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 اإلفصاح عن المخاطر

 الودائع الثابتة

 هذا ليس عرًضا لالئتمان أو العقد.

يتم تضمين ميزات المنتج في بيان الحقائق الرئيسية ويتم تضمين الشروط واألحكام في شروط المستهلك 

 وشروط المنتج. 

ترررا الشررروط واألحكررام فرري شررروط المسررتهلك ووهررا  ال ررر . و رر   الشروط واألحكام 

ررا بهررا بشرركه    مسررائه  امررة  وتحترراق الرر  ورامتهررا وفهمهررا. تكرربن ملزم 

 رج ة فيه في حال وببلها. 

يحررت ا البنررك وفق ررا لتقررديرب القررا  بررالحق فرري ت ررديه وت ييررر الشررروط  ت ديه الشروط واألحكام 

 60القاصة به من ووت آلور من والل تقديم اش ار وهي وبره واألحكام 

ا والذي يجب ورامته مجتم ين بالتزامن مر   رذا اصفحراه.  رذا ي نري  يبم 

أنه يت ين عليك النظر فيما اذا كانت الت ييرات مقببلرة بالنسربة لرك واذا لرم 

 تكن كذلك، فتحتاق ال  اتقاذ ترتيبات أورى.

اسرتمرار اسرتقدامك للمنرتج الريال  علر  مبافقترك اذا كانت مقببلرة، فيكربن 

 الحريحة.

( أيررام عمرره ب ررد تبويرر  الهلررب ر وهررا  ال ررر  5يكرربن لررديك ومسررة   فترة المراج ة 

لت يير المنتج أو ال ائره ولرن يرتمكن البنرك مرن المتاب رة حتر  انتهرام  رذب 

 ال ترة. لن يتم را ب ض الرسبم التي اف تها.

را نهائي را في حال تنازل عن الحق ف ا التزام  ي فترة المراج ة، فتكبن ملزم 

 بشروط المنتج عل  ال بر.

يجبز الححبل عل  مشبرة من استشاري وبره وبربل أي عرر  مرا اذا 

 كان التنازل عن حقبق مراج ة الحسابات مناسب ا لك.

يجررب أن ت هررم أنررك مسررمول عررن أمررن األمرربال فرري حسررابك بمررا فرري ذلررك  المقاطر  عامة(

تررر الشرريكات والبهاوررة بمررا فرري ذلررك روررم الت ريرر  الشقحرري ترريمين اف

وبيانرات ا عتمراا المحررفية األوررى. ورد ترماي مشراركة أي م لبمررات 

م  شقص آور ال  السماه بالبصبل غير المحره به ال  أمبالك الر  

طرف ثالث ال  فقدان األمبال التي ود   يتم استرااا ا. يجب أن تحافا 

مت لقررة بحسررابك المحرررفي. أنررت مسررمول عررن علرر  أمرران الم لبمررات ال

 .جمي  القسائر التي لم تقم بتيمين حسابك فيها

مقررررراطر صررررررف ال مرررررالت 

 األجنبية 

في حال القيام ب تح حسا  ب ملة أوررى بقرالف الردر م اصمراراتي، فقرد 

تباجرره مقرراطر تقلبررات ال ملررة عنررد التحبيرره مررن ر الرر  حسررابك بالرردر م 



 

2 

The Bank of Choice  investbank.ae 

 
 

ا عند تحبيره األمربال ب مرالت أوررى غيرر اصماراتي. وينهبق  ذا أ يض 

 الدر م اصماراتي.

بمبجررب القررانبن اصمرراراتي، فرري حررال عرردم تحررديث حسررابك بت اصرريه  مقاطر اغالق الحسا 

أعرف عميلك عند التجديد. ود يكربن البصربل الر  حسرابك محردوا ا. ورد 

رررا فرري حررال تمبيلرره مرررن وررالل وسررائه غيرررر  يررتم اغررالق الحسررا  أيض 

 أو استقدمه أشقا  غير محره لهم. مشروعة 

 التحذيرات

         فرررري حررررال تقررررديم ت ليمررررات اصيرررردام وررررالل يرررربم عهلررررة أو يرررربم غيررررر محرررررفي فرررري اولررررة

ال مرره التررالي. لررن يررتم افرر  ال ائرردة  اصمررارات ال ربيررة المتحرردة، فيررتم ايرردام الباي ررة فرري يرربم

 حت  تيكيد اصيدام.

