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எச்.என்.பி பினான்ஸ் பீ.எல்.சீ   

முக்கிய விடய ஆவணம் - எச்.என்.பி பினான்ஸ் நிலையான லவப்புகள்  
 

உற்பத்தி / 

சசலவ  

ஊக்குவிப்பு 

ககாடுப்பனவு, 

ஊக்குவிப்புகள் 

அடங்கைாக நிதி 

மற்றும் ஏலனய 

நன்லமகள்  

கட்டணம் / 

அறவீடுகள் 

மற்றும் வட்டி   

உற்பத்தி / சசலவலயப் 

கபற்றுக்ககாள்வதற்காக 

பின்பற்ற சவண்டிய 

கசயல்முலற   

முக்கிய நிபந்தலனகளும் 

விதிகளும். 

எச்.என்.பி 

பினான்ஸ் 

நிலையான 

லவப்புகள் 

 

• வழக்கமான – 

கதாிவுக்கான 

காைம் 01 மாதம் 

கதாடக்கம் 60 

மாதங்கள் 

வலையான லவப்பு 

நிபந்தலனகள் 

மற்றும் 

விதிகளுக்கு 

உட்பட்டதாக 

சிறப்பு 

அனுமதியுடன் 

ஏலனயலவ.  

 

 

 

 

• புத்தம் புதிய 

வட்டி 

வீதங்களுக்கு 

எச்.என்.பி 

பினான்ஸ் 

இலைைத் 

தைத்லதப் 

பார்க்கவும். 

 

 

 

 

 

 

• முலறயாக 

ஒப்பமிடப்பட்ட 

கட்டலை.  

• உங்கள் 

வாடிக்லகயாைலை 

அறிந்துககாள்ளும் 

இலசவுச் சான்றிதழ். 

• வாடிக்லகயாைாின் 

கசல்லுபடியாகும் 

சதசிய அலடயாை 

அட்லட / சத.அ.அ 

இைக்கம் காணப்படும் 

கடவுச் சீட்டின் பிைதி. 

வதிலவ 

உறுதிப்படுத்தல். 

(சதலவ எனின் 

மட்சம)  

• முதிர்வு அலடவதற்கு 

முன்னர் சசமிப்பு மீைப் 

கபறப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் 

அறவிடப்படும் சசலவக் 

கட்டணமானது அந்தச் 

சசமிப்பின் காைத்லதக் 

கவனத்தில் ககாண்டு 

முகாலமத்துவத்தால் 

தீர்மானிக்கப்படும்.   

 

 

 

• முதிர்வு அலடந்த 

பின்னசைனும் 

மாதாந்த 

வட்டிலயச் 

கசலுத்த முடியும்.   

  

 

• கட்டணம் 

அறவிடப் 

படுவதில்லை.  

 

 

 • கணக்கில் வைவு 

லவக்கப்படும் மாதாந்த 

வட்டி அமுலிளுள்ை 

நிறுத்திலவத்தல் வட்டி 

பற்றிய விதிகளுக்கு 

உட்பட்டது.   

• நிலையான 

லவப்பின் 

அடிப்பலடயில் 

பணத்லத மீைச் 

கசலுத்தும் கடன் 

வசதி (மாதாந்த 

லவப்புப் 

கபறுமதியில் 75% 

• நிலையான 

லவப்புச் 

சான்றிதழில் 

வட்டி வீத 

த்திற்கு 

சமைதிகமாக 
2.75% 

சசர்க்கப்படும் 

 

• முலறயாக 

ஒப்பமிடப்பட்ட 

கட்டலை. 

 

● அசல் சான்றிதழ் (ஒரு 

பாதுகாப்பு 

சான்றிதழாக)  

• எைிலமயான நடவடிக்லக 

முலற 

•  அமுலிலுன்ன 

நிபந்தலனகளும் விதிகளும்.   
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முலறப்பாடுகலை முன்லவக்கும் கசயல்முலற   

வாடிக்லகயாைர்கள் பின்வரும் வழிமுலறயில் முலறப்பாடு கசய்யைாம் : 

• கிலைமுகாலமயாைர்  ஊடாக.  

• கதாலைசபசி இை 011-2024848 ஊடாக எமது அலழப்பு 

நிலையத்லத கதாடர்பு ககாள்வதன் மூைம்.  

• கீழுள்ை முகவாிக்கு கடிதம் ஒன்லற அனுப்பி லவப்பதன் மூைம். 

 முகாலமயாைர், அலழப்பு நிலையம், எச்.என்.பி பினான்ஸ் பீ.எல்.சீ, இை 168, நாவை வீதி,   

நுசகககாட. 

கம்பனி அைிக்கும் பதிலில் திருப்தி இல்லைகயனின், வாடிக்லகயாைர்கள் இைங்லக நிதி ஒம்புட்ஸ்மன் 

அலுவைகத்தில் தமது முலறப்பாட்லடச் கசய்யைாம். 

நிதி ஒம்புட்ஸ்மன், நிதி ஒம்புட்ஸ்மன் அலுவைகம், 143ஏ, வஜிை வீதி, ககாழும்பு 05. 

கதாலைசபசி இை: +94 11 259 5624,  கைலிகபக்ஸ் : +94 11 259 5625,  

மின்னஞ்சல் : fosril@sltnet.lk   இலணயத்தைம் : www.fin Financialombudsman.lk 

வலை மற்றும் 

முதிர்வுப்  

கபவறுமதியில் 

90% வலை)  

 

• வங்கி உத்தைவாதம் 

 

• உத்தைவாதப் 

கபறுமதியில்  
1%  

• வாடிக்லகயாைர் 

மற்றும் நிறுவனத்தின்  

சகாாிக்லகக் கடிதம்.  

 

 

• தூதைக அலுவைக 

ஆவணங்கள் 

 

 

 

• கட்டணம் 

அறவிடப் 

படுவதில்லை 

• வாடிக்லகயாைாின் 

சகாாிக்லகக் கடிதம்.  

 


