
ெமய்நிகர் பணப்ைபக்கான விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகள் 
 
 
இந்த விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகள் இலங்ைக ஜனநாயக ேசாசலிச குடியரசில் முைறயாக 
இைணக்கப்பட்டு, தனது பதிவு ெசய்யப்பட்ட அலுவலகத்ைத இல. 73/5, காலி வதீி, ெகாழும்பு 02, 
இலங்ைக எனும் முகவrயில் உள்ள DFCC வங்கி பி.எல்.சி (இனிேமல் வங்கி என 
குறிப்பிடப்படுகிறது) இதன் பின்னர் வைரயறுக்கப்படும் ஒரு வாடிக்ைகயாளருக்கு, ெமய்நிகர் 
பணப்ைப ேசைவகளின் பயன்பாட்ைட நிர்வகிக்கும். 
 
1. வைரயைறகள் 
 
இந்த ஆவணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ெமய்நிகர் பணப்ைபயின் பயன்பாடு ெதாடர்பானது: 
 
அ) 'வங்கி கணக்கிலிருந்து ேசர்த்தல்' என்பது வாடிக்ைகயாளர் ெமய்நிகர் பணப்ைபக் கணக்கு 
இருப்ைப அதிகrக்க வங்கிக் கணக்கில் உள்ள நிதிையப் பயன்படுத்துதல்.  
 
ஆ) 'வங்கிக் கணக்கு' என்பது வாடிக்ைகயாளர் ெமய்நிகர் பணப்ைபக் கணக்குடன் இைணக்க 
வாடிக்ைகயாளர் பrந்துைரத்த வங்கியுடன் வாடிக்ைகயாளர் ைவத்திருக்கும் ஒவ்ெவாரு வங்கிக் 
கணக்ைகயும் குறிக்கிறது. 
 
இ) 'பற்றுச்சீட்டுக் கட்டணம்' என்பது வாடிக்ைகயாளrன் ெமய்நிகர் பணப்ைபக் கணக்கு மூலம் 
வங்கியில் பதிவுெசய்யப்பட்ட பயன்பாட்டு ேசைவ வழங்குநர்களுக்கு பணம் ெசலுத்துதல். 
 
ஈ) 'வாடிக்ைகயாளர்' என்பது ெமய்நிகர் பணப்ைப அைமப்பில் கிைடக்கும் ெசயற்பாடுகைளப் 
பயன்படுத்தத் ேதர்ந்ெதடுக்கும் வாடிக்ைகயாளர். 
 
உ) 'மூன்றாம் தரப்பு' என்பது ெமய்நிகர் பணப்ைப அைமப்பின் ேசைவகளால் பயனைடயக்கூடிய 
அல்லது பயனைடயாத ேவறு எந்தக் கட்சிையயும் குறிக்கின்றது, இருப்பினும் ஏற்கனேவ இருக்கும் 
வாடிக்ைகயாளர்கைள அல்ல. 
 
ஊ) 'ெடய்லி லிமிட்' என்பது ஒரு நாளில் ஒரு ெமய்நிகர் பணப்ைபயிலிருந்து ெசலவிடக்கூடிய 
அதிகபட்ச பண மதிப்பு ஆவதுடன், ஒரு நாள் என்பது இலங்ைக தரநிைல ேநரத்தின்படி 00.00 முதல் 
24.00 மணி வைர ெதாடங்குகிறது. 
 
எ) 'வணிகர்கள்' என்பது ெமய்நிகர் பணப்ைப அைமப்பில் கிைடக்கும் ெசயற்பாடுகைள வங்கியில் 
பதிவு ெசய்வதன் மூலம் தங்கள் வணிக ேநாக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தத் ேதர்ந்ெதடுக்கும் 
ெபாருட்கள் மற்றும் / அல்லது ேசைவகளின் விநிேயாகஸ்த்தர்கள். 
 
ஏ) 'ைகயடக்கத் ெதாைலேபசி இலக்கம்' என்பது ெமய்நிகர் பணப்ைப அைமப்பில் பதிவுெசய்யும் 
ேநாக்கத்திற்காக வாடிக்ைகயாளருக்கு ெமய்நிகர் பணப்ைப ஒப்பந்தத்தில் வழங்கப்பட்ட 
ைகயடக்கத் ெதாைலேபசி இலக்கம். 
 
ஐ) 'ெகாள்முதல்' என்பது வாடிக்ைகயாளrன் ெமய்நிகர் பணப்ைபக் கணக்கிலிருந்து ெசலுத்தப்படும் 
ஒரு வணிகrடமிருந்து ெபாருட்கள் மற்றும் / அல்லது ேசைவகைள வாங்கும் வாடிக்ைகயாளர். 
 
ஒ) 'பணத்ைதக் ேகாருதல்' என்பது மற்ெறாரு வாடிக்ைகயாளrன் ெமய்நிகர் பணப்ைபக் 
கணக்கிலிருந்து வாடிக்ைகயாளrன் ெமய்நிகர் பணப்ைபக் கணக்கிற்கு நிதி ேகாருவது. 
 
ஓ) 'மூன்றாம் தரப்பு நிதி பrமாற்றங்கள்' என்பது DFCC வங்கி பி.எல்.சியில் ெமய்நிகர் பணப்ைபகள் 
என பதிவு ெசய்யப்படாத ைகயடக்கத் ெதாைலேபசி இலக்கம நிதி அனுப்புவது. 



 
ஒள) 'பrசு அட்ைடகள்' என்பது ெமய்நிகர் பrசுச் சான்றிதழ்கைள ெமய்நிகர் பணப்ைப வழியாக 
அனுப்புவது அங்கீகrக்கப்பட்ட பணப்ைபைய வணிகர்களிடம் பதிவுெசய்யப்பட்ட மற்றும் பதிவு 
ெசய்யப்படாத ெமய்நிகர் பணப்ைப பயனர்களால் பயன்படுத்தப்பட ேவண்டும். 
 
