
البنود والشروط الخاصَّة بتقدیم خدمات الوثائق اإللكترونیة
E-DOCUMENT SERVICES TERMS AND CONDITIONS 

The following Terms and Conditions (“Terms & Conditions”) shall govern the provi-
sion of services for electronic statements, electronic advices and other electronic 
correspondence documents (respectively, “E-Statements” and “E- Advices” and 
together, “E-Documents”) and shall form an integral part of the bank account 
opening terms and conditions of United Arab Bank (the “Bank” or “UAB”).

1.  ELIGIBILITY

1-1.  Any UAB customer (the “Customer”) can subscribe to the E-Document 
service (the “Service”) by completing and signing the E-Document Service 
application form at any of the Bank's branches or by requesting to apply for 
the Service through telephone, email or online at www.uab.ae.

1-2.  To use the Service, the Customer must designate a valid email address at 
which they would like to receive E-Documents. It is the Customer's respon-
sibility to ensure they provide the correct email address. The Customer 
shall be responsible for any E-Document sent to an incorrect email address. 
In the event that the email address used to receive E-Documents becomes 
invalid, the Customer must notify the Bank immediately. The Bank shall not 
be liable for any E-Document sent to an invalid email address. Additionally, 
the Bank accepts no responsibility or liability for the Service in the event 
that a Customer's email account is accessed or used by a third party, with 
or without the Customer's consent.

1-3.  The Bank reserves the right to refuse to offer the Service to any Customer 
for any reason at its absolute discretion.

2.  THE E-DOCUMENT SERVICE

2-1.  The Service delivers E-Documents to the Customer electronically through 
email.

2-2.  E-Documents cover those types of Customer account marked as being 
available on the E-Document Service application form and as selected by 
the Customer, such as current, savings and other deposit accounts, credit 
cards and other bank facilities.

2-3.  E-Statements will contain an account summary as appropriate for each 
type of account, credit card or other bank facility, including dates and de-
tails of all debits, credits and transactions made; details of repayments due 
and payable to the Bank; amounts outstanding; interest charged and the 
date on which such repayments must be made.

2-4.  E-Advices will contain confirmation of any transaction specific or general 
advice, notification or other communication related to your account, credit 
card or other bank facility from the Bank to the Customer from time to 
time.

2-5.  Other E-Documents will contain such other information as may be relevant 
to be made available from the Bank to the Customer from time to time.

2-6.  By applying for the Service and after the Bank accepts to provide the Ser-
vice, the posting of paper-based forms of account statements, advices and 
other correspondence documents to the Customer will be immediately and 
automatically discontinued.

2-7.  The Bank will send the E-Document to the email address designated by the 
authorised signatories of the Customer and, subject to Condition 2.8 below, 
to any additional designated email addresses.

2-8.  The Bank reserves the right to limit the number of additional designated 
email addresses available to be included in the Service in its absolute dis-
cretion.

2-9.  E-Documents shall be conclusive evidence of the account, including all 
transactions made on the account and the amounts to be repaid and 
outstanding. The Customer shall have fourteen (14) calendar days from the 
date of delivery to contest any transactions or amounts indicated in the 
E-Document, failing which the Customer shall have no right to object to 
any amount stated.

2-10.  The Customer must specify the frequency of the E-Document for each of 
their accounts in the E-Document Service application form.

2-11.  Where the Customer has multiple authorised signatories on their account, 
the Bank will only accept instructions in relation to the Service which are in 
accordance with the signing authorities set out in the Customer’s account 
mandate terms and conditions with the Bank.

3.  RECEIPT

3-1.  The Customer is responsible to ensure they frequently check their incoming 
email and review their E-Documents when first received or published. The 
Customer shall be deemed to have received and read all E-Documents by 
the end of the calendar day on which the E-Document is sent or published 
by the Bank.

یتم تقدیم خدمات  الوثائق اإللكترونیة ")كشوفات الحساب اإللكترونیة واالشعارات اإللكترونية 
و أية مراسالت إلكترونية (" وفقًا للبنود والشروط التالیة ")البنود والشروط (" التي ُتعتبر جزءًا 

ال یتجزأ من بنود وشروط البنك العربي المتَّحد ")البنك" أو "ب.ع.م(".

