
 

 

க் யமான நிகழ் ண்ைமகள் ஆவணம் 
நிைலயான ைவப் கள் 
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நிைலயான ைவப் கள் 
இ  பல்வைகைமயான மக்கள் மத் ல் ஒ  தசாப்தகாலமாக ெந க்கமான உறைவ; ேபணிய மற் ம்; நம் க்ைக உணரை்வக் கட் ெய ப் ய ஒ  வங் ப் 

ைன சே்சைவயா ம;. 
  
வ ெபல் னான்ஸ் மாதந்ேதா ம் அல்ல  ரச்் க்காலத் ல் ெகா ப்பன ெசய்யப்ப ம் வட் டன் நிைலயான ைவப் கள் தத் பல  

ப் தெ்தரி கைள உங்க க்  வழங் ன்ற . 
 
 
வா க்ைகயாளரக் க்கான அ லங்கள் 

 
 த  மற ம் லதனம் தான வ மானத் க்  உதத்ரவாதம் வழங்கப்ப ன்ற . 
 கவரச்் கரமான வட் தங்கள் 
 அ றந்த வா க்ைகயாளர ்ேசைவ 
 வா க்ைகயாளரின் ெதரி ன்ேபரில் மாதாந்தம் அல்ல  ரச்் க்காலத் ல் வட்  ெச தத்ப்ப ம். 
 1 மாதம் ெதாடக்கம் 60 மாதங்கள் வைர லான காலப்ப ன் அ ப்பைட ல் வட் தங்கள் அைமந் க் ம். 
 60 வய க் ேமற்படட் தத் ரைஜகள் உயரவ்ான வட் தத் க் த் த ெப வர.் 
 உங்கள் நிைலயான ைவப் கள்  கடன் ெபறலாம்.  பயன்ப த்தப்ப ம் ெதாைக;  மாத் ரம் வட்  அற . 
 த வாய்ந்த ைவப் ப்ெபா ப் கள் இலங்ைக ைவப் கள் காப்  டட்த் ல் காப் ெசய்யப்ப ம். 
 இலவச த ட்  ஆேலாசைன ேசைவகள் 
 

 
க் ய ைன சே்சைவ அம்சங்கள் நிய கள் மற் ம் நிபந்தைனகள;  

 
 ைவப்பாளர ் 18 வய க்  ேமற்படட் இலங்ைகப் ரைஜயாக அல்ல  ப்  சாைவ ெகாண் த்தல் ேவண் ம்;. மற் ம் ெசல் ப யா ம் ேத ய 

அைடயாள அடை்ட ஃ கட ச் டை்ட ைவத் த்தல் ேவண் ம். 
 தனிநபரக்ள் அல்ல  அ தலாக ன்  நபரக்ள் இைணந்தவைக ல் ைவப் கைளசெ்சய்யலாம். 
 ட்டாைமகளி ந் ம் ஏைனய நி வனங்களி ந் ம் (உ-ம்:  சங்கங்கள் நம் க்ைகெபா ப் கள் அறக்கட்டைளகள் ேபான்றவ) ைவப் கள் 

ஏற் க்ெகாள்ளப்ப ம். 
 அ ைறவான ைவப் தெ்தாைக பா.5000.00 ஆ ம். 
 
 
 
 
 
 



வட் தங்க ம் ெகா ப்பன  ைற ம் 
 
 நில ம் வட்  தங்க க்  வ ெபல் னான்ஸ் ெவப்தளதை்த அ க ம். https://www.valibelfinance.com/product/fixed deposits. 

 
 வா க்ைகயாளரின் ப் தெ்தரி ன்ேபரில் வட்  மாதந்ேதா ம் அல்ல  ரச்் க்காலத் ல் ெச தத்ப்படலாம். வட் யான  எளிய வட்  தப்ப ; 

கணிப் டப்பட்  காலத் ன் இ ல் வழங்கப்ப ம்.; நிரந்தர ைவப்  தவைண ல் கணிப் டப்பட்  வழங்கப்ப ம். மாதந்ேதா ம் வட்  
ெச தத்ப்ப ம் டயங்களில் அ  ஒவெவா  மாத ம் கணிப் டப்பட்  வழங்கப்ப ம். மாதாந்த வட் க் ெகா ப்பன கள் ஒவ்ெவா  மாத ம் 
ைவப் செ்சய்யப்படட் க ல் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். 

 
 

ரச்் க்  ன்பாக ைவப்ைப ளப்ெப தல் 
 
 நிரந்தர ைவபான  த் ைரக்கப்படட் ரச்் த் க க்  ன்னராக ளப்ெபறப்படட்ால் காைமத் வ ரம்ானத் க்  அைமய; தண்டப் பணம்; 

அற டப்ப ம். 
 
 
தன்னியக்கமாக இடம்ெப ம் ப் தத்ல் 
 
 ரச்் த் க க்  ன்னராக ைவப்ைபப் ப் த்தல் அல்ல  ளப்ெப தல் சம்பந்தமான நிய களில் ஏதாவ  மாற்றம் த்  கம்பனிக்  அ க்காத 

சந்தரப்்பத் ல் வட்  உள்ளிடட்வைக ல் ைவப்  அைதெயாத்த ஒ  காலப்ப க் ப் ப் க்கப்ப ம். 
 
