
 

Classification - HNB Finance Use Only 

   எச்.என்.பி பினான்ஸ் பீ.எல்.சீ   

வியாபாரக் கடன்  

சிறிய மற்றும் நடுத்தரக் ககத்ததாழில் கடன் - முக்கிய விடய ஆவணம் 

உற்பத்தி / 

சசகவ  

ஊக்குவிப்பு 

தகாடுப்பனவு, 

ஊக்குவிப்புகள் 

அடங்கலாக நிதி 

மற்றும் ஏகனய 

நன்கமகள்  

கட்டணம் / 

அறவீடுகள் மற்றும் 

வட்டி   

உற்பத்தி / சசகவகயப் 

தபற்றுக்தகாள்வதற்காக 

பின்பற்ற சவண்டிய 

தசயல்முகற   

முக்கிய 

நிபந்தகனகளும் 

விதிகளும். 

சவிய 

(சி.ந.கக 

கடன்)  

 

- வீட்டுக்கு வந்து 

வழங்கப்படும் 

சசகவ மற்றும் 

ஆவணங்ககைப் 

பூரத்தி தசய்ய 

வாடிக்ககயாைருக்கு 

உதவுதல்   
 

 

வட்டி  

(அ) நிகலயான 

தசாத்து அடகுக்கு 

ரூ 10 மி – ரூ 20 மி 

ஆண்டுக்கு 17% (1-5 

வருடங்கள்)  

வட்டி விகிதம் 

காலத்திற்குக் காலம் 

சவறுபடலாம்.  

எழுத்தாவணக் 

கட்டணங்கள் 

(இகணக்கப்பட்டுள்ை 

அட்டவகணயில் 

குறிப்பிட்டுள்ைவாறு)  

- வழங்கிய கடகன 

இரண்டு (02) 

வருடங்கள் மீதம் 

இருக்கத்தக்கதாக 

தசலுத்தி முடிக்கும் 

பட்சத்தில், தசலுத்த 

எஞ்சியுள்ை 

ததாககயில் 3% மும், 

இரண்டு (02) 

வருடங்கைின் 

பின்னர் தசலுத்தி 

முடிக்கும் பட்சத்தில் 

2% மும் முதிர்வுக்கு 

முன்னதான கடன் 

தீர்ப்பனவுக் 

கட்டணமாக 

அறவிடப்படும்.   

- மதிப்பீடு மற்றும் 

சட்ட விடயக் 

கட்டணம் (நியமக் 

கட்டணம்) 

- விண்ணப்பதாரர் / 

விண்ணப்பதாரர்கைால் 

முகறயாக 

ஒப்பமிடப்பட்ட 

விண்ணப்பத்கத 

ஒப்பகடத்தல். 
 

- சதகவயான நிதித் 

தகவல்ககைச் 

சமர்ப்பித்தல். 
 

- அடகு கவக்கவுள்ை 

தசாத்து பற்றிய 

விபரங்ககைச் 

சமர்ப்பித்தல். (சதகவ 

எனின்) 

 

- அடகு கவக்கவுள்ை 

தசாத்து பற்றிய 

மதிப்பீட்டு அறிக்கககய 

சமர்ப்பித்தல். (சதகவ 

எனின்) 

 

- வசதிகய வழங்குமுன் 

தசாத்து மீதான 

அடகிகன 

நிகறசவற்றல். (சதகவ 

எனின்) 
 
 

- மீைச் தசலுத்தும் 

காலம் 05 

வருடங்கள்  
 

-  கடன் வீச்சு ரூ  
1,000,000 - 
20,000,000 
 

- நிதி உாிய 

கருமத்திற்காக 

மட்டும் 

பயன்படுவகத 

உறுதிப்படுத்த 

கடன் தபறுனாின் 

விருப்பத்துடன் 

சநரடியாக 

வியாபாாிகள் / 

வழங்குனர்களுக்கு 

பணம் தசலுத்தல்.   
 

