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                                           சிங்கர் பைனான்ஸ் (லங்கா) பிஎல்சி – PQ 813          Date: ..……/……/20……………          
                             498, ஆர ்ஏ டி மெல் ொவத்தத, ம ாழுெ்பு 03. 

 

     
விண்ணை்ை ைடிவம்                      

 

    
 

சேமிப்பு ்  ண ்கு எண்      
 
 

      

 ண ்கு திட்டெ் 

(மபாருத்தொனததத் 

சதரந்்மதடு ் வுெ்) 

   ோதாரண சேமிப்பு மூத்த சேமிப்பு ஊழியர ்ள் சேமிப்பு மவறு எதுவுெ் ………. 
 

 

தனிை்ைட்ட விவரங்கள் 

 முதன்பம பவத்திருை்ைவர் கூட்டு பவத்திருை்ைவர் 

முழு மபயர ்: Mr/Ms/Dr/Rev 
(தயவுமேய்து குடுெ்பப்மபயதர 

அடி ்ச ாடிடுங் ள்) 
 

 
 

சதசிய அதடயாள அடத்ட எண்:   

தாயின் முதல் மபயர ்   

மதாதலசபசி எண் (குறும் 

செய்தி எெெ்ரிக்பககளுக்கு)   

மின்னஞ்ேல் மு வரி   

அட்தட அனுப்புெ் முதை 
அஞ்ேல்                          
மபை்று ம ாள்ளல் ; கிதள                 

அஞ்ேல்                         
மபை்று ம ாள்ளல் ; கிதள                 

 
அட்தடயில் சதான்றுெ் 

மபயர ்(இதடமவளி ள் 

உட்பட அதி பட்ேெ் 19 

இல ் ங் ள்) 

முதன்தெ தவத்திருப்பவர ்:  

                   
 

கூட்டு தவத்திருப்பவர ்:  

                   
 

 

மின்னணு நிதி ைரிமாற்ற அட்படகளுக்கான விண்ணை்ைதாரரின் அறிவிை்பு (EFTC) 

To: ைரிமாற்றத்தின் கட்டுை்ைாடு 

 
மடபிட ்அல்லது சவறு எல ்டர்ானி ் நிதி பரிொை்ை அடத்ட ்கு எதிரா  அந்நிய மேலாவணி மபை விண்ணப்பதாரர ்ளால் 

நிரப்பப்பட சவண்டுெ்). நான்/நாங் ள், இந்தப் படிவத்தில் நான்/நாங் ள் செசல ம ாடுத்த அதனத்து விவரங் ளுெ் 

உண்தெ ெை்றுெ் ேரியானதவ என்று அறிவி ்கிசைாெ். பரிொை்ை  டட்ுப்பாடட்ு ேட்டத்தின் கீழ் விதி ் ப்படட் 

நிபந்ததன தள நான்/நான்/நான்/நான்//இதன்மூலெ் உறுதி மேய்கிசைன் அந்நிய மேலாவணி ெை்றுெ் நான்/நாங் ள் 

இதன்மூலெ் செை்படி நிபந்ததன ளு ்கு இணங்குசவாெ். பரிொை்ை ்  டட்ுப்பாடட்ுே ்ேட்டத்தின் சநா ் த்திை் ா  சிங் ர ்

ஃதபனான்ஸ் சததவப்படலாெ் என என ்கு/எங் ளு ்கு வழங் ப்பட்ட  ாரட்ில் நான்/நாங் ள் அந்நியே ்மேலாவணி மூலெ் 

செை்ம ாள்ளுெ் பரிவரத்்ததன ள் பை்றிய எந்த த வதலயுெ் வழங்  நான்/நாங் ள் ஒப்பு ்ம ாள்கிசைாெ். நான்/நாங் ள் 

சிங் ர ்ஃதபனான்ஸிடெ் ேரணதடய நான்/நாங் ள் செை்ம ாள்கிசைாெ் என்பதத உறுதிப்படுத்துகிசைன், நான்/நாங் ள் 

குடிசயறினால் அல்லது மவளிநாடட்ில் சவதல ் ா  இலங்த தய விடட்ு மவளிசயறினால். அங்கீ ரி ் ப்பட்ட டீலர ்EFTC 

யில் அந்நிய மேலாவணி இருப்பதத நிறுத்தி தவ ்  சவண்டுெ் என்பது என ்கு/எங் ளு ்கு/எங் ளு ்குத் மதரியுெ். 
 
