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                                 Bank use only 

 கணக்கு திறத்தல் விண்ணப்பம்   

தனிநபர் / கூட்டு  

உள்நாட்டு / வெளிநாட்டு நாணயம்   

முகாமையாளர், இலங்மக வங்கி:    

நான் /நாம்  வழங்கியுள்ள விபரங்களுக்ககற்ப தனிநபர் / கூட்டு கணக்ககான்மை திைக்கவும்  
 

கணக்கு ெகககய வதாரிவு வெய்க (கூட்டில்  அமையாளமிடுக) 

நகைமுகற கணக்கு   புத்தக செமிப்பு  SmartGen (கூற்று) செமிப்பு  வெளிநாட்டு நாணயகணக்கு நாணய ெகக 

 தனிநபர்   சாதாரண  சிகரஸ்ை பிரமைகள்   PFC       USD       AUD 

 Prestige Plus   18+  காந்தா ரண் கினும்   BFC       GBP       JPY 

 _____________   ரண் உல்பத்த  ஏமையமவ ____________   ஏமையமவ ___________     EUR       _________ 
            

 

அடிப்பகைத்தகெல் விண்ணப்பதாரர்  1  விண்ணப்பதாரர் 2 
    

கபயர் 

(முதகலழுத்துக்களுைன்)    
    

கத.அ.அ.இல. (அல்லது  கைவுச்சீட்டு இல. )                              
    

ெடிக்ககயாளர்களால் நிரப்பப்பை செண்டியது - முன்னர் ெமர்ப்பித்த தகெல்கள் எகெசயனும் செறுபட்டு இருப்பின்           
                   

மகயைக்க கதாமலகபசி                                   
                                  

மின்ைஞ்சல் முகவரி                                  
                                  

வதிவிை நிமல  இலங்மக  ஏமையமவ(குறிப்பிடுக)        இலங்மக  ஏமையமவ(குறிப்பிடுக)      
                                  

 

கணக்கு ெம்பந்தமான தகெல்   
          

இகணய ெங்கியியல் 
1  ஆம்  இல்மல   ஆம்  இல்மல 

          

பற்று அட்கை 1  ஆம்  இல்மல   ஆம்  இல்மல 
 

  இமணக்க  புதிய அட்மைக்கு   இமணக்க  புதிய அட்மைக்கு 
 

பற்று அட்மை இல.                                   
          

குறுந்தகெல் செகெ  ஆம்  இல்மல   ஆம்  இல்மல 
 

  மவப்புகள்,       ரூபா         பற்றுகள்,        ரூபா       அல்லது  ககாடுக்கல்வாங்கல்கள் ைாத்திரம் 

1. கூட்டுக்கணக்குகளுக்கு – கசயற்பாட்டு அறிவுமர இருெரில் ஒருெர் அல்லது எம்மில் ஒருெர்  என்பவற்றுக்கு ைாத்திரம் இமணய, பற்று அட்மை கசமவ வழங்கப்படும் 
 

அஞ்ெல் முகெரி (விண்ணப்பதாரியின் முகவரியிலிருந்து வித்தியாசைாயின்) கூற்று ெகக (நகைமுகற / வெளிநாட்டு நாணய கணக்குகள் மாத்திரம் ) 

   அச்சிை  இலத்திரனியல் 

 கூற்றுக்காலம் (நகைமுகற / வெளிநாட்டு நாணய கணக்குகள் மாத்திரம் ) 

   ைாதாந்த  வாராந்த  திைசரி  

 தபால் குறியீடு       
   

காசொகலயில் குறிக்கும் வபயர் (நகைமுகற கணக்குகளுக்கு)                             
 

ஏகனய தகெல் 

 

