
හ�ොං හ�ොං හි සිටින ව් යොපොර හිමි�රුවන් 
සඳ�ො මොරහ්ොෝපහේශයක්

ඔබගේ බැංකු ගිණුම
පහසුගෙ න් කළමනාකරණය



�ැඳින්වීම

ඔගේ ගිණුම නිසි ගෙස කළමනාකරණය කිරීම ඔගේ ගමන්ම පුළුල් ප් රජාෙගේ 
මුදල් ද සුරක්ෂිත කරනු ඇත

 අපහේ ව් යොපොරි� ්නුහෙනු�රුවන් ෙ හ�ොහ�ොෝ විට අප සම් පුේ්ලි� ගිණුමක් පවතවො ්නී. ඔ�හේ 
ව් යොපොරි� ගිණුම් පුේ්ලි� භොවිතය සඳ�ො හනොව ව් යොපොරය සඳ�ො ම පවතවො ්ැනීම ත�වුරු කිරීම 
අපහේ ඉ�ළම උපහේශයයි

 ව් යොපොර හිමි�රුවන් හෙස, ඔ� දෙනි� වැඩ �ටයුතු සඳ�ො �ොරය �හුෙ වී හව්ෙොව සම් තරඟය� 
හයහෙන අතර, එ�ැවින් ඔ�හේ �ැංකු ගිණුම් සෝමොරට් හෙස �ළමනො�රණය �රන ආ�ොරය පිළි�ඳ 
ම්හපන්වීහමන් ප් රතිෙොභ ෙැබීමට ඉඩ ඇත. ඔ�හේ ව් යොපොරය පුේ්ලි� ගිණුම් වෙට ෙ අෙොළ විය �ැකි 
වංචොව ස� මූල් ය අපරොධ-ක් රියො�ොර�ම් වලින් ආරක්ෂිතව ත�ො ්ැනීම පිළි�ඳව උපහෙසෝ සපයයි
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ගමම මගගපන්වීගමන්,
අපි පහත ගේ ගැන උපගදස් සපයමු: 

අප �ො සම්�න්ධ වන 
ආ�ොරය

ඔ�හේ ගිණුම එදිහනෙො 
හ�ොඳින්ම �ළමනො�රණය 

�රන ආ�ොරය

සංවිධොනහේ හවනසෝ�ම් පිළි�ඳව 
අප ෙැනුවත �ර තැබීම 

ඔ�හේ ව් යොපොරි� චක් රයට 
හවනසෝ�ම් හයොෙෝැනීහම් දී 
සෙ�ො �ැලිය යුතු �රුණු

ඔ�හේ පොරිහභොෝගි� 
වොරතොව යොවත�ොලීනව 

ත�ො හනෝතහ�ොත සිදුවිය 
�ැකි හේ

මූල්යන අපරොධවෙට 
එහරහිව අපට එ�ට එක් 

වී වැඩ �ළ �ැකි ආ�ොරය
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ඔ�හේ ගිණුම එදිහනෙො 
හ�ොඳින්ම �ළමනො�රණය 
�රන ආ�ොරය

ගිණුම් වර්ය අනුව, නීත යොනුකූෙ අරමුණු සඳ�ො ඔ�හේ ගිණුම භොවිතො �රන්න

පුේ්ලි� ගිණුමක් ඔ�හේ පුේ්ලි� ්නුහෙනු සඳ�ො පමණක් මිස ව් යොපොරි� අරමුණු සඳ�ො හනොහව්, 
එහමන්ම ව් යොපොරි� ගිණුමක් ව් යොපොරි� අරමුණු සඳ�ො පමණක් මිස පුේ්ලි� ්නුහෙනු සඳ�ො 
හනොහව්

ගිණුමෙෙ 
අරමුණ සහ 

භාවිතය

ඔ�හේ �ැංකු ගිණුම් නිතිපතො පරීක්්ො �ර ඔ�හේ �ැංකු ප්රො�ොශන සම් සියලුක්රිීයො�ොර�ම් 
සසඳන්න

අහප්ක්ෂිත හෙස මුෙල් හුවමොරු කිරීම, ෙැබීම ස� වියෙම් කිරීම සිදු �ර ඇති �වට හපන්වීමට හේශීය 
ස� අන්තර්ොති� හ්වීම්වෙ ප් රමොණවත විසෝතර තිහ�න �වට ත�වුරු �ර්න්න

