
MINOR SAVING ACCOUNT (with Grantor)
حساب التوفير للقاصر (مع الواهب)

Donation to Minor Declaration 

Customer’s Declaration:

إقرار هبة للقاصر

All funds deposited with Al Hilal Bank (the Bank) saving account number 

                                                     (the Account) are irrevocably donated by 

me to my son/daughter                                                              (the Minor).

I hereby confirm that the account is for the benefit of the Minor and for the 

purpose of depositing and saving in it for the Minor and no withdrawal by me may 

be made therefrom, except for the sole purpose of providing for the Minor. No 

banking facilities or Cheque books may be requested under the Account, which 

shall not be used as a security for any banking facilities provided to me, the minor 

or any other person. I hereby stipulate that the guardian shall have no authority 

whatsoever over the Account.

Also I hereby confirm that in case I apply to the bank to obtain a “Direct Debit 

Card” for this account, this will be on my own sole responsibility, and I undertake 

to use it by myself and not to allow any other party to use it, all withdrawal 

amounts and/or Debit transactions will be for the sole purpose of providing for the 

Minor and the bank shall not be responsible for any withdrawal transactions 

and/or Debit transactions made through the card or made by any other party.

I am fully aware that funds from this account can be withdrawn through a teller in 

the Bank's branches or an ATM for the purpose of providing it to the minor.

I hereby absolutely and irrevocably discharge the Bank and its employees from any 

liabilities, direct or indirect arising from opening of Account.

I, the undersigned grantor, declare that the above mentioned information 

reported to AHB for opening this A/C is correct and accurate to the best of my 

knowledge and will notify you promptly with any changes to this information.

I hereby agree upon all terms and conditions as stated below, and as amended 

from time to time and taking my consent to these amendments through the 

appropriate channels.

I also hereby agree that this account shall be subject to the terms and conditions 

of the savings account stated in the GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR 

ACCOUNTS AND BANKING SERVICES, in addition to terms and conditions that are 

solely related to Minor Saving account.

I hereby declare that below signature is my authorized signature.

جميع المبالغ المودعة في مصرف الهالل (المصرف) في حساب توفير رقم:                      
_                                                  هي هبة مني ال رجعة فيها لصالح ابني/ابنتي

أقر بأن الحساب لمصلحة القاصر لغايات إيداع األموال وتوفيرها للقاصر وال يجوز 
السحب من قبلي من الحساب إال لغرض اإلنفاق على القاصر ال غير، وال يجوز طلب 
أي نوع من أنواع التسهيالت المصرفية على الحساب أو طلب دفتر شيكات عليه أو 

استخدامه كضمان لتسهيالت مصرفية ممنوحة لي أو للقاصر أو ألي شخص آخر، كما 
أشترط أال يكون لولي القاصر أي سلطة أيًا كانت على الحساب.

كذلك أقر أنني في حالة طلبي من المصرف إصدار بطاقة الخصم المباشر من 
الحساب فإن ذلك سيكون على مسؤوليتي الخاصة وأتعهد باستخدامها من قبلي 

فقط وبعدم السماح ألي طرف آخر باستخدامها، وأن أي مبالغ مسحوبة و/أو حركات 
خصم ستكون لغايات اإلنفاق على القاصر فقط وأن المصرف غير مسؤول عن قيمة 
المبالغ المسحوبة و/أو حركات الخصم أو فيما إذا تم استخدامها من قبل أي طرف 

ثالث.

أعلم أيضا علمًا تامًا نافيًا للجهالة بإمكانية سحب المبالغ المودعة في الحساب عبر 
الصراف في فروع المصرف أو عبر أجهزة الصراف اآللي لغرض اإلنفاق على القاصر ال 

غير.

كما أنني أخلي المصرف وموظفيه من أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة تترتب 
على قيامي بفتح الحساب.

إقرار المتعامل

أنا الموقع أدناه بصفتي واهبًا أقر بأن جميع المعلومات المذكورة أعاله والتي تم 
تزويد المصرف بها لغرض فتح الحساب صحيحة ودقيقة وسأقوم بإخطاركم فورًا بأي 

تغيير في هذه المعلومات.

أوافق بموجبه على كافة الشروط واألحكام المذكورة أدناه والتي يمكن تعديلها 
وإخطاري بها من وقت آلخر مع أخذ الموافقه عليها مني بالطرق المناسبة.

كما أوافق بموجبه على خضوع هذا الحساب للشروط واألحكام العامة الخاصة 
بالحسابات والخدمات المصرفية من مصرف الهالل باإلضافة للشروط واألحكام 

الخاصة بحساب القاصر.

