
 
 
 
 
 

 

ਗਾਹਕ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 
 

ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਤੁਸੀ “ਿਜਓ ਮਨੀ ਅਕਾਉਂਟ” ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ “ਜੀਓ ਮਨੀ ਸਰਿਵਿਸਸ” ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ  ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਜਾਂ ਤਾਂ (i) www.jiomoney.com (“ਵੈੱਬਸਾਈਟ”) `ਤੇ ਮੌਜੂਦ 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਤ `ਤੇ “ਮ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ” ਬਟਨ ਨੰੂ ਕਿਲੱਕ ਕਰਕੇ; ਜਾਂ (ii) ਉਪਭੋਗਤਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਹੱਥੀ ਭਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕਰਾਈਬ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ  (iii) RPSL  ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ 

ਐਪ ਿਵੱਚ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ‛ਤੇ ਮ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ ਬਟਨ ਨੰੂ ਕਿਲੱਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਵੀਰਕਾਰਤਾ  ਿਬਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਿਕਸੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ 

ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੋਵੇਗੀ।    
 
ਤੁਸ  ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋਗੇ ਿਕ, ਰਿਜਸਟ੍ਰਸ਼ੇਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜੀਓ ਮਨੀ ਅਕਾਉਂਟ ਅਤੇ ਜੀਓ ਮਨੀ ਵੈਲੇਟ ਨੰੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਿਣਤ KYC ਦਸਤਾਵੇਜ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਵੈਧ ਹਨ 

ਅਤੇ ਿਜਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ RPSL ਕੋਲ ਰਿਹਣਗੇ.. ਤੁਸ  ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁ ਟੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦਉ ਿਕ ਇਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰੂ  ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ KYC 

ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ RPSL ਦੁਆਰਾ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ... 

 
 

1. ਪਿਰਭਾ ਾਵਾਂ 

ਓ.   “ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ "ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਧਾਨ, ਕਾਨੰੂਨ, ਅਿਧਿਨਯਮ, ਹੁਕਮ, ਿਨਯਮ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ,  ਸੂਚਨਾ, ਆਮ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਿਨਯਮ, , ਆਦੇ , ਿਡਕ੍ਰੀ, ਉਪ-ਕਾਨੰੂਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਿਨਰਦੇ , 

ਿਦਸ਼ਾ- ਿਨਰਦੇਸ਼, ਲੋੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਾਂ ਿਕਸੀ ਅਿਜਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਜਾਂ ਿਨਰਧਾਰਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ  ਵੀ ਿਵਆਿਖਆ, ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 

ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਿਨਆਮਕ , ਭਾਵ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਿਜਸ 

ਿਵੱਚ RBI ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ KYC ਦੇ ਿਦਸ਼ਾਿਨਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ... 

ਅ. “ਿਬਨੈਕਾਰ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਜੀਓ ਮਨੀ ਸਰਿਵਿਸਜ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ੲ. “ਏਜੰਟ”/“ਡੀਲਰ” ਜੀਓ ਮਨੀ ਸਰਿਵਿਸਜ ਤ ਸੰਬੰਿਧਤ ਗਤੀਿਵੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ RPSL ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੂਕਤ “ਏਜੰਟ(ਟਾਂ)”/“ਡੀਲਰ(ਰਾਂ)” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ  ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ 

ਏਜੰਟਾਂ/ਡੀਲਰ(ਰਾਂ)  ਦੁਆਰਾ ਇਸੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਿਨਯੂਕਤ ਉਪ-ਏਜੰਟ(ਟਾਂ)  ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣਗੇ। 

ਸ. “ਗਾਹਕ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਿਬਨੈਕਾਰ ਿਜਸਨੰੂ CAF ਨੰੂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ `ਤੇ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਔਪਚਾਰੀਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ `ਤੇ RPSL ਦੁਆਰਾ RBI ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ- ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਿਬਕ ਜੀਓ ਮਨੀ 

ਸਰਿਵਿਸਜ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਓ ਮਨੀ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਹ. “ਉਪਭੋਗਤਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ”/ “CAF” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ RPSL ਦਾ ਫਾਰਮ ਿਜਹੜਾ ਜੀਓ ਮਨੀ ਸਰਿਵਿਸਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਯੋਗੀ 

ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹ  ਜਾਂ ਦਸਤੀ, ਏਜੰਟ ਦੇ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ `ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਕ. “ਪੂਰਾ KYC ਖਾਤਾ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਿਨਆਮਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਜੀਓ ਮਨੀ ਖਾਤਾ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਿਬਨੈਕਾਰ ਨੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਵੈਧ ਸਬੂਤ, ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ  ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ 

KYC ਵੇਰਵੇ KYC ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ- ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਿਬਕ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। 

ਖ. “ਜੀਓ ਮਨੀ ਵੈਲੇਟ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਸਾਿਰਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦਾ ਧਾਰਕ ਿਜਹੜੇ ਭਾਵ RPSL ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ। ਜੀਓ ਮਨੀ ਵੈਲੇਟ `ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਜਾਂ ਤਾਂ 

ਜੀਓ ਮਨੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹ  www.jiomoney.com `ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ RPSL ਦੁਆਰਾ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੇ ਿਕਸੀ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਰਾਹ ।   

ਗ “ਜੀਓ ਮਨੀ ਅਕਾਉਂਟ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਨ (ਪ੍ਰੀਪੇਡ)   ਖਾਤਾ, ਭਾਵ ਘੱਟ KYC ਖਾਤਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾ KYC ਖਾਤਾ, ਿਜਹੜਾ RBI ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ- ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਅਤੇ KYC ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ- ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਿਵੱਚ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਜੀਓ ਮਨੀ ਸਰਿਵਿਸਜ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ   ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ  ਖੋਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   

