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fhduq wxlh 
குறிப்பீட்  இலக்கம் 

Reference Number 

kï lsÍfï wdlD;s m;%h  ^noaO .sKqï& 

கூட் ப் ெபயர்குறித்த நியமனப் ப வம் 

FORM OF NOMINATION (JOINT ACCOUNT) 
 

l<uKdlre$ காைமயாளர்/ The Manager  

yegka keIk,a nexl=j PLC/ ஹற்றன் நஷனல் வங்கி (பிஎல்சி )/ Hatton National Bank PLC 

……………………….. 
   
fuys my; ^w& j.ka;sh hgf;a fmkakqïlrkq ,nk .sKqfï noaO .sKqï lrejkajka jk ……………..……………………………………………….. ^,smskh&

…………………mosxÑ^1&……………………………………………………………………….^2&………………………….…………………………… 
……………………………......................iy ^3&………………………………………………..…………………………….. jk wms" tlS .sKqfï 
wmf.a nerg ;ekam;aj mj;akd ish¨ uqo,a fuys wxl 2 msgqfõ olajd we;s fldkafoais j,g hg;aj ndr .ekSu i|yd my; ^wd& j.ka;sh hgf;a 
fmkakqï lrkq ,nk ;eke;a;d$;eke;a;ka"  kdñlhd$ kdñlhka f,i fuhska ia:dms; fldg m;a lruq' noaO .sKqï lrejka fyda hï whl= ñh.sh 
úfgl kï lsrSu wj,x.= jk njo b;srsj isák noaO .sKqïlre$.sKqïlrejkag .sKqfï nerg we;s uqo,g ysñlu ;sìh hq;= njo wms oksuq' 

^ku&  ^ku&

^ku&

 
 

கீேழ பிாி  (அ) இன்கீழ் குறிக்கப்பட்ட  கணக்கின்  கூட் க்கணக்காளர்களான......................................................................................................... 
ஐச்  ேசர்ந்த ^1&..................................................................................^2&........................................................................................…………………...^3& 
.......................................................................................................... ஆகிய நாம், osiல்லப்பட்ட கணக்கில் எம  வரவி க்கும் எல்லாப் 
பணங்கைள ம் gf;fk; 2 ,k; cs;s  நிபந்தைனக க்கைமவாகப் ெப வதற்கு என கீேழ பிாி  (ஆ) இன்கீழ் ெபயர்தரப்பட்ட ஆைள/ஆட்கைள 
எம  நியமத்தர்/கள் ஆக இத்தால் இயம்பி, ெபயர்குறித் , அைமத்  நியமிக்கின்ேறாம். கூட் க்கணக்காளர்களான எம் ள் எவேர ம் ஒ வர் 
இறக்கும்பட்சத்தில் இப்ெபயர்குறித்த நியமனமான  வ தற்றதாகும் என்ப டன், கணக்கில் வரவி க்கும் ெமாத்தத் ெதாைகக்கும் வாழ்பவர்/கள் 
உாித் ைடயவராவார் என்பைத ம் நாம் அறிேவாம். 

^ கவாி& 

^ெபயர் ;&  ^ெபயர் ;&
^ெபயர் ;& 

  
We^1&…………………………………………………………………………………………………………………………^2&………………………………………………………………………………………………
^3&…………………………………………………………………………..of……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………Joint  account  holders  of  the  account  indicated  under  Section  (A)  below,  do  hereby make,  nominate,  constitute  and 
appoint the person/s named under Section (B) below, as our nominee/s to receive all monies lying to our credit in the said account subject to the 
conditions on page No2. We are aware that in the event of the death of any one of the joint account holders, the nomination becomes invalid and 
the survivor/s shall be entitled to the total sum lying to the credit in the account. 

