
இைணயவழி வங்கிச் ேசைவக்கான விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகள் 
 
 
ேசைவகைளப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு இந்த விதிமுைறகைளயும் நிபந்தைனகைளயும் 
கவனமாகப் படிக்க ேவண்டும். ேசைவகைளப் பயன்படுத்த பதிவு ெசய்வதன் மூலம், இந்த 
விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகள் மற்றும் DFCC வங்கி பி.எல்.சியின் தனிப்பட்ட இைணய 
வங்கிச் ேசைவகளுக்கான விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகள் ஆகியவற்றின் மூலம் நீங்கள் 
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுவரீ்கள். 
 
1. ேசைவகள் 
 
(அ) அவ்வப்ேபாது இைணயவழி ேசைவகள் மற்றும் வசதிகள் குறித்து ('ேசைவகள்'), 
அட்டவைணயில் பட்டியலிடப்பட்டு, வங்கியால் புதுப்பிக்கப்பட்டு, அவ்வப்ேபாது 
வாடிக்ைகயாளரால் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்ட, நிறுவப்பட்ட, இயக்கப்படும் மற்றும் / அல்லது 
பராமrக்கப்படும் எந்தெவாரு இைணயத் தளத்தின் மூலமும் ('இைணய தளம்') வங்கி, முதlடு, 
நிதி மற்றும் பிற பrவர்த்தைனகள் மற்றும் பல்ேவறு இயற்ைகப் பrவர்த்தைனகள் மற்றும் 
ேசைவகள், தயாrப்புகள், தகவல்கைளப் ெபறுதல் மற்றும் வங்கியில் இருந்து ெபாருட்கள், 
சலுைககள் ஆகியவற்ைற வழங்குதல் ேபான்ற ேநாக்கங்களுக்காக வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு 
வங்கியுடன் அறிவுறுத்தல்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்வதற்கும், ெதrவிப்பதற்குமாக ேசைவகைள 
இலங்ைகயில் முைறயாக இைணக்கப்பட்ட PQ 233 என்ற பதிவிைனயுைடய வங்கி 
நிறுவனமான DFCC வங்கி பி.எல்.சி (சூழல் அனுமதிக்கும் அல்லது ேதைவப்படும் இடத்தில், 
அதன் வாrசுகள் மற்றும் பணிகைள உள்ளடக்கும் 'வங்கி' இந்த விதிமுைறகள் மற்றும் 
நிபந்தைனகளுக்கு உட்பட்டு வழங்கப்படும்) வழங்கும்.  
 
(ஆ) ேசைவகளின் ஒரு பகுதியாக, நிதி, சந்ைத அல்லது பிற தகவல் மற்றும் தரவு ('தகவல்') 
ேபான்ற எந்தெவாரு நபrனாலும் வழங்கப்பட்ட தகவல் ெதாடர்பான எந்தவித ேசைவயும் 
இைணயத் தள வழியாக (ஒரு தகவல் வழங்குநர் வழங்கும் எந்த தகவலும் இந்த 
ெவளிப்பாட்டில் எந்தெவாரு நபரும் அடங்கும்) மற்றும் எந்தெவாரு வடிவத்திலும், நடுத்தர 
அல்லது வழிமுைறகளிலும் ('அறிக்ைககள்') தகவல்களிலிருந்து ெதாகுக்கப்பட்ட அறிக்ைககள் 
வங்கியிடமிருந்து கிைடக்கும். 
 
(இ) வரம்பில்லாமல் கிைடக்கக்கூடிய ேசைவகளின் ேநாக்கம் மற்றும் வைகைய அவ்வப்ேபாது 
தீர்மானிக்கவும் மாற்றவும் வங்கிக்கு உrைம உண்டு: - 
 

I. எந்த ேநரத்திலும் ேசைவகைள விrவுபடுத்துதல், மாற்றியைமத்தல் அல்லது 
குைறத்தல்; 
 
II. எந்தெவாரு பrவர்த்தைன அல்லது ைகயாளுதலின் மதிப்பு அல்லது ேசைவகைளப் 
பயன்படுத்துவதன் மூலம் வாடிக்ைகயாளர் நடத்தக்கூடிய எந்தெவாரு 
பrவர்த்தைனகள் அல்லது பrவர்த்தைனகளின் மதிப்பு ெதாடர்பாக குைறந்தபட்ச 
மற்றும் அதிகபட்ச தினசr வரம்புகள் ேபான்ற ேசைவகைளப் பயன்படுத்துவதில் 
எந்தெவாரு கட்டுப்பாடுகைளயும் விதித்தல் மற்றும் மாற்றுதல் மற்றும் 
 
III. ேசைவகள் கிைடக்கக்கூடிய சாதாரண ேசைவ ேநரங்கைளயும், எந்தெவாரு ேசைவ 
அல்லது பrவர்த்தைனகளுக்கும் தினசr நிைறவு ேநரத்ைதயும் பrந்துைரத்தல் மற்றும் 
மாற்றுதல். ெபாருந்தக்கூடிய தினசr நிைறவு ேநரத்திற்குப் பிறகு வங்கியால் 



ெபறப்பட்ட வாடிக்ைகயாளrன் எந்தெவாரு அறிவுறுத்தலும் அடுத்த வணிக நாளில் 
ெபறப்படும் என்று கருதப்படும். 

 
(ஈ) ேசைவகளின் ேநாக்கங்களுக்காக வாடிக்ைகயாளர் குறிப்பிட்ட கணக்கு (கைள) பrந்துைரக்க 
அல்லது பதிவு ெசய்ய வங்கி ேகாரலாம். 
 
2. விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகைள நிர்வகித்தல் 
 
வாடிக்ைகயாளர்கள் கணக்குகைள இயக்குவதற்கும், பrவர்த்தைனகைள நடத்துவதற்கும், 
ேசைவகள், தயாrப்புகள், தகவல், ெபாருட்கள், நன்ைமகள் மற்றும் சலுைககைள வங்கியில் 
இருந்து அவ்வப்ேபாது கிைடக்கச் ெசய்வதற்கும் ேசைவகள் ேமலதிக வழிவைககைள 
வழங்குகின்றன. ேசைவகைளப் பயன்படுத்தி ேமற்ெகாள்ளப்படும் பrவர்த்தைனகள் ெபாது 
விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகள் மற்றும் வங்கியின் ெபாது மறுப்பு மற்றும் இைணயத் 
தனியுrைம அறிக்ைகக்கு உட்பட்டைவ. ெதாடர்புைடய கணக்குகள், பrவர்த்தைனகள், 
ேசைவகள், தயாrப்புகள், தகவல், ெபாருட்கள், நன்ைமகள் அல்லது சலுைககள் ஆகியவற்ைறக் 
கட்டுப்படுத்தும் மற்ற அைனத்து விதிமுைறகளும் நிபந்தைனகளும் ெதாடர்ந்து ெபாருந்தும், 
ஆனால் ஏேதனும் முரண்பாடு இருந்தால், இந்த விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகள் 
ேசைவகளின் ேநாக்கங்களுக்காக ேமேலாங்கும்.  
 
