
 

Classification - Public 

එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී. 

ඉතුරුම් නිෂප්ාදිත - ප්රධාන කරුණු ලල්ඛනය  

එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස් ඉතුරුම් - යාළු ඉතුරුම් ගිණුම 

 

 

පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීලම් පටිපාටිය 

පාරිභ ෝගිකයින්ට පහත සඳහන් ක්රම ඔසේභසේ පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ හැකිය: 

• ශාඛා කළමනාකරු හරහා 

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  

යාළු ඉතුරුම් 
ගිණුම (බාල 
වයසේකරුවන් 
සඳහා) 

• භපාළිය දෛනික භශේෂය මත ගණනය 
කර මාසිකව බැර කරනු ලැභේ. 

• සෑම ගනුභෛනුවක් පිළිබඳව ම 
භනාමිභේ භකටි පණිවුඩයක් ලබා දීම. 
ගිණුම් භශේෂය 

(රු.) 
තයාගය 

500 කැටයක් 

2,500 භතාප්පපියක් 

5,000 බැඩ්මමින්ටන් 
රැකට් 

15,000 ඔරභලෝසුවක් 

30,000 සේූටරයක් 

50,000 Drown 

75,000 ඕගන් එකක් 

100,000 බයිසිකලයක් 

150,000 ගිටාරයක් භහෝ 
වයලීනයක් 

 

නවතම භපාළී අනුපාත සඳහා 

එච්.එන්.බී.එෆේ. භවේ අඩවිය 
බලන්න. 

• භෛමව්පපියන්/ ාරකරු විසින් 
නිසි පරිදි අත්සන් කර 
විධිනිභයෝගය සම්ූරණ 

කිරීම.  

• ළමයාභේ උප්පපැන්න 
සහතිකභේ පිටපතක්  

•  භෛමව්පපියන්/ ාරකරු 
සම්බන්ධභයන් ඔභේ 
ගනුභෛනුකරු ෛැනගන්න 

(KYC) අවශයතාවය 
සම්ූරණ කිරීම. 

• ජාතික හැඳුනුම්පභතහි 
පිටපතක් / ජාතික 
හැඳුනුම්පත භනාමැති නම් 
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය 
සහිත රියදුරු බලපත්රභේ / 
විභේශ ගමන් බලපත්රභේ 
පිටපතක්  

• ලිපිනය සනාථ කිරීම 
(අවශය වන්භන් නම්)  

 

• වයස අවුරුදු 18 ට අඩු 
ගනුභෛනුකරුවන් ගිණුම 
විවෘත කිරීම සඳහා සුදුසුකම් 
ලබන්භන්ය. 

• ගිණුම විවෘත කිරීම සඳහා 
මූලික තැන්පතුව රු. 500 කි 

• ළමයාට වයස 18 සම්ූරණ 
වන තුරු මුෛේ ආපසු 
ගැනීමට භනාහැක. 

• පාසේ භපාත සහිත ඉතුරුම් 
ගිණුම 

• වයස අවුරුදු 13 ට අඩු 
ගනුභෛනුකරුවන් තයාග 
ලැබීමට සුදුසුකම් 
ලබන්භන්ය.  

 

 



 

Classification - Public 

• දුරකථන අංක 011-2024848 ඔසේභසේ අපභේ ඇමතුම් මධයසේථානය හරහා  

• පහත සඳහන් ලිපිනයට ලිපියක් එවීභමන්:  

කළමනාකරු, ඇමතුම් මධයසේථානය, එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්සේ පී.එේ.සී., අංක 168, නාවල පාර, නුභේභගාඩ. 

සමාගම විසින් සතුටුෛායක විසඳුමක් ලබා භනාදුන භහාත්, පාරිභ ෝගිකයාට තම පැමිණිේල ශ්රී ලංකා මූලය ඔම්ුඩ්මසේමන් කාරයාලයට ඉදිරිපත් කළ හැකිය. 

මූල්ය ඔම්ුඩ්ස්මන්, මූලය ඔම්ුඩ්මසේමන් කාරයාලය, 143 A, වජිර පාර භකාළඹ 05. 
දුරකථන අංකය: +94 11 259 5624,  භටලිෆැක්සේ: +94 11 259 5625,  
විෛුත් තැපෑල: fosril@sltnet.lk   භවේ අඩවිය: www.fin Financialombudsman.lk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


