முக்கிய விதிமுறைகளின் சுருக்கம் –

HSBC

சர்வததச தசறவகள்

துரித தகவல்கள்
திட்டத்தின்

தேலதிக

சிைப்பம்சங்கள்
திட்டத்தின்

சிறப்பம்சங்கள்

தகவல்களுக்கு

 HSBC பிரிேியர்

வவளிநாட்டுக்குக் குடிவபயர்தல்





உதெிக்கரம் நீட்டப்படும்.

வபாதி அல்லது

குடிவபயர்ந்து வெளிநாட்டில் புலம் வபயர்ந்தெராக ெசித்தல்.

அட்ொன்ஸ்

HSBC சர்ெயதச யசனெகள் பற்றி யேலும் அறிந்துவகாள்ளுங்கள்..

வட்டுடன்
ீ
வதாடர்றப றவத்திருத்தல்



இலங்னகக்குத் திரும்பி ெரும்யபாது அல்லது வதாழிலுக்காக யெறிடத்திற்கு
நகரும்யபாது
கட்டணேற்ற சர்ெயதசப் பணப் பரிோற்றங்கள் மூலம் பணம் அனுப்புதல்.

சிைந்த எதிர்காலத்திற்காக ேதிநுட்போன நகர்வுகள்



HSBCயின் உலகளாெிய ெங்கிச் யசனெ ெனலயனேப்பின் ஊடாக சர்ெயதச
ரீதியில் முதலீடு வசய்யும்யபாது, உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் ஒரு
பாதுகாப் ெனலனய உருொக்குங்கள்.

உங்கள் பிள்றளயின் எதிர்கால அபிலாறசகளுக்கு ஆதரவளியுங்கள்



உங்கள் பிள்னளகள் தேது வெளிநாட்டுக் கல்ெிக்காக எங்கு வசல்ல
ெிரும்புகின்றைர் என்பனதத் தீர்ோைிப்பதற்கு அல்லது அெர்களின் வெளிநாட்டுக்
கல்ெி பற்றி அறிவுபூர்ெோை தீர்ோைத்னத எடுப்பதற்குக் காலம் ெரும்யபாது

கணக்கின்



சிறப்பம்சங்கள்

சாெயதசக் கணக்குகள் – ஒயர கணக்கு இலக்கத்தின் கீ ழ் வசயற்படும் இலங்னக
ரூபாய்



(LKR) / வெளிநாட்டு நாணய (FCY) யசேிப்புக் கணக்குகள், கால னெப்புக்

கணக்குகள், உள்ெரும் முதலீட்டுக் கணக்குகள்

(IIA) என்பை உள்ளடங்கும்.

HSBC பிரிேியர் அல்லது HSBC அட்ொன்ஸ் ேற்றும் நீங்கல் HSBCஇல்
னெத்திருக்கும் ஏனைய கணக்குகளில் உங்கள் சகல நிதி அலுகல்கனளயும்




அனுகூலங்கள்

உள்ளடக்கிய ஒருங்கினணக்கப்பட்ட ெிபரக்கூற்று.
ெர்த்தகச் சின்ைம் வபாறிக்கப்பட்ட

HSBC பிரிேியர் ேற்றும் HSBC அட்ொன்ஸ்

வடபிற் கார்ட்கள்.

HSBCயின் ஒன்னலன் ெங்கிச் யசனெனய அணுகும் ெசதி.
SMS ெிழிப்பூட்டல்கள்

வவளிநாட்டுக் கணக்கு ஆரம்பம்



HSBC

நீங்கள் சர்ெயதச ரீதியில் சிந்திப்பெராக இருந்தால், ஏனைய சந்னதகளில்
ெழங்கப்படும்



வ்ரயெற்புப்

வெளிநாட்டுக்குக் குடிவபயர்ெது பற்றி நீங்கள் யயாசிக்கும்யபாது உங்களுக்கு

நீங்கள்

வசல்லெிருக்கும் நாட்டில் எேது வசயற்பாடுகள் இருக்கும் பட்சத்தில்,

நீங்கள் இங்கிருந்து
ஆரம்பிக்க முடியும்.