3. ேசைவகளின் பயன்பாடு 
 
(அ) முதன்முைறயாக ேசைவகைள அணுகுவதற்கு, வாடிக்ைகயாளர் இைணய வழியில் பதிவு 
ெசய்ய ேவண்டும் (அனுமதிக்கப்பட்ட படி) அல்லது வங்கி அவ்வப்ேபாது குறிப்பிட்டபடி 
குறிப்பிடலாம் மற்றும் நிர்வகிக்கும் அைனத்து விதிமுைறகைளயும் நிபந்தைனகைளயும் அவர் 
ஏற்றுக்ெகாள்வைதக் குறிக்கலாம். ேசைவகைளப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் வாடிக்ைகயாளைர 
அைடயாளம் காண வங்கி நியாயமான முைறயில் குறிப்பிடலாம். 
 
(ஆ) ேசைவகைளப் பயன்படுத்த பதிவுெசய்வதன் மூலம், ேசைவகள் ெதாடர்பாக 
வாடிக்ைகயாளர் வங்கிக்கு வழங்கிய அைனத்து தகவல்களும் உண்ைம, முழுைமயானைவ 
மற்றும் புதுப்பித்தைவ என்று வாடிக்ைகயாளர் உத்தரவாதம் அளிக்கிறார். 
 
(இ) ேசைவகள் வாடிக்ைகயாளrன் ஒேர மற்றும் பிரத்திேயக பயன்பாட்டிற்காக உள்ளன. 
 
(ஈ) எந்தெவாரு சட்டவிேராத ேநாக்கத்திற்காக அல்லது ெசயற்பாட்டிற்காக அல்லது ெதாடர்பாக 
ேசைவகள், தகவல் மற்றும் / அல்லது அறிக்ைககைளப் பயன்படுத்த வாடிக்ைகயாளர் ேவறு 
எந்த நபைரயும் பயன்படுத்தேவா ெதrந்ேத அனுமதிக்கேவா கூடாது. அத்தைகய பயன்பாடு 
பற்றி அறிந்தால் வாடிக்ைகயாளர் நைடமுைறக்கு வந்தவுடன் வங்கிக்கு அறிவித்தல் 
ேவண்டும். 
 
(உ) எந்தெவாரு பrமாற்ற வதீம், வட்டி வதீம், ைகயாளுதல் வதீம் மற்றும் பிற விைலகள் 
மற்றும் இைணயத் தளத்தில் (கள்) வங்கி ேமற்ேகாள் காட்டிய தகவல்கள் அல்லது ஒரு 
இைணயவழி விசாரைணக்கு பதிலளிப்பது என்பது ஒரு குறிப்பாக மாத்திரேம அைமவதுடன், 
அது கட்டுப்படுத்தாது. சம்பந்தப்பட்ட பrவர்த்தைனயின் ேநாக்கத்திற்காக வங்கி வழங்கும் 
எந்தெவாரு வதீமும், விைலயும், தகவலும் வாடிக்ைகயாளர் மீது ேவறுபட்ட விகிதங்கள், 
விைல அல்லது வங்கி ேமற்ேகாள் காட்டிய தகவல்கைளப் ெபாருட்படுத்தாமல் 
வாடிக்ைகயாளர் ஏற்றுக்ெகாள்வைத உறுதிப்படுத்துகிறது. 
 



(ஊ) இைணயம் வழியாக ெதாடர்புெகாள்வதன் விைளவாக வழங்கப்படும் அறிவுறுத்தல்கள் சார் 
வங்கியின் ேநர தாமதம் மூலமாக, தகவல்ெதாடர்பு ெபறப்படாைமைய வாடிக்ைகயாளர் 
ஒப்புக்ெகாள்கிறார். 
 
4. பயனர் அைடயாளம் மற்றும் கடவுச்ெசால் 
 
(அ) ேசைவகளின் ேநாக்கங்களுக்காக வாடிக்ைகயாளைர அைடயாளம் காண்பதற்கான பயனர் 
அைடயாளக் குறியடீ்ைட ('பயனர் அைடயாளம்') மற்றும் உள்நுைழவு கடவுச்ெசால்ைல 
நியமிப்பதில் வாடிக்ைகயாளர் இைணய வழியில் வங்கி வழங்கிய வழிகாட்டுதைலப் 
பின்பற்றுதல் ேவண்டும்.  
 
(ஆ) வாடிக்ைகயாளர் எந்த ேநரத்திலும் உள்நுைழவு கடவுச்ெசால்ைல மாற்றலாம், ஆனால் 
எந்தெவாரு மாற்றமும் வங்கியால் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்டால் மட்டுேம பயனுள்ளதாக 
இருக்கும். பயனர் அைடயாளத்ைத வாடிக்ைகயாளரால் மாற்ற முடியாது. 
 
(இ) ேசைவகைள அணுக ஒரு வாடிக்ைகயாளர் ஒரு பrவர்த்தைனக் கடவுச்ெசால்ைலப் 
பயன்படுத்த வங்கி தனது ெசாந்த விருப்பப்படி ேதைவப்படுத்தலாம். 
 
(ஈ)பயனர் ஆைடயாளம், உள்நுைழவு கடவுச்ெசால் மற்றும் பrவர்த்தைன கடவுச்ெசால்ைல 
இரகசியமாக ைவத்திருப்பதில் நியாயமான கவனிப்பு மற்றும் விடாமுயற்சியுடன் 
வாடிக்ைகயாளர் நல்ல நம்பிக்ைகயுடன் ெசயற்படுவார். எந்த ேநரத்திலும் எந்த சூழ்நிைலயிலும் 
வாடிக்ைகயாளர் பயனர் அைடயாளம், உள்நுைழவு கடவுச்ெசால் மற்றும் / அல்லது 
பrவர்த்தைன கடவுச்ெசால்ைல ேவறு எந்த நபருக்கும் ெவளியிட மாட்டார். 
 
(உ) பயனர் அைடயாளம், உள்நுைழவு கடவுச்ெசால் மற்றும் / அல்லது பrவர்த்தைன 
கடவுச்ெசால் ஆகியவற்றின் எந்தெவாரு தற்ெசயலான அல்லது அங்கீகrக்கப்படாத 
ெவளிப்பாட்டிற்கும், ேமலும் பயனர் அைடயாளம், உள்நுைழவு கடவுச்ெசால் அல்லது 
பrவர்த்தைன கடவுச்ெசால் அங்கீகrக்கப்படாத நபர்களால் அல்லது அங்கீகrக்கப்படாத 
ேநாக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுவதற்கும் வாடிக்ைகயாளர் முழுப் ெபாறுப்பாளராக 
இருப்பார். 
 
ஊ. வங்கி அவ்வப்ேபாது பrந்துைரக்கும் ெதாைலேபசி இலக்கம் (களில்) ெதாைலேபசி மூலம் 
(மற்றும் ெகாடுக்கப்பட்ட எந்த விவரங்கைளயும் எழுத்துப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்துமாறு 
வாடிக்ைகயாளrடம் வங்கி ேகாரலாம்) மற்றும், அந்த அறிவிப்ைப வங்கியின் உண்ைமயான 
பற்றுச்சீட்டு ெபறும் வைர வங்கி, அங்கீகrக்கப்படாத நபர்களால் அல்லது அங்கீகrக்கப்படாத 
ேநாக்கங்களுக்காக ேசைவகளின் எந்தெவாரு மற்றும் அைனத்து பயன்பாட்டிற்கும் 
வாடிக்ைகயாளர் ெபாறுப்ேபற்க ேவண்டும். 
 
5. வாடிக்ைகயாளrன் அறிவுறுத்தல்கள் 
 
(அ) ேசைவகளில் உள்நுைழந்து வங்கிக்கு அறிவுறுத்தல்கைள வழங்குவதற்காக 
வாடிக்ைகயாளர் அவ்வப்ேபாது வங்கியால் பrந்துைரக்கப்படும் பயனர் அைடயாளம், 
உள்நுைழவு கடவுச்ெசால், பrவர்த்தைன கடவுச்ெசால் மற்றும் ேவறு எந்த 
அைடயாளங்காட்டிகைளயும் உள்ளிட ேவண்டும். ேசைவகள் ெதாடர்பான வழிமுைறகள் 
வங்கியால் அவ்வப்ேபாது வழங்கப்படலாம் மற்றும் வங்கி அவற்ைற உண்ைமயில் ெபறும் 
வைர வழங்கப்படாவிட்டால் அைவ வங்கியால் ெபறப்படுவதாக கருதப்பட மாட்டாது. 
 



(ஆ) பயனர் அைடயாளம், உள்நுைழவு கடவுச்ெசால், பrவர்த்தைன கடவுச்ெசால் மற்றும் 
வங்கியால் பrந்துைரக்கப்பட்ட வாடிக்ைகயாளrன் பிற அைடயாளங்காட்டிகைள ேமற்ேகாள் 
காட்டி ேசைவகள் ெதாடர்பாக வழங்கப்படும் எந்தெவாரு அறிவுறுத்தலும், ஒரு முைற 
வழங்கப்பட்டால், வங்கியின் அங்கீகாரம் ெபறாமல் திரும்பப் ெபறேவா அல்லது மீளப் 
ெபற்றுக்ெகாள்ளேவா முடியாது. இதுேபான்ற அைனத்து அறிவுறுத்தல்களும், வங்கியால் நல்ல 
நம்பிக்ைகயுடன் புrந்து ெகாள்ளப்பட்டு ெசயற்படுவதால், வாடிக்ைகயாளரால் 
வழங்கப்பட்டாலும் அல்லது வாடிக்ைகயாளராக இருக்க விரும்பும் ேவறு எந்த நபராலும் 
வாடிக்ைகயாளருக்கு மாற்ற முடியாது என்பதுடன், கட்டுப்படுத்தப்படும். பயனர் அைடயாளம், 
உள்நுைழவு கடவுச்ெசால், பrவர்த்தைன கடவுச்ெசால் மற்றும் பிற அைடயாளங்காட்டிகைள 
(ஏேதனும் இருந்தால்) சrபார்ப்பைதத் தவிர, அத்தைகய அறிவுறுத்தல் அல்லது அத்தைகய 
அறிவுறுத்தலின் நம்பகத்தன்ைமைய சrபார்க்க வங்கிக்கு எந்த கடைமயும் இருக்காது.  
 
(இ) வங்கியின் கருத்தில் நைடமுைறயில் மற்றும் நியாயமற்ற மற்றும் / அல்லது அதன் 
வழக்கமான வணிக நைடமுைறகள் மற்றும் நைடமுைறகளுக்கு இணங்க ஒரு 
அறிவுறுத்தலில் ெசயல்படாமலிருப்பதற்கு வங்கிக்கு உrைம உண்டு. 
 
(ஈ) ஒரு அறிவுறுத்தல் ெபறப்பட்டுள்ளது மற்றும் / அல்லது ேசைவகள் மூலம் ஒரு 
பrவர்த்தைன ெசய்யப்பட்டுள்ளது என்பதற்கான ஆேலாசைன அல்லது உறுதிப்படுத்தல் 
வங்கியினால் இைணய வழியில் வழங்கப்படும். அத்தைகய ஆேலாசைன அல்லது 
உறுதிப்படுத்தல் பrமாற்றத்திற்குப் பிறகு உடனடியாக வாடிக்ைகயாளரால் ெபறப்பட்டதாகக் 
கருதப்படும், ேமலும் அத்தைகய ஆேலாசைன அல்லது உறுதிப்படுத்தைலச் சrபார்க்க 
ேவண்டியது வாடிக்ைகயாளrன் கடைமயாகும். வழக்கமாக இேதேபான்ற ஆேலாசைன 
அல்லது உறுதிப்படுத்தலுக்குத் ேதைவயான ேநரத்திற்குள் வாடிக்ைகயாளர் ஒரு 
ஆேலாசைனையேயா அல்லது உறுதிப்படுத்தைலேயா ெபறவில்ைல எனின் அது குறித்து 
வங்கியுடன் விசாrப்பது வாடிக்ைகயாளrன் கடைமயாகும். 
 
(உ) இைணயத் தளம் (களில்) கிைடக்கக்கூடிய எந்தெவாரு கணக்கு அல்லது பrவர்த்தைன 
ெதாடர்பான தகவல்கள் குறிப்புக்கு மட்டுேமயாகும். அத்தைகய கணக்கு மற்றும் பrவர்த்தைன 
பற்றிய வங்கியின் பதிவுகள் நிறுவப்படாவிட்டால் அைவ இறுதியானதாக இருக்கும். 
 
6. கட்டணம் 
 
ேசைவகளின் பயன்பாடு மற்றும் / அல்லது நிறுத்தப்படுதல் ெதாடர்பாக கட்டணம் 
அறவிடுவதற்கும், அத்தைகய கட்டணங்கைளத் திருத்துவதற்கும் வங்கிக்கு உrைம உண்டு. 
எந்தெவாரு கட்டணத்தின் வதீத்ைதயும் வாடிக்ைகயாளருக்கு அவ்வப்ேபாது நிர்ணயிப்பதற்கும் 
நியாயமான அறிவிப்ைப வழங்குவதற்கும், அைவ நைடமுைறக்கு வருவதற்கு முன்ேப 
வாடிக்ைகயாளருக்குப் ெபாருந்தக்கூடியதாக இருக்கும். வாடிக்ைகயாளrடமிருந்து கட்டணம் 
அறவிடப்படலாம் மற்றும் அத்தைகய இைடெவளிகளில் அைவ வங்கியினால் 
குறிப்பிடப்படலாம். 
 
7. வாடிக்ைகயாளrன் ஏற்புக்கள் மற்றும் ெபாறுப்புகள் 
 
(அ) ேசைவகைள வழங்குவதற்கான ேநாக்கங்களுக்காக வங்கி அவ்வப்ேபாது நியாயமான 
முைறயில் ேகாரும் தகவல்கைள வாடிக்ைகயாளர் வழங்குவார். வங்கிக்கு வழங்கப்பட்ட 
அைனத்து தகவல்களும் வாடிக்ைகயாளrன் முகவr மற்றும் பிற ெதாடர்பு விவரங்கள் உட்பட 
எல்லா ேநரங்களிலும் துல்லியமானதாகவும், முழுைமயானதாகவும், 
புதுப்பிக்கப்பட்டைவயாகவும், வரம்பில்லாமலும் வாடிக்ைகயாளர் உறுதிெசய்ய ேவண்டும். 



 
(ஆ) வாடிக்ைகயாளர் கணக்கு (கள்) மற்றும் / அல்லது வாடிக்ைகயாளர் சார்பாக வங்கியால் 
நிைறேவற்றப்பட்ட பrவர்த்தைன (கள்) ெதாடர்பான தகவல்கைள ெவளிப்படுத்தவும் மாற்றவும் 
வாடிக்ைகயாளர் வங்கிைய அங்கீகrக்கிறார். எந்தெவாரு சார்புைடய அதிகார வரம்பின் 
எந்தெவாரு சட்டம், விதிகள் அல்லது விதிமுைறகளாலும் வாடிக்ைகயாளர் சார்பாக வங்கி 
பrவர்த்தைன (கைள) அல்லது அத்தைகய அதிகார வரம்பில் உள்ள எந்தெவாரு பrமாற்றம், 
அரசு அல்லது ஒழுங்குமுைற அதிகாரத்ைதயும் ெசயற்படுத்துமாறு ேகாரப்பட ேவண்டும் 
(சட்டத்தால் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டாலும் இல்லாவிட்டாலும்). 
 
(இ) எந்த இைணய தளம் அல்லது அவற்றில் உள்ள எந்த ெமன்ெபாருளும் வாடிக்ைகயாளர் 
ேசைவயின் எந்தப் பகுதிையயும் அல்லது அணுகைல ெபறேவா, ெபாறியியல் மாற்றம் 
ெசய்யேவா, ெமாழிெபயர்க்கேவா, மாற்றேவா, மாற்றியைமக்கேவா, ேமம்படுத்தேவா, 
ேசர்க்கேவா, நீக்கேவா அல்லது எந்த வைகயிலும் ேசதப்படுத்தேவா அல்லது அணுகேவா 
முயற்சிக்கக்கூடாது.  
 
(ஈ) இந்த விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகள் மற்றும் ெபாருந்தக்கூடிய அைனத்து 
சட்டங்களின் கீழும், ேசைவகள், தகவல் மற்றும் அறிக்ைககள் வாடிக்ைகயாளைர 
பாதிக்கக்கூடிய ஏேதனும் பrவர்த்தைனகள் மற்றும் பrவர்த்தைனகள் ெதாடர்பான சட்ட, வr 
மற்றும் பிற பிரச்சிைனகள் குறித்து வாடிக்ைகயாளர் தனது வழக்கமான வர்த்தக முைறைமகள் 
மூலம் வர்த்தக ேநாக்கங்களுக்காக சுயாதீனமாக சந்ைத விைலகள் மற்றும் விகிதங்கைள 
நிர்ணயிக்கவும், எந்தெவாரு தகவைலயும் / அல்லது அறிக்ைகையயும் நம்புவதற்கு அல்லது 
ெசயற்படுவதற்கு முன்பு சrபார்க்கவும், சுயாதீனமான ெதாழில்முைற ஆேலாசைனையப் 
ெபறவும் நடவடிக்ைககள் ேமற்ெகாள்வது வாடிக்ைகயாளrன் ெபாறுப்பு என்பைத 
வாடிக்ைகயாளர் ஒப்புக்ெகாள்கிறார். 
 
(உ) 2006 ஆம் ஆண்டின் 05 ஆம் இலக்க பண ேமாசடி தடுப்புச் சட்டம் மற்றும் 1953 ஆம் ஆண்டின் 
24 ஆம் இலக்க பrவர்த்தைன கட்டுப்பாட்டுச் சட்டம் உள்ளிட்ட ேசைவகைளப் பயன்படுத்துவது 
ெதாடர்பான அைனத்து சட்டங்களுக்கும் விதிமுைறகளுக்கும் வாடிக்ைகயாளர் இணங்க 
ேவண்டும். 
 
8. தகவல் மற்றும் தகவல் வழங்குநர்கள் 
 
(அ) தகவல், அறிக்ைககள் மற்றும் அவற்றின் வடிவம், முைற அல்லது ெதாகுப்பு முைற, ேதர்வு, 
உள்ளைமவு, விளக்கக்காட்சி மற்றும் ெவளிப்பாடு (கூட்டாக 'ரகசிய தகவல்') ஆகியைவ வர்த்தக 
ரகசியங்கள் மற்றும் தனியுrம ெசாத்து என்பைத வாடிக்ைகயாளர் ஏற்றுக்ெகாண்டு 
ஒப்புக்ெகாள்கிறார்.  
 
