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 (KFS) بيان الحقائق الرئيسية

 الودائع ألجل

 

لك عوائد على  توفير ويوفرهذا المنتج عبارة عن حساب وديعة ألجل وهو مرتبط بحساب جاري أو حساب 

الرئيسية للمنتج  الميزات (KFS) األموال المودعة لدينا لفترة محددة. يوفر لك بيان المعلومات الرئيسية

 .والرسوم واألجور الخاصة بهذا المنتج ومعلومات إرشادية عن الفائدة

 

 :معلومات عن المنتج

 تفاصيل المنتج

، هي أداة استثمار يقدمها البنك  TDالوديعة ألجل، والمعروفة أيًضا باسم

لعمالئه لمساعدتهم في توفير األموال. باستخدام حساب الوديعة ألجل، 

قًا لفترة محددة. يمكنك استثمار مبلغ كبير من المال بسعر فائدة محدد مسب

في نهاية مدة الوديعة، تحصل على المبلغ اإلجمالي مع الفائدة وهي خطة 

 .جيدة لتوفير المال

نقدم معدالت فائدة مختلفة لحساب الوديعة ألجل بناًء على مبلغ الوديعة 

 .ومدتها

 األهلية

  المواطنون اإلماراتيون والمقيمين الذين لديهم حساب جاري أو

 .ى بنك االستثمارحساب توفير لد

  قد يكون األفراد غير المقيمين مؤهلين وفقًا لتقدير البنك وحده. 

 حسابات الكيانات 

 درهم إماراتي، دوالر أمريكي العملة 

الحد األدنى المطلوب لقيمة 

 الوديعة
 درهم أو ما يعادلها من العمالت األخرى 10,000 

 ( شهر1) الحد األدنى المتاح لفترة الوديعة

 .متغير حسب السعر المرجعي وفقًا لمدة الوديعة دل الفائدةمع

 شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو عند االستحقاق فترات استحقاق الفائدة

رسوم السحب الجزئي أو 

 االسترداد المبكر

 ال يوجد سحب جزئي. 

 بدون فائدة على المبلغ المسحوب / المسترد لالسترداد المبكر 

ساب / الوديعة رسوم إغالق الح

 ألجل
  ً  مجانا

 .مالحظة

فييي حاليية تييرمين قيييرس أو أي تسييهيل ائتميياني عخييير مقابييل وديعيية ألجيييل 

)حجيييز عليييى الوديعييية ألجيييل(، لييين تيييتمكن مييين الوصيييول إليييى األميييوال 

المودعيييية لييييدى البنييييك حتييييى تييييتم تسييييوية / إغييييالق تسييييهيالت القييييرس / 

 .االئتمان بالكامل

ث المؤسيييفة التيييي تغيييير فيهيييا رأي العمييييل وقيييرر فيييي حالييية وقيييوع الحيييواد فترة التهدئة
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( أييييام تقويميييية مييين فتحيييه 5إغيييالق هيييذا الحسييياب فيييي غضيييون خمسييية )

للحسييييياب، يسيييييمح البنيييييك بسيييييحب أمواليييييه / أموالهيييييا دون دفيييييع رسيييييوم 

إغيييالق. لسيييوء الحييي ، ال يمكييين دفيييع أي فائيييدة عليييى الحسييياب فيييي مثيييل 

 .هذه الظروف

نيييا بالحفييياظ عليييى عالقييية ييييتم عيييرس افتيييرة التهدئيييةا فيييي إطيييار التزام

 مصرفية عادلة

 التجديد

  ينطبق هذا عندما تكون مدة الوديعة ألجل التي يختارها العميل

 .قابلة للتجديد بعد الفترة المتفق عليها

  / ما لم يقدم العميل إشعاًرا بالسحب أو التغيير في فترة الوديعة و

قاق أو مبلغ الوديعة قبل يومي عمل على األقل من تاريخ استح

الوديعة ألجل، يجرى تجديد الوديعة ألجل عند االستحقاق لنفس 

 .السائدالمدة كما كانت من قبل بسعر الفائدة 
 

 :رسم توضيحي لحساب الفائدة على الوديعة ألجل كما هو مذكور في قسم معلومات المنتج

نعكس فيييي إشيييعار يجيييرى دفيييع الفائيييدة عنيييد االسيييتحقاق وفقًيييا للسيييعر المتفيييق علييييه ميييع العمييييل واليييذي يييي

 .الوديعة المقدم للعميل

 

المبلغ األساسي 

للوديعة )أ( 

 ()درهم إماراتي

مدة الوديعة 

 ()ب

معدل الفائدة 

 (المطبق )ج

إجمالي مبلغ الفائدة المستحقة الدفع 

 100)أ * ب * ج( / 

المبلغ األساسي * المدة * معدل )

 (100الفائدة / 

الفوائد المستحقة 

الدفع عند 

االستحقاق 

 ()درهم إماراتي

 10,000 1/100*1* 1,000,000 %1 سنة 1 1,000,000

 .تحذير: األرقام أعاله مستخدمة على سبيل المثال فقط

 

 معلومات إضافية

 يجب قراءة هذه الوثيقة بالتزامن مع الشروط واألحكام القياسية وجدول الرسوم. • 

ات الجاريييية أو حسيييابات التيييوفير لصييياحب يجيييرى توجييييه معيييامالت الودائيييع الثابتييية مييين خيييالل الحسييياب• 

الحسييياب. عليييى هيييذا النحيييو، يتعيييين عليييى صييياحب الحسييياب تزوييييد البنيييك بوثيييائق تعرييييف محدثييية ل فيييراد 

والشيييركات اوثيييائق الهويييية: جيييواب سيييفر سييياري وبطاقييية هويييية إماراتيييية وتفاصييييل الترشييييرة ورخصييية 

 تجارية سارية وإلخ{

بييييان الحقيييائق الرئيسيييية الخاصييية بيييك، يرجيييى إبيييال  بنيييك فيييي حالييية حيييدوث أي تغييييير فيييي تفاصييييل •  
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 االستثمار لضمان عدم انقطاع الخدمات.

