
eZ வணிக கடன் ஒப்பந்தம் 

சில்லறை விை்பறனயாளர் உதவி திட்டம் 

முன்னணி தாள் 

இந்த உடன்படிக்ககயில் இந்த முன்னணி தாள் மற்றும் அட்டவகை 1 இங்கக 

இகைக்கப்பட்டுள்ளது.இலங்ககயில் முகறயாக (Company PB 765 PQ)  இகைக்கப்பட்ட ஒரு 

கம்பனி DIALOG FINANCE PLC MFk; அதன் பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகத்கத இலக்கம் : 475, 

யூனியன் பிகளஸ், சகாழும்பு 02 இலும் சகாை்ட வரத்்தக கடன் உடன்படிக்கக 

ககெெ்ாத்திடப்பட்டுள்ளது. (இங்கிருந்து அகைக்கப்பட்டு குறிப்பிடப்படுகிறது “ நிறுவனம் 

”எந்த வாரத்்கதகயா அல்லது சவளிப்பாகடா இங்கு பயன்படுதத்ப்படுகிறகதா, அந்தெ ்சூைல் 

கதகவப்படும் அல்லது ஒப்புக்சகாள்கிற இடத்தில், அந்த டயசலாக் ஃகபனான்ஸ் பி.எல்.சி 

மற்றும் அதன் வாரிசுகள்,பின்கதான்றல்கள்  மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட ஒதுக்கீடுகள் MFk; ) 
மற்றும் Ez Merchant கடன் வெதியின் விதிகள் மற்றும் நிபந்தகனகளுக்கு உட்பட்டு கீகை 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ள கடன் வாங்குபவர ்அட்டவகை 1இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது . 

 

இந்த ஒப்பந்தம் இந்த முன்னணி தாள் மற்றும் அட்டவறண 01 இகைக்கப்பட்ட 

செசரட்கடாகவ உள்ளடக்கியது மற்றும் அகனதத்ு கநாக்கங்களுக்காகவும் கநாக்கங்கள் 

வாசிக்கப்படகவை்டும் கடன் ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக இப்பகுதியாக உருவாக்கும். 

 

இந்த ஒப்பந்தம் மற்றும் கடன் ஒப்பந்தத்திற்கு இகடகய முரை்பாடு ஏற்பட்டால், 

www.dialogfinance.lk இந்த ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிமுகறகள் மற்றும் 

நிபந்தகனகள் கமகலாங்கி இருக்கும். 

 

 

 

 

‘கடன் வாங்குபவர்’ விவரங்கள்: 

 

கடன் வாங்குபவர ்முழு பபயர ்:  

முகவரி:  

ததசிய அறடயாள அடற்ட எண்  

 

"உத்தரவாதமளிப்பவர்" விவரங்கள்: 

உத்தரவாதமளிப்பவர ்முழு பபயர ்:  

முகவரி:  

ததசிய அறடயாள அடற்ட எண்:  

 



வசதி விவரங்கள்: 

கடன்பதாறக :  

பசலுத்த தவண்டிய வட்டி: வட்டி ஆை்டுக்கு …………………… (……….%) என்ற 

விகிதத்தில் கைக்கிடப்பட கவை்டும். 

தற்கபாகதய நிலவும் ெந்கத 

நிகலகமககளப்  சபாறுத்து கடன் 

சபறுபவரக்ளுக்கான முன் அறிவிப்புடன் 

வட்டி வீதத்கத மாற்றுவதற்கான உரிகம DF 

க்கு உை்டு. 

Xg;ge;jf;fhyk;  

மாதாந்த தவறண: ரூ. 
……………………………………………………………………………………………. 

(ரூபாய் …………………………… மட்டும்) ………………………… .. 

முதல் அதன் பின்னர ்ஒவ்சவாரு மாதத்தின் 

அகத கததியிலும் சதாடங்கியது. 

அபராதம் வட்டி:  

பாதுகாப்பு:  

 

 

epiwNtw;wy; 

டயசலாக் ஃகபனான்ஸ் பி.எல்.சியின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி மற்றும் கடன் 

வாங்கியவர ்………………………………… .. இல் ககசயாப்பமிடப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டது. 

