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SFLP - APPLICATION FOR DIGITAL BANKING 

FACILITY 

 

 
டிஜிட்டல் வங்கி வசதிக்கு விண்ணப்பம் 

 
 
 
முகாமையாளர ்   

சிங்கர ்மைனான்ஸ் (லங்கா) பிஎல்சி 

………………………. கிமள                                                                                         திகதி:      

 
ஐயா / அை்மையீர,் 
 
நான்/நாங்கள் டிஜிட்டல் வங்கி வசதிக்கு விண்ணை்பிக்க விருை்புவதுடன், விண்ணை்ைத்மத சசயலாக்க 

உங்களுக்கு எனது/எங்கள் விவரங்கமள கீழே சகாடுக்கை்ைட்டது 
 
கணக்கு வவத்திருப்பவரின் பபயர் / முதபலழுத்துக்களுடன்                       ததசிய அவடயாள அட்வட / கடவுசச்ீட்டு எண் 

 
1. Mr. /Ms. /Dr. /Rev. …………………………………………………………… 

2. Mr. /Ms. /Dr. /Rev. …………………………………………………………… 

3. Mr. /Ms. /Dr. /Rev. …………………………………………………………… 

அஞ்சல் முகவரி: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

* மின்னஞ்சல் முகவரி:  .………………………………… …………… ……………………… * வகதபசி எண்: ……………....……….……  

பதாவலதபசி எண்: …………………...… 

கூடுதல் தகவல்:  * பிறந்த தததி: ……………..……………………* தாயின் முதல் பபயர்: ……………….……………………… 

  ழசமிை்புக் கணக்குகள் இமணக்கை்ைட ழவண்டுை்     நிமலயான மவை்பு /குத்தமக & கடன் கணக்குகள் 

(விசாரமண ைடட்ுை்) 

ழைழல சகாடுக்கை்ைடட்ுள்ள தகவல்கள் உண்மை ைற்றுை் சரியானமவ என்ைமத நான்/நாங்கள் உறுதி சசய்கிழறாை். இந்த 

ஆவணத்தின் ைக்கை் 2 இல் விவரிக்கை்ைடட்ுள்ளைடி டிஜிடட்ல் ழைங்கிங் வசதிமய நிரவ்கிக்குை் விதிமுமறகமளயுை் 

நிைந்தமனகமளயுை் நான்/நாங்கள் ைடித்து புரிந்து சகாண்ழடாை் என்ைமத நான்/நாங்கள் ழைலுை் 

உறுதிை்ைடுத்துகிழறாை். நான் அவற்மறக் கமடை்பிடிக்க ஒை்புக்சகாள்கிழறன் ைற்றுை் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள், 

ைாறுைாடுகள் அல்லது கட்டணங்கள் எந்த ழநரத்திலுை் சிங்கர ்ஃமைனான்ஸ் (லங்கா) பிஎல்சியால் சசய்யை்ைடலாை். 

 வங்கி கட்டணங்களுக்கு கணக்கு பற்று வவக்கப்படும்:

விண்ணப்பதாரரக்ளின் வகபயாப்பம் (தயவுசசய்து கீழே உள்ள குறிை்மைை் ைாரக்்கவுை்) 
 

1…………………………………….                       2. ……………………………………..                        3. …………………………………… 

குறிப்பு:  
1. கூட்டு கணக்குகளின் ஒரு நிகே்வில். ழசரக்்கை்ைட்ட அமனத்து தரை்பினருை் மகசயாை்ைமிட ழவண்டுை் ைற்றுை் வாடிக்மகயாளர ்

ஐடி/கடவுசச்சால் விண்ணை்ைத்தில் முதலில் சையரிடை்ைட்ட/முதன்மை தரை்பினருக்கு வேங்கை்ைடுை். 

