
 

 

 

Premium Egyptian Gulf Bank Certificate Terms and Conditions برميم" الخليجى المصرى البنك شهادة محكاوأ شروط" 
1. The customer should review these terms and conditions as they include the full details 

in regard to the customer's rights and obligations that result from issuing the Egyptian 
Gulf Bank “Premium” CD and must also ensure that he/she fully understands them 
and shall be able to adhere to them before signing them. The customer’s signature on 
this application is considered an explicit approval from him/her on all the terms, 
conditions and provisions stipulated in it and this declaration is final and irrevocable 
whether now or in the future for any reason or in any capacity whatsoever. The 
customer can review the applicable terms and conditions through the Egyptian Gulf 
Bank’s website and can obtain a copy of them at any time after executing his/her 
request through any of the Bank’s branches.  

حقوق  أنبش الكاملة يتعين على العميل اإلطالع على هذه الشروط واألحكام حيث أنها تتضمن التفاصيل .1
كامل لها والتأكد من فهمه ال“ برميم" الخليجى المصرى البنك ةداهش هئارش ىلع العميل المترتبة ٕالتزاماتو 

ه من صريحة موافقة النموذج ذاه علىالعميل  توقيع ويعتبرالتوقيع عليها.  قبل بها مازتلإلا على ومن قدرته
 ًال ألىمستقب أو حالياً  فيه الرجوع يجوز والنهائى  رارقإلا وهذا به الواردة حكامواأل والشروط البنود فةكا على
واألحكام السارية من خالل ويمكن للعميل اإلطالع على الشروط  نت،كا صفةبأى  أو األسباب من سبب

الموقع اإللكترونى للبنك المصرى الخليجى كما يحق للعميل الحصول على نسخة منها فى أى وقت الحق 
 من تاريخ تنفيذ طلبه.

2. The minimum amount for issuing the certificate is EGP 50,000 (Fifty Thousand EGP) 
and the higher denominations with increase of EGP 10,000 (Ten Thousand Egyptian 
Pounds).  

 10000والفئات األعلى بزيادة  )ى رصم هجني فن ألو خمس (جم 50000شهادة إلصدار ال الحد األدنى .2
  (عشرة آالف جنيه مصرى). جنيه

3. The certificate is nominal, available for individuals only (both Egyptians and 
Foreigners), non-endorsable and non-negotiable except after obtaining a written 
consent from the Egyptian Gulf Bank. 

 التصرف أو يجوز تظهيرها األجانب) وال أو المصريين سواء(فقط  الطبيعيين دارفألل ومتاحة سميةإ الشهادة .3
 .ىالخليج ى رصملا البنك من كتابية موافقة ىعل الحصول بعد إال التداول أو التنازل أو الحوالة أو بالبيع فيها

4. The certificate tenor is three years starting from the next working day of the issuing 
date. 4. ءارشلا لتاريخ التالى العمل يوم من تبدأ سنوات ثالث الشهادة مدة. 

5. The interest rate is fixed during the certificate tenor and calculated starting from the 
next working day of the issuance date. The interest is credited at the end of each 
month.  

 ةفاضإ متيو ءارشلا خيراتل التالى العمل يوم من إحتسابه ويبدأ الشهادة سريان مدة طوال ثابت العائد سعر .5
 العائد فى نهاية كل شهر. 

6. The certificate will not be automatically renewed and its value shall be credited to the 
customer account at maturity. 6. ستحقاقاإل تاريخ فى العميل حساب إلى قيمتها إضافة ويتم تلقائياً  الشهادة تجديد يتم ال. 

7. The Bank applies the interest rates announced on the certificate issuance date, which 
remains fixed until its maturity date, even if the announced prices change upwards 
or downwards. 

 حتى إستحقاقها تاريخ حتى ثابتالشهادة ويبقى سعر  ةداهشلا ءارش دنع ةنلعملا دئاعلا راعسأ كنبلا قبطي .7
 .هبوطاً  أو صعوداً  المعلنة سعاراأل تغيرت لو

8. The Bank has the right to amend the interest rate pricing whenever it is needed, and 
these amendments will be effective to the new issuance only. The customer can at any 
time view the applied rates & terms through the Egyptian Gulf Bank website and/or 
visiting the nearest branch.  

 يسرى التعديل تعديله فإن األمر قتضىإ وٕاذا ،لذلك حاجة هناك نتكا ماكل العائد سعر ةسارد للبنك يحق .8
روط المطبقة من خالل شوال العوائداإلطالع على فى أى وقت ويمكن للعميل  فقط الجديدة تارادصإلا على

 أو زيارة أقرب فرع. و/اإلطالع على الموقع اإللكترونى للبنك المصرى الخليجى 
9. Borrowing and issuing credit cards from the Bank against the certificate is permissible 

up to 95% of its nominal value under the name of the owner or under the name of 
other party with interest rate not less than 3% above the rate applied on the certificate 
at the date of granting the facility. 

