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DFCC බ ැංකුසවහි සුරක්ෂිත ස ේප්පු ස ේවය පිලිබඳව ඔබ දතයුතු සියලු කරුණු 

DFCC බ ැංකුව විසින් සපයනු ලබන සුරක්ෂිත සසේප්පු සසේවාව ගනුසෙනුකරුවන්ට තම වටිනා 

ලියකියවිලි, ස්වර්ණාභරණ සහ සවනත් වටිනා භාණ්ඩ සුරක්ෂිතව තබාගත හ කි ආරක්ෂිත 

ස්ථානයක් වනු ඇත. සමම සුරක්ෂිත සසේප්පු ද්විත්ව පාලනය යටසත් ඇති සවිමත් ආරක්ෂිත 

කුටියක පිහිටුවා ඇත.   

 

පටුන 

1. සුරක්ෂිත සසේප්පු යනු කුමක්ෙ?  

2. සුරක්ෂිත සසේප්පුවක් බද්ෙට ග නීමට හ කි පුද්ගලයින් කවුරුන්ෙ? 

3. සුරක්ෂිත සසේප්පුවක්  බද්ෙට ග නීම සඳහා අොල සකොන්සද්සි සහ නියමයන්        ?  

4. සුරක්ෂිත සසේප්පුවක් බද්ෙට ග නීම සඳහා ඉදිරිපත් කළයුතු ලියකියවිලි සමොනවාෙ?  

5. සුරක්ෂිත සසේප්පුසවහි යතුරු පවත්වාසගන යන ක sමසේෙය කුමක්ෙ?  

6. රක්ෂණ ආවරණයක් සනොම තිව සුරක්ෂිත සසේප්පුවක් භාවිතා කිරීම ආරක්ෂිතෙ?  

7. සුරක්ෂිත සසේප්පුව  සතව නි පාර්ශවයකට       හ කිෙ?   

8. සුරක්ෂිත සසේප්පුසවහි යතුර න තිවූ විටදී අනුගමනය කළ යුතු කsමසේෙය කුමක්ෙ?  

9. සුරක්ෂිත සසේප්පුව භාවිතය අවසන් කළ හ කි කsමසේෙය කුමක්ෙ?  

10. අප අමතන්න 
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1. සුරක්ෂිත ස ේප්පු යනු කුමක්ද? 
 

සුරක්ෂිත සසේප්පුවක් බද්ෙට ග නීම බ ැංකුව විසින් තම ගනුසෙනුකරුවන්ට ඔවුන්සේ වටිනා 
ලියකියවිලි, ස්වර්ණාභරණ සහ සවනත් වටිනා භාණ්ඩ බ ැංකුසවහි නම් කරන ලෙ ස්ථානයක පිහිටි 
සසේප්පුවක සුරක්ෂිතව තබා ග නීම සඳහා සපයනු ලබන සසේවාවකි.  
 
ගනුසෙනුකරුවන්සේ අවශHතාවයට අනුකූලව තම වටිනා ලියකියවිලි, ස්වර්ණාභරණ සහ සවනත් 
වටිනා භාණ්ඩ සමසසේ සුරක්ෂිතව තබා ග නීම සඳහා බ ැංකුව විසින් විවිධ පsමාණ තුනකින් සුරක්ෂිත 
සසේප්පු සපයනු ල සේ.  
 

 

2. සුරක්ෂිත ස ේප්පුවක් බද්දට ග නීමට හ කි පුද්ගලයින් කවුරුන්ද? 

DFCC බ ැංකුව සමඟ තම ගිණුම් මාස හයක (06) අවම කාල සීමාවක් සතුටුොයක සලස පවත්වාසගන 

යනු ලබන ගනුසෙනුකරුවන් හට සුරක්ෂිත සසේප්පු සසේවාව සඳහා අයදුම් කළ හ කි වනු ඇත. 

 පුද්ගලයින් - තනිව සහෝ බද්ධව  

 භාරකාර අරමුෙල්  

 සමිති, සමාජ සහෝ සැංගම්  

 තනි අයිතිකාර වHdපාර සහො හවුල් වHdපාර  

 සමාගම්  

 

3. සුරක්ෂිත ස ේප්පුවක් බද්දට ග නීම  ඳහා අදාල සකොන්සද්සි  හ නියමයන්        ?  
 
බ ැංකුව විසින් සුරක්ෂිත සසේප්පුවක් එක් (01) වසරක කාල සීමාවක් සඳහා බද්ෙට සෙනු ලබන අතර 
ගනුසෙනුකරු විසින් සමම සසේවාව භාවිතා කිරීම සමාප්ත කිරීම පිළිබඳව බ ැංකුවට නිසිසලස ෙ නුම් 
සෙන තුරු සම් සම්බන්ධ වූ බදු ගිවිසුම සෑම වසරකම අවසානසේදී ස්වයැං අලුත් වනු ඇත. 
ගනුසෙනුකරු විසින් ඇප මුෙලක් සලස බ ැංකුව සමඟ ත න්පතුවක් පවත්වාසගන යායුතු සේ. 
ගනුසෙනුකරු විසින් සුරක්ෂිත සසේප්පුව බද්ෙට ලබාසගන ඇති කාල සීමාව අවසන් වන තුරු බ ැංකුව 
හට එකී ත න්පතුව සම්බන්ධසයන් ක ප අයිතියක් ඇතිවනු ඇත. ගනුසෙනුකරු ඇතුලත් වන 
කාණ්ඩයට අනුකූලව, ඇප මුෙලක් සලස පවත්වාසගන යායුතු ත න්පතුසවහි අගය සහ සුරක්ෂිත 

සසේප්පුවට අොළ බදු මුෙල  DFCC බ ැංකුසවහි සවේ අඩවිය වන www.dfcc.lk  හි ‘ගාස්තු සහ තීරුබදු’ 
යන සකොටසසහි සඳහන් කර ඇත. සුරක්ෂිත සසේප්පුවක් බද්ෙට ග නීම              බදු මුෙල     
      සලස            එක් (01) වසරක කාල සීමාවක් සඳහා බ ැංකුව විසින් අයකර ගනු 
ල සේ.   
 