புறப்படுெதற்கு முன்யப அந்த நாட்டில் உங்கள் கணக்னக

வ்ரயெற்புப்



வபாதி

ெங்கியின்

ெிதிப்பைவுகள்
ெழிகாட்டி**

குதளாபல் வியூ ேற்றும் உலகளாவிய பரிோற்ைம்



உலகளாெிய ரீதியில் கணக்குகனளப் பனெயிடலாம். உலவகங்கிலும் உங்கள்

HSBC பிரிேியர் கணக்குகளுக்கினடயய கட்ணேின்றி உடனுக்குடன் பணத்னதப்
பரிோற்ற முடியும்.
உங்கள் கடன் வரலாற்றைப் பரிோறுங்கள்



உங்கள் கடனை நீங்கள் வசல்வ்ெிருக்கும் நாட்டில் / பிராந்தியத்தில் முன்கூட்டியய
ஸ்தாபியுங்கள்.

ஒன்ைில் பிரிேியர், அறனத்திலும் பிரிேியர்
நீங்கள் ஒரு பிரிேியர் ொடிக்னகயாளராக இருந்தால், நீங்கள் வசல்லும் நாட்டிலும்
/ பிராந்தியத்திலும் பிரிேியர் அந்தஸ்னத அனுபெிப்பீர்கள்.
யதனெயாை

ஆெணங்கள்

வவளிநாட்டுக்குக் குடிவபயர்தல்






சர்ெயதச ெங்கிச்
யசனெ

ஆளனடயாளச் சான்று (உதா. கடவுச்சீட்டு)

நினலயத்டன்

முகெரிக்காை சான்று

வதாடர்பு

ெருோைத்திற்காை சான்று ஆெணங்கள்

வகாள்ளுங்கள் **

சாெயதசக் கணக்வகான்னற ஆரம்பிப்பதற்காை தகுதினய நிரூபிக்கும் ஆெணங்கள்
(நிரந்தர ெசிப்பிட ெசா,
ீ
வதாழில் அனுேதிப்பத்திரம், ோணெர் ெசா,
ீ
இரட்னடப்



பிராஜாவுரினேச் சான்றிதழ் முதலியை)
தகுதி, அந்தஸ்து, வசல்லும் நாட்டின் உள்நாட்டுச் சட்டங்கள் ேற்றும்
பிரோணங்களுக்யகற்ப யெறு 2 யேலதிக ஆெணங்கள் யதனெப்படும்.

இலங்றகக்குப் பணம் அனுப்புதல்






ஆளனடயாளச்

சான்று (உதா. கடவுச்சீட்டு)

முகெருக்காை சான்று
ெருோைத்திற்காை சான்று ஆெணங்கள்
தகுதி, அந்தஸ்து, வசல்லும் நாட்டின் உள்நாட்டுச் சட்டங்கள் ேற்றும்
பிரோணங்களுக்யகற்ப யெறு 2 யேலதிக ஆெணங்கள் யதனெப்படும்.

தகுதி

நிபந்தனைகள்

 HSBC பிரிேியர்

தகுதிவபறுெதற்கு, நீங்கள் பின்ெரும் ஒன்றின் ொடிக்னகயாளராக

வ்ரயெற்புப்

இருக்க 2 யெண்டும்

வபாதி அல்லது

HSBC பிரிேியர்




HSBC
அட்ொன்ஸ்

இ.ரூ.10 ேில்லியன் என்ற வோத்த உறவு ேீ தினயப் யபணுங்கள்.
பிரிேியருக்காை வோத்த உறவு ேீ தினய நனடமுனற / யசேிப்பு / கால
கணக்வகான்றில் யபண முடியும்.

னெப்பு

இந்த ேீ தினய ரூபாயில் அல்லது ரூபாய்க்குச்

சம்ோை வெ ளிநாட்டு நாணயத்தில் அல்லது இரண்டும் கலந்த

ெழிகாட்டி **

அல்லது

HSBC அட்வான்ஸ்
இ.ரூ.1 ேில்லியன் என்ற வோத்த உறவு ேீ தினயப் யபணுங்கள்.

