
ச ொஃப்டச் ொஜிக் நிதி நிறுவனம்.  

(Softlogic Finance PLC) 

 முக்கிய உண்மம  ்ொன்றுகள்  ச ொடரப்ொன ஆவணம் (Key Facts Document) 

இவ்வாவணமானது, ச ாஃப்ட்ச ாஜிக் நிதி நிறுவனம் (SF PLC) மூ மாக அதன் எதிரக்ா  

வாடிக்ககயாளரக்ளுக்கு(Prospective Customers) , நிதி கவப்பீடுகள் (Deposits) மற்றும் கடன் 

சகாடுப்பனவு வ திகள்(Lending) சதாடரப்ான உள்ளுருமங்ககள (Information) 

அளிக்கின்றது. அத்ததாடு எந்தநரத்திலும் இந்நிறுவனமானது தான் முற்கூறிய 

நியதிகள்(Terms) முன்நிபந்தகனகள்(conditions) மற்றும்  கடட்ணங்கள்(Fees) 

ச  வீனங்கள்(Charges) சதாடரப்ாக சீரச் ய்யதவா(Amend) , நீக்குத ் ச ய்யதவா(Delete) , 

இகணத்துக்சகாள்ளதவா(Add) அகனத்து  உரிகமககளயும் உகடயதாகும்.(Reserves the 

right) 

மவப்பீடுகள் ச ொடரப்ொன சுருக்க ்திரட்டு(Deposit Products Summary) 

நிம யொன மவப்பீட்டுக் கணக்கு (Fixed Deposit Accounts) 

(1)ச ொடக்கக்கூற்று (Introduction) 

ஓர ் நிக யான கவப்பீடானது(A Fixed Deposit), குறுங்கா (Short Term) அ ் து 

நீண்டகா (Long Term) கவப்பீடக்ட தமற்சகாள்ள இக வளிப்பததாடு கூட(Allow) 

பாதுகாப்புகடயதாகவும் இருக்கிறது.(Secure Type of Account) மற்றும் உங்கள் சபறுமதி 

மிக்க பணத்திகன(Valubale Money) குகறந்த பட்  கா மாக(Minimum) ௦1 மாதம் சதாடக்கம் 

அதிகபட் மாக(Maximum) ௦5 வருடங்கள் வகரயி ் கவப்பீடு ச ய்வதற்கான 

ததரவ்ுரிகமகய அளிக்கிறது. (Offer the freedom of investing)  

த மிப்புக்கணக்கக விடவும்(Savings Accounts) நிக யான கவப்பீடட்ுக் கணக்கானது(Fixed 

Deposit), முதலீடட்ுக் கா ப்பகுதியின் அடிப்பகடயி ்(Period of Investment) மாறுபடும் 

வடட்ிவீதங்ககள சகாண்டதாக இருப்பதன்(Varying Interest rates) காரணமாக அதிக வட்டி 

வீதத்கத வழங்குகின்றது.(Offer Higher Interest rate) இந்நிறுவனத்தினா ் வழங்கப்படும் 

நிக யான கவப்பு விண்ணப்ப படிவத்திகனயும்(FD Application) மற்றும்  

வாடிக்ககயாளர ்    விபர அறிக்ககயிகனயும்(Know your Customer-KYC) பூரத்்தி ச ய்வதன் 

ஊடாக, ஓர ்நிக யான கவப்பிகன தமற்சகாள்ள முடியும். 

(2) நிம யொன மவப்புக் கணக்குகமள மமற்றக்சகொள்ள  குதியுமடயவரக்ள் யொர்? 

(Who can open fixed deposit accounts?) 

 18 வயதுக்கு தமற்படட் அகனத்து இ ங்கக பிரகைகளும்  தகுதியுகடதயார ்

ஆவர(்Eligible), மாறாக, 18 வயதுக்குடப்டட்வரக்ள் தனிநபர ்

கவப்பிகனதயா(Individual Deposit) அ ் து கூடட்ு கவப்பிகனதயா(Joint Account) 

தமற்றக்சகாள்ள தகுதியற்றவரக்ள் ஆவர.்(Not Eligible) 

 

 அய ்நாடட்வர ் உள்நுகளகக  அனுமதி ஆவணத்கதத்(Valid visa) தன் வ ம் 

கவத்திருக்கும் விததசிகள்(Non-Nationals) மற்றும் இரடக்ட பிரைாவுரிகம அனுமதி 

ஆவணத்திகன தன் வ ம் கவத்திருப்பவரக்ள். (Dual Citizenship) 

 



 சவளிநாடட்ுக்கு குடிமகன்  (Foreign Citizen) ஒருவரிடம் இருந்து கூடட்ுக்  

கணக்சகான்று சதாடரப்ாகதவா(Jointly)   அ ் து தனி நபர ்

கணக்சகான்று(Individually) சதாடரப்ாகதவா எவ்வித கவப்புகளும் 

ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட மாடட்ாது(No deposits can be accepted) 

(3) நிதிப்பரிமொற்ற முமற ( Method of fund ) 

 உங்கள் நிக யான பண கவப்பீடக்ட தமற்றக்சகாள்ள(Fixed deposit/Cash) , 

நிதிப்பரிமாற்று முகறயாக(Routing of funds) பின்வரும் முகறககள பயன் படுத்த 

முடியும். 

 

 வங்கிக்காத ாக  யானது “SOFTLOGIC FINANCE PLC” எனும் சபயரிற்கு வகரயப்பட   

தவண்டும். 

 

 தநரடி கவப்பானது  (Direct Deposits-SLIP/CEFT/RTGS) கவப்பிகன தமற்சகாண்டவரின் 

ததசிய அகடயாள அடக்ட இ க்கம்(NIC) குறிப்பிடப்படத்டா அ ் து SF PLC இனா ் 

ஏற்றுக்சகாள்ளப் படக்கூடிய தவறு எந்ததவார ் அகடயாளமாவது இடப்படட்ிரு 

த்தத ா அவசியமாகும் .(Any other Identification that can be accepted) 

 

 ததகவப்படின், உங்கள் நிக யான கவப்பீட்டிற்கான நிதியிகன, தமற்  

கூறப்பட்ட இரு வழிமுகறகளுடாகவும் ச லுத்த முடியும்.(Can be routed through a 

combination of above methods) எனினும், சமாத்த நிக யான கவப்பீடட்ுக் 

கணக்கானது(Fixed deposit account) அகனத்து முகறயி ான பண கவப்புகளும் 

(Total value of the investment) உணரப்படட்தன் பின்தப(After Realization) 

ச யற்படுத்தப்படும்(Activated). 

