කාගිල්ස් අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණය සඳහා වන කකොන්කේසි හා නියමයන්
අර්ථදැක්වීම :“අන්තර්ජාල බැැංකුකරණය” යනු බැැංකුවෙහි නිල වෙබ්අඩවිය ෙන www.cargillsbank.com හරහා ප්රවශ
විය හැකි, කාගිල්ස් බැැංකු අන්තර්ජාල බැැංකුකරණ වයදුමයි.
මාවේ/අපවේ ඉල්ලීමට/බාගත කරන ලද ඉල්ලුම් පත්රයට අනුෙ, කාගිල්ස් බැැංකුෙ විසින් අන්තර්ජාල
බැැංකුකරණ පහසුකම් ලබා දී ඇති අතර, මම/අපි වමහි දක්ො ඇති වකොන්වේසි හා නියමයන් වෙත වමයින්
බැඳී සිටිමි/සිටිමු.
1. කාගිල්ස් බැැංකුෙ කාලානුරූපීෙ අයකරනු ලබන අන්තර්ජාල බැැංකුකරණ ගාස්තු වගවීම සඳහා
මම/අපි ෙගකියමි/කියමු. වමම වසේොෙ සඳහා අදාළ ගාස්තු වෙනස් කිරීවම් හැකියාෙ බැැංකුෙ
සතුය. මාවේ/අපවේ නමින් ඇති ඕනෑම ගිණුමකින් එම අදාළ ගාස්තු අය කර ගැනීමට මම/අපි
අෙසර ලබා වදමි/වදමු.
2. අන්තර්ජාල බැැංකුකරණය හරහා මා/අප වෙත නිකුත් කර ඇති රහසය අැංකය මගින් සහතික
කරන ලද, බැැංකුෙ වෙත මාවගන්/ අපවගන් (මා/අප විසින් ලබා දුන්/වනොදුන් වහෝ අෙසර ලබා
දුන්/වනොදුන්) ලැබුණු උපවදස් වහෝ පණිවුඩ අනුෙ ඒො භාර ගැනීමට වහෝ ක්රියාත්මක කිරීමට
බලය ලබා වදනු ලබන අතර, එම සියලුම ගනුවදනු සහ ඉල්ලීම් සඳහා පූර්ණ ෙගකීම මම/අපි භාර
ගනිමි/ගනිමු.
3. කිසිදු වහේතුෙක් මත මා/අප වෙත ලබාවදනු ලබන රහසය අැංකයන් කිසිදු වතෙන පාර් ෙයකට
අනාෙරණය කිරීමට වහෝ භාවිතා කිරීමට ලබා වනොදියයුතු අතර, එෙන් අනෙසර පුේගලවයකු
වෙත රහසය අැංකයන් ලබා දිය යුතු අෙස්ථාෙලදී ඒ බෙ ෙහාම බැැංකුෙ වෙත මා/අප විසින් දැනුම්
වදනු ඇත. රහසය අැංකයන් යන්වනන්, අන්තර්ජාල බැැංකුකරණ පහසුකම ලබා ගත් අෙස්ථාවශදී
මා/අප වෙත ලබා දුන් මුල් රහසය අැංකය වහෝ මාවේ/අපවේ ඉල්ලීම මත බැැංකුෙ විසින්
පසුකාලීනෙ ජනනය කල හා නිකුත් කරන ලද හා ඉන් පසුෙ මා/අප විසින් සිදුකරනු ලබන
ආවේ න රහසය අැංකයන් අදහස් වශ. නිකුත් කිරීම යන්වනන්, බැැංකුෙ විසින් ලියාපදිැංචි
තැපෑවලන් වහෝ භාණ්ඩ ප්රොහන වසේෙය (්රී ලැංකාවෙන් පිටත පදිැංචි ්රී ලාැංකිකයන් සඳහා) හරහා
වහෝ මා/අප විසින් නිසි වලස අත්සන් කරන ලද කුවිතාන්සියක් මගින් ලබා දුන් ඉල්ලීමකට අනුෙ
බැැංකු නිලධාරින් විසින් පුේගලික හඳුනා ගැනීම මත මා/අප වෙත වගනවිත් භාර දීමක්
(පදිැංචිකරුෙන් වෙත) අදහස් වශ.