^Na
^Name& 

me&  ^Name&
^Address&

 

^w& j.ka;sh / பிாி  (அ) / Section (A) 
 

.sKqï j¾.h/ கணக்கின் தன்ைம / Type of Account  

.sKqï wxlh/ கணக்கு இலக்கம் /Account Number  

YdLdj/ கிைள / Branch  
 

^wd& j.ka;sh / பிாி  (ஆ) / Section (B) 

 
 

kdñlhdf.a iïmQ¾K ku 

நியமத்தாின் ப்ெபயர் 
Full Name of Nominee 

 
 

kdñlhdf.a ,smskh 

நியமத்தாின் கவாி 
Address of Nominee 

 

 
       cd'ye'wxlh$úfoaY      

.uka n,m;% wxlh 

ேதஅஅ இல/ 
கட ச்சீட்   இல 

NIC/Passport Number 

 

fjkalr 
fok 

m%;sY;h 

பங்கீட் ன் 
ற் தம் 

Percentage 
of Allocation

    

    

    

    

    
 
 

20..........,   ....................................... ui ..................... osk  
ஆம் ஆண்  ......................... மாதம் .................. ஆந் ேததியிடப்பட்ட   
Dated this………………day of………………………………. 20………. 
 
 

 ............................................ ............................................. ....................................... 
^1 & m<uqfjka kï l< ;ekam;alref.a w;aik ^2 & fofjkshg kï l< ;ekam;alref.a w;aik ^3& f;jkshg kï l< ;ekam;alref.a w;aik       

தல்ெபயாிடப்பட்ட ைவப்பாளாின் ஒப்பம் இரண்டாம்ெபயாிடப்பட்ட ைவப்பாளாின் ஒப்பம் ன்றாம்ெபயாிடப்பட்ட ைவப்பாளாின் ஒப்பம் 

Signature of First named Depositor  Signature of Second named Depositor  Signature of Third named Depositor 
 
 

by; kï i|yka .sKqïlrejkaf.a w;aik iy wkkH;djhg idlaIs oerSu / ேமற்ெசால்லப்பட்ட ez;f;F itj;jpUg;gtup; h;fspd; ஒப்பங்க க்கும் 
ஆளைடயாளங்க க்குமான சாட்சி / Witness to the signature and identity of the above named account holders:       
        
w;aik / ஒப்பம் / Signature …………………………………………………………………………………………… 

ku / ெபயர்  / Name      ………………………………………………………………………..………………….. 

Oqrh / பதவிப் ெபயர் / Designation  …………………………………………………………………………………………… 

,smskh / கவாி / Address    …………………………………………………………………………………………… 
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We confirm having contacted the customers and verified, details relevant to the nomination made on account number 
…………………………………………………………………, and the signatures of the account holders. 
 
 
 
 
 
…………………………………………….                                       ……………………………………… 
Signature of A Class Officer   Signature of B Class Officer  
Name                                                        Name                                                                                                         
EPF No.                                                                                                     EPF No.                                                                     BRANCH SEAL                     
                                                                                                        
 
 
 

fldkafoais / நிபந்தைனகள் /  CONDITIONS 
 
 

1' fï kï lsrSu" ;ekam;alref.a hï wka;su leu;s m;%hl m%;súreoaOj l=ula we;=<;a jqjo" n, meje;aúh hq;=h' 

ைவப்பாளாின் இ திவி ப்பாவணத்தில் ரணாக எ  எவ்வாறி ப்பி ம் ெபயர்குறித்த நியமனம் பய வதாதல் ேவண் ம். 
Nomination shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any Last Will of the Depositor. 
 
 

2' my; olajd we;s wjia:dkq.; lreKq hgf;a" kï lsrSu ksYam%Ndjk f,i ie,lsh hq;=h (-  
^w&  ;ekam;alrejkaf.a cSú; ld,h we;=<; kdñlhd ñh hdfïoS ¦  
^wd& ;ekam;alrejka úiska fokq ,nk kï lsrSu ksYam%Nd lsrSfï ,sÅ; oekaùula u.ska ¦ 
^we& ;ekam;alrejka úiska úêu;a f,i isÿlrkq ,nk, miq kï lsrSula u.ska.  

பின்வ ம் சந்த ப்பங்களில் ெபயர்குறித்த நியமனம் ஒழிக்கப்பட்டதாகவி க்கும் : 
(அ) ைவப்பாளர்களின் வாழ்காலத்தின்ேபா  நியமத்தர் எவாின ம் இறப்பின்மீ . 
(ஆ) ெபயர்குறித்த நியமன ஒழிப் ப் பற்றிய ைவப்பாளர்களின் எ த்திலான அறிவிப்பின் லம்.  
(இ) ைவப்பாளர்களால் உாியவா  ெசய்யப்ப ம் ஓர் அ த் ம் ெபயர்குறித்த நியமனெமான்றின் லம். 

