
கூட்டாண்ைம நிறுவனங்களுக்கான இைணயவழி அறிக்ைக மற்றும் இைணயவழி 
விழிப்பூட்டல்  ேசைவகளுக்கான விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகள் 

 
 

1. தற்ெபாழுது வங்கியில் நிறுவனத்தினால் ேபணப்பட்டு வரும் அல்லது இனிேமல் 
ேபணப்படவிருக்கும் மற்றும் / அல்லது வங்கிக் கணக்கில் ேமற்ெகாள்ளப்படும் 
எந்தெவாரு பrவர்த்தைன ெதாடர்பிலும், 'வணிக நிறுவனங்களுக்கான ெபறுமதி 
உட்ேசர்க்கப்பட்ட ேசைவகளுக்கான விண்ணப்பத்தில்' குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அல்லது 
இதன் பின்னர் காலத்துக்கு காலம் வங்கிக்கு எழுத்து மூலமாக அறிவிக்கப்படும் ஏைனய 
மின்னஞ்சல் முகவrக்கு இைணயவழி அறிக்ைக மற்றும் / அல்லது இைணயவழி 
விழிப்பூட்டல் ேசைவகைள வழங்குமாறு நான் / நாங்கள் இதன்மூலம் DFCC வங்கி 
பி.எல்.சி.ைய (இதன் பின்னர் 'வங்கி' என்று குறிப்பிடப்படும்) ேகாருகிேறாம் மற்றும் 
அங்கீகrக்கிேறாம். 

 
2. மின்னஞ்சல் ேபான்ற மின்னணு ஊடகங்கள் மூலம் தகவல்கைளப் பரப்புவது 

பிைழயில்லாமல் இருப்பதற்கும் / அல்லது தைடயில்லாமல் இருப்பதற்கும் 
உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது என்பைத நான் / நாங்கள் புrந்துெகாண்டு 
ஒப்புக்ெகாள்கிேறாம், ேமலும் அத்தைகய பrமாற்றத்தின் உள்ளார்ந்த தன்ைம 
காரணமாக அேத விைளவாக எந்தெவாரு இைணயவழி அறிக்ைக மற்றும் / அல்லது 
இைணயவழி விழிப்பூட்டல் எனக்கு / எங்களுக்கு வழங்குவதில் ஏற்படும் தாமதம் 
மற்றும் / அல்லது வழங்கப்படாமலிருப்பதற்கு வங்கி ெபாறுப்பாக மாட்டாது என நான் / 
நாங்கள் புrந்துெகாண்டு ஒப்புக்ெகாள்கிேறாம். என்னால் / எங்களால் ெபறப்பட்ட 
இைணயவழி அறிக்ைக மற்றும் / அல்லது இைணயவழி விழிப்பூட்டலில் ஏேதனும் 
பிைழகள் இருந்தால் நான் / நாங்கள் அதைன வங்கிக்கு அறிவிப்ேபாம். நான் / நாங்கள் 
பயன்படுத்தும் ேசைவ வழங்குநர்களின் ெகாள்ைகயில் எந்த மாற்றத்திற்கும் வங்கி 
ெபாறுப்ேபற்காது என்பைதயும் நான் / நாங்கள் ஒப்புக்ெகாள்கிேறாம். 

 
3. அங்கீகrக்கப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவr அங்கீகrக்கப்படாத அணுகல் மற்றும் / அல்லது 

எந்தெவாரு மூன்றாம் தரப்பினரால் பயன்படுத்தப்படுவதைன நான் / நாங்கள் 
அனுமதிக்க மாட்ேடாம் என்பைத நான் / நாங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்கிேறாம் மற்றும் 
ஒப்புக்ெகாள்கிேறாம் மற்றும் நான் / நாங்கள் அங்கீகrத்த மின்னஞ்சல் முகவrகளின் 
இைணயத்திருட்டு மற்றும் / அல்லது அங்கீகrக்கப்படாத அணுகலுக்கும் வங்கி 
ெபாறுப்பாகமாட்டாது மற்றும் / அல்லது நான் / நாங்கள் வழங்கிய மின்னஞ்சல் முகவr 
மூலம் எனக்கு / எங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட எந்தெவாரு இைணயவழி அறிக்ைக மற்றும் / 
அல்லது இைணயவழி விழிப்பூட்டலிலும் உள்ள எந்தெவாரு தகவைலயும் நான் / 
நாங்கள் அங்கீகrத்துள்ேளாம்.  