4. සියලුම අෙ යතාෙයන් සඳහා බැැංකුෙ විසින් නිකුත් කරනු ලබන ගනුවදනු ොර්තාෙන්, නි ්චිත හා
බැඳී ඇති බෙට පිළිගැනීමට මා/අප විසින් එකඟ වශ.
5. මා / අප විසින් සිදු කරන ලද අන්තර්ජාල ගනුවදනු සම්බන්ධෙ කිසියම් වදෝෂ, විෂමතා වහෝ ප්රමාද
වදෝෂයක් පිළිබඳෙ ෙහාම බැැංකුෙ දැනුෙත් කිරීමට කටයුතු කරන්වනමි/කරන්වනමු.
6. වමම වසේොෙ භාවිතවයන් කුමන ආකාරයකින් වහෝ බලපානු ලබන අකාරයකට ක්රියාත්මක
ඕනෑම ගනුවදනුෙක් සඳහා සම්පූර්ණ ෙගකීම මා/අප විසින් භාරගනු ලැවබ්.
7. මා/අප විසින් කරනු ලබන යම් ඉල්ලීම් වහෝ ලබා වදනු ලබන යම් උපවදස් සම්බන්ධෙ බැැංකුවෙහි
බලයලත් නිලධාරිවයකු/නිලධාරින් වේ අෙසරය අෙ ය ෙන බෙට මා/අප එකඟ ෙන අතර,
එමනිසා එෙැනි ඉල්ලීම් වහෝ උපවදස් ක්ෂණිකෙ වහෝ ස්ෙයැංක්රියෙ ක්රියාත්මක වනොෙනු ඇති බෙට
එකඟ වෙමි/වෙමු. තෙද, වපර දැනුම් දීමක් සහිතෙ වහෝ රහිතෙ,මා විසින් ලබා දී ඇති සැකසුම්
උපවදස් වෙනස් කිරීම, නතර කිරීම සහ අත්හිටුවීවම් අයිතිය බැැංකුෙ සතු ෙන බෙටද මම/අපි
එකඟ වෙමි/වෙමු.
8. යම් ගිණුමක් බේධ ගිණුමක් ෙන අෙස්ථාෙකදී, අන්තර්ජාල බැැංකුකරණය භාවිතවයන් සිදුකරනු
ලබන සියලුම ගනුවදනු සඳහා, ගිණුම හා සම්බන්ධ සියලුම පාර් ෙයන් සාමුහිකෙ සහ තනි තනි
ෙ වයන් ෙගකිෙ යුතුය.
9. මා/අප විසින් භාවිතා කරනු ලබන අන්තර්ජාල බැැංකුකරණ පහසුකම නිසාවෙන් හා මාවේ/අපවේ
ඉල්ලීමට අනුෙ ප්රථම රහසය අැංකය සහ මාවේ/අපවේ ලිිතත ඉල්ලීමකට අනුෙ සහ වහෝ මා/අප
විසින් ලබා දී ඇති ආවේ නයන්ට අනුෙ මාවේ/අපවේ පරිශීලක හැඳුනුම්පතට අදාළ පසුකාලීනෙ
ලබා වදන රහසය අැංකයන් උත්පාදනය සහ/වහෝ නිකුත් කිරීම සහ/වහෝ යැවීම අතරතුරදී දත්ත
ඉවලක්වරොනිකෙ ගලායාවම්දී සිදුෙන දත්ත නැතිවීමක් සහ/වහෝ නියමිත මාර්ගවග ගමන්
වනොකිරීමක් මගින් සීමාසහිත කාගිල්ස් බැැංකුෙ හට සිදු ෙනු ඇති, පැෙැත්වෙනු ඇති, ඇති ෙනු
ඇති වහෝ විඳීමට සිදු ෙනු ඇති ඕනෑම පාඩුෙක්, ගාස්තුෙක්, නීති මාලාෙක්, හිමිකම් ඉල්ලීමක්,
වියදමක් වහෝ අලාභයක් යන කරුණු ෙලින් සීමාසහිත කාගිල්ස් බැැංකුෙ, වෙනස් කල වනොහැකි
වලස ෙන්දි වගවීම් සහ වෙනත් හානි ෙලින් ආරක්ෂා කර තබන බෙට මම/අපි එකඟවෙමි/වෙමු.
10. මා/අප වෙත වපර දැනුම්දීමක් සහිතෙ වහෝ රහිතෙ අදාළ පහසුකම අෙලැංගු කිරිම මගින් ඕනෑම
අෙස්ථාෙකදී වමම පහසුකම ලබා දීම අෙසන් කිරීවම් අයිතිය බැැංකුෙ සතු වශ.

