
ृ ीय पक्ष" म्हिन
ृ ीय पक्ष
सेिा िापरताना तुम्ही सिव लार्ू तत
ृ ीय पक्ष अटीांचे पालन करण्यास सहिती ्े ता. कांपनी तया
कराराांचा पक्ष नाही आणि तत
ृ ीय पक्षाांदिारे प्र्ान केलेल्या उतपा्नाांसािी आणि सेिाांसािी ततची
कोितीही जिाि्ारी नाही.
• कृपया लक्षात घ्या की ललव्हक्विक ने तयाचा ऍक्प्लकेशन प्रोग्रालिांर् इांटरफेस (“API”) उघिला
आहे , तयािुळे ललव्हक्विक दिारे तयार न केलेली सेिा िापरताना तुम्ही तत
ृ ीय पक्षाांशी कराराच्या
अधीन असाल. या तत
ृ ीय पक्ष सेिाांच्या तुिच्या िापरासािी ललव्हक्विकचे कोितेही ्ातयति ककां िा
जिाि्ारी नाही.
10. क्ववक वॉलेट धारकाची जबाबदारी आणर् करार
• क्विक िॉलेट खातेधारक सिव व्यिहाराांसािी आणि सांिांचधत शल्
ु काांसािी जिाि्ार असेल.
• क्विक िॉलेट खातेधारक स्िीकारतो की तयाच्या षिनांतीनुसार आणि जोखिीिर ललव्हक्विकने
तयाला क्विक िॉलेट ्े ण्याचे िान्य केले आहे आणि तो तयाच्या क्विक िॉलेट िापरादिारे रे कॉिव
केलेल्या सिव व्यिहाराांची सांपूिव जिाि्ारी स्िीकारतो.
• क्विक िॉलेटदिारे ठ्लेली सूचना अपररितवनीय असेल.
• क्विक िॉलेट खातेधारक, सिव पररक्स्थतीत, क्विक िॉलेट च्या िापरासािी सांपूिव जिाि्ारी
स्िीकारे ल, िर् ती तयाच्या ज्ञानाने ककां िा तयाच्या अचधकाराने प्रकक्रया केली असेल ककां िा नसेल,
आणि व्यवत ककां िा तनठहत असेल.
• क्विक िॉलेट खातेधारक हा ललव्हक्विकला तयाच्या क्विक िॉलेट खातयात व्यिहाराांसािी क्विक
िॉलेट िापरून िापरलेल्या रकिा िेबिट करण्यासािी अपररितवनीयपिे अचधकृत करतो.

• क्विक िॉलेट खातेधारकाने ललव्हक्विकला तयाच्या सदर्ािनेने आणि व्यिहाराांिर आधाररत
व्यिसायाच्या सािान्य िार्ावने केलेल्या कृतीांसािी कुिल्याही नुकसानर्रपाई आणि रासापासून
िुवत िे िले पाठहजे.
• ललव्हक्विक हे व्यिहार पार पािण्यासािी सिोतकृष्ट प्रयतन करे ल परां तु कोितयाही कारिास्ति
व्यिहार ककां िा सूचना पार पािण्यास षिलांि ककां िा असिथवता झाल्यास तो क्विक िॉलेट
खातेधारक ककां िा इतर कोितयाही व्यवतीसािी यािद्ल कोितेही उत्तर्ातयति घेिार नाही.
• क्विक िॉलेट खाते धारकाकिून क्विक िॉलेटिर तुम्ही केलेल्या व्यिहाराांसािी कोितेही शल्
ु क
कधीही आकरण्याचा अचधकार ललव्हक्विक ने राखन
ू िे िला आहे . लार्ू फी आणि शल्
ु काांचे तपशील
ललव्हक्विक िेिसाइटिरून लिळू शकतात आणि ते िेळोिेळी ि्लू शकतात.
• क्विक िॉलेट च्या िापरािुळे लार्िारे कोितेही सरकारी शल्
ु क, ककां िा िेबिट ककां िा कर ्े य
असेल तर तयाची जिाि्ारी क्विक िॉलेट खातेधारकाची असेल.
• क्विक िॉलेट खातेधारकादिारे ्े य आणि र्रली जािारी रवकि, स्ितांरपिे न र्रल्यास,
ललव्हक्विकदिारे ती उपलबध रकिेतून िसूल केले जाईल.
• ललव्हक्विक स्ितःच्या षििेकिुदधीनुसार क्विक िॉलेट खाते धारकाला सूचना न ्े ता क्विक
िॉलेट िार्े घेऊ शकते ककां िा तनलांबित करू शकते ककां िा तयाच्या कोितयाही िैलशष्ट्याांिध्ये ि्ल
करू शकते.
• ललव्हक्विककिे असा षिश्िास िे िण्याचे कारि असेल की क्विक िॉलेट चा िापर अचधकृत नाही
ककां िा व्यिहार अस्सल ठ्सत नाही ककां िा अस्पष्ट आहे ककां िा शांका तनिावि करिारा आहे तर
खातेधारकाला तो व्यिहार करू न ्े ण्याचा तयाचा षििेकतनिवय असेल.
• ललव्हक्विक टे वनॉलॉजी (इांडिया) प्रायव्हे ट लललिटे ि, स्ितःच्या षििेकिुदधीनुसार, कोितीही सूचना
न ्े ता ककां िा कोितेही कारि न ्े ता इन्स्ुिें टिरील षिशेिाचधकार तातपुरते ककां िा कायिचे
काढून घेण्याचा आणि/ककां िा इन्स्ुिें ट कधीही रद् करण्याचा अचधकार राखन
ू िे िते. तातपुरते
काढून घेण्याच्या िाितीत, ललव्हक्विक

