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        These terms and conditions regulate the operation of Islamic
        accounts of the Customer opened and maintained with the Bank
        and shall be deemed to form part of the Account Opening Forms (as 

defined herein) as signed by the Customer.

        These terms and conditions shall be construed in accordance
        with the Memorandum and Articles of Associations of the Bank, its 
        by laws and regulations, the U.A.E. Central Bank’s regulations as
          issued from time to time, the Fatwas issued by the Fatwa and Sharia’h 

Supervisory Board of the Bank and the provisions of noble Islamic 
Sharia’h. Should there be any discrepancy between the Arabic and 
English texts, the Arabic version of the text will prevail.

        The Bank shall have the sole discretion to amend, add to, or
      delete any provision of these terms and conditions at any time and 

to such extent as permitted by law and/or by any other reasonable 
means of notification of such changes.

        In these terms and conditions, the following words and 
        expressions shall have, whenever mentioned herein, the
        meanings shown against each of them:

        ACCOUNT:
        Means the Islamic account(s) opened and maintained by the
        Customer with the Bank.

        ACCOUNT OPENING FORM: 
        Means the account opening form in the Bank’s standard format, 
         which is issued by the Bank and signed by the Customer in relation to 

the opening of an Account.

        DEBIT CARD: 
        Means a card issued by the Bank in favor of the Customer, to be 
      used by the Customer in designated automated teller machines to 

access a debit account and to complete transactions permitted by 
the bank via automated teller machines.

        BANK: 
        Means United Arab Bank PJSC United Arab Bank Islamic Banking 

Unit.

        CATEGORY:
        Means a group of Customers having the same maturity 
        classification for their Mudaraba Account for a given currency.

        CURRENT ACCOUNT: 
      Means the account(s) compliant with Sharia’h rules and Central 

Bank rules opened and maintained by the Customer with the 
Bank.

        PREAMBLE:

        DEFINITIONS:

ISLAMIC BANKING TERMS & CONDITIONS

شــروط وأحــكام و الخدمــات المصرفيــة اإلســامية

        تنظم هذه الشروط واألحكام تشغيل الحسابات اإلسامية للعميل المفتوحة يقوم    
        العميل بفتحها او االحتفاظ بها لدى البنك، وُتشكل جزءًا من استمارات فتح الحساب

        )بحسب التعريف الوارد لها هنا( بحسب توقيع العميل عليها.

ــك         ُتفســر هــذه الشــروط واألحــكام وفــق عقــد تأســيس البنــك ونظامــه األساســي وكذل
ــة المتحــدة    المركــزي ــارات العربي ــح مصــرف اإلم ــك لوائ ــة، وكذل نظمــه ولوائحــه الداخلي

       التي تصدر من حين آلخر والفتاوى الصادرة عن هيئة الفتوى والرقابة   الشرعية  
       بالبنك وأحكام الشريعة اإلسامية الغراء. وفي حال أي تعارض بين النصين العربي 

       واإلنجليزي، ُيعتد بالنص العربي.

        ويكــون للبنــك التقديــر الوحيــد فــي أن يعــدل أو أن يضيــف إلــى أو أن يحــذف أي حكــم مــن 
هــذه الشــروط واألحــكام فــي أي وقــت وفــي النطــاق الــذي يجيــزه القانــون و/أو بــأي وســيلة 

إخطــار أخــرى معقولــة بهــذا التغييــر.

       فــي هــذه الشــروط واألحــكام، يكــون للكلمــات والتعبيــرات التاليــة متــى وردت فــي هــذا 
المســتند المعانــي الُمبيــن قريــن كل منهــا:

      الحساب:
       ُيقصــد بــه الحســاب أو الحســابات البنكيــة التــي يقــوم العميــل بفتحهــا او االحتفــاظ بهــا 

لــدى البنــك.

      استمارة فتح الحساب:
       يقصد به استمارة فتح الحساب بالصيغة القياسية للبنك الذي يصدر عن البنك

       ويوقع من العميل فيما يتعلق بفتح حساب.

      بطاقة الخصم:
       ُيقصد بها البطاقة التي يصدرها البنك لصالح العميل، والتي يستخدمها

       العميل في ماكينات الصراف اآللي الُمحددة للدخول إلى حساب خصم
       واستكمال المعامات التي يجيزها البنك من خال ماكينات الصراف اآللي.

      البنك:
       ُيقصد به البنك العربي المتحد ش.م.ع )قسم الخدمات المصرفية اإلسامية(  

      الفئة:
       ُيقصد بها مجموعة من العماء ممن يتمتعون بنفس تصنيف االستحقاق 

       لحساب المضاربة الخاص بهم بعملة محددة.

      حساب جاري:
ــه الحســاب أو الحســابات المتوافقــة مــع قواعــد الشــريعة اإلســامية وتعليمــات              ُيقصــد ب

البنــك المركــزي  التــي يقــوم العميــل بفتحهــا او االحتفــاظ بهــا لــدى البنــك. 

      تمهيد:

      التعريفات:
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        CUSTOMER: 
        Means the Account holder or any person who requests the
        banking and financing services from the Bank or its successors
        and assignees as named in the relevant Account Opening Form. 

       MUDARABA ACCOUNT: 
   Means the Sharia’h compliant savings and Investment Deposit 

Account(s) opened and maintained by the Customer with the Bank 
under which the monies placed by the Customer therein shall be 
invested by the Bank and which, where the context requires, includes 
the Mudaraba Term Account.

        MUDARABA TERM ACCOUNT: 
        Means the Mudaraba Account which is opened by the Customer 
    solely for the Mudaraba Term Period as shall be selected by the 

Customer in the Account Opening Form.

       TERMS AND CONDITIONS:
        Means these terms and conditions herein contained, as varied,
        amended, supplemented or modified from time to time.

       UAE DIRHAM: 
        Means the lawful currency of the UAE.

       UAE: 
        Means the United Arab Emirates.

       INTERPRETATION:
         Unless the context requires otherwise, the following rules shall apply:
a)   Reference to any person including the Customer, the Bank and/or 

any other persons and/or legal entities shall include the personal 
representatives, successors and/or assignees of the person.

b)    Reference to any person shall include any corporation, firm, 
          partnership, society, association, statutory body and agency, whether 
        local or foreign.

c)   The clauses and other headings herein are for ease of reference only 
and shall not affect the interpretation of any provision hereof.

d)    Reference to a statutory provision includes reference to any 
      modification, consolidation or re-enactment of it for the time being 

in force, and all statutory instruments or orders made pursuant to it.

e)     Words importing the singular meaning shall where the context admits
        include the plural and vice-versa.

f)     Words for a gender include all genders.

g)    Where a word or phrase is defined, its other grammatical forms have 
a corresponding meaning.

h)    Where two or more persons constitute the expression the 
     “Customer”, all covenants, agreements, undertakings, stipulations, 

obligations, conditions and other provisions hereof and their liability 
herein shall be deemed to be made by and be binding and applicable 
respectively on them jointly and each of them severally and shall 
also be binding on and applicable to his/its personal representatives, 
successors and/or assignees jointly and severally.

      العميل:
       ُيقصــد بــه حامــل الحســاب أو أي شــخص يطلــب خدمــات مصرفيــة وتمويليــة مــن البنــك أو 

خلفــه العــام والخــاص كمــا هــو ُمســمى فــي اســتمارة فتــح الحســاب ذي الصلــة.

      حساب مضاربة:
       ُيقصــد بــه حســاب أو حســابات التوفيــر وودائــع االســتثمار المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة 
اإلســامية وتعليمــات البنــك المركــزي التــي يفتحهــا ويحتفــظ بهــا العميــل مــع البنــك 
وبموجبهــا يقــوم البنــك باســتثمار المبالــغ الماليــة التــي يودعهــا العميــل فيهــا، وتشــمل 

متــى اقتضــى الســياق ذلــك حســاب المضاربــة ألجــل. 

      حساب المضاربة ألجل:
       ُيقصد به حساب المضاربة الذي يفتحه العميل فقط ألجل مدة المضاربة حسبما

       يختار العميل ذلك في استمارة فتح الحساب.

      الشروط واألحكام:
      ُيقصــد بهــا هــذه الشــروط واألحــكام الــواردة فــي هــذا المســتند بحســب تغييرهــا أو 

تعديلهــا أو اإللحــاق عليهــا أو إجــراء تبديــل عليهــا مــن حيــن آلخــر.

      الدرهم اإلماراتي:
       ُيقصد به العملة الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

      الدولة / دولة اإلمارات العربية المتحدة:
       ُيقصد بها دولة اإلمارات العربية المتحدة.

      التفسير:
       ما لم يقتض السياق خاف ذلك، ُيعمل بالقواعد التالية:

أ(    تشــمل اإلشــارة إلــى أي شــخص بمــا فــي ذلــك العميــل و/أو البنــك و/أو أي أشــخاص آخريــن 
و/أو كيانــات اعتباريــة أخــرى الممثليــن الشــخصيين و/أو الخلــف العــام و/أو الخــاص لذلــك 

الشــخص.

ب(  تشمل اإلشارة إلى أي شخص أي مؤسسة وشركة وجمعية ورابطة وكيان
      اعتباري وجهة سواء كانت محلية أو أجنبية.

ج(   البنــود والعناويــن األخــرى الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام ُأدرجــت لســهولة المرجــع 
فقــط وال ُيعتــد بهــا فــي تفســير أي مــن األحــكام الــواردة هنــا.

د(    تشــمل اإلشــارة إلــى حكــم تشــريعي اإلشــارة إلــى أي تعديــل أو دمــج أو إعــادة ســن لــه يكــون 
نافــذًا فــي حينــه، وجميــع الصكــوك أو األوامــر التشــريعية التــي تصــدر وفقــً له.

ه(   تشــمل الكلمــات التــي تحمــل معنــى المفــرد إذا مــا ســمح الســياق بذلــك الجمــع والعكــس 
صحيــح.

و(   تشكل الكلمات الخاصة بنوع معين جميع األنواع.

ز(    في حالة تعريف كلمة أو عبارة، يكون ألشكالها النحوية األخرى معنى مطابق.

واالتفاقيــات  المواثيــق  جميــع  فــإن  »عميــل«،  تعبيــر  أكثــر  أو  شــخصان  ن  ُيكــوِّ عندمــا  ح(  
االتفاقيــة  بهــذه  األخــرى  واألحــكام  والشــروط  وااللتزامــات  والنصــوص  والتعهــدات 
والتزامهــم الــوارد فيهــا ُيعــد قــد تــم ويكــون ملزمــً ونافــذًا عليهمــا متضامنيــن وكل 
و/أو  الشــخصيين  ممثليهمــا  بشــأن  ويســري  ملزمــً  كذلــك  ويكــون  منفــردًا،  منهمــا 

ومتضامنيــن. متكافليــن  الخــاص  و/أو  العــام  خلفهمــا 
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(A) GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1.    Terms and conditions governing Banking relationship:
a)    I/We hereby agree to provide up-to-date copies of my/our visa.

b)    I/We hereby agree to provide details of transactions carried through 
my/our account as and when required by the Bank.

c)    The Bank shall at all times have the right to verify the Customer’s 
       bank account information and any other information or otherwise at 

Customer’s office/residence.

d)    The Bank has the absolute right at any time at its sole discretion and 
determination without assigning any notice to the account holder or 
reason, to close the above account(s).

e)    The Bank and the financial institution have the right to block the
    funds transferred to the Customer’s account in the case of any 

suspicion of any money laundering of financing terrorism or terrorist 
organizations.

2.    Shari`ah Compliance:
        The Customer undertakes and confirms to the Bank that he/she  
        is not involved in any Shari’ah repugnant activities such as:
a)    Gambling/Casino
b)    Alcohol
c)    Pork
d)    Pornographic Material
          In case of any doubt, the Customer is required to seek clarification 

from the relevant account opening officer.

3.    Account opening:
a)    An Account can be opened in the name of one person or jointly in 

the name of two or more natural persons.
b)  Accounts can be opened with the Bank upon submission of 

documents to the satisfaction and acceptance of the Bank.

4.    Account Number:
       The Bank shall assign a base account number for each Customer 

to proceed with all transactions with the Bank. Under the base 
number allocated, each type of Account opened by the Customer 
will be allotted as a separate account number. The Customer 
may carry out all transactions permitted under the Accounts 
with any branch of the Bank within the UAE.

5.    Specimen Signature:
        The Customer’s specimen signature registered with Bank shall 
        be considered to be the basis of carrying out transactions on
       the Customer’s Accounts and shall remain valid unless changed  

or cancelled. Any change or cancellation shall only become valid 
on the next working day following the day of receipt of such 
instructions by the branch at which the Account is maintained.

)أ( الشروط واألحكام العامة

1.    الشروط واألحكام التي تنظم العالقة البنكية:
أ(    أنا / نحن أوافق / نوافق على تقديم صور محدثة من التأشيرة الخاصة بي / بنا.

ب(  أنــا / نحــن أوافــق / نوافــق علــى تقديــم تفاصيــل المعامــات التــي تمــت مــن خــال حســابي 
/ حســابنا كيفمــا ومتــى طلــب البنــك ذلــك.

ج(   يكــون للبنــك الحــق فــي جميــع األوقــات التحقــق مــن معلومــات الحســاب البنكــي للعميــل 
وأي معلومــات أخــرى أو خــاف ذلــك بمكتــب / ســكن العميــل.

د(   يكــون للبنــك الحــق المطلــق فــي أي وقتوفــق تقديــره وقــراره وحــده دون توجيــه أي إخطــار 
أو ســبب فــي غلــق الحســاب أو الحســابات أعــاه.

ه(   يكــون للبنــك والمؤسســة الماليــة الحــق فــي تجميــد األمــوال الُمحولــة إلــى حســاب العميــل 
فــي حالــة أي اشــتباه فــي أي غســل أمــوال أو تمويــل اإلرهــاب أو منظمــات إرهابيــة.

2.   االمتثال الشرعي:
      يتعهــد وُيقــر العميــل للبنــك بأنــه غيــر متــورط فــي أي أنشــطة تتعــارض مــع أحــكام 

الشــريعة مثــل:
أ(    المقامرة / نوادي ترفيه

ب(  مشروبات كحولية
ج(   لحم خنزير

د(   أي مواد إباحية، 
      وفــي حالــة أي شــك يجــب علــى العميــل الحصــول علــى إيضــاح مــن موظــف فتــح 

المعنــي. الحســابات 

٣.   فتح الحسابات:
أو بشــكل مشــترك باســم شــخصين  أ(   يمكــن فتــح حســاب باســم شــخص واحــد 

أكثــر. أو  طبيعييــن 
ب(  يمكــن فتــح الحســابات لــدى البنــك عنــد تقديــم مســتندات علــى النحــو الُمرضــي  

والمقبــول لــدى البنــك.

٤.   رقم الحساب:
      يلتــزم البنــك بتخصيــص رقــم حســاب أساســي عــن كل عميــل للمضــي فــي تنفيــذ 
جميــع المعامــات مــع البنــك. ويتــم تحــت الرقــم األساســي الُمخصــص تخصيــص كل 
نــوع مــن أنــواع الحســابات التــي يفتحهــا العميــل كرقــم حســاب منفصــل. ويجــوز 
ــرع  ــدى أي ف ــع المعامــات المســموح بهــا بموجــب الحســابات ل للعميــل تنفيــذ جمي

مــن فــروع البنــك داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

٥.   نموذج التوقيع:
       ُيعــد نمــوذج توقيــع العميــل الُمســجل لــدى البنــك أســاس تنفيــذ المعامــات علــى 
حســابات العميــل، ويظــل ســاريً مــا لــم يجــر تغييرهــا أو إلغاؤهــا. وأي تغييــر أو إلغــاء 
ال يســري إال فــي يــوم العمــل التالــي الــذي يتبــع يــوم تلقــي التعليمــات مــن جانــب 

الفــرع الــذي ُيحتفــظ فيــه بالحســاب.
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6.    Deposits and Withdrawals:
a)   The Bank may accept deposits from Customers in cash or by any 

of the customary banking and/or financing practices. The Bank 
shall be entitled, in its sole discretion, to refuse any instrument or 
deposit and/ or limit the amount permitted to be deposited and/or 
return any deposit or any part thereof at any time and from time to 
time. Deposits by third parties into the Account may be accepted 
without any responsibility to the Bank. The Bank may, without prior 
notice to and/or consent of the Customer, reverse any entries in the 
Account where transfers, remittances, cheques or other instruments 
previously credited to the Account are recalled or returned unpaid 
for any reason. The Bank shall be entitled to retain unpaid cheques 
or instruments and to exercise all rights in relation thereto. The Bank 
may, without prior notice to the Customer, reverse any entry made 
in error and accepts no responsibility for, or liability in respect of, any 
loss or damage arising out of or relating to such operating errors. In 
the event the Customer discovers any such error, the Customer shall 
immediately notify the Bank in writing of such error.

b)  Withdrawals by the Customer shall be subject to such notice 
or restrictions as may be applicable from time to time. Cash 
withdrawals from a Deposit Account shall be done by using such 
forms as prescribed from time to time by the Bank. Cash withdrawals 
from a Current Account shall be done by using the cheques issued 
by the Bank or in the case of individual Customers, the Debit Card 
or cash withdrawal receipt. The Bank may, in its sole discretion, 
accept instructions allowing a third party to withdraw funds from 
the Account, but only if such instructions are in a form acceptable to 
the Bank and on the condition that the Customer shall indemnify the 
Bank as herein provided or otherwise as required by the Bank.

