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ළමනො රණය සහ ප්රමුඛ ො කසේවො සපයේනනකු කලස නේෂේස් ට්රස්් බ ැංකුනේ

Private Banking සුවිනශ්්ෂී සාමාජිකත්වයට අපි ඔබව සාදරනයේ පිළිගන්කනමු. ඔබනේ අද්විතීය ජීවන රටාව සහ
මූලය අවශ්යතා නවනුනවේ පරිපූර්ණ නස්වාවක් ලබා දීමට නමම ක්නෂ්ත්රය පිළිබඳ අප සතු ද නුම සහ නිපූණතාව
මහත් පිටුවහලක් වි ඇත. ඔබට ව දගත් වන ඔබනේ සමිප යන්, වෘත්තිය, ආශ්ාවේ, නිවස සහ ඒ සියල්ලටම වඩා
ව දගත් වන ඔබනේ උරුමය ඇතුළත් වන ඔනේ ජීවිතනේ සෑම අැංශ්යක්ම කාර්යක්ෂමව සපුරාලිමට අප සතු අත්ද කිම්
ඉවහල් වනු ඇත. දිනනේ දින නවනස් වන ආර්ිකයක් තුළ, ඔබනේ මූලය සාර්ථකත්වය සහ ඊට ග ළනපන ජීවන
රටාව අතර කදිම සැංකලනයක් ඇති කර ග නීමට අපනේ සහනයෝගය නිරේතරනයේ ලබාදීමට අපි ක ප වී
සිටිේනනමු. නමම අැංශ් පිළිබඳ ස ලකිළිමත් නවමිේ, විශිෂ්ටත්වය නවනුනවේම ක ප වූ මුලය විසඳුමක් නමේම
ඔබනේ ජීවන රටානේ මුලය අවශ්යතා තෘප්තතිමත් කිරීම නවනුනවේ සකස් කළ නේෂේස් ට්රස්් Private Banking
සාමාජිකත්වය සමඟිේ අපනේ බ ැංකුකරණ අත්ද කීම ඔබ නක්ේර කර ගනිමිේ සන්නේධ වි ඇ .
‘ධන උත්පොදනය, ජිවන රටාව හා උරුමය’ යන කුළුණු ත්රිත්වය ම

ඉදි

ර ඇති අසමසම නිෂ්පාදන හා නස්වාවේ

මාලාවක් ඔබනේ සුවිනශ්්ෂි දදනික අවශ්යතා සපුරාලීම නවනුනවේ අපි පිරිනමේකනමු. සෑම නිෂ්පාදනයක් හා
නස්වාවක් මඟිේම ඔබට නනානයක් ප්රතිලාභ හිමි කර නදන අතර ඔබනේ ‘සදො ොලි

උරුමය’ නගාඩ න ගිනම්

කාර්යය නවනුනවේ ඔබට අනගි අවස්ථාවක් ද ලබො දී ඇ .
Private Banking සොමොජි ත්වය ලැබූ ඔබට අකේ සුබ ප තුම්!

1. ධන උත්පාදනය
1.1 සම්බන්ධතා කළමනාකරණය හා ප්රමුඛතා ශසේවය
ඔබ කවනුකවන්ම

ැපවූ සබඳ ො

ළමණො රු බැැංකුකේ නිකයෝජි වරයො කලස ක්රියො

රන අ ර ඔබකේ සියලුම

බැැංකු සහ මුලය අවශය ො ඔහු විසින් ඉටු රනු ඇ . ඔහු ඔබනේ මුලය අනාගතය වඩා නහාඳිේ ස ලසුම් කිරීමටත්
සුරක්ෂිත කිරීමටත් ඔබට කාලීන වශ්නයේ ව දගත් නතාරතුරු ලබා නදනු ඇත. ඔබනේ සබඳතා කළමනාකරු
නිරේතරව ඔබ සමග සම්බේධ නවමිේ ඔබට අවශ්ය උපකාර කරනු ඇත. අපනේ ගනුනදනුකරුවේ ආනයෝජනයක්
නලස අප සළකන අතර ඔබට වඩා නහාඳ නස්වයක් ස ලසිනම් අරමුණිේ අමතර අවශ්ය ොවයන් ඉටු

රලීමට අපි

කිසිකසේත් ම ළි නනානවමු. ඔබට සමීප ම බ ැංකු ශ්ාඛානේදී නහෝ අපනේ විනශ්්ෂිත Private Banking මධයස්ථානවලදී
ඔබනේ සබඳතා කළමනාකරු හමුවිනම් හ කියාව ඇත.
ව දගත්ම

රුණ වනුකේ, ඔබ Private Banking සාමාජිකනයකු වශ්නයේ අප බ ැංකුනේ ප්රමුඛ ගනුනදනුකරුනවකු

නලස හඳුනා නගන, ඔබට ල බිය යුතු විනශ්්ෂ සත් ොරය හො අවධානය එස ණිේ ලබා දීමට අප කටයුතු කිරීමයි. ඔබට
කසේවො ලබා දීම නවනුනවේම අපනේ ප්රධාන බ ැංකු ශ්ාඛා වල විනශ්්ෂ කවුේටර හා නස්වා පරිශ්රයේ නවේ කර ඇත.

1.2 පුද්ගල අව යතා අනුව ස කසු මූලය උපක්රම සහිත ධන හවුල්කාර විසදුම්1
අපනේ ධන හවුල්කාර විසදුේ නස්වාව මගිේ විවිධාැංගීකරණය වූ මූලය කළඹක් (Portfolio) පහසුනවේ ලබා ගත
හ කිය. ඔබටම සුවිනශ්්ෂි වු අවශ්යතා හඳුනා ග නීමට ඔබනේ නස්වය නවනුනවේම ක පවූ සබඳතා කළමණාකරු ඔබට
උපනදස් ලබා නදනු ඇත. පසුව, ඔබනේ අරමුණු සඳහා වු මුලය උපක්රම භාවිතා කරමිේ ඔබනේ අවශ්යතාවයේටම
ග ළනපන පරිදි සකස් කරන ලද නිෂ්පාදන හා නස්වා ඔස්නස් කදිම මුලය විසදුම් ලබා දීමට ඔවුහු කටයුතු කරති.
•

ඔබට දැරීමට හැකි අවදොනේ ත්ත්වය ක්කසේරු කිරීම සඳහා ඔබට ප්රශ්්නාවලියක් ලබා නදන අතර ඒ අනුව
සබඳතා කළමනාකරු විසිේ ඔබට ග ළනපන මුලය විසඳුම් නයෝජනා කරනු ඇත.

•

අපනේ ක පවූ ‘ධන හවුල්කාර නස්වය’(Nations Wealth Partnering Service) සඳහා අත්සේ කළ පසු ඔබ
නවනුනවේ ක පවූ භාණ්ඩාගාර විනශ්්ෂඥ කණ්ඩායම විසිේ පුළුල් පරාසයකිේ යුත් ප්රාේධන නවළඳපල
විනශ්්ෂඥයිේනගේ සමේවිත සුවිනශ්්ෂි රැස්වීම් සහ සාකච්ඡා සැංවිධානය කරනු ලබන අතර ඒ තුළිේ ල බීය
හ කි නහාඳම විසඳුම් ලබා ග නීමට ඔබට අවස්ථාව හිමි නේ1.

•

නිරේතරනයේ ඔබව පියවරක් ඉදිරිනයේ ත බීනම් අරමුණින් කාලීන තක්නස්රු වාර්තා සහ කල්පිරීම්, මුලය
ස ලසුම්, දිගු/ප වරීම් ව නි ප්රධාන සේිස්ථාන නමේම අනනකුත් ව දගත් සේිස්ථාන පිළිබඳ කල්තියා
ඔබට ද නුම්දීමට කටයුතු කරනු ඇත1.

•

නතවන පාර්ශ්වීය නස්වා සපයේනේ සමග ඔබට ඇති සියලුම සබඳතා ඔබ නවනුනවේ ක පවූ නස්වා
කණ්ඩායම විසිේ සම්බේීකරණය කරනු ලබන අතර ඔවුේ ආනයෝජන අවස්ථා සහ මතුවන නවළඳපල
ප්රවණතා පිළිබඳව ඔබව නිරන් රකයන් දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත. ඒ තුළිේ ස මවිටම ද නුවත්
හා කාලීන ආනයෝජන තීරණ ග නීමට ඔබට හ කිවනු ඇත1.

1ධන

හවුල්කාර නස්වය හා එහරහා පිරිනමනු ලබන නිෂ්පාදන සහ නස්වාවේ, නකාේනද්සි වලට යටත් වන අතර

ව ඩි විස්තර සඳහා ඔබනේ සබඳතා කළමනාකරු අමතේන.
1.2.1 ශන්ෂන්සේ ට්රසේ් බ ැංකුශේ Private Banking සාමාජිකයින් සඳහා වූ සුවිශ ේෂී වරණීය අනුපාත සහ ගාසේු පහත
සඳහන් ශේ2:
➢ ස්ථාවර ත ේපතු සඳහා වරණීය නපාළි අනුපාත2
➢ විනශ්්ෂ තීරූ බදු හා ගාස්තුවලිේ නිදහස් කිරීම්2
➢ සහනදායී අනුපාත යටනත් ආරක්ෂිත ත ේපතු නස්ප්තපු2
2වැඩි

විස්තර සඳහා කරුණාකර නේෂේස් ට්රස්් බ ැංකුනේ පුද්ගල බ ැංකු ගාස්තු මාර්නගෝපනද්ශ්ය කව

කයොමු කවන්න

(www.nationstrust.com/fees-and-charges)
1.3 වත්කම් ස ලසුම් ශසේවය
පුද්ගලනයකුනේ මරණිේ පසු ඔහුනේ වත්කම් සැංරක්ෂණය කිරීම, කළමනාකරණය කිරීම සහ නබදා නවේ කිරීම
නකනස් සිදු කරේනේ ද යේන ස ලසුම් කිරීම වත්කම් ස ලසුම් කිරීම යනුනවේ අදහස් නේ. ඔහු/ඇය අකර්මණය වු
අවස්ථාවකදී ඔහුනේ නහෝ ඇයනේ නද්පළ සහ මුලය වගකීම් කළමනාකරණය කිරීම ද කමයට අයත් කේ. නිවාස,
වාහන, නකාටස් මිලදි ග නීම්, සිතුවම්, ජීවිත රක්ෂණය, විශ්රාම ව ටුප්ත සහ ණය යනාදිනයේ පුද්ගලනයකුනේ වත්කම්
සමේවිත නේ.වත්කම් ස ලසුම් කිරීම සඳහා පුද්ගලයේට විවිධ නහ්තු බලපාන අතර පවුනල් ධනය සුරැකීම, ජිවත්ව

සිටින භාර්යාවට/ස මියාට සහ දරුවේට උරුම කර දීම, දරුවේ සහ/නහෝ මුණුපුරේනේ අධයාපනය සඳහා අරමුදල්
සම්පාදනය නහෝ ඔවුේනේ වත්කම් පුණය කටයුත්තක් නවනුනවේ නවේ කර දීම ව නි පරමාර්ථ ඒ අතර ප්රධාන නහ්තු
නලස සඳහේ කළ හ කිය.
එබ විේ, අපනේ බාහිර විනශ්්ෂඥ මණ්ඩලය ඔනේ ජීවිත ඉලක්ක සපුරා ග නීම සඳහා පහත ද ක්නවන නස්වාවේ ලබා
දීමට සූදානම්ව සිටියි.
▪

අවසේ ක ම ති පත්ර නහෝ සැංකසෝධි අවසේ ක ම ති පත්ර සකස් කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම

▪

නතස්තනම්ේතුකරුනේ නද්පළ පිළිබඳ විශ්්වාසයක් ඇතිවන අකාරයට අේතිම ක මති පත්ර සකස් කිරීම

