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A.  TERMS AND CONDITIONS GOVERNING 
UNITED ARAB BANK CURRENT AND 
SAVING ACCOUNTS

1. I/We acknowledge and understand that these Terms and Conditions are 
personal to me, and I shall not be entitled to assign, charge, or otherwise 
deal with these Terms and Conditions in any way. 

2.  United Arab Bank (hereinafter called the “UAB/Bank”) may at any time 
delegate or sub-contract any rights or obligations under these Terms and 
Conditions to any third party, and appoint third-party agents or sub-agents 
to provide the whole or part of the Service. 

3.  The Bank’s records and entries alone shall be used as evidence and enforced 
if there is any dispute between the Customer and the Bank. 

4. These Terms and Conditions are governed and interpreted by the laws of 
the UAE. Both parties agree to refer to the jurisdiction of the UAE Courts 
in connection with any dispute. This does not affect the rights of the Bank 
to pursue its remedies in the courts of any other jurisdiction, whichever is 
appropriate. 

5.  Any notice from the Bank to me may be in writing made in such manner 
and by such means of communication as the Bank shall deem fit, including, 
without limitation, use of direct mailing material, advertisement, branch 
display, electronic communications such as e-mail, SMS or via the Service. 
Any notice from me to the Bank shall be in writing at the following address 
or via my internet banking account unless otherwise indicated in these 
Terms & Conditions: United Arab Bank P.O. Box 25022, Sharjah, UAE 

6. Credit Bureau Consent and Authorization to request Account Statement 
from Central Bank. 

 1.Credit Bureau Consent & General Terms & Conditions 

 I hereby acknowledge and agree to allow United Arab Bank to share my 
details with any UAE credit bureau and make inquiries about me with any 
UAE credit bureau at its sole and absolute discretion. I agree to the Terms 
and Conditions listed below. United Arab Bank Terms and Conditions apply, 
are subject to change without prior notice, and are available upon request. 
For the current Terms and Conditions, please visit our website www.uab.
ae. All offers are made available on a best-effort basis and at the sole 
discretion of the United Arab Bank. United Arab Bank makes no warranties 
and assumes no liability or responsibility with respect to the products and 
services provided by partners/other entities. By inquiring about our services, 
offers, or products, you will be authorizing our representatives to approach 
you on your contact details including your telephone/mobile number for 
any product or service offered by United Arab Bank. The Customer agrees 
to be bound by United Arab Bank’s General Terms and Conditions available 
on the website www.uab.ae. The applicant hereby represents and warrants 
that the information provided herein is true, accurate, and complete and 
that he/she agrees to remain responsible for and indemnify United Arab 
Bank from and against any losses, claims, and/or liabilities incurred by 
United Arab Bank as a result of having relied on such information. United 
Arab Bank is not required to verify the information provided by the applicant 
and neither is the bank obliged to provide the applicant with any loans or 
credit facilities based on the provided information.   

 With respect to any errors, omissions, or inaccuracies of my information 
and my personal data provided to the Credit Information Agencies I hereby 
irrevocably and unconditionally agreed to notify the Bank via registered 
channels and obtained acknowledgment.  The Bank will request to rectify 
any errors, omissions, and inaccuracies to the Credit Information Agencies 
within 7 working days once the Bank verifies my request is accurate and 
correct.  

 2. Authorization to request Account Statement from Central Bank 

 By providing your IBAN number, you consent (give permission) to United 
Arab Bank to request for your statement of account through the Central 
Bank of the United Arab Emirates, from your bank (as can be identified 
by the account number IBAN) and also for your bank to provide this 
information through the Central Bank of the United Arab Emirates, without 
taking additional consent. I consent to the (one-time) release of my account 
statement exclusively for the purpose stipulated in this Consent Form. 
United Arab Bank has my consent to obtain my account statement with the 
details shared. The consent (permission) is required for United Arab Bank 
to obtain and share your account information, including the transaction 
details for the identified period, which is needed for the purposes listed 
and explained below. The information provided will be shared and retained 
in accordance with applicable law concerning data security and privacy 
protections. The information you authorize United Arab Bank to obtain 
and share will be used to determine your eligibility for the product. Please 
note that some services may not be available to you unless you consent to 
share/release information as stated in this Authorization. 

شروط وأحكام الحسابات الجارية وحسابات  أ . 
االدخار في البنك العربي المتحد

ــم/ نتفهــم بــأنَّ هــذه الشــروط واألحــكام ملزمــة لــي / لنــا شــخصيًا، وال يحــقُّ لــي/ لنــا  / نقــرُّ وأتفّهً أقــرُّ  .1
لذلــك. مماثــل خالفــًا  بــأي شــكل  التعامــل معهــا  أو  للغيــر  إحالتهــا  أو  عنهــا  التنــازل 

يجــوز للبنــك العربــي المتحــد )والــذي ُيشــار إليــه فيمــا يلــي باســم »البنــك العربــي المتحــد أو البنــك«(   .2
فــي أي وقــت أن يحيــل أي حقــوق أو التزامــات يتمتــع بهــا أو يتعهــد بهــا بموجــب الشــروط واألحــكام 
الراهنــة، أو يتعاقــد عليهــا مــن الباطــن مــع الغيــر، وأن يعيــن أطرافــًا أخــرى خارجيــة كــوكالء أو وكالء 

مــن الباطــن لتقديــم كل الخدمــات أو جــزء منهــا.

فــي حــال نشــوب أي خــالف بيــن العميــل والبنــك، ُيعتــدُّ بدفاتــر وقيــود البنــك وحدهــا كإثبــات،   .3
التنفيــذ. موضــع  وُتوضــع 

ُتعتبــر القوانيــن النافــذة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المرجــع الحاكــم والتفســيري للشــروط   .4
واألحــكام الراهنــة. ويوافــق كال الطرفيــن علــى الخضــوع للســلطة القضائيــة لمحاكــم دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة لحــل أي نــزاع ينشــأ بينهمــا. لكــن لذلــك ال ينتقــص مــن حــق البنــك فــي اللجــوء 

لمحاكــم أي ســلطة قضائيــة أخــرى يراهــا أنســب لــه، ســعيًا منــه للحصــول علــى تعويضاتــه.

عنــد توجيــه البنــك إخطــارًا لــي، فيجــوز أن يكــون خطيــًا وعبــر وســائل االتصــال التــي يراهــا مناســبة،   .5
والتــي تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر البريــد المباشــر أو اإلعالنــات أو العــرض فــي فروعــه أو 
وســائل االتصــال اإللكترونيــة األخــرى كالبريــد اإللكترونــي أو الرســائل القصيــرة أو مــن خــالل الخدمــات 
نفســها. أمــا عنــد توجيــه إخطــار مــن قبلــي إلــى البنــك فيتعيــن أن يكــون خطيــًا، وأن ُيرســل علــى 
العنــوان التالــي: البنــك العربــي المتحــد، ص.ب. 25022، الشــارقة، إ.ع.م، أو مــن خــالل حســاب خدماتــي 

المصرفيــة عبــر اإلنترنــت، مــا لــم ُتشــر هــذه الشــروط واألحــكام إلــى خــالف ذلــك.

6.  الموافقة و التخويل الممنوحين للبنك العربي المتحد لطلب التقرير اإلئتماني من شركة 
اإلتحاد للمعلومات اإلئتمانية و كشف الحساب من المصرف المركزي

الشروط واألحكام العامة   .1  

أقــرُّ وأوافــق بموجبــه علــى تخويــل البنــك العربــي المتحــد علــى تقديــم بياناتــي ألي مكتــب معلومــات   
ــي لديهــم، وفقــًا لتقديــره  ائتمانــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وإجــراء اســتعالمات عنِّ
الشــخصي المطلــق. كمــا وأوافــق علــى الشــروط واألحــكام المدرجــة أدنــاه، شــروط وأحــكام البنــك 
ــر عنــد طلبهــا، ويمكــن االطــالع  العربــي المتحــد الســارية خاضعــة للتغييــر دون ســابق إنــذار وتتوفَّ
علــى النســخة الحاليــة منهــا علــى موقعنــا اإللكترونــي: www.uab.ae. هــذا وقــد بــذل البنــك 
م  ــره وحــده، وال يقــدِّ ــاًء علــى تقدي ــة جهــوده إلتاحــة كل العــروض الممكنــة بن ــي المتحــد كافَّ العرب
مــة مــن شــركائه  ــل أي مســؤولية أو التــزام بخصــوص المنتجــات والخدمــات المقدَّ أي ضمــان أو يتحمَّ
أو غيرهــم مــن الجهــات األخــرى. وُيعتبــر اســتعالمكم عــن خدماتنــا أو عروضنــا أو منتجاتنــا بمنزلــة 
تخويــل منكــم لممثلينــا باالتصــال بكــم علــى بيانــات اتصالكــم والتــي تشــمل أرقــام الهاتــف األرضــي 
أو المتحــرك لعــرض أي منتجــات أو خدمــات مــن البنــك العربــي المتحــد. ويوافــق العميــل علــى 
ــي  ــي المتحــد المعروضــة علــى موقعــه اإللكترون ــزام بالشــروط واألحــكام العامــة للبنــك العرب االلت
م بطلــب الحصــول علــى خدمــات البنــك ويضمــن  ــد المتقــدِّ وعنوانــه: www.uab.ae. كمــا يتعهُّ
مــة منــه فيمــا يلــي، وبأنه/أنهــا يوافــق/ توافــق علــى  ــة وتمــام المعلومــات المقدَّ ــة ودقَّ بموجبــه صحَّ
ــل المســؤولية الدائمــة تجــاه البنــك العربــي المتحــد وتعويضــه عنــد اللــزوم نظيــر أي خســائر  تحمُّ
يتكبدهــا أو مطالبــات يرفعهــا أو التزامــات يتحملهــا نتيجــة لتســليمه بصحــة تلــك المعلومــات. وال 
ــق مــن صحــة المعلومــات المقدمــة مــن العميــل المقــدم لطلــب  ُيلــزم البنــك العربــي المتحــد بالتحقُّ
الحصــول علــى الخدمــات، كمــا ال ُيلــزم بتقديــم القــروض أو التســهيالت االئتمانيــة للعميــل الطالــب 

لهــا بنــاًء علــى المعلومــات المقدمــة مــن طرفــه.

وأوافــق بموجبــه موافقــة قطعيــة، ودون قيــد أو شــرط، علــى إخطــار البنــك عبــر القنــوات المعتمــدة   
وبموجــب اإلقــرار الــذي أحصــل عليــه، بــأي أخطــاء أو إغفــاالت موجــودة فــي معلوماتــي وبياناتــي 
الشــخصية المقدمــة لــوكاالت المعلومــات االئتمانيــة، حيــث لــه أن يطلــب تصحيــح أي أخطــاء وعــالج 

ــة طلبــي.  ــة ودقَّ أي إهمــال خــالل 7 أيــام عمــل حالمــا يتحقــق البنــك مــن صحَّ

التخويل بطلب كشف حساب من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  .2  

ــح للبنــك  ــة موافقــة منــك وتصري ــان( بمنزل ــي )إيب ــر تقديمــك لرقــم حســابك المصرفــي الدول ُيعتب  
العربــي المتحــد بطلــب كشــف حســاب مصرفــي لــك مــن بنــكك )حســب تعريــف إيبان رقم الحســاب(، 
عبــر مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي، وكذلــك تصريحــًا لبنــكك بتقديــم تلــك المعلومــات 
عبــر مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي، دون الحاجــة ألي موافقــة إضافيــة. وأوافــق علــى 
إصــدار كشــف حســابي لمــرة واحــدة للغايــة المنصــوص عليهــا فــي اســتمارة الموافقــة هــذه حصريــًا. 
علــى كشــف حســابي متضمنــًا  الحصــول  علــى  موافقتــي  المتحــدة  العربــي  البنــك  أمنــح  كمــا 
تفاصيلــي التــي تــم تقديمهــا ومشــاركتها، حيــث تلــزم تلــك الموافقــة أو التصريــح لحصــول البنــك 
العربــي المتحــد علــى معلومــات حســابي وتقديمهــا للغيــر، متضمنــة تفاصيــل المعاملــة للفتــرة 
المحــددة، وذلــك لألغــراض المدرجــة والمشــروحة أدنــاه. ويخضــع تقديــم المعلومــات ومشــاركتها 
مــع الغيــر واالحتفــاظ بهــا لقوانيــن أمــن البيانــات وحمايــة الخصوصيــة النافــذة. هــذا ُتســتخدم تلــك 
ح للبنــك العربــي المتحــد بالحصــول عليهــا وتقديمهــا للغيــر، لتحديــد  المعلومــات، والتــي تصــرِّ
م مــن البنــك، لذلــك ُيرجــى أخــذ العلــم أنَّــك قــد ال  تــك بالحصــول علــى المنتــج المصرفــي المقــدَّ أهليَّ
تحظــى بالحصــول علــى بعــض الخدمــات مــا لــم توافــق علــى منــح المعلومــات وتقديمهــا للغيــر بنــاًء 

علــى هــذا التخويــل.    

الشروط و األحكام العامة
GENERAL TERMS AND CONDITIONS
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7.  UAB may in its absolute discretion and based on UAB internal policies & 
criteria reclassify your retail account by upgrading/downgrading/moving 
across various segments applicable to retail accounts in UAB. All charges/
conditions of facilities or accounts held by customers in UAB may change 
as a result of the reclassification and the T&Cs can be reviewed on the UAB 
website.

 TERMS & CONDITIONS GOVERNING 
UNITED ARAB BANK CURRENT ACCOUNTS 

1.  Current account may be opened only in UAE Dirhams or in any international 
currency. 

2. The heirs of a deceased depositor or any person entitled to receive the 
amount standing to the credit of the deceased account must establish 
their rights in accordance with the law in force before payment can be 
made. 

3. I acknowledged and understand that the current account is permitted for 
adult customers only.    

4.  It is expressly stipulated that all operations between the Bank and the 
account holder -(hereinafter called the “Customer”) of whatever nature, 
shall be considered and treated for all purposes as an integral and indivisible 
part of this current account. 

5.  In the event that the Bank shall authorize the Customer to overdraw the 
current account to an extent and for such a period as the Bank may at its 
absolute discretion determine, then the Customer agrees that the Interest/
Profit on such an overdraft is to be added to the principal amount every 
month and becomes an integral part of the debt to the Bank. 

6.  Credit Balances on current accounts shall not earn any Interest/Profit. 

7.  The Bank may at any time at its discretion close the account without 
assigning any reason whether it is in debit or in credit, by notifying the 
customer in writing at the last known address and the customer shall 
thereupon repay the amount of any debit balance together with the cost of 
funds, Interest/Profit, and all charges and expenses. 

8.  The Bank may at any time and without notice to the Customer, combine or 
consolidate all or any of the customer’s account(s) at any of its branches 
and set off or transfer any sums standing to the credit of any one or more 
of such accounts or any other asset in the Bank’s custody and control in or 
towards satisfaction of any of the Customer’s liabilities to the Bank on any 
other account or in any other respect whether such liabilities be actual or 
contingent, primary or collateral, or several. 

 The combinations, consolidation, set-off, and transfers referred to under 
this clause may be made on one or more occasions and at any time at the 
Bank’s absolute discretion. The exercise or non-exercise of its right under 
the clause shall not affect any right of a security held by the Bank. 

9.  The Bank and its branches act only as of the Customer’s collecting agent 
and assume no responsibility for the realization of any items deposited with 
the Bank for collection. 

10.  In case the account is conducted in an unsatisfactory manner, the Bank 
reserves the right to close the account without prior notice and/or giving 
reasons. 

11.  The proceeds of cheques or any other instruments deposited with the Bank 
are not available for withdrawal until it is cleared and collected. Any charge 
related to clearing will be deducted from the proceeds of the instrument.

12.  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. 

13.  The Customer shall draw cheques or issue orders/instructions in Arabic 
or English languages. The Bank shall not accept cheques or orders/
instructions written in any other language. 

14.  The Bank does not accept any responsibility in the event of a postdated 
cheque being inadvertently or otherwise honored before the due date. 

15.  If cheque(s) issued by the Customer are returned unpaid on account of 
inadequate funds, the Bank may apply charges in relation to such returned 
cheques. In addition, the Bank may close the customer’s account(s) 
pursuant to applicable laws and regulations in the United Arab Emirates. In 
such an event, the Customer will return all unused cheques relating to its 
account(s). The Bank may, in its absolute discretion, open in the Customer's 
name another account without cheques to replace the account which has 
been closed and to transfer any credit facilities previously granted on the 
closed account (if any) to the new account. The Bank will also be required 
to report such account(s) and related details to the United Arab Emirates 
Central Bank and other relevant authorities. If the customer leaves the 
United Arab Emirates to take up residence in any other country, the cards 

يحــق للبنــك العربــي المتحــد وفقــًا لتقديــره وحــده وبنــاًء علــى سياســاته ومعاييــره الداخليــة أن   .7
اعــات الحســابات  يعيــد تصنيــف حســابك الشــخصي ترقيــًة أو تخفيضــًا أو نقــاًل عبــر مختلــف قطَّ
ــة لألفــراد لــدى البنــك العربــي المتحــد. وعنــد إعــادة التصنيف  الشــخصية الموزَّعــة للخدمــات المصرفيَّ
مــة للعميــل أو الحســابات التــي  ــة رســوم أو شــروط التســهيالت المقدَّ ــر كافَّ بتلــك الطريقــة قــد تتغيَّ
يحوزهــا لــدى البنــك العربــي المتحــد، حيــث يمكــن لــه االطــالع علــى الشــروط واألحــكام ذات الصلــة 

علــى موقــع البنــك اإللكترونــي.

شروط وأحكام الحسابات الجارية لدى البنك    
العربي المتحد 

ة أخرى. يمكن فتح حساب جاري لدى البنك العربي المتحد بالدرهم اإلماراتي أو بأي عملة دوليَّ  .1

عنــد وفــاة المــودع، فعلــى ورثتــه أو أي شــخص يحــق لــه ســحب مبلــغ مــن الرصيــد الدائــن لحســاب   .2
لــه. ســداد  أمــر  يصــدر  أن  قبــل  النافــذة  للقوانيــن  وفقــًا  ذلــك  فــي  تــه  أحقيَّ يثبــت  أن  ــى  المتوفَّ

م أنُّه ال ُيسمح سوى للعمالء البالغين سن الرشد بفتح حساٍب جاري لدى البنك. أقرُّ وأتفهَّ  .3

ى لهــذه األغــراض  مــن المتعــارف عليــه صراحــًة، بيــن البنــك وصاحــب الحســاب الجــاري )والــذي ُيســمَّ  .4
ــة  ــة العمليــات التــي تجــري بينهمــا أيــًا كانــت طبيعتهــا، ُتعتبــر وُتعامــل، لكافَّ بـــ »العميــل«(، أن كافَّ

أ مــن هــذا الحســاب الجــاري. األغــراض، علــى أنَّهــا جــزء ال يتجــزَّ

ــاح،  ــى الحــد المت ح البنــك للعميــل بالســحب علــى المكشــوف مــن الحســاب الجــاري إل ــا يصــرِّ عندم  .5

دهــا البنــك وفقــًا لتقديــره وحــده، فــإن العميــل يوافــق علــى إضافــة الفائــدة  وضمــن الفتــرة التــي يحدِّ
أو الربــح المســتحق علــى ذلــك الســحب علــى المكشــوف إلــى المبلــغ األصلــي شــهريًا، بحيــث يصبــح 

جــزءًا أصيــاًل مــن الديــن المســتحق للبنــك.

ال ُيستَحق على األرصدة الدائنة للحساب الجاري أي فائدة أو ربح.  .6

يحــق للبنــك، فــي أي وقــت، أن يغلــق الحســاب الجــاري دون إبــداء ســبب لذلــك، ســواء أكان رصيــد ذلــك   .7
ــًا بذلــك علــى آخــر عنــوان معلــوم لــه،  الحســاب دائنــًا أم مدينــًا، وذلــك مــن خــالل إخطــار العميــل خطيَّ
وعندهــا يلتــزم العميــل بــأن يعيــد مبلــغ الرصيــد المديــن مــع أي تكاليــف تمويــل وفوائــد أو أربــاح، 

فضــاًل عــن كافــة النفقــات والرســوم إلــى البنــك.

يجــوز للبنــك، فــي أي وقــت، ودون ســابق إنــذار إلــى العميــل، أن يجمــع أو يضــم كافــة حســابات   .8
ــة أو تحويــاًل ألي مبالــغ فــي الرصيــد الدائــن  العميــل أو أيــًا منهــا لــدى أي مــن فروعــه، وأن يجــري مقاصَّ
فــه،  ألي واحــد أو أكثــر مــن تلــك الحســابات، أو أي أصــول أخــرى موضوعــة تحــت وصايــة البنــك أو تصرُّ
اســتيفاًء منــه ألي مــن التزامــات العميــل تجــاه البنــك أو مــن أي حســاب آخــر لغــرض آخــر ســواء أكانــت 

دة. ــة، أو متعــدِّ ــة أم محتملــة، رئيســية أم فرعيَّ تلــك االلتزامــات فعليَّ

ــة والتحويــل وفــق هــذا البنــد مــرة أو أكثــر وفــي  ولــه كذلــك أن يجــري عمليــات الجمــع والضــم والمقاصَّ  
ره وحــده. لكــن ممارســته لذلــك الحــق الــذي تمنحــه إيــاه هــذه الفقــرة أو اســتنكافه عنــه  أي وقــت يقــدِّ

ــع بــه. ال ينتقــص مــن أي حــق بالضمــان يتمتَّ

لــون أدنــى  تنحصــر صفــة البنــك وفروعــه بكونهــم وكالء تحصيــل للعميــل، لذلــك فهــم ال يتحمَّ  .9
للتحصيــل. البنــك  لــدى  ُتوضــع  ودائــع  بــأي  اإليفــاء  عــن  مســؤولية 

رات، فــي حــال إجــراء معامــالت  للبنــك الحــق فــي إغــالق الحســاب دون ســابق إنــذار، ودون تقديــم مبــرِّ  .10
الحســاب. علــى  للبنــك  مقبولــة  غيــر 

ال ُتتــاح عوائــد الشــيكات أو أي ســندات ُأخــرى ُتــودع لــدى البنــك للســحب لحيــن الوفــاء بقيمتهــا   .11
الســندات. عوائــد  مــن  ُتخصــم  قيمتهــا  بتحصيــل  ــق  تتعلَّ رســوم  وأي  وتحصيلهــا. 

فــي حــال تحريــر أوامــر أداء أو شــيكات علــى أوراق أخــرى خالفــًا الســتمارات البنــك، فللبنــك رفــض   .12
كانــت. ة  مســؤوليَّ أي  مــن  ُيعفــى  ــه  فإنَّ وحينهــا  أداءهــا، 

رة مــن العميــل أو األوامــر والتعليمــات الصــادرة عنــه باللغتيــن العربيــة  يقبــل البنــك الشــيكات المحــرَّ  .13
اللغــات. مــن  بغيرهــا  رة  المحــرَّ والتعليمــات  األوامــر  أو  الشــيكات  مــن  ســواها  دون  اإلنجليزيَّــة  أو 

لــة قبــل تاريــخ اســتحقاقها، علــى ســبيل الخطــأ أو الســهو أو مــا  فــي حــال صــرف البنــك شــيكات مؤجَّ  .14
ة عــن ذلــك. ــل أي مســؤوليَّ ــه ال يتحمَّ شــابه ذلــك، فإنَّ

يحــق للبنــك أن يفــرض رســومًا علــى الشــيكات الصــادرة عــن العميــل فــي حــال ارتجاعهــا لعــدم   .15
كفايــة الرصيــد. وكذلــك يجــوز للبنــك أن يقفــل حســاب أو حســابات العميــل بموجــب القوانيــن 
النافــذة واللوائــح التنظيميــة المعمــول بهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وفــي تلــك الحــاالت، 
ــة الشــيكات التــي لــم يجــِر االســتفادة منهــا والتــي صــدرت مــن حســاب  يلتــزم البنــك بإعــادة كافَّ
العميــل أو حســاباته إلــى ذلــك العميــل. ويمكــن للبنــك عندهــا، وبنــاًء علــى تقديــره وحــده، أن يفتــح 
الً إليــه أي  باســم العميــل حســابًا آخــر ولكــن دون شــيكات بــدالً عــن الحســاب الــذي جــرى إقفالــه، محــوِّ
تســهيالت االئتمــان التــي ســبق منحهــا علــى الحســاب المقفــل، إن وجــدت، إلــى الحســاب الجديــد. 
ويلتــزم البنــك بــأن يبلــغ مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي وســواه مــن الســلطات المعنيــة، 
ــك الحســاب أو تلــك الحســابات ومــا يتعلــق بهــا مــن تفاصيــل. وإن اعتــزم العميــل مغــادرة  عــن ذل
دولــة إلمــارات العربيــة المتحــدة نحــو دولــة أخــرى لإلقامــة فيهــا فعليــه أن يعيــد للبنــك قبــل مغادرتــه 
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and unused cheques are required to be returned to the Bank prior to the 
Customer's departure. If the cheque is presented to UAB and the Drawer 
does not have sufficient funds in the account to cover the entire amount, 
the Customer (bearer) can encash a part of the total amount to the 
extent of available funds and retain the cheque till the customer gets the 
remaining amount paid.

15.1 In this case, upon each partial payment, UAB shall initial the back of the 
cheque confirming the partial payment and returned the original cheque to 
the bearer along with the partial payment certificate.     

15.2 Partial payment can be initiated only where the fund for payment is less 
than the value of the cheque partially pay the value of the cheque up the 
available balance unless the customer (bearer) rejects the partial payment.    

15.3 The customer (bearer) can represent the cheque for a partial payment 
multiple times until the cheque is fully paid or the cheque has expired. 

15.4 As the cheque is presented by the beneficiary, he will not be charged any 
fees for partial payment.  

16 The Bank has the right, without reference to the Customer, to debit the 
Customer’s account, with expenses, fees, including ledger fees, cost 
of funds, charges, commissions, taxes, stamp duties, postage, telex or 
telephone charges, and all other expenses paid for or incurred on the 
Customer’s behalf arising out of any dealings between the Bank and the 
Customer or incurred by the Bank, in recovering amounts owing to it, 
including legal costs and the cost of realizing the securities. 

17 A minimum credit balance as decided by the Bank from time to time is 
always to be maintained. Should the balance falls below this minimum 
requirement, the Bank is authorized to debit the customer’s account with 
monthly account maintenance charges on each account. 

18 Stop payment orders will not be accepted by the Bank unless accompanied 
by a writ issued by the competent courts/Police. 

19 The Bank shall not be held responsible for any loss or damage to any 
cheques, or any other instrument while the same is under collection or in 
transmission from the Bank to the Customer or from the Customer to the 
Bank. Any letter, advice, statement, other communication mailed to the 
Customer at the given address is presumed to have been duly delivered 
and received 

20 If the Customer changes his/her address, contact numbers, name, 
nationality, residency status, employment status, he/she should inform the 
Bank and update KYC through relevant channels. 

21 The Customer should keep all correspondence relating to the account 
between themselves and the Bank in a secure place for future reference. 

22 The Customer should check the statements sent to him/her and 
acknowledge receipt where required by the Bank to do so. 

23 Inactive accounts due to (no debit transaction by Customer and/or KYC 
update) for a specific period of time will be moved to dormancy as per 
UAECB regulation. 

24 If the account is moved to dormancy, the available account balance if 
any will be transferred to CBUAE (Central Bank of United Arab Emirates), 
neither UAB and/or CBUAE will be liable to pay any interest on the balance 
as per contract between the customer and the bank. 

25 In case of Customer would like to claim any available balance when the 
account is moved to dormancy, the Customer should contact UAB to 
submit the request for claim along with valid KYC (Know Your Customer). 

26 The Bank reserves the right to amend or add to these general conditions 
from time to time.  

 TERMS & CONDITIONS GOVERNING 
UNITED ARAB BANK SAVINGS ACCOUNTS 

1.  The Account is kept in UAE Dirhams or in any international currency. 

2.  The heirs of a deceased depositor or any person entitled to receive the 
amount standing to the credit of the deceased account must establish 
their rights in accordance with the law in force before payment can be 
made.  

3.  The Bank recognizes no owner of a deposit other than the person in whose 
name the account has been opened and which appears in the Bank’s 
books. The funds in a saving Bank Account are not transferable either by 
assignment or by endorsement. 

4.  Interest is calculated on minimum monthly balances, at an Interest rate 
determined by the bank. 

5.  The Bank reserves the right to modify at any time the rate of Interest 
allowed and the maximum amount on which Interest is paid through the 
medium of the local Press or by notice exhibited in the public notices of the 
Bank, or as published by the Bank from time to time on its website. 

البطاقــات والشــيكات التــي لــم يســتخدمها. وللعميــل الســاحب عنــد تقديمــه شــيكًا ال رصيــد لــه 
ــر وأن يحتفــظ  فــي الحســاب يغطــي كامــل قيمــة الشــيك أن يصــرف جــزءًا مــن قيمتــه للحــد المتوفِّ

ــر رصيــد فيــه.  بالشــيك لحيــن توفِّ

ــف البنــك علــى الجهــة الخلفيــة للشــيك بمــا يشــير إلــى ســداد جــزء مــن  ــع موظَّ فــي تلــك الحالــة، يوقِّ  .15.1
المبلــغ، ويعيــد الشــيك األصلــي إلــى حاملــه مــع شــهادة ســداد جــزء مــن المبلــغ.

ينحصــر ســداد جــزء مــن المبلــغ المطلــوب فقــط فــي حــاالت قصــور الرصيــد عــن بلــوغ كامــل قيمــة   .15.2
ذلــك. رفــض  إن  إال  فقــط  ــر  المتوفِّ الرصيــد  للعميــل  د  ُيســدَّ وحينهــا  الشــيك، 

ات لحيــن اســتيفاء كامــل قيمتــه أو  ة مــرَّ مــه للصــرف علــى أجــزاء عــدَّ للعميــل الحامــل للشــيك أن يقدِّ  .15.3
تــه. انتهــاء فتــرة صالحيَّ

ات ال ُتفــرض عليــه أي رســوم عــن ســداد جــزء مــن  ة مــرَّ عنــد تقديــم العميــل المســتفيد للشــيك عــدَّ  .15.4
قيمتــه.

ــده بالنيابــة عنــه  ده أو يتكبَّ يحــق للبنــك دون رجوعــه إلــى العميــل أن يخصــم مــن حســابه مــا يســدِّ  .16
مــن نفقــات ورســوم تشــمل رســوم دفتــر األســتاذ وتكاليــف تمويــل ومصاريــف وعمــوالت وضرائــب 
ــة وغيرهــا مــن نفقــات، نتيجــة ألي معامــالت تجــري  ورســوم دمغــة وطوابــع وتلكــس ورســوم هاتفيَّ
دهــا البنــك فــي اســترداد مبالغــه التــي تشــمل التكاليــف القانونيــة  بيــن البنــك والعميــل، أو يتكبَّ

وتكاليــف اســتيفاء الضمانــات.

يضــع البنــك مــن وقــت آلخــر حــدًا أدنــى للرصيــد الدائــن لــكل حســاب، ويحافــظ عليــه دائمــًا، ولــه، إن   .17
نــزل الرصيــد عــن ذلــك الحــد أن يخصــم مــن حســاب العميــل رســوم مســك حســاب شــهرية، لــكل 

منهــا.

المحكمــة  بأمــر قضائــي مــن  لــم تكــن مشــفوعة  أوامــر األداء مــا  إيقــاف  البنــك طلبــات  ال يقبــل   .18
المعنــي. الشــرطة  مركــز  مــن  مذكــرة  أو  ــة  المختصَّ

عنــد ضيــاع شــيك أو غيــره مــن الســندات أو تلفــه أثنــاء تحصيلــه أو نقلــه مــن البنــك إلــى العميــل أو   .19
ة عــن ذلــك. وُتعتبــر أي خطابــات أو إشــعارات أو كشــوفات أو  ــل البنــك المســؤوليَّ بالعكــس، فــال يتحمَّ
هــة إلــى العميــل علــى عنوانــه المعــروف، بأنَّهــا قــد ُســلِّمت واســُتلمت  غيرهــا مــن المراســالت الموجَّ

أصــوالً.

هــا مــن عنــوان أو بيانــات اتصــال أو اســم أو جنســية أو  ــه/ يخصُّ ــر العميــل مــا يخصُّ فــي حــال غيَّ  .20
حالــة إقامــة أو حالــة عمــل فعليــه/ عليهــا إخطــار البنــك وتحديــث بيانــات اعــرف عميلــك عبــر القنــوات 

لذلــك. صــة  المخصَّ

ــة المراســالت ذات الصلــة بالحســاب والتــي يتبادلهــا مــع البنــك فــي مــكان  علــى العميــل وضــع كافَّ  .21
مســتقباًل. إليهــا  للرجــوع  آمــن 

ــق مــن الكشــوفات المرســلة إليــه/ إليهــا، واإلقــرار باســتالمها عندمــا يطالبــه/  علــى العميــل التحقُّ  .22
بذلــك. البنــك  يطالبهــا 

ــات اعــرف عميلــك  ــذي ال تجــري عليــه خصومــات مــن العميــل أو يتــم تحديــث بيان ُيعتبــر الحســاب ال  .23
ــه ُيوضــع بحالــة تعليــق  قــة بــه، حســابًا خامــاًل، وإن بقــي كذلــك لفتــرة محــددة مــن الزمــن فإنَّ المتعلِّ

المركــزي.  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  لمصــرف  التنظيميــة  اللوائــح  حســب 

ل رصيــد الحســاب الخامــل الــذي جــرى تعليقــه إلــى مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي،  ُيحــوَّ  .24
وعندهــا ال ُيلــزم البنــك العربــي المتحــد وال مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي بســداد فائــدة 

علــى ذلــك الرصيــد بموجــب العقــد المبــرم بيــن العميــل والبنــك.

ــأي رصيــد متــاح فــي حســاب خامــل جــرى تعليقــه، فعليــه االتصــال بالبنــك  عنــد مطالبــة العميــل ب  .25
التعديــالت. آخــر  وفــق  عميلــك  اعــرف  بيانــات  مــع  إليــه  المطالبــة  تلــك  ورفــع  المتحــد  العربــي 

يحق للبنك تعديل هذه الشروط واألحكام إضافًة وحذفًا من وقت آلخر.  .26

شروط وأحكام حسابات االدخار في    
البنك العربي المتحد

ة أخرى. يمكن فتح حساب ادخار لدى البنك العربي المتحد بالدرهم اإلماراتي أو بأي عملة دوليَّ  .1

عنــد وفــاة المــودع، فعلــى ورثتــه أو أي شــخص يحــق لــه ســحب مبلــغ مــن الرصيــد الدائــن لحســاب   .2
لــه. ســداد  أمــر  يصــدر  أن  قبــل  النافــذة  للقوانيــن  وفقــًا  ذلــك  فــي  تــه  أحقيَّ يثبــت  أن  ــى  المتوفَّ

ال يعتــرف البنــك بــأي صاحــب إيــداع بخــالف الشــخص الــذي تــم فتــح الحســاب باســمه والــذي يظهــر   .3
ــل إطالقــًا ســواء كان مــن خــالل  ــة للتحوي ــر البنــك. األمــوال فــي حســاب االدخــار غيــر قابل فــي دفات

المصادقــة. أو  التنــازل 

ُتحتسب الفائدة على الحد األدنى لألرصدة الشهرية وبسعر الفائدة الذي يقرره البنك.  .4

يحــق للبنــك، فــي أي وقــت شــاء، تعديــل ســعر الفائــدة المســموح بــه مــن قبلــه والحــد األدنــى الــذي   .5
ــة أو  ــة أو علــى لوحــة إعالنــات البنــك العامَّ ُتســدد عليــه، حيــث يعلــن عــن ذلــك عبــر الصحافــة المحليَّ

مــن خــالل نشــره لذلــك مــن وقــت آلخــر علــى موقعــه اإللكترونــي.
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6.  Interest will be calculated monthly and credited to the account semi-
annually. Nevertheless, if a depositor should wish to withdraw the balance 
of his funds during the course of the year, Interest will be allowed to the 
date of withdrawal. The Bank reserves the right to vary the Interest rate 
according to the currency. 

