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KEY FACTS STATEMENT (KFS) - THE AJMAN BANK COMPANY ACCOUNT
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 Company Accounts offered by other Banks. You have the right to receive Key Facts Statement (KFS)
from other Banks for comparison.
v

PRODUCT INFORMATION
For the complete product information, you may visit our website www.ajmanbank.ae.
v

PARTICULARS

THE AJMAN BANK COMPANY ACCOUNT

Type of Accounts offered

Current Account, 2 in 1 Account & Call Account

Account Opening Fees

Free

Minimum Balance

AED 5,000

Cheque Book Issuance

First Cheque book - Free

Debit Card Issuance

Free
Titanium - Free for Life
Platinum - AED 1,000 Annually
World - AED 1,500 Annually

BRight Credit Card
Investments

Sharia Compliant Products and Services

Takaful

Protection with flexible saving plans

Letter of Credit/Letter of Guarantees

Up to 110% value of the facility
v

FEES AND CHARGES
IMPORTANT: This is a list of the main service charges for this account and does not include all charges. To view all our Fees and charges, you may visit our website
www.ajmanbank.ae, or call 800 22, or visit any of our branches to receive a copy.
PARTICULARS

SERVICE CHARGES

Monthly E-statement of Account

Free

Physical Statement of Account on request (per month)
SMS Banking Charges

AED 25
Free

Monthly charge if the balance falls below the minimum required

Account Closure Fee (if closed within 6 months)
Teller Services (6 Free per Month)

AED 100
Example: AED 100 + VAT to be charged as a fall below fee only once
in a month at month end if closing balance falls below the minimum
balance requirements of the account.
AED 100
Additional at AED 10 per transaction

Cheques returned drawn on the account (Per instrument/cheque)

AED 100

Balance Confirmation Letter (Per request)

AED 50

Utility Bill payment (ATM, Mobile and Online Banking Free)
Liability/No Liability/Clearance letter (Per request)
Issuance

AED 10 for counter Payment
AED 60
Free

Replacement
Debit Card
(Per transaction)

Replacing Secret Code PIN
Copy of Sales Slip

AED 25

Issuance ATM Card (Joint applicant)
Using Ajman Bank ATM
(Per transaction)

Using UAE SWITCH ATM
(Per transaction)

Withdrawal/Deposit/Balance inquiry/
Transfer within accounts

Free

Withdrawal

AED 2

Balance inquiry

AED 1

Decline for insufficient Funds

AED 1

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.

DISCLAIMERS:
1. For Savings Account, profit to be calculated on lowest balance maintained in
the account each month and shared according to pre-determined ratio
between the account holder and Ajman Bank
2. For Debit Card, reduction of limits is permissible by contacting 800 22 or email
at info@ajmanbank.ae and increase of limit is permissible only on the
discretion of Ajman Bank

3. 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
Ajman Bank
4. Ajman Bank reserves the right to revise the fees and charges and Terms and
Conditions at any time by providing sixty (60) days prior written notice to your
registered contact details.

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.
v

YOU MUST KNOW
Requirements to open an account: To open the account you will need to satisfy
some identification requirements as per regulatory instructions and banks’ internal
policies. These may include providing documents and information to verify your
identity. Such information may be required on a periodic basis. All our products and
services are derived by Shari’ah standards.
Cheque Bounce: Dishonoring of cheques is subject to additional charges and
penalties. Account holder should be writing cheques with utmost prudence. In the
event of a failure to meet Ajman Bank’s terms and conditions during Customer’s
relationships with the Bank, the bank may initiate appropriate action as deemed
necessary, which may include the following:
•

Negative rating in the AECB bureau or other Credit Information agency and
the possible limitations on the ability to borrow/obtain financing in the future

•

Legal Proceedings via Court

•

Foreclosure of the Current account

•

Restrictions/limitations on cheque book issuance

•

Returned Cheque fees (as per the approved tariff of charges)

In case if additional securities in terms of pledge collaterals, 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 or any other
signed contract.
Record updation: Always keep your profile/records updated with the bank to
avoid any account service interruptions. You may visit nearest Ajman Bank branch
to update your information.
What happens if you do not use the account for long period: If your account
remains inoperative for a period of 3 years, it will be treated as dormant. If your
account becomes dormant, no debit transactions would be allowed until the
account gets re-activated. To reactivate your account, please visit your nearest
branch with valid identity documents. For Safe Deposit boxes, where charges
remain outstanding for a period of more than 3 years and Ajman Bank has not
received a response from the Safe Deposit box tenant or the tenant has not
made any alternative arrangements in relation to the Safe Deposit Box, Ajman
Bank may apply to the court to appoint a person to supervise the opening of box
and provide direction regarding the disposal of the contents found in box or the
appointment of a Court receiver.

