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వీజ్మాన్ ఇంపెక్స్ సర్వీస్ ఎంటర్ప్రైజ్పస్ లిమిటెడ్ 
తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు 

ప్ర. జలి్దకాష్ అంటే ఏమిటి? 
 
స. జ్లిికాష్ భారతదేశ్ంలో ఏద నైా బాయంకు ఖాతాకు నిధులను బదిలీ చయేడానిక ిఈ వాలెటనన ఉప్యోగ ంచేందుకు 
హో లడ ర్ (వినియోగదారు) ని అనుమతంచ ేఒక వాసత విక సంచి (ఖాతా). జ్లిికాష్ అనదేి సాధారణ బాయంకింగ్ ఛానలెుు 
ప్రా ప్యత లేని లేదా నిధులను బదలిీ చయేడంలో సహాయం అవసరమ ైన ప్రజ్లకు ప్రతేయకంగా అభివృదిి  చయేబడని సెమీ 
మూసి పరరపెయిడ్ చ లిలంప్ు ప్ర్ కరం. హో లడ ర్ సౌలభ్యం ప్రకారం తరువాత ఉప్యోగం కోసం తగ న మొతాత నిన ర్వలోడ్ 
చేయగల ఆర్ ిక ఉప్కరణం ఇద.ి 
 
జ్లిికాష్ పేమ ంట్ అండ్ సెటలిెా ంట్ సిసటమ్స్ యాక్సట, 2007 & amp; ర్పగుయలేషన్్, ఇండయిా, ర్ జ్రుీ బాయంక్స డ రై్పక్షన్్, 
2009 ("ఆర్ ిఐ గప్డ లల న్్") ముందు చ లిలంచిన చ లిలంప్ు ఇను ర్ర మ ంట్్, ఇషయయన్్ అండ్ ఆప్ర్షేన్, మర్ యు ఆదశేాలు 
విముకిత, తర్ గ  చ లిలంచడం, వాడకం మొదలెైనవాటలిో ర్ జ్రుీ బాయంకు ఆఫ్ ఇండయిా (ఆర్ ిఐ) దాీర్ా మర్ యు వీజ్మాన్ 
ఇంపకె్స్ సర్వీస్ ఎంటర్ప్రైజ్పస్ లిమిటడె్ (WISE) అటనవంట ిప్ర్ సిి తులలో వాలెట్ హో లడ రుు ఎలాంట ిబాధయత వహ ంచదు. 
 
ప్ర. నేను జలి్దకాష్ కోసం ఎలా నమోదు చేసుకోగలను? 
 
స. మీరు ఏ వెజై్ ఫరా ంఛ ైజీ / ర్ టెలై్ అవుటెల టనన నమోదు చసేుకోవచుు. మీరు మీ పేరు, మొబ లై్ నంబరు అందించాలి 
మర్ యు ర్ జిసేట షేన్ సమయంలో మీ ఆధార్ e-KYC ధృవీకరణను నిరీహ ంచాలి. మీరు సంవత్ర్ానిక ిరూ .50,000 
కంట ేఎకుువ మీ వాలెటని అప్లల డ్ చేయవలస ిఉంట ేమీ ప్ాన్ వివర్ాలను అందించాలి. 
 
ప్ర. నేను జలి్దషాష్ వివరాలు ఎలా ప ందుతాను? 
 
స. నమోదు ప్రకిియ ప్ూరతయిన తర్ాీత మీరు మీ జ్లిికాష్ వివర్ాలు అందుకుంటారు.  
 
ప్ర. నేను వివరాలను ప ందిన వ ంటనే నా వాలెటను ఉప్యోగ ంచడం పరా రంభంచవచాా? 
 
స. అవును, మీరు మా అధీకృత ఫరా ంఛ జైీ / ర్ టెలై్ అవుటెల ట్ దాీర్ా వెంటన ేసంచిని లోడ్ చయేవచుు. 
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ప్ర. జలి్దషాష్ కోసం ర జిష్టర్ చయేటానిక ిఎంత ఖరచా అవుత ంద?ి 
 
స. నమోదు ఉచితం. 
 
