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KEY FACTS STATEMENT (KFS) – WAKALA & UPFRONT PROFIT WAKALA TERM DEPOSIT 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 Wakala & Upfront Wakala offered by other Bank. You have the right to receive Key Facts Statement
(KFS) from other Banks for comparison.
PRODUCT INFORMATION
This is a Wakala based concept of Islamic Contract where placement of Wakala is made through execution of Master Wakala Investment
Wakala Investment
Agreement, Wakil Offer and Muwakkil Acceptance. The Wakil is entitled to receive Wakeel Fee against the services and also entitled to receive
Deposit Account
any profit above the anticipated profit as incentive subject to acceptance of the Muwakkil (Depositor). Where there is any termination, either
party serves the prior termination notice as per the agreement. Profit may be adjusted due to early termination.
The ‘Upfront Profit Wakala Investment’ account functions as the “Wakala” structure where customers can choose tenure of 6 months
onwards with a minimum investment of AED 100K. With Upfront Profit Wakala, customers no longer have to wait until maturity to collect
Upfront profit Wakala
their profit and get the profit of the entire term upfront in the current or savings account. However, if the profit achieved is less than the
Term Deposit Account
anticipated profit then the Wakil (Bank) reserve right to deduct the difference amount from any of the customer accounts with the Wakil
or the principle invested amount.
PARTICULARS
Deposit amount (minimum)
Tenure (Months)
Eligibility
Currencies

Requirements to open a Deposit

WAKALA DEPOSIT
UPFRONT WAKALA DEPOSIT
Equivalent to United Arab Emirates Dirham AED 100,000 and above
1 /3 / 6 / 9 / 12 / 24 / 36 months
6 / 12 / 24 months
Individuals/or/for Multiple individuals
United Arab Emirates National or Legal Resident/Non-Resident in the United Arab Emirates
United Arab Emirates Dirham (AED)
United States Dollar (USD)
Existing Savings or Current Account
Application Form
Wakala agreement
Valid Emirates ID
Valid Passport
Valid Residence Visa

Note:
• Expected Wakala profit payout is paid at the end of the tenure
• Expected upfront wakala is paid once the deal is booked
EXPECTED PROFIT RATE (% PER ANNUM)
The rates shown below are expected profit rates and are subject to change based the performance of the Wakala investment
Expected Profit Payout –
Expected Profit Payout –
Expected Profit Payout –
United Arab Dirham (AED)
Tenure (Months)
Quarterly basis
Quarterly basis
Semi Annually basis
1
0.50%
3
0.625%
6
0.75%
Wakala Deposit and Upfront
9
0.875%
Wakala Deposit Upfront
12
0.87%
0.92%
24
0.99%
1.05%
1.08%
36
1.12%
1.17%
1.20%
United States Dollar (USD)
Tenure (Months)
Expected Profit Payout – Quarterly basis
1
0.375%
3
0.50%
6
0.625%
Wakala Deposit and
9
0.6875%
Upfront Wakala Deposit
12
0.75%
24
0.875%
36

1.00%

CALCULATION METHODOLOGY
Illustration
Deposit Amount (AED)
100,000
Tenure(No. of Days)
365 days (12 months)
Expected profit Rate(% per annum)
1%
Profit Payout (on maturity-AED)
1,000.00/Formula:
Deposit Amount x Expected profit Rate /365 (No. of days in the year, 366 in case
of leap year) x Tenure (Number of days)
CALCULATION METHODOLOGY
In the case of early liquidation of the deposit, the Wakala deposit is impacted. Hence, in this scenario, the expected profit (if any) shall be deducted. The following
calculation is used to pay the expected profit (if any) on a deposit early liquidation before completion of the tenure.
At the time of premature withdrawal of deposit , the difference in profit rate pay out ( on the deposit based on the agreed rates applicable to original tenor and
the rates applicable for the broken deposit for the relevant period) is recovered from the Muwakkil. The net amount to be paid to the Muwakkil is as per the rates
applicable to the broken deposit
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Profit Paid :
•
Liquidation within 30 days: 0% of declared profit
•
Liquidation after 30 days: 25% of accrued profit
Illustration
Deposit Amount (AED)
100,000
Tenure (No. of Days)
365 days (12 months)
Expected profit Rate (% per annum)
1.0%
Liquidation period (Number of days)
180 (6 months)
Profit Payout (AED,on liquidation)
123
Formula:
Deposit Amount x Broken deposit profit rate / 365(Number of days in the year , 366 in case of a leap year) x liquidation period (Number of days)
AUTO RENEWAL OF DEPOSIT
Customer has the choice for auto-renewal of the deposit amount for the same tenure at the applicable profit rate for the last quarter published.
Customer can either re book the deposit on maturity :
• The entire principal amount for another tenure
• Entire Principal plus profit payout for another tenure
• Close deposit
WARNING: 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. 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 22 800; otherwise, you will be liable for the changes once implemented.
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.
Key Terms and Conditions: Customer acknowledges and agrees that his/ her
funds will be invested based on unrestricted Wakala. The Customer undertakes to
adhere to and comply with the Principles of Sharia at all times during the term of
the Wakala Agreement
Profit rate quoted at the time of booking is indicative and subject to change based
on the performance of the investment
Customer shall bear all the risks associated with (i) The Investment (which shall
include, for the avoidance of doubt, the risk of the partial or total loss of the
Investment Amount); and (ii) All acts of the Bank as agent for the Customer except
those risks resulting from the Bank’s willful misconduct or gross negligence or
breach of its obligations under the Wakala Agreement. The Bank shall not be
liable or responsible to the Customer for any risks or actual losses in relation to
the Investment (including its performance) except those risks and actual losses
(not to include any opportunity costs or funding costs) resulting from the Bank’s
willful misconduct or gross negligence or breach of its obligation under the Wakala
Agreement.
Governing law and Jurisdiction of Court: the terms and conditions of this product
shall be governed by the federal laws of the United Arab Emirates as applied by
the competent court of the United Arab Emirates to the extent they are not in
conflict with the principles of Sharia
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.
Additionally, for a Fixed Term Deposit Account, account becomes dormant if
there is no automatic renewable clause and where the deposit has matured, but
neither renewal nor claim request has been made in the past 3 years since the
deposit matured or where there is an automatic renewable clause, but there is no
communication (whether written, electronic or verbal) from the customer within
a period of 3 years from the date of first maturity.
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.
Available Channels: Channels available to apply for this product: Any Ajman
Bank Branch, Pay office, Wealth Centre , Online banking , Mobile Banking , Website.
For further details on each of the channels please visit www.ajmanbank.ae
Wakala Deposits: Once the deposit is matured, the amount and profit will be
credited into the current or savings account of the customer. However, in an
instance of automatic renewal which will be mutually agreed at the time of
placement of the deposit, Ajman Bank will notify the customer thirty
(30) days prior to the maturity date for automatic renewal. Customer will have the
right to inform the Bank by visiting the nearest branch or call at 800 22 or email
at info@ajmanbank.ae to not renew it. In an instance of auto renewal wakala ,
deposit amount for the same tenure at the prevailing wakala expected profit rates
on that day and NOT on the applied rates at the time of booking, and credit the
generated profits to the current or savings account customer is holding.
The wakala will be renewed for the same tenure as agreed in the original
agreement without customer’s approval. Ajman Bank will invest the wakala
amount in transactions expected to generate for the customer a Muwakkil
Indicative Profit of [ ] per annum. The rate is an indicative rate based on the
performance, for further information please visit www.ajmanbank.ae. Any profit
exceeding this after the deduction of WakeelFee will be the incentive fee of Ajman
Bank. Customer has to accept the Bank’soffer (Wakeel Offer) by countersigning the
Muwakkil Acceptance. Redeeming a Wakala Deposit/Investment before maturity,
a lower profit may be applied to the profit rate due to the disruption. . For details
on services and fees please visit www.ajmanbank.ae. Periodic statements/estatements can also be accessible by internet banking or mobile banking.
COOLING-OFF PERIOD: There is no “Cooling-off” period available for this product

DEPOSIT PRODUCT COMPARISON/ALTERNATIVES
This product is subject to comparable with similar products available in the market , and alternatively with other term deposit products available on the below website
link offered by the bank: https://www.ajmanbank.ae/site/wakala.html
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.
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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.
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.
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
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مقدما
بيان الحقائق الرئيسية  -الوكالة وحساب وديعة الوكالة ذات األرباح المدفوعة
ً
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
مقدمــا التــي تقدمهــا البنــوك األخــرى .ويحــق لــك الحصــول علــى بيــان الحقائــق الرئيســية مــن البنــوك األخــرى إلجــراء
هــذا المســتند لمقارنــة الــوكاالت المختلفــة والوكالــة المدفوعــة
ً
تلــك المقارنــة.
معلومات عن المنتج
(ج) حساب في ذلك
لإليداع االستثماري

هذا مفهوم قائم على الوكالة للعقد اإلسالمي حيث يتم وضع الوكالة من خالل تنفيذ اتفاقية الوكالة الرئيسية لالستثمار ،وعرض الوكيل وقبول
الموكل .يحق للوكيل الحصول على رسوم الوكيل مقابل الخدمات ويحق له ً
أيضا الحصول على أي ربح أعلى من الربح المتوقع كحافز يخضع
ً
وفقا لالتفاقية .قد يتم تعديل الربح بسبب اإلنهاء
لقبول الموكل (المودع) .في حالة وجود أي إنهاء ،يقدم أي من الطرفين إشعار اإلنهاء المسبق
المبكر.

حساب وديعة الوكالة
ذات األرباح المدفوعة
مقدما
ً

مقدما” كهيكل “وكالة” حيث يمكن للعمالء اختيار فترة زمنية مدتها  6أشهر فصاعدً ا وحد
يعمل حساب “استثمار وكالة األرباح المدفوعة
ً
مقدما لن يضطر العمالء بعد اآلن إلى االنتظار حتى تاريخ االستحقاق
أدنى لالستثمار بقيمة  100,000درهم إماراتي .مع وكالة األرباح المدفوعة
ً
مقدما في حسابهم الجاري أو حساب التوفير .ومع ذلك ،فإذا كان الربح المحقق أقل
لتحصيل أرباحهم والحصول على ربح كامل المدة
ً
فعندئذ يحتفظ الوكيل (البنك) بالحق في خصم مبلغ الفرق من أي من حسابات للعميل مع الوكيل أو المبلغ المستثمر
من الربح المتوقع،
ٍ
األساسي.

التفاصيل

وديعة وكالة المدفوعة
مقدما
ً

وديعة وكالة
ما يعادل  100,000درهم إماراتي وما فوق

مبلغ الوديعة (الحد األدنى)
المدة (شهرً ا)

 24 / 12 / 6شهرًا

 36 / 24 / 12 / 9 / 6 / 3/ 1شهرًا

األهلية

لألفراد /أو ألفراد متعددين
مواطن إماراتي أو مقيم قانوني /غير مقيم في دولة اإلمارات العربية المتحدة

العمالت

درهم إماراتي
دوالر أمريكي
حساب التوفير الحالي أو الحساب الجاري
نموذج الطلب
اتفاقية الوكالة
بطاقة هوية إماراتية سارية
جواز سفر سا ِر
تأشيرة إقامة سارية

متطلبات فتح الوديعة

ملحوظة:
• يتم دفع أرباح الوكالة المتوقعة في نهاية المدة
مقدما بمجرد حجز الصفقة
• يتم دفع الوكالة المدفوعة
ً
معدل الربح المتوقع ( ٪سنويًا)
بناء على أداء استثمار الوكالة
المعدالت الموضحة أدناه هي معدالت ربح متوقعة وخاضعة للتغيير ً
درهم إماراتي

وديعة وكالة
و
مقدما
وديعة وكالة مدفوعة
ً

دوالر أمريكي

وديعة وكالة
و
مقدما
وديعة وكالة مدفوعة
ً

المدة (شهرً ا)
1
3
6
9
12
24
36

عائد الربح المتوقع  -على
أساس ربع سنوي
0.50%
0.625%
0.75%
0.875%
0.87%
0.99%
1.12%
المدة (شهرً ا)
1
3
6
9
12
24
36

عائد الربح المتوقع  -على
أساس نصف سنوي

0.92%
1.05%
1.17%

عائد الربح المتوقع  -على
أساس سنوي

1.08%
1.20%

عائد الربح المتوقع  -على أساس ربع سنوي
0.375%
0.50%
0.625%
0.6875%
0.75%
0.875%
1.00%

منهجية الحساب:
بناء على أداء استثمار الوكالة
المعدالت الموضحة أدناه هي معدالت ربح متوقعة وخاضعة للتغيير ً
مبلغ الوديعة (درهم إماراتي)

100,000

المدة (عدد األيام)

يوما ( 12شهرًا)
365
ً

معدل الربح المتوقع ( ٪سنويًا)

1%

توزيع األرباح (عند االستحقاق  -درهم إماراتي)

-/1,000.00

المعادلة:
مبلغ اإليداع × معدل الربح المتوقع ( 365 /عدد أيام السنة 366 ،في حالة السنة
الكبيسة) × المدة (عدد األيام)

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

منهجية الحساب:
الموضحة
الربح المدفوع:
يوما 0٪ :من الربح المعلن
• التصفية في غضون 30
ً
يوما 25٪ :من األرباح المتراكمة
• التصفية بعد 30
ً
توضيح
مبلغ الوديعة (درهم إماراتي)

100,000

المدة (عدد األيام)

يوما ( 12شهرًا)
365
ً

معدل الربح المتوقع ( ٪سنويًا)

%1.0

فترة التصفية (عدد األيام)

يوما ( 6أشهر)
180
ً

توزيع األرباح (بالدرهم اإلماراتي عند التصفية)

123

المعادلة:
مبلغ اإليداع × معدل ربح الوديعة المكسورة( 365 /عدد أيام السنة 366 ،في حالة السنة الكبيسة) × المدة (عدد األيام)
التجديد التلقائي للوديعة
يحق للعميل خيار التجديد التلقائي لمبلغ الوديعة لنفس المدة بمعدل الربح المطبق للربع األخير المعلن.
يمكن للعميل إما إعادة حجز الوديعة عند االستحقاق:
• المبلغ األساسي بالكامل لفترة أخرى
• أصل المبلغ بالكامل باإلضافة إلى دفع تعويضات عن فترة أخرى
• إغالق الوديعة
تحذير:
يوما يوجه على
يحتفظ مصرف عجمان بالحق في مراجعة شروط وأحكام الرسوم والمصاريف في أي وقت من األوقات وذلك بموجب إخطار كتابي مسبق مدته ستون ()60
ً
بيانات االتصال المسجلة الخاصة بك.
إذا كانت لديك توضيحات أخرى أو في حالة عدم قبولك للتغييرات الجديدة أو المُعدلة  ،يرجى الذهاب إلى أقرب فرع خلال الفترة المحددة أو الاتصال بنا على  80022؛ خلاف ذلك ،ستكون مسؤولاً عن التغييرات بمجرد تنفيذها.

متطلبــات فتــح الحســاب :لفتــح الحســاب ،يجــب اســتيفاء بعــض متطلبــات تحديــد
ً
وفقــا للتعليمــات التنظيميــة والسياســات الداخليــة للبنــوك .قــد يشــمل ذلــك
الهويــة
تقديــم مســتندات ومعلومــات للتحقــق مــن هويتــك .وقــد يلــزم تقديــم هــذه
المعلومــات علــى أســاس دوري .جميــع منتجاتنــا وخدماتنــا مســتمدة مــن معاييــر
الشــريعة.
األحــكام والشــروط الرئيســية :يقــر العميــل ويوافــق على أنه ســيتم اســتثمار أمواله على
أســاس وكالــة غيــر مقيــدة .يتعهــد العميــل بااللتــزام واالمتثــال لمبــادئ الشــريعة فــي
جميــع األوقــات خــال مــدة اتفاقيــة الوكالــة
بناء على أداء االستثمار
معدل الربح المعروض وقت الحجز إرشادي وقابل للتغيير ً
يتحمــل العميــل جميــع المخاطــر المرتبطــة بـــ ( )1االســتثمار (والــذي يجــب أن يشــمل،
بغيــة تجنــب الشــك ،مخاطــر الخســارة الجزئيــة أو الكليــة لمبلــغ االســتثمار)؛ و ( )2جميــع
أعمــال البنــك كوكيــل للعميــل باســتثناء تلــك المخاطــر الناتجــة عــن ســوء ســلوك البنــك
المتعمــد أو اإلهمــال الجســيم أو اإلخــال بالتزاماتــه بموجــب اتفاقيــة الوكالــة .لن يكون
البنــك مســؤو ً
ال أويتحمــل التبعــة تجــاه العميــل عــن أي مخاطــر أو خســائر فعليــة فيمــا
يتعلــق باالســتثمار (بمــا فــي ذلــك أداؤئــه) باســتثناء تلــك المخاطــر والخســائر الفعليــة (ال
تشــمل أي تكاليــف الفرصــة البديلــة أو تكاليــف التمويــل) الناتجة عن ســوء ســلوك البنك
المتعمــد ،أو اإلهمــال الجســيم أو اإلخــال بالتزاماتــه بموجب اتفاقيــة الوكالة.
القانــون الواجــب التطبيــق واختصــاص المحكمــة :تخضــع شــروط وأحــكام هــذا
المنتــج للقوانيــن االتحاديــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كمــا هــو مطبــق مــن قبــل
المحكمــة المختصــة فــي دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة إلى الحد الــذي ال يتعارض مع
مبــادئ الشــريعة اإلســامية.
دائمــا علــى تحديــث الملفــات والســجالت الشــخصية لــدى
تحديــث الســجل :حافــظ
ً
المصــرف لتجنــب إلغــاء أي مــن خدمات الحســاب معهم .يمكنك االتصــال بفرع مصرف
عجمــان لتحديــث معلوماتــك.
مــاذا يحــدث إذا لــم تســتخدم حســابك لفتــرة طويلــة :إذا ظــل حســابك معطـ ً
ا لمــدة
 3ســنوات  ،فســيتم التعامــل معــه علــى أنه حســاب خامــل .باإلضافة إلى ذلك ،بالنســبة
لحســاب الوديعــة الثابتــة األجــل ،يصبــح الحســاب خام ـ ً
ا إذا لــم يكــن هنــاك بنــد قابــل
للتجديــد التلقائــي وحيــث اســتحقت الوديعــة ،ولكــن لــم يتــم تقديم طلــب التجديد أو
المطالبــة فــي الســنوات الثــاث الماضيــة منــذ اســتحقاق الوديعــة أو عندما يكــون هناك
شــرط للتجديــد التلقائــي ،ولكــن لــم يوجد اتصال (ســواء كتابي أو إلكتروني أو شــفهي)
مــن جانــب العميــل خــال فتــرة  3ســنوات مــن تاريــخ االســتحقاق األول.
إذا أصبــح حســابك خام ـ ً
ا ،فلــن يُســمح بمعامــات الخصــم حتــى يتــم إعــادة تنشــيط
الحســاب .إلعــادة تفعيــل حســابك ،يرجــى زيــارة أقــرب فــرع لــك ومعــك وثائــق هويــة
ســارية .وبالنســبة لخزائــن األمانــات ،حيــث تظــل الرســوم مســتحقة لمــدة تزيــد عــن 3
ســنوات

ولــم يتلــق مصــرف عجمــان أي رد مــن مســتأجر صنــدوق األمانــات أو لم يتخذ المســتأجر
أي إجــراءات بديلــة فيمــا يتعلــق بصنــدوق األمانــات ،يجــوز لمصــرف عجمــان التقــدم إلــى
المحكمــة لتعييــن شــخص لإلشــراف علــى فتــح الصندوق وتقديــم التوجيه فيمــا يتعلق
بالتخلــص مــن المحتويــات الموجودة في الصنــدوق أو تعيين حارس قضائي.
مســؤوليات العميــل :إذا قــام العميــل أو العميلــة بتغييــر عنوانــه أو عنوانهــا أو أرقــام
االتصــال الخاصــة بــه أو بهــا ،فيجب عليه أو عليها إبالغ مصرف عجمان من خالل القنوات
ذات الصلــة .يجــب علــى العميــل االحتفــاظ بجميــع المراســات المتعلقــة بالحســاب بينــه
وبيــن مصــرف عجمــان فــي مكان آمن إلمكانية الرجوع إليها في المســتقبل .يجب على
العميــل التحقــق مــن الكشــوف المرســلة إليــه أو إليهــا وإقــرار االســتالم عنــد طلــب
المصــرف منــه أو منهــا للقيــام بذلك.
القنــوات المتاحــة :القنــوات المتاحــة للتقديــم علــى هــذا المنتــج :أي فــرع مــن فــروع
مصــرف عجمــان ،مكتــب الدفــع ،مركــز الثــروة ،الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت،
الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول ،الموقــع اإللكترونــي .لمزيــد مــن التفاصيل
حــول كل قنــاة مــن القنــوات ،يرجى زيــارة الموقــع www.ajmanbank.ae
ودائــع وكالــة بمجــرد اســتحقاق الوديعــة ،ســيتم إضافــة المبلــغ واألربــاح إلــى الحســاب
الجــاري أو حســاب التوفيــر الخــاص بالعميــل .ومع ذلك ،في حالة التجديــد التلقائي الذي
يتفــق عليــه الطرفــان وقــت إيــداع الوديعــة ،يقــوم مصــرف عجمــان بإخطــار العميــل
يومــا .ويحــق للعميــل إخطــار
قبــل تاريــخ اســتحقاق التجديــد التلقائــي بمــدة 30
ً
المصــرف عــن طريــق زيــارة أقــرب فــرع أو االتصــال علــى الرقــم  800 22أو إرســال بريــد
إلكترونــي علــى  info@ajmanbank.aeلعــدم التجديــد .فــي حالــة التجديــد التلقائــي
للوكالــة ،يجــب إيــداع مبلــغ الوديعــة لنفــس المــدة بمعــدالت األربــاح المتوقعــة للوكالــة
الســائدة فــي ذلــك اليــوم وليس بالمعدالت الســارية وقت الحجز ،كما يجــب إيداع األرباح
المحققــة فــي الحســاب الجــاري أو حســاب التوفيــر الــذي يملكــه العميــل.
ســيتم تجديــد الوكالــة لنفــس المــدة المتفــق عليهــا فــي االتفاقيــة األصليــة دون
انتظــار موافقــة العميــل .يســتثمر مصــرف عجمــان مبلــغ الوكالــة فــي المعامــات التــي
ربحــا استرشــاديًا للمــوكل قــدره [ ] ســنويًا .المعــدل هــو
يتوقــع أن تحقــق للعميــل ً
معــدل استرشــادي يعتمــد علــى األداء ،ولمزيــد مــن المعلومــات يرجــى زيــارة الموقــع
.www.ajmanbank.aeأي ربــح يتجــاوز هــذا المعــدل بعــد خصــم رســوم الوكالــة يكــون
هــو رســم الحافــز لمصــرف عجمــان .يجــب علــى العميــل قبــول عــرض البنــك (عــرض
وكيــل) بالتوقيــع علــى قبــول المــوكل .اســترداد وديعــة /اســتثمار الوكالــة قبــل تاريــخ
االســتحقاق ،يمكــن تطبيــق ربــح أقــل علــى معــدل الربــح بســبب االنقطــاع . .للحصــول
علــى مزيــد مــن المعلومــات عــن الخدمــات والرســوم ،يرجــى زيــارة الموقــع www.
 .ajmanbank.aeكمــا يمكــن االطــاع علــى الكشــوف الدوريــة أو الكشــوف اإللكترونيــة
مــن خــال الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت أو الخدمــات المصرفيــة عبــر الجــوال.
فترة خيار الشرط :هذا المنتج غير متوفر لهذه الحالة

مقارنة منتجات الودائع /البدائل
يخضــع هــذا المنتــج للمقارنــة مــع المنتجــات المماثلــة المتوفــرة فــي الســوق ،وبــد ً
ال مــن ذلــك مــع منتجــات الودائــع ألجــل األخــرى المتاحــة علــى رابــط الموقــع اإللكترونــي أدنــاه
الــذي يقدمــه البنــك:
https://www.ajmanbank.ae/site/wakala.html
االتصاالت التسويقية والترويجية
يمكنــك زيــارة أي مــن فروعنــا وتقديمهــا الشــكاوى والمقترحــات كتاب ًيــا 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
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
نســخة أصليــة مــن المســتند الموقــع مــن معلوماتــك وســجالتك فــي أي وقــت مــن األوقــات أثنــاء مــدة قيــام العالقــة أو بنـ ً
االتفــاق علــى نســخة بيــان الحقائــق الرئيســية وتوقيعهــا مــن قبــل الطــرف المشــترك ً
أيضــا وتســليمها لجميــع أصحــاب الحســاب باليــد.
االتصاالت التسويقية والترويجية

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

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
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 قبل المصــرف المركــزي اإلماراتــي لممارســة األعمــال والخدمــات المصرفية .جميــع منتجاتنــا وخدماتنا
متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ومعتمــدة مــن لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة .للحصــول علــى تفاصيل عــن الموافقة ،يرجــى زيــارة الموقــع .www.ajmanbank.ae