டயபலாக் றபனான்ஸ் பி.எல்.சி 

சார்பாக 
 

………………………………………………… 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி 
 
 
 

கடன் வாங்குபவரின் சாரப்ாகவும், 

சார்பாகவும் 
 

தனிப்பட்ட 
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அட்டவறண 1 

 

eZ வணிக கடன் வசதியின் விதிமுறைகள் மை்றும் நிபந்தறனகள் 

சில்லறை விை்பறனயாளர ்உதவி திட்டம் 

 

நிறுவனம் ஒரு உரிமம் சபற்ற நிதி நிறுவனமாக வியாபாரத்கத கமற்சகாள்கிறது மற்றும் 

அதன் வைிகத்தின் ொதாரை கபாக்கில் பைம் மற்றும் / அல்லது அதன் 

வாடிக்ககயாளரக்ளுக்கும் அங்கதத்ினரக்ளுக்கும் நிதி வெதிககள வைங்குகிறது. 

eZ வைிகக் கடன் விை்ைப்பதத்ில் கமலும் முழுகமயாக விவரிக்கப்பட்டுள்ள eZ 

சமரெ்ெ்ை்ட் கடன் விை்ைப்பத்தில் கம்பனி ("eZ Merchant Loan") இருந்து கடன் சபறுபவர ்

வைங்கிய பிரதிநிதித்துவங்களின் அடிப்பகடயில் கடன் சபறுபவர ்விை்ைப்பிதத்ுள்ளார.் 

இந்த  (eZ சமரெ்ெ்ை்ட் கடன் ஒப்பந்தத்தின் விதிமுகறகள் மற்றும் நிபந்தகனகள்) இந்த 

அட்டவகை 1-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிமுகறகள் மற்றும் நிபந்தகனகளுக்கு உட்பட்டு, 

கடன் சபறுநரக்ளுக்கு eZ சமரெ்ெ்ை்ட் கடகன வைங்க நிறுவனம் ஒப்புக் சகாை்டுள்ளது. 

நிறுவனம் மற்றும் கடன் வாங்குபவர ்தனித்தனியாக "கட்சி" என்றும், கூட்டாக "கட்சிகள்" 

என்றும் குறிப்பிடப்படுவாரக்ள். 

1. நிதிகளின் விநிதயாகம் 

 

1.1. நிறுவனம் தனது சொந்த விருப்பப்படி eZவைிகக் கடகன வட்டியுடன் 

வைங்குவகதாடு, கடன் வாங்கியவர ்குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் eZ வைிகக் கடகன 

திருப்பிெ ்செலுத்த கவை்டும், கமலும் பைம் செலுத்தத ்தவறினால், அபராத வட்டி 

என ஆை்டுக்கு கூடுதல் வட்டி வசூலிக்கப்படும் கட்டைம் முழுவதுமாக 

செலுத்தப்படும் வகர, இகவ அகனதத்ும் வெதி விவரங்களின் கீை் முன்னைி தாள் 

பட்டியலில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

1.2.  கட்சிகளுக்கு இகடகயயான எந்தசவாரு ஏற்பாடும் அல்லது எழுத்தும் 

இருந்தகபாதிலும், கடன் வாங்குபவர ்இதன்மூலம், விதி 2 (சகாடுப்பனவுகள்) இல் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி கமற்கூறிய சதாகக மற்ற அகனதத்ு கட்டைங்களுடனும் 

நிறுவனத்திற்கு கதகவக்ககற்ப திருப்பிெ ்செலுத்தப்பட கவை்டும் என்பகதயும், 

அகனதத்ு ஏற்பாடுகள் அல்லது இன்பங்கள் அல்லது அனுமதிக்கப்படுவகதயும் 

ஒப்புக்சகாள்கிறார ்தவகை மூலம் திருப்பிெ ்செலுத்த கடன் வாங்குபவர ்

ககாரிக்ககயின் அடிப்பகடயில் திருப்பிெ ்செலுத்துவதற்கான பிரதான கடகமக்கு 

உட்பட்டவர.் 

1.3. கடன் வாங்குபவர ்நிறுவனத்திற்கு கடன் வாங்கியவர ்மற்றும் நிறுவனத்தின் 

புத்தகங்கள் அல்லது ஆவைங்களிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்டு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

எந்தசவாரு அதிகாரிகளாலும் ககசயாப்பமிடப்பட்டு ொன்றிதை் சபற்றிருப்பகதக் 

காட்டும் எழுத்து அல்லது பிற ஆவைதத்ில் எந்தசவாரு அறிக்ககயும் 

பிரிதச்தடுப்பது ெட்டத்தில் கபாதுமானதாகக் கருதப்படும், கமலும் முடிவானது 

கடன் வாங்குபவருக்கு எதிரான ஆதாரம், கவறு எந்த ஆவைங்களும் அல்லது 

வவுெெ்ரக்ளும் இல்லாமல் அதன் உள்ளடக்கங்ககள ஆதரிக்கவும், கமலும் இது 

கடன் வாங்கியவருக்கு எதிரான உறுதியான ஆதாரமாக கருதப்படும் 

 



