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طلب تحويل صناديق بنك أبوظبي الوطني اإلستثمارية
  SwitChing  Form  For  nBAD  FunDS
Date.........................................................

التاريخك...........................................................................................
كأتقدمك بهذاك الطلبك لك كتتابك بوحداتك فيك صناديقك بنكك أبوظبيك الوطنيك اإلستثكارية
ك
وفقاك للشروطك واألحكامك الواردةك فيك الئحةك الشروطك (الئحةك الشروط)ك
(الصندوق/كالصناديق)ك
ونشرةكاإلكتتابك(نشرةكاإلكتتاب)كالخاصةكبالصندوق/كالصناديق.ك(يتعينكعلىكطالبكاإلكتتابك
الرجوعكإلىككلكمنكالئحةكالشروطكونشرةكاإلكتتابكليكونكعلىكإطالعكتامكبالشروطكواألحكامك
الكنطبقةكعلىكالصندوق).

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).

مهم :يرجىكتعبئةكهذهكاإلستكارةكبحروفكواضحةكومقروءة.

IM
)I/We wish to switch my/our investment to the following Fund(s

أرغب/كنرغبكبتحويلكإستثكاري/كإستثكارناكإلىكالصندوق/كالصناديقكاإلستثكاريةكالتالية:
الرجاء وضع عالمة

عدد الوحدات المحولة الرجاء وضع عالمة

التحويل من (الصندوق)
Switch  in  Fund(s)  name

Please  tick  box

Please  tick  box Switch  out  units

التحويل إلى (الصندوق/الصناديق)
Switch  out  Fund  name

صندوقكبنككأبوظبيكالوطنيكلتنكيةكاألموالكفيكدولةكاإلماراتكالعربيةكالكتحدة
NBAD UAE Growth Fund

صندوقكبنككأبوظبيكالوطنيكلتنكيةكاألموالكفيكدولةكاإلماراتكالعربيةكالكتحدة
NBAD UAE Growth Fund

صندوقكبنككأبوظبيكالوطنيكلكتاجرةكاألموالكفيكدولةكاإلماراتكالعربيةكالكتحدة
NBAD UAE Trading Fund

صندوقكبنككأبوظبيكالوطنيكلكتاجرةكاألموالكفيكدولةكاإلماراتكالعربيةكالكتحدة
NBAD UAE Trading Fund

كصندوقكبنككأبوظبيكالوطنيكللدخلكوتنكيةكاألموالكفيكمنطقةكالشرقكاألوسط
وكشكالكأفريقيا
NBAD MENA Income et Growth Fund

كصندوقكبنككأبوظبيكالوطنيكللدخلكوتنكيةكاألموالكفيكمنطقةكالشرقكاألوسط
وكشكالكافريقيا
NBAD MENA Income et Growth Fund

صندوقكبنككأبوظبيكالوطنيكاإلسالميكلتنكيةكاألموالكفيكمنطقةكالشرقكاألوسطك
شكالكأفريقيا
NBAD Islamic MENA Growth Fund

صندوقكبنككأبوظبيكالوطنيكاإلسالميكلتنكيةكاألموالكفيكمنطقةكالشرقكاألوسطك
شكالكأفريقيا
NBAD Islamic MENA Growth Fund

صندوقكبنككأبوظبيكالوطنيكلتنكيةكاألموالكفيكمنطقةكالشرقكاألوسطكوكشكالكأفريقيا
NBAD MENA Growth Fund

صندوقكبنككأبوظبيكالوطنيكلتنكيةكاألموالكفيكمنطقةكالشرقكاألوسطكوكشكالكافريقيا
NBAD MENA Growth Fund

إجكاليكعددكالوحداتكالكحولةككتابة Total no. of switch out units in words....................................................................................................................................................
إسمكالكستثكر Name of Investor(s)..............................................................................................................................................................................................................
هاتف  Telephone.....................................................................متحرك  Mobile.....................................................البريدكاإللكتروني E-mail .....................................................
Debit my/our NBAD Account No.

