
விதிமுறைகள் மை்றும் நிபந்தறைகள்   

 

DFCC வங்கி பீஎல்சி இல் திறக்கப்படட்ு பராமரிக்கப்படும் DFCC இணைய 

மற்றும் அல்லது மமாணபல் வங்கி வசதிகணை பின்வரும் விதிமுணறகை் 

மற்றும் நிபந்தணனகை் ஆட்சி அதிகாரத்துடன் நிரவ்கிக்கும். 

 

1. சேறைகள் 

(a) DFCC வங்கி பீஎல்சி, PQ 233 என்ற நிறுவனப் பதிவிலக்கத்துடன் 

இலங்ணகயில் முணறயாக கூட்டிணைக்கப்பட்ட ஒரு வங்கிசச்சணவ 

நிறுவனமாக (‘வங்கி’ என்பது, எந்தமவாரு சந்தரப்்பதத்ிலும் அனுமதிக்கும் 

அல்லது சதணவப்படும் இடங்கைில், அதன் வாரிசுகணையும் 

உரித்தானவரக்ணையும் உை்ைடக்கும்) இந்த விதிமுணறகை் மற்றும் 

நிபந்தணனகளுக்கு உடப்டட்ு பின்வரும் சசணவகை் வழங்கப்படல் 

சவை்டும். இணைய மற்றும் அல்லது மமாணபல் சசணவகை் மற்றும் 

வசதிகைில் அவ்வப்சபாது, இங்குை்ை அட்டவணையில் பட்டியலிடப்படட்ு, 

வங்கியால் புதுப்பிக்கப்படட்ு, அவ்வப்சபாது வாடிக்ணகயாைரால் 

ஏற்றுக்மகாை்ைப்படும் ('சசணவகை்') வங்கியின் சாரப்ில் எந்த இணைய 

தைத்தின் மூலமாகவும் ஸ்தாபிக்கப்படட்ு, இயக்கப்படும் மற்றும்/அல்லது 

வங்கிசச்சணவ, முதலீடு, நிதி மற்றும் பிற பரிவரத்்தணனகை் மற்றும் 

பல்சவறு இயல்புணடய பரிவரத்்தணனகை் மற்றும் சசணவகை், 

தயாரிப்புக்கை், தகவல், மபாருடக்ை், நன்ணமகை் மற்றும் சலுணககணைப் 

மபறுவதற்கான சநாக்கங்களுக்காக வாடிக்ணகயாைரக்ை் வங்கிக்கு 

அறிவுறுத்தல்கணை வழங்குவதற்கும் மதாடரப்ுமகாை்வதற்கும் உதவும் 

வணகயில் வங்கியால் அல்லது அதன் சாரப்ாக (‘இணைய தைம்’) சபைிப் 

பராமரிக்கப்படுகிறது.   

(b) சசணவகைின் ஒரு பகுதியாக, எந்தமவாரு நபரும் (ஒவ்மவாரு ‘தகவல் 

வழங்குநரும்’ தகவல் வழங்குநருக்கு எந்தமவாரு தகவணலயும் வழங்கும் 

எந்தமவாரு நபரும்) வழங்கப்பட்ட எந்தமவாரு இணைய தைத்தின் ஊடாக 

நிதி, சந்ணத அல்லது பிற தகவல் மற்றும் தரவு (‘தகவல்’) மூலம் 

மதாகுக்கப்பட்ட அறிக்ணககணை எந்த வடிவத்திலும், ஊடகத்திலும் 

அல்லது வழிமுணறயிலும் (‘அறிக்ணககை்’) வங்கி கிணடக்கச ்மசய்யலாம்.   

(c) எவ்விதமான வணரயணறகளும் இல்லாமல், கிணடக்கப்மபறும் 

சசணவகைின் சநாக்கம் மற்றும் வணகணய அவ்வப்சபாது தீரம்ானிக்கவும் 

மாறுபடுத்தவும் வங்கிக்கு உரிணம உை்டு :- 



i. எந்த சவணையிலும் சசணவகணை விரிவுபடுத்துதல், மாற்றுதல் 

அல்லது குணறத்தல்; 

ii. சசணவகணைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் வாடிக்ணகயாைர ்

முன்மனடுக்கக்கூடிய எந்தமவாரு பரிவரத்்தணன அல்லது 

மகாடுக்கல்வாங்கல் அல்லது எந்த வணகயான பரிவரத்்தணனகை் 

அல்லது பரிவரத்்தணனகைின் மபறுமதி மதாடரப்ான குணறந்தபடச் 

மற்றும் அதிகபடச் தினசரி உசச் வரம்புகை் சபான்ற சசணவகணைப் 

பயன்படுத்துவதில் ஏசதனும் கடட்ுப்பாடுகணை விதித்தல் மற்றும் 

மாற்றுதல்; மற்றும் 

iii. சசணவகை் கிணடக்கும் சாதாரை சசணவ சநரங்கை் மற்றும் எந்த 

வணகயான சசணவகை் அல்லது பரிவரத்்தணனகளுக்கும் தினசரி 

துை்டிப்பு சநரம் ஆகியவற்ணற பரிந்துணரத்தல் மற்றும் மாற்றுதல். 

மபாருந்தக்கூடிய தினசரி துை்டிப்பு சநரதத்ிற்குப் பிறகு வங்கியால் 

மபறப்பட்ட வாடிக்ணகயாைரின் எந்தமவாரு அறிவுறுத்தலும் 

அடுத்த வைிக நடவடிக்ணக நாைில் மபறப்பட்டதாகக் கருதப்படும். 

(d) சசணவகைின் சநாக்கங்களுக்காக வாடிக்ணகயாைர ்குறிப்பிட்ட 

கைக்ணக (கைக்குகணை) பரிந்துணரக்க அல்லது பதிவு மசய்ய 

சவை்டிய சதணவ வங்கிக்கு கிணடயாது 

2. ஆட்சி அதிகார விதிமுறைகள் மை்றும் நிபந்தறைகள் 

வாடிக்ணகயாைரக்ை் கைக்குகணை மதாழிற்படுத்துவதற்கும், 

பரிவரத்்தணனகை் மற்றும் மகாடுக்கல்வாங்கல்கணை நடத்துவதற்கும், 

சசணவகை், தயாரிப்புகை், தகவல், மபாருடக்ை், நன்ணமகை் மற்றும் 

சலுணககை் ஆகியவற்ணற வங்கியிடமிருந்து அவ்வப்சபாது மபறுவதற்கும் 

இசச்சணவகை் சரத்து கூடுதல் வழிமுணறகணை வழங்குகிறது. 

பரிவரத்்தணனகை் மற்றும் மகாடுக்கல்வாங்கல்கணைப் பயன்படுத்தி 

சமற்மகாை்ைப்படும் சசணவகை் மபாதுவான விதிமுணறகை் மற்றும் 

நிபந்தணனகை் மற்றும் வங்கியின் மபாதுவான மபாறுப்புத் துறப்பு மற்றும் 

இணைய தனியுரிணம அறிக்ணகக்கு உட்பட்டது. மதாடரப்ுணடய 

கைக்குகை், பரிவரத்்தணனகை், மகாடுக்கல்வாங்கல்கை், சசணவகை், 

தயாரிப்புகை், தகவல், மபாருடக்ை், நன்ணமகை் அல்லது சலுணககை் 

ஆகியவற்ணற ஆட்சி அதிகாரம் மசய்யும் ஏணனய அணனத்து 

விதிமுணறகளும் நிபந்தணனகளும் மதாடரந்்து மபாருந்தும். ஆனால் 

ஏசதனும் முரை்பாடுகை் இருந்தால், சசணவகைின் சநாக்கங்களுக்காக 

இந்த விதிமுணறகை் மற்றும் நிபந்தணனகை் நணடமுணறயில் இருக்கும். 

சந்சதகதண்தத் தவிரப்்பதற்காக, குறிப்பாக இங்கு வழங்கப்படட்ுை்ை 



மபாதுவான விதிமுணறகை் மற்றும் நிபந்தணனகளுக்கான 

திருத்தங்கணையும், இணைய மற்றும்/அல்லது மமாணபல் வங்கிசச்சணவ 

வசதிக்கும் பயன்படுத்தப்படும் மபாதுவான விதிமுணறகை் மற்றும் 

நிபந்தணனகைில் உை்ை பிற விதிகணையும் சபைல் சவை்டும். 

