شروط وأحكام حساب التوفير بنظام الشرائح وفئة ذوي الدخل العالي
 .1مقدمة
 1.1هذه الشروط واألحكام الخاصة ("الشروط الخاصة") مصممة لتحكم العالقة بين حملة حساب التوفير
وبنظام الشرائح وفئة ذوي الدخل العالي "الزبون""/رب المال" و وبنك العز اإلسالمي (ش.م.ع.ع)
("البنك" " /المضارب").
 1.2كما تطبق الشروط العامة التي تحكم الحسابات الشخصية المتوافقة مع الشريعة ("الشروط واألحكام
العامة") مع هذه الشروط الخاصة .وفي حالة وجود تعارض بين الشروط واألحكام العامة وهذه الشروط
الخاصة المتعلقة بحساب التوفير بنظام الشرائح وفئة ذوي الدخل العالي "هي" ،يتم اعتماد الشروط
واألحكام الخاصة.
 1.3بالقدر الذي يسمح به القانون وبما ال يتعارض مع قواعد ومبادئ الشريعة ،يجوز للبنك تعديل أي بند
من بنود هذه الشروط الخاصة ،أو اإلضافة إليه ،أو إلغائه ،أو تسهيالتها أو خدماتها أو الرسوم التي
تطبق على الحساب في أي وقت .ويلتزم البنك بإخطار الزبون بهذه التغييرات عن طريق أي وسيلة
إخطار يراها البنك مناسبة.
 .2طبيعة ومزايا حساب التوفير بنظام الشرائح
 2.1يق ّ
دم البنك حساب التوفير بنظام الشرائح بنا ًء على مبدأ المضاربة المطلقة غير المقيدة حيث يكون
الزبون هو رب المال ،ويكون البنك هو المضارب .وسيتم استثمار أموال الزبون في حساب التجميع
المشترك إلى جانب الحسابات األخرى القائمة على المضاربة .وسيتم تقاسم الربح المتحقق بين
رب المال والمضارب وفق نسبة تقاسم األرباح التي يحددها البنك.
 2.2ويتحقق الربح على متوسط الرصيد اليومي لألموال التي يتم االحتفاظ بها في الحساب ،ويتم قيد
هذا الربح في الحساب إذا تحقق وفق عدد المرات المحددة في الملحق.
 2.3يتم توزيع الربح الفعلي المتحقق (بحد أقصى معدل الربح المتوقع) وفق هيكل مدرج يستند إلى
نسب محددة .ويتم تحديد معدالت ونسب الربح المتوقعة اعتبارًا من تاريخ فتح الحساب ونشرها
على الموقع اإللكتروني للبنك.
 2.4يقر الزبون ويوافق على أنه يجوز للبنك تعديل نسبة تقاسم الربح ،والنسب ،ومعدالت الربح المتوقعة
من وقت آلخر حسب تقدير البنك ،ويجب إخطار الزبون بأي تغييرات عن طريق قنوات االتصال المختارة
الخاصة بالبنك خالل ( )30يو ًما قبل هذا التغيير في دورة الربح.
 2.5يقر الزبون أنه بمجرد تحويل األموال المودعة إلى حساب التوفير بنظام الشرائح ،فإنها تخضع للربح
والخسارة وال يضمن البنك تحقيق ربح من الحساب كما ال يكون مسؤوال ً عن أي خسارة إال في حالة
اإلهمال الجسيم ومخالفة عقد المضاربة من جانب البنك.
 2.6يجوز للزبون في أي وقت إغالق حساب التوفير بنظام الشرائح وفق الشروط واألحكام العامة .وفي
هذه الحالة ،يمكن للزبون سحب أي رصيد موجود في الحساب لكن لن يتم إغالق الحساب إال بعد
صرف الربح .ويجب صرف الربح المستحق حتى تاريخ إغالق الحساب وفق عدد مرات صرف الربح
المتفق عليها مع الزبون.
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طبيعة ومزايا فئة ذوي الدخل العالي
 3.1يتم نشر معايير األهلية الحالية لفئة ذوي الدخل العالي على الموقع اإللكتروني للبنك
 .www.alizzislamic.comويحتفظ البنك لنفسه بالحق في تعديل معايير األهلية وفق تقديره المنفرد،
ويتم إبالغ الزبائن بأي تعديالت في معايير األهلية قبل ذلك بثالثين يو ًما .وفي حالة عدم استيفاء
الزبائن للمعايير المع ّ
دلة ،يكون للبنك حسب تقديره المنفرد الحق في سحب عقد الزبون .وفي حالة
أي تعديالت/اعتراضات لم يبلغها الزبون إلى البنك خالل الفترة المحددة أعاله من نشر التعديل في

