Customer Protection Policy

వీజ్మాన్ ఇంపెక్స్ సర్వీస్ ఎంటర్ప్రైజ్ లిమిటెడ్.
కస్ట మర్ ప్రొ టెక్షన్ ప్ాలసీ
(అనధికార PPI లావాదేవీల సందరభంలో కసట మర్ బాధ్యత)

పరిచయం:
వేజ్ాన్ ఇంపెక్స్ సర్వీస్ ఎంటర్ప్రైజ్ లిమిటెడ్ (WISE) ఒక చెలిలంపు వ్యవ్సథ ను నిరీహంచడానికి ర్ిజ్రవీ
బాయంకు ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్ిిఐ) చేత అధికారం కలిగి ఉంది. ఇది చెలిలంపు మర్ియు సెటిల్ాంట్ సిసటమ్స్
చటట ం, 2007 ("PSS చటట ం"), దానిపెై నియంతరణలు మర్ియు భారతదేశంలో (ర్ిజ్రవీ బాయంకు) దిశలు,
ర్ిజ్రవీ బాయంకు మారగ దరశకాలు 2017 ("ఆర్ిిఐ మారగ దరశకాలు") యొకక పరరపెయిడ్ పేమంట్
ఇను్ర
ర మంట్్ యొకక జ్మర్వ మర్ియు ఆపర్ేషన్ ఆర్ిిఐ చేత. ఈ అధికార పర్ిధిలో, సాధారణ బాయంకింగ్
ఛానెలుక ప్ారపయత లేని దేశం లేదా దేశంలో పెదద సంఖ్యలో పరజ్లకు నగదు చెలిలంపు చెలిలంపు
పరత్ాయమాాయంగా ఒక వాసత విక సంచి ("జ్లిదషాష్" అని పిలుసాతరవ) జ్లిదకాష్ కారవును WISE జ్మర్వ చేసత ుంది.
నిధ్ులను బదిలీ చేయడం. హో లు ర్ సౌలభ్యం పరకారం తరవవాతి ఉపయోగం కోసం గర్ిషట నిర్ిిషట మొత్ాతనిా
తిర్ిగి లోడ్ చేయగల ఆర్ిథక ఉపకరణం ఇది. M-Commerce మర్ియు E- కామర్్ డొ మైనలలో అవాంతర
లావాదేవీలకు పరతి కసట మరవక WISE సురక్షితమైన మర్ియు సులభ్మైన చెలిలంపు ఎంపికను అందిసత ుంది.
ఎలకాటానిక్స లావాదేవీల పరవ్రత నకు సురక్షితమైన మర్ియు సురక్షిత పర్ాయవ్రణానిా నిర్ాిర్ించడానికి, WISE
సాంకేతికతలో బలమైన భ్దరత్ా వ్యవ్సథ లు మర్ియు మోసం గుర్ితంపు మర్ియు నివారణ విధానాలత్ో
పెటట టబడి పెటట ంి ది. ఆర్ిిక చేర్ిక మర్ియు కసట మర్ రక్షణ మీద పెరవగుతునా థ్రస్ తో, ర్ిజ్ర్ీ బాయంక్స ఆఫ్
ఇండియా అనధికార్ిక ఎలకాటానిక్స బాయంకింగ్ లావాదేవీలలో వినియోగదారవల యొకక పర్ిమితి బాధ్యత
కసట మర్ ప్ర ర టెక్షన్ మీద వ్ృత్ాతకార్ానిా జ్మర్వ చేసింది. (ఆర్ిిఐ / 2017-18 / 15 DBR.No.Leg.BC.78 /
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09.07.005 / 2017-18 జూల్ై 6, 2017-18 త్ేదీన), ఇంటర్-ఎలియా, PPI జ్మర్వదారవలకు కసట మర్
సంబంధించి బో రవు ఆమోదిత విధానానిా రూప్ర ందించడానికి అవ్సరం అధీకృత PPI లావాదేవీల విషయంలో
రక్షణ మర్ియు పర్ిహారం చెలిలంచాలి్ ఉంటటంది.