- அங்கீகாரம் 

மூலம் 

நிர்ணயிக்கப்பட்ட 

வாறு தசாத்து 

அல்லது வணிகச் 

தசாத்திகன 

காப்புறுதி 

தசய்தல்.  
 

-  தவகணகய 

அறவிடுவதற்கு 

உாிய திகதியில் 

பணத்கத 

கவப்புச் தசய்தல். 
 

- வயததல்கல 60 

வகர  
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உற்பத்தி / 

சசகவ  

ஊக்குவிப்பு 

தகாடுப்பனவு, 

ஊக்குவிப்புகள் 

அடங்கலாக நிதி 

மற்றும் ஏகனய 

நன்கமகள்  

கட்டணம் / 

அறவீடுகள் மற்றும் 

வட்டி   

உற்பத்தி / சசகவகயப் 

தபற்றுக்தகாள்வதற்காக 

பின்பற்ற சவண்டிய 

தசயல்முகற   

முக்கிய 

நிபந்தகனகளும் 

விதிகளும். 

 

- வியாபாரம் மற்றும் 

அடகு கவக்கப்பட்ட 

தசாத்து மீதான 

காப்புறுதி 

(ஏற்புகடயவாறு)   

- அடகுச் தசலவிகன 

குகறக்கும் தகாள்கக 

(ஏற்புகடயவாறு) 

- தாமதக் 

தகாடுப்பனவுக்கான 

மூலதனம்   
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உற்பத்தி / 

சசகவ  

ஊக்குவிப்பு 

தகாடுப்பனவு, 

ஊக்குவிப்புகள் 

அடங்கலாக நிதி 

மற்றும் ஏகனய 

நன்கமகள்  

கட்டணம் / அறவீடுகள் 

மற்றும் வட்டி   

உற்பத்தி / சசகவகயப் 

தபற்றுக்தகாள்வதற்காக 

பின்பற்ற சவண்டிய 

தசயல்முகற   

முக்கிய 

நிபந்தகனகளும் 

விதிகளும். 

RELAX 

(ாிலாக்ஸ 

கடன் 

திட்டம்)  

- சந்கதப்படுத்தல் 

நிகறசவற்றுனர் 

வாடிக்ககயாைாின் 

இடத்திறசக வந்து 

ஆவணங்கைப் 

தபறுவதால் சநரம் 

மீதமாகிறது.  

 

- சம்பந்தப்பட்ட 

ஆவணங்கள் 

அகனத்தும் பூர்த்தி 

தசய்யப்பட்டி 

ந்தால் 

கடன் 

வழங்கலுக்கான 

காலம் குகறதல் 

மற்றும் கடகன 

வழங்கல். 

(03 நாட்களுக்குள்) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வட்டி  

(அ) தனிப்பட்ட 

உத்தரவாதி மீதான 

தனிநபர் கடன் 1 – 5 

வருடங்கள் வகர – 

ஆண்டுக்கு 24% (மீதி 

குகறந்து தசல்லும் 

முகற) 

(ஆ) நிகலயான 

தசாத்துகளுக்கு 1 – 5 

வருடங்கள் வகர 

ஆண்டுக்கு 18.0% (மீதி 

குகறந்து தசல்லும் 

முகற) 
 

வட்டி விகிதம் 

காலத்திற்குக் காலம் 

சவறுபடலாம்.  

 

- எழுத்தாவணக் 

கட்டணங்கள் 

(இகணக்கப்பட்டுள்ை 

அட்டவகணயில் 

குறிப்பிட்டுள்ைவாறு 
 

- வழங்கிய கடகன 

இரண்டு (02) 

வருடங்கள் மீதம் 

இருக்கத்தக்கதாக 

தசலுத்தி முடிக்கும் 

பட்சத்தில், தசலுத்த 

எஞ்சியுள்ை ததாககயில் 

3% மும், இரண்டு (02) 

வருடங்கைின் பின்னர் 

தசலுத்தி முடிக்கும் 

பட்சத்தில் 2% மும் 

முதிர்ச்சிக்கு முன்னதான 

கடன் தீர்ப்பனவுக் 

கட்டணமாக 

அறவிடப்படும்.   

