Terms & Conditions

الشروط و االحكام

The product is based on customer’s opening to a
Deposit (MaxPlus) to be as a collateral against
granted credit facilities by the way of Murabaha,
depositing the proceeds of the on-sale of the
Asset purchased by the customer by way of
Murabaha in an Wakala Investment account
opened with the bank to be used as supporting
cover to customer’s current account, hence the
products works as follows:
1. Customer opens the MaxPlus Deposit account
with the bank.
2. Customer requests credit facilities by way of
Murabaha (not exceeding 90% of the Deposit)
by the same Deposit as a collateral to remain
under lien until the Murabaha liability is fully
settled.
3. Customer liquidates the Asset which he
purchased by way of Murabaha and deposits
the sale proceeds in a Wakala Investment
account with the bank.
4. The Wakala Investment Account remain as a
supporting cover to customer’s current
account in case it is overdrawn.
5. Customers, now and then, deposits funds in
the Wakala Investment Account to remain
operative and not to be closed to fulfil its
purpose as supporting cover to the current
account (resembling the covered card)

ينبني هذا المنتج على قيام المتعامل بفتح وديعة استثمارية
) لتكون ضمانا لتلقيه تسهيالت مصرفية عنMaxPlus(
طريق المرابحة ثم إيداع حصيلة بيع األصل الذي اشتراه
المتعامل مرابحة من الصرف في حساب وكالة استثمارية لدى
 عليه تكون آلية،المصرف لتكون غطاء مساندا لحسابه الجاري
:عمل المنتج كما يلي
. لدى المصرفMaxPlus  يفتح المتعامل وديعة.1
 يطلب المتعامل تسهيالت مصرفية عن طريق المرابحة (ال.2
 من قيمة الوديعة) بضمان الوديعة ذاتها%90 تزيد عن
والتي تظل مرهونة إلى أن يتم تسديد مديونية المرابحة
.كاملة
 يقوم المتعامل بتسييل األصل الذي اشتراه مرابحة وإيداع.3
حصيلة البيع في حساب وكالة استثمارية لدى المصرف
 يظل حساب الوكالة االستثمارية مساندا ليغطى الحساب.4
.الجاري تلقائيا كلما أصبح األخير مكشوفا
 يقوم المتعامل بإيداع مبالغ في حساب الوكالة االستثمارية.5
من وقت آلخر لتظل قائمة وال تغلق حتى تحقق غرض
المنتج وهو تغطية استخدام الحساب الجاري (بما يشبه
)البطاقة المغطاة

:تعريفات

Definitions:
 Acceptance”
means
the
Customer’s
acceptance to the Bank’s “Offer to Sell by
Murabaha” sent by the bank to the email
address or any other mean to the Purchaser
or its Agent.
 “Wakala in Murabaha Agreement”, means an
agreement signed between the Customer as a
"the Principal" and "the Agent", if needed.

 قبول المتعامل لـ"إيجاب البيع بالمرابحة" والذي:" القبول
يرسله المصرف إلى عنوان البريد اإللكتروني أو بأي
.وسيلة أخرى للمشتري أو وكيله
 اتفاقية توقع بين المتعامل:" "اتفاقية الوكالة في المرابحة
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. إن لزم األمر،"كـ"موكل" و"الوكيل

 “the Agent”, means any company or person(s)
appointed by the Customer to carry out all or
part of customer’s duties, if needed

 “AED” or “Dirhams”, means the currency of
UAE.
 “Asset”, means any Sharia permissible
Commodity/Commodities purchased by the
Bank to sell to the Customer after being
acquired by the Bank.
 “Bank”, means Sharjah Islamic Bank.
 “Business Day”, means the Bank’s business
day.
 “Cost Price”, means the cost for which the
Bank acquired the Asset.
 “Customer” the applicant who enters with the
bank into a deal under this product.
 “Customer’s Email Address”, means the email
address provided by the Customer to the
Bank.
 “Offer to Sell through Murabaha”, means the
offer sent by the Bank to the Customer’s Email
Address offering to sell the Asset.
 “MaxPlus Deposit”, is a type of a fixed deposit
account offered by the bank which provides
customer an opportunity to save and earn
profit on the deposit amount until the given
maturity date.
 “Profit”, means the expected monthly profit
 Profit Pay-outs on MaxPlus deposit; the profit
will be calculated on monthly basis at the
profit rate expected for the specific month
and payable on deposit maturity.
 “Sale Date”, means the date of Acceptance of
the Customer to the "Offer to Sell by
Murabaha”
 “Sale Price”, means the aggregate of the Cost
Price and the Profit
 “Sale Proceeds”, means the proceeds of
customer’s on-sale to the Asset purchased by
Murabaha.

