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ඔබලේ DFCC ඉතුරුම් ගිණුම පිලිබඳව ඔබ දතයුතු සියලු කරුණු 

අප සමග දැනට ඉතුරුම් ගිණුමක් විවෘත කර ඇති ල ෝ අනාගතලේ ඉතුරුම් ගිණුමක් විවෘත කිරීමට 

බලාලපොලරොත්තු වන ඔබට, එම ගිණුලම් උපාාංග මැනවින් ලත්රුම් ලගන එයින් උපරිම msතිලාභ ලබා 

ගැනීම සඳ ා  ඔබට ස ය වීමට අපි ලමයින් බලාලපොලරොත්තු වන්ලනමු.  

 

   අාංකය  මාතෘකාව      පිටු අාංක. 
 

1. ඉතුරුම් ගිණුමක් යනු කුමක්ද? 3 

2. ඉතුරුම් ගිණුමක් විවෘත කළ  ැකි පුද්ගලයින් කවුරුන්ද? 3 

3. මූලික තැන්පතු අගය 4 

4. අගය එකතුකල ලසේවාවන් 4 

5. අවම ල ේෂය 4 

6. ලපොලිය 4 

7. ගිණුමට පුද්ගලයින් නම් කිරීම 4 

8. ලපොලී මත පනවා ඇති රඳවා ගැනීලම් බදු  5 

9. මුදේ තැන්පතු 5 

10. ලෙක්පත් තැන්පතු 6 

11. මුදේ ආපසු ගැනීම 6 

12. ලතවැනි පාර් ්වයක් විසින් මුදේ ආපසු ගැනීම 7 

13. අකුරු ලනොදන්නා/ලරෝගී පාර් ්වයක් විසින් මුදේ ආපසු ගැනීම 7 

14.  වුේ jHdmdr, සීමාසහිත සමාගම්, සමිති, සාංගම් ස  සමාජ විසින්  

මුදේ ආපසු ගැනීම 7 

15. ඉතුරුම් ගිණුම් ලපොත 7 

16. ඉතුරුම් ගිණුම් ලපොත් භාවිතය 8 

17. නැති වූ ගිණුම් ලපොතක් පිලිබදව දැනුම් දීම  8 

18. ගිණුම් msකා  8 

19. ඉතුරුම් ගිණුම් වර්ග 9 

20. අප අමතන්න 9 
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1. ඉතුරුම් ගිණුමක් යනු කුමක්ද? 

 
ත න්පත් කරන්නාවූ මුදල් වලට පපොලියක් පගවන බ ැංකු ගිණුමක් ඉතුරුම් ගිණුමක් පලස හ ඳින්පේ.  

 

2. ඉතුරුම් ගිණුමක් විවෘත කළ  ැකි පුද්ගලයින් කවුරුන්ද? 

ඕන ම පුද්ගලයකුට පහෝ ආයතනයකට, DFCC බ ැංකුව විසින් නිකුත් කර ඇති මාර්පගෝපපද්ශ වලට 
සහ එම ආයතනයට අදාළ නීතිරීති වලට අනුකූලව, ඉතුරුම් ගිණුමක් විවෘත කළ හ කිය. 
 

අපලේ නව පාරිලභෝගිකභවතුන් ලවත 

 
ඔබපේ ඉතුරුම් ගිණුම විවෘත කිරීම සඳහා ලඟම පිහිටි DFCC බ ැංකු ශාඛාව පවත පිවිපසන පමන් අපි 
ඔබට සාදරපයන් ඇරයුම් කර සිටින්පනමු. ගිණුම විවෘත කිරීම සඳහා අවශH පල්ඛන එහිදි අපපේ 
කාර්යමණ්ඩලය විසින් ඔබට ලබා පදනු ඇත. එම පල්ඛන පහොදින් කියවා සම්පූර්ණපයන් පිරවිය යුතු 
අතර, ඒ සඳහා ඔබ ජාතික හ ඳුනුම්පත, වලැංගු විපද්ශ ගමන් බලපත sයක් පහෝ වලැංගු රිය දුරු 
බලපත sයක් රැපගන ආ යුතුය. 
 