2. பகாடுப்பனவுகள் 

 

2.1. நிறுவனத்தால் இந்த eZ வைிகர ்கடகன வைங்குவது சதாடரப்ாக கடன் 

வாங்குபவரின் eZ வைிக கடன் கைக்கில் பற்று செலுத்தப்படும் கட்டைங்ககள 

கடன் வாங்குபவர ்செலுத்த கவை்டும் மற்றும் நிறுவனத்தின் எந்தசவாரு 

கிகளயிலும் செய்யப்படும் சகாடுப்பனவுகள் முதன்கம வைிக இடத்திற்கு 

செய்யப்பட்டதாக கருதப்படும் நிறுவனதத்ின். 

2.2. எந்தசவாரு தவகை மற்றும் / அல்லது மாதாந்திர தவகைக் கட்டைத்கதத ்

தீரப்்பதில் இயல்புநிகல மற்றும் கடன் வாங்குபவரிடமிருந்து செலுத்த கவை்டியது 

இந்த ஒப்பந்தத்தின் இயல்புநிகல கட்டை விதிமுகறகள் மற்றும் 

நிபந்தகனகளுக்கு உட்பட்டது. 

2.3. முன்னணி தாள் இங்கக கெரக்்கப்பட்டுள்ள கட்டை விதிமுகறகளின் 

அடிப்பகடயில் மாதாந்திர தவகைகய தீரப்்பதற்கான சபாறுப்பு எல்லா 

கநரங்களிலும் கடன் வாங்குபவரிடம் இருக்கும் 

 

3. விதிமுறைகள் மை்றும் நிபந்தறனகள் 

 

கடன் வாங்குபவர ்பின்வருவனவற்கறக் ககடப்பிடிக்க ஒப்புக்சகாள்கிறார:் 
 

3.1. கடன் வாங்குபவரிடமிருந்து சபறப்பட்ட எந்தசவாரு கட்டைத்திற்கும் 

சபாருத்தமான முழுகமயான விருப்பத்கத நிறுவனம் சகாை்டிருக்க கவை்டும் 

என்று கடன் வாங்குபவர ்ஒப்புக்சகாள்கிறார:் 

3.1.1. இந்த ஈெட் வைிகக் கடன் மற்றும் மீதமுள்ள சதாகக ஏகதனும் இருந்தால், 

அந்த அெல் சதாகககய கநாக்கி நிறுவனம் ஈட்டிய காலதாமத வட்டி 

(ஏகதனும் இருந்தால்) மற்றும் அரொங்க வரிகள், ெட்ட கட்டைங்கள் உள்ளிட்ட 

செலவுகள். 

3.1.2. இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு எதிராக, கடன் வாங்குபவர ்இந்த eZ வைிக கடகன 

எடுத்துள்ள நிறுவனத்துடனான பிற ஒப்பந்தங்களின் கீை் நிலுகவத் 

சதாகககயப் சபாறுத்தவகர. 
 

3.2. பின்வரும் நிகை்வு நிகை்ந்தால் கடன் வாங்குபவர ்உடனடியாக நிறுவனத்திற்கு    

அறிவிப்பார,் கமலும் நிறுவனம் கதகவப்பட்டால் நிலுகவயில் உள்ள eZ வைிக 

கடன் சதாகககய முழுகமயாக தீரக்்க கவை்டும், இது கடன் வாங்குபவர ்

நிறுவனத்திற்கு செலுத்த கவை்டும்:  

3.2.1. எந்தசவாரு சபாருள் மாற்றமும் அவரது / அவள் நிதி நிகலயில் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது அல்லது அனுபவிக்கப்படுகிறது.   

3.2.2.  எந்தசவாரு வைக்கின் விவரங்களும் அவரது / அவள் நிதித ்திறகன 

பாதிக்கக்கூடும் மற்றும் கடன் வாங்குபவர ்ெம்பந்தப்பட்டிருக்கலாம் 

3.2.3. பைிநீக்கம் அல்லது ராஜினாமா அல்லது அவரது / அவள் கவகலவாய்ப்பு 

கபான்ற ஒரு நிகை்வில் 
 

3.3. கடன் வாங்குபவருக்கு முன்னறிவிப்பின்றி நிறுவனம் கடன் வாங்கியவரால் 

மீளமுடியாமல் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது: 