 
வரிப்ெபா ப்  
 
 நிைலயான ைவப் க க்கான வட்  நில ம் த் ைவதத்ல் வரி (WHT) ரமாணங்க க்கைமவானதா ம். கம்பனிகள் மற் ம் ேவ  அைமப் கள் 

சம்பா க் ம் வட்  வ மானம் வ மானவரி மற் ம் ேவ  அரசாங்க அற க க் ம் ழ்ப்பட்டதா ம். 
 
 
ைவப் க் காப்  பா காப்  
 
 த வாய்ந்த ைவப் க க்  அ தலாக 600000.00 பா இழப்  வழங் ம் வைக ல் நாணயச ் சைப னால் நைட ைறக் டப்ப ம் இலங்ைக 

ைவப் கள் டட்த் ன் ழ் காப்  ெசய்யப்ப ம். 
 
 
இைணந்த ைவப் கள் 
 
 தத் ரைஜகளின் இைணந்த ைவப் கள் டயத் ல் கணக்  ைவத் ப்ேபார ் அைனவ ம் தத் ரைஜகள் வட் தங்கைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்  

தத் ரைஜயாக இ தத்ல் ேவண் ம். 
 இைணந்த ைவப் கள் டயத் ல் ைவப்பாளர ் ஒ வர ் மரண ற்றால் அ  உடன யாகேவ கம்பனிக்  அ க்கப்ப தல் ேவண் ம்.  கம்பனி உ ேரா  

இ ப்பவைர மாத் ரேம ைவப் க்  உரியவராக அங் கரிக் ம். 
 
 
 



நிைலயான ைவப் கள் தான கடன்கள் 
 

காைமத் வத் ன் அ ம டன்; ைவப்பாளரக்ள் தம  ைவப் கள் தான கடன்கைளப் ெபற் க்ெகாள்ளலாம். இத்தைகய கடன்கள் தான வட்  மற் ம் 
ஏைனய ப்பன கள் காைமத் வத் ன் அ ம ன் ழ்; நில ம் வட்  தத் ற்  அைமவாக; அைமந் க் ம். 
 
ெசயலற்ற கணக் கள் 
 
ைக டப்படட் நிைலயான ைவப் கள் இலங்ைக மத் ய வங் ன் அ தத் க்கைமவான நியம சட்ட நடவ க்ைக ைறக க்  இணக்கமான ைற ல் 
ைகயாளப்ப ம். அ தலாக 10 வ டங்க க்  ெகா க்கல் வாங்கல்கேளா க தத்ெதாடர் கேளா இல்லாத ைவப் கள் டயத் ல் அைவ ெசயலற்ற 
கணக் களாகக் கணிப் டப்பட்  2011 ஆம் ஆண் ன் 42 ஆம் இலக்க நி  யாபாரதெ்தா ல் சட்டத் ன் ரகாரம் இலங்ைக மத் ய வங் க்  
அ க்ைக டப்ப ம். 
 
ஏைனய ெபா த்தமான நிபந்தைனகள் அைனத் ம் நிைலயான ைவப் க்கணக்ைக ஆரம் க் ம் ண்ணப்பத் ல் வழங்கப்பட் க் ம். 
 
 

ைறப்பா கைளக ்ைகயா ம் ைற 
 
 
நீங்கள் ன்வ ம் வ ைறகளில் எம  ேசைவகள் சம்பந்தமான ைறப்பா கைள ேமற்ெகாள்ளலாம். 
 
1. 94117480480 என் ம் ெதாைலேப  இலக்கத் ன் லம் மத் யநிைலயத் டன் ெதாடர் ெகாண்  ைறப்பா கைள அ க்கலாம். 
2. tellus@valibelfinance.com ன்னஞ்சல் கவரிக்  ைறப்பா கைள அ க்கலாம். 
3. ேரஷ்ட காைமயாளர.் ெசயல் ைற அ த்  வ ெபல் னான்ஸ் PLC இல 310 கா   ெகா ம் -03 என் ம் கவரிக்  எ த் லம் அ க்கலாம். 
4. www.valibelfinance.com 'contact us'பகக்த் ன் ஊடாக அ க்கலாம்;. 
 
கம்பனியால் ப் யான ர்  வழங்கப்படாதபடச்த் ல் வா க்ைகயாளர ் தன  ைறப்பாடை்ட இலங்ைக நி யல் ைறேகள் அ காரி அ வலகத் க் ச ்
சமரப்் க்கலாம். 
 
நி யல் ைறேகள் அ காரி 
நி யல் ைறேகள் அ காரி அ வலகம் 
143A வ ர  
ெகா ம்  05 
 
ெதாடர்  இல: 94112595624 
ெதாைலநகல்: 94112595626 

ன்னஞ்சல்; fosril@sltnet.lk 
ெவப்தளம்:  www.financialombudsman.lk 
 

க் யமான நிகழ் ண்ைமகள் ஆவணம் வ ெபல் னான்ஸ் PLC னால் வழங் ம் ைனெபா டக்ள் மற் ம் ேசைவகள் ெதாடரப்ான அம்சங்கைள 
ளங் க்ெகாள்வதற்  உத ன்ற . கம்பனி ேமற் றப்படட் நிய கள் நிபந்தைனகள் மற் ம் ப்பன கைளத் நி வனத் ன் ரம்ானத் க்  அைமய; 

எந்தேவைள ம் மாற் யைமப்பதற்கான உரிைமையக்ெகாண் ள்ள . 
 


