
HSBC Rewards ක්රෙඩිට් කාඩ්පත් වැඩසටහන සඳහා නීතිරීති හා ක්රකොන්ක්රේසි 

1.0 අර්ථනිරූපණ  

1.1. “සුදුසුකම් ලත් කාඩ්පත් හිමියන්/කාඩ්පත් හිමියන්” යන්නෙන්, පහත දක්වා ඇති පුද්ගල කාණ්ඩ 

හැර, HSBC Rewards නෙඩිට් ක කාඩ්පත් වල ුත්ත් නහ  දැෙස ටින ෙ ටියත්ප ාථමිමික /හ/නහ  

ුතිනේක කාඩ්පත් හිමියන් ුදහ/් නේ:  

a. ශ්රී ලාකානේ  න කුත්ත් නෙළක  HSBC Rewards නෙඩිට් ක කාඩ්පත් වල කාඩ්පත් හිමියන්  

b. ුවලාගු නහ  ුවලාගු කරෙ ලද HSBC Rewards නෙඩිට් ක කාඩ්පත් වල කාඩ්පත් හිමියන් 

/හ/නහ  යහපත් තත්ත්වයක නෙළපැති නෙඩිට් ක කාඩ්පත් ණුම්ම්   

c. ආයතකුක /හ/නහ  වයාපාකක HSBC නෙඩිට් ක කාඩ්පත් වල කාඩ්පත් හිමියන්     

1.2. “HSBC/Bank” යන්නෙන්, ද නහළානකළා ඇන්ඩ් ෂැාහායි බෑන්කා නක පනේෂන් ලිමිසඩ්, ශ්රී 

ලාකා ශාඛාව යනුනවන් ුදහ/් නේ  

1.3. HSBC Rewards නෙඩිට් ක කාඩ්පත/ නෙඩිට් ක කාඩ්පත යනුනවන් ුදහ/් වන්නන් බැාත්නවහි 

හඳුොගැනීනම් ුාකය (“BIN”) 4720 76 නහ  4679 13 න් පසන් නගෙ ශ්රී ලාකානේ කුත්ත් 

කරෙ ලද HSBC Rewards නෙඩිට් ක කාඩ්පත් නේ  

1.4. 2019 HSBC Rewards පල්න ප්ලයේ වැඩ/සහෙ (නපතැන් ටිස “වේනෙ වැඩ/සහෙ” නල/ 

හැඳින්නේ) 2019 ජූලි 15 වෙ දිෙ ටිස HSBC විටින් ුව/න් කරෙ නතක් (නපතැන් ටිස 

“වේනෙ කාලසීපාව” නල/ හැඳින්නේ) බලපැවැත්නේ  

1.5. “වැඩ/සහෙ” යන්නෙන් HSBC Rewards නෙඩිට් ක කාඩ්පත් වැඩ/සහෙ ුදහ/් නේ  

1.6. “Rewards ලත්ම්” නහ  “RP” යනු නද්ශීයව /හ විනද්ශීයව ඕෙෑප නව ඳ ුනලවි/ැල් වල 

ටිදුක  ගනුනදනු /ඳහා HSBC නෙඩිට් ක කාඩ්පතක් වාවිතනයන් යපයාගත්, ුය කරෙ ලදුව 

සුදුසුකම් ලත් කාඩ්පත් හිමියානේ නෙඩිට් ක කාඩ්පත් ණුම්පස බැර කරෙ ලද HSBC තයාග ලත්ම් 

නේ   Rewards වැඩ/සහනන් මූලික මිනුම් ඒකකය නපයයි  

 

2.0 Rewards ලකුණු උපයා ගැනීම  

2.1 පහත දක්වා ඇති ගනුනදනු හැර, සුදුසුකම් ලත් කාඩ්පත් හිමියානේ HSBC නෙඩිට් ක කාඩ්පත් 

ණුම්පස ුය බැර නකනරෙ /ෑප රු 200/- ගනුනදනුවක් /ඳහාප Rewards ලත්ම් දාෙය 

නකනේ:    

a. බැාත්නේ තීරුබදු /හ ගා/ත්ු ුනුව ගා/්තු /හ ගා/්තු /හ ුදා  බදු, ඇත්ෙම්; /හ/නහ   

b. මුදල් ුත්තිකාරම්, නශේෂය පැවරීප, මුදල් වාකක /ැලැ/්ප, නශේෂ පකවේතෙ /ැලැ/්ප /හ, 

/හ/නහ   



c. කැටිනෙ , සූදු ගනුනදනු, නද්ශීයව, විනද්ශීයව නහ  ඔන්ලයින් පණුන් ටිදු කරෙ ලද ක් කප්නස  

