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1. முகவுதை 

1.1 கிறெடிட் கார்ட் வழங்கும் அங்கத்துவ வங்கிகளினால் / நிறுவனங்களினால் (இனிமேல் 

“வழங்குநர்” என்று குெிப்பிடப்படும்) ேற்றும் / அல்லது அவற்ெின் துணையாளிகளினால் 

ஏற்றுக்றகாள்ளப்படுவதற்றகன இலங்ணக ேத்திய வங்கியினால் றவளியிடப்பட்ட 

கிறெடிட் கார்ட் றெயற்பாடுகளுக்கான வழிகாட்டுதல்கள் இல. 01/2010 இன் 

ஏற்பாடுகளுக்கு அணேயத் தயாரிக்கப்பட்ட கட்டாய நடத்ணத விதிமுணெக் மகாணவமய 

இதுவாகும் (இனிமேல் “விதிமுணெக் மகாணவ” என்று குெிப்பிடப்படும்). தனித்தனி 

வாடிக்ணகயாளர்களுடனான றதாடர்புகளில் இது ஒரு மெணவ நியே அளவுமகாலாக 

அணேயும். கிறெடிட் கார்ட்கள் ேற்றும் ஏணனய கார்ட் வெதிகணள வழங்கும்மபாது 

வழங்குநர்கள் றபாறுப்மபற்க மவண்டிய கடப்பாடுகணள இந்த விதிமுணெக் மகாணவ 

விபரிக்கின்ெது. வழங்குநர்களின் ஊழியர்கள் எவ்வாறு வாடிக்ணகயாளர்களுடன் 

றதாடர்புறகாள்ள மவண்டுறேனவும் இந்த விதிமுணெக் மகாணவ வழிகாட்டும். 

கிறெடிட் கார்ட் பாவணனயாளர்கள் தேது உரிணேகள் பற்ெியும்; தேது நலன்கணளப் 

பாதுகாப்பதற்குச் றெய்ய மவண்டிய காரியங்கள் பற்ெியும் புரிந்துறகாள்ள இந்த 

விதிமுணெக் மகாணவ உதவுறேன எதிர்பார்க்கப்படுகின்ெது. இந்த விதிமுணெக் 

மகாணவணய ஏற்றுக்றகாள்ளும் வழங்குநர்கள், அதணனத் தத்தேது வணலத்தளங்களில் 

இடுணக றெய்வதுடன் வாடிக்ணகயாளர்கள் மகாரும் பட்ெத்தில் அதன் பிரதிகணள 

அவர்களுக்கு வழங்கவும் மவண்டும்.  

 

இந்ை விைிமுதெக் ககாதவ பற்ெி… 

 

1.2 இது ஒரு கட்டாய ஆவைம் என்பதால், வாடிக்ணகயாளர்களின் நன்ணேக்காக உயர்ந்த 

றெயற்பாட்டு நியேங்கணள எய்தும் றபாருட்டு மபாட்டிணய ஊக்குவிப்பதுடன் ெந்ணதச் 

ெக்திகணளயும் தூண்டுகின்ெது. இந்த விதிமுணெக் மகாணவயில் “நாம் / எேது” என்பது 

வழங்குநணரக் குெிக்கும். விதிமுணெக் மகாணவயின் நியேங்கள், பிரிவு 2இல் 

விபரிக்கப்பட்டுள்ள முக்கிய உறுதிறோழிகளினால் ஆட்ெி றெய்யப்படுகின்ென. 

மவறுவிதோகக் குெிப்பிடப்பட்டிருந்தாலன்ெி, இந்த விதிமுணெக் மகாணவயின் ெகல 

பகுதிகளும் ெகல கிறெடிட் கார்ட் வெதிகள் ேற்றும் மெணவகளுக்கும் றபாருந்தும். 

அந்த வெதிகள் ேற்றும் மெணவகள் கருேபடீத்தில் வழங்கப்படுபணவயாக அல்லது 

றதாணலமபெி, இணையத்தளம் ேற்றும் / அல்லது மவமெதும் முணெயில் 

வழங்கப்படுபணவயாக இருக்கலாம். 
 



இந்த விதிமுணெக் மகாணவயில் குெிப்பிடப்பட்டுள்ள வாக்குறுதிகள், வழணேயான வியாபாரச் 

சூழலில் ஏற்புணடயனவாக இருக்கும். எதிர்பாராத ேற்றும் ெக்திக்கு அப்பாற்பட்ட நிணலணே 

ஏற்படும் பட்ெத்தில், இந்த விதிமுணெக் மகாணவயின் கீழான உறுதிறோழிகணள எம்ோல் 

நிணெமவற்ெ முடியாதிருக்கும் என்பது றதளிவாகப் புரிந்துறகாள்ளப்பட மவண்டும்.   