7.  Saving accounts shall be subject to a minimum balance requirement as 
decided by the Bank. If the minimum balance falls below the limit decided 
by the Bank then no Interest will be paid. The customer’s account shall be 
debited with monthly maintenance charges. 

8.  No cheques shall be issued to a saving account holder and the customer 
shall not be entitled to issue any cheques. Withdrawals from the account 
may be made in a special form or through an ATM card. 

9.  In case the account is conducted in an unsatisfactory manner, the Bank 
reserves the right to close the account without prior notice and/or giving 
reasons.  

10.  If the customer changes his/her address, contact numbers, name, 
nationality, residency status, and employment status, he/she should inform 
the Bank and update KYC through relevant channels. 

11.  The customer should keep all correspondence relating to the account 
between themselves and the Bank in a secure place for future reference. 

12.  The customer should check the statements sent to him/her and 
acknowledge receipt where required by the Bank to do so. 

13.  Inactive account due to (no debit transaction by customer and/or KYC 
update) for a specific period of time will be moved to dormancy as per 
UAECB regulation. 

14.  If the account moved to dormancy available account balance if any will be 
transferred to CBUAE (Central Bank of United Arab Emirates), Neither UAB 
and/or CBUAE will be liable to pay any interest on the balance as per the 
contract between customer and the Bank. 

15.  In case of customer would like to claim any available balance when the 
account moved to dormancy, the customer should contact UAB to submit 
the request for claim along with a valid KYC (Know Your customer). 

 TERMS & CONDITIONS FOR USING UAB 
ACCOUNT (CURRENT AND SAVING) 

1.  Making deposits into an Account 

1.1.  Deposits may be made into the customer’s account in a number of ways, 
including by depositing cash or cheques at the UAB Branch or through a 
Self-Service Terminal depending on the type of account. UAB will credit the 
customer’s account with sums in cash or cheques which may be deposited 
by the customer, subject to other provisions of these Terms and Conditions.

1.2.  UAB may, at its discretion, credit the account with any amount deposited 
by a third party. 

1.3.  Customer may be unable to withdraw or otherwise access the full value of 
the deposit made due to: 

 a) UAB exercising its Right of Set-Off against the customer;

 b) the fees and charges of the paying bank;

 c) exchange restrictions

 d) the time required for the amount deposited to be fully cleared; and/or

 e) any other restrictions that apply to the party making the deposit. 

1.4.  In the event that any funds are mistakenly credited to the Customer’s 
account due to computer, technical, human, or clearing system error 
or malfunction, or for any other reason, UAB will have the right (and the 
customer authorize UAB) to debit customer’s account (and in the case 
of insufficient balance in customer’s account, to overdraw customer’s 
account). Neither UAB nor its Affiliates will be responsible for any Liability 
arising from such an event.

1.5.  Customer must not assign or charge to any third party by way of Security 
amounts deposited by the customer or held in customer’s account. Any 
such activity will not be recognized by UAB. 

2.  Making withdrawals from an Account 

2.1.  Withdrawals may only be made out of cleared funds (unless the customer 
has the benefit of an overdraft) credited to the account and may be:  

 a) in cash, in AED;

 b) made based on the customer instructions to UAB to pay or transfer;

 c) for current accounts, against cheques; and/or

 d) for savings accounts, on an application using any form prescribed by UAB 

يكــون حســاب الفائــدة علــى الحســاب شــهريًا، وتتــم إضافتهــا عليــه كل نصــف ســنة. ولكــن إذا رغــب   .6
ــه يحصــل علــى الفائــدة حتــى تاريــخ الســحب فقــط.  المــودع بســحب رصيــد أموالــه خــالل الســنة، فإنَّ

وللبنــك تعديــل ســعر الفائــدة حســب عملــة اإليــداع.

ــق رصيــد حســاب االدخــار الحــد األدنــى الــذي يضعــه البنــك، وإذا نــزل عــن ذلــك الحــد فإنــه  يجــب أن يحقِّ  .7
رســوم مســك حســاب شــهريَّة. العميــل  مــن حســاب  ُيخصــم  بــل  فائــدة،  يمنــح صاحبــه  ال 

ال شــيكات لحســابات االدخــار، وال يحــق لحاملهــا إصــدار أي شــيك. بــل يتــم الســحب منهــا مــن خــالل   .8
اآللــي. اف  الصــرَّ ماكينــة  بطاقــة  عبــر  أو  ــة  خاصَّ اســتمارة 

رات، فــي حــال أداء معامــالت  للبنــك الحــق فــي إغــالق الحســاب دون ســابق إنــذار، ودون تقديــم مبــرِّ  .9
الحســاب. علــى  للبنــك  مقبولــة  غيــر 

هــا مــن عنــوان أو بيانــات اتصــال أو اســم أو جنســية أو  ــه/ يخصُّ ــر العميــل مــا يخصُّ فــي حــال غيَّ  .10
حالــة إقامــة أو حالــة عمــل فعليــه/ عليهــا إخطــار البنــك وتحديــث بيانــات اعــرف عميلــك عبــر القنــوات 

لذلــك. صــة  المخصَّ

ــة المراســالت ذات الصلــة بالحســاب والتــي يتبادلهــا مــع البنــك فــي مــكان  علــى العميــل وضــع كافَّ  .11
مســتقباًل. إليهــا  للرجــوع  آمــن 

ــق مــن الكشــوفات المرســلة إليــه/ إليهــا، واإلقــرار باســتالمها عندمــا يطالبــه/  علــى العميــل التحقُّ  .12
بذلــك. البنــك  يطالبهــا 

ــات اعــرف عميلــك  ــذي ال تجــري عليــه خصومــات مــن العميــل أو يتــم تحديــث بيان ُيعتبــر الحســاب ال  .13
ــه ُيوضــع بحالــة تعليــق  قــة بــه، حســابًا خامــاًل، وإن بقــي كذلــك لفتــرة محــددة مــن الزمــن فإنَّ المتعلِّ

المركــزي.  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  لمصــرف  التنظيميــة  اللوائــح  حســب 

ل رصيــد الحســاب الخامــل الــذي جــرى تعليقــه إلــى مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي،  ُيحــوَّ  .14
وعندهــا ال ُيلــزم البنــك العربــي المتحــد وال مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي بســداد فائــدة 

علــى ذلــك الرصيــد بموجــب العقــد المبــرم بيــن العميــل والبنــك.

ــأي رصيــد متــاح فــي حســاب خامــل جــرى تعليقــه، فعليــه االتصــال بالبنــك  عنــد مطالبــة العميــل ب  .15
التعديــالت. آخــر  وفــق  عميلــك  اعــرف  بيانــات  مــع  إليــه  المطالبــة  تلــك  ورفــع  المتحــد  العربــي 

شروط وأحكام استخدام الحساب لدى البنك العربي   
المتحد )سواء كان حسابًا جاريًا أو حساب ادخار(

اإليداع في الحساب  .1

يمكــن اإليــداع فــي حســاب العميــل بعــدة طــرق وأشــكال مثــل اإليــداع النقــدي أو بواســطة شــيكات   .1.1
ــد  ــة، حســب نــوع الحســاب. ويقيِّ لــدى فــروع البنــك العربــي المتحــد أو مــن خــالل وحــدة الخدمــة الذاتيَّ
البنــك العربــي المتحــد المبالــغ المودعــة مــن العميــل نقــدًا أو مــن خــالل شــيكات لحســابه، وفــق 

الفقــرات األخــرى مــن هــذه الشــروط واألحــكام.

د في الحساب أي مبلغ يودعه طرف ثالث وفقًا لتقديره وحده. يجوز للبنك أن يقيِّ  .1.2

فــي بعــض الحــاالت ُيحظــر علــى العميــل أن يســحب أو يصــل إلــى كامــل قيمــة وديعتــه ألحــد األســباب   .1.3
التاليــة: 

ة البنك العربي المتحدة لذلك المبلغ المودع من العميل لقاء مبلغ مستحق عليه؛ مقاصَّ أ.   

د لتلك الوديعة؛ بسبب وجود رسوم ونفقات مفروضة من البنك المسدِّ ب.   

وجود قيود مفروضة على الصرف؛ ج.   

بسبب عدم حلول الوقت المطلوب لإليفاء بكامل المبلغ المودع؛ و/أو د.   

أي قيود أخرى نافذة على الطرف المودع. ه.   

فــي حــال تقييــد أي مبالــغ علــى ســبيل الخطــأ فــي حســاب عميــل نتيجــة لغلــط أو عطــل فــي جهــاز   .1.4
ــة، أو ألي ســبب آخــر، فعندهــا للبنــك  الكومبيوتــر أو خطــأ فنــي أو بشــري أو خطــأ فــي نظــام المقاصَّ
ه العميــل بــأن يخصــم ذلــك المبلــغ مــن حســاب العميــل، حتــى إن  العربــي المتحــد الحــق الــذي يقــرُّ
ــل  اضطــر للســحب منــه علــى المكشــوف فــي حــال عــدم كفايــة الرصيــد. وفــي تلــك الحالــة ال يتحمَّ

ــزام ناجــم عــن تلــك الواقعــة. ة أي الت ــي المتحــد وال أي مــن تابعيــه مســؤوليَّ البنــك العرب

علــى العميــل عــدم التنــازل عــن أي مبالــغ مودعــة فــي حســابه أو يحوزهــا فيــه، وعــدم رهنهــا علــى   .1.5
كتلــك. ــة  عمليَّ بــأي  المتحــدث  العربــي  البنــك  يعتــرف  لــن  حيــث  للغيــر،  الضمــان  ســبيل 

إجراء السحوبات من الحساب  .2

ال يجــوز إجــراء ســحوبات إال مــن أرصــدة مبالــغ صافيــة مودعــة فــي الحســاب وغيــر مثقلــة بــأي أعبــاء مــا   .2.1
لــم يكــن مســموحًا للعميــل باالســتفادة مــن تســهيالت الســحب علــى المكشــوف، ويجــوز أن تكــون 

تلــك الســحوبات:

نقدية بالدرهم؛ أ.   

أن تتم بناًء على تعليمات العميل إلى البنك العربي المتحد بالسداد أو التحويل؛ ب.   

أن تتم بشيكات من الحسابات الجارية؛ و/أو ج.   

أن تتــم بموجــب طلــب باســتخدام االســتمارة المحــددة مــن البنــك العربــي المتحــد لذلــك الغــرض  د.   
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for that purpose. 

3.  Transferring funds from an account 

3.1. Customer can make a funds transfer by way of: 

 a) an Internet banking instruction;

 b) a standing order by the customer to UAB to execute Funds Transfers at 
pre-determined intervals; 

 c) a Mobile request;

 d) a Debit Card transaction; and/or

 e) Completing any Form or other method of communication accepted by 
UAB for that purpose. Notwithstanding the above, UAB may, from time to 
time and in its sole discretion, limit the customer ability to effect Funds 
Transfers in a specific form or method depending on The customer profile 
as a customer or the uAB Offering to which a Funds Transfer relates, or for 
any other reason that UAB considers appropriate. 

3.2.  If the payee account is outside the UAE, in order to avoid delays, returns of 
funds and/or levy of related fees, UAB may require the customer to provide 
details of the payee account that are specific to accounts in that country. 

3.3.  Funds Transfers generally may not be reversed once effected. It is the 
customer responsibility to ensure that the customer provides accurate 
information in the customer instructions in order to avoid any unintended 
Funds Transfers. UAB shall rely upon all information provided by the 
customer in relation to Funds Transfers (including any beneficiary account 
details) and the customer shall be responsible for any errors in any 
information provided by the customer to UAB. 

3.4.  While UAB shall use reasonable endeavors to carry out any stop payment 
instructions, UAB shall not be liable in the event that it is unable to do so 
and monies are released (and the customer acknowledge that UAB may 
only be able to reclaim the monies with the consent of the beneficiary). 

3.5.  A Funds Transfer request will be processed on the transfer date that the 
customer select. UAB may delay or refuse to effect a Funds Transfer (and 
shall  not be responsible for any liability arising out of such delay or refusal) 
where: 

 a) there are insufficient funds in customer’s account;

 b) the Funds Transfer would exceed any limit set by UAB from time to time;

 c) UAB, in its sole discretion, has reason to believe that the Funds Transfer 
will or could be in breach of applicable Laws or UAB Policies;

 d) UAB is not permitted to do so by applicable Laws or UAB Policies;

 e) UAB has reason to believe that customer’s account may be the subject 
of  misuse, money-laundering or fraudulent activity (or otherwise suspects  
such is the case);

 f) all information necessary to complete the Funds Transfer has not 
been  provided (including information required by the payee bank or any 
intermediaries);

 g) UAB is required to comply with a court order or any Applicable Laws or 
UAB’s own policies;

 h) Customer instructed UAB to stop that Funds Transfer;

 i) the designated account of the payee is not maintained by the payee bank; 

 j) the payee’s account details recorded with the payee bank or branch are 
not part of the clearing system;

 k) Customer have not complied with these Terms and Conditions;

 l) there are any reasons causing or contributing to the delay or refusal 
for which the payee bank or any intermediary or correspondent bank is 
responsible; and/or

 m) there are any unforeseen circumstances or any other circumstances 
reasonably outside of UAB’s control. 

3.6.  UAB shall not be responsible for, and the Customer will indemnify and hold 
harmless UAB and its Affiliates from and against, any Liability arising from 
UAB’s compliance with the Customer instructions, including instructions to 
execute or stop any Funds Transfer (including any delay or rejection of a 
Funds Transfer arising out of the circumstances set out in the paragraph 
above, or for any tax obligations arising out of the Funds Transfer). For the 
avoidance of doubt the preceding indemnity will also include Liability for 
any currency conversion costs, correspondent and other routing charges, 
administrative charges, legal costs and other costs and losses in relation to 
the customer Funds Transfer. 

3.7.  the customer must ensure that the customer account has sufficient funds 
before effecting any Funds Transfers. If, for any reason, the Customer 
Account exceeds its spending limit as a result of any Funds Transfer, the 
customer will be liable to immediately repay any exceptional overdraft 
amount including any applicable charges. 

االدخــار. حســابات  مــن 

تحويل المبالغ المالية من الحساب  .3

يمكن للعميل إجراء تحويالت مالية من خالل:  .3.1

تعليمات مصرفية عبر اإلنترنت؛ أ.   

أمــر مســتديم صــادر عــن العميــل إلــى البنــك العربــي المتحــد بإجــراء حــواالت ماليــة علــى فتــرات  ب.   
مســبقًا؛ محــددة 

طلب عبر الهاتف المتحرك؛ ج.   

معاملة بطاقة خصم؛ و/أو د.   

الغــرض.  المتحــد لذلــك  العربــي  للبنــك  أخــرى مقبولــة  اتصــال  أو طريقــة  تعبئــة أي اســتمارة  ه.   
وبصــرف النظــر عــن ذلــك، للبنــك العربــي المتحــد مــن وقــت آلخــر وبنــاًء علــى تقديــره وحــده، أن 
يفــرض قيــودًا علــى قــدرة العميــل علــى إجــراء الحــواالت الماليــة بشــكل أو طريقــة محــددة بنــاًء علــى 
ــق بــه الحوالــة، أو ألي ســبب آخــر  ملــف العميــل الشــخصي أو عــرض البنــك العربــي المتحــد الــذي تتعلَّ

يــراه البنــك العربــي المتحــد مناســبًا.

ــة  ــة موجــودًا خــارج دول ــي المتحــد، عندمــا يكــون حســاب المســتفيد مــن الحوال يجــوز للبنــك العرب  .3.2
المســتفيد  ذلــك  حســاب  تفاصيــل  تقديــم  العميــل  مــن  يطلــب  أن  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات 
بــًا ألي تأخيــرات أو ارتجــاع لمبلــغ الحوالــة أو فــرض  والخاصــة بحســابات تلــك الدولــة الخارجيــة، وذلــك تجنُّ

رســوم علــى ذلــك.

فــي  لمعلومــات دقيقــة  تقديمــه  العميــل  إرســالها. ويضمــن  الحوالــة عبــد  عــن  التراجــع  يجــوز  ال   .3.3
ــة خالفــًا للمطلــوب، ألن البنــك العربــي المتحــد  ــة تجنبــًا إلجــراء حوال ــه الخاصــة بتلــك الحوال تعليمات
مهــا العميــل بخصــوص حــواالت المبالــغ الماليــة بمــا فيهــا  ســيعتمد علــى المعلومــات التــي يقدِّ
ــع العميــل أيضــًا بمســؤولية أي أخطــاء قــد توجــد فــي  تفاصيــل حســاب أي مســتفيد. كمــا يضطل

المتحــد. العربــي  للبنــك  مهــا  التــي يقدِّ المعلومــات 

عنــد إصــدار العميــل لتعليمــات إيقــاف ســداد مبلــغ مــا يبــذل البنــك العربــي المتحــد جهــده لتنفيــذ   .3.4
ــغ واإلفــراج عنهــا، ويقــر العميــل أن  ــه ال يتحمــل مســؤولية إرســال تلــك المبال تلــك التعليمــات، إال أن
البنــك العربــي المتحــد قــد ال يســتطيع القيــام ســوى بمحاولــة اســترداد تلــك المبالــغ المحولــة وفقــًا 

لموافقــة المســتفيد.

يباشــر البنــك العربــي المتحــد تنفيــذ طلــب حوالــة مبلــغ مالــي فــي تاريــخ الحوالــة الــذي يختــاره   .3.5
ــل أي عواقــب ناجمــة عــن  ــه قــد يتأخــر أو يرفــض تنفيــذ الحوالــة. ومــع ذلــك فهــو ال يتحمَّ العميــل، لكنَّ

ذلــك فــي الحــاالت التاليــة:

عدم كفاية رصيد حساب العميل؛ أ.   

ب. احتمال تجاوز الحوالة ألي حدود موضوعة من البنك العربي المتحد من حين آلخر؛  

ج. اعتقــاد البنــك العربــي المتحــد أن تلــك الحوالــة تخــل أو مــن الممكــن أن تخــل بــأي قوانيــن نافــذة   
المتحــد؛ العربــي  للبنــك  سياســات  أو  

د. عدم إباحة القوانين النافذة أو سياسات البنك العربي المتحد له القيام بذلك؛  

ه. اعتقــاد البنــك العربــي المتحــد أن حســاب العميــل قــد ينطــوي علــى ســوء اســتخدام أو غســيل   
األقــل؛ علــى  بذلــك  اشــتباهه  أو  مشــبوه،  نشــاط  أو  أمــوال 

ــة المعلومــات المطلوبــة إلتمــام الحوالــة، بمــا فــي ذلــك المعلومــات التــي يطلبهــا  و. عــدم تقديــم كافَّ  
وســطاء؛ أي  أو  المســتفيد  بنــك 

ة؛ امتثاالً من البنك العربي المتحد ألي أمر محكمة أو قوانين نافذة أو سياساته الخاصَّ ز.   

ح. إيعاز العميل للبنك العربي المتحد بإيقاف تنفيذ تلك الحوالة؛  

ط. عدم احتفاظ بنك المستفيد بالحساب المطلوب التحويل عليه؛  

ــة علــى تفاصيــل حســاب المســتفيد المقيــدة لــدى بنــك المســتفيد  ي. عــدم احتــواء نظــام المقاصَّ  
فرعــه؛ أو  

ك. عدم امتثال العميل لهذه الشروط واألحكام؛  

ل. وجــود أســباب مــن جانــب بنــك المســتفيد أو أي بنــك وســيط أو مراســل تــؤدي لتأخيــر الحوالــة أو   
و/أو الرفــض؛  أو  التأخيــر  بذلــك  األقــل  علــى  تســاهم  أو  رفضهــا 

ة أو ظروف أخرى خارج اإلرادة المعقولة للبنك العربي المتحد. م. وجود ظروف خفيَّ  

ــل البنــك العربــي المتحــد وال الشــركات التابعــة لــه مســؤولية أي التــزام ناجــم عــن امتثالهــم  ال يتحمَّ  .3.6
لتعليمــات العميــل، بمــا فيهــا تعليماتــه بتنفيــذ حوالــة أو إيقافهــا، بمــا فــي ذلــك أي تأخيــر أو رفــض 
للحوالــة ناجــم عــن الحــاالت المذكــورة فــي الفقــرة الســابقة، أو عــن أي التزامــات ضريبيــة ناجمــة عــن 
تحويــل المبلــغ المطلــوب، وفــي تلــك الحالــة يتوجــب علــى العميــل تعويضهــم وإبــراء ذمتهــم 
بــًا ألي شــك، يشــمل التعويــض المذكــور  وإبقاءهــم بمنــأى عــن أي عواقــب ناجمــة عــن ذلــك. وتجنُّ
أيضــًا االلتــزام بــأي تكاليــف صــرف عمــالت، ورســوم البنــك المراســل وغيرهــا مــن مصاريــف توجيــه 
ــن فضــاًل عــن الرســوم اإلداريــة وناهيــك عــن التكاليــف القانونيــة وغيرهــا مــن  الحوالــة عبــر مســار معيَّ

ــل أمــوال العميــل. التكاليــف والخســائر الناجمــة عــن تحوي

علــى العميــل ضمــان وجــود رصيــد كاٍف فــي حســابه قبــل تنفيــذ أي حوالــة ماليــة. وعندمــا يتجــاوز   .3.7
حســاب العميــل حــد اإلنفــاق الموضــوع لــه ألي ســبب كان نتيجــة لتنفيــذ حوالــة ماليــة، يلتــزم العميــل 
فــي تلــك الحالــة بــأن يــرد علــى الفــور أي مبلــغ تــم اســتثنائيًا ســحبه علــى المكشــوف مــع الرســوم 

ــك.   النافــذة علــى ذل
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3.8.  The customer warrant, represent and undertake that any Funds Transfers 
requested by the customer (or the customer nominee) will not breach any 
applicable laws, these Terms and Conditions or any UAB Policies.  

3.9.  UAB may contact the customer to confirm and verify the identity of the 
beneficiary of a Funds Transfer (and any modifications to the details of a 
beneficiary of a Funds Transfer) before processing it. 

3.10. On the date of payment, UAB reserves the right to determine, in its sole 
discretion, the priority of Funds Transfer requests against any other 
payment requests presented or any other existing payment arrangement 
with UAB. UAB will have the right not to effect a Funds Transfer if, having 
determined the priority of payments, it believes that the Customer Account 
may become overdrawn, or where an Overdraft has been granted to the 
customer, the Spending Limit may be exceeded.

3.11.  Funds Transfers are not instant. It may take a number of business days 
(excluding any public holidays in the UAE and the country where the 
payee’s account is located) for the funds to be received by the payee. 

3.12.  UAB will not be a party to queries or disputes of any nature whatsoever 
that may arise between the customer and the payee. 

3.13.  UAB will not be responsible for any Liability arising out of any delays, failures, 
errors or other shortcomings in executing, processing or completing any 
Funds Transfer, remittance, withdrawal, payment or other transaction as a 
result of the actions of any third party (including any intermediary bank). 

3.14.  Any set-up, deferment, amendment or cancellation of a standing 
order must be communicated in writing to UAB and must be submitted 
sufficiently in advance of the execution date. 

3.15.  If UAB is unable to effect three consecutive payments due to insufficient 
funds the standing order shall be treated as canceled without notification.

3.16.  If the customer Funds Transfer is rejected by the payee bank for whatever 
reason, the reversal of the funds will be carried out at the exchange rate 
on the date of the reversal.  Additionally, the customer will be solely 
responsible for any currency conversion costs, losses, correspondent and 
other routing charges, administrative charges, and any other costs, charges, 
or losses in relation to the rejected Funds Transfer. 

3.17.  If the customer has insufficient funds in the customer account on the 
transfer date, notwithstanding anything stated in these Terms and 
Conditions, UAB may, without any liability whatsoever, attempt to execute 
the Funds Transfer after the transfer date or expiry date of the customer 
standing order. Notwithstanding the above, the Funds Transfer will only be 
successful if the customer has sufficient funds in the customer account. 

3.18.  If the demand draft is lost, stolen, or destroyed, I/We agree to indemnify 
United Arab Bank and agree to hold it free and harmless from all liabilities 
with respect to the lost, stolen, or destroyed draft if United Arab Bank 
agrees to issue a replacement draft or refund the amount of the draft. 

3.19.  Managers cheque Demand Draft, which have been issued against by 
debit to his/her account that have not been claimed by the beneficiary 
an remained unclaimed by the beneficiary or the customer for a period 
of 1 year will be considered unclaimed, the Bank will attempt to inform 
the customer of the uncliamed instrument and incase no claim is recieved 
within 1 month of communication wheather written, electroni or verbal 
(recorded) the balance will be moved to unclaimed balanced account 
within the Bank and to Central Bank as per applicable CBUAE regulation.

 TERMS & CONDITIONS GOVERNING 
UNITED ARAB BANK DEBIT CARDS 

 The UAB ATM/DEBIT Card Holder (also called the Account Owner and 
hereinafter called the “Card Holder”) accepts and agrees to abide by the 
following terms and conditions for using UAB Debit Card (hereinafter called 
the “Card“) issued by the Bank. The Card Holder shall mean the primary as 
well as supplementary / co-joint holder of the UAB Card. 

1. The Card is not transferable and should be used only by the Card Holder. 

2. To the  Cardholder entirely at his/her own risk, and the Banks shall bear no 
liability whatsoever for any loss/damage arising from the issuance of the  
Debit  Card and the related PIN.  

3. Customer shall not disclose the PIN to anyone (including Bank employee). 
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.   

4. The Card Holder shall advise the Bank immediately of the loss of the Card in 
writing/alternative channel, how so ever occurring. The Card Holder shall remain 
liable for any transaction performed through his lost Card unless the Bank has 
received written notification to that effect prior to such transaction taking place.  

لــه ال تخالــف  ــة مطلوبــة مــن طرفــه أو طــرف ممثِّ ــد ويلتــزم بــأن أي حــواالت ماليَّ يضمــن العميــل ويتعهَّ  .3.8
أي قوانيــن نافــذة وال هــذه الشــروط واألحــكام وال أي مــن سياســات البنــك العربــي المتحــد.

يجــوز للبنــك العربــي المتحــد، قبــل المضــي قدمــًا بتنفيــذ الحوالــة، أن يتصــل بالعميــل لتأكيــد   .3.9
منهــا. المســتفيد  تفاصيــل  علــى  تعديــالت  وأي  الماليــة،  الحوالــة  مــن  المســتفيد  هويــة  مــن  والتحقــق 

يرتِّــب البنــك العربــي المتحــد، فــي تاريــخ الســداد، وفقــًا لتقديــره وحــده، أولويــة طلبــات الحــواالت   .3.10
مــة إليــه مقارنــة بــأي طلبــات ســداد أخــرى أو أي ترتيبــات ســداد موجــوده لديــه. وبذلــك  الماليــة المقدَّ
فلــه االمتنــاع عــن تنفيــذ الحوالــة بعــد ترتيــب أولويــة الدفعــات عندمــا يــرى بــأن حســاب العميــل بــات 
مكشــوفًا أو أن العميــل قــد تجــاوز حــد اإلنفــاق المحــدد لــه فــي حــال كان مســموحًا لــه بالســحب علــى 

المكشــوف.

ــة  ة أيــام عمــل )باســتثناء أي عطــل رســمية فــي دول ــة عــدَّ قــد يســتغرق اســتالم المســتفيد للحوال  .3.11
فوريــة.  ليســت  فهــي  وبذلــك  المســتفيد(،  حســاب  وبلــد  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 

يبقــى البنــك العربــي المتحــد بمنــأى عــن أي اســتعالمات أو نزاعــات تنشــأ بيــن العميــل والمســتفيد   .3.12
أيــًا كانــت طبيعتهــا.

ــل البنــك العربــي المتحــد مســؤولية أي التــزام ناجــم عــن أي تأخيــرات أو إخفاقــات أو أخطــاء أو  ال يتحمَّ  .3.13
عيــوب فــي تنفيــذ أو معالجــة أو إتمــام أي حوالــة ماليــة أو إرســالية أو ســحب أو ســداد أو غيرهــا مــن 

ــك أي بنــك وســيط(. ــث )بمــا فــي ذل ف متخــذ مــن قبــل طــرف ثال المعامــالت نتيجــة لتصــرُّ

ــًا عــن إعــداد أي أمــر مســتديم أو تأجيلــه أو تعديلــه أو إلغائــه،  يجــب إبــالغ البنــك العربــي المتحــد خطيَّ  .3.14
ــة مــن تاريــخ تنفيــذه. ويجــب تقديمــه قبــل فتــرة كافيَّ

ر علــى البنــك العربــي المتحــد تنفيــذ ثالثــة أوامــر ســداد متتاليــة بســبب عــدم كفايــة  فــي حــال تعــذَّ  .3.15
إنــذار. ســابق  دون  ملغيــًا  حينهــا  المســتديم  األمــر  فُيعتبــر  الرصيــد، 

هــا بســعر الصــرف الســائد  ــة ألي ســبب كان، فيتــم ردُّ إن رفــض بنــك المســتفيد حوالــة العميــل الماليَّ  .3.16
ــك، مســؤولية أي تكاليــف صــرف عمــالت،  ــل العميــل وحــده، باإلضافــة لذل ــخ اإللغــاء. ويتحمَّ فــي تاري
ــن فضــاًل عــن الرســوم  ورســوم البنــك المراســل وغيرهــا مــن مصاريــف توجيــه الحوالــة عبــر مســار معيَّ
اإلداريــة وناهيــك عــن التكاليــف القانونيــة وغيرهــا مــن التكاليــف والخســائر الناجمــة عــن فــرض 

ــة. ــة العميــل المالي حوال

ــي المتحــد،  ــة، فعندهــا يجــوز للبنــك العرب ــخ الحوال ــدى العميــل رصيــد كاٍف فــي تاري ــم يكــن ل إن ل  .3.17
لــه ألي التــزام كان، أن  بصــرف النظــر عــن أي شــيء مذكــور فــي هــذه الشــروط واألحــكام، ودون تحمُّ
يحــاول تنفيــذ الحوالــة الماليــة بعــد تاريــخ الحوالــة أو تاريــخ انتهــاء أمــر العميــل المســتديم. وعلــى 

كل األحــوال، ال يتــم تنفيــذ الحوالــة الماليــة إال بوجــود رصيــد مالــي كاٍف فــي حســاب العميــل.

فــي حــال ضيــاع الحوالــة عنــد الطلــب أو ســرقتها أو تلفهــا فإنني/إننــا أوافق/نوافــق علــى تعويــض   .3.18
قــة بضيــاع أو  البنــك العربــي المتحــد وإخــالء ســاحته وإبقائــه بمنــأى مــن كافــة االلتزامــات المتعلِّ
ســرقة أو تلــف الحوالــة عنــد الطلــب فــي حــال وافــق البنــك علــى إصــدار بديــل عنهــا أو رد مبلغهــا.

ُتعتبــر أوامــر الدفــع عنــد الطلــب للشــيكات الُمصّدقــة الصــادرة ُمقابــل خصــم مباشــر مــن حســابه/  .3.19
حســابها لــم ُيطاِلــب بهــا الُمســتفيد أو العميــل بعــد وبقيــت علــى تلــك الحــال لمــدة عــام، أنهــا غيــر 
ُمطالــب بهــا، وُبقتضــى ذلــك، ُيبلــغ البنــك العميــل بالمســتند غيــر الُمطالــب بــه، لُيعطيــه عقــب ذلــك 
اإلشــعار مهلــة شــهر واحــد مــن أجــل الــّرد، خطيــًا أم إلكترونيــًا أم شــفهيًا )وتســجيل ذلــك الــرد(، وإال 
ينقــل الرصيــد إلــى حســاب مقاصــة غيــر ُمطالــب بــه داخــل نطــاق البنــك، كذلــك إلــى »مصــرف اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة المركــزي« مــع اإللتــزام بأنظمتــه الُمطبقــة

 

شروط وأحكام بطاقات الخصم في   
 البنك العربي المتحد

ــذي ُيعــرف أيضــًا باســم صاحــب  ــة الخصــم )وال ــي أو بطاق ــة الصــراف اآلل ــة ماكين يقبــل حامــل بطاق  
الحســاب، وُيشــار إليــه فيمــا يلــي باســم »حامــل البطاقــة«(، ويوافــق علــى االلتــزام بالشــروط واألحــكام 
التاليــة التــي تحكــم اســتخدام بطاقــة خصــم البنــك العربــي المتحــد )والتــي ُيشــار إليهــا فيمــا يلــي 
باســم »البطاقــة«( الصــادرة عــن البنــك. ويقصــد بتســمية حامــل البطاقــة حامــل بطاقــة البنــك 

العربــي المتحــد الرئيســي باإلضافــة لحاملــي البطاقــة اإلضافيــة أو المشــتركة( .
ال يمكن لحامل البطاقة تحويلها السم الغير وال ُتستخدم إال من قبله.. 1

ة عنهــا، وال ُيســأل البنــك عــن أي . 2 ــل حامــل البطاقــة علــى عاتقــه/ عاتقهــا كامــل المســؤوليَّ يتحمَّ
خســارة أو ضــرر كان نتيجــة إلصــدار بطاقــة الخصــم ورقــم التعريــف الشــخصي لهــا.

فــًا لــدى البنــك(، . 3 ال يفصــح العميــل عــن رقــم تعريفــه الشــخصي ألي شــخص كان )حتــى لــو كان موظَّ
ــل البنــك المســؤولية أو االلتــزام عــن أي أفعــال أو معامــالت أو  وفــي حــال قيامــه بذلــك، فــال يتحمَّ

ــي بذلــك. فــات منافيــة للقانــون قبــل اســتالم إشــعار خطِّ تصرُّ

فــي حــال ضيــاع البطاقــة، فعلــى حاملهــا أن يســارع إلــى إبــالغ البنــك بذلــك خطيــًا أو عبــر قنــاة . 4
تتــم  الدائمــة عــن أي معامــالت  ة  المســؤوليَّ البطاقــة  ــل حامــل  بديلــة، كلمــا حــدث ذلــك. ويتحمَّ
المعامــالت.  تلــك  حــدوث  قبــل  ذلــك  عــن  خطيــًا  البنــك  يبلــغ  لــم  مــا  الضائعــة،  بطاقتــه   علــى 
هــذا وفــي حــال وجــود فــارق بيــن مبلــغ أي وديعــة ينــصُّ عليــه حامــل البطاقــة وبيــن حســاب البنــك، 
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In the event of a discrepancy between the amount of any deposit as stated 
by the Card Holder and the Bank’s count, the Bank’s count shall be controlling 
and binding on the Card Holder. The Bank shall promptly notify the Card 
Holder of any such discrepancy. The Card Holder will submit a dispute form in 
any alternative channels to validate the discrepancy. 

5. The Bank shall be entitled to withdraw the Card, the service thereby 
provided, or to amend or supplement any of these terms and conditions 
at any time without prior notice to the Card Holder. 

6. The Card Holder will be charged a fee whenever he/she makes cash 
withdrawals and/or inquire about his account balance using ATMs located 
in foreign countries. 

