
HASALTI CHILDREN’S SAVINGS ACCOUNT SPECIAL 
TERMS AND CONDITIONS

1. DEFINITIONS

1.1 “CUSTOMER” means the child as the primary account holder

1.2 “GUARDIAN”
operating rights of the account till the time the primary account holder 
attains majority i.e 18 years

1.3 “BENEFICIARY”
provided by the bank at its sole discretion.

2. INTRODUCTION

2.1 These special terms and conditions (the “Special Conditions”) are 
designated for Hasalti Children’s Savings Account (the “Account”) holders 

(the “Bank”/ “the Mudarib”). 

2.2 The General Terms & Conditions Governing Shari’a Compliant 
Personal Accounts (the “Banking Service Agreement”) shall also apply to 
these Special Conditions. In case of contradiction between the General 
Terms and Conditions and these Special Conditions pertaining to the 
Hasalti Children’s Savings Account, the terms of the Special Conditions 
shall prevail.

2.3 
Mudaraba where the Customer will be Rabb –ul mal, and the Bank will 
be the Mudarib. The Customer’s funds will be invested in the common 
pool along with the other Mudaraba-based accounts. The generated 

and certain weightages that are published on the bank’s website 
(www.alizzislamic.com) and notice boards at branches. 

2.4 The Bank may, to such extent permitted by laws of the Sultanate 

amend, add to, or delete any provision of these Special Conditions, 
facilities, services or the charges that apply to the Account at any time. 
The Bank shall notify the Customer / Guardian of such changes by giving 
customers / Guardian 30 business days’ notice through any means of 

3. ACCOUNT RELATIONSHIP

3.1 As per Section 8 of the Bank’s General Terms and Conditions 
Governing Sharia Compliant Personal Accounts, the Bank may, on a 
case by case basis, agree to the provision of the Banking Services to a 
Customer aged less than 18 years.

3.2 Where an Account is opened on behalf of a minor, the Guardian 
named in the Personal Account Application will provide the Bank 
with such authorities, information and documentation (including 
without limitation, guarantees and evidence of parental consent for 
the Account being opened) relating to the opening, maintaining 
and operating of the Account as the Bank may require. The Bank is 
entitled to act on such instructions received from the Guardian, even 
if the minor Customer ceases to be a minor, until the Bank receives 
written notice from an appropriate authority and in accordance with 
the mandate relating to the Account, requiring the Bank to act on 
the instructions of a person other than or in addition to the named 
Guardian.

 حصالتي" حساب التوفير ل�طفال - الشروط وا�حكام

١.        تعاريف

٢.        مقدمة

ــب ــة") بصاح ــروط الخاص ــة ("الش ــروط الخاص ــكام والش ــذه ا�ح ــص ه  ٢-١      تخت
ــذي ــاب") ال ــال ("الحس ــي" ل�طف ــر "حصالت ــاب التوفي ــال") حس ــل"/"رب الم  ("العمي

 ( يقدمه بنك العز ا�سالمي ("البنك"/"المضارب

الحســابات  تنظــم  التــي  العامــة  والشــروط  ا�حــكام  تطبــق     ٢-٢ 
 الموافقــة للشــريعة ا�ســالمية ("اتفاقيــة الخدمــات المصرفيــة") علــى الشــروط
 الخاصــة. وفــي حــال نشــأ هنــاك أي تضــارب بيــن ا�حــكام والشــروط العامــة وهــذه
 الشــروط الخاصــة المتعلقــة بحســاب التوفيــر "حصالتــي" ل�طفــال، فيجــب ترجيــح

