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HSBC ஸ்ரீலங்கா – சமூக ஊடக விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்   
 

இலங்கையிலுள்ள த ஹ ொங்ஹைொங் அன்ட் ஷங்ைொய் பொங்ைிங் கைொப்பகேஷன் லிமிட்டட் 

(HSBC) தனது வொடிக்கையொளர்ைளுக்குத் தைவல்ைகள அறிவிக்ைவும் அவர்ைளுக்கு உதவி 

ஹெய்யவும் அவர்ைளுடன் ஈடுபொட்கட கவத்திரு;க்ைவும் ெில ெமூை ஊடைத் தளங்ைளில் 

ெஹனல்ைள், பக்ைங்ைள் மற்றும் ைணக்குைகளச் ஹெயற்படுத்துைின்றது. கவறு விதமொைக் 

குறித்துகேக்ைப்படொவிடின், அகவ அகனத்தும் இலங்கையிலுள்ள வொடிக்கையொளர்ைளுக்ைொை 

இலங்கையில் பயன்படுத்தப்படும் க ொக்ைத்கதக் ஹைொண்டகவயொகும். எமது கெகவைகள 

கமம்படுத்தும் ஹபொருட்டு, இந்தச் ெஹனல்ைளில் HSBC ஹதொடர்பொை ஹவளியிடப்படும் ைருத்துைள் 

மற்றும் இடுகைைகள  ொம் ைண்ைொணித்துப் பதிவு ஹெய்ைின்கறொம்.     
 

 ொம் இடுகை ஹெய்யும் தைவல்ைள் தவிே, இந்தச் ெஹனல்ைளில் இடுகை ஹெய்யப்படும் 

கவகறதும் தைவல்ைளுக்கு HSBC ஹபொறுப்பொளியொைொது. ெமூை ஊடைத் தளங்ைள், அவற்றின் 

பண்டங்ைள் மற்றும் கெகவைகள அல்லது மூன்றொம் தேப்புைளினொல் அல்லது ஏகனய 

பொவகனயொளர்ைளினொல் இடுகை ஹெய்யப்படும் ஏகதனும் தைவல்ைகள  ொம் ஆகமொதித்து 

ஒப்புதல் வழங்குவதில்கல. HSBC யினொல் பயன்படுத்தப்படும் ெமூை ஊடைத் தளங்ைளின் 

(உதொ. டுவிட்டர் மற்றும் ஃகபஸ்புக்) பயன்பொட்டு விதிமுகறைள் மற்றும் ஹைொள்கைைள், HSBC 

ெஹனல்ைள் மற்றும் பக்ைங்ைகள  ீங்ைள் பயன்படுத்தும்கபொதும் ஏற்புகடயனவொை அகமயும்.. 

இப் பயன்பொட்டு விதிமுகறைள் மற்றும் ஹைொள்கைைளும் HSBC யின் விதிமுகறைள் மற்றும் 

ஹைொள்கைைளும் உங்ைளொல் பின்பற்றப்படுவகத  ீங்ைள் உறுதிப்படுத்த கவண்டும். இத் 

தளத்கதப் பயன்படுத்தும்கபொது, ஏற்புகடய ெட்டம். பிேமொணம் அல்லது HSBC உடன்  ீங்ைள் 

ஹெய்திருக்ைக்கூடிய ஏகதனும் ஒப்பந்தங்ைளின் விதிமுகறைளுக்கு முேணொன எவ்வித 

ஹெயலிலும் ஈடுபடொமல் இருப்பதற்கு  ீங்ைள் இணங்குைின்றரீ்ைள்.            
 

இத் தளத்தின் உள்ளடக்ைம் மற்றும் விடயங்ைள் தைவல் க ொக்ைங்ைளுக்கு மட்டுமொனகவ. 

அகவ HSBC யின் பங்குைள், பிகணயங்ைள் அல்லது கவகறதும்  ிதிப் பத்திேங்ைகளகயொ 

பண்டங்ைள் மற்றும் கெகவைகளகயொ வழங்குைின்ற அல்லது கைொருைின்ற க ொக்ைத்கதக் 

ஹைொண்டகவ அல்ல. முதலீடு, வரி அல்லது கவகறதும் விடயங்ைள் ஹதொடர்பொன ஹதொழில் 

 ிபுணத்துவ ஆகலொெகனைள் எதகனயும் HSBC அதன் ெமூை ஊடைத் தளங்ைளின் ஊடொை 
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வழங்குவதில்கல. இத் தளத்தில் உங்ைளுக்கும் HSBC க்கும் இகடகய இடம்ஹபறும் ஏகதனும் 

ஹதொடர்பொடல், வொடிக்கையொளர் என்ற முகறயில்  ீங்ைள் எம்முடன் ஹெய்துஹைொண்ட 

ஒப்பந்தங்ைள் எவற்கறயும் திருத்தகவொ மொ,ற்றகவொ அல்லது அவற்றிற்கு கமலொன 

ஆதிக்ைத்கதை ஹைொண்டிருக்ைகவொ மொட்டொது.   
 