7. The Bank shall not be liable for any circumstances affecting the use of 
the Card including but not limited to (a) the failure of any merchant to 
accept or honor a Card; (b) the manner in which the refusal to accept 
the Card is communicated; (c) any machine, data processing system or 
transaction link malfunction, strike or dispute relating to the transfer of 
funds, provision of information or the goods or services purchased; or (d) 
limitation of funds available through an ATM, or (e) debit card blocked due 
to non-compliant to UAECB requirement.  

8. The additional card shall be considered as an irrevocable and 
unconditional authority issued by the Card Holder to the person who uses 
the additional card at any time for any transaction. Therefore, the Card 
Holder shall be directly responsible for all obligations that arise in relation 
to the additional card as if these obligations had arisen from using the 
Card Holder’s original Card 

9. The Card Holder shall pay to UAB the fees and charges listed in the 
UAB Schedule of Charges for the ATM/Debit Card, and the Card Holder 
hereby authorizes the Bank to debit his account with UAB without prior 
notice in order to effect payment of all fees and charges payable to UAB.  
Charges listed in the UAB Schedule of Charges are payable by the Card 
Holder to the Bank immediately upon the request of UAB for the issue of 
a replacement either lost or damaged ATM/Debit Card.   

10. The Bank will automatically replace without any charges or fee the ATM/
Debit Card one month prior to the expiry of the ATM/Debit Card based on 
the Bank’s internal procedure process. 

 TERMS & CONDITIONS OF UAB SMS 
BANKING 

 The use of the UAB SMS Banking Service made available by the Bank to its 
customers (subscribing customer hereafter referred to as “I”/’’We’’) shall 
at all times be governed by the following Terms and Conditions. 

1.  I confirm that I have applied for UAB SMS Banking Service (hereafter 
referred to as the “SMS Service”) 

1.1.  I further confirm that I will receive account and transaction information on 
the mobile telephone number that I have furnished to the bank. 

2.  Upon application, the Bank may at its absolute discretion provide the 
SMS Service to me. The SMS Service is not available in respect of joint 
accounts, which require instruction to be given jointly by two or more 
authorized signatories 

3.  Eligible Accounts 

3.1.  By agreeing to be bound by these terms and conditions, I agree that 
the SMS Service will be available on all Eligible Accounts with the Bank, 
whether opened now or in the future. I further agree that SMS Service 
cannot be used on some types of accounts and the Bank will advise me 
from time to time as to which accounts are eligible. 

3.2.  In order to use the SMS Service, I must be registered by the Bank and must 
comply with the Bank’s prescribed registration and activation procedures. 

4.  SMS Service Scope 

4.1.  I agree and acknowledge that SMS Service will only be available for mobile 
phones. 

4.2.  The Bank may inform me from time to time about changes to the way I 
should access or operate the Service, which I must observe every time I 
access or operate the Service. 

4.3.  The SMS Service is provided on an “as is”, “as available” basis only, and the 
time periods during which the SMS Service may be available are subject 
to change. I further agree that the Bank shall be entitled at any time, at 
the Bank’s sole discretion and without prior notice, to temporarily suspend 
the operation of the Service for updating, maintenance, and upgrading 
purposes, or for any other whatsoever purpose that the Bank deems fit, 
in which case the Bank shall not be liable for any loss, liability, or damage 
which may be incurred as a result. 

4.4.  The Bank may, at its sole and absolute discretion, without notice, and from 

ُيعتــدُّ بحســاب البنــك الــذي يكــون ملزمــًا علــى حامــل البطاقــة. ويلتــزم البنــك بالمســارعة إلــى إبــالغ 
حامــل البطاقــة عــن ذلــك الفــارق. ولحامــل البطاقــة أن يرفــع اســتمارة اعتــراض عــن طريــق أي قنــاة 

بديلــة لتســوية ذلــك الفــارق واالختــالف.

الشــروط . 5 أو تعديــل هــذه  مــة بموجبهــا  المقدَّ الخدمــات  إيقــاف  أو  البطاقــة  للبنــك ســحب  يحــق 
إنــذار لحامــل البطاقــة. واألحــكام أو اإلضافــة عليهــا فــي أي وقــت دون ســابق 

اســتعالمات علــى . 6 أو  ــة  أجــرت ســحوبات نقديَّ أجــرى/  البطاقــة رســوم كلمــا  ُتفــرض علــى حامــل 
ــة. أجنبيَّ دول  فــي  اآللــي  الصــراف  ماكينــات  باســتخدام  رصيده/رصيدهــا 

ُيعفــى البنــك مــن مســؤولية أي ظــروف تؤثــر ســلبًا علــى اســتخدام البطاقــة، والتــي تشــمل علــى . 7
ســبيل المثــال ال الحصــر: )أ( عــدم قبــول أحــد التجــار أو الباعــة للخصــم مــن البطاقــة؛ )ب( طريقــة 
اإلبــالغ عــن رفــض قبــول البطاقــة؛ )ج( حــدوث عطــل فــي أي ماكينــة أو نظــام يعالــج البيانــات أو رابــط 
ــق بنقــل المبالــغ الماليــة و تقديــم المعلومــات أو  إلكترونــي للمعاملــة، أو حــدوث إضــراب أو نــزاع متعلِّ
اف اآللــي؛ أو  ــة المتاحــة عبــر ماكينــة الصــرَّ البضائــع أو الخدمــات المشــتراة؛ )د( محدوديَّــة المبالــغ الماليَّ

)ه( إيقاف بطاقة الخصم لمخالفة شروط مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.15. 

ــة تفويــض قطعــي وغيــر مشــروط مــن حامــل البطاقــة للشــخص . 8 ــة بمنزل ــر البطاقــة اإلضافيَّ ُتعتب
المســتخدم لهــا فــي أي وقــت إلجــراء أي معاملــة. وبذلــك فــإن حامــل البطاقــة يتحمــل المســؤولية 
ــة بنفــس درجــة االلتزامــات الناجمــة عــن  ــة االلتزامــات الناجمــة عــن البطاقــة اإلضافيَّ المباشــرة عــن كافَّ

اســتخدام بطاقتــه األصليــة.

د حامــل البطاقــة للبنــك العربــي المتحــد الرســوم والمصاريــف المدرجــة فــي جــدول رســوم . 9 يســدِّ
البنــك العربــي المتحــد لبطاقــة ماكينــة الصــراف اآللــي أو بطاقــة الخصــم، كمــا ويخول حامــل البطاقة 
بموجبــه البنــك بــأن يخصــم تلــك الرســوم مــن حســابه لــدى البنــك دون ســابق إنــذار اســتيفاًء منــه 
ــب أداؤهــا فــور طلــب البنــك مــن حامــل  لكافــة الرســوم والنفقــات المســتحقة للبنــك، والتــي يتوجَّ
البطاقــة ذلــك لغــرض إصــدار بطاقــة ماكينــة صــراف آلــي أو بطاقــة خصــم بديلــة عــن بطاقــة ضائعــة 

أو تالفــة.

تلقائيــًا . 10 التالفــة  أو  الضائعــة  الخصــم  بطاقــة  أو  اآللــي  الصــراف  ماكينــة  بطاقــة  البنــك  يســتبدل 
ــة. الداخليَّ البنــك  إجــراءات  وفــق  البطاقــة  انتهــاء صالحيــة  مــن  قبــل شــهر  وبالمجــان 

 

ة عبر الرسائل  شروط وأحكام الخدمات المصرفيَّ  
القصيرة في البنك العربي المتحد

ــة عبــر الرســائل القصيــرة التــي يتيحهــا البنــك العربــي المتحــد  يخضــع اســتخدام الخدمــات المصرفيَّ  
لعمالئــه )حيــث ُيشــار لعمــالء البنــك المشــتركين فــي تلــك الخدمــات فيمــا يلــي بـــ »أنا«/«نحــن«( فــي 

كافــة األوقــات لهــذه الشــروط واألحــكام.

ــن  ــرة م ــائل القصي ــر الرس ــة عب ــات المصرفيَّ ــى الخدم ــول عل ــب للحص ــي بطل م ــد تقدِّ أؤكِّ  .1
القصيــرة«( الرســائل  »خدمــات  بـــ  يلــي  فيمــا  إليهــا  ُيشــار  )والتــي  المتحــد  العربــي  البنــك 

ك الــذي  ى معلومــات حســابي ومعامالتــي علــى رقــم هاتفــي المتحــرِّ ــد كذلــك أننــي ســأتلقَّ أؤكِّ  .1.1
للبنــك. تــه  قدمَّ

ة،  ــة عبــر الرســائل القصيــرَّ مــي بطلــب للحصــول علــى الخدمــات المصرفيَّ للبنــك، عنــد تقدُّ  .2
ــر تلــك الخدمــات للحســابات  م لــي تلــك الخدمــات بنــاًء علــى تقديــره وحــده. وال تتوفَّ أن يقــدِّ
ليــن بالتوقيــع أو أكثــر معــً. المشــتركة ألنَّهــا بحاجــة لتقديــم تعليمــات مــن شــخصين مخوَّ

أصحاب الحسابات الذين يحقُّ لهم الحصول على تلك الخدمات  .3

ة ألصحــاب  أوافــق، مــن خــالل التــزام بهــذه الشــروط واألحــكام، علــى إتاحــة خدمــات الرســائل القصيــرَّ  .3.1
ليــن لــدى البنــك، ســواء أكانــت تلــك الحســابات مفتوحــة اآلن أو ســيتم فتحهــا  الحســابات المؤهَّ
ة فــي بعــض  ــه ال يمكــن اســتخدام خدمــات الرســائل القصيــرَّ فــي المســتقبل. كمــا وأوافــق علــى أنَّ
ــل أصحابهــا  أنــواع الحســابات، حيــث ســيبلغني البنــك مــن وقــت آلخــر بأنــواع الحســابات التــي تؤهِّ

للحصــول علــى تلــك الخدمــات.

، لغــرض االســتفادة مــن خدمــات الرســائل القصيــرة، التســجيل لــدى البنــك واالمتثــال إلجــراءات  علــيَّ  .3.2
قبلــه. مــن  دة  المحــدَّ البنــك  وتنشــيط  تســجيل 

ة  نطاق خدمات الرسائل القصيرَّ  .4

كة فقط. ة عبر الهواتف المتحرِّ ر خدمات الرسائل القصيرَّ أقر وأوافق على توفُّ  .4.1

راتهــا،  ــر طريقــة وصولــي أو تشــغيلي للخدمــات مــن حيــن آلخــر، وللبنــك أن يخطرنــي بتغيُّ قــد تتغيَّ  .4.2
ة. مــرَّ فــي كل  للخدمــة  الجديــدة  التشــغيل  أو  الدخــول  مراعــاة طريقــة  وعلــيَّ 

ــة التــي  ــر الفتــرات الزمنيَّ ة علــى وضعهــا الراهــن، فقــط، وقــد تتغيَّ م خدمــات الرســائل القصيــرَّ ُتقــدَّ  .4.3
ــة  ة مــن وقــت آلخــر. لذلــك فإنَّنــي أوافــق أيضــًا علــى أحقيَّ ــر فيهــا خدمــات الرســائل القصيــرَّ قــد تتوفَّ
تــًا  البنــك فــي أي وقــت كان وفقــًا لتقديــره وحــده ودون ســابق إنــذار بإيقــاف عمــل الخدمــات مؤقَّ
بهــدف تحديثهــا أو صيانتهــا أو ترقيتهــا، أو ألي غــرض آخــر كان قــد يــراه البنــك مناســبًا، وفــي تلــك 

ض لــه نتيجــة لذلــك. ة أي خســارة أو التــزام أو ضــرر قــد أتعــرَّ ــل البنــك مســؤوليَّ الحالــة ال يتحمَّ

للبنــك أن يقــوم وفقــًا لتقديــره الوحيــد والمطلــق ودون ســابق إنــذار، مــن وقــت آلخــر باإلضافــة علــى   .4.4
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time to time, add to, vary, alter, suspend, or remove any part or all of the 
SMS Service, or any function or feature of the Service, without giving any 
reason and without incurring any liability. 

4.5. The Bank will normally transmit messages only between 8 a.m. and 7 p.m. 
UAE time. 

4.6. I acknowledge that the information received via the SMS Service is for 
information only and shall not be taken as conclusive evidence of the 
matter to which it relates. 

5. Security Access and Procedures 

5.1. In the event that I lose or replace or I partly lose the possession or I lose 
the control of my mobile phone, or if I have reason to believe that someone 
else has accessed my bank account(s) using the SMS Service, I must 
immediately notify and instruct the Bank to cease the provision of the 
service, and submit a fresh application to re-register for the Service. 

5.2. I must not leave my mobile phone unattended or permit any person to 
access my mobile phone. 

5.3. Until and unless I notify the Bank in accordance with Clause 5.1, all 
instructions received by the Bank shall be deemed to have come from me, 
and the Bank shall be entitled to rely on such instructions, whether they 
actually originated from me or not. I acknowledge that the Bank may not 
be able to reverse or annul any transaction executed based on instructions 
received prior to my notice to the Bank. 

5.4. I agree, accept and acknowledge that the Bank shall not be liable for any 
losses or damage caused by the disclosure of confidential information to 
the designated mobile phone where such phone is in the possession of 
another person with or without my consent including my data, mobile 
phone, telecommunications equipment or other equipment, in each case 
caused by the use of the SMS Service.  

5.5. I agree, accept and acknowledge that I shall promptly notify the Bank of 
changes in the information provided to the Bank for the purpose of the 
SMS Service including details of the designated mobile phone number and 
telecommunications service provider. 

6. Liability and Indemnity 

6.1. I acknowledge and agree that the availability and proper functioning of 
the SMS Service are dependent on many variable circumstances including 
location, mobile network availability and signal strength, proper functioning 
of hardware, software, and my mobile phone, and the Bank will not be liable 
for any loss or damage caused by any unavailability or improper functioning 
of the SMS Service for any reason or for any incorrect, unauthorized, or 
unlawful instruction from me or any other person. The Bank will not be 
liable for the authorized or unauthorized access by another person to my 
mobile phone including but not limited to the information transmitted via 
the SMS Service. 

6.2. I agree to indemnify and compensate the Bank for any damages, loss, 
expenses, costs (including legal costs), or liability incurred by the Bank as a 
result of any breach by me of these Terms and Conditions. 

6.3. The Bank has no relationship or cooperation agreements with any 
telecommunications company in relation to the SMS Service and the 
customer hereby indemnifies the Bank against all actions, claims, demands, 
liabilities, costs (including legal costs), and expenses of whatever nature 
that may result from the Bank’s provision of the SMS Service to the 
customer. 

7.  Charges 

7.1. I agree that the telecommunications service provider will charge me 
directly for receiving SMS messages from the Bank if the mobile phone 
providing me with the SMS Service is roaming outside the UAE and the 
foreign operator charges for SMS messages. 

7.2.  I hereby authorize the Bank to recover subscription fees as per the Bank’s 
prevailing standard schedule of charges by debiting my account periodically. 

7.3.  I agree that this SMS Service is free of charge for the introductory period 
of three (3) months from the date of subscription. After the introductory or, 
the subscription fee of AED 5 per month is applicable. 

7.4.  I acknowledge that the Bank shall be entitled to impose separate fees and 
charges for the Service, which may be changed from time to time by notice 
to me. 

8.  Termination and Suspension 

8.1.  I agree that the Bank shall be entitled to terminate the SMS Service at 
any point of time at the sole discretion of the Bank without assigning any 
reason and the Bank will notify me by any means of communication as may 
be prescribed by the Bank from time to time. 

8.2.  The Bank shall be entitled to terminate the Service by immediate notice 
upon the occurrence of any of the following events: 

 a) My breach of any provision of these terms and conditions.

رهــا أو يوقفهــا  لهــا أو يغيِّ ة أو أي مــن وظائفهــا أو مزاياهــا أو أن يعدِّ كافــة خدمــات الرســائل القصيــرَّ
ة عــن ذلــك. أو يزيلهــا كلهــا أو جــزء منهــا دون إبــداء ســبب لذلــك ودون تحميلــه أي مســؤوليَّ

ــي لدولــة  ة عــادة بيــن الســاعة 8 صباحــًا و7 مســاًء بالتوقيــت المحلِّ يرســل البنــك الرســائل القصيــرَّ  .4.5
المتحــدة. ــة  العربيَّ اإلمــارات 

ة هــي لالســتئناس  أوافــق علــى كــون المعلومــات التــي أســتلمها عبــر خدمــات الرســائل القصيــرَّ  .4.6
بهــا. ــق  تتعلَّ التــي  المســألة  علــى  قاطــع  دليــل  بمنزلــة  األحــوال  مــن  بحــال  ُتعتبــر  وال  فقــط، 

ة الوصول واإلجراءات األمنيَّ  .5

ــم أعــد قــادرًا  ــم يعــد بحوزتــي أو ل ــه ل ، فــور ضيــاع هاتفــي المتحــرك أو اســتبداله، أو أن ــن علــيَّ يتعيَّ  .5.1
ــم بــه، أو فــي حــال شــككت بدخــول شــخص آخــر لحســابي أو حســاباتي المصرفيــة عبــر  علــى التحكُّ
ة،  ة، إبــالغ البنــك واإليعــاز إليــه بإيقــاف تقديــم خدمــات الرســائل القصيــرَّ خدمــات الرســائل القصيــرَّ

فضــاًل عــن تقديــم طلــب جديــد إلعــادة تســجيلي علــى الخدمــات.

ك بعيدًا عنِّي وعدم السماح ألي شخص بالدخول إليه. ن عليَّ عدم ترك هاتفي المتحرِّ يتعيَّ  .5.2

اهــا البنــك، لحيــن إبالغــي لــه بالواقعــة الــواردة فــي البنــد 5.1 أعــاله،  ــة التعليمــات التــي يتلقَّ ُتعتبــر كافَّ  .5.3
ًا، وعندهــا يحــق للبنــك التعويــل علــى  ــي شــخصيَّ ومــا لــم أبلغــه بذلــك، بأنَّهــا تعليمــات صــادرة عنِّ
ــه ليــس بمقــدور البنــك علــى الــدوام  ــي فعليــًا أم ال. وأقــرُّ أنَّ تلــك التعليمــات ســواء أكانــت صــادرة عنِّ
ــاة قبــل إبالغــي البنــك بتلــك الواقعــة. ــذة بنــاءً علــى التعليمــات المتلقَّ ــة منفَّ إبطــال أو إلغــاء أي معامل

ة عــن أي خســارة أو ضــرر ناجــم عــن اإلفصــاح لــي  أوافــق وأقبــل وأقــرُّ بعــدم تحميــل البنــك المســؤوليَّ  .5.4
عــن معلومــات ســريَّة تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر بياناتــي ورقــم الهاتــف ومعــدات االتصــال 
ة فــي كل حالــة مــن تلــك الحــاالت،  ات نتيجــة الســتخدام خدمــات الرســائل القصيــرَّ أو غيرهــا مــن المعــدَّ
ة عندمــا يكــون بحــوزة شــخص  ــي خدمــات الرســائل القصيــرَّ ــص لتلقِّ ك المخصَّ علــى هاتفــي المتحــرِّ

آخــر مــع أو دون موافقتــي.

مــة  ــأي تغييــرات فــي المعلومــات المقدَّ أوافــق وأقبــل وأقــرُّ بأنَّنــي ألتــزم بإبــالغ البنــك علــى الفــور ب  .5.5

ــص  ك المخصَّ ة، والتــي تشــمل رقــم هاتفــي المتحــرِّ ــرَّ ــى البنــك ألغــراض خدمــات الرســائل القصي إل
االتصــاالت. خدمــات  د  ومــزوِّ يهــا  لتلقِّ

االلتزام والتعويض   .6

علــى  ــف  ة وعملهــا بشــكل صحيــح متوقِّ القصيــرَّ الرســائل  ــر خدمــات  توفُّ أنَّ  علــى  وأوافــق  أقــرُّ   .6.1
ة اإلشــارة وعمــل الجهــاز والبرنامــج  ك وقــوَّ ــر شــبكة الهاتــف المتحــرِّ ة ظــروف مثــل الموقــع وتوفُّ عــدَّ
ة عــن أي خســارة أو ضــرر ناجــم  ــل البنــك المســؤوليَّ ك بشــكل صحيــح. وال أحمِّ والهاتــف المتحــرِّ
ة أو عــدم عملهــا بشــكل صحيــح ألي ســبب أو خطــأ أو  ــرَّ ــر خدمــات الرســائل القصي عــن عــدم تواف
ــي أو مــن أي شــخص آخــر.  ــون منِّ ــًا للقان ل بإصدارهــا أو خالف ــر مخــوَّ تعليمــات صــادرة عــن طــرف غي
ح بــه ألي شــخص آخــر إلــى هاتفــي  ح أو غيــر المصــرَّ ــل البنــك مســؤولية الدخــول المصــرَّ كمــا ال يتحمَّ
ك، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر معلوماتــي المنقولــة عبــر خدمــات الرســائل  المتحــرِّ

ة. القصيــرَّ

أوافــق علــى االلتــزام بتعويــض البنــك وإبقائــه بمنــأى عــن أي أضــرار أو خســائر أو نفقــات أو تكاليــف   .6.2
ــده البنــك نتيجــة ألي إخــالل مــن قبلــي بهــذه الشــروط  )بمــا فيهــا التكاليــف القانونيــة( أو التــزام يتكبَّ

واألحــكام.

ة.  ليــس للبنــك عالقــة أو اتفاقيــات تعــاون مــع أي شــركة اتصــاالت لتقديــم خدمــات الرســائل القصيــرَّ  .6.3
بذلــك فــإن العميــل يلتــزم بتعويــض البنــك نظيــر كافــة اإلجــراءات والدعــاوى والمطالبــات وااللتزامــات 
ــة( والنفقــات مــن أي طبيعــة كانــت والتــي قــد تنجــم عــن  والتكاليــف )بمــا فيهــا التكاليــف القانونيَّ

ــى العميــل. ة إل ــم البنــك خدمــات الرســائل القصيــرَّ تقدي

الرسوم المفروضة من شركة االتصاالت  .7

ــي  دة لخدمــات االتصــاالت بفــرض رســوم مباشــرة علــيَّ نظيــر تلقِّ أوافــق علــى قيــام الشــركة المــزوِّ  .7.1
ــة اإلمــارات العربيــة  ــت تلــك الشــركة خــارج دول ة مــن البنــك فــي حــال كان خدمــات الرســائل القصيــرَّ

القصيــرة. الرســائل  علــى  رســومًا  أجنبــي،  اتصــاالت  خدمــات  ل  كمشــغِّ وتفــرض،  المتحــدة 

ل البنــك بموجبــه باســترداد رســوم االشــتراك حســب جــدول الرســوم القياســي النافــذ وذلــك مــن  أخــوِّ  .7.2
خــالل خصــم تلــك الرســوم مــن حســابي دوريــًا.

انــي فــي أول فتــرة  ة تلــك بشــكل مجَّ أوافــق علــى أنَّــه ســيتم تقديــم خدمــات الرســائل القصيــرَّ  .7.3
ــة بالغــة ثالثــة )3( أشــهر مــن تاريــخ االشــتراك. وبعــد تلــك الفتــرة يتــم فــرض رســوم تبلــغ 5  تجريبيَّ

عليهــا. شــهريًا  دراهــم 

ــه للبنــك فــرض رســوم وتكاليــف مســتقلة نظيــر تقديــم الخدمــات. ويجــوز تعديــل تلــك  أنَّ أقــرُّ   .7.4
بذلــك. لــي  إخطــار  تقديــم  خــالل  مــن  آلخــر  وقــت  مــن  الرســوم 

إنهاء الخدمات وتعليقها  .8

ة فــي أي وقــت وفقــًا لتقديــره الشــخصي وحــده ودون  أقــرُّ أنَّــه للبنــك إنهــاء خدمــات الرســائل القصيــرَّ  .8.1
دهــا مــن  ــك مــن خــالل وســائل االتصــال التــي يحدِّ ــك. ويقــوم البنــك بإخطــاري بذل ــداء ســبب لذل إب

وقــت آلخــر.

يحق للبنك إنهاء الخدمات من خالل تقديم إخطار فوري بذلك عند وقوع أي من األحداث التالية:  .8.2

إخاللي بأي من بنود هذه الشروط واألحكام. أ.   

ة أو البنــك أو أنظمــة معلوماتــه أو أنظمــة معلومــات عمالئــه  ض خدمــات الرســائل القصيــرَّ ب.تعــرُّ  
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 b) My continued access to the Service posing any threat to the security, 
integrity, or operations of the SMS Service or the Bank or its information 
systems or those of its other customers,

 c) My SMS Service had remained inactive for a reasonable period of time,

 d) All my accounts with the Bank are terminated or closed. 

8.3.  Without prejudice to Clauses 4.3 or 4.4, the Bank shall be entitled to suspend 
my access to the SMS Service without notice where a right of termination 
by the Bank exists, and such right of suspension may be exercised in lieu of 
termination, or as an additional remedy before termination. 

9.  Evidence 

 I acknowledge and agree that the Bank’s records and any records of 
my instructions made or performed, processed, or elected through the 
SMS Service by me or any person purporting to be me, or any record of 
transactions relating to the SMS Service and any record of any transactions 
maintained or by any relevant person authorized by the Bank relating to or 
connected with the Service, whether stored in electronic or printed form, 
shall be binding and conclusive on me for all purposes whatsoever and 
shall be conclusive evidence of the instructions and transactions and of my 
liability to the Bank. I hereby agree that all such records are admissible in 
evidence and that I shall not challenge or dispute the admissibility, reliability, 
accuracy, or the authenticity of the contents of such records merely on the 
basis that such records were incorporated and/or set out in electronic form 
or were produced by or are the output of a computer system, and hereby 
waive any of my rights (if any) to so object. 

10.  Copyrights 

10.1. I understand that the SMS Service is the property of the Bank, which 
has the copyright interest in all software and documentation of the SMS 
Service and any amendments including user guidelines in any form. 

10.2. I agree to treat the access rights, documentation, or any other information 
related to the SMS Service as strictly private and confidential at all times 
and shall not copy or reproduce the above in any form either in whole or in 
part or allow access to any other party without the Bank’s prior consent in 
writing. 

 TERMS & CONDITIONS OF UAB ONLINE 
AND MOBILE BANKING 

 PREAMBLE 

 In these conditions, “Subscriber” means the customer (Individual(s) or Joint 
account holders or Power of Attorney/Mandate holders) to whom the UAB 
Online Service has been provided, and ”UAB Online Service” means UAB 
Online - Internet Banking & Mobile Banking Services (hereinafter referred 
to as ”UAB Online Service”) which is a service of United Arab Bank that 
provides access to the Subscriber to view and operate his/her account(s) 
(hereinafter referred to as “Account(s)”) through computer terminals 
connected to the internet (a reference to a gender includes reference to 
each gender). 

 The terms and conditions which are an integral part of the “UAB Online 
Service” Application hereunder set out the rights and obligations of the 
Subscriber and the Bank, in connection with the Subscriber’s use of UAB 
Online Service. All the terms of this agreement are legally binding, so the 
Subscriber must read them carefully before the Subscriber submits the 
application form (hereinafter referred to as “Application”). 

 The Subscriber acknowledges, understands, and confirms his consent to 
the following: 

1.  Eligibility 

1.1.  In order to use the UAB Online Service, the Subscriber must maintain an 
account with the Bank in the UAE. If the Account relationship is terminated 
for any reason, or in the event of any breach of the terms and conditions 
herein contained, the Bank shall be entitled forthwith to cancel the UAB 
Online Service. 

1.2.  The Subscriber must become registered with the Bank for the use of 
the UAB Online Service and meet the Bank’s registration/subscription 
requirements. 

1.3.  The Bank reserves the right to refuse an Application/subscription and 
may at its sole discretion, withdraw at any time all rights and privileges 
pertaining to the UAB Online Service. 

1.4.  The Subscriber undertakes to execute any additional documents that 
may be required by the Bank prior to the provision of any modified/
additional facilities under the UAB Online Service to the Subscriber. Where 
a Subscriber fails to comply with the above requirements, he shall not be 
eligible for such enhanced or modified UAB Online Service and the Bank will 
also be entitled to withdraw the UAB Online Service provided earlier. 

إليهــا. المســتمر  دخولــي  بســبب  التشــغيل  أو  بالســالمة  تهديــدات  أو  أمنيــة  لتهديــدات 

ة بي خاملة لفترة معقولة من الوقت. ة الخاصَّ ج. بقاء خدمات الرسائل القصيرَّ  

ة حساباتي لدى البنك. د. إنهاء أو إقفال كافَّ  

ة دون ســابق إنــذار عندمــا يحــق لــه إنهــاء  يحــق للبنــك تعليــق دخولــي إلــى خدمــات الرســائل القصيــرَّ  .8.3
تلــك الخدمــات، فيجــوز لــه ممارســة ذلــك الحــق بــدالً عــن اإلنهــاء، أو كعــالج إضافــي قبــل اإلنهــاء، وذلــك 

دون المســاس بالبنــود 4.3 أو 4.4 أعــاله.

اإلثبات  .9

أقــرُّ وأوافــق علــى أنَّ ســجالت البنــك وأي ســجالت أخــرى لتعليماتــي يتــم إعدادهــا أو معالجتهــا أو   
ة مــن قبلــي أو مــن قبــل أي شــخص ُيفتــرض أن يكــون  اختيارهــا عبــر خدمــات الرســائل القصيــرَّ
ة، وأي ســجل معامــالت موجــود، أو  قــة بخدمــات الرســائل القصيــرَّ أنــا، أو أي ســجل معامــالت متعلِّ
ــق بهــا، ســواء  ل مــن قبــل البنــك بخصــوص الخدمــات أو مــا يتعلَّ بواســطة أي شــخص ذي صلــة مخــوَّ
ــة دليــل قاطــع لكافــة  ــي، وبمثاب ــة بشــكل إلكترونــي أو ورقــي، فإنَّهــا ُتعتبــر ملزمــة ل ن أكانــت مخزَّ
ــذة وعلــى التزامــي  األغــراض والغايــات، كمــا وُتعتبــر إثباتــًا قطعيــًا علــى التعليمــات والمعامــالت المنفَّ
ــة تلــك الســجالت ُتعتبــر بمنزلــة إثباتــات مقبولــة تجاهــي،  تجــاه البنــك. وأوافــق بموجبــه علــى أنَّ كافَّ
ــة أو أصالــة محتويــات تلــك الســجالت فقــط  ــة أو دقَّ ــة أو موثوقيَّ وبأنِّــي لــن أعتــرض أو أطعــن بمقبوليَّ
د ورودهــا و/أو إعدادهــا بشــكل إلكترونــي أو كونهــا منتجــًا كومبيوتريــًا، وأتنــازل بموجبــه عــن  لمجــرَّ

ــك، إن وجــدت. حقوقــي باالعتــراض علــى ذل

حقوق النشر  .10

ــة برمجياتهــا ووثائقهــا تتمتــع  ة هــي ملــك للبنــك وبــأنَّ كافَّ ــم بــأن خدمــات الرســائل القصيــرَّ أتفهَّ  .10.1
كانــت. شــكل  بــأي  المســتخدم  توجيهــات  ذلــك  فــي  بمــا  وتعديالتهــا،  هــي  نشــر،  بحقــوق 

أوافــق علــى الحفــاظ التــام علــى ســرية وخصوصيــة حقــوق الوصــول والتوثيــق أو أي معلومــات   .10.2
ة فــي كافــة األوقــات، وعــدم نســخ أو إعــادة إخــراج جــزء منهــا أو  ــق بخدمــات الرســائل القصيــرَّ تتعلَّ
المســبقة. ــة  الخطيَّ البنــك  موافقــة  دون  إليهــا  الغيــر  بدخــول  الســماح  عــدم  وكذلــك  كاملهــا، 

ة عبر اإلنترنت  شروط وأحكام الخدمات المصرفيَّ  
ك والهاتف المتحرِّ

مة مقدِّ  

تعنــي كلمــة »مشــترك« فــي هــذه الشــروط واألحــكام العميــل )ســواء أكان فــردًا أم أفــرادًا أو مالكيــن   
المتحــد  العربــي  البنــك  لــه  م  الــذي يقــدَّ أو مندوبيــن مشــتركين(  أو وكالء  مشــتركين لحســاب 
ــة عبــر اإلنترنــت، حيــث تعنــي عبــارة »خدمــات البنــك العربــي المتحــد المصرفيــة عبــر  خدمــات مصرفيَّ
اإلنترنــت« الخدمــات المصرفيــة المتاحــة عبــر اإلنترنــت والهاتــف المتحــرك مــن البنــك العربــي المتحــد 
ــل  )والتــي ُيشــار إليهــا فيمــا يلــي باســم »خدمــات البنــك العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت«( والتــي تتمثَّ
بخدمــات البنــك العربــي المتحــد التــي تتيــح الوصــول إلــى المشــترك الســتعراض وتشــغيل حســابه/ 
حســابها أو حســاباته/ حســاباتها )والتــي ُيشــار إليهــا فيمــا يلــي باســم »الحســاب أو الحســابات« عبــر 
أجهــزة الكومبيوتــر المتصلــة باإلنترنــت )حيــث ُتعتبــر اإلشــارة إلــى أحــد الجنســين بمثابــة إشــارة إلــى 

الجنــس اآلخــر أيضــًا والعكــس بالعكــس(.

أ مــن طلــب »خدمــات البنــك  هــذا وتبيــن الشــروط واألحــكام والتــي ُتعتبــر بمثابــة جــزء ال يتجــزَّ  
العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت« فيمــا يلــي حقــوق والتزامــات المشــترك والبنــك، بخصــوص اســتخدام 
المشــترك لخدمــات البنــك العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت. وعلــى المشــترك قــراءة كافــة بنــود هــذه 
ــة بعنايــة قبــل تقديمــه نمــوذج الطلــب )والتــي ُيشــار إليهــا فيمــا يلــي باســم »الطلــب«( ألّنهــا  االتفاقيَّ

ملزمــة قانونــًا لــه.

د موافقاته على التالي: هم ويؤكِّ هذا ويقرُّ المشترك ويتفَّ  

ة 1.  األهليَّ

ــن مــن اســتخدام خدمــات البنــك العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت، أن  علــى المشــترك، لكــي يتمكَّ   1.1
يمتلــك حســابًا لــدى البنــك فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. ويحــق للبنــك إلغــاء خدمــات البنــك 
العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت فــي حــال إنهــاء عالقــة الحســاب ألي ســبب كان، أو فــي حــال أي إخــالل 

بالشــروط واألحــكام الــواردة فيمــا يلــي.

ــن مــن اســتخدام خدمــات البنــك العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت، أن  علــى المشــترك، لكــي يتمكَّ   1.2
بالبنــك. ــة  الخاصَّ واالشــتراك  التســجل  شــروط  ــق  يحقِّ وأن  البنــك  لــدى  ل  يســجِّ

ــة  يحــق للبنــك رفــض الطلــب أو االشــتراك، ولــه، وفقــًا لتقديــره وحــده، أن يســحب فــي أي وقــت كافَّ   1.3
اإلنترنــت. عبــر  المتحــد  العربــي  البنــك  بخدمــات  قــة  المتعلِّ والمزايــا  الحقــوق 

ــة أو إضافيــة ضمــن خدمــات البنــك العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت  قبــل تقديــم أي تســهيالت معدل   1.4
ــد بتنفيــذ أي وثائــق إضافيــة قــد يطلبهــا البنــك لذلــك الغــرض، وإن لــم يمتثــل  للمشــترك فإنَّــه يتعهَّ
المشــترك لتلــك الشــروط، ال يحــق لــه الحصــول علــى خدمــات البنــك العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت 
لــة تلــك، بــل يحــق للبنــك عندهــا ســحب خدمــات البنــك العربــي المتحــد عبــر  ــنة أو المعدَّ المحسَّ

مــة قبــل ذلــك. اإلنترنــت المقدِّ

ــف خدمــات البنــك العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت أو عــدم  ة عــن توقُّ ــل البنــك أي مســؤوليَّ ال يتحمَّ   1.5
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1.5.  The Bank shall have no responsibility for failure or non-performance of UAB 
Online Service beyond the control of the Bank. Further, the Bank shall not 
be responsible for any loss or damage arising directly or indirectly from any 
malfunction or failure of UAB Online Service. 

