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Pursuant and in addition to the Private Banking Investment Services 
Agreement (“PBISA”),

I/We, ____________________________________________________________
(“Customer”) hereby submits this declaration (“Declaration”) to 
Emirates NBD Bank PJSC (“Bank”) to engage in certain transactions 
that involve investments, subscriptions or redemptions (together the 
“Transactions”) on the Customer’s behalf in Funds and ETFs. This 
Declaration covers all future Transactions initiated by the Customer on 
both an advisory and reverse solicitation basis as confirmed over a 
recorded telephone line or any other acceptable mode or form of 
communication for each such Transaction until further notice.

The Customer hereby represents, warrants, covenants to and agrees 
with the Bank and its agents or subcontractors acting as nominee, if 
applicable, as follows and authorizes the Bank to make such 
representations, warranties, covenants and agreements on the 
Customer’s behalf to the Fund or ETF, Fund or ETF manager, distributor, 
the registrar and administrator or any of their delegates. The Fund or 
ETF, Fund or ETF manager, distributor, registrar and administrator will 
have the same meaning as in the prospectus or other offering 
memorandum of the Fund or ETF.

وفقا واضافة التفاقية خدمات االستثمار المصرفية الخاصة )“اتفاقية خدمات 
االستثمار المصرفية الخاصة”(،

أنا/نحن،_________________________________________________ 
)“العميل”( نقدم بموجبه هذا اإلقرار )“اإلقرار”( الى بنك االمارات دبي الوطني 
اكتتابات  استثمارات،  تستلزم  والتي  معينة  صفقات  لمباشرة  )“البنك”(  ش.م.ع 
الصناديق  العميل في  نيابة عن  بـ “الصفقات”(  اليها سويا  )ُيشار  أو استردادات 
والصناديق المتداولة في البورصة. يغطي هذا اإلقرار كافة الصفقات المستقبلية 
التي يبدؤها العميل سواء على أساس تشاوري أو استفسار عكسي حسبما يتم 
تأكيده عبر خط هاتف مسجل أو أي طريقة أو شكل اتصال أخر مقبول لكل صفقة 

حتى اشعار أخر.

يقر العميل بموجبه، ويضمن، يتعهد ويوافق مع البنك ووكالئه أو مقاوليه الذين 
البنك  ويفوض  التالي  النحو  على  ينطبق،  ذلك  كان  حال  كمرشح، في  يتصرفون 
العميل  نيابة عن  والموافقات  التعهدات  الضمانات،  االقرارات،  تلك  لتقديم مثل 
الى الصندوق أو الصناديق المتداولة في البورصة، مدير الصندوق أو الصناديق 
المتداولة في البورصة، الموزع، المسجل أو المدير أو أي من مفوضيهم. سوف 
يكون للصندوق أو الصناديق المتداولة في البورصة، مدير الصندوق أو الصناديق 
المتداولة في البورصة، الموزع، المسجل أو المدير نفس المعنى كما في النشرة 

أو مذكرة عرض أخرى صادرة من الصندوق أو الصناديق المتداولة في البورصة.

1. The Customer agrees to sign this one off Declaration to enable them 
to trade in Funds and ETFs without a submission of the individual’s 
written instructions or subscription form of each Transaction going 
forward, but rather, submit the instruction to the Bank in electronic 
form including but not limited to telephone, telefax and email.

The Customer hereby acknowledges, agrees and declares that the 
Customer has read and understood the PBISA with the Bank and 
hereby confirms to have the necessary investment knowledge, 
experience and risk appetite to make this investment and in giving this 
order, to have received, read, understood and agreed to the relevant 
prospectus/offering memorandum, subscription agreement, fact sheet 
and any other relevant offering documents and where applicable, 
financial reports with respect to investment )”Fund documents”) and 
is eligible to make this investment according to the Fund Documents.

1- يوافق العميل على توقيع هذا اإلقرار لمرة واحدة كي يمكنهم من التداول في 
من  خطية  تعليمات  تقديم  دون  البورصة  في  المتداولة  والصناديق  الصناديق 
الشخص أو نموذج اكتتاب للمضي قدما في كل صفقة، لكن بدال من ذلك، يقدم 
أو  التلفاكس  الهاتف،  الكترونية وتشمل دون حصر،  للبنك في صيغة  التعليمات 

البريد االلكتروني.

