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 ස්ථනවරකතැන්පතු 

විවිධ ජන වමශයන්හි ඳළර්ලයන් වමඟ අඳ ගෙොඩනඟළගෙන ඇති දකයක වමීඳ වබතළලය වළක්ළත් කරන ගමය අඳගේ විහලළවනීය ව තෆන්ඳතු ඳශසුකමක් ගේ.   

ලෆලිබල් ෆිනන්වහ ආයතනය මළසිකල ගශෝ කල්පිරීගේදී ගඳොළිය ගෙලන මළව 1 සිට මළව 60 දක්ලළ ව වහථළලර තෆන්ඳතු විකල්ඳ කිහිඳයක් ඉදිරිඳත් කරයි.  

ගනුේදනුරුණවන්ටකලැේෙනකප්රතිලලන  
 

 ආගයෝජන මත ලන ප්රතිළයය වශ තෆන්ඳතු මුද පිළිබ වශතිකය. 
 සිත් ෙන්නළ සුළු ගඳොලී අනුඳළත.  
 අතිවිශිහඨ ෙනුගදනුකරු ගවේලළල. 
 ෙනුගදනුකරුගේ කෆමෆත්ත අනුල කල් පිරීගේදී ගශෝ මළසිකල ගඳොළිය ගෙවීම.   
 මළව 1 සිට මළව 60 දක්ලළ කළ සීමළල මත ඳදනේ ව ගඳොලී අනුඳළත.  
 ලයව අවුරුදු 60 ට ලෆඩි ගජෙහඨ පුරලෆසියන් වශළ ලඩළ ඉශ ගඳොලී අනුඳළත.  
 ඔගේ වහථළලර තෆන්ඳතුලට එගරහිල ණය බළ ෙෆනීගේ ශෆකියළල; ගමහිදී ගඳොළිය අය කරනු බන්ගන් යළවිතළ කෂ මුද මත ඳමණි. 
 සුදුසුකේ ළභී තෆන්ඳතු ලෙකීේ වශළ ශ්රී ාකළ තෆන්ඳතු රක්ණ ගයෝජනළ රමය යටගත් ෆගබන රක්ණය. 
 ගනොමිගල් බළගදන ආගයෝජන උඳගේන ගවේලළ.  

ප්රධනනකල්ෂණ , නි ම න්කසහකේරොන්ේේසි 

 තෆන්ඳත්කරු ලයව අවුරුදු 18 ට ලෆඩි ශ්රී ාකළගේ පුරලෆසිගයකු ගශෝ ගන්ලළසික වීවළ බඳරළියගයකු විය ුතතුය අතර ලාු  ජළතික ශෆුනනුේඳතක්වලාු  විගේ 

ෙමන් බඳරයක් තිියය ුතතුය.  
 තෆන්ඳතුල තනි පුේෙ ගශෝ බේධ තෆන්ඳතුලක් ගව සිදු කෂ ශෆකිය, උඳරිම බේධ හිමිකරුලන් ෙණන තිගදගනකි.  
 ආයතනික වශ ගලනත් ආයතන ලලින්ද තෆන්ඳතු යළරෙනු ෆගේ (උදළ: වමිති වමළෙේ, යළර, පුණෙළයතන ආදී . 
 අලම තෆන්ඳතු මුද රු,5,000 කි.  
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ේපොලීකඅනුපනතකසහකේපොලීකේගවීම් 
 නලතම ගඳොලී අනුඳළත වශළ කරුණළකර ලෆලිබල් ෆිනන්වහ ගලේ අඩවිය ගලත පිවිගවන්න. https://www.vallibelfinance.com/product/fixed-deposits 

 ෙනුගදනුකරුගේ කෆමෆත්ත අනුල මළසිකල ගශෝ කල්පිරීගේදී ගඳොළිය ගෙවිනු ෆියය ශෆකිය. ගඳොළිය වර රමයට එකතු ලන අතර වහථළලර තෆන්ඳතුල වශළ ලන 