ඔබපේ ද නට පදිැංචි ලිපිනය සහ ජාතික හ ඳුනුම්පපතහි සඳහන් ලිපි හුවමාරු ලිපිනය අතර පවනසක් 
ඇති නම්, ලිපිනය තහවුරු කිරීම සඳහා වලැංගු ලිපිනය සහතික කිරීපම් පල්ඛන අවශH පේ. පම් සඳහා 
ඔබට උපපයෝගීතා බිල්පතක් ඉදිරිපත් කළ හ කිය.  
 
ඔබ ආයතනික ඉතුරුම් ගිණුමක් විවෘත කරන්පන් නම්, ඒ සඳහා අවශH ලියකියවිලි අපපේ 
කාර්යමණ්ඩලය විසින් ඔබට ද නුම් පදනු ඇත. 
 
මීට අමතරව ඉතුරුම් ගිණුම් විවෘත කිරීපම් පති sකාව, ඔබ ක මති ශාඛාව සඳහන් කර, ද න් ඔබට 
අපපේ පවබ් අඩවිපයන්ද පයොමු කළ හ කිය. එවිට ඔබ සඳහන් කල ශාඛාපේ අපපේ කාර්යමණ්ඩලය 
ගිණුම විවෘත කිරීම සඳහා ඔබ සමඟ සම්බන්ධ වනු ඇත. 
 

අපලේ වත්මන් පාරිලභෝගිකභවතුන් ලවත 

 
අපපේ වත්මන් පාරිපභෝගිකභවපතකු වන ඔබට, පහසු ඕන ම DFCC බ ැංකු ශාඛාවකට පිවිස ඉතුරුම් 
ගිණුමක් විවෘත කළ හ කිය. ඒ සඳහා අපපේ කාර්යමණ්ඩලය විසින් ඔබට වත්මන් ගනුපදනුකරුවන් 
සඳහාවු ගිණුම් විවෘත කිරීපම් පති sකාවක් පිරවීමට ලබා පදනු ඇත. 
 
ඔබ ඉදිරිපත් කරන පතොරතුරු සහ මින් පපර බ ැංකුවට ඉදිරිපත් කර ඇති පතොරතුරු අතර පවනසක් 
ඇත්පත් නම්, අපපේ කාර්යමණ්ඩලය විසින් බ ැංකු වාර්තා යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා ඔබපේ නව 
පතොරතුරු ඉල්ලනු ඇත. 
 
මීට අමතරව ඉතුරුම් ගිණුම් විවෘත කිරීපම් පති sකාව, ඔබ ක මති ශාඛාව සඳහන් කර, ද න් ඔබට  
අපපේ පවබ් අඩවිපයන්ද පයොමුකර හ කිය. එවිට ඔබ සඳහන් කල ශාඛාපේ අපපේ කාර්යමණ්ඩලය 
ගිණුම විවෘත කිරීම සඳහා ඔබ සමග සම්බන්ධ වනු ඇත. 
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3. මූලික තැන්පතු අගය 

 

ඔබ ආරම්භ කිරීමට බලාපපොපරොත්තුවන ඉතුරුම් ගිණුම් වර්ගයට අනුව මූලික ත න්පතු අගය පවනස් 
වන අතර, එය ඔබව එම  ගිණුපමන් ල පබන msතිලාභ ලබාග නීම සඳහා පයෝගH කරනු ලබයි. තවද 
විවිධ ඉතුරුම් ගිණුම් වර්ග වලට අදාළ මූලික ත න්පතු අගය පිලිබඳව ව ඩි විස්තර ද නග නීම සඳහා 
ඔබට අපපේ නිල පවබ් අඩවිය වන www.dfcc.lk පවත පිවිසිය හ කිය.  
 
   

4. අගය එකතුකල ලසේවාවන් 

ඉතුරුම් ගිණුමක් විවෘත කරන අවස්ථාපේදී ඔබට පහත සඳහන් විවිධ අගය එකතුකල පසේවාවන් 
බ ැංකුව විසින් පිරිනමනු ල පබ්. 
 