قنوات االتصال االعتيادية للبنك ،فإن البنك يعتبرها بمثابة قبول من جانب الزبون وبالتالي تصبح هذه
التعديالت/االعتراضات قابلة للتطبيق.
 3.2يجب على زبائن فئة ذوي الدخل العالي االلتزام بمعايير األهلية بشكل مستمر خالل كامل مدة وجود
الحساب وليس في وقت فتح الحساب فقط
 3.3عدم االلتزام بمعايير األهلية لفئة ذوي الدخل العالي لمدة ثالثة ( )3أشهر متتالية سوف يجعل
الحساب غير مؤهل قانونيًا ،وسيكون للبنك الحق في خفض تصنيف الزبون من فئة ذوي الدخل العالي
إلى شريحة ذوي الدخل العادي من خالل سحب المزايا واالمتيازات المرتبطة بفئة ذوي الدخل العالي.
 3.4يحق للزبون أن يختار االنسحاب من عقد/منتجات/خدمات فئة ذوي الدخل العالي في أي وقت عن
طريق تقديم إخطار مكتوب إلى الفرع الخاص به وتقديم بطاقة الخصم المصممة خصي ً
صا لفئة ذوي الدخل
العالي (إذا تم إصدارها) .وفور استالم اإلخطار المكتوب الخاص بالزبون ،يقوم البنك بإلغاء تسجيل الزبون
على الفور ،ويتوقف الزبون عن الحصول على منتجات/خدمات/بطاقات فئة ذوي الدخل العالي .ويجب
على الزبون المنسحب تقديم طلب منفصل للحصول على بطاقة خصم عادية جديدة والخدمات/المنتجات
االعتيادية األخرى حسب االقتضاء إذا رغب في االستفادة منها.
 3.5يقوم البنك بمنح الزبائن المعنيين من فئة ذوي الدخل العالي مدة قدرها ( 30ثالثين) يو ًما لالنسحاب
من عقدهم أو استعادته حسب معايير األهلية الخاصة بفئة ذوي الدخل العالي التي ينشرها البنك على
موقعه اإللكتروني .www.alizzislamic.com
 3.6يكون عقد فئة ذوي الدخل العالي لمدة عام واحد مبدئيًا شريطة أن يخضع لمراجعة دورية للمحفظة
من جانب البنك بشكل (شهري/ربع سنوي/نصف سنوي/سنوي) حسبما يقرر البنك .ويحتفظ البنك
لنفسه بالحق في سحب ووقف تجديد عقد الزبون وفق تقديره المنفرد.
 3.7يجوز للزبون من فئة ذوي الدخل العالي الحصول على بطاقة خصم مصممة خصي ً
صا ،ويستفيد حامل
البطاقة من الوصول إلى االمتيازات والمزايا المرتبطة بفئة ذوي الدخل العالي .وتخضع هذه البطاقة لجميع
الشروط واألحكام العامة التي تنطبق على بطاقات البنك .ويجوز للبطاقة أن تحل محل بطاقات الخصم
الحالية التي تم إصدارها بالفعل على الحسابات الحالية للزبائن والتي يجوز إلغاء تنشيطها عند تنشيط
ً
بطاقة الخصم المصممة خصي ً
ملكا للبنك في
صا ألعضاء فئة ذوي الدخل العالي .وتكون جميع البطاقات
جميع األوقات ويحتفظ البنك لنفسه بالحق في استرداد البطاقات المصدرة وفق تقديره المنفرد.
 3.8يسعى البنك ببذل قصارى جهده لتزويد زبائن فئة ذوي الدخل العالي بخصومات وعروض بالتعاون مع
األطراف األخرى في سلطنة عمان وخارجها .وسيتولى البنك إبالغ الزبائن حسب قدرته عن طريق موقعه
اإللكتروني أو عن طريق مختلف قنوات التواصل اإللكتروني/مواقع التواصل االجتماعي عندما تصبح العروض
سارية أو عند توقفها .وال يتحمل البنك المسؤولية عن عدم استالم الرسالة ذات الصلة من البنك ،أو عن
دمها األطراف األخرى .وال يق ّ
جودة الخدمات أو العروض/السلع التي تق ّ
دم البنك ضمانات فيما يتعلق
بجودة/أداء المنتجات والخدمات ،وجودة وإنجاز المعامالت بين األعضاء والتجار/مقدمي الخدمات من
األطراف األخرى ذات الصلة .وال يكون البنك مسؤوال ً تحت أي ظرف من الظروف عن أي نوع من التكاليف
أو الخسائر أو األضرار المباشرة أو الالحقة المرتبطة بخدمات/عروض األطراف األخرى.
 3.9يوافق زبائن فئة ذوي الدخل العالي بشكل ال رجعة فيه على إطالع البنك دائ ً
ما على أي تغيير
(تغييرات) تطرأ على بيانات االتصال بهم و/أو عناوينهم الفعلية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر
عناوين بريدهم اإللكتروني وأرقام هواتفهم.
ّ
وتفسر هذه الشروط واألحكام وأي نزاع أو مطالبة تنشأ عنها أو فيما يتعلق بها وفق قوانين
 3.10تخضع
سلطنة عمان طالما أنها ال تتناقض مع الشريعة اإلسالمية .وفي حالة التناقض تسري أحكام الشريعة
حسب تفسير هيئة الرقابة الشرعية بالبنك.

 3.11يقر ويوافق الزبائن على أن مبدأ دفع الفوائد مناف للشريعة اإلسالمية وعليه بالقدر الذي يفرضه
أي نظام قانوني (سواء بموجب عقد أو بموجب قانون) بخصوص أي التزام بدفع الفوائد ،يوافق الزبائن
والبنك بشكل ال رجعة فيه ودون شروط على دفع أي مبالغ فوائد يتلقونها إلى جمعية خيرية تحددها
هيئة الرقابة الشرعية ببنك العز اإلسالمي من وقت آلخر.

.4قبول الشروط واألحكام
يقر الزبون بما يلي:
 1-4أنه قرأ وفهم هذه الشروط الخاصة،
 2-4أن موظفي البنك قد شرحوا له مبادئ وإجراءات المضاربة بوضوح،
 3-4أنه يقبل هذه الشروط.
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