KEY FACTS STATEMENT (KFS)
BONUS BOOSTER
Date
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If you are considering applying for Bonus Booster Deposit from US, WE request you to read and understand this document carefully which is also
available in Arabic. By signing the KFS, you confirm that you have read and understood features and benefits of BONUS BOOSTER, applicable fees
& charges and the General Terms and Conditions published in the Bank’s website Terms & Conditions www.cbdislami.ae
This document is in the form of an acknowledgement by you and does not intend to create legal rights or obligations between the parties. In case of
an inconsistency between this document and the General Terms and Conditions or product specific Terms and Conditions, the General Terms and
Conditions and product specific Terms and Conditions shall prevail. In case of a change in the General Terms and Conditions or product specific
Terms and Conditions, there is no obligation on the bank to amend this document.

SHARIA STRUCTURE – WAKALA
Al Islami CBD Bonus Booster Deposit product operates under the Shari’a principle of ‘Wakala’. For purpose of deposit placement under this product,
we “the Bank” act in our capacity as “Wakeel or Agent” to invest your funds on unrestricted basis and along with a pool of other depositors and our
own funds in Shari’a compliant investment and financing activities in order to generate return on your deposit. We endeavor to generate return to
the extent of anticipated profit rate.
The bank provides the Wakala services for a fee, returns earned on your deposit amount to the extent of anticipated profit rate are paid to you and
any excess return is for Us as incentive.

ELIGIBILITY CRITERIA, DOCUMENTS REQUIRED AND FINANCIAL TERMS
ELIGIBILITY CRITERIA
Minimum Age &
Nationalities

All individuals - UAE National and UAE residents and minimum age of 18 years

DOCUMENTS REQUIRED
Document

National ID or valid passport, residence visa and Emirates ID, completed account opening Application Form

PRODUCT FEATURES
Features & Benefits
Low minimum monthly deposit requirements starting from AED 1,000 through standing order instructions
Fixed deposit tenure 36 months

Bonus Booster Deposit

Opportunity to build up the savings through regular monthly deposits during the deposit tenure and bonus payment
equivalent to pre-fixed deposit amount at maturity
Expected 8.25% returns at maturity.
Expected Profit 1% p.a.
Anticipated Profits and Bonus paid at maturity.
Pre-mature withdrawal is permitted
Available in AED

DISCLAIMER:
· Deposit liquidation/early break will get Nil Return i.e. no profit and no Bonus.
o Bonus is accrued and paid at maturity, subject to receiving all regular monthly deposits during the deposit tenure.
o Monthly Profits are accrued when monthly deposit is received.
o Total Expected Return 8.25% includes expected monthly profit and Bonus Income
· No top-up on existing deposit permitted.
· Partial withdrawal and Auto Renewal is not permitted
· Deposit amount is not guaranteed by the Bank, any loss is borne by depositor.
· Finance facility against hypothecation of deposit under Bonus Booster is not permitted

Commercial Bank of Dubai PSC, Dubai, UAE, licensed by the Central Bank of the UAE to provide Islamic Banking services in compliance with Sharia principles.
Ittihad Street, Port Saeed, Deira, Dubai, P.O. Box: 2668, Dubai, UAE.
CBD Al Islami Telephone: 600527223 For feedback/complaints, please email us at customercare@cbd.ae
CBD Al Islami Website: www.cbdislami.ae
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Pre-Fixed Monthly Deposit (AED)

Tenure
(Months)

Total Expected
Returns/End of Term

1,000

36

8.25%

Scenarios
Break Down of Anticipated
Returns - Illustrations

Savings Rate
Average Balance
Accrued Profit (AED)

All Pre-Fixed Monthly
Deposit Received
Successfully

Pre-Matured Withdrawal
– After 35 Months

Pre-Fixed Deposit
Skipped for 1 Month

1%

0%

1%

18,500

16,528

18,000

525

0

496

Bonus (AED)

1,000

0

0

Total Return (AED)

1,525

0

496

Total Expected Return

8.25%

0

2.75%

IMPORTANT: Product structure is approved by Internal Sharia Supervisory Committee (ISSC) and related FATWA of Sharia approval
can be found https://www.cbdislami.ae/personal/finance/others/fatwas You may conduct your own assessment of Sharia compliance and do not
call into question the Fatwa of the ISSC of the Bank at any point of time.
DISCLAIMERS:
1. All Fees mentioned above & on Bank’s website are inclusive of Value Added Tax (VAT) unless stated separately. A VAT of 5% shall be
applicable on all Fees levied by the Bank and will be billed along with the Fee and charged in the monthly Statement of Accounts (SOA).
2. Fees & Charges mentioned above are as of the date above. Kindly visit Fees & Charges https://www.cbdislami.ae/general/fees-charges for the
list of updated charges.
3. Bank reserves the right to revise the Fees at any time by providing sixty (60) days prior written notice to the customer’s registered contact details.

