
 
 

 

 
க் யமான நிகழ் ண்ைமகள் ஆவணம் 
கடன்வழங்கல் ைன ச ்ேசைவகள; 

 

 

வ ெபல் னான்ஸ் 

 
 

 

 

 



வ ெபல் னான்ஸ் பரந்த கடன் வழங்கல் ைனெபா டக்ைள வா க்ைகயாளரக் க்  வழங் ன்ற . கம்பனி ன் க் ய 

ைன சே்சைவகள் த்தைகää ஈட் க் கடன்கள்ää ஆட்ேடா டர்ாப்ட ்கடன்கள்ää வாகனக் கடன்கள் மற் ம் தங்கக் கடன்கள் என்பைவயா ம். 

 

ைனெபா ள்/ேசைவ பரிப்  ரதான ைனெபா ள் அம்சங்கள்  நிய கள் 

மற் ம் நிபந்தைனகள் 

த்தைக  

வ ெபல் ங் 
 

 நீங்கள் வ ெபல் னான்ஸ் இட ந்  உங்கள் தனிப்படட் 

ேதைவக க் ப் ெபா த்தமான நி க ் த்தைகக்கடைனப் 

ெபற் கெ்காள்ளலாம். 

 நாம்  த்தைகக்கடன் மற் ம் ெபா வான த்தைகக்கடன் எனப்ப ம் 

இரண்  வைகப் ரி களிலான த்தைகக்கடன்கைள வழங் ன்ேறாம். 

  த்தைகக்கடன் ைறந்த த ட்  வாகனங்க க்  நி யளிப் ச ்

ெசய்வதற்காக வழங்கப்ப ன்ற . வா க்ைகயாளர ் இந்தப் 

ைனெபா ள் வைகப் ரி ன் ழ் ப ெபறாத மற் ம் ப ெபற்ற 

ேமாட்டார ் ைசக் ள்கள் மற் ம் சச்க்கரவண் கைள அவ க் ப் 

ெபா ந் யைம ம் ெகா ப்பன த ் ட்டங்க ட ம் றந்த வட்  

தங்க ட ம் ெபற் க ்ெகாள்ளலாம். 

 ெபா வான த்தைகக்கடன் ந த்தர வ மானத் ந்  உயர ்

வ மானம்வைர சம்பா ப்ேபார ் தனிப்பட்ட மற் ம் வரத்த்கரீ யான 

பாவைனக்காகப் ப ெபற்ற மற் ம் ப ெபறாத வாகனங்கைளக் 

ெகாள் தல் ெசய்வதற்காக வழங்கப்ப வதா ம். 

 த்தைகக்கடன்கைள தனிநபர ் ய மற் ம் ந த்தர 

ெதா ல் யற் யாளரக்ள் மற் ம் ட்டாண்ைம வா க்ைகயாளரக்ள் 

ெபற் கெ்காள்ளலாம். 

 த்தைகக்கடன்கள் ஒ  பரந்த ப ெபற்ற ப ெபறாத ேமாட்டார ்

காரக்ள் SUVக்கள் வான்கள்  வரத்த்க வாகனங்கள் பஸ்கள் சச்க்கர 

வண் கள் தனி காப் வண் கள் பாரங் ைற;நத ட்ரக் வண் கள்  தைர 

வாகனங்கள் மற் ம் ேமாட்டார ்ைசக் ள்கள் நிரம்ாண ேவைலப் ெபா கள் 

மற் ம் உபகரணங்கள் ேபான்றைவ உள்ளடங் ம் வைக லான 

வாகனங்கள்ஃ  உபகரணங்க கக்ாக வழங்கப்ப ம். 

 ப் செ்ச த் ம் ஆற்றல் உள்ளவ ம் 

த்தைகக்கடன் ஒன் க்  ண்ணப் க்கத ் த  

ெபற்றவ ம் ெசல் ப யான  ேத ய அைடயாள 

அடை்ட/கட ச் டை்ட ைவத் ப்பவ மான 

இலங்ைக ல் வ க் ம் 18 வய க்  ேமற்பட்ட நபர ்

அல்ல   இலங்ைக ல் ப ெபற்ற ஓர ்அைமப்  

 அ ைறவான காலப்ப  1 வ டத் க்  

மட் ப்ப த்தப்பட் ள்ள  என்பேதா  அ ய 

காலப்ப  72 மாதங்கள் (06 வ டங்கள்) ஆ ம். 