Nomination will stand revoked under the following circumstances: 
(a) On the death of any nominee in the life time of the Depositors. 
(b) By written notice of revocation of the Nomination by the Depositors. 
(c) By a subsequent Nomination duly made by the Depositors. 
 
 
 

3' tla kdñlhl=g jvd isák úfgl iy fnÞoSfï iudkqmd; fmkakqïlr fkdue;súfgl" nerg we;s uqo,a kdñlhka w;r iudk fldgia jYfhka 
fnod osh hq;=h. 
நியமத்தர் ஒன் க்கதிகமாகவி ந்  பகிர்  விகிதாசாரம் குறிப்பிடப்படாதவிடத் , வரவி க்கும் பணங்கள் நியமத்தர்க க்கு 
சமபங்காகச் ெச த்தப்ப ம். 
In the event of there being more than one nominee and no proportion for distribution is indicated, the monies lying to the credit will be paid to 
the nominees in equal shares. 
 
  

 

4' fï kï lsrSu n,meje;aùug fkdyels úfgl uqo,a i|yd ffk;slj ysñlu we;s  ;eke;a;dg$;eke;a;kag tlS uqo,a f.úh hq;=h' 

ெபயர்குறித்த நியமனம் பய த்தப்படவியலாத சந்த ப்பத்தில், பணங்க க்குச் சட்டப்ப  உாித் ைடய ஆ க்கு/ஆட்க க்கு அைவ 
ெச த்தப்ப ம். 
The monies will be paid to the person/persons legally entitled thereto in the event the nomination cannot be given effect to. 

 
 

5' kdñlhl=g uqo,a f.ùu l< hq;af;a wkkH;djh idOkh lsrSï bosrsm;a lsrSfïoS muKla jk w;r wjYH úh yels hï f;dr;=re$ f,aLk b,a,d 
isàfï whs;sh nexl=j ;ud fj; r|jd .kshs' 

ஆளைடயாளச் சான்  சமர்ப்பிக்கப்ப வதன்மீ  மட் ேம ஒ  நியமத்த க்கு ெகா ப்பன  ெசய்யப்ப ம் என்ப டன், ேதைவப்ப ம் 
எைவேய ம் தகவல்கைள/ஆவணங்கைளக் ேகா வதற்கான உாிைமைய வங்கி அதனகத் க் ெகாண் ம் உள்ள . 
Payment will be made to a nominee only on production of proof of identity and the Bank reserves the right to call for any information/documents 
that may be required. 
 
 

6' ;ekem;alref.a w;aik iy wkkH;djhg hï nexl= ks,Orhl=, kS;s{jrhl=" iduodk úksYaphldrjrfhl=" iqÿiqlï ,;a ffjoH jD;a;slhl= fyda 

j¾Ihlg re'60"000$-lg fkdwvq jegqmla ,nk rcfha ks,Orhl=. idlaIs oersh hq;=h. idlaIs orkakd úiska ;u ks, uqødj ;eìh hq;=h' 

ைவப்பாளாின் ஒப்ப ம் ஆளைடயாள ம், ஒ  வங்கி அ வலரால், சட்டத்தரணியால், சமாதான நீதிவானால், தைகைமெபற்ற 
ம த் வத் ெதாழிலரால் அல்ல  ஆண் க்கு 60,000 பா க்குக் குைறயாத சம்பளத்ைதப் ெப ம் அரசாங்க உயர வலரால் 
சாட்சிப்ப த்தப்ப தல் ேவண் ம். சாட்சி அவர  பதவி த்திைரையப் ெபாறித்தல் ேவண் ம். 
The  signature  and  identity  of  the  depositor  should  be  witnessed  by  a  Bank  Officer,  Attorney  at  Law,  Justice  of  Peace,  Qualified Medical 
Practitioner or Government Official drawing a salary of not less than Rs. 60,000 per annum. The witness should affix his seal of office. 