ஃ) 'அட்ைடயின்றிய திரும்பப் ெபறுதல்' என்பது ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட DFCC ஏ.டி.எம்.கள் வழியாக 
ெமய்நிகர் பணப்ைபயிலிருந்து பணத்ைத எடுப்பதற்கான வசதி. 
 
அஅ) 'அட்ைட இல்லாத இருப்பு விசாரைண' என்பது ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட DFCC ஏ.டி.எம்.கள் வழியாக 
DFCC ெமய்நிகர் பணப்ைபயின் இருப்ைப சrபார்க்கும் வசதி. 
 
ஆஆ) 'வங்கிக் கணக்கிற்குத் திரும்புதல்' என்பது வாடிக்ைகயாளrன் ெமய்நிகர் பணப்ைபக் 
கணக்கிலிருந்து வாடிக்ைகயாளrன் வங்கிக் கணக்கிற்கு நிதிைய மாற்றுவதாகும். 
 
இஇ) 'பணம் அனுப்புதல்' என்பது வாடிக்ைகயாளrன் ெமய்நிகர் பணப்ைபக் கணக்கிலிருந்து 
மற்ெறாரு வாடிக்ைகயாளrன் ெமய்நிகர் பணப்ைபக் கணக்கிற்கு கடன் மாற்றுவதாகும். 
 
ஈஈ) 'ெடாப் அப்' என்பது வணிக ெமய்நிகர் பணப்ைபகள், டி.எப்.சி.சி. வங்கி கவுண்டர்கள், டி.எப்.சி.சி. 
மாற்று ேசனல்கள், 3 ஆந் தரப்பு சுய ேசைவ இயந்திரங்கள் மூலம் வாடிக்ைகயாளrன் ெமய்நிகர் 
பணப்ைபக் கணக்கில் ேநரடியாக வரவு ைவப்பதாகும். 
 
உஉ) 'பrவர்த்தைன வரம்பு' என்பது ஒரு நாளில் ஒரு ெமய்நிகர் பணப்ைபக் கணக்கிலிருந்து 
ஒவ்ெவாரு வைக பrவர்த்தைனக்கும் ெசலவிடக்கூடிய அதிகபட்ச பண மதிப்பு ஆவதுடன், ஒரு 
நாள் என்பது இலங்ைக தரநிைல ேநரத்தின்படி 00.00 முதல் 24.00 மணி வைர ெதாடங்குகிறது. 
 
எஎ) 'ெமய்நிகர் பணப்ைபக் கணக்கு' என்பது ெமய்நிகர் பணப்ைப ேசைவகைளப் பயன்படுத்த ஒரு 
வாடிக்ைகயாளர் அல்லது வணிகருக்கு ெமய்நிகர் பணப்ைப அைமப்பிற்கு வழங்கப்பட்ட அணுகல். 
 
ஏஏ) 'ெமய்நிகர் பணப்ைப பrவர்த்தைனகள்' என்பது நிதி அல்லது நிதி அல்லாத 
பrவர்த்தைனகளுக்கு இயந்திரம் அல்லது சாதனம் (சுய ேசைவ அல்லது ேவறு) வழியாக ெமய்நிகர் 
பணப்ைப அைமப்ைபப் பயன்படுத்துவதாகும். 
 
ஐஐ) 'ெமய்நிகர் பணப்ைப அைமப்பு' என்பது ெமய்நிகர் பணப்ைப ேசைவகைள வழங்குவது 
ெதாடர்பாக வங்கி மற்றும் அதனுடன் ெதாடர்புைடய கூட்டாளர்களால் ெசாந்தமான மற்றும் 
நிர்வகிக்கப்படும் ெதாழில்நுட்ப உருவாக்கம். 
 
ஒஒ) 'திரும்பப் ெபறுதல்' என்பது ஒரு வாடிக்ைகயாளர் வணிக இடங்கள், DFCC வங்கி கவுண்டர்கள், 
மாற்று ேசனல்கள் மற்றும் 3ஆந் தரப்பு கட்சி ேசனல்களில் உள்ள ெமய்நிகர் பணப்ைபக் 
கணக்கிலிருந்து பணத்ைத திரும்பப் ெபறுவதாகும். 
 
2. ெமய்நிகர் பணப்ைப அைமப்பு 
 
அ) ெமய்நிகர் பணப்ைப அைமப்பு வாடிக்ைகயாளைர பrவர்த்தைனகளுக்குள் நுைழய உதவும் 
வைகயில் வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
ஆ) இந்த ெமய்நிகர் பணப்ைப ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிமுைறகள் மற்றும் 
நிபந்தைனகள் வாடிக்ைகயாளருக்கு வங்கியால் ெமய்நிகர் பணப்ைப ேசைவைய வழங்குவைதயும் 
வாடிக்ைகயாளரால் பயன்படுத்துவைதயும் நிர்வகிக்கிறது. 
 



ெமய்நிகர் பணப்ைப அைமப்பு ெதாடர்பான ேமலதிக தகவல்களுக்கு வங்கியின் அைழப்பு 
ைமயத்ைத அைழக்க அல்லது வங்கியின் வைலத்தளத்ைத www.dfcc.lk இல் அணுகுமாறு 
வாடிக்ைகயாளர் அறிவுறுத்தப்படுகிறார். குறிப்பாக, இந்த விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகளில் 
ஏேதனும் திருத்தங்கள் அத்தைகய இைணயதளத்தில் ெவளியிடப்படும் மற்றும் மின்னணு ெசய்தி 
மூலம் வாடிக்ைகயாளருக்கு அறிவிக்கப்படும். 
 
