
 
Key Facts ஆவண� - LOLC ஃ பினா��  PLC 
 
Key Facts ஆவணமான�  LOLC ஃ பினா��   PLC (LFP) இனா� வழ�க�ப��  ெபா��க� ம��� ேசைவகளி� ��கிய அ�ச�கைள உ�ளட�கியி���� 
 

ெபா��க� ேதைவயான ஆவண�க� த�தி ெப�வத�கான தைகைம க����க� 
 
ேசமி���க� 
 
● ெபா�வான� 
 
● ��த  பிரைஜக��கான� 
 
● சி�வ�க��கான� 
 
 
 
 
 
 
 

 
தனி நப� / ��த பிரைஜ 

● �ைறயாக ���தி ெச�ய�ப�ட ஃபினா�� ேசமி�� 
வி�ண�ப ப�வ� / அைடயாள� ப���� 
ஆவண�.(ேத.அ.அ�ைட / கட�� சீ�� / சாரதி 
அ�மதி� ப�திர�),  KYC ம���  WHT, ��த 
பிரைஜயிடமி��தான பிரகடன� 

● வதிவிட விலாச�திைன அ�ல� அதி� ஏ�ப�ட 
மா�ற�திைன உ�தி ெச�வத�கான  சமீப�ைதய 
பாவைன� ப��ய�க� / வ�கி� ����க� 

 

 
தனி நப� / ��த பிரைஜ 
இல�ைக நா��� பிரைஜயாக��ள / நா��� 
த�கி��ள / இர�ைட பிரஜா�ரிைம��ள தனி 
நப�க� ம��  18 வயதி�� ேம�ப�ேடா� ம���  60 
வயதி�� ேம�ப�ட ��த உ��பின�க� 

ேசமி��� கண�கிைன ஆர�பி�பத��� ேப�வத��� 
கவன�தி�ெகா�ள ேவ��ய விடய�க� 
● ஆர�ப  ைவ��   �பா . 1000 
வ��யிைன  ஈ���  ெகா�வத��  �ைற�த  ப�ச  மி�தியாக  �பா . 
1000 ைவ�பி�  ேபண�பட  ேவ��� . 
 

● கண��  உரிைமயாள���  மா�திர�  எ�தெவா�  கிைளயி�� 
பண�திைன  மீள�ெபற  அ�மதி��� . ��றா�  நப� 
மீள�ெபற�க�  அ�மதி�க�படா� . 

● ேவ��ேகாளி� மீ� ெப�மதி ேச� ேசைவக� 
வழ�க�ப�� . 

● ேசமி��� கண�கி� காேசாைலகைள ைவ�பிலிட� 
�காைம��வ�தி� த��ணிவி� மீ� இட�ெப�� .  

● ைவ���க� / மீள�ெபற�க� ம��� மி�திக� ெதாட�பான 
பதி�கைள வா��ைகயாள� சரி பா��த� ேவ���. 

● வ�கி� ��தக� அ�ல� வ�கி� ��றான� 
வா��ைகயாளரி� ேவ��ேகாளி� மீ� வழ�க�ப��. 

● பராயமைடயாேதாரி� கண�கி��ள பண� அவ�க� 18 
வயதிைன அைட�� வைர மீள� ெப�வத�� 
அ�மதி�க�படா�. 

● �தலாவ� ைவ�பிைன ேம�ெகா��திலி��� 60 மாத�க� 
���தியான பி�ன� ெப�ேறா� / பா�காவலரி� 
ேவ��ேகாளி� மீ� சி�வ� கண�கான� பிரிெதா� 
வ�கி�� அ�ல� நிதி� க�பனி�� மா�ற�பட ����. 

● பராயமைடயாேதாரி� ம���வ ெசல�க� ம��� க�வி� 
ேதைவக� ேபா�ற  LOLC ஃபினா�� நி�வன�தினா� 
ஏ���ெகா�ள�பட���ய நியாயமான காரண�க��� 
மீள�ெப�ைகக� அ�மதி�க�ப��. 

● ெதாைல�த / ேசதமைட�த வ�கி� ��தக�தி�கான ந�ட ஈ� 
வழ�க�பட� ேவ���.  

● IRD இன� வழிகா�ட��� அைமவாக  WHT 
பிரேயாகி�க�ப�� . 