ప్ర. నా జలి్దకాష్ వాసతవికవాలేట్ ఏది? 
 
స. మీ వాలెట్ (ఖాతా) ఫరా ంఛ ైజీ / ర్ టెైలర్ లేదా కసట మర్ కేర్తత  ఏవెైనా సంభాషణల కోసం ఉప్యోగ ంచ ేసరర్ యల్ నంబరున 
కలిగ  ఉంటనంద.ి  
 
ప్ర. నా జలాి కాషలో  ఎంత మొతతం ఉంచవచుా? 
 
స. ర్ జిసేట షేన్ ప్ూరతయిన తరువాత మీరు మీ వాలెటనన ఒక నెలలో రూ .50,000 / - వరకు లోడ్ చేయవచుు. 
 
ప్ర. నా జలి్దకాష్పై  ఫండ్ బదిలీ ప్ర మితి ఏమిట?ి 
 
స. ఒంటర్  ఫండ్ బదలిీ లావాదేవీ కసటమరుు రు. 5,000 లను మించకూడదు. నలెకు ఫండ్ లావాదవేీ ప్ర్ మిత నెలకు 
రూ .1,00,000 గర్ షట ంగా ఉంటనంద.ి 
 
ప్ర. జలి్దషాష్ వాలెట్ యొకక పరా మాణికత ఏమిట?ి 
 
స. జ్లిికాష్ వాలాలెట్ జ్మర్వ చయేబడని లేదా ర్వలోడ్ చసేిన తేద ీనుండ ి1 సంవత్రం వరకు చ లుల తుంద.ి 
 
ప్ర. వాలెట్ ముగ సని అత ుతతమ బాులెనుకు ఏం జరచగుత ంద?ి 
 
స. వాలెట్ గడువు ముగ సని తరువాత, వాలెట్ హో లడ రుల  KYC మర్ యు బాయంక్స ఖాతా వివర్ాలను అందించడం దాీర్ా 
వాలెట్ హో లడ రుు తర్ గ  చ లిలంప్ు కోసం ఈ మొతత ం అందుబాటనలో ఉంటనంద.ి 
 
ప్ర. వాలెట్ యొకక గడువు ముగ యడంతో నిధుల బదిలీని సులభతరం చేయడానిక ిముందుగా నా సవంత బాుంక్ ఖాతా 
వివరాలను ర జిసటర్ చేసుకోవచాా? నా సవంత బాుంక్ ఖాతా వివరాలను ముందుగాన ేర జిసటర్ చేయవచాా? 
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స. అవును. 
 
ప్ర. వాలెట్ హో లిర్ సంకరమణ గుర ంచి ఎప్ుైడు చపె్ైబడుత ంద?ి 
 
స. వాలెట్ హో లడ ర్ గిహీత, వాలెట్ గడువు గుర్ ంచి త లుసుకుందామని నిర్ాి ర్ ంచడానిక ిSMS దాీర్ా సంచర్ ంచ ేసంగత 
గుర్ ంచి ముంద ే30, 15, 3, 2 మర్ యు 1 ర్తజులలో త లియజ్ేయబడుతుంద.ి 
 
ప్ర. నా ఫండ్ బదిలీ లావాదేవీ విఫలమ తై ేఏమి జరచగుత ంద?ి 
 
స. కసటమర్ యొకు వాలెట్ లో లోడ్ చేసని మొతాత నిన వాలూయటల  యొకు గడువు ముగ స ేవరకు తర్ గ  వినియోగ ంచ ే
కోసం ఏ కారణం అయినా లబి్దదారునిక ిచ లిలంచని సందరభంలో అందుబాటనలో ఉంటనంద.ి  
 
ప్ర. నగదు ఉప్యోగానిక ినగదు ఉప్సంహరణ లేదా విముకిత అనుమతించబడుత ందా? 
 
స. నగదు ఉప్సంహరణ లేదా విముకితక ిఅనుమత లేదు. 
 