3. ெமய்நிகர் பணப்ைப ேசைவகளின் துவக்கம் 
 
ெமய்நிகர் பணப்ைப ஒப்பந்தம் மற்றும் விண்ணப்பத்ைத பூர்த்திெசய்து சமர்ப்பிக்கும் 
வாடிக்ைகயாளர், ெமய்நிகர் பணப்ைப ேசைவைய வங்கியால் ெமய்நிகர் பணப்ைப அைமப்பில் 
ஏற்றுக்ெகாள்வது, பதிவுெசய்தல் மற்றும் ெசயல்படுத்துதல் ஆகியவற்ைறப் பயன்படுத்தி ெமய்நிகர் 
பணப்ைப ேசைவகைளப் பயன்படுத்தத் ெதாடங்க உrைம உண்டு. 
 
4. பயனர் அைடயாளம் மற்றும் கடவுச்ெசாற்கள் 
 
அ) பயனர் அைடயாளம் ைகயடக்கத் ெதாைலேபசி இலக்கமாக இருப்பதுடன், பயனர் அைடயாளம் 
ெதாடர்பாக வங்கியால் வாடிக்ைகயாளருக்கு எந்த அறிவிப்பும் வழங்கப்பட மாட்டாது. 
 
ஆ) கடவுச்ெசாற்கள் பதிவு ெசய்த ைகயடக்கத் ெதாைலேபசி இலக்கத்துக்கு குறுஞ்ெசய்தி 
ேசைவகள் மூலமாகவும், ெபாருந்தக்கூடிய இடங்களில் பயன்பாட்டு அறிவிப்புகள் மூலமாகவும் 
வங்கியால் தானாக அனுப்பப்படும். ெமய்நிகர் பணப்ைப அைமப்பு வாடிக்ைகயாளைர முதலில் 
உள்நுைழயும்ேபாது கடவுச்ெசால்ைல மாற்றும்படி ேகாrக்ைக விடுக்கும்.  
 
இ) வாடிக்ைகயாளர் தங்கள் ைகயடக்கத் ெதாைலேபசி இலக்கத்ைத மாற்ற விரும்பினால், அவர்கள் 
ெமய்நிகர் பணப்ைப கணக்கு விவரங்கள் மற்றும் பயனர் அைடயாளத்ைத மாற்றக் ேகாr 
பrந்துைரக்கப்பட்ட படிவத்தில் முைறயான ேகாrக்ைகைய ைவக்க ேவண்டும். 
 
ஈ) அத்தைகய விவரங்களின் இரகசியத்தன்ைமைய உறுதி ெசய்யும் ெபாறுப்பு வாடிக்ைகயாளrடம் 
உள்ளது. 
 
உ) அவ்வாறு ேகட்கும்ேபாது கடவுச்ெசால்ைல மாற்றுவது வாடிக்ைகயாளrன் ெபாறுப்பாகும். 
 
5. வாடிக்ைகயாளராவதற்கான ேதைவகள் 
 
அ) இலங்ைகயில் வசிப்பவராக இருத்தல் 
 
ஆ) இணக்கமான இயக்க முைறைம ெகாண்ட ஸ்மார்ட் ைகயடக்கத் ெதாைலேபசிைய 
ைவத்திருத்தல் 
 
இ) ெசாந்தப் ெபயrல் உள்நாட்டு ேசைவ வழங்குநrடமிருந்து ைகயடக்கத் ெதாைலேபசி 
இைணப்ைப ைவத்திருத்தல். ைகயடக்கத் ெதாைலேபசி இைணப்பு வாடிக்ைகயாளைரத் தவிர 
ேவறு ஒருவrன் ெபயrல் இருந்தால், அத்தைகய ைகயடக்கத் ெதாைலேபசி இைணப்ைபப் 
பயன்படுத்தி ெமய்நிகர் பணப்ைப ேசைவகைளப் ெபறுவதற்கு வாடிக்ைகயாளர் ஒப்புக்ெகாள்கிறார் 
என வாடிக்ைகயாளர் அத்தைகய நபrடமிருந்து ஒரு ஒப்புதல் கடிதத்ைத சமர்ப்பித்தல் ேவண்டும். 
 
ஈ) 18 வயதுக்கு ேமற்பட்டவராக இருத்தல் மற்றும் 
 
உ) பணேமாசடித் தடுப்பு மற்றும் வங்கியின் 'உங்கள் வாடிக்ைகயாளைர அறிந்து ெகாள்ளுங்கள்' 
ேதைவகள் அைனத்ைதயும் பூர்த்தி ெசய்ய ேவண்டும். 
 



ேமற்கூறிய ேதைவகளின் திருப்தி இருந்தேபாதிலும், எந்தெவாரு நபைரயும் வாடிக்ைகயாளராக 
பதிவு ெசய்வதற்கு ஒப்புதல் அளிப்பது வங்கியின் முழுைமயான விருப்பத்தின் ேபrலாகும்.  
 
6. ெமய்நிகர் பணப்ைப மூலமான பrவர்த்தைன 
 
அ) இலங்ைக ரூபாயில் உள்நாட்டு பrவர்த்தைனகைள முடிக்கும் ேநாக்கத்திற்காக மட்டுேம 
ெமய்நிகர் பணப்ைப ேசைவ பயன்படுத்தப்பட ேவண்டும். 
 
ஆ) ெமய்நிகர் பணப்ைப ேசைவ சட்டபூர்வமான மற்றும் நியாயமான ேநாக்கங்களுக்காக மட்டுேம 
பயன்படுத்தப்பட ேவண்டும். 
 
இ) ெமய்நிகர் பணப்ைப முைறையப் பயன்படுத்தி நைடெபறும் பrவர்த்தைனகைள 
கண்காணிப்பதற்கும், வாடிக்ைகயாளருக்கு அறிவிப்பு வழங்காமல் ேசைவயின் கிைடப்ைப நிறுத்தி 
ைவப்பதற்கும் வங்கிக்கு உrைம உண்டு. 
 
ஈ) 2006 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க நிதி பrவர்த்தைன அறிக்ைகயிடல் சட்டத்தின் கீழ் நிறுவப்பட்ட 
நிதிப் புலனாய்வுப் பிrவுக்கு சந்ேதகத்திற்கிடமான பrவர்த்தைனகள் குறித்து முைறப்பாடுகைள 
ேமற்ெகாள்ள வங்கிக்கு உrைம உண்டு என்பதுடன், ேவறு எந்த சட்ட நைடமுைறப்படுத்தல் 
அதிகாrகள் மற்றும் பிற கட்டுப்பாட்டாளர்களும் இருக்கலாம். 
 
