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വെയ്സ്മാൻ ഇംവെക്സ് സർെീ് എന്റർപ്രെ് 

ലിമിറ്റഡ്. 

ഉെഭ ാക്തൃ സംരക്ഷണ നയം 

(അനധികൃത പിപിഐ ഇടപോടുകളുടട കോരയത്തിൽ കസ്റ്റമർ ബോദ്ധ്യത) 

ആമുഖം: 

വീസ്മോൻ ഇംടപക്സ സർവീസ് എന്റർപ്രപസ് ലിമിറ്റഡ് 

(ജ്ഞോനപൂർവം) ഒരു ഭപയ്ടമന്് സംവിധോനം ഓപ്പഭററ്റ് റിസർവ് ബോങ്ക് 

(ആർ.ബി.ഐ) രപകോരം അധികോരമുണ്ട്. , 2017 ( "റിസർവ് 

മോർഗ്ഗനിർഭേശങ്ങൾ") ടപയ്ടമന്റും ടസറ്റിൽടമന്് സിസ്റ്റംസ് ആക്്, 2007 

( "PSS ആക്്") ഇത് നടത്തുന്നു, ടറഗുഭലഷൻസ് ക്ിി ഇന്ത്യയിൽ 

രപീടപയ്ഡ് ഭപയ്ടമന്് ഉപകരണങ്ങൾ മോറിയിരിക്കുകയോണ് ആൻഡ് 

ഓപ്പഭറഷൻ (റിസർവ് ബോങ്ക്) ദിശകൾ ഉണ്ടോക്കി അത് കിടന്നുറങ്ങി ആർ 

ബി ഐ. രോജ്യടത്ത ഒരു ഭപയ്ടമന്് ഓപ്ഷൻ പണമോയി ജ്നസംഖ്യയിൽ 

വലിയ വി ോഗത്തിനോയി ബദൽ സോധോരണ ബോങ്കിംഗ് ചോനലിഭലക്ക് 

ആക്സസ്സ് അടലെങ്കിൽ സഹോയം ആവശയമോയ ആർ ആർ ഈ അംഗീകോരം 

കീഴിൽ യുക്തിമോനും രപശ്നങ്ങൾ ജ്ല്ദിചശ് കോർഡ് ഒരു ടവർചവൽ 

വോലറ്റ് ( "ജ്ല്ദിചശ്" എന്നും അറിയടപ്പടുന്നു) ആണ് ഫണ്ടുകൾ രടോൻസ്ഫർ 

ടചയ്യുന്നു. ഉടമസ്ഥന്ടറ സൗകരയമനുസരിച്ച്, തുടർന്നുള്ള ഉപഭയോഗത്തിന് 

പരമോവധി നിശ്ചിത തുക വടര റീഭലോഡ് ടചയ്യോൻ കഴിയുന്ന ഒരു 

സോമ്പത്തിക ഉപകരണമോണ് ഇത്. എം-ടകോഭമഴ്സസ്, ഇ-ടകോഭമഴ്സസ് 

ട ോടമയ്നുകളിൽ അനോവശയ ഇടപോടുകൾക്കോയി ഓഭരോ 

ഉപഭ ോക്തോളിനും സുരക്ഷിതവും എളുപ്പവുമോയ രീതിയിൽ WISE 

വോഗ്ദോനം ടചയ്യുന്നു. ഇലക്ഭരടോണിക് ഇടപോടുകളുടട ടപരുമോറ്റം ഒരു 

സുരക്ഷിതമോണ് ഉറപ്പുവരുത്തോൻ യുക്തിമോനുമോകുന്നു കരുത്തുറ്റ 

സുരക്ഷോ സിസ്റ്റം വഞ്ചന കടണ്ടത്തലും ആൻഡ് ടരപടവംതിഒംസ് 

സംവിധോനങ്ങൾ ഉപഭയോഗിച്ച് ടടക്ഭനോളജ്ിയിൽ മുടക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

അനധികൃത ഇലക്ഭരടോണിക് ബോങ്കിംഗ് ഇടപോടുകൾ ഉപഭ ോക്തോക്കൾക്ക് 



  ഉപഭ ോക്തൃ സംരക്ഷണ നയം 

 

