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KEY FACTS STATEMENT (KFS) - ISLAMIC INVESTMENT DEPOSIT
WARNING: Read this document carefully and sign only if you clearly understand and agree to the content of the Key Facts Statement (KFS), which is available in English
and Arabic. You may also use this document to compare different Islamic Investment Deposit offered by other Bank. You have the right to receive Key Facts Statement
(KFS) from other Banks for comparison.
PRODUCT STRUCTURE
The Islamic Investment Deposit is based on the principles of Mudaraba where under you (Rab Al Mal) are able to deposit your savings as a deposit for an unlimited
period with the Bank (Mudarib) and authorize the Bank (as Mudarib) to invest such funds on the basis of unrestricted Mudaraba contract in accordance with the
principles of Sharia. The proﬁt entitlement of the depositors under the subject account is determined in accordance with the weightages as notiﬁed by the Bank and the
average balance of the deposit during the proﬁt distribution is considered for proﬁt distribution. The net proﬁts shall be distributed amongst the depositors according
to their respective weightages in the invested funds. The Bank, as (Mudarib), shall be entitled to an agreed percentage of the realized net proﬁt of the depositors.
In case of any loss, the depositor (Rab Al Mal) shall bear a loss pro-rated against its share in the Mudaraba.
DEPOSIT OPERATION
The Islamic Investment Deposit is a Sharia Compliant contract in which customer authorizes Ajman Bank to invest funds in Sharia approved activities to earn proﬁts
which are shared by mutual agreement
DEPOSIT OPERATION
Deposits can be opened for an individual (Single operation) or for Multiple individuals (Joint operation)
REQUIREMENTS TO OPEN A DEPOSIT
•
Existing Current or Savings account
•

Investment Deposit application form

•

Valid Emirates ID

•

Valid Passport

•

Valid Residence visa (For Expats)

•

All documents provided must be valid for a period of at least 30 days at the time of application.

COOLING-OFF PERIOD
COOLING-OFF PERIOD: There is no “Cooling-off” period available for this product
BALANCE/DEPOSIT REQUIREMENT
AED 10,000 or equivalent in a foreign currency required to open an Islamic Investment Deposit. The amount should be deposited in lump sum.
ELIGIBILITY
You may open an Investment Deposit if you are a United Arab Emirate national or a legal resident/non-resident in the United Arab Emirate, according to the regulations
and instructions of the Central Bank
CURRENCIES AVAILABLE
The list of currencies offered are as follows: United Arab Emirates Dirham (AED), United States Dollar (USD), British Pounds Sterling (GBP), Euro (EUR)
AVAILABLE TENURES
•
1 month
•

3 months

•

6 months

•

9 months

•
12 months
PROFIT PAYMENT FREQUENCY
Expected proﬁt is paid at on a quarterly basis
DEPOSIT WEIGHTAGE AND MUDARIB SHARE OF PROFIT
Please refer to the Schedule of charges at the following link: www.ajmanbank.ae/site/weightages-and-mudareb-share-.html
CALCULATION METHODOLOGY
• Illustration:
Investment Amount United Arab Emirates Dirham (AED)
Tenure (No. of days)
Expected Proﬁt Rate (%, per annum)
Proﬁt Payout (AED, on maturity)
• Calculation Methodology:

100,000
365 (12 months)
1%
1,000

Investment Amount * Expected Proﬁt Rate / 365 (No. of days in the year, 366 in case of a leap year) * Tenure (No. of days)
AUTO RENEWAL OF DEPOSIT
You can instruct bank to auto-renew your deposit for the same tenure at the prevalent expected proﬁt rate upon maturity of this deposit
You can choose between the following maturity instructions:
•

Reinvest proﬁt plus principal for another period

•

Reinvest principal for another period

•

Close deposit

Ajman Bank hereby declares that it has been licensed and authorized by the Central Bank of the UAE to carry out banking business and services. All our products
and services are Shari’ah complaint and approved by our Internal Shari’ah Supervision Committee. For details on approval, kindly visit www.ajmanbank.ae.

