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DFCC බ ැංකුව  මඟ MoneyGram ගෙවීම් ග ේවාව පිලිබඳව ඔබ දතයුතු සියලු කරුණු 

විගේශ රට වලින් ඔබට ගේsෂණය කරන ලද මුදේ ලබා ෙ නීමට හ කි ක sමයක් පිළිබඳව ඔබ තාමත් 

කේපනා කරනවාද? DFCC බ ැංකුව MoneyGram ගෙවීම් ග ේවාව  මඟ අත්ව ේ බ ඳ ඇති අතර, එම 

ගෙවීම් ග ේවාගවහි උපාැංෙ ම නවින් ගත්රුම් ගෙන විගේශ රට වලින් ඔබට ගේsෂණය කරන ලද මුදේ 

පහසුගවන් ලබාෙ නීම  ඳහා ඔබට  හය වීමට අපි ගමයින් බලාගපොගරොත්තු වන්ගනමු. 

 

 
පටුන 

 

   අැංකය  මාතෘකාව      පිටු අැංක. 
 

    1.    MoneyGram ගෙවීම් ග ේවාව යනු කුමක්ද?  3 

    2     MoneyGram ගෙවීම් ග ේවාව  ඳහා DFCC බ ැංකුව ඔබට  හය වන්ගන් ගකග ේද? 3 

    3.    MoneyGram ගෙවීම් ග ේවාව මගින් මුදේ ලබා ෙ නීම  ඳහා ඔබට  

          අවශH වන්ගන් ගමොනවාද? 
3 

    4.    ඔබ ගවත මුදේ ගේsෂණය කරන ලද පුේෙලයා පිළිබඳව ඔබ ද නෙත යුතු  

          කරුණු ගමොනවාද? 
3 

    5     මුදේ ලබා ෙ නීම ගහෝ ල බුණ මුදේ භාවිතා කිරීම  ඳහා ඔබ  තුව DFCC බ ැංකු  

          ගිණුමක් තිබීමට අවශHද? 
3 

    6.    MoneyGram ගෙවීම් ග ේවාව හරහා මුදේ ලබා ෙ නීම  ඳහා ඔබට යන වියදම  

          ගකොපමනද? 
 

3 

    7.    MoneyGram ගෙවීම් ග ේවාව හරහා ගෙවීමක් කිරීගම්දී   ලකිය යුතු ව දෙත්  
           කරුණු ගමොනවාද? 
 

3 

    8.   ඔබ ගවනුගවන් ගතව නි පාර්ශවයකට MoneyGram ගෙවීම් ග ේවාව හරහා ඔබ  

          ගවත ගේ sෂණය කර ඇති මුදේ ලබාෙත හ කිද? 

 

4 

    9.   MoneyGram ගෙවීම් ග ේවාව හරහා ඔබ ගවත ගේsෂණය කර ඇති මුදේ ලබාෙත හ කි  

         ගේලාවන් ගමොනවාද? 
 

4 

  10.   අප අමතන්න 

 
4 
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1. MoneyGram ගෙවීම් ග ේවාව යනු කුමක්ද? 
 

MoneyGram ගෙවීම් ගසේවාව යනු MoneyGram නිගයෝජිතයන් හරහා මුදල් ගේsෂණය කළ හ කි 

ම නවින් සුරක්ෂිත සහ පsචලිත විකල්ප මුදල් ගේsෂණය කිරීගම් කsමගේදයකි. MoneyGram ගෙවීම් 
ගසේවාව මගින් ඔබට ග ොව ඕනෑම ස්ථානයක සිට ගේsෂණය කර ඇති මුදල් මිනිත්තු කිහිපයක් 
ඇතුළත පහසුගවන්  බා ෙ නීමට හ කියාව ඇත.  
 

2. MoneyGram ගෙවීම් ග ේවාව  ඳහා DFCC බ ැංකුව ඔබට  හය වන්ගන් ගකග ේද? 
 

ඔබට පහසු ඕන ම DFCC බ ැංකු ශාඛාවකට බ ැංකු ෙනුගදනු සඳහා විවෘත ගේ ාවන් ඇතුළත පිවිස 

ඔබට MoneyGram ගෙවීම් ග ේවාව හරහා ගේ sෂණය කරන  ද මුදල් පහසුගවන්  බාෙත හ කිය.  
 

3. MoneyGram ගෙවීම් ගසේවාව මගින් මුදල්  බා ෙ නීම සඳහා ඔබට අවශH වන්ගන් 

ගමොනවාද? 
 

