
استمارة فتح حساب وبيانات 
العميل ) حسابات شخصية(





التاريخ :                       

مالحظة: الرجاء تعبئة هذا الطلب بخط واضح والتوقيع في الفراغ المخصص لذلك                    الفرع : ____________________________________

بيانات الحساب

طبيعة الحساب   مفرد    مشترك   قاصر   ورثة

نوع الحساب    جاري    توفير   حساب توفير مع خاصية تحويل الرصيد تلقائيا من الحساب الجاري   غيره __________

عملة الحساب   ريال عماني   عمالت أخرى: _______________________________________________________  

أساس المعامالت المصرفية   تحويل الراتب   إيداع مبالغ    الشؤون االجتماعية    تحويل راتب تقاعدي 

الغرض من فتح الحساب _________________________________________________________________________________________________________

البيانات الشخصية
 اسم مقدم الطلب )كما هو مذكور في البطاقة الشخصية( 

اللقب :                                              الفاضل                الفاضلة                آنسة                الشيخ                سعادة                معالي   غيره ____________
العائلة/القبيلة االسم الثالث   االسم الثاني   االسم األول  

_______________________________________________________________________________________________________  -1

رقم العميل : سنةشهريوم
رقم الحساب

                              الستخدام البنك فقط

للعمالء من ذوي 
االحتياجات الخاصة
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بيانات مقدم الطلب األول

الشخصية/الجنسية البطاقة  رقم 
بطاقة اإلقامة

الجنستاريخ الميالدالبلد ومحل الميالدتاريخ اإلنتهاء

  ذكر      أنثىمقدم الطلب األول     

مصدر الدخل:   راتب  أعمال حرة     أخرى

القطاع )إذا كان مصدر الدخل – الراتب(    حكومي      قطاع خاص

جهة العمل: __________________________________________

الوظيفة : ____________________________________________

 الرقم الوظيفي _________ تاريخ اإللتحاق بالعمل: __________ 
رقم الجواز*: ____________ تاريخ انتهاء الجواز*: ______________

رقم التأشيرة*: ______________  تاريخ انتهاء التأشيرة*:  _________

رقم الهاتف :  _______________________ فاكس : ___________

الراتب الشهري :  __________________ دخل شهري آخر : ________

مصدر الدخل اآلخر : ____________________________________

 *لغير العمانيين

ص.ب : _________________      الرمز البريدي : ________________

رقم المنزل/الشقة:  ______________  رقم البناية _____________

رقم السكة:  __________________  المنطقة : ______________

الوالية: ______________    رقم هاتف المنزل  : _______________

هاتف نقال )1(: _____________   هاتف نقال )2( _______________ 

البريد اإللكتروني : _______________________________________

العنوان الدائم )الموطن االصلي(____________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

هاتف المنزل: __________________________________________

نوع اإلقامة في عمان:    سكن خاص    مؤجر    مقدم من جهة العمل

    السكن مع األبوين    غيرها ___________________________

الحالة االجتماعية:    أعزب\عزباء    متزوج\متزوجة    أرمل\أرملة    مطلق\مطلقة

المستوى التعليمي:    ابتدائي                  دبلوم عام                 دبلوم عالي أو جامعي                دراسات عليا                 تخصصي                 دكتوراه

هل تملك سيارة؟    نعم    ال الهوايات _____________________________________________ 

بطاقات الصراف اآللي

  أرجو إصدار بطاقة صراف آلي                         بطاقة إضافية
  أرجو عدم إصدار بطاقة الصراف اآللي

اسم مقدم الطلب األول الذي سيظهر في البطاقة : ) باللغة اإلنجليزية فقط: 20 حرفا 
كحد أقصى(

مقدم الطلب الثاني / بطاقة إضافية: ) باللغة اإلنجليزية فقط: 20 حرفا كحد أقصى(

بيانات حامل البطاقة اإلضافية

رقم البطاقة الشخصية /  جواز السفر  ___________________

السقف المحدد ______________________________

التوقيع: ___________________________
التاريخ: ____________________________

يتم تفعيل البطاقة من قبل حامل البطاقة األساسي



تفويض الوكيل/ الوصي

هل ستقوم بتعيين وكيل/ وصي لهذا الحساب في البنك؟       نعم         ال    

إن كنت ستقوم بتعيين وكيل/ وصي، فنرجو منك تدوين بياناته أدناه.