BOOKING CHANNELS – WHERE TO APPLY FOR THIS PRODUCT
Available through:
•

Branch

•

Wealth Management Centre

•

Online Banking, for existing account holders only

•

Mobile Banking, for existing account holders only

CLOSURE OF DEPOSIT
• You can redeem / liquidate your deposit at any time by visiting any Ajman Bank branch
•

If the deposit is closed before maturity (completion of the deposit tenure), the proﬁt paid is for the actual period the deposit (remained in the joint investment
pool at the applicable savings account proﬁt rate

PREMATURE LIQUIDATION
In case of Premature Liquidation, the proﬁt is calculated on the actual balance for the number of days the deposit was held at the applicable broken deposit proﬁt rate.
At the time of premature withdrawal of deposit, the difference in proﬁt rate paid in the previous distribution period(s) and the rate applicable to broken deposit for the
relevant period is to be recovered from the depositors.
Calculation Methodology:
Investment Amount * Broken deposit Proﬁt Rate / 365 (No. of days in the year, 366 in case of a leap year) * Liquidation Period (No. of days)
KEY TERMS & CONDITIONS
• Customer acknowledges and agrees that his/ her funds will be invested based on unrestricted Mudaraba. The Customer undertakes to adhere to and comply with
the Principles of Sharia at all times during the term of the Agreement
•

All the deposits shall be invested in accordance with Mudaraba basis in the joint investment pool amongs the depositors and shareholders. The Bank shall invest
the depositors’ funds for different investment terms according to weightages as notiﬁed and displayed at the branches and website of the Bank

•

If the investment circumstances require the change in the investment’s weightages of the unrestricted investment deposit or percentage of the Mudarib from the
realized net proﬁt, the Customer shall be notiﬁed in writing at its address. The Bank’s management shall also notify and display such change at the Bank’s branches
and website and this modiﬁcation shall become effective as from the quarter following the quarter in which the modiﬁcation was made

•

Proﬁt rate quoted at the time of booking is indicative and subject to change based on the performance of the investment

•

Customer shall bear all the risks associated with the Investment (which shall include, for the avoidance of doubt, the risk of the partial or total loss of the Investment
Amount) except those risks and actual losses (not to include any opportunity costs or funding costs) resulting from the Bank’s willful misconduct or gross negligence
or breach of its obligation under the Agreement

Detailed Terms & Conditions are available on the Bank’s website at the following link: www.ajmanbank.ae
The Bank reserves the right to change the Terms & Conditions later, with a 60-days prior notice
WARNINGS/ LEGAL CONSEQUENCES
• Non-compliance with the Bank’s Terms & Conditions can lead to account closure
•

The Bank, as Mudarib, reserves the right to deduct, a certain percentage of the shares of both depositor and shareholders from the net Proﬁt in the joint investment
pool before deducting Mudarib’s share, for the purpose of proﬁt stabilization for the beneﬁt of the depositors and shareholders. Such funds shall be deducted, held
and distributed only upon prior approval of the Bank’s Internal Sharia Supervision Committee (ISSC)

•

In case of any loss, the depositor (Rab Al Mal) shall bear a loss pro-rated against its share in the Mudaraba

