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1. ன் ைர 

இ  கட்டாய நைட ைற ைறயான ('ேகாட்' என்  ப் டப்ப ற ) 
அ ப்பைட ல் தயாரிக்கப்ப வேதா , இலங்ைக மத் ய வங் னால் 
வழங்கப்பட் ள்ள கடன் அட்ைடக க்கான ெசயற்பாட்  வ காட் தல்கள் எண் 
01/2010 கடனட்ைட வழங் ம் உ ப் னர ்வங் கள் / நி வனங்கள் ('வழங் பவர'் என்  

ப் டப்ப ற ) மற் ம் அதன் சாரப்ான நி வனங்கைள ப் வ டன், 
கடனட்ைடகள் மற் ம் ற அடை்ட தயாரிப் கைள வழங் ம்ேபா  தனிப்பட்ட 
வா க்ைகயாளரக்ளின் பரிவரத்த்ைன ெதாடரப்ாக ேகாட் வழங் நரக்ளின் 
கடைமகைள பரிப்பேதா , இந்த டான  ஒ  க் ய ேசைவத்தரமாக 
ெசயற்ப ம் என ம் எ ரப்்பாரக்்கப்ப ற . இக் ேகாட் வா க்ைகயாள க்  
வழங் ேவாரின் ஊ யரக்ைளக் ைகயாள்வ ல் வ காட் ம். ேம ம் கடனடை்ட 
பயனரக்ள் தங்கள் உரிைமகைளப் ரிந் ெகாள்ள இந்த ேகாட் உத ம் என்  
எ ரப்ாரக்்கப்ப ற . இ  ெதாடரப்ான தகவல்கள் வழங் னரக்ளினால் 
வைலத்தளத் ல் ேச க்கப்ப வ டன் வா க்ைகயாளரின் ேகாரிக்ைகக்கைமய 

ர கைள வழங்க ம் ெசய்வாரக்ள். 



இந்த ேகாட்  பற்  

கட்டாய ஆவணமாக, இக் ேகாடான  வா க்ைகயாளரின் நலன் க  அ க 
ெசயற்பாட்  தரங்கைள அைடவேதா , ேபாட் ைய அ கரித்  சந்ைத சக் கைள ம் 
ஊக் க் ற . இக் ேகாட் ஆன  வழங் பவைரேய நாம்/எம  என ப் ற , 
ேம ம் 2ம் ரி ல் க் ய கடைமகைள நிரவ் க் ம் தரநிைலகைள ம் 

வரிக்கப்பட் ள்ள . 

ேவ தமாகக் றப்படா ட்டால், இந்த ேகா ன் அைனத்  ப க ம் அைனத்  
கடனட்ைட தயாரிப் கள் மற் ம் ேசைவக க்  ெபா ந் ம், ஆகேவ நாம் அதைன 
க ண்டரில், ெதாைலேப ல், இைணயத் ல் மற் ம் ேவ  ஏேத ம் ைற ல் 
வழங் ேவாம். 

ேம ம் இந்த ேகா ல்; காட்டப்பட் ள்ள கடைமகள் சாதாரண இயக்க வணிகச ்
ழ ற் ம் ெபா ந் ம். இந்த ேகா ன் ெசயற்பா களில் தவ கள் ஏற்பட்டால், நாம் 

அைத நிைறேவற்ற யாமல் ேபாகலாம் என்பைத ெதளிவாக ரிந்  ெகாள்ள 
ேவண் ம். 

 

 

2. க் ய கடைமகள் 

எங்கள் எல்லா நடவ க்ைககளி ம் நியாயமாக ம் உண்ைமயாக ம் ெசயற்பட 
நாங்கள் கடைமப்பட் ள்ேளாம்: 

 

a. நாம் வழங் ம் அைனத்  ேசைவகள் மற் ம் தயாரிப் க க்கான உயர ்
தரத் ைன இக் ேகாட் லம் ெபற் ங்கள் ேம ம் எம  ஊ யரக்ள்/ கவரக்ள் 

ன்பற் ம் நைட ைறகைள ம் அ யத்தந் ட. 

b. எங்கள் தயாரிப் கள் மற் ம் ேசைவகள் ெதாடர் ைடய சட்டங்கள், 
ஒ ங் ைறகள், வ காட் தல்கள், ெந யாள்ைக மற் ம் ற்ற க்ைககைள 
ெபற் ட. 

c. வா க்ைகயாளரக் டனான எங்கள் பரிவரத்்தைனகள் ேநரை்ம மற் ம் 
ெவளிப்பைடத்தன்ைம ன் ெந ைறக் ெகாள்ைககளில் தங் ப்பைத 
உ ெசய் ட. 

d. சட்ட ரவ்மான மற் ம் ெந ைறயான கரே்வார ்நைட ைறகளில் ஈ ப வ .  

 



எளிய ெமா ல் ன்வ ம் தகவல்கைள வழங் வதன் லம் எம  கடனட்ைட 
தயாரிப் கள் மற் ம் ேசைவகள் எவ்வா  ெசயல்ப ன்றன என்பைதப் 

ரிந் ெகாள்ள வா க்ைகயாள க்  உத டல்: 

 வா க்ைகயாளரக் க்  ைடக் ம் நன்ைமகள் என்ன  
 வா க்ைகயாளரக்ள் எவ்வா  நன்ைமகைள ெபற ம்  
 ெசல கள் கட்டணங்கள் மற் ம் ைலகள் என்ன  
 வா க்ைகயாளரக்ள் தங்கள் ேகள் க க்  ைடகைள யாரிடம் / எப்ப  

ெதாடர்  ெகாள்ளலாம்  

 

 

வா க்ைகயாளரக்ளின் னாக்கள் மற் ம் ைறப்பா கைள ைரவாக ம் 
றைமயாக ம் ைகயா ங்கள் 

 

 

a. அவரக்ளின் ேதைவகைள வ நடாத் வதற்கான ேசனல்கைள வழங் டல் 

b. ெபா ைமயாக அவரக்ைள ெச ம த்தல் 

c. கார ்/ னவல் ைடத்த 5 ேவைல நாடக் க் ள் வா க்ைகயாளரக் க்  
ப ல்கைளத் ெதரி தத்ல் 

d. எங்கள் ப ல் அவரக்ள் ப்  அைடய ல்ைல என்றால், வா க்ைகயாளரக்ள் 
தங்கள் காைர எவ்வா  ன்ேனாக்  எ த் ச ்ெசல்வ  என்பைதத் ெதரி த்தல் 

