
விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தறைகள் 

 

1. இச்சலுறகயாைது குைித்த காலப் பகுதியில் கார்கில்ஸ் வங்கி கடைட்றட 
வாடிக்றகயாளர்களுக்கு (இதன் பின்ைர் “அட்றட வாடிக்றகயாளர்” எை 
அறைக்கப்படுவர்) மட்டுமம சசல்லுபடியாகும். 
 

2. கார்கில்ஸ் ஃபூட் சிட்டி விற்பறை றமயங்களில் சசலவு சசய்யும் சமாத்த 

சதாறகக்கு 15% மாதாந்த ‘பண மீளளிப்பிறை’ சபற்றுக்சகாள்ளும் தறகறமறய 

வாடிக்றகயாளர் சகாண்டுள்ளார்.  

 

3. இந்த ஊக்குவிப்பாைது அறைத்து கார்கில்ஸ் ஃபூட் சிட்டி விற்பறை 

றமயங்களிலும் கிறடக்கப்சபறுகின்ைது.  

 
4. இந்த ஊக்குவிப்பாைது 31 ஆம் டிசம்பர் 2019 திகதி வறை சசல்லுபடியாகும். 
 

5. மாதாந்த பண மீளளிப்றபப் சபற்று அனுபவிப்பதற்கு வாடிக்றகயாளர் கார்கில்ஸ் 

ஃபூட் சிட்டியில் மாதம் ஒன்ைில் ரூபா 10,000 அல்லது அதற்கு மமற்பட்ட சதாறகக்கு 

சகாள்வைறவ மமற்சகாள்ள மவண்டும். சகாடுக்கல்வாங்கல் நடவடிக்றகயின் 

குறைந்தபட்ச சதாறக ரூபா 2,000 ஆகும்.  

 

6  அட்றட வாடிக்றகயாளர் ஒருவர் மாதசமான்ைில் அதிகபட்ச ‘பண மீளளிப்பு’  

சதாறகயாக ரூபா 7,500 இறை சபற்றுக்சகாள்ள முடியும்.  

 

7. பண மீளளிப்றபப் சபற்றுக்சகாள்ளும் தறகறமறய வாடிக்றகயாளர் ஒருவர் 

சகாண்டிருப்பின், சதாடர்ந்து வரும் மாதத்தில் 14 ஆவது பணி நாள் அன்று 

அல்லது அதற்கு முன்பதாக அட்றட வாடிக்றகயாளரின் கார்கில்ஸ் வங்கி 
மசமிப்புக் கணக்கில் அவருக்குரிய மாதாந்த பண மீளளிப்பு சதாறக வைவு 

றவக்கப்படும்.  

 

8. கார்கில்ஸ் வங்கியில் மசமிப்புக் கணக்கிறைக் சகாண்டுள்ள அட்றட 

வாடிக்றகயாளர்கள் மட்டுமம இந்த பண மீளளிப்பு சதாறகறயப் 

சபற்றுக்சகாள்ளும் தறகறமறயக் சகாண்டுள்ளதுடன், குைித்த பண 

மீளளிப்புத் சதாறகயாைது கார்கில்ஸ் வங்கியில் அட்றட வாடிக்றகயாளைது 

குைிப்பிட்ட மசமிப்புக் கணக்கில் வைவு றவக்கப்படும்.  

 

9. இறண வாடிக்றகயாளர் மமற்சகாள்கின்ை சகாள்வைவுகள் பிைதாை அட்றட 

வாடிக்றகயாளரின் பயன்பாட்டின் கீழ் கருத்தில் சகாள்ளப்பட்டு, பிைதாை 

அட்றட வாடிக்றகயாளரின் கார்கில்ஸ் வங்கி மசமிப்புக் கணக்கில் பண 

மீளளிப்பு வைவு றவக்கப்படும்.  

 



10. கார்கில்ஸ் ஃபூட் சிட்டியில் ஏற்கைமவ வைங்கப்படுகின்ை விற்பறை றமய 

ஊக்குவிப்புக்கள் மற்றும் தள்ளுபடிகளுக்கு மமலதிகமாக இந்த பண மீளளிப்பு 

வைங்கப்படுகின்ைது.  

 

11. சிகசைட் மற்றும் மது பாை சகாள்வைவுகளுக்கு இச்சலுறக 
சசல்லுபடியாகாது.  

 
12. வைங்குைரிடமிருந்து கிறடக்கப்சபறுகின்ை உற்பத்திகள் சதாடர்பாக 

எந்தசவாரு காைணத்றத முன்ைிட்டும் அட்றட வாடிக்றகயாளருக்கு 
ஏற்படுகின்ை அல்லது சபாருட்கள் மற்றும் மசறவகளின் தைம் சதாடர்பாை 
இைப்படீுகள், நட்டங்கள் மற்றும் மசதங்களுக்கு கார்கில்ஸ் வங்கி லிமிட்சடட் 
எவ்விதத்திலும் சபாறுப்மபற்றுக்சகாள்ளாது. 

 
13. இச்சலுறக சதாடர்பாை விதிமுறைகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளில் 

எவ்விதமாை திருத்தத்றதமயா அல்லது மாற்ைத்றதமயா எவ்விதமாை 
முன்ைைிவித்தல்களுமின்ைி மமற்சகாள்ளும் பூைண உரிறமறய வங்கி 
சகாண்டுள்ளது. 

 
14. ஊக்குவிப்புச் சலுறக இடம்சபறும் காலப்பகுதியில் கார்கில்ஸ் ஃபூட் 

சிட்டியில் அட்றடறய முறையற்ை வறகயில் உபமயாகிப்பது 
கண்டைியப்பட்டால், ஊக்குவிப்பு இடம்சபறுகின்ை இக்காலப்பகுதியில் 
அட்றடயின் பாவறைறய வங்கி தைது தற்துணிபின் பிைகாைம் 
கட்டுப்படுத்தலாம். 

 
15. வங்கி தைது தற்துணிபின் பிைகாைம் இச்சலுறகயில் திருத்தங்கறள 

மமற்சகாள்ளும்/மீளப்சபறும் உரிறமறயக் சகாண்டுள்ளது.  
 

16. எவ்விதமாை பிணக்குகளும் எழுகின்ை பட்சத்தில் வங்கியின் தீர்மாைமம 
இறுதியாைதாக கருதப்படும். 

 
17. கார்கில்ஸ் வங்கி கடைட்றட சகாடுக்கல்வாங்கல் நடவடிக்றககள் மற்றும் 

கார்கில்ஸ் வங்கிக் கணக்குகள் சதாடர்பாை சபாதுவாை விதிமுறைகள் 
மற்றும் நிபந்தறைகள் சதாடர்ந்தும் நறடமுறையில் இருக்கும். 