FEES & CHARGES
Available on the Bank’s website at the following link: www.ajmanbank.ae
HISTORICAL PROFIT RATES
Ajman Bank cannot provide you with a ﬁxed proﬁt rate; however, historical proﬁt rates are available at the following link:
www.ajmanbank.ae/site/weightages-and-mudareb-share-.html
DORMANCY & UNCLAIMED BALANCES
•
If your account remains inoperative for a period of 3 years, it will be treated as dormant. Additionally, for a Fixed Term Deposit Account, account becomes dormant
if there is no automatic renewable clause and where the deposit has matured, but neither renewal nor claim request has been made in the past 3 years since
the deposit matured or where there is an automatic renewable clause, but there is no communication (whether written, electronic or verbal) from the customer
within a period of 3 years from the date of first maturity
•
If your account becomes dormant, no debit transactions would be allowed until the account gets re-activated. To reactivate your account, please visit your nearest
branch with valid identity documents. For Safe Deposit boxes, where charges remain outstanding for a period of more than 3 years and Ajman Bank has not
received a response from the Safe Deposit box tenant or the tenant has not made any alternative arrangements in relation to the Safe Deposit Box, Ajman Bank
may apply to the court to appoint a person to supervise the opening of box and provide direction regarding the disposal of the contents found in box or the
appointment of a Court receiver
COMPLAINTS AND SUGGESTIONS
For complaints and suggestions, you may visit any of our Branches and submit in writing or verbally to our Customer service officer. You can also call our Phone
Banking on 800 22 and we will be happy to assist. Alternatively, you may also use our website www.ajmanbank.ae or Email address info@ajmanbank.ae.
IMPORTANT NOTE FOR THE CUSTOMER AND THE BANK
This Key Facts Statement must be duly signed by the Bank representative and the Customer, prior to availing the financial product and/or service. A duplicate copy
of the signed document must be provided by the Bank for your information and records at any point of time during the relationship tenure and/or based on your
request. In an instance of joint relationship, the Key Facts Statement copy need to be agreed and signed by the joint party as well and same has to be physically
handed over to all the account holders.
MARKETING AND PROMOTIONAL - COMMUNICATION
I agree to receive promotional/marketing/product communication from Ajman bank
Yes
No
Preferred mode of communication (if Yes)
Email
SMS
Note: If you wish to “Opt in”/”Opt out” of receiving marketing and promotional communications, you may call us anytime at 800 22.

Ajman Bank hereby declares that it has been licensed and authorized by the Central Bank of the UAE to carry out banking business and services. All our products
and services are Shari’ah complaint and approved by our Internal Shari’ah Supervision Committee. For details on approval, kindly visit www.ajmanbank.ae.

UPDATING YOUR PERSONAL DETAILS
In order to ensure that there is no interruption in the services being provided by the Bank, it is your responsibility to ensure that your Personal Details in the Bank’s
records are always updated such as contact information, address, identiﬁcation documents, visa/residency renewals along with other related documents. The update
of such information can be done by visiting a AB branch or through Online/Mobile Banking
CUSTOMER ACKNOWLEDGMENT
I hereby acknowledge that I have read, understood, and agree to the content of this Key Facts Statement
Customer Name

