ප්රධාන නීතිරීතිරල නානාංන ය න-න HSBCනජනත්යන්තත්ාංනේාලන
ේෙටිනවිා්ත්ාං
ාැ සුේෙහින
විේයෂන ග
සැලසුමෙහි
විම ේෂ ාංග

ිනණුම්
විම ේෂ ාංග

ප්රතිල

ලැඩිනවිා්ත්ාංන
ාඳහන
විේේයගත්නවීෙ
 ඔබ විමේ ගත වීෙට අදහස් කරන්මන් නම්, ඔබට සහය පිණිස අතදීෙට සුද නම්
ය.
 ප්රවා ිකකයු  මලස විමේ ගත වී ීවවා්වවීෙ.
 ඔබ ජ තයන්තරවා ිකතන්මන් නම්, අමනු ්ව මවාළඳම ොළ අතර, HSBC
ජ තයන්තර මසේවා ගැන වාැි  විස්තර මසොය දැනගන්න.
නිලානහනනාම්බන්තධාත්නලනපලත්ලනේග නසිටින්ත
 ශ්රී ලාංක වා මවාත නැවාත ැණීම ෙ මහ කියාය වා පිණිස නවා ස්ථ නයක දාංචියට
ය ෙ.
 ග ස්තු රහිත ජ තයන්තර ුදද්  ැවාුමම් සෙිනන් ුදද්  යැවීෙ.
ලඩනනේහොඳනේහටනදි ක්නේලනුේලන්තනනුලණැිරනතීාංණ ක්
 HSBC හි මග ලීය බැාංු කරණ ජ ලය හරහ ජ තයන්තර වා මයන් යමය ජනය
යාරීමම් ද ඔබ සහ ඔමේ වුම්  අය මවානුමවාන් යරක්ෂිත දැළක් නිර්ෙ ණය
කරගන්න.
ඔේේනදරුලනේේනඅ නගත්නඅේේක්ෂනනාඳහනනාහ නදීෙ
 වාැි දුර අධ්ය නය සඳහ විමේ ගත වීමම්දී ඔමේ දුමවා යන්නට කැෙැති තැන
තීරණය යාරීෙට මහ , ඔවුන්මේ විමේශීය අධ්ය නය පිබබඳවා දැනුවා්ව තීරණයක්
ගැනීෙට .


ජ තයන්තර ිනණුම් වාලට, එක් තනි ිනණුම් අාංකයක් යටම්ව වා්වවා මගන යනු
ලබන ශ්රී ලාංක ුමපිය්  (LKR)/විමේ වායවාහ ර ුදද්  (FCY) ඉතුුමම්, ක ල
තැන් තු ිනණුම්, අන්තර්නෙය යමය ජන ිනණුම් (IIA) ඇතුළ්ව මේ.
 HSBC Premier මහ HSBC Advance සහ HSBC හි ඔබ විිකන් වා්වවා මගන
යනු ලබන අමනු ්ව ිනණුම් සඳහ වාන ඒක බේධ් ප්රක නමයහි ඔබමේ ූලලය
ක්රිය ක රකම් ිකය් ල කැ ක කර දක්වානු ලැමේ.
 සන්න ෙය සහිත HSBC Premier/HSBC Advance මෙබිට් ක ඩ් ත
 HSBC ඔන්ලයින් බැාංු කරණය මවාත ප්රමේ ය
 SMS සාංඥ
විේේය ෙනගිණුම්නවිලෘත්නකිීතම්
 ඔමේ ගෙන න්ත රමටහි අ මේ බැාංු කරණ මසේවා මේ නම්, ඔබ විමේ ගත වීෙට
ප්රථෙ, පිටවීෙට-ම ර ිනණුෙක් (Pre-departure account) විවාෘත යාරීෙ

 HSBC
Premier
පිබගැනීමම්
ැමක්ජය
මහ HSBC
Advance
පිබගැනීමම්
ැමක්ජය**
 බැාංු මේ
ග ස්තු අයක්රෙ
ම් ඛනය

Global view ාහ Globalනtransfers
 Global view හරහ ිනණුම් දැක-බල ගැනීෙ සහ මලොවා පුර ඔබ සතු HSBC
Premier ිනණුම් අතර ුදද්  ැවාරීෙ ග ස්තු-රහිතවා සහ එසැණින්.
ඔේේනණ ලාංනඉිරහනා නපලාංන්ත
 ඔමේ ගෙන න්ත රට/කල ය තුළ ඔමේ ණයවාර ස්ථ වාර්වවාය ඇති කරමගන,
විමේ ගත වූ සැණින් වාැෙ අරඹන්න.
Premier in one, Premier in all
 ඔබ Premier ගනුමදනුකුමවාු  නම්, ඔමේ ගෙන න්ත රට/කල ය තුළ දී ද එෙ
ත්ව්වවායෙ භුක්ති විඳින්න.
අවා ය ම් ඛන

