
 

PUBLIC 

CEFTS හරහා HSBCක්රෙමඩිට් කාඩාපත් ගාක්රෙීම් පායවීම්  

්හසුක්රෙෙන්ාහාාසිතානිදහසින්ායුතුෙ,ාඔක්රෙේාHSBC ක්රෙමඩිට් කාඩාපත් ගා ඳහාාක්රෙීම් පාසිදුඩරන්නට HSBCා
ීනුක්රෙදනුඩරුෙන්ාක්රෙෙතාලබාාදීාඇතිවිඩල්්ීන්ා්රා ීටාතෙ ගාඅලු ග ාවිඩල්්ීක්ාහඳුන්ොාදීාඇත.ාා
ඒාඅනුෙ, CEFTSාහරහාාක්රෙෙන ගාබ ැංකුාගිණු පාක්රෙෙතින්ා ෘජුෙ ාHSBC ක්රෙමඩිට් කාඩාපත් ගාක්රෙෙතාක්රෙීම් පා
සිදුාකිරීක්රෙ පාහ කිීාොද න්ාඔබටාතික්රෙේ. 

ප්රුතිලා  
 

 ක්රෙේීෙ ගී 

CEFTSා ක්රෙීම් පාඑ  ණින් ා HSBC ක්රෙෙතාීෙනුාලබයිා (බ රාකිරීක්රෙ පාඩාලක්රෙේලාෙන්ායවළිබඳා ටහනා
බලන්න) 

 

 මුදල්ාඉතිරිාක්රෙේ 

එක්ාCEFTS ීනුක්රෙදනුෙක්ා ගින්ා්ෙරනුාලබනාමුදලාක්රෙඩෝ ණාවුෙ ගාීනුක්රෙදනුෙක්ා ඳහාාඅීඩරනා
උ්රි ා මුදලා රු.30ක්ා ් ණි.ා ා ක්රෙතෙ නිා ්ාර්ශ්ෙක්රෙේා ක්රෙීම් පා  ාර්ීීක්ා හරහාා ඔබා සිදුඩරනා ක්රෙීම් ා
රු.4,000ටා ෙ ඩිට්ා න ප,ා ඔබා විසින්ා ක්රෙීෙනුා ලබනා ීා ්තුක්රෙෙහිා ක්රෙෙන ා භුක්තිා විඳීක්රෙ පා හ කිීාො ඔබටා
ල ක්රෙබනුාඇත. 

 ඩාලීාඉතිරිාක්රෙේ 

මුදල්ා ආ්සුී නී ක්ා සිදුඩර,එ ා මුදල ගා රැක්රෙීනා HSBC ශාඛාෙක්ා ක්රෙෙතා ක්රෙහෝා ක්රෙතෙ නිා ්ාර්ශ්ෙක්රෙේා

ක්රෙීම් පා ාර්ීීක්ාක්රෙෙතාීා ාක්රෙහෝාක්රෙීම් ාසිදුකිරී ටාක්රේෝලි ඩාරැඳීසිටී ාක්රෙහෝාඅෙශැාක්රෙනොක්රෙේ.ා ාඔබා

සිටිනාත නඩාසිට,ාඔන්ලයින්ා ගින්ාක්රෙීම් ාසිදුඩළාහ කියි. 

 ්හසුක්රෙෙන්ාබලාීතාහ කියි 

ක්රෙීම් පා  පබන්ධක්රෙීන්ාඩිට්ජිටල්ාොර්තාෙක්ා හාතහවුරුාකිරී ක්ාඔබාක්රෙෙතාල ක්රෙේ. 