ප් රකාශන, 
ගල්ඛන සහ 

ොරතා

ඔ�හේ �දු �ැඳියො වට�ොහ්න ඒවොට අනුකූෙ වන්න. අපට ඔ�හේ �දු හන්වොසි� හතොරතුරු සපයො �දු 
හල්ඛනවෙ පැ�ැදිලි වොරතොවක් පවතවො ්න්න

ඔ� ආෙොයම්, හුවමොරු �ො වියෙම් වොරතො හමන්ම රිසිට්පත, ඉන්හවොයිසෝ ස� ස�ය� හල්ඛන ත�ො 
්න්නො �ව ත�වුරු �ර්න්න

හ්වීම් ්ැන වඩො ප�සුහවන් හසවිල්හෙන් සිටීමට ස� මුෙල් තිබූ තැන ස� ගිය තැන �ඳුනෝැනීමට 
්නුහෙනු සඳ�ො විේ යුත මුෙල් හුවමොරුව ස� ඉහෙක්ට් හරොනි� �ැංකු ්නුහෙනු වැනි ඉහෙක්ට් හරොනි� 
හ්වීම් නොලි�ො හ�ොඳින් ප් රහයොෝ්නයට ්න්න
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'සියල්ෙට ්ැළහපන එ�' මොර්යක් 
නැත, නමුත සම�ර පුරුදු ස� 
ක් රියොමොර් වෙට ඔ�ට ඔ�හේ 
ගිණුම ඵෙෙොයීව �ළමනො�රණය 
කිරීමට ස� වංචොවට එහරහිව ඔ�ව 
ආරක්්ො කිරීමට උප�ොර �ළ 
�ැකිය.

ආරක්්ාෙ 
සහ කාරය 
මණ්ඩෙගේ 

දැනුෙතභාෙය

හ්වීම් සඳ�ො සෝතර්ත �ෙය දීහම් ස� අතසන් මට්ටම් භොවිතො �රන්න - උෙො�රණයක් හෙස, ඔ�හේ 
ව් යොපොරි� අන්තර්ොෙ �ැංකු�රණහේ දී �ෙය දීහම් ආ�ෘතියක් ස�සෝ �ර හවනසෝ අතසන් �ොණඩ 
සඳ�ො අනුයුක්ත ්නුහෙනු සීමො සම් අතසන් කිරීහම් උපහෙසෝ පිළිහයෙ �රන්න

හ්වීම් සිදු කිරීමට අන් අයට උප�ොර කිරීම හ�ොෝ ඔ�හේ ව් යොපොරයට අයත හනොවන වත�ම් 
�ැසිරවීහමන් වළකින්න

ඔ� විකුණන්හන් �ොටෙ යන්නත මිෙදී ්න්හන් �ොහ්න්ෙ යන්නත ෙැන්න්න - උෙො�රණ හෙස, 
ආෙොය�යොහේ ස� හ්වන්නොහේ හතොරතුරු

ඔ�හේ ගිණුම පොෙනය කිරීමට අන් අයට �ෙය දී හනොමැති නම් එහසෝ කිරීමට ඔවුන්ට ඉඩ හනොහෙන්න

ඔ�හේ හපෞේ්ලි� විසෝතර, ගිණුම් හතොරතුරු, ආරක්්ණ උපොං්ය, අන්තර්ොෙ �ැංකු �ැඳුනුම ස� 
මුරපෙය, ATM �ොඩපත/ණයවර �ොඩපත, �ොඩපත සත යොපන අ්ය හ�ොෝ හචක් හපොත අන් අය සම් 
හ�ෙො�ෙො ්ැනීහමන් වළකින්න 

�ැංකුහව් නොමහයන් සිදු �රන  �වට කියොපොන දුර�ථන වංචො ස�/හ�ොෝ තතු�ෑම් විේ යුත තැපැල් වෙට 
එහරහිව සුපරීක්්ො�ොරී වන්න

වංචොව ස� මූල් ය අපරොධ අවෙොනම පිළි�ඳව ඔ�හේ �ොරය මණඩෙය ෙැනුවත �රන්න. නිෙසුනක් 
වශහයන් අහනක් පොරශෝවහේ විේ යුත තැපෑෙ ත�වුරු කිරීහම් ස� හ්වීමක් සිදු කිරීමට හපර 
දුර�ථනහයන් ත�වුරු �ර්ැනීහම් වැේත �ම අවධොරණය �රන්න

