
   

  

 

 
 

Funds Transfer Application استمارة تحويل أموال

يعلــن مصــرف عجمــان بموجــب هــذا البيــان أنــه قــد تــم ترخيصــه وتفويضــه مــن قبــل المصــرف 
المركــزي ا�ماراتــي لممارســة ا�عمــال والخدمــات المصرفيــة. جميــع منتجاتنــا وخدماتنــا متوافقــة مــع 
أحــكام الشــريعة ا�ســالمية ومعتمــدة مــن لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة. للحصــول علــى تفاصيــل 

.www.ajmanbank.ae عن الموافقة، يرجى زيارة الموقع

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

Branch .....................................................                                         :الفرع   Date .....................................................                                         :التاريخ

Please complete this form in block letters and tick where applicable.
I/We wish to apply for

ُيرجى ملء االستمارة بحروف واضحة واختيار نوع الخدمة المناسب 
أنا/ نحن نرغب بالتقدم للحصول على

Mode of Payment: طريقة الدفع:

  .................................................................................................................................. :.Debit my/our Account Numberخصم من حسابي/ حسابنا رقم:

..................................................................................... :Currencyالعملة:    ................................................................... :Exchange Rate سعر الصرف:
تسليم نسخة الحوالة لي/ أو للموظف المعني في المصرف
Hold the draft for collection by me /or authorised person at the bank

........................................................................................................................................................................................... :Account Titleعنوان الحساب:

......................................................... :Remittance Currencyعملة الحوالة:   

  ................................................................................................................................................................................... :.Amount in wordsالمبلغ بالحروف:

......................................................... :Amount in Figuresالمبلغ با�رقام:

Beneficiary details: تفاصيل المستفيد:

  .................................................................................................................................................................................................... : Nameاسم المستفيد:

.................................................................................................................. :Account Number/IBANرقم حساب المستفيد/ رقم الحساب البنكي الدولي:

  ......................................................................................................................................................................................... :Bank Nameمصرف المستفيد:

  ........................................................................................................................................... :Swift Code / Sort Code Numberرمز التحويل/ رمز التصنيف :

  ................................................................. :.Address and contact details of the Bankعنوان المصرف و المعلومات الخاصة باالتصال في المصرف المستفيد:

  .................................................................................................................................................................. :State/Country/Provinceا�مارة/ البلد/ الدولة:

  ......................................................................................................................................................... :Correspondent Bank Nameاسم المصرف المعني:

  ........................................................................................................................................................................... :Purpose of Transferالغرض من التحويل:

Charges borne by: التكاليف المتوجبة:

تكاليف التحويالت البرقية:

المرسل (التكاليف من حسابي)   
المستفيد (التكاليف من حساب التحويل)   

تكاليف للمصرف المعني:

المرسل (التكاليف من حسابي)   
المستفيد (التكاليف من حساب التحويل)   

Telegraphic Transfer Charges:

  Remitter (charge from my account)
  Beneficiary (charge from remittance amount)

Correspondent Bank Charges:
(other Banks Charges)
  
  Remitter (charge from my account)
  Beneficiary (charge from remittance amount) 

Applicant Details: تفاصيل مقدم الطلب:

  ........................................................................................................................................................................ :.Name of Applicantاسم مقدم الطلب:

............................................................... :.Contact Numberرقم الهاتف: :    .................................................................................... :Signatureالتوقيع:

............................................................................................................................................................................................................................................. 

       I have read, understood, and accept to abide by the Terms 
and Conditions mentioned on the Funds transfer Application form.

Manager
,
s Cheque (Free)Demand Draft (Free)Telegraphic Transfer (Free)Internal Transfer (Free)

          لقد قرأت وفهمت وأوافق على االلتزام بالشروط وا�حكام المذكورة في 
نموذج طلب تحويل ا�موال.