 த்தைகக்கடன்க க்கான ைணப்ெபா ப்  

ெசாத் ன் தான ற்றான உரிைம (ேதைவப்ப ன்) 

தனிப்பட்ட உத்தரவா கள். 

 வாகனத்ைத/உபகரணத்ைத இயங் ம் நிைல ல் 

ேப தல் வா க்ைகயாளரின் ெபா ப்பா ம். 

 

 கடன் காலப்ப  வ ம் நி  நலன்கைள வ ெபல் 

னான்ஸ{க்  சாட் தல் ெசய் ம்வைக ல்  

ஒவ்ெவா  வ ட ம் அைனத் ம் அடங் ம் காப்  

ட்டமான  ெபறப்பட ேவண் ம் 

 கடன் த் ச ் ந் ப்பதற் ன்னராக 

ஆரம்பத் ேலேய வா க்ைகயாள க்  நில ம் 

ெபா தத்மான வட்  ப்பன  த்  

அ க்கப்ப ம். 

 நாம் ளசெ்ச த்த றந்த ெதரி கைள 

வழங் ேறாம் 

 ;.சமப்ப த் ய  தவைணப் பணங்கள்  கட்டைமப்பான 

அல்ல  ன் ட் ேய  உடன்பட்ட அட்டவைண ன் 

ரகாரம் தனித்தனியான ெகா ப்பன கள். 



 த்தைக உடன்ப க்ைகையச ் ெசய்  ெகாள்வதற்  

ன்னராக மாதாந்த வாடைகதெ்தாைக மற் ம் ேவ  

ஏதாவ  ப்பன கள் த் ைரக்கப்ப ம். நீங்கள் 

த ேலேய எம  உத் ேயாகத்தர-்களிட ந்  சகல 

நிய கள் மற் ம் நிபந்தைனகைளத ் ெதளிவாக 

அ ந்  ெகாள் ங்கள். 

 கடன்ெப ந க்  மாதாந்த தவைணப்பணம் ெச த்த 

ேவண் ய உரிய க ந்  7 நாட்கள் ேமல க 

காலமாக வழங்கப்ப ம். கடன்ெப நர ் மாதாந்த 

தவைணப்பணத்ைத உரிய க ல் அல்ல  

ேமல கமாக வழங்கப்படட் காலத் ற் ள் 

ெச த்தப்படா ல்; மாதத் க்  4% அபராத வட்  

அற டப்ப ம். காைமத் வத் ன் ரம்ானத் ன் 

அ ப்பைட ல் மாற் யைமக்கப்படலாம். 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



ைனெபா ள்/ேசைவ பரிப்  ரதான ைனெபா ள் அம்சங்கள்  நிய கள் 

மற் ம் நிபந்தைனகள் 

 

ஆதன ஈட் க் கடன்கள் 
 

 

வ ெபல் ஆதனக் கடன் 

 

 உங்கள் ஆதனத்ைத ஈ ைவப்ப லம் நி யளிக்கப்ப ம் வ ெபல் 

ஆதன ஈட் க்கடன். 

 ஆதனக்கடன் ேசைவ டயத் ல் நாம் அ பவ ம் 

அரப்்பணிப் ணர் ம் ெகாண்ட ஓர ்அணி லமாக தனிநப க் ரிய 

ேசைவைய வழங் ன்ேறாம். 

 நாம் ஒ  ெதா ற் ைற நி ணரால் ம ப் ெசய்யப்பட்ட அைசயாத 

ஆதனத் ன் தான தனிைல ஈடை்டக் ேகா ன்ேறாம். 

 வ ெபல் ஆதனக்கடன்கைளப் ன்வ ம் ேநாக்கங்க க்காகப் 

ெபற் கெ்காள்ளலாம்: 

 

 ஒ  காணிையஃ ட் டன் அல்ல  கட் டத் டன் ய காணிையக் 

ெகாள் தல் ெசய்தல். 

 ஒ  யாபாரத்ெதா க்  ஃ  அல்ல  கட் டத்ைத 

நிரம்ாணிப்பதற்கான கடன். 

