
 

සමාග� සදහා වන �ද�� ප�කාශ සහ 
ඉෙල�ෙට�ා�ක අග�� සදහා ෙකා�ෙ�� සහ 
�යමය� 

 

01. මම/අ�  DFCC බැං�ව ෙවත (�� ප� ‘‘බැං�ව’’ ෙලස සදහ� කර� ඇත ) ආයත�ක 
ඉෙල�ෙට�ා�ක   බැං� ��� ප�කාශය සහ/ෙහ� ඉෙල�ෙට�ා�ක ඇඟ�� (�� ප� 
‘‘ෙ�වාව’’ ෙලස සදහ� කර� ඇත )ලබා ෙදන ෙම� ඉ�ලා ���� අ�මත කර�ෙ� 
නඩ�� කර�� ඇ� ෙහා ෙමතැ� �ට ��මට මම/අ�  DFCC බැං�ව ෙවත (�� ප� 
‘‘බැං�ව’’ ෙලස සදහ� කර� ඇත ) �ද�� ��� ප�කාශ සහ ඉෙල�ෙට�ා�ක ඇග�� 
(�� ප� ‘‘ෙ�වාව’’ ෙලස සදහ� කර� ඇත )ලබා ෙදන ෙම� ඉ�ලා ���� අ�මත 
කර�ෙ� නඩ�� කර�� ඇ� ෙහා ෙමතැ� �ට ��මට �ය�ත ආයතනෙ� බැං� 
��ෙ� ග�ෙද� අදාල �ද�� ��නයට ද�වන ෙලස� , ඒ සදහා අදාල �ද�� ��නය 
ෙව�ෙව� ආයතනෙ� අධ��ෂ ම�ඩලය ම�� බලය ලබා � ඇත. එය ආයතන 
සදහා එ� කළ ව�නාක� ��බද වන ඉ��� පත �ෙ� සදහ� ��ෙම� ෙහ� බැං�ව 
ෙවත ��� ප�කාශ  හා ඇඟ�� එ�ය �� �ද�� ��නය සදහ� කර ��තව 
දැ���ම� ම�� ��කර�/කර�  

02. �ද�� තැපෑල වැ� �ද�� මාධ� හරහා ෙතාර�රැ ස�ෙ��ෂණය ��ම ෙද�ෂ ර�ත සහ / 
ෙහ� අඛ�ඩව ස�ෙ��ෂණය �ම සහ�ක කළ ෙනාහැ� බව මම / අ� ෙ�රැ� ෙගන 
එකඟ වන අතර ඒය ඒෙ� ���මට  බැං�ව බැ� ෙනා��න බව මම / අ� ෙ�රැ� ෙගන 
එකඟ ෙව�/ෙව�. ��ය� ඉෙල�ෙට�ා�ක   බැං� ��� ප�කාශය�  සහ / ෙහ� 
ඉෙල�ෙට�ා�ක ඇඟ�� ෙබදා හැ�ම ෙහ�  ප�මාදයට ල� �ම ෙම�ම ඒ�� ���ය 
හැ� ප��ඵල ��බද බැං�ව වග�ය� ෙනාලැෙබන බව අප වටහා ග�නා අතර  ඒෙ� 
�වෙහා� වහාම මා /අප ඒ් බව බැං�ව ෙවත දැ�� ෙද�ෙන�/ෙද�ෙන�. මම / අ� 
භා�තා කරන ෙ�වා සපය�න�ෙ� ප��ප��ෙ� ��� ෙවනස� සඳහා බැං�ව බැ� 
ෙනා��න බවට  මම / අ� එකඟ ෙව�/ෙව�. 