2. வாடிக்மகயாளர ்கணக்குகமளை் சைறுவதற்கு, கூட்டு கணக்கு மவத்திருை்ைவரக்ள் ஒவ்சவாருவருை் தனித்தனி வசதிகமளக் 

சகாண்டிருக்கலாை் ஆனால் ஒவ்சவாரு தனிை்ைட்ட வசதிக்குை் தனி விண்ணை்ைை் ைடிவங்கள் ழதமவை்ைடுகின்றன 

3. நீங்கள் ழைழல குறிை்பிடட்ுள்ள மின்னஞ்சல் மூலை் டிஜிடட்ல் வங்கி வாடிக்மகயாளர ்ஐடி ைகிரை்ைடுை் ைற்றுை் 

தனிை்ைட்ட அமடயாள எண் (PIN) உங்களுக்கு சகாடுக்கை்ைட்ட சைாமைல் எண் அனுை்ைை்ைடுை். 
 

              * - கட்டாய தகவல்

I N          

D    D / M M / Y Y 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

                    

                    

                    

                    

                    

 

                    

 



PAGE 2 OF 2 

 

 

SFLP - APPLICATION FOR DIGITAL BANKING 

FACILITY 

 

விதிமுவறகளும் நிபந்தவனகளும் 
 
சிங்கர ் ஃமைனான்ஸ் (லங்கா) பிஎல்சியின் கருத்தில் எனது/எங்கள் ழகாரிக்மகயின் ைடி எனக்கு/எங்களுக்கு 

டிஜிடட்ல் ழைங்கிங் வசதி கிமடக்கிறது, எனழவ நான்/நான் பின்வருை் விதிமுமறகள் & நிைந்தமனகளுக்கு 

கடட்ுை்ைடுவமத ஒை்புக்சகாள்கிழறன்: 

1. டிஜிடட்ல் வங்கி வசதியின் ையன்ைாடம்ட பிரத்திழயகைாக சையரிடை்ைட்ட நைருக்கு/நைரக்ளுக்கு ைடட்ுை் 

கடட்ுை்ைடுத்த.  

2. டிஜிடட்ல் ழைங்கிங் வசதிமயை் ையன்ைடுத்துவதற்குத் ழதமவயான வாடிக்மகயாளர ்ஐடி,கடவுசச்சால், 

தனிை்ைட்ட அமடயாள எண் (பின்) எந்த ழநரத்திலுை் எந்த சூே்நிமலயிலுை் விவாதிக்கழவா சவளிை்ைடுத்தழவா 

கூடாது ைற்றுை் கண்டிை்ைாக ரகசியைாக நடத்தவுை். 

3. வாடிக்மகயாளர ்ஐடி/கடவுசச்சால்/பின் எந்த அங்கீகரிக்கை்ைடாத தரை்பினரின் மககளில் சிங்கர ்ஃமைனான்ஸ் 

(லங்கா) பிஎல்சிக்கு புகாரளிக்க ழவண்டுை் என்ைமத அறிந்தவுடன். 

4. டிஜிடட்ல் ழைங்கிங் வசதிமயை் ையன்ைடுத்தி சசயலாக்கை்ைட்ட அமனத்து ைரிவரத்்தமனகளுக்குை் முழுை் 

சைாறுை்மை ஏற்க. 

5. அமனத்து ழநாக்கங்களுக்காக ைரிவரத்்தமனகளின் ைதிமவ தீரக்்கைான ைற்றுை் பிமணை்ைாக 

ஏற்றுக்சகாள்வது. 

6. சிங்கர ்ஃமைனான்ஸ் (லங்கா) பிஎல்சி, டிஜிடட்ல் வங்கி வசதி குமறைாடு அல்லது சிங்கர ்ஃமைனான்ஸ் (லங்கா) 

பிஎல்சியின் சசயலிேை்பு அல்லது தாைதை் ஆகியவற்றால் ஏற்ைடுை் எந்த இேை்பு அல்லது குமறைாட்டிற்குை் எந்த 

வமகயிலுை் சைாறுை்ைாகழவா அல்லது சைாறுை்ைாகழவா இருக்கக் கூடாது. இந்த ஊடகதத்ின் மூலை் 

சகாடுக்கை்ைடட் அறிவுறுத்தல்கள். 

7. டிஜிடட்ல் ழைங்கிங் வசதிமய உைழயாகிை்ைதற்கு ழைழல (6) வேங்குவதில் சைாதுவாக ைாரைட்சை் 

இல்லாவிட்டாலுை், எனது/எங்கள் ஒழர ஆைத்தில் இருக்க ழவண்டுை் ைற்றுை் நான்/நாங்கள் டிஜிடட்ல் 

ையன்ைாட்டினால் ஏற்ைடுை் அல்லது ஏற்ைடுை் அமனதத்ு அைாயங்கமளயுை் ஏற்றுக்சகாள்கிழறாை். 