۱ .  األهـلیِّــة

یمكن ألي عمیل من عمالء البنك ")العمیل(" أن یسجل في خدمة  الوثائق اإللكترونیة  ۱ ــ ۱.  
")الخدمة(" من خالل تعبئة وتوقيع نموذج طلب خدمة  الوثائق اإللكترونیة لدى أي من 

فروع البنك، أو من خالل التقدم بطلب للحصول على الخدمة عبر الـــهـاتف أو البرید 
 اإللكتروني أو موقع البنك اإللكتروني على العنوان التالي

. www.uab.ae

الستخدام الخدمات یتعیَّن على العمیل أن یحدد عنوان برید إلكتروني فعال یرغب  ۱ ــ ۲.  
بتلقي خدمة الوثائق اإللكترونیة علیـه، ویتحمل العمیل مسؤولیة ضمان تزويد البنك 

بعنوان البرید اإللكتروني الصحیح. كما یتحمل أیضا مسؤولیة أیة كشوفات حساب 
إلكترونیة یتم إرسالـهـا إلى برید إلكتروني خاطئ. وفي حال توقف البرید اإللكتروني 
عن العمل، یتعین على العمیل إخطار البنك بذلك فوراَ، إذ ال یتحمل البنك مسؤولیة 
أیة كشوفات حساب إلكترونیة یتم إرسالـهـا إلى عناوین برید إلكترونیة متوقفة عن 

العمل. باإلضافة لذلك، ال یتحمل البنك أیة مسؤولیة أو تبعات في حال الدخول إلى 
برید العمیل اإللكتروني من قبل الغیر، سواء بموافقة العمیل أو دون موافقتـه.

یحتفظ البنك بحقِّـه في رفض تقدیم الخدمات ألي عمیل وألي سبب وفقًا لتقدیر البنك  ۱ ــ ۳.  
الشخصي.

خدمة الوثائق اإللكترونیة    . ۲

تزّود هـذه الخدمة العميل بكافة الوثائق اإللكترونية عبر البرید اإللكتروني.   .1 .2

تشمل الوثائق اإللكترونية حسابات العميل الُمصنفة بمصطلح "ُمتاح/ُمتاحة" في    .2 .2
نموذج طلب خدمة الوثائق اإللكترونية وفق إختيار العميل، مثال: الحسابات الجارية 

وحسابات التوفير وحسابات اإليداع وغيرها، باإلضافة إلى بطاقات اإلئتمان والتسهيالت 
المصرفية األخرى.

تتضمن كشوف الحسابات اإللكترونية ملخص حساب، حسب اإلقتضاء، لكل نوع من    .3 .2
أنواع الحسابات أو بطاقات اإلئتمان أو التسهيالت المصرفية األخرى، بما في ذلك: تواريخ 

وتفاصيل بشأن كافة معامالت الخصم المباشر واإلئتمان والعامالت الُمنجزة، باإلضافة 
إلى تفاصيل بشأن المدفوعات الُمستحقة وواجبة السداد ألمر البنك والمبالغ غير 

المسددة والفائدة المفروضة/الُمحتسبة والتاريخ الذي يجب أن يتم فيه سداد هذه 
المدفوعات.

تشتمل اإلشعارات اإللكترونية على تأكيد ألي معاملة، خاصة أم عامة، أو إشعار أو    .4 .2
مراسلة أخرى تتعلق بحسابك أو بطاقتك اإلئتمانية أو أي تسهيالت مصرفية أخرى من 

البنك إلى العميل من حين آلخر.

تحتوي الوثائق اإللكترونية األخرى على معلومات أخرى قد تكون ذات صلة ليتم إتاحتها    .5 .2
من البنك للعميل من وقت آلخر.

لدى التقدم بطلب للحصول على "الخدمة" وتبعًا لموافقة البنك على تزويد "الخدمة"،    .6 .2
ُيلغى نشر النماذج الورقية لكشوفات الحسابات واإلشعارات ومستندات المراسالت 

األخرى إلى العميل فوًرا وتلقائًيا.

ُيرسل البنك الوثيقة االلكترونية إلى عنوان البريد اإللكتروني الُمحدد من المفوضين    .7 .2
بالتوقيع عن العميل، وفقًا للبند 2.8 أدناه، وإلى أي عناوين بريد إلكتروني إضافية 

ُمحددة.