 أي شركة أو شخص (أشخاص) يعينه المتعامل:" "الوكيل
. إن لزم األمر،لتنفيذ جميع أو جزء من مهام المتعامل
. عملة اإلمارات العربية المتحدة:" "الدرهم
سلع شرعية يشتريها المصرف لبيعها/ اي سلعة:" "األصل
للمتعامل مرابحة بعد شراء المصرف لها وتملكها وقبضها
.القبض الشرعي الناقل للضمان
. مصرف الشارقة اإلسالمي:" "المصرف
. يوم عمل المصرف:" "يوم العمل
. ما قامت به السلعة على المصرف:" "سعر التكلفة
 مقدم الطلب والذى يدخل مع المصرف في:" "المتعامل
.معاملة بموجب هذا المنتج
 عنوان البريد:" "عنوان البريد اإللكتروني للمتعامل
.اإللكتروني الذي يقدمه المتعامل للمصرف
 اإليجاب الذي يرسله المصرف:" "إيجاب البيع بالمرابحة
إلى عنوان البريد اإللكتروني للمتعامل ليعرض بيع
.األصل
 نوع من حسابات الودائع الثابتة:"MaxPlus  "وديعة
يقدمها المصرف وتتيح للمتعامل فرصة االدخار وتحقيق
عائد تصاعدي على مبلغ الوديعة حتى تاريخ االستحقاق
.المحدد
. الربح الشهري المتوقع:" "الربح
:"MaxPlus  "دفعات األرباح الشهرية على الوديعة
يُحسب الربح على أساس شهري وفقًا للسعر المتوقع لذلك
.الشهر فقط ويُسدد في تاريخ استحقاق الوديعة
 تاريخ قبول المتعامل "إليجاب البيع:" "تاريخ البيع
."بالمرابحة
. إجمالي سعر التكلفة والربح:" "سعر البيع
 إجمالي حصيلة بيع المتعامل لألصل الذي:" "حصيلة البيع
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.اشتراه مرابحة

 “Seller”, means the Bank who sells the Asset
to the Customer by executing the “Offer to
sell by Murabaha” and “Acceptance”.
 “Sharia Committee”, means the “Internal
Sharia Supervisory Committee - ISSC” of
Sharjah Islamic Bank
 “Tax”, means any direct or indirect tax, fee,
charge, etc. imposed by the local authorities
including, but not limited to, Value Added Tax
(VAT), stamps, etc.
 “Investment Wakala Account”, means the
account opened for the Customer in the Bank
where the Sale Proceeds will be deposited in
accordance with the Rules and Principles
related to the Investment Wakala
 “Murabaha
Installment”,
means
the
payments required to be made by the
Customer which is not less than the monthly
profit amount calculated as per the profit rate
agreed upon.
 “Payment Due Date”, the date specified by
the Bank for the Customer to make the
Payment due, the date may change by the
Bank from time to time after notifying the
Customer
MaxPlus Deposit Request and Provisions:
I request bank’s approval to open a “MaxPlus
Deposit” as per the details provided in Appendix
1, upon my paying the deposit amount (in
cash/by cheque)/by debiting my account no
……………. With the Bank, that is pursuant to the
following:
1. The deposit shall be marked under lien as a
collateral against the credit facility approved
to the customer by way of Murabaha.
2. Deposit return shall be calculated at the
expected MaxPlus rate as per the table
attached/announced now and then.
3. Within a period of ……….. days prior to Deposit
expiry date, the bank may advise the
customer with the new MaxPlus Profit Rate
table amended on market circumstances