Date

Product Chosen

Single/Joint

Email Address

Mobile Number

Customer Signature

Signature Verified

RM/SSO Name

RM/SSO Name

Ajman Bank hereby declares that it has been licensed and authorized by the Central Bank of the UAE to carry out banking business and services. All our products
and services are Shari’ah complaint and approved by our Internal Shari’ah Supervision Committee. For details on approval, kindly visit www.ajmanbank.ae.
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بيان الحقائق الرئيسية  -وديعة االستثمار اإلسالمي
تحذيــر :اقــرأ هــذا المســتند بعنايــة وال توقــع إال إذا كنــت تفهــم بوضــوح وتوافــق على محتوى بيــان الحقائق الرئيســية المتوفر باللغتيــن اإلنجليزية والعربية .كما يمكنك اســتخدام
هــذا المســتند لمقارنــة وديعــة االســتثمار اإلســامي التــي تقدمها البنــوك األخرى .ويحق لك الحصول على بيان الحقائق الرئيســية من البنوك األخــرى إلجراء المقارنة.
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ
تســتند وديعــة االســتثمار اإلســامي علــى أحــكام المضاربــة حيــث يمكــن ل (رب المــال) إيــداع المدخــرات الخاصــة بكــم كوديعــة لفتــرة غيــر محــددة لــدى المصــرف (المضــارب)
وتفويــض المصــرف (كمضــارب) الســتثمار هــذه األمــوال علــى أســاس عقــد المضاربــة المطلقــة وفقــً ألحــكام الشــريعة اإلســامية .يتــم تحديــد اســتحقاق الربــح للمودعيــن بموجــب
الحســاب الخاضــع لمقــدار األولويــة التــي يخطــر بهــا المصــرف ويتــم اعتبــار متوســط رصيــد الوديعــة أثنــاء توزيــع األربــاح لصالــح توزيــع األربــاح .يتــم توزيــع األربــاح الصافيــة علــى المودعيــن
بحســب اولوياتهــم فــي األمــوال المســتثمرة .يحــق للمصــرف بصفتــه (المضــارب) الحصــول علــى نســبة متفــق عليهــا مــن صافــي الربــح المحقــق للمودعيــن.
في حالة حدوث أي خسارة يتحمل المودع (رب المال) خسارة تتناسب مع حصته في المضاربة.
وصف المنتج
ُتعــد وديعــة االســتثمار اإلســامي عقــد يتوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية حيــث يــأذن المتعامــل لمصــرف دبــي اإلســامي باســتثمار األمــوال فــي أنشــطة معتمــدة مــن الشــريعة
اإلســامية لجنــي األربــاح التــي يتــم تقاســمها بموجــب اتفــاق متبــادل.
ﻋﻤﻠﻴﺔ اإليداع
يمكن فتح الودائع لألفراد (عملية واحدة) أو لعدة أفراد(عملية مشتركة)
معلومات عن المنتج
حساب جاري أو حساب توفير
•
استمارة طلب وديعة استثمارية
•
بطاقة هوية إماراتية سارية المفعول
•
جواز سفر ساري المفعول
•
تأشيرة إقامة سارية المفعول (للوافدين)
•
يجب أن تكون كافة المستندات المقدمة صالحة لمدة ال تقل عن  30يو ًما وقت تقديم الطلب
فترة تهدئة
خيار فترة (المراجعة) غير متوفر لهذا المنتج.
متطلبات الرصيد  /االيداع
يتطلب مبلغ قدره  10,000درهم أو ما يعادلها بالعملة األجنبية لفتح وديعة االستثمار اإلسالمي .يجب إيداع المبلغ في مبلغ مقطوع.
االهلية
يمكنــك فتــح وديعــة االســتثمار اإلســامي فــي حــال كنــت مواطنــا إمارات ًيــا أو تقيــم بشــكل قانونــي فــي اإلمــارات العربيــة ً المتحــدة وفــوق ســن  18عــا ًمــا ،وفقــا للوائــح وتعليمــات
المصــرف المركــزي.
العمالت المتاحة
فيما يلي قائمة العمالت المعروضة :الدرهم اإلماراتي ( ،)AEDالدوالر األمريكي ( ،)USDالجنيه اإلسترليني البريطاني ( ،)GBPاليورو ()EUR
	• 1شهر
	• 3اشهر
	• 6اشهر
	• 9اشهر
	• 12اشهر
عدد مرات دفع االرباح
يتم دفع األرباح المتوقعة على أساس ربع سنوي
أولوية الودائع وحصة المضارب في الربح
يرجى الرجوع إلى جدول الرسوم على الرابط التاليwww.ajmanbank.ae/site/weightages-and-mudareb-share-.html :
طريقة الحساب
.الشرح:
مبلغ االستثمار (بالدرهم اإلماراتي)

100,000

المدة (عدد األيام)

 12( 365اشهر)

معدل الربح المتوقع ( %سنويا)

1%

توزيع األرباح (بالدرهم اإلماراتي عند االستحقاق)

1,000

.طرق الحساب المتبعة:
مبلغ االستثمار * معدل الربح المتوقع ( 365 /عدد األيام في السنة 366 ،في حالة السنة الكبيسة) * المدة (عدد األيام)
التجديد التلقائي للوديعة
.يمكنك إصدار أمر للمصرف لتجديد الوديعة الخاصة بك بشكل تلقائي لنفس المدة مقابل معدل الربح المتوقع السائد عند استحقاق هذه الوديعة
.يمكنك االختيار بين تعليمات االستحقاق النهائي التالية:
.إعادة استثمار الربح باإلضافة إلى األصل لفترة أخرى
.إعادة استثمار األصل لفترة أخرى
.قفل الوديعة
يعلــن مصــرف عجمــان بموجــب هــذا البيــان أنــه قــد تــم ترخيصــه وتفويضــه مــن قبــل المصــرف المركــزي اإلماراتــي لممارســة األعمــال والخدمــات المصرفيــة .جميــع منتجاتنــا وخدماتنــا
متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ومعتمــدة مــن لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة .للحصــول علــى تفاصيــل عــن الموافقــة ،يرجــى زيــارة الموقــع .www.ajmanbank.ae