FOR BANK USE ONLY لالستخدام المصرفي فقط

Sign Verified by تم تدقيق التوقيع  بواسطة Approved by تمت الموافقة بواسطة

Note: The amount may be subject to additional costs 
مالحظه: قد يخضع المبلغ لتكاليف اضافية

شيكات مدير( مجان¶)

www.ajmanbank.ae
Inspiring Sharia’a Values    |   قيمنا مستمدة من الشريعة السمحاء

800 29

تحويل داخلي ( مجان¶) حوالة عبر التلغراف ( مجان¶) شيكات تحويل ( مجان¶)



1. الشروط وا�حكام العامة
ــراء ذمــة  يتــم إرســال التحويــالت البرقيــة / رســائل SWIFT بالكامــل علــى مســؤولية العميــل. يوافــق العميــل علــى إب
وتعويــض مصــرف عجمــان ("المصــرف") عــن أي خســارة أو تكلفــة أو أضــرار أو مصاريــف أو مســؤولية أو إجــراءات قــد 
ــات  ــل بالتعليم ــن العم ــاع ع ــرف. أو االمتن ــي التص ــره ف ــرف أو تأخي ــرف المص ــة تص ــا نتيج ــك أو يتكبده ــا البن يتكبده

المذكورة.

2. الرسوم والعموالت
أ) ســيقوم المصــرف بخصــم الرســوم والعمــوالت مــن حســاب العميــل لمعالجــة إصــدار الكمبيالــة تحــت الطلــب / 

التحويل البرقي / رسائل SWIFT وفًقا لدليل تعرفة الرسوم المنشور على www.ajmanbank.ae والفروع.
تحذيــر: قــد تكــون هنــاك تكاليــف إضافيــة وهامــة تفرضهــا الكيانــات المســتقبلة فــي حالة وجــود أخطاء / ســهو في 

معلومات التحويل التي قدمها العميل مما تسبب في رفض التحويل أو تأخيره
ــى  ــه عل ــل بموجب ــق العمي ــة (VAT). يواف ــة المضاف ــة القيم ــمل ضريب ــوم ال تش ــوالت والرس ــوم والعم ــع الرس ج) جمي

دفع مبلغ فيما يتعلق بأي ضريبة قيمة مضافة سارية.

 
3. أسعار تحويل العمالت ا�جنبية

ــعر  ــع بس ــة الدف ــى عمل ــل إل ــرف بالتحوي ــيقوم المص ــالت ، س ــن العم ــًلا بي ــب تحوي ــي تتطل ــالت الت ــبة للمعام بالنس
الصرف المعروض عبر الفروع السائد لشراء وبيع العملة ذات الصلة في وقت معالجة المعاملة.

علــى ســبيل المثــال ، إذا كانــت عملــة حســاب الخصــم الخــاص بــك هــي الدرهــم ا�ماراتــي ، وعملــة حســاب المســتفيد 
ــة =  ــة هندي ــي أن 1 روبي ــذا يعن ــو 0.054507 ، فه ــة ه ــى الشاش ــروض عل ــرف المع ــعر الص ــي INR وس ــك ه ــاص ب الخ

0.054507 درهم إماراتي
4. الخصوصية

يقــوم المصــرف بجمــع المعلومــات الشــخصية مــن أجــل تنفيــذ تعليماتــك واالمتثــال لجميــع القوانيــن المعمــول بهــا 
ــتفيد ، أو أي  ــرف المس ــات للمص ــك المعلوم ــن تل ــاح ع ــرف ا�فص ــوز للمص ــدة. يج ــة المتح ــارات العربي ــة ا�م ــي دول ف

حكومة أو سلطة تنظيمية ذات صلة.

5. مكافحة غسل ا�موال / المعامالت غير المشروعة
قــد يرفــض المصــرف إجــراء دفعــة يعتقــد أنهــا قــد تنطــوي علــى انتهــاك مــن قبــل أي شــخص أو مــن قبــل المصــرف 
لقانــون أو الئحــة فــي أي بلــد أو إشــراك أشــخاص أو كيانــات قــد تكــون موضــوع عقوبــات. قــد يتــم تأخيــر الدفــع أو 
رفضــه �ن الشــخص المشــترك فــي الســداد أو الســلطة يتطلــب معلومــات أو توضيًحــا فيمــا يتعلــق باالمتثــال للقانون 

أو اللوائح ، أو يرفض معالجتها. سيقوم المصرف بمشاركة المعلومات المتعلقة بمسودتك حسب الضرورة.