ਘ. “ਜੀਓ ਮਨੀ ਸਰਿਵਿਸਜ” ਜਾਂ “ਸੇਵਾਵਾਂ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀਓ ਮਨੀ ਵੈਲੇਟ/ਜੀਓ ਮਨੀ ਅਕਾਉਂਟ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ RPSL ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਸ਼ਗੀ- ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ।  

ਙ. “KYC ਿਦਸ਼ਾ- ਿਨਰਦੇਸ਼” / “KYC” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਜਾਣੋ (“KYC”) ਿਦਸ਼ਾ- ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਿਨਆਮਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਚ. “ਘੱਟ KYC ਖਾਤਾ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਿਨਆਮਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਜੀਓ ਮਨੀ ਖਾਤਾ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਿਬਨੈਕਾਰ ਨੇ ਿਸਰਫ ਆਪਣੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  RPSL ਦੀ ਨੀਤੀ 

ਅਨੁਸਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। 

ਛ. “ਨਾਬਾਲਗ(ਗਾਂ)” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ 10 (ਦਸ) ਅਤੇ 18 (ਅਠ੍ਹ ਾਰਾਂ) ਸਾਲਾਂ  ਿਵਚਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ। 

ਜ. “ਨਾਬਾਲਗ ਸਰਪ੍ਰਸਤ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਨਯਕੂਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤ। 

ਝ. "ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਭੋਿਤਕ ਵਪਾਰੀ, ਦੂਰ ( ਿਰਮੋਟ)  ਦਾ ਵਪਾਰੀ, e-ਕਾਮਰਸ ਸਮੇਤ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਟਲੈਟ ਿਜਸਨੰੂ RPSL ਵੇ ਜੀਓ ਮਨੀ ਵੈਲੇਟ/ਜੀਓ ਮਨੀ 

ਅਕਾਉਂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਿਕ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ 

 ਞ. “RBI ਿਦਸ਼ਾਿਨਰਦੇਸ਼” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੇਸ਼ਗੀ- ਭੁਗਤਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (“RBI”) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ  ਲਾਗੂ ਿਦਸ਼ਾਿਨਰਦੇਸ਼, ਅਿਧਿਨਯਮ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ 

KYC ਦੇ ਿਦਸ਼ਾਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ। 

ਟ. “ਭੁਗਤਾਨ ਬਕ ਸੰਸਥਾ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ RPSL ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਯੰੂਕਤ ਜਾਂ ਗਰੂਪ ਸੰਸਥਾ ਿਜਸਨੰੂ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ  ਭੁਗਤਾਨ ਬਕ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। 

ਠ. “RPSL” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਿਰਲਾਇੰਸ ਪੇਮਟ ਸ਼ਲਯੂਸ਼ਨਸ ਿਲਮੀਟੇਡ, ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਨਗਿਮਤ ਕੰਪਨੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਿਜਸਦਾ ਪੰਜੀਿਕ੍ਰਤ ਦਫ਼ਤਰ 5ਵ  ਮੰਿਜਲ, ਕੋਰਟ ਹਾਊਸ, 

ਲੋਕਮਾਨਯਾ ਿਤਲਕ ਮਾਰਗ, ਧੋਬੀ ਤਲਾਉ, ਮੰੁਬਈ – 40 0  002 ਿਵੱਚ ਹੈ। 

ਡ. “ਲੈਣ- ਦੇਣ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਜੀਓ ਮਨੀ ਅਕਾਉਂਟ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ- ਦੇਣ  
 
2. ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ 

(ਓ)  ਗਾਹਕ ਇਥੇ RPSL ਨੰੂ ਜੀਓ ਮਨੀ ਸਰਿਵਿਸਸ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜੀਓ ਮਨੀ ਅਕਾਉਂਟ ਨੰੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਲਈ ਅਿਧਿਕ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਿਮਆਦ 

ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਸਕ੍ਰੀਯ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਨੰੂ ਬਦਲਣ, ਰੱਧ ਕਰਨ, ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਜਾਂ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਿਕਸੀ ਵੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ  RPSL ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ 

ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇ। ਗਾਹਕ RPSL ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨੰਬਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਪਤੇ  ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਿਧਤ ਵੇਰਿਵਆਂ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗੀ KYC ਦਸਤਾਵੇਜ, ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ  

RPSL ਨੰੂ ਸਮ-ਸਮ ਿਸਰ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਜਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। 

(ਅ)  ਗਾਹਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਾਹਕ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀਓ ਮਨੀ ਅਕਾਉਂਟ ਨਹ  ਹੈ। 

(ੲ)  ਗਾਹਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਾਹਕ ਿਸਹਤਮੰਦ ਮਨ ਦਾ ਹੈ। 

(ਸ)  ਗਾਹਕ ਜੀਓ ਮਨੀ ਸਰਿਵਿਸਜ ਨੰੂ ਿਕਸੀ ਅਿਜਹੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹ  ਕਰੇਗਾ ਿਜਸਨੰੂ ਿਕਸੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ, ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਿਕਸੀ ਅਿਜਹੇ ਮਕਸਦ ਲਈ 

ਿਜਹੜਾ RPSL ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ  RPSL  ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ `ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। 

(ਹ)  RPSL ਜੀਓ ਮਨੀ ਵੈਲੇਟ ਅਤੇ ਜੀਓ ਮਨੀ ਅਕਾਉਂਟ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਿਲਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀਓ ਮਨੀ ਸਰਿਵਿਸਜ ਨੰੂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ ਮੁਤਾਿਬਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।  

(ਕ)  ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਘੱਟ KYC ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੀਓ ਮਨੀ ਸਰਿਵਿਸਜ ਨੰੂ  ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ  ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਿਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਅਤੇ KYC ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ `ਤੇ  ਮੁਹੱਈਆ 

ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ KYC ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ ਤ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ ਪੂਰੇ KYC ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜੀਓ ਮਨੀ ਸਰਿਵਿਸਜ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ 

ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। 

(ਖ)  RPSL ਦੁਆਰਾ ਨਾਬਾਲਗ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਘੱਟ KYC ਖਾਤੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਲਗ ਹੋਣ `ਤੇ, ਨਾਬਾਲਗ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ/ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰੂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ RPSL  ਨੰੂ 

ਜਰੂਰੀ ਔਪਚਾਰੀਕਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਓ ਮਨੀ ਸਰਿਵਿਸਜ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ।  



 

 

(ਗ)  ਿਕਸੀ ਵੀ ਡੀਲਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤ ਜੀਓ ਮਨੀ ਸਰਿਵਿਸਜ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿਸਰਫ RPSL ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੂਕਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਡੀਲਰਾਂ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਜੀਓ ਮਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜਰੂਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਲੋਗੋਸ ਨੰੂ 

ਪ੍ਰਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। 

(ਘ)  ਗਾਹਕ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ RPSL ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਮੋਬਾਇਲ PIN ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੋਡ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਾਰਡ PIN (ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ “ਪ੍ਰਮਾਿਣਕਤਾ PIN” 

ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ) ਦਾ ਇੱਕਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਿਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਪ੍ਰਮਾਿਣਕਤਾ PIN ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਗੋਪਿਨਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਇੱਕਲੀ ਿਜਮ੍ਹਵੇਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਗਾਹਕ ਿਕਸੀ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ  ਨੰੂ 

ਪ੍ਰਮਾਿਣਕਤਾ PIN ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹ  ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੀ ਗੈਰ-ਅਿਧਿਕ੍ਰਤ SMS/ਈ- ਮੇਲ/ਫੋਨ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ।   

(ਙ)  ਗਾਹਕ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੀਓ ਮਨੀ ਅਕਾਉਂਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੀ- ਯੋਗ ਨਹ  ਹਨ।    

(ਚ)  ਗਾਹਕ ਜੀਓ ਮਨੀ ਅਕਾਉਂਟ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਉਿਚਤ ਪੈਿਸਆਂ (ਉਨ੍ਹ ਾਂ `ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਖਰਿਚਆਂ ਸਮੇਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਿਸੰਗ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 

ਅਿਧਿਕ੍ਰਤ PIN ਦੇ ਕੇ RPSL ਨੰੂ  ਤੁਰੰਤ ਅਿਧਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। RPSLਜੀਓ ਮਨੀ ਅਕਾਉਂਟ ਿਵੱਚ ਪੈਿਸਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਿਕਸੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਲਈ ਿਜਮ੍ਹੇਵਾਰ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ। 

(ਛ)  ਗਾਹਕ ਮੋਬਾਇਲ/ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ `ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਕਾਲ ਸਟਰ `ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹ  ਜਾਂ 

ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲੱਬਧ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਂ  ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਿਵੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਰਾਹ  ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ `ਤੇ  RPSL ਿਕਸੀ ਵੀ 

ਬਕਾਇਆ ਜਾਂ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਨੰੂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ। RPSL ਗਾਹਕ ਤ ਅਿਜਹੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਜੀਓ ਮਨੀ ਅਕਾਉਂਟ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੀ ਵੀ ਗੈਰ-ਅਿਧਿਕ੍ਰਤ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਲਈ ਿਜਮ੍ਹੇਵਾਰ ਨਹ  

ਹੋਵੇਗਾ। 

(ਜ)  ਜੀਓ ਮਨੀ ਸਰਿਵਿਸਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ RPSL ਦੁਆਰਾ ਜੀਓ ਮਨੀ ਸਰਿਵਿਸਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਆਪਸ 

ਿਵੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੀਓ ਮਨੀ ਅਕਾਉਂਟ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ RPSL ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ RPSL ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ ( ਿਜਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ)  

ਅਤੇ RPSL ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਿਬਕ ਿਕਸੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
3. ਵਧੀਕ ਸ਼ਰਤਾਂ   

(ਓ)  ਿਕਸੀ ਵੀ ਗਾਹਕ ਦਾ ਇੱਕ ਤ ਿਜਆਦਾ ਬਟੂਆ ( ਵੈਲੇਟ)  ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਓ ਮਨੀ ਅਕਾਉਂਟ ਨੰੂ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆਂ ਿਵੱਚ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਕਸੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ 

ਮੁਦਰਾ ਲਈ ਨਹ । ਜੀਓ ਮਨੀ ਅਕਾਉਂਟ ਤ ਕੋਈ ਨਕਦ ਪ੍ਰਤੀਦਾਨ ਜਾਂ ਨਕਦ ਿਨਕਾਸੀ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦੇ। 

(ਅ)  RPSL ਸੇਵਾ ਤ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਟ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਟਕ ਵਾਰੰਟੀ, ਗਾਰੰਟੀ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਾਂ  ਵਚਨ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਸਾਫ ਤੌਰ `ਤੇ  ਇਸ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਨਹ  ਿਗਆ ਹੈ, ਨੰੂ ਨਹ  ਿਦੰਦੀ ਹੈ। RPSL ਿਕਸੀ ਵੀ ਅਿਜਹੀ 

ਸੇਵਾ ਲਈ ਿਜਸ ਨੰੂ RPSL.ਦੁਆਰਾ ਸਾਫਤੌਰ `ਤੇ ਅਿਧਿਕ੍ਰਤ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

(ੲ)  ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ RPSL ਨੰੂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਇਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ `ਤੇ,  RPSL ਜੀਓ ਮਨੀ ਸਰਿਵਿਸਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਰੀ, ਵਪਾਰ ਿਵੱਚ ਘਾਟਾ, ਲਾਭ, ਰਾਜਸਵ ਜਾਂ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਿਵਚਾਰੀ ਗਈ 

ਬਚਤ, ਨੁਕਸਾਨ, ਫੀਸ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਖਰਚੇ ਆਿਦ ਜਾਂ ਿਕਸੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਪਿਰਨਾਮੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਜੀਓ ਮਨੀ ਸਰਿਵਿਸਜ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ/ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ RPSL ਦੀ ਿਜਮ੍ਹੇਵਾਰੀ ਨਹ  ਹੋਵੇਗੀ।  

(ਸ)  ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਦੇ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ- ਦੇਣ  ਲਈ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਿਜਮ੍ਹੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ  ਲੈਣ- ਦੇਣ ਸਫਲਤਾਪੂਕਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋ 

ਿਗਆ ਹੈ।  RPSL ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਗਾਹਕ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੰੁਚਣ ਦਾ ਿਜਮ੍ਹਦੇਾਰ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਿਕਸੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਪੈਸੇ ਨੰੂ RPSL ਿਕਸੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਮੋੜੇਗਾ ਨਹ ।  RPSL ਜੀਓ ਮਨੀ ਅਕਾਉਂਟ ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਿਕਸੀ ਅਨਾਿਧਿਕ੍ਰਤ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਲਈ ਿਜਮ੍ਹੇਵਾਰ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ।   ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਤ 

ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਰਕਾਰਡ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਉਸ `ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

(ਹ)  RPSL ਿਕਸੀ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਿਕਸੀ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਕਸੀ ਵੀ ਖਰਚੇ, ਟੈਕਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਲਈ ਿਜਮ੍ਹਵੇਾਰ ਨਹ  

ਹੋਵੇਗਾ। ਵਪਾਿਰਕ ਸੰਸਥਾ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਇੱਕਲੇ ਿਜਮ੍ਹੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ (i) ਵਪਾਿਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, (ii) ਵਪਾਿਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ 

ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (iii) ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਿਵਕਰੀ, ਅਤੇ (iv) ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ  ਗਈਆਂ  ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਕੂਪਨਾਂ ਸਮੇਤ। ਗਾਹਕ 

ਦੁਆਰਾ ਜੀਓ ਮਨੀ ਅਕਾਉਂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤ ਖਰੀਦੇ/ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ  ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ  ਪ੍ਰਸਤਾਿਵਤ ਖਰੀਦ/ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ  ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ/ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ  RPSL ਸਮਰਥਨ, ਉਤਸਾਿਹਤ, ਵਾਹਵਾਹੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹ  ਿਦੰਦਾ ਹੈ।    

(ਕ)  RPSL ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਿਲੰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਿਲੰਕ ਿਸਰਫ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿਲੰਕਾਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ 

ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ  ਹੈ ਿਕ RPSL  ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ ਿਕ RPSL  ਇਨ੍ਹ ਾਂ 

ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ `ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਿਕਸੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਿਕਸੀ ਉਤਪਾਦ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿਜਮ੍ਹੇਵਾਰ ਨਹ  ਹੈ। ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੰੂ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। 

(ਖ)  ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਿਕਸੀ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਉਸ ਿਵਰੱੁਧ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਗਾਹਕ ਿਸੱਧਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ RPSL ਗਾਹਕ ਜੀਓ ਮਨੀ ਅਕਾਉਂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ 

ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੀ ਕਮੀ ਦਾ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਸ ਿਜਮ੍ਹੇਵਾਰੀ ਤ ਛੁਟਕਾਰਾ  ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ `ਤੇ 

ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।  ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਿਕਸੀ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਖਰੀਦਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਾਬਿਲਅਤ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਲਉ।. RPSL ਦੀ 

ਿਕਸੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ RPSL ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।  

(ਗ)  ਗਾਹਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ ਿਕ RPSL  ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਇਕਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਾਹਕ ਡੇਟਾ ਅਤੇ  KYC  ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰੂ  RPSL ਦੀਆਂ ਗਰੂਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਮਟ ਬਕ 

ਇਨਟਾਈਟੀ ਸਮੇਤ ਸਿਹਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਅੱਗੇ, ਗਾਹਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹ  ਹੈ ਅਤੇ  ਇਥੇ RPSL ਨੰੂ ਅਿਧਿਕ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਾਹਕ ਡੇਟਾ  

ਅਤੇ RPSL ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਿਕ੍ਰਤ ਕਾਪੀਆਂ ਨੰੂ  RPSL ਦੀਆਂ ਗਰੂਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ KYC ਪਾਲਣਾ ਜਰੂਰਤਾਂ (  ਪੇਮਟ 

ਬਕ ਇਨਟਾਈਟੂ ਦੁਆਰਾ ਬਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਮੇਤ)   ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ 

(ਘ)  ਗਾਹਕ ਇਥੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਿਕਸੀ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਿਕਸੀ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਿਕ੍ਰਤੀ, ਵੇਚ, ਮੁੜ ਵੇਚ ਅਤੇ ਨਕਲ ਨਹ  ਕਰੇਗਾ।  
 
4. ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਿਧਕਾਰ 

(ਓ)  ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਇਕਤਰ, ਤਸਦੀਕ, ਆਿਡਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਵਪੂਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇੱਕ ਿਨਰੰਤਰ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਹੈ ਅਤੇ  RPSL, KYC ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਿਦਸ਼ਾ- ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

(ਅ)  ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ KYC ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਵੇਰਵਾ  CAF ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਇਆ 

ਤਾ RPSL ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ CAF ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ RPSL, ਿਕਸੀ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ  ਿਬਨਾਂ ਖਰਚੇ, 

