
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ப ொதுவொக எழுகின்ற 

வினொக்கள் 
 



 
 
 
 
 

1. கொர்கில்ஸ் வங்கி “ப ொப ல் வங்கிச்சேபவ” வேதி எனப் டுவது யொது? 

 

கார்கில்ஸ் வங்கி ம ாபைல் வங்கிச்சேபவகள் (“ம ாபைல் வங்கிச்சேபவ” ம ாபைல் 

வபையப ப்ைினூடாக வழக்க ான வங்கிச்சேபவகபை வழங்குவதாகும்.  

 

நீங்கள் தற்சைாது ம ாபைல் App மூை ாக ஒட்டும ாத்த அம்ேங்கபையும் மகாண்ட கார்கில்ஸ் 

வங்கி டிஜிட்டல் வங்கிச்சேபவ அனுைவத்பத மைற்றுக்மகாள்ை முடியும். 

 

கார்கில்ஸ் வங்கி “டிஜிட்டல் வங்கிச்சேபவ” தனிமயாரு ையனர் அபடயாைம்  ற்றும் 

கடவுச்மோல்லுடன் வங்கியின் அபனத்து இபைய ஊடகங்கபையும் (இபைய 

வங்கிச்சேபவ, ம ாபைல் வங்கிச்சேபவ – ம ாபைல் ையன்ைாடு  ற்றும் USSD வங்கிச்சேபவ) 

மைற்றுக்மகாள்ளும் மேௌகரியத்பத உங்களுக்குத் தருகின்றது. இந்த தனித்தவ ான 

அம்ே ானது இைங்பகயின் வங்கிச்சேபவ மதாழிற்துபறயில் “Omni-Channel” 

எண்ைக்கருவுடன்  ிகவும் எதிர்ைார்க்கப்ைட்ட மேௌகரியத்பத வங்கி வாடிக்பகயாைர்களுக்கு 

வழங்குகின்றது. 

 
 

2. கொர்கில்ஸ் வங்கி “ப ொப ல் வங்கிச்சேபவ” வேதிக்கு எவர்  திவு பேய்ய முடியும்? 

 

கார்கில்ஸ் வங்கியில் மதாழிற்ைாட்டிலுள்ை சே ிப்பு அல்ைது தனிப்ைட்ட நபடமுபறக் 

கைக்குகபைப் சைணுகின்ற,  ற்றும் எம்முடன்  ின்னஞ்ேல்/ம ாபைல் மதாபைசைேி 
இைக்கத்பதப் ைதிவு மேய்துள்ை எந்தமவாரு வாடிக்பகயாைரும் இதற்கான ைதிவிபன 

ச ற்மகாள்ை முடியும்.  

 
 

3. கொர்கில்ஸ் வங்கி “ப ொப ல் வங்கிச்சேபவ” வேதிக்கு எவ்வொறு  திவிபன 

ச ற்பகொள்வது? 

 

நீங்கள் ஏற்கனசவ எ து இபைய வங்கிச்சேபவயுடன் ைதிவு மேய்திருந்தால் அசத ையனர் 

அபடயாைச் மோல்  ற்றும் கடவுச்மோல்பை ம ாபைல் வங்கிச் சேபவக்கு உைசயாகிக்க 

முடியும். 

 

கார்கில்ஸ் வங்கி இபைய வங்கிச்சேபவ/ம ாபைல் வங்கிச்சேபவக்கு நீங்கள் இன்னமும் 

ைதிவு மேய்யவில்பையா?? 

 

உங்களுபடய சகாரிக்பக வங்கியால் மதாழிற்ைடுத்தப்ைட்ட ைின்னர், கீசழ 

குறிப்ைிடப்ைட்டவாறு “ம ாபைல் வங்கிச்சேபவ” ையனர் அபடயாைச் மோல்  ற்றும் 

கடவுச்மோல் ஆகியவற்பற நீங்கள் மைற்றுக் மகாள்வரீ்கள்.  

ப ொதுவொக எழுகின்ற வினொக்கள் -  திவு பேய்தல் / பதொழிற் டுத்தல் 

 



 

ையனர் அபடயாைச் மோல் - வங்கியுடன் நீங்கள் ைதிவு மேய்து மகாண்டுள்ை உங்களுபடய 

 ின்னஞ்ேல் முகவரிக்கு அனுப்ைி பவக்கப்ைடும். 

தற்காைிக ஒரு முபற உைசயாகத்திற்கான கடவுச்மோல் - வங்கியுடன் நீங்கள் ைதிவு மேய்துள்ை 

ம ாபைல் இைக்கத்திற்கு அனுப்ைி பவக்கப்ைடும். 

 

ஒரு முபற உைசயாகத்திற்கான கடவுச்மோல் 48  ைித்தியாைங்களுக்கு 

மேல்லுைடியாவதுடன், வங்கியால் வபையறுக்கப்ைட்டுள்ை கடவுச்மோல் மகாள்பககளுக்கு 

அப வாக நீங்கள் உடனடியாக ஒரு முபற உைசயாகத்திற்கான கடவுச்மோல்லுக்குப் ைதிைாக 

புதிய கடவுச்மோல்பை  ாற்றிக் மகாள்ளுதல் சவண்டும். 

 

4. கணக்குகபை பதொழிற் டுத்துவதற்கு எந்த வபகயொன ப ொப ல் ேொதனங்கபை 

உ சயொகிக்க முடியும்? 

 

கார்கில்ஸ் வங்கி டிஜிட்டல் வங்கிச்சேபவயானது Android  ற்றும் iOS மதாழிற்ைாடுகளுடனான 

ம ாபைல் மதாபைசைேி ோதனங்களுக்கு இபேவாக்கம் மகாண்டது. 

Android – Ice cream sandwich வடிவத்திற்கு ச ல் (4.0  ற்றும் அதற்கு ச ற்ைட்ட வடிவங்கள்) 

IOS – 7.0  ற்றும் அதற்கு ச ற்ைட்ட வடிவங்கள் 

 
 

5. கொர்கில்ஸ் வங்கி ப ொப ல் App இபன எங்கிருந்து  திப் ிறக்கம் பேய்து பகொள்ை 

முடியும்? 