KEY RISKS
1. In case a deposit is redeemed prior to maturity, the Anticipated Profit Rate will be adjusted and Bank’s incentive will increase
2. Wakala is an investment based product, as an Islamic bank we cannot guarantee of your deposit amount.
3. Anticipated Profit Rate is provided above.
WARNING:
1. Deposit liquidation before maturity may attract “Nil Return” i.e. no profit and no bonus
2. Deposit amount is not guaranteed by the Bank, any loss is borne by depositor.
General Notices:
1. The Bank reserves the right to decline any customer application at its sole discretion.
2. The above product criteria is subject to CBD’s approved product policy.
3. CBD terms and conditions apply Terms & Conditions https://www.cbdislami.ae/general/terms-conditions
4. The Bank reserves full-unrestricted rights to modify the terms offered on the bonus booster and revise the applicable Fees and Charges at
any time by giving a written notice to the customers registered contact details with prior sixty (60) days of effecting such changes wherever
applicable.
COOLING PERIOD:
Bank provides a ‘Cooling Period’ of five (5) complete business days from the date of signing this KFS for you to decide in continuing to avail the
DEPOSIT facility you have applied for. During this 5-day period:
1. If you wish to cancel the BONUS BOOSTER DEPOSIT, you may contact our Customer Service Desk and place the request for cancellation.
Bank shall refund all related Fees and Charges in full.
2. Beyond the cooling period of five (5) complete business days, shall be considered as your consent in accepting the BONUS BOOSTER
DEPOSIT and abide to the BONUS BOOSTER DEPOS IT’s General Terms and Conditions along with the applicable Fees & Charges
published on Fees & Charges
www.cbdislami.ae
I hereby confirm that I have read this Key Facts Statement and fully understand the Features, Benefits, Fees & Rates and associated General
Premium Saver Terms and Conditions made available to me via Terms & Conditions www.cbdislami.ae

NAME:

SIGNATURE:

Commercial Bank of Dubai PSC, Dubai, UAE, licensed by the Central Bank of the UAE to provide Islamic Banking services in compliance with Sharia principles.
Ittihad Street, Port Saeed, Deira, Dubai, P.O. Box: 2668, Dubai, UAE.
CBD Al Islami Telephone: 600527223 For feedback/complaints, please email us at customercare@cbd.ae
CBD Al Islami Website: www.cbdislami.ae
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اإلسالمي CBD

بـيـان الـحـقـائــق الـرئـيـســـيـة ()KFS
بونس بوستر
التاريخ

يوم

يوم

شهر شهر

سنة سنة سنة سنة

إذا كنت ّ
تفكر في التقدم بطلب للحصول على وديعة بونس بوستر لَدينا ،نطلب منك قراءة وفهم هذه الوثيقة بتمعّن وهي متاحة كذلك باللغة العربية .بالتوقيع على بيان الحقائق الرئيسية،
فإنك تقرُّ بأنك قد قرأت وفهمت مزايا وفوائد بونس بوستر ،والرسوم والمصاريف المطبقة ،والشروط واألحكام العامة المنشورة على الموقع اإللكتروني للبنك الشروط واألحكام
www.cbdislami.ae

تأتي هذه الوثيقة في صيغة إقرار من جانبك ،وال تهدف إلى إنشاء حقوق أو التزامات قانونية بين الطرفين .وفي حالة وجود تضارب بين هذه الوثيقة والشروط واألحكام العامة أو
الشروط واألحكام الخاصة بالمنتج ،فعندئ ٍذ تسود الشروط واألحكام العامة والشروط واألحكام الخاصة بالمنتج .وفي حالة حدوث تغيير في الشروط واألحكام العامة أو الشروط واألحكام
الخاصة بالمنتج ،لن يكون البنك ملزماً بتعديل هذه الوثيقة.
هيكل الشريعة – “وكالة”
يطبَّق المنتج اإلسالمي “وديعة بونس بوستر” المق َّدم من بنك دبي التجاري وفقاً لمبدأ “الوكالة” في الشريعة اإلسالمية .ولغرض إيداع الودائع بموجب هذا المنتج ،فإننا “البنك”
نتصرف بصفتنا “وكيل” الستثمار أموالك على أساس غير تقييدي إلى جانب مجموعة من المودعين اآلخرين وأموالنا الخاصة وذلك في أنشطة استثمار وتمويل تتوافق مع أحكام
الشريعة اإلسالمية؛ بغية تحقيق عائد على وديعتك .وإننا نسعى لتحقيق عائد في حدود مع َّدل الربح المتوقع.
َّ
يق ِّدم البنك خدمات الوكالة مقابل رسوم ،وتُدفع َ
المتوقع ويكون أي عائد فائض من حقنا باعتباره حافز.
لك العوائد المحققة على مبلغ الوديعة المقدم من ِقبلك في حدود مع َّدل الربح
مَعايير األهليّة ،والوَ ثائِق المَطلوبة ،والشروط المالية
مَعايير األهليّة
الحد األدنى من العمر والجنسيات