2 

 

എന്ന നിയരന്ത്ിക്കുന്നു ബോധയത - സോമ്പത്തിക ഉൾടപ്പടുത്തൽ ഉപഭ ോക്തൃ 

സംരക്ഷണം വർദ്ധ്ിച്ചുവരുന്ന കുതിപ്പിന് കൂടി, റിസർവ് ബോങ്ക് ഓഫ് 

ഇന്ത്യ ഒരു കസ്റ്റമർ സംരക്ഷണ ന് സർക്കുലർ പുറടപ്പടുവിച്ചിരുന്നു. 

(ആർബിഐ / ൨൦൧൭-൧൮ / 15 ദ്ബ്ര്.ടനോ.ടലഗ്.്്.൭൮ / ൦൯.൦൭.൦൦൫ / 

൨൦൧൭-൧൮ ജ്ൂപ്ല 6, 2017 dated), ഇന്റർ-അതിടിൻറ ഒരു ഭബോർഡ് 

ആവിഷ്കരിഭക്കണ്ടിവരുന്നത് ppi നൽകുന്നവർ ആവശയമോണ് 

ഉപഭ ോക്തോവിന് ഇക്കോരയത്തിൽ അംഗീകോരം ഭപോളിസി 

അംഗീകോരമിലെോത്ത പിപിഐ ഇടപോടുകളുടട കോരയത്തിൽ 

സംരക്ഷണവും നഷ്ടപരിഹോരവും, ഭയോഗയമോടണങ്കിൽ.  

 

ലക്ഷയം: 

ഈ നയം ഒരു നയോയമോയതും സുതോരയവുമോയ രീതിയിൽ ആശയവിനിമയം 

നടത്തോൻ രശമിക്കുന്നു: 

a)  ഉപഭ ോക്തൃ സംരക്ഷണം (പിപിഐ ഇടപോടുകളിൽ 

ഉൾടപ്പട്ടിരിക്കുന്ന അപകടസോധയതകൾക്കും ബോധയതകൾക്കും ഉപഭ ോക്തൃ 

അവഭബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധോനം ഉൾടപ്പടട), 

b)  അനധികൃത പിപിഐ ഇടപോടുകളുടട കോരയത്തിൽ കസ്റ്റമർ ബോധയത 

c) ബോധകമോയ പക്ഷം അനധികൃത PPI ഇടപോടുകൾ മൂലം (നിശ്ചിത 

സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ തടന്ന) ഉപഭ ോക്തോവിന് നഷ്ടപരിഹോരം. 

 

്ഭകാർ: 

ഇലക്ഭരടോണിക് ഫിനോൻഷയൽ ഇടപോടുകൾ സോധോരണയോയി 

തോടഴപ്പറയുന്ന മോർഗ്ഗങ്ങളിലൂടട ഇടപോടുകൾ ഇടടപടുക്കുന്നു: 

a) റിഭമോട്ട് / ഓപ്ണെന് ഭപയ്ടമന്് ഇടപോടുകള് (ഇടപോടുകള്, ഉദോ: 

ഇന്റര്ടനറ്റ് ബോങ്കിംഗ്, ടമോപ്ബല് ബോങ്കിംഗ്, കോര്ഡ് 

ഹോജ്രോക്കോത്തത് (സിഎന്പി) ഇടപോടുകള്, രപീടപയ്ഡ് ഭപയ്ടമന്് 

ഇന്സ്രടുടമന്റുകള് (പിപിഐ) തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഫിസിക്കല് 

ഭപയ്ടമന്് ഉപകരണങ്ങള് ആവശയമിലെ. ] 
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b) മുഖ്ോമുഖ്ം / ഭരപോക്സിമൽ ഭപയ്ടമന്് ഇടപോടുകൾ (ഇടപോടിന്ടറ 

സമയത്ത് ഒരു കോർഡ് അടലെങ്കിൽ ടമോപ്ബൽ ഭഫോൺ ഭപോലുള്ള ഫിസിക്കൽ 

ഭപയ്ടമന്് ഉപകരണം ആവശയമുള്ള ഇടപോടുകൾ ഉദോഹരണം: ATM, POS, 

മുതലോയവ) 

c) നിലവിൽ ഏടതങ്കിലും ഒരു ഇലക്ഭരടോണിക് സംവിധോനത്തിൽ നിലവിൽ 

ഉപഭയോഗിച്ചഭതോ സവീകരിക്കുന്നഭതോ ആയ മഭറ്റടതങ്കിലും ഇലക്ഭരടോണിക് 

ഭമോ ുകൾ. 

