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 (KFSبيان الحقائق الرئيسية )

 صناديق الودائع اآلمنة

يوفر لك بنك االستثمار خزائن الودائع اآلمنةة ممةا يةوفر مسةامة  منةة ة ةايرق بالثقةة لتمةزين المقتنيةا  الثمينةة 

الماصةةة بةةك  ةالماةةوارا  ةالمسةةتناا  ةاخرةةياع اخخةةري التزيةةزق اديةةكل دمنحةةك صةةناديق الودائةةع اآلمنةةة 

مة البال الكامدة ميث ال دااي لدقدةق بأة ن  س سةأو  ة فقةاان لدمقتنيةا  الثمينةة بسةبر الكةوار  االستمتاع برا

 الأبيتيةل

:متدوما  ان المنتج  

دوفر لك خامة صناديق الودائع اآلمنة التي يقامها بنك االستثمار مكانًا  منًا  دفاصيل المنتج

اع اإلمارا  التربية لتمزين مستناادك الهامة ةاخرياع الثمينة في  ميع  نح

 المتحاق في مواقع مناسبة مما يمنحك رامة البال التامةل

المواطنون اإلماراديون ةالمقيمين الذين لايهم مساب  ارس  ة مساب دوفير •  اخادية

 لاي بنك االستثمارل

 يتم دوفير خامة المزانة لألفراد ةالأركا ل•  

 ن الودائع اآلمنة )"االدفاقية"( موقتة بحضور ممثل البنكل  ادفاقية د  ير خزائ•  المتأدبا  الوثائقية

 التوقيع ادى الأرةط ةاخمكام التامة بحضور ممثل البنكل• 

يار التوقيع ادى استمارق التتديما  الاائمة لتحصيل الرسوم السنوية • 

 بحضور ممثل البنكل

 اوية إمارادية سارية المفتول•  

  واز سفر سارس المفتول• 

ريرق إقامة سارية المفتول في اإلمارا  التربية المتحاق )لدوافاين / د •  

 المقيمين(ل

 

 : ( درام)   نواع صناديق الودائع اآلمنة المتامة لإلياار ةالرسوم ةالفرةع

اإلياار  النوع )صناديق الودائع اآلمنة(

 السنوس

صناةق الودائع قابل 

 * لالسترداد

 الفرةع

دبي، القاسمية   بوظبي، 1,200 400 صغيرق

 )الأارقة(

 بوظبي، دبي، القاسمية  1,200 700 متوسأة

 )الأارقة(

 بوظبي، دبي، القاسمية  1,200 1000 كبيرق

 )الأارقة(

 بوظبي، دبي، القاسمية  1,200 1200 كبير  اًا
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 )الأارقة(

 1,200 رسوم استباال المفتاح المفقود

السترداد( يتم االمتفاظ بها في ةقت استئاار صناديق الودائع * اذه صناديق الودائع لمرق ةاماق )قابدة ل

 اآلمنة ةيتم استرداداا بمارد إغالق الماما ل

يمكن الوصول إلى  ميع المزائن خالل سااا  امل الفرعل ير ى زيارق موقتنا  إمكانية الوصول

