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منوذج �لإقر�ر - �لوثيقة �لأكرث �أهمية*
اأنا/ نحن اأوؤكد/ ن�ؤكد على اأنني/ اأننا قراأت/ قراأنا وفهمت/ فهمنا �رصوط واأحكام �شادق �شتاندرد ت�شارترد املتعلقة با�شتخدام ح�شاب �شادق �شتاندرد ت�شارترد واخلدمات امل�رصفية الهاتفية وجهاز ال�رصاف 

الآيل وبطاقة ال�شحب واخلدمات امل�رصفية عرب الإنرتنت واخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية. وي�شمل هذا دليل اخلدمات والأ�شعار ل�شادق �شتاندرد ت�شارترد واأوافق/ ن�افق على الإلتزام والتقيد بها وباأي اأحكام 
و�رصوط اأخرى قد تدخل حيز التنفيذ من وقت اإلى اآخر. اأنا/ نحن اأدرك/ ندرك على وجه اخل�ش��ص واأوافق/ ن�افق على ما يلي:

ح�صاب �صادق �جلاري
احلد الأدنى من الر�شيد الذي يجب املحافظة عليه . 1
ر�شم �شيانة احل�شاب. 2
ر�ش�م اإ�شدار دفرت �شيكات. 3
ر�ش�م ا�شتخدام جهاز ال�رصاف الآيل الغري تابع لبنك �شتاندرد ت�شارترد . 4

بالإمارات العربية املتحدة - �شحب الأم�ال النقدية**
عدد مرات ك�شف احل�شاب. 5

معدل الر�شيد ال�شهري: 3،٠٠٠ درهم اإماراتي . 1
25 درهم اإماراتي )�شهرياً(. 2
اأول دفرت �شيكات جماين. 3

يتم تطبيق الر�ش�م ح�شب دليل اخلدمات والأ�شعار لكل دفرت �شيكات اإ�شايف
يتم تطبيق الر�ش�م ح�شب دليل اخلدمات والأ�شعار. 4
ربع �شن�ياً - جماناً. 5

�شيتم تطبيق ر�ش�م ن�شخ ك�شف احل�شاب للرتددات الأخرى ح�شب دليل خدمات واأ�شعار �شادق �صيتم 
توفري ك�صوفات �حل�صاب �لإلكرتونية تلقائياً من خالل �خلدمة �مل�رصفية عرب الإنرتنت وعرب 

بريدك الإلكرتوين امل�شجل عند البنك

ح�صاب �صادق للتوفري
 احلد الأدنى من الر�شيد الذي يجب املحافظة عليه . 1
ر�شم �شيانة احل�شاب. 2
ر�ش�م ا�شتخدام جهاز ال�رصاف الآيل الغري تابع لبنك �شتاندرد ت�شارترد . 3

بالإمارات العربية املتحدة - �شحب الأم�ال النقدية**
تفا�شيل الربح. 4
بن�د اأخرى. 5
مالحظة. 6
عدد مرات ك�شف احل�شاب:. 7

معدل الر�شيد ال�شهري: 3،٠٠٠ درهم اإماراتي . 1
25 درهم اإماراتي )�شهرياً( . 2
يتم تطبيق الر�ش�م ح�شب دليل اخلدمات والأ�شعار . 3
من �شفر اإلى اأقل من 1٠،٠٠٠ درهم اإماراتي - بدون ربح . 4

1٠،٠٠٠ درهم اإماراتي ما ف�ق - يتم اإعالن معدلت الربح يف نهاية كل �شهر
يتم احت�شاب الربح بناءً على معدل الر�شيد ال�شهري ويتم قيدها باحل�شاب على اأ�شا�ص ن�شف �شن�ي

ل يتم اإ�شدار دفرت �شيكات. 5
يعتمد ح�شاب �شادق للت�فري على مبداأ امل�شاربة متا�شياً مع ق�اعد ال�رصيعة الإ�شالمية، فى حالة حدوث . 6

خ�شارة يف اأ�ش�ل امل�شاربة، فاإن على العميل حتمل هذه اخل�شارة ح�شب ح�شته يف امل�شاربة
ن�شف �شن�ي - جماناً . 7

�شيتم تطبيق ر�ش�م ن�شخ ك�شف احل�شاب للرتددات الأخرى ح�شب دليل خدمات واأ�شعار �شادق
�شيتم ت�فري ك�ش�فات احل�شاب الإلكرتونية تلقائياً من خالل اخلدمة امل�رصفية عرب الإنرتنت وعرب بريدك 