11. ජැංගම, ඉතිරිකිරීවම් වහෝ වෙනත් ඕනෑම ගිණුමක් ක්රියාත්මක කිරීමට අදාළ සියලුම නීති හා
වරගුලාසි අන්තර්ජාල බැැංකුකරණ පහසුකම සඳහාද අදාළ වශ.
12. වපර දැනුම් දීමකින් වතොරෙ ඕනෑම වශලාෙකදී ලබා දී ඇති වකොන්වේසි හා නියමයන් සහ ගාස්තු
හා අයකිරීම් වෙනස් කිරීවම් පූර්ණ අයිතිය බැැංකුෙ සතු ෙන බෙ වමයින් මම/අපි විසින් ෙටහා
ගනිමි/ගනිමු.
13. අන්තර්ජාල බැැංකුකරණ පහසුකම භාවිතා කිරීමට අෙ ය නිසි ක්රියාකාරිත්ෙයකින් සහ එෙැනි
උපකරණ වහෝ අන්තර්ජාල බැැංකුකරණ පහසුකම සඳහා ඇති විය හැකි අනර්ථ තර්ජනයන්වේ
බලපෑවමන් මිදීමට අෙ ය ආරක්ෂාෙන් සහිතෙ ඕනෑම උපකරණයක් ලබා ගැනීම හා නඩත්තු
කිරීම මාවේ/අපවේ ෙගකීම ෙන බෙ මම/අපි විසින් පිලිගනිමි/ගනිමු.
14. අන්තර්ජාල බැැංකුකරණ පේධතිය සෑමවිටම බැැංකුෙ සතු වේපලක්ෙ පෙතිනු ඇති අතර එය ෙරින්
ෙර නිරීක්ෂණයට ලක්වීමට සහ බැැංකුවශ තනි අභිමතය පරිදි නැෙත පෙරා ගැනීමටද ඉඩ ඇත.
15. යම් තුන් ෙන පාර් ෙයක් විසින් ලබා වදනු ලබන භාණ්ඩ වහෝ වසේොෙන් සඳහා වගවීමක් සිදු කල
අෙස්ථාෙකදී, එම භාණ්ඩ වහෝ වසේොෙන්හි ගුණාත්මකභාෙය, නිසි වෙලාෙට භාණ්ඩ වහෝ
වසේොෙන් සැපයීම වහෝ උපවයෝජයතාෙය පිලිබඳ ෙගකීමට වහෝ ෙගවීමට බැැංකුෙට වනොහැකි
වමන්ම එවසේ වනොෙන බෙට මම/අපි එකඟ වෙමි/වෙමු.
16. වමම ගිවිසුම ්රී ලැංකාවශ නීති රීති ෙලට අනුලවලෙ පාලනය ෙන අතර, ඒ අනුෙ වත්රුම් ගත
යුතුය.
17. බැැංකුවෙහි අන්තර්ජාල බැැංකුකරණ පේධතිය හරහා ගනුවදනුකරුවේ ගිණුම වෙත ඕනෑම
වනොදන්නා වහෝ සැකකටයුතු අනෙසර ඇතුළුවීමක් වහෝ අනෙසර ගනුවදනුෙක් සිදුවුෙවහොත් ඒ
පිලිබඳ ෙහාම ගනුවදනුකරු විසින් බැැංකුෙ දැනුෙත් කල යුතු අතර එෙැනි දැනුම්දීමකදී බැැංකුෙ
විසින් එෙැනි අනෙසර අතුලුවිමක් වහෝ ගනුවදනුෙක් සිදු කිරීම මගින් ගනුවදනුකරුට විය හැකි
පාඩු වහෝ හානි ෙලක්ො ගැනීමට අෙ ය පියෙර ගනු ඇත. එවසේ දැනුම් දුන්නද, පිළිගත හැකි
ෙරදක්/පහරහැරිම එම ගනුවදනුවෙහි දැකීමට වනොහැකි අෙස්ථාෙකදී, එමගින් ගනුවදනුකරුට සිදු
විය හැකි පාඩුෙ වහෝ අලාභය පිලිබඳ බැැංකුෙ විසින් ෙගකියනු වනොලැවබ්.