 අන්තර්ජාල බ ැංකු පහසුකම් 

 විදHQත් බ ැංකු පsකාශ පසේවාව  

 පකටි පණිවුඩ පසේවාව 

 විදHQත් මුදල් පසුම්බිය (Virtual Wallet) 

 

5. අවම ල ේෂය 

 
බ ැංකුව විසින් ඔබ පතෝරාගත් ඉතුරුම් ගිණුම් වර්ගයට නියමකර ඇති අවම පශේෂය පිලිබඳව ඔබ 
ස ලකිලිමත් විය යුතුපේ. එකී අවම පශේෂය පවත්වාපගන යාමට ඔබ අපපොපහොසත්වූ විට, බ ැංකුවට ඒ 
සඳහා ඔබපගන් ගාස්තුවක් අයකිරීමටත් ඔබපේ ගිණුම වසා ද මීමටත් සිදු වනු ඇත. පතෝරාගත් 
ඉතුරුම් ගිණුම් වර්ගයට අනූව ඔබ විසින් පවත්වාපගන යායුතු අවම පශේෂය පිලිබඳව ව ඩි විස්තර 
ද නග නීම සඳහා ඔබට අපපේ නිල පවබ් අඩවිය වන www.dfcc.lk පවත පිවිසිය හ කිය.  

 

6. ලපොලිය 

 
ඔබපේ ඉතුරුම් ගිණුපම් පපොලිය ගිණුපම් ඇති පශේෂයට අනුව දදනිකව ගණනය කරනු ලබන අතර, 
එය මාසපේ අවසන් ව ඩ කරන දිනපේදී ඔබපේ ගිණුමට බ ර කරනු ල පබ්. ඔබපේ ඉතුරුම් ගිණුපම් 
අවම පශේෂයක් පවත්වාපගන යායුතු නම්, එම අවම පශේෂය පවත්වාපගන යාමට ඔබ අපපොපහොසත්වූ 
කල්හි පපොලිය පගවනු පනොල පබ්. 

 
ව ඩි විස්තර සඳහා අපපේ පවබ් අඩවිපේ ඇති ඔබ ක මති ගිණුම් වර්ගයට අදාළ විස්තර බලන්න. 
 

 

7. ගිණුමට පුද්ගලයින් නම් කිරීම  

 
ඔබපේ අභාවපයන් පසු, ඔබපේ ඉතුරුම් ගිණුපම් ඇති මුදල් ලබා ග නීම සඳහා ඔබට තව අපයකු නම් 
කිරීමට අවශH නම්, එය ඔබ ගිණුම විවෘත කරන අවස්ථාපේදී පහෝ ඉන්පසුව කල හ කිය. පම් සඳහා 
ඔබ ඊට අදාළ නම් කිරීපම් පති sකාව නම් කල ත න ත්තා/ත න ත්තන්පේ විස්තර, ඔවුන්ට අදාළ 
පsතිශතය සහ බ ැංකු ගිණුම් විස්තර පයොදා සම්පූර්ණ කල යුතුය. පම් සම්බන්ධපයන් සහය ලබාග නීම 
සඳහා කරුණාකර ඔබ පිවිපසන ශාඛාපේ අපපේ කාර්යමණ්ඩලය හමුවන්න.  
 

https://www.dfcc.lk/
https://www.dfcc.lk/


ඩී.ෆ්.සී.සී බ ැංකුව පී.එල්.සී. සමග ඉතුරුම් ගිණුම්  

5 | පිටුව  

 

 

8.      ලපොලී මත පනවා ඇති රඳවා ගැනීලම් බදු 

 විපද්ශ  ගිණුම් වලින් උපයාගත් පපොලිපයන් පපොලී මත පනවා ඇති රඳවා ග නීපම් බදු අය 

කරගනු පනොල පබ්. 

 පන්වාසික ශී s ලාැංකිකයින් විසින් රුපියල් වලින් පවත්වාපගන යන ත න්පතු වලින් උපයාගත් 

පපොලිපයන් පපොලී මත පනවා ඇති රඳවා ග නීපම් බදු අය කරගනු පනොල පබ්. 