Responsibilities of Customer: If the customer changes his/her address or
contact numbers, he/she should inform Ajman Bank through relevant channels.
The customer should keep all correspondences relating to the account between
themselves and Ajman Bank in a secure place for future reference. The customer
should check the statements sent to him/her and acknowledge receipt where
required by the Bank to do so.
Debit Cards: At the time of account opening, the debit card pertaining to the
relevant account will be handed over to the account holder and acknowledgment
will be obtained in writing. In case Ajman Bank decides to reduce the daily
transaction limit, a sixty (60) days prior notice in writing will be communicated
and the account holder reserves the right not to accept the terms and conditions
within sixty (60) days period by visiting the nearest branch. In case of loss/theft/
or damage of customer’s debit card, immediately report to Ajman Bank’s 24/7 call
centre on 800 22 so that the card can be replaced with a new card. Replacement
or lost or stolen debit card will be delivered to the account holder or authorised
person by the courier company.
Closing this account: In order to close your account, please visit nearest Ajman
Bank branch and fill the account closure form. Please surrender any unused
Cheque Book(s) and/or Debit Card(s).
Safe Custody: Safe Custody of access tools to your account like Debit Card, PINs,
Cheques, e-banking usernames, passwords; other personal information etc. is
your responsibility. Ajman Bank cannot be held responsible in case of a security
lapse at the customer’ end. Ajman Bank will never ask you for your personal
information (Password, debit/credit PIN) via call, email or SMS. Kindly do
not disclose such details to anyone.
Available Channels: Ajman Bank offers its customers the facility and convenience
of conducting most of their banking transactions at a time that suits them not only
in the UAE but anywhere in the world. Our electronic banking channels include;
Internet Banking, Phone Banking, SMS banking, Mobile Banking, Automated
Teller Machine, Cash/Cheque Deposit Machines. For further details on each of the
channels please visit www.ajmanbank.ae
COOLING-OFF PERIOD: Ajman Bank provides a ‘Cooling-off Period’ of 5 complete
business days from the date of signing this contract for you to decide in continuing
to proceed with your account application. Customers may waive ‘Cooling-off
Period’ of complete 5 business days by signing a written waiver provided by
Ajman Bank.

v

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.
v

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 document must be provided by the Bank for your information and records at any point of time during the relationship tenure and/or based on your
request. In an instance of joint relationship, the Key Facts Statement copy need to be agreed and signed by the joint party as well and same has to be physically
handed over to all the account holders.
v

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

Yes
Email

No
SMS

Note: If you wish to “Opt in”/”Opt out” of receiving marketing and promotional communications, you may call us anytime at 800 22.
v

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

Date

Product Chosen

Single/Joint

Email Address

Mobile Number

Customer Signature

Signature Verified

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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بيان الحقائق الرئيسية  -حساب الشركات من مصرف عجمان
تحذيــر :اقــرأ هــذا المســتند بعنايــة وال توقــع إال إذا كنــت تفهــم بوضــوح وتوافــق علــى محتــوى بيــان الحقائــق الرئيســية المتوفــر باللغتيــن اإلنجليزيــة والعربيــة .كمــا يمكنــك اســتخدام
هــذا المســتند لمقارنــة حســابات الشــركات المختلفــة التــي تقدمهــا البنــوك األخــرى .ويحــق لــك الحصــول علــى بيــان الحقائــق الرئيســية مــن البنــوك األخــرى إلجــراء تلــك المقارنــة.
v

معلومات عن المنتج
لالطالع على جميع المعلومات الخاصة بالمنتج ،يمكنك زيارة موقعنا اإللكتروني .www.ajmanbank.ae
v

مصرف عجمان حساب الشركات

التفاصيل

حساب جاري ،حساب  2في  ،1حساب تحت الطلب

المقدمة
أنواع الحسابات
َّ
رسوم فتح الحساب

مجا ًنا

الحد األدنى للرصيد

 5,000درهم إماراتي

إصدار دفتر شيكات

أول دفتر شيكات  -مجا ًنا

إصدار بطاقة الخصم

مجا ًنا

بطاقة ائتمان بي رايت

تيتانيوم  -مجانية مدى الحياة،
بالتينيوم  1,000 -دهم إمارتي سنويًا،
ورلد  1,500 -درهم إمارتي سنويًا
منتجات وخدمات متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

