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வாடிக்கையாளர்ைளுக்ைான 
நியதிைள் மற்றும் நிபந்தகனைள் 
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 eZ  Cash வாடிக்கையாளர்ைளுக்ைான நியதிைள் மற்றும் நிபந்தகனைள் 
 

க ொழும்பு 02, யூனியன் பிளேஸ், 475 ஆம் இலக்  முகவரியில் தனது பதிவு கெய்யப்பட்ட 
அலுவல த்தத நடொத்திச் கெல்லும்,   ம்பனி ள் இலக் ம்  PQ 38  ஐக் க ொண்ட டயகலொக் 
"ஆெிஆட்டொ" பிஎல்ெி  ம்பனியினொல்  ('டயகலொக்')  வழங் ப்படும் eZ  Cash  ளெதவ தே 
பயன்படுத்தும்ளபொது இந்த நியதி ள் மற்றும் நிபந்ததன ள் அவற்தைக்  ட்டுப்படுத்தும்.   

 

எடிசலாட் லங்கா (பிறைவட்) லிமிடட். (PV 8070)  பதிவு சசய்யப்பட்ட நிறுவனம் இல,109 காலி வதீி 
சகாழும்பு 03 

 

கூட்டறமப்பு சகாடுப்பனவு சசறவ வழங்குனர்  

 

சகாடுப்பனவு சசறவ வழங்குனர் தனது சசாந்த விருப்பத்தின் சபயரில் எந்தசவாரு சந்தா 

தாரறரயும் நிராகரிக்க முடியும்     

 

டயகலொக்  ம்பனியின் தற்றுணிபின் ளபரில்  வொடிக்த யொேர் ஒருவர் eZ  Cash  ளெதவ ளுக் ொ  
பதிவு கெய்து க ொள்வதத மறுக்கும் உரிதமதய டயகலொக்  ம்பனி தம்மிடம் முடக் ி 
தவத்திருக்கும். 

 

eZ  Cash  வொடிக்த யொேர் வகுதிக்குரிய eZ  Cash  க ொடுக் ல் வொங் ல் எல்தல ள் / நொேொந்த 
க ொடுக் ல் வொங் ல் எல்தல ள் ஆ ியவற்தை அைிந்து க ொள்வதற் ொ  தயவுகூர்ந்து 
www.Dialog.lk இதணயத்தேத்தில் நுதழயவும்.   

 

1. பபாருள் கைாடல்  
 

1.1 "ைிகடக்ைக்கூடிய மீதி" என்னும் ளபொது இங்கு விதித்துதைக் ப்பட்டுள்ே 
எல்தல ளுக்குள், ஏளதனும் ெந்தர்ப்பகமொன்ைில் உபளயொ ிக் ப்படக்கூடிய, இந்த வத  
முதையில் உள்ே மு ப்பு கபறுமதிக்கு ெமமொகும் கபௌதி  நிதி அேவு எனப் 
கபொருள்படும். 

 

1.2 "நாளாந்த பைாடுக்ைல் வாங்ைல் எல்கைைள்" என்னும் ளபொது ஏளதனும்  ஒரு (01) 

தி திகயொன்ைில் க ொடுக் ல் வொங் ல் கெய்யப்படக்கூடிய eZ  Cash  ளெதவயின் திைட்டிய 
கதொத   எனப் கபொருள்படும். 

 

1.3 "eZ  Cash"  என்னும் ளபொது eZ  Cash  க ொடுக் ல் வொங் ல் ேின் ளபொது 
உபளயொ ப்படுத்தப்படும் மின்னணு முதை மூலம் மொத்திைம் பரிமொற்ைம் கெய்யப்படும் 
மின்னணு பணம் எனப் கபொருள்படும். 

 

1.4 "eZ  Cash  ணக்கு"   என்னும் ளபொது eZ  Cash  க ொடுக் ல் வொங் ல் ளுக் ொ  eZ  Cash  

வொடிக்த யொேருக்கு மற்றும்/அல்லது eZ  Cash வர்த்த ருக்கு இடமேிப்பதற் ொ  
வத முதையினுள் தொபிக் ப்பட்டுள்ே வட்டி  ிதடக் ப்கபைொத இலக் முதை  ணக்கு 
எனப்  கபொருள்படும். 

 

1.5 "eZ  Cash ளெதவ"   என்னும் ளபொது 2005 ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம் இலக்  க ொடுப்பனவு 
மற்றும் தீர்வு கெய்தல் வத முதை ெட்டத்தின்  ீழ் வழங் ப்பட்ட 2009 ஆம் ஆண்டின்  
1 ஆம் இலக்  க ொடுப்பனவு அட்தட ளெதவ வழங்குநர் ள் கதொடர்பிலொன ஒழுங்கு 
விதி ள், 2009 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்  க ொடுப்பனவு  அட்தட ளெதவ 
வழங்குநர் ள் கதொடர்பிலொன  ஒழுங்குவிதிக் ள ொதவயின் 21 ஆம் ஒழுங்குவிதியின் 
 ீழ் வழங் ப்பட்டுள்ே நம்பிக்த ப்கபொறுப்பு  ணக்கு தே அடிப்பதடயொ க் க ொண்ட  
நதடமுதைக் க ொடுப்பனவு ளெதவ ளுக் ொன  2011 ஆம் ஆண்டின்  2 ஆம் இலக்  
நதடமுதைக் க ொடுப்பனவு வழி ொட்டல் ளுக்கும் இலங்த  மத்திய வங் ியினொல் 
அல்லது அத்தத ய பிை உரிய அதி ொைபடீங் ேினொல்  வழங் ப்படு ின்ை ஒழுங்கு 
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விதி ள்  ட்டதே ள், வழி ொட்டல ள் ஆ ியவற்றுக்கும் அதமவொ  டயகலொக் 
நிறுவனத்தினொல் ஏற்பொடு கெய்யப்படு ின்ை, இங்கு  குைிப்பிடப்பட்டுள்ே நியதி ள் 
மற்றும் நிபந்ததன ளுக்கு உட்பட்டு,  eZ  Cash  க ொடுக் ல் வொங் ல் தேச் கெய்வதற் ொ   
eZ  Cash  வொடிக்த யொேருக்கு இடமேிக் ப்படும் நதடமுதைக் க ொடுப்பனவு ளெதவ 
எனப்  கபொருள்படும். 

 

 

 

1.6 "eZ  Cash க ொடுக் ல் வொங் ல்"   என்னும் ளபொது 4.1 ஆம் பிரிவில் விரிவொ க் 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ே இலங்த  நொணயத்தில் நொட்டினுள் கெய்யப்படும் க ொடுக் ல் 
வொங் ல்  எனப்  கபொருள்படும். 

 

1.7 "eZ  Cash வர்த்த ர்"   என்னும் ளபொது  வர்த்த ர் ஒருவைொ  eZ  Cash வொடிக்த யொேருக்கு 
eZ  Cash   மீே விநிளயொ ிப்பதற்கு அனுமதியேிக் ப்பட்டுள்ே (தனிநபர் அல்லது 
அதமப்கபொன்று) டயகலொக் வொடிக்த யொேர் எனப்  கபொருள்படும். 

 

1.8 "eZ  Cash வொடிக்த யொேர்"   என்னும் ளபொது  eZ  Cash   ளெதவக் ொ  பதிவு கெய்து 
க ொண்டுள்ே டயகலொக் வொடிக்த யொேர் ஒருவர்  எனப்  கபொருள்படும். 

 

1.9 "MSISDN"   என்னும் ளபொது   ஒன்ைிதணக் ப்பட்ட கெல்லிட வொடிக்த யொேர் ளெதவ 
இலக்  முதை வதலயதமப்பு இலக் ம் (கெல்லிடத் கதொதலகபெி இலக் ம்) எனப்  
கபொருள்படும். 

 

1.10 "ைட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பாற்பட்ட நிைழ்வு"   என்னும் ளபொது  ட்டுப்பொட்டுக்கு அப்பொற்பட்ட 
நி ழ்வு, ஏளதனும் அைெொங் த்தின் அல்லது ஒழுங்குறுத்தல் அதி ொைபடீகமொன்ைின் 
நியதி ள், யுத்தம், ளதெிய  அவெை ொல நிதலதம ள், விபத்துக் ள், தீப்பிடித்தல், மின்னல், 

உப ைணங் ள் கெயலிழக் ின்ைதம, வத முதையின்  ணனி அல்லது கமன்கபொருள் 
கெயலிழத்தல், மின்ெொைம் ததடப்படுதல், வழுக் ள், சகாடுப்பனவு ளெதவ வழங்குநரின் 
வதலயதமப்புக்கு அல்லது வதலயதமப்பு ளுக்கு அல்லது ஏளதனும் மூன்ைொம் 
தைப்பினொல் உப ைணத்திற்கு அல்லது உப ைணங் ளுக்கு ததட ஏற்படுத்துதல் அல்லது 
அழித்தல், குழப்பம், ளவதல நிறுத்தம், கவேிளயற்ைல், (எமது ஊழியர் ள் ெம்பந்தப்படும் 
அல்லது அவ்வொறு ெம்பந்தப்படொத) கதொழிற் பிணக்கு ள் எனப் கபொருள்படும். 

