Terms of Use

Ebix Payment Service Pvt. Ltd.

या वे बसाइटचा वापर आिण

ामधील साम ी खाली वापर

ा

ा अटीं ारे िनयंि त आहे .

या वे बसाइटचा वापर आिण ामधील साम ी खाली वापर ा ा अटीं ारे िनयंि त आहे . जे ा आपण ही साइट
वापरता ते ा आपण कबूल करता की आपण वापर अटी वाच ा आहे त आिण आपण ीकार ा आहे त आिण
ा नंतर ा िनयम व शत ना बां धील आहात. आपण सहमत नसाल िकंवा वापर अटींशी बंधनकारक नस ास
आपण कदािचत वे श क शकत नाही िकंवा अ था वे बसाइटवर वाप शकत नाही. या अटी वे ळोवे ळी
सुधा रत के ा जाऊ शकतात.
“Www.ebixcash.com” वर असले ा सेवा “एिब कॅश” णून ओळख ा जाणार् या िवटीसाठी इिब
पेमट स सेस ाय े ट िलिमटे ड ा मालकी ा आहे त आिण चालव ा जातात. ही साइट वापरक ासाठी
ार असू शकते अशी मािहती दान कर ाचा हे तू आहे . या ॅटफॉम ारे आमचे चॅनेल भागीदारां ना वहार
कर ासाठी, आम ा ाहकां ना / खरे दीसाठी, िव ीसाठी आिण अ
वसाय सेवां साठी संवाद साध ासाठी /
संवाद साध ासाठी हे वे ब साइट फ िठकाण / ॅटफॉम णून काय करते . आ ी खरे दीदार आिण िव े ते
यां ात होत असले ा वा िवक वहाराम े भाग घे त नाही आिण णूनच खरे दीदार आिण िव े ां मधील
वाटाघाटीसाठी अशा कोण ाही कराराचा भाग नाही. सव वहारां ची जबाबदारी केवळ ाहक / ाहक व
वापरक ाची असेल. या संकेत थळावरील मजकूर आिण ितमां सिहत परं तु या मयािदत नसलेली साम ी आिण
ां ची व था यािशवाय अ था नमूद के ािशवाय या साइटचा
ेक भाग एिब कॅशचा आहे , अ था सूिचत
के ािशवाय आिण वापरला जाऊ शकत नाही, िवकला जात नाही एिब कॅश ा पूव ा लेखी संमतीिशवाय
कोण ाही कारे कोण ाही
पात िकंवा
पात िकंवा कोण ाही मा मात परवानाकृत, कॉपी केलेला
िकंवा पुन
ािदत.
EbixCash काड आिण EbixCash लोगो आम ा नोंदणीकृत टे डमाक आहे त. EbixCash या साइटवर असले
सां गू शकेल.
इतर टे डमाक, सेवा गुण, लोगो, आटवक आिण िच ां वरील अिधकारां वरही ह

ा

आपण गृिहत ध की या साइटवर आपण पहात असलेली िकंवा वाचलेली
ेक गो कॉपीराइट काय ानुसार
संरि त आहे आिण एिब कॅश ा पूव ा लेखी परवानगीिशवाय वापरली जाऊ शकत नाही.

वे बसाइट (यू)

ा पा ता अटी:

वापरक ाचा अथ असा की कोणतीही वै य क िकंवा वसाय सं था / सं था जी कायदे शीरपणे भारतात िकंवा
इतर दे शां म े कायरत आहे , या वे बसाइटवर एिब कॅश ारे दान केले ा सेवा वापर ाचा आिण वापर ाचा
अिधकार आहे . आम ा सेवा केवळ अशा
ी िकंवा कंप ां ना उपल आहे त जे लागू काय ानु सार
बंधनकारक करार क शकतात. णूनच, भारतीय काय ानुसार वापरकता अ वयीन िकंवा अ था अ म
असू नये; णजेच वापरक ाने आम ा ऑनलाइन सेवा वापर ासाठी पा हो ासाठी वयाचे 18 वष पूण केले
आहे त.
एिब कॅश आप ा वापरक ाना स ा दे तो की वे बसाइटवर वे श करत असताना ां नी लागू असले ा
काय ाचे पालन / पालन केले पािहजे . या वे बसाइटचा वापर करताना आप ा कायदा / वतनामुळे होणार् या
संभा प रणामां साठी एिब कॅश जबाबदार नाही. एिब कॅश, ा ा िववे कबु ीनुसार, कोण ाही
कारणािशवाय कोण ाही कारणािशवाय सेवेस नकार दे ऊ शकतो.

पीपीआय

ा वापरासाठी अटी व शत

(पीपीआयम े एिब पेमट स
कारां चा
िकंवा आभासी

सेस ाय े ट िलिमटे ड ारा जारी केले
पात समावे श आहे ):

ा सेमी बंद उपकरणा

ा सव

१. हे ीपेड पेमट इ मट (पीपीआय) पेमट Set सेटलमट िस म अ◌ॅ
२०० & आिण ा ारे बनिवलेले, ी‐
पेड पेमट इ मट् स ऑफ इं िडया ( रझ बँ क) िदशािनदश, २०० ((“आरबीआय मागदशक सूचना”) नुसार
िनयंि त आहे . रझ बँक ऑफ इं िडयाने ( रझ बँक) वे ळोवे ळी पूतता, परतफेड, उपयोग इ. आिण एिब
पेमट स सेस ाय े ट या संदभात वे ळोवेळी जारी केले ा िनदश / सूचनां ा अधीन आहे . िलिमटे ड
(एिब कॅश) अशा प र थतीत पीपीआयधारकाची कोणतीही जबाबदारी ठे वत नाही.
२. पीपीआयधारक (आपण) १ 18 वषापे ा जा

वयाची

ी असणे आव

क आहे .

PP. धारकाची िकमान तपशीलासह काडधारकां ना िदलेली पीपीआयः
o अशा पीपीआय म े कोण ाही मिह ात भरलेली र म .१०,००० / ‐ पे ा जा
वषात भरलेली एकूण र म १,००,००० / ‐ पे ा जा नसावी.

नसावी आिण आिथक

खातेधारक पीपीआय जारी झा ापासून १२ मिह ां ा कालावधीत अशा पीपीआयला केवायसी अनु प अध‐बंद
पीपीआयम े पां तरीत करे ल, अशा पीपीआयम े यापुढे कोणतेही े िडट घे ास परवानगी नस ास. तथािप,
आप ाला पीपीआयम े उपल िश क वापर ाची परवानगी िदली जाईल.
The. पीपीआयधारकाचे केवायसी पूण के
१. थकबाकी असलेली र

म कोण ाही वे ळी

२. अशा काडाची एकूण मयादा
You. आपण लाभा ाना

ां

.१,००,००० / ‐ पे ा जा

ा बँक खा ाचा तपशील दे ऊन नोंदणी क
ा बाबतीत, िनधी ह

Other. इतर सव करणां साठी िनधी ह
ू व सेवां

नसावी

. आिथक वषात 6,00,000 / ‐

Such. अशा पूव‐नोंदणीकृत लाभाथ
पे ा जा नसावी.