3. சேறைகளிை் பயை்பாடு 

(a)  முதல் முணறயாக DFCC இணைய மற்றும் அல்லது மமாணபல் 

வங்கிசச்சணவணய அணுக, வாடிக்ணகயாைர ் ஒரு சசமிப்பு/நணடமுணறக் 

கைக்ணகப் சபைிப் பராமரிக்க சவை்டும், அதன் மூலம் DFCC இணைய 

மற்றும் அல்லது மமாணபல் வங்கிச ் சசணவக்கு கிணைக்குச ் மசன்று 

அல்லது சசணவ அணழப்பு ணமயத்ணதத் மதாடரப்ுமகாை்வதன் மூலம் 

(அனுமதிக்கப்பட்டவாறு) பதிவு மசய்ய சவை்டும், அல்லது வங்கி 

அவ்வப்சபாது குறிப்பிடட்ு, சசணவகணைப் பயன்படுத்துவணத ஆட்சி 

அதிகாரம் மசய்யும் அணனத்து விதிமுணறகை் மற்றும் 

நிபந்தணனகணையும் வாடிக்ணகயாைர ் ஏற்றுக்மகாை்வதாகக் 

குறிப்பிடலாம் மற்றும் குறிதத் வாடிக்ணகயாைணர அணடயாைம் 

காை்பதற்காக வங்கி நியாயமான முணறயில் குறிப்பிடக்கூடிய தகவல் 

விபரங்கணை வழங்கலாம்.   

(b) வாடிக்ணகயாைர ் அசத பயனர ் மபயர ் மற்றும் கடவுசம்சால்ணலப் 

பயன்படுத்தி மமாணபல் மற்றும் அல்லது இணைய வங்கிசச்சணவ 

வசதிகணைப் பயன்படுத்தலாம். இருப்பினும், வாடிக்ணகயாைர ் ஒரு 

குறிப்பிட்ட சநரதத்ில் ஒரு சாதனதத்ின் மூலமாக மடட்ுசம உை்நுணழய 

முடியும். 

(c) பயன்படுத்தப்படும் மமாணபல் சாதனதத்ின் சிக்கலான விபரங்கை் 

பற்றுணக மசய்யப்படும் மற்றும் வங்கியின் விருப்பத்தின்படி இந்த 

வசதிணயப் பயன்படுத்தக்கூடிய மமாணபல் சாதனங்கைின் எை்ைிக்ணக 

வணரயறுக்கப்படும். 

(d) மமாணபல் வங்கிசச்சணவ வசதிணயப் பயன்படுத்த, சதணவப்படும் 

படச்த்தில் வாடிக்ணகயாைர ்சாதன மட்ட அணுகணல அவசியமாகக் கருதி 

வழங்க சவை்டும். 

(e) இணைய மற்றும் அல்லது மமாணபல் வங்கிசச்சணவணயப் பயன்படுத்த 

பதிவு மசய்வதன் மூலம், சசணவகை் மதாடரப்ாக வங்கிக்கு 

வாடிக்ணகயாைர ் வழங்கிய அணனத்துத் தகவல்களும் உை்ணமயானது, 



முழுணமயானது மற்றும் புதுப்பிக்கப்படட்ுை்ைதாக வாடிக்ணகயாைர ்

உத்தரவாதம் அைிக்கிறார.் 

(f) மமாணபல் இலக்கம், மின்னஞ்சல் முகவரி அல்லது அஞ்சல் முகவரி 

சபான்ற மதாடரப்ு மகாை்ளும் தகவல் விபரங்கைில் ஏசதனும் மாற்றங்கை் 

ஏற்பட்டால் DFCC வங்கிக்கு அதணனத் மதரிவிப்பது வாடிக்ணகயாைரின் 

மபாறுப்பாகும். 

(g) DFCC இணைய மற்றும் அல்லது மமாணபல் வங்கிசச்சணவ என்பது 

வாடிக்ணகயாைரின் தனிதத் மற்றும் பிரத்திசயகமான 

பயன்பாட்டிற்கானது. 

(h) DFCC இணைய மற்றும் அல்லது வங்கிசச்சணவ, தகவல் மற்றும்/அல்லது 

அறிக்ணககணை எந்தமவாரு சட்டவிசராத சநாக்கத்திற்காக அல்லது 

மசயல்பாட்டிற்காகசவா அல்லது அது மதாடரப்ாகப் பயன்படுத்தசவா 

அல்லது சவறு எந்த நபணரயும் வாடிக்ணகயாைர ் பயன்படுத்தசவா 

அல்லது அறிந்சதா அனுமதிக்கசவா கூடாது. அத்தணகய பயன்பாடு 

குறித்து வாடிக்ணகயாைர ் அறிந்தால், வங்கிக்கு முடிந்தவணர விணரவில் 

அறிவிக்க சவை்டும். 

(i) எந்தமவாரு நாைய மாற்று வீதம், வட்டி வீதம், மகாடுக்கல்வாங்கல் 

வீதம் மற்றும் பிற விணலப்மபறுமானங்கை் மற்றும் இணைய தைங்கைில் 

வங்கி சமற்சகாை் காட்டிய தகவல் அல்லது இணைய விசாரணைக்கு 

பதிலைிக்கும் வணகயில் வங்கி பகிரந்்து மகாை்ளும் தகவல், குறிப்புக்காக 

மடட்ுசமயன்றி இதற்கு வங்கி கடட்ுப்பட சவை்டிய அவசியம் கிணடயாது. 

மதாடரப்ுணடய பரிவரத்்தணனயின் சநாக்கத்திற்காக வங்கி வழங்கும் 

எந்தமவாரு வீதமும், விணலப்மபறுமதியும் மற்றும் தகவலும், வங்கி 

சமற்சகாை் காட்டிய எந்தமவாரு சவறுபட்ட வீதம், விணலமபறுமதி அல்லது 

தகவல் ஆகியவற்றுக்கு அப்பால் ஏற்புறுதிணய வாடிக்ணகயாைர ்

உறுதிப்படுத்தும் படச்த்தில் வாடிக்ணகயாைர ் அதற்கு கடட்ுப்பட்டவர ்

ஆகின்றார.்   

(j) இணையம் வழியாகத் மதாடரப்ுமகாை்வதன் விணைவாக வங்கியின் 

அறிவுறுத்தல்கை், தகவல் அல்லது மதாடரப்ாடல்கைில் சநர தாமதம் 

ஏற்படலாம் அல்லது அணவ மபறப்படாமல் சபாகலாம் என்பணத 

வாடிக்ணகயாைர ்ஒப்புக்மகாை்கிறார.் 

 

4. பயைர் பபயர ்மை்றும் கடவுேப்ோல் 



(a)  DFCC இணைய மற்றும் அல்லது மமாணபல் வங்கிசச்சணவயில் 

உை்நுணழவதற்காக, வாடிக்ணகயாைர ் அணடயாைக் குறியீடு (‘பயனர ்

மபயர’்) மற்றும் வாடிக்ணகயாைணர இனங்காை்பதற்கான உை்நுணழவு 

கடவுசம்சால்ணல நியமிப்பதில் வங்கி இணைய வழியாக வழங்கிய 

வழிகாடட்ுதணல வாடிக்ணகயாைர ்பின்பற்ற சவை்டும்.   

(b) வாடிக்ணகயாைர ் எந்த சநரத்திலும் உை்நுணழவுக்கான 

கடவுசம்சால்ணல மாற்றலாம் ஆனால் வங்கியால் 

ஏற்றுக்மகாை்ைப்பட்டால் மடட்ுசம அதத்ணகய எந்தமவாரு மாற்றமும் 

நணடமுணறக்கு வரும். பயனர ் மபயணர வாடிக்ணகயாைரால் மாற்ற 

முடியாது. 

(c) வங்கி, தனது தற்துைிபின் சபரில், சசணவகணை அணுகுவதற்கு 

வாடிக்ணகயாைர ்ஒரு முணற உபசயாகத்திற்கான கடவுசம்சால்ணலப் 

பயன்படுத்த சவை்டும். 