- மதிப்பீடு மற்றும் சட்ட 

விடயக் கட்டணம் 

- விண்ணப்பதாரர் / 

விண்ணப்பதாரர்கைால் 

முகறயாக 

ஒப்பமிடப்பட்ட 

விண்ணப்பத்கத 

ஒப்பகடத்தல். 

 

- சதகவயான நிதித் 

தகவல்கள் / சம்பை 

விபரத்கதச் 

சமர்ப்பித்தல். 

 

- அடகு கவக்கவுள்ை 

தசாத்து பற்றிய 

விபரங்ககைச் 

சமர்ப்பித்தல். (சதகவ 

எனின்) 

 

- அடகு கவக்கவுள்ை 

தசாத்து பற்றிய 

மதிப்பீட்டு அறிக்கககய 

சமர்ப்பித்தல். (சதகவ 

எனின்) 

 

- வசதிகய வழங்குமுன் 

தசாத்து மீதான 

அடகிகன 

நிகறசவற்றல். (சதகவ 

எனின்) 

 

 

 
 
 

 

- மீைச் தசலுத்தும் 

காலம் 5 

ஆண்டுகள்  

 

-கடன் வீச்சு ரூ 

75,000 – ரூ 
3,000,000 

(தனிப்பட்ட 

உத்தரவாத 

அடிப்பகடயில்)  
 

- நிகலயான 

தசாத்து அடகுக்கு 

ரூ 12,000,000 

வகர கடன்  
  

- அங்கீகாரம் 

மூலம் 

நிர்ணயிக்கப்பட்ட 

வாறு தசாத்து 

அல்லது வணிகச் 

தசாத்திகன 

காப்புறுதி 

தசய்தல். (சதகவ 

எனின்)   
 

-  தவகணகய 

அறவிடுவதற்கு 

உாிய திகதியில் 

பணத்கத 

கவப்புச் தசய்தல். 

 

- வயததல்கல 24 

– 50  



 

Classification - HNB Finance Use Only 

(நியமக் கட்டணம்)  

 

- அடகுச் தசலவிகன 

குகறக்கும் தகாள்கக / 

கடன் காப்புக் காப்பீடு  

(ஏற்புகடயவாறு) 

 

- தாமதக் 

தகாடுப்பனவுகளுக்கான 

மூலதனத் ததாககயில் 

3% அபராத வட்டி  
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முக்கிய விடய ஆவணம் – சுயசக்தி  

உற்பத்தி / 

சசகவ  

ஊக்குவிப்பு 

தகாடுப்பனவு, 

ஊக்குவிப்புகள் 

அடங்கலாக நிதி 

மற்றும் ஏகனய 

நன்கமகள்  

கட்டணம் / அறவீடுகள் 

மற்றும் வட்டி   

உற்பத்தி / 

சசகவகயப் 

தபற்றுக்தகாள்வதற்

காக பின்பற்ற 

சவண்டிய 

தசயல்முகற   

முக்கிய 

நிபந்தகனகளும் 

விதிகளும். 

சுயசக்தி   

• வியாபார 

நடவடிக்ககக்காக 

கடன் தபறலாம். 
  

• தநகிழ்வான மீைச் 

தசலுத்தும் முகற.          
 

• உங்கள் வீட்டுக்சக 

வந்து வழங்கும் 

துாித சசகவ.  
 

• பயிற்றப்பட்ட 

பணியாைர்கள் 

ஊடாக நபர்கைின் 

சதகவக்ககமய 

வழங்கப்படும் 

சசகவ.  
 