(4) ஒரு நிம யொன மவப்பின்   னி  ்சிறப்பம் ங்கள்.(Unique Product features of a Fixed 

Deposit) 

 ஒரு நிக யான கவப்பீடட்ின் குகறந்தபட ் கவப்புப் சபறுமதியானது  

ரூ .5,000/= ம் ஆகும். ( Minimum deposit value of an FD) 

 

 ஓர ்நிக யான கவப்பீடட்ின் ஒப்பந்தக்கா ப்பகுதியானது குகறந்தது  01 மாதம் 

சதாடக்கம்  அதிகபட ்ம் 05 வருடங்கள்  வகரயி ாகும். 

 

 முதலீடு ச ய்யப்படக்கூடிய மூ தனத் சதாககக்கு(Capital Amount) அதிகபட்  

வகரயகற கிகடயாது.(No maximum limitation) 

 

 உங்களுக்கு ககயளிக்கப்படும் நிக யான கவப்பிற்கான  ான்றிதழானது(FD 

Certificate), ககமாற்றத்தக்கததா (Not Negotiable) அ ் து உரிகமமாற்றம் 

ச ய்யத்தக்கததா அ ் .( Not Transferrable)  

 

 நிக யான கவப்பீடட்ின்(FD)சதாடக்கத்தின் தபாது வழங்கப்பட ச ய ாகண 

அறிவுறுத்த ்களுக்கு(Operating Instructions) இணங்க, கவப்பீடட்ின் முதிரவ்ு தததிக்கு 

முன்பதாக(Before the maturity date of FD) அதன் முதிரவ்ு சதாடரப்ான சீரத்ிருத்தங்கள் 

ஏததனும் இருப்பின் அதகன தமற்சகாள்ளமுடியும்.(Any amendments to the maturity 

instructions can be made) 



(5) வட்டி மற்றும் வட்டிக் சகொடுப்பனவுகள் (Interest and Interest payments) 

 உங்கள் நிக யான கவப்பீடட்ிடக்ு பிரதயாகிக்கப்படும் வட்டி 

வீதங்களாவன(Interest rate applied)  SF PLC நிறுவனத்தினா ், குறிக்கப்பட்ட 

கா ப்பகுதியி ்  ந்கதயி ் நி வக்கூடிய(Prevailing market rates)  மற்றும் இ ங்கக 

மத்திய வங்கியினா ்  அவ்வப்தபாது தமற்சகாள்ளப்படும் வடட்ி வீதக் 

சகாள்ககயின் அடிப்பகடயி ் தீரம்ானிக்கப்படுகிறது. ( Policy rate carried out by Central 

Bank from time to time) 

தற்தபாகதய புத்தாக்கம் ச ய்யப்பட்ட வடட்ிவீதங்ககள, நீங்கள் எமது 

www.softlogicfinance.lk  வக யத்தளத்தி ்ப்  பாரக்வயிட ாம். 

வட்டி வீதக் சகாடுப்பனவானது வருடத்தின் 365 நாட்ககள அடிப்பகடயாக  கவத்துக்  

கணிக்கப்படுகிறது(Interest Calculation), அத்ததாடு கவப்பீடட்ாளராகிய நீங்கள் 

நிக யான கவப்பின் வடட்ி வீதக் சகாடுப்பனவு சதாடரப்ான மீடிறன்(Frequency) ஆனது,  

மாதாந்தம் ஆகதவா (Monthly) அ ் து அதன் முதிரவ்ு தததியித ா(At Maturity) எனத்  

சதரிவுச ய்யும் வாய்ப்கபயும்(Opportunity) வழங்குகிறது. 

வட்டி வீத மீடிறகனப் சபாறுத்து(Payment frequency), அது வரவு கவக்கப்பட தவண்டிய 

விதம் சதாடரப்ான உங்கள் தகாரிக்ககக்கு இணங்க பின்வரும் விதங்களி ் அகவ 

ஏற்பாடு த ய்து சகாடுக்கப்படும்.    

1. வங்கி ஊடாக பணப்பரிமாற்றம் (SLIP Transfer)  

2. தநரடிப் பணக்சகாடுப்பனவு (Cash) 

3. வங்கிக் கணக்கு காத ாக  சபறுநர ்முகற (Account payee cheques) 

(6) வட்டி மீ ொன பிடி ்து மவ ்  ் வரி (WHT) மற்றும் முற்கூட்டிய வருமொன வரி 

முமறமம(AIT) 

தம 19,2020  தததியிடட்ு  சவளியிடப்படட் உள்நாடட்ு இகறவரித் திகணக்களத்தின் 

சுற்றுநிருப இ க்கம் SEC/2020/03  இன் பிரகாரம். 

ச லுத்தப்படும்  வட்டி மீதான பிடித்து கவத்த ் வரி யானது( WHT )5% மாகும். 

 பு ம் சபயரந்்தவர(் Non-Resident) மற்றும் இன் நாடட்ின் குடிமகன் அ ் ாதவர ்(Non-

Citizen). 

மாதாந்தம் ரூ .250,000/= க்கு தம ் வடட்ி வீதத்கதப் சபறுசமாருவர,் பிடித்து கவத்த ் 

வரியாக (WHT) 5%  மானது  அறவிடப்பட தகுதியுகடயவராவர.்(Liable) 

 பு ம்சபயரந்்த தனிநபர ்ஒருவர(்Non-Resident Individual citizen) (உ+ம்:  உறுதிசமாழி 

ஆவணமானது(Declaration), கிகடக்கப்சபறாத விடத்து, சமாத்த வடட்ி வீத  

ச லுத்துத ் மீது WHT பிடித்தம்(Deduction) ச ய்யப்படும்.) 