 

2. முக்கிய உறுைிற ாழிகள்  

நாம் பின்வருவனவற்ெிற்கு எம்ணே அர்ப்பைித்துள்மளாம்:   

2.1 நாம் எேது ெகல றதாடர்புகளிலும் பின்வரும் வழிகள் மூலம் மநர்ணேயாகவும் 

நியாயோகவும் றெயற்படுமவாம்:  

a) நாம் வழங்கும் வெதிகள் ேற்றும் மெணவகளுக்காகவும் எேது ஊழியர்கள் / 

முகவர்கள் பின்பற்றும்  

b) நணடமுணெகள் ேற்றும் றெயன்முணெகளிலும் இந்த விதிமுணெக் 

மகாணவயின் நியேங்கணள அனுெரித்தல்.  

c) எேது திட்டங்கள் ேற்றும் மெணவகள் ஏற்புணடய ெட்டங்கள், பிரோைங்கள், 

வழிகாட்டுதல்கள் பைிப்புணரகள்  

d) ேற்றும் சுற்ெெிக்ணககளுக்கு இைங்கிறயாழுகுவணத உறுதிப்படுத்துதல்.  

e) வாடிக்ணகயாளர்களுடனான எேது றதாடர்புகள் மநர்ணே ேற்றும் 

றவளிப்பணடத்தன்ணேயின் றநெிமுணெகளில்  

f) தங்கிருப்பணத உறுதிப்படுத்துதல்.  

g) ெட்டபூர்வோன ேற்றும் றநெிமுணெயான வாடிக்ணகயாளர் றெயன்முணெகளில் 

ஈடுபடுதல்.  

 

 

2.2 பின்வரும் தகவல்கணள எளிணேயான முணெயில் வாடிக்ணகயாளர்களுக்கு 

வழங்குவதன் மூலம் எேது கிறெடிட் கார்ட் திட்டங்கள் ேற்றும் மெணவகள் 

றெயற்படுகின்ென என்பணத அவர்கள் புரிந்துறகாள்ள உதவுங்கள்:  

 

a) வாடிக்ணகயாளருக்குக் கிணடக்கும் அனுகூலங்கள் எணவ  

b) வாடிக்ணகயாளர்கள் இந்த அனுகூலங்கணள எவ்வாறு றபற்றுக்றகாள்ள 

முடியும்  

c) றெலவுகள், கட்டைங்கள் ேற்றும் அெவடீுகள் எணவ.   

d) வாடிக்ணகயாளர்கள் தேது விொரணைகள் றதாடர்பில் யாணர / எங்கு 

றதாடர்புறகாள்ள முடியும்.  



2.3 வாடிக்ணகயாளரின் மகள்விகள் ேற்றும் முணெப்பாடுகளுக்கு பின்வரும் வழிகளில் 

விணரவாகவும் பயன்நிணெவுள்ளதாகவும் பதிலளியுங்கள்.   

a) அவர்களின் மகள்விகணள முன்றெலுத்துவதற்கான வழிமுணெணய வழங்குதல்.  

b) றபாறுணேயாக அவர்களுக்குச் றெவிேடுத்தல்.  

c) முணெப்பாடு / மகள்வி ெேர்ப்பிக்கப்பட்ட 10 மவணல நாட்களுக்குள் 

வாடிக்ணகயாளர்களுக்கான பதில்கணள வழங்குதல். 

d) எேது பதில் திருப்தி அளிக்காவிட்டால், முணெப்பாட்ணட அடுத்த கட்டத்திற்கு 

முன்றனடுப்பது எப்படிறயன வாடிக்ணகயாளர்களுக்குச் றொல்லிக்றகாடுத்தல்.  

 

 

2.4 இந்த வழிமுணெக் மகாணவணய எேது றபாது வணலத்தளத்தில் பிரசுரிப்பதன் மூலமும் 

வாடிக்ணகயாளர்கள் மகட்டுப் றபெக்கூடியதாக அதன் பிரதிகணள ஆங்கிலம், ெிங்களம் 

ேற்றும் தேிழ் றோழிகளில் அவர்களுக்கு கிணடக்கச் றெய்வதன் மூலமும் 

வழிமுணெக் மகாணவணய விளம்பரப்படுத்தவும்.   

 

3. ைகவல்கள் (ை து கைதவகளுக்கு உகந்ை ைிட்டங்கள்  ற்றும் 

கெதவகதளத் றைரிவுறெய்ய வாடிக்தகயாளர்களுக்கு 

உைவும் வதகயில்)  

3.1 கிறெடிட் கார்ட் ஒன்ணெ வழங்குவதற்கு முன் நாம்,   

 

a) எேது கிறெடிட் கார்ட்டின் பின்வருவன உள்ளடங்கலான முக்கிய 

ெிெப்பம்ெங்கணள விளக்கும் தகவல்கணள வழங்குமவாம்:   

- ஏற்புணடய விதிகள் ேற்றும் நிபந்தணனகள்;   

- ஏற்புணடய கட்டைங்கள் ேற்றும் வட்டி வதீங்கள்;   

- றெலுத்த மவண்டிய குணெந்தபட்ெ றதாணக ேற்றும் வட்டியின் 

கைிப்படீ்டு முணெ;   

- வட்டி அெவடீுகள் ேற்றும் தண்ட அெவடீுகணளத் தவிர்க்கும் 

அல்லது குணெக்கும் வழி;   

- விணலப்பட்டியலிடல் ேற்றும் றகாடுப்பனவு நணடமுணெகள்;   

- புதுப்பித்தல் ேற்றும் முடிவுறுத்தல் நணடமுணெகள்; ேற்றும்  

- கார்ட்ணட றெயற்படுத்துவதற்குத் மதணவப்படக்கூடிய மவமெதும் 

முக்கிய தகவல்கள். 



b) கிறெடிட் கார்ட் ஒன்ணெ வழங்க எேக்கு இடேளிக்கும் றபாருட்டு, 

வாடிக்ணகயாளரிடேிருந்து மதணவப்படும் குணெந்தபட்ெ தகவல்கள் / 

ஆவைங்கள் எணவறயன்பணத வாடிக்ணகயாளர் அெியச்றெய்மவாம். 

