
 

TARIFF - LOLC CREDIT CARDS

ගාස්තුවේ ස්තවභාවය Pulse Gold Platinum World Savi Swairee
වාර්ෂික ගාස්තුව * 1,000                                   1,250                                2,500                                 5,000                                  ගාස්තු රහිතයි ගාස්තු රහිතයි

සම්බන්ධවීමම් ගාස්තුව ගාස්තු රහිතයි ගාස්තු රහිතයි ගාස්තු රහිතයි ගාස්තු රහිතයි ගාස්තු රහිතයි 2,500                             

අතිමර්ෂක කාඩ් පත් ගාස්තු  750                                      750                                   1,000                                 2,500                                  ගාස්තු රහිතයි ගාස්තු රහිතයි

සීමා ඉක්මවීමම් ගාස්තු 750                                      750                                   1,500                                 2,000                                  1,000                                  1,500                             

ප්රමාද මගවීම් ගාස්තු 750                                      750                                   1,000                                 1,500                                  1,000                                  1,000                             

අලුත් කාඩ් පතක් ලබා ගැනීම 750                                      750                                   1,000                                 2,000                                  750                                    1,000                             

ණය සීමා ඉහල දැමීමම් ගාස්තු 750                                      750                                   750                                    750                                     750                                    750                                

මෙක් පත් අගරු වීම් 750                                      750                                   750                                    750                                     750                                    1,000                             

රහසය අංක නිර්ෂමාණ  ගාස්තු රහිතයි ගාස්තු රහිතයි ගාස්තු රහිතයි ගාස්තු රහිතයි ගාස්තු රහිතයි 250                                

ප්රකාශන පිටපත් 100                                      100                                   100                                    100                                     100                                    200                                

තාවකාලික ණය සීමා ඉහල දැමීමම් ගාස්තු ගාස්තු රහිතයි ගාස්තු රහිතයි ගාස්තු රහිතයි ගාස්තු රහිතයි ගාස්තු රහිතයි 750                                

තහවුරු කිරීමම් ලිපි නිකුත් කිරීමම් ගාස්තු 250                                      250                                   250                                    250                                     250                                    250                                

වවුෙර්ෂ පිටපතක් ලබාගැනීමම් ගාස්තු 500                                      500                                   500                                    500                                     500                                    500                                

මිලදී ගැනීම් සඳහා මපාලී රහිත දින ගණන (1)

මිලදී ගැනීම් සඳහා මපාලිය වා.මපා.අ  40% වා.මපා.අ  39% වා.මපා.අ  39% වා.මපා.අ  38%  වා.මපා.අ  39% වා.මපා.අ  38%

අවම මගවීම ( සක්රිය කාඩ් පත් )

මුදල් අත්තිකාරම් සීමාව 50% 50% 50% 50% 50% 50%

මුදල් අත්තිකාරම් මත මපාලිය වා.මපා.අ  40% වා.මපා.අ  39% වා.මපා.අ  39% වා.මපා.අ  38%  වා.මපා.අ  39% වා.මපා.අ  38%

මුදල් අත්තිකාරම් ගාස්තු 

ඉන්ධන අධිභාරය 1% 1% 1% 1% 1% 1%

සියලුම විමේශ ගනුමදනු සඳහා 2.5%ක රජමේ මුේදර ගාස්තු අදාල වනු ඇත 

 අදාල අවස්තථාවන්හි  දී පහත දැක්මවන  ගාස්තු ය මකමරනු ඇත 

- නීතිමය ගාස්තු 

- මේෂය මාරු කිරීම් 

- මෙක්පත් නිකුත් කිරීම් 

- විමේශ අයකිරීම් ( කුරියර්ෂ මස්තවා/තැපැල්/ ෆැක්ස්ත )

(1) මපාලි රහිත දින අදාල වනුමේ නියමිත දිනට මහෝ එදිනට මපර සම්ූර්ෂණ මගවීම් කළමහාත් පමණක් වන අතර මමය මුදල් අත්තිකාරම් සඳහා අදාල මනාමේ 

* නිවාස ණය සහ සමූහ ණය මස්තවාලාභින් සඳහා මගෝල්ඩ් කාඩ් පත් වාර්ෂික ගාස්තුව රුපියල්  1,250/- කි 

LOLC ස්තථාවර තැන්පුවට  එමරහිව ලබාමදන මෙඩිට් කාඩ් පත් - වාර්ෂික ගාස්තු සහ සම්බන්ධ වීමම් ගාස්තු නැත 

 දින 45 (උපරිම)

සමස්තථ හිඟ මුදලින් 4%

Rs 500 or 6% of the transaction value ( Whichever is higher )

සියලුම විමේශ මුදල් ගනුමදනු මාස්තටර්ෂ කාඩ්/ විසා විනිමය අනුපාත භාවිත කර පරිවර්ෂතනය මකමරනු ඇත. මේශීය විනිමය අනුපාත විෙලනයන් පාලනය කර ගැනීම සඳහා (5%ක්  දක්වා) අතිමර්ෂක මුදලක් 

බිල්ගත කරන අවස්තථාමේදී  අනුපාතයට ඇුලත් මකමරනු ඇත

ඉහත සඳහන් සියලු ගාස්තු ශ්රී ලංකා රුපියල් වලින් බව සලකන්න 


