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324 0CENTRAL BANK APPOINTED PRIMARY DEALER FOR TREASURY BILLS & BONDS
திறைசேரி உண்டியல்/ திறைசேரி முைி/ மீ ள்க ொள்வனவு உடன்படிக்ற
ஆ ியவற்றுக் ொன


மற்றும் மீ ள்க ொள்வனவு உடன்படிக்ற

திரும்பல்

ணக்கு திைக்கும் விண்ணப்பம்

தயவுகேய்து ஏற்புறடயவிடத்து (X) இடவும்

நிறுவனத் த வல்
வியொபொர நிறுவனத்தின்
கபயர்

பதிவு இல.

ஆரம்பிக் ப்பட்ட தி தி

பதிவு கேய்யப்பட்ட மு வரி

தபொல் மு வரி
நிறுவனத்தின் தன்றம
கதொறலசபேி இல.

கதொறலந ல்

கதொடர்பு விபரங் ள்

கதொடர்பு க ொள்ளும் நபர்

பதவிப் கபயர்

கதொடர்பு இல.

மின்னஞ்ேல்

அதி ொரபூர்வ ஒப்பமிடுநர் ள்

கபயர்
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பதவிப் கபயர்

ஒப்பம்

1

வங் ி விவரங் ள்

வங் ியின் கபயர் மற்றும்

ிறள

ணக்கு இல.

நம்பிக்ற ப் கபொறுப்பொளர்/ பொது ொவலர் விபரம்

நம்பிக்ற ப் கபொறுப்பொளர்

பொது ொவலர்

நம்பிக்ற ப் கபொறுப்பொளர் கபயர்
மு வரி
கதொடர்பு க ொள்ளும் நபர் மற்றும்
பதவிப் கபயர்

கதொறலசபேி இல.
மின்னஞ்ேல்
கதொறலந ல்

அனுப்பப்படவுள்ள வியொபொர உறுதிப்படுத்தல்
ம்பனிக்கு மூலப்பிரதியும் நம்பிக்ற
நம்பிக்ற

கபொறுப்பொளர்/ பொது ொவலருக்கு பிரதியும்

கபொறுப்பொளர்/ பொது ொவலருக்கு மட்டும்

ம்பனிக்கு மட்டும் அனுப்பவும்.
சே ரிப்பு முறை
தபொல் மூலம்

மின்னஞ்ேல்

விசேட அைிவுறுத்தல் ள்

கேயற்பொட்டு அைிவுறுத்தல்
ஒப்பம் ஒன்று

இரு ஒப்பமிடுநர் ள்

சவசைதும் ஒப்ப அைிவுறுத்தல்

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

இறணக் ப்பட சவண்டியறவ
வியொபொரப் பதிவு/ கூட்டிறணப்புச் ேொன்ைிதழின் அத்தொட்ேிப்படுத்தப்பட்ட பிரதி
ேறபத் தீர்மொனத்தின் உரிய அத்தொட்ேிப்படுத்தப்பட்ட மூலப்பிரதி (அைிவுறுத்தல் றளச் கேயற்படுத்தல் மற்றும்

அதி ொரமளிக் ப்பட்ட ஒப்பமிடுநர் றள வழங்குதல் என்பவற்றுடன் இறணத்து NatWealth Securities Limited உடனொன
ஒன்றை ஆரம்பிப்பதற்கு பணிப்பொளர் ேறபக்கு அதி ொரமளித்தல்)
பிரதொன மீ ள்க ொள்வனவு உடன்படிக்ற
அரேொங்

ணக்கு

(MRA)

பிறணப் பத்திர வொடிக்ற யொளர் உடன்படிக்ற (CAGS)

உங் ள் வொடிக்ற யொளறர அைிதல் (KYC)
அதி ொரமளிக் ப்பட்ட ஒப்பமிடுநர் ளின் அத்தொட்ேிப்படுத்தப்பட்ட
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இரு அறடயொள அட்றடப் பிரதி ள்
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கதொறலந ல்/ மின்னஞ்ேல் அல்லது இரண்டின் மூலமும் நட்டஈட்டு விடயங் றளத் கதொடர்புக ொள்ளப்படல்

அலகு நம்பிக்ற ப் கபொறுப்பு வொடிக்ற யொளர் ளொல் / நிதி மு ொறமத்துவ வொடிக்ற யொளர் ளொல்

ீ ழ் குைிப்பிடப்பட்ட

ஆவணங் ள் இறணக் ப்படுதல் சவண்டும்
அற்சைொனித் தத்துவம் மற்றும் நிதி மு ொறமத்துவ உடன்படிக்ற
இலங்ற

அல்லது நம்பிக்ற ப் கபொறுப்பு உறுதி

பிறணயங் ள் மற்றும் பரிவர்த்தறன ஆறணக்குழுவினொல் வழங் ப்படும் அலகு நம்பிக்ற ப் கபொறுப்புச்

ேொன்ைிதழ்
வொடிக்ற யொளர் ஒப்பம் ( ஒப்பங் ள்) மற்றும் இைப்பர் முத்திறர
நொன்/ நொம் இத்துடன் வழங் ப்பட்டிருக்கும் அறனத்து த வலும் எனது/ எமது அைிவுக்கு எட்டிய வற யில் உண்றமயொனது
என்றும், ேரியொனது என்றும் இத்தொல் உறுதி கேய் ின்சைன்/ கேய் ினசைொம்.
ஒதுக் ப்பட்டுள்ள
கபயர் ளில்

பிறணயங் றளப்

பிறணக்

ணக்கு

பதிவு

ஒன்றை

கேய்வதற்கு
திைப்பதற்கும்,

மத்திய

றவப்பு

பரொமரிப்பதற்கும்

எனது/எமது க ொடுக் ல்-வொங் ல் ளுக் ொ

முறைறம
நொனும்/

எனது/

(C.D.S)

நொங் ளும்

எமது

உங் ளுக்கு

கபயரில்/
அதி ொரம்

வழங்கு ின்சைொம்.

………………………………..

……………………………………

1வது ஒப்பமிடுநர்

2 வது ஒப்பமிடுநர்

……………………………………………
இைப்பர் முத்திறர

தி தி

அலுவல

உபசயொ த்திற்கு மட்டும்

வொடிக்ற யொளர் குைிப்பு இல. ………………………………………

வொடிக்ற யொளர் குைியீடு ……………………………………………………….

அைிமு ப்படுத்தியவர் ………………………………………………..

உறுதிப்படுத்துதல்………………………………………………
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ணக்கு திைக் ப்பட்ட தி தி ......…………………………………..

அறமப்பு ஆய்வு ……………………………………………………..
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