ބީއެމްއެލް ރިވޯޑްސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް

ބީއެމްއެލް ރިވޯޑްސް ފޯރުކޮށްދެނީ 'ގިފްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑީ.އެމް.ސީ.ސީ' އާއެކު ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ޕާޓްނަޝިޕެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ބައިވެރިވުން:


ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ގެންގުޅޭ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި ،ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ("ބީއެމްއެލް") އިން އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް،
މާސްޓަރކާޑް ،ނުވަތަ ވިސާ ކްރެޑިޓް ކާޑު(ތައް) ދޫކުރެވިފައިވާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މި ޕްރޮގްރާމްގައި
ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.



މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ޝަރުތު ހަމަވާ ބޭންކުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބީއެމްއެލް ރިވޯޑްސް ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ
ކުރެވޭނެއެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރެކެވެ.



މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ކަސްޓަމަރުންގެ އީމެއިލް އެޑްރެހާއި މޮބައިލް ނަންބަރު ހިމެނޭގޮތަށް އަޕްޓޭޑްކުރެވިފައިވާ އެންމެ
ފަހުގެ 'ޕަރސަނަލް އިންފޮރމޭޝަން ފޯމް' ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.



ސަޕްލިމެންޓަރީ ކާޑުތަކުން ހިންގާ މުއާމަލާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ ޕްރައިމަރީ ކާޑު ވެރިފަރާތަށެވެ .ސަޕްލިމެންޓަރީ ކާޑު ގެންގުޅޭ ފަރާތުން މި
ޕްރޮގްރާމަށް ވަކިން ރަޖިސްޓްރީ ނުވެވޭނެއެވެ .އަދި އެފަރާތަށް ވަކިން ޕޮއިންޓެއް ލިއްބައި ނުދެވޭނެއެވެ.



ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުގެ ކާޑު ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް އަދި ކޮންމެ ސަބަބަކާހުރެ ނަމަވެސް ،ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ ފަރާތުން ވިޔަސް ނުވަތަ ބީއެމްއެލްގެ
ފަރާތުން ވިޔަސް ،ކާޑު ބާތިލްކޮށް އަދި/ނުވަތަ ސަސްޕެންޑްކޮށްފިނަމަ ،ކާޑު ހޯލްޑަރާއި ސަޕްލިމެންޓަރީ ކާޑު ހޯލްޑަރ ބީއެމްއެލް ރިވޯޑްސްގައި
ބައިވެރިވުމުން ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ޖަމާވެފައިހުރި ބޭނުން ނުކުރާ ހުރިހާ ލޯޔަލްޓީ ޕޮއިންޓްތައް ވަގުތުން ބާތިލްކުރެވި ،ކާޑު ހޯލަޑަރަށް
އިތުރަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭނެއެވެ .ޕޮއިންޓްތައް އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.



އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް ވަގުތެއްގައި ސަޕްލިމެންޓަރީ ކާޑެއް ކެންސަލްކުރެވިއްޖެނަމަ ،ޕްރައިމަރީ ކާޑުގެ ވެރިފަރާތް ބީއެމްއެލް
ރިވޯޑްސްގައި ބައިވެރިވުމުން ޑިސްކޮލިފައި ނުކުރާނެއެވެ.



ކަސްޓަމަރެއްގެ 'ކްރެޑިޓް ވަރތިނަސް' ގެއްލިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،އެ ކަސްޓަމަރަކަށް މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލިގެންދާނެއެވެ.
ހުރިހާ އެކައުންޓެއް ކްލިއަރ ވުމުން ،ކަސްޓަމަރަށް ރިޑެމްޕްޝަންގެ ފުރިހަމަ އެކްސެސް އަލުން ލިބި އަދި ކުރިން ހޯދި ޕޮއިންޓް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.



