
“Cargills Cash” வா,-ைகயாள2டமி678 ெபா8வாக எ<கி=ற 

வ?னா-கA 

ெபா8வாக எ<கி=ற வ?னா-கA 

1. Cargills Cash வசதி எ=ப8 யா8? 

Ø வ"கிய&' வா)*ைகயாள-க.*/ அவ-க.ைடய கண*/ 
அ)3பைடய&லான ெமாைப9 ெகா:*க9வா"க9 
நடவ)*ைககைள <'ென:3பத>காக கா-கி9? வ"கி 
லிமி@ெட@ ஆனB கா-கி9? ஃD@ சி@)Fட' Gேலாபாய* 
I@)ைண3ெபா'ைற ?தாப&KBLளB.  

Ø இNவசதியானB நாெட"கிO<Lள கா-கி9? ஃD@ சி@) 
வ&>பைன ைமய"கைள உபேயாகிKB, ெகா:*க9வா"க9கைள 
ேம>ெகாLள வ"கிய&' வா)*ைகயாள-க.*/ இடமளR*கி'றB.  

Ø ெமாைப9 வ"கிSேசைவ அ)3பைடய&' கUீ இல"ைகய&' 
வ"கிKBைறய&9 இVத WKதா*கமான வசதி 
அறி<க3ப:Kத3ப@:LளBட', நா@)ேல இB வைர எ@ட3படாத 
சVைதகைள எ@:Z வ-Kதக <ய>சி*/ வ"கி*/ 
இடமளR*கி'றB.  

Ø ஏ>\*ெகாLள3ப:Z ெகா:*க9வா"க9 நடவ)*ைககL: 
• வா)*ைகயாள-களRடமி]VB ைவ3W*கைள ஏ>\*ெகாLள9 
• வா)*ைகயாள-கL பணKைத மள̂3 ெப\வத>/ இடமளRKத9 
• வா)*ைகயாள-கL ஃD@ சி@)ய&9 ெபா]@கைள* ெகாLவன_ 

ெச`த ப&'ன-, கா-கி9? வ"கி கண*கி' Gலமாக அத>கான 
ெகா:3பனைவ ேம>ெகாLவத>/ இடமளRKத9 

• உLநா@)aL பணZ அa3WZ வசதி (“Send Cash” வசதி)  

2. Cargills Cash ேசைவைய உபேயாகிF8 நா= ேமHெகாAள-I,ய 
ெகாJ-கKவாLகK நடவ,-ைககA எைவ எ=பைத வ?ள-க 
M,Nமா? 

பண ைவ3W*கL - கா-கி9? ஃD@ சி@)ய&9 கிைட*க3ெப\கி'ற 

ைவ3W3 ப)வKைத Dரண3ப:Kதி எVதெவா] வ"கி* கண*கி>/Z 



மிக இல/வாக ந k"கL பணKைத ைவ3ப&லிட <)FZ.  

1. ெமாைபK இல-கFைத அKல8 கண-S இல-கFைத 
உபேயாகிFதK 
எனRaZ கா-கி9? வ"கி ெமாைப9 பய'பா@:ட' 

இைண*க3ப@:Lள ப&ரதான கண*கி>/ மாKதிரேம ெமாைப9 

இல*கKைத உபேயாகிKB பணKைத ைவ3WS ெச`ய <)FZ. இத>/ 

ந k"கL கா-கி9? வ"கி ெமாைப9 பய'பா@)>கான பதிவ&ைன 

ேம>ெகாl)]Kத9 ேவl:Z. கா-கி9? வ"கி ெமாைப9 

வ"கிSேசைவ வசதி ெதாட-பான ேமலதிக வ&பர"க.*/ தயm 

ெச`B (https://www.cargillsbank.com/products/mobile-banking/) இைன3 பா-*க_Z.  

2. ெமாைபK பய=பாTைட (Mobile App) ெகா[,ராத 
வா,-ைகயாள]கA பண ைவ^ைப ேமHெகாAவதHS கண-S 
இல-கFதிைன பய=பJFதK ேவ[J_.  

2. பணKைத மள̂3ெபற9 - உ"க.ைடய கா-கி9? வ"கி ெமாைப9 
பய'பா@:ட' இைண*க3ப@:Lள உ"களB ப&ரதான கண*கிலி]VB 
ந k"கL பணKைத மள̂3ெபற <)FZ. கா-கி9? ஃD@ சி@) வ&>பைன 
ைமய"களR9 பணKைத மள̂3ெப\வத>/ கா-கி9? வ"கி ெமாைப9 
பய'பா@)>கான பதிவ&ைன ேம>ெகாl)]*க ேவl)யB 
க@டாயமா/Z.   

