ޕްލޭން ނެގުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
-

ބައިވެރިވާ ފަރާތާއި ދަރިފުޅުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު

		

 3ދދމަސް ދުވަހުގެ ފައިސާ

މެޑިކަލް ރިޕޯރޓް (ތަކާފުލް އޮޕަރޭޓަރ ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި)

ޗައިލްޑް އެޑިއުކޭޝަން ތަކާފުލް

)Ayady Takaful (C-43/84
H.Orchid, 1st fl oor, Ameeru Ahmed Magu,
Male’, 20095, Maldives
Tel: +960 301 8000
Fax: +960 331 0300
Email: info@ayady.mv
www.ayady.mv

BR/HM/0001

”ދަރިފުޅުގެ މުސްތަޤުބަލަށް ނިންމާ ބުއްދިވެރި ނިންމުމެއް“

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކަނޑައެޅޭ ގޮތް

މައިންބަފައިންނަށް ވުމުގެ އުފާވެރިކަމާއިއެކު ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާވެސް ބޮޑުވެގެންދެއެވެ .މިޒިންމާ ތަކުގެ

ފަންޑުގައި ބައިވެރި ވުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކަނޑައެޅުމުގައި ބެލެވޭނީ ދަރިފުޅުގެ ކިޔެވުމަށް ރައްކާ ކުރުމަށް ތިމާ

މިއަދު ކޮންމެހެން

ބޭނުންވާ އަދަދަށެވެ .މިއަދަދަކީ ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ މާލީ ހާލަތު ތަންދޭ މިންވަރުން ،މަހުން މަހަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ

ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ .ނަމަވެސް މިކަމަކީ ނިސްބަތުން ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގާނޭ ކަމަކަށްވުމާއިއެކު ،ދުރާލާ މިކަމަށް

އަދަދަކަށް ވާންވާނެއެވެ .ފަންޑުގައި ބައިވެރިވުމަށް މި ދައްކާ ފައިސާއަކީ ފަހަށް ރައްކާ ކުރުމަށް ތިމާ ކަނޑައެޅި

ތައްޔާރުވުމަކީ ނުހަނު ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ .އެގޮތުން އަޔާދީގެ ‘ޗައިލްޑް އެޑިއުކޭޝަން ތަކާފުލް’ އަކީ ތިމާގެ ދަރިފުޅު

.އަދަދާއި އޭގެން ލިބޭ ފައިދާ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ތަކާފުލް އޮޕަރޭޓާއަށް ޤަވާޢިދުން ދައްކަވަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދެވެ

.އުފަންވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ،ދަރިފުޅުގެ މަތީ ތަޢުލީމަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ފައިސާ ރައްކައުކުރެވޭނޭ ނިޒާމެކެވެ

ފަންޑުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައްކަވަންޖެހޭ ފައިސާ ކަނޑައަޅާނީ ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ އުމުރާއި އޭނާގެ ސިއްޙީ ހާލަތާއި

މިފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިއްޕަވައިގެން ތިޔަބޭފުޅުންގެ މިބަރު ބޮޑު ޒިންމާ ،އަޔާދީގެ ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ ،ތަޢުލީމަށް

ސެޓްފިކެޓްގެ މުއްދަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ .ސ

ތެރެއިން ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ،ޚާއްސަކޮށް ދަރިފުޅަށް މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލްކޮށްދިނުމަކީ

ރައްކާ ކުރުމުގެ ތަކާފުލް ފަންޑުގައި ބައިވެރިވެލައްވައިގެން ލުއިކުރެވިދާނެވެ .ސ

މިސާލު 30 :އަހަރުގެ ބެލެނިވެރިއެއް  100,000ރުފިޔާ

މިޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މުޙިއްމު ސިފަތައް

-

ދައްކަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ ތިރީގައިމިވާ ތާވަލްއާއި އެއްގޮތަށެވެ .ސ

ސެޓްފިކެޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން :ކުއްޖާގެ އުމުރުން  10އަހަރުވުމުގެ ކުރިން ކުއްޖާގެ މަންމަ/ބައްޕަ/
ބެލެނިވެރިޔާއަށް މިފަންޑުގައި ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ .އަދި ކުއްޖާއަށް  18އަހަރުފުރެންދެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް

ކުއްޖާގެ އުމުރު
0

18

 620ރުފިޔާ

1

17

 660ރުފިޔާ

2

16

 690ރުފިޔާ

3

15

 740ރުފިޔާ

4

14

 780ރުފިޔާ

5

13

 840ރުފިޔާ

6

12

ފުރިފައިވާ އަހަރަށް ބަލާފައެވެ .މިސާލަކަށް ކުއްޖާގެ އުމުރުން  8އަހަރުގައި ބައިވެރި ވެއްޖެނަމަ ސެޓްފިކެޓްގެ

 900ރުފިޔާ

7

11

 980ރުފިޔާ

މުއްދަތަކީ ޖުމްލަ ( 10އެއީ  8އަހަރުން  18އަހަރަށް) އަހަރެވެ .ސ

8

10

 1070ރުފިޔާ

ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާ އިންވެސްޓްކޮށްގެން ލިބުނު ފައިދާއާއިއެކު ލިބިގެންދާނެއެވެ .ސ
ބައިވެރިވި ފަރާތް ނިޔާވުން :ފަންޑުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތް (މަންމަ/ބައްޕަ/ބެލެނިވެރިޔާ) ނިޔާވެއްޖެ
ހާލަތެއްގައި ،ސެޓްފިކެޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ފަންޑަށް ފައިސާ ދައްކަމުންގެންދާނީ ސީދާ ތަކާފުލް ފަންޑުންނެވެެ.
އަދި ި ސެޓްފިކެޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެބޭފުޅެއްގެ ނަމުގައި ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާ އިންވެސްޓްކޮށްގެން
ލިބުނު ފައިދާއާއިއެކު ކުއްޖާއަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ .ސ

-

ސެޓްފިކެޓްގެ މުއްދަތު (އަހަރު)

ކޮންމެ މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު

ސ

ފަންޑަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ދާން ޖެހޭނެއެވެ .އަދި ސެޓްފިކެޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެބޭފުޅެއްގެ ނަމުގައި

-

ފަހަށް ރައްކާ ކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ފައިސާ

ސެޓްފިކެޓްގެ މުއްދަތު ކަނޑައެޅުން :މިމުއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ ފަންޑުގައި ބައިވެރިވާ އިރު ކުއްޖާއަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލްތައް

ފައިސާ ދެއްކުމަށް ލިބޭ ޑިސްކައުންޓް ރޭޓް

-

ސެޓްފިކެޓް ނަންގަވާ ބެލެނެވެރިޔާގެ އުމުރު  50 - 20 :އަހަރާއި ދެމެދު

-

ސެޓްފިކެޓް ހަމަވާއިރު ބެލެނެވެރިޔާގެ އެންމެ ދޮށީ އުމުރު 60 :އަހަރު

-

ފަންޑުގައި ބައިވެރިވާއިރު ކުއްޖާގެ އުމުރު  0 :އިން  10އަހަރާއި ދެމެދު

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

-

ސެޓްފިކެޓްގެ މުއްދަތު :ފަންޑުގައި ބައިވެރިވީއްސުރެއް ކުއްޖާއަށް  18އަހަރު ފުރެންދެން

-

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

ފަހަށް ރައްކާ ކުރުމަށް ގަސްތުކުރެވޭ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރު  50,000 :ރުފިޔާ

އަހަރަކު އެއްފަހަރު ފައިސާ ދައްކާނަމަ 2% :ޑިސްކައުންޓްއަހަރަކު
		

އަހަރަކު ދެފަހަރު ފައިސާ ދައްކާނަމަ 1% :ޑިސްކައުންޓް