▪

තෑගි ඔප්තපු සකස් කිරීම

වැදගත්: නේෂේස් ට්රස්් බ ැංකුනේ පී.එල්.සී විසිේ වත්කම් ස ලසුම් කටයුතු පිළිබඳ විනශ්්ෂ නිපුණතාවක් ඇති නීති
සමාගමකට ඔබව හඳුේවා දීම පමණක් සිදු කරන අතර එම නීතී සමාගම විසිේ සපයනු ලබන උපනදස් නහෝ
නස්වාවේ සඳහා බ ැංකුව වගකීම දරේනේ න ත. එනස්ම, නීති සමාගමක් විසිේ සපයනු ලබන නස්වා කටයුතු
සම්බේධ ගාස්තු එකී නීති සමාගමට නගවිය යුතුය.
1.4 කලා උපශද් ක ශසේවය
නවළඳපල අස්ථාවරත්වය පිළිබඳ අවධොනය නයාමු කර උද්ධමනය නිසා ඇතිවන බලපෑම අවම කිරීමටත් තම
අනයෝජන මාර්ග විවිධාැංගීකරණයට ලක් කරමිේ යම් ලාභයක් උපයා ග නීමටත් ඉහළ ශුද්ධ වටිනාකමක් ඇති
සම්ප්රදායික නනාවන මාර්ගීක වත්කම් නකනරහි ගනුනදනුකරුනවෝ තම ස ළකිල්ල නයාමු කරති. එව නි
ගනුනදනුකරුවේ විකල්ප වත්කම් පිළිබඳ තම අවධානය නයාමු කළ හ කිය. ‘ලලිත කලාව’ නවළඳපල
අස්ථාවරත්වයට සුරක්ෂිතතාවයක් ස පයිය හ කි එව නි විකල්ප ආනයෝජනයකි. කමයට කහේතුව වනුකේ, කලා නවළඳ
නපානල් මිල සාමානයනයේ නකාටස් නවළඳනපානළ් නහෝ නවනත් නවළඳනපාළක ක්රියාකාරීත්වයට සහසම්බේධයක්
කනොමැති බැවනි. එබ විේ, නේෂේස් ට්රස්් Private Banking නස්වය යටනත් ඔබනේ සිතුම් ප තුම් සාක්ෂාත්
කරලීනම් අරමුණිේ හා ඔබනේ අවශ්යතාවයට ග ළනපන නස්වාවේ රාශියක් සපයන ‘කලා උපනද්ශ් නස්වාවක්’ අප
සතුව ඇත. ඇත්නත්ේම, කලාව යනු නිර්මාණශීලීත්වයට ආදරය කිරීමක් වන අතර එය නබානහෝ නදනනකුනේ
නනාසැංසිනදන ආශ්ාවකි.
▪

ශ්රී ලොැංකි

හා දකුණු ආසියානු, සියලුම කාණ්ඩවල කලා කෘති අත්පත් කර ග නීම් සහ අනලවිය පිළිබඳ

උපනදස්
▪

කලා කෘති බ හ ර කිරීනම් උපාය මාර්ගය ස්ිරව රඳවා තබා ග නීම නිර්ණය කිරීම සඳහා රැසේ

ල කලා කෘති

ඇගයීම.
▪

කලා කෘති සතයාපනය, ඇගයීම හා කලා කෘතිනේ මූලොරේභය හා තත්වය පිළිබඳ විමර්ශ්නය

▪

පුද්ගලික සාකච්ඡා වලදී හා නවේනද්සි වලදී නස්වාදායක නිනයෝජනය කිරීම

▪

ග නුම්කරුවේනේ ඉල්ලීම මත විනශ්්ෂිත සේථොනයක් සඳහො නිර්මාණය කරන ලද කලා කෘති සැංවිධානය
කිරීම

▪

කලා කෘති එකතුවක් අළුත් කිරීම, නව මුහුණුවරක් දීම ඇතුළු සකස් කිරීනම් නස්වාව

▪

කලා කෘති එකතුව කේඛනග

කිරීම, කලා කෘතිවල මූලොරේභය හා ඒ සම්බේධ නතාරතුරු ඇතුළත්

ප්රදර්ශනයට සුදුසු කපො ක් නිර්මොණය කිරීම (Coffee table book)
▪

කලා කෘති ප්රවාහනය, නබදාහ රීම සහ ස්ථාපනය කිරීම

(සසේකියො ප්රනාේදු කලාගාරනයේ - Saskia Fernando Gallery හරහා ලබාගත් කලා නිර්මාණ වලට)
අශනකුත් කලා ප්රතිලාභ
▪ Private Banking සසේකියො ප්රනාේදු කලාගාරනයේ සිදු කරන ලද මිලදී ග නීම් නවනුනවේ නබදාහ රීකේ
ගාස්තු අය කිරීමකිේ නතාරව නනාමිනල් ප්රවාහනය (නකාළඹ නගර සීමාව තුළ)
වැදගත්: නේෂේස් ට්රස්් බ ැංකුනේ පී.එල්.සී විසිේ කලා කටයුතු පිළිබඳ විනශ්්ෂ නිපුණතාවක් ඇති සමාගමකට ඔබව හඳුේවා
දීම පමණක් සිදු කරන අතර එම සමාගම විසිේ සපයනු ලබන උපනදස් නහෝ නස්වාවේ සම්බේධනයේ බ ැංකුව වගකීම දරේනේ
න ත. එනස්ම, කලාව ව නි විකල්ප ආනයෝජන ඉහළ රවශීලතාවක් ඇති වත්කම් නනාවන අතර මධයගත නවළඳපලක් හරහා
(එනම් නකාටස් හුවමාරුව ව නි) වත්කම් බ හ ර කළ නනාහ කිය.

1.5 බ ැංකුව ඔශේ නිවසටම3
Private Banking සාමාජිකනයකු වශ්නයේ ඔබට අපනේ විනශ්්ෂනයේ හඳුේවා දී ඇති ක්ෂණික දුරකථන අැංකය
ඇමතීනමේ ඔබනේ ගනුනදනු කටයුතු සිදු කළ හ කි අතර ඔබනේ නිවසට, කාර්යාලයට නහෝ ඔබ ක මති නවනත්
ඕනෑම ස්ථානයකට ඔනේ පහසුව පරිදි පුළුල් පරාසයකිේ යුත් නස්වා රාශියක් ලබො ගැනීමට හැකියොව ඇ . බ ැංකුව
ඔනේ නිවසටම යන කමම කසේවොව යටනත් 011 4711 400 යන දුරකථනය ඇමතීකමේ පහත ද ක්නවන නස්වාවේ
ලබා ගත හ කිය:
▪

මුදල් ආපසු ග නීම් නහෝ ත ේපතු

▪

නතවන පාර්ශ්ව මුදල් නබදා හ රීේ

▪

නචක්පත් ත ේපතු (ආදායකයානේ ගිණුමට පමණි).

▪

American Express ණය කාඩ්පත් පියවීම

▪

American Express මුදල් අත්ති ොරම්

වවනත් විසේතර
▪

ඉල්ලීමක් කර ප යක් ඇතුළත ගනුනදනු කටයුතු සිදු නකනර් (වයාපාර ගනුනදනුකරුවේ - ප ය නදකක්
ඇතුළත)

▪

එක් ප මිණිම් වාරයකදී රුපියේ 500,000ක් දක්වා වු ගනුනදනු ඉටු කර ගත හ කිය

▪

මසකට උපරීම ප මිණිම් වාර සැංඛයාව 6 කි

▪

එක් ප මිණිම් වාරයකදී උපරිම ගනුනදනු වටිනාකම දක්වා බහුවිධ ගනුනදනු සිදු කළ හ කිය

▪

රජනේ සහ බ ැංකු නිවාඩු දිනද ඇතුළුත්ව ශොඛොව ගනුකදනු ක්රියොත්ම

රන කවලොව තුලනස්වාව ලබා ගත

හ කිය
▪

නකාළඹ සහ නගරොසන්න ප්රනද්ශ්වල නමේම මහනුවර, නප්තරානදණිය, ගාල්ල, කුරුණෑගල, රත්නපුර සහ
නවේනප්තපුව යන ශ්ාඛා වලට කි.මී. 10 ක දුරිේ ද නට නමම නස්වාව ලබා ගත හ කිය

▪

බ ැංකුව ඔනේ නිවසටම නස්වාව පහත සදහන් දිනවලදී ලබා ගත නනාහ කිය.

•

සති අන් දිනයන්

•

නපබරවාරි 04 - නිදහස් දිනය

•

අනේල් 13 - සිැංහල සහ නදමළ අලුත් අවුරුදු දිනය

•

අනේල් 14 - සිැංහල සහ නදමළ අලුත් අවුරුදු දිනයට පසු දින

3බ

•

ම යි 01 - ම යි දිනය

•

නවසක් කපොකහෝ දිනය

•

නවසක් නපෝයට පසු දින

•

නදස ම්බර් 25 - නත්තල් දිනය

ැංකුව

ඔනේ

නිවසටම

නස්වාව

පිළිබඳ

යාවත්කාලීන

නතාරතුරු

සඳහා

නවේ

අඩවියට

පිවිනසේන

(www.nationstrust.com/fees-and-charges)

1.6 විශ ේෂිත ණය කාඩ්පත්, ණය හා අයිරා පහසුකම්4
1.6.1 පුද්ගලික ණය
අපනේ ගනුනදනුකරුවේට ඔවුේනේ සියලුම පුද්ගලික අවශ්යතා බොධොවකින් නතාරව වඩො කාර්යක්ෂමව ඉටු කර
ග නීමට පුද්ගලික ණය උපකාරී නේ. මාස 12 සිට 84 දක්වා වු ආපසු නගවීනම් කාල පරාසයක් සඳහා ණය ලබා ගත
හ කි අතර සමාන මාසික වාරික වලිේ ආපසු නගවිය හ කිය. ඔනේ අවශ්යතාවය අනුව නපාලී අනුපාතය විචලය නහෝ
ස්ථාවර විය හ ක. ඔනේ සබඳතා කළමනාකරුනේ පුද්ගල නක්ේිය නස්වාව මඟිේ ව ඩ කරන දින 5ක් ඇතුළත ඔනේ
ගිණුමට අරමුදල් කිසිඳු අවහිරතාවයකිේ ක ොරව බ ර කිරීමට සහතික නේ.
1.6.2 නිවාස ණය පහසුකම්
ඔබට නව නිවසක් මිලදී ග නීමට නහෝ නගාඩ න ගීමට, එනස්ත් න ත්නම් ඔනේ නිවසට නව නකාටසක් එකතු කිරීමට
අවශය වූ විට දී නේෂේස් නිවාස ණය තුලින් ඔබ අකපක්ෂො

රන සහ ඔබ්බට ගිය කසේවොවක් ඔබට ලබො ග හැ .