වයවහාර මුදල් ගනුනදනු      

2.2 ුනෙත්ත් /ෑප වියදපක නප 1x RP වලස ුපතරව, නෙඩිට් ක කාඩ්පත වාවිත කරෙ වාරයක් හැර 

වාරයක් පා/ා, /ෑප රු 200/- ක් /ඳහාප සුදුසුකම් ලත් කාඩ්පත් හිමියන්ස පහත කාණ්ඩ /ඳහා 

“තයාග ගුණකයන්” ලැනබනු ඇත (නපතැන් ටිස “සුදුසුකම් /හිත වියදම්” නල/ හැඳින්නේ)  

 

  වියදම් 
කාණ්ඩය 

Rewards 
ලකුණු 

ගුණකය 
 

රු. 100ක ට 
උපයා ගත් 
සමසත් 

Rewards 
ලකුණු ගණන 

රු. 1000ක ට 
උපයා ගත් 
සමසත් 

Rewards 
ලකුණු ගණන 

රු. 10000ක ට 
උපයා ගත් 
සමසත් 

Rewards   
ලකුණු ගණන 

ඇඳුම් 5 X 5 50 500 

ආහාර 5 X 5 50 500 

විදුත්-වාණිජ 

(e-commerce) 
5 X 5 50 500 

රක්ෂණ 2 X 2 20 200 

වවදය  2 X 2 20 200 

වාහෙ 2 X 5 50 500 

ුනයාපෙ  2 X 2 20 200 

 

2.3 VISA Worldwide Pte Limited (VISA) /Master Card Incorporated (MasterCard) /හ 

HSBC පාේනග පනද්ශ පත පදෙම්ව නපර-කුශ්චිත නව ඳ වේග නක්ත (“MCC”) වලස පහත 

/ඳහන් පකදි Rewards ගුණකයන් ුදා  නේ    නපහි 2.4 වගන්තිනේ /ඳහන් පකදි පහත /ඳහන් 

කුශ්චිත MCC නක්තය යසතස නෙළවැනසෙ ඕෙෑප ගනුනදනුවක් /ඳහා  Rewards ගුණක 

දාෙය නෙළක  ුතතුය   

2.4 ආහාර-පාෙ /ඳහා වෙ සුදුසුකම් ලත් ගනුනදනු යන්නෙන් ුදහ/් වන්නන් ටියත්ප නද්ශීය 

ආහාර-පාෙ ුනලවි/ැල් වල ටිදු කරෙ ගනුනදනු වෙ ුතර, ුවන්හල්/නව ජෙ නවන න්දන් 

(බැාත්ව /හ VISA/MasterCard විටින් ුේථමි දක්වා ඇති පකදි)  නල/ ුේථමි දක්වා නෙළපැති 

නව ඳ නක්ත /හිත නවන න්දන් /පග කරෙ ගනුනදනු ද, නහ සල් නව ජෙ /ාග්රහ, පුද්ගලික 

/ාද /යත්/ව, නපෞද්ගලික ත්න වල යත්/ව, නපෞද්ගලික මුළුතැන්නගය /සුපික නව ඳ/ැල්/ විවින 

වාණ්ඩ ුනලවිකරෙ විශාල නව ඳායතෙ, /ාගම්වල / ක්ලබ් හවු/්වල ගනුනදනු නහ  නව ඳ 

43606154
Stamp

43606154
Stamp

43606154
Stamp



නක්ත /පග ුදා  වයාපාරනේ  නය ගය නව ඳ නක්ත නල/ ුදා  බැාත් විටින් ුේථමි දක්වා 

නෙළපැති තකු පුද්ගල නව ඳුන් නහ  ුෙව/ර ගනුනදනු ද එයින් බැහැර ක  ුතතුය    

ක්රවළඳ ප්රවර්ග   ක්රවළඳ ප්රවර්ග ක්රතත Rewards ලකුණු ගුණකය 

ඇඳුම් 5137        

5 X 

5311 

5331 

5611 

5621 

5631 

5651 

5661 

5691 

5697 

5698 

5699 

5712 

5977 

5999 

7296 

ආහාර-පාෙ 
ගැනීම් 

5462  5X 

5499 

5811 

5812 

5814 

රක්ෂණ  5960 2X 

6300 

වවදය 4119      2X 

5912 

5975 

5976 

7298 

8011 

8021 

8031 

8041 

8049 

8050 

8062 

8071    

8099 

8042 

8043 

වාහෙ 3351               5X 



3355 

3357 

3359 

3366 

3368 

3381 

3387 

3389 

3390 

3393 

3395 

3405 

3409 

3412 

3441 

4111 

4112 

4121 

4131 

4789 

7512 

ුනයාපෙ 7372       2X 

8211 

8220 

8244 

8249 

8299 

8351 

MCC විටින් 
නෙළව “TXN 

TYPE” විටින් 
කුේණය ක  
විදුත් වාණිජ 
(e-commerce)  