 

Android ோதனங்கள் - Play Store 

Apple ோதனங்கள் - ITunes App Store 

 
 

6.  திவுக்கட்டணம் ஏசதனும் அறவிடப் டு ொ? 

இல்பை. கொர்கில்ஸ் வங்கி ப ொப ல் வங்கிச்சேபவக்கு எவ்வித ொன 

 திவுக்கட்டணங்களும் கிபடயொது. 

 

 
 
 
 
 

7. இச்சேபவக்கு பகொடுக்கல்வொங்கல் கட்டணம் எவற்பறயும் பேலுத்த சவண்டு ொ? 

பகொடுக்கல்வொங்கல் நடவடிக்பகயின் தன்ப பயப் ப ொறுத்து பகொடுக்கல்வொங்கல் 

கட்டணங்களும்  ொறு டைொம். 

 

01/11/2017 திகதியில் உள்ைவாறு அறவிடப்ைடும் கட்டைங்கள் வரு ாறு: 

மகாடுக்கல்வாங்கைின் தன்ப  மகாடுக்கல்வாங்கல் கட்டைம் (ரூைா) 

மைாதுவாக எழுகின்ற வினாக்கள் - மகாடுக்கல்வாங்கல் நடவடிக்பககள் மதாடர்புைட்டபவ 
 



Cargills Cash ைைம் 

 ீைப்மைறுதல்/மகாள்வனவு/ைைம் அனுப்புதல் 

இைவேம் 

ைைப் ைரி ாற்றங்கள்  

உங்களுக்குச் மோந்த ான கார்கில்ஸ் வங்கிக் 

கைக்கு 

இைவேம் 

ஏபனய கார்கில்ஸ் வங்கிக் கைக்கு இைவேம் 

“CEFT” இபன உைசயாகித்து ஏபனய வங்கிக் 

கைக்கு 

50/- 

“SLIPS” இபன உைசயாகித்து ஏபனய வங்கிக் 

கைக்கு 

25/- 

ைாவபனக் கட்டைப் ைட்டியல் 

மகாடுப்ைனவுகள் 

இைவேம் 

காசோபைப் புத்தகத்திற்கான விண்ைப்ைம் 

(வழப யான கட்டைத்தின் அடிப்ைபடயில் 

காசோபைப் புத்தக விநிசயாகத்திற்கான 

கட்டைம் அறவிடப்ைடும்) 

இைவேம் 

நிபையான கட்டபை சகாரிக்பக இைவேம் 

இைத்திைனியல் கூற்றுக்கள்/எஸ்எம்எஸ் 

உடனடி மேய்திகள் சகாரிக்பக 

இைவேம் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. எனது ம ாபைல் App இபன உைசயாகித்து எந்த வபகயான ைைப் ைரி ாற்றங்கபை 

ச ற்மகாள்ை முடியும்? 

 

நீங்கள் ைின்வருவனவற்றிற்கு ைைத்பத ைரி ாற்றம் மேய்ய முடியும் 

1. உங்களுபடய மோந்த கார்கில்ஸ் வங்கிக் கைக்கு 

2. ஏபனய கார்கில்ஸ் வங்கிக் கைக்கு 

3. “CEFT” இபன உைசயாகித்து ஏபனய வங்கிக் கைக்கு 

 

“CEFT” இபன உைசயாகித்து ஏபனய வங்கிக் கைக்குகளுக்கு ைைத்பத  ாற்றம் மேய்யும் 

சைாது நீங்கள் ைைத்பத உடனடியாகசவ  ாற்றம் மேய்ய முடியும். இக்மகாடுக்கல்வாங்கல் 



நடவடிக்பக 30 மேக்கன்களுக்குள் பூர்த்தியாவதுடன், எவ்வித ான துண்டிப்பு சநைங்களும் 

இன்றி வருடத்தில் 365 நாட்களும், 7 நாட்களும், 24  ைி சநைமும் இவ்வேதி 
கிபடக்கப்மைறுகின்றது. 

 

01/10/2017 இல் உள்ைவாறு CEFT உறுப்பு வங்கிகள்/நிதி நிறுவனங்கள்: தயவு மேய்து 

http://lankaclear.com/product_service/34-cefts இபனப் ைார்க்கவும். 

 

உடனடியாக, எதிர்காைத்தில்  ற்றும் மதாடர்ச்ேியான ைரி ாற்றம் என கிபடக்கப்மைறுகின்ற 

மூன்று மதரிவுகைின் கீழ் நாடைாவியரீதியில் உள்ை எந்தமவாரு CEFT உறுப்பு வங்கிகள்/நிதி 
நிறுவனங்கைி;ல் சைைப்ைடுகின்ற எந்தமவாரு வங்கிக் கைக்கிற்கும் உங்கைது 

கைக்கிைிருந்து மநாடிப் மைாழுதிலும், திட்ட ிடப்ைட்டுள்ை அட்டவபைப் ைிைகாைமும் நீங்கள் 

ைைத்பத  ாற்றம் மேய்ய முடியும். 

 

4. “SLIPS” இபன உைசயாகிக்கும் ஏபனய வங்கிக் கைக்கு 

 
 

9. ைைப் ைரி ாற்றங்களுக்கு மகாடுக்கல்வாங்கல் வபையபற எல்பைகள் ஏசதனும் 

உள்ைனவா? 

மகாடுக்கல்வாங்கல் 

வபக 

குபறந்தைட்ே 

மகாடுப்ைனவுத் 

மதாபக (ரூைா) 

அதிகைட்ே 

மகாடுப்ைனவுத் 

மதாபக (ரூைா) 

நாைாந்த 

மகாடுப்ைனவுத்மதாபக 

எல்பை (ரூைா) 

மோந்த கைக்கு 100.00 வபையபற 

கிபடயாது 

வபையபற கிபடயாது 

ஏபனய கார்கில்ஸ் 

வங்கிக் கைக்கு 

100.00 500,000.00 1,000,000.00 

“CEFT” இபன 

ையன்ைடுத்தி ஏபனய 

வங்கிக் கைக்கு 

100.00 500,000.00 1,000,000.00 

“SLIPS” இபன 

ையன்ைடுத்தி ஏபனய 

வங்கிக் கைக்கு 

100.00 500,000.00 1,000,000.00 

 

குறிப்பு: வாடிக்பகயாைர்கள் தினேரி ம ாத்த ாக 1,000,000.00 ரூைா வபை மூன்றாம் தைப்பு ைைப் 

ைரி ாற்றங்கபை (ஏபனய கார்கில்ஸ் வங்கிக் கைக்கிற்கு) அல்ைது ஏபனய வங்கிகைின் 

கைக்கிற்கு (CEFT / SLIPS) அனுப்ை முடியும். 