ප්රරති-වයිරස මෘදු�ොං්යක්, ආරක්ෂිත ්ොෙ සම්�න්ධතොවයක් ස� ගිනිපවුරු ආරක්්ොවක් භොවිතො 
�රමින් ඔ�හේ පරි්ණ� ආරක්්ොව යොවත�ොලීන �ව ත�වුරු �ර්න්න
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වංචොව ස� මූල් ය අපරොධවෙට 
එහරහිවීහම් අපහේ �ැපවීහම් 
හ�ොටසක් හෙස අප ඔ� �ො ඔහේ 
ව් යොපොරය පිළි�ඳව නිවැරදි ෙතත 
ත�ො ්න්නො �ව ත�වුරු �ර්ැනීමට 
අපට උවමනො හව්. ඔ�හේ සමෝහම් 
ස�ඳතො හතොරතුරුවෙට යම් හවනසෝ 
කිරීමක් (උෙො�රණ හෙස, ලිපිනය, 
දුර�ථන අං�ය ස� විේ යුත තැපැල් 
ලිපිනය හවනසෝ කිරීම) සිදු කිරීම 
පිළි�ඳව අපට ෙැනුම් දීමට අමතරව, 
ඔ�හේ ව් යොපොරි� චක් රහේ 
හවනසෝ�ම් පිළි�ඳව ඔ� විසින් අපව 
ක් රමොනුකූෙව ෙැනුවත කිරීම වැේත 
හව්.

සංවිධොනහේ 
හවනසෝ�ම්  
පිළි�ඳව අප  
ෙැනුවත �ර තැබීම

ඔගේ ව් යාපාර චක් රයට 
ගෙනස්කම

විකුණුම් පිරිවැටුහම් 
සෝවභොවි� ඉ�ළ යොම

නව හවළඳහපොෙ ස� 
පොරිහභොෝගි� �ොණඩ 
හවත පුළුල් කිරීම

ඔබගේ සමාගගම ව් යූහයට 
සිදු ගකගරන ගෙනස්කම

පුේ්ෙයන් - 
අධ් යක් ් �වරු, 
�ෙයෙත 
අතසන්�රුවන්, 
හ�ොටසෝ හිමියන් ස� 
අවසන් ප් රතිෙොභී 
හිමි�රුවන්

නීත යොනුකූෙ 
ආයතනයක් - 
උෙො�රණ හෙස, 
තනි හිමි�රුවකුහේ 
සිට සීමිත සමෝමක් 
ෙක්වො

ව් යොපොරහේ සෝවභොවහේ 
හවනසෝ�ම්

ඔ�හේ ගිණුම් හතොරතුරු යොවත�ොලීන �රන ආ�ොරය පිළි�ඳ උපහෙසෝ සඳ�ො �රුණො�ර 'අප �ො සම්�න්ධ වන ආ�ොරය' හ�ොටස �ෙන්න.
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ඔ�හේ ව් යොපොරි� 
චක් රයට හවනසෝ�ම් 
හයොෙෝැනීහම් දී සෙ�ො 
�ැලිය යුතු �රුණු

ඔහේ ව් යොපොර චක් රය 
හවනසෝ වන විට, ඔ� 
වංචොව හ�ොෝ හවනත 
මූල් ය අපරොධවෙට 
අනොවරණය වීහමන් 
වැළැක්වීමට �රුණො�ර 
ප�ත �රුණු සෙ�ො 
�ෙන්න.

අෙොළ අවසර �ඳුනෝැනීමට 
උප�ොර කිරීමට ඉෙක්�්ත 
හවළඳහපොළවල් ස� හේශීය 
�ැංකු�රණය හවත හවළඳහපොළ 
සමීක්්ණ සිදු �රන්න

හ්වීම් නිහයොෝජිතයන් ස� හව්දි�ො 
භොවිතො කිරීම ඇතුළුව ඔ�හේ 
හ්වීම් ක් රම පිළි�ඳව හසවිල්හෙන් 
පසුවන්න. �ෙපත ර හනොෙත මුෙල් 
යැවීහම් නිහයොෝජිතයන් මගින් මුෙල් 
හුවමොරු හනො�රන්න

ඔ� ව් යොපොරයක් හෙස ්නුහෙනු 
�රන්හන් �වුරුන් සම් ෙ යන්න 
- එනම් ඔ�හේ මිෙදී්න්නන්, 
සැපයුම්�රුවන්, හසෝවොෙොය�යන් 
ස� හසෝවො සැපයුම්�රුවන් - ස� 
ඔවුන්හේ ව් යොපොරි� රට ස� හේශසීමො 
වපසරිය ෙැන්න්න

