නේෂේස් ට්රස්් බ ැංකුව

පුද්ගලික බ ැංකුකරණය
හිතවත් පුද්ගලික බ ැංකුකරණනේ ගනුදෙනුභවතුනි,
ශ්රී ලැංකා මහ බ ැංකුව විසිේ නිකුත් කරන ලද පාරින ෝගික ප්රඥප්තිය යටනත් වූ අවශ්යතාවයකට අනුව ප්රධාන කරුණු අේතර්ගත නේඛන මාලාවක් අප
විසිේ පිළිනයළ කර ඇි අතර දෙය අප විසිේ පිරිනමනු ලබන බ ැංකු නිෂ්පාදන/ද ේවා වලින් ඔබට වඩාත් සුදුසු හා අවශ්යෙ ෙෑ දතෝරා ගැනීෙට
අත්වැලක් වනු ඇත.
නමම ප්රධාන කරුණු අේතර්ගත නේඛන මාලාව මඟිේ පුද්ගලික බ ැංකුකරණය සඳහා නේෂේස් ට්රස්් බ ැංකුනවේ ඔබට ලබා ගත හ කි නයෝජිත
ද ේවාවේ පිලිබඳ පුළුේ විස්තරයක් ලබා නද්.
නකනස් නවතත්, පහත ඳහන් ප්රධාන කරුණු අේතර්ගත නේඛනවල ප්රකාශීත නතාරතුරු, නනතික සහ දරගුලාසිවල නවනස්කම් සහ බ ැංකුනේ
ප්රිපත්ි සහ ක්රියාපටිපාටිවල නවනස්කම් අනුව සැංනශ්ෝධනය විය හ කි බව කරුණානවේ සලකේන.
ඔබට ව ඩිදුර නතාරතුරු ද න ග නීමට අවශ්ය නම් www.nationstrust.com යන නවබ් අඩවිනයේ නහෝ ප ය 24පුරා ක්රියාත්මක + 94 (0) 114 626 262
දුරකතන අැංකය හරහා අප හා සම්බේධ වේන.
දක්වා ඇි කිසියම් ප්රිලා යක් සම්බේධනයේ ඔබට යම් නහෝ ප මිණිේලක් ඇත්නම්, කරුණාකර ප මිණිේල ද නුම් දීම ඳහා නකටි ලිඛිත ප්රකාශ්යක්
customerservice@nationstrust.com යන විදුත් ලිපිනයට නහෝ [+94(0)11 4711411] දුරකථනයට නයාමු කරේන. අපි හ කි විගස ඔබට ප්රිචාර
දක්වේනනමු.

ගිණුනම් විස්තරය
පුද්ගලික බ ැංකු සාමාජිකත්වය
බැඳියාව ෙත පෙනම් වූ දෙෙ
පැදක්ජය, දෙහි වි ේතර කර ඇති
අයුරින්, ඉහළම ම්ටනම් පුද්ගල
නක්ේීය නස්වයක් හා
වටිනාකමක් සහිතව විනශ්්ෂිත
බ ැංකු ආනයෝජන හා අනනකුත්
මුලය වරප්රසාද රාශියක් ලබා
දෙන ප නක්ජයකි.

පාරින ෝගිකයිේට ල නබන
ප්රිලා
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

වත්කම් ස ලසුම්
නස්වා01
කලා උපනද්ශ්ක
නස්වා02
සුනඛෝපනබෝගී නබෝ්ු/
පුද්ගලික ජල යාත්රා
(PWC) හා
සාමාජිකත්වය03
සැංචාරක සහයක
වරප්රසාද04
දනාමිදේ
ගුවේනතාුපල
විදේකාගාර පහසුකම්
(Palm Strip Lounge)05
ධන හවුේකාර
නස්වය06
NTB පුද්ගලික
බැැංකුකරණදේ
කණිෂේඨ ද ේවා අැංශ්ය
හා අනාගත නායක
ව ඩසටහන
පරාර්ථකාමී
කළමනාකරණ ගිණුම්
නස්වය (PMAS)
ත ේපතු හා ණය/අයිරා
(ඇප සහිත) සඳහා
මනාප නපාලි
අනුපාිකය
දවළඳ නාෙය හිත
නචක්නපාත් දනාමිදේ