 المصرف الذي يبيع األصل للمتعامل بناء على:" "البائع
."تبادل "إيجاب البيع بالمرابحة" و"القبول
 لجنة الرقابة الشرعية الداخلية:" "اللجنة الشرعية
.بمصرف الشارقة اإلسالمي
 أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة أو رسوم:" "الضريبة
 بما في ذلك، تفرضها السلطات المحلية،أو أجرة أو غيرها
على سبيل المثال ال الحصر ضريبة القيمة المضافة
.والطوابع وما إلى ذلك
 الحساب المفتوح للمتعامل:" "حساب الوكالة االستثمارية
 وفقًا،في المصرف إليداع واستثمار حصيلة البيع فيه
.للقواعد والمبادئ المتصلة بالوكالة االستثمارية
 الدفعات التي يجب على المتعامل سدادها:" "قسط المرابحة
والتي ال تقل عن مبلغ الربح الشهري وفق نسبة الربح
.المتفق عليها
 التاريخ الذي يحدده المصرف:" "تاريخ استحقاق السداد
 ويجوز للمصرف تغيير.للمتعامل لتسديد الدفعة المستحقة
.هذا التاريخ من وقت آلخر بعد إخطار المتعامل بذلك
: وأحكامهاMaxPlus طلب فتح وديعة
MaxPlus يرجى موافقة المصرف على فتح حساب وديعة
) وذلك بعد قيامي1( (وفق البيانات الواردة في الملحق رقم
 بخصم مبلغ الوديعة من/)بموجب شيك/بدفع مبلغ الوديعة (نقدا
. لدى المصرف......................  رقم......... حسابي
 يتم وضع الوديعة ضمانا للتمويل الممنوح للمتعامل بصيغة-1
.المرابحة
 يحتسب عائد الوديعة وفقا لنسبة الربح التصاعدي المتوقع-2
.المعلن عنه من وقت آلخر/المبين في الجدول المرفق
 يوما قبل انتهاء مدة الوديعة يحق............  في خالل مدة-3
للمصرف إشعار المتعامل بتغيير جدول الربح المتوقع وفقا
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basis, and the new amended table shall apply
for the renewed Deposit if such renewal
agreed by both party.
4. The MaxPlus Deposit is valid for ……..
Months/years and shall not be renewable
automatically.
5. Deposit profit on its due date shall be credited
to the account no ………….. with the bank.
Request and Promise to purchase an Asset by
way of Murabaha:
I request to be granted credit facility to purchase
an Asset for AED ………….. by way of Murabaha as
per the following details:
- Asset Description: ……………………
- Cost Price: AED ……………………….. (as agreed by
the bank and stated for in the “Offer to sell by
Murabaha”)
- Murabaha Profit Rate: ……….% per month.
- Murabaha Sale Price: ……………… (Cost price +
Profit)
- Murabaha Tenor: ………. Months/years

 ويطبق الجدول المعدل على الوديعة،لظروف السوق
.المجددة إذا اتفق الطرفان على التجديد
. وال تجدد تلقائيا..........  تسري هذه الوديعة لمدة-4
 يتم إيداع أرباح الوديعة عند استحقاقها في الحساب رقم-5
 لدى المصرف.........
طلب ووعد بشراء أصل عن طريق المرابحة
يرجى التكرم بالموافقة على منحي تسهيالت مصرفية لشراء
 بصيغة المرابحة وفق البيانات....................... أصل بقيمة
:التالية
___________ : وصف األصل ( حسب ما يعتمده المصرف، ___ درهم إماراتي: التكلفة.) "ويُذكر في "إيجاب البيع بالمرابحة
. في الشهر%......... : نسبة الربح.) الربح+  (سعر التكلفة............. :  ثمن بيع المرابحة.)سنة (سنوات/) شهر (أشهرXX : مدة المرابحة:وفي سبيل ذلك

For the sake of obtaining that:
I promise to purchase, by way of Murabaha, the
Asset details of which are given hereinabove,
after bank’s acquisition to the same for a price
equivalent to the “Cost Price” of AED …………. in
addition to the agreed upon profit of …………./ a
profit calculated on the cost price at rate of ……%
and any other charges or fees, or any expenses
incurred by the bank or paid by it to a third party.