الشروط الخاصة

 ٢-٣       يتوافــق حســاب التوفيــر أعــاله مــع مبــدأ المضاربــة حيــث يكــون 
 العميــل هــو "  رب المــال" وبنــك العــز ا�ســالمي هــو "المضــارب". يســتثمر البنــك رأس
ــة ــرى القائم ــابات ا�خ ــع الحس ــترك م ــتثماري مش ــاء اس ــن وع ــل ضم ــال العمي  م
 علــى مبــدأ المضاربــة. يتــم بعدهــا توزيــع ا�ربــاح بيــن رب المــال والمضــارب حســب
 النســبة المتفــق عليهــا (المحــددة فــي ا�حــكام والشــروط العامــة) ووفقــ½

ل�وزان الموضحة على موقع البنك
 وعلى لوحة ا�عالنات الموجودة بالفروع 

أحــكام  مــن  أيــ½  يلغــي  أو  يضيــف  أو  يعــدل  أن  للبنــك  يجــوز     ٢-٤ 
 الشــروط الخاصــة، أو التســهيالت، أو الخدمــات، أو الرســوم التــي تطبــق علــى
 الحســاب فــي أي وقــت، طالمــا أن هــذا التصــرف تجيــزه قوانيــن الســلطنة وال
بإبــالغ البنــك  يلتــزم  ا�ســالمية.  الشــريعة  وأحــكام  مبــادئ  مــع   يتعــارض 
عمــل يــوم   ٣٠ مدتــه  إشــعار  خــالل  مــن  تغييــرات  بــأي  ا�مــر   العميل/ولــي 

يتم تبليغه بالطريقة التي يراها البنك مناسبة

 ٣.        خدمات الحسابات 

 ٣-١       وفقــ½ للفقــرة ( ٨ ) مــن ا�حــكام والشــروط العامــة المعمول بهــا في البنك
ــك، ــوز للبن ــالمية، يج ــريعة ا�س ــة للش ــة الموافق ــابات الخاص ــم الحس ــي تنظ  والت
 تبعــ½ لــكل حالــة علــى حــده، أن يوافــق علــى تقديــم خدمــات مصرفيــة للعميــل

دون سن ١٨ عام½

 ٣-٢     فــي حــال تــم فتــح حســاب نيابــة عــن القاصــر، يلتــزم ولــي ا�مــر المســجل
 اســمه فــي نمــوذج فتــح الحســاب الشــخصي بتزويــد البنــك بوثائــق الوكالــة،
 والمعلومــات، والمســتندات الخاصــة بفتــح الحســاب (بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل
 المثــال ال الحصــر الضمانــات وإثبــات موافقــة الوالديــن علــى فتــح الحســاب)،

 والمتعقة بإثبات امتالكه للحساب وإدارة عملياته حسب ما يطلبه
 والبنــك مخــول بالتصــرف وفــق توجيهــات ولــي ا�مــر حتــى لــو بلــغ العميــل 
  القاصــر  ســن البلــوغ، إلــى أن يســتلم البنــك إشــعار خطــي مــن الطــرف المخــول
 الــذي لــه واليــة علــى الحســاب، يطلــب مــن البنــك أن يتصــرف بنــاء علــى توجيهــات

 شخص غير ولي ا�مر المعين أو شخص إضافي

(www.alizzislamic.com) 
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 ١-١     "العميل": الطفل بصفته صاحب الحساب الرئيسي 
         
 ١-٢      "ولــي ا�مــر": الشــخص ا�كثــر قرابــة للطفــل الــذي يملــك حقــوق إجــراء
 عمليــات علــى الحســاب حتــى أن صاحــب الحســاب الرئيســي ســن البلــوغ وهــو ١٨

عام½

 ١-٣      "المســتفيد": هــو الطــرف المســتفيد مــن التأميــن التكافلــي الــذي يقدمــه
البنك  حسب تقديره
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4. HASALTI CHILDREN’S SAVINGS ACCOUNT NATURE AND    
FEATURES

4.1 Hasalti Children’s Savings Account is a Omani Rialsbased savings 
accounts in the name of a minor (Child), which can be opened and 
operated by his / her Parents /Guardian / a person appointed by the court. 
The title of the account shall be ‘Child’s name, Guardian’s Name (Guardian)’ 
until the Child attains majority, i.e. 18 years of age.