ගාස්තු වර්ග හා
අනනකුත් බ ැංකු
අයකිරීම්
• නියමිත බ ැංකු
නශ්්ෂය පවත්වා
නගන යාමට
අනපානහාසත්
වේනේ නම්
රුපියේ 2500ක
නස්වා ගාස්තුවක්
අයකරනු ල නබ්.
• ජැංගම හා ඉිරි
කිරීම් (රුපියේ)
ගිණුම්වල
නියමිත මාසික
සාමානය නශ්්ෂය
පවත්වා නගන
යාමට
අනපානහාසත්
වේනේ නම්
අවම නශ්්ෂ
නස්වා ගාස්තුවක්
අයකරනු ල නබ්.
• දපර තිරදේ
ප්රතිලාභ හා
ම්බන්ධ විදශ්ේෂ
තත්වයන්ට
යටත්ව බැැංකුදේ
ාොනය ගා ේතු
හා අය කිරීම්
අොළ දේ.

ගිණුමක් විවෘත කිරීනම්දී
අනුගමනය කළ යුතු
ක්රියාපටිපාටිය
• පුද්ගලික බ ැංකු
ගිණුමක් ආරම් කිරීම
සඳහා නිසි නලස
සම්පුර්ණ කරන ලද
නපෝරමය
• ජාික හ ඳුනුම්පනත්
/වලැංගු විනද්ශ් ගුවේ
ගමේ බලපත්රනේ
පිටපතක්
• පදැංචි ලිපිනය ජාික
හ ඳුනුම්පනත්/වලැංගු
විනද්ශ් ගුවේ ගමේ
බලපත්රනේ සඳහේ
ලිපිනය හා නවනස්
වේනේ නම් එය සනාථ
කිරීම සඳහා ලිඛිත
සාක්ෂි අවශ්ය දේ.
• පුද්ගලික බ ැංකු
සාමාජිකත්ව ගිවිසුම්
නපෝරමය හා බ ැංකුවට
අවශ්ය දවනත් නේඛන

ප්රධාන කරුණු හා
නකාේනද්සි
ආනයෝජන ස ලසුම් හ ර ඉිරි
කිරීම් නහෝ ජැංගම(රුපියේ)
ගිණුම්වල මාසික සාමානය
ණය නශ්්ෂය රුපියේ
10,000ක් දල පවත්වානගන
යාම
හා
වත්කම් හා වගකීම්වල
සම්පුර්ණ සම්බේධතාව
මිලියන 20ක් වීම
නහෝ
වගකීම් සම්බේධතාව
මිලියන 10ක් වීම
නහෝ
නේෂේස් ස ලරි නස්වර්, ඉිරි
කිරීම් නහෝ ජැංගම් ගිණුමට
රුපියේ 500,000ක මාසික
ශුද්ධ ව ුපක් නේෂණය කිරීම

(ව ුප්ත නිර්ණායක පුද්ගලික
බ ැංකු නගෝලීය
නස්වාදායකයිේට / ශ්රී
ලැංකාදේ වා ය දනාකරන
අයට අදාළ නනානේ)
•

අඛණ්ඩව මාස 6ක්
තුල නශ්්ෂය පහත
ව ුණදහාත්,
බ ැංකුනේ අභිමතය
පරිද සියලුම විනශ්්ෂ
වරප්රසාදයේ ඉවත්
කර,

•

•
•

•

මුදේ ආපසු ග නීමට
හා නශ්්ෂය පිරික්ීමට
ගාස්තු අය කිරීමකිේ
නතාරව, අනනකුත්
නතෝරා ගත් බ ැංකුවල
ATM ාවිතය
ඉහළ නදනික මුදේ
ආපසු ග නීනම් සිමාවේ
විනද්ශ් මුදේ නිකුත්
කිරීම්, මිලදී ග නීම්,
නගවීම් අණකර,
ආරක්ෂිත ත ේපතු
නස්ප්තපු සඳහා විනශ්්ෂ
තීරුබදු
පුර්ව අනුමත Sri
Lankan Airlines
Platinum American
Express® කාඩ්පතක්
නහෝ American
Express Gold
කාඩ්පතක්

පුද්ගලික බ ැංකු ද ේවදේ
නගෝලීය සමාජිකත්ව
නස්වාදායකයිේට ලබාගත හ කි
ප්රිලා
•
•

නද්ශීය හා ජාතයේතර
නසෞඛයරක්ෂණ
හාය07
රියදුදරකු ඇතිව දහෝ
නැතිව දෙෝටර් රථ කුලී
ද ේවාව08

ගනුනදනුකරුදේ
වර්ගිකරණය Inner
Circle
සමාජිකත්වයට නහෝ
සාමානය බ ැංකු
ගනුනදනුකරුනවකු
වශ්නයේ
අවස්ථානුකූලව
නවනස් කර හැක.
•

ජැංගම ගිණුමක් නහෝ
ඉිරි කිරිනම්
ගිණුමක් පවත්වා
නගන යාම
අනිවාර්යය නේ.