 தற்ேபா ள்ள கடைன ட் கெ்காள்வதற்  அல்ல  ெகா த் த ்

ரப்்பதற் . 

 ேவ  ஏதாவ  தனிப்பட்ட ேதைவக் . 

 

 

 

 இலங்ைக ல் வ க் ம் ஒ  ெசல் ப யான ேத ய 

அைடயாள அடை்ட/கட ச் டை்டக் ெகாண் க் ம் 18 

வய க்  ேமற்பட்ட ஒ  நபர ் அல்ல  இலங்ைக ல் 

ப ெபற்ற ஓர ் அைமப்  கடைனத ் ப் செ்ச த் ம் 

வல்லைம இ ப் ன் ஆதன ஈட் க் கட க்  

ண்ணப் க் ம் த  ெகாண்டவரக்ளாவர.் 

 அ யரவ்ான காலப்ப  60 மாதங்கள் (5 வ டங்கள் 

ஆ ம்) 

 அ தலான கடன்ெதாைக ப் ச ் ெச த் ம் 

ஆற்றல் மற் ம் கம்பனியால் த் ைரக்கப்ப ம் 

பலவந்த ற்பைனப் ெப ம  (FSV) என்பவற்ைறக ்

கவனத் ல் ெகாண்  ரம்ானிக்கப்ப ம். 

 கட க் ப் ைணப்ெபா ப்பாக ண்ணப்பதாரிக் ச ்

ெசாந்தமான ஒ  காணிஃ ட் டன் அல்ல  கட் டத் டன் 

ய காணி கம்பனி டம்  ஈடாக ைவக்கப்ப ன்ற . 

கடன் காலப்ப  ல் கடன் ப10ரணமாகத ் ப் க ்

ெகா த் த ் ரம்ானிக்கப்ப ைக ல் ஈட்  

இரத் செ்சய்யப்பட்  ஆதனம் வா க்ைகயாள க்  

வழங்கப்ப ம். 

 கடன் வழங் வதற்  ன்னராக வா க்ைகயாள க்  

வ டாந்த வட்  தம் ஆவணப்ப த்தல் ப்பன கள் 

ம ப் ட்  ப்பன கள் சட்ட ப்பன கள் 

த் ைரத ் ரை்வ ப்பன கள் என்பைவ த்  

அ க்கப்ப ம். 

 கடன்ெப ந க்  மாதாந்த தவைணப்பணம் 

ெச த்தேவண் ய உரிய க ந்  07 நாடக்ள் 

ேமல க காலம் வழங்கப்ப ம். கடன்ெப நர ் மாதாந்த 

தவைணப் பணத்ைத உரிய க ல் அல்ல  ேமல க 

காலத் ள் ெச த்தப்படா ல்; மாதத் க்  4% அபராத 

வட்  அற டப்ப ம். காைமத் வத் ன் ரம்ானத் ன் 

அ ப்பைட ல் மாற் யைமக்கப்படலாம். 

 



ைனெபா ள்/ேசைவ பரிப்  ரதான ைனெபா ள் அம்சங்கள்  நிய கள் 

மற் ம் நிபந்தைனகள் 

வ ெபல் ஆட்ேடா 

ட்ராப்ட் 
 

வ ெபல்  

ஆட்ேடா ட்ராப்ட் 

 

 

வ ெபல்  
ல்  ட்ராப்ட் 

 

 

வ ெபல்  

ல் ட்ராப்ட; 

 ஒ  வங் ன் ேமல கப்பற்  கடன் வச ைய ட ேம ம் 

க்கனமானதாகக ் க தப்ப ம் வ ெபல் னான்ஸ் கம்பனி ன் 

தனிச் றப்பான யாபாரக்  ெகாண்ட வ ெபல் ஆட்ேடா ட்ராப்ட ்

2014 இல் ஆரம் கக்ப்பட்ட ந்  ெதாடரச்் யாக வளரச்் யைடந்  

வ வேதா  சந்ைத ல் ஏற் கெ்காள்ளப்ப ம் ஒன்றாக ம் உள்ள . 

 இப் ைனெபா ளின் தனிச் றப்பான அம்சம் வா க்ைகயாளர ்

மாதாந்தம் வட் ைய மாத் ரேம ெச த் வதா ம். கடன் வழங் ம் 

ேநரத் ல் வா க்ைகயாள டன் உடன்பட்டவா  தன்ைம; ெதாைக 

கடன் காலப்ப  ல் ளசெ்ச தத்ப்ப ன்ற . 

 ரமமற்ற ைற ல்; கடன்ெப தல் மற் ம் மாதாந்த வட்  

தங்கைளச ் ெச த் தல் என்பைவேய இங்  வச யான 

டயங்களா ம். 

 வ ெபல் ல் ட்ராப்ட ் என்ப  ேமல கப்பற்  அம்சங்க டன் ய 

ைமயான ேசைவயா ம்;. இ  ப ெபற்ற/ப ெபறாத சச்க்கர 

வண்  மற் ம் ேமாட்டார ் ைசக் ள் ெசாந்தக்காரரக் க்காக 

உ வாகக்ப்பட்ட ேசைவயா ம்;. 
 

 

 இலங்ைக ல் வ க் ம் ஒ  ெசல் ப யான ேத ய 

அைடயாள அடை்ட ஃ கட ச் டை்டக் ெகாண் க் ம் 18 

வய க்  ேமற்பட்ட ஒ  நபர ் அல்ல  இலங்ைக ல் 

ப ெபற்ற ஓர ் அைமப்  கடைனத ் ப் செ்ச த் ம் 

வல்லைம இ ப் ன் ஆட்ேடா ட்ராப்ட ் கட க்  

ண்ணப் க் ம் த  உைடேயாராவர.் 

 அ ய காலம் 24 மாதங்கள் 

 கடைனத ் ப் செ்ச த் ம் காலப்ப  வழங்கப்ப ம் 

கடன் ெப ம ையப் ெபா த்ததா ம். 

 காலப்ப  ல் தன்ைம; ெதாைகையத ் 

ப் செ்ச த்தலாம் அல்ல   மாதாந்த வட் ையக் 

ைறக் ம் வைக ல் தன்ைம;  ெதாைக ன்  ஒ  

ப ைய ம் ேசரத் ச ்ெச த்தலாம். 

 வா க்ைகயாள க் ச ் ைமேயா அ க மாதாந்த 

வாடைகேயா இல்ைல. ெதாைககள் வா க்ைகயாளரின் 

ேவண் ேகாளின்ேபரில் ஏற்பா  ெசய்யப்படலாம். 

 ைணயாக வாகன ம் தனிப்பட்ட உத்தரவா க ம் 

அவ யம். 

 கடன் த் த ் ரம்ானிக்க ன்னதாக 

வா க்ைகயாள க்  நில ம் ெபா தத்மான 

வட் ப்பன  ஆரம்பத் ேலேய அ க்கப்ப ம். 

 கடன்ெப ந க்  மாதாந்த தவைணப் பணம் ெச த் ம் 

உரிய க ந்  04 நாடக்ள் ேமல கமாக 

வழங்கப்ப ம்.  கடன்ெப நர ் மாதாந்த 

தவைணப்பணத்ைத உரிய க ல் அல்ல  

ேமல கமாக வழங்கப்பட்ட நாடக் க் ள் 

ெச த்தா ன் மாதத் க்  4.25% அபராத வட்  

அற டப்ப ம். காைமத் வத் ன் ரம்ானத் ன் 

அ ப்பைட ல் மாற் யைமக்கப்படலாம். 

 
 



ைனெபா ள்/ேசைவ பரிப்  ரதான ைனெபா ள் அம்சங்கள்  நிய கள் 

மற் ம் நிபந்தைனகள் 

 

வாகனக் 

கடன்/தனிநபர ்கடன் 

 இக்கடன் வச ைய ைரவாக மற் ம்  வச யான ைற ல் 

வழங் ம் அேதேநரத் ல் வா க்ைகயாளரக்ளின் ேதைவகைளப் 

ப10ரத்் ெசய் ம் வைக ல் இசே்சைவயான  வழங்கப்ப ற  

 இக்கடன்; ரதானமாக ேமாட்டார ் காரக்ள் வான்கள் மற் ம் ஏ 

க கக்ாக வழங்கப்ப ன்ற . 