ഈ ഭപോളിസി ഇടപോടുകോരുടട രപീടപയ്ഡ് ടപയ്ടമന്് ഇൻസ്രടുടമന്് 

(ടവർചവൽ വോലറ്റ്) ബിസിനസിൽ മോരതഭമ ഇടപോടുകൾ നടത്തുന്നുള്ളൂ. ഒരു 

ഉപഭ ോക്തോവ് പിശകിനോലുള്ള പിപിഐ ഇടപോടുകൾ ഭപോളിസി 

ഒഴിവോക്കുന്നു (ഉദോഹരണത്തിന്, NEFT ടതറ്റോയ ഭപയീ ഭഷോറൂം അടലെങ്കിൽ 

ടതറ്റോയ തുകയ്ക്കോയി വിറ്റുഭപോകുന്നു), നയോയമോയ നഷ്ടത്തിന് 

വിഭധയമോയ ഇടപോടുകൾ, അവസര നഷ്ടം, നഷ്ട നഷ്ടം, മറ്റ് സോരരമോയ മറ്റ് 

ടചലവുകൾ എന്നിവ കോരണം അടലെങ്കിൽ ഉപരദവകോരി. 

 

രെഭയാഗക്ഷമതാ: 

PPI വോലറ്റ് സൂക്ഷിക്കുന്ന വയക്തികൾക്ക് ഈ നയം ബോധകമോയിരിക്കും. 

 

നിർവ്വചനങ്ങള ം െിശദീകരണംകള ം: (ഈ നയത്തിന്വറ ഉഭേശയത്തിനായി) 

a. കസ്റ്റമറിന്ടറ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള സോമ്പത്തിക അവധിയോണ് 

യഥോർഥ നഷ്ടം എന്ന് നിർവചിക്കുന്നത്, ഉദോ: ഉപഭ ോക്തോവിന്ടറ 

പിപിഐ വോലറ്റിൽ ട ബിറ്റ് ടചയ്യുക. 

b. ടപയ്ടമന്് ഇടപോടുകൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് / വോലറ്റിൽ നിന്ന് മടറ്റോരു 

അക്കൗണ്ടിഭലക്ക് അടലെങ്കിൽ ഇലക്ഭരടോണിക് ബോങ്കിൽ നിന്നു പണം 

പ്കമോറ്റം ടചയ്യുന്ന ഇടപോടുകൾ ഭപോടലയോണ് ഇടടപടൽ. കോർഡ് 

വിവരങ്ങൾ ആവശയമിലെ, ഉദോ. NEFT. 
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c.  ഉപഭ ോക്തോവിന്ടറ സമ്മതമിലെോടത ഉപഭ ോക്തോവിന്ടറ 

അടക്കൗണ്ടിടല ട ബിറ്റ് ആയി അനധികൃത ഇടപോ് 

നിർവചിക്കടപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്. 

d. സുരക്ഷോ പോഭസവർ ുകൾ, പ് നോമിക് പോഭസ്സവർഡ് ഇൻപുട്ട് (OTP) 

അടലെങ്കിൽ "ടജ്ൽ ിഷോഷ്" നൽകുന്ന മഭറ്റടതങ്കിലും ഇലക്ഭരടോണിക് 

രപോമോണീകരണ ഓപ്ഷൻ എന്നിവ ഭപോടല "ജ്ോൽ ിഷോഷ്" 

ആവശയടപ്പടുന്ന അധിക ആധികോരികതയിലൂടട ഒരു ഇടപോടിന്ടറ 

ട ബിറ്റ് അംഗീകോരം ഉൾടക്കോള്ളുന്നു. 