 5X 

 

2.5 ගනුනදනුවක් නව ඳ වේග නදකක් නහ  වැඩිට් ගණෙක් යසනත් වැන ක ෙම්, සුදුසුකම් ලත් 

කාඩ්පත් හිමියා පහ  ගුණකය පත පදෙම්ව Rewards ලත්ම්  (RP) යපයනු ඇත   යදා: 

කාඩ්පත් හිමියා ුන්තේජාලය හරහා රක්ෂණ නගවීම් ටිදු කරයි - එප ගනුනදනුව /ඳහා කාඩ්පත් 

හිමියා 2x RP යපයනු ඇත  

2.6 HSBC විටින් කලින් කලස, එහි පරප ුභිපතය පකදි, HSBC Rewards ගුණකයන්ස ඇතු ත් 

කරනු ලැබීපස සුදුසුකම් ලබෙ වියදම් කාණ්ඩ නපළෙවාද යන්ෙ /හ එක් එක් කාණ්ඩය 



නකළපපණ තිලාව ගුණකයන් යපයන්නන්ද, ඉපැයීම් ආශ්රිත සීපාවන් නපන්ප Rewards ලත්ම් 

පිකමි නප /ඳහා ුවශය Rewards ලත්ම් ගණෙ ද තීරණය ක  ුතතුය  

2.7 තිලාව ලත්ම් පිකමි නප නහ  පකවේතෙය කරීප ටිදු කරනු ලබන්නන් කාඩ්පත් හිමියා තයාග 

ලත්ම් 4000ක් රැ/් කරගත් පසුව පපණක      

2.8 සුදුසුකම් ලත් කාඩ්පත් හිමියානේ නෙඩිට් ක කාඩ්පත් ණුම්පස බැර කර ආ/න්ෙතප රුපියල දක්වා 

වැසයීම් කරෙ ලද ගනුනදනුව පත පදෙම්ව Rewards ලත්ම් දාෙය නකනේ    

 

යදාහරණයක් නල/, කාඩ්පත් හිමියා විටින් HSBC නෙඩිට් ක කාඩ්පත පණුන් රු 9,556/- ක යපනය ණුතා 

බිල්පත් නගවීපක් ටිදු කර, ඉන් පසුව රු  15,753/- පා/ල් ගා/්තු නල/ වියදම් කරයි  ගණෙය ක  මුළු 

Rewards ලත්ම් පහතින් දක්වා ඇත:   

 

 කාණ්ඩය වියදම් කළ මුදල සුදුසුකම් 

ලත් RP 

සමසත් RP 

 

a.  යපනය ණුතා බිල්පත් 
(ුන්තේජාලය හරහා 
නෙළනගවූ)  

රු.9,556/- 1X 48 (රු.47 78 Rs.48ක් 

දක්වා වැසයීප) 

b.  පා/ැල් ගා/්තු රු.15,753/- 2X               
(Rewards 

ගුණකය) 

158 (රු.157 53   

රු.158ක් නල/ වැසයීප) 

 උපයාගත් සමසත් Rewards ලකුණු ගණන 206 

 

2.9 ලිත් පා/ය තු  කාඩ්පත් හිමියාස බිල් කරෙ ගනුනදනු පපණක් සුදුසුකම් ලත් ගනුනදනු නල/ 

/ලකනු ලැනබ්  කාඩ්පත් හිමියන්ස වැඩිට්දුර දැනුම් නපකන් නතළරව වැඩ/සහනන්  න සුදුසුකම් ලත් 