(d) வாடிக்ணகயாைர ் தனது பயனர ் மபயர,் உை்நுணழவதற்கான 

கடவுசம்சால் ஆகியவற்ணற இரகசியமாக ணவத்திருப்பதில் நியாயமான 

அக்கணற மற்றும் விடாமுயற்சியுடன் மசயல்படுவதற்கு தனது 

இதயபூரவ்மான சநரண்மயுடன் மசயல்பட சவை்டும். எவ்சவணையிலும் 

எந்த சூழ்நிணலயிலும் வாடிக்ணகயாைர ் தனது பயனர ் மபயர,் 

உை்நுணழவதற்கான கடவுசம்சால் மற்றும்/அல்லது ஒரு முணற 

உபசயாகத்திற்கான கடவுசம்சால்ணல சவறு எந்த நபருடனும் பகிரந்்து 

மகாை்ைக்கூடாது. 

(e) பயனர ்மபயர,் உை்நுணழவதற்கான கடவுசம்சால் மற்றும்/அல்லது ஒரு 

முணற உபசயாகத்திற்கான கடவுசம்சால்ணல தற்மசயலாக அல்லது 

அங்கீகரிக்கப்படாத வணகயில் பிறருக்கு மவைிப்படுத்தல்களுக்கு 

வாடிக்ணகயாைர ் முழுப் மபாறுப்பாைியாக இருப்பார ் மற்றும் பயனர ்

மபயர,் உை்நுணழவதற்கான கடவுசம்சால் அல்லது மற்றும் ஒரு முணற 

உபசயாகத்திற்கான கடவுசம்சால் அங்கீகரிக்கப்படாத நபரக்ைால் 

அல்லது அங்கீகரிக்கப்படாத சநாக்கங்களுக்காக 

பயன்படுத்தப்படுவதற்கான முழுப் மபாறுப்ணபயும் வாடிக்ணகயாைசர 

ஏற்றுக்மகாை்ை சவை்டும்.   

(f) பயனர ் மபயர ் மற்றும்/அல்லது உை்நுணழவதற்கான கடவுசம்சால் 

அல்லது ஒருமுணற உபசயாகதத்ிற்கான கடவுசம்சால் ஏசதனும் 

அங்கீகரிக்கப்படாத நபருக்கு மதரியப்படுத்தப்பட்டால் அல்லது 



சமற்மகாை்ைப்படும் சசணவகணை அங்கீகரிக்காமல் பயன்படுத்துவதாக 

அறிந்தால் அல்லது சந்சதகங்கை் எழுந்தால், வாடிக்ணகயாைர ் வங்கிக்கு 

சநரில் முடிந்த வணர விணரவில் அறிவிப்பார ்அல்லது வங்கி அவ்வப்சபாது 

பரிந்துணரக்கும் மதாணலசபசி இலக்கத்தின் மூலமாக அறிவிப்பார ்

(மற்றும் மகாடுக்கப்பட்ட எந்த விவரங்கணையும் எழுத்துபூரவ்மாக உறுதி 

மசய்ய வாடிக்ணகயாைரிடம் வங்கி சகடக்லாம்) மற்றும், வங்கியில் 

சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியிடம் அத்தணகய அறிவிப்பு வங்கிக்கு 

உை்ணமயாக கிணடக்கப்மபறும்வணர அங்கீகரிக்கப்படாத நபரக்ை் 

அல்லது அங்கீகரிக்கப்படாத சநாக்கங்களுக்காக DFCC இணைய மற்றும் 

அல்லது மமாணபல் வங்கிசச்சணவணயப் பயன்படுத்துவதற்கு, 

வாடிக்ணகயாைர ்மபாறுப்சபற்க சவை்டும். 

5. ைாடிக்றகயாளரிை் அறிவுறுத்தல்கள் 

(a) DFCC இணையத்தில் அல்லது வங்கிசச்சணவயினுை் உை்நுணழந்து, 

அறிவுறுத்தல்கணை முன்ணவப்பதற்கு, வாடிக்ணகயாைர ் பயனர ் மபயர,் 

உை்நுணழவதற்கான கடவுசம்சால், ஒரு முணற உபசயாகத்திற்கான 

கடவுசம்சால் (சதணவப்பட்டால்) மற்றும் வங்கியால் அவ்வப்சபாது 

பரிந்துணரக்கப்படும் சவறு அணடயாைப்படுத்தல் தரவுகணை உை்ைிட 

சவை்டும். DFCC இணைய மற்றும் அல்லது மமாணபல் வங்கிசச்சணவ 

மதாடரப்ான அறிவுறுத்தல்கை் வங்கியால் அவ்வப்சபாது 

பரிந்துணரக்கப்படும் வழிமுணறயில் மற்றும் வங்கி அவற்ணற 

உை்ணமயில் மபற்றுக்மகாை்ளும் வணர வங்கியால் மபறப்பட்டதாக அது 

கருதப்படாது. 

 

(b) DFCC இணைய மற்றும் அல்லது மமாணபல் வங்கிசச்சணவ மதாடரப்ாக 

மகாடுக்கப்படுகின்ற எந்தமவாரு அறிவுறுத்தலும் பயனர ் மபயர,் 

உை்நுணழவதற்கான கடவுசம்சால், ஒரு முணற உபசயாகத்திற்கான 

கடவுசம்சால் மற்றும் வங்கியால் பரிந்துணரக்கப்பட்ட வாடிக்ணகயாைரின் 

பிற அணடயாைப்படுத்தல் தரவுகணை சமற்சகாை் காட்டி, 

மகாடுக்கப்பட்டவுடன், வங்கியின் அனுமதியின்றி அணவ இரத்து 

மசய்யப்படாது அல்லது திரும்பப் மபறப்படாது. வங்கியால் புரிந்து 

மகாை்ைப்படட்ு, நல்மலை்ைத்துடன் மசயல்படுத்தப்படும் அணனத்து 

அறிவுறுத்தல்களும் வாடிக்ணகயாைரால் வழங்கப்பட்டாலும் 

வாடிக்ணகயாைராக தன்ணன இனங்காட்டிக் மகாை்ளும் சவறு எவரால் 

வழங்கப்பட்டாலும் அதணன மாற்றவியலாத வணகயில் வாடிக்ணகயாைர ்

மபாறுப்சபற்றுக்மகாை்ைல் சவை்டும். பயனர ் மபயர,் 



உை்நுணழவதற்கான கடவுசம்சால், ஒரு முணற உபசயாகத்திற்கான 

கடவுசம்சால் மற்றும் பிற அணடயாைப்படுத்தல் தரவுகணை (ஏசதனும் 

இருந்தால்) அவற்ணறச ்சரிபாரப்்பணதத் தவிர, அதத்ணகய அறிவுறுத்தணல 

வழங்கும் நபரின் அணடயாைம் அல்லது அதிகாரம் அல்லது அத்தணகய 

அறிவுறுத்தலின் நம்பகத்தன்ணமணய சரிபாரக்்கும் எவ்விதமான 

கடப்பாடும் வங்கிக்கு கிணடயாது.  

(c) வங்கியின் கருத்துப்படி அது நணடமுணறக்கு சாத்தியமற்றது மற்றும் 

நியாயமானதாக இல்ணல மற்றும்/அல்லது அதன் வழக்கமான வைிக 

மசயல்பாடுகை், நணடமுணறகை் மற்றும் நாட்டின் சட்டங்களுக்கு இைங்க, 

குறித்த அறிவுறுத்தல்கைின்படி மசயல்படாமல் இருக்கும் உரிணமணய 

வங்கி மகாை்டுை்ைது.  

(d) ஒரு அறிவுறுத்தல் மபறப்பட்டது மற்றும்/அல்லது இசச்சணவகை் மூலம் 

பரிவரத்்தணன மசய்யப்படட்ுை்ைது என்பதற்கான ஆவைம் அல்லது 

உறுதிப்படுத்தல் வங்கியால் இணைய வழியாக வழங்கப்படும். 

அத்தணகய ஆவைம் அல்லது உறுதிப்படுத்தல் பரிமாற்றத்திற்குப் பிறகு 

வாடிக்ணகயாைரால் உடனடியாகப் மபறப்பட்டதாகக் கருதப்படும் 

மற்றும் அதத்ணகய ஆவைத்ணத அல்லது உறுதிப்படுத்தணலச ்

சரிபாரப்்பது வாடிக்ணகயாைரின் கடணமயாகும். இசதசபான்ற ஆவைம் 

அல்லது உறுதிப்படுத்தணலப் மபற்றுக்மகாை்வதற்கு வழக்கமாக 

எடுக்கும் சநரத்திற்குை் வாடிக்ணகயாைர ் ஆவைத்ணத அல்லது 

உறுதிப்படுத்தணலப் மபற்றுக்மகாை்ைவில்ணல என்றால், வங்கியிடம் 

உரிய விசாரணைணய சமற்மகாை்வது வாடிக்ணகயாைரின் 

கடணமயாகும். 