அல்லது,

இ.ரூ.150,000 அல்லது அதற்கு யேற்பட்ட ோதாந்தச் சம்பளத்னத னெப்பிலிடுங்கள்
அட்ொன்ஸுக்காை வோத்த உறவு ேீ தினய நனடமுனற / யசேிப்பு / கால னெப்பு
கணக்வகான்றில் யபண முடியும்.

இந்த ேீ தினய ரூபாயில் அல்லது ரூபாய்க்குச்

சம்ோை வெ ளிநாட்டு நாணயத்தில் அல்லது இரண்டும் கலந்த முனறயில்
யபணலாம்.

வபாதி

 ெங்கியின்

ெிதிப்பைவுகள்

முனறயில்யபணலாம்.





வ்ரயெற்புப்

நிதி

அைவடுகள்
ீ
யசனெக்

தேலதிக



கட்டணம்

ATM பண

தகவல்களுக்கு

இலங்னகயின் சர்ெயதச ெங்கிச் யசனெ நினலயத்தின்

(IBC):ஊடாக சர்ெயதச

ெங்கிச் யசனெ

கணக்னக ஆரம்பிப்பதற்காை யசனெக் கட்டணம்:



ேீ ளப்வபறுதல்
கட்டணம்



-

பிரிேியர் ொடிக்னகயாளாகள் - இலெசம்

-

பிரிேியர் அல்லாத ொடிக்னகயாளாகள்

-

நினலயத்துடன்
கட்டணம் அறெிடப்படும்

HSBC பிரிேியர் ATM கார்ட்னட பயன்படுத்தி

HSBC குழுே ATM
2
ெனலனேப்பில் யேற்வகாள்ளப்படும் ஒவ்வொரு பண ேீ ளப்வபறுதலுக்கும்
1
வகாடுக்கல் ொங்கல் கட்டணம் தள்ளுபடி
HSBC பிரிேியர் ேற்றும் HSBC அட்ொன்ஸ் திட்டங்களுக்காை நிபந்தனைகளுக்கு
உட்படும்.

ஏனைய



கட்டணங்கள்



உலகளாெிய பரிோற்றக் கட்டணம், அெசர பணோக்கல் யசனெக் கட்டணம்
என்பை தள்ளுபடி வசய்யப்படும்.
வதரிவு வசய்யப்பட்ட ெங்கிச் யசனெகள் பலெற்றிற்கு கட்டணத் தள்ளுபடிகள்
அல்லது முன்னுரினேச் சலுனககள் ெழங்கப்படும். கட்டணங்கள் ேற்றும்
அறெடுகள்
ீ
பற்றிய ெிபரங்களுக்கு,

HSBCயின் சிற்றளவு ெங்கிச் யசனெகள்

ேற்றும் வசல்ெ முகானேத்துெ ொடிக்னகயாளருக்காை “ெங்கிச் யசனெ
ெிதிப்பைவுகள் ெழிகாட்டினய” பார்க்கவும். இது
ெனலத்தளத்திலும்

எந்தவொரு

 சர்ெயதச

HSBC பிரிேியர்

HSBC கினளயிலும் கினடக்கும்.

வதாடர்பு

வகாள்ளுங்கள் **

 HSBC
ெனலத்தளம் **

 ெங்கி

ெிதிப்பைவுகள்
ெழிகாட்டி **

முக்கிய விதிமுறைகளின் சுருக்கம் –

HSBC

சர்வததச தசறவகள்

துரித தகவல்கள்
முக்கிய

விதிமுறைகள்

HSBC
பிரிேியருக்கான

தேலதிக



தகுதிகள்

HSBC
அட்வான்ஸுக்கான



தகுதிகள்
கூட்டுக்



கணக்குகள்

தகவல்களுக்கு

HSBC பிரிேியா சிறப்பம்சங்கள் ேற்றும் அனுகூலஙகனள அனுபெிப்பதற்கு,
HSBC பிரிேியருக்காை தகுதி நிபந்தனைகனளயும் ஏற்புனடய ஏனைய
ெிதிகள் ேற்றும் நிபந்தனைகனளயும் நீங்கள் பூர்த்திவசய்ய யெண்டும்.