2.  Resource Requirements for Set Up and Use of the UAB Online Service. 

 The UAB Online Service requires a computer system/mobile device 
connected to the Internet Service Provider (ISP) and a browser that is 
compatible with the minimum level of security stipulated for using the UAB 
Online Service 

 The Subscriber shall be responsible for obtaining access to the Internet 
(including the selection of an ISP) and hiring or purchasing equipment 
necessary for using UAB Online Service. Since the Bank is neither an 
equipment supplier nor a telecommunication network provider, it will not 
be held liable in this regard. 

3.  Security 

3.1.  For the Subscriber to be able to use the UAB Online Service, the Subscriber 
will be provided with a User Login ID and Password by the Bank. These will 
be used to identify the Subscriber whenever the Subscriber accesses the 
UAB Online Service. 

3.2.  Login ID(s) and Password(s) are confidential and the Subscriber is fully 
responsible for their use and custody. The Subscriber is also liable for 
the consequences of any disclosure, unintentional or otherwise, and the 
transmission of such information to third parties. 

3.3.  Should the Subscriber discover, or suspect that his password is known to an 
unauthorized user, the Subscriber must immediately change the password 
himself through the UAB Online Service.

3.4.  The Subscriber should change his Password on a periodical basis through 
the UAB Online Service. Whenever a Subscriber changes his Password, the 
Subscriber must take care not to choose a number(s) that are likely to be 
guessed by anyone trying to access the UAB Online Service. 

3.5.  If the Subscriber has any doubt that anyone is misusing its accounts 
through the UAB Online Service or that its user name or password has been 
revealed to another party, the Subscriber must inform the Bank as soon 
as possible, thereafter it shall send a written notice. The Subscriber will 
be held responsible for all amounts resulting from using its user name and 
password till the time of receiving the written notice from the Subscriber. 

3.6.  As a security precaution, access to UAB Online Service shall be blocked if 
the Password has not been correctly entered for a permissible number of 
attempts. 

3.7.  If the Subscriber becomes aware of any transaction on any of the accounts 
that have not been validly authorized by him/her, the Subscriber must 
notify the Bank immediately in writing. 

3.8.  The Subscriber must not allow anyone else to operate the UAB Online 
Service on his/her behalf. 

3.9.  The Subscriber must not leave his computer unattended while the 
Subscriber is logged on to the UAB Online Service. Furthermore, the 
Subscriber should ensure that he has logged out of the UAB Online Service 
before leaving the computer. 

3.10.  The Subscriber confirms that in submitting the Application for UAB Online 
Service; the Subscriber’s Joint account holder(s) is/are satisfied for him/her 
to access the joint account(s) via UAB Online Service. 

4.  Banking and Financial Transactions 

4.1.  The Bank shall be entitled to act on any instructions given by the Subscriber 
through UAB Online Service which may include mail messages, banking 
instructions, or financial instructions without any further reference to the 
Subscriber and without requiring written verification from the Subscriber. 

4.2.  Once a Subscriber has given an instruction through the UAB Online Service, 
the Subscriber will not be able to reverse it. The Bank will be under no 
obligation to reverse any instruction given by a Subscriber through the UAB 
Online Service However, the Bank may try to reverse an instruction after 
it has been given to the extent that this is possible under the rules and 
practices of the banking system. The Subscriber will be responsible for any 
costs the Bank incurs as a result in this respect. 

4.3.  The Bank’s record of any transaction processed through the use of UAB 
Online Service shall be conclusive evidence of such transaction(s) and 
legally binding on the Subscriber for all purposes. 

4.4.  The Bank shall have the right to reject or cancel any banking or financial 
transaction in the event of any transaction being incomplete, inconsistent, 
incorrect, or in breach of any statutory or regulatory legislation. 

4.5.  Financial transaction(s) will be processed subject to the availability of 
cleared funds in the relative Account(s). The Subscriber shall ensure that 
sufficient funds are available in the Account before making any transfers. 
Where the execution of any financial transaction would result in the 
Account(s) becoming overdrawn or exceeding the existing overdraft limit 

ة عــن أي خســارة أو ضــرر ناجــم بشــكل  ــل المســؤوليَّ أدائهــا ألســباب خارجــة عــن إرادتــه. كمــا ال يتحمَّ
ــل فــي خدمــات البنــك العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت. مباشــر أو غيــر مباشــر عــن أي عيــب أو تعطُّ

2.  مستلزمات إعداد واستخدام خدمات البنك العربي المتحد عبر اإلنترنت

تســتلزم خدمــات البنــك العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت وجــود نظــام كومبيوتــر أو جهــاز هاتــف   
متحــرك متصــل بمــزود خدمــات إنترنــت، ومســتعرض متوافــق مــع الحــد األدنــى للمتطلبــات األمنيــة 

اإلنترنــت. عبــر  المتحــد  العربــي  البنــك  خدمــات  الســتخدام  عليهــا  المنصــوص 

وتقــع مســؤولية الحصــول علــى إمكانيــة الوصــول إلــى اإلنترنــت )بمــا فــي ذلــك اختيــار مــزود خدمــات   
المتحــد عبــر  العربــي  البنــك  الضــروري الســتخدام خدمــات  الجهــاز  أو شــراء  اإلنترنــت( واســتئجار 
ــه  ة بهــذا الصــدد، نظــرًا لعــدم كون ــل البنــك أي مســؤوليَّ اإلنترنــت علــى عاتــق المشــترك. وال يتحمَّ

اتصــال. أجهــزة وال شــبكات  د  مــزوِّ

3.  اإلجراءات األمنية

ــن مــن اســتخدام خدمــات البنــك  م البنــك للمشــترك اســم مســتخدم وكلمــة مــرور ليتمكَّ يقــدِّ   3.1
العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت، وذلــك لغــرض منــح المســتخدم بيانــات تعريفيــة كلمــا دخــل إلــى 

اإلنترنــت. عبــر  المتحــد  العربــي  البنــك  خدمــات 

ــع اســم أو أســماء المســتخدم وكلمــة أو كلمــات المــرور بالســريَّة، ويضطلــع المشــترك  3.2 يتمتَّ  
ة  ــل المشــترك المســؤوليَّ ة عــن اســتخدامها والحفــاظ علــى ســريَّتها. كمــا يتحمَّ بكامــل المســؤوليَّ
الغيــر. إلــى  المعلومــات  تلــك  نقــل  وعــن  ذلــك،  غيــر  أم  ــدًا  متعمَّ أكان  ســواء  إفصــاح  أي  عواقــب  عــن 

ه مــن خــالل خدمــات البنــك العربــي  3.3 علــى المشــترك أن يســارع بنفســه إلــى تغييــر كلمــة ســرِّ  
ح لــه  ه بإفشــاء كلمــة الســر لمســتخدم غيــر مصــرَّ المتحــد عبــر اإلنترنــت، فــي حــال اكتشــافه أو شــكِّ

بذلــك.

ه بشــكل دوري عبــر خدمــات البنــك العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت.  علــى المشــترك تغييــر كلمــة ســرِّ   3.4
ــع مــن أي شــخص يحــاول الوصــول  وعندمــا يقــوم بذلــك عليــه الحــرص أال يختــار أرقامــًا ســهلة التوقُّ

إلــى خدمــات البنــك العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت.

ه بإســاءة اســتخدام حســاباته  علــى المشــترك أن يبلــغ البنــك بالســرعة الممكنــة فــي حــال شــكِّ   3.5
مــن قبــل أي شــخص كان عبــر خدمــات البنــك العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت، أو اإلفصــاح عــن اســم 
ــة بــه للغيــر، ويرســل إليــه بعــد ذلــك أخطــارًا خطيــًا بالواقعــة.  المســتخدم أو كلمــة المــرور الخاصَّ
ــة المبالــغ الناجمــة عــن اســتخدامه الســم المســتخدم وكلمــة  ة كافَّ ــل المشــترك مســؤوليَّ ويتحمَّ

ــي مــن المشــترك. ــة بــه لحيــن اســتالم اإلشــعار الخطِّ المــرور الخاصَّ

ُيحظــر الدخــول إلــى خدمــات البنــك العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت، إذا لــم يتــم إدخــال كلمــة المــرور    3.6
أمنــي. كاحتــراز  وذلــك  بهــا،  المســموح  المحــاوالت  أو  المــرات  لعــدد  صحيــح  بشــكل 

علــى المشــترك المســارعة إلــى إخطــار البنــك خطيــًا إذا نمــا إلــى علمــه القيــام بــأي معاملــة علــى أي    3.7
بشــكل شــرعي. قبلهــا  مــن  قبلــه/  مــن  لــة  المخوَّ الغيــر  الحســابات  مــن 

علــى المشــترك أال يســمح أليٍّ شــخص آخــر كان بتشــغيل خدمــات البنــك العربــي المتحــد عبــر    3.8
عنهــا. عنــه/  بالنيابــة  اإلنترنــت 

علــى المشــترك أال يتــرك جهــاز الكومبيوتــر الخــاص بــه بعيــدًا عنــه فــي حــال تســجيل دخولــه. عــالوة    3.9
ــد مــن تســجيل خروجــه مــن خدمــات البنــك العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت  علــى ذلــك، يجــب أن يتأكَّ

قبــل تركــه لجهــاز الكومبيوتــر الخــاص بــه.

ــد عنــد تقديمــه طلبــًا للحصــول علــى خدمــات البنــك العربــي المتحــد عبــر  علــى المشــترك أن يؤكِّ   3.10
اإلنترنــت، قبولــه/ قبولهــا لدخــول المشــتركين معــه فــي الحســاب أو الحســابات إلــى ذلــك الحســاب 

أو تلــك الحســابات عبــر خدمــات البنــك العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت.

ة والمالية المعامالت المصرفيَّ   .4

للبنــك الحــق فــي التصــرف بنــاًء علــى أي تعليمــات يقدمهــا المشــترك مــن خــالل خدمــات البنــك    4.1
العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت دون الرجــوع إلــى المشــترك ودون طلــب تحقــق خطــي مــن المشــترك. 

قــد تشــمل تلــك التعليمــات رســالة بريديــة أو تعليمــات مصرفيــة أو تعليمــات ماليــة.

مهــا للبنــك مــن خــالل خدمــات البنــك العربــي المتحــد  ال يمكــن للمشــترك إلغــاء التعليمــات التــي يقدِّ   4.2
عبــر اإلنترنــت. وال يلتــزم البنــك بإلغــاء أي تعليمــات صــادرة عــن المشــترك مــن خــالل خدمــات البنــك 
العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت. لكــن، يمكــن أن يحــاول البنــك إلغــاء التعليمــات بعــد إعطائهــا إلــى 
ــة، وفــي تلــك الحالــة  الحــد الــذي يمكــن فيــه ذلــك بنــاًء علــى أحــكام وأعــراف نظــام الخدمــات المصرفيَّ

ــل المشــترك التكاليــف التــي يتكبدهــا البنــك بذلــك الخصــوص.  يتحمَّ

ُيعتبــر ســجل البنــك ألي معاملــة تتــم معالجتهــا مــن خــالل اســتخدام خدمــات البنــك العربــي المتحــد    4.3
ــًا  عبــر اإلنترنــت دليــاًل قاطعــًا علــى تلــك المعاملــة أو المعامــالت، ويكــون هــذا الســجل ملزمــًا قانون

ــة األغــراض. للمشــترك لكافَّ

يحــق للبنــك رفــض أو إلغــاء أي معاملــة مصرفيــة أو ماليــة إذا كانــت ناقصــة أو تنطــوي علــى تناقضات    4.4
أو خاطئــة أو مخالفــة ألي تشــريع قانونــي أو تنظيمــي.

تتــم معالجــة المعاملــة أو المعامــالت الماليــة حســب توافــر مبالــغ صافيــة فــي الحســاب أو الحســابات    4.5
المعنيــة. وعلــى المشــترك التأكــد مــن توفــر رصيــد كاٍف فــي الحســاب قبــل إجــراء أي تحويــالت منــه. 
ــى الســحب علــى المكشــوف مــن  ويحــق للبنــك رفــض أي معاملــة ماليــة عندمــا يــؤدي تنفيذهــا إل
الحســاب أو الحســابات أو تجــاوز حــد الســحب علــى المكشــوف الحالــي الممنــوح مــن قبــل البنــك. 
كمــا يحــق للبنــك عندمــا يختــار تنفيــذ تلــك المعاملــة الماليــة أن يجمــع أو يضــم كافــة حســابات 
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granted by the Bank, the Bank shall have the absolute right to refuse 
the transaction. Where the Bank has chosen to execute such a financial 
transaction. the Bank has the right to combine or consolidate all or any of 
the Subscriber’s Account(s) at any of its branches and set o or transfer any 
sums standing to the credit of any or more of such accounts along with any 
charges as applicable The combination, consolidation, set off and transfers 
referred to in this clause may be made on one or more occasions at the 
Bank’s absolute discretion. 

4.6.  Electronic Transfers, whether internal or external, using the UAB Online 
Service shall be restricted to a maximum amount of banking business day 
limit approved by UAB. 

4.7.  Transfers between the Subscriber’s own Accounts or to other accounts 
maintained with the Bank shall be processed subject to the conditions 
given in Clauses 4.14 and 4.15 below. 

4.8.  Transfers will be made only to or from the Current Account(s) and Saving 
Account(s).

4.9.  Transfers made from the Subscriber’s Account(s) to Beneficiary(ies) having 
bank accounts with other banks within/outside the UAE shall be subject to 
normal banking rules and practice and any relevant Central Bank directives. 

4.10.  The Bank shall not be responsible for any loss or damages or immediate 
refund which may arise from failure to properly identify the beneficiary or 
for non-payment of any bank Payment Instrument because of wrong input 
of beneficiary’s details, mistakes, or omission. 

4.11.  The Subscriber acknowledges by the Bank that it is aware of the technology 
limits and restrictions in the meantime and that the restrictions of the use 
of the UAB Online Service and the availability of the UAB Online Service 
depend on the technology’s implementations and its use restrictions. 
The Subscriber releases the Bank from any responsibility arising from the 
Subscriber’s failure to use the UAB Online Service for whatever reason. 

4.12. The Bank shall not accept any claims for compensation of Interest/Profit, 
loss of Interest/Profit or transaction value date for any financial transaction 
carried out through UAB Online Service. 

4.13.  The Subscriber hereby, irrevocably and unconditionally without any right 
of objection, accepts all authorized debts arising from the use of the UAB 
Online Service, without limitation. 

4.14.  Transfer instructions between Subscriber’s own Accounts with the Bank or 
to other Accounts maintained with the Bank are governed by the Bank’s 
existing policies and practices and may be amended from time to time. 

4.15.  Transfer orders to the beneficiary maintaining an account with other banks 
within or outside the UAE and other requests for Financial Transactions 
should be received as per Bank’s existing policies and practices and Central 
Bank directives. 

4.16.  The Subscriber acknowledges that not all transactions executed through 
UAB Online Service will generate confirmation advice although it will be 
recorded in the Subscriber’s Statement of Account (being provided as per 
agreement between the Bank and the Subscriber). 

4.17.  It shall not be possible for a Subscriber to effect a banking or financial 
transaction that is not defined or forming a part of the banking rights. 

4.18.  The Subscriber’s Account(s) shall be debited by the Bank with fees and 
charges for any banking and financial transaction(s) executed through the 
UAB Online Service Such fees and charges levied shall be as per the Bank’s 
Schedule of Charges/tariff. 

4.19.  In case Joint accounts are operated under Joint signatures only, for Funds 
Transfer functions, validation of Funds Transfer transactions will be required 
(under the “Double Signature” function) by the Joint account holders, as is 
the case under normal banking transactions for such Accounts. 

4.20.  The Bank reserves the right to postpone a transaction for any reason 
beyond its control. 

5.  Modification 

 Due to the evolving nature of its computer systems, programs, extensions, 
and upgrades, the Bank reserves the right to adapt or modify its Service 
and the Terms and Conditions contained in UAB Online Service Agreement 
at any time. 

6.  Termination 

6.1.  The Subscriber may cancel its use of UAB Online Service at any time by 
notifying the Bank in writing. From the time this notification is received by 
the Bank, the Bank shall have the right to execute all the pending transfers/
transactions previously initiated by the Subscriber, till complete termination 
of the UAB Online Service. 

6.2.  The Bank shall terminate the Subscriber’s use of the UAB Online Service 
if (any of) the Joint account holder(s) notify the Bank that they did not 
consent to the Subscriber’s UAB Online Service Agreement for UAB Online 
Service and/or that the Joint account can no longer be operated on the 
Subscriber’s instructions. The Subscriber acknowledges and agrees to 
indemnify the Bank in this respect. 

ــة أو تحويــاًل ألي مبالــغ فــي الرصيــد الدائــن  العميــل أو أيــًا منهــا لــدى أي مــن فروعــه، وأن يجــري مقاصَّ
ألي واحــد أو أكثــر مــن تلــك الحســابات، مــع أي رســوم حســب االقتضــاء. ويمكــن أن يتــم إجــراء الجمــع 
والضــم والمقاصــة والتحويــالت المشــار إليهــا فــي هــذا البنــد مــرة واحــدة أو أكثــر وفقــًا لتقديــر البنــك 

المطلــق وحــده.

تقتصــر التحويــالت اإللكترونيــة الداخليــة أو الخارجيــة باســتخدام خدمــات البنــك العربــي المتحــد عبــر    4.6
اإلنترنــت علــى حــد المبلــغ األعظمــي المســموح ليــوم العمــل البنكــي والمعتمــد مــن قبــل البنــك 

العربــي المتحــد.

يتــم إجــراء التحويــالت بيــن الحســابات الخاصــة بالمشــترك أو إلــى الحســابات األخــرى التــي يحتفــظ بهــا    4.7
البنــك وفقــًا للشــروط الــواردة فــي البنديــن 4.14 و4.15 أدنــاه.

يتم إجراء التحويالت فقط بين الحساب أو الحسابات الجارية وحساب أو حسابات االدخار.   4.8

أو  المســتفيد  إلــى  المشــترك  حســابات  أو  حســاب  مــن  إجراؤهــا  يتــم  التــي  التحويــالت  تخضــع    4.9
المســتفيدين الذيــن لديهــم حســابات مصرفيــة لــدى بنــوك أخــرى داخــل أو خــارج دولــة اإلمــارات 
ــة، وأي توجيهــات ذات صلــة مــن مصــرف  العربيــة المتحــدة، لألحــكام واألعــراف المصرفيــة االعتياديَّ

المركــزي. المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 

ال يتحمــل البنــك مســؤولية أي خســارة أو أضــرار أو اســترداد فــوري ينشــأ عــن عــدم تحديــد المســتفيد    4.10
بشــكل صحيــح أو عــدم ســداد أي ســند ســداد مصرفــي بســبب إدخــال خاطــئ لتفاصيــل المســتفيد 

أو نتيجــة للخطــأ أو الســهو.

يقــر المشــترك بعلمــه بالحــدود والقيــود التقنيــة لــدى البنــك والنافــذة فــي حينــه، ويقــرُّ كذلــك بــأن    4.11
ــف  القيــود المفروضــة علــى اســتخدام خدمــات البنــك العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت وتوافرهــا تتوقَّ
ــة وقيــود اســتخدامها. وُيخلــي المشــترك ســاحة البنــك مــن أي مســؤولية  علــى التطبيقــات التقنيَّ
تنجــم عــن عــدم قــدرة المشــترك علــى اســتخدام خدمــات البنــك العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت ألي 

ســبب مــن األســباب.

ال يقبــل البنــك أي مطالبــات بالتعويــض عــن فوائــد أو أربــاح أو خســائر لفوائــد أو أربــاح أو لتاريــخ قيمــة    4.12
أي معاملــة ماليــة يتــم تنفيذهــا مــن خــالل خدمــات البنــك العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت.

ــة عمليــات الخصــم  يقبــل المشــترك قطعيــًا ودون قيــد أو شــرط ودون أي حــق باالعتــراض، كافَّ   4.13
المصــرح بهــا والناجمــة عــن ســبيل المثــال ال الحصــر عــن اســتخدام خدمــات البنــك العربــي المتحــد 

اإلنترنــت. عبــر 

األخــرى  والحســابات  البنــك  لــدى  الخاصــة  المشــترك  حســابات  بيــن  التحويــل  تعليمــات  تخضــع    4.14
آلخــر. وقــت  مــن  تعديلهــا  يتــم  قــد  والتــي  الحاليــة،  البنــك  وأعــراف  لسياســات  البنــك  لــدى  الموجــودة 

يجــب اســتالم أوامــر التحويــل إلــى المســتفيد الــذي يمتلــك حســابًا لــدى بنــك آخــر داخــل دولــة اإلمــارات    4.15
العربيــة المتحــدة أو خارجهــا والطلبــات األخــرى للمعامــالت الماليــة وفقــًا لسياســات وأعــراف البنــك 

الحاليــة وتوجيهــات مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي.

يقــر المشــترك بأنــه ال يتــم إصــدار إشــعار تأكيــد نتيجــة لتنفيــذ كافــة المعامــالت مــن خــالل خدمــات    4.16
م وفقــًا  البنــك العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت، رغــم تســجيلها فــي كشــف حســاب المشــترك، والمقــدَّ

لالتفاقيــة المبرمــة بيــن البنــك والمشــترك.

فــة لــدى البنــك أو ال تشــكل جــزءًا مــن  ال ُيســمح للمشــترك بإجــراء معاملــة مصرفيــة أو ماليــة غيــر معرَّ   4.17
المصرفيــة. حقوقــه 

ــة وماليــة يتــم  يخصــم البنــك رســوم ومصاريــف الخدمــة الخاصــة بــأي معاملــة أو معامــالت بنكيَّ   4.18
تنفيذهــا مــن خــالل خدمــات البنــك العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت مــن حســاب أو حســابات ذلــك 

البنــك. وأســعار  رســوم  لجــدول  وفقــًا  وذلــك  المشــترك، 

إال بتوقيــع مشــترك مــن  علــى أصحــاب الحســابات المشــتركة والتــي ال يجــوز تنفيــذ معامالتهــا    4.19
أصحابهــا تقديــم اعتمادهــم لصحــة معاملــة تحويــل األمــوال )مــن خــالل وظيفــة »التوقيــع المــزدوج«( 

لتلــك الحســابات. العاديــة  المعامــالت المصرفيــة  كمــا هــو حــال 

للبنك الحق في تأجيل أي معاملة ألي سبب خارج عن إرادته.   4.20

5.  التعديل

يحــق للبنــك إجــراء تعديــالت علــى خدماتــه وعلــى الشــروط واألحــكام الــواردة فــي اتفاقيــة خدمــات   
ــرة والمتطــورة ألنظمــة  البنــك العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت فــي أي وقــت بمــا يجــاري الطبيعــة المتغيِّ

والتحديثــات. واإلضافــات  والبرامــج  الكمبيوتــر 

6.  اإلنهاء

يجــوز للمشــترك إنهــاء اســتخدامه لخدمــات البنــك العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت فــي أي وقــت عــن    6.1
طريــق إخطــار خطــي للبنــك بذلــك الخصــوص. وعنــد اســتالم البنــك إلخطــار اإلنهــاء يحــق لــه تنفيــذ 
ــة التحويــالت أو المعامــالت قيــد االنتظــار التــي شــرع المشــترك بهــا قبــل ارســاله لهــذا اإلخطــار،  كافَّ

لحيــن اإلنهــاء الكامــل لخدمــات البنــك العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت.

يلتــزم البنــك بإنهــاء اســتخدام المشــترك لخدمــات البنــك العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت إذا قــام أي    6.2
مــن أصحــاب الحســاب المشــترك بإخطــار البنــك بأنــه ال يوافــق علــى اتفاقيــة خدمــات البنــك العربــي 
المتحــد عبــر اإلنترنــت الخاصــة بالمشــترك وأنــه لــم يعــد مــن الممكــن تشــغيل الحســاب المشــترك 
بنــاًء علــى تعليمــات ذلــك المشــترك، أو فــي أي مــن تلــك الحالتيــن. ويقــر المشــترك ويوافــق علــى 

ــك اإلنهــاء. تعويــض البنــك نظيــر ذل
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6.3.  The Bank may terminate the provision of the UAB Online Service to the 
Subscriber at any time without assigning any reason. In case of termination 
of UAB Online Service, the Bank shall inform the Subscriber by ordinary 
post. 

7.  Other Terms and Conditions 

7.1.  The Account records communicated under the UAB Online Service shall 
correspond to the accounting entries in the books of the Bank at the time 
of their communication. The Bank records and statements will be accepted 
by the Subscriber and considered as binding and conclusive evidence which 
may not be objected to or challenged. 

7.2.  Any printouts/statements or files in which any transaction(s) or information 
related to the Subscriber’s Account(s) are printed or downloaded are for the 
Subscriber’s use only. 

7.3.  The Subscriber authorizes the Bank to share all the information and 
transactions resulting from subscribing to the UAB Online Service and its 
use with their technical support partners and other UAB Online Service 
provider companies. 

7.4.  It is understood that these Terms and Conditions are complementary to 
the other provisions of any other agreements between the Subscriber and 
the Bank and in the event of any conflict or inconsistency between UAB 
Online Service Terms and Conditions and any other provisions of any other 
agreement between the Subscriber and the Bank the latter shall prevail. 

7.5.  The Subscriber declares and agrees that it does not acquire any right 
regarding any software or code of the software or related to any 
specifications or technologies or any other data provided by the Bank 
to the Subscriber for the purpose of providing the UAB Online Service, in 
addition, the Subscriber shall not acquire any intellectual property right or 
publication right for the above mentioned. 

8.  Rights 

 The UAB Online site and services are the property of UAB. The Bank reserves 
the absolute right to amend/modify any of the Terms and Conditions of this 
agreement. Without prior notice to the customer.  

 Important Notices: 

1.  It is understood by the Account’s co-signatories that their choice to have 
any one of them sign individually on the Account, shall give him/her the 
right to request transfer of the credit balance or part of it to his/her 
personal Account. He/she also has the right to pledge all or part of the 
balance as collateral against facilities granted to him/her or to others. This 
rule also applies to the joint signatures if they were more than one person. 
Thus, in the event the account’s co-signatories reject this condition, they 
should cross out and signed by the account’s co-signatories jointly in this 
regard. 

2.  It is understood by the account’s co-signatories that their choice to have 
anyone of them sign individually on the account, shall authorize him/her to 
request and use all of the self-services offered by the Bank, including the 
transfer of the credit balance or part thereof to his/her personal account by 
using the following services: Phone Banking, Credit Cards, ATM Card, Online 
Internet Banking. In the event that the account’s signatories do desire not 
to comply with the aforementioned, this paragraph should be crossed out 
and signed by the account’s co-signatories jointly in this regard. 

3.  The bank has the right to credit the amounts of inward transfers and 
cheques to the joint accounts if the account number and the name of 
one of the Account co-signatories are stipulated unless instructions 
of co-signatories of the account stipulate otherwise, and confirmation 
to be made that co-signatories of the account waive their right to the 
correctness of the entry or claim any compensations if no instructions have 
been provided to that effect. 

4.  The customer should refer to the Bank for clarification of any terms used 
in the form that is not fully understood, and the Bank will not be held 
responsible if the customer does not obtain sufficient clarification prior to 
signing.

 

 TERMS AND CONDITIONS FAX INDEMNITY 
1.  I/We may need to issue instructions to your Bank for all types of 

transactions financial as well as non-financial, from time to time. 

2.  I/We fully understand the implications and potential risks involved in 
this mode of operation, but request you to accept and carry out my/our 
instructions sent to you by fax in this respect. I/We are aware that you will 
rely on and check the apparent similarity of the signatures appearing on the 
fax against the specimen signatures held by you. 

3.  In consideration of your accepting the above instructions, I/We do 
hereby irrevocably and unconditionally assume full responsibility for any 

يجــوز للبنــك إنهــاء تقديــم خدمــات البنــك العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت للمشــترك فــي أي وقــت دون    6.3
إبــداء أي ســبب. ولكــن علــى البنــك إبــالغ المشــترك بالبريــد العــادي فــي حالــة إنهــاء خدمــات البنــك 

ــت. ــر اإلنترن ــي المتحــد عب العرب

7.  شروط وأحكام أخرى

يجــب أن تتوافــق ســجالت الحســاب التــي يتــم إرســالها بموجــب خدمــات البنــك العربــي المتحــد عبــر    7.1
ــر البنــك فــي وقــت ارســالها. وُتقبــل ســجالت  اإلنترنــت مــع القيــود المحاســبية الموجــودة فــي دفات
وكشــوف حســاب البنــك مــن قبــل المشــترك، وُتعتبــر دليــاًل ملزمــًا وقاطعــًا ال يجــوز االعتــراض عليــه 

أو الطعــن فيــه.

ُتعتبــر أي مطبوعــات أو كشــوفات أو ملفــات يتــم فيهــا طباعــة أو تنزيــل أي معاملــة أو معامــالت، أو    7.2
فقــط. المشــترك  ذلــك  باســتخدام  خاصــة  المشــترك،  حســابات  أو  بحســاب  متعلقــة  معلومــات 

فــي  االشــتراك  عــن  الناتجــة  والمعامــالت  المعلومــات  ــة  كافَّ بمشــاركة  للبنــك  المشــترك  يســمح    7.3
خدمــات البنــك العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت، واســتخدامها مــع شــركاء الدعــم الفنــي وشــركات 

األخــرى. اإلنترنــت  عبــر  المتحــد  العربــي  البنــك  خدمــات  مــزودي 

مــن المفهــوم ضمنــًا بــأن هــذه الشــروط واألحــكام هــي تتمــة لألحــكام األخــرى الــواردة فــي االتفاقيــات    7.4
المبرمــة بيــن المشــترك والبنــك، وفــي حالــة وجــود أي تعــارض أو تضــارب بيــن شــروط وأحــكام 
خدمــات البنــك العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت وبيــن أي أحــكام أخــرى ألي اتفاقيــات مبرمــة بيــن 

ــات. االتفاقيَّ لتلــك  ــة  األولويَّ تكــون  والبنــك،  المشــترك 

يصــرح المشــترك ويوافــق علــى أنــه ليــس لــه أي حــق يتعلــق بــأي برنامــج أو رمــوز برمجيــة تتعلــق بــأي    7.5
مواصفــات أو تقنيــات أو أي بيانــات أخــرى يقدمهــا البنــك للمشــترك بغــرض تقديــم خدمــات البنــك 
ــك ال يجــوز للمشــترك الحصــول علــى أي حــق مــن  ــى ذل العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت. وباإلضافــة إل

حقــوق الملكيــة الفكريــة أو حــق النشــر لمــا ذكــر أعــاله.

8.  الحقوق

يعــد موقــع وخدمــات البنــك العربــي المتحــد عبــر االنترنــت ملــكًا للبنــك العربــي المتحــد ويحتفــظ   
البنــك بالحــق المطلــق فــي تعديــل أو تغييــر أي مــن شــروط وأحــكام هــذه االتفاقيــة دون إشــعار 

للعميــل. مســبق 

مالحظات هامة:  

ــم الموقعيــن المشــتركون علــى الحســاب بــأن تخويلهــم ألي منهــم وحــده علــى الحســاب  يتفهَّ   .1
يمنحــه/ يمنحهــا الحــق فــي طلــب تحويــل الرصيــد الدائــن أو جــزء منــه إلــى حســابه/ حســابها 
الشــخصي. كمــا يمنحــه / يمنحهــا الحــق برهــن كل أو جــزء مــن الرصيــد كضمــان مقابــل التســهيالت 
الممنوحــة لــه/ لهــا أو لآلخريــن. تســري هــذه القاعــدة أيضــًا علــى التواقيــع المشــتركة ألكثــر مــن 
شــخص واحــد. وبالتالــي، فــي حالــة رفــض هــذا الشــرط مــن قبــل الموقعيــن المشــتركين علــى 
الحســاب، فيجــب حذفــه والتوقيــع مــن قبــل الموقعيــن المشــتركين علــى الحســاب مجتمعيــن فــي 

هــذا الصــدد.

ــم الموقعــون المشــتركون علــى الحســاب بــأن تخويلهــم ألي منهــم وحــده علــى الحســاب  يتفهَّ   .2
ــة الخدمــات الذاتيــة التــي يقدمهــا البنــك، بمــا ف  يمنحــه/ يمنحهــا الحــق فــي طلــب واســتخدام كافَّ
ذلــك تحويــل الرصيــد الدائــن أو جــزء منــه إلــى حســابه/ حســابها الشــخصي باســتخدام الخدمــات 
التاليــة: الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف وبطاقــات االئتمــان وبطاقــة الصــراف اآللــي والخدمــات 
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت. وبالتالــي، فــي حالــة رفــض هــذا الشــرط مــن قبــل الموقعيــن المشــتركين 
علــى الحســاب، فيجــب حذفــه والتوقيــع مــن قبــل الموقعيــن المشــتركين علــى الحســاب مجتمعيــن 

فــي هــذا الصــدد.

يتمتــع البنــك بالحــق فــي إضافــة مبالــغ التحويــالت والشــيكات الــواردة إلــى الحســابات المشــتركة إذا    .3
تــم تحديــد رقــم الحســاب واســم أحــد الموقعيــن المشــتركين علــى الحســاب، مــا لــم تنــص تعليمــات 
تنــازل  علــى  التأكيــد  يجــب  وعندهــا  ذلــك.  خــالف  علــى  الحســاب  علــى  المشــتركين  الموقعيــن 
الموقعيــن المشــتركين علــى الحســاب عــن حقهــم فــي تصحيــح القيــد أو المطالبــة بــأي تعويضــات 

ــك. ــم تعليمــات بذل ــم يتــم تقدي إذا ل

علــى العميــل الرجــوع إلــى البنــك لتوضيــح أي مصطلحــات فــي االســتمارة غيــر مفهومــة بالكامــل.    .4
التوقيــع. قبــل  كاٍف  توضيــح  علــى  العميــل  يحصــل  لــم  إذا  مســؤولية  أي  البنــك  يتحمــل  ال  وعندهــا 

شروط وأحكام إخالء المسؤولية عند التعامل    
عن طريق الفاكس

ــر إلصــدار تعليمــات لبنككــم بخصــوص كافــة أنــواع المعامــالت الماليــة وغيــر  ــر/ نضطَّ قــد أضطَّ   .1
آلخــر. وقــت  مــن  أيضــًا  الماليــة 

أتفهــم/ نتفهــم تمامــًا اآلثــار والمخاطــر المحتملــة التــي ينطــوي عليهــا وضــع التشــغيل هــذا،    .2
لكننــي أطلــب منكــم قبــول وتنفيــذ تعليماتــي/ تعليماتنــا المرســلة إليكــم عبــر الفاكــس فــي 
ــى  ــى التشــابه الظاهــر للتوقيعــات الممهــورة عل لون عل ــدرك أنكــم ســتعوِّ هــذا الصــدد. وأدرك/ ن

بحوزتكــم. التــي  التواقيــع  بنمــاذج  مقارنــة  منهــا  والتحقــق  الفاكــس 

أتحمــل/ نتحمــل المســؤولية الكاملــة القطعيــة دون قيــد أو شــرط لقــاء موافقتكــم علــى التعليمات    .3
المذكــورة أعــاله عــن أي عواقــب وخســائر وأضــرار قــد تنجــم عــن أو فيمــا يتعلــق بهــذا الســياق مــن 
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consequences, losses, and damages that may arise out of or in connection 
with such course of operation. 