இத்தணகய ஆவைங்களுள் வாடிக்ணகயாளரின் ஆளணடயாளம், 

முகவரி, றதாழில் முதலியணவ றதாடர்பான ஆவைங்களும் ெட்ட 

ேற்றும் ஒழுங்குபடுத்தல் மதணவப்படுத்தல்களுக்கு 

இைங்கிறயாழுகுவதற்காக ெட்டபூர்வ அதிகார அணேப்புகளினால் 

குெித்துணரக்கப்படக்கூடிய மவமெதும் ஆவைங்களும் உட்படும்.   

c) றதாணலமபெியில் றதாடர்புறகாள்வதன் மூலம் ேற்றும் / அல்லது, 

அவெியறேனக் கருதப்படின், இந்த மநாக்கத்திற்காக எம்ோல் 

நியேிக்கப்பட்ட முகவர்கணள மநரில் அனுப்பிணவப்பதன் மூலமும் 

வாடிக்ணகயாளர் தனது கிறெடிட் கார்ட் விண்ைப்பத்தில் வழங்கிய 

விபரங்கணள ஊர்ஜிதம் றெய்மவாம். 
 

3.2 வாடிக்ணகயாளர்கள் ஏமதனுறோரு திட்டத்திற்காகஃமெணவக்காக 

விண்ைப்பிக்கும்மபாது, நாம் இலக்குக் குெித்துள்ள பதிலளிக்கும் மநரங்கள் 

பற்ெி நாம் அவர்களுக்கு அெிவிப்மபாம்.   

3.3 முதலாவது கிறெடிட் கார்ட்ணட வழங்கும்மபாது, விதிகள் ேற்றும் 

நிபந்தணனகள், ஏற்புணடய வட்டி ேற்றும் அெவடீுகள், கிறெடிட் கார்ட் 

றதாணலந்துமபாகும் /துஷ்பிரமயாகம் றெய்யப்படும் பட்ெத்தில் 

வாடிக்ணகயாளரின் உரிணேகள் ேற்றும் றபாறுப்புகள் என்பவற்ணெயும் 

கிறெடிட் கார்ட்டின் பாவணன றதாடர்பில் றபாருத்தோன மவறு 

தகவல்கணளயும் எடுத்துக்கூறும் ஒரு மெணவ வழிகாட்டிணய / அங்கத்தவர் 

ணகந்நூணல நாம் வழங்குமவாம்.   

3.4 வாடிக்ணகயாளர்களுக்குத் மதணவ ஏற்படும் மநரங்களில் அவர்கள் எம்முடன் 

றதாடர்புறகாள்வதற்கு வெதியாக றதாணலமபெி இலக்கங்கள், தபால் முகவரி, 

வணலத்தளம் / ேின்னஞ்ெல் முகவரி மபான்ெ எேது றதாடர்பு விபரங்கணள 

நாம் வழங்குமவாம்.   

3.5 ோதாந்த விபரக்கூற்றுகளுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பதற்காக ெகல றகாடுப்பனவுப் 

பற்றுச்ெீட்டுகணளயும் மெகரிக்கும்படி நாம் வாடிக்ணகயாளர்களுக்கு 

ஆமலாெணன வழங்குமவாம். கிறெடிட் கார்ட் விபரக்கூற்ெில் காைப்படும் ஒரு 

றகாடுக்கல் வாங்கணல வாடிக்ணகயாளரினால் அணடயாளம் காை 

முடியாவிட்டால். அவர் மகாரும் பட்ெத்தில், நாம் மேலதிக விபரங்கணள 



வழங்குமவாம். ெில ெந்தர்ப்பங்களில், ஒரு றகாடுக்கல் வாங்கல் 

வாடிக்ணகயாளரினால் அதிகாரேளிக்கப்படவில்ணல என்பணத நிரூபிப்பதற்கு 

ஊர்ஜிதப்படுத்தணல அல்லது ொன்ணெ வழங்கும்படி நாம் வாடிக்ணகயாளணரக் 

மகட்க மநரிடலாம்.  

 

4. விைிப்பனவுகள் (வட்டி / கட்டணங்கள் / அெவடீுகள்)   

4.1 நாம் பின்வரும் முணெகளில் எேது கட்டைங்கள் ேற்றும் அெவடீுகள் (வட்டி 

வதீங்களும் உட்படும்) றதாடர்பான அட்டவணைணய வழங்குமவாம்:  

 

a) விண்ைப்பப் படிவத்துடன்,  

b) மெணவ வழிகாட்டியில் / அங்கத்தவர் ணகந்நூலில்,   

c) வாடிக்ணகயாளர் மெணவ இலக்கங்களினூடாக வாடிக்ணகயாளர் 

அணழக்கும்மபாது,  

d) எேது வணலத்தளத்தில், அல்லது  

e) எேது குெித்றதாதுக்கப்பட்ட அலுவலர்கள் ஊடாக.   