 
 

10. கொர்கில்ஸ் வங்கி ப ொப ல் App மூை ொக  ொவபனக் கட்டணப்  ட்டியல் 

பகொடுப் னவுகபை எவ்வொறு ச ற்பகொள்வது? 

http://lankaclear.com/product_service/34-cefts


 

கார்கில்ஸ் வங்கி ம ாபைல் வங்கிச்சேபவ மூை ாக உங்களுபடய கார்கில்ஸ் வங்கிக் 

கைக்கிைிருந்து ைாவபனக் கட்டைப் ைட்டியல் மகாடுப்ைனவுகபை ச ற்மகாள்வது 

 ிகவும் சுைை ானது. கீசழ தைப்ைட்டுள்ை எந்தமவாரு மதரிபவயும் நீங்கள் 

ச ற்மகாள்ைைாம். 

 

1. “ஒரு தடபவ” ைதிவு இன்றி 
 

4 இைகுவான ைடிமுபறகைின் மூை ாக மேலுத்துங்கள்: 

1. கார்கில்ஸ் வங்கி ம ாபைல் வங்கிச்சேபவயினுள் உள்நுபழயவும் -> கட்டைப் 

ைட்டியல் மகாடுப்ைனபவ மதரிவு மேய்யவும் -> ஒரு தடபவ மகாடுப்ைனவு 

2. சேபவ வழங்குனபை மதரிவு மேய்யவும். 

3. கைக்கு விைைங்கள்/மதாபகபய ைதிவு மேய்து ச ற்மதாடைவும். 

4. ஒரு தடபவ உைசயாகிக்கும் கடவுச்மோல்பை ையன்ைடுத்தி மகாடுப்ைனபவ 

அங்கீகரிக்கவும். 

 

1. ைதிவு மேய்து மகாடுப்ைனபவ ச ற்மகாள்ளுதல் 

 

“ைைம் மைறுனர் ைதிவின்” மூை ாக உங்களுபடய அபனத்து மகாடுப்ைனவு 

வசூைிப்ைாைர்கபையும் ைதிவு மேய்து மகாள்ைவும். 

 

1. கார்கில்ஸ் வங்கி ம ாபைல் வங்கிச்சேபவயினுள் உள்நுபழந்து -> கட்டைப் ைட்டியல் 

மகாடுப்ைனவின் கீழ் “ைைம் மைறுனர்” ைகுதிக்கு மேல்ைவும். 

2. உங்கைது மகாடுப்ைனவு வசூைிப்ைாைர்கபை ைதிவு மேய்யவும். 

3. அதன் ைின்னர் “ைதிவு மேய்யப்ைட்ட கட்டைப் ைட்டியல் மகாடுப்ைனவு” ைகுதிக்கு மேன்று 

“கட்டைப் ைட்டியல் மகாடுப்ைனவின்” மையபைத் மதரிவு மேய்யவும். 

4. ஒரு தடபவ உைசயாகிக்கும் கடவுச்மோல்பை ையன்ைடுத்தி மகாடுப்ைனபவ 

அங்கீகரிக்கவும். 

 

சேபவ வழங்குனர்கபை மதரிவு மேய்வதற்கு தயவு மேய்து 

https://www.cargillsbank.com/products/utility-payments/ ைகுதிக்கு மேல்ைவும்.  

 
 

11. கொசேொபைப் புத்தகத்திற்கு முன்பவக்கப் ட்டுள்ை சகொரிக்பகபய 

நபடமுபறப் டுத்த எவ்வைவு நொட்கள் பேல்லும்? 

 

மு.ை 8.00 – ைி.ை 3.00  ைி வபையான வங்கியின் ைைி சநைத்தினுள் காசோபைப் புத்தகத்திற்கான 

சகாரிக்பகபய நீங்கள் முன்பவத்திருப்ைின், உங்களுபடய காசோபைப் புத்தக்கத்திற்கான 

சகாரிக்பக நபடமுபறப்ைடுத்தப்ைட்டு, அடுத்த வங்கிச்சேபவ தினத்திற்குள் உங்களுக்கு 

விநிசயாகம் மேய்யப்ைடும். காசோபைப் புத்தக்கத்திற்கான சகாரிக்பகபய நீங்கள் ைி.ை 3.00 



 ைிக்கு ைின்னர் முன்பவத்தால் உங்களுபடய சகாரிக்பக இரு ைைி நாட்களுக்குள் 

நபடமுபறப்ைடுத்தப்ைடும்.  

 
 

12. “Cash Backed கடன்” என் து என்ன? 

 

நீங்கள் தற்சைாது உங்களுபடய ம ாபைல் App மூை ாக உங்களுபடய பவப்புத்மதாபகயில் 

அதிகைட்ே ாக 90% இபன உங்களுபடய நிபையான பவப்ைிற்கு எதிைான ஒரு விபைவுக் 

கடனாகப் மைற்றுக்மகாள்ை முடியும். 60  ாதங்கள் (5 ஆண்டுகள்) வபையான  ீள்மகாடுப்ைனவுக் 

காைத்பதயும் நீங்கள் அனுைவிக்க முடியும். இது தற்சைாது  ிகவும் இைகுவானது. 

 

உங்களுபடய சகாரிக்பகபய “Cash Backed கடன்” மதரிவின் மூை ாக முன்பவயுங்கள். மு.ை 

8.00 – ைி.ை 4.30  ைி வபை வங்கியின் ைைி சநைத்தினுள் ே ர்ப்ைிக்கப்ைடும் சகாரிக்பககள் 30 

நி ிடங்கைினுள் நபடமுபறப்ைடுத்தப்ைடும். வங்கி விடுமுபற தினங்கள் உட்ைட வங்கி ைைி 
சநைத்திற்குப் ைின்னர் ே ர்ப்ைிக்கப்ைடும் சகாரிக்பககள் அடுத்த ைைி தினத்தில் 

நபடமுபறப்ைடுத்தப்ைடும்.  

