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About Fixed Deposit    حول الوديعة الثابتة 

Fixed Deposit (FD) also known as 'Term Deposit' gets you higher 
competitive interest rates compared to the interest you can earn on 
any other operative accounts.  

معككككككدالت " الوديعككككككة أل كككككك "أيًضككككككا باسكككككك   المعروفككككككة الثابتككككككةتمنحككككككك الوديعككككككة  

 نيهكككككا  لكككككد أي  سكككككابات  فائكككككدة تنافسكككككية أ لكككككد مااريكككككة بال ائكككككدة التكككككي يمكنكككككك

 . تشغيلية أخرى

Interest Rates    اسعار الفائدة 
 Interest is calculated based on the time period and the amount of 

deposit, which are subject to change. Kindly refer to the rate 
sheet published on our website www.eahli.com  or contact us on 
the details given below. 

    وهكككككي  الوديعكككككةيكككككت  ا تسكككككاع ال ائكككككدة  لكككككد أسكككككا  ال تكككككرة الزمنيكككككة ومبلككككك ،

األسكككككعار المنشكككككورة  لكككككد  الئحكككككة ير كككككد الر كككككوع  لكككككد .  رضكككككة للتغييكككككر

 www.eahli.com  موقعنا  لد اإليتريت 
 . الواردة أدياه االتصال ت اصي االتصال بنا من خالل   أو

Eligibility    االهلية 

 UAE National, GCC National, Expats holding valid UAE 
Employment/ Residence visa.  

   مكككككككككوااني دول م لككككككككك   المتحكككككككككدة،مكككككككككوااني دولكككككككككة اإلمكككككككككارات العربيكككككككككة
 قامكككككككة سكككككككارية / يحملكككككككوج تملكككككككيرة  مككككككك   وج التعكككككككاوج ال لي كككككككي ، وافكككككككد

 . الم عول في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 It is mandatory to have current / saving account before placing 

fixed deposits with us.  
   تكككككوفير قبكككككك   يكككككداع الودائكككككك  / أج يككككككوج لككككككديك  سكككككاع  ككككككاري  الملككككككزممكككككن

 . الثابتة معنا
Features    المزايا 
 Fixed deposit can be placed in all major currencies AED / USD / 

KWD / EURO / GBP and more.  
    يمككككككككككن  يكككككككككداع الودائككككككككك  الثابتكككككككككة ب ميككككككككك  العمكككككككككالت الرئيسكككككككككية الكككككككككدره

ال نيككككككككة  / اليككككككككورو / الككككككككدينار الكككككككككويتي / الككككككككدوالر األمريكككككككككي / اإلمككككككككاراتي

  . اإلسترليني و  مالت اخري
 You can choose; either for automatic renewal at the end of each 

term of the deposit or choose to have the FD amount with its 
interest to be credited to your nominated account on the date of 
maturity. 

  ت لت ديكككككد التلاكككككائي فكككككي يهايكككككة كككككك  فتكككككرة مكككككن فتكككككرابإمكايكككككك االختيكككككار   مكككككا ا

أو اختيكككككككار الحصكككككككول  لكككككككد مبلككككككك  الوديعكككككككة الثابتكككككككة مككككككك  ال ائكككككككدة  الوديعكككككككة

 .  ليه ليت   ضافتها  لد  سابك المحدد في تاريخ االستحااق

 Bank will send renewal reminder notice 30 days before maturity 
date to your registered contact details with the Bank.  

    يوًمكككككككا مكككككككن تكككككككاريخ  30سيرسككككككك  البنكككككككك  لكككككككعاًرا للتككككككك كير بالت ديكككككككد قبككككككك

 . م  البنكالمس لة االستحااق  لد ت اصي  االتصال ال اصة بك 
 Interest rate is locked for the time period the FD is placed for.    لل ترة الزمنية التي يت  وض  الوديعة الثابتة لها ثابت سعر ال ائدة . 
Pre-mature breaking of Fixed Deposit    للوديعة الثابتة  المبكرالكسر 
 You must visit the Bank in person with fixed deposit receipt and 

valid ID documents.  
 