PP. पीपीआय वाप न व

ानंतर १,००,००० / ‐ पयत पीपीआयः

शकता.

ां तरणाची मयादा

ेक लाभाथ स

.१,००,००० / ‐

ां तरणाची मयादा दरमहा १०,००० / ‐ पयत मयािदत असेल.

ा खरे दीसाठी

PP. पीपीआयवर रोख भारिनयमन ही पीपीआय

तं मयादा नाही.
ा एकूण मयादे

Wal. पाकीट बं द झा ास तु ी िनधी ा ि येसाठी
कागदप ां ा यश ी स ापना ा अधीन आहे .

ा अधीन आहे .

तःचे खाते नोंदणीकृत क

शकता. तथािप, हे

7. एिब कॅश वसाय हे तूसाठी आप ा ारे सबिमट केलेले केवायसी वाप शकेल. आपण या ारे (i) ई‐
वृ प े तसेच ऑफर इ ादींसिहत इतर सं ेषणे ा कर ास सहमती दे ता आिण (ii) आप ाला ऑफर आिण
/ िकंवा दान कर ा ा उ े शाने ायोजक / से आिण / िकंवा ाशी संबंिधत कंप ां ना आपली मािहती दान
करणारे एिब कॅश मािहती.
You. आपण या ारे पीपीआय ा वे बसाइटवर ापा .◌्याने नमूद के ानुसार उ ादने / सेवां साठी िविहत ापा
.◌्यां शी केले ा सव वहारां साठी आिण पीसीआयचा वापर कोण ाही बेकायदे शीर हे तूसाठी / कायासाठी न
करता कर ास सहमत आहात. आपण पीपीआय वाप न हाती घे तले ा कोण ाही बेकायदे शीर / गु े गारी /
मनी लॉ ं ग / दहशतवादी कारवायां ना कमी पडू दे णार नाही िकंवा प ात सहभागी होऊ शकणार नाही.
Eb. पीपीआय ा कोण ाही फसवणूकीचा िकंवा दु पयोगासाठी एिब कॅश जबाबदार राहणार नाही आिण
पा ा
आपण पीपीआय ा अशा कार ा फसवणूकीचा िकंवा गैरवापरां मुळे उ वले ा कोण ाही
कोण ाही िकंमती, कर, शु , दावे िकंवा दािय ां साठी वै य क र ा जबाबदार अस ाचे आपण मा केले
आहे .

१०. तु ी असे जाहीर करता की आरबीआयने वे ळोवे ळी िस केले ा दहशतवादी
कायदा िकंवा तािलबान) ा एकि त यादीम े आपले नाव कधीही िदसत नाही.
११. आपण या ारे जाहीर करा की आपण पीईपी (राजकीय
संबंध नाही.

ा उ वले

ा

ी / संघटना (अल

ी) िकंवा पीईपीशी जवळचा

१२. १२. पीपीआयचा वापर क न उ ािदत व ू / व ू / व ू िकंवा खरे दी केले ा / सेवा घे त ा गेले ा दोषात
एिब कॅश जबाबदार / जबाबदार राहणार नाही. पीपीआय वाप न ापार् या ा संकेत थळावर खरे दी
केले ा / खरे दी केले ा व ू / व ू / व ू िकंवा सेवां िवषयी कोणताही वाद िकंवा दावा िनराकरण करणे
आव क आहे . अशा प र थतीत एिब कॅश पीपीआयधारकाची कोणतीही जबाबदारी ीकारत नाही.
13. िनयु केले ा ापा .◌्यां वर पीपीआय वापर ासाठी एिब कॅश आप ाला पेमट गेटवे स स फी
आका शकेल. सां िगतलेली फी भरपाई गेटवे पृ ावरील वहारा ा वे ळी िकंवा वे ळोवे ळी वे बसाइटवर सूचीब
के ानुसार दशिवली जाईल.
१.. पीपीआयवर कोण ाही िवमोचन िकंवा रोख पैसे काढ ाची परवानगी नाही, आरबीआय ा िनदशानुसार,
काही अस ास. पीपीआयची िकमान वै धता काया त हो ा ा तारखे पासून एका वषासाठी वै ध असते ..
कालबा तानं तर उव रत कोणतीही उव रत पीपीआय आरबीआय ा मागदशक सूचनां नुसार ज केली जाईल.
१.. पीपीआय बंद झा ास, अशा पीपीआय ा वै धता कालावधीची मुदत संपु ात आ ास िश क र म
पूविनदिशत बँक खा ात िकंवा ाच जारीक ा ा इतर पीपीआय (िकंवा परवानगी दे ताना इतर जारीकता) कडे
ह ां त रत केली जाईल. पीपीआय दे णे.
१.. आप ाकडे पीपीआय बंद क न लागू केले ा मयादे नुसार िश क आप ा नावा ा पूविनधा रत बँक
खा ात र केले ा चेक आिण केआयसी ा पडताळणी ा अधीन ह ां त रत कर ाचा पयाय आहे .
17. आप ाकडे पीपीआय बंद कर ाचा पयाय आहे ोत परत िनधी ह ां त रत क न. तथािप, भा रत
तारखेपासून डे िबट / े िडट / नेट बँिकंग / वॉलेट्स अस ास ते लोड तारखेपासून 90 िदवसां ा कालबा ते
अधीन आहे .

ा

18. या पीपीआयमधील मालम ा EbixCash ची आहे . आढळ ास, कृपया यावर परत ाः एिब पेमट स सेस
ाय े ट िलिमटे ड, 2 रा मजला, मािणक ाझा, किलना सीएसटी रोड, कोलेक ाण, सां ता ू झ (पूव), मुंबई, मुंबई
शहर एमएच 400098
१.. पीपीआय हरव ास िकंवा हरवले अस ास, आपण एिब कॅशला रत लेखी कळवा (प / ई‐मेल).
ानंतर पीपीआय अवरोिधत केले जाईल आिण एिब कॅशने अिधसूिचत ि येनुसार नवीन पीपीआय जारी
क शकेल, नाममा शु ासाठी िश क रकमेसह, एिब कॅशने वे ळोवे ळी सूिचत केले असेल.
20. पीपीआयची कोणतीही त मािहती न घे ता र कर
२१. पीपीआय परकीय चलनात
भारतीय काय ानुसार शािसत
जाऊ शकतो.
22. एकदा कोण ाही
के ािशवाय)
23. पीपीआय ह

ा

ा अधीन असेल.

वहार कर ासाठी वापरला जाऊ शकत नाही. पीपीआयचा वापर फ
ापा with◌्यां कडे ऑनलाइन / मोबाइल / आय ीआरएस वहारासाठी केला

वहारासाठी वापरले ली पीपीआय परत परत करता येणार नाही ( ापार् याने परत

ां तरणीय नाही.