ගනුනදනු පිළිබඳ ු ව/න් කුේවචෙය තීරණය කරීපස බැාත්වස ු යිතිය පවතී   පතනේද ඇති වෙ 

ුව/්ථමිාවක, බැාත්නේ තීරණය ුව/ාෙ /හ තීරණාත්පක වනු ඇත   2019 ජුලි ප/ 15 දිෙස 

නපර ටිදු කරෙ ලද ගනුනදනු /ඳහා Rewards ලත්ම් දාෙය නෙළනකනේ  

2.10 එක් එක් ුනලවිකරු /ඳහා නව ඳ කාණ්ඩනේ නක්තය (MCC) /හ නව ඳ ුෙෙයතා වි/්තරය 

(MID) කුයප කරීප ුදා  නවන න්දානේ ුය කරගන්ො බැාත්ව විටින් ටිදු කරනු ලබෙ ුතර 

කුවැරදි MCC /හ MID කුයප කරීප ුදා  ුයකර ගන්ො බැාත්නේ වගකීප නේ   ුයකර 

ගන්ො බැාත්ව විටින් MCC /හ MID වැරදි නල/ කුයප කරීප නහේතුනවන් සුදුසුකම් ලත් 

කාඩ්පත් හිමියානේ HSBC නෙඩිට් ක කාඩ්පත් ණුම්පස ුතිනේක තිලාව ලත්ම් බැර කරනු 

නෙළලැබුණනහළත්, HSBC හි පාලෙනයන් බැහැර පවතිෙ එවැකු විෂපතා /ඳහා කටිදු 

ආකාරයකන් HSBC වගකයනු නෙළලබෙ බවස සුදුසුකම් ලත් කාඩ්පත් හිමියා එකඟ නේ  



3.0 Rewards හවුල්කාර ආයතෙවල කටියම් නවෙ/්කපක් ඇතුළුව Rewards වලස ුදා  නපප 

නීතිරීති /හ නකළන්නද්ටි නවෙ/් කරීපස /හ නෙඩිට් ක කාඩ්පත් ණුම්ම් කාශය/ HSBC නපළදු 

නවබ්ුඩවිය/ නකන  පණිවිඩ න/ේවාව නහ  නහ  නවෙත් සුදුසු /න්කුනේදෙ පානයයක් පණුන් 

කාශයක් නල/ නහ  ඇතු ත් කරීපක් නල/ එවැකු නවෙ/්කම් බැාත්වස සුදුසු යැයි හැනඟෙ 

පකදි කාඩ්පත් හිමියන් නවත /න්කුනේදෙය කරීපස බැාත්වස ුයිතිය පවතී    

4.0 නපප නීතිරීති /හ නකළන්නද්ටි, කලින් කලස /ානශ නෙය ක  හැක ුතර, නපප වැඩ/සහෙ 

චාරණය කරෙ නවෙත් වේනෙ ද්රවයවල ුඩාගු ඕෙෑප තිපාදෙයක් නහ  කුනය ජෙයක් 

ුභිබවා නපය බලපැවැත්විය ුතතුය  

5.0 නපප නීතිරීති /හ නකළන්නද්ටි,  කාඩ්පත් හිමියන්නේ ණුවිසුප නකළස/ක් නල/ පවතිෙ, HSBC 

බැාත්ව විටින් නෙඩිට් ක කාඩ්පත් පහසුකම් /ැපයීප කුයාපෙය කරෙ HSBC නෙඩිට් ක කාඩ්පත්වල 

(“GTCs”) /ාපාෙය නීතිරීති /හ නකළන්නද්ටි /හ HSBC Rewards වැඩ/සහෙ /ඳහා පවතිෙ 

නීතිරීති හා නකළන්නද්ටි වලස ුපතරව නේ   /ාපාෙය නීතිරීති හා නකළන්නද්ටි /හ HSBC 

Rewards වැඩ/සහෙ /ඳහා වෙ නීතිරීති හා නකළන්නද්ටි HSBC නපළදු නවබ්ුඩවිය වෙ 

www.hsbc.lk පණුන් ලබාගත හැකය  

6.0 නපප නීතිරීති /හ නකළන්නද්ටි, /ාපාෙය නීතිරීති හා නකළන්නද්ටි /හ HSBC Rewards 

වැඩ/සහෙ /ඳහා වෙ නීතිරීති හා නකළන්නද්ටි ුතර ුෙනුකූලතාවක් පවතිෙ ුව/්ථමිාවක න, 

නපප වැඩ/සහෙස ුදා  වෙ තාක් දුරස /ාපාෙය නෙඩිට් ක කාඩ්පත් /ඳහා වෙ නීතිරීති /හ 

නකළන්නද්ටි බලපැවැත්නේ  

7.0 /ැක දුරු කරීප /ඳහා, HSBC බැාත්ව විටින් නපප වැඩ/සහනන්, ුවලාගු කරීප, ුව/න් කරීප 

නහ  ුත්හිටුවීප පණුන් එකී ුවලාගු කරීනම්, ුව/න් කරීනම් නහ  ුත්හිටුවීනම් ක්රියානේ /ෘජු 