7.    Collections and Remittances:
a)    Cheques and drafts drawn to the order of the depositor or the 
      Customer, deposited in the Account shall be accepted as collection 

items, unless agreed otherwise by the Bank in accordance with 
standard banking and financing practices prevailing from time to 
time. The Bank has the right to reject cheques, drafts or any other 
securities drawn to the order of a third party. The Bank maintains the 
right to debit any account with any unpaid and non-collected items in 
addition to the Bank’s charges, without assuming any responsibility 
in case of non-collection of such items.

b)    Drawings against cheques under collection shall only be allowed after 
their actual realization.

c)   The Bank shall pay the actual amount of telex/SWIFT transfers or 
company drafts/cheques received in favor of the Customer after 
deducting banking fees/charges and commissions applicable from 
time to time. The applicable fee/charges for the Bank’s services are 
set out and continuously displayed in the Bank’s head office and 
branches.

d)   The Customer, agrees that the purchase by the Bank of a draft (in 
foreign currency) previously issued by the Bank at the instruction 
of the Customer, shall be at the discretion of the Bank and at the 
exchange rate prevailing on the date of purchase after the deduction 
of the Bank’s fees/charges and commissions.

٦.    عمليات السحب واإليداع:
أ(     يجــوز للبنــك قبــول ودائــع مــن العمــاء نقــدًا أو مــن خــال أي مــن الممارســات البنكيــة و/أو 
التمويليــة المألوفــة. ويحــق للبنــك وفــق تقديــره وحــده رفــض أي ســند أو إيــداع و/أو تحديــد 
المبلــغ المســموح بإيداعــه و/أو إعــادة أي إيــداع أو أي جــزء منــه فــي أي وقــت ومــن حيــن 
آلخــر. ويجــوز قبــول عمليــات اإليــداع مــن الغيــر فــي الحســاب دون أي مســؤولية علــى البنــك. 
ويجــوز للبنــك دون إخطــار مســبق إلــى العميــل و/أو الحصــول علــى موافقتــه وعكــس أي 
قيــود فــي الحســاب فــي حــال اســترداد الحــواالت أو الشــيكات أو الســندات األخــرى التــي 
ســبق قيدهــا باإلضافــة علــى الحســاب أو إعادتهــا دون صــرف قيمتهــا ألي ســبب كان. ويحــق 
للبنــك االحتفــاظ بالشــيكات أو الســندات غيــر المصروفــة ومباشــرة جميــع الحقــوق فيمــا 
يتعلــق بهــا. ويجــوز للبنــك دون إخطــار مســبق إلــى العميــل أن يقــوم بعكــس أي قيــد تــم 
بالخطــأ وال يتحمــل أي مســؤولية أو التــزام فيمــا يتعلــق بــأي خســارة أو ضــرر ينشــأ عــن أو 
فيمــا يتعلــق بهــذه األخطــاء التشــغيلية. وفــي حــال اكتشــاف العميــل أي خطــأ مــن هــذا 

القبيــل، يلتــزم العميــل بــأن يخطــر البنــك علــى الفــور بذلــك الخطــأ خطيــً.

ــب العميــل إلخطــار أو قيــود حســبما يســري مــن حيــن  ــات الســحب مــن جان تخضــع عملي ب( 
آلخــر. وتتــم عمليــات الســحب النقــدي مــن حســاب اإليــداع باســتخدام االســتمارات التــي 
يقررهــا البنــك مــن حيــن آلخــر. أمــا عمليــات الســحب النقــدي مــن حســاب جــاري فتجــري 
ــة العمــاء مــن األفــراد فباســتخدام  باســتخدام الشــيكات الصــادرة عــن البنــك أو فــي حال
ــره وحــده أن يقبــل  بطاقــة الخصــم أو إيصــال الســحب النقــدي. ويجــوز للبنــك وفــق تقدي
ــت التعليمــات  ــك قصــرًا إذا كان تعليمــات تســمح للغيــر بســحب أمــوال مــن الحســاب وذل
واردة بشــكل مقبــول للبنــك وشــريطة ان ُيعــوض العميــل البنــك كمــا هــو منصــوص 

عليــه فــي هــذه الشــروط واألحــكام أو حســبما يطلبــه البنــك.

٧.  التحصيالت والحواالت:
ُتقبــل الشــيكات والحــواالت المســحوبة ألمــر المــودع أو العميــل والمودعــة فــي الحســاب  أ( 
الممارســات  ذلــك وفــق  البنــك علــى خــاف  يوافــق  لــم  مــا  باعتبارهــا ســندات تحصيــل 
واألصــول البنكيــة والتمويليــة القياســية الســائدة مــن حيــن آلخــر. وللبنــك الحــق فــي رفــض 
ــات أخــرى مســحوبة ألمــر الغيــر. ويحتفــظ البنــك بالحــق  الشــيكات أو الحــواالت أو أي ضمان
فــي أن يقيــد بالخصــم مــن أي حســاب أي بنــود غيــر ُمســددة أو غيــر ُمحصلــة باإلضافــة إلــى 

ــة عــدم تحصيــل هــذه البنــود. رســوم البنــك دون تحمــل أي مســؤولية فــي حال

إال بعــد اســتحقاقها  التحصيــل  الشــيكات برســم  الســحب مقابــل  ب(  ال ُيســمح بعمليــات 
الفعلــي.

ج(   يلتــزم البنــك بدفــع القيمــة الفعليــة لتحويــات التلكــس / الســويفت أو حــواالت / شــيكات 
والعمــوالت  المصروفــات   / الرســوم  بعــد خصــم  العميــل  المتســلمة لصالــح  الشــركات 
البنكيــة المعمــول بهــا مــن حيــن آلخــر. ويــرد بيــان الرســوم / المصروفــات المعمــول بهــا 

نظيــر خدمــات البنــك وعرضهــا بشــكل مســتمر فــي المركــز الرئيســي للبنــك وأفرعــه.

د(   يوافــق العميــل علــى أن شــراء البنــك لحوالــة )بعملــة أجنبيــة( ســبق إصدارهــا عــن البنــك 
بنــاًء علــى تعليمــات العميــل يكــون وفــق تقديــر البنــك وبســعر الصــرف الســائد فــي تاريــخ 

الشــراء بعــد خصــم رســوم / مصروفــات البنــك وعموالتــه.
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e)    The Bank shall credit all the incoming remittances and drafts of the 
Customer into the Account in the currency in which such Account 
is maintained unless the Bank receives instructions contrary thereto 
from the Customer received no later than two working days prior to 
the date of such credit, and the deposit shall be at the exchange rate 
prevailing on the same day of booking such transactions.

f)     The Bank shall have the right to reject to pay for any draft or transfer 
if the name of the beneficiary and/or his/her account number does 
not match the Bank’s records or for any other reason.

g)   All the transfers effected by the Bank according to the Customer’s 
instructions shall be at the Customer’s expense and responsibility, 
and the Bank shall not be responsible if the amounts credited to 
the Customer accounts are reduced due to the charges or decline 
in value, and the Bank shall not be responsible if the Customer was 
unable to avail other funds on account of any restrictions issued by 
the concerned authorities.

h)    The Bank and its correspondents are not liable for the consequences 
of any irregularity, delay, mistake, telegraphic error, omission or 
misinterpretation that may arise, and from and against any loss, 
which may be incurred through its correspondents failing properly 
to identify the persons named in the instructions or retaining the 
funds, should the Bank or its correspondents deem such retention 
expedient, pending confirmation of the identity of any person or of 
the above instruction by a letter or otherwise.

i)    Should all or any transfers be unpaid and refunded to the Bank, the 
Customer can only claim the value thereof at the buying rate of the 
day when the refund takes place. The refund cannot be affected until 
the Bank has received definite advice from its correspondents that 
the funds are unpaid and that the original instructions have been 
cancelled.

j)   The Bank shall comply with all anti-money laundering laws and 
regulations in force and applicable to it from time to time and may 
at its discretion call for additional details or information on the above 
transactions and provide the same to regulatory authorities involved 
in the said operations. The Bank will not take any responsibility for 
delayed execution of transactions if the information called for is not 
provided by the Customers in time or if approval from regulatory 
authorities is pending.

8.   Statements of Accounts / Addresses / Details:
a)   The Customer shall be provided with the advice and statements of 

accounts (as per the Customer’s request or by the decision of the 
Bank) at such intervals as the Bank deems fit. If the Bank does 
not receive any objection within fifteen (15) days from the date of 
dispatch of the advice of the statement of account by mail, and/or 
by any electronic media, then such statement and advice shall be 
deemed correct and binding upon the Customer. If the Customer 
does not receive a statement of account for any period, it is the 
responsibility of such Customer to request a statement from the 
Bank within one month of the date on which such statement would 
normally have been sent to him/ them.

b)   Unless the Customer gives notice in writing the address set out in 
the  Account Opening Form shall be the approved address for the 
mailing of all letters, notices, advices, statements of account or other 
notification (legal or otherwise). The Customer shall inform the Bank 
in writing, in case of any change of the Customer’s particulars set out 
in the Account Opening Form.

ه(    يقــوم البنــك بقيــد جميــع التحويــات والحــواالت الــواردة باإلضافــة علــى الحســاب بالعملــة 
التــي ُيحتفــظ بالحســاب بهــا مــا لــم يتلــق البنــك تعليمــات بخــاف ذلــك مــن العميــل علــى 
ــداع  ــخ هــذا القيــد باإلضافــة، ويكــون اإلي أال يجــاوز تلقيهــا مــرور يومــي عمــل يســبقان تاري

بســعر الصــرف الســائد فــي تفــس يــوم قيــد هــذه المعامــات فــي الدفاتــر.

و(   يكــون للبنــك الحــق فــي رفــض دفــع قيمــة أي حوالــة أو تحويــل إذا كان اســم المســتفيد و/
أو رقــم حســابه ال يطابــق ســجات البنــك أو ألي ســبب آخــر.

ز(    تكــون جميــع التحويــات التــي يقــوم بهــا البنــك بنــاًء علــى تعليمــات العميــل علــى نفقــة 
العميــل ومســؤوليته، وال يكــون البنــك مســؤوالً حــال تخفيــض المبالــغ الُمقيــدة باإلضافــة 
علــى حســابات العميــل نتيجــة الرســوم أو انخفــاض فــي القيمــة، وال يكــون البنــك مســؤوالً 
إذا تعــذر علــى العميــل اســتخدام األمــوال األخــرى بالحســاب بفعــل أي قيــود صــادرة عــن 

الســلطات المعنيــة.

ح(   ال يتحمــل البنــك وأي مــن مراســليه المســؤولية عــن أي خــروج أو تأخيــر أو خطــأ أو خطــأ 
تلغرافــي أو ســهو أو خطــأ فــي التفســير قــد ينشــأ ومــن وضــد أي خســارة قــد تقــع مــن 
خــال عــدم قــدرة مراســليه علــى تحديــد األشــخاص المســميين فــي التعليمــات أو االحتفــاظ 
البنــك أو مراســلوه ذلــك االحتفــاظ مفيــدًا تبعــً لتأكيــد هويــة أي  إذا مــا عــد  باألمــوال 

شــخص أو التعليمــات المذكــورة أعــاه بواســطة األخيــر أو غيــر ذلــك.

ط(  فــي حالــة عــدم ســداد جميــع التحويــات أو أي منهــا أو ردهــا إلــى البنــك، فيجــوز للعميــل 
ــرد. وال يجــوز  ــذي جــرت فيــه عمليــة ال فقــط المطالبــة بقيهــا بســعر الشــراء فــي اليــوم ال
إتمــام عمليــة الــرد لحيــن تســلم البنــك إشــعارًا محــددًا مــن مراســليه بــأن األمــوال غيــر 

ُمســددة وأن التعليمــات األصليــة تــم إلغاؤهــا.

ي(  يمتثــل البنــك بجميــع قوانيــن ولوائــح مكافحــة غســل األمــوال النافــذة والمعمــول بهــا 
ــره أن يطلــب تفاصيــل أو معلومــات إضافيــة بشــأن  ــه وفــق تقدي مــن حيــن آلخــر، ويجــوز ل
إلــى الســلطات التنظيميــة المشــاركة فــي  الُمشــار إليهــا أعــاه وتقديمهــا  المعامــات 
ــات المذكــورة. وال يتحمــل البنــك أي مســؤولية عــن التأخــر فــي تنفيــذ المعامــات  العملي
حــال عــدم تقديــم العمــاء المعلومــات المطلوبــة فــي حينهــا الواجــب أو فــي حــال تعليــق 

الموافقــة مــن الســلطات التنظيميــة.

8.   كشوفات الحسابات / العناوين / التفاصيل:
مــن    بقــرار  أو  العميــل  )بحســب طلــب  الحســابات  اإلشــعار وكشــوفات  للعميــل  ُتقــدم  أ(    
البنــك(  خــال الفتــرات الزمنيــة التــي يراهــا البنــك مائمــًة. وفــي حالــة عــدم تســلم البنــك 
أي اعتــراض خــال خمســة )15( يومــً مــن تاريــخ إرســال اإلشــعار بكشــف الحســاب بالبريــد و/أو 
عــن طريــق أي وســيلة مــن الوســائل االلكترونيــة ، فحينهــا يكــون ذلــك الكشــف واإلشــعار 
ُيعــد صحيحــً وملزمــً للعميــل. وفــي حالــة عــدم تســلم العميــل كشــف حســاب عــن أي مدة 
زمنيــة، فمــن مســؤولية ذلــك العميــل طلــب كشــف مــن البنــك خــال مــدة شــهر واحــد مــن 

تاريــخ إرســال ذلــك الكشــف بشــكل طبيعــي إليــه / إليهــم.

ــح الحســاب  ــوان الُمبيــن فــي اســتمارة فت ــإن العن ــً، ف ــم يقــدم العميــل إخطــارًا خطي ــا ل ب(  م
يمثــل العنــوان المعتمــد إلرســال جميــع الخطابــات أو اإلخطــارات أو اإلشــعارات أو كشــوفات 
الحســاب أو أي إشــعار آخــر )قانونــي أو غيــر ذلــك(. ويلتــزم العميــل بإبــاغ البنــك خطيــً فــي 

حالــة أي تغييــر فــي تفاصيــل العميــل الُمبينــة فــي اســتمارة فتــح الحســاب.
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c)   The Bank may stop mailing the advices or statements of Account 
if they are returned undelivered consecutively on two or more 
occasions, until such time the Bank is provided by the Customer 
with an alternative address for mailing such statements. Those 
statements not mailed to the Customer may be collected from the 
Bank’s premises, after serving sufficient notice for retrieval of the 
same, in accordance with the Bank’s prevailing practice from time to 
time. The Bank, at any time and without giving any prior notification 
to Customer, may stop mailing through either normal or registered 
postal mail the statement of accounts where the Bank’s own 
electronic delivery channels/access options are available to allow 
the Customer to request, receive and retrieve his/their statements 
of accounts electronically. The Customer hereby absolves the Bank 
from any consequences, losses, damages, claims or other rightful 
acts, which the Customer may otherwise have against the Bank, 
arising either directly or indirectly, from the Bank not dispatching 
the statements of the Accounts. Furthermore, the Customer agrees 
that the Bank will not be responsible in any way, for the Customer’s 
inability to verify the correctness or the propriety of the entries in 
the statements. The Customer must immediately inform the Bank 
in writing of any change in the details given on the Account Opening 
form and any subsequent changes thereto.

d)    The Customer may request for an additional copy of the statement of 
account, which shall be provided to the Customer at the Customer’s 
own expense.

9.    Standing Orders & Instruction by Fax:

a)  The Bank shall accept requests for the execution of any standing 
order from the Customer provided that the Customer shall have 
sufficient balance in the relevant Account on the due date(s) for the 
executions of such orders. The Bank shall not be liable for any delay 
or error in the dispatch or in the transmission or for any error on the 
part of the paying bank or any of its correspondents. The Customer 
acknowledges that the Bank shall not be liable for such delays 
or errors and the Customer shall indemnify the Bank for the loss, 
damages and expenses costs (including legal costs/fees) incurred by 
the Bank as a result of the execution of the standing orders given by 
the Customer.

b)   If the Customer gives the instructions to the Bank by facsimile, the 
Bank may, at its sole discretion, process or refuse to act on them 
.The Customer acknowledges and assumes all risks associated with 
communication of instructions by facsimile, and declares that the 
Bank shall not be liable, and the Customer shall indemnify the Bank 
for all the losses, damages and costs (including legal costs/fees) 
expenses incurred by the Bank as a result of any act or omission 
relating to any instructions given or understood to have been issued 
by the Customer. In addition, the Customer agrees that the Bank 
shall not be liable for any errors in the dispatch or transmission. The 
Bank shall not be required to obtain confirmation or make enquiry 
as to the genuineness of the instructions. The Bank may, however, 
without being obliged to do so and at its sole and absolute discretion, 
decline to act upon such instructions and/or request verification of 
instructions by means of a confirming telephone call to the Customer.

c)   In case the Customer seeks to have the instruction by fax service, 
the Customer shall fill out and sign a form specially provided for this 
purpose and the Bank shall reserve the right to refuse to grant such 
request of the Customer.