24. परत केलेले िकंवा परत केलेले कोणतेही पैसे ाहका ा इ लेटम े जमा केले जातील. एकतर तो उव रत
र म वाप िकंवा ा ा बँक खा ात परत करे ल. इ लेटमधील मू ा ा िव
कोण ाही रोख
परता ास परवानगी नाही.
२.. एिब कॅश कोण ाही कारणा व नकार ाचा अिधकार राखून ठे वला आहे , पीपीआयचा वापर वे बसाइट /
मोबाइल application केशन / िनयु
ापा of◌्यां ा आय ीआरएस वर करा.
२.. आपण पीपीआय जारी कर ासाठी आपले नाव, मेिलंग प ा, ई‐मेल प ा िकंवा अ आव क डे टा
बदल ाची एिब कॅश रत कळवा आिण एबी कॅशने मागणी के ा माणे नवीन बदल के संबंधात नवीन
केवायसी कागदप े जमा करा. .
२.. कोण ाही वादावर तोडगा काढ ासाठी, एिब कॅशने " ाहक त ार िनवारण धोरण" औपचा रक केले
आहे जे या पीपीआय ा वापराशी संबंिधत कोण ाही वहारामुळे उ वणार् या सव िववादां साठी
www.ebixcash.com वे बसाइटवर उपल आहे . पुढील कोण ाही खट ाचा िनणय मुंबईतील ायालयां ा
िवशेष अिधकार े ा ारे केला जाईल.
२.. पीपीआय वाप न केलेले सव

वहार लागू भारतीय काय ा

ा अधीन आहे त.

२.. एिब कॅश या अटी व शत म े कोण ाही पूवसूचना िकंवा इशारा न घे ता सुधा रत करणे , बदलणे , हटिवणे,
समािव करणे आिण सुधा रत कर ाचा अिधकार ाहकां ना राखून ठे वत आहे .

कॉल सटर मािहती
1. अिधक मािहतीसाठी आिण चौकशी कर
18602665757 वर संपक साधा.

ासाठी आम

ा कॉल सटर नंबर 022‐61125757 आिण

२. आपण Eb757575 to वर एिब
े ला एसएमएस क शकता िकंवा हे @ebixcash.com वर ईमेल
क शकता िकंवा www.ebixcash.com वर भेट ा आिण हे डे वर
क करा, आपले
व तपशील
सबिमट करा.

उ रदािय

आिण अ

ीकरण मयादा:

वे बसाइटवरील वै िश े आिण सेवा “जसा आहे तसा” आिण “उपल आहे ” त ावर दान के ा आहे त
आिण वे बसाइट या ारे अट, गुणव ा, आिण कोण ाही हमी मयािदत नसले ा कोण ाही आिण सव हमी,
िकंवा सूिचत
पणे अ ीकृत करते . िटकाऊपणा, काय मता, अचूकता, िव ासाहता, एखा ा िविश हे तूसाठी
ापारी िकंवा िफटनेस. अशा सव हमी, सादरीकरणे , अटी, उप म आिण अटी या ारे वगळ ा आहे त.
EbixCash वे बसाइटवर िकंवा ा ारे दान केले ा कोण ाही मािहतीची वै धता, अचूकता, शु ता, िव ासाहता,
गुणव ा आिण थरता, पूणतेब ल कोणतेही ितिनिध िकंवा हमी दे त नाही. एिब कॅश
ुत िकंवा हमी दे त
नाही की उ ादन, आयात, िवतरण, ऑफर, दशन, खरे दी, िव ी आिण / िकंवा वे बसाइटवर ऑफर केले ा
िकंवा दिशत केले ा उ ादनां चा िकंवा सेवां चा वापर कोण ाही तृतीय प ा ा अिधकारां चे उ ंघन करत
नाही; आिण एिब कॅश वे बसाइटवर ऑफर िकंवा दिशत केले ा कोण ाही उ ादनाची िकंवा सेवेसंबंधी
कोण ाही कारचे ितिनिध िकंवा हमी दे त नाही. वे बसाइटव न डाउनलोड केलेली िकंवा अ था ा
केलेली कोणतीही साम ी आप ा िववे कबु ीने आिण जोखमीवर केली जाते आिण आप ा संगणका ा
िस मला झाले ा कोण ाही नुकसानीस िकंवा डे टा ा नुकसानास आपण पूणपणे जबाबदार आहात अशा
कार ा साम ी ा डाउनलोडमुळे होऊ शकेल. वे बसाइट ारे िकंवा वे बसाइट ारे िकंवा वे बसाइट ारे ा

केलेला मौ खक िकंवा लेखी कोणताही स
शकत नाही.

ा िकंवा मािहती, येथे

पणे नमूद केलेली कोणतीही हमी तयार क

कोण ाही प र थतीत वे बसाइट िकंवा वे बसाइटवर िवत रत होणारी िवलंब िकंवा अयश ी हो ास िकंवा
िकंवा अ
िनसगाची कृती, श ी
वे बसाइटवर िवत रत के ाब ल जबाबदार असणार नाही ामुळे
िकंवा ा ा वाजवी िनयं णाबाहे रील कारणा व, मयादे िशवाय इं टरनेट िवफलता, संगणक, दू रसंचार िकंवा
इतर कोण ाही उपकरणे अपयशी, िवद् युत उजा अपयश, संप, कामगार िववाद, दं गली, िवमश, नागरी गडबड,
कामगार िकंवा साम ीची कमतरता, आग, पू र, वादळ,
ोट , दे शी िकंवा परदे शी ायालये िकंवा
ायािधकरणां चे आदे श िकंवा तृतीय प ाची काय दशन नसलेले. वापरकत (वे बसाइट् स) या ारे आप ा
वे बसाइटवरील वापरामुळे उ वू शकणार् या कोण ाही नुकसान, ह , दािय े (संपूण नुकसान भरपाई ा
आधारावर कायदे शीर खचासह) कोण ाही हानी, ह , दािय े (हानी, नु कसान भरपाई यापासून) नुकसान
भरपाई आिण जतन कर ासाठी वे बसाइट वे बसाइट (आप ा वे बसाइटवरील मािहती ा दशनासह परं तु ा
मयािदत नाही) िकंवा वापर ा ा या अटी व िनयमां पैकी आप ा कोण ाही उ ंघनापासून. आप ा
(उ ंघन) पासून उ वू शकणार् या कोण ाही नुकसान, ह , दािय े (संपूण नुकसान भरपाई ा आधारावर
कायदे शीर खचासह) नुकसान भरपाई आिण जतन कर ासाठी वे बसाइट ( ा) यापुढे यापुढे वे बसाइट, ा ाशी
संल सं था, संचालक, अिधकारी आिण कमचार् यां ना हानीकारक नाही. आपण वे बसाइटवर केले ा कोण ाही
ितिनिध आिण हमी.
वापरकता (चे) या ारे पुढील िकंवा अ
पणे उ वू शकणार् या कोण ाही नुकसान, ह , दािय े (संपूण
नुकसानभरपाई ा आधारावर कायदे शीर खचासह) कोण ाही हानी, हानी, दािय ां पासून (हानीकारक नसलेले)
वे बसाइट, ा ा संबंिधत कंप ा, संचालक, अिधकारी आिण कमचार् यां ना नुकसान भरपाई आिण जतन
दावे दारां नी िकंवा वे बसाइटवर ऑफर केले ा िकंवा दिशत
कर ास सहमत आहे . , तृतीय प ा ा ह
केले ा उ ादनां शी संबंिधत अ तृतीय प ाने दावा केले ा कोण ाही दा ा ा प रणामी. वापरक ा ारे पुढे
असे मा केले आहे की इतरां ारे पो केले ा कोण ाही साम ीसाठी वेबसाइट जबाबदार नाही आिण ाला
ाचे उ रदािय असणार नाही; बदनामीकारक, आ ेपाह िकंवा बेकायदे शीर साम ीचा समावे श आहे आिण
अशा साम ीपासून नुकसानीचा धोका पूणपणे आप ावर आहे . आप ा त: ा खचाने वे बसाइट त: ा
खचावर अिधकार ठे वू न ठे वते, अ था आप ा ारे नुकसान भरपाई ा अधीन असले ा कोण ाही िवषयाचे
िवशेष संर ण आिण िनयं ण गृहीत धरते , ा घटनेत आपण कोण ाही उपल
ितर ा सां ग ासाठी
वे बसाइटला सहकाय कराल.
कोण ाही िवशेष,
,अ
, दं डा क, ासंिगक िकंवा प रणामी नुकसानीसाठी िकंवा कोण ाही
नुकसानीस (कोण ाही न ात िकंवा बचती ा नुकसानीसाठी मयािदत परं तु मयािदत नाही), कराराम े असला
तरीही, वे बसाइट जबाबदार राहणार नाही. िन ाळजीपणा, छळ, कठोर उ रदािय िकंवा अ था िकंवा
पुढीलपैकी कोण ाही प रणामी इतर नुकसान:

Or वापर िकंवा वे बसाइट वापर

ास असमथता;

Goods व ू , नमुने, डे टा, मािहती िकंवा सेवां म े वापरकता िकंवा वे बसाइट ारे तृतीय‐प सेवा दा ां कडून
खरे दी केलेली िकंवा िमळिवलेली कोणतीही ुटी;
Third तृतीय प ा ा ह ां चे उ ंघन िकंवा ह
िकंवा मागणी की वापरक ाने तयार केलेली, आयात,
िवतरण, ऑफर, दशन, खरे दी, िव ी आिण / िकंवा वे बसाइटवर ऑफर केले ा िकंवा दिशत केले ा
सां िगतला जाऊ शकतो तृतीय प ा
उ ादनां चा िकंवा सेवां चा वापर उ ंघन क शकतो िकंवा ावर ह
अिधकारां चे उ ंघन; िकंवा तृतीय प ा ा ह
दावे क ा ारे ह ां ा मागणी, माग ा िकंवा दा ा ा
संदभात संर ण िकंवा नुकसान भरपाईस पा अस ाचे कोण ाही प ाचे णणे;

ा

Any तृतीय प ा ारे कोण ाही वापरक ाचा डे टा िकंवा खाजगी मािहतीवर अनिधकृत वे श;
Site वे बसाइटवरील कोण ाही वापरक ाचे िनवे दन िकंवा आचार; िकंवा
However तथािप उ वणार् या ीिमयम सेवां शी संबंिधत कोणतीही बाब.

थड पाट साइटचे दु वे:
तृतीय प साइटचे दु वे वे बसाइट् स ारे वापरक ासाठी एक सुिवधा णून दान केले गे ले आहे त आिण
एिब कॅश अशा साइट् सवर अथात ां चे साम ी आिण संसाधनां वर कोणतेही िनयं ण नाही.
एिब कॅश अशा तृतीय प ा ा वे बसाइटवर हायपर दु ां ारे (वड िलंक, बॅनर, चॅनेल िकंवा अ था) तृतीय
प ा ारे ऑफर केले ा साम ी, उ ादने िकंवा सेवां म े वापरक ास वे श दे ऊ शकेल. आपल्याला अशा
साइट् स वापर ा ा अटी व शत ची जाणीव ठे व ासाठी अशा साइट वापर ापूव आप ाला अशा साइटचे
िनयम व शत आिण / िकंवा गोपनीयता धोरणे वाच ाची सूचना दे ात आली आहे . एिब कॅशचा असा िव ास
आहे की वापरक ाने हे कबूल केले आहे की एिब कॅशचा अशा तृतीय प ा ा साइटवर िनयं ण नाही, अशा
साइट् सचे परी ण करत नाही आिण अशा तृतीय प ा ा साइटसाठी िकंवा कोणतीही साम ी, उ ादने िकंवा
सेवा उपल क न िद ाब ल एिब कॅश जबाबदार िकंवा जबाबदार असणार नाही. अशा साइटवर.
मािहती संर ण:
वे बसाइट ा वापरा दर ान वापरक ा ारे पुरिवलेली वै य क मािहती आम ा गोपनीयता धोरणा ारे
संचािलत केली जाते. आम ा गोपनीयता धोरणाब ल जाणून घे ासाठी संबंिधत दु ावर
क करा.
वे बसाइटवर आपली साम ी पो

करणे:

वे बसाइटवर दिशत केलेली काही साम ी तृतीय प ा ारे दान केली िकंवा पो केली गेली आहे . वापरक ानी
ां ची साम ी संबंिधत िवभागात दान केलेली बचत‐मदत सबिमट आिण संपािदत क न वे ब साइट ा काही
िवभाग / सेवां वर पो क शकतात. वापरक ाला यापैकी काही सेवां साठी नोंदणी करणे आिण / िकंवा दे य दे णे
आव क असू शकते . अशा करणात EbixCash लेखक नाही. येथे साम ी अ ात, नोंदणीकृत िकंवा सशु
वापरकता ारे योगदान िदले आहे . वे बसाइटवर आम ा तृतीय प ा ा साम ी ा दशनामुळे एिब कॅश
िकंवा ा ापैकी कोणतेही संब , संचालक, अिधकारी िकंवा कमचार् यां नी अशा तृतीय प ाशी िव ी एज ी
संबंधात वे श केला नाही. कोणतीही तृतीय प ाची साम ी ही साम ी दान करणार् या प ाची संपूण जबाबदारी
आहे . एिब कॅश कोण ाही तृतीय प ा ा साम ीची शु ता, औिच , कायदे शीरपणा िकंवा स तेसाठी
जबाबदार नाही आिण अशा तृतीय प ा ा साम ीवर अवलंबून असले ा कोण ाही वापरक ास ती जबाबदार
राहणार नाही. या ित र , एिब कॅश वे बसाइटवर वापरक ा ा ि याकलापां ा संचालनासाठी जबाबदार
ीला झाले ा नुकसानीसंदभात कोण ाही
ीस
नाही आिण अशा वापरक ा ा आचरणामु ळे एखा ा
जबाबदार राहणार नाही.
वापरकत (चे) पूणपणे ितिनिध

करतात, वॉरं ट करतात आिण यावर सहमत होतात:

(अ) EbixCash वे बसाइटवर दिशत कर
(ब) ती स , अचूक, चालू आिण संपूण ठे व

ासाठी स , अचूक, स आिण संपूण मािहती दान करा आिण
ासाठी सव मािहतीची दे खरे ख आिण

रत दु

ी करा.