االستثمار  خدمات  اتفاقية  قرأ وفهم  قد  أنه  ويعلن  ويوافق  بموجبه  العميل  يقر 
المعرفة  يمتلك  أنه  على  بموجبه  ويؤكد  البنك  مع  المبرمة  الخاصة  المصرفية 
الضرورية باالستثمار والرغبة في التجربة والمخاطر للقيام بهذا االستثمار وبإعطاء 
هذا األمر، أنه قد استلم، قرأ، فهم ووافق على النشرات/ مذكرات العرض ذات 
وحيثما  صلة  ذات  أخرى  مستندات  وأي  البيانات  الئحة  االكتتاب،  اتفاقية  الصلة، 
كان مطبقا، التقارير المالية فيما يتعلق باالستثمار )“مستندات الصندوق”( وأنه 

مؤهل للقيام بهذا االستثمار وفقا لمستندات الصندوق.

2. The Customer’s investment in the Fund or ETF may be subject 
to management, administration, custody, performance, dealing, 
subscription, redemption and other fees and expenses as provided in 
the Fund Documents of the Fund or ETF. The Fund or ETF, Fund or ETF 
manager, distributor, the registrar and administrator or any of their 
delegates may pay the Bank an agreed share of such fees for its services 
and the Customer hereby authorizes the receipt by the Bank of such 
fees for its services.

2- استثمار العميل في الصناديق أو الصناديق المتداولة في البورصة قد يخضع 
ورسوم  استرداد  اكتتاب،  تعامل،  أداء،  حفظ،  رسوم  إدارية،  رسوم  إدارة،  لرسوم 
بالصندوق  الخاصة  الصندوق  مستندات  عليها  تنص  ما  حسب  أخرى  ومصروفات 
والصناديق المتداولة في البورصة. قد يدفع مدير الصندوق والصناديق المتداولة 
في البورصة، الموزع، المسجل والمدير أو أي من مفوضيهم للبنك حصة متفق 
البنك  استالم  بموجبه  العميل  ويفوض  خدماته  عن  الرسوم  تلك  مثل  من  عليها 

لمثل تلك الرسوم عن خدماته.

3. The Customer agrees to obtain independent legal advice to 
determine whether the Customer is a US Person )as defined in the 
United States’ Securities Act of 1933 as amended). By signing this 
Declaration the Customer certifies that the Customer is not a US Person, 
and that no offer of units was made to the Customer except an offer 
made outside of the United States of America, and that this Declaration 
was executed by it and forwarded to the Fund or ETF from outside of 
the United States of America. The Customer further agrees to notify the 
Bank within 30 days of any change regarding the Customer’s status.

كان  إذا  ما  لتحديد  قانونية مستقلة  الحصول على مشورة  العميل على  3-يوافق 
المالية للواليات  العميل هو شخص أمريكي )كما هو معرف في قانون األوراق 
ليس  أنه  العميل  يشهد  اإلقرار،  هذا  بتوقيع  وتعديالته(.   1933 لسنة  المتحدة 
شخصا أمريكيا وأنه لم يتم تقديم عرض وحدات الى العميل باستثناء عرض مقدم 
خارج الواليات المتحدة األمريكية، وتم توقيع هذا اإلقرار من قبله وإعادة تحويله الى 
الصندوق أو الصناديق المتداولة في البورصة من خارج الواليات المتحدة األمريكية. 
يوافق العميل أيضا على ابالغ البنك في غضون 30 يوم بأي تغيير فيما يتعلق 

بوضعية العميل.

4. The Customer hereby gives consent to the disclosure of any 
information about the Customer to any relevant regulatory authorities 
regulating the activities of the Bank, Fund or ETF, Fund ETF manager, 
distributor, the registrar and administrator or any of their delegates 
and acknowledges and accepts that the Bank may hold, transfer and 
process personal data and any other information about the Customer 
in order to fulfil its duties and comply with regulatory requirements. 
The Bank may transfer such information and documents to the Fund or 
ETF, Fund or ETF manager, distributor, the registrar and administrator

