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Date: 

To,
The Branch Manager, 
Meethaq Islamic Banking – Bank Muscat

For Bank Use Only

CIF: 

Customer Name: 

Subject: Breaking or Premature Encashment of Meethaq Fixed/Term Deposit (“FD”)

I/We wish to terminate my/our Fixed /Term investment deposit booked with Meethaq Islamic Banking – Bank Muscat 
as per details below: 

FD Account No: 

Title of Account: 

The encashment proceeds (FD principal plus profit if any) to be credited to the following account:

Account No (current or saving only): 

I/we am/are willing to break the above mentioned FD account in your branch with the account details mentioned above. 
I hereby confirm and agree that all terms and conditions mentioned in the said Account for breaking will apply to this FD.

I/we agree that in case of early breaking/termination of deposit (premature encashment) profit on my FD shall be 
recalculated based on the time period/tenor completed and paid to my account. (For example: if a Term Deposit booked 
for 1 year is broken early after 6 months, the profit will be recalculated at 6 months profit rate and paid to customer. In 
case customer has already received profit, the adjustment shall be made from Term Deposit principal amount.)

Signature of Deposit/Account Holder(s):

1-Primary Account Holder: 2- Joint Account Holder:

3- Joint Account Holder: 4- Joint Account Holder: 

For Bank use only:

Executer’s Signature Manager’s Signature Application Receipt Date Bank Stamp 
(also mention date 
request executed)

Principal being Credited 
by System

Related GL being applied 
by system

Profit being credited by 
system

Notes

Meethaq Fixed/Term Deposit Early Termination (Breaking) 
Application Form 



6666 2465الرائد في الخدمات المصرفية ا�سالمية في السلطنة www.meethaq.om

التاريخ 

إلى / مدير فرع 
ميثاق للصيرفة اإلسالمية - بنك مسقط 

الستخدام البنك فقط

الرقم التعريفي:

اسم الزبون:

الموضوع؛ كسر أو االستالم المبكر لوديعة ميثاق الثابتة/ألجل 

أود اإلفــادة بأننــي أرغــب فــي إنهــاء وديعتــي االســتثمارية الثابتــة/ ألجــل لــدى ميثــاق للصيرفــة اإلســالمية - بنــك مســقط، علــى حســب 
التفاصيــل الــواردة أدنــاه 

رقم حساب الوديعة الثابتة

إسم الحساب  

يتم إيداع المبالغ بعد إلغاء / كسر الوديعة )رأس المال باإلضافة إلى األرباح إن وجدت( إلى الحساب التالي: 

رقم الحساب )جاري أو توفير فقط( 

أؤكد/ نؤكد رغبتي/رغبتنا في كسر حساب الوديعة الثابتة المذكورة لدى فرعكم كما هو مبين أعاله.

أوافق/نوافق على تطبيق كافة الشروط واألحكام المتعلقة بكسر الوديعة على الوديعة الثابتة في الحساب المذكور أعاله.

كمــا أوافق/نوافــق علــى أنــه وفــي حالــة اإلنهــاء المبكــر/ الكســر للوديعــة )اســتالم القيمــة قبــل الموعــد المحــدد(، ســيتم إعــادة احتســاب 
األربــاح علــى أســاس الفتــرة التــي تــم إكمالهــا وتحويــل المبلــغ لحســابي )علــى ســبيل المثــال إذا كانــت الوديعــة لمــدة عــام وتــم كســرها 
بعــد 6 أشــهر، ســيتم احتســاب الربــح علــى أســاس معــدل 6 أشــهر ويتــم دفعهــا للزبــون. فــي حالــة كان الزبــون قــد اســتلم هــذه األربــاح، 

فــإن التســوية ســتتم علــى رأس مــال الوديعــة الثابتــة. 

توقيع صاحب/أصحاب الوديعة/الحساب 

2- صاحب الحساب المشترك1- إسم صاحب الحساب األساسي

4- صاحب الحساب المشترك3- صاحب الحساب المشترك

الستخدام البنك فقط 

ختم البنكتاريخ استالم الطلبتوقيع المديرتوقيع منفذ المعاملة
)يرجى أيضًا ذكر تاريخ تنفيذ 

الطلب(

المبلغ األساسي الذي تم 
إضافته من النظام

مالحظات الربح الذي أضافه النظام نسبة GL التي طبقها النظام 

اإلنهاء المبكر للوديعة الثابتة / ألجل من ميثاق )كسر الوديعة( 
نموذج الطلب


