
Date

مالحظة: ضع عالمة [�] في المكان المناسب
أطلب/نطلب منكم أن تضعوا كوديعة مبلغ
Note: Please mark [X] where applicable
I/We request you to place on deposit the sum of

نموذج طلب وديعة استثمارية �جل
Investment Time Deposit Application Form

االسم بالكامل
Name in full

يستحق المصرف بصفته مضار  % من ا�رباح الصافية المحققة من وعاء المضارية المشترك.

نوع الوديعة
Type of Deposit

مدة الوديعة
Tenor of Deposit

The Bank as Mudarib is entitled to  % of the realised net profits of the Joint Mudarba Pool.

ُالجل
Time

بالدرهم
AED

بالدوالر
USD

طريقة االيداع
Mode of Deposit

عند االستحقاق يرجى
On Maturity

يرجى تحويل المبلغ عن طريق ��/��/�� وفق التفاصيل المرفقة:
Please transfer proceed by DD/ML/TT as per details:

بيانات عنوان المصرف/الفرع
Bank/Branch Address Details

تفاصيل إضافية لدفعات أخرى (عند ا�ستحقاق)
Other Payment Additional Details (on maturity)

اضافة الحصيلة الى حساب رقم
Credit the Proceeds to Account No.

تجديد المبلغ االصلي لفترة مماثلة
Please Renew Principal Amount for Similar Period

دفع أرباح الربع ا�خير يرجى إضافة المجموع إلى حسأب رقم
Upon Payment of Profit of Each Quarter End Please Credit Proceeds to A/C No.

طريقة تسليم التأكيد
Mode of Delivery of Confirmation

بالبريد
Mail

نقد©
Cash

شيك
Cheque

خصم¬ من الحساب
Debit to Account

يحفظ
Hold

Maturity3 Months 6 Months 9 Months 12 Months 2 Years9 Months Flexi

I/We agree that the deposit will be governed by the Bank's Standard 
Terms & Conditions.

Premature encashment of an ITD opened in joint names, with the exception of ITDs 
opened and operated by legal or natural guardians, shall require the written 
authorisation of all respective tenants in whose joint names the ITD is 
issued/established. These written instructions specifically signed by all respective 
ITD holders can be provided either at the time when the said ITD is opened, or upon 
making the specific request for premature encashment of the relative ITD.

أوافق/نوافق على أن الوديعة سوف تخضع لشروط وأحكام المصرف القياسية. 

الصــرف المبكــر للوديعــة االســتثمارية �جــل المفتوحــة بأســماء مشــتركة - باســتثناء الودائــع 
االســتثمارية �جــل المفتوحــة والمــدارة مــن قبــل ا�وصيــاء القانونييــن أو الطبيعييــن - يتطلــب 
ــح  ــدار أو فت ــم إص ــن ت ــن الذي ــترك المعنيي ــاب المش ــاب الحس ــع أصح ــن جمي ــا م ــض ا آتابي تفوي
ــة  ــات الكتابي ــذه التعليم ــم ه ــن تقدي ــتر ك . يمك ــمهم المش ــل باس ــتثمارية �ج ــة االس الوديع
الموقعــة تحديــدا مــن قبــل جميــع أصحــاب الوديعــة االســتثمارية �جــل عنــد فتــح تلــك 
للوديعــة  المبكــر  للســداد  المعيــن  الطلــب  تقديــم  عنــد  أو  �جــل  االســتثمارية  الوديعــة 

االستثمارية �جل ذات الصلة.

I acknowledge receiving the KFS, and have also read and understood the KFS 
at the time of signing the application/offer document.

I/we hereby give our consent to waive of the cooling-off period of 5 business 
days and  understand that the Bank's Terms & Condition are applicable from 
the date of signing this application by me. 

بيــان  وفهمــت  قــرأت  بأننــي  وأقــر  الرئيســية،  المعلومــات  لبيــان  باســتالمي  أقــر 
المعلومات الرئيسية عند توقيع الطلب/مستندات عرض التسهيالت.  

أقر/نقــر بموجبــه علــى التنــازل عــن فتــرة اÀلغــاء المحــددة والبالغــة 5 أيــام عمــل وأدرك 
أن شروط وأحكام المصرف سارية من تاريخ توقيعي على هذا الطلب.   

التوقيع
Signature

االسم
Name 

Emirates Islamic is a registered brand name of Emirates Islamic Bank PJSC.
Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) is licensed by the Central Bank of the UAE.

اÀمارات اÀسالمي هو العالمة التجارية المسجلة لمصرف اÀمارات اÀسالمي ش.م.ع.
مصرف اÀمارات اÀسالمي (ش.م.ع.) هو مصرف مرّخص من قبل مصرف اÀمارات العربية المتحدة المركزي.

Investment Time Deposit Application Form
نموذج طلب وديعة استثمارية �جل
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الفرع
Branch

وفقا للتفاصيل المبينة أدناه
as per details below

العملة
CCY

المبلغ (با�رقام)
Amount (in figures)

(بالكلمات)
(in words)

رقم الحساب
Account Number

رقم الحساب
Account Number

Please scan the QR code to view the Key Fact Statement “KFS” 
and other relevant details

 ”KFS“ ضوئيا لعرض بيان المعلومات الرئيسية QR يرجى مسح رمز
والتفاصيل األخرى المتعلقة.
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ختم الشركة (للمؤسسات أو شركات التضامن أو الشركات أو الجمعيات)
Company Stamp (For Firm, Partnership, Company or Society)

إعتماده
Signature(s) Verified

For Bank Use Only

Term Deal Input Form - Deposits

DSI ‐ Settlement Details

Deal Type

Account No.

Authorised Signature

Sourcing officer name*

* Bank staff who is sourcing the deal. 

Sourcing code NT IT 

Account Name

Transfer Method

Details

Message Code

Account No.

Account Name

Transfer Method

Details

Message Code

Receive Details Pay Details

AMS ‐ Add MM Deal With Settlement Details

Deal Reference Currency

Start Date

Funding (Debit) Maturity (Credit)

Maturity Date

Renewal Reminders Y/N Renewal Reminders Y/N

Period Code

MMM ‐ Maintain Money Market Deal CMM ‐ Cancel Money Market Deal

المخول بالتوقيع
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I certify that I have briefed the customer on the Bank’s features and all 
respective Terms & Conditions and shared the KFS. I have checked all 
information and documents supplied by the applicant/ co-applicant and have 
found them in complete order and in compliance with the Emirates Islamic 
requirement.

أقــر بأننــي قمــت بــإطالع المتعامــل علــى مزايــا المصــرف وجميــع الشــروط وا�حــكام 
المتعلقــة وقدمــت لــه بيــان الحقائــق الرئيســية. كمــا قمــت بالتحقــق مــن جميــع 
المعلومــات والوثائــق المقدمــة مــن قبــل مقــدم الطلــب/ المشــارك فــي تقديــم 

الطلب ووجدت أنها مطابقة ومتوافقة مع متطلبات اÀمارات اÀسالمي.

Emirates Islamic is a registered brand name of Emirates Islamic Bank PJSC.
Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) is licensed by the Central Bank of the UAE.

اÀمارات اÀسالمي هو العالمة التجارية المسجلة لمصرف اÀمارات اÀسالمي ش.م.ع.
مصرف اÀمارات اÀسالمي (ش.م.ع.) هو مصرف مرّخص من قبل مصرف اÀمارات العربية المتحدة المركزي.
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