يحتفظ البنك بالحق في تحديد عدد عناوين البريد اإللكتروني اإلضافية الُمحددة    .8 .2
الُمتاحة في "الخدمة" وفقًا إلستنسابه المطلق.

ُتعتبر الوثائق اإللكترونية دليًلا قاطعًا على الحساب، بما في ذلك كافة المعامالت    .9 .2
الُمنجزة على الحساب والمبالغ الُمراد سدادها والُمستحقة، بحيث ُيعطى العميل 

مهلة أربعة عشر )14( يومًا تقويميًا من تاريخ التسليم للطعن في أي معامالت أو مبالغ 
مذكورة في الوثيقة االلكترونية، وإال فلن يكون له الحق في اإلعتراض على أي مبلغ 

مذكور عقب إنقضاء تلك المهلة.

على العميل تحديد معدل تكرار الوثيقة االلكترونية لكل حساب من حساباته في    .10 .2
نموذج طلب خدمة الوثائق اإللكترونية.

في الحاالت التي يكون فيها للعميل عدة مفوضين بالتوقيع على حسابه/حساباته،    .11 .2
لن يقبل البنك إال التعليمات المتعلقة بـ"الخدمة" والتي تتوافق مع صالحيات التوقيع 

المنصوص عليها في شروط وأحكام تفويض حساب العميل مع البنك.

االستالم    . ۳

یتحمل العمیل مسؤولیة ضمان التحقق الدائم من بریده اإللكتروني الوارد،  ۳ ــ ۱.  
ومراجعة الوثائق اإللكترونیة التي یستلمـــهـا. ویعتبر العمیل بأنـــه قد استلم وقرأ 

كافة الوثائق اإللكترونیة في نـــهـایة الیوم الذي یتم فیـــه إرسال الوثائق اإللكترونیة 
من قبل البنك.
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3-2.  The Customer agrees to notify the Bank within twenty-four (24) hours of 
the receipt or publication of the E-Document if the Customer is unable to 
access the E-Document. The Bank will use its reasonable efforts to re-send 
to the Customer within twenty-four (24) hours of such notification a new 
email and E-Document which can be accessed by the Customer. Upon 
expiry of such additional period, the Customer shall be deemed to have re-
ceived and accessed the E-Document, in the absence of any willful default 
or gross negligence by the Bank.

4.  CREDIT CARD REPAYMENTS

4-1.  All repayments for credit cards shall be due and payable on the due date 
as indicated on each E-Statement sent to the Customer via email. The 
Customer shall be fully responsible and liable for the prompt and complete 
payments due, irrespective of the receipt or non-receipt of the E-State-
ment, or failure to read the relevant payment notification in the E-State-
ment.

4-2.  Terms governing repayments, and any defaults in repayment, shall be those 
Terms and Conditions included in the Credit Card Agreement signed by the 
Customer with the Bank.

5.  CUSTOMER’S OBLIGATIONS

 The Customer must use the Service responsibly. The Service must not be 
used for any fraudulent or illegal purpose; to interrupt or damage the Bank’s 
services, including this Service; or to make them less efficient. The Service 
must not be used for the transmission of any defamatory, racist, blasphe-
mous or obscene message. The Customer must not use the Service to 
cause inconvenience, offence or disruption to the Bank or any of its staff.

6.  FORCE MAJEURE

 The Bank shall not be liable for any failure to perform the obligations 
described in these Terms & Conditions due to events beyond its control, 
including but not limited to failure of the internet system. In such events, 
the Bank shall use its best efforts to restore the Service as soon as is rea-
sonably possible.

7.  SECURITY AND RESPONSIBILITY FOR CUSTOMER DATA

7-1.  The Bank will take all reasonable care to ensure the security of account 
information conveyed through the Service. E-Documents will be security 
protected by means of a password or other authentication data issued to 
the Customer.

7-2.  The Customer will take all reasonable care to ensure that their email 
address designated for the Service and their E-Document password is not 
accessed by any third party.

7-3.  The Customer acknowledges the risk that data sent and received through 
the internet/by email, including any confidential information, may be ac-
cessed or seen by third parties.