4.  I/We also agree to deem such faxed instructions as valid proof in any 
d i s p u te . 

5.  In consideration of your acceding to my/our request and our agreeing 
to accept and act upon instructions by facsimile as above, I/we hereby 
confirm, agree, and undertake that no unauthorized person will have 
access to our fax machines other than our Authorized Signatories and 
will take all the necessary care to enforce this undertaking and we will be 
responsible and liable for any misuse of our fax machines by unauthorized 
persons. Without prejudice to the preceding sentence, it is understood that 
once a facsimile instruction is received by the Bank it means that it is sent 
by me/us even if it is not signed by an Authorized Signatory or even if it does 
not bear our seal or stamp.

 

 SANCTIONS INDEMNITY 
1.  United Arab Bank has always been keen on conducting its business 

in a compliant manner. UAB is committed to ensuring full compliance 
with applicable laws, regulations, and sanctions in requirements in all 
jurisdictions which UAB deals with. UAB expects that its customers also 
abide by the same objective.  

2.  Funds Transfer Declaration (Bank’s Sanctions policy requirements): 

2.1.  The Bank does not engage in any transactions, irrespective of currency, 
with or involving Crimea, Cuba, Iran, Syria, and North Korea.  

2.2.  The Bank does not engage in FCY denominated transactions with or 
involving, Sudan and Myanmar. As such, it is expected that customers do 
not conduct any transactions in FCY involving these countries. It is also 
advised that proceeds of any such transactions received in any other 
currency should not be converted into FCY and routed through the Bank. 

2.3.  The Bank does not allow any transaction with persons, entities, or vessels 
designated as sanctions targets by local and international regulators.  

2.4.  The Bank does not engage in transactions (including imports or exports) 
involving items of dual-use that can be used for offensive purposes e.g. 
items that can be used in nuclear proliferation, arms, ammunition, etc.  

2.5.  The Bank pursuant to its policy provides banking services exclusively to its 
account holders who are customers of the bank. Customers are therefore 
advised not to conduct transactions in their account(s) on behalf of a third 
party (ies). 

3.  In keeping with the Bank’s adopted policies and its regulatory compliance 
obligations, the Bank will not be able to serve customers that fail to abide 
by the foregoing requirements.   

 FACE ID TERMS & CONDITIONS 
 By enabling Face Pass, you will be able to log in to UAB Mobile Banking 

Application by using your Face ID. 

 Your Face ID is defined, install, and saved on your device and not shared 
with UAB. For your bank account's safety, you should not share your device 
and your device passcode with any other person. 

 You can always disable this feature from the Security menu in the Mobile 
Banking App. 

 The Application will remember your Username for the next login when 
activating this feature through the Mobile Banking Application for United 
Arab Bank PJSC the customer agrees to indemnify and hold the bank 
and employees harmless from any claims, liability, loss, cost, expenses 
(including legal cost and expenses) or damage they may suffer directly or 
indirectly as a result of using the Face App services.

 

 SMART TOUCH TERMS & CONDITIONS 
 United Arab Bank endeavors aim to always provide optimal security to its 

customer while availing services from the Bank. Protecting our customer's 
confidential information is one of our prime duties. The Bank has introduced 
the service of Smart Touch to enhance the security of our customer's 
mobile transactions. However, there are risks online, and certain actions 
have to be taken by the customer to protect themselves from such risks. 
The below terms are essential and should be followed while availing of 
the services under Smart Touch to allow for the protection of confidential 
information and for secure mobile transactions. 

1.  By enabling Smart Touch, customers will be able to log in from the bank’s 
Mobile Banking Application by using their fingerprint. The fingerprint is 
saved on each individual’s device and is not shared with UAB.  

التعامــل.

أوافــق/ نوافــق أيضــًا علــى اعتبــار هــذه التعليمــات المرســلة بالفاكــس دليــاًل شــرعيًا فــي أي نــزاع قــد    .4
الحقــًا. ينجــم 

لقــاء موافقتكــم علــى طلبــي/ طلبنــا وموافقتنــا علــى قبــول التعليمــات عبــر الفاكــس والتعويــل    .5
عليهــا كمــا هــو مذكــور أعــاله، أؤكــد/ نؤكــد وأوافــق/ نوافــق علــى عــدم الســماح ألي شــخص غيــر 
مصــرح لــه بالوصــول إلــى أجهــزة الفاكــس الخاصــة بنــا بخــالف المخوليــن بالتوقيــع، وســنبذل عنايتنــا 
ليــن مســؤولية أي إســاءة اســتخدام ألجهــزة الفاكــس الخاصــة  الالزمــة لتنفيــذ هــذا التعهــد، متحمِّ
ــم أنــه بمجــرد اســتالم البنــك لتعليماتنــا  بنــا مــن قبــل أشــخاص غيــر مصــرح لهــم بذلــك. ونتفهَّ
عبــر الفاكــس فهــذا يعنــي أنــه تــم إرســالها مــن قبلــي/ قبلنــا حتــى لــو لــم يتــم التوقيــع عليــه مــن 
قبــل المخــول بالتوقيــع أو حتــى إذا كانــت ال يحمــل الختــم أو الطابــع الخــاص بنــا، وذلــك دون اإلخــالل 

ــة الســابقة. بالجمل

تعويض العقوبات  
يحــرص البنــك العربــي المتحــد دائمــًا علــى إدارة أعمالــه بطريقــة قانونيــة. لذلــك فإنَّــه يضمــن االمتثــال    .1
ــه  ــة الــدول التــي يعمــل بهــا. كمــا إنَّ الكامــل للقوانيــن واللوائــح والعقوبــات المعمــول بهــا فــي كافَّ

يتوقــع مــن عمالئــه االلتــزام بهــا أيضــًا.

إقرار تحويل األموال )سياسة العقوبات المصرفية(:   .2

ال يجــري البنــك أي معامــالت مــع القــرم وكوبــا وإيــران وســورية وكوريــا الشــمالية أو تتعلــق بهــا بغــض    2.1
النظــر عــن العملــة.

تتضمــن  أو  وميانمــار  الســودان  مــع  األجنبيــة  بالعمــالت  مقومــة  معامــالت  فــي  البنــك  يشــارك  ال    2.2
ــع البنــك مــن عمالئــه عــدم إجــراء أي معاملــة فــي العمــالت األجنبيــة  أولئــك البلديــن. وعليــه يتوقَّ
التــي تشــمل البلديــن المذكوريــن. كمــا ُينصــح أيضــًا بعــدم تحويــل عائــدات أي مــن هــذه المعامــالت 

المقبوضــة بــأي عملــة أخــرى إلــى عمــالت أجنبيــة وتوجيههــا عبــر البنــك.

ال يســمح البنــك بــأي معاملــة مــع أشــخاص أو كيانــات أو ســفن محــددة تخضــع لعقوبــات الجهــات    2.3
والدوليــة. المحليــة  التنظيميــة 

ال يشــارك البنــك فــي معامــالت تتضمــن مــواد ُتســتخدم ألكثــر مــن غــرض، ويمكــن اســتخدامها    2.4
ــر  ألغــراض هجوميــة علــى ســبيل المثــال المــواد التــي يمكــن اســتخدامها ألغــراض وأســلحة وذخائ

إلــى ذلــك، ســواء أكانــت واردات أم صــادرات. نوويــة ومــا 

ــه يقــدم خدماتــه المصرفيــة حصريــًا لعمالئــه الذيــن لديهــم حســابات  وفقــًا لسياســات البنــك فإنَّ   2.5
لديــه. لذلــك ُينصــح العمــالء بعــدم إجــراء معامــالت علــى حســابهم أو حســاباتهم نيابــة عــن طــرف أو 

أطــراف أخــرى.

ال يمكــن للبنــك خدمــة العمــالء الذيــن ال يلتزمــون بالشــروط الســابقة، وذلــك عمــاًل بسياســات البنــك    .3
بــه. الخاصــة  التنظيميــة  االمتثــال  والتزامــات  المعتمــدة 

ف على الوجه( ة FACE ID )التعرُّ شروط وأحكام خاصيَّ  
ف علــى الوجــوه Face ID، تســجيل الدخــول إلــى تطبيــق  يمكنكــم مــن خــالل تمكيــن خاصيــة التعــرُّ  
بكــم. الخــاص  الوجــه  هويــة  باســتخدام  المتحــرك  الهاتــف  عبــر  المتحــد  العربــي  البنــك  خدمــات 

ة وال يتــم مشــاركتها مــع  يتــم تعريــف هويــة الوجــه وتثبيتهــا وحفظهــا علــى أجهزتكــم الشــخصيَّ  
البنــك العربــي المتحــد. لذلــك عليكــم عــدم مشــاركة أجهزتكــم ورمــوز الدخــول الخاصــة بهــا مــع أي 

آخــر حفاظــًا علــى ســالمة حســاباتكم المصرفيــة. شــخص 

ــك مــن قائمــة األمــان فــي تطبيــق الخدمــات  ــم ذل ــزة متــى أردت بإمكانكــم إلغــاء تفعيــل هــذه المي  
المتحــرك. الهاتــف  عبــر  المصرفيــة 

ــر التطبيــق اســم المســتخدم الخــاص بكــم وذلــك لتســجيل الدخــول التالــي عنــد تنشــيط  يتذكَّ  
هــذه الميــزة مــن خــالل تطبيــق الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك الخــاص بالبنــك العربــي 
أي  عــن  بمنــأى  وإبقائهــم  وموظفيــه،  البنــك  تعويــض  علــى  العميــل  ويوافــق  ش.م.ع.  المتحــد 
ــك التكاليــف والنفقــات القانونيــة( أو  مطالبــات والتزامــات وخســائر وتكاليــف ونفقــات )بمــا فــي ذل
األضــرار التــي قــد يتعرضــون لهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر نتيجــة الســتخدام خدمــات تطبيــق 

الوجــه.

شروط وأحكام ميزة SMART TOUCH (اللمس الذكية(  
ال يدخــر البنــك العربــي المتحــد جهــدًا فــي توفيــر أقصــى درجــات األمــن لعمالئــه عنــد اســتخدامهم   
ــا.  ــة المعلومــات الســرية لعمالئن ــا بحماي ــى أولوياتن لخدمــات البنــك واالســتفادة منهــا. وتتمثــل أول
لذلــك قــام البنــك بإدخــال ميــزة اللمــس الذكيــة Smart Touch لتعزيــز أمــن معامــالت العمــالء عبــر 
الهاتــف المتحــرك. ولكــن، يتعيــن علــى العميــل اتخــاذ إجــراءات معينــة لحمايــة أنفســهم مــن مخاطــر 
المعامــالت عبــر اإلنترنــت. لذلــك يجــب اتبــاع الشــروط التاليــة أثنــاء االســتفادة مــن ميــزة اللمــس 
الهاتــف  عبــر  اآلمنــة  والمعامــالت  الســرية  للمعلومــات  الحمايــة  لتوفيــر   Smart Touch الذكيــة 

المتحــرك.

يمكــن للعمــالء مــن خــالل تمكيــن ميــزة اللمــس الذكيــة مــن تســجيل الدخــول مــن تطبيــق الخدمــات    .1
المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك الخاصــة بالبنــك باســتخدام بصمــات أصابعهــم، حيــث يتــم حفــظ 
بصمــة اإلصبــع علــى الجهــاز الشــخصي لــكل فــرد وال تتــم مشــاركتها مــع البنــك العربــي المتحــد.
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2.  For safety, customers should not share their device or the device passcode 
with any other person.  

3.  Minors or individuals under 21 years old are not allowed to use these 
s e r v i c e s . 

4.  The customers should not use the UAB Mobile Banking application on any 
device or operating system that has been modified outside the device 
and systems vendor supported or warranted configurations. This includes 
devices that have been jail-broken, rooted, or bypassed default or native OS 
security controls. A jail-broken or rooted device is one that has been freed 
from the limitations imposed on it by its mobile service provider and the 
phone manufacturer without their approval. 

5.  The customers should be responsible for all of the instructions given to 
them or anyone acting with their authority during the time they are logged 
into the Mobile Banking application until they are logged off.  

6.  Make sure to close and end the application whenever you log out from any 
mobile device. 

7.  Do not install any mobile applications from unknown sources and ensure 
that your device has the latest operating system installed from respective 
vendors. 

8.  The customer agrees to indemnify and hold the bank and its employees 
harmless from any liability, loss, cost, expense (including legal cost and 
expenses), or damage they may suffer directly or indirectly as a result of 
using the Smart Touch services. 

9.  In no event should UAB, or any of its officers, directors, and employees 
be held liable for anything arising out or connected with the use of their 
website whether such liability is under contract. UAB, including its 
officers, directors, and employees shall not be held liable for any indirect, 
consequential, or special liability arising out of or in any way related to your 
use of this service. 

10.  If any provision of these terms is found to be invalid under any applicable 
law, such provisions shall be deleted without affecting the remaining 
provisions herein.  

11.  UAB is permitted to revise these terms at any time they see fit, and by using 
these services you are expected to review these terms on a regular basis.  

 E-DOCUMENT SERVICES TERMS AND 
CONDITIONS 

 The following Terms and Conditions (“Terms & Conditions”) shall govern 
the provision of services for electronic statements, electronic devices 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. 

1.   Eligibility 

1.1.  Any UAB customer (the “Customer”) can subscribe to the E-Document 
service by completing the E-Document service application process through 
any one of the Bank’s communication channels from time to time, which 
include, without limitation, the branch network, the call center, email, 
internet banking, and mobile banking. 

1.2.  To use the E-Document Service, the customer must designate a valid 
email address at which they would like to receive E-Documents. It is the 
customer’s responsibility to ensure they provide the correct email address 
registered with UAB. 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 services to any customer 
for any reason at its absolute discretion. 

2.  The E-Document Service 

2.1.  The E-Document service delivers E-Documents to the customer 
electronically through email. 

2.2.  E-Documents cover those types of customer accounts marked as being 
available through the E-Document service application process 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 facilities, including dates and 
details 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. 

يجــب علــى العمــالء عــدم مشــاركة أجهزتهــم أو كلمــة مــرور الجهــاز الخــاص بهــم مــع أي شــخص آخــر    .2
بياناتهــم. ســالمة  علــى  حفاظــًا 

ال ُيسمح للقصر أو األفراد الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا باستخدام هذه الخدمات.   .3

يجــب علــى العمــالء عــدم اســتخدام تطبيــق الخدمــات المصرفيــة للبنــك العربــي المتحد عبــر الهاتف    .4
المتحــرك علــى أي جهــاز أو نظــام تشــغيل تــم تعديلــه بإعــدادات غيــر مدعومــة أو مضمونــة مــن قبــل 
بائــع الجهــاز واألنظمــة، بمــا فــي ذلــك األجهــزة التــي تــم كســر حمايتهــا أو إزالــة قيودهــا أو الوصــول 
ــم بأنظمــة تشــغيلها بطــرق غيــر شــرعية، إذ أن تلــك األجهــزة قــد خســرت القيــود  إلــى ضوابــط التحكُّ
المفروضــة لحمايتهــا مــن قبــل مــزودي خدمــات الهاتــف المتحــرك والشــركات المصنعــة للهواتــف 

دون موافقتهــا.

مــة لهــم أو ألي شــخص يتصــرف بتخويــل منهــم  يتحمــل العمــالء مســؤولية كافــة التعليمــات المقدَّ   .5
خــالل وقــت تســجيل دخولهــم إلــى تطبيــق الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك لحيــن 

الخــروج. بتســجيل  قيامهــم 

يجب عليكم التأكد من إغالق وإنهاء التطبيق عند تسجيل الخروج من أي جهاز محمول.   .6

يجــب عليكــم عــدم تثبيــت أي تطبيقــات هاتــف متحــرك مــن مصــادر غيــر معروفــة، والتأكــد مــن    .7
المعنييــن. البائعيــن  مــن  جهازكــم  علــى  تشــغيل  نظــام  أحــدث  تثبيــت 

يوافــق العميــل علــى تعويــض البنــك وموظفيــه وإبقائهــم بمنــأى عــن أي التزامــات أو خســائر أو   .8
تكاليــف أو نفقــات )بمــا فــي ذلــك التكاليــف والنفقــات القانونيــة( أو األضــرار التــي قــد يتعرضــون لهــا 

.Smart Touch الذكيــة  اللمــس  ميــزة  نتيجــة الســتخدام  غيــر مباشــر  أو  بشــكل مباشــر 

ال يتحمــل البنــك العربــي المتحــد أو أي مــن مســؤوليه ومدرائــه وموظفيــه بــأي حــال مــن األحــوال    .9
ــك االلتــزام  ــو كان ذل ــب الخــاص بهــم حتــى ل ــق باســتخدام موقــع الوي أي التــزام ينشــأ عــن أو يتعلَّ
بموجــب عقــد. كمــا ال يتحمــل البنــك العربــي المتحــد، بمــا فــي ذلــك مســؤوليه ومدرائــه وموظفيــه، 
أي التــزام غيــر مباشــر أو تبعــي أو خــاص ينشــأ عــن أو يتعلــق بــأي شــكل مــن األشــكال باســتخدامكم 

لهــذه الخدمــة.

إذا تبيــن بطــالن أي مــن أحــكام هــذه الشــروط بموجــب أي قانــون معمــول بــه فيتــم حذفــه، وال تتأثــر   .10
بذلــك. يلــي  فيمــا  الــواردة  األحــكام  بقيمــة 

للبنــك العربــي المتحــد أن يقــوم بتعديــل هــذه الشــروط فــي أي وقــت يــراه مناســبًا، ونتوقــع منكــم    .11
الخدمــات. هــذه  مــن  االســتفادة  عنــد  بانتظــام  الشــروط  هــذه  مراجعــة 

الشروط واألحكام الخاصة بتقديم خدمات الوثائق   
اإللكترونية

ــق المراســالت  ــات اإللكترونيــة واإلشــعارات اإللكترونيــة وغيرهــا مــن وثائ ــم خدمــات البيان يتــم تقدي  
)والتــي ُيشــار لــكل منهــا علــى حــدة بـــ »كشــوفات الحســاب اإللكترونيــة« و«اإلشــعارات اإللكترونيــة«، 
ولهــا معــًا بـــ »الوثائــق اإللكترونيــة«(، وفقــًا للبنــود والشــروط التاليــة )»الشــروط واألحــكام«( التــي 
المتحــد  العربــي  للبنــك  المصرفــي  الحســاب  فتــح  وأحــكام  شــروط  مــن  يتجــزأ  ال  جــزءًا  تشــكل 

)»البنــك«(

األهلية   .1

اإللكترونيــة  الوثائــق  خدمــة  فــي  يســجل  أن  )»العميــل«(  البنــك  عمــالء  مــن  عميــل  ألي  يمكــن   .1.1
)»الخدمــة«( مــن خــالل تعبئتــه إلجــراء طلــب خدمــة الوثائــق اإللكترونيــة مــن خــالل أي مــن قنــوات 
االتصــال الخاصــة بالبنــك مــن وقــت آلخــر، والتــي تتضمــن، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، شــبكة 
الفــروع، مركــز االتصــال، البريــد اإللكترونــي، الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت والخدمــات المصرفيــة 

الهاتفيــة.

الســتخدام الخدمــة يتعيــن علــى العميــل أن يحــدد عنــوان بريــد إلكترونــي فعــال يرغــب بتلقــي   .1.2
البريــد  الوثائــق اإللكترونيــة عليــه. ويتحمــل العميــل مســؤولية ضمــان تقديمــه لعنــوان  خدمــة 
اإللكترونــي الصحيــح. كمــا يتحمــل أيضــًا مســؤولية أيــة وثائــق إلكترونيــة يتــم إرســالها إلــى عنــوان 
بريــد إلكترونــي خاطــئ. وفــي حــال توقــف البريــد اإللكترونــي المســتخدم عــن العمــل، يتعيــن علــى 
العميــل إخطــار البنــك بذلــك فــورًا. إذ ال يتحمــل البنــك مســؤولية أيــة وثائــق إلكترونيــة يتــم إرســالها 
إلــى عناويــن بريــد إلكترونيــة متوقفــة عــن العمــل. باإلضافــة لذلــك، ال يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية أو 
تبعــات عــن الخدمــة فــي حــال الدخــول إلــى بريــد العميــل اإللكترونــي مــن قبــل الغيــر، ســواء بموافقــة 

العميــل أو دون موافقتــه.

البنــك  لتقديــر  الخدمــات ألي عميــل وألي ســبب وفقــًا  تقديــم  رفــض  فــي  بحقــه  البنــك  يحتفــظ   .1.3
. لشــخصي ا

خدمة الوثائق اإللكترونية   .2

يحصل العميل من خالل هذه الخدمة على وثائق الكترونية عبر البريد اإللكتروني.  .2.1

تغطــي الوثائــق االلكترونيــة أنــواع حســابات العميــل التــي يحددهــا إجــراء طلــب الحصــول علــى   .2.2
االدخــار  وحســابات  الجــاري  الحســاب  مثــل  العميــل،  اختيــار  حســب  اإللكترونيــة  الوثائــق  خدمــة 

األخــرى. المصرفيــة  والتســهيالت  األخــرى  االئتمــان  وبطاقــات  اإليــداع  وحســابات 

يحتــوي كشــف الحســاب االلكترونــي علــى ملخــص عــن الحســاب حســب نوعــه، وبطاقــات االئتمــان   .2.3
ــداع والســحب  ــات اإلي ــخ وتفاصيــل كافــة عملي ــك تواري ــة األخــرى، بمــا فــي ذل والتســهيالت المصرفي
والعمليــات الجاريــة عليــه باإلضافــة لتفاصيــل عــن عمليــات إعــادة الســداد المســتحقة والمتوجبــة 

األداء للبنــك؛ والمبالــغ المســتحقة؛ والفوائــد المحتســبة وتاريــخ إعــادة ســداد تلــك الدفعــات. 
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2.4.  All statements of account from the Bank to the customer will be in 
the form of E-Statements, whether or not the customer has expressly 
subscribed to the E-Document Service under Condition 1. If any customer 
wishes to receive paper-based statements of account, then that customer 
must approach any UAB Branch to request such statements and pay any 
involved fees. 

2.5.  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 facilities from the Bank to the customer from time to 
time. 

2.6.  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. 

2.7.  By applying for the E-Document service and after the Bank accepts to provide 
the E-Document service, the posting of advice and other correspondence 
documents to the customer will be immediately and automatically 
discontinued, unless the customer expressly opts back in to continue to 
receive paper-based documents in addition to the E-Document service. 

2.8.  The Bank will send the E-Document to the email address (and, where 
applicable under Condition 2.7 above, any paper-based document to the 
physical address) designated by the authorized signatories of the customer 
and, subject to Condition 2.9 below, to any additional designated email 
addresses. 

2.9.  The Bank reserves the right to limit the number of additional designated 
email addresses available to be included in the E-Document service at its 
absolute discretion. 

2.10.  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. 

2.11.  The customer must specify the frequency of the E-Document for each of 
their accounts as part of its E-Document service application. 

2.12.  Where the customer has multiple authorized signatories on their account, 
the Bank will only accept instructions in relation to the E-Document 
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. 

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 received and accessed the E-Document, in the absence of any wilful 
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-Statement, or failure to read the relevant payment notification in the 
E-Statement. 

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 E-Document service responsibly. The 
E-Document service must not be used for any fraudulent or illegal purpose; 
to interrupt or damage the Bank’s services, including these services; or 
to make them less efficient. The E-Document service must not be used 
for the transmission of any defamatory, racist, blasphemous or obscene 
message. The customer must not use the E-Document service to cause 
inconvenience, offense, 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 E-Document service as 
soon as is reasonably possible. 

ة كشــــوف الحســــاب مــــن البنــــك إلــــى العميــــل فــــي صيغــــة كشــــف الحساب اإللكتروني  تحــــرر كافَّ  .2.4
E-statement ســواء قــام العميــل باالشــتراك صراحــة بالخدمــة أم شــريطة أنــه إذا رغـــب أي عميـــل 
ــة، يجــب عليــه التوجــه إلــى أي فــرع مــن فــروع البنــك العربــي  ــاب ورقيـ ــوفات حسـ ــتالم كشـ ــي اسـ فـ

المتحــد لطلــب تلــك الكشــوفات ودفــع أي رســوم ذات صلــة. 

تحتــوي اإلشــعارات االلكترونيــة علــى تأكيــد ألي عمليــة بحــد ذاتهــا أو إشــعارات عامــة، أو إخطــارات أو   .2.5
أي اتصــاالت تتعلــق بحســابكم، أو بطاقــات االئتمــان أو التســهيالت المصرفيــة األخــرى التــي يقدمهــا 

البنــك للعميــل مــن وقــت آلخــر.

تحتــوي الوثائــق االلكترونيــة األخــرى علــى بعــض المعلومــات ذات الصلــة والتــي قــد تكــون متاحــة مــن   .2.6
قبــل البنــك للعميــل مــن وقــت آلخــر.

بالتقــــدم بطلــــب للحصــــول علــــى الخدمــــة، وبعــــد قبــــول البنــك لتوفيــر الخدمــــة، سيتوقف ارسال   .2.7
اإلخطــارات والمراســالت األخــرى للعميــل فــورًا وتلقائيــًا، إال إذا اختــار العميــل صراحــة اســتمرار الحصــول 

ــة للخدمــة.  ــة باإلضاف ــق ورقي علــى وثائ

يقــوم البنــك بإرســال الوثائــق اإللكترونيــة إلــى البريــد اإللكترونــي )وعنــد اإلمــكان بموجــب الشــرط   .2.8
2.7 أعــاله، فــإن أي مســتند ورقــي ســيتم ارســاله علــى العنــوان الفعلــي( الــذي يحــدده المخــول 
تحديــده. يتــم  إضافــي  إلكترونــي  بريــد  أي  إلــى  أدنــاه،   2.9 الشــرط  الحســاب، وحســب  عــن  بالتوقيــع 

يحتفــظ البنــك بحقــه فــي تحديــد عــدد عناويــن البريــد االلكترونيــة األخــرى المحــددة للحصــول علــى   .2.9
المطلــق.  لتقديــره  وفقــًا  الخدمــة 

تعتبــر الوثائــق اإللكترونيــة بمثابــة دليــل قطعــي علــى الحســاب. بمــا فــي ذلــك كافــة العمليــات التــي   .2.10
تــم إجراؤهــا علــى الحســاب والمبالــغ المســتردة والمســتحقة. ويحــق للعميــل خــالل أربعــة عشــر يومــًا 
)14( مــن تاريــخ تســليم االعتــراض علــى أيــة معامــالت أو مبالــغ واردة فــي الوثيقــة االلكترونيــة وإال 

يفقــد العميــل حقــه فــي االعتــراض علــى أي مبلــغ مذكــور. 

يتعيــن علــى العميــل تحديــد تكــرار عميلــة تقديــم الوثائــق اإللكترونيــة لــكل مــن حســاباته المدرجــة   .2.11
اإللكترونيــة.  الوثائــق  علــى خدمــة  بالحصــول  الخــاص  مــن طلبــه  كجــزء 

فــي حــال تعــدد المخوليــن بالتوقيــع عــن الحســاب، يقبــل البنــك التعليمــات المتعلقــة بالخدمــة   .2.12
الحســاب. فتــح  شــروط  فــي  المحــدد  التخويــل  وفــق  فقــط 

االستالم  .3

يتحمــل العميــل مســؤولية ضمــان التحقــق الدائــم مــن بريــده اإللكترونــي الــوارد، ومراجعــة الوثائــق   .3.1
اإللكترونيــة عنــد اســتالمها أو نشــرها ألول مــرة. ويعتبــر العميــل بأنــه قــد اســتلم وقــرأ كافــة الوثائــق 
ــة أو نشــرها مــن قبــل البنــك.  ــه إرســال الوثيقــة اإللكتروني ــذي يتــم في ــة اليــوم ال ــة فــي نهاي االلكتروني

ــه يقــوم بإخطــار البنــك  ــى الوثيقــة اإللكترونيــة فإن فــي حــال عــدم تمكــن العميــل مــن الوصــول ال  .3.2
ــع وعشــرين )24( ســاعة مــن اســتالمه للوثيقــة اإللكترونيــة. ويبــذل البنــك جهــوده  ــك خــالل أرب بذل
المعقولــة إلعــادة إرســال رســالة إلكترونيــة جديــدة للعميــل تتضمــن الوثيقــة االلكترونيــة يمكــن 
للعميــل الدخــول إليهــا خــالل أربــع وعشــرين )24( ســاعة مــن ذلــك اإلشــعار. وعنــد انتهــاء تلــك المــدة 
اإلضافيــة، يعتبــر العميــل بأنــه قــد اســتلم الوثيقــة اإللكترونيــة ودخــل إليهــا، وذلــك فــي حــال عــدم 

وجــود أي إخفــاق متعمــد أو إهمــال جســيم مــن قبــل البنــك.

دفعات بطاقات االئتمان  .4

تصبــح كافــة دفعــات بطاقــات االئتمــان مســتحقة ومتوجبــة األداء فــي »تاريخ االســتحقاق« المشــار إليه   .4.1
فــي كل كشــف حســاب إلكترونــي يتــم ارســاله للعميــل عبــر البريــد اإللكترونــي. ويتحمــل العميــل 
كامــل المســؤولية والتبعــات عــن األداء الفــوري والكامــل للدفعــات المســتحقة وذلــك بصــرف النظــر 
عــن اســتالمه أو عــدم اســتالمه لكشــف حســاب إلكترونــي، أو إخفاقــه بقــراءة إشــعار الدفعــة المعنيــة 

فــي كشــف الحســاب اإللكترونــي. 

تخضــع عمليــة رد الدفعــات المســتحقة وأي إخفــاق فــي عمليــات إعــادة الســداد لنفــس الشــروط   .4.2
والبنــك.  العميــل  بيــن  الموقعــة  االئتمانيــة  البطاقــة  اتفاقيــة  فــي  الــواردة  واألحــكام 

التزامات العميل  .5

يتعيــن علــى العميــل اســتخدام الخدمــة بمســؤولية. إذ يتعيــن عليــه عــدم اســتخدام الخدمــة ألي   
غــرض احتيالــي أو غيــر قانونــي: أو لعرقلــة تقديــم البنــك أليــة خدمــات أو اإلضــرار أو التقليــل مــن 
فاعليتهــا، بمــا فــي ذلــك هــذه الخدمــة. كمــا يتعيــن عــدم اســتخدام الخدمــة لنقــل أيــة رســائل 
تحتــوي علــى شــتائم أو عبــارات عنصريــة أو إســاءة للمعتقــدات الدينيــة أو غيــره. ويتعيــن علــى 
العميــل عــدم اســتخدام الخدمــة بشــكل يتســبب بإزعــاج أو إســاءة أو إعاقــة لعمــل البنــك أو أي مــن 

موظفيــه.

القوى القاهرة  .6

ال يتحمــل البنــك المســؤولية عــن أي إخفــاق بــأداء تعهداتــه والتزاماتــه المبينــة فــي هــذه الشــروط   
واألحــكام نتيجــة ألحــداث خارجــة عــن إرادتــه، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر انقطــاع 
خدمــة اإلنترنــت. وفــي تلــك الحالــة، يبــذل البنــك جهــوده المعقولــة إلعــادة الخدمــة حالمــا يكــون ذلــك 

ممكنــًا بشــكل معقــول.
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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 E-Document 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 E-Document 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 
accessed or seen by third parties. 

7.4.  The customer understands and agrees that the storage of information, 
including without limitation, the email password, the E-Document password, 
and any other authentication data needed to use the E-Document 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, directors, 
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 E-Document 
service. 

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 (including legal costs and 
expenses), 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 alteration, 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) unauthorized access by or disclosure of 
confidential information in the E-Document to third parties. 

10.  Modification and Termination of the service 

 The Bank reserves the right to modify this E-Document service in any way 
at its absolute discretion. The customer shall be notified in writing in the 
event of discontinuance of this E-Document service where circumstances 
reasonably allow. 

11.  Copyright 

 All materials (including, without limitation, all designs, texts, graphics, and 
their selection and arrangement) relating to the E-Document 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 E-Document 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 applicable 
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 many 
facilities and services to the customer. 

14.  Advertising 

 The Bank may advertise any of its products and services through the 
s e r v i c e . 

 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 Conditions 2.3 to 2.6. The Bank may 
charge a fee for this service. 

األمن والمسؤولية عن بيانات العميل  .7

ــة لتأميــن كافــة ترتيبــات لضمــان أمــن معلومــات الحســاب المنقولــة  يتخــذ البنــك العنايــة المعقول  .7.1
عبــر الخدمــة. وتتــم حمايــة الوثائــق االلكترونيــة عــن طريــق كلمــة مــرور أو بيانــات مصادقــة أخــرى 

للعميــل. صــادرة 

ــة لضمــان عــدم الدخــول إلــى حســاب البريــد اإللكترونــي المخصــص  ــة المعقول يتخــذ البنــك العناي  .7.2
الغيــر.  قبــل  مــن  االلكترونيــة  بوثائقــه  الخاصــة  المــرور  لكلمــة  أو  للخدمــة 

يقــر العميــل بإمكانيــة تعــرض البيانــات التــي يتــم اســتالمها وارســالها عبــر اإلنترنــت أو البريــد   .7.3
الغيــر. قبــل  مــن  إليهــا  الدخــول  لخطــورة  ســرية،  معلومــات  أيــة  ذلــك  فــي  بمــا  اإللكترونــي، 

يتفهــم العميــل ويوافــق علــن أن تخزيــن المعلومــات، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر،   .7.4
كلمــة ســر البريــد اإللكترونــي، وكلمــة مــرور الوثائــق اإللكترونيــة وأي بيانــات تعريفيــة أخــرى مطلوبــة 
وأيــة  البنــك  وأرصــدة حســاب  العمليــات،  البنــك، ونشــاطات  الخدمــة، ومعلومــات حســاب  لهــذه 
ــة علــى حاســوب العميــل أو أي طــرف آخــر و/ أو هاتفــه المتحــرك، يتــم علــى  معلومــات أخــرى مخزن
مســؤولية العميــل الشــخصية بحيــث يتحمــل هــو المخاطــر المترتبــة علــى ذلــك. وال يتحمــل البنــك 

ــى أطــراف أخــرى.  ــك المعلومــات إل ــر مخــول أو إفصــاح عــن تل ــة مســؤولية عــن أي دخــول عي أي

يعفــي العميــل البنــك ويخلــي ســاحته هــو ومســاهميه ومدرائــه ومســؤوليه وموظفيــه وممثليــه،   .7.5
ويتنــازل عــن أي حــق قانونــي لــه ضــد البنــك ومســاهميه ومدرائــه ومســؤوليه وموظفيــه وممثليــه، 
بســبب أي ضــرر يتكبــده العميــل، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر نتيجــة للدخــول غيــر المخــول مــن 

قبــل أطــراف أخــرى أو اإلفصــاح عــن معلومــات ســرية تخــص العميــل. 