සරල හා පහසු ක්රියොවලියක් වන කමයට අපනේ කාර්ය මණ්ඩලය ඔබට අවශ්ය ලියකියවිලි සම්පූර්ණ කිරීනම් සිට
ඔනේම කිව හ කි ඉඩමක් හිමිකර දීම දක්වා වු සෑම කටයුත්තකදීම ඔබට සහාය වීමට ද ස දී ප හ දී සිටියි.
නිවාස ණය වර්ග
-

ඉඩම් මිලදී ග නීම

-

සහාිපතය නද්පල (Condominium)

-

නිවසක් ඉදිකිරීම

-

නිවසක් මිලදී ග නීම

ස්ථාවර වාරිකවලිේ නගවිය යුතු නිවාස ණය ලබා නදේනේ ව ටුප්ත ලබන ගනුනදනුකරුවේ සඳහා පමණි.
1.6.3 කල්බදු ණය පහසුකම්
ඔබනේ අවශ්යතාවයට ග ළනපන පරිදි, කලකහසිකයන් ඔබනේ වාහනය මිලදී ග නීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද
සුවිනශ්්ෂී ප නක්ජයක් තුළ නේගවත් සහ පහසුකවන් කල්බදු ණය විසඳුම් අපි ඔබට ලබා නදේනනමු. කල්බදු ණය
විසඳුම් නපළකිේ ඔනේ අවශ්යතාවයට ග ළනපන විසඳුම නතෝරා ග නීනම් හ කියාව ඔබට ඇත. තවද, අප නවතිේ
කල්බදු ණය පහසු මක් ලබො ගන්නො ඔබට, රක්ෂණ වාරිකයට ව්ටම් ලබා ග නීනම් හ කියාව ද ඇත.
1.6.4 ආන්තික ශවළඳ පහසුකම්

නකාළඹ නකාටස් හුවමාරුනේ නකාටස්වල මිේ මතු ආනයෝජනය කරන විට ඔබට නමම පහසුකම උපකාරී වනු ඇත.
බ ැංකුව විසිේ සපයනු ලබන ණය පහසුකමකිේ නකාටස් නවළඳ නපානල් ආනයෝජනය කිරීමට නමම නස්වාව තුළිේ
ඔබට ඉඩ ප්රස්ථාව ලබා කදනු ඇ .
1.6.5 බ ැංකු අයිරා පහසුකම්
ඔබනේ දදනික නහෝ තාවකාලික මූලය අවශ්යතා නවනුනවේ ලබා නදනු ලබන ණය පහසුකමකි. මුදල් නහෝ නද්පල,
ඇපයක් වශ්නයේ ත බීකමන් කමම පහසු ම ලබො ග හැ .
1.6.6 American Express® ණය කාඩ්පත්
පිළිග නීමක් ඇති American Express ණය කාඩ්පතිේ ඔබට ප්රතිලාභ රැසක් භුක්ති විඳිය හ කිය. American Express
ණය කාඩ්පත මඟිේ සාමාජිකත්ව දිරිග ේවිනම් ව ඩසටහන, ගාස්තු රහිත සැංචාරක රක්ෂණ ස ලසුම් හා නලෝකනේ
ඕනෑම ත නක සිට ඔනේ මූලය ගනුනදනු සුරක්ි ව ඉටු කර ග නීමට උපකාරී වන අද්විතීය හදිසි ආධාර නස්වාව
ව නි නනානයක් ප්රතිලාභ ඔබට භුක්ති විඳිය හ ක. American Express ණය කාඩ්පත් හිමිනයකු වශ්නයේ නලාව පුරා
මිලියන ගණනක නස්වා ආයතන ඔබව සාදරනයේ පිළිගනු ඇත. ඔබ අවන්හල

ආහාර ග නීනම්දී, සාප්තපු සවාරි

ය නම්දී නහෝ විනේක සහ/නහෝ වයාපාර කටයුතු නවනුනවේ සැංචාරය කරන විට American Express ණය කාඩ්පත
ඔනේ විශ්්වාසවන් සහ රු කලස සැලකිය හ කිය.
නලාව පුරා 600,000කට වඩා ඇති ATM යේත්ර මඟිේ ඔබට මුදල් ලබා ගත හ කි අතර ඔබනේ ලබාගත හ කි
නශ්්ෂයට යටත්ව ණය සීමානවේ 50% ක උපරිම මුදලක් ආපසු ලබා ග නීනම් හ කියාව පවති. නේෂේස් ට්රස්්
බ ැංකුනේ සියලුම Private Banking ගනුනදනුකරුවේ American Express® Platinum ණය කාඩ්පතකට හිමිකම්
කියන අතර සම්බේධ වීනම් ගාස්තු සහ පළමු වසනර් වාර්ෂික ගාස්තු නගවිකමේ නිදහස් කරනු ල නේ.
1.6.6.1 අතිවේක ණය කාඩ්පත් (වර්තමාන ණය කාඩ්පත් සාමාජිකයන් සඳහා)
වර්තමාන ණය කාඩ්පත් හිමිනයකු වශ්නයේ ඔබට හිමිවන ප්රතිලාභයක් නලස ඔබනේ පවුනල් සාමාජිකනයකුට
සම්බේධ වීනම් ගාස්තු අය කිරීමකිේ නතාරව අතිකර්

American Express® කාඩ්පතක් ලබා දීමට කටයුතු කරමු.

1.6.6.2 ශන්ෂන්සේ ට්රසේ් MasterCard USD හා EuroTravel කාඩ්පත්
බුද්ිමත්ව සැංචාරය කිරීම සඳහා නව නේෂේස් ට්රස්් MasterCard USD හා Euro Travel කාඩ්පත් භාවිතා කරේන!
MasterCard USD Travel යනු නඩාලර් නහෝ යුනරෝ මුදල් ඒකක වලිේ සමේවිත නේෂේස් ට්රස්් බ ැංකුනවේ
මිලදීගත හ කි නපරනගවුම් කාඩ්පතකි. ද ේ ඔබට නලාව පුරා සැංචාරය කළ හ කි අතර ඔබට අවශ්ය විනටක
ඇමරිකානු නඩාලර් නහෝ යුනරෝ මුදල් ලබො ග

හැ . MasterCard පිළිගේනා නලෝකනේ ඕනෑම ත නක ඕනෑම

ආයතනයකට නම් මඟිේ කගවීම් කළ හ කිය. ඔබ නලෝකනේ නකාත නක සිටියත් ඕනෑම MasterCard ATM
යේත්රයකිේ මුදල් ලබා ග නීමටද ඔබට එය භාවිතා කළ හ කිය.
4ණය

කාඩ්පත්, ණය, කල්බදු සහ බ ැංකු අයිරා පහසුකම් පිළිබඳ යාවත්කාලීන නතාරතුරු සඳහා කරුණාකර

නේෂේස් ට්රස්් බ ැංකුව විසිේ පවත්වා නගන යනු ලබන නවේ අඩවියට පිවිනසේන. ණය කාඩ්පත්, ණය, කල්බදු
සහ බ ැංකු අයිරා පහසුකම් බ ැංකුව විසිේ ද නට අනුගමනය කරනු ලබන නිර්ණායකවලට යටත්ව ලබො කදනු
ලැකබ්.(www.nationstrust.com/ fees-and-charges)

1.7 අශයෝජන හා ත න්පත් ගිණුම්
1.7.1 ජැංගම ගිණුම්5
නේෂේ ට්රස්් බ ැංකුනේ ජැංගම ගිණුමක් පවත්වා නගන යානම්ේ ඔබනේ මුදල් පහසුනවේ කළමනාකරණය කර
ග නීනම් හ කියාව ඇත. එය ඔබනේ දදනික ගනුනදනු සිදු කර ග නීමට ඇති පහසුම ක්රමය නේ. ඔබනේ දදනික
බ ැංකු කටයුතු ඉටු කර ග නීම සඳහා ඔබට සුවිකශේි වූ නචක් නපාතක් සහ හරපතක් (Debit Card) ල නබනු ඇත.
1.7.2. ශද්ශිය මුදල් ඉතිරිකිරීම් ගිණුම
1.7.2.1 ශන්ෂන්සේ ශසේවර්
නේෂේස් නස්වර් මඟිේ ඔබට ඉතිරි කිරීමට අනගි අවස්ථාවක් ලබා නදයි. ඔබනේ දදනික මුදල් ගනුනදනු වඩාත්
පහසුකවන් කාර්යක්ෂමව ඉටු කර ග නීමට උපකාරී වන විනශ්්ෂාැංග රාශියක් ලබා නදයි.
නේෂේස් නස්වර් ඔනේ ඉතුරුම්වලට ඉහළම ප්රතිලාභ ලබා ග නීමට ඔබට උපකාරී වන අතර අපනේ සේිර නපාලී
අනුපාත වුහය අනුව ඔබකේ ඉතිරි කිරීම් ව ඩිවන තරමට ඔබට ල නබන නපාලී අනුපාතයද ව ඩි නේ.
1.7.2.2 ශන්ෂන්සේ උපරීම ශබෝනසේ ඉුරුම් ගිණුම
නේෂේස් උපරීම නබෝනස් ඉතුරුම් ගිණුම මඟිේ ගිණුනම් පවත්වානගන යන නශ්්ෂයට නගවන සම්මත නපාලියට
අමතරව 60% දක්වා ප්රසාද නපාලියක් ගනුනදනුකරුවේට ලබා දී රුපියල් 100,000ක් වටිනා ජීවිත රක්ෂණ
ආවරණයක් ද කනොමිනල් ලබා නදන ගිණුමකි.
1.7.2.3 ශන්ෂන්සේ ශම්ගා ශසේවර්
නේෂේස් නම්ගා නස්වර් ගිණුනම් ඉතිරි කිරීම තුළිේ ඉහළ නපාලීයක් සහ තවත් නබානහෝ ප්රතිලාභ අත් විඳිය හ කිය.
රුපියල් 500,000ක අවම ත ේපතුවකිේ ඇරඹිය හ කි නේෂේස් නම්ගා නස්වර් ගිණුමකින් ඔනේ ඉතුරුම් සඳහා
අමතර නපාලියක් ලබොග හැ .
1.7.2.4 ශන්ෂන්සේ ළමා ගිණුම
ගිණුනම් නශ්්ෂයට ඉහළ නපාලියක් ලබා නදන නේෂේස් ට්රස්් බ ැංකුනේ ළමා ඉතුරුම් ගිණුමක් විවෘත කිරීනමේ
ඉතුරුම්වල වටිනාකම දරුවේට අවනබෝධ කරලීමට හ කි අතර ආකර්ෂණීය ප්රතිලාභ පිරින මීම මඟිේ ඉතිරි කිරීමට
අකේ දරුවන්ව දිරිමත් කළ හ කිය.
1.7.2.5 විශද්ශිය මුදල් ඉතිරි කිරීම් ගිණුම
ඔබනේ විනද්ශ් මුදල් වර්ධනය කර ග නීමට සරල සහ නමයශීලී ක්රමයක් විනද්ශිය මුදල් ඉතිරි කිරීම් ගිණුම් මගිේ
ඔබට ලබා නදන අතර ඒ තුළිේ තරඟකාරී දදනික නපාලී ඉප යීම්වල ප්රතිලාභ සහ ඉතිරි කිරීනම් පහසුව භුක්ති
විඳීනම් අවස්ථාව ද හිමි නේ.

1.7.3. ශන්ෂන්සේ ස ලරි ශසේවර්
නේෂේස් ස ලරි නස්වර් ගිණුම ඔබනේ මූලය අවශ්යතා වලට ග ළනපන කසේවොවන් රාශියක් සපයයි. ගිණුම සමග ලබා
නදන විනශ්්ෂාැංග මඟිේ, ඔබ වෘත්තීය ජීවිතනේ ප්රගතියක් ලබන විට ඔබට අගය එකතු කිරීම් ලබා නදන එකම ගිණුම
නලස නේෂේස් ස ලරි නස්වර් හ ඳිේවිය හ කිය.