අදාළ නකාේනද්සි
01 - බාහිර වෘත්තීය නීි සමාගමක් විසිේ 'වත්කම් ස ලසුම්' නස්වා පහසුකෙ සපයනු ල නබ්. එව නි නස්වාවේ සපයේනනකු වශ්නයේ බ ැංකුව ක්රියා
නනාකරන අතර බ ැංකුව හුනදක් ගනුදෙනුකරුව වෘත්තීය නීි සමාගමකට/නස්වා සපයන සමාගමකට හඳුන්වාදෙන්දනකු වශ්දයන් පෙණක් ක්රියා කරයි.
එබ විේ, නමම නස්වාව යටනත් ගනුනදනුකරුට ලබා නදන උපනදස් සහ සහානයෝගය සම්බේධනයේ බ ැංකුව කිසිඳු වගකීමක් නහෝ බ ඳිමක් බාර
නනාගේනා බව ගනුනදනුකරු පිළිගත යුතුය.
02 - බාහිර සමාගමක් විසිේ කලා උපනද්ශ්ක නස්වා පහසුකෙ සපයනු ල නබ්. එව නි නස්වාවේ සපයේනනකු වශ්නයේ බ ැංකුව ක්රියා නනාකරන අතර
බ ැංකුව හුනදක් ගනුදෙනුකරුව වෘත්තීය කලා උපනද්ශ්ක සමාගමකට/නස්වා සපයන සමාගමකට හඳුන්වාදෙන්දනකු වශ්දයන් පෙණක් ක්රියා කරයි.
එබ විේ, නමම නස්වාව යටනත් ගනුනදනුකරුට ලබා නදන උපනදස් සහ සහනයෝගය සම්බේධනයේ බ ැංකුව කිසිදු වගකීමක් නහෝ බ ඳිමක් බාර
නනාගේනා බව ගනුනදනුකරු පිළිගත යුතුය.
03 - සුනඛෝපනබෝගී නබෝ්ු/පුද්ගලික ජල යාත්රා (PWC) වලට ප්රනේශ්ය හා සාමාජිකත්වය බාහිර සමාගමක් විසිේ සපයනු ල නබ්. එව නි
නිෂ්පාදන/නස්වාවේ සපයේනනකු වශ්නයේ බ ැංකුව ක්රියා නනාකරන අතර හුනදක් එව නි නිෂ්පාදන/නස්වාවේ සපයන සමාගමකට හඳුන්වාදෙන්දනකු
වශ්දයන් පෙණක් ක්රියා කරයි. ඒ සම්බේධනයේ කිසිදු වගකීමක් බ ැංකුව දරනු නනාල නබ්. නමම විනශ්්ෂාැංගය යටනත් පිරිනමනු ලබන ප්රිලා වාර්ෂිකව
සමානලෝචනය නකනර්.
04 - සැංචාරක සහායක වරප්රසාද බාහිර සමාගමක් විසිේ සපයනු ල නබ්. එව නි නස්වාවේ සපයේනනකු වශ්නයේ බ ැංකුව ක්රියා නනාකරන අතර හුනදක්
එව නි නස්වාවේ සපයන සමාගමකට ගනුනදනුකරුව හඳුන්වාදෙන්දනකු වශ්දයන් පෙණක් ක්රියා කරයි. ඒ සම්බේධනයේ කිසිදු වගකීමක් බ ැංකුව දරනු
නනාල නබ්. නමම විනශ්්ෂාැංගය යටනත් පිරිනමනු ලබන ප්රිලා වාර්ෂිකව සමානලෝචනය නකනර්.
05 - ශ්රී ලැංකානේ බණ්ඩාරනායක ජාතයේතර ගුවේනතාුපනළ් ‘දනාමිදේ ගුවේනතාුපල විදේකාගාර පහසුකම් (Palm Strip Lounge)’ යටනත්
ලබානදන නස්වාවේ සම්බේධනයේ ස පයුම්කරුදවකු වශ්නයේ බ ැංකුව ක්රියා නනාකරයි. බ ැංකුව හුනදක් එව නි නස්වාවේ වලට ගනුනදනුකරුව
හඳුන්වාදෙන්දනකු වශ්දයන් පෙණක් ක්රියා කරන අතර ඒ සම්බේධනයේ කිසිදු වගකීමක් දරනු නනාල නබ්. නමම විනශ්්ෂාැංගය යටනත් පිරිනමනු ලබන
ප්රිලා වාර්ෂිකව සමානලෝචනය නකනර්.
06 - බැැංකුව විසින් පයනු ලබන ධන හවුේකාර ද ේවාව තුලින් වර්තොන හ අනාගත මූලය අවශ්යතා ඳහා සූොනම් වීෙට පුහුණු වෘත්තිකයකු විසින්
ලබා දෙනු ලබන දතාරතුරු හ ෙඟදපන්වීෙ යටදත් ගනුදෙනුකරු ආදයෝජන කළඹක් දගාඩනඟති. ආදයෝජන කළදේ සියලුෙ වත්කම් දවන් කිරීෙ
දෙන්ෙ තනි ආදයෝජන අව ේථා දතෝරා ගැනීෙ ගනුදෙනුකරුදේ පූර්ණ අභිෙතය පරිදි සිදු දකදර්.
07- ‘නද්ශීය හා ජාතයේතර නසෞඛයරක්ෂණ හාය’ ක්නෂ්ත්රනේ නිපුණ බාහිර සැංවිධාන මගිේ පයනු ල නබ්. බ ැංකුව හුනදක් එව නි නස්වාවේ වලට
ගනුනදනුකරුව හඳුන්වාදෙන්දනකු වශ්දයන් පෙණක් ක්රියා කරන අතර ඒ සම්බේධනයේ කිසිදු වගකීමක් දරනු නනාල නබ්. නමම විනශ්්ෂාැංගය යටනත්
පිරිනමනු ලබන ප්රිලා වාර්ෂිකව සමානලෝචනය නකනර්.