 ජාතික හ ඳුනුම්පත, ව ැංගු රිය දුරු බ පත්රයක් ගහෝ ව ැංගු විගේශ ෙමන් බ පත්රයක් 

 අදාළ MoneyGram ගයොමු  අැංකය  

 මුදල් ගේ sෂණය කරන  ද පුේෙ යාගේ ගතොරතුරු  
 

4. ඔබ ගවත මුදේ ගේsෂණය කරන ලද පුේෙලයා පිළිබඳව ඔබ ද නෙත යුතු කරුණු 
ගමොනවාද? 
 

 මුදල් ගේ sෂණය කරන ලද පුේෙලයාගේ  ම්පූර්ණ නම  

 මුදල් ගේ sෂණය කරන ලද රට  

 ගේsෂණය කරන ලද මුදල  
 

5. මුදේ ලබා ෙ නීම ගහෝ ල බුණ මුදේ භාවිතා කිරීම  ඳහා ඔබ  තුව DFCC බ ැංකු 

ගිණුමක් තිබීමට  අවශHද? 
 

න ත. 
 

6. MoneyGram ගෙවීම් ගසේවාව හරහා මුදල්  බා ෙ නීම සඳහා ඔබට යන වියදම 

ගකොපමනද?  
 

MoneyGram ගෙවීම් ගසේවාව ඔබට ගනොමිගල්  බාගදන ගසේවාවකි. 

 

7. MoneyGram ගෙවීම් ගසේවාව හරහා ගෙවීමක් කිරීගම්දී ස  කිය යුතු ව දෙත් කරුණු 

ගමොනවාද? 
 

 ඔබගේ අනනHතාවය රජගයන් නිකුත් කරන  ද ව ැංගු නි  ලියකියවිල් ක් මගින් තහවුරු 
කිරීමට වෙ බ ාෙත යුතුගේ (ජාතික හ ඳුනුම්පත, ව ැංගු රිය දුරු බ පත්රය ගහෝ ව ැංගු විගේශ 
ෙමන් බ පත්රය). 
 

 ඔබට මුදල් ගේsෂණය කරන  ද පුේෙ යාගේ නිව රදි ගතොරතුරු අනාවරනය කළ යුතුගේ. 
 

 ඔබට ගේsෂණය කරන  ද මුදල්  බා ෙ නීම සඳහා ඔබගේ MoneyGram ගෙවීම් ගසේවාවට 
අදාළ නිව රදි ගයොමු අැංකය බ ැංකුවට ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය වනු ඇත.  
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8. ඔබ ගවනුගවන් ගතව නි පාර්ශවයකට MoneyGram ගෙවීම් ග ේවාව හරහා ඔබ ගවත 

ගේ sෂණය කර  ඇති මුදේ ලබාෙත හ කිද? 
 

 ඔබ ගවනුගවන් ගතව නි පාර්ශවයකට MoneyGram ගෙවීම් ගසේවාව හරහා ඔබ ගවත ගේsෂණය කර 
ඇති මුදල් බ ැංකුව විසින් නිකුත් ගනොකරන බවට ගමග ස කණොටුගවන් දන්වා සිටිමු.  

 

9. MoneyGram ගෙවීම් ගසේවාව හරහා ඔබ ගවත ගේ sෂණය කර ඇති මුදල්  බාෙත හ කි 

ගේ ාවන් ගමොනවාද? 
 

අපගේ ඕනෑම බ ැංකු ශාඛාවකට ඔබට ගපරවරු 9.00 සහ පස්වරු 3.00 යන  බ ැංකු ෙනුගදනු සඳහා 

විවෘත ගේ ාවන් අතරතුර පිවිස MoneyGram ගෙවීම් ගසේවාව හරහා ඔබ ගවත ගේsෂණය කර  ඇති 

මුදල්  බාෙත හ කි වනු ඇත. අපගේ බ ැංකු ශාඛාවන් සීමිත වHdපාරික ගේ ාවන් ව  කිsයාත්මක වන 
අවස්ථාවන් ව දී, එම වHdපාරික ගේ ාවන් අපගේ සියළුම බ ැංකු ශාඛාවන් ව  දක්වා ඇති ද න්වීමක් 
මගින් සහ ජන මාධH සහ සමාජ මාධH ජා ා ඇතුළු අපගේ සියළුම ඩිජිටල් මාධH මගින් අපගේ 
ෙනුගදනුකරුවන් හට ද නුම් ගදනු   ගේ.  
 

10. අප අමතන්න 
 

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

info@dfccbank.com මගින්ද අප සමඟ ලිඛිතව සම්බන්ධ විය හ කිය.  

 

තවද ඔබට අපගේ ගවේ අඩවිගේ සඳහන් ඕනෑම ශාඛාවකට පිවිසිය හ කිය.   

 

 

 