 
 
 

��� நி�வன�  
வியாபார�  பதி� , சைபயி�  தீ�மான� , பணி�பாள�கைள 
உ�தி�ப���வத�கான   ஆவண�க� ,  பதி��  சா�றித� , 
�ைறயாக  ைகெயா�பமிட�ப�ட  வி�ண�ப� , 
அதிகாரமளி�க�ப�ட  ைகெயா�பமி��  நப�கைள 
அைடயாள�ப����  ஆவண� , அைம��  அகவிதி , KYC 

��� நி�வன� 
இல�ைகயி� பதி�ெச�ய�ப�ட ��� 
நி�வன�க�� ஏைனய நி�வன�க�� 



பராயைமயாேதா� 
● வி�ண�ப�  ப�வ�  / பிற��  அ�தா�சி�  ப�திர� 
● ெப�ேறா� / பா�காவலைர  அைடயாள�ப���� 

ஆவண� 

பராயைமயாேதா� 
பராயமைடயாேதா��கான  கண�கான�  18 
வயதி��  �ைற�த  சி�வ�க��காக  ஆர�பி�க�பட 
���� . 
(ெப�ேறா� / பா�காவல�  ைகெய��தி��  நபராக 
காண�ப�வ� )  

 
 நிைலயான ைவ�� 
 
● ெபா�வான� 
 
● ��த  பிரைஜக��கான� 
 
● சி�வ�க��கான� 
 
● நிைலயான  ைவ��  �றி 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
தனி நப� / ��த பிரைஜ 

● �ைறயாக ���தி ெச�ய�ப�ட ஃபினா�� ேசமி�� 
வி�ண�ப ப�வ� / அைடயாள� ப���� 
ஆவண�.(ேத.அ.அ�ைட / கட�� சீ�� / சாரதி 
அ�மதி� ப�திர�),  KYC ம���  WHT, ��த 
பிரைஜயிடமி��தான பிரகடன� 

 

 
தனி நப� / ��த பிரைஜ 
இல�ைக நா��� பிரைஜயாக��ள / நா��� 
த�கி��ள / இர�ைட பிரஜா�ரிைம��ள தனி 
நப�க� ம��  18 வயதி�� ேம�ப�ேடா� ம���  60 
வய�கி�� ேம�ப�ட ��த உ��பின�க� 

நிைலயான ைவ�பிைன ஆர�பி�பத���  
ேப�வத��� கவன�தி�ெகா�ள ேவ��ய  
விடய�க� 
● ஆர�ப  ைவ��   �பா . 5000 
● ைவ���  கால� : 1 �த�  60 மாத�க�  வைர 
● வீத�க�  வ�டா�த  அ��பைடயி�  �றி�பிட�ப���ள� . இைவ 

மாதா�த� , வ�டா�த� , �தி�வி�  ேபா�  ெச��த�ப�� . 
● மாதா�த  வ���  ெகா��பன�களி�  ேபா� , உட�ப�ட  வ�டா�த 

வ��  வீத  அ��பைடயி�  கணி�பிட�ப�� 
365/பிரேயாகி�க�ப��   வ�ட�தி� நா�களினா� 
பிரி�க�ப��  மாத�தி�  பிரேயாகி�க�ப��  நா�களினா� 
ெப��க�ப�� .  

● இல�ைக  ம�திய  வ�கியி�  நிதி� �லனா���   பிரிவி� 
ேதைவ�ப��த�க��� அைமவாக க�பனியினா� ேகார�ப�ட 
தகவ�கைள வா��ைகயாள� ெவளி�ப��தாதவிட��, 
ஏேத�� ைவ���கைள தவி���� அதிகார�திைன  LFP 
ெகா���ள�., 

● த�னி�ைசயான ���பி�த��� அைமவாக 
பராயமைடயாேதாரி� கண�கி��ள பண� அவ�க� 18 
வயதிைன அைட�� வைர மீள� ெப�வத�� 
அ�மதி�க�படா�  

● �தலாவ� ைவ�பிைன ேம�ெகா��திலி��� 60 மாத�க� 
���தியான பி�ன� ெப�ேறா� / பா�காவலரி� 
ேவ��ேகாளி� மீ� சி�வ� கண�கான� பிரிெதா� 
வ�கி�� அ�ல� நிதி� க�பனி�� மா�ற�பட ����. 

●  பராயமைடயாேதாரி� ம���வ ெசல�க� ம��� க�வி� 
ேதைவக� ேபா�ற  LOLC ஃபினா�� நி�வன�தினா� 
ஏ���ெகா�ள�பட���ய நியாயமான காரண�க��� 
மீள�ெப�ைகக� அ�மதி�க�ப��. 