ඔ�හේ අරමුෙල් මූෙොශෝ ර පිළි�ඳව 
ෙැනුවතව සිටින්න - උෙො�රණ 
හෙස, නව ආහයොෝ්�යන්හේ 
හ�ොෝ �වුල්�රුවන්හේ අරමුෙල් 
නීත යොනුකූෙ �ව ත�වුරු �ර්න්න
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ඔ�හේ පොරිහභොෝගි� වොරතොව 
යොවත�ොලීනව ත�ො හනෝතහ�ොත 
සිදුවිය �ැකි හේ
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අෙ ෙවහසෝ වැඩිවන ආ�ොරහයන් සම්�න්ධිත හෙොෝ�ය තුළ, මූල් ය අපරොධ යනු වරධනය වන හ්ොෝලීය 
්ැටළුවකි. ඔ�හේ පොරිහභොෝගි�යන් සියලු හෙනො පිළි�ඳ නිවැරදි හතොරතුරු සතු වීම, වංචනි� ්නුහෙනු, මුෙල් 
විශුේධි�රණය ස� �දු පැ�ැර �ැරීම �ඳුනෝැනීම ස� ඊට �ොධො කිරීම සඳ�ො වන අපහේ �ැකියොහව් ප් රධොන 
හ�ොටසකි. ඔ�හේ ව් යොපොරය පිළි�ඳව යොවත�ොලීන වූ හතොරතුරු රහිතව, අපට ප�ත ක් රියොමොර් ්ැනීමට 
අවශෝ ය විය �ැකිය:

ඔ�හේ වතමන් ව් යොපොරි� පැති�ඩට ්ැළහපන 
�වට හනොහපනන ගිණුම් ්නුහෙනු පැ�ැදිලි �රන 
හෙස ඔහ�න් ඉල්ලීම. ඉන්හවොයිසෝ ස� ගිවිසුම් වැනි 
ස�ොය� හල්ඛන මගින් පැ�ැදිලි �ළ හනො�ැකි විශොෙ 
මූල් ය හුවමොරු හ�ොෝ මුෙල් තැන්පතු උෙො�රණ වෙට 
ඇතුළත හව්. ඒවො මුෙල් විශුේධි�රණය ඇතුළු නුසුදුසු 
ක් රියො�ොර�ම�ට සමොන විය �ැකි �ැවින් එවැනි මූල් ය 
හුවමොරු අවෙොනමක් ඉඟි කිරීමට නැඹුරුවක් ෙක්වයි.

අපි ඔ�හේ ව් යොපොරය පිළි�ඳ යොවත�ොලීන හතොරතුරු 
– උෙො�රණ හෙස, හේශීය සිට අන්තර්ොති� ෙක්වො 
ව් යොපොර පුළුල් කිරීම, ත�ෝන්හන් නම් හමම ්නුහෙනු 
පැ�ැදිළි �ළ �ැකි අතර අනවශෝ ය අනතුරු ඇඟවීම් 
වළක්වනු ෙැහේ

සිය ව් යොපොරි� හපොලී හවතින් 
සිය පුේ්ලි� ගිණුම් හවත 
නීත යොනුකූෙ හ්වීම් ෙැබීහම් 
දී හම්වො සුදුසු පරිදි හල්ඛන්ත 
කිර ඇතැයි සෙ�ො එම පුේ්ෙයො 
පිළි�ඳව කිසිඳු ්ැටළුවක් ඇති 
හනොහ�හර. උෙො�රණ හෙස, 
අධ් යක් ් �හේ හව්තනහයන් 
ඇතිවන හ්වීම්, ගිණුම්්ත 
�ළ අධ් යක් ් �හේ ණය ආපසු 
හ්වීම, ෙොභොංශ හ�ොෝ හිමි�ොරීතව 
හ�ොටසෝ විකිනීම හ�ොෝ මිෙදී 
්ැනීම ඔ�හේ සමෝහම් වොරෂි� 
ගිණුම් ස�/හ�ොෝ ෙදුපත මගින් 
ත�වුරු �ළ �ැකිය