ప్ర. సవే / ప్థకం ఉప్సంహర ంచుకుంటూ లేదా రదుి  చేయబడినప్ుైడు, సంచిలో అత ుతతమ బాులెనుకు ఏమి 
జరచగుత ంద?ి 
 
స. ఏ కారణం అయినా జలి్దకాష్ సవే / ప్థకం ఉప్సంహర్ ంచుకుంటనంద ి లేదా రదుి  చేయబడినటల యిత,ే కసట మర్ 
ముందుగాన ేత లియజ్యేబడతారు మర్ యు అతను మా అధీకృత ఫరా ంఛ జై్ / ర్ టెైల్ అవుటెల టల ను సందర్ శంచడం దాీర్ా 
బాయంకు ఖాతాకు మొతత ం బదిలీ దాీర్ా అతుయతత మ బాయలెను్ు ప్ ందవచుు. 
 
ప్ర. నా నిధులు సురక్షితంగా ఉనాుయని నాకు ఎలా తెలుసు? 
 
స. దాని పరరపయెిడ్ పేమ ంట్ ఇన ర్ర మ ంట్ (పపిఐి) అధికారం కిింద ఎసల రో బాయంక్స సర్వీసున అందించడానిక ిఆర్ ిఎల్ బాయంక్స 
లిమిటెడతత  WISE జ్తచయేబడింద.ి RBL బాయంక్స యొకు ఎసల రో ఖాతాలో వాలెట్ హో లడ ర్ అతుయతత మ నిలీలు 
నిరీహ ంచబడతాయి. ఎసల రో ఖాతాలో నిరీహ ంచబడ ే మొతాత లను ప్ాలగొ న ే వాయప్ార్  సంసిలకు మర్ యు పరరపయెిడ్ 
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పేమ ంట్ ఇను ర్ర మ ంట్్ యొకు ఆర్ ిఐ మారొదరశకాల ప్రకారం ఆర్ ిఐ మారొదరశకాల ప్రకారం చ లిలంప్ులు చేయడానిక ి
మాతరమ ేఉప్యోగ సాత రు. 
 
ప్ర. నేను నా జలి్దకాష్ వాలెట్ ఎకకడ ఉప్యోగ ంచగలను? 
 
స. భారతదశే్ంలో బాయంక్స ఖాతాలకు నిధులను బదలిీ చయేడానిక ి మా అధకిార్ క ఫరా ంఛ ైజీ / ర్ టెలై్ అవుటెల టల లో 
జ్లిికాషున ఉప్యోగ ంచవచుు.  
 
ప్ర. లబి్దదారచడనిి ఎలా నమోదు చేయాల్ద? 
 
స. మీరు లబి్దదారుని బాయంక్స ఖాతా సంఖయను, బాయంకు పేరు మర్ యు IFSC కోడ్ ఫరా ంఛ ైజీ / ర్ టెలైరుు అందించాలి. 
మర్ ంత మీరు ప్రత లబి్దదారునిక ిఫండ్ బదలిీ కోసం నిర్ ిషట ప్ర్ మితులు ఉంచవచుు. 
 
ప్ర. నేను నా జలి్దకాష్ వాలెటను ఎకకడ ర లోడ్ చేస్ాత ను? 
 
స. మీరు మీ జ్లిిషాష్ వాలెటని ర్వలోడ్ చ యయడానిక ిఏ వెజై్ ఫరా ంఛ జైీ / ర్ టెలైర్ అవుటెల టనన సందర్ శంచవచుు. 
 
ప్ర. నా జలి్దకాషుి మళో్ల లోడ్ చయేడానిక ిఏవ పనా ఛారజీ విధించబడిందా? 
 
స. మీ జలి్దకాష్ వాలెట్ ర్వలోడ్ కోసం WISE వసూలు చేయదు. ఏదేమ నైా ఫరా ంఛ జైీ / ర్వటెలైర్ ర్వలోడ్ మొతాత నిన ఒక 
"లావాదేవీ ఛార్్" వసూలు చయేవచుు. లావాదేవీ ఆర్తప్ణలు ఫరా ంఛ ైజీ / ర్వటెైలర్ దాీర్ా ప్ూర్ తగా నిలుప్ుతాయి.  
 