කාගිල්ස් බ ැංකු ජැංගම දුරකථන බ ැංකුකරණ කසේවය සඳහා වන කකොන්කේසි හා නියමයන්
අර්ථදැක්වීම “ජැංගම දුරකථන බැැංකුකරණය” යනු ඕනෑම ස්මාර්ට් ජැංගම දුරකතනයකට (Android/IOS) වහෝ USSD
(අවිධිමත් වසේො දත්ත) ක්රමය මගින් සැංවක්තනය කරන ලද GSM (ජැංගම සන්නිවශදනය සඳහා වගෝලීය
පේධතිය) හරහා ස්මාර්ට් වනොෙන ජැංගම දුරකතනයකට ජැංගම දුරකථන බැැංකුකරණ වයදුම බාගතකර
ගැනීම (මින් මතුෙට Mobile App නමින් හැඳින්වෙන) මගින් වහෝ කාගිල්ස් බැැංකු ාඛා නිවයෝගිතවයකු
හරහා අපවේ වසේොෙන් පාරිවභෝගිකයන් හට ලබා ගත හැකි කාගිල්ස් බැැංකුවෙහි ජැංගම දුරකථන
බැැංකුකරණ වසේොෙ/පහසුකමයි (Cargills Cashද ඇතුළුෙ).
“Cargills Cash” වසේොවෙහි මුදල් හුෙමාරු කිරීම, බිල්පත් වගවීම්,භාණ්ඩ හා වසේො මිලදී ගැනීම්, ව ේෂය
විමසීම් ඇතුළු තෙත් වසේොෙන්ද බැැංකුවෙහි නිවයෝජිත

ාඛාෙන් හරහා මුදල් තැන්පත් කිරීම හා ආපසු

ගැනීම ආදියද ඇතුලත් වශ.
මවේ/අපවේ ඉල්ලීමට /බාගත කරන ලද ඉල්ලුම් පත්රයට අනුෙ සහ වහෝ Cargills Cash භාවිතවයන්,
මම/අපි වමහි දක්ො ඇති වකොන්වේසි හා නියමයන් වෙත වමයින් බැඳී සිටිමි/සිටිමු.

1.

කාගිල්ස් බැැංකු ජැංගම දුරකථන බැැංකුකරණ වසේොෙ මා/අප සඳහා පමණක් බෙ මම/අපි විසින්
පිළිගනිමි/පිළිගනිමු.

2. කිසිදු වහේතුෙක් මත මා/අප වෙත ලබාවදනු ලබන රහසය අැංකයන් කිසිදු වතෙන පාර් ෙයකට
අනාෙරණය කිරීමට වහෝ භාවිතා කිරීමට ලබා වනොදියයුතු අතර, එෙන් අනෙසර පුේගලවයකු
වෙත රහසය අැංකයන් ලබා දිය යුතු අෙස්ථාෙලදී ඒ බෙ ෙහාම බැැංකුෙ වෙත මා/අප විසින් දැනුම්
වදනු ඇත. රහසය අැංකයන් යන්වනන්, ජැංගම දුරකථන බැැංකුකරණ පහසුකම ලබා ගත
අෙස්ථාවශදී මා/අප වෙත ලබා දුන් මුල් රහසය අැංකය වහෝ මාවේ/අපවේ ඉල්ලීම මත බැැංකුෙ
විසින් පසුකාලීනෙ ජනනය කල හා නිකුත් කරන ලද හා ඉන් පසුෙ මා/අප විසින් සිදුකරනු ලබන
ආවේ න රහසය අැංකයන් අදහස් වශ. නිකුත් කිරීම යන්වනන්, බැැංකුෙ විසින් රහසය අැංකය එවීම
වහෝ බැැංකු නිලධාරින් විසින් පුේගලික හඳුනාගැනීම මත මා/අප වෙත වගනවිත් භාර දීමක් වහෝ
මා/අප විසින් නිසි වලස අත්සන් කරන ලද කුවිතාන්සියක් මගින් ලබා දුන් ඉල්ලීමකට අනුෙ
තුන්ෙන පාර් ෙයක් වෙත ලබා දීම අදහස් වශ.
3. ජැංගම දුරකථන බැැංකුකරණ පහසුකම භාවිතා කිරීමට අෙ ය නිසි ක්රියාකාරිත්ෙයකින් සහ එෙැනි
උපකරණ වහෝ Mobile App සඳහා ඇති විය හැකි අනර්ථ තර්ජනයන්වේ බලපෑවමන් මිදීමට