(ஆ) இந்த விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகளால் ெவளிப்பைடயாக 
அனுமதிக்கப்படாவிட்டால், வாடிக்ைகயாளர் பின்வருவனவற்ைற ெசய்ய முயற்சிக்கக்கூடாது: 
 

I. எந்தெவாரு ரகசிய தகவைலயும் எந்தெவாரு வடிவத்திலும் அல்லது வழங்குவதன் 
மூலம், புழக்கத்தில் ைவக்கவும், பதிவிறக்கவும், ெபருக்கம் ெசய்யவும், பிரதி எடுக்கவும் 
அல்லது பரப்பவும், விநிேயாகிக்கவும், குத்தைகக்கு விடவும், துைண உrமம், பங்கு, 
கடன், விநிேயாகம், பrமாற்றம், ஒளிபரப்பு, ேகபிள் காஸ்ட், புழக்கத்தில் ைவக்கவும் 
ேவறு எந்த நபருக்கும் எந்த வழியும் அல்லது எந்தெவாரு ரகசிய தகவைலயும் வணிக 
rதியாக சுரண்டுவது, 
 



II. எந்தெவாரு வர்த்தக முத்திைரயும் அல்லது பதிப்புrைம அறிவிப்பும் உட்பட, 
தனியுrம தகவல்கைளக் குறிக்கும் அல்லது ேதான்றும் எந்தெவாரு தனியுrம 
அைடயாளத்ைதயும் நீக்குதல், அழித்தல்,இடமாற்றம் ெசய்தல் அல்லது 
மாற்றியைமத்தல் அல்லது 
 
III. ரகசியத் தகவைல ேவறு எந்த நிகழ்ச்சிகளுடனும் இைணக்கவும் அல்லது ேசர்க்கவும். 

 
(இ) ெவளிப்படுத்துவதற்கான கட்டுப்பாடுகள் பின்வரும் எந்த ரகசிய தகவலுக்கும் ெபாருந்தாது:  
 

I. சட்டத்தால் ேதைவப்படும் அளவிற்கு மட்டுேம ெவளிப்படுத்த ேவண்டிய ேதைவைய 
எழுத்துப்பூர்வமாக அறிவித்த பின்னேர வாடிக்ைகயாளர் வங்கிக்கு வழங்குவதற்கு 
அல்லது வங்கி தனது ெவளிப்படுத்துவதற்கு எழுத்துப்பூர்வமாக ஒப்புக் ெகாண்ட 
வைகயில் சட்டத்தால் கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறது. 

 
(ஈ) ரகசியத் தகவல் மற்றும் அதனுடன் ெதாடர்புைடய அைனத்து உrைம, தைலப்பு மற்றும் 
ஆர்வம் மற்றும் எந்தெவாரு ெதாடர்புைடய பதிப்புrைம, காப்புrைம, வர்த்தக முத்திைர, 
ேசைவக் குறி, தனியுrம ெசாத்து, வர்த்தக ரகசியங்கள் மற்றும் பிரத்திேயக பைடப்புகள் 
வங்கியின் பிரத்திேயக ெசாத்தாக இருக்கும் என வாடிக்ைகயாளர் ஒப்புக்ெகாள்கிறார். இந்த 
விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகளுக்கு உட்பட்ட தகவல் மற்றும் அறிக்ைககைள 
அணுகுவதற்கான உrைமையத் தவிர ேவறு எந்த உrைமயும், தைலப்பும் அல்லது ஆர்வமும் 
வாடிக்ைகயாளருக்கு ெதrவிக்கப்படுவதில்ைல அல்லது மாற்றப்படுவதில்ைல. 
வாடிக்ைகயாளர் எந்தெவாரு பிரதிநிதித்துவத்ைதயும் அல்லது வாடிக்ைகயாளருக்கு 
அத்தைகய உrைம, தைலப்பு அல்லது ஆர்வம் இருப்பைதக் குறிக்க எடுக்கப்படும் எந்தெவாரு 
ெசயைலயும் ெசய்யக்கூடாது. 
 
(உ) ஒரு தகவல் வழங்குனர் வழங்கிய எந்தெவாரு தகவலும் கிைடப்பது ெதாடர்பாக 
அவ்வப்ேபாது விதிமுைறகைளயும் நிபந்தைனகைளயும் விதிக்கலாம். அத்தைகய 
விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகளின் முன் அறிவிப்புக்கு உட்பட்டு, பயனுள்ள திகதியில் 
அல்லது அதற்குப் பிறகு வாடிக்ைகயாளர் அத்தைகய தகவல்களுக்கான அணுகைல 
வாடிக்ைகயாளர் ஏற்றுக்ெகாள்வார்.  
 
(ஊ) தகவல் மற்றும் அறிக்ைககள் குறிப்புக்கு மட்டுேம கிைடப்பதுடன், அைவ வர்த்தகம் 
அல்லது பிற ேநாக்கங்களுக்காக அல்ல. வங்கிேயா அல்லது எந்தெவாரு தகவல் வழங்குநேரா 
வாடிக்ைகயாளrன் முதlட்டு ஆேலாசகராக கருதப்பட மாட்டாது. 
 
(உ) எந்தெவாரு தகவல் அல்லது அறிக்ைககளின் வrைச, துல்லியம், உண்ைம, நம்பகத்தன்ைம, 
ேபாதுமான அளவு, ேநரமின்ைம அல்லது முழுைமைய அல்லது எந்தெவாரு ேநாக்கத்திற்கும் 
ெபாருந்துமா என்பைத வங்கிேயா அல்லது எந்தெவாரு தகவல் வழங்குநேரா உத்தரவாதம் 
அளிக்கவில்ைல. வாடிக்ைகயாளர் அல்லது ேவறு எந்த நபrன் தகவல் அல்லது அறிக்ைககைள 
நம்பியிருப்பதற்கு எந்தெவாரு ெபாறுப்ைபயும் (சித்திரவைத அல்லது ஒப்பந்தத்தில் அல்லது 
ேவறுவழியில்லாமல்) ஏற்றுக்ெகாள்வதில்ைல. 
 
(ஏ) தகவல் வழங்கப்பட்டதால் கிைடக்கப்ெபறும் மற்றும் அைத ேநரடியாக வங்கிக்கு வழங்கும் 
தகவல் வழங்குநர் அைடயாளம் காணப்படுவார். எந்தெவாரு தகவல் வழங்குநரால் 
வழங்கப்பட்ட எந்தெவாரு தகவலுக்கும் எந்தெவாரு ஒப்புதைலயும் வங்கி ெதrவிக்கவில்ைல 
அல்லது எந்தெவாரு தகவைலயும் சrபார்க்க எந்தெவாரு கடைமையயும் ஏற்கவில்ைல. 
 



(ஐ) தகவல் மற்றும் / அல்லது அறிக்ைககள் ெதாடர்பான எந்தெவாரு பிரதிநிதித்துவமும் 
அல்லது உத்தரவாதமும் வழங்கப்படவில்ைல அல்லது குறிக்கப்படவில்ைல, மற்றும் 
வங்கியின் எந்தெவாரு ஊழியரும் முகவரும் அல்லது எந்தெவாரு தகவல் வழங்குநரும் 
அத்தைகய பிரதிநிதித்துவத்ைத அல்லது உத்தரவாதத்ைத வழங்குவதற்கு அதிகாரம் இல்ைல.  
 