ఆబ్జెక్టవ్:
ఈ విధానంలో WISE విధానం యొకక సరసమైన మర్ియు ప్ారదరశక పది తిలో కమయయనికేట్ చేయడానికి ఈ
విధానం పరయతిాసుతంది:
a) కసట మర్ రక్షణ (PPI లావాదేవీలలో ప్ాలగగనా నషాటలు మర్ియు బాధ్యతలపెై వినియోగదారవ
అవ్గాహనను సృషిటంచే యంత్ారంగంత్ో సహా),
b) అనధికార PPI లావాదేవీల సందర్ాభలలో కసట మర్ బాధ్యత
c) అనధికార్ిక PPI లావాదేవీలు (నిరీచించిన సమయప్ాలనలలో) కారణంగా కసట మర్ పర్ిహారం,
అరహత కలిగి ఉంటే.

స్క ోప్:
ఎలకాటానిక్స ఆర్ిిక లావాదేవీలు సాధారణంగా కిరంద మోడల దాీర్ా లావాదేవీలను కవ్ర్ చేసత ాయి:
a) ర్ిమోట్ / ఆనెల న్
ల చెలిలంపు లావాదేవీలు [లావాదేవీల సమయంలో భౌతిక చెలిలంపు సాధ్నాలను
అందించాలి్న అవ్సరం లేని లావాదేవీలు, ఉదా., ఇంటర్పాట్ బాయంకింగ్, మొబైల్ బాయంకింగ్, కారవు
లేనటేల (సిఎనిి) లావాదేవీలు, పరరపెయిడ్ పేమంట్ ఇను్ర
ర మంట్్ (PPI), మొదల్ైనవి.]
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b) ఫేస్-టట-ఫేస్ / సామీపయ చెలిలంపు లావాదేవీలు (లావాదేవీల సమయంలో ఉండటానికి కారవు లేదా
మొబైల్ ఫ్ న్ వ్ంటి భౌతిక చెలిలంపు పర్ికర్ానిా అవ్సరమైన లావాదేవీలు ఉదా., ATM, POS,
మొదల్ైనవి)
c) పరసత ుత్ానికి ఎపిటికపుిడు వాడత్ారవ లేదా దతత తు తీసుకోవ్డం దాీర్ా ఒక ఎంటిటీ నుండి మర్ో
కపరడిట్ యొకక ఇతర ఎలకాటానిక్స పది తులు అమలు చేయబడత్ాయి
ఈ విధానం సెమీ మయసి పరరపెయిడ్ పేమంట్ ఇను్ర
ర మంట్ (వ్ర్పిల్ వాల్ట్) వాయప్ారం దాీర్ా లావాదేవీలను
మాతరమే వ్ర్ితసత ుంది. ఈ విధానం తపినిసర్ిగా కసట మర్ (ఉదా., NEFT చెలలని చెలిలంపుదారవలకు లేదా తపుి
మొతత ం కోసం నిరీహంచిన) లోపంత్ో వ్యవ్హర్ించిన PPI లావాదేవీలు, దుర్ిీనియోగంలో జ్ర్ిగే లావాదేవీలు,
అవ్కాశం నషట ం, అవ్కాశం నషట ం, కీర్త ి నషట ం, ఇతర యాదృచిిక ఖ్రవులు లేదా అనుషంగిక నషట ం.

అన్వయం:
PPI వాల్టటా కలిగి ఉనా వ్యకుతలకు ఈ విధానం వ్ర్ితసత ుంది.