 පන්වාසික පනොවන විපද්ශික පුරව සිභාවය හිමි පුද්ගලයන් විසින් රුපියල් වලින් 

පවත්වාපගන යන ත න්පතු වලින් උපයාගත් පපොලිපයන් 5%ක අනුපාතයක් පපොලී මත 

පනවා ඇති රඳවා ග නීපම් බදු පලස අයකර ගනු ල පබ්.  

 බ ැංකුවට ලබාදී ඇති බදු තක්පසේරු වර්ශයට අදාළ තක්පසේරු ආදායම ප sකාශනයට අනුකූලව 

රුපියල් මිලියන 3 ඉක්මවූ විටදී පන්වාසික පනොවන ශී s ලාැංකිකයන් විසින් රුපියල් වලින් 

පවත්වාපගන යන ත න්පතු වලින් උපයාගත් පපොලිපයන් 5%ක අනුපාතයක් පපොලී මත 

පනවා ඇති රඳවා ග නීපම් බදු පලස අයකර ගනු ල පබ්.  

 

තක්පසේරු ආදායම පලස හඳුන්වනු ලබන්පන් බ ැංකුවක පහෝ මූලH ආයතනයක පවත්වාපගන 

යන ගිණුමකට පගවනු ලබන මුළු පපොලිය පහෝ එව නි පගවීම්.  

 

බදු තක්පසේරු වර්ෂය වත්මන් වර්ෂපේ අපේsල් මස 01 ව නිදා  සිට ඊළඟ වර්ෂපේ මාර්තු මස 31 

ව නිදා පතක් පේ. ව ඩි විස්තර සඳහා ලඟම පිහිටි DFCC බ ැංකු ශාඛාවක් පවත පියනගන්න.  

 ඉහත සඳහන් විස්තර විටින් විට නිකුත් කරන්නාවූ වHවස්ථාපිත මාර්පගෝපපද්ශ වලට අනුව 
 පවනස් විය හ කි බව කරුණාපවන් සලකන්න.  

 

9.      මුදේ තැන්පතු 

 
ඔබපේ ඉතුරුම් ගිණුමට මුදල් ත න්පත් කිරීම සඳහා ඔබ මුදල් ත න්පත් පති sකාවක් පුරවා බ ැංකු 
පටලර් කවුන්ටරයට භාර දිය යුතුපේ. පමම මුදල් ත න්පත් පති sකාව ඔබට DFCC බ ැංකුපේ 
ඕනෑම ශාඛාවකින් ලබාගත හ කිපේ. 
 
පතව නි පාර්ශවයකට ඔබපේ ඉතුරුම් ගිණුමට බ ැංකු පටලර් කවුන්ටරය හරහා මුදල් ත න්පත් 
කල හ කිය. තෘතීය පාර්ශවයක් එපසේ කරන්නාවූ එක් ත න්පතුවක් පහෝ සැංචිත ත න්පතු වල මුළු 
අගය රු.200,000/= පහෝ ේපද්ශීය මුදලින් සම අගයක් ඉක්මවන්පන් නම්, බ ැංකුව විසින් මුදල්  
ත න්පත් කරන ත න ත්තාපේ නම, ලිපිනය සහ ජාතික හ ඳුනුම්පත් අැංකය ලබා ගනු ඇත. පමහිදී 
මුදල් ත න්පත් කල කාරණය සහ මුදල් ල පබන මුලාශ s තෘතීය පාර්ශවය මගින් සඳහන් කිරීම 
අවශH පේ. 

