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Key Product 
Details 

Current Account Saving Account  حساب التوفير 
 

التفاصيل  الجاريحساب ال
  األساسية 

 للمنتج
Eligibility UAE National, GCC 

National, Expats 
holding valid UAE 
employment/ 
Residence visa. 

UAE National, GCC 
National, Expats 
holding valid UAE 
employment/ 
Residence visa / Non 
Resident / Minors 
(age below 18). 

ارات   ة االم واطني دول م
ة  دة،العربي واطني  المتح م

اون  س التع دول مجل
ي، ذين  الخليج دين الل الواف

ل  يرة عم ون تأش   يحمل
ن  ادرة م ارية ص ة س إقام
ة  ارات العربي ة االم دول

دة  ين  المتح ر مقيم   غي
رين  ارهم (قاص ل أعم تق

 ). عاًما 18عن 

ارات  ة االم واطني دول م
ة  دة،العربي واطني  المتح م

اون  س التع دول مجل
ي، دين ال الخليج ذين واف الل

ل  يرة عم ون تأش   يحمل
ارية ة س ادرة م إقام ن ص

ة  ارات العربي ة االم دول
 . المتحدة

 األهلية

Features  Non-interest 
bearing  

 Interest bearing    فائدةحساب ب   المزايا بدون فائدةحساب 

  Minimum average 
balance of AED 
3,000/-. 

 Minimum average  
balance of AED 
3,000/-. 

   3،000حد أدنى للرصيد 
  .درهم إماراتي

  3،000حد أدنى للرصيد 
  .درهم إماراتي

  

  Cheque book (10 
leaves for new 
Customers free of 
charge and 25  
leaves for existing 
Customers with 
charge) 

 Cheque book 
facility not 
available.  

   تسهيالت دفتر الشيكات غير
  متاح 

  يكات ر ش ة  (دفت ن فئ م

الء  أوراق10 للعم

ا و  دد مجانً ر الج دفت

يكا ة  تش ن فئ  25م
ة  اليين  ورق الء الح للعم

  )مقابل رسوم

  

  Debit Card   Debit Card   بطاقة الخصم   بطاقة الخصم    
  Electronic Banking  Electronic Banking   خدمات مصرفية إلكترونية    إلكترونيةخدمات مصرفية    
  Monthly Statements 

via email  
Monthly Statements 
via email 

   كشف حساب شهري عبر
  اإللكتروني البريد

  كشف حساب شهري عبر
  البريد اإللكتروني

  

Account 
Currency  

AED / USD / GBP / EURO / KWD / CAD and 
other major currencies  

  الدينار الكويتي  اليورو  الدوالر األمريكي  الدرهم االماراتي  
 والعمالت الرئيسية األخرى الدوالر الكندي

عملة 
 الحساب

Fees / 
Charges 

Please refer to the schedule of charges on our 
website www.eahli.com. 

 على موقعنا على اإلنترنتالمتاح إلى جدول الرسوم  الرجوعيرجى  
www.eahli.com. 

  الرسوم 
 األسعار

Please refer to the Account Opening Form, Terms and 
Conditions, Schedule of Fees and Charges related to:   

يرجى الرجوع إلى نموذج فتح الحساب والشروط واألحكام وجدول الرسوم  
  : المتعلقة بما يلي المصاريف و

(a) ATM/Debit Card (b) Cheque Book facility (c) Deposit / 
withdrawals from accounts  (d) Fund Transfer (local / 
international)  (e) Internet / Mobile Banking (f) SMS services 
(g) Statement facility (h) Tele Banking services. 

ي )أ(  راف اآلل ة الص م  بطاق ة الخص ر بطاق هيال)ب(المباش ر  تتس دفت
يكات  داع )ج(الش ابات  اإلي ن الحس حب م وال )د(الس ل األم تحوي

ي ( ي  محل ـ) (دول ت ) ه ر اإلنترن رفية عب دمات المص اتف   الخ اله
ول  يرة )و(المحم ائل القص دمات الرس هيال)ز(خ اب  تتس ف الحس كش

  . الخدمات المصرفية عبر الهاتف) ح(
Account Opening Process  فتح الحساب اجراءات 
You should submit the following forms with accurate details to 
open an account with the Bank: 