9. வங்கியின் ெபாறுப்புகள் 
 
(அ) எந்தெவாரு சட்டம், விதிகள், ஒழுங்குமுைறகள், வழிகாட்டுதல்கள் ஆகியவற்ைறக் 
கருத்தில் ெகாண்டு, ேசைவகளுடன் அதன் அைமப்புகள் ேபாதுமான பாதுகாப்பு 
வடிவைமப்புகளுடன் நிறுவப்பட்டுள்ளதா என்பைத உறுதிப்படுத்தவும், சுற்றறிக்ைககள், 
நடத்ைத ெநறிமுைறகள் மற்றும் நைடமுைறயில் இருக்கும் சந்ைத நைடமுைறகள் 
அைமப்புகைள இயக்குவதில் உள்ள அபாயங்கைளக் கட்டுப்படுத்தவும் நிர்வகிக்கவும் வங்கி 
நியாயமான நைடமுைற நடவடிக்ைககைள எடுக்கும்.  
 
(ஆ) வாடிக்ைகயாளrன் தரப்பில் அலட்சியம், ேமாசடி அல்லது தவறு எதுவும் ஏற்படவில்ைல 
என்றால், ேசைவயின் பயன்பாட்டின் மூலம் நடத்தப்படும் அங்கீகrக்கப்படாத 
பrவர்த்தைனகளால் ஏற்படும் பின்வருவன சார் நிதிைய இழப்பது அல்லது தவறாகப் 
பயன்படுத்துவதற்கு மட்டுேம வங்கி ெபாறுப்பாகும்.  
 

I. பிrவு 9 (அ) இன் படி வங்கி அத்தைகய நடவடிக்ைககைள ேமற்ெகாண்டிருந்தால், 
ஆபத்து கட்டுப்பாடு மற்றும் ேமலாண்ைம நடவடிக்ைககளால் தடுக்கப்பட ேவண்டிய 
கணினிக் குற்றம் ஒன்று 
 
II. வங்கியின் மனித அல்லது கணினி சார் தவறு அல்லது 
 
III. வங்கி, அதன் அதிகாrகள் அல்லது ஊழியர்களின் ெமாத்த அலட்சியம் அல்லது 
ேவண்டுெமன்ேற இயல்புநிைலயால் ஏற்பட்ட தவறவிட்ட அல்லது தவறாக 
இயக்கப்பட்ட கட்டணம். 

 
(இ) ேசைவகள், தகவல் மற்றும் அறிக்ைககள், வாடிக்ைகயாளrன் வன்ெபாருள், ெமன்ெபாருள் 
அல்லது சாதனங்கைள ேமாசமாக பாதிக்கும் ைவரஸ் அல்லது பிற அழிவு அம்சங்களிலிருந்து 
விடுபட்டுள்ளைமக்கு வங்கி உத்தரவாதம் அளிக்க மாட்டாது.  
 
(ஈ) ேமேல உள்ள பிrவு 9 (ஆ) க்கு உட்பட்டு, வங்கி அல்லது அந்தந்த அதிகாrகள் அல்லது 
ஊழியர்கள் தங்கள் ெமாத்த அலட்சியம் அல்லது ேவண்டுெமன்ேற இயல்புநிைலக்கு மட்டுேம 
ெபாறுப்பாவார்கள் மற்றும் ேநரடியாக எழும் ேநரடி மற்றும் நியாயமான எதிர்பார்ப்பு இழப்பு 
மற்றும் ேசதம் (ஏேதனும் இருந்தால்) மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட பrவர்த்தைனயின் அளவுக்கு, 
வாடிக்ைகயாளர் அல்லது ேவறு எந்த நபrடமிருந்தும் அல்லது அதனுடன் ஏற்படும் 
விைளவுகளுக்கு வங்கி எந்தெவாரு ெபாறுப்ைபயும் ஏற்காது:  
 

I. வாடிக்ைகயாளர் அல்லது ேவறு எந்த நபரும் அங்கீகாரம் ெபற்றிருந்தாலும் 
இல்லாவிட்டாலும் அத்தைகய பயன்பாட்டின் விைளவாக ேசைவகைளப் 
பயன்படுத்துதல் மற்றும் / அல்லது எந்தெவாரு தகவைலயும் அணுகுவது 
 
II. ேசைவகள் ெதாடர்பான அறிவுறுத்தல்கள் அல்லது தகவல்கைள அனுப்புவதில் 
ேசைவகைள வழங்குவதில் எந்தெவாரு இைடயூறு, இைடமறிப்பு, இைடநீக்கம், 
தாமதம், இழப்பு, கிைடக்காைம, சிைதப்பது அல்லது பிற ேதால்வி அல்லது எந்தெவாரு 



ெசயல்கள், குைறபாடுகள் அல்லது சூழ்நிைலகளுக்கு அப்பாற்பட்ட இைணயத் 
தளத்துடன் இைணப்பதில் ஏற்படும் எந்தெவாரு தகவல்ெதாடர்பு வைலயைமப்பின் 
ேதால்வி, எந்தெவாரு மூன்றாம் தரப்பு ேசைவ வழங்குநர்களின் ெசயல் அல்லது 
விடுபடுதல், இயந்திர ெசயலிழப்பு, மின்சாரம் ெசயலிழப்பு, முறிவு, அல்லது 
உபகரணங்கள், நிறுவல் அல்லது வசதிகள் அல்லது ஏேதனும் சட்டம், விதிகள் 
உள்ளிட்டவற்றின் நியாயமான கட்டுப்பாடு, ஒழுங்குமுைறகள், குறியடீுகள், திைசகள், 
ஒழுங்குமுைற வழிகாட்டுதல்கள் அல்லது அரசாங்க உத்தரவு (சட்டத்தின் சக்தி 
உள்ளதா இல்ைலயா) மற்றும் 
 
III. எந்தெவாரு தகவல் ெதாடர்பு வைலயைமப்பு வழங்குநrன் எந்தெவாரு அைமப்பு, 
உபகரணங்கள் அல்லது கருவி மூலமாகேவா அல்லது எந்தெவாரு அைமப்பு, 
உபகரணங்கள் அல்லது கருவி மூலமாகேவா ேசைவகளின்படி வாடிக்ைகயாளர் 
நடத்திய வாடிக்ைகயாளர், ேசைவகள் மற்றும் / அல்லது பrவர்த்தைனகள் அல்லது 
பrவர்த்தைனகள் ெதாடர்பான எந்தெவாரு தகவல் மற்றும் / அல்லது தரவின் 
பrமாற்றம் மற்றும் / அல்லது ேசமிப்பு. 