टे वनॉलॉजी (इांडिया) प्रायव्हे ट लललिटे िला जसे योग्य

िाटे ल तयाप्रिािे हे षिशेिाचधकार पन
ु स्थावषपत केले जाऊ शकतात. तथाषप, हे स्पष्टपिे साांचर्तले
आहे की हे काढून घेण्याने (तातपुरते ककां िा कायिचे) असे िानले जाईल की सिव पररचर फाय्े ,
षिशेिाचधकार आणि इन्स्ुिें टशी सांलग्न सेिा पि आपोआप काढल्या जातील. तथाषप, ललव्हक्विक
टे वनॉलॉजी (इांडिया) प्रायव्हे ट लललिटे ि दिारे तनठ्व ष्ट केल्यालशिाय, खातेधारक अशा काढण्यापूिी

तयाच्यािर लार्िाऱ्या इतर लार्ू शल्
व िे
ु काांसििेत इन्स्ुिें टिर लार्िाऱ्या सिव शल्
ु काांसािी पूिप
जिाि्ार राहील.
• तुिच्याकिे असलेली खाते लशल्लक ललव्हक्विकदिारे एस्क्रो खातयािध्ये िे िली जाते. हे तनधी
ऑपरे ठटांर् खचव ककां िा इतर कोितयाही कॉपोरे ट उद्े शाांसािी िापरले जात नाहीत आणि
ठ्िाळखोरी झाल्यास आिच्या कजव्ाराांना उपलबध करून ठ्ले जात नाहीत. तुिचा तनधी
आिच्या ताबयात असताना, ललव्हक्विक ति
ु चा तनधी इतर िापरकतयाांच्या तनधीसह एकर करे ल
आणि ती एकबरत खाती कांपनीच्या नािाने एस्क्रो खातयात िे िेल.
• ललव्हक्विक फवत व्यापारी ककां िा रे लिटन्स प्राप्तकतयाांसोित तनधी सेटल करण्यासािी खाते
ऑपरे ट करू शकते.
• ललव्हक्विक ही काही िँक नाही. डिपॉणझट इन्शरु न्स अँि क्रेडिट र्ॅरांटी कॉपोरे शन (DICGC) ककां िा
इतर कोितयाही सरकारी एजन्सीदिारे िापरकतयावच्या फायदयासािी ललव्हक्विक ककां िा तयाच्या
सेिा प्र्ातयाांनी व्यिहाराांच्या प्रकक्रयेच्या सां्र्ावत िे िलेल्या तनधीचा षििा उतरिला जात नाही.
• हे सुतनक्श्चत करते की ललव्हक्विक डिफॉल्ट झाल्यास हे तनधी सुरक्षक्षत आहे त आणि ज्याप्रिािे
िँकेला योग्य िाटे ल तयाप्रिािे ग्राहक पुरािे ्े ऊन िँकेकिून तयाचा ्ािा करू शकतात.
11. ववववध प्रकारच्या व्यवहारािंसाठी शल्
ु क
• ललव्हक्विक िॉलेट ते िँक हस्ताांतरि शल्
ु क िर्ळता क्विक िॉलेट खातेधारकाकिून क्विक
िॉलेट िर केलेल्या व्यिहाराांसािी कोितेही शल्
ु क आकारत नाही, ज्याचे अचूक तपशील
ग्राहकाच्या िॉलेट ते िँकिधून सांचतयत िूल्याच्या हस्ताांतरिािर पररिाि करण्यापूिी िोिाइल
ऍक्प्लकेशनिर प्र्लशवत केले जातील. लार्ू फी आणि शल्
ु क िेळोिेळी ि्लू शकतात.
• क्विक िॉलेट च्या िापरािुळे कोितेही सरकारी शुल्क, ककां िा िेबिट ककां िा कर ्े य असेल तर
तयाची जिाि्ारी क्विक िॉलेट खातेधारकाची असेल.
• क्विक िॉलेट खातेधारकादिारे ्े य आणि र्रली जािारी रवकि, स्ितांरपिे न र्रल्यास, ती
ललव्हक्विक दिारे उपलबध रकिेतून िसूल केले जाईल.
• GSTIN: 27AACCL3044Q1Z6
12. शलव्हक्ववक टे वनॉलॉजी (इिंडडया) प्रायव्हे ट शलशमटे ड

