
CEFTS ஊடாக HSBC கடன் அட்டட ககாடுப்பனவுகள்  

கடன் அட்டடத் தீர்ப்பனவுகளுக்கான பல்வேறு ேிருப்பத்வதர்வுகளுக்கு உரித்துடடய புதிய 

அங்கத்தேர்கள் என்ற முடறயில, HSBC ோடிக்டகயாளர்கள் இப்வபாது தமது HSBC 

கடன் அட்டடக் ககாடுப்பனவுகடள ஏடனய ேங்கிக் கணக்குகளிலிருந்து CEFTS ஊடாகச் 

கெலுத்த முடியும். உங்கள் ர்ளுடீஊ கடன் அட்டடக் ககாடுப்பனவுகடள இலகுோகச் 

கெலுத்துேதற்கு இடமளிக்கும் இந்த ேெதி உங்களுக்கு மன நிம்மதிடயத் தரும் என்பதில் 

ஐயமில்டல.  உங்கள் ஏடனய ேங்கி ஒன்றிலிருந்து பணத்டதப் பரிமாற்றம் கெய்ேது 

இலகுோனது.  

 

நன்டைகள் 

 வேகமானது  

CEFTS ககாடுப்பனவுகள் உடனடியாக HSBC க்கு அனுப்பப்படுகின்றன (தயவுகெய்து 

வநரத்டத ேரவு டேக்க குறிப்புகடளப் பார்க்கவும்) 

 பணத்டத மீதப்படுத்துகிறது  

பரிமாற்றம் கெய்யப்படும் கபறுமதி எவ்ேளோனாலும் ஒரு CEFTS பரிேர்த்தடனக்கு 

அதிகபட்ெ கட்டணம் ரூபா 30 மட்டுவம ஆகும். மூன்றாம் தரப்பு கட்டண ேழி மூலமான 

உங்களது ககாடுப்பனவு ரூபா 4,000 க்கு வமல் இருந்தால், நீங்கள் கெலுத்தும் 

கட்டணங்களின் ேித்தியாெத்டத நீங்கள் அனுபேிக்க முடியும். 

 வநரத்டத மீதப்படுத்துகிறது  

பணம் கெலுத்த பணத்டத திரும்பப் கபறவோ, மற்றும் ஒரு HSBC கிடளக்கு அல்லது 

மூன்றாம் தரப்பு கட்டண ேழிக்கு கெல்லவோ, ேரிடெயில் நிற்கவோ வேண்டியதில்டல. 

நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் ஒன்டலன் மூலம் ககாடுப்பனடே கெய்ய முடியும். 

 எளிதாக கண்காணித்தல்  

ஓரு டிஜிடல் பதிவு மற்றும் ககாடுப்பனவு உறுதிப்படுத்தடல நீங்கள் கபற்றுக்ககாள்ள 

முடியும் 

 பாதுகாப்பானது  

குறிப்பாக COVID 19 வநாய்த்கதாற்று காலப்பகுதியில் இது சுகாதார ரீதியாக 

பாதுகாப்பானது என்பதால் நீங்கள் ென கநரிெலான இடங்கள், டேப்புச் கெய்ய ேரிடெயில் 

நிற்றல் வபான்றேற்டற தேிர்க்கலாம் என்பதுடன், உங்களுடன் அதிக அளவு பணத்டத 

எடுத்துச் கெல்லவும் வேண்டியதில்டல 



 ேெதியானது  

உங்கள் ேெதிக்வகற்ப எங்கிருந்தும் எப்வபாது வேண்டுமானாலும் பணப் பரிமாற்றத்டத 

கெய்யலாம் 

 

உங்கள் அட்டடக்கான மாதாந்தக் ககாடுப்பனவுகடளச் கெலுத்துேதற்கு பின்ேரும் எளிய 

படிமுடறகடளப் பின்பற்றுங்கள்:  

1. உங்கள் ஏடனய ேங்கிக் கணக்கின் ஒன்டலன் ேங்கிச் வெடேயில் பிரவேெியுங்கள். 

