
Investments Transaction Form
منوذج املعامالت اال�ستثمارية
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SUBSCRIPTION/SWITCH/REDEMPTION FORM - INVESTMENTS
Office Copy

 

Customer Name:

Account Number:

I/We hereby apply to invest the amount/s indicated below, in the following investments:
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اإ�سـم العميل:

رقم احل�ساب:

طــــلب اإكــتتـــاب/ تــبـديــل/ اإ�ستــرداد – االإ�ستـــثـمـارات

بيه 4  
بيه 5

بيه 6  

 بيه 1
بيه 2
بيه 3 
بيه 0 

اأتقدم اأنا/ نحن لكم الإ�ستثمار املبلغ )املبالغ( املبينة اأدناه، وذلك يف االإ�ستثمارات التالية: 

نبذة حول خماطر العميل
Customer Risk Profile

تعليمات االإكتتاب
SUBSCRIPTION INSTRUCTIONS

 * تطبق فقط على ح�س�ص الفئة اأ. وال تطبق على ح�س�ص الفئة ب ومنتجات اإم اإف اإ�ص املعمارية.
*Applicable for only Class A Shares. Not Applicable for Class B Shares and MFS Architect products. 

Name

االإ�سم
Product 

Risk 
Rating

ن�سبة
خماطر
املنتج

Fund
CCY

عملة
التمويل

Debit Amount
 (A)*

 خ�سم املبلغ
)اأ(*

Fees in Amount 
(B)*

االأتعاب باملبلغ
)ب(*

Total Invested 

(A-B)*

اإجمايل امل�ستثمر
)اأ-ب(* 

Fees in

%

االأتعاب
%

Class
الفئة

This facility is available only for switching between funds offered by the same fund house and the same fund range and not otherwise.
يتـــاح هذا الت�سهيــــل فقــــط للتبــديل فيما بني املبــالغ املتـــوفـــرة من نفـــ�ص نطـــاق التمويل ولي�ص خالف ذلك. 

تعليمات التبديل
SWITCH INSTRUCTIONS

Switch From

منوذج التبديل
Switch To

مبدل اإىل
Product 

Risk 
Rating

ن�سبة
خماطر
املنتج

Product 
Risk 

Rating

ن�سبة
خماطر
املنتج

CCY

العمل
CCY

العمل
Units

الوحدات

تعليمات االإ�سرتداد 
REDEMPTION INSTRUCTIONS

Name of Security

اإ�سم ال�سمان
Units

الوحدات

1

2

3

4

Sr.
No.

ر.م.

Please Note: These transactions will be carried out on a best effort basis and Samba Financial Group will not be held responsible for any delays in order placement.

يرجى مالحظة اأن هذه التعليمات يتم اإجنازها على اأ�سا�ص بذل اأق�سى املجهودات وال تكون جمموعة �سامبا املالية م�سوؤولة عن اأي تاأخري يف التنفيذ. 

Account Owner Signature(s) توقيع �ساحب احل�ساب Date (DD/MM/YY) التاريخ: )اليوم/ال�سهر/ال�سنة( 



• I/We declare that I/we have read and understood the Terms and Conditions 
for Investment Account Services (the “Investment Terms and Conditions”) 
as well as the prospectus/term sheet(s) in respect of the Investment(s) 
applied hereunder. 

• I/we am/are aware that this purchase may exceed my/our risk profiling 
results as determined by Samba’s risk profiling. I/We understand and agree 
that all decisions to purchase the Investment(s) (as defined in the Investment 
Terms and Conditions) are my/our own and are based on my/our independent 
assessment of risk associated with investing in these instruments, including 
(without limitation) issuer risk, sovereign risk and price risk. My/Our decision to 
invest in the Investment(s) is no way reliant on any advice or feedback received 
from SAMBA. I/We am/are also aware that these Investment(s) can be risky as 
they can be volatile and unpredictable. 

• I/We agree to be bound by the Investment Terms and Conditions as may be 
amended and in force from time to time. 

• I/We agree and acknowledge that the value of the Investment(s) may go down 
as well as up and may result in permanent loss of capital/Investment(s). 

• I/We instruct Samba to apply for the issuer(s)/seller(s) of the Investment(s) 
on my/our behalf in accordance with the Investment Terms and Conditions. 
This is a risk I/we am/are prepare to accept. Samba shall have no liability 
whatsoever to me/us for any losses I/we may suffer as a result of the 
performance of the Investment(s).