నిర్వచనాలు & వివర్ణలు: (ఈ విధాన్ం క్ోస్ం)
a. కసట మర్ యొకక ఖ్ాత్ా నుండి ఆర్ిథక విర్ామంగా ర్ియల్ నషట ం నిరీచించబడుతుంది, ఉదా., కసట మర్
యొకక PPI వాల్టటక డెబిట్.
b. చెలిలంపు లావాదేవీలు ఒక ఖ్ాత్ా / జ్ేబు నుండి మర్ొకదానికి లేదా ఒక బాయంకు ఖ్ాత్ాకు ఎలకాటానికాగ
ఫండ్్ బదిలీ చేయగల లావాదేవీలు మర్ియు కారవు సమాచార్ానిా అవ్సరం లేదు, ఉదాహరణకు,
NEFT.
c. అనధికార లావాదేవీ కసట మర్ యొకక అనుమతి లేకుండా వినియోగదారవని ఖ్ాత్ాకు డెబిటాగ
నిరీచించబడింది.
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d. భ్దరత ప్ాసీర్లను ఉపయోగించడం, డెైనమిక్స ప్ాస్ వ్ర్ు (OTP) లేదా "జ్లిు కాష్" అందించిన ఇతర
ఎలకాటానిక్స ధ్ృవీకరణ ఎంపికను ఉపయోగించడం వ్ంటి "జ్లిు కాష్" దాీర్ా అవ్సరమైన అదనపు
పరమాణీకరణ దాీర్ా లావాదేవీ డెబిట్ యొకక అనుమతిని కలిగి ఉంటటంది.
e. ర్ిప్్ ర్ిటంగ్ త్ేదీ మర్ియు కసట మర్ ఒక ఏకప్క ఫిర్ాయదును కసట మర్ సమర్ిించిన త్ేదీ మర్ియు కాలంగా
పేర్ొకనబడింది. WISE నుండి కమయయనికేషన్ సరీకర్ించే త్ేదీ, ఈ విధానంలో పేర్ొకనా మొతత ం చరయ
కోసం పని ర్ోజులు గణన యొకక పరయోజ్నం కోసం మినహాయించబడుతుంది. కసట మర్ ర్ిప్్ ర్ిటంగ్ కోసం
పని ర్ోజులను ల్కికంచడానికి హో మ్స శాఖ్ యొకక పని షెడయయల్ పర్ిగణంచబడుతుంది. ర్ిప్్ రవట
సమయం భారత ప్ారమాణక సమయం పరకారం ఉంటటంది.
f.

నోటిఫికేషన్ అనగా కసట మర్ యొకక పని అనధికార PPI లావాదేవీని WISE కు నివేదిసత ుంది

g. స్ మవారం నుండి శనివారం వ్రకు మయడు జ్మతీయ సెలవ్ులు, ర్ిపబిల క్స డే, సాీతంతరయ దినోత్వ్ం
మర్ియు గాంధీ జ్యంతి మినహాయించి మర్ియు కమయయనికేషన్ అందుకునే త్ేదీని మినహాయించి
ర్ోజులు పని చేసత ాయి.
j.

ర్ిప్్ రవట మోడ్ అనేది చెయాయలి్న ఛానలాగ ఉంటటంది, దీని దాీర్ా కసట మర్ ఫిర్ాయదు మొదటిసార్ిగా
WISE దాీర్ా ప్ర ందబడుతుంది, అదే అనధికార్ిక లావాదేవీల యొకక బహుళ ర్ిప్్ ర్ిటంగ్ సీతంతరంగా
ఉంటటంది.

కస్ట మర్ యొకో పరిమిత బ్ాధ్యత
(a) కసట మర్ యొకక సునాా బాధ్యత
కిరంది ఈవెంటల లో అనధికార్ిక లావాదేవి సంభ్విసుతనా సునాా బాధ్యతకు కసట మర్ యొకక హకుకలు
ఉతినామవ్ుత్ాయి:
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i.

WISE (లావాదేవీదారవడు కసట మర్ చేత నివేదించబడినాదా లేదా అనేదానిత్ో సంబంధ్ం లేకుండా)
యొకక విరవది మైన మోసం / నిరల క్షయం / లోపం.

ii. మయడవ్ పక్షం ఉలల ంఘన వెైఫలయంత్ో లేదా కసట మర్ోత కానీ ఎకకడెైనా వ్యవ్సథ లో ఉంటటంది, మర్ియు
కసట మర్ అనధికార లావాదేవీకి సంబంధించి WISE నుండి కమయయనికేషనుా సరీకర్ించడానికి మూడు
పని రోజులలో WISE ను త్ెలియజ్ేసత ుంది.