ప్ర. జలి్దకాష్ వాలెట్ యొకక రజలోడెపై ఫరా ంఛెపజీ / ర ట పలరచా గర ష్ట  లావాదవేీ ఛారీ్ ఏమిట?ి 
 
స. గర్ షట చార్్ లావాదేవీ మొతత ంలో 1.5% లేదా రూ .10 / - ఏద ిఎకుువ. గర్ షట లావాదేవీ ఛార్్ కూడా "లావాదేవీ 
లావాదవేీ రసరదు" లో చూడవచుు, ఇద ి ప్రత లావాదవేీ కోసం ఉతపతత  అవుతుంద.ి ఫరా ంఛ ైజీ / ర్ టెలైర్ నుండ ి ప్రత 
లావాదవేీ కోసం కసటమర్ "కసటమర్ టరా నా్క్షన్ రసరప్" కోసం ఒతత డ ిచయేాలి. 
 
ప్ర. ఫండ్ టార నకఫర్ యొకక ఇతర నిబంధనలు మర యు ష్రత లు ఏమిట?ి 
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a) ఎలకాటా నిక్స ఫండ్్ టరా న్ఫర్ ఫసెలిిట ీర్ జ్రుీ బాయంకు ఆఫ్ ఇండయిా (ఆర్ ి ఐ) NEFT సిసట ం దాీర్ా ఉంద ి

మర్ యు RBL బాయంక్స లిమిటడె్ మర్ యు వీజ్మాన్ ఇంపెక్స్ సర్వీస్ ఎంటర్ప్రైజ్ లిమిటడె్ దాీర్ా అమలు 
చేయబడుత ంద.ి 

b) ఈ లావాదేవీ ఆర్ ిఐ (EFT ససిట ం) ర్పగుయలేషన్్, 1996 మర్ యు దాని యొకు హకుులు మర్ యు బాధయతలు, 
దాని యజ్మానుడిక ిసంబంధంిచి కసటమర్పప్ కసట మర్ జ్మర్వచేసని ప్రత చ లిలంప్ు ఉతత రుీకు సంబంధించి కటనట బడ ి
ఉండాలి. NEFT వయవసి. 

c) కసటమర్ జ్మర్వచసేిన చ లిలంప్ు కిమంలో ఇవీబడని వివర్ాల ఖచిుతతీం కోసం మాతరమ ే వినియోగదారుడు 
బాధయత వహ సాత డు మర్ యు చ లిలంప్ు కిమంలో ఏ లోప్ం వలన తలెతేత  ఏద ైనా నషాట నిక ి బాయంకున భ్ర్వత 
చేయడానిక ిబాధయత వహ ంచాలి. కసటమర్ / తప్ుపడు వివర్ాలను తప్ుపదార్  ప్టిట ంచేటప్ుపడు తప్ుప లాభార్న 
ఖాతాకు, లావాదవేీల వెఫైలయం లేదా మోసప్ూర్ త లావాదవేీక ిబదలిీ అయిన సందరభంలో వినియోగదారుడు / 
లబి్దదారునిక ినషట ప్ల యినందుకు బాయంక్స, WISE బాధయత వహ ంచదు.  

d) ఇద ిబాయంక్స అమలు చసేినప్ుపడు చ లిలంప్ు ఆరడర్ తర్ గ  ప్ ందలేని మార్ ంద.ి 
e) బాయంక్స ఉప్సంహరణ నోటీసు దాీర్ా కటనట బడ ిలేదు. 
f) ఈ నియమ నిబంధనల ప్రకారం NEFT సౌకరయం కింద అమలు చేయబడని ఏద ైనా చ లిలంప్ు కిమానిన ఏ ప్రతయేక 

ప్ర్ సిి తులోల నూ జ్ోడించకూడదు మర్ యు సందర్ాభనుసారంగా కసటమరుు ఎలాంట ి నషట ప్ర్ హారం 
చ లిలంచకూడదు. 