قنوات الحجز  -مواقع طلب هذا المنتج
متوفر من خالل:
.الفرع
.مركز إدارة الثروات
.الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت ،ألصحاب الحسابات الحالية فقط
.الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك ،ألصحاب الحسابات الحالية فقط
إغالق الوديعة
 .يمكنك استرداد  /تصفية الوديعة الخاصة بكم في أي
.وقت من خالل زيارة أي فرع من فروع مصرف دبي اإلسالمي
.إذا تــم إغــاق الوديعــة قبــل تاريــخ االســتحقاق (اســتكمال فتــرة الوديعــة) ،يكــون الربــح المدفــوع عــن الفتــرة الفعليــة التــي بقيــت فيهــا الوديعــة (الودائــع) فــي صناديــقاالســتثمار
المشترك بمعدل ربح حساب التوفير المعمول به
التصفية المبكرة
.فــي حالــة التصفيــة المبكــرة ،يتــم احتســاب الربــح علــى الرصيــد الفعلــي لعــدد األيــام التــي ُأجريــت بهــا الوديعــة بمعــدل كســر الوديعــة المعمــول بــه .فــي وقــت الســحب المبكــر
للوديعة ،يجب استرداد الفرق في معدل الربح المدفوع في فترة (فترات) التوزيعالسابقةبمعدلكسرفائدةالوديعةا ُلمطبق للفترة ذات الصلة من المودعين.
طرق الحساب:
.مبلغ االستثمار * كسر معدل فائدة الوديعة ( 365 /عدد أيام السنة  366 ،في حالة السنة الكبيسة) * فترة التصفية (عدد األيام)
الشروط واالحكام الرئيسية
.يقــر ويوافــق المتعامــل علــى اســتثمار أموالــه علــى أســاس المضاربــة المطلقــة؛ حيــثيتعهــد المتعامــل بااللتــزام واالمتثــال ألحــكام الشــريعة فــي كافــة األوقــات خــالمــدة
االتفاقيــة.
.يجــب اســتثمار كافــة الودائــع وفــق أســاس المضاربــة فــي مجمــع االســتثمارالمشــترك بيــن المودعيــن والمســاهمين .حيــث يقــوم المصــرف باســتثمار أمــوالالمودعيــن لشــروط
اســتثمارية مختلفــة حســب األولويــات كمــا هــو معلــن عنهــاومعــروض فــي فــروع وموقــع المصــرف اإللكترونــي
.إذاكانتأوضاعاالســتثمارتتطلبتغييًرافيأولوية االســتثمار للوديعــةاالســتثمارية غيــر المقيــدة أو النســبة المئويــة للمضــارب مــن صافــي الربــحالمحقــق ،ســيتم إخطــار المتعامــل كتاب ًيــا
علــى عنوانــه .ســتقوم إدارةالمصــرف أيضــا باإلخطــار وعــرض هــذا التغييــر فــي فــروع المصــرف وموقعــهاإللكترونــي ،وســيصبح هــذا التعديــل ســاريًا اعتبــا ًرا مــن الربــع التالــي للربــع
الــذي تــم فيــه إجــراء التعديــل
.عد معدل الربح المعروض وقت التسجيل إرشادي وقابل للتغيير بنا ًء على أداءاالستثمار
.يتحمــل المتعامــل كافــة المخاطــر المتعلقــة باالســتثمار (والتــيتشــمل  -مــن بــاب تجنــب الشــك -مخاطــر الخســارة الجزئيــة أو الكليــةلمبلــغ االســتثمار) باســتثناء تلــك المخاطــر
والخســائر الفعليــة (التشــمل تكاليــف الفرصــة البديلــة أو تكاليــف التمويــل) الناتجــة عــنســوء ســلوك المصــرف المتعمــد أو اإلهمــال الجســيم أو خــرق التزامــهبموجــب االتفاقيــة
.القانــون واجــب التطبيــق واختصــاص المحكمــة :تخضــع شــروط وأحــكام هــذا المنتــجللقوانيــن االتحاديــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كمــا تطبقهــا المحكمــة
المختصــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى الحــد الــذي ال تتعــارض فيــه مــعمبــادئ الشــريعة اإلســامية
.تتوفر الشروط واألحكام بشكل تفصيلي على موقع المصرف علىالرابط التاليwww.ajmanbank.ae :
يحتفظ المصرف بالحق في تغيير الشروط واألحكام في وقت ألحق ،مع إشعار مسبق لمدة  60يو ًما
تحذيرات  /عواقب قانونية