 

1.11 "PIN"   என்னும் ளபொது  eZ  Cash   க ொடுக் ல் வொங் ல் தேச் கெய்யும் கபொருட்டு 
டயகலொக் நிறுவனத்தினொல்   eZ  Cash வொடிக்த யொேருக்கு வழங் ப்படும் பிைத்திளய  
அதடயொே இலக் ம் எனப்   கபொருள்படும். 

 

1.12 "சிம் ைார்ட்"   என்னும் ளபொது டயகலொக் வதலயதமப்பில் நுதழவதற் ொ  
சகாடுப்பனவு ளெதவ வழங்குநரின் வொடிக்த யொேருக்கு வழங் ப்படும் வொடிக்த யொேர் 
அதடயொே கூறு எனக்  ருதப்படுவளதொடு, eZ Cash க ொடுக் ல் வொங் ல் தேச் 
கெய்வதற்கு உபளயொ ப்படுத்தப்படும்  eZ  Cash    வொடிக்த யொேரின் கெல்லிடத் 
கதொதலளபெி இலக் ம் இதுவொதல் ளவண்டும்.  

 

1.13 "வகைமுகை"   என்னும் ளபொது  eZ  Cash   ளெதவயின்  ீழ் கபொருட் ள்,  உற்பத்தி,  ளெதவ, 

அதழப்பு ள் கபறும்  ொலம் மற்றும் நிதி மொற்ைல் ள் ெொர்பில்  க ொடுப்பனவு தேச் 
கெய்வதற்கு வெதி தே ஏற்பொடு கெய்யும் கபொருட்டு டயகலொக் நிறுவனத்தினொல் 
கெயல்நிதலப்படுத்தியுள்ே க ொடுப்பனவு முதைக் ொன வத முதை  எனப்  
கபொருள்படும்.  

 

1.14 "நியதிைள் மற்றும் நிபந்தகனைள்"   என்னும் ளபொது சகாடுப்பனவு ளெதவ வழங்குநரின் 
தனது தற்றுணிபின் ளபரில்  ொலத்துக்குக்  ொலம் மொற்ைப்படக்கூடிய இங்கு 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ே நியதி ள் மற்றும் நிபந்ததன ள்  எனப்  கபொருள்படும்.  
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1.15 "இகையத் தளம்"   என்னும் ளபொது www.dialog.lk / www.etisalat.lk எனப் கபொருள்படும்.  

 

 

 

 

 

 

 

2. ஆரம்பிக்ைப்படும்  திைதி 
 

2.1 eZ  Cash   ளெதவக் ொ  eZ  Cash   வொடிக்த யொேரின்  பதிவு அங் ீ ரிக் ப்படும் 
தி தியிலிருந்து eZ  Cash   வொடிக்த யொேரினொல் eZ  Cash  க ொடுக் ல் வொங் ல் தேச் 
கெய்ய ஆைம்பிக் லொகமன்பளதொடு,  இந்த நியதி ள் மற்றும் நிபந்ததன ளுக்கு 
அதமவொ , பதிவொனது முடிவுக்குக் க ொண்டு வைப்பட்டொல் அல்லது முடிவுக்குக் 
க ொண்டு வைப்படும் வதை நதடமுதையில் இருத்தல் ளவண்டும். 

 

3. ஆைக் குகைந்த தகைகமைள்  
 

3.1 eZ  Cash   ளெதவக் ொ  பதிவு கெய்து க ொள்வதன் மூலம் eZ  Cash   வொடிக்த யொேர் 
இலங்த யில் வதிந்துள்ே ஒருவர் எனவும் 18 வயதுக்கு ளமற்பட்டவர் எனவும், தொம் 
தவத்திருக்கும் ஒன்ைிதணக் ப்பட்ட கெல்லிட வொடிக்த யொேர் ளெதவயின் 
இலக் முதை வதலயதமப்பு (கெல்லிடத் கதொதலளபெி இலக் ம்) (MSISDN ) இலக் த்தின் 
உரிதமயொேர் எனவும் உறுதிப்படுத்துதல் ளவண்டும்.  

 

4. eZ  Cash   கசகவகய பயன்படுத்துதல் 
 

4.1 டயகலொக் நிறுவனத்தினொல் தனது தனியொனதும் முழுதமயொனதுமொன  தற்றுணிபின் 
ளபரில் பின்வரும் பணி ளுக் ொ  டயசலாக் eZ  Cash   வொடிக்த யொேர் ளுக்கு  eZ  Cash   

ளெதவ ஏற்பொடு கெய்து க ொடுக் ப்படும். 

 

4.1.1 ஏளதனும் கபொருட் ள் மற்றும்/அல்லது ளெதவ ள் க ொள்வனவுக் ொன 
க ொடுப்பனவு ெொர்பில்; 

 

4.1.2 கெலவுப் பட்டியல் மற்றும் பயன்பொட்டுக் க ொடுப்பனவு ள் ெொர்பில்; 

 

4.1.3 eZ  Cash   Top-up  மற்றும் மீேப் கபறுத  ள் ெொர்பில்; 

 

4.1.4 eZ  Cash    ணக்க ொன்ைிலிருந்து பிை  ணக்க ொன்றுக்கு eZ  Cash   மொற்றுதல்; 

 

4.1.5 கபறுமதி ளெர்க் ப்பட்ட ளெதவ ள்: உதொைணமொ : பண மீதியிதனப் பரிெீலித்தல், 

பிைத்திளய  அதடயொே இலக் த்தத (PIN)  மொற்றுதல்,  குறு ிய  ணக்குக் 
கூற்றுக் ள் (இறுதி 5  eZ  Cash   க ொடுக் ல் வொங் ல் ேின் விபைங் ள்); 

 

4.1.6 இதணயத்தேத்தில்  ொலத்திற்குக்  ொலம் விபைங் ள் பிை டனப்படுத்தப்படும்.       

eZ  Cash   ளெதவயின்  ீழ் வழங் ப்படும் ளவறு ஏளதனும் ளமலதி   eZ  Cash   

க ொடுக் ல் வொங் ல் ள் அல்லது வெதி ள்.  

 

4.2 eZ  Cash    வொடிக்த யொேரினொல் eZ  Cash     ணக் ின் மீது  டன், வட்டி அல்லது இலொபம் 
கபறுதல்/கபற்றுக் க ொடுத்தல், ஏளதனும்  ழிகவொன்ைின்  ீழ் eZ  Cash  வழங்குத  மற்றும்/ 

அல்லது eZ  Cash  ணக் ில்  ிதடக் க்கூடிய மீதியின் நிதிப் கபறுமதியிதன விஞ்சும் 
ஏளதனும் விதத்திலொன  நலகனொன்று கபற்றுக் க ொள்ேப்படலொ ொது. 

 

4.3  MSISDN  கெல்லிடத் கதொதலகபெி இலக் த்திற்குரியதொ  திைட்டப்பட்டுள்ே அதழப்புக் ள் 
கபற்றுக் க ொள்ேக்கூடிய  ொலப்பகுதியின் நிதிப் கபறுமதிதய eZ  Cash    ணக்க ொன்றுக்கு 

http://www.dialog.lk/
http://www.etisalat.lk/
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மொற்ைப்படலொ ொது. ஆயினும், அதில்  ிதடக் க்கூடிய மீதிதயப் பயன்படுத்தி, 
அதழப்புக் தே கபற்றுக் க ொள்ேக்கூடிய  ொலப்பகுதிதயக் க ொள்வனவு கெய்யலொம். 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 eZ  Cash   வொடிக்த யொேரின் MSISDN கெல்லிடத் கதொதலளபெி இலக் ம்/ெிம் அட்தட 
நிறுத்தப்பட்டொல் அல்லது முடிவுக்குக் க ொண்டுவைப்பட்டொல், இதயபுள்ே  eZ  Cash   

வொடிக்த யொேரின்  eZ  Cash    ணக்கு ததடயுறுத்தப்பட ளவண்டுகமன்பளதொடு,   eZ  Cash   

வொடிக்த யொேருக்கு ஏளதனும் சகாடுப்பனவு சசறவ வழங்குனர் 

நிதலயகமொன்ைிலிருந்து  பணத்கதொத தய மீேப் கபற்றுக் க ொள்ேலொம். 

 

4.5  eZ  Cash   வொடிக்த யொேரினொல்  eZ  Cash   க ொடுக் ல் வொங் ல் தேச் கெய்வதன் மூலம் 
இந்த உடன்படிக்த யில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ேதன் பிை ொைம் டயகலொக் நிறுவனத்தினொல் 
 ொலத்துக்குக்  ொலம் அைிவிக் ப்படு ின்ைவொறு  eZ  Cash    ணக் ின் மீது வரி, 

 ட்டணங் ள் அல்லது ளவறு ஏளதனும் இதயபுள்ே  ட்டணங் ள் அவைது  eZ  Cash   

 ணக் ிலிருந்து அைவிடுவதற்கு சகாடுப்பவு சசறவ வழங்குனருக்கு அதி ொைம் 
த யேிக் ப்படும்.   

