މިސާލް
 20އަހަރުގެ މީހަކު ސެޓްފިކެޓްގެ ޖުމްލަ އަދަދުގެ ގޮތުގައި  100,000ރުފިޔާ ނަގައިފި ކަމުގައިވާނަމަ ފައިސާ
ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ މިންވަރު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ .ސ
ސެޓްފިކެޓްގެ މުއްދަތު (އަހަރު) މަހުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
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ޕްލޭން ނެގުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
-

ބައިވެރިވާ ފަރާތާއި ސެޓްފިކެޓްގެ ފައިދާލިބޭ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އާއިލާގެ
މެންބަރުގެ/މެންބަރުންގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު

-

3
ދދމަސް ދުވަހުގެ ފައިސާ
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އަޔާދީ ސޭވިންގްސް ތަކާފުލް

އަޔާދީ ސޭވިންގްސް ތަކާފުލް
އަޔާދީ ސޭވިނގްސް ތަކާފުލް އަކީ ތިމާ ދިރިއުޅުމުގެ އަސާސީ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކަށް ފައިސާ ރައްކާކޮށްދޭ ޕްލޭންއެކެވެ.
މިގޮތުން ކައިވެނި ކުރުމަށް ،ޙައްޖަށް ދިއުމަށް ނުވަތަ ގެއެއް ގަތުން ފަދަ ބޮޑެތި ޚަރަދު ކުރަންޖެހިފައިވާ އަސާސީ
ބޭނުންތަކަށް ފައިސާ ރައްކާކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި މުސްކުޅި އުމުރުގައި ފޯރުންތެރި ދިރިއުޅުމަކަށް އުއްމީދުކުރައްވާނަމަވެސް
މިތަކާފުލްގައި ބައިވެރި ވެވިދާނެއެވެ .ބައިވެރިވި ފަރާތް ނިޔާވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ޢާއިލާއަށް މާލީ ރައްކާތެރިކަން

-

ގެންދާނީއެވެ .ސ

-

-

ސެޓްފިކެޓްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބައިވެރިވި ފަރާތް ނިޔާވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،ސެޓްފިކެޓްގެ ޖުމްލަ
އަދަދާއި ބައިވެރިވި ފަރާތުގެ ނަމުގައި ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާ އިންވެސްޓްކޮށްގެން ލިބުނު ފައިދާއާއިއެކު
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އާއިލާގެ ބޭފުޅަކަށް ނުވަތަ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ .ސ

ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ .

ސެޓްފިކެޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެބޭފުޅެއްގެ ނަމުގައި ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާ އިންވެސްޓްކޮށްގެން

ސެޓްފިކެޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެބޭފުޅެއްގެ ނަމުގައި ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާ އިންވެސްޓްކޮށްގެން
ލިބުނު ފައިދާއާއިއެކު ބައިވެރިވި ފަރާތަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ .ސ

ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ .އަދި މިޕްލޭންގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީވެސް ތިމާއާއި ތިމާގެ އާއިލާއަށް މާލީ ރައްކާތެރިކަން

މިޕްލޭން އިން ލިބޭ ފައިދާތައް

ދެން ސެޓްފިކެޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބައިވެރިވި ފަރާތުން މަހުން މަހަށް ފައިސާ ދައްކަވަމުން

މިޕްލޭންގެ ދަށުން ލިބިދޭ އިތުރު ފައިދާތައް
އިތުރަށް ފައިސާ ދައްކަވައިގެން ތިރީގައި މިވާ ފައިދާތައް ޕްލޭންގެ ތެރެއަށް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ :ސ
 .1ދާއިމީ ނުކުޅެދުން ތެރިކަން :ސެޓްފިކެޓްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތަށް އެކްސިޑެންޓެއް

ލިބުނު ފައިދާއާއިއެކު ބައިވެރިވި ފަރާތަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ .ސ

މެދުވެރިވެގެން މުޅި ޢުމުރު ދުވަހަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ސެޓްފިކެޓްގެ ޖުމްލަ