 ீங்ைள் ெமூை ஊடைங்ைளின் வொயிலொை HSBC உடன் ஹதொடர்புஹைொள்ளும்கபொது உங்ைள்  

தனிப்பட்ட தைவல்ைள் HSBC யின் ைட்டுப்பொட்டிற்கு அப்பொற்பட்ட அந்தந்தச் ெமூை ஊடைத் 

தளத்தின்; வழங்ைிைளினொல் கெமித்து கவக்ைப்படும். உங்ைள் தனிப்பட்ட தேவுைகள  ொம்  

எவ்வொறு பயன்படுத்துகவொம் என்பது பற்றிய கமலதிை தைவல்ைளுக்கு, தயவுஹெய்து எமது 

தனியுரிமக் ஹைொள்கைகயப் பொர்க்ைவும். அத்தகைய தளங்ைளில் இடுகை ஹெய்யப்படும் 

ஏகதனும் தைவல்ைள் ஹபொதுமக்ைளினொல் அணுைப்படலொம் மற்றும் வொெிக்ைப்படலொம். ஆைகவ, 

தனிப்பட்ட ைணக்குத் தைவல்ைள் அல்லது  ிதி ஏற்பொடுைள் பற்றிக் ைலந்துகேயொடுவதற்கு இது 

ஒரு ஹபொருத்தமொன ைளம் அல்ல. ெமூை ஊடைத் தளங்ைள் ஊடொை உங்ைள் தனிப்பட்ட, ைணக்கு 

அல்லது பொதுைொப்புத் தைவல்ைகளப் பைிர்ந்துஹைொள்ளும்படி HSBC உங்ைகள ஒருகபொதும் 

கைட்ை மொட்டொது.  ீங்ைள் அத்தகைய தைவல்ைகள அத்தகைய ெஹனல்ைளில் இடுகை ஹெய்யக் 

கூடொது.  ொம் எமது ெமூை ஊடைத் தளங்ைளில் இடுகை ஹெய்யும் விடயங்ைகள 

பைிர்ந்துஹைொள்ளவும் அகவ குறித்துக் ைருத்து ஹவளியிடவும்  ீங்ைள் அனுமதிக்ைப்படுவரீ்ைள். 

ஆனொல்,  ீங்ைள் அந்த விடயங்ைளில் மொற்றம் ஹெய்யக் கூடொது என்பதும் அவ் விடயங்ைளின் 

மூலொதொேம் எம்முகடயது என்று கமற்கைொள் ைொட்டுவதும் அதற்கு அவெியமொகும்.  ொம் எமது 

ெமூை ஊடைத் தளங்ைளில் இடுகை ஹெய்யும் ெைல மூல உள்ளடங்ைங்ைளும் HSBC யின் 

பதிப்புரிகமக்கு உட்பட்டதொகும். HSBC யின் வர்த்தை அகடயொளங்ைள், இலச்ெிகனைள் 

அல்லது வடிவகமப்புைள் யொவும் HSBC யின் அறிவுெொர் ஹெொத்துரிகமயொை அகமைின்றன.          
 

இத் தளம் அல்லது இத் தளத்தித்துடன் இகணக்ைப்பட்ட ஒரு தளத்தின் பொவகனயின்  

விகளவொை அல்லது இத் தளத்தின்  அல்லது இத் தளத்துடன் இகணக்ைப்பட்ட ஒரு 

தளத்கதப் பயன்படுத்துவதில் ஏற்படும் தொமதம் அல்லது இயலொகமயின் விகளவொை 

ஏற்படும் க ேடியொன, விகெட, தண்டகனக்குரிய, ஹதொடர்விகளவொன அல்லது க ேடியற்ற 

கெதங்ைளுக்கு (இலொப இழப்பு, பதிலீட்டு கெகவகயப் ஹபறுவதற்ைொன ஹெலவு, இழக்ைப்பட்ட 

வொய்ப்பு என்பனவும் இதில் உள்ளடங்கும்), அத்தகைய கெதங்ைளுக்ைொன ெொத்தியம் பற்றி 
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HSBC க்கு அறிவிக்ைப்பட்டிருந்தொலும் இல்லொவிட்டொலும், இத் தளத்தில் தைவல்ைகள 

உருவொக்குதல், தயொரித்தல் அல்லது வழங்குவதில் ெம்பந்தப்பட்ட HSBC அல்லது கவகறதும் 

தேப்கபொ, அல்லது அவற்றின் அலுவலர்ைள், பணிப்பொளர்ைள், ஊழியர்ைள் அல்லது 

பிேதி ிதிைகளொ எவ்விதத்திலும் ஹபொறுப்பொளியொை மொட்டொர்ைள்.    
 