 

 

4.6  eZ  Cash   ளெதவக் ொ  பதிவு கெய்ததன் பின்னர்,   eZ  Cash    வொடிக்த யொேர் தனது 
பிைத்திளய  அதடயொே இலக் மொன நொன்கு (04) இலக் ங் ளுடனொன இலக் த்தத 
உள்வழிப்படுத்துதல் ளவண்டும். இந்த பிைத்திளய  அதடயொே இலக் ம் எல்லொச் 
ெந்தர்ப்பங் ேிலும் இை ெியமொ  தவத்துக் க ொள்வதன் மூலம் அதன் பொது ொப்தப 
ஏற்படுத்திக் க ொள்வது கதொடர்பில் eZ  Cash    வொடிக்த யொேர் கபொறுப்புச் கெொல்ல 
ளவண்டுகமன்பளதொடு, இந்த  பிைத்திளய  அதடயொே இலக் த்தத கவேிப்படுத்தொமல் 
இருப்பதற்கு  ெ ல நடவடிக்த  தேயும் எடுத்தல் ளவண்டும். 

 

4.7 பிைத்திளய  அதடயொே இலக் த்துடன்  MSISDN  கெல்லிடத் கதொதலகபெி 
இலக் த்திடமிருந்து   ிதடக் ப்கபறும் ஏளதனும் உறுதிப்படுத்துத கயொன்று,   eZ  Cash   

வொடிக்த யொேரினொல் வழங் ப்பட்டதொ க்  ருதப்படுவளதொடு, இந்த 
உறுதிப்படுத்துத யின் மூலம் eZ  Cash    வொடிக்த யொேர்  ட்டுப்படுதல் ளவண்டும். 

 

4.8 பிைத்திளய  அதடயொே இலக் த்தத பயன்படுத்தி eZ  Cash   ளெதவயின் ஏளதனும் 
பகுதிகயொன்றுக்கு நுதழயும் ெந்தர்ப்பத்தில் eZ  Cash   வொடிக்த யொேர் அதன்பொல் 
பிதணக் ப்படுவொர். 

 

4.9  eZ  Cash    வொடிக்த யொேரின் அனுமதியுடளனொ அல்லது அனுமதியின்ைிளயொ பிைத்திளய  
அதடயொே இலக் த்தத பயன்படுத்தி  eZ  Cash    வொடிக்த யொேரின்  eZ  Cash    

ளெதவயின் ெ ல ளநொக் ங் ள் மற்றும் பணி ள் கதொடர்பில்  எவளைனும்   மூன்ைொவது 
தைப்பினர் உட்புகுந்தொல் அந்த உட்புகுதலொனது அதி ொைமுள்ே ஒன்ைொ வும் 
கெய்யப்பட்ட  eZ  Cash   க ொடுக் ல் வொங் ல் அதனத்தும் கெல்லுபடியொன க ொடுக் ல் 
வொங் ல் ேொவும்  ருதப்படுதல் ளவண்டும். 

 

4.10 eZ  Cash வொடிக்த யொேரினொல் கெய்யப்படும்  பயன்பொடு ளுக் ொன அதனத்து 
க ொடுப்பனவு ளும் மூன்று (03) ளவதல நொட் ளுக்குள் தீர்த்து தவக் ப்படும். 

 

4.11 eZ  Cash    க ொடுக் ல் வொங் ல் எதுவும் மீே மொற்ைப்பட முடியொது. 

 

5. உறுதிைள் மற்றும் பபாறுப்புக்ைள் 
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 eZ  Cash   வொடிக்த யொேர் இத்தொல் ஏற்றுக் க ொண்டு கபொறுப்புச் கெொல்லப் பிணிக் 
 ப்படுவது யொகதனில் : 

 

5.1 eZ  Cash   ளெதவக் ொ  பதிவு கெய்யும் கபொருட்டு வழங் ப்பட்ட த வல் ள் 
உண்தமயொனதும் பிதழயற்ைகதனவும்; 

 

 

 

 

5.2 சகாடுப்பவு சசறவ வழங்குனரினால்  ொலத்துக்குக்  ொலம் ள ொைக் கூடிய ளமலதி  
விபைங் ள்  " eZ  Cash "    வொடிக்த யொேரினொல் வழங் ப்பட ளவண்டுகமன்பளதொடு 
அவ்வொறு கெய்யத் தவறுமிடத்து சகாடுப்பவு சசறவ வழங்குனரினால் தனது 
தற்றுணிபின் ளபரில் "eZ  Cash" ளெதவதய இதடநிறுத்துவதற்கு அல்லது முடிவுக்குக் 
க ொண்டு வருவதற்கு அது  ொைணமொய் அதமயலொம் எனவும்;   

  

5.3 eZ  Cash  வொடிக்த யொேரினொல் வழங் ப்படும் த வல் ள் தைவுக்  ேஞ்ெியகமொன்ைில் 
தவத்திருக் ப்படும் என்பளதொடு   eZ  Cash  வொடிக்த யொேருக்கு அைிவிக் ொது அல்லது 
வொடிக்த யொேரின் அங் ீ ொைமின்ைி சகாடுப்பவு சசறவ வழங்குனர்  ளததவகயனக் 
 ருதப்படக் கூடியவொறு இந்த த வல் தே பயன்படுத்த,  ேஞ்ெியப்படுத்த, புலனொய்வு 
கெய்ய அத்துடன் அனுப்ப அத்துடன்/அல்லது விதித்துதைக் ப்படக்கூடியவொறு ஏளதனும் 
நியதிச் ெட்ட அதி ொைபடீகமொன்றுடன் / நிறுவனகமொன்றுடன்  பரிமொற்ைம் கெய்ய 
முடியுகமனவும்;  

 

5.4  MSISDN  இலக் ம் eZ  Cash   வொடிக்த யொேரின் கபயரில் பதிவு கெய்யப்படுவளதொடு ,     eZ  

Cash   ளெதவ ளுக் ொ  இந்த இலக் ம் பதிவு கெய்யப்பட்டதன் பின்னர் எவளைனும் 
மூன்ைொம் தைப்கபொன்ைினொல் இச்ெந்தர்ப்பத்தில் MSISDN இலக் த்தின் உரிதம கதொடர்பில் 
உரிதம ள ொைப்படமொட்டொகதனவும்; 

 

5.5 eZ  Cash   வொடிக்த யொேைொல் இந்த நியதி ள் மற்றும் நிபந்ததன ேில் உள்ே ஏற்பொடு ள் 
எதுவும்  மீைப்படமொட்டொகதனவும்; 

 

5.6 eZ  Cash   வொடிக்த யொேரினொல் இதயபுள்ே ெ ல ெட்டங் ள்,  ட்டதேச் ெட்டங் ள், 

ள ொதவ ள், விதி ள், ஒழுங்கு விதி ள், இதயபுள்ே அதி ொைபடீங் ேின் அைிவித்தல் ள் 
ஆளலொெதன ள் அல்லது  ட்டதே ள் அல்லது  eZ  Cash   ளெதவ ெம்பந்தமொ  
டயகலொக் நிறுவனத்தினொல் வழங் ப்படும் ஏளதனும் அைிவித்தல் ள்,   ட்டதே ள் 
அல்லது வழி ொட்டல் ள் ஆ ியவற்றுக்கு அதமவொ  கெயலொற்ைப்படுகமனவும்; 

 

5.7 eZ  Cash   வொடிக்த யொேரினொல்  eZ  Cash    ணக்க ொன்று ளமொெடியொ  பதிவு 
கெய்யப்படலொ ொகதன்பளதொடு, சகாடுப்பனவு சசறவ வழங்குனர் eZ  Cash   

வொடிக்த யொேரினொல் எவளைனும் ஆள் ஒருவைொ  அல்லது பிை ெட்டபூர்வ 
வொடிக்த யொேர் ஒருவைொ  ஆள் மொைொட்டம் கெய்யப்படின் இந்த ளமொெடியொன 
கெயற்பொடு  ொைணமொ  எழக்கூடிய கபொறுப்புக் ள் ெம்பந்தமொ  இந்த eZ  Cash   

வொடிக்த யொேரினொல் தனியொ  கபொறுப்புச் கெொல்லுதல் ளவண்டும். eZ  Cash   ளெதவதய 
முதைக்ள டொன விதத்தில உபளயொ ப்படுத்துதல் eZ  Cash   ளெதவதய உடனடியொ  
முடிவுக்குக் க ொண்டு வருவதற்கு / இதடநிறுத்துவதற்கு அத்துடன் இதயபுள்ே 
அதி ொரி ளுக்கு இதுபற்ைி அைிவிப்பதற்கு ஏதுவொய் அதமயுகமனவும்; 

 

5.8 இதயபுள்ே ெ ல ெட்டங் ேின்,  ஒழுங்கு விதி ேின்  ீழ் eZ  Cash   வொடிக்த யொேரினொல்  
eZ  Cash  ளெதவதய ஏளதனும் ெட்டவிளைொதமொன கெயற்பொகடொன்றுக் ொ  
உபளயொ ப்படுத்தக்கூடொகதனவும்; 

 

5.9 eZ  Cash   வொடிக்த யொேரினொல் அவருக்குரிய அதி ொைம் கபற்ை நொேொந்த க ொடுக் ல் 
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வொங் ல் எல்தலக்குள் ஏளதனும் கதொத கயொன்தை eZ  Cash     ணக்க ொன்ைில் தவப்புச் 
கெய்வதற்கு (Top-up ) கெய்வதற்கு அல்லது பயன்படுத்துவதற்கு முடியும்.  டயகலொக் 
நிறுவனத்தினொல் இலங்த  மத்திய வங் ியின் அங் ீ ொைத்திற்கும் ஒழுங்கு 
விதி ளுக்கும் உட்பட்டு, எவ்வித அைிவித்தலுமின்ைி eZ  Cash    ணக் ின் எல்தலதய 
திருத்தலொகமனவும்; 

 

5.10 MSISDN இலக் த்தின் மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிைத்திளய  அதடயொே 
இலக் த்திற்குரிய  eZ  Cash   க ொடுக் ல் வொங் ல் கதொடர்பிலொன ெ ல அைிக்த  ளும் 
இதனொல்  ட்டுப்படுவளதொடு, eZ Cash  வொடிக்த யொேரின் பதிவு கதொடர்பிலொன இறுதி 
ெொட்ெிகயொன்ைொகுகமனவும்; 

 

5.11  eZ  Cash   வொடிக்த யொேர் ெ ல  eZ  Cash   க ொடுக் ல் வொங் ல் கதொடர்பிலும் தமது  eZ  

Cash    ணக்கு கதொடர்பிலொன அைிக்த  தே தவத்துக் க ொள்வது கதொடர்பிலும் 
கபொறுப்புச் கெொல்லுதல் ளவண்டும்.  