2. பரிமாற்ற ேிருப்பத்வதர்ேின் கீழ் ‘CEFTS/Instant Transfer’ என்படதத் கதரிவு        

கெய்யுங்கள். 

3. கிடள என்ற முடறயில் ‘HSBC Head Office/Fort’ என்படதத் கதரிவு கெய்து, உங்கள் 

HSBC கடன் அட்டட இலக்கத்டதயும் கதாடகடயயும் பதிந்து, பரிமாற்றம் 

கெய்யுங்கள்.  

   அவ்ேளவுதான்!  
 

ஏடனய ேங்கிகளுக்கான கடன் அட்டடக் ககாடுப்பனவுகளுக்கு இடமளிக்கும் CEFTS 

அங்கத்துே ேங்கிகள் / நிதி நிறுேனங்களின் பட்டியல் கீவழ தரப்பட்டுள்ளது.    

 

கட்டம் கட்டமான ேழிகாட்டலுக்கு, தயவுகெய்து உறுப்பு CEFTS நிதி நிறுேனத்திற்கு 

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

 

1. அக்ஸிஸ் ேங்கி 

2. இலங்டக ேங்கி 

3. கார்கில்ஸ் ேங்கி 

4. ககாமர்ஷல் ேங்கி  

5. ககாமர்ஷல் லீெிங் அன்ட் ஃபினான்ஸ் 

6. DFCC ேங்கி 

7. ஹபபீ் ேங்கி 

8. ஹற்றன் நஷனல் ேங்கி  

9. MCB ேங்கி 

10. வதெிய அபிேிருத்தி ேங்கி 

11. வதெிய வெமிப்பு ேங்கி 

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


12. வநஷன்ஸ் ட்ரஸ்ட் ேங்கி  

13. பான் ஏஷியா பாங்கிங் வகாப்பவரஷன்  

14. பப்ளிக் ேங்கி 

15. ெம்பத் ேங்கி 

16. கெங்கடகல ஃபினான்ஸ் 

17. கெலான் ேங்கி 

18. SDB 

 

அடிக்கடி ககட்கப்படும் ககள்விகள்  

 

 
01. எனது HSBC கடன் அட்டடக் ககாடுப்பனடவ ைற்றுகைாரு வங்கி ஊடாகச் 

கெலுத்துவது எப்படி?    

 

வமவல பட்டியலிடப்பட்டுள்ள 18 ேங்கிகளிலிருந்து,  அந்தந்த ேங்கியின் online ேங்கிச் 

வெடே (இடணயத்தள ேங்கிச் வெடே அல்லது Mobile App) ஊடாக உங்கள் HSBC கடன் 

அட்டடக் ககாடுப்பனவுகடள அனுப்பலாம்.  

02. இதற்காக என்னிடைிருந்து எவ்வளவு அறவிடப்படும்?  

 

இலங்டக மத்திய ேங்கியினால்  ேிடுக்கப்பட்ட ககாடுப்பனவுகள் மற்றும் தீர்ப்பனவு 

அடமப்புகள் கதாடர்பான 2020இன் 20ஆம் இலக்க சுற்றறிக்டகயின் பிரகாரம்,  online 

ேங்கிச் வெடே அல்லது Mobile App மூலம் வமற்ககாள்ளப்படும் ஒவ்கோரு CEFTS  
ககாடுக்கல் ோங்கலுக்கும் ஆகக்கூடியதாக ரூ.30 மட்டுவம அறேிடப்படலாம்.   

 

03. கெலுத்தப்பட்ட ககாடுப்பனவின் கபறுைதிக்கு எனது கடன் அட்டடடை உடனடிைாகப் 

பைன்படுத்த முடியுைா?   