4.2 Hasalti Children’s Savings Account is for children below the age of 18 
years with special product features. When the Child reaches 18 years of age, 

4.3 For Hasalti Children’s Savings Account, the Bank shall be entitled 
to act on the instructions received from the Guardian named on the 
Hasalti Children’s Savings Account Form and accept the same as correct, 
accurate and duly authorized, whether the Child on the Form continues 
the be a minor or not, unless the Bank receives written instructions from 
the Guardian (in case Parents are Guardians) or a notice to the contrary 
from any appropriate authority / court of law. 

4.4 The Bank is also entitled to market its products and services to its 
existing Customer via the SMS & other channels.

4.5 When the Child attain majority i.e. 18 years of age, the account will 
automatically be transferred into a normal Savings Account  and the 
available balance of the Hasalti Children’s Savings Account would be 
transferred to the new Account. The customer will be informed of the 
change and will be issued a normal debit card to carry out transactions 
on the account.

4.6 In case of death of the Guardian, any further operation in the 

issued by competent Court of law.

4.7 The Bank may, to such extent permitted by laws of the Sultanate of 

add to, or delete any provision of these Special Conditions, facilities, 
services or the charges that apply to the Account at any time. The Bank 
shall notify the Customer / Guardian of such changes by giving customers 

the Bank. 

4.8 Latest features of Hasalti Children’s Savings Account shall be 
available on product brochures and on the Bank’s website 
www.alizzislamic.com and may be updated by the Bank at its sole 
discretion from time to time. 

5. SPECIAL FEATURES

5.1 The Bank may, in its sole discretion, have draws and award Prizes 
for the customers holding the Account on monthly basis or any other 
periods the Bank may decide. Cash prizes are provided as gift from 
shareholder’s funds.  The Bank reserves the right to stop the draws, 
change these Special Conditions, the eligibility criteria, the frequency of 
draws and the Prizes amount at its absolute discretion. 

5.2 
by the bank will be discontinued.

6. PRIZE DRAW MECHANISM

6.1 All prize draws will be held within Ten Days after the end of each 
applicable prize draw period. The Bank will inform customers / Guardian 
if a draw date is subject to change.  

6.2 The winners will be picked in random by an automated prize draw 
system. All draws shall be held under the supervision of representatives 
of the Bank’s internal and / or external auditors as required. The results of 

6.3 
and / or any other appropriate means determined by the Bank as per 

of the winners of each draw will be announced on the Bank’s 
website and through any other means of communication as the 
Bank may choose from time to time. Subject to the prior written

٤.        طبيعة ومزايا حساب التوفير "حصالتي" ل�طفال 

 ٤-١      "حصالتــي" حســاب التوفيــر ل�طفــال هــو حســاب توفيــر بالريــال العمانــي
ــن ــره أو م ــي أم ــل أو ول ــدي الطف ــكان وال ــل). بإم ــر (الطف ــم القاص ــح باس  ُيفت
 تعينــه المحكمــة وليــ� عليــه أن يفتــح الحســاب ويديــر عملياتــه. يكــون مســمى
 الحســاب علــى النحــو التالــي "اســم الطفــل، اســم ولــي ا�مــر (ولــي ا�مــر)" إلــى

أن يبلغ الطفل سن البلوغ، أي سن ١٨ عام�

 ٤-٢      "حصالتي" حســاب التوفير ل�طفال مخصص ل�طفال دون ســن ١٨ عام�
 ويقــدم الحســاب مزايــا خاصــة. عندمــا يبلــغ الطفل ســن ١٨ عام�، ســوف يوقف