● மி�தியிைன  உ�தி�ப����  க�த� , IRD உ�தி�ப��த� , 
WHT சா�றித�  ம���  Visa க�த�க�  எ�பன 
வா��ைகயாளரி�  ேவ��ேகாளி�  மீ�  வா��ைகயாள��� 
வழ�க�ப�� .  

��� நி�வன�  
வியாபார�  பதி� , சைபயி�  தீ�மான� , பணி�பாள�கைள 
உ�தி�ப���வத�கான   ஆவண�க� ,  பதி��  சா�றித� , 
�ைறயாக  ைகெயா�பமிட�ப�ட  வி�ண�ப� , 
அதிகாரமளி�க�ப�ட  ைகெயா�பமி��  நப�கைள 
அைடயாள�ப����  ஆவண� , அைம��  அகவிதி , KYC 

��� நி�வன� 
இல�ைகயி� பதி�ெச�ய�ப�ட ��� 
நி�வன�க�� ஏைனய நி�வன�க�� 



பராயைமயாேதா� 
● வி�ண�ப�  ப�வ�  / பிற��  அ�தா�சி�  ப�திர� 
● ெப�ேறா� / பா�காவலைர  அைடயாள�ப���� 

ஆவண� 

பராயைமயாேதா� 
பராயமைடயாேதா��கான  கண�கான�  18 
வயதி��  �ைற�த  சி�வ�க��காக  ஆர�பி�க�பட 
���� . 
(ெப�ேறா� / பா�காவல�  ைகெய��தி��  நபராக 
காண�ப�வ� )  

● நிைலயான  ைவ�பி��  எதிரான  கட� 
● நிைலயான  ைவ��  �தி�வி�காக  90% அ�மதி�க�ப�� . 
● மாதா�த  நிைலயான  ைவ�பி�காக  75% அ�மதி�க�ப��  
● (வழ�க�ப�ட  நிைலயான  ைவ��  வீத�திலி���  3% கட� 

வீத� )  
● �தி�வி��  ��னரான  மீள�ெபற�  அ�மதி�க�ப�� ; 

எனி��  இல�ைக  ம�திய  வ�கியி�  வழிகா�ட�க�டனான 
க�பனியி�  ெகா�ைகக���  அைமவாக  த�ட�பணெமா�� 
அறவிட�ப�� .  

● நிைலயான  ைவ��  சா�றித�  ெதாைல�தா�  / ேசதமைட�தா� 
அத�  நக�  பிரதியிைன  ெப�வத��  ச�திய  கடதாசியிைன 
சம�பி�த�  ேவ��� 

● நிைலயான  ைவ��  �றியான�  �க�ேதா�ற�  ெப�மதியிைன 
அ��பைடயாக�  ெகா������ . 

● நிைலயான  ைவ��  �றியான�  3 -5 ஆ��க� வைரயான 
�தி�� கால�திைன மா�திர� ெகா������.  

● �க�ேதா�ற�  ெப�மதியான�  ��றா�  நப���  ைகமா�ற�பட 
���� . 

● �றியி�  சா�றித�  ெதாைல�தா�  / ேசதமைட�தா�  அத� 
நக�  பிரதி  வழ�க�படா� , ப�திரி�ைகயி�  அறிவி�த� 
வழ�க�ப���  எ�வித  பதி��  ெபற�படாமலி���மிட�� 
மீள�ெப�ைககைள  ேம�ெகா�ளலா� . 

● 60 வயதி�� கீ�ப�ட அைனவ����  IRD இன� 
வழிகா�ட���  அைமவாக  WHT பிரேயாகி�க�ப�� . �பா. 
1.5  மி�லிய� வ�டா�த வ�� வ�மான�திைன ெப��  60 
வயதி�� ேம�ப�ேடா���  WHT வில�களி�க�ப���ள�.   

● IRD இன�  வழிகா�ட���  அைமவாக  ���  நி�வன 
நிைலயான  ைவ���க���  WHT  இைன  ெச���வ� 
க�டாயமா�� . 

● நாணய சைபயினா� அ��ப��த�ப���ள ைவ��� 
கா���தி� தி�ட�தினா� அைன�� ைவ���க�� கா�பீ� 
ெச�ய�ப�� எ�ப�ட� ஒ�ெவா� ைவ�பாள���� �பா. 
600,000 வைரயி�மான இழ�பீ�. 

● உரிய வி�ண�ப� ப�வ�கைள இைணய� தள�திலி��� 
தரவிற�க� ெச��ெகா�ள ����. 