دى   اب ل تح حس ة لف يل دقيق ع تفاص ة م اذج التالي ديم النم ك تق ب علي يج
 :البنك

 CIF/ Account Opening Application form   ملف معلومات العميل   نموذج طلب فتح حساب  
 Know Your Customer (KYC) form   نموذج اعرف عميلك  
 Individual tax residency Self Attestation form – Common 

Report Standard. 
   المعايير الموحدة  -نموذج القرار الضريبي الذاتي للموطن الضريبي لألفراد

 لإلبالغ الضريبي
 FACTA KYC.   نموذج االمتثال الضريبي لحساب العمالت األجنبية  اعرف عميلك 

 
 
 
 
Customer Signature : ___________________ 

   
  
  
  

  ___________________: توقيع العميل 
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Signature: You must provide clear signature in the signature 
specimen section as this signature will be used to verify all your 
requests. 

ع  ح : التوقي ع واض ديم توقي ب تق يتم يج ث س ع حي وذج التوقي م نم ي قس ف

 .استخدام هذا التوقيع للتحقق من جميع طلباتك
If you have difficulty in reading, writing or understanding the 
Bank documentation, please note: 

 العلم أنهإذا كنت تواجه صعوبة في قراءة أو كتابة أو فهم وثائق البنك ، يرجى  

 You must notify the Bank before applying for a new 
account. 

  حساب جديد لفتحجب عليك إخطار البنك قبل التقدم ي. 

 Cheques or debit Card will not be issued.    المباشر لن يتم إصدار شيكات أو بطاقة خصم. 
 Withdrawals will only be permitted on your personal 

application and identification at the Bank branch. 
   د ي وتحدي ك الشخص ى طلب اًء عل حب إال بن مح بالس ن يُس ل

 .هويتك في فرع البنك
 All your transactions with the Bank will need to be carried 

out in the presence of at least two Bank officials. 
  و ك بحض ع البن ك م ع معامالت راء جمي ب إج ى يج ين عل ر اثن

 .األقل من مسؤولي البنك
 Withdrawals by third party will be permitted only after 

Bank’s satisfactory acceptance on the power of attorney 
granted to such party.  
 

   ل ن قب حب م ات الس مح بعملي ن يُس ر ل ة  الغي د موافق إال بع
 .الغيرالبنك ا على التوكيل الرسمي الممنوح لهذا 

When your account can be flagged as Inactive   متى يمكن وضع عالمة على حسابك على أنه غير نشط 
 If you have a single or multiple accounts and there are no 

transactions for a period of 12 months in any one of the 
accounts, then that account will be flagged as "Inactive" 

   د ابات وال توج دة حس د أو ع اب واح ديك حس ان ل اي  إذا ك
دة  امالت لم ن  12مع ي أي م هًرا ف ابات،ش ع  الحس يتم وض فس

 "عالمة على هذا الحساب على أنه "غير نشط

 The Bank is not aware of your most up-to-date contact 
details, despite of regular reminders notices sent by the 
Bank. 
 

   ، ك ة ب ال الخاص يل االتص دث تفاص م بأح ى عل يس عل ك ل البن
لها  ي يرس ة الت ذكير المنتظم ارات الت ن إخط رغم م ى ال عل

 .البنك

When your account can be put on hold / freeze / suspended 
/ blocked 

 حظر حســــــابك  تعليـــق  تجميد    ايقــــاف كنـــى يمـــمت 

 If you have not initiated a transaction.    مصرفية. إذا لم تكن قد بدأت أي معاملة 
 Event of death of a Customer.    حالة وفاة العميلفي. 
 If the Bank receives a Court order to this effect or 

instructions of the Central Bank of the UAE / Kuwait. 
   ة ر محكم ك أم ى البن د أو إذا تلق اف أو تجمي ق بإيق أو تعلي

اب ر الحس ة اي أو  حظ زي لدول ك المرك ن البن ات م تعليم
 .اإلمارات العربية المتحدة / الكويت

 Unpaid credit facilities and / or unpaid fees    ائتمانية غير مدفوعة و / أو رسوم غير مدفوعةتسهيالت 

 If it is evident to the Bank that the Customer has acted 
dishonestly, fraudulently or is convicted of a crime. 