கா-கி9? ஃD@ சி@)ய&OLள காசாள- உnய தர_ வ&பர"கைள பதி_ 
ெச`B ெகாlட ப&'ன-, உ"க.ைடய ெமாைப9 வ"கிSேசைவ 
பய'பா@)aL உLoைழVB உ"க.ைடய ெமாைப9 இல*கKதி>/ 
அa3ப& ைவ*க3ப:கி'ற ெகா:*க9வா"க9 கட_Sெசா9ைல (ஒ] 
தடைவ*கான கட_Sெசா9) பதி_ ெச`B, ெகா:*க9வா"கைல 
அ"ககீnKத9 ேவl:Z.   

3. ெபா]@கL ெகாLவன_ - உ"களB கா-கி9? ஃD@ சி@) 
ப@)ய9க.*/ கடன@ைட அ9லB ெடப&@ அ@ைடைய 
உபேயாகி3பத>/3 பதிலாக Cargills Cash ெமாைப9 வ"கிSேசைவ 
பய'பா@)' Gலமாக ெகா:3பனைவS ெசOKத <)FZ. கா-கி9? 



ஃD@ சி@) வ&>பைன ைமய"களR9 “ெகாLவன_கைள” 
ேம>ெகாLவத>/ கா-கி9? வ"கி ெமாைப9 பய'பா@)>கான 
பதிவ&ைன ேம>ெகாl)]*க ேவl)யB க@டாயமா/Z.  

உ"க.ைடய Cargills Cash ெமாைப9 வ"கிSேசைவ3 பய'பா@ைட 
உபேயாகிKB கா-கி9? ஃD@ சி@) ப@)ய9 ெகா:3பன_கைளS 
ெசOKBZ ேபாB ெமாைப9 இல*கKBட' இைண*க3ப@:Lள ப&ரதான 
கண*கிேலேய அB கழி*க3ப:Z/ப>\S ெச`ய3ப:Z.  

4. “பணZ அa3Wத9” - ெச9Oப)யா/Z ேதசிய அைடயாள அ@ைட 
ம>\Z ெமாைப9 இல*கZ ஆகியவ>ைற* ெகாl:Lள எVதெவா] 
இல"ைக3 ப&ரைஜ*/Z இNவசதிைய உபேயாகிKB பணKைத அa3ப 
<)FZ.  

ந k"கL Cargills Cash ெமாைப9 வ"கிSேசைவ பய'பா@)aL oைழVB 
“பயனாளRய&'” வ&பர"கைள பதி_ ெச`B, ேதா>\வ&*க3ப@:Lள 
தனR3ப@ட அைடயாள இல*கKைத (PIN) பயனாளRFட' பகி-VB ெகாLள 
ேவl:Z.  

ெப>\*ெகாLபவ-/பயனாளR எVதெவா] கா-கி9? ஃD@ சி@) 
வ&>பைன ைமயKதிOZ ேதசிய அைடயாள அ@ைடையFZ, தன*/ 
கிைட*க3ெப>ற தனR3ப@ட அைடயாள இல*கKைதFZ சம-3ப&KB, 
கா-கி9? ஃD@ சி@) பண&யாள-களா9 சnபா-*க3ப@ட ப&'ன- 
பணKைத3 ெப>\*ெகாLள <)FZ.  

ெப>\*ெகாLபவ-/பயனாளR தன*/ அa3ப3ப@ட பணKைத 3 
தின"க.*/L ெப>\*ெகாLள <)FZ. 3 தின"க.*/L பணZ 
ேசகn*க3படாவ&@டா9 அa3ப&யவn'/வைரVதவn' கண*கி>/ அB 
தி]3ப& அa3ப3ப:Z.  

3. “Cargills Cash” வசதி-காக பதி` ெசa8 ெகாAள எவ6-S M,N_? 

ெதாழி>பா@)OLள ேசமி3W அ9லB தனRநப- நைட<ைற* 
கண*/கைள* ெகாl:Lள எVதெவா] கா-கி9? வ"கி 
வா)*ைகயாள]Z Cargills Cash வசதி*காக தZைம3 பதி_ ெச`B ெகாLள 



<)FZ.  

த>ேபாB ப&'வ]Z கா-கி9? வ"கி ெமாைப9 பய'பா@)9 ஒ'ைற 
பதிவ&ற*கZ ெச`B கா-கி9? வ"கி கண*/ வா)*ைகயாள-கL “Cargills 
Cash” இ>காக தZைம3 பதி_ ெச`B ெகாLள <)FZ.  

         

அ9லB  

4. Cargills Cash ெகாJ-கKவாLகK நடவ,-ைககb-S அதிக பTச 

ெகாJ-கKவாLகK எKைல மHc_ கTடணLகA ஏேதe_ 

உAளனவா? 

