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వీజ్మాన్ ఇంపెక్స్ సర్వీస్ ఎంటర్ప్రైజ్పస్ లిమిటెడ్ 
వాడుక నియమాలు 

ఈ వెబ్ సెైట్ యొకక ఉపయోగం మర్ియు దానిలో ఉన్న కంటెంట్ ఉపయోగం క ంది ఉపయోగ నిబంధన్లచ ే
నిర్ీహ ంచబడుత ంద.ి మీర్ు ఈ సెైటనన ఉపయోగించిన్పపుడు మీర్ు ఉపయోగ నిబంధన్లన్ు చదివార్ని 
మర్ియు మీర్ు అంగవకర్ిస్ాా ర్ని మర్ియు ఇకకడ నిబంధన్లు మర్ియు షర్త లతో కటను బడి ఉంటార్ని మీర్ు 
అంగవకర్ిస్ాా ర్ు. మీర్ు అంగవకర్ిసుా న్ానర్ు లేకపో తే లేదా ఉపయోగ నిబంధన్ల దాీర్ా కటను బడి ఉండాలని 
కోర్ుకుంటే, మీర్ు వెబ్ సెైట్ న్ు ఆకప్స్ చెయయలేకపో వచుు లేదా ఉపయోగించలేర్ు. ఈ నిబంధన్లు 
ఎపుటికపపుడు సవర్ించబడతాయి. 

"Www.jaldicash.com" లో కన్ుగొన్బడిన్ సేవలు వెైజ్మాన్ ఇంపెక్స్ సర్వీస్ ఎంటర్ప్రైజ్పస్ లిమిటెడ్ "వెైజ్" గా 
పిలిచిన్ తర్ాీత ఇకకడ విచిిన్నం కోసం పనిచేయడానిక  మర్ియు / లేదా అధికార్ం కలిగి ఉన్ానయి. ఈ సెైట్ 
యూజ్ర్ (లు) కు ఆసక ాకర్ంగా ఉండే సమాచార్ానిన అందించడానిక  ఉదేేశంచబడింది. వెబ్ై్ట్ భార్తదేశం లో 
ఒక టెకానలజీ పాా టాఫం, WISE భార్తదేశం లో బాయంక్స ఖాతా వినియోగదార్ుల తర్పపన్ డబుు బదిలీ, దాని 
ఫరా ంచెైజీలు లేదా ర్ిటెైలర్ అవపటెా టనా  ఒక మాధయమం అందించే పేర్ు జలి్దకాష్ వాలెట్ (వర్పుల్ వాలెట్) న్ుండి 
మర్ొక జలి్దకాష్ వాలెట్ (వర్పుల్ వాలెట్) లేదా భార్తదేశంలో బాయంకు ఖాతా, ఎపుటికపపుడు అన్ుమతంచే 
పరయోజ్న్ బిలుా లు, మొబ్ైల్ ర్వచార్ులు లేదా ఇతర్ సేవలకు చెలాింపప చేస్ాా యి. ఈ పాా టాఫర్మా్త లేదా మా ఛాన్ల్ 
భాగస్ాీములన్ు లావాదేవీల దాీర్ా గుర్ిాంచడం దాీర్ా అమాకం / అమాకం మర్ియు ఇతర్ వాయపార్ సేవలు 
కోసం చర్ులు / ఇంటర్ాక్సు చేయడానిక  స్ాధార్ణ వినియోగదార్ులకు / పరజ్లకు వెబ్ సెైట్ కూడా ఒక వేదికగా 
/ వేదికగా పనిచేసుా ంది. మేము కొన్ుగోలుదార్ులు మర్ియు అమాకందార్ుల మధయ జ్ర్ుగుత న్న వాసావ 
లావాదేవీలో పాలగొ న్ము మర్ియు కొన్ుగోలుదార్ులు మర్ియు అమాకందార్ుల మధయ సంపరదింపపల కొర్కు 
అలాంటి కాంటరా కుు కు ఎటనవంటి ఒపుందము కాదు. అనిన లావాదేవీలు వినియోగదార్ులు / 
వినియోగదార్ులు మర్ియు వినియోగదార్ుల బాధయత మాతరమే. ఈ సెైటనలోని విషయాలు, ఇకకడ మర్ియు 
వాటి యొకక ఏర్ాుటాకు మర్ియు వాటి ఏర్ాుటాకు మాతరమే పర్ిమితం కాకుండా, పేర్ొకన్కపో తే తపు, కాపీర్ప్ట్ 
మొతాంలో ఉన్ానయి మర్ియు ఈ సెైటనా ని పరత భాగానిన WISE క  చెందిన్ది, లేకపో తే సూచించబడకపో తే 
మర్ియు ఉపయోగించబడదు, లెైసెన్్, కాపీ లేదా పపన్ర్ుతుతా మొతాం పదధతలో లేదా ర్ూపంలో లేదా ఏ 
వయక ాక  లేదా ఏ వయక ాక  అయిన్ా, WISE యొకక ముందసుా  వరా తపూర్ీక అన్ుమత లేకుండా. 
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జ్లేికాష్ మర్ియు Jaldicash.com లోగో మా ర్ిజిసుర్ టేరడాార్ులు. WISE ఇతర్ టేరడాార్ులు, సేవా గుర్ుా లు, 
లోగోలు, కళాతాక మర్ియు ఈ సెైటనా  ఉన్న చిహ్ననలపెై హకుకలన్ు కూడా ప ందవచుు. 

ఈ సెైటనా  మీర్ు చూసే లేదా చదివిన్ పరతదీ కాపీర్ప్ట్ చటుం క రంద ర్క్ించబడింద ిమర్ియు WISE యొకక 
ముందసుా  వరా తపూర్ీక అన్ుమతతో తపు, ఉపయోగించర్ాదని మీర్ు భావించాలి. 

వెబ్ స ైట్ వాడుకరి (లు) యొకక అర్హతలు:   

వాడుకదార్ు (లు) అంటే భార్తదేశంలో లేదా ఇతర్ దేశాలోా  చటుబదధంగా నిర్ీహ ంచే ఏ వయక ా లేదా వాయపార్ 
సంసథ / సంసథ , ఈ వెబ్ై్టనా  WISE దాీర్ా అందించబడిన్ సేవలన్ు ఉపయోగించడానిక  హకుక ఉంటనంద.ి మా 
సేవలు వర్ిాంచే చటుం క రంద చటుబదధంగా కటను బడి ఒపుందాలన్ు ర్ూప ందించగల వయకుా లు లేదా కంపెనీలకు 
మాతరమే అందుబాటనలో ఉంటాయి. అందువలా, భార్తీయ చటుం పరకార్ం వినియోగదార్ుడు (లు) చిన్నదిగా 
లేదా అసమర్థంగా ఉండకూడదు; అంట ేమా ఆన్ెలా న్ సేవలన్ు ఉపయోగించడానిక  అర్ుు లయియయ వయసు్ 18 
సంవత్ర్ాల వయసు్న్ు పూరాి్ చేయాలి. 

వెబ్ సెైటనన యాకప్స్ చేసుా న్నపపుడు, వార్ు వర్ిాంచే చటాు ల పరకార్ం అన్ుసర్ించాలి. ఈ వెబ్ సెైట్ యొకక 
ఉపయోగం సమయంలో మీ చటుం / పరవరా్న్ వలన్ జ్ర్ిగ ేపర్యవస్ాన్ాలకు WISE బాధయత కాదు. WISE దాని 
సీంత అభీష్ాు న్ుస్ార్ం ఏదెైన్ా కార్ణం ఎటనవంట ికార్ణం లేకుండా ఎవర్ిక ీసేవన్ు తర్సకరి్ంచవచుు. 

ప్రీప్ యిడ్ చెల్లింపు ఇన్స్ట్రీ మ ింట్్ యొకక ఉపయోగ నిబింధన్స్లు మరియు షర్తులు: 

1. ఈ పీరపెయిడ్ పేమ ంట్ ఇన్ు్రర మ ంట్, జ్లేిచాష్ వాలెట్ ఒక వాసావిక సంచి (ఖాతా) మర్ియు చెలాింపప 
మర్ియు సెటిలెాంట్ సిసుమ్స్ చటుం, 2007 & ర్పగుయలేషన్ుా , భార్తదేశం (ర్ిజ్ర్ీ బాయంక్స) డెైర్పక్షన్్, 
2017 (ర్ిజ్ర్ీ బాయంక్స) డెైర్పక్షన్్, "ఆర్ిుఐ మారొ్దర్శకాలు") మర్ియు ర్ిజ్ర్ీ బాయంక్స ఆఫ్ ఇండియా 
(ఆర్ిుఐ) ఎపుటికపపుడు విముక ా, చెలాింపప, వినియోగం మొదలెైన్వి మర్ియు వీజ్మాన్ ఇంపెక్స్ 
సర్వీస్ ఎంటర్ప్రైజ్పస్ లిమిటెడ్ (WISE) అటనవంటి పర్ిసిథత లలో వలేట్ హో లడర్ుక బాధయత. 

2. 18 సంవత్ర్ాల కంటే ఎకుకవ వయసు్ గల వయకుా లచే ఈ సంచిని వాడాలి. 

3. బాయంకులు ఖాతాలు మర్ియు ఇతర్ జ్లేికాష్ వాలెట్ హో లడ రా్కు నిధులన్ు బదిలీ చేయడానిక  ఈ 
వాలెట్ ఉపయోగించబడుత ంది. 

4. ర్ూ .50,000 / - న్ెలవార్వ వాలెట్ లోడ్ పర్ిమితక  ర్ూ .100,000.  
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5. తన్ ర్ిజిసేు షేన్ పరక రయ పూరాి్ చేసిన్ందుకు ఆధార్ e-KYC న్ు వాయిలెట్ హో లడర్ నిర్ీహ ంచాలి్న్ 
అవసర్ం ఉంద ిమర్ియు పరతసంవత్ర్ం 50,000 కంట ేఎకుకవ పరా సెసింగ్ లావాదేవీలకు తన్ పాన్ 
న్ంబర్ున సమర్ిుంచాలి్న్ అవసర్ం ఉంద ిమర్ియు వర్ిాంచే KYC మారొ్దర్శకాలన్ు అన్ుసర్ిసుా ంది. 