வட்டி வீ ம் மீ ொன முற்கூட்டிய வருமொன வரிப் பிடி ் மொனது(AIT), நிம யொன 

மவப்பிமன மமற்றுக்சகொண்ட  நபரின் ஒப்பு லுக்கு உட்பட்டது(Subject to the consent). 

ஒப்பு  ொனது அளிக்கப்படொ விட ்து, முற்கூட்டிய வருமொன வரிப்  

பிடி ் மொனது(AIT) பிரமயொகிக்கப்படும். 

http://www.softlogicfinance.lk/


அக்குறிக்கப்பட்ட கவப்பீடட்ாளர,் தனது உறுதிசமாழி ஆவணத்தி ்(Declaration) 

சதரிவித்ததன் பிரகாரம், முற்கூடட்ிய வருமான வரி பிடித்தமானது(AIT), அததனாடு 

சதாடரப்ுகடய  பணத்சதாககயின் வருமான வரி வீதங்களுக்கு இணங்க சபாருத்தமான 

பிடித்த ் முகற பிரிதயாகிக்கப்படும். 

கவப்பீட்டாளர ் உள்நாடட்ி ் வசிக்கும் நபர ் எனின்(Resident Individual), அவரின் பண  ் 

ச லுத்துகக(Amount of payment) மற்றும் வடட்ி வருவாய் மீதான வரி வீதங்கள்(Tax rates) 

சதாடரப்ான விபரங்கள் கீழ் சகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

வட்டி ்ச ொமக (ரூபொய்  )                                     வரி வீ ம் 

வருடொந் க்   

கழிவு ்ச ொமக  (Y/A) 

மொ ந் க்  

கழிவு ்ச ொமக 

 

அதிகபட் மாக ரூ. 

3,000,000/=  

அதிகபட் மாக ரூ. 

250,000/= 

6.00% 

அடுத்தபடியாக     

அதிகபட் மாக ரூ. 

3,000,000/= 

அடுத்தபடியாக      

அதிகபட் மாக ரூ. 

250,000/= 

12.00% 

நிலுமவ நிலுமவ 18.00% 

 

உள்நாடட்ி ் வசிக்கும் தனிநபகரத்த தவிரந்்த(Resident Individual), பிறிசதந்த  

வசிப்பாளசராருவர(்Resident Person), ச லுத்ததவண்டிய  சதாகக மற்றும் வரி வீதங்கள் 

சதாடரப்ான விபரங்கள் கீழ்க் சகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

நிறுவன வமககள் வரி வீ ம் ச லு ் ப்பட மவண்டிய 

பண ்ச ொமக (ரூ)* 

பங்குகடகம 6.00%  

  நற்பணித் சதாண்டர ்

அகமப்புகள்     

14.00%  

ஊழியர ் நம்பிக்ககப்  

சபாறுப்பு நிதி(ETF), 

த ம ாப நிதி(EPF), 

ஓய்வூதிய நிதி, ஓய்வூதியம் 

 ாரந்்த முகனய நிதி 

14.00%  

குடியுரிகம சபற்ற 

கம்சபனிகள் உட்பட 

குடியுரிகம சபற்ற 

மற்கறய நிறுவனங்கள் 

24.00%  

 

 (*முற்கூடட்ிய வருமான வரியி ்(AIT) இருந்து கழிக்கப்பட தவண்டிய சதாகக சதாடரப்ாக 

பிரகடனதாரியா ்  சதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட தவண்டும் (Specified by the Declarant)   

பிரகடனதாரியானவர,் வருமான வரி வி க்குத் சதாடரப்ாக 

ஏற்சகனதவசபற்றுக்சகாண்ட வடட்ித் சதாகககய முற்கூடட்ிய வருமான வரியி ் 

(AIT)இருந்து வி க்குப்(Exempt) சபற்றுக்சகாள்ள முடியும்.) 

 



 

 

(7)இர ்து ச் ய்  ் (Cancellation) 

கவப்பீட்டாளர,் அவ்கவப்பின் ஒப்பந்த கா  முதிரவ்ுத்  தததிக்கு முன்பாகதவ கவப்பீடு 

ச ய்த சதாகககய மீள்சபறுகக(Withdraw)   ச ய்ய முடியும். இவ்வாறான நிகழ்வுகளி ்  

வாடிக்ககயாளர ் எழுத்து ரீதியி ான விண்ணப்பத்கத  மரப்்பிக்க தவண்டும். 

கவப்பீடானது, அதன் முதிரவ்ு தததிக்கு முன்பாகதவ(Pre-Maturely) 

மீளப்சபருக்கக(withdraw) ச ய்யப்படும்  ந்தரப்்பங்களி ், அவ்தவகளயி ் நி வக்கூடிய 

 ந்கத நிபந்தகனகளின் (Market Condition)அடிப்பகடயி ், வாடிக்ககயாளர ்

அவற்றிக்கான  அபராதகதயும்(Panalties)  கடட்ணங்ககளயும்(Charges) ச லுத்த தநரிடும். 

தமலும் வாடிக்ககயாளரா ்   ஏற்றுக்சகாள்ளப்படட் முதிரவ்ு தததிக்கு முன்பாக 

கவப்பீகட  மீள்சபறுகக(Withdraw) ச ய்கின்ற  ந்தரப்்பத்தி ், எற்றசகனதவ இ ங்கக 

மத்திய வாங்கியினா ்  ஒப்புத ் அளிக்கப்பட்ட வடட்ி  வீதத்திலும் விட குகறந்த வட்டி 

வீதத்கததய சபற்றுக்சகாள்வார.்(Interest rate lesser than directed by C.B.SL) நிக யான 

கவப்பானது கவப்பீடட்ாளரின் விண்ணப்பத்திற்கு இணங்க இரத்துச ய்யப்படட்ு 

கீழ்சகாடுக்கப்படட்  முகறகமகளி ்(Mode)  ச லுத்தித்தீரக்்கப்படும்.(Pay outs) 

1. CEFT/SLIPs முகறகம ஊடக மற்கறய யாததனும் வங்கிக்குப் மாற்ற ் 

ச ய்யப்படும். 