 البنك المزايا الخاصة التي يقدمها هذا الحساب

 ٤-٣      فــي "حصالتــي" حســاب التوفيــر ل�طفــال، يكــون البنــك مخــول بتنفيــذ
 التعليمــات التــي يرســلها لــه ولــي ا�مــر المســجل اســمه فــي نمــوذج حســاب
ــادرة ــة وص ــة ودقيق ــات صحيح ــا تعليم ــال ويعتبره ــي" ل�طف ــر "حصالت  التوفي
 عــن الشــخص المخــول لــه حســب ا�صــول، ســواء كان الطفــل المســجل
 اســمه فــي النمــوذج قاصــر¼ أم بالغــ�، إال إذا حصــل البنــك علــى تعليمــات خطيــة
ــالف ــعار بخ ــر) أو إش ــي ا�م ــا ولي ــدان هم ــال كان الوال ــي ح ــر (ف ــي ا�م ــن ول  م

ذلك من أي جهة رسمية أو من المحكمة

 ٤-٤       كمــا أن البنــك مخــول بتســويق منتجاتــه وخدماتــه للعميــل الحالــي عبــر
الرسائل القصيرة والقنوات ا�خرى

 ٤-٥       عنــد يبلــغ الطفــل ســن ١٨ عامــ�، ســوف يقــوم البنك آلي� بتحويل حســاب
ــد ــل الرصي ــم تحوي ــوف يت ــادي وس ــر ع ــاب توفي ــى حس ــي" إل ــر "حصالت  التوفي
ــد. ــاب الجدي ــى الحس ــال إل ــي" ل�طف ــر "حصالت ــاب التوفي ــي حس ــي ف  المتبق
ــة ــدر بطاق ــوف يص ــر وس ــذا التغيي ــراء ه ــد إج ــل بع ــك العمي ــغ البن ــوف يبل  س

خصم عادية لتنفيذ العمليات على الحساب

 ٤-٦      في حال وفاة ولي ا�مر، يسمح بتنفيذ عمليات على الحساب
مــن المفعــول  ســاري  أمــر  أو  خطــاب  أو  شــهادة  تقديــم  تــم  حــال   فــي 

 المحكمة المختصة

 ٤-٧      يجــوز للبنــك، إلــى الحــد الــذي تســمح بــه قوانيــن الســلطنة وال يتعــارض
 مــع مبــادئ وأحــكام الشــريعة اÊســالمية، أن يعــدل أو يضيــف أو يلغــي أي
 حكــم مــن هــذه الشــروط الخاصــة أو التســهيالت أو الخدمــات أو الرســوم التــي
 تنطبــق علــى الحســاب فــي أي وقــت. يلتــزم البنــك بإشــعار العميل/ولــي ا�مــر
تبليغــه يتــم  عمــل  يــوم   ٣٠ مدتــه  إشــعار  خــالل  مــن  التغييــرات   بهــذه 

للعميل بالطريقة التي يراها البنك مناسبة

 ٤-٨      يجب أن توضح كتيبات المنتج وموقع البنك
 أحدث المزايا التي يوفرها حســـاب التوفير "حصالتي" ل�طفال  وتحديث هذه 

المعلومات، حسب ما يرتئيه البنك، من وقت Õخر

 ٥.         المزايا الخاصة 

 ٥-١      يجــوز للبنــك، حســب مــا يرتئيــه، أن يجــري ســحوبات ويمنــح جوائــز
 للعميــل صاحــب الحســاب بصفــة شــهرية أو خــالل أي فتــرة أخــرى يقررهــا
 البنــك. الجوائــز النقديــة هــي هبةمــن أمــوال المســاهمين.  يحتفــظ البنــك بحــق
 إيقــاف الســحوبات وتغييــر الشــروط الخاصــة ومعاييــر االســتحقاق وفتــرات

السحوبات ومبلغ الجائزة حسب تقديره

 ٥-٢       عندمــا يبلــغ الطفــل ســن ١٨ عامــ�، ســوف يوقــف البنــك المزايــا الخاصــة
لهذا الحساب