4- يعطي العميل بموجبه موافقته على اإلفصاح عن أي معلومات بشأن العميل 
أو  الصندوق  البنك،  أنشطة  بتنظيم  تقوم  صلة  ذات  تنظيمية  سلطات  أي  الى 
في  المتداولة  الصناديق  أو  الصندوق  مدير  البورصة،  في  المتداولة  الصناديق 
يجوز  أنه  ويقبل  ويقر  مفوضيهم  من  أي  أو  والمدير  المسجل  الموزع،  البورصة، 
للبنك االحتفاظ بـتحويل ومعالجة بيانات شخصية وأي معلومات أخرى بشأن العميل 
تلك  مثل  تحويل  للبنك  يجوز  التنظيمية.  بالمتطلبات  وااللتزام  واجباته  الستيفاء 
المعلومات والمستندات الى الصندوق أو الصناديق المتداولة في البورصة، مدير 

الصندوق أو الصناديق المتداولة في البورصة، الموزع، المسجل والمدير أو
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or any of their delegates or to any entity to which the Bank has a legal 
obligation to disclose such information and may retain such personal 
data and any other information or documents about the Customer for 
prescribed periods after the investor has redeemed his/her holding in 
the Fund or ETF.

أي من مفوضيهم أو ألي منشأة يكون البنك ملزما قانونا باإلفصاح لها عن مثل 
تلك المعلومات ويجوز له االحتفاظ بمثل تلك البيانات الشخصية وأي معلومات أو 
مستندات أخرى بشأن العميل لفترات محددة بعد استرداد المستثمر لملكيته في 

الصندوق أو الصناديق المتداولة في البورصة.

5. The Customer’s interest in the Fund or ETF is being acquired for the 
Customer’s own account for investment and not with a view to the 
resale or distribution thereof.

5- يتم االستحواذ على مصلحة العميل في الصندوق أو الصناديق المتداولة في 
البورصة لحساب العميل الخاص لالستثمار وليس بغرض إعادة بيعها أو توزيعها.

6. The Customer acknowledges and agrees that any transaction 
effected pursuant to this Agreement is entirely the Customer’s decision, 
and the Customer has not relied upon any representation of other 
information (whether oral or written) by the Bank, the ETFs, the 
manager of the ETFs, or any other person which is inconsistent with the 
information set forth in the prospectus/offering memorandum and 
other relevant offering documents of the ETFs. The Customer confirms 
that the investment decisions are made by him/ her and shall be his/her 
full responsibility.

6- يقر ويوافق العميل على أن أي صفقة يتم تنفيذها وفقا لهذه االتفاقية تعتبر 
قرارًا من العميل تماما، وأن العميل لم يعتمد على أي إقرار من معلومات أخرى 
)سواء شفوية أو خطية( من قبل البنك، الصناديق المتداولة في البورصة، مدير 
الصناديق المتداولة في البورصة أو أي شخص أخر ال يتوافق مع المعلومات الواردة 
بالصناديق  الخاصة  الصلة  ذات  العرض  ومستندات  العرض  مذكرة  النشرة/  في 
المتداولة في البورصة. يؤكد العميل على أن قرارات االستثمارات تصدر من قبله/ 

قبلها وسوف تكون مسئوليته/ مسئوليتها.

7. The Customer hereby acknowledges, agrees and understands that: 7- يقر العميل بموجبه ويوافق ويفهم أنه:

(i) Although a Fund or ETF is approved by the Securities and 
Commodities Authority (“SCA”) for promotion within the UAE by 
the Bank, this shall not be deemed a recommendation to purchase 
or invest in the Fund or ETF, and the SCA shall not be held liable for 
the failure of any other party concerned with the Fund or ETF to 
fulfil their obligations and duties, or for the accuracy and integrity 
of the details concerned in the Fund or ETF prospectus and such 
responsibility shall be held by the parties whose names are indicated 
in the Fund or ETF prospectus according to the roles and functions of 
each party;

)أ( بالرغم من أن الصندوق أو الصناديق المتداولة في البورصة معتمدة من قبل 
هيئة األوراق المالية والسلع )“هيئة األوراق المالية والسلع”( للترويج داخل دولة 
أو  يعتبر توصية لشراء  أن هذا ال  اال  البنك،  المتحدة من قبل  العربية  االمارات 
هيئة  تكون  ولن  البورصة،  في  المتداولة  الصناديق  أو  الصندوق  استثمار في 
األوراق المالية والسلع مسئولة عن اخفاق أي طرف أخر ذو صلة بالصندوق أو 
دقة  عن  أو  وواجباته،  بالتزاماته  الوفاء  في  البورصة  في  المتداولة  الصناديق 
في  المتداولة  الصناديق  أو  الصندوق  نشرات  في  الواردة  التفاصيل  وسالمة 
نشرة  في  أسمائهم  وردت  الذين  األطراف  مسئولية  تلك  وتكون  البورصة، 