e.  കസ്റ്റമര് ഫോര്മസയൂട്ടിക്കല് അന്ത്ിമ പരോതി നല്കിയ തീയതിയും 

സമയവും ആയി നിശ്ചയിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും. WISE ൽ നിന്ന് 

ആശയവിനിമയ ല ിക്കുന്നതിന് തീയതി, ഈ നയത്തിൽ 

വയക്തമോക്കിയിട്ടുള്ള എലെോ രപവർത്തനത്തിനും ഭവണ്ടി രപവർത്തി 

ദിനങ്ങളുടട എണ്ണം കണക്കോക്കുന്നതിനോയി ഒഴിവോക്കിയിരിക്കുന്നു. 

ഉപഭ ോക്തൃ റിഭപ്പോർട്ടിംഗിനു ഭവണ്ടി രപവർത്തി ദിനങ്ങൾ 

കണക്കുകൂട്ടോൻ ഭഹോം രബോഞ്ചിന്ടറ വർക്കിംഗ് ടഷ യൂൾ 

കണക്കിടലടുക്കും. റിഭപ്പോർട്ടിന്ടറ സമയം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോൻഭ ർഡ് 

സമയം അനുസരിച്ചോയിരിക്കും. 

f.  വിജ്ഞോപനം എന്നോണ് WISE ഭലക്കുള്ള അനധികൃത പിപിഐ 

ഇടപോ് കസ്റ്റമർ റിഭപ്പോർട്ട് 

g.  റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനം, സവോതരന്ത്യദിനം, ഗോന്ധി ജ്യന്ത്ി എന്നീ മൂന്ന് ഭദശീയ 

അവധിദിനങ്ങൾ ഒഴിടകയുള്ള തിങ്കളോഴ്സച മുതൽ ശനിയോഴ്സച 

വടരയുള്ള രപവൃത്തി ദിനങ്ങൾ അടിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള 

ദിവസങ്ങളുടട എണ്ണം കണക്കോക്കടപ്പടും. കൂടോടത 

ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള തീയതി ഒഴിടക. . 

h.  റിഭപ്പോസിറ്റുകളുടട ഭമോഡ്, ആദയം തടന്ന ഉപഭ ോക്തോവിന്ടറ പരോതി 

ജ്ഞോനസ്ഭനഹം വഴി സവീകരിക്കുന്ന ചോനലുമോയിരിക്കും, 

അനധികൃത ഇടപോടുകളുടട ഒഭരടയോരു മൾട്ടിപ്പിൾ റിഭപ്പോർട്ടിംഗ്. 
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ഒരു ഉെഭ ാക്താെിന്വറ െരിമിതമായ ബാധ്യത 

(a) ഉപഭ ോക്തോവിന്ടറ സീഭറോ ബോദ്ധ്യത 

അനധികൃത ഇടപോടുകൾ സം വിക്കുന്ന പരിപോടികളിൽ എവിടട 

ബോധകമോടണന്നതിന് ഒരു ഉപഭ ോക്തോവിന് ബോധയത ഉണ്ടോകിലെ. 

i. വിഭവകത്തിന്ടറ  ോഗത്തുണ്ടോയ തട്ടിപ്പ് / അരശദ്ധ് / അവഗണന / കുറവ് 

(ഇടപോടിടന ഉപഭ ോക്തോവ് അറിയിച്ചോലും ഇടലെങ്കിലും). 

ii. മൂന്നോം കക്ഷി ലംഘനം വിഭവസിഭനോ കസ്റ്റമർമോഭരോ ആണ്, 

അവിടടയലെോടത മടറ്റവിടടടയങ്കിലും കിടക്കുന്നു, ഉപഭ ോക്തോവ് 

അനധികൃത ഇടപോടിടനക്കുറിച്ച് WISE ൽ നിന്ന് ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള 

മൂന്നു രപവർത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിഭവസിടന അറിയിക്കുന്നു. 

