
óÇ¨»¾ ¡â¨Æ / த ொலை 

பேசி இைக்கம் / Tel. No

ÉåÍ¾ ¡â¨Æ /  Vehicle No / 

வொகன எண்

Çå°ñ ¡âÊÆ / தேொது ் துலை / 

Public Sector
Àê¼àªÈè¨ /  னியொர ்துலை / Private Sector

ÌàÉÆâ Û¨èÆå / சுயத ொழிை் / Self 

Employed

ÈèÀè¾Æ / முகவரி / Address

º¾è Àê¼àªÈ / ஒபர உரிலமயொளர  ்/ 

Sole proprietorship
ÍÉêÈà ÉñåÀåÇ / கூட்டு விண்ணே்ே ொரர  ்/ 

Joint applicant

Àê¼àªÈè¨ ÌÄåªÄ /  னியொர ்

நிறுவனம் / Private Company

ÉåÍ¾ ÉÚªÆ / Vehicle Type / வொகன வலக

Assetline Leasing Company Limited

(ÉÚË 2021 ¡â¨ 6 ¼Ç¸ Êéò Èâ¨å ÄÍ Âæâ¨ë ® ò̈ïÈà©Æ Æ´ïºà ï¨å—† 19 ÉñÌ¾Æ Äªè¾à ÂÈÀçÄ´ Àºà Àê¼àªÈ Íå ÉñåÀåÖ¨ Àò°åÉ´ ¸Æ ÌÍ¾ 

ÌæÈÌéÄ) / (பகொவிட் -19 ேொதிக்கே்ேட்ட வணிகங்கள் மை்றும்  னிநேரக்ளுக்கு உ வுவ ை்கொன நிவொரண 

நடவடிக்லககள் குறி த்ு இைங்லக ம த்ிய வங்கியின் 2021 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இைக்க  சுை்ைறிக்லககள் ) / (Sri Lanka 

Central Bank Circulars No. 6 of 2021 on Relief Measures to Assist Covid-19 Affected Businesses and Individuals)

¡ÆóŠ ¨ÈÍæ è̈ ¡ÉÌå¾ ¼ú¾Æ / Closing date /  முடிவலடயும் திகதி : 15/07/2021

¡ÆóŠ ÀºòÆ / விண்ணப்ப படிவம் / Application Form
ª¸êï¼¾ê¨Çæïªà ¾Ä / வொடிக்லகயொளரின் தேயர ்/ Name of the 

Customer

¸Æ/ÈéÌèâ ÀÍÌê¨Š ¡â¨Æ /ஒே்ேந்  எண் / Facility No °åºè¨ Íæß¾êŠÀºà ¡â¨Æ / அலடயொள அட்லட எண் / NIC No

ÀÍÌê¨Ä ÈÂåªºà Êå©åÉ / கிலள (வசதி தேைே்ேட்ட) / 

Branch (Facility Obtained)

Û¨èÆåïŒ ÌàÉÃåÉÆ / 

த ொழிலின்  ன்லம / Nature 

of the Employment

ïÉ¾ºà (¨Çæ¸å¨Ç Ì¿Í¾à ¨Ç¾à¾) / மை்ைலவகள் 

( யவுதசய்து குறிே்பிடவும்) / Others (Pls specify)

ÉñåÀåÇÆ¨à ¾Š / வணிக விவரங்கள் / Business Details

ÉñåÀåÇïÆà ¾Ä / வியொேொர த்ின்  ன்லம / Name of the Business

ÉñåÀåÇïÆà ÌàÉÃåÉÆ / 

வியொேொர த்ின்  ன்லம / 

Nature of the Business

ïÉ¾ºà (¨Çæ¸å¨Ç Ì¿Í¾à ¨Ç¾à¾) / மை்ைலவகள் 

( யவுதசய்து குறிே்பிடவும்) / Others (Pls specify)

ÈèÆåÀ¼úâචි ¡â¨Æ / த ொழிை் ேதிவு எண் / Business Reg No

ïŠ ¼ à̈Éå ÈÂåïª¾ ¡æºè ¸Æ 

ÌÍ¾Æ¾à ÀèÎèÂ¿ —ÌàºÇ/ 

இே்பேொது வலர 
தேைே்ேட்ட சலுலகயின்  

விவரங்கள் / Particulars of 

the Moratorium obtained up 

to now

ÉÚË 2020 ¡â¨ 4 Íå 5 ¼Ç¸ ®¨òïÈà©Æ Æ´ïºà ÈÂåó¾à ¸Æ ÌÍ¾Æ (ï¨å—† ÀÎÄê ÛÈàÈ´ ¡¼åÈ 

¸Æ ÌÍ¾Æ) / 2020 ஆம் ஆண்டின் 4ஆம் மை்றும் 5ஆம் சுை்ைறிக்லககளின் கீழ் 

வழங்கே்ேட்ட சலுலக (பகொவிட் -19 1 வது அலை)  /Moratorium granted under the Circulars No. 