7-4.  The Customer understands and agrees that the storage of information, in-
cluding without limitation, the email password, the E-Document password 
and any other authentication data needed to use the Service, the Bank 
account information, the transaction activity, the Bank account balances 
and any other information stored on the Customer's or any third party’s 
personal computer and/or mobile device shall be stored at the Customer's 
risk and liability. The Bank shall not be responsible for any unauthorized 
access by or disclosure of such information to third parties.

7-5.  The Customer releases and discharges the Bank, its shareholders, directors, 
officers, employees and representatives from, and waives any right that 
accrues to the Customer at law against the Bank, its shareholders, direc-
tors, officers, employees and representatives to, any damages suffered by 
the Customer, directly or indirectly, due to any unauthorized access by or 
disclosure of confidential information to third parties.

8.  BREACH

 Any breach of these Terms & Conditions by the Customer may, at the 
Bank's absolute discretion, result in the immediate withdrawal of this Ser-
vice.

9.  INDEMNITY

 The Customer unconditionally and irrevocably undertakes to indemnify 
and hold harmless the Bank, its shareholders, directors, officers, employees 
and representatives against all losses, costs, damages or expenses arising, 
directly or indirectly, as a result of (a) generating, delivering and/or receiving 
the E-Document, (b) errors, delays in transmission or unauthorized alter-
ation, usage or manipulation of the data contained in the E-Document or 
otherwise caused as a result of delivery of the E-Document or (c) unautho-
rized access by or disclosure of confidential information in the E-Document 
to third parties

يوافق العميل على إخطار البنك في غضون أربع وعشرين )24( ساعة من إستالم أو  ۳ ــ ۲.  
نشر الوثيقة اإللكترونية إذا كان العميل غير قادر على الوصول إلى الوثيقة اإللكترونية، 

والبنك بدوره سيبذل جهوده المعقولة إلعادة إرسال بريد إلكتروني جديد ووثيقة 
إلكترونية إلى العميل في غضون أربع وعشرين )24( ساعة من هذا اإلخطار، يكون 

العميل قادرًا على الوصول إليها. وعند إنتهاء هذه المهلة اإلضافية، يعتبر العميل قد 
إستلم الوثيقة اإللكترونية وحصل عليها، في حالة عدم وجود أي تقصير متعمد أو 

إهمال جسيم من قبل البنك.

سداد دفعات بطاقات االئتمان    . ٤

تصبح كافة دفعات بطاقات االئتمان مستحقة ومتوجبة األداء في "تاریخ االستحقاق"  4 ــ ۱.  
المشار إلیـها في كل كشف حساب إلكتروني یتم إرسالـه للعمیل عبر البرید 

اإللكتروني. ویتحمل العمیل كامل المسؤولیة والتبعات عن األداء الفوري والكامل 
للدفعات المستحقة وذلك بصرف النظر عن استالمـه أو عدم استالمـه لكشف حساب 

إلكتروني، أو إخفاقـه بقراءة إشعار الدفعة المعنیة في كشف الوثائق اإللكتروني.

تخضع عملیة سداد الدفعات المستحقة وأي إخفاق في عملیات إعادة السداد لنفس  4 ــ ۲.  
البنود والشروط الواردة في اتفاقیة بطاقة االئتمان الموقعة بین العمیل والبنك.

التزامات العمیل    . ٥

یتعیَّن على العمیل استخدام الخدمة بمسؤولیة . إذ یتعیَّن علیـه عدم استخدام   
الخدمة ألي غرض احتیالي أو غیر قانوني؛ أو لعرقلة تقدیم البنك ألیة خدمات أو اإلضرار 

أو التقلیل من فاعلیتـهـا، بما في ذلك هـذه الخدمة. كما یتعیَّن عدم استخدام الخدمة 
لنقل أیة رسائل تحتوي على شتائم أو عبارات عنصریة أو إساءة للمعتقدات الدینیة أو 
غیره . ویتعیَّن على العمیل عدم استخدام الخدمة بشكل یتسبب بإزعاج أو إساءة أو 

إعاقة لعمل البنك أو أي من موظفیـه.

