
 

ක ොන්කේසි හා නියමයන් 
 

1. මෙෙ දීෙනාව ලබා මෙන කාල සීොව තුල එය වලංගු වන්මන් සීොසහිත කාගිල්ස ්බ ංකු මභඩිට් 

කාඩ්පත්හිමියන්ට පෙණි. (මින් ෙතු “කාඩ්පත්හිමියා” මලස හ දින්මවන.)  

කසේවා සම්පාදනය දීමනාව ප්රනව්ධනන  ාසීමමාව 

 
Findmyfare 

 
 
 

මභඩිට් හා මිට් කාඩ්පත්හිමියන් සඳහා 
තෙ සහකරුමේ ටික් පත මිලදී ග නීමේදී 

50% ක ව්ටෙක්  

 
ප්රසව්ධනන මක්තය “MASTER50” 

 
2020 ජුනි 30 වනො ෙක්වා 
වලංගු මේ.   

 

2. මෙෙ ප්රසව්ධනන දීෙනාව “MASTER50” යන ප්රසව්ධනන මක්තය ාාිතතමයන් www.findmyfare.com මවබ් අිිතය 

හරහා සිදු කරනු ලබන මවන් කරවා ග නීේ සඳහා පෙණක් වලංගු මේ.  

 

3. එක් ගනුමෙනුවක් සඳහා ලබා ගත හ කි උපරිෙ ව්ටේ මුෙල රු. 50,000/- ක් මේ.  

 

4. සීොසහිත කාගිල්ස ්බ ංකුව, කිසිඳු හිමිකේ, අලාා,හානි මහෝ ාාණ්ි හා මසේවාවන්හි ගුණාත්ෙකාාවය මහෝ 

තුන්වන පා්ධශවයන් ිතසින් ලබාමෙන ාාණ්ියන්/මසේවාවන් හා සේබන්නව ඇතිිතය හ කි කුෙන මහෝ මවනත් 

ඕනෑෙ මහේතුවක් සඳහා කාඩ්පත් හිමියන්හට වගකියනු මනොල මබ්.   

 

5. මෙෙ දීෙනාව සඳහා අොළ වන මකොන්මේසි හා මරගුලාසි, කිසිඳු මපර ෙ නුේ දීෙකින් මතොරව ඕනෑෙ 

අවස්ථාවකදී මවනසක්ිරීමේ අයිතිය බ ංකුව සතු මේ.  

 

6. ප්රසව්ධනන කාල සීොව ඇතුලත, මේ සඳහා සේබන්න වී ඇති මසේවා ආයතන තුල කාඩ්පත් අවාාිතතයක් සිදු 

වුවමහොත්, බ ංකුමේ අභිෙතය පරිදි ප්රසව්ධනන කාල සීොව සඳහා අොළ කාඩ්පත ාාිතතා කිරීෙ සීො කිරීෙට 

කටයුතු කරනු ඇත. 

 

7. සිය තනි අභිෙතය පරිදි මෙෙ දීෙනාව මවනස්කිරීමේ මහෝ ඉවත් කර ග නීමේ අයිතිය බ ංකුව සතුය. 

8. මේ පිලිබඳ යේ ෙතමේෙයක් ඇති අවස්ථාවලදී , බ ංකුමවහි තීරණය අවසන් තීරණය මේ. 
 

9. මෙෙ ප්රසව්ධනන දීෙනාව, මුෙල් මවත හුවොරු කර ග නීෙ මහෝ මේ සඳහා සේබන්න වී ඇති මසේවා ආයතන 

ෙගින් ලබා මෙන මවනත් ප්රසව්ධනනයන් සෙග ඒකාබේන කිරීෙක්  සිදු කල මනොහ ක. 

 

10. කාගිල්ස් බ ංකු මභඩිට් සහ මිට් කාඩ්පත් ගනුමෙනු සඳහා වන මපොදු මකොන්මේසි හා නියෙයන් අොළ මේ 

11. ‘ඕනෑෙ ත නකින් ගන්න, ොසික වාරික වලින් මගවන්න’ ප්රසව්ධනනය (මින් ෙතු ‘ඕනෑෙ ත නකින් ගන්න, 

ොසික වාරික වලින් මගවන්න’ මලස හ දින්මවන) සීොසහිත කාගිල්ස් බ ංකුව (‘බ ංකුව’)ිතසින් බ ංකුමවහි 
මභඩිට් කාඩ්පත්හිමියන් සඳහා ලබා දී ඇත. 
 

12. මපොලී රහිත ‘ඕනෑෙ ත නකින් ගන්න, ොසික වාරික වලින් මගවන්න’ ප්රසව්ධනනය 2019 ජුලි 12 වන දින සිට 

2020 ජනවාරි 31 වනො ෙක්වා (“ප්රසව්ධනන කාල සීොව”) පෙණක් අොළ මේ. (සඳහන් කර ඇති දින මෙකෙ 

ඇතුලත්ව)  
 

13. මපොලී රහිත ‘ඕනෑෙ ත නකින් ගන්න, ොසික වාරික වලින් මගවන්න’ ප්රසව්ධනනය යටමත් ප්රසව්ධනන කාල 
සීොව තුල සීොසහිත කාගිල්ස ්බ ංකුව ිතසින් නිකුත් කරන ලෙ මභඩිට් කාඩ්පතක් ාාිතතමයන් මේය ය මහෝ 

ිතමේය ය ස්ථානයකදී සිදු කරන ලෙ ඕනෑෙ ගනුමෙනුවක් (මුෙල් අත්තිකාරේ හ ර) සඳහා රු. 500/-ක ස කසුේ 

http://www.findmyfare.com/


ගාස්තුව සෙග කාඩ්පත්හිමියා හට ොස තිස් හයක් (36) ෙක්වා වූ වාරික මගවීමේ කාල සීොවක් සෙහා ඉල්ලුේ 
කල හ ක. 
 

