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1. Kf;fpa jfty;fs; Mtzk; - Rg;gh; Nrkpg;G  

 

fzf;fpd; tpguk; 
thbf;ifahsh;fSf;fhd 

ed;ikfs; 
fl;lzq;fs;/ mwtPLfs;> 

juFg;gzk;> tl;b.  
fzf;if Muk;gpg;gjw;fhd 

eilKiwfs;  
gpujhd tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfs;  

 

 
 
 
 
 
 
,J cah;e;j tl;b jUk; 

rhjhuz Nrkpg;Gf; fzf;fhFk;. 

itg;ghsh;fSf;F xU rh;tNjr 

tPrh gw;W ml;il 

toq;fg;gLk;. ,jidg; 

gad;gLj;jp mth;fs; jpdKk; 

ve;j Neuj;jpYk; nghUs;fisf; 

nfhs;tdT nra;a KbAk;.   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

tl;bahdJ jpdrhp kPjpapd; 

Nghpy; fzpf;fg;gl;L> 

khjhe;jk; fzf;fpy; tuT 

itf;fg;gLk;. 

 

xd;iyd; tq;fpr; Nrit 

trjpfs;.  

 

epiyahd fl;lis trjp.  

 

ehlshtpa fpis 

tiyaikg;gpd; %yk; 

trjpahd gz itg;Gfs;/  

kPsg;ngWiffs; / gzg; 

ghpkhw;wq;fs;.  

 

tPrh ,aYik nfhz;l gw;W 

ml;il %yk; 24 kzpNeuKk; 

cyfshtpa njhlh;G.  

 

வணிகரக்ளுக்கு கியூஆர ்

வசதி 

 

jFjpAs;s itg;Gg; 

nghWg;GfSf;F ehzar; 

rigapdhy; mKy; 

nra;ag;gLk; ,yq;if 

itg;Gf; fhg;GWjpj; 

jpl;lj;jpd; fPo; xU 

itg;ghsUf;F 

Mff;$bajhf &.1,100>000/- 

vd;w mbg;gilapy;  ,og;gPL 

toq;fg;gLk;.  

 

 

rkPgj;jpa tl;b tPj 

tpguq;fSf;F PLC 

tiyj;jsj;ijg; 

ghh;f;fTk;.  

 

fzf;if Muk;gpg;gjw;fhd 

Fiwe;jgl;r itg;G 

&.1>000/-. 

 

ATM ml;ilf;fhf 

&.200/- mwtplg;gLk;.   

 

fzf;if %Ltjw;fhd 

fl;lzk; &.200/-.   

 

ஏடிஎம் திரும்பப் 

பபறுதல் - ஒரு 

பரிவரத்்தனைக்கு 
 

People's Banks Rs 3/- 

Other Banks Rs 30/- 

International Rs 150/- 

 

ஏடிஎம் இருப்பு 

விசாரணை - ஒரு 

பரிவரத்்தணைக்கு 

People's Banks No Charge 

Other Banks Rs 7.50/- 

International Rs 50/- 

 

ஆன்லைன் வங்கி 

கடட்ணம் ; 

பிற வங்கி 

பரிவரத்த்லனகளுக்கு 

ரூ .30 / = 

வசூலிக்கப்படும். 

 

பயன்பாடட்ு பிை் 

ககாடுப்பனவுகளுக்கு 

 

தைிப்படட் 

Nrkpg;G Mizaspg;Gg; gbtk; 

epug;gg;gl Ntz;Lk;.  
 

KYC (Know Your Customer) 

gbtk; epug;gg;gLtJld;> Njitahd 

Mtzq;fSk; rkh;g;gpf;fg;gl 
Ntz;Lk;.  

   

nry;YgbahFk; Njrpa milahs 

ml;ilapd; (NIC), mJ ,y;yhtpbd; 
rhujp mDkjpg;gj;jpuj;jpd;; (DL) 

my;yJ NIC  ,yf;fj;ijf; 

nfhz;l flTr;rPl;bd; gpujp 

rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;.   
 

trpg;gpl Kfthp NIC ,y; my;yJ 

DL,y; cs;sijtpl 

tpj;jpahrg;gbd;> Kfthpia 
cWjpg;gLj;Jtjw;fhd Mtzr; 

rhd;W rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;.  

 

epakj;jh; cWjpnra;ag;gl Ntz;Lk;.  
 

காரப்்பரரட ்மற்றும் பிற 

நிறுவைங்கள் 

 

Nrkpg;G Mizaspg;Gg; gbtk; 

epug;gg;gl Ntz;Lk;.  
 

KYC (Know Your Customer) 

gbtk; epug;gg;gLtJld;> Njitahd 

Mtzq;fSk; rkh;g;gpf;fg;gl 
Ntz;Lk;.  

 

வணிக பதிவு / 

இலணக்கப்படட்தற்கான 

சான்றிதழ் / பதிவுகசய்யப்படட் 

சடட்தத்ின் நகை் / சங்கங்களின் 

கடட்ுலரகள், வாரியத ்தீரம்ானம், 

 

jFjp epge;jidfs;: 

 

தைிப்படட் 

nry;YgbahFk; Njrpa milahs ml;ilia /rhujp 

mDkjpg;gj;jpuj;ij /flTr;rPl;il nfhz;bUf;Fk;; 18 tajpw;F 

Nkw;gl;l xU ,yq;ifg; gpui[ my;yJ tjptpl tPrh 

itj;jpUg;gth;   

 

காரப்்பரரட ்மற்றும் பிற நிறுவைங்கள் 

காரப்்பரரட் மற்றும் பிற நிறுவனங்கள் இைங்லகயிை் 

பதிவு கசய்யப்படட்ுள்ளன. 

 

nrayw;w/cwf;fepiy fzf;Ffs; gw;wpa nfhs;if  

Nrkpg;Gf; fzf;if itj;jpUg;gth; xU tUl fhyj;jpw;F 

epWtdj;Jld; nfhLf;fy; thq;fy; nra;ahtpbd;> mf; fzf;F 

“nrayw;w” fzf;fhf tifg;gLj;jg;gLk;.  

 

Nrkpg;Gf; fzf;if itj;jpUg;gth; gj;J tUl fhyj;jpw;F mf; 

fzf;F njhlh;gpy; epWtdj;Jld; vt;tpj nfhLf;fy; thq;fYk;; 

nra;ahtpbd;> mf; fzf;F “cwf;fepiy” fzf;fhf 

tifg;gLj;jg;gLk;. mij kPz;Lk; nraYs;sjhf;f thbf;ifahsh; 

Ntz;LNfhs; tpLf;f Ntz;Lk;.  

 

Vida epge;jidfs;: 

fzf;F itg;ghshpd; ngahpy; vOjg;gl;l fhNrhiyfs; my;yJ 

fzf;F itg;ghshpd; ngah; kw;Wk; fzf;F ,yf;fj;ij 

cs;slf;fpajhf gPg;gps;]; yPrpq; md;l; gpdhd;]; gp.vy;.rp.apd; 

ngaUf;F vOjg;gl;l fhNrhiyfs; kl;LNk epWtdj;jpdhy; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.   

 

fzf;Fg; Gj;jfk; njhiye;jhy;> mjw;Fj; jpUg;jpfukhd tpsf;fk; 

mspf;fg;gLtJld; chpa ,og;gPl;Lf; fl;lzKk; nrYj;jg;gLk;; 

gl;rj;jpy; Gjpa fzf;Fg; Gj;jfk; toq;fg;gLk;.  
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ரூ .20 / = 

வசூலிக்கப்படும். 

 
QR 

பரிவரத்த்லனகளுக்கு 

0.50% வசூலிக்கப்படும் 

(ஒரு பரிவரத்த்லனக்கு) 

 

ரூ .1000 / = அை்ைது ரூ .1,000 

/ = க்கும் குலறவான 

கசயைற்ற 

கணக்குகளுக்கு ரூ .25 / = 

கடட்ணம் 

வசூலிக்கப்படும் 

(இருப்பு பூஜ்ஜியதல்த 

அலடயும் ரபாது 

கணக்கு தானாக 

கணினி முழுவதும் 

மூடப்படும்). 

 

*rfy fl;lzq;fSk; 
epWtdj;jpd; jdpj; 
jw;Wzpgpw;Nfw;g 
fhyj;jpw;Ff; fhyk; 
khw;wg;glyhk; vd;gij 
ftdj;jpw; nfhs;sTk;. 
 

நன்லம பயக்கும் உரிலமயின் 

பிரகடனம், இயக்குநரக்ளின் தரவு 

ரசகரிப்பு படிவங்கள் / 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

லககயாப்பங்கள் கடிதம், 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

லககயாப்பமிடட்வரக்ளின் 

அலடயாள ஆவணம், 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

லககயாப்பமிடட்வரக்ள் கடிதம், 

படிவம் 20. 