 

03. මා / අප ��� බලය පවරන ලද ෙහ� ෙනාලද ඕනෑම ෙතවන පා�ශවය� /ප�ශවය� 
���  �ද��  ��නය අනවසරෙය� ප�ෙ�ශ �ම සහ / ෙහ� භා�තා ��ම ��බද 
බැං�ව ��ම වග�ම� ෙනාග� ඇ� බව මම / අ� වටහ ග�ෙන�/ග�ෙන�. එම 
�සා මෙ�/අෙ� �ද�� ��නය හරහා අප ෙපත ලැෙබන ��� ප�කාශ, ද�ත ෙහ� 
ඇග�� ෙව�� ��  �ය හැ� ද�ත ෙසාර ග�� ෙහ� වංචා ��බද  බැං�ව වග�ය� 
ෙනාලැෙබන බවද මම/අ� ද�ෙන�/ද�ෙන�. 

 

04.  අධ��ෂ ම�ඩලය ��� ස�මත කරන ලද ෙය�ජනාව ම�� ප� කරන ලද බලයල� 
අ�ස� කරැව�ට මෙ� / අෙ�  බැං� ��ම ස�බ�ධ ඉ�ලා ��න ඕනෑම �රපදය� 
සහ / ෙහ� ��ග�ක හැ��� අංක (“ PIN අංක”) තබා ගැ�මට හැ�  බවට මම / අ� 
එකඟ ෙව�/ෙව�. එවැ� �රපද සහ / ෙහ� PIN අංක අනවසර ෙතවන පා�ශවයකට 
ෙහ� ෙනා��මට� ඒෙ� ෙතවන පා�ශවය� ෙවත ෙහ�කළ  එවැ� �රපද සහ / ෙහ� 
PIN අංක  ම��  අනවසරෙය� ප�ෙ�ශ �ම ෙහ� ඔ�� ��� භා�තා ��ම 
ස�බ�ධෙය� මම / අ� ස���ණෙය�ම වග�ව �� බව මම / අ� 
��ග��/��ග��. 

 

05.   මා  / අපට ��ය� �ද�� බැං� ප�කාශය� සහ / ෙහ� ඉෙල�ෙට�ා�ක ඇග�ම� 
ෙනාලැ�නෙහා� , සමාගෙ� අධ��ෂ ම�ඩලය ��� ස�මත කරන ලද ම�ඩල 
ෙය�ජනාව ම�� ප� කරන ලද බලයල� අ�ස� කරැව� ��� ඒ් බව  බැං�වට 
දැ�� �ය �� බවට  මම / අ� එකඟෙව�/ ෙව�. එය බැං�ෙ� අ�මතය ප�� බැං� 



 

ප�කාශය� සහ / ෙහ� ඉෙල�ෙට�ා�ක ඇග�ම� මට / අපට නැවත එ�ය හැ�ය. 
ෙකෙ� ෙවත� , සමාගෙ� අධ��ෂ ම�ඩලය ��� ස�මත කරන ලද ම�ඩල 
ෙය�ජනාව ම�� ප� කරන ලද බලයල� අ�ස� කරැව� ��� කරන ලද ���ත 
ඉ��ම මත පමණ� බැං� ප�කාශයක සහ / ෙහ� ඉෙල�ෙට�ා�ක ඇග�මක �ටප� 
බැං�ව ��� අදාල ගා�� ලබාගැ�ෙම� අන�රැව සපය� ලබන බව මම / අ� 
ෙ�රැ� ෙගන එකඟ ෙව�.  

 

06.   ��ය� �ද�� බැං� ප�කාශය� සහ / ෙහ� ඉෙල�ෙට�ා�ක ඇග�ම� ෙනාලැ�ම ෙහ� 
ප�මාද �ම ම�� මා / අෙප� බැං�වට සහ / ෙහ� ෙවන� පා�ශවයකට ෙග�ය �� 
ඕනෑම ගා��ව�� මා / අප  �දහ� ෙනාවන  බව මම / අ� ෙ�රැ� ෙගන එකඟ 
ෙව�. �ය�ත �නට කාෙල��තව  අදාල ගා�� ෙග�මට මට/ අපට ��වන බව මම/අ� 

ෙ�රැ� ග�ෙන�/ග�ෙන�. 