 

இந்த ட்ைட எங்கள் இைணயதளத் ல் ெபா  அ க க் க் ைடக்கச ்
ெசய்வதன் லம் ஆங் லம், ங்களம் மற் ம் த ல் ளம்பரப்ப தத் ம், 
நகல்கைளக் ைடக்கச ்ெசய்ய ம் ம் 

 

 

3. தகவல் (வா க்ைகயாளரக் க்  அவரக்ளின் ேதைவகைளப் ரத்்  ெசய் ம் 
தயாரிப் கள் மற் ம் ேசைவகைளத் ேதர் ெசய்ய உத ற ) 

கடனட்ைடைய வழங் வதற்  ன்  நாம், 

 



a. எம  கடனடை்டகளின் க் ய அம்சங்கைள ளக் ம் தகவல்கைள வழங் தல். 

- ெதாடர் ைடய ைறகள் மற் ம் நிபந்தைனகள்; 

- ெபா ந்தக் ய கட்டணம் மற் ம் வட்  தங்கள்; 

- ெச த்த ேவண் ய ைறந்தபட்ச ெதாைக மற் ம் வட்  கணக் ம் ைற 

- வட்  கட்டணங்கள் மற் ம் அபராத கட்டணங்கைள எவ்வா  த ரத்த்ல் அல்ல  
ைறத்தல் 

- ல் ங் மற் ம் ெகா ப்பன   நைட ைறகள்; 

- ப் தத்ல் மற் ம் தத்ல் நைட ைறகள்; மற் ம் 

- அட்ைடைய இயக்க ேவண் ய ேவ  க் யமான தகவல்கள்; 

 

 

b. சட்ட மற் ம் ஒ ங் ைற ேதைவக க்  இணங்க வா க்ைகயாளரிட ந்  
ெபறப்ப ம் ைறந்தபட்ச தகவல் / ஆவணங்கள் த்  வா க்ைகயாள க்  
அ யத்த வேதா , அவரக்ளின் அைடயாளம், கவரி, ெதாடரப்ான ஆவணங்கள் 
உட்பட கடனட்ைடைய வழங் ட ேவைல மற் ம் சட்டப் ரவ் அ காரிகளால் 
நிரண் க்கப்படக் ய ஆவணங்கள் பற்  ெதரியப்ப தத்ல். 

 

c. கடனட்ைட ண்ணப்பம் ெதாடரப்ாக வா க்ைகயாளர ்வழங் ய பரங்கைள 
ெதாைலப்ேப  லம் ெதாடர் ெகாண்  சரிபாரத்த்ல் மற் ம் ேதைவேயற்ப ன் இ  
ெதாடரப்ாக நிய க்கப்பட் ள்ள கவர ்ஊடாக சந் த்  உ ப்ப தத்ல்.  

எம  தயாரிப்  / ேசைவக்காக வா க்ைகயாளரக்ள் ண்ணப் க் ம் ேபா  எங்கள் 
இலக்  ம் ம் ேநரங்கைள நாங்கள் ெதரி ப்ேபாம். 

வா க்ைகயாளரின் ெபா ப் கள் மற் ம் ற ெதாடர் ைடய தகவல்கள், 
ைறகள் மற் ம் நிபந்தைனகள், வட்  மற் ம் ெபா ந்தக் ய  கடட்ணங்கள், 

உரிைமகள் மற் ம் கடனட்ைட ெதாைலந் ட்டால் / தவறாகப் பயன்ப தத்ப்பட்டால் 
ெசய்யேவண் யைத பரிக் ம் ேசைவ வ காட் ைய நாங்கள் வழங் ேவாம். 

 

எம  ெதாைலேப  எண்கள், அஞ்சல் கவரி, வைலத்தளம் / ன்னஞ்சல் கவரி 
ேபான்ற ெதாடர்  பரங்கைள நாங்கள் வழங் வேதா , வா க்ைகயாளரக்ள் 
எப்ேபா  ேவண் மானா ம் எம்ைம ெதாடர் க்ெகாள்ள யதா க் ம். 
வா க்ைகயாளரின் மாதாந்த அைனத்  கட்டணங்கள் ெதாடரப்ான அ க்ைககைள 
ெபற் ட ம் அ த் ேவாம். வா க்ைகயாளரினால் பரிவரத்்தைன ெதாடரப்ான 



அ க்ைக ல் ரச் ைனகள் ஏற்ப ன் ேபாரிக்ைக ன் அ ப்பைட ல் ேமல க 
தகவல்கைள வழங் ட ம் உ யளிக் ன்ேறாம். ேம ம் ேதைவேயற்ப ன் அதைன 
உ ெசய்வதற்கான ஆதாரங்கைள வா க்ைகயாள ம் வழங் ட ேவண் ம். 

 

4. கட்டணங்கள் (கட்டணம் / அற டல் /  வட் ) 

எங்கள் கட்டணங்கள் மற் ம் அற டல்; தகவல்கைள (வட்   தங்கள் உட்பட) நாங்கள் 

வழங் ேவாம்: 

a.  ண்ணப்ப ப வத் டன், 

b. வரேவற்  ெதா ப் ல், 

c. வா க்ைகயாளர ்ேசைவ எண்க க்  வா க்ைகயாளர ்அைழக் ம் ேபா , 

d. எங்கள் வைலத்தளத் ல், அல்ல  

e. எங்கள் நிய க்கப்படட் ஊ யரக்ள்  லம். 

 

கடனடை்ட ெதாடரப்ான வட்  மற் ம் அற டல்கள் ெதாடரப்ான தகவல்கள் உதாரணங்க டன் 

பரிக்கப்பட் ள்ளேதா , ேமல க தகவல்கள் இைணயத்தளத் ல்  ப் டப்பட் ள்ள . 

 

எம  கட்டணங்களில் மாற்றங்கள், 

எம  கடனடை்ட தயாரிப் களின் கட்டணங்கைள  (வட்   தம் மற் ம் / அற டல்கள் 

/கட்டணங்கள்) மாற் ம்ேபா  அல்ல   ப் க் ம் ேபா  ெசயற்ப த்த 10 நாடக் க்  

ன்னதாக ெதாைலேப  , ஞ்ெசய் கள் வைலத்தளம் மற் ம் கடனடை்ட அ க்ைககள் லம் 

வா க்ைகயாள க்  அ யத்தரப்ப ம். 

