شروط وديعة الوكالة باإلستثمار
 .1يصدر بنك وربة للمودع بيانا يثبت فيه بيانات الوكالة في االستثمارر متى طلب العميل ذلك.
 .2يقوم بنك وربة باعتباره وكيال فى االستتتتتثمار باستتتتتثمار أموال تلك الودائع فى محافظ خاصتتتتة .وبموجب هذا
يفوضتتالمودع بنك وربة في حرية التصتتر

في كل ما يراه مناستتباً لتحقيق المصتتلحة المشتتتركة بما في ذلك تحديدً

أساليب ومجاالت االستثمار وتحديد المحفظة االستثمارية المناسبة وخلط أموال تلك الودائع مع أموال الغير أوًأموال
البنك وإدراجها داخل المركز المالي للبنك( وبما يتوافق مع نص الفقرة  9 /ب من الجزء األول من البابًالثالث من
تعليمات البنك المركزي بشتتت ن الرقابة على البنوك اإلستتتالمية ) ويلتزم البنك بعدم استتتتثمار أموالًالمودعين في
مشتتاريع يقل عائدها المتوقع عن العائد المتفق عليه ،ويقوم البنك بذلك متبرعا ،ويتقاضتتى ما زادًعن ذلك العائد
المشار إليه باعتباره حافزاً.
 .3يستحق المودع مبلغ الوديعة واألرباح المتحققة في تاريخ االستحقاق المتفق عليه .و ال يمدد أجل الوديعة لمده أوًمدد
مماثله تلقائياً ما لم يتسلم البنك من المودع تعليمات كتابيه قبل تاريخ االستحقاق بيومين على األقل.
 .4مدة الوديعة المتفق عليها شرط ضروري يلتزم به العميل وال يجوز له طلب اإللغاء قبل انتهاء تلك المدة إالًم بوافقة
بنك وربة.
 .5في حال موافقة بنك وربة على إلغاء الوديعه قبل انتهاء المدة المتفق عليها فإنها تخضع للشروط التالية:


يعاد للعميل أصل مبلغ الوديعة دون أية أرباح في حال تحققها بتنازل من المودع ،مع تحمل نسبته في الخسارة
إن وجدت.



يضمن البنك أصل المبلغ المستثمر والربح المحقق في حال ثبوت التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط الوكالة.

 .6يحتفظ بنك وربة بحق رفض فتح أو قبول الودائع بدون إبداء األستتباب .و يحق للبنك إلغاء الوديعة وإعادة مبالغهاً
ألصحابها وأرباحها المتحققة  .كما له حق تجميد الوديعة كلياً أو جزئياً متى دعت الحاجة المشروعة لذلك.
ً
الشروط العامة
يحق لبنك وربة تجميد ر صيد الوديعة حال قيام شبهة ت ضمنها عمليه من عمليات غ سل األموال كما يحق للبنكًفى هذه
الحالة إتخاذ كافة التدابير واإلجراءات المنصوص عليها في القانون رقم  35لسنة  2002في ش ن مكافحةًعمليات غسيل
األموال ودون أدنىًمسئولية على البنكً .
 .1يفوض العميل بنك وربة بإجراء المقاصة وتسوية الديون المستحقة عليه لصالح ا ب لنك خصماً من وديعتهًاالستثمارية
وأرباحها  .ويوافق العميل على أن جميع الح سابات المفتوحة با سمه أو التي ستفتح م ستقبال لدىًالبنك أو أيا من فروعه
ضامنة بعضها البعض وبغض النظر عن مسمياتها بحيث يحق للبنك خصم الرصيد المدينًمن أيا من هذه الحسابات.كما
يح ق للبنك دمج أو توحيد هذه الحسابات كلها أو بعضها أو أن يقوم بتجميدًالرصيد الدائن فى اى منها وحتى قيام العميل
بسداد كافة التزاماته قبل البنكً .

 .2تخضع العالقة بين العميل و بنك وربة ألحكام القوانين السارية فى دولة الكويت بما ال يتعارض مع أحكامًالشريعة
اإلسالمية
ً
ً
توقيع العميل.............................................................

