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 வாடிக்கையாளர்  

பதிவுசெய்தல் விண்ணப்பம் 
தனிப்பட்ட வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு 

CIF ID  
Auth.  by 

 
Ref. No.  

இலங்கை வங்கி 
 

தனிப்பட்ட தைவல் 
    

தகைப்பு  திரு  செல்வி  திருமதி  டாக்டர்  வண  ஏகையகவ பால்  ஆண்  சபண் 
                     

இறுதிப்சபயர் 
                      

முதசைழுத்துக்ைள் 

     

                           
  

முதசைழுத்துக்ைளால்  

குறிக்ைப்படும் சபயர் 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

  

ஏகைய சபயர்ைள்  

(இருப்பின்)  

                             

தத.அ.அ.இை. 1 
                 

ைடவுச்சீட்டு இை.1 
          

                           

                                 

பிறந்த திைதி 
        

DD/MM/YY ததசிய இைம்  இைங்கையர்  ஏகையகவ (குறிப்பிடுை) 

       

               

                                 

குடியியல் நிகை  தனிநபர்  விவாைமாைவர்  விவாைரத்துப்சபற்றவர்  விதகவ தங்கியிருப்பவர்ைள் எண்ணிக்கை    
                      

1 தத.அ.அ / ைடவுச்சீட்டு ெமர்ப்பிக்ை தவண்டும்                            
 

சதாடர்பாடல் தைவல் 
  

நிரந்தர முைவரி 
2

 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                       தபால் 
குறியீடு 

     

                            

                                 

வதிவிட  / 

சவளிநாட்டு 

முைவரி 

 

 தமதல உள்ளது 
தபான்று 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                       தபால் 
குறியீடு 

     

                            

                                 

குடியிருக்கும் நாடு 
 இலங்கை 

 

ஏகையகவ (குறிப்பிடுை) 

                    

                     

 

வசிப்பிட வகை 
 சொந்த 

 வாடகை  உத்திதயாை 
 சபற்தறாரின்  நண்பர் / உறவிைர்  விடுதி 

  

               

வதிவிட சதாகைதபசி 
          

கையடக்ை சதாகைதபசி 
                

                          

                                 

அலுவைை 
சதாகைதபசி 

          

சதாகைதபசி(சவளிநாடு) 
                

                          

                                 

மின்ைஞ்ெல்                                 

2. தத.அ.அட்கடயில் ைாணப்படும் முைவரி தவறுபடுமாயின் உறுதிப்படுத்தும் ஆவணத்கத ெமர்ப்பிக்ைவும் 

 

சதாழில் / வருமாை தைவல் 

                           

                            

சதாழில் / வியாபாரம் வகை                               

                              

                               

சதாழில் வழங்குநர் / வியாபார 

சபயர் 
                              

                              

 
                              

அலுவைை முைவரி                               

                              

                              

                              

                              

                              

 

                     

தபால் குறியீடு      

                          

 
                              

சதாழில் ஆரம்ப திைதி 

        

DD/MM/YY 
 

மாத வருமாைம் (ரூபா) 

            

                     

 
                              

வருமாைவரி செலுத்துபவரா ? 
 

ஆம் 
 

இல்கல                 ஆம் ஆயின், வரிக்தைாகவ இல. 
               

                 

                                 

           

 
        

 
          

 சதாடர்ச்சி பக்ைம் 2  
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ஏகைய தைவல் 

                           

                            

வருமாை வழிைள்   ெம்பள வருமாைம் 
 வியாபார லாபம் 

 சவளிநாட்டு பரிமாற்றம் 
 தரகு வருமாைம் 

                               

ைணக்கிற்கு வரவுைள்  
எதிர்பார்க்ைப்படும் வழிமுகறைள் 

  ஏற்றுமதி வருமாைம் 
 ஒப்பந்த வருவாய் 

 முதலீட்டு வருவாய் 
 நன்சைாகடைள் 

                              

  ஆதை / சொத்து விற்பகை    அங்ைத்தவர் பங்ைளிப்பு 
 பரிசுைள் 

 ஏகையகவ___________ 

 
                              

ஐக்கிய இராச்சிய சவளிநாட்டு ைணக்கு வரி இணக்ைச்ெட்டத்தின் கீழ் (FATCA) நீர் ஐக்கிய இராச்சிய நபரா 

? 3 
 ஆம்  இல்கல 

      

3. FATCA  பிரைடைத்கத ெமர்ப்பிக்ை 
                        

 
                              

உங்ைள ொர்பில் எவதரனும் மூன்றாம் நபர், செயற்படுகின்றாரா? (அட்தடார்னி அதிைாரம்)  ஆம்  இல்கல 
      

ஆம் ஆயின், நபரின் 

விபரங்ைள்: சபயர் 

                          

                          

                            

 முைவரி 
                          

                            

                              தத.அ.அ / ைடவுச்சீட்டு இை 

            

சதாகைதபசி  

          

                      

                         

அட்தடார்னி அதிைாரப்பத்திர இை. 

                    

                    

 

ஒப்புகை 

                           

                            

தமதல சவளிப்படுத்திய தைவகலப் பயன்படுத்தி ைணக்குைகள திறக்கும்படி இத்தால் 

வங்கிகயக் தைாருகிதறன். என்ைால் வழங்ைப்பட்ட தைவலில் எகவதயனும் மாற்றம் ஏற்படின் 

உடைடியாை அதகை வங்கிக்கு அறிவிப்பதற்கு சபாறுப்தபற்கின்தறன்.  

ஐக்கிய இராச்சிய சவளிநாட்டு ைணக்கு வரி இணக்ை ெட்டத்தின் கீழ் (FATCA) நான் ஐக்கிய 

இராச்சிய நபசராருவராயின் தமற்குறிப்பிட்ட விடயத்கத உடைடியாை வங்கிக்கு அறிவிப்பதற்கு 

இத்தால் நான் சபாறுப்தபற்கின்தறன். 

 

கைசயாப்பம் 
 

  

திைதி 

             

        DD/MM/YYYY  

 
 
 

For Bank Use Only 
 

Name, Date of Birth & Nationality 
Verification 

 NIC  Passport  Driving License  Birth Certificate (Minors)       
                            

 Other (Specify) ________________________________               
  

Address Verification  NIC  Other Bank Statement  Letter – Public Authority   Driving License 
                             

  Employment Contract  Tenency/lease Agreement  Income Tax Reciept/ Assesment Notice 
                             

  Utility Bill (Specify) ______________________________  Other (Specify) ________________________________ 
                             

Does the customer appear in Sanction Lists?  Yes  No      Sanction Screening Done      

          
 

     

Is the customer or any member of his immediate family, a Political Exposed Person (PEP)?  Yes  No         

        

If Yes, indicate Source of wealth  Business ownership/income  Profession/ Employment  Inheritance  

                             

  Investments  Other _______________           

     
           

        
     

If any third parties act on behalf of the customer:                         

Does he/she appear in sanction list?   Yes  No      Sanction Screening Done      

                

Is he/she a Politically Exposed Person (PEP)?   Yes  No      PEP Screening Done        

          
 

     

Any other Details/ Remarks/ Notes:                

                

                

                

          

 

     

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  

 


