දිනය .........................................

අයදුම්පපත් භාරගන්නා අවසන් දිනය - 15-07-21
කළමණාකාරතුමා,

2

ඒ එම් ඩබ්ලිව් කැපිටල් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ඩ් පීඑල්ී
නනා: 185, යූනියන්ඩ නෙනෙස,

දිනය

නකාළඹ 02.

2021 ජූනි 09 වන දිනැති 2021 අංක 06 දරණ ශ්රී ලංකා මහ බැංකු චක්රලේඛණය යටලේ ලකාවිඩ් 19 තේේවය නිසා
බලපෑමට ලක්වූ වයාපාර හා පුද්ගලයන්ට ණය සහනය ලබාගැනීම සඳහා වන අයදුම්පත
1.

ගැණුම්කරුනේ නම

…......................................................................................................................................

2.

ජාතික හැදුනුම්ෙත් අිංකය

.........................................................................................................................................

3.

ගිවිසුුම් අිංකය/අිංක

4.

දුරකථන අිංකය/විෙුත් තැෙැල් ිපිනය ...................................................................................................................

5.

2021-05- 15 දිනට හිග a) වාරික ගණන .................................. b) වාරික මුෙල

6.

ඔබ මින්ඩ නෙර ලබානගන තිනබ්ලෙ ? a) නකාවි් - 19 ණය සහන 1 (ඔව්/නැත) .................... b) ණය සහන 2 (ඔව්/නැත) .....................

7.

නකාවි් - 19 3 වන වසිංගත රැල්ල නිසා ඔබනේ ආොයම් මාර්ගයට / වයාොරයට බලෙෑමක් වූවා ෙ ? ඔව් / නැත (පිළිතුර ඔව්

.......................................................................................................................................
......................................................

නම් තහවුරු කිරීනම් නල්ඛණ සෙයන්ඩන)
8.

ඔබනේ ණය ෙහසකම යථාවත්ව ෙවතී ෙ? ඔව් / නැත (එනම් 2021-05-15 දිනට හිග වාරික ගණන දින 180 ක් සහ/නහෝ මාස
6කට වඩා අඩු නම්)

9.

ඉහත අිංක 8 ට ඔනබ්ල පිළිතුර “ඔව්” නම්, කරුණාකර ඔබ ලබා ගැනීමට කැමති සහනය ෙහත සඳහන්ඩ විකල්ෙ අතුරින්ඩ
නතෝරන්ඩන. කරුණාකර එක් සහනයක් ෙමණක් නතෝරන්ඩන.
විකේප 1: 2021 මැයි 15 සට 2021 අනගෝ්තු 31 ෙක්වා කාලය සෙහා අයවිය යුතු සම්ූර්ණ වාරික මුෙලට 10.68% ක වාර්ික
නොලී අනුොතයකට නව ණයක් ලබා දීනමන්ඩ ෙවත්නා හිග වාරික පියවීම. ඒ අනුව ඔබ ෙැනට ෙවත්නා වාරිකය සමඟ නව
ණය වාරික නගවීම 2021 සැප්තැම්බර් මස සට ආරම්භ කළ යුතුයි .
කරුණාකර ඔබට ෙහස නව ණය ආෙස නගවීනම් ඉල්ුම්කරන කාලය සඳහන්ඩ කරන්ඩන (උෙරිම මාස 24 ෙක්වා): මාස ………..
විකේප 2: ශාඛා කළමණාකරු සමඟ සාකච්ඡා කර එකඟ වීනමන්ඩ ෙස ඔබනේ නව ආොයම් මට්ටමට සරිලන ෙරිදි කාල
ීමාව දීර්ඝ කිරීම, ෙඩ නොලී නිෙහ් කිරීම්, ණය

මුදල් සම්පූර්ණයයන් පියවීමට අදාළව සහන සහ නවනත් සහ

වැඩිමත් සහන ලබා ගැනීනමන්ඩ ෙවත්නා ෙහසකම ප්රතිවුහගත කරන්ඩන.
ඔබ විසින් ලතෝරා ගේ විකේපය සදහන් කරන්න: …………………
10. ඉහත අිංක 8 ට පිළිතුර “නැත” නම් (2021 මැයි 15 වන විට හිඟ වාරික ගණන දින 180 ක් නහෝ ඊට වැඩි සහ / නහෝ මාස 06 ක
ක් බැවින්ඩ). ඔනබ්ල ආෙස නගවීනම් ධාරිතාවට සරිලන ෙරිදි ශ්රී ලිංකා මහ බැිංකු චක්රනල්ඛය යටනත් ලබා දී ඇති සහන සමඟ
ඔනබ්ල ෙහසකම සාකච්ඡා කර නැවත සැලසම් කිරීමට ඔබට අවශයෙ? ඔව් /නැත

....................................................................................
අයදුම්කරුනේ නම සහ අත්සන

කාර්යාලීය ප්රනයෝජනය සඳහා:
අයදුම්ෙත අනුමත කනල් (අත්සන):
නම:
තනතුර:
දිනය:

