
கடன     அட்டடகள  

பபொருளின 
பபயர 

ஏததனம சலுடககள

ஊககவிப்ககள 
உளளடஙகலொக 
நிதிசொர மற்றம 
ஏடனய நனடமகள 

கட்டணம/ 
தரக /வட்ட 
முதலியன.

பபொருள/தசடவயிடன 

பபற்றகபகொளவதறகொன 

நடடமுடற

பிரதொன விதிமுடறகளம 
நிபநதடனகளம

முடறபபொட்டடன 
தமறபகொளளம 
நடடமுடற

உற்பத்தியினன 
நினலைப்படுத்தல

 பலஸ அட்னட

 ககோலட் அட்னட

 ப்ளோட்டினம 
அட்னட

 கவலட் 
அட்னட

 பலகவேறபட்ட 

வினலைக்கழிவுகளம 

ஊக்கவிப்்பக்களம.

 கமேலைதிக துனண 

அட்னடகனள கடுமப 

அங்கத்தவர்களக்க 

எளிவதோக பபற்ேறக் 

பகோள்ள முடிதல.

 LOFC கிறடிட் அட்னடகள் 

மேோஸடர்கோர்டு 

பநட்பவோர்க், EMV Chip 

enabled & Master pay pas 

எலலைோ கநரங்களிவலும 

வசதினய அதிகரிவக்கம

 வரமேோன

சோனேறப்படுத்தலுக்க

அனமேவோக

அட்னடயின கடன

எலனலைனய

அதிகரிவக்கக்்டிய

வசதி

 மேிவகதினய மேோற்றறீடு 
பசயயக்்டிய 
பதரிவுகள்.

https://www.lolc
finance.com/con 
sumer-and- 
digital- 
business/credit- 
cards/

 LOFC கிபரடிட் அட்னட 

விண்ணப்பத்னத எந்த LOFC

கினளயிலரந்தும 

பபறலைோம அலலைது 

வனலைத்தளத்திலரந்து 

பதிவிறக்கம பசயயலைோம. 

விண்ணப்பம முனறயோக 

பூர்த்தி பசயயப்பட 

கவண்டும.

 வோடிக்னகயோளரிவன 

நமபகத்தனனமேனய 

உேறதிபசயவதற்கோக கினள

உத்திகயோகத்தர் 

சரிவபோர்த்தலுக்கோன 

கமேலைதிக ஆவணங்கனள 

ககோரவோர். 

 கடன அட்னடயோனது 

விண்ணப்பப்படிவத்தில 

கறிபப்பிடப்பட்ட முகவரிவக்க 

்ரிவயர் கமபனிவயின மூலைம 

அனுப்பி னவக்கப்படும.

  இரகசிபய இலைக்கமேோனது 
(PIN Number) 

 கடன அட்னடக்கோன பசயலைோக்கம 

மேற்ேறம வழங்கல ஆகிய 

அனனத்தும சமேர்பிக்கப்பட்ட 

கதனவயோன ஆவணங்கனள 

பரிவசறீலைனன பசயததன மேறீகத   

தறீர்மேோனிவக்கப்படும எனபதுடன இது

கமபனிவயின பூரண 

தற்ேறணிவவிகலைகய 

கமேற்பகோள்ளப்படும. 

 18  - 60 வயதிற்கட்பட்ட இலைங்னக

வோழ பிரனஜகள் மேற்ேறம

பவளிவநோடுகளிவல வோழும

இலைங்னக பிரனஜகள் ஆகிகயோர்

கமேலைதிக துனண அட்னடகள் உட்பட

இக்கடன அட்னடகனளப்

பபற்ேறக்பகோள்ள

தகதியுனடகயோரோவர்.  

 மூலை அட்னடயினன பபற்ேறக் 

பகோள்பவர் கடன அட்னட 

ஒனறிபனன பபேறவதற்க 

தகதியுனடயவரோவதற்க அவர் 

ஒர சுயபதோழிவல பசயபவரோக 

 அட்னடயின 
உரிவனமேயோளர் கணக்கக் 
்ற்றிபனன பரிவசறீலைனன 
பசயது ஏகதனும 
தவேறகள் இரப்பின 
அதனன ்ற்றிபன 
திகதியிலரந்து 15 

நோட்களக்கள் 
அட்னடக்கோன கசனவ 
நினலையத்திற்க 
அறிபயப்படுத்தல 
கவண்டும. 

 அட்னட கசனவ 

நினலையமேோனது 

பிணக்கினன 

விசோரிவப்பதற்க பினவரம

தகவலகள் கதனவப்படும.

o அட்னட 
உரிவனமேயோளரிவன 
பபயர்

o கடனட்னட இலைக்கம

o பரிவவர்த்தனன 
இடமபபற்ற திகதி

o பரிவவர்த்தனன 
பதோனக

o விற்பனனயோளரிவன 
பபயர்



 சமேமேோன 

மேோதோந்த  

தவனணக் 

பகோடுப்பனு 

திட்டங்கள்.

 கவலட் கிறடிட் 

அட்னடயினன 

சமேர்பிப்பதன மூலைம 

உலைகம முழுவதும   120

நோடுகளிவலுள்ள 1000 

கமேற்பட்ட விமேோன 

நினலையங்களிவல 

பிரத்திகயகமேோக 

அணகக்்டிய வசதி.

