
 

Classification - Public 

එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස ්පී.එල්.සී. 

ඉතුරුම් නිෂ්පාදිත - ප්රධාන කරුණු ලල්ඛනය  

එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස ්ඉතුරුම් - එච්.එන්.බී.එෆ්. ඉතිරිකිරීම් ගිණුම 

 

 

 

පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීලම් පටිපාටිය 

නිෂප්ාදනය / 

ලස්වාව 

දිරී දීමනා සහ ප්රවර්ධනයන් ද ඇතුළුව 

මූල්ය සහ අලනකුත් ප්රතිල්ාභ 

ගාස්තු / අයකිරීම්, ලකාමිස්, ලපාළී  නිෂප්ාදනය / ලස්වාව ල්බා 

ගැනීම සඳහා අනුගමනය කළ 

යුතු ක්රියා පටිපාටිය 

ප්රධාන ලකාන්ලේසි සහ 

නියමයන්  

එච්.එන්.බී.එෆ්. 
ඉතිරිකිරීම් ගිණුම 

• ප ොළිය දෛනික ප ්ෂය මත ගණනය 
කර මොසිකව බැර කරනු ලැපේ. 

• ගිණුමට ස්ථොවර නිපයෝග  හසුකම. 
• දිවයින පුරො ඇති  ොඛො ජොලය හරහො 
 හසුපවන් මුෛල් තැන් ත් කිරීම / මුෛල් 
ආ සු ගැනීම / අරමුෛල් මොරු කිරීම. 

• HNB  ATM කොඩ් ත හරහො ඔපේ 
ගිණුමට  ැය 24 පුරො ප්රපේ ය. 

• සෑම ගනුපෛනුවක් පිළිබඳව ම 
පනොමිපල් පකටි  ණිවුඩයක් ලබො දීම. 

• විෛුත් ගිණුම් ප්රකො න  හසුකම 

• ATM  කොඩ් ත : රු. 175 

• ATM  කොඩ් පතන් මුෛල් ආ සු 
ගැනීම : රු. 12 

• ATM කොඩ් පතන් ප ්ෂය විමසීම : 
රු. 7 
 
 
නවතම ප ොළී අනු ොත සඳහො 
එච්.එන්.බී.එෆ්. පවේ අඩවිය 
බලන්න.  

• විධිනිපයෝගය සම්ූර්ණ 

කිරීම. 

• ඔපේ ගනුපෛනුකරු 

ෛැනගන්න (KYC) 
අව යතොවය සම්ූර්ණ 
කිරීම.   

• ජොතික හැඳුනුම් පතහි 
පිට තක් / ජොතික 
හැඳුනුම් ත් අංකය සහිත 
රියදුරු බල ත්රපේ / විපේ  
ගමන් බල ත්රපේ පිට තක් 

• ලිපිනය සනොථ කිරීම 
(අව ය වන්පන් නම්) 

• වයස අවුරුදු 18 වැඩි ශ්රී 
ලංකොපේ  දිංචි පුේගලයින් 
විය යුතුය . 

•  වත්වො ගත යුතු අවම ප ්ෂය 
රු. 500 කි. 

• ගනුපෛනුකරු මොසයක් 
ඇතුළත හතර වතොවකට වඩො 
වැඩි වොර ගණනක්  ොඛො 
කවුන්ටරය හරහො මුෛල් 
ආ සු ලබො ගත පහොත්, එම 
මොසය සඳහො ප ොළිය ගිණුමට 
බැර කරනු පනොලැපේ.  



 

Classification - Public 

 ොරිප ෝගිකයින්ට  හත සඳහන් ක්රම ඔස්පස්  ැමිණිලි ඉදිරි ත් කළ හැකිය: 

•  ොඛො කළමනොකරු හරහො 

• දුරකථන අංක 011-2024848 ඔස්පස් අ පේ ඇමතුම් මධ්යස්ථොනය හරහො  

•  හත සඳහන් ලිපිනයට ලිපියක් එවීපමන්:  

කළමනොකරු, ඇමතුම් මධ්යස්ථොනය, එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී., අංක 168, නොවල  ොර, නුපේපගොඩ. 

සමොගම විසින් සතුටුෛොයක විසඳුමක් ලබො පනොදුන පහොත්,  ොරිප ෝගිකයොට තම  ැමිණිල්ල ශ්රී ලංකො මූලය ඔම්ුඩ්ස්මන් කොර්යොලයට ඉදිරි ත් කළ හැකිය. 

මූල්ය ඔම්ුඩ්ස්මන්, මූලය ඔම්ුඩ්ස්මන් කොර්යොලය, 143 A, වජිර  ොර පකොළඹ 05. 
දුරකථන අංකය: +94 11 259 5624,  පටලිෆැක්ස්: +94 11 259 5625,  
විෛුත් තැ ෑල: fosril@sltnet.lk   පවේ අඩවිය: www.fin Financialombudsman.lk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


