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�އެމްއެޗްސީއެލްގެ އެހެން އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ބަދަލުކުރުމަށް:
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ފައިސާ ބަދަލުކުރަން އެދެނީ އެފަރާތުގެ

ޙައްޖު އެކައުންޓަށް

ޢުމްރާ އެކައުންޓަށް

އިޤްރާރު�

މި ފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ· އަދި ”މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު 

ކޯޕަރޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމާ ބެހޭ އުޞޫލު“ ކިޔައި ދޭހަވުމަށްފަހު، ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ 

އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާޢިދު ތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ·

ސޮއި:ތާރީހް:

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވީ ތަކެތި�

ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

އެކައުންޓް ބަންދުކޮށް ފައިސާ އަނބުރާނަގާނަމަ  ނުވަތަ  އެދިފައިވާ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްވުރެ  

އިތުރަށް ދެއްކިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ނަގާނަމަ ބޭންކު އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތްކަން 

އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް· (ބޭންކް އެކައުންޓް ސްލިޕް) 

ފައިސާ ބަދަލުކުރަން އެދެނީ އާއިލާގެ މެމްބަރަކަށްނަމަ އާއިލީ ގުޅުން އަންގައިދޭ ރަސްމީ

އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން·

އިތުރު މަޢުލޫމާތު�

ފައިސާ ބަދަލުކުރުމަށް އެދެނީ ކުރިން ހުޅުވާފައިނުވާ އެކައުންޓަކަށްނަމަ މިފޯމާއެކު، އެކައުންޓް 

ހުޅުވުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ·

އެކައުންޓުގައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ނަގަން އެދޭނަމަ ފައިސާ އަނބުރާ ރައްދުކުރެވޭނީ ވެރިފަރާތުގެ 

ބޭންކު އެކައުންޓަށެވެ·
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