 ආරක්ෂිතයි 

ඔබටාජනීාාී ෙක්රෙ නා ්ථානා/ාත න්්තුාසිදුකිරී ටාක්රේෝලි පාෙලාරැඳී ාආදිීා ීහ රිීාහ කිාබ වින්ා
ක්රෙ න් ා විශාලා ෙශක්රෙීන්ා මුදල්ා රැක්රෙීනා ීාක්රෙ පා අෙශැතාෙක්ා දා ඇතිා ක්රෙනොෙනා බ වින්,ා ක්රෙ ෞඛැ ීා

ෙශක්රෙීන්,ාවික්රෙශේෂක්රෙීන් ාCOVID 19ාත ග ගෙීාීටක්රෙ ගාඉතාාආරක්ෂිතී. 

 ්හසුයි 

ඔබටා්හසුාඅන්දමින්ාඕනෑ ාක්රෙේලාෙඩාඕනෑ ාත නඩාසිටාමුදල්ා් ෙරී ාසිදුඩළාහ කිී. 

ක්රෙෙන ගාබ ැංකුාක්රෙෙතින්ාමුදල්ා් ෙරී පාසිදුකිරී ා්හසුී.ා ාඔබක්රෙේාඩාපත්තා  පබන්ධක්රෙීන්ාෙනා ාසිඩා
ක්රෙීම් ා යවීම් ා යවණි ා ඔබා ඩළා යු ගක්රෙ ග,ා ්හතා දක්ොා ඇතිා  රල,ා ක්රේොදුා යවීෙරා අනුී නීා කිරී ා
් ණයි: 

1. ඔබක්රෙේාඅක්රෙනක්ාබ ැංකුාගිණුක්රෙ පාඔන්ලයින්ාබ ැංකුඩරණාක්රෙ ේොෙටායවවික්රෙ න්න. 

2. ් ෙරී පාවිඩල්්ීාීටක්රෙ ගාඇතිා‘CEFTS /Instant Transfer’ාක්රෙතෝරන්න. 

3. ශාඛාොෙශක්රෙීන්,ා‘HSBC Head Officeා/ Fort’ාක්රෙතෝරා,ාඔක්රෙේාHSBC ක්රෙමඩිට් කාඩාපත් ගාඅැංඩීා හා
ක්රෙීෙනාමුදලාඇතුළ ගාඩර,ා් ෙරී පාක්රෙතෝරන්නා-ාඑ  ණින්ාක්රෙීම් ාසිදුාක්රෙේ! 

 



 

PUBLIC 

ක්රෙෙන ගාබ ැංකුාක්රෙෙතාCEFTS ක්රෙමඩිට් කාඩාපත් ගාක්රෙීම් පාසිදුකිරී ටාඉසා ල නාCEFTS  ා ාජිඩාබ ැංකුා
/ාමූලැාආීතනීාල යි ත්ුෝහතා්රිදිාක්රෙේ: 

යවීෙරා  හිතා  ීක්රේන්වු ා  ඳහා,ා ඩරුණාඩරා  ා ාජිඩා CEFTS මූලැා ආීතනා ක්රෙෙතා යවවික්රෙ න්න:ා
https://www.hsbc.lk/credit-cards/cefts-settlement/#CEFTSmember 

1. ඇක්සි ්ාබ ැංකුෙ 

2. ලැංඩාාබ ැංකුෙ 

3. ඩාර්ගිල් ්ාබ ැංකුො 

4. ක්රෙඩො ර්ෂල්ාබ ැංකුෙ 

5. ක්රෙඩො ර්ෂල්ාලීසිැංාඇන්පතාෆිනෑන් ් 

6. DFCC බ ැංකුෙ 

7. හබීේාබ ැංකුෙ 

8. හ ටන්ාන ෂනල්ාබ ැංකුො 

9. MCB බ ැංකු 

10. ජාතිඩා ැංෙර්ධනාබ ැංකුෙ 

11. ජාතිඩාඉතිරිකිරීක්රෙ පාබ ැංකුෙ 

12. ක්රෙන්ෂන් ්ාට්රක ් කාබ ැංකුො 

13. ්ෑන්ාඒෂිීාාබෑන්කිැංාක්රෙඩෝ්ක්රෙර්ෂන් 

14. ්ේලික්ාබ ැංකුෙ 

15.   ප් ගාබ ැංකුො 

16. ක්රෙ ැංඩසීලාෆිනෑන් ්ා 

17. ක්රෙ ලාන්ාබ ැංකුෙ 

18. SDB 

නිතර අසන ප්රSශ්න 

01. වෙනත් බ ැංකුෙක් හරහා මවේ වෙ ඩිට්  කාඩ්පත වෙත මා වෙවීම් සිදුකරන්වන් වකවසේද? 