ව් යාපාරික ගිණුම පුේගලික ගිණුම

ඔ�හේ ගිණුහම් අසොමොන් ය ක් රියො�ොර�ම පැ�ැදිලි 
�ළ හනො�ැකි නම්, අපට විහේශ රටවෙට මුෙල් යැවීම් 
වැනි සම�ර �ැංකු හසෝවො ප් රමොෙ කිරීමට හ�ොෝ සීමො 
කිරීමට නැතහ�ොත ඔ� සම් අපහේ �ැංකු�රණ 
සම්�න්ධතොවය අවසන් කිරීමට සිදුවීමට ඉඩ ඇත

09 



ඔ� වැනි ව් යවසොය�යන් හ�ොං හ�ොං හි 
ආරථි�හේ හ�ොඳු නොරටිය හව්. අපි වංචොවට 
ස� මූල් ය අපරොධයට එහරහිව ඔ�හේ ගිණුම 
ආරක්්ො කිරීමට �ැපවී සිටින අතර එනිසො 
ඔ�හේ ව් යොපොරය ශක්තිමත විය �ැකි අතර, 
අපි ඔ�හ්න් ඉල්ෙො සිටින හතොරතුරු හමය 
ළඟො�ර ්ැනීමට අපට උප�ොර �රනු ඇත.

ඔ� අප සම් ව් යොපොරි� ස� පුේ්ලි� ගිණුම් 
ත�ෝන්හන් නම්, අපව ෙැනුවත �ර ස� 
යොවත�ොලීනව තැබීම අපට ඔ�හේ �ැංකු�රණ 
අවශෝ යතො සංතෘප්ත කිරීමට ස� මූල් ය අපරොධ වෙට 
එහරහිව අපහේ පොරිහභොෝගි�යන් ස� පුළුල් ප් ර්ොව 
ආරක්්ො කිරීමට උප�ොර �රනු ඇත.

මූල්යන අපරොධවෙට එහරහිව අපට 
එ�ට එක් වී වැඩ �ළ �ැකි ආ�ොරය
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අපි ඔ�ට ආරක්ෂිත �ැංකු පරිසරයක් සපයොදීමට 
අධි්ෝථොන �රහ්න සිටිමු. හ�ොං හ�ොං හි මූල් ය 
පේධතිහේ අවං�තවය ආරක්්ො කිරීමට �ැංකු, 
පුේ්ෙයන් ස� ව් යොපොර �ේැන්වීහම් අභිෙෝය 
උහෙසො අපහේ පොරිහභොෝගි�යන්හේ හතොරතුරු 
යොවත�ොලීනව ත�ෝැනීම වැේත හව්. 

ඔබට අපගගන් ඉල්ලීමක් ෙැබුගණාත 
ඔබ කරන්ගන් කුමක් ද?

අපහ්න් ෙැහ�න ලිපි, විේ යුත 
තැපෑෙ ස� ඇමතුම් පිළි�ඳ 
අවධොනහයන් සිටින්න

හතොරතුරු සඳ�ො අපහේ 
ඉල්ලීම් වෙට �ොලීන 
ආ�ොරයකින් ප්හරතිචොර 
ෙක්වන්න

ඔ� අපට සපයන හතොරතුරු 
සම්පූරණ, නිවැරදි ස� 
යොවත�ොලීන �වට ත�වුරු 
�ර්න්න

ඔ�ට ව් යොපොරි� හ�ොෝ 
පුේ්ලි� යොවත�ොෙ පිළි�ඳ 
විමසීම් කිසිවක් තිහේ නම් 
අප �ො සම්�න්ධ වීමට 
පසු�ට හනොවන්න
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අප �ො සම්�න්ධ වන ආ�ොරය

 ඔ�හේ සමෝහම් හතොරතුරු යොවත කිරීමට ඕනෑම HSBC ව් යොපොරි� මධ් යසෝථොනය�ට පැමිහණන්න නැතහ�ොත (852) 2748 8288 
(භෝොව හතොෝරෝත පසු #-0 ඔ�න්න) හවතින් අපහේ වොනි් �ැංකු හසෝවො ක්්ණි� ඇමතුම් අං�ය අමතන්න

 පුේ්ලි� �ැංකු �ටයුතු සඳ�ො, හ�ොං හ�ොං හි ඕනෑම HSBC ශොඛොව�ට පැමිහණන්න නැතහ�ොත (852) 2233 3322 (HSBC ප් රමුඛ 
පොරිහභොෝගි�යන්), (852) 2748 8333 (HSBC උසසෝ පොරිහභොෝගි�යන්) හ�ොෝ (852) 2233 3000 (හවනත පොරිහභොෝගි�යන්) අමතන්න