الإلكرتوين امل�شجل عند البنك

ح�صاب �صادق لأجل
حد املدة الأدنى. 1
حد املدة الأق�شى. 2
احلد الأدنى من الر�شيد الذي يجب املحافظة عليه. 3
ال�شحب املبكر. 4
مالحظة. 5

�شهر واحد. 1
�شنة واحدة . 2
25،٠٠٠ درهم اإماراتي. 3
يف حالة ال�شحب املبكر، �ش�ف يتلقى العميل معدل الربح لآخر مدة اأكملها )ح�شب الأ�شعار اخلا�شة بكل  . 4

�شهر( مقابل عدد الأيام التي احتفظ بها بالأم�ال، غري اأن يخ�شع هذا للحد الأدنى ملدة ال�شتثمار التي تبلغ 
3٠ ي�ماً. اإذا متت �شح�بات خالل 3٠ ي�ماً، ل ي�شتحق الربح على هذه املدة ويتم ا�شتعادة املبلغ الرئي�شي فقط

يعتمد ح�شاب �شادق لأجل على مبداأ امل�شاربة متا�شياً مع ق�اعد ال�رصيعة الإ�شالمية، يف حالة حدوث . 5
خ�شارة يف اأ�ش�ل امل�شاربة، فاإن على العميل حتمل هذه اخل�شارة ح�شب ح�شته يف امل�شاربة

وديعة مر�بحة �لإ�صالمية
حد املدة الأق�شى. 1
احلد الأدنى لل�ديعة. 2
ال�شحب املبكر. 3

�شنة واحدة. 1
1،٠٠٠،٠٠٠ درهم اإماراتي اأو 3٠٠،٠٠٠ بالعملة الأجنبية )دولر اأ�شرتايل/ ي�رو/ جنيه اإ�شرتليني/ ين ياباين/ . 2

دولر اأمريكي(
ح�شب ق�اعد ال�رصيعة  . 3

ح�صاب �صادق و�ن
احلد الأدنى للر�شيد لفتح احل�شابات. 1
العملة. 2
تفا�شيل الربح. 3
ر�ش�م اإ�شدار دفرت ال�شيكات. 4
مالحظة . 5
ك�شف احل�شاب. 6

ل حد اأدنى للر�شيد. 1
الدرهم الإماراتي فقط. 2
من �شفر اإلى اأقل من 1٠.٠٠٠ درهم اإماراتي - بدون ربح. 3

1٠.٠٠٠ درهم اإماراتي فما ف�ق - يتم اإعالن معدلت الربح يف نهاية كل �شهر.
يتم احت�شاب الربح بناءً على معدل الر�شيد ال�شهري ويتم قيدها باحل�شاب على اأ�شا�ص ن�شف �شن�ي.

ي�شدر اأول دفرت �شيكات جماناً. وتطبق الر�ش�م ح�شب دليل اخلدمات والأ�شعار لكل دفرت �شيكات اإ�شايف. 4
يعتمد ح�شاب �شادق وان على مبداأ امل�شاربة متا�شياً مع ق�اعد ال�رصيعة الإ�شالمية. يف حالة حدوث خ�شارة . 5

يف اأ�ش�ل امل�شاربة، فاإن على العميل حتمل هذه اخل�شارة ح�شب ح�شته يف امل�شاربة
ي�شدر ك�شف احل�شاب ب�شكل ف�شلي )ربع �شن�ي( بدون ر�ش�م. 6

�شيتم تطبيق ر�ش�م ن�شخ ك�شف احل�شاب يف املرات الأخرى ح�شب دليل خدمات واأ�شعار �شادق
تت�فر الك�ش�ف الإلكرتونية من خالل اخلدمة امل�رصفية عرب النرتنت وعرب بريدك الإلكرتوين امل�شجل لدى البنك  

ت�قيع �شاحب )اأ�شحاب( احل�شاب/ الأ�شخا�ص املف��شني بالت�قيع

_____________________________
�شاحب احل�شاب 1

_____________________________
�شاحب احل�شاب 2

_____________________________
�شاحب احل�شاب 3

_____________________________
�شاحب احل�شاب 4

التاريخ واملكان:
* مالحظة: تخ�شع الر�ش�م للمراجعة ح�شب تقدير البنك، ال�رصوط والر�ش�م، متعلقة بعملة الدرهم الإماراتي، اإل اإذا مت حتديد بخالف ذلك.