ج(   يجــوز للبنــك وقــف إرســال اإلشــعارات أو كشــوفات الحســاب حــال إعادتهــا دون  تســليم 
بشــكل متتالــي فــي مناســبتين أو أكثــر لحيــن موافــاة البنــك مــن جانــب العميــل بعنــوان 
لــم  التــي  الكشــوفات  تلــك  علــى  الحصــول  ويمكــن  الكشــوفات.  هــذه  إلرســال  بديــل 
ُترســل بالبريــد إلــى العميــل مــن مقــار البنــك بعــد إرســال إخطــار كاٍف الســترجاعها وفــق 
الممارســات الســائدة للبنــك مــن حيــن آلخــر. ويجــوز للبنــك فــي أي وقــت ودون تقديــم أي 
إخطــار مســبق إلــى العميــل وقــف إرســال كشــوف الحســابات مــن خــال البريــد العــادي أو 
البريــد الُمســجل متــى كانــت قنــوات التوصيــل / خيــارات الوصــول الخاصــة بالبنــك متاحــة 
للســماح للعميــل بطلــب كشــوفات الحســابات وتســلمها واســترجاعها إلكترونيــً. وُيخلــي 
العميــل ســاحة البنــك مــن أي توابــع أو خســائر أو أضــرار أو تكاليــف )بمــا فــي ذلــك الرســوم 
القانونيــة( أو إجــراءات صحيحــة أخــرى ممــا يجــوز أن يكــون للعميــل ِقبــل البنــك ممــا ينشــأ 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عــن عــدم إرســال البنــك كشــوفات الحســابات. كذلــك، يوافق 
العميــل علــى انتفــاء مســؤولية البنــك بــأي شــكل مــن األشــكال عــن عــدم قــدرة العميــل 
علــى التحقــق مــن صحــة القيــود الــواردة فــي الكشــوفات أو ماءمتهــا. ويلتــزم العميــل بــأن 
يبلــغ البنــك علــى الفــور خطيــً بــأي تغييــر يطــرأ علــى التفاصيــل المذكــورة فــي اســتمارة 

فتــح الحســاب وأي تغييــرات الحقــة تطــرأ عليــه.

د(    يجــوز للعميــل أن يطلــب نســخة إضافيــة مــن كشــف الحســاب الــذي ُيقــدم إلــى العميــل 
ويكــون علــى نفقتــه الخاصــة.

9.   أوامر الدفع المستديمة والتعليمات الموجهة عن طريق الفاكس:

أ(     يلتــزم البنــك بقبــول طلبــات تنفيــذ أي أمــر مســتديم مــن العميــل شــريطة أن يكــون 
ــخ االســتحقاق لتنفيــذ  ــخ / تواري ــدى العميــل رصيــد كاٍف فــي الحســاب المعنــي فــي تاري ل
هــذه األوامــر. وال يكــون البنــك مســؤوالً عــن أي تأخيــر أو خطــأ فــي اإلرســال أو التحويــل 
ــأن  ــع أو أي مــن مراســليه. ويقــر العميــل ب ــم بالدف ــب البنــك القائ أو عــن أي خطــأ مــن جان
البنــك ال يكــون مســؤوالً عــن تلــك التأخيــرات أو األخطــاء، ويلتــزم العميــل بتعويــض البنــك 
عــن الخســارة واألضــرار  والتكاليــف )بمــا فــي ذلــك ايــة رســوم و/او اتعــاب قانونيــة ( التــي 

يتحملهــا البنــك نتيجــة تنفيــذ أوامــر الدفــع المســتديمة الصــادرة عــن العميــل.    

ب(  إذا أصــدر العميــل تعليماتــه إلــى البنــك بالفاكــس، يجــوز للبنــك وفق تقديــره وحده التصرف 
بنــاًء عليهــا أو رفــض القيــام بذلــك. ويقــر ويتحمــل العميــل جميــع المخاطــر المصاحبــة 
لتبليــغ التعليمــات بالفاكــس، ويقــر بانتفــاء مســؤولية البنــك، ويلتــزم العميــل بتعويــض 
البنــك عــن جميــع الخســائر والتعويضــات والتكاليــف ) بمــا فــي ذلــك ايــة رســوم و/او اتعــاب 
قانونيــة( التــي يتكبدهــا البنــك نتيجــة ألي تصــرف أو ســهو يتصــل بــأي تعليمــات ُأعطيــت 
أو ُفهــم بأنهــا قــد صــدرت عــن العميــل. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يوافــق العميــل علــى انتفــاء 
مســؤولية البنــك عــن أي أخطــاء فــي إرســال أو النقــل، وال يكــون لزامــً علــى البنــك الحصــول 
علــى تأكيــد أو التحــري بشــأن صحــة التعليمــات. ويجــوز للبنــك دون أن يكــون ُملزمــً بذلــك 
ووفــق تقديــره المطلــق وحــده أن يرفــض التصــرف بنــاًء علــى تلــك التعليمــات و/أو طلــب 

التحقــق مــن التعليمــات مــن خــال مكالمــة هاتفيــة مؤكــدة يجريهــا للعميــل.

فــي حالــة طلــب العميــل الحصــول علــى تعليمــات عــن طريــق خدمــة الفاكــس، يلتــزم  ج( 
العميــل بتعبئــة وتوقيــع اســتمارة ُمقدمــة خصيصــً لهــذا الغــرض، ويحتفــظ البنــك بالحــق 

فــي رفــض قبــول طلــب العميــل.
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10. Adjustment of Entries:
     In case of any error in entries, any adjustment or correction in the 

entries signed by the Bank shall be considered effective and correct. 
The Customer shall not have the right to claim the value of the 
erroneous deposits into the Account, and the Bank is authorized to 
process the correction entries and debit them to the Account. The 
Customer declares that the Bank has the right to claim the amounts 
paid wrongfully to the Customer with the Customer’s obligation to 
settle them by the method, procedures and the dates as specified by 
the Bank without an objection and irrespective of the elapse of any 
period of time from the date of occurrence of the wrong entry.

11. Fees & the Banking Service charges:
        The Bank may, without referring to the Customer, debit the Accounts 

with any charges, expenses or commission payable against the 
banking and financial services rendered in accordance with the 
banking and financial charges and commissions approved and 
announced by the Bank.

12. Company’s Rights of Accounts, Set-off & Securities:
a)  Where a Customer that maintains or establishes more than one 

Account (whether now or in the future and whether with the Bank’s 
head office or at any of its branches), such relationship between 
the Bank and the Customer will be deemed to constitute that of a 
single account relationship. The Bank shall have an absolute right to 
combine or merge any or all the accounts for the purpose of setting-
off debit balance against available credit balance or to reimburse 
itself for recovery of dues of commitments for which the Customer 
is liable.

b)     The Customer agrees that the Bank, at any time and without giving any 
prior notice, may freeze, setoff or transfer any amounts between the 
Accounts whatsoever their types or names, whether Individual and/
or Joint Account, in local or foreign currency, so that each account 
shall be considered as security for the other Accounts, individually or 
jointly, for the purpose of settling any debts of the Customer of the 
party(s) guaranteed by the Customer towards the Bank.

c )   The Bank may attach all the guarantees and properties maintained 
by the Bank in the name of the Customer for the purpose of settling 
any amounts due by the Customer to the Bank, and further the Bank 
shall have the right to set-off the Accounts.

13.  Accounts in foreign currencies:
a)   The Customer may open Accounts in a foreign currency upon the 

approval of the Bank and the transactions in this Account shall be 
effected only by the Bank’s forms, drafts or written instructions, in 
the same currency of the Account.

b)     The Customer may transfer funds from its foreign currency accounts 
to its local currency accounts or vice versa at the prevailing rate of 
exchange in the same day. The Customer acknowledges that the 
Bank will not be held responsible for any exchange losses that the 
Customer may incur when transferring any amount from its foreign 
currency accounts to accounts in other currencies.

14. Conditions for joint accounts:
a)    Two or more individual Customers (“Joint Customers”) may open an 

account jointly (a “Joint Account”) in which their rights there under 
shall be joint and several.

      If the Account is opened in the name of the Joint Customers, these 
terms and conditions shall constitute an agreement between the 
Joint Customers, jointly and severally, as well as between the Joint 
Customers and the Bank and shall be applicable in addition to the 
other provisions of these terms and conditions.

10.   تسوية القيود:
       فــي حــال أي خطــأ فــي القيــود، ُتعــد أي تســوية أو تصحيــح فــي القيــود موقعــً مــن البنــك 
ــداع بالخطــأ  نافــذًا وصحيحــً. وال يكــون للعميــل الحــق فــي المطالبــة  بقيمــة عمليــات اإلي
ــود التصحيــح وقيدهــا بالخصــم مــن الحســاب.  فــي الحســاب، وُيفــوض البنــك بإتمــام قي
ويقــر العميــل بــأن للبنــك الحــق فــي المطالبــة بالمبالــغ المدفوعــة بالخطــأ إلــى العميــل مــع 
التــزام العميــل بســدادها بالطريقــة واإلجــراءات وفــي التواريــخ التــي يحددهــا البنــك دون 

أي اعتــراض وبصــرف النظــر عــن انقضــاء أي مــدة زمنيــة مــن تاريــخ وقــوع القيــد بالخطــأ.

11.   الرسوم ورسوم الخدمات البنكية:
        يجــوز للبنــك دون الرجــوع إلــى العميــل أن يقيــد بالخصــم مــن الحســابات قيمــة أي رســوم أو 
نفقــات أو عمــوالت واجبــة الدفــع نظيــر الخدمــات البنكيــة والماليــة الُمقدمــة وفقــً للرســوم 

والعمــوالت البنكيــة والماليــة المعتمــدة والُمعلــن عنهــا مــن قبــل البنــك.

12.  حقوق الشركة في الحسابات والمقاصة والضمانات:
عنــد احتفــاظ العميــل أو إنشــائه أكثــر مــن حســاب واحــد )ســواء فــي الوقــت الحالــي أم فــي  أ( 
المســتقبل وســواء كان ذلــك فــي المركــز الرئيســي للبنــك أو أي مــن فروعــه(، ُتعــد تلــك 
العاقــة بيــن البنــك والعميــل عاقــة حســاب واحــد. ويكــون للبنــك حــق مطلــق فــي الجمــع 
بيــن أو دمــج أي مــن أو جميــع الحســابات لغــرض مقاصــة الرصيــد المديــن مقابــل الرصيــد 
الدائــن المتــاح أو تعويــض نفســه عــن اســترداد مســتحقات االلتزامــات التــي يكــون العميــل 

مســؤوالً عنهــا.

ب(  يوافــق العميــل علــى أنــه يجــوز للبنــك فــي أي وقــت ودون توجيــه أي إخطــار مســبق تجميــد 
أو مقاصــة أو تحويــل أي مبالــغ بيــن الحســابات أيــً كان نوعهــا أو مســماها، وســواء كانــت 
حســابات فرديــة و/أو مشــتركة وبعملــة محليــة أم أجنبيــة حتــى ُيعــد كل حســاب ضمانــً 
للحســابات األخــرى، بشــكل فــردي أو مشــترك، بغــرض تســوية أي ديــون للعميــل بالنســبة 

للطــرف أو األطــراف المكفوليــن مــن جانــب العميــل تجــاه البنــك.

ج(   يجــوز للبنــك توقيــع الحجــز علــى جميــع الكفــاالت والممتلــكات التــي يحتفــظ بهــا البنــك 
باســم العميــل بغــرض تســوية أي مبالــغ مســتحقة علــى العميــل إلــى البنــك، وكذلــك 

يكــون للبنــك الحــق فــي مقاصــة الحســابات.

1٣.  الحسابات بعمالت أجنبية:
يجــوز للعميــل فتــح حســابات بعملــة أجنبيــة بعــد موافقــة البنــك، وال ُتجــرى المعامــات فــي  أ( 
هــذا الحســاب إال علــى اســتمارات البنــك أو حواالتــه أو تعليماتــه الخطيــة وبنفــس عملــة 

الحســاب.

يجــوز للعميــل تحويــل أمــوال مــن حســاباته بعملــة أجنبيــة إلــى حســاباته بالعملــة المحليــة  ب( 
أو العكــس بســعر الصــرف الســائد فــي اليــوم نفســه. وُيقــر العميــل بانتفــاء مســؤولية 
ــغ مــن حســاباته  البنــك عــن أي خســائر صــرف قــد يتكبدهــا العميــل عنــد تحويــل أي مبال

بالعملــة األجنبيــة إلــى حســاباته بالعمــات األخــرى.

1٤.  الشروط الخاصة بالحسابات المشتركة:
أ(     يجــوز لعميليــن أو أكثــر مــن األفــراد )»العمــاء المشــتركون«( فتــح حســاب بشــكل مشــترك 

)»حســاب مشــترك«( تكــون فيــه حقوقهــم بالتضامــن والتكافــل.
       في حال فتح الحساب باسم عماء مشتركين، فإن هذه الشروط واألحكام تمثل

العمــاء  بيــن  وكذلــك  ومتضامنيــن  متكافليــن  المشــتركين  العمــاء  بيــن  اتفاقيــة      
المشــتركين والبنــك وتســري باإلضافــة إلــى األحــكام األخــرى مــن هــذه الشــروط واألحــكام.
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b)   All deposits made in a Joint Account and the inward transfers to a 
Joint Account shall be deemed to be owned equally by the Joint 
Customers unless otherwise stipulated in the Account Opening Form.

c)   Persons authorized to operate Joint Accounts will be entitled to 
deposit and withdraw convertible currencies, cheques, payment 
orders, drafts or other negotiable instruments. Such authorized 
persons will also have the right to draw, endorse and negotiate 
cheques, transfers or other negotiable instruments in favor of the 
Bank in their capacity as authorized representatives.

d)  The Joint Customers shall be jointly and severally liable for settling in 
full all dues or claims to the Bank that may arise or any commitments, 
present or future, by the actions for those operating the Joint 
Account or any withdrawals that may cause the Joint Account to 
be overdrawn. Any debit balance arising on the Joint Account for 
any reason (and any other liability that may be incurred) will be the 
joint and several responsibilities of all the Joint Customers. Any such 
liability will not be discharged or otherwise affected by the death or 
incapacity of any one or more of the Joint Customers.

e)   The Bank shall have the right to close the Joint Account at any time at 
its option for any reason whatsoever.

f)   If one of the Joint Customers is subject to an attachment, such 
attachment will be enforced on such Customer’s share only with 
effect from the day of notifying the Bank of the said attachment. The 
Bank shall stop withdrawal from the Joint Account to the extent of 
the attached share, and consequently notify the Joint Customers or 
their representative of the said attachment within five days from the 
day of attachment notification at the address set out in the Account 
Opening Form.

g)    The Joint Customers expressly agree and consent that the Bank has 
and shall have the right, in its discretion and without notice to any 
of the Joint Customers, to assert a lien on the Joint Account and 
apply all credit balance or any part thereof in setting off any (actual, 
contingent, matured or immatured) sums that may be owing to the 
Bank from any or all of the Joint Customers and to set-off the amount 
of such indebtedness to the balance of the Account.

h)   In the event of death of one of the Joint Customers or the loss of 
his/her legal capacity, the remaining Joint Customers shall notify 
the Bank of their intention to continue the Joint Account, within a 
period not exceeding ten days from the date of death or the loss of 
the legal capacity (as the case may be). The Bank shall then suspend 
withdrawals from the Joint Account until a successor is legally 
appointed.

i)      Any of the Joint Customers or their representatives should not
     request credit facilities in their personal names to be secured by 

the Joint Account without a written approval from all the Joint 
Customers.

j)    The Bank shall have the right to issue the Debit Card to each of the 
Joint Customers if each of them is authorized to handle the Account, 
and they will be held individually or jointly, responsible for all liabilities 
that occur from using this service.

ب(   ُتعــد جميــع عمليــات اإليــداع التــي تتــم فــي حســاب مشــترك والتحويــات الــواردة إلــى 
حســاب مشــترك مملوكــة للعمــاء المشــتركين بالتســاوي مــا لــم يــرد النــص علــى خــاف 

ــك فــي اســتمارة فتــح الحســاب. ذل

ج(   يحــق لألشــخاص الُمخوليــن بتشــغيل حســابات مشــتركة إيــداع وســحب العمــات القابلــة 
للتحويــل أو الشــيكات أو أوامــر الدفــع أو الحــواالت أو الســندات القابلــة للتــداول األخــرى. 
كمــا يكــون لألشــخاص الُمفوضيــن بالتوقيــع هــؤالء الحــق فــي تحريــر وتظهيــر وتــداول 
الشــيكات أو التحويــات أو الســندات القابلــة للتــداول األخــرى   لصالــح البنــك بصفتهــم 

ممثليــن ُمفوضيــن.

