
    

  

 

 
 

شروط وأحكام حساب 2 في 1

• ُيمكن فتح حساب 2 في 1 (الُمشار إليه فيما بعد باسم "الحساب") بقيمة 10,000 درهم� إماراتي� أو أكثر.
• سيكون الحساب جزًءا من وعاء المضاربة، حساب توزيع ا�رباح. 

• اي زبح ُيدفع للعمالء الذين يبلغ متوسط رصيدهم الربع السنوي 10,000 درهم� إماراتي� وما فوق كل ربع سنة.
• مــن المقــرر االحتفــاظ برصيــد 3,000 درهــم إماراتــي شــهرًيا كحــد أدنــى لتجنــب دفــع رســوم بقيمــة 25 درهًمــا إماراتًيــا 

في الشهر.
• يمكــن لكافــة المقيميــن القانونييــن ا�فــراد (ســواء المحلييــن أو الوافديــن) فــي اªمــارات العربيــة المتحــدة الذيــن تزيــد 

أعمارهم عن 18 عاًما فتح الحساب لدى مصرف عجمان (المشار إليه فيما يلي باسم "المصرف").
• يحق للعميل سحب ا�موال من الحساب في أي وقت.

•  مسموح بفتح حسابات مشتركة.
• يحق للعميل الحصول على بطاقة الصراف ا´لي / الخصم ودفتر الشيكات.

• يحــق للمصــرف حظــر ا�مــوال الموجــودة فــي الحســاب وإبــالغ المصــرف المركــزي اªماراتــي با�مــر فــي حالــة وجــود أي 
اشتباه بخصوص غسل ا�موال أو تمويل اªرهاب.

• ال يمكن للعميل االستفادة من سلفة الراتب في هذا الحساب.

• يمكن للعميل فتح الحساب من أي فرع للمصرف باªمارات العربية المتحدة.
• يمكــن للعميــل تحويــل ا�مــوال الموجــودة بالحســاب مــن أي حســاب آخــر يحتفــظ بــه مصــرف عجمــان أو أي مصــرف آخــر 
فــي اªمــارات العربيــة المتحــدة، أو إيــداع النقــود مــن خــالل الفــروع / الخدمــات المصرفيــة عبــر اªنترنــت / الخدمــات 

المصرفية عبر الهاتف المحمول أو أجهزة إيداع الشيكات النقدية.
• يمكــن للعميــل كذلــك الدفــع بشــيك مســحوب علــى أي مصــرف فــي اªمــارات العربيــة المتحــدة، أو بالتحويــل مــن بنــوك 

أخرى.
• تخضــع الشــروط وا�حــكام باªضافــة إلــى أحــكام وتوجيهــات الخدمــات المصرفيــة المتواجــدة علــى الموقــع 
اªلكترونــي لمصــرف عجمــان هــذه وُتفســر وفقــ� لقوانيــن اªمــارات العربيــة المتحــدة ولوائــح البنــك المركــزي اªماراتــي. 

ُيحال أي نزاع إلى المحاكم المختصة لÅمارات العربية المتحدة. 

أؤكد بموجب توقيعي أدناه على أنني قرأت وفهمت الشروط وا�حكام المذكورة أعاله لحساب 2 في 1. 

اسم العميل: ..............................................................................................
رقم حساب العميل: ...................................................................................
التوقيع/ التاريخ: : ...................................................   ...................................

ــة  ــات المصرفي ــال والخدم ــة ا�عم ــي لممارس ــزي اªمارات ــرف المرك ــل المص ــن قب ــه م ــه وتفويض ــم ترخيص ــد ت ــه ق ــان أن ــذا البي ــب ه ــان بموج ــرف عجم ــن مص يعل
جميــع منتجاتنــا وخدماتنــا متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اªســالمية ومعتمــدة مــن لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة. للحصــول علــى تفاصيــل عــن الموافقــة، 
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