أعد بشراء السلع المبينة مواصفاتها أعاله بصيغة المرابحة
بعد شراء المصرف لها وقبضها القبض الشرعي الناقل
للضمان وذلك مقابل ثمن بيع يساوي ما قامت به السلعة على
درهما( مضافا إلىه الربح
 باإلضافة إلى أية مصروفات%

المصرف )وقدره
المتفق عليه ونسبته

.أخري يتكبدها المصرف أو دفعها لطرف ثالث
:عليه

Hence:
 I hereby declare that by submitting this
Promise to Purchase, I undertake to accept
the statement of the bank for the cost price
and consequently the Murabaha Selling Price
calculated as stated for in my request and
Promise to Purchase above, and will be

نقر أنه بتقديمي لهذا الوعد بالشراء فإنني أتعهد بقبول/أقر
بيان التكلفة التي قامت بها السلعة على المصرف ومن ثم
سعر بيع المرابحة الذي يحسب وفقا لما ورد في طلبي
أعاله وفي هذا الوعد والذي يرد في مستندي اإليجاب
.والقبول اللذين يوقعان من الطرفين إبراما لبيع المرابحة
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accordingly in the Offer to Sell by Murabaha”
and “Acceptance” document which will be
executed by both parties in conclusion to
Murabaha Sale.
 I also declare and undertake to:
1. To pay the Sale Price in ……. installments.
2. In case of my failure to fulfill my promise
after the bank purchase the Asset subject
of this promise, I shall bear all the cost
incurred by the bank in addition to any
other expenses borne by the bank, and
hereby authorize the bank to debit my
account with bank and recourse to me for
any other loss incurred.
3. In case of my our refusal to sign the
Murabaha Sale contract, the bank has the
right to sell the Asset and deduct the cost
from the sale proceeds and debit my
account for any loss incurred by the bank.
I agree that the bank may claim
compensation for the actual damage
suffered by the bank as a result of my
breach and take all legal measures to
towards that.
4. If I concluded the deal Murabaha Sale
with the bank and refused to receive the
Asset, I authorize the bank to sell the same
on my behalf to cover its cost price and
claim the difference in cash or by debiting
my account with the bank and to return
the surplus (if any)
Murabaha Process:
1. Based on customer request and Promise to
Purchase an Asset by way of Murabaha, the
bank acquires the subject Asset.
2. The Bank offers to sell the Asset to customer
under the “Offer to sell by Murabaha”
3. Customer or its Agent accepts bank’s “Offer to
sell by Murabaha”
4. Customer or it Agent receives the subject
Asset, physically or constructively, as the case
may be, and the arrangement between both
parties.

:كما أقر وألتزم بما يلي
ً  قسطا......... أن أسدد باقي ثمن البيع على عدد

.1

في حالة عدم الوفاء بهذا الوعد بعد قيام المصرف

.2



 فإنني أتحمل، بشراء األصل محل هذا الوعد وحيازتها
،كافة الخسائر التي تكبدها المصرف وأية رسوم أخرى
وأفوض المصرف بخصمها من حسابي لديه ومطالبتى
.بأية خسارة يتكبدها المصرف
 يحق،في حالة رفضي التوقيع على عقد بيع المرابحة

.3

للمصرف بيع األصل واستيفاء تكلفة شرائه من الثمن
 كما،وخصم أية خسارة "إن وجدت" من حسابى لديه
يحق للمصرف طلب التعويض عن األضرار الفعلية
التي لحقت به من جراء هذا اإلخالل واتخاذ كافة
.اإلجراءات القانونية الالزمة بهذا الخصوص
إذا وقعت عقد بيع المرابحة ولم أتسلم االصل فإنني

.4

أفوض المصرف في بيعه نيابة عني واستيفاء تكلفة
ًاألصل "التكلفة" من ثمن البيع ومطالبتي بالباقي نقدا
."أو خصمه من حسابي لديه ورد الزائد لي" إن وجد

:آلية عمل المرابحة
بناء على تقديم المتعامل طلب تسهيالت عن طريق
المرابحة ووعده بشراء األصل يقوم المصرف بشراء
األصل وتملكه وقبضه القبض الشرعي الناقل للضمان
يعرض المصرف بيع األصل على المتعامل بموجب
."إيجاب بيع بالمرابحة" بسعر بيع المرابحة المتفق عليه
يقبل المتعامل أو وكيله "إيجاب بيع المرابحة" الذي تقدم
.به المصرف
يقوم المتعامل بقبض األصل موضوع المرابحة قبضا
حقيقيا أو حكميا حسب مقتضى الحال والترتيبات بين
.الطرفين
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.1

.2
.3
.4

5. Customer or its Agent on-sale the subject
Asset.
6. The customer may use the Wakala
Investment Account as a backup and cover to
the current account whenever such current
account is overdrawn or for any other uses
agreed upon by both parties.