 

முகவரி சரிபாரப்்புக்கான ஆவண 

சான்றுகலள சமரப்்பிக்கவும் 

(பயன்பாடட்ு மரசாதா அை்ைது 

நிறுவனதத்ின் கபயரிை் இருக்க 

ரவண்டிய வங்கி அறிக்லக) 

 

   வாடிக்லகயாளர ்புகார ்லகயாளுதை் நலடமுலறக்கு, ஆவணதத்ின் கலடசி பக்கதல்தப் பாரக்்கவும். 
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2. Kf;fpa jfty;fs; Mtzk; - rpNu~;l gpui[fs; Nrkpg;G  
 

fzf;fpd; tpguk; 
thbf;ifahsh;fSf;fhd 

ed;ikfs; 
fl;lzq;fs; / mwtPLfs;> 

juFg;gzk;> tl;b.  
fzf;if Muk;gpg;gjw;fhd 

eilKiwfs;  gpujhd tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfs;  

 

 

 

 
55 tajpw;F Nkw;gl;l rpNu;l 
gpui[fSf;fhd fzf;F. 

toikahd tl;b tPjj;ijtpl 

$Ljyhd tPjj;jpy; tl;b 

toq;fg;gLk;.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fzf;F itg;ghsh;fs; 

Nkyjpf tl;b tPjk; xd;wpw;Fj; 

jFjp ngWthh;fs;.  

 
tl;bahdJ jpdrhp kPjpapd; 

Nghpy; fzpf;fg;gl;L> 

khjhe;jk; fzf;fpy; tuT 

itf;fg;gLk;. 

 

xd;iyd; tq;fpr; Nrit 

trjpfs;.  

 
epiyahd fl;lis trjp.  

 

ehlshtpa fpis 

tiyaikg;gpd; %yk; 

trjpahd gz itg;Gfs; /  

kPsg;ngWiffs; / gzg; 

ghpkhw;wq;fs;.  

 

tPrh ,aYik nfhz;l gw;W 

ml;il %yk; 24 kzpNeuKk; 

cyfshtpa njhlh;G.  

 

jFjpAs;s itg;Gg; 

nghWg;GfSf;F ehzar; 

rigapdhy; mKy; 

nra;ag;gLk; ,yq;if 

itg;Gf; fhg;GWjpj; 

jpl;lj;jpd; fPo; xU 

itg;ghsUf;F 

Mff;$bajhf &.1,100>000/-  

vd;w mbg;gilapy;  ,og;gPL 

toq;fg;gLk;.  

 

 
rkPgj;jpa tl;b tPj 

tpguq;fSf;F PLC 

tiyj;jsj;ijg; 

ghh;f;fTk;.  

 
fzf;if Muk;gpg;gjw;fhd 

Fiwe;jgl;r itg;G 

&.1>000/-. 

 
ATM ml;ilf;fhf 

&.200/- mwtplg;gLk;.   

 
fzf;if %Ltjw;fhd 

fl;lzk; &.200/-.   

 

ஏடிஎம் திரும்பப் 

பபறுதல் - ஒரு 

பரிவரத்்தனைக்கு 
 

People's Banks Rs 3/- 

Other Banks Rs 30/- 

International Rs 150/- 

 

ஏடிஎம் இருப்பு 

விசாரணை - ஒரு 

பரிவரத்்தணைக்கு 

People's Banks No Charge 

Other Banks Rs 7.50/- 

International Rs 50/- 

 
ஆன்லைன் வங்கி 

கடட்ணம் ; 

பிற வங்கி 

பரிவரத்த்லனகளுக்கு 

ரூ .30 / = 

வசூலிக்கப்படும். 

 

 

 

 
Nrkpg;G Mizaspg;Gg; gbtk; 

epug;gg;gl Ntz;Lk;.  

 
KYC (Know Your Customer) 

gbtk; epug;gg;gl Ntz;Lk;.  

 
Kiwg;gb epug;gg;gl;l 

xj;jpitf;fg;gl;l thpg; gpufldk; 

rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk; 

(Vw;Gilajhapd;).  

 
nry;YgbahFk; Njrpa milahs 

ml;ilapd; (NIC), mJ ,y;yhtpbd; 

rhujp mDkjpg;gj;jpuj;jpd;; (DL) 

my;yJ NIC  ,yf;fj;ijf; nfhz;l 

flTr;rPl;bd; gpujp rkh;g;gpf;fg;gl 

Ntz;Lk;.   

 
trpg;gpl Kfthp NIC ,y; my;yJ 

DL ,y; cs;sijtpl 
tpj;jpahrg;gbd;> Kfthpia 

cWjpg;gLj;Jtjw;fhd Mtzr; 

rhd;W rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;.  

 
epakj;jh; cWjpnra;ag;gl Ntz;Lk;. 

(Njitg;gbd;)  
 

 

 
jFjp epge;jidfs;: 

nry;YgbahFk; Njrpa milahs ml;ilia / rhujp 

mDkjpg;gj;jpuj;ij/flTr;rPl;il nfhz;bUf;Fk;; 18 tajpw;F 

Nkw;gl;l xU ,yq;ifg; gpui[ my;yJ tjptpl tPrh 

itj;jpUg;gth;    

 
nrayw;w/cwf;fepiy fzf;Ffs; gw;wpa nfhs;if  

Nrkpg;Gf; fzf;if itj;jpUg;gth; xU tUl fhyj;jpw;F 

epWtdj;Jld; nfhLf;fy; thq;fy; nra;ahtpbd;> mf; fzf;F 

nrayw;w fzf;fhf tifg;gLj;jg;gLk;.  

 
Nrkpg;Gf; fzf;if itj;jpUg;gth; gj;J tUl fhyj;jpw;F mf; 

fzf;F njhlh;gpy; epWtdj;Jld; vt;tpj nfhLf;fy; thq;fYk;; 

nra;ahtpbd;> mf; fzf;F cwf;fepiyf; fzf;fhf 

tifg;gLj;jg;gLk;. mij kPz;Lk; nraYs;sjhf;f 

thbf;ifahsh; Ntz;LNfhs; tpLf;f Ntz;Lk;.  

 
Vida epge;jidfs;: 

fzf;F itg;ghshpd; ngahpy; vOjg;gl;l fhNrhiyfs; my;yJ 

fzf;F itg;ghshpd; ngah; kw;Wk; fzf;F ,yf;fj;ij 

cs;slf;fpajhf gPg;gps;]; yPrpq; md;l; gpdhd;]; gp.vy;.rp.apd; 

ngaUf;F vOjg;gl;l fhNrhiyfs; kl;LNk epWtdj;jpdhy; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.   
 
fzf;Fg; Gj;jfk; njhiye;jhy;> mjw;Fj; jpUg;jpfukhd tpsf;fk; 

mspf;fg;gLtJld; chpa ,og;gPl;Lf; fl;lzKk; nrYj;jg;gLk;; 

gl;rj;jpy; Gjpa fzf;Fg; Gj;jfk; toq;fg;gLk;.  
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பயன்பாடட்ு பிை் 

ககாடுப்பனவுகளுக்கு 

ரூ .20 / = 

வசூலிக்கப்படும். 

 

QR 

பரிவரத்த்லனகளுக்கு 

0.50% வசூலிக்கப்படும் 

(ஒரு பரிவரத்த்லனக்கு) 

 

ரூ .1000 / = அை்ைது ரூ .1,000 

/ = க்கும் குலறவான 

கசயைற்ற 

கணக்குகளுக்கு ரூ .25 / = 

கடட்ணம் 

வசூலிக்கப்படும் 

(இருப்பு பூஜ்ஜியதல்த 

அலடயும் ரபாது 

கணக்கு தானாக 

கணினி முழுவதும் 

மூடப்படும்). 

 

*rfy fl;lzq;fSk; 
epWtdj;jpd; jdpj; 
jw;Wzpgpw;Nfw;g 
fhyj;jpw;Ff; fhyk; 
khw;wg;glyhk; vd;gij 
ftdj;jpw; nfhs;sTk;. 

 

 

  வாடிக்லகயாளர ்புகார ்லகயாளுதை் நலடமுலறக்கு, ஆவணதத்ின் கலடசி பக்கதல்தப் பாரக்்கவும். 
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3. Kf;fpa jfty;fs; Mtzk; - nrnd`] rpWth; Nrkpg;G  
 

fzf;fpd; tpguk; 
thbf;ifahsh;fSf;fhd 

ed;ikfs; 
fl;lzq;fs; / mwtPLfs;> 

juFg;gzk;> tl;b.  
fzf;if Muk;gpg;gjw;fhd 

eilKiwfs;  gpujhd tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfs;  

 

 
 
,f; fzf;F 18 tajpw;Ff; 

fPo;g;gl;l gps;isfSf;nfd 

ngw;Nwhhpdhy; my;yJ 

rl;lg+h;t ghJfhtyhpdhy; 

Muk;gpf;fg;glyhk;. 