ބީއެމްއެލްގައި ކަސްޓަމަރުގެ އެކައުންޓެއް ނޯންނަ ހިނދުން ފެށިގެން ،އަދި/ނުވަތަ ކަސްޓަމަރު މަރުވެއްޖެނަމަ އަދި/ނުވަތަ ބީއެމްއެލް ރިވޯޑްސް
ހޯދައި އެއްކުރުމުގައި މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމާ ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރަށް ޕޮއިންޓް ހޯދުމާއި ބަދަލުކުރުމުގެ ހައްގު ގެއްލިއްޖެކަމަށް ބޭންކުން
ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ނުވަތަ ނުވަތަ ބޭންކިންގގެ އެހެން ގަވާއިދުތަކާ ހިލާފު އަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ ،މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުން ނިމުމަކަށް
ގެނެވޭނެއެވެ .މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި މި ޕްރޮގްރާމްގެ ޚިދުމަތްހޯދާ ކަސްޓަމަރުގެ ބައިވެރިވުން ކެންސަލްކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ހައްގު ބީއެމްއެލްއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

ޕޮއިންޓް ހޯދުމާއި ރިޑީމްކުރުން


މި ޕްރޮގްރާމްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޕޮއިންޓް ލިބުމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާ މުއާމަލާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުމުގެ
ހައްގު އޮންނާނެއެވެ.



ބީއެމްއެލް ރިވޯޑްސް ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ ،ވަކިވަކި ކޮންމެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށްކުރާ ކާޑުގެ މުއާމަލާތްތަކުން ލިބޭ ،ވިޔަފާރި ނޫން މުއާމަލާތްތކުން
ލިބޭ ޕޮއިންޓްތައް އެންމެ ކައިރީގައިވާ 'ހޯލް ނަންބަރު' ) (whole numberއަށް ރައުންޑްއޮފް ކޮށްގެންނެވެ .ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ
މުއާމަލާތްތަކުން ހޯދާފައިވާ ޕޮއިންޓްތަކެއްކަމަށް ބޭންކަށް އެނގިއްޖެނަމަ އެގޮތުން ހޯދާފައިވާ ޕޮއިންޓްތައް ނަފީކުރެވޭނެއެވެ.

ބީއެމްއެލް ރިވޯޑްސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް



ކޮންމެ މުއާމަލާތަކާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޕޮއިންޓްތައް ކަނޑައަޅާނީ ބީއެމްއެލް ރިވޯޑްސްގެ ވެބްސައިޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ޕޮއިންޓް ލިބޭނެ ގޮތް
ކަނޑައަޅާފައިވާ 'އާރންޑް މެޓްރިކްސް' ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ .ތަފާތު ބާވަތުގެ ކްރެޑިޓް ކާޑުތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭ ރޭޓާއި އަދި ލިބޭ
ބޯނަސް ޕޮއިންޓްތައް ،އެއިރެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތީން ތަފާތުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ .އެއިރެއްގައި ހިންގަމުން ގެންދާ
ޕްރޮމޯޝަންތަކާއި އަދި/ނުވަތަ އިސްތިސްނާކުރެވިގެންވާ ކަންތައްތައްތަކުގެ ތަފްސީލު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ބީއެމްއެލް ރިވޯޑްސް ވެބްސައިޓް
ބެއްލެވުން އެދެމެވެ.



ދިވެހި ފައިސާ ނޫން އެހެން ބޭރު ފައިސާއަކުން ހިންގާ ކާޑުގެ މުއާމަލާތްތައް ބެލެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާ މުއާމަލާތްތަކެއްގެ
ގޮތުގައެވެ.



ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުގެ ކާޑު ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް އަދި ކޮންމެ ސަބަބަކާހުރެ ނަމަވެސް ،ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ ފަރާތުން ވިޔަސް ނުވަތަ
ބީއެމްއެލްގެ ފަރާތުން ވިޔަސް ،ކާޑު ބާތިލްކޮށް އަދި/ނުވަތަ ސަސްޕެންޑްކޮށްފިނަމަ ،ކާޑު ހޯލްޑަރާއި ސަޕްލިމެންޓަރީ ކާޑު ހޯލްޑަރ ބީއެމްއެލް
ރިވޯޑްސްގައި ބައިވެރިވުމުން ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ޖަމާވެފައިހުރި ބޭނުން ނުކުރާ ހުރިހާ ލޯޔަލްޓީ ޕޮއިންޓްތައް ވަގުތުން
ބާތިލްކުރެވި ،ކާޑު ހޯލަޑަރަށް އިތުރަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭނެއެވެ .ޕޮއިންޓްތައް އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.





