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AMW කැ පිටල් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ඩස්
පාරිභ ෝගික අවභ ෝධතා දත්ත අයදුම් පත්ර ය (KYC)- තනි පුද්ගල
(2006 අිංක 06 දරණ මූලය ගනුභදනු වාර්තා කිරීභම් පනතට අනුකූලව)

අදාල භකාටුභේ හරි (✓)
ලකුණ භයාදන්ඩන.

කාර්යාලයීය ප්රභයෝජනය සඳහා
ගිණුම් අිංක(ය)
පාරිභ ෝගික අිංකය
කළමනාකරු

ශාඛාව
දිනය

පුද්ගලික භතාරතුරු
සම්ූර්ණ නම:
මහත්මයා/මහත්ිය/භමභනවිය/
ආචාර්ය/ූජය (කරුණාකර
වාසගම යටින්ඩ ඉරක් අඳින්ඩන)
ජාතික හැඳුනුම්පත් අිංකය
(විභද්ශීය ජාතිකයින්ඩ සඳහා - වලිංගු විභද්ශ ගමන්ඩ ලපත්ර අිංකය සඳහන්ඩ කරන්ඩන)
D D M M Y Y Y Y
උපන්ඩ දිනය
ජාතිකත්වය

-

ශ්රී ලාිංකික
පදිිංචි
විභද්ශික- පුරවැස ාවය ඇති රට-------------------------

ශ්රී ලිංකාභේ සහ භවනත් රටක ද්විත්ව පුරවැස
❑
රට ............................
ද්විත්ව පුරවැස ාවය ඇති / ශ්රී ලිංකාභේ පදිිංචි භහෝ රැකියා කරන
විභද්ශිකභයක්
රට ............................
❑
වීසා කාඉදි ................
සම් න්ඩධ කරගත හැකි
ආකාරය
ආකාරය
පදිිංචි
ලිපිනය

ලිපි එවිය යුතු ලිපිනය
විභද්ශ ලිපිනය (ඇත්නම්)
දුරකථන අිංකය

ස්ථාවර:

භමා යිල්:
ෆැක්ස්:

E-mail
රැකියාභේ භතාරතුරු
රැකියාභේ ස්ව ාවය
රැකියාව/ තනතුර
භස්වාභයෝජකයාභේ නම
භස්වාභයෝජකයාභේ ලිපිනය
වයාපාරභේ ස්ව ාවය

කාර්යාලයීය:

ස්වයිං රැකියාවක්
ස්ිර රැකියාවක්

නිෂ්පාදනය
මුදල්/රක්ෂණ
ඉදිකිරීම
සල්ලර භවළඳාම
ප්රවාහන

අනියම් භස්වක
දැනට රැකියාවක් නැත

විශ්රාික
භවනත්(දක්වන්ඩන) ........

ආනයන අපනයන
භතාග භවළඳාම
සන්ඩනිභේදන
වයාපාරික භස්වා
භද්පළ භවළදාම්

අවන්ඩහල්
භහෝටලය/ භන්ඩවාසකාගාරය
කැසභනෝ / සූදු භපාළ / රාත්රී සමාජශාලා
භපෞද්ගලික
සහ ගෘහස්ථා භස්වා
ශාලා

භපාදු භස්වා
මැණික් හා ස්වර්ණා රණ
භවනත් (සඳහන්ඩ කරන්ඩන)

පවුභල් භතාරතුරු
විවාහක තත්ත්වය
සහකරු භහෝ සහකාරියභේ නම
සහකරු භහෝ සහකාරියභේ රැකියාව/
තනතුර
සහකරු භහෝ සහකාරියභේ
භස්
වාභයෝජකයා
දරුවන්ඩ
සිංඛයාව (ඔභ න්ඩ යැභපන)
භවනත් භතාරතුරු
භද්පළ අයිතිය (භද්පළ කුලියට/
දු දීමට තිභේ නම් කරුණාකර
සඳහන්ඩ කරන්ඩන)