 يقوم المتعامل أو وكيله ببيع االصل الذي اشتراه المتعامل.5
.مرابحة
 يجوز للمتعامل السحب من حساب الوكالة االستثمارية.6
لتغطية ومساندة الحساب الجاري متى أصبح مكشوفا أو
.أية استخدامات آخرى يراها مناسبة ويتقق عليها الطرفان

:آلية عمل الوكالة االستثمارية وأحكامها

Process and provisions of Wakala Investment:




Whereas the Bank invests in the field of  بما أن المصرف يستثمر في مجال الصيرفة اإلسالمية
Islamic Banking in accordance with Sharia’a
 وحيث إن المتعامل،وفقًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية
principles. And whereas the Customer is
يرغب في استثمار أمواله في مجال المعامالت واألنشطة
desirous in investing its funds in the field of
Islamic transactions and activities that the
 فقد قام المتعامل،اإلسالمية التي يعمل فيها المصرف
Bank carries out. Therefore, the Customer (as
(الموكل) بتعيين المصرف (الوكيل) فى إيداع حصيلة بيع
a Principal) appoints the Bank (as an Agent)
to invest the Sale Proceeds of the Asset
الصكوك التي اشتراها مرابحة لدى المصرف فى/السلعة
purchased by customer by way of Murabaha
حساب وكالة استثمارية لدى المصرف تستثمر في مجال
in a Wakala Investment Account with the
المعامالت واألنشطة التي يقوم بها المصرف وفقًا لقواعد
bank in the field of transactions and
investment activities that are carried out by
 بموجب هذه،الشريعة اإلسالمية وأعطى للمصرف
the Bank in accordance with rules of Islamic
 كافة الصالحيات التي يقوم بها الوكيل كما لو كان،الوثيقة
Sharia’a, and that the Customer as a Principal
hereby gives the Bank as an Agent all the
.يقوم بها بنفسه
powers of the Customer to carry out as if
 بناء على خبراته السابقة في مجال،عليه فقد أقر المصرف
carried out by the customer itself.
الصيرفة اإلسالمية أن معدل الربح المتوقع سيكون
The Bank, based on its past experience in the
field of Islamic Banking, declares that the
 ما لم تنشأ أي أحداث غير عادية أو، في الشهر%......
expected profit rate will be …..% per month,
غير متوقعة خارجة عن إرادته قد تؤثر على نتائج
unless unusual or unforeseen events beyond
its control arise, that may affect the
 حينها تخضع النسبة لالتفاق المتبادل بناء على،االستثمار
investment results, then the expected rate
.ظروف السوق
will be subject to the mutual agreements of
both parties based on market circumstances.

Hence:
1. The bank to be authorized to open the
Wakala Investment Account with the bank in
customer’s name to invest the Sale proceeds
of the Asset purchased by the customer by
way of Murabaha from the bank.
2. Customer receives a return at expected profit
rate as stated hereinabove, however, the





:عليه
 يفوض المصرف بفتح حساب وكالة استثمارية لديه باسم.1
 تستثمر فيها حصيلة بيع األصل الذي اشتراه،المتعامل
.المتعامل مرابحة من المصرف
 يحصل الموكل على عائد بنسبة ربح متوقع كما ورد.2
 ويقر الموكل أنه إذا تجاوزت األرباح معدل،أعاله
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customer acknowledges that if profits
exceeded the expected profit referred to
herein, the excess will be retained by the
Agent as incentive for good performance.
3. Profit of Wakala Investment Account will be
calculated
on
the
daily
available
balance/daily average balance (as agreed
upon by both party)
4. Validity of this Wakala Investment is one
month and shall be renewable automatically
without the need for a notice from customer,
unless one of the parties advises the other to
terminate it within …. days before maturity
without prejudice to clause 4 in MaxPlus
Deposit Request and Provisions.
5. Both parties agreed that this Wakala will be
without fee.
General:
1. This product in all its stages is governed by .6
Sharia Islamic rules, UAE prevailing Laws and
bank policies applicable in the bank and that
published in the bank official website
www.sib.ae
2. The bank has the right to recover any
installments, expenses or any dues from
customer by debiting any of customer’s
accounts with the bank, irrespective of the
account opening date of such accounts.
3. The bank shall have the right, at any time
and without permission from the customer,
to liquidate any of investment account, time
deposit to recover Murabaha liability, any
installments or any amount due from the
customer, however, the bank shall have the
full recourse right on the customer in case
the liquidated account is not sufficient to
cover the Murabaha liability.
4. The United Arab Emirates’ courts will be the
jurisdiction for any dispute on these terms
5. And generally I undertake and acknowledge:
a. To observe all bank’s policies and
regulations towards all facilities granted to
me.

 فسيحتفظ،األرباح المتوقع المشار إليه في هذه الوثيقة
.الوكيل بالمبلغ الزائد كحافز لحسن أدائه
 يحتسب العائد على هذه الوكالة االستثمارية على أساس.3
متوسط الرصيد اليومي (وفقا لما يتفق/الرصيد القائم يوميا
)عليه الطرفان
 تسري هذه الوكالة االستثمارية لمدة شهر وتجدد تلقائيا.4
 ما لم يقم أحد،دون الحاجة إلى إشعار من طرف الموكل
 يوما من تاريخ...... الطرفين بطلب إنهائها قبل
 الوارد ضمن طلب4  دون التعارض مع البند،استحقاقها
 وأحكامهاMaxPlus فتح وديعة
. اتفق الطرفان بأن هذه الوكالة بدون رسوم.5
:أحكام عامة
 يخضع هذا المنتج في كل مراحل تنفيذه ألحكام الشريعة.1
اإلسالمية والقوانين السائدة في دولة اإلمارات العربية
المتحدة والممارسات والسياسات المصرفية المعمول بها
لدى المصرف والمنشورة على الموقع الرسمي للمصرف
.www.sib.ae
 يحق للمصرف تحصيل أية أقساط أو مصروفات أو أية.2
،مستحقات من أي من حسابات المتعامل لدى المصرف
.بغض النظر عن تاريخ فتح تلك الحسابات
، في أي وقت ودون إذن من المتعامل، يحق للمصرف.3
تسييل أي حساب استثماري أو ديعة ألجل مقابل تسديد
مديونية المرابحة أو أى قسط من أقساطها أو أي مبلغ
 وللمصرف حق الرجوع على المتعامل في حال،مستحق
.عدم السداد الكامل لمديونية المرابحة
 ينعقد االختصاص القضائي لمحاكم اإلمارات العربية.4
.المتحدة للنظر في أي نزاع يتعلق بهذه الشروط
: وبصفة عامة أتعهد وأقر.5
 بااللتزام بكافة سياسات ونظم وتوجيهات المصرف-أ
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.بشأن كافة التسهيالت الممنوحة لي

b. Full abidance by measures, terms and
conditions of execution of this product.
c. To pay all services fees, legal expenses, etc.
determined and claimed by the bank.
d. Bank has the right to obtain all customer’s
credit information from Al Etihad Credit
Bauru (AECB). The information received by
SIB shall be used solely for the purpose for
which it was intended.
e. The Bank is entitled, at its absolute
discretion, to accept or reject this
application.
f. The Customer shall abide by the rules and
procedures of this product and pay the
applicable fee(s), when requested by the
Bank.
g. Open the necessary account(s) with the
Bank
h. That I have read, understood and accepted
the terms and conditions provided for
herein above and all terms and conditions
published in bank’s official website
www.sib.ae.
i. The correctness and accuracy of all details
and information I stated herein.

 بااللتزام التام بآلية تنفيذ هذا المنتج وكافة شروطه-ب
.وأحكامه
 بسداد كافة رسوم الخدمات والمصاريف القانونية-ج
.وغيرها من الرسوم المقررة من قبل المصرف
 يحق لمصرف مصرف الشارقة اإلسالمي الحصول-د
على المعلومات االئتمانية لمقدم الطلب من االتحاد
 وتُستخدم المعلومات التي يتلقاها،للمعلومات االئتمانية
.المصرف للغرض الذي أُعدت من أجله فقط
 قبول هذا الطلب، يحق للمصرف وفقًا لتقديره المطلق-ه
.أو رفضه
 مع تسديد، يلتزم العميل بقواعد هذا المنتج وإجراءاته-و
. عند طلب المصرف،الرسوم المطبقة
 فتح الحساب الالزم (الحسابات الالزمة) لدى-ز
.المصرف
 بأني قد اطلعت على وفهمت وقبلت بكافة الشروط-ح
واألحكام الورادة أعاله وكذلك كافة شروط وأحكام
التسهيالت التي يقدمها المصرف والمنشورة على
.www.sib.ae الموقع الرسمي للمصرف
. بصحة ودقة كل البيانات والمعلومات التي قدمتها-ط
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