இலத்திரனியல்

விநியயோகக் கட்டளைளயப் பின்பற் றுதல்

(2020

ஏப் பிரல் 17 ஆம் திகதியிலிருந் து நளடமுளறக்கு வருகின்றது)
மதிப்புமிக்க வாடிக்ககயாளருக்கு,
சமூக

இகைவவளிகயப்

உைனடியாக

பேணுவது

ேற்றிய

அரசாங்கத்தின்

ேணிப்புகரககள

உறுதிப்ேடுத்தும்

ப ாக்கில்,

கைமுகறக்குவரும் வககயில் சரக்கு வி ிபயாகத்திற்கான வகாழும்பு துகறமுகத்தின் அகனத்து

முகனயங்களிலும் தற்போது இலத்திரனியல் வி ிபயாகக் கட்ைகள (E-D/O) ேயன்ேடுத்தப்ேடுகின்றது.
இந்தப் ேணிப்புகரகளுக்ககமவாக,

ாம், 2020 ஏப்ேிரல் 17 ஆம் திகதியிலிருந்து

கைமுகறக்கு வரும் வககயில்

எமது அலுவலகத்தின் முன் கரும ேீைங்களில் வி ிபயாகக் கட்ைகளககளக் ககயாளமாட்பைாம்.
இலத்திரனியல் வி ிபயாகக் கட்ைகளகயப் வேறுவதற்கான வசயல்முகற ேின்வருமாறு:

1. விபரப் பட்டியல்
•

கப்ேலிருந்து சரக்கு இறக்கப்ேட்ைகம ேற்றிய விகலப்ேட்டியல்களில் ( bills of lading) உள்ளவாறு, வருகக
ேற்றிய
அறிவித்தகல
வதரியப்ேடுத்தும்
தரப்ேினர்களுக்கான
(notify
party)
வருகக
ேற்றிய
அறிவித்தல்களுைனான விேரப்ேட்டியல்கள் உங்களுக்கு மின்னஞ்சல் வசய்யப்ேடும். வருகக ேற்றிய
அறிவித்தகல வதரியப்ேடுத்தும் உங்களின் தரப்ேினரின் தகவல்கள் சரியானகவ என்ேகதத் தயவுவசய்து
உறுதிப்ேடுத்திக் வகாள்ளுங்கள்.

•

பமலதிக விசாரகணகளுக்கு தயவுவசய்து lk.onelinepayment@one-line.com என்ற முகவரிக்கு
மின்னஞ்சல் வசய்யவும் அல்லது 94 11 2374659, 94 11 2374660 / 94 11 2374658 என்ற இலக்கத்திற்கு
அகைப்ேிகன பமற்வகாள்ளவும்.

2. ககோடுப் பனவு
•
•

CEFT யில் ‘றியல் ரைம்’ வங்கிப் பரிமாற்றம்
‘றியல் ரைம்’ (CEFT) பரிமாற்றத்தினூைாகச் வசலுத்துவதற்கு
o

o
o

o
o
o
•

ஹ

ாங்ஹகாங் அண்ட் ஷங்காய் பாங்கிங் ககாப்பிகறஷன்

வங்கிக் குறியீடு

: 7092

கிரை : தரைரம அலுவைகக் கிரை
கிரைக் குறியீடு :

001
HSBCLKLX
கணக்கு இை. : 001535798002
விரைவான குறியீடு:

ேரிமற்றத்திற்கான வதாைர்பு இலக்கமாக “வாடிக்ககயாளரின் வேயகர” தயவுவசய்து உள்ள ீடு வசய்யவும்.
(வதாைர்பு ேகுதியில் வாடிக்ககயாளரின் வேயர் உள்ளைக்கப்ேைாத சந்தர்ப்ேத்தில், HSBC யிைமிருந்து
வகாடுப்ேனவு பமற்வகாள்ளப்ேட்ைதன் ேின்னபர ேற்றுச்சீட்டு வைங்கப்ேடும் என்ேதுைன் இது ஆவணங்ககள
விடுவிப்ேதகன காலதாமதமாக்கக்கூடியது).
வகாடுப்ேனகவ