 

බ ැංකුා 18ක්ා (්හතින්ා දක්ොා ඇතිා ්රිදි)ා  ගින්,ා අදාළා බ ැංකුක්රෙේා Onlineා බ ැංකුඩරණා ක්රෙ ේොො

(අන්තර්ජාලා බ ැංකුඩරණා ක්රෙහෝා ා Mobile App)ා හරහාා ඔක්රෙේා HSBCා ක්රෙමඩිට් කා ඩාපත්තා ක්රෙෙතා ක්රෙීම් පා

ී ම්ක්රෙ පාහ කිීාොඔබටාඇත.ාා 

02. වකොපමණ ොස්තුෙක් මාවෙන් අය වකවරනු ඇතිද?  

 

ශ්රීමා ලැංඩාා  හා බ ැංකුො විසින්ා නිකු ගා ඩරනා ලද,ා 2020ා අැංඩා 20ා දරනා ක්රෙීම් පා  හා යවීම්ක්රෙ පා ම ක්රෙේදා

යවළිබඳා චමක්රෙල්ඛීටා අනුෙ,ා Online බ ැංකුඩරණීා ක්රෙහෝා Mobile Appා හරහාා සිදුඩරනුා ලබනා එක්ා

CEFTSාීනුක්රෙදනුෙක්ා ඳහාාඔබක්රෙීන්ාඅීාඩළාහ කිාඋ්රි ාීා ්තුොරු.30/-කි.ාාා 

https://www.hsbc.lk/credit-cards/cefts-settlement/#CEFTSmember


 

PUBLIC 

03. මා විසින් වෙවීම් සිදුකරන ලද මුදවේ ෙටිනාකමට මාවේ වෙ ඩිට්  කාඩ්පත ෙහාම වාවිත රීමේවම් 

හ රීයාෙ මට තිවේද?  

 

ඔේ,ාඔබක්රෙේා “ ාවිතාඩළාහ කිාණීාසී ාෙ”ා එ  ණින් ාීාෙ ගඩාලීනාක්රෙඩක්රෙරනුාඇතිාබ වින්,ාඔක්රෙේා

ඩාපත්තාෙහා ා ාවිතාකිරීක්රෙ පාහ කිීාොඔබටාල ක්රෙේ. 

 

04. වෙවීම් නියමිත දිනවේ, දෙවසේ ඕනෑම වේලාෙක CEFTs වෙවීම් සිදුරීමේවම් හ රීයාෙ මට තිවේද?  

  
ක්රෙීම් පානිීමිතාදිනෙලා්.ෙ.ා5.30ාදක්ොාසිදුඩරනාක්රෙීම් ප,ාඑදින ාසිදුාඩළාක්රෙීම් ක්ාෙශක්රෙීන්ාඔබක්රෙේා

ක්රෙමඩිට් කා ඩාපත් ගා ගිණු ටා බ රා ක්රෙඩක්රෙරනුා ඇත.ා ා ක්රෙීම් පා සිදුඩළා හ කිා අෙ න්ා ක්රෙේලාෙටා ක්රේරා ඔක්රෙේා

ක්රෙීම් පාසිදුකිරී ා ගින්ාඅීකිරී ප,ාීා ්තුාආදීාකිසිෙක්ාඔක්රෙේාඩාපත්ක්රෙතන්ාඅීම් ා ීහරොාීතාහ කිී.ාා 

 

05. HSBC වෙ ඩිට්  කාඩ්පත වෙත වෙවීම් සිදුරීමේම සඳහා මා විසින් වතෝරාෙත යුතු විකේපය කුමක්ද? 

  

ඉහතාබ ැංකුක්රෙේාන ාීටක්රෙ ගායවීෙක්රෙරන්ායවීෙරාදක්ොාඇතිා ීක්රේන්වු ක්ාක්රෙනො  තිාන ප,ාඩරුණාඩරා

්හතායවීෙරාඅනුී නීාඩරන්න. 