විේේයගත්නවීෙ
 අනනයත වා සන ථ යාරීමම් ම් ඛනයක් (උද : විමේ ගෙන් බල ත්රය)
 ලිපිනය සන ථ යාරීමම් ම් ඛනයක්
 යද යෙ සන ථ යාරීමම් ම් ඛන
 ජ තයන්තර ිනණුෙක් විවාෘත යාරීෙට සුදුසුකම් ඇති බවා සන ථ මකමරන ම් ඛන
(ස්ථිර මන්වා ිකක වීස බල ත්රය, කියාය අවාසර ත, ශිෂය වීස බල ත්රය, ේවි්වවා
පුරවාැික වා සහතිකය යදය)
 මවාන්ව අතිමර්ක ම් ඛන සුදුසුකම්, ත්ව්වවාය, ඔබ මත ර ග්ව ගෙන න්ත රට තු
බල වා්වන මේශීය නීතිරීති සහ මරගුල ික වාලට විෂය මේ.
ශ්රීන





මය ගයත
උ ෙ නයන්

ජ තයන්තර
බැාංු කරණ
ෙධ්යස්ථ නය
හ සම්බන්ධ්
වාන්න**

ෙනලටනදලද යන ැවීෙ
අනනයත වා සන ථ යාරීමම් ම් ඛනයක් (උද : විමේ ගෙන් බල ත්රය)
ලිපිනය සන ථ යාරීමම් ම් ඛනයක්
යද යෙ සන ථ යාරීමම් ම් ඛන
මවාන්ව අතිමර්ක ම් ඛන සුදුසුකම්, ත්ව්වවාය, ඔබ මත ර ග්ව ගෙන න්ත රට තු
බල වා්වන මේශීය නීතිරීති සහ මරගුල ික වාලට විෂය මේ.

 HSBC
සුදුසුකම් ලැබීෙ සඳහ ඔබ හත මදක අතරින් එකකට අය්ව විය යුතු මේ;
Premier
HSBC Premier
පිබගැනීමම්
 ුම. ණීලියන 10ක සෙස්ත සබඳත ම ේෂයක් වා්වවා ගන්න.
ැමක්ජය
මහ
HSBC
 Premier සඳහ වාන සෙස්ත සබඳත ම ේෂය ජාංගෙ/ඉතුුමම්/ක ල තැන් තු ිනණුම්
Advance
ෙිනන් වා්වවා මගන ය හැයාය. මෙෙ ම ේෂය ුමපිය්  වාලින් මහ ුමපිය් 
පිබගැනීමම්
වා කන කෙට සෙ න වා කන කෙයාන් විමේ වායවාහ ර ුදදලින් මහ ුමපිය්  සහ
ැමක්ජය
විමේ වායවාහ ර ුදද්  යන මදමකහි සාංමය ගයක් මලස මහ වා්වවා ගත හැයාය.
 බැාංු මේ
නැතිනම්,
ග ස්තු අයක්රෙ
HSBC Advance
ම් ඛනය**
 ුම. ණීලියන 1ක සෙස්ත සබඳත ම ේෂයක් වා්වවා ගන්න, මහ
 ුම.150,000 මහ ඊට වාැි  ෙ ිකක වාැටු ක් මප්රේෂණය කරන්න
 Advance සඳහ වාන සෙස්ත සබඳත ම ේෂය ජාංගෙ/ඉතුුමම්/ක ල තැන් තු ිනණුම්
ෙිනන් වා්වවා මගන ය හැයාය. මෙෙ ම ේෂය ුමපිය්  වාලින් මහ ුමපිය් 
වා කන කෙට සෙ න වා කන කෙයාන් විමේ වායවාහ ර ුදදලින් මහ ුමපිය්  සහ
විමේ වායවාහ ර ුදද්  යන මදමකහි සාංමය ගයක් මලස මහ වා්වවා ගත හැයාය.

