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ඔබලේ ආල ෝකා ඉතුරුම් ගිණුම පිලිබඳව ඔබ දතයුතු සියලු කරුණු 

අප සමග දැනට ආල ෝකා ඉතුරුම් ගිණුමක් විවෘත කර ඇති ල ෝ අනාගතලේ ආල ෝකා ඉතුරුම් ගිණුමක් 

විවෘත කිරීමට බ ාලපොලරොත්තු වන ඔබට, එම ගිණුලම් උපාාංග මැනවින් ලත්රුම් ලගන එයින් උපරිම 

msති ාභ  බා ගැනීම සඳ ා  ඔබට ස ය වීමට අපි ලමයින් බ ාලපොලරොත්තු වන්ලනමු.  

 

   අාංකය  මාතෘකාව      පිටු අාංක. 
 

1. ආල ෝකා ඉතුරුම් ගිණුමක් යනු කුමක්ද? 3 

2. ආල ෝකා ඉතුරුම් ගිණුමක් විවෘත කළ  ැකි පුද්ග යින් කවුරුන්ද? 3 

3. ආල ෝකා ඉතුරුම් ගිණුමක් විවෘත කිරීමට අවශH ලිපි ලේඛන ලමොනවාද? 3 

4. ආල ෝකා ඉතුරුම් ගිණුමක මූලික තැන්පතු අගය කුමක්ද? 3 

5. ආල ෝකා ඉතුරුම් ගිණුමක ලපොලිය කුමක්ද? 3 

6. ආල ෝකා ඉතුරුම් ගිණුලමන්  ැලබන විලශේෂ පsති ාභ ලමොනවාද? 4 

7. ලමම ගිණුම පිළිබඳව වැඩිදුර විස්තර  බාගන්ලන් ලකලසේද? 5 
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1. ආල ෝකා ඉතුරුම් ගිණුමක් යනු කුමක්ද? 
 

අල ෝකා ඉතුරුම් ගිණුම යනු DFCC බ ැංකුව විසින් වයස අවුරුදු 18ට ව ඩි කාන්තාවන්         
නිර්මාණය කරන  ද ඉතුරුම් ගිණුමකි.  

 

2. ආල ෝකා ඉතුරුම් ගිණුමක් විවෘත කළ  ැකි පුද්ග යින් කවුරුන්ද? 
 

වයස අවුරුදු 18ට ව ඩි ඕනෑම කාන්තාවක් ආල ෝකා ඉතුරුම් ගිණුමක් විවෘත කිරීමට සුදුසුකම්  බනු 
ඇත. ආල ෝකා ගිණුමක් තනි පුද්ග  ගිණුමක් ල ස පමණක් විවෘත කළ හ කිය. 
 

ඔබට අපලේ ලවබ් අඩවිය වන https://www.dfcc.lk/dfcc-aloka/ලවත පිවිස එහි ඇති ගිණුම් විවෘත 

කිරීලම් පති sකාව බාගත කර සම්පූර්ණ කළ හ කිය. එලසේත් න ත්නම් ඔබට පහත සඳහන් ලිපි ලේඛන 

ද සමග ඔබට සමීපතම DFCC බ ැංකු ශාඛාවට පිවිස ආල ෝකා ඉතුරුම් ගිණුමක් විවෘත කළ හ කිය. 
 

3. ආල ෝකා ඉතුරුම් ගිණුමක් විවෘත කිරීමට අවශH ලිපි ලේඛන ලමොනවාද? 
 

 නිසිල ස අත්සන් කරන  ද ගිණුම් විවෘත කිරීලම් පති sකාව 

 ව ැංගු අනනයතාව තහවුරු කර ගත හ කි ලිපි ලල්ඛනයක් (ජාතික හ ඳුනුම්පත/ විදHQත් ජාතික 
හ ඳුනුම්පත/විලද්ශ ගමන් බ පත sය/ රිය දුරු බ පතsය) 

 ලිපිනය තහවුරු කිරීම සඳහා ව ැංගු ලිපිනය සහතික කිරීලම් ලල්ඛන (අවශH නම් පමණක්) 
 

*ආල ෝකා ඉතුරුම් ගිණුම ශී s  ැංකා රුපියල් වලින් විවෘත කළ යුතුය.  
 

4. ආල ෝකා ඉතුරුම් ගිණුමක මූලික තැන්පතු අගය කුමක්ද? 
 

අල ෝකා ඉතුරුම් ගිණුමක් විවෘත කරන අවස්ථාලේදී මූලික ත න්පතු අගය ල ස රුපියල් 1000/-ක 
මුද ක් ගිණුලමහි ත න්පත් කළ යුතුලේ.  
 

5. ආල ෝකා ඉතුරුම් ගිණුමක ලපොලිය කුමක්ද? 

 
ද නට පවතින ලපොලී අනුපාතයන් පහතින් සඳහන් ඉතුරුම් මට්ටමට අනුව තීරණය වනු ඇත.  
 

තැන්පතු පරාසය (රුපියේ) ලපොලී අනුපාතය (වාර්ෂික) 

1000 – 10,000 2.50% 

10,001 – 50,000 3.00% 

50,001 – 200,000 4.00% 

200,001 සහ ඊට ව ඩි 4.25% 
*ලමම ලපොලී අනුපාතයන් පවතින ලවළඳ ලපොළ තත්ත්වය අනුව ලවනස් විය හ කි අතර, නව ලපොලී අනුපාතයන් අපලේ ලවබ් 
අඩවිලේ ඇති ගනුලදනුකරුවන්ලේ ගාස්තු ලල්ඛනලේ යාවත්කාලීන කරනු   ලබ්. 