ஆம், உங்களுடடய “கிடடக்கும் கடன்” உடனுக்குடன் இற்டறப்படுத்தப்படும் என்பதால், 

நீங்கள் உடனடியாகவே உங்கள் கடன் அட்டடடயப் பயன்படுத்தலாம்.  

 



04. ககாடுப்பனவு கெலுத்தப்பட கவண்டிை திகதிைில் எந்த கநரத்திலும் CEFT 

ககாடுப்பனவுகடளச் கெலுத்த முடியுைா?  

ககாடுப்பனவு கெலுத்தப்பட வேண்டிய திகதியில் பி.ப. 5.30 ேடர கெலுத்தப்பட்ட 

ககாடுப்பனவுகள், அவத நாள் ககாடுப்பனோக உங்கள் கடன் அட்டடக் கணக்கில் ேரவு 

டேக்கப்படும். அட்டடயின் வபரில் ஏவதனும் அறேடீுகள் ேிதிக்கப்படுேடதத் 

தேிர்ப்பதற்காக, காலக்ககடு வநரத்திற்கு முன்வப ககாடுப்பனடேச் கெலுத்தும்படி நாம் 

உங்களுக்கு பரிந்துடர கெய்கின்வறாம்.  

 

05. HSBC கடன் அட்டடக்குக் ககாடுப்பனவு கெய்ை நான் எந்த விருப்பத்கதர்டவ 

கதரிவுகெய்ை கவண்டும்?   

 

குநிப்பிட்ட ேங்கியின் கபயரில் படிப்படியான ேழிகாட்டி இல்லாேிட்டால், தயேகெய்து 

பின்ேரும் படிமுடறகடளப் பின்பற்றவும்.  

பணம் அனுப்புேதற்கான ேிருப்பத்வதர்வு ேழடமயாக “Transfer” ேிருப்பத்வதர்ேின் கீழ் 

அல்லது, ெில ெந்தர்ப்பங்களில், under “Bill Payment / Biller Management”  ேிருப்பத்வதர்ேில் 

காணப்படும்.  

 “Transfer” ேிருப்பத்வதர்ேின் கீழ் இருந்தால், நீங்கள் fund transfer, transfer money, 

transfer to other bank / real time transfer / CEFTS transfer வபான்ற 

ேிருப்பத்வதர்வுகளில் ஒன்டறத் கதரிவுகெய்ய வேண்டியிருக்கும்.  

 “Bill Payment” ேிருப்பத்வதர்ேின் கீழ் இருந்தால்,  புதிய Bill Payee ஒன்டறச் 

வெர்க்கும் (உதா. ‘Add New Payee’ அல்லது ஒரு கூட்டல் + அடடயாளத்டதச் 

வெர்த்தல்) ேிருப்பத்வதர்டே நீங்கள் நாட வேண்டியிருக்கும்.  

பணத்டதப் பரிமாற்றம் கெய்ய அல்லது பில்கடளச் கெலுத்த கதாடங்குேதற்காக, உங்கள் 
HSBC கடன் அட்டட ேிபரங்டள வெமிக்கப்பட்டகபறுநர் (Saved Payee) என்ற முடறயில் 
நீங்கள் வெமிதம் (Save) கெய்ய வேண்டியிருக்கும். (Save) பண்ணும் ேிருப்பத்வதர்வு 
உங்களிடம் இருந்தால், HSBC கடன் அட்டட ேிபரங்டள Save பண்ணுேது மிகவும் 
ேெதியானது. ஏகனனில், நீங்கள் அடுத்த முடற ககாடுப்பனடேச் கெலுத்தும்வபாது அட்டட 
ேிபரங்டளப் பதியும்படி வகட்கப்பட மாட்டீர்கள்.  

 

  



06. பணத்டதப் பரிைாற்றம் கெய்யும்கபாது அல்லது Payee ஐ Save பண்ணும்கபாது நான் 

பதிை கவண்டிை தகவல் அல்லது கதர்வு என்ன?  