 இலங்ைக ல் வ க் ம் ஒ  ெசல் ப யான ேத ய 

அைடயாள அடை்ட/கட ச் டை்டக் ெகாண் க் ம் 18 

வய க்  ேமற்பட்ட ஒ  நபர ் அல்ல  இலங்ைக ல் 

ப ெபற்ற ஓர ் அைமப்  கடைனத ் ப் செ்ச த் ம் 

வல்லைம இ ப் ன் ஓ  வாகனக;் கடன் ஃதனிநபர ்

கட க்காக ண்ணப் க் ம் த  உைடேயாராவர.் 

 அ ய காலம் 72 மாதங்கள் (06 வ டங்கள்) வைர. 

 கட க்கான ைணப்ெபா ப்பாக ெசாத் ன் தான நி  

உரிைம; மற் ம் (ேதைவப்ப ன்) தனிப்பட்ட 

உத்தரவா கள் அவ யம். 

 கடன் த் க ் ரம்ானிப்ப க்  ன்ேப நில ம் 

ெபா தத்மான வட்  ப்பன  த்  

வா க்ைகயாள க்  அ க்கப்ப ம். 

 கடன்ெப ந க்  மாதாந்த தவைணப்பணம் ெச த் ம் 

உரிய க ந்  06 நாடக்ள் ேமல கமாக 

வழங்கப்ப ம்.  கடன்ெப நர ் மாதாந்த தவைணப் 

பணத்ைத உரிய க ல் அல்ல  ேமல கமாக 

வழங்கப்பட்ட நாடக் க் ள்; ெச த்தா ன்  

மாதத் க்  4% அபராத வட்  அற டப்ப ம். 

காைமத் வத் ன் ரம்ானத் ன் அ ப்பைட ல் 

மாற் யைமக்கப்படலாம். 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ைனெபா ள்/ேசைவ பரிப்  ரதான ைனெபா ள் அம்சங்கள்  நிய கள் 

மற் ம் நிபந்தைனகள் 

 

தங்கக் கடன்   
 

வ ெபல் 
தங்கக்கடன் 

 

 

 தனிநபரக்ள் தங்கத் னால் ெசய்யப்பட்ட ெபா டக்ைளக் 

ைணப்ெபா ப்பாக ைவத்  உடன க் கடன்கைளப் 

ெபற் கெ்காள் ம் வைக ல் வ ெபல் னான்ஸ் தங்கக ்கடன்கைள 

வழங் ன்ற . 

 நி கைளப் ெபற் கெ்காள் ம் க ல் தங்கத் ன் 

ம ப்ைபப்ெபா த்  தங்ககக்டன் சந்ைத ல் நில ம் றந்த 

தத் ன் வட்  ப ; நாம் உங்க க்  அ யரவ்ான ற்பணத்ைத 

வழங் ன்ேறாம். 

 ள்ெகா ப்பன கள் உங்கள் வச க்ேகற்ற வைக ல் தவைண 

ெகா ப்பன களாகச;் ெச த்தப்படலாம். 

 ஒன் க் ேமற்பட்ட ெபா டக்ள்  நீங்கள் தங்கக ் கடைனப் 

ெபற் ந்தால் ேதைவேயற்ப ன் ஒ  ெபா ைள நீங்கள் 

ட் கெ்காள்ளலாம். 

 உங்கள் ெப ம க்க ெபா டக் க்  நம் க்ைக வாய்ந்த 

அ யரவ்ான பா காப் ம்  100% இலவசக ் காப் ம் 

வழங் ன்ற  

 ண்ணப்பதாரிகள் 18 வய க்  ேமற்பட்ட 

இலங்ைகயரக்ளாக அல்ல  இலங்ைக ல் 

வ ப்பவரகளாக ம் ேத ய அைடயாளம் 

ெகாண்டவரக்ளாக ம் இ த்தல் ேவண் ம். 

 ேசைவையப் ெபற் கெ்காள்வதற் ச ் ெசல் ப யான  

ேத ய அைடயாள அடை்ட (NIC)/ வாகனச ் சார  

அ ம ப்பத் ரம்/கட ச் டை்டச ் சமரப்் த்தல் 

ேவண் ம். 

 அ ைறவான ற்பணத ்ெதாைக 1000.00 பா ஆ ம். 