• உத்தரவாதிகள் 

இல்கல. (ரூ 

400,000 வகர)  
 

• வசதி மற்றும் 

எைிகமயான 

ஆவணங்கள்.  
 

• சபாட்டி 

விதிதங்கள்.   
 

• இறப்பு மற்றும் 

அங்கவீனத்திற்கா

ன காப்புறுதிக் 

காப்பீடு 

(நிபந்தகனகளுக்கு 

உட்பட்டது)  
 

 
 
 

 
 
 
 

• வருடாந்த வட்டி 

வீதம் 20% 

• ஆவணங்களுக்கா

ன கட்டணம் 1.5%  

• காப்புறுதிக் 

கட்டணம்   

12 மாதங்கள் வகர 

-0.6% 

18 மாதங்கள் வகர 

-0.9% 

24 மாதங்கள் வகர 

-1.2% 

 

• கடன் தகவல் 

பணியக கட்டணம்  

உத்தரவாதி இன்றி 

ரூ 250 

உத்தரவாதியுடன் – 

ஒவ்தவாரு 

உத்தரவாதிக்கும் 

தலா ரூ 250 வீதம்  
  

• கடனுக்கான 

முத்திகரக் 

கட்டணம் 0.1%. 
 

வட்டி விகிதம் 

காலத்திற்குக் காலம் 

சவறுபடலாம்.  
 

• முகறயாக பூர்த்தி 

தசய்து 

ஒப்பமிடப்பட்ட 

விண்ணப்பம்.  

• தசல்லுபடியாகும் 

சதசிய அகடயாை 

அட்கடயின் பிரதி,  

சத.அ.அ 

இல்லாவிடின் 

சாரதி 

அனுமதிப்பத்திரம் /  

கடவுச் சீட்கட 

சமர்ப்பிக்க 

சவண்டும். 

(சத.அ.அ இலக்கம் 

காணப்படும்)  
 

• மின் கட்டணப் 

பட்டியல், நீர்க் 

கட்டணப் பட்டியல், 

நிகலயான 

ததாகலசபசிக் 

கட்டணப் பட்டியல்  
 

• எச்.என்.பி 

பினான்ஸ் 

சசமிப்புக் கணக்குக் 

கூற்று. 

 

• நகடமுகறக் 

கணக்கு மற்றும் 

சசமிப்புக் கணக்குக் 

கூற்று (பிற 

வங்கிகள்) 
 

• வியாபார பதிவுச் 

சான்றிதழின் பிரதி 

(இருந்தால் மட்டும்)  
 

• தகாள்வனவுக்கான 

மதிப்பீடுகள் 

மற்றும் 

• HNB பினான்ஸ் 

கம்பனியில் 

சசமிப்பு 

கணக்கு 

கவத்திருக்கும் 

சசகவப் 

பயனராக 

இருத்தல்.   

• சதாராயமாக 2 

மாத கால 

சசமிப்பு 

தகாடுக்கல் 

வாங்கல்கள் 

(குகறந்தபட்ச

மாக 20 

தகாடுக்கல் 

வாங்கல்கள்)  

• கடனில் 30% 

சசமிப்பு 

காணப்படுதல்.   

• குகறந்தபட்ச 

கடன் ததாகக 

ரூ 10,000 

என்பதுடன் 

அதிகபட்ச 

கடன் ததாகக 

ரூ 1,500,000. 
• ரூ 400,000 ம் 

கூடிய 

கடனுக்கு 2 

உத்தரவாதிகள் 

• மீைச் 

தசலுத்தும் 

காலம் 104 

கிழகமகள் 

வகர   

• வயததல்கல 

69 இலும் 

குகறந்த   
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சமர்ப்பித்துள்ை 

விகலமனுக்கள். 
 