 

 

 

 

 
rYifahd tl;b tPjk;. 

 
tl;bahdJ jpdrhp kPjpapd; 

Nghpy; fzpf;fg;gl;L> khjhe;jk; 

fzf;fpy; tuT itf;fg;gLk;. 

 
jFjpAs;s itg;Gg; 

nghWg;GfSf;F ehzar; 

rigapdhy; mKy; 

nra;ag;gLk; ,yq;if itg;Gf; 

fhg;GWjpj; jpl;lj;jpd; fPo; xU 

itg;ghsUf;F Mff;$bajhf 

&. 1,100>000/- vd;w 

mbg;gilapy;  ,og;gPL 

toq;fg;gLk;.  

 

 
rkPgj;jpa tl;b tPj 

tpguq;fSf;F PLC 

tiyj;jsj;ijg; 

ghh;f;fTk;.  

 
fzf;if 

Muk;gpg;gjw;fhd 

Fiwe;jgl;r itg;G 

&.250/-. 

 
fzf;if %Ltjw;Ff; 

fl;lzk; fpilahJ.   

 
*rfy fl;lzq;fSk; 
epWtdj;jpd; jdpj; 
jw;Wzpgpw;Nfw;g 
fhyj;jpw;Ff; fhyk; 
khw;wg;glyhk; vd;gij 
ftdj;jpw; nfhs;sTk;. 

 
Nrkpg;G Mizaspg;Gg; gbtk; 

epug;gg;gl;L. ngw;Nwhhpdhy; / 

ghJfhtyhpdhy; ifnahg;gkplg;gl 

Ntz;Lk;.   

ngw;Nwhhpdhy;/ ghJfhtyhpdhy; 

KYC (Know Your Customer) 

gbtk; epug;gg;gl Ntz;Lk;.  

Kiwg;gb ifnahg;gkplg;gl;l 

xj;jpitf;fg;gl;l thpg; gpufldk; 

ngw;Nwhhpdhy; / ghJfhtyhpdhy; 

rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk; 

(Vw;Gilajhapd;).  

gps;isapd; gpwg;Gr; rhd;wpjo; gpujp 

rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;.  

ngw;Nwhhpd;/ghJfhtyhpd; 

nry;YgbahFk; Njrpa milahs 

ml;ilapd; (NIC), mJ ,y;yhtpbd; 

rhujp mDkjpg;gj;jpuj;jpd;; (DL) 

my;yJ NIC  ,yf;fj;ijf; nfhz;l 

flTr;rPl;bd; gpujp rkh;g;gpf;fg;gl 

Ntz;Lk;.   

ngw;Nwhhpd;/ghJfhtyhpd; trpg;gpl 
Kfthp NIC ,y; my;yJ DL,y; 

cs;sijtpl tpj;jpahrg;gbd;> 

Kfthpia cWjpg;gLj;Jtjw;fhd 

Mtzr; rhd;W rkh;g;gpf;fg;gl 
Ntz;Lk;.  

epakj;jh; cWjpnra;ag;gl Ntz;Lk;. 

(Njitg;gbd;) 

 
jFjp epge;jidfs;: 

18 tajpw;Ff; fPo;g;gl;l xU ,yq;ifg; gpui[ my;yJ tjptpl 

tPrh itj;jpUg;gth;    

 
Vida epge;jidfs;: 

fy;tp> kUj;Jtk; Nghd;w Kf;fpa NjitfSf;fhf> Mtzr; 

rhd;WfSlDk; itg;ghshpd; ifnahg;gj;Jld; Ntz;LNfhs; 

tpLf;fg;gl;L> epWtdj;jpdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lhy; khj;jpuNk 

kPsg;ngWiffs; mDkjpf;fg;gLk;.  

gps;isf;Fg; 18 tajhdJk;> mth; jdJ tpUg;gj;jpw;Nfw;g 

gzj;ij kPsg;ngw KbAk; my;yJ fzf;if xU rhjhuz 

Nrkpg;Gf; fzf;fhf khw;wpf;nfhs;s KbAk;.  
 
fzf;F xU Rg;gh; Nrkpg;G (tsh;e;NjhUf;fhdJ) fzf;fhf 

khw;wg;gl;l gpd;dh; cwf;fepiyf; fzf;Ff; nfhs;if 

gpuNahfpf;fg;gLk;.  
 

fzf;F itg;ghshpd; ngahpy; vOjg;gl;l fhNrhiyfs; my;yJ 

fzf;F itg;ghshpd; ngah; kw;Wk; fzf;F ,yf;fj;ij 

cs;slf;fpajhf gPg;gps;]; yPrpq; md;l; gpdhd;]; gp.vy;.rp.apd; 

ngaUf;F vOjg;gl;l fhNrhiyfs; kl;LNk epWtdj;jpdhy; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.   

 
fzf;Fg; Gj;jfk; njhiye;jhy;> ngw;Nwhh; / ghJfhtyh; mjw;Fj; 

jpUg;jpfukhd tpsf;fk; mspg;gJld; Nghjpa ,og;gPl;Lf; 

fl;lzj;ijAk; nrYj;Jk; gl;rj;jpy; Gjpa fzf;Fg; Gj;jfk; 

toq;fg;gLk;.    

   வாடிக்லகயாளர ்புகார ்லகயாளுதை் நலடமுலறக்கு, ஆவணதத்ின் கலடசி பக்கதல்தப் பாரக்்கவும். 
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4. Kf;fpa jfty;fs; Mtzk; - epiyahd itg;Gfs;  
 

fzf;fpd; tpguk; 
thbf;ifahsh;fSf;fhd 

ed;ikfs; 
fl;lzq;fs; / mwtPLfs;> 

juFg;gzk;> tl;b.  fzf;if Muk;gpg;gjw;fhd eilKiwfs;  gpujhd tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfs;  

 

 

 

 
PPPPLC epiyahd 

itg;Gfs; 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 khjk; njhlf;fk; 2> 3> 6> 12> 15> 

24> 36> 48 kw;Wk; 60 khjq;fs; 

tiuahd fhyg;gFjpfspd; 
mbg;gilapy; tl;b tPjq;fs; 

eph;zapf;fg;gLk;.  

 

tl;bahdJ thbf;ifahshpd; 
tpUg;gj;jpw;Nfw;g> Kjph;r;rpapy; 

my;yJ khjhe;jk; toq;fg;gLk;.  

 

epiyahd itg;gpd; Nghpy; flid/ 
cj;juthjf; fbjj;ijg; ngw 

KbAk;.  

 

Kjph;r;rp itg;GfSf;F cq;fs; 
KjyPl;bd; ngWkjpapy; 90 rjtPjk; 

tiuAk; khjhe;j itg;GfSf;F 

cq;fs; KjyPl;bd; ngWkjpapy; 75 

rjtPjk; tiuAk; fld; toq;fg;gLk;.  
 

FD களுக்கு எதிரான கடன்கள் 

 

எஃப்.டி மூைதனதத்ின் 75% 

மாதாந்திர லவப்புக்கு 

அனுமதிக்கப்படும். 

 

3 ஆண்டுகள் வலர 90%, 

4 ஆண்டுகள் 85%, 

முதிரவ்ு லவப்புகளுக்கான 

எஃப்.டி மூைதனதத்ின் 5 

ஆண்டுகள் 80%. 

 

Kjph;r;rp itg;GfSf;F cq;fs; 
KjyPl;bd; ngWkjpapy; 100 rjtPjk; 

tiuAk; khjhe;j itg;GfSf;F 

cq;fs; KjyPl;bd; ngWkjpapy; 85 

rjtPjk; tiuAk; cj;juthjk; 
toq;fg;gLk;.  

 

jFjpAs;s itg;Gg; nghWg;GfSf;F 

ehzar; rigapdhy; mKy; 

nra;ag;gLk; ,yq;if itg;Gf; 

 
rkPgj;jpa tl;b tPj 

tpguq;fSf;F PLC 

tiyj;jsj;ijg; 

ghh;f;fTk;.  

 
cj;juthjf; fbjq;fs;: 

tq;fp cj;juthjj;jpw;fhf 

KjyPl;bd; ngWkjpapy; 2 

rjtPjk; juFf; fl;lzkhf 

mwtplg;gLk;.  

 

fld;fd;: 

fld; tPjk; = toq;fy; 

tPjk; + 3%  

 
Kjypy;> tl;b kPl;fg;gLk;. 

gpd;dh; vQ;Rk; VNjDk; 

njhif %yjd 

epYitapypUe;J 

fopf;fg;gLk;.  

 
*rfy fl;lzq;fSk; 
epWtdj;jpd; jdpj; 
jw;Wzpgpw;Nfw;g 
fhyj;jpw;Ff; fhyk; 
khw;wg;glyhk; vd;gij 
ftdj;jpw; nfhs;sTk;. 

 

தைிப்படட் 

epiyahd itg;G (FD)  Mizaspg;Gg; 

gbtk; epug;gg;gl Ntz;Lk;.  

 
KYC (Know Your Customer) gbtk; 

epug;gg;gl Ntz;Lk;.  