          فررري حرررال الححررربل علررر  سرررحب علررر  المكشررربف أو بهاورررة ائتمررران مقابررره اصيررردام، فقرررد

ت قرررد الباي رررة فررري حرررال وررررق متهلبرررات الررردف  القاصرررة بمنتجرررات السرررحب علررر  المكشررربف أو 

بهاوررات ا ئتمرران. فرري حررال عرردم  تحررديث ت اصرريه أعرررف عميلررك القاصررة بررك م نررا، فقررد يررتم 

 يتم تن يذ أي مدفبعات واراةرصاارة. اغالق حسابك. في مثه  ذب الحا ت، لن 

  يجرربز الت رربيض عررن واي تررك الثابتررة مقابرره أي أمرربال ترردين بهررا لنررا فرري حررال مقال ررة شررروط

 الدف  القاصة بهذب التسهيالت ا ئتمانية.

  ا، فستححرررره علرررر  فائرررردة أورررره ر برررردون فائرررردة علرررر  اصيرررردام فرررري حررررال سررررحب الباائرررر  مبكررررر 

 القا  بك.

 ائي للباائ ، فيتم تجديد واي تك تلقائي ا باألس ار السائدة.في حال التجديد التلق 

  فررري حرررال مشررراركة أو فقررردان الت اصررريه الشقحرررية المرتبهرررة بحسرررابك، فقرررد ت رررر  ن سرررك

 لهجبم احتيالي ود يماي ال  فقدان األمبال من ايداعك المرتبط بالحسا .

 تم اغرررالق فررري حرررال عررردم تحرررديث ت اصررريه أعررررف عميلرررك القاصرررة برررك مررر  البنرررك، فقرررد يررر

ايررداعك. فررري مثرره  رررذب الحررا ت، يرررتم ارسررال كمبيرررا ت  تحررت الهلرررب برراألمبال الررر  عنبانرررك 

 المسجه.

  ررررا ب ملررررة أجنبيررررة، فيقضرررر  لتقلبررررات أسرررر ار فرررري حررررال كرررربن اصيرررردام الررررذي تحررررت ا برررره مقبم 

 الحرف.

   فرررري حالررررة نسرررريان كلمررررة المرررررور أو روررررم الت ريرررر  الشقحرررري، يررررتم ت هيرررره البصرررربل الرررر

 حسابك. 

 ضرررر  الشررررروط واألحكررررام ال امررررة الررررباراة فرررري شررررروط المسررررتهلك الترررري تحكررررم القرررردمات تق

المحرررررفية الشقحررررية المقدمررررة مررررن البنررررك للت ييررررر مررررن ووررررت آلوررررر. نحررررر  علرررر  ابررررال  

ال مررالم برريي ت ييرررات مررر  اصشرر ار المهلررب  ونقرربم بنشرررر الشررروط واألحكررام المنقحررة علررر  

 ورى للرجبم اليها. المبو  اصلكتروني واألنظمة األساسية األ
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  يجرررربز للبنررررك اغررررالق الحسررررا  اذا تبررررين أن سررررلب  الحسررررا  غيررررر مررررر   وفررررق  ا لسياسررررة

ا متثرررال القاصرررة بالبنرررك وبمرررا يتماشررر  مررر  لررربائح البنرررك المركرررزي لدولرررة اصمرررارات ال ربيرررة 

 .المتحدة

 ب فرري حالررة عرردم اسررتي ام أي شررروط وأحكررام وبرره أو أثنررام عالوتررك م نررا ، تكرربن  نررا  عباورر

 ود تشمه تقييد أو حظر أو اغالق الباائ  ألجه ورأو الحسا   الحسابات( المرتبط.

  يجررربز للبنرررك اسرررتقدام أي رصررريد ائتمررراني محرررت ا بررره باسرررمك فررري أي حسرررا  و ر أو فررري أي

 فرم من فروم البنك مقابه أي التزامات أو مبالغ مستحقة.

 

  ه لديك شكبى او است سار؟

بنك ا ستثمار من والل القنبات التالية. تتم م الجة الشكبى القا  بك في   تتراا في التباصه م  

غضبن يبمي عمه من تاريخ استالم الشكبى ر ا ست سار أو يتم ابالغك وفق ا لذلك في حال ت ذر تلبية 

 ذلك.

 600544404مركز ا تحال: 

 0569943777الباتس ا : 

  wecare@investbank.aeالبريد اصلكتروني: 

 

 إقرار

ا   رج ة فيه استالم بيان اصفحاه عن المقاطر  ذا.  أور بمبجبه اورار 

  تبوي  ال ميه والتاريخ:  اسم ال ميه:

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بنك ا ستثمار ش.م.م.  ب بنك مروص من وبه محرف اصمارات ال ربية المتحدة المركزي
 .ر المحاحبةتبفير بيان الم لبمات الرئيسية  ذب بتبجيهات من محرف اصمارات ال ربية المتحدة المركزي وذلك بمبجب وبانين حماية المستهلك والم اييتم 

 بنك ا ستثمار ش.م.م. جمي  الحقبق مح بظة 2022حقبق الهب  والنشر@ 
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