االستثمارات

الحماية عن طريق خطط ادخار مرنة

التكافل

حتى  110%من قيمة التسهيل

خطاب االعتماد  /خطاب الضمان
v

الرسوم والمصاريف
ملحوظة مهمة :هذه قائمة برسوم الخدمة الرئيسية لهذا الحساب وهي غير شاملة جميع الرسوم .لالطالع على جميع الرسوم والتكاليف ،يمكنك زيارة موقعنا اإللكتروني
 www.ajmanbank.aeأو االتصال على  ،800 22أو زيارة أي من فروعنا للحصول على نسخة ورقية.
رسوم الخدمات

التفاصيل

مجا ًنا

كشف حساب إلكتروني شهري

درهما إماراتيًا
25
ً

كشف حساب ورقي عند الطلب (شهريًا)
رسوم الخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة
يتم تحصيل رسوم شهرية إذا انخفض الرصيد عن الحد األدنى المطلوب
رسوم إغالق الحساب (في غضون  6أشهر)

مجا ًنا
 100درهم إماراتي
مثال 100 :درهم إماراتي  +ضريبة القيمة المضافة التي يتم فرضها أقل من الرسوم
مرة واحدة فقط في نهاية الشهر إغالق إذا كان الرصيد الختامي أقل من الحد
األدنى لمتطلبات الرصيد لهذا النوع من الحساب.
 100درهم إماراتي

رسوم استخدام الصرّ اف ( 6معامالت مجانية شهريًا)

 10دراهم إماراتية إضافية لكل معاملة

الشيكات المرتجعة المسحوبة على الحساب (للمحرر/للشيك)

 100درهم إماراتي

خطاب تأكيد الرصيد (لكل طلب)

 50درهم إماراتي

دفع فواتير المرافق ( أجهزة الصراف اآللي ،الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والهاتف
الجوال المجانية)
شهادة االلتزامات أو عدم وجود التزامات  /شهادة براءة الذمة (لكل طلب)
اإلصدار

 10دراهم إماراتية في حالة الدفع في الفرع
درهما إماراتيًا
60
ً
مجا ًنا

االستبدال
بطاقة السحب المباشر
( لكل معاملة)

استبدال رقم التعريف الشخصي الكود
السري
نسخة من قسيمة المبيعات

درهما إماراتيًا
25
ً

إصدار بطاقة الصراف اآللي (تقديم طلب
حساب مشترك)
استخدام أجهزة الصراف اآللي لمصرف
عجمان (لكل معاملة)
استخدام أجهزة الصراف اآللي التابعة
لمصرف آخر داخل اإلمارات
( لكل معاملة)

السحب /اإليداع /االستعالم عن الرصيد/
التحويل بين الحسابات الداخلية

مجا ًنا

السحب

درهمان إماراتيان

االستعالم عن الرصيد

 1درهم إماراتي

الرفض بسبب عدم توفر رصيد

 1درهم إماراتي

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

إخالء المسؤولية:
1.بالنســبة لحســاب التوفيــر ،يتــم احتســاب األربــاح علــى أقــل رصيــد يتــم االحتفــاظ بــه
وفقــا لنســبة محــددة مسـ ً
ً
ـبقا بيــن صاحب
فــي الحســاب كل شــهر ويتــم توزيعهــا
الحساب ومصرف عجمان
2.بالنســبة لبطاقــة الخصــم ،يجــوز خفــض الحــدود عــن طريــق االتصــال بالرقــم
 800 22أو البريد اإللكتروني  ،info@ajmanbank.aeكما يجوز زيادة الحدود ولكن
بناء على تقدير مصرف عجمان.

3.ال تشــمل جميــع الرســوم المذكــورة أعــاه والمذكــورة علــى موقــع
 www.ajmanbank.aeوشــاملة ضريبــة القيمــة المضافــة .تطبــق ضريبــة القيمــة
المضافة بقيمة  5%على جميع الرسوم التي يفرضها مصرف عجمان
4.يحتفــظ مصــرف عجمــان بالحــق فــي مراجعــة شــروط وأحــكام الرســوم
والمصاريــف فــي أي وقــت مــن األوقــات وذلــك بموجــب إخطــار كتابي مســبق مدته
يوما يوجه على بيانات االتصال المسجلة الخاصة بك.
ستون ()60
ً