بيانات الوكيل/الوصي

_______________________   : السفر  جواز  الشخصية/  البطاقة  رقم  اسم الوكيل/الوصي: ________________________________ 
البريد اإللكتروني : _________________  رقم الهاتف : _____________   تاريخ إنتهاء البطاقة الشخصية/جواز السفر : _____________________

تاريخ انتهاء التوكيل : _________________________   
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الخدمات المصرفية المطلوبة

 دفتر شيكات:    10 شيكات   25 شيك  50 شيك                      

 إشعار بالرسائل القصيرة لعمليات الحساب:     عربي   إنجليزي

 إشعارات بالبريد اإللكتروني لعمليات الحساب

 نوع كشف الحساب ومعدل إرساله:

  البريد اإللكتروني    مطبوع )يتم إستالمه من الفرع(       مطبوع )يتم إرسالة بالبريد(    طريقة التسليم: 

 غيرها*:      يومي     أسبوعي     شهري            سنوي     أساسي )كل 6 أشهر( معدل اإلرسال:
*تطبق الرسوم

اسم الحساب )للحساب المشترك( __________________________________________________________________________________

صلة القرابة )للحساب المشترك( :       أب    أم    ابن/ابنة   أخ/أخت    زوج/زوجة

تعليمات تشغيل الحساب :       مفرد   مشترك   غيرها )يرجى التحديد( ________________________________________________

مصدر الدخل:   راتب  أعمال حرة     أخرى

القطاع )إذا كان مصدر الدخل – الراتب(    حكومي      قطاع خاص

جهة العمل: __________________________________________

الوظيفة : _____________________________________________

 الرقم الوظيفي ___________ تاريخ اإللتحاق بالعمل: ___________

رقم الجواز*: _____________    تاريخ انتهاء الجواز*: ____________

رقم التأشيرة*: ____________  تاريخ انتهاء التأشيرة*:  ___________

رقم الهاتف :  ____________________ فاكس : ______________

الراتب الشهري :  ______________ دخل شهري آخر : ____________

مصدر الدخل اآلخر : _____________________________________

 * لغير العمانيين

ص.ب : ________________      الرمز البريدي : _________________

رقم المنزل/الشقة:  _____________  رقم البناية ______________

رقم السكة: ___________    المنطقة : _____________________

الوالية:_______________  رقم هاتف المنزل: ________________

هاتف نقال )1(: ____________   هاتف نقال )2( ________________ 

البريد اإللكتروني : _______________________________________

العنوان الدائم )الموطن االصلي(____________________________

____________________________________________________
___________________________________________________

هاتف المنزل: __________________________________________

نوع اإلقامة في عمان:    سكن خاص    مؤجر    مقدم من جهة العمل

    السكن مع األبوين    غيرها ___________________________

الحالة االجتماعية:    أعزب\عزباء    متزوج\متزوجة    أرمل\أرملة    مطلق\مطلقة

المستوى التعليمي:        ابتدائي                  دبلوم عام                 دبلوم عالي أو جامعي                دراسات عليا                 تخصصي                 دكتوراه

هل تملك سيارة؟    نعم    ال الهوايات _____________________________________________ 

بيانات مقدم الطلب الثاني

رقم البطاقة الشخصية/الجنسية

بطاقة اإلقامة

الجنستاريخ الميالدالبلد ومحل الميالدتاريخ اإلنتهاء

مقدم الطلب الثاني 

)للحساب المشترك(
  ذكر      أنثى

عنوان الوكيل/الوصي

رقم المنزل/الشقة:  ______________  رقم البناية ______________  ________________ : ص.ب:________________      الرمز البريدي 
_______________ المنزل:  هاتف  رقم  الوالية:______________  المنطقة:_______________  السكة:_____________  رقم 
____________________  : اإللكتروني  البريد    ______________  )2( نقال  هاتف     _____________  :)1( نقال  هاتف 
العنوان الدائم )الموطن االصلي(___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ رقم هاتف المنزل: _______________________________
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من فضلك أخبرنا لماذا قررت فتح حسابك معنا:

   موصى به من أحد أفراد العائلة أو صديق    موقع البنك مناسب    عدم الرضا عن البنك السابق

   استجابة إلعالن تسويقي    أفراد العائلة يتعاملون مع بنك العز اإلسالمي    طلب من صاحب العمل لتحويل الراتب

   الحساب متوافق مع الشريعة اإلسالمية    غيرها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقدمة1.