6. أيام العمل
ســيبذل المصــرف كل مــا بوســعه مــن جهــود لمعالجــة الطلبــات التــي يتلقاهــا المصــرف قبــل انتهــاء المهلــة 
المحــددة التــي تخطــر بهــا الفــروع المســتلمة مــن وقــت Èخــر. الطلبــات الــواردة بعــد هــذا الموعــد النهائــي ســتتم 
معالجتهــا فــي يــوم العمــل التالــي. لهــذا الغــرض ، تعتبــر جميــع أيــام العطــالت الرســمية أيــام عطلــة. فــي حالــة 

وجود تاريخ للدفع في يوم عطلة مصرفية ، فسيقوم المصرف بإجراء الدفع في يوم العمل التالي.
 

ــر: قــد يتأخــر الوقــت المســتغرق فــي تحويــل ا�مــوال. لــن يكــون المصــرف مســؤوًال عــن أي خســارة أو تأخيــر أو  تحذي
خطــأ أو إغفــال قــد يحــدث فــي إرســال الرســالة أو عــن ســوء تفســيرها عنــد اســتالمها أو أي تأخيــر ناجــم عــن نظــام 
ــي  ــتفيد ف ــرف المس ــل المص ــن قب ــال م ــر أو إهم ــل تقصي ــا أو أي فع ــداد فيه ــيتم الس ــي س ــة الت ــي الدول ــة ف المقاص
ــا  ــد تفرضه ــرى ق ــود أخ ــرف أو قي ــى الص ــة عل ــب �ي رقاب ــت الطل ــة تح ــل الكمبيال ــع تحصي ــة. يخض ــل الحوال تحصي
قواعــد وأنظمــة الدولــة التــي يتــم فيهــا الصــرف. ال يتحمــل المصــرف أو مراســليه أو وكالئــه مســؤولية أي خســارة أو 

تأخير ناتج عن أي من هذه القواعد واللوائح.
 

7. االستفسارات ووقف الدفع وا�لغاء
ــيحاول  ــدودة ، س ــاالت المح ــض الح ــي بع ــوال. ف ــل ا�م ــب تحوي ــاء طل ــع أو إلغ ــاف الدف ــرع �يق ــال بالف ــك االتص يمكن
ــعر  ــف س ــد يختل ــود. ق ــى الجه ــذل أقص ــاس ب ــى أس ــي عل ــل برق ــات / تحوي ــودة تعليم ــاء مس ــاف أو إلغ ــرف إيق المص

الصرف المستخدم السترداد ا�موال التي يدفعها العميل عن السعر ا�صلي المستخدم 
للتحويــل ، وأي تكاليــف يمكــن تكبدهــا لÏلغــاء الناجــم عــن المســتهلك. ان معلومــات المســتفيد و عنوانــه و الغــرض 
ــل اي  ــان ال يتحم ــرف عجم ــان مص ــا ب ــل. علم ــب التحوي ــم طل ــد تقدي ــا عن ــى تزيده ــوات يرج ــي معل ــل ه ــن التحوي م

مسؤولية عن التأخير في حالة عدم تزويدنا بالمعلومات.

8. مسودات الطلب / أوامر أمين الصندوق المفقودة أو المسروقة
فــي حالــة فقــدان أو ســرقة كمبيالــة تحــت الطلــب / أمــر أميــن الصنــدوق / شــيك مديــر ، يوافــق العميــل علــى تزويــد 
المصــرف بتعويــض مقبــول للمصــرف. فــي حالــة إرســال الحــواالت / الطلبــات / الشــيكات مباشــرة إلــى المســتفيد ، ال 
يتحمــل المصــرف وال الفــروع أو الموظفيــن  المســؤولية عــن أي تأخيــر أو خطــأ أو إغفــال ناجــم عــن ســلطات التلغــراف 

. أو البريد وفي حالة الحوالة / ا�مر / الشيك ضياع أو سرقة المصرف غير مسؤول عن استرداد ا�موال 

9. فترة إنهاء الشراء
يقــــر المتعامــــل ويوافــــق علــــى ان هــذه المعاملــــة تتطلــب التنفيــذ الفــــوري و عليــه يقـر المتعامـــل و يوافـق علـى 

اعفـاء المصرف مــن المطالبــة بخيــار فتــرة إنهــاء الشــراء.  