   ثابتكككككة ووثكككككائ  الوديعكككككة الي كككككك  ليكككككك كيكككككارة البنكككككك ل صكككككيًا مككككك   يصكككككال

 .  ثبات ل صية سارية الم عول

 Deposits cannot be broken if there is any lien / collateral placed 
on the fixed deposit or if there is a court order on the same. 
 

 Where you have made a Fixed Term Deposit with ABK, ABK’s 
obligation to repay the deposit will arise at maturity. 
 

Should you decide to change the tenor before the maturity 
of the existing fixed deposit, it will be pre-closed, and a 
new deposit will be placed with the prevailing agreed 
interest rate. 

 In case of a premature withdrawal of the fixed deposit, The 
deposit shall then be subject to reduced interest as outlined in the 
Bank fee schedule and charges and applicable law. 

 

   ضككككككمايات موضككككككو ة / ال يمكككككككن كسككككككر الودائكككككك    ا كككككككاج هنككككككاك أي رهككككككن

 . الوديعة الثابتة أو   ا كاج هناك أمر من المحكمة به ا الشمج لد 
 

  نكككككد   كككككراب وديعكككككة ثابتكككككة األ ككككك  لكككككدى البنكككككك ، فكككككإج التكككككزام البنكككككك بسكككككداد 

 .االستحااق تاريخ الوديعة سينشم  ند
 
  ا قككككككررت تغييككككككر مككككككدة  الوديعككككككة قبكككككك  تككككككاريخ اسككككككتحااق الوديعككككككة الثابتككككككة  

وديعككككككة  ديككككككدة  فككككككت ، وسككككككيت   ليككككككةالحا الوديعككككككة اغككككككالقالحاليككككككة ، فسككككككيت  

 هبسعر ال ائدة السائد المت    لي
 

 .  
 
 حالةةةةةةةةةةةةةةةةةو يلةةةةةةةةةةةةةةةةةةلو يلة بةةةةةةةةةةةةةةةةة  ل     ةةةةةةةةةةةةةةةةةو يل ا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةو      ةةةةةةةةةةةةةةةةة  يل    ةةةةةةةةةةةةةةةةةو   ةةةةةةةةةةةةةةةةة  ف

   ةةةةةةةةةةةةةة     سةةةةةةةةةةةةةة   يل ائةةةةةةةةةةةةةة   سةةةةةةةةةةةةةة   ذلةةةةةةةةةةةةةة  ل   ةةةةةةةةةةةةةة   
 
  عةةةةةةةةةةةةةةن يليلةةةةةةةةةةةةةة  يلة ةةةةةةةةةةةةةة    ف

 . يلةط قيلقان ن حةو    يلةصا يف

   

Fixed Deposit of a Deceased Person    الوديعة الثابتة للشخص المتوفي 
 Debit freeze is placed on the account. (In case there is any 

outstanding liabilities with the Bank; reference is made to the 
  فككككككي  الككككككة و ككككككود أي الوديعككككككة   يككككككت  وضكككككك  ت ميككككككد  لككككككد  سككككككاع(.

التزامككككككات قائمككككككة مكككككك  البنككككككك   يككككككت  الر ككككككوع  لككككككد اإلدارة الاايوييككككككة بالبنككككككك 

http://www.eahli.com/
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Bank's Legal Department for further action and advice. Please 
read full terms and conditions on our website www.eahli.com).  

.ير ككككككككد قككككككككرابة و الككككككككراي الاككككككككايويي الت ككككككككا  مزيككككككككد مككككككككن اإل ككككككككرابات 

اإللكترويكككككككككككككككي ا الشكككككككككككككككروا واأل ككككككككككككككككام الكاملكككككككككككككككة  لكككككككككككككككد موقعنككككككككككككككك

www.eahli.com) 

 The Heirs can claim the funds by submitting the following:     :يمكن للورثة المطالبة باألموال من خالل تادي  ما يلي 

- Death Certificate of the account holder.   -  .لهادة وفاة صا ك الحساع 

- Heirs Certificate issued by Ministry of Justice/Court.   -  .لهادة ورثة صادرة  ن وكارة العدل / المحكمة 

- Valid identification documents of the Heirs along with KYC 
details. 