 

5.12 இலங்த  மத்திய வங் ி அத்துடன்/அல்லது ளவறு ஏளதனும் ஒழுங்குறுத்துத  அல்லது 
அைெொங்  அதி ொைபடீங் ேினொல் திட்டவட்டமொ  குைிப்பிடப்பட்டுள்ே அத்தத ய பிை 
இதயபுள்ே நியதி ள், நிபந்ததன ள், விதி ள், ஒழுங்கு விதி ள் ஆ ியவற்றுக்கு   eZ  

Cash   ளெதவ பயன்படுத்துத  உட்படும் எனவும்; 

 

 

5.13 டயகலொக் நிறுவனத்தின் எழுத்துமூல அனுமதியின்ைி  eZ  Cash   ளெதவதய ளவறு 
எவளைனும் மூன்ைொம் தைப்பிற்கு ெொட்டுவதற்கு அல்லது மொற்றுவதற்கு 
இயலொகதன்பளதொடு,  eZ  Cash   வொடிக்த யொேரினொல் மொத்திைம் உபளயொ ப்படுத்துதல் 
ளவண்டும். டயகலொக் நிறுவனத்தின் எழுத்துமூல அனுமதியின்ைி  eZ  Cash   

வொடிக்த யொேரினொல் eZ  Cash   ளெதவதய ளவறு எவளைனும் மூன்ைொந்  தைப்பிற்கு 
ெொட்டுவதன் அல்லது மொற்றுவதன்  ொைணமொ  எழும் ஏளதனும் (ளநைடியொன அல்லது 
மதைமு மொன) கெலவு ள், நட்டங் ள், ளெதங் ள் அல்லது வருமொன இழப்பு ள்,  இலொப 
இழப்பு ள் அல்லது ளவறு ஏளதனும் விதத்திலொன பிை இதடளநர்விதேவொன 
நட்டங் ள் ெம்பந்தமொ  சகாடுப்பனவு சசறவ  வழங்குனரால் கபொறுப்புச் 
கெொல்லமொட்டொகதனவும்; 

 

5.14 eZ  Cash   வொடிக்த யொேரினொல் eZ  Cash    ணக்த  அத்துடன்/அல்லது eZ  Cash   ளெதவதய 
ஏளதனும் விதத்திலொன பணிகயொன்றுக் ொ  ஏளதனும் பிதணயகமொன்ைொ  தவப்பதற்கு 
அல்லது பொவிப்பதற்கு முடியொது.  

 

சகாடுப்பனவு சசறவ வழங்குனரின் எழுத்துமூல அங் ீ ொைமின்ைி eZ  Cash   

வொடிக்த யொேரினொல் eZ  Cash    ளெதவதய பிதணயமொ  பயன்படுத்துவதன்  ொைணமொ  
எழும் ஏளதனும் (ளநைடியொன அல்லது மதைமு மொன) கெலவு, நட்டம் அல்லது 
ளெதங் ள் அல்லது வருமொன இழப்பு ள் அல்லது இலொப  இழப்பு ள் அல்லது ளவறு 
ஏளதனும் விதத்திலொன பிை இதடளநர் விதேவொன நட்டங் ள் ெம்பந்தமொ  
கபொறுப்ளபற்  மொட்டொகதனவும்; 

 

 

5.15  க ொடுக் ல் வொங் லின் கபறுமதி, கபறுபவரின் த வல் அடங் லொ  இருப்பினும் இதவ 
மொத்திைம் வதையறுக் ப்படொத ெ ல eZ  Cash   க ொடுக் ல் வொங் ல் கதொடர்பில் 
பரிெீலதன கெய்யும், உண்தமயொனகதன உறுதிப்படுத்திக் க ொள்ளும் கபொறுப்பு  eZ  Cash   

வொடிக்த யொேருதடயதொதல் ளவண்டும்.  eZ  Cash   வொடிக்த யொேரின்  வனக் 
குதைவினொல் ஏற்படும் பிதழயொன பதிவு தே நீக்குமொறு கெய்யப்படும் ள ொரிக்த  ள் 
சகாடுப்பனவு சசறவ வழங்குனரினால் கபொறுப்ளபற் ப்பட மொட்டொகதனவும்; 

 

5.16 முழுதமயற்ை அல்லது குதைபொடுடன் கூடிய தைவு ள் அல்லது சகாடுப்பனவு சசறவ 
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வழங்குனரினால்   ிதடத்ததொ   ருத முடியொத த வல் ள் அல்லது தைவு ள் அல்லது 
ளவறு ஐயப்பொடுதடய த வல் ள் அல்லது கெய்தி  ிதடக் ப்கபற்ைவுடன் eZ  Cash   

வொடிக்த யொேரினொல் அது பற்ைி சகாடுப்பனவு சசறவ வழங்குனருக்கு  

அைிவிக் ப்படுதல்ளவண்டும். eZ  Cash   வொடிக்த யொேரினொல் அத்தத ய தைவு ள் 
அல்லது த வல் தே தனது கெல்லிடத் கதொதலளபெியிலிருந்து அழித்து 
நீக் லொகமனவும்; 

 

 

 

5.17  உண்தமகயன உறுதிப்படுத்திக் க ொள்ளும், ளவறு ஏளதனும் ெட்டப்பணி ெொர்பில் eZ  Cash   

வொடிக்த யொேரின் கபயர், MSISDN  இலக் ம் அத்துடன் அத்தத ய பிை தனிப்பட்ட 
த வல் ள் சகாடுப்பனவு சசறவ வழங்குனரினால் ளவறு எவளைனும் மூன்ைொம் 
தைப்பினருக்கு வழங் லொகமனவும்; 

 

  eZ  Cash   வொடிக்த யொேர் இத்தொல் இணங் ியுள்ேொகைன்பதுமொகும். 

 

6. கைாரிக்கை கைவிடல் 
 

6.1 ெட்டத்தினொல் அங் ீ ொைம் வழங் ப்பட்ட முழுதமயொ  கவேிப்படுத்திய அல்லது அதன் 
உட் ிதடயொன ஏளதனும் பிைதிநிதித்துவமின்ைி "அவ்வொளை" என்னும் அடிப்பதடயில்  eZ  

Cash   ளெதவ வழங் ப்படும். eZ  Cash   வொடிக்த யொேரினொல்  eZ  Cash   ளெதவதய 
பயன்படுத்தும் அவதொனத்ததத் தொளம வ ித்தல் ளவண்டும்; 

 

6.2 டயகலொக் நிறுவனத்தின் ஏளதனும் ளவண்டுகமன்ை  வனமின்தம மூலம் அல்லது 
 ொைணமொ  eZ  Cash   ளெதவதய வழங்குதல், பயன்படுத்துதல், நீக்குதல் அத்துடன்/அல்லது 
முடிவுக்குக் க ொண்டுவருதல்  ொைணமொ  அல்லது இதன் மூலம்  eZ  Cash   

வொடிக்த யொேருக்கு அத்துடன் / அல்லது மூன்ைொம் (03) தைப்கபொன்றுக்கு ஏற் ளவண்டி 
ளநரிடும் ஏளதனும் இழப்பு ள், ளெதங் ள்,  ஆகுகெலவு ள், கெலவு ள் ெம்பந்தமொ  
சகாடுப்பனவு சசறவ வழங்குனர் அத்தத ய எவளைனும் ஆகேொருவருக்கு கபொறுப்புச் 
கெொல்வதற்கு அல்லது கபொறுப்ளபற்பதற்கு  ட்டுப்படொதிருத்தல் ளவண்டும்; 

 

 