جميع األفراد -المواطنون اإلماراتيون والمقيمون في اإلمارات العربية المتحدة ،والحد األدنى للعمر هو  18عاماً.

الوَ ثائِق المَطلوبة
الوثيقة

سار ،تأشيرة إقامة وبطاقة هوية إماراتية ،نموذج استمارة فتح حساب معبأة.
بطاقة هوية وطنية أو جواز سفر ٍ

مميزات المنتج
المميزات والفوائد
حد أدنى منخفض لشروط اإليداع الشهري يبدأ من  1,000درهم إماراتي من خالل تعليمات الطلب الدائم.

وديعة بونس بوستر

مدة الوديعة المثبتة  36شهر
ً
فرصة لتكوين المدخرات عن طريق ودائع شهرية منتظمة خالل فترة اإليداع ومبلغ مكافأة يعادل مبلغ الوديعة المثبت مسبقا عند

االستحقاق.
َّ
متوقعة بنسبة  8.25%عند االستحقاق.
عوائد
َّ
متوقعة بنسبة  1%سنوياً.
أرباح
ُ
أرباح ومكافآت منتظرة تدفع عند االستحقاق.
ِّ
المبكر.
يُسمح بالسحب
متاح بعملة الدرهم اإلماراتي.

إخالء مسؤولية:
· في حال تصفية الوديعة/اإلنهاء المبكر للوديعة فلن تحصل على أي عائد ،أي أنك لن تحصل ال على أرباح وال على مكافأة.
 oتُستحق المكافأة وتُدفع عند االستحقاق ،شريطة استالم جميع الودائع الشهرية المنتظمة خالل فترة الوديعة.
 oتُستحق األرباح الشهرية عند استالم الوديعة الشهرية.
َّ
َّ
المتوقع  ٪8.25بما يشمل األرباح الشهرية ودخل المكافأة المتوقعين.
 oإجمالي العائد
· ال يجوز استكمال الوديعة الحالية.
· ال يجوز السحب الجزئي وال التجديد التلقائي.
· ال يضمن البنك مبلغ الوديعة ،ويتحمل المودع أي خسارة يتم تكبدها.
· ال يجوز الحصول على تسهيالت تمويلية مقابل رهن وديعة بونس بوستر.

بنك دبي التجاري ش.م.ع ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي لتقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية المتوافقة مع احكام الشريعة.
شارع االتحاد ،بور سعيد ،ديرة ،دبي ،صندوق بريد ،2668 :دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
هاتف الخدمات اإلسالمية 600527223 :لالقتراحات/الشكاوى يرجى مراسلتنا على customercare@cbd.ae
الموقع اإللكتروني للخدمات اإلسالميةwww.cbdislami.ae :

الصفحة  1من 2

وديعة شهرية مثبتة مسبقاً (درهم
إماراتي)

الفترة (أشهر)

إجمالي العوائد المتوقعة/نهاية المدة

1,000

36

8.25%

استالم جميع الودائع الشهرية
المثبتة مسبقاً بنجاح

السحب المبكر – بعد 35
شهراً

تخطي الوديعة المثبتة مسبقاً
لمدة  1شهر

معدل المدخرات

1%

0%

1%

متوسط الرصيد

18,500

16,528

18,000

525

0

496

المكافأة (درهم إماراتي)

1,000

0

0

إجمالي العائد
(درهم إماراتي)

1,525

0

496

إجمالي العائد المتوقع

8.25%

0

2.75%

التصوّ رات
َّ
المتوقع  -إيضاحات
تفاصيل العائد

األرباح المستحقة
(درهم إماراتي)

