
 

Classification - Confidential - External 

எச்.என்.பி பினான்ஸ் பீ.எல்.சீ 

முக்கிய விடய ஆவணம் – குத்தகக 

உற்பத்தி / 

சசகவ  

ஊக்குவிப்பு 

ககாடுப்பனவு, 

ஊக்குவிப்புகள் 

அடங்கலாக 

நிதி மற்றும் 

ஏகனய 

நன்கமகள்  

கட்டணம் / அறவீடுகள் மற்றும் 

வட்டி   

உற்பத்தி / சசகவகயப் 

கபற்றுக்ககாள்வதற்கா

க பின்பற்ற சவண்டிய 

கசயல்முகற   
 

முக்கிய 

நிபந்தகனகளு

ம் விதிகளும். 

குத்தகக -  

புதிய/பழுது

பார்த்து 

தயாாிக்கப்ப

ட்ட அல்லது 

பதிவு கசய்த 

வாகன 

ககாள்வனவு

க்காக   
 

-  ஆளின் 

சதகவக்கு  

அகமய 

வீட்டுக்சக 

வந்து 

வழங்கும் 

சசகவ, 

ஆவணஙகக

களப் பூர்த்தி 

கசய்ய 

வாடிக்ககயா

ளருக்கு 

உதவுதல். 
 

- துாித கடன் 

கசயலாக்கம் 

மற்றும் 

வழங்கல் 
 
- 

கவர்ச்சிகரமா

சபாட்டி 

வட்டி விகிதம்    
 

- கநகிழ்வான 

மீளச் 

கசலுத்தல் 

திட்டம் 

(கட்டகமந்த 

வட்டி – நிகழ்கால சந்கத வட்டி 

விகிதத்கத அடிப்பகடயாக 

ககாண்டிருப்பதுடன் கசலுத்தத் 

தவறிய தவகணக்கான 

குத்தககக் கட்டணம் மாதம் 

ஒன்றுக்கு 04% ஆகும்.  
 

-எழுத்தாவணக் கட்டணம் / கடன் 

கசயலாக்க கட்டணம் 

பின்வருமாறு:  

1 மில்லியகன விடக் குகறந்த ரூ. 

7000/- (மூலதனமாக்கப்பட்டால் 

ரூ. 8000/-) 

மில்லியன் 1 < 2 ரூ. 8,000/-  

(மூலதனமாக்கப்பட்டால் ரூ. 

10,000/-) 

மில்லியன் 2 < 3- ரூ. 10,000/-  

(மூலதனமாக்கப்பட்டால் ரூ. 

12,000/-) 

மில்லியன் 3 < 4 ரூ. 12,000/- 

(மூலதனமாக்கப்பட்டால் ரூ. 

14,000/-) 

மில்லியன் 4 < 5 ரூ. 15,000/-  

(மூலதனமாக்கப்பட்டால் ரூ. 

17,000/-) 

5 மில்லியனுக்கு சமல் ரூ. 17,500/-  

(மூலதனமாக்கப்பட்டால் ரூ. 
20,000) 

 

கடன் தகவல் பணியக கட்டணம் 

(அறிக்கக ஒவ்கவான்றுக்கும் 

தலா ரூ 250/-)  

 

உள்ளக மதிப்பீட்டுக் கட்டணம் 

ரூ300/- 

 

சமாட்டார் வாகனப் 

சபாக்குவரத்து 

- முகறயாக பூர்த்தி 

கசய்யப்பட்ட 

குத்தகக விண்ணப்பம் 

- முகறயாக பூர்த்தி 

கசய்யப்பட்ட 

உத்தரவாதியின்  

விண்ணப்பம்  (சதகவ 

எனின்) 

- அவசியமான நிதித் 

தகவல்ககளச் 

சமர்ப்பித்தல்  

-ககாள்வனவு கசய்ய / 

குத்தககயில் 

எடுக்கவுள்ள 

கசாத்துகளின் 

விபரங்ககளச் 

சமர்ப்பித்தல் 

(எச்.என்.பி பினான்ஸ் 

கம்பனியின் 

அங்கீகாரம் கபற்ற 

மதிப்பீட்டாளாிடம் 

கபற்றுக்ககாண்ட 

மதிப்பீட்டு அறிக்கக 

/கபயரளவு பற்றுச் 

சீட்டு / CR பிரதி)  

 

குத்தககக்கு 

சதகவயான 

எழுத்தாவணங்கள்  
 

 தனிநபர் சசகவப் 

பயனாின் 

• சதசிய அகடயாள 

அட்கடயின் பிரதி / 

சத.அ.அ இலக்கம் 

காணப்படும் சாரதி 

அனுமதிப் பத்திரம் 

/கடவுச் சீட்டின் பிரதி 

- தனி நபர் 

மற்றும் 

நிறுவன 

சசகவப் 

பயனருக்கான 

கடன் வசதி 

-  தனிநபர் 

உத்தரவாதிக

ள் இலங்ககப் 

பிரகைகளாக 

இருக்க 

சவண்டும்.  