   ة رف بطريق د تص ل ق ك أن العمي ين للبن ه إذا تب اءة امان أو  اس
 .احتيالية أو أدين بارتكاب جريمة

 If the Customer fails to respond to the Bank’s written 
notices within 90 days to provide updated identification 
details, Debit / Credit Cards for all types of transactions, 
including ATM withdrawals will be blocked. Other 
operations in the accounts will be permitted through our 
branches.  

   ي ة ف ك المكتوب عارات البن ى إش رد عل ي ال ل ف ل العمي إذا فش
ون  ف  90غض يل تعري ديم تفاص ا لتق ة،يوًم يتم  محدث فس

م  ات الخص ر بطاق ر حظ واع  /المباش ع أن ان لجمي االئتم
امالت، زة  المع ن أجه حب م ات الس ك عملي ي ذل ا ف بم

ماح بعم يتم الس ي. س راف اآلل ات الص ى لي ن  عل ابات م الحس
 .خالل الفرع

 The Bank will provide a written notice to the Customer 
within 24 hours to inform of the blockage details and the 
action Customer should take. This provision is not 
applicable in instances when the Bank has a reasonable 
basis of considering the transaction is related to risks of 
financial crime or prohibited by law. 

   ون ي غض ل ف ا للعمي عاًرا كتابيً ك إش يقدم البن اعة  24س س

ل  ى العمي ب عل ذي يج راء ال ر واإلج يل الحظ ه بتفاص إلبالغ

ا  ون فيه ي يك االت الت ي الح م ف ذا الحك ق ه اذه. ال ينطب اتخ

ة  ة مرتبط ي أن المعامل ر ف ول للنظ اس معق ك أس دى البن ل

 .بمخاطر الجرائم المالية أو التي يحظرها القانون
 
 
Customer Signature : ___________________ 

   
  

  ___________________: توقيع العميل 
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When your account can be flagged as Dormant  أنه خامد متى يمكن وضع عالمة على حسابك على 
 When there are no transactions (withdrawals or deposits) 

or service request for a period of 3 years from the date of 
last transaction in the account and there has been no 
communication from the Customer  written or electronic 
or response to the Bank’s notices that are sent 
periodically. 

  (داعات حوبات أو إي امالت (س ود مع دم وج ة ع ي حال  ف
دة  ة لم ب خدم ة  3أو طل ر معامل اريخ آخ ن ت نوات م س

ي  ابي أو إلكترون ال كت اك اتص ن هن م يك اب ول ي الحس ف
م  ي ت ك الت ارات البن تجابة إلخط ل أو اس ن العمي م

 .إرسالها دوريا

 After a period of 3 years and a waiting period of 3 months 
from the date of communication, the account balances 
will be transferred to the Bank’s ‘dormant account 
ledger”. 

   رة د فت ار  3بع رة انتظ نوات وفت اريخ  3س ن ت هر م أش
ى "  اب إل دة الحس ل أرص يتم تحوي ال ، س االتص

 البنك".لدى د  الحساب الخام

 After 5 years funds in the dormant account ledger will be 
transferred to CBUAE “Unclaimed Balances Account- 
Dormant Accounts.  

   د ي  5بع ودة ف وال الموج ل األم يتم تحوي نوات ، س س
ة  ارات العربي رف اإلم ى مص د إل اب الخام الحس

اب  زي "حس دة المرك ا المتح ب به ر المطال دة غي األرص
 الحسابات الخامدة. -

 Account transactions will be restricted at the Bank 
counters. 

   البنكلدى  الحساب  على  معامالتاي سيتم تقييد 

Account of a Deceased Person  حساب الشخص المتوفى 
Upon receipt of information relating to death of the Customer 
from Court or a relative, a debit freeze is placed on the 
account. 

ة أو   ن المحكم ل م اة العمي ة بوف ات المتعلق تالم المعلوم د اس عن
 .أحد األقارب، يتم تجميد الخصم على الحساب

In case there is any outstanding liabilities with the Bank, 
reference is made to the Bank’s Legal Department for further 
action and advise. 

