
Advance உடன் இணைவதற்கு இதுவவ தருைம் 

உங்கள் தனிப்பட்ட நிதித் ததவைகளுக்குப் பபொருத்தமொக ைடிைவமக்கப்பட்ட முன்னுரிவமச் 

தேவைகவை அறிந்துபகொண்டு உங்கள் அபிலொவேகவை நிவறதைற்றுங்கள். 

  

ஒன்றொக முன்தனறுதைொம். 

 

த ப ொங்பகொங் அன்ட் ஷங்கொய் பொங்கிங் தகொப்பதேஷன் லிமிட்டட் - ஸ்ரீலங்கொ என்பது 

இலங்வக மத்திய ைங்கியினொல் தமற்பொர்வை பேய்யப்படும் ஓர் உரிமம் பபற்ற ைணிக 

ைங்கியொகும். இது த ப ொங்பகொங் அன்ட் ஷங்கொய் பொங்கிங் தகொப்பதேஷள்ன் லிமிட்டட் - 

ஸ்ரீலங்கொைினொல் பைைியிடப்படுகின்றது.   

ைிதிகள் மற்றும் நிபந்தவனகளுக்கு உட்பட்டது.  

HSBC கிபறடிட் கொர்ட் ைட்டி ைதீம் ஆண்டுக்கு 30%  
 

 

Advance உடன் இணைவதற்கு இதுவவ தருைம் 

உங்கள் ைொழ்க்வகயின் அபிலொவேகள் பநருங்கிைரும்தபொது, அைற்றிற்கு ஆயத்தமொக 

இருப்பது முக்கியம். உங்கள் தனிப்பட்ட நிதித் ததவைகளுக்கு உகந்தவையொக 

ைடிைவமக்கப்பட்டுள்ை முன்னுரிவமச் தேவைகவை HSBC Advance மூலம் நீங்கள் 

அனுபைிக்கலொம். HSBC ேர்ைததே ைவலயவமப்பின் அணுகுதிறன் மற்றும் 

உறுதிப்பொட்டிலிருந்து நன்வம அவடயுங்கள்.  ைொழ்க்வகயின் ஒவ்பைொரு கட்டத்திற்கும் 

அைேியப்படும் எவ்ைிதமொன ததவைகளுக்கும் பபொருத்தமொன ைங்கித் தீர்வுகவை HSBC 

Advance ைழங்கும்.     
 

HSBC Advance மூலம் உங்கள் அபிலொவேகவை நிவறதைற்றுங்கள்.   
 

HSBC Advance உடன் இணைவது எப்படி? 

ரூ.150,000 என்ற உங்கள் மொதொந்தச் ேம்பைத்வத அனுப்பினொல் 

அல்லது 

நிவலயொன வைப்புகைில் ரூ. 1,000,000 என்ற பமொத்த உறவு மீதிவயப் தபணினொல்  

நீங்கள் HSBC Advanceஇல் இவணைதற்குத் தகுதி பபறுைரீ்கள்.  



HSBC Advance உடன் இணையுங்கள் > 

தமலும் அறிந்துபகொள்ளுங்கள்> 

 

 

ைங்கி உங்கள் ேட்வடப் வபயில்  

ஒரு HSBC Advance ைொடிக்வகயொைர் என்ற முவறயில் நீங்கள் உங்களுவடய ைங்கித் 

ததவைகவை எந்த தநேமும் உங்கள் வகயருகில் வைத்திருப்பரீ்கள். நீங்கள் உலகின் எந்தப் 

பகுதியில் இருந்தொலும் பொதுகொப்பொன ஒன்வலன் மற்றும் பதொவலதபேி ைங்கிச் தேவை 

ஊடொக உங்கள் நிதி அலுைல்கவைக் கட்டுப்பொட்டிற்குள் வைத்திருக்க முடியும்.    
 

 

ஒன்ணைன் வங்கிச் வேணவ  

கிபறடிட் கொர்ட் பகொடுப்பனவுகள், மூன்றொம் தேப்பு பபொது ைேதிப் பயன்பொட்டுக் கட்டணக் 

பகொடுப்பனவுகள் மற்றும் ஏவனய ைங்கி ரூபொய் பரிமொற்றங்கள் தபொன்ற கணக்குப் 

பரிமொற்ற ைேதிகவை ைழங்கும் இவணயத்தை ைங்கிச் தேவை மற்றும் பதொவலதபேி 

ைங்கிச் தேவைவய நீங்கள் கட்டணமின்றிப் பயன்படுத்த முடியும்.  
 

 

அணுகல் மற்றும் வேதி  

நொபடங்குமுள்ை 4,000 க்கு தமற்பட்ட ATMகைிலும் உலபகங்குமுள்ை HSBC ATMகைிலும் 

கட்டணமின்றிப் பணத்வத மீைப்பபற முடியும்.   
 

 

ேர்வவதே வேணவகள் 

முன்னுரிவமயொன கட்டணங்கைில் ேர்ைததே கணக்கு ஆேம்பச் தேவை, குதைொபல் ைியூ 

மற்றும் குதைொபல் பரிமொற்றச் தேவைகள் என்பைற்வறப் பபற்றுக்பகொள்ைலொம்.  
 