14. මෙෙ දීෙනාව මුෙල් අත්තිකාරේ සඳහා වලංගු මනොමේ.  
 

15. මපොලී රහිත ‘ඕනෑෙ ත නකින් ගන්න, ොසික වාරික වලින් මගවන්න’ ප්රසව්ධනනය යටමත් ගනුමෙනුව වාරික 
මගවීේ මවත හරවා ග නීෙ සඳහා සුදුසුකේ ල බීෙට එක් ගනුමෙනුවක වටිනාකෙ අවෙ වශමයන් රු. 

25,000/-ක් මහෝ ිතමේය ය ගනුමෙනු සඳහා මවනත් ඕනෑෙ ිතමේය ය මුෙල් ඒකකයකින් ඊට සොන අගයක් ිතය 
යුතුය. 
 

16. මපොලී රහිත ‘ඕනෑෙ ත නකින් ගන්න, ොසික වාරික වලින් මගවන්න’ සඳහා ඉල්ලුේ කරනු ලබන 
කාඩ්පත්හිමියා ිතසින් ඔහු/ඇය වාරික මගවීේ මවත හරවා ග නීෙට අෙහස් කරනු ලබන ගනුමෙනුව, 011 

7640640 යන දුරකථන අංකය හරහා බ ංකු ඇෙතුේ ෙනගස්ථානය මවත ෙ නුේදිය යුතුය. 
 

17. අමේක්ෂිත ගනුමෙනුව(ගනුමෙනු) අොළ ප්රසව්ධනන කාලසීොව තුල සිදු කල යුතු අතර ගනුමෙනුව සිදුකල දිනම  

සිට දින 14ක් ඇතුලත බ ංකුව මවත ෙ නුේ දිය යුතුය. ඉල්ලුේ කිරීේ ාාරගනු ලබන අවසාන දිනය 2020 
මපබරවාරි 14 මේ.  
 

18. මපොලී රහිත ‘ඕනෑෙ ත නකින් ගන්න, ොසික වාරික වලින් මගවන්න’ ප්රසව්ධනනය සඳහා වන මකොන්මේසි හා 
නියෙයන්ට අනුකූල මනොවන ආකාරයට කාඩ්පත්හිමියා ිතසින් සිදු කරනු ලබන වාරික මගවීේ මවත හරවා 
ග නීෙට අොළ ඉල්ලුේ කිරීේ සිය තනි අභිෙතය පරිදි බ ංකුව ිතසින් ප්රසතික්මපේප කරනු ඇත.   
 

19. ෙ නට පවතින ණය සීොව තුල ගනුමෙනුමවහි මුළු වටිනාකෙ අවහිර වනු අතර අොළ වාරික ොසිකව ගිණුේ 
ප්රසකාශනය මවත ඇතුලත් වනු ඇත. එක් එක් වාරිකය මගවීෙත් සෙග අවහිර කරනු ල බූ මුෙල භෙමයන් අු 
වනු ඇත.  
 

20. කාඩ්පත්හිමියාමේ මභඩිට් කාඩ්පත කුෙන ආකාරම  මහෝ ඕනෑෙ මහේතුවක් ෙත අවලංගු කර ඇත්නේ, අලුත් 
කර මනොෙ තිනේ මහෝ අත්හිටුවා ඇත්නේ මහෝ ‘ඕනෑෙ ත නකින් ගන්න, ොසික වාරික වලින් මගවන්න’ 
යටමත් ඇති හිඟ මුෙල් මනොමගවීෙ ඇතුළු මෙහි සඳහන් මකොන්මේසි හා නියෙයන් මහෝ කාඩ්පත්හිමියන් සඳහා 
වන ගිිතසුෙ සහ එහි සඳහන් මකොන්මේසි හා නියෙයන් උල්ලංඝනය කිරීෙකදී සියලුෙ හිඟ වාරික මුෙල් (ගිණුේ 
ප්රසකාශනමයහි සඳහන් වී මනොෙ ති වාරිකයන්ෙ ඇතුළුව) වහාෙ සේපු්ධණ වශමයන් බ ංකුව මවත පියිතය 
යුතුය.     
 

21. සිය තනි අභිෙතය පරිදි මපොලී රහිත ‘ඕනෑෙ ත නකින් ගන්න, ොසික වාරික වලින් මගවන්න’ ප්රසව්ධනන 
දීෙනාව ඉවත් කර ග නීමේ මහෝ මපොලී රහිත ‘ඕනෑෙ ත නකින් ගන්න, ොසික වාරික වලින් මගවන්න’ 
ප්රසව්ධනනයට අොල මකොන්මේසි හා නියෙයන් මවනස ්කිරීමේ අයිතිය සීොසහිත කාගිල්ස් බ ංකුව සතු මේ.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 