මූ යොංණ
මසේවා ග ස්තු



ශ්රී ලාංක මේ ජ තයන්තර බැාංු කරණ ෙධ්යස්ථ නය (IBC) හරහ ජ තයන්තර
ිනණුම් විවාෘත යාරීෙ සඳහ මසේවා ග ස්තු
- Premier ගනුමදනුකුමවාන් - මනොණීම් 
- Premier-මනොවාන ගනුමදනුකුමවාන් - ග ස්තු අද ළ මේ

ATM මවාතින්
ුදද්  ය සු
ගැනීම් සඳහ
ග ස්තු



ගනුමදනු ග ස්තුවාක් අය මනොමකමරන1 HSBC සූලහමේ ATM ජ ලය2
විතමයන් HSBC Premier ATM ක ඩ් ත ෙිනන් ුදද්  ය සු ගැනීම් ිකදු කළ
හැයායි.
HSBC Premier සහ HSBC Advance සැලසුම් උ ෙ නයන් අද ළ මේ.

මවාන්ව ග ස්තු





ලැඩිනවිා්ත්ාංන
ාඳහන
 ජ තයන්තර
බැාංු කරණ
ෙධ්යස්ථ නය
හ සම්බන්ධ්
වාන්න**
 HSBC
මවාේඅෙවිය**

 බැාංු මේ
ග ස්තු අයක්රෙ
මග ලීය ුදද්  ැවාුමම් සහ හදිකමේ ුදද්  බවාට හැරවීමම් මසේවා සඳහ වාන ග ස්තු
ම් ඛනය**
අය මනොමකමරයි.
මත ර ග්ව බැාංු කරණ මසේවා වාන් සඳහ ග ස්තු අය මනොයාරීම් හ අනුග්රහූරර්වාක
පිරිනැමීම් කිසක්. ග ස්තු සහ අය යාරීම් පිබබඳ විස්තර සඳහ කුමණ කර HSBC
මවාේඅෙවිමයන් මහ මවාන්ව ඕනෑෙ HSBC ඛ වාක දී ‘HSBC රිම ිනක
බැාංු කරණ සහ වා්වකම් කළෙන කරණ ගනුමදනුකුමවාන් සඳහ වාන
බැාංු කරණ ග ස්තු අයක්රෙ ම් ඛනය’ බලන්න.

විමේ යක අද ළ රමටහි බැාංු  ග ස්තු අය මකමරනු ඇත (අද ළ මේ නම්)
යර්ජන්ටීන වා, බ්රසීලලය, ප්රාං ය, රීිකය, මෙ ් ට වා, ෙැක්ිකමක වා, නවාසීලලන්තය සහ තුර්යාය යන රටවාල ඇති
HSBC ATM යන්ත්ර හැර, මලොවා පුර ඇති අමනු ්ව HSBC ATM යන්ත්රවාලට UnionPay ATM chip card
ෙිනන් ප්රමේ වීමම් හැයාය වා ඇත.
1
2

ප්රධාන නීතිරීතිරල නානාංන ය න-න HSBCනජනත්යන්තත්ාංනේාලන
ේෙටිනවිා්ත්ාං
ප්රධාන නීතිරීතිර
HSBC Premierන
ාඳහනනසුදුසුෙම්න
ැබීෙ



HSBCන
Advanceනනාඳහනන
සුදුසුෙම්න ැබීෙ
හවු යනගිණුම්



ගනා්තු

ඔේේනේත්ොාංතුරුන
භනවිත්

ඔේේනගිණුම්ල ටන
හාංනකිීතෙට;නහි ව්න
කිීතෙටනඅපටනඇිරන
අයිිර න

HSBC Premier විම ේෂ ාංග සහ ප්රතිල භුක්ති විඳීෙට, HSBC Premier
සඳහ වාන මය ගයත උ ෙ නයන් සහ මවාන්ව අද ළ නීතිරීති සහ මකොන්මේික
ඔබ විිකන් සපුර ලිය යුතු මේ.