 

13. பகொடுக்கல்வொங்கல் நடவடிக்பககள் ப ொப ல் வங்கிச்சேபவ சேபவகைினொல் 

பவற்றிகர ொக ஏற்றுக்பகொள்ைப் ட்டுள்ைபத எவ்வொறு உறுதிப் டுத்திக் பகொள்ை 

முடியும்? 

 

இபையத்தின் மூை ான ஒவ்மவாரு நிதியியல் மகாடுக்கல்வாங்கல் நடவடிக்பகயும் பூர்த்தி 
மேய்யப்ைட்ட ைின்னர் அத்தபகய மகாடுக்கல்வாங்கல் நடவடிக்பக பூர்த்தியபடந்துள்ைபத 

உறுதிப்ைடுத்தும் வபகயில் வங்கி மேய்திமயான்பற உங்களுக்கு விநிசயாகிக்கும். 

மகாடுக்கல்வாங்கல் நபடமுபறயின் சைாது துைதிர்ஷ்டவே ாக உங்களுபடய ம ாபைல் 

ோதனம் மேயைிழந்து சைானால் அல்ைது இபையத்துடனான இபைப்பு துண்டிக்கப்ைட்டால் 

உங்களுபடய கைக்கு  ீதி அல்ைது மகாடுக்கல்வாங்கல் விைைங்கைின் ைதிவுகபை உங்கைால் 

இன்னமும் ேரிைார்த்துக் மகாள்ை முடியும். ச ைதிக உதவிகளுக்கு + 94 11 7 640 640 என்ற எ து 

அபழப்பு ப யத்பத இைகுவாக அபழக்க முடியும்.  

 
 

மைாதுவாக எழுகின்ற வினாக்கள் - ையனர் அபடயாைச் மோற்கள்  ற்றும் கடவுச்மோற்கள் 
 
 

12. ஒரு முபற உ சயொகத்திற்கொன கடவுச்பேொல் என் து என்ன? 

 

ஒரு முபற உள்நுபழவதற்கு அல்ைது மகாடுக்கல்வாங்கல் நடவடிக்பகக்கு  ட்டும் 

மேல்லுைடியாகும் கடவுச்மோல்சை ஒரு முபற உைசயாகத்திற்கான கடவுச்மோல் 

எனப்ைடுகின்றது. 

 

ைதிவிபன ச ற்மகாள்ளும் ே யத்தில் தற்காைிக ாக உள்நுபழயும் கடவுச்மோல்ைாக, ஒரு 

முபற உைசயாகத்திற்கான கடவுச்மோல்பை ைதிவு மேய்யப்ைட்ட ம ாபைல் இைக்கத்திற்கு 



வங்கி அனுப்ைி பவக்கும். ஒரு முபற உைசயாகத்திற்கான கடவுச்மோல் 48 

 ைித்தியாைங்களுக்கு  ட்டுச  மேல்லுைடியாகும். வங்கியால் வபையறுக்கப்ைட்டுள்ை 

கடவுச்மோல் மகாள்பககளுக்கு அப வாக வாடிக்பகயாைர் ஒரு முபற உைசயாகத்திற்கான 

கடவுச்மோல்லுக்குப் ைதிைாக புதிய கடவுச்மோல் ஒன்பற  ாற்றிக் மகாள்ை சவண்டும்.  

 
. 

13. ஒரு தடபவ உ சயொகத்திற்கொன கடவுச்பேொல் பதொபைந்து ச ொனொல் அல்ைது 

வழங்கப் ட்ட ஒரு முபற உ சயொகத்திற்கொன கடவுச்பேொல் கொைொவதியொகிவிட்டொல் 

என்ன பேய்வது? 

 

+94 7 640 640 என்ற 24  ைி சநை மதாடர்பு இைக்கத்தின் மூை ாக வங்கிபயத் மதாடர்பு 

மகாள்ைவும். புதிதாக ஒரு முபற உைசயாகத்திற்கான கடவுச்மோல் ஒன்று நீங்கள் ைதிவு 

மேய்து மகாண்டுள்ை ம ாபைல் இைக்கத்திற்கு அனுப்ைி பவக்கப்ைடும்.   

 

14. உள்நுபழவதற்கான எனது கடவுச்மோல்பை  றந்துசைானால் என்ன மேய்வது? 

 

 ீண்டும் உள்நுபழவதற்கு எம் ிட ிருந்து புதிய கடவுச்மோல்பை மைற்றுக்மகாள்ை 

சவண்டும். 

 

கடவுச்மோல்  றந்துவிட்டது? என்ைபத கிைிக் மேய்ய முடியும். உங்களுபடய 

கடவுச்மோல்பை  ாற்றுவதற்கான உள்நுபழயும் ைக்கத்தில் இந்த இபைப்பு உள்ைது. நீங்கள் 

உங்களுபடய கைக்கு விைைங்கபை ைதிவு மேய்து, இத்மதரிவின் மூை ாக கடவுச்மோல்பை 

 ீைப த்துக் மகாள்வதற்கு ைாதுகாப்பு மதாடர்ைான வினாக்களுக்கு விபடயைித்தல் 

சவண்டும். 

 

புதிய ஒரு முபற உைசயாகத்திற்கான கடவுச்மோல்பைக் சகாருவதற்கு + 94 11 7 640 640 என்ற 24 

 ைி சநை மதாடர்பு இைக்கத்தின் மூை ாக நீங்கள் வங்கிபயத் மதாடர்பு மகாள்ை முடியும்.  

 
 

15. உள்நுபழவதற்கொன  யனர் அபடயொைச் பேொல்பை  றந்து ச ொனொல் என்ன 

பேய்வது? 