6.3 சூழ்நிதல ள் இந்த நியதி ள், நிபந்ததன ளுக்கு உரியதொ ின்ைனவொ அவ்வொறு 
உரியதொ ொமல் இருக் ின்ைனவொ என்பததக்  வனத்திற் க ொள்ேொது ஏளதனும் மூன்ைொந் 
தைப்கபொன்று, ஆகேொருவர் அல்லது நிறுவனகமொன்று eZ  Cash   ளெதவதய  
நிைொ ரித்ததம அல்லது ஏற்றுக்க ொள்ேொதம அல்லது eZ  Cash   ளெதவதய 
மட்டுப்படுத்தியதம அல்லது இைத்துச் கெய்ததம அல்லது அத்தத ய பிை சூழ்நிதல ள் 
அடங் லொ  இருப்பினும் இவற்றுக்கு மொத்திைம் வதையறுக் ப்படொத ஏளதனும் 
சூழ்நிதல ேின் மீது eZ  Cash   வொடிக்த யொேருக்கு ஏற்  ளவண்டி ளநரிடு ின்ை ஏளதனும் 
நட்டங் ள், ளெதங் ள் ெம்பந்தமொ  எத்தத ய  ொைணத்தின் மீதும் சகாடுப்பனவு சசறவ 

வழங்குனரால் கபொறுப்புச் கெொல்லமொட்டொது; 

 

 

 

6.4 eZ  Cash   வொடிக்த யொேரினொல் தமது பிைத்திளய  அதடயொே இலக் த்துடன் 
அனுப்பப்படும் உறுதிப்படுத்துத யின் மீது கெயலொற்றுதல் ெம்பந்தமொ  சகாடுப்பனவு 

சசறவ வழங்குனர் கபொறுப்புச் கெொல்லமொட்டொது. இந்த உறுதிப்படுத்துத  கதொடர்பிலொன 
ஏளதனும் பிதழ, ளமொெடி, ளமொெடியொன நடவடிக்த ,  வனக்குதைவு, கதேிவின்தம 
அல்லது தவைொ க் புரிந்து க ொள்ேல் எதுவொ விருந்தொலும் அததனக்  வனத்திற் 
க ொள்ேொது இந்த உறுதிப்படுத்துத  சகாடுப்பனவு சசறவ வழங்குனருக்கு 

 ிதடக் ப்பட்டவிடத்து அது இைத்துச் கெய்யப்பட முடியொததும்  eZ Cash   

வொடிக்த யொேரின் பொல்  ட்டுப்பட்டதுமொதல் ளவண்டும். 
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7. ைைக்குக் கூற்று 
  

7.1 USSD  ணனி முதையின் ஊடொ  சுருக்   ணக்குக் கூற்கைொன்தைப் கபற்றுக் க ொள்ளும் 
வொய்ப்பு  eZ  Cash   வொடிக்த யொேருக்கு உரியதொகும். eZ  Cash   வொடிக்த யொேரினொல் 
ள ொரிக்த  விடுக் ப்பட்டவிடத்து, இந்தக் ள ொரிக்த  விடுக் ப்பட்ட தி தியிலிருந்து 
மூன்று (03) மொதங் தேக் க ொண்ட உச்ெ  ொலப்பகுதிகயொன்றுக்கு விரிவொன  ணக்குக் 
கூற்கைொன்று அத்தத ய  ட்டணகமொன்ைின் மீது வழங் ப்படும். 

 

8. சட்டமும்  பிைக்குைகளத்  தரீ்த்தலும் 
 

8.1 இந்த நியதி ளும் நிபந்ததன ளும் இலங்த யிலுள்ே ெட்டங் ேினொல் 
 ட்டுப்படுத்தப்படல் ளவண்டுகமன்பளதொடு, அதற் தமவொ  அச்ெட்டங் ேினொல் கபொருள் 
க ொள்ேப்படவும்  ளவண்டும். இந்த நியதி ள், நிபந்ததன ள் கதொடர்பிலொன ெ ல 
ளநொக் ங் ளுக் ொ வும் இலங்த  நீதிமன்ைங் ேின் விலக் ேிக் ப்படொத 
நியொயொதிக் த்திற்குள்  eZ  Cash  வொடிக்த யொேர்   இத்தொல் அழிக்  முடியொதவொறும் 
நிபந்ததனயற்றும் அதத ஏற் ின்ைொர். டயகலொக் நிறுவனத்தினொல் eZ  Cash   

வொடிக்த யொருக்கு எதிைொ  பிை எந்த நீதிமன்ைத்தில் அல்லது தகுதிவொய்ந்த 
நியொயொதிக் த்திற்குள் எந்த நடவடிக்த  தேயும் க ொண்டுவருவதற்கு   அல்லது 
ஆைம்பிப்பதற் ொன  டயகலொக் நிறுவனத்தின் உரிதமதய இந்த வொெ த்தில்   
உள்ேடக் ப்பட்டுள்ே விடயத்தினொலும் மட்டுப்படுத்த முடியொது. 

 

8.2 இந்த நியதி ள் நிபந்ததன ள் பிை கமொழி ளுக்கு கமொழிகபயர்க் ப்படலொகமன்பளதொடு, 

இதன்மூலம் எழக்கூடிய ஏளதனும் ஒவ்வொதம அல்லது கதேிவின்தம இருக்குமொயின் , 

அத்தத ய ஏளதனும் கமொழி வொெ த்ததவிட ஆங் ில கமொழி வொெ மொனது 
ளமளலொங் ியிருத்தல் ளவண்டும். 

 

8.3 eZ  Cash   க ொடுக் ல் வொங் ல் கெய்யப்பட்ட தி தியிலிருந்து அத்துடன்/அல்லது 
 ட்டணம், பிை அைவடீு ள் அத்துடன் வரி eZ  Cash    ணக் ின்  மீது அைவிடப்பட்ட 
தி தியிலிருந்து ஒரு மொத  ொலப்பகுதிக்குள் இந்த க ொடுக் ல் வொங் ல் அல்லது 
அத்தத ய  ட்டணம், பிை அைவடீு ள் அத்துடன் வரி ெம்பந்தமொ  eZ  Cash   

வொடிக்த யொேரினொல் பிணக்கு கெய்யப்படலொம். 

 

 

8.4 அத்தத ய எல்லொ பிணக்கு ளும் தீர்த்துக் க ொள்வதற்கு அல்லது ஈடு கெய்து 
க ொள்வதற்கு சகாடுப்பனவு சசறவ வழங்குனரால் ெ ல முயற்ெி ளும் எடுக் ப்பட 
ளவண்டுகமன்பளதொடு, அத்தத ய பிணக்கு ள் ெம்பந்தமொ  டயகலொக் நிறுவனத்தின் 
தீர்மொனம் இறுதியொனதும் முடிவொனதுகமன eZ  Cash   வொடிக்த யொேர் இத்தொல் 
உடன்படுதல் ளவண்டும். 

 

8.5 இதில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ே eZ  Cash   க ொடுக் ல் வொங் ல் ளும் டயகலொக் 
நிறுவனத்தினொல் நடொத்திச்கெல்லப்படு ின்ை ெம்பவ குைிப்பு ஏடொனது , ஏளதனும் 
விதத்திலொன பிணக்க ொன்று கதொடர்பில் ஏற்றுக்க ொள்ேப்படக்கூடிய மூலமொ  
 ணிக் ப்படுவளதொடு, ஏளதனும் பிணக்கு தே தீர்க்த யில் இந்த ெம்பவ குைிப்பு  
ஏட்டிலிருந்து கபற்றுக்க ொள்ேப்படும் த வல் ள் இறுதியொனதும் முடிவொனதுமொதல் 
ளவண்டும். 
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9. ைட்டைங்ைளும்  அைவடீுைளும் 
 

 

9.1 eZ  Cash   வொடிக்த யொேரினொல் eZ  Cash   ளெதவ ளுக் ொ  நதடமுதையிலுள்ே 
 ட்டணமும் ஒவ்கவொரு eZ  Cash   க ொடுக் ல் வொங் ல் ளுக்குமொன  eZ  Cash   க ொடுக் ல் 
வொங் ல்   ட்டணங் ளும் கெலுத்தப்படல் ளவண்டும். இதயபுள்ே  ட்டணங் ளும் 
அைவடீு ளும் சகாடுப்பனவு சசறவ வழங்குனரால்  ொலத்துக்குக்  ொலம் 
பிை டனப்படுத்தப்படும்   ட்டண அேவு ேின் அடிப்பதடயொய் அதமதல் ளவண்டும். eZ  

Cash   வொடிக்த யொேருக்கு  அைிவித்து  அல்லது அவ்வொறு அைிவிக் ொது  ட்டணங் ள் 
மற்றும் அைவடீு ள் ஏளதனும் ெந்தர்ப்பத்தில்  மொற்றுவதற்கு அல்லது திருத்துவதற்கு 
உள்ே உரிதம  டயகலொக் நிறுவனம் தம்மிடம் முடக் ி தவத்துக் க ொள்ளும். புதிய 
 ட்டணங் ள் பற்ைி அைிந்து க ொள்வதற்கு இதணயத் தேத்திற்குள் நுதழயவும். 

 

9.2 eZ  Cash   வர்த்த  நிதலயங் ேின் மூலம் கெய்யப்படும் eZ  Cash   க ொடுக் ல் 
வொங் ல் ளுக் ொன  ட்டணங் தேயும் சகாடுப்பனவு சசறவ வழங்குனரால் 

 ொலத்துக்குக்  ொலம் விதிக் ப்படும் ளவறு ஏளதனும்  ட்டணங் தேயும் கெலுத்துவது  
eZ  Cash   வொடிக்த யொேரின் கபொறுப்பொகும். 