 

4.2 வாடிக்ணகயாளர் மகாரும் பட்ெத்தில், கிறெடிட் கார்ட் விபரக்கூற்ெிலும் 

வணலத்தளத்தில் கிணடக்கும் பிரசுரத்திலும் றதரிவிக்கப்பட்டுள்ள 

தகவல்களுக்கு மேலதிகோக, வாடிக்ணகயாளரின் கைக்கிற்கு வட்டி ேற்றும்/ 

அல்லது அெவடீுகள் எவ்வாறு பிரமயாகிக்கப்படுகின்ென என்பணத நாம் 

உதாரைங்களுடன் றதளிவாக விளக்கிக்கூறுமவாம்.  

  

4.3 எ து விைிப்பனவுகளில்  ாற்ெங்கள்  

நாம் எேது கிறெடிட் கார்ட் திட்டங்கள் றதாடர்பான விதிப்பனவுகணள (வட்டி 

வதீம் ேற்றும்ஃஅல்லது ஏணனய கட்டைங்கள்ஃஅெவடீுகள்) ோற்றும்மபாது, 

அத்தணகய ோற்ெங்கள் அமுல்றெய்யப்படுவதற்குக் குணெந்தபட்ெம் 10 நாட்கள் 

முன்னர் வாடிக்ணகயாளருக்கு அெிவிக்கப்பட மவண்டும் என்பதற்காக, எேது 

றதாணலமபெிச் றெய்திகள், வணலத்தளம் ேற்றும் கிறெடிட் கார்ட் விபரக்கூற்று 

ஊடாக நாம் அத் தகவல்கணள இற்ணெப்படுத்துமவாம்..  

 

 

 



5. விற்பதன  ற்றும் ெந்தைப்படுத்ைல் றநெிமுதெகள்  

5.1 றவளிக்கள ஆளணியினர் 

a) எேது விற்பணனப் பிரதிநிதிகள் கார்ட் திட்டங்கணளவ விற்பணன 

றெய்வதற்காக வாடிக்ணகயாளர்கணளயும் ொத்தியோன 

வாடிக்ணகயாளர்கணளயும் அணுகும்மபாது தாம் யார் என்பணத 

அணடயாளப்படுத்திக்றகாள்வார்கள்.  

b) எேது பிரதிநிதி ஏமதனும் முணெயற்ெ நடத்ணதயில் ஈடுபட்டார் என்று 

வாடிக்ணகயாளர்களிடேிருந்து ஏமதனும் முணெப்பாடு 

கிணடக்கப்றபற்ொல், நாம் அந்த முணெப்பாடு றதாடர்பில் றபாருத்தோன 

பரிகார நடவடிக்ணககணள எடுப்மபாம். 
 

 

5.2  றடலி ார்க்கட்டிங்  

a) எேது றடலிோர்க்கட்டிங் அலுவலர்கள் / முகவர்கள் எேது கிறெடிட் 

கார்ட் திட்டம் எணதமயனும் விற்பதற்காக அல்லது ஏமதனும் குறுக்கு 

விற்பணன வழங்கல் றதாடர்பில் வாடிக்ணகயாளர்களுடன் 

றதாணலமபெியில்  றதாடர்புறகாண்டால், அவ்வாறு அணழப்பவர் 

தன்ணன அணடயாளப்படுத்துவதுடன் எேது ொர்பில் அணழப்பதாக 

வாடிக்ணகயாளருக்குத் றதரிவிக்கவும் மவண்டும்.   

b) றதாணலமபெி அணழப்பு வாடிக்ணகயாளருக்கு அறெௌகரியத்ணத 

உண்டுபண்ைாது என்று எதிர்பார்க்கப்படும் மவணளயிமலமய அவருடன் 

றதாடர்புறகாள்வது உறுதிறெய்யப்படும். றபாதுவாக, மு.ப. 900 ேைிக்கும் 

பி.ப. 7.00 ேைிக்கும் இணடமய.   

c) வாடிக்ணகயாளர் எழுத்தில் அல்லது வாய்மூலம் அதிகாரேளித்தால் 

ோத்திரமே, குெித்துணரக்கப்பட்ட காலத்திற்கு முன்னர் அல்லது பின்னா 

அணழப்புகள் எடுக்கப்படலாம்.  

 

 

5.3 றடலி ார்க்கட்டிங் நன்றநெிகள் 

எேது றடலிோர்க்கட்டிங் அலுவலர்கள் பின்வரும் ஏற்றுக்றகாள்ளத்தக்க 

றதாணலத்றதாடர்பு நன்றநெிகணளப் பின்பற்றுவார்கள்: 
  

 

 



5.3.1 அதழப்புக்கு முன்  

வங்கியினால் அனுேதிக்கப்பட்ட பட்டியல்களில் உள்ளவர்கள் அல்லது 

வங்கியினால் நியேிக்கப்பட்ட மநரடி   விற்பணன முகவர்களுக்கு 

ேட்டுமே அணழப்பு எடுக்கப்படும்.  