(b) కసట మర్ యొకక పర్ిమిత బాధ్యత
కింది సందర్ాభలలో అనధికార్ిక లావాదేవీలు వ్లన సంభ్వించే నషాటనికి కసట మర్ బాధ్యత
వ్హంచాలి:
i.

నగదు చెలిలంపు ఆధార్ాలను పంచుకునా వ్ంటి వినియోగదారవడు నిరల క్షయం కారణంగా ఉనా
సందర్ాభలోల, విసాకనికి అనధికార్ిక లావాదేవీని నివేదించే వ్రకు కసట మర్ మొతత ం నషాటనిా కలిగి
ఉంటాడు. అనధికార్ిక లావాదేవీల ర్ిప్్ రవట తర్ాీత సంభ్వించే ఏదెైనా నషట ము WISE దాీర్ా
పుడుతుంటటంది.

ii. అనధికార PPI లావాదేవీ బాధ్యత వివేజ్త త లేదా కసట మర్ోత కానీ ఉండదు, అయిత్ే వ్యవ్సథ లో మర్పకకడా
ఉంటటంది మర్ియు ఆలసయం ఉనాపుిడు (WISE నుండి కమయయనికేషనుా సరీకర్ించిన నాలుగు
నుంచి ఏడు ర్ోజులు) కసట మర్ యొకక లావాదేవీల బాధ్యత, లావాదేవీ విలువ్ లేదా అనుబంధ్-I లో
పేర్ొకనా మొత్ాతనికి తకుకవ్గా ఉంటటంది.

మూడవ ప్ారటట ఉలో ంఘన్
దిగువ్ మయడవ్ పక్షం ఉలల ంఘనగా భావిసాతరవ, ఇకకడ వెైఫలయం లేదా కసట మర్ోత కానీ వ్యవ్సథ లో మర్పకకడాలోపం
ఉంటటంది:
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a) దరఖ్ాసుత మోసాలు;
b) ఖ్ాత్ా సాీధీనం;
c) బాహయ మోసాలు / ఇతర వ్యవ్సథ ల ర్ాజీ, ఉదా., మయిల్ సరీరవల, మొదల్ైనవి, ర్ాజీపడత్ాయి.

ప్ాతొలు మరియు కస్ట మర్ బ్ాధ్యత
కసట మర్ కింది కటటటబడి ఉంటటంది:
i)

కసట మర్ చెలల ుబాటట అయియయ మొబైల్ నంబర్ోత నమోదు చేయాలి.

ii)

అధికార్ిక చెలల ుబాటట అయియయ డాకుయమంట్ (OVD) పరకారం కసట మర్ సర్ప్న పేరవత్ో నమోదు
చేయాలి.

iii)

WISE సిబింది లేదా భాగసాీములత్ో సహా ఏ వ్యకితత్ో అయినా OTP / ప్ాసీర్ు / TPIN వ్ంటి
సునిాతమైన సమాచార్ానిా వినియోగదారవడు భాగసాీమయం చేయకూడదు

iv)

ఎకో్ోజ్రవా పర్ిమితం చేయడానికి కసట మర్ లావాదేవీ పర్ిమితులను సెట్ చేయాలి.

v)

కసట మర్ తపినిసర్ిగా లావాదేవీ వివ్ర్ాలను ధ్ృవీకర్ించాలి మర్ియు సర్ిప్్ లని సందరభంలో
సాధ్యమైనంత తీరగా WISE కు పరశాని పెంచాలి.

vi)

వినియోగదారవలు అటటవ్ంటి లావాదేవీల సంభ్వించిన తరవవాత ఎటటవ్ంటి అనధికార్ిక PPI
లావాదేవీల యొకక జ్మానానిా త్ెలియజ్ేయాలి. సుదీరఘకాలం జ్మానానిా త్ెలియజ్ేయడానికి
ఎకుకవ్ సమయం తీసుకుంటే, కసట మరల కు నషట ం జ్రగడం ఎకుకవ్.

vii)

విచారణ లేదా భీమా దావా, ఉదా., కారవు గరహీత / వివాదం రూపం మర్ియు ప్్ లీసుల ఫిర్ాయదు
కోసం అవ్సరమైన పత్ారలను కసట మర్ షేర్ చేయాలి.
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viii) పూర్ితగా సహకారం మర్ియు విచారణ వెైపు WISE యొకక సహేతుకమైన అవ్సర్ాలు మర్ియు
లావాదేవీ వివ్ర్ాలు, కసట మర్ ఉనికిని మొదల్ైనవి అందించడానికి.