HSBC அட்ொன்ஸ் சிறப்பம்சங்கள் ேற்றும் அனுகூலஙகனள அனுபெிப்பதற்கு,
HSBC அட்ொன்ஸுக்காை தகுதி நிபந்தனைகனளயும் ஏற்புனடய ஏனைய
ெிதிகள் ேற்றும் நிபந்தனைகனளயும்

நீங்கள் பூர்த்திவசய்ய யெண்டும்

கூட்டுக் கணக்கு னெப்பாளாகள் என்ற முனறயில்,

நீங்கள்

ஏற்புனடய

கணக்கு ேற்றும் யசனெகள் வதாடாபில் அல்லது 4 யெறு ெித்த்தில்
தைித்தைித் திட்டத்தின்

ெிதிகள் ேற்றும் நிபந்தனைகளின் கீ ழ் கடப்பாடுகள்

ேற்றும் வபாறுப்புகளுக்குக் கூட்டாகவும் தைித்தைியாகவும் வபாறுப்யபற்க
அைவடுகள்
ீ



யெண்டும்.

யசனெக் கட்டணங்கள், ெசதிக் கட்டணங்கள் அல்லது யெயறதும் அறெடுகள்
ீ
காலத்திற்க் காலம்

ஏற்புனடய சந்தர்ப்பங்களில் ெிதிக்கப்படும். கட்டணங்கள்

ேற்றும் அறெடுகளின்
ீ
ெிபரங்கள் ,

HSBCயின் சிற்றளவு ெங்கிச் யசனெகள்

ேற்றும் வசல்ெ முகானேத்துெ ொடிக்னகயாளருக்காை “ெங்கிச் யசனெ
ெிதிப்பைவுகள் ெழிகாட்டியில்” பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளை. அதனை
பிரிேியர் ெனலத்தளத்திலும்
உங்கள்



தகவல்களின்

வபற்றுக்வகாள்ளலாம்.

எந்தவொரு

HSBC

HSBC கினளயிலும்

HSBC ேற்றும் HSBC குழுேத்தின் ஏனைய அங்கத்துெ நிறுெைங்கள்

ொடிக்னகயாளர்களின் தகெல்கனள (ொடிக்னகயாளர், ொடிக்னகயாளரின்

உபதயாகம்

வகாடுக்கல் ொங்கல்கள், அதிகோக நாடப்படும் நுகர்வு

(FMC) திட்டங்கள்

ேற்றும் யசனெகள் ொடிக்னகயாளாகளிைால் பயன்படுத்தப்படுதல் ேற்றும்

HSBC குழுேத்துடன் ொடிக்னகயாளர் வகாண்டுள்ள உறவுகள் வதாடர்பாை

தகெல்கள் இதில் உட்படும்) யசகரிக்க, பயன்படுத்த ேற்றும் பகிர்ந்துவகாள்ள
முடியும். ொடிக்னகயாளர் தகெல்கள் ொடிக்னகயாளிடம் (அல்லது

ொடிக்னகயாளரின் சார்பில் வசயற்படும் ஒருெரிடம்) இருந்து யகாரப்படவும்

HSBC
HSBC குழுேத்தின் ஏனைய அங்கத்துெ நிறுெைங்க்க்க் கினடக்கின்ற
ஏனைய தகெல்களுடன் இனணக்கப்பட்ட தகெல்கள் HSBC இைால் அல்லது
HSBC யின் சார்பில் அல்லது HSBC குழுே அங்கத்தொகளிைால் 4
முடியும். யெறு மூலாதாரங்களிைால் உருொக்கப்பட்ட அல்லது
அல்லது

யசகரிக்கப்படவும் முடியும்.
உங்கள்

கணக்குகளில்

பற்று றவக்கவும்

எதீரீடு வசய்யவும்
எேக்குள்ள
உரிறே

உங்களுக்கு முன்ைறிெித்தல் வகாடுக்காேல் பின்ெருெைெற்னறச் வசய்ய எேக்கு
உரினேயுண்டு:




உங்களால் வசலுத்தப்பட யெண்டிய ஏயதனும் வதானகனய நீங்கள் எம்முடன்
யபணிெரும் ஏயதனும் கணக்கில் பற்று னெத்தல்;

நீங்கள் எம்முடன் யபணிெரும் ஏயதனும் அல்லது சகல கணக்குகனளயும்

இனடநிறுத்தினெத்தல், அத்னதனகய கணக்குகளிலுள்ள ேீ தினய ஒன்றுயசர்த்து
அல்லது ஒருங்கினணத்து அத்தனகய ஏயதனும் கணக்கில் ெரொகவுள்ள
ஏயதனும் பணத் வதானகனய, நீங்கள் (தைியாக அல்லது 4 யெறு

எெருடைாெது யசர்ந்து கூட்டாக) தற்சேயம் அல்லது எதிர்காலத்தில் எேக்குச்

ெிதிகள்
ேற்றும்

நிபந்தனைகள்

**

தைித்தைி

திட்டத் தகெல்
தாள்கள்

வசலுத்த யெண்டிய உண்னேயாை அல்லது எயதச்னசயாை ஏயதனும்
வதானகனயத் தீர்ப்பதற்காக எதிரீடு வசய்தல் அல்லது பரிோற்றுதல்;



ேற்றும்

நீங்கள் எம்முடன் யபணிெரும் ஏயதனும் அல்லது சகல கணக்குகளிலும்

ஏயதனும் நாணயத்தில் உங்களுக்கு ெரொகவுள்ள ஏயதனும் பணத் வதானக
உங்களுக்கு ெருேதியாகுேயபாது அல்லது உங்களால் யகாரப்படும்யபாது.

அத்தனகய வதானக நீங்கள் எேக்குச் வசலுத்த யெண்டிய வதானகனயெிட
தசறவகளின்



அல்லது

கணக்குகளின்
முடிவுறுத்தல்

இருக்கும் அளவுக்கு அத்தனகய பணத்னத உங்களுக்குச் வசலுத்த ேறுத்தல்.
எேக்கு எழுத்துமூல முன்ைறிெித்தல் வகாடுப்பதன் மூலம் நீங்கள் எேது
யசனெகனள அல்லது உங்கள் கணக்குகளில் எனதயயனும் முடிவுறுத்த



முடியும்.

உங்களுக்கு முன்ைறிெித்தல் வகாடுக்காேல் எேது யசனெகள் அனைத்னதயும்

அல்லது அெற்றில் ஏயதனுவோரு பகுதினய முடிவுறுத்தவும், ெிதிகள் ேற்றும்
நிபந்தனைகளில் யெறு ெிதோகக் குறித்துனரக்கப்படாெிடின், உங்களுக்காை

முன்ைறிெித்தலுடன், காரணத்னதத் வதரிெித்யதா வதரிெிக்காேயலா உங்கள்
கணக்குகளில் எனதயயனும் நாம் முடிவுறுத்த முடியும்.
விதிகள் ேற்றும்
நிபந்தறனகளின்
ோறுபாடுகள்

•

எேது கட்ட்டங்களில் காட்சிக்கு னெக்கப்படும் ெிளம்பரங்கள், யின் வபாது

ெனலத்தளம் அல்லது நாம்வபாருத்தவேைக் கருதும் யெயறதும் முனறயில்

உங்களுக்கு அறிெிப்பதன் மூலம் காலத்திற்குக் காலம் இந்த ெிதிகள் ேற்றும்
நிபந்தனைகனள ோற்ற நாம் உரினே வகாண்டுள்யளாம்.

அடிக்குைிப்புகள்:

1.