 

(b) ഒരു ഉപഭ ോക്തോവിന്ടറ പരിമിതമോയ ബോധയത 

ഇനിപ്പറയുന്ന സോഹചരയങ്ങളിൽ അനധികൃത ഇടപോടുകൾ 

കോരണം സം വിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് ഒരു ഉപഭ ോക്തോവിന് 

ബോധയതയുണ്ട്: 

i. ഒരു ഉപഭ ോക്തോവ് അരശദ്ധ്മോയി നഷ്ടടപ്പടുന്ന സോഹചരയങ്ങളിൽ, 

ഭപയ്ടമന്് ടരക ൻഷയലുകൾ അഭേഹം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത്, ക്ലിയർ 

ടചയ്യോത്ത ഇടപോടുകൾ ഭരഖ്ടപ്പടുത്തുന്നത് വടര കസ്റ്റമർ പൂർണമോയും 

നഷ്ടടപ്പടും. അനധികൃത ഇടപോടിന്ടറ റിഭപ്പോർട്ടിനു ഭശഷം ഉണ്ടോകുന്ന നഷ്ടം 

വിഭവകഭത്തോടട വഹിക്കും. 

ii. അനധികൃതമോയ പിപിഐ ഇടപോടിന്ടറ ഉത്തരവോദിത്തം വിഭവസിഭനോ 

കസ്റ്റമർമോഭയോ ഉള്ളതലെ എങ്കിലും, വയവസ്ഥയിൽ മടറ്റവിടടടയങ്കിലും 

സ്ഥിതിടചയ്യുന്നു. പ്വസ് ഭകോഭളജ്ിന്ടറ ആശയവിനിമയത്തിന് നോലു 

മുതൽ ഏഴ്സ ദിവസം വടര കോലതോമസമുണ്ടോകും. ഉപഭ ോക്തോവ് ഇത്തരം 

ഇടപോടുകൾക്ക് അറിയിക്കുന്നതിൽ, ഇടപോടിന്ടറ മൂലയം, അടലെങ്കിൽ 

അനക്ഷർ -1 ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തുക, ഏതോഭണോ കുറവ് കുറവുള്ളവർ 

എന്നിവയിൽ മോരതം പരിമിതടപ്പടുത്തിയിരിക്കും. 

 



  ഉപഭ ോക്തൃ സംരക്ഷണ നയം 

 

6 

 

മൂന്ാം ൊർട്ടി ലംഘനം 

തോടഴ പറയുന്ന മൂന്നോം കക്ഷി ലംഘനം പരിഗണിക്കടപ്പടും, അതിൽ 

വിഎസിഇഭയോ കസ്റ്റമഭറോടുകൂടിയ വയവസ്ഥിതിയിലലെ, 

a) അഭപക്ഷോ തട്ടിപ്പ്; 

b) അക്കൗണ്ട് ഏടറ്റടുക്കൽ; 

c) മറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളുടട ബോഹയ തട്ടിപ്പുകൾ / ഒത്തുതീർപ്പുകൾ, ഉദോ. ടമയിൽ 

ടസർവറുകൾ തുടങ്ങിയവ. 

 

കസ്റ്റമറുവെ ഉത്തരൊദിത്തങ്ങള ം ഉത്തരൊദിത്തെും 

കസ്റ്റമർ ഇനിപ്പറയുന്നവയുമോയി ബന്ധടപ്പട്ടിരിക്കുന്നു: 

i) കസ്റ്റമർ ഒരു സോധുതയുള്ള ടമോപ്ബൽ നമ്പറുമോയി രജ്ിസ്റ്റർ ടചയ്യണം. 

ii) ഔഭദയോഗിക സോധുതയുള്ള രപമോണം (ഒ. ബ്ലയു. ി) അനുസരിച്ച് 

ഉപഭ ോക്തോവ് ശരിയോയ ഭപര് രജ്ിസ്റ്റർ ടചയ്യണം. 

iii) WISE സ്റ്റോഫുകഭളോ പങ്കോളികഭളോ ഉള്ള ഏത് വയക്തിഭയോടും കൂടി OTP / 

പോഭസവഡ് / TPIN ഭപോലുള്ള ടസൻസിറ്റീവ് വിവരങ്ങൾ പ്കമോറ്റം ടചയ്യിലെ 

iv) എക്സ്ഭപോഷർ പരിമിതടപ്പടുത്തോൻ ഉപഭ ോക്തോവ് ഇടപോടിന്ടറ 

പരിധി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കണം. 

