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                    Company Seal
..\..\ADIB_FUNDS TRANSFER FORM .png
 Applicant Declaration
             Customer's Signature 2
 Remitter Details (50)   
  Debit Account Number:
 Beneficiary Details (59) 
  Bank Name:
:اسم البنك
  Bank Code Type:
:نوع الرمز البنكي
  Code:
:الرمز
 Country:
  Address:
  Address:
:العنوان
 Purpose of Transfer (70) 
:العنوان
  Additional Details of Transfer:
:تفاصيل إضافية للتحويل
:ميناء التحميل
  Origin of goods:
:ميناء التفريغ
  Place of Rendered Services:
:مكان الخدمات المقدمة
:بلد الخدمات المقدمة
  Transfer Charges:
رسوم التحويل
Account number to be charged*:
:رقم الحساب للخصم
  Account Number/IBAN:
:رقم الحساب / رقم الحساب المصرفي الدولي
:عنوان المستفيد
 Country:
:الدولة
  Bank Name:
:اسم البنك
  Bank Code Type:
:نوع الرمز البنكي
  Code:
:الرمز
 Country:
 بيانات المستفيد 
 Intermediary Bank Details (56) - Optional
بيانات البنك الوسيط - خياري
الغرض من التحويل
  Beneficiary's Name:
:إسم المستفيد
  Beneficiary's Address:
 Beneficiary Bank Details (57) 
بيانات بنك المستفيد
 Charges (71)
:الغرض من التحويل
  Purpose of Transfer:
المصاريف 
:اسم  الحساب
  Account Title/Name:
:التاريخ
  Date:
:خصم من الحساب رقم
  Transfer Type:
:نوع التحويل
:تاريخ التحويل
 Value Date:
  Debit Currency:
:عملة التحويل
:(المبلغ (بالحروف
  Amount (In Words):
بيانات المحول
 Transfer Details (32A)  
بيانات التحويل
:نوع الحساب
  Account Type:
 *Account bearing transfer charges should be within the same RIM as debit account mentioned above in the same instruction.
Unique  ID :
*رقم الحساب المذكور لخصم المصاريف لا بد أن يكون لنفس المتعامل كما هو موضح أعلاه.
 Internal Customer's  Reference  :
:المرجع الداخلي للعميل
اسم الحساب
التوقيع المعتمد 2
:مبلغ الخصم
Amount in Debit Currency/مبلغ الخصم
  Port of loading:
:مصدر البضائع
 Transfer Amount:
Amount in Transfer Currency/مبلغ التحويل
:الدولة
:الدولة
 Port of discharge:
 Country of Rendered Services:
             Customer's Signature 1 
التوقيع المعتمد 1
 Signatory's  Name:
 Signatory's   Name:
  Transfer Currency:
:عملة الخصم
 Debit Amount:
Amount in Debit Currency/مبلغ الخصم
:مبلغ التحويل
Amount in Transfer Currency/مبلغ التحويل
أنا /نحن أقر/ نقر وأوافق/ نوافق على ما يلي: •أن الشروط والأحكام المذكورة ادناه و/او أية شروط أخرى كما يتم الاتفاق عليها خطياً بيني/ بيننا وبين المصرف سوف تطبق على هذا التحويل المصرفي. 
I/we acknowledge and accept that:
•The General Terms and Conditions as set out below and/or such other terms as otherwise agreed in writing between the Bank and me/us are applicable to this funds transfer.
 
FTFQRS_V-5_June 2022
Page  of 
ختم الشركه
:تفاصيل التحويل
  Details of Transfer:
مصرف أبوظبي الإسلامي شركة مساهمة عامة مرخصة من مصرف الامارات المركزي
Abu Dhabi Islamic Bank Public Joint Stock Company (ADIB) is licensed by the Central Bank of the UAE (CBUAE).
 Terms & Conditions  
الشروط والأحكام
 Unique  ID :
Page  of 
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                                                              Customer's Signature 1 
                                                             Customer's Signature 2
                                                                                  Company Seal
ختم الشركه
التوقيع المعتمد 1
التوقيع المعتمد 2
 Signatory's Name:
 Signatory's Name:
FTFQRS_V-5_June 2022
Abu Dhabi Islamic Bank Public Joint Stock Company (ADIB) is licensed by the Central Bank of the UAE (CBUAE).
مصرف أبوظبي الإسلامي شركة مساهمة عامة مرخصة من مصرف الامارات المركزي
1. In respect of Telex and/or SWIFT transfer the Bank shall not be responsible or liable for damages:
                         
* If it failed to identify the person or persons named on the instructions.
* If the payment is delayed out of failure by any party to give the message due for dispatch or through the message being delivered in mutilated or illegible conditions.
 