هام :تمت الموافقة على هيكل المنتج من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ويمكن االطالع على الفتوى بموافقة الشريعة ذات الصلة على
 https://www.cbdislami.ae/personal/finance/others/fatwasيمكنك إجراء تقييمك الخاص بشأن االمتثال للشريعة ،وال يجوز التشكيك في فتوى لجنة الرقابة الشرعية
وقت من األوقات.
الداخلية للبنك في أي ٍ
إخالء مسؤولية:
 -1تشمل جميع الرسوم المذكورة أعاله والواردة على الموقع اإللكتروني للبنك ضريبة القيمة المضافة ما لم يذكر غير ذلك بشكل منفصل .وتطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة
 5٪على جميع الرسوم التي يفرضها البنك ويتم إصدار فواتير بها مع الرسوم وتقييد في كشف الحساب الشهري.
ترد الرسوم والمصاريف المذكورة أعاله كما في التاريخ الوارد أعاله .يرجى زيارة  https://www.cbdislami.ae/general/fees-chargesلالطالع على قائمة الرسوم
َ -2
المحدثة.
 -3يحتفظ البنك بحقه في مراجعة الرسوم في أي وقت من خالل تقديم إشعار خطي قبل ستين ( )60يوماً إلى العنوان المحدد في بيانات االتصال المسجَّ لة الخاصة بالعميل.
المخاطر الرئيسية
ّ
المتوقع وستتم زيادة حوافز البنك.
 -1في حالة استرداد الوديعة قبل تاريخ االستحقاق ،فعندها سيتم تعديل مع َّدل الربح
 -2الوكالة هي منتج قائم على االستثمار ،وبصفتنا بنكاً إسالمياً فلن يكون بمقدورنا ضمان مبلغ الوديعة الخاص بك.
 -3مع َّدل الربح المتوقع مذكور أعاله.
تحذير:
 -1قد ال تحصل على أي ربح أو مكافأة إذا تم سحب الوديعة قبل موعد االستحقاق
 -2ال يضمن البنك مبلغ الوديعة ،ويتحمل المودع أي خاسرة يتم تكبدها
مالحظات عامة:
 -1يحتفظ البنك بحقه في رفض أي طلب للعميل حسب سلطته التقديرية المطلقة.
 -2تخضع معايير المنتج المذكورة أعاله لسياسة المنتجات المعتمدة من بنك دبي التجاري.
 -3تنطبق شروط وأحكام بنك دبي التجاري https://www.cbdislami.ae/general/terms-conditions
	-4يحتفظ البنك بحقوقه الكاملة غير المقيَّدة في تعديل الشروط المقدمة بالنسبة بونس بوستر وتعديل الرسوم والمصاريف السارية في أي وقت من خالل توجيه إشعار خطي إلى
العنوان المح َّدد في تفاصيل االتصال المسجَّ لة للعمالء قبل ستين ( )60يوماً من إنفاذ مثل تلك التغييرات كلما اقتضى األمر ذلك.
فترة اإللغاء:
يوفر البنك “فترة إلغاء” مدتها خمسة ( )5أيام عمل كاملة من تاريخ توقيع بيان الحقائق الرئيسية الماثل لتقرر االستمرار في االستفادة من تسهيل الوديعة الذي تقدمت بطلب
للحصول عليه .وخالل فترة الخمسة ( )5أيام هذه:
 -1إذا كنت ترغب في إلغاء وديعة بونس بوستر ،يمكنك االتصال بمكتب خدمة العمالء لدينا وطلب اإللغاء ،ويقوم البنك بر ِّد جميع الرسوم والمصاريف ذات الصلة بالكامل.
 -2بعد فترة اإللغاء والتي تبلغ ( )5خمسة أيام ،يُفترض أنك أكدت قبولك لوديعة بونس بوستر والتزامك بالشروط واألحكام العامة لوديعة بونس بوستر ،باإلضافة إلى االلتزام
بأحكام الرسوم والمصاريف المطبقة المنشورة على www.cbdislami.ae
ُ
قرأت بيان الحقائق الرئيسية الماثل ،وأنني أفهم تماماً المميزات والفوائد والمخاطر والرسوم والمعدالت والشروط واألحكام العامة ذات الصلة لبريميوم سيفر
أقرُّ بموجبه أنني قد
المتاحة لي عبر الشروط واألحكام www.cbdislami.ae
االسم:
بنك دبي التجاري ش.م.ع ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي لتقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية المتوافقة مع احكام الشريعة.
شارع االتحاد ،بور سعيد ،ديرة ،دبي ،صندوق بريد ،2668 :دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
هاتف الخدمات اإلسالمية 600527223 :لالقتراحات/الشكاوى يرجى مراسلتنا على customercare@cbd.ae
الموقع اإللكتروني للخدمات اإلسالميةwww.cbdislami.ae :

التوقيع:
الصفحة  2من 2