 

10. eZ  Cash   பைாடுக்ைல்  வாங்ைல்  வகரமுகைைள் 
 

10.1 டயகலொக் நிறுவனத்தினொல் இலங்த  மத்திய வங் ியின் அங் ீ ொைத்தின் மீது  
 ொலத்துக்குக்  ொலம் eZ  Cash   க ொடுக் ல் வொங் ல் வதைமுதை (வதைமுதை ள்) 

விதித்துதைக் ப்படலொம். 

 

10.2. eZ  Cash   வொடிக்த யொேரினொல் இந்த வதைமுதை தே விஞ்சுவதற்கு டயகலொக் 
நிறுவனத்தின் முன் அங் ீ ொைம் கபற்ைிருந்தொகலொழிய, குைிப்பிடப்பட்டுள்ே உரிய 
வதைமுதை (வதைமுதை ள்) விஞ்ெப்படலொ ொது. 

 

11. கமாசடியான  பாவகன அல்ைது ைாைாமற்கபான/    ைளவாடப்பட்ட   உபைரைங்ைள் 
 

11.1 eZ  Cash  ளெதவ எல்லொச் ெந்தர்ப்பங் ேிலும் டயகலொக் நிறுவனத்தின் 
கெொத்தொகுகமனவும் அவ்வொறு  கெொத்கதொன்ைொ  இருக்குகமனவும் eZ  Cash   

வொடிக்த யொேரினொல் ஏற்றுக் க ொள்ேப்பட ளவண்டுகமன்பளதொடு: 

 

11.1.1 eZ  Cash   ளெதவ ள் ளபணப்படும் ளபொதும் பயன்படுத்தப்படும் ளபொதும் மி க் 
 வனமொ வும் ஊக் த்துடனும் கெயலொற்ைப்படல் ளவண்டும். 

 

11.1.2 eZ  Cash   ளெதவக்குத் ளததவயற்ை ததலயடீு தே கெய்யக்கூடொகதன்பளதொடு, 

ளவறு எவருக்கும் இதில் ததலயிடுவதற்கும் இடமேிக் ொதிருத்தல் ளவண்டும். 

 

11.2 eZ  Cash   வொடிக்த யொேரின் கெல்லிடத் கதொதலளபெி  ொணொமற் ளபொதல், ளமொெடியொன 
கெயல், ஐயப்பொடுதடய ளமொெடியொன கெயல், ளநர்தமயற்ை கெயல்,  ேவொடப்படல் 
அல்லது eZ  Cash    ணக்கு ெட்டவிளைொதமொ  உபளயொ ப்படுத்தல் என்பன கதொடர்பில் eZ  

Cash   வொடிக்த யொேரினொல் உடனடியொ  சகாடுப்பனவு சசறவ வழங்குனரின் நு ர்ளவொர் 
ளெதவக்கும் கபொலிெிற்கும் அைிவித்தல் ளவண்டும். eZ  Cash   ளெதவ இதணப்தப 
இதடநிறுத்துவதற்கு ளமற்குைிப்பிட்டவொறு eZ  Cash   வொடிக்த யொேரிடமிருந்து 
அைிவித்தகலொன்று  ிதடக் ப்கபறும் வதை,  கெல்லிடத் கதொதலளபெி  ொணொமற் 
ளபொதல் /  ேவொடப்படல் அல்லது eZ  Cash   ளெதவயின் ளமொெடியொன பொவதன 
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ஆ ியவற்றுக்குரிய ெ ல  ட்டணங் ளுக்கும் eZ  Cash   வொடிக்த யொேர் ஆட்படுதல் 
ளவண்டும். 

 

 

11.3  ொணொமற் ளபொன அல்லது  ேவொடப்பட்ட ெிம்  ொட்தட மீே வழங்குவதற்கு 
சகாடுப்பனவு சசறவ வழங்குனரால் தீர்மொனிக் ப்படு ின்ைவொறு ளமலதி க் 
 ட்டணகமொன்றுக்கு உட்படும். 

 

11.4 ளமல் எது எவ்வொறு குைிப்பிடப்பட்டிருந்தொலும் eZ Cash ளெதவதய ளமொெடியொ  
உபளயொ ப்படுத்தப்பட்டுள்ேகதன,  ேவொடப்பட்டுள்ேகதன அல்லது ளததவயற்ை 
ததலயடீு ளமற்க ொள்ேப்பட்டுள்ேகதன ஐயப்பொடு இருப்பின் அல்லது eZ  Cash   ளெதவ 
பொவதனயொனது வத முதைக்கு பங் ம் விதேவிக்கும் என சகாடுப்பனவு சசறவ 

வழங்குனர் தீர்மொனிக்குமொயின் க ொடுப்பனவு தேச் கெய்வதற் ொ  eZ Cash ளெதவதய 
பயன்படுத்துவதத சகாடுப்பனவு சசறவ வழங்குனரால் நிைொ ரிக் லொகமன்பளதொடு, இதன் 
விதேவொ  eZ  Cash   வொடிக்த யொேருக்கு ஏற்  ளவண்டி ளநரிடு ின்ை ஏளதனும்  நட்டம், 

கெலவு அல்லது இழப்பு ெம்பந்தமொ  சகாடுப்பனவு சசறவ வழங்குனர்  கபொறுப்பு 
கெொல்ல ளவண்டியதில்தல.   

 

 

12. முடிவுறுத்துதலும்  இகடநிறுத்துதலும் 
  

12.1 சகாடுப்பனவு சசறவ வழங்குனரால்தனது தற்றுணிபின் ளபரில், இது கதொடர்பில் eZ  Cash 

வொடிக்த யொேருக்கு அைிவிப்பதன் மூலம் eZ  Cash ளெதவதய பயன்படுத்துவதத 
உடனடியொ  முடிவுக்குக் க ொண்டுவருவதற்கு இதட நிறுத்துவதற்கு அல்லது  eZ  Cash   

ளெதவயின் நடவடிக்த  முதை கெயற்பொட்டு முதை ஆ ியவற்தை மொற்றுவது 
ெம்பந்தமொ  eZ  Cash  வொடிக்த யொேரின்பொல் நிபந்ததன தே அல்லது வதையதை தே 
விதிக் லொம்.  

 

12.2 பிரிவு 12.1 ஐ  வனத்திற் க ொள்ேொது தமது தற்றுணிபின் ளபரில் அத்தத ய ஏளதனும் 
ெந்தர்ப்பகமொன்ைில் eZ  Cash   வொடிக்த யொேரினொல் eZ  Cash   ளெதவயின் பொவதனதய 
பின்வரும் சூழ்நிதல ேில் இருப்பினும் இதற்குள் வதையறுக் ப்படொத ளவறு ஏளதனும் 
விடயகமொன்ைின் மீது உடனடியொ  இதடநிறுத்தும் /முடிவுக்குக் க ொண்டுவரும் 
உரிதம சகாடுப்பனவு சசறவ வழங்குனர்தன்னிடம் முடக் ி தவத்துக் க ொள்ளும். 

 

 

12.2.1 டயகலொக் நிறுவனத்தின்  ருத்திற் தமய eZ  Cash   வொடிக்த யொேர் வஞ்ெ மொன, 

ளமொெடியொன, ெட்டவிளைொதமொன அத்துடன் / அல்லது குற்ைச் கெயகலொன்ைில் 
அல்லது பிைழ்கூற்கைொன்ைில் ஈடுபட்டிருத்தல்; 

 

 

12.2.2 eZ  Cash   வொடிக்த யொேரினொல் நியதி ள் மற்றும் நிபந்ததன ேின் ஏற்பொடு ள் 
எவற்தைளயனும் மீறுதல் அல்லது சகாடுப்பனவு சசறவ வழங்குனரிற்கு பங் ம் 
விதேவிக் க்கூடிய கெயற்பொகடொன்ைில் ஈடுபட்டிருத்தல்; 

 

 

12.2.3 ஏளதனும் தைப்கபொன்ைொல்,  ஒழுங்குறுத்துத  நிறுவனகமொன்ைினொல் அல்லது 
அைெொங்  நிறுவனகமொன்ைினொல் விதித்துதைக் ப்பட்ட ஏளதனும் ெட்டங் ள், 

நியதிச் ெட்டங் ள்,  துதணச் ெட்டங் ள், விதி ள் அத்துடன்/அல்லது ஒழுங்கு 
விதி ள் எவற்தையும் eZ  Cash   வொடிக்த யொேர் மீைியிருத்தல்; 

 

12.2.4 eZ  Cash   வொடிக்த யொேரினொல் eZ  Cash   ளெதவக் ொன ள ொரிக்த தயச் கெய்யும் 
ளபொது கபொய்யொன ஆவணங் தே ெமர்ப்பித்திருத்தல் அல்லது உண்தமயற்ை 
த வல் தே பிை டனப்படுத்தியிருத்தல்; 
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12.2.5 eZ  Cash   வொடிக்த யொேர் தீங் ொன அல்லது தீய  ருத்துடன் கெயற்பட்டிருத்தல்; 

அத்துடன்/ அல்லது; 

 

 

12.2.6 eZ  Cash   வொடிக்த யொேரின் கெயற்பொடு ள் சகாடுப்பனவு சசறவ வழங்குனரின் 

உரிதம ளுக்கு ள டு விதேவிக்குகமன சகாடுப்பனவு சசறவ வழங்குனரால் 

 ருதப்படுதல். 

