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ނޫސް ބަޔާން
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން " ބީއެމްއެލް މޮބައިލް ޕޭ" ތަޢާރަފްކޮށްފި
 ފަސޭހައިން އަވަހަށް ފައިސާ ދައްކާލެވޭ މުޅިން އާ ގޮތެއްފިހާރަތަކުން ވިޔަފާރިކުރުމަށްފަހު ފަސޭހައިން ބިލަށް ފައިސާ ދައްކާލެވޭ އަދި ރައްޓެހިންނާއި އާއިލާގެ
މެންބަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ފައިސާ ފޮނުވޭ މުޅިން އާ ޚިދުމަތެއް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ.
މި ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކުރުމަށް މިރޭ ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުރީ ސަފުގައި
ހިމެނޭ ރީޓެއިލަރުންނާއި ޓެކްނޮލޮޖީ އާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.
އެންމެ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ ބީއެމްއެލް މޮބައިލް ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ފޯން
ޕީއޯއެސް މެޝިން ގައި ޖައްސާލުމުން ފައިސާ ދެއްކޭނެ ނިޒާމާއި ޕީއޯއެސް ޓަރމިނަލްގައި މޮބައިލް ނަންބަރު ޖަހައިގެން ފައިސާ
ދެއްކޭނެގޮތްވެސް ހިމެނެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ބީއެމްއެލް މޮބައިލް ޕޭ މެދުވެރިކޮށް އެއްކަސްޓަމަރަކު އަނެއް ކަސްޓަމަރަކަށް
ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ ޚިދުމަތްވެސް ލިބޭނެއެވެ .ބީއެމްއެލް ގެ ކާޑު ގެންގުޅޭ ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށްވެސް މި ޚިދުމަތް ހޯދޭނެއެވެ.
އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރ އިންނާއި ގޫގްލް ޕްލޭ ސްޓޯރ އިން މި އެޕް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
މި ޚިދުމަތް ތައާރަފްކުރުމާ ގުޅެގޮތުން ބޭންކުގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީ
ވިދާޅުވީ " މީގެ އެއް އަހަރު ކުރިން ހަމަ މި މަހު ،ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އަމާޒުގައި އަޅުގަނޑުމެންވަނީ
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މޮބައިލް ބޭންކިންގ އެޕް ތައާރަފްކޮށްފަ .މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ތައާރަފްކުރަނީ އެއަށްވުރެ ފަސޭހަކަމާއެކު
ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ހޯދޭނެ ވަސީލަތެއް ،ފަސޭހަކަމާއެކު ފައިސާ ދައްކާލެވޭނެ ގޮތެއް .ބީއެމްއެލް މޮބައިލް ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ފިހާރަ
އަދި ކޭފަތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށާއި އާއިލާގެ މެންބަރުންނަށާއި ރައްޓެހިންނަށް ފައިސާ ފޮނުވުން އަވަސްވެ ފަސޭހަވެގެންދާނެ".
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ދާދި ފަހުން ވަނީ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް އިންޓަނޭޝަނަލް އިން "މޯސްޓް

އިނޮވޭޓިވް ބޭންކިންގ ޓީމް އިން ދި އިންޑިޔަން އޯޝަން" ގެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑު ލިބިފައެވެ.
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އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ:
މުޙައްމަދު ސަޢީދު
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް
ފޯން3015315 :

ނޯޓް:
-

ބީއެމްއެލް މޮބައިލްޕޭ އާ އެކު ކަސްޓަމަރަށް ޕްރިޕެއިޑް އެކައުންޓެއް އެޕްގައި ހުޅުވޭނެއެވެ .މި އެކައުންޓަށް ކަސްޓަމަރުގެ ބޭންކު
އެކައުންޓުން ބޭނުން ވަގުތަކު ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރެވޭނެއެވެ .ކަސްޓަމަރުގެ ޑެބިޓް ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން މި
ޚިދުމަތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެއެވެ .ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއެކު ކަސްޓަމަރުގެ ހުރިހާ ކާޑެއް ބީއެމްއެލް މޮބައިލް ޕޭ އެޕްގައި
ހިމެނޭނެއެވެ.

-

ބީއެމްއެލް މޮބައިލްޕޭ މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންގެ އެންއެފްސީ (ނިއަރ ފީލްޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން) ގެ ޚިދުމަތް އެކުލެވޭ ފޯން
ޕީއޯއެސް މެޝިން ގައި ޖައްސާލުމުން ފައިސާ ދެއްކޭނެއެވެ.

-

އެންއެފްސީ ގެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭ ފޯންތައް ގެންގުޅޭ ކަސްޓަމަރުން ފައިސާދެއްކުމަށް ޕީއޯއެސް ޓަރމިނަލްގައި މޮބައިލް ނަންބަރު
ޖަހާލުމުން ފައިސާގެ މުއާމަލާތާ ގުޅޭ ގޮތުން ފޯނަށް ނޮޓިފިކޭޝަން އެއް ލިބޭނެއެވެ .އެޕް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރު މި ނޮޓިފިކޭޝަން
އެޕްރޫވް ނުކުރަނީސް އެކައުންޓުން ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ނުވާނެއެވެ.