த>ேபாைதய ெகா:*க9வா"க9 அதிக ப@ச எ9ைலகL  

ெகாJ-கKவாLகK 

வைக 

ெகாJ-கKவாLகK 

எKைல 
அ=றாட எKைல 

ைவ3W 100,000  500,000  

மள̂3ெபற9 50,000  100,000  

ெகாLவன_கL 50,000  100,000  

பண	

மள̂3ெப\த9கைள	

அa3Wத9	 
50,000  

 
100,000  

 

5. Cargills Cash ெமாைபK வLகிfேசைவ பய=பாTைட 

அைடய^ெபcவதHS இைணய வLகிfேசைவ பயன] அைடயாளf 

ெசாK மHc_ கட`fெசாKைல நா= உபேயாகி-க M,Nமா? 

ஆZ, இB கா-கி9? வ"கிய&' “)ஜி@ட9 வ"கிSேசைவ” வசதிய&' 



தனRKBவமான ஒ] அZசமா/Z. ந k"கL ேதா>\வ&*/Z “)ஜி@ட9 

வ"கிSேசைவ” பயன- அைடயாளS ெசா9 ம>\Z கட_Sெசா9 

ஆகியன இைணய வ"கிSேசைவ, Cargills Cash ெமாைப9 

வ"கிSேசைவ பய'பா: ேபா'ற எVதெவா] )ஜி@ட9/இைணய 

வழி<ைறக.*/Z உLoைழவத>/ பய'ப:Kத <)FZ.  

6. கண-Sகைள ெதாழிHபJF8வதHS உபேயாகி-க-I,ய 

ெமாைபK சாதனLகளh= வைககளhK எiவ?தமான கTJ^பாJகA 

காண^பJகி=றன? 

Android ம>\Z iOS ெசய>பா: ெகாlட ெமாைப9 ெதாைலேபசி 

சாதன"க.ட' கா-கி9? வ"கி )ஜி@ட9 வ"கிSேசைவ 

ெதாழி>பா@: இைசவா*கZ ெகாl:LளB. 

Andriod – Ice Cream sandwich வ)வKதி>/ ேம9 (4.0 ம>\Z அத>/ 

ேம>ப@ட வ)வ"கL) 

iOS – 7.0 ம>\Z அத>/ ேம>ப@ட வ)வ"கL  

ெச`தி அa3WZ ஆ>ற9கL ம>\Z /\Z /றிய �: ஆகியவ>றி>/ 

இடமளR*/Z அைனKB ெமாைப9 சாதன"க.Z USSD 

வ"கிSேசைவ*கான இைசவா*கZ ெகாlடைவ. 

(பதி_ெச`ய3ப@:Lள ?மா-@ ேபா' பாவைனயாள-க.*/ USSD 

வ"கிSேசைவ <>I@)ேய ெசய9 வ)வ இைசவா*க3ப@:LளB.  

7. Cargills Cash ெமாைபK வLகிfேசைவ jலமாக 

ேமHெகாAள^பTட ெகாJ-கKவாLகK நடவ,-ைக 

ெவHறிகரமாக k]Fதி ெசaய^பTJAளதா எ=பைத நா= 

எiவாc அறி78ெகாAள M,N_? 

ந k"கL ெகா:*க9வா"க9 நடவ)*ைகைய ேம>ெகாL.Z 

ஒNெவா] தடைவFZ, நடவ)*ைகய&' வ&பர"கைள 

உ\தி3ப:KBZ வைகய&9 உ"க.ைடய ெமாைப9 சாதனKதி9 

<கKதிைர காlப&*க3ப:Z.  



உ"க.ைடய ெகா:*க9வா"க9 நடவ)*ைக D-Kதி 

ெச`ய3ப@:Lளதா எ'பைத உ\தி3ப:Kதி*ெகாLள ந k"கL 

ெகா:*க9வா"க9 நடவ)*ைக ெதாட-பான தகவ9 வ&பர"கைள* 

கlடறிய_Z, உ"க.ைடய கண*/ மத̂ிகைள சnபா-KB* 

ெகாLள_Z <)FZ. 

ேமOZ, எ?எZஎ? ெச`தி*காக ந k"கL பதிவ&ைன 

ேம>ெகாl)]Vதா9, ஒNெவா] ெகா:*க9வா"க9 

நடவ)*ைகய&' ேபாBZ எ?எZஎ? உ\தி3ப:Kத9 வ&பர"கைள 

ந k"கL ெப>\*ெகாLவ k-கL.  

10. என8 ெமாைபK சாதனFைத தவறவ?J_ ச7த]^பFதிK நா= 

ெசaய ேவ[,ய8 எ=ன? 

+94 7 640 640 Gலமாக வ"கிய&' அைழ3W ைமயKைத உடன)யாக 

அைழ*க_Z.  