1.7.4 ආශයෝජන ගිණුම්
1.7.4.1 කාලීන ත න්පු ගිණුම් (සියලු මුදල් ඒකක)
ස්ථාවර ත ේපතු ඔබට ඉහළම ප්රතිලාභ හිමිකර නදන අතර විවිධ විනද්ශ් මුදල් ඒකක වලට අමතරව, විවිධ කාල
සීමාවේ සඳහා ඔබනේ අරමුදල් ආනයෝජනය කිරීනම් අවස්ථාවද හිමිකර නදයි. ස්ථාවර ත ේපතු අවම වශ්නයේ මාස
1,2,3 සහ 12 වශ්නයේ නහෝ අවුරුදු 2, 3 සහ 5 දක්වා ත ේපත් කළ හ කිය (විනද්ශ් මුදල් ස්ථාවර ත ේපතු වශ්නයේ
අනයාජනය කළ හ ක්නක් උපරිම මාස 12 දක්වා වු කාල සීමාවක් සඳහා පමණි). කල්පිරීනම්දී ස්වයැංව අලුත් කිරීනම්
අවස්ථාව නිසා ඔබනේ මුදලට අඛණ්ඩ නපාලීයක් සහතික නකනර්.
1.7.4.2 ශන්ෂන්සේ පුද්ගලික ආශයෝජන ස ල සේම (NPIP)
නේෂේස් පුද්ගලික ආනයෝජන ස ල ස්ම මඟිේ ඔබනේ අනාගත අවශ්යතා සුරක්ෂිත කිරීමට උපකාරී වනු ඇත. ඔනේ
ආනයෝජනය සඳහා ආකර්ෂණීය සහතික නපාලී අනුපාතයක් සමග රුපියල් මිලියන 2ක් වටිනා නනාමිනල්
ජිවිතාරාක්ෂණයක්ද ලබා නද්.
1.7.4.3 ශන්ෂන්සේ විශද් මුදල් ඒකක ආශයෝජන ස ල සේම (USD)
නේෂේස් විනද්ශ් මුදල් ආනයෝජන ස ල ස්ම මඟිේ ඔබට නලෝකනේ ඕනෑම ත නක සිට ආනයෝජනය කිරීනම්
අවස්ථාව හිමිවන අතර ඔබට නමේම ඔබනේ පවුලට වඩො දීේතිමත් අනාගතයක් සඳහා ස ලසුම් කිරීනම් ඉඩකඩ
සලසා නද්.
1.7.4.4 ඇමුම් ත න්පු
විනද්ශ් මුදල් ත ේපතු නද්ශීය මුදල් ත ේපතු බවට පරිවර්තනය කර ආනයෝජනනයේ ඉහළ ප්රතිලාභයක් උපයාගත
හ කි අතර ඔබනේ උපචිත නශ්්ෂයට නකටි කාලීන නපාලී නගවීනම් වාසිය සමග ඇමතුම් ත ේපතු ගිණුමක පහසුව
භුක්ති විඳිේන.
1.7.4.5 ශන්ෂන්සේ ළමා ආශයෝජන ස ල සේම (NKIP)
ඔනේ දරුවේනේ අනාගතය සුරක්ෂිත කිරීමට නමේම ඔවුේනේ සිහින සාක්ෂාත් කර ග නීම සඳහා ඔවුේට සහාය
වීම නමම ආනයෝජන ස ල ස්නම් ප්රමුඛතාවයක් වන අතර නේෂේස් ළමා ආනයෝජන ස ල ස්ම ඔබට එම වගකීම ඉටු
කර ග නීමට උපකාරී නේ. සාමානය මාසික ත ේපතුවකිේ අරම්භ කළ පසු ඔවුේනේ අනාගතය සුරක්ෂිත කරන
අරමුදලක් නගාඩන ගීම නවනුනවේ අපි ඔබට උදේ කරේනනමු.
1.7.5 බ ැංකු රක්ෂණය
▪ ඒ ඒ පුද්ගලයිේනේ ජීවන රටාවට ග ළනපන රක්ෂණ ස ලසුම්/ආනයෝජන අවස්ථා රාශියක් නේෂේස් ජිවිත
රක්ෂණය සතුව ඇති අතර යුනියේ ඇෂුවරේස් ලිමිටඩ් විසිේ රක්ෂණ ස ලසුනම් වගකිම බාර නගන නිකුත්
කරනු ල නේ.
ශන්ෂන්සේ ජිවිත රක්ෂණය යටශත් පිරින ශමන නිෂේපාදන
▪

නේෂේස් රක්ෂණය සුපිරි

▪

නේෂේස් රක්ෂණය ප්රාේධන

▪

නේෂේස් සමුහ ජිවිත විසඳුම්
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ආනයෝජන සහ ත ේපතු නිෂ්පාදන පිළිබඳ යාවත්කාලීන නතාරතුරු සඳහා කරුණාකර නේෂේස් ට්රස්්

බ ැංකුව විසිේ පවත්වා නගන යනු ලබන නවේ අඩවියට පිවිනසේන. සියලුම නිෂ්පාදන අයිතමයේ බ ැංකුනේ පවතින

විනශ්්ෂ ව ඩසටහේ හා මිල නියම කිරීනම් මාර්නගෝපනද්ශ්යට යටත් නේ.(www.nationstrust.com/fees-andcharges)
1.8 ශගවිම් හා මුදල් කළමනාකරණ ශසේවය6
1. 8.1 අන්තර් ජාතික /ශද්ශිය ශගවිම් ශසේවා
1.8.1.1 ශද්ශිය ශගවිම් ශසේවා
නද්ශිය නගවීම් නස්වා මඟිේ ඔබට ක මති අරමුදල් හුවමාරු ක්රමයක් හරහා රට තුළ නිදහනස් ගනුනදනු කිරීමට
අවස්ථාව ලබා නද්. නද්ශීය නගවීම් නස්වා සඳහා ඇති විකල්ප අවස්ථා පහත පරිදි ද ක්නේ:
1.8.1.1.1 තතය කාලීන දළ වෙවීම් (Real Time Gross Settlement)
තතය කාලීන දළ කගවීේ ක්රමනේදී ගනුනදනුකරු විසිේ නදනු ලබන උපනදස් වලට අනුව ශ්රී ලැංකා රුපියල් ඒකක
වලිේ ඇති අරමුදල් එක් බ ැංකුවකිේ තවත් බ ැංකුවට යැවිය හ
ලබන අතර අරමුදල් එදිනම යැවිය හ

. නමම ප වරීම SWIFT ක්රමය හරහා සිදු කරනු

.

1.8.1.1.2 ශ්රී ලැංකා අන්තර් බ ැංකු ශගවීම් ක්රමය (Sri Lanka Interbank Payment Systems)
ශ්රී ලැංකා අේතර් බ ැංකු නගවීම් ක්රමය (SLIPS) මඟිේ එක් බ ැංකු ගිණුමකිේ තවත් බ ැංකු ගිණුමකට මුදල් යැවිය
හ කිය. එය නද්ශිය බ ැංකු නදකක් අතර අරමුදල් හුවමාරු කිරීනම් කඩිනම් ක්රමනේදයක් වන අතර එහිදී ල නබන මුදල්
ගනුනදනුකරුනේ ගිණුමට ඊළඟ ව ඩ කරන දිනනේදී ම බ ර නකනර්.
1.8.1.1.3 ශපාදු ඉශලක්ශට්රානික අරමුදල් හුවමාරු සවිචය (Common Electronic Fund Transfer Switch)
නපාදු ඉනලක්නට්රානික අරමුදල් හුවමාරු සේවිචය (CEFTS) මඟිේ ගනුනදනුකරුවේට ඔවුේනේ පහසුව පරිදි නද්ශීය
බ ැංකු අතර අරමුදල් හුවමාරු කිරීම තතය කාලීනව සිදු කිරීමට ඉඩ සලසන ක්රමයකි.
1.8.1.2 ජාතයන්තර ශගවීම් ශසේවා
ඔබ ගනුනදනු කිරීමට අනප්තක්ෂා කරන පාර්ශ්වය සමග විනද්ශ් මුදල් හරහා ගනුනදනු කිරීනම් අවස්ථාව ජාතයේතර
නගවීම් නස්වා මඟිේ ඔබට හිමි නේ. ජාතයේතර නගවීම් නස්වා සඳහා පවතින විකල්ප අවස්ථා පහත ද ක්නේ:
1.8.1.2.1 බාහිර විදුලි පණිවුඩ ප වරීම් (Outward Telegraphic Transfer)
බාහිර විදුලි පණිවුඩ ප වරීම්(OTT) යනු නේෂේස් ට්රස්් බ ැංකුනේ සිට නවනත් බ ැංකුවකට විදුත් පණිවිඩ
හුවමාරුවකිේ විනද්ශ් මුදල් හුවමාරු කර ගත හ කි ක්රමයකි. ඕනෑම නද්ශීය නහෝ විනද්ශීය බ ැංකුවකට නමනස් අරමුදල්
යැවිය හ කිය.
1.8.1.2.2 අභයන්තර විදුලි පණිවුඩ හුවමාරු (Inward Telegraphic Transfers)
අභයේතර විදුලි පණිවුඩ හුවමාරු (ITT) යනු SWIFT ක්රමය හරහා විනද්ශීය නහෝ නද්ශීය බ ැංකුවකිේ එක්
පුද්ගලනයකුනගේ තවත් පුද්ගලනයකුට අරමුදල් ල නබන අභයේතර නගවීම් ක්රමයකී.
1.8.2 විශද් මුදල් නිකුත් කිරීම
විනද්ශ් මුදල් නිකුත් කිරීම මඟිේ ඔබනේ විනද්ශ් ගමේ අවශ්යතා සඳහා පහසුකම් ස ලසිය හ කි අතර එව නි නිකුත්
කිරීම් විනිමය පාලන නරගුලාසි යටනත් ක්රියාත්මක නකාේනද්සි වලට යටත් නේ.

6සියලුම

නගවීම් සහ මුදල් කළමනාකරණ නස්වා පිළිබඳ යාවත්කාලීන නතාරතුරු සඳහා කරුණාකර නේෂේස් ට්රස්්

බ ැංකුව විසිේ පවත්වා නගන යනු ලබන නවේ අඩවියට පිවිනසේන. සියලුම නිෂ්පාදන බ ැංකුනේ පවතින විනශ්්ෂාැංග,
මිල නියම කිරීනම් මාර්නගෝපනද්ශ්යට යටත් නේ.(www.nationstrust.com/-fees-and-charges)
1.9 බහුවිධ මාර්ග ඔසේශසේ ප්රශේ විශම් හ කියාව7
1.9.1 ශන්ෂන්සේ ට්රසේ් බ ැංකුශේ ාඛා ජාලය සහ වසශර් දින 365 පුරාම ක්රියාත්මක බ ැංකු ශසේවය
වසනර් දින 365 පුරාම ක්රියාත්මක විය යුතු යන නේෂේස් ට්රස්් බ ැංකුනේ ප්රතිපත්තිය ම Private Banking ද පදනේ
වී ඇ . අපනේ ශ්ාඛා නබානහාමයක් වසනර් දින 365ම පුරාම විවෘතව ත නේ. එයිනුත් ශ්ාඛා රැසක් ප.ව. 6.00 දක්වා
ක්රියාත්මක වන අතර ප්රධොන නගර වල පිහිටා ඇති බ ැංකු ශ්ාඛා කිපයක් ඔබනේ පහසුව සඳහො ප.ව. 8.00 දක්වා
විවෘතව ත නේ. අපකේ ප්රධොන බැැංකු ශොඛොවල

ැප වු

වුන්ටර හො කසේවො පරිශ්රයන් මඟින් Private Banking

ගනුකදනු රුකවකු කලස ඔබට විකශේෂ අවධොනයක් සහ අසමසම කසේවොවක් ලබොදීමට අප

ටයුතු

රඇ .