உறுதிப்ேடுத்துதல்

– ேணப் ேரிமாற்றம் பமற்வகாள்ளப்ேட்ைவுைன், வகாடுப்ேனவின்

உறுதிப்ேடுத்தல் மற்றும் முழுகமயான ஆவணங்களுைன்

e-DO

இற்கான பவண்டுபகாகள, திங்கள்

கிழரம முதல் ஹவள்ைிக்கிழரம வரை (விடுமுரற நாட்கள் தவிர்த்து) பி.ப.

3

மணிக்ககா அல்ைது

அதற்கு முன்னைாககவா lk.onelinepayment@one-line.com இற்கு அனுப்புதல் பவண்டும் என்ேதுைன், அதன்

ேின்னர்

ஏபதனும்

உறுதிப்ேடுத்தல்கள்

கவனத்தில்வகாள்பவாம்.

வேறப்ேட்ைால்,

அவற்றிகன

அடுத்த

பவகல

ாளில்

ாம்

e-DO இகன அனுப்புவதற்கு அல்லது மீ ள்-வசல்லுேடியாகும் காலம் ேற்றித் வதரிவிப்ேதற்கு எமக்குத்
பதகவயான மின்னஞ்சல் முகவரியிகன FCL ேிகணப் வோறுப்புப் ேடிவத்தில் தயவுவசய்து குறிப்ேிைவும்.
அ. விையம் :

BL இலக்கம் …………… இற்குரிய இகணயம் மூலமான வகாடுப்ேனவுகள்
ஆ.வசலுத்துேவரின் வேயர் (வசலுத்தும் தரப்ேின் வேயர்) :
இ.வசலுத்தப்ேட்ை வதாகக :
ஈ.ேரிமாற்றம்

வசய்கின்ற

வங்கியின்

வேயர்

மற்றும்

ேரிமாற்றத்தின்

ேற்றுச்சீட்டிகன

இகணத்தல் :
உ.

BL இலக்கங்கள் :

ஊ. வி ிபயாகக் கட்ைகளயின் வசல்லுேடியாகும் திகதி

(வி ிபயாகக் கட்ைகள

ீடிப்புக்காக

மட்டுபம ேிரபயாகிக்கத்தக்கது) :

எ.குளிரூட்ைப்ேட்ை வகாள்கலன் என்றால், குளிரூட்ைப்ேட்ை வகாள்கலனுக் கான திகதிகய
வைங்குதல் :

ஏ.கிடைக்கப் பபற் றால் , வங் கியின் ப ாைர்பிலக்கம் :

3.

கப் பலிலிருந் து

சரக்கு

இறக்கப் பட்டதற் கோன

கடல்

வழி

விளலப் பட்டியல் மற் றும் ஒப் பளடப் பு விளலப் பட்டியலுக்கோன
விநியயோகக் கட்டளை
•

பமபலயுள்ள “வகாடுப்ேனவு உறுதிப்ேடுத்தலுைன்” இகணத்து
தயவுவசய்து மின்னஞ்சல் வசய்யவும்.

ேின்வருகின்ற

ஆவணங்ககளயும்

அ. கப்ேலிலிருந்து சரக்கு இறக்கப்ேட்ைதற்கான விகலப்ேட்டியலின் ேிரதி
ஆ.வி ிபயாகக் கட்ைகள அனுப்ே பவண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும்

வேறுேவரின் வதாைர்ேிலக்கம்

ஆகியவற்கறத் வதளிவாகக் குறிப்ேிடுகின்ற FCL ேிகணப்வோறுப்புக் கடிதம்.
இ.வி ிபயாகக் கட்ைகளகய மின்னஞ்சலில் வேறவுள்ள ஆளின் பதசிய அகையாள அட்கையின் ேிரதி.
ஈ. பமலுள்ள ஆள் வி ிபயாகத்கத எடுப்ேதற்கு அதிகாரமளிக்கப்ேட்டிருக்கின்றார் என்று வோருட்கள்
பசர்ப்ேிக்கப்ேை பவண்டியவரிைமிருந்து (consignee) கடித வமான்று.