• The Customer understands and hereby acknowledges that Samba is not 
providing any advice in respect of its Investments in any manner, and that 
Samba does not have any obligations whatsoever neither at the time of 
receiving the Instructions from the Customer nor at any time thereafter 
during the currency of the Customer’s Investments, to monitor, analyse, review 
and apprise the performance of the Investments and inform the Customer. 

• The Customer understands and hereby acknowledges that any fund 
distribution approval by Securities and Commodities Authority (SCA) in the 
UAE does not represent a recommendation to purchase or invest in mutual 
funds, and that SCA cannot be held liable for any shortcomings of the accuracy 
and integrity of the data or for failure in performance of tasks and duties 
specified in the Offer Document / Prospectus of the mutual fund.

• I/We understand and agree that the purchase of the new Investment(s) under 
the conversion/switch instructions can only proceed upon confirmation of 
the redemption price, redemption proceeds and shall be executed by the 
respective issuer(s) at its sole discretion. 

• I/We understand that investment orders may be refused. 

• I/We understand and agree that redemption fees may be applicable on any 
redemption of Investment(s) (premature or otherwise).

• I/We have received, read and understand all the literature provided by the 
issuer(s) including memorandum/prospectus.

• I/We authorize you to purchase the Investment(s) from the issuer(s)/seller(s) 
for me/us of the value not exceeding the subscription amount as stated above 
and separately for fees/charges as stated above. 

• I/We recognize that Samba will act as my/our agent in assisting me/us to 
purchase Investment(s) from the issuer(s)/seller(s) and that Samba has no 
liability to me/us in respect of the Investment(s).

و�سروط  )”اأحكام  االإ�ستثمار  ح�ساب  خدمات  و�سروط  اأحكام  كافة  وفهمت  قراأت  قد  باأنني  اأنا/نحن  اأقر   •
االإ�ستثمار“( ف�ساًل عن وثيقة )وثائق( التوقعات/االأحكام اخلا�سة باالإ�ستثمار )االإ�ستثمارات( املطبقة مبوجب 

هذا النموذج. 

كما اأنني/اأننا نعرف باأن هذا ال�سراء قد يزيد من حجم تعر�سي/تعر�سنا لنتائج املخاطر وفقًا ملا تقرره �سامبا   •
اأتفهم واأوافق على اأن كافة القرارات ب�ساأن �سراء االإ�ستثمار )االإ�ستثمارات(  ح�سب تعر�سها للمخاطر. واإنني 
)ح�سب التعريف الوارد يف اأحكام و�سروط االإ�ستثمار(، هي قراراتي اأنا/نحن �سخ�سيًا ومبنية على تقييمي/

تقييمنا ال�سخ�سي امل�ستقل للمخاطر ذات ال�سلة باالإ�ستثمار يف مثل هذه ال�سندات، مبا يف ذلك )ودون ح�سر( 
الأية  نتيجة  يكن  مل  االإ�ستثمار  ب�ساأن  قراري/قرارنا  اأن  االأ�سعار.  وخماطر  ال�سيادة  وخماطر  ِدر  املُ�سْ خماطر 
تكون  قد  اأو  خطرة  تكون  قد  االإ�ستثمارات  هذه  اأن  نعلم  اأعلم/  كما  �سامبا.  من  م�ستلمة  معلومة  اأو  اإ�ست�سارة 

متاأرجحة وال ميكن التكهن بعواقبها. 

اأقر/نقر باالإلتزام باأحكام و�سروط االإ�ستثمار ح�سبما يتم تعديلها من وقٍت الآخر.   •

اأقر/نقر ونوافق على اأن قيمة االإ�ستثمار )االإ�ستثمارات( قد تنخف�ص اأو ترتفع وقد تت�سبب يف فقدان دائم لراأ�ص   •
املال/االإ�ستثمار )االإ�ستثمارات(. 

االإ�ستثمار.  االإ�ستثمار وفقًا الأحكام و�سروط  ِدر/بائع  ملُ�سْ اإنابة عني/عنا  بتقدمي طلب  �سامبا  اإنني/اإننا نوجه   •
وهذه هي املخاطرة التي اأقوم/نقوم بالرتتيب لقبولها. وال يكون ل�سامبا اأية م�سوؤولية مهما كانت فيما يتعلق بي/

بنا بخ�سو�ص اأية خ�سارة قد اأتكبدها/نتكبدها نتيجة الأداء االإ�ستثمار.