ى   وع إل تم الرج ك ، ي ع البن ة م ات معلق ود أي التزام ة وج ي حال ف
ديم  راءات وتق ن اإلج د م اذ مزي ك التخ ة بالبن اإلدارة القانوني

 .المشورة
Upon the Bank being approached by the Heirs of the deceased 
Customer to claim the funds or for continuation of the 
account, the heirs have to submit the following:  

األموال أو   ة ب ك للمطالب وفى بالبن ل المت ة العمي ال ورث د اتص عن
 :الستمرار الحساب، يتعين على الورثة تقديم ما يلي

 Death Certificate of the account holder.   صاحب الحساب شهادة وفاة. 
 Heirs Certificate issued by Ministry of Justice/Court.   شهادة ورثة صادرة عن وزارة العدل / المحكمة. 
 Valid Passport, Emirates/Civil ID copies of Heirs along with 

KYC details. 
   ة ة الهوي ن بطاق خ م ول ونس اري المفع فر س واز س ج

ة  ة /البطاق رف اإلماراتي يل اع ع تفاص ة م ة للورث المدني
 .عميلك

Heirs of the deceased have two options, either to close 
account and remit funds (if any) OR to continue account as 
HEIRS account. 

ل   اب وتحوي الق الحس ا إغ اران، إم وفى خي ة المت دى ورث ل
ة  اب ورث اب كحس ي الحس تمرار ف دت) أو االس وال (إن وج األم

. 
You want to close the account  في حال رغبتك في إغالق الحساب 
 Submit relevant form / request letter duly signed by the 

account holder, confirming that there are no cheques 
issued that will be presented to the Bank after the date of 
closure. 

   ل ن قب ول م ب األص ا حس ب موقعً اب طل وذج / خط ديم نم تق
ن  ادرة  م يكات ص ود ش دم وج د ع اب ، يؤك احب الحس ص

اب  الق الحس اريخ إغ د ت ك بع ى البن ديمها إل يتم تق ي س المعن
 الحساب. 

 Return the ATM Debit / Credit Card / unused cheques.    ر يكات غي ان / الش ة االئتم ي / بطاق حب اآلل ة الس ادة بطاق إع
 .المستخدمة

 Surrender Safe Deposit Locker (if applicable);     (إن وجدت) ؛ صندوق االمانات تسليم 
 Repay your liabilities towards the Bank if any.     التزاماتك تجاه البنك إن وجدتسداد. 
 For available balances (if any), provide details where the 

funds are to be transferred. 
    ك د البن ك تزوي دت) ، علي ة (إن وج دة المتاح بة لألرص بالنس

 .بتفاصيل مكان تحويل األموال
 No closing fee or penalty if the account has been open for 

a period of 6 months or more. 
   تح م ف ة إذا ت اب أو غرام الق للحس وم إغ د رس ال توج

 .أشهر أو أكثر 6الحساب لمدة 
 
 
Customer Signature : ___________________ 

   
  

  ___________________: توقيع العميل 
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 Except for credit card, payment and investment accounts, 

all other accounts will be closed within 7 complete 
business days from the date of request received. On the 
8th day, Bank will provide clearance / liability letters and a 
written confirmation of the closure 

   يتم تثمار، س دفع واالس ان وال ات االئتم ابات بطاق تثناء حس باس
ون  ي غض رى ف ابات األخ ع الحس الق جمي ل  7إغ ام عم أي

يقدم  امن، س وم الث ي الي ب. ف تالم الطل اريخ اس ن ت ة م كامل
إغالق  ابي ب د كت ؤولية وتأكي ة / مس راء ذم ات اب ك خطاب البن

 الحساب. 
 For credit card and payment accounts, the Bank will close 

the account within 45 calendar days. The credit card / 
payment accounts will be frozen /blocked once the 
Customer has requested the closure. During this interim 
period no unauthorized Fees will be charged. 

  ات االئتم ابات بطاق بة لحس ك بالنس يغلق البن دفع، س ان وال
ون  ي غض اب ف ر  45الحس د / حظ يتم تجمي ا. س ا تقويميً يوًم

ل  ب العمي رد أن يطل دفع بمج ان / ال ة االئتم ابات بطاق حس
رض  تم ف ن ي ة ل رة المؤقت ذه الفت الل ه اب. خ الق الحس إغ

 .رسوم غير مصرح بها

 Where an account cannot be closed due to an outstanding 
balance remaining after 45 calendar days, the Bank will 
provide a written notice to the Customer and will follow 
normal collection procedures. 