 
4. நான் / நாங்கள் ேகாrய எந்தெவாரு மற்றும் அைனத்து கடவுச்ெசாற்கைளயும் மற்றும் / 

அல்லது தனிப்பட்ட அைடயாள இலக்கங்கள் ('இரகசியக் குறியடீ்டு இலக்கங்கள்') 
வங்கியால் நிைறேவற்றப்பட்ட சைபத் தீர்மானத்தால் நியமிக்கப்பட்ட ஒதுக்கப்பட்ட 
அங்கீகrக்கப்பட்ட ைகெயாப்பமிட்டவர்கள் ைவத்திருப்பதற்கு நான் 
ஒப்புக்ெகாள்கிேறாம். நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர்கள் குழு கண்டிப்பாக ரகசிய் ேபண 
ேவண்டியதுடன், அத்தைகய கடவுச்ெசாற்கள் மற்றும் / அல்லது இரகசியக் குறியடீ்டு 
இலக்கைள எந்த அங்கீகrக்கப்படாத மூன்றாம் தரப்பினருக்கும் ெவளியிடக்கூடாது. 
எந்தெவாரு மூன்றாம் தரப்பினராலும் அத்தைகய கடவுச்ெசாற்கள் மற்றும் / அல்லது 
இரகசியக் குறியடீ்டு இலக்களின் அங்கீகாரமற்ற அணுகல் அல்லது பயன்பாட்டிற்கு நான் 
/ நாங்கள் மட்டுேம ெபாறுப்பாேவாம் என்பைத நான் / நாங்கள் ஒப்புக்ெகாள்கிேறாம். 

 



5. ஏேதனும் இைணயவழி அறிக்ைக மற்றும் / அல்லது இைணயவழி விழிப்பூட்டல்  
என்னால் / எங்களால் ெபறப்படாவிட்டால், நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர்கள் குழுவால் 
நிைறேவற்றப்பட்ட சைபத் தீர்மானத்தால் நியமிக்கப்பட்ட அங்கீகrக்கப்பட்ட 
ைகெயாப்பமிட்டவர்கள் அதைன வங்கிக்குத் ெதrவிக்க ேவண்டும் என்பதுடன், வங்கி 
அதன் விருப்பப்படி இைணயவழி அறிக்ைக மற்றும் / அல்லது இைணயவழி 
விழிப்பூட்டைல எனக்கு / எங்களுக்கு மீண்டும் அனுப்பலாம் என்பைத நான் / நாங்கள் 
ஒப்புக்ெகாள்கிேறாம். எவ்வாறாயினும், நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர்கள் குழுவால் 
நிைறேவற்றப்பட்ட சைபத் தீர்மானத்தால் நியமிக்கப்பட்ட அங்கீகrக்கப்பட்ட 
ைகெயாப்பமிட்டவர்கள் குறிப்பிட்ட ேகாrக்ைகயின் ேபrல் ெதாடர்புைடய 
கட்டணங்கைள ெசலுத்துவதன் மூலம் மட்டுேம இைணயவழி அறிக்ைக மற்றும் / 
அல்லது இைணயவழி விழிப்பூட்டல்களின் காகிதப் பிரதிகள் வங்கியால் வழங்கப்படும் 
என்பைத நான் / நாங்கள் புrந்துெகாண்டு ஒப்புக்ெகாள்கிேறாம்.  

 
6. பற்றுச்சீட்டில் தாமதம் அல்லது எந்தெவாரு இைணயவழி அறிக்ைக மற்றும் / அல்லது 

இைணயவழி விழிப்பூட்டல் ெபறப்படாதைமயானது, சrயான திகதியில் சrயான 
ேநரத்தில், அல்லது ேவறு ஏேதனும் ஒரு ெசயல் அல்லது ெசயைலச் ெசய்ய அல்லது 
ெசய்ய ேவண்டிய கடைம ேபான்ற என்னிடமிருந்து / எங்களிடமிருந்து வங்கிக்கு 
ெசலுத்த ேவண்டிய எந்தெவாரு கடைமயும் விடுவிக்காது என்பைத நான் / நாங்கள் 
புrந்துெகாண்டு ஒப்புக்ெகாள்கிேறாம்.  

 
7. வங்கி அதைன வழங்குவதன் விைளவாக, எந்தெவாரு ெதாழில்நுட்ப பிைழகள் மற்றும் 

பற்றுச்சீட்டு மற்றும் / அல்லது எந்தெவாரு இைணயவழி அறிக்ைக மற்றும் / அல்லது 
இைணயவழி விழிப்பூட்டல்கள் என்னால் / எங்களால் ெபறப்படாதது ேபான்ற 
காரணங்களால் என்ைன / எங்கைள பாதிக்கக்கூடிய அல்லது ஏற்படக்கூடிய எந்தெவாரு 
ேநரடி அல்லது மைறமுக இழப்பு மற்றும் / அல்லது ேசதங்களுக்கு வங்கி 
ெபாறுப்ேபற்காது மற்றும் / அல்லது எனக்கு / எங்களுக்கு ெபாறுப்பானதல்ல என்பைத 
நான் / நாங்கள் புrந்துெகாண்டு ஒப்புக்ெகாள்கிேறாம்.  