கணக்கு திறத்தல் மற்றும் 

பாெகனயின் சநாக்கம் 

 வியாபாரம்  சம்பளம்   கைன்/சிட்மை ககாடுப்பைவு     
                              

 பண அனுப்புதல்  முதலீட்டு /பங்கு  கசமிப்பு     
                              

 சமூக /தர்ை கவமல  தனி /குடும்ப கசலவுகள்  ஏமையமவ (குறிப்பிடுக) ___________________    
                               

ைாதாந்த  பரிைாற்ை 

கபறுைாைம் (ரூபா) 
 100,000 கீழ்  100,000 - 500,000  500,000 - 1,000,000  1,000,000 – 2,000,000   
                              

 2,000,000 – 3,000,000  3,000,000 – 5,000,000  5,000,000 கைல்     
                                 

ககாடுக்கல்வாங்கல்கள் முமை  பணம்  காகசாமல  பண பரிைாற்ைம்  பணம் அனுப்புதல்  
 

                              

ஐக்கிய இராச்சிய கவளிநாட்டு கணக்கு வரி இணக்கச்சட்ைத்தின் கீழ் (FATCA) நீர் ஐக்கிய இராச்சிய நபரா?  ஆம்
 2  இல்மல 2. FATCA  பிரகைைத்மத சைர்ப்பிக்க 

                         

 

பிரகைனம் 

 

கூட்டுக்கணக்கு திறப்பதற்கான அறிவுகரகள் 
இக்கணக்கு வதாைர்பாக எம்மில் ஒருெர் / இருெரும் / எெசரனும் ஒருெர் / எல்சலாரும் ெழங்கும் அறிவுகரயின் சபரில் வெயற்படுத்துெதற்கு இத்தால் நாம் அதிகாரமளிக்கின்சறாம். 

எம்மில் எெசரனும் ஒருெர் மரணித்தால் கணக்கின் ெரவில் காணப்படும் நிலுகெகய மரணித்தெரின் பிரதிநிதிகளுக்கு வதாைர்ப்புபடுத்தாது உயிர்ொழ்பெருக்கு வெலுத்தலாம். 
  

இக்கணக்கு மற்றும் பற்று அட்கை, இன்ரவநற் வமாகபல் ெங்கியியல், குறுந்தகெல் செகெ, இலத்திரனியல் கூற்றுகள் ஆகியெற்கற பராமரிக்க ெங்கி நிர்ெகிக்கின்ற விதிககள ொசித்து 

விளங்கி அெற்றுக்கு உைன்பட்டு கட்டுப்படுெதற்கும் இத்தால் நான்/நாம் இணங்குகிசறன்/சறாம். சமற்குறிப்பிட்ை ெெதிககள நிர்ெகிக்கின்ற விதிகளதும் நிபந்தகனகளதும் 

பிரதிவயான்று எனக்கு/எமக்கு கிகைத்தது/ன. 
ஐக்கிய இராச்சிய வெளிநாட்டு கணக்கு ெரி இணக்க ெட்ைத்தின் கீழ் (FATCA) நான் ஐக்கிய இராச்சிய நபவராருெராயின் சமற்குறிப்பிட்ை விையத்கத உைனடியாக ெங்கிக்கு அறிவிப்பதற்கு 

இத்தால் நான் வபாறுப்சபற்கிசறன். 
  

வெளிநாட்டு நாணய கணக்குகளுக்கானது: இக்கணக்ககப் பராமரிக்க ெங்கி நிர்ெகிக்கின்ற நாணயமாற்று கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கும் நிபந்தகனகளுக்கும் கட்டுப்படுெதற்கு 

உைன்படுெதுைன் நான்/நாம் இணங்குகிசறன்/சறாம். 
 

விண்ணப்பதாரர் 

1 மககயாப்பம் 

 

விண்ணப்பதாரர்  

2 மககயாப்பம் 

  

                               

திகதி  D D M M Y Y Y Y       திகதி D D M M Y Y Y Y        
 

A/C No. 
Approved by 

CIF 1 

CIF 2 
Manager 

Ref. No. 
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நியமித்தர் நியமனம்   (நகைமுகற கணக்கு தவிர்த்து)  ஆம்        இல்கல (குறுக்கு ககாடிைவும்) 
 நியமித்தர் 1 நியமித்தர் 2 

நியமித்தரின் 
முழுப்கபயர் 

  

  

  

நியமித்தரின் 
முகவரி 

  

  

  
   

கத.அ.அ இல. /  
கைவுச்சீட்டு இல.   

            ககாடுப்பைவு%               ககாடுப்பைவு%  

 

நான் / நாம் ைரணித்தால் கணக்கில் காணப்படும் எல்லாப்பணங்கமளயும் இலங்மக வங்கி கட்ைமளச்சட்ைத்தின் பிரிவு 14ன் முன்கைற்பாடுகளுக்கமைய 

கபற்றுக்ககாள்வதற்கு எைது / எைது நியமித்தராக கைகல கபயர் குறிப்பிட்ைவமர / கமள இத்தால் நான் / நாம் நியமிக்கின்கைன்/கைாம். 

ககவயாப்பங்கள்:    ொட்சி:   

விண்ணப்பதாரர் 1  திகதி  

கபயர்  

முகவரி  

விண்ணப்பதாரர்  2  திகதி  மககயாப்பம்   

 
அறிமுகம் (நகைமுகற கணக்குகள் / காசொகல கெப்பு செமிப்பு கணக்குகளுக்கு மாத்திரம்) 

ைறுபக்கத்தில் காணப்படும் .....................................................................................................................................................................................ன் மககயாப்பம்/கமள 

நான் நன்கு அறிகவன் எைவும் அவர் எைது முன்னிமலயில் மககயாப்பமிட்ைார்/ைர். இலங்மக வங்கியில் நமைமுமை/கசமிப்பு கணக்ககான்மை திைக்கவும் பராைரிப்பதற்கும் 

அவர்/அவர்கள் தகுந்த நபர்/கள் என்பமத அத்தாட்சிப்படுத்துகின்கைன். 

கபயர் ைற்றும் பதவி:  

முகவரி:  
  

நமைமுமை 

 கண்ணக்கு இல: 
 

மககயாப்பம்  

(முத்திமர 

இருப்பின்) 

 

 

ெங்கி உபசயாகத்திற்கு மாத்திரம்:  

 

திகதி:  

 

கணக்கில் இருந்து பற்றுகெக்க  ஆம்3  இல்கல (குறுக்கு ககாடிைவும்) 3.இரண்டு கணக்குகளும் ஒகர நாணயத்தில் இருக்க கவண்டும் 
 

ரூபா கதாமக  ஐ என்னுமைய கசமிப்பு / நமைமுமை கணக்கு இல.         இருந்து பற்று மவக்கவும் 
 

பற்று அட்கை/இகணய ெங்கி ெெதிகள் ெழங்குெதற்கு கூட்டுக்கணக்கு கெத்திருப்சபாரின் பிரகைனம் 
திரு/திருைதி......................................................................................திரு/திருைதி ............................................................................................................க்கு 

பற்று அட்மை/இமணய வங்கி வசதிகள் வழங்குவதில் எைக்கு/எைக்கு ஆட்கசபமை இல்மல. 
  

இலத்திரனியல் நிதி பணமாற்றல் அட்கைகளுக்கான பிரகைனம் (இயக்குநர், வெளிநாட்டுச் வெலாெணித் திணைக்களம் இலங்கக மத்திய ெங்கி) 

(பற்று அல்லது எமவகயனும் ஏமைய இலத்திரனியல் நிதி பணைாற்ைல் அட்மை (EFTC) க்கு எதிராக கவளிநாடுகள் பூத்திகசய்ய கவண்டியது). 

 

இப்படிெத்தில்  _______________________________________________ (விண்ணப்பதாரர் 1), _________________________________________________ (விண்ணப்பதாரர் 2), சமசல ெழங்கிய விபரங்கள் யாவும் 

உண்கமயானதும் ெரியானதும் என நான்/நாம் பிரகைனப்படுத்துகிசறன்/சறாம். வகாடுக்கல்ொங்கல்களுக்காக வெளிநாட்டு நாணயமாற்றின்சபாது பிரசயாகிக்கும் அட்கை ெம்பந்தமாக 2017 ஆம் 

ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்க அந்நியச் வெலாெணி ெட்ைத்தின் கீழ் விதித்த நிபந்தகனககள நான்/நாம் அறிசென்/சொம் எனவும் சமற்குறிப்பிட்ை நிபந்தகனகளால் கட்டுப்படுெதற்கு இத்தால் நான் 

வபாறுப்சபற்கிசறன்/சறாம் என்பகத நான்/நாம் இத்தால் உறுதிப்படுத்துகின்சறன்/சறாம். சமலும் நான்/நாம் எனக்கு/எமக்கு ெழங்கிய அட்கை/கள் வகாண்டு வெளிநாட்டு நாணயமாற்றில் 

என்னால்/எம்மால் சமற்வகாண்ை வகாடுக்கல்ொங்கல் மீதான எந்தவொரு தகெகலயும் நாணயமாற்று கட்டுப்பாட்டுச் ெட்ைத்தின் சநாக்கத்துக்காக இலங்கக ெங்கி சகாருகின்றொறு ெழங்குெதற்கு 

சமலும் இணங்குகிசறன்/சறாம். நான்/நாம் வதாழிலுக்காக அல்லது குடிவபயர்க்காவுக்காக இலங்கககய விட்டு வெளிநாடு வெல்ெதாயின் எனது/எமது பற்று அட்கை/ககள இலங்கக ெங்கிக்கு 

ககயளிப்பதற்கு வபாறுப்சபற்று நான்/நாம் உறதியளிக்கிசறன்/சறாம். எனக்கு/எமக்கு ெழங்கிய இலத்திரனியல் நிதி பணைாற்ைல் அட்கைகயக் வகாண்டு சமற்வகாண்டுள்ள அதிகாரமற்ற 

வெளிநாட்டு நாணயமாற்று வகாடுக்கல்ொங்கல்கள் என ெந்சதகிப்பதற்கு நியாயமான காரணம் இருப்பின் இலத்திரனியல் நிதி பணைாற்ைல் அட்மை மீதான வெளிநாட்டு நாணயமாற்றின் 

வெல்லுபடிகய நிறுத்தும்படி அதிகாரம்வபற்ற ெணிகர சகாருகின்றசபாது அட்கை நிறுத்தப்படும் என்பகதயும் நான்/நாம் அறிசென்/சொம். 

 

விண்ணப்பதாரர் 1 
மககயாப்பம்  

விண்ணப்பதாரர் 2 
மககயாப்பம்   

 

Bank use only 

Declaration for Electronic Fund Transfer Cards 

I_______________________________________ (Name of the officer) as the Authorised Officer have carefully examined the information together with 
relevant documents submitted by the applicant/s and satisfied with the bona-fide of these information and documents. I undertake to exercise due diligence on 
the transactions carried out by the cardholder on his/her EFTC in foreign exchange and to suspend the availability of foreign exchange on the EFTC if 
reasonable ground exists to suspect that unauthorised foreign exchange transactions are being carried out on the EFTC in violation of the undertaking and to 
bring the matter to the notice of the Director, Department of Foreign Exchange. 

 

Any other remarks 

 

Declaration of the Authorized Officer 

I have carefully examined the above information together with the relevant documents submitted by the customer and satisfied myself that the said 
information and documents are in conformity with the Financial Transaction Reporting Act No 6 of 2006 and the Internal Policies & circulars of the 
Bank. Further I have updated the CIF according to the information. 
       

Date   PF Number 
 Signature 

  

 

 
 

ஒப்புகக – நான்/நாம் பின்வருவைவற்மை கபற்றுக்ககாண்கைாம் 
               

கெப்புப் புத்தகம்  ஆம்  இல்மல இகணய ெங்கியியல்  ஆம்  இல்மல பற்று அட்கை/இரகசிய இல  ஆம்  இல்மல 
               

விண்ணப்பதாரர் மககயாப்பம் 1__________________________  2__________________________  

 


