
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/support/products/
acrreader.html. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


NBAD Regional Equity Funds Application Form
*رسوم لا تشمل ضريبة القيمة المضافة. يتحمل مقدم الطلب ضريبة القيمة المضافة.
* Fees are exclusive of VAT. VAT will be charged to the Applicant as applicable.
طلب اكتتاب صناديق أسھم بنك أبوظبي الوطني الإقليمية
NBAD is a trademark owned by First Abu Dhabi Bank PJSC.          
بنك أبوظبي الوطني علامة تجارية مملوكة لبنك أبوظبي الأول (شركة مساهمة عامة)
This Application is for Subscription in Units of National Bank of Abu Dhabi's Funds (the "Fund(s)") subject to the terms and conditions set in the Term Sheet (the "Term Sheet") and the Prospectus (the "Prospectus") of the Fund(s).  (Applicant(s) should refer both to the relative Term Sheet and the Prospectus to be fully aware of the terms and conditions applicable to the Fund).
I/we wish to invest in the following Fund(s):
IMPORTANT: Please complete this form in block capitals
التاريخ
أرغب/ نرغب بالاستثمار في الصندوق/ الصناديق الاستثمارية التالية:
مهم : يرجى تعبئة هذه الطلب بحروف واضحة ومقروءة.
اتقدم بهذا الطلب للاكتتاب بوحدات في صندوق/ صناديق بنك أبوظبي الوطني الاستثمارية ("الصندوق/ الصناديق") وفقاً للشروط والأحكام الواردة في جدول الشروط ("جداول الشروط") ونشرة الاكتتاب ("نشرات الاكتتاب") الخاصة بالصندوق/ الصناديق. (يتعين على المكتتب الرجوع إلى كل من جدول الشروط ونشرة الاكتتاب ليكون على إطلاع تام بالشروط والأحكام المطبقة على الصندوق) 
أسم الصندوق Fund Name
القيمة بالدرهم Amount in AED
الرسوم%* %Fees*
Click '+' to add more funds or '-' to remove a fund
Total Amount 
اسم المستثمر/ أسماء المستثمرين:
إجمالي المبلغ كتابة
بريد إلكتروني
 هاتف متحرك
 رقم الهاتف
Debit my/our Account No.:
يرجى خصم القيمة من حسابي/ حسابنا رقم
I/We authorize FAB to credit any dividends/payout/ Redemption proceeds to the above mentioned account.
كما أفوض/ نفوض بهذا بنك أبوظبي الأول بإضافة أي أرباح/ توزيعات/ ناتج استرداد إلى الحساب المشار إليه أعلاه
 
For NBAD MENA Income & Growth Fund investors only:
 
The subscriber authorizes FAB to distribute dividends in respect of the Fund to the subscriber by way of the following method: ('Tick' one box)
خاص بمستثمري صندوق بنك أبوظبي الأول للد خلل وتنمية الأموال في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا:
 