 

               ……….…………………..                                                        ………………………………                                        ……………………………… 
த மயாப்பெ் - முதன்தெ தவத்திருப்பவர ் த மயாப்பெ்-கூடட்ு தவத்திருப்பவர ்   தி தி 

 
வாடிக்பகயாளரின் பிரகடனம்  
நான்/நாங்கள் இதன்மூலம் வழங்கை்ைட்ட சடபிட் காரட்ின் விதிமுபறகபளயும் நிைந்தபனகபளயும் ஏற்கிறறாம் 

 

                  ……….…………………..                                                  ………………………………                                        ……………………………… 
த மயாப்பெ் - முதன்தெ தவத்திருப்பவர ் த மயாப்பெ்-கூடட்ு தவத்திருப்பவர ்   தி தி 
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எல்லா விைரங்கபளயும் அவசியம் 

பூர்த்தி செய்யறவண்டும் 

c 
c 

c 
c 



Page 2 of 2  
 

அலுவலக ையன்ைாடுக்கு மட்டும் 

 ணினி உள்ளிட்டது: ……………………………      உள்ளிட்ட சததி : ……………………   அங்கீ ரி ் ப்பட்டது :…………………………… 
 
                                        ………………………………                                                                                                                ……………………………… 

 
விதிமுபறகள் மற்றும் நிைந்தபனகள் 

 
1. SFLP (சிங் ர ் ஃதபனான்ஸ் (லங் ா) பிஎல்சி), மடபிட்  ாரட்ு எல்லா சநரங் ளிலுெ் சிங் ர ் ஃதபனான்ஸ் (லங் ா) 

பிஎல்சியின் மோத்தா  இரு ்குெ் ெை்றுெ் நிபந்ததனயின்றி உடனடியா  நிறுவனதத்ின் சவண்டுச ாளின் சபரில் 

எஸ்எஃப்எல்பி ்கு திருப்பி அளி ் ப்படுெ். 

2. SFLP மடபிட்  ாரட்ு என்னுதடய/எங் ள் தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிை்கு ெடட்ுசெ. இது ொை்ைத்த ் து அல்ல. SFLP ஆல் 

நியமி ் ப்படட் பரிவரத்்ததன தளத் தவிர சவறு எந்த சநா ் த்திை்குெ் இது பயன்படுத்தப்படாது. 

3. எந்த சநரத்திலுெ் எந்த சூழ்நிதலயிலுெ் ஏடிஎமில் அடத்டதயப் பயன்படுத்த வேதியா  என ்கு/எங் ளு ்கு 

ஒது ் ப்பட்ட தனிப்பட்ட அதடயாள எண்தண (பின்) எந்த நபரு ்குெ் மவளிப்படுத்த சவண்டாெ். 

4. SFLP மடபிட ்  ாரட்ு உபசயா ப்படுத்தப்படட் அல்லது மேயல்படுத்தப்படுெ் அதனதத்ு பரிவரத்்ததன ளு ்குெ் 

நான்/நாங் ள் முழுப் மபாறுப்தபயுெ் ஏை்  சவண்டுெ். 

5.  ண ்கு ஒரு கூடட்ு  ண ் ா  இருந்தால், SFLP மடபிட ்  ாரட்ு/ ள் உபசயாகிப்பதால் எழுெ் அதனதத்ு 

பரிவரத்்ததன ளு ்குெ் நான்/நாங் ள் கூட்டா வுெ் பலவிதொ வுெ் மபாறுப்பாசவாெ். 

6. SFLP மடபிட்  ாரட்ு/ ள் மூலெ் மேயலா ் ப்படுெ் அதனத்து பரிவரத்்ததன ளின் நிறுவனத்தின் பதிவு ள் ெை்றுெ் 

அறி ்த  தள நான்/நாங் ள் அதனதத்ு சநா ் ங் ளு ் ா வுெ் உறுதியா வுெ் பிதணப்பா வுெ் 

ஏை்று ்ம ாள்சவாெ். 

7. SFLP அல்லது SFLP ோரப்ா  மேயல்படுெ் எந்தமவாரு நபருெ்  ாரத்ட ரத்து மேய்தல் அல்லது திருெ்பப் மபறுதல் பை்றிய 

எந்த அறிவிப்புெ் என ்கு/எங் ளு ்கு வழங்கிய பிைகு அததப் பயன்படுத்தசவா பயன்படுத்த முயை்சி ்  ் கூடாது. 

8. ஏடிஎெ் திதரயில் குறிப்பிடப்பட்ட மதாத  அல்லது அேச்ிடப்பட்ட விோரதண சீடட்ு அல்லது ரசீது ஆசலாேதன எந்த 

சநா ் த்திை் ா வுெ் SFLP உடன் எனது/எங் ள்  ண ்கின் நிதல ்கு எந்த சநா ் தத்ிை் ா வுெ் எடு ் ப்படாது. 

9. இலங்த  ரூபாய் தவிர ெை்ை நாணயங் ளில் நி ழ்த்தப்படுெ் அதனத்து அடத்டப் பரிவரத்்ததன ளுெ், இலங்த  

ரூபாய் உதரயாடலு ்குப் பிைகு அடத்ட  ண ்கில் பை்று தவ ் ப்படுெ். SFLP ெை்றுெ் ேரவ்சதே விோ அடத்ட மூலெ் 

வசூலி ் ப்படுெ் எந்தமவாரு பரிவரத்்ததன  ட்டணமுெ் ( ள்) SFLP உடன்  ட்டணெ் பகிரப்பட ்கூடிய எந்த ஐடி ்குெ் 

மபாருந்துெ். 