د(    يكــون العمــاء المشــتركون مســؤولين بالتكافــل والتضامــن عــن التســوية التامــة لجميــع 
المســتحقات أو المطالبــات إلــى البنــك التــي قــد تنشــأ أو أي التزامــات حاليــة أو مســتقبلية 
مــن خــال تصرفــات هــؤالء مــن يقومــون بتشــغيل الحســاب المشــترك أو أي عمليات ســحب 
قــد تتســبب فــي الســحب علــى المكشــوف مــن الحســاب المشــترك. ويكــون أي رصيــد 
مديــن ينشــأ عــن الحســاب المشــترك ألي ســبب )وأي التــزام آخــر قــد ُيتحمــل( المســؤوليات 
التكافليــة والتضامنيــة للعمــاء المشــتركين. وال ُيحــل مــن أي التــزام مــن هــذا القبيــل أو 

يتأثــر بخــاف ذلــك بوفــاة أي واحــد أو أكثــر مــن العمــاء المشــتركين أو عــدم أهليتهــم.

ه(    للبنــك الحــق فــي غلــق الحســاب المشــترك فــي أي وقــت بحســب اختيــاره ألي ســبب كان 
دون الحاجــة الــى توجيــه ايــة اخطــار.

ــك  و(    فــي حــال تعــرض أحــد العمــاء المشــتركين للحجــز، ُينفــذ هــذا الحجــز علــى حصــة ذل
العميــل فقــط وذلــك مــن يــوم إخطــار البنــك بالحجــز المذكــور. ويلتــزم البنــك بوقــف 
الســحب مــن الحســاب المشــترك فــي نطــاق الحصــة المحجــوز عليهــا وعليــه يقــوم بإخطــار 
العمــاء المشــتركين أو مــن يمثلهــم بالحجــز المذكــور خــال مــدة  خمســة ايــام عمــل مــن 

يــوم اإلخطــار بالحجــز علــى العنــوان الُمبيــن فــي اســتمارة فتــح الحســاب.

ز(    يوافــق ويقــر العمــاء المشــتركون صراحــًة بــأن يكــون للبنــك الحــق وفــق تقديــره ودون 
المشــترك  الحســاب  علــى  الحجــز  بتأكيــد  المشــتركين  العمــاء  مــن  أي  إلــى  إخطــار 
أو  )فعليــة  مبالــغ  أي  مقاصــة  فــي  منــه  جــزء  أي  أو  الدائــن  الرصيــد  كامــل  واســتخدام 
طارئــة، مســتحقة أو غيــر مســتحقة( قــد تكــون مســتحقة إلــى البنــك مــن أي مــن العمــاء 

الحســاب. أمــام رصيــد  المديونيــة  أو جميعهــم ومقاصــة مبلــغ هــذه  المشــتركين 

ح(   فــي حالــة وفــاة أحــد العمــاء المشــتركين أو فقــدان أهليتــه القانونيــة، يلتــزم باقــي العمــاء 
المشــتركين بإخطــار البنــك بنيتهــم فــي اإلبقــاء علــى الحســاب المشــترك وذلــك خــال 
مــدة ال تجــاوز مــرور عشــرة أيــام مــن تاريــخ الوفــاة أو فقــدان األهليــة القانونيــة )بحســب 
األحــوال(، ويلتــزم البنــك حينهــا بتعليــق عمليــات الســحب مــن الحســاب المشــترك لحيــن 

تعييــن خلــف لــه قانونيــً.

ائتمانيــة  تســهيات  طلــب  يمثلونهــم  مــن  أو  المشــتركين  العمــاء  مــن  ألي  يجــوز  ال  ط(  
علــى  الحصــول  دون  المشــترك  الحســاب  خــال  مــن  لضمانهــا  الشــخصية  بأســمائهم 

المشــتركين. العمــاء  مــن  خطيــة  موافقــة 

ي(   للبنــك الحــق فــي إصــدار بطاقــة الخصــم لــكل عميــل مــن العمــاء المشــتركين  إذا ُفــوض 
كل منهــم بالتعامــل علــى الحســاب، ويكونــون مســؤولين منفرديــن أو متضامنيــن عــن 

جميــع االلتزامــات التــي تنشــأ عــن اســتخدامهم لهــذه الخدمــة.
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15. Conditions relating to companies, establishments and  
organizations accounts:

a)    The persons authorized to sign; whose names are mentioned in the 
Account Opening Form shall handle all the banking and investment 
transactions with the Bank to the extent of the powers granted to 
them in the memorandum of association, contract of establishment, 
by-laws or their equivalent.

b)     The owners of the company / establishment / organizations indebted 
to the Bank in any way undertake jointly and severally to pay all the 
Bank dues, whether from the assets of the company/ establishment/
organization or from their own funds.

c)   The company/establishment/organization undertakes to inform the 
Bank promptly of any changes in its memorandum and articles of 
association, contract of establishment or its by-laws or the change 
of the legal form or any change in its constitution, board of directors, 
partners or representatives or any changes in the authorized 
signatories. The Bank will bear no responsibility in the event any of 
its directors, partners, managers or representatives have violated 
the provisions as contained in its articles of association, contract of 
establishment or its by-laws or have acted ultra vires or in excess of 
their powers.

d)  The company/establishment/organization authorizes the Bank to 
pay and debit the Account, whether the Account was in credit or 
overdrawn, or which subsequently become overdrawn due to such 
debits, all transactions issued by those authorized to operate the 
Account. The company/establishment/organization shall be liable 
for any instruction or orders issued to the Bank by those authorized 
to operate the Account and enter into all the banking and financial 
transactions including opening documentary letters of credit, money 
transfer and all transactions including the applications of credit 
facilities.

e)      Such signatories who sign the banking transactions shall be personally 
liable to compensate the Bank in full for any debts, present or future, 
or any amount incurred or any loss or damage caused costs (including 
legal costs/fees)  to the Bank as a result of any unlawful acts done 
by them.

f)   The company/establishment/organization undertakes to  furnish the 
Bank with an audited balance sheet and income statements or any 
other document required by the Bank at such intervals and at such 
time as requested by the Bank.

g) The relevant partners/shareholders declare that in case of the 
amendment in the powers of any partner representing the 
company/establishment/organization, whether due to withdrawal, 
resignation or dismissal or to any amendment of the memorandum 
of association or the change of is name or the loss of legal capacity 
of any partners or the declaration of his/her the bankruptcy or death 
or joining or withdrawals of one or more partners, the remaining 
partners/shareholders shall be fully liable on behalf of the company/
establishment/ organization, and the Bank shall have the right 
to attach all the credit amounts of the company/establishment/ 
organization in favor of the Bank to recover its dues or in favor of any 
court order or judgment.

1٥.  الشروط المتعلقة بحسابات الشركات والمنشآت والمؤسسات:

أ(     يلتــزم األشــخاص الُمفوضــون بالتوقيــع الذيــن تــرد أســماؤهم فــي اســتمارة فتــح الحســاب 
بإجــراء جميــع البنكيــة واالســتثمارية مــع البنــك فــي نطــاق الصاحيــات الممنوحــة لهــم فــي 

عقــد التأســيس أو عقــد اإلنشــاء أو اللوائــح أو مــا فــي حكمهــا.

ب(  يتعهــد مــاك الشــركة / المنشــأة / المؤسســة المدينــة للبنــك بــأي شــكل مــن األشــكال 
البنــك ســواًء كان ذلــك مــن  بــأن يدفعــوا متكافليــن ومتضامنيــن جميــع مســتحقات 

أصــول الشــركة / المنشــأة / المؤسســة أم مــن مالهــم الخــاص.

ج(   تتعهــد الشــركة / المنشــأة / المؤسســة بإبــاغ البنــك دون إبطــاء بــأي تغييــرات فــي 
عقــد تأسيســها ونظامهــا األساســي أو عقــد إنشــائها أو لوائحهــا أو تغييــر فــي الشــكل 
القانونــي أو أي تغييــر فــي نظامهــا األساســي أو مجلــس إدارتهــا أو شــركائها أو ممثليهــا 
أو أي تغييــرات فــي الُمفوضيــن بالتوقيــع. وال يتحمــل البنــك أي مســؤولية فــي حالــة مخالفة 
أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو شــركائها أو مديريهــا أو ممثليهــا لألحــكام الــواردة فــي 
نظامهــا األساســي أو عقــد إنشــائها أو لوائحهــا أو تصرفهــم بمــا يتجــاوز ســلطتهم أو 

يتجــاوز حــدود ســلطتهم.

التــي  المعامــات  البنــك بدفــع قيمــة جميــع  المؤسســة  المنشــأة /  الشــركة /  ُتفــوض  د(   
تصــدر عــن هــؤالء المفوضيــن بتشــغيل الحســاب وقيدهــا بالخصــم مــن الحســاب -ســواء 
كان الحســاب دائنــً أو مســحوبً علــى المكشــوف أو يصبــح بعــد ذلــك مســحوبً علــى 
المكشــوف نتيجــة أي ديــون. وتكــون الشــركة / المنشــأة / المؤسســة مســؤولة عــن أي 
ــرام جميــع  تعليمــات أو أوامــر تصــدر للبنــك مــن قبــل الُمفوضيــن بتشــغيل الحســاب وإب
ــات االعتمــاد المســتندية وتحويــل  المعامــات البنكيــة والماليــة بمــا فــي ذلــك فتــح خطاب

األمــوال وجميــع المعامــات بمــا فــي ذك طلبــات الحصــول علــى التســهيات االئتمانيــة.

عــون الذيــن يقومــون بتوقيــع المعامــات البنكيــة مســؤولين مســؤولية      ه(    يكــون الموقِّ
مبلــغ   أي  أو  أو مســتقبلية  حاليــة  ديــون  أي  عــن  تمامــً  البنــك  تعويــض  عــن  شــخصية 
ــة  ــة رســوم/و/او اتعــاب قانوني ــك اي ــه أو أي خســارة أو ضــرر او تكاليــف )بمــا فــي ذل يتحمل

تلحــق بالبنــك نتيجــة أي تصرفــات غيــر قانونيــة مــن جانبهــم.

و(   تتعهــد الشــركة / المنشــأة / المؤسســة بتزويــد البنــك بميزانيــة عامــة وقوائــم دخــل 
ُمدققــة أو أي مســتند آخــر يطلبــه البنــك علــى الفتــرات الزمنيــة وفــي الوقــت الــذي يطلبــه 

البنــك.

ز(     ُيقــر الشــركاء / المســاهمون ذوو الصلــة بأنــه فــي حالــة تعديــل صاحيــات أي شــريك يمثــل 
الشــركة / المنشــأة / المؤسســة ســواء كان ذلــك بفعــل االنســحاب أم االســتقالة أم العــزل، 
ــة  ــة القانوني ــر اســمها أو فقــدان األهلي ــل فــي عقــد التأســيس أو تغيي أو نتيجــة أي تعدي
فــإن  انســحابه،  أو  انضمامــه  أو  وفاتــه  أو  أكثــر  أو  شــريك  إفــاس  إشــهار  أو  شــريك  ألي 
ــًة عــن الشــركة  ــون مســؤولين مســؤولية تامــة نياب باقــي الشــركاء / المســاهمين يكون
/ المنشــأة / المؤسســة، ويحــق للبنــك الحجــز علــى كامــل المبالــغ الدائنــة للشــركة / 
المنشــأة / المؤسســة لصالــح البنــك الســترداد ديونــه أو لصالــح أي أمــر أو حكــم قضائــي.
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h)    The Bank has the right to destroy the cheque books/Debit Cards/and/
or correspondence containing the Customer’s personal identification 
number (as the case may be) if they have not been collected by the 
Customer within one month from their date of issuance thereof. 
The Customer shall submit a new application and pay the relevant 
charges for re-issuance of any of these items.

i)   The Bank shall at any time have the right to amend these Terms 
and Conditions and the Customer shall be, thereafter, bound by 
such amendments. If the Bank does not receive an objection from 
the Customer within fifteen days of such amendment, then the 
Customer shall be considered to have accepted such amendment. 
The amendment shall be effective on the renewal of the deposit if 
the Bank notifies the Customer of such amendment before the expiry 
of its term.

j)    If the Bank does not at any time exercise the full implementation of 
any clause or obligation set out in these terms and conditions, or 
if the Bank delays the implementation thereof, the same shall not 
be considered to be a waiver of its right or abandonment of the 
full implementation at a subsequent time. The Bank’s records and 
documents shall be considered as evidence of the correctness of 
the Customer’s balance. If, however the contrary is claimed, then the 
burden of proof shall lie with the Customer.

B.   Specific terms and conditions:
1.   Current Account:
a)   The Bank opens current accounts for its customers on the basis of a 

Shari`ah compliant Qard and accordingly the Customer is not entitled 
to any share of profit or interest.

b)    Any credit balance in the current account is a Qard from the 
        Customer to the bank (loan without interest), and on demand the 
        Bank undertakes to pay the credit balance in full.

c)   The Bank as a borrower has the right to use, for its own Shari`ah 
compliant business, the credit balance available in the Current 
Account at its own risk. No reward shall be availed to the Customer 
as the result of this usage of the Customer’s funds.

d)  Any adult individual or commercial entity has the right to open a 
Current Account if he/she is a national or resident in the UAE subject 
to the controls, rules and regulations of the UAE Central Bank 
currently in force.

e)      Withdrawals from a Current Account shall be made through cheques, 
withdrawal receipts issued by the Bank or a Debit Card.

f)    Deposits in the Current Account shall be accepted in all branches of 
the Bank in the UAE by cash, cheques drawn on Company’s branches 
or local banks or through the Bank’s automated teller machines.

g)    The Bank shall have the right, to refuse to pay any payment orders or 
cheques written on forms other than the Bank’s forms, without any 
responsibility whatsoever on the part of the Bank.

h)    The Customer shall draw cheques in Arabic or English languages, and 
the Bank shall not accept cheques written in any other language.

i)   The Bank shall have the right, but not the obligation, to honor the 
value of cheque or other negotiable instruments, drawn on a 
Current Account even if this were to cause the Current Account to 
be overdrawn and the Customer undertakes to repay all the due 
amounts in the Customer’s overdrawn account whenever the Bank 
requests. No fee shall be charged for the overdraft.

ح(   للبنــك الحــق فــي إتــاف دفاتــر الشــيكات / بطاقــات الخصــم و/أو المراســات التــي تحتــوي 
علــى رقــم التعريــف الشــخصي )بحســب مقتضــى الحــال( حــال عــدم تحصيلهــا مــن جانــب 
العميــل خــال مــدة شــهر واحــد مــن تاريــخ إصدارهــا. ويلتــزم العميــل بالتقــدم بطلــب 

جديــد ودفــع الرســوم ذات الصلــة إلعــادة إصــدار أي منهــا.

ط(  للبنــك الحــق فــي أي وقــت فــي تعديــل هــذه الشــروط واألحــكام ويكــون العميــل بعــد 
ذلــك ُملزمــً بهــذه التعديــات. وفــي حــال عــدم تســلم البنــك اعتراضــً مــن العميــل خــال 
خمســة عشــر يومــً مــن هــذه التعديــات، فحينهــا ُيعــد العميــل قــد قبــل هــذه التعديــات. 
ويســري التعديــل عنــد تجديــد الوديعــة فــي حــال إخطــار البنــك العميــل بهــذا التعديــل 

قبــل انتهــاء مدتهــا.

ي(   إذا لــم يباشــر البنــك فــي أي وقــت التنفيــذ التــام ألي بنــد أو التــزام ورد فــي هــذه الشــروط 
واألحــكام، أو إذا تأخــر البنــك فــي تنفيذهــا، فــإن ذلــك ُيعــد تنــازالً عــن حقــه أو تراجعــً عــن 
التنفيــذ التــام فــي وقــت الحــق. وُتعــد ســجات البنــك ومســتنداته إثباتــً لصحــة رصيــد 
العميــل. ومــع ذلــك، فــي حــال المطالبــة بعكــس ذلــك، فحينهــا يكــون عــبء اإلثبــات علــى 

العميــل.

)ب( الشروط واألحكام الخاصة:
1.    الحساب الجاري:

أ(     يقوم البنك بفتح حسابات جارية لعمائه على أساس القرض المتوافق مع
       أحكام الشريعة وعليه ال يحق للعميل الحصول على أي حصة من األرباح أو فائدة.

ب(   يمثــل أي رصيــد دائــن فــي الحســاب الجــاري قرضــً مــن العميــل إلــى البنــك )قــرض دون 
فائــدة( ويتعهــد البنــك بــأن يدفــع عنــد الطلــب الرصيــد الدائــن كامــًا.

أحــكام  مــع  المتوافقــة  أعمالــه  فــي  فــي أن يســتخدم  الحــق  باعتبــاره مقترضــً  للبنــك  ج(   
الشــريعة الرصيــد الدائــن المتــاح فــي الحســاب الجــاري علــى مســؤوليته. وال ُيســتفاد مــن 

أي مكافــأة ُتقــدم إلــى العميــل نتيجــة ذلــك االســتخدام ألمــوال العميــل.

د(    ألي فرد بالغ أو كيان تجاري الحق في فتح حساب جاري إذا كان مواطنً أو مقيمً في 
       دولة اإلمارات العربية المتحدة تبعً للضوابط والقواعد واللوائح الخاصة

       بمصرف اإلمارات  العربية المتحدة المركزي النافذة في حينه.