• காசுப்பாய்ச்சகல 

உறுதிப்படுத்தும் 

தகாள்வனவுப் 

பட்டியல்கள் 

மற்றும் விற்பகன 

பட்டியல்கள்.  
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முக்கிய விடய ஆவணம் – ஈசி சலான்  

உற்பத்தி / 

சசகவ  

ஊக்குவிப்பு 

தகாடுப்பனவு, 

ஊக்குவிப்புகள் 

அடங்கலாக நிதி 

மற்றும் ஏகனய 

நன்கமகள்  

கட்டணம் / அறவீடுகள் 

மற்றும் வட்டி   

உற்பத்தி / 

சசகவகயப் 

தபற்றுக்தகாள்வத

ற்காக பின்பற்ற 

சவண்டிய 

தசயல்முகற   

முக்கிய 

நிபந்தகனகளு

ம் விதிகளும். 

ஈசி சலான்  • வியாபாரத்திற்கா

க தபற்றுக் 

தகாள்ை முடியும். 
. 

 

• தைர்வான மீைச் 

தசலுத்தும் முகற 

(வாராந்தம் / 

மாதாந்தம்)  
 

• பயிற்றப்பட்ட 

பணியாைர்கள் 

ஊடாக 

நபர்கைின் 

சதகவக்ககமய 

வழங்கப்படும் 

சசகவ. 
 

• இரண்டு 

உத்தரவாதிகள் 

அல்லது தசாத்து / 

வாகன பிகண 

மட்டுசம 

அவசியம்.  
 

• வசதி மற்றும் 

எைிகமயான 

ஆவணங்கள்.  
 

• சபாட்டி 

விகிதங்கள்.   
 

• இறப்பு மற்றும் 

நிரந்தர 

அங்கவீனத்திற்கா

ன காப்புறுதிக் 

காப்பீடு. 

(நிபந்தகனகள் 

உண்டு)  

• வருடாந்த வட்டி விகிதம் 

பற்றி அருகிலுள்ை 

கிகையில் வினவ்வும். 

(18%  வாடிக்காயாைர் 

சுய விபரத்தின்படி 

விதிவிலக்கு இருக்கலாம்.)  
 

     வட்டி விகிதம் 

காலத்திற்குக் காலம் 

சவறுபடலாம்.  
 
 

• ஆவணக் கட்டணம்   

ரூ. 1,000,000 வகர  – 1.5% 

ரூ. 1,000,001ம் கூடிய  ரூ 
15,000 

 

• காப்புறுதிக் கட்டணம் 

கடன்  மீைச் 

தசலுத்தும் 

காலம் – 

கிழகமக

ள்  

காப்புறுமிக்  

கட்டணம்% 

800,001 

ததாடக்க

ம் 

10,000,00

0 வகர  

12 

மாதங்கள்

வகர   

 

0.4% 

18 

மாதங்கள்

வகர   

 

0.6% 

24 

மாதங்கள்

வகர   
 

0.8% 

 
 

• கடன் தகவல் பணியக 

கட்டணம்  

உத்தரவாதி இன்றி ரூ 

250 உத்தரவாதியுடன் – 

ஒவ்தவாரு 

உத்தரவாதிக்கும் தலா ரூ 

250 வீதம்  

• முகறயாக பூர்த்தி 

தசய்து 

ஒப்பமிடப்பட்ட 

விண்ணப்பம்.  
 

•  தசல்லுபடியாகும் 

சதசிய அகடயாை 

அட்கடயின் 

பிரதி,  சத.அ.அ 

இல்லாவிடின் 

சாரதி 

அனுமதிப்பத்திரம் 

/  கடவுச் சீட்கட 

சமர்ப்பிக்க 

சவண்டும். 