 

5. ற்பைன மற் ம் சந்ைதப்ப த்தல் ெந ைறகள் 

 

களப்பணியாளரக்ள் 

 

a. எம  கடனடை்டகைள  ற்பைன ெசய்வதற்காக எம   ற்பைன  ர நி கள் 

வா க்ைகயாளைர அ ம் ேபா  தம்ைம  ைறயாக அைடயாளப்ப த் வாரக்ள். 

b. எம   ர நி   ைறயற்ற நடத்ைத மற் ம் எந்தெவா  தவறான ெசய ம் ஈ ப்பட்டார ்என 

வா க்ைகயாளர ் காரளிக் ம் சந்தரப்்பத் ல் அதற்கான த ந்த நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம். 

 



ெதாைலேப  சந்ைதப்ப த்தல் 

 

a. கடனடை்ட ச ைககள் அல்ல  ெகா ப்பன கள் ெதாடரப்ாக ெதாைலேப  ஊடாக எம  

ஊ யரக்ள்/ கவரக்ள் வா க்ைகயாள டன்  ெதாடர்  ெகாள் ம் ேபா  தம்ைம  ைறயாக 

அைடயாளப்ப த் வார ் 

b. ெபா வாக 0900 மணி  தல் 1900 மணி வைர எம  அைழப்  வா க்ைகயாளைர  ரமத் ற்  

ஆளாக்கா  என்  எ ரப்ாரக்்கப்படாத ேபா தான்  ெதாடர்  ெகாள்ளப்ப வாரக்ள் என்ப  

உ  

 

c. வா க்ைகயாளரினால் எ த்   லமாகேவா அல்ல  வாய்வ யாகேவா ேநரம் 

நிரண் க்கப்ப மா ன் மட் ம்  த்த ேநரத் ல் ெதாடர் ெகாள்ளப்ப ம். 

 

 

ெதாைலேப  சந்ைதப்ப த்தல் பண்பா : 

 

எம  ெதாைலேப  சந்ைதப்ப த்தல் ஊ யரக்ள்  ன்வ ம்  ைறகைள  ன்பற் வாரக்ள்: 

 

ன் அைழப்  

வங்  அல்ல  வங்  நிய த்த ேநர   ற்பைன  கவரால் வழங்கப்ப ம் 

பட் யல்க க்கைமயேவ அைழப் கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். 

அைழப் ன் ேபா  

a) தங்கைள ம் வங் ைய ம் அைடயாளப்ப த்தல் அைழப் ற்கான காரணத்ைத ெதரி த்தல். 

b) அ ம  ம க்கப்படட்ால், மன்னிப்  ேகாரிடல் மற் ம் பணி டன்  ண் க்க 

அ ம யளித்தல். 

c) ைகத்ெதாைலேப ந்  அைழக் ம் படச்த் ல், நிைலயான ெதாைலப்ேப  ஊடாக  ள் 

இைணத்தல் 

d)  ந்தவைர, வா க்ைகயாளர ் க ம் வச யான ெமா ல் ேப டல் 

e) உைரயாடைல வணிக  டயங்க க்  மட் ப்ப த் க் ெகாள் தல்;. ஒ ேபா ம் 

க் டேவா, வா டேவா  டா . 

f) வா க்ைகயாளர ்ெகாள்வன  ெசய் ட  டட் ட் ப் ன் ' க் ய நிய கள் மற் ம் 

நிபந்தைனகள்' பற் ய வா க்ைகயாளரின்  ரிதைல உ ெசய் டல். 



g) வா க்ைகயாளரினால் ேகாரப்பட்டால் ெதாைலேப  எண், அவரக்ளின் ேமற்பாரை்வயாளரின் 

ெபயர ்அல்ல  எம  வங்  ெதாடரப்ாடல்  பரங்கைள வழங் டல் 

h) வா க்ைகயாளரின் ேநரத் ற்  நன்   டல் 

 

ன் அைழப்  

 

a)  த்த ச ைக பற்  வா க்ைகயாளர ் ப்ப ன்ைமைய ெதரி த் ந்தால் நாம் அ த்த 6 

மாதங்க க்  அ  பற்  ெதாடர் ெகாள்ள மாட்ேடாம். 

b) ஏற்கனேவ  ற்பைன ெசய்யப்பட்டேதார ்தயாரிப்   த்த வா க்ைகயாளர ்

ெதாடரெ்காண் ந்தால் அ பற் ய ெதாடரப்ாடல்கள் எம  பணியாளரக்ளினால் 

ேமறெகாள்ளப்ப ம். 

 

 

வா க்ைகயாளரக்ளின் தகவல் பற் ய இரக யதன்ைம 

ற்பைன  ர நி கள் எல்லா ேநரங்களி ம் வா க்ைகயாளரின் தனி ரிைமைய ம ப்பேதா , 

வா க்ைகயாளரால் எ த் ப் ரவ்மாக,  ன்னஞ்சல்   லம், ப  ெசய்யப்பட்ட ெதாைலேப  

இைணப்   லம், ெதாைலநகல் அல்ல  எஸ்.எம்.எஸ் ஊடாக அ யத்தந் ம் ேபா  கணக்காளர ்

/ ெசயலாளர ்/ மைன  அல்ல   ம்ப உ ப் னரக் டன் ெதாடர் ெகாள்ளப்ப ம். 

 

ப ற் யளித்தல் 

ற்பைன  ர நி க க்கான வ காட் தல்கள் மற் ம்  ைறயான ப ற் கள் வழங்கப்ப ம். 

 

 

6. கடன் அட்ைட/  PIN வழங்கல் 

நாம் கடனடை்டைய ெபா வாக வா க்ைகயாளரினால் வழங்கப்ப ம் அஞ்சல் கவரிக்  
ப த்தபால் அல்ல  ரியர ் லம் அ ப் வேதா , வா க்ைகயாளரினால் மாற்  கவரிகள் 
வழங்  ேகாரப்ப மா ன் மட் ம் அம் கவரிக்  அ ப் டேவாம். 

கடனடை்ட ைடத்த ன் ெசயற்ப த்தப்படா ப் ன். வங் னால் வழங்கப்ப ம் 
ைறகைள  ன்பற் வதன் லம் ெசயற்ப த் க்ெகாள்ளலாம். 