Kiwg;gb ifnahg;gkplg;gl;l 

xj;jpitf;fg;gl;l thpg; gpufldk; 

rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk; (Vw;Gilajhapd;).  

 
nry;YgbahFk; Njrpa milahs 
ml;ilapd; (NIC), mJ ,y;yhtpbd; rhujp 

mDkjpg;gj;jpuj;jpd;; (DL) my;yJ 

NIC  ,yf;fj;ijf; nfhz;l flTr;rPl;bd; 

gpujp rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;.   

 
trpg;gpl Kfthp NIC ,y; my;yJ 
DL,y; cs;sijtpl tpj;jpahrg;gbd;> 

Kfthpia cWjpg;gLj;Jtjw;fhd 

Mtzr; rhd;W rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;.  

epakj;jh; cWjpnra;ag;gl Ntz;Lk;. 
(Njitg;gbd;) 

 

காரப்்பரரட ்மற்றும் பிற 

நிறுவைங்கள் 

epiyahd itg;G (FD)  Mizaspg;Gg; 

gbtk; epug;gg;gl Ntz;Lk;.  

 
KYC (Know Your Customer) gbtk; 

epug;gg;gl Ntz;Lk;.  

வணிக பதிவு / 

இலணக்கப்படட்தற்கான சான்றிதழ் / 

பதிவுகசய்யப்படட் சடட்தத்ின் நகை் / 

சங்கங்களின் கடட்ுலரகள், வாரியத ்

தீரம்ானம், நன்லம பயக்கும் 

உரிலமயின் பிரகடனம், 

இயக்குநரக்ளின் தரவு ரசகரிப்பு 

படிவங்கள் / அங்கீகரிக்கப்படட் 

லககயாப்பங்கள் கடிதம், 

 
jFjp epge;jidfs;: 
 

தைிப்படட் 

nry;YgbahFk; Njrpa milahs ml;ilia /rhujp 

mDkjpg;gj;jpuj;ij / flTr;rPl;il nfhz;bUf;Fk;; 18 

tajpw;F Nkw;gl;l xU ,yq;ifg; gpui[ my;yJ tjptpl tPrh 

itj;jpUg;gth;   

காரப்்பரரட ்மற்றும் பிற நிறுவைங்கள் 

காரப்்பரரட் மற்றும் பிற நிறுவனங்கள் இைங்லகயிை் 

பதிவு கசய்யப்படட்ுள்ளன. 

  

nrayw;w fzf;Ffs; gw;wpa nfhs;if 

xU itg;ghsh;> xt;nthU itg;Gg; gphpT njhlh;ghfTk;>  

fPOs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s fhyj;jpw;Fj; 

njhlh;r;rpahf epWtdj;Jld; vt;tpj njhlh;ghliyAk; 

nra;ahtpl;lhy; my;yJ Gjpa nraw;ghl;L mwpTWj;jy;fis 

epWtdj;jpw;F toq;fhtpl;lhy;>   mj;jifa itg;G 

“nrayw;w itg;G” Mf tifg;gLj;jg;gLk;.  

  

gphpT ,f; fhyj;jpw;Fg; gpd; itg;G 

“nrayw;wjhf” tifg;gLj;jg;gLk;  

01 Kjy; 13 

khjq;fs; 

Muk;g itg;Gr; nra;ag;gl;l 

jpfjpapypUe;J %d;W (03) Mz;Lfs;.  

18 kw;Wk;; 24 

khjq;fs; 

Muk;g itg;Gr; nra;ag;gl;l 

jpfjpapypUe;J ehd;F (04) Mz;Lfs;. 

36 khjq;fs; Muk;g itg;Gr; nra;ag;gl;l 

jpfjpapypUe;J MW (06) Mz;Lfs;. 

48 kw;Wk;; 60 

khjq;fs; 

Muk;g itg;Gr; nra;ag;gl;l 

jpfjpapypUe;J vl;L (08) Mz;Lfs;. 

 
 

Vida epge;jidfs; 

Fiwe;jgl;r Muk;g itg;ghdJ> Kjph;r;rp itg;GfSf;F 
(tl;b Kjph;r;rpapy; toq;fg;gLk;) &.10>000/- MfTk;  khjhe;j 

itg;GfSf;F (tl;b khjhe;jk; toq;fg;gLk;) &.100>000/- 

MfTk; ,Uf;Fk;.  

 
epiyahd itg;G Kjph;r;rpf;F Kd; kPl;fg;gl;lhy;> 

tl;bahdJ ,zq;fg;gl;lijtpl Fiwthd tPjj;jpy; 

fzpf;fg;gLk;.   
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fhg;GWjpj; jpl;lj;jpd; fPo; xU 

itg;ghsUf;F Mff;$bajhf &. 

1,100>000/- vd;w 

mbg;gilapy;  ,og;gPL 

toq;fg;gLk;.  

 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

லககயாப்பமிடட்வரக்ளின் அலடயாள 

ஆவணம், அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

லககயாப்பமிடட்வரக்ள் கடிதம், 

படிவம் 20. 

 

முகவரி சரிபாரப்்புக்கான ஆவண 

சான்றுகலள சமரப்்பிக்கவும் 

(பயன்பாடட்ு மரசாதா அை்ைது 

நிறுவனதத்ின் கபயரிை் இருக்க 

ரவண்டிய வங்கி அறிக்லக) 

 

 
epiyahd itg;ig Kjph;r;rpf;F Kd; kPl;f Ntz;LNfhs; 

tpLf;fg;gl;lhy; kw;Wk; mJtiu khjhe;j mbg;gilapy;; tl;b 

toq;fg;gl;bUe;jhy;> Kd;$l;ba kPsg;ngWiff;fhd 

fl;lzq;fs; Muk;g itg;Gj; njhifapypUe;J fopf;fg;gLk;.  

 
epiyahd itg;Gj; njhif> itg;Gr; nra;j 30 jpdq;fSf;F 

Kd; (itg;Gr; nra;j jpfjp cs;slq;Fk;> kPwg;ngWk; jpfjp 

cs;slq;fhJ) kPsg;ngwg;gl;lhy;> tl;bnaJTk; toq;fg;gl 

khl;lhJ.  

 

itg;Gr; rhd;wpjo; njhiye;jhy;> mjw;Fj; jpUg;jpfukhd 

tpsf;fk; mspg;gJld; Nghjpa ,og;gPl;Lf; fl;lzj;ijAk; 

nrYj;Jk; gl;rj;jpy; Gjpa rhd;wpjo; toq;fg;gLk;.   
 

  வாடிக்லகயாளர ்புகார ்லகயாளுதை் நலடமுலறக்கு, ஆவணதத்ின் கலடசி பக்கதல்தப் பாரக்்கவும். 

 
 

5. Kf;fpa jfty;fs; Mtzk; - Selfecash 
 

fzf;fpd; tpguk; 
thbf;ifahsh;fSf;fhd 

ed;ikfs; 
fl;lzq;fs; / mwtPLfs;> 

juFg;gzk;> tl;b.  fzf;if Muk;gpg;gjw;fhd eilKiwfs;  gpujhd tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfs;  

epiyahd 
 
 
 
thbf;ifahsh; 

tpUk;gpa Ntisapy; 

jdJ epiyahd 

itg;igg; gpizahf 

itj;Jf; flidg; 

ngw ,f; 

fzf;F ,lkspf;Fk;.  

 

 
thbf;ifahsh; xU ATM 

ml;il %yk; jdJ epiyahd 

itg;gpypUe;J flidg; 

ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. fld; 

njhiffis ve;j 

NeuKk; ,yFthf 

kPsg;ngwyhk;.. 

 
,ytr ATM gw;W ml;il 

 
flDf;fhd tl;b tPjk; 

epiyahd itg;Gf;Fhpa 

tPjj;Jld; Nkyjpfkhf 3% 
Nrh;e;jjhf ,Uf;Fk;.  

 
*rfy fl;lzq;fSk; 
epWtdj;jpd; jdpj; 
jw;Wzpgpw;Nfw;g fhyj;jpw;Ff; 
fhyk; khw;wg;glyhk; vd;gij 
ftdj;jpw; nfhs;sTk;. 

 
selfecash Mizaspg;Gg; gbtk; epug;gg;gl 

Ntz;Lk;.  

KYC (Know Your Customer) gbtk; epug;gg;gl 

Ntz;Lk;.  

epug;gpf; ifnahg;gkplg;gl;l tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfs; 

rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;.  

nry;YgbahFk; Njrpa milahs ml;ilapd; (NIC), 

mJ ,y;yhtpbd; rhujp mDkjpg;gj;jpuj;jpd;; (DL) 

my;yJ NIC  ,yf;fj;ijf; nfhz;l flTr;rPl;bd; gpujp 
rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;.   

trpg;gpl Kfthp NIC ,y; my;yJ DL,y; 

cs;sijtpl tpj;jpahrg;gbd;> Kfthpia 

cWjpg;gLj;Jtjw;fhd Mtzr; rhd;W rkh;g;gpf;fg;gl 
Ntz;Lk;.  

epakj;jh; cWjpnra;ag;gl Ntz;Lk;. 