 
 ٦.         آلية السحب على الجوائز 

 ٦-١      سوف يجرى السحب على الجوائز كل عشرة أيام بعد نهاية فترة
 الســحب لــكل جائــزة ويلتــزم البنــك بإبــالغ العمالء/ولــي ا�مــر بــأي تغييــر فــي

 تاريخ السحب

ــت ــوائي� تح ــن عش ــار الفائزي ــي باختي ــز اÕل ــحب الجوائ ــام س ــوم نظ  ٦-٢      يق
 إشــراف ممثلــي المراقبيــن الداخلييــن و/أو الخارجييــن حســب مــا تقتضيــه

 الحاجة. تكون نتائج السحب نهائية

ــيلة ــرة و/أو أي وس ــائل القصي ــف و/أو الرس ــن بالهات ــعار الفائزي ــم إش  ٦-٣      يت
فتــح نمــوذج  فــي  الموضحــة  التفاصيــل  حســب  البنــك  يحددهــا   مناســبة 
 الحســاب. يتــم اÊعــالن عــن أســماء الفائزيــن فــي كل ســحب علــى موقــع
 البنــك وعبــر أي وســيلة تواصــل يحددهــا البنــك مــن وقــت Õخــر. يحتفــظ البنــك

 بحق االستفادة من أسماء الفائزين وصورهم في جميع الحمالت
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consent of the customer, the Bank reserves the right to use winners’ 
name and photographs in all current / future promotional, advertising 
campaigns and / or marketing material. 

6.4 The Prize money will be credited to the customer’s Hasalti Account 

formalities as required by the Bank. 

6.5 The Bank may cancel any of the draws, without notice, if it was prevented 
from continuing the draws due to any of the following reasons:

a. a legal or regulatory issue; and (or);
b. for any cause beyond the Bank’s control.

6.6 If the draw is cancelled due to any of the above mentioned reasons, the 
Bank will notify customers / Guardian by placing a notice in Bank’s branches 
and/or website as soon as it is practically able to do so.

6.7 The Bank may, in its sole discretion, award Guardian holding the 

such life takaful cover. The Bank reserves the right to stop the free life 
takaful cover, change these Special Conditions, the eligibility criteria at 
its absolute discretion. 

6.8 The free life takaful cover cost will be granted from Shareholder’s 

Mudaraba Pool.

7. ACCOUNT OPENING BALANCE AND INCREMENTAL    
         BALANCE ADDITION

7.1 At the time of opening the account a minimum amount of OMR 50 
shall be deposited.

7.2 A minimum of OMR 50 shall be deposited to the account every month 

has to be maintained throughout the life of the account.

7.3 Non-compliance with clause 6.2 requirement for three consecutive 

Hasalati Children’s Savings Account and the account will be treated as a 
regular savings account.

8. STANDING INSTRUCTIONS

8.1 Standing instructions to transfer from the guardian’s primary 
account to Children Savings Account would be free of charge for Alizz 
Islamic Bank customers.

9. WITHDRAWAL RESTRICTIONS

9.1 ATM withdrawals and Online / Mobile transfers are not permitted 
for this account, all withdrawals can only happen through the Teller in 
the Bank’s branch.

10. ACCOUNT VIEWING

10.1 The account can be viewed online or through the mobile application, but 
no transactions will be permitted through these channels.

11. ACCEPTANCE OF TERMS AND CONDITIONS

and understood these Special Conditions and I accept them. 