القوة القاهـرة    . ٦

ال یتحمل البنك المسؤولیة عن أي إخفاق بأداء تعـهـُّداتـه والتزاماتـه المبیَّنة في هـذه   
البنود والشروط نتیجة ألحداث خارجة عن إرادتـه، بما في ذلك على سبیل المثال ال 

الحصر انقطاع خدمة اإلنترنت. وفي تلك الحالة، یبذل البنك أفضل جهد إلعادة الخدمة 
حالما یكون ذلك ممكنا بشكل معقول.

األمن والمسؤولیة عن بیانات العمیل    . ۷

یتخذ البنك العنایة المعقولة لتأمین كافة ترتیبات لضمان أمن معلومات الحساب  ۷ ــ ۱.  
المنقولة عبر الخدمة.

یتخذ البنك العنایة المعقولة لضمان عدم الدخول إلى حساب البرید اإللكتروني  ۷ ــ ۲.  
المخصص للخدمة من قبل الغیر.

یقر العمیل بإمكانیِّة تعرض البیانات التي یتم استالمـهـا وإرسالـهـا عبر اإلنترنت /  ۷ ــ ۳.  
البرید اإللكتروني، بما في ذلك أیة معلومات سریِّة، لخطورة الدخول إلیـهـا من قبل 

أطراف أخرى.

یتفـهـم العمیل ویوافق على أن تخزین المعلومات، بما في ذلك على سبیل المثال  ۷ ــ 4.  
ال الحصر، كلمة سر البرید اإللكتروني، ومعلومات حساب البنك، ونشاطات العملیات، 
وأرصدة حساب البنك، وأیة معلومات أخرى مخزنة على حاسوب العمیل الشخصي و/

أو هـاتفـه المتحرك، یتم على مسؤولیة العمیل الشخصیة بحیث یتحمل هـو المخاطر 
المترتبة. وال یتحمل البنك أیة مسؤولیة عن أي دخول غیر مخول أو إفصاح عن تلك 

المعلومات إلى أطراف أخرى.

 ۷ ــ 5.  یعفي العمیل البنك ویخلیـه هـو ومساهـمیـه ومدرائـه ومسؤولیـه وموظفیـه 
وممثلیـه، ویتنازل عن أي حق قانوني لـه ضد البنك ومساهـمیـه ومدرائـه ومسؤولیـه 

وموظفیـه و ممثلیـه، بسبب أي ضرر یتكبَّده العمیل، بشكل مباشر أو غیر مباشر 
نتیجة للدخول غیر المخول من قبل أطراف أخرى أو اإلفصاح عن معلومات سریِّة تخص 

العمیل.

اإلخالل   . ۸

قد یؤدي أي إخالل بـهـذه البنود والشروط من قبل العمیل، بناًء على تقدیر البنك   
الشخصي، إلى اإلیقاف المباشر لـهـذه الخدمة.

التعویض    . ۹

یتعـهـَّد العمیل بشكل قطعي وغیر مشروط بتعویض البنك وإبقائـه هـو   
ومساهـمیـه ومدرائـه ومسؤولیـه وموظفیـه وممثلیـه بمنأى عن كافة الخسائرأو 

التكالیف أو األضرار أو النفقات الناجمة بشكل مباشر أو غیر مباشر عن : )أ( إصدار، 
تسلیم و/أو استخدام الوثائق اإللكترونیة، )ب( األخطاء أو التأخیرات في نقل الوثائق 

اإللكترونیة أو التعدیل أو االستخدام أو التالعب غیر المخول بالبیانات الواردة فیـهـا، أو 
الناجمة بخالف ذلك عن تسلیم الوثائق اإللكترونیة أو )ج( الدخول إلى معلومات الوثائق 

اإللكترونیة السریة أو اإلفصاح عنـهـا بشكل غیر مخول من قبل أو إلى أطراف أخرى.

تعدیل وإنـهـاء الخدمة    . 10
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United Arab Bank (P.J.S.C.) is licensed by Central Bank of the UAE
البنك العربي المتحد )ش.م.ع.( هو مصرف مرّخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

10.  MODIFICATION AND TERMINATION OF THE SERVICE

 The Bank reserves the right to modify this Service in any way at its abso-
lute discretion. The Customer shall be notified in writing in the event of 
discontinuance of this Service where circumstances reasonably allow.