உ) வாடிக்ைகயாளர்கள் தங்கள் ெமய்நிகர் பணப்ைபக் கணக்குகளில் வசிக்கும் நிதிகளுக்கு 
எந்தெவாரு வட்டிக்கும் அல்லது எந்தெவாரு லாபத்திற்கும் உrைம ெபற மாட்டார்கள். 
 
ஊ) ெமய்நிகர் பணப்ைபயுடன் இைணக்கப்பட்டுள்ள வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் ெசயலாக்கப்பட்ட 
பrவர்த்தைனகளுக்கான அைனத்து ெபாறுப்புகைளயும் வாடிக்ைகயாளர்கள் ஏற்றுக்ெகாள்வார்கள். 
 
எ) வாடிக்ைகயாளர்கள் பrவர்த்தைனகைளத் தீர்ப்பதற்கு பrந்துைரக்கப்பட்ட முைறயில் 
அறிவுறுத்தல்கைளக் ெகாடுக்கலாம், அேதேபால் ெசயற்படுவதற்கு வங்கி நியாயமான 
முயற்சிகைள ேமற்ெகாள்ளும், இருப்பினும், ெசயற்பாட்டின் விைளவாக வாடிக்ைகயாளருக்கு 
ஏற்படும் எந்தெவாரு இழப்புக்கும் வங்கி ெபாறுப்ேபற்காது.  
 
ஏ) ெமய்நிகர் பணப்ைபக் கணக்குகள் வாடிக்ைகயாளர்களால் தனிப்பட்ட பrவர்த்தைனகைள 
நிைறவு ெசய்யும் ேநாக்கத்திற்காக மட்டுேம பயன்படுத்தப்படும் மற்றும் வணிக ேநாக்கம் அல்லது 
சங்கத்துடன் எந்தெவாரு பrவர்த்தைனயும் வாடிக்ைகயாளrன் ெமய்நிகர் பணப்ைபக் கணக்கு 
மூலம் ேமற்ெகாள்ளப்படாது. 
 
ஐ) வாடிக்ைகயாளர் விதிக்கப்பட ேவண்டிய பrவர்த்தைன வரம்பு மற்றும் தினசr வரம்புக்கு 
இணங்க ேவண்டும். 
 
ஒ) சட்டத்திற்கு இணங்க எந்தெவாரு ேதைவகளுக்கும் உட்பட்டு வாடிக்ைகயாளர்களின் 
வாடிக்ைகயாளர் தகவல்களின் ரகசியத்தன்ைமைய வங்கி பராமrக்க ேவண்டும். 
 
ஓ) ஒரு ெமய்நிகர் பணப்ைபக் கணக்கிலிருந்து வரவு ைவக்கப்பட்ட அல்லது பற்று ைவக்கப்பட்ட 
சந்ேதகத்திற்கிடமான அல்லது திட்டமிடப்படாத பrவர்த்தைனகள் இருப்பதாக வங்கியின் 
பார்ைவயில், வங்கியின் விசாரைணகள் முடிவைடயும் வைர அத்தைகய பrவர்த்தைனகைள 
மாற்றியைமக்க அல்லது நிறுத்திைவக்கும் உrைமைய வங்கி ெகாண்டுள்ளது.  
 
ஒள) வாடிக்ைகயாளர் மூன்றாம் தரப்பு நிதிப் பrமாற்ற வசதிையப் பயன்படுத்தினால், ெபறுநர் 14 
நாட்களுக்குள் நிதிையப் ெபறவில்ைல எனில், அந்த நிதிகள் 15 ஆம் நாள் அனுப்பியவருக்கு 



வங்கியால் தீர்மானிக்கப்படும் கட்டணத்திற்கு உட்பட்டு திருப்பி அனுப்பப்படும். பிrவு 7 ஐப் 
பார்க்கவும் 
 
ஃ) நிகழ்வில் வாடிக்ைகயாளர் மூன்றாம் தரப்பு நிதிப் பrமாற்ற வசதிையப் பயன்படுத்தி, 
திட்டமிடப்படாத ைகயடக்கத் ெதாைலேபசி இலக்கத்துக்கு நிதி அனுப்பப்பட்டால் மற்றும் 
அறியப்படாத தரப்பினரால் நிதி ெபறப்பட்டால், வங்கி ெபாறுப்ேபற்காது. எந்தெவாரு மாற்றமும் 
வங்கியால் ேமற்ெகாள்ளப்படாது. 
 
அஅ) ஒரு பrசு அட்ைடையப் ெபறுபவர் அைத ஒரு ெமய்நிகர் பணப்ைப வணிகrடம் 
மீட்ெடடுத்தால், அதற்கு பின்வரும் நிபந்தைனகள் ெபாருந்தும்: 
 

 பrசு அட்ைடயின் மதிப்பு பில் ெதாைகக்குக் குைறவாக இருந்தால் ெமாத்த பrசு 
அட்ைட மீட்ெடடுக்கப்படும் மற்றும் மீதமுள்ள ெதாைக வங்கி கட்டணமாக 
கருதப்படும். 

 
 பற்றுச்சீட்டு மதிப்பானது, பrசு அட்ைட மதிப்புக்கு ேமல் இருந்தால் மற்றும் 

ெபறுனருக்கு அேத வணிகrடமிருந்து ேவறு ஏேதனும் பrசு அட்ைடகள் இருந்தால்; 
இரண்டாவது பrசு அட்ைட தானாக கணினியால் பயன்படுத்தப்படும். 

