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KEY FACTS STATEMENT (KFS) - ISLAMIC COVERED DRAWING (ICD)
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 Covered Drawing facility offered by other Banks. You have the right to receive Key Facts Statement
from other Banks for comparison.
PRODUCT INFORMATION

Product Definition

Islamic Covered Drawing is a financing facility where the customer account can be overdrawn, to the extent of the
limit approved. Customer can use the funds and the amount utilized will be automatically debited on the due date
from the account.

Islamic Finance Structure

Islamic Covered Drawing facility extended to customers is based on the Islamic Finance Structure of “Murabaha”.
“Murabaha” is one of the most commonly used modes of financing by Islamic Bank and financial institutions. Murabaha
refers to a commercial transaction which involves the buy and sale of goods that has been promised to be purchased by
an ultimate buyer with an added profit margin. The added profit margin could be mentioned in the form of a fixed lump
sum or a percentage of the price of the goods.

Types of securities against which
ICD is granted

• Salary Transfer

Pricing

Fixed Rate

Calculation methodology

The profit rate is computed on a Flat Rate methodology. The profit payable by the customer is calculated based on the
amount and the number of days the amount was taken for.

• Fixed Deposit

FEES & CHARGES
To view all our Fees and charges, you may visit our website www.ajmanbank.ae, call 800 22, or visit any of our branches to receive a copy.
Profit rate
•
•
•
•

Fixed Rate charged on the utilized amount - 2.5%
Profit computation methodology: (Principal outstanding x profit rate/365) x no.of days in the month
Profit will accrue on daily basis. All profit calculation is determined and calculated by Ajman Bank with reference to the no.of days elapsed and the total no.of
days in the year. Normally the calculation is based on a 365-day year basis
Please visit www.ajmanbank.ae for installment computation

Fees
Late Payment Fees (Force Donation)
Liability letter fees (Customers can request for a Liability letter in order to move
to another bank and the letter will be issued within 7 business days)
Islamic Covering Drawing (ICD) Fee
Takaful Charges (Life Takaful is required in order to secure the outstanding
amount for the bank in the unfortunate events like death of permanent/
temporary disablement of the customer)

2% of Delayed Amount, Max AED 200
AED 60 Per request
AED 200

1% of the approved amount

Note: Customers have the option of providing proof of takaful coverage for the entire tenure. If customers are unable to provide proof of takaful coverage, they would
be enrolled for the takaful cover under the takaful policy held by Ajman Bank with a dedicated takaful provider. Customers shall pay the takaful premium on monthly
or annual basis as required.

DISCLAIMERS:
1. All Fees mentioned above and on www.ajmanbank.ae are exclusive of Value Added Tax (VAT). A VAT of 5% shall be applicable on all Fees levied by the Bank
2. Ajman Bank reserves the right to revise the fees & charges and terms & conditions, including the profit calculation methodology at any time by providing sixty (60)
days prior written notice to your registered contact details
3. If the case is delayed by the Bank, Customers retain the option to cancel the contract without cost or penalty before the funds are made available
WARNING: If you have further clarifications or in case you are not accepting the new/modified changes, please reach the nearest branch within the specified period or
call us on 800 22; otherwise, you will be liable for the changes once implemented.

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.

YOU MUST KNOW
Prior to applying for Islamic Covered Drawing facility, you should take into account any foreseeable future changes to your financial circumstances (such as retirement
occurring before the end of the finance term). You should only avail the facility, if you have financial means to cope up with potential risk that may arise from changes
in the economic and market conditions as well as changes in your circumstances. You may consult your independent financial advisor for advice.
COOLING-OFF PERIOD: Khiyar Al-Shart ‘Cooling-off Period’ is defined as a period of time after a contract is agreed during which the buyer can cancel the contract without
incurring a penalty. Customers may waive the cooling-off period of complete 5 business days by signing a written waiver provided by Ajman Bank.