 1.1
تسري هذه الشروط واألحكام الخاصة )« الشروط الخاصة »( على حساب التوفير  بشرى للجوائز )« الحساب »( للعميل / “رب المال” و المقدم من بنك 

العز اإلسالمي   . .)» البنك« / » المضارب« (“.

2.1
(“الشروط  الشريعة  المتوافقة مع أحكام   »). أيضًا األحكام والشروط للحسابات الشخصية وفي حالة حدوث  الخاصة  الشروط  تنطبق على هذه 

واألحكام العامة تعارض بين الشروط واألحكام العامة والشروط الخاصة فيما يتعلق بحساب التوفير بشرى فستسري هذه الشروط الخاصة.

3.1
يجوز للبنك، إلى الحد الذي يسمح به القوانين النافذة في سلطنة عمان بماال يتعارض مع أحكام الشريعة، أن يعدل أو يضيف إلى أو يحذف أيا 
من أحكام هذه الشروط الخاصة أو التسهيالت أو الخدمات أو الرسوم التي تنطبق على الحساب في أي وقت. ويقوم البنك بإخطار العميل بتلك 

التغييرات بمدة ال تقل عن 30 يومًا عبر أية وسيلة إخطار يراها البنك مناسبة.
طبيعة حساب التوفير بشرى ومميزاته2 . 

1.2
حساب بشرى هو حساب توفير يقدم للعمالء فرصة الفوز بجوائز نقدية )« الجوائز »( يتم فتح حساب » بشرى«  . بالريال العماني فقط مما يؤهل العمالء  

للفوز بالجوائز بشرط اإلحتفاظ بالحد األدنى لمتوسط الرصيد في هذا الحساب إضافة إلى الضوابط والمعايير األخرى التي يحددها البنك من حين آلخر.

2.2
يقدم البنك حساب « بشرى » على أساس مبدأ المضاربة، حيث يكون العميل رب المال بينما يقوم البنك بدور المضارب. حيث يتم استثمار أموال 
العميل في الوعاء االستثماري المشترك مع حسابات المضاربة األخرى. ويقسم الربح المتحقق بين رب المال والمضارب وفقا لنسبة اقتسام األرباح 

)المحددة في الشروط واألحكام العامة( واالوزان المحددة للحساب والتي يتم نشرها في الموقع االلكتروني .)www.alizzislamic.com( للبنك

3.2
جوائز  بشكل  وذلك  »بشرى«  التوفير  حساب  أصحاب  من  لعمالئه  الجوائز  وتقديم  سحوبات  بإجراء  يقوم  ان  المطلق  لتقديره  وفقا  للبنك،  يجوز 
أسبوعية / شهرية  / ربع سنوية / سنوية أو أية فترات أخرى يقررها البنك. يحتفظ البنك بالحق في إيقاف تغيير هذه الشروط الخاصة، معايير األهلية، 

معدل إجراء السحوبات إضافة إلى قيمة الجوائز وفقا لتقديره المطلق..

4.2
الموقع  عبر  عليها  تغييرات  وأية  األهلية(  معايير  السحوبات،  معدل  الجائزة،  مبلغ  ذلك  في  )بما  بالسحب  المتعلقة  المعلومات  البنك  سيقدم 

اإللكتروني للبنك أو أية قنوات أخرى.

سيتم منح مبالغ الجوائز من أموال المساهمين وليس من أموال المودعين أو األرباح الناتجة من وعاء المضاربة.5.2

6.2
يتأهل عمالء حساب «بشرى» للدخول في السحوبات ذات الصلة عند احتفاظهم بالحد األدنى لمتوسط الرصيد )كما يحدده البنك من حين آلخر( 
خالل فترة السحب المحددة. يترتب على إيداع أية مبالغ إضافية في هذا الحساب تزيد عن الحد األدنى لمتوسط الرصيد منح فرص أكثر للعميل 

للفوز في السحوبات ذات الصلة خالل الفترة ذاتها.