- வசதி 

வழங்கப்படும் 

திகதியில் 18 

வயதுக்கு 

குகறயாமலும் 

60 வயதுக்கு 

சமற்படாமலு

ம் இருக்க 

சவண்டும். 

(கடன் 

அனுமதிக்கு 

உட்பட்டதாக)  

- வசதிக்கான 

குகறந்தபட்ச 

மீளச் 

கசலுத்தல் 

காலம் 12 

மாதங்கள் 

என்பதுடன் 

அதிகபட்ச 

காலம்  5 -6 

வருடங்கள். 

-கடன் கதாகக 

ரூ.50,000 

இலிருந்து 

அதிகமாக 

இருக்கும். 
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மற்றும் 

(கட்டகமந்த 

மற்றும் 

அதிகாிக்கப்ப

ட்ட குத்தகக) 

 

- தனிப்பட்ட 

உத்தரவாதிக

ள் 

இல்கல/முற்

ககாடுப்பன

வு இல்கல. 

(நிபந்தகனக

ளுக்கு 

உட்பட்டது) 
 

- காப்புறுதிக்கு 

கழிவு   
 

திகணக்களத்தின் நியமக் 

கட்டணங்கள் 

 

-முத்திகரக் கட்டணம் 

கிகடக்க சவண்டிய கமாத்த 

வருமானத்தில் 01% 

 

-கடன்/குத்தகக பாதுகாப்பு 

காப்புறுதி காப்பீடு (காப்புறுதிக் 

கிரயம்) 

 

-கடன் அறவீடு / விசாரகண / 

சட்ட விடயக் கட்டணம் 

அடங்கலாம் 

 

-மீள் அறவீட்டுக் கட்டணம் / 

வாகன ககாட்டில் கசலவுகள் 

சபான்ற 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

• கடந்த 03 மாத சம்பள 

அறிக்கக (கதாழில் 

புாிபவராயின்) 

• சமீபத்திய வங்கிக் 

கூற்று 

• நிரந்தர வதிகவ 

உறுதிப்படுத்தும் 

ஆவணங்கள் 

• வியாபார பதிவுச் 

சான்றிதழ் (இருப்பின்)   
 

நிறுவன சசகவப் 

பயனாின் 

• வியாபார பதிவுச் 

சான்றிதழ்  

• கூட்டிகணத்தல் 

சான்றிதழ்  

• வியாபார நிறுவன 

சான்றிதழ்    

• கசாத்து பிாிப்பு 

பற்றிய ஆவணம் 

• கணக்காயவு 

கசய்யப்பட்ட கடந்த 

03 வருட நிதிக் கூற்று  

• கடந்த 06 மாத வங்கிக் 

கூற்று  
 
 

- வாகனத்தின் 

முற்றுாிகம 

குத்தககக்கா

ன பிகணயாக 

இருப்பதுடன், 

சமலதிகமாக

வும் பிகண 

சகாரப்படலா

ம். 

-குத்தகக 

கசாத்துகளுக்

கு 

முழுகமயான 

காப்புறுதி 

- நிதி உாிய 

கருமத்திற்காக 

மட்டும் 

பயன்படுவ

கத 

உறுதிப்படுத்த 

ககாள்வனவா

ளாின் 

விருப்பத்துட

ன் சநரடியாக 

வியாபாாிகள் 

/வழங்குனர்க

ளுக்கு பணம் 

கசலுத்தல். 

-தவணகய 

அறவிட உாிய 

திகதியில் 

பணத்கத 

கவப்புச் 

கசய்தல். 

- சதகவயான 

சகல 

ஆவணங்களும் 

பூர்த்தி 

கசய்யப்படுவத

ற்கு 

உட்பட்டதாக 

எச்.என்.பி 

பினான்ஸ் 

கடன் 

மதிப்பீட்டு 

பிரமாணங்களு

க்கு அகமவாக 

எச்.என்,பி 

பினான்ஸ் 

கம்பனியின் 
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தற்றுணிபின்படி 

கடன் வசதி 

வழங்கப்படும். 

- விசசட 

சந்தர்ப்பங்களில் 

மாற்றங்களுக்கு 

அனுமதி 

உண்டு.   
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முக்கிய விடய ஆவணம் – ப்கலக்சி ட்றாப்ற்   

உற்பத்தி / 

சசகவ  

ஊக்குவிப்பு 

ககாடுப்பனவு, 

ஊக்குவிப்புகள் 

அடங்கலாக நிதி 

மற்றும் ஏகனய 

நன்கமகள்  

கட்டணம் / அறவீடுகள் மற்றும் 

வட்டி   

உற்பத்தி / 

சசகவகயப் 

கபற்றுக்ககாள்வதற்

காக பின்பற்ற 

சவண்டிய 

கசயல்முகற   
 

முக்கிய 

நிபந்தகனகளு

ம் விதிகளும். 