 

+94 7 640 640 என்ற 24  ைி சநை மதாடர்பு இைக்கத்தின் மூை ாக வங்கிபயத் மதாடர்பு 

மகாள்ைவும். வங்கியில் நீங்கள் ைதிவு மேய்துள்ை உங்கைது விைைங்கள் மவற்றிகை ாக 

ேரிைார்க்கப்ைட்டு உறுதிப்ைடுத்தப்ைட்ட ைின்னர் நீங்கள் ைதிவு மேய்துள்ை  ின்னஞ்ேல் 

முகவரிக்கு உங்களுபடய ையனர் அபடயாைச் மோல் அனுப்ைி பவக்கப்ைடும்.  

 
 

16. “கடவுச்பேொல் கொைொவதியொகி விட்டது” என்ற தவறு பேய்தியின் அர்த்தம் என்ன? 

 



ைாதுகாப்பு காைைங்கபை முன்னிட்டு உங்களுபடய உள்நுபழயும் கடவுச்மோல் 360 

தினங்கைின் ைின்னர் காைாவதியாகும். தற்சைாது நீங்கள் உைசயாகிக்கின்ற 

கடவுச்மோல்லுக்குப் ைதிைாக புதிய கடவுச்மோல்பை நீங்கள்  ாற்றிக்மகாள்ை சவண்டும்.    

 
 

17. “உங்களுபடய  யனர் அபடயொைச் பேொல் தற்கொைிக ொக முடக்கப் ட்டுள்ைது” என்ற 

தவறு பேய்தியின் அர்த்தம் என்ன? 

 

மதாடர்ச்ேியாக 5 தடபவகள் நீங்கள் தவறான உள்நுபழவு கடவுச்மோல்பை ைதிவு மேய்தால், 
உங்களுபடய ம ாபைல் வங்கிச்சேபவ தற்காைிக ாக இபடநிறுத்தப்ைடும். எழுத்து மூைம் 

பகமயாப்ைத்துடனான சகாரிக்பகயின் ைின்னசை அது  ீைப க்கப்ைடும். 

 

உங்களுபடய எழுத்து மூை ான சகாரிக்பகபய நீங்கள் +94 11 7 640 615 என்ற இைக்கத்திற்கு 

மதாபைநகல் மூை ாக அனுப்ைி பவக்க முடியும் அல்ைது அதபன ஒரு இபைப்ைாக 

onlinebanking@cargillsbank.com என்ற  ின்னஞ்ேல் முகவரிக்கு அனுப்ைி பவக்க முடியும் அல்ைது 

உங்களுபடய சகாரிக்பகபய (மூைப்ைிைதிபய) அருகாப யிலுள்ை கிபையில் பகயைித்தல் 

சவண்டும்.   

 
 
 
 
 

18. கொர்கில்ஸ் வங்கியில் ச ணப் டும் கூட்டுக் கணக்கிபன எனது ப ொப ல் 

வங்கிச்சேபவயுடன் இபணத்துக்பகொள்ை முடியு ொ? 

 

ஆம், கைக்கிபன மதாழிற்ைடுத்தும் அறிவுறுத்தல் இட ைிக்கும் ைட்ேத்தில் முடியும்.  

 
 

19. நொன் பவைிநொட்டிலுள்ை ச ொது ப ொப ல் வங்கிச்சேபவபய அபடயப்ப ற 

முடியு ொ? 

 

நீங்கள் மவைிநாட்டிற்குப் ைிையாைம் மேய்யினும் ம ாபைல் வங்கிச்சேபவ வேதிபய 

ையன்ைடுத்த முடியும். இபடயூறின்றிய சேபவபய உறுதிப்ைடுத்துவதற்கு உங்களுபடய 

சேபவ வழங்குனைால் வழங்கப்ைடும் ேர்வசதே சைா ிங் வேதிக்கு நீங்கள் இபைந்துள்ைபத 

உறுதிப்ைடுத்திக் மகாள்ைல் சவண்டும். எனினும், அத்தபகய ேந்தர்ப்ைங்கைில் சைா ிங் தைவுக் 

கட்டைங்கள் விதிக்கப்ைடைாம் என்ைபத தயவுமேய்து கவனத்தில் மகாள்ளுங்கள்.   

 
 

20. எனது ப ொப ல் ேொதனம் பதொபைந்து ச ொனொல் என்ன பேய்வது? 

 

உங்களுபடய ம ாபைல் App கடவுச்மோல் முபறயில் ைாதுகாக்கப்ைட்டுள்ைதால், 
உங்களுபடய கடவுச்மோல் இல்ைா ல் எவரும் உங்களுபடய ம ாபைல் App இனுள் 

மைாதுவாக எழுகின்ற வினாக்கள் - மைாதுவானபவ 



உள்நுபழய முடியாது. எனினும் ஒரு முன்மனச்ேரிக்பக நடவடிக்பகயாக +94 7 640 640 என்ற 

இைக்கத்தின் மூை ாக வங்கியின் அபழப்பு ப யத்பத உடனடியாக மதாடர்பு மகாள்ைவும். 

 

அபழப்பு ப ய முகவர் உங்கைது விைைங்கபை ேரிைார்த்து உறுதிப்ைடுத்திக் மகாண்ட ைின்னர் 

உங்கைது கைக்கிபன முடக்குவார்.  

உங்களுபடய ம ாபைல் சேபவ வழங்குனரிடம் அபனத்து ஏற்ைாடுகபையும் பூர்த்தி மேய்து 

 ீண்டும் மதாபைசைேி ோதனத்பத நீங்கள் மைற்ற ைின்னர் நீங்கள் கடவுச்மோல்பை  ீைவும் 

அப த்துக்மகாள்ை முடியும்.     

 
 

21. கொர்கில்ஸ் வங்கி ப ொப ல் வங்கிச்சேபவ எந்தைவிற்கு  ொதுகொப் ொனது? 

 

 உங்களுபடய கைக்கு விைைம்  ற்றும் உங்களுபடய அபனத்து மகாடுக்கல்வாங்கல் 

நடவடிக்பககைின் ைாதுகாப்பை உறுதி மேய்வதற்கு கார்கில்ஸ் வங்கி ம ாபைல் 

வங்கிச்சேபவயில் ைல்சவறு ைாதுகாப்பு அம்ேங்கள் கட்டப ப்புச் மேய்யப்ைட்டுள்ைன. 