4 and 5 of 2020 (Moratorium for First wave)

ÉÚË 2020 ¡â¨ 9 Íå 11 ¼Ç¸ ®¨òïÈà©Æ Æ´ïºà ÈÂåó¾à ¸Æ ÌÍ¾Æ (ï¨å—† ï¼É¾ ÛÈàÈ´ 

¡¼åÈ ¸Æ ÌÍ¾Æ) /2020 ஆம் ஆண்டின் 9ஆம் மை்றும் 11ஆம் சுை்ைறிக்லககளின் கீழ் 

வழங்கே்ேட்ட சலுலக (பகொவிட் -19 2 வது அலை) / Moratorium granted under the Circular No.9 

& 11 of 2020 (Moratorium for Second wave)

Covid 19 ïÍàºëïÉ¾à §Âïªà ¡å¼åÆÄ´ Ìèó Éì ÂÈÀçÄ —ÌàºÇ ¨Ç¾à¾ /பகொவிட் 19 கொரணமொக உங்கள் வருமொனம் எவ்வொறு 
ேொதிக்கே்ேட்டது என்ேல  விவரிக்கவும் / Please Describe how Your income was affected due to Covid 19

SS/N :



Contract No
Granted 

Amount

O/S Rentals
Arrears 

Amount

Granted Date Original Tenor

Remaining Tenor
Business 

Segment

Securities

Verification of Customer's 

signature
Tally Not Tally

Remarks

Signature Designation

Name Date

Eligibility Period

ª¸êï¼¾ê¨Çæïªà ¾Ä / வொடிக்லகயொளரின் தேயர ்/ Customer 

Name

ºÍÉêÇæ ¨è×ïŠ ÈèÀè 

ïÈà©¾/ஆ ொர 

ஆவணம்கள் /  Supporting 

Documents

§Â ¢¼úÖÀºà ¨Ç¾ ºÍÉêÇæ ¨è×ïï ÈèÀè ïÈà‚¾ ïÄÍè Ì¿Í¾à ¨Ç¾à¾. /ஆ ரிக்கும் ஆவணங்கள் 
இலணக்கே்ேட்டுள்ளல   யவுதசய்து /Please List down the supporting documents 

attached / ேட்டியலிடுங்கள்

Äå —Ìè¾à ¢Íº ¢ÈàõŠ ¨Ç¾ê ÈÂ¾ ¸Æ  ÌÍ¾Æ´ ¡¼åÈÉ 2021 ¡â¨ 6 ¼Ç¸ Êéò Èâ¨å ÄÍ Âæâ¨ëïŒ ®¨òïÈà©Æ´ Æ´ºàÉ ÌêóÌê ÌÍ¾ ïÆåà°¾åÉ¨à ¢¼úÖÀºà ¨è×ïŠ 

¡ÆèºèÆ ¡æÌ…ÈÆè¾à ÈéÌèâ ÌÄåªÄ Ìºë ÂÉ ÀèÎèª¾à¾å ¡ºÇ £´ ¡¼åÈ É¾ ¡ï¾¨ëºà ¡ÉÊñºåÉÆ¾à ÌÀêÇåÈéÄ´ ¦¨ª ïÉ•.   ºÉ¼ ¢Íº ¼¨àÉå ¡æºè ïºåÇºëÇæ Äåïªà 

¼æ¾êÄ´ ¡¾êÉ Ìºñ Íå ¾èÉæÇ¼ú ÂÉºà ¡ÉÊñ ¡ÄºÇ ïÈà©¾ ïŠ ÌÄª ¡Äê¸å ¡æºè ÂÉ´ºà ÌÍºè¨ ïÉ•. / நொன் பமபை பகொரும் சலுலக த ொடரே்ொக 

இைங்லக ம த்ிய வங்கியின் 2021 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இைக்க சுை்ைறிக்லக தேொரு  ்மொன நிவொரண முன்தமொழிலவ சமரே்்பிக்க 
எதசட்லைன் கு  ்லக நிறுவன த்ிை்கு உரிலம உண்டு என்ேல  நொன் ஒே்புக்தகொள்கிபைன் , பமலும் பிை த ொடரப்ுலடய 

ப லவகலள பூர ்த்ி தசய்ய ஒே்புக்தகொள்கிபைன் . பமை்கூறிய விவரங்கள் எனது சுய அறிவின்ேடியும் மை்றும் துை்லியமொனலவ 

என்ேல  நொன் இ ன்மூைம் சொன்ைளிக்கிபைன். அ த்ுடன் த ொடரப்ுலடய துலண ஆவணங்கள் இ னுடன் இலணக்கே்ேட்டுள்ளன 

/I acknowledge that Assetline Leasing Company has the right to propose an appropriate debt relief proposal subject to the Central Bank of Sri Lanka 

Circular No. 6 of 2021 regarding the concession I am requesting above and I agree to meet other relevant requirements. I do hereby certify that the 

aforesaid details are true and accurate to the best of my knowledge and relevant supporting documents have been attached herewith

ª¸êï¼¾ê¨Çæïªà ¡ºàÌ¾ / வொடிக்லகயொளரின் லகதயொே்ேம் / 

Signature of the Client

¼ú¾Æ / திகதி / Date

Name & Signature of the Regional Manager/Authorized Officer

¢Íº ¸Æ ÀÍÌê¨Ä Ì¿Íå ¨Ç¾ê ÈÂ¾ ¢ÈàÈéÄ ÀèÎèªæ¾éïŠ ïÍåà Àòºè à̈ïËàÀ ¨è×ïŠ ÀìÚ¸ ¡ÆèºèÆ ÌÄåªÄ Ìºë ïŒ./ கடன்கலளக் 
கொைந் ொழ் த்ிக் தகொடுே்ே ைட்கொன  சட்ட இலசவுை்கொன இந்  விண்ணே்ேம் எதசட்லைன்னின்  னி  ் 

மை்றும் முழுலமயொன விருே்ேே்ேடி அங்கீகரி  ்லுக்கு அை்ைது நிரொகரி  ்லுக்கு  உட்ேட்டது. / This application 

for moratorium is subject to ALCL's sole and absolute discretion to approve or decline the same.

¨åÚÆåÈéÆ ÀòïÆåà°¾Æ Ì¿Íå / உத்திய ோகபூரவ் ப ன்போடட்ிற்கு மடட்ுயம / For official use only

Confirmation as to accuracy of details I do hereby confirm that the above details have been verified by me and are true and accurate

What criteria was considered in evaluating the impact to the borrower due to Covid 19 :

Granted Not Granted