v) ഉപഭ ോക്തോവ് ഇടപോ് വിശദമോയി പരിഭശോധിച്ച് ടപോരുത്തമിലെോത്ത 

സോഹചരയത്തിൽ കഴിയുന്നരത ഭവഗത്തിൽ വിസ നൽകുക. 

vi) ഇത്തരം ഇടപോടുകൾ ഉണ്ടോകുന്നതിനു മുമ്പ് തടന്ന അനധികൃതമോയ 

പിപിഐ ഇടപോ് ഉപഭ ോക്തോക്കൾക്ക് അറിയിഭക്കണ്ടതോണ്. കൂടുതൽ 

സമയം ജ്ഞോനടത്ത അറിയിക്കോൻ എടുക്കുന്ന സമയം, ഉപഭ ോക്തോവിന് 

നഷ്ടം വരുത്തുന്നതിനുള്ള സോധയത കൂടുതലോണ്. 

vii) അഭനവഷണത്തിഭനോ ഇൻഷവറൻസ് ടക്ലയിം, അഭതോ, കോർ ുടമഭയോ, 

തർക്കത്തിഭലോ, ഭപോലിസിഭലോ പരോതിഭയോ ആവശയമുള്ള ഉചിതമോയ 

ഭരഖ്കൾ ഉപഭ ോക്തോവ് പങ്കിടും. 

viii) അഭനവഷണം സംബന്ധിച്ച ജ്ഞോനപൂർവ്വമോയ ആവശയകതകടള 

പൂർണ്ണമോയും സഹകരിക്കുകയും രപവർത്തിക്കുകയും ടചയ്യുക, 
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ഇടപോടിന്ടറ വിശദോംശങ്ങൾ, ഉപഭ ോക്തോവ് സോന്നിദ്ധ്യം മുതലോയവ 

നൽകുക. 

 

ഉപഭ ോക്തോവ്ക്ക് ഇനിപ്പറയുന്നതിഭലക്ക് അർഹതയുണ്ട്: 

i) അടക്കൗണ്ടിഭലക്ക് എലെോ ട ബിറ്റ് ഇടപോടുകൾക്കുമോയി രജ്ിസ്റ്റർ ടചയ്ത 

ടമോപ്ബൽ നമ്പറിഭലക്ക് എസ്എംഎസ് അഭലർട്ടുകൾ സവീകരിക്കുക. 

ii) WISE ൽ രജ്ിസ്റ്റർ ടചയ്ത സോധുവോയ ഒരു ഇടമയിൽ ഐ ി ഉള്ള 

ഇടമയിൽ അഭലർട്ടുകൾ സവീകരിക്കുക 

iii) നൽകിയിട്ടുള്ള ഭമോ ുകൾ വഴി പരോതി രജ്ിസ്റ്റർ ടചയ്യുക. 

(iv) അനക്ച്ചർ -1 ൽ പറഞ്ഞതുഭപോടല നഷ്ടപരിഹോരം ല ിക്കുക. 

 

െിഭെകത്തിന്വറ ഉത്തരൊദിത്തെും ഉത്തരൊദിതവെും  

i. അനധികൃത ഇടപോടുകൾ നടത്തുന്നതിന് അനധികൃത ഇടപോടുകൾ 

റിഭപ്പോർട്ടു ടചയ്യുന്നതിനോയി ഒന്നിലധികം ചോനലുകൾ (ടവ്പ്സറ്റ്, 

ഭഫോൺ, ഇ-ടമയിൽ, സമർപ്പിത ടഹൽപ്പ്പ്ലൻ, ഭഹോം രബോഞ്ചിൽ 

റിഭപ്പോർട്ടുടചയ്യൽ തുടങ്ങിയവ) വഴി ആക്സസ് ഉപഭയോഗിച്ച് 

ഉപഭയോക്തോക്കൾക്ക് നൽകുക. കോർഡ് മുതലോയവ 

ii. അനധികൃത പിപിഐ ഇടപോടുകൾ റിഭപ്പോർട്ടു ടചയ്യോനുള്ള നിർേിഷ്ട 

ഓപ്ഷൻ ഉപഭയോഗിച്ച് പരോതികൾ സമർപ്പിക്കോൻ ഒരു ഭനരിട്ടുള്ള ലിങ്ക് 

ടവ്പ്സറ്റിടല ഭഹോം ഭപജ്ിൽ നൽകുന്നതോണ്. 

