
ක ොන්කේසි හා නියමයන් 

 

1. කමම දීමනාව ලබා කෙන  ාල සීමාව තුල එය වලංගු වන්කන් සීමාසහිත  ාගිල්ස් බ ංකු කෙඩිට් 

 ාඩ්පත්හිමියන්ට පමණි. (මින් මතු “ ාඩ්පත්හිමියා” කලස හ දින්කවන.)  

 

2.  ාඩ්පත්හිමියාහට  ාගිල්ස ්ෆුඩ් සිටි ශාඛාවන්හි මුළු බිල්පත් වටිනා මින් 15%   මාසි  ‘මුෙල් ආපසු ලබා 

ග නීකේ” අවස්ථාව හිමි කේ. 

 

3. කමම ප්රව්ධනනය සියුමම  ාගිල්ස් ෆුඩ් සිටි ශාඛාවන් තුලදී ලබා ගත හ  . 

 

4. කමම ප්රව්ධනනය වලංගු වන්කන් 2019 ජුලි 01 වනො සිට 2019 කෙස ේබ්ධ 31  වනො ෙක්වා පමණි. 

 

5. කමම මාසි  ‘මුෙල් ආපසු ලබා ග නීකේ’ දීමනාව අත්විඳිම සඳහා  ාඩ්පත්හිමියා විසින් රු.10,000/- ක් කහෝ 

ඊට ව ඩිට ප්රමායයක්  ාගිල්ස් ෆුඩ් සිටි ශාඛාවන්හිදී කගවිය ුතතු අත  එක්ව  දී ලබා ගු  ලබන ාා්ඩ  සඳහා 

වන ගු කෙු කවහි අවම වටිනා ම රු.2000/-ක් විය ුතතුය. 

 

6. එක්  ාඩ්පත්හිමිකයකු සඳහා මාසි ව හිමිවන උපරිම මුෙල් ආපසු ලබා ග නීම (cash-back), රු. 7,500/-ක් 

කේ.  

7. පාරිකාෝගි කයකු කමම මුෙල් ආපසු ලබා ග නීම (cash-back) සඳහා සුදුසු ේ ලබයි නේ, එම මාසි  ආපසු 

ලබා කෙු  ලබන මුෙල් මීළඟ මාසකයහි 14 වන ව    න දිනකේදී කහෝ ඊට කප   ාඩ්පත්හිමියාකේ ඉතුරුේ 

ගිණුම කවත බ     ු  ඇත. 

 

8. කමම මුෙල් ආපසු ග නීකේ (cash-back) අවස්ථාව සඳහා සුදුසු ේ හිමිවන්කන්  ාගිල්ස් බ ංකු ඉතුරුේ 

ගිණුමක් පවතින  ාඩ්පත්හිමියන් සඳහා පමයක් වන අත  ඉහත කී මුෙල් ආපසු ලබා ග නීම (cash-back) 

මගින් හිමිවන මුෙල්  ාඩ්පත්හිමියාකේ අොළ  ාගිල්ස ්බ ංකු ඉතුරුේ ගිණුම කවත බ   වු  ඇත.  

 

9. පරිපූ    ාඩ්පත්හිමියන් මගින් සිදු   ු  ලබන මිලදී ග නීේ, ප්රාථමි   ාඩ්පත්හිමියාකේ  ාඩ්පත් ාාවිතයට 

යටත්ව සල ා බලු  ඇති අත  මුෙල් ආපසු ලබා දීම (cash-back) බ   වන්කන් ප්රාථමි   ාඩ්පත්හිමියාකේ 

 ාගිල්ස් බ ංකු ඉතුරුේ ගිණුම කවතයි. 

 

10. කමම මුෙල් ආපසු ලබා දීම (cash-back),  ාගිල්ස් ෆුඩ් සිටි ශාඛාවන් තුල පවතින ප්රව්ධනන දීමනාවන් සහ 

ව්ටේ වලට අමත ව ලබා කෙු  ල කේ.  

 

11. කමම ප්රව්ධනනය, දුේක ොළ සහ මත්ප න් මිලදීග නීේ සඳහා අොළ කනොකේ.  

 

12. සීමාසහිත  ාගිල්ස් බ ංකුව, කිසිඳු හිමි ේ, අලාා,හානි කහෝ ාා්ඩ  හා කසේවාවන්හි ගුයාත්ම ාාවය කහෝ 

ස පුතේ රුවන් විසින් ලබාකෙන ාා්ඩ යන් හා සේබන්නව ඇතිවිය හ කි කුමන කහෝ කවනත් ඕනෑම 

කහේතුවක් සඳහා  ාඩ්පත්හිමියන්හට වගකියු  කනොල කේ.   

 

13. කමම පිරින මීම සඳහා අොළ වන ක ොන්කේසි හා ක ගුලාසි කවනස්කිරීකේ අයිතිය බ ංකුව සතු කේ.  

 

14. ප්රව්ධනන  ාල සීමාව ඇතුලත  ාගිල්ස් ෆුඩ් සිටි ශාඛාවන් තුල  ාඩ්පත් අවාාවිතයක් සිදු වුවකහොත්, බ ංකුකේ 

අභිමතය පරිදි ප්රව්ධනන  ාල සීමාව සඳහා අොළ  ාඩ්පත ාාවිතා කිරීම සීමා කිරීමට  ටුතතු   ු  ඇත. 

 

15. සිය තනි අභිමතය පරිදි කමම දීමනාව කවනස්කිරීකේ කහෝ ඉවත්    ග නීකේ අයිතිය බ ංකුව සතුය. 

 



16. කේ පිලිබඳ යේ මතකේෙයක් ඇති අවස්ථාවලදී , බ ංකුකවහි තී යය අවසන් තී යය කේ. 

 

17.  ාගිල්ස් බ ංකු කෙඩිට්  ාඩ්පත් ගු කෙු  හා  ාගිල්ස් බ ංකු ගිණුේ සඳහා වන කපොදු ක ොන්කේසි හා 

නියමයන් අොළ කේ.  

 