3.3.1. இந்த eZ வைிகக் கடனின் கைக்கக அகனத்து அல்லது ஏகதனும் கடன் 

வாங்குபவரின் பிற கைக்குகள் அல்லது கவப்புதச்தாகககளுடன் (கால 

அல்லது கதகவ) இகைக்க; மற்றும் 



3.3.2. கடன் வாங்குபவரின் கடனுக்கும், அத்தககய தகடயற்ற உரிகமயுடனும் 

சபாய்யான அகனதத்ு பைத்கதயும் மாற்றுவதற்கும் சபாருத்தமானதற்கும், 

பைம் செலுதத்ுதல் ககாரிக்கககள் அல்லது திரும்பப் சபறுதல் அல்லது 

கடன் வாங்கியவர ்வகரயப்பட்ட ஆவைங்கள் கபான்ற எந்தசவாரு 

அதிகாரியிடமும் அல்லது அகதப் பயன்படுத்திய கததிக்கு முன்னதாககவா 

அல்லது அதற்கு முன்பாககவா அவமதிக்கும் அல்லது மறுப்பதன் மூலம் 

செயல்படுத்தப்படும். உரிகம அல்லது அதிகாரம் அல்லது கடன் 

வாங்குபவரின் சபயரில் எந்தசவாரு கைக்ககயும் மூடும் அளவிற்கு மற்றும் 

கடன் வாங்குபவர,் காம்பாவில் இருக்கும் அகனதத்ு உரிகமககாரல்கள் 

அல்லது ககாரிக்கககளுக்கு எதிராக நிறுவனத்திற்கு நஷ்டஈடு வைங்குவதன் 

மூலம் இகத கமற்சகாள்கிறார.் 

 

3.4. எந்த நீதிமன்றத்திலும் அல்லது ஏகதனும் ஒரு நடுவர ்மன்றத்திற்கு அல்லது ஏகதனும் 

ஒரு அறிக்ககயின் ெட்டஅதிகாரி அல்லது ெட்ட அதிகாரி முன் தயாரிப்பு, eZ 

வைிகக் கடன் வைங்குவதன் விகளவாக, கடன் சபறுபவரினால் 

செலுத்தகவை்டிய பைத்கத க்காட்டுதல், எழுதுதல் அல்லது பிற ஆவைங்கள், 

நிறுவனத்தின் புத்தகங்கள் அல்லது ஆவைங்களில் இருந்து சபறப்பட்டகவ 

மற்றும் நிறுவனத்தின் கமலாளர ்அல்லது கைக்கனால் ககசயாப்பமிடப்பட்டு 

ொன்றளிக்கப்பட்டகவ, நிறுவனத்திற்கு கடனாளியின் சபாறுப்புக்கான 

சதாகககளின் உறுதியான ொன்றாகக் கருதப்படும் நிறுவனம் தயாரித்த 

ஆவைங்கள் அல்லது வவுெெ்ரக்ள் எதுவும் இல்லாமல். 
 

3.5. இந்த eZ வைிக கடன் மற்றும் அதற்கான வட்டி சதாடரப்ாக கடன் வாங்கியவர ்

நிறுவனத்திற்கு செலுத்த கவை்டிய பைம் கடன் வாங்குபவரிடமிருந்து 

மீட்சடடுக்கப்படும், ஆயினும் பரிந்துகரக்கப்பட்ட கட்டகள (சதாப்பி 68) மற்றும் 

கடன் வாங்குபவர ்மருந்து கட்டகள (சதாப்பி 68) ஐ ஒரு தகடயாக உயரத்்தக்கூடாது 

கூறப்பட்ட பைத்கத மீட்சடடுக்க கடன் வாங்கியவர ்மீது நிறுவனம் வைக்குத ்

சதாடரக்ிறது. 
 

3.6. கமகல மற்றும் பிற இடங்களில் செய்யப்பட்ட அகனத்து பிரதிநிதிதத்ுவங்கள் 

மற்றும் அறிக்கககள், இல்கலசயனில் நிறுவனம் அல்லது அதன் அதிகாரிகள் 

அல்லது அதன் முகவரக்ள், கடன் வாங்குபவர ்அல்லது அவரது / அவள் முகவரக்ள், 

ஊழியரக்ள் அல்லது அதிகாரிகள், எழுத்து மூலமாககவா அல்லது கவறுவிதமாக 

கடன் வாங்குபவரின் மூலமாககவா அல்லது கடன் வாங்குபவரின் ொரப்ாக இதன் 

மூலம் உை்கம மற்றும் ெரியானது உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகிறது, கமலும் 

அகவ நிறுவனத்தால் செயல்படப்பட கவை்டும், கமலும் அந்த பைத்கத 

மீட்சடடுப்பதன் விகளவாக ஒப்பந்ததத்ின் அடிப்பகடகய உருவாக்கும். 
 