இந்த வகேயகறயொனது, உபைேணத்கதப் பயன்படுத்தும் ஒருவகேப் பொதிக்ைக்கூடிய ஏகதனும் 

கவேசுைள், தேவு அல்லது தீங்ைொன குறியடீு, தளத்தின் கைொப்புைளுக்கும் பயன்படுத்துபவரின் 

உலொவி அல்லது மற்கறய தளத்கத அணுகும்  ிைழ்ச்ெித்திட்டத்திற்கும் இகடயிலொன 

ஏகதனும் ஹபொருத்தமின்கம அல்லது ஏகதனும் இஹலக்ட்கேொனிக் அல்லது ஹதொகலகபெி 

உபைேணத்தின், ஹதொடர்பொடல் அல்லது இகணப்பு கலன்ைளின் ஹெயலிழப்பு, அதிைொேமற்ற 

அணுைல், திருட்டு, இயக்கு ர் தவறுைள் அல்லது ஏகதனும் ைட்டுப்பொட்டிற்கு அப்பொற்பட்ட 

அனர்த்தம் என்பவற்கறயும் (ஆனொல், அவற்கற மட்டுமல்ல) உள்ளடக்கும். இத் தளத்திற்கு 

அல்லது இகணக்ைப்பட்ட ஒரு தளத்திற்குத் ஹதொடர்ச்ெியொன, தகடயற்ற அல்லது 

பொதுைொப்பொன அணுைல் வெதி ைிகடக்குஹமன HSBC உத்தேவொதம் அளிப்பதில்கல. 

இகணக்ைப்பட்ட தளங்ைளினொல் வழங்ைப்படும் உள்ளடக்ைம், ெரிநுட்பத்தன்கம, 

ஹவளியிடப்படும் ைருத்துைள் மற்றும் ஏகனய இகணப்புைள் HSBC யினொல் விெொரிக்ைப்பட்டு, 

உறுதிப்படுத்தப்பட்டு, ைண்ைொணிக்ைப்பட்டு, அங்ைீைரிக்ைப்பட கவண்டும் என்பதற்கு எவ்வித 

அவெியமும் ைிகடயொது. இத் தளத்தில் அல்லது இகணக்ைப்பட்ட ஒரு தளத்தில் 

பிேசுரிக்ைப்படும் தைவல், ஹமன்ஹபொருள், பண்டங்ைள் மற்றும் கெகவைளின் விபேங்ைளில் 

தவறுைள் அல்லது அச்சுப் பிகழைள் இருக்ைக்கூடும். அத்தகைய தவறுைள் அல்லது 

பிகழைளுக்கு HSBC மற்றும்/அல்லது HSBCயின் அங்ைத்துவ  ிறுவனங்ைள் எவ்வித 

ஹபொறுப்கபயும் ஏற்றுக்ஹைொள்ள மொட்டொ. இத் தளத்திலும் இகணக்ைப்பட்ட தளங்ைளிலும் 

உள்ள தைவல்ைள் ைொலத்திற்குக் ைொலம் மொற்றப்படும். HSBC எந்த க ேத்திலும் இத் தளத்திற்கு 

முன்கனற்றங்ைகள அல்லது மொற்றங்ைகளச் ஹெய்யக்கூடும். .  
  

இத் தளத்தின்; இகட ிறுத்தம், திருத்தம் அல்லது இேத்துச்ஹெய்கை, ஹதொழில்நுட்பப் 

பிேச்ெிகன, ஹபறப்பட்ட அல்லது இடுகை ஹெய்யப்பட்ட ெமர்ப்பணங்ைள் உள்ளிட்ட (ஆனொல் 

அகவ மட்டுமல்ல) விடயங்ைள் ஹதொடர்பொை ஏற்படும் ெைல ஹபொறுப்புைளில் இருந்தும் உடற் 

ைொயம், மேணம், கெதம் அல்லது இழப்புக்ைொன ஹபொறுப்புைளில் இருந்தும் HSBC ஐயும் அதன் ; 



4 
 

தொய் ிறுவனம், இகண  ிறுவனங்ைள், உப  ிறுவனங்ைள், அலுவலர்ைள், பணிப்பொளர்ைள், 

முைவர்ைள், ஊழியர்ைள், கெகவ வழங்கு ர்ைள் மற்றும் இத் தளத்தின் உருவொக்ைம் மற்றும் 

ஹெயற்படுத்தலுடன் ஹதொடர்புகடய ஏகனய அகனவகேயும்  ீங்ைள் விடுவிக்ைின்றரீ்ைள்.    
 