المخالفة  .8

قــد يــؤدي أي مخالفــة لهــذه الشــروط واألحــكام مــن قبــل العميــل، بنــاًء علــى تقديــر البنــك المطلــق،   
الخدمــة.  لهــذه  المباشــر  اإليقــاف  إلــى 

التعويض  .9

يتعهــد العميــل بشــكل قطعــي وغيــر مشــروط بتعويــض البنــك وإبقائــه هــو ومســاهميه ومدرائــه   
النفقــات  أو  التكاليــف أو األضــرار  أو  ومســؤوليه وموظفيــه وممثليــه بمنــأى عــن كافــة الخســائر 
الناجمــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عــن: )أ( منــح، تســليم و/ أو اســتخدام الوثائــق اإللكترونيــة، 
)ب( األخطــاء أو التأخيــرات فــي نقــل الوثائــق اإللكترونيــة أو التعديــل أو االســتخدام أو التالعــب غيــر 
المخــول بالبيانــات الــواردة فيهــا، أو الناجمــة بخــالف ذلــك عــن تســليم الوثائــق اإللكترونيــة أو )ج( 
الدخــول إلــى معلومــات الوثائــق اإللكترونيــة الســرية أو اإلفصــاح عنهــا بشــكل غيــر مخــول مــن قبــل 

ــى أطــراف أخــرى.  أو إل

تعديل وإنهاء الخدمة  .10

يحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل الخدمــة بأيــة طريقــة كانــت بنــاًء علــى تقديــره المطلــق. ويتــم إبــالغ   
معقــول.  وبشــكل  بذلــك  الظــرف  تســمح  عندمــا  الخدمــة  إيقــاف  حــال  فــي  خطيــًا  العميــل 

حقوق الملكية  .11

تعتبــر كافــة المــواد )بمــا فــي ذلــك علــن ســبيل المتــال ال الحصــر كافــة التصاميــم والنصــوص   
والرســوم وطريقــة اختيارهــا وترتيبهــا( المتعلقــة بالخدمــة ملــكًا للبنــك. وال يجــوز نســخ تلــك المــواد 
أو إعــادة إنتاجهــا بــأي شــكل مهمــا كان، ســواء بشــكل ورقــي أو إلكترونــي أو بخــالف ذلــك، دون 

المســبقة. الخطيــة  البنــك  موافقــة  علــى  أوالً  الحصــول 

الرسوم  .12

ال يفــرض البنــك حاليــًا أيــة رســوم أو مبالــغ علــى الخدمــة. ولكــن، يحتفــظ البنــك بحقــه فــي فــرض أي مــن تلــك 
الرســوم فــي المســتقبل تماشــيًا مــع سياســات البنــك النافــذة، بمــا فــي ذلــك رســوم أيــة نســخ ورقيــة 
للوثائــق اإللكترونيــة المطلوبــة بواســطة العميــل بموجــب الشــرط 15.1 أدنــاه. ويتــم إبــالغ العميــل عــن 

أيــة رســوم يتــم فرضهــا مســبقًا. 

مكافحة غسيل األموال  .13

تخضــع كافــة التســهيالت والخدمــات المقدمــة مــن قبــل البنــك للمعلومــات المطلــوب تقديمهــا مــن قبــل 
العميــل وفقــًا ألنظمــة مكافحــة غســيل األمــوال النافــذة لــدى مصــرف االمــارات العربيــة المتحــدة 
ــأي التــزام  المركــزي والبنــك. فــي حــال عــدم تحقــق معيــار تلــك المعلومــات فــإن البنــك ال يتعهــد ب

البتــة، بــل ويتمتــع بالحــق المطلــق فــي رفــض تقديــم أيــة تســهيالت وخدمــات للعميــل.

اإلعالن  .14

يحق للبنك اإلعالن عن أي من منتجاته وخدماته عبر الخدمة.  

عة أحكام متنوِّ  .15

العميــل  وثائــق  مــن  أي  عــن  ورقيــة  بنســخة  تزويــده  العميــل،  طلــب  علــى  بنــاًء  للبنــك،  يجــوز   .15.1
اإللكترونيــة التــي تظهــر المعلومــات المفصلــة أعــاله فــي الشــرط 2.3 إلــى 2.6 ويجــوز للبنــك فــرض 

الخدمــة.  هــذه  علــى  رســوم 
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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 completing the E-Document service application process whether, in a 
paper-based or electronic form, the customer confirms 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 and Conditions 
from time to time without the customer's prior consent, at its absolute 
discretion. Any such amendments shall be posted on the Bank’s website. 
The customer’s continued use of the E-Document service shall be deemed 
to be acceptance of these Terms & Conditions and any amendments made, 
unless written notice is sent by the customer indicating otherwise, upon 
which the E-Document service shall be immediately withdrawn from the 
customer. 

15.5.  If, at any time, any provision of these Terms and 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. 

 

 PHONE BANKING TERMS AND CONDITIONS 
 The following Terms and Conditions shall govern the provision of services 

for telephone banking (“Phone Banking”) made available to any existing 
customer (the “Customer”) of United Arab Bank through the Bank’s contact 
call center and its interactive voice response system.  

1.  Eligibility 

1.1.  Any customer can apply for Phone Banking through any one of the Bank’s 
communication channels from time to time, which include, without 
limitation, the branch network, the call center, email, internet banking, and 
mobile banking. 

1.2.  Phone Banking is only made available to a customer who meets the criteria 
for Phone Banking as determined by UAB and as may be published on its 
website from time to time. 

1.3.  The Bank reserves the right to refuse to offer Phone Banking to any 
customer for any reason at its absolute discretion and without giving any 
reasons for such refusal. 

2.  Customer’s Consent 

2.1.  The customer agrees that any use of any Phone Banking services by the 
customer establishes unequivocally the customer’s consent to these Terms 
& Conditions. 

3.  Availability 

3.1.  The Bank will, on a best-effort basis, make available Phone Banking. 
However, availability is also dependent on third-party service providers 
(including telecommunications providers) and may be interrupted from 
time to time by routine maintenance requirements, excess demands on the 
system, and reasons beyond the control of the Bank, all or part of which 
may cause disruptions in the availability of the service. 

3.2.  The Bank may, at any time, suspend Phone Banking or any facility available 
under it without any notice, where it is necessary or advisable to do so. 

3.3.  The Bank may, at any time, alter, amend or replace any procedure, system 
or service to maintain a particular level of encryption, security, and 
confidentiality of Phone Banking. 

3.4.  The Bank shall inform the customer of any prolonged inaccessibility to, or 
unforeseeable but necessary termination of, Phone Banking. 

3.5.  The Bank may restrict or cease the customer’s use of Phone Banking at any 
time and for any reason upon notice to the customer.

3.6.  The Bank may suspend any Phone Banking service without prior notice 
where the Bank considers it necessary or advisable to do so. 

4.  Access 

4.1.  To access Phone Banking, the customer must enter (i) his/her secret 
personal identification number, which is generally comprised of a set of 
digits (the “Phone Banking PIN”) and (ii) if applicable, any other identifying 
factor and/or authentication factor (“Other Authentication Factor”) which 
the Bank’s Phone Banking system may require from time to time. 

4.2.  If the Phone Banking PIN or Other Authentication Factor is not entered 

إلــى كافــة الشــروط واألحــكام األخــرى  تســري هــذه الشــروط واألحــكام بشــكل كامــل باإلضافــة   .15.2
النافــذة علــى العميــل بخصــوص الخدمــات والتســهيالت التــي يحصــل عليهــا مــن البنــك. كمــا 
يخضــع تقديــم كافــة الخدمــات والتســهيالت مــن قبــل البنــك لقبــول العميــل لكافــة الشــروط 
واألحــكام ذات الصلــة. ولكــن ال يــؤدي عــدم قبــول أو اإلخــالل بالشــروط واألحــكام إلــى اإليقــاف الفــوري 

والتســهيالت. الخدمــات  لتلــك 

يؤكــد العميــل مــن خــالل إكمالــه إلجــراء طلــب خدمــات الوثائــق اإللكترونيــة، ســواء كان نمــوذج ورقــي   .15.3
ــأن العميــل قــد  ــه، وب ــة كافــة المعلومــات المقدمــة مــن قبل ــي، علــى صحــة ودقــة وحداث أو إلكترون
قــرأ وفهــم ويوافــق علــى االلتــزام بهــذه الشــروط واألحــكام. ويجــوز للبنــك فــي أي وقــت طلــب أيــة 
ــأي مــن  معلومــات إضافيــة علــى الشــكل الضــروري والمعقــول، حيــث يلتــزم العميــل علــى الفــور ب

تلــك الطلبــات. 

يحتفــظ البنــك صراحــًة بحقــه فــي تعديــل هــذه الشــروط واألحــكام مــن وقــت آلخــر بموجــب تقديــره   .15.4
المطلــق، حيــث يتــم نشــر أي مــن تلــك التعديــالت علــى الموقــع اإللكترونــي للبنــك. ويعتبــر اســتمرار 
يتــم  تعديــالت  وأيــة  واألحــكام  الشــروط  لهــذه  قبــول  بمثابــة  الخدمــات  اســتخدام  فــي  العميــل 
إجراؤهــا، مــا لــم يرســل العميــل إشــعارًا خطيــًا يشــير إلــى خــالف ذلــك، وعندهــا يتــم إيقــاف الخدمــات 

علــى الفــور. 

فــي حــال تبيــن بطــالن أي مــن أحــكام هــذه الشــروط واألحــكام فــي أي وقــت، أو عــدم قانونيتــه   .15.5
ــر علــى قانونيــة وصالحيــة ونفــاذ بقيــة  أو عــدم نفــاذه مــن أي ناحيــة مــن النواحــي، فــإن ذلــك ال يؤث

كان. شــكل  بأيــة  األحــكام 

شروط وأحكام الخدمات المصرفية عبر الهاتف  
يخضــع تقديــم خدمــات العمليــات المصرفيــة عبــر الهاتــف )»ويشــار إليهــا بالعمليــات المصرفيــة عبــر   
الهاتــف«( المقدمــة لعميــل حالــي )يشــار إليــه »بالعميــل«( فــي البنــك العربــي المتحــد مــن خــالل 

التاليــة. واألحــكام  للشــروط  التفاعلــي  الصوتــي  الــرد  ونظــام  البنــك  اتصــال  مركــز 

األهلية  .1

يمكــن ألي عميــل تقديــم طلــب للحصــول علــى الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتف من خالل اســتكمال   .1.1
عمليــة طلــب الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف عــن طريــق أحــد قنــوات االتصــال التابعــة للبنــك مــن 
ــد  حيــن آلخــر، ومــن بينهــا -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر - شــبكة الفــروع ومركــز االتصــال والبري

اإللكترونــي والخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت والخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك.

ال يمكــن اســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف إال للعمــالء الذيــن يســتوفون معاييرهــا التــي   .1.2
آلخــر.  آن  مــن  اإللكترونــي  موقعهــا  عبــر  ينشــر  وكمــا  المتحــد،  العربــي  البنــك  حددهــا 

يحتفــظ البنــك بحــق رفــض تقديــم الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف إلــى العميــل ألي ســبب وفقــًا   .1.3
للرفــض. أســباب  أي  إبــداء  ودون  الخــاص  لتقديــره 

موافقة العميل  .2

ــف مــن جانبــه يعــد موافقــة  ــر الهات يوافــق العميــل علــى أن أي اســتخدام للخدمــات المصرفيــة عب  .2.1
واألحــكام. الشــروط  علــى  منــه  صريحــة 

توفر الخدمة  .3

يبــذل البنــك قصــارى جهــده إلتاحــة الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف. ومــع ذلــك، يعتمــد توفــر   .3.1
الخدمــة علــى مقدمــي الخدمــات مــن الغيــر )بمــا فــي ذلــك شــركات االتصــاالت( وقــد تتوقــف الخدمــة 
مــن حيــن آلخــر بســبب متطلبــات الصيانــة الروتينيــة والطلــب المتزايــد علــى النظــام وأســباب خــارج 

ــة هــذه العوامــل أو أي منهــا انقطاعــًا فــي توفــر الخدمــة. إرادة البنــك وقــد تســبب كافَّ

يجــوز للبنــك، فــي أي وقــت، تعليــق الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف أو أي تســهيالت متاحــة بموجبــه   .3.2
دون إخطــار عنــد الضــرورة أو عندمــا يكــون مــن المستحســن القيــام بهــذا.

يجــوز للبنــك، فــي أي وقــت، تغييــر أي إجــراء أو نظــام أو خدمــة أو تعديلــه أو اســتبداله للمحافظــة   .3.3
الهاتــف. عبــر  المصرفيــة  للخدمــات  الســرية  أو  األمــان  أو  التشــفير  مــن  معيــن  مســتوى  علــى 

يخطــر البنــك العميــل بــأي تعــذر وصــول مطــول إلــى الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف أو بإنهائهــا   .3.4
الضــرورة.  اقتضتهــا  متوقعــة  غيــر  بصــورة 

يجــوز للبنــك فــرض قيــود علــى اســتخدام العميــل للخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف أو منعهــا فــي   .3.5
العميــل. إلــى  أي وقــت وألي ســبب مــن األســباب بموجــب توجيــه إخطــار 

يجــوز للبنــك أن يعلــق الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف دون الحاجــة إلخطــار مســبق إذا رأى البنــك   .3.6
بذلــك. القيــام  ضــرورة 

الوصول  .4

للوصــول إلــى الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف، يدخــل العميــل )1( رقــم تعريفــه الشــخصي الســري   .4.1
الصــادر عــن البنــك لــه ويتكــون هــذا الرقــم بوجــه عــام مــن مجموعــة مــن األرقــام )وُيشــار إليــه بـــ »رقــم 
التعريــف المصرفــي الشــخصي للهاتــف«(، و)2( إذا كان لذلــك مقتضــى، أي عامــل تعريــف و/ أو عامــل 
توثيــق آخــر )يشــار إليــه بـــ »عامــل التوثيــق اآلخــر«( قــد يتطلبــه نظــام الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف 

الخــاص بالبنــك مــن وقــت آلخــر.

التوثيــق اآلخــر بصــورة  التعريــف المصرفــي الشــخصي للهاتــف أو أي عامــل  تــم إدخــال رقــم  إذا   .4.2
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correctly after the maximum number of entries permitted by the Phone 
Banking system, the customer’s Phone Banking Account will be suspended, 
requiring the customer to contact the Bank to confirm his/her identity and 
reactivate his/her Phone Banking account. 

5.  Phone Banking Pin and Other Authentication Factor Reset 

5.1.  The Bank’s Phone Banking system may require a reset of the customer’s 
Phone Banking PIN or Other Authentication Factor at any time by the Bank 
notifying the customer. 

5.2.  The customer may at any time change his/her Phone Banking PIN or Other 
Authentication Factor as may be permitted within the functionality of the 
Phone Banking platform or otherwise by contacting the Bank through any 
one of the Bank’s electronic communication channels from time to time. 

6.  Instructions from customer 

6.1.  Any instruction from the customer which is either a request for information, 
a transaction instruction or another form of instruction (an «Instruction» 
and together «Instructions») shall unless proven otherwise, be deemed to 
be validly, knowingly, and genuinely sent by or on behalf of the customer. 

6.2.  The Bank will be entitled to rely and act on Instructions without any further 
confirmation or verification from the customer. No acknowledgment of 
receipt of Instructions shall be issued by the Bank and the Bank shall not 
verify Instructions. 

6.3.  The customer authorizes the Bank to act on all instructions from the 
customer through Phone Banking and irrevocably and unconditionally 
accepts as binding all such Instructions. 

6.4.  In the case of a transaction Instruction, it is the customer’s responsibility 
to ensure that all details relating to the intended beneficiary’s account are 
input correctly. The Bank is under no obligation to verify these details and 
cannot be held liable for any funds transferred to an incorrect beneficiary. 

6.5.  The Bank’s records of any Instruction shall, in the absence of manifest error, 
be conclusive evidence of such Instruction and binding on the customer. 

7.  Bill Payments 

7.1.  The customer must input all information required to effect any bill payment. 

7.2.  The customer must ensure the correct information is input. Any erroneous 
bill payment to a third party arising out of incorrect information input by the 
customer will be the responsibility and liability of the customer. 

7.3.  The customer confirms and agrees to waive any right it may have for 
holding the Bank responsible for any act or omission and any delay by the 
Bank due to reasons beyond its control in the onward transmission of the 
funds to any third party which may result in disruption of that third party’s 
service to the customer. 

8.  Execution of Instructions by Bank 

8.1.  Instructions are irrevocable and cannot be reversed without the Bank’s 
prior approval. 

8.2.  The Bank will not be responsible for (i) the inability to reverse an Instruction 
issued through Phone Banking; or (ii) accepting an Instruction that is 
conditional or which requires the Bank to make payment to a third party 
earlier (or later) than the time the Bank requires according to its normal 
banking practice. 

8.3.  The Bank may, at its sole discretion and without explanation, refuse to 
effect an Instruction (i) if the related transaction exceeds a particular value 
or other limits; (ii) if the Bank knows or suspects a breach of security; (iii) 
if the Bank has reason to believe the Instruction is issued for an illegal 
or fraudulent purpose or is contrary to its (or any third party bank’s (as 
directed)) anti-money laundering policies. 

8.4.  No written advice or confirmation will be made or issued by the Bank for 
any transaction Instruction issued through Phone Banking. 

8.5.  Executed transactions shall be recorded in a statement of Account issued 
by the Bank periodically or as provided to a customer at his/her request. 

9.  Transaction Instruction Limits 

 Transaction Instructions shall be subject to daily limits as set out in the 
customer’s mandate or as per the Bank’s prevailing policies, procedures, 
and regulations from time to time. 

10.  Interactive Voice Response (IVR) 

10.1.  Interactive Voice Response (IVR) is the automated machine that the 
customer interacts with when using Phone Banking and it responds to and 
will accept touchtone evidence Instructions. 

10.2.  The customer shall be solely responsible for ensuring that the Phone 
Banking 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's personal 

خاطئــة حتــى وصــل عــدد اإلدخــاالت الحــد األقصــى المســموح بــه مــن نظــام الخدمــات المصرفيــة 
عبــر الهاتــف، يتــم تعليــق حســاب الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف، ممــا يســتلزم اتصــال العميــل 

الحســاب.  تنشــيط  وإعــادة  للتأكيــد علــى هويتــه  بالبنــك 

إعادة ضبط رقم التعريف المصرفي الشخصي للهاتف وعامل التوثيق اآلخر  .5

قــد يتطلــب نظــام الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف للبنــك إعــادة ضبــط رقــم التعريــف المصرفــي   .5.1
الشــخصي للهاتــف أو عامــل التوثيــق اآلخــر الخــاص بالعميــل فــي أي وقــت ويخطــر البنــك العميــل 

بذلــك.

ويجــوز للعميــل فــي أي وقــت تغييــر رقــم التعريــف المصرفــي الشــخصي للهاتــف أو عامــل التوثيــق   .5.2
اآلخــر الخــاص بــه حســبما تســمح بــه القــدرة التشــغيلية لمنصــة الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف أو 
خــالف ذلــك فــي أي وقــت بالتواصــل مــع البنــك مــن خــالل أي مــن قنــوات االتصــال اإللكترونيــة التابعــة 

للبنــك مــن قــت آلخــر.

األوامر الصادرة من العميل  .6

يعــد أي أمــر صــادر عــن العميــل، ســواء كان طلــب معلومــات، أو أمــرًا بخصــوص عمليــة مصرفيــة أو   .6.1
غيــر ذلــك مــن صــور األوامــر )يشــار إليهــا بـــ »األمــر« فــي حالــة المفــرد، وفــي حالــة الجمــع »األوامــر«(، مــا 

لــم بثبــت خــالف ذلــك، صــادرًا بصــورة صحيحــة ومتعمــدة وأصليــة مــن العميــل أو نيابــة عنــه.

يجــوز للبنــك أن يعــول علــى األوامــر وأن يتصــرف علــى أساســها دون الحاجــة ألي تأكيــد أو تحقيــق آخــر   .6.2
مــن العميــل. وال يصــدر البنــك أي إقــرار بتســلم األوامــر كمــا ال يلــزم بالتحقــق منهــا.

ــة األوامــر الصــادرة عنــه مــن خــالل العمليــات المصرفيــة عبــر  يخــول العميــل البنــك بالتصــرف فــي كافَّ  .6.3
تلــك األوامــر بوصفهــا ملزمــة قانونــًا.  غيــر مشــروط وال رجعــة فيــه  الهاتــف، ويقبــل قبــوالً 

ــة التفاصيــل  فــي حــال إصــدار أمــر بخصــوص العمليــات، يتحمــل العميــل مســؤولية ضمــان كــون كافَّ  .6.4
إلــزام  تــم إدخالهــا بصــورة صحيحــة. وليــس ثمــة  المرتبطــة بحســاب المســتفيد المقصــود قــد 
للبنــك بالتحقــق مــن صحــة تلــك التفاصيــل وال يمكــن تحميلــه المســؤولية عــن أي أمــوال تنقــل إلــى 

مســتفيد خطــأ.

تعــد ســجالت البنــك الخاصــة بــأي أمــر - فــي حــال عــدم وجــود خطــأ واضــح - دليــاًل قاطعــًا علــى هــذا   .6.5
للعميــل. وملزمــًا  األمــر 

تسديد فواتير  .7

ة المعلومات المطلوبة لسداد أي فاتورة.  يتعين على العميل إدخال كافَّ  .7.1

يتعيــن علــى العميــل التأكــد مــن إدخــال المعلومــات الصحيحــة. ويتحمــل العميــل مســؤولية أي   .7.2
بنفســه. أدخلهــا  صحيحــة  غيــر  معلومــات  عــن  ناتــج  ثالــث،  لطــرف  خاطــئ  فاتــورة  ســداد 

يوافــق العميــل ويؤكــد علــى تنازلــه عــن أي حــق لــه بتحميــل البنــك مســؤولية أي فعــل أو امتنــاع أو   .7.3
تأخيــر مــن جانــب البنــك يرجــع ألســباب خــارج ســيطرته خــالل تحويــل األمــوال إلــى طــرف ثالــث ممــا قــد 

ــى العميــل. ــث إل ــك الطــرف الثال ــم الخدمــة مــن ذل بســبب فــي تعطيــل تقدي

تنفيذ البنك لألوامر  .8

8.1.  األوامر غير قابلة لإللغاء وال يمكن إلغاءها دون موافقة البنك المسبقة.

ال يتحمــل البنــك مســؤولية )أ( عــدم القــدرة علــى إلغــاء األمــر الصــادر مــن خــالل الخدمــات المصرفيــة   .8.2
عبــر الهاتــف؛ أو )ب( قبــول األمــر المشــروط أو الــذي يتطلــب ســداد البنــك لطــرف ثالــث قبــل )أو بعــد( 

الوقــت الــذي يشــترطه البنــك وفقــًا لممارســات البنــك الطبيعيــة. 

يجــوز للبنــك - بنــاًء علــى تقديــره وحــده ودون إبــداء أي مبــررات - رفــض تنقيــذ أي تعليمــات )1( إذا   .8.3
كانــت العمليــة المعنيــة تتجــاوز قيمــة معينــة أو حــد آخــر؛ و)2( إذا علــم البنــك أو اشــتبه فــي أي إخــالل 
باألمــن؛ و)3( إذا كان لــدى البنــك ســبب لالعتقــاد بــأن األمــر غيــر قانونــي أو ينطــوي علــى احتيــال أو 
يتعــارض مــع سياســة مكافحــة غســيل األمــوال الخاصــة بالبنــك )أو بــأي بنــك مــن الغيــر )حســب 

التوجيهــات(. 

8.4.  ال يصــدر البنــك أي إخطــار أو تأكيــد كتابــي عــن أي أمــر خــاص بالعمليــات المصرفيــة تــم إصــداره مــن 
الهاتــف. عبــر  المصرفيــة  العمليــات  خــالل 

تســجل العمليــات التــي تــم تنفيذهــا فــي بيــان الحســاب الصــادر عــن البنــك بصــورة دوريــة أو حســبما   .8.5
تــم تقديمــه إلــى العميــل بنــاء علــى طلبــه.

حدود أوامر المعامالت المصرفية  .9

تخضــع أوامــر المعامــالت المصرفيــة لحــدود يوميــة منصــوص عليهــا فــي تفويــض العميــل أو حســب   
آلخــر. حيــن  مــن  الســائدة  واللوائــح  واإلجــراءات  السياســات 

نظام الرد الصوتي التفاعلي )الرد الصوتي التفاعلي(  .10

يعــد نظــام الــرد الصوتــي التفاعلــي )مشــار إليــه بـــ »الــرد الصوتــي التفاعلــي«( ماكينــة مؤتمتــة   .10.1
يتفاعــل معهــا العميــل عنــد اســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف، وتســتجيب الماكينــة 

وتقبلهــا.  األزرار  لمــس  ألوامــر 

يتحمــل العميــل وحــده مســؤولية ضمــان تأميــن رقــم التعريــف الشــخصي للهاتــف وغيــره مــن   .10.2
المعلومــات التــي قــد يتــم إيصالهــا للعميــل فــي هــذا الصــدد مــن جانــب البنــك، مــع عــدم كشــفها 
ألي أشــخاص غيــر مرخــص لهــم بمعرفتهــا أو ألطــراف خارجيــة. وال يســمح للممثليــن الشــخصيين 
للعميــل - حتــى وإن كان العميــل خولهــم بذلــك - بتســلم تفاصيــل رقــم التعريــف المصرفــي 
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representatives, even if authorized by the customer, are NOT authorized to 
receive details of the Phone Banking PIN. The Phone Banking PIN will only 
need to be used by the customer and disclosed via a touch-tone telephone 
while using the IVR. 

10.3.  In the event of a stolen or lost debit card, when the customer shall 
immediately notify the Bank to block his/her debit card access, access 
to IVR is not automatically blocked. However, in such circumstances, the 
customer should also immediately give an Instruction to the Bank if access 
to IVR is required to be blocked. The Bank reserves the right to ask for 
written confirmation of such Instruction. The customer understands and 
agrees that the Bank will not be liable for any misuse by another person in 
such an event and for the failure of the customer to instruct the Bank to 
block IVR access. 

11.  Customer’s Obligations 

11.1.  The customer is responsible to ensure that his/her ability to use Phone 
Banking is permitted by the law applicable to him/her. 

11.2.  For any transaction Instructions, the customer must ensure that there 
are sufficient funds in the Account for the Bank to authorize and execute 
an Instruction. If for any reason the relevant Account is overdrawn, the 
Instruction will not be executed and the customer shall be liable for any 
incidental charges. 

12.  Bank’s Rights 

 The Bank reserves the right to appoint any third-party service provider to 
provide services supporting the availability of and accessibility to Phone 
Banking. 

13.  Security Measures 

13.1.  See also above under Condition 4 (Access). 

13.2.  The customer must keep his/her Phone Banking PIN and Other 
Authentication Factor, all Account information, any information conveyed 
over Phone Banking, and any incidental information secure and confidential 
at all times, and take any steps required to prevent unauthorized access to 
and use of such information. The customer must not disclose the Phone 
Banking PIN or Other Authentication Factor or any Account or Phone 
Banking information to any third party, including the Bank’s staff. 

13.3.  In choosing any Phone Banking PIN and Other Authentication Factor, the 
customer is advised to avoid using details that may be obvious and easy to 
guess, such as birthdays and telephone numbers. 

13.4.  The customer must comply with any additional security measures as may 
be notified by the Bank from time to time. 

13.5.  The customer must notify the Bank immediately if his/her Phone Banking 
PIN or other identifying factor or authentication factor is lost or stolen or the 
customer becomes aware or suspects another person knows his/her Phone 
Banking PIN or other identifying factor or authentication factor or has made 
use of Phone Banking, whether or not authorized by the customer. 

13.6.  The Bank may alter, amend or replace any or all procedures, forms, or 
levels of encryption to ensure maintenance of security and confidentiality 
standards. 

13.7.  The customer must notify the Bank immediately if his/her mobile phone 
or other smart device has been lost or stolen or if there has been a change 
or disconnection of the mobile phone or other smart device numbers 
which is linked to the customer’s use of the Phone Banking PIN and Other 
authentication factor. 

13.8.  The customer must notify the Bank immediately if his/her Phone Banking 
PIN or Other Authentication Factor is lost or stolen or the customer 
becomes aware or suspects another person knows his/her Phone Banking 
PIN or Other Authentication Factor or has made use of Phone Banking, 
whether or not authorized by the customer. 

13.9.  The customer may be required to assist the Bank and/or the police or other 
competent authorities in any inquiries relating to a breach of security of 
the Phone Banking service. In connection with these inquiries, the Bank 
may disclose information concerning the Account(s) to the police or other 
competent authorities to prevent or recover losses. 

14.  Liability and Indemnity 

14.1.  The Phone Banking PIN and other authentication factor are to be used by 
the authorized user customer only and should not be disclosed to any third 
party and the customer shall be liable for any resulting costs, losses, or 
expenses (including legal costs and expenses)  incurred by the customer 
and the Bank due to such disclosure. 

14.2.  The customer irrevocably and unconditionally accepts responsibility and 
liability for any and all Instructions issued by him/her or on his/her behalf 
through Phone Banking and agrees to hold harmless and indemnify the 
Bank against any loss, cost, damage, expense, liability (including legal 
costs and expenses) or proceedings which the Bank may incur or suffer as 
a result of the Bank acting upon, delaying to act upon, or refraining from 
acting upon such Instructions. 

الشــخصي للهاتــف. وال يجــب اســتخدام رقــم التعريــف المصرفــي الشــخصي للهاتــف إال مــن جانــب 
العميــل، ويتــم كشــفه مــن خــالل لمــس األزرار أثنــاء اســتخدام التواصــل الصوتــي التفاعلــي.

فــي حــال ســرقة بطاقــة الخصــم أو ضياعهــا - حيــث يتعيــن علــى العميــل إخطــار البنــك علــى الفــور   .10.3
لحظــر الوصــول إلــى بطاقــة الخصــم - يتــم حظــر الوصــول إلــى التواصــل الصوتــي التفاعلــي آليــًا. 
ــى  ــى البنــك بحظــر الوصــول إل ــة، يجــب علــى العميــل إعطــاء »أمــر« فــوري إل ولكــن، فــي هــذه الحال
البريــد الصوتــي التفاعلــي إذا طلــب منــه ذلــك. ويحتفــظ البنــك بحــق طلــب تأكيــد كتابــي لهــذا 
األمــر. ويقــدر العميــل ويوافــق علــى أن البنــك ال يتحمــل مســؤولية أي إســاءة اســتخدام تحــدث مــن 
جانــب شــخص آخــر فــي هــذه الحالــة وإذا أخفــق العميــل بإعطــاء أمــر إلــى البنــك بحظــر الوصــول إلــى 

البريــد الصوتــي التفاعلــي.

التزامات العميل  .11

الخدمــات  اســتخدام  لــه  يجيــز  عليــه  النافــذ  القانــون  بــأن  التحقــق  عــن  العميــل مســؤوالً  يكــون   .11.1
الهاتــف. عبــر  المصرفيــة 

ــد  ــى العميــل ضمــان وجــود رصي ــة، يتعيــن عل ــر تخــص المعامــالت المصرفي ــأي أوام ــق ب فيمــا يتعل  .11.2
كاٍف فــي الحســاب ليتمكــن البنــك مــن إجــازة األمــر وتنفيــذه. إذا كان الحســاب ذو الصلــة حســابًا 

ثانويــة. مصروفــات  أي  مســؤولية  العميــل  ويتحمــل  األمــر  تنفيــذ  يتــم  فلــن  مكشــوفًا، 

حقوق البنك  .12

يحتفــظ البتــك بحــق تعيبــن أي مــزود خدمــات خارجــي لتقديــم الخدمــات التــي تدعــم إتاحــة الخدمــات   
إليهــا. والوصــول  المصرفيــة 

اإلجراءات األمنية  .13

يرجى أيضًا الرجوع إلى الشرط 4 أعاله )الوصول(  .13.1

يتعيــن علــى العميــل الحفــاظ علــى ســرية رقــم التعريــف المصرفــي الشــخصي للهاتــف الخــاص بــه،   .13.2
وأي عامــل توثيــق آخــر، وجميــع معلومــات الحســاب، وأي معلومــات يتــم نقلهــا بواســطة الخدمــات 
ــة األوقــات، واتخــاذ أي خطــوات مطلوبــة لمنــع الوصــول  المصرفيــة وأي معلومــات ثانويــة فــي كافَّ
غيــر المرخــص لــه إلــى تلــك المعلومــات واســتخدامها. يحظــر علــى العميــل الكشــف عــن رقــم 
التعريــف المصرفــي الشــخصي للهاتــف أو أي عامــل توثيــق آخــر أو أي معلومــات متعلقــة بالحســاب 

أو الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف إلــى أي طــرف ثالــث بمــا فــي ذلــك موظفــو البنــك. 

يوصــى العميــل أثنــاء اختيــاره لرقــم التعريــف المصرفــي الشــخصي للهاتــف أو عامــل التوثيــق اآلخــر   .13.3
بــأن يتجنــب اســتخدام البيانــات الواضحــة أو التــي يســهل تخمينهــا مثــل تواريــخ الميــالد وأرقــام 

الهواتــف. 

يتعين على العميل االمتثال ألي إجراءات أمنية إضافية حسبما يخطره البنك من آن آلخر.  .13.4

يتعيــن علــى العميــل إخطــار البنــك علــى القــور إذا ضــاع رقــم التعريــف المصرفــي الشــخصي للهاتــف   .13.5
أو/ وأي عامــل توثيــق أو تعريــف آخــر أو ســرق، أو علــم العميــل - أو تشــكك فــي - أن شــخصًا آخــر 
يعــرف رقــم التعريــف المصرفــي الشــخصي للهاتــف أو/ وأي عامــل تعريــف أو توثيــق أو اســتغل 

الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف، ســواء كان هــذا الشــخص اآلخــر مخــوالً مــن العميــل أم ال.

ــة إجــراءات وأشــكال ومســتويات التشــفير أو يعدلهــا أو يســتبدلها  يجــوز للبنــك أن يغيــر أي أو كافَّ  .13.6
والســرية.  األمــن  معاييــر  علــى  المحافظــة  لضمــان 

يتعيــن علــى العميــل إخطــار البنــك علــى القــور فــي حــال تعــرض هاتفــه المتحــرك أو جهــازه الذكــي   .13.7
للســرقة أو الفقــد أو حــدث تغيــر أو انقطــاع فــي الهاتــف المتحــرك أو رقــم الجهــاز الذكــي اآلخــر 
اآلخــر.  التوثيــق  وعامــل  للهاتــف  الشــخصي  المصرفــي  التعريــف  لرقــم  العميــل  باســتخدام  المتعلــق 

يتعيــن علــى العميــل إخطــار البنــك علــى الفــور إذا ضــاع رقــم التعريــف المصرفــي الشــخصي للهاتــف   .13.8
أو/ وأي عامــل التوثيــق اآلخــر أو ســرق، أو علــم العميــل - أو تشــكك فــي - أن شــخصًا آخــر يعــرف رقــم 
التعريــف المصرفــي الشــخصي للهاتــف أو عامــل التوثيــق اآلخــر أو اســتغل الخدمــات المصرفيــة عبــر 

الهاتــف، ســواء كان هــذا الشــخص اآلخــر مخــوالً مــن العميــل أم ال. 