නහ  වෙ තිලලයක් නල/, සුදුසුකම් ලත් කාඩ්පත් හිමියන්ස ටිදු වෙ නහ  ටිදු කරෙ ලද කටිදු 

පාඩුවක් නහ  හාකුයක් /ඳහා HSBC බැාත්වස එනරහිව කටිදු හිමිකම් පෑපක් නහ  වන්දියක් 

ලබා ගැනීපස සුදුසුකම් ලත් කාඩ්පත් හිමියන්ස හිමිකම් නෙළපවතී  

7.1 නපප වැඩ/සහෙස ුදා  ටියත්ප කාරණා වල න HSBC බැාත්නවහි තීරණය ුව/ාෙ /හ 

තීරණාත්පක නේ    

7.2 නපප වැඩ/සහෙස ුදා ව ුදා  නීති යසනත්   සුදුසුකම් ලත් කාඩ්පත් හිමියන් නවතින් ුය 

ක  හැක ටියත්ප බදු, ගා/්තු, රජනේ ගා/්තු නහ  නවෙත් ුයකරීම් /ඳහා සුදුසුකම් ලත් 

කාඩ්පත් හිමියන් නපෞද්ගලිකව වගකව ුතතුය    

7.3 කාඩ්පත් හිමියානේ නෙඩිට් ක කාඩ්පත ෙැතිවී ණුයනහළත් නහ  න/ළරකම් කරෙ ල දනහළත්, 

කාඩ්පත් හිමියාස ති/්ථමිාපෙ නෙඩිට් ක කාඩ්පත /පඟින් මිල න ගැනීම් දිගසප කරනගෙ යා 

http://www.hsbc.lk/


හැක ුතර ටිදු කරෙ ලද ටියත්ප මිල න ගැනීම් නපප වැඩ/සහෙ /ඳහා ුඛණ්ඩව සුදුසුකම් 

ලබයි     

8.0 යම් පතනේදයස තුඩු  න ඇති, ආපසු හැරවූ/ආපසු නගවෙ ලද නහ  ුවලාගු කරෙ ලද/කුෂ්ව වූ 

ගනුනදනු වැඩ/සහෙ /ඳහා සුදුසුකම් ලත් ගනුනදනුවක් නල/ /ලකනු නෙළලබෙ ුතර, එකී 

ගනුනදනු /ම්බන්නනයන් ඉපැයූ Rewards ලත්ම් බැාත්ව විටින් ආපසු හරවනු ලැනබ්  

9.0 නපහි දැක්නවෙ කටිවක් පණුන් බැාත්ව විටින් නපවැකු වැඩ/සහන් ුොගතනේ පැවැත්වීපස 

කටිදු කැපවීපක් නහ  කුනය ජෙයක් ටිදු නෙළනේ  

10.0 ුනලවිකරුවන් විටින් පිකෙපෙ /ැලසුම් /හ/නහ  න/ේවාවන් හි /ැපුතම්කරුවා HSBC නෙළවෙ 

ුතර, ඊස ුදා ව කටිදු වගකීපක් වාර නෙළගනු ඇත  

11.0 ුෙයාකාරයකන් /ඳහන් කර නෙළපැති ෙම්, නපප වැඩ/සහෙ නවෙත් කටිදු HSBC නෙඩිට් ක 

කාඩ්පතකස ුදා  නෙළනේ      

12.0 නපප වැඩ/සහෙස ුදා  ටියත්ප ලිඛිත /න්කුනේදෙයන් ක පොකරු, නෙඩිට් ක කාඩ්පත් 

වාවිතය /හ හවුල්කාකත්වය, ද නහළානකළා /හ ෂැාහායි බෑන්කා නක පනේෂන් ලිමිසඩ්, ුාක 

163, ුතකුයන් නපනද/, නකළ ඹ 02 යෙ ලිපිෙයස නයළමු ක  ුතතුය   බැාත්නේ ඇපතුම් 

පනය/්ථමිාෙ ුාකය වෙ 4 4722 00 ුාකනයන් නහ  personalbanking@hsbc.com.lk යෙ 

විදුත් ලිපිෙය හරහා විපසීම් ක  හැකය    

13.0 නපප නීතිරීති හා නකළන්නද්ටි ශ්රී ලාකානේ නීතිය පණුන් පාලෙය වෙ ුතර ඊස ුනුව 

ුේථමිකුරූපෙය නක නරනු ඇති ු තර, ශ්රී ලාකානේ ු කරකරණ වල ු ෙෙය ු කරකරණ බලයස යසත් 

වනු ඇත  
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