टमम े नमूद केले ा उ ी ां नुसार आिण ां ा वापरासाठी वापरले ा सव मािहती दिशत कर ासाठी
पी, जगभरातील रॉय ी‐
आिण वापर ासाठी यूजस (ए) या ारे एिब कॅशला एक अप रवतनीय, कायम

ी, सब‐परवाना (एकािधक रां ारे ) परवाना मंजूर करतात. कॉपीराइट, िस ी आिण डे टाबेस अिधकार जसे
की आप ाकडे अशा साम ी िकंवा मािहतीम े कोण ाही कारे मा म, तृतीय प ाचे कॉपीराइट, टे डमाक,
जे वे बसाइटवर दिशत साम ीवर िकंवा
ापार गु ह , पेटंट्स आिण इतर वै य क िकंवा मालकी ह
मािहतीस भािवत करतात िकंवा संबंिधत आहे त ,
म ाचे ह
आिण गोपनीयते ा अिधकारां सह िकंवा
वे बसाइटवर ऑफर केले ा िकंवा दिशत केले ा उ ादनां शी संबंिधत िकंवा ासंबंिधत प रणाम िकंवा ास
मयािदत नाही ( ानंतर “थड पाट राइट् स” णून संबोधले जाते).
वापरकत (चे) या ारे ितिनिध करतात, हमी दे त आहे त आिण सहमत आहे त की आपण (वे बसाइट् स)
वे बसाइटवर पो केलेली कोणतीही साम ी िकंवा मािहती िकंवा वे बसाइटला दान कर ासाठी िकंवा
वे बसाइटला दिशत कर ासाठी अिधकृत करणे , तसे नाही आिण ते सुिनि त करणे पूणपणे जबाबदार असेल
ा ारे ितिनिध केलेली उ ादने कोण ाही तृतीय प ा ा ह ां चे उ ंघन करीत नाहीत िकंवा अशा
अिधकारां ा मालकां ा परवानगीने पो केलेली आहे त. वापरक ा ारे ितिनिध , हमी आिण सहमत आहे
की वे बसाइटवर ऑफर आिण दिशत केले ा उ ादनां चे उ ादन, ऑफर, िव ी, आयात आिण िवतरण आिण
आहे . ती उ ादने कोण ाही
ां चे उ ादन, ऑफर, िव ी, आयात आिण / िकंवा िवतरण या गो ींचा ां ना ह
तृतीय प ा ा ह ां चे उ ं घन करतात.

वापरक ा ारे ितिनिध , वॉरं ट आिण सहमत आहे की वे बसाइटवर दशनासाठी एिब
केलेली मािहती करणार नाहीः

कॅशला सबिमट

Ulent फस ा मािहतीचा समावे श आहे िकंवा आयटमची बनावट ऑफर करणे िकंवा बनावट िकंवा चोरी ा
व ूंची िव ी िकंवा िव ी िव ीचा य िकंवा ा ा िव ीस आिण / िकंवा िवपणन लागू काय ा ारे ितबंिधत
आहे िकंवा अ बेकायदे शीर ि याकलापां ना ो ाहन दे णे;
Site वे बसाइटवर िकंवा इतर कोण ाही बेकायदे शीर हे तूसाठी इतर वापरक ाची फसवणूक कर
योजनेचा भाग ा;
Third कोण ाही तृतीय प ा ा कॉपीराइट, पेटंट, टे डमाक, ापार गुिपत िकंवा अ मालकी ह
िस ीचा अिधकार िकंवा गोपनीयतेचा अिधकार िकंवा इतर कोण ाही तृतीय प ा ा ह ां चे उ
उ ंघन कर ास ो ािहत करणारी उ ादने िकंवा सेवां ा िव ीशी संबंिधत;

ासाठी
िकंवा
ंघन िकंवा

Applicable कोणताही लागू केलेला कायदा, कायदा, अ ादे श िकंवा िनयमां चे उ ंघन (िनयात िनयं ण, ाहक
संर ण, अ ायकारक धा, भेदभाव िवरोधी िकंवा खोटी जािहरात करणार् या मयादे िशवाय);
Def बदनामीकारक, िनंदनीय, बेकायदे शीरपणे धमकी दे णे िकंवा बेकायदे शीरपणे ास दे णे;
Porn अ ील असू ा िकंवा कोण ाही अ ीलता िकंवा लिगक संबंधात िव ी िकंवा इतर कोण ाही साम ीचा
अंदाज लावा िकंवा लिगक र ा सु
साम ीची जािहरात करा िकंवा अ था अ ानां साठी हािनकारक आहे ;
Race वं श, िलंग, धम, रा ीय , अपंग , लिगक वृ ी िकंवा वय यावर आधा रत भेदभावला ो ाहन ा;
Un अनिधकृत जािहरात िकंवा छळ करणारी कोणतीही साम ी ( ॅ िमंग मयािदत नसून यासह) असलेली साम ी
समािव आहे , कोणा ा गोपनीयतेवर आ मण करते िकंवा एखा ा गु े गारी गु ामु ळे, नागरी उ रदािय ाला
ज दे ईल, िकंवा अ था कोण ाही काय ाचे िकंवा िनयमां चे उ ंघन करणाया वतनास ो ािहत करते;
Eb एिब कॅशशी धा करणार् या
कडून वसाय मागणे ;

ावसाियक ि याकलापा

ा संबंधात कोण ाही वापरक ाकडून ( ा)

Computer कोणतेही कॉ ूटर ायरस िकंवा इतर िव ंसक उपकरण आिण कोड ात कोणतेही सॉ वे अर
िकंवा हाडवे अर िस म, डे टा िकंवा वै य क मािहती हानीकारक, ह
े प करणे , अडथळा आणणे िकंवा
ह पार कर ाचा भाव आहे ;
Goods चिलत काय ानुसार ितबंिधत असले
साधा िकंवा ास समािव करा; िकंवा
• अ था एिब

कॅश िकंवा

ा

ाव

ाशी संबंिधत असले

ू िकंवा सेवां

ा वणनाशी

ां साठी कोणतेही उ रदािय

िकंवा अ

पणे दु वा

तयार करा.