ބީއެމްއެލް ރިވޯޑްސްގެ ޕޮއިންޓް އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ލިއްބައި ނުދެވޭނެއެވެ:
-

ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށާއި ޚިދުމަތްތަކަށް ދައްކާ ފައިސާއަށް

-

ކޭޝް އެޑްވާންސްތަކަށް

-

'ބީއެމްއެލް އީޒީޕޭ' ގެ ދަށުން ހިންގާ މުއާމަލާތްތަކަށް

ކުރިން އެންގުމަކާ ނުލައި ވަކި މުއާމަލާތަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާޗެންޓް ޕޮއިންޓަކުން ނުވަތަ މާޗެންޓް ކެޓަގަރީއަކުން ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތަކަށް
ބީއެމްއެލް ރިވޯޑްސް ޕޮއިންޓް ނުދިނުމުގެ ނުވަތަ ހޯދާފައިވާ ޕޮއިންޓް ބާޠިލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.



ބީއެމްއެލް ރިވޯޑްސް ގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓްތަކާއި އަދި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޕޮއިންޓްތަކުގެ ތަފްޞީލު ބޭންކް ރިވޯޑްސް އެކައުންޓުގައިވާ
'އެކައުންޓް ސަމަރީ' އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ .އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ރުޖޫއަކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ބާތިލް ކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެ މުއާމަލާތަކުން
ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓްތައް ވެސް ރުޖޫއަ ކުރެވޭނެއެވެ.



އެއް ކްރެޑިޓަށްވުރެ ގިނަ ކްރެޑިޓް ކާޑު ގެންގުޅޭ ބީއެމްއެލް ކަސްޓަމަރުން ކުރާ ހުރިހާ މުއާމަލާތްތަކުން ލިބޭ ބީއެމްއެލް ރިވޯޑްސް
ޕޮއިންޓްތައް ޖަމާކުރެވޭނީ އެއް އެކައުންޓަކަށެވެ.



ބީއެމްއެލް ރިވޯޑްސް ޕޮއިންޓްތައް އެ ޕޮއިންޓެއް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 03ތިނެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،އެ ހިނގާ
ކުއާޓަރެއްގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހު ބޭނުން ނުކޮށްފިނަމަ ،ބީއެމްއެލް ރިވޯޑް ޕޮއިންޓްތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވެ ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ.



ކަސްޓަމަރުގެ ހުރިހާ ކްރެޑިޓް ކާޑެއް ކަސްޓަމަރުގެ ފަރާތުން ކެންސަލް ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަސް ތެރޭގައި
ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓްތައް ބޭނުންނުކޮށްފިނަމަ ،އެ ކަސްޓަމަރަކަށް ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ޕޮއިންޓްތައް ބާތިލްވާނެއެވެ.



ބީއެމްއެލް ރިވޯޑްސް ދަށުން ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓްތައް ގުނުމުގައި ކަސްޓަމަރުގެ ހިސާބުތަކާއި ބޭންކުގެ ހިސާބުތަކާ ތައާރުޒުވާނަމަ ،ބޭންކުގެ
ފަރާތުން ޕޮއިންޓް ހިސާބުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ބޭންކުގެ ސިސްޓަމްގައިވާ މައުލޫމާތަކީ ސައްހަ މައުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި ބެލޭނެއެވެ.



ރިވަރސް ނުވަތަ ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތަކުން ލިބުނު ޕޮއިންޓްތައް ކަސްޓަމަރަކު ރީޑީމްކޮށްފައިވާނަމަ ،އެކައުންޓުން ޕޮއިންޓްތައް
ނެގެޓިވްކޮށް ފެނިދާނެއެވެ .މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ،އެ ނެގެޓިވް ޕޮއިންޓްތައް ކުރިއަށް ހުރި މުއާމަލާތްތަކުން އޮފްސެޓް ކުރެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް
ޚިދުމަތްހޯދާ ކަސްޓަމަރުގެ ބެލެންސް ނެގެޓިވް ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުގައި

( 30ތިރީސް) ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހުރެއްޖެނަމަ ،ޚިދުމަތްހޯދާ

ކަސްޓަމަރުގެ ކްރެޑިޓް ކާޑުން ނެގެޓިވް ޕޮއިންޓް ބެލެންސްއާ އެއް މިންވަރަކަށް ފައިސާ އުނިކޮށްގެން ނެގެޓިވް ބެލެންސް އޮފްސެޓް
ކުރެވޭނެއެވެ.