 கடன் 1, 3, 6 மற் ம் 12 மாதங்க க் க ்

ைடக்கக் யதா ம். 

 ற்பணம் அட ைவக்கப்ப ம் தங்கத் னால் 

ெசய்யப்பட்ட ெபா டக்ளின் ம ப் ன் அ ப்பைட ல் 

வழங்கப்ப ம். 

 வா க்ைகயாள க்  நில ம் ெபா தத்மான வட் தம் 

த்  ஆரம்பத் ேலேய அ க்கப்ப ம். 

 கடன்வழங் ம் ேநரத் ல் உங்கள் கடன் தான வட் தம் 

தங்கக்கடன் பத் ரத் ல் ஒ  நிைலயான வட்  தமாகக ்

ப் டப்ப ம். தல் 10 நாடக் க்  1% வட்  

அற டப்பட்  அதன் ன்னர ் நாளாந்த அ ப்பைட ல் 

ெபா தத்மான வட் தம் அற டப்ப ம். 

 கடன்ெப நர ் த் ைரத்த காலப்ப ல் 

எந்தேவைள ம் ெபா டக்ைள ட் க ் ெகாள்ளலாம் 

அல்ல  ஒப்பந்தத்ைதப் ப் க்கலாம். கடன்ெப நரின் 

அைடயாளம் உ ெசய்யப்பட்  ட்  அல்ல   

ப் த்த ன்ேபா  ைறயாக  உ  ெசய்யப்படல் 

ேவண் ம். 

 கடன்ெப நர ் 1949 ஆம் ஆண் ன் 6 ஆம் இலக்க 

ஈட் சச்ட்டத் ன் ரகாரம் ஈ ைவதத் ெபா டக்ள் 

சம்பந்தமாக ஈட்  ெயான் ல் ைகெயாப்ப தல் 

ேவண் ம். 



 ப் த்த ன்ேபா  ெச த் ய கா  த்த 

பற் ச் ட் ம் ய ஈட் ப்பத் ர ம் 

வா க்ைகயாளரக் க்  வழங்கப்ப ம். 

 வா க்ைகயாளரக்ள் ெபா டக்ைள ட் க ்

ெகாள்வதற்காக ன் ட் ேய எமக்  அ த்தல் 

ேவண் ம். 

 ெபா டக்ைள ட் கெ்காள் ம்ேபா  ெபா டக் டன் 

ெச த் ய பணம் த்த பற் ச் ட் ம் 

வா க்ைகயாளரக் க்  வழங்கப்ப ம். 

 ஒப்பந்த காலப்ப ள் டக்ப்படாத அல்ல  

ப் கக்ப்படாத ெபா டக்ள் ஈட் ச ் சட்டத் ல் 

காணப்ப ம் ரமாணங்க கக்ைமவாக 

வா க்ைகயாள க்  அ க்கப்பட்  ஏலத் ல் 

ற்கப்ப ம். 
 
 
 
வட்  தங்கள் 
 
 
வழங்கப்ப ம் ைனெபா டக் க் ப் ெபா தத்மான வட்  தங்கள் கடன் வைக காலப்ப  வழங்கப்ப ம் ைணப்ெபா ப்  வா க்ைகயாளரின் கடன் 

நம்பகத்தன்ைம மற் ம் சந்ைத நிைலைமகைளப் ெபா த்ததா ம். 

 
ஏைனய ப்பன கள் கடட்ணங்கள் மற் ம் தர க் கள் 

 
ஆவணப்ப தத்ல் கடட்ணங்கள் காப் க் கட் ப்பணத் ெதாைக (ெபா த்தமா ன்) அரசாங்க வரிகள் (ெபா த்தமா ன்) ம ப் ட் க ் கடட்ணம் RMV 

ப்பன கள் CRIB ப்பன கள் மற் ம் ற ெபா த்தமான ப்பன கைளக் கடன்ெப நேர ெச தத்ேவண் ம் என்பேதா  நாணயக்கடன் சம்பந்தமான 

ேபச் வாரத்்ைதகளின்ேபா  கம்பனியால் அைவ சம்பந்தமாகக் த்  அ க்கப்ப ம். 