للورثككككككككة باإلضككككككككافة  لككككككككد ت اصككككككككي   الم عككككككككولوثككككككككائ  هويككككككككة سككككككككارية  - 

 ". ا رف  ميلك"

Inactive account    حساب غير نشط 
 If your account remains non-operative for a period of 1 year, it will 

be flagged as inactive.  
  وضكككك  الككككاره  سككككابك غيككككر يشككككا لمككككدة  ككككام وا ككككد ، فسككككيت   فككككي  الككككة باككككاب 

 .  لد أيه غير يشا

 No withdrawal will be permitted.   لن يسم  بالسحك من الحساع . 
 All cards and online banking services will be deactivated.      مي  البطاقات وال دمات المصرفية  بر اإليتريت تعطي سيت  . 
 After the period of 3 year, account will be treated as Dormant.     خامد.سنوات ، سيت  التعام  م  الحساع  لد أيه  3بعد فترة  
 To activate the account you will have to visit our branch with valid 

identification documents. 
   لت عيكككككك  الحسككككككاع ، ي ككككككك  ليككككككك كيككككككارة فككككككرع البنككككككك مكككككك  وثككككككائ  هويككككككة

 . سارية الم عول

Account Dormancy/ Unclaimed Deposit   وديعة غير مطالب بها  / حساب خامد 
In line with Central Bank of the UAE Dormant Account Regulation, 
when there are:  

تمالككككككياً مكككككك  الئحككككككة المصككككككرف المركككككككزي لدولككككككة اإلمككككككارات العربيككككككة المتحككككككدة  

 : ،  ندما يكوج هناك دةال امللحسابات 

 No transactions (withdrawals / deposits).     (.  يدا ات / سحك )ال تو د معامالت 
 No service request or communication from you written or 

electronic or verbal. 
 

 ال يو د الك خدمة أو اتصال منك كتابيًا أو  لكتروييًا أو ل هيًا . 

 No response to the Bank's notices.    ال يو د رد  لد  لعارات البنك . 
 You have made no claim in the past 3 years.   ل  تا  بتادي  أي مطالبة خالل السنوات الثالث الماضية . 
Your account will be marked Dormant and after 5 years all the 
available balances will be transferred to the Central Bank of the UAE. 
Please refer to the terms and conditions on Account Dormancy on 
our website www.eahli.com  

سككككككنوات سككككككيت   5وبعككككككد  خامككككككد لككككككد  سككككككابك  لككككككد ايككككككه  الككككككارهسككككككيت  وضكككككك   

تحويككككككك   ميككككككك  األرصكككككككدة المتا كككككككة  لكككككككد البنكككككككك المرككككككككزي لدولكككككككة اإلمكككككككارات 

الر ككككككككوع  لككككككككد الشككككككككروا واأل كككككككككام ال اصككككككككة   ككككككككديرررررررر  المتحككككككككدة.العربيكككككككة 

   mwww.eahli.coالحساع ال امد  لد موقعنا  لد اإليتريتب

If you have difficulty in reading, writing or understanding the Bank 
documentation 

 إذا كنت تواجه صعوبة في قراءة أو كتابة أو فهم وثائق البنك  

 You must notify the Bank before applying for a new account.     للحصول  لد  ساع  ديدي ك  ليك  خطار البنك قب  التادم . 
 Cheques or debit Card will not be issued.    المبالر  لن يت   صدار الشيكات أو بطاقة ال ص . 
 Withdrawals will only be allowed on your personal application and 

identification at the Bank branch. 
   يسكككككم  فاكككككا بالسكككككحوبات فكككككي اسكككككتمارة التاكككككدي  الش صكككككية ال اصكككككة بكككككك 

 . فرع البنكلدى وتاي  الوثائ  التعري ية ال اصة بك  

 All your transactions with the Bank will need to be carried out in 
the presence of at least two Bank officials.  

   بحضكككككور اثنكككككين  لكككككد األقككككك  مكككككن سكككككيت  تن يككككك   ميككككك  معامالتكككككك مككككك  البنكككككك

 . مسؤولي البنك

 Withdrawals by 3rd will be permitted only after bank's satisfactory 
acceptance on the power of attorney granted to such party.  

