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ණය ඇපකරය
සියලු දෙනාම දමයින් ෙැනගත යුතුයි.
01.

(මෙහි මින් ෙතු ණයකරු / ණයකරුවන් වශමයන් සඳහන් කරනු ලබන)......................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
පදිංචි........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................වන ෙෙ / අපි (මෙහි මින් ෙතු සොගෙ යනුමවන් සඳහන් කරනු ලබන ) HNB ඇෂුවරන්ස් PLC විසින්
නිකුත් කරන ලද අිංක ...................................................සහ .....................................දන දරණ රු. ..............................................ක් සඳහා වු රක්ෂණ
ඔප්පුමේ හිමිකරු/හිමිකරුවන් මවමි/මවමු.

02. ෙමේ ඉල්ලීෙ ෙත සොගෙ ෙට / අපට රුපියල් ..................................................................................................ක (රු. ....................................)
මුදලක් ණයට දීෙට එකඟ වී එෙ මුදල මෙයින් ණයට මදන අතර ෙෙ / අපි එෙ මුදල ලබාගත් බව මෙයින් පිළිමගන භාර ගතිමි / ගතිමු. (2.1) මෙහි
සඳහන් වන එකී සම්පූර්ණ මුදල් ප්රොණය සහ ෙත මප ියයද සොගෙට, එහි අනුප්රාප්තිකයන්ට හා ප වරුම්ලාභින්ට ආපසු මගවීෙටද (2.2) අතරතුර
ණය මුදමල් දනමේ සිට වර්ෂයකට සියයට ………………… බ ගින් වූ අනුප්රොණයක් අනුව සය ොසිකව ගණන් බලනු ලබන ඉහත කී ණය මුදල ෙත
මප ියය මගවීෙටද ෙෙ / අපි මෙයින් එකඟ මවමි/මවමු.
03. ඉහත සඳහන් කරන ලද එකී මුදල් ප්රොණය ආපසු මගවීම් සඳහා සහ ඉහත කී පිදද
ෙත මප ියය මගවීෙ සඳහා ො / අප සහ ෙමේ / අපමේ
උරුෙක්කරුවන්, මප ල්ෙ:කරුවන් හා අද්මිනිස්ත්රාසිකරුවන්ද, සොගෙ, එහි අනුප්ප්රාප්තිකයා, සිය ප වරුම්ලාභීන් ො විසින්/අප විසින් සහ ොමේ /
අපමේ ඉහත කී ත න ත්තන් විසින් ද ඩි මසේ බ මඳන අතර ෙවිසින් / අප විසින් සහ ෙමේ උරුෙක්කරුවන්, මප ල්ෙ:කරුවන් හා අද්මිනිස්ත්රාසිකරුවන්
විසින්ද එමලස ද ඩි මසේ බන්ධනය වී දරා සිටිනු ල මේ. තවද එකී මුදල් ප්රොණය සහ ෙත මප ියය ද මම් ඔප්පුව යටමත් සහ එහි බලය ප්රකාරව මහ
සම්බන්ධමයන් මගවිය යුතු මවනත් සියලු මුදල් ද සොගෙට, එහි අනුප්රාප්තිකයන්ට හා ප වරුම්ලාභීන්ට ඉහත කී පිදද ආපසු මගවීෙ තවදුරටත් සුරක්ෂිත
කිරීෙ සඳහා එකී ඔප්පුව මකමරහි ඇත්තාවූ ොමේ / අපමේ අයිතිවාසිකම්, හිමිකම් හා සම්බන්ධතාද යටමත් අයවිය යුතු සහ මගවිය යුතු සියලු
හිමිකම්පෑම් ද උකස්කරයක් මලසින් සොගෙට, එහි අනුප්රාප්තිකයන්, ප වරුම්ලාභීන්ට ො විසින් / අප විසින් මෙයින් පවරා මවන් කර භාර කරනු ල මේ.