APPLICATION AND APPROVAL PROCESS
•

Customers shall provide Ajman Bank with duly filled application form along with identification documents (Passport, Visa, Emirates ID etc.) and income proof
(Salary certificate, Statement of account, Audited financials etc.). Ajman Bank reserves the right to ask for more documentation as deemed applicable

•

The application is submitted for further review within the Central Bank UAE regulations and Ajman Bank’s policy. For example: Checking the Debt Service Ratio
(max. 50%), Al Etihad Credit Bureau (AECB), Income and Life style expenditures etc. Once the assessment is completed and decision is taken, the customers are
informed regarding whether the application is approved or rejected

•

For approved cases, a pre-approval letter will be issued. For rejected cases, customers will be provided a written notice communicating the rejection reason

•

For delayed cases, customers will be provided a written notification mentioning the reason and the date by which the finance can be released. Customers retain
the option to cancel the contract without cost or penalty before the finance is booked

KEY OBLIGATIONS
WARNING: In the event of a Customer’s failure to meet Ajman Bank’s terms and conditions before and during the relationship, the bank may initiate appropriate
action as deemed necessary as a consequence of non-repayment or non-fulfillment of signed terms and conditions. The actions taken may include the following:
(a) Negative rating in the Al Etihad Credit Bureau (AECB) or other Credit Information agency and the possible limitations on the ability to borrow/obtain financing in
the future
(b) Legal Proceedings via Court
(c) Collection measures including presenting security cheques for clearing and claim on guarantees
In case additional securities in terms of pledge collaterals, guarantors, post-dated cheques etc. are obtained, these securities can be utilized or be enforced in case of
any default in payment or non-fulfillment of any terms and conditions of facility offer letter or any other signed contract.

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 documents will be provided for your information and records at any point of time during the relationship and/or based on your request.

MARKETING AND PROMOTIONAL - COMMUNICATION
I agree to receive promotional/marketing/product communication from Ajman bank
Preferred mode of communication (if Yes)

Yes

No

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.
ACKNOWLEDGEMENT AND SIGNATURE
I hereby acknowledge that I have read, understood, and agree to the content of this Key Facts Statement
Customer Name

Date:

Email Address

Mobile Number

Customer Signature

CID (if existing customer)

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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ّ
المغطى
بيان الحقائق الرئيسية  -السحب اإلسالمي
تحذير :اقرأ هذا المستند بعناية وال توقع إال إذا كنت تفهم بوضوح وتوافق على محتوى بيان الحقائق الرئيسية المتوفر باللغتين اإلنجليزية والعربية .كما يمكنك استخدام هذا المستند
ّ
المغطى المختلفة التي تقدمها البنوك األخرى .ويحق لك الحصول على بيان الحقائق الرئيسية من البنوك األخرى إلجراء تلك المقارنة.
لمقارنة تسهيالت السحب اإلسالمي
معلومات عن المنتج
تعريف المنتج

ّ
المغطى هو تســهيل تمويلي حيث يمكن تجاوز الســحب من حســاب العميل إلى الحد المعتمد .يمكن للعميل
الســحب اإلســامي
اســتخدام المبالغ وســيتم خصم المبلغ المســتخدم تلقائيًا في تاريخ االستحقاق من الحساب.

هيكل التمويل اإلسالمي

ّ
المغطى للعمالء على أســاس هيكل التمويل اإلســامي “للمرابحة” .وتعتبر “المرابحة” هي
يتم تقديم تســهيل الســحب اإلســامي
أكثر طرق التمويل شــيوعً ا من حيث االســتخدام من قبل البنوك اإلســامية والمؤسســات المالية .وتشــير المرابحة إلى معاملة تجارية
تتضمن شــراء وبيع البضائع التي وعد المشــتري النهائي بشــرائها بهامش ربح إضافي .يمكن ذكر هامش الربح اإلضافي في شــكل
مبلغ مقطوع ثابت أو نســبة مئوية من ســعر البضائع.

أنواع األوراق المالية الممنوحة في
مقابل السحب اإلسالمي المغطى

• تحويل المرتبات

مدة األقساط:

المعدل الثابت:

طريقة إحتساب األقساط:

ً
وفقا للمبلغ وعدد
يتم احتساب معدل الربح على أساس منهجية السعر الثابت .يتم احتساب معدل الربح المستحق من قبل العميل
األيام التي تم فيها أخذ المبلغ.

