03rd April 2019

MIB/OP-0111/2019

ANNOUNCEMENT
Subject: Notice to Customers of Dormant Accounts at Maldives Islamic Bank
In pursuance of the Section 35 of the Maldives Bank Act (2010), if an account holder has not
conducted a transaction from the account or written correspondence with the bank for the last
five (5) years, such accounts are required to be classified as “Dormant”.
We have sent letters to all our customers whose accounts stand classified as “Dormant” as
per the above law. If these accounts are not reactivated, the Maldives Banking Act require the
Bank to publish the name of such account holders in a local newspaper and the Government
Gazette. If Bank does not receive any response and funds are not claimed by the dormant
account holders within sixty (60) days of the publication, Bank is under obligation to transfer
such funds to Maldives Monetary Authority (MMA).
In view of above, kindly reactivate your account by updating the information given to the Bank
by submitting a “Customer Information Update Form” to the nearest branch of MIB or email
the form along with the attested copy of the National Identity Card or Work Visa and
make a deposit or withdrawal from the account. If no response is received in writing before
31st May 2019, please be informed that the accounts will be closed and funds in the accounts
will be transferred to Maldives Monetary Authority. After the transfer, you may claim these
funds from MMA by submitting “Dormant Account Claim Form” to the nearest branch of
Maldives Islamic Bank.
We express our gratitude for giving us an opportunity to serve you and assuring our best
services always.
Please contact us at 3011172 / 3011103 / 3011100 or email to malebranch@mib.com.mv for
further information.
03rd April 2019
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އިޢުލާން
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ޑޯމަންޓް (މުޢާމަލާތް ނުކުރާ އެކައުންޓް) ގެ ގޮތުގައި ހުރި އެކައުންޓްތަކުގެ
ވެރިފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް
ނ
ޤނޫނު) ގެ  35ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައި ް
ނބަރު ( 24/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާ ބެހޭ ާ
ޤާނޫނު ނަ ް
އއްވެސް މުޢާމާތެއް ކޮށްފައި
ވރިފަރާތުން އެ އެކައުންޓަކުން ެ
ދވަސްވަންދެން ،އެކައުންޓެއްގެ ެ
ވިދިވިދިގެން ( 5ފަހެއް) އަހަރު ު
އވެސް ލިޔުމެއް ފޮނުވައިފައި ނުވާނަމަ ،އެ އެކައުންޓަކީ ޑޯމެންޓް އެކައުންޓެއްގެ ގޮތުގައި
ނުވާނަމަ ،ނުވަތަ ބޭންކަށް އެ ް
އ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ހިނގައިފައިނުވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް
ކަނޑައަޅައި ،މި ވޭތުވެދިޔަ ( 5ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގަ ި
ބންކުގެ ފަރާތުން ވާނީ ސީޓީ ފޮނުވައިފައެވެ.
އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ރިކޯޑްތަކުން ދައްކާ ހުރިހާ އެކައުންޓެއްގެ ވެރިފަރާތްތަކަށް މި ޭ
ގ
ށފަހު ،އެ ކަސްޓަމަރުން ެ
މ ް
ގތަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންގު ަ
"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާ ބެހޭ ޤާނޫނު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި ޮ
ފަރާތުން އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ ،އެ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ދުވަހު ނޫހުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ
ގެޒެޓުގައިވެސް އާންމުކުރެވޭނެއެވެ .މިގޮތަށް އިޢުލާނު ކުރާތާ ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަސް ހަމަވުމުން ،އެ ފަރާތްތަކުގެ
ށ
އެކައުންޓްތަކުގައިވާ ފައިސާ ،މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމް.އެމް.އޭ) އާ ހަވާލުކުރުމަށްފަހު ،އެކައުންޓްތައް ބަންދުކުރުމަ ް
ފއެވެ.
ޤާނޫނުގައި ވަނީ ބަޔާން ކުރެވި ަ
ފރުވުމަށްފަހުގައި މޯލްޑިވްސް
ކސްޓަމަރ މަޢުލޫމާތު ފޯމު" ު
ބންކުގެ " ަ
ކރެއްވުމަށްޓަކައިޭ ،
ވޓް ު
ވީމާ ،އެކައުންޓް އެކްޓި ޭ
އސްލާ އެއްގޮތް އެއްޗެއްކަން
މވެ .ނުވަތަ ފޯމާ އެކުގައިަ ،
ކށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވުން އެދެ ެ
އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ބްރާންޗަ ަ
އަންގައިދޭ ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް އީމެއިލް ކުރެއްވުމުން އެކައުންޓް
އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އެއަށްފަހުގައި އެކައުންޓުން ފައިސާގެ މުޢާމަލާތެއް ހިންގެވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ .އަދި 31
ޤނޫނުގެ  35ވަނަ
އ ބެހޭ ާ
ބންކިންގ ާ
ވނަމަ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޭ
ޓ އެކްޓިވޭޓްކުރުމަށް އެދިފައި ނު ާ
ނ ް
މޭ  2019ގެ ކުރިން އެކައު ް
އ
މާއްދާގެ (ހ) ގަ ި

ދ
މލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ .އަ ި
ށފައިވާ ފަދައިން ޢަ ަ
ބަޔާންކޮ ް

ޓ
ލޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރި ީ
މޯ ް

ދ
ވ ފައިސާ ނެގުމަށް އެ ި
ނންފުޅުވާނަމަ" ،ޑޯމަންޓް އެކައުންޓުގައި ާ
ވ ފައިސާ ހޯއްދަވަން ބޭ ު
(އެމް.އެމް.އޭ) އާ ހަވާލުކޮށްފައި ާ
ނ
ހުށަހަޅާ ފޯމު" ފުރުއްވުމަށްފަހު ،މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ބްރާންޗަކަށް ހުށަހެޅުއްވުމުން ފައިސާ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ެ
ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.
ވ
އޓެ ި
ތބާރާއި އެއްބާރުލެއްވުމާއި ،ބެހެ ް
ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ތިޔަ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކަށް ދެއްވި އި ު
ގާތްކަމަށްޓަކައި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ތ
ވ ަ
ނބަރު ފޯނަށް ،ނުވަތަ  3011103ނަންބަރު ފޯނަށް ،ނު ަ
އޅުގަނޑުމެންގެ  3011172ނަ ް
މށްަ ،
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވު ަ
ގޅުއްވުން ނުވަތަ  malebranch@mib.com.mvއަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
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