ਜੋ ਇਸ ਨੰੂ  ਉਿਚਤ ਅਤੇ ਠੀਕ ਲਗੇ, ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।  
RPSL ਜੀਓ ਮਨੀ ਸਰਿਵਿਸਜ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰੋਕ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜੀਓ ਮਨੀ ਅਕਾਉਂਟ ਨੰੂ ਿਕਸੀ ਵੀ ਸਮ, ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਪੂਰਵ- ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ, ਿਕਸੀ ਵੀ ਕਾਰਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 

ਰਖਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ ਪਰ ਸੀਿਮਤ ਨਹ  ਹੈ :(ਓ) RBI ਦੁਆਰਾ ਸਮ-ਸਮ ਿਸਰ ਜਾਰੀ ਿਕਸੀ ਵੀ ਿਨਯਮ, ਅਿਧਿਨਯਮ, ਹੁਕਮ, ਿਨਰਦੇਸ਼, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਿਧਗਧ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਿਕਸੀ 

ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ  ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ ਿਕਸੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ;(ਅ) ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਿਵਆਂ, ਜਾਂ ਵੇਰਵੇ(ਆਂ)  ਿਵੱਚ ਜਾਂ KYC ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਜਾਂ CAF ਿਵੱਚ ਕੋਈ 

ਫਰਕ ਜਾਂ ਸੰਿਧਗਧ ਫਰਕ ਜਾਂ RPSL ਦਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ;(ੲ) ਸੰਭਾਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਤੋੜਫੋੜ, ਜਾਣ- ਬੱੁਝ ਕੇ ਤਬਾਹੀ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਿਕਸੀ ਹੋਰ ਅਪ੍ਰਿਤਆਿਸ਼ਤ  ਘਟਨਾ 

ਕਾਰਣ ( ਿਜਆਦਾ ਖਾਸ ਵੇਰਵੇ ਧਾਰਾ 10  ਿਵੱਚ ਹਨ)  ਆਿਦ; (ਸ) ਤਕਨੀਕੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ, ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਿਭੰਨਤਾ, ਸਥਾਨ ਬਦਲੀ, ਮੁਰੰਮਤ, ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ; (ਹ) 

ਜੇਕਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦਾ ਜੀਓ ਮਨੀ ਅਕਾਉਂਟ ਿਲੰਕਡ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕਬਜੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਤੇ `ਤੇ ਿਕਸੀ ਵੀ ਕਾਰਣ ਿਨਯੰਤ੍ਰਣ; 

ਅਤੇ/ਜਾਂ (ਕ) RPSL ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੇਠ ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਕਸੀ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੇਠ ਅਯੋਗਤਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਜੀਓ ਮਨੀ ਸਰਿਵਿਸਜ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਮੁਅੱਤਲੀ/ਰੋਕ ਦੇਣ ਤ RPSL ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੇ 

ਹੇਠ,  ਪਿਹਲਾ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਜੀਓ ਮਨੀ ਅਕਾਉਂਟ ਿਵੱਚ ਪਏ ਬਕਾਇਆ ਨੰੂ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(ੲ)  ਲੈਣ- ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣ `ਤੇ ਜੋ ਿਕ ਥੋਖਾਧੜੀ, ਸੰਿਧਗਧ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਲਗੇ, RPSL ਨੰੂ ਜਰੂਰਤ ਮੁਤਾਿਬਕ ਅਤੇ ਿਜਵ ਠੀਕ ਲਗੇ, ਅਥਾਰਟੀਸ ਨੰੂ  ਦੱਸਣ ਸਮੇਤ ਅਿਜਹੇ ਜੀਓ ਮਨੀ ਅਕਾਉਂਟ ਿਵੱਚ 

ਸੰਚਾਲਨ ਨੰੂ ਅਸਕ੍ਰੀਯ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ।    



 

 

(ਸ)  RPSL ਿਕਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ `ਤੇ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ  RPSL ਦੇ ਿਨਯੰਤ੍ਰਣ ਤ ਬਾਹਰ ਿਕਸੀ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ 

ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। RPSL ਿਕਸੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਿਜਮ੍ਹੇਵਾਰ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। RPSL ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ 

ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ  “ਿਜਦਾਂ ਹੈ”, “ਿਜੱਥੇ ਹੈ”, “ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ” ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹ  ਿਦੰਦਾ ਿਕ  ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ 

ਵੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਿਨਰਿਵਘਨ, ਤਰੂਟੀ- ਮੁਕਤ, ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਜਾਂ ਹਰ ਸਮ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  RPSL ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ ਨਹ  ਿਦੰਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਲੰਕਸ, 

ਿਜਹੜੇ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ  ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹ  ਡਾਉਨਲੋਿਡੰਗ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਵਾਇਰਸ, ਵੋਰਮਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਡਾਂ ਤ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।.  

(ਹ)  RPSL ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਿਬਕ  CAF ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਕਸੀ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰੂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। RPSL ਕੋਲ ਅਿਜਹੇ CAF  ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ 

ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੰੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। 

(ਕ)  ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜੀਓ ਮਨੀ ਅਕਾਉਂਟ ਿਵੱਚ ਜੇਕਰ “ਿਸਫਰ” ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ  RSPL ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਜੀਓ ਮਨੀ ਅਕਾਉਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਿਕਸੀ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ, ਜੀਓ ਮਨੀ ਅਕਾਉਂਟ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਿਨਕਲਵਾਇਆ, ਰੀਡੀਮ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਵਾਿਪਸ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ। 
 
5. ਖਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ- 

(ਓ)  ਗਾਹਕ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ RPSL ਕਈ ਬਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ/ਹੋਟਲਾਂ/ਟ੍ਰਨੇਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਿਟਕਟਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ/ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬੂਿਕੰਗ/ਖਰੀਦ (“ਬੁਿਕੰਗ”) ਿਜਹੜੀਆਂ RPSL ਦੁਆਰਾ  ਜੀਓ ਮਨੀ 

ਵੈਲੇਟ (“ਖਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ”)  `ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਲਈ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਰਾਹ  ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ RPSL ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਿਜਮ੍ਹੇਵਾਰ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ।  