HSBC Advance විම ේෂ ාංග සහ ප්රතිල භුක්ති විඳීෙට, HSBC Advance
සඳහ වාන මය ගයත උ ෙ නයන් සහ මවාන්ව අද ළ නීතිරීති සහ මකොන්මේික
ඔබ විිකන් සපුර ලිය යුතු මේ.
 තනි සැලසුම් සඳහ වාන නීතිරීති සහ මකොන්මේික යටම්ව අද ළ ිනණුෙ, මසේවා
මහ අන් යක රමේ බැඳීම් සහ වාගකීම් සම්බන්ධ්මයන් හවු්  ිනණුම් හිණීයන්
එයාමනක ද සෙග එක්වා හ මවාන් මවාන්වා ඔබ ිකයලුමදන ෙ බැඳී ික කයි.
 අද ළ අවාස්ථ වාන් හි දී කලින් කලට මසේවා ග ස්තු, හසුකම් ග ස්තු මහ
මවාන්ව ග ස්තු නවානු ඇත. ග ස්තු සහ අයයාරීම්, “HSBC රිම ිනක සහ
වා්වකම් කළෙන කරණ ගනුමදනුකුමවාන් සඳහ වාන බැාංු කරණ ග ස්තු
අයක්රෙ ම් ඛනය” ෙිනන් ප්රක යට ්ව කරනු ලබන අතර, HSBC Premier
මවාේඅෙවිමයන් මහ ඕනෑෙ HSBC ඛ වායාන් ද ලබ ගත හැයාය.
 HSBC මහ HSBC සූලහමයහි මවාන්ව ස ෙ ජිකයන් ගනුමදනුකුමමේ
මතොරතුුම (ගනුමදනුකුම, ගනුමදනුකුමමේ ගනුමදනු, වාැි  ඉ් ලුෙක් ඇති
(FMC) සැලසුම් හ මසේවා වාන් ගනුමදනුකුම විිකන් විතය සහ HSBC
සූලහය සෙග ගනුමදනුකුමමේ සම්බන්ධ්ය පිබබඳ අද ළ මතොරතුුම ද
ඇතුළ්වවා) එකතු යාරීෙ, විතය හ හුවාෙ ුම කරගැනීෙ ිකදු කළ හැයාය.
ගනුමදනුකුම (මහ ගනුමදනුකුම මවානුවාට කටයුතු කරන අමයු ) මවාතින්,
නැතමහෝව මවාන්ව ූලල ශ්රයයාන් (ම ොදුමේ ලබ ගත හැයා මතොරතුුම ද
ඇතුළ්වවා HSBC මහ HSBC සූලහමේ ස ෙ ජිකයු  විිකන් මහ ඒ
මවානුමවාන් ගනුමදනුකුමමේ මතොරතුුම ඉ් ල ික කය හැයාය.
ඔබ මවාත ූරර්වා-දැනුම්දීෙයාන් මතොරවා හත සඳහන් කටයුතු ිකදු යාරීෙට අ ට අයිතිය
ඇත:
 ඔබ විිකන් අ මවාත මගවිය යුතුවා ඇති ඕනෑෙ ුදදලක් අ සෙග ඔබ විිකන්
වා්වවා මගන යනු ලබන ඕනෑෙ ිනණුෙයාන් හර යාරීෙට;
 ඔබ විිකන් අ සෙග වා්වවා මගන යනු ලබන ඔබමේ යාිකයම් මහ ිකයලුෙ මහ
ිනණුම්වාල ම ේෂයන් රඳවා ගැනීෙට, සාංයුක්ත යාරීෙට, මහ ඒක බේධ් යාරීෙට
සහ අ මවාත මගවීෙට ඇති එවාැනි ඕනෑෙ ිනණුෙක් බැරට ඇති ඕනෑෙ ුදදලක්
සතය මහ අහු  වුවාද, වාර්තෙ න මහ අන ගතමේ ඔබ විිකන් මගවිය යුතු වුවාද,
(සහ ඔබ විිකන් තනිවා මහ මවාන්ව ඕනෑෙ අමයු  සෙග හවු්  වා වුවා්ව) හිලේ
යාරීෙට සහ ෙ ුම යාරීෙට; සහ
 ඔබ මවාත අ විිකන් මගවිය යුතුවා ඇති ුදදලට වාෙ ඔබ විිකන් අ මවාත මගවිය
යුතුවා ඇති යාිකයම් ුදදලක වා කන කෙ වාැි  වූ අවාස්ථ වාක, අ සෙග
වා්වවා මගන යන ඔබමේ යාිකයම් මහ ඕනෑෙ මහ ිනණුෙක ඕනෑෙ වායවාහ ර
ුදද්  වාර්ගයයාන් බැරට ඇති ඕනෑෙ ුදදලක් ඔබ මවාත මගවිය යුතු මහ ඔබ
විිකන් ඉ් ල ික ක අවාස්ථ වාක දී මහ ඔබ මවාත ය සු මගවීෙ ප්රතික්මෂේ
යාරීෙට.

