
• Redemption requests submitted to the bank by the units 
holder or his legal representative prior to 12:00 PM during 
bank business days are to be processed at the redemption 
unit price declared by the bank on that day. In case 
redemption requests are submitted after 12:00 PM, they are 
to be processed on the following business day at the unit 
redemption price declared by the bank on that day.

• The subscriber shall declare that the subscription amount is 
subject to Money Laundering Combat Law, its executive 
statue, and relevant executive resolutions.

• The subscriber declares that all the investment certificates 
owned by him/her are considered as a guarantee for any loan 
or credit facility granted from the bank to the subscriber or any 
outstanding debts, and the subscriber authorizes the bank an 
irrevocable authorization to deal on all such investments 
certificates by any sort of transaction for the settlement of any 
of his/her outstanding debts for the bank.

• The applicable law is the Egyptian Law.

CIB OSOUL FUND 
REDEMPTION TERMS & 
CONDITIONS

الشــروط واألحـــكام الخاصــة باســترداد 
وثائــق صنـدوق البنـك التجـاري الدولي 
النــقدي ذو العائــد التراكمـي ”أصــول“

• يحــق لصاحــب الوثيقــة (الوثائــق) أو المفــوض عنــه قانونــًا أن يســترد 
خالل أيام العمل الرسمية بالبنك وحتى الساعة ١٢ ظهرًا (الثانية عشر 
للقيمــة  وفقــًا  اشــتراها  التــي  الوثائــق  الوثيقــة/  قيمــة  ظهــرًا) 
اإلســتردادية المعلنــة مــن البنــك للوثيقــة فــي ذات يــوم االســترداد. 
علمــًا بــأن الطلبــات التــي تقــدم للبنــك إلســترداد قيمــة الوثيقــة/ 
الوثائق بعد الساعة  ١٢ ظهرًا (الثانية عشر ظهرًا)، يتم إسترداد قيمتها 
فــي يــوم العمــل التالــي وفقــًا للقيمــة اإلســتردادية المعلنــة مــن 

البنك للوثيقة في ذلك اليوم.

• يقــر المكتتــب بــأن المبالــغ المكتتــب بهــا التتعــارض مــع قانــون 
مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

• يقــر المكتتــب أن األوراق الماليــة المســتثمرة قــى الصنــدوق بإســمه 
ضامنــة ألى تســهيالت إئتمانيــة ممنوحــة لــه مــن البنــك أو ألى مــن 
مديونيــات مســتحقة للبنــك ويفــوض البنــك تفويضــًا نهائيــًا وغيــر 
قابــل لإللغــاء فــى التصــرف فــى هــذة األوراق الماليــة بكافــة أنــواع 

التصرفات لسداد أى مديونيات أو مستحقات للبنك.

• القانون الواجب التطبيق هو القانون المصري.