 
 பற்றுச்சீட்டு மதிப்பு பrசு அட்ைட மதிப்புக்கு ேமல் இருந்தால் மற்றும் 

வாடிக்ைகயாளர் அேத வணிகருக்கு ேவறு எந்த பrசு அட்ைடகளும் இல்ைல 
என்றால், தற்ேபாதுள்ள பணப்ைபயின் இருப்பு பற்றுச்சீட்டின் ேமலதிக ெதாைகைய 
ெசலுத்துவதற்கு பயன்படுத்தப்படும். 

 
 வழக்கில் பற்றுச்சீட்டு மதிப்பு, பrசு அட்ைட மதிப்புக்கு ேமேல இருந்தால் மற்றும் 

ெபறுனருக்கு அேத வணிகருக்கு ேவறு எந்த பrசு அட்ைடகளும் இல்ைல அல்லது 
ெமய்நிகர் பணப்ைபயில் ேபாதுமான இருப்பு இல்ைல என்றால் பrவர்த்தைன 
நிராகrக்கப்படும். 

 
ஆஆ) நிகழ்வில் வாடிக்ைகயாளர் பrசு அட்ைட வசதிையப் பயன்படுத்தி, பrசு அட்ைட ஒரு 
திட்டமிடப்படாத ைகயடக்கத் ெதாைலேபசி இலக்கத்துக்கு அனுப்பப்படும் என்பதுடன் அறியப்படாத 
தரப்பினரால் நிதி ெபறப்பட்டால், அதற்கு வங்கி ெபாறுப்ேபற்காது. எந்தெவாரு மாற்றமும் 
வங்கியால் ேமற்ெகாள்ளப்படாது. 
 
இஇ) காலாவதியாகும் திகதிக்குள் ஒரு ெபறுனர் பrசு அட்ைடையப் பயன்படுத்தாவிட்டால், 
வங்கியால் தீர்மானிக்கப்படும் கட்டணத்திற்கு உட்பட்டு நிதி வாடிக்ைகயாளருக்கு மாற்றப்படும். 
(பிrவு 7 ஐப் பார்க்கவும்) 
 
ஈஈ) DFCC வங்கி ஏ.டி.எம் வைலயைமப்பு வழியாக அட்ைட இல்லாத பணத்ைத திரும்பப் ெபறும் 
ேசைவையப் பயன்படுத்தும்ேபாது, ெமய்நிகர் பணப்ைபயில் கிைடக்கும் நிதிகளின் மதிப்பு வைர 
ஏ.டி.எம்.மில் கிைடக்கும் சமயங்களில் மட்டுேம வாடிக்ைகயாளர் பணத்ைத எடுக்க 
தகுதியுைடயவர். 
 
உஉ) அட்ைட இல்லாத பணத்ைத திரும்பப் ெபறும் ேசைவையப் பயன்படுத்தும்ேபாது, உடல் பணம் 
சrயாக விநிேயாகிக்கப்படாவிட்டால்; வாடிக்ைகயாளர் உடனடியாக அருகிலுள்ள கிைளக்கு 
ெதrவிக்க ேவண்டும் அல்லது 011 2350000 என்ற இலக்கத்தில் DFCC அைழப்பு ைமயத்ைத ெதாடர்பு 
ெகாள்ள ேவண்டும். 
 



ஊஊ) வாடிக்ைகயாளர் தானியங்கி ெடல்லர் இயந்திரம் அல்லது ேவறு எந்த ெமய்நிகர் பணப்ைப 
இயக்கப்பட்ட சாதனம் மூலம் ெமய்நிகர் பணப்ைபயில் உள்நுைழய முடியாவிட்டால், 
வாடிக்ைகயாளர் உடனடியாக 011 2350000 என்ற இலக்கத்தில் DFCC அைழப்பு ைமயத்திற்கு 
ெதrவிக்க ேவண்டும். 
 
எஎ) வாடிக்ைகயாளர் ைகயடக்கத் ெதாைலேபசிையத் தவிர ேவறு எந்த ெமய்நிகர் பணப்ைபைய 
இயக்கிய சாதனம் மூலம், வாடிக்ைகயாளrன் ெமய்நிகர் பணப்ைபயின் தற்ேபாைதய இருப்ைப 
சrபார்க்கிறாேர தவிர, குறிப்பிட்ட பணப்ைபயுடன் இைணக்கப்பட்ட எந்தக் கணக்ைகயும் அல்ல 
என்பைத நிைனவில் ெகாள்க. 
 
7. கட்டணம் 
 
அ) ெமய்நிகர் பணப்ைபக் கணக்குகள் மற்றும் / அல்லது வங்கிக் கணக்குகைள ெமய்நிகர் பணப்ைப 
ேசைவையப் பயன்படுத்துவதற்கும் மற்றும் / அல்லது அவ்வப்ேபாது வங்கி ெவளியிடும் 
கட்டணத்தின்படி முடிப்பதற்கும் வங்கிக்கு உrைம உண்டு. 
 
ஆ) கட்டணமானது www.dfcc.lk இல் கிைடக்கிறது மற்றும் ெபாருந்தக்கூடிய கட்டணங்கள் மற்றும் 
கட்டணங்கைளத் திருத்துவதற்கான உrைமைய வங்கி ெகாண்டுள்ளது. 
 
8. வாடிக்ைகயாளrன் முயற்சிகள் 
 
அ) ெமய்நிகர் பணப்ைப அைமப்ைப அணுகும் ேநாக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட ைகயடக்கத் 
ெதாைலேபசி அல்லது பிற சாதனத்தின் பாதுகாப்பு வாடிக்ைகயாளrடம் உள்ளது. 
 