PIN (தனிப்பட்ட அைடயாள எண்) வா க்ைகயாள க்  தனியாக அ ப்பப்ப ம். 

 

 



7. கணக்  ெசயற்பா  மற் ம் கடனட்ைட ற் க்கள் 

 

வா க்ைகயாளர ்கடனடை்டைய நிரவ் த் ட உத ம் வைக ல், ெகாள்வன  /பண  ளப் 
ெப தல்கைளகைள சரிபாரக்்க  ய வைக லான பரிவரத்்தைன தகவல்கைள 

வழங் வேதா , அஞ்சல் அல்ல   ன்னஞ்சல் ஊடாக வா க்ைகயாள க்  அ ப்பப்ப ம். 

ேம ம் கடனடை்ட  ற்  ஒவ்ெவா  மாத ம்  ரம்ானிக்கப்படட்  க ல் உ வாக்கப்பட்  

வா க்ைகயாள க்  அ யத்தரப்ப ம். 

வா க்ைகயாளர ்பணம் ெச த்த வதற்  10 நாடக் க்   ன்னதாகேவ இக் ற்  

அ ப்பப்ப வேதா ,  த்த ேநரத் ல்  ைடக்க ல்ைலெயனின்  ள்  ர ைய ெபற் ட 

எம்ைம ெதாடர் ெகாள் மா ம் வா க்ைகயாள க்  அ த்தப்ப ம். 

நாம் அவ்வப்ேபா  அ கப்ப த் ம்  ய ேசைவகள் மற் ம் ெகா ப்பன கள், அச ்

ேசைவக க்கான கட்டண  பரங்கள் ெதாடர் ம்  ன் ட் ேய வா க்ைகயாள க்  

அ க்கப்ப ம் என்பேதா , அதைன ஏற்க ம் நிராகரிக்க ம் வா க்ைகயாள க்கான 

உரிைம ம் வழங்கப்ப ம். 

 

வா க்ைகயாளரின் கடனடை்டக்  காேசாைலகள் ைவப்  ெசய்யப்பட் , காேசாைல ெச த்த 

யாத நிைல ல் இ ப் ன் 7 நாடக் க் ள் வா க்ைகயாள க்  இ  பற்  அ க்கப்ப ம். 

நாம் வா க்ைகயாள க்  பரிந் ைரக் ம் கால எல்ைலக்   ன்னதாக காேசாைல 

ைவப் ெசய்யப்பட்  எம  ெசயற்பாட் ல்  ைழகள் அல்ல  தாமதங்கள் இ ப்பைத 

உணரந்் ன் அபராதங்கள்  க்கப்படமாடட்ா . 

வா க்ைகயாளரின் கடனடை்ட ெதாடரப்ான ேமம்ப த்தல் மற் ம் கடன் எல்ைலைய 

ரி ப்ப த்தல் ெதாடர் ல் வா க்ைகயாள க்  அ ப்பேதா ,  த்தேதார ்காலத் ற் ள் 

வா க்ைகயாளர ்இதைன ஏற்கேவா நிராகரிக்கேவா ெசய்யலாம். ேம ம் இ  ெதாடரப்ான 

அ ப் கைள வா க்ைகயாளர ்வா த்   ரிந்  ெசயற்ப வார ்என ம் எ ரப்ாரக்் ன்ேறாம்.  

 

வா க்ைகயாளரின் கடனடை்ட தவறாக பயன்படா  பா காக்க  ய  ைறகைள நாம் 

அ த் வேதா , அடை்ட ெதாைலந் ன் அல்ல  களவாடப்ப ன் அல்ல  

வா க்ைகயாளரின் இரகசிய இலக்கம் அல்ல  தகவல்கள்  ன்றாம் தரப் ன க்  

ெதரிந் க் ம் நிைல ல், வா க்ைகயாளரின் அ த்த க்கைமய அடை்ட ெசய ழக்க 

ெசய்யப்ப வேதா , கடனடை்டதாரரின் ஒப்பந்த நிய கள் மற் ம் நிபந்தைனக க்  ஏற்ப 

நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம். 

 

8. கணக்  பரங்களின் இரக யத்தன்ைம 

நாம் எம  வா க்ைகயாளரக்ளின் தனிப்பட்டதகவல்களின் இரக யத்தன்ைமைய ேப வேதா  

(தனிநபராக மற் ம் நீண்டநாடக்ளாக எம்ேமா  வா க்ைகயாளராக இைணந் க்கா ம்), 

ன்வ ம்  லக்கான சந்தரப்்பங்கைள த ரத்்  வா க்ைகயாளரின் பரிவரத்்தைன 

தகவல்கைள  ன்றாம்  தரப் ன க்  வழங் ட மாட்ேடாம்.  



a. சட்ட ேதைவகள் ஏற்படட்ால் 

b. வா க்ைகயாளரால் எ த் ப் ரவ்மாக,  ன்னஞ்சல்  லம், ப  ெசய்யப்பட்ட ெதாைலேப  

அைழப் , ெதாைலநகல் அல்ல  எஸ்எம்எஸ்  லம் ேகாரப்படட்ால் (இக் ேகாரிக்ைககள் எ ரக்ால 

ேதைவ க  காப்பகப்ப த்தப்ப ம்) 

c. சட்ட ேதைவக் ணங்க 

d. எம  நலன் க  ேமாச ைய த ரக்் ம் வைக ல் கணக்காய்   னால் தகவல்கள் 

ேகாரப்ப ம் சந்தரப்்பங்களில் 

 

9. நி ைவத் ெதாைக வ ல் 

வா க்ைகயாள டனான நம் க்ைக மற் ம் நீண்ட நாள் உற ப் ம் எம  வங் ன் 
வ த்தல் ெகாள்ைகக்கைமய ல அைழப் க டாக வா க்ைகயாளைர 
ெதாடர் ெகாள்வேதா , ேம ம் நிரண் க்கப்பட்ட காலத் ல் 0900 மணி மற் ம் 1900 மணி வைர 
வா க்ைகயாளைரத் ெதாடர் ெகாண்  கட்டணம் ெச த் தல், வா க்ைகயாளரின் 
கடனடை்ட ன் ரான ெசயற்பா  பற் ம் அ த்தப்ப ம். 