6. వాయపార్ పరయోజ్న్ాల కోసం మీర్ు అందించిన్ సమాచార్ానిన WISE ఉపయోగించవచుు. మీకు (i) 
ఇ-వార్ాా లేఖలన్ు అందుకున్ే ఇతర్ ఆఫరా్న్ు అందుకోవడం, అలాగే (ii) ఆఫర్ుా  మర్ియు / లేదా 
మీకు అందించే పరయోజ్న్ం కోసం దానితో అన్ుబంధంగా ఉన్న కంపెనీలకు స్ాున్్ర్ / సమాచార్ం. 

7. వాయపారి్ పేర్ొకన్న దాని ఉతుత ా లన్ు / సేవలన్ు సూచించిన్ వాయపార్ులతో ఉన్న అనిన లావాదేవీల 
కోసం ఈ వాలెటనన మీర్ు అంగవకర్ిసుా న్ానర్ు మర్ియు దాని చటువిర్ుదధ  పరయోజ్న్ాలకు / 
కార్యకలాపాలకు దీనిని ఉపయోగించకూడదని అంగవకర్ిసుా న్ానర్ు. ఈ వాలెటనన ఉపయోగించడం 
దాీర్ా చేపటిున్ ఏదెైన్ా చటువిర్ుదధ  / క రమిన్ల్ / న్గదు బదిలీ / టెర్రర్ిసుు  కార్యకలాపాలకు మీర్ు 
ఎవీర్ూ ఆపపతార్ు లేదా పార్వు చేయర్ు. 

8. ఖాతాదార్ులకు వార్ ిమూడవ సమాచార్ంతో తమ వలే సమాచార్ం పంచుకోవదేని సలహ్న ఇస్ాా ర్ు. 
వాలెట్ హో లడర్ తన్ సంచి సమాచార్ంతో పంచుకున్న పర్ిసిథత లలో WISE ఈ మ్తస్ానిక  ఏ మ్తసం 
లేదా దుర్ిీనియోగానిక  బాధయత వహ ంచదు మర్ియు మీర్ు ఏవెైన్ా మర్ియు అనిన ఖర్ుులు, 
పన్ునలు, ఆర్ోపణలు, వాదన్లు లేదా ఏ సీభావం యొకక బాధయతలకు గానీ వయక ాగతంగా బాధయత 
వహ ంచాలని అంగవకర్ిస్ాా ర్ు అలాంటి మ్తసం లేదా దుర్ిీనియోగం దుర్ిీనియోగం వలన్. 

9. ఎపుటికపపుడు ఆర్ిుఐ చేత పంపిణ ీచేయబడిన్ తీవరవాద వయకుా లు / సంసథల ఏకీకృత జ్మబితాలో మీ 
పేర్ు ఎపపుడెైన్ా కనిపించదని మీర్ు పరకటించార్ు. 

10. WISE ఈ వాలెట్ ఉపయోగించి కొన్ుగోలు / వాడబడిన్ ఉతుతా / సర్ుకు / వసుా వపలు లేదా 
సేవలలో ఏదెైన్ా లోపం కోసం బాధయత / బాధయత వహ ంచదు. వాయపారి్ యొకక వెబ్ సెైట్ లో కొన్ుగోలు 
/ వాడబడిన్ ఉతుతా / వసుా వపల / వసుా వపలు లేదా సేవలకు సంబంధించి ఏదెైన్ా వివాదం లేదా 
దావా ఈ యజ్మానిని ఉపయోగించి నిర్ణయించిన్ వాయపార్ులతో పర్ిషకరి్ంచబడుత ంది. అటనవంటి 
పర్ిసిథత లలో వాలెట్ హో లడర్ుక వెైస్ ఎటనవంటి బాధయతన్ు కలిగి ఉండదు. 

11. ఆర్ిుఐ యొకక సూచించిన్ ఆదేశాల పరకార్ం మిన్హ్నయించి, విముక ా, నిధుల బదిలీ లేదా న్గదు 
ఉపసంహర్ణ అన్ుమతంచబడదు. 
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12. వాయిలెట్ జ్మర్వ తేదీ న్ుండి ఒక సంవత్ర్ం చెలుా త ంది. వాలెట్ యొకక పరత ర్వలోడెైు, వాలెట్ యొకక 
జీవితానిన ర్వలోడ్ చేసిన్ తేదీ న్ుండి మర్ొక సంవత్ర్ం ప డిగించబడింది. వాలెట్ యొకక ఒక 
సంవత్ర్ం పో స్ు జ్మర్వ కోసం ర్వలోడ్ లేకపో తే, వాలెట్ ఒక సంవత్ర్ం చివర్లో గడువప 
వయవహర్ించబడుత ందని మర్ియు వాలెట్ లో జ్ర్ిగిన్ బాయలెన్్ తన్ స్ ంత బాయంక్స ఖాతా మర్ియు 
KYC వివర్ాలు అందించడం లో వాలెట్ హో లడర్ బదిలీ చేయబడుత ంది.  

13. కాయలికుయలేటర్ వాలెట్ గడువపకు తెలుసు మర్ియు చెలుా బాటన పెంచడానిక  చర్య తీసుకోబడిందని 
నిర్ాధ ర్ించడానిక  SMS దాీర్ా వాలెట్ గడువప గుర్ించి ముందసుా గా 30, 15, 3 వ, 2 వ మర్ియు 1 
ర్ోజులలో వాలెట్ హో లడర్ున తెలియజ్ేయబడుత ంది. 

14. కాగితంపెై న్గదు ఉపసంహర్ణ అన్ుమత లేదు. అత యతామ బాయలెన్్ కసుమర్ దాీర్ా ర్వడీమ్స 
చేయలేర్ు. అయిత ేఏవెైన్ా కార్ణం ఉంట,ే వాలెట్ సేవ / పథకం ఉపసంహర్ించుకుంటనంది లేదా ర్దుే  
చేయబడిత,ే కసుమర్ ముందుగాన్ే తెలియజ్ేయబడాలి మర్ియు అతన్ు మా అధీకృత ఫరా ంఛెైజీ / 
ర్ిటెైల్ అవపటెా టనన సందర్ిశంచడం దాీర్ా బాయంకు ఖాతాకు మొతాా నిన బదిలీ చేయడం దాీర్ా 
అత యతామ బాయలెన్ు్ు ప ందవచుు. 

15. ఈ వాలెటనా ని ఆసిా  తెలివెైన్ది. వెయిజ్మాన్ ఇంపెక్స్ సర్వీస్ ఎంటర్ప్రైజ్పస్ లిమిటెడ్, ఎంపెైర్ హౌస్ 
(బేసెాంట్), 214 డాకుర్ డి ఎన్ ర్ోడ్, ఎ కప న్ాయక్స మారొ్, ఫో ర్ు, ముంబ్ై 400001. 

16. వాలెట్ యొకక వివర్ాలన్ు కోలోుయిన్టాయితే, మీర్ు వెంటన్ే వరా త (లేఖ / ఇ-మ యిల్) లో 
వివేకానిన తెలియజ్ేయాలి లేదా మా ఫరా ంఛెైజీని సందర్ిశంచండి. వాలెట్ సీర్ియల్ న్ం మర్ియు పిన్ 
అపపుడు మొబ్ైల్ సంఖయ న్ పంపబడుత ంద.ి వాలెట్ హో లడర్ యొకక. 

17. ఈ వాలెట్ యొకక న్క లీ ఏదెైన్ా ర్దుే  చేయబడుత ంది. 

18. దీనిలో ఉన్న వాలెట్ సీర్ియల్ న్ంబర్ మర్ియు మేధోసంపతా హకుకలు WISE యొకక పరతేయక ఆసిా . 

19. ఈ కర్పనీ్ని విదేశీ కర్పనీ్లో లావాదేవీలకు ఉపయోగించలేము.  

20. ఈ లావాదేవీ ఒకస్ారి్ ఉపయోగించిన్ లావాదేవీ తర్ిగి ఉపయోగించబడదు. 

21. ఈ వాలెట్ బదిలీ కాదు. 

22. WISE ఏ సమయంలో అయిన్ా హకుకన్ు, వాలెట్ వాడకాని హకుకన్ు నిర్ాకర్ించే హకుక. 
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23. మీర్ు మీ పేర్ు, మ యిలింగ్ చిర్ున్ామా, ఇ-మ యిల్ చిర్ున్ామా లేదా ఈ వాలెట్ జ్మర్వక  అందించిన్ 
ఏవెైన్ా అవసర్మ ైన్ డేటాన్ు మార్ుడం మర్ియు అటనవంటి మార్ుుకు తాజ్మ KYC డాకుయమ ంటాన్ు 
సమర్ిుంచి, WISE దాీర్ా డిమాండ్ చేయాలి్న్ అవసర్ంతో మీర్ు వెంటన్ ేతెలియజ్ేయాలి. 

24. ఏదెైన్ా వివాదానిన పర్ిషకరి్ంచడానిక , WISE వెబ్ై్టనా  అందుబాటనలో ఉన్న "కసుమర్ గవరర్వన్్ ర్ిటెరసల్ 
పాలసీ" న్ు అధికార్ికీకరి్ంచింది. ఈ వాలెట్ వాడకానిక  సంబంధించి ఏదెైన్ా లావాదేవీ న్ుండ ి
ఉతున్నమయియయ అనిన వివాదాలు ఈ పాలసీక  లోబడి ఉండాలి. ముంబ్ైలోని న్ాయయస్ాథ న్ాల 
పరతేయకమ ైన్ అధికార్ పర్ిధిలో ఏవెైన్ా వాయజ్యం ఉండాలి. 

25. ఈ వాయిలెటనన ఉపయోగించడం దాీర్ా చేసిన్ అనిన లావాదేవీలు వర్ిాంచే భార్తీయ చటాు లకు లోబడి 
ఉంటాయి. 

26. కసుమర్ుక ముందసుా  న్ోటీసు / పరమేయం లేకుండా ఈ నిబంధన్లు మర్ియు షర్త లన్ు 
సవర్ించడానిక , సవర్ించడానిక , తొలగించడానిక , సవర్ించడానిక  మర్ియు సవర్ించడానిక  హకుకన్ు 
WISE కలిగి ఉంది. 