.يمكن أن يؤدي عدم االمتثال لشروط وأحكام المصرف إلى إغالق الحساب
.يحتفــظ المصــرف ،بصفتــه مضــارب ،بالحــق فــي خصــم نســبة معينــة مــن أســهم كل مــن المودعيــن والمســاهمين مــن صافــي الربــح فــي وعــاء االســتثمار المشــترك قبــل خصــم
حصــة المضــارب ،لغــرض اســتقرار الربــح لصالــح المودعيــن .والمســاهمين .ســيتم خصــم هــذه األمــوال واالحتفــاظ بهــا وتوزيعهــا فقــط بعــد الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن
جانــب لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة للمصــرف ()ISSC
.في حالة حدوث أي خسارة يتحمل المودع (رب المال) خسارة مقسمة إلى حصته في المضاربة.
الرسوم والمصاريف
متاح على موقع المصرف على الرابط التاليwww.ajmanbank.ae :
معدالت الربح التاريخية
ال يمكن لمصرف عجمان أن يوفر لكم معدل ربح ثابت؛ ومع ذلك ،تتوفر معدالت الربح التاريخية من خالل الرابط التالي
https://www.ajmanbank.ae/site/weightages-and-mudareb-share-.html
االرصدة الخامدة والغير المطالب بها
ا لمــدة  3ســنوات  ،فســيتم التعامــل معــه علــى أنــه خامــد .باإلضافــة إلــى ذلــك ،بالنســبة لحســاب الوديعــة الثابتــة ألجــل ،يصبح الحســاب خامـ ً
.إذا ظــل حســابك معطـ ً
ا إذا لم
يكــن هنــاك بنــد قابــل للتجديــد التلقائــي وحيــث اســتحقت الوديعــة  ،ولكــن لــم يتــم تقديــم طلــب التجديــد أو المطالبــة فــي الســنوات الثــاث الماضيــة منــذ اســتحقاق
الوديعــة أو عندمــا يكــون هنــاك طلــب تلقائــي شــرط قابــل للتجديــد  ،ولكــن ال يوجــد اتصــال (ســواء كتابــي أو إلكترونــي أو شــفهي) مــن العميــل خــال فتــرة  3ســنوات مــن
تاريــخ االســتحقاق األول.
.إذا أصبــح حســابك خامـ ً
ا  ،فلــن يُســمح بمعامــات الخصــم حتــى يتــم إعــادة تنشــيط الحســاب .إلعادة تفعيل حســابك ،يرجى زيــارة أقرب فرع إليــك ومعك وثائق هوية ســارية.
بالنسبة لصناديق األمانات  ،حيث تظل الرسوم مستحقة الدفع لمدة تزيد عن  3سنوات ولم يتلق مصرف عجمان أي رد من مستأجر صندوق األمانات أو لم يتخذ المستأجر
أي ترتيبــات بديلــة فيمــا يتعلــق بصنــدوق األمانــات  ،مصــرف عجمــان قــد يتقدم بطلب إلى المحكمة لتعيين شــخص لإلشــراف على فتح الصندوق وتقديــم التوجيه فيما يتعلق
بالتخلــص مــن المحتويــات الموجــودة فــي الصنــدوق أو تعييــن حــارس قضائــي.
الشكاوى والمقترحات:
يمكنــك زيــارة أي مــن فروعنــا وتقديمهــا الشــكاوى والمقترحــات كتاب ًيــا أو شــفهيًا إلــى موظــف خدمــة العمــاء .كمــا يمكنــك االتصــال بالخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف علــى الرقــم
 800 22وســنكون ســعداء بمســاعدتك .كمــا يمكنــك بــد ًلا مــن االتصــال أن تســتخدم موقعنــا اإللكترونــي www.ajmanbank.aeأو عنــوان البريــد اإللكترونــي info@ajmanbank.ae
مالحظة مهمة للعميل والمصرف:
يجــب توقيــع بيــان الحقائــق الرئيســية الماثــل حســب األصــول مــن قبــل ممثــل المصــرف والعميــل قبــل االســتفادة مــن المنتــج المالــي أو الخدمــة .كمــا يجــب علــى المصــرف تقديــم
ـاء علــى طلبــك .فــي حالــة العالقــة المشــتركة ،يجــب االتفــاق
نســخة أصليــة مــن المســتند الموقــع مــن معلوماتــك وســجالتك فــي أي وقــت مــن األوقــات أثنــاء مــدة قيــام العالقــة أو بنـ ً
علــى نســخة بيــان الحقائــق الرئيســية وتوقيعهــا مــن قبــل الطــرف المشــترك ً
أيضــا وتســليمها لجميــع أصحــاب الحســاب باليــد.