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.
v

يجب أن تعرف
متطلبــات فتــح الحســاب :لفتــح الحســاب ،يجــب اســتيفاء بعــض متطلبــات تحديــد
ً
وفقــا للتعليمــات التنظيميــة والسياســات الداخليــة للبنــوك .قــد يشــمل
الهويــة
ذلــك تقديــم مســتندات ومعلومــات للتحقــق مــن هويتــك .وقــد يلــزم تقديــم هــذه
المعلومــات علــى أســاس دوري .جميــع منتجاتنــا وخدماتنــا مســتمدة مــن معاييــر
الشــريعة.
الشــيك بــدون رصيــد :يخضــع رفــض الشــيكات لرســوم إضافيــة وعقوبــات .وبالتالــي،
يجــب علــى صاحــب الحســاب تحريــر الشــيكات بأقصــى قــدر مــن الحــذر .فــي حالــة عــدم
اســتيفاء شــروط وأحــكام مصــرف عجمــان أثنــاء عالقــات العميــل مــع المصــرف ،يجــوز
للمصــرف اتخــاذ اإلجــراء المناســب ومنهــا مــا يلــي:
•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
•اإلجراءات القانونية عن طريق المحكمة
•تجميد الحساب الجاري
•القيود والحدود على إصدار دفتر شيكات
•رسوم إعادة دفتر الشيكات (حسب التعريفة المعتمدة للرسوم)
فــي حالــة الحصــول علــى أوراق ماليــة إضافيــة مــن حيــث ضمانــات الرهــن اإلضافيــة
والشيكات مؤجلة الدفع وما إلى ذلك ،يمكن استخدام هذه األوراق المالية أو إنفاذها
فــي حالــة التقصيــر فــي الســداد أو عــدم الوفــاء بــأي شــروط وأحــكام أو أي عقــد آخــر
ّ
موقــع
دائمــا علــى تحديــث الملفــات والســجالت الشــخصية لــدى
تحديــث الســجل :حافــظ
ً
المصــرف لتجنــب إلغــاء أي مــن خدمات الحســاب معهم .يمكنك االتصــال بفرع مصرف
عجمــان لتحديــث معلوماتك.
مــاذا يحــدث إذا لــم تســتخدم حســابك لفتــرة طويلــة :إذا ظــل حســابك معط ـ ً
ا
لمــدة  3ســنوات ،فســيتم التعامــل معــه علــى أنــه حســاب خامــل .إذا أصبــح حســابك
خام ً
ال ،فلن يُســمح بمعامالت الخصم حتى يتم إعادة تنشــيط الحســاب .إلعادة تفعيل
حسابك ،يرجى زيارة أقرب فرع لك ومعك وثائق هوية سارية .وبالنسبة لخزائن األمانات،
حيــث تظــل الرســوم مســتحقة لمــدة تزيــد عــن  3ســنوات ولــم يتلــق مصــرف عجمــان
أي رد مــن مســتأجر صنــدوق األمانــات أو لــم يتخــذ المســتأجر أي إجــراءات بديلــة فيمــا
يتعلــق بصنــدوق األمانــات ،يجــوز لمصرف عجمــان التقدم إلى المحكمة لتعيين شــخص
لإلشــراف علــى فتــح الصنــدوق وتقديــم التوجيــه فيمــا يتعلــق بالتخلــص مــن المحتويات
الموجــودة فــي الصنــدوق أو تعييــن حــارس قضائــي.

مســؤوليات العميــل :إذا قــام العميــل أو العميلــة بتغييــر عنوانــه أو عنوانهــا أو أرقــام
االتصــال الخاصــة بــه أو بها ،فيجب عليــه أو عليها إبالغ مصرف عجمان من خالل القنوات
ذات الصلــة .يجــب علــى العميــل االحتفــاظ بجميــع المراســات المتعلقــة بالحســاب بينــه
وبيــن مصــرف عجمــان فــي مــكان آمــن إلمكانيــة الرجــوع إليهــا فــي المســتقبل .يجــب
علــى العميــل التحقــق مــن الكشــوف المرســلة إليــه أو إليهــا وإقــرار االســتالم عنــد طلــب
المصــرف منــه أو منها للقيــام بذلك.
بطاقــات الخصــم :ســيتم تســليم بطاقــة الخصــم الخاصــة بالحســاب ذي الصلــة
إلــى صاحــب الحســاب وقــت فتــح الحســاب مقابــل إقــرار العميــل كتابيًــا باالســتالم.
فــي حــال قــرر مصــرف عجمــان خفــض حــد المعامــات اليوميــة ،ســيتم إرســال إخطــار
يوما ويحتفظ صاحب الحســاب بالحق في عدم قبول الشــروط
كتابي مســبق مدته 60
ً
يومــا مــن خــال زيــارة أقــرب فــرع لــه .وفــي حالــة فقــد أو ســرقة أو
واألحــكام خــال 60
ً
تلــف بطاقــة الخصــم الخاصــة بالعميــل ،يجــب عليــه إبــاغ مركــز االتصــال  800 22التابــع
لمصــرف عجمــان الــذي يعمــل علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع على الفــور حتى
يمكــن اســتبدال البطاقــة ببطاقــة جديــدة .كما ســيتم تســليم بطاقة الخصــم البديلة
أو المفقــودة أو المســروقة إلــى صاحــب الحســاب أو الشــخص المســموح لــه مــن قبــل
شــركة البريــد الســريع.
إغــاق هــذا الحســاب :إلغــاق حســابك ،يرجــى زيــارة الفــرع التابــع لــك وتعبئــة نمــوذج
إغــاق الحســاب .يرجــى تســليم أي دفاتــر شــيكات أو بطاقــات خصــم غيــر مســتخدمة.
الحفــظ اآلمــن الحفــظ اآلمــن ألدوات الوصــول إلى حســابك مثل بطاقة الخصــم ،وأرقام
التعريــف الشــخصية ،والشــيكات ،وأســماء مســتخدمي الخدمات المصرفيــة اإللكترونية،
وكلمــات المــرور؛ والمعلومــات الشــخصية األخــرى ومــا إلــى ذلــك هــي مــن مســؤوليتك .ال
يمكــن أن يتحمــل مصــرف عجمــان المســؤولية فــي حالــة حــدوث خلــل أمنــي مــن جانــب
العميــل .لــن يطلــب منــك مصــرف عجمــان أبــدً ا معلوماتــك الشــخصية (ككلمــة المــرور أو
رقــم التعريــف الشــخصي لبطاقــة الخصــم  /االئتمــان) عبــر االتصــال أو البريــد اإللكترونــي
أو الرســائل القصيــرة .يرجــى عــدم الكشــف عــن هــذه التفاصيــل ألي شــخص.
القنــوات المتاحــة :يقــدم مصــرف عجمــان لعمالئــه التســهيالت والراحــة فــي إجــراء
معظــم معامالتهــم المصرفيــة فــي الوقــت الــذي يناســبهم ،ليــس فقــط داخــل دولة
اإلمــارات وإنمــا فــي أي مــكان فــي العالــم ً
أيضــا .تشــمل قنواتنــا المصرفيــة اإللكترونيــة
الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت والخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف والخدمــات
المصرفيــة عبــر الرســائل القصيــرة والخدمــات المصرفيــة عبــر الجــوال وماكينــات
الصــراف اآللــي وماكينــات إيــداع النقــد أو الشــيكات .لمزيــد مــن التفاصيل حــول كل قناة
مــن القنــوات ،يرجــى زيــارة الموقــع www.ajmanbank.ae
فتــرة خيــار الشــرط :يوفــر المصــرف خيــار الشــرط لمــدة  5أيــام عمــل كاملــة اعتبــارًا من
تاريــخ توقيــع العقــد لتقــرر مواصلــة طلــب حســابك مــن عدمــه .يمكــن للعمــاء التنــازل
عــن فتــرة خيــار الشــرط البالغــة  5أيــام عمــل كاملــة عــن طريــق التوقيــع علــى تنــازل
خطــي مقــدم مــن مصــرف عجمــان.

v

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 زيــارة موقعنــا اإللكترونــي  www.ajmanbank.aeأو مراســلتنا عبــر البريــد اإللكترونــي
.info@ajmanbank.ae
v

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 يجــب علــى المصــرف تقديــم
ـاء علــى طلبــك .فــي حالــة العالقــة المشــتركة ،يجــب االتفــاق
نســخة أصليــة مــن المســتند الموقــع مــن معلوماتــك وســجالتك فــي أي وقــت مــن األوقــات أثنــاء مــدة قيــام العالقــة أو بنـ ً
علــى نســخة بيــان الحقائــق الرئيســية وتوقيعهــا مــن قبــل الطــرف المشــترك ً
أيضــا وتســليمها لجميــع أصحــاب الحســاب باليــد.
v

االتصاالت التسويقية والترويجية
أوافق بموجب هذا البيان على تلقي اتصاالت ترويجية وتسويقية للمنتج من مصرف عجمان

نعم

ال

طريقة االتصال المفضلة (إذا كانت اإلجابة بنعم)

البريد اإللكتروني

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
v

اإلقرار والتوقيع
أقر بموجب هذا البيان أنني قد قرأت وفهمت وأوافق على محتوى بيان الحقائق الرئيسية هذا
اسم العميل

التاريخ

المنتج المختار

أحادي  /مشترك

عنوان البريد اإللكتروني

رقم الجوال

توقيع العميل

تم التحقق من التوقيع

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