రీలోడ్ యొకక ఉపయోగ నిబింధన్స్లు:  

1. ఈ ర్వలోడున చెలాింపప మర్ియు సెటిలెాంట్ సిసుమ్స్ చటుం, 2007 & భార్తదేశం (ర్ిజ్ర్ీ బాయంక్స) 
డెైర్పక్షన్్, 2017 ("ఆర్ిుఐ మారొ్దర్శకాలు") లో పీరపెయిడ్ చెలాింపప ఇన్ు్రర మ ంట్్ క రంద జ్మర్వ చేసిన్, 
నిబంధన్లు మర్ియు ఆపర్ేషన్ దాీర్ా నిర్ీహ ంచబడుత ంది మర్ియు ఇది కూడా ఆదేశాలు / 
ర్ిజ్ర్ీ బాయంక్స ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్ిుఐ) ఎపుటికపపుడు జ్మర్వచేసిన్ సూచన్లు. 

2. 18 సంవత్ర్ాలు పెైబడిన్ వయకుా లచే ర్వలోడున మాతరమే ప ందవచుు. 

3. పెైన్ పేర్ొకన్న "పీరపెయిడ్ పెైడై్ ఇన్ు్రర మ ంట్్ వాడకం నిబంధన్లు మర్ియు షర్త లలో" పేర్ొకన్న 
అనిన షర్త లకు, వాలెట్ యొకక ర్వలోడ్.  

4. ర్వలోడ్ పరక రయ సమయంలో బహ రొ్తమ ైన్ వాలెా ట్ కరమ సంఖయ మర్ియు మేధో  సంపతా హకుకలు విజ్ 
యొకక పరతేయక ఆసిా . 

5. ఫరా ంఛెైజీ లేదా వాలెట్ హో లడర్ న్ుండ ిఎపుటికపపుడు సూచించిన్ ర్వలోడోా  WISE ఒక స్ౌలభ్యం / 
లావాదేవీ ఛారి్ను వసూలు చేస్ాా యి. 
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6. లావాదేవీ మొతాం గర్ిషుంగా 1.5% లేదా ఫరా ంఛెైజ్ ఛార్న చేయవచుు. గర్ిషు లావాదేవీ ఛార్న కూడా 
"లావాదేవీ లావాదేవీ ర్సీదు" లో చూడవచుు, ఇది పరత లావాదేవీ కోసం ఉతుతా అవపత ంది. 

7. ఫరా ంఛెైజీ / ర్ిటెైలర్ న్ుండి పరత లావాదేవీలకు "కసుమర్ టరా న్ా్క్షన్ ర్సీప్" కోసం వాలెా ట్ హో లడర్ పెరస్ 
చేయాలి. 

8. వాలెట్ ర్వలోడ్ చేయడానిక  లావాదేవీలు వర్ిాంచే భార్తీయ చటాు లకు వర్ిాస్ాా యి. 

9. కసుమర్ుక ముందసుా  న్ోటీసు / పరమేయం లేకుండా ఈ నిబంధన్లు మర్ియు షర్త లన్ు 
సవర్ించడానిక , సవర్ించడానిక , తొలగించడానిక , సవర్ించడానిక  మర్ియు సవర్ించడానిక  హకుకన్ు 
WISE కలిగి ఉంది. 

కాల్ స ింటర్ సమాచార్ిం   

1. మర్ినిన వివర్ాలు మర్ియు విచార్ణల కోసం, మా కాల్ సెంటర్ న్ంబర్ సంపరదించండి. 022-
22035171 / 5173 / 6171. 

2. కాల్ సెంటర్ న్ుండి పనిచేసాో్ ంది 7.00 a.m. to 11.00 p.m. 

3. మీర్ు jaldicash@weizmannimpex.com వదే మాకు ఇమ యిల్ చేయవచుు  

 

 

ఎస్్క రో బ్యింక్:  

దాని పీరపెయిడ్ పేమ ంట్ ఇన్్రర మ ంట్ (పిపిఐ) అధికార్ం క రంద ఎసో్ లో బాయంక్స సర్వీసున అందించడానిక  ఆర్ిుఎల్ 
బాయంక్స లిమిటెడోా  WISE జ్తచేయబడింది. RBL బాయంక్స యొకక ఎసో్ లో ఖాతాలో వాలెట్ హో లడర్ అత యతామ 
నిలీలు నిర్ీహ ంచబడతాయి. ఎసో్ లో ఖాతాలో నిర్ీహ ంచబడే మొతాా లన్ు పాలగొ న్ే వాయపారి్ సంసథలకు 
మర్ియు పీరపెయిడ్ పేమ ంట్ ఇన్ు్రర మ ంట్్ యొకక ఆర్ిుఐ మారొ్దర్శకాల పరకార్ం ఆర్ిుఐ మారొ్దర్శకాల 
పరకార్ం చెలాింపపలు చేయడానిక  మాతరమే ఉపయోగిస్ాా ర్ు. 

వేజ్మన్ ఫారెక్్ ల్మిటెడ్ గరూ ప్ ఎింటిట ీ మనీ ట్ీ న్స్్ఫరెపై ఏజ్ెింట్ సమాచారానిి యాకె్స్ చేయడానికి 
నిబింధన్స్లు మరియు షర్తులు: 
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1. యూజ్ర్ (WFL ఏజ్పంట్) తన్ జ్లిడకాష్ లాగిన్ ఐడి మర్ియు పాసీర్డ ఉపయోగించి లాగిన్ చేయవలస ి
ఉంటనంది.  

2. WFL లావాదేవీ సమాచార్ానిన వీక్ించేందుకు యూజ్ర్ "WFL ఏజ్పంట్ పో ర్ుల్" లింకప్ు క ాక్స చెయాయలి. 

3. లింక్స WFL కోసం అతనిని నిర్ీహ ంచిన్ లావాదేవీల పెై యూజ్ర్ సమాచార్ం అందించే కొతా విండోన్ు 
తెర్ుసుా ంది, WFL న్ుండి అతనిని సంపాదించిన్ కమిషన్ మర్ియు వెబేుజీలో నిర్ిేషు టాయబా దాీర్ా 
పరా మాణిక ఆపర్ేటింగ్ విధాన్ాలకు మారొ్నిర్ేేశం చేసుా ంది. 

వెబ్ై్టనా ని డేటా యొకక ఖచిుతతాీనిక  WISE బాధయత వహ ంచదు మర్ియు వినియోగదార్ులు ఏ పరశనలకు 
022-22051778 న్ వీజ్ాన్ ఫార్పక్స్ లిమిటెడున సంపరదించాలి.  

బ్ధయత మరియు నిభింధన్స్లు యొకక పరిమితి:   

వెబ్ సెైటనా  ఉన్న లక్షణాలు మర్ియు సేవలు "అందుబాటనలో ఉన్నవి" మర్ియు "లభ్యమయియయ" ఆధార్ంగా 
అందించబడతాయి మర్ియు వెబ్ సెైట్ దీనిన సుషుంగా ఏవెైన్ా మర్ియు అనిన అభ్యపతరా లు, ఎకప్రరస్ లేదా 
పర్ోక్షంగా నిర్ాకర్ిసుా ంది, కానీ షర్త , న్ాణయత, ఖచిుతతీం, విశీసనీయత, విశీసనీయత, వరా్కం లేదా 
నిర్ిేషు పరయోజ్న్ం కోసం ఫిటెనస్. అలాంటి అభ్యపతరా లు, పరా తనిధాయలు, షర్త లు, కార్ాయచర్ణలు మర్ియు 
నిబంధన్లు ఇంతవర్కు మిన్హ్నయించబడాడ యి. విశీసనీయత, ఖచిుతతీం, సవయత, విశీసనీయత, 
న్ాణయత, సిథర్తీం, వెబ్ సెైట్ దాీర్ా అందించిన్ సమాచార్ం యొకక పర్ిపూర్ణత గుర్ించి జ్మా న్ం లేదా 
అభ్యపతరా లు ఏవీ లేవప. ఉతుతా, దిగుమత, పంపిణ,ీ ఆఫర్, పరదర్శన్, కొన్ుగోలు, అమాకం మర్ియు / 
లేదా వెబ్ సెైటనా  పరదర్ిశంచబడుత న్న లేదా పరదర్ిశంచబడే ఉతుత ా ల లేదా సేవలన్ు ఉపయోగించడం మూడవ 
పార్వు హకుకలన్ు ఉలాంఘ ంచదని WISE పరా తనిధయం వహ ంచదు లేదా వార్ంట ీఇవీదు; మర్ియు వెబ్ సెైటనా  
అందించబడిన్ లేదా పరదర్ిశంచిన్ ఏదెైన్ా ఉతుతా లేదా సేవకు సంబంధించిన్ ఏ ర్కమ ైన్ పరా తనిధాయలు లేదా 
వార్పంటీలన్ు WISE చేసుా ంద.ి వెబ్ సెైట్ దాీర్ా డౌన్ోా డ్ చేయబడిన్ లేదా ప ందగలిగిన్ ఏదెైన్ా విషయం మీ 
సీంత అభీష్ాు న్ుస్ార్ం మర్ియు పరమాదంతో చేయబడుత ంది మర్ియు మీ కంపూయటర్ సిసుముక న్షుం లేదా 
అలాంటి విషయానిన డౌన్ోా డ్ చేయగల డేటాన్ు కోలోువడానిక  మీర్ు పూరాి్గా బాధయత వహ స్ాా ర్ు. వెబ్ సెైట్ 
న్ుండ ిలేదా వెబ్ సెైట్ న్ుండ ిలేదా మీర్ు ప ందిన్ న్ోటి లేదా వరా సిన్ ఏ సలహ్న లేదా సమాచార్ం, పరతయక్షంగా 
తెలియచేయబడని ఏదెైన్ా అభ్యపతరా నిన సృషిుంచాలి. 
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ఎటనవంట ిపర్ిసిథత లోా న్ెైన్ా, వెబ్ సెైట్ దాీర్ా అందించబడిన్ కంటెంట్ లేదా సేవల యొకక ఆలసయం లేదా 
వెైఫలయం లేదా అంతర్ాయం కోసం వెబ్ సెైట్ బాధయత వహ ంచవలసి ఉంటనంది, పర్ిమితం కాకుండా, ఇంటర్పనట్ 
వెైఫలాయలు, పరకృత చర్యలు, అగినమాపక, త పాన్ులు, పేలుళ్లా , దేవపని చర్యలు, పరకృత వెైపర్వతాయలు, యుదధం, 
పరభ్ుతీ చర్యలు, విదుయత్, వెైఫలాయలు, విదుయత్ శక ా వెైఫలాయలు, దాడులు, కార్ిాక వివాదాలు, అలార్ుా , 
అవకతవకలు, దేశీయ లేదా విదేశీ కోర్ుు లు లేదా టిరబుయన్ల్్ లేదా మూడవ పక్ాల పనితీర్ు యొకక ఆదేశాలు. 
మీ ఉపయోగం న్ుంచి ఉతున్నమయియయ ఏవెైన్ా మర్ియు అనిన న్ష్ాు లు, వాదన్లు, బాధయతలు (పూరాి్ 
న్షుపర్ిహ్నర్ాల ఆధార్ంగా చటుపర్మ ైన్ ఖర్ుులతో సహ్న) న్ుండి వెబ్ సెైట్, దాని అన్ుబంధ సంసథలు, డెైర్పకుర్ుా , 
అధికార్ులు మర్ియు ఉదో యగులకు హ్నని కలిగించని, వెబ్ సెైట్ (వెబ్ సెైటనా  మీ సమాచార్ానిన పరదర్ిశంచటానిక  
మాతరమే పర్ిమితం కాకుండా) లేదా ఈ పదం ఉపయోగం యొకక నిబంధన్లు మర్ియు షర్త లన్ు మీ 
ఉలాంఘన్ న్ుండి ప ందవచుు. మీ ఉలాంఘన్ న్ుండి ఉతున్నమయియయ ఏవెైన్ా మర్ియు అనిన న్ష్ాు లు, 
వాదన్లు, బాధయతలు (పూర్ిా న్షుపర్ిహ్నర్ంపె ైచటుపర్మ ైన్ ఖర్ుులతో సహ్న) న్ుండ ివెబ్ సెైట్, దాని అన్ుబంధ 
సంసథలు, డెైర్పకుర్ుా , అధికార్ులు మర్ియు ఉదో యగులు హ్నని చేయని, వెబ్ సెైటనక మీర్ు చేసిన్ ఏ పరా తనిధాయలు 
మర్ియు అభ్యపతరా లు. 