08- ‘රියදුනරකු ඇිව නහෝ න ිව නමෝටර් කාර් රථ කුලී නස්වා’ ස පයීම, ක්නෂ්ත්රනේ නිපුණ බාහිර සැංවිධානයක් විසිේ සිදු කරනු ල නබ්. බ ැංකුව හුනදක්
එව නි නස්වාවේ වලට ගනුනදනුකරුව හඳුන්වාදෙන්දනකු වශ්දයන් පෙණක් ක්රියා කරන අතර ඒ සම්බේධනයේ කිසිදු වගකීමක් දරනු නනාල නබ්.
නමම විනශ්්ෂාැංගය යටනත් පිරිනමනු ලබන ප්රිලා වාර්ෂිකව සමානලෝචනය නකනර්.

Nations Trust Bank PLC යනු ශ්රි ලැංකා මහ බ ැංකුව විසිේ අධීක්ෂණය කරනු ලබන ශ්රි ලැංකානේ බලපත්රලාභී වාණිජ බ ැංකුවකි. ‘Business Today’
සඟරානේ නර්ණිගත කිරීමට අනුව ශ්රී ලැංකානේ නහාඳම වයාපාරික ආයතන 30 අතරට දන්ෂන් ේ ට්ර ේ් බැැංකුව ඇතුළත් වන අතර, පුළුේ පරාසයක
විහිදුණු ගනුනදනුකරුවේ සඳහා මූලය නිෂ්පාදන සහ නස්වා රැසක් ඉතා සාර්ථකව ලබා දීමට කටයුතු කරයි. එද ේෙ එය ශ්රී ලැංකාදේ ප්රථෙ ඩිජිටේ බැැංකුව
වන ‘FriMi’ බැැංකුදේ නිර්ොතෘ වන අතර දවයින පුරා පිහිටි බ ැංකු ශ්ාඛා 96ක් ඔස්නස් තම නමනහයුම් කටයුතු සිදු කරයි. ස්ථාන 135ක් ආවරණය වන
ATM ජාලයකිේ, මුදේ ත ේපතු හා මුදේ ආපසු ග නීනම් යේත්ර 46කිේ, Lanka Pay ජාලය ඔස්නස් ATM යේත්ර 3,500කට ව ඩි ප්රමාණයකිේ ක්රියාත්ෙක
වන, ශ්රි ලැංකානේ American Express කාඩ්පත් නිකුත් කිරීනම් බලය ඇි එකම අවසරලාභී ආයතනය ද නේ.
2021 මාර්තු 15 කලාපය

දෙහි සිැංහල හ ඉැංග්රීසි පාඨ අතර යම් අනනුකුලතාවක් ඇතිවුවදහාත්, එවිට, ඉැංග්රීසි පාඨය බලපැවැත්දේ.

