
• Redemption requests submitted to the bank by the units 
holder or his legal representative prior to 12:00 PM during the 
first working day only of each week based on the unit price in 
the end of that day and credited the following business day 
through any of CIB branches.

• The applicable law is the Egyptian law.

• 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.

• Redemption requests submitted during the first working day of 
the week after 12:00 PM, or during other working days, are to 
be processed at the first working day of the following week 
according to the net asset value "redemption price" 
announced by the bank at end of that day.

CIB TAKAMOL FUND 
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الشـــروط واألحــكام الخـــاصة باســترداد 
وثــائق صـــندوق البنك التجـاري الدولي 
الثانـــي ذو العائــد التــراكمــي ”تـكامــل“

• يحــق لصاحــب الوثيقــة (الوثائــق) أو المفــوض عنــه قانونــًا أن يســترد 
يقــدم طلــب  أن  علــى  االســتثمار  أو جميــع قيمــة وثائــق  بعــض 
االســترداد فــي أول يــوم عمــل مصرفــي فقــط مــن كل أســبوع حتــى 
الســاعة الثانيــة عشــر بعــد الظهــر علــى أســاس نصيــب الوثيقــة فــي 
ــق  ــة الوثائ ــب وســيتم اســترداد كامــل قيم ــم الطل ــوم تقدي ــة ي نهاي
فــي يــوم العمــل التالــي مــن تقديــم الطلــب لــدى أي فــرع مــن فــروع 

البنك.

• القانون الواجب التطبيق هو القانون المصري.

• يقــر المكتتــب أن األوراق الماليــة المســتثمرة قــى الصنــدوق بإســمه 
ضامنــة ألى تســهيالت ائتمانيــة 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.

• طلبــات اإلســترداد المقدمــة للبنــك بعــد الســاعة الثانيــة عشــر ظهــرًا 
خــالل أول يــوم عمــل فــى األســبوع أو خــالل أيــام العمــل األخــرى يتــم 
إســترداد قيمتهــا فــى أول يــوم عمــل مــن األســبوع التالــي إلســتالم 
الطلــب ووفقــًا للقيمــة اإلســتردادية المعلنــة للوثيقــة فــى نهايــة 

ذلك اليوم.