කළසීමළල අලවළනගේ ෙණනය කරනු බන අතර කල්පිරීගේදී ගඳොළිය ගෙවිය ුතතු විට කළසීමළල අලවළනගේ ඳමණක් ද මළසිකල ගෙවිය ුතතු විට වම මළවයකම 

අලවළනගේ ද ගඳොළිය ගෙලනු ෆගේ. මළසික ගඳොලී ගෙවීේ වම මවකම තෆන්ඳතු දිනට සිදුකරනු ෆගේ.  
 

රඛකපිරීමටකේපරකආපසුකගැනීම 
 නිහචිත කල් පිරීගේ දිනයට ගඳර වහථළලර තෆන්ඳතුල ආඳසු බළ ෙන්ගන් නේ, කෂමනළකළරීත්ලගේ අියමතය ඳරිදි දඩ මුදක් අය කෂ ශෆකිය. 

 
ස්ව ංක්රී කඅලු කකරීරීම 

 කල්පිරීගේ දිනයට ගශෝ ඊට ගඳර තෆන්ඳතුල අළුත් කිරීම ගශෝ එම තෆන්ඳතුල ආඳසු ෙෆනීම පිළිබ ගකොන්ගේසි ල ගලනවක් වේබන්ධගයන් වමළෙමට දෆනුේ දී 

ගනොමෆති නේ, ගඳොළිය ද ඇතුළුල ගමම තෆන්ඳතුල වමළන කළ ඳරිච්ගේදයක් වශළ එම දිනගයදී ඳලත්නළ ගඳොලී අනුඳළතයන්ට අනුල අළුත් කරනු ෆගේ. 
 

ෙදුකවගකීම 
 වහථළලර තෆන්ඳතු වශළ ගඳොළිය ඳලත්නළ රලළ ෙෆනීගේ බදු (WHT) ගරු ළසි අදළ ගේ. වමළෙේ ශළ ගලනත් ආයතන විසින් උඳයන ගඳොලී ආදළයම, ආදළයේ බේදට 

වශ ගලනත් රජගේ බදු ලට යටත් විය ශෆකිය.  
 
තැන්පතුකර්ෂණ කආවර   

 සුදුසුකේ බන තෆන්ඳතු ලෙකීේ, මුදල් මණ්ඩය විසින් ක්රියළත්මක ශ්රී ාකළ තෆන්ඳතු රක්ණ ගයෝජනළ රමය යටගත් තෆන්ඳත්කරුගලකුට උඳරිම ලගයන් රු. 

600,000 ක් ලන්දි මුදක් වශළ රක්ණය ගකගර්. 
 

හවුඛකතැන්පතුක 
 ගජෙහඨ පුරලෆසියන්ගේ බේධ ණුම්ේ වේබන්ධගයන් ලන විට, ගජෙහඨ පුරලෆසි ගඳොලී අනුඳළත බළ ෙෆනීම වශළ සියලුම ණුම්ේ හිමියන් ගජෙහඨ පුරලෆසියන් විය 

ුතතුය.  

 බේධ තෆන්ඳතුලක එක් තෆන්ඳත්කරුගලකුගේ අයළලයක් සිදුවුලගශොත්, එය ලශළම වමළෙමට දෆනුේ දිය ුතතු අතර, තෆන්ඳතුල ගකගරහි අයිතිය ඇති බලට වමළෙම විසින් 

පිළිෙනු බන එකම පුේෙයළ ඉතිරිල සිටින තෆනෆත්තළ ගේ. 
 