  

5.3.2 அதழப்பு ஒன்ெின்கபாது, 

a) உங்கணளயும் எேது வங்கிணயயும் அணடயாளப்படுத்துவமதாடு, 

அணழப்பிற்கான காரைத்ணதயும் கூறுங்கள்.   

b) அணழப்ணபத் றதாடர்வதற்கு அனுேதி மகளுங்கள். அனுேதி 

ேறுக்கப்பட்டால் ேன்னிப்புக் மகட்டுவிட்டு ேரியாணதயாக 

அணழப்ணபத் துண்டியுங்கள்.  

c) அணழப்பு ஒரு றோணபல் றதாணலமபெிக்குச் றெய்யப்பட்டதாக 

இருந்தால், நிணலயான றதாணலமபெி இலக்கத்திற்கு ேீண்டும் 

அணழப்ணப எடுக்க எப்மபாதும் இைக்கம் றதரிவியுங்கள்.  

d) இயலுோன அளவுக்கு, வாடிக்ணகயாளருக்கு ேிகவும் 

றெௌகரியோன றோழியில் மபசுங்கள்.  

e) உணரயாடணல வியாபார விடயங்களுக்கு ோத்திரம் 

ேட்டுப்படுத்திக்றகாள்ளுங்கள். ஒருமபாதும் இணடயடீு றெய்ய 

அல்லது விவாதிக்க மவண்டாம்.  

f) வாடிக்ணகயாளர் எேது திட்டறோன்ணெ வாங்குவதற்கு 

உத்மதெித்தால், “அதிமுக்கிய விதிகள் ேற்றும் நிபந்தணனகள்” 

பற்ெிய புரிந்துைர்வு அவருக்கு இருக்கின்ெதா என்பணதச் 

மொதியுங்கள்.  

g) வாடிக்ணகயாளர் மகட்கும் பட்ெத்தில் றதாணலமபெி இலக்கங்கள், 

மேற்பார்ணவயாளரின் றபயர் அல்லது எேது வங்கியின் 

றதாடர்பு விபரங்கணள வழங்குங்கள்.   

h) வாடிக்ணகயாளர் ஒதுக்கிய மநரத்திற்காக அவருக்கு நன்ெி 

கூறுங்கள். 
 

5.3.3 அதழப்புக்குப் பின்  

a) வழங்கலில் வாடிக்ணகயாளர் அக்கணெ காட்டாவிட்டால், அடுத்த 

6 ோதங்களுக்கு அமத வழங்கல் றதாடர்பில் அவணர 

அணழப்பதற்கு நாம் முயற்ெி றெய்ய ோட்மடாம்.  



b) ஏற்கனமவ விற்கப்பட்ட திட்டங்கள் றதாடர்பில் ஒரு 

வாடிக்ணகயாளர் அணழப்பு எடுக்கும் பட்ெத்தில், அவரது 

விொரணைகளுக்குப் பதிலளிக்கும் முகோக ஏற்புணடய 

திணைக்களத்திற்குஃபிரிவுக்கு நாம் அந்த வாடிக்ணகயாளணர 

றநெிப்படுத்துமவாம்.   

 

5.4 வாடிக்தகயாளர் ைகவல்களின் இைகெியத்ைன்த   

வாடிக்ணகயாளரின் தனியுரிணேக்கு விற்பணனப் பிரதிநிதிகள் எப்மபாதும் 

ேதிப்புக் றகாடுப்பார்கள். றபாதுவாக, வாடிக்ணகயாளரின் அக்கணெகள் 

அவருடனும், வாடிக்ணகயாளர் எழுத்தில், ேின்னஞ்ெல் ஊடாக, ஒலிப்பதிவு 

றெய்யப்பட்ட றதாணலமபெிச் றெய்தி மூலம் ேற்றும் ஃறபக்ஸ்; அல்லது SMS 

மூலம் அதிகாரேளிக்கும் பட்ெத்தில் அவரது கைக்காளர் / றெயலாளர் / 

வாழ்க்ணகத் துணைவர் மபான்ெ மவறொரு நபர் அல்லது குடும்ப 

உறுப்பினருடனும் ோத்திரமே கலந்துணரயாடப்படலாம். 
 

 

5.5 பயிற்ெி 

விற்பணனப் பிரதிநிதிகள் தேது பைிகணளச் ெிெப்பாகச் றெய்வதற்காக 

அவர்களுக்கு அவெியோன பயிற்ெியும் வழிகாட்டுதலும் வழங்கப்படும்.  

 

6. கிறெடிட் கார்ட் / PIN வழங்கப்படுைல் 

6.1 வழணேயாக,  நாம் வாடிக்ணகயாளரின் கிறெடிட் கார்ட்ணட அவரால் 

குெிப்பிடப்பட்ட தபால் முகவரிக்கு அனுப்படீ்டுச் மெணவ (courier) / பதிவுத் தபால் 

மூலம் அனுப்புமவாம். அவ்வாெில்லாவிட்டால், வாடிக்ணகயாளரின் குெிப்பான 

அெிவுறுத்தலின் பிரகாரம் மவறொரு முகவரிக்கு அவரது கிறெடிட் கார்ட்ணட 

அனுப்புமவாம்.  