 

எம  ஊ யரக்ள் அல்ல  அங் கரிக்கப்படட் நபரக்ளினால் நி ைவத்ெதாைக ெதாடர் ல் 
வா க்ைகயாள டன் ெதாடர்  ெகாள்ளப்பட்  தம்ைம அ கப்ப த் ய ன்ேப இ  பற்  
அ யத்தரப்ப ம். 

வா க்ைகயாளரின் நி ைவத்ெதாைக பற் ய அைனத்  தகவல்கைள ம் நாம் வழங் வேதா , 
அதற்கான அ ப் கைள வழங்க ம் நாம் கடைமப்பட் ள்ேளாம். 

இ  ெதாடரப்ான வா க்ைகயாளரின் எந்தெவா  ேகள் க் ம் அல்ல  ளக்கத் ற் ம் நாம் 
நியாயமான ைற ல் க தம் லம் ப லளிப்ேபாம். 

 

10. ைறப்பா கைளக் ைகயா தல் 

வா க்ைகயாளரக்ளின் ைறப்பா கைள உள்ளகத்ேத ைகயா தல் 

- எம  நி வனத் ற் ள் இதற்கானேதார ்ைகயா ம் ைறைய நாம் ெகாண் ள்ேளாம் 

- வா க்ைகயாளரக்ளின் காரக் க்  ப லளிக் ம் ேநரங்கள், ைகயா தல் மற் ம் ரிவான 
ெசயற்பா  பற்  எம  வைலத்தளத் ல் காண் க்கப்பட் ள்ள . 

இலங்ைக ன் நி  ஒம் டஸ்்ேமனிடம் ப ைறப்பா  அளித்தல் 

வா க்ைகயாளரின் ைறபாட் ற்  30 நாடக் க் ள் ப் கரமான ப ைலப் ெபற ல்ைல 
என்றால்வா க்ைகயாளரின் நிவாரணத் ற்கான ற வ கைளத் ெதாடர ம் ன், 
வா க்ைகயாளர ்நி  ஒம் டஸ்்ேமன்,  லங்கா உடன் ெதாடர்  ெகாள்ளலாம். 

கவரி: இல.143A,  வ ர  ெகா ம்  05. ெதா.ேப  : +94 11 259 5624, ெபக்ஸ் : +94 11 259 5626, 
ன்னஞ்சல் : fosril@sltnet.lk, இைணயம் : www.financialombudsman.lk 



 

11. கடன் அட்ைட நி த்தப்ப தல் 

வா க்ைகயாளரினால் எமக்  அ தத்ல் வழங் ம் பட்சத் ல், ஒப்பந்த நிய கள் 
மற் ம் நிபந்தைனக க்கைமய அட்ைட ன் நி ைவகள் ெச த்தப்பட்டதன் ன் 
கடனட்ைட நி த்தப்ப ம். 

வா க்ைகயாளர ்ஒப்பந்த நிய கைள ப் ன் அல்ல  சரச்ை்சக டன் ரக்்க 
ேவண் ய ரச் ைனகைள ரத்த்  பின் அட்ைடைய  இைடநி த் வதற்கான 
நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம். 

 

12. அடை்ட பா காப்   ப் ணர்  

 

‐ ஆன்‐ைலன் ேமாச  என்றால் என்ன? 

 

தனிப்பட்ட தர கைள ெபற் ட எவராவ  ஒ  சட்ட ரவ்மான நி வனமாக காட்  ேமாச யான 

பரிவரத்்தைனகைள  தற்ேபாைதய  உங்களின்  கணக் டாக  ேமற்ெகாள்வேத  ஆன்ைலன் 

ேமாச  எனப்ப ம். இ  ெப ம்பா ம்  ' ங்' அல்ல  பார் ங்' என்றைழக்கப்ப ம். ஆன்ைலன் 

ேமாச க் ,  ேமாச   ன்னஞ்சல்கள்,  வைலத்தளங்கள்  மற் ம்  ெபாப்‐அப்  தளங்கள்  ேபான்ற 

ெபா வானேதார ்ஊடகேம பயன்ப த்தப்ப ன்ற . 

 எந்தெவா   ைறயான  வணிக ம்  உங்கள   தனிப்படட்  பரங்கைள  ப் க்க  ேகாரிேயா, 

கடனடை்ட  எண்கள்,  கணினி  கட செ்சாற்கள்  அல்ல   வா க்ைகயாளர ் அைடயாள  எண்கைள 

தம  இைணப்  அல்ல  தளத் டாக ேகாரா .  

 

ங் என்றால் என்ன? 

 

ங்  என்ப   இைணய  ேமாச   ெசய்பவரக்ள்  ஆன்ைலன்;  பயனரக்ளிட ந்   தனிப்படட் 

தகவல்கைளக்  ேகா ம்  ஒ   ேமாச யா ம்.  ெபா வாக  இவ்வாறான  ேகாரிக்ைககள்  நீங்கள் 

ெதாடரச்் யாக வணிகத் ல் ஈ ப்ப ேமார ்நி வன ெபயரில் அல்ல   யாபார  கைள 

ெகாண்டதாக  மற் ம்  நம்பகமான    தகவல்கைள ம்  உள்ளடக் யதாக ம்  அைமந் க் ம். 

ேம ம் தகவல்கைள  ப் ப்பதாக உங்களிடம் ேவண் ேகாள்  க்கப்ப வ டன் இ   த்த 

இைணப்ைப  ளிக்  ெசய்வதற்கானேதார ் யற் யா ம்.  த்த  தளத் ள்  ெசன்   நீங்கள் 

ளிக்  ெசய்   உங்கள்  கணக் ைள  அ வதற்கான  தகவல்கைள  வழங் ரக்ளா ன் 

நீங்க ம்  ங் தாக் த க்  ஆளா ட் ரக்ள் என ெகாள்ளலாம்.    

 

பார் ங் என்றால் என்ன? 



 

பார் ங்  என்ப   தவறான  வைலத்தளங்க க்   ரேவ ப்பதற்காக  கடனடை்ட,  வங்   கணக்  

மற் ம் இரக ய தகவல்கைள ேகாரிடல் ஆ ம்.  

 

‐ Pretexting என்றால் என்ன? 