 

 

 



 

 
ைனெபா ள்/ேசைவையப் ெபற் க்ெகாள்வதற் ப் ன்பற்றேவண் ய ப ைற 

 
 வ ெபல் னான்ஸ் PLC ட ந்  ஒ  ைனெபா ைள/ேசைவையப் ெபற ம் ம் வா க்ைகயாளரக்ள் எம்ைம ெதாடர்  ெகாள்ள ேவண் ம்; அல்ல  க 

அ ள்ள ைளக க்  வ ைக தரலாம்;. 

 எம  உத் ேயாகத்தரக்ள் அவ யமான தகவலகைளத் தந்  உத வேதா  உங்கள் ேதைவையப் ப10ரத்் ெசய் ம்வைக ல் உங்கைள வ ; நடத் வாரக்ள். 

 கலந் ைரயாட ன் ன்னர ் கடன் ெபற ப்ப ன்; கம்பனிப் ரநி கள்; கடன் சம்பந்தமான நிய கள் நிபந்தைனகள் த் ப் ேபசச்வாரத்்ைத 

நடத் வாரக்ள். 

 ேபச் வாரத்்ைதகளின்ேபா  நீங்கள் கம்பனிப் ர நி ட ந்  வட்  தங்கள் மற் ம் ஏைனய நிய கள் நிந்தைனகள் தத் சகல பரங்கைள ம் 

ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். 

 வா க்ைகயாளர ் கடன் ண்ணப்பப்பத் ரத்ைதப் ப10ரத்் ெசய்  கடன் ேவண் ேகாைள ம ப்  ெசய்  ெசயன் ைறப்ப த் வதற்  அவ யமான 

ஆவணங்கைள வழங் தல்ேவண் ம். 

 நாணயக ்கடன் ம ப் ட் செ்சயன் ைற ன் ஒ  ப யாக ெதாடர் ெபற்ற வாகனம்/ஆதனம் யாபாரதெ்தா ல் மற் ம் வ ட வளாகம்; சம்பந்தமான 

ஒ  சாரைண கம்பனி ன் அ காரம்ெபற்ற உத் ேயாகத்தரால் ன்ென க்கப்ப ம்.  

 ஆரம்பத் ல் கலந்  ேப  ெவ தத் நிய கள் நிபந்தைனகள் கடன் அங் காரப் ப நிைல ல் தத்ம் ெசய்யப்படலாம். இ  த் க ்கடன் வழங்க ன் 

வா க்ைகயாள க்  அ க்கப்ப ம்;. 

 கம்பனி ன் ேகாரிக்ைகக க்கைமவாக சகல ஆவணங்க ம் வழங்கப்ப ம் படச்த் ல் அ ைறவான காலப் ப ள் கடன் வழங்கப்ப ம். 

 ேதைவயான சகல ஆவணங்க ம் ப10ரணப்ப தத்ப்பட்டால் கம்பனி ன் நாணயக்கடன் ம ப் ட்  அள ேகால்களின் ரகாரம் கம்பனி ன் ரம்ானம் ப  

கடன் வழங்கப்ப ம். 

 

 
ெபா தத்மான சட்ட ஏற்பா கள் 

 
ைனெபா டக்ள் 2000 ஆம் ஆண் ன் 56 ஆம் இலக்க நி க ் தத்ைகசச்ட்டம் 1990 ஆம் ஆண் ன் 3 ஆம் இலக்க ஈட் சச்ட்டத் னால் தத்ப்பட்டவாறான 1949 

ஆம் ஆண் ன் 6 ஆம் இலக்க ஈட் சச்ட்டம் 1990 ஆம் ஆண் ன் உள்நாட் ப் ெப ைககள் சட்டம் ஒப்பந்த றல்கள் சட்டம் ல் நடவ க்ைக ைறக் ேகாைவ 

மற் ம்  

இலங்ைக ன் ஏைனய ெபா த்தமான சட்டங்களின் ஏற்பா க க்கைமவானைவயா ம். 