3.7. கடன் வாங்குபவர ்இயல்புநிகல ஏற்பட்டால், நிலுகவத ்சதாகககய 

மீட்சடடுப்பதற்காக நிறுவனம் மூன்றாம் தரப்பு கெகரிப்பாளகர நியமிக்கலாம் 

என்று கடன் வாங்குபவர ்ஒப்புக்சகாள்கிறார,் கமலும் அத்தககய கெகரிப்பின் 

அகனதத்ு செலவுககளயும் கடனாளர ்செலுத்த ஒப்புக்சகாள்கிறார.் 
 

3.8. நிறுவனம் தனது சொந்த விருப்பப்படி இந்த கடன் ஒப்பந்ததத்ின் கீை் 

சபாருந்தக்கூடிய வட்டி விகிதங்கள், கெகவக் கட்டைங்கள் மற்றும் பிற 

கட்டைங்ககள அவ்வப்கபாது மாற்றக்கூடும் என்று கடன் வாங்குபவர ்

ஒப்புக்சகாள்கிறார.் எவ்வாறாயினும், அதத்ககய மாற்றத்கத ஏற்படுத்துவதற்கு 



முன்னர ்நிறுவனம் கடன் வாங்குபவருக்கு பதினான்கு (14) நாட்கள் அறிவிப்கப 

வைங்கும். 
 

3.9. இந்த ஒப்பந்தம் கடன் வாங்குபவர ்நிறுவனத்திற்கு செலுத்த கவை்டிய 

சதாககயின் முதன்கம ஆதாரமாக இருக்கும். 
 

3.10. eZ வைிகக் கடனின் ஆரம்ப தீரவ்ு ஏற்பட்டால் கடன் வாங்குபவருக்கு 

தள்ளுபடிக்கு உரிகம கிகடயாது 
 

3.11. கடன் வாங்கியவர ்மற்றும் ஏகதனும் கைக்குகளில் உள்ள ஏகதனும் ஒரு 

வககயான மற்றும் இயல்பு (நிகலயான கவப்புஉட்பட) கவப்புகளில் உள்ள 

கவப்புகளில் /நிகர ஈடு செய்யும் உரிகம நிறுவனத்திற்கு உை்டு.பிகையங்கள், 

பத்திரங்கள் மற்றும் அகனத்து பிற சொதத்ுக்கள், ஆவைங்கள், பத்திரங்கள் 

மற்றும் நிறுவனத்தின் / அவரக்ளின் அறங்காவலரக்ள் அல்லது முகவரக்ள் 

கட்டுப்பாட்டில் கவத்திருக்கும் சொதத்ுக்கள் (பிகையதத்ின் மூலம் அல்லது கவறு 

விதமாக எந்த தகுதியிலும் கடன் சபறுபவர ்மூலம் உள்ளிடப்பட்ட / எந்த 

சகாள்ளளவில் உள்ளிடப்பட்ட/ எந்த ஒப்பந்தத்தின் படி) கடன் சபறுபவரினால் 

மற்றும்/அல்லது நிறுவனத்தால் வைங்கப்பட்ட கவறு ஏகதனும் வெதிகளின் 

விகளவாக, கடன் சபறுபவருக்கு வைங்கப்பட்ட மற்றும்/அல்லது 

பயன்படுதத்ுகின்ற கம்பனியின் கெகவகள் எகவயும்,கடன் வாங்கியவர,் 

நிறுவனத்தின் சொத்து மீதான நிறுவனத்தின் கடன் கிகடக்கும் என்றும் 

குறிப்பிடுகிறார.் 

 

கமகல குறிப்பிடட்ுள்ள உரிகம அல்லது கவறு எந்த உரிகமகயயும் தவிர, 

நிறுவனம் எந்த கநரதத்ிலும் ெட்டம், ஒப்பந்தம் அல்லது கவறுவழியில் 

செயல்படுவதன் மூலம் உரிகம சபறலாம், கடன் வாங்குபவர ்நிறுவனத்கத 

அங்கீகரிக்கிறார:் 

3.11.1. நிறுவனத்தின் எந்தசவாரு கிகளயுடனும் அல்லது கடன் வாங்குபவரின் 

அகனதத்ு கைக்குகள் மற்றும் சபாறுப்புகள் எந்த கநரத்திலும் இகைக்க 

அல்லது ஒருங்கிகைக்க; மற்றும் 

3.11.2. எந்தசவாரு நீதித்துகற நடவடிக்ககககளயும் நிறுவாமல், அங்கிருந்து 

சபறப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து தக்ககவத்துக்சகாள்வது / சபாருத்தமானது 