මුදල්ාී ම්ක්රෙ පාවිඩල්්ීා ා ානැක්රෙීන්ා“Transfer” විඩල්්ීාීටක්රෙ ගාද ක්ක්රෙෙනාඅතර,ාඑක්රෙ ේාක්රෙනො  තිා

න ප,ා ඇත  පා අෙ ්ථාෙඩා එීා “Bill Payment / Biller Management” විඩල්්ීා ීටක්රෙ ගා ද ක්ක්රෙෙනුා

ඇත.ා 

 “Transfer”විඩල්්ීාීටක්රෙ ගාන ප,ාඇත  පාවික්රෙටඩාඔබට,ාfund transfer, transfer money, transfer 

to other bank / real time transfer / CEFTS transferාආදීාවිඩල්්ීක්ාක්රෙ ගරී ටාසිදුෙනුාඇත. 

 “Bill Payment” විඩල්්ීාීටක්රෙ ගාන ප,ා ‘New Bill Payee’ා එඩතුාකිරීක්රෙ පාවිඩල්්ීාක්රෙ ොීන්නා

(උදා:ා‘Add New Payee’ ක්රෙහෝාඑඩතුාකිරීක්රෙ පා‘+’ලකුණක්ාක්රෙ ොීන්න). 

මුදල්ා් ෙරී ාක්රෙහෝාබිල්් ගාක්රෙීම් ාආර ප ාකිරී ායවණි ,ාඔක්රෙේාHSBC ක්රෙමඩිට් කාඩාපත්තායවළිබඳාවි ්තරා

සුරකිනාලදාආදාීඩක්රෙීකුා(Saved Payee) ෙශක්රෙීන්ාසුරැකී ටා(Save)ාඔබටාසිදුවිීාහ කිී.ාාසුරැකීක්රෙ පා

විඩල්්ීා තික්රෙේා න ප,ා ඔක්රෙේා HSBC ක්රෙමඩිට් කා ඩාපත්තා යවළිබඳා වි ්තරා සුරැකී ා ඔබටා ්හසුෙක්ා ෙනුා

ඇ ගක්රෙ ග,ාඔබාඊළඟාොරක්රෙේාක්රෙීම් පාසිදුඩරනාවිටාඔක්රෙේාඩාපත්තායවළිබඳාවි ්තරාන ෙතාඇතුළ ගාකිරීක්රෙ පා

අෙශැතාෙක්ාඇතිාක්රෙනොෙනුාඇත.ාාා 
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06. මුදේ ප ෙමේවම්දී වහෝ ආදායකයා (Payee) සුරැකීවම්දී (Save) මා විසින් ඇතුළත් කළ යුතු වහෝ 

වතෝරාෙත යුතු වතොරතුරු වමොනොද?  

 

ඔබට,ා ් ෙරී පා ක්රෙහෝා බිල්් ගා ක්රෙීම්ක්රෙ පා විඩල්්ීා  ාවිතා කිරී ටා සිදුක්රෙෙයිා න පා ක්රෙහෝා ආදාීඩක්රෙීකුා

ෙශක්රෙීන්ාHSBC ඩාපත් ගාවි ්තරීාසුරැකී ටාඅෙශැාක්රෙඩක්රෙරයිාන ප, 

 හරා ගිණු ා -ා ඔබා විසින්ා ක්රෙීම් ා සිදුකිරී ටා අදහ ්ා ඩරනා අක්රෙනක්ා බ ැංකුා ගිණු ා ක්රෙතෝරන්නා (හරා

ගිණු ) 

 බ ැංකුක්රෙේාන ා -ා“Hongkong and Shanghai Banking Corporation”ාක්රෙහෝා“HSBC”ාක්රෙතෝරන්න,ා

න තින පාක්රෙ ොීාීන්න. 