 

2. தநரடிப் பணக்சகாடுப்பனவு. (Cash Payments) 

 

3. Softlogic Finance இன் த மிப்புக்  கணக்கூடாகப் நிதிப்பரிமாற்றம். 

 

4. வங்கிக் கணக்கு காத ாக  சபறுநர ்முகற (Account payee cheques) 

(இம் முகறகம, ஒரு சதாகுதிக்குள் 04 அ ் து ஒரு சதாகுதிக்குள் 05 எனும் 

நிக யான கவப்புகளுக்குப் சபாருந்தாது.) 

 

(8) கட்டணங்களும் ம  வீனங்களும் (Charges and Fees) 

 

நிக யான கவப்பீடுகள் (FDs) சதாடரப்ாக தவறு யாதும் தநரடிக்கடட்ணங்கள் 

எக்காரணம் சகாண்டும் பிரதயாகிக்கப்பட மாடட்ாது.(No charges directly applicable)  

கவப்பீடுகளாவன, SF PLC  யினா ் கா த்துக்குக் கா ம், சவளியிடப்படும் கவப்பீடு 

வட்டி வீதங்களின் அடிப்பகடயி ் நகடமுகறப்படுத்தப்படும். 

 

(9) விமேட நிம யொன மவப்புதிட்டம். (Special fixed Deposit products) 

 

மவப்பீட்டு  

வமககள்(Products)    

சிறப்பிய ்புகள்(Features) அனுகூ ங்கள்(Benefits) 

ஓர ்சதாகுதிக்குள் ௦4 எனும்  

நிக யான கவப்பீடட்ுத் 

திட்டம் 

இம் முகறகம ௦4 

தவறுபடட் முதிரவ்ு 

தததிககளயுகடயது 

(கவப்பீடட்ாளர,் 03 

மாதங்களுக்தகா, 06 

முன்முதிரவ்ுத் 

சதாககயாக 

ச லுத்தப்படும் வடட்ி மீது 

எவ்வித அபராதமும் 

விதிக்கப்படாது.(No 



மாதங்களுக்தகா, 09 

மாதங்களுக்தகா, 

முன்பதாக  அ ் து 

அவற்றின் முதிரவ்ு 

தததிகளுக்கு 

முன்பதாகதவா 

கவப்பீடுககள 

மீளப்சபருக்கக (Uplift) 

ச ய்யமுடியும். )   

 

அதிகபட்  கா ப்பகுதி 

ஒரு வருடமாகும். 

premature interest rate penalty 

be applied)  

ஓர ்சதாகுதிக்குள் ௦5 எனும்  

நிக யான கவப்பீடட்ுத் 

திட்டம் 

ஓர ்நிக யான 

கவப்பீட்டிடக்ுள் ஐந்து 

வித்தியா மா முதிரவ்ு 

கா ப்பகுதி 

அகமயப்சபற்றுள்ளது. 

 

(இது ஐந்து வருட 

நிக யான கவப்பீடட்ுத் 

திட்டம் என்பததாடு ஐந்து 

முதிரவ்ு கா ப்பகுதிக்கான  

விருப்பத்ததரக்வயும் 

(Maturity options) 

சகாண்டதாகும் ) 

 

 

கவப்பீட்டாளர,் 

அவ்கவப்பீடட்ின் முதிரவ்ுத் 

தததியித ா  (ஐந்து 

ஆண்டுகள்) அ ் து ஓர ்

ஆண்டிட்ற்குப் பின்தபா 

எவ்தவகளயிலும் எவ்வித 

அபராதத் சதாககயும் 

ச லுத்தாம ்(Without 

penalty), முன்- 

ஒழுங்குஏற்பாடு 

ச ய்யப்பட்ட(Pre-arranged 

interest rate) வடட்ி 

வீதத்தித தய மீள் 

சபறுகக(Uplift) ச ய்து 

சகாள்ள முடியும். 

 

(10) நிம யொன மவப்பீட்டிட்கு எதிரொன கடன் திட்டம். 

உங்கள் நிக யான கவப்பீடட்ின் சபறுமதியி ்,   உங்கள் நிக யான கவப்பீடட்ுக் 

கணக்கிற்கு எதிராக மற்றும் அக் குறிப்பிட்ட நிக யான  கவப்புக்  கனக்குத் 

சதாடரப்ான ச ய ாகண  அறிவுறுத்தககள(Operating Instructions)  

அடிப்பகடயாகக்சகாண்டு அதிகபட ்மாக 80% வகரயி ் கடன் வ திகயப் 

சபற்றுக்சகாள்ள முடியும். 

 

 

 

 

 

 

 

 



ம மிப்புக் கணக்குகள் ( Savings Accounts) 

(1) ம மிப்புக்  கணக்குகமள யொரொ ் ஆரம்பிக்க முடியும்?( who can open savings 

accounts?) 

 னிநபரக்ளொ ் - இ ங்கக நாடட்ின் பிறப்புரிகமக் குடிமகன்/கள் உடன்   

தனிநபராகதவா அ ் து கூட்டாகதவா கணக்கிகன ஆரம்பிக்க முடியும். 

சிறொரக்ள்- சிறாரக்ளின்  ாரப்ாக, இ ங்கக நாடட்ின் பிறப்புரிகமக்  குடிமகனாக  

இருக்கக்கூடிய பாதுகாவ ரா ். சிறாரக்ள் தமது 18 ஆவது வயகத அகடந்ததும் 

இக்கணக்கிகன தனித்து  ச யற்படுத்தும் தகுதிகயப் சபறுவாரக்ள். சிறாரக்ள்  

கணக்குகள் "நிதி நிறுவனங்கள் (சிறாரக்ள் த மிப்புக் கணக்குப் பராமரிப்பு) 

வழிகாடட்ுகள் (Guidelines) 2007 இன் எண்.01 இன் கீழ் அகமயப்சபறுகிறது. 

என்றதபாதிலும், 18 ஆவது வயகத எடட்ியவுடன், சிறார ் கணக்கி ் இருக்கக்கூடிய 

கணக்கு மீதியுடன், அக்கணக்கானது வயது வந்ததார ் த மிப்புக் கணக்காக 

மாற்றப்படும். அததாடு புதியததார ் த மிப்புக்கு கணக்குப்புத்தகமும் வழங்கப்படும். 

