
  ATM ATION                                                 Branch                              فرع   

                                                    

 بنك صاىرات ايران
Bank Saderat Iran 

Doha - Qatar 
فتح حساب وديعة ألجلطلب   

TIME DEPOSIT ACCOUNT APPLICATION  

 شكرا إلختيارك لبنك صادرات ايران ، لمساعدتنا في تهيئة طلبك يرجى تعبئة هذا النموذج بشكل صحيح وفقاً للتعليمات أدناه
Thank you for choosing Bank Saderat Iran, to help us process your request, please fill this form correctly as per the instructions below 

 

 

Full Name of the Customer  
 

لعميل الكامل لسم الا  

   
Qatari ID Number            رقم البطاقه الشخصية 

  
I authorize to debit my Account No           صادرات ايران بأن خصم من حسابي رقمأفوض بنك  

        Currency    
 العملة   

Amount in Figures: 
 المبلغ باالرقام   

Amount in Words: 
 المبلغ بالحروف   

   Date 
 تاريخ

Rate of Interest 
 سعر الفائدة    

Tenor 
 المدة 

Maturity date 
اققتاريخ االستح  

    Interest Payment Frequency 
           تكرار دفع الفوائد

Monthly 
 شهريأ   

Quarterly 
سنويربع   

Half Yearly 
 نصف سنوي

Yearly 
 سنويا ً

     
At Maturity please follow the instructions mentioned below: : يرجي اتباع التعليمات التايه عند االستحاق 

Do Not Renew                        د عدم التجد   Renew without Interest             ةالتجديد بدون فائد  Renew with Interest               يد مع فائدةالتجد  

Credit Principal to Account No. 
  ايداع المبلغ االساسي في الحساب رقم

 
Credit Interest to Account No. 

       ايداع الفائدة في الحساب رقم
 

 
The applicable interest rate applied to the renewed time 
deposit will be the prevailing rate if a similar deposit is placed 
on the day of renewal. However, this agreement can be 
terminated upon receipt of two days' notice prior to maturity 
by the customer.   
 

سعر الذي يمثل سعر الفائدة المطبق على الوديعة ألجل التي يتم تجديدها ال
ه االتفاقية سيدفعه العميل على وديعة مشابهة بتاريخ التجديد. يمكن إلغاء هذ
 .وديعةعند استالم إشعار من العميل بذلك قبل يومين من موعد استحقاق ال

 

 
Declaration إعالن 
 
I knowledge that all the above information is accurate 
and I have read and agreed for all terms and conditions 
on the overleaf of this application. 
 

 ات المذكورة أعاله صحيحة و أننى قرأت و وافقت علىبيانأقر أن 
  خلف هذا الطلب .  والبنود الواردة جميع الشروط

Signature of 
customer 

   توقيع العميل 

 
                                       
 
                                           
 

Date 
تاريخال  

 

 
For Bank use only:                                                                                                                                                                           - : بنك فقطالستخدام ال   

Verified by 
Customer Service 

Dept. 
تم التحقق من قبل قسم 

 خدمة العمالء 

 
 
 
 التاريخ                                        التوقيع   
Signature                                   Date :  

Approved by 
Manager / Assistant 

Manager 
معتمد من المدير / مساعد 

 المدير

 
 
 
 
               التاريخ                                 التوقيع   
Signature                                          Date: 
 Fixed deposit No. Deal No. 

 
 
 
 