முன்னுரிணமயான வதீங்கள்  

உள்நொட்டு நொணய நிவலயொன வைப்புகளுக்கு அடிமட்ட ைதீத்வத ைிட 0.25% கூடுதலொன 

முன்னுரிவம ைட்டி ைதீங்கவை அனுபைியுங்கள்.  



உங்கள் வாழ்க்ணக முணைக்குப் பபாருத்தமான ஒரு கிபைடிட் கார்ட்  

HSBC Rewards அல்லது Cashback கிபறடிட் கொர்ட் ஒன்வறத் பதரிவுபேய்ய உங்கள் HSBC 

Advance அங்கத்துைம் உங்களுக்கு இடமைிக்கும். கிபறடிட் கொர்ட் தேர்வுக் கட்டணமும் 

ைொழ்நொள் முழுைதற்குமொன ைருடொந்தக் கட்டணங்களும் தள்ளுபடி பேய்யப்படும். உங்கள் 

ைொழ்க்வக முவறக்குப் பபொருத்தமொன கிபறடிட் கொர்ட்வட பதரிவுபேய்து, ஆண்டு 

முழுைதும் தேமிப்புகள் மற்றும் அனுகூலங்கவை அனுபைிக்கும் ைொய்ப்வபப் பபறுங்கள்.. 
 

 

இைகுவான கடன் வேதி 

உங்கள் அபிலொவேகள் எப்தபொதும் நிவறதைற்றத்தக்கதொக இருக்கும் பபொருட்டு, உங்கள் 

ததவைகளுக்பகன ைிதேடமொக ைடிைவமக்கப்பட்ட கடன் மற்றும் தமலதிகப் பற்று 

ைேதிகவை முன்னுரிவமயொன பேயற்படுத்தல் கொலம் மற்றும் ேலுவக ைட்டி ைதீங்களுடன் ; 

பபற்றுக்பகொள்ளுங்கள்.   
 

தனிப்பட்ட பிரத்திவயக சுழற்ேிக் கடன் (PERC) 

ஒரு HSBC Advance ைொடிக்வகயொைர் என்ற முவறயில், நீங்கள் உங்களுவடய மொதொந்தச் 

ேம்பைத்தின் 4X மடங்கு ைவேயொன பதொவகவய தமலதிகப் பற்றொகப் பபற்றுக்பகொள்ை 

முடியும் என்பதொல், நீங்கள் எப்தபொதும் எதற்கும் ஆயத்தமொக இருக்கலொம்.  

 உங்கள் ேம்பைத்தின் 4X மடங்கு ைவேயொன பதொவகவய பநகிழ்வு நிதியொகப் பபற 

முடியும். அதில் நீங்கள் பயன்படுத்திய பதொவகவய மட்டுதம நீங்கள் மீள்ைிக்க 

தைண்டும்.    

 ATM மீைப்பபறுதல் ;கள், ஒன்வலன் ைங்கிச் தேவை மற்றும் பதொவலதபேி ைங்கிச் 

தேவை மூலம் உங்கள் நிதி இருப்வப இலகுைொக அணுகலொம்.   

 கணக்வக ஆேம்பித்த ஒரு மொதத்திற்குள் உங்கள் நிதிவய அணுக முடியும்.  

 குவறந்தபட்ே மீைைிப்பு உங்கள் நிலுவை மீதியில் 5% ஆகைிருக்கும்.  

 

 

 

 



Lifestyle கடன்கள் 

HSBC Advance ைழங்கும் Lifestyle கடன்கைின் உதைியுடன் ஒவ்பைொரு புதிய 

முயற்ேிவயயும் ஆேம்பியுங்கள்.    
 

ஓர் அைேே ததவையொக இருந்தொலும் ஒரு முதலீடொக இருந்தொலும், நீ ;ங்கள் HSBC Advance 

ஊடொக உங்களுவடய ைிருப்பத்ததர்வுகவை எப்தபொது தைண்டுமொனொலும் பயன்படுத்தலொம். 
 

- ரூ. 7.5 மில்லியன் ைவேயொன நிதிவயப் பபற முடியும்.  

- ைிதேட ைட்டி ைதீங்கள். உங்கள் ைிருப்பப்படி மிதப்பு ைட்டி ைதீத்வத அல்லது  

நிவலயொன ைட்டி ைதீத்வதத் பதரிவு பேய்யலொம். 50% ைவேயொன பேயற்படுத்தல் 

கட்டணத் தள்ளுபடியும் உண்டு.  

- குவறந்துபேல்லும் மீதி, ேமமொன மீதி ஆகிய முவறகைில் ஒன்வறத் பதரிவுபேய்ய 

ைொய்ப்பைிக்கப்படும்.  

- உங்கள் ஏவனய ைங்கி ைேதிகள் (குத்தவக, தனிப்பட்ட கடன் மற்றும் கொர் கடன் 

ைேதிகள்) பதொடர்பில் மீள்நிதியிடுைதற்கும் ைொய்ப்பைிக்கப்படும்.  

- ஆேம்பக் பகொடுப்பனவுகள் அல்லது தனிப்பட்ட பிவணயொைிகள் ததவையில்வல.  
 

 

HSBC Advance 