சிறார ் த மிப்புக் கணக்சகான்கற ஆரம்பிக்கும் தபாது, மூ ப்பிறப்பு  ்  ான்றிதழின் 

பிரதிசயான்கற வழங்க தவண்டும். பிறப்பு  ்  ான்றிதழின் பிரதியானது(Copy) 

அதிகாரமளிக்கப்படட் உத்திதயாகஸ்தரினா ் "மூ ப்பிரதி 

கண்தணாக்கப்பட்டது/(“Original Seen")  என மீள்ம முத்திகர(Rubber stamp) இடப்படட்ு அதன் 

மீது ககசயாப்பமிடப்பட தவண்டும். 

மூ ்  குடிமகன்- 60 வயகத எடட்ிய நபசராருவர ்இதற்குத் தகுதி சபற்றவரர்ாவார.் SF PLC 

யின் வழிகாடட்ுகளுக்கு(Guideline) உடப்டட்ு நிறுவனத்திற்குப் சபாருந்தும் 

 டட்க்தகாட்பாடுகள் /விதிகளுக்கு உட்படட்ுக்   கணக்கிகன ஆரம்பிக்க  முடியும். 

(2)ம மிப்புக் கணக்சகொன்மற ஆரம்பிப்ப ற்கு.(For opening a Savings account) 

உங்களுக்கு என ஓர ்த மிப்புக் கணக்கக ஆரம்பிப்பதற்காக, உங்களுக்கு அண்கமயி ் 

இருக்கக்கூடிய எமது கிகள ஒன்றிடக்ு விையம் ச ய்யுமாறு நாங்கள் உங்ககள 

அகழக்கிதறாம். பின்வரும் த மிப்புக் கணக்சகான்கற ஆரம்பிப்பதற்கு எங்கள் 

உத்திதயாகத்தர(்Staff)ஒருவரா ்  உங்களிடம் ஆவணங்கள் வழங்கப்படும், நீங்கள் 

அவற்கற முழுகமயாக நன்கு  வாசித்துப் பின்பு பூரத்்தி ச ய்யதவண்டும். 

 கணக்சகான்கற ஆரம்பிப்பதற்கான  விண்ணப்பப்படிவம். 

(Account opening application) 

 

 வாடிக்ககயாளர ்விபர அறிக்கக. (KYC) 

நீங்கள், உங்கள் ததசிய அகடயாள அடக்டகயதயா(NIC)/ ச  ்லுபடியாகும் கடவு  ்

சீடச்டான்கறதயா(Passport)  அ ் து ச  ்லுபடியாகும்  ாரதி அனுமதிப்   

பாத்திரசமான்கறதயா (Driving License)சகாண்டு வந்தா ் தபாதுமானது. உங்கள் வதிவிட 

முகவரிகய(Address) ஒப்பாய்வு உறுதி ச ய்யக்கூடிய(Verification) 

ஆவணங்ககள(Documents)நீங்கள் எடுத்து வரும்படி எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது.(விக  

விபரப்படட்ிய ் ஆதாரம் (Billing proof) - 03 மாதங்களுக்கு தமற்றப்படாத  நுகர ்தவார ்பயன் 

பாடட்ு  விக விபரப் படட்ியக (Utility Bill)/ பிறிததார ் வங்கி ஒன்றின் அறிக்கக(Bank 

statement) அ ் து பிறிததார ் வங்கி ஒன்றின் வாங்கிக் கணக்குப் புத்தகத்தின் பிரதி 



ஒன்று(Copy of a Bank passbook)/அர  அதிகாரி(State Authority) ஒருவரிடமிருந்து சபறப்பட்ட 

அத்தாட்சிக் கடிதம்(Letter) முதலியன) 

யாததனும் நிறுவனம் ஒன்றிற்காக (Entity)த மிப்புக் கணக்காணாது(Savings Account) 

ஆரம்பிக்கப்படட்ா ், அது சதாடரப்ாக ததகவப்படும் ஆவணங்கள் எகவ என்பன 

குறித்து எங்கள் உத்திதயாகஸ்தர(்Staff) ஒருவர ்உங்களுக்குத் தகவ ் சதரிவிப்பார.் 

(3)வங்கிக் கணக்கு ் ச ொடக்க மவப்பும் அ ன் குமறந் பட்  நிலுமவயும்.(Initial 

Deposit Value and Minimum Balance) 

கவப்பீட்டாளர ் ஒருவர,் சதாடக்க கவப்பாக ரூ. 1,000/= ஐ இ ச் லுத்தி த மிப்புக் 

கணக்சகான்றிகன ஆரம்பிக்க முடியும், எனினும் த மிப்புக் கணக்கின் வகககயப்(Type 

of Savings account) சபாறுத்து ஆரம்ப கவப்புத் சதாககயானது  தவறுபாடும்.(Value will vary) 

SF PLC கா த்திற்குக் கா ம், ததகவகயப் சபாறுத்து குகறந்தபட ் நிலுகவ(Minimum 

balance) சதாடரப்ான அறிவித்தக  வழங்குசமனினும், த மிப்புக்கு கணக்கீடட்ாளர ்

தற்தபாகதய  தனது  குகறந்தபட்  நிலுகவயாகிய(Minimum balance) ரூ .1,000/= ஐ 

எவ்தவகளயிலும் தபணிவரதவண்டும்.(Always to be maintained) அதத தவகளயி ் 

கணக்கீடட்ாளர ்தான் ஆரம்பித்த  த மிப்புக்கு கணக்கின் வகககயப் சபாறுத்து(Savings 

account Product),அது சதாடரப்ாக SF PLC யினா ் வகரயறுத்துக்கூறப்பட்ட(Stipulated) 

குகறந்தபட ் நிலுகவ சதாடரப்ாக(Minimum Balance) எப்தபாதும் 

விழிப்புணரத்வாடு(Always be mindful) இருத்த ் அவசியமாகும். 