(Vw;Gilajhapd;) 
 

 
fPNo Fwpg;gplg;gl;l tifahd itg;ghsh;fs; jtpu> 

kw;iwa rfy epiyahd itg;ghsh;fSk; “Self 

e cash” trjpf;Fj; jFjp ngWthh;fs;. 

• guhakilahjth;fs; 

• epWtd thbf;ifahsh;fs; 

•rq;fq;fs; kw;Wk; ,yhg Nehf;fkw;w mikg;Gfs;.    

 
epiyahd itg;gpd; chpj;jhz;ikiag; nghWj;J> 

‘“Self e cash” trjpf;Fj; jdpahf my;yJ 

$l;lhf tpz;zg;gpf;fyhk;.   

 
எஃப்.டி மூைதனதத்ின் 75% மாதாந்திர 

லவப்புக்கு அனுமதிக்கப்படும். 
 

3 ஆண்டுகள் வலர 90%, 

4 ஆண்டுகள் 85%, 

முதிரவ்ு லவப்புகளுக்கான எஃப்.டி 

மூைதனதத்ின் 5 ஆண்டுகள் 80%. 

                                  வாடிக்லகயாளர ்புகார ்லகயாளுதை் நலடமுலறக்கு, ஆவணதத்ின் கலடசி பக்கதல்தப் பாரக்்கவும். 
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6. Kf;fpa jfty;fs; Mtzk; - tsh;e;Njhh; Rg;gh; KjyPl;Lj; jpl;lk;   
 

fzf;fpd; tpguk; thbf;ifahsh;fSf;fhd ed;ikfs; khjhe;j KjyPl;bd; jtWif  
fzf;if 

Muk;gpg;gjw;fhd 
eilKiwfs;  

gpujhd tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfs;  

 

 
 
 
 

 
 

 
Fiwe;jgl;rk; 2 Mz;Lfs;> 

$bagl;rk; 5 Mz;Lfs; 

vd;w xg;Gf;nfhs;sg;gl;l 

xU fhyg;gFjpapd; 

(“,yf;Ff; fhyk;”) Kbtpy;> 

Xh; ,yf;Fj; njhifiag; 

ngwf;$bajhf> khjhkhjk; 

xU epiyahd njhifia 

(“epiyahd khjhe;jj; 

jtiz”) xJf;fPL 

nra;a ,j; jpl;lk; 

thbf;ifahsUf;F  

,lkspf;Fk;.  

 

 

 

 

 

 

 

 
,yf;Ff; fhyk; KOtJk; cj;juthjk; 

mspf;fg;gl;l tl;b tPjk;.  

 
xt;nthU KjyPl;Lf; fhyj;jpw;Fkhd 

Fiwe;jgl;r khjhe;j KjyPl;ilf; fPOs;s 

ml;ltiz fhl;Lfpd;wJ.  
 

  

 
jFjpAs;s itg;Gg; nghWg;GfSf;F ehzar; 

rigapdhy; mKy; nra;ag;gLk; ,yq;if 

itg;Gf; fhg;GWjpj; jpl;lj;jpd; fPo; xU 

itg;ghsUf;F Mff;$bajhf &. 1,100>000/- 

vd;w mbg;gilapy;  ,og;gPL toq;fg;gLk;.  

 

fhyk; 

Fiwe;jgl;r khjhe;j KjyPL 

&. 
100>000 
f;F  

&. 
250>000 
f;F 

&. 
500>000 
f;F 

&. 
750>000 
f;F 

&. 
1000>000 
f;F 

2 
     

3,790  
       

9,475  
   

18,950  
    

28,425  
      

37,901  

3 
     

2,412  
       

6,030  
   

12,059  
    

18,089  
      

24,119  

4 
     

1,727  
       

4,314  
     

8,628  
    

12,942  
      

17,256  

5 
     

1,316  
       

3,290  
     

6,580  
      

9,870  
      

13,160  

 
khjhe;j KjyPl;Lj; njhif 

njhlh;r;rpahf %d;W (03) 

khjq;fSf;F itg;Gr; 

nra;ag;glhtpl;lhy;> tsh;e;Njhh; 

Rg;gh; KjyPl;Lj; jpl;lr; Nrkpg;Gf; 

fzf;F xU rhjhuz Nrkpg;Gf; 

fzf;fhf khw;wg;gLk;.  

 
KjyPl;lhsh; Neufhyj;Jld; 

jpl;lj;ij KbTWj;j 

Ntz;LNfhs; tpLj;jhy;> 

tsh;e;Njhh; Rg;gh; KjyPl;Lj; 

jpl;lr; Nrkpg;Gf; fzf;F xU 

rhjhuz Nrkpg;Gf; fzf;fhf 

khw;wg;gLk;.  

 
khjhe;j KjyPl;Lj; 

njhifnaJTk; chpa 

jpfjpapy; 

nrYj;jg;glhtpl;lhy;> 

mLj;j Kiw itg;Gj; 

njhifiar; nrYj;Jk;NghJ 

Vw;fdNt epYitahf ,Ue;j 

jpdq;fSf;Fhpa tl;bAld; 

Nrh;j;J chpa jpfjpap;y; 

nrYj;j Ntz;Lk;. mt;thW 

nra;aj; jtwpdhy;>  PLC MdJ 

Kd;nrhy;yg;gl;l tl;bf;fhf 

Kjph;r;rpj; njhifiaf; 

Fiwj;Jf;nfhs;Sk;. 
 
 

 
tsh;e;Njhh; Rg;gh; 

KjyPl;Lj; jpl;l 

tpz;zg;gk; 

epug;gg;gl 

Ntz;Lk;.  

KYC (Know Your 

Customer) gbtk; 

epug;gg;gl Ntz;Lk;.  

nry;YgbahFk; 

Njrpa milahs 

ml;ilapd; (NIC), 

mJ ,y;yhtpbd; 

rhujp 

mDkjpg;gj;jpuj;jpd;; 

(DL) my;yJ 

NIC  ,yf;fj;ijf; 

nfhz;l flTr;rPl;bd; 

gpujp rkh;g;gpf;fg;gl 

Ntz;Lk;.   

trpg;gpl Kfthp 
NIC ,y; my;yJ 

DL,y; 

cs;sijtpl 

tpj;jpahrg;gbd;> 
Kfthpia 

cWjpg;gLj;Jtjw;

fhd Mtzr; 

rhd;W 
rkh;g;gpf;fg;gl 

Ntz;Lk;. 

 
jFjp epge;jidfs;: 

nry;YgbahFk; Njrpa milahs ml;ilia / rhujp 

mDkjpg;gj;jpuj;ij / flTr;rPl;il nfhz;bUf;Fk;; 18 

tajpw;F Nkw;gl;l xU ,yq;ifg; gpui[ my;yJ tjptpl tPrh 

itj;jpUg;gth;    
 

Vida epge;jidfs;: 
,f; fzf;fpw;Fg; gw;W ml;ilfs; toq;fg;gl khl;lh.  

 
,f; fzf;iff; $l;lhf Muk;gpf;f KbahJ.  

 
xt;nthU khjKk; Nrh;e;j jpfjpapy; khjhe;jj; 

jtizfs; nrYj;jg;gl Ntz;Lk;. 

 

khjj; jtizfs; fpukkhfr; nrYj;jg;gLtij 

cWjpg;gLj;j> mjw;fhd epiyahd fl;lis xd;W 

Vw;gLj;jg;gLtJ tpUk;gj;jf;fJ).   

  
khjhe;j KjyPl;Lj; njhif chpa jpfjpapy; my;yJ 

mjw;F Kd;dh; itg;Gr; nra;ag;gl Ntz;Lk;.  

 
,f; fzf;fpy; itg;Gr; nra;a fhNrhiyfs;> tq;fp 

tiuTfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lh.  

 
ml;ltizaplg;gl;l filrp itg;Gj; jpfjpapypUe;J 30 

ehl;fs; Kbtile;j gpd;G khj;jpuNk> njhpT nra;ag;gl;l 

KjyPl;Lf; fhyj;jpd; Kbtpyhd nkhj;j Kjph;r;rpj; 

njhifiag; ngw KbAk;. guhakilahjth;Uf;F 18 

taJ epuk;gpapUf;fhtpl;lhy;> KjyPl;Lj; jpl;lj;jpd; 

ngWkjp mtuJ nrnd`] Nrkpg;Gf; fzf;fpy; tuT 

itf;fg;gLk;.  
 
ve;j Neuj;jpYk; ,e;j tpjpfs; kw;Wk; gpukhzq;fisj; 

jpUj;j my;yJ Gjpadtw;iwr; Nrh;f;f epWtdk; chpik 

nfhz;Ls;sJ.  