10. أولوية الدفع
ــع  ــات الدف ــيكات وتعليم ــل الش ــع  مقاب ــر الدف ــة أم ــد أولوي ــي تحدي ــق ف ــرف بالح ــظ المص ــع ، يحتف ــخ الدف ــي تاري ف
ا�خــرى المقدمــة أو أي ترتيبــات أخــرى حاليــة تــم إجراؤهــا مــع المصــرف وعــدم إجــراء الدفــع بموجــب أمــر الدفــع هــذا 
، إذا ، بعــد تحديــد ذلــك فــي التقديــر المطلــق أولويــة المدفوعــات ، ســيؤدي ذلــك إلــى أن يصبــح الحســاب مكشــوًفا أو 

، إذا تم توفير تسهيالت السحب على المكشوف ، يتجاوز حد السحب على المكشوف.
 

11. االتفاق والتخويل
بتوقيعــك علــى مســودة التطبيــق هــذه ، فإنــك تقــر وتوافــق علــى مــا يلــي: (أ) أنــك قــد قــرأت وفهمــت هــذه الشــروط 

وا�حكام با�ضافة إلى دليل الخدمات المصرفية المنشور على www.ajmanbank.ae و توافق على االلتزام بها 
؛ (ب) تتعهــد وتؤكــد أن جميــع التفاصيــل التــي قدمتهــا إلــى مصــرف عجمــان فيمــا يتعلــق بهــذا الطلــب صحيحــة ؛ (ج) 
تفــوض مصــرف عجمــان بالخصــم مــن حســابك المحــدد فــي قســمي "الدفــع مــن" أو "الرســوم مــن" فــي هــذا 
المســتند ، مــع إجمالــي الســداد والعمولــة (إن وجــدت) والرســوم والتكاليــف والرســوم ا�خــرى المحــددة فــي هــذه 
الشــروط ؛ و (د) قــد ُيطلــب منــك ا�جابــة عــن أســئلة مكتوبــة إضافيــة فــي ظــل بعــض الظــروف قبــل أن يقــوم 

المصرف بمعالجة طلب التحويل.

1. Generic terms & conditions
Telegraphic Transfers/SWIFT messages are sent entirely at the customer's risk. The customer 
agrees to hold harmless and indemnify Ajman Bank, (“The Bank") against any loss, cost, 
damages, expense, liability or proceedings which the Bank may incur or suffer as a result of the 
Bank acting upon or delaying to act upon or refraining from acting upon the said instructions.

2. Charges & commissions
a) The Bank will debit the charges & commissions to the customer's account for processing of the 
demand draft issuance /Telegraphic transfer/SWIFT messages as per the Tariff of Charges guide 
published on www.ajmanbank.ae and Branches. 
Warning: There may be additional and significant costs charged by the receiving entities should 
there be errors/ omissions In the remittance information provided by the Customer causing a 
rejection of, or delays in the transfer
b) All charges, commissions and fees are exclusive of Value Added Tax (VAT). The Customer hereby 
agrees to pay an amount in respect of any applicable Value Added Tax (VAT).

3. Foreign currency transfers & rates
For transactions that require a cross currency conversion, the Bank will convert to the currency of 
the payment at the rate of exchange displayed across the branches which is prevailing for 
purchasing & selling the relevant currency at the time of processing of the transaction. 
For example, if your debit account currency is AED, your beneficiary account currency is INR and 
the exchange rate shown on screen is 0.054507, this means INR 1 = AED 0.054507.

4. Privacy
The Bank collects personal information in order to carry out your instructions and to comply with 
all applicable laws in the UAE. The Bank may disclose that information to the beneficiary's or 
correspondent bank, or any relevant government or regulatory authority.

5. Anti-Money Laundering/Unlawful Transactions
The Bank may decline to make a payment it believes might involve a breach by any person or by 
the Bank of a law or regulation of any country or involve persons or entities which may be the 
subject of sanctions. A payment may be delayed or declined because a person involved in the 
payment or an authority requires information or clarification as to compliance with the law or 
regulations, or declines to process it. The Bank may share information with you as deemed 
necessary.

