
ඔබගේ ගිණුම් සහ ගසේවා ආරක්ෂිතව තබාගන්න

 ඔබට අයත් ග්නාව්න මුදල් ගහාේ වත්්කම් 
හැසිරවීමට අන අයට උදව් කිරීගමන 
වළකින්න ගගවීම් සිදු කිරීමට අන අයට 
උප්කාර කිරීම ගහාේ ඔබගේ ව් යාපාරයට අයත් 
ග්නාව්න වත්්කම් හැසිරවීගමන වළකින්න

 ඔබට අයත් ග්නාව්න මුදල් ගහාේ වත්්කම් 
හැසිරවීමට අන අයට උදව් කිරීගමන 
වළකින්න let others operate your 
account without your authorisation

 ඔබගේ ගපෞදගලි්ක විසේතර, ගිණුම් ගතාරතුරු, 
ආරක්්ෂණ උපාංගය, අනතර්ාල බැංකු හැඳුනුම 
සහ මුරපදය, ATM ්කාඩපත, ණයවර ්කාඩපත, 
්කාඩපත් සත්යාආප්න අගය ගහාේ ගෙක් ගපාත 
අන අය සමග ගබදාහදා ගැනීගමන වළකින්න

 අන අය සමග ඔබගේ ආරක්ෂිත තැනපතු 
ගලා්කරය බදුදීම, යම් උප බදු දීමකින 
අවසරදීම ගහාේ එය අන අය සමග හවුගල් 
භාවිතය ග්නා්කරන්න

 නීති විගරාේධී අරමුණක් ගහාේ පුපුරණ දරිව් ය 
ගහාේ මළ බැඳීම සිදු ්කර්න දරිව් ය වැනි ගද 
ගබඩා කිරීම සඳහා ඔබගේ ආරක්ෂිත තැනපතු 
ගලා්කරය භාවිතා කිරීගමන වළකින්න. අන 
අයට හිරිහැරයක් ව්න ආ්කාරයකින එය 
භාවිතා කිරීගමන වළකින්න. අදාළ නියමයන 
සහ ග්කානගදසි ්කඩවීම්ක දී, අපට ඔබ ගවත 
ආරක්ෂිත තැනපතු ගලා්කර ගසේවා පිරි්නැමීම 
්නැවැත්වීමට අවශේයය විය හැකිය

 ඔබට ගහාේ ඔබ විසින පත් ්කළ නිගයාේජිතයාට 
පමණක් ඔබගේ ආරක්ෂිත තැනපතු ගලා්කරය 
ගවත යාමට අවසර දී ඇති බව තහවුරු 
්කරගන්න

 බැංකුගව් ්නාමගයන සිදු ්කර්න බවට කියාපා්න 
දුර්කථ්න වංො සහ තතුබෑම් විදයුමත් තැපැල් 
වලට එගරහිව සුපරීක්්ෂා්කාරී වන්න

 පරරති-වයිරස මෘදු්කාංගයක්, ආරක්ෂිත ්ාල 
සම්බන්ධතාවයක් සහ ගිනිපවුරු ආරක්්ෂාවක් 
භාවිතා ්කරමින ඔබගේ පරිගණ්ක ආරක්්ෂාව 
යාවත්්කාලී්න බව තහවුරු ්කරගන්න



ඔබගේ පාරිගභාේගි්ක 
ගතාරතුරු යාවත්්කාලී්නව 
තබා ග්නාගතගහාත් සිදුවිය 
හැක්ගක් කුමක්ද?
අපගේ පාරිග�ා�ගිකයන් සියලු ගෙනා පිළිබඳ නිවැරදි 
ග�ාරතුරු සතු වීම මුෙල් විශුද්ධිකරණය, වංචනික මුෙල් 
හුවමාරුව සහ බදු පැහැර හැරීම හඳුනාගැනීම සහ ඊට 
බාධා කිරීම සඳහා වන අපගේ හැකියාගේ පරලධාන 
ගකාටසකි.  