 

 

07.   ��ය� තා�ෂ�ක ෙද�ෂය� සහ මා / අප ��� ��ය� �ද�� බැං� ප�කාශය� සහ 
/ ෙහ� ඉෙල�ෙට�ා�ක ඇග�ම� ලැ�මට ප�මාද �ම සහ / ෙහ� ෙනාලැ�ම ම�� මට  / 
අපට �ඩා ���නට ෙහ� ���ය හැ� ඕනෑම සෘ� ෙහ� වක� අලාභය� සහ ෙහ� 
හා�ය� ස�බ�ධෙය� බැං�ව මට / අපට වග�ව �� නැත 

 

 

08.   �ද�� බැං� ප�කාශය� සහ / ෙහ� ඉෙල�ෙට�ා�ක ඇග�ම� සඳහා අවශ� ෙහ� �ද� , 
ගා�� සහ �යද� බැං�ව ෙග�මට මම / අ� එකඟ ෙව�. තවද මා / අප ��� 
බැං�ෙ� පව�වාෙගන ය� ලබන ඕනෑම ��ම� හර ��ම ම�� එවැ� ෙග�� 
�යවා ගැ�මට බැං�වට බලය ඇ� අතර  එවැ� �ද� , ගා�� , ගා�� පව�නා 
ෙවළඳපල අ�පාතය�ට ෙහ� �යාමන බලධා�� ��� පනව� ලබන ගා�� අ�ව 
�� �ය ��ය. 

 

09.  බැං�ව ��� මට / අපට ලබා � ඇ� �ද�� බැං� ප�කාශය� සහ / ෙහ� 
ඉෙල�ෙට�ා�ක ඇග�ම� , අප ��� ෙගන එ� ලබන ෙහ� කළ හැ� �ය� ��යා , 
��ක� , අලාභ , හා�ය , ��වැය සහ �යද� සෑම �ටම බැං�වට එෙර�ව සහ 
හා�කර ෙනාවන ෙලස තබා ග�නා අතර  බැං�වට එෙර�ව සාදන ලද ෙහ� බැං�ව 
���  ඍ� ව ෙහ� වක�ව ෙහ� මට / අපට ලබාෙදන �ද�� බැං� ප�කාශය� සහ / ෙහ� 
ඉෙල�ෙට�ා�ක ඇග�ම� අ�ව මා / අප සමඟ ස��ෙ�දනය ��ම වැ�  කරැ� 
බැං�වට හා�ය� ෙනාවන ෙලස තබාගැ�මට මම / අ� භාර ග��/ග��.  

 

10. මම / අ� ෙමම ෙ�වාව අවස� ��මට අදහ� කර�ෙ� න� , සමාගෙ� බලයල� 
අ�ස� කරැව� ���  බැං�ෙ� ෙ�වය අ����ම ��බඳ ��ත දැ���ම� ලබා 
ෙද� ඇත. බැං�වට එවැ� දැ�� �ම� ලබා�� ප�  ඒ සඳහා ��යා ��මට සහ ෙමම 
ෙ�වාව අවස� ��මට සාධාරණ කාලය� (එවැ� දැ�� �ම� ලැ�ෙම� �න  21 � 
ව�) ලබා�ය ���. ෙකෙ�ෙවත� , එවැ� ෙ�වය අවස� ��ම�, එම අවස� ��ම 
බලපැවැ�ෙවන �නට ෙපර ��  �යමය� හා ෙකා�ෙ�� යටෙ� ��� වග�ම�� 
මට / අප �දහ� ෙනාකර� ඇත. 

 

11. මා / අප ෙවත දැ���ම�� ෙතාරව සහ ��� ෙ��ව� ෙනාමැ�ව ෙමම ෙ�වාව 
ඕනෑම ෙ�ලාවක රඳවා තබා ගැ�ම , අ����ම , අවලං� ��ම , ආප� ගැ�ම ෙහ� 
අවස� ��ම සඳහා බැං�වට ��ණ සහ ��ණ අ�මතය ප�� ��ක� ඇ� අතර 
��� ෙ��ව� මත ෙ�වාව අවස� ��ම �සා මට / අපට ���ය හැ�  හා�ය� 
සඳහා බැං�ව වග�යන ෙනාලැෙ�. �ද�� බැං� ප�කාශ සහ / ෙහ� ඉෙල�ෙට�ා�ක 
ඇග��  වාර ගණන ෙවන� ��මට� , �ද�� බැං� ප�කාශ සහ / ෙහ� ඉෙල�ෙට�ා�ක 