2. Any overpayment that might have occurred due to wrong delivery of transfer messages by any party shall be refunded to the Bank.
 
3. The receipt is not valid unless it bears the Bank Stamp and signature of the Bank Teller.
 
4. All charges incurred outside UAE are debited from the account of the beneficiary.
 
5. The Bank has the right to reveal, without notifying the applicant or seeking prior approval, the applicant’s personal or financial information, to any government, regulatory or legal authorities. The Bank also has the right to release such information to their personnel, advisors and agents who need such information to discharge their obligatory duties and the customer undertakes to provide (if required) additional information that has relevance for this purpose. The Customer hereby consents to such disclosure.
 
6. The Bank has the right to reveal applicants personal or financial information, including  but limited to any  suspected  money  laundering  transactions  to  any regulatory/legal authorities.
 
7. The Bank reserves the right not to process the payment if the Bank becomes aware that it is not compliant with Shari'a rules and principles.
 
8. The Bank will process this funds transfer instruction as per the information provided in this smart form, electronic details of which will be captured in the QR code generated within the form, and shall disregard any hand written amendment made to the printed form submitted to the Bank and/or any insertions / modifications made to the original form using any other software.
 
9. For cross-currency transactions, the Customer hereby appoints ADIB as its agent to purchase the required foreign currency from a third party (s) or from its own sources at the rate (s) not more than a fixed rate of exchange agreed between the Parties which should not be changed once accepted by the Parties except by mutual consent. If ADIB purchases the required currency from a third party at a rate less than the agreed fixed rate, then the difference shall be incentive for ADIB under the agency.
 
10. Transfer fees as per ADIB’s tariff schedule shall be deducted from your account immediately.
 
11. Additional fees may be applicable by the correspondent bank, intermediary bank, recipient and/or the beneficiary bank or by any entity providing financial services to the recipient and/or the beneficiary of the transfer. Please note that all such fees (if any) shall be deducted from the transfer amount.
 
12. The transfer requests received on a working day will be processed within 24 hours. The actual time to complete a transfer may differ due to working days of the recipient and/or beneficiary bank, currency holidays, and/or the increased scrutiny by related banks and entities.
 
13. In case of any insufficient information, errors or omissions an additional fee and charges may be applied and/or the transfer processing may be delayed.
 
14. By confirming this transaction you accept to waive your right to avail the cooling-off period option of 5 business days as stipulated in Consumer Protection Standards. If you do not want to waive the cooling-off period option, please cancel this transaction.
 
15. Transaction once submitted may not be cancelled.
 
* Once the transfer request is submitted, it will be processed and cancellation and/or amendment may not be possible.
 
* For assistance related to cancellation of a transaction, please call ADIB on 600543216 (Local) or on +971-2-6100600  (International) or visit any branch.
 
* The cancellation request may require additional information and/or a written request.
 
* The cancellation request is subject to and dependent on the corresponding, intermediary, recipient and/or the beneficiary bank, hence ADIB can only facilitate the request to an extent possible.
 
* Once the transfer request is submitted, ADIB cannot take responsibility of cancellation, recall, and/or refund of the amount.
The cancellation request may take up to 30 working days to be processed.
 
16. In addition to the above-mentioned Terms and Conditions, the relevant General Terms and Conditions for Accounts and Islamic Banking Services shall govern the above-mentioned transfer.
 
 فيما يتعلق بتحويل الأموال عن طريق التلكس و/أو السويفت فإن المصرف لن يكون مسؤولاً عن أي أضرار :
إذا لم يتم تحديد هوية الشخص أو الأشخاص المذكورة أسمائهم في التعليمات.
إذا تأخر الدفع في حال إخفاق أي شخص بإيصال الرسالة الجاهزة للإرسال أو وصولها بشكل مشوه أو غير مقروء.
 
أي مبالغ إضافية يتم دفعها نتيجة خطأ في رسالة التحويل بسبب أي طرف كان يجب إعادة هذه المبالغ إلى المصرف .
 
لا يعتبر الإيصال صالحاً إلا إذا كان يحمل ختم المصرف وتوقيع الصراف.
 
أي رسوم تستحق خارج دولة الامارات العربية المتحدة يتم دفعها من حساب المستفيد.
 
يحق لمصرف أبوظبي الإسلامي الكشف عن المعلومات المالية والشخصية لمقدم الطلب دون الحاجة لإخطاره أو الحصول على موافقته المسبقة لأي جهة حكومية أو هيئة تنظيمية أو رقابية أو أي سلطة قانونية ، ويحق لمصرف أبوظبي الإسلامي الكشف عن هذه المعلومات لموظفيه ومستشاريه ووكلائه الذي يحتاجون إلى معرفة هذه المعلومات لأداء مهامهم ويتعهد المتعامل بتقديم أي معلومات إضافية (إذا تم طلبها) لهذا الغرض، ويوافق المتعامل على الكشف عن هذه المعلومات. 
 