 
8. இைணயவழி அறிக்ைக மற்றும் / அல்லது இைணயவழி விழிப்பூட்டல்கள் எனக்கு / 

எங்களுக்கு வழங்குவதற்கு ேதைவயான அல்லது தற்ெசயலான அைனத்து பணம், 
கட்டணம், கட்டணங்கள் மற்றும் ெசலவுகைள ேதைவக்ேகற்ப வங்கிக்குச் ெசலுத்த நான் 
/ நாங்கள் ஒப்புக்ெகாள்கிேறாம். ேமலும் வங்கியில் என்னால் / எங்களால் 
பராமrக்கப்படும் எந்தெவாரு கணக்ைகயும் பற்று ைவப்பதன் மூலம் அத்தைகய 
ெகாடுப்பனவுகைளத் தீர்க்க வங்கிக்கு இதன்மூலம் மறுக்கமுடியாது. இத்தைகய பணம், 
கட்டணம், கட்டணங்கள் நைடமுைறயில் உள்ள சந்ைத விகிதங்கள் அல்லது 
ஒழுங்குமுைற அதிகாrகளால் விதிக்கப்படும் கட்டணங்களின்படி இருக்கும். 

 
 
9. வங்கி எனக்கு / எங்களுக்கு இைணயவழி அறிக்ைக மற்றும் / அல்லது இைணயவழி 

விழிப்பூட்டல்கைள வழங்குவைதக் கருத்தில் ெகாண்டு, எல்லா நடவடிக்ைககளுக்கும், 
ெசயற்பாடுகளுக்கும், உrைமேகாரல்களுக்கும், இழப்பு, ேசதம், ெசலவுகள் மற்றும் 
ெசலவுகளுக்கு எதிராக எல்லா ேநரங்களிலும் வங்கியிடம் இழப்படீு ேகாராமல் மற்றும் 
வங்கிைய பாதிப்பைடயச் ெசய்யாமல் ைவத்திருக்க நான் / நாங்கள் புrந்துெகாண்டு 
ஒப்புக்ெகாள்கிேறாம். 

 
10. நான் / நாங்கள் இந்த ேசைவைய நிறுத்த விரும்பினால், நிறுவனத்தின் 

அங்கீகrக்கப்பட்ட ைகெயாப்பமிட்டவர்கள் வங்கிக்கு முடிவுறுத்தல் குறித்த 
எழுத்துப்பூர்வ அறிவிப்ைப வழங்கியதும், வங்கி உண்ைமயில் அத்தைகய அறிவிப்ைபப் 



ெபற்று நியாயமான ேநரத்திற்குள் (அத்தைகய அறிவிப்ைபப் ெபற்று குைறந்தது 21 
நாட்கள் வைர) ெசயற்பட்டு இந்த ேசைவைய நிறுத்தாத வைர, அது முழுைமயான 
வலுவிலும் விைளவிலும் இருக்கும். இருப்பினும் இங்கு உள்ள விதிமுைறகள் மற்றும் 
நிபந்தைனகள் அவ்வப்ேபாது திருத்தப்படலாம். எவ்வாறாயினும், அத்தைகய 
முடிவுறுத்தல் நைடமுைறக்கு வரும் திகதிக்கு முன்னர் ஏற்பட்ட இந்த விதிமுைறகள் 
மற்றும் நிபந்தைனகளின் கீழ் எந்தெவாரு ெபாறுப்பிலிருந்தும் என்ைன / எங்கைள 
விடுவிப்பதில்ைல. 