వినియోగదార్ుడు (లు) పరతయక్షంగా లేదా పర్ోక్షంగా, ఏవెైన్ా మర్ియు అనిన న్ష్ాు లు, వాదన్లు, బాధయతలు 
(పూరాి్ న్షుపర్ిహ్నర్ంపె ైచటుపర్మ ైన్ ఖర్ుులతో కలిపి) న్ుండి, వెబ్ సెైట్, దాని అన్ుబంధ సంసథలు, డెైర్పకుర్ుా , 
అధికార్ులు మర్ియు ఉదోయగులకు హ్ననిచేయని, మూడవ పక్ష హకుకల హకుకదార్ులు లేదా వెబ్ సెైటనా  
పరదర్ిశంచబడే లేదా పరదర్ిశంచబడిన్ ఉతుత ా లకు సంబంధించిన్ ఇతర్ మూడవ పక్ాలచే పేర్ొకన్న ఏవెైన్ా 
వాదన్ల ఫలితంగా. వాడుకదార్ు (లు), ఇంకా ఆ వెబ్ సెైట్ బాధయత వహ ంచదు మర్ియు దానిక  ఎటనవంట ి
బాధయత ఉండదు, ఇతర్ుల దాీర్ా పో స్ు చేయబడిన్ ఏదెైన్ా విషయం కోసం; అపవాదు, అపిరయమ ైన్ లేదా 
అకరమ పదార్ాథ లతో సహ్న మర్ియు అటనవంట ి వసుా వపల న్షుపర్ిహ్నర్ం యొకక పరమాదం పూరాి్గా మీతో 
ఉంటనంద.ి వెబ్ సెైట్ మీ స్ ంత వయయంతో, పరతేయకమ ైన్ ర్క్షణ మర్ియు మీర్ు ఏదెైన్ా న్షుపర్ిహ్నర్ానిక  
సంబంధించి ఏదెైన్ా విషయం యొకక నియంతరణన్ు చేపటేు హకుకన్ు కలిగి ఉంద,ి దీనిలో ఏవెైన్ా 
అందుబాటనలో ఉన్న ర్క్షణలన్ు న్ొక క చెపుడంలో మీర్ు వెబ్ సెైటనా  సహకర్ించాలి. 

కాంటరా కుు లో లేదో , లాభాలు లేదా ప దుపపలు, వాయపార్ అంతర్ాయం, న్షుం యొకక న్ష్ాు నిక  పర్ిమితం 
కాకుండా ఏవెైన్ా పరతేయక, పరతయక్ష, పర్ోక్ష, శక్ాతాకమ ైన్, యాదృచిిక లేదా పర్యవస్ాన్మ ైన్ న్ష్ాు లకు లేదా 
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ఏదెైన్ా న్ష్ాు లకు వెబ్ సెైట్ బాధయత వహ ంచదు, నిరా్క్షయం, కూర ర్మ ైన్, ఖచిుతమ ైన్ బాధయత లేదా ఈ క రంది 
వాటిలో ఏవెైన్ా సంభ్వించే ఇతర్ న్ష్ాు లు: 

వెబ్ సెైట్ న్ు ఉపయోగించడం లేదా అసమర్థత; 

 వెబ్ సెైట్ దాీర్ా ఒక వినియోగదార్ు (లు) లేదా మూడవ-పక్ష సేవా పరదాత న్ుండి కొన్ుగోలు లేదా 
ప ందిన్ వసుా వపలు, న్మూన్ాలు, సమాచార్ం, సమాచార్ం లేదా సేవలలో ఏదెైన్ా లోపం; 

 మూడవ పార్వు హకుకల ఉలాంఘన్ లేదా వినియోగదార్ుల (లు) ఉతుతా, దిగుమత, పంపిణ,ీ ఆఫర్, 
పరదర్శన్, కొన్ుగోలు, అమాకం మర్ియు / లేదా వెబ్ సెైటనా  పరదర్ిశంచబడుత న్న లేదా పరదర్ిశంచబడే 
ఉతుత ా ల లేదా సేవలన్ు ఉపయోగించడం లేదా ఉలాంఘ ంచటానిక  ఉదాా టించగల వాదన్లు లేదా 
డిమాండాన్ు ఉలాంఘ ంచడం మూడవ పక్ష హకుకలు; మూడవ పక్ష హకుకల హకుకదార్ుల హకుకలు, 
డిమాండుా  లేదా వాదన్లు యొకక వాదన్లకు సంబంధించి ర్క్షణ లేదా న్షుపర్ిహ్నర్ానిన కలిగి ఉన్న 
ఏదెైన్ా పార్వుచే వాదన్లు లేదా వాదన్లు; 

ఏదెైన్ా వినియోగదార్ు (లు) యొకక డేటా లేదా వయక ాగత సమాచార్ానిన మూడో పార్వులు అన్ధికార్ిక యాకప్స్; 

వెబ్ సెైట్ యొకక ఏ యూజ్ర్ (లు) యొకక పరకటన్లు లేదా పరవరా్న్; లేదా 

నిరా్క్షయంతో సహ్న పీరమియం సర్వీసెసుక సంబంధించిన్ ఏవెైన్ా విషయాలు. 

 

 

మరడో  పారీీ స ైటల కు ల్ింకులు:   

మూడవ పక్ష సెైటాకు లింకుా  వెబ్ సెైట్ దాీర్ా వినియోగదార్ులకు (లు) స్ౌకర్యవంతంగా అందించబడతాయి 
మర్ియు WISE అలాంటి సెైటాపెై నియంతరణ కలిగ ిఉండదు అంటే వాటి దాీర్ా అందించబడిన్ కంటెంట్ మర్ియు 
వన్ర్ులు. 

మూడవ పార్వు యొకక వెబ్ సెైట్ కు హ ైపర్ లింకుా  (పదం లింకు, బాయన్ర్ుా , ఛాన్ళ్లా  లేదా ఇతర్ ర్ూపాల దాీర్ా) 
మూడవ పార్వులు అందించే కంటెంట్, ఉతుత ా లు లేదా సేవలకు వినియోగదార్ు (లు) యాకప్సున 
అన్ుమతంచవచుు. ఇటనవంటి సెైటా యొకక మీ ఉపయోగం యొకక నిబంధన్లు మర్ియు షర్త లన్ు 
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గుర్ించి తెలుసుకోవడం కోసం అటనవంటి సెైటాన్ు ఉపయోగించే ముందు ఇటనవంటి సెైటా నిబంధన్లు మర్ియు 
/ లేదా గోపయతా విధాన్ాలన్ు చదవడానిక  మీర్ు హ చుర్ించార్ు. WISE అటనవంటి మూడవ పార్వు సెైటెైు 
నియంతరణన్ు కలిగ ి లేదని అంగవకర్ిసుా ంది, అటనవంటి సెైటాన్ు పర్యవేక్ించదు మర్ియు WISE అలాంటి 
మూడవ పార్వు సెైట్ కోసం ఎవర్ికప్న్ా బాధయత లేదా బాధయత వహ ంచదు లేదా ఏదెైన్ా కంటెంట్, ఉతుత ా లు లేదా 
సేవలన్ు అందుబాటనలోక  తీసుకుర్ాదు అటనవంటి సెైటనా . 