 බ ැංකුාශාඛාො -ා ඉල්ලාාසිටිීක්රෙහො ග,ා්හතාවිඩල්්ාඅතරින්ාඑඩක්ාක්රෙ ොීාීන්න,ා“Head Office / 

Fort / 001” 

 Transfer to account or credit card ීටක්රෙ ග – Credit Cardාක්රෙතෝරන්න 

 Credit Card Number ීටක්රෙ ග– ඉලක්කම් 16කි න්ායු ගාක්රෙමඩිට් කාඩාපත් ගාඅැංඩීාඇතුළ ගාඩරන්න 

 Amount ීටක්රෙ ග– ඔබාවිසින්ා් ෙරී ටාඅදහ ්ාඩරනාමුදල 

 

ීනුක්රෙදනුොතහවුරුා(Confirm) ඩරන්න.ාා 

ඔබක්රෙේා Online Banking / Mobile App යවවිසීක්රෙ පා මුර්දීා න ෙතා ඇතුළ ගා කිරී ටා ක්රෙහෝා එක්ෙරක්ා

් ණක්ාෙනාමුර්දීා(One Time Password -ාOTP)ාෙ නිාක්රෙතොරතුරුාඇතුළ ගාඩරනාක්රෙල ටාඔක්රෙබන්ා

ඉල්ලාා සිටිීා හ කිී.ා ා ඉල්ලාා සිටිනා ්රිදිා ක්රෙතොරතුරුා තිරීටා ඇතුළ ගා ඩර,ා ීනුක්රෙදනුො   පපූර්ණයිා /ා

 ාර්ථඩයිා (Transaction has been completed / Successful)ා ීනා බො තිරක්රෙීහිා ද ක්ක්රෙෙනා ක්රෙතක්,ා

ක්රෙීම් ායවළිබඳාඅෙශැාඩටයුතුාදිීට ාසිදුඩරක්රෙීනාීන්න. 

 

ස ලරීය යුතු කරුණු 

 සිදුඩරනුා ලබනා සිීලුා ක්රෙීම් පා “ ාවිතා ඩළා හ කිා ණීා සී ාෙ”ා ීටක්රෙ ගා එ  ණින් ා ඩාපත් ගා
හිමිීාක්රෙේාක්රෙමඩිට් කාඩාපත් ගාගිණු ටාීාෙ ගඩාලීනාක්රෙඩක්රෙරනුාඇත.ා 

 ක්රෙීම් පා යවළිබඳා ්සුගිීා වි ්තරා (“ගිණු පීතා දිනී”)ා  හා ක්රෙමඩිට් කා ඩාපත් ගා ‘ක්රෙශේෂී’බ ැංකුා
ෙ සඩරනාඊළඟාදිනක්රෙේාදීාීාෙ ගඩාලීනාක්රෙඩක්රෙරනුාඇත. 

 ක්රෙීම් පානිීමිතාදිනෙලා්.ෙ.ා5.30ාදක්ොාසිදුඩරනාක්රෙීම් ප,ාඑදින ාසිදුාඩළාක්රෙීම් ක්ාෙශක්රෙීන්ා
ඩාපත් ගාහිමිීාක්රෙේාක්රෙමඩිට් කාඩාපත් ගාගිණු ටාබ රාක්රෙඩක්රෙරනුාඇත. 

 බ ැංකුානිොඩුාදිනාෙලාක්රෙහෝ  තිඅන්තාෙලාදීාසිදුඩරනාලදාක්රෙීම් පාෙලා“ගිණු පීතාදිනී”, බ ැංකුා
ෙ සඩරනාඊළඟාදිනක්රෙේාදීාක්රේන්නු පාක්රෙඩක්රෙරනුාඇත. 