 



 
ேசமி���க� 
 
PFCA ம���   IIA  
 

 
PFCA  
● வதிபவ� - 

�ண�ப ப�வ� /  KYC / 
ைடயாள� ப���� ஆவண�.(ேத.அ.அ�ைட ) 

● விதியாதவ� - 
�ண�ப ப�வ� /  KYC / 
ைடயாள� ப���� ஆவண�.(கட�� சீ��) 

 

 
PFCA  
 PFCA கண��களானைவ இல�ைக 
பிரைஜகளா��, கட��சீ��, வீசா, ம��� 
ஒ�ப�த� க�த� எ�பவ�றிைன சம�பி�� இர�ைட 
பிரஜா�ரிைம�ைடேயாரா�� ஆர�பி�க�பட ����.  
 
 
 

ேசமி��� கண�கிைன ஆர�பி�பத��� ேப�வத��� 
கவன�தி�ெகா�ள ேவ��ய விடய�க� 
● ஆர�ப  ைவ��  100 (USD/GBP/AUD /EURO)  
● வ��யிைன  ஈ���  ெகா�வத��  �ைற�த  ப�ச  மி�தியாக 

100 ைவ�பி�  ேபண�பட  ேவ��� . 
● வ��  வீதமான�  நாளா�த  அ��பைடயி�  கணி�பிட�ப�� 

மாத  ��வி�  கண�கி�  வர�  ைவ�க�ப�� . 
● கண��  உரிைமயாள���  மா�திர�  எ�தெவா� 

கிைளயி��  பண�திைன  �பாவி�  மீள�ெபற 
அ�மதி��� . ��றா�  நப�  மீள�ெபற�க� 
அ�மதி�க�பட மா�டா� . 

● ேவ��ேகாளி� மீ� ெப�மதி ேச� ேசைவக� வழ�க�ப�� 
(SMS)  

● ைவ���க� / மீள�ெபற�க� ம��� மி�திக� ெதாட�பான 
பதி�கைள வா��ைகயாள� சரி பா��த� ேவ���. 

● வ�கி� ��தக� அ�ல� வ�கி� ��றான� 
வா��ைகயாளரி� ேவ��ேகாளி� மீ� வழ�க�ப��. 

● பண வ�வி�, �ரா�� அ�ல�  T/T யாக மீள� ெப�ைககைள 
ேம�ெகா�ளலா� . 

(T/T க�டண�க� –  50 USD அ�ல� அத�� சமமான ஏைனய 
நா�� நாணய� ெப�மதி) 

● Draft க�டண�க� -  10 USD – �ரா�� ெதாைகயான� 
ேம��ற�ப�ட ஏேத�ெமா� நாணய� ெப�மதியி�  10,000 
அ�ல� அத�� �ைறவாக� காண�ப�� (ெடால��� 
ச�மான�)  

● Draft க�டண�க� -  15 USD – �ரா�� ெதாைகயான� 
ேம��ற�ப�ட ஏேத�ெமா� நாணய� ெப�மதியி�  10,000 
அ�ல� அத�� அதிகமாக� காண�ப��. 

● IIA கண�கான� இல�ைக �பாவி� ( LKR) ேபண�ப�� 
உ�ளக பண மா�றாக ெவளி நா��லி��� அ����ப��. 

● FCY கண��களானைவ  WHT இ�� அைமவானதா��.  
● ேசமி��� கண�கிைன ��வத�கான க�டணமாக �பா. 100 

அறவிட�ப��.  
● உரிய வி�ண�ப� ப�வ�கைள இைணய� தள�திலி��� 

தரவிற�க� ெச��ெகா�ள ����. 
 

IIA  தனிநப�  
● வி�ண�ப ப�வ� /  KYC / 

ைடயாள� ப���� ஆவண�.(ெவளி நா��� கட�� சீ��) 
 
IIA  ��� நி�வன� 
 
 
���  நி�வன  வி�ண�ப� , அதிகாரமளி�க�ப�ட 
ைகெயா�ப  அ�ைட , KYC, பணி�பாள�  ெதாட�பான  விபர� , 
வியாபார�  பதி� , பதி��  சா�றித� , சைபயி�  தீ�மான� , 
பணி�பாளரி�  கட��  சீ���  பிரதி , அைம��  அகவிதி 
 
(ேம��ற�ப�ட  ஆவண�களானைவ  அ�நா����ள 
இல�ைகயி�  ெவளி  நா���  �தரக�தினா�  அ�ல�  ச�ட 
அைம�ெபா�றினா�  சா���ப��த�பட  ேவ��� .)  