أقر بأن التوقيع أدناه هو توقيعي المعتمد.
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These Terms and Conditions contain important information for Minor Accounts. Please read this 
information carefully.

INTRODUCTION
In consideration of the Bank agreeing at My request to open a Minor Account for the purposes 
of depositing and investing money for the benefit of the Minor, I being the Grantor of the Minor 
hereby unconditionally and irrevocably accept the following terms and conditions (the "Terms 
and Conditions").

1.1 Definitions
Terms used but not defined in these Terms and Conditions shall have the meaning given to them 
in the General Terms and Conditions. Unless the context otherwise requires, the following terms 
shall have the following meanings in these Terms and Conditions:

"ATM" means Automated Teller Machine(s) or any card-operated machine(s) belonging to the 
Bank or other participating banks or financial institutions or to the Visa or MasterCard global 
ATM network, or other affiliated networks thereof, as the case may be, which accepts and /or 
dispenses cash and cheques in addition to other banking services.

"Bank" or "AHB" means Al Hilal bank.

"Minor Account" means a Seghaar or Youth account opened by the Bank at the request of the 
Grantor for the benefit of the Minor. 

"Card" means a debit card issued by the Bank from time to time to the Grantor for the benefit of 
the Minor and includes without limitation any subsequent, renewal and replacement card.

"General Terms and Conditions" means GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOUNTS 
AND BANKING SERVICES for Al Hilal Bank. 

"Grantor" means the mother of the Minor for whom the account is opened, as she is the sole 
Grantor for the Minor in this account.

"I", "Me", or "My" means the Grantor.

"Minor" means any person who has not attained the age of 18 years according to the                   
Gregorian Calendar.

“CIF”: Customer Information File.

1.2 Interpretation
• References to the Bank or AHB in these Terms and Conditions shall include its affiliates and its 
assignees (as the case may be) from time to time;
• Words importing only the singular number shall include the plural number and vice-versa;
• Words importing any gender shall include all genders;
• The headings to the Clauses herein shall not be taken into consideration in the interpretation 
of these Terms and Conditions; and
• To the extent they relate to the subject matter of, and do not conflict with, these Terms and 
Conditions, the General Terms and Conditions are incorporated herein by reference and the I 
hereby confirm having received and read the General Terms and Conditions and that they are 
unconditionally accepted to form an integral part of these Terms and Conditions.

2. Specific Terms and Conditions
• I understand and agree that the Minor Account is a Savings Account and the deposited 
amounts shall be invested on Mudaraba basis. To the extent that the terms and conditions of the 
Savings Account set out in the General Terms and Conditions do not conflict with these Terms 
and Conditions, such terms and conditions of the Savings Account are incorporated herein by 
reference and shall be applicable to all Minor Accounts including the terms and conditions of 
profit calculation and distributions. 

• I understand and agree that the "Donation to Minor Declaration" in Minor Account Opening 
Form, is an integral part of these Terms and Conditions.

• I understand and agree that the deposit can only be withdrawn through a teller in the Bank's 
branches or an ATM by Grantor only and upon her personal responsibility.

• I understand and acknowledge that I can transfer funds into the Minor account by signing a 
‘Mother Sweep account form’. I understand that separate sweep accounts will be opened and 
linked to separate Minor accounts and that all funds available in the Sweep account will be 
automatically transferred to the linked Minor account by the end of each working day. 

• I understand and acknowledge that the Bank's phone banking, E-AHB internet banking and 
SMS banking services are available for information purposes only with respect to Minor Account.

ــذا الرجــاء قــراءة  تتضمــن هــذه الشــروط واألحــكام معلومــات مهمــة خاصــة بحســابات القاصــر، ل
هذه المعلومات بعناية. 

مقدمة 
بالنظــر إلــى موافقــة المصــرف علــى طلبــي لفتــح حســاب قاصــر ألغــراض إيــداع واســتثمار األمــوال 
اآلتيــة  واألحــكام  الشــروط  بقبــول  للقاصــر  واهبــًا  بصفتــي  أنــا  أقــر  القاصــر،  الشــخص  لصالــح 

("الشروط واألحكام") بصورة نهائية غير قابلة للنقض.