 ைாதுகாப்ைான உள்நுபழவு – தனித்துவ ான உங்கைது ையனர் அபடயாைச் மோல் 

 ற்றும் கடவுச்மோல் இல்ைா ல் சவறு எவைாலும் உங்கைது கைக்கு விைைங்கபை 

அபடயப்மைற முடியாது. 

 அபனத்து மகாடுக்கல்வாங்கல் நடவடிக்பககளுக்கும் ஒரு முபற 

உைசயாகத்திற்கான கடவுச்மோல் - ஒவ்மவாரு மகாடுக்கல்வாங்கல் நடவடிக்பகக்கும் 

அந்த நடவடிக்பக உங்கைால் முன்மனடுக்கப்ைட்டது தானா என்ைபத உறுதிப்ைடுத்திக் 

மகாள்வதற்கு கார்கில்ஸ் வங்கியில் நீங்கள் ைதிவு மேய்துள்ை ம ாபைல் 

இைக்கத்திற்கு ஒரு முபற உைசயாகத்திற்கான கடவுச்மோல்பை உைசயாகித்து இந்த 

மகாடுக்கல்வாங்கல் நடவடிக்பகபை நீங்கள் உறுதிப்ைடுத்தல் சவண்டும். 

 ஒன்றும் மேய்யாத இபைப்பு தன்னியக்க முபறயில் துண்டிக்கப்ைடுதல்: ைாதுகாப்பு 

காைைங்கபை முன்னிட்டு, ஒசை முகத்திபையில் நீங்கள் நீண்ட சநைத்திற்கு எதுவுச  

மேய்யா ல் காத்திருந்தால், ம ாபைல் வங்கிச்சேபவகள் தானாகசவ துண்டிப்புச் 

மேய்யப்ைடும். இவ்வாறு இடம்மைறும் சைாது, இச்சேபவபய மதாடர்ந்தும் 

உைசயாகிப்ைதற்கு 8 நி ிடங்கைின் ைின்னர் நீங்கள்  ீைவும் உங்களுபடய ையனர் 

மையர்  ற்றும் கடவுச்மோல்பை ைதிவு மேய்து உள்நுபழதல் சவண்டும்.  

 

22. கொர்கில்ஸ் வங்கி ப ொப ல் வங்கிச்சேபவகபை உ சயொகிக்கும் ச ொது நொன் கவனம் 

பேலுத்த சவண்டிய விடயங்கள் எபவ? 

 

- உங்கைது அந்தைங்கத்பதப் ைாதுகாப்ைதற்கு உங்களுபடய ையனர் அபடயாைச் மோல் 

அல்ைது கடவுச்மோல்பை சவறு எந்த தைப்ைினருக்கும் மதரியப்ைடுத்த சவண்டாம். 

- ைாதுகாப்பு காைைங்களுக்காக காைத்திற்கு காைம் உங்கைது கடவுச்மோல்பை  ாற்றிக் 

மகாள்ளு ாறு உங்களுக்கு ைரிந்துபை மேய்யப்ைட்டுள்ைது. 

- உங்களுபடய ம ாபைல் ோதனம் ைாவபனயில் இல்ைாத சைாது அதபன கவனிப்ைாைற்று 

விட்டு விட சவண்டாம். 



- உங்கைது மகாடுக்கல்வாங்கல் நடவடிக்பககள் பூர்த்தியபடந்த ைின்னர் தயவு மேய்து 

ம ாபைல் வங்கிச்சேபவ App இைிருந்து மவைிசயற  றந்து விட சவண்டாம். 

- நம்ைிக்பகயான  ற்றும் கடவுச்மோல் முபறயில் ைாதுகாப்ைான கம்ைியில்ைா 

வபையப ப்புக்கபை உைசயாகிக்கு ாறு நாம் ைரிந்துபைக்கின்சறாம். 

- ைாதுகாப்பு காைைங்களுக்காக நீங்கள் ஒசை முகத்திபையில் மதாடர்ந்தும் 5 நி ிடங்களுக்கு 

ச ல் எதுவுச  மேய்யாது காத்திருந்தால், உங்களுபடய ம ாபைல் வங்கிச்சேபவ இபைப்பு 

தானாகசவ துண்டிக்கப்ைடும். இவ்வாறு சநரும் சைாது இச்சேபவபய மதாடர்ந்தும் 

உைசயாகிப்ைதற்கு 8 நி ிடங்கைின் ைின்னர் நீங்கள்  ீைவும் உங்களுபடய ையனர் மையர்  ற்றும் 

கடவுச்மோல்பை ைதிவு மேய்து உள்நுபழதல் சவண்டும்.   

 
 

23. App பேயற் ொட்டு சநரத்தின் முடிவு தொனொகசவ பவைிச்பேல்ை வழிசகொலு ொ? 

 

குறிப்ைிட்ட காைத்திற்கு எவ்வித ான மேயற்ைாடுகளுக்கும் இதபன உைசயாகிக்காது விட்டால் 

கார்கில்ஸ் வங்கி ம ாபைல் App மேயற்ைாட்டு சநைம் தானாகசவ முடிவுறும். 

 

24. பகொடுக்கல்வொங்கல் நடவடிக்பகபயொன்பற முன்பனடுக்கும் ே யத்தில் 

பதொடர் ொடல்/வபையப ப்பு ே ிக்பை துண்டிக்கப் ட்டொல் என்ன சநரும்? 

 

உங்களுபடய ம ாபைல் ோதனத்தில் மகாடுக்கல்வாங்கல் நடவடிக்பகமயான்பற பூர்த்தி 
மேய்த ைின்னர், அந்த மகாடுக்கல்வாங்கல் நடவடிக்பக மவற்றிகை ாக இடம்மைற்றுள்ைபத 

உறுதிப்ைடுத்தும் வபகயில் எஸ்எம்எஸ் ஒன்பற நீங்கள் மைற்றுக்மகாள்வரீ்கள்.  

 

துண்டிக்கப்ைட்ட அபழப்பு அல்ைது ே ிக்பையின் இழப்பு காைை ாக மேய்திபய நீங்கள் 

மைற்றுக்மகாள்ைாது விட்டால், உங்களுபடய கைக்பக ேரிைார்த்து, 
நபடமுபறப்ைடுத்தப்ைடாத எந்தமவாரு மகாடுக்கல்வாங்கல் நடவடிக்பககபையும்  ீைவும் 

ே ர்ப்ைிக்கவும்.   