இல்லாமல் சபாது அல்லது தனியார ்விற்பகன அல்லது பைி மூலம் அல்லது 

கவறு எந்த வககயிலும் நிறுவனம் கவத்திருக்கும் கடன் வாங்குபவரின் 

பத்திரங்கள் அல்லது சொதத்ுக்ககள விற்ககவா அல்லது அப்புறப்படுத்தகவா 

அத்தககய விற்பகன / அகற்றல் / பரிமாற்றம் / பைி சதாடரப்ான 

செலவுகள் மற்றும் செலவுகள் உட்பட, கடன் வாங்கியவரிடமிருந்து 

நிறுவனத்திற்கு நிலுகவயில் உள்ள சமாத்த சதாகககள் 
 

3.12. கடன் வாங்கியவர ்உரிகமகய மாற்றமாட்டார ்மற்றும் / அல்லது 

பதிவுசெய்யப்பட்ட சமாகபல் எை் மற்றும் / அல்லது eZ பைக் கைக்கின் சுயவிவர 

விவரங்ககள eZ வைிக கடன் முழுகமயாக தீரக்்கும் வகர மாற்றக்கூடாது. 
 

3.13.  EZ வைிகர ்கடனில் ஏகதனும் தீரக்்கப்படாத நிலுகவயில், நிறுவனம் அதற்கான 

உரிகமகயக் சகாை்டுள்ளது; 

3.13.1. நிலுகவயில் உள்ள சகாடுப்பனவுகள் முழுகமயாக தீரக்்கப்படும் காலம் 

வகர கடன் வாங்குபவர ்செலுத்த கவை்டிய கமிஷன், கட்டைம் அல்லது பிற 



செலுத்துதல்ககள நிறுத்துமாறு டயசலாக் ஆக்சியாடா பி.எல்.சிக்கு 

அறிவுறுத்துங்கள்; மற்றும் / அல்லது 

3.13.2. 3.13.2.அறிவுறுத்தவும் டயசலாக் அக்சியாட்டா பிஎல்சி கடனாளியின் eZ 

பைப்கபயில் உள்ள ஏகதனும் நிதியிலிருந்து அத்தககய நிலுகவயிலுள்ள 

சதாகககயக் கழிதத்ுக் சகாள்ள கவை்டும் மற்றும் அத்தககய நிலுகவத் 

சதாகககய கடனாளிக்கு முன்னறிவிப்பின்றி நிறுவனத்திற்கு த ்

தீரக்்ககவை்டும்.  

3.14.ஏகதனும் ஒரு குற்றவியல் விொரகை அல்லது ஏகதனும் குற்றவியல் 

நடவடிக்கககளின் கநாக்கதத்ிற்காக ஏகதனும் நிலுகவயில் உள்ள மற்றும் / அல்லது 

ஏகதனும் ஒரு அரசு அதிகாரிகய மீட்க, வாடிக்ககயாளர ்மற்றும் / அல்லது ஏகதனும் 

ஒரு அரசு அதிகாரிகய மீட்சடடுக்கும் கநாக்கதத்ிற்காக, அதன் துகை 

நிறுவனங்கள் மற்றும்/ அல்லது கவத்திருக்கும் நிறுவனங்களுடன் அதன் 

தரவுஅடிப்பகடயிலான / குறிப்பிட்ட வாடிக்ககயாளர ்தகவகலபகிரந்்து 

சகாள்ளும் உரிகமகய நிறுவனம் சகாை்டுள்ளது 

4. வசதிக்கான பாதுகாப்பு 

4.1. இந்த ஒப்பந்தத்தின் முன்னைி தாளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி இந்த 

கடனுக்கான பாதுகாப்பு இருக்கும். 

4.2. EZ வைிக கடன் வெதியின் கீை் நிறுவனத்தின் எந்தசவாரு விநிகயாகத்திற்கும் 

முன்னர,் கடன் வாங்குபவர ்நிறுவனத்தால் பரிந்துகரக்கப்பட்ட படிவத்தில் 

(“உத்தரவாதம் மற்றும் இைப்பீடு”), “உத்தரவாததாரரிடமிருந்து” மீளமுடியாத 

மற்றும் நிபந்தகனயற்ற உத்தரவாதத்கத நிறுவனத்திற்கு சகாள்முதல் செய்து 

வைங்க கவை்டும். eZ வைிக கடன் வெதியின் உரிய திருப்பிெ ்செலுத்துதல் / 

செலுத்துவதற்காக இங்கு முன் தாளில் அகமக்கப்பட்டுள்ளது, அதில் உள்ள 

அகனதத்ு வட்டி மற்றும் eZ வைிக கடன் வெதிக்காக கடன் வாங்குபவர ்செலுத்த 

கவை்டிய பிற பைம் ஆகியகவ அடங்கும்.  