సమాచార్ ర్క్షణ:   

వెబ్ సెైట్ యొకక ఉపయోగం సమయంలో వినియోగదార్ు (లు) అందించిన్ వయక ాగత సమాచార్ం మా గోపయతా 
విధాన్ంచే నియంతరంచబడుత ంది. దయచేస ిమా గోపయతా విధాన్ం గుర్ించి తెలుసుకోవటానిక  సంబంధమ ైన్ 
లింకప్ు క ాక్స చేయండ.ి 

వెబ్ై్టలల  మీ కింటెింటని ప్ సీ్ చేయడిం: 

వెబ్ై్టనా  పరదర్ిశంచబడే కంటెంటనా  కొనిన మూడవ పార్వులు అందించబడతాయి లేదా పో స్ు చేయబడతాయి. 
వాడుకర్ ి(లు) తమ సెైటనా ని విభాగములు / సేవలలో తమ విభాగానిన పో స్ు చేయగలర్ు. వాడుకర్ి (లు) ఈ 
సేవలలో కొనినంటిక  న్మ్తదు మర్ియు / లేదా చెలాిస్ాా ర్ు. అలాంటి విషయంలో జ్మా న్ం ర్చయిత కాదు. ఇకకడ 
కంటెంట్ అన్ామక, న్మ్తదిత లేదా చెలాించిన్ వినియోగదార్ు (లు) దాీర్ా అందించబడింద.ి WISE లేదా దాని 
అన్ుబంధ సంసథలు, డెైర్పకుర్ుా , అధికార్ులు లేదా ఉదో యగులు వెబ్ై్టనా  మూడవ పార్వు కంటెంట్ మా పరదర్శన్కు 
ఉండటం దాీర్ా అలాంటి మూడవ పార్వుతో వికరయాల ఏజ్పనీ్ సంబంధంలోక  పరవేశంచార్ు. కంటెంట్ అందించిన్ 
పార్వు యొకక ఏకప్క బాధయత ఏదెైన్ా మూడవ పార్వు కంటెంట్. WISE ఏ మూడవ పార్వు కంటెంట్ యొకక 
ఖచిుతతీం, యాజ్మాన్యం, చటుబదధత లేదా నిజ్మయితీక  బాధయత వహ ంచదు మర్ియు అటనవంటి మూడవ 
పక్ష కంటెంటెైు అతని / ఆమ  ర్ిలయన్ో్ో సంబంధం ఉన్న ఏ యూజ్ర్ (లు) కు అయిన్ా బాధయత వహ ంచదు. 
అదన్ంగా, వెబ్ సెైటనా  వినియోగదార్ు (లు) కార్యకలాపాల పరవరా్న్కు WISE బాధయత వహ ంచదు మర్ియు 
అలాంటి యూజ్ర్ యొకక పరవరా్న్ ఫలితంగా ఏదెైన్ా వయక ాక  సంభ్వించిన్ న్ష్ాు నిక  సంబంధించి ఏ వయక ాక  
అయిన్ా బాధుయలు కార్ు. 

వాడుకర్ ి(లు) మాతరమే పరా తనిధయం, వార్ంట ీమర్ియు అంగవకర్ిసుా న్ానర్ు: - 

(a)  వెబ్ సెైటనా  పరదర్ిశంచబడే నిజ్మ ైన్, ఖచిుతమ ైన్, పరసుా త మర్ియు పూరాి్ సమాచార్ంతో WISE ని 
అందించండి 
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(b)  ఇద ినిజ్ం, ఖచిుతమ ైన్ది, పరసుా త మర్ియు సంపూర్ణంగా ఉంచడానిక  అనిన సమాచార్ానిన జ్మగరతాగా 
నిర్ీహ ంచండి. 

వాడుకదార్ు (లు) తదన్ుగుణంగా నిర్ణయించదగిన్, శాశీతమ ైన్, పరపంచవాయపా మర్ియు ర్ాయలీు ర్హ త, 
ఉప-లెైసెన్్బుల్ (బహుళ్ శరరణుల దాీర్ా) లెైసెన్్ కోసం లెైసెన్ు్ు ఇవీడానిక  మర్ియు వాటిని అందించిన్ 
మొతాం సమాచార్ంన్ు టర్ా లో పేర్ొకన్న పరయోజ్న్ాల పరకార్ం మర్ియు మూడవ పక్ష కాపీర్ప్టనా , టేరడాార్ులు, 
వాణిజ్య ర్హసయ హకుకలు, పేటెంట్ లు మర్ియు ఇతర్ వయక ాగత లేదా యాజ్మాన్య హకుకలు వెబ్ సెైటనా  
పరదర్ిశంచబడే విషయం లేదా సమాచార్ానిన పరభావితం చేసుా న్నపపుడు లేదా వాటిక  సంబంధించిన్ సమాచార్ం 
లేదా సమాచార్ంతో మీర్ు కాపీర్ప్ట్, పరచార్ం మర్ియు డేటాబేస్ హకుకలన్ు కలిగి ఉంటార్ు. వయక ాతీం మర్ియు 
గోపయత యొకక హకుకల పర్ిమితతో సహ్న, లేదా వెబ్ సెైటనా  అందించబడిన్ లేదా పరదర్ిశంచబడిన్ ఉతుత ా లన్ు 
పరభావితం చేయటంతో పాటన (ఇకపె ై"మూడవ పక్ష హకుకలు" అని పిలుస్ాా ర్ు). 

వెబ్ సెైటనా  మీర్ు పో స్ు చేసిన్ ఏదెైన్ా విషయం లేదా సమాచార్ం వెబ్ సెైటనక అందించడానిక  లేదా 
పరదర్ిశంచడానిక  వెబ్ సెైటనన ఆథర్ప్జ్ చేయడానిక , మర్ియు దాని కోసం తదాీర్ా పరా తనిధయం వహ ంచ ే
ఉతుత ా లు ఏ మూడవ పార్వు హకుకలన్ు ఉలాంఘ ంచవప లేదా అలాంటి హకుకల యజ్మాని (అన్ుమత) 
యొకక అన్ుమతతో పో స్ు చేయబడవప. యూజ్ర్ సమర్ిుంచిన్, హ్నమీ ఇవీడం మర్ియు వెబ్ సెైటనా  
పరదర్ిశంచబడే మర్ియు పరదర్ిశంచబడే ఉతుత ా లన్ు ఉతుతా చేయడానిక , ఆఫర్ చేయడానిక , 
వికరయించడానిక , దిగుమత చేయడానిక  మర్ియు పంపిణీ చేసే హకుకన్ు కలిగి ఉంటాన్ని, మర్ియు అలాంటి 
తయార్వ, ఆఫర్, అమాకం, దిగుమత మర్ియు / లేదా పంపిణీ ఆ ఉతుత ా లు ఏ మూడవ పార్వు హకుకలన్ు 
ఉలాంఘ ంచాయి. 

వెబ్ సెైటనా  పరదర్శన్ కోసం WISE కు సమర్ిుంచిన్ సమాచార్ం కాదు: 

 మ్తసపూరి్త సమాచార్ానిన కలిగి ఉండాలి లేదా వసుా వపలన్ు మ్తసపూరి్తమ ైన్ ఆఫరా్న్ు చేయడం లేదా 
న్క లీ లేదా ద ంగతన్ం చేయబడిన్ వసుా వపలన్ు లేదా వికరయాలన్ు మర్ియు / లేదా మార్పకటింగ్ వర్ిాంచ ే
చటుం దాీర్ా నిషేధించబడింది, లేదా ఇతర్ చటువిర్ుదధ  కార్యకలాపాలన్ు పోర త్హ ంచడంలో అమాకం లేదా 
పరయతనంచిన్ అమాకం; 

 వెబ్ సెైట్ యొకక ఇతర్ యూజ్ర్ (ల) న్ు లేదా ఏదెైన్ా ఇతర్ చటువిర్ుదధ  పరయోజ్న్ం కోసం మ్తసం చేస ే
ఒక పథకంలో భాగంగా ఉండండి; 
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 ఏ మూడవ పక్షం కాపీర్ప్ట్, పేటెంట్, టేరడాార్ులు, వాణిజ్య ర్హసయం లేదా ఇతర్ యాజ్మాన్య హకుక లేదా 
పరచార్ం లేదా గోపయత యొకక హకుకలు లేదా ఇతర్ మూడవ పార్వు హకుకల ఉలాంఘన్ లేదా ఉలాంఘన్న్ు 
ఉలాంఘ ంచే లేదా లేకుండ లేదా పోర త్హ ంచే లేదా వికరయించే లేదా ఉతుతా చేసే ఉతుత ా ల లేదా సేవలన్ు 
అమాడానిక  సంబంధించండి; 

 ఏదెైన్ా వర్ిాంచే చటుం, శాసన్ం, శాసన్ం లేదా నియంతరణ (ఆ పర్ిపాలన్ ఎగుమత నియంతరణ, 
వినియోగదార్ుల ర్క్షణ, అన్ాయయమ ైన్ పో టీ, వయతర్ేక వివక్ష లేదా తపపుడు పరకటన్) పర్ిమితం కాకుండా; 

 అపకీర్ిా, దుషరరవరా్న్, చటువిర్ుదధంగా భ్యపెటుడం లేదా చటువిర్ుదధమ ైన్ వేధింపపలతో ఉండండి; 
 ఏదెైన్ా అశాీలత లేదా లెైంగిక అసభ్యకర్ వసుా వపలన్ు లేదా ఏదెైన్ా ఇతర్ కంటెంటనన అశాీలంగా లేదా 

కలిగిఉండండ ిలేదా ఉచిర్ించండి లేదా లెైంగికంగా అభ్యంతర్కర్మ ైన్ వసుా వపలన్ు పోర త్హ సుా ంది లేదా 
మ ైన్రా్కు హ్నని కలిగించవచుు; 

 జ్మత, లింగం, మతం, జ్మతీయత, వెైకలయం, లెైంగిక ధోర్ణి లేదా వయసు్ ఆధార్ంగా వివక్షన్ు 
పోర త్హ ంచండి; 

 అన్ధికార్ పరకటన్లు లేదా వేధింపప (స్ాుమింగుక మాతరమే పర్ిమితం కాకుండా), ఏదెైన్ా వయక ా యొకక 
గోపయతన్ు చవిచూసుా ంద ిలేదా ఒక న్ేర్ార్ోపణన్ు కలిగి ఉండే పరవరా్న్న్ు పోర త్హ సుా ంది, పౌర్ బాధయతకు 
దారి్తీసుా ంది, లేదా ఏదెైన్ా చటుం లేదా నియంతరణన్ు ఉలాంఘ సుా ంది; 

 WISE తో పో టీపడే ఒక వాయపార్ కార్యకలాపానిక  సంబంధించి ఏ యూజ్ర్ (లు) న్ుండ ిఅయిన్ా వాయపార్ం 
గుర్ించి విచార్ణ చేయడం; 

 ఏదెైన్ా కంపూయటర్ లేదా హ్నర్ేడేర్ వయవసథ , డేటా లేదా వయక ాగత సమాచార్ం దెబుతీయడం, జ్ోకయం, 
అడుడ కోవడం లేదా అదుపప చేసే పరభావం ఉన్న ఏదెైన్ా కంపూయటర్ వెైర్సుా  లేదా ఇతర్ విధీంసక పర్ికర్ాలు 
మర్ియు సంకేతాలు ఉంటాయి; 