एिब कॅश वे बसाइटवर दिशत केलेली कोणतीही साम ी / साम ी / फोटो / ऑफर काढू न टाक ाचा
आप ा िववे कबु ीम े अिधकार राखून ठे वते ाला यथोिचत मानले जाते की ते बेकायदे शीर आहे , एिब
कॅशला उ रदािय ा ा अधीन ठे वू शकते, अटी व शत चे उ ंघन क शकते आिण / िकंवा वापर ा ा
मुदतीचा िकंवा अ था एिब कैश ा मते अयो वाटले. कोण ाही संशियत गु े गारी िकंवा नागरी चुकी ा
चौकशी ा तपासात सरकारी अिधकारी, खाजगी अ ेषक आिण / िकंवा जखमी तृतीय प ास पूणपणे सहकाय
कर ाचा अिधकार वे बसाइटकडे आहे .
वरीलपैकी कोण ाही संदभात, वे बसाइट त: ा िववे कबु ीनुसार यो वाटत असले ा वे बसाइट ारे
कोण ाही वापरक ाचे खाते िनलंिबत िकंवा संपु ात आणू शकते . वापरकता (ओं) सहमत आहे त की
वे बसाइटवर कोण ाही वापरक ाचे (चे) कोणतेही उ रदािय नसले पािहजे , प रणामी िकंवा इतर कोण ाही
हानीसाठी कोणतेही उ रदािय नस ास, वे बसाइट वे बसाइटने या कलमात नमूद केलेली कोणतीही कारवाई
केली आिण आपण सहमत आहात की जोखीम अशी आहे की वे बसाइट अशा ि या क शकते.
वे बसाइट एक साम ी समाकिलतकता णून काय करते आिण वापरक ा ारे वे बसाइटवर दिशत के ा
जाणार् या मािहतीसाठी जबाबदार नाही. साम ी िवकिसत कर ात EbixCash ची कोणतीही भूिमका नाही.

वापरक ामधील संवाद:
EbixCash खरे दीदार आिण उ ादने आिण सेवा पुरवठादार यां ात मािहतीची दे वाणघे वाण कर ासाठी ऑन‐
लाइन ॅटफॉम दान कर ासाठी दु वे दान क शकते. िविश साइटम े वे बसाइट िव े ता िकंवा
खरे दीदाराचे ितिनिध करीत नाही आिण कोणताही वहार स म कर ासाठी कोण ाही किमशनवर शु
आकारत नाही. वे बसाइट िनयंि त करीत नाही आिण वे बसाइटवर िव ीसाठी दे ऊ केले ा उ ादनां ची िकंवा
सेवां ची गुणव ा, सुर ा, कायदे शीरपणा िकंवा उपल ता िकंवा पुरवठादारां ची िव ी पूण कर ाची मता िकंवा
खरे दीदारां ची मता पूण कर ास जबाबदार िकंवा जबाबदार नाही. खरे दी. परदे शी नाग रकां शी िकंवा खो ा
बिहणीखाली काम करणा under◌्या लोकां शी वाग ाचा धोका असू शकतो असा इशारा वापरक ाला दे ात
आला आहे . आमचा वापरकता आ ाला दान करीत असले ा मािहतीची अचूकता आिण स ता स ािपत
कर ासाठी वे बसाइट अनेक तं (जसे की े रीसाईन, ट सेल) वापरते. तथािप, हे सव करणां म े श नाही
आिण 100% िनद ष नस ामुळे, एिब कॅश
ेक वापरक ाची इ त ओळख पु ी क शकत नाही आिण
पु ी करीत नाही (मयादािशवाय े रसाईन, ट सील सद ां सह). एिब कॅश वापरक ास (साइट् स)
ान
वे बसाइटवर उपल असले ा िविवध साधनां चा वापर कर ास ो ािहत करते आिण अ था सामा
णून ां ाशी ते वहार क इ त आहे त ां चे मू ां कन करतात.
वापरक ाने हे कबूल केले आहे की वहार कर ास वे बसाइटवर वापरताना वापरकता खरे दी‐िव ी
वहाराची जोखीम पूणपणे गृहीत धरते आिण ा वापरक ाने ा नंतर ा ि याकलापाशी संबंिधत कोण ाही
कार ा जबाबदा or◌्या िकंवा हानीचे धोके पूणपणे गृिहत धरले आहे त. उ ादने िकंवा सेवां शी संबंिधत
कोण ाही कारचे जे वे बसाइट वाप न वहाराचा िवषय असतात.

अशा जोखमींम े उ ादने आिण सेवां चे चुकीचे ितिनिध करणे , फस ा योजना, असंतोषजनक गुणव ा,
तपशील पूण कर ात अयश ी होणे, सदोष िकंवा धोकादायक उ ादने, बेकायदे शीर उ ादने, िवतरण िकंवा
दे यकाम े उशीर िकंवा डीफॉ , खचाची चुकीची गणना, परं तु इतकेच मयािदत नाही. , वॉरं टीचा भंग, कराराचा
भंग आिण वाहतूक अपघात. अशा जोखमींम े वे बसाइटवर ऑफर केले ा िकंवा दिशत केले ा उ ादनां चा
िकंवा सेवां चा वापर, आयात, िवतरण, ऑफर, दशन, खरे दी, िव ी आिण / िकंवा वापर िकंवा तृतीय प ा ा
ह ां चे उ ं घन के ाचा दावा केला जाऊ शकतो आिण तृतीय प ा ा ह ां ा तृतीय प ा ा ह ा ा
संदभात िकंवा ह , माग ा िकंवा दा ां ा दा ा ा संदभात संर ण िकंवा नुकसान भरपाई िमळ ास पा
आहे त अशा कोण ाही दा ा ा संबंधात आपण संर ण िकंवा इतर खच घे ऊ शकता थड पाट ह
दावे दारां ारे . अशा जोखमींम े ाहक, इतर खरे दीदार, उ ादना ा अंितम वापरक ा ारे िकंवा इतरां नी
वे बसाइटवर खरे दी‐िव ी ा वहारा ा प रणामी मूळ वे बसाइट ारे ा केले ा उ ादनाशी संबंिधत जखम
िकंवा हानी पोहोचिव ाचा दावा करणारे इतर जोखीम दे खील समािव करतात. वे बसाइट वाप न नुकसान होऊ
सां गू शकतात. वरील सव जोखीम
शकते आिण / िकंवा अशा उ ादनां ा ां ा वापरामुळे उ वणारे ह
नंतर "टा झॅ न र " णून संदिभत आहे त.