IIA  
● ெவளி நா��� பிரைஜகளினா�  IIA 

கண��க� ஆர�பி�க�பட ����. 

IIA  
ெவளி நா�களி� பதி� ெச�ய�ப�ட க�பனிக��� 
IIA கண��க� ஆர�பி�க�பட ����. 
 
 
 
 
 
 



 
நிைலயான ைவ�� 

 
PFCA ம���   IIA  
 

 
PFCA  
● வதிபவ� - 

�ண�ப ப�வ� /  KYC / 
ைடயாள� ப���� ஆவண�.(ேத.அ.அ�ைட ) 

● விதியாதவ� - 
�ண�ப ப�வ� /  KYC / 
ைடயாள� ப���� ஆவண�.(கட�� சீ��) 

 

 
PFCA  
 PFCA கண��களானைவ இல�ைக 
பிரைஜகளா��, கட��சீ��, வீசா, ம��� 
ஒ�ப�த� க�த� எ�பவ�றிைன சம�பி�� இர�ைட 
பிரஜா�ரிைம�ைடேயாரா�� ஆர�பி�க�பட ����.  
 
 
 

● �தி�வி�  ேபா�  வ���  ெகா��பன� . 
● அ�மதி�க�ப��  நாணய�க�  GBP/USD/EURO/AUD  
● ைவ���  கால� : 1 �த�  12 மாத�க�  வைர 
● வீத�க�  வ�டா�த  அ��பைடயி�  �றி�பிட�ப���ள� . இைவ 

மாதா�த� , வ�டா�த� , �தி�வி�  ேபா�  ெச��த�ப�� . 
● மாதா�த  வ���  ெகா��பன�களி�  ேபா� , உட�ப�ட  வ�டா�த 

வ��  வீத  அ��பைடயி�  கணி�பிட�ப�� 
365/பிரேயாகி�க�ப��   வ�ட�தி� நா�களினா� 
பிரி�க�ப��  மாத�தி�  பிரேயாகி�க�ப��  நா�களினா� 
ெப��க�ப�� .  

● ஆக�  �ைற�த  ைவ���  ெதாைக   1000 (USD/GBP/AUD 
/EURO)  

● பண வ�வி�, காேசாைல அ�ல�  T/T யாக மீள� 
ெப�ைககைள ேம�ெகா�ளலா� . 

(T/T க�டண�க� –  50 USD அ�ல� அத�� சமமான ஏைனய 
நா�� நாணய� ெப�மதி) 

● Draft க�டண�க� -  10 USD – �ரா�� ெதாைகயான� 
ேம��ற�ப�ட ஏேத� ெமா� நாணய� ெப�மதியி�  10,000 
அ�ல� அத�� �ைறவாக� காண�ப�� (ெடால��� 
சமமான�)  

● Draft க�டண�க� -  15 USD – �ரா�� ெதாைகயான� 
ேம��ற�ப�ட ஏேத� ெமா� நாணய� ெப�மதியி�  10,000 
அ�ல� அத�� அதிகமாக� காண�ப��. 

● IIA கண�கான� இல�ைக �பாவி� ( LKR) ேபண�ப�� 
உ�ளக பண மா�றாக ெவளி நா��லி��� அ��ப�ப��. 

● FCY கண��களானைவ  WHT இ�� அைமவானதா��.  
● ேசமி��� கண�கிைன ��வத�கான க�டணமாக �பா. 100 

அறவிட�ப��.  
● உரிய வி�ண�ப� ப�வ�கைள இைணய� தள�திலி��� 

தரவிற�க� ெச��ெகா�ள ����. 
 

IIA  தனிநப�  
● வி�ண�ப ப�வ� /  KYC / 

ைடயாள� ப���� ஆவண�.(ெவளி நா��� கட�� சீ��) 
 
IIA  ��� நி�வன� 
 
 
���  நி�வன  வி�ண�ப� , அதிகாரமளி�க�ப�ட 
ைகெயா�ப  அ�ைட , KYC, பணி�பாள�  ெதாட�பான  விபர� , 
வியாபார�  பதி� , பதி��  சா�றித� , சைபயி�  தீ�மான� , 
பணி�பாளரி�  கட��  சீ���  பிரதி , அைம��  அகவிதி 
 
(ேம��ற�ப�ட  ஆவண�களானைவ  அ�நா����ள 
இல�ைகயி�  ெவளி  நா���  �தரக�தினா�  அ�ல�  ச�ட 
அைம�ெபா�றினா�  சா���ப��த�பட  ேவ��� .) 