7.2
ال يضمن البنك أية احتمالية للفوز بالجائزة في أي من السحوبات. يتم إيداع مبلغ الجائزة النقدي مباشرة في حساب “بشرى” الخاص بالعميل وال 
يمكن نقل مبلغ الجائزة أو دفعه أو تحويله إلى أي حساب آخر غير الحساب الفائز إال الحقا من قبل العميل. كما ال يمكن استبدال الجائزة بأية 

منتجات أو خدمات أخرى يقدمها البنك.

ال يحق لموظفي بنك العز أو أزواجهم أو أوالدهم أو أخوانهم/أخواتهم االستثمار في حساب »بشرى« .8.2

الشروط واألحكام الخاصة - لحساب التوفير بشرى

اقر بانني استلمت نسخة من االحكام والشروط،،                                  

 التوقيع: _____________________________ 

آلية سحب الجوائز3.

يتم إجراء جميع سحوبات الجوائز خالل عشرة أيام بعد نهاية كل فترة سحب. وسوف يقوم البنك بإعالم العمالء إذا كان موعد السحب عرضة للتغيير.1.3

يتم اختيار الفائزين عشوائيا من قبل نظام جوائز السحب اآللي. سيتم إجراء كافة السحوبات تحت إشراف ممثلين من المدققين الداخليين و/أو 2.3
الخارجيين للبنك كما هو مطلوب، وستكون نتائج السحوبات نهائية.

3.3

سيتم إخطار الفائزين عن طريق الهاتف و/أو الرسائل القصيرة و/أو أية وسيلة أخرى مناسبة يحددها البنك. سيتم اإلعالن عن أسماء الفائزين في 
“بشرى” وعبر  اتصال والواردة في استمارة فتح حساب  المحددة كوسيلة  المعلومات  لتفاصيل  للبنك وفقًا  اإللكتروني  الموقع  كل سحب على 
أية وسيلة اتصال أخرى يختارها البنك اختيار من حين آلخر. بموجب موافقة العميل الكتابية المسبقة، يحتفظ البنك بالحق في استخدام اسم 

الفائزين وصورهم في جميع الحمالت الترويجية واإلعالنات الحالية و/أو المستقبلية و/أو المواد التسويقية.

يتم دفع مبلغ الجائزة في حساب العميل ذي الصلة عقب االنتهاء من كافة اإلجراءات الالزمة بما فيها التحقق من الهوية على النحو المطلوب 4.3
من قبل البنك. في حالة فوز أصحاب حساب مشتركين، سيتم إيداع مبلغ الجائزة في حساب “بشرى” المشترك.

5.3
يجوز للبنك إلغاء أي من السحوبات دون إنذار مسبق في حال تم منعه من االستمرار في إجراء السحوبات بسبب أي مما يلي:

أ . مسائل قانونية أو تنظيمية، أو ب . ألي سبب خارج عن سيطرة البنك.

البنك و/أو الموقع 6.3 البنك بإخطار العمالء عن طريق وضع إشعار في فروع  إذا تم إلغاء السحب بسبب أي من األسباب المذكورة أعاله، سيقوم 
االلكتروني في أقرب وقت يمكن للبنك خالله القيام بذلك.
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الستخدام البنك فقط
KYC / قائمة المستندات المستلمة والتي تم التحقق منها حسب قائمة الفحص األصلية

 سند وكالة أرقام جوازات سفر القصر البطاقة الشخصية للعمانيين  

 نسخ من التفويض األصلي من حامل الحساب صورتان للعمالء من ذوي االحتياجات الخاصة جواز سفر العميل

 شهادة ميالد )لحساب القّصر فقط( البطاقة الشخصية للوصي بطاقة اإلقامة للعميل   

)HNW( ذو مالءة عالية   )Affluent( متوسط الدخل    )Mass( تصنيف العميل:           عام

تم التحقق من البيانات المقدمة واعتمدت من قبلتمت المراجعة بواسطة

الستخدام الفرع

الستخدام العمليات

اسم الموظف ___________________________________________              الرقم الوظيفي ______________________________________________

إقرار

 أقر بأن كافة المعلومات التي تم اإلفصاح عنها صحيحة وكاملة وأنني قد اطلعت على األحكام والشروط للحسابات الشخصية المتوافقة مع الشريعة 
اإلسالمية ذات الصلة وأية شروط خاصة مطبقة خصيصًا على نوع الحساب الذي أخترته. وأقر بفهمي وموافقتي على اإللتزام بتلك األحكام سواءًا باللغة 

العربية أو اإلنجليزية. كما أقر بأن كافة المعامالت في الحساب متوافقة مع تشريعات البنك المركزي العماني.