6. Working days
The Bank will use reasonable endeavours to process applications received by the Bank before the 
specified cut-off time notified by the receiving branches from time to time. Applications received 
after such cut-off time will be processed on the next working day. For this purpose all bank 
holidays are non-working days. In the case of a payment date falling on a bank holiday, the Bank 
will effect the payment on the next working day.
Warning: The time taken for funds transfers can be delayed. The Bank shall not be liable for 
any loss, delay, error, omission which may occur in the transmission of the message or for its 
misinterpretation when received or any delay caused by the clearing system of the country in 
which the payment is to be made or any act of default or negligence of the beneficiary's bank 
in collecting the remittance. Encashment of the demand draft is subject to any exchange 
control or other restrictions which may be imposed by the rules and regulations of the country 
where encashment is to be made. Neither the Bank nor its correspondents or agents shall be 
liable for any loss or delay caused by any such rules and regulations.

7. Enquiries, stop payment and cancellation
You may contact the branch for stop payment or cancellation of your fund transfer request. In 
some limited circumstances the Bank shall attempt to stop or cancel a draft 
instruction/telegraphic transfer on a best efforts basis. The exchange rate used for the refund of 
money paid by the Customer may differ from the original rate used for the transfer, and any costs 
which could be incurred for the cancellation caused by the Customer.
Beneficiary Address and Purpose of Payment  are mandatory for SWIFT transfers, therefore, the 
Bank would not be liable or responsible for any delay in transmission in case the required 
information is not provided.

8. Lost or stolen Demand drafts / Cashier's orders
If a demand draft/ cashier order/ manager cheque is lost or stolen the customer agrees to 
provide the Bank with an indemnity acceptable to the Bank. In case where drafts / orders / 
cheques are directly dispatched to the beneficiary, neither the Bank nor the branches or 
correspondents are responsible for any delay, mistake or omission caused by the telegraphic or 
postal authorities and in the event the draft / order/ cheque is lost or stolen the Bank is not liable 
for refund.

9. Cooling–off period
The customer understands that this transaction requires immediate implementation and hence 
the customer agrees to waive the Cooling-off option for the transaction to occur.
 
10. Payment priority
On the date of payment, the Bank reserves the right to determine the priority of this payment 
order against cheques and other payment instructions presented or any other existing 
arrangements made with the Bank and not make payment under this payment order, if, having 
determined in its absolute discretion the priority of competing payments, this would result in the 
account becoming overdrawn or, if an overdraft facility has been made available, exceeding the 
overdraft limit.

11. Agreement and authorisation
By signing this draft application you acknowledge and agree that: (a) You have read and 
understood these terms and conditions which are in in addition to the Banking Service Guide 
published on www.ajmanbank.ae and agree to be bound by them; (b) You warrant and confirm 
that all particulars you have provided to Ajman Bank in connection with this application are true 
and correct; (c) You authorize Ajman Bank to debit your account nominated in the 'Payment From' 
or 'Charges From' sections in this document, with the total payment, commission (if any), other 
fees, costs and duties specified in these conditions; and, (d) You may be required to answer 
additional written questions under some circumstances before the remittance request will be 
processed by the Bank.

يعلــن مصــرف عجمــان بموجــب هــذا البيــان أنــه قــد تــم ترخيصــه وتفويضــه مــن قبــل المصــرف 
المركــزي ا�ماراتــي لممارســة ا�عمــال والخدمــات المصرفيــة. جميــع منتجاتنــا وخدماتنــا متوافقــة مــع 
أحــكام الشــريعة ا�ســالمية ومعتمــدة مــن لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة. للحصــول علــى تفاصيــل 

.www.ajmanbank.ae عن الموافقة، يرجى زيارة الموقع

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

TERMS AND CONDITIONS GOVERNING TELEGRAPHIC 
TRANSFERS, DEMAND DRAFTS, MANAGER CHEQUES AND 
INTERNAL TRANSFERS

الشروط وا�حكام 
التحويالت، التحويالت البرقية الشيكات، شيكات المدير و 

التحويالت الداخلية

www.ajmanbank.ae
Inspiring Sharia’a Values    |   قيمنا مستمدة من الشريعة السمحاء

800 29