• إيداع ثابت

الرسوم والمصاريف
لالطالع على جميع الرسوم والتكاليف ،يمكنك زيارة موقعنا على اإلنترنت  ،www.ajmanbank.aeأو االتصال على  ،800 22أو زيارة أي من فروعنا للحصول على نسخة ورقية.
معدل الربح:
•رسوم المعدل الثابت على المبلغ المستخدم 2.5% -
•طريقة إحتساب الربح( :المبلغ األصلي المستحق  xمعدل الربح  x )365 /عدد أيام الشهر
•تتراكم األرباح على أساس يومي .يتولى مصرف عجمان تحديد واحتساب جميع حسابات األرباح بالرجوع إلى عدد األيام المنقضية وإجمالي عدد أيام السنة .يعتمد الحساب
يومــا
عــادة علــى أســاس أن عــدد أيــام الســنة 365
ً
•يرجى زيارة الموقع  www.ajmanbank.aeلمزيد من المعلومات عن حساب القسط
الرسوم
رسوم التأخير في السداد (التبرع اإللزامي)

من المبلغ المتأخر بحد أقصى  200درهم إماراتي 2%

رسوم شهادات االلتزامات (يمكن للعمالء طلب شهادة التزامات بغرض االنتقال إلى
مصرف آخر وسيتم إصدار الشهادة في غضون  7أيام عمل)
رسوم السحب اإلسالمي المغطى
رسوم التكافل (مطلوب تكافل على الحياة لتأمين المبلغ المستحق للمصرف في
حالة األحداث المؤسفة مثل وفاة العميل أو إصابته بعجز دائم أو مؤقت

درهما إماراتيًا لكل طلب 60
ً
درهم إماراتي 200

من المبلغ المعتمد 1%

ملحوظة :يكون للعمالء خيار تقديم الدليل على التغطية التكافلية طوال المدة .إذا كان العمالء غير قادرين على تقديم دليل على التغطية التكافلية ،فسيتم تسجيلهم في
الغطاء التكافلي بموجب بوليصة التكافل الجماعي التي يحتفظ بها مصرف عجمان مع مقدم تكافل متخصص .يتعين على العمالء دفع قسط التكافل المطلوب على أساس
شهري أو سنوي حسبما يلزم.

إخالء المسؤولية:
1.تتوفر جميع الرسوم المذكورة أعاله وعلى  www.ajmanbank.aeوهي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة .تطبق ضريبة القيمة المضافة بقيمة  5%على جميع الرسوم
التي يفرضها المصرف
2.يحتفظ مصرف عجمان بالحق في مراجعة شروط وأحكام الرسوم والمصاريف بما في ذلك منهجية احتساب األرباح ،في أي وقت من األوقات وذلك بموجب إخطار كتابي
يوما يوجه على بيانات االتصال المسجلة الخاصة بك
مسبق مدته ستون ()60
ً
3.إذا تأخرت الحالة من جانب المصرف ،يحتفظ العمالء بخيار إلغاء العقد دون تكلفة أو غرامة قبل توفير المبالغ
المعدلــة  ،يرجــى الذهــاب إلــى أقــرب فــرع خــال الفتــرة المحــددة أو االتصــال بنــا علــى
تحذيــر :إذا كانــت لديــك توضيحــات أخــرى أو فــي حالــة عــدم قبولــك للتغييــرات الجديــدة أو ُ
800 22؛ خالف ذلك ،ستكون مسؤو ً
ال عن التغييرات بمجرد تنفيذها.

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

يجب أن تعرف
ّ
المغطــى يجــب أن تأخــذ فــي االعتبــار أي تغييــرات مســتقبلية قــد تطــرأ علــى ظروفــك الماليــة (مثــل حــدوث
قبــل التقــدم بطلــب للحصــول علــى تســهيل الســحب اإلســامي
التقاعــد قبــل نهايــة مــدة التمويــل) .يجــب أال تســتفيد مــن التســهيل إال إذا كانــت لديــك الوســائل الماليــة الالزمــة لمواجهــة المخاطــر المحتملــة التــي قــد تنشــأ عــن تغيــر الظــروف
االقتصاديــة والســوقية وكذلــك التغيــرات التــي قــد تطــرأ علــى ظروفــك .يرجــى استشــارة مستشــارك المالــي المســتقل للحصــول علــى المشــورة.
فتــرة خيــار الشــرط :يُعــرَّ ف “خيــار الشــرط” بأنــه فتــرة زمنيــة تلــي االتفــاق علــى العقــد ويمكــن خاللها للمشــتري إلغاء العقــد دون تكبــد أي غرامة .يمكــن للعمالء التنــازل عن فترة
خيــار الشــرط البالغــة  5أيــام عمــل كاملــة عــن طريــق التوقيــع علــى تنــازل خطــي مقــدم مــن مصــرف عجمــان.