IIA  
● ெவளி நா��� பிரைஜகளினா�  IIA 

கண��க� ஆர�பி�க�பட ����. 

IIA  
ெவளி நா�களி� பதி� ெச�ய�ப�ட க�பனிக��� 
IIA கண��க� ஆர�பி�க�பட ����. 
 
 
 
 
 
 

 
● SMS / Email  அறிவி�� – 

 
ேசைவைய ெப��� ெகா�வத�காக தனி�ப�ட 
வி�ண�ப� ப�வ� ைகயளி�க�பட ேவ���. 

 
 

 
அைன�� ேசமி��� கண��க����  SMS / 
Email  அறிவி�த� ேசைவயிைன 
ெப���ெகா�ள ����.  

SMS / Email  அறிவி��  ெதாட�பாக கவன�தி� ெகா�ள�பட 
ேவ��ய விடய�க� 
● பரிவ��தைனயி� ஈ�ப�� அைன�� 

வா��ைகயாள�க����  SMS / Email  அறிவி�த� 
அ��ப�ப��. 

● உரிய வி�ண�ப� ப�வ�கைள இைணய� தள�திலி��� 
தரவிற�க� ெச��ெகா�ள ����. 



 
ெடபி� அ�ைட - 
 

ேசைவைய ெப��� ெகா�வத�காக தனி�ப�ட 
வி�ண�ப� ப�வ� ைகயளி�க�பட ேவ���. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
அைன�� ேசமி��� கண�� ைவ�பாள�க�� 
ெடபி� அ�ைடயிைன ெப���ெகா�ள ����. 

ெடபி� அ�ைட ெதாட�பாக கவன�தி� ெகா�ள�பட ேவ��ய 
விடய�க� 

● எ�தெவா�  VISA ATM இ�� மீள�ெபற ����. ( 
நாெளா���� �பா.  100,000) 

● ெவளி நா�களி� ( நாெளா���� �பா.  500,000) 
(எ�தெவா� நா���� இல�ைக �பா��� இைணயான 
ெதாைகயிைன மீள�ெபற ����.  

● (எ�தெவா� கிைளயி�� இ�கான வி�ண�ப�திைன 
ேம�ெகா�ளலா�. கட�� ெசா�லான� தபாலி� 
அ��ப�ப��. உரிய கிைளயி� அ�ைடயிைன 
ெப���ெகா�ள ����.) 

● அைன�� பரிவ��தைனக�� இலவச�. 
● ெதாைல�த / தி�� ேபான அ�ைட ெதாட�பி� 

0112-353353 இ�� அறிவி�க ேவ���. 
● ெடபி� அ�ைட ெதாட�பான அைன�� 

விசாரைணக����  0115-715555 இைன ெதாட�� 
ெகா�ள ேவ���, 

● இைண��க�டண� / வ�டா�த� க�டண�களி�ைல. 
● ெவளிநா�� பரிவ��தைனகளி� ஈ�பட வி���ேவா� 

அ�ைடைய ெசய�ப���வத�காக நா��ைன வி��� 
ெச�ல ��ன� உரிய கிைள�� ேகாரி�ைகயிைன 
ேம�ெகா�ள ேவ���.  

● உரிய வி�ண�ப� ப�வ�கைள இைணய� 
தள�திலி��� தரவிற�க� ெச��ெகா�ள ����. 



 

 
● LOLC  ரிய� ைட� 
ேசைவைய ெப��� ெகா�வத�காக தனி�ப�ட 
வி�ண�ப� ப�வ� ைகயளி�க�பட ேவ���. 

 
 
இ�ேசைவயிைன ெப�வத�� ேசமி��� கண��, 
நிைலயான ைவ�� அ�ல� கட� அ�ைட வசதி 
காண�பட� ேவ���.  

LOLC  ரிய� ைட�  ெதாட�பாக கவன�தி� ெகா�ள�பட ேவ��ய 
விடய�க� 

● வா��ைகயாள� பதிவிைன ேம�ெகா�ட�ட� �ைழ� 
கட�� ெசா�ெலா�றிைன ெப�வா�. 

● நைட�ைறயி��ள பரிவ��தைன எ�ைல  300 000, 
பரிவ��தைன எ�ைல அதிகரி�பான� நிக�வி�� 
நிக�� எ�� அ��பைடயி� க��திெல��க�ப��. 