** يتم تطبيق الر�ش�م بناء على دليل اخلدمات والأ�شعار لتعامالت التم�يل عرب البنك املركزي بالإمارات العربية املتحدة وتعامالت جهاز ال�رصاف الآلى. 
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DECLARATION FORM - MOST IMPORTANT DOCUMENT*
I/We confirm having read and understood the Standard Chartered Saadiq Terms and Conditions relating to the conduct of the Standard Chartered Saadiq account, phone 
banking, ATM, debit card, internet banking and electronic banking facilities including the Standard Chartered Saadiq Service & Price Guide and agree to be bound and abide 
by them and any other terms and conditions that may be in force from time to time. I/We specially understand and accept the following:

Saadiq Current Account

1. Minimum balance to be maintained

2. Account maintenance fee

3. Cheque book issuance charges

4. UAE ATM switch charges - cash withdrawals

5. Statement frequency

1. Monthly Average Balance: AED 3,000

2. AED 25 (monthly)

3. First cheque book free
Charges applicable as per Service and Price Guide for additional cheque book

4. Charges applicable as per Service and Price Guide

5. Quarterly - Free of charge
Charges for physical statements for other frequencies will apply as per the Saadiq Service & Price Guide.   
eStatements will be made available to you automatically through online banking and via email on the 
email address registered with us

Saadiq Savings Account

1. Minimum balance to be maintained

2. Account maintenance fee

3. UAE ATM switch charges - cash withdrawals

4. Profit details

5. Others

6. Note

7. Statement frequency

1. Monthly Average Balance: AED 3,000

2. AED 25 (monthly)

3. Charges applicable as per Service and Price Guide

4. AED 0 to less than AED 10,000 - No profit
AED 10,000 and above - Profit rates are announced at the end of each month. Profit is calculated on 
monthly average balance and credited half-yearly

5. No cheque book

6. The Saadiq Savings Account is based on the principal of Mudaraba. In line with rules of Islamic Shariah, in 
case Mudaraba assets incur a loss the customer will have to bear this loss in the ratio of its share of Mudaraba.

7. Half-yearly - Free of charge
Charges for physical statements for other frequencies will apply as per the Saadiq Service & Price Guide. 
eStatements will be made available to you automatically through online banking and via email on the 
email address registered with us

Saadiq Term Account

1. Minimum tenure

2. Maximum tenure

3. Minimum balance to be maintained

4. Early withdrawal

5. Note

1. 1 month

2. 1 year

3. AED 25,000

4. On early withdrawal, the customer will receive profit rate for the last completed tenure (based on 
respective rates for each month) for the number of days the funds are held. However, this is subject to a 
minimum investment period of 30 days. For withdrawals within 30 days no profit will be payable and only 
the principal will be returned

5. The Saadiq Term Account is based on the principal of Mudaraba. In line with rules of Islamic Shariah, in case 
Mudaraba assets incur a loss the customer will have to bear this loss in the ratio of its share of Mudaraba

Islamic Murabaha Deposit

1. Maximum tenure

2. Minimum deposit

3. Early withdrawal

1. 1 year

2. AED 1,000,000 or 300,000 in foreign currency (AUD/EUR/GBP/JPY/USD)

3. As per Shariah guidelines

SaadiqOne Account

1. Minimum balance for opening accounts

2. Currency

3. Profit details

4. Cheque book issuance charges

5. Note

6. Statement frequency

1. No minimum balance

2. AED only

3. Less than AED 10,000 - No profitAED 10,000 and above - Profit rates are announced at the end of each 
month. Profit is calculated on monthly average balance and credited half-yearly

4. First cheque book free. Charges applicable as per Service & Price Guide for each additional cheque book.

5. The SaadiqOne Account is based on the principal of Mudaraba. In line with rules of Islamic Shariah, in case 
Mudaraba assets incur a loss the customer will have to bear this loss in the ratio of its share of Mudaraba

6. Quarterly - Free of charge
Charges for physical statements for other frequencies will apply as per the Saadiq Service & Price Guide. 
eStatements will be made available to you automatically through online banking and via email on the 
email address registered with us

Signature of Account holder(s)/Authorised signatories

_____________________________________

Account Holder 1

____________________________________

Account Holder 2

___________________________________

Account Holder 3

___________________________________

Account Holder 4

Date & Place:

*N.B. Charges are subject to revision at the Bank's discretion. Terms and charges: wherever not specified, pertain to AED only. 
**Charges applicable as per Service & Price Guide for other UAE Switch & ATM transactions.