 ఏదెైన్ా కంపూయటర్ లేదా హ్నర్ేడేర్ వయవసథ , డేటా లేదా వయక ాగత సమాచార్ం దెబుతీయడం, జ్ోకయం, 
అడుడ కోవడం లేదా అదుపప చేసే పరభావం ఉన్న ఏదెైన్ా కంపూయటర్ వెైర్సుా  లేదా ఇతర్ విధీంసక పర్ికర్ాలు 
మర్ియు సంకేతాలు ఉంటాయి; 

 లేకపో తే WISE లేదా దాని అన్ుబంధాలకు ఏ బాధయతన్ు సృషిుంచండి. 
WISE సహేత కంగా చటువిర్ుదధం అని విశీసించేద ివెబ్ సెైటనా  పరదర్ిశంచబడే ఏవెైన్ా పదార్థం / కంటెంట్ / 
ఫో టనలు / ఆఫరా్న్ు తీసివేయడానిక  దాని సీంత అభీష్ాు న్ుస్ార్ం హకుకన్ు కలిగి ఉంటనంది, ఇది బాధయతకు 
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సంబంధించి, నిబంధన్లన్ు మర్ియు షర్త లు మర్ియు / లేదా టర్ా యొకక ఉలాంఘన్లన్ు లేదా లేకపో తే 
WISE యొకక అభిపరా యం లో తగని ద ర్కలేదు. ఏదెైన్ా అన్ుమానిత క రమిన్ల్ లేదా పౌర్ అపర్ాధం యొకక 
విచార్ణలో పరభ్ుతీ అధికార్ులు, పెైవైేటన పర్ిశోధకులు మర్ియు / లేదా గాయపడిన్ మూడవ పక్ాలతో 
పూరాి్గా వెబ్ సెైట్ సహకర్ించడానిక  హకుకన్ు కలిగి ఉంద.ి 

వెబ్ సెైట్ తన్ సీంత అభీష్ాు న్ుస్ార్ంగా సర్ప్న్దిగా భావించిన్టాయితే ఏదెైన్ా వెబ్ై్ట్ యొకక ఖాతాన్ు 
తాతాకలికంగా నిలిపివేయవచుు లేదా ముగించవచుు. వినియోగదార్ుడు (లు) ఏవెైన్ా యూజ్ర్ (లు) కు 
బాధయత వహ ంచదు, తతఫలితంగా లేదా ఏవెైన్ా ఇతర్ న్ష్ాు లకు బాధయత వహ ంచదు, ఈ వెబ్ సెైట్ లో పేర్ొకన్న 
చర్యలలో ఏది పడుత ంద ిమర్ియు మీర్ు భ్ర్ించ ేఅంగవకర్ిసుా న్ానర్ు వెబ్ సెైట్ అటనవంటి చర్యలు తీసుకోగల 
పరమాదం. 

వెబ్ సెైట్ కంటెంట్ ఇంటిగేరటర్ాొ  పనిచేసుా ంది మర్ియు వెబ్ సెైటనా  పరదర్ిశంచబడే వినియోగదార్ు (లు) అందించిన్ 
సమాచార్ం కోసం బాధయత కాదు. కంటెంటనన అభివృదిధ  చేయడానిక  వెైసుక ఏ పాతర లేదు. 

వినియోగదార్ుల మధయ పర్సైర్ చర్య: 

WISE ఉతుత ా లు మర్ియు సేవల యొకక కొన్ుగోలుదార్ులు మర్ియు పంపిణీదార్ుల మధయ సమాచార్ానిన 
మార్ిుడి చేయడానిక  ఒక ఆన్ లెైన్ పాా టాఫంన్ు అందించడానిక  లింకాన్ు అందిసుా ంది. వెబ్ సెైట్ నిర్ిేషు  
లావాదేవీలలో వికేరత లేదా కొన్ుగోలుదార్ుని పరా తనిధయం వహ ంచదు మర్ియు ఏదెైన్ా లావాదేవీని ఎన్ేబుల్ 
చెయయటానిక  ఏ కమిషన్ున వసూలు చేయదు. వెబ్ సెైటనా  అమాకం లేదా అమాకం లేదా కొన్ుగోలుదార్ుల 
స్ామర్ధయం పూరాి్చేయటానిక  వెబ్ సెైటనా  అమాకం లేదా సర్ఫర్ాదార్ుల స్ామర్ధయం, భ్దరత, చటుబదధత లేదా లభ్యత 
కోసం వెబ్ సెైట్ నియంతరంచబడదు లేదా బాధయత వహ ంచదు. ఒక కొన్ుగోలు. విదేశీయులు లేదా తపపుగా 
పరవర్ిాంచేవార్ు వయవహర్ించే వయకుా లతో వయవహర్ించే పరమాదాలు ఉండవచుని వినియోగదార్ు (లు) 
హ చుర్ించార్ు. మా యూజ్ర్ (లు) మాకు అందించిన్ సమాచార్ం యొకక ఖచిుతతీం మర్ియు 
పరా మాణికతని ధృవీకరి్ంచడానిక  వెబ్ సెైట్ అన్ేక పదధత లన్ు (వెర్ిసెైన్, టరస్ు సీల్ వంటివి) ఉపయోగిసుా ంది. 
అయిన్పుటికీ, అనిన సందర్ాాలోా  ఇది స్ాధయం కాదు మర్ియు 100% ఫూల్ పూూ ఫ్ కాన్ందున్, WISE పరత 
యూజ్ర్ (ల) గుర్ిాంపపన్ు నిర్ాథ ర్ించలేదు (పర్ిమిత లేకుండా, వెర్ిసెైన్, టరస్ు  సీల్ సభ్ుయలు). WISE వెబ్ సెైటనా  
అందుబాటనలో ఉన్న వివిధ ఉపకర్ణాలన్ు ఉపయోగించటానిక  వినియోగదార్ుడు (లు) పోర త్హ సుా ంది 
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మర్ియు ఇతర్ విషయాలపెై, అదేవిధంగా ఇంగితజ్మా న్ం, వార్ు వయవహర్ించాలన్ుకుంటనన్న యూజ్ర్ (లు) 
న్ు విశరాషించడానిక . 

లావాదేవీలన్ు నిర్ీహ ంచడానిక  వెబ్ సెైటనన ఉపయోగించేటపపుడు వినియోగదార్ు (లు) పూరాి్గా కొన్ుగోలు 
మర్ియు అమాకపప లావాదేవీల న్ష్ాు లన్ు సంతర్ించుకుంటాయని, మర్ియు ఆ వినియోగదార్ు (లు) 
పూరాి్గా తదుపర్ి కార్యకలాపాలకు సంబంధించి ఎలాంటి బాధయత లేదా హ్నని యొకక న్ష్ాు లన్ు వెబ్ సెైట్ 
ఉపయోగించి లావాదేవీలు విషయం అని ఉతుత ా లు లేదా సేవలకు సంబంధించిన్ ఏ ర్కమ ైన్. 

అటనవంట ి న్ష్ాు లు, ఉతుత ా లు మర్ియు సేవలు, మ్తసపూరి్త పథకాలు, అసంతృపిా కర్ంగా న్ాణయత, 
నిర్ిేషుతలన్ు తీర్ేు వెైఫలయం, లోపభ్ూయిషు లేదా పరమాదకర్మ ైన్ ఉతుత ా లు, చటువిర్ుదధమ ైన్ ఉతుత ా లు, 
డెలివర్వ లేదా చెలాింపపలో ఆలసయం లేదా డిఫాల్ు , వయయ తార్ుమార్ు, వార్ంట ీఉలాంఘన్, ఒపుందం మర్ియు 
ర్వాణా పరమాదాలు ఉలాంఘన్. ఇటనవంటి న్ష్ాు లు కూడా ఉతుతా, దిగుమత, పంపిణ,ీ ఆఫర్, పరదర్శన్, 
కొన్ుగోలు, అమాకం మర్ియు / లేదా వెబ్ సెైటనా  పరదర్ిశంచబడుత న్న లేదా పరదర్ిశంచబడుత న్న ఉతుత ా ల 
లేదా సేవలన్ు ఉపయోగించడం లేదా మూడవ పార్వు హకుకలన్ు ఉలాంఘ ంచవచుని, లేదా మూడవ పక్ష 
హకుకల మూడవ పక్షం యొకక ఉదాా టన్లు లేదా హకుకలు, డిమాండుా  లేదా దావాలకు సంబంధించి ర్క్షణ 
లేదా న్షుపర్ిహ్నర్ానిన కలిగ ిఉన్న ఏదెైన్ా పక్షం దాీర్ా ఏదెైన్ా దావాతో సంబంధం కలిగ ిఉండటంతో మీకు ర్క్షణ 
లేదా ఇతర్ వయయాల ఖర్ుులు విధించబడవచుు. మూడవ పక్ష హకుకల హకుకదార్ులు. ఇటనవంటి న్ష్ాు లు 
కూడా వినియోగదార్ులక , ఇతర్ కొన్ుగోలుదార్ులు, త ది వినియోగదార్ులు వినియోగదార్ులు లేదా కన్ెక్షన్ 
లో కొన్ుగోలు మర్ియు అమాకపప లావాదేవీల ఫలితంగా వెబ్ సెైట్ యొకక వినియోగదార్ు (లు) వాసావంగా 
ప ందిన్ ఉతుతాక  సంబంధించిన్ గాయాలు లేదా హ్నని గుర్వపత ందని చెపపుకున్ే ఇతర్ులకు కూడా అటనవంట ి
ఉతుత ా లన్ు వాడటం వలన్ తలెతేా  హ్నని మర్ియు / లేదా అసిథర్ వాదన్లు వెబ్ సెైట్ న్ు 
ఉపయోగించుకోవచుు. అనిన పెైన్ పేర్ొకన్న అపాయాలు ఇకపెై "లావాదేవీ పరమాదాలు" గా సూచిస్ాా ర్ు. 