ஆ) வாடிக்ைகயாளர் ெமய்நிகர் பணப்ைபக் கணக்கின் ரகசியத்தன்ைமையயும் பாதுகாப்ைபயும் 
பராமrக்க ேவண்டும், அதில் பின்வரும் ெசயல்கள் உள்ளடங்கும்: 
 

i. ைகயடக்கத் ெதாைலேபசி மாற்றப்படும்ேபாது இரகசியக் குறியடீுகைள மாற்றுதல் 
 
ii. இரகசியக் குறியடீ்ைட ரகசியமாக ைவத்திருத்தல் 
 
iii. ைகயடக்கத் ெதாைலேபசி ஐமி குறியடீ்ைட ஒரு தனி இடத்தில் ைவத்திருத்தல் 

 
இ) ெமய்நிகர் பணப்ைபக் கணக்கின் இரகசியத் தன்ைமயும் பாதுகாப்பும் சமரசம் ெசய்யப்பட 
வாய்ப்புள்ள இடங்களில், 011 2350000 என்ற இலக்கத்தில் DFCC அைழப்பு நிைலயத்ைதத் 
ெதாடர்புெகாள்வதன் மூலம் இதுேபான்ற நிகழ்வுகைள உடனடியாக வங்கியின் கவனத்திற்குக் 
ெகாண்டுவருவது வாடிக்ைகயாளrன் முழுப் ெபாறுப்பாகும். 
 
ஈ) ெமய்நிகர் பணப்ைப கணினியில் ஒரு குறிப்பிட்ட ெமய்நிகர் பணப்ைப கணக்கின் பயனர் 
அைடயாளம் மற்றும் இரகசியக் குறியடீுகள் / கடவுச்ெசாற்கைளப் பயன்படுத்தி முடிந்ததும் நிதி 
அல்லது நிதி அல்லாத அைனத்து பrவர்த்தைனகளும் முடிவானைவயும், கட்டுறுத்துபைவயும் 
ஆகும்.  
 
உ) பrவர்த்தைனகளின் நம்பகத்தன்ைமைய வங்கி ேமலும் உறுதிப்படுத்தத் ேதைவயில்ைல, 
ேமலும் பrவர்த்தைனயின் ேபாது அல்லது வாடிக்ைகயாளர் ஏற்கனேவ இருந்த இடத்திலிருந்தும் 
ஒரு வாடிக்ைகயாளrன் பயனர் அைடயாளம் மற்றும் இரகசியக் குறியடீுகள் / கடவுச்ெசாற்களால் 
சrபார்க்கப்பட்ட வழிமுைறகைள நிைறேவற்றுவதற்கு ெபாறுப்ேபற்காது. வணிக இடங்கள், 
பயன்பாட்டு கைடகள், வைலத்தளங்கள், எந்த இயந்திரம் அல்லது சாதனம் (சுய ேசைவ அல்லது 
ேவறு) அல்லது இேத ேபான்ற நிகழ்வுகளில் இரகசியக் குறியடீுகள் / கடவுச்ெசாற்கைளப் 
பயன்படுத்தி ெமய்நிகர் பணப்ைபைய பதிவு ெசய்கின்றது. 



 
ஊ) ெமய்நிகர் பணப்ைப அைமப்பு, வணிகர்கள் அைமப்பு, ைகயடக்கத் ெதாைலேபசி இைணப்புகள், 
இயந்திரங்கள் மற்றும் சாதனங்கள் அல்லது ெமய்நிகர் பணப்ைபயுடன் ெதாடர்புைடய ேவறு எந்த 
அைமப்பும் எந்த ேநரத்திலும் பயன்படுத்த கிைடக்காதவிடத்து, அதற்கு வங்கி ெபாறுப்பாக 
மாட்டாது. ெமய்நிகர் பணப்ைப முைறையப் பயன்படுத்தி வாடிக்ைகயாளர்கள் வணிகர்களுடன் 
நுைழந்த அடிப்பைட பrவர்த்தைனகளுக்கு வாடிக்ைகயாளர் வங்கிைய ெபாறுப்பாக்க மாட்டார். 
அத்தைகய பrவர்த்தைனயின் கட்டத்தில் ஒரு பrவர்த்தைனயின் அைனத்து அம்சங்கைளயும் 
நிைறவு ெசய்வைத உறுதிப்படுத்த நடவடிக்ைக எடுப்பது வாடிக்ைகயாளrன் ெபாறுப்பாகும் 
(அதாவது, பணம் ெசலுத்துதல் அல்லது ஏற்றுக்ெகாள்வது அல்லது ெபாருட்கள் / ேசைவைய 
வழங்குதல் ஆகியைவ ெமய்நிகர் பணப்ைப முைறைம மூலம் ஒேர ேநரத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண்டும்). 
 
எ) ெமய்நிகர் பணப்ைப முைறைம மூலம் அதன் எந்தெவாரு தயாrப்புகைளயும் அல்லது மூன்றாம் 
தரப்பு தயாrப்புகைளயும் வாடிக்ைகயாளருக்கு ஊக்குவிக்க வங்கிக்கு உrைம உண்டு. 
 
ஏ) ெமய்நிகர் பணப்ைப முைறைம மற்றும் அவ்வப்ேபாது குறுஞ்ெசய்து விளம்பரங்கள் மூலம் 
வங்கியின் சந்ைதப்படுத்தல் ெபாருைள மின்னணு முைறயில் காண்பிக்கும் உrைமைய வங்கி 
ெகாண்டுள்ளது.  
 
ஐ) வாடிக்ைகயாளrன் ெமய்நிகர் பணப்ைபக் கணக்குடன் இைணக்க ஒரு வங்கிக் கணக்ைக 
பrந்துைரப்பதன் மூலம், வாடிக்ைகயாளர் பrவர்த்தைனகைளச் ெசயற்படுத்தும் ேநாக்கங்களுக்காக 
அத்தைகய வங்கிக் கணக்ைக வரவு ைவப்பதற்கு வாடிக்ைகயாளர் ஒப்புக்ெகாள்கிறார். 
வாடிக்ைகயாளrன் ெமய்நிகர் பணப்ைப கணக்கு மூலம் பrவர்த்தைன ெசய்வதற்காக கணக்ைக 
வரவு ெசய்யும் ேபாது அந்த வங்கிக் கணக்ைகத் திறக்கும் ேபாது ெகாடுக்கப்பட்ட இயக்க 
வழிமுைறகள் மீறப்படலாம். 
 