 

ඇග�� ලබාෙදන �නය ව�� වර බැං�ෙ� අ�මතය ප�� ෙහ� රජය ෙහ� ඕනෑම 
�යාමන අ�කා�ය� ��� පනව� ලබන ��ය ෙහ� ෙර�ලා�  සක� වන 
ආකෘ�ය�. 

 

12. �ද�� බැං� ප�කාශ සහ / ෙහ� ඉෙල�ෙට�ා�ක ඇග��  ලබාග� �න �ට ��� මෙ�/ 
අෙ� බැං� ප�කාශ ෙහ� ඇග�� කඩදා� ම�� ෙනාලැෙබන බවට මම / අ� එකඟ 
ෙව�. කඩදා� බැං� ප�කාශ / ඇඟ�� ඕනෑම ෙ�ලාවක අ����මට බැං�වට 
අ��ය� ඇ� අතර  බැං�ව �ය අ�මතය ප�� , �ද�� බැං� ප�කාශ සහ / ෙහ� 
ඉෙල�ෙට�ා�ක ඇග�� වලට අමතරව කඩදා� බැං� ප�කාශන / ඇඟ�� මට / අපට 
ලබා �මට �රණය කළ හැ�ය. 

 

13. ෙමම �යමය� හා ෙකා�ෙ�� ��ව� එ� �රෙ��ෂ අ�මතය ප�� සංෙශ�ධනය 
��මට , අ�ෙ�ක කරැ� ඇ�ල� ��මට ෙහ� ෙවන� ��මට බැං�වට ඕනෑම 
ෙ�ලාවක අ��ය� ඇ� බවට මම / අ� එකඟ ෙව�. එවැ� සංෙශ�ධන සදහා මම/අ� 
එකග ෙව�/ ෙව�. 

 

14. බැං�ව ��� දැ��ම� භාෂා �ෙ�ම ඕනෑම �ව�පතක පල��ෙම� ෙහ�  බැං�ෙ� 
ශාඛාවක දැ��� �වරැවක පල��ෙම� ෙහ�  �ද�� බැං� ප�කාශ සහ / ෙහ� 
ඉෙල�ෙට�ා�ක ඇග�� සමඟ අ�ණා එ �ෙම� ෙහ� ෙවන� ඕනෑම ආකාරය�� අදාල 
ආඛ�ානය මා/අප ෙවත ලබාෙද� ඇ� බව මම/අ� වටහාග��/ග��. 

 

15. “ව�ාපාර ආයතන සඳහා අගය එක� කළ ෙ�වාව� සඳහා වන අය��පත” � 
�ෙ�ෂෙය� සඳහ� කර ඇ� ��� එක� ෙහ� වැ� ගණන� සඳහා �ද�� බැං� 
ප�කාශ සහ / ෙහ� ඉෙල�ෙට�ා�ක ඇග�� පහ�කම ඉ�ලා ��යද බැං�ව ��� 
සපය� ලබන �ද�� බැං� ප�කාශ �නය වන �ට �ය�ම ග�ෙද� ෙතාර�රැ වල 
ඒකාබ�ධ ප�කාශය� ��කරන බව මම/අ� ��ග��/ ��ග��. ව�ාපාර ආයතන 
���වලට අදාළ �ද�� බැං� ප�කාශය�ට ප�භා�ර ��� වා�තා   ඉහත ඉ��� 
පත�ෙ� ��ෙ�ෂෙය�ම සදහ� කර ඇ� ප�� සමාගම ��� බලය පවරන ලද 
��ගලය� ��� පමණ� බැ�ය හැ�ය. 