1.1 التعريفات 
الشــروط  هــذه  فــي  تعريفهــا  يتــم  لــم  التــي   - المســتخدمة  والمصطلحــات  العبــارات  تحمــل 
العبــارات  وتحمــل  العامــة،  واألحــكام  الشــروط  فــي  لهــا  المحــددة  المعانــي   - واألحــكام 
لــم يقتــض  والمصطلحــات اآلتيــة المعانــي المخصصــة لهــا فــي هــذه الشــروط واألحــكام مــا 

السياق خالف ذلك:

"الصــراف اآللــي" تعنــي جهــاز  (أجهــزة) الصــراف اآللــي، أو أي جهــاز (أجهــزة) تعمــل ببطاقــة تابعــة 
أجهــزة  لشــبكة  أو  الماليــة  المؤسســات  أو  األخــرى  المشــاركة  المصــارف  أو  الهــالل  لمصــرف 
الصــراف اآللــي العالميــة لبطاقــات فيــزا أو ماســتركارد، أو غيرهــا مــن الشــبكات التابعــة لهــا، حســب 
إلــى  باإلضافــة  والشــيكات  النقديــة  المبالــغ  فــي  تتصــرف  أو  و/  تقبــل  التــي  الحــال،  مقتضــى 

الخدمات المصرفية األخرى.

"المصرف" يعني مصرف الهالل. 

الــذي يفتحــه المصــرف بنــاء علــى طلــب  "حســابات القاصــر" يعنــي حســاب "صغــار" أو القاصــر 
الواهب لصالح الشخص القاصر.

"البطاقــة" تعنــي بطاقــة الخصــم الصــادرة مــن قبــل المصــرف مــن وقــت آلخــر إلــى الواهــب لصالــح 
الشخص القاصر، وتشمل على سبيل المثال ال الحصر، أي بطاقة الحقة أو مجددة أو بديلة. 

"الشــروط واألحــكام العامــة" تعنــي الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات و الخدمــات المصرفيــة 
الخاصة بمصرف الهالل.

 
"الواهــب" فــي هــذا اإلقــرار يعنــي والــدة الشــخص القاصــر الــذي تــم فتــح الحســاب لــه، وهــي 

المتبرع الوحيد له في هذا الحساب. 

"أنا"، أو "لي"، أو "الخاص بي" المقصود بهذه الضمائر الواهب.

"القاصر" يعني أي شخص لم يبلغ عمره 18 عامًا وفقًا للتقويم الميالدي.

”CIF“ رقم ملف المتعامل.

1.2 التفسير 
• اإلشــارة إلــى المصــرف أو مصــرف الهــالل فــي هــذه الشــروط واألحــكام تتضمــن المؤسســات 

الفرعية للمصرف ووكالئه (حسب مقتضى الحال) من وقت آلخر.
• الكلمات التي تشير إلى المفرد تتضمن اإلشارة إلى الجمع والعكس صحيح.

• الكلمات التي تشير إلى أي جنس تتضمن الجنس اآلخر.
• ال يتعين أخذ عناوين الفقرات بعين االعتبار عند تفسير هذه الشروط واألحكام. 

• يتــم إدراج الشــروط واألحــكام العامــة حســب المرجــع بقــدر صلتهــا بموضــوع هــذه الشــروط 
ــا للشــروط واألحــكام العامــة أنهــا  ــا وقراءتن واألحــكام وعــدم تعارضهــا معهــا، ونؤكــد بعــد تلقين

مقبولة بال استثناء وتشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه الشروط واألحكام.

2 شروط وأحكام خاصة 
• أدرك وأوافــق علــى أن حســاب القاصــر هــو حســاب توفيــر، وأن األمــوال المودعــة فيــه يتــم 
اســتثمارها علــى أســاس المضاربــة، وبقــدر عــدم تعــارض أحــكام وشــروط حســاب التوفيــر الــواردة 
فــي الشــروط واألحــكام العامــة مــع هــذه الشــروط واألحــكام، يتــم إدراج شــروط وأحــكام حســاب 
التوفيــر هنــا حســب المرجــع، مــع ضــرورة تطبيقهــا علــى جميــع حســابات القاصــر بمــا فــي ذلــك 

شروط وأحكام حساب األرباح والتوزيعات.

•  أدرك وأوافــق علــى أن "اإلقــرار بالتبــرع للقاصــر" فــي نمــوذج فتــح حســاب قاصــر هــو جــزء ال يتجــزأ 
من هذه الشروط واألحكام. 

• أدرك وأوافــق علــى أنَّ للواهــب وحــده ســحب الودائــع مــن خــالل صــراف فــروع المصــرف أو  
الصراف اآللي وعلى مسؤوليته الشخصية.

• أفهــم وأقــر بأنــه يمكننــي تحويــل األمــوال إلــى حســاب القاصــر مــن خــالل التوقيــع علــى "نمــوذج 
حســاب األم لتحويــل األمــوال"، وأدرك أنــه ســيتم فتــح حســابات األم لتحويــل األمــوال منفصلــة 
وربطهــا بحســابات القاصــر المنفصلــة وأن جميــع األمــوال المتاحــة فــي هــذا الحســاب ســيتم 

تحويلها تلقائًيا إلى حساب القاصر المرتبط بنهاية كل يوم عمل. 

