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Confidential Confidential 

Warnings  تحذيرات 

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 

 من الحفاظ علىالمصرفية عبر اإلنترنت. يُرجى التأكد 

 األفراد المصرح لهم فقط. هذه األدوات في حيازة

Please ensure that you write cheques with the utmost 

prudence and care since dishonor of a cheque with a 

bad faith is a criminal offence  in  the UAE. 

من اتباع أقصى تحريرك للشيكات  عنديُرجى التأكد  

ع محيث يعتبر ارتجاع الشيكات دون سداد  درجات العناية

العربية جريمة جنائية بدولة اإلمارات  نية سوء وجود

 المتحدة.

Any loss arising out of usage of this product is your 

responsibility. 

تتحمل مسؤولية أي خسارة تنشأ عن استخدام هذا ف وس 

 المنتج.

There is no conflict of interest between you and the 

bank in providing this product to you. 

المصالح بينك وبين البنك ليس هناك تضارب في  

 هذا المنتج. بحصولك على

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. 

رسوم شهرية عند عدم االحتفاظ بالحد األدنى  يتم تحصيل 

لمتوسط الرصيد.  سوف تتراكم هذه الرسوم إذا لم تحافظ 

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 

بح من ريحققه البنك لما الربح على الودائع  يخضع سداد 

الودائع المشترك، وال يوجد ربح مضمون  من خالل وعاء

على ودائع المضاربة، عالوة على ذلك ومن منظور 

األموال المقدمة  فإناالمتثال ألحكام الشريعة اإلسالمية، 

ل مخاطر التمويل معرضةعلى أساس المضاربة 

 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. 

على هذا المنتج أو أي خدمات  الشراء إلغاءال تسري فترة  

من هذا الحساب بما في ذلك على  ا  إضافية قد تكون جزء

سبيل المثال ال الحصر دفتر الشيكات وبطاقة الخصم 

والمدفوعات داخل وخارج الدولة والدفعات بالعملة 

 .األجنبية والخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وما إلى ذلك

 