కసట మర్ దీనికి అరవహలు:
i)

ఖ్ాత్ాకు అనిా డెబిట్ లావాదేవీలకు ర్ిజిసట ర్ు మొబైల్ నంబరవక SMS హెచుర్ికలను సరీకర్ించండి.

ii)

WISE త్ో నమోదు చేయబడిన చెలల ుబాటట అయియయ ఇమయిల్ ఐడి ఉనా ఇమయిల్ హెచుర్ికలను
సరీకర్ించండి

iii)

అందించిన మోడుల దాీర్ా ఫిర్ాయదు నమోదు.

iv)

అనుబంధ్-I లో పేర్ొకనా విధ్ంగా పర్ిహారం అందుకోండి.

ప్ాతొలు మరియు జ్ఞాన్ం యొకో బ్ాధ్యత
i.

చెలిలంపు పర్ికర్ాల సథ లం మర్ియు / లేదా నషట ం లేదా దొ ంగతనం చేసిన అనధికార్ిక లావాదేవీలను
నివేదించడానికి బహుళ ఛానెలల ు (కనీసం, వెబ్ సెైట్ దాీర్ా, ఫ్ న్, ఇ-మయిల్, అంకితమైన హెల్ైరలన్,
ర్ిప్్ ర్ిటంగ్ హెల్ైరలన్, ర్ిప్్ ర్ట చేయడం దాీర్ా) కార్ు వ్ంటివి

ii. ఫిర్ాయదులను బలోపేతం చేయడానికి ఒక పరతయక్ష లింక్స, అనధికార్ిక PPI లావాదేవీలను
నివేదించడానికి నిర్ిదషట ఎంపికత్ో వెబ్ సెైట్ యొకక హో మ్స పేజీలో WISE దాీర్ా అందించబడుతుంది.
iii. ర్ిజిసట ర్ు ఫిర్ాయదు సంఖ్యత్ో సహా ఫిర్ాయదును ఆమోదించిన వినియోగదారవలకు తక్షణ పరతిసిందన
(ఆటో సిందనత్ో సహా) నషాటనిా / మోసానికి సంబంధించిన ర్ిప్్ ర్ిటంగ్ సిసటమ్స కూడా నిర్ాథర్ిసత ుంది.
iv. హెచుర్ికలను పంపేందుకు మర్ియు వాటి పరతిసిందనలను సరీకర్ించడానికి WISE దాీర్ా
ఉపయోగించిన కమయయనికేషన్ వ్యవ్సథ లు సందేశం యొకక డెలివ్ర్వ యొకక సమయం మర్ియు త్ేదీని

7

Customer Protection Policy

ర్ికారవు చేయాలి మర్ియు కసట మర్ యొకక పరతిసిందన యొకక రసరదుని వార్ికి ఏదెైనా ఉంటే వాటిని
నమోదు చేయాలి. కసట మర్ యొకక బాధ్యత యొకక పర్ిధిని నిరణ యించడానికి ఇది ముఖ్యమైనది.
v. విచారణ సమయంలో, కసట మర్ తపుిగా చెలిలసత ునా లేదా చెలల ుబాటట అయియయ లావాదేవీలను
వివాదాసిదంగా ఉందని గుర్ితంచినపుిడు, ఖ్ాత్ాను మయసివేయడం లేదా PPI వాల్ట్ పర్ిమితులను
నిర్ోధించడంత్ో సహా, అదే విధ్మైన నిర్ోధ్క చరయ తీసుకోవ్డానికి WISE హకుకను కలిగి ఉంది.
vi. ఈ విధానం ఫిర్ాయదుల పర్ిషాకర విధానానికి అనుగుణంగా చదవ్బడుతుంది. ఈ విధానంలో పరత్ేయకంగా
పరసత ావించబడని ఈ విధానంలోని భాగంగా WISE యొకక గవరకున్్ ర్పడెసా్ల్ ప్ాలసర నుండి
ఉపవాకాయలు

ఉంటాయి.