 
ඔබට බ ැංකුපේ මුදල් ත න්පත් යන්ත s  (CDM) මගින් තම හර පත භාවිතාකර ද තම ඉතුරුම් 
ගිණුමට මුදල් ත න්පත් කල හ කිය. පමපසේ ත න්පත් කල හ කි දදනික උපරිම අගය 
රු.500,000/= (රුපියල් ලක්ශ පහක්) පේ. ඔබ DFCC පිsමියර් පාරිපභෝගිකභවපතක් නම් ඔබට 
දිනකට උපරිම රු.5,000,000/= (රුපියල් මිලියන පහක්) පමපසේ ත න්පත් කල හ කි නමුදු එක් 
අවස්ථාවකදී ත න්පත් කල හ කිවනු ලබන උපරිමය වන්පන් රු.500,000/= (රුපියල් ලක්ශ 
පහක්) පමණි. 
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10. ලෙක්පත් තැන්පතු 

 

1927 අාංක 25 දරන ආඥාපනත යටලත් බැාංකුවකට ඉතුරුම් ගිණුම් වලට තැන්පත් කරන්නාවූ 

ලෙක්පත් සඳ ා රැකවරණය ලනොලැලබන බැවින් ඔබලේ ඉතුරුම් ගිණුම් වලට ලෙක්පත් තැන්පත් 

කිරීමට ලනොලදනු ලබයි. 
 
 එනමුදු ඔබ විසින් බැාංකුවට ඉකුත් කල ඇති ලෙක්පතක්, බැාංකුලේ පවත්වාලගන යන කිසියම් 

ල ෝ ගිණුමකට බැර කිරීමට අව H නම්, එය විල ේෂිත අවස්ථාවක් ලලස සලකා බැාංකුලේ හුදු 

අභිමතය මත පමණක්, ගනුලදනුකරුලේ නම ස  ගිණුම් අාංකය සමඟ අදාළ ගිණුමට බැර කිරීමට 

පිලිගනු ලැලේ. 
  

 ලකලසේද යත්, කළමනාකරු DFCC බැාංකුව o/a {ගනුලදනුකරුලේ නම} 

 

   

11. මුදේ ආපසු ගැනීම 

 
ඔබට බ ැංකුපේ ඕනෑම ශාඛාවකින් පහෝ ස්වයැංකීsය පටලර් යන්තs (ATM) ජාලය මගින් ඔබපේ 
ඉතුරුම් ගිණුපමන් මුදල් ආපසු ලබා ගත හ කිය.  
 
ඔබ බ ැංකු ශාඛාවකින් තම ඉතුරුම් ගිණුපමන් මුදල් ආපසු ග නීමට බලාපපොපරොත්තුවන්පන් නම් 
ඒ සඳහා ඔබට අපපේ ශාඛා ජාලපේ ඕන ම ශාඛාවකට පපෞද්ගලික යාමට සිදු වනු ඇත. පමහිදී 
ඔබ ජාතික හ ඳුනුම්පත පහෝ අන් පිළිගත් අනනHතාව තහවුරු කල හ කි පල්ඛනයක්, සම්පූර්ණ 
කල මුදල් ආපසු ග නීපම් පති sකාවක් සමඟ ඉදිරිපත් කල යුතුපේ. 

 
ඔබ ස්වයැංකීsය පටලර් යන්ත s ජාලය හරහා ඔබපේ ඉතුරුම් ගිණුපමන් මුදල් ආපසු ග නීමට 
බලාපපොපරොත්තුවන්පන් නම් ඒ සඳහා ඔබ DFCC බ ැංකුපේ ස්වයැංකීsය පටලර් යන්ත sයක් පහෝ 
පවනත් බ ැංකුවක ස්වයැංකීsය පටලර් යන්ත sයක් පවත යායුතු පේ. ඔබපේ බ ැංකු හර පත සහ 
රහසH හරපත් අැංකය (PIN) ඇතුලත් කල පසුව සව්යැංකීsය පටලර් යන්ත sපේ තිරපේ දිස්පවන 
උපපදස් අනුගමනය කිරීපමන් මුදල් ආපසු ලබාග නීමට හ කිවනු ඇත. 
 