1.9.2 බ ැංකුව ඔශේ නිවසටම
නමය Private Banking ගනුනදනුකරුවේට ලබා නදන සුවිනශ්්ෂී පහසුකමක් වන අතර 011 4711 400 යන දුරකථන
අැංකයට ඇමතීනම්ේ ඔබට අවශ්ය නස්වාව, ඔබ ක මති ස්ථානයකට ලබා දීමට අපි කටයුතු කරමු.
1.9.2.1 මුදල් ආපසු ග නීම්
ඔනේ ඕනෑම ගිණුමකිේ මුදල් ලබා ග නීමට නහෝ ඔනේ American Express ණය කාඩ්පනතේ මුදල් අත්තිකාරම්
ලබා ගත හ කි අතර, බ ැංකුව ඔනේ නිවසටම නස්වාව මඟිේ ආවරණය වන ප්රනද්ශ්ය තුළ ඔබ ක මති ස්ථානයකට
එම මුදල් ලබා දීමට කටයුතු කරනු ඇත.
1.9.2.2 ශතවන පාර් වය විසින් මුදල් ආපසු ග නීම්
බ ැංකුව ඔනේ නිවසටම නස්වාව මඟිේ ආවරණය වන ප්රනද්ශ්ය තුළ නතව නි පාර්ශ්වයකට මුදල් ලබා නදන නලසට
ඉල්ලීමක් ඔබට කළ හ කිය. නමම නස්වාව භාවිතා කිරීමට කපර ඔබ ලියාපදිැංචි විය යුතු අතර 011 4711 400 යන
දුරකථන අැංකයට ඇමතුමක් ලබා දීකමන් කහෝ අපනේ ළඟම ඇති ශ්ාඛාවට පිවිසීනමේ නම් නස්වාව සඳහා ලියාපදිැංචි
විය හ කිය.
1.9.2.3 මුදල් ත න්පු/බිල්පත් ශගවීම්
බ ැංකුනේ පවත්වානගන යනු ලබන ඔබනේ ඕනෑම ගිණුමකට මුදල් සහ/නහෝ නචක්පත් ත ේපත්
• ජැංගම නහෝ ඉතුරුම් ගිණුම්වල මුදල්/නචක් පත් ත ේපතු
• American Express® ණය කාඩ්පත සඳහා ආපසු නගවීම්

ල හ කිය.

වැදගත්: සියලුම මුදල් ආපසු ග නීම්, නතවන පාර්ශ්වයකට මුදල් ලබා දීම සහ ත ේපතු රුපියල් 5000ත් 500,000ත්
අතර විය යුතුය.
1.9.2.4 ශවනත් ත න්පු
රුපියල් නචක්පත් අදායකයානේ ගිණුමට පමණක් බ ර විය යුතු අතර සම්මත නිෂ්කාශ්න නේලාවේට යටත් නේ.
▪
▪

බ ැංකුව විසිේ හවුරු කිරීනම්ේ පසු ප යක කාලයක් ඇතුළත ඉේලු කසේවොවන් ඔබට හිමි නේ.
ඉල්ලීම කරන අවස්ථානේදී අවශ්ය කරන සියලුම නස්වාවේ බ ැංකුවට ද නුම් දිය යුතුය.

▪
▪
▪

එක් වරකදී ගනුනදනු කිහිපයක් සිදු කළ හ කි අතර ප මිනණන වාර සැංඛයාව පදනම්ව ගනුනදනුකරුට
බිල්පත් නිකුත් කරනු ල නේ.
සියලුම Private Banking ගනුනදනුකරුවේට බ ැංකුව ඔනේ නිවසටම නස්වාව නනාමිනල් ලබා ගත හ කිය.
බ ැංකුනවේ සහතික කිරීමට නපර සියලුම අවලැංගු කිරීම් සිදු කළ යුතු අතර එනස් සහතික කිරීනම්ේ පසු
සිදුවන ඕනෑම අවලැංගු කිරීමක් ගනුනදනුවක් නලස සළකනු ලබන අතර අදාළ නම් ගාස්තු අය කරනු ල නේ.

19.3 ශසේවය ශවනුශවන්ම ක ප වු Private Banking ක්ෂණික ඇමුම් අැංකය
▪

ප ය 24 පුරා ක පවූ Private Banking ක්ෂණික ඇමතුම් අැංකය හරහා ඔබනේ ගිණුමට ප්රනේශ් විය හ කි අතර
අපනේ පාරිනභෝගික නස්වා නිලධාරීේ 011 4711 400 යන ක්ෂණික දුරකථන අැංකය මගින් සම්බේධ කර
ගත හ ක.

පහත ශසේවාවන් ද ලබා ගත හ කිය:
ATM
▪ ATM කාඩ්පත් සක්රිය කර ග නීම/ අවහිර කිරීම
▪ අලුත් ATM PIN අැංකයක් ඉල්ලීම
▪ රඳවා ගත් කාඩ්පත් න වත නයාමු කරන නලස ඉල්ලීම
හර කාඩ්පත්
▪ හර කාඩ්පත් සක්රිය කර ග නීම /අවහිර කිරීම
▪ අනලවි ගනුනදනු සඳහා පමණක් ප්රසාද ලකුණු ලබා දීනම්ේ ප්රසාද සීමාව පිරවීම
▪ අලුත් හර PIN අැංකයක් ඉල්ලීම
▪ රඳවා ගත් කාඩ්පත් න වත නයාමු කරන නලස ඉල්ලීම
▪ ගිණුම් සම්බේධ ඉල්ලීම (කාඩ්පතට සම්බේධ ගිණුම නවනස් කිරීම/එකතු කිරීම නහෝ කාඩ්පතිේ ඉවත්
කිරීම)
මාර්ගගත බ ැංකුකරණය
▪ මාර්ගගත බ ැංකු කසේවොව සක්රිය කිරීම/ගිණුම් අවහිරතා ඉවත් කිරීම
▪ අලුත් මාර්ගගත බ ැංකු PIN අැංකයක් ඉල්ලීම
▪ මාර්ගගත බ ැංකු පහසුකම් සක්රීය කිරීම (බිල්පත් නගවීනම් විකල්ප අවස්ථා/ තුේවන පර්ශ්වයකට අරමුදල්
මාරු කිරීනම් විකල්ප අවස්ථා ආදිය,..)
ජැංගම බ ැංකුකරණය
▪ පිවිසීමට ජැංගම බ ැංකු PIN ඉල්ලීම
▪ ජැංගම බ ැංකු න වත සහතික කිරීනම් ඉල්ලීම
▪ අලුත් ජැංගම බ ැංකු PIN අැංකයක් ඉල්ලීම
▪ IMEI අැංක නවනස් කිරීනම් ඉල්ලීම් (අවසේ අැංක 2 පමණි)
බ ැංකු ප්රකා න ඉල්ලීම
1.9.4 අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණය/ජැංගම බ ැංකුකරණය/ශකටි පණිවිඩ බ ැංකුකරණය (SMS Banking)
1.9.4.1 අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණය
අපනේ අේතර්ජාල බ ැංකු නස්වා මඟිේ නලෝකනේ ඕනෑම ත නක සිට ප ය 24 පුරා ඔබනේ ගිණුමට ප්රනේශ් විය
හ කිය.
අේතර්ජාල බ ැංකු නස්වා මඟිේ පහත ද ක්නවන නස්වා ලබා නද්:
▪ ඔබනේ සම්පූර්ණ බ ැංකු ආකයෝජන ළඹ ක්ෂණිකව බලා ගත හ ක
▪ බ ැංකු ශ්ාඛාවකට නනානගාස් ඉතිරිකිරීම් ගිණුම් හා ස්ථාවර ැන්පතු විවෘත කිරීනම් හ කියාව
▪ ඔබනේ සමානය බිල්පත් නගවිම් මාර්ගගත ක්රමයට කළ හ කිය (දදනික සීමාව රුපියල් 500,000ක් දක්වා)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ඔබකේ සොමොනය ගිණුේ අර්ථලොභීන් සමග මුදේ හුවමාරු කර ගත හ ක (දදනි සීමොව රුපියේ
1,500,000ක් දක්වා)
මාර්ගගත ක්රමයට ඔබනේ ණය කාඩ්පත් විස්තර බලා ග නීකේ හ කියාව
ඔබනේ ණය කාඩ්පත් නගවීම් මාර්ගගත ක්රමය හරහා සිදු කිරීකේ හැකියොව
මාසික විද්යුත් ප්රකාශ්න බාගත කර ග නීමට හ කිය
නවනත් ඕනෑම බැැංකුවක් සමග මුදල් හුවමාරුවක් මාර්ගගත ක්රමය හරහා සිදු කර ගත හ ක (දදනික සීමාව
රුපියල් 500,000ක් දක්වා)
ස්ථාවර උපනදස් සැ සීම
නව නචක් නපාතක් ඉල්ලීම නහෝ නිකුත් කරන ලද නචක්පතකිේ කරන නගවීමක් නතර කිරීම කහෝ අප හ දිලි
නචක්පත් පිළිබඳ විස්තර ලබා ග නීම
බ ැංකුවට ආරක්ෂිත පණිවිඩ ය වීම සහ බ ැංකුනවේ ආරක්ෂිත පණිවිඩ ලබා ග නීම

1.9.4.2 ජැංගම බ ැංකුකරණය
ඔබ නකාත නක සිටියත් ඉතාමත් පහසුනවේ ඔනේ මුලය කටයුතු කළමනාකරණය කිරීමට පහ සඳහන් නමම
සුවිනශ්්ෂී නස්වා පරොසය ඔබට අවස්ථාව ලබා දී ඇ :
▪ බ ැංකු ශ්ාඛාවකට නනානගාස් ඉතිරිකිරීම් ගිණුම් හා ස්ථාවර ගිණුම් ක්ෂණිකව විවෘත කිරීනම් හ කියාව
▪ ඕනෑම නේලාවක නේෂේස් ට්රස්් බ ැංකුනවේ අනනකුත් නද්ශීය බ ැංකු ගිණුම් වලටත් අනනකුත් නද්ශීය බ ැංකු
ගිණුම්වලිේ නේෂේස් ට්රස්් බ ැංකුවටත් පහසුනවේ මුදල් ය වීම සහ ලබා ග නීම
▪ ඔබනේ ජල, විදුලි ව නි බිල්පත් නමේම ණය කාඩ්පත් ක්ෂණිකව නේරුම් කිරීම (නේෂේස් ට්රස්් බ ැංකුව
නහෝ නවනත් බ ැංකු)
▪ ඔබනේ ජැංගම දුරකථනකේ කශේෂය පියවීම නහෝ ඔබනේ ජැංගම දුරකතන බිල්පත් ක්ෂණිකව නගවීම
▪ ඔබනේ අනයෝජන ළඹ පහසුකවන් නිරීක්ෂණය කිරීනම් හ කියාව
▪ ඔනේ ණය කාඩ්පත, American Express® ණය කාඩ්පත හා MasterCard® පිළිබඳ වාර්තාවක් තබා ග නීම
▪ ඕනෑම කසේවොවක් ක්ෂණි ව ඉේලීමට ඇති හ කියාව
▪ කයදුකේ(App) තිකබන විදුත් ැපෑලනයේ ආරක්ෂිතව උපනදස් ය විම
▪ පහසු මුලය ගණනය කිරීම්
▪ ඔබ ක මති භාෂාවකිේ සන්නිකේදනය කිරීම (සිැංහල, නදමළ නහෝ ඉැංග්රිසි)
▪ ඇඟිලි සළකුණ මඟිේ නහෝ මුහුණ නහෝ කටහඬ හඳුනා ග නීම ම ආරක්ෂිතව ප්රනේශ් වීම
1.9.4.4 FriMi - ශ්රී ලැංකාශේ පළමු ඩිජිටල් බ ැංකුව
FriMi ශ්රී ලැංකානේ ප්රථම ඩිජිටල් බ ැංකුව වන අතර ජැංගම පසුම්බිය සහ නගවීම් ක්රමය යන විනශ්්ෂාැංග රැසකිේ
සමේවිත එකම ජිවන විලාසිතා කයදුම කේ.
1.9.4.5 විශ ේෂ සැංයුක්ත ප්රකා නය
Private Banking මඟිේ ඔබනේ මාසික ගනුනදනු නිරූපණය කරන මාසික ප්රකාශ්න (ආේතික නවළඳ හා ණය
කාඩ්පත් නතාරතුරු හ ර) ලබා දීමට කටයුතු කරයි. ඔබනේ මුළු ගිණුම් නශ්්ෂයේ ල යිස්තුගත කරමිේ ආනයෝජන
කළනේ සාරාැංශ්යක් ද සමග ඔබනේ මුලය තත්ත්වය පිළිබඳ ප හ දිලි හා සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් නමමඟිේ
සපයයි.
සම්මත ප්රකාශ්න චක්රය සෑම මසකම 1 සිට 31 දක්වා නේ (ඔබනේ මනාපය අනුව ප්රකාශ්න චක්රය නවනස් කළ
හ කිය).
1.9.4.6 ශන්ෂන්සේ විද්යුත් බහළුම (E-Box)
කාර්ය බහුලත්වය නිසා නබානහෝ විට ඔබනේ ගිණුම් සහ ණය කාඩ්පත් ප්රකාශ්න මග හ නර්. නමුත් ද ේ ඔබට
නේෂේස් විද්යුත් බහළුම හරහා ඔබනේ පුර්ව ගිණුම සහ ණය කාඩ්පත් ප්රකාශ්න සියල්ලම බ ලීමටත් සහ බාගත කර
ග නීමටත් හ කියාව ඇත.නේෂේස් විද්යුත් බහළුම නිසා ඔබනේ සියලුම ප්රකාශ්න ඕනෑම කවලොව ඔබ සතුව
තිකබ්.

1.9.4.7 අතපසු වු දුරකථන ඇමුම් මඟින් ද නුම්ීම්
ඔබනේ නේෂේස් ට්රස්් බ ැංකු ණය කාඩ්පත් හා බ ැංකු ගිණුම් නශ්්ෂය අතපසු වු දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දීනම්ේ ලබා
ගත හ කි අතර ඔනේ නශ්්ෂය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පහත අැංක වලට ඇමතුමක් ලබා නදේන.
▪ ණය කාඩ්පත් නශ්්ෂය ද න ග නීමට 011 441 4154 අැංකය අමතේන
▪ ජැංගම හා ඉතිරි කිරීනම් ගිණුම්වල නශ්්ෂය ද න ග නීමට 0114 711 412 අැංකය අමතේන
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බහුවිධ නස්වා පිළිබඳ යාවත්කාලීන නතාරතුරු සඳහා කරුණාකර නේෂේස් ට්රස්් බ ැංකුව විසිේ පවත්වා
නගන යනු ලබන නවේ අඩවියට පිවිනසේන. සියලුම නිෂ්පාදන බ ැංකුනේ පවතින විනශ්්ෂාැංග, මිල නියම කිරීනම්
මාර්නගෝපනද්ශ්යට යටත් නේ.(www.nationstrust.com/-fees-and-charges)
2. ජීවන රටාව
2.1 සැංචාරක සහයක වරප්රසාද8
කාර්යබහුල ජීවන රටාවක් නගවන ඔබට බාධාවකිේ නතාරව සැංචාරය කිරීමට අවශ්ය නේ. නේෂේස් ට්රස්් බ ැංකුව
විසිේ පිරිනමනු ලබන සැංචාරක සහයක වරප්රසාදය මඟිේ බොධාවකිේ නතාරව ඔබනේ ගමේ බිමේ කටයුතු සිදු ර
ගැනීමට අවසේථොවක් අපට සලසො දිය හැ . ප්රමුඛ නපනළ් සැංචාරක සහ ආගේතුක සත්කාර සහකරුනවකුනේ සහය
සමග, අප ඔනේ විනද්ශ් සැංචාර සියල්ලම කාර්යක්ෂමව හා පහසුනවේ හසුරුවා ග නීමට උප ොර ල හැ . අපනේ
නස්වාවට ඇතුළත් වනුනේ:
•
•
•
•
•
•

ගුවේ ටික් පත් නවේකරවා ග නීම
නහෝටල් නවේකරවා ග නීම
වීසා සුදානම් කිරීම
ලබා ග නීනම් හ කියාව මත වඩා ව ඩි පහසුකම් සහිත නහෝටල් කාමර
ලබා ග නීනම් හ කියාව මත නහෝටල් ොමරයට සඳහන් ොලයට කපර කහෝ පසු යොම
ගමන්මළු හො සහය වීමට සහ නරෝද පුටු සහයක නස්වා ඇතුළුව බණ්ඩාරනායක ජො යන් ර ගුවේ
නතාටුපනළ් පිළිගැනීකේ නස්වා සුදානම් කිරීම

මීට අමතරව අපනේ විනශ්්ෂ සැංචාරක සහකරු හරහා 'සැංචාරක ප නක්ජයක්' මිලදී ගේනා සියලුම Private Banking
ගනුනදනුකරුවේට පහත සඳහේ නස්වාවේ ලබා ග නීනම් හිමිකම ඇත:
▪ අරලියා විනේකාගාරයට ප්රනේශ් වීම ඇතුළුව බණ්ඩාරනායක ජො යන් ර ගුවේ නතාටුපනළ් "නස්ද මාර්ගයට"
පිවිස අති සුනඛෝපනබෝගී පහසුකම් භුක්ති විඳිනම් අවස්ථාව
▪ මැකිනන්සේ (Mackinnons) කාර්යාල පරිශ්රනේ නස්වයට ක ප වු RM සැංචාරක හා PB කවුේටර්
▪ ක පවූ සැංචාරක ආර්එම් සහ ක පවූ පීබී කවුේටරයක්
▪ කනොමිකේ දහවල් /රාත්රී ආහොර කේලක්
▪ නනාමිනල් සැංචාරක රක්ෂණයක්
8සැංචාරක

සහයක වරප්රසාදය මඟිේ ලබා නදන ප්රතිලාභ කලිේ කලට සමානලෝචනය කරන අතර ලබා නදන
නවතම පහසුකම් පිළිබඳ ද න ග නීමට කරුණාකර නේෂේස් ට්රස්් බ ැංකුව විසිේ පවත්වා නගන යනු ලබන නවේ
අඩවියට පිවිනසේන. (www.nationstrust.com/personal/customer-proposition/private-banking)
2.2 ගුවන්ශතාටුපළ විශේකාගාර පහසුකම9
බණ්ඩාරනායක ජො යන් ර ගුවේ නතාටුපනළ් ශ්රි ලැංකා ගුවේ සමාගම මඟිේ පවත්වා නගන යනු ලබන ‘Palm
Strip Lounge’ විනේකාගාරයට සීමා රහිතව ප්රනේශ් විනම් හ කියාව ලබා නදමිේ ඔබනේ විනද්ශීය සැංචාර ස හ ල්ලු
අත්ද කීමක් කිරීම නේෂේස් ට්රස්් බ ැංකුකේ Private Banking හි අරමුණ නේ. ඔබනේ ‘NTB Private Banking
හර කාඩ්පත 'Palm Strip Lounge’ විනේකාගාරයට කපන්වො නමම සුවිනශ්්ෂී සාමාජිකත්වය භුක්ති විඳිය හ කිය.
ප්රාථමික Private Banking ගිණුම් හිමියේට පමණක් නමම පහසුකම අදාළ වන අතර ඔබ සමග ගමේ කරන නවනත්
මගීේට නියමිත ගාස්තු අය නකනර්.

9ගුවේනතාටුපළ

විනේකාගාර පහසුකම මඟිේ ලබා නදන ප්රතිලාභ කලිේ කලට සමානලෝචනය කරන අතර ලබා
නදන නවතම පහසුකම් පිළිබඳ ද න ග නීමට කරුණාකර නේෂේස් ට්රස්් බ ැංකුව විසිේ පවත්වා නගන යනු ලබන
නවේ අඩවියට පිවිනසේන. (www.nationstrust.com/personal/customer-proposition/private-banking)
2.3 ජිවන රටාවට ෙැලවපන ප්රශේ / පහසුකම්10
නේෂේස් ට්රස්් බ ැංකුකේ Private Banking කසේවය මඟිේ ඔබට ජල ක්රිඩා, නබෝ්ටු සවාරි, ප්රණිත ආහාර, විවිධ
විනනෝදාස්වාද සහ විනශ්්ෂ ව ඩසටහේ වලිේ සමේවිත 'මරීනා නබාල්නගාඩ' (Marina Bolgoda) නපෞද්ගලික විනේක
මධයස්ථානයට සුවිනශ්්ෂි ප්රනේශ්යක් ලබා නද්.
නේෂේස් ට්රස්් බ ැංකුකේ Private Banking කසේවකේ වටිනා සාමාජිකනයකු නලස ඔබට පහත ප්රතිලාභ භුක්ති විඳීනම්
හ කියාව ඇත:
සමාජිකත්වය
▪
▪

මරීනා නබාල්නගාඩ ප්රනේශ් සමාජිකත්වය සඳහා සම්බේධ වීනම් විනම් ගාස්තු වලිේ 50% ක ව්ටමක් .
අපනේ ජල ක්රිඩා භාණ්ඩ සහකරු වන ඩිබග් ඔවටෝ එක්ස්සවක්ස්ූසිව් (පුද්.) සමාෙම/ඩිබග් ව ාසවිටැලිටි ස
වලෂේ(පුද්.) සමාෙවමන් නතෝරාගත් නජ් ස්කී මාදිලි මිලදී ගේනා නේෂේස් ට්රස්් බ ැංකුකේ Private
Banking නස්වාදායකයිේ සඳහා නනාමිනල් සාමාජිකත්වය (සම්බේධ විනම් ගාස්තුවලිේ 100% හා වාර්ෂික
ගාස්තුකේ පළමු වසරට 100% ව්ටම්)

එක්ස් දින ප්රවව්ශ
▪
▪
▪

නේෂේස් ට්රස්් බ ැංකුකේ Private Banking නස්වාදායකයිේ සඳහා වසරකට රුියල් 12,000ක්ස් වටිනා
ප්රනේශ්පර 2ක්ස් නනාමිනල්
ආ ාර පාන සඳ ා 10% වට්ටමක්ස්
වෙට් සවී සෆාරි සඳ ා 10% වට්ටමක්ස්

සුව ෝපවබෝගී නබෝ්ටු/ පුේගලි
▪
▪

ජල යොරො සහ උපාැංග

නේෂේස් ට්රස්් බ ැංකුකේ Private Banking නස්වාදායකයිේ ිසින් මිළදී ෙත් සියලුම මාදිලිවල නබෝ්ටු
සහ පුේගලි ජල යොරො සඳහා වසරක වෙීම් ස තිකයක්ස්
නේෂේස් ට්රස්් බ ැංකුකේ Private Banking නස්වාදායකයිේ සඳහා පුේගලි ජල යොරො උපාැංග වලට
(එේජිම, ඇදනගන යානම් යේත්ර හා නට්රලර් යේත්ර) = සහ අලුත්ව ඩියා සඳහා 10% ව්ටමක්

10ජිවන

රටාවට ගැලකපන ප්රනේශ්/ පහසුකේ මඟිේ ලබා නදන ප්රතිලාභ කලිේ කලට සමානලෝචනය කරන අතර
ලබා නදන නවතම පහසුකම් පිළිබඳ ද න ග නීමට කරුණාකර නේෂේස් ට්රස්් බ ැංකුව විසිේ පවත්වා නගන යනු
ලබන නවේ අඩවියට පිවිනසේන. (www.nationstrust.com/personal/customer-proposition/private-banking)
2.4 පුද්ගල අව යතා අනුව සකසේ කළ ව ඩසටහන් හා ශවළඳපළ අශේක්ෂාවන් පිළිබඳ සම්මන්රණ11
පුද්ගල අවශ්යතා අනුව සකස් කළ ආයතනික, විනනෝදාස්වාද සහ සම්භාෂණ ස මවිටම ඉහළ ප්රතිලාභ වලිේ
සමේවිත නේ. නේෂේස් ට්රස්් බ ැංකුකේ Private Banking සාමාජිකනයකු නලස වසර පුරාම, ප්රචලි වන, විනශ්්ෂිත
ව ඩසටහේ සඳහා ආරාධනා ලැබීමට හිමිකම ඔබ සතුය. එව නි ආරාධනා බැැංකුකේ අභිමතය පරිදි සිදු කරන බව
කරුණානවේ සලකේන.
11පුද්ගල

අවශ්යතා අනුව සකස් කළ ව ඩසටහේ හා නවළඳපළ අනප්තක්ෂාවේ පිළිබඳ සම්මේත්රණ මඟිේ ලබා නදන
ප්රතිලාභ කලිේ කලට සමානලෝචනය කරන අතර ලබා නදන නවතම පහසුකම් පිළිබඳ ද න ග නීමට කරුණාකර
නේෂේස් ට්රස්් බ ැංකුව විසිේ පවත්වා නගන යනු ලබන නවේ අඩවියට පිවිනසේන. (www.nationstrust.com/personal/customer-proposition/private-banking)

3. උරුමය
3.1.1 පරාර්ථකාමී කළමනාකරණ ගිණුම් ශසේවය
ධනනේ වටිනාකම ඉස්මතු වනුනේ එය, අවශ්යතාව ඇති අය සමග නබදාගත් විටය. අපනේ පරාර්ථකාමී
කළමනාකරණ ගිණුම් නස්වය යටනත් ඔනේ ඉප යීම්වලින් කිසියම් ප්රතිශ්තයක් පරොර්ථ ොමී ක්රියොවක් සඳහා
ඉතිරි කිරීමට අවසේ ොව සලසො ඇ . තවද, අපනේ බ ැංකුනේ සමොජ සුබසොධ /ආය නි

සමොජ වගකීේ

(Cooperate Social Responsibility - CSR) විනශ්්ෂඥයිේ ඔබ ක මති ප්රජො සැංවර්ධන වයාපෘතියක් සැංවිධානය
කිරීමට ඔබට සහාය වීමට සූදොනමින් සිටි.

වැදගත්: ප්රජො සැංවර්ධන වයපෘති නේෂේස් ට්රස්් බ ැංකුනේ ආයතනික සමාජීය වගකීම් රාමුව /විෂය පථය හා ග ළපිය
යුතු බ විේ ප්රජො සැංවර්ධන වයපෘති ක්රියාත්මක කිරීම බ ැංකුනේ අභිමතය අනුව සිදුවනු ඇ .
3.1.2 කණිෂේඨ Private Banking වසවවය
කණිෂ්ඨ Private Banking කසේවය විනශ්්ෂනයේම ඔනේ දරුවේ නවනුනවේ සකස් කළ ව ඩසටහන කි. නස්වා හා
ප්රතිලාභ රාශියක් ලබා නදන නමම ව ඩසටහන ඔනේ දරුවේව අර්ික වශ්නයේ ස්වාීන වීමට නමේම අනාගතයට
මුහුණ දීම සඳහා අවශ්ය නමවලම් වලිේ සේනද්ධ කිරීමට උප ොරී වන බව කිව යුතුය.
නේෂේස් ට්රස්් කණිෂ්ඨ Private Banking කසේවකේ ප්රතිලාභ පහත ද ක්නේ.
▪
ැපවූ සබඳ ො ළමණො රුකවකු (කදමේපියන්ට හො සමොනව/කදමේපියන්කේ ළමණො රුම?)
▪ කදේවපියන්කේ අවසරය ඇතිව, ැන්පතු ළමනො රණය කිරීමට මුලය උපකේශන කසේවොව
▪ IC සහ PB ණිෂේඨ සොමොජි යින්ට ඔවුන්කේ සුවිකශේෂීභොවයට සරිලන සොමොජි
ොඩ්ප ක්
▪
ණිෂේඨ සොමොජි යින් සඳහො විකශේි ව සැ සූ වැඩසටහන් සහ උත්සව (ආරොධි යන්ට සීමොවූ)
▪ ඔවුන්කේ බැැංකු සහ මුලයමය දැනුම වර්ධනයට, විවිධ සේපත් සහ වැඩසටහන්/උත්සව වලට ප්රකේශයන්
(ආරොධි යන්ට සීමොවූ)
▪ කදමේපියන් American Express ණය ොඩ්ප කින් භොණ්ඩ/කසේවො සඳහො කගවීමක් රන විට පිළිගැනීමක්
ඇති ොඩ්පත් හිමියන් සදහො වට්ටේ (පවත්නො සැපයුමට යටත්ව)
3.1.3 අනාගත නායක ව ඩසටහන
ඔනේ දරුවා වයස අවුරුදු 18 ත් 25 ත් අතර නම් ඔවුේට ‘NTB අනාගත නායක ව ඩසටහනට’ ප්රනේශ් වීමට දිම
අවස්ථාවක් හිමි වනු ඇත. සම වයසේ ණ්ඩොයේ සමග ඔකබ් දරුවො සේබන්ධ ර, තීක්ෂේණ බුේධිය සහ දැනුම
වර්ධනය කිරීමට අවසේ ොවක් ලබො දීම තුළින් ඔකබ් දරුවොව අනොග ය සඳහො සූදොනේ කිරීම අරමුණු ර කගන කමම
වැඩසටහන සැලසුේ ර ඇ . වද, ඔබට සහ ඔකබ් වැඩිහිටි දරුවන්ට උරුමය සැලසුේ කිරීම කමන්ම අධයොපනය,
පවුල හො ධනය ළමනො රණය යන මො ෘ ො පිළිබඳ පැවැත්කවන විකශේෂ සැසි සඳහො සහභොගී විමටද අවසේථොවක්
ඇ .
4.

Private Banking වසවවවේ ශගෝලීය සමාජිකත්වය

ඔබ රටින් බ හ රව සිටින විට ඔබනේ මුලය හා මුලයනනාවන කටයුතු කළමනාකරණය කිරීම තරමක්
අභිනයෝගාත්මක විය හ කිය. නමයට විසඳුමක් නලස නේෂේස් ට්රස්් Private Banking කසේවය ඔබ රටින් බ හ රව
සිටින විට, ශ්රී ලැංකානේ ඔබ ගතකරන අද්විතීය ජීවන රටාවට ග ලනපන ප්රතිලාභ සහ වරප්රසාද රාශියකිේ සමේවිත
‘නේෂේස් ට්රස්් Private Banking කසේවකේ නගෝලීය සමාජිකත්ව ව ඩසටහන’ (PB Global) ඉදිරිපත් කර ඇත.
4.1 ශගෝලීය සමාජිකත්ව ප්රතිලාභ
4.1.1 ශගෝලීය ශසෞඛය රක්ෂණ සහාය

අපනේ වටිනා නස්වාලාභීේ කුමන නසෞඛය තත්වයක සිටියද අවශ්ය ඕනෑම අවස්ථාවක ජාතයේතර මටටනම් සහොය
ස පයීනම් අරමුණිේ නගෝලීය නසෞඛය රක්ෂණ සහාය කසේවොව නිර්මොණය කර ඇත. නමම කසේවය තුලින් අපනේ
නස්වාලාභිනයකුට පහත ද ක්නවන සුවිනශ්්ෂී ප්රතිලාභ ලබො ග හැ ,13
▪

▪
▪

▪

▪

සිැංගප්තපුරුනේ මවුේ් එලිසනබත් කරෝහල, මවුේ් එලිසනබත් කනොවිනො නරෝහල, ේකලන් ඊගල් නරෝහල
හා පාර්ක්නේ ඊසේට නරෝහල් සඳහා සම්පූර්ණනයේ නගවූ නේවාසික නරෝහල් බිල්පත් (දවදය ගාස්තු
හ ර) සඳහා 5% ව්ටමක්.
නතෝරාගත් විධොය කශ්රේණිකේ කසොඛය පරීක්ෂණ (Executive Health Screening - EHS) ප නක්ජ සඳහා
10% ව්ටමක්.
සාමාජිකයිේ සඳහා Med Connect (පුද්) සමාගනම් ප ය විසිහතර (24) පුරා ක්රියාත්මක ක්ෂණික ඇමතුම්
සම්බේධතාව තුලින්, සිැංගප්තපුරුනේ මවුේ් එලිසනබත් කරෝහල, මවුේ් එලිසනබත් කනොවිනො නරෝහල,
ේකලන් ඊගල් නරෝහල හා පාර්ක්නේ ඊසේට නරෝහල් වලිේ නසෞඛය කසේවො ලබො ග හැ .
සිැංගප්තපුරුනේ චැන්ී ගුවන්ක ොටුකපොකළේ සිට මවුේ් එලිසනබත් කරෝහල, මවුේ් එලිසනබත් කනොවිනො
නරෝහල, ේකලන් ඊගල් නරෝහල හා පාර්ක්නේ ඊසේට නරෝහල්වලට යාමට සහ ඒමට නනාමිනල් ප්රවාහන
පහසු ේ.
බ ැංකු රොජ ොරී නේලාවේ තුළ ලබා ගත හ කි දවදය නස්වාව යටනත් නේෂේස් ට්රස්් Private
Banking
ගනුනදනුකරුවේ සඳහාම ක ප වු පාර්ක්නේ සමූහනේ (Parkway Group) ඉහළ
නිපුණතාවයකිේ සමේවිත විනශ්්ෂ දවදය ණ්ඩොයමක් සිටීම.
අදාළ නරෝහල්
1. ේකලන් ඊගල් නරෝහල, 6A න පියර් පාර, සිැංගප්තපූරුව 258500
2. මවුේ් එලිසනබත් නරෝහල, 3 මවුේ් එලිසනබත්, සිැංගප්තපූරුව 228510
3. මවුේ් එලිසනබත් කනොවිනො නරෝහල, 38 ඉරවඩ්ඩි පාර, සිැංගප්තපූරුව 329563
4. පාර්ක්නේ ඊසේට නරෝහල, 321 ජූ චිය ් නපනදස, සිැංගප්තපූරුව 427990

මීට අමතරව PB Global ශසේවාලාභීන්ට ශ්රී ලැංකාශේී ද ශද්ශීය ව ශයන් ප්රතිලාභ ල බීය හ කි පරිපුර්ණ
ශසේවා සමුදායක් සපයා ඇත13.
▪
▪
▪

නකාළඹ 05 පිහිටො ඇති ලැංකා නරෝහනල් (Lanka Hospital) සිදු කරන ලද නතෝරාගත් දවදය පරීක්ෂණ
සඳහා 10% ක ඉතිරියක්.
ක පවූ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකනයකුනේ ප්රමුඛත්ව සහය ඇතිව ලැංකා නරෝහනල් ප්රභූ විනේකාගාරයට ප්රනේශ්
වීනම් අවස්ථාව.
ලින් ලට ලැංකා නරෝහනල් නවනත් විනශ්්ෂ ව්ටම් සහ නස්වා සඳහා හිමිකම.
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වරිේ වර සැංනශ්ෝධනය නකනරන අතර නවතම වරප්රසාද පිළිබඳ ද න ග නීමට කරුණාකර නේෂේස්
ට්රස්් බ ැංකුකේ නවේ අඩවියට/ගොසේතු චක්රයට පිවිනසේන. (www.nationstrust.com/personal/customerproposition/private-banking). PB Global නස්වාලාභීේ AMEX හරහා නගවීම් කරන විට ව්ටම් ලබා ගත හ කි
අතර අනනකුත් ක්රම මගිේ නගවීම් කිරීනම්දී ප්රකාශිත කිසිඳු ව්ටමක් සඳහා සුදුසුකම් නනාලබයි. වැදගත් : නේෂේස්
ට්රස්් බ ැංකුව පී.එල්.සී විසිේ උක්ත නස්වය පිළිබඳ විනශ්්ි නතවන පාර්ශ්ව සමාගමකට ඔබව හඳුේවා දීම පමණක්
සිදු කරන අතර එම සමාගම විසිේ සපයනු ලබන උපනදස් නහෝ නස්වාවේ සඳහා බ ැංකුව වගකීම දරේනේ න ත.
4.1.2 රියදුශරකු ඇතිව ශහෝ න තිව ශමෝටර් රථ කුලී ශසේවා සඳහා ව්ටම්
සැංචාරය හො සේබන්ධ සැලසුේ හුනදක් ගමනාේතයක් කරා යන ක්රමනේදයකට වඩා ව ඩි යමක් බව අපට ව ටනහ්.
ශ්රී ලැංකානේ සැංචාරය රන ොලය තුළදී ඔබට විශිෂ්ට හා අමතක නනාවන අත්ද කීමක් ලබා දීම අපනේ පළමු
ප්රමුඛතාව නේ. දිවයිනේ ඕනෑම සේථොනය ට ගමේ කිරීමට, සැංචාරනේ මුල සිට අග දක්වා කිසිඳු බොධොවකින් නතාරව,
එය උපරිමයට අත්දැකීමට ඔබට හ කිවන පරිදි, රියදුරු මහනතකුනේ සහාය ඇතිව නහෝ න තිව, ඔනේ අවශ්යතාවයට
ග ළනපන ප නක්ජ අපනේ නස්වාව මඟිේ ලබා නද්. අපි අපනේ Private Banking නගෝලීය ගනුනදනුකරුවේට වාහන
කුලී ගාස්තු සඳහා ව්ටම් රාශියක් පහත සඳහේ පරිදි පිරිනමේනනමු15,

රියදුරු මහශතකුශේ සහාය ශනාම තිව
▪ සති හා මාසික පදනමිේ Hatch back නමෝටර් රථවල නතෝරාගත් මාදිලි සඳහා 20% ක ව්ටමක්
▪ සති හා මාසික පදනමිේ SUV නමෝටර් රථවල නතෝරාගත් මාදිලි සඳහා 20% ක ව්ටමක්
▪ සති හා මාසික පදනමිේ Sedan නමෝටර් රථවල නතෝරාගත් මාදිලි සඳහා 20% ක ව්ටමක්
රියදුරු මහශතකුශේ සහාය ඇතිව
▪ දිවයින වටා යන සැංචාර සඳහා නතෝරාගත් SUVනමෝටර් රථ හා ව ේ රථවලට 10% ක ව්ටමක්

ප්රතිලොභ වරිේ වර සැංනශ්ෝධනය නකනරන අතර නවතම වරප්රසාද පිළිබඳ ද න ග නීමට කරුණාකර නේෂේස්
ට්රස්් බ ැංකුකේ නවේ අඩවියට/ගොසේතු චක්රයට පිවිනසේන. (www.nationstrust.com/personal/customerproposition/private-banking). PB Global නස්වාලාභීේ AMEX හරහා නගවීම් කරන විට ව්ටම් ලබා ගත හ කි
අතර අනනකුත් ක්රම මගිේ නගවීම් කිරීනම්දී ප්රකාශිත කිසිඳු ව්ටමක් සඳහා සුදුසුකම් නනාලබයි. වැදගත්: නේෂේස්
ට්රස්් බ ැංකුව පී.එල්.සී විසිේ උක්ත නස්වය පිළිබඳ විනශ්්ි නතවන පාර්ශ්ව සමාගමකට ඔබව හඳුේවා දීම පමණක්
සිදු කරන අතර එම සමාගම විසිේ සපයනු ලබන උපනදස් නහෝ නස්වාවේ සඳහා බ ැංකුව වගකීම දරේනේ න ත.
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5. ප්රතිලාභ ලුහුඬින්
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

ස්ථාවර ත ේපතු සඳහා විකශේෂ නපාලී අනුපාත
කවළඳ නොමය සහි (branded) නචක් නපාත් නනාමිනල්
වසරකට නචක් නපාත් කවර නදකක් නනාමිනල්
ගොස්තු රහිතව නවනත් බ ැංකු ATM ගනුනදනු කිරීකේ හැකියොව සහ ඉහළ දදනික මුදල ආපසු ගැනීකේ සීමා
ගොස්තු රහිත ස්ථාවර නිකයෝග
සහනදායී මිලට ආරක්ෂිත නස්ප්තපු පහසුකම්
සියලු ගනුනදනු එකම මූලය ප්රකාශ්යකිේ
ගොස්තු රහිතව බැැංකු කසේවො ඔනේ නදාරකඩටම ප මිණීම
ගොස්තු රහිත Private Banking හර කාඩ්පත් (නිකුත් කිරීනම් සහ වාර්ෂික ගාස්තු රහිතව)
ශ්රී ලැංකාව තුළ අනනකුත් බ ැංකු ATM වලින් ගොසේතු රහි ව ගනුනදනු කිරීකේ හැකියොව
AMEX ප්රාථමික සහ අතිනර්ක ණය කාඩ්පත් සඳහා අලුක න් සම්බේධ වීනම් ගාස්තුවක් නහෝ පළමු වාර්ෂික
ගාස්තුවක් අය නනානකනර් (Sri Lankan Airlines Platinum American Express Card සහ AMEX
Explorer කාඩ්පත් හ ර)
නනාමිනල් ගිණුේ නශ්්ෂය තහවුරු කර ග නීකේ හැකියොව

6. සපුරාලීය යුු සුදුසුකම්
ගිණුම් හිමිකරුට නමම සුදුසුකම් වලිේ එකක් නහෝ තිබීය යුතුය:
ඕනෑම ත ේපතු ගිණුමක රුපියල් මිලියන 10ක අවම මාසික සාමානය ණය නශ්්ෂයක් සමග ජැංගම නහෝ ඉතුරුම්
ගිණුමක අවම වශ්නයේ රුපියල් 10,000ක සාමානය මාසික නශ්්ෂයක් පවත්වා නගන යාම
නහෝ
ත ේපතු සහ ණය තුලින් රුපියල් මිලියන 20ක සාමානය නශ්්ෂයක් සමග ජැංගම නහෝ ඉතුරුම් ගිණුමක අවම වශ්නයේ
රුපියල් 10,000 ක මාසික සාමානය නශ්්ෂයක් පවත්වා නගන යාම
නහෝ
රුපියල් 500,000 ක ශුද්ධ ව ටුපක් නේෂේස් ස ලරි නසවර් ඉතුරුම් නහෝ ජැංගම ගිණුමකට මාසිකව නේෂණය කිරීම
(PB නගෝලීය නස්වාදායකයිේට/ශ්රී ලැං ොකේ වොසය කනො රන අය සඳහා අදාළ නනානේ)
7. සබඳතා සමාශලෝචනය
7.1 සබඳතාව පහළ ශහළිශම් නිර්ණායක

Private Banking ගනුනදනුකරු අඛණ්ඩව මාස 6ක කාලයක් අවශ්ය අවම නශ්්ෂය පවත්වා ගැනීමට අනපානහාසත්
වේනේ නම් ඒ බව ද නුම් දී ඔහුනේ විනශ්්ෂ ප්රතිලාභ අත්හිටුවිමට බ ැංකුව කටයුතු කරනු ඇත.
බ ැංකුව නහෝ ගිණුම් හිමියා යන කවර පාර්ශ්්වයක්, Private Banking වරප්රසාද භාවිතය අවසේ කිරීමට අදහස්
කරේනේ නම් ඒ බව අදාළ පාර්ශ්්වයට ලිඛිතව ද නුම් දිය යුතුය.
7.2 වශවෂය අවම වූ ිට වෙිය යුතු ොසවතු
Private Banking නස්වා පාරිනභෝගික සුදුසුකම් වල නවනසක් නහ්තුනවේ විනශ්්ෂ ප්රතිලාභ නතර කළනහාත් සාමානය
ගාස්තු අදාළ නේ.
Private Banking ගනුනදනුකරු, සුදුසුකම් අඛණ්ඩව මාසය තුළ පවත්වා නගන යාමට අනපානහාසත් වේනේ නම්
රු. 2,500ක මාසික නස්වා ගාස්තුවක් බ ැංකුව අය කරනු ඇත.
8. ශකාන්ශද්සි
8.1 නමහි සඳහන් සුදුසුකම්/ නිර්ණායක, අයකිරීනම් විනශ්්ෂ ක්රම, වරප්රසාද, ප්රතිලාභ, විනශ්්ෂාැංග, ප්රදාන හා අනනකුත්
නකාේනද්සි බ ැංකුනේ සාමානය නකාේනද්සි වලට යටත් වන අතර බ ැංකුව විසිේ ලබා නදනු ලබන විවිධ
නිමැවුේ සහ නස්වාවේ හ සිරීවීමට අදාළ සියලුම නකාේනද්සි වලට ද යටත් නේ.
8.2 කිසියම් Private Banking ගනුනදනුකරුවකු සුදුසුකම් අඛණ්ඩව නිසි පරිදි පවත්වා නගන යාමට අනපානහාසත්
වේනේ නම් ඔහුට ලබා දී ඇති වරප්රසාද ඉවත් කර ග නීමට නහෝ අවලැංගු කිරීමට බ ැංකුවට අවස්ථාව ඇත.
8.3 ගනුනදනුකරු සුදුසුකම් අවශ්ය මට්ටමින් පහත ව නටන අවස්ථාවකදී තනි ගිණුම්වලට සමාන නස්වා ගාස්තු අය
කිරීමට බ ැංකුවට හිමිකම ඇත.
8.4 උක්ත නිර්ණායක, ගාස්තු, විනශ්්ෂ ව ඩසටහේ, වරප්රසාද, නියමයේ සහ නකාේනද්සි ඕනෑම අවස්ථාවක, තම
අභිමතය පරිදි, පාරිනභෝගිකයාට ද නුම් දීමකිේ නහෝ නහ්තු ද ක්විමකිේ නහෝ වගකීමක් නතාරව අය කිරීමට,
අවලැංගු කිරීමට, ආපසු ග නීමට සහ/නහෝ අවලැංගු කිරීමට බ ැංකුවට හිමිකමක් ඇත.
8.5 සාමානය ගිණුම් පවත්වොකගන යොම සඳහො බ ැංකුව විසිේ නියම
අත්සන් ල යුතුය.

රන ඕනෑම නල්ඛනයකට ගනුනදනුකරු/වේ

8.6 බ ැංකුවට ඕනෑම අවස්ථාවක තම අභිමතය පරිදි එහි නකාේනද්සි නවනස් කිරීමට, නවනස් කිරීමක් සහ/නහෝ
සැංනශ්ෝධනය කිරීමට අයිතියක් ඇත. එව නි ඕනෑම නවනස් කිරීමක්, නවනස් කිරීමක් සහ/නහෝ සැංනශ්ෝධනය
කිරීමක් බ ැංකුව විසිේ ලිපියකිේ සහ/නහෝ නද්ශීය පුවත්පතක ද ේවීමක් පළ කිරීනම්ේ සහ/නහෝ බ ැංකු ශ්ාඛාවල
ද ේවීම් පුවරුනේ ප්රදර්ශ්නය කිරීනමේ සහ/නහෝ ප්රකාශ්න පණිවිඩ මඟිේ ගනුනදනුකරුට ද නුම් දීමට කටයුතු
කරනු ඇත. එනස් ප්රචොරය ල ද නුම්දීම ගනුනදනුකරුවන්ට නිසි පරිදි ලබො දුන් බවට සැලකිය හැ .
8.7 නිතීනයේ, රජනේ නරගුලාසි නහෝ උපනදස් මත නහෝ ශ්රී ලැංකා මහ බ ැංකුනේ උපනදස් අනුව බ ැංකු නියමයේ සහ
නකාේනද්සි සැංනශ්ෝධන වේනේ නම් බැැංකුකේ නියමයේ සහ නකාේනද්සි ද එයට යටත්ව සැංනශ්ෝධනය නේ.
9. බැැංකුව ා සම්බන්ධ වීමට
9.1 Private Banking වසවවවේ ඍජු දුරකථනය ස මධයසවථානය
වැඩි විසේ ර, කවනත් කසේවො සහ කපොදු විමසිේ සඳහො Private Banking කසේවකේ ඍජු දුර ථන අැං ය අම න්න
011 4711 400
Private Banking මධයසේථොනය
4A, නිදහසේ මොව
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9.2 මාේෙෙත ප්රවව්ශ
කවබ් අඩවිය: www.nationstrust.com
විදුත් ැපෑල: info@nationstrust.com

කමහි සිැංහල සහ ඉැංග්රීසි පොඨ අ ර යේ අනනුකුල ොවක් ඇතිවුවකහොත්, එවිට, ඉැංග්රීසි පොඨය බලපැවැත්කේ.