உங்கள்  கணக்   உரிதானேதார ் நி   நி வனத் ந்   உங்கைள  ெதாடர் ெகாள்வதாக   

ெதாைலேப   அைழப் ன்  லம்,  உங்கள   தகவல்கள்  சரியாக  இ ப்பைத  உ ெசய்வதாக 

  ல  தகவல்கைள  வேதா   உங்கைள  பற்   ெப மள லான  தகவல்கைள  ம் 

ைறயா ம். 

 

‐ Browser பா காப்   

 

‐ Turn Off Auto-Complete 

உங்கள   கட செ்சாற்கள்  நிைன ல்  இல்லாத  வைக ல்  browser  அைமக்கப்பட் ப்பைத 

உ ப்ப த்த ம்.  இதைன நீங்கேள ெம   லம் மாற்  அைமத் டலாம்.  த்த ெசயன் ைற 

ஒவ்ெவா  browser ம் மா ப்பட் க் ம். 

‐ உங்கள  வங்  தளத் ன்  கவரிைய ேநர யாக உட்ப த்த ம் 

இைணப் கள் ஊடாக உங்கள் வங்  வைலத்தளத்ைத அ வைத த ரக்்க ம். உங்கள  வங்  

தளத் ன்    கவரிைய  ேநர யாக  browser  உட்ப த்த ம்.  இவ்வா   ெசய்வ னால்  .ஃ ங் 

ேமாச   வாய்ப்   த ரக்்கப்ப வேதா ,  ேபா   வைலத்தளங்க க்   உட் ரேவ ப்ப ம் 

த க்கப்ப ன்ற .  ந்தவைர வங் ன் வைளத்தளத்ைத  க்மாரக்் ெசய்  அ க ம். 

 

‐ உங்களின் வங் சார ்ெசயற்பாட் ைன நிைற ெசய்ய 

ந்த  வைர  உங்களின்  ேதைவ ன்  ன்னர ் வைலத்தளத்ைத  ட்   ெவளிேயற ம்.  Browser ஐ 
Close ெசய்வ டன் தகவல்கைள ேச ப்பைத த ரக்்க ம். 

‐ பா காப்  அைடயாளங்கைள சரிபாரத்்தல் 

ஒ  வைலத்தளத் ல் தனிப்பட்ட தகவல்கைளப் ப ம்ேபா , Browser நிைல பட் ல் எப்ேபா ம் 

ேபடல்ாக்   ன்னத்ைதத் ேத ங்கள். இ  ேம ம் பா காப்ைப தந் ம். 

‐ வைலத்தள URL ஐ சரிபாரக்்க ம் 

ெபா வாக  URL  “http”  எ த் க்க டன்  ஆரம்பமா ம்.  ேம ம்  பா காப்பான  இைணப்பா ன்; 

கவரி “https” என ெதாடங்க ேவண் ம். 

 



‐  ன்னஞ்சல் பா காப்  

உங்கள   கணக்   தகவல்கைள  அல்ல   கட செ்சாற்கைள  ேகா ம்  அ யாத 

சந்ேதகத் ற் டமான  ன்னஞ்சல்கைள  றப்பைத த ரக்்க ம். இ ப் ம்  றக்கேநரிட்டால் 

அ ல் உள்ள இைணப் கைள  றப்பைத த ரக்்க ம். 

‐ ெபா வான  

ஆன்ைலன்  வங் யல்  ெவற் கரமாக  ைழ ம்  க   மற் ம்  ேநரத்ைத  சரிபாரக்்க ம். 

பயரவ்ால்  இ ப் ன்  அ   உங்கள்  கணணி ன்  பா காப் ைன  உ ெசய் ம்.  ேம ம்  ய 

ப் த்தல் மற் ம் ைவரஸ் த ப் கைள பயன்ப த் வேதா  ெமன்ெபா ள் ெசயற்பாட் ைன 

உ ெசய் ட ம் தவறா ரக்ள். 

  

 

‐ உங்கள  கடனடை்ட அல்ல  ெட ட் அடை்டைய பா காத்தல் 

 

1. கடனடை்ட அல்ல  ெட ட் அடை்டைய ேவ  ஒ வர ்பயன்ப த் வைத த ரக்்க ம் 

2.  ய அடை்ட  ைடத்த டேனேய  த்த இடத் ல் உடன யாக ைகெயாப்ப ட ம் 

3. பைழய அல்ல  காலாவ யான அடை்டைய உைடத்ேதா ெவட் ேயா அப் றப்ப த்த ம். 

4. உங்கள  நி சார ்ெசயற்பா க க்கானேதார ்நம்பகமான இடத் ல் அடை்டைய ைவக்க ம் 

5.  ந்த  வைர  ஏ எம்  ரி கைள  த ரக்்க ம்  இ   உங்கள   தகவல்கைள  இன்ெனா வ க்  

வழங்க ஏ வாகைம ம். 

6. பயன்ப த் ய  ன் அடை்டைய  ள் ெபற்றைத உ ப்ப த்த ம் 

7.  ன்னஞ்சல் ஊடாக உங்கள  அடை்ட இலக்கத் ைன அ ப் ட ேவண்டாம் 

8.  தவறான  பயன்பா களின்  ேபா   உடன யாக  உங்கைள  ெதாடர்   ெகாள்ள  ந்த  வைர 

ெசயற்ப ேமார ்ைகயடக்க ெதாைலப்ேப  இலக்கத் ைன பயன்ப த்த ம். 

9. SMS அலரட்் ேசைவ ைன ெசயற்ப த்  ெகாள்ள ம். இ  அடை்ட ன் ெசயற்பாடை்ட ேம ம்  

உங்க க்  உ ெசய் ம் 

10. ஆன்ைலன் ேசைவ டாக இல வாக உங்கள் கணக்க க்ைக ைன சரிபாரக்்க ம் 

11.  அடை்ட ைன  இழக் ம்  படச்ம்  அல்ல   டப்பட் க்கலாம்  என  எண்ணி ம்  படச்ம் 

உடன யாக  +94  11  2350000  இலக்கத் ற்   அைழத்   ெதரியப்ப த்த ம்.  இதனால்  அடை்டைய 

ரத்  ெசய்  ேமச யான பரிவரத்்தைனகைள த ரத்் ட  ம். 

 

‐ உங்கள் அடை்ட ன்  PIN அல்ல  கட செ்சால் ைன பா காத்தல் 



1.  உங்கள   இரக ய  இலக்கத்ைத  பணப்ைப ல்  ைவப்பைதேயா  நாட் ப் ல் 

ப் வைதேயா  த ரத்் ங்கள்,  மாற் ெமா வர ் ரி ம்  வைக ல்  ப   ெசய்வைத 

த ரக்்க ம். 