g) లావాదవేీ ర్తజున లబి్దదారునిక ికాని చ లిలంప్ు ప్రమాదం ఉండవచుు. లబి్దదారుడ ిశాఖ వది సలెవుదనింత  సహా 
ఏద ైనా కారణం కావచుు. బాయంక్స లేదా ఆర్ ిఐ లేదా NEFT వయవసిలో ప్ాలగొ నన ఏ ఇతర భాగసాీమి అయినా 
అలాంట ిఆలసయం కోసం కసటమరుు ఎలాంట ిబాధయత వహ ంచదు. 

h) నిధుల చ లిలంప్ుకు సంబంధించి ఆర్ ి ఐ జ్మర్వచసేని సంబంధతి మారొదరశకాలు లావాదవేీక ివర్ తంచబడతాయి. 
i) కసటమర్ దాీర్ా సర్ కాని వివర్ాలను అందించ ేసందరభంలో కసట మర్ / లబి్దదారునిక ిదార్ తీసిన ఏద ైనా నషాట నిక ి

బాయంక్స, WISE లేదా దాని ఏజ్పంట్ (ఫరా ంఛ ైజ్ / ర్ టెైల్ అవుటెల ట్) బాధయత వహ ంచదు. 
j) ర్ జిసేట షేన్ / లావాదవేీల నుండ ి ఉతపననమయియయ అనిన సమసయలు ముంబయిలోని నాయయసాి నాల అధకిార 

ప్ర్ ధలిో ఉంటాయి. 
k) ప్రసారం లేదా డ లివర్వ లేదా డ లివర్వ లేదా డ లివర్వ లేదా డ లివర్వ లేదా డ లివర్వ లేదా డ లివర్వ లేదా డ లివర్వ లో 

ఏద ైనా తప్ుప, మినహాయింప్ు లేదా దత షం లోప్ం లేదా ఫలితంగా ఏద ైనా నషట ం నుండ ిసందహేం మారుడంలో 
ఫలితంగా ఆలసయం నుండ ిఫలితంగా బాయంక్స లేదా WISE బాధయత కాదు లేదా దాని అప్ారిం నుండ ిలేదా గమయం 
బాయంక్స యొకు చరయ లేదా నియంతరణ దాట ిఏద ైనా చటట ం లేదా ఈవెంట్ నుండ.ి 
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l) కట్-ఆఫ్ సమయం తర్ాీత వచేు NEFT అభ్యరిన తదుప్ర్  ప్ని ర్తజున ప్రా ససె్ చయేబడుతుంద.ి 
 
ప్ర. నా జలాి కాష్ వాలెట్ సంత లనానిు ఎలా తనిఖీ చేయాల్ద? 
 
స. మీరు మా అధకీృత ఫరా ంఛ జైీ / ర్ టెలై్ అవుటెల టలల  సంతులనానిన తనిఖీ చయేవచుు లేదా 022-22035171 / 
5173/6171 పెై మా కసటమర్ కేరుు కాల్ చయేవచుు  
 
ప్ర. ఏ ఫిరాుదులు లేదా ప్రశ్ులు విష్యంలో నేను ఎవర ని సంప్రదించగలను? 
 
స. వినియోగదారుడు మా కసట మర్ కేరున 022-22035171 / 5173/6171 లేదా ఇమ యిల్ 
jaldicash@weizmannimpex.com లో కాల్ చయేవచుు. కసటమర్ కేర్ 7.00 నుండ ి11.00 p.m. 
 
WISE ఈ వబె్ సెైట్ లో అందుబాటనలో ఉనన "కసట మర్ ఫిర్ాయదుల ప్రిహారానికి విధానం" అధికార్ కంగా ఉంద.ి ఈ వాలెట్ 
వాడకానిక ిసంబంధించి ఏద ైనా లావాదవేీ నుండ ిఉతపననమయియయ అనిన వివాదాలు ఈ ప్ాలసరక ిలోబడ ిఉండాలి. 