 
 
 
 
 
 

https://www.dfcc.lk/dfcc-aloka/
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6. ආල ෝකා ඉතුරුම් ගිණුලමන්  ැලබන විලශේෂ පsති ාභ ලමොනවාද? 
 

 සියළුම DFCC සහ Lanka Pay ස්වයැංකීsය ලට ර් යන්ත s හරහා ලනොමිලල් මුදල් ආපසු ග නීම 

 ලනොමිලල් ඩිජිටල් බ ැංකුකරණ ලසේවාවන් (ලකටි පණිවුඩ ලසේවාව/අන්තර්ජා  බ ැංකු 

පහසුකම්/විදHQත් බ ැංකු ප sකාශ ලසේවාව සහ විදHQත් මුදල් පසුම්බිය සඳහා ප sලේශය  (Virtual 
Wallet)) 

 පsථම වසර සඳහාවූ වාර්ෂික ගාස්තුව ලගවීලමන් නිදහස් කරන  ද  හර සහ බ ර කාඩ්පත්  

 ‘Doc 990’ පහසුකම ඔස්ලසේ ලනොමිලල් සපයනු  බන ඩිජිටල් ලසෞඛHය ලසේවාවන්  

 පුද්ගලික ණය සඳහා මනාප ලපොලී අනුපාත සහ කඩිනම් ණය  බාග නීලම් කි sයාවලිය සමඟ ණය 

අයදුම්පත ස කසීලම් ගාස්තුලවන් 50%ක් න වත  බාදීම  

 නිවාස ණය සඳහා මනාප ලපොලී අනුපාත සහ ණය අයදුම්පත ස කසීලම් ගාස්තුලවන් 50%ක්  
න වත  බාදීම  

 ඔබලේ සියළුම උකස් ගනුලදනු සඳහා මනාප ලපොලී අනුපාත - DFCC රන් වරම  

 DFCC Business Consultants පුද්ගලික සමාගම හරහා ඔබලේ ක්ෂුද්ර, කුඩා සහ මධH පරිමාණ 
වHdපාර සඳහා වHdපාර උපලද්ශ ලසේවය  

 ඔබලේ ජීවිතලේ සුවිලශේෂ අවස්ථාවන් සඳහා තHdග 

සුවිලශේෂ අවස්ථාව 

තHdගය DFCC 

ආල ෝකා තෑගි 

වවුචරය 

(රුපියේ) 

ගිණුලමහි 

පවත්වාලගන 

යායුතු තැන්පතු 

අගය (රුපියේ) 

අවශH ලිපි ලේඛන 

දරු උපතකදී  2,500/-  10,000/- දරුවාලේ උප්ප න්න 
සහතිකය  

21 ව නි උපන්දිනය  2,500/-  25,000/- ජාතික හ ඳුනුම්පත ලහෝ 
විදHQත් ජාතික හ ඳුනුම්පත 

උපාධිය  බාගත් විට (එක් වරක් පමණි) 5,000/-  50,000/- උපාධි සහතිකය  

විවාහය   10,000/-  150,000/- විවාහ සහතිකය 

25 ව නි විවාහ සැංවත්සරය  25,000/-  250,000/- විවාහ සහතිකය 

*ඉහත සඳහන් ත න්පතු අගය සුවිලශේෂී අවස්ථාවට පූර්ව ආසන්නතම මාස හයක (6) කා  සීමාවක් ගිණුලමහි 

පවත්වාලගන යායුතු ලේ.  
 
 ලනොමිලල්  බාලදන ජීවිත රක්ෂණ ආවරණයක්  

 

ආල ෝකා ඉතුරුම් ගිණුලමහි රුපියල් 10,000/-ට ව ඩි ත න්පතු අගයක් මාස හයක (6) අවම කා  

සීමාවක් පවත්වාලගන යන ගිණුම් හිමියන්, එක් (1) වසරක් කා  සීමාවක් සඳහා ලනොමිලල් 
 බාලදන ජීවිත රක්ෂණ ආවරණයකට හිමිකම් කියනු   ලබ් 
 
 
 

 



ඩී.ෆ්.සී.සී බ ැංකුව පී.එල්.සී. සමග ආල ෝකා  ඉතුරුම් ගිණුම  

5 | පිටුව  

 

 

ගිණුලමහි තැන්පතු අගය (රුපියේ) රක්ෂිත මුද  (රුපියේ) 

10,000-19,999 100,000 

20,000-29,999 200,000 

30,000-39,999 300,000 

40,000-49,999 400,000 

50,000-59,999 500,000 

60,000-69,999 600,000 

70,000-79,999 700,000 

80,000-89,999 800,000 

90,000-99,999 900,000 

100,000 සහ ඊට ව ඩි 1,000,000 

 
 

7. ලමම ගිණුම පිළිබඳව වැඩිදුර විසත්ර  බාගන්ලන් ලකලසේද? 

 

අපලේ වටිනා අල ෝකා ඉතුරුම් ගිණුම්හිමියන් හට ලසේවාවන් ස පයීම සඳහා +94(11) 2350055 

ඔස්ලසේ අල ෝකා ඉතුරුම් ගිණුම්හිමියන් ලවනුලවන්ම ලවන්වූ අපලේ 24 ප ය දුරකතන ලසේවාව ඇති 

අතර ඔබට අපලේ 24 ප ය ඇමතුම් මධHස්ථානය +94(11)2350000 ඔස්ලසේද ඇමතිය හ ක. එලසේත් 

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

 බාග නීම සඳහා රටපුරා විසිර ඇති අපලේ ශාඛා ජා ලේ ඕනෑම ශාඛාවකට පිවිසිය හ කිය.   

 
 

 


