تعهد وإقرار التداول في أرباح األسهم الغير نقدية
Undertaking and Acknowledgement for Trading in Dividend Scrips
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This has reference to my/our relationship with Emirates
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)" ("البنك. ع. م. عالقتنا مع بنك بنك اإلمارات دبي الوطني ش/يشير هذا إلى عالقتي
بخصوص
رقم ملف تعريف العميل

CIF Number

رقم المحفظة

Portfolio Number
Customer Name

اسم العميل

I / We hereby undertake to indemnify and to keep the Bank and its
employees, officers and representatives at all times indemnified against
any financial losses, costs and/or reputational damages that has occurred
or may occur as a direct or indirect result of me /us entering into
transactions in Dividend Scrips.
Furthermore, I /we understand and acknowledge that for the
processing of Dividend Scrips:

 مسؤوليه وممثليه، نتعهد بموجب هذا بتعويض البنك وموظفيه/ إننا أتعهد/إنني
أو أضرار/ تكاليف و،والحفاظ عليهم في جميع األوقات معوضين ضد أي خسائر مالية
 دخولنا في/بالسمعة حدثت أو قد تحدث لهم كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لدخولي
.صفقات ألرباح أسهم غير النقدية
: نقر أنه لمعالجة األرباح غير النقدية/ نفهم وأقر/ إننا أفهم/ إنني،عالوة على ذلك

• Valuation of scrip in client portfolio will show the originally traded
price available in the Bank.

	•أنه في محفظة العميل سيظهرسعر تقييم السهم األصلي والمتداول
.والمتوفر لدى البنك

• Any delay in notifying my /our election prior to the Bank specified
cutoff date may result in the default option being applied by the
relevant custodian.

 اختيارنا قبل الموعد النهائي المحدد من/	•أي تأخير في اإلخطار عن اختياري
.البنك قد يؤدي إلى تطبيق الخيار االفتراضي من قبل أمين الحفظ المعني

• As Dividend scrips are traded over-the-counter (and not on
exchanges) any settlement risk involving failure to deliver by
counterparty will result in the cancellation of the trade. Any
opportunity loss incurred by me/us will be for my/our account
only and not be borne by the Bank.

نظرا ألنه يتم تداول األرباح غير النقدية خارج السوق الرسمية (وليس في
•	
ً
 فإن أي خطر تسوية ينطوي على اخفاق في التسليم من قبل،)البورصات
 نتكبدها/ أي خسارة أتكبدها.الطرف المقابل سيؤدي إلى إلغاء التداول
. حسابنا فقط ولن يتحملها البنك/سوف تكون على حسابي

• No guarantee of best execution is given by the Bank as prices are
sourced from the Bank’s own available counterparties.

ال يقدم البنك أي ضمان ألفضل تنفيذ حيث يتم الحصول على األسعار
.من األطراف المقابلة المتوفرة لدى البنك

•

• Adherence to Tax laws in the respective jurisdiction remains my/
our sole responsibility.

/يظل االمتثال لقوانين الضرائب في الوالية القضائية المعنية مسؤوليتي
.مسؤوليتنا وحدنا

•

• In addition, any and all transaction related to Dividend Scrips shall
be subject to the terms of the Investment Services Agreement
entered into between us.

 تخضع أي من وجميع المعامالت المتعلقة بنصيب،	•باإلضافة إلى ذلك
.األرباح لشروط اتفاقية خدمات االستثمار المبرمة بيننا

Customer Signature(s)
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توقيع العميل

.)هو بنك مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.ع.م.بنك اإلمارات دبي الوطني (ش
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