 

 
கடைன ளப்ெப வதற்கான ப ைற 

 
உடன்ப க்ைகக் காலப்ப ையப் ெபா த்  கடன் வாடைகதெ்தாைககளாக ளற  ெசய்யப்ப ம். ஒ ங்கற்ற ெகா ப்பன கள் டயத் ல் கம்பனி ப  

ப யாக; ளற ட்  நடவ க்ைககைள; ேமற்ெகாள் ம். ெதாடரச்் யான நிைனவ10ட்டல் அைழப் கள் வா க்ைகயாளரின் ட் க்கான ஜயங்கள் 

நிைனவ10ட்டல் க தங்கள் ேபான்றைவ ள்ெகா ப்பன கைள உரிய ைற ல் ெபற் க்ெகாள்ளவதற்காக ேமடெ்காள்ளப்ப ம்;. வா க்ைகயாளர ் கடைன 

ளசெ்ச த் வைத ஊக் க் ம் வைக ல் கம்பனி சகல யற் கைள ம் ேமற்ெகாள் ம். 

 

வா க்ைகயளார ்கடைனசெ்ச த் த் ரக்்க யா ப் ன் வ ெபல் னான்ஸ் தன  ஒப்பந்த உரிைமகளின் ரகார ம் நைட ைற ல் உள்ள சட்டங்களின் 

ரகார ம் ளற ட் ச ் சட்ட நடவ க்ைககைள ேமடெ்காள்ளலாம்;. ஒப்பந்தம் றப்ப வதன் காரணமாக ளற ட்  உத் ேயாகத்தரக்ைள நாம் பயன்ப த்த 

நிரப்்பந் க்கப்பட்டால் இத்தைகய ஜயங்கள் த்  ஆ ம் ெசல க க்  வ க்ைகயாளேர ெபா ப்பாவார;். இ டத் ; கம்பனிக்  ஏற்ப ம் சட்ட மற் ம் 

ஏைனய ெசல னங்க க் ம் வா க்ைகயாளேர ெபா ப்பாதல் ேவண் ம். 

 

 
வா க்ைகயாளர ்தகவல்கைள ெவளிப்ப த் தல் 

 
நாம் 2011 ஆம் ஆண் ன் 42 ஆம் இலக்க நி  யாபாரதெ்தா ல் சட்டத் ன் 61(2) ஆம் ரி ன் ஏற்பா க க் ணங்க வா க்ைகயாள டன் சகல 

ெகா க்கல்வாங்கல்கள் சம்பந்தமான தகவல்கைள பா காப்பாக ேப ேறாம்;. 

 

வ ெபல் னான்ஸ் PLC இலங்ைக மத் ய வங் னால் கட் ப்ப த்தப்ப ற  வா க்ைகயாள க்  ன் ட் ய அ த்த ன்  வா க்ைகயாள டன் 

ெகா க்கல்வாங்கல் பரங்கைள இலங்ைக மத் ய வங் க் ம் நிய சச்ட்ட நி வனங்க க் ம் வழங் ம் கடைமப்பாடை்ட ம்; ெகாண் ள்ள .  இ  

வா க்ைகயாள க்  ேமல கக் கடப்பா கேளா அல்ல  சட்டரீ யான அ தேலா இன்  இடம்ெப வதா ம். 

 

கம்பனி இலங்ைக நாணயக்கடன் தகவல் பணியகத் க்  கடன்ெப நர ்தகவல் உள்ளிட்ட கடன்வழங்கல் தகவல்கைள அ க்ைக தல் அவ யமா ம்;. 

 

 

 



 

 

 
2006 ஆம் ஆண் ன் 6 ஆம் இலக்க நி  ெகா க்கல்வாங்கல் அ க்ைக டல் சட்டம் 

 
ெகா க்கல்வாங்கல் அல்ல  ெகா க்கல்வாங்கல் யற் க்  ஏதாவ  சட்ட ேராத நடவ க்ைக அல்ல  ற்ற யல் தவ டன் ெதாடர் ள்ளதாக 

இ க்கக் ெமன்ற நியாயமான சந்ேதகம் கம்பனிக்  ஏற்ப ம்படச்த் ல் அதத்ைகய ெகா க்கல்வாங்கல்கள் 2006 ஆம் ஆண் ன் 6 ஆம் இலக்க நி  

ெகா க்கல்வாங்கல் அ க்ைக டல் சட்டத் ன் ழ் நி  உளவ தல் அல க்  அ க்கப்ப ம்;. 

 
 

ைறப்பா  ைகயாளல் ை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 . 
 