الصندوق أو الصناديق المتداولة في البورصة وفقا ألدوار ومهام كل طرف،

(ii) Holding an interest in the Fund or ETF involves investment and 
other risks as described in the Fund Documents or other relevant 
offering documents and hereby acknowledges, agrees and 
understands that subscription or purchase of such Funds or ETFs may 
involve a high degree of risk which might include a possible loss of 
the principal amount used for investment and that past performance 
of the Fund or ETF is not a guarantee to its future performance or 
returns;

)ب( امتالك مصلحة في الصندوق أو الصناديق المتداولة في البورصة يستلزم 
استثمار ومخاطر أخرى كما هي موصوفة في مستندات الصندوق أو مستندات 
العرض األخرى ذات الصلة ويقر بموجبه، يوافق ويفهم أن االكتتاب أو الشراء 
في مثل تلك الصناديق أو الصناديق المتداولة في البورصة قد ينتج عنه درجة 
في  المستخدم  المبلغ  ألصل  محتملة  خسارة  تتضمن  قد  والتي  عالية  مخاطر 
االستثمار وأن األداء السابق للصندوق أو الصناديق المتداولة في البورصة ليس 

ضمانا ألدائها أو عائداتها في المستقبل،

(iii) That the Bank or the relevant Fund or ETF manager, agent, 
holder, nominee or custodian may refuse any redemption request in 
accordance with the Terms & Conditions of the PBISA or the Terms & 
Conditions governing the respective Fund or ETF.
(iv) Any transaction effected pursuant to this Declaration is entirely 
the Customer’s decision and own risk, and the Customer has not 
relied upon any communication, representation or other information 
(whether oral or written) by the Bank, the Fund or ETF, Fund or ETF 
manager, or any other person which is inconsistent with the 
information set forth in the Fund Documents and other relevant 
offering documents of the Fund or ETF. The Customer confirms that 
the investment decisions are made by the Customer and shall be the 
Customer’s full responsibility;

(v) The Customer has read, understood and agrees to the Terms & 
Conditions of the PBISA, the final Terms & Conditions of the offering 
document, prospectus and any other underlying document for the 
Fund or ETF as it relates to redemptions and will not hold the Bank 
responsible whatsoever for any loss of interest or principal including 
any capital protection feature available resulting from the early 
redemption of the Fund or ETF prior to its maturity date or due to 
any other deviation from the original offering terms;

(vi) The Bank is relying on the Customer taking relevant tax, legal, 
financial or other advice the Customer considers necessary before 
making an investment, and arranging account for any tax lawfully 
due in connection with an investment in the Fund or ETF;

(vii) Any subscription order may be refused and that the validity of 
any subscription order is subject to receipt of good monies by the 
Fund or ETF;
(viii) Any transfer of the cash deposits to or from any bank account 
not maintained with the Bank will be subject to applicable transfer/
remittance/exchange charges;
(ix) The net asset value(s) or price(s) used in processing the Customer’s 
redemption request shall be the daily/weekly/monthly/quarterly/
annual as applicable on each of the Fund or ETF; and

الصناديق  أو  الصندوق  أمين  أو  مرشح  مالك،  وكيل،  مدير،  أو  البنك  أن  )ت( 
المتداولة في البورصة قد يرفض أي طلب استرداد وفقا لشروط وأحكام اتفاقية 
خدمات االستثمار المصرفية الخاصة أو الشروط واألحكام التي تنظم الصندوق 

أو الصناديق المتداولة في البورصة ذات الصلة.