2. ேவ  யாரிட ம்  ப் வைத ம்  த ரத்் ங்கள். 

3.  ந்தவைர  ATM  இல்  இரக ய  இலக்கத் ைன  ப   ெசய் ம்  ேபா   ைக னால் 

மைறத் ங்கள். 

4. இல வான இரக ய இலக்கங்கைள த ரக்்க ம், உதா: ெதா.ேப  இல, அைடயாள அடை்ட இல 

மற் ம்  றந்த  க  ேபான்றைவ 

5. அடை்டைய அல்ல  இரக ய இலக்கத் ைன இழக் ம் படச்ம் அல்ல   டப்பட் க்கலாம் 

என எண்ணி ம் படச்ம் உடன யாக  1094  11  2350000 இலக்கத் ற்  அைழத்  ெதரியப்ப த்த ம். 

இதனால் அடை்டைய ரத்  ெசய்  ேமச யான பரிவரத்்தைனகைள த ரத்் ட  ம். 

‐ கட செ்சால் பா காப் ற்கான உத   ப் கள் 

 

1. வ வானேதார ்கட செ்சால் ைன உ வாக் ட ம் 

2. அகரா ல் காணப்ப ம் ெசாற்கைள பயன்ப த்த ேவண்டாம் 

3. அைனத்  தளத் ற் ம் ஒேர கட செ்சால் ைன பயன்ப த்த ேவண்டாம். 

4.  இலக்கங்கள்,  எ த் க்கள்  மற் ம்  அைடயாளங்கள்  உைடயதாக  கட செ்சால் ைன 

உ வாக் ங்கள் 

5. பல்வைக கட செ்சாற்கைள பயன்ப த் ங்கள் 

6. கட செ்சால் ைன எ ட ேவண்டாம். 

7. ேச ப்  சாதனங்களில் கட செ்சால் ைன ேச த் ட ேவண்டாம். 

8.  ன்னஞ்சல் ஊடாக கட செ்சால் ைன அ ப் ட ேவண்டாம். 

 

‐  த் சா த்தனமாக ஆன்ைலனில் ெசாப் ங் ெசய்வதற்கான உத க் ப் கள் 

 

க  இல வான  அவ்வ கைள  ன்பற்   பா காப்பான  மற் ம்  வச யான  ஆன்ைலன் 

ெசாப் ங் ைன  ேமற்ெகாள் ங்கள்.  உங்கள்  அடை்ட ன்  பரங்கைள  உள்ளி ம்  ேபா  

வைலத்தளங்களின்  பா காப் ைன  ேபடெ்லாக்    லம்  உ ப்ப த் ங்கள்.  ேம ம் 

உங்கள   வைலத்தள  கவரி  '  htts  ' என  ஆரம் க் ன்றதா  என்பைத  கவனித் ங்கள்.  ேம ம் 

கணணி பா காப்  ெமன்ெபா டக்ைள பயன்ப த் ங்கள். 

 



1.  ஆன்ைலன்  ெகாள்வன க க்   க  ரபல்யமான  இன்டரெ்நட் ஸ்ேடாரக்ைள   மட் ம் 

பயன்ப த் ங்கள் 

2.  ளளித்தல் அல்ல   ள்ெச த் ைக ெகாள்ைகைய ெகாண் ள்ளதா என அ ந் ங்கள் 

3. எவரா ம்  க எளிதாக அ ய யாத கட செ்சாற்கைள பயன்ப த் ங்கள் 

4.  ெகாள்வன ன்  ன்னரான  பரிவரத்்தைன  ப கைள  நகல்  எ த் ங்கள்,  இ  

அ க்ைக டன் சரிபாரக்்க உத ம். 

5.  அங் கரிக்கப்படாத  கடட்ணம்  அல்ல   கட்டணங்கள்  அ க்ைக ல்  ெதன்ப மா ன் 

உடன யாக  DFCC  அைழப்   ைமயத் டன்  +94  11  2350000  இலக்கத் டாக  ெதாடர்  

ெகாள் ங்கள். 

 

 

‐ இைணய வங்  பயன்பாட் ற்கா உத க் ப் கள் 

 

1.  DFCC  எப்ேபா   தன   அடை்ட  பயனாரக்ளின்  பரங்கள்  ன்னஞ்சல்  அல்ல   ெதாைலேப  

அைழப் ன்  லம் ேகடக்ா  

2. அ யாதேதார ்ஊடகத் ற்கான பணப்பரிமாற்றாத் ைன எப்ேபா ம் எற்கா ரக்ள் 

3. உங்கள் சரப்ாக பணம் ேகட் ம் நபரக்ள் அல்ல  அைமப் கள் பற்  கவனத் ல் ெகாள் ங்கள் 

4. உங்கள் தகவல் அ ம் SMS க க்  ப லளிப்பைத த ரத்் ங்கள் 

5.  ைறயற்ற  தத் ல்  வைலத்தளங்களில்  இ ந்   அப்கைள  தர றக்கம்  ெசய்வைத 

த ரத்் ங்கள், தர றக்கம் ெசய் ட  ன் உரித் ைடைம பற்  அ ந் ங்கள் 

6.  உங்கள்  தகவல்கைள  பா காத்   எப்ேபா ம்  ெதாைலேப   மற் ம்  கணணிக்கான  ைவரஸ் 

ெமன்ெபா டக்ைள பயன்ப த் ங்கள் 

 

ATM இயந் ரத் ைன பயன்ப த் வதற்கான உத க் ப் கள் 

 