• ललव्हक्विक स्ितःच्या षििेकिुदधीनुसार क्विक िॉलेट खातेधारकाला सूचना न ्े ता क्विक
िॉलेट िार्े घेऊ शकते ककां िा तनलांबित करू शकते ककां िा तयाच्या कोितयाही िैलशष्ट्याांिध्ये ि्ल
करू शकते.
• ललव्हक्विककिे असा षिश्िास िे िण्याचे कारि असेल की क्विक िॉलेट चा िापर अचधकृत नाही
ककां िा व्यिहार अस्सल ठ्सत नाही ककां िा अस्पष्ट आहे ककां िा शांका तनिावि होईल असा आहे तर
खातेधारकाला तो व्यिहार करू न ्े ण्याचा तयाचा षििेकतनिवय असेल.
• ललव्हक्विक टे वनॉलॉजी (इांडिया) प्रायव्हे ट लललिटे ि, स्ितःच्या षििेकिुदधीनुसार, कोितीही सूचना
न ्े ता ककां िा कोितेही कारि न ्े ता इन्स्ुिें टिरील षिशेिाचधकार तातपरु ते ककां िा कायिचे
काढून घेण्याचा आणि/ककां िा इन्स्ुिें ट कधीही रद् करण्याचा अचधकार राखून िे िते. तातपुरते
काढून घेण्याच्या िाितीत, ललव्हक्विक

टे वनॉलॉजी (इांडिया) प्रायव्हे ट लललिटे िला जसे योग्य

िाटे ल तयाप्रिािे हे षिशेिाचधकार पुनस्थावषपत केले जाऊ शकतात. तथाषप, हे स्पष्टपिे साांचर्तले
आहे की हे काढून घेण्याने (तातपुरते ककां िा कायिचे) असे िानले जाईल की सिव पररचर फाय्े ,
षिशेिाचधकार आणि इन्स्ुिें टशी सांलग्न सेिा पि आपोआप काढले जातील. तथाषप, ललव्हक्विक
टे वनॉलॉजी (इांडिया) प्रायव्हे ट लललिटे ि दिारे तनठ्व ष्ट केल्यालशिाय, खातेधारक अशा काढण्यापूिी
तयाच्यािर लार्िाऱ्या इतर लार्ू शल्
व िे
ु काांसििेत इन्स्ुिें टिर लार्िाऱ्या सिव शल्
ु काांसािी पि
ू प
जिाि्ार राहील.

13. एस्क्क्रो खार्ते
• तुिच्याकिे असलेली खाते लशल्लक ललव्हक्विकदिारे एस्क्रो खातयािध्ये िे िली जाते. हे तनधी

ऑपरे ठटांर् खचव ककां िा इतर कोितयाही कॉपोरे ट उद्े शाांसािी िापरले जात नाहीत आणि ठ्िाळखोरी
झाल्यास आिच्या कजव्ाराांना उपलबध करून ठ्ले जात नाहीत. तुिचा तनधी आिच्या ताबयात

असताना, ललव्हक्विक तुिचा तनधी इतर िापरकतयाांच्या तनधीसह एकर करे ल आणि ती एकबरत
खाती कांपनीच्या नािाने एस्क्रो खातयात िे िेल.

