تنبيهات تحذيرات

Warnings
This is a transactional product where you might
receive cheque book, debit card and online banking
access. Please ensure those are kept with authorized
individuals only.

هذا المنتج مخصص للمعامالت حيث تستطيع الحصول
على دفتر شيكات وبطاقة خصم ووصول إلى الخدمات
 يُرجى التأكد من الحفاظ على.المصرفية عبر اإلنترنت
.هذه األدوات في حيازة األفراد المصرح لهم فقط

Any loss arising out of usage of this product is your
responsibility.

تتحمل أنت المسؤولية عن أي خسارة تنشأ عن استخدام
.هذا المنتج

There is no conflict of interest between you and the
bank in providing this product to you.

وليس هناك تضارب في المصالح بينك وبين البنك
.بحصولك على هذا المنتج

There are monthly charges on not maintaining the
minimum average balance requirements. These
charges will continue to be accrued if you do not
maintain the balance and if funds are not available in
the account for Bank to collect those charges.

يتم تحصيل رسوم شهرية عند عدم االحتفاظ بالحد األدنى
 سوف تتراكم هذه الرسوم إذا لم تحافظ.لمتوسط الرصيد
على الرصيد وإذا لم تكن األموال متوفرة في حساب البنك
.لتحصيل هذه الرسوم

This profit payment on the deposits is subject to
profit earned by the bank on the common deposit
pool, there is no guaranteed profit on Mudaraba
deposits, further from Sharia compliance perspective
the funds provided on Mudaraba are exposed to
financing and investment risk

يخضع سداد الربح على الودائع لما يحققه البنك من ربح
 وال يوجد ربح مضمون،من خالل وعاء الودائع المشترك
 عالوة على ذلك ومن منظور،على ودائع المضاربة
 فإن األموال المقدمة،االمتثال ألحكام الشريعة اإلسالمية
.على أساس المضاربة على مخاطر التمويل واالستثمار

Cooling off period is not applicable on this product
and or any additional services that might be part of
this account such as including and not limited to
cheque book, debit card, payments within and outside
country and in foreign currency, online banking etc.

ال تسري فترة إلغاء الشراء على هذا المنتج أو أي خدمات
إضافية قد تكون جزءا من هذا الحساب بما في ذلك على
سبيل المثال ال الحصر دفتر الشيكات وبطاقة الخصم
والمدفوعات داخل وخارج الدولة والدفعات بالعملة
.األجنبية والخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وما إلى ذلك

This is a deposit product where you will not be able
to transact. Should you require access to funds, you
will have to terminate the contract. Termination
means you might not earn all the profit per the
expected rate provided to you at the time of deposit
placement and Bank will apply revised profit for
calculation and payment of profit amount. You must
provide at least 48 hours notice to Bank for
liquidation for bank to act upon your instruction.

هذا المنتج عبارة عن منتج إيداع ال يتيح لك إجراء
 عليك، إذا احتجت إلى الوصول إلى األموال.المعامالت
 وإنهاء العقد يعني أنك قد ال تتمكن من تحقيق.إنهاء العقد
كامل الربح وفقا للمعدل المتوقع المقدم إليك وقت تقديم
 وسيطبق البنك الربح المعدل الحتساب وسداد،الوديعة
48  يجب عليك تقديم إخطار ال تقل مدته عن.مبلغ الربح
ساعة إلى البنك ألجل تصفية حسابك لكي يتصرف بناء
.على تعليماتك

In case you choose to terminate the term deposit,
profit will be paid based on standard Savings rate
most recently declared.

 ستُدفع األرباح على،إذا اخترت إنهاء الوديعة اآلجلة
.أساس أخر معدل حساب توفير معياري ُمعلن عنه
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Profit Payments are made on quarterly basis based on
calendar quarter. In case you terminate the
relationship during the quarter, profit if any will only
be paid once quarter has ended and profit is declared.

تؤدى دفعات األرباح على أساس ربع سنوي وفقا لربع
 في حالة قيامك بإنهاء العالقة خالل الربع.السنة الميالدي
 إال عند انتهاء الربع، إن وجدت، لن تُدفع األرباح،السنوي
.السنوي واإلعالن عن األرباح

You will require to have transactional account also
with Investment Term deposit so that profit payments
can be made to that account.

سوف تحتاج إلى حساب معامالت ُمزود بخيار وديعة
.االستثمار اآلجلة لغرض تحويل دفعات األرباح عليه

When term deposit is expired, you will stop earning
profit, so make sure to set reminders/ trackers to
ensure once term deposit is matured you can request
Bank to rebook and continue earning profit.

، سوف يتوقف جني األرباح،عند انتهاء مدة الوديعة اآلجلة
 التعقب للتأكد من/لذا عليك التأكد من تفعيل رسائل التذكير
إمكانية مطالبة البنك بإعادة الحجز واالستمرار في جني
.األرباح عند استحقاق الوديعة اآلجلة

If Term deposit is under lien against any financing
facility, the Wakala when expired, the funds would
still not be accessible to you until your outstanding
facility is settled.

في حالة الحجز على الوديعة اآلجلة مقابل أي تسهيل
 فلن يكون بإمكانك الوصول إلى األموال عند انتهاء،تمويل
.مدة الوكالة لحين تسوية التسهيل ال ُمستحق عليك

Please ensure you know the participation percentage
of your term deposit in the pool and keep checking
banks website for quarterly profit rates being
declared.

يُرجى التأكد من معرفة نسبة مساهمة الوديعة اآلجلة
الخاصة بك في الوعاء والرجوع باستمرار إلى الوقع
اإللكتروني الخاص بالبنك لمعرفة معدالت األرباح الربع
.سنوية ال ُمعلن عنها
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