التقدم بطلب وعملية الموافقة
•يقــدم العميــل لمصــرف عجمــان طل ًبــا معبــأ حســب األصــول ويرفــق بــه مســتندات إثبــات الهويــة (مثــل جــواز الســفر والتأشــيرة والهويــة اإلماراتيــة وغيرهــا) وشــهادة إثبــات الدخــل
(مثــل شــهادة الراتــب وكشــف الحســاب والقوائــم الماليــة المدققــة وغيرهــا) .يحتفــظ مصــرف عجمــان بالحــق فــي طلــب المزيــد مــن المســتندات حســب االقتضــاء
ً
وفقــا للوائــح المصــرف المركــزي اإلماراتــي ومعاييــر سياســة مصــرف عجمــان .علــى ســبيل المثــال :التحقــق مــن نســبة خدمــة
•يتــم تقديــم الطلــب إلجــراء المزيــد مــن المراجعــة
الديــن (بحــد أقصــى  ، )50٪وشــركة االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة ( ،)AECBوالدخــل ونفقــات أســلوب الحيــاة وغيرهــا بمجــرد اكتمــال التقييــم واتخــاذ القــرار ،يتــم إبــاغ العمــاء بمــا
إذا كان قــد تــم قبــول الطلــب أو رفضــه
•وبالنسبة للحاالت المقبولة ،سيتم إصدار خطاب الموافقة المسبقة .وبالنسبة للحاالت المرفوضة ،يتم تزويد العمالء برسالة خطية عن سبب الرفض
•وبالنســبة للحــاالت المتأخــرة ،يتــم تزويــد العمــاء بإخطــار كتابــي يوضــح ســبب التأخيــر وتاريــخ اإلفــراج عــن التمويــل .يحتفــظ العمــاء بخيــار إلغــاء العقــد دون تكلفــة أو غرامــة قبــل
حجــز التمويــل

االلتزامات الرئيسية
تحذيــر :فــي حالــة عــدم اســتيفاء العميــل لشــروط وأحــكام مصــرف عجمــان قبــل وأثنــاء المعامــات ،يجــوز للمصــرف اتخــاذ اإلجــراء المناســب الــذي يــراه ضرور ًيــا نتيجــة عــدم الســداد
أو عــدم الوفــاء بالشــروط واألحــكام .قــد تشــمل اإلجــراءات التــي يتخذهــا المصــرف مــا يلــي:
(أ) التصنيــف الســلبي لــدى شــركة االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة أو أي وكالــة معلومــات ائتمانيــة أخــرى والقيــود المحتملــة علــى القــدرة علــى االقتــراض أو الحصــول علــى تمويــل فــي
المســتقبل
(ب) اإلجراءات القانونية عن طريق المحكمة
(ج) إجراءات التحصيل ،ومنها تقديم شيكات الضمان للمقاصة والمطالبة بالضمانات
فــي حالــة الحصــول علــى أوراق ماليــة إضافيــة مــن حيــث ضمانــات الرهــن اإلضافيــة والضامنيــن والشــيكات مؤجلــة الدفــع ومــا إلــى ذلــك ،يمكــن اســتخدام هــذه األوراق الماليــة أو
ّ
موقــع.
إنفاذهــا فــي حالــة التقصيــر فــي الســداد أو عــدم الوفــاء بــأي شــروط وأحــكام ينــص عليهــا خطــاب تقديــم التســهيالت أو أي عقــد آخــر

الشكاوى والمقترحات:
يمكنــك زيــارة أي مــن فروعنــا وتقديمهــا الشــكاوى والمقترحــات كتابيًــا 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 ســيتم تقديــم نســخة أصليــة
ـاء علــى طلبــك.
مــن المســتندات الموقعــة مــن معلوماتــك وســجالتك فــي أي وقــت مــن األوقــات أثنــاء قيــام المعاملــة أو بنـ ً
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
اإلقرار والتوقيع
أقر بموجب هذا البيان أنني قد قرأت وفهمت وأوافق على محتوى بيان الحقائق الرئيسية الماثل
اسم العميل:

التاريخ:

عنوان البريد اإللكتروني:

رقم الجوال

توقيع العميل

رقم تحقيق الشخصية (بالنسبة للعمالء
الحاليين)

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 وخدماتنا
متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ومعتمــدة مــن لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة .للحصــول علــى تفاصيل عــن الموافقــة ،يرجــى زيــارة الموقــع .www.ajmanbank.ae