يشكل هذا المستند إضافة إالى المستندات المذكوره أعاله جزءًا ال يتجزأ من االتفاقية بين العميل والبنك.

 تم التحقق من التوقيع/البصمة التوقيع/البصمةاالسم
)الستخدام البنك فقط(

مقدم الطلب األول

التاريخ :

مقدم الطلب الثاني
 )للحساب المشترك(

التاريخ :



األحكام والشروط العامة لقانون االمتثال الضريبي على الحسابات األجنبية 
)فاتكا(

اإلقرار الذاتي يقدمه العميل بنفسه دون مشورة أو مساعدة من البنك. ويدرك العميل 
أن تقديم معلومات كاذبة أو حجب المعلومات ذات الصلة أو تضليل اإلجابة قد يؤدي 

إلى رفض طلبه أو اتخاذ إجراء آخر مالئم ضده.

مع مراعاة القوانين المحلية المعمول بها، يجوز لبنك العز اإلسالمي )بما فيه الفروع( 
داخل  الضريبية  السلطات  أو  الرقابية  الجهات  مع  المعلومات  بتبادل  “البنك”(  )إجماال 

السلطنة أو خارجها عند الضرورة لتحديد االلتزامي الضريبي من أي جهات مختصة. 

تفرضها  قد  مبالغ  أي  منه  يدفع  أن  أو  العميل  حساب  بحجب  يقوم  أن  للبنك  يجوز 
القوانين أو التشريعات أو االتفاقيات مع الجهات التنظيمية أو الرقابية أو التوجيهات، 

إذا فرضت ذلك الجهات الرقابية أو السلطات الضريبية داخل السلطنة أو خارجها.

إذا كان هناك أي تغيير في  30 يوما ميالديا  البنك في غضون  العميل بإخطار  يتعهد 
المعلومات التي قدمتها للبنك.

أو  الجنسية  في  تغيير  أي  ذلك  في  بما  “فاتكا”،  ووضع  والظروف  العميل  بيانات   )1
ضريبة اإلقامة TAX RESIDENCY أو العناوين على الوثائق أو أرقام الهواتف أو الفاكس 

وعناوين البريد اإللكتروني. 

أو  األمناء  أو  الشركة  سكرتارية  أو  المدراء  أو  الشركاء  أو  المساهمين  أو  العمالء   )2
طبيعة النشاط التجاري للعمالء )حيثما ينطبق(. 

يتعاون العميل تعاونا كامال فيما يتعلق بأي تحقيق قد يجريه البنك ألغراض االمتثال 
به )بما في ذلك قانون االمتثال الضريبي على الحسابات األجنبية  ألي قانون معمول 
)فاتكا( لدى الواليات المتحدة )وتعديالته وما قد يحل محله( و أي متطلبات للإلبالغ 
أو الحجب من أي حكومة، بما في ذلك تقديم جميع المعلومات أو تفاصيل و الوثائق 

ذات الصلة على الفور والتي قد تكون ضرورية لتمكيننا من االمتثال للقوانين. 

أحقية  على  العميل  يوافق   ، يوما   )30( ثالثين  بعد  مكتوب  إشعار  العميل  إعطاء  فور 
البنك في خصم أو احتجاز قيمة الضرائب أو أي مبلغ آخر أو ضريبة أخرى من حساب 
العميل أو من أي مبلغ مستحق للعميل من البنك أو يودع في حساب العميل، ودفع 
أو احتساب أي ضريبة من هذا القبيل أو ما يعادله إلى السلطات الضريبية ذات الصلة 
وفقا لاللتزامات الضريبية والمحاسبية للبنك سواء محسوبة من قبل البنك أو محددة 
في  به  معمول  تنظيم   أو  تشريع  أو  قانون  ألي  وفقا  الضريبية  السلطات  قبل  من 
سلطنة عمان أو أي بلد آخر، وإلغالق حساب العميل أو توقيف المعامالت أو التوقف عن 

تقديم الخدمات إلى العميل فيما يتعلق بالحساب أو إنهاء عالقة البنك مع العميل.