iii. രജ്ിസ്റ്റർ ടചയ്തിട്ടുള്ള പരോതി നമ്പർ സഹിതം പരോതി നൽകിടക്കോണ്ട് 

ഉപഭ ോക്തോവിന് നൽകൽ (സവയം രപതികരണമുൾടപ്പടടയുള്ള) അടിയന്ത്ര 

രപതികരണം (തട്ടിപ്പ് / വഞ്ചന റിഭപ്പോർട്ടിംഗ് സംവിധോനം) ഉറപ്പോക്കും. 

iv. അഭലർട്ട് അയയ്ക്കുന്നതിനും അവരുടട രപതികരണങ്ങൾ 

ല ിക്കുന്നതിനും ജ്ഞോനസ്ഭനഹികൾ ഉപഭയോഗിക്കുന്ന ആശയവിനിമയ 

സംവിധോനങ്ങൾ, സഭരശം പ്കമോറുന്ന സമയവും തിയതിയും 

ഭരഖ്ടപ്പടുത്തണം. ഉപഭ ോക്തോവിന്ടറ രപതികരണം 
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എടന്ത്ങ്കിലുമുടണ്ടങ്കിൽ അത് ല ിക്കുക. ഉപഭ ോക്തോവിന്ടറ ബോധയതയുടട 

പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ ഇത് വളടര രപധോനമോണ്. 

v. അഭനവഷണ സമയത്ത്, സോധുതയുള്ള ഒരു ഇടപോടിടന ഉപഭ ോക്തോവ് 

ടതറ്റോയി ഉന്നയിച്ചിട്ടുഭണ്ടോ, തർക്കിഭച്ചോ ആടണന്ന് കടണ്ടത്തിയോൽ, 

അക്കൗണ്ട് അവസോനിപ്പിക്കൽ അടലെങ്കിൽ പിപിഐ വോലറ്റ് പരിധികൾ 

തടഞ്ഞുവയ്ക്കൽ ഉൾടപ്പടട അഭത തടയുന്ന നടപടികൾ 

സവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകോശം WISE നിക്ഷിപ്തമോണ് 

vi. ഈ ഭപോളിസി ആവലോതി പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നയഭത്തോടടോപ്പം 

വോയിക്കണം. ഈ നയത്തിൽ രപഭതയകമോയി പരോമർശിക്കോത്ത, WISE- ന്ടറ 

പരോതി പരിഹോര നയത്തിൽ നിന്നുള്ള നിബന്ധനകൾ, ഈ നയത്തിന്ടറ ഒരു 

 ോഗം രൂപീകരിക്കും. നയം ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്കിൽ ല യമോണ്: 

https://jaldicash.com/T&C/CustomerGrievanceReressalPolicy.pdf 

 

ഉെഭ ാക്തൃ ബാധ്യത വതളിയിക്കുക 

അനധികൃതമോയ പിപിഐ ഇടപോടുകളുടട കോരയത്തിൽ കസ്റ്റമർ ബോധയത 

ടതളിയിക്കുന്നതിന്ടറ  ോരം ജ്ഞോനത്തിൽ കിടക്കും 

 