)ث( أي صفقة يتم تنفيذها وفقا لهذا اإلقرار تكون وفقا لهذه االتفاقية قرارًا من 
العميل تماما، وأن العميل لم يعتمد على أي مراسلة، إقرار أو معلومات أخرى 
)سواء شفوية أو خطية( من قبل البنك، الصناديق المتداولة في البورصة، مدير 
المعلومات  يتوافق مع  أخر ال  أو أي شخص  البورصة  المتداولة في  الصناديق 
الخاصة  الصلة  ذات  العرض  ومستندات  العرض  مذكرة  النشرة/  في  الواردة 
بالصناديق المتداولة في البورصة. يؤكد العميل على أن قرارات االستثمار تصدر 

من قبله وسوف تكون مسئوليته.

االستثمار  خدمات  اتفاقية  وأحكام  شروط  على  ووافق  وفهم  العميل  قرأ  )ح( 
وأي  النشرات  العرض،  لمستند  النهائية  واألحكام  الشروط  الخاصة،  المصرفية 
مستندات أخرى أساسية للصناديق أو الصناديق المتداولة في البورصة حسبما 
تتعلق باالستردادات ولن يكون البنك مسئوال بأية طريقة أيا كانت عن أي خسارة 
مصلحة أو أصل المبلغ، بما في ذلك أي خاصية حماية رأس مال متوفرة وناتجة 
عن االسترداد المبكر من الصندوق أو الصناديق المتداولة في البورصة قبل تاريخ 

استحقاقه أو بسبب أي انحراف أخر عن شروط العرض األصلية،

)خ( يعتمد البنك على اتخاذ العميل لمشورة ضريبية، قانونية، مالية أو مشورة 
أخرى يعتبرها العميل ضرورية قبل القيام باالستثمار وترتيب الحساب ألي ضريبة 
الصناديق  أو  الصندوق  في  باستثمار  يتعلق  فيما  قانونية  بصورة  مستحقة 

المتداولة في البورصة،

)ج( قد يتم رفض أي طلب اكتتاب وأن صالحية أي طلب اكتتاب تخضع الستالم 
أموال جيدة من قبل الصندوق أو الصندوق القابل للتداول في البورصة،

)د( أي تحويل لودائع نقدية الى أو من أي حساب بنكي ليس موجودا لدى البنك 
سوف يخضع الى رسوم النقل/ التحويل/ الصرف المطبقة،

)ذ( صافي قيمة/ قيم أو سعر/ أسعار األصول الختامية المستخدمة في معالجة 
طلب استرداد العميل سوف تكون يومية/ أسبوعية/ شهرية/ ربع سنوية/ سنوية 
حسبما تكون مطبقة على كل صندوق أو الصندوق القابل للتداول في البورصة،
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(x) The closing net asset value(s) or price(s) of the Fund or ETF to be 
redeemed and all transactions on the Customer’s investment 
portfolio shall be processed in accordance with the Terms & 
Conditions of the respective Fund or ETF.

8. The Customer hereby irrevocably and unconditionally authorizes the 
Bank and the holder (agent, custodian or nominee) of the Fund or ETF 
to be redeemed to act upon the Customer’s future redemption 
request)s( and acknowledges and agrees that any charges or fees 
related to or associated with the redemption of Funds or ETFs shall be 
debited from the Customer’s account(s) with the Bank.

Applicable for investment/subscription/redemption on reverse/
solicitation basis only as confirmed to the customer on a recorded 
telephone conversation.

9. The Customer acknowledges that the Customer may initiate contact 
with the Bank to inquire about the Fund or ETF and for the latter to 
provide the Customer with the relevant information relating thereto 
and further acknowledges that the Customer has not been previously 
approached by the Bank to transact in the Fund or ETF prior to his/her 
request and hereby declares that the provision of information in 
relation to the Fund or ETF and all communications between the 
Customer and the Bank are rendered by the latter on the basis of the 
Customer’s reverse inquiry/reverse solicitation.

10. The Customer understands and agrees that the Bank has not 
provided a recommendation to the Customer and that such 
transactions are being done by the Bank on an execution only 
basis, and upon instruction from the Customer and further, the Bank 
provides no opinion whatsoever on the suitability of the Fund or ETF to 
the Customer and bears no responsibility for this investment decision 
or any consequences arising there from.

The capitalized terms used above shall have their same meaning in the 
respective Engagement Letter/ Terms & Conditions that form the PBISA 
unless the context otherwise requires.