ස්ථනවරකතැන්පතුක   
 කෂමනළකළරීත්ලගේ පර්ණ අියමතය ඳරිදි, තෆන්ඳත්කරුලන්ට ඔවුන්ගේ තෆන්ඳතු මත ණය බළ ෙත ශෆකි අතර, කෂමනළකළරීත්ලගේ පර්ණ අියමතය ඳරිදි ඳලත්නළ 

අනුඳළතයන් යටගත් එම ණය වශළ ගඳොළිය වශ ගලනත් ෙළවහතු අය ගකගර්. 
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අක්රි කණුු ම් 
  අක්රිය වහථළලර තෆන්ඳතු වේබන්ධගයන් ශ්රී ාකළ මශ බෆාකුල විසින් බළ දී ඇති වේමත නීතිමය ක්රියළ ඳටිඳළටිය අනුෙමනය කරනු ඇත. 2011 අාක 42 දරණ මෙ 

ලෙළඳළර ඳනතට අනුල කිසිදු ෙනුගදනුලක් ගශෝ ලිපි වමලමළරුලක් ගනොමෆති තෆන්ඳතු අරීය තෆන්ඳතු ගව වකුම් ගකොට අනතුරුල ශ්රී ාකළ මශ බෆාකුලට ලළර්තළ 

කරනු ෆගේ.   
 
අදළෂ අගනකුත් සියලුම ගකොන්ගේසි වහථළලර තෆන්ඳතු ණුම්ේ විලෘත කිරීගේ අයදුේඳගත් දක්ලළ ඇත.  
 

පැමිණිලිකේමේහයුම්කක්රි නකපපාපනපා  
 
අඳගේ ගවේලළලන් වේබන්ධගයන් ලන ඳෆමිණිලි ඔබට ඳශත ඳරිදි සිදුකෂ ශෆකිය;  

1. +94 11 7 480 480 අාකය ඔවහගවේ ඇමතුේ මධෙවහථළනය ශළ වේබන්ධ වීගමන් 
2. tellus@vallibelfinance.com යන විදුත් ලිපිනය මණුන් 
3. ගජෙහඨ කෂමනළකරු - ක්රියළලලි වාලර්ධන, ලෆලිබල් ෆිනන්වහ, අාක 310, ෙළලු ඳළර, ගකොෂඹ 03 ලිපිනයට ලිඛිතල දෆන්වීගමන් 
4. www.vallibelfinance.com යන අඳගේ ගලේ අඩවිගේ ‘Contact Us’ තුලින් ඳණිවුඩයක් එවීගමන්  

 

වමළෙම විසින් වතුටුදළයක විවුනමක් බළ ගනොදුනගශොත්, ඳළරිගයෝණුකයළට ඔවමගේ ව ඇයගේ ඳෆමිණිල් ශ්රී ාකළගේ මෙ ඔේුඩ්සවහමන් කළර්යළයට ඉදිරිඳත් කෂ 

ශෆකිය.  

මෙ ඔේුඩ්සවහමන්  
මෙ ඔේුඩ්සවහමන් කළර්යළය    
143A, ලජිර ඳළර,  
ගකොෂඹ 05.  
අමතුේ අාකය: +94 11 259 5624  
දුරවසෆක්වහ: +94 11 259 5625 විදුත් ලිපිනය: fosril@sltnet.lk   
ගලේ අඩවිය: www.financialombudsman.lk 
 

ඳශසුකේවගවේලළලන් හි විගේළාෙ ගත්රුේ ෙෆනීමට ඔබට උඳකළර කිරීම වශළ ලෆලිබල් ෆිනන්වහ පීඑල්සී විසින් වඳයනු බන ගමම ප්රධළන කරුම් ගල්නනය ඳශසුකේ වශ ගවේලළලන්හි ප්රධළන අාෙයන්ගෙන් 

වමන්විත ගේ. ඉශත වශන් ඕනම නියමයන්, ගකොන්ගේසි වශ ෙළවහතු ඕනම ගේළලක වමළෙගේ අියමතය ඳරිදි වාගෝධනය කිරීගේ පර්ණ අයිතිය වමළෙම වතුය.  