ބައިވެރިވި ފަރާތް ނިޔާވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،ސެޓްފިކެޓްގެ ޖުމްލަ އަދަދާއި އެމުއްދަތަށް އެބޭފުޅެއްގެ

އަދަދާއި އެއްވަރުގެ ޢަދަދެއް އެފަރާތަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ .ސ

ނަމުގައި ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާ އިންވެސްޓްކޮށްގެން ލިބުނު ފައިދާއާއިއެކު ،ސެޓްފިކެޓް ފައިދާ ލިބޭ ފަރާތުގެ
ގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އާއިލާގެ ބޭފުޅަކަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ .ސ

 .2ނުރައްކާތެރި ބައްޔަކާއި ކުރިމަތިވުން :ސެޓްފިކެޓްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުރައްކާރި ބޮޑު ބައްޔަކާއި
(ތަކާފުލް ސެޓްފިކެޓްގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ބަލިތަކުގެ ތެރެއިން) ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ ސެޓްފިކެޓްގެ ޖުމްލަ އަދަދާއި

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލްތައް

އެއްވަރުގެ ޢަދަދެއް އެފަރާތަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ .ސ

-

ސެޓްފިކެޓް ނެންގެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ މުއްދަތު 5 :އަހަރު

-

ސެޓްފިކެޓްގެ މުއްދަތު ނިމޭއިރު ބައިވެރިވި ފަރާތުގެ އެންމެ ދޮށީ އުމުރު 65 :އަހަރު

-

އަހަރަކު އެއްފަހަރު ފައިސާ ދައްކާނަމަ 2% :ޑިސްކައުންޓްއަހަރަކު

ސެޓްފިކެޓް މުއްދަތު (ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ އުމުރަށް ރިޢާޔައްކޮށް) 55 - 05 :އަހަރާއި ދެމެދު

-

އަހަރަކު ދެފަހަރު ފައިސާ ދައްކާނަމަ 1% :ޑިސްކައުންޓްސެޓްފިކެޓް

ސެޓްފިކެޓްގެ ޖުމްލަ އަދަދުގެ އެންމެ ދަށް އަދަދު 50،000 :ރުފިޔާ

ސެޓްފިކެޓް ޖުމްލަ އަދަދު  249،000 -– 150،000ރުފިޔާއާއި ދެމެދު ނަމަ 0.1% :ޑިސްކައުންޓް

މިޕްލޭން މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތް
-

ފައިސާ ދެއްކުމަށް ލިބޭ ޑިސްކައުންޓް ރޭޓް

ސެޓްފިކެޓް ޖުމްލަ އަދަދު  250،000ރުފިޔާއަށް ވުރެ އިތުރުނަމަ 0.2% :ޑިސްކައުންޓް

އެންމެ ފުރަތަމަ ސެޓްފިކެޓް ނަންގަވާ ފަރާތް ސެޓްފިކެޓްގެ ޖުމްލަ އަދަދެއް ކަނޑައަޅާނީއެވެ .މި

ފަންޑުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފައިސާ ދެއްކުން

ޖުމްލަ އަދަދަކީ ސެޓްފިކެޓްގެ މުއްދަތުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތް ނިޔާވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އާއިލާއަށް ލިބިގެންދާ

ފަންޑުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޤަވައިދުން ދައްކަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ފައިސާ ކަނޑައެޅޭނީ އަންނަނިވި ކަންތައްތަކުގެ

ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދެވެ .މިއަދަދު ކަނޑައަޅާނީ ބައިވެރިވާ ފަރާތް ،ތަކާފުލް ފަންޑުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަހުން

މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ .ސ

މަހަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޤާބިލްކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައެވެ .ސ

-

ސެޓްފިކެޓްގެ ޖުމްލަ އަދަދު

-

ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ އުމުރު

-

ސެޓްފިކެޓްގެ މުއްދަތު