9. ைகயடக்கத் ெதாைலேபசி / சாதனங்களின் இழப்பு குறித்து முைறப்பாடு ெசய்தல்  
 
அ) ஒரு வாடிக்ைகயாளர் உடனடியாக ஒரு ைகயடக்கத் ெதாைலேபசி / சாதனத்தின் இழப்ைப 
குறிப்பிட்ட முைறயில் வங்கியில் ெதrவிக்க ேவண்டும். 
 
ஆ) ைகயடக்கத் ெதாைலேபசி / சாதனத்தின் இழப்பு குறித்து வங்கிக்கு அறிவிக்கப்படுவதற்கு 
முன்னர் எந்தெவாரு அங்கீகrக்கப்படாத நபரும் ெசய்த எந்தெவாரு பrவர்த்தைனக்கும் ஒரு 
வாடிக்ைகயாளர் ெபாறுப்ேபற்க ேவண்டும், ேமலும் அத்தைகய அறிவிப்பில் ெசயற்பட நியாயமான 
அறிவிப்பு வழங்கப்படும். 
 
இ) ைகயடக்கத் ெதாைலேபசி / சாதனத்தின் இழப்பு காரணமாக ஏற்படக்கூடிய எந்தெவாரு சம்பவம், 
பrவர்த்தைன, தரவு இழப்பு அல்லது நிதி ஆகியவற்றிற்கு வங்கி ெபாறுப்ேபற்காது. 
 
10. வழிமுைறகள் மற்றும் உறுதிப்படுத்தல்கள் 
 
அ) வாடிக்ைகயாளர் வங்கிக்கு அனுப்பிய வழிமுைறகள் குறிப்பிட்ட முைறயில் வங்கியின் 
அங்கீகrக்கப்பட்ட அலுவலகத்ைத எட்டியதும், அத்தைகய அறிவிப்பின் ேபrல் ெசயற்பட வங்கிக்கு 
நியாயமான ேநரம் கிைடத்ததும் மட்டுேம ெபறப்பட்டதாக கருதப்படும். 
 
ஆ) ெமய்நிகர் பணப்ைபக் கணக்கின் ெசயற்பாடுகைளத் தடுக்க, மாற்றியைமக்க, மாறுபட அல்லது 
மீண்டும் ெதாடங்குவதற்கான எந்தெவாரு வழிமுைறகளும் வங்கியால் அத்தைகய வழிமுைறகள் 
சrபார்க்கப்பட்ட பின்னேர நைடெபறும். 
 



இ) வாடிக்ைகயாளருக்கு வங்கி அனுப்பிய அறிவுறுத்தல்கள் அல்லது ேகாrக்ைககள் 
வாடிக்ைகயாளருக்கு அனுப்பப்பட்ட நாளிலிருந்து மூன்று வணிக நாட்கள் காலாவதியான பிறகு 
வாடிக்ைகயாளர் ெபற்றதாகக் கருதப்படும். 
 
ஈ) வங்கி தனது அைழப்பு நிைலயம் மற்றும் www.dfcc.lk இல் உள்ள வைலத்தளத்தின் மூலம் 
பrந்துைரக்கப்பட்ட முைற மற்றும் வடிவைமப்பிற்கு, இழந்த ைகயடக்கத் ெதாைலேபசி, கட்டண 
அறவடீு / நிறுத்த ேகாrக்ைககள் மற்றும் முடித்தல் அறிவிப்புகள் குறித்து முைறப்பாடு ெசய்வது 
உட்பட வாடிக்ைகயாளர் குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகள் குறித்து வங்கிக்கு அறிவிக்க ேவண்டும்.   
 
10. சர்ச்ைசக்கான தீர்வு 
 
அ) ெமய்நிகர் பணப்ைப ேசைவ ெதாடர்பாக ஒரு தகராறு ஏற்பட்டால், வாடிக்ைகயாளர் அதைன 
வங்கிக்கு முைறப்பாடு ெசய்தல் ேவண்டும் என்பதுடன், வங்கி அத்தைகய சர்ச்ைசக்கு ஒரு குறிப்பு 
இலக்கத்ைத ஒதுக்கி, மூன்று வணிக நாட்களுக்குள் சர்ச்ைசையத் தீர்ப்பதற்கான சிறந்த 
முயற்சிகைள ேமற்ெகாள்ளும்.  
 
ஆ) வாடிக்ைகயாளர் விசாரைணகள், தகராறுகள் மற்றும் முைறப்பாடுகைளப் ெபறுவதற்கு வங்கி 
ஒரு அைழப்பு ைமயத்ைத நிறுவும். 
 
இ) சர்ச்ைச / முைறப்பாட்டுக்கு வழிவகுத்த சம்பவம் / கள் குறித்து வங்கி சுயாதீனமாக விசாrத்து 
ஒரு தீர்மானத்ைத வழங்கலாம். 
 
ஈ) ேமேல (அ) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காலத்திற்குள் ஏேதனும் தகராறு தீர்க்கப்படாவிட்டால், 
மத்தியஸ்தம் மூலம் அத்தைகய தகராைறத் தீர்க்க வங்கி முயற்சிக்கும். மத்தியஸ்தம் ெதாடர்பாக 
ேமற்கூறியவற்றுக்கு உட்பட்டு, ெமய்நிகர் பணப்ைப ேசைவ இலங்ைக நீதிமன்றங்களின் அதிகார 
எல்ைலக்கு உட்பட்டதாக இருக்கும். 
 
உ) ெமய்நிகர் பணப்ைப ேசைவ இலங்ைக சட்டத்தால் நிர்வகிக்கப்படும். 
 
12. முடிவுறுத்தல் 
 
அ) ெமய்நிகர் பணப்ைபக் கணக்கின் பயன்பாட்ைட அல்லது எந்தெவாரு காரணத்ைதயும் 
வாடிக்ைகயாளர் நிறுத்த விரும்பினால், அவர்கள் வங்கிக்கு எழுத்துப்பூர்வமாகத் ெதrவிக்க 
ேவண்டும் மற்றும் பணிநீக்கத்திற்கு ெபாருந்தக்கூடிய கட்டணங்கள் அல்லது வrகைள ெசலுத்த 
ேவண்டும். 
 