(ੲ)  ਗਾਹਕ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ RPSL  ਕੋਈ ਅਿਜਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਚਲਾਉਂਦਾ/ਮੁਹੱਈਆ/ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੀ ਖਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। 

(ੲ)  ਗਾਹਕ ਸਿਹਸਤ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਖਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਜੋਿਖਮ `ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਕਸੀ ਖਾਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਲਈ ਖੁਦ ਇੱਕਲਾ ਿਜਮ੍ਹੇਵਾਰ ਅਤੇ 

ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ RPSL ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਖਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਕਸੀ ਵੀ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ/ਬੂਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਸੀ ਗੱਲ ਲਈ ਿਜਮ੍ਹੇਵਾਰ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ 

ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ, ਰੱਦ, ਆਪਰੇਟਰ/ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਸਮਾਨ ਗੰੁਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੱਟ, ਬੇਆਰਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤੋੜ- ਫੋੜ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ 

ਨਹ  ਹੈ। ਗਾਹਕ ਇਸ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ /  ਦੇਣਦਾਰੀ /  ਨੁਕਸਾਨ /  ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਿਦ ਹੋਣ `ਤੇ  RPSL ਨੰੂ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੈ। 

(ਸ)  ਗਾਹਕ ਖਾਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ/ਆਪਰੇਟਰ/ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤ ਖਾਸ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ/ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ  ਅਤੇ ਖਾਸ ਸੇਵਾ 

ਪ੍ਰਦਾਤਾ/ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਖਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਵਾਦ ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ।  

(ਹ)  ਗਾਹਕ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ/ਛੂਟ ਕੂਪਨ  ਮੁਹੱਈਆ/ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਅਿਜਹੀ ਸਕੀਮ/ਛੂਟ ਕੂਪਨ/ਕੂਪਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸਮਝ 

ਨਾਲ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ  RPSL  ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਿਲੱਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਕੂਪਨਾਂ/ਛੂਟ ਕੂਪਨਾਂ/ਸਕੀਮ ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਤ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਕਸੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਲਾਗਤ, ਹਰਜਾਨੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ, 

ਤੋੜ- ਫੋੜ ਲਈ ਿਜਮ੍ਹੇਵਾਰ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਕੂਪਨਾਂ/ਛੂਟ ਕੂਪਨਾਂ/ਸਕੀਮ  ਦੀ ਰੀਡੈਮਪਸ਼ਨ/ਵਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।  ਗਾਹਕ RPSL 

ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਅਿਧਿਕ੍ਰਤਤਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦ ਗਾਹਕ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਓ ਮਨੀ ਅਕਾਉਂਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੰੂ ਵਪਾਿਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇ।  

(ਕ)  RPSL ਸਮ ਸਮ ਿਸਰ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਆਫਰ (“ਆਫਰ”) ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਕ ਆਫਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।  RPSL ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ 

ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਆਫਰ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਜੇਕਰ RPSL ਦਾ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸੰਿਧਗਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 
6. ਖਰਚੇ 

ਜੀਓ ਮਨੀ ਅਕਾਉਂਟ ਦੀ ਜੀਓ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਸਮੇਤ ਵਰਤ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ RPSL ਦੁਆਰਾ ਸਮ-ਸਮ ਿਸਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (www.jiomoney.com)  `ਤੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸੇਵਾ ਖਰਿਚਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਹੈ। ਖਰਚੇ ਟੈਕਸਾਂ, ਿਡਊਟੀਆਂ, ਸੈਸ ਤ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਗਾਹਕ ਿਬਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅਟਲ RPSL ਨੰੂ ਅਿਧਿਕ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਵੀ RPSL ਨੰੂ  ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗਾਹਕ ਦੇ ਜੀਓ ਮਨੀ ਅਕਾਉਂਟ ਨੰੂ ਸਮ-ਸਮ 

ਿਸਰ ਜੀਓ ਮਨੀ ਅਕਾਉਂਟ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਡੈਿਬਟ ਕਰੇ। 

7. ਸੀਮਾਵਾਂ 

ਗਾਹਕ ਦੇ ਜੀਓ ਮਨੀ ਅਕਾਉਂਟ ਿਵੱਚ  ਲੈਣ- ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਿਨਯਮਾਂ ਮੁਤਾਿਬਕ ਜੋ ਸਮ-ਸਮ ਿਸਰ ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੰੂ  RPSL ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਿਬਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (www.jiomoney.com) `ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਕੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

8. ਹਰਜਾਨਾ 

ਗਾਹਕ RPSL ਨੰੂ ਘਾਟਾ, ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਿਜਮ੍ਹੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ RPSL ਨੰੂ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ, ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਨੰੂ ਿਕਸੀ ਜਾਂ ਸਾਿਰਆਂ 

ਦਾਿਵਆਂ, ਨੁਕਸਾਨ, ਤੋੜ- ਫੋੜ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਖਰਿਚਆਂ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਖਰਿਚਆਂ ਅਤੇ ਜੀਓ ਮਨੀ ਸਰਿਵਿਸਜ ਦੀ ਵਰਤ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤ  ਤ  ਸੰਬੰਿਧਤ ਖਰਿਚਆਂ, ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ 

ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਵਾਰੰਟੀਸ  ਅਤੇ ਕਰਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤ ਮਿਹਫੂਜ ਰੱਖੇਗਾ। ਗਾਹਕ RPSL  ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ  ਅਤੇ/ਜਾਂ 

ਗਾਹਕ ਵਲ ਸਥਾਈ ਪਤੇ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ/ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਣ ਕਾਰਣ ਹੋਈ ਿਕਸੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਵੇਗਾ।   

