AKAUN WAKALAH TH MEMBERI LEBIH NILAI TAMBAH DAN MANFAAT
KEPADA PENDEPOSIT
KUALA LUMPUR, 10 Disember 2019 – Lembaga Tabung Haji (TH) hari ini
mengumumkan peralihan kepada kontrak simpanan berkonsepkan Wakalah
yang memberi lebih nilai tambah dan manfaat kepada pendeposit tanpa
menjejaskan apa-apa kemudahan dan manfaat akaun sedia ada.
Peralihan kepada Kontrak Wakalah akan berkuatkuasa bermula 31 Disember 2019
menggantikan kontrak simpanan Wadiah Yad Dhamanah yang digunakan
sebelum ini.

Menerusi kontrak baharu ini, TH adalah wakil untuk menguruskan

dana pendeposit bagi tujuan aktiviti pelaburan dan operasi haji di mana
keuntungan yang dijana pada setiap tahun akan diagihkan kepada pendeposit
berdasarkan prestasi kewangan TH.
TH

sentiasa

berusaha

untuk

menambahbaik

perkhidmatannya

dengan

melaksanakan pembaharuan dan penstrukturan untuk manfaat pendeposit.
Antara kelebihan menyimpan di TH adalah simpanan dijamin 100 peratus oleh
kerajaan selaras dengan Akta Tabung Haji 1995 selain zakat telah dibayar bagi
pihak pendeposit. Pendeposit tidak perlu mengisi apa-apa dokumen baharu dan
boleh berurusan seperti biasa di mana-mana pejabat cawangan TH di seluruh
negara.
TH ingin memaklumkan bahawa dengan mengekalkan deposit bersama TH
selepas 31 Disember 2019, pendeposit dianggap telah memberi persetujuan
terhadap peralihan kepada kontrak simpanan berkonsepkan Wakalah ini. Terma
dan syarat akaun TH boleh dirujuk di pautan www.tabunghaji.gov.my/wakalah.
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LEMBAGA TABUNG HAJI
Lembaga Tabung Haji (TH) merupakan sebuah badan berkanun yang ditubuhkan oleh
Kerajaan Malaysia pada tahun 1963 dan ditadbir berdasarkan Akta Tabung Haji 1995
(Akta 535). TH menyediakan kemudahan bagi umat Islam di negara ini menyimpan wang
untuk mengerjakan haji. TH mempunyai lebih 50 tahun pengalaman dalam perkhidmatan
simpanan, haji dan pelaburan. Sebagai sebuah institusi haji terunggul negara, TH
berusaha untuk mengukuhkan ekonomi umat Islam Malaysia dengan memanfaatkan
dana dan sumber sedia ada. TH komited memberi perkhidmatan cemerlang dan
memuaskan kepada semua Jemaah Haji Malaysia. Pencapaian TH yang konsisten telah
mendapat pengiktirafan dunia sebagai model pengurusan haji inovatif. TH mempunyai
lebih daripada 9 juta pendeposit dan 125 cawangan dengan lebih 10,000 'touch-points'
di seluruh negara. TH juga mempunyai sebuah pejabat yang beroperasi di Jeddah, Arab
Saudi di bawah Konsulat Malaysia.
Untuk maklumat lebih lanjut mengenai perkhidmatan Tabung Haji, sila lawati
www.tabunghaji.gov.my atau hubungi Tabung Haji Contact Centre di talian 03-6207 1919.
Keterangan lanjut mengenai siaran akhbar ini, sila hubungi:
Encik Hamzil Mohamadan
Pengurus Kanan
Bahagian Hal Ehwal Awam dan
Komunikasi Korporat Kumpulan
Menara TH Tun Razak
201 Jalan Tun Razak
Kuala Lumpur
Tel: +603 20542582
Fax: +603 21640436
Email: hamzil@lth.gov.my

Tuan Haji Imran Mohamad Khayat
Pengurus Besar
Bahagian Syariah
Menara TH Tun Razak
201 Jalan Tun Razak
Kuala Lumpur
Tel: +603 20543320
Fax: +603 21610153
Email: imran@lth.gov.my
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