5. ஒப்பந்தம் மீைல் 

பின்வரும் ெந்தரப்்பதத்ில் இந்த ஒப்பந்தம் மீறப்பட்டதாகக் கருதப்படும்: 

5.1. கடன் வாங்குபவர ்அந்தத ்சதாகககய உரிய கததியில் செலுத்தத ்தவறிவிட்டார ்

மற்றும் சகாழும்பில் கதகவக்ககற்ப வட்டியுடன் சமாத்த சதாகககய செலுத்தத ்

தவறிவிட்டார.் 

5.2. இந்த ஒப்பந்தத்தின் ஏகதனும் விதிமுகறகள் அல்லது நிபந்தகனககள 

ககடப்பிடிப்பவர ்தவறினால் மற்றும் / அல்லது புறக்கைித்தால். 

 

6. மீைலின் /தவறியதின் விறளவு 

6.1. ஒப்பந்தம் மீறல் (பிரிவு 5) ஏகதனும் செயல் நிகை்ந்தால், இந்த ஒப்பந்தத்கத 

நிறுத்துவதற்கான உரிகமகய நிறுவனம் சகாை்டுள்ளது.இந்த ஒப்பந்தத்கத 

முடித்தல் என்பது, இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீை் சபறப்பட்ட அந்தந்த உரிகமகள் மற்றும் 

கடப்பாடுககள, அத்தககய முடிவுக்கு வருவதற்கு முன்னர ்பாரபட்ெம் இல்லாமல் 

இருக்கும். 



6.2. கமகல உள்ள பிரிவு 5 (ஒப்பந்தம் மீறல்) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சபாருள் மீறல் 

தவிர கவறு எந்த கநரதத்ிலும் நிறுவனம் இந்த ஒப்பந்தத்கத நிறுத்தலாம், 

இதுகபான்ற இயல்புநிகல நிகை்வு அறிவிக்கப்பட்ட 14 நாட்களுக்குப் பிறகு 

தீரக்்கப்படாது. கடன் வாங்குபவருக்கு நிறுவனம். 

6.3. விதிமுகறகள் மற்றும் நிபந்தகனகள் (பிரிவு 3), பைம் செலுத்துதல் (பிரிவு 2), 

எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஜுரிஸ்டிககஷன் (பிரிவு 9) ஆகியகவ முடிவகடந்தவுடன், 

ஒப்பந்ததத்ின் முடிவில் இருந்து தப்பிக்கும். 

6.3. விதிமுகறகள் மற்றும் நிபந்தகனகள் (பிரிவு 3), பைம் செலுத்துதல் (பிரிவு 2), 

பிரத்கயக அதிகார வரம்பு (பிரிவு 9) ஆகியகவ முடிவகடந்தவுடன், ஒப்பந்தத்தின் 

முடிவில் இருந்து தப்பிக்கும். 

 

7. தள்ளுபடி மை்றும் மாறுபாடு 

7.1. எந்தசவாரு ெரியான அதிகாரம் அல்லது ெலுகக உரிகமககாரல் அல்லது 

தீரவ்ுககள நகடமுகறப்படுத்துவதில் அல்லது பின்சதாடரவ்தில் எந்தசவாரு 

தரப்பினரும் எந்தசவாரு தாமதம், கதால்வி அல்லது விடுபடுதல் அல்லது அதன் 

கடகமகளின் எந்தசவாரு தரப்பினராலும் எந்தசவாரு மீறலும் இருந்தால், அது ஒரு 

தள்ளுபடி அல்லது அது கபான்ற எந்தசவாரு செயலாகவும் கருதப்படாது ெரியான 

அதிகார ெலுகக உரிகமககாரல் அல்லது தீரவ்ு அல்லது செயல்படுவதால், அகத 

அமல்படுதத்ுவதற்ககா அல்லது உடற்பயிற்சி செய்வதற்ககா அல்லது கவறு எந்த 

உரிகமயிலும், அதிகாரம், ெலுகக, உரிகமககாரல் அல்லது தீரவ்ு கவறு எந்த 

ெந்தரப்்பதத்ிலும் அல்லது அதற்குப் பிறகும். 