අෙ ය ආරක්ෂාෙන් සහිතෙ ඕනෑම උපකරණයක් ලබා ගැනීම හා නඩත්තු කිරීම මාවේ/අපවේ
ෙගකීම ෙන බෙ මම/අපි විසින් පිලිගනිමි/ගනිමු.
4. ජැංගම දුරකථන බැැංකුකරණය භාවිතා කිරීම සඳහා කාලානුරූපීෙ කාගිල්ස් බැැංකුෙ විසින්
නි ්චිතෙ දක්ෙන පරිදි අනුලවල දෘඪාැංග සහ මෘදුකාැංග හා සුදුසු දත්ත වසේොෙක් සමඟ අනුග්රාහක
ජැංගම උපාැංගයක් ලබා ගැනීම හා නඩත්තු කිරීම මා/අප සතු ෙගකීමකි. මාවේ/අපවේ එම ජැංගම
උපාැංගය, ජැංගම උපාැංග වමවහයුම් පේධතිය වහෝ දත්ත වසේොෙ, කාගිල්ස් බැැංකුවෙහි Mobile
App සමග අනුලවල ෙන බෙට බැැංකුෙ විසින් ෙගවනොකියනු ඇති අතර මා/අප හට ජැංගම දුරකථන
බැැංකුකරණ වසේොෙ භාවිතය සඳහා අෙ ය ෙන තුන්ෙන පාර් ෙයන් මගින් ලබා වදන මෘදුකාැංග
පිලිබඳ බැැංකුෙ ෙගකියනු වනොලැවබ්.
5. වමම ජැංගම වයදුම (Mobile App) නිර්මාණය කර ඇත්වත් අධාරක ජැංගම උපාැංගයන්හි
ස්ථාපනය කර ඇති Mobile App හරහා මා/අප හට ක්රියාකාරකම් නිරීක්ෂණය, මුදල් හුෙමාරුෙ,
බිල්පත් වගවීම්, කාගිල්ස් බැැංකු පාරිවභෝගිකයන් වනොෙන පුේගලයන් හට මුදල් යැවීම සහ බැැංකු
නිවයෝජිතයන් මගින් මුදල් ආපසු ගැනීම්, සහ වෙළඳ ස්ථානයන්වගන් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට
අෙස්ථාෙ ලබා දී ඇති ආකාරයටයි. ජැංගම වයදුම, වසේොවෙහි වකොටසක් වලස සලකනු ලැවබ්.
6. වමම වසේොෙ කාගිල්ස් බැැංකුවශ තනි අභිමතය පරිදි කාගිල්ස් බැැංකු ගනුවදනුකරුෙන් සඳහා ලබා
දී ඇති අතර සියලුම කාගිල්ස් බැැංකු ගනුවදනුකරුෙන් වෙත අදාළ වසේොෙ වනොලැවබනු ඇති බෙ
මම/අපි ෙටහා ගනිමි/ගනිමු.
7. මා / අප විසින් සිදු කරන ලද ගනුවදනු සම්බන්ධෙ කිසියම් වදෝෂ, විෂමතා වහෝ ප්රමාද වදෝෂයක්
පිළිබඳෙ ෙහාම බැැංකුෙ දැනුෙත් කිරීමට කටයුතු කරන්වනමි/කරන්වනමු.
8. ජැංගම උපාැංගය පරික්ෂා කිරීමකින් වතොරෙ තැබීමත්, Mobile App වෙත ඇතුළු වී ඇති අෙස්ථා
ෙලදී වෙනත් ෙැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීමත්, ගනුවදනු සිදු කිරීම අෙසන්

පසු අදාළ ජැංගම

වයදුවමන් ඉෙත් වීමටත් ඇති ෙගකීම මා/අප සතු ෙන බෙ ෙටහා ගනිමි/ගනිමු.
9. යම් ගිණුමක් බේධ ගිණුමක් ෙන අෙස්ථාෙකදී, ජැංගම දුරකථන බැැංකුකරණය භාවිතවයන්
සිදුකරනු ලබන සියලුම ගනුවදනු සඳහා, ගිණුම හා සම්බන්ධ සියලුම පාර් ෙයන් සාමුහිකෙ සහ
තනි තනි ෙ වයන් ෙගකිෙ යුතුය.
10. ඕනෑම වහේතුෙක් මත ප්රාථමික ජැංගම දුරකථන අැංකය වෙනස්

අෙස්ථාෙකදී, ඒ පිළිබඳෙ බැැංකුෙ

වෙත ෙහාම දැනුම් දීම මා/අප සතු ෙගකීමක් බෙ ෙටහා ගනිමි/ගනිමු.