ப்கலக்சி 

ட்றாப்ற்  

- குறுங் கால 

கதாடக்க 

மூலதன 

சதகவக்காக   
 

-  

புதிய/பழுதுபார்

த்து 

தயாாிக்கப்பட்ட 

அல்லது பதிவு 

கசய்த வாகன 

ககாள்வனவுக்

காக   
 

-  ஆளின் 

சதகவக்கு  

அகமய 

வீட்டுக்சக 

வந்து வழங்கும் 

சசகவ, 

ஆவணஙகக

களப் பூர்த்தி 

கசய்ய 

வாடிக்ககயாள

ருக்கு உதவுதல். 
 

- துாித கடன் 

கசயலாக்கம் 

மற்றும் 

வழங்கல் 
 
- 

கவர்ச்சிகரமான

சபாட்டி வட்டி 

விகிதம்    
 

- காப்புறுதிக்கு 

கழிவு   
 

வட்டி – நிகழ்கால சந்கத வட்டி 

விகிதத்கத அடிப்பகடயாக 

ககாண்டிருப்பதுடன் கசலுத்தத் 

தவறிய தவகணக்கான குத்தககக் 

கட்டணம் மாதம் ஒன்றுக்கு 04% 
ஆகும்.  

 

எழுத்தாவணக் கட்டணம் / கடன் 

கசயலாக்க கட்டணம் 

பின்வருமாறு:  

1 மில்லியகன விடக் குகறந்த 

ரூ.7,000 / - 

  மில்லியன் 1 < 2 ரூ. 8,000/- 

  மில்லியன் 2 < 3- ரூ. 10,000/- 

  மில்லியன் 3 < 4 ரூ. 12,000/- 

  மில்லியன் 4 < 5 ரூ. 15,000/- 

 5 மில்லியனுக்கு சமல் ரூ. 17,500/- 
  
 

கடன் தகவல் பணியக கட்டணம் 

(அறிக்கக ஒவ்கவான்றுக்கும் 

தலா ரூ 250/-)  

 

உள்ளக மதிப்பீட்டுக் கட்டணம் 

ரூ300/- 

 

சமாட்டார் வாகனப் சபாக்குவரத்து 

திகணக்களத்தின் நியமக் 

கட்டணங்கள் 

 

-கடன்/குத்தகக பாதுகாப்பு 

காப்புறுதி காப்பீடு (காப்புறுதிக் 

கிரயம்) 

 

-கடன் அறவீடு / விசாரகண / சட்ட 

விடயக் கட்டணம் அடங்கலாம் 

 

-மீள் அறவீட்டுக் கட்டணம் / வாகன 

ககாட்டில் கசலவுகள் சபான்ற 

 

- முகறயாக பூர்த்தி 

கசய்யப்பட்ட 

குத்தகக 

விண்ணப்பம் 

- முகறயாக பூர்த்தி 

கசய்யப்பட்ட 

உத்தரவாதியின்  

விண்ணப்பம்  

(சதகவ எனின்) 

- அவசியமான நிதித் 

தகவல்ககளச் 

சமர்ப்பித்தல்  
 

-ககாள்வனவு கசய்ய 

/ குத்தககயில் 

எடுக்கவுள்ள 

கசாத்துகளின் 

விபரங்ககளச் 

சமர்ப்பித்தல் 

(எச்.என்.பி 

பினான்ஸ் 

கம்பனியின் 

அங்கீகாரம் கபற்ற 

மதிப்பீட்டாளாிடம் 

கபற்றுக்ககாண்ட 

மதிப்பீட்டு 

அறிக்கக 

/கபயரளவு பற்றுச் 

சீட்டு / CR பிரதி)  

 

ப்கலக்சி ட்றாப்ற் 

சதகவயான 

ஆவணங்கள்  
 

தனிநபர் சசகவப் 

பயனாின் 

• சதசிய அகடயாள 

அட்கடயின் பிரதி 

/ சத.அ.அ 

இலக்கம் 

காணப்படும் சாரதி 

- தனி நபர் 

மற்றும் 

நிறுவன 

சசகவப் 

பயனருக்கான 

கடன் வசதி 

-  தனிநபர் 

உத்தரவாதிக

ள் இலங்ககப் 

பிரகைகளாக 

இருக்க 

சவண்டும்.  