 ඔබගේ යාවත්්කාලී්න ගතාරතුරු ග්නාමැතිවිට, ඔබගේ 
වරතමා්න පැති්කඩට ගැළගප්න බව ග්නාගපග්න්න ගිණුම් 
ගනුගදනු පැහැදිලි ්කර්න ගලස අපට ඔබගගන ඉල්ලීමට 
සිදුවිය හැකිය. උදාහරණවලට ඇතුළත් වනගන ඔබගේ 
සාමානයි පුදගලි්ක ගිණුම් පැති්කඩට ග්නාගැළගප්න සහාය්ක 
ගල්ඛ්න ග්නාමැති විශාල තැනපතු සහ විශාල විගදශ මුදල් 
ගනුගදනු ගහාේ මුදල් තැනපතු වැනි වලංගු කිරීමට අසීරු 
ඒවාය

 ඔබගේ පුදගලි්ක ගිණුගම් අසාමානය  ක්රිලයා්කාර්කම 
පැහැදිලි ්කළ ග්නාහැකි ්නම්, අපට විගදශ රටවලට මුදල් 
යැවීම් වැනි සමහර බැංකු ගසේවා පරීමාද කිරීමට ගහාේ 
සීමා කිරීමට ්නැතගහාත් ඔබ සමග අපගේ බැංකු්කරණ 
සම්බන්ධතාවය අවසන කිරීම හැර ගව්නත් වි්කල්පයක් 
ග්නාමැති විය හැකිය 

 ගතාරතුරු සඳහා අපගේ ඉල්ලීම් වලට පරිතිොර දැක්වීම අපට 
ඔබගේ ගිණුම්වලක්රි යා්කාර්කම වටහා ගැනීමට උප්කාර 
්කර්න අතර අ්නගපක් ෂිත ගලස ගසේවා ්කඩා්කපපල් වීම ගහාේ 
ගිණුම් වසා දැමීම සිදු ග්නාව්න බව තහවුරු ්කරයි

 ඔබගේ ගිණුගම් ගව්නසේක්රිියා්කාර්කම්වලට ගහේතුවිය හැකි 
ඔබගේ ගතාරතුරු වලට සිදුව්න ගව්නසේ්කම් පිළිබඳව හැකි 
ඉක්මණින ඔබගේ බැංකුව දැනුවත් ්කරන්න - උදාහරණ 
ගලස, පවුගල් වාතාවරණ, රැකියාව ගහාේ ඔබ ජීවත්ව්න රට/
භූමි පරගදශය ගව්නසේවීම්



මූල්ය්න අපරා්ධවලට 
එගරහිව අපට එ්කට  
එක් වී වැඩ ්කළ  
හැකි ආ්කාරය
අප සියලු ගෙනාම මූල්යව අපරාධ වලින් ආරක්ා ගකගරන 
මූල්යළ පද්ධතිගේ අවංකතවය ආරක්ා කිරීමට අපි කැපවී 
සිටිමු. අපි ඔබගගන් ඉල්ලා සිටින ග�ාරතුරු ගමය ඉටුකර 
ගැනීමට අපට උපකාරී වනු ඇ�.

අපගගන ඔබට ගතාරතුරු ඉල්ලීමක් ලදගහාත් ඔබ 
්කළ යුත්ගත් කුමක්ද?

 අපගගන ලැගබ්න ලිපි, විදයු්කත් තැපෑල 
සහ ඇමතුම් පිළිබඳ අව්ධා්නගයන සිටින්න

 ගතාරතුරු සඳහා අපගේ ඉල්ලීම් වලට 
්කාලී්න ආ්කාරයකින පගරතිොර දක්වන්න

 ඔබ අපට සපය්න ගතාරතුරු සම්පූරණ, 
නිවැරදි සහ යාවත්්කාලී්න බව තහවුරු 
්කරගන්න

 ඔබට ඔබගේ පුදගලි්ක ගතාරතුරු 
යාවත්්කාල කිරීම පිළිබඳ විමසීම් කිසිවක් 
තිගේ ්නම් අප හා සම්බන්ධ වීමට පසුබට 
ග්නාවන්න