వినియోగదార్ుడు (లు) ఏవెైన్ా న్ష్ాు లకు, బాధయతలు, ఖర్ుులు, హ్ననిలు, అస్ౌకర్యములు, వాయపార్ 
అవాంతర్ాలు లేదా ఏవెైన్ా లావాదేవీ పరమాదానిక  అన్ుగుణంగా లేదా సంభ్వించే ఏదెైన్ా ర్కమ ైన్ వయయాల 
వలన్ బాధయత వహ ంచదు లేదా బాధయత వహ ంచదని అంగవకర్ిసుా న్ానర్ు. పర్ిమిత లేకుండా, చెలాింపప, ర్ిటర్ులు, 
వార్పంటీలు, షిపిుంగ్, భీమా, ర్ుసుములతో సహ్న, వెబ్ సెైట్ యొకక ఉపయోగానిక  సంబంధించి, నిర్ీహ ంచిన్ 
లావాదేవీల యొకక అనిన నిబంధన్లు మర్ియు షర్త లకు వినియోగదార్ు (లు) పూరాి్గా బాధయత 
వహ స్ాా యి. , పన్ునలు, శీర్ిిక, లెైసెన్ు్లు, జ్ర్ిమాన్ాలు, అన్ుమత లు, నిర్ీహణ, ర్వాణా మర్ియు నిలీ. 
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లావాదేవీక  ఏదెైన్ా పార్వుతో వివాదం జ్ర్ిగిన్పపుడు, అనిన వాదన్లు, డిమాండుా , చర్యలు, విచార్ణలు, 
ఖర్ుులు, ఖర్ుులు మర్ియు వెైస్ న్ుండ ి విజ్ (మర్ియు మా ఏజ్పంటనా , అన్ుబంధ సంసథలు, డెైర్పకుర్ుా , 
అధికార్ులు మర్ియు ఉదో యగులు) న్ు విడుదల మర్ియు న్షుపర్ిచేందుకు యూజ్ర్ (లు) అంగవకర్ిసుా ంది. 
అటనవంట ి లావాదేవీక  సంబంధించి లేదా దానితో సంబంధం లేకుండా తలెతేా  న్ష్ాు లకు (ఏదెైన్ా అసలు, 
పరతేయకమ ైన్, యాదృచిిక లేదా పర్ిణామ న్షు పర్ిమిత లు లేకుండా). వాడుకర్ ి (లు) వార్ి వయక ాగత లేదా 
అంతరొ్త పరయోజ్న్ాల కోసం మాతరమే వెబ్ సెైటనా  కంటెంట్ / లక్షణాలన్ు ఉపయోగించవచుు. 
వినియోగదార్ుడు (లు) వార్ు జ్ంక్స మ యిల్, చెైన్ లెటర్్ లేదా స్ాుమింగ్ లేదా ఏదెైన్ా చటువిర్ుదధమ ైన్, 
వేధించ,ే అసభ్యకర్, దుర్ిీనియోగం, బ్దిర్ింపప, హ్ననికర్మ ైన్, అసభ్యకర్, అశాీల లేదా ఇతర్ అభ్యంతర్కర్మ ైన్ 
విషయం యొకక పరస్ార్ం పంపడానిక  WISE డేటాబేస్ మర్ియు / లేదా సేవలన్ు ఉపయోగించర్ని 
అంగవకర్ిసుా న్ానర్ు ఏ ర్కమ ైన్ లేదా సీభావం. ఇంకా, ర్ిజిసుర్డ వాడుకదార్ుగా, వినియోగదార్ు (లు) అబ్నక్సు, 
అశాీలమ ైన్, తర్ుగుబాటన, అపిరయమ ైన్, అపవాదు, బ్దిర్ింపప లేదా ఏవెైన్ా అయాచిత పరకటన్ లేదా పరచార్ 
సమాచార్ం లేదా పరచుర్ించడానిక , పంపిణ ీ చేయడానిక , పరస్ార్ం చేయడానిక  లేదా పరస్ార్ం చేయడానిక  
ఇమ యిల్ ఖాతాన్ు ఉపయోగించదు. జ్మత దేీషం, వివక్షత, బ్దిర్ింపప లేదా విశాీస్ానిన ఉలాంఘ ంచడం వంట ి
ఫలితాలన్ు పేరర్ేపిసుా ంది. 

మేధో  సింపతిి హకుకలు: 

సెైటనా  కనిపించ ేఅనిన ఇతర్ టేరడాార్ులు మర్ియు లోగోలు లేదా న్మ్తదిత టేరడాార్ులు మర్ియు చిహ్ననలన్ు సెైటనా  
పరదర్ిశంచబడిన్ ఏ టేరడాార్ుకు ఉపయోగించుకోవచోు, లేదా దాని యొకక మూడవ పార్వు ఈ సెైటనా  టేరడాార్క 
పరదర్ిశంచబడుత ంది. 

WISE మర్ియు దాని లోగోలు మా టేరడాార్ులు లేదా న్మ్తదిత టేరడాార్ులు. వెబ్ సెైట్ కంటెంట్ దాని ర్ూపకలున్, 
లేఅవపట్, వచన్ం, చితరా లు, గరా ఫిక్స్, ధీని, వీడియో మొదలెైన్వాటిని సూచిసుా ంది. వెబ్ సెైట్ కంటెంట్ వాణిజ్య 
ర్హస్ాయలు మర్ియు కాపీర్ప్ట్ మర్ియు ఇతర్ చటాు ల పరకార్ం ర్క్ిత మేధోసంపతా హకుకలన్ు కలిగి ఉంటనంద.ి 
వెబ్ సెైట్ మర్ియు దాని కంటెంటనా ని అనిన శీర్ిిక, యాజ్మాన్యం మర్ియు మేధో  సంపతా హకుకలు వీజ్మాన్ 
ఇంపెక్స్ సర్వీస్ ఎంటర్ప్రైజ్పస్ లిమిటెడ్ మర్ియు దాని అన్ుబంధాలు లేదా లెైసెన్్ర్్ యొకక వెబ్ై్ట్ వెబ్ై్ట్ 
కంటెంటనా  ఉంటాయి. 
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అనిన హకుకలు ఈ నిబంధన్ల పరకార్ం లేదా WISE దాీర్ా కపాయిమ్స చేయబడవప, ఇవి ర్ిజ్ర్ీ చేయబడాడ యి. 
ఈ వెబ్ సెైటనా  ఉన్న సమాచార్ం ర్వడర్ యొకక వయక ాగత ఉపయోగం కోసం స్ాధార్ణ సమాచార్ానిన 
అందించడానిక  ఉదేేశంచబడింది, ఇది దాని ఉపయోగం కోసం పూరాి్ బాధయతన్ు సీీకర్ిసుా ంది. WISE ఈ వెబ్ 
సెైటనా  ఉన్న ఏవెైన్ా సేవల న్ుండి సేకర్ించిన్ లేదా పంపిణ ీచేయబడిన్, డౌన్ోా డ్ చేయబడిన్ లేదా ఆకప్స్ చేసిన్ 
ఏ సమాచార్ం యొకక ఖచిుతతీం లేదా విశీసనీయత లేదా పరకటన్లన్ు (సమిషిుగా, "కంటెంట్") పరా తనిధయం 
వహ ంచడం లేదా ఆమ్తదించడం లేదు ఏ ఉతుత ా లు, సమాచార్ం లేదా ఇతర్ వసుా వపలన్ు పరదర్ిశంచటం లేదా 
సేవ దాీర్ా సంబంధించి లేదా ఏదెైన్ా పరకటన్ లేదా ఇతర్ సమాచార్ం లేదా ఆఫర్ ఫలితంగా మీర్ు ప ందవచుు. 

ఏదెైన్ా లోపాలు లేదా లోపాల కోసం లేదా ఈ సమాచార్ం యొకక ఉపయోగం న్ుండ ిప ందిన్ ఫలితాల కోసం 
మేము బాధయత వహ ంచము. ఈ వెబ్ సెైట్ లోని మొతాం సమాచార్ానిన ఆధార్ంగా "గాన్ే" గా అందించార్ు, 
కానీ ఈ సమాచార్ం యొకక ఉపయోగం న్ుండ ి ప ందిన్ ఫలితాల యొకక ఖచిుతతీం, కచిుతతీం, 
సమయపాలన్ లేదా ఏ విధమ ైన్ వార్ంటీ లేకుండా, ఎకప్రరస్ లేదా అంతర్వాన్ంగా సహ్న పనితీర్ు యొకక 
వార్పంటీలకు మాతరమే పర్ిమితం కాకుండా, ఒక నిర్ిేషు పరయోజ్న్ం కోసం వరా్కతీం మర్ియు దృఢతీం. 
సీతంతర దర్ాయపపా లకు మర్ియు వినియోగదార్ు (లు) యొకక శబే స్ాంకేతక మర్ియు వాయపార్ తీర్ుుకు 
ఎటనవంట ిపరతాయమానయం ఉండదు. సేవ, పదార్ాథ లు మర్ియు ఉతుత ా లకు సంబంధించి ఏ ర్కమ ైన్ పరతయక్ష, 
పర్ోక్ష, యాదృచిిక, శక్ాతాక లేదా శక్ార్ుమ ైన్ న్ష్ాు లకు గానీ ఎటనవంటి సందర్ాంలోన్ూ బాధయత వహ ంచదు. 
ఈ సెైట్ యొకక వాడుకర్ ి(లు) ఏవిధమ ైన్ కంటెంట్ మీద ఏ ర్ిలయన్్ అయిన్ా వార్ ిఏకప్క ర్ిస్క వదే ఉండాలి 
అని ఒపపుకోవాలి. 

ఇకకడ అందించిన్ సమాచార్ం బహ ర్ంగంగా పరస్ార్ం మర్ియు పరచుర్ించబడిన్ మూలాల న్ుండ ి
సంగరహ ంచబడింది. WISE ఈ వన్ర్ులన్ు గౌర్విసుా ంది మర్ియు ఈ సంసథల యొకక సంబంధిత కాపీర్ప్టా లేదా 
వాయపార్ాలపెై ఉలాంఘ ంచటానిక  పరయతనంచదు. WISE దాని సీంత అభీష్ాు న్ుస్ార్ం మర్ియు ఎటనవంట ి
బాధయత లేకుండా, ఏవెైన్ా లోపం లేదా మిన్హ్నయింపపలన్ు మ ర్ుగుపర్ుడానిక  లేదా సేవలోని ఏదెైన్ా భాగానిక  
లేదా లోపాలన్ు సర్ిచేయడానిక  హకుకన్ు కలిగ ిఉంటనంది. 