த மிப்புக் கணக்கி ் உள்ள நிலுகவயானது வகுத்துகரக்கப்பட்ட  குகறந்தபட்  

நிலுகவகய  விடவும்  குகறயும்  ந்தரப்்பத்தி ்(Falls below the prescribed minimum level) 

பணிப்பாளர ்  கபயினா ்(Board) ஏற்பளிக்கப்சபற்ற கடட்ணத்தின் அடிப்படியி ்  

குகறந்தபட ்  ரா ரி இருப்பிற்கன கடட்ண  வீதமானது அறவிடப்படும்(Tariff will be leived)   

மற்றும் அத்தககய கணக்கீடட்ாளர ் தன் கணக்கக சீரக்மப்படுத்துவதற்கான 

அறிவுறுத்தலும் வழங்கப்படும்.(Will be advised to regularize the account) 

யாசதாரு கணக்கீட்டாளரும் வகுத்துகரக்கப்படட் குகறந்தபட்  

நிலுகவயிலும்(Prescribed minimum balance) விட குகறவாக நிலுகவகயத்  சதாடரந்்தும் 

தபணிவந்தா ், அக்கணக்கீட்டாளருக்கு முன் அறிவுறுத்த ் வழங்கப்படட்ு(With prior 

advise), அக்கணக்கிகன  மூடுவதற்கான(Close) தன்உரிகமகய SF PLC 

ச ய ்முகறப்படுத்தும்.(Exercise the rights) 

(4)ம மிப்புக் கணக்குகள் ச ொடர்பொன வட்டி விபரம். (Interest on Savings Accounts) 

த மிப்புக் கணக்குகள் சதாடரப்ான, ச லுத்தப்பட தவண்டிய வட்டி வீதங்கள் பற்றி 

இ ங்கக மத்திய வங்கியினா ் கா த்திற்குக் கா ம் சகாடுக்கப்படும்  

வழிகாடட்ுகளுக்ககமய (Guidelines from CBSL) ) SF PLC யின் முகாகமக்குழுவினரா ் 

தீரம்ானிக்கப்படும்(Decided by the Management) 

ச லுத்ததவண்டிய வடட்ித் சதாககயானது (Interest payable)  நாளாரந்்த அடிப்பகடயி ் 

கணிப்பீடு ச ய்யப்படட்ு (Calculated on a daily basis) அகவ மதாந்தம் கணக்கி ் வரவு 

கவக்கப்படும்.(Credited monthly) 



எந்த வககயானததார ்  த மிப்புக் கணக்காயினும்  நிரண்யிக்கப்பட்ட குகறந்தபட ் 

கணக்கு நிலுகவக்கும் குகறவான நிலுகவ இருக்குமிடத்து(Below the determined minimum 

balance) அவற்றிடக்ு எவ்வித வடட்ி  வீதங்களும் ச லுத்தப்பட மாட்டாது.(No interest will be paid)  

த மிப்புக் கணக்குகளுக்கு எவ்வித வட்டி வீதங்களும்  லுககயாதரவு முகறயிலும் 

ச லுத்தப்படாது.(No preferential rate will be paid) 

தற்தபாகதய புத்தாக்கம் ச ய்யப்பட்ட வடட்ிவீதங்ககள, நீங்கள் எமது 

www.softlogicfinance.lk  வக யத்தளத்தி ்ப்  பாரக்வயிட ாம். 

(5)வட்டிக் சகொடுப்பனவு மீ ொன பிடி ்து மவ ்  ் வரி. ( Withholding tax on Interest) 

தம19,2020 தததியிடட்ு சவளியிடப்பட்ட உள்நாடட்ு இகறவரித் திகணக்களத்தின் 

சுற்றுநிருப இ க்கம் SEC/2020/03 இன் பிரகாரம். 

ச லு ் ப்படும்  வட்டி மீ ொன பிடி ்து மவ ்  ் வரி யொனது( WHT )5% மொகும் 

 பு ம் சபயரந்்தவர(் Non-Resident) மற்றும் இன்நாடட்ின் குடிமகன் அ ் ாதவர ்(Non-

Citizen). 

மாதாந்தம் ரூ .250,000/= க்கு தம ் வடட்ி வீதத்கதப் சபறுசமாருவர,் பிடித்து கவத்த ் 

வரியாக (WHT) 5% ஆனது  அறவிடப்பட தகுதியுகடயவராவர.்(Liable) 

 பு ம்சபயரந்்த தனிநபர ்ஒருவர(்Non-Resident Individual citizen) (உ+ம்:  உறுதிசமாழி 

ஆவணமானது(Declaration), கிகடக்கப்சபறாத விடத்து, சமாத்த வடட்ி வீத  

ச லுத்துத ் மீது WHT பிடித்தம்(Deduction) ச ய்யப்படும்.) 

வட்டி வீ ம் மீ ொன முற்கூட்டிய வருமொன வரிப் பிடி ் மொனது(AIT), நிம யொன 

மவப்பிமன மமற்றுக்சகொண்ட  நபரின் ஒப்பு லுக்கு உட்பட்டது(Subject to the consent). 

ஒப்பு  ொனது அளிக்கப்படொ விட ்து, முற்கூட்டிய வருமொன வரிப்  

பிடி ் மொனது(AIT) பிரமயொகிக்கப்படும். 

அக்குறிக்கப்பட்ட கவப்பீடட்ாளர,் தனது உறுதிசமாழி ஆவணத்தி ்(Declaration) 

சதரிவித்ததன் பிரகாரம், முற்கூடட்ிய வருமான வரி பிடித்தமானது(AIT), அததனாடு 

சதாடரப்ுகடய  பணத்சதாககயின் வருமான வரி வீதங்களுக்கு இணங்க சபாருத்தமான 

பிடித்த ் முகற பிரிதயாகிக்கப்படும். 

கவப்பீட்டாளர ் உள்நாடட்ி ் வசிக்கும் நபர ் எனின்(Resident Individual), அவரின் பண  ் 

ச லுத்துகக(Amount of payment) மற்றும் வடட்ி வருவாய் மீதான வரி வீதங்கள்(Tax rates) 

சதாடரப்ான விபரங்கள் கீழ் சகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

வட்டி ்ச ொமக (ரூபொய்  )                                     வரி வீ ம் 

வருடொந் க்   

கழிவு ்ச ொமக  (Y/A) 

மொ ந் க்  

கழிவு ்ச ொமக 

 

அதிகபட் மாக ரூ. 

3,000,000/=  

அதிகபட் மாக ரூ. 

250,000/= 

6.00% 

அடுத்தபடியாக     

அதிகபட் மாக ரூ. 

3,000,000/= 

அடுத்தபடியாக      

அதிகபட் மாக ரூ. 