 قيمتها اإلسمية من %95 أقصى بحدو  الشهادة بضمان البنك منأو إصدار بطاقات ائتمان  ضارتقالا يجوز .9
 تاريخ فى الشهادة على المطبق لعائدفوق ا ٪3 عن يقل ال عائد وبمعدل للغير أو الشهادة بإسمه للصادر

 االئتمان. منح
10. All loans/facilities granted against the certificate must be fully settled including 

principle amount, interest, commissions and any expenses before redeeming the 
certificate.  

ويشمل ذلك األصل والعوائد  الشهادة بضمانة الممنوح االئتمانية التسهيالت/القروض فةكا تسديد يتم  .10
 . الشهادة قيمة ستردادإ قبل بالكاملوالعموالت وأية مصاريف 

11. The certificate cannot be redeemed except after six months from issuance date.  .ءارشلا تاريخ من أشهر ستة مضى بعد إال الشهادة قيمة إسترداد يجوز ال  .11 
12. In case of redemption before date of maturity, the interest rate will be re-calculated 

based on deducting percentage from the interest rate applied on the certificate 
according to the duration as follows: 

 العائد سعر نسبة من خصم أساس على اإلستحقاق تاريخ قبل اإلسترداد حالة فى العائد إحتساب يعاد  .12
 :يلى كما للمدة وفقاً  الشهادة على المطبق

 Deducted Percentage Redemption Period الخصم نسبة اإلسترداد فترة

 From the seventh month and up to one year % 5 ٪ 5 سنة وحتى السابع الشهر من

 During the second year % 4 ٪ 4 الثانية السنة خالل

 During the third year % 3 ٪ 3 الثالثة السنة خالل
 

13. The customer should update his/her personal information including the contact 
details (residence and work address, email and telephone number). The update 
should be on a continuous basis, either upon the Bank request or once any change 
occurs regarding such data. The customer shall be responsible for the data not 
provided by him/her to the Bank and what may result therefrom. 

 سكنال وان(عن بيانات اإلتصال ذلك فى بما به الخاصة الشخصية المعلومات يتعين على العميل تحديث .13
 البنك ذلك طلب مستمر سواء عند بشكل التحديث يكون بحيث الهاتف) ورقم اإللكترونى، والبريد والعمل،

 لم لتىا المعلومات عن وسيكون العميل مسئوالً  لدى العميل بشأن تلك البيانات، تغيير أى حدوث عند أو
 .البنك بها وما قد ينتج عن ذلك بتزويد يقم

14. The customer agrees to the Bank's right to accept or reject this request and in case 
the customer requests to know the reasons for rejecting his/her request, the Bank shall 
accept or reject the customer’s request at its absolute discretion. 

لمطلق فى قبول أو رفض هذا الطلب، وفى حالة طلب العميل معرفة أسباب يوافق العميل على حق البنك ا .14
 رفض طلبه يقوم البنك بقبول أو رفض طلب العميل وفقًا لتقديره المطلق.

15. All correspondences with the customer shall be in Arabic and/or English, through 
the available means of communication, including but not limited to: registered letters 
- account statements - SMS – call center – phone calls. 

 ةحاتملا لاصتإلا لئاسو لالخ نم كلذو ةيزيلجنإلا وأ/و ةيبرعلا نيتغللاب نوكتس ليمعلا عم تالسارملا ةفاك .15
مركز  –الرسائل النصية القصيرة  -كشوف الحساب–على سبيل المثال وليس الحصر: الخطابات المسجلة 

 اإلتصال التليفونى. –الخدمة الهاتفية 

16. In case the customer has any complaint, he/she is entitled to submit the complaint 
to the Egyptian Gulf Bank through any of the means of complaints filing, and in case 
the customer does not accept the final Bank response to his/her complaint, the 
customer shall be entitled to escalate the complaint to the Central Bank in accordance 
with the applicable regulations in this regard. The customer should not submit 
his/her complaint directly to the Central Bank before referring to the Egyptian Gulf 
Bank. The customer can view the means, procedures and rules of filing complaints on 
the Bank's website or by referring to any of our Bank branches. 

م شكواه للبنك المصرى الخليجى من خالل أى من وسائل فى حالة وجود أى شكوى للعميل، فيحق له تقدي .16
تقديم الشكوى لدى البنك، وفى حالة عدم قبول العميل لمحتوى الرد النهائى على شكواه من جانب البنك 

 ال العميل أنعلمًا ب فإنه يحق له تصعيد الشكوى إلى البنك المركزى وفقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
 .أوالً  لخليجىا المصرى البنك إلى الرجوع قبل مباشرة المصرى المركزى للبنك شكوى ىأ توجيه له يجوز

ويمكن للعميل اإلطالع على وسائل وٕاجراءات وقواعد تقديم الشكوى على الموقع اإللكترونى للبنك أو 
 الرجوع إلى أى فرع من فروع مصرفنا.

17. This request has been drafted in Arabic and English. However, the Arabic version 
shall prevail in case of any dispute which may arise in the present or the future 
concerning the interpretation or execution of this request. 

 أى وجود فى حالة به المعمول هو العربى النص ويعتبر واإلنجليزية العربية باللغتين الطلب هذا تحرر .17
 الطلب. هذا تفسير أو تنفيذ بخصوص المستقبل أو الحال فى ينشأ قد عازن


