نموذج عالقة حساب التوفير العائلي (إرتباط/إلغاء العالقة)
)Family Savings Account Relationship Form (Linking/Delinking
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إلغــاء ارتباط المتعامل الثانوي
De-link Secondary customer

ارتبــاط المتعامل الثانوي
Link Secondary customer

Section 1 - Link/De-link family (secondary) members

القســم  - 1ارتباط/إلغاء ارتباط أفراد العائلة (الثانويين)

اسم المتعامل األساسي
Primary Customer Name
رقم الباقة العائلية
Household Number
توقيــع المتعامل الثانوي
Signature of Secondary Customer

رقم ملف المتعامل
)Customer number (CIF
رقــم ملف المتعامل الثانوي
)Secondary Customer Number (CIF

اســم المتعامل الثانوي
Secondary Customers Name

العالقة مع العضو األساســي
Relationship with Primary Member
ابن
Son

ابنة
Daughter

أخت
Sister

أخ
Brother

شــروط وأحكام حســاب “إماراتي” للتوفير العائلي

أب
Father

أم
Mother

زوجة
Wife

زوج
Husband

Term and condition for Emarati Family Saving Account

-1

“الباقــة العائليــة” هــي قاعــدة بيانــات تثبــت العالقــة العائليــة مــن الدرجــة األولــى بيــن
العضــو األساســي والعضــو الثانــوي ألي مــن الخدمــات المصرفيــة العائليــة لإلماراتييــن
مــع المصــرف.

“Household” is a database evidencing first degree family relationship between
the Primary Member and the Secondary Member for any Emarati Family banking
with the Bank.

1.
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يتــم إنشــاء “الباقــة العائليــة” مــن قبــل أول عضــو تقــدم بطلــب فتــح حســاب
“إماراتــي” للتوفيــر العائلــي.

Household will be created by the 1st member requested for opening Emarati
Family Savings Account.

2.
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العضــو األساســي هــو الشــخص الــذي يقــوم بدعــوة عضــو أســرته مــن الدرجــة األولــى
“العضــو الثانــوي” لالنضمــام إلــى “الباقــة العائليــة”.

Primary Member is the person who will invite his first-degree family member
“Secondary Member” to join the Household.

3.
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يتوجب على العضو األساســي أن يكون إمارتيًا وقد أتم  21ســنة على األقل.

Primary Member must be Emarati and has completed a minimum age of 21 years.

4.
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ســوف يقــوم العضــو األساســي بالتحكــم فــي “الباقــة العائليــة” (االرتبــاط وإلغــاء
االرتبــاط).

Primary Member will control the Household (Linking/Delinking).

5.
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العضــو الثانــوي (األعضــاء الثانويــون) هــم جميــع األعضــاء الالحقــون المنضمــون إلــى
“الباقــة العائليــة”.

Secondary Member(s) are all subsequent members joining the Household .

6.

Secondary Member can be Emarati/Non-Emarati/Minor.

7.

Secondary Member cannot control the Household (Linking/Delinking).

8.
9.
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يمكن للعضو الثانوي أن يكون إماراتيًا/غير إمارتي/قاصرًا.

-8

ال يمكن للعضو الثانوي التحكم بالباقة العائلية (االرتباط/إلغاء االرتباط).
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ســوف يحظــى العضــو األساســي والثانــوي بالخصوصيــة الكاملــة في حســاب “إماراتي”
للتوفيــر العائلــي الفــردي الخــاص بهمــا ولــن تتــم مشــاركة تفاصيــل حســاباتهما مــع
بعضهمــا البعــض مــن قبــل المصــرف.

Primary and Secondary Member will have full privacy on their individual Emarati
Family Saving Account and their respective accounts details will not be shared to
each other by the Bank.

-10

يجــب أن تتــم المصادقــة علــى أي إضافــة لعضــو ثانــوي مــن خــال خالصــة القيد/جــواز
الســفر/الهوية اإلماراتية/عقــد الــزواج التــي تحــدد العالقــة بيــن اإلماراتييــن.