    ال بعكككككد الموافاكككككة ا مكككككن البنكككككك  الغيكككككر لكككككن يبسكككككم  بسكككككحك األمكككككوال مكككككن قبككككك 

 .  لد التوكي  الاايويي الممنوح له ا الطرف

You should know   ما يتوجب عليك معرفته 

1. Apply for products and/or services that meets your needs and 
avoid risk.  

أو ال ككككككككدمات التككككككككي / تاككككككككدم بطلككككككككك للحصككككككككول  لككككككككد المنت ككككككككات و  

 .وت نك الم اارتلبي ا تيا اتك 
1 . 

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

conditions.  
 . 3 .است دم المنتج أو ال دمة بما يتمالد م  الشروا واأل كام 

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

قكككككك  بإباكككككككاب البنكككككككك  لكككككككد ااكككككككالع دائككككككك  بوثكككككككائ  الهويكككككككة وت اصكككككككي   

 .االتصال ال اصة بك
4 . 

5. Report unauthorized transactions to the Bank.  5 .اإلبالغ  ن المعامالت غير المصرح بها للبنك . 
6. Do not disclose banking information to anyone.    6 .ال ت ص   ن المعلومات المصرفية ألي ل ص . 

http://www.eahli.com/
http://www.eahli.com/
http://www.eahli.com/
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7. Use own mailing addresses and not of friends / relatives.   اسكككككككككت دم العنكككككككككاوين البريديكككككككككة ال اصكككككككككة بكككككككككك وليسكككككككككت ال اصكككككككككة

 .األقارع / باألصدقاب 
7 . 

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

 ليكككككك معرفككككككة ". التوكيككككك  الاككككككايويي"ككككككن  ككككك ًرا  نككككككد التعامككككك  مكككككك   

ماهيككككككككة معلومككككككككات الوصككككككككول الممنو ككككككككة  لككككككككد مككككككككن تكككككككك  منحهككككككككا 

 .ب صوص األمور المالية

8 . 

9. Do not sign uncompleted forms.  9 .ال توق   لد النما ج غير المكتملة . 
10. Review all documents submitted to Bank and keep a copy of 

same. 
قككككككك  بمرا عكككككككة  ميككككككك  المسكككككككتندات المادمكككككككة  لكككككككد البنكككككككك وا كككككككت    

 .بنس ة منها

10 . 

Warning    تنبيــــــه 
 You are allowed to withdraw or cancel your request for Fixed 

Deposit within 5 business days from date of signing the 
Application, known as "Cooling Off Period".  

   يُسممممممب لمممممك بسمممممحب أو إلةممممماء  لبمممممك للوديعمممممة الثابتمممممة فمممممي غ مممممون

أيممممممام عممممممممل مممممممما تممممممماريع التوقيمممممممع علممممممم  االسمممممممتمارة  المعروفمممممممة  5

 . " الةاء الشراءفترة "باسم 

 On the 6th business day, you must inform the Bank of your 
decision to cancel their application. Failure to provide 
notification will result in the fixed deposit being placed; for the 
full selected period. You may choose to waive off the cooling 
period by signing a written waiver provided by the Bank.  

    فممممممي يمممممموم العمممممممل السممممممادب   يكممممممب عليممممممك إبمممممم   البنممممممك بقممممممرار

ابممممم   البنمممممك بقمممممرار  المممممم  اإلخفممممما  فممممممي  سمممممي د   لبمممممك  بإلةممممماء 

إلممممممم  ويمممممممع الوديعمممممممة الثابتمممممممة    اعتبمممممممارم قبمممممممول منمممممممك بمممممممالطلبو 

الةممممماء اختيمممممار التنممممما ل عممممما فتمممممرة ا يمكنمممممك  المحمممممددةلكاممممممل الفتمممممرة 

 . بالتوقيع عل  تنا ل خطي مقدم ما البنكالشراء 

 Should you choose to withdraw your request during the cooling 
off period; the Bank will refund the Fixed Deposit as well as fees, 
which have been charged less any reasonable and direct costs. 
(Details of Reasonable and direct costs will be disclosed to you 
in advance and in writing by the Bank).  