9. ਿਨਯਮਾਂ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ 

ਇਥੇ ਿਦੱਤੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ,  RPSL ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਸਮ-ਸਮ ਿਸਰ ਬਦਲ ਜਾਂ ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਕੇ RPSL 

ਦੁਆਰਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (www.jiomoney.com). `ਤੇ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੇ। ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ 

ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੀ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। RPSL ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਿਵੱਚ 

ਿਕਸੀ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਕਾਰਣ ਿਕਸੀ ਵੀ ਸਮ ਜੀਓ ਮਨੀ ਸਰਿਵਿਸਜ ਨੰੂ ਿਬਨਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ, ਬਰਖਾਸਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੁਅਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

10. ਮਾਿਲਕਾਨਾ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਤਵ ਅਿਧਕਾਰ 

ਗਾਹਕ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੇ ਜੀਓ ਮਨੀ ਅਕਾਉਂਟ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੌਿਧਕ ਸੰਪਤੀ ਅਿਧਕਾਰਾਂ `ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ/ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ  ਹੈ। ਗਾਹਕ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਉਹ ਮੌਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੰੂ ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ, ਬਦਲਣ, ਅਿਗਆਤ, ਅਨੁਵਾਦ, ਅਲਗ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਉਲਟ ਇੰਜੀਿਨਅਿਰੰਗ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹ  ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ `ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਕੋਈ 

ਯੋਿਗਕ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹ  ਕਰੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੀਓ ਮਨੀ ਸਰਿਵਿਸਜ ਦਾ ਯੂਜਰ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਗ੍ਰਾਿਫਕਸ, ਲੋਗੋਸ, ਿਡਜਾਇਨ, ਸੰਕਲਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ, 

ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤੱਤ RPSL  ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਿਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਿਡਜਾਇਨ, ਪੇਟਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ ਬੌਿਧਕ ਸੰਪਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੌਿਧਕ ਸੰਪਦਾ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨਾਲ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ। ਅਪ੍ਰਿਤਆਿਸ਼ਤ ਘਟਨਾ 

11. RPSL ਿਕਸੀ ਅਪ੍ਰਿਤਆਿਸ਼ਤ ਘਟਨਾ ਹੋਣ `ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਉਿਚਤ ਹਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਚੁਕੇਗਾ।      

“ਅਪ੍ਰਿਤਆਿਸ਼ਤ ਘਟਨਾ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਿਜਸ ਦਾ ਕਾਰਣ RPSL ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਕ ਦੇ ਉਿਚਤ ਿਨਯੰਤ੍ਰਣ ਤ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ ਪਰ ਿਕਸੀ ਸੀਮਾ ਤ ਬਗੈਰ ਹਨ, 

ਿਕਸੀ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣਾ,   ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਿਵਧੀ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ, ਤੋੜ- ਫੋੜ, ਅੱਗ, ਬਾੜ, ਧਮਾਕਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ, ਿਸਵਲ ਹੰਗਾਮਾ, ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਜਾਂ ਿਕਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ 

ਉਦਯੋਿਗਕ ਕਾਰਵਾਈ,  ਦੰਗੇ, ਿਵਦਰੋਹ, ਲੜਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਕੰਿਪਉਟਰ ਹੈਿਕੰਗ, ਕੰਿਪਉਟਰ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਉਪਕਰਣ `ਤੇ ਅਨਾਿਧਿਕ੍ਰਤ ਪਹੰੁਚ, ਕੰਿਪਉਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼, ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਦਰਾਰ ਅਤੇ 

ਇੰਿਕ੍ਰਪਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ।  

RPSL ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਿਜਮ੍ਹਵੇਾਰੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਣ `ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਿਕਸੀ ਅਪ੍ਰਿਤਆਿਸ਼ਤ ਘਟਨਾ ਕਾਰਣ ਰੁਕਦੀ, ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਜਾਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਿਜਮ੍ਹੇਵਾਰੀ ਉਸ ਸਮ ਤੱਕ ਮੁਅਤੱਲ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਪ੍ਰਿਤਆਿਸ਼ਤ ਘਟਨਾ ਚਲਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

12. ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 

ਜੀਓ ਮਨੀ ਵੈਲੇਟ (i) ਜਾਰੀ‛ਸਕ੍ਰੀਯ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ; ਜਾਂ (ii) ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਅਖੀਰਲੇ ਿਵੱਤੀ ਲੈਣ- ਦੇਣ  ਤ, ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ, 12 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਤ ਬਾਅਦ ਜੀਓ ਮਨੀ 

ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਵਰਿਤਆ ਬਕਾਇਆ, RPSL ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ,ਜਬਤ ਕਰ ਿਲੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਅਿਜਹੀ ਘਟਨਾ ਿਵੱਚ RPSL,  RBI ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ- ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਿਬਕ ਜੀਓ ਮਨੀ ਅਕਾਉਂਟ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ 

ਜਬਤੀ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਗਾਹਕ ਨੰੂ 30  ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਦੇਵੇਗਾ।  

ਗਾਹਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਵਾਰਸ RPSL ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਿਛਆ ਹੋਵੇਗਾ।  ਕਾਨੰੂਨੀ ਵਾਰਸ RPSL ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਿਬਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਵਾਰਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ 

ਲਈ RPSL ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‛ਤੇ RPSL ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। 

13. ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 

ਗਾਹਕ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ RPSL ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਨੰੂ ਗੈਰ- ਿਡਲੀਵਰੀ ਲਈ ਿਜਮ੍ਹੇਵਾਰ ਨਹ  ਹੋਵੇਗੀ। ਗਾਹਕ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਤ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਵਾਦ 

ਿਸੱਧਾ ਵਪਾਿਰਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਚੁਕੇਗਾ। RPSL ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ  ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਗਾਹਕ  RPSL ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਅਿਜਹੀ 

ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨਾਲ ਬੱਿਝਆ ਹੋਵੇਗਾ।  ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਕਾਲੇਸ਼ਨ ਮੈਟਿਰਕਸ ਬੇਨਤੀ `ਤੇ ਮੱੁਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੋਣ `ਤੇ, ਤੁਸ  ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੰੂ 

NodalOffice.JioMoney@ril.com. `ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਨਾਲ ਹੀ  RPSL ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਵਪਾਿਰਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਏ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਵਪਾਿਰਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਉੱਠੇ 

ਿਕਸੀ ਿਵਵਾਦ ਲਈ ਪੱਖ ਨਹ  ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

14. ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 

ਿਕਸੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਿਵੱਚ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਿਵਆਂ `ਤੇ ਕੱੁਲ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ, ਿਵਵਾਦ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮੱੁਲ ਤ 

ਿਜਆਦਾ ਨਹੀ. ਹੋ ਸਕਦੀ। ਿਕਸੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਿਵੱਚ RPSL ਗਾਹਕ (ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਜੋ ਗਾਹਕ ਹੇਠ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ   ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ)   ਪ੍ਰਤੀ ਿਕਸੇ ਅਿਸੱਧੇ, ਖਾਸ, ਇਤਫਾਿਕਆ,  ਨਤੀਜਤਨ ਜਾਂ 

ਿਮਸਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਜੋ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ  ਜਾਂ ਵਰਤ ਸਕਣ ਿਵੱਚ ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਰਣ  ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਿਜਮ੍ਹਵੇਾਰ ਨਹ  ਹੋਵੇਗੀ।  ਇਹ ਛੁੜਾਵ ਿਕਸੀ ਗੁਆਚੇ ਲਾਭਾਂ, ਗੁਆਚੇ ਡਟੇਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਖੋ 

ਜਾਣ, ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਕੰਿਪਊਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਿਵਗਾੜ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਪਾਿਰਕ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਭਾਵ RPSL ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਿਵੱਚ 

ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 

15. ਅਸਵੀਕਾਰਤਾ 

RPSL ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਨੰੂ ਿਕਸੀ ਵੀ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਿਬਨ੍ਹ ਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਵ- ਸੂਚਨਾ ਿਦੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। RPSL ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ `ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ 

ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ `ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਮੁਅਤੱਲ ਜਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਗਾਹਕ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੀ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ 

ਿਵੱਚ, ਗਾਹਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤ ਆਪਣੇ ਜੋਿਖਮ `ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ RPSL ਿਕਸੀ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਿਜਮ੍ਹੇਵਾਰ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ। 

16. ਿਨਜਤਾ ਨੀਤੀ 

ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜਹੜੀ RPSL ਇਕਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ ਿਕ ਰਿਜਸਟ੍ਰਸ਼ੇਨ ਵੇਰਵੇ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਡੈਿਬਟ”ਕ੍ਰੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਿਦ, ਇਸਦੀ ਿਨਜਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਗਾਹਕ 

ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ `ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤ RPSL ਦੀ ਿਨਜਤਾ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸਮ ਨਵਪੂਰਤ ਰੱਖੇਗਾ। 
 

17. ਸਪਣਾ 

RPSL ਦਾ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਮੋਜੂਦਾਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਤੀਸਰੇ ਪੱਖ ਨੰੂ ਇਸਦੀ ਹੋਲਿਡੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਸਹਾਇਕ, ਸਿਹਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਸਪ/ਬਦਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤ ਅੱਗੇ, ਗਾਹਕ ਸਿਹਮਤ ਹੈ 

ਿਕ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ RPSL  ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਬੱਧ, ਹੋਲਿਡੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਿਰਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਸ ਿਲਮੀਟੇਡ  ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ RBI ਦੁਆਰਾ 

ਪੇਮਟ ਬਕ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸੈਮੀ-ਕਲੋਜਡ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮਟ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ/ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਟਲ  ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਅੱਗੇ, ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਅਤੇ ਿਜਥੇ ਵੀ  RBI ਦੀ ਪੂਰਵ-ਅਿਗਆ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਜੀਓ ਮਨੀ ਵੈਲੇਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜੀਓ ਮਨੀ ਅਕਾਉਂਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ  RPSL ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੀ ਿਵਅਕਤੀ ਸਮੇਤ RPSL, ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ 

ਜਾਂ ਗਰੂਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਸਿਪਆ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਅਟਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ  ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

18. ਅਦਾਲਤੀ ਸਹਾਰਾ 

ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,  ਅਸੂਲ ਜਾਂ  ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਿਦੱਤੇ,  ਸ਼ਾਿਸਤ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਜੀਓ ਮਨੀ ਸਰਿਵਿਸਜ ਦੀ ਵਰਤ ਤ ਉੱਠਣ 

ਵਾਲੇ ਿਕਸੀ ਵੀ ਿਵਵਾਦ `ਤੇ ਮੰੁਬਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਿਨੱਜੀ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਿਨੱਜੀ ਫੋਰਮ ਗੈਰ ਿਰਹਾਇ  ਨੰੂ ਜਾਂ 

ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਿਕਸੀ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੰੂ ਖਾਿਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

19. ਿਮਆਦ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਦਗੀ 

ਗਾਹਕ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ RPSL ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹ  ਕਰਦਾ ਅਤੇ RPSL ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 

ਰਖਦੀ ਹੈ।  RPSLਇਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਚਲਾ, ਬਦਲ, ਮੁਅਤੱਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਿਕਸੀ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। RPSL ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਦੱਸਤਾ ਨੰੂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਾਹਕ 

ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ, ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਾਰਣਾਂ ਕਾਰਣ, ਪਰ ਇੱਥ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਨਹ ,  ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਖਦੀ ਹੈ: ਿਕਸੀ ਸ਼ਾਿਸਤ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। 
 