11.  COPYRIGHT

 All materials (including, without limitation, all designs, texts, graphics and 
their selection and arrangement) relating to the Service are the copyright 
of the Bank. No such materials may be copied or reproduced in any form 
whatsoever, whether physical, electronic or otherwise, without the Bank's 
express prior written consent.

12.  FEES

 The Bank currently does not charge a fee for the Service. However, the 
Bank reserves the right to impose any such fees in the future in line with 
the Bank's prevailing policies, including a fee for any paper copy of the 
E-Document requested by the Customer under Condition 15.1 below. Any 
such implementation of fees shall be notified to the Customer in advance.

13.  ANTI-MONEY LAUNDERING

 All facilities and services offered by the Bank are subject to all information 
requested being provided by the Customer in accordance with all applica-
ble anti-money laundering regulations of the Central Bank of the United 
Arab Emirates and the Bank. If such information criteria are not met, the 
Bank is under no obligation to, and has the absolute right to refuse to, offer 
any facilities and services to the Customer.

14.  ADVERTISING

 The Bank may advertise any of its products and services through the Ser-
vice.

15.  MISCELLANEOUS

15-1.  The Bank may, upon the request of the Customer, provide the Customer 
with a paper copy of any of the Customer's account E-Documents showing 
the information detailed above in Condition 2.3 to 2.5. The Bank may 
charge a fee for this service.

15-2.  These Terms & Conditions shall apply in full and in addition to all other 
Terms and Conditions applicable to the Customer in connection with its 
services and facilities from the Bank. The provision of all services and 
facilities offered by the Bank is subject to the Customer's acceptance of 
all related Terms and Conditions. Non- acceptance or breach of the Terms 
& Conditions shall result in the immediate withdrawal of such services or 
facilities.

15-3.  By signing the E-Document Service application form, the Customer con-
firms that all information provided by them is true, accurate and up-to-date 
and the Customer has read, understood and agrees to be bound by these 
Terms & Conditions. The Bank may, at any time, request any additional 
information as reasonably necessary and the Customer shall promptly 
comply with any such requests.

15-4.  The Bank expressly reserves the right to amend these Terms & Conditions 
from time to time, at its absolute discretion. Any such amendments shall be 
posted on the Bank’s website. The Customer's continued use of the Service 
shall be deemed to be acceptance of these Terms & Conditions and any 
amendments made, unless written notice is sent by the Customer indi-
cating otherwise, upon which the Service shall be immediately withdrawn 
from the Customer.

15-5.  If, at any time, any provision of these Terms & Conditions is or becomes 
illegal, invalid or unenforceable in any respect, neither the legality, validity 
or enforceability of the remaining provisions shall in any way be affected or 
impaired by the same.

16.  LANGUAGE

 The E-Document Service application form and these Terms & Conditions 
are available in Arabic and English. In the event of any discrepancy between 
the two texts which results in a legal dispute, the Arabic language transla-
tion shall prevail.

17.  GOVERNING LAW AND JURISDICTION

 The E-Document Service application form and these Terms & Conditions 
shall be governed by and construed in accordance with the laws of the 
United Arab Emirates. Any dispute arising from these shall be subject to the 
exclusive jurisdiction of the Courts of the United Arab Emirates.

یحتفظ البنك بحقِّـه في تعدیل الخدمة بأیة طریقة كانت بناء على تقدیره الشخصي.   
ویتم إبالغ العمیل خطیًِّا في حال إیقاف الخدمة عندما تسمح الظروف بذلك و بشكل 

معقول.

حقوق الملكیة    . ۱۱

تعتبر كافة المواد )بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر كافة التصمامیم   
والنصوص والرسوم وطریقة اختیارهـا وترتیبـهـا( المتعلِّقة بالخدمة ملكًا للبنك. وال 
یجوز نسخ تلك المواد أو إعادة إنتاجـهـا بأي شكل مـهـما كان، سواء بشكل ورقي أو 

إلكتروني أو بخالف ذلك، دون الحصول أواَل على موافقة البنك الخطیة المسبقة.

الرسوم    . 12

ال یفرض البنك حالیًا أیِّة رسوم أو مبالغ على الخدمة. ولكن، یحتفظ البنك بحقـه في   
فرض أي من تلك الرسوم في المستقبل تماشیا مع سیاسات البنك النافذة، بما في 

ذلك رسوم أیة نسخ ورقیة للوثائق اإللكترونیة المطلوبة بواسطة العمیل بموجب 
الشرط 15 ــ ۱ أدناه. ویتم إبالغ العمیل عن أیة رسوم یتم فرضـهـا مسبقَا.