والخدمــات  اإللكترونيــة،  المصرفيــة  والخدمــات  الهاتفيــة،  المصرفيــة  الخدمــات  أن  أدرك   •
المصرفيــة مــن خــالل الرســائل القصيــرة متوفــرة بمصــرف الهــالل ألغــراض المعلومــات فقــط فيمــا 

يتعلق بحساب قاصر.
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MINOR SAVING ACCOUNT (with Grantor)
حساب التوفير للقاصر (مع الواهب)

Donation to Minor Declaration الشروط واألحكام

• بصفتــي الواهــب، أقــر وأوافــق علــى أننــي ســأحافظ علــى حســاب بمصــرف الهــالل فــي جميــع 
األوقات ألغراض فتح حساب (حسابات) القاصر والتي سيربط رقم ملف القاصر فيها (CIF) برقم 

ملفي.

• أقــر أنــه يجــوز للمصــرف تغييــر هــذه الشــروط واألحــكام فــي أي وقــت بمــا فــي ذلــك إلغــاء هــذا 
الحساب وذلك وفقًا لخياره المطلق من خالل تقديم إشعار إلي مدته 15 يومًا على األقل، ويكون 
هــذا التغييــر ســاريًا عنــد انقضــاء مــدة اإلشــعار دون تقديــم أي اعتــراض خطــي مــن قبلــي بهــذا 
الخصــوص، وفــي حالــة اعتراضــي الخطــي علــى ذلــك خــالل المــدة المشــار إليهــا فــإن مصــرف 

الهالل سيقوم بإغالق الحساب على الفور. 

• عندمــا ُيطلــب مــن المصــرف إشــعار المتعامــل بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام والشــروط 
واألحــكام العامــة للحســابات والخدمــات المصرفيــة، يعتبــر هــذا اإلشــعار صالحــًا وملزمــًا للمتعامــل 
بعــد انتهــاء فتــرة اإلخطــار، إذا تــم عرضــه فــي فــروع المصــرف أو علــى موقعــه اإللكترونــي، أو فــي 
حالــة إرســاله بالبريــد أو مــن خــالل خدمــة الرســائل القصيــرة أو الفاكــس أو إذا تــم إخطــار المتعامــل 
بطريقــة أخــرى فــي كشــف الحســاب أو بــأي وســيلة إلكترونيــة أخــرى تصلــح لتبليــغ المتعامــل 

باإلشعار.

•  اإلعفاء من المسؤولية الناجمة عن استخدام وسائل االتصال اإللكتروني:
أقــر بموجبــه أننــي قــد قــرأت واطلعــت علــى اإلعفــاء مــن المســؤولية الناجمــة عــن اســتخدام 

وسائل االتصال اإللكتروني المتوفرة على الموقع (www.alhilalbank.ae) وأوافق عليها.

• يطبق النص العربي في حال التعارض بين النصين.

• As the Grantor, I understand and agree that I will at all times maintain an account with AHB for 
the purposes of opening a Minor Account(s) linked to My CIF.

• I understand and acknowledge that the Bank may at any time change these Terms and 
Conditions or close this account pursuant to the Bank`s absolute decision by giving me at least 
15 days' notice and shall take effect upon the expiry of such notice period without advising the 
Bank in writing of my refusal to accept the changes prior to the effective date of the change.  In 
case of my refusal to accept the changes, the Bank will close the Minor Account immediately.

• Where the Bank is required to give notice to the Customer under these Terms and Conditions 
and General Terms and Conditions for Accounts and Banking Services, such notice shall be 
considered valid and binding after expiry of the notice period, on the Customer if it is displayed 
at the Bank’s branches or on its website, sent by post, SMS or fax or otherwise notified to the 
Customer on the Statement of Account or through other electronic means deemed fit to deliver 
the notice to the Customer.

• Indemnity for acting on instructions by electronic means of communication:
I do hereby acknowledge that I have read, understood, acknowledge and agree on all the       
terms and conditions of the Indemnity for acting on instructions by electronic means of  
communication available on AHB website (www.alhilalbank.ae).

• If any inconsistency or difference in the interpretation between the Arabic and English term of 
this Agreement, the Arabic term shall prevail and shall be the applicable text.

Name:

Signature: Date:

Verified Before:

Name of the bank staff member:

Signature:

االسم:

التاريخ:

اسم موظف المصرف:

التوقيع:

التوقيع:

تم التحقق من قبل:
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