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 اإلفصاح عن المخاطر

 صناديق الودائع اآلمنة 

 هذا ليس عرًضا لالئتمان أو العقد.

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

 وشروط المنتج. 

وهي ترد الشروط واألحكام في شروط المستهلك وخطاب العرض.  الشروط واألحكام 

إلى قراءتها وفهمها. تكون ملزًما بها بشكل ال رجعة  هامة وتحتاجمسائل 

 في حال قبولها. فيه 

يحتفظ البنك وفقًا لتقديره الخاص بالحق في تعديل وتغيير الشروط  تعديل الشروط واألحكام 

 60الخاصة به من وقت آلخر من خالل تقديم إشعار خطي قبل واألحكام 

يوًما والذي يجب قراءته مجتمعين بالتزامن مع هذا اإلفصاح. هذا يعني 

أنه يتعين عليك النظر فيما إذا كانت التغييرات مقبولة بالنسبة لك وإذا لم 

 تكن كذلك، فتحتاج إلى اتخاذ ترتيبات أخرى.

( أيام عمل بعد توقيع الطلب / خطاب العرض لتغيير 5خمسة )يكون لديك  فترة المراجعة 

المنتج أو إلغائه ولن يتمكن البنك من المتابعة حتى انتهاء هذه الفترة. لن 

 يتم رد بعض الرسوم التي دفعتها.

بالنسبة لهذا المنتج، ال يتم تحصيل أي رسوم مقدًما وفي حال رفض المنتج 

 رداد أي مبالغ.خالل فترة المراجعة، فال يمكن است

في حال تنازل عن الحق في فترة المراجعة، فتكون ملزًما التزاًما نهائيًا 

 بشروط المنتج على الفور.

يجوز الحصول على مشورة من استشاري قبل قبول أي عرض ما إذا 

 كان التنازل عن حقوق مراجعة الحسابات مناسبًا لك.

األموال في حسابك. قد تؤدي مشاركة  يجب أن تفهم أنك مسؤول عن أمن المخاطر )عامة(

أي معلومات مع شخص آخر إلى السماح بالوصول غير المصرح به إلى 

أموالك إلى طرف ثالث إلى فقدان األموال التي قد ال يتم استردادها. يجب 

أن تحافظ على أمان المعلومات المتعلقة بحسابك المصرفي. أنت مسؤول 

 .ين حسابك فيهاعن جميع الخسائر التي لم تقم بتأم

بموجب القانون اإلماراتي، في حال عدم تحديث حسابك بتفاصيل أعرف  مخاطر إغالق الحساب

عميلك عند التجديد. قد يكون الوصول إلى حسابك / صندوقك اآلمن 

محدودًا. قد يتم إغالق الحساب أيًضا في حال تمويله من خالل وسائل 

لهم. في حالة إغالق غير مشروعة أو استخدمه أشخاص غير مصرح 

 الخزانة خالل فترة اإليجار )سنة واحدة(، لن يتم استرداد رسوم اإليجار.

عدم المحافظة على 

 الرصيد

 .يتم تجديد إيجار الصندوق في حال استرداد الرسوم من الحساب 

 .يسمح البنك بفترة سماح مدتها أسبوع واحد لسداد رسوم التجديد 

  الصندوق حتى سداد الرسوم.يقوم البنك بحظر الوصول إلى 
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 التحذيرات

ال يجوز لكك االحتفككاي في الخزانكة بكأي مواد قكد تعرض الخزانكة أو البنككك ألي مخككاطر أو أي مواد • 

محظورة بموجب القانون أو اللوائح األخرى التي تفرضها السلطات المحلية واالتحادية وتكون مسؤوالً 

 األضرار الناتجة عن انتهاك أحكام االتفاقية.أمام البنك عن أي آثار مدنية وجنائية و 

إذا قرر البنك في أي وقت أن الخزانة تحتوي على أي مواد خطرة ، فيجب عليك إفراغ الخزانة فوًرا • 

بناًء على طلب البنك وفــي حالــة عــدم الحضــور فــي الوقــت المطلــوب، يحق للبنــك الحصــول 

ــح الصنــدوق وتفريغــه مــن مثــل هــذه المــواد الخطــرة. ومع ذلك، إذا علــى إذن مــن المحكمــة لفت

افترضككككككنا وجوب إزالة مثل هذه المواد الخطرة من الخزانة دون أي تأخير، فيمكن للجنة المكونة من 

 ثالثة مويفين بالبنك بإفراغها وإعداد تقرير في هذا الصدد.

رفـككة الصناديـككق حتى يتـككم بدفـككع رسوم اإليجـككار )فـككي حالـككة لـككن يتـككم السـككماح لـككك بالدخـككول إلـككى غ• 

 تجديـد عقـد اإليجـار ( و/أو أي تكاليف أخرى والمصاريف المتعلقة بالعقد.

تخضكككككع الشكككككروط واألحكام العامة الواردة في شكككككروط المسكككككتهلك التي تحكم الخدمات المصكككككرفية •  

ية المقدمة من البنك للتغيير من وقت آلخر. نح رص على إبالغ العمالء بأي تغييرات مع الشككككككخصكككككك

اإلشككعار المطلوب ونقوم بنشككر الشككروط واألحكام المنقحة على الموقع اإللكتروني واألنظمة األسككاسككية 

 األخرى للرجوع إليها.

شمل تقييد •  ستيفاء أي شروط وأحكام قبل أو أثناء عالقتك معنا، تكون هناك عواقب قد ت في حالة عدم ا

 حسابك المصرفي. أو حظر أو إغالق

 لن يكون البنك مسؤوالً عن أي التزامات.• 

 

 هل لديك شكوى او استفسار؟

ال تتردد في التواصل مع بنك االستثمار من خالل القنوات التالية. تتم معالجة الشكوى الخاص بك في 

تعذر تلبية غضون يومي عمل من تاريخ استالم الشكوى / االستفسار أو يتم إبالغك وفقًا لذلك في حال 

 ذلك.

 600544404مركز االتصال: 

 0569943777الواتس اب: 

  wecare@investbank.aeالبريد اإللكتروني: 

 

 إقرار

 أقر بموجبه إقراًرا ال رجعة فيه استالم بيان اإلفصاح عن المخاطر هذا.

  توقيع العميل والتاريخ:  اسم العميل:

 

 

 

 
 بنك االستثمار ش.م.ع. هو بنك مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 .ايير المصاحبةتم توفير بيان المعلومات الرئيسية هذه بتوجيهات من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وذلك بموجب قوانين حماية المستهلك والمع
 االستثمار ش.م.ع. جميع الحقوق محفويةبنك  2022حقوق الطبع والنشر@ 
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