(e) இணையத் தைத்தில் (தைங்கைில்) கிணடக்கப்மபறும் கைக்கு அல்லது 

பரிவரத்்தணன மதாடரப்ான தகவல் விபரங்கை் குறிப்புக்காக மடட்ுசம. 

அத்தணகய கைக்கு மற்றும் பரிவரத்்தணன பற்றிய வங்கியின் பதிவுகை், 

இதற்கு எதிரம்ாறானது என நிரூபிக்கப்படும் வணரயில் அதுசவ 

முடிவானதாக இருக்கும். 

 

6. கட்டணம் 

DFCC மமாணபல் மற்றும் அல்லது இணைய வங்கிச ் சசணவகணைப் 

பயன்படுத்துதல் மற்றும்/அல்லது நிறுத்துதல் மதாடரப்ாக கட்டைம் 

வசூலிப்பதற்கும், அதத்ணகய கட்டைங்கணைத் திருதத்ுவதற்கும் 



வங்கிக்கு உரிணம உை்ைது. வங்கியின் இணையத்தைத்தில் அவ்வப்சபாது 

எந்தமவாரு கட்டைத்தின் வீதத்ணதயும் குறித்த சநரத்தில் 

புதுப்பிக்கப்படும். வாடிக்ணகயாைர ் DFCC மமாணபல் மற்றும் அல்லது 

இணைய வங்கிச ் சசணவகணை அணவ நணடமுணறக்கு வரும் திகதியில் 

அல்லது அதற்குப் பிறகு மதாடரந்்து சபைிப் பராமரிதத்ால் அல்லது 

பயன்படுத்தினால் அதற்கு வாடிக்ணகயாைர ் கடட்ுப்படல் சவை்டும். 

வாடிக்ணகயாைரிடம் இருந்து வங்கி குறிப்பிடும் விதத்திலும் அதத்ணகய 

இணடமவைிகைிலும் கட்டைம் வசூலிக்கப்படலாம். 

7. ைாடிக்றகயாளரிை் பபாறுப்சபை்ைல் மை்றும் பபாறுப்புகள் 

(a) DFCC இணைய மற்றும் அல்லது மமாணபல் வங்கிச ்சசணவகணை 

வழங்குவதற்கான சநாக்கங்களுக்காக, வங்கி அவ்வப்சபாது நியாயமான 

முணறயில் சகாரக்கூடிய தகவல் விபரங்கணை வாடிக்ணகயாைர ்வழங்க 

சவை்டும். வாடிக்ணகயாைரின் முகவரி மற்றும் ஏணனய மதாடரப்ு 

விபரங்கை் உட்பட, வங்கிக்கு வழங்கப்பட்ட அணனதத்ு தகவல் 

விபரங்களும் எப்சபாதும் துல்லியமாகவும், முழுணமயானதாகவும் 

மற்றும் புதுப்பித்த நிணலயில் இருப்பணதயும் வாடிக்ணகயாைர ்

உறுதிமசய்ய சவை்டும். 

 

(b) வாடிக்ணகயாைர,் வாடிக்ணகயாைரின் கைக்கு (கைக்குகை்) 

மற்றும்/அல்லது வாடிக்ணகயாைரின் சாரப்ாக வங்கியால் 

சமற்மகாை்ைப்படும் பரிவரத்்தணன (பரிவரத்்தணனகை்) மதாடரப்ான 

தகவல்கணை மவைியிடுவதற்கும் மாற்றுவதற்கும் வாடிக்ணகயாைர ்

வங்கிக்கு அதிகாரம் அைிக்கிறார.் வாடிக்ணகயாைரின் சாரப்ாக அல்லது 

எந்தமவாரு பரிமாற்றம், அரசாங்கம் அல்லது ஒழுங்குமுணற 

அதிகாரத்தின் சாரப்ாக வங்கி பரிவரத்்தணனகணை சமற்மகாை்ளும் 

எந்தமவாரு தகுதிவாய்ந்த அதிகார வரம்புகைின் எந்தமவாரு சட்டம், 

விதிமுணறகை் அல்லது ஒழுங்குமுணறகைின் மூலம் (சட்டத்தால் 

கட்டாயப்படுத்தப்பட்டாலும் அல்லது அவ்வாறு இல்லாவிட்டாலும்) 

அவ்வாறு மசய்யுமாறு சகாரப்படல் சவை்டும். 

(c) வாடிக்ணகயாைர ்சசணவகை் அல்லது ஏசதனும் இணைய தைம் அல்லது 

அவற்றில் உை்ை ஏசதனும் மமன்மபாருை் மதாடரப்ாக எந்த ஒரு 

பகுதிணயயும் சிணதக்கசவா, தணலகீழ் மபாறியியலாக்கம் மசய்யசவா, 

மமாழிமபயரக்்கசவா, மாற்றசவா, மாற்றியணமக்கசவா, திருத்தசவா, 

சமம்படுத்தசவா, சசரக்்கசவா, நீக்கசவா அல்லது எந்த வணகயிலும் 

சசதப்படுத்தசவா அல்லது எப்பாகத்திற்கும் அணுகணலப் மபறசவா 



முயற்சிக்கக் கூடாது.   

(d) வாடிக்ணகயாைர ் தனது வழக்கமான வரத்்தக ஊடகங்கை் மூலம் 

வரத்்தக சநாக்கங்களுக்கான சந்ணத விணலகை் மற்றும் வீதங்கணை 

சுயாதீனமாக நிரை்யிப்பது வாடிக்ணகயாைரின் மபாறுப்பு என்பணத 

ஏற்றுக்மகாை்கிறார.் DFCC இணைய மற்றும் அல்லது மமாணபல் வங்கி 

சசணவகை், தகவல் மற்றும் அறிக்ணககை், இந்த விதிமுணறகை் மற்றும் 

நிபந்தணனகை் மற்றும் மபாருந்தக்கூடிய அணனத்து சட்டங்கைின் கீழ் 

வாடிக்ணகயாைணரப் பாதிக்கக்கூடிய எந்தமவாரு பரிவரத்்தணனகை் 

மற்றும் மகாடுக்கல்வாங்கலின் பயன்பாடு மதாடரப்ான சட்ட, வரி மற்றும் 

பிற சிக்கல்கை் மதாடரப்ில் அவர ்தகவல் மற்றும்/அல்லது அறிக்ணகயில் 

தங்கியிருப்பணத விட, அவற்ணற சுயாதீனமாக சரிபாரத்்து அறிந்து 

மகாை்வது தனது மபாறுப்பு என்பணதயும் வாடிக்ணகயாைர ்

ஏற்றுக்மகாை்கின்றார.் 

(e) 2006 ஆம் ஆை்டின் பைசச்லணவ தடுப்புச ் சட்ட இலக்கம் 05 மற்றும் 

2011 ஆம் ஆை்டின் 40 ஆம் இலக்க திருத்தச ்சட்டம், 2005 ஆம் ஆை்டின் 25 

ஆம் இலக்க பயங்கரவாத நிதியைிப்புச ்சட்டம் மற்றும் 2011 ஆம் ஆை்டின் 

41 ஆம் இலக்க மற்றும் 2013 ஆம் ஆை்டின் 3 ஆம் இலக்க திருத்தச ்

சட்டங்கை், 2006 ஆம் ஆை்டின் 6 ஆம் இலக்க நிதிப் பரிவரத்்தணனகை் 

அறிக்ணகச ்சட்டம், 2017 ஆம் ஆை்டின் மவைிநாடட்ு நாைய மாற்றுச ்சட்ட 

இலக்கம் 12 ஆகியவற்றின் விதிகை் உட்பட, ஆனால் அணவ மடட்ுமின்றி, 

சசணவகைின் பயன்பாடு மதாடரப்ான அணனத்து சட்டங்கை் மற்றும் 

ஒழுங்குமுணறகளுக்கு வாடிக்ணகயாைர ்இைங்க சவை்டும்.   