قــد يطلــب مــن العميــل مســاعدة البنــك و/ أو الشــرطة أو الهيئــات المعنيــة األخــرى فــي أي تحريــات   .13.9
تتعلــق بــأي مخالفــة بأمــن الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف. وفــي ســبيل هــذه التحريــات، يجــوز 
للبنــك أن يفصــح عــن معلومــات الحســاب أو الحســابات للشــرطة أو الهيئــات المعنيــة األخــرى لمنــع 

أي خســائر أو الســترداد مــا فقــد.

المسؤولية والتعويض  .14

ال يســتخدم رقــم التعريــف المصرفــي الشــخصي للهاتــف أو عامــل التوثيــق اآلخــر إال مــن جانــب   .14.1
العميــل المخــول بذلــك، وال يكشــف ألي طــرف ثالــث، ويتحمــل العميــل مســؤولية أي مصروفــات أو 

الكشــف.  هــذا  بســبب  والبنــك  هــو  يتكبدهــا  نفقــات  أو  خســائر 

يقبــل العميــل قبــوالً غيــر مشــروط وال رجعــة فيــه تحمــل المســؤولية القانونيــة عــن أي وجميــع   .14.2
األوامــر الصــادرة منــه أو نيابــة عنــه مــن خــالل الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف ويوافــق علــى عــدم 
اإلضــرار بالبنــك أو طلــب تعويــض منــه نظيــر أي خســارة أو تكلفــة أو ضــرر أو مصروفــات أو مســؤوليات 
قانونيــة أو إجــراءات تقــاض قــد يتكبدهــا البنــك أو يعانــي منهــا نتيجــة لتصرفــه وفقــًا لتلــك األوامــر 

ــك. أو تأخــره فــي التصــرف وفقــًا لهــا أو امتناعــه عــن ذل
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14.3.  The customer is fully responsible for any Instructions given to the Bank and 
the Bank will not be liable in any manner for any unauthorized, fraudulent, 
or erroneous Instruction. 

14.4.  The customer will indemnify the Bank, its employees, agents, 
representatives, and nominees on a full indemnity basis from and against all 
actions, claims, proceedings, demands, losses, damages, costs, expenses, 
charges, taxes, penalties, and legal costs and any other liabilities of 
whatsoever nature which the Bank may incur or suffer by reason of the 
customer or his/her authorized representative accessing Phone Banking.

 15.  Bank’s Excluded Liability 

15.1.  The Bank makes no representations or warranties regarding the accuracy, 
functionality, or performance of any third-party software that may be 
used in connection with Phone Banking or the applications and platforms 
through which Phone Banking is offered. 

15.2.  The Bank will not be liable for any losses due to the Phone Banking PIN and 
Other Authentication Factor being used by any authorized or unauthorized 
persons. 

15.3.  The Bank will not be responsible if the customer is unable to gain access 
to and/or use Phone Banking or any services in respect of it due to reasons 
beyond its control, including without limitation, any computer, mobile 
phone, other smart devices, telecommunication, electrical, technical or 
network failure, malfunction, maintenance, excess system demand or 
other non-availability. 

15.4.  The Bank shall not be liable for any incorrect information input by the 
customer, or for the consequences, financial and otherwise, of any incorrect 
information input. 

15.5.  The Bank will not be liable for any costs, losses, or damages of whatsoever 
nature, incurred by the customer as a result of: 

 a) making Phone Banking available;

 b) acting on an Instruction validly submitted by the customer;

 c) failure to act upon an Instruction for any reason beyond the Bank’s 
c o n t ro l ;

 d)  Phone Banking being totally or partially unavailable for any reason;

 e) authorization and execution of Instructions being delayed or not acted 
upon due to reasons beyond the Bank’s control;

 f) partial, incomplete, late, or failed transfer or bill payment to any 
nominated payee due to reasons beyond the Bank’s control;

 g) access by a third party to information concerning a customer’s account(s) 
(except where such access is obtained due to gross negligence or willful 
default of the Bank and, in such case, the Bank will only be liable for direct 
loss or damage to the customer which in the ordinary course of events 
might reasonably be expected to result from circumstances in question);

 h) any change, alteration, additions, or deletions to these Terms & 
Conditions, the services, the systems of operation, or Phone Banking; or

 i) any change, alteration, modification, addition, or deletion to these 
Terms & Conditions, Phone Banking, or the Bank’s services and systems of 
operation. 

15.6.  The Bank shall not be responsible for any delay in the onward transmission 
of bill payment funds to any third party which may result in disruption of 
that third party’s service due to reasons beyond its control. 

15.7.  Any information provided by the Bank through Phone Banking, such 
as Account Information, is believed to be accurate and reliable when 
presented. However, the Bank cannot and does not guarantee the validity 
and correctness of such information. 

15.8. The Bank shall not be liable for any reliance by the customer on any 
information provided through Phone Banking. The customer relies on any 
such information at his/her own risk. 

16.  Bank Charges 

16.1.  From time to time the Bank may, or may not, at its discretion charge a fee 
for the use of Phone Banking, the cost and implementation of which shall 
be notified in advance to customers in writing or otherwise through any one 
of the Bank’s communication channels, such as its website. 

16.2.  Any applicable fees and charges will be directly debited to the relevant 
Account. 

16.3.  Fees and charges directly related to a transaction the subject of an 
Instruction will be debited to the relevant Account at the time of execution 
of the transaction. 

17.  Termination 

17.1.  The customer may cease use of Phone Banking at any time upon written 
notice to the Bank. 

يتحمــل العميــل المســؤولية كاملــة عــن أي أوامــر تعطــى للبنــك، وال يتحمــل البنــك أي مســؤولية   .14.3
أو يشــوبه خطــأ.  باالحتيــال  يتســم  أو  لــه  غيــر مرخــص  أمــر  أي  عــن  أي صــورة كانــت  فــي 

ــة القضايــا والدعــاوى  يعــوض العميــل البنــك وموظفيــه ووكالءه وممثليــه، تعويضــًا كامــاًل نظيــر كافَّ  .14.4
وإجــراءات التقاضــي والطلبــات والخســائر واألضــرار والتكاليــف والمصروفــات والرســوم والضرائــب 
والغرامــات والمصروفــات القانونيــة وغيــر ذلــك مــن االلتزامــات أيــًا مــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد 
يتكبدهــا البنــك أو تفــرض عليــه بســبب وصــول العميــل أو ممثلــه المخــول إلــى الخدمــات المصرفيــة 

عبــر الهاتــف.

المسؤولية المستثناة للبنك  .15

ال يقــدم البنــك أي إقــرارات أو ضمانــات تتعلــق بدقــة أو وظيفــة أو أداء أي برمجيــات الغيــر المســتخدمة   .15.1
فــي الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف أو التطبيقــات أو البرامــج التــي تعــرض الخدمــات المصرفيــة 

عبــر الهاتــف مــن خاللهــا. 

ال يتحمــل البنــك مســؤولية أي خســائر ناجمــة عــن اســتخدام رقــم التعريــف المصرفــي الشــخصي   .15.2
مخوليــن.  غيــر  أو  مخوليــن  أشــخاص  جانــب  مــن  اآلخــر  التوثيــق  عامــل  أو  للهاتــف 

ال يتحمــل البنــك مســؤولية عجــز العميــل عــن الوصــول إلــى الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف أو أي   .15.3
خدمــات أخــرى ذات صلــة بهــا ألســباب خــارج ســيطرته، بمــا فــي ذلــك - علــى ســبيل المثــال ال الحصــر 
- أي توقــف/ عطــل فــي جهــاز الكمبيوتــر أو الهاتــف المتحــرك أو الجهــاز الذكــي اآلخــر أو وســائل 
االتصــال أو توقــف/ عطــل كهربائــي أو فنــي أو توقــف/ عطــل فــي الشــبكة أو عمليــات الصيانــة أو 

ــد علــى النظــام أو حــاالت عــدم توفــر الخدمــة األخــرى.  الضغــط الزائ

أو تبعــات إدخــال أي  العميــل،  البنــك مســؤولية إدخــال معلومــات خاطئــة مــن جانــب  ال يتحمــل   .15.4
ذلــك.  غيــر  أو  ماليــة  كانــت  ســواء  خاطئــة،  معلومــات 

ال يتحمــل البنــك مســؤولية أي مصروفــات أو خســائر أو أضــرار أيــًا مــا كانــت طبيعتهــا، يتكبدهــا   .15.5
لـــ: نتيجــة  العميــل 

إتاحة الخدمات المصرفية عبر الهاتف؛ أ(   

ب( التصرف بناء على أمر صدر بصورة صحيحة عن العميل؛  

ج( اإلخفاق في التصرف وفقًا ألمر العميل ألسباب خارج سيطرة البنك؛  

د( عدم توفر الخدمات المصرفية عبر الهاتف بصورة كلية أو جزئية ألي سبب؛  

ه( إجازة وتنفيذ األوامر المتأخرة أو التي لم يتم التصرف وفقًا لها ألسباب خارج سيطرة البنك؛  

للفواتيــر ألي جهــة  الناجــح  أو غيــر  المتأخــر  أو  المكتمــل  أو غيــر  الجزئــي  الســداد  أو  التحويــل  و(   
للســداد ألســباب خــارج ســيطرة البنــك؛  محددة  

وصــول طــرف ثالــث إلــى معلومــات تخــص حســاب أو حســابات العميــل )باســتثناء مــا إذا كان  ز(   
الوصــول قــد تــم بســبب إهمــال جســيم أو خطــأ متعمــد مــن جانــب البنــك، وفــي هــذه الحالــة ال 
يتحمــل البنــك إال مســؤولية الخســارة المباشــرة أو الضــرر الــذي لحــق العميــل ويتوقــع فــي المســار 

النقــاش(؛  محــل  الظــروف  عــن  ينتــج  أن  لألمــور  الطبيعــي 

ح( أي تغييــر أو تحويــل أو إضافــات أو حــذف فــي هــذه الشــروط واألحــكام أو الخدمــات أو نظــم   
الهاتــف؛  عبــر  المصرفيــة  الخدمــات  أو  التشــغيل 

ط( أي تغييــر أو تحويــل أو تعديــل أو إضافــات أو حــذف فــي هــذه الشــروط واألحــكام أو الخدمــات   
البنــك.  تشــغيل  ونظــم  خدمــات  أو  الهاتــف  عبــر  المصرفيــة 

ال يتحمــل البنــك مســؤولية أي تأخيــر فــي تحويــل مبالــغ ســداد فواتيــر إلــى أي طــرف ثالــث قــد ينتــج   .15.6
عنــه إيقــاف خدمــة ذلــك الطــرف الثالــث ألســباب خارجــة عــن إرادتــه. 

تعامــل أي معلومــات مقدمــة إلــى البنــك مــن خــالل الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف مثــل معلومــات   .15.7
الحســاب بوصفهــا معلومــات دقيقــة وموثوقــة عنــد تقديمهــا. ومــع ذلــك، ال يضمــن البنــك صــدق أو 

ــك.  ــة هــذه المعلومــات وصحتهــا وال يمكنــه ذل دّق

الخدمــات  خــالل  مــن  مقدمــة  معلومــات  أي  علــى  العميــل  اعتمــاد  مســؤولية  البنــك  يتحمــل  ال   .15.8
الشــخصية.  مســؤوليته  علــى  بنــاًء  المعلومــات  هــذه  علــى  العميــل  يعتمــد  الهاتــف.  عبــر  المصرفيــة 

رسوم البنك  .16

قــد يفــرض البنــك مــن حيــن آلخــر وقــد ال يفــرض - بنــاًء علــى تقديــره الخــاص - رســومًا نظيــر   .16.1
ــف، ويتــم إخطــار العمــالء مقدمــًا بتكلفتهــا وتطبيقهــا  اســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر الهات
موقعــه  مثــل  بالبنــك،  الخاصــة  االتصــال  قنــوات  أحــد  خــالل  مــن  ذلــك،  بغيــر  أو  كتابيــة  بصــورة 

اإللكترونــي.

ُتخصم أي رسوم أو مصروفات مطبقة من الحساب المعني مباشرة.   .16.2

ــأي عمليــة موضــوع أي أمــر مــن الحســاب  ُتخصــم الرســوم المصروفــات المرتبطــة ارتباطــًا مباشــرًا ب  .16.3
العمليــة.  هــذه  تنفيــذ  وقــت  المعنــي 

اإلنهاء  .17

ــاء علــى إخطــار  ــف فــي أي وقــت بن ــر الهات 17.1.  يجــوز للعميــل وقــف اســتخدام الخدمــات المصرفيــة عب
البنــك.  إلــى  يرســل  كتابــي 
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17.2.  The Bank may restrict or terminate Phone Banking. 

17.3.  Termination of the Account relationship will result in immediate and 
automatic termination of Phone Banking. 

17.4.  The Bank may terminate Phone Banking in the event that the customer: 

 a) fails to comply with these Terms & Conditions;

 b) fails to make any payment due in accordance with the Account, any 
financing facilities provided to the customer by the Bank, and these Terms 
& Conditions;

 c) engages in any illegal activity;

 d) is convicted of an offense under the laws of the United Arab Emirates;

 e) ceases to be employed by his present employer;

 f) has an expulsion or deportation order issued against him/her; or

 g) files for bankruptcy. 

17.5.  Termination of Phone Banking shall not affect the accrued rights and 
liabilities of the customer prior to any such termination. 

18.  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 applicable 
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 many 
facilities and services to the customer. 

19.  Miscellaneous 

19.1.  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. 

19.2.  By completing the Phone Banking application process whether, in a paper-
based or electronic form, the customer confirms 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 application process is an integral part of 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. 

19.3.  The Bank expressly reserves the right from time to time, at its absolute 
discretion, to amend these Terms & Conditions and modify any information 
issued about Phone Banking and any platform through which the 
customer accesses Phone Banking. The Bank may also from time to time 
introduce, modify or delete facilities or services within Phone Banking. The 
introduction of new facilities or services may be subject to the customer’s 
acceptance of additional terms and conditions. Any such amendments, 
modifications, and introductions shall be posted on the Bank’s website 
in such a manner as the Bank considers appropriate. The customer must 
periodically review these Terms & Conditions and information issued about 
Phone Banking to inform itself about any such amendments, modifications, 
and introductions. The customer's continued use of Phone Banking shall 
be deemed to be acceptance of these Terms & Conditions and any 
amendments, modifications, and introductions made unless written notice 
is sent by the customer indicating otherwise, upon which Phone Banking 
shall be immediately withdrawn from the customer.

 

19.4.  Phone Banking should be used in good faith and in accordance with these 
Terms & Conditions. 

19.5.  Phone Banking should not be abused and should not be used to commit 
any kind of fraud or illegality. 

19.6. Any breach of these Terms & Conditions by the customer may, at the 
Bank's absolute discretion, result in the immediate cancellation of Phone 
Banking. 

19.7.  The Bank may: 

 a) change the mode of operation; and

 b) close down temporarily or permanently Phone Banking. 

19.8.  Notwithstanding anything to the contrary in these Terms & Conditions, the 
Bank shall at all times be obliged to comply with all rules and regulations 
of any applicable governing authority, including but not limited to the UAE 
Central Bank. 

 

يجوز للبنك تقييد الخدمات المصرفية عبر الهاتف أو إنهائها.   .17.2

إن إنهــاء العالقــة القائمــة علــى الحســاب المصرفــي ينتــج عنهــا اإلنهــاء الفــوري واآللــي للخدمــات   .17.3
الهاتــف.  عبــر  المصرفيــة 

يجوز للبنك إنهاء الخدمات المصرفية عبر الهاتف في الحاالت التالية:   .17.4

إذا أخفق العميل في االمتثال للشروط واألحكام؛ أ(   

ماليــة  تســهيالت  وألي  للحســاب،  وفقــًا  عليــه  مبلــغ مســتحق  فــي ســداد  العميــل  أخفــق  إذا  ب(   
أيدينــا؛ بيــن  التــي  واألحــكام  وللشــروط  البنــك،  جانــب  مــن  للعميــل  مقدمة  

ج( إذا اشترك العميل في نشاط غير قانوني؛  

د( إذا ارتكب العميل ما يعد في قوانين اإلمارات العربية المتحدة جريمة؛  

ه( إذا انتهت مدة توظيف العميل لدى صاحب العمل الحالي؛  

و( إذا صدر بحق العميل أمر إبعاد أو ترحيل؛  

ز(  إذا أشهر العميل إفالسه.  

ال يؤثر إنهاء الخدمات المصرفية في حقوق العميل والتزاماته المستحقة قبل هذا اإلنهاء.  .17.5

مكافحة غسيل األموال  .18

التــي  المطلوبــة  المعلومــات  البنــك لجميــع  المقدمــة مــن  التســهيالت والخدمــات  ــة  تخضــع كافَّ  
قدمهــا العميــل وفقــًا لجميــع لوائــح مصــرف اإلمــارات العربيــة المركــزي ولوائــح البنــك فيمــا يخــص 
غســيل األمــوال. وإذا لــم تتــم تلبيــة معاييــر المعلومــات المذكــورة، فــال يلتــزم البنــك بتقديــم أي 

ذلــك. رفــض  فــي  الحــق  ولديــه  للعميــل  خدمــات  أو  تســهيالت 

عة أحكام متنوِّ  .19

ــة الشــروط واألحــكام األخــرى الســارية علــى العميــل  تســري الشــروط واألحــكام كاملــة إضافــة إلــى كافَّ  .19.1
ــة الخدمــات  فيمــا يتصــل بمــا يتلقــاه مــن خدمــات وتســهيالت مــن البنــك. ويخضــع تقديــم كافَّ
ــة الشــروط واألحــكام ذات الصلــة. وينتــج  والتســهيالت مــن جانــب البنــك لموافقــة العميــل علــى كافَّ
عــن عــدم قبــول الشــروط واألحــكام أو خرقهــا الســحب الفــوري لتلــك الخدمــات أو التســهيالت. 

أو  الورقيــة  صورتهــا  فــي  الهاتــف  عبــر  المصرفيــة  الخدمــات  طلــب  تقديــم  عمليــة  باســتكمال   .19.2
الــواردة فيهــا صحيحــة ودقيقــة وحديثــة، وأن  ــة المعلومــات  اإللكترونيــة، يؤكــد العميــل أن كافَّ
العميــل قــد قــرأ وفهــم ووافــق علــى أن يلتــزم بتلــك الشــروط واألحــكام. تعــد عمليــة تقديــم الطلــب 
جــزءًا ال يتجــزأ مــن الشــروط واألحــكام. ويجــوز للبنــك، فــي أي وقــت، أن يطلــب معلومــات إضافيــة 

حســبما يعــد ضروريــًا، وعلــى العميــل أن يمتثــل علــى الفــور ألي مــن تلــك الطلبــات. 

يحتفــظ البنــك بحــق تعديــل تلــك الشــروط واألحــكام مــن آن آلخــر، حســب تقديــره الخالــص ولــه   .19.3
أيضــًا تعديــل المعلومــات الصــادرة عــن الخدمــة المصرفيــة عبــر الهاتــف أو أي برنامــج يصــل العميــل 
مــن خاللــه إلــى الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف. كمــا يجــوز للبنــك مــن حيــن آلخــر أن يضيــف 
تســهيالت أو خدمــات فــي الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف أو يعدلهــا أو يحذفهــا شــريطة قبــول 
العميــل لشــروط وأحــكام إضافيــة وستنشــر هــذه التغييــرات والتعديــالت واإلدخــاالت علــى الموقــع 
اإللكترونــي للبنــك بالطريقــة التــي يراهــا البنــك مالئمــة. وعلــى العميــل أن يراجــع بصفــة دوريــة هــذه 
الشــروط واألحــكام والمعلومــات الصــادرة عــن الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف حتــى يلــم بهــذه 
المصرفيــة عبــر  للخدمــات  العميــل  التعديــالت والتغييــرات واإلدخــاالت. يعــد اســتمرار اســتخدام 
الهاتــف قبــوالً لتلــك الشــروط واألحــكام وأي تعديــالت تــم إدخالهــا، إال إذا تــم إرســال إخطــار كتابــي 
مــن جانــب العميــل يشــير إلــى خــالف ذلــك، وبنــاًء علــى هــذا اإلخطــار يتــم ســحب الخدمــات المصرفيــة 

عبــر الهاتــف علــى الفــور مــن العميــل. 

ينبغــي اســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف بنيــة حســنة فقــط ووفقــًا للشــروط واألحــكام   .19.4
أيدينــا.  بيــن  التــي 

ينبغــي عــدم إســاءة اســتغالل الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف أو اســتخدامها الرتــكاب أي نــوع مــن   .19.5
للقانــون.  المنافيــة  األفعــال  أو  االحتيــال 

يمكــن أن يتســبب أي خــرق للشــروط واألحــكام التــي بيــن أيدينــا مــن جانــب العميــل - بنــاًء علــى   .19.6
الهاتــف.  عبــر  المصرفيــة  للخدمــات  الفــوري  اإللغــاء  فــي   - الخالــص  البنــك  تقديــر 

يجوز للبنك:   .19.7

تغيير طريقة التشغيل، و أ(   

إغالق الخدمات المصرفية عبر الهاتف بشكل دائم أو مؤقت. ب(   

بصــرف النظــر عــن أي حكــم ورد بخــالف ذلــك فــي هــذه الشــروط واألحــكام، يتعيــن علــى البنــك فــي   .19.8
ــة القواعــد واللوائــح الصــادرة عــن أي ســلطة حاكمــة بمــا فــي ذلــك علــى  ــة األوقــات أن يراعــي كافَّ كافَّ

ســبيل المثــال ال الحصــر مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي.
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B.  TERMS AND CONDITIONS AND AGREEMENT 
GOVERNING MORTGAGE LOAN 

1.  General Conditions 

 Unless expressly provided otherwise in a Financing Documents, these 
Standard Terms and Conditions apply to and shall be deemed incorporated 
into each Financing Document. 

 The Bank may from time to time amend or supplement these Standard 
Terms and Conditions by notifying the customer and the customer agrees 
that those amended or supplemented Standard Terms and Conditions shall 
be binding on the customer and shall apply to all Financing Documents as 
from the date the customer is notified. While the Bank may monitor or 
verify the application of the proceeds of the financing, it is not obligated to 
do so. 

2.  Definitions and Interpretation 

2.1.  Definitions  

 “Account” means the customer’s account with the Bank, identified in the 
Facility Offer Letter as the bank account from which payments will usually 
be made to service the Mortgage Facility, or such other account as may be 
indicated to the customer from time to time by the Bank. 

 “Advance” means a single advance or multiple advances made by the Bank 
to the customer or to a Seller designated by the customer or to any Existing 
Lender and in the manner acceptable to the Bank. 

 “AED” or “Dirhams” means the lawful currency of the United Arab Emirates. 

 “Applicable Law” means any and all laws, regulations, or resolutions issued 
by the relevant authorities in the United Arab Emirates relating directly or 
indirectly to banks, financing activities, mortgages, real property or any 
other aspect applicable to the Mortgage Facility. 

 “Availability Period” means the period during which the Mortgage Facility 
is made available to the customer beginning from the Effective Date as 
detailed in the Facility Offer Letter. 

 “Bank” means UNITED ARAB BANK PJSC “UAB” or its successors in title 
and permitted assignees.

 “Bank Lending Rate” or “Interest Rate” or “Interest” means the interest rate 
as set out in the “Interest Rate” section of the Facility Offer Letter. 

 “Buyout Transaction” means the refinancing of the Existing Loan taken for 
the Property and repayment of the Existing Loan to the Existing Lender. 

 “Business Day” means a day on which the Bank is generally open for 
business in the United Arab Emirates. 

 “Default Rate” shall mean the default rate of interest applicable to the 
Facility as set out in the Facility Offer Letter, or such other default rate(s) as 
may from time to time be applicable to the Facility. 

 “Developer” means a property developer authorized by competent 
authorities in the United Arab Emirates to sell and develop real property on 
a freehold or leasehold basis in the United Arab Emirates. 

 “Due Date” or “Repayment Date” shall mean each date on which the Equal 
Monthly Instalments are payable by the customer to the Bank, which are 
set out under the  

 “Due Date” section of the Facility Offer Letter.   

 “Effective Date” means the day on which Borrower makes his / her first 
drawdown under the Mortgage Facility. 

 “Equity Release Transaction” means the loan facility provided to the 
customer over the Property owned by him/her at the time of entering into 
this Mortgage Facility in order to meet the personal financial needs of the 
customer. 

 “Event of Default” means the events listed under Clause 14 of these 
Standard Terms and Conditions.  

 “Existing Lender” means in case of a Buyout Transaction, any bank or 
financial institution in the United Arab Emirates to whom proceeds of 
the Mortgage Facility will be paid out to, to settle the Existing Loan of the 
customer held with that bank or financial institution as more particularly 
specified in the “Purpose” section of the Facility Offer Letter. 

 “Facility Amount” means the amount of the Mortgage Facility in AED 
granted by the Bank to the customer, which is set out under the “Facility 
Amount” section of the Facility Offer Letter. 

 “Facility Offer Letter” means the Bank’s offer letter setting out the specific 
terms and conditions of the Mortgage Facility being granted to the 
customer, as may be amended and/ or supplemented from time to time. 

 “Fees” means the fees and charges payable by the customer to the Bank in 
relation to the Mortgage Facility, as published by the Bank in its Schedule of 
Charges. 

شروط وأحكام واتفاقية قروض الرهن العقاري ب.  

شروط عامة  .1

مــا لــم ينــص صراحــة علــى خــالف ذلــك فــي أي و ثيقــة تمويــل تطبــق هــذه الشــروط واألحــكام   
فيهــا. مدرجــه  تعتبــر  و  تمويــل  ثيقــة  و  كل  علــى  النموذجيــة 

يمكــن للبنــك مــن وقــت آلخــر تعديــل أو تكملــة هــذه الشــروط و األحــكام النموذجيــة مــن خــالل   
إخطــار المقتــرض و يوافــق المقتــرض علــى أن تلــك الشــروط و األحــكام النموذجيــة المعدلــة أو 
المكملــة ســتكون ملزمــة للمقتــرض و ســتنطبق علــى جميــع وثائــق التمويــل اعتبــارا مــن تاريــخ 
تبليــغ المقتــرض- علــى الرغــم مــن أن البنــك قــد يراقــب أو يتحقــق مــن تخصيــص عوائــد التمويــل إال 

أنــه غيــر ملــزم بالقيــام بذلــك.

تعريفات وتفسيرات  .2

التعريفات  .2.1

»الحســاب« يقصــد بــه حســاب المقتــرض لــدى البنــك و المحــدد فــي خطــاب عــرض التســهيالت   
العقــاري. الرهــن  تســهيل  لســداد  المدفوعــات  منــه  تســدد  الــذي  الحســاب  باعتبــاره 

ــة« يقصــد بهــا دفعــة مقدمــة واحــدة أو مجموعــة مــن الدفعــات المقدمــة التــي  ــة المقدم »الدفع  
ــي و بالطريقــة  ــع يســميه المقتــرض أو أي مقــرض حال ــى أي بائ ــى المقتــرض أو إل يدفعهــا البنــك إل

. البنــك  يقبلهــا  التــي 

»الدرهم« يقصد به العملة الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.  

»القانــون المعمــول بــه« يقصــد بــه أي و جميــع القوانيــن أو اللوائــح أو القــرارات الصــادرة عــن الهيئــات   
المختصــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة و التــي تتعلــق بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بالبنــوك أو 
أنشــطة التمويــل أو الرهــون العقاريــة أو الممتلــكات العقاريــة أو أي جانــب آخــر ينطبــق علــى تســهيل 

الرهــن العقــاري.

»فتــرة التوفــر« يقصــد بهــا الفتــرة اللتــي يتــم خاللهــا إتاحــة تســهيل الرهــن العقــاري إلــى المقتــرض   
التســهيالت. عــرض  خطــاب  فــي  بالتفصيــل  الموضــح  النحــو  علــى  الســريان  تاريــخ  مــن  بــدءا 

»البنــك« يقصــد بــه البنــك العربــي المتحــد ش م ع أو مــن يخلفــه فــي الملكيــة و مــن يحــق التنــازل   
ليهــم. إ

»ســعر اإلقــراض الســاري فــي البنــك« أو »ســعر الفائــدة« أو »الفائــدة« يقصــد بــه ســعر الفائــدة   
التســهيالت. عــرض  خطــاب  مــن  الفائــدة«  »ســعر  قســم  فــي  المحــدد 

»معاملــة الشــراء« يقصــد بهــا إعــادة تمويــل القــرض الحالــي المتخــذ للعقــار و ســداد القــرض الحالــي   
الحالــي. المقــرض  إلــى 

»يــوم العمــل« يقصــد بــه أي يــوم يفتــح فيــه البنــك أبوابــه للعمــل فــي دولــة اإلمــارات العربيــة   
. ة لمتحــد ا

»ســعر اإلخــالل« يقصــد بــه ســعر فائــدة اإلخــالل المطبــق علــى تســهيالت الرهــن العقــاري الموجــودة   
فــي خطــاب التســهيل أو أي ســعر فائــدة إخــالل يطبــق علــى تســهيالت الرهــن العقــاري مــن وقــت 

آلخــر حســبما يحــدده البنــك.

» المطــور« يقصــد بــه مطــور عقــاري مرخــص لــه مــن قبــل الهيئــات المختصــة فــي دولــة اإلمــارات   
العربيــة المتحــدة لبيــع و تطويــر العقــارات علــى أســاس التملــك الحــر أو حــق اإلنتفــاع فــي اإليجــار 

المتحــدة. العربيــة  اإلمــارات  فــي  األمــد  طويــل 

»تاريــخ اإلســتحقاق« أو »تاريــخ الســداد« يقصــد بــه كل تاريــخ يتــم فيــه دفــع األقســاط الشــهرية   
المتســاوية مــن قبــل المقتــرض إلــى البنــك و الموضحــة فــي قســم »تاريــخ اإلســتحقاق« مــن خطــاب 

التســهيالت. عــرض 

»تاريــخ الســريان« يقصــد بــه اليــوم الــذي يقــوم فيــه المقتــرض بإجــراء أول ســحب لــه/ لهــا بموجــب   
العقــاري. الرهــن  تســهيل 

»معاملــة تســهيل ملكيــة عقاريــة« يقصــد بهــا تســهيل القــرض المقــدم علــى العقــار الــذي   
يملكــه / تملكــه فــي وقــت إبــرام تســهيل الرهــن العقــاري الماثــل مــن أجــل تلبيــة اإلحتياجــات الماليــة 

للمقتــرض. الشــخصية 

األحــكام  الشــروط و  البنــد 14 مــن هــذه  المدرجــة بموجــب  الحــاالت  »حالــة اإلخــالل« يقصــد بهــا   
. جيــة ذ لنمو ا

ــة معاملــة الشــراء أي بنــك أو مؤسســة ماليــة فــي اإلمــارات  ــي« يقصــد بــه فــي حال ــرض الحال »المق  
ــي  ــد تســهيل الرهــن العقــاري لتســوية قــرض المقتــرض الحال ــع إليهــا عوائ ــة المتحــدة يدف العربي
لــدى البنــك أو المؤسســة الماليــة كمــا هــو محــدد بشــكل خــاص فــي قســم »القــرض الحالــي« مــن 

التســهيالت عــرض  خطــاب 

»مبلــغ التســهيالت« يقصــد بــه مبلــغ تســهيالت الرهــن العقــاري الممنــوح مــن البنــك بالدرهــم   
التســهيالت. عــرض  خطــاب  مــن  التســهيالت«  »مبلــغ  قســم  فــي  المحــدد  و  المقتــرض  إلــى  اإلماراتــي 

»خطــاب عــرض التســهيالت« يقصــد بــه خطــاب عــرض البنــك الــذي يحــدد الشــروط و األحــكام   
المحــددة لتســهيل الرهــن العقــاري الممنــوح إلــى المقتــرض الممكــن تعديلــه و / أو اســتكماله مــن 

آلخــر. وقــت 

»الرســوم« يقصــد بهــا الرســوم و التكاليــف التــي يجــب أن يدفعهــا المقتــرض إلــى البنــك فيمــا   
الرســوم. جــدول  فــي  البنــك  قبــل  مــن  معلــن  هــو  حســبما  العقــاري  الرهــن  بتســهيل  يتعلــق 
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 “Financing Document(s)” means each and/or all of the Facility Offer Letter, 
the Security Documents, these Standard Terms and Conditions, and/or any 
other document related to the Mortgage Facility. 

 “Instalment(s)” or “Equal Monthly Instalment(s)” or “EMI” means the 
equated monthly installment which includes the Principal Amount and the 
Interest amount on the Mortgage Facility payable a monthly basis in the 
manner set out under the “Equal Monthly Instalment” section of the Facility 
Offer Letter. 

 “Insurances” means in relation to the: 

 a) Property, the insurance on the Property and on all the improvements of 
the Property for at least the full replacement value of the Property against 
the risk of loss or damage from fire, all other allied natural perils; 

 b) Borrower or any Security Party, the life and permanent/total disability 
insurance relating to such Borrower or any Security Party (“Life Insurance”).

 “Interest Period” means in respect of the Mortgage Facility, each successive 
period for the calculation of interest ascertained in accordance with the 
Facility Offer Letter. 

 “Mortgage” means the security by way of mortgage over the Property 
created or to be created by the customer in favor of the Bank to secure the 
Mortgage Facility. 

 “Mortgage Facility” or “Facility” means the residential property finance 
facility granted by the Bank to the customer hereunder and more 
particularly described in the Facility Offer Letter. 

 “Principal Amount” means the aggregate Facility Amount of the Mortgage 
Facility that has been disbursed to the customer. 

 “Property” shall mean a property more particularly described “Purpose” 
section of the Facility Offer Letter and which is offered by the customer as 
a security to the Bank for obtaining the Mortgage Facility from the Bank. 

 “Purchase Transaction” means the purchase of the Property by the 
customer from the Seller.

 “Purpose” shall mean the purpose for which the Bank has agreed to grant 
the Mortgage Facility, more particularly described under the “Mortgage 
Facility Type / Purpose of the Mortgage Facility” section of the Facility Offer 
Letter. 

 “Repayment Schedule” means in relation to the Advances, the table of 
repayments, or Equal Monthly Instalments relating to the Principal Amount 
and Interest.   

 “Sale Agreement” means in relation to a Purchase Transaction, the 
memorandum of understanding and/or a sale and purchase agreement 
entered into between the Seller and the customer in connection with the 
sale and purchase of the Property. 

 “Schedule of Charges” means the Bank’s published schedule of charges 
setting out the various fees,  charges, penalties, interest rates, default rates, 
etc. payable by its borrowers, annexed to the Facility Offer Letter and which 
is subject to change from to time, at the discretion of the Bank. 

 “Security Document” means any Mortgage document, guarantee, 
Undertaking, or other document granting security or a security interest 
granted by the customer in favor of the Bank from time to time in 
connection with his / her obligations under the Mortgage Facility. 

 “Security Party” means a person or entity providing any form of security 
to the Bank, by means of a Security Document or otherwise, in connection 
with the customer’s obligations under the Facility, if applicable. 

 “Seller” means either a private individual or a corporate seller of the 
Property or the Developer of the Property, as the case may be. 

 “Undertaking” means the undertaking to be entered into by the customer 
or the Security Party (as may be applicable), at the time of entering into 
the Financing Documents, whereby the customer or the Security Party (as 
may be applicable) agrees to assign the proceeds and rights under the Life 
Insurance policy/ies of the customer existing at the time of the entering 
into this Mortgage Facility, in favor of the Bank.  

 “VAT” means value-added tax as provided for in Federal Decree-Law No. (8) 
Of 2017 on Value Added Tax and any other tax of a similar nature. 