The Customer specifically consents and acknowledges that, prior to 
subscribing for shares in a Fund or ETF, a copy of the Fund Documents 
including the current Key Investor Information Documents (KIID)s(( for 
the relevant share class(s) that the Customer intends to subscribe for 
will be made available to the Customer free of charge on http://www.
emiratesnbd.com/fundsinfo and the Customer undertakes to read and 
understand the information contained therein. For the avoidance of 
doubt, the Customer’s right to request a paper copy of the KIIDs free 
of charge, where applicable, remains unaffected.

)ر( صافي قيمة/ قيم أو سعر/ أسعار األصول الختامية للصندوق أو الصندوق 
القابل للتداول في البورصة الواجب استردادها وكافة الصفقات على المحفظة 
االستثمارية للعميل يتم معالجتها وفقا لشروط وأحكام الصندوق أو الصندوق 

القابل للتداول في البورصة ذات الصلة.

 8- إن العميل بموجبه يفوض البنك ومالك )وكيل، أمين أو مرشح( الصندوق أو 
الصندوق القابل للتداول في البورصة الواجب استرداده، بشكل غير قابل للنقض 
الخاصة  المستقبلية  االسترداد  طلبات  طلب/  على  بناء  للتصرف  مشروط  وغير 
بالعميل ويقر ويوافق العميل على أن أي مصروفات أو رسوم متعلقة أو مرتبطة 
باسترداد الصناديق أو الصناديق المتداولة في البورصة يتم خصمها من حساب/ 

حسابات العميل لدى البنك.
عكسي/  استفسار  أساس  على  االسترداد  االكتتاب/  لالستثمار/  للتطبيق  قابلة 

عرض فقط كما هو مؤكد للعميل بناء على محادثة هاتفية مسجلة:

 9- يقر العميل بأنه يجوز له البدء في االتصال بالبنك لالستفسار بشأن الصندوق 
أو الصندوق القابل للتداول في البورصة ولألخير تزويد العميل بالمعلومات ذات 
للتداول  البنك  التواصل معه سابقا من قبل  يتم  لم  أنه  أيضا  ويقر  بذلك  الصلة 
في الصندوق أو الصندوق القابل للتداول في البورصة قبل طلبه ويقر بموجبه أن 
تقديم المعلومات فيما يتعلق بالصندوق أو الصندوق القابل للتداول في البورصة 
أساس  على  األخير  قبل  من  تقديمها  يتم  والبنك  العميل  بين  المراسالت  وكافة 

استفسار عكسي/ طلب عكسي من العميل. 

10- يفهم العميل ويوافق على أن البنك لم يقدم توصية للعميل وأن مثل تلك 
من  تعليمات  على  وبناء  فقط  تنفيذ  أساس  على  البنك  قبل  من  تتم  الصفقات 
الصندوق  أو  الصندوق  مالءمة  بشأن  كان  أيا  رأيًا  البنك  يقدم  ال  وأيضا،  العميل 
القابل للتداول في البورصة للعميل وال يتحمل أي مسئولية عن قرار استثماره أو 

أي عواقب ناتجة عنه. 

في  المذكور  المعنى  نفس  لها  يكون  أعاله  كبيرة  بحروف  المكتوبة  المصطلحات 
خطاب التكليف/ الشروط واألحكام ذات الصلة التي تشكل اتفاقية خدمات االستثمار 

المصرفية الخاصة ما لم يتطلب السياق خالف ذلك. 

يوافق العميل ويقر تحديدًا أنه قبل االكتتاب بأسهم في صندوق أو صندوق قابل 
مستندات  من  نسخة  رسوم  دون  للعميل  تتوافر  سوف  البورصة،  في  للتداول 
فئات  لفئة/  الحالي  الرئيسي  المستثمر  معلومات  مستندات  وتشمل  الصندوق 
االلكتروني  الموقع  على  بها  االكتتاب  العميل  يعتزم  التي  الصلة  ذات  السهم 
http://emiratesnbd.com/fundsinfo. يتعهد العميل بقراءة وفهم المعلومات 
الواردة بها. لتجنب الشك، فإن حق العميل في طلب نسخة ورقية من مستندات 

معلومات المستثمر الرئيسي دون رسوم، حسب االقتضاء، يبقى دون تأثير.