8. தகைல் மை்றும் தகைல் ைழங்குநரக்ள் 

(a) தகவல், அறிக்ணககை் மற்றும் அவற்றின் வடிவம், படிவம், முணறணம 

அல்லது மதாகுதத்ல், மதரிவு, கட்டணமப்பு, விைக்க முன்ணவப்பு மற்றும் 

மவைிப்பாடு (ஒடட்ுமமாதத்மாக ‘இரகசியத் தகவல்’) ஆகியணவ வரத்்தக 

இரகசியங்கை் மற்றும் வங்கியின் மற்றும் மதாடரப்ுணடய தகவல் 

வழங்குநரக்ைின் இரகசிய மற்றும் தனியுரிணமச ் மசாத்து என்பணத 

வாடிக்ணகயாைர ்ஒப்புக்மகாை்கிறார.்   

(b) இந்த விதிமுணறகை் மற்றும் நிபந்தணனகைால் மவைிப்பணடயாக 

அனுமதிக்கப்பட்டாலன்றி, வாடிக்ணகயாைர ்பின்வருவனவற்ணற 

மசய்யக்கூடாது, மற்றும் மசய்ய முயற்சிக்கக்கூடாது:- 



i. விற்பணன, பரிமாற்றம், மவைிப்படுத்துதல், ஒதுக்குதல், வழங்குதல், 

குத்தணக, துணை உரிமம், பங்கு, கடன், விநிசயாகம், அனுப்புதல், 

ஒைிபரப்பு, சகபிை் ஒைிபரப்பு, புழக்கத்தில் விடுதல், பதிவிறக்கம் 

மசய்தல், மீை்பிரசுரம் மசய்தல், நகல் மசய்தல் அல்லது ஏசதனும் ஒரு 

இரகசியத் தகவணல வழங்குதல் அல்லது பரப்புதல் சவறு எந்த ஒரு 

நபருக்கும் பகிரத்ல் அல்லது வைிகரீதியாக ஏசதனும் இரகசியத ்

தகவணலப் பயன்படுத்துதல்; 

ii. எந்தமவாரு வரத்்தகசச்ின்னம் அல்லது பதிப்புரிணம அறிவிப்பும் 

அடங்கலாக, இரகசியத் தகவலில் ஏசதனும் தனியுரிமக் குறியிடுதல் 

அல்லது சதான்றுவணத நீக்குதல், சபாக்குதல், அழித்தல், இடமாற்றம் 

மசய்தல் அல்லது மாற்றியணமத்தல்; அல்லது 

iii. இரகசியத் தகவணல மற்ற நிகழ்சச்ிநிரல்களுடன் கூட்டிணைத்தல் 

அல்லது இணைத்தல். 

(c) மவைிப்படுத்தல் மீதான கடட்ுப்பாடுகை் பின்வரும் எந்தமவாரு 

இரகசிய தகவலுக்கும் மபாருந்தாது:- 

i. அதன் மவைிப்படுத்தல் சட்டத்தால் கட்டாயப்படுத்தப்பட சவை்டும், 

ஆனால் சட்டத்தால் சதணவப்படும் அைவிற்கு மடட்ுசம என்பதுடன், 

மற்றும் வாடிக்ணகயாைர ் அவற்ணற மவைிப்படுத்த சவை்டிய 

சதணவயிணன எழுத்துபூரவ்மாக வங்கிக்கு அறிவிப்புச ்மசய்த பிறகு 

மடட்ுசம; அல்லது 

ii. வங்கி அதன் மவைிப்பாட்டிற்கு எழுத்துபூரவ்மாக ஒப்புக் மகாை்ளும் 

படச்த்தில்.   

(d) இரகசியத் தகவல் மற்றும் மதாடரப்ுணடய பதிப்புரிணம, காப்புரிணம, 

வரத்்தகசச்ின்னம், சசணவ முத்திணர, தனியுரிணமச ் மசாதத்ு, வரத்்தக 

இரகசியங்கை் மற்றும் பிரத்திசயகப் பைிகை் மதாடரப்ான அணனதத்ு 

உரிணமகை், மூல உரிணம மற்றும் ஆரவ் நலன் ஆகியணவ வங்கியின் 

மற்றும் மதாடரப்ுணடய தகவல் வழங்குநரக்ைின் பிரத்திசயகச ்மசாத்தாக 

இருக்கும் என்று வாடிக்ணகயாைர ் ஒப்புக்மகாை்கிறார.் இந்த 

விதிமுணறகை் மற்றும் நிபந்தணனகளுக்கு உட்பட்ட தகவல் மற்றும் 

அறிக்ணககணை அணுகுவதற்கான உரிணமணயத் தவிர சவறு எந்த 

உரிணமயும், மூல உரிணமயும் அல்லது ஆரவ் நலனும் 

வாடிக்ணகயாைருக்கு மதரிவிக்கப்படசவா அல்லது மாற்றப்படசவா 

உரிணம இல்ணல. வாடிக்ணகயாைருக்கு அதத்ணகய உரிணம, மூல உரிணம 

அல்லது ஆரவ் நலன் உை்ைது என்பணதக் குறிக்க வாடிக்ணகயாைர ்எந்தப் 

பிரதிநிதித்துவத்ணதயும் மசய்யசவா அல்லது எந்தச ் மசயணலயும் 

மசய்யசவா கூடாது. 



(e) ஒரு தகவல் வழங்குநர,் அவர ் வழங்கிய எந்தத் தகவலின் கிணடக்கும் 

தன்ணம மதாடரப்ாக அவ்வப்சபாது விதிமுணறகை் மற்றும் 

நிபந்தணனகணை விதிக்கலாம். அத்தணகய விதிமுணறகை் மற்றும் 

நிபந்தணனகைின் முன் அறிவிப்புக்கு உட்படட்ு, நணடமுணறக்கு வரும் 

திகதியில் அல்லது அதற்குப் பிறகு வாடிக்ணகயாைரால் அத்தணகய 

தகவணல அணுகுவது வாடிக்ணகயாைர ் அதணன ஏற்றுக்மகாை்டுை்ைார ்

என்பணதக் குறிக்கிறது. 

(f) தகவல் மற்றும் அறிக்ணககை் குறிப்புக்காக மடட்ுசம கிணடக்கின்றன, 

அணவ வரத்்தகம் அல்லது பிற சநாக்கங்களுக்காக அல்ல. வங்கிசயா 

அல்லது எந்தத ் தகவல் வழங்குநசரா வாடிக்ணகயாைரின் முதலீட்டு 

ஆசலாசகராகக் கருதப்பட மாட்டாரக்ை். 

(g) வங்கிசயா அல்லது எந்தத் தகவல் வழங்குநசரா, எந்தத் தகவல் அல்லது 

அறிக்ணகயின் வரிணச, துல்லியம், உை்ணம, நம்பகதத்ன்ணம, சபாதுமான 

தன்ணம, காலக்மகடு அல்லது முழுணம அல்லது அதத்ணகய தகவல் 

அல்லது அறிக்ணக எந்த சநாக்கத்திற்காகவும் மபாருந்துகிறதா 

என்பணதப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதில்ணல அல்லது உத்தரவாதம் 

அைிப்பதில்ணல. வாடிக்ணகயாைரின் அல்லது சவறு எந்த நபரின் தகவல் 

அல்லது அறிக்ணககைின் நம்பகத்தன்ணமக்கும் (சட்டவிசராதமாக 

அல்லது ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் அல்லது சவறுவிதமாக) வங்கிசயா 

அல்லது எந்தத ் தகவல் வழங்குநசரா எந்தப் மபாறுப்ணபயும் ஏற்க 

மாட்டாரக்ை். 