  الةمممممماء الشممممممراءاختيممممممار سممممممحب  لبممممممك خمممممم ل فتممممممرة  يكممممممب عليممممممك   

سممممميقوم البنمممممك بمممممرد الوديعمممممة الثابتمممممة باإليمممممافة إلممممم  الرسممممموم التمممممي 

ا منهممممممممممممما أ  تكمممممممممممممالي  مناسمممممممممممممبة  تمممممممممممممم تح ممممممممممممميلها مخ ممممممممممممموم 

سمممممممممميتم إ  عممممممممممك  بتفاصمممممممممميل التكممممممممممالي  المناسممممممممممبة ). ومباشممممممممممرة

 (. خطي ا بواسطة البنكوالمباشرة مسبقا و

 You should keep your banking credentials / PINs safe at all 
times.  

   بيانممممممما  وثممممممممائق االعتممممممممماد  أممممممممماأن تحممممممماف  علمممممممم  عليممممممممك يكمممممممب
أرقممممممام التعريمممممم  الشخ ممممممية الخاصممممممة بممممممك فممممممي جميممممممع / الم ممممممرفية 

 . األوقا 
 You are required to provide the Bank with copies of your 

updated identification documents at all times. Bank will send 
reminder notices 90 days before expiry. Not providing these 
documents might result in charges, transactions being restricted, 
account being blocked or account being closed.  

    يطلممممممممب منممممممممك تزويممممممممد البنممممممممك بنسممممممممع ممممممممما مسممممممممتندا  التعريمممممممم
البنممممممممك  سمممممممميقوم  األوقمممممممما المحدثممممممممة الخاصممممممممة بممممممممك فممممممممي جميممممممممع 

ممممما مممممما انتهممممماء 90بإرسمممممال إشمممممعارا  تممممم كير قبمممممل   قد ال ممممم حيةيوم 
يممممم د  عمممممدم تقمممممديم هممممم م المسمممممتندا  إلممممم  فمممممر  رسممممموم أو تقييمممممد 

 . ساب أو إغ قهالمعام   أو حظر الح

 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. 

    يحممممممممتف  البنممممممممك بممممممممالحق فممممممممي تةييممممممممر أ  ممممممممما أو كممممممممل الشممممممممرو

واألحكممممممممام الممممممممواردة فممممممممي بيممممممممان الحقممممممممائق االساسممممممممية   وشممممممممرو  

باإليممممممافة إلمممممم  عقممممممد مقممممممدم الطلممممممب الم مممممماري  وأحكممممممام المنممممممت    

ا 60مع إشعار مسبق لك بـ   . يوم 

How to contact us  كي  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.  

   يمكنككككككك االتصككككككال بنككككككا  لككككككد مككككككدار السككككككا ة اككككككوال أيككككككام األسككككككبوع

  لكككككككككككككككككد رقككككككككككككككككك  مرككككككككككككككككككز االتصكككككككككككككككككال ال كككككككككككككككككاص بنكككككككككككككككككا

+ )داخككككككككككككك  / خكككككككككككككارج اإلمكككككككككككككارات العربيكككككككككككككة 971 4 607 5507 

 .مسا دتكالمتحدة( وسنكوج في غاية السعادة ل

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

    خككككككالل سككككككا ات  مكككككك  البنككككككك، يمكنكككككككك االتصككككككال بنككككككا  لككككككد رقككككككك

 + . 971 4 607 5555االستابال 

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

   لمعرفكككككككككككة المزيكككككككككككد  كككككككككككن خكككككككككككدماتنا باإلضكككككككككككافة  لكككككككككككد الرسكككككككككككوم

والمصككككككككككككارير، يمكنككككككككككككك كيككككككككككككارة موقعنككككككككككككا  لككككككككككككد اإليتريككككككككككككت 

www.eahli.com 

How can you make a complaint:  كي  يمكنك تقديم شكوى: 

Submit your complain to the Complaint Unit either hand delivered or 
via mail / fax / email / online. 

قككككك  بإرسكككككال لككككككواك  لكككككد و كككككدة الشككككككاوى  مكككككا باليكككككد أو  بكككككر البريكككككد / البريكككككد  

 اإللكترويي / موق  البنك  لي اإليتريت .