6.2 வாடிக்ணகயாளருக்குக் கிணடக்கும் கிறெடிட் கார்ட் 

றெயற்படுத்தப்படவில்ணலறயன்ொல், வங்கியினால் குெித்துணரக்கப்பட்ட 

முணெயில் அவர் அதணனச் றெயற்படுத்திக்றகாள்ளலாம்.  

6.3 PIN (தனிப்பட்ட அணடயாள இலக்கம்) ஒதுக்கப்படும் மவணளயில் அது 

வாடிக்ணகயாளருக்கு மவொக அனுப்பிணவக்கப்படும்.   

 



7. கணக்குச் றெயற்பாடுகள்  ற்றும் கிறெடிட் கார்ட் 

விபைக்கூற்றுகள்   

7.1 கிறெடிட் கார்ட் கைக்ணக முகாணேத்துவம் றெய்வதற்கும் கிறெடிட் கார்ட்ணட 

பயன்படுத்தி மேற்றகாள்ளப்பட்ட றகாள்வனவுகளின் / பைப் றபறுதல்களின் 

விபரங்கணளச் மொதிக்கவும் வாடிக்ணகயாளருக்கு உதவும் முகோக, கிறெடிட் 

கார்ட் றகாடுக்கல் வாங்கல்கணள தபால் அல்லது இணையத்தள வங்கிச் 

மெணவ மூலம் றபற்றுக்றகாள்வதற்கான வெதிணய நாம் வழங்குகின்மொம். 

கிறெடிட் கார்ட் விபரக்கூற்று ஒவ்றவாரு ோதமும் முன்கூட்டித் 

தீர்ோனிக்கப்பட்ட ஒரு திகதியில் உருவாக்கப்படும். அத் திகதி எதுறவள 

வாடிக்ணகயாளருக்கு அெிவிக்கப்படும்.  

7.2 கிறெடிட் கார்ட் விபரக்கூற்று கிணடக்காத பட்ெத்தில், வாடிக்ணகயாளர் அது 

பற்ெி எேக்கு அெிவித்து விபரக்கூற்ெின் பிரதிறயான்ணெப் றபற்றுக்றகாள்ள 

மவண்டும். வாடிக்ணகயாளர் உரிய மவணளயில் றகாடுப்பனணவச் றெய்வதற்கு 

இடேளிக்கும் வணகயில் விபரக்கூற்ெின் பிரதி 10 கலண்டர் நாட்களுக்குள் 

அனுப்பிணவக்கப்படும்.  

7.3 காலத்திற்குக் காலம் நாம் அெிமுகம் றெய்யக்கூடிய ஏமதனும் புதிய 

மெணவகள் ேற்றும் றபறுேதி மெர்ப்புகள் பற்ெி நாம் வாடிக்ணகயாளர்களுக்கு 

அெிவிப்பதுடன், அவற்ணெ ஏற்றுக்றகாள்ளும் / நிராகரிக்கும் 

விருப்பத்மதர்ணவயும் அவர்களுக்கு வழங்குமவாம். அத்தணகய புதிய 

மெணவகளுக்கு ஏற்புணடய கட்டைங்கள் / அெவடீுகள் பற்ெி நாம் 

முன்கூட்டிமய குெிப்பிடுமவாம்.  

7.4 வாடிக்ணகயாளரின் கார்ட் கைக்கில் ணவப்புச் றெய்யப்படும் 

காமொணலறயான்று திருப்பப்படும் பட்ெத்தில், பைம் றெலுத்தப்படாத 

அத்தணகய காமொணல கிணடக்கப்றபற்ெ 7 நாட்களுக்குள் அத்தணகய திருப்பல் 

பற்ெி நாம் வாடிக்ணகயாளருக்கு அனுப்புமவாம்.  

7.5 எம்ோல் குெித்துணரக்கப்பட்ட ஒரு காலப்பகுதிக்குள், றகாடுப்பனவு 

றெலுத்தப்பட மவண்டிய திகதிக்கு முன்மப ணவப்புச் றெய்யப்பட்டு, எேது 

தவறுகள் / தாேதங்கள் காரைோக வருேதித் திகதிக்குப் பின்னர் மதறும் 

காமொணலகள் றதாடர்பில் நாம் வாடிக்ணகயாளணர அநாவெியோகத் தண்டிக்க 

ோட்மடாம்.   

7.6 வாடிக்ணகயாளரின் கைக்கு றதாடர்பிலான ஏமதனும் உத்மதெ தரமுயர்வு 

ேற்றும் / அல்லது உச்ெவரம்பு அதிகரிப்பு பற்ெி நாம் வாடிக்ணகயாளருக்கு 



அெிவிப்மபாம். ஒரு குெிப்பிட்ட கால எல்ணலக்குள் அத்தணகய உத்மதெ 

தரமுயர்ணவ ேற்றும் / அல்லது உச்ெவரம்பு அதிகரிப்ணப ஏற்றுக்றகாள்ளும் 

அல்லது நிராகரிக்கும் விருப்பத்மதர்வு வாடிக்ணகயாளருக்கு வழங்கப்படும். 

வாடிக்ணகயாளர்கள் அத்தணகய அெிவித்தல்கணளக் கவனோக வாெித்து, 

அதற்மகற்ப பதில் நடவடிக்ணக எடுப்பார்கறளன நாம் எதிர்பார்க்கின்மொம்.  