අප හා සම්බන්ධ වන්න
්කරුණා්කර ගහාං ග්කාං ඕ්නෑම HSBC ශාඛාවක් ගවත 
පැමිගණන්න ්නැතගහාත් (852) 2233 3322 (HSBC 
පරලමුඛ පාරිගභාේගි්කයන), (852) 2748 8333 (HSBC උසසේ 
පාරිගභාේගි්කයන) ගහාේ (852) 2233 3000 (ගව්නත් පුදගලි්ක 
පාරිගභාේගි්කයන) අමතන්න

වානි් බැංකු ්කටයුතු සඳහා ඕ්නෑම HSBC ව්යාේපාරි්ක 
මග්යේසේථා්නය්කට පැමිගණන්න ්නැතගහාත් අපගේ වානි් 
බැංකු ගසේවා ක්්ෂණි්ක ඇමතුම් අං්කය (852) 2748 8288 
(භා්ෂාව ගතාේරාගත් පසු #-0 ඔබන්න) අමතන්න

Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) විසින නිකුත් ්කර්න ලදී



ඔබගේ බැංකු ගිණුම 
පහසුගවන් කළමනාකරණය
ගහාං ග්කාං හි පුදගලි්ක පාරිගභාේගි්කයන
සඳහා මාරගගාේපගදශයක්



ගමම මාරගගාේපගදශය
සහය විය හැක්ගක් 
ග්කගසේද?

 
ඔගේ බැංකු ගිණුම 
සහකරිසයාකාරකම් නිසි ගලස 
කළමනාකරණය කිරීම ඔගේ 
ගමන්ම පුළුල් පරිජාවගේ මුෙල් ෙ 
සුරකෂි� කරනු ඇ�.

ඔබගේ ගිණුම 
එදිග්නදා 
ගහාඳිනම 
්කළම්නා්කරණය 
්කර්න ආ්කාරය

මූල්ය්න 
අපරා්ධවලට 
එගරහිව අපට 
එ්කට එක් වී වැඩ 
්කළ හැකි ආ්කාරය

ඔබගේ 
පාරිගභාේගි්ක 
ගතාරතුරු 
යාවත්්කාලී්නව 
තබා 
ග්නාගතගහාත් 
සිදුවිය හැකිගද

ඔබගේ බැංකු ්කටයුතු අවං්කව සිදුව්න බවට තහවුරු කිරීමට, එය 
වංොව සහ මූගල්යාේ අපරා්ධ වලින ආරක්ෂිතව තබාගැනීමට පහත 
ගද පිළිබඳව ගමම මාරගගාේපගදශය පරිගයාේ් ්නවත් ඉඟි සපයයි:



 සැපයුම්්කරුවනට ගගවීම ගහාේ විකුණුම් ආදායම් ලැබීම 
වැනි ව්යාරපාරි්ක අරමුණු ගිණුගම් අරමුණ සඳහා සුදුසු 
ග්නාව්න බැවින සහ වලංගු කිරීමට අපහසු බැවින එයට 
ඔබගේ පුදගලි්ක ගිණුම භාවිතා කිරීගමන වළකින්න. 
ගමම රටා මුදල් විශුදධි්කරණය, වංොව ගහාේ බදු 
පැහැර හැරීම වැනි නුසුදුසුක්රි යා්කාර්කම් තුළද දරශීය 
වශගයන නිරීක්්ෂණය ව්න ඒවාට සමා්න ව්න බැවින 
එවැනි ගනුගදනු බැංකු වලට ද අ්නතුරු ඇඟවිය හැකිය

පුදගලි්ක ගිණුම් පුදගලි්ක භාවිතය 
සඳහා පමණක් තබාගන්න

ඔබට ඔබගේ ගිණුම 
ඵලොයීව කළමනාකරණය 
කිරීමට සහ වංචාවට 
සහ මූල්යය අපරාධ 
වලට එගරහිව ඔබව 
ආරක්ා කිරීමට උපකාර 
කළ හැකි සමහර පුරුදු 
සහකරිඩයාමාරග සමහරක 
පහ� ෙැකගේ:

ඔබගේ ගිණුම එදිග්නදා 
ගහාඳිනම ්කළම්නා්කරණය 
්කර්න ආ්කාරය



 ඔබගේ ව්යාවපාරි්ක අවශේයතතා සඳහා 
ව්යා,පාරි්ක බැංකු්කරණ ගසේවා භාවිතයට ගග්න
පුදගලි්ක පාරිගභාේගි්කයනට ලද ග්නාහැකි විගශේෂිත 
පහසු්කම්, නි්ෂේපාද්න සහ උපගදසේ අත්විඳින්න. 
විකුණුම් ආදායම් ඔබගේ පුදගලි්ක ගිණුම ඔසේගසේ ගගනවා 
ගැනීම ඔබගේ ව්යාආපාරි්ක ගිණුම් සහ බදු තත්වය වි්කෘති 
්කරනු ඇති අතර, එහි මූල්යු පහසු්කම් වලට පිවිසීමට ද 
බළපෑමට ඉඩ ඇත

 ඔබ විගශේෂිත ්කාල සීමාවක් තුළ ඔබගේ ගිණුමට අසාමානය 
ගලස ඉහළ අගය්ක ගහාේ පරීමාණයක් ගනුගදනු ලැබීමට 
බලාගපාගරාත්තු වනගන ්නම් ඔබගේ බැංකුවට වහාම 
දනවන්න - උදාහරණ ගලස, ්නව අරමුදල් මූලාශේර්න ගහාේ 
ගතව්න පාරශේවවල ගනුගදනු සැලකිය හැකිය

 ව්යාාපාර හිමි්කරුවන සිය ව්යාසපාරි්ක අයිතිවාසි්කම් වලින 
වැටුප ආදායම, අ්යික්්ෂ්කගේ ගව්ත්නය, ගිණුම්ගත ්කළ 
අ්යීක් ්ෂ්කගේ ණය ආපසු ගගවීම, ලාභාංශ, හිමි්කාරීත්ව 
ග්කාටසේ විකිනීම ගහාේ මිලදී ගැනීම සහ පුදගලි්ක වියදම් 
ගගවීම වැනි නීත්යාආනුකූල ගගවීම් ඒවා නිවැරදිව 
ගල්ඛ්නගත ්කර ඇති බවට සැලකීගමන සිය පුදගලි්ක 
ගිණුම්වලට ලබාගැනීගම් ගැටළුවක් ්නැත 



 ඔබගේ බැංකු ගිණුම් නිතිපතා පරීක්්ෂා 
්කර ඔබගේ බැංකු පරා්කාශ්න සමග 
සියලුක්රීියා්කාර්කම් සසඳන්න

 ඔබ ආදායම්, හුවමාරු හා වියදම් වාරතා 
ගමනම රිසිටපත්, ඉනගවායිසේ සහ සහය්ක 
ගල්ඛ්න තබා ගන්නා බව තහවුරු ්කරගන්න

 මුදල් තිබූ තැ්න සහ ගිය තැ්න පිළිබඳ 
ගසවිල්ගලන සිටීමට ගගවීම් ගනුගදනු සඳහා 
විදයුාත් මුදල් හුවමාරුව සහ ඉගලක්ට ගරානි්ක 
බැංකු ගනුගදනු වැනි ඉගලක්ටගරාතනි්ක 
ක්රතම භාවිතා ්කරන්න

 ඔබගේ බදු බැඳියා වටහාගග්න ඒවාට අනුකූල 
වන්න. අපට ඔබගේ බදු ගනවාසි්ක ගතාරතුරු 
සපයා බදු ගල්ඛ්නවල පැහැදිලි වාරතාවක් 
පවත්වා ගන්න

 ඔබ සතුව අ්නනයාතා ගල්ඛ්න කිහිපයක් 
තිගේ ්නම්, සැමවිටම ඔබගේ බැංකුවට එ්කම 
අ්නගනයේතා ගල්ඛ්න ගතාරතුරක් ඉදිරිපත් 
්කරන්න. ඔබගේ අ්නනයරතා ගල්ඛ්න සඳහා 
ව්න ගව්නසේ්කම් කිසිවක් පිළිබඳව ්කාලී්න 
ආ්කාරයකින ඔබගේ බැංකුව යාවත්්කාලී්න 
්කරන්න

ගහාඳින වාරතා තබාගන්න