      
GUARDIAN NAME:

SIGNATURE:  

DATE:   

 ٦-٤      ُيقيــد مبلــغ الجائــزة فــي حســاب حصالتــي بعــد إكمــال واســتيفاء
ــي ــمية الت ــراءات الرس ــن ا�ج ــا م ــة وغيره ــن الهوي ــد م ــراءات التأك ــع إج  جمي

يتبعها البنك

 ٦-٥     يحــق للبنــك أن يلغــي أي ســحب دون إشــعار فــي حــال تعــذر علــى
 البنك إكمال إجراءات السحب نظر£ ¢ي من ا¢سباب التالية

أ .       أسباب قانونية أو تنظيمية                
 ب.     و/أو أي سبب خارج عن سيطرة البنك           

 ٦-٦      فــي حــال تــم إلغــاء الســحب ¢ي مــن ا¢ســباب آنفــة الذكــر، يلتــزم
لوحــة علــى  إعــالن  وضــع  خــالل  مــن  ا¢مــر  العمالء/ولــي  بإشــعار   البنــك 
 ا�عالنــات بفروعــه و/أو موقعــه علــى ا�نترنــت حالمــا تســنح لــه الفرصــة

بذلك
ــي ــن تكافل ــر تأمي ــي ا¢م ــح ول ــه، أن يمن ــا يرتئي ــب م ــك، حس ــوز للبن  ٦- ٧      يج
ــ½ ويكــون الطفــل هــو المســتفيد ا¢ول مــن هــذا التأميــن.  علــى الحيــاة مجان
 يحتفــظ البنــك بحــق إيقــاف التأميــن التكافلــي علــى الحيــاة وتغييــر الشــروط

 الخاصة ومعايير االستحقاق حسب تقديره المطلق

أمــوال مــن  الحيــاة   علــى  التكافلــي  التأميــن  تكلفــة  تخصــم     ٦-٨ 
 المســاهمين وليــس مــن أمــوال المودعيــن أو ا¢ربــاح المتأتيــة مــن الوعــاء

االستثماري القائم على مبدأ المضاربة

 ٧.        الرصيد لدى فتح الحساب وا�يداع المتواصل 

٧-١      عند فتح الحساب، يجب إيداع حد أدنى ٥٠ ريال عماني

 ٧-٢      يجــب إيــداع حــد أدنــى ٥٠ ريــال عمانــي فــي الحســاب شــهري½ مــن أجــل
 استحقاق المزايا، أي أنه يجب المحافظة على رصيد متزايد ٥٠ ريال عماني طوال

 فترة سريان الحساب

 ٧-٣       فــي حــال عــدم التقيــد بمتطلبــات الفقرة (٧-٢) على مدى ثالثة أشــهر
يعامــل وســوف  مزايــا  أي  علــى  للحصــول  الحســاب  يتأهــل  لــن   متتاليــة، 

 كحساب توفير عادي

 
 ٨.         أمر استقطاع داخلي

ــالمي ــز ا�س ــك الع ــالء بن ــع عم ــى جمي ــوم عل ــاك أي رس ــون هن ــن تك  ٨-      ١ ل
 عنــد إجــراء أمــر اســتقطاع بالتحويــل مــن الحســاب الرئيســي لولــي ا¢مــر إلــى

حساب التوفير لÖطفال

 ٩.         قيود السحب 

الخدمــات وعبــر   / الصــراف  ماكينــة  مــن  ســحب  إجــراء  يمكــن  ال   ١     -٩ 
 ا�لكترونيــة / الجــوال لهــذا الحســاب. يتــم إجــراء جميــع عمليــات الســحب مــن

 خالل أمين الصندوق بفرع البنك
 

 ١٠.        ا�طالع على الحساب

ــق ــة أو تطبي ــات ا�لكتروني ــر الخدم ــاب عب ــى الحس ــالع عل ــن ا�ط  ١٠-١       يمك
 الجوال ولكن ال يمكن إجراء أي معاملة بنكية من خالل هذه القنوات

 
 ١١.         قبول ا�حكام والشروط

 أؤكــد فهمــي الكامــل لمبــادئ وعمليــات المضاربــة وا¢حــكام التــي يخضــع
 لها هذا الحساب. وأؤكد أنني قرأت وفهمت وقبلت هذه الشروط الخاصة
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ــك ــويقية، وذل ــواد التس ــتقبلية و/أو الم ــة أو المس ــة الحالي ــة والدعائي  الترويجي
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