 
11. இந்த ேசைவைய எந்த ேநரத்திலும் எனக்கு / எங்களுக்கு அறிவிக்காமல் மற்றும் எந்த 

காரணத்ைதயும் கூறாமல் நிறுத்திைவக்க, ரத்து ெசய்ய, திரும்பப் ெபற அல்லது நிறுத்த 
வங்கிக்கு அதன் முழுைமயான விருப்பப்படி உrைம உண்டு என்பதுடன், இந்த 
ேசைவைய நிறுத்தியதன் காரணமாக எனக்கு / எங்களுக்கு ஏற்பட்ட ேசதங்கள் / 
எந்தெவாரு ெசலவிற்கும் வங்கி ெபாறுப்ேபற்காது. இைணயவழி அறிக்ைக மற்றும் / 
அல்லது இைணயவழி விழிப்பூட்டல்கைள அனுப்பும் அதிர்ெவண்ைண மாற்றவும், 
இைணயவழி அறிக்ைக மற்றும் / அல்லது இைணயவழி விழிப்பூட்டல் திகதிைய அதன் 
விருப்பப்படி மாற்றவும் வங்கிக்கு உrைம உண்டு. அரச அல்லது எந்தெவாரு 
ஒழுங்குமுைற அதிகாரமும் விதித்த சட்டம் அல்லது ஒழுங்குமுைற மூலம் வங்கியின் 
விருப்பப்படி அவ்வப்ேபாது மாற்றப்படலாம். 

 
12. இைணயவழி அறிக்ைக மற்றும் / அல்லது இைணயவழி விழிப்பூட்டல்கள் ெபறப்படும் 

ேபாது காகிதக் கணக்கு இைணயவழி அறிக்ைக மற்றும் / அல்லது இைணயவழி 
விழிப்பூட்டல்கள் எந்தெவாரு கணக்கிற்கும் அனுப்பப்பட மாட்டாது என்பைத நான் / 
நாங்கள் ஒப்புக்ெகாள்கிேறாம். எந்த ேநரத்திலும் காகித வங்கி அறிக்ைககள் / 
விழிப்பூட்டல்கைள நிறுத்துவதற்கான வங்கியின் உrைமக்கு எந்தவித பாரபட்சமும் 
இல்லாமல், வங்கி தனது விருப்பப்படி, அத்தைகய காகித வங்கி இைணயவழி அறிக்ைக 
மற்றும் / அல்லது இைணயவழி விழிப்பூட்டல்கைள எனக்கு / எங்களுக்கு வழங்க முடிவு 
ெசய்யலாம். 

 
13. இந்த விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகளில் ஏேதனும் ஒன்ைற அதன் முழுைமயான 

விருப்பப்படி திருத்தேவா, கூட்டேவா அல்லது ேவறுபடுத்தேவா எந்தெவாரு ேநரத்திலும் 
வங்கிக்கு உrைம உண்டு என்பதுடன், ேமலும் அத்தைகய திருத்தம், இைணப்பு அல்லது 
மாறுபாடு என்ைன / எங்கைன கட்டுப்படும் என நான் / நாங்கள் ஒப்புக்ெகாள்கிேறாம். 

 
14. வங்கியால் வழங்கப்படும் விவரங்கள் அல்லது இைணயவழி அறிக்ைக மற்றும் / 

அல்லது இைணயவழி விழிப்பூட்டல்கள் ெதாடர்பான எந்தெவாரு அறிவிப்பும், 
எங்களுக்கு மூன்று ெமாழிகளிலும் எந்தெவாரு ெசய்தித்தாளிலும் ெவளியிடுவதன் 
மூலமாகேவா அல்லது எந்தெவாரு அறிவிப்பு சைபயிலும் ெவளியிடுவதன் 
மூலமாகேவா வங்கியின் கிைளகள் அல்லது ேவறு எந்த வைகயிலும் வழங்கப்படலாம் 
என்பைத நான் ஒப்புக்ெகாள்கிேறாம்.  

 
15. வங்கியினால் வழங்கப்படும் இைணயவழி அறிக்ைக அைனத்து பrவர்த்தைன 

விவரங்களின் ஒருங்கிைணந்த பதிப்ைப இைணயவழி அறிக்ைகத் திகதியிலிருந்து 
காண்பிக்கப்படும் என்பைத நான் / நாங்கள் ஒப்புக்ெகாள்கிேறாம், குறிப்பாக 'வணிக 
நிறுவனங்களுக்கான மதிப்பு கூட்டப்பட்ட ேசைவகளுக்காக, விண்ணப்பத்தில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒன்று அல்லது அதற்கு ேமற்பட்ட கணக்குகளுக்கு மட்டுேம 
இைணயவழி அறிக்ைக வசதி ேகாரப்பட்டுள்ளது' மற்றும் குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அத்தைகய கணக்குகள் ெதாடர்பான இைணயவழி அறிக்ைகையக் 



காண நிறுவனத்தால் அங்கீகrக்கப்பட்ட நபர்கள், இைணயவழி அறிக்ைக ேகாரப்படாத 
பிற கணக்குகளின் விவரங்கைளக் காண அதிகாரம் ெபற்றவர்களாவர். 