● �ைழ� கட�� ெசா�ைல அ�ல� வி�ண�ப 
ப�வ�திைன பைழய நிைல�� ெகா��வ�வத�கான 
ெதரி� காண�ப�கி�ற�.  

● பரிவ��தைன கட�� ெசா�லான� வி�ண�ப�திைன 
கிைள�� ைகயளி�பத�டாக மா�ற� ெச�ய�பட 
����. 

● அைன�� பரிவ��தைனக�� இலவச�. 
● ெதாைல� ெதாட��க��� அ�பா� அைன�� 

பாவைன� க�டண� ெகா��பன�க�� ெச��தி 
���க�பட  3 ேவைல நா�க� எ����. 

● உரிய வி�ண�ப� ப�வ�கைள இைணய� 
தள�திலி��� தரவிற�க� ெச��ெகா�ள ����. 

● கட�� ெசா�லான� ஏைனயவ�ட� பறிமா�ற�ப�� 
அத��  LFP ெபா��பாகா�. 

● ஏேத�� ெதாழி��ப ேகாளா�க� காரணமாக ஏ�ப�� 
கால தாமத�க���  LOLC ஃபினா�� ெபா��பாகா�. 

● உரிய வி�ண�ப� ப�வ�கைள இைணய� 
தள�திலி��� தரவிற�க� ெச��ெகா�ள ����. 

● ெவளி நா�க��� பண� அ���த� உலக� �ராக���ள எ�தெவா� வ�கியிலி���� 
அைன�� ேசமி��� கண��க���� ெவளி 
நா�க��� பண� அ���த� 
அ�மதி�க�ப���ள�. 
(LOFCLKLC)  
  

ெவளிநா�க��� பண� அ���த� ெதாட�பாக கவன�தி� 
ெகா�ள�பட ேவ��ய விடய�க� 

● ஏ���ெகா�ள�ப�� நாணய�க� 
USD/AUD/EURO/GBP 

● LFP யினா� ெவளியிட�ப�� வீத�க��� அைமவாக 
எ�தெவா� நாணய மா�றிைன�� ேம�ெகா�ள ����. 
 

 



●  நாணய மா�� LOLC ஃபினா�� கண�� ைவ�பாள�க��கான 
பரிமா�ற  FCY ஆன� ெதரி� ெச�ய�ப�ட 
கிைளகளி� க�ம பீட�தி� ெப���ெகா�ள 
����.  
 
 

ெடபி� அ�ைட ெதாட�பாக கவன�தி� ெகா�ள�பட ேவ��ய 
விடய�க� 

● ஏ���ெகா�ள�ப�� நாணய�க� 
USD/AUD/EURO/GBP 

● LFP யினா� ெவளியிட�ப�� வீத�க��� அைமவாக 
எ�தெவா� நாணய மா�றிைன�� ேம�ெகா�ள ����. 

 

 
 
2018ஆ� ஆ��  1  ஆ� இல�க இல�ைக ம�திய வ�கியி� வழிகா�ட��� அைமவாக நிதிசா� வா��ைகயாள� பா�கா�� க�டைம�பினா� ெவளிட�ப�ட ேதைவ�பா�க��� இண�கிெயா��� 
விதமாக இ�வாவண� வழ�க�ப�கி�ற�.  

 
2. LFC இடமி��� ெபா��க� ம��� ேசைவகைள ெப��� ெகா�வத�கான நைட�ைற. 
 
2.1 LFC இடமி��� ெபா��க� ம��� ேசைவகைள ெப��� ெகா�ள வி���� வா��ைகயாள�க� அ�கி��ள கிைள�� ச�கமளி�த� ேவ���. கிைள அைமவிட�க� ம��� ெதாட�� 
இல�க�க� எ�பன எம� இைணய� தள�தி� கா�சி�ப��த�ப���ள�.  (https://www.lolcfinance.com/contact-us/)  
 
2.2 ேவ��ேகாளிைன ெசய�ப���வத�காக  வா��ைகயாள� வி�ண�ப� ப�வெமா�றிைன ���தி ெச�� ெபா�� / ேசைவ ெதாட�பாக ேதைவ�ப�� அைன�� ஆவண�கைள�� இைண�� 
கிைளயி� உரிய அதிகாரி�� ைகயளி�த� ேவ���. வா��ைகயாளரா� வழ�க�ப�� தகவ�க� மிக� சரியானைவயாக� காண�பட� ேவ���.  
 