 

 

12.3 கெல்லிடத் கதொதலளபெிச் ளெதவ ளுக் ொன டயகலொக் நிறுவனத்துடனொன 
உடன்படிக்த  முடிவுக்குக் க ொண்டு வைப்பட்டவிடத்து eZ  Cash   ளெதவ சுயமொ  
முடிவுறும். 

 

12.4 eZ  Cash   வொடிக்த யொேரினொல் தனது MSISDN கெல்லிடத் கதொதலளபெி இலக் த்தத 
அல்லது பதிவு கெய்யப்பட்ட கபயதை மொற்ைினொல் eZ  Cash வொடிக்த யொேரினொல் இந்த 
நியதி ள் மற்றும் நிபந்ததன ேின்  மீளத மீண்டும் பதிவு கெய்து க ொள்ேல் ளவண்டும். 

 

12.5 eZ  Cash   வொடிக்த யொேரினொல் சகாடுப்பனவு சசறவ வழங்குனரின்  ிதே ேின் ஊடொ  
முதைப்படி ெமர்ப்பிக் ப்படும் eZ  Cash    ணக்த  முடிவுக்குக் க ொண்டுவருவது பற்ைி 
பூர்வொங்  எழுத்து மூல அைிவித்தகலொன்தை சகாடுப்பனவு சசறவ வழங்குனரிற்கு 

வழங்குவதன் மூலம் ஏளதனும் ெந்தர்ப்பகமொன்ைில் eZ  Cash   ளெதவதய முடிவுக்குக் 
க ொண்டு வைலொம். அத்தத ய எழுத்துமூல ள ொரிக்த   ிதடத்ததன் பின்னர் 
சகாடுப்பனவு சசறவ வழங்குனரால்  ணக் ின் மீதியொயுள்ே நிலுதவதய மூன்று (03) 

நொட் ளுக்குள் மீண்டும் வழங்குதல் ளவண்டும்.  

 

12.6 eZ  Cash   ளெதவ முடிவுற்ைதன் பின்னர் அல்லது  ொலம் முடிவதடந்ததன் பின்னர் eZ  

Cash   வொடிக்த யொேரினொல் eZ  Cash    ணக்த  மூடொமல் இருந்தொல், இது கதொடர்பில் 
ளமலதி  அைிவிப்கபொன்தைச் கெய்து அல்லது அவ்வொறு அைிவிப்கபொன்தைச் 
கெய்யொமல் eZ  Cash   வொடிக்த யொேரின் eZ  Cash    ணக்த  இதட நிறுத்துவதற்கு 
அல்லது முடிவுக்குக் க ொண்டு வருவதற் ொன உரிதமதய சகாடுப்பனவு சசறவ 

வழங்குனர் தன்னிடம் முடக் ி தவத்துக் க ொள்ளும். 

 

13. முடிவுறுத்தியதன் / இகடநிறுத்தியதன் விகளவு 
 

13.1 eZ  Cash  ளெதவ முடிவுற்ைதன் பின்னர் அல்லது  ொலம் முடிவதடந்ததன் பின்னர் eZ  Cash   

 ணக் ில்  ொணப்படும் நிலுதவயொ  உள்ே மீதித் கதொத தய சகாடுப்பனவு சசறவ 

வழங்குனரால்  நிர்ணயிக் ப்படும் நிருவொ க்  ட்டணம் மற்றும்  அைவடீு தே  
 ழித்துக் க ொண்டதன் பின்னர் மீேச் கெலுத்தப்படல் ளவண்டும். 

 

13.2 சகாடுப்பனவு சசறவ வழங்குனரால் 12  ஆம் பிரிவின் பிை ொைம் eZ  Cash  ளெதவதய 
அல்லது அதன் ஏளதனும் ஒரு பகுதிதய முடிவுக்குக் க ொண்டு வந்தொல் அல்லது 
இதடநிறுத்தப்பட்டொல் ஏற்புதடயவொறு இதயபுள்ே அதி ொரி ேின் இதெவொக் த்ததப் 
கபற்றுக் க ொண்டதன் பின்னைன்ைி அல்லது அவ்வொறு கபறும் வதை eZ  Cash   ணக் ில் 
மீதியொய் உள்ே கதொத தய மீே கெலுத்துவதற்கு அல்லது மீே த யேிப்பதற்கு 
சகாடுப்பனவு சசறவ வழங்குனர்   ட்டுப்படமொட்டொகதன eZ  Cash  வொடிக்த யொேர் ளமலும் 
உடன்படல் ளவண்டும். 

 

13.3 eZ  Cash   ளெதவ இதடநிறுத்தப்பட்டதன் பின்னர் இதணப்தப மீே ஏற்படுத்தும் 
 ட்ணகமொன்றுக்கும் சகாடுப்பனவு சசறவ வழங்குனரிற்கு  ிதடக் ப்கபை ளவண்டிய 
ெ ல நிலுதவத் கதொத  ளுக்கும் அத்துடன் /அல்லது  eZ  Cash    ணக்த  மீே 
நிறுவுவதற் ொ  சகாடுப்பனவு சசறவ வழங்குனரால் விதித்துதைக் ப்படக்கூடிய ளவறு 
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ஏளதனும் கதொத கயொன்றும் கெலுத்தப்படுவதற்கு உட்பட்டு, சகாடுப்பனவு சசறவ 

வழங்குனரால் தனது தற்றுணிபின் ளபரில்  eZ  Cash   ளெதவதய மீே ஏற்படுத்தலொம். 

 

 

 

13.4 இந்த நியதி ள் மற்றும் நிபந்ததன ேின்  ீழ் அல்லது ெட்டத்தினொல் சகாடுப்பனவு 

சசறவ வழங்குனரிற்கு  கெொந்தமொன ளவறு ஏளதனும் உரிதமகயொன்றுக்கு,  

பரி ொைகமொன்றுக்கு இந்த 13 ஆம் பிரிவிலுள்ே ஏற்பொடு ள் எவ்வித பொதிப்தபயும் 
ஏற்படுத்தமொட்டொது. 

 

14. நியதிைள் மற்றும் நிபந்தகனைகளத் திருத்துதலும் மீள் நிகைப்படுத்துதலும் 
 

14.1 பிரிவு 14.2 க்கு உட்பட்டும் ளவறு விதத்தில் கவேிப்பதடயொ  
குைிப்பிடப்பட்டிருந்தொலுகமொழிய,  டயகலொக் நிறுவனத்தினொல் கபொருத்தமொனகதனக் 
 ருதப்படு ின்ைவொறு, இது கதொடர்பில் எவ்வித அைிவித்தலுமின்ைி இந்த நியதி ள் 
மற்றும் நிபந்ததன ள் எவற்தையும்  ொலத்திற்குக்  ொலம் மீேொய்வு கெய்வதற்கு, 

திருத்துவதற்கு, ளெர்ப்பதற்கு அல்லது மொற்றுவதற்கு உள்ே உரிதமதய சகாடுப்பனவு 

சசறவ வழங்குனர் தன்னிடம் தங்  தவத்துக் க ொள்வளதொடு, இந்த நியதி ள் மற்றும் 
நிபந்ததன தே திருத்துவதற்கு, ளெர்ப்பதற்கு அல்லது மொற்றுவதற்கு   eZ  Cash  

வொடிக்த யொேர்  ட்டுப்படுதல் ளவண்டும். 

 

14.2 இந்த நியதி ள் மற்றும் நிபந்ததன ேின்  ீழ் கெொல்லப்பட்ட நியதி ள் மற்றும் 
நிபந்ததன ள் திருத்துவது கதொடர்பிலொன ஏளதனும் அைிவித்தல் ள் ெிங் ேம், தமிழ், 

ஆங் ிலம் ஆ ிய மும்கமொழி ேிலும் கபொருத்தமொன கதொடர்பொடல் ஊட கமொன்ைின்  
மூலம் eZ  Cash  வொடிக்த யொேருக்கு த யேிக் லொம். 

 

15. பபாறுப்புக்ைளின்  வகரமுகையும் நட்கடாத்தரவாதமும் 
 

15.1 ெட்டத்தினொல் அனுமதி  ிதடக் ப்கபற்றுள்ே முழு அேவுக்கும் இந்த 
உடன்படிக்த யின் பிை எந்த ஏற்பொடு தேயும்  ருத்திற் க ொள்ேொது இந்த 
உடன்படிக்த யின் மூலம் எழும் ெ ல கபொறுப்புக் ளும் டயகலொக் நிறுவனத்தினொல் 
தவிர்க் ப்படும். 

  

15.2 eZ  Cash  வொடிக்த யொேரினொல் eZ  Cash  ளெதவதய உபளயொ ித்தல் அல்லது ளவறு ஏதும் 
 ொைணகமொன்ைினொல் எழும் ஏளதனும் (ளநைடி அல்லது மதைமு )  கெலவு, நட்டம், ளெதம் 
ெம்பந்தமொ  அல்லது ஏளதனும் வருமொனம் இல்லொமற் ளபொதல், இலொபம் இல்லொமற் 
ளபொதல் அல்லது ஏளதனும் இதடளநர் விதேவொன நட்டங் ள் ெம்பந்தமொ  
சகாடுப்பனவு சசறவ வழங்குனர்  கபொறுப்புச் கெொல்வதற்கு ஆட்படொதிருத்தல் ளவண்டும். 