 
يفوض المكتتب بنك أبوظبي الأول توزيع الأرباح المتعلقة بالصندوق للمكتتب بأحد الطرق التالية: (يرجى وضع علامة ) 
The Dividend payout preference selected above will be applied to all future Dividend payouts unless you advise the Asset Management Group in writing one month prior to the end of each half-year at the following address:
First Abu Dhabi Bank PJSC
Investment Management,
PO Box 6316
Abu Dhabi, UAE. 
في حال اختيار خيار تحصيل قيمة الأرباح نقدا أعلاه سيطبق على كل الأرباح المستقبلية. إلا في خال اخطار مجموعة إدارة الأصول بغير ذلك كتابيا قبل شهر من نهاية كل نصف سنة (سنة أشهر) على العنوان البريد التالي: 
إدارة الاستثمارات 
لدى بنك أبوظبي الأول 
صندوق بريد 6316
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.     
هذا المنتج غير متاح للاستثمار من قبل مواطنين الولايات المتحدة الامريكية من قانون الأوراق المالية في الولايات المتحدة (S بالمعنى المقصود في البند لعام 1933، بصيغته المعدلة) تحت أي ظرف من الظروف. 
This product is not available for investment by United States Persons (within the meaning of Regulation S of the United States Securities Act of 1933, as amended) in any circumstances.
Terms & Conditions
1. I/We acknowledge that I/we have read and understood the Prospectus and Term Sheet.
2. I/We confirm that I/we have not relied on any information or statements other than those stipulated explicitly in the Term Sheet and Prospectus.
3. I/We acknowledge that my/our investment in the Fund shall be governed by the laws of the Emirate of Abu Dhabi and the United Arab Emirates, and the Emirate of Abu Dhabi courts shall have jurisdiction to settle any disputes or conflict arising from my/our investment in the Fund(s).
4. I/We shall comply with all laws and regulations which shall apply to me/us and I/we shall pay all taxes, duties or other impositions which may be levied on me/us in respect of my/our investment in the Fund(s).
For corporations and other legal entities:
5. I/We acknowledge that I/we have the authority, jurisdiction and legal capacity required for subscription in the name and on behalf of the Investor.
6. I/We acknowledge that the Investor is duly organized and established under the laws where it is registered and incorporated and that it has obtained all the internal and external approvals which may be required for subscription pursuant to the terms and conditions related to the Fund(s) and the subscription therein.
I/We acknowledge that I/we have reviewed and fully understood and accept the terms and conditions stated above and confirm my/our awareness of the risk factors related to the subscription in the units of the Fund(s).
الشروط والأحكام
1.     أقر /نقر بأنني /أننا قد قرأت /قرأنا وفھمت /فھمنا نشرة الاكتتاب ولائحة الشروط.
2.     أؤكد /نؤكد أنني /أننا لم أعتمد / نعتمد على أي معلومات أو بيانات أخرى بخلاف تلك الواردة صراحة في لائحة الشروط ونشرة الاكتتاب.
3.     أقر /نقر بأن استثماري/ استثمارنا في الصندوق يخضع لقوانين إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتختص المحاكم الاتحادية في أبوظبي بتسوية أي نزاع أو خلاف قد ينشأ عن استثماري/ استثمارنا في الصندوق/الصناديق.
4.     أتعھد/نتعھد بموجبه بالالتزام بكافة القوانين المعمول بھا في مكان تسجيله واللوائح السارية علي/علينا.ودفع كافة الضرائب والرسوم والالتزامات الأخرى التي قد يتم فرضھا علي/علينا في ما يخص استثماري/ استثمارنا في الصندوق/الصناديق.
شروط خاصة بالشركات والھيئات الاعتبارية الأخرى:
5.     أقر /نقر بأن لدي/لدينا السلطة والصلاحية والصفة القانونية اللازمة للاكتتاب باسم وبالنيابة عن المستثمر
6.     أقر / نقر بأن المستثمر قد تم تأسيسه بموجب القوانين المعمول ب�ا في مكان تسجيله وتأسيسه. وأنه قد حصل على كافة الموافقات الداخلية والخارجية التي قد تكون مطلوبة للاكتتاب وفقاً للشروط والأحكام المتعلقة بالصندوق / الصناديق والاكتتاب بها، 
أقر /نقر بأنني /أننا قد اطلعت /اطلعنا على الشروط والأحكام الواردة أعلاه وفھمت /فھمنا مضمونھا وأقبل /نقبل بھا، وأؤكد /نؤكد أنني /أننا أدرك / ندرك المخاطرة المتعلقة بالاكتتاب بوحدات الصندوق/الصناديق.
Name of Applicant(s):
إسم مقدم الطلب / أسماء مقدمي الطلب
Authorized Signature(s)
التوقيع المعتمد/التواقيع المعتمدة:
FOR BANK USE ONLY
Disclaimer: A collective investment fund authorized by the Securities & Commodities Authority of the UAE. Past performance is not indicative of future performance. The value of investments can go down as well as up and the Investor may not get back all of the initial investment. There is no guarantee for the performance during the investment period. It is recommended that every Investor seeks independent financial advice about the risks involved before considering investing. NBAD is licensed by the Central Bank of the UAE.
إخلاء من المسؤولية :إن ھذه الصناديق الاستثمارية مرخصة من قبل ھيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة .إن الأداء السابق لا يدل بالضرورة على الأداء الذي سوف يحقق في المستقبل .كما أن قيمة الاستثمارات قد تنخفض أو ترتفع بحيث لا يستطيع المستثمر استرجاع قيمة استثماره الأصلي .لا توجد ضمانات حيال الأداء خلال فترة الاستثمار وينصح المستثمرون بالحصول على استشارة مالية مستقلة بشأن المخاطر القائمة قبل البدء في الاستثمار .بنك أبوظبي الوطني مرخص من قبل البنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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