11. මා/අප විසින් භාවිතා කරනු ලබන ජැංගම දුරකථන බැැංකුකරණ පහසුකම නිසාවෙන් හා
මාවේ/අපවේ ඉල්ලීමට අනුෙ ප්රථම රහසය අැංකය සහ මාවේ/අපවේ ලිිතත ඉල්ලීමකට අනුෙ සහ
වහෝ මා/අප විසින් ලබා දී ඇති ආවේෂණයන්ට අනුෙ මාවේ/අපවේ පරිශීලක හැඳුනුම්පතට අදාළ
පසුකාලීනෙ ලබා වදන රහසය අැංකයන් උත්පාදනය සහ/වහෝ නිකුත් කිරීම සහ/වහෝ යැවීම
අතරතුරදී දත්ත ඉවලක්වරොනිකෙ ගලායාවම්දී සිදුෙන දත්ත නැතිවීමක් සහ/වහෝ නියමිත
මාර්ගවග ගමන් වනොකිරීමක් මගින් සීමාසහිත කාගිල්ස් බැැංකුෙහට සිදු ෙනු ඇති, පැෙැත්වෙනු
ඇති, ඇති ෙනු ඇති වහෝ විඳීමට සිදු ෙනු ඇති ඕනෑම පාඩුෙක්, ගාස්තුෙක්, නීති මාලාෙක්, හිමිකම්
ඉල්ලීමක්, වියදමක් වහෝ අලාභයක් යන කරුණු ෙලින් සීමාසහිත කාගිල්ස් බැැංකුෙ, වෙනස් කල
වනොහැකි වලස ෙන්දි වගවීම් සහ වෙනත් හානි ෙලින් ආරක්ෂා කර තබන බෙට මම/අපි
එකඟවෙමි/වෙමු.
12. කාගිල්ස් බැැංකු නිවයෝජිත ාඛාෙන්හි මාවේ/අපවේ ජැංගම දුරකථන අැංකය, ගිණුම් අැංකය, සහ
ජාතික හැඳුනුම්පත් අැංකය භාවිතවයන් සිදුකරනු ලබන සියලුම ගනුවදනු සඳහා මම/අපි
සම්පුර්ණවයන් ෙගකීමට එකඟ වෙමි/වෙමු.
13. ජැංගම, ඉතිරිකිරීවම් වහෝ වෙනත් ඕනෑම ගිණුමක් ක්රියාත්මක කිරීමට අදාළ සියලුම නීති හා
වරගුලාසි සහ වකොන්වේසි හා නියමයන්, ජැංගම දුරකථන බැැංකුකරණ පහසුකම සඳහාද අදාළ
වශ.
14. වපර දැනුම් දීමකින් වතොරෙ ඕනෑම වශලාෙකදී ලබා දී ඇති වකොන්වේසි හා නියමයන් සහ ගාස්තු
හා අයකිරීම් වෙනස් කිරීවම් පූර්ණ අයිතිය බැැංකුෙ සතු ෙන බෙ වමයින් මම/අපි විසින් ෙටහා
ගනිමි/ගනිමු. එවමන්ම වමම වසේොවෙහි යම් යම් වකොටස් වෙනස් කිරීමට, මාරු කිරීමට, එකතු
කිරීමට, ඉෙත් කිරීමට ඇති අයිතිය, බැැංකුවශ තනි අභිමතය පරිදි ඔවුන්ට හිමිවශ.
15. යම් තුන් ෙන පාර් ෙයක් විසින් ලබා වදනු ලබන භාණ්ඩ වහෝ වසේොෙන් සඳහා වගවීමක් සිදු කල
අෙස්ථාෙකදී, එම භාණ්ඩ වහෝ වසේොෙන්හි ගුණාත්මකභාෙය, නිසි වෙලාෙට භාණ්ඩ වහෝ
වසේොන් සැපයීම වහෝ උපවයෝජයතාෙය පිලිබඳ ෙගකීමට වහෝ ෙගවීමට බැැංකුෙට වනොහැකි
වමන්ම එවසේ වනොෙන බෙ මම/අපි එකඟ වෙමි/වෙමු.
16. ඕනෑම අෙස්ථාෙකදී බැැංකුවශ තනි අභිමතය පරිදි,වමම වසේොවෙහි ලක්ෂණයන් අෙසන්
කිරීම,වෙනස් කිරීම, එකතු කිරීම සහ ඉෙත් කිරීම ආදිවයහි අයිතිය බැැංකුෙ සතුය. එෙැනි
වෙනස්වීම් පිළිබඳෙ බැැංකුෙ විසින් එක් මාධයකින් වහෝ මාධයන් කිහිපයකින් මා/අප වෙත දැනුම්
වදනු ඇත. එවසේ කාගිල්ස් බැැංකු ජැංගම දුරකථන බැැංකුකරණ වසේොෙ සඳහා සිදුකරනු ලැබූ

ලක්ෂණයන් අෙසන් කිරීම,වෙනස් කිරීම, එකතු කිරීම සහ ඉෙත් කිරීම ආදිවයන් පසුෙද මා/අප
විසින් එම වසේොෙ භාවිතා කිරීම මගින්, එෙැනි වෙනස්වීම් පිළිගත් හා එකඟ

බෙට සලකනු

ලැවබ්.
17. වමම ජැංගම දුරකථන වයදුම භාවිතවගදී තාක්ෂණික වහෝ වෙනත් ගැටළු පැනනැගිය හැක. එෙැනි
දුෂ්කරතා වහෝ එමගින් මට/අපට සිදුෙන හානි සම්බන්ධවයන් බැැංකුෙ ෙගකීම භාර වනොගනී.
ආරක්ෂිත වහේතුන් මත ජැංගම දුරකථන වයදුම සඳහා සුදුසුකම් අෙ යතා දක්ො ඇති අතර එම
සුදුසුකම්, ඕනෑම අෙස්ථාෙකදී වපර දැනුම්දීමකින් වතොරෙ වෙනස් කිරීම පූර්ණ අයිතිය බැැංකුෙ
සතු වශ. වමම වසේොෙ සම්පුර්ණ ෙ වයන් වහෝ වකොටස් ෙ වයන් වහෝ මාවේ/අපවේ ජැංගම
දුරකථන බැැංකුකරණ වසේො භාවිතය පූර්ණ ෙ වයන් වහෝ වකොටස් ෙ වයන් මාහට/අපහට වපර
දැනුම් දීමකින් වතොරෙ ක්ෂණිකෙ වෙනස් කිරීමට, අත්හිටුවීමට වහෝ නතර කිරීමට සම්පුර්ණ
අයිතිය බැැංකුෙ සතු වශ.මා/ අප වමම වසේොෙ වෙත පිවිසීම සඳහා භාවිතා කරන ජැංගම උපකරණ
සැංඛයාෙ සීමා කිරීවම් අයිතියද බැැංකුෙ සතුය.
18. (අ) ජැංගම දුරකථන බැැංකුකරණය සඳහා මා/අප විසින් වයොදාගනු ලබන මාවේ/අපවේ ජැංගම
උපකරණවයහි ප්රවශ

වීවම් අැංකය(අැංක), රහසය අැංකය(අැංක), ආරක්ෂිත ප්ර න
් ය (ප්ර ්න) හා

පිළිතුර (පිළිතුරු), ගිණුම් අැංකය(අැංක), ප්රවශ

වීවම් (login) වතොරතුරු වහෝ වෙනත් ඕනෑම

ආරක්ෂක වතොරතුරු වහෝ ඇතුළු වීවම් වතොරතුරු (සාමුහිකෙ ගත කල “ප්රවශ වතොරතුරු”) ෙල
රහසයභාෙය හා ආරක්ෂාෙ පෙත්ොවගන යාම සහ (ආ) ජැංගම දුරකථන බැැංකුකරණය සමග
මා/අප භාවිතා කරන, ගබඩා කරන වහෝ සම්වප්රේෂණය කරන වතොරතුරු, ලිපිවගොනු වහෝ දත්ත
වෙත අනෙසරවයන් ප්රවශ

වීම වහෝ භාවිතා කිරීම ෙැලැක්වීම සඳහා මාවේ/අපවේ ප්රවශ

වතොරතුරු කිසිෙකු වෙත ලබා වනොදීමට එකඟ වෙමි/වෙමු. ප්රවශ වීවම් වතොරතුරු භාවිතවයන්
ඇතුලත් කරන ලද රූප සම්වප්රේෂණ, විදුත් තැපැල් වහෝ වෙනත් දත්ත (“සන්නිවශදන”) ඇතුළු
සියලුම විදුත් සන්නිවශදනයන්ට මම/අපි ෙගකියමි/කියමු. ප්රවශ වතොරතුරු භාවිත කිරීම හරහා
ලැබී ඇති සන්නිවශදනයන්, මා/අප විසින් එෙනු ලැබූ වහෝ බලය පෙරනු ලැබූ බෙටත් බැැංකුෙ
සමග ඇති මාවේ/අපවේ ගිණුමට හර කරන වලසටත් සලකනු ඇත. මාවේ/අපවේ ජැංගම
උපකරණ ඇතුළුෙ ඕනෑම ප්රවශ
භාවිතයක් සිදු

වීවම් වතොරතුරක් නැති , වසොරකම්කළ වහෝ අනෙසර

අෙස්ථාෙකදී, ක්ෂණිකෙ ඒ බෙ බැැංකුෙ වෙත දැනුම්දීමට එකඟ වෙමි/වෙමු.