ஆ) முப்பது நாட்கள் அறிவிப்ைபக் ெகாடுத்து எந்த ேநரத்திலும் வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு ெமய்நிகர் 
பணப்ைப ேசைவகைள வழங்குவைத நிறுத்த வங்கிக்கு உrைம உண்டு. 
 
இ) நியாயமான காரணத்திற்காக முன் அறிவிப்பின்றி எந்தெவாரு குறிப்பிட்ட ெமய்நிகர் பணப்ைபக் 
கணக்ைகயும் அதன் விருப்பப்படி நிறுத்த, நிறுத்தி ைவக்க அல்லது கட்டுப்பாடுகைள 
ைவப்பதற்கான உrைமைய வங்கி ெகாண்டுள்ளது. 
 
ஈ) ெமய்நிகர் பணப்ைப பrவர்த்தைனகளுக்கு வரம்புகைள விதிக்கும் உrைமைய வங்கி 
ெகாண்டுள்ளது. 
 
உ) நிலுைவயில் உள்ள நிலுைவத் ெதாைக மற்றும் ெசலுத்தப்படாத கட்டணங்கள் ஏேதனும் 
இருந்தால், அத்தைகய ெதாைககள் நிறுத்தப்படுவதற்கு முன்ேப ெசலுத்தப்படும். 
 



ஊ) பிrவு 5 உடன் இணங்கும் ஒவ்ெவாரு ைகயடக்கத் ெதாைலேபசி இைணப்பிற்கும் ஒரு 
வாடிக்ைகயாளர் ஒரு ெமய்நிகர் பணப்ைபக் கணக்கிற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். ேமலும் ெமய்நிகர் 
பணப்ைபக் கணக்ைக ெசயற்படுத்துவது வாடிக்ைகயாளrன் தற்ேபாைதய ெமய்நிகர் பணப்ைபக் 
கணக்ைக நிறுத்தாது. 
 
எ) வாடிக்ைகயாளரால் இந்த ஒப்பந்தத்தின் விதிமுைறகைள மீறுவது அல்லது ெபாருந்தக்கூடிய 
சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுைறகைள மீறுவது தவிர ேவறு எந்த காரணத்திற்காகவும் ெமய்நிகர் 
பணப்ைபக் கணக்கு நிறுத்தப்பட்டால், ெமய்நிகர் பணப்ைப கணக்கின் வரவு ெசலுத்தப்பட்ட 
எந்தெவாரு நிதிையயும் வாடிக்ைகயாளரால் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் கணக்கிற்கு மாற்றுவதன் 
மூலம் (எந்தெவாரு கட்டணமும் அல்லது நிலுைவத் ெதாைகயும் குைறவாக) வழங்கப்படும் 
(வாடிக்ைகயாளர் பrமாற்றம் ெதாடர்பான எந்தெவாரு ெசலவும் வாடிக்ைகயாளர்) ஒரு 
வாடிக்ைகயாளர் வங்கியின் எந்தெவாரு கிைளையயும் தனிப்பட்ட முைறயில் வங்கி 
பார்ைவயிடும். 
 
ஏ) வாடிக்ைகயாளரால் இந்த ஒப்பந்தத்தின் விதிமுைறகைள மீறியதன் காரணத்தினாேலா அல்லது 
வாடிக்ைகயாளர், வங்கி எந்தெவாரு விசாரைணயும் மற்றும் / அல்லது அது ெதாடர்பாக 
நடத்தப்படும் வழக்குகளும் மற்றும் / அல்லது ஒழுங்குமுைற ஆைணக்குழுவால் 
பrந்துைரக்கப்படும் வைகயில் பணம் ெசலுத்தும் வைர பணம் ெசலுத்துவைத நிறுத்தி ைவக்க 
உrைம உண்டு. ெமய்நிகர் பணப்ைப முைறைமக்கான வாடிக்ைகயாளrன் அணுகைல 
ரத்துெசய்யலாம் மற்றும் / அல்லது ெமய்நிகர் பணப்ைபக் கணக்கு பயன்படுத்தப்படுவதாக வங்கி 
கருத்தில் ெகாண்டால், மாற்று ேகாrக்ைககள் ஏற்பட்டால் சட்டவிேராத அல்லது 
அங்கீகrக்கப்படாத நடவடிக்ைககள் மற்றும் / அல்லது ேநாக்கங்களுக்காக அணுகைல வழங்க 
மறுக்கலாம்.  
 
 
எனது விண்ணப்பத்தில் வங்கிக்கு வழங்கப்பட்ட இலங்ைகயில் சட்டப்பூர்வமாக 
ைகயகப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் பதிவு ெசய்யப்பட்ட ைகயடக்கத் ெதாைலேபசி இலக்கத்தின் 
உrைமயாளரால் நான் 18 வயதுக்கு ேமற்பட்டவர் என்றும், இலங்ைகயில் வசிப்பவர் என்றும் 
அங்கீகrக்கப்பட்டுள்ேளன் என்பைத இதன் மூலம் உறுதிப்படுத்துகிேறன். ெமய்நிகர் பணப்ைபக் 
கணக்ைக தனிப்பட்ட பrவர்த்தைனகளுக்குப் பயன்படுத்துேவன் என்றும் எந்தெவாரு சட்டவிேராத 
வழிமுைறகளுக்கும் அைதப் பயன்படுத்த மாட்ேடன் என்றும் அறிவிக்கிேறன். 
 
நான் இங்குள்ள விதிமுைறகைளயும் நிபந்தைனகைளயும் படித்து புrந்து ெகாண்ேடன், அைத 
எப்ேபாதும் பின்பற்ற ஒப்புக்ெகாள்கிேறன். 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