 

nrayw;w / cwf;fepiy fzf;Ffs; gw;wpa nfhs;if  

Nrkpg;Gf; fzf;if itj;jpUg;gth; xU tUl fhyj;jpw;F 

epWtdj;Jld; nfhLf;fy; thq;fy; nra;ahtpbd;> mf; fzf;F 

“nrayw;w” fzf;fhf tifg;gLj;jg;gLk;.  
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Nrkpg;Gf; fzf;if itj;jpUg;gth; gj;J tUl fhyj;jpw;F mf; 

fzf;F njhlh;gpy; epWtdj;Jld; vt;tpj nfhLf;fy; 

thq;fYk;; nra;ahtpbd;> mf; fzf;F “cwf;fepiy” 

fzf;fhf tifg;gLj;jg;gLk;. mij kPz;Lk; nraYs;sjhf;f 

thbf;ifahsh; Ntz;LNfhs; tpLf;f Ntz;Lk;.  

  
*rfy fl;lzq;fSk; epWtdj;jpd; jdpj; jw;Wzpgpw;Nfw;g 
fhyj;jpw;Ff; fhyk; khw;wg;glyhk; vd;gij ftdj;jpw; 
nfhs;sTk;. 

                                        வாடிக்லகயாளர ்புகார ்லகயாளுதை் நலடமுலறக்கு, ஆவணதத்ின் கலடசி பக்கதல்தப் பாரக்்கவும். 
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7. Kf;fpa jfty;fs; Mtzk; - பி.எல்.சி முடராபா நிணலயாை ணவப்பு 

 
Description of the 

account 
Benefits to customers  

Fees / charges, 
commission, interest. 

Procedures to be followed to 
open the account 

Main terms and conditions  

 

 
 

பி.எல்.சி முடராபா 

நிணலயாை ணவப்பு 

 

3, 6, 12 மாதங்களிலிருநத்ு 

காைதல்தப் கபாறுதத்ு 

கவரச்ச்ிகரமான ைாபப் பங்கு 

வழங்கப்படுகிறது. 

 

வாடிக்லகயாளரின் விருப்பப்படி 

முதிரவ்ு, காைாண்டு அை்ைது 

மாதாந்திரதத்ிை் ைாபம் 

கசலுதத்ப்படும். 

 

jFjpAs;s itg;Gg; nghWg;GfSf;F 

ehzar; rigapdhy; mKy; 

nra;ag;gLk; ,yq;if itg;Gf; 

fhg;GWjpj; jpl;lj;jpd; fPo; xU 

itg;ghsUf;F Mff;$bajhf &. 

1,100>000/- vd;w 

mbg;gilapy;  ,og;gPL toq;fg;gLk;.  

 

 

சமீபதத்ிய இைாப 

விகிதங்களுக்கு பி.எை்.சி 

வலைதத்ளதல்தப் 

பாரக்்கவும். 
 

* நிறுவனதத்ின் முழு 

விருப்பப்படி அலனதத்ு 

கடட்ணங்களும் 

அவ்வப்ரபாது 

மாற்றப்படைாம் 

என்பலத நிலனவிை் 

ககாள்க. 

 

தைிப்படட் 

epiyahd itg;G (FD)  
Mizaspg;Gg; gbtk; epug;gg;gl 

Ntz;Lk;.  

 
KYC (Know Your Customer) 

gbtk; epug;gg;gl Ntz;Lk;.  

Kiwg;gb ifnahg;gkplg;gl;l 

xj;jpitf;fg;gl;l thpg; gpufldk; 

rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk; 

(Vw;Gilajhapd;).  

 

nry;YgbahFk; Njrpa milahs 
ml;ilapd; (NIC), 

mJ ,y;yhtpbd; rhujp 

mDkjpg;gj;jpuj;jpd;; (DL) my;yJ 

NIC  ,yf;fj;ijf; nfhz;l 
flTr;rPl;bd; gpujp rkh;g;gpf;fg;gl 

Ntz;Lk;.   

 
trpg;gpl Kfthp NIC ,y; 

my;yJ DL,y; cs;sijtpl 
tpj;jpahrg;gbd;> Kfthpia 

cWjpg;gLj;Jtjw;fhd Mtzr; 

rhd;W rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;.  

epakj;jh; cWjpnra;ag;gl Ntz;Lk;. 
(Njitg;gbd;) 

 

காரப்்பரரட ்மற்றும் பிற 

நிறுவைங்கள் 

epiyahd itg;G (FD)  

Mizaspg;Gg; gbtk; epug;gg;gl 
Ntz;Lk;.  

 
KYC (Know Your Customer) 

gbtk; epug;gg;gl Ntz;Lk;.  

வணிக பதிவு / 

இலணக்கப்படட்தற்கான 

சான்றிதழ் / பதிவுகசய்யப்படட் 

 

jFjp epge;jidfs;: 
 

தைிப்படட் 

nry;YgbahFk; Njrpa milahs ml;ilia /rhujp 

mDkjpg;gj;jpuj;ij / flTr;rPl;il nfhz;bUf;Fk;; 18 tajpw;F 

Nkw;gl;l xU ,yq;ifg; gpui[ my;yJ tjptpl tPrh 

itj;jpUg;gth;   

காரப்்பரரட ்மற்றும் பிற நிறுவைங்கள் 

காரப்்பரரட் மற்றும் பிற நிறுவனங்கள் இைங்லகயிை் 

பதிவு கசய்யப்படட்ுள்ளன. 

  

nrayw;w fzf;Ffs; gw;wpa nfhs;if 

xU itg;ghsh;> xt;nthU itg;Gg; gphpT njhlh;ghfTk;>  

fPOs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s fhyj;jpw;Fj; 

njhlh;r;rpahf epWtdj;Jld; vt;tpj njhlh;ghliyAk; 

nra;ahtpl;lhy; my;yJ Gjpa nraw;ghl;L mwpTWj;jy;fis 

epWtdj;jpw;F toq;fhtpl;lhy;>   mj;jifa itg;G “nrayw;w 

itg;G” Mf tifg;gLj;jg;gLk;.  

  

gphpT ,f; fhyj;jpw;Fg; gpd; itg;G 

“nrayw;wjhf” tifg;gLj;jg;gLk;  

01 Kjy; 13 

khjq;fs; 

Muk;g itg;Gr; nra;ag;gl;l 

jpfjpapypUe;J %d;W (03) Mz;Lfs;.  

18 kw;Wk;; 24 

khjq;fs; 

Muk;g itg;Gr; nra;ag;gl;l 

jpfjpapypUe;J ehd;F (04) Mz;Lfs;. 

36 khjq;fs; Muk;g itg;Gr; nra;ag;gl;l 

jpfjpapypUe;J MW (06) Mz;Lfs;. 

48 kw;Wk;; 60 
khjq;fs; 

Muk;g itg;Gr; nra;ag;gl;l 
jpfjpapypUe;J vl;L (08) Mz;Lfs;. 

 

பிற நிபநத்லனகள்; 

 

முதிரவ்ு / காைாண்டு முதலீடுகளுக்கு குலறநத்பட்ச 

ஆரம்ப லவப்பு 100,000 / - ஆக இருக்கும் (வருடாந்திர 

இைாபம் தரும் முடராபா முதலீடு) மற்றும் மாதாநத்ிர 

முதலீடுகளுக்கு 50,000 / - (மாத ைாபதல்த வழங்கும் 

முடராபா முதலீடு). 

 
epiyahd itg;G Kjph;r;rpf;F Kd; kPl;fg;gl;lhy;> 

tl;bahdJ ,zq;fg;gl;lijtpl Fiwthd tPjj;jpy; 
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சடட்தத்ின் நகை் / சங்கங்களின் 

கடட்ுலரகள், வாரியத ்

தீரம்ானம், நன்லம பயக்கும் 

உரிலமயின் பிரகடனம், 

இயக்குநரக்ளின் தரவு ரசகரிப்பு 

படிவங்கள் / அங்கீகரிக்கப்படட் 

லககயாப்பங்கள் கடிதம், 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

லககயாப்பமிடட்வரக்ளின் 

அலடயாள ஆவணம், 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

லககயாப்பமிடட்வரக்ள் கடிதம், 

படிவம் 20. 

 

முகவரி சரிபாரப்்புக்கான 

ஆவண சான்றுகலள 

சமரப்்பிக்கவும் (பயன்பாடட்ு 

மரசாதா அை்ைது நிறுவனதத்ின் 

கபயரிை் இருக்க ரவண்டிய 

வங்கி அறிக்லக) 

 

fzpf;fg;gLk;.   

 
epiyahd itg;ig Kjph;r;rpf;F Kd; kPl;f Ntz;LNfhs; 

tpLf;fg;gl;lhy; kw;Wk; mJtiu khjhe;j mbg;gilapy;; tl;b 

toq;fg;gl;bUe;jhy;> Kd;$l;ba kPsg;ngWiff;fhd fl;lzq;fs; 

Muk;g itg;Gj; njhifapypUe;J fopf;fg;gLk;.  
 
epiyahd itg;Gj; njhif> itg;Gr; nra;j 30 jpdq;fSf;F Kd; 

(itg;Gr; nra;j jpfjp cs;slq;Fk;> kPwg;ngWk; jpfjp 

cs;slq;fhJ) kPsg;ngwg;gl;lhy;> tl;bnaJTk; toq;fg;gl 

khl;lhJ.  