 
(உ) எந்தெவாரு சந்தர்ப்பத்திலும், எந்தெவாரு தற்ெசயலான, மைறமுக, சிறப்பு, விைளவு 
அல்லது முன்மாதிrயான ேசதங்களுக்கு எந்தெவாரு வரம்பிலும், எந்தெவாரு பயன்பாட்டு 
இழப்பும், வருவாய், இலாபங்கள் அல்லது ேசமிப்புகள் உட்பட வங்கி வாடிக்ைகயாளருக்ேகா 
அல்லது ேவறு நபருக்ேகா ெபாறுப்ேபற்காது. 
 
10. வாடிக்ைகயாளrன் ெபாறுப்புகள் 
 
(அ) ேமேல உள்ள பிrவு 9 (ஆ) க்கு உட்பட்டு, ேசைவகைளப் பயன்படுத்துவதிலிருந்ேதா அல்லது 
எழும் அைனத்து விைளவுகளுக்கும் வாடிக்ைகயாளர் முழுைமயாக ெபாறுப்ேபற்க ேவண்டும் 
மற்றும் / அல்லது எந்தெவாரு தகவல் அல்லது அறிக்ைக அல்லது ேவறு எந்த தகவலுக்கும் 
வாடிக்ைகயாளர் அல்லது அங்கீகாரம் அணுகைலப் ெபற்றிருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் 
அத்தைகய பயன்பாட்டுக்கு வாடிக்ைகயாளர் முழுைமயான ெபாறுப்புைடயவர் ஆவார். 
 
(ஆ) இந்த விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகளின் கீழ், வங்கியின் ெமாத்த அலட்சியம் அல்லது 
ேவண்டுெமன்ேற இயல்புநிைல காரணமாக தவிர ஏற்படும் எந்தெவாரு ெபாறுப்புகள், 
உrைமேகாரல்கள், ேகாrக்ைக, இழப்புகள், ேசதங்கள், ெசலவுகள், கட்டணங்கள் மற்றும் 
எந்தெவாரு ெசலவினங்களுக்கும் எதிராக வங்கி மற்றும் அந்தந்த அதிகாrகள் மற்றும் 
ஊழியர்களுக்கு நஷ்டஈடு வழங்குவதற்கும் (வரம்பில்லாமல், முழு இழப்படீ்டு அடிப்பைடயில் 
சட்ட கட்டணங்கள் உட்பட) ேசைவகள், தகவல் மற்றும் / அல்லது அறிக்ைககள் அல்லது 
வங்கியின் அதிகாரங்கள் மற்றும் உrைமகைளப் பயன்படுத்துதல் அல்லது பாதுகாத்தல் 
ஆகியவற்றுடன் அவற்றில் ஏேதனும் ஒன்று அல்லது அதற்கு எதிராகக் ெகாண்டு 
வரப்படக்கூடிய அைனத்து நடவடிக்ைககளுக்கும் வாடிக்ைகயாளர் முழுைமயான 
ெபாறுப்புைடயவர் ஆவார். 
 
11. மாறுபாடு மற்றும் முடிவுறுத்தல் 
 
(அ) வங்கி எந்த ேநரத்திலும், அறிவிப்பு அல்லது காரணத்ைத வழங்காமல், அைனத்து அல்லது 
எந்தெவாரு ேசைவகைளயும் அல்லது வாடிக்ைகயாளருக்கான அவற்றின் பயன்பாட்ைட 
நிறுத்தி ைவக்கலாம் அல்லது முடிறுத்தலாம். 
 



(ஆ) வாடிக்ைகயாளர் எந்த ேநரத்திலும் வங்கியின் முன் எழுதப்பட்ட அறிவிப்ைப வழங்குவதன் 
மூலம் ேசைவகைளப் பயன்படுத்துவைத முடிறுத்தலாம். 
 
(இ) அைவ வாடிக்ைகயாளrன் எந்தெவாரு கடைமகள் அல்லது ெபாறுப்புகளுடன் 
ெதாடர்புபடுத்தும் அளவிற்கு அைவ ெதாடர்ந்து ெசய்யப்படும் அல்லது ெவளிேயற்றப்படும் 
அத்தைகய இைடநீக்கம் அல்லது பணிநீக்கம் இருந்தேபாதிலும், வாடிக்ைகயாளர் இந்த 
விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகளுக்கு கட்டுப்படுவார். இந்த விதிமுைறகள் மற்றும் 
நிபந்தைனகளால் பrசீலிக்கப்பட்ட கடைமகள் மற்றும் உடன்படிக்ைககளுக்கு பலனளிக்கும் 
எந்தெவாரு விதிமுைறகளும், ேசைவகைள நிறுத்திைவத்தல் மற்றும் / அல்லது 
முடிவுறுத்துவதன் மூலம் நிைலநிறுத்தும் மற்றும் முழு பலத்திலும் ெசயற்படும். 
 
12. திருத்தங்கள் 
 
வங்கி இந்த விதிமுைறகைளயும் நிபந்தைனகைளயும் திருத்தலாம் மற்றும் / அல்லது ேமலதிக 
விதிமுைறகைளயும் நிபந்தைனகைளயும் எந்த ேநரத்திலும் அவ்வப்ேபாது 
அறிமுகப்படுத்தலாம். இந்த விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகளுக்கு எந்தெவாரு திருத்தம் 
மற்றும் / அல்லது ேசர்த்தல் வாடிக்ைகயாளருக்கு நியாயமான அறிவிப்ைப வழங்குவதன் 
மூலம் ேமற்ெகாள்ளப்படலாம் என்பதுடன், இது இைணயத் தளத்தில் இடுைகயிடுவதன் 
மூலேமா அல்லது வங்கி எண்ணும் காட்சி, விளம்பரம் அல்லது பிற வழிகளிேலா 
வழங்கப்படலாம். ேமலும் வாடிக்ைகயாளர் ெதாடர்ந்து மாறுபடும் திகதியில் அல்லது அதற்குப் 
பிறகு ேசைவகைளப் பராமrத்து பயன்படுத்தினால் வாடிக்ைகயாளர் மீது கட்டுப்பட ேவண்டும். 
 
13. ெதாடர்பாடல் 
 
(அ) இந்த விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகளுக்கு இணங்க ஒவ்ெவாரு வைக அறிவிப்ைபயும் 
ெபாறுத்து அவ்வப்ேபாது, அறிவிப்பு வடிவம் (எழுதப்பட்ட அல்லது ேவறு எந்த வடிவமாக 
இருந்தாலும்) மற்றும் தகவல்ெதாடர்பு முைற ஆகியவற்ைற பrந்துைரக்க வங்கிக்கு உrைம 
உண்டு. 
 