  

நீங்கள் “Transfer” அல்லது “Bill Payment” ேிருப்பத்வதர்டேப் பயன்படுத்தினாலும், என்ற 

முடறயில் HSBC கடன் அட்டட ேிபரங்டள save பண்ண வேண்டியிருந்தாலும், நீங்கள் 

பதிய வேண்டிய தகேல் அல்லது வதர்வுக்கான ேிருப்பத்வதர்வுகள் பின்ேருமாறு.  

 பற்றுக் கணக்கு – நீங்கள் எந்த மற்டறய ேங்கிக் கணக்கிலிருந்து ககாடுப்பனடே 

அனுப்ப ேிரும்புகின்றரீ்கவளா அந்த மற்டறய ேங்கிக் கணக்டக (பற்றுக் கணக்கு) 

கதரிவு கெய்யுங்கள்.  

 ேங்கியின் கபயர் - “HongKong and Shanghai Banking Corporation” அல்லது 

“HSBC” என்படதத் கதரிவு கெய்யுங்கள். 

 ேங்கிக் கிடள – வகட்கப்படின், “Head Office / Fort / 001” ஆகிய 

ேிருப்பத்வதர்வுகளில் ஒன்டறத் கதரிவு கெய்யுங்கள்.   

 கணக்கிற்கு அல்லது கடன் அட்டடக்கான பரிமாற்றம் – கடன் அட்டடடயத் கதரிவு 

கெய்யுங்கள்.   

 கடன் அட்டட இலக்கம் – 16 எண்கள் ககாண்ட HSBC கடன் அட்டட இலக்கத்டதப் 

பதியுங்கள்.  

 கதாடக – நீங்கள் பரிமாற்றம் கெய்ய ேிரும்பும் கதாடக. 

ககாடுக்கல் ோங்கடல ஊர்ஜிதம் (Confirm) கெய்யுங்கள் - உங்கள் Online Banking / Mobile 

App பிரவேெக் கடவுச்கொல்டல அல்லது ஒவர தடடேக் கடவுச்கொல் (One Time Password 

- OTP). வபான்ற ேிபரங்கடளப் பதியும்படி நீங்கள் வகட்கப்படலாம். திடரயில் வகட்கப்படும் 

ேிபரங்கடளப் பதிந்துேிட்டு, ககாடுக்கல் ோங்கல் நடறடடந்ள்ளது / கேற்றிடடந்துள்ளது 

(Transaction has been completed / Successful).  என்ற ோெகம் திடரயில் வதான்றும் ேடர 

ககாடுப்பனவு நடேடிக்டகடயத் கதாடருங்கள்.     

 
 
 
 
 
 



முக்கிை குறிப்புகள் 

 கெலுத்தப்படும் ெகல ககாடுப்பனவுகளும் “பயன்படுத்தக்கூடிய கடன் எல்டல” 
என்பதன் கீழ் உடனடியாகவே அட்டட டேப்பாளரின் கடன் அட்டடக் கணக்கில் 
இற்டறப்படுத்தப்படும்.  
 

 முன்டனய ககாடுப்பனவு ேிபரங்கள் (“கணக்கில் பதியும் திகதி”) மற்றும் கடன் 
அட்டட “மீதி” என்பன ேங்கியின் அடுத்த வேடல நாளில் இற்டறப்படுத்தப்டும்.  
 

 கெலுத்தப்பட வேண்டிய நாட்களில் பி.ப. 5.30 ேடர கெய்யப்பட்ட 
ககாடுப்பனவுகள் அவத நாள் ககாடுப்பனவு என்ற ேடகயில் அட்டட 
டேப்பாளரின் கடன் அட்டடக் கணக்கில் ேரவு டேக்கப்படும். 
 

 ேிடுமுடற தினங்கள் அல்லது ோர இறுதி நாட்களில் கெய்யப்பட்ட 
ககாடுப்பனவுகளின் “கணக்கில் பதியும் திகதி” அடுத்த வேடல நாளில் காட்டப்படும். 

 


