
Date

Investment Time Deposit Application Form
نموذج طلب وديعة استثمارية �جل

Note: Please mark [X] where applicable
I/We request you to place on deposit the sum of

CCY  Amount (in figures)

(in words)

as per details below

Investment Time Deposit Application Form

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

رقم الحساب

يرجى تحويل المبلغ عن طريق DD/ML/TT وفق التفاصيل المرفقة:

تفاصيل إضافية لدفعات أخرى (عند ا�ستحقاق)

مالحظة: ضع عالمة [X] في المكان المناسب
أطلب/نطلب منكم أن تضعوا كوديعة مبلغ

العملة    المبلغ (با�رقام)

(بالكلمات)

وفقا للتفاصيل المبينة أدناه

نموذج طلب وديعة استثمارية �جل

Name in full

بيانات عنوان المصرف / الفرع

Account Number رقم الحساب

االسم بالكامل

Type of Deposit نوع الوديعة

Tenor of Deposit

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

مدة الوديعة

Maturity

Time ُالجل

نقد¦

3 Months

Mode of Deposit طريقة االيداع

Company Stamp (For Firm, Partnership, Company or Society) ختم الشركة (للمؤسسات أو شركات التضامن أو الشركات أو الجمعيات)

Signature(s) Verified

Cash

Mode of Delivery of Confirmation طريقة تسليم التأكيد

On Maturity

Please transfer proceed by DD/ML/TT as per details:

Account No.

Bank/Branch Address Details

Other Payment Additional Details (on maturity)

Credit the Proceeds to Account No.

عند االستحقاق يرجى

اضافة الحصيلة الى حساب رقم

Chequeشيك

Mailبالبريد

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

Upon Payment of Profit of Each Quarter
End Please Credit Proceeds to A/C No.

دفع أرباح الربع ا�خير يرجى إضافة المجموع
 إلى حسأب رقم

Debit to Account خصم± من الحساب

Holdيحفظ

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. 

الصرف المبكر للوديعة االستثمارية �جل المفتوحة بأسماء مشتركة - باستثناء الودائع 
االستثمارية �جل المفتوحة والمدارة من قبل ا�وصياء القانونيين أو الطبيعيين - يتطلب 

تفويض ا آتابيا من جميع أصحاب الحساب المشترك المعنيين الذين تم إصدار أو فتح الوديعة 
االستثمارية �جل باسمهم المشتر ك . يمكن تقديم هذه التعليمات الكتابية الموقعة 

تحديدا من قبل جميع أصحاب الوديعة االستثمارية �جل عند فتح تلك الوديعة االستثمارية 
�جل أو عند تقديم الطلب المعين للسداد المبكر للوديعة االستثمارية �جل ذات الصلة

Branch الفرع

Signature التوقيع

Name االسم

Emirates Islamic is a registered brand name of Emirates Islamic Bank PJSC ا½مارات ا½سالمي هو العالمة التجارية المسجلة لمصرف ا½مارات ا½سالمي ش.م.ع.



For Bank Use Only

Term Deal Input Form - Deposits

DSI ‐ Settlement Details

Deal Type

Account No.

Authorised Signature

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

EIB U215 60B SI 06 FRM 0105Emirates Islamic is a registered brand name of Emirates Islamic Bank PJSC ا½مارات ا½سالمي هو العالمة التجارية المسجلة لمصرف ا½مارات ا½سالمي ش.م.ع.