يحيييتف  البنيييك وفقًيييا لتقيييديره وحيييده بيييالحق فيييي تعيييديل الشيييروط واألحكيييام الخاصييية بيييه وذليييك بتوجييييه • 

 . يوما من تطبيق التعديل 60ًإشعار مسبق لك بذلك قبل 

ليييديك خييييار إميييا تجدييييد الوديعييية تلقائييييا أو أن ييييتم إييييداع  فيييي وقيييت حجيييز الوديعييية ذات أجيييل، سييييكون• 

المبليييغ فيييي وقيييت االسيييتحقاق فيييي الحسييياب المصيييرفي الميييرتبط بالوديعييية. فيييي حيييال تجدييييد الوديعييية، فييييتم 

 .تطبيق سعر الفائدة المطبق على المدة كما في تاريخ االستحقاق

ل تفاصيييييل الحسيييياب والمبلييييغ يقييييدم البنييييك إشييييعار إيييييداع يوضييييح جميييييع تفاصيييييل الوديعيييية ألجييييل مثيييي• 

 األساسي وسعر الفائدة.

يجيييوب ليييك التحقيييق مييين عيييروس البنيييك لمقارنييية معيييدالت الفائيييدة والرسيييوم والمييييزات. يمكنيييك مقارنييية • 

 بيان الحقائق الرئيسية للبنك اآلخر عند اتخاذ قرار بشرن أفضل الخيارات التي تناسب احتياجاتك.

يمكنيييك الوصيييول إليييى خيييدمات العميييالء عبييير مركيييز االتصيييال  ة،أسييي لإذا كيييان ليييديك أي استفسيييارات أو • 

 .wecare@investbank.aeأو عبر البريد اإللكتروني على  600544404الخاص بنا على 

لالطيييالع عليييى الشيييروط واألحكيييام  www.investbank.aeيرجيييى بييييارة الموقيييع اإللكترونيييي للبنيييك • 

 وجدول الرسوم.

كنييييت تريييييد اإلبييييال  عيييين عملييييية احتيييييال أو شييييكوى أو نييييزاع، إذا كنييييت غييييير راسا عيييين خييييدماتنا أو • 

أو إرسيييييال برييييييد إلكترونيييييي إليييييى  600544044فيرجيييييى االتصيييييال بمركيييييز االتصيييييال ليييييدينا عليييييى 

wecare@investbank.ae. 

 

 التحذيرات

 

سيييتؤدي عمليييية السيييحب الجزئيييي أو االسيييترداد المبكييير للوديعييية ألجيييل إليييى انخفييياس قيمييية الفائيييدة أو إليييى • 

 .فع فائدة لك على المبلغ المسحوبعدم د

فليييين تييييتمكن ميييين  الثابتيييية،فييييي حاليييية الحصييييول علييييى قييييرس أو منييييتج ائتميييياني عخيييير بضييييمان الوديعيييية • 

 .االستفادة من أموال الوديعة حتى / سداد يتم إغالق منتج القرس / االئتمان

أثنييياء عالقتيييك فيييي حالييية إخفاقيييك فيييي تلبيييية الشيييروط واألحكيييام الخاصييية بنيييا، سيييواء كيييان ذليييك قبيييل و• 

المصيييرفية معنيييا، فسيييتكون هنييياذ عواقيييب عليييى ذليييك قيييد تشيييمل، عليييى سيييبيل اليييذكر ال الحصييير، تطبييييق 

 القيود أو تجميد حسابك )حساباتك( أو حتى القيام بإغالق حسابك المرتبط )حساباتك المرتبطة(. 

/ أو فيييي أي  يجيييوب للبنيييك اسيييتخدام أي رصييييد دائييين ييييتم االحتفييياظ بيييه باسيييم العمييييل فيييي أي حسييياب و• 

 .فرع من فروع البنك من أجل تسديد أي مديونية أو مبالغ مستحقة

 

يجوب لبنك االستثمار وفقًا لتقديره وحده رفض تنفيذ أي طلبات أو تعليمات أو خدمات تطلبها في حال إخفاقك 

وفقًا للقوانين إذا كانت المعلومات أو البيانات غير صحيحة أو مخالفة  الالبمة أوفي االمتثال لإلجراءات 

  .واللوائح المعمول بها في مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
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 إقرار
  .الماثل أقر باستالم وفهم المعلومات المذكورة في بيان الحقائق الرئيسية

أقر برن لدي فهًما للميزات والتسعيرات والفوائد والمخاطر المتعلقة بالمنتج / الخدمة وحقوقي والتزاماتي 

  .صفتي مستهلًكا على النحو المفصل في بيان الحقائق الرئيسيةب

 

أقر وأوافق بموجبه على أن تقديم أي خدمات مصرفية يخضع لتقدير بنك اإلستثمار ويخضع لجميع الشروط 

 .واألحكام المعمول بها للخدمات المصرفية وشروط وأحكام البنك والتي يجوب تعديلها من وقت آلخر

 

 :بتوقيع مقدم الطل

 

 

 

 ممثل بنك االستثمار

 التوقيع والتاريخ

 

 

  :االسم  :االسم

  :المسمى الوظيفي  :تاريخ التوقيع

 