04. මෙෙ ණය මුදල මගවන මලස නියෙ කළ විට එය සොගෙට, එහි අනුප්රාප්තිකයන්ට මහ ප වරුම්ලාභීන්ට ආපසු මගවීෙ ප හ ර හිදන අවස්ථාවක් ඇති
වුවමහ ත්, ියයවිල්ලකින් වූ ියත් ොස එකක ද න්වීෙක් දීමෙන් පසු මෙහි 6 වන මේදය දක්වා ඇති ආකාරයට, එකී රක්ෂණ ඔප්පුව මකමරහි සහ
යටමත් ණයකරුවන්ට ඇති අයිතිවාසිකම්, හිමිකම් සහ සම්බන්ධතා සාධාරණ වටිනාකෙට මිලට ග නීෙට සොගෙට මෙයින් බලය දී පවරනු ල මේ.
05. එකී රක්ෂණ ඔප්පුව මකමරහි හා යටමත් වූ අයිතිවාසිකම්, හිමිකම් හා සම්බන්ධතා මිලට ග නීෙට සොගෙට ඇති අයිතිය එකී ියත් ොස එකක
ද නුම්දීෙ අවසානවීමෙන් පසු එකී රක්ෂණ ඔප්පුව අවලිංගු කිරීමෙන් සහ එහි මුදල් පවාරණ අගය, මුල් මුදල සහ මප ියය මහ අනයාකාර වශමයන්
ඔප්පුව යටමත් සහ එෙ බලය ප්රකාරව මහ
සම්බන්ධමයන් සොගෙට අය විය යුතුව ඇති සියලු මුදල් ප්රොණයක් මගවීෙ පිිසස අදාල කිරීමෙන්
ක්රියාත්ෙක කළ යුතුය.
06. සොගෙ විසින් රක්ෂණ ඔප්පුවල මුදල් ප්රොණය අගය ගණන් බලනු ලබන්මන් කවර රීති යටමත්ද තත්කාලයන්හිදී බලාත්ෙකව පවතින රීති වලට
අනුව ගණන් බලන ලද, අවලිංගු කීිදමම් දනමේදී වූ එකී රක්ෂණ ඔප්පුමේ මුදල් පවාරණ අගය සියලු කාර්යය සඳහා එකී රක්ෂණ ඔප්පුමේ සාධාරණ
වටිනාකමින් විය යුතු අතර, එමලස සලකනු ල බිය යුතුය.
07. එමසේ සලකා බලන ලද එකී රක්ෂණ ඔප්පුමේ මුදල් පවාරණ අගය, ඉහත කී පිදද සොගෙට අය විය යුතුව තිමබන මුළු මුදල ඉක්ෙවා ඇත්මත් නම්,
ව ඩිමයන් ඇති මුදල රක්ෂණ ඔප්පුමේ එවකට සිටින නිතයානුල ල අයිතිකරුවන්ට ල බිය යුතු අතර, ඉල්ලා සිටි විට මගවිය යුතුය.
මම් ගිවිසුෙ යටමත් ෙට / අපට දය යුතු සියලු ද න්වීම්, සොගෙට ද නුම්දී ඇත්තා වූද සොගෙ විසින් ල බුණු බව පිළිමගන ඇත්තා වූද ෙමේ / අපමේ අවසාන
වරට වූ ියපිනයට ියයාපදිංචි ත පෑමලන් එවනු ල බුමේනම්, ද න්වීෙ නිසි මලස පුද්ගියකවෙ දී ඇති මලස සලකනු ල බිය යුතුය. ියයාපදිංචි කළ ත පෑමලන්
ියපිනයට එවීෙට එය ෙට / අපට ප්රොණවත් මලස භාරකරදීෙක් සිංස්ථාපානය වූ මලස සලකනු ල බිය යුතුය.
එකී ණයකරු / ණයකරුවන් විසින් මෙෙ ියයවිල්ලට වර්ෂ ...............ක් වූ ...........................ෙස .......................මවනි දන ..................................දී ඔහුමේ /
ඇයමේ / ඔවුන්මේ අත්සන / අත්සන් ත බීෙට මයදුනි.
අනුෙත ණය මුදල සොගෙ විසින් බ ිංකු ගත කිරීෙ සඳහා ොමේ / අපමේ අනුෙ තිය හා
මුදල මෙෙ ගිණුෙ මවත බ ර කිරීෙ සඳහා ො / අප එකඟ මවමි / මවමු.
ගිණුම් අිංකය
බ ිංකුව
ශාඛාව
ගිණුම් හිමියාමේ / හිමියන්මේ නෙ / නම්