4. கப் பலுக்கு
சரக்கு
இறக்கப் பட்டதற் கோன
மூல
ளலப் பட்டியலிளனச் சமர்ப்பிப் பதன் யபரிலோன விநியயோகக்
கட்டளை.
•

பிின்வருகின்ற ஆவணங்ககளக் வகாண்டிருக்கின்ற மூைப்ேட்ை வோதியிகன (sealed
தயவுவசய்து ‘வண் லங்கா’ அலுவலகத்தில் குறித்துகரக்கப்ேட்ை இைத்தில் வி ிபயாகிக்கவும்.
அ. வகாடுப்ேனகவ உறுதிவசய்கின்ற ேற்றுச்சீட்டு

ஆ. கப்ேலிலிருந்து சரக்கு இறக்கப்ேட்ைதற்கான மூல விகலப்ேட்டியல்

package)

இ. வி ிபயாகக் கட்ைகள அனுப்ே பவண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும்

வேறுேவரின் வதாைர்ேிலக்கம்

ஆகியவற்கறத் வதளிவாகக் குறிப்ேிடுகின்ற FCL ேிகணப்வோறுப்புக் கடிதம்.

ஈ. வி ிபயாகக் கட்ைகளகய மின்னஞ்சலில் வேறவுள்ள ஆளின் பதசிய அகையாள அட்கையின் ேிரதி.
உ.

பமலுள்ள

ஆள்

வி ிபயாகத்கத

எடுப்ேதற்கு

அதிகாரமளிக்கப்ேட்டிருக்கின்றார்

பசர்ப்ேிக்கப்ேைபவண்டியவரிைமிருந்து (consignee) கடித வமான்று.

•

என்று

வோருட்கள்

வோதியின் வவளிப்புறத்தில் ேின்வரும் தகவல்ககள தயவுவசய்து எழுதவும் / அச்சிைவும்.
அ. வோருட்கள் பசர்ப்ேிக்கப்ேைபவண்டியவரின் வேயர்.
ஆ.ஆவணத்கத அனுப்புகின்ற ஆட்களின் வேயர் / வதாைர்பு இலக்கம் / பதசிய அகையாள
அட்கை இலக்கம்.

•

வண் லங்கா’ அத்தககய வோதிககள CCTV கமறா முன்னிகலயில் மட்டுபம திறக்கும் என்ேதுைன்,
பதகவப்ேடுத்தப்ேட்ை
BL சான்றுப்ேடுத்தல்கள் மற்றும் ஆவணத்தின்
உணகமத்தன்கமயின்
சான்றுகரக்கு அகமவாகபவ வி ிபயாகத்கத பமற்வகாள்ளும்.

5. உற் பத்திப் கபோருளுக்கு கப் பலில் சரக்கு றக்கப் பட்டதற் கோன
மூல விளலப் பட்டியல் கிளடக்கப் கபறும் வளர வங் கிப்
பிளைப் கபோறுப் பு மீதோன விநியயோகக் கட்டளை
•
•

அத்தககய வி ிபயாகம் கட்ைாயமாக வோருட்ககள ஏற்றிச்வசல்ேவரின் தற்றுணிேின் பேரிபலபய
பமற்வகாள்ளப்ேடும்
வங்கியின் ேிகணப் வோறுப்பு ஆவணத்தின் ஸ்கான் ேிரதிகய தயவுவசய்து lk.impdocs@one-line.com
என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ேவும்.
o

•

இது
வங்கிப்
ேிகணப்வோறுப்பு
வதளிவுேடுத்துவதற்கானது.