(சத.அ.அ 

இலக்கம் 

காணப்படும்) 
 

•  மின் கட்டணப் 

பட்டியல், நீர்க் 

கட்டணப் 

பட்டியல், 

நிகலயான 

ததாகலசபசிக் 

கட்டணப் 

பட்டியல், வதிகவ 

உறுதிப்படுத்தும் 

கிராம 

அலுவலாின் 

சான்றிதழ் 
  

• நகடமுகற 

கணக்குக் கூற்று 

(பிந்திய 6 மாத) 

மற்றும் காசுப் 

பாய்ச்சகல 

உறுதிப்படுத்தும் 

தகாள்வனவு, 

விற்பகன 

பட்டியல்கள்.  

• கம்பனி பதிவுச் 

• 6 மாத கால 

நகடமுகற 

கணக்கு 

கூற்று 

(இருப்பின்)   
 

• HNB  

பினான்ஸ் 

கம்பனியில் 

சசமிப்பு 

கணக்கக 

ஆரம்பிக்க 

சவண்டும். 

• வணிகம் 

நகடதபறும் 

வியாபாரத்

திற்கு 

மட்டும் 

வழங்கப்படு

ம்.  
 

• குகறந்த 

பட்ச 

ததாகக ரூ  
800,000 

 

• அதிகபட்ச 

ததாகக ரூ    
10,000,000 

 

• இரண்டு 

உத்தரவாதி

கள் அல்லது 

பிகண 

(காணி 

அல்லது 

வாகனம்)  

•  மீைச் 

தசலுத்தும் 

காலம் 2 

ஆண்டுகள் 

வகர 

(மாதாந்தம்) 
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முகறப்பாடுககை முன்கவக்கும் தசயல்முகற   

வாடிக்ககயாைர்கள் பின்வரும் வழிமுகறயில் முகறப்பாடு தசய்யலாம் : 

• கிகை முகாகமயாைர்  ஊடாக  

• ததாகலசபசி இல 011-2024848 ஊடாக எமது அகழப்பு நிகலயத்கத 

ததாடர்பு தகாள்வதன் மூலம்  

• கீழுள்ை முகவாிக்கு கடிதம் ஒன்கற அனுப்பி கவப்பதன் மூலம் 

 முகாகமயாைர், அகழப்பு நிகலயம், எச்.என்.பி பினான்ஸ் பீ.எல்.சீ, இல 168, நாவல வீதி,   நுசகதகாட. 

கம்பனி அைிக்கும் பதிலில் திருப்தி இல்கலதயனின், வாடிக்ககயாைர்கள் இலங்கக நிதி ஒம்புட்ஸ்மன் 

அலுவலகத்தில் தமது முகறப்பாட்கடச் தசய்யலாம். 

நிதி ஒம்புட்ஸ்மன், நிதி ஒம்புட்ஸ்மன் அலுவலகம், 143ஏ, வஜிர வீதி, தகாழும்பு 05. 

ததாகலசபசி இல: +94 11 259 5624,  தரலிதபக்ஸ் : +94 11 259 5625,  

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

 சான்றிதழ், 

வியாபார பதிவுச் 

சான்றிதழ் அல்லது 

வியாபார 

அனுமதிப் 

பத்திரத்தின் பிரதி 
  

• தகாள்வனவுக்கா

ன மதிப்பீடுகள் 

மற்றும் 

சமர்ப்பித்துள்ை 

விகலமனுக்கள். 
 

• கடன் வழங்கல் 

காசசாகல மூரம் / 

வழங்குனருக்கு 

SLIP மற்றும்  CEFT  

சநரடியான 

தகாடுப்பனவு / 

வாடிக்ககயாைாின் 

எச்.என்.பி 

பினான்ஸ் சசமிப்பு 

கணக்கு அல்லது 

பிற ஏசதனும் 

கணக்கிற்கு 

• மீள் அறவீடு 

அறவீட்டு முகற- 

காசசாகல மூலம் 

/M cash, Easy 

Cash/ 

வாடிக்ககயாைகர 

நாடி வந்து 

அறவிடல் 

 

• வயததல்கல 

69 இலும் 

குகறந்த   
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