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1. Notwithstanding any separate terms and conditions agreed between the Customer 
and the Bank, these specific terms and conditions (the “T&Cs”) apply to the Fixed 
Deposit being applied for by the Customer herein and with Step Up Interest Rate 
maintained by Ahli United Bank B.S.C. (“Bank”). For the purposes herein, “Step Up 
Interest Rate” shall mean the gradually increasing Applicable Interest Rate at the 
periodic intervals set out in the tables above.

2. The T&Cs are supplementary to the Bank’s general terms and conditions governing 
accounts (hereinafter referred to as the “General T&Cs”) and shall form an integral 
part of the General T&Cs to be read be read and construed in conjunction with them 
at all times. In the event of any inconsistency between the General T&Cs and these 
T&Cs, the T&Cs shall prevail.

3. Unless the context requires otherwise, terms defined in the General T&Cs will have the 
same meaning prescribed to them in the General T&Cs when used herein. 

4. The Customer may not withdraw the amount deposited (the “Deposit Amount”) or 
any part thereof before the agreed maturity date, unless prior written approval of 
the Bank is obtained. In the event that such approval is obtained from the Bank, the 
Bank reserves the right to withhold paying any interest thereon. In case the Customer 
requests to terminate the Fixed Deposit before its maturity date, the Customer agrees 
that the Bank may recover a prepayment and or a breakage fee equivalent to 0.5% of 
the Applicable Interest Rate from the date of booking until the date of termination.

5. On maturity, the Deposit Amount (minus any prepayment or breakage fee, any other 
fee, expense, cost or else) will be credited to Customer’s account mentioned herein, 
unless agreed otherwise by the Customer and the Bank.

6. The Deposit Amount’s Applicable Interest Rates being offered are for a limited time 
period only, and the Bank reserves the right to withdraw offering such rates at any 
time for future Fixed Deposits made by the Customer.

7. The Deposit Amount and any rights, benefits or interests arising out of or in 
connection with the Fixed Deposit may not be assigned or transferred without the 
Bank’s prior written consent. The Bank reserve the right to transfer, assign, novate, or 
sell its rights, benefits, or obligations at any time.

8. The Customer agrees that the Bank shall not be liable for any loss or damage (direct or 
indirect) arising out of or in connection with the Fixed Deposit.

Step Up Fixed Deposit-USD

اسم العميل
Customer Name

رقم هوية العميل
Customer ID

المبلغ بالدوالر األمريكي
Amount (USD)

حجز وديعة ثابتة
Book A Fixed Deposit

المدة المختارة
Select Tenor

D D M M Y Y Y Y

______________ 12 month

Deposit Amount 0-6 7-12

Below 50K (USD) 2.00 2.50

51K - 99K (USD) 2.30 2.80

100K (USD) + 2.50 3.10

وديعة ثابتة مع فوائد تصاعدية بالدوالر األمريكي
التاريخ
Date

______________ لمدة 12 شهرًا

12-7 6-0 مبلغ الوديعة

2.50 2.00 50-5 ألف دوالر أمريكي

2.80 2.30 99-51 ألف دوالر أمريكي

3.10 2.50 100 ألف دوالر أمريكي فأكثر

______________ 24 month

Deposit Amount 0-6 7-12 13-18 19-24

Below 50K (USD) 2.00 2.50 2.80 3.00

51K - 99K (USD) 2.30 2.80 3.00 3.50

100K (USD) + 2.50 3.10 3.60 4.10

______________ لمدة 24 شهرًا

24-19 18-13 12-7 6-0 مبلغ الوديعة

3.00 2.80 2.50 2.00 50-5 ألف دوالر أمريكي

3.50 3.00 2.80 2.30 99-51 ألف دوالر أمريكي

4.10 3.60 3.10 2.50 100 ألف دوالر أمريكي فأكثر

______________ 36 month

Deposit Amount 0-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36

Below 50K (USD) 2.00 2.50 2.80 3.00 3.50 4.00

51K - 99K (USD) 2.30 2.80 3.00 3.50 4.00 4.50

100K (USD) + 2.50 3.10 3.60 4.10 4.50 5.00

______________ لمدة 36 شهرًا

36-31 30-25 24-19 18-13 12-7 6-0 مبلغ الوديعة

4.00 3.50 3.00 2.80 2.50 2.00 50-5 ألف دوالر أمريكي

4.50 4.00 3.50 3.00 2.80 2.30 99-51 ألف دوالر أمريكي

5.00 4.50 4.10 3.60 3.10 2.50 100 ألف دوالر أمريكي فأكثر

Terms and Condition الشروط واألحكام

بغض النظر عن أية شروط وأحكام منفصلة متفق عليها بين العميل والبنك، فإن هذه الشروط   .1
واألحكام المحددة )"الشروط واألحكام"( تطبق على الوديعة الثابتة التي يطلب العميل الحصول 

عليها بموجب هذه االتفاقية، ومع معدل الفائدة التصاعدي الذي يقدمه البنك األهلي المتحد 
ش.م.ب )"البنك"(. لألغراض الواردة هنا، يقصد بمصطلح "معدل الفائدة التصاعدي" الزيادة التدريجية 

لسعر الفائدة المطبق على الفترات الدورية الموضحة في الجداول أعاله.