 
 

25. புதிய பதொபைச ேி ேொதனம் ஒன்பறப் ப ற்றுக்பகொள்ளும் ச ொது என்ன பேய்தல் 

சவண்டும்? 

 

நீங்கள் புதிய மதாபைசைேி ஒன்பறப் மைற்றுக்மகாண்டால், ஆனால் அசத ம ாபைல் சேபவ 

வழங்குனர்  ற்றும் அசத ம ாபைல் இைக்கத்பதசய மதாடர்ந்தும் ையன்ைடுத்தினால் 

எவ்வித ான  ாற்றங்களும் சதபவயில்பை. 

 

உங்களுபடய புதிய ஸ் ார்ட்சைானில் கார்கில்ஸ் வங்கி ம ாபைல் வங்கிச்சேபவ App இபன 

நீங்கள் ைதிவிறக்கம் மேய்து நீங்கள் தற்சைாது உைசயாகிக்கின்ற உங்கைது விைைங்களுடன் 

உள்நுபழய முடியும். 

 



நீங்கள் சவறு சேபவ வழங்குனர்கள்  ற்றும்/அல்ைது சவறு மதாபைசைேி இைக்கங்கபை 

 ாற்றிக் மகாண்டால் அந்த  ாற்றம் மதாடர்ைில் நீங்கள் வங்கிக்கு எழுத்து மூை ாக அறிவித்து 

உங்கைது விைைங்கபை புதுப்ைித்துக்மகாள்ை சவண்டும். 

 

உங்களுபடய ம ாபைல் இைக்கம் தவமறனில் உங்களுபடய ம ாபைல் வங்கிச்சேபவ 

மகாடுக்கல்வாங்கல் நடவடிக்பககளுக்கான ஒரு முபற உைசயாகத்திற்கான 

கடவுச்மோல்பை நீங்கள் மைற்றுக்மகாள்ை  ாட்டீர்கள்.      

 
 

26. குறிப் ிட்ட ஒரு பகொடுக்கல்வொங்கல் நடவடிக்பகபய எவ்வொறு சதடிக் கண்டறிவது? 

 

உங்களுபடய ம ாபைல் ோதனத்தில் முன்னர் ச ற்மகாண்ட மகாடுக்கல்வாங்கல் 

விைைங்கபை நீங்கள் கண்டறிந்துமகாள்ை முடியும்.  

 
 

27. கொர்கில்ஸ் வங்கி டிஜிட்டல் வங்கிச்சேபவ வேதிபய துண்டித்துக்பகொள்ை 

விரும் ினொல் என்ன பேய்தல் சவண்டும்? 

 

உங்களுபடய சேபவகபை துண்டித்துக் மகாள்வதற்கு நீங்கள் எழுத்து மூை ான 

அறிவுறுத்தபை வங்கிக்கு வழங்க சவண்டும்.  

 

இபைய வங்கிச்சேபவபய நீங்கள் மதாடர்ந்தும் முன்மனடுக்க விரும்ைினால்,  ிக இைகுவாக 

கார்கில்ஸ் வங்கி ம ாபைல் App இபன உங்கைது ம ாபைல் ோதனத்தில் இருந்து நீக்கிக் 

மகாள்ை முடியும்.  

 

குறிப்பு: கார்கில்ஸ் வங்கி ம ாபைல் வங்கிச்சேபவ ையன்ைாட்பட நீங்கள் நீக்கிக் மகாண்டுள்ை 

ைட்ேத்தில் கார்கில்ஸ் வங்கி இபைய வங்கிச்சேபவ நுபழமுகத்திலும் உங்கைால் 

உள்நுபழய முடியாது.  

 
 

 
 
 
 

28. Cargills Cash வேதி எனப் டுவது யொது? 

 

 இைங்பகயில் முதன்முபறயாக எந்தமவாரு கார்கில்ஸ் ஃபூட் ேிட்டி விற்ைபன 

ப யத்திலும் உங்களுபடய ம ாபைல் மதாபைசைேி உைசயாகித்து ைைத்பத பவப்புச் 

மேய்யசவா அல்ைது  ீைப்மைறசவா  ற்றும் மைாருட்கபை மகாள்வனவு மேய்யசவா 

உங்கைால் முடிகின்றது. 

 எந்த ம ாபைல் மதாபைசைேிக்கும் நீங்கள் உடனடியாக ைைத்பத அனுப்ை முடிவதுடன், 
எந்த கார்கில்ஸ் ஃபூட் ேிட்டி விற்ைபன ப யத்திலும் ைைத்பத  ீைப்மைறவும் முடியும். 

மைாதுவாக எழுகின்ற வினாக்கள் - Cargills Cash 
 



 எந்த கார்கில்ஸ் ஃபூட் ேிட்டி விற்ைபன ப யத்திலும் ைைத்பதப் மைற்றுக்மகாள்ளும் 

உத்தைவாதம். 

 எந்சநைமும், எங்கிருந்தும் ைாதுகாப்ைாகவும், உடனடியாகவும் உங்கைது வங்கிக் 

கைக்கிபன நீங்கள் மதாழிற்ைடுத்த முடியும். 

 நிங்கள் வடீ்டில் இருந்தாசைா அல்ைது மவைியில் மைாருட்கபை வாங்குவதற்குச் 

மேன்றாசைா உங்களுக்கு  ிகுந்த மேௌகரியம். 

 

29. Cargills Cash ப ொப ல் வங்கிச் சேபவ App இபன உ சயொகித்து நொன் 

முன்பனடுக்கக்கூடிய பகொடுக்கல்வொங்கல் நடவடிக்பககள் எபவபயன் பத விைக்க 

முடியு ொ? 

 

1. ைை பவப்புக்கள் - கார்கில்ஸ் ஃபூட் ேிட்டி விற்ைபன ப யத்தில் கிபடக்கப்மைறுகின்ற 

பவப்புச் ேிட்படபய இைகுவாக பூர்த்தி மேய்வதன் மூை ாக எந்த வங்கிக் கைக்கிற்கும் 

நீங்கள் ைைத்பத பவப்புச் மேய்ய முடியும். 