 

16. මාෙ� / අපෙ� ෙනාවන ��� �ද�� බැං� ප�කාශ සහ / ෙහ� ඉෙල�ෙට�ා�ක ඇග�� 
බැං�ෙව� එවන �ද�� ��ෙ� අඩං� �ද�� ��නයට නැවත යවන බවට මම/අ� 
එකග ෙව�/ෙව�.  

 

17. ෙමම ප�කාශය�ෙ� පැහැ�� ��මට ඇ� යම� ෙව�න� සමාගෙ� අධ��ෂ ම�ඩලය 
��� ස�මත කරන ලද ම�ඩල ෙය�ජනාව� ම�� ප� කරන ලද සමාගෙ� බලයල� 
��ගලෙය� ���  බැං�ෙ� ඇම�� මධ��ථානය,  0112350000 �රකථන අංකයට 
ඇම�ෙම� හා  customerservice@dfccbank.com ෙවත �ද�� ��ය� එ�ම ම�� පා�ෙභ��ක 
ෙ�වාව හා ස�බ�ධ �මට හැ�  බව මම/අ� ��ග��/��ග�� 

 

18. ඕනෑම අෙල�කරණ �ව�ය� �ද�� බැං� ප�කාශ සහ / ෙහ� ඉෙල�ෙට�ා�ක ඇග�� 
�ළට ඇ�ළ� ��ෙ� අ��ය බැං�ව ස� බව මම / අ� ��ග��/��ග��. බැං�ෙ� 
එවැ� අෙල�කරණ �ව�වලට අදාළ ���මය ෙ�පළ අ��වා�ක� අ�� ෙලස භා�තා 
ෙනා��මට මම / අ� එකඟ ෙව�/ෙව�. 

 

19. �ද�� බැං� ප�කාශ සහ / ෙහ� ඉෙල�ෙට�ා�ක ඇග�� එවන බැං�ෙ� �ද�� ��නය 
බැං�ව සමග තව�රට� ස��ෙ�දනය ��ම සඳහා මා / අප ��� භා�තා ෙනාකරන 
බව� , මෙග� / අෙප� ලැෙබන එවැ� �ද�� �� වලට බැං�ව ප��චාර ෙනාද�වන 
බව� මම / අ� ��ග��/��ග��. 



 

 

20. �ද�� බැං� ප�කාශ සහ / ෙහ� ඉෙල�ෙට�ා�ක ඇග�� ලබාගැ�ම සදහා  “ව�ාපාර 
ආයතන සඳහා අගය එක� කළ ෙ�වාව� සඳහා වන අය��පත” මම / අ� අඩං� කළ 
��ෙම� පමණ� ��වන බව මම/අ� දැන ��න අතර මෙ�/අෙ� අ�මතය ප�� 
බැං�වට ��තව දැ�� �ම ම�� අ��� ��� සදහාද ෙමම ෙ�වාව ලබාගත හැ� 
බව මම වටහා ග��/ග��. 

 

21. ෙම� අඩං� �යමය� සහ ෙකා�ෙ�� මා / අප සහ අපෙ� අ�ප�ා��කය� ෙහ� 
අවසර ල� පැවරැ� මත ��කර� ලබ�. ෙකෙ� ෙවත� , බැං�ෙ� ��ව ��ත 
අවසරය�� ෙතාරව මම / අ� ෙම� ඇ� අ��ය , වග�� සහ බැ�� පවර�ෙ� නැත. 

 

22. ෙමම �යමය� සහ ෙකා�ෙ�� පාලනය කර� ලබ�ෙ� ශ �ී ලංකාෙ� �ී� ප�ධ��ට 
අ��ලව ය 

 

��� ය� ජංගම ��� , ඉ����ෙ� ��� , ණය , ක�බ� , �ථාවර තැ�ප� සහ ෙක��� 
කා� ය. 

 

මම , අ� , මම , මෙ� , අෙ� යන වචනවල අ�ථය ව�ෙ�  2007 අංක  07 දරණ සමාග� පනත 
ම�� සං�ථාගත කරන ලද සමාජ , සංග� , ��කාර�ව , හ��කා��ව සහ ��ග�ක 
සමාග� ය. 