 

itg;Gr; rhd;wpjo; njhiye;jhy;> mjw;Fj; jpUg;jpfukhd 

tpsf;fk; mspg;gJld; Nghjpa ,og;gPl;Lf; fl;lzj;ijAk; 

nrYj;Jk; gl;rj;jpy; Gjpa rhd;wpjo; toq;fg;gLk;.   
 

                             வாடிக்லகயாளர ்புகார ்லகயாளுதை் நலடமுலறக்கு, ஆவணதத்ின் கலடசி பக்கதல்தப் பாரக்்கவும். 
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8. Kf;fpa jfty;fs; Mtzk; - முடராபா ரசமிப்பு கைக்கு 
 

Description of the account Benefits to customers  
Fees / charges, commission, 

interest. 
Procedures to be followed to 

open the account 
Main terms and conditions  

 

 
 

இது அதிக ைாப 

விகிததத்ுடன் கூடிய 

வழக்கமான முடராபா 

ரசமிப்புக் கணக்கு. 

லவப்புதக்தாலகயாளரக்

ளுக்கு சரவ்ரதச விசா 

கடபிட் காரட்ுக்கு உரிலம 

உண்டு, இது 

வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு 

நாளின் எந்த ரநரதத்ிலும் 

தயாரிப்புகலள வாங்க 

உதவுகிறது. 

 

ைாபம் மாதநர்தாறும் 

கணக்கிை் வரவு 

லவக்கப்படும். 

 

ஆன்லைன் வங்கி 

வசதிகள். 

 

ஸ்டாண்டிங் ஆரட்ர ்வசதி. 

 

தீவின் பரந்த கிலள 

வலையலமப்பு மூைம் 

வசதியான பண லவப்பு / 

திரும்பப் கபறுதை் / நிதி 

பரிமாற்றம். 

 

விசா இயக்கப்படட் 

கடபிட் காரட்ு மூைம் 

உங்கள் கணக்கிற்கு 

உைகளவிை் 24 மணிரநர 

அணுகை். 

 

தகுதியான 

லவப்புதக்தாலக 

கடன்கள் இைங்லக 

லவப்புதக்தாலக 

காப்பீட்டு திடட்தத்ுடன் 

காப்பீடு 

கசய்யப்படுகின்றன, இது 

பண வாரியதத்ாை் 

கசயை்படுதத்ப்படுகிறது, 

ஒரு 

லவப்புதக்தாலகயாளரு

க்கு அதிகபடச்ம் ரூ . 

1,100>000/- வலர இழப்பீடு 

வழங்கப்படுகிறது. 
 
 
 

கண்காணிப்பு வாரியம், 

 

சமீபதத்ிய இைாப 

விகிதங்களுக்கு பி.எை்.சி 

வலைதத்ளதல்தப் 

பாரக்்கவும். 

 

ஆரம்ப கணக்கு கதாடக்க 

லவப்பு எை்.ரக.ஆர ்1000 / - 

ஆகும் 

 

ஏடிஎம் அடல்டக்கு எை்.ரக.ஆர ்

300 / - வசூலிக்கப்படும். 

 

ஆண்டு கடட்ணம் ரூ .200 / = 

வசூலிக்கப்படும். 

 

கணக்கு நிலறவு 

கடட்ணங்கள் எை்.ரக.ஆர ்200 / - 

ஆக இருக்கும் 

 

கசயைற்ற 

கணக்குகளிலிருநத்ு ரூ .25 / = 

கடட்ணம் ரூ .1,000 / = அை்ைது 

ரூ .1,000 / = க்கும் குலறவாக 

வசூலிக்கப்படும் (இருப்பு 

பூஜ்ஜியதல்த அலடயும் ரபாது 

கணக்கு தானாகரவ கணினி 

மூைம் மூடப்படும்). 

 

* நிறுவனதத்ின் முழு 

விருப்பப்படி அலனதத்ு 

கடட்ணங்களும் அவ்வப்ரபாது 

மாற்றப்படைாம் என்பலத 

நிலனவிை் ககாள்க. 

 

 

 

 

 

தைிப்படட் 

ஒப்பந்ததத்ுடன் முடராபா 

ரசமிப்பு ஆலணலய பூரத்த்ி 

கசய்தை். 

 

KYC (Know Your 
Customer) gbtk; epug;gg;gl 

Ntz;Lk;.  
   

கசை்லுபடியாகும் ரதசிய 

அலடயாள அடல்டயின் 

(என்ஐசி) நகலைச ்

சமரப்்பிக்கவும், என்ஐசி 

இை்ைாத நிலையிை், என்ஐசி 

எண்லணக் ககாண்ட ஓடட்ுநர ்

உரிமம் (டிஎை்) / பாஸ்ரபாரட்். 

 

குடியிருப்பு முகவரி NIC 

அை்ைது DL இலிருநத்ு 

ரவறுபடட்ாை், முகவரி 

சரிபாரப்்புக்கான ஆவண 

ஆதாரங்கலள 

சமரப்்பிக்கவும். 

 

நியமனதத்ின் சரிபாரப்்பு 

(ரதலவப்படட்ாை்) 

 

காரப்்பரரட ்மற்றும் பிற 

நிறுவைங்கள் 

 

ஆலண நிலறவு. 

 

காரப்்பரரட் KYC (உங்கள் 

வாடிக்லகயாளலர அறிநத்ு 

ககாள்ளுங்கள்) ரதலவகலள 

பூரத்த்ி கசய்து ரதலவயான 

ஆவணங்கலள தயாரிக்கவும். 

 

வணிக பதிவு / 

 

Eligibility Criteria; 

 

தைிப்படட் 

nry;YgbahFk; Njrpa milahs ml;ilia /rhujp 

mDkjpg;gj;jpuj;ij /flTr;rPl;il nfhz;bUf;Fk;; 18 tajpw;F 

Nkw;gl;l xU ,yq;ifg; gpui[ my;yJ tjptpl tPrh 

itj;jpUg;gth;   

 

காரப்்பரரட ்மற்றும் பிற நிறுவைங்கள் 

காரப்்பரரட் மற்றும் பிற நிறுவனங்கள் இைங்லகயிை் 

பதிவு கசய்யப்படட்ுள்ளன. 

 

nrayw;w/cwf;fepiy fzf;Ffs; gw;wpa nfhs;if  

Nrkpg;Gf; fzf;if itj;jpUg;gth; xU tUl fhyj;jpw;F 

epWtdj;Jld; nfhLf;fy; thq;fy; nra;ahtpbd;> mf; fzf;F 

“nrayw;w” fzf;fhf tifg;gLj;jg;gLk;.  

 
Nrkpg;Gf; fzf;if itj;jpUg;gth; gj;J tUl fhyj;jpw;F mf; 

fzf;F njhlh;gpy; epWtdj;Jld; vt;tpj nfhLf;fy; thq;fYk;; 

nra;ahtpbd;> mf; fzf;F “cwf;fepiy” fzf;fhf 

tifg;gLj;jg;gLk;. mij kPz;Lk; nraYs;sjhf;f 

thbf;ifahsh; Ntz;LNfhs; tpLf;f Ntz;Lk;.  

 
Vida epge;jidfs;: 

fzf;F itg;ghshpd; ngahpy; vOjg;gl;l fhNrhiyfs; 

my;yJ fzf;F itg;ghshpd; ngah; kw;Wk; 

fzf;F ,yf;fj;ij cs;slf;fpajhf gPg;gps;]; yPrpq; md;l; 

gpdhd;]; gp.vy;.rp.apd; ngaUf;F vOjg;gl;l fhNrhiyfs; 

kl;LNk epWtdj;jpdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.   

 
fzf;Fg; Gj;jfk; njhiye;jhy;> mjw;Fj; jpUg;jpfukhd 

tpsf;fk; mspf;fg;gLtJld; chpa ,og;gPl;Lf; fl;lzKk; 

nrYj;jg;gLk;; gl;rj;jpy; Gjpa fzf;Fg; Gj;jfk; toq;fg;gLk;.  
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இலணக்கப்படட்தற்கான 

சான்றிதழ் / 

பதிவுகசய்யப்படட் சடட்தத்ின் 

நகை் / சங்கங்களின் 

கடட்ுலரகள், வாரியத ்

தீரம்ானம், நன்லம பயக்கும் 

உரிலமயின் பிரகடனம், 

இயக்குநரக்ளின் தரவு 

ரசகரிப்பு படிவங்கள் / 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

லககயாப்பங்கள் கடிதம், 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

லககயாப்பமிடட்வரக்ளின் 

அலடயாள ஆவணம், 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

லககயாப்பமிடட்வரக்ள் 

கடிதம், படிவம் 20. 