கமலும், இத் தளத்தில் பிேகவெிப்பதன் மூலம், இதிலுள்ள விடயங்ைகளப் பொர்கவயிடுவதன், 

அணுகுவதன் மற்றும் பதிவிறக்ைம் ஹெய்வதன் மூலம், தளத்தில் உலொவுவதன் அல்லது 

கவகறதும் வழியில் பயன்படுத்துவதன் மூலம்  ீங்ைள் HSBC அதன் முைவர்ைள், கெகவ 

வழங்கு ர்ைள், அவற்றின் தொய் ிறுவனங்ைள், அவற்றின் உப  ிறுவனங்ைள், இகண 

 ிறுவனங்ைள், அடுத்துறு ர்ைள், உரிமம் ஹபற்றவர்ைள் மற்றும் ஹபொறுப்பு 

ஒப்பகடக்ைப்பட்டவர்ைள், கமற்படி  ிறுவனங்ைளின் பணிப்பொளர்ைள், அலுவலர்ைள், 

முைவர்ைள், பங்குரிகமயொளர்ைள் மற்றும் ஊழியர்ைளுக்கு, இந்த விதிைள் மற்றும் 

 ிபந்தகனைளின் மீறுதலின் விகளவொை அல்லது உங்ைள் ெமர்ப்பணங்ைளின் விகளவொை 

ஏற்படக்கூடிய ெைல விதமொன உரிகமக்கைொேல்ைள், இழப்புைள், ைிேயங்ைள், கெதங்ைள், 

ஹபொறுப்புைள் மற்றும் ஹெலவுைளுக்கு ( ியொயமொன ெட்டத்தேணி ைட்டணங்ைள் மற்றும் 

ஹெலவுைளும் உட்படும்) எதிேொன இழப்ஹபதிர்ைொப்கப வழங்ைவும் அவர்ைகளத் தீங்ைிலிருந்து 

பொதுைொக்ைவும்  ீங்ைள் இணங்குைின்றரீ்ைள்.    
 

 

சந்னதப்படுத்தல் ததாடர்பாடல்களிலிருந்து விலகுதல்  

 ொம் உங்ைளுக்குச் ெமூை ஊடைங்ைளின் மூலம் க ேடி அஞ்ெல்ைள் மற்றும் விளம்பேங்ைள் 

அனுப்புவகத  ிறுத்த கவண்டுஹமன  ீங்ைள் எந்த க ேத்திலொவது விரும்பினொல், தயவுஹெய்து 

2 511 611 என்ற ஹதொகலகபெி இலக்ைத்தினூடொை எமது அகழப்பு  ிகலயத்திலுள்ள எமது 

பிேதி ிதிைளுடன் ஹதொடர்புஹைொள்ளுங்ைள். றொம், உங்ைளுக்கு எவ்வித ஹெலவும் இல்லொமல், 30 

 ொட்ைளுக்குள் உங்ைள் கவண்டுகைொள் ஹதொடர்பில்  டவடிக்கை எடுத்து, க ேடி அஞ்ெல்ைள் 

மற்றும் ெமூை ஊடை விளம்பே இயக்ைங்ைள் ஊடொன எதிர்ைொல ெந்கதப்படுத்தல் ஊக்குவிப்பு 

 டவடிக்கைைளில்  ீங்ைள் உள்ளடக்ைப்படொதிருப்பகத உறுதிப்படுத்துகவொம்.  
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HSBC இனொல் கவகறதும் டுவிட்டர் அல்லது ஃகபஸ்புக் பொவகனயொளர், பக்ைங்ைள், 

விபேத்ஹதொகுப்புைள் பின்பற்றப்படுவகத அல்லது ஏகதனும் மூன்றொம் தேப்பின் உள்ளடக்ைம் 

மீள டுவடீ் ஹெய்யப்படுவகத அல்லது பைிர்ந்துஹைொள்ளப்படுவகத HSBC யின் ஆகமொதிப்பொைக் 

ஹைொள்ள முடியொது.   
 

HSBC தற்ெமயம் இலங்கையில் பின்வரும் உத்திகயொைபூர்வ ெமூை ஊடை ெஹனல்ைகள 

ஹெயற்படுத்துைின்றது:  
 

HSBC Sri Lanka Facebook page    

 

கமலதிை வழிைொட்டுதல்ைளுக்கு, பிேகவெியுங்ைள்:  

http://www.hsbc.com/terms-and conditions?WT.mc_id=HGHQ_twitter_tnc#socialmedia 

 

http://www.hsbc.com/terms-and