Applicable only for subscriptions to Emirates NBD SICAV: تنطبق فقط على االكتتابات في صندوق سيكاف الخاص بنك االمارات دبي الوطني:

The Customer specifically consents and acknowledges that, prior to 
subscribing for shares in an Emirates NBD SICAV, a copy of the current 
KIID(s) for the relevant share class(s) that the Customer intends to 
subscribe for will be made available to the Customer free of charge on 
www.emiratesnbd.com/assetmanagement and the Customer 
undertakes to read and understand the information contained therein. 
For the avoidance of doubt, the Customer’s right to request a paper 
copy of the KIIDs free of charge, where applicable, remains unaffected.

يوافق العميل ويقر تحديدًا أنه قبل االكتتاب بأسهم في صندوق سيكاف الخاص 
ببنك االمارات دبي الوطني، سوف تتوافر للعميل دون رسوم نسخة من مستندات 
معلومات المستثمر الرئيسي لفئة/ فئات السهم ذات الصلة التي يعتزم العميل 
http://emiratesnbd.com/assetmanage-  االكتتاب بها على الموقع االلكتروني
ment. يتعهد العميل بقراءة وفهم المعلومات الواردة بها. لتجنب الشك، فإن حق 
العميل في طلب نسخة ورقية من مستندات معلومات المستثمر الرئيسي دون 

رسوم، حسب االقتضاء، يبقى دون تأثير.

Disclaimer applicable for ETFs only: اخالء مسئولية مطبق للصناديق المتداولة في البورصة فقط:

The Customer should note that ETFs are tradable securities on 
recognized exchanges that operate on the principle of risk spreading. 
In some regulatory environments, they are considered to be mutual 
funds. Customers should be aware that not all ETF investment strategies 
will be identical. ETFs may seek to achieve their investment goals 
through the full, partial or synthetic (includes the use of derivatives) 
replication of an index. In case of synthetic replication, customers may 
be exposed to additional counterparty risk. In case of partial replication, 
additional tracking errors may apply and the ETF may not perfectly 
track the index. ETFs may not always be fully invested and additional 
fees and total expense ratios, differences between the ETFs portfolio 
and the Index resulting from legal restrictions, cost or liquidity 
constraints may cause performance divergence. Customers should 
acquaint themselves fully with the nature of the security and also the 
associated risks of the ETFs they are choosing to trade. The Bank will 
not under any circumstances be responsible for the performance of the 
ETFs.

مالية  أوراق  البورصة هي  المتداولة في  الصناديق  أن  معرفة  العميل  على  يجب 
قابلة للتداول في بورصات معروفة والتي تعمل بمبدأ توزيع المخاطر. في بعض 
كافة  أن  معرفة  العميل  على  يجب  مشتركة.  صناديق  تعتبر  التنظيمية،  البيئات 
استراتيجيات االستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة ليست متطابقة. قد 
تسعى الصناديق المتداولة في البورصة الى تحقيق اهداف استثمارها من خالل 
استنساخ كلي، جزئي أو اصطناعي )ويشمل استخدام المشتقات( لمؤشر. في 
حال االستنساخ االصطناعي، قد يتعرض العمالء لمخاطر إضافية مقابلة. في حال 
االستنساخ الجزئي، قد ُتطبق أخطاء التتبع اإلضافية وقد ال يتتبع الصندوق القابل 
الصناديق  في  االستثمار  يجوز  ال  كاملة.  بصورة  المؤشرة  البورصة  في  للتداول 
المصروفات  نسب  واجمالي  إضافية  ورسوم  دائما  البورصة  في  المتداولة 
والفروقات بين المحفظة االستثمارية للصناديق المتداولة في البورصة والمؤشر 
الناتجة عن القيود القانونية، عوائق التكلفة أو السيولة قد تسبب تباين في األداء. 
المرتبطة  المخاطر  وأيضا  المالية  الورقة  بطبيعة  تماما  االلمام  العمالء  على  يجب 
البنك  يكون  لن  فيها.  التداول  يختارون  التي  البورصة  في  المتداولة  بالصناديق 

مسئوال في أي ظروف عن أداء الصناديق المتداولة في البورصة.
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Acknowledged اإلفادة

--------------------------------------------------------------
Signatory 1                                                                1 المفوض بالتوقيع      
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Signatory 4                                                                4 المفوض بالتوقيع
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Signatory 5                                                                5 5 المفوض بالتوقيع     
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Signatory 6                                                                6 المفوض بالتوقيع
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