 لمترفة  ةقا  التمل لاينال www.investbank.aeاإللكترةني 

 سنة ةاماق ق اإلياارالحا اخدنى لفتر

امدية استباال المفتاح 

 المفقود

 دقايم بالًغا إلى الأرطةل• 

ادصل بفرع بنك االستثمار ميث يتم االمتفاظ بالمزانة ةقام طدبًا الستباال • 

 المفتاح المفقودل

 دقايم بالغ الأرطة إلى مسؤةل الفرعل• 

 دقايم اوية اإلمارا  سارية المفتول ة واز السفر• 

وم البنك بادماذ الترديبا  بأ ن فتح المزانة في ة ود التميل ةالتردير يق• 

 لمامواة  اياق من المفاديحل

 درام إمارادي ان مفتاح االستباالل 1,200يتحمل التميل رسوم قاراا • 

 يتم داايا إياار الصناةق في مال استرداد الرسوم من الحسابل•  داايا د  ير الصناديق 

 ترق سماح مادها  سبوع ةاما لسااد رسوم التااياليسمح البنك بف• 

 يقوم البنك بحظر الوصول إلى الصناةق متى يتم سااد الرسومل• 

 إلغاع االدفاقية الموقتة بحضور ممثل البنك•  إغالق المزائن

 بأاقة اوية إمارادية سارية )لمواطني اإلمارا  ةالمقيمين فيها(ل  • 

  واز سفر سارس المفتول• 

 يرق إقامة سارية )لدوافاين(د ر• 

 د كا من اام ة ود  س التزاما  اديك )رسوم اإلياار  ة  س رسوم  خري(• 

 إزالة محتويا  المزانة• 

 يتم دسديم  ميع مفاديح المزانة لدبنكل• 

في مالة إغالق المزانة خالل فترق اإلياار )سنة ةاماق(، لن يتم استرداد رسوم • 

 اإلياارل

في الحالة المؤسفة التي دغير فيها ر س التميل ةقرر إلغاع طدر فتح صناةق •  فترق المرا تة

 ةدائع  من، يسمح البنك بذلك دةن دفع  س رسومل

يتم دقايم فترق المرا تة اذه في إطار التزامنا بالحفاظ ادى االقة مصرفية • 

 اادلةل
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المزائن غير ُمأالر بها 

 )مسابا  خامدة(

 م دتم المأالبة بها في ماال  اآلدية: دصنف المزائن ادى  نها ل

سنوا  ةلم يتدق البنك  س  3يظل اإلياار ادى المزانة مستحقاً لماق دزيا ان  -1

 رد منكل

 رهر بتا إرسال إخأار إلى التميل،  3في مال اام ددقي  س رد في غضون -2

يتتين ادى البنك  ن يأدر من المحكمة دتيين ممثل لإلرراف ادى فتح المزائن 

ةدقايم دو يها  بأ ن التصرف في  المحتويا  المو ودق في المزانة  ة دتيين 

 مارس قضائيل

سنوا  من داريخ  خر  5لماق  في مال استحقاق المزائن غير مأالر به-3

متامدة ادى مسابك، فيقوم البنك بتحويل المبدغ الصافي )بتا خصم رسوم البنك، 

إن ة ا ( إلى مساب اخرصاق غير المأالر بها التابع لمصرف اإلمارا  

 )مسابا  خامدة(ل –التربية المتحاق المركزس 

 الشروط واألحكام

مدوكة لدبنك ة نت دتتها بالحماية ةاام نسخ ةاإلقرار ةالموافقة ادى  نك دكون مفاديح المزانة الممنومة لك م•

دكون مسؤةالً بأكل رمصي في مالة  س إسةاعق اسةتماام لدمفةاديح ةدتحمةل دكدفةة رةراع مفةاديح  ايةاق إذا لةزم 

 اخمر ة س دكاليف  ة مصاريف  خري إلصالح ةفتح المزانةل

لبنـك انـا انتهاع فتةرق إياةـار الصنةـاةق ة/ ة إنهةـاع ادفاقيةـة اإلياةـارل دتتهـا بإاـادق مفاديـح الصنـاةق إلـى ا•

فـي مالـة اـام إاـادق اـذه المفاديـح  ة فـي مالـة دكبـا البنةـك  س دكاليةـف  ة نفقةـا  دتتدةـق بادفاقيةـة اإلياةـار، 

 حـهلفياـوز لدبنـك ادمـاذ  س إ ـراعا  قانونـية ضـرةرية لدحفـاظ ادـى مقوقـه ةمصال

ياـةةـر اديـةةـك إخأـةةـار البنـةةـك كتابيًةةا ضيـةةـاع  ة سـةةـرقة كةةل مـةةـن مفاديـةةـح الصنـةةـاةق  ة  مااـةةـا، سةةتكون • 

مسؤةاًل اةـن  س خسةـارق  ة ضةـرر نادةـج خةـالل الفتةـرق ةسةـتكون مسةـؤةال مـةـن اـةـذا الحـةـاد  متـةـى يتـةـم 