ه(    تجــري عمليــات الســحب مــن الحســاب الجــاري عــن طريــق شــيكات أو إيصــاالت ســحب صــادرة 
عــن البنــك أو بطاقــة خصــم.

و(    ُتقبــل الودائــع فــي الحســاب الجــاري فــي جميــع أفــرع البنــك فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة نقــدًا أو بشــيكات مســحوبة علــى أفــرع الشــركة أو البنــوك المحليــة أو مــن خــال 

ماكينــات الصــراف اآللــي الخاصــة بالبنــك.

ز(    للبنــك الحــق فــي رفــض دفــع أي أوامــر دفــع أو شــيكات ُمحــررة علــى غيــر نمــاذج البنــك دون 
أي مســؤولية أيــً كانــت علــى البنــك.

ح(    يلتزم العميل بتحرير الشيكات باللغة العربية أو اإلنجليزية، وال يقبل البنك أي
       شيكات ُمحررة بأي لغة أخرى.

ط(  للبنــك الحــق -دون أن يكــون ذلــك إلزامــً عليــه- فــي صــرف قيمــة الشــيكات أو أي ســندات 
ــك  ــو كان مــن شــأن ذل قابلــة للتــداول أخــرى تكــون مســحوبة علــى حســاب جــاري حتــى ل
ــع  أن يجعــل الحســاب الجــاري مســحوبً علــى المكشــوف، ويتعهــد العميــل بســداد جمي
المبالــغ المســتحقة فــي الحســاب المســحوب علــى المكشــوف الخــاص بــه متــى طلــب 

ــى المكشــوف. ــى الســحب عل ــك، وال ُتحتســب أي رســوم عل البنــك ذل
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j)     The Bank shall have the right to refuse to pay the value of the cheques, 
     withdrawals and payment orders drawn on the Current Account if 

the credit balance in the Current Account is not sufficient, even if 
the Customer has credit balance in any other Accounts with the 
Bank, unless the Customer authorizes the Bank in writing to pay 
the value of such cheques, or any other withdrawals from any of the 
Customer’s other Accounts with the Bank no later than one working 
day prior to such payment.

k)    The Bank may accept from the Customer any stop payment of cheque 
in case it is lost, or in other circumstance as shall be allowed by law 
and agreed by the Bank. However, the Customer will bear any loss, 
damage and cost (including legal cost) due to these incidents.

l)    The Customer shall take due care of the cheque book, and shall bear 
full responsibility for it. The Customer shall not give any of his/her 
cheque books to any third parties. The Customer shall immediately 
inform the Bank in writing, upon the loss or theft of a cheque book, 
in the absence of which otherwise the Customer shall bear all the 
consequences in cases of its misuse.

m)  The Bank has the right to refuse issuing a cheque book to 
        the Customer, without giving any reason thereof.

n)    The Bank has the right to close the Current Account and to cause the 
Customer’s name to be blacklisted in accordance with the regulations 
of the UAE Central Bank in force from time to time without any prior 
notification. The customer has the right to know the reasons for such 
action.

o)   The Bank does not accept any responsibility in the event of a
      postdated cheque being inadvertently or otherwise honored before 

the due date.

p)   The total amount of cheques drawn on the Current Account but not 
       yet presented for payment must not, at any time, exceed the credit 

balance on the Current Account and funds available for withdrawal. 
The Bank is not obliged to honor cheques drawn against unrealized 
or non-cleared payments into the Current Account. In addition to 
the other rights of the Bank hereunder, the Bank will in accordance 
with the Bank’s prevalent policy levy a charge for any cheque that is 
returned unpaid for lack of funds.

2.    Savings and Investment Account:
a)   Savings and Investment Accounts shall be opened on the basis of 

Mudarabah contract. The Customer (being the fund owner or “Rab 
al Maal”) shall authorize the Bank (being the “Mudarib”) to invest the 
Customer’s funds according to the principles of Islamic Shari`ah in 
such manner as the Bank, in its absolute discretion, deems fit.

b)    As per the UAE Central Bank regulation, the Bank shall not issue a
         cheque book to Mudaraba Term Investment account holders, and the 
        Customer shall not be entitled to issue payment orders drawn on his 

Account.

c)    The Bank shall issue a Debit Card to the Savings Account holders. 
     In the case of investment accounts, the standard cash withdrawal 

slips available at the Bank premises must be used in making all 
withdrawals from the Account.

d)   The Bank as a Mudarib shall invest the funds standing in the credit 
        balance of the saving and Investment Accounts (the “Mudaraba
        Funds”) on the basis of the minimum monthly balance available in
        these Accounts less the legal liquidity reserve.

ي(   للبنــك الحــق فــي رفــض دفــع قيمــة الشــيكات وعمليــات الســحب وأوامــر الدفــع المســحوبة 
علــى الحســاب الجــاري إذا لــم يكــن الرصيــد الدائــن فــي الحســاب الجــاري كافيــً حتــى ولــو 
كان لــدى العميــل رصيــد كاٍف فــي أي حســابات أخــرى لــدى البنــك مــا لــم ُيفــوض العميــل 
أخــرى مــن حســابات  أو أي عمليــات ســحب  الشــيكات  البنــك خطيــً بدفــع قيمــة هــذه 

العميــل األخــرى لــدى البنــك بمــا ال يزيــد علــى مــرور يــوم عمــل واحــد قبــل ذلــك الدفــع.

ك(  يجــوز للبنــك أن يقبــل مــن العميــل إيقــاف صــرف أي شــيك فــي حــال فقدانــه أو فــي أحــوال 
أخــرى يســمح بهــا القانــون وعلــى النحــو الــذي يوافــق عليــه البنــك. ومــع ذلــك، يتحمــل 
العميــل أي خســارة أو ضــرر أو تكلفــة )بمــا فــي ذلــك التكاليــف القانونيــة( الناتجــة عــن 

هــذه الوقائــع.

ل(   يولي العميل العناية التامة بدفتر الشيكات ويتحمل المسؤولية الكاملة
       بشــأنه. وال يقــدم العميــل أي مــن دفاتــر الشــيكات الخاصــة بــه/ بهــا ألي مــن الغيــر. ويخطــر 
العميــل البنــك خطيــً فــور فقــدان أو ســرقة دفتــر شــيكات. وفــي حــال عــدم اإلخطــار أو غيــر 

ذلــك يتحمــل العميــل جميــع التبعــات فــي حــال إســاءة االســتخدام.

م(   يحق للبنك أن يرفض إصدار أي دفتر شيكات للعميل دون حاجة إلبداء أي سبب لذلك.

ن(   يحــق للبنــك إغــاق الحســاب الجــاري وإدراج اســم العميــل فــي القائمــة الســوداء طبقــً 
للوائــح مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي الســارية مــن حيــن دون حاجــة الــى ايــة 

اخطــار. ويحــق للعميــل معرفــة أســباب اتخــاذ هــذا اإلجــراء.

س( ال يقبــل البنــك أي مســؤولية فــي حــال صــرف الشــيك المؤجــل الدفــع دون قصــد أو قبــل 
تاريــخ اســتحقاقه.

ــم ُتقــدم بعــد  ــد إجمالــي مبلــغ الشــيكات المســحوبة علــى الحســاب الجــاري التــي ل ع(    ال يزي
للصــرف  فــي أي وقــت - الرصيــد الدائــن بالحســاب الجــاري واألمــوال المتوافــرة للســحب. وال 
يلتــزم البنــك بدفــع شــيكات مســحوبة مقابــل دفعــات غيــر مســتحقة أو لــم يتــم تســويتها 
بالحســاب الجــاري. ويفــرض البنــك  عــاوة علــى الحقــوق األخــرى للبنــك بموجــب ذلــك وطبقــً 

لسياســة البنــك الســارية رســومً علــى أي شــيك مرتــد نتيجــة لعــدم توافــر أمــوال. 

2.   حساب التوفير واالستثمار:
أ(     ُتفتــح حســابات التوفيــر واالســتثمار علــى أســاس عقــد المضاربــة. يفــوض العميــل )كونــه 
صاحــب المــال أو »رب المــال«( البنــك )كونــه المضــارب( لاســتثمار فــي أمــوال العميــل طبقــً 
لمبــادئ الشــريعة اإلســامية المقــررة علــى النحــو الــذي يــراه البنــك مائمــً وفــق تقديــره 

المطلــق.

ب(   ال يصــدر البنــك  وفقــً لائحــة مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي  أي دفتــر شــيكات 
ألصحــاب حســابات اســتثمار المضاربــة ألجــل وال يحــق للعميــل إصــدار أوامــر بالدفع مســحوبة 

على حســابه.

ــر. وبالنســبة لحســابات االســتثمار،  ج(   يصــدر البنــك بطاقــة خصــم ألصحــاب حســابات التوفي
فيجــب اســتخدام قســائم الســحب النقــدي الموحــدة المتوفــرة فــي مبانــي البنــك عنــد 

إجــراء جميــع عمليــات الســحب مــن الحســاب.

د(   يســتثمر البنــك  كونــه مضاربــً  األمــوال التــي فــي الرصيــد الدائــن لحســابات التوفيــر 
واالســتثمار )»أمــوال المضاربــة«( علــى أســاس الحــد األدنــى للرصيــد الشــهري المتــاح فــي 

هــذه الحســابات مخصومــً منهــا احتياطــي الســيولة القانونــي.
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e)   The Mudaraba Funds shall be placed in a joint investment pool with 
the Bank funds and shall be managed and invested by the Bank on 
an unrestricted basis in accordance with the principles of the Islamic 
Shari`ah.

f)    The net profits accruing from the investments shall be allocated 
       to the various fund Categories in proportion to their respective
        contributions to such joint investment pool.

h)    The Bank as Mudarib shall be entitled to a pre-determined 
        percentage of the realized net profit arising from the investments of 
       the Mudaraba Funds as the Mudarib share of profit. The Bank’s share 

of profits and any variations thereof shall be determined by the 
Bank’s management and shall be notified/displayed at the Bank’s 
head office and its branches from time to time.

i)   Profits shall be calculated at the end of every Gregorian calendar 
quarter on the basis of constructive liquidation and customer’s 
share of profit shall be credited to his savings or current accounts (as 
instructed by customer) in the subsequent month. Each subsequent 
period shall be considered a new Mudaraba on the same terms as 
agreed before, and the customer shall be considered agreeing to 
the renewal of the investment at its maturity date unless the bank 
receives a written notification four days before maturity date to the 
contrary of that.

j)    If the customer decides to withdraw his balance in the investment 
account before maturity and he received profits for past distribution 
terms as per contractual maturity, then the bank has the right to 
adjust the profits of such customer equating them with the profits 
of similar maturity. The adjustment amount, deducted from the 
account balance, shall be credited to the Mudaraba pool.

k)   The Customer authorises the Bank as Mudarib to deduct, if required, 
a certain percentage of the net profit from the share of the investors 
in the joint investment pool to manage any risk of loss encountered 
by the Customers in relation to the Mudaraba Accounts and/or a 
percentage of the aggregate of the Mudaraba profits for purpose 
of stabilization of Mudaraba returns. Such funds shall be deducted, 
held and disbursed only upon instruction and prior approval of the 
Shari`ah Supervisory Board of the Bank.

l)   In the case of an Investment Account, the following additional 
conditions shall apply:

a)    The Customer shall select a fixed term of [one], [three], [six] or [twelve] 
months or any other term as shall be specified by the Customer in the 
Account Opening Form (the “Mudaraba Term Period”), provided that 
the minimum fixed term shall be one (1) month;

b)  In the event the Customer wishes to make a withdrawal from the 
investment Account prior to the expiry of the Mudaraba Term Period 
the following additional conditions shall apply:

i)   The Customer shall give seven (7) days advance notice in writing of 
such intended withdrawal;

ii)  Only the whole (and not part) of the Mudaraba Funds may be 
withdrawn;

iii)   The Customer is not entitled to profits if he withdraws his investment 
in less than a month and he has not been exposed to loss.

c)     Withdrawals of deposits exceeding UAE Dirham 1 million shall require 
        24 hours prior notice to the Bank;

ه(    توضــع أمــوال المضاربــة فــي صنــدوق اســتثمار مشــترك مــع أمــوال البنــك ويديــره البنــك 
ويســتثمره علــى أســاس غيــر مقيــد وفقــً لمبــادئ الشــريعة اإلســامية.

و(   ُيخصــص صافــي األربــاح العائــدة مــن االســتثمارات فــي فئــات الصناديــق المختلفــة بمــا 
يتناســب مــع مســاهماتهم فــي صنــدوق االســتثمار المشــترك هــذا.

ح(   يحــق للبنــك  كونــه مضاربــً  الحصــول علــى نســبة محــددة مســبقً مــن صافــي الربــح 
المحقــق الناتــج عــن عمليــات االســتثمار فــي أمــوال المضاربــة باعتبــاره ذلــك حصــة أربــاح 
ــاح وأي تغييــرات بهــا ويتــم اإلخطــار  المضــارب. وتحــدد إدارة البنــك حصــة البنــك فــي األرب

بهــا / عرضهــا فــي المركــز الرئيســي للبنــك وفروعــه مــن حيــن آلخــر.

التقديريــة  التصفيــة  ربــع ســنة ميــادي علــى أســاس  فــي نهايــة كل  األربــاح  ُتحتســب  ط(  
وُتضــاف حصــة العميــل مــن األربــاح فــي حســابات التوفيــر أو الحســابات الجاريــة الخاصــة بــه 
ــة جديــدة  )حســب تعليمــات العميــل( فــي الشــهر التالــي. وتكــون كل مــدة تاليــة مضارب
بنفــس الشــروط المتفــق عليهــا مــن قبــل، وُيعــد العميــل موافقــً علــى تجديــد االســتثمار 
فــي تاريــخ االســتحقاق، مــا لــم يتلــق البنــك إخطــارًا خطيــً - قبــل أربعــة أيــام مــن تاريــخ 

ــك. االســتحقاق  يفيــد خــاف ذل

ي(   فــي حــال قــرر العميــل ســحب رصيــده فــي حســاب االســتثمار قبــل االســتحقاق وحصــل علــى 
أربــاح عــن مــدد التوزيــع الســابقة حســب االســتحقاق التعاقــدي، يحــق حينهــا للبنــك تســوية 
ــاح التــي تكــون لهــا نفــس آجــال االســتحقاق. وُيقيــد مبلــغ  ــاح ذلــك العميــل وفقــً لألرب أرب

التســوية المخصــوم مــن رصيــد الحســاب باإلضافــة علــى صنــدوق المضاربــة.

ك(   يفــوض العميــل البنــك كونــه مضاربــً فــي خصــم  عنــد االقتضــاء  نســبة محــددة مــن 
صافــي الربــح مــن حصــة المســتثمرين فــي صنــدوق االســتثمار المشــترك إلدارة أي مخاطــر 
خســارة قــد يتعــرض لهــا العمــاء فيمــا يتعلــق بحســابات المضاربــة و/ أو نســبة مــن 

إجمالــي أربــاح المضاربــة لغــرض اســتقرار عوائــد المضاربــة.
ــة         وال يتــم خصــم هــذه األمــوال وحفظهــا وصرفهــا إال بإيعــاز وموافقــة مســبقة مــن هيئ

ــة الشــرعية للبنــك. الرقاب

ل(  بالنسبة لحساب االستثمار، تسري الشروط اإلضافية اآلتية:

أ(     يحــدد العميــل مــدة محــددة ]شــهر[ أو ]ثاثــة[ أو ]ســتة[ أو ]اثنــي عشــر[ شــهر أو أي مــدة 
أخــرى حســبما يحــدد العميــل فــي اســتمارة فتــح الحســاب )مــدة أجــل المضاربــة(، شــريطة 

أن يكــون الحــد األدنــى للمــدة المحــددة شــهر )1( واحــد.

ب(   فــي حــال رغــب العميــل فــي إجــراء ســحب مــن حســاب االســتثمار قبــل انتهــاء مــدة أجــل 
ــة تســري الشــروط اإلضافيــة اآلتيــة: المضارب

1(     يقدم العميل إخطارًا خطيً في غضون سبعة )7( أيام بهذا السحب المقرر؛

2(    سحب أموال المضاربة بالكامل فقط )وليس جزءًا منها(؛

3(    ال يســتحق العميــل أرباحــً فــي حــال قيامــه بســحب اســتثماراته فــي أقــل مــن شــهر دون أن 
يكــون قــد تعــرض للخســارة.