(ஆ) தபால், ெதாைலநகல் பrமாற்றம், ெடெலக்ஸ் அல்லது மின்னஞ்சல் மூலம் தனிப்பட்ட 
முைறயில் அனுப்பப்படும் தகவல் ெதாடர்புகள் வாடிக்ைகயாளரால் (தனிப்பட்ட முைறயில் 
வழங்கப்பட்ட இடத்தில்) தனிப்பட்ட விநிேயாக ேநரத்தில் ெபறப்பட்டதாக கருதப்படும் அல்லது 
கைடசியாக அறிவிக்கப்பட்ட முகவrயில் விட்டுச் ெசல்லப்படும். வங்கியின் வாடிக்ைகயாளர், 
(தபால் மூலம் அனுப்பப்பட்ட இடம்) முகவr இலங்ைக ஜனநாயக ேசாசலிச குடியரசில் 
இருந்தால் இடுைகயிட்ட 48 மணி ேநரத்திற்குப் பிறகு மற்றும் முகவr இலங்ைக ஜனநாயக 
ேசாசலிச குடியரசிற்கு ெவளிேய இருந்தால் இடுைகயிட்ட ஏழு நாட்களுக்குப் பிறகு (முகநூல், 
ெடெலக்ஸ் அல்லது மின்னஞ்சல் பrமாற்றத்தால் அனுப்பப்படும்) ெதாைலநகல் அல்லது 
ெடெலக்ஸ் இலக்கம் அல்லது மின்னஞ்சல் முகவrக்கு அனுப்பிய உடேனேய வாடிக்ைகயாளர் 
வங்கிக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக அறிவித்தல் ேவண்டும். வாடிக்ைகயாளர் வங்கிக்கு அனுப்பிய 
தகவல் ெதாடர்புகள் உண்ைமயான பற்றுச்சீட்டு நாளில் வங்கிக்கு வழங்கப்பட்டதாக 
கருதப்படும். 
 
14. தீவிரத்தன்ைம 
 
மற்றவர்களிடமிருந்து பிrக்கக்கூடிய மற்றும் ேவறுபட்ட இந்த விதிமுைறகள் மற்றும் 
நிபந்தைனகளின் ஒவ்ெவாரு விதிகளும், எந்த ேநரத்திலும் அத்தைகய விதிமுைறகளில் ஒன்று 
அல்லது அதற்கு ேமற்பட்ட எந்தெவாரு அதிகார வரம்பு, சட்டபூர்வமான தன்ைம, 



ெசல்லுபடியாகும் சட்டங்களின் கீழ் எந்தெவாரு விடயத்திலும் சட்டவிேராதமான, 
ெசல்லுபடியாகாத அல்லது ெசயற்படுத்த முடியாதைவயாவதுடன், மீதமுள்ள விதிகளின் 
அமுலாக்கத்தன்ைம எந்த வைகயிலும் பாதிக்கப்படாது. 
 
15. வலிந்து மூடுதல் 
 
இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் எந்தெவாரு கடைமகைளயும் ெசய்வதில், ெதாைலெதாடர்புத் ேதால்வி, 
ெசயலிழப்பு அல்லது கிைடக்காதது உட்பட, தரவுத் ெதாடர்புகள் மற்றும் கணினி அைமப்புகள் 
மற்றும் ேசைவகள், உள்நாட்டு அைமதியின்ைம, அரசாங்க நடவடிக்ைக அல்லது 
ேவைலநிறுத்தங்கள், பூட்டுதல் அல்லது எந்தெவாரு ெதாழில்துைற நடவடிக்ைக அல்லது 
வர்த்தக ேமாதல்கள் ேபான்ற அதன் நியாயமான கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ட 
சூழ்நிைலகளால் ஏற்படும் தாமதம் அல்லது ேதால்விக்காக வாடிக்ைகயாளருக்கு வங்கி 
ெபாறுப்ேபற்காது. இந்த வைகயான தாமதம் அல்லது ேதால்வி, இந்த ஒப்பந்தத்தின் மீறலாக 
கருதப்பட மாட்டாது. 
 
16. தள்ளுபடி 
 
இந்த விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகளின் கீழ் எந்தெவாரு உrைமயும், அதிகாரங்களும், 
தீர்வுகளும் அல்லது அத்தைகய உrைமகள், அதிகாரங்கள் அல்லது தீர்வுகளின் எந்தெவாரு 
அல்லது ேவறு எந்தெவாரு பயிற்சிையயும் வங்கியின் எந்தெவாரு ெசயலும், தாமதமும் 
அல்லது விடுவிப்பும் பாதிக்காது. இந்த விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகளின் கீழ் உள்ள 
உrைமகள் மற்றும் தீர்வுகள் ஒட்டுெமாத்தமான மற்றும் சட்டத்தால் வழங்கப்பட்ட உrைமகள் 
மற்றும் தீர்வுகளிலிருந்து பிரத்திேயகமானைவ அல்ல. 
 
17. இதர விடயங்கள் 
 
(அ) இலத்திரணியல் வடிவத்தில் சான்றுகள் பராமrக்கப்படுகின்றன என்ற அடிப்பைடயில் சட்ட 
நடவடிக்ைககளில் சான்றுகளாக பதிவுகைள (கணினி பதிவுகள் உட்பட) ஒப்புக்ெகாள்வைத 
எதிர்க்கக் கூடாது என ஒவ்ெவாரு தரப்பினரும் ஒப்புக்ெகாள்கிறார்கள். 
 
(ஆ) ேகள்விக்குrய கணக்கு ஒரு கூட்டுக் கணக்காக இருந்தால், இந்த விதிமுைறகள் மற்றும் 
நிபந்தைனகளில் 'வாடிக்ைகயாளர்' என்பதற்கான குறிப்பு கூட்டுக் கணக்கு ைவத்திருப்பவர்கள் 
அைனவைரயும் குறிக்கும் என்று கருதப்படும். அைனத்து வாடிக்ைகயாளர்களும் இந்த 
விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகளுக்கு கட்டுப்படுவார்கள், ேமலும் ேசைவகைளப் 
பயன்படுத்தி ெசயற்படுத்தப்படும் அைனத்து பrவர்த்தைனகளுக்கும் கூட்டாகவும் 
பலவிதமாகவும் ெபாறுப்பாவார்கள். 
 
18. ஆளும் சட்டம் மற்றும் அதிகார வரம்பு 
 
(அ) ேசைவகள் ெதாடர்பான இந்த விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகள் இலங்ைக ஜனநாயக 
ேசாசலிச குடியரசின் சட்டங்களின்படி நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. 
 
(ஆ) இலங்ைக ஜனநாயக ேசாசலிச குடியரசின் நீதிமன்றங்களின் பிரத்திேயகமற்ற அதிகார 
வரம்புக்கு, ஒவ்ெவாரு வங்கியும் வாடிக்ைகயாளரும் சமர்ப்பிக்கின்றார்கள். 
 