• ललव्हक्विक फवत व्यापारी ककां िा रे लिटन्स प्राप्तकतयाांसोित तनधी सेटल करण्यासािी खाते ऑपरे ट
करू शकते.
• ललव्हक्विक ही काही िँक नाही. डिपॉणझट इन्शरु न्स अँि क्रेडिट र्ॅरांटी कॉपोरे शन (DICGC) ककां िा इतर
कोितयाही सरकारी एजन्सीदिारे िापरकतयावच्या फायदयासािी ललव्हक्विक ककां िा तयाच्या सेिा
प्र्ातयाांनी व्यिहाराांच्या प्रकक्रयेच्या सां्र्ावत िे िलेल्या तनधीचा षििा उतरिला जात नाही.

• हे सुतनक्श्चत करते की ललव्हक्विक डिफॉल्ट झाल्यास हे तनधी सुरक्षक्षत आहे त आणि ज्याप्रिािे िँकेला
योग्य िाटे ल तयाप्रिािे ग्राहक परु ािे ्े ऊन िँकेकिून तयाचा ्ािा करू शकतात.

14.लागू कायदा आणर् अधधकार क्षेत्र
या अटी ि शती आणि/ककां िा व्यिहार र्ारतीय कायदयादिारे तनयांबरत केले जातील आणि क्विक
िॉलेट च्या िापरािुळे उदर्िलेल्या कोितयाही ्ाव्या ककां िा प्रकरिाांिाित िुांिईतील सिव
न्यायालयाांना षिशेि अचधकार क्षेर असेल.
सेवेर्तील अटी
हा ललव्हक्विक
ललव्हक्विक

िापरकताव करार (“करार”) हा तुिच्या (“तुम्ही” ककां िा “िापरकताव”) आणि

टे वनॉलॉजी (इांडिया) प्रा. लल. याांच्यातील करार आहे . हा करार ललव्हक्विकचे िोिाईल

पेिेंट आणि डिक्जटल िॉलेट ऍक्प्लकेशन आणि सिव सांिांचधत सेिा (एकबरतपिे "क्विक िॉलेट")
क्विक िॉलेट िापरण्यासािी िँक. "नों्िी करा"

हे िटन ्ािन
ू तम्
ु ही या कराराच्या सिव अटी ि

शती िान्य केल्या पाठहजेत, आणि हा करारनािा स्िीकारिे आिश्यक आहे . जर तुम्ही "रक्जस्टर"
िटिािर क्वलक केले नाही, तर तम्
ु ही क्विक िॉलेट ऍक्प्लकेशन ("ऍक्प्लकेशन") िापरू शकिार
नाही ककां िा क्विक िॉलेट ऍवसेस करू शकिार नाही. तुिचा क्विक िॉलेट चा िापर या कराराची
ति
ु ची स्िीकृती ्े खील सचू चत करतो, कारि तयात िेळोिेळी ि्ल केला जाऊ शकतो. जेव्हा तम्
ु ही
हा करार स्िीकारता, तेव्हा तुम्ही ललव्हक्विकचे र्ोपनीयता धोरि आणि ललव्हक्विकचे ई-साइन
धोरि ्े खील स्िीकारता. या करारािध्ये “तुम्ही” आणि “िापरकताव” ह्या सांज्ञा एकिेकाांना ि्लून
िापरल्या जातात आणि “क्विक िॉलेट” या सांज्ञेिध्ये “ऍक्प्लकेशन” सिाषिष्ट आहे .
ललव्हक्विकने हा करार आणि र्ोपनीयता धोरि, आणि इतर कोितेही लार्ू ललि क्विक करार
ककां िा क्विक िॉलेटशी सांिांचधत धोरिे आणि तयातील िा्ल कधीही ललव्हक्विक च्या िेिसाइट िर
लािण्याचा एक शाही आणि पूिव अचधकार असेल. क्विकच्या िेिसाइटिर कोिताही ि्ल पोस्ट
केल्यानांतर ति
ु चा क्विक िॉलेट िापरिे म्हिजे ह्या ि्लाला ति
ु ची स्िीकृती आहे असे िानले
जाईल. र्ोपनीयता धोरिासह या कराराचे निीनति अदयतने लिळषिण्यासािी क्विकच्या
िेिसाइटला तनयलितपिे र्ेट ्े िे ही तुिची जिाि्ारी आहे . तुम्हाला या कराराच्या सिावत
अलीकिील, अदययाित आित्त्ृ या ललव्हक्विक च्या िे िसाइटिर लिळू शकतात.