வெளிநாடகளிலுள்ள உள்ளூர் ெங்கிகளின் யேலதிக அறெடுகள்
ீ
ெிதிக்கப்படலாம் (ஏற்புனடயதாயின்)

The UnionPay ATM chip card மூலம் ஆர்ஜன்டீைா, பியறஸில், பிரான்ஸ். கியரக்கம், யோல்டா,
வேக்ஸியகா, நியூசிலாந்து, துருக்கி ஆகிய நாடுகளிலுள்ள HSBC ATMகள் தெிர, உலகிலுள்ள ஏனைய
சகல HSBC ATMகனளயும் அணுக முடியும்.
உங்கள் குரல்
நீங்கள் உங்களுனடய கருத்துக்கனள எேக்குத் வதரிெிக்க ெிரும்பிைால், தயவுவசய்து எம்முடன் வதாடர்புவகாள்ளுங்கள்.
தபால் முகெரி – ொடிக்னகயாளர் யசனெகள் முகானேயாளர், சிற்றளவு ெிநியயாகம் ேற்றும் வசல்ெ முகானேத்துெம், HSBC
நினலயம், இல. 163, யூைியன் பியளஸ், வகாழும்பு 2.

+94 114 511 566
ேின்ைஞ்சல் : customersolutions@hsbc.com.lk
ெனலத்தளம் : www.hsbc.lk
ொடிக்னகயாளர் தீர்வுகள் வ

ாடனலன்

நீங்கள் முன்னெக்கும் ஏயதனும் முனறப்பாடுனள உங்களுக்குப் பூரண திருப்பி அளிக்கும் முனறயில் தீர்த்துனெக்கயெ நாம்
எப்யபாதும் ெிரும்புகின்யறாம். அயத சேயத்தில், நீங்கள் நிதி ஆலாட்சி அதிகாரியின் அலுெலகத்துடன் வதாடாபுவகாண்டு
பரிகாரத்னதக் யகாரவும் முடியும்.

ஆலாட்சி அதிகாரியின் வதாடர்பு ெிபரங்கள்;

தபால் முகெரி – நிதி ஆலாட்சி அதிகாரியின் அலுெலகம், இலங்னக, இல. 143A, ெஜிரா ெதி,
ீ
வகாழும்பு 04.
வதானலயபசி:

+94 112 595 625
ஃவபக்ஸ் : +94 112 595 624
ேின்ைஞ்சல்: infor@financialombudsman.lk
ெனலத்தளம்: www.financialombudsman.lk
யேலதிக தகெல்களுக்கு, தயவுவசய்து www.hsbc.lk என்ற எேது ெனலத்தளத்தில் பிரயெசியுங்கள்.

*ஒருங்கினணக்கப்பட்ட

கணக்கிற்கு, பூரணோக ஒருங்கினணக்கப்பட்ட ெிதிகள் ேற்றும் நிபந்தனைகள் பிரயயாகிக்கப்படும். இந்த

அட்டெனண, முக்கிய திட்ட ெிதிமுனறகளின் சுருக்கத்னதக் வகாண்டுள்ளது. இது ெிளக்கத்திற்காக ோத்திரயே தரப்பட்டுள்ளது.
இது பூரணோை ெிதிகள் ேற்றும் நிபந்தனைகளுக்குப் பதிலீடாைது அல்ல. ஏயதனும் முரண்பாடு காணப்படின், பூரணோை
ெிதிகள் ேற்றும் நிபந்தனைகயள சரியாைதாக ஆதிக்கம் வசலுத்தும்.

** தேலதிக தகவல்களுக்கு
ெங்கியின் ெிதிப்பைவுகள்

ெிதிப்பைவுகள் | ெட்டி ேற்றும் வெளிநாட்டு நாணயப் பரிெர்த்தனை ெதங்கள்
ீ
- HSBC LK

திட்ட ெிதிகள் ேற்றும்

ெிதிகள் ேற்றும் நிபந்தனைகள் | உதெி ேற்றும் ஆதரவு நினலயம் - HSBC LK

சர்ெயதச ெங்கிச் யசனெ

ேின்ைஞ்சல் : www.internationalbanking@hsbc.com.lk | www.internationalservices@hsbc.com.lk

ெழிகாட்டி

நிபந்தனைகள்
நினலயம்

வதா : +94 11 464 1888 (ொர நாட்களில் மு.ப. 9 முதல் பி.ப. 5 ெனர)
ெனலத்தளம் : www.hsbc.lk/international

HSBC ெனலத்தளம்

www.hsbc.lk