بها،  المعمول  القوانين  لجميع  يخضع  للعميل  البنك  من  الدفع  مستحق  مبلغ  أي 
بما في ذلك متطلبات استقطاع الضريبة من المنبع وتقييد أو مراقبة النقد األجنبي. 
مبالغ  أي  باستقطاع  القيام  للبنك  يجوز  سبق،  ما  على  بناء  بأنه  ويقر  العميل  ويوافق 
مستحقة للعميل أو إيداعها في حساب آخر أو حجزها لحين البت في مدى انطباق 
متطلبات استقطاع الضريبة وتقييد أو مراقبة النقد األجنبي. ولن يكون البنك مسؤوال 

عن أية خسائر قد تقع على العميل بسبب ذلك االستقطاع أو االحتجاز أو اإليداع.

على العميل تجنيب البنك أي مطالبات والتزامات وأضرار وخسائر في حال عدم الوفاء 
بالتعهد أعاله. ويفهم العميل بموجب ذلك ويقر بأن البنك يلتزم بالشروط العالمية 
الواليات  في  والمواطنين  للمقيمين  الخدمات  لتقديم  القانوني  والبيان  والقيود 
أن تؤثر على طبيعة وحجم الخدمات  أو اإلقامة يمكن  المواطنة  المتحدة وأن حالة 

التي يمكن الحصول عليها من البنك.

اقر بانني استلمت نسخة من االحكام والشروط،،

التوقيع: __________________________________________

“ ثروة “ الشروط واألحكام

 ،  “ ثروة   “ حساب  في  البنك”   “ اإلسالمي  العز  لبنك  التالية  واألحكام  الشروط  تطبق 
الشريعة  ومبادئ  أحكام  مع  متوافقة  تأتي  التي  واألحكام  الشروط  إلى  باإلضافة 
اإلسالمية بالنسبة للحسابات الشخصية وبطاقات اإلئتمان اإلسالمية وفي حال وجود 
أي تناقض بين الشروط واألحكام المتعلقة بالبطاقات اإلئتمانية اإلسالمية أو العادية 
وبين الشروط واألحكام المتعلقة ب” ثروة “ فإن الغلبة تكون لشروط وأحكام “ ثروة “ :

حسب   “ ثروة   “ في  العضوية  سحب/منح  اإلسالمي  العز  لبنك  يجوز   : العضوية   - 1
يتم  قد  ربما   “  “ ثروة   “  “ في  اإلسالمي  العز  بنك  عمالء  أن  كما   ، الخاص  التقدير 
إلغاء عضويتهم في أي وقت من خالل إشعارهم عن طريق بنك العز اإلسالمي 
، حيث يتبع ذلك تسليم بطاقة الخصم الخاصة بهم في حساب  “ ثروة “ودفتر 

الشيكات إلى أقرب فرع من فروع بنك العز اإلسالمي .

يجوز لبنك العز اإلسالمي في هذه الحالة تقدير حرية التصرف للبطاقة اإلئتمانية   
وفقا للشروط واألحكام وتنفيذ اإلجراءات العملية ، وبدء من تاريخ اإلشعار بإلغاء 
العضوية فإن العميل لن يحصل على األرباح واالمتيازات من قبل حساب “ “ ثروة “ “

بنك العز اإلسالمي وبطاقة اإلئتمان العالمية “ ثروة “ “ : إن زبائن بنك العز اإلسالمي   - 2
في “ “ ثروة “ “ سوف يكونوا مؤهلين للحصول على بطاقة اإلئتمان العالمية ابتداء 
بناء على  البطاقة سوف يكون  أن إصدار هذه  ، حيث  العضوية  تاريخ توقيع  من 
الطلب  إلى ذلك يجب على مقدم  باإلضافة   . البنك إلصدارها واعتمادها  تقدير 
والبطاقات  اإلئتمانية  البطاقة  عمل  بآلية  المتعلقة  واألحكام  الشروط  قراءة 

األخرى أيضا ومن ثم الموافقة على االلتزام بالشروط واألحكام بعد قرائتها .