- வசதி 

வழங்கப்படும் 

திகதியில் 18 

வயதுக்கு 

குகறயாமலு

ம் 60 

வயதுக்கு 

சமற்படாமலு

ம் இருக்க 

சவண்டும். 

(கடன் 

அனுமதிக்கு 

உட்பட்டதாக

)  
 

- ப்கலக்சி 

ட்றாப்ற் 

வசதிக்கான 

அதிகபட்ச 

மீளச் 

கசலுத்தும் 

காலம் 12 

மாதங்களாகும். 

- கடன் கதாகக 

ரூ.100,000 

இலிருந்து 

அதிகமாக 

இருக்கும்.   

- வாகனத்தின் 
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அனுமதிப் பத்திரம் 

/கடவுச் சீட்டின் 

பிரதி 

• கடந்த 03 மாத 

சம்பள அறிக்கக 

(கதாழில் 

புாிபவராயின்) 

• சமீபத்திய வங்கிக் 

கூற்று 

• நிரந்தர வதிகவ 

உறுதிப்படுத்தும் 

ஆவணங்கள் 

• வியாபார பதிவுச் 

சான்றிதழ் 

(இருப்பின்)   
 

நிறுவன சசகவப் 

பயனாின் 

• வியாபார பதிவுச் 

சான்றிதழ்  

• கூட்டிகணத்தல் 

சான்றிதழ்  

• வியாபார நிறுவன 

சான்றிதழ்    

• கசாத்து பிாிப்பு 

பற்றிய ஆவணம் 

• கணக்காயவு 

கசய்யப்பட்ட 

கடந்த 03 வருட 

நிதிக் கூற்று  

• கடந்த 06 மாத 

வங்கிக் கூற்று  
 
 

முற்றுாிகம 

ப்கலக்சி 

ட்றாப்ற் 

வசதிக்கான 

பிகணயாக 

இருப்பதுடன், 

தனிப்பட்ட 

உத்தரவாதியும்

சகாரப்படலாம் 

-அடகு 

கவக்கப்படும்  

கசாத்துகளுக்

கு 

முழுகமயான 

காப்புறுதி 

- நிதி உாிய 

கருமத்திற்கா

க மட்டும் 

பயன்படுவ

கத 

உறுதிப்படுத்

த 

ககாள்வனவா

ளாின் 

விருப்பத்துட

ன் சநரடியாக 

வியாபாாிகள் 

/வழங்குனர்க

ளுக்கு பணம் 

கசலுத்தல். 

-தவணகய 

அறவிட 

உாிய 

திகதியில் 

பணத்கத 

கவப்புச் 

கசய்தல். 

- சதகவயான 

சகல 

ஆவணங்களும் 

பூர்த்தி 

கசய்யப்படுவத

ற்கு 

உட்பட்டதாக 

எச்.என்.பி 

பினான்ஸ் 

கடன் 

மதிப்பீட்டு 

பிரமாணங்களு

க்கு அகமவாக 
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எச்.என்,பி 

பினான்ஸ் 

கம்பனியின் 

தற்றுணிபின்ப

டி கடன் வசதி 

வழங்கப்படும். 

- விசசட 

சந்தர்ப்பங்களி

ல் 

மாற்றங்களுக்கு 

அனுமதி 

உண்டு.   
 

 

முகறப்பாடுககள முன்கவக்கும் கசயல்முகற   

வாடிக்ககயாளர்கள் பின்வரும் வழிமுகறயில் முகறப்பாடு கசய்யலாம் : 

• கிகள முகாகமயாளர்  ஊடாக  

• கதாகலசபசி இல 011-2024848 ஊடாக எமது அகழப்பு நிகலயத்கத 

கதாடர்பு ககாள்வதன் மூலம்  

• கீழுள்ள முகவாிக்கு கடிதம் ஒன்கற அனுப்பி கவப்பதன் மூலம் 

 முகாகமயாளர், அகழப்பு நிகலயம், எச்.என்.பி பினான்ஸ் பீ.எல்.சீ, இல 168, நாவல வீதி,   நுசகககாட. 

கம்பனி அளிக்கும் பதிலில் திருப்தி இல்கலகயனின், வாடிக்ககயாளர்கள் இலங்கக நிதி ஒம்புட்ஸ்மன் 

அலுவலகத்தில் தமது முகறப்பாட்கடச் கசய்யலாம். 

நிதி ஒம்புட்ஸ்மன், நிதி ஒம்புட்ஸ்மன் அலுவலகம், 143ஏ, வைிர வீதி, ககாழும்பு 05. 

கதாகலசபசி இல: +94 11 259 5624,  கரலிகபக்ஸ் : +94 11 259 5625,  

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

විද්යුත් තැපෑල: fosril@sltnet.lk   වෙබ් අඩවිය: www.fin Financialombudsman.lk 
 