 
16. எனக்கு / எங்களுக்கு ெபாருந்தாத இைணயவழி அறிக்ைக மற்றும் / அல்லது 

இைணயவழி விழிப்பூட்டல்கள் மின்னஞ்சல் ெபறும் வங்கிகளின் ெசய்திக் குறிப்பில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ெதாடர்புப் புள்ளிக்கு திருப்பி அனுப்பப்படும் / அறிவுறுத்தப்படும் என 
நான் / நாங்கள் ஒப்புக்ெகாள்கிேறாம்,. 

 
17. எந்தெவாரு ெதளிவுபடுத்தலுக்கும் உரளவழஅநசளநசஎiஉநளூனகஉஉடியெம க்கு 

மின்னஞ்சல் அனுப்புவதற்கும், 0112350000 என்ற வங்கியின் அைழப்பு ைமயத்தின் 
ெதாைலேபசி இலக்கத்திற்கும் நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர்கள் சைபயினால் 
அங்கீகrக்கப்பட்ட நபர் ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம் என்பைத நான் / நாங்கள் 
ஒப்புக்ெகாள்கிேறாம். 

 
18. எந்தெவாரு சந்ைதப்படுத்தல் ெபாருைளயும் இைணயவழி அறிக்ைக மற்றும் / அல்லது 

இைணயவழி விழிப்பூட்டல்களில் ேசர்க்கும் உrைமைய வங்கி ெகாண்டுள்ளது என்பைத 
நான் / நாங்கள் ஒப்புக்ெகாள்கிேறாம். வங்கியின் இத்தைகய சந்ைதப்படுத்தல் ெபாருள் 
ெதாடர்பான அறிவுசார் ெசாத்துrைமகைள சுரண்டக்கூடாது என்பதில் நான் / நாங்கள் 
ஒப்புக்ெகாள்கிேறாம். 

 
19. வங்கி இைணயவழி அறிக்ைக மற்றும் / அல்லது இைணயவழி விழிப்பூட்டல்கள் 

அனுப்பும் மின்னஞ்சல் முகவrைய, வங்கியுடன் ெதாடர்புெகாள்வதற்கு நான் / நாங்கள் 
பயன்படுத்தப்பட மாட்ேடன் / மாட்ேடாம் என்பைதயும், என்னிடமிருந்து / 
எங்களிடமிருந்து ெபறப்பட்ட அத்தைகய மின்னஞ்சல்களுக்கு வங்கி பதிலளிக்காது 
என்பைதயும் நான் / நாங்கள் ஒப்புக்ெகாள்கிேறாம். 

 
20. 'வணிக நிறுவனங்களுக்கான மதிப்பு கூட்டப்பட்ட ேசைவகளுக்கான விண்ணப்பம்' 

அல்லது இதுேபான்ற பிற கணக்கு / களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இைணயவழி அறிக்ைக 
மற்றும் / அல்லது இைணயவழி விழிப்பூட்டல்கள் வசதி வழங்கப்பட்ட இனிேமல் 
அவ்வப்ேபாது என்னால் / எங்களால் எழுத்துப்பூர்வமாக வங்கிக்கு அறிவிக்கப்படும் 
கணக்ைக நான் / நாங்கள் எங்கள் விருப்பப்படி ேதர்ந்ெதடுப்ேபாம் என்பைத நான் / 
நாங்கள் ஒப்புக்ெகாள்கிேறாம்.  

 
21. இங்குள்ள விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகள் என்ைன / எங்கைளயும், எமது 

வாrசுகைளயும் கட்டுறுத்தும். எவ்வாறாயினும், வங்கியின் முன் எழுத்துப்பூர்வ 
அனுமதியின்றி நான் / நாங்கள் அதன் உrைம, ெபாறுப்புகள் மற்றும் கடைமகைள இங்கு 
ஒதுக்க மாட்ேடாம். 

 
22. இந்த விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகள் இலங்ைகயின் சட்டங்களின்படி 

நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. 
 

'கணக்கு' என்ற ெசால்லுக்கு நடப்புக் கணக்குகள், ேசமிப்புக் கணக்குகள், கடன்கள், 
குத்தைககள், நிைலயான ைவப்புக்கள் மற்றும் கடன் அட்ைடகள் என்று ெபாருள்படும். 
 
'நான், நாங்கள், என்ைன, எங்கைள, எங்கள்' என்ற ெசாற்கள் 2007 ஆம் ஆண்டின் 07 ஆம் 
இலக்க நிறுவனச் சட்டத்தால் இைணக்கப்பட்ட கிளப்புகள், சங்கங்கள், அைமப்புக்கள், 
உrைமயாளர்கள், கூட்டாண்ைமகள் மற்றும் நிறுவனங்கைள உள்ளடக்கும். 