3. நிைலயான ைவ�� �தி�� திகதி�� ��னதான மீள�ெபற�  / இர�� ெச�த� எ�பவ�றி�� ந�ட ஈ� அறவிட�ப�� . 
அைன�� �தி�� திகதி�� ��னதான மீள�ெபற�க��கான த�ட�பண� ஒ�றி�� உரி�தா�க�ப�� . (கா� மீள� ெப�ைகக��� �� அறிவி�த� ஒ�றிைன வழ�க வா��ைகயாள� 
ேதைவ�ப��த� ப�கி�றா�. ).  �தி�� திகதி�� ��னதான மீள�ெபற�க��கான வீதமான� ைவ��� கால�ப�தி�� அ�ல� இல�ைக ம�திய வ�கியி� வழிகா�ட�க��� அைமவானதா��. 
வ��யான� மாதா�த� ெச��த�ப�மிட�� அ�தைகய ேமலதிக வ��� ெப�மதியான� �லதன�திலி��� மீ��� ெகா�ள�ப��..  
 
5. வா��ைகயாள� �ைற�பா�கைள தீ��பத�கான நைட�ைற 
 
�ற�பா��ைன பதி� ெச�த� 
பி�வ�� ப��ைறகளி�டாக வா��ைகயாள�க���  LOLC ஃ �னா�ஸி� �ைற�பா��ைன ேம�ெகா�ள ����.  
✔ கிைள �காைமயாள��� எ��� �ல �ைற�பாெடா�றிைன ேம�ெகா�ள ����, தைலவ�, ெபா��� �காைம��வ�,  LOLC ஃபினா��  PLC, இல.  100/1, � ஜயவ��தன�ர மாவ�ைத, 
ராஜகிரிய. 
✔ +94115715555 எ�� �ரித ேசைவ  இல�க�தி�� அைழ�பிைன ஏ�ப��த ����. 
✔ info@lolcfinance.com எ�� �கவரி�� மி�ன�சலிட��  
✔ இைணய�தள�   www.lolcfinance.com  
 

�ைற�பா��ைன பதி� ெச�வத�� ேதைவயான விபர�க�: 
✔ வா��ைகயாளரி� ெபய�, ேத.அ.அ. இல�க�, ைக�ேபசி இல �க�,  மி�ன�ச�  �கவரி  (ஏ�மி��பி� ) 
 

https://www.lolcfinance.com/contact-us/


✔ ச�பவ� அ�ல� �ைற�பா��ைன ���கமாக �றி�பிட��. 
 

�ைற�பா� 
 
✔ �ைற�பா��ைன ேம�ெகா�வத�� வா��ைகயாள�க� கிைள �காைமயாளரி� உதவியிைன ெபறலா�. ேம��ற�ப�ட எ�தெவா� �ைறயி�� �ைற�பா��ைன ேம�ெகா�ள ����. 

 

✔ �ைற�பா� ெதாட�பாக ேபாதிய ஆதார�க� ம��� தகவ�க� வழ�க�படாத அனாமேதய �ைற�பா�க� வலிதான �ைற�பா�களாக க�த�பட மா�டா�.  
 

�ைற�பா��ைன ெப���ெகா�டைம�� சா�றாக; 

 

✔ �ைற�பா��ைன ெப��� ெகா�டதாக�� ம��� அ� ேமலதிக நடவ��ைக�காக உரிய அதிகாரி�� அ��ப�ப�டதாக�� �றி�பி�� மி�ன�செலா�� வா��ைகயாள��� அ��ப�ப��. 
 

� ைற �பா� ெதாட�பான விசாரைண 
✔ LOLC ஃபினா�� அத� ��விைன அத�கான விள�க��ட� வா��ைகயாள��� அறிவி���. 

 
 

✔ 10 ேவைல நா�க���� விசாரைண ெச�� வா��ைகயாள��� பதிலளி�க க�பனி�� ��யா� ேபாயி�, க�பனியான� வா��ைகயாள��� அைழ�பிைன ஏ�ப��தி தன� ��விைன 
ெவளியி�� தின�ைத அறிவி���. 

 

 

✓ இல�ைக நிதிசா� ஒ����ம� 

�கவரி :  
இல . 143A, வஜிர வீதி , ெகா���  5 
ெதாைலேபசி : +94 11 2595624 
ெப�� : 94 11 2595625 
மி�ன�ச� : fosril@sltnet.lk 

இைணயதள� : 
 

 

mailto:fosril@sltnet.lk