250,000/= 

12.00% 

நிலுமவ நிலுமவ 18.00% 

http://www.softlogicfinance.lk/


 

 

  

உள்நாடட்ி ் வசிக்கும் தனிநபகரத்த தவிரந்்த(Resident Individual), பிறிசதந்த  

வசிப்பாளசராருவர(்Resident Person), ச லுத்ததவண்டிய  சதாகக மற்றும் வரி வீதங்கள் 

சதாடரப்ான விபரங்கள் கீழ்க் சகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

நிறுவன வமககள் வரி வீ ம் ச லு ் ப்பட மவண்டிய 

பண ்ச ொமக (ரூ)* 

பங்குகடகம 6.00%  

  நற்பணித் சதாண்டர ்

அகமப்புகள்     

14.00%  

ஊழியர ் நம்பிக்ககப்  

சபாறுப்பு நிதி(ETF), 

த ம ாப நிதி(EPF), 

ஓய்வூதிய நிதி, ஓய்வூதியம் 

 ாரந்்த முகனய நிதி 

14.00%  

குடியுரிகம சபற்ற 

கம்சபனிகள் உட்பட 

குடியுரிகம சபற்ற 

மற்கறய நிறுவனங்கள் 

24.00%  

 

 (*முற்கூடட்ிய வருமான வரியி ்(AIT) இருந்து கழிக்கப்பட தவண்டிய சதாகக சதாடரப்ாக 

பிரகடனதாரியா ்  சதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட தவண்டும் (Specified by the Declarant)   

பிரகடனதாரியானவர,் வருமான வரி வி க்குத் சதாடரப்ாக 

ஏற்சகனதவசபற்றுக்சகாண்ட வடட்ித் சதாகககய முற்கூடட்ிய வருமான வரியி ் 

(AIT)இருந்து வி க்குப்(Exempt) சபற்றுக்சகாள்ள முடியும்.) 

(6)ம மிப்புக் கணக்கு ் ச ொடரப்ொக சபயர் குறிப்பிட்டு நியமனம் ச ய்  ். 

(Nomination for savings account) 

உங்கள் த மிப்புக் கணக்குத் சதாடரப்ாக சபயர ் குறிப்பிடட்ு ஒரு நபகர 

நியமனம்(Nominating someone) ச ய்ய தவண்டியிருபின், அதகன, கணக்சகான்கற 

ஆரம்பிக்கும் தபாததா அ ் து அததற்குப் பின்பாகதவா நியமனம்(Nominate) ச ய்து 

சகாள்ள முடியும். 

 நியமன விண்ணப்பப் படிவத்கதப்(Nomination form)  பூரத்்தி ச ய்ககயி ், நீங்கள் 

ததரந்்சதடுத்த நியமிப்பாளர ் சதாடரப்ான விபரம்(Detail of the Nominee), அவருக்குரிய 

சதாககயின்  தவீதம்(percentage of nomination) மற்றும் இக் கணக்குத் சதாடரப்ான 

விபரங்கள்(Account Details).இவ்விடயம் சதாடரப்ாக உங்களுக்கு உதவுவதற்கு நீங்கள் 

விையம்  ச ய்யும் கிகள அலுவ கத்தி ் இருக்கக்கூடிய எங்கள் 

உத்திதயாகஸ்தர(்Staff)ஒருவர ்உங்களிடம் தபசுவார.் 

 



(7) பண மவப்பீடு / வங்கிக் கொம ொம  மவப்பீடு(Cash Deposits/Cheque Deposits) 

உங்கள் த மிப்புக்கு கணக்கி ் பணத்திகன கவப்பீடு(Deposit) ச ய்யும் முகமாக , எந்த 

தவார ்   ச ாஃப்ட்ச ாஜிக் நிதி   நிறுவனக் கிகளகளிலும்(Any Softlogic Finance Branch) 

கிகடக்கக் கூடிய பண கவப்பீடட்ுப் படிவத்கத(Deposit Slip) பூரத்்தி ச ய்து பின்பு 

அதகனக் கா ாளர ் பகுதியி ் இருக்ககூடிய  உத்திதயாகஸ்தரிடம்(Teller Counter) 

ககயளிக்கவும்.  உங்கள்  ாரப்ி ் பிறிததார ் நபரக்ூட(3rd Party), கா ாளர ் பகுதிக்கு  ்

ச ன்று பணத்திகன கவப்பு  ் ச ய்ய ாம். ஒரு தவகள, பிறிததார ் நபர(்3rd Party) ரூ 

200,000/= ற்கும் அதிகமான ஓர ்சதாகக (Single Deposit)கவப்பீடட்தயா அ ் து ஒன்றுக்கு 

தமற்படட் கவப்பீடட்ுத்(Accumulated Deposit) சதாகககயதயா கவப்பு  ் ச ய்தா ், 

ச ாஃப்ட்ச ாஜிக் நிதி நிறுவனமானது அந்த நபரின்  சபயர,் முகவரி, அகடயாள 

அடக்ட இ க்கம் என்பனவற்கறப் சபற்றுக்சகாள்ளும். கவப்பு ச் ய்யப்படும் பணம் 

சதாடரப்ாக, அப்பிறிததார ் நபரினா ் (3Rd Party) கவப்பீடு தமற்சகாள்ளப்படுவதன்   

தநாக்கம்(Purpose of Deposit) மற்றும் எந்த மூ ாதாரத்தி ் இருந்து(Source of Fund) பணம் 

கவப்பு  ் ச ய்யப்படுகிறது தபான்ற விபரங்ககள வழங்கக் கடகமப் படட்ுள்ளார.்   

கவப்புத் சதாககயானது காத ாக யாக(Cheque) இருக்கும் பட ்த்தி ், அது   “ SOFTLOGIC 

FINANCE PLC ” எனும் சபயரி ் வகரயப்படட்தாக இருத்த ்(Should be Drawn) அவசியம். 