ج(   تتطلــب عمليــات ســحب الودائــع التــي تزيــد قيمتهــا عــن 1 مليــون درهــم إماراتــي إخطــار 
البنــك إخطــارًا مســبقً مدتــه 24 ســاعة؛
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d)    The official currency for Saving and Investment Accounts is the 
         Emirates Dirham. If a customer deposits funds in other currencies the 

Bank will apply the exchange rate prevailing on the day the deposit 
is made.

e)    The minimum limit for accepting the Mudaraba Funds in other 
         currencies shall be defined by the Bank from time to time. The foreign 

currency investment accounts shall be invested in the same currency 
in a separate pool in order for each pool to bear its FX risks.

f)     Unclaimed profit amount on a Mudarabah deposit will remain in
        a non-distributable charity account for a period of 1 year. At the end 

of this period if the amount has not been claimed by the customer, 
then it will be given to a charity selected by the Bank.

c)    Debit Card (where applicable):
        In the event the Bank issues a Debit Card to the Customer, the
        following terms shall apply:

a)    Debit Card shall be issued to individual Customers and not corporate 
Customers. Debit cards will be issued to the corporate client only 
once requested by the approved signatory authority Via duly 
notarized power of attorney signed by the current shareholders’ as 
per the valid Trade license the information of name to be embossed 
on the debit card.

b)   The Debit Card is issued at the discretion of the Bank and will at all 
times remain the property of the Bank. The Customer shall surrender 
the Debit Card upon closure of the Account or upon demand by the 
Bank.

c)    It is a condition of issue and use that the Debit Cardholder maintains 
an Account with the Bank at a branch of the Bank in the UAE.

d)   The Debit Card is issued for use only on electronic machines capable 
of accepting VISA/ELECTRON/NSWITCH/UAE SWITCH Cards and/
or MAESTRO/CIRRUS/NSWITCH/UAE SWITCH Cards for the Bank 
account holders and so authorized and may not be used to obtain 
credit of any description on the strength of the Debit Card.

e)  The Debit Card is issued entirely at the risk of the Customer who 
shall indemnify the Bank for all loss or damage howsoever caused 
resulting from the use of the Debit Card.

f)    The Customer undertakes not to disclose his/her personal 
    identification number (“PIN”) to any other person. In the event of 

the PIN becoming known to someone other than the Customer, 
that person may be treated by the Bank as an acting agent of the 
Customer and the Customer shall indemnify the Bank against all loss 
or Costs (including legal costs/fees) which may occur as a result of 
the PIN becoming known.

g)    The Customer shall take every possible care to prevent the Debit 
      Card from being lost, mislaid or stolen and shall not pass the Debit 

Card to any other person.

h)   The Customer shall notify the Bank immediately if the card is lost, 
mislaid or stolen or if it comes into the hands of a third party or if the 
PIN is otherwise disclosed or made available to a third party.

i)      Where oral notice of loss or theft of the Debit Card is given, it must be 
confirmed in writing to the Customer’s branch of the Bank within 48 
hours of the receipt of notice.

د(    تكــون العملــة الرســمية لحســابات التوفيــر واالســتثمار الدرهــم اإلماراتــي. فــي حــال قيــام 
العميــل بإيــداع األمــوال بعمــات أخــرى يطبــق البنــك ســعر الصــرف الســائد فــي تاريــخ 

اإليــداع.

أخــرى.  المضاربــة بعمــات  أمــوال  األدنــى لقبــول  الحــد  البنــك  مــن حيــن آلخــر -  ه(   يحــدد 
وُتســتثمر حســابات االســتثمار بعملــة أجنبيــة بنفــس العملــة فــي صنــدوق منفصــل حتــى 

يتحمــل كل صنــدوق مخاطــر العملــة الخاصــة بــه.

و(    يظــل مبلــغ الربــح غيــر المطالــب بــه الموجــود فــي إيــداع المضاربــة فــي حســاب خيــري غيــر 
مــوزع لمــدة ســنة واحــدة. وفــي حــال عــدم المطالبــة بهــذا المبلــغ بنهايــة هــذه المــدة، 

ُيعطــى المبلــغ إلــى مؤسســة خيريــة يختارهــا البنــك.

ج(   بطاقة الخصم )متى انطبقت(:
        في حال أصدر البنك بطاقة خصم للعميل تسري الشروط اآلتية

أ(      تصدر بطاقة الخصم إلى العماء األفراد وليس العماء الشركات. ولن تصدر بطاقات
         الخصــم للشــركة العميــل إال بنــاًء علــى طلــب مــن الســلطة المفوضــة بالتوقيــع مرفــق بهــا 

معلومــات تتضمــن االســم الــذي ســيتم وضعــه على بطاقــة الخصم.

ب(   تصدر بطاقة الخصم حسب تقدير البنك وتبقى في جميع األوقات مملوكة للبنك.
       يقوم العميل بتسليم بطاقة الخصم عند غلق الحساب أو بناًء على طلب البنك.

ــدى أحــد      ج(    مــن شــروط اإلصــدار واالســتخدام أن يحتفــظ صاحــب بطاقــة الخصــم بحســاب ل
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. أفــرع البنــك داخــل دول

د(    ال تصــدر بطاقــة الخصــم إال الســتخدامها عبــر الماكينــات اإللكترونيــة التــي تقبــل بطاقــات 
فيــزا/ إلكتــرون/ إن ســويتش/ بطاقــات ســويتش الخاصــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
و/ أو بطاقات مايسترو/ســيروس/ إن ســويتش/ ســويتش الخاصة بدولة اإلمارات العربية 
ــك، وال يجــوز اســتخدامها أو  ــح أصحــاب الحســاب البنكــي والمفوضيــن بذل المتحــدة لصال

الحصــول علــى ائتمــان أيــً كان نوعــه اســتنادًا إلــى بطاقــة الخصــم.

ه(     تصدر بطاقة الخصم بأكملها على مسؤولية العميل الذي يلتزم بتعويض البنك 
       عــن جميــع الخســائر واألضراروالتكاليــف بمــا فــي ذلــك ايــة اتعــاب و/او رســوم قانونيــة  

وقعــت نتيجــة اســتخدام بطاقــة الخصــم.

و(     يتعهــد العميــل بعــدم اإلفصــاح عــن رقــم تعريفــه الشــخصي )»الرقــم الســري«( ألي شــخص 
آخــر. وفــي حــال أصبــح الرقــم الســري معلومــً لشــخص غيــر العميــل، يجــوز معاملــة البنــك 
لهــذا الشــخص علــى أنــه وكيــل منــوب عــن العميــل ويعــوض العميــل البنــك عــن جميــع 
الخســائر والتكاليــف بمــا فــي ذلــك ايــة اتعــاب و/او رســوم قانونيــة التــي يمكــن أن تقــع 

نتيجــة العلــم بالرقــم الســري.

ز(     يتخــذ العميــل كل إجــراءات الرعايــة الممكنــة لمنــع فقــدان بطاقــة الخصــم أو ضياعهــا أو 
ســرقتها وال يمررهــا إلــى أي شــخص آخــر.

ح(   يبلــغ العميــل البنــك علــى الفــور إذا ُفقــدت بطاقــة الخصــم أو ضاعــت أو ُســرقت أو إذا 
وصلــت إلــى أيــدي الغيــر أو إذا تــم اإلفصــاح عــن الرقــم الســري أو توفيــره للغيــر بشــكل آخــر.

ط(  عنــد تقديــم إخطــار شــفهي بفقــدان بطاقــة الخصــم أو ســرقتها، ينبغــي التأكيــد علــى 
اإلخطــار خطيــً فــي فــرع البنــك الخــاص بالعميــل خــال 48 ســاعة مــن تســّلم اإلخطــار.
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j)    The Bank shall debit the Customer’s account with the amount of any 
withdrawal/transfer payment of telephone, water, electricity bill 
payment for goods and services at Point of Sales (POS) terminals, 
online transactions and all such payments as effected by the use of 
the Debit Card along with the related Bank charges.

k)  The Customer shall at all times remain liable for any transaction 
made by the use of the Debit Card and shall indemnify the Bank 
for all loss/ Costs (including legal costs/fees) howsoever caused 
by any unauthorized use of the Debit Card. The Bank’s record of 
transactions processed by the Debit Card electronically or otherwise 
shall be conclusive and binding for all purposes and in particular for 
the purpose of legal evidence.

l)    The amount of any Debit Card transaction in a currency other than 
UAE Dirham will be converted into UAE Dirham at a rate of exchange 
determined by the Bank at the date when the relevant Debit Card 
transaction is debited to the Debit Card Account. A handling charge 
will be levied on all transactions processed through automated teller 
machines other than that of the Bank.

m)  The Customer accepts all debits made to the account arising from the 
use of the Debit Card without limitation (except after written notice 
of loss has been received and acknowledged by the Bank).

n)   The Customer shall ensure that it has sufficient funds in the Account 
to which the Debit Card relates before making any withdrawals. If for 
any reason an Account is overdrawn by the use of the Debit Card, the 
Customer shall be responsible for immediately making up the deficit 
by a direct payment or transfer of funds from any other account 
maintained with the bank, failure to comply with this condition shall 
entitle the Bank to cancel the Debit Card and/or make a transfer on 
the Customer’s behalf (if more than one account is maintained at the 
Bank).

o)   The Bank reserves the right to limit the total cash sum withdrawn by 
the Customer during any 24 hour period and to advise the Customer 
of such limits from time to time.

p)  The Bank shall not be responsible for any loss or Costs (including 
legal costs/fees) arising directly or indirectly from any malfunction 
or failure of the Debit Card or the automated teller machine or the 
temporary insufficiency of funds in such machine.

q)  Any deposit made through the automated teller machine will be 
subject to verification by the Bank which shall be binding and 
conclusive for all purposes.

r)    The Bank shall not be liable or responsible in any way if the Telebank 
refuses access for any reason whatsoever and the Bank has the 
absolute right at any time and without prior notice to modify, 
withhold, suspend, withdraw or cancel any or all of the services under 
such system.

s)    The Customer shall not disclose the PIN to anyone. If in any case the 
PIN is disclosed, the Bank shall not be held responsible or liable for 
any acts, transactions or any illegal or incapacitated acts carried out 
prior to receipt of the written notice thereof.

ي(    يخصــم البنــك مــن حســاب العميــل مبلــغ أي ســحب/ تحويــل ومبلــغ دفعــة فواتيــر الهاتــف 
والمحطــات  البيــع  نقطــة  فــي  والخدمــات  البضائــع  دفعــة  وكذلــك  والكهربــاء  والميــاه 
والمعامــات عبــر اإلنترنــت وجميــع الدفعــات المتأثــرة باســتخدام بطاقــة الخصــم باإلضافــة 

إلــى رســوم البنــك ذات الصلــة.

ك(  يظــل العميــل فــي جميــع األوقــات مســؤوالً عــن أي معاملــة تتــم باســتخدام بطاقــة الخصــم 
ويعــوض البنــك عــن جميــع الخســائر/ والتكاليــف بمــا فــي ذلــك ايــة اتعــاب و/او رســوم 
قانونيــة كيفمــا وقعــت نتيجــة اســتخدام بطاقــة الخصــم غيــر الُمصــرح بــه. ويكــون ســجل 
البنــك بالمعامــات التــي تتــم مــن خــال بطاقــة الخصــم إلكترونيــً أو خافــه قاطعــً وملزمــً 

لجميــع األغــراض وبغــرض اإلثبــات القانونــي بشــكل خــاص.

ل(  ُيحــول مبلــغ أي معاملــة بعملــة غيــر الدرهــم اإلماراتــي مــن خــال بطاقــة الخصــم إلــى 
الدرهــم اإلماراتــي بســعر صــرف يحــدده البنــك فــي تاريــخ خصــم معاملــة بطاقــة الخصــم 
ــة علــى جميــع المعامــات  ذات الصلــة مــن حســاب بطاقــة الخصــم. وُتفــرض رســوم مناول
التــي تتــم مــن خــال ماكينــات الصــراف اآللــي غيــر ماكينــات الصــراف اآللــي الخاصــة بالبنــك.

م(   يقبــل العميــل جميــع الخصومــات الُمقيــدة علــى الحســاب والناشــئة عــن اســتخدام بطاقــة 
الخصــم دون الحــد )إال بعــد تســّلم البنــك لإلخطــار الخطــي بالفقــدان وإقــراره بــه(.

ن(   يتأكــد العميــل مــن امتاكــه لألمــوال الكافيــة فــي الحســاب الخــاص ببطاقــة الخصــم قبــل 
القيــام بــأي عمليــات ســحب. وإذا كان الحســاب مكشــوف ألي ســبب عنــد اســتخدام بطاقــة 
الخصــم، يتحمــل العميــل مســؤولية ســد العجــز علــى الفــور مــن خــال دفعــة مباشــرة 
أو تحويــل أمــوال مــن أي حســاب آخــر يمتلكــه لــدى البنــك. وعجــز العميــل عــن االمتثــال 
لهــذا الشــرط يعطــي الحــق للبنــك بإلغــاء بطاقــة الخصــم و/ أو القيــام بتحويــل نيابــة عــن 

العميــل )إذا كان يملــك أكثــر مــن حســاب واحــد فــي البنــك(.

س( يحتفــظ البنــك بحــق تحديــد إجمالــي المبلــغ النقــدي الــذي يســحبه العميــل خــال أي فتــرة 
قدرهــا 24 ســاعة وبإبــاغ العميــل بهــذه الحــدود مــن حيــن إلــى آخــر.

ع(    ال يتحمــل البنــك مســؤولية أي خســارة أو ضــرر ينشــأ بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عــن 
ــة األمــوال  ــي أو عــدم كفاي أي عطــل أو فشــل فــي بطاقــة الخصــم أو ماكينــة الصــراف اآلل

بشــكل مؤقــت فــي تلــك الماكينــة.

ف(  تخضــع أي وديعــة تتــم مــن خــال ماكينــة الصــراف اآللــي العتمــاد البنــك الــذي يكــون ملزمــً 
وقاطعــً لجميــع األغــراض.

ص( ال يتحمــل البنــك المســؤولية أو االلتــزام بــأي شــكل إذا رفضــت خدمــة الفيــزا عبــر اإلنترنــت 
ــه ألي ســبب كان ويتمتــع البنــك بالحــق المطلــق فــي أي وقــت ودون  )التيلــي بنــك( دخول
تقديــم إخطــار ُمســبق فــي تعديــل أي مــن الخدمــات فــي هــذا النظــام أو حجبهــا أو وقفهــا 

أو ســحبها أو إلغائهــا.

ق(   ال يفصــح العميــل عــن الرقــم الســري ألي شــخص. وإذا ُأفصــح عــن الرقــم الســري فــي أي 
حــال، ال يتحمــل البنــك المســؤولية أو االلتــزام عــن أي تصــرف أو معاملــة أو أي تصرفــات غيــر 

قانونيــة أو مــن غيــر ذي األهليــة تمــت قبــل تســّلم اإلخطــار الخطــي بهــا.
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d)    Telephone banking services (where applicable):
        In the following conditions, “Subscriber” means the Customer to 
      whom the above service is provided. Where the service mandate is 

signed by more than one individual, they shall be jointly and severally 
bound by these conditions.

a)  The Subscriber should maintain an account with the Bank at any 
branch of the Bank in the UAE. In the event of the account being 
closed for any reason the service shall immediately cease.

b)    The Bank reserves the right to refuse an application and may, 
      at its sole discretion, withdraw at any time all rights and privileges 

pertaining to the service.

c)  The service is provided entirely at the risk of the Subscriber who 
shall indemnify the Bank for all loss or damage howsoever caused 
resulting from the use of the service.

d)  The Subscriber should not disclose his/her telephone PIN to any 
other person. In the event of the telephone PIN becoming known to 
someone other than the Subscriber, that person may be treated by 
the Bank as an acting agent of the subscriber and the subscriber

        shall indemnify the Bank against all loss or Costs (including legal 
        costs/fees) which may occur as a result of the telephone
        PIN becoming known.

e)   The Subscriber hereby irrevocably and unconditionally without any 
right of objection accepts all debts made to the account arising from 
the use of the service, without limitation.

f)     The Subscriber shall ensure sufficient drawing power in the account 
to which the service relates before making any transfer. If for 
any reason an account is overdrawn by the use of the service, the 
Subscriber shall be responsible for immediately making up the deficit

    by a direct payment or transfer of funds from any other account 
maintained with the Bank. Failure to comply with this condition shall 
entitle the Bank to cancel the service and/or make a transfer on the 
Subscriber’s behalf (if more than one account is maintained at the 
Bank).

g)    The funds transfer service is restricted for transfer from one account 
to another of the same Subscriber and is subject to such limits as may 
be advised by the Bank from time to time.

h)  The Bank shall not be responsible for any loss or damage arising 
directly or indirectly from any malfunction or failure of the service.

i)   The Bank shall not be responsible for any erroneous payments to 
utility bank or credit card institution(s) arising out of wrong input 
of consumer/card number by the Subscriber. The Bank shall not be 
responsible for any mistake or omission caused by the service and/or 
any delay by the Bank due to reasons beyond its control.

j)     In the event of part payment of the bill, the utility bank may use its 
power to discontinue the utility service in which event the Bank or 
the utility bank will not be responsible therefore in any way.

k)    Where the service is made available to an account with the Bank in 
two or more names, it is acknowledged that, irrespective of whether 
the mode of operation of such account is joint or several, the service 
may only be used by one Subscriber acting alone.

د(   الخدمات البنكية عبر الهاتف )متى انطبقت(:
       فــي الشــروط اآلتيــة، »المشــترك« هــو العميــل الُمقدمــة لــه الخدمــة الــواردة أعــاه. وإذا وقــع 
علــى تفويــض الخدمــة أكثــر مــن فــرد واحــد فيلتزمــون متكافليــن ومتضامنيــن بهــذه 

الشــروط.