 24*7 வோடிக்னகயோளர் 

கசனவகனள சிபங்கள, 

தமேிவழ மேற்ேறம ஆங்கிலை 

பமேோழிவகளிவல 

பபற்ேறக்பகோள்ள 

முடியும.   

 இலைத்திரனிவயல 
்ற்ேறக்கள்

.

 இனணு 

கட்டணம மேற்ேறம 

முதலைோம 

ஆண்டிற்கோன 

வரடோந்த 

கட்டணம எனபன 

விலைக்களிவக்கப்பட்

டுள்ளன.  

 

பதிுத்தபோல மூலைம 
வோடிக்னகயோளனர 
வந்தனடயும.

 அட்னடயினன பயனபடுத்த 
முனனர் வோடிக்னகயோளர் 
LOFC கிறடிட் கோர்ட் கசனவ 
நினலையத்னத பதோடர்்ப 
பகோண்டு அட்னடனய 
பசயற்படுத்திக் பகோள்ள 
கவண்டும.  

அலலைது மேோதோந்தம ரபோ. 25,000 

அலலைது அதற்க கமேற்பட்ட 

பதோனகயினன அடிப்பனட 

சமபளமேோக பபேறபவரோக இரத்தல 

கவண்டும.

 LOFC யின தற்ேறணிவவிற்க 

அனமேவோக கடன அட்னட 

னகயகப்படுத்தல பிந்திய 

பகோடுப்பனுக் கட்டணம மேற்ேறம 

கடன எலனலைனய அதிகரிவத்தல 

வசதிக்கோனனவ உள்ளடங்களோக 

அனனத்து கட்டணங்கனளயும 

முனறயோக பசலுத்தும கடப்போடு 

வோடிக்னகயோளனர சோரம.

 நனடமுனறயிலுள்ள சட்ட 

விதிகளக்க அனமேவோக கடன 

அட்னட நிலுனவத் பதோனக 

பதோடர்போன அறிபக்னகயோனது 

ஏனனய அனனத்து நிதி 

நிேறவனங்களம தகவல 

பபற்ேறக்பகோள்வதற்கோக  

கோலைத்திற்க கோலைம இலைங்னக 

பகோடுகடன தகவல 

பணிவயகத்திற்க (CRIB) அனுப்பி 

னவக்கப்படும  

 ஏகதனும பிணக்ககள்

பதோடர்போக அட்னடயின

உரிவனமேயோளர் வோய

பமேோழிவ மூலைமேோக கசனவ

நினலையத்திற்க

அறிபவிக்கமேிவடத்து,

அத்தனகய

முனறப்போட்டினன 3

கவனலை நோட்களக்கள்

கடிதம/  பதோனலைநகல

அலலைது மேிவனனஞ்சல

மூலைமேோக

(info@lankaorix.com)  அனுப்பி

னவக்கமேோேற அட்னடயின

உரிவனமேயோளர்

கவண்டப்படுவோர்.

பிணக்கத் தறீர்விற்கோன

படிவமேோனது எமேது

இனணயத்தளத்தில

தறவிறக்கம

பசயதுபகோள்ளப்பட

முடியும.

 ஏகதனும கமேலைதிக 
தகவலகள் 
கதனவப்படுமேிவடத்து, 
கசனவ நினலையமேோனது 
அட்னடயின 
உரிவனமேயோளனர பதோடர்்ப
பகோள்ளம.

 முனறப்போபடோனேற 

நிலுனவயிலுள்ள கபோது, 

கசனவ நினலையமேோனது 

பிணக்க ஏற்பட்ட 

mailto:info@lankaorix.com


பதோனகயினன 

பினணக்கினன தறீர்க்கம 

வனரயில அட்னட 

உரிவனமேயோளரிவன 

கணக்கிற்க வரு 

னவக்கம. 

முனறப்போபடோனறிபனன 

தறீர்ப்பதற்க 45-180 நோட்கள்

கதனவப்படலைோம. 

விசோரனணகள் 

முடிவனடந்த பினனர், 

கறிபத்த 

பரிவவர்த்தனனயில 

எந்தவித தவேறகளம 

கண்டறிபயப்படோதவிடத்து,

கசனவ நினலையம 

அட்னடயின 

உரிவனமேயோளரக்க 

அவ்வோகற 

அறிபயப்படுத்துவதுடன 

அட்னடயின 

உரிவனமேயோளரிவன கடன 

அட்னடக் கணக்கிலரந்து

பிணக்ககற்பட்ட கறிபத்த 

பதோனகயோனது பசலைு 

னவக்கப்படும. 

 விசோரனணபயோனறிபனன

கமேற்பகோள்ளம 

பசயற்போட்டில, 

பரிவவர்த்தனணக்கோன 

பற்ேறுசசறீட்டின பிரதிகனள

LOFC மேற்ேறபமேோர நிதி 

நிேறவனத்திடமேிவரந்து 

மேறீளும 

பபற்ேறக்பகோள்ளகவண்டி



கயற்படலைோம, அத்தனகய 

பபற்ேறக்பகோள்ளலுக்கோ

ன கட்டணமேோனது அட்னட

உரிவனமேயோளரிவன 

கணக்கிலரந்கத 

அறவிடப்படும.  

 பிணக்ககள் அனனத்தும

உலைகளோவிய ரறீதியில

MasterCard  இனோல

பவளிவயிடப்பட்டுள்ள

பிணக்க தறீர்த்தலுக்கோன

வழிவகோட்டிகளக்க

அனமேவோககவ

கமேற்பகோள்ளப்படும.   