वापरकता (षां ) सहमत आहे त की एिब कॅश कोण ाही वहारा ा जोखमी ा प रणामी िकंवा उ वू
शकणार् या / उ वू शकणार् या कोण ाही कारची हानी, दािय े, खच, हानी, गैरसोयी, वसायातील अडथळे
िकंवा खचासाठी जबाबदार िकंवा जबाबदार असणार नाही. वे बसाइट (मयादा न घे ता), दे यके, रट , वॉरं टी,
िशिपंग, िवमा, शु ासिहत अटींसह, वे बसाइट ारे िकंवा वापर ा जाणार् या वहारा ा सव अटी व शत साठी
वापरकता पूणपणे जबाबदार आहे त. , कर, शीषक, परवाने, दं ड, परवान ा, हाताळणी, वाहतूक आिण संचय.
वहारासाठी कोण ाही प ाशी वाद झा ास, वापरक ाने (ए) सव दावे , माग ा, कृती, कायवाही, खच, खच
आिण एिब कॅश (आिण आमचे एजंट्स, संब कंप ा, संचालक, अिधकारी आिण कमचार् यां ना) सोडवू न
नुकसान भरपाई कर ास सहमती िदली आहे . अशा वहारामुळे िकंवा ासंदभात उ वणारी हानी
(मयादे िशवाय कोणतीही वा िवक, िवशेष, ासंिगक िकंवा प रणामी नु कसानीसह). वापरकत (साइट) केवळ
ां ा वै य क िकंवा अंतगत उ े शाने साम ी / साम ी वे बसाइटवर वाप शकतात. वापरकत (चे) सहमत
आहे त की ते जंक मेल, चेन लेटर िकंवा ॅ िमंग पाठिव ासाठी िकंवा कोण ाही बेकायदे शीर, ास दे णार् या,
िनंदनीय, अपमाना द, धोकादायक, हािनकारक, अ ल, अ ील िकंवा अ था आ ेपाह साम ी
पाठिव ासाठी एिब कॅश डे टाबेस आिण / िकंवा सेवां चा वापर करणार नाहीत. कोण ाही कारचे िकंवा
िनसग. पुढे, नोंदणीकृत वापरकता णून, वापरकत (अकाली) कोणतीही अवां िछत जािहरात िकंवा जािहरात
मािहती िकंवा अ ील, अशोभनीय, दे श ोही, आ ेपाह, मानहानीकारक, धमकी दे णारी िकंवा कोणतीही साम ी
कािशत कर ासाठी, िवतरण कर ासाठी, सा रत कर ासाठी िकंवा सा रत कर ासाठी ईमेल खा ाचा
वापर करणार नाहीत. जातीय े ष, भेदभाव, धोका िकंवा आ िव ास भंग कर ास उ ेजन दे णे िकंवा प रणाम
णून.

बौ

क ोपरी ह

:

साइटवर सापडलेले इतर सव टे डमाक आिण लोगो िकंवा नोंदणीकृत टे डमाक व लोगो अनुदान, िनिहताथ,
ए ो े िकंवा अ था, एिब कॅश िकंवा अशा तृतीय प ा ा लेखी परवानगीिशवाय साइटवर दिशत केलेला
कोणताही टे डमाक वापर ाचा ह
णून समजावा. जे या साइटवर दिशत टे डमाकचे मालक आहे त.
EbixCash आिण ाचे लोगो आमचे टे डमाक िकंवा नोंदणीकृत टे डमाक आहे त. वे बसाइट साम ीचा अथ णजे
ाचे िडझाइन, लेआउट, मजकूर, ितमा, ािफ , नी, िडओ इ. वे बसाइटवरील साम ी ापाराची रह े

आिण कॉपीराइट आिण इतर काय ां नुसार बौ क मालम े ा अिधकारां चे तीक आहे . वे बसाइट आिण
ातील साम ीवरील सव शीषक, मालकी आिण बौ क मालम ेचे ह
एिब पेमट स सेस ाय े ट
िलिमटे ड आिण ा ा सहयोगी िकंवा एिब कॅश ा वेबसाइटवरील परवानाधारका ा वे बसाइटवर असतील,
या अटी व शत ारे िकंवा एिब कॅश ारे अ था ह
सां िगतलेले नाही, असे सव ह
या ारे आरि त आहे त.
या वे बसाइटमधील मािहती केवळ वाचका ा वै य क वापरासाठी सामा मािहती दान कर ा ा उ े शाने
आहे , जो ा ा वापराची संपूण जबाबदारी ीकारतो. एिब कॅश या वे बसाइटवर समािव असले ा
कोण ाही सेवां ारे , गुणव ेवर िकंवा िवत रत केले ा िकंवा दु वा साधले ा, डाउनलोड केले ा िकंवा sed ेस
केले ा जािहरातींमधील (सामूिहक र ा, “साम ी”) िकंवा मािहतीची अचूकता िकंवा िव ासाहता दशवत नाही
िकंवा ितचे समथन दे त नाही कोणतीही उ ादने, मािहती िकंवा इतर साम ी दिशत केलेली िकंवा जािहरातीं ारे
िकंवा सेवे ा संबंधात िकंवा इतर कोणतीही मािहती िकंवा ऑफर णून आपण ा केलेले.
आ ी कोण ाही ुटी िकंवा चुकां साठी िकंवा या मािहती ा वापरा ारे ा केले ा प रणामां साठी कोणतीही
जबाबदारी ीकारत नाही. या वे बसाइटवरील सव मािहती “जशी आहे तशी” आधारावर दान केली गेली आहे
परं तु या मािहती ा वापरामुळे ा झाले ा प रपूणतेची, अचूकतेची, वे ळेवरपणाची िकंवा कोण ाही
प रणामाची आिण कोण ाही कार ा हमीिशवाय,
केलेली िकंवा सूिचत केलेली कोणतीही हमी नाही,
ी मयािदत नाही. याम े काहीही
परं तु काय मतेची हमी, ापारीतेसाठी आिण िविश हे तूसाठी तंदु
तं पणे तपास आिण वापरक ाचे (तां ) तां ि क आिण वसाय िनणयासाठी कोण ाही अंशी पयाय ठरणार
नाही. कोण ाही घटनेत एिब कैश सेवा, सािह आिण उ ादनां ा संदभात कोण ाही कारचे
,
अ
, अपघाती, दं डा क िकंवा प रणामी झाले ा कोण ाही नुकसानीस जबाबदार असू शकत नाही. या
साइट ा वापरक ाने यापुढे हे कबूल केले पािहजे की कोण ाही साम ीवर कोणतेही अवलंबून राहणे ां ा
संपूण जोखमीवर असेल.
येथे सादर केलेली मािहती सावजिनकपणे सा रत आिण कािशत ोतां कडून संकिलत केली गेली आहे .
EbixCash या ोतां चा आदर करते आिण या घटकां ा संबंिधत कॉपीराइट् स िकंवा वसायां वर कोण ाही
कारे उ ंघन कर ाचा य करीत नाही. एिब कॅश सेवे ा कोण ाही भागाम े िकंवा साम ीमधील
कोण ाही ुटी िकंवा चुकां म े सुधारणा करणे िकंवा सुधारणे िकंवा सव िववे कबु ीने आिण कोण ाही जबाबदा
.◌्यािशवाय अिधकार राखून ठे वते.