8. சிங்கர ்ஃமைனான்ஸ் (லங்கா) பிஎல்சிக்கு டிஜிடட்ல் ழைங்கிங் வசதிமயை் ையன்ைடுத்தி, எந்த ழநரத்திலுை், முன் 

அறிவிை்பின்றி, சிங்கர ்ஃமைனான்ஸ் (லங்கா) பிஎல்சிக்கு அறிவுறுத்தல்கமளக் சகாடுக்குை் உரிமைமய ரத்து 

சசய்யுை் அதிகாரை் உண்டு. 

9. சிங்கர ் ஃமைனான்ஸ் (லங்கா) பிஎல்சி தனது சசாந்த விருை்ைை்ைடி இத்தமகய அறிவுறுத்தல்கள் கணக்கு 

மவத்திருை்ைவரிடமிருந்து சைறை்ைடவில்மல என்று நை்பினால், சிங்கர ் ஃமைனான்ஸ் (லங்கா) பிஎல்சி இந்த 

அணுகுமுமறயின் மூலை் சகாடுக்கை்ைட்ட வழிமுமறகமள நிமறழவற்றக் கடமைை்ைட்டிருக்காது. 

10. கூடட்ு கணக்கு மவத்திருை்ைவரக்ள் இந்த விதிமுமறகள் ைற்றுை் நிைந்தமனகளுக்கு இமணயாகவுை், 

தனித்தனியாகவுை் பிமணக்கை்ைடட்ுள்ளாரக்ள் ைற்றுை் இமணை்புக் கணக்கு மவத்திருை்ைவரக்ளில் ஒன்று 

அல்லது அதற்கு ழைற்ைட்டவரக்ள் அறிவுறுத்தல்கமள வேங்கினாரக்ளா என்ைமதை் சைாருடை்டுத்தாைல் இந்த 

வசதிமயை் ையன்ைடுத்துவதன் மூலை் சசயலாக்கை்ைடுை் அமனதத்ு ைரிவரத்்தமனகளுக்குை் கூடட்ாகவுை் 

தனித்தனியாகவுை் சைாறுை்ைாவாரக்ள். 

11. அந்த சிங்கர ்ஃமைனான்ஸ் (லங்கா) பிஎல்சி வசதிமய ரதத்ு சசய்வதன் மூலை் எனக்கு/எங்களுக்கு முன் அறிவிை்பு 

இல்லாைல் எந்த ழநரத்திலுை் வசதிமய நிறுத்த அதிகாரை் ழவண்டுை். 

12. நடை்பு, ழசமிை்பு அல்லது ழவறு எந்த கணக்கின் சசயல்ைாடுகமளயுை் நிரவ்கிக்குை் அமனத்து விதிகளுை் 

விதிமுமறகளுை் அத்தமகய கணக்குகள் சதாடரை்ான டிஜிடட்ல் வங்கி ைரிவரத்்தமனகளுக்கு சைாருந்துை். 

13. சிங்கர ் ஃமைனான்ஸ் (லங்கா) பிஎல்சி இந்த விதிமுமறகள் ைற்றுை் நிைந்தமனகள் ைற்றுை் சைாருந்தக்கூடிய 

கட்டணங்கமள எந்த ழநரதத்ிலுை் முன்னறிவிை்பின்றி திமசதிருை்ை உரிமை உண்டு. 

விண்ணப்பதாரர்களின் வகபயாப்பம் 

 
                1………………………………  2. ………………………………  3. ………………………………  

     
 கிவள உபதயாகத்திற்கு மட்டும்: 

மகசயாை்ைை் சரிைாரக்்கை்ைட்டது ைற்றுை் இயக்க 

வழிமுமறகள் கடட்மளக்கு இணங்குகின்றன. 
  சிறை்பு குறிை்புகள்: 
  ……………………………………………………………………………… 

 
கிவள ரப்பர் முத்திவர: 
 
 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட வகபயழுத்து …………………………….. 

  
  FOR DIGITAL BANKING USE ONLY 
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