වි වා හ ක ❑ අ වි වා හ ක ❑
භව න ත් ❑

භන්ඩවාසක භද්පළ
වයාපාර ඉඩම
භමෝටර් වාහන

මූලය වත්කම්
ආභයෝජන
භවනත් (සඳහන්ඩ කරන්ඩන)

ආදායම් ප්ර වය
වයාපාර/ හිිකාරිත්වභයන්ඩ
උරුමභයන්ඩ
(ධනය උත්පාදනය
ආභයෝජන
භවනත් (සඳහන්ඩ කරන්ඩන) .........
වන ආකාරය)
වෘත්තිය/ රැකියාව
භවනත් අනු ද්ධ වයාපාර/
වෘත්ීය කටයුතු සහ භපාලී
ඔ භහෝ ඔභේ සමීපතම පවුභල්
අභයක් භද්ශපාලනයට සම් න්ඩධ
ඔේ ❑
නැ ත ❑
අභයක්ද? (පහත දැක්භවන
නිර්වචනය ලන්ඩන)
ඔේ නම් පුද්ගලයාභේ භතාරතුරු
නිර්වචනය
භද්ශපාලනයට සම් න්ඩධ අභයක් - ශ්රී ලිංකාභේ භහෝ විභද්ශයන්ඩහි වැදගත් රාජකාරි දරන භහෝ පවරනු ලැබූ පුද්ගලයින්ඩ. උදා. රාජය
නායකයා භහෝ පළාත් පාලන ප්රධානියා, භජයෂ්ඨ භද්ශපාලනඥයින්ඩ, රජභේ ඉහළ නිලධාරීන්ඩ, අධිකරණ භහෝ හමුදා නිලධාරීන්ඩ,
රාජය සිංස්ථාවල භජයෂ්ඨ විධායකයින්ඩ, වැදගත් භද්ශපාලන පක්ෂ නිලධාරීන්ඩ.
සමීපතම පවුභල් අභයක් - සැියා/බිරිඳ, දරුවන්ඩ සහ ඔවුන්ඩභේ සහකරු භහෝ සහකාරිය, භදමාපියන්ඩ, සභහෝදර සභහෝදරියන්ඩ සහ
ඔවුන්ඩභේ විවාහකයන්ඩ, මුණුබුරන්ඩ, සහ මුණුබුරන්ඩභේ සහකරු භහෝ සහකාරියද ඇතුළත් භේ.
අභේක්ිත ගනුභදනු ආකාරය
❑

මුදල් භනෝට්ටටු ❑ භචක්පත්

❑ ඉභලක්භරානික ක්රම

❑ භවනත් (සඳහන්ඩ කරන්ඩන ) ..................

ගිණුම විවෘත කිරීම, නඩත්තු කිරීමට සහ ාවිතය සඳහා වන අරමුණ
ඉතුරුම්
බිල්පත් භගවීමට
❑ ආභයෝජන
වයාපාර ගනුභදනු
❑ රැකියා/වෘත්ීය ආදායම
පවුල් භේෂණ
❑

❑ ණය භගවීමට
❑ හවුල් ගනුභදනු
❑ භව නත් .......................

විභද්ශ ගමන්ඩ ලපත්ර දරන්ඩනන්ඩ (ද්විත්ව පුරවැසයන්ඩ / ශ්රී ලිංකාභේ පදිිංචි භහෝ
රැකියා කරන අය) කරුණාකර භමරට ගිණුමක් ආරම් කිරීමට භහ්තුව
දක්වන්ඩන.