أ(    ينبغــي علــى المشــترك االحتفــاظ بحســاب لــدى البنــك فــي أي فــرع باإلمــارات العربيــة 
المتحــدة. وفــي حــال إغــاق الحســاب ألي ســبب تتوقــف الخدمــة علــى الفــور.

ــره وحــده، فــي أي وقــت  ــه، وفقــً لتقدي ب(  يحتفــظ البنــك بحقــه فــي رفــض أي طلــب ويجــوز ل
ــازات المتعلقــة بالخدمــة. ــع الحقــوق واالمتي ســحب جمي

جميــع  عــن  البنــك  يعــوض  الــذي  المشــترك  مســؤولية  علــى  بأكملهــا  الخدمــة  ُتقــدم  ج(  
الخســائر والتكاليــف بمــا فــي ذلــك ايــة اتعــاب و/او رســوم قانونيــة كيفمــا وقعــت نتيجــة 

الخدمــة. اســتخدام 

د(    ال ينبغــي علــى المشــترك أن يفصــح عــن الرقــم الســري الخــاص بهاتفــه إلــى أي شــخص. 
ــة أصبــح الرقــم الســري الخــاص بهاتفــه معلومــً لشــخص غيــر المشــترك، يجــوز  وفــي حال
معاملــة البنــك لهــذا الشــخص علــى أنــه وكيــل منــوب عــن المشــترك ويعــوض المشــترك 
البنــك عــن جميــع الخســائر والتكاليــف بمــا فــي ذلــك ايــة اتعــاب و/او رســوم قانونيــة التــي 

يمكــن أن تقــع نتيجــة العلــم بالرقــم الســري للهاتــف.

ه(    يقبــل المشــترك دون رجعــة ودون شــروط ودون أي حــق لاعتــراض جميــع الديــون علــى 
الحســاب والناشــئة مــن اســتخدام الخدمــة دون حصــر.

بــه  الخدمــة  تتعلــق  الــذي  الحســاب  فــي  الكافيــة  الســحب  المشــترك صاحيــة  و(   يضمــن 
قبــل القيــام بــأي ســحب. وإذا كان الحســاب مكشــوفً ألي ســبب عنــد اســتخدام الخدمــة، 
فيتحمــل المشــترك مســؤولية ســد العجــز علــى الفــور مــن خــال دفعــة مباشــرة أو تحويــل 
أمــوال مــن أي حســاب آخــر يمتلكــه لــدى البنــك. وعجــزه عــن االمتثــال لهــذا الشــرط يعطــي 
الحــق للبنــك بإلغــاء الخدمــة و/ أو القيــام بتحويــل نيابــة عــن المشــترك )إذا كان يملــك أكثــر 

مــن حســاب واحــد فــي البنــك(.

ز(    ُتقيــد خدمــة تحويــل األمــوال مــن حســاب إلــى آخــر مــن جانــب المشــترك ذاتــه وتخضــع 
للحــدود التــي يجــوز للبنــك اإلشــعار بهــا مــن حيــن إلــى آخــر.

ح(    ال يتحمــل البنــك مســؤولية أي خســارة أو ضــرر ينشــأ بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عــن أي 
قصــور وظيفــي أو عطــل فــي الخدمــة.

ط(  ال يتحمــل البنــك مســؤولية أي مدفوعــات تتــم بالخطــأ إلــى المؤسســات البنكيــة للمرافــق 
أو مؤسســات بطاقــات االئتمــان نتيجــة اإلدخــال الخاطــئ لرقــم المتعامــل/ البطاقــة مــن 
قبــل المشــترك. وال يتحمــل البنــك مســؤولية أي خطــأ أو إغفــال نتــج عــن الخدمــة و/ أو أي 

تأخيــر مــن جانــب البنــك ألســباب خارجــة عــن إرادتــه.

ي(   فــي حــال ســداد الفاتــورة بشــكل جزئــي، يجــوز لبنــك المرافــق اســتخدام صاحيتــه فــي 
وقــف خدمــة المرافــق وال يتحمــل البنــك أو بنــك المرافــق فــي هــذه الحالــة مســؤولية عــن 

ذلــك بــأي شــكل.

 ك(  عندمــا تتوافــر الخدمــة لحســاب لــدى البنــك باســمين أو أكثــر، يتــم اإلقــرار بجــواز اســتخدام 
الخدمــة فقــط مــن خــال مشــترك واحــد يتصــرف وحــده ســواء كان وضــع تشــغيل هــذا 

الحســاب مشــترك أو فــردي.
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e)    Telebanking/IVR/ Customer Service Unit (where applicable):
       These terms and conditions govern the services offered through Self 

Service Banking at the Banking and the call center provided by the 
Bank. The following shall have the definitions ascribed to them:

        Instructions: 
        Means the instructions given or purported to be given by the 
      Customer to the Bank via the call center or automated self-service 

and also includes any other written or verbal instruction issued or 
purported to have been issued by the Customer to the Bank and the 
same are irrevocable and binding on the Customer upon receipt by 
the Bank.

        IVR: 
    Means interactive voice response, which is the machine that the 

Customer interacts with using the Self Service banking, and which 
responds to and will accept touchtone evidence Instructions.

        Self Service Banking: 
      Means any or all of the banking services offered by the Bank, which 

can be availed by the Customer via a telephone and the automated 
interactive voice response machine.

        Debit PIN: 
        Means Debit Card Personal Identification Number issued by the Bank 

to the Customer to verify the identity of the Customer and for the 
Customer to authorize transactions via call center or ATM machine.

        Phone PIN:
    Means the telephone personal identification number selected by 

the Customer to verify the identity of the Customer and for the 
Customer to authorize transactions via the call center or the Self 
Service Banking.

a)  In the event of unauthorized disclosure of the Debit Card PIN or 
Phone PIN, the Customer shall immediately notify the Bank. The 
time at which the Bank received the aforementioned information or 
Instructions will be determined and certified solely by the Bank and 
such determination shall be binding and conclusive on the Customer. 
The Bank reserves the right to ask for writtenconfirmation.

b)   The Customer shall be solely responsible for ensuring that the Debit 
Card PIN or Phone PIN and any other information that may be 
communicated to the Customer in this regard by the Bank is fully 
secured and is not disclosed to any unauthorized persons or third

        parties. The customer service representatives are NOT authorized 
to receive the detail of any Phone PIN or Debit Card PIN. The Debit 
Card PIN or Phone PIN will only need to be disclosed via touch-tone 
telephone while using the automated IVR.

c)   The Customer should immediately inform the Bank if access to IVR 
is required to be blocked. The Bank reserves the right to ask for 
written confirmation. The Customer understands and agrees that 
the Bank will not be liable for any misuse by another person in such 
an event and for failure of the Customer to inform the Bank to block 
IVR access.

d)   In addition to the general terms and conditions that are applicable 
to use of the call center and the Self Service Banking options, the 
following further provisions will also apply:

a)    All transactions are charged at the normal banking rates. For details 
please refer to the fees and charges schedule pertaining to the 
different products offered by the Bank.

       العمالء )حيثما انطبقت(:
       تحكــم هــذه الشــروط واألحــكام الخدمــات المعروضــة مــن خــال خيــارات الخدمــات البنكيــة 
الذاتيــة فــي العمليــات البنكيــة ومراكــز االتصــال التــي يوفرهــا البنــك. وتحمــل الكلمــات 

اآلتيــة التعريفــات الُمســندة إليهــا:

       التعليمات:
       ُيقصــد بهــا التعليمــات الموجهــة أو الُمفــاد بتوجيههــا مــن العميــل إلــى البنــك عبــر مركــز 
االتصــال أو الخدمــات الذاتيــة التلقائيــة وتشــمل أي تعليمــات خطيــة أو شــفهية صــادرة أو 
ُمفــاد إصدارهــا مــن العميــل إلــى البنــك وتكــون ال رجعــة فيهــا وملزمــة علــى العميــل بعــد 

تســّلم البنــك لهــا.

       نظام االستجابة الصوتية التفاعلية:
ــه االســتجابة الصوتيــة التفاعليــة وهــي الماكينــة التــي يتفاعــل العميــل معهــا         ُيقصــد ب
بنغمــات  اإلثبــات  تعليمــات  مــع  تتجــاوب  والتــي  الذاتيــة  البنكيــة  الخدمــات  باســتخدام 

وتقبلهــا. باللمــس 

        الخدمات البنكية الذاتية:
        ُيقصــد بهــا أي مــن الخدمــات البنكيــة التــي يعرضهــا البنــك والتــي يمكــن أن يســتفيد بهــا 

العميــل عبــر الهاتــف وعبــر ماكينة االســتجابة الصوتية التفاعليــة التلقائية.

       الرقم السري للخصم:
       ُيقصــد بــه رقــم التعريــف الشــخصي لبطاقــة الخصــم التــي يصدرهــا البنــك إلــى العميــل 
ــة العميــل وحتــى يتســنى للعميــل التفويــض بإجــراء المعامــات مــن  للتحقــق مــن هوي

خــال مركــز االتصــاالت أو ماكينــة الصــراف اآللــي.

       الرقم السري للهاتف:
       ُيقصــد بــه رقــم التعريــف الشــخصي للهاتــف الــذي يختــاره العميــل للتحقــق مــن هويــة 
العميــل، وحتــى يتســنى للعميــل التفويــض بإجــراء المعامــات مــن خــال مركــز االتصــاالت 

أو الخدمــات البنكيــة الذاتيــة.

أ(     في حال اإلفصاح غير المصرح به للرقم السري لبطاقة الخصم أو الرقم السري للهاتف 
        يخطــر العميــل البنــك فــورًا. وســوف يتولــى البنــك وحــده تحديــد والتحقــق مــن الوقــت الــذي 
يتلقــى فيــه المعلومــات أو التعليمــات المذكــورة آنفــً ، وســوف يكــون هــذا التحديــد ملزمــً 

للعميــل ودامغــً بالنســبة لــه. ويحتفــظ البنــك بحــق طلــب الحصــول علــى تأكيــد خطــي.

ب(   يتحمــل العميــل وحــده مســؤولية التأكيــد علــى أن الرقــم الســري لبطاقــة الخصــم أو الرقم 
الســري للهاتــف وأي معلومــات أخــرى قــد تكــون ذات صلــة بالعميــل فــي هــذا الخصــوص 
بواســطة البنــك تخضــع للتأميــن التــام وال يمكــن اإلفصــاح عنهــا ألي شــخص غيــر مفــوض 
أو للغيــر. وليــس مــن المصــرح لممثلــي خدمــة العمــاء تلقــي تفاصيــل أي رقــم ســري 
للهاتــف أو الرقــم الســري لبطاقــة الخصــم. وال يلــزم اإلفصــاح عــن الرقــم الســري لبطاقــة 
الخصــم أو الرقــم الســري للهاتــف إال مــن خــال هاتــف نغمــات باللمــس عنــد اســتخدام 

نظــام االســتجابة الصوتيــة التفاعليــة التلقائيــة.

ــى نظــام  ج(   ينبغــي أن يخطــر العميــل البنــك فــورًا فــي حــال تطلــب األمــر إيقــاف الدخــول إل
االســتجابة الصوتيــة التفاعليــة. ويحتفــظ البنــك بحــق طلــب الحصــول علــى تأكيــد خطــي. 
ويتفهــم العميــل ويوافــق أن البنــك ال يكــون مســؤوالً عــن أي إســاءة اســتخدام مــن جانــب 
أي شــخص آخــر فــي مثــل هــذه الحالــة وال عــن عــدم قيــام العميــل بإخطــار البنــك بإيقــاف 

الدخــول إلــى نظــام االســتجابة الصوتيــة التفاعليــة.

د(    تســري األحــكام التاليــة، عــاوة علــى الشــروط واألحــكام العامــة التــي تســري عنــد االســتعانة 
بمركــز االتصــاالت واســتخدام خيــارات الخدمــات البنكيــة الذاتيــة وذلــك علــى النحو اآلتي:

أ(     احتساب جميع المعامات على أساس األسعار البنكية العادية. للتعرف على
       التفاصيــل،  ُيرجــى الرجــوع إلــى جــدول الرســوم والمصاريــف المتعلقــة بمختلــف المنتجــات 

التــي يقدمهــا البنــك.
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f)     Applicable laws and jurisdiction:
           These terms and conditions shall be governed by the laws applicable in 

the UAE and the parties hereby irrevocably submit to the jurisdiction 
of the courts of the UAE.

g)    Acceptance of the terms and conditions
     I/We acknowledge that I/we have read, understood and agreed on 

these terms and conditions, and that they will apply to all accounts 
currently opened or will be opened in the future with the Bank, and I/
we have signed in agreement to the same.

h)    Internet Banking 
          Where the Bank at its discretion offers and the customer accepts the 

option of banking with the bank through the internet, the Customer 
acknowledges that whilst every reasonable effort will be made by 
the Bank to make such banking secure and accurate, electronic 
transmission can be intercepted, corrupted or fail to be delivered 
and accordingly the Bank is unable to accept responsibility for the 
use of internet banking services. The customer therefore accepts 
the sole responsibility for the risks and any consequences in terms 
of costs, claims and ineffectiveness thereby incurred. The Bank and 
the Customer acknowledge that internet banking in respect of the 
Account will, unless the Bank otherwise decides, require a separate 
agreement, as well as separate mandates and specific operational 
instructions for the bank banking and the internet banking. Any 
change in mandates or operational instructions will therefore require 
instructions to both the branch and the internet banking center 
before they can be effective. The terms of any separate agreement 
for internet banking services shall apply in addition to these Terms 
and Conditions and prevail in the event of inconsistency.

i)     Loss in Transit
         The Bank shall not be liable for any loss of or damage to any cheque or 

any other commercial instrument or bank document while the same 
is in transit from the Bank to any Customer or from a Customer to 
the Bank.

j)     Communications
1.   Each of the Customer and the Bank will comply with certain agreed 

security procedures (the “protocols”), designed to verify and 
authenticate the communications between them such as instructions, 
notifications, enquires and advices (each a ‘Communication”).

2.   When determining the authority or identity of the person issuing a 
Communication, the Bank need only comply with the Protocols. 
Errors or omissions made by the Customer in such Communications 
or the duplication of any Communication is solely the responsibility of 
the Customer and the Bank shall not have any liability in this regard.

3.      The Bank may act on a Communication on the basis only of an account 
number provided not withstanding that the title of the account may 
also be provided.

4.    The Bank may act on a Communication if it reasonably believes that it 
contains sufficient information and may in its discretion decide not to 
act on a Communication where it reasonably doubts its authenticity 
or compliance with the Protocols. Where the Bank decides not to act

        on a Communication received, it will immediately notify the
        Customer of such decision through such means at its disposal
        including telephone, SMS, email or letter.

5.    Where the Customer seeks to withdraw or vary any communication 
to the Bank, the Bank will make reasonable endeavor to implement 
such request without any liability for omission or failure to do the 
same.

و(    القوانين المعمول بها واالختصاص:
       تخضــع هــذه الشــروط واألحــكام للقوانيــن الســارية داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
ويخضــع األطــراف بشــكل نهائــي ال رجعــة فيــه الختصــاص محاكــم دولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة.

ز(    قبول الشروط واألحكام
       أقر/ نقر باطاعي/ اطاعنا وتفهمي/ تفهمنا وموافقتي/ موافقتنا على هذه 

      الشــروط واألحــكام والتــي ستســري علــى جميــع الحســابات المفتوحــة حاليــً أو التــي 
اتفاقيــة بشــأنها. علــى  البنــك، ووقعــُت/ وقعنــا  لــدى  ســيجري فتحهــا مســتقبًا 

   
ح(   خدمة اإلنترنت البنكية

       فــي حــال عــرض البنــك- حســب تقديــره خيــار الخدمــات البنكيــة للتعامــل مــع البنــك 
علــى شــبكة اإلنترنــت ووافــق عليــه العميــل، يقــر العميــل أنــه متــى قــام البنــك بــكل 
الجهــود المعقولــة لحفــظ ســرية هــذه الخدمــة البنكيــة ودقتهــا، فإنــه يجــوز اعتــراض 
قبــول  البنــك  علــى  يتعــذر  وبالتالــي  إتمامــه،  عــدم  أو  إبطالــه  أو  اإللكترونــي  النقــل 
مســؤولية اســتخدام خدمــات اإلنترنــت البنكيــة. ولهــذا يوافــق العميــل علــى أن يكــون 
وحــده المســؤول عــن المخاطــر وأي تبعــات تتعلــق بالتكاليــف والمطالبــات وعــدم الفاعليــة 
الناتجــة عــن ذلــك. ويقــر البنــك والعميــل أن خدمــة اإلنترنــت البنكيــة تلــك بخصــوص 
ــرام اتفاقيــة منفصلــة، عــاوة علــى  ــك ســتتطلب إب ــم يقــرر البنــك خــاف ذل الحســاب مــا ل
وخدمــة  البنكيــة  بالمعامــات  الخاصــة  التشــغيل  وتعليمــات  المنفصلــة  التفويضــات 
اإلنترنــت البنكيــة. ولهــذا يتطلــب أي تغييــر يــرد علــى التفويضــات أو تعليمــات التشــغيل 
إصــدار تعليمــات لــكل مــن الفــرع ومركــز خدمــة اإلنترنــت البنكيــة قبــل تفعيلهــا. وتســري 
الشــروط الخاصــة بــأي اتفاقيــة منفصلــة تتعلــق بخدمــات اإلنترنــت البنكيــة عــاوة علــى 

هــذه الشــروط واألحــكام وتســري فــي حالــة وجــود تعــارض.