 “Loan to Value” means the ratio of the amounts outstanding by the 
customer under the Facility and the market value of the Property as stated 
in the Facility Letter. 

 “Secured Obligations” means all of the customer’s liabilities (whether 
present or future, actual or contingent) in connection with the Facility 
together with interest and all other amounts due and payable but 
outstanding by the customer under the Facility and any other agreement, 
deed, notice, document or certificate entered into by the customer in 
connection therewith or otherwise designated as such by the Bank. 

 “UAE” means the United Arab Emirates 

التســهيالت ووثائــق  أو كل خطابــات عــرض  »وثيقــة )وثائق(التمويــل« يقصــد بهــا جميــع و /   
الضمــان و الشــروط و األحــكام النموذجيــة المماثلــة و / أو مســتند آخــر متعلــق بتســهيل الرهــن 

العقــاري.

»القســط )األقســاط(« أو »القســط )األقســاط الشــهرية المتســاوية« يقصد بها القســط الشــهري   
المتســاوي الــذي يشــمل المبلــغ األصلــي و مبلــغ الفائــدة علــى تســهيل الرهــن العقــاري المســتحق 
الدفــع شــهريا بالطريقــة المنصــوص عليهــا فــي »قســم األقســاط الشــهرية المتســاوية« مــن خطــاب 

عــرض التســهيالت.

»التأمينات« يقصد بها فيما يتعلق ب:  

أ. التأميــن علــى العقــار و كافــة التحســينات التــي تجــرى عليــه علــى األقــل بقيمــة االســتبدال الكاملــة   
الصلــة. ذات  الطبيعيــة  المخاطــر  كافــة  و  الحريــق  مــن  الناتــج  التلــف  أو  الخســارة  مخاطــر  ضــد  للعقــار 

ب. فيمــا يتعلــق بالمقتــرض أو طــرف الضمــان التأميــن علــى الحيــاة و علــى العجــز الكلــي الدائــم   
. الحيــاة«(  علــى  )»التأميــن  ضمــان  طــرف  أي  أو  المقتــرض  لهــذا 

ــدة« يقصــد بهــا فيمــا يتعلــق بتســهيل الرهــن العقــاري كل فتــرة متعاقبــة لحســاب  ــرة الفائ »فت  
التســهيالت. عــرض  لخطــاب  وفقــا  المؤكــدة  الفائــدة 

»الرهــن العقــاري« يقصــد بــه الضمــان عــن طريــق الرهــن علــى العقــار الــذي تــم أو ســيتم وضعــه مــن   
العقــاري. الرهــن  تســهيل  لتأميــن  البنــك  لصالــح  المقتــرض  قبــل 

»تســهيل الرهــن العقــاري« أو »التســهيل« يقصــد بــه تســهيل التمويــل العقــاري الممنــوح مــن   
التســهيالت. عــرض  خطــاب  فــي  التفصيــل  مــن  بمزيــد  المحــدد  و  بموجبــه  المقتــرض  إلــى  البنــك 

»المبلغ األصلي« يقصد به إجمالي مبلغ تسهيل الرهن العقاري الذي تم صرفه إلى المقترض.  

ــار« يقصــد بــه العقــار المذكــور بشــكل أكثــر تفصيــال فــي قســم »وصــف العقــار« مــن خطــاب  »العق  
عــرض التســهيالت و الــذي يقدمــه المقتــرض كضمــان إلــى البنــك للحصــول علــى تســهيل الرهــن 

البنــك. مــن  العقــاري 

»صفقة الشراء« يقصد بها شراء العقار من قبل المقترض من البائع.  

العقــاري  الرهــن  أجلــه علــى منــح تســهيالت  مــن  البنــك  وافــق  الــذي  الغــرض  يعنــي  »الغــرض«   
ــوع تســهيل الرهــن العقــاري/ الغــرض مــن تســهيل  ــد فــي قســم »ن والمذكــور علــى وجــه التحدي

التســهيالت. عــرض  خطــاب  فــي  العقــاري«  الرهــن 

»جــدول الســداد« يقصــد بــه فيمــا يتعلــق بالدفعــات المقدمــة جــدول المدفوعــات أو األقســاط   
الشــهرية المتســاوية بخصــوص المبلــغ األصلــي و الفائــدة كمــا هــو مذكــور فــي خطــاب عــرض 

. ت لتســهيال ا

»اتفاقيــة البيــع« يقصــد بهــا فيمــا يتعلــق بصفقــة الشــراء مذكــرة التفاهــم و / أو اتفاقيــة البيــع و   
العقــار. شــراء  و  لبيــع  المقتــرض  و  البائــع  بيــن  المبرمــة  الشــراء 

»جــدول الرســوم« يعنــي جــدول الرســوم المنشــورة للبنــك و الــذي يحــدد الرســوم و المصروفــات و   
الغرامــات و أســعار الفائــدة و أســعار اإلخــالل و مــا إلــى ذلــك و التــي تكــون مســتحقة علــى المقترضيــن 

و الــذي يخضــع للتغييــر مــن وقــت آلخــر حســب تقديــر البنــك.

»مســتند الضمــان« يقصــد بهــا أي مســتند رهــن أو كفالــة أو تعهــد أو وثيقــة أخــرى تمنــح ضمانــا أو   
حــق ضمــان مــن جانــب المقتــرض لصالــح البنــك مــن وقــت آلخــر فيمــا يتعلــق بالتزاماتــه / التزاماتهــا 

العقــاري. الرهــن  بموجــب تســهيل 

ــى  ــر أي شــكل مــن أشــكال الضمــان إل ــذي يوف ــان ال ــه الشــخص أو الكي ــان« يقصــد ب ــرف الضم »ط  
بموجــب  المقتــرض  بالتزامــات  يتصــل  فيمــا  عداهــا  مــا  أو  الضمــان  مســتند  طريــق  عــن  البنــك 

منطبقــا. ذلــك  كان  إن  التســهيالت 

»البائــع« يقصــد بــه بائــع العقــار ســواء كان شــخص أو شــركة أو مطــور العقــار حســب مقتضــى الحــال   
.

»التعهــد« يعنــي التعهــد الــذي يجــب أن يبرمــه المقتــرض أو طــرف الضمــان )حســب مقتضــى   
الحــال( وقــت إبــرام وثائــق التمويــل و الــذي بموجبــه يوافــق المقتــرض او طــرف الضمــان )حســب 
مقتضــى الحــال( علــى التنــازل عــن العوائــد و الحقــوق بموجــب بوليصــة / بوالــص التأميــن علــى 

البنــك. لصالــح  هــذا  العقــاري  الرهــن  تســهيل  إبــرام  وقــت  فــي  القائمــة  للمقتــرض  الحيــاة 

»ٍضريبــة القيمــة المضافــة« تعنــي ضريبــة القيمــة المضافــة علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي   
المرســوم بالقانــون االتحــادي رقــم )8( لعــام 2017 فــي شــأن ضريبــة القيمــة المضافــة وأى ضريبــة أخــرى 

مماثلــة. طبيعــة  ذات 

»نســبة القــرض إلــى القيمــة« تعنــي نســبة المبالــغ المســتحقة علــى العميــل بموجــب التســهيل   
التســهيل. خطــاب  فــي  المذكــورة  للعقــار  الســوقية  والقيمــة 

مســتقبلية،  أو  حاليــة  أكانــت  )ســواء  العميــل  التزامــات  ــة  كافَّ تعنــي  المضمونــة«  »االلتزامــات   
فعليــة أو محتملــة( لقــاء حصولــه علــى التســهيالت، باإلضافــة إلــى فوائدهــا، وجميــع المبالــغ األخــرى 
المســتحقة والواجبــة الســداد مــن العميــل بموجــب التســهيالت وأي اتفاقيــة أو ســند أو اشــعار أو 
البنــك كذلــك. يعتبرهــا  أو  الخصــوص  بذلــك  بإبرامهــا  العميــل  يقــوم  أخــرى  أو شــهادة  وثيقــة 

»إ.ع.م.« وتعني دولة اإلمارات العربية المتحدة.  
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2.2  Interpretation of Terms  

   In these Standard Terms and Conditions, unless the context otherwise 
requ i res :  

 a) references to clauses and schedules are to be construed as references 
to Clauses of, and Schedules to, these Standard Terms and Conditions, and 
references to these Standard Terms and Conditions include its Schedules; 

 b) references to (or to any specified provision of) these Standard Terms 
and Conditions or any other document shall be construed as references to 
these Standard Terms and Conditions, that provision or that document as 
in force for the time being, and as amended in accordance with the terms 
thereof, or, as the case may be, with the agreement of the relevant parties; 

 c) references to a «regulation» include any present or future regulation, 
rule, directive, requirement, request, or guideline (whether or not having 
the force of law) of any agency, authority, central bank or government 
department or any self-regulatory or other national or supra-national 
authority with which persons to whom the regulation applies customarily 
comply; 

 d) words importing the plural shall include the singular and vice versa; 

 e) references to a time of day (unless stated specifically otherwise) are to 
Dubai and Abu Dhabi time; 

 f) reference to a “month” means a period beginning in one calendar month 
and ending in the next calendar month on the day numerically corresponding 
to the day of the calendar month on which it started, provided that  (a) if 
the period stated on the last Business Day in a calendar month or if there is 
no such numerically corresponding day, it shall end on the last Business Day 
in such next calendar month and (b) if such numerically corresponding day 
is not a Business Day, the period shall end on the next following Business 
Day in the same calendar month but if there is no such Business Day it shall 
end on the preceding Business Day and «months» and «monthly» shall be 
construed accordingly; 

 g) references to a person shall be construed as references to a natural 
person, juristic person, unincorporated body of persons, or any government 
entity;  

 h) references to a person include its successors in title and permitted 
a s s i g n s ; 

 i) References to any enactment shall be deemed to include references to 
such enactment as re-enacted, amended, or extended. 

3.  Mortgage Facility

  Subject to the terms of Financing Documents including obtaining the 
Mortgage over the Property, the Bank agrees to make available to the 
customer the Mortgage Facility for the stated Purpose in the manner as set 
out herein.  

4.  Conditions of Advances 

4.1.  The Mortgage Facility (as revised or supplemented from time to time 
by the Bank) can be drawn down or utilized only on completion of legal 
documentation and fulfillment of such conditions precedent, as set out 
in the Facility Offer Letter, or as the Bank may require and subject to the 
Bank being satisfied, in its sole discretion (and in this respect, the decision 
of the Bank shall be final) that there are no material changes affecting 
the customer’s financial condition and that none of the events set out in 
clause 14 hereof has occurred.  The Bank may, in its sole discretion, also 
require the receipt of a lawyer’s letter advising that completion of legal 
documentation and fulfillment of such other conditions precedent as the 
Bank may require, including payment of processing fees, have occurred. 
The conditions to disbursement set out in this sub-clause 4.1 and in the 
Facility, Offer Letter are intended for the sole benefit of the Bank and may 
be waived by the Bank in writing, in whole or in part, without prejudicing the 
right of the Bank to assert such terms and conditions, in whole or in part, in 
respect of subsequent utilization of the Facility. 

4.2.  Subject to the above conditions in sub-clause 4.1 above being fulfilled 
or waived, the Bank shall make Advances to the customer or any other 
third party designated (in writing) by the customer in accordance with the 
date(s) set out in the Facility Offer Letter. 

 a) Drawdowns may be subject to changes as may be agreed between the 
Bank and the customer in writing. 

 b) The Bank is authorized to make Advances by means of direct payments 
to any third party designated by the customer or the seller of the property, 
which shall be deemed as drawdowns under the Facility, without the 
customer’s consent being required each time such payment is made, unless 
the customer has canceled any such payment by means of prior notice 
to the Bank in writing on the grounds that there is no obligation on the 
customer to make such payment.

 c) The Bank shall not be liable to anyone in the event that Advances, or any 
part thereof, are not used for their intended purposes.  Such Advances shall 
nevertheless be regarded as being valid drawdowns under the Facility and 

تفسير الشروط  .2.2

في هذه الشروط واألحكام النموذجية وما لم يقتض السياق خالف ذلك:  

أ( تفســر اإلشــارة إلــى البنــود و المالحــق علــى انهــا إشــارة إلــى بنــود ومالحــق هــذه الشــروط و األحــكام   
المالحــق. تتضمــن  النموذجيــة 

ب( اإلشــارة إلــى هــذه الشــروط و األحــكام النموذجيــة )أو أي بنــد محــدد منهــا( أو أي مســتند آخــر   
تفســر علــى انهــا إشــارة إلــى هــذه الشــروط و األحــكام النموذجيــة أو هــذا البنــد أو المســتند النافــذ 
وقتئــذ ومــا يطــرأ عليــه مــن تعديــل وفقــا لشــروطه حســب مقتضــى الحــال بعــد موافقــة األطــراف 

الصلــة. ذوي 

ج( اإلشــارة إلــى »الئحــة« تشــمل أي لوائــح أو توجيهــات أو متطلبــات أو طلبــات أو إرشــادات حاليــة أو   
ــون أم ال(تصدرعــن أى جهــة أو ســلطة أو مصــرف مركــزي أو  مســتقبلية )ســواء كان لهــا قــوة القان
دائــرة حكوميــة أو جهــة ذاتيــة التنظيــم أو ســلطة وطنيــة أو تتجــاوز حــدود الواليــة الوطنيــة و التــي 

يلتــزم بهــا عــادة األشــخاص الذيــن تطبــق عليهــم اللوائــح.

د( األلفاظ التي تشير إلى االسم الجمع تشمل االسم المفرد و العكس صحيح.  

ه( اإلشارة إلى التوقيت )ما لم يذكر خالف ذلك( يقصد بها توقيت دبي.  

و( اإلشــارة إلــى »الشــهر« يقصــد بهــا الفتــرة الزمنيــة التــي تبــدا مــن أحــد الشــهور الميالديــة و تنتهــي   
ــه الشــهر الميــالدي  ــدأ في ــذي ب ــا مــع اليــوم ال ــق عددي ــوم تطاب ــي فــي ي فــي الشــهر الميــالدي التال
شــريطة انــه )أ( إذا بــدأت تلــك الفتــرة فــي آخــر يــوم عمــل مــن شــهر ميــالدي أو لــم يكــن هنــاك يومــا 
مطابقــا مــن الناحيــة العدديــة فإنهــا تنتهــي فــي يــوم العمــل األخيــر مــن الشــهر الميــالدي التالــي 
و )ب( إذا كان هــذا اليــوم المتطابــق عدديــا ليــس يــوم عمــل تنتهــي تلــك الفتــرة فــي يــوم العمــل 
ــال فإنهــا تنتهــي فــي يــوم  ــم يكــن هنــاك يــوم عمــل ت التالــي مــن نفــس الشــهر الميــالدي و إذا ل

العمــل الســابق و يفســر لفــظ »الشــهور« و »شــهريا« بنــاء علــى ذلــك.

ز( اإلشــارة إلــى الشــخص تفســر علــى انهــا تشــمل اإلشــارة إلــى الشــخص الطبيعــي أو اإلعتبــاري أو   
حكوميــة. جهــة  أي  أو  الفرديــة  المؤسســة 

ح( اإلشارة إلى الشخص تشمل خلفاءه في الملكية ومن يحق التنازل إليهم.  

ط( اإلشــارة إلــى أي قانــون تشــمل هــذا القانــون ومــا يطــرأ عليــه مــن إعــادة تشــريع أو تعديــل أو   
. يــد تمد

تسهيالت الرهن العقاري   . 3

مــع مراعــاة شــروط وثائــق التمويــل بمــا فــي ذلــك الحصــول علــى الرهــن العقارعلــى العقــار يوافــق البنــك علــى 
إتاحــة تســهيل الرهــن العقــاري إلــى المقتــرض للغــرض المذكــور بالطريقــة الموضحــة هنــا

شروط الحصول على التسهيالت   .4

يمكــن الحصــول علــى تســهيالت الرهــن العقــاري فقــط عنــد اســتكمال المســتندات القانونيــة و    4.1
اســتيفاء الشــروط المســبقة المحــددة فــي خطــاب عــرض التســهيالت أو حســبما يطلبــه البنــك 
وبعــد إطمئنــان البنــك وفــق تقديــره الخــاص )وفــي هــذا الخصــوص يكــون قــرار البنــك نهائيــا( إلــى 
ــي للمقتــرض وعــدم وقــوع أي مــن الحــاالت  ــر علــى المركــز المال ــة تؤث عــدم وجــود تغييــرات جوهري
المذكــورة فــي البنــد 14 مــن هــذه اإلتفاقيــة يجــوز للبنــك أيضــا وفقــا لتقديــره الخــاص أن يطلــب 
خطــاب محــام يخطــر البنــك باســتكمال المســتندات القانونيــة و اســتيفاء الشــروط الســابقة التــي 
قــد يطلبهــا البنــك بمــا فــي ذلــك دفــع رســوم معالجــة التســهيإلن شــروط الصــرف المنصــوص 
ــة 4.1 و فــي خطــاب عــرض التســهيالتمخصصة لمنفعــة البنــك وحــده و  عليهــا فــي الفقــرة الفرعي
يمكــن أن يتنــازل عنهــا البنــك كتابيــا كليــا أو جزئيــا دون المســاس بحــق البنــك فــي تأكيــد هــذه 

الشــروط واألحــكام فيمــا يتعلــق باإلســتخدام الالحــق للمرفــق.

مــع مراعــاة اســتيفاء الشــروط المذكــورة فــي البنــد 4.1 أعــاله أو التخلــي عنهــا يقــوم البنــك بصــرف    4.2
ــة( مــن قبــل المقتــرض أو ألي مقــرض  ــع مخصــص )كتاب ــى المقتــرض أو أي بائ الدفعــات المقدمــة إل
حالــي بنــاء علــى غــرض التســهيل ووفقــا للتفاصيــل المذكــورة فــي خطــاب عــرض التســهيالت

أ( قــد تخضــع عمليــات الســحب مــن القــرض وفقــا لتســهيالت الرهــن العقــاري لتغييــرات حســبما   
خطيــا. المقتــرض  و  البنــك  بيــن  عليــه  يتفــق 

ب( يحــق للبنــك إجــراء دفعــات مقدمــة عــن طريــق الدفــع المباشــر إلــى أي طــرف ثالــث يحــدده العميــل   
أو بائــع العقــار والتــي تعتبــر بمثابــة ســحوبات بموجــب التســهيل دون الحاجــه إلــى موافقــة العميــل 
فــي كل مرةيتــم فيهــا الدفــع مــا لــم يقــوم العميــل بإلغــاء أي مدفوعــات مــن هــذا القبيــل عــن طريــق 

ــه ال يوجــد إلتــزام علــى العميــل بإجــراء هــذا الســداد. إخطــار البنــك كتابيــا ان

ج( ال يتحمــل البنــك أي مســؤلية تجــاه أي شــخص فــي حالــة عــدم اســتخدام تلــك الدفعــات المقدمــة   
أو أى جــزء منهــا للغــرض المقصــود منهــا وتعتبــر تلــك الدفعــات المقدمــة اســتفادة صحيحــة مــن 
ــى البنــك كجــزء مــن األمــوال  ــغ إل تســهيالت الرهــن العقــاري ويلتــزم المقتــرض بســداد تلــك المبال
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the customer shall be obliged to repay such amounts to the Bank as part of 
the monies due and owing under the Facility.

 d) The Bank shall not be liable to any third party designated by the customer 
(and including the seller of the Property), in the event of the customer 
canceling any Advances required to be made under the Facility, or if the 
Bank cancels them in case of default or breach under clause 15 prevailing. 

5.  Interest in Advances 

5.1.  The customer shall pay interest, commission, commitment fees, bank 
charges, fees, and such other charges on the Facility at such rates and in 
the manner and on the dates stipulated by the Bank in writing. 

5.2.  Interest on the Facility will be charged at the Interest Rate acceptable to 
the Bank and as detailed in the Facility Offer Letter. 

5.3.  Interest shall be calculated in arrears on the daily outstanding balance on 
the basis of the actual number of days elapsed and a 365 day year unless 
otherwise stated or agreed to by the Bank 

5.4.  The Bank, by giving not less than seven (7) Business Days prior notice to 
the customer, may vary the Interest Rate from time to time in the Bank’s 
sole discretion and the new Interest Rate shall be applicable forthwith 
subsequent to such notice being given to the customer, and any such 
variation shall take effect as from the date stipulated by the Bank.  In the 
event of any variation of the Interest Rate, the Bank may, in its absolute 
discretion: 

 a) vary the amount of each monthly installment amount or such other 
periodic repayment amount in respect of the  Mortgage Facility; and/or

 b) vary the number of each monthly or such other period of repayments of 
the Mortgage Facility. 

5.5  The customer hereby agrees and consents that the payment of Interest 
shall be debited on each Due Date, such interest to be payable on the Due 
Date in arrears or such other date as the Bank may notify in writing (or 
otherwise) and shall without any requirement for further notice be debited 
accordingly against the Account. 

5.6  Any Interest not paid on the Due Date shall be capitalized and added to 
the Principal Amount sum then owing and shall thereafter bear interest 
at the Default Rate and all powers and remedies conferred by law and 
these Standard Terms and Conditions in relation to the failure of repaying 
the Principal Amount shall equally apply to such capitalized and accrued 
Interest. 

5.7  In addition to the provisions of sub-clauses  5.2 and 5.5 above: 

 a) default interest at the Default Rate or as stipulated by the Bank from 
time to time in writing; and/or 

 b) An administrative fee per transaction in accordance with the Bank’s 
Schedule of Charges in this regard shall be paid on all amounts due but not 
paid hereunder. 

5.8  All amounts owing to or claimable by the Bank in connection with the 
Mortgage Facility (other than in relation to Advances) shall also bear 
interest at the Interest Rate and shall be calculated from the date on which 
such amount became due until the date on which it is paid. 

5.9  Any interest rate applicable or payable under the Facility shall be payable 
both before and after any judgment in connection with amounts due under 
the Facility 

6.  Repayment 

6.1  The customer shall be liable to pay to the Bank the Principal Amount, 
Interest and other amounts as set out in the Facility Offer Letter, or as 
shall be notified to the customer by the Bank (in writing), as the sum owing 
and payable to the Bank within such time as specified in the Repayment 
Schedule set out in the Facility Offer Letter, or as notified by the Bank (in 
writing), as the context may require. 

6.2  All amounts due to the Bank under the Mortgage Facility shall be paid in 
Dirhams into the Account. 

6.3  All payments made by the customer in connection with the Mortgage 
Facility shall be without any rights in respect of set-off or counterclaim. 

6.4  If any deduction including on account of VAT or withholding is required 
by law in respect of any payment due by the customer pursuant to or 
in connection with the Mortgage Facility, the customer shall pay the full 
amount deducted or withheld to the relevant authority in accordance 
with the Applicable Law and increase the payment in respect of which the 
deduction or withholding was required so that the net amount received 
by the Bank after such deduction or withholding (and after taking account 
of any further deduction or withholding which is required to be made as a 
consequence of the increase) shall be equal to the amount which the Bank 
would have been entitled to receive in the absence of any requirement to 
make any deduction or withholding. 

للتســهيالت. وفقــا  المســتحقة 

د( ال يتحمــل البنــك اي مســؤلية تجــاه البائــع أو المقــرض الحالــي أو أي طــرف آخــر يســميه المقتــرض   
فــي حالــة إلغــاء المقتــرض أليــة دفعــات مقدمــة مطلــوب دفعهــا وفقــا لتســهيالت الرهــن العقــاري او 
فــي حالــة إلغــاء البنــك لهــا بســبب التعثــر أو اإلخــالل وفقــا للبنــد 14 و اســتمرار هــذا التعثــر أو اإلخــالل.

5.  الفائدة على الدفعات المقدمة

5.1  يدفــع المقتــرض الفائــدة و العمولــة و رســوم االلتــزام و الرســوم البنكيــة و األتعــاب و المصاريــف 
األخــرى المفروضــة علــى التســهيالت بالنســب و بالطريقــة و فــي التواريــخ التــي يحددهــا البنــك 

. خطيــا

5.2  تفــرض فائــدة علــى التســهيالت بســعر الفائــدة المقبولــة للبنــك و المبينــة فــي خطــاب عــرض 
. ت لتســهيال ا

تحســب الفائــدة فــي المتأخــرات علــى الرصيــد المســتحق يوميــا علــى أســاس عــدد األيــام الفعليــة    5.3
ذلــك خــالف  علــى  البنــك  يوافــق  أو  يذكــر  لــم  مــا  يومــا   365 مــن  المكونــة  الســنة  و  المنقفضيــة 

ــر  ــى المقتــرض تغيي ــام عمــل إل ــه )7( أي ــم إخطــار خطــي مســبق مدت يجــوز للبنــك مــن خــالل تقدي   5.4
ســعر الفائــدة مــن وقــت آلخــر وفــق تقديــره وحــده و يطبــق ســعر الفائــدة الجديــد بعــد تقديــم مثــل 
ــذي يحــدده  ــخ ال ــارا مــن التاري ــر اعتب ــك التغيي ــى المقتــرض علــى أن يســري مثــل ذل هــذا اإلخطــار إل

البنــك. و فــي حالــة تغييــر ســعر الفائــدة يجــوز للبنــك القيــام باآلتــي وفــق تقديــره الخــاص:

أ( تعديل مبلغ كل قسط شهري متساوي مستحق عن تسهيالت الرهن العقاري و / أو  

ب( تعديل عدد األقساط الشهرية المتساوية أو مثل تلك الفترة األخرى لسداد التسهيالت.  

يوافــق المقتــرض بموجبــه ويؤكــد علــى أن ســداد مبلــغ الفائــدة ســيتم عــن طريــق الخصــم فــي كل    5.5
تاريــخ اســتحقاق و تســتحق هــذة الفائــدة فــي تاريــخ دفــع الفائــدة فــي المتأخــرات أو فــي أي تاريــخ آخــر 
يخطــر بــه البنــك خطيــا )أو بخــالف ذلــك( و يتــم خصمهــا بــدون أي مطلــب لتقديــم إخطــار آخرتبعــا 

لذلــك مقابــل الحســاب.

األصلــي  المبلــغ  إلــى  تضــاف  و  رســملتها  تتــم  اســتحقاقها  تاريــخ  فــي  مدفوعــة  غيــر  فائــدة  أي    5.6
المســتحق وتحمــل فيمــا بعــد فائــدة وفقــا لســعر اإلخــالل وتطبــق كافــة الصالحيــات و التدابيــر 
الممنوحــة بموجــب القانــون أو هــذة الشــروط و األحــكام النموذجيــة فيمــا يتعلــق بعــدم ســداد 

عليهــا  المتراكمــة  المرســملة  الفائــدة  تلــك  علــى  بالتســاوي  المذكــور  األصلــي  المبلــغ 

إضافة إلى أحكام البندين الفرعيين 5.2 و 5.5 أعاله:  5.7

أ( تدفع فائدة إخالل بسعر اإلخالل أو حسبما يحدده البنك خطيا من وقت آلخر و / أو  

ب( رســم إداري عــن كل معاملــة وفقــا لجــدول الرســوم التــي يطبقهــا البنــك فــي هــذا الخصــوص   
اإلتفاقيــة. بموجــب  دفعهــا  عــن  التخلــف  تــم  والتــي  المســتحقة  المبالــغ  كافــة  عــن 

تحتســب الفائــدة علــى كافــة المبالــغ المســتحقة أو التــي يحــق للبنــك المطالبــة بهــا فيمــا يتعلــق    5.8
بتســهيل الرهــن العقــاري )خــالف مــا يتعلــق بالدفعــات المقدمــة( وذلــك وفــق ســعر الفائــدة و 

تاريــخ ســدادها. ولغايــة  المبلــغ  هــذا  اســتحقاق  تاريــخ  مــن  تحســب 

يجــب دفــع أي فائــدة مطبقــة أو مســتحقة الدفــع بموجــب التســهيل قبــل و بعــد أي حكــم فيمــا    5.9
التســهيل. بموجــب  المســتحقة  بالمبالــغ  يتعلــق 

السداد  .6

يضطلــع العميــل بمســؤولية ســداد أصــل المبلــغ والفائــدة والمبالــغ األخــرى للبنــك علــى النحــو   .6.1
المبيــن فــي خطــاب عــرض التســهيالت أو بنــاًء علــى إخطــار البنــك )خطيــًا(، باعتبــاره مبلغــًا مســتحق 
وواجــب الســداد للبنــك فــي غضــون الوقــت المحــدد فــي جــدول الســداد المعــروض فــي خطــاب 

عــرض التســهيالت أو وفقــًا إلخطــار البنــك )خطيــًا( حســب الســياق.

ــغ المســتحقة للبنــك بموجــب تســهيل الرهــن العقــاري بالدرهــم فــي  ــة المبال د العميــل كافَّ يســدِّ  .6.2
حســابه.

د العميــل دفعاتــه للبنــك نظيــر حصولــه علــى تســهيل الرهــن العقــاري بــدون أي حقــوق  يســدِّ  .6.3
مقابلــة. مطالبــات  أو  مقاصــة 

وفقــًا  ــة  المختصَّ الســلطة  تحتجــزه  أو  تخصمــه  الــذي  المبلــغ  كامــل  بســداد  العميــل  يلتــزم   .6.4
النافــذ، بمــا فــي ذلــك ضريبــة القيمــة المضافــة أو غيرهــا مــن الخصومــات القانونيــة  للقانــون 
عــن أي دفعــات مســتحقة علــى العميــل نظيــر حصولــه علــى تســهيالت الرهــن العقــاري أو فيمــا 
يتعلــق بــه، ويزيــد مبلــغ الخصــم أو االقتطــاع ذلــك بحيــث يســاوي صافــي المبلــغ الــذي يتقاضــاه 
البنــك بعــد هــذا الخصــم أو االقتطــاع المبلــغ الــذي كان يحــق للبنــك الحصــول عليــه فــي حالــة 
عــدم وجــود أي شــرط إلجــراء أي خصــم أو اقتطــاع )بعــد األخــذ فــي االعتبــار ألي خصــم أو اقتطــاع 

الزيــادة(. إضافــي مطلــوب نتيجــة لتلــك 
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6.5  The Bank shall be authorized to collect any payments or repayments that 
may be due to the customer by any third party designated by the customer, 
inclusive of (but not limited to) refunds, rebates, discounts, penalties for late 
delivery, termination payments and/or damages and the customer hereby 
irrevocably grants the Bank with a power of attorney to deal directly with 
such third party and/or any other relevant party in such circumstances.  
Any amounts so received shall be treated as a prepayment under clause 
16.1. 

7.   Representations and Warranties 

7.1  By accepting these Standard Terms and Conditions, the customer 
represents and warrants to the Bank that: 

 a) the customer has the capacity and authority to execute, deliver and 
perform the terms under the Financing Documents including the Security 
Documents;

 b)  the customer is not in default of any agreement (whether in relation to 
payment, performance, or otherwise) to which he/she is bound;

 c) there is no litigation, arbitration, administrative action, or dispute pending 
or threatened against the customer;

 d) all the customer’s financial statements or net worth statements received 
or to be received by the Bank have been prepared pursuant to the prevailing 
accounting standards and represent a true and fair view of the customer’s 
financial position; 

 e) there is no material adverse change in the customer’s financial condition 
and, where applicable, the operating environment or management of the 
customer’s business or its employment, which will materially affect the 
customer’s ability to perform its obligations under this Standard Terms and 
Conditions and or the Security Documents;

 f) the customer is the legal and beneficial owner with full title to all assets 
or Properties which are offered as security to the Bank in respect to the 
Mortgage Facility, these Standard Terms and Conditions, the Security 
Documents, and any other Financing Documents;

 g) the obligations assumed by the customer under the Facility, this 
Agreement, and the Security Documents are valid, legal, and binding 
obligations enforceable against it;

 h) execution of these Standard Terms and Conditions and the Facility 
Offer Letter will constitute valid and enforceable obligations and do not 
or will not contravene the provisions of any law, regulation, rule, order, 
writ, injunction or decree of any court, administrative or regulatory body 
to which the customer is subject, and does not contravene any other 
agreement to which the customer is a party or undertaking by which the 
customer or any of the customer’s assets are bound;

 i) the customer has fully disclosed in writing to the Bank all facts relating to 
himself/herself which are material for disclosure to the Bank in the context 
of granting the Mortgage Facility;

 j) all the information furnished by the customer in connection with the 
Mortgage Facility, does not contain any untrue statement or omit to state 
any fact and all expressions of expectation, intention, belief, and opinion 
and all projections contained therein were honestly made on reasonable 
grounds after due and careful inquiry;

 k) the customer has freehold title over the Property and is registered as 
the sole and exclusive legal owner of the Property at the relevant land 
department or in cases where registration is not accepted by the relevant 
land department, with the developer or the competent authority as may 
be required by the law from time to time, provided that when registration is 
accepted by the relevant land department the customer shall immediately 
register such title there;

 l) the Property is free from any encumbrances and shall remain free of any 
encumbrances until all amounts due under the Mortgage Facility have been 
fully repaid, unless specifically agreed otherwise by the Bank in writing, 
save for any encumbrances created in favor of the Bank;

 m) the customer is in full compliance with all the terms, conditions, and 
covenants contained in any title documents and any other laws, rules, and 
regulations relating to the Property;

 n) no action has been permitted that could reasonably be expected to have 
a material adverse effect on the value of the Property or the interests of the 
Bank;

 o) the Property is either a villa or an apartment which must be completed 
and habitable and used only for residential purposes, in addition, if the 
customer is a UAE national or one of the countries forming the Gulf 
Cooperation Council, the Property is being used only for investment 
purposes i.e. the customer will not be residing in it during the tenor of the 
Mortgage Facility;

 p) the customer has the benefit of all easements and covenants necessary 
for the full use and enjoyment of the Property;

 q) no legal, administrative or other proceedings relating to the Property 

يصــرح للبنــك بتحصيــل أي دفعــات أو مبالــغ قــد تكــون مســتحقة للعميــل مــن قبــل أي طــرف   .6.5
ثالــث يعينــه العميــل بمــا فــي ذلــك )علــى ســبيل المثــال ال الحصــر( المبالــغ المســتردة واالقتطاعــات 
األضــرار، ويمنــح  أو تعويضــات  اإلنهــاء و/  التســليم ودفعــات  فــي  التأخــر  والخصومــات وغرامــات 
العميــل بموجبــه توكيــاًل رســميًا قطعيــًا للبنــك للتعامــل مباشــرة مــع ذلــك الطــرف الثالــث و/ أو أي 
طــرف آخــر معنــي فــي تلــك األحــوال. وُتعتبــر أي مــن تلــك المبالــغ بمثابــة دفعــة مقبوضــة بموجــب 

البنــد 16.1.

اإلقرارات والضمانات  .7

7.1.  يقر العميل ويضمن للبنك ما يلي بقبوله لهذه الشروط واألحكام القياسية:

ــة لتنفيــذ وتســليم وأداء الشــروط بموجــب وثائــق التمويــل بمــا  ــة والصالحيَّ ــع باألهليَّ ــه يتمتَّ بأنَّ أ( 
ــق الضمــان؛ ــك وثائ فــي ذل

أن العميــل بمنــأى عــن أي إخــالل باتفاقيــة ملــزم بهــا )ســواء فيمــا يتعلــق بالســداد أو األداء أو غيــر  ب( 
ذلك(؛

أو وشــيك ضــد  نــزاع فعلــي  أو  إداريــة  إجــراءات  أو  إجــراءات تحكيــم  أو  عــدم وجــود أي دعــوى  ج( 
العميــل؛

ــة البيانــات الماليــة للعميــل أو