අරමුදල් ප්ර වය අභේක්ිත ප්ර වය සහ මුදල් ලැභ න ආකාරය (අදාල පරිදි දක්වන්ඩන)
❑ පවුල් භේෂණ

❑ භකාිස් ආදායම

❑ භකාන්ඩත්රාත් ආදායම

❑ ආභයෝජන ප්රතිලා

❑ භද්පළ/වත්කම් භවළඳාම

❑ තයා ග

❑ භවනත් (දක්වන්ඩන) ------------------------------------

❑ විකුණුම්/වයාපාර ආදායම
❑ වැටුේ/ලා

ආදායම

සාමානය මාසක ආදායම
❑ 50,000ට අඩු

❑ 100,001 සට 250,000

❑ 500,001 සට 1,000,000

❑ 50,001 සට 100,000

❑ 250,001 සට 500,000

❑ 1,000,000ට වැඩි

අභේක්ිත තැන්ඩපතු ප්රමාණය: අභේක්ෂිත/සාමානයභයන්ඩ මසකට ගිණුමට තැන්ඩපත් කරන ප්රමාණය රු. වලින්ඩ
❑ 100,000ට අඩු

❑ 500,001 සට 1,000,000

❑ 100,001 සට 500,000

❑ 1,000,001 සට 5,000,000

❑ 5,000,001 සට 10,000,000
❑ 10,000,000ට වැඩි

පාරිභ ෝගික ප්රකාශය
ඉහත දක්වා ඇති විස්තර සතය හා නිවැරදි ව මම තහවුරු කරි. . ඉහත දක්වා ඇති භතාරතුරුවල භවනසක් ඇති වුවභහාත්
හැකි ඉක්මනින්ඩ AMW කැපිටල් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ඩස් භවත නිස පරිදි දැනුවත් කිරීමට මම කටයුතු කරි.

අත්සන
දිනය
අතයාවශය පරීක්ෂාවන්ඩ (කාර්යාලයීය ප්රභයෝජනය සඳහා පමණි)
1. නම, උපන්ඩ දිනය සහ ජාතිකත්වය සතයාපනය: පහත දැක්භවන ක්රමයකින්ඩ.
ජාතික හැඳුනුම්පත
❑ විභද්ශ ගමන්ඩ ලපත (වලිංගු)
රියදුරු ලපත
විවාහ සහතිකය (නම භවනස්වී මකදී)
2. ලිපිනය සතයාපනය: පහත සඳහන්ඩ පිළිගත් ලියකියවිලි වලින්ඩ

❑

මහජන අධිකාරියකින්ඩ

සැපයූ ලිපියක්

භන්ඩවාසක ලිපිනය තහවුරු කරන්ඩන (ජිංගම දුරකථන බිල්පත් පිළිගනු භනාලැභේ)
❑ ජාතික හැඳුනුම්පත
ැිංකු ප්රකාශය
රියදුරු ලපත
ජල/විදුලි බිල්පත (දක්වන්ඩන) ....
❑ විභද්ශ ගමන්ඩ ලපත
(ඉහත සඳහන්ඩ ලියකියවිලි වල ඡායා පිටපත් මුල් නිලධාරියා විසන්ඩ 'මුල් පිටපත දුටු’

එකකින්ඩ

වට සහතික කළ

යුතුය)
3. පාරිභ ෝගිකයා සැක සහිත ත්රස්ත වාදී ලැයිස්තු වක (සම් ාධක ලැයිස්තු ව - යූඑන්ඩඑස්ී ආර් 1373 /1267) භහෝ භවනත්
අනතුරු ඇඟවීභම් ලැයිස්තු වක සටීද:
❑

ඔේ

❑ නැ ත

4. පාරිභ ෝගිකයාට භද්ශපාලන
ස ඳතාවක් තිභේද?

ඔේ නම්
(දක්වන්ඩන):

❑ ඔේ
❑ නැ ත
භල්ඛන සමාභලෝචනය කරන ලද්භද් .............. (අත්සන)
ඔේ නම්

භස්වක අිංකය

(දක්වන්ඩන):
අනුමත කරන ලද්භද් ......................................... (අත්සන)

භස්වක අිංකය

පද්ධතියට ඇතුලත් කිරීම

................................
ඇතුලත් කරන ලද්භද්

.................................
...............................
....................................
පරීක්ෂා කරන ලද්භද්
සක්රීය කරන ලද්භද්
අනුමත කරන ලද්භද්