اإلعفاء من رسوم الخدمات : سوف يحصل زبائن بنك العز اإلسالمي في “ “ ثروة “ “   - 3
على إعفاء من الرسوم والخدمات وذلك وفقا لجدول الرسوم ، كما أن بنك العز 
اإلسالمي لديه الحق في مراجعة هذه اإلعفاءات سواء للكل أو للبعض حسب 

التقديرات وذلك بناء على مشاورات مع العمالء .

دخول  من  ابتداء  واحد  لعام  تكون  سوف  العضوية  مدة  إن   : العضوية  مدة   -4
“ ثروة “كما أن تجديد العضوية سوف يخضع   “ العز اإلسالمي  إلى بنك  العميل 
سحب  اإلسالمي  العز  لبنك  يحق  ذلك  على  عالوة   ، البنك  قبل  من  للمراجعة 
العضو  إلى  إبداء أي أسباب وذلك بموجب إشعار كتابي  “ دون   “ ثروة   “  “ عضوية 

خالل مدة أقصاها 30 يوما .

بطاقة السحب اآللي من بنك العز اإلسالمي ““ ثروة “ “ : سوف تصدر ألعضاء “ “ ثروة   -5
““ في بنك العز اإلسالمي بطاقات الخصم المباشر ألجهزة السحب اآللي كما أن 
التي يتم تطبيقها  البطاقات سوف يخضع للشروط واألحكام  استخدام هذه 
اإلسالمية  المصرفية  البطاقات  استبدال  سيتم  كما   ، البنك  بطاقات  على 
للعمالء الذين سبق لهم الحصول على بطاقات مصرفية إسالمية من بنك العز 
اإلسالمي وبعد الموافقة سوف يتم إرجاع البطاقات إلى البنك الستالم بطاقات 

“ “ ثروة “ “ .

يكونوا  سوف   “  “ ثروة   “  “ اإلسالمي  العز  بنك  عمالء  إن   : الثالث  التأمين  تسهيالت   -6
يقدمها  التي  والمنتجات  الخدمات  على  تخفيضات  على  للحصول  مؤهلين 
حزم  من  كجزء  ذلك  ويأتي   ، الخدمية  المؤسسات  وبعض  الثالث  الطرف 
التسهيالت للعمالء كما أنه سيتم إبالغ عمالء “ “ ثروة ““ بهذه التسهيالت من قبل 
بنك العز اإلسالمي  ولن  يمنح البنك أي ضمان، أو تمثيل لجودة السلع المشتراة 
بالسلع  يتعلق  فيما  ينشأ  نزاع  أي  نشوب  حالة  وفي  بها،  المنتفع  الخدمات  أو 
المشتراة / أو الخدمات المنتفع بها، يجب أن يحل هذا النزاع من قبل عمالء “ ثروة 

“ مع الجهة ذات الصلة.

األهلية :  يجب على عمالء “ “ ثروة “ “ في بنك العز اإلسالمي الحفاظ على   -7
حسابات  جميع  في  عماني   ريال  ألف   40 بمبلغ   شهري  رصيد  متوسط 
عماني  ريال  آالف  ب4  شهري  دخل  على  الحصول  أو  البنك  في  الودائع 
 “  “ من  العضوية  سحب  اإلسالمي  العز  لبنك  يجوز  الحالة  هذه  وفي   ،
ألف   40 عن  أقل  الحسابات  عبر  الكلي  الرصيد  متوسط  كان  إذا   “  “ ثروة 
ريال عماني وأيضا إذا كان الدخل الشهري يقل عن 4 آالف ريال عماني . 
يحتفظ بنك العز اإلسالمي بحقه في تقليص عدد العمالء في “ “ ثروة ““ 

بموجب إشعار كتابي إليهم في مدة زمنية أقصاها 30 يوما . 

إضافة  في  بحقه  البنك  يحتفظ   : واألحكام  الشروط  على  التعديالت   -8
أي  دون  أعاله  المذكورة  واألحكام  الشروط  من  أي  تعديل  أو  إلغاء  أو 
إخطار  مسبق، مع إلزام العمالء الحاليين بأي تعديل أو إضافة، من خالل 

إعالمهم بذلك كتابيا بشكل مسبق.
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