يحق لمصرف أبوظبي الإسلامي الكشف عن أية معلومات شخصية أو مالية بما فيها المعلومات التي تخص أية تعاملات مشبوهة تخص غسيل الأموال لأي جهة رقابية أو تنظيمية أو سلطة قانونية.
 
يحتفظ المصرف بحقه في عدم معالجة عمليات الدفع إذا تبين للمصرف أنها متعلقة بأمور غير متوافقة مع أحكام الشريعة.
 
سيقوم المصرف بتنفيذ تعليمات تحويل الأموال استناداً للمعلومات المقدمة في هذا النموذج الذكي ، التفاصيل الالكترونية والتي سيتم تسجيل تفاصيلها في رمز الاستجابة السريعة الذي تم استحداثه مع النموذج ، ولن يلتفت المصرف لأي تعديل مكتوب بخط اليد يتم إجراؤه على النموذج المطبوع المقدم إلى المصرف و / أو أي إدخالات / تعديلات تم إجراؤها على النموذج الأصلي باستخدام أي برنامج آخر.
 
إذا كان طلب التحويل يتطلب صرف عملة في مقابل أخرى، فإن العميل يعين مصرف أبوظبي الإسلامي كوكيل عنه لشراء العملة المطلوب تحويلها من طرف ثالث أو من المصرف نفسه وبسعر صرف لا يتجاوز سعر الصرف المتفق عليه بين العميل والمصرف ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. وإذا قام المصرف بشراء العملة من طرف ثالث بسعر أقل من السعر المتفق عليه مع العميل فإن الفرق يكون لمصرف أبوظبي الإسلامي حافزاً له بموجب الوكالة.
 
رسوم الحوالة تكون وفقاً لجدول الرسوم لمصرف أبوظبي الإسلامي وسيتم استقطاعها من حسابك فوراً
 
 قد يتم تطبيق رسوم إضافية من قبل البنك المراسل أو البنك الوسيط أو المستلم و / أو البنك المستفيد أو من قبل أي كيان يقدم خدمات مالية للمستلم و / أو المستفيد من التحويل. يرجى ملاحظة أنه سيتم خصم جميع هذه الرسوم (إن وجدت) من مبلغ التحويل.
 
ستتم معالجة طلبات التحويل المستلمة في يوم عمل في غضون 24 ساعة. قد يختلف الوقت الفعلي لإكمال التحويل بسبب أيام عمل البنك المستلم و / أو المستفيد ، وعطلات العملة، و / أو زيادة التدقيق من قبل البنوك والكيانات ذات الصلة.
في حال وجود نقص في المعلومات ، خطأ أو سهو، قد يتم تطبيق رسوم ومصاريف إضافية و/أو قد تتأخر معالجة عملية التحويل.
 
بتأكيد هذه المعاملة فإنك تقبل التنازل عن حقك في فترة خيار الشرط وهي فترة خمسة أيام عمل كاملة كما نصت عليها معايير حماية المستهلك. إذا كنت لا ترغب بالتنازل عن فترة خيار الشرط يرجى إلغاء هذه المعاملة.
 
بمجرد تقديم المعاملة لا يمكن إلغاؤها.
 
بمجرد تقديم طلب التحويل، ستتم معالجته وقد لا يكون الإلغاء أو التعديل ممكناً.
للمساعدة فيما يتعلق بإلغاء المعاملة، يرجى التواصل مع مصرف أبوظبي الإسلامي على الهاتف رقم 600543216 من داخل الدولة أو على رقم الهاتف 0097126100600  من خارج الدولة أو يمكنك زيارة الفرع.
قد يتطلب إلغاء طلب التحويل معلومات إضافية و/أو طلب خطي.
يخضع طلب الإلغاء ويعتمد على  البنك المراسل أو البنك الوسيط أو البنك المستلم أو بنك المستفيد، لذلك فإن مصرف أبوظبي الإسلامي فقط سيقوم بتسهيل الطلب إلى أقصى حد ممكن.
بمجرد تقديم طلب التحويل فإن مصرف أبوظبي الإسلامي لن يتحمل مسؤولية الإلغاء أو  الاسترجاع أو طلب استرداد المبلغ.
قد يتطلب طلب الإلغاء حتى 30 يوم عمل من أجل معالجته.
 
بالاضافة إلى الشروط والأحكام المذكورة أعلاه، فإن الأحكام والشروط للحسابات والخدمات المصرفية الإسلامية ذات الصلة قد تنطبق على طلب التحويل أعلاه.
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