ஒழுங்காக

இருக்கின்றது

என்ேகத

முன்கூட்டிபய

ேின்வருகின்ற ஆவணங்ககளக் வகாண்டிருக்கின்ற மூைப்ேட்ை வோதியிகன (sealed package) தயவுவசய்து
‘வண் லங்கா’ அலுவலகத்தில் குறித்துகரக்கப்ேட்ை இைத்தில் வி ிபயாகிக்கவும்.
அ. வகாடுப்ேனகவ உறுதிவசய்கின்ற ேற்றுச்சீட்டு
ஆ. பூரணமாக

ிரப்ேப்ேட்ை வங்கி உத்தரவாதம்

இ. வர்த்தக விேரப்ேட்டியலின் ேிரதி
ஈ. வி ிபயாகக் கட்ைகள அனுப்ேப்ேை பவண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் வேறுேவரின்

வதாைர்ேிலக்கம் ஆகியவற்கறத் வதளிவாகக் குறிப்ேிடுகின்ற FCL ேிகணப்வோறுப்ேின்
மூலப்ேிரதி.

உ. வி ிபயாகக் கட்ைகளகய மின்னஞ்சலில் வேறவுள்ள ஆளின் பதசிய அகையாள
அட்கையின் ேிரதி.
ஊ.பமலுள்ள ஆள் வி ிபயாகத்கத எடுப்ேதற்கு அதிகாரமளிக்கப்ேட்டிருக் கின்றார் என்று
வோருட்கள் பசர்ப்ேிக்கப்ேைபவண்டியவரிைமிருந்து (consignee) கடிதவமான்று.

•

வோதியின் வவளிப்புறத்தில் ேின்வரும் தகவல்ககள தயவுவசய்து எழுதவும் / அச்சிைவும்.
அ. வோருட்கள் பசர்ப்ேிக்கப்ேைபவண்டியவரின் வேயர்.

ஆ.ஆவணத்கத அனுப்புகின்ற ஆட்களின் வேயர் / வதாைர்பு இலக்கம் / பதசிய அகையாள
அட்கை இலக்கம்.

•

•

‘வண் லங் கா’ அ ் டகய பபாதிகடை CCTV கமறா முன்னிடலயில் மை்டுமம திறக்கும் என்பதுைன்,
ம டவப் படு ் ப் பை்ை BL சான்றுப் படு ் ல் கை் மற் றும் ஆவண ்தின் உணடம ் ன்டமயின்
சான்றுடரக்கு அடமவாகமவ விநிமயாக ்ட மமற் பகாை் ளும் .
வங் கியின் ேிகணப்வோறுப்ேிகன இரத்துச்வசய்கின்ற வசயன்முகறயில் தற்போது மாற்றமில்கல.

6. விநியயோகக் கட்டளைளய நீ டித்தல் (D/O) / கசல் லுபடியோகும்
கோலத்ளத நீ டித்தல்
•
•
•

கட்ைாயமாக மின்னஞ்சலினூைாக அனுப்ேப்ேட்ை வசல்லுேடியாகும் காலத்கத ீடிக்கும் கடிதம்.
தயவுவசய்து பமலுள்ள

1 & 2 இகனப் ேின்ேற்றுங்கள்.

வகாடுப்ேனவு உறுதிப்ேடுத்தலுைன் (ேடி ிகல 2) ,
o
o

வி ிபயாகக் கட்ைகளகய எத்தகனயாம் திகதி வகர ீடிக்கபவண்டு வமன்ேகதத் தயவுவசய்து
குறிப்ேிைவும்.
அத்துைன், ஆவணம் மின்னஞ்சல் வசய்யப்ேை பவண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரிகயக்
குறிப்ேிடுகின்ற FCL ேிகணப்வோறுப்புக் கடிதத்தின் ேிரதிகயயும் இகணக்கவும்.