 

முகவரி சரிபாரப்்புக்கான 

ஆவண சான்றுகலள 

சமரப்்பிக்கவும் (பயன்பாடட்ு 

மரசாதா அை்ைது 

நிறுவனதத்ின் கபயரிை் 

இருக்க ரவண்டிய வங்கி 

அறிக்லக) 

 

 

 
Vida epge;jidfs;: 

fzf;F itg;ghshpd; ngahpy; vOjg;gl;l fhNrhiyfs; 

my;yJ fzf;F itg;ghshpd; ngah; kw;Wk; 

fzf;F ,yf;fj;ij cs;slf;fpajhf gPg;gps;]; yPrpq; md;l; 

gpdhd;]; gp.vy;.rp.apd; ngaUf;F vOjg;gl;l fhNrhiyfs; 

kl;LNk epWtdj;jpdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.   

 
fzf;Fg; Gj;jfk; njhiye;jhy;> mjw;Fj; jpUg;jpfukhd 

tpsf;fk; mspf;fg;gLtJld; chpa ,og;gPl;Lf; fl;lzKk; 

nrYj;jg;gLk;; gl;rj;jpy; Gjpa fzf;Fg; Gj;jfk; toq;fg;gLk;.  

 

                               வாடிக்லகயாளர ்புகார ்லகயாளுதை் நலடமுலறக்கு, ஆவணதத்ின் கலடசி பக்கதல்தப் பாரக்்கவும். 
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9. Kf;fpa jfty;fs; Mtzk; - Usfoor ணமைர ்ரசமிப்பு கைக்கு 

 

Description of the account Benefits to customers  
Fees / charges, 

commission, interest. 
Procedures to be followed to open 

the account 
Main terms and conditions  

 

 

 

,f; fzf;F 18 tajpw;Ff; 

fPo;g;gl;l gps;isfSf;nfd 

ngw;Nwhhpdhy; my;yJ 

rl;lg+h;t ghJfhtyhpdhy; 

Muk;gpf;fg;glyhk;. 

 

 

 

 

 

முன்னுரிலம இைாப 

விகிதம். 

 

ைாபம் மாதநர்தாறும் 

கணக்கிை் வரவு 

லவக்கப்படும். 

 

jFjpAs;s itg;Gg; 

nghWg;GfSf;F ehzar; 

rigapdhy; mKy; 

nra;ag;gLk; ,yq;if itg;Gf; 

fhg;GWjpj; jpl;lj;jpd; fPo; xU 

itg;ghsUf;F Mff;$bajhf 

&. 1,100>000/- vd;w 

mbg;gilapy;  ,og;gPL 

toq;fg;gLk;.  

 

 

சமீபதத்ிய இைாப 

விகிதங்களுக்கு 

பி.எை்.சி 

வலைதத்ளதல்தப் 

பாரக்்கவும். 

 

fzf;if 

Muk;gpg;gjw;fhd 

Fiwe;jgl;r itg;G 

&.250/-. 

 
fzf;if %Ltjw;Ff; 

fl;lzk; fpilahJ.   

 
*rfy fl;lzq;fSk; 
epWtdj;jpd; jdpj; 
jw;Wzpgpw;Nfw;g 
fhyj;jpw;Ff; fhyk; 
khw;wg;glyhk; vd;gij 
ftdj;jpw; nfhs;sTk;. 

 

Nrkpg;G Mizaspg;Gg; gbtk; 

epug;gg;gl;L. ngw;Nwhhpdhy; / 

ghJfhtyhpdhy; ifnahg;gkplg;gl 

Ntz;Lk;.   

ngw;Nwhhpdhy;/ ghJfhtyhpdhy; KYC 

(Know Your Customer) gbtk; 

epug;gg;gl Ntz;Lk;.  

Kiwg;gb ifnahg;gkplg;gl;l 

xj;jpitf;fg;gl;l thpg; gpufldk; 

ngw;Nwhhpdhy; / ghJfhtyhpdhy; 

rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk; 

(Vw;Gilajhapd;).  

gps;isapd; gpwg;Gr; rhd;wpjo; gpujp 

rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;.  

ngw;Nwhhpd;/ghJfhtyhpd; 

nry;YgbahFk; Njrpa milahs 

ml;ilapd; (NIC), mJ ,y;yhtpbd; 

rhujp mDkjpg;gj;jpuj;jpd;; (DL) my;yJ 

NIC  ,yf;fj;ijf; nfhz;l 

flTr;rPl;bd; gpujp rkh;g;gpf;fg;gl 

Ntz;Lk;.   

ngw;Nwhhpd;/ghJfhtyhpd; trpg;gpl 

Kfthp NIC ,y; my;yJ DL,y; 
cs;sijtpl tpj;jpahrg;gbd;> 

Kfthpia cWjpg;gLj;Jtjw;fhd 

Mtzr; rhd;W rkh;g;gpf;fg;gl 

Ntz;Lk;.  

epakj;jh; cWjpnra;ag;gl Ntz;Lk;. 

(Njitg;gbd;) 

 

jFjp epge;jidfs;: 

18 tajpw;Ff; fPo;g;gl;l xU ,yq;ifg; gpui[ my;yJ tjptpl 

tPrh itj;jpUg;gth;    

 
Vida epge;jidfs;: 

fy;tp> kUj;Jtk; Nghd;w Kf;fpa NjitfSf;fhf> Mtzr; 

rhd;WfSlDk; itg;ghshpd; ifnahg;gj;Jld; Ntz;LNfhs; 

tpLf;fg;gl;L> epWtdj;jpdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lhy; khj;jpuNk 

kPsg;ngWiffs; mDkjpf;fg;gLk;.  

gps;isf;Fg; 18 tajhdJk;> mth; jdJ tpUg;gj;jpw;Nfw;g 
gzj;ij kPsg;ngw KbAk; my;yJ fzf;if xU rhjhuz 

Nrkpg;Gf; fzf;fhf khw;wpf;nfhs;s KbAk;.  
 
fzf;F xU Rg;gh; Nrkpg;G (tsh;e;NjhUf;fhdJ) fzf;fhf 

khw;wg;gl;l gpd;dh; cwf;fepiyf; fzf;Ff; nfhs;if 

gpuNahfpf;fg;gLk;.  
 

fzf;F itg;ghshpd; ngahpy; vOjg;gl;l fhNrhiyfs; my;yJ 

fzf;F itg;ghshpd; ngah; kw;Wk; fzf;F ,yf;fj;ij 

cs;slf;fpajhf gPg;gps;]; yPrpq; md;l; gpdhd;]; gp.vy;.rp.apd; 

ngaUf;F vOjg;gl;l fhNrhiyfs; kl;LNk epWtdj;jpdhy; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.   
 
fzf;Fg; Gj;jfk; njhiye;jhy;> ngw;Nwhh; / ghJfhtyh; mjw;Fj; 
jpUg;jpfukhd tpsf;fk; mspg;gJld; Nghjpa ,og;gPl;Lf; 

fl;lzj;ijAk; nrYj;Jk; gl;rj;jpy; Gjpa fzf;Fg; Gj;jfk; 

toq;fg;gLk;.    

                              வாடிக்லகயாளர ்புகார ்லகயாளுதை் நலடமுலறக்கு, ஆவணதத்ின் கலடசி பக்கதல்தப் பாரக்்கவும். 
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புகார ்ரமலாை்ணம நணடமுணற: 
 

புகாரக்லள அளிக்க வாடிகல்கயாளரக்ளுக்கு பின்வரும் முலறகள் உள்ளன. 
 

 ஒவ்கவாரு கிலளயின் ரமைாளர ்/ இரண்டாவது அதிகாரி மூைமாகவும். 

 காை் கசன்டர ்+94 112 206 300 மூைம் 

 எங்களுகக்ு மின்னஞ்சை்: customerservices@plc.lk    

 எழுது: எஃப்.டி மற்றும் ரசமிப்புத ்துலற, 5 வது மாடி, எண் 1161, மரதானா சாலை, ககாழும்பு 00800. 

 

 

நிதி நிறுவனம் திருப்திகரமான தீரல்வ வழங்காவிடட்ாை், வாடிகல்கயாளர ்தனது / அவள் புகாலர இைங்லகயிை் உள்ள நிதி ஒம்புடஸ்்ரமன் அலுவைகதத்ிை் பதிவு 

கசய்யைாம். 

 
 

நிதி ஒம்புடஸ்்ரமை். 

 நிதி ஒம்புடஸ்்மனின் அலுவைகம், 

143 ஏ, வஜிரா சாலை, 

ககாழும்பு 05. 

 

அலழப்பு எண்: +94 11 259 5624 

கதாலைரபசி: +94 11 259 5625 

மின்னஞ்சை்: fosril@sltnet.lk 

வலைதத்ளம்: www.fin Financialombudsman.lk 
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