அைழ3W ைமய <கவ- உ"களB வ&பர"கைள சnபா-KB 

உ\தி3ப:Kதி* ெகாlட ப&'ன- உ"களB கண*கி' ெசய>பா@ைட 

<ட*/வா-. உ"க.ைடய ெமாைப9 ேசைவ வழ"/னnடZ ந k"கL 

இத>கான மா>\ ஏ>பா:கைள D-Kதி ெச`த ப&'ன- ந k"கL 

கட_Sெசா9ைல மள̂ைமKB* ெகாLள <)FZ.  

/றி3W: ெமாைப9 வ"கிSேசைவ பய'பா@)' ெசய>பா: 

<ட*க3ப:Z ேபாB கா-கி9? வ"கி இைணய வ"கிSேசைவ 

oைழ<கKைதFZ ந k"கL உபேயாகி*க <)யாB. 

11. ெகாJ-கKவாLகK நடவ,-ைகைய ேமHெகாAb_ ேபா8 

ெதாட]பாடK/வைலயைம^ப?K 8[,^m ஏHபTடாK எ=ன 

ேந6_? 

உ"க.ைடய ெமாைப9 சாதனKதி' Gலமாக ந k"கL 

ெகா:*க9வா"க9 நடவ)*ைக ஒ'ைற3 D-Kதி ெச`த ப&'ன-, 

அ*ெகா:*க9வா"க9 நடவ)*ைக ெவ>றிகரமாக D-Kதி 

ெச`ய3ப@:Lளைத உ\தி3ப:KBZ வைகய&9 ந k"கL எ?எZஎ? 



ஒ'ைற3 ெப>\*ெகாLவ k-கL.  

Bl)*க3ப@ட அைழ3W அ9லB வைலயைம3W காரணமாக 

இSெச`திைய ந k"கL ெப>\*ெகாLளாத ப@சKதி9, உ"களB 

கண*கிைன சnபா-KB நைட<ைற3ப:Kத3படாத ெகா:*க9வா"க9 

நடவ)*ைகைய மள̂_Z சம-3ப&*க_Z.  

12. நா= mதிய ெதாைலேபசி ஒ=ைற^ ெபHc-ெகா[டாK எ=ன 

ெசaய ேவ[J_? 

Wதிய ெதாைலேபசிைய3 ெப>றி]3ப&aZ, அேத ெமாைப9 

இல*கKைதFZ, ெமாைப9 ேசைவ வைலயைம3பாளைரFZ 

ெதாட-VBZ உபேயாகி*/Z ப@சKதி9 எNவ&தமான மா>ற"க.Z 

ேதைவ3படாB.  

உ"க.ைடய Wதிய ?மா-@ேபானR9 கா-கி9? ெமாைப9 

வ"கிSேசைவ பய'பா@)ைன ந k"கL பதிவ&ற*கZ ெச`B ந k"கL 

த>ேபாB உபேயாகி*கி'ற வ&பர"கைள உபேயாகிKB உLoைழய 

<)FZ.   

ந k"கL ேவ\ ேசைவ வைலயைம3பாள]*/Z ம>\Z/அ9லB 

ெதாைலேபசி இல*கKதி>/ மா>றZ ெச`B ெகாlடா9, அVத 

மா>றZ ெதாட-ப&9 ந k"கL எ�KB Gலமாக வ"கி*/ அறிவ&KB, 

உ"க.ைடய வ&பர"கைள3 WB3ப&KB* ெகாLள ேவl:Z. 

உ"க.ைடய ெமாைப9 இல*கZ தவறானெதனR9 உ"க.ைடய 

ெமாைப9 வ"கிSேசைவ ெகா:*க9வா"க9 நடவ)*ைகக.*கான 

ஒ] தடைவ கட_Sெசா9 ெச`திகைள ந k"கL ெப>\*ெகாLள 

மா@�-கL.  

13. ெகாJ-கKவாLகK நடவ,-ைகெயா=றிைன எiவாc ேதடK 

ெசaய M,N_? 

<'ைனய ெகா:*க9வா"க9 நடவ)*ைகய&' வ&பர"கைள 

உ"க.ைடய ெமாைப9 சாதனKதி' Gலமாக ந k"கL கlடறிய 

<)FZ.  



14. என8 பயன] ெபய]/கட`fெசாK நிைனவ?K இKலாத ேபா8 

எ=ன ெசaய ேவ[J_? 

+94 7 640 640 Gலமாக கா-கி9? வ"கி அைழ3W ைமயKதி>/ ந k"கL 

அைழ3ப&ைன ஏ>ப:Kதி, Wதிய கட_Sெசா9O*/ ேவl:ேகாL 

வ&:Kத9 ேவl:Z.  

	