(h) வங்கிக்கு சநரடியாக வழங்கும் தகவல் வழங்குநணரக் கை்டறிந்து, 

அந்த வழிமுணறயில் தகவல் வழங்கப்படும். எந்தமவாரு தகவல் 

வழங்குநராலும் வழங்கப்பட்ட எந்தமவாரு தகவணலயும் வங்கி 

அங்கீகரிக்கசவா அல்லது எந்த கருத்ணதயும் மதரிவிக்கசவா அல்லது 

வங்கிக்கு சநரடியாக வழங்கும் தகவல் வழங்குநருக்கான எந்தமவாரு 

கடணமணயயும் வங்கி ஏற்காது. எந்தமவாரு தகவல் வழங்குநராலும் 

வழங்கப்பட்ட எந்தமவாரு தகவலுக்கும் வங்கி ஒப்புதல் அைிக்காது 

அல்லது எந்த கருத்ணதயும் மதரிவிக்காது அல்லது எந்தமவாரு 

தகவணலயும் சரிபாரக்்க அல்லது சரிபாரக்்கும் கடணமணய 

மபாறுப்சபற்காது. 

(i) தகவல் மற்றும்/அல்லது அறிக்ணககை் மதாடரப்ான எந்தவிதமான 

மபாறுப்புறுதியும், பிரதிநிதித்துவமும் அல்லது உத்தரவாதமும் 

வழங்கப்படவில்ணல மற்றும் அதத்ணகய மபாறுப்புறுதி, பிரதிநிதித்துவம் 



அல்லது உத்தரவாதத்ணத வழங்க வங்கியின் பைியாைர ்அல்லது முகவர ்

அல்லது எந்த தகவல் வழங்குநருக்கும் அதிகாரம் இல்ணல. 

 

9. ைங்கியிை் பபாறுப்புகள் 

(a) DFCC இணைய மற்றும் அல்லது மமாணபல் வங்கிச ் சசணவகை் 

மதாடரப்ான அதன் கைினி கட்டணமப்புகை் சபாதுமான பாதுகாப்பு 

வடிவணமப்புகளுடன் நிறுவப்படட்ுை்ைணத உறுதிமசய்யவும், எந்தமவாரு 

சட்டத்ணதயும், வங்கிக்கு அவ்வப்சபாது மபாருந்தக்கூடிய விதிகை், 

ஒழுங்குமுணறகை், வழிகாடட்ுதல்கை், சுற்றறிக்ணககை், நடத்ணத 

விதிமுணறகை் மற்றும் நணடமுணறயில் உை்ை சந்ணத நணடமுணறகை் 

ஆகியவற்ணற கைக்கில் எடுத்துக்மகாை்டு, கைினி கட்டணமப்புகணை 

இயக்குவதில் ஏற்படும் அபாயங்கணைக் கடட்ுப்படுத்தவும் நிரவ்கிக்கவும் 

வங்கி நியாயமான நணடமுணற ஏற்பாடுகணை முன்மனடுக்கும்.   

(b) DFCC இணைய மற்றும் அல்லது மமாணபல் வங்கிச ் சசணவகணைப் 

பயன்படுத்துவதன் மூலம் இடம்மபறும் அங்கீகரிக்கப்படாத 

பரிவரத்்தணனகைால் ஏற்படும் இழப்பு அல்லது நிதியின் தவறான 

இடமாற்றத்திற்கு பின்வரும் விணைவுகைால் ஏற்படுவனவற்றுக்கு 

மடட்ுசம வங்கி மபாறுப்பாகும்:- 

i. சரத்து 9(a) இன் படி இடர ் கடட்ுப்பாடு மற்றும் முகாணமத்துவ 

நடவடிக்ணககைால் தடுக்கப்பட்டிருக்க சவை்டிய கைினி குற்றம் 

மதாடரப்ான மசயல்பாடட்ுக்கு வங்கி உரிய நடவடிக்ணககணை 

எடுக்கத் தவறியிருந்தால்; 

ii. வங்கியின் மனிதரீதியான அல்லது கைினி அணமப்பு தவறு; அல்லது 

iii. வங்கி, அதன் அதிகாரிகை் அல்லது ஊழியரக்ைின் மமாத்த 

அலட்சியம் அல்லது சவை்டுமமன்சற இணழக்கப்பட்ட தவறால் 

ஏற்படும் தவறிய அல்லது தவறாக வழிநடத்தப்பட்ட மகாடுப்பனவு. 

 

(c) DFCC இணைய மற்றும் அல்லது மமாணபல் வங்கிச ்சசணவகை், தகவல் 

மற்றும் அறிக்ணககை் வாடிக்ணகயாைரின் வன்மபாருை், மமன்மபாருை் 

அல்லது உபகரைங்கணை சமாசமாகப் பாதிக்கக்கூடிய ணவரஸ் அல்லது 

பிற அழிவுகரமான அம்சங்கைிலிருந்து முற்றாக பாதுகாப்பானது என்று 

வங்கி உத்தரவாதம் அைிக்கசவா அல்லது பிரதிநிதித்துவப்படுத்தசவா 

இல்ணல. 



(d) சமசல உை்ை சரத்து 9(b) க்கு உட்படட்ு, வங்கி அல்லது உரிய 

அதிகாரிகை் அல்லது பைியாைரக்ை் ஆகிய தரப்பினரின் மமாத்த 

அலட்சியம் அல்லது சவை்டுமமன்சற இணழக்கும் தவறுக்கு மடட்ுசம 

மபாறுப்பாவாரக்ை் என்பதுடன், சநரடியாகவும், நியாயமாகவும் 

எதிரப்ாரக்்கக்கூடிய இழப்பு மற்றும் சசதம் (ஏசதனும் இருந்தால்) 

சநரடியாக ஏற்படும் அதிலிருந்து மடட்ும் அல்லது மதாடரப்ுணடய 

பரிவரத்்தணனயின் மதாணக (எது குணறவாக உை்ைசதா அது) மாத்திரசம 

இவ்வாறு அவரக்ைின் மபாறுப்புக்கு உை்ைாகும். வங்கியானது 

வாடிக்ணகயாைருக்சகா அல்லது சவறு எந்த நபருக்சகா அல்லது 

இதனுடன் மதாடரப்ுணடய பின்வரும் விணைவுகளுக்கு எந்தமவாரு 

கடப்பாடண்டயும் மபாறுப்ணபயும் ஏற்காது:- 

i. DFCC இணைய மற்றும் அல்லது மமாணபல் வங்கிச ்சசணவகணைப் 

பயன்படுத்துதல் மற்றும்/அல்லது வாடிக்ணகயாைரால் அல்லது 

சவறு ஒரு நபரால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அல்லது 

இல்லாவிட்டாலும் அத்தணகய பயன்பாட்டின் விணைவாக 

எந்தமவாரு தகவணலயும் அணுகுதல்; 

ii. DFCC இணைய மற்றும் அல்லது மமாணபல் வங்கி சசணவகணை 

வழங்குவதில் ஏசதனும் தடங்கல், குறுக்கீடு, இணடநிறுத்தம், 

தாமதம், இழப்பு, கிணடக்காணம, சிணதவு அல்லது பிற 

மசயலிழப்புக்கை் DFCC இணைய மற்றும் அல்லது மமாணபல் வங்கி 

சசணவகை் அல்லது இணைய தைதத்ுடன் (தைங்களுடன்) 

இணைப்பதில் வங்கியின் நியாயமான கடட்ுப்பாட்டிற்கு 

அப்பாற்பட்ட எந்தமவாரு மசயல்கை், குணறபாடுகை் அல்லது 

சூழ்நிணலகைால் ஏற்படும் தடங்கல்கை். இது எந்தமவாரு 

மதாடரப்ுணடய வணலயணமப்பின் மசயலிழப்பு, மூன்றாம் தரப்பு 

சசணவ வழங்குநரக்ைின் மசயல் அல்லது புறக்கைிப்பு, இயந்திர 

மசயலிழப்பு, மின் மசயலிழப்பு, சகாைாறு, மசயலிழப்பு அல்லது 

உபகரைங்கை், மபாருத்துதல் அல்லது வசதிகை் சபாதாணம, 

அல்லது ஏசதனும் சட்டம், விதிகை், ஒழுங்குமுணறகை், குறியீடுகை், 

வழிகாட்டல்கை், ஒழுங்குமுணற வழிகாடட்ுதல்கை் அல்லது 

அரசாங்க உத்தரவு (சட்டத்தின் அமுலாக்கம் அல்லது 

இல்லாவிட்டாலும்) மடட்ுமன்றி இணவ அடங்கலான தடங்கல்கை் 

அணனதத்ும்; மற்றும் 

iii. எந்தமவாரு மதாடரப்ாடல் வணலயணமப்பு சசணவ வழங்குனரின் 

கைினித் மதாகுதி, உபகரைங்கை் அல்லது கருவி மூலமாக DFCC 

இணைய மற்றும் அல்லது மமாணபல் வங்கிச ் சசணவகை் 

மற்றும்/அல்லது DFCC இணைய மற்றும் அல்லது மமாணபல் வங்கிச ்

சசணவகளுக்கு ஏற்ப வாடிக்ணகயாைரால் முன்மனடுக்கப்படும் 



பரிவரத்்தணனகை் அல்லது மகாடுக்கல்வாங்கல் மதாடரப்ான 

எந்தமவாரு தகவல் மற்றும்ஃஅல்லது தரவுகைின் பரிமாற்றம் 

மற்றும்/அல்லது சசமிப்பு. 