ఈ

విధానం

కిరంది

లింకప్ి

అందుబాటటలో

ఉంది:

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

కస్ట మర్ బ్ాధ్యత ర్ుజువు
అనధికార PPI లావాదేవీల విషయంలో కసట మర్ బాధ్యతను రవజువ్ు చేసే భారం వెైస్ మీద ఉంటటంది

ఫక ర్్ మాజ్యయర్
సివిల్ కలోలలం, విదరర హ, లాక్సఅవ్ుట్, సమా లేదా ఇతర కార్ిాక ఆటంకాలు, పరమాదం, మంటలు, పరకృతి
వెైపర్వత్ాయలు లేదా ఇతర "దేవ్ుని చటాటలు", యుది ం, WISE యొకక సౌకర్ాయలకు లేదా దాని ఏజ్పంటల కు నషట ం,
కమయయనికేషన్ యొకక సాధారణ మార్ాగల లేకప్్ వ్డం లేదా అనిా రకాల్ైన రవాణా మొదల్ైనవి మొదల్ైనవి,
WISE యొకక నియంతరణకు మించి, పేర్ొకనా సేవ్ డెలివ్ర్వ ప్ార్ామితులలో దాని బాధ్యతలను
పరదర్ిశంచకుండా నిర్ోధిసత ుంది.
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Annexure-I

అన్ధిక్ార్ లావాదేవీ - కస్ట మర్ / WISE బ్ాధ్యత యొకో విస్త ర్ణ

WISE యొకో తపుు క్ార్ణంగా అన్ధిక్ార్ లావాదేవి:
వివేకం యొకక భాగంపెై వివాదపరమైన / మోసం / అసంతృపిత ని /

కసట మర్ యొకక బాధ్యత: జీర్ో

లోపం (కసట మర్ చేత లావాదేవి చేయబడిందర లేదర )

వైఫల్ లేదా కస్ట మర్ యొకో
తపుు వలన్ అన్ధిక్ార్
లావాదేవీ:
మయడవ్ ప్ార్వట ఉలల ంఘన

కసట మర్ దాీర్ా నివేదించినటల యిత్ే:
(i) 3 పని ర్ోజులలో:

కసట మర్ యొకక బాధ్యత: లావాదేవీ
(ii) 4 నుండి 7 పని ర్ోజులలో:

వ్యవ్సథ లో మర్పకకడెైనా ఉంటటంది (iii) 7 పని దినాలు బియాండ్:

క్ార్ణంగా అన్ధిక్ార్ లావాదేవీ:

(i) కసట మర్ త్ెలియచేసే వ్రకు వెైస్
కు లావాదేవీ.

చెలిలంపు ఆధార్ాలను అతను
ఎకకడ భాగసాీమయం చేసాడర

కసట మర్ యొకక బాధ్యత 100% గా
పర్ిగణంచబడుతుంది

కసట మర్ యొకక బాధ్యత: 100%
కసట మర్ యొకక బాధ్యత: జీర్ో

కసట మర్ చేత నిరల క్షయం కారణంగా
నషట ప్్ యిన సందర్ాభలోల,

విలువ్ లేదా రూ .10,000 (PPI కి
వ్ర్ితంచే), ఏది తకుకవ్

వెైఫలయంత్ో లేదా కసట మర్ోత కానీ

కస్ట మర్ యొకో తపుు

కసట మర్ యొకక బాధ్యత: జీర్ో

(ii) అనధికార లావాదేవీని WISE కు
నివేదించిన తరవవాత.

జ్మానం యొకక బాధ్యత: 100%
(అనధికార్ిక లావాదేవీల ర్ిప్్ రవట
తర్ాీత ఏదెైనా నషట ము
సంభ్విసుతంది)
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