టరీడామర్క 

అనిన జ్లిడకాష్ సంబంధిత చిహ్ననలు మర్ియు లోగోలు వివిధ వరా్కంలో న్మ్తదు చేసుకున్న టేరడాార్ులు లేదా 
టేరడాార్ులు లేదా సర్వీస్ మార్ుకలు మర్ియు వర్ిాంచే కాపీర్ప్ట్, టేరడాార్క మర్ియు మేధో  సంపతా చటాు ల పరకార్ం 
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ర్క్ించబడతాయి. ఈ మార్ుకల యొకక అన్ధికార్ కాపీ, మార్ుు, ఉపయోగం లేదా పరచుర్ణ ఖచిుతంగా 
నిషేధించబడింద.ి 

కాప్రరెపట్ 

ఈ వెబ్ సెైట్ లోని మొతాం కంటెంట్ మూడవ పార్వు కంటెంట్ మిన్హ్న WISE యొకక కాపీర్ప్ట్ మర్ియు మా 
వెబ్ై్టనా  మూడవ పార్వు వెబ్ సెైట్ లింక్స. 

WISE మీ మేధో  సంపతా హకుకల నిపపణుడు కాదు మర్ియు పరతర్ోజూ వెబ్ సెైటనా ని అంశాలకు వేలకొలది 
వాణిజ్య ఉతుత ా లన్ు లీడ్్ చేసుా న్న - మా అందించే వసుా వపల అమాకం హకుక కలిగి ఉన్న మా ఆన్ెలా న్ 
మార్పకట్ యొకక వినియోగదార్ులని మేము ధృవీకర్ించలేము. మీ హకుకలన్ు ఉలాంఘ ంచేలా మీ 
ముఖాముఖిలో కనిపించని జ్మబితాలన్ు గుర్ిాంచడంలో మీ సహ్నయానిన మేము అభిన్ందిసుా న్ానము. మేధో  
సంపతా హకుకల గుర్ించి వివాదాల మధయవర్ిాగా లేదా న్ాయయమూర్ిాగా కూడా కాదు. ఒక జ్మబితాన్ు 
తీసుకోవడం దాీర్ా, ఒక పూూ డెనిియల్ పదార్థం వలె, WISE ఉలాంఘన్ దావాన్ు ఆమ్తదించదు. ఏవెైన్ా, ఒక 
జ్మబితాన్ు తగిొంచటానిక  WISE నిర్ాకర్ించిన్ సందర్ాాలోా , లిసిుంగ్ ఉలాంఘ ంచడం లేదని నిర్ణయించడం, 
అలాంటి సందర్ాాలోా  వసుా వపల వికరయానిన ఆమ్తదించడం లేదు. 

WISE ఇతర్ుల మేధో  సంపతా హకుకలన్ు గౌర్విసుా ంది మర్ియు మా వినియోగదార్ు (లు) అదే విధంగా 
చేయాలని మన్ం కోర్ుకుంటనన్ానము. వెబ్ సెైట్ (లేదా "www.jaldicash.com" లో లభించే సమాచార్ం, 
వచన్ం, చితరా లు, వీడియో క ాపపా , డెైర్పకుర్వలు, ఫెైల్్, డేటాబేసుా  లేదా జ్మబితాలన్ు కాపీ, డౌన్ోా డ్ & పపన్ర్ుతుతా 
చేయదని వినియోగదార్ు (లు)) ఆన్ెలా న్ లావాదేవీల కోసం, తర్ిగ ిఅముాడెైన్ లేదా తర్ిగ ిపంపిణీ చేయడం, 
మాస్ మ యిలింగ్ (ఇమ యిల్ దాీర్ా, వెైర్పాస్ టెక్స్ర సందేశాలు, భౌతక మ యిల్ లేదా ఇతర్తరా ), ఒక 
వాయపార్ానిన WISE తో పో టీ పర్ుసూా , లేదా వాణిజ్యపర్ంగా WISE కంటెంటనన ఉపయోగించుకోవడం కోసం. 
WISE న్ుండ ివరా తపూర్ీక అన్ుమత లేకుండా నిషేధించబడటం, సంకలన్ం, డేటాబేస్ లేదా డెైర్పకుర్వ (ర్ోబో టనా , 
సెైుడర్్, ఆటనమేటిక్స పర్ికర్ాలు లేదా మాన్ుయవల్ పరా సెసుా ) లేకుండా న్ేర్ుగా లేదా పర్ోక్షంగా 
ర్ూప ందించడానిక  లేదా కంపెైల్ చేయడానిక  WISE కంటెంటనన కరమబదధంగా తర్ిగ ిప ందడం. 

అదన్ంగా, ఉపయోగం యొకక ఈ పదంలో సుషుంగా అన్ుమతంచబడని కంటెంట్ యొకక ఉపయోగం 
నిషేధించబడింద ిమర్ియు చటుపర్మ ైన్ చర్యన్ు ఆహ్నీనించవచుు. WISE సేవల యొకక మీ ఆకప్స్ మర్ియు 
వాడకం యొకక ఒక షర్త  పరకార్ం, మీర్ు ఇతర్ుల మేధోసంపతా హకుకలన్ు ఉలాంఘ ంచడానిక  వెబ్ సెైట్ 
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సేవన్ు ఉపయోగించర్ాదని మీర్ు అంగవకర్ిసుా న్ానర్ు. WISE సేవ యొకక ఉపయోగంతో కలిపి ఇతర్ుల 
హకుకల యొకక ఉలాంఘన్పెై వినియోగదార్ుని యొకక ఖాతాన్ు ర్దుే  చేసే హకుక లేదా WISE 
వినియోగదార్ు (లు) పరవరా్న్ WISE యొకక పరయోజ్న్ాలకు హ్నని కలిగించిందని WISE విశీసిసుా ంది. 
అన్ుబంధ, లేదా ఇతర్ వినియోగదార్ులు, లేదా కార్ణం లేకుండా లేదా వెైస్ యొకక ఏకప్క అభీష్ాు న్ుస్ార్ం 
ఇతర్ కార్ణాల కోసం. 

వినియోగదార్ు (లు) నిబింధన్స్లన్స్ట మరియు షర్తులకు సవర్ణ:   

వాడుకదార్ులకు (లు) ఎటనవంటి ముందసుా  న్ోటిఫికేషన్ లేకుండా ఎపుటికపపుడు ఈ నియమాలు మర్ియు 
షర్త లన్ు మార్ువచుు, సవర్ించవచుు, సవర్ించవచుు, తొలగించవచుు లేదా న్వీకరి్ంచవచుు మర్ియు 
ఉపయోగంలో సవర్ించిన్ మర్ియు పపన్ర్ావృత నిబంధన్లు మర్ియు షర్త లు వెంటన్ ేపో స్ు చేయడంలో 
పరభావవంతంగా ఉంటాయి. మీర్ు మార్ుులకు కటను బడ ిఉండకపో తే, సేవన్ు ఉపయోగించడం మానివేయాలి. 
సేవ యొకక మీ నిర్ంతర్ ఉపయోగం మార్ుబడిన్ నిబంధన్ల యొకక మీ అంగవకార్ంన్ు సూచిసుా ంది. 

నోటీసటలు: 

ఈ క రంద ిచిర్ున్ామాలో వీజ్ాన్ ఇంపెక్స్ సర్వీస్ ఎంటర్ప్రైజ్పస్ లిమిటెడిక పంపిన్పపుడు, వరా తపూర్ీకంగా చేసిన్ 
వెంటన్,ే లేదా వెబ్ సెైటనక లేదా అనిన న్ోటీసులు లేదా డిమాండుా  పరభావవంతంగా ఉంటాయి: 

కు:   

వీజ్మాన్ ఇంపెక్స్ సర్వీస్ ఎంటర్ప్రైజ్పస్ లిమిటెడ్ 

మేన్ేజింగ్ డెైర్పకుర్ 
ఎంపెైర్ హౌస్, 
ఎకప న్ాయక్స మారొ్ 
డాకుర్ DN ర్ోడ్, 
ఫో ర్ు 
ముంబ్ై 400001 
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యూజ్ర్ లు (లు) అందించిన్ చివర్ి-తెలిసిన్ కర్స్ాుయక క, ఫాయక్స్ లేదా ఈమ యిల్ చిర్ున్ామాకు సులువపగా 
పంపిణ ీ చేయబడిన్ లేదా కొర్ియర్ దాీర్ా పంపిన్ వయక ాగతంగా పంపిణ ీ చేసిన్ వయక ా, అందర్ిక  డెలివర్వ 
చెయయబడిన్, వెబ్ సెైట్ లేదా ఛార్న లేకుండా బహ ర్ంగంగా అందుబాటనలో ఉండ ేవెబ్ సెైట్ యొకక పరా ంతంపెై 
అలాంటి న్ోటీసు లేదా డిమాండున పో స్ు చేయడం దాీర్ా. 

భౌతక లేదా ఎలకాుా నిక్స ఫార్మా్త, అలాంటి వాడుకర్ి (లు) లేదా తక్షణమే పంపించబడిన్ా లేదా ఆ వెంటన్ ే
కమూయనిటీని పరదర్ిశంచేటపపుడు, అటనవంటి వాడుకర్ ి(లు) కు న్ోటీసు ఇవీబడుత ంది. వెబ్ సెైట్ యొకక 
ఛార్న లేకుండా బహ ర్ంగంగా పరా పయత చేయగల వెబ్ సెైట్ యొకక పరా ంతంపెై అలాంటి న్ోటీసున్ు పో స్ు చేయడం 
దాీర్ా. 

పాలక చటీిం:   

నిబంధన్లు మర్ియు ఉపయోగం మర్ియు గోపయతా విధాన్ం యొకక పర్ిసిథత భార్తదేశ భ్ూభాగ చటాు లచే 
అనిన విషయాలోా న్ూ నిర్ీహ ంచబడుత ంది. WISE దానిక  సంబంధించిన్ది మర్ియు భార్తదేశంలోని 
మహ్నర్ాషు ,ే ముంబ్ైలోని న్ాయయస్ాథ న్ాల పర్ిధిక  మాతరమే ఉదేేశంచబడింది. ఈ నిబంధన్లకు సంబంధించిన్ 
పార్వులు ముంబ్ై, మహ్నర్ాషు ,ే భార్తదేశం యొకక న్ాయయస్ాథ న్ాల పరతేయక అధికార్ పర్ిధిక  సమర్ిుంచబడాడ యి. 

 