(e) எந்தமவாரு சந்தரப்்பத்திலும், எந்தமவாரு தற்மசயலான, 

மணறமுகமான, விசசட, விணைவான அல்லது உதாரைமான 

சசதங்களுக்கு, எவ்விதமான வணரயணறயும் இல்லாமல், பயன்பாடு, 

வருமானம், இலாபம் அல்லது சசமிப்பு ஆகியவற்றில் வாடிக்ணகயாைர ்

அல்லது சவறு எந்த நபருக்கும் ஏற்படுகின்ற எந்த இழப்புக்கும் வங்கி 

மபாறுப்பாகாது. 

13. ைாடிக்றகயாளரிை் பபாறுப்புகள் 

(a) சமசல உை்ை சரத்து 9(b) க்கு அணமவாக, DFCC இணைய மற்றும் அல்லது 

மமாணபல் வங்கி சசணவகை் மற்றும்/அல்லது ஏசதனும் தகவல் அல்லது 

அறிக்ணக அல்லது ஏசதனும் அணுகல் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் அணனதத்ு 

விணைவுகளுக்கும் வாடிக்ணகயாைசர முழுப் மபாறுப்பும் ஏற்க சவை்டும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், வாடிக்ணகயாைரால் 

அல்லது சவறு ஒரு நபரால் அத்தணகய பயன்பாட்டின் விணைவாக பிற 

தகவல் காரைமான அணனத்து விணைவுகளுக்கும் வாடிக்ணகயாைசர 

மபாறுப்சபற்றல் சவை்டும்.   

(b) வங்கி மற்றும் உரிய அதிகாரிகை் மற்றும் பைியாைரக்ளுக்கு 

அணனதத்ு மபாறுப்புகை், இழப்பீடட்ுக் சகாரல்கை், சகை்விகை், இழப்புகை், 

சசதங்கை், மசலவுகை், கட்டைங்கை் மற்றும் மசலவினங்கை் (சட்ட 

நடவடிக்ணகச ் மசலவுகை் உட்பட முழு இழப்பீடட்ு அடிப்பணடயில்) DFCC 

இணைய மற்றும் அல்லது மமாணபல் வங்கிச ் சசணவகை், தகவல் 

மற்றும்/அல்லது அறிக்ணககை் அல்லது வங்கியின் அதிகாரங்கை் மற்றும் 

உரிணமகணை சமற்மகாை்ளுதல் அல்லது பாதுகாத்தல் மதாடரப்ாக 

வங்கியால் அல்லது அவரக்ைில் எவராலும் ஏற்படும் மமாத்த அலட்சியம் 

அல்லது சவை்டுமமன்சற தவறிணழப்பதால் ஏற்படும் விணைவுகை் 

இருந்தலான்றி, ஏணனய அணனதத்ு நடவடிக்ணககை் அல்லது 

மசயல்பாடுகளுக்கு இந்த விதிமுணறகை் மற்றும் நிபந்தணனகைின் கீழ் 

வாடிக்ணகயாைர ் உரிய இழப்பீடண்ட வழங்கும் மபாறுப்பிணனக் 

மகாை்டுை்ைார.்   

14. மாறுபாடு மை்றும் முடிவுறுத்தல் 



(a) எந்த சநரத்திலும், அறிவிப்பு அல்லது காரைத்ணத வழங்காமல், 

அணனதத்ு அல்லது ஏசதனும் DFCC இணைய மற்றும் அல்லது மமாணபல் 

வங்கிச ்சசணவகணை அல்லது வாடிக்ணகயாைரக்ைால் அணவ 

பயன்படுத்தப்படுவணத வங்கி இணடநிறுத்தலாம் அல்லது 

முடிவுறுத்தலாம். 

(b) வாடிக்ணகயாைர ்எந்த சநரத்திலும் DFCC இணைய மற்றும் அல்லது 

மமாணபல் வங்கிச ்சசணவகணைப் பயன்படுத்துவணத வங்கிக்கு 

எழுத்துமூலமாக முன் அறிவிப்பதன் மூலம் முடிறுத்தலாம். 

(c) அத்தணகய இணடநிறுத்தம் அல்லது முடிவுறுத்தல் இருந்தசபாதிலும், 

வாடிக்ணகயாைர ் இந்த விதிமுணறகை் மற்றும் நிபந்தணனகளுக்குத ்

மதாடரந்்தும் கடட்ுப்படுவார ்என்பதுடன் வாடிக்ணகயாைரின் எந்தமவாரு 

கடணமகை் அல்லது மபாறுப்புகை் உரிய முணறயில் நிணறசவற்றப்பட 

சவை்டும் அல்லது விடுவிக்கப்பட சவை்டும். இந்த விதிமுணறகை் மற்றும் 

நிபந்தணனகைின் மூலம் கருதப்படும் கடணமகை் மற்றும் 

உடன்படிக்ணககணை மசயல்படுத்தும் வணகயில், DFCC இணைய மற்றும் 

அல்லது மமாணபல் வங்கிச ் சசணவகணை இணடநிறுத்துதல் 

மற்றும்/அல்லது முடிவுறுத்தல் ஆகியவற்றின் மீது முழுச ்

அமுல்படுத்தலிலும் நணடமுணறயிலும் இருக்கும். 

15. திருத்தங்கள் 

 

வங்கி இந்த விதிமுணறகை் மற்றும் நிபந்தணனகணை அவ்வப்சபாது 

திருத்தலாம் மற்றும்/அல்லது எந்த சநரதத்ிலும் கூடுதல் விதிமுணறகை் 

மற்றும் நிபந்தணனகணை அறிமுகப்படுத்தலாம். இந்த விதிமுணறகை் 

மற்றும் நிபந்தணனகைில் ஏசதனும் திருத்தம் மற்றும்/அல்லது சசரத்்தல் 

மதாடரப்ில் வாடிக்ணகயாைருக்கு வங்கி நியாயமான அறிவிப்ணப 

வழங்குவதற்கு உடப்டட்ு மசயல்படும். இது மதாடரப்ில் 

இணையத்தைத்தில் (இணையத்தைங்கைில்), காட்சிப்படுத்தல் மூலமாக, 

விைம்பர அறிவிப்பு அல்லது மபாருத்தமான சவறு எந்த வழிமுணறகைிலும் 

வங்கி அறிவிப்ணப மவைியிடுவதுடன், வாடிக்ணகயாைர ் DFCC இணைய 

மற்றும் அல்லது மமாணபல் வங்கிச ் சசணவகணை மாற்றியணமக்கும் 

திகதியில் அல்லது அதற்குப் பிறகு மதாடரந்்து வாடிக்ணகயாைர ்

மதாடரந்்து இதணனப் சபைினால் அல்லது பயன்படுத்தினால் 

சமற்குறிப்பிட்ட திருத்தங்கை் வாடிக்ணகயாைணரக் கடட்ுப்படுத்தும். 

16. பதாடர்பாடல் 



(a) இந்த விதிமுணறகை் மற்றும் நிபந்தணனகளுக்கு இைங்க வழங்கப்பட 

சவை்டிய ஒவ்மவாரு வணகயான அறிவிப்புகை் மதாடரப்ான அறிவிப்பின் 

வடிவம் (எழுத்து மூலமானதாகசவா அல்லது சவறு ஏசதனும் 

வடிவமாகசவா) மற்றும் தகவல் மதாடரப்ாடல் வழிமுணறணய 

அவ்வப்சபாது பரிந்துணரக்க வங்கிக்கு உரிணம உை்டு. 

