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   எச்.என்.பி பினான்ஸ் பீ.எல்.சீ   

நிவஹன 

நிவஹன (வீட்டுக் கடன் திட்டம்) - முக்கிய விடய ஆவணம் 

உற்பத்தி / 

சசவவ  

ஊக்குவிப்பு 

ககாடுப்பனவு, 

ஊக்குவிப்புகள் 

அடங்கலாக நிதி 

மற்றும் ஏவனய 

நன்வமகள்  

கட்டணம் / 

அறவீடுகள் மற்றும் 

வட்டி   

உற்பத்தி / சசவவவயப் 

கபற்றுக்ககாள்வதற்காக 

பின்பற்ற சவண்டிய 

கசயல்முவற   

முக்கிய 

நிபந்தவனகளும் 

விதிகளும். 

நிவஹன 

(வீட்டுக் 

கடன் 

திட்டம்)  

 

- வீட்வட அவமக்க 

06 மாத தவயக் 

காலம் 

 

-

வாடிக்வகயாளாிடம் 

சதவவயான  

ஆவணங்கவளப் 

கபற்றுக்ககாள்ள 

வீட்டுக்கு வந்து 

சசவவ வழங்குதல். 

 

 
 

வட்டி  

(அ) நிவலயான 

கசாத்து 

அடகின்சபாது 05 

வருடங்கள் வவை – 

ஆண்டுக்கு 17.0%  
 

வட்டி விகிதம் 

காலத்திற்குக் காலம் 

சவறுபடலாம். 
 

- வழங்கிய கடவன 

இைண்டு (02) 

வருடங்கள் மீதம் 

இருக்கத்தக்கதாக 

கசலுத்தி முடிக்கும் 

பட்சத்தில், கசலுத்த 

எஞ்சியுள்ள 

கதாவகயில் 3% மும், 

இைண்டு (02) 

வருடங்களின் 

பின்னர் கசலுத்தி 

முடிக்கும் பட்சத்தில் 

2% மும் முதிர்ச்சிக்கு 

முன்னதான கடன் 

தீர்ப்பனவுக் 

கட்டணமாக 

அறவிடப்படும்.   

 

- எழுத்தாவணக் 

கட்டணங்கள் 

(இவணக்கப்பட்டுள்ள 

அட்டவவணயில் 

குறிப்பிட்டுள்ளவாறு  
 

- மதிப்பீடு மற்றும் 

சட்ட விடயக் 

- விண்ணப்பதாைர் / 

விண்ணப்பதாைர்களால் 

முவறயாக 

ஒப்பமிடப்பட்ட 

விண்ணப்பத்வத 

ஒப்பவடத்தல். 
 

- சதவவயான நிதித் 

தகவல்கள் / சம்பள 

விபைத்வதச் 

சமர்ப்பித்தல். 
 

- அடகு வவக்கவுள்ள 

கசாத்து பற்றிய 

விபைங்கவளச் 

சமர்ப்பித்தல். (சதவவ 

எனின்) 

 

- அடகு வவக்கவுள்ள 

கசாத்து பற்றிய 

மதிப்பீட்டு அறிக்வகவய 

சமர்ப்பித்தல். (சதவவ 

எனின்) 

 

- வசதிவய வழங்குமுன் 

கசாத்து மீதான 

அடகிவன 

நிவறசவற்றல். (சதவவ 

எனின்) 

 

- நிவலயான 

கசாத்து 

அடகின்சபாது ரூ 

10 மி வவையான 

கடன் (மீளச் 

கசலுத்தும் காலம் 

10 ஆண்டுகள்)  
 
 

- நிதி உாிய 

கருமத்திற்காக 

மட்டும் 

பயன்படுவவத 

உறுதிப்படுத்த 

கடன் கபறுனாின் 

விருப்பத்துடன் 

சநைடியாக 

வியாபாாிகள் / 

வழங்குனர்களுக்கு 

பணம் கசலுத்தல்.   
 

- நிர்மாண 

முன்சனற்றத்திவன 

உறுதிப்படுத்தி 

கட்டம் கட்டமாக 

வீட்டுக் கடவன 

விடுவித்தல்.  
 

- அங்கீகாைம் மூலம் 

நிர்ணயிக்கப்பட்ட 

வாறு கசாத்து 

அல்லது வணிகச் 

கசாத்திவன 

காப்புறுதி கசய்தல்.  
 

-  தவவணவய 

அறவிடுவதற்கு 

உாிய திகதியில் 

பணத்வத வவப்புச் 
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கட்டணம் (நியமக் 

கட்டணம்) 
 

- வியாபாைம் மற்றும் 

அடகு வவக்கப்பட்ட 

கசாத்து மீதான 

காப்புறுதி 

(ஏற்புவடயவாறு)   
 

- அடகுச் கசலவிவன 

குவறக்கும் ககாள்வக   
 

 

கசய்தல். 
 

- வயகதல்வல 60 

வவை  

 

முவறப்பாடுகவள முன்வவக்கும் கசயல்முவற   

வாடிக்வகயாளர்கள் பின்வரும் வழிமுவறயில் முவறப்பாடு கசய்யலாம் : 

• கிவள முகாவமயாளர்  ஊடாக  

• கதாவலசபசி இல 011-2024848 ஊடாக எமது அவழப்பு நிவலயத்வத 

கதாடர்பு ககாள்வதன் மூலம்  

• கீழுள்ள முகவாிக்கு கடிதம் ஒன்வற அனுப்பி வவப்பதன் மூலம் 

 முகாவமயாளர், அவழப்பு நிவலயம், எச்.என்.பி பினான்ஸ் பீ.எல்.சீ, இல 168, நாவல வீதி,   நுசகககாட. 

கம்பனி அளிக்கும் பதிலில் திருப்தி இல்வலகயனின், வாடிக்வகயாளர்கள் இலங்வக நிதி ஒம்புட்ஸ்மன் 

அலுவலகத்தில் தமது முவறப்பாட்வடச் கசய்யலாம். 

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

கதாவலசபசி இல: +94 11 259 5624,  கைலிகபக்ஸ் : +94 11 259 5625,  

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

 