පෙතනා ආරක්්ාෙ

HSBC Safeguard යනු අපහේ පොරිහභොෝගි�යන් වංචොව ස� මූල් ය අපරොධහයන් වඩො හ�ොඳින් ආරක්්ො කිරීමට අපහේ හ්ොෝලීය පේධතිවෙ 
ඇති හතොරතුරු යොවත�ොලීනව ත�ෝැනීමට උප�ොර කිරීමට නිරමොණය �ර ඇති අපහේ පියවර පරොසයයි. එය ෙැනට පවතනො වැඩසට�නක් 
වන අතර ක් රියොවලිහේ හ�ොටසක් ඔ�හේ විසෝතර ත�වුරු කිරීමට හ�ොෝ යොවත කිරීමට හ�ොෝ නව හතොරතුරු සැපයීමට අප ඔ�හ්න් ඉල්ෙො 
සිටින නිත ය සමොහෙොෝචන ඇතුළත හව්. ඔ� හ�ොෝ ඔ�හේ සංවිධොනහේ හවනසෝ�ම් පිළි�ඳව හතොරතුරු කිසිවක් හවනසෝ වන්හන් නම් ඔ�හේ 
ගිණුම් විසෝතර යොවත කිරීමට ෙ ඔ�ට අප �ො සම්�න්ධ විය �ැකිය. අපි ඔ� හවනුහවන් සිදු �රන ්නුහෙනු සැ�ෑ ඉල්ලීම් පෙනම්ව සිදුවන �ව 
ත�වුරු කිරීහමන් හමය අපට ඔ� ස� ඔ�හේ ව් යොපොරය ආරක්්ො කිරීමට උප�ොර �රනු ඇත.

ඔ�ට www.hsbc.com.hk/hsbcsafeguard හි HSBC Safeguard හවේ අඩවිහේ දී ෙ තවත හතොරතුරු හසොයෝත �ැකිය

හමම හල්ඛනය Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) විසින් සපයනු ෙැහේ. එය ඕනෑම අධි�රණ �ෙ ප් රහේශයක් තුළ සිටින කිසිවකු සඳ�ො දීමනොවක් 
හ�ොෝ හපළඹවීමක් හෙස අෙ�සෝ �ර නැත. එය හමම හල්ඛනය හ�ෙො�ැරීම සීමො �රන අධි�රණ �ෙ ප් රහේශවෙ සිටින හ�ොෝ හන්වොසි�ව ජීවතවන කිසිවකු හවත හ�ෙොදීම සඳ�ො අෙ�සෝ �ර නැත. 
හමම හල්ඛනහේ අන්තර්ත හතොරතුරු සොමොන් ය සෝවභොවය� පමණක් හව්. එය විසෝතීරණ වීමක් අහප්ක්්ො හනො�රන අතර මූල් ය, දනති�, �දු හ�ොෝ අහනකුත වෘතතීය උපහෙසෝ සංසෝථොපනය 
හනො�රයි. සපයො ඇති උෙො�රණ සිේධියට විහශෝෂිත වන අතර පුේ්ෙහයකු විසින් සිදු�ළ යුතු යම් ක් රියො මොර්යක් අවසෝථොනුකූෙව රඳො පවතිනු ඇත. හමම හල්ඛනහේ සඳ�න් කිසිඳු උපහෙසක් හ�ොෝ 
ප් ර�ොශයක් මත විශෝවොසය තැබීහමන් ඇතිවන කිසිඳු පොඩුව�ට කිසිඳු තතවයක් යටහත HSBC ව්කිවයුතු හනොහව්. Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited හි පූරව 
ලිඛිත අවසරය හනොමැතිව හමම ප් ර�ොශනහේ කිසිඳු හ�ොටසක් කිසිඳු ආ�ොරයකින් හ�ොෝ කිසිඳු ක් රමයකින් ඉහෙක්ට් හරොනි�ව, �ොරමි�ව, ඡොයො පිටපත කිරීම, පටි්ත කිරීම හ�ොෝ හවනත ආ�රයකින් 
ප් රතිනි්ෝපොෙනය, ප් රතිසොධන පේධතිය� ්�ඩො කිරීම හ�ොෝ සම්ප් හර්ණය හනො�ළ යුතු හව්.

HSBC ව් යොපොරි�  
මධ් යසෝථොනය
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