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

   :ماابكككك  مركككككز  مككككر  ككككين ، لككككارع أبككككو بكككككر الصككككدي  ، فككككرع دبككككي

 .اإلمارات العربية المتحدة -ديرة ، دبي 

http://www.eahli.com/
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4 
Customer Signature : ___________________   توقيع العميل :___________________ 

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

 لة االمارات العربية المتحدةع ، مؤسسة مالية مرخصة خاضعة لرقابة المصرف المركزي في دو.ك.م.البنك األهلي الكويتي ش

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

   فككككككككرع أبككككككككوالبي: مبنككككككككد معهككككككككد االمككككككككارات للدراسككككككككات المصككككككككرفية

 .أبوالبيوالمالية، الطاب  األرضي ، لارع المرور ، 

 Fax +971 4 2684445    : 2684445 4 971+ال اك 

 Email: complaints@abkuwait.com.    :البريد اإللكتروييcomplaints@abkuwait.com 

 Website: www.eahli.com 
 
 

   :الموق  االليكتروييwww.eahli.com 

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. 

بالشكككككككوى المادمككككككة  لككككككد بعلكككككك  الوصككككككول بي كتككككككا بارسككككككال ردياككككككوم البنككككككك  

الشكككككككوى فككككككي غضككككككوج ا ككككككرابات معاملككككككة البنككككككك، مكككككك  ت اصككككككي   مليككككككة 

يكككككومي  مككككك  ككككككاملين مكككككن تكككككاريخ اسكككككتالم الشككككككوى. سكككككيت  ت صكككككيص رقككككك  

 مميز لطلك ال دمة لك.

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

يوم  30سوف يرس  لك البنك رده النهائي كتابًيا م  األسباع الت صيلية في غضوج  

  م  من تلاي الشكوى.

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 
 

  ا لككككك  تككككككن راضكككككيًا ألي سكككككبك مكككككن األسكككككباع  كككككن  ككككك  الشككككككوى ال كككككاص  

بنككككككككككككا ، فيحكككككككككككك  لككككككككككككك   الككككككككككككة لكككككككككككككواك  لككككككككككككد البنككككككككككككك المركككككككككككككزي: 

www.centralbank.ae 

Disclaimer   اخ ء المس ولية 

The information in this Key Fact Statement is not the full terms of 
the contract, which is contained within the final terms of the 
product with the documentation required to proceed with placing 
Fixed Deposit. By signing this document, you agree that you fully 
understand the features, fees and charges, which may be incurred 
by applying for this product.  

معلومككككككات الككككككواردة فككككككي بيككككككاج الحاككككككائ  االساسككككككية هكككككك ا ليسككككككت الشككككككروا ال 

الكاملككككككة للعاككككككد ، والتككككككي تكككككك  تضككككككمينها فككككككي الشككككككروا النهائيككككككة للمنككككككتج مكككككك  

الوثككككككائ  المطلوبكككككككة للمضكككككككي قككككككدًما فكككككككي ا كككككككرابات الوديعككككككة الثابتكككككككة. مكككككككن 

خكككككالل التوقيككككك   لكككككد هككككك ا المسكككككتند ، فإيكككككك توافككككك   لكككككد أيكككككك ت هككككك  تماًمكككككا 

التككككككي قككككككد يككككككت  تكبككككككدها مككككككن خككككككالل التاككككككدم والمصككككككارير سككككككوم المزايكككككا والر

 بطلك للحصول  لد ه ا المنتج.
 
 
 
 
 
 
 
 

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

أقمممممممر بمممممممالتوقيع أدنمممممممام أننمممممممي فهممممممممت واسمممممممتلمت المسمممممممتندا  علممممممم  النحمممممممو  

 الم كور أع م 

Customer Name      اسم العميل 

Address       العنوان  

Mobile Number        رقم الهات  المتحر 

Email ID      البريد االليكتروني 

Signature / Date     التوقيع/ التاريع 

For bank use  الستخدام البنك 

Bank official Name      البنكاسم المس ول في 

Bank official ID     رقم بطاقة المس ول في البنك 

Signature / Date      التوقيع/ التاريع 

 

mailto:complaints@abkuwait.com
mailto:complaints@abkuwait.com
http://www.eahli.com/
http://www.centralbank.ae/