7.7 வாடிக்ணகயாளரின் கிறெடிட் கார்ட்ணட துஷ்பிரமயாகத்திலிருந்து 

பாதுகாப்பதற்கு என்ன றெய்ய மவண்டும் என்பது குெித்து நாம் 

வாடிக்ணகயாளருக்கு ஆமலாெணன வழங்குமவாம்.   

7.8 வாடிக்ணகயாளரின் கிறெடிட் கார்ட் றதாணலயும் அல்லது திருடப்படும் 

பட்ெத்தில் அல்லது வாடிக்ணகயாளரின் PIN அல்லது மவமெதும் பாதுகாப்புத் 

தகவல் ஒரு மூன்ொம் தரப்புக்குத் றதரியவரும் பட்ெத்தில், வாடிக்ணகயாளர் 

அது பற்ெி எேக்கு அெிவித்தவுடன், வாடிக்ணகயாளரின் கார்ட்ணட றெயலிழக்கச் 

றெய்வதற்கு நாம் உடனடி நடவடிக்ணக எடுப்மபாம். கார்ட் ணவத்திருப்பவர் 

ஒப்பந்தத்தின் விதிகள் ேற்றும் நிபந்தணனகளுக்கு அணேவாகவும் நடவடிக்ணக 

எடுக்கப்படும்.   

 

8. கணக்கு விபைங்களின் இைகெியத்ைன்த   

8.1 வாடிக்ணகயாளரின் தனிப்பட்ட தகவல்கணள (அவர் எேது வாடிக்ணகயாளர் 

என்ெ நிணலயிலிருந்து விலகிய பின்பும்) அந்தரங்கத்தன்ணே ேற்றும் 

இரகெியத்தன்ணே  உணடயனவாக நாம் மபணுமவாம். பின்வரும் 

அொதாரைோன ெந்தர்ப்பங்கள் தவிர்ந்த ஏணனய மவணளகளில், 

வாடிக்ணகயாளருணடய கைக்குகளின் றகாடுக்கல் வாங்கல் விபரங்கணள நாம் 

மூன்ொம் தரப்றபான்ெிற்கு றவளியிட ோடமடாம்:  

a) ெட்டத்தின் மூலம் மதணவப்படுத்தப்பட்டால்   

b) எழுத்தில், ேின்னஞ்ெல் ஊடாக, ஒலிப்பதிவு றெய்யப்பட்ட றதாணலமபெிச் 

றெய்தி மூலம் ேற்றும் ஃறபக்ஸ்; அல்லது SMS மூலம் வாடிக்ணகயாளர் 

மவண்டுமகாள் விடுக்கும் பட்ெத்தில் (எதிர்காலத் மதணவக்காக இந்த 

மவண்டுமகாள்கள் மெேித்து ணவக்கப்படும்)  

c) ெட்டத்திற்கு இைங்கிறயாழுகுவதற்காக   

d) மோெடித் தடுப்பு, கைக்காய்வு மபான்ெ மநாக்கங்களுக்காக, எேது 

நலணன முன்னிட்டு தகவல்கணள வழங்க மவண்டியிருந்தால் 

 



9. வரு ைிகளின் கெகரிப்பு  

எேது வங்கியின் வருேதி மெகரிப்புக் றகாள்ணகயானது ேரியாணத, நியாயோக 

நடத்துதல், துண்டுதலளித்தல் என்பவற்ெின் அடிப்பணடயிலானதாகும். 

வாடிக்ணகயாளரின் நம்பிக்ணக ேற்றும் நீண்டகால உெணவப் மபைி வளர்ப்பதில் நாம் 

நம்பிக்ணக ணவத்துள்மளாம். வாடிக்ணகயாளரின் கிறெடிட் கார்ட் றெயற்பாடுகள் 

சுமுகோக இடம்றபறுவணத உறுதிப்படுத்தும் றபாருட்டு, ெில ெேயங்களில், மு.ப. 9.00 

முதல் பி.ப. 7.00 ேைி என்ெ  குெித்துணரக்கப்பட்ட மநரத்திற்கு முன்பு அல்லது பின்பும் 

அவருணடய றகாடுப்பனவுகள் ேற்றும் ேீள் உணடணே பற்ெிப் மபசுவதற்காக நாம் 

அவருக்கு அணழப்பு எடுக்கக்கூடும்.    

 

வருேதிகணள ேற்றும்  / அல்லது பிணை ேீள் உணடணேணய மெகரிப்பதில் எம்ணேப் 

பிரதிநிதித்துவம் றெய்யும் எேது அலுவலர்கள் அல்லது எம்ோல் 

அதிகாரேளிக்கப்பட்டவர்கள் தம்ணே அணடயாளப்படுத்திக்றகாண்டு, நாகரிகோன 

முணெயில் வாடிக்ணகயாளருடன் இணடத்றதாடர்புகணள மேற்றகாள்வார்கள்.     

 

நாம் எேக்கான வருேதிகள் பற்ெிய ெகல தகவல்கணளயும் வாடிக்ணகயாளர்களுக்கு 

வழங்குமவாம். அத்துடன், றகாடுப்பனவுகணளச் றெலுத்துவதற்காக 

அவர்களுக்குப்மபாதிய முன்னெிவித்தணலயும் றகாடுப்மபாம்.   