10. Any addition of a Secondary Member needs to be ratified by the Khulasat-alqaid/Passport/Emirates ID/Marriage certificate which specifies the relationship
between the relevant UAE Nationals.

-11

يسمح بإضافة عشرة أعضاء ثانويين كحد أقصى في الباقة العائلية الواحدة.

11. A maximum of ten Secondary Members are permitted to be added to one
Household.

 -12ســوف يــؤدي إغــاق حســاب العضــو األساســي المرتبــط بالباقــة العائلية/حــذف الباقــة
العائليــة الي ســبب مــن األســباب إلــى إزالــة جميــع األعضــاء الثانوييــن مــن الباقــة وإلغــاء
ارتبــاط جميــع الحســابات.

12. Closure of Primary Member Account which is linked to a Household/Deletion
of the Household for any other reason, will lead to removal of all the Secondary
Members from the Household and delink all the accounts.

 -13ســتتم إضافــة األربــاح فــي كل حســاب مــن حســابات “إماراتــي” للتوفيــر العائلــي حســب
معــدل األرصــدة المحتفــظ بهــا فــي حســاباتهم.

13. The profit will be credited to each Emarati Family Saving Account based on the
average balances maintained in their respective accounts.

 -14تعتبــر هــذه الشــروط واألحــكام مكملــة لشــروط وأحــكام المصــرف العامــة لخدمــات
الحســابات وال تعــدل أو تحــل محــل أو تبــدل أي بنــد مــن بنودهــا .وســتتم قــراءة
هــذه الشــروط واألحــكام بالتزامــن مــع شــروط وأحــكام المصــرف العامــة لخدمــات
الحســابات.

14. These terms and conditions are supplemental to and do not amend, replace
or supersede any term of the Bank’s General Terms & Conditions for Account
Services. These terms and conditions will be read in conjunction with the Bank’s
General Terms & Conditions for Account Services.

 -15يحتفــظ المصــرف وفــق تقديــره المطلــق بحقــه فــي تعديــل أو إنهــاء هــذه الخدمــة وأي
مــن الشــروط واألحــكام المطبقــة فــي أي وقــت مــن خــال تقديــم اإلشــعار المناســب.

15. The Bank in its sole discretion reserves the right to amend or terminate this
service as well as any of the terms and conditions applicable at any time by
providing the adequate notice.

 -16يجــب إخطــار المصــرف خطيــا حســب األصــول بــأي تغييــر يطــرأ فــي العالقــة بيــن
العضــو األساســي والعضــو (األعضــاء الثانوييــن) ،وال يتحمــل المصــرف أدنــى مســؤولية
بنــاء علــى أي تعليمــات مــا لــم يتــم إبالغــه خطيــا حســب األصــول.
عــن التصــرف
ً

16. Any change in the relationship between the Primary Member and the Secondary
Member(s) has to be duly informed to the Bank in writing and the Bank shall not
be liable for acting on any instruction unless duly informed in writing.

 -17تخضــع هــذه الشــروط واألحــكام وتفســر وفقــا لقوانيــن دبــي (وإلــى الحــد المطبــق
فــي دبــي ،القوانيــن االتحاديــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة) .يكــون لمحاكــم
دبــي الســلطة القضائيــة الحصريــة لتســوية أي نــزاع ينشــأ عــن أو يتعلــق بهــذه الشــروط
واألحــكام.

17. These Terms and Conditions are governed by and shall be construed in
accordance with the laws Dubai (and to the extent applicable in Dubai, the
Federal laws of the United Arab Emirates). The Dubai courts shall have exclusive
jurisdiction to settle any dispute arising out of or in connection with these Terms
and Conditions.

 -18بموجــب توقيعــي المعتمــد ،أقــر وأؤكــد بأننــي قــرأت وفهمــت الشــروط واألحــكام
أعــاه.

18. By my countersignature, I acknowledge and confirm that I have read and
understood the above terms and conditions.

توقيع المتعامل األساســي
Primary Customer Signature
اإلمارات اإلسالمي هو العالمة التجارية المسجلة لمصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع.
ّ
مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
مصرف اإلمارات اإلسالمي (ش.م.ع ).هو مصرف
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