
• Redemption requests submitted to the bank by the units 
holder or his legal representative prior to 12:00 PM until the 
first Sunday of each month in case of being a business day.  If 
the first Sunday of the month is a national holiday, requests will 
be processed at the second day at the redemption unit price 
declared by the bank on that day through branches of the 
bank.

• The subscriber shall declare that all the amounts deposited are 
in compliance with Money Laundering Combat Law, its 
executive statue, and relevant executive resolutions.

• 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.

CIB THABAT FUND 
REDEMPTION TERMS & 
CONDITIONS

الشـــروط واألحــكام الخـــاصة باســترداد 
وثــائق صـــندوق البنك التجـاري الدولي 
لإلسـتثمار في أدوات الدخـل الثابـت ذو 

العائد ربع السنوي ”ثبات“ 

• يحــق لصاحــب الوثيقــة (الوثائــق) أو المفــوض عنــه قانونــًا أن يســترد 
يقــدم طلــب  أن  علــى  االســتثمار  أو جميــع قيمــة وثائــق  بعــض 
االســترداد طــوال الشــهر بحــد أقصــى الســاعة الثانيــة عشــر ظهــرًا 
حتــى األحــد األول مــن كل شــهر تالــي علــى أن يكــون يــوم عمــل 
مصرفــي، وفــي حالــة أن يكــون يــوم عطلــة رســمية يكــون الحــد 
األقصــى لتقديــم الطلــب هــو يــوم العمــل التالــي وفقــًا للقيمــة 
اإلســتردادية المعلنــة مــن البنــك للوثيقــة فــي ذلــك اليــوم لــدى أي 

فرع من فروع البنك.

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

• 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. 