يعلــن مصــرف عجمــان بموجــب هــذا البيــان أنــه قــد تــم ترخيصــه وتفويضــه مــن قبــل المصــرف المركــزي اإلماراتــي لممارســة األعمــال والخدمــات المصرفيــة .جميــع منتجاتنــا وخدماتنــا
متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ومعتمــدة مــن لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة .للحصــول علــى تفاصيــل عــن الموافقــة ،يرجــى زيــارة الموقــع .www.ajmanbank.ae

االتصاالت التسويقية والترويجية
نعم
البريد اإللكتروني

أوافق بموجب هذا البيان على تلقي اتصاالت ترويجية وتسويقية للمنتج من مصرف عجمان
طريقة االتصال المفضلة (إذا كانت اإلجابة بنعم)

ال
الرسائل النصية القصيرة

ملحوظة :إذا كنت ترغب في “االشتراك” أو “إلغاء االشتراك” لتلقي االتصاالت التسويقية والترويجية ،يمكنك االتصال بنا في أي وقت على .800 22
تحديث بياناتك الشخصية
لضمــان عــدم انقطــاع الخدمــات التــي یقدمهــا ،المصــرف ســوف تكــون عــن ًمســؤوال التأكــد مــن تحدیــث بیاناتــك الشــخصیة فــي ســجالت المصــرف دائمــا مثــل معلومــات ،االتصــال
ً
ـتندات األخــرى ذات الصلــة .ویمكــن تحدیــث هــذه المعلومــات عــن طریــق زیــارة أحــد فــروع مصــرف عجمــان أو
،والعنــوان وثائــق الهویــة وتجدیــد التأشــیرة  /اإلقامــة باإلضافــة إلــى المسـ
مــن خــال الخدمــات المصرفیــة عبــر اإلنترنــت  /عبــر المتحــرك.
إقرار العميل
أقر بموجب هذا البيان أنني قد قرأت وفهمت وأوافق على محتوى بيان الحقائق الرئيسية الماثل
اسم العميل:

التاريخ:

المنتج المختار:

أحادي  /مشترك

عنوان البريد اإللكتروني:

رقم الهاتف المتحرك:

توقيع العميل

تم التحقق من التوقيع:

اسم مدير العالقات  /كبير مسؤولي
المبيعات

اسم مدير العالقات  /كبير مسؤولي
المبيعات

يعلــن مصــرف عجمــان بموجــب هــذا البيــان أنــه قــد تــم ترخيصــه وتفويضــه مــن قبــل المصــرف المركــزي اإلماراتــي لممارســة األعمــال والخدمــات المصرفيــة .جميــع منتجاتنــا وخدماتنــا
متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ومعتمــدة مــن لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة .للحصــول علــى تفاصيــل عــن الموافقــة ،يرجــى زيــارة الموقــع .www.ajmanbank.ae