ބީއެމްއެލް ރިވޯޑްސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް



ކަސްޓަމަރަށް ބީއެމްއެލް ރިވޯޑްސް ޕޮއިންޓްތައް ލިބިފައިވަނީ ސައްޙަ ނޫން/ނުރަނގަޅު މުއާމަލާތަކުންކަން ޤާނޫނީ ގޮތުން އަދި ބޭންކަށް
ސާބިތުވާ މިންގަނޑުތަކުގެ ދަށުން ގަބޫލުކުރެވިގެންނަމަ ،ކަސްޓަމަރު އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް/ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ކަސްޓަމަރު
ރިވޯޑްސް ޕްރޮގްރާމުން ވަކިކުރުމުގެ ހައްގު ބޭންކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ރިޑެމްޝަން:


މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ބީއެމްއެލް ރިވޯޑްސް ވެބްސައިޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޚްތިޔާރުތައް
ބޭނުންކުރުމުގައި ބީއެމްއެލް ރިވޯޑްސްގެ ދަށުން ލިބޭ ޕޮއިންޓްތައް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.



ކަސްޓަމަރު އިޚްތިޔާރުކުރާ ރީވޯޑް ލިއްބައިދިނުމުގައި ބަލާނީ އެރިވޯޑެއް ލިބޭ މިންވަރަށް ކަސްޓަމަރުގެ އަތުގައި ބީއެމްއެލް ރިވޯޑްސް ޕޮއިންޓް
ހުރުމުގެ އިތުރަށް ބީއެމްއެލް ރިވޯޑްސް ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އެފަރާތުން ޚިޔާރުކުރާ ރިވޯޑެއް އެވަގުތެއްގައި
ލިބެންހުރުމުގެ މައްޗަށެވެ.



ޕޮއިންޓް ރިޑީމްކުރުމަށްޓަކައި (ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި) ފޮނުވޭ ގިފްޓް ކާޑް ފޮނުވޭނީ ބީއެމްއެލް އަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ރަޖިސްޓަރޑް އީމެއިލް
އެޑްރެހަށެވެ .މި ނޫންގޮތަކަށް ގިފްޓް ކާޑު ހޯދުމަށް އެދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކަސްޓަމަރަށް ލިބިގެން ނުވެއެވެ.



ބީއެމްއެލް ރިވޯޑްސް ޕޮއިންޓްތައް ނަގުދު ފައިސާއަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.



ގިފްޓް ކާޑް ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވެސް ރިޑެމްޕްޝަން އިޚްތިޔާރެއް ބޭނުންކުރުމަކީ ގިފްޓް ކާޑް ބޭނުންކުރާ ފަރާތުން މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް
ފޯރުކޮށްދޭ މަރޗެންޓުގެ އަތުން މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ގަތުން ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ .އެހެންކަމުން މަރޗެންޓު ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ
ޚިދުމަތާ/ވިއްކާ މުދަލުގެ ފެންވަރާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޒިންމާއެއް ބީއެމްއެލް އިން ނުނަގާނެއެވެ .މުދަލާއި/ނުވަތަ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރާއި
ނުވަތަ ޕާފޯމެންސްއާ ގުޅޭގޮތުން އުފެދޭ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ،އެކަން ހައްލުކުރަންޖެހޭނީ ސީދާ މާޗެންޓާ މުއާމަލާތްކޮށްގެންނެވެ.

އާންމު މާއްދާތައް؛


ބޭންކާ ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެލް އިން ކަނޑައަޅާ މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކާއި ،ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަކީ ކަސްޓަމަރުންގެ
މައްޗަށް ހިނގާނެ އަދި ކަސްޓަމަރުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމެވެ.



ކުރިން އެންގުމަކާ ނުލައި ،ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.



ބީއެމްއެލްއިން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި ،ކަސްޓަމަރުން އަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކަށް އަދި އެކަންކަމަށް ބޭންކުން
ގެންނަ ބަދަލުތަކަށް ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ހައްގު ކަސްޓަމަރަށް ލިބިގެންނުވެއެވެ.



އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސްތައް ހިމެނޭ ގޮތުން އަދި ބީއެމްއެލް ރިވޯޑްސް އެކައުންޓްތަކަށް ވަނުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި ބޭންކާ
މުއާމަލާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމާއި ސިއްރު ހިފަހެއްޓުމަކީ ކަސްޓަމަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.



ބީއެމްއެލް ރިވޯޑުގެ މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި އަދި/ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންއަށް ބަދަލު ގެނައުމާއި އަދި އެއަށް
އެކްސަސް ދިނުމުގައި ބަދަލު ގެނައުމުގެ ހައްގު ބީއެމްއެލްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.



ބީއެމްއެލް ރިވޯޑްސްގެ އެކައުންޓްގެ ޕާސްވޯޑް އަދި ބީއެމްއެލް ރިވޯޑްސް އަށް ވަނުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު
ނުބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ،ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ފަރާތަކުން އެކަންކަން ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން
ލިބޭ ގެއްލުމާއި ކުރެވޭ ދަޢުވާތަކަށް ޒިންމާވާންޖެހޭނީ ކަސްޓަމަރެވެ.



މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކުގައި ހަވާލާދީފައިނުވާ އެކިއެކި މުއާމަލާތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ މައްޗަށް ހިނގާނީ އެ މުއަމާލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކާ
ގުޅިގެން އަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކެވެ.

ބީއެމްއެލް ރިވޯޑްސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް



ކަސްޓަމަރުގެ އިހުމާލުން ނުވަތަ ޚިލާފެއްގެ ސަބަބުން ހިންގާފައިވާ މުއާމަލާތަކީ އޮޅުވާލުމެއްކަމަށް ބެލިއްޖެނަމަ ،އެފަދަ މުއާމަލާތަކުން
ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓް ލިބިދިނުމަށް އިންކާރުކޮށް ،ކެންސަލްކޮށް ނުވަތަ ވަގުތީގޮތުން ބީއެމްއެލް ރިވޯޑްސް އެކައުންޓް ބްލޮކް ކުރުމުގެ ހައްގު
ބޭންކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.



ބީއެމްއެލް ރިވޯޑްސް އެކައުންޓް ބްލޮކް ކުރެވޭ ހާލަތުގައި ،ނުވަތަ ،ގިފްޓް ރިޑެމްޕްޝަން ކެންސަލް ކުރެވޭ ހާލަތުގައި ،އަދި ޕޮއިންޓް
ރިޑީމްކުރުން މަނާކުރެވޭ ހާލަތުގައި ،ބީއެމްލް އިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ކަސްޓަމަރަށް އެކަންކަން އެންގޭނެއެވެ.



ކަސްޓަމަރު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ އެންމެހާ ޝަކުވާތައް ބީއެމްއެލް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.



ބީއެމްއެލް ރިވޯޑްސް ޕޮއިންޓް ރިޑީމްކުރާތާ ( 14ސާދަ) ދުވަސް ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި ( 14ސާދަ)
ދުވަހަށްވުރެ ފަހުން ބީއެމްއެލްއަށް ޝަކުވާ ލިބިއްޖެނަމަ ،އެ ޝަކުވާ ބަލައެއް ނުގަންނާނެއެވެ.



ބީއެމްއެލްގައި ކަސްޓަމަރުގެ އެކައުންޓެއް ނޯންނަ ހިނދުން ފެށިގެން ،އަދި/ނުވަތަ ކަސްޓަމަރު މަރުވެއްޖެނަމަ އަދި/ނުވަތަ ބީއެމްއެލް
ރިވޯޑްސް ހޯދައި އެއްކުރުމުގައި މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމާ ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރަށް ޕޮއިންޓް ހޯދުމާއި ބަދަލުކުރުމުގެ ހައްގު ގެއްލިއްޖެކަމަށް
ބޭންކުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ނުވަތަ ނުވަތަ ބޭންކިންގގެ އެހެން ގަވާއިދުތަކާ ހިލާފު އަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ ،މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުން
ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެއެވެ .މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި މި ޕްރޮގްރާމްގެ ޚިދުމަތްހޯދާ ކަސްޓަމަރުގެ ބައިވެރިވުން ކެންސަލްކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ހައްގު
ބީއެމްއެލްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