टे डमाक
सव एिब कॅश काड संबंिधत िच े आिण लोगो िविवध अिधकार े ात नोंदणीकृत टे डमाक िकंवा टे डमाक िकंवा
एिब कॅशचे सेवा िच आहे त आिण लागू केले ा कॉपीराइट, टे डमाक आिण बौ क मालम ा काय ां तगत
संरि त आहे त. या गुणां ची अनिधकृत कॉपी करणे , बदल करणे , वापर करणे िकंवा काशणे यास स मनाई
आहे .
कॉपीराइट
या वे बसाइटवरील सव साम ी तृतीय प ाची साम ी वगळता EbixCash ची कॉपीराइट आहे आिण आम
वे बसाइटवरील तृतीय प ा ा वे बसाइटचा दु वा.

ा

एिब कॅश आप ा बौ क मालम ा अिधकारात त नाही आिण आ ी हे स ािपत क शकत नाही की
आम ा ऑनलाइन माकट ेस ा वापरक ानी ‐ ा वे बसाइटवर दररोज हजारो ापारां चे हजारो लीड पो
करतात ‐ ां ना ऑफर केलेला माल िवक ाचा अिधकार आहे . आप ा अिधकारां चे उ ंघन कर ासाठी
ां ा चेहर् यावर कदािचत िदसणार नाही परं तु आपण उ ंघन करीत आहात असा िव ास वाटणार् या सूची
ओळख ात आ ी आप ा सहकायाचे कौतुक क . एिब कॅश बौ क मालम ा ह ां ब ल ा िववादां चा

लवाद िकंवा ायाधीश दे खील नाही. िववे की बाब णून एखादी यादी काढू न, एिब कॅश उ ंघन कर ा ा
दा ाची समथन दे त नाही. यापैकी ा घटनां म े एिब कॅशने सूची काढू न घे ास नकार िदला आहे , ानुसार
एिब कॅश हे िनधा रत करीत आहे की ही यादी उ ंघन करणारी नाही िकंवा एिब कॅश अशा करणात
व ूं ा िव ीस मा ता दे त नाही.
एिब कॅश इतरां ा बौ क संप ी अिधकारां चा आदर करतो आिण आ ी आम ा वापरक ाकडून ती
कर ाची अपे ा करतो. आमचा असा िव ास आहे की वापरकत (वे बसाइट् स) वे बसाइटवर िकंवा ा ारे
उपल असले ा कोणतीही मािहती, मजकूर, ितमा, िडओ
, िनदिशका, फाइ , डे टाबेस िकंवा सूची
कॉपी क , डाउनलोड आिण पुन
ािदत करणार नाहीत (“www.ebixcash.com” ) ऑनलाईन वहार,
मेल िकंवा अ था),
पुनिव ी िकंवा पुनिवतरण, सामूिहक मेिलंग (ईमेल, वायरलेस मजकूर संदेश,
एिब कॅशशी धा करणार् या वसायाचे संचालन िकंवा अ था एिब कॅश साम ीचे ावसाियक शोषण
कर ा ा उ े शाने. एिब कैश ा लेखी परवानगीिशवाय थेट िकंवा अ
पणे सं ह, संकलन, डे टाबेस िकंवा
िनदिशका (रोबोट् स, कोळी, यंचिलत उपकरणे िकंवा मॅ ुअल ि ये ारे ) तयार करणे िकंवा संकिलत
कर ासाठी एिब कॅश साम ीचे प तशीर पुन ा
ितबंिधत आहे .
या ित र , या वापरा ा मु दतीत
पणे परवानगी नसले ा कोण ाही हे तूसाठी साम ीचा वापर ितबंिधत
आहे आिण कायदे शीर कारवाईस आमंि त क शकतो. आपणास एिब कॅश ा सेवां म े वे श आिण
वापराची अट णून, आपण सहमती दे ता की आपण कोण ाही कारे इतरां ा बौ क मालम ा अिधकारां चे
उ ंघन कर ासाठी वे बसाइट साइट सेवा वापरणार नाही. एिब कॅशने एिब कॅश सेवे ा वापरासह
इतरां ा ह ां चे उ ंघन के ावर वापरक ाचे खाते संपु ात आण ाचा अिधकार राखून ठे वला आहे िकंवा
जर एिब कॅश असा िव ास ठे वत आहे की वापरक ाचे आचार EbixCash ा िहतासाठी हािनकारक आहे त,
संब िकंवा इतर वापरकत िकंवा कोण ाही कारणा व िकंवा कोण ाही कारणा व एिब कॅश ा संपूण
िनणयावर अवलंबून नसलेले िकंवा िवना कारण.
वापरक ा

ा अटी व शत म े सुधारणाः

एिब कॅश ही अटी व शत वे ळोवे ळी बदलू, सुधा रत, सुधा रत, हटवू िकंवा अ यावत क शकतात (ओं) आिण
दु
केले ा आिण पुन थािपत अटी व वापरा ा अटी पो ं गवर रत लागू होतील. आपण बदलां चे पालन न
के ास, आपण सेवा वापरणे थां बिवले पािहजे. आप ा से वेचा अिवरत वापर आप ा बदलले ा अटींना मा ता
दे ईल.

सूचना:
वे बसाइटवर िकंवा ासंबंिधत सव नोिटसा िकंवा माग ा िल खत
प ावर एिब पेमट स सेस ाय े ट िलिमटे डला पाठिव ा गे
ितः
एिब

पेमट स

सेस ाय े ट िलिमटे ड,

2 रा मजला,
मािणक

ाझा, किलना,

सीएसटी रोड, कोलेक
मुंबई ‐ 400098

ाण, सां ता ू झ (पूव),

पात भावी असतील आिण खालील
ा तर ा यो प तीने के ा जातीलः

वापरक ास िकंवा ां ाकडे असले ा सव सूचना िकंवा माग ा भावी अस ास एकतर वै य क र ा
पाठिव ास, कु रयरने , मािणत मेल ारे , पाठवले ा प ा ारे िकंवा अंितम ात प
वहार, फॅ
िकंवा
वापरक ाने िदलेला ईमेल प ा ईमेल ारे पाठिवला असेल तर वे बसाइट िकंवा कोण ाही शु ािशवाय
सावजिनकपणे वे श कर ायो अशा वे बसाइटवर अशा सूचना िकंवा मागणी पो क न.
एखा ा वापरक ाला (ती) सूचना एखा ा वापरक ाने (ती) ा केली अस ाचे समजले जाईल आिण जर
वे बसाइटने िकंवा शारी रक िकंवा इले ॉिनक
पात, अशा वापरक ास िकंवा रत पाठवले गेले असेल तर
ते सं ेषण दशिव ास स म असेल शु
न घे ता सावजिनकपणे वे श कर ायो अशा वे बसाइट ा
वे बसाइटवर वेबसाइटने अशा सूचना पो के ावर.
शािसत कायदा:
अटी व शत चा वापर व गोपनीयता धोरण भारतीय दे शा ा काय ानुसार सव बाबतीत चालिवले जाईल. एिब
कॅश त: चे मानते आिण केवळ मुंबई, महारा , भारत ायालयां ा अिधकार े ात ये ाचा हे तू आहे . या
वापरा ा अटींचे प या ारे मुंबई, महारा , भारत यां ा ायालयां ा िवशेष काय े ात सादर करतात.