ප්රවශ වීවම් වතොරතුරක් නැති , වසොරකම්කළ වහෝ අනෙසර භාවිතයක් සිදුවී ඇති බෙට බැැංකුෙ
වි ්ොස කරන අෙස්ථාෙකදී ජැංගම දුරකථන බැැංකුකරණ වසේොෙට (වහෝ එහි වකොටසක් වෙත)
මා/අප හට ප්රවශ වීවම් හැකියාෙ නතර කිරීවම් අයිතිය බැැංකුෙ සතුය.
19. ජැංගම දුරකථන බැැංකුකරණය භාවිතවයන් සිදුකරනු ලබන ගනුවදනුෙල ෙටිනාකවමහි
(ෙටිනාකම්ෙල) සහ/වහෝ සිදුකරන ගනුවදනු සැංඛයාවෙහි (බැැංකුෙ විසින් පනෙන යම් කාල

සීමාෙක් සඳහා) සීමාෙන් පැනවීමට සහ එම සීමාෙන් කලින් කලට වෙනස් කිරීවම් අයිතිය බැැංකුෙ
සතු වශ. වමම සීමාෙන්වගන් බැහැරෙ මා/අප විසින් යම් ගනුවදනුෙක් සිදුකිරීමට උත්සාහ කරන
අෙස්ථාෙකදී, බැැංකුෙ විසින් මාවේ/අපවේ එම ගනුවදනුෙ ප්රතික්වෂේප කරනු ඇත. වමම
සීමාවෙන් බැහැරෙ ගනුවදනුෙක් සිදුකිරීමට මා/අප වෙත බැැංකුෙ විසින් අෙසර දුන් අෙස්ථාෙකදී,
එම ගනුවදනු, වමම වකොන්වේසි හා නියමයන්ට යටත් ෙනු ඇති අතර එවසේ අෙස්ථාෙ ලබා දීම
මගින්, තෙත් අෙස්ථාෙකදී එම අෙසරය ලබා දීමට බැැංකුෙ බැඳී සිටින බෙ අදහස් වනොවශ.
20. ජැංගම උපාැංගය බැහැර කරන වහෝ මාරු කරන අෙස්ථාෙලදී, අනෙසර ඇතුළුවීම් ෙැලැක්වීම
සඳහා ජැංගම දුරකථන බැැංකුකරණ වයදුම (Mobile App) එම උපාැංගවයන් ඉෙත් කිරීවම් ෙගකීම
මා/අප සතු වශ.
21. ජැංගම දුරකථන බැැංකුකරණය සමග සිදුකරනු ලබන ගනුවදනු හා සම්බන්ධ ඕනෑම පැමිණිල්ලක්
සහ/වහෝ මතවේදයක් ඇත්නම් පහත සඳහන් මාර්ගයන්වගන් බැැංකුෙ වෙත දැනුම් දිය හැකි බෙ
මම/අපි විසින් ෙටහා ගනිමි/ගනිමු.
දුරකථන :

011 7640 000

ෆැක්ස් :

011 7640 215

විදුත් තැපෑල : customersupport@cargillsBank.com
තැපෑල :

අැංක 696, ගාලු පාර, වකොළඹ 03.

22. වමහි දක්ො ඇති කලින් කලට වෙනස් විය හැකි වකොන්වේසි හා නියමයන් මා/අප වහෝ
මාවේ/අපවේ අනුප්රාප්තිතිකයන්, උරුමක්කරුෙන්, විධායකයන්, පරිපාලකයන් වහෝ අෙසර ලත්
පැෙරුම්ලාභින් සමග අෙස්ථානුලවලෙ බැඳී පෙතිනු ඇත.
23. ඕනෑම වහේතුෙක්මත වදපාර් ෙවයන් එක අවයකුවේ අභිමතය පරිදි අෙසන් කරන තුරු වමම
වසේොෙ පූර්ණ බලවයන් යුතුෙ පෙතිනු ඇත. මා/අප විසින් වමම වසේොෙ, යම් අනෙසර වහෝ
නීතයානුලවල වනොෙන කටයුත්තක් සඳහා වහෝ මා/අප විසින් එකඟ වී ඇති වමම වකොන්වේසි හා
නියමයන්ට පටහැනි ෙන අකාරයකට භාවිතා කරයි නම්, අදාළ වසේොෙ අෙසන් කිරීවම් පූර්ණ
බලතල බැැංකුෙ සතු ෙන බෙ මම/අපි විසින් ෙටහා ගනිමි/ගනිමු.
24. ජැංගම දුරකථන බැැංකුකරණ වසේොෙ හා ජැංගම දුරකථන වයදුම (Mobile App) සියලු
කාලයන්හිදී බැැංකුෙ සතු වේපලක්ෙ පෙතිනු ඇත. වමම වසේොෙ කාලනුරූපීෙ නිරීක්ෂණයට
ලක්ෙනු ඇති අතර බැැංකුවශ තනි අභිමතය පරිදි අදාළ වසේොෙ ඉෙත් කර ගැනීමටද හැකියාෙ
ඇත.