බද්ධ ඉතුරුම් ගිණුමක පමපහයුම් උපපදස් යටපත් ප sdථමික ගිණුම්හිමි සහ බද්ධ ගිණුම්හිමි 
‘පදපදනාපේම අත්සන් අවශH’ පලස සඳහන් කර ඇත්පත් නම්, මුදල් ආපසු ග නීම සඳහා 
පදපදනාම බ ැංකුවට ප මිණීම අනිවාර්යය පේ. පමපහයුම් උපපදස් යටපත් ‘අප අතරින් ඕන ම 
අපයක්’ පලස සඳහන් කර ඇත්පත් නම්, මුදල් ආපසු ග නීමට පsdථමික ගිණුම්හිමියාපේ පහෝ 
බද්ධ ගිණුම්හිමියාපේ අත්සන පමණක් පsමාණවත් වනු ඇත. 

 
තවද ඔබට ඔබපේ බද්ධ ගිණුම සඳහා ලබාපගන ඇති බ ැංකු හරපත් මගින්ද මුදල් ආපසු ලබාගත 
හ කිය.  
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12. ලතවැනි පාර් වයක් විසින් මුදේ ආපසු ගැනීම 

 
ඔබපේ ගිණුපමන් පතව නි පාර්ශවයකට මුදල් ආපසු ග නීමට පනොහ කිය. ඔබපේ ගිණුපමන් 
පතව නි පාර්ශවයකට මුදල් ආපසු ග නීමට හ කිවනුපේ විපශේෂිත අවස්ථාවන් වල, බ ැංකුපේ හුදු 
අභිමතය මත පමණි. එව නි අවස්ථාවන් වලදී ඔබ පහෝ ඔබපේ ආයතනය පවනුපවන්, මුදල් 
ආපසු ග නීපම් පති sකාව රැපගන එන ත න ත්තාපේ අත්සන සහ අනනHතාව සහතික කර ලිපියක් 
බ ැංකුව පවත ඉදිරිපත් කල යුතුපේ.  

 

13. අකුරු ලනොදන්නා/ලරෝගී පාර් වයක් විසින් මුදේ ආපසු ගැනීම 

 
ඔබ පරෝගී තත්වයකින් පපපළන බ වින් මුදල් ආපසු ග නීපම් පති sකාව පිරවීමට පනොහ කි නම්, 
සාක්ෂි කරුපවකුට අමතරව ඔබපේ දවදHවරයා විසින්ද ඔබපේ පරෝගී තත්වය සනාථ කල 
යුතුපේ. ඔබට ගනුපදනුව පත්රුම්ගත හ කි බවත්, ඔබ පියවී මානසික ස්වරූපපයන් සිටින බවත් 
ඔහු පහෝ ඇය තහවුරු කල යුතුය.  

 
එවන් අවස්ථා වලදී ආපසු ගන්නා මුදල් ලඟම පවුපල් සාමාජිකපයකුට පගවනු ල පබ්. ඒ සඳහා 
ඔහු පහෝ ඇය විසින් අනනHතාව ඔේපු කිරීම සඳහා ජාතික හ ඳුනුම්පත සහ උේප න්න සහතිකය 
පහෝ විවාහ සහතිකය ඉදිරිපත් කල යුතු පේ.  
 
 

14.  වුේ වHdපාර, සීමාසහිත සමාගම්, සමිති, සාංගම් ස  සමාජ විසින් මුදේ ආපසු 

     ගැනීම 

 
ඔබ ඉහත සඳහන් ඉතුරුම් ගිණුමක් පවත්වාපගන යන්පන්නම්, මුදල් ආපසු ගන්නා අවස්ථාවකදී 
බ ැංකුවට දී ඇති පමපහයුම් උපපදස් පරිදි මුදල් ආපසු ග නීපම් පති sකාව බලය ලත් 
අත්සන්කරුවන් විසින් අත්සන් කල යුතුය. තවද, බලය ලත් අත්සන්කරුවන් ගනුපදනුව කිරීම 
සඳහා බ ැංකු ශාඛාවට ප මිණිය යුතු පේ. 