العميل يدرك وي�ستوعب ويقر مبوجب هذا، اأن �سامبا ال تقدم اأي ن�سيحة اأو ا�ست�سارة تتعلق با�ستثماراتها باأي   •
�سكل من االأ�سكال، وذلك اأنها )�سامبا( غري ملزمة على االإطالق لي�ص يف حني ا�ستالم التعليمات من العميل وال 
يف اأي وقت الحق، خالل مراقبة ا�ستثمارات العميل احلالية، حتليلها، مراجعتها، الك�سف عن اأداء اال�ستثمارات 

واإخبار العميل

يفهم العميل ويقر مبوجبه على اأن اأي موافقة على توزيع االأموال ت�سدر عن هيئة االأوراق املالية وال�سلع يف دولة   •
االإمارات العربية املتحدة ال ت�سكل تو�سية بال�سراء اأو اال�ستثمار يف ال�سناديق امل�سرتكة، واأن هيئة االأوراق املالية 
وال�سلع ال تتحمل اأي م�سوؤولية عن اأي ق�سور يف دقة واكتمال البيانات، اأو عن االإخفاق يف تنفيذ املهام والواجبات 

املحددة يف م�ستند العر�ص / ن�سرة اكتتاب ال�سندوق امل�سرتك. 

اإنني/اإننا نعلم ونوافق على اأن �سراء االإ�ستثمار اجلديد مبوجب تعليمات التحويل/التبديل ال يتم اإاّل عند توكيد   •
ِدر املعني وفقًا لتقديره املطلق.  �سعر االإ�سرتداد وعوائد االإ�سرتداد و�سيتم تنفيذه من قبل املُ�سْ

اإنني/اإننا نعلم باأن اأوامر االإ�ستثمار قد يتم رف�سها.   •

اإنني/اإننا نعلم ونوافق على اأن اأتعاب االإ�سرتداد ميكن اأن يتم تطبيقها على اأي اإ�سرتداد اإ�ستثمار )�سواًء قبل   •
اأوانه اأو خالف ذلك(. 

ـــِدر مبـــا يف ذلـــك املــــذكرة/ لــقد اإ�ستـــلمت/اإ�ستلمنـــا وقــراأنا وفـــهمــنا كــــافة الن�سو�ص املقدمـــــة من املُ�سْ  •
الــــن�ســرة التمهيدية. 

ِدر/البائع اإنابة عني/عنا بقيمة ال تتجاوز مبلغ االإكتتاب املبني  اإنني/اإننا نفو�سكم ب�سراء االإ�ستثمار من املُ�سْ  •
اأعاله بخالف االأتعاب وامل�سروفات الواردة اأعاله. 

اإنني/اإننا نعلم باأن �سامبا �ستعمل كوكيل يل/لنا مل�ساعدتي/م�ساعدتنا يف �سراء االإ�ستثمار )االإ�ستثمارات( من   •
ِدر/البائع واأن �سامبا ال تتحمل اأية م�سوؤولية جتاهي/جتاهنا فيما يتعلق باالإ�ستثمار )االإ�ستثمارات(. املُ�سْ

Account Owner Signature(s) توقيع �ساحب احل�ساب Date (DD/MM/YY) التاريخ: )اليوم/ال�سهر/ال�سنة( 

Date (DD/MM/YY)Signature Verified مت التحقق من التوقيع: التاريخ: )اليوم/ال�سهر/ال�سنة( 

الإ�ستخدام البنك فقط 
FOR BANK USE ONLY

اإقـرار العميل 
Customer’s Declaration
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Samba Financial Group, Dubai Branch P.O. Box 6038, Umm Suqueim 2, Jumeirah Beach Road, Dubai, UAE, Toll-Free 800-SAMBA (72622),

Tel: +971 4 7091111,  Fax: +971 4 7091122, www.samba.ae

، 800- SAMBA )72622( مـجـمـوعـة �سـامبـا املـالـيـة، فرع دبي: �ص.ب 6038، ام �سقيم 2، طريق اجلمرية، دبي االمارات العربية املتحدة، الهاتف املجاين
www.samba.ae ،+971 4 709 1122 :هاتف: 1111 709 4 971+،  فاك�ص 