4. සුරක්ෂිත ස ේප්පුවක් බද්දට ග නීම  ඳහා ඉදිරිපත් කළයුතු ලියකියවිලි සමොනවාද?  
 

 සුරක්ෂිත සසේප්පු සසේවාව භාවිතයට අොළ ගිවිසුම  
 සුරක්ෂිත සසේප්පු සසේවාව ලබාග නීමට අවශH අයදුම් පත sය  
 හිලේ කිරීම සඳහා ග නුසෙනුකරුසේ අනුම ති ලිපිය 

 
 
 
 

http://www.dfcc.lk/
http://www.dfcc.lk/
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5. සුරක්ෂිත ස ේප්පුසවහි යතුරු පවත්වාසගන යන කsමසේදය කුමක්ද?  

 

සුරක්ෂිත සසේප්පුවක් කි sයා කිරීම සඳහා බ ැංකුව සතුව ඇති ප sධාන යතුර සහ ගනුසෙනුකරු හට බ ැංකුව 
විසින් නිකුත් කර ඇති ගනුසෙනුකරුසේ යතුර භාවිතා කරනු ල සේ. ගනුසෙනුකරු හට යතුරු සෙකක් 
(02) බ ැංකුව විසින් නිකුත් කරනු ල සේ. සුරක්ෂිත සසේප්පුව විවෘත කළ හ කි වනුසේ බ ැංකුව සතුව ඇති 
ප sධාන යතුර සහ ගනුසෙනුකරු සතුව ඇති එක යතුරක් භාවිතා කිරීම මගින් පමණකි. 

 

6. රක්ෂණ ආවරණයක් සනොම තිව සුරක්ෂිත ස ේප්පුවක් භාවිතා කිරීම ආරක්ෂිතද?  
 

බ ැංකුව විසින් සුරක්ෂිත ස ේප්පුව ඇතුලත ත න්පත් කර ඇති වටිනා ලියකියවිලි, ස්වර්ණාභරණ සහ 
සවනත් වටිනා භාණ්ඩ න තිවීම සහේතුසවන් හට ගන්නා වූ අලාභ සහෝ හානි සඳහා වග සනොකියන බ වින්, 
ගනුසෙනුකරුවන් විසින් එකී වටිනා ලියකියවිලි, ස්වර්ණාභරණ සහ සවනත් වටිනා භාණ්ඩ සඳහා 
රක්ෂණ ආවරණයක් ලබාග නීම වාසිොයක වනු ඇත.  

 

7. සුරක්ෂිත ස ේප්පුව  සතව නි පාර්ශවයකට       හ කිද? 

 

නිසි ඇසටෝර්නි බලයක් භාවිතා කිරීසමන් ගනුසදනුකරුට සතව නි පාර්ශවයකට සුරක්ෂිත ස ේප්පුවට 

ප sසේශ  වීමට අව ර ලබාදිය හ කිය. 

 

8. සුරක්ෂිත ස ේප්පුසවහි යතුර න තිවූ විටදී අනුගමනය කළ යුතු  කsමසේදය කුමක්ද?  

 
ගනුසෙනුකරු විසින් තමන්ට නිකුත් කර ඇති යතුරු සෙසකන් එකක් සහෝ න තිවූ විටදී බ ැංකුවට ලිඛිතව 

එය ෙ න්විය යුතු අතර එවිටම සුරක්ෂිත සසේප්පුව කඩා විවෘත කිරීමටෙ ගනුසෙනුකරුට නව යතුරු නිකුත් 

කිරීමටෙ ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. සමසසේ සුරක්ෂිත සසේප්පුව කඩා විවෘත කිරීම සහ නව යතුරු 

නිකුත් කිරීම සඳහා ව යවන වියෙම බ ැංකුව විසින් ගනුසෙනුකරුසගන් අයකර ගනු ල සේ.  

 

9. සුරක්ෂිත ස ේප්පුව භාවිතය අව න් කළ හ කි කsමසේදය කුමක්ද?  

 
සුරක්ෂිත සසේප්පුව බද්ෙට ලබාසගන ඇති කාල සීමාව නිමවීමට අවම වශසයන් එක් (01) මසකට ප sථම 

ගනුසෙනුකරු විසින් බ ැංකුවට ෙ නුම්දීසමන් සුරක්ෂිත සසේප්පු සසේවාව භාවිතයට අොළ ගිවිසුම අවසන් 

කළ හ කිය. 

 

10. අප අමතන්න 
 

ඔබට අපසේ 24 ප ය ඇමතුම් මධHස්ථානය +94(11)2350000 ඔස්සසේ අප ඇමතිය හ කි අතර, 

info@dfccbank.com මගින්ෙ අප සමඟ සම්බන්ධ විය හ කිය. තවෙ ඔබට අපසේ සවේ අඩවිසේ සඳහන් 

ඕනෑම ශාඛාවකට පිවිසිය හ කිය.   

 