ලැඩිනවිා්ත්ාංන
ාඳහන
නීතිරීති සහ
මකොන්මේික
**
තනි සැලසුම්
පිබබඳ විස්තර
ත්රික

ේාලනනේහෝනගිණුම්න
අලාන්තනකිීතෙ

ීතිරීතිරනාහන
ේෙොන්තේේසින
ේල ා්නකිීතෙන



ූරර්වා ලිඛිත දැනුම්දීෙක් ෙිනන් අ මේ මසේවා වාන් මහ ඔමේ ඕනෑෙ ිනණුෙක්
මහ ඔබට අවාසන් කළ හැයාය.
 ඔබ මවාත ස යන අ මේ මසේවා වාන් සම්ූරර්ණමයන් මහ එෙ මසේවා වාන්මගන්
ඕනෑෙ මකොටසක් මහ යාිකදු ූරර්වා දැනුම්දීෙයාන් මතොරවා අ්වහිටුවීෙ මහ
නීතිරීති සහ මකොන්මේිකවාල අනය ක රයයාන් විම ේෂිතවා දක්වා මනොෙැති නම්,
මහේතු දක්වා මහ මනොදක්වා ඔබමේ ඕනෑෙ ිනණුෙක් ූරර්වා-දැනුම්දීෙක් සහිතවා
අ විිකන් අ්වහිටුවීෙ ිකදු කළ හැයාය.
• අ මේ රිශ්රයන් හි, ම ොදු මවාේඅෙවිමයහි මහ අ විිකන් සුදුසු යැයි තීරණය
කරන ඕනෑෙ යක රයක් ෙිනන් ඔබ මවාත දැනුම්දීෙ හරහ නීතිරීති සහ
මකොන්මේික කලින් කලට මවානස් යාරීෙ සඳහ වූ අයිතිය අ සතු මේ.

ඔේේනහඬ
ඔමේ අදහස් අ මවාත දැන්වීෙට කැෙැති නම්, කුමණ කර අ අෙතන්න.
තැ ැ්  ලිපිනය - කළෙන කුම රිම ිනක මසේවා , රිම
ෙධ්යස්ථ නය, අාංක 163, යුනියන් ම මදස, මකොළඹ 2.

ිනක මබද හැරීම් සහ වා්වකම් කළෙන කරණය, HSBC

රිම ිනක විසඳුම් ක්ෂණික ඇෙතුම්: +94 114 511 566
විදු්ව තැ ැ් : customersolutions@hsbc.com.lk
මවාේඅෙවිය: www.hsbc.lk
අ මවාත ෙතු කරන ඕනෑෙ කුමණක් ඔබ සම්ූරර්ණමයන්ෙ සතුටට ්වවාන යක රයට විසඳීෙට අ කැෙැති වාන අතරෙ, ඔබට
ූලලය ඔම්ුඩඩ්ස්ෙන්වාරය මේ ක ර්ය ලය මවාත ලිපියක් ලිය ප්රතිකර්ෙයක් ඉ් ල ික කය හැයාය. ඔම්ුඩඩ්ස්ෙන්වාරය මේ ඇෙතුම්
මතොරතුුම හත දැක්මේ.
තැ ැ්  ලිපිනය - ශ්රී ලාංක ූලලය ඔම්ුඩඩ්ස්ෙන්වාරය මේ ක ර්ය ලය, අාංක 143A, වාජිර
ෆැක්ස්: +94 112 595 624

ර, මකොළඹ 04.

විදු්ව තැ ැ් : infor@financialombudsman.lk
මවාේඅෙවිය: www.financialombudsman.lk
වාැි  විස්තර සඳහ කුමණ කර අ මේ මවාේඅෙවිය වාන www.hsbc.lk මවාත පිවිමසන්න.

*සම්ූරර්ණ සාංකලිත ිනණුම් සඳහ වාන නීතිරීති සහ මකොන්මේික සාංකලිත ිනණුම් සඳහ අද ළ මේ. දැනගැනීෙ සඳහ ෙණක්
වාන ූලලික සැලසුම්වාලට අද ළ නීතිරීතිවාල ස ර ාං යක් මෙෙ වාගුමවාහි අොංගු වාන අතර, සම්ූරර්ණ නීතිරීති සහ මකොන්මේික
මවානුවාට එය අද ළ කරගත මනොහැක. යම්යාික අනනුකූලත වාක දී සම්ූරර්ණ නීතිරීති සහ මකොන්මේික බල ැවාැ්වමවානු ඇත.

** ලැඩිනවිා්ත්ාංනාඳහන
බැ කුේව්නගනා්තුනඅ ක්රෙනේ යන

Tariffs | Interest and Foreign Exchange Rates - HSBC LK

ාැ සුම්නාඳහනනල නීතිරීතිරනාහන
ේෙොන්තේේසි
ජනත්යන්තත්ාංනබැ කුොංණන
ෙධායා්ාන

Terms and Conditions | Help and Support Center - HSBC LK

HSBC ේලේඅඩවි

www.hsbc.lk

විදුත්නත්ැප : www.internationalbanking@hsbc.com.lk | www.internationalservices@hsbc.com.lk
දුාංො : +94 11 464 1888 (ාිරේේනදි ල නේප.ල.න9නසිටනප.ල.න5නදක්ලන)නන
ේලේඅඩවි : www.hsbc.lk/international