يرجىكخصمكالقيكةكمنكحسابي/كحسابناكلدىكبنككأبوظبيكالوطني،كرقم

كما أفوض /نفوض ب/ذا بنك أبوظبي الوطني بإضافة أي أرباح  /توزيعات  /ناتج استرداد
إلى الحساب المشار إليه أعاله.
الشروط واألحكام

  I/We  authorise  NBAD  to  credit  any  dividends/payout/redemption  proceeds
to  the  above  mentioned  account.
T
1. I/We acknowledge that I/we have read and understood the Prospectus and Term Sheet.

 .1أقر/كنقركبأنني/كأنناكقدكقرأت/كقرأناكوفهكت/كفهكناكنشرةكاإلكتتابكوالئحةكالشروط.
 .2أؤكد/كنؤكدكأنني/كأنناكلمكأعتكد/كنعتكدكعلىكأيكمعلوماتكأوكبياناتكأخرىكبخالفكتلككالواردةكصراحةكفيكالئحةكالشروطك

2. I/We conf irm that I/we have not relied on any information or statements other than those
stipulated explicitly in the Term Sheet and Prospectus.

 .2أقر/كنقركبأنكإستثكاري/كإستثكارناكفيكالصندوقكيخضعكلقوانينكإمارةكأبوظبيكودولةكاإلماراتكالعربيةكالكتحدة،كوتختصك

2. 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 confIict arising from my/our investment in the
Fund(s).

ونشرةكاإلكتتاب.

الكحاكمكفيكأبوظبيكبتسويةكأيكنزاعكأوكخالفكقدكينشـأكعنكإستثكاري/كإستثكارناكفيكالصندوق/كالصناديق.
 .3أتعهد/كنتعهدك بكوجبهك باإللتزامك بكافةك القوانينك واللوائحك الساريةك علي/كعلينا،ك ودفعك كافةك الضرائبك أوك الرسومك
واإللتزاماتكاألخرىكالتيكقدكيتمكفرضهاكعلي/كعليناكفيكماكيخصكإستثكاري/كإستثكارناكفيكالصندوق/كالصناديق.

3. 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

شروط خاصة بالشركات والهيئات اإلعتبارية األخرى
 .5أقر/كنقركبأنكلدي/كلديناكالسلطةكوالصالحيةكوالصفةكالقانونيةكالالزمةكلك كتتابكبإسمكوبالنيابةكعنكالكستثكر.
 .6اقر/كنقرك بأنك الكستثكرك قدك تمك تأسيسهك بكوجبك القوانينك الكعكولك بهاك فيك مكانك تسجيلهك وتأسيسه،ك وأنهك قدك
ك
حصلكعلىككافةكالكوافقاتكالداخليةكوالخارجيةكالتيكقدكتكونكمطلوبةكلك كتتابكوفقاكللشروطكواألحكامكالكتعلقةك
بالصندوق/كالصناديقكواإلكتتابكبها.

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 organised 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

أقر /نقر بأنني /أننا قد اطلعت /اطلعنا على الشروط واألحكام الواردة أعاله وفهمت  /فهمنا مضمونها وأقبل /نقبل بها,
وأؤكد /نؤكد أنني /أننا أدرك /ندرك المخاطرة المتعلقة باإلكتتاب بوحدات الصندوق /الصناديق.

إسم مقدم الطلب Name of Applicant(s)............................................................... 1. .............................................................. 2. .................................................................. 2.
التوقيع المعتمد Authorised Signature(s) ........................................................... 1. ............................................................ 2. ...................................................................... 2.
For  BAnK  uSE  onLY
Action  taken  on

    Existing (Investor No.) ................................................................................

R

    Contribution

    Leverage

Toll Free 800 2211 SFAS-FRS-Inquiry@nbad.com
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