 

வாடிக்ணகயாளர்; றெலுத்த மவண்டிய றதாணககள் ேற்றும் ேீட்புக் கடிதங்கள் 

றதாடர்பாக வாடிக்ணகயாளர் மகட்கும் ஏமதனும் மகள்விகளுக்கு அல்லது அவர்; 

றெய்யும் விொரணைகளுக்கு, அவரின் மவண்டுமகாள் எேது மெகரிப்புத் 

திணைக்களத்திற்குக் கிணடத்த திகதியிலிருந்து 8 மவணல நாட்களுக்குள் நாம் 

பதிலளிப்மபாம்.   

 

10. ெந்கைகத்ைிற்கிட ான றகாடுக்கல் வாங்கல்களின் 

ஊர்ஜிைப்படுத்ைல்  

வாடிக்ணகயாளரின் கிறெடிட் கார்ட் றதாடர்பில் ெந்மதகோன றகாடுக்கல் வாங்கல்கள் 

இடம்றபற்றுள்ளனவா என்பணத ஊர்ஜிதம் றெய்வதற்காக, ெில ெேயங்களில், மு.ப. 9.00 

முதல் பி.ப. 7.00 ேைி என்ெ  குெித்துணரக்கப்பட்ட மநரத்திற்கு முன்பு அல்லது பின்பும் 

உங்களுக்கு அணழப்பு எடுக்கப்படலாம். அதிகாரேற்ெ பாவணனணயத் தடுப்பதற்கு 

உங்கள் நலணன முன்னிட்டு மேற்றகாள்ளப்படும் றெயல் இதுவாகும்.   



11. முதெப்பாடுகதளக் தகயாளுைல்   

11.1 வாடிக்ணகயாளர் முணெப்பாடுகளின் உள்ளகக் ணகயாளுதல்  

 

 நிறுவனத்திற்குள் முணெப்பாடுகணளக் ணகயாளும் 

றெயன்முணெறயான்ணெ நாம் றகாண்டிருப்மபாம்.  

 முணெப்பாடுகள் றதாடர்பில் இலக்குக் குெிக்கப்பட்ட பதில் நடவடிக்ணக 

மநரங்கள் ேற்றும் மேலிடத்திற்குக் றகாண்டுறெல்லும் நணடமுணெ 

உள்ளிட்ட எேது முணெப்பாடு ணகயாளுதல் றெயன்முணெ எேது 

வணலத்தளத்தில் காட்ெிக்கு ணவக்கப்படும்.  

 

11.2 இலங்தக ஆலாட்ெி அைிகாரியிடம் முதெப்பாடு றெய்ைல்  

வாடிக்ணகயாளரின் முணெப்பாட்டிற்கு எம்ேிடேிருந்து திருப்திகரோன பதில் 30 

நாட்களுக்குள் கிணடக்காவிட்டால் ேற்றும் பரிகாரத்திற்கு மவறு வழிகணள நாட 

வாடிக்ணகயாளர் விரும்பினால், அவர் இலங்ணக, ஆலாட்ெி அதிகாரிணய அணுக 

முடியும். முகவரி: இல. 143ஏ, வஜிரா வதீி, றகாழும்பு 5. றதாணலமபெி: +94 11 259 5624     

ஃறபக்ஸ்: +94 11 259 5625.   ேின்னஞ்ெல்: fosril@sltnet.lk வணலத்தளம்: www.financialombudsman.lk 

 

12. கிறெடிட் கார்ட்டின் முடிவுறுத்ைல் 

  

12.1 வாடிக்ணகயாளர் தான் றெலுத்த மவண்டிய ெகல நிலுணவகள் ஏமதனும் 

இருப்பின் அவற்ணெச் றெலுத்திய பின்னர், எேக்கு முன்னெிவித்தல் 

றகாடுப்பதன் மூலமும் கார்ட் ணவத்திருப்பவர் ஒப்பந்தத்தின் விதிகள் ேற்றும் 

நிபந்தணனகளில் எம்ோல் குெித்துணரக்கப்பட்டுள்ள நணடமுணெகணளப் 

பின்பற்றுவதன் மூலமும் தனது கிறெடிட் கார்ட்ணட முடிவுறுத்த முடியும்.  

12.2 வாடிக்ணகயாளர் காட் ணவத்திருப்பவரின் ஒப்பந்தத்ணத ேீறும் பட்ெத்தில், நாே 

அவரது கிறெடிட் கார்ட்ணட முடிவுறுத்துவமதாடு, தீர்த்துணவக்கப்படாத 

ஏமதனும் ெர்ச்ணெகள் இருப்பின் அவற்ணெ எேது ெர்ச்ணெ தீர்ப்பு நணடமுணெக்கு 

அணேவாகத் தீர்த்துணவப்பதற்கு அவெியோன நடவடிக்ணகணயயும் எடுப்மபாம்.  

  

13. பின்னூட்டம்  ற்றும் கயாெதனகள்  

எேது மெணவகணள முன்மனற்றுவதற்கு, வாடிக்ணகயாளர்கள் எேது மெணவகள் பற்ெிய 

அபிப்பிராயங்கணளயும் மயாெணனகணளயும் எேக்கு வழங்கலாம்.    