10. நான்/எங் ளால் மபைப்பட்ட SFLP மடபிட ்  ாரட்ு/ ள் திருடப்பட்டாசலா அல்லது மதாதலந்தாசலா, நான்/நாங் ள் 

உடனடியா  நிறுவனத்திை்கு அறிவிப்சபாெ், செலுெ் நான்/நாங் ள் நிறுவனத்திை்கு எழுத்துப்பூரவ் உறுதிப்படுத்ததல 

வழங்  சவண்டுெ். நான்/எங் ள் அதி ாரெ் இல்லாெல் இழந்த/திருடப்பட்ட அல்லது பயன்படுத்தப்பட்ட SFLP மடபிட ்

 ாரட்ு/ ளின் உபசயா த்தால் ஏை்படுெ் நஷ்டத்திை்கு நான்/நாங் ள் மபாறுப்சபை்  ொட்சடாெ். 

11. SFLP மடபிட்  ாரட்ின் பயன்பாடு நிறுவனத்தின் நதடமுதையில் உள்ள விதி ள், விதிமுதை ள் ெை்றுெ் SFLP மடபிட ்

 ாரட்ு அல்லது இதர அதனதத்ு சேதவ ள், வேதி ள் ெை்றுெ் பரிவரத்்ததன தள நிரவ்கி ்குெ் எந்த 

நிபந்ததன ளு ்குெ் உட்படட்து. 

12. SFLP மடபிட ் ாரத்ட எந்த முன் அறிவிப்புெ் இல்லாெல் அல்லது என ்கு/எங் ளு ்கு எந்த  ாரணமுெ் இல்லாெல் ரத்து 

மேய்ய, திருெ்பப் மபை அல்லது புதுப்பி ்  நிறுவனதத்ிை்கு முழு விருப்பெ் உள்ளது. நான்/நாங் ள் SFLP மடபிட ்

 ாரட்ின் பயன்பாடத்ட நிறுத்த முடிவு மேய்தால், நான்/நாங் ள் நிறுவனத்திை்கு எழுதத்ுப்பூரவ்ொ  7 நாட் ளு ்கு 

முன்னதா  அறிவிப்தப வழங்குசவாெ். 

13. SFLP மடபிட்  ாரட்ின் அதனத்து ொை்றீடு ளுெ் புதுப்பிப்பு ளுெ் நதடமுதையில் உள்ள விதிமுதை ள் ெை்றுெ் 

நிபந்ததன ளு ்கு உட்பட்டதா  இரு ்குெ். 

14. எந்தமவாரு  ாரணத்திை் ா வுெ்  ாரட்ு   beingரவி ் ப்படாததை்கு நிறுவனெ் மபாறுப்சபை் ாது. 

15. திருெ்பப் மபறுதல் அல்லது பரிொை்ைத்தத ஈடுமேய்ய எனது/எங் ள்  ண ்கில் சபாதுொன நிதி இல்லாவிட்டால் 

அடத்டதயப் பயன்படுத்த எந்த சநரத்திலுெ் பயன்படுத்த சவண்டாெ். 

16. மவளிநாடு ளில் ம ாள்முதல் அல்லது ரியல் எஸ்சடட் அல்லது நிதி மோதத்ு ் ளு ்கு பணெ் மேலுத்த இந்த 

அடத்டதயப் பயன்படுத்த சவண்டாெ். 

17. அடத்ட மேயலா ் ெ், இருப்பு விோரதண, சிறு அறி ்த  ெை்றுெ் பரிவரத்்ததன ளு ்கு  ட்டணெ் வசூலி ்குெ் 

உரிதெதய SFLP ம ாண்டுள்ளது. 

18. ஒரு தவரஸ்/பிதழயின் மேயல்பாடட்ிை்கு எதிரா  பயனர ்கூறுெ் எந்தமவாரு உரிதெச ாரலு ்குெ் எதிரா  SFLP ஐ 

இழப்பீடு மேய்ய, பயனாளியின் அடத்ட எண் ெை்றுெ்  டவுேம்ோல்தல உள்ளட ்கிய இர சியத ்தரதவ பாதி ்குெ் 

வணி ப் புள்ளி ள். 

19. நான்/நாங் ள் SFLP மடபிட்  ாரட்ு/ தள மவளிநாடு ளில் வணி  அளவில் மபாருட் தள வாங்குவதை்குெ் 

மூலதனதத்த இலங்த  ்கு மவளிசய ொை்றுவதை்குெ் பயன்படுத்த சவண்டாெ் என்று ஒப்பு ்ம ாள்கிசைாெ். 

என ்கு/எங் ளு ்கு வழங் ப்பட்ட அடத்ட/ ளில் இருந்து எழுெ் அதனத்து  டட்ணங் ளு ்குெ் நான்/நாங் ள் 

மபாறுப்சபை்  ஒப்பு ்ம ாள்கிசைாெ் ெை்றுெ் நிறுவனத்திை்கு ஏசதனுெ் இழப்பு ஏை்பட்டால் அதத இழப்பீடு 

மேய்சவாெ்.  
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