සඳහා ෙමේ / අපමේ බ ිංකු ගිණුම් විස්තර පහත පිදද වන අතර ණය

ණයකරුමේ / ණයකරුවන්මේ ජිංගෙ
දුරකථන අිංකය ( මකටි පිසවිඩ මසේවාව
ක්රියාත්ෙක කිරීෙ සඳහා)
( * ගිණුම් හිමියා ඔප්පු හිමියා ෙ පෙණක් විය යුතු බව සලකන්න )
............................................................
ණයකරු / ණයකරුවන්මේ අත්සන
ඉහත ද ක්මවන ණය බ ඳුම්කරමේ ඇතුලත් කරුණු .............................................................ට ො විසින් ඔහුමේ / ඇයමේ / ඔවුන්මේ ෙවු බසින් විස්තර කර
දුන් බවත් , එෙ කරුණු ඉතා මහ දන් වටහා ග නීමෙන් ඔහු / ඇය / ඔවුන් විසින් ඔහුමේ / ඇයමේ / ඔවුන්මේ අත්සන / අත්සන් වම් ොපට ඇඟිිය සලකුණ මෙෙ
ියයවිල්ලට ො ඉදිදපිට දී තබන ලද බවත් ෙෙ සහතික / ප්රකාශ කරමි.
...........................................................
සොදාන විනිශ්චයකාර / බලයලත් නිලධාරී නිල මුද්රාව

කාර්යාලීය ප්රදයජනනය ඳහාා පමි.
අනුෙත කමල්

:

ණය අිංකය

:

දනය

:
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LOAN BOND
KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT
I / WE………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................
Of…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….
(hereinafter referred to as borrower / s)

SEND GREETINGS

1.

I / We am / are the holder / s of Policy Number……….…………………………………………... dated ……….……….....……………… for LKR
.…………………………………………………………….…….. issued by the HNB Assurance PLC. (hereinafter referred to as “The
Company”)

2.

At my request the Company agrees to lend and does hereby lend me / us the sum of rupees
………………………………………………………………………….(LKR……………………….) the receipt whereof I / We do hereby admit and
acknowledge, and I / We do hereby agree (2.1) to repay to the Company, its successors and assigns in office, the full amount
of the said sum of money referred to above with interest thereon, (2.2) In the meantime to pay interest on the aforesaid
loan, to the Company, its successors and assigns at the rate of ………………………PER ANNUM COMPOUNDING HALF YEALY
from the date of the loan.

3.

I / We do hereby firmly bind myself / ourselves my / our heirs, executors and administrators, and I / We my / our heirs
executors and administrators are held and firmly bound unto the Company, its successors and assigns for the repayment of
the said sum of money referred to above and interest thereon as aforesaid and for further securing to the Company, its
successors and assigns the repayment of the said sum of money and interest thereon as aforesaid and of all other sums of
money payable under and by virtue of or in respect of this deed I / We do hereby assign and set over all my / our right title
and interest in the said policy and claims due and payable there under to the Company, its successors and assigns as and by
way of mortgage and / or security for the repayment of the aforesaid sums of money interest and all expenses.

4.

In the event of default in repaying this loan to the Company, its successors and assigns when required to do so or in default
of payment of interest as aforesaid, the Company is hereby authorized and empowered, upon giving one calendar months’
notice in writing to purchase in the manner set out in Clause 6 hereof the rights, title and interest of the borrower into and
under the said policy at a fair value.

5.

The right of the Company to buy the right title and interest in and under the said policy shall be exercisable on the expiry of
the said one calendar months’ notice by the cancellation of the said policy and application of the Cash Surrender Value
thereof to the payment of all sums of money due to the Company under and by virtue or in respect of the deed, as capital,
interest or otherwise.

6.

The Cash Surrender Value of the said policy as at the date of cancellation calculated in accordance with the rules for the
time being in force where under the Company calculates the cash surrender value of policies shall be deemed for all
purposes to be the fair value of the said policy.

7.

Should the cash surrender value of the said policy as so calculated exceed the aggregate amount of the moneys due to the
Company as aforesaid such excess shall be due and payable on demand to the then legal owners of the said policy.

All notice under this agreement to be given to me / us shall be deemed to have been duly given personally, if send under register
post to my / our last address which has been noticed to and have been acknowledge by the Company. The sending of such notice
by registered post to such address shall be deemed to continue sufficient delivery of same to me / us.
Where of the said borrow / s does hereunto set his / her / their hand / s at……………………………………….………………………………..on
this……………………………………day of ……………………..20……….
My / Our consent to the company for remitting the approved loan to the my / our bank account. Account details as follows:
Account number
Bank
Branch
Name of the account holder*
Telephone number of the borrower / s (For
SMS alerts purpose)
(* Please note that account holder must be the policy holder)
……………………………………….
Signature of the borrower / s
I certify / declare that the contents of the above Loan Bond were explained by me
to the
……………………………………………… in vernacular and that he / she affixed his / her signature / left thumb impression thereto in
my presence after thoroughly understanding the same.
……………………………………
J.P. / Authorized officer
OFFICE USE ONLY
Approved by:
Date
:

……………………………………
……………………………………

Loan No

……………………………………

:
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