هذه الشروط واألحكام مكملة لألحكام والشروط العامة للبنك التي تحكم الحسابات )المشار إليها   .2
فيما يلي بـ "الشروط واألحكام العامة"( وتشكل جزءًا ال يتجزأ من الشروط واألحكام العامة التي يجب 

قراءتها وتفسيرها باالقتران معها في جميع األوقات. عند وجود أي تعارض بين الشروط واألحكام 
العامة وهذه الشروط واألحكام، ستطبق هذه الشروط واألحكام.

ما لم يفهم من السياق غير ذلك، فإن المصطلحات المحددة في الشروط واألحكام العامة سيكون   .3
لها نفس المعنى المبين في الشروط واألحكام العامة عند استخدامها هنا.

ال يجوز للعميل سحب المبلغ المودع )"مبلغ الوديعة"( أو أي جزء منه قبل تاريخ االستحقاق المتفق   .4
عليه، ما لم يتم الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك. عند الحصول على هذه الموافقة 

من البنك، فإن البنك يحتفظ بالحق في االمتناع عن دفع أي فائدة على الوديعة. في حالة طلب 
العميل إنهاء الوديعة الثابتة قبل تاريخ استحقاقها، فإن العميل يوافق على أنه يجوز للبنك استرداد 

دفعة مقدمة و/أو رسوم كسر الوديعة بما يعادل ٪0.5 من معدل الفائدة المطبق من تاريخ حجز 
الوديعة ولغاية تاريخ إنهائها.

بحلول تاريخ االستحقاق، ستتم إضافة مبلغ اإليداع )بعد خصم أية دفعة مقدمة، أو رسوم كسر   .5
وديعة، وأي رسوم أخرى، أو مصاريف، أو تكاليف، أو غير ذلك( إلى حساب العميل المذكور هنا، ما لم 

يتفق العميل والبنك على خالف ذلك.
معدالت الفائدة المطبقة على مبلغ الوديعة هي معروضة لفترة زمنية محدودة فقط، ويحتفظ   .6

البنك بالحق في سحب هذه المعدالت في أي وقت على الودائع الثابتة التي يقوم العميل بإيداعها 
مستقباًل.

ال يجوز التنازل عن مبلغ الوديعة وأية حقوق أو مزايا أو فوائد ناشئة عن الوديعة الثابتة أو فيما يتعلق   .7
بها أو بتحويلها دون موافقة خطية مسبقة من البنك. كما يحتفظ البنك بالحق في تحويل حقوقه 

أو مزاياه أو التزاماته، أو التنازل عنها للغير أو إعادة كتابة العقد الخاص بها أو بيعها في أي وقت.

يوافق العميل على أن البنك لن يكون مسؤوالً عن أية خسارة أو ضرر )مباشر أو غير مباشر( ينشأ عن   .8
أو فيما يتعلق بالوديعة الثابتة.

الحساب المدين إلنشاء الوديعة الثابتة
Debit Account to create Fixed Deposit 

Interest to be credited to account   on    monthly OR   half yearly basis.
سيتم قيد الفوائد على الحسابكلنصف سنة شهرًا، أو كل
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9. These special terms and conditions shall be governed by and construed in accordance 
with the laws of the Kingdom of Bahrain. Any dispute arising out of or in connection 
with these special terms and conditions shall be submitted to the exclusive jurisdiction 
of the courts of the Kingdom of Bahrain.

I, the Customer, have read and understood the above T&Cs along with the General T&Cs, 
and hereby agree to abide by them.

تخضع هذه الشروط واألحكام الخاصة لقوانين مملكة البحرين وتفسر باالستناد إليها. يجب رفع أي   .9
نزاع ينشأ عن هذه الشروط واألحكام الخاصة أو فيما يتعلق بها إلى االختصاص القضائي الحصري 

لمحاكم مملكة البحرين.

بصفتي العميل، أقر بأنني قرأت وفهمت الشروط واألحكام المذكورة أعاله جنبًا إلى جنب مع الشروط 
واألحكام العامة، وأوافق بموجب هذه االتفاقية على االلتزام بها.

تقليدي تجزئة  قطاع  كمصرف  المركزي  البحرين  مصرف  قبل  من  Licensed as a conventional retail bank by the CBBمرخص 

التوقيع
Signature

التوقيع
Signature

M
ay

 2
02

2 
- 

٢٠
٢2

و 
ماي