1. ATM ஐ  ற் ம் அவதானிப் டன் இ ங்கள் 

2. ATM பயன்ப த் ம் ேபா  அ யாதவரின் உத ைய நாடா ரக்ள் 

3. உங்கள் அடை்டைய ெவளி ல் ைவத்  பயன்ப த் ட தயாரா ங்கள் 

4. ேவெறா வர ்உங்களின் இரக ய எண் மற் ம் ெதாைக ைன பாரக்்க  யாதவா  ஸ் ரீன் 

மற் ம்   ேபார் ைன மைறத்  பயன்ப த் ங்கள் 



5.  உங்கள்  பணம்,  அடை்ட  மற் ம்  ர ைத  உடன யாக  லக்   ைவக்க ம்.  உங்கள்  பணத்ைத 

ன்னர ் எண்ணி ங்கள், உங்கள் ர ைத எப்ேபா ம் ைவத் ங்கள் 

6.  சந்ேதகத் டமாக  எவைர ம்  அவதானித்தால்  பரிவரத்்தைனைய  இைடநி த்  

ெவளிேய ங்கள் 

7.  பணம்  ெபற்றதன்  ன்  எவேர ம்  உங்கைள  ன்ெதாடரவ்ைத  உணரந்்தால்,  மக்கள்  அ கம் 

இ க் டத் ற்  ெசன் ங்கள் அல்ல  ெபா ஸ் உத ைய நா ங்கள் 

8.  ைரவ்‐அப்  ATM  பயன்ப த் ம்  ேபா ,  அைனத்   பயணிகள்  கார ் கத க ம்  ட்டப்பட்  

ஜன்னல்கள் ேமேல இ ப்பைத உ ெசய்க 

9.  நீங்கள்  ஏ எம்  பயன்ப த்த  ெவளிேய  வ ம்ேபா   உங்கள்  காைரத்  றக்கேவா  அல்ல  

இயந் ரத்ைத  இயக்கேவா  டா ரக்ள்  

10.  பல  ATMகள்  24  மணி  ேநர ம்  ெசயற்ப ன்றன,  ல  உள் ர ் வணிக  ேநரங்களில்  மட் ேம 

றந் க் ம்.  எனேவ  பா காப்பான  அடத் ல்  உங்கள்  பணத்ைதத்  ம்பப்  ெப வதற்கான 

ேநரத்ைதத்  ட்ட ங்கள் 

11.  ATM  இயந் ரத் ல்  சந்ேதகத் ற் டமான  பாகங்கள்  ஏேத ம்  ெபா த்தப்பட் ப்பதாக 

உணரந்்தால் உடன யாக வங் க்  அ க்க ம் 

 

‐ அடை்டகைள ெவளிநா களில் பயன்ப த் வ ற்கான உத க் ப் கள் 

 

1.  உங்கள்  ைறைய  ெவளிநாட் ல்  க க்க  ட்ட ட் ப் ன் அ பற்   வங் க்   அ த்  

ெதாடரப்ாடல் வச கைள ெபற் ங்கள் 

2.  அடை்ட னால்  ேமற்ெகாள் ம்  பரிவரத்்தைனக க்கான  SMS  அலரட்்  வச ைன 

ெசயற்ப த் க்ெகாள் ங்கள் 

3.  ெவளிநாட் ல்  இ க் ம்  காலத் ற்கான  ரி கைள  ைவத் ங்கள்  அ   ன்னர ்

பரிவரத்்தைன அ க்ைகைய சரிபாரக்்க உத ம் 

4. அடை்ட மற் ம் இரக ய இலக்கத் ைன ஒன்றாக ைவத் க்கா ரக்ள் 

5. அவசரத் ற்  உத ம் வைக ல் ேமல கமானேதார ்ெதாைக ைன ைக ல் ைவத் ங்கள் 

6. உங்க டன் உங்கள் அடை்டக க்கான  24 மணிேநர அவசர ெதாைலேப  எண்கள் இ ப்பைத  

உ ப்ப த் க்  ெகாள் ங்கள்,  எனேவ  ஏேத ம்  ட்   அல்ல   இழப் கள்  ஏற்ப ன் 

காரளிக்கலாம் 

 

‐ உங்கள்  ெர ட் / ெட ட ்கார் ல் ஒ  பரிவரத்்தைனைய எவ்வா   ரப்்ப  

 



1.  உங்கள்  ெட ட்  கார் ல்  அைடயாளம்  ெதரியாத  அல்ல   அங் கரிக்கப்படாத  பரிவரத்்தைன 

ஏேத ம்  இ ந்தால்,  அ   பற்   வங் க்   அ க்கலாம்  அல்ல   ெதாைலப்ேப   எண் டன் 

ெதாடர் ெகாள்ளலாம்  உங்க க்   ேம ம்  நம் க்ைக  இல்ைல  என்றால்,  நீங்கள்  இ க்கலாம் 

பரிவரத்்தைனைய ம க்க ேகாரிக்ைக   க்கலாம் 

2.  நீங்கள்  உடன்படாத  எந்தெவா   பரிவரத்்தைன  பற் ம்  அ க்ைக  அல்ல   SMS  லம் 

அ யத்தரப்பட்   20  நாடக் க் ள்  வங் டன்  ெதாடர் ெகாள்ளப்பட ல்ைலயா ன்  அதைன 

நீங்கள் ஏற் க்ெகாண்டதாக க தப்ப ம். 

3.  த்த  பரிவரத்்தைன  ெதாடரப்ாக  ள்  அ டலான   த்த  வணிகர ் அல்ல  

ைககயப்ப த் ய  நி வனம்  சாரந்்தேதா ,  அதற்கான  காலம்  ைறக க் ட்பட்டதாக 

அைமந் க் ம். 

4. பரிவரத்்தைன ெசய்ததாக நீங்கள் ஒப் க்ெகாண்டால், ஆனால் பரிவரத்்தைன ரத்  ெசய்யப்பட 

ேவண் ம் என எண்ணினால் வணிக டன் ெதாடர்  ெகாண்   த்த ஆவணங்கைள சமர் த்  

ந்தவைர  வங் டன்  ெதாடரெ்காள்வதற்   ன்பாக  தகராைய  ேநர யாக  ரப்்பதற்  

யற் க்க ம்.  

 

 

 

13. க த் க்கள் மற் ம் பரிந் ைரக க்  

 

எம   ேசைவகைள  ேமம்ப த் வதற்கான  வா க்ைகயாரின்  க த் க்கள்  மற் ம் 

பரிந் ைரகைள  வரேவற் ன்ேறாம்.  அைழ ங்கள்  0112350000  அல்ல   info@dfccbank.com  எ ம் 

கவரிக்   ன்னஞ்சல்  ெசய் ங்கள்  அல்ல   காைமயாளர ் ‐  வா க்ைகயாளர ் ேசைவகள், 

DFCC வங்   எல் , இல. 73/5, கா   , ெகா ம்  03 எ ம்  கவரிக்  தபா ங்கள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