(b) வங்கிக்கு வாடிக்ணகயாைர ் கணடசியாக எழுத்து மூலமாக அறிவிதத் 

அஞ்சல் முகவரிக்கு தனிப்பட்ட முணறயில் வழங்கப்படும் (தனிப்பட்ட 

முணறயில் விநிசயாகிக்கப்படும் படச்த்தில்) அல்லது மதாணலநகல் 

பரிமாற்றம், மடலக்ஸ் அல்லது மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்படும் தகவல், 

தனிப்பட்ட விநிசயாகதத்ின் மூலமாக அல்லது தபால் மூலமாக 

அனுப்பப்படும் படச்த்தில் அவரது முகவரி இலங்ணக சனநாயக சசாசலிச 

குடியரசு எல்ணலக்குட்பட்டதாக இருப்பின் தபால் அனுப்பபட்டு 48 மைி 

சநரத்தில், இலங்ணகக்கு மவைியிலுை்ை முகவரி எனில் தபால் 

அனுப்பப்படட்ு ஏழு நாடக்ைில் அதத்ணகய அறிவித்தல் 

வாடிக்ணகயாைருக்கு கிணடக்கப்மபற்றதாகசவ கருதப்படும். 

(மதாணலநகல் பரிமாற்றம், மடலக்ஸ் அல்லது மின்னஞ்சல் மூலமாக 

அனுப்பப்பட்டால்) வாடிக்ணகயாைரால் வங்கிக்கு எழுத்துமூலமாக 

கணடசியாக அறிவிக்கப்பட்ட மதாணலநகல் அல்லது மடமலக்ஸ் இலக்கம் 

அல்லது மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பிய உடசனசய அது 

வாடிக்ணகயாைருக்கு கிணடத்துை்ைதாக கருதப்படும். 

வாடிக்ணகயாைரால் வங்கிக்கு அனுப்பப்படும் தகவல் மதாடரப்ாடல் 

அறிவிதத்ல்கை் அது உை்ணமயாக வங்கிக்கு கிணடக்கப்மபறும் 

நாைிசலசய வங்கிக்கு வழங்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும். 

17. கூைாக அமுலாக்கத்தக்கறம   

இந்த விதிமுணறகை் மற்றும் நிபந்தணனகைின் விதிகை் ஒவ்மவான்றும் 

மற்றவற்றிலிருந்து கூறாக்கக்கூடியணவ மற்றும் சவறுபட்டணவ மற்றும் 

எந்த சநரத்திலும் அத்தணகய விதிகைில் ஒன்று அல்லது அதற்கு 

சமற்பட்டணவ சட்டவிசராதமானதாகசவா, மசல்லாததாகசவா அல்லது 

மசயல்படுத்த முடியாததாகசவா இருந்தால், எந்தமவாரு அதிகார வரம்பு, 

சட்டப்பூரவ்த்தன்ணம, மசல்லுபடியாகும். அல்லது மீதமுை்ை விதிகைின் 

அமுலாக்கம் எந்த வணகயிலும் பாதிக்கப்படாது. 

18. ேக்திக்கு அப்பாை்பட்ட தடுக்க முடியாத நிறலறம 

இந்த உடன்படிக்ணகயின் கீழ், அதன் நியாயமான கடட்ுப்பாட்டிற்கு 



அப்பாற்பட்ட சூழ்நிணலகைால் ஏற்படும், மதாணலதம்தாடரப்ாடலின் 

மசயலிழப்பு, சகாைாறு அல்லது கிணடக்காணம சபான்றவற்றால் ஏற்படும் 

தாமததத்ிற்கு அல்லது நிணறசவற்றுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டால், 

வாடிக்ணகயாைருக்கு வங்கி மபாறுப்பாகாது. தரவுத் மதாடரப்ாடல்கை் 

மற்றும் கைினி அணமப்புகை் மற்றும் சசணவகை், உை்நாடட்ு 

அணமதியின்ணம, அரசாங்க நடவடிக்ணக அல்லது சவணலநிறுத்தங்கை், 

கதவணடப்புக்கை், மதாற்றுசநாய்கை் அல்லது ஏசதனும் மதாழில் 

நடவடிக்ணக அல்லது வரத்்தக பிைக்குகை் மடட்ுமல்லாது, இணவ 

அடங்கலாக இந்த வணகயான தாமதம் அல்லது மசயலிழப்பு இந்த 

ஒப்பந்தத்ணத மீறுவதாகக் கருதப்படாது. 

19. உரிறம விடட்ுக்பகாடுப்பு 

வங்கியின் எந்தச ்மசயலும், தாமதமும் அல்லது தவறவிடப்படுதலும் இந்த 

விதிமுணறகை் மற்றும் நிபந்தணனகைின் கீழ் அதன் உரிணமகை், 

அதிகாரங்கை் மற்றும் பரிகாரங்கணை பாதிக்காது அல்லது அத்தணகய 

உரிணமகை், அதிகாரங்கை் அல்லது பரிகாரங்கணை சமற்மகாை்டு 

அல்லது பிற மசயல்பாடுகணைப் பயன்படுத்துவணத பாதிப்பதில்ணல. 

இந்த விதிமுணறகை் மற்றும் நிபந்தணனகைின் கீழ் உை்ை உரிணமகை் 

மற்றும் பரிகாரங்கை் சட்டத்தால் வழங்கப்பட்ட உரிணமகை் மற்றும் 

பரிகாரங்கை் ஆகியவற்றிலிருந்து பிரத்திசயகமானணவ அல்ல 

என்பதுடன் அணவ கூட்டானணவ. 

20. இதர விடயங்கள் 

(a) ஒவ்மவாரு தரப்பினரும் பதிவுகணை (கைினி பதிவுகை் உட்பட) சட்ட 

நடவடிக்ணககைில் ஆதாரமாக ஏற்றுக்மகாை்வணத எதிரக்்க மாட்சடாம் 

என்று ஒப்புக்மகாை்கிறாரக்ை், இதற்கான ஆதாரங்கை் இலத்திரனியல் 

வடிவத்தில் சபைிப் பராமரிக்கப்படுகின்றன. 

(b) இதில் சம்பந்தப்பட்ட கைக்கு ஒரு கூடட்ுக் கைக்காக இருந்தால், இந்த 

விதிமுணறகை் மற்றும் நிபந்தணனகைில் உை்ை ‘வாடிக்ணகயாைர’் என்ற 

விழிப்பு, கூடட்ுக் கைக்கு ணவத்திருப்பவரக்ை் அணனவணரயும் குறிக்கும். 

அணனதத்ு வாடிக்ணகயாைரக்ளும் இந்த விதிமுணறகை் மற்றும் 

நிபந்தணனகளுக்குக் கடட்ுப்படட்ு, DFCC இணைய மற்றும் அல்லது 

மமாணபல் வங்கிச ்சசணவகணைப் பயன்படுத்தி மசய்யப்படும் அணனதத்ு 

பரிவரத்்தணனகை் மற்றும் மகாடுக்கல்வாங்கல்களுக்கு கூட்டாகவும் 

தனித்தனியாகவும் மபாறுப்பாவாரக்ை். 



(c) இங்சக உை்ை தணலப்புகை் குறிப்பு வசதிக்காக மடட்ுசம 

உடம்சருகப்படட்ுை்ைன, சமலும் அணவ எந்தமவாரு விதிமுணறகை் மற்றும் 

நிபந்தணனகைின் ஒரு பகுதியாகசவா அல்லது மபாருை் அல்லது 

விைக்கதண்த பாதிக்கசவா அல்லது அதற்கான சநாக்கமாகசவா 

தரப்படவில்ணல. 

21. ேட்ட ஆட்சி அதிகாரம் மை்றும் அதிகார ைரம்பு 

(a) DFCC இணைய மற்றும் அல்லது மமாணபல் வங்கிச ்சசணவகை் மற்றும் 

இந்த விதிமுணறகை் மற்றும் நிபந்தணனகை் இலங்ணக சனநாயக 

சசாசலிசக் குடியரசின் சட்டங்களுக்கு இைங்க நிரவ்கிக்கப்படும். 

(b) வங்கியும், வாடிக்ணகயாைரும் இலங்ணக சனநாயக சசாசலிசக் 

குடியரசின் நீதிமன்றங்கைின் பிரத்திசயகமற்ற அதிகார வரம்பிற்கு 

உட்படுகின்றனர.்   

 