 

2. ைைம்  ீைப்மைறல் - கார்கில்ஸ் ஃபூட் ேிட்டி விற்ைபன ப யத்தில் உங்களுபடய ம ாபைல் 

இைக்கத்துடன் இபைக்கப்ைட்டுள்ை உங்கைது ைிைதான கைக்கிைிருந்து நீங்கள் ைைத்பத 

 ீைப் மைற முடியும். 

 

கார்கில்ஸ் ஃபூட்டி ேிட்டி காோைர் தைவு விைைங்கபை ைதிவு மேய்த ைின்னர், நீங்கள் ம ாபைல் 

வங்கிச்சேபவ ையன்ைாட்டினுள் உள்நுபழந்து உங்களுபடய ம ாபைல் இைக்கத்திற்கு 

அனுப்ைி பவக்கப்ைட்டுள்ை ஒரு முபற உைசயாகத்திற்கான கடவுச்மோல்பை ைதிவு மேய்து 

மகாடுக்கல்வாங்கபை அங்கீகரித்தல் சவண்டும். 

 

3. மகாள்வனவுப் ைட்டியல்களுக்கான மகாடுப்ைனவுகள் - உங்களுபடய கார்கில்ஸ் ஃபூட் ேிட்டி 

மகாள்வனவுப் ைட்டியல்களுக்கான மகாடுப்ைனவுகபை கடனட்பட அல்ைது மடைிட் அட்பட 

மூை ாகச் மேலுத்துவதற்குப் ைதிைாக நிங்கள் Cargills Cash ம ாபைல் வங்கிச்சேபவ App இபன 

உைசயாகிக்க முடியும். 

 

உங்களுபடய Cargills Cash ம ாபைல் வங்கிச்சேபவ App இபன உைசயாகித்து கார்கில்ஸ் ஃபூட் 

ேிட்டி மகாள்வனவுப் ைட்டியல்களுக்கான மகாடுப்ைனபவச் மேலுத்தும் சைாது உங்களுபடய 

ம ாபைல் இைக்கத்துடன் இபைக்கப்ைட்ட ைிைதான கைக்கிைிருந்து அது கழிக்கப்ைடும்/ைற்றுச் 

மேய்யப்ைடும். 

 

4. Send Cash (ைைம் அனுப்ைல்) - மேல்லுைடியான சதேிய அபடயாை அட்பட  ற்றும் ம ாபைல் 

இைக்கம் ஆகியவற்பறக் மகாண்டுள்ை எந்தமவாரு இைங்பகப் ைிைபஜக்கும் ைைத்பத 

அனுப்ை இந்த வேதிபய உைசயாகிக்க முடியும். 

 

Cargills Cash ம ாபைல் வங்கிச்சேபவ App இனுள் நீங்கள் உள்நுபழந்து, “ையனாைியின்” 

விைைங்கபை ைதிவு மேய்த ைின்னர், அதன் மூை ாக சதாற்றுவிக்கப்ைடுகின்ற தனிப்ைட்ட 

அபடயாைக் குறியடீ்பட (PIN) ையனாைியுடன் ைகிர்ந்து மகாள்ை சவண்டும். 



 

ைைத்பதப் மைறுைவர்/ையனாைி தனது சதேிய அபடயாை அட்பட, Send Cash PIN ஆகியவற்பற 

எந்தமவாரு கார்கில்ஸ் ஃபூட் ேிட்டியிலும் ே ர்ப்ைித்து, கார்கில்ஸ் ஃபூட் ேிட்டி ைைியாைர்கைால் 

அபவ ேரி ைார்க்கப்ைட்டு உறுதிப்ைடுத்தப்ைட்ட ைின்னர் ைைத்பதப் மைற்றுக்மகாள்ை முடியும்.  

 

ைைத்பதப் மைறுைவர்/ையனாைி கிபடக்கப்மைறும் ைைத்பத 3 தினங்களுக்குள் சேகரித்துக் 

மகாள்ை சவண்டும். 

 

3 தினங்களுக்குள் சேகரிக்கப்ைடாவிட்டால் அப்ைைம் அனுப்ைியவரின் கைக்கிற்சக திருப்ைி 
அனுப்ைப்ைடும்.   

 

30. Cargills Cash பகொடுக்கல்வொங்கல் நடவடிக்பககளுக்கு பகொடுக்கல்வொங்கல் உச்ே 

வரம்புகள்  ற்றும் கட்டணங்கள் ஏதும் உள்ைனவொ? 

பகொடுக்கல்வொங்கல் பதொடர் ொன தற்ச ொபதய உச்ே வரம்புகள் 

 

மகாடுக்கல்வாங்கல் வபக மகாடுக்கல்வாங்கல் உச்ே 

வைம்பு 

தினேரி உச்ே வைம்பு 

பவப்பு 100,000 500,000 

 ீைப்மைறல் 50,000 100,000 

மகாள்வனவு 50,000 100,000 

Send Cash  ீைப்மைறல் 50,000 100,000 

 

 தற்ே யம், Cargills Cash மகாடுக்கல்வாங்கல் நடவடிக்பககளுக்கு எவ்வித ான 

கட்டைங்களும் அறவிடப்ைடுவதில்பை. 

 

31. கொர்கில்ஸ் வங்கி ப ொப ல் வங்கிச்சேபவகள் பதொடர் ில் இன்னமும் சவறு 

 ிரச்ேபனகள் இருப் ின் என்ன பேய்தல் சவண்டும்? 

 

நீங்கள் எ து எந்தமவாரு வங்கிக் கிபைக்கும் வருபக தந்சதா அல்ைது + 94 11 7 640 640 என்ற 

வாடிக்பகயாைர் சேபவ அபழப்பு ப யத்பத மதாடர்பு மகாண்சடா உங்கைது 

ைிைச்ேபனகளுக்கு தீர்வு காை முடியும். onlinebanking@cargillsbank.com என்ற  ின்னஞ்ேல் 

முகவரிக்கும் நீங்கள் உங்கைது ைிைச்ேபனகபை அனுப்ைி பவக்க முடியும்.   

 


