
 :بالودائع الخاصة واألحكام الشروط

 : ثابت ألجل الوديعةأ( (

 .البنك لدى المطبقة للنظم ووفقا   اإليصال، هذا في المبين االستحقاق تاريخ في فقط عليها المحتسبة الفوائد مع الوديعة تستحق .1

 العميل من البنك يتسلم لم ما وذلك تنبيه، أو إخطار إلى حاجة دون مماثلة أخرى لمدد أو لمدة - تلقائيا   - الوديعة أجل تمديد يتم .2

 .ذلك بغير كتابية تعليمات األقل على عمل بيومي االستحقاق تاريخ قبل

 حال وفيالبنك,  تقدير لمطلق يخضع الطلب هذا فإن استحقاقها، تاريخ حلول قبل منها جزء أو الوديعة استرداد العميل طلب إذا .3

 .الوديعة مدة كامل عن فائدة تستحق ال قبوله

 :المرنة الوديعة( ب)

 في رغبته بعدم البنك كتابة العميل يخطر حتى مماثلة لمدد أو لمدة تلقائيا   تمديدها ويتم أشهر، ستة هي المرنة للوديعة مدة أقل .1

 .األقل على عمل أيام بثالثة االستحقاق تاريخ قبل التمديد

 .العميل يحدده الذي الحساب في وتقيد عليه، يتفق حسبما استحقاقها موعد في الفائدة تدفع .2

 تقدير 3 لمطلق يخضع الطلب هذا فإن استحقاقها، تاريخ حلول قبل منها جزء أو الوديعة استرداد العميل طلب إذا ما حالة في .3

 أخرى مدد وأية)) الوديعة مدة طوال للعميل دفعها أن سبق التي الفائدة مبالغ كل استرداد للبنك يحق قبوله حال ،وفي البنك

 .الفوائد تلك منه مخصوما   الوديعة مبلغ للعميل البنك ويعيد ،(إليها امتدت

 

 :الودائع لكافة مشتركة وأحكام شروط( ج)

 عشر خمسة خالل ذلك بخالف كتابة البنك إخطار يتم لم ما صحيحة اإليصال هذا وجه على المطبوعة الوديعة بيانات تعتبر .1

 .اإليصال ذلك تاريخ من يوما  

 .التالي العمل يوم في لالستحقاق - تلقائيا   - تمديدها يتم رسمية، عطلة يوم الوديعة استحقاق تاريخ صادف إذا .2

 - عندئذ - يعتد   وال العميل، تجاه البنك لذمة مبرئا   االستحقاق تاريخ في العميل لحساب وفوائدها الوديعة قيمة إضافة تعتبر .3

 .بشأنها للعميل إصداره السابق باإليصال

 .للودائع بالنسبة الحساب فتح بطلب الواردة واألحكام الشروط سائر تسري .4

 عليها المعول هي وحدها العربية باللغة نصوصها تكون أن على واإلنجليزية، العربية باللغتين واألحكام الشروط هذه حررت .5

 .وتطبيقها تفسيرها مجال في

 

 

 

 

 

 

 