مكافحة غسیل األموال    . 13

تخضع كافة التسـهـیالت والخدمات المقدمة من قبل البنك للمعلومات المطلوب   
تقدیمـهـا من قبل العمیل وفقا ألنظمة مكافحة غسیل األموال النافذة لدى مصرف 

اإلمارات العربیة المتحدة المركزي وهـذا البنك. في حال عدم تحقُّق معیار تلك 
المعلومات فإن البنك ال یتعـهـد البتة، بل ویتمتع بالحق المطلق في رفض تقدیم أیة 

تسـهـیالت وخدمات للعمیل.

اإلعالن    . 1٤

یحق للبنك اإلعالن عن أي من منتجاتـه وخدماتـه عبر الخدمة.  

أحكام متنوعة    . 1٥ 

یجوز للبنك، بناء على طلب العمیل، تزوید العمیل بنسخة ورقیة عن أي من الكشوفات  15 ــ ۱.  
اإللكترونية التي تظـهـر المعلومات المفصلة أعاله في الشرط ۳ ــ ۲ إلى5 ــ ۲ . ویجوز 

للبنك فرض رسوم على هـذه الخدمة.

تنطبق هـذه البنود والشروط بشكل كامل باإلضافة إلى كافة البنود والشروط األخرى  15 ــ ۲.  
النافذة على العمیل بخصوص الخدمات والتسـهـیالت التي یحصل علیـهـا من البنك 
. كما یخضع تقدیم كافة الخدمات والتسـهـیالت من قبل البنك لقبول العمیل لكافة 
البنود والشروط ذات الصلة. ولكن ال یؤدي عدم قبول أواإلخالل بالبنود والشروط إلى 

اإلیقاف الفوري لتلك الخدمات أو التسـهـیالت.

یؤكد العمیل من خالل توقیعـه على نموذج طلب خدمات الوثائق اإللكترونیة على  15 ــ ۳.  
صحة ودقة وحداثة كافة المعلومات المقدمة من قبلـه، وبأن العمیل قد قرأ وفـهـم 

ویوافق على االلتزام بـهـذه البنود والشروط. ویجوز للبنك في أي وقت طلب أیة 
معلومات إضافیة على الشكل الضروري والمعقول، حیث یلتزم العمیل على الفور بأي 

من تلك الطلبات.

یحتفظ البنك صراحة بحقـه في تعدیل هـذه البنود والشروط من وقت آلخر بموجب  15 ــ 4.  
تقدیره الشخصي، حیث یتم نشر أي من تلك التعدیالت على الموقع اإللكتروني للبنك. 

ویعتبر استمرار العمیل في استخدام الخدمات بمثابة قبول لـهـذه البنود والشروط 
وأیة تعدیالت یتم إجراؤهـا ما لم یرسل العمیل إشعارًا خطیًا یشیر إلى خالف ذلك، 

وعندهـا یتم إیقاف الخدمات على الفور.

في حال أصبح أي من أحكام هـذه البنود والشروط في أي وقت، باطال أو غیر قانوني أو  15 ــ 5.  
غیر نافذ من أي ناحیة من النواحي، فإن عدم قانونیتـه أو نفاذه أو قابلیتـه للتطبیق ال 

تؤثِّر على بقیة األحكام بأیة طریقة كانت.

اللغة   . 1٦

یكون نموذج طلب خدمة الوثائق اإللكترونیة وهـذه البنود والشروط باللغتین العربیة   
واإلنجلیزیة. وفي حال أي تعارض بین النصین یتم الرجوع إلى النص المكتوب باللغة 

العربیة.

القانون الحاكم والسلطة القضائیة   . 17

یحكم نموذج طلب الوثائق اإللكترونیة وهـذه البنود والشروط، ويفّسر وفقا ًلقوانین   
دولة اإلمارات العربیة المتحدة. وأي نزاع ینجم بخصوصها یخضع للسلطة الحصریة 

لمحاكم دولة اإلمارات العربیة المتحدة.
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