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එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස ්පී.එල්.සී.  

ප්රධාන කරුණු ලල්ඛනය - එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස ්සථ්ාවර තැන්පතු 
 

නිෂප්ාදනය / 
ලසව්ාව 

දිරී දීමනා සහ 
ප්රවධධනයන් ද ඇතුළුව 
මූල්ය සහ අලනකුත් 
ප්රතිල්ාභ 

ගාසත්ු / අයකිරීම්, 
සහ ලපාළී  

නිෂප්ාදනය / ලසව්ාව 
ල්බා ගැනීම සඳහා 
අනුගමනය කළ යුතු 
ක්රියා පටිපාටිය 

ප්රධාන ලකාන්ලේසි සහ නියමයන්  

එච්.එන්.බී. 
ෆිනෑන්ස් 
ස්ථාවර තැන්පතු 

• නිතය - ලතෝරා ගැනීම 

සඳහා කාල්ය මාස 01 
සිට මාස 60 දක්වා 
වූ තැන්පතු.  
ලකාන්ලේසි සහ 
නියමයන්ට යටත්ව 
විල ්ෂ අනුමැතියක් 
ඇතිව අලනකුත් ක්රම.  

 

 

 

 

• නවතම ලපාළී 
අනුපාත සඳහා 
එච්.එන්.බී. 
ෆිනෑන්ස් ලවබ් 
අඩවිය බල්න්න. 

 

 

 

 

 

 

• නිසි පරිදි අත්සන් 
කරන ල්ද 
විධිනිලයෝගය  

• ඔලබ් ගනුලදනුකරු 
දැනගන්න 
නිෂක්ා නය  

• ගනුලදනුකරුලේ 
වල්ංගු ජාතික 
හැඳුනුම්පලත් /  
ජාතික හැඳුනුම්පත් 
අංකය සඳහන්ව 
තිලබන විලේ  
ගමන් බල්පත්රලේ 
පිටපතක්. පදිංචි 
ලිපිනය සනාථ 
කිරීම (අව ය වුව 
ලහාත් පමණි)   

• කල්පිරීමට ලපර තැන්පතුව ආපසු 
ගන්නා අවස්ථාවකදී අයකරනු ල්බන 
ලස්වා සැපයීලම් ගාස්තුව එම 
තැන්පතුව පැවති කාල්ය සැල්කිල්ල්ට 
ලගන කළමනාකරණය විසින් 
තීරණය කරනු ල්ැලබ්.  

 

 

 

• කල් පිරුණු පසු ලහෝ 
මාසිකව ලපාළිය ලගවිය 
හැක   

  

 

• ගාස්තු අය 
ලනාලකලධ  

 

 

 • ගිණුමට බැර කරනු ල්බන මාසික 
ලපාළිය පවතින රඳවා ගැනීලම් බදු 
නියමයන්ට යටත් ලේ.  

• ස්ථාවර තැන්පතු මත 
මුදල් ආපසු දීලම් ණය 
පහසුකමක් (මාසික 
තැන්පත්වල් 
වටිනාකලමන් 75% ක් 
දක්වා සහ කල් පිරීලම් 
තැන්පත් වල් 
වටිනාකලමන් 90% ක් 
දක්වා) 

• ස්ථාවර 
තැන්පතු 
සහතිකලේ 
ලපාළී 
අනුපාතයට 
අමතර 2.75% 
ක් එකතු කරනු 
ල්ැලබ් 

 

 

• නිසි පරිදි අත්සන් 
කරන ල්ද 
විධිනිලයෝගය 

 

● මුල් සහතිකය 
(ආරක්ෂණ 
සහතිකයක් ලල්ස)  

• සරල් කරන ල්ද කායධ පටිපාටි  

•  පවතින ලකාන්ලේසි සහ නියමනයන්  

 

• බැංකු ඇපකරය 

 

• ඇපලේ 
වටිනාකලමන් 
1% ක 
වටිනාමකමක්  

• ගනුලදනුකරුලගන් 
සහ ආයතනලයන් 
ඉල්ීම් ලිපිය  

 

 

• තානාපති කායධාල් ලිපි 

 

 

 

• ගාස්තු අය 
ලනාලකලධ 

• ගනුලදනුකරුලේ 
ඉල්ීම් ලිපිය 
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පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීලම් පටිපාටිය 

පාරිලභෝගිකයින්ට පහත සඳහන් ක්රම ඔස්ලස් පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ හැකිය: 

•  ාඛා කළමනාකරු හරහා 

• දුරකථන අංක 011-2024848 ඔස්ලස් අපලේ ඇමතුම් මධයස්ථානය 

හරහා  

• පහත සඳහන් ලිපිනයට ලිපියක් එවීලමන්:  

කළමනාකරු, ඇමතුම් මධයස්ථානය, එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී., අංක 168, නාවල් පාර, නුලේලගාඩ. 

සමාගම විසින් සතුටුදායක විසඳුමක් ල්බා ලනාදුන ලහාත්, පාරිලභෝගිකයාට තම පැමිණිල්ල් ශ්රී ල්ංකා මූල්ය 

ඔම්ුඩ්ස්මන් කායධාල්යට ඉදිරිපත් කළ හැකිය. 

මූල්ය ඔම්ුඩ්සම්න්, මූල්ය ඔම්ුඩ්ස්මන් කායධාල්ය, 143 A, වජිර පාර ලකාළඹ 05. 
දුරකථන අංකය: +94 11 259 5624,  ලටලිෆැක්ස්: +94 11 259 5625,  
විදුත් තැපෑල්: fosril@sltnet.lk   ලවබ් අඩවිය: www.fin Financialombudsman.lk 