ഭ ാഴ്സ് മാജിയൂർ 

അഴിമതി, തടസ്സങ്ങൾ, രപകൃതി ദുരന്ത്ങ്ങൾ അടലെങ്കിൽ "പ്ദവത്തിന്ടറ 

രപവൃത്തികൾ", യുദ്ധ്ം, അധിനിഭവശം, അഴിമതി, തടസ്സടപ്പടുത്തുക, 

വിസയുടട സൗകരയങ്ങൾ അടലെങ്കിൽ അതിന്ടറ ഏജ്ന്റുമോർക്കുണ്ടോകുന്ന 

ഭകടുപോ്, ആശയവിനിമയത്തിൻടറ സോധോരണ രീതി അടലെങ്കിൽ എലെോ 

തരത്തിലുള്ള ഗതോഗതത്തിനും ഭശഷി തുടങ്ങിയവ. വിസിസിന്ടറ 

നിയരന്ത്ണത്തിനപ്പുറം നിർദിഷ്ട ഭസവന വിതരണ ഘടകങ്ങളിൽ. 
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അനുബന്ധം -I 

 

അനധ്ികൃത ഇെൊട് - ഉെഭ ാക്താെിന്വറ / ജ്ഞാനിയുവെ ബാധ്യതയുവെ 

െയാപ്തി 

 

 

WISE ന്വറ െിഴവ് കാരണം അനധ്ികൃത ഇെൊട്: 

െിസ്സിന്വറ  ാഗത്തുണ്ടായ തട്ടിപ്പ് / അരശദ്ധ / അെഗണന / കുറവ് 

(ഇെൊെിവന ഉെഭ ാക്താവ് റിഭപ്പാർട്ട് വചയ്സതിട്ട വണ്ടങ്കിലും 

ഇവലെങ്കിലും) 

ഉപഭ ോക്തോവിന്ടറ 

ബോധയത: പൂജ്യം 

 

അനിയരരിതമായ ഇെൊട്, 

കാരണം, 

മൂന്ാം കക്ഷി ലംഘനം 

െിഭെകഭത്താവെഭയാ 

ഉെഭ ാക്താെിഭനഭയാ 

കൂവെയലെ, മറിച്ച് സിസ്റ്റത്തിൽ 

മവറ്റെിവെവയങ്കിലും കിെക്കുന്ു 

ഉപഭ ോക്തോവ് 

റിഭപ്പോർട്ടുടചയ്തോൽ 
 

(i) 3 രപവൃത്തി 
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 

ഉപഭ ോക്തോവിന്ടറ 

ബോധയത: പൂജ്യം 

(ii) 4 മുതൽ 7 രപവൃത്തി 
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 

ഒരു 
ഉപഭ ോക്തോവിന്ടറ 

ബോധയത: ഇടപോ് 

മൂലയം അടലെങ്കിൽ 

10,000 രൂപ (PPI- ന് 

ബോധകമോയത്), 

ഏതോഭണോ കുറവ് 

(iii) 7 രപവർത്തി 
ദിവസങ്ങൾക്കപ്പുറം 

ഒരു 
ഉപഭ ോക്തോവിന്ടറ 

ബോധയത 100% 

 

ഉെഭ ാക്താെിന്വറ 

െിഴെുമൂലം അനധ്ികൃത 

ഇെൊട്: 

ഒരു ഉെഭ ാക്താവ് അയാൾ 

വെയിമുകൾ 

െങ്കുെച്ചിരിക്കുന്ിെഭത്താളം 

അരശദ്ധമൂലം നഷ്ടവപ്പെുന് 

സാഹചരയങ്ങളിൽ 

(i)  WISE ഭലക്കുള്ള അനധികൃത 

ഇടപോ് ഉപഭ ോക്തോവ് 

റിഭപ്പോർട്ടുകൾ വടര. 

ഒരു 
ഉപഭ ോക്തോവിന്ടറ 

ബോധയത: 100% 

(ii)   അനധികൃത ഇടപോ് WISE- 

ഭലക്ക് 
റിഭപ്പോർട്ടുടചയ്തതിനുഭശഷം 

. 

ഉപഭ ോക്തോവിന്ടറ 

ബോധയത: പൂജ്യം 

ജ്ഞോനത്തിന്ടറ 

ബോധയത: 100% 

(അനധികൃത 

ഇടപോ് റിഭപ്പോർട്ട് 
ടചയ്യുഭമ്പോൾ 

ഉണ്ടോഭയക്കോവുന്ന 

നഷ്ടം 

വിഭവകഭത്തോടട 

വഹിക്കും) 
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