 
ඉහත සඳහන් ආයතනික ඉතුරුම් ගිණුමකින් පතව නි පාර්ශවයක් විසින් මුදල් ආපසු ග නීපම්දී, 
ඔහු පහෝ ඇය බලයලත් අත්සන්කරුවන්පගන් ලිපියක් රැපගන ආ යුතුය. එම ලිපිපයහි පතව නි 
පාර්ශවපේ නම, ජාතික හ ඳුනුම්පත් අැංකය සහ ඔහුපේ පහෝ ඇයපේ ආදර්ශ අත්සන සඳහන් කර 
තිබිය යුතුපේ. එව නි පතව නි පාර්ශවයන් මුදල් ආපසු ග නීපම් පති sකාව අත්සන් කිරීම සහ මුදල් 
භාර ග නීම බ ැංකුපේ මුදල් නිලධාරින් ඉදිරිපිට කල යුතු අතර, ඔහුපේ පහෝ ඇයපේ අත්සන 
සඳහන් කර ඇති ආදර්ශ අත්සන සමඟ සමාන විය යුතුය.  

 

15. ඉතුරුම් ගිණුම් ලපොත 

වත්මන් බ ැංකු වHවහාරයට අනුව ඔබ ඉතුරුම් ගිණුම් පපොතක්  සඳහා ඉල්ලුම් කර න ත්නම් 
ඔබපේ සියලුම බ ැංකු ගිණුම් සඳහා විදHQත් බ ැංකු පsකාශ නිකුත් කරනු ලබයි.  
 
ඉතුරුම් ගිණුම් පපොත් පුද්ගල ඉතුරුම් ගිණුම්, ළමා ඉතුරුම් ගිණුම් පහෝ තනි පුද්ගල වHdපාර 
ඉතුරුම් ගිණුම් සඳහා කරන විපශේෂ ඉල්ලීම් මත පමණක් බ ැංකුව විසින් නිකුත් කරනු ල පබ්.  
 
බද්ධ ඉතුරුම් ගිණුමක පමපහයුම් උපපදස් යටපත් ප sdථමික ගිණුම්හිමි සහ බද්ධ ගිණුම්හිමි 
‘පදපදනාපේම අත්සන් අවශH’ පලස සඳහන් කර ඇත්පත් නම්, එව නි ගිණුම් සඳහා ඉතුරුම් 
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ගිණුම් පපොත් නිකුත් පනොකරන අතර බ ැංකු පsකාශ නිකුත් කරනු ල පබ්.  
 

16. ඉතුරුම් ගිණුම් ලපොත් භාවිතය 
 

ඔබ මුදල් ත න්පත් කරන විටදී පහෝ මුදල් ආපසු ගන්නා විටදී ඉතුරුම් ගිණුම් පපොත ඉදිරිපත් 
කිරීමට අවශH න ත. එනමුදු ගිණුම් පපොත යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා  ඔබ එය බ ැංකුවට ඉදිරිපත් 
කල යුතු පේ.  

 

17. නැති වූ ගිණුම් ලපොතක් පිලිබදව දැනුම් දීම  

 
ඔබ න ති වූ ගිණුම් පපොතක් පිලිබදව අපපේ ශාඛාවක් පවත ප මිණ ද නුම් දුන් විට බ ැංකු 
නිලධාරිපයකු  විසින් ඔබපේ අනනHතාවය සහ ඔබපේ ගිණුපම් පශේෂය තහවුරු කරගනු ල පබ්. 

 
න ති වූ ගිණුම් පපොතක් පිලිබදව ඔබ ලිඛිතව ද නුම් දුන් විට, බ ැංකු නිලධාරිපයකු  විසින් ඔබපේ 
අත්සන තහවුරු කරගනු ල පබ්. ඔබ බද්ධ ඉතුරුම් ගිණුම්හිමිපයකු නම්, ගිණුමට අදාළ සියලු 
පාර්ශවයන් න ති වූ ගිණුම් පපොතක් පිලිබදව ලිඛිතව ද නුම් දිය යුතුපේ. 

 
නව ගිණුම් පපොතක් නිකුත් කිරීම සඳහා අදාළ ගාසත්ුව ග න ද නග නීමට, කරුණාකර අපපේ 
පවබ් අඩවිපේ ගාස්තු පිටුව බලන්න. 

 

 
18. ගිණුම් පsකා  

 
DFCC බ ැංකුව පරිසර හිතකාමී මුලපිරීමක් පලස විදHQත් ගිණුම් පsකාශ නිකුත් කිරීමට ආරම්භ කර 
ඇති අතර අපපේ පාරිපභෝගිකභවතුන් හට පමම විදHQත් ගිණුම් පsකාශ පසේවාව ලබාග නීමට 
සාදරපයන් ඇරයුම් කර සිටී. විදHQත්  ගිණුම් පsකාශ ඔබ ගිණුම විවෘත කරන අවස්ථාපේදී බ ැංකුවට 
ලබාදී ඇති විදHQත් ත ප ල් ලිපිනයට එවනු ල පබ්. එපසේ එවන්නාවු විදHQත්  ගිණුම් පsකාශ න රඹීම 
සඳහා ඔබට රහසH අැංකයක් ලබාපදන අතර ඔබ එම අැංකය ගිණුම් ප sකාශ න රඹීම සඳහා 
සුරක්ෂිතව තබා ගත යුතුපේ.  

 
ඔබ මුද්රිත ගිණුම් ප sකාශ සඳහා ඉල්ලුම කර ඇත්නම්, ඔබට එම ගිණුම් පsකාශ මාසිකව, පනොමිපළේ 
ඔබ ගිණුම විවෘත කරන අවස්ථාපේදී බ ැංකුවට ලබාදී ඇති ලිපිනයට එවනු ල පබ්.  

 
ඔබට මාසික ගිණුම් ප sකාශ වලට අමතරව ගිණුම් පsකාශ නිරන්තරපයන්, එක් වරක් පහෝ 
අඛණ්ඩව, අවශH නම් බ ැංකුව විසින් පම් සඳහා ඔපබන් බ ැංකු ගාස්තු පල්ඛනයට අනුකූලව අය 
කරනු ල පබ්. 

 
ඔබට මාසික ගිණුම් ප sකාශ වලට අමතරව ගිණුම් පsකාශ එක් වරක් පමණක් අවශH නම්, ඔබ එය 
ලිඛිතව බ ැංකුවට ද නුම් දිය යුතු අතර බ ැංකුව විසින් පම් සඳහා ඔපබන් බ ැංකු ගාස්තු පල්ඛනයට 
අනුකූලව අය කරනු ල පබ්. 

 
ව ඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර ගාස්තු පල්ඛනය බලන්න. 
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19. ඉතුරුම් ගිණුම් වර්ග 

 
DFCC බ ැංකුව විසින් පිරිනමන විවිධ ඉතුරුම් ගිණුම් වර්ග පහතින් දක්වා ඇත. පමම ඉතුරුම් 
ගිණුම් පිළිබඳව ව ඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර අපපේ පවබ් අඩවියට පිවිපසන්න.  

 
 DFCC ළමා ඉතුරුම් ගිණුම  

 ගරුසරු fජHෂ්ඨ පුරව සි ඉතුරුම් ගිණුම 

 DFCC සුපීsම් වාසි ඉතුරුම් ගිණුම  

 පමගා පබෝනස් ඉතුරුම් ගිණුම 

 DFCC ෆ්පලොට් මනී මාර්කට් ගිණුම 

 DFCC එක්ස්ටී sම් මනී මාර්කට් ගිණුම 

 DFCC විනර් ඉතුරුම් ගිණුම 

 DFCC පයොවුන් ඉතුරුම් ගිණුම  

 

  
20. අප අමතන්න 

 

ඔබට අපපේ 24 ප ය ඇමතුම් මධHස්ථානය +94(11)2350000 ඔස්පසේ ඇමතිය හ කි අතර, 

info@dfccbank.com මගින්ද අප සමඟ සම්බන්ධ විය හ කිය. තවද ඔබට ව ඩි විස්තර සඳහා 

අපපේ ඕනෑම ශාඛාවකට පහෝ පවබ් අඩවියට පිවිසිය හ කිය.   

 
 

 