ளமல் எது குைிப்பிடப்பட்டிருந்தொலும் உடன்படிக்த க்த யின் (நியதிச் ெட்டப் 
கபொறுப்புக் தேக் முைித்தல் அல்லது த விடுதல் அடங் லொ ),  ெிவில் குற்ைங் ேின்  
 ீழ் அல்லது ளவறு விதத்தில் eZ  Cash  வொடிக்த யொேரின்பொலொன சகாடுப்பனவு சசறவ 

வழங்குனரின்  முழுதமயொன கபொறுப்பு eZ  Cash  வொடிக்த யொேரின் eZ  Cash  க ொடுக் ல் 
வொங் ல் ேின் கபொறுப்புக்கு மொத்திைம் வதையறுக் ப்படுதல் ளவண்டும். 

 

15.3 eZ  Cash  ளெதவயின் அல்லது அதன் ஏளதனும் பகுதிகயொன்ைின் மூலம் அனுப்பப்பட்ட, 

அனுப்பப்படும் அல்லது  ேஞ்ெியப்படுத்தியதன் மூலம் எழும் ஏளதனும் ளமொெடி 
 வதலயனீம், வதைதூறு, மீறுத ,  அந்தைங் த் தன்தம,  ஆக் வுரிதமத் ததலயடீு, 

ஆக் வுரிதம,  முைிவு,   நம்பிக்த  அல்லது ெிைப்புரிதம மீைல்,  ஏளதனும் ெட்டகமொன்தை 
அல்லது  ட்டதேகயொன்தை மீைல் ெம்பந்தமொன ஏளதனும் உரிதமக் ள ொரிக்த  ள் 
அத்துடன் eZ  Cash  வொடிக்த யொேரின் ஏளதனும் நடத்தத அல்லது மீறுத  அல்லது  eZ  

Cash  ளெதவயின் அல்லது அதன் ஏளதனும் பகுதிகயொன்ைின் அத்துமீைிய பொவதன 
அல்லது முதைள டொன பொவதன மூலம் எழும் ஏதனய ெ ல உரிதமக் ள ொரிக்த  ள் 
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 ொைணமொ  எழும் ஏளதனும் நட்டம், ளெதம், கபொறுப்பு அல்லது கெலவு ேிலிருந்து 
சகாடுப்பனவு சசறவ வழங்குனறர  நட்ளடொத்தைவொதமேித்து கபொறுப்பிலிருந்து 
பொது ொத்து தவப்பதற்கு  eZ  Cash  வொடிக்த யொேர் இத்தொல் உடன்படுதல் ளவண்டும். 

 

 

 

16. டயபைாக் நிறுவனத்தின் வாடிக்கையாளர் கசகவ இைக்ைங்ைள் 
 

16.1 ளமலதி த் த வல் ளுக் ொ வும் விெொைதண ளுக் ொ வும் தயவு கூர்ந்து 777 ஆம் 
இலக் ம் க ொண்ட ளெதவ இலக் த்தத அதழக் வும்.  

 

17. ைட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பாற்பட்ட நிைழ்வு 
 

17.1 இதன்  ீழொன கெொந்த கபொறுப்புக் ள் எததனயும் நிதைளவற்றுவதற்கு  ட்டுப்பொட்டுக்கு 
அப்பொற்பட்ட நி ழ்கவொன்ைின்  ொைணமொ  ததடப்பட்டதொ  ஒரு தைப்பு நம்புமொயின் 
அந்த நி ழ்வு கதொடர்பில் அத்தைப்பினொல் மற்தைய தைப்பிற்கு எழுத்து மூலம் 
அைிவிக் ப்படுதல் ளவண்டும். அவ்வொறு கெய்வதற்குத் தவறும் பட்ெத்தில், அத்தத ய 
நிதலதம ேில் தன்னிதல விேக் மொ   ட்டுப்பொட்டிற்கு அப்பொற்பட்ட நி ழ்விதன     
குைிப்பிடுவதன் மூலம் அத்தைப்பு தடுத்தல் ளவண்டும். இந்த  ட்டுப்பொட்டுக்கு 
அப்பொற்பட்ட நி ழ்வு மூன்று (03) மொதங் ளுக்குத் கதொடருமொயின் இந்த நியதி ள், 

நிபந்ததன ேின் 12.12 ஆம் வொெ த்ததக்  வனியொமல் இரு தைப்பில் எத்தைப்பும் 
மற்தைய தைப்பிற்கு அைிவித்தல் மூலம் உடனடியொ ச் கெயலுக்கு வைத்தக் தொ    eZ  

Cash  ளெதவதய முடிவுறுத்துவதற் ொன உரிதமதயக் க ொண்டிருக்கும். 

 

18. நியதிைள்,  நிபந்தகனைளின் பல்வகைகமயும் பசயல்விகளவும் 
 

18.1 ஏளதனும் இதயபுள்ே ெட்டகமொன்ைின்  ீழ் இங்கு உள்ேடக் ப்பட்டுள்ே ஏற்பொகடொன்று 
கெல்லுபடியற்ைதொக் ப்படல், ெட்டவிளைொதமொன அல்லது நதடமுதைப்படுத்தப்பட 
முடியொததொயினும், இதன் மூலம்  பிை ஏற்பொடு ேில் எந்த கெயல்விதேதவயும்  
தீங்த யும் ஏற்படுத்தக்கூடொகதன்பளதொடு இத்தத ய கெல்லுபடியற்ை, ெட்டவிளைொத, 

நதடமுதைப்படுத்த முடியொத ஏற்பொடு ள் நீக் ப்பட்டதொ க்  ருதப்படுதல் ளவண்டும். 

 

19. அைிவித்தல் 
 

19.1 ளவறு விதத்தில் விதித்துதைக் ப்பட்டிருந்தொகலொழிய சகாடுப்பனவு சசறவ 

வழங்குனரால் இதணயத் தேத்தில் அல்லது ஆ க் குதைந்தது தினெரி பிைசுைமொகும் 
ெிங் ே, தமிழ், ஆங் ில பத்திரித கயொன்ைில் பிைசுரிப்பதன் மூலம் அல்லது மின்னஞ்ெல் 
மூலம் அல்லது  முற்க ொடுப்பனவு அஞ்ெல் மூலம் அல்லது eZ  Cash வர்த்த ரின் MSISDN 

இலக் த்துக்கு எழுத்துமூல கெய்திகயொன்று அனுப்பப்படுவதன் மூலம் eZ  Cash 

வொடிக்த யொேருக்கு அைிவித்தல் ளவண்டும். 

 

19.2 அவ்வொறு வழங் ப்படும் அைிவித்தல் (அ) இதணயத்தேத்தில் பிைசுரிக் ப்பட்டொல் 
பிைசுரிக் ப்படும் ெந்தர்ப்பத்தில்; (ஆ) பத்திரித கயொன்ைில் பிைசுரிக் ப்பட்டொல் அவ்வொறு 
பிைசுரிக் ப்படும் தி தியில்;  (இ) மின்னஞ்ெல் மூலம் அனுப்பப்பட்டொல் அைிவித்தல் 
அனுப்பப்படும்  ெந்தர்ப்பத்தில்; (ஈ) முற்க ொடுப்பனவு அஞ்ெல் மூலம்  அனுப்பப்பட்டொல்,  

முற்க ொடுப்பனவு  டிதம் அனுப்பப்பட்ட தி தியன்றுக்கு அடுத்து வரும் தி தியில்;        

(உ) எழுத்துமூல அைிவித்தகலொன்ைின்  மூலம் அனுப்பப்பட்டொல் எழுத்துமூல 
அைிவித்தல் அனுப்பப்பட்ட ெந்தர்ப்பத்தில் eZ  Cash  வொடிக்த யொேருக்கு உரிய 
முதையில் த யேிக் ப்பட்டுள்ேகதனவும் eZ  Cash வொடிக்த யொேரினொல் 
கபொறுப்ளபற் ப்பட்டுள்ே கதனவும்  வனத்திற்  க ொள்தல் ளவண்டும். 
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நொன் இலங்த யகைன்பததயும் 18 ற்கும் ளமற்பட்ட வயதுதடயவகைனவும் MSISDN கெல்லிடத் 
கதொதலளபெி இலக் த்தின் பதிவு கெய்யப்பட்ட உரிதமயொேர் எனவும் 
பிை டனப்படுத்து ின்ளைன். ளமற்ளபொந்த நியதி தேயும், நிபந்ததன தேயும் வொெித்து விேங் ிக் 
க ொண்ளடன் எனவும் இந்த நியதி ள், நிபந்ததன ேின் மூலம்  ட்டுப்படுத்தப்படுவதற்கு 
உடன்படு ின்ளைன் எனவும் பிை டனப்படுத்து ின்ளைன். ெ ல  ட்டணங் தேயும் 
அைவடீு தேயும் வழங்குவதற்கு உடன்படு ின்ளைன். 

 

 

 ீளழ குைிப்பிடப்படும் தி தியிலிருந்து eZ  Cash   ணக்க ொன்தைத் திைப்பதன் மூலம் எனக்கு     
eZ  Cash ளெதவதய வழங்குமொறு ள ொரிக்த  விடுக் ின்ளைன். 

 

 

கபயர் : 

MSISDN இலக் ம் : 

ளதெிய ஆள் அதடயொே அட்தடயின் இலக் ம் : 

த கயொப்பம் : 

தி தி : 
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