   تحق يد مس ود رص بب وج اب بس الق الحس ذر إغ دما يتع عن
د  ي بع ا  45متبق عاًرا كتابيً ك إش يقدم البن ا ، س ا تقويميً يوًم

 .سيتبع إجراءات التحصيل العاديةللعميل و

The Bank’s right to close your account  حق البنك في إغالق حسابك 
The Bank will inform you 60 calendar days in advance in writing 
of its decision to close the account with the reason, except if 
there suspicion of financial crimes: (Please read full terms and 
conditions on our website www.eahli.com). 
Account will be closed if any of the following occurred   

ل   ا قب ك خطيً يبلغك البن ع  60س اب م الق الحس راره إغ ا بق ا تقويميً يوًم
ى  ة: (يرج رائم مالي اب ج تباه بارتك اك اش ان هن بب، إال إذا ك ر الس ذك

ي  ا اإللكترون ى موقعن ة عل ام الكامل روط واألحك راءة الش  ق
www.eahli.com(.  

 يتم اغالق الحساب في اي من الحاالت التالية 
 Four or more cheques issued by the Customer during one 

calendar year are returned unpaid by the Bank due to 
insufficient fund. 

   ادرة ر ص يكات أو أكث ة ش اع أربع نة إرج الل س ل خ ن العمي ع
ة  دم كفاي بب ع ك بس ل البن ن قب ا م دة دون دفعه ة واح تقويمي

 .األموال
 Bank receives a Court order to this effect or upon 

instructions of the Central Bank.  
   ى اًء عل اب أو بن إغالق الحس ة ب ن المحكم ًرا م ك أم ى البن يتلق

 .تعليمات البنك المركزي
 Customer is convicted with fraud and have acted 

fraudulently or dishonestly. 
   ة أو ة احتيالي رف بطريق ال وتص ل باالحتي ة العمي ت إدان تم

 .اساءة امانه 
You should know  ما يجب عليك معرفته 
1. Apply for products and /or services that meets your 

needs and avoid risk. 
دم  ي  تق دمات الت ات و / أو الخ ى المنتج ول عل ب للحص بطل

 .تلبي احتياجاتك وتجنب المخاطر
1 .  

2. Ask questions for more clarity and understanding.  2 .اطرح أسئلة لمزيد من الوضوح والفهم .  
3. Use the product or service in line with the terms and 

conditions. 
تج  تخدم المن روط  اس ع الش ى م ا يتماش ة بم أو الخدم

 .واألحكام
3 .  

4. Keep the Bank updated with your identification 
documents and contact details. 

يل   ة وتفاص ائق الهوي م بوث الع دائ ى اط ك عل اء البن م بإبق ق
 .االتصال الخاصة بك

4 .  

5. Report unauthorized transactions to the Bank.  5 .اإلبالغ عن المعامالت غير المصرح بها للبنك .  
6. Do not disclose banking information to anyone.  6 .ال تفصح عن المعلومات المصرفية ألي شخص .  
7. Use own mailing addresses and not of friends / relatives.   ة ت الخاص ك وليس ة ب ة الخاص اوين البريدي تخدم العن اس

 .باألصدقاء / األقارب
7 .  

8. Be careful when dealing with ‘Power of Attorney’. Know 
what information access is given and to whom; over 
financial matters.  

ة   ك معرف انوني". علي ل الق ع "التوكي ل م د التعام ذًرا عن ن ح ك
ا م منحه ن ت ى م ة وإل ول الممنوح ات الوص ة معلوم  ماهي

 .بخصوص األمور المالية

8 .  

9. Do not sign uncompleted forms.   9 .ال توقع على النماذج غير المكتملة .  
10. Review all of documents submit to the Bank and keep a 

copy of the same. 
تفظ   ك واح ى البن ة إل تندات المقدم ع المس ة جمي م بمراجع ق

 .بنسخة منها
10 .  

 
 
Customer Signature : ___________________ 
 

   
  

  ___________________: توقيع العميل 
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Warning   تنبيــــه 
 Maintain a minimum average balance of AED 3,000/- to 

avoid minimum balance charges of AED 25 per month. 
   ى د أدن يد بح اظ برص ك االحتف م  3،000/-علي دره

ب اراتي لتجن ة  إم يد غرام ى للرص د األدن وم الح رس
 .درهًما إماراتيًا في الشهر 25البالغة 

 Maintain sufficient funds to avoid your account go into 
arrears and note that incase of 4 cheques returned 
unpaid due to insufficient balance within a period of one 
calendar year, your credit ratings can be affected which 
may limit your ability to access future products and 
financing 

   احتفظ بأموال كافية في الحساب لتجنب تراكم المتأخرات علي
شيكات غير مدفوعة بسبب  4حسابك والحظ أنه في حالة إرجاع 

يمكن أن تتأثر عدم كفاية الرصيد خالل فترة سنة تقويمية واحدة، 
تصنيفاتك االئتمانية مما قد يحد من قدرتك على الوصول إلى 

 المنتجات والتمويل في المستقبل.

 Please keep your banking credentials  / PINs safe at all 
times. 

   يرجى االحتفاظ ببيانات أوراق االعتماد المصرفية / أرقام التعريف
 .يع األوقاتالشخصية الخاصة بك آمنة في جم

 You are required to provide the Bank with copies of your 
updated identification documents at all times. Not 
providing these documents might result in the charges, 
transactions being restricted, account being blocked or 
account being closed. 

   أنت مطالب بتزويد البنك بنسخ من وثائق الهوية المحدثة الخاصة
بك في جميع األوقات. قد يؤدي عدم تقديم هذه المستندات إلى فرض 

 .رسوم أو تقييد المعامالت أو حظر الحساب أو إغالق الحساب

 You are allowed to withdraw or cancel your request for 
account opening within 5 business days from date of 
signing, known as ”Cooling Off Period”. On the 6th 
business day, you must inform the Bank of your decision 
to cancel your application otherwise the Bank will 
consider your silence as your acceptance. You may 
choose to waive off the cooling period by signing a 
written waiver provided by the Bank. 

   أيام  5يُسمح لك بسحب أو إلغاء طلبك لفتح الحساب في غضون
". الغاء الشراء عمل من تاريخ التوقيع ، والمعروفة باسم "فترة 

في يوم العمل السادس ، يجب عليك إبالغ البنك بقرارك بإلغاء طلبك 
البنك عدم ابالغك بمثابة قبول منك. يمكنك اختيار  وإال سيعتبر

التنازل عن فترة السماح باإللغاء بالتوقيع على تنازل خطي يقدمه 
 .البنك

 The Bank reserves the right to change any or all the terms 
and conditions in the Key Fact statement, product terms 
and conditions, charges as well as the Applicant contract 
with 60 days prior notice to you.  

   يحتفظ البنك بالحق في تغيير أي من أو كل الشروط واألحكام
الواردة في بيان الحقائق االساسية، وشروط وأحكام المنتج 

باإلضافة إلى عقد مقدم الطلب مع تقديم إشعار مسبق  المصاريف ،
 .يوًما 60لك بـ 

How to contact us  كيف تتواصل معنا 
 You can contact us 24/7 on our call center number +971 4 

607 5507 (within / outside UAE). We will be very happy to 
assist you.  

   بوع ام األس وال أي اعة ط دار الس ى م ا عل ال بن ك االتص يمكن
ا  اص بن ال الخ ز االتص م مرك ى رق  4 607 5507عل

نكون 971 دة) وس ة المتح ارات العربي ارج اإلم ل / خ + (داخ
 .في غاية السعادة لمساعدتك

 During the Bank working hours, you may contact us on 
+971 4 607 5555. 

   م ى رق ا عل ال بن ك االتص ك، يمكن ل البن اعات عم الل س خ
 + . 971 4 607 5555االستقبال 

 To know more about our services along with the fees and 
charges, you may visit our website www.eahli.com 

   وم ى الرس افة إل دماتنا باإلض ن خ د ع ة المزي  لمعرف
اريف ت والمص ى اإلنترن ا عل ارة موقعن ك زي  ، يمكن

www.eahli.com 
How can you make a complaint:  كيف يمكنك تقديم شكوى: 
Submit your complain to the Complaint Unit either hand 
delivered or via mail / fax / email / online. 

   ر د أو عب ا بالي كاوى إم دة الش ى وح كواك إل ال ش م بإرس ق
 البريد / البريد اإللكتروني / موقع البنك علي اإلنترنت .

 Dubai Branch: Opposite Hamarain Centre, Abu Baker 
Siddiqui Road, Deira, Dubai - UAE. 

   ديق ر الص و بك ارع أب ين ، ش ر ع ز حم ل مرك ي: مقاب رع دب ف
 .اإلمارات العربية المتحدة -، ديرة ، دبي 

 Abu Dhabi Branch: EIBFS Building, Ground Floor, Al 
Muroor Street, Abu Dhabi - UAE. 

   رفية ات المص ارات للدراس د االم ى معه وظبي: مبن رع أب ف
 .والمالية، الطابق األرضي ، شارع المرور ، أبوظبي

 Fax: +971 4 2684445   :2684445 4 971+ الفاكس  
 Email: complaints@abkuwait.com.    :البريد اإللكترونيcomplaints@abkuwait.com 
 Website: www.eahli.com    :الموقع االليكترونيwww.eahli.com 

 
 
Customer Signature : ___________________ 
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Current and Saving Account (Individual) –Key Fact Statement     

  
 
 
 
 

  )لألفراداب التوفير (ـــاب الجاري وحســــالحس – األساسيــــةائق ـــــان الحقـــــــبي
 

6 
Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P is a Licensed Financial Institution regulated by the Central Bank of the UAE (CBUAE) 

  خاضعة لرقابة المصرف المركزي في دولة االمارات العربية المتحدة ع ، مؤسسة مالية مرخصة. ك. م. البنك األهلي الكويتي ش

    
The Bank shall provide a written acknowledgement of the 
Complaint filed with Bank, with details of the Complaint 
process within 2 complete business days of receiving the 
Complaint.  A unique service request number will be assigned 
to you. 

ديم   ك بتق وم البن ابي رديق ول  كت م الوص كوى  بعل بالش
ة  يل عملي ع تفاص ك، م ى البن ة إل راءات المقدم كوى اج الش

تالم  اريخ اس ن ت املين م ل ك ومي عم ون ي ي غض ف
 الشكوى. سيتم تخصيص رقم مميز لطلب الخدمة لك.

The Bank shall send you in writing, its final response with 
detailed reasons within 30 complete business days of receiving 
a Complaint. 

باب   ع األس ا م ائي كتابيً ك رده النه ك البن ل ل وف يرس س
 يوم عمل من تلقي الشكوى. 30التفصيلية في غضون 

If for any reason you are not satisfied with our complaint 
resolution, you have the right to refer your complaint to the 
Central Bank: www.centralbank.ae 

اص   كوى الخ ل الش ن ح باب ع ن األس بب م يًا ألي س ن راض م تك إذا ل
ا زي:  بن ك المرك ى البن كواك إل ة ش ك إحال ق ل ، فيح

www.centralbank.ae 
Disclaimer   اخالء المسؤولية 
The information in this Key Fact Statement is not the full terms 
of the contract, which is contained within the final terms of the 
account along with the documentation required to proceed 
with account opening. By signing this document, you agree 
that you fully understand the features, fees and charges, which 
may be incurred by applying for this product. 

روط   ت الش ذا ليس ية ه ائق االساس ان الحق ي بي واردة ف ات ال المعلوم

ع  اب م ة للحس روط النهائي ي الش مينها ف م تض ي ت د ، والت ة للعق الكامل

الل التو ن خ اب. م تح الحس ة ف ة لمتابع ائق المطلوب ذا الوث ى ه ع عل قي

وم  زات والرس ا المي م تماًم ك تفه ى أن ق عل ك تواف تند ، فإن المس

اريف  ى والمص ول عل ب للحص دم بطل الل التق ن خ دها م تم تكب د ي ي ق الت

 .هذا المنتج
 

I acknowledge by signing below that I have understood and 
received the documents as mentioned herein above. 

ر   و أق ى النح تندات عل تلمت المس ت واس ي فهم اه أنن التوقيع أدن ب

 المذكور أعاله.
Customer Name      اسم العميل 
Address    العنوان 
Mobile Number    رقم الهاتف المتحرك 
Email ID     البريد االلكتروني 
Signature / Date      التوقيع/ التاريخ 

For bank use   البنكالستخدام  
Bank official Name     اسم المسؤول في البنك 
Bank official ID     رقم بطاقة المسؤول في البنك 
Signature / Date      التوقيع/ التاريخ  

 
 
 