اديةـك إخأةةـار المؤ ةةـر كتةةابي الفـةةـور فـةةـي مالـةةـة إخأـةـار البنـةةـك ادـةةـى النحـةةـو الموصةةـوف  اةةـالهل ياةةـر 

 التثــور ادــى المفتــاح )المفاديــح( المفقــودقل

يحتفـظ البنـك بالحـق في دغيير ررةط ة مكام ادفاقية د  ير خزائن الودائع اآلمنة في  س ةقت من خالل دقةايم •

 يوًما( لدتميلل 60إخأار كتابي ستين )

 التحذيرا 

لك االمتفاظ في المزانة بة س مةواد قةا دتةرخ المزانةة  ة البنةك خس ممةاطر  ة  س مةواد محظةورق ال ياوز • 

بمو ر القانون  ة الدوائح اخخري التي دفرضها السدأا  المحديةة ةاالدحاديةة ةدكةون مسةؤةالً  مةام البنةك اةن 

  الناداة ان انتهاك  مكام االدفاقيةل ةاخضرار س  ثار مانية ة نائية 

قةةـرر البنةةـك فةةي  س ةقةةت  ن الصنةةـاةق متةةـرخ خيةةـة مماطةةـر  ة يحتةةـوس ادـةةـى  س مـةةـواد خأـةةـرق،  إذا •

فيتتيـةةـن اديـةةـك بنـةةـاع ادةةى طدةةر البنـةةـك دفريةةغ الصةةناةق مـةةـن اـةةـذه المـةةـواد المأـةةـرق ةفـةةـي مالـةةـة اـةةـام 
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ن المحكمـةةـة لفتـةةـح الصنـةةـاةق الحضـةةـور فـةةـي الوقـةةـت المأدـةةـوب، يحةةق لدبنـةةـك الحصـةةـول ادـةةـى إذن مـةةـ

ةدفريغــه مــن مثــل اــذه المــواد المأــرقل ةمع ذلك، إذا افترضنا ة وب إزالة مثل اذه المةواد المأةرق مةن 

 المزانة دةن  س د خير، فيمكن لدانة المكونة من ثالثة موظفين بالبنك بإفراغها ةإاااد دقرير في اذا الصادل

بالاخـول إلـى غرفـة الصناديـق متى يتـم بافـع رسوم اإلياـار )فةـي مالةـة داايةـا اقةـا لـن يتـم السـماح لـك  •

 ة/ ة  س دكاليف  خري ةالمصاريف المتتدقة بالتقال اإلياـار(

 إقرار

  .اذا (KFS)  قر باستالم ةفهم المتدوما  المذكورق في بيان الحقائق الرئيسية

ةالفوائا ةالمماطر المتتدقة بالمنتج / المامة ةمقوقي ةالتزامادي  قر ب ن لاس فهًما لدميزا  ةالتستيرا  

  .بصفتي مستهدًكا ادى النحو المفصل في بيان الحقائق الرئيسية

 قر ة ةافق بمو به ادى  ن دقايم  س خاما  مصرفية يمضع لتقاير بنك االستثمار ةيمضع لاميع الأرةط 

 ة مكام البنك ةالتي ياوز دتايدها من ةقت آلخرل ةاخمكام المتمول بها لدماما  المصرفية ةررةط

 

 ممثل بنك االستثمار  دوقيع مقام الأدر:

 التوقيع ةالتاريخ 

 

 

  االسم:

 

  االسم:

  المسمى الوظيفي:   داريخ التوقيع:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كزسبنك االستثمار شلملعل او بنك مرخص من قبل مصرف اإلمارا  التربية المتحاق المر
 .ايير المصامبةدم دوفير بيان المتدوما  الرئيسية اذه بتو يها  من مصرف اإلمارا  التربية المتحاق المركزس ةذلك بمو ر قوانين مماية المستهدك ةالمت

 .بنك االستثمار شلملعل  ميع الحقوق محفوظة 2022مقوق الأبع ةالنأر@ 