ط(   الفقد أثناء النقل
        ال يكــون البنــك مســؤوالً عــن أي خســارة أو تلــف يقــع ألي شــيك أو أي صــك تجــاري أو مســتند 

بنكــي أثنــاء نقلــه مــن البنــك إلــى أي عميــل أو مــن أي عميــل إلــى البنــك.

ي(   المراسالت:
1.     يلتــزم كلٌّ مــن العميــل والبنــك بإجــراءات تأميــن محــددة متفــق عليهــا )»البروتوكــوالت«( 
مخصصــة للتحقــق مــن المراســات بينهمــا وتوثيقهــا، علــى ســبيل المثــال: التعليمــات، 

واإلخطــارات، واالستفســارات، واإلشــعارات )ُيشــار إلــى كل منهــا بـ«المراســلة«(.

2.   عنــد تحديــد ســلطة أو هويــة الشــخص الــذي يصــدر المراســلة، ال يحتــاج البنــك ســوى 
االلتــزام بالبروتوكــوالت. ويتحمــل العميــل وحــده مســؤولية األخطــاء أو حــاالت التقصيــر 
الــواردة مــن جانــب العميــل فــي هــذه المراســات أو تكــرار ألي مراســلة، وال يتحمــل البنــك أي 

مســؤولية فــي هــذا الخصــوص.

3.    ال يجــوز للبنــك التعامــل مــع المراســلة إال علــى أســاس رقــم الحســاب المقــدم بالرغــم مــن 
إمكانيــة تقديــم عنــوان الحســاب.

4.    يجــوز للبنــك التصــرف وفــق مراســلة إذا كان يــرى  علــى النحــو المعقــول  أنهــا تتضمــن 
معلومــات كافيــة ويجــوز  حســب تقديــره  أن يقــرر عــدم التعامــل مــع المراســلة متــى انتابــه 
شــك فــي مصداقيتهــا أو امتثالهــا للبروتوكــوالت. ومتــى قــرر البنــك عــدم التعامــل مــع 
المراســلة المتســلمة ســيخطر العميــل بهــذا القــرار فــورًا مــن خــال الوســائل المتاحــة لــه 

ــات. ومنهــا الهاتــف، أو خدمــة الرســائل القصيــرة أو البريــد اإللكترونــي أو الخطاب

5.    فــي حــال طلــب العميــل ســحب أو تغييــر أي مراســلة مــع البنــك يبــذل البنــك مــن جانبــه 
المســاعي المعقولــة لتنفيــذ هــذا الطلــب دون أن يتحمــل أي مســؤولية عــن التقصيــر أو 

عــدم القيــام بهــذا األمــر.
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6.   The Bank may in its sole and unfettered discretion offer or make 
available to the Customer banking services by telefax, email, internet 
communications, telephone or mobile telephony including SMS and 
in such case the Customer may be required to enter into a separate

        agreement with the Bank prior to utilizing such services.
       The provisions of the separate agreement shall supplement and in 
       the case of inconsistency prevail over these Terms and Conditions.
       The Customer accepts that such communications carry a risk 
        and that such risk or any losses occurring are solely the responsibility 

of the Customer.
    Where the Bank acts on any Customer Communication sent by 

telephone, SMS, telex, electronic mail (including email) or by hand, 
then subject to the Bank’s compliance with the Protocols, the 
Customer will indemnify the Bank against all loss or damage incurred 
by the Bank in acting on such communication.

7.    Any notice, instructions or other communication given by the 
       Customer to the Bank shall be given or confirmed in writing 
      and deemed to be validly given or served when acknowledged by an 

appropriate officer of the Bank. The Customer shall provide originals 
of all applications and other documents that are, in the sole opinion of 
the Bank, required or necessary to be provided for any transactions 
that are initiated by such Communications. Where the Bank at its sole 
discretion and at the request of the Customer, acts on instructions by 
telephone, or electronic mail, such instructions shall be immediately 
confirmed in writing, duly signed by the Customer stating:

          CONFIRMATION OF INSTRUCTIONS - DUPLICATION TO BE AVOIDED”. 
The Customer shall remain liable in respect of such instructions or 
other communications not withstanding that the Bank does not 
receive the written confirmation.

8.  Where the Bank’s forms or Bank stationery are prescribed for 
particular instructions, communications or procedures the Customer 
is requested to abide by such set forms or stationery. If the Bank 
receives instructions or communication from the Customer in forms 
or stationery other than that prescribed the Bank may accept the 
same at its sole discretion and once accepted shall be deemed to 
have been received in the Bank’s forms or stationery as appropriate, 
subject to these Terms and Conditions and any other applicable 
provisions and procedures of the Bank had the prescribed forms been 
used. In honoring or acting on such instructions or communications 
the Bank shall not be in any manner liable or accept responsibility 
for the same.

k)    Credit Bureau In order to comply with the applicable laws an
    regulations and for the purposes of (i) getting my / our personal 

information, (ii)  Managing my / our account(s) and the transactions 
entered into by me / us and (iii) executing any product or service 
subscribed by me / us including but not limited to finances and credit 
cards, I / We hereby irrevocably and unconditionally agree, consent 
and authorize the Bank, its subsidiaries, agents and bank’s third party 
service providers, and any others as the Bank may deem appropriate 
and at its sole and absolute discretion, to:

a)    Collect, seek, obtain, confirm and keep updated all information 
        relating to me / us including but not limited to my / our personal 
       details, details of my / our accounts, statements, finances, current 

and previous credit card, banking transactions, repayment history 
and any default (the ”Information”).

b)    Disclose and exchange the Information with any government authority
         and / or quasi government authority and / or private entities, including 

but not limited to Al Etihad Credit Bureau, or any other third party. 
I / We undertake to regularly provide the Bank with the requested 
Information and keep this Information updated as long as I / we shall 
remain Customer(s) of the Bank.

6.    يجــوز للبنــك  حســب تقديــره غيــر الُمقيــد وحــده  أن يعــرض أو يقــدم للعميــل خدمــات 
ــد اإللكترونــي أو مراســات اإلنترنــت أو الهاتــف أو  اإلنترنــت البنكيــة عبــر الفاكــس أو البري
الهاتــف المتحــرك بمــا فــي ذلــك خدمــة الرســائل القصيــرة، وفــي هــذه الحالــة، يلــزم أن يبــرم 

العميــل اتفاقيــة منفصلــة مــع البنــك قبــل االنتفــاع بهــذه الخدمــات.
       وتكــون أحــكام االتفاقيــة المنفصلــة مكملــة وتســري فــي حــال وجــود تعــارض علــى هــذه 
الشــروط واألحــكام. ويوافــق العميــل علــى أن هــذه المراســات تنطــوي علــى مخاطــر وأن 

هــذه المخاطــر وأي خســائر تخضــع لمســؤولية العميــل وحــده.
       وفــي حــال تعامــل البنــك مــع أي مراســلة تخــص العميــل عبــر الهاتــف أو خدمــات الرســائل 
القصيــرة أو التلكــس أو البريــد اإللكترونــي أو تســليمها باليــد يقــوم العميــل بتعويــض 
البنــك  حســب قواعــد االمتثــال للبروتوكــوالت- عــن جميــع الخســائر أو األضــرار التــي تعــرض 

لهــا البنــك بفعــل تصرفــه بنــاًء علــى هــذه المراســلة.

7.   يجــب إرســال أي إخطــار أو تعليمــات أو مراســات أخــرى مــن جانــب العميــل إلــى البنــك خطيــً 
أو مؤكــدًا ويكــون إرســالها صحيحــً عنــد إعطائهــا أو إرســالها عنــد اإلقــرار بذلــك مــن جانــب 
موظــف البنــك المختــص. ويقــدم البنــك أصــوالً لجميــع الطلبــات والمســتندات األخــرى 
التــي يــرى البنــك وحــده أنــه مــن الــازم أو مــن الضــروري تقديمهــا بخصــوص أي معامــات 
يتــم البــدء فــي اتخاذهــا بفعــل تلــك المراســات. وفــي حــال طلــب البنــك  حســب تقديــره 
وحــده وبنــاء علــى طلــب العميــل  التصــرف بنــاًء علــى التعليمــات عبــر الهاتــف أو البريــد 
اإللكترونــي فإنــه يتــم علــى الفــور تأكيــد تلــك التعليمــات خطيــً مــع التوقيــع عليهــا حســب 

األصــول مــن جانــب العميــل ُمبينــً فيهــا:

        تأكيــد التعليمــات- ينبغــي تجنــب المطابقــة«. يظــل العميــل متحمــًا المســؤولية الخالصــة 
بهــذه التعليمــات أو المراســات األخــرى بصــرف النظــر عــن عــدم تســّلم البنــك لتأكيــد 

خطــي. 

8.   عندمــا تتحــدد اســتمارات البنــك أو قرطاســيته لتعليمــات أو مراســات أو إجــراءات محــددة، 
ُيطلــب مــن العميــل االمتثــال لتلــك االســتمارات أو القرطاســية المحــددة. وإذا تّلقــى البنــك 
تعليمــات أو مراســلة مــن العميــل فــي اســتمارات أو أدوات مكتبيــة بخــاف المحــددة، يجــوز 
للبنــك قبولهــا وفقــً لتقديــره المفــرد وبمجــرد قبولــه لهــا، ُتعــد بأنهــا ُمتســّلمة فــي 
اســتمارات البنــك أو قرطاســيته كمــا يكــون ذلــك مائمــً وفقــً لهــذه الشــروط واألحــكام 
االســتمارات  وتســتخدمها  بالبنــك  خاصــة  بهــا  معمــول  أخــرى  وإجــراءات  نصــوص  وأي 
المحــددة. وال تجعــل مراعــاة اإلرشــادات أو المراســات أو التصــرف طبقــً لهــا البنــك مســؤوالً 

ــأي شــكل أو يجعلــه يقبــل مســؤوليتها. ب

ك.   مكتــب االئتمــان مــن أجــل االمتثــال للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا وبغــرض )1( الحصــول 
 / حســاباتي  أو  حســابنا  حســابي/  إدارة   )2( الشــخصية،  معلوماتنــا  معلوماتــي/  علــى 
حســاباتنا والمعامــات الُمبرمــة مــن خالــي/ خالنــا، )3( تنفيــذ أي منتــج أو خدمة اشــتركت/ 
اشــتركنا فيهــا بمــا فــي ذلــك دون حصــر التمويــات وبطاقــات االئتمــان، أوافــق وأقبــل / 
نوافــق ونقبــل دون رجعــة ودون شــروط علــى أن يقــوم البنــك وشــركاته الفرعيــة ووكائــه 
ومــزودو الخدمــات للبنــك مــن الغيــر وأي كيانــات أخــرى حســبما يــرى البنــك ذلــك مناســبً 
ً لتقديــره المطلــق وحــده بالتصرفــات اآلتيــة وأفــوض/ نفــوض البنــك بهــا كمــا يلــي: ووفقــ

أ.     جمــع كل المعلومــات المتعلقــة بــي/ بنــا لتشــمل دون حصــر بياناتــي/ بياناتنــا الشــخصية 
والســابقة  القائمــة  االئتمــان  وبطاقــة  والتمويــات  والكشــوف  الحســابات  وتفاصيــل 
والمعامــات البنكيــة وتاريــخ الســداد وأي تقصيــر خــاص بــي/ بنــا )»المعلومــات«( وطلبهــا 

والحصــول عليهــا وتأكيدهــا وتحديثهــا.

ب.   الكشــف عــن المعلومــات وتبادلهــا مــع أي جهــة حكوميــة و/ أو جهــة شــبه حكوميــة و/ أو 
كيانــات خاصــة بمــا فــي ذلــك دون حصــر االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة أو أي طــرف آخــر مــن 
الغيــر. وأتعهــد/ نتعهــد بتقديــم المعلومــات المطلوبــة للبنــك بشــكل منتظــم وتحديــث 

هــذه المعلومــات طالمــا بقيــت عميــًا / بقينــا عمــاًء لــدى البنــك.
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l)     VAT Definitions: 
      Value Added Tax means any value added tax or similar tax payable 

to any authority in respect of transactions and includes, but without 
limitation, any other form of taxation that may be applicable to 
this agreement.1-  All amounts expressed to be payable under this 
Agreement by the Customer to the Bank which (in whole or in part) 
constitute the consideration for any fees for services for VAT purposes 
are deemed to be exclusive of any VAT which is chargeable on that fees 
for services, and accordingly if VAT is or becomes chargeable on any 
fees for services by the Bank to the Customer under this Agreement 
and the Bank is required to account to the relevant tax authority for 
VAT on that fees for services, that Customer must pay to the Bank (in 
addition to and at the same time as paying any other consideration 
for such fees for services or at the point the VAT becomes due to be 
paid by the Bank if earlier) an amount equal to the amount of that 
VAT and the Bank must promptly provide an appropriate VAT invoice 
to the Customer where so required to by law).

2)    Where this Agreement requires the Customer to reimburse or 
    indemnify the Bank for any Costs (including legal costs/fees) for 

services, the Customer shall reimburse or indemnify (as the case may 
be) the Bank for the full amount of such fees for services, including 
such part thereof as represents VAT, save to the extent that such the 
Bank reasonably determines that it is entitled to credit or repayment 
in respect of such VAT from the relevant tax authority.

3)     In relation to any services provided by the Bank to the Customer under 
this Agreement, if reasonably requested by the Customer, the Bank 
must promptly provide the Customer with details of the Banks VAT 
registration and such other information as is reasonably requested 
in connection with the Customer’s VAT reporting requirements in 
relation to fees for services provided.

1(     تعريفات ضريبة القيمة الُمضافة:
        ُيقصــد بضريبــة القيمــة الُمضافــة أي ضريبــة قيمــة ُمضافــة أو ضريبــة مماثلــة واجبــة الســداد 
ألي جهــة بخصــوص المعامــات وتشــمل، دون حصــر، أي شــكل آخــر مــن الضرائــب التــي 
يجــوز تطبيقهــا علــى هــذه االتفاقيــة. 1- ُتعــد جميــع المبالــغ التــي ُنــص صراحــًة علــى وجــوب 
ســدادها بموجــب هــذه االتفاقيــة مــن جانــب العميــل إلــى البنــك والتــي تكــون )جزئيــً أو 
كليــً( مقابــل أي رســوم خدمــات ألغــراض ضريبــة القيمــة الُمضافــة غيــر شــاملة ألي ضريبــة 
قيمــة ُمضافــة مفروضــة علــى رســوم الخدمــات. وعليــه، إذا ُفرضــت ضريبــة القيمــة الُمضافــة 
ــى العميــل بموجــب  أو أصبحــت مفروضــة علــى أي رســوم لخدمــات ُمقدمــة مــن البنــك إل
هــذه االتفاقيــة وخضــع البنــك للمســاءلة مــن قبــل ســلطة الضرائــب المعنيــة بخصــوص 
ضريبــة القيمــة الُمضافــة علــى رســوم الخدمــات يدفــع هــذا العميــل للبنــك )باإلضافــة إلــى 
دفــع أي عــوض آخــر فــي الوقــت نفســه مقابــل رســوم الخدمــات تلــك أو فــي وقــت اســتحقاق 
القيمــة  ضريبــة  يســاوي  مبلغــً  أســبق(  كان  إن  للبنــك  الُمضافــة  القيمــة  ضريبــة  دفــع 
الُمضافــة وينبغــي علــى البنــك تقديــم الفاتــورة الازمــة لضريبــة القيمــة الُمضافــة علــى 

الفــور للعميــل عندمــا يقتضــي القانــون ذلــك.

2(    عندمــا تتطلــب هــذه االتفاقيــة مــن العميــل أن يســدد أي رســوم خدمــات للبنــك أو يعوضــه 
عنهــا، يســدد العميــل للبنــك مبلــغ رســوم الخدمــات بأكملــه أو يعوضــه عنهــا )بحســب 
األحــوال( ليشــمل الجــزء الــذي يمثــل ضريبــة القيمــة المضافــة فيمــا عــدا القــدر الــذي يحــدده 
البنــك بالشــكل المعقــول بأنــه يحــق لــه ائتمانــه أو ســداده فيمــا يخــص ضريبــة القيمــة 

الُمضافــة هــذه مــن ســلطة الضرائــب المعنيــة.

3(   فيمــا يتعلــق بــأي خدمــات ُمقدمــة مــن البنــك للعميــل بموجــب هــذه االتفاقيــة، إن طلبهــا 
العميــل بشــكل معقــول، ينبغــي علــى البنــك أن يقــدم علــى الفــور للعميــل تفاصيــل 
تســجيل ضريبــة القيمــة الُمضافــة الخــاص بالبنــك والمعلومــات األخــرى المطلوبــة بالشــكل 
المعقــول فيمــا يتعلــق بمتطلبــات تقاريــر ضريبــة القيمــة الُمضافــة الخاصــة بالبنــك بشــأن 

رســوم الخدمــات الُمقدمــة.