தமலும் அது உணரப்படட் காத ாக யானபின்தப(Realization of Cheque), கணக்கி ் வரவு 

கவக்கப்படும்.(Will be Credited) 

(8)மவப்பிலிருந்து பண ்ம  மீளப்சபற ் (Cash Withdrawal)  

நீங்கள் எந்தசவாரு  ச ாஃப்ட்ச ாஜிக் நிதி நிறுவனக் கிகளவக  அகமப்பின் (network) 

த மிப்புக்கு கணக்கிலிருந்தும் பணத்திகன மீளப் சபற்றுக்சகாள்ள(Make a cash Withdrwal) 

விரும்பின், நீங்கள் அங்கு தனிப்படட் முகறயி ்(Vist personally)  ச ன்று, அதகன 

தமற்றக்சகாள்ள முடியும். அவ்தவகளயி ் நீங்கள்  ச ாஃப்ட்ச ாஜிக் நிதி நிறுவனத ்

க்கு உங்கள் ததசிய அகடயாள அடக்டகயதயா(NIC) அ ் து தவதறதும் உங்ககள 

அத்தாட்சிப்படுத்தக்கூடிய ஆவணத்துடன்(Acceptable form of Identification), பணத்திகன 

மீள் சபறுகக ச ய்யும் படிவத்திகனயும்(Withdrawal Slip) ககயளிக்க தவண்டும் என எதிர ்

பாரக்்கப்படும்.   கணக்கானது, கூடட்ு த மிப்பு ஆக இருந்து(Joint Savings Account),  

ககசயாப்பம் சதாடரப்ான அறிவுறுத்த ்களி ்  " இரு  ாரார ்ககசயாப்பம் " (Both to Sign) 

எனக் கூறப்படட்ிருக்கும் பட ்த்தி ், பணப் பரிவரத்்தகனயி ்  ம்மந்தப்பட்ட இரு 

தரப்பினரும் நிறுவனத்தின் கிகள அலுவ கத்திற்கு ச  ்வது இன்றியகமயாததாகும். 

ச ய ாகண அறிவுறுத்த ்களுக்கு(Operating Instructions) இணங்க "இருவரி ் ஒருவர"் 

(Either Party) எனின், ஒரு ககசயாப்பத்துடன் பணப் பரிவரத்்தகனகய தமற்றக்சகாள்ள 

முடியும். 

உங்களின்  ாரப்ாக(On behalf of you), உங்களின் கணக்கிலிருந்து பிறிசதாரு நபர(்3rd Party) 

பணத்திகன மீசளடுக்க அனுமதியி ்க (Withdrawals not permitted) 

நீங்கள்(ஆண்/சபண்)  கடும் சுகவீனம் உற்றிருந்து(Ill-Health), பண மீள்சபறுககப் 

படிவத்தி ் ககசயழுத்து இடமுடியாத நிக (Unable to sign the withdrawal slip) ஏற்படின், ஓர ்

 ாடச்ியுடன் கூட(In addition to a Witness),  மருத்துவர(்Doctor) ஒருவர ் , நீங்கள் இப்பண மீள் 

சபறுகக பற்றி நன்கறிவீரக்ள்(able to understand the transaction) எனவும் மற்றும் நீங்கள் 

ந ்உணரவ்ுகடய மனநிக யி ் தாற்தபாது இருக்குறீரக்ள்(Normal frame of Mind-set ) 

எனவும்  ான்சறாப்பம் இடுவாராயின்(Attestation), இவ்வாறான  ந்தரப்்பங்களி ், பண 



மீள் சபறுககயானது ச ாஃப்ட்ச ாஜிக் நிதி நிறுவன அதிகாரிகளின்(Officers) முன்  

ச லுத்தப்படும்.(would be paid). 

(9) ம மிப்புக் கணக்குப் பு ் கங்கள்  மற்று அறிக்மககள் (Passbooks and Statements) 

தற்கா  நிதித்துகற  ார ்நிறுவனங்கள் நகடமுகறப்படி(Current Finance industry practice)  , 

நீங்கள் குறிப்பிடட்ு வகரயறுத்து தகாரிக்கக விடுக்காத விடத்து(Unless specifically 

requested), உங்கள் கணக்குத் சதாடரப்ான விபரங்கள் அறிக்கக(Statements) வடிவித தய 

வழங்கப்படும். உங்கள் தகாரிக்ககயின் அடிப்படியி ்(Upon request) மற்றும் 

உபதயாகிக்கும் கணக்கின் வகககய  ாரந்்தத(Type of the Account) கணக்குப்  புத்தக 

மானது வழங்கப்படும்.(Passbook will be provided) 

பணத்கத கவப்பு  ் ச ய்யும் தபாததா(Cash Deposit) அ ் து மீள்சபறுகககய 

தமற்றுக்சகாள்கின்றதபாததா(Cash Withdrawal) உங்கள் கணக்குப்புத்தகத்கதக் ககவ ம்  

சகாண்டு வரும் ததகவப்பாடு இ ்க (Not Required to bring your passbook) ; என்றதபாதிலும், 

புது நிக ப்படுத்துத ்  தநாக்கத்திற்காக(Updating Purpose) கணக்குப் புத்தகத்திகன 

எடுத்து வருவது அவசியம். 

எமது வாடிக்ககயாளரக்ள் மத்தியி ் சதாடட்ுணர ்கணக்கறிக்கககய(Physical Statement) 

நாம்  தமம்படுத்துகின்தறாம்(Promote).  கணக்சகான்கற  ஆரம்பிக்குக்கும்தபாது நீங்கள் 

பணிப்பாகணப் படிவத்தி ்(Mandate) சதரிவித்த வி ா த்திற்கு உங்கள் 

தவண்டுதகாளின் அடிப்பகடயி ்(Upon Request) மாதாந்தம்(Monthly) 

/கா ாண்டுக்கு(Quaterly) ஒரு முகற நீங்கள் கணக்கறிக்கககயப்(Statement) சபற்றுக் 

சகாள்வீரக்ள். 

(10) கட்டணங்கள் மற்றும் ச  வீனங்கள் (Charges and Fees) 

நிக யான கடட்கள(Standing Order), நகற்கணக்குப்புத்தகம் வழங்க ்(Duplicate issuance of 

passbooks), கணக்கிகன  மூட ்(Account Closure) தபான்ற யாசதாரு ச ய ்பாடுகளுக்கும் 

எவ்வித கடட்ணமும் விதிக்கப்பட மாட்டாது.(No charges apply) 