7.2. இந்த ஒப்பந்தத்தின் விதிமுகறககளயும் நிபந்தகனககளயும் அவ்வப்கபாது 

திருத்த அல்லது மாற்றுவதற்கான உரிகமகய நிறுவனம் சகாை்டுள்ளது 

8. பாதுகாப்பு / சட்டவிதராதம் 

8.1. இந்த ஒப்பந்தத்தில் ஏகதனும் ஒரு சொல் அல்லது விதிமுகற 

ெட்டவிகராதமானதாககவா அல்லது செயல்படுத்த முடியாததாககவா, 

முழுகமயாககவா அல்லது பகுதியாககவா, ஏகதனும் ஒரு ெட்டம் அல்லது ெட்ட 

விதிகளின் கீை் இருந்தால், அத்தககய கால அல்லது ஏற்பாடு அல்லது அதன் ஒரு 

பகுதி அந்த அளவிற்கு இந்த பகுதியாக உருவாகாது என்று கருதப்படும் ஒப்பந்தம் 

ஆனால் இந்த ஒப்பந்தத்தின் மீதமுள்ள செயல்பாட்கட பாதிக்காது. 

9. பிரத்திதயக அதிகார வரம்பு 

9.1. இந்த ஒப்பந்தமும் இங்கு வைங்கப்பட்ட பாதுகாப்பும் இலங்ககயின் 

ெட்டத்தின்படி அகனத்து வககயிலும் நிரவ்கிக்கப்பட்டு நிரவ்கிக்கப்படும் மற்றும் 

அதிகார வரம்பு சகாழும்பாக இருக்கும் 

10. அறிவிப்புகள் 

10.1. இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீை் உள்ள அகனத்து ககாரிக்கககளும் எந்தசவாரு 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர ்அல்லது நிறுவனத்தால் நிறுவனத்தின் வக்கீல் அல்லது 

வக்கீல்களாக செயல்பட்டு “கடன் வாங்குபவருக்கு” அனுப்பப்பட்ட ஒரு கடிததத்ின் 

மூலமாகவும், தபால் மூலம் அனுப்பப்படுவதற்ககா அல்லது இங்குள்ள முகவரிக்கு 



வைங்கப்படுவதற்ககா முன் கூறப்படும் அவ்வாறு வைங்கப்பட்ட அல்லது 

வைங்கப்பட்ட ககாரிக்ககயின் அறிவிப்பு, அது வைங்கப்பட்ட நாளிகலா அல்லது 

அது சவளியிடப்பட்ட நாளிகலா வைங்கப்பட்டதாககவா அல்லது 

வைங்கப்பட்டதாககவா கருதப்படும். 

10.2. அகனத்து நிகனவூட்டல்களும் அறிவிப்புகளும் குறுகிய செய்தி கெகவகள் 

(எஸ்எம்எஸ்) மூலம் சமாகபல் சதாகலகபசி எை் அல்லது கடன் வாங்குபவர ்

மற்றும் கடன் வாங்குபவர ்வைங்கிய மின்னணு அஞ்ெலுக்கு அனுப்பப்படும். 

இதன்மூலம் மின்னணு செய்திகளாகக் கூறப்படும் செய்திகள் ெட்டப்பூரவ்மாக 

நிகனவூட்டல்களாகக் கருதப்படும் என்று கூறுகிறது. 

10.3.அகனதத்ு சகாடுப்பனவுகளும், சகாடுப்பனவுகள் / கெதங்கள் / கட்டைக் 

சகாடுப்பனவுகள் / கெகவக் கட்டைங்களாக க் கருதப்படுமாயின், அகனத்து 

சகாடுப்பனவுகளும் சபறப்பட கவை்டும்/ ஏற்றுக்சகாள்ளப்படும். 

10.4.இந்த ஒப்பந்ததத்ின் விதிமுகறகள் மற்றும் நிபந்தகன, கடன் சபறுபவர ்

வைங்கிய ஒப்புதல் கடிதம் மற்றும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உட்பிரிவுகளுடன் 

இகைந்து படிக்கப்படும், கமற்சொன்ன ஒப்புதல் கடிதம், ெலுககக் கடிதம் மற்றும் 

eZ சமரெ்ெ்ை்ட் கடன் விை்ைப்பம் ஆகியகவ இந்த ஒப்பந்ததத்ின் ஒரு 

ஒருங்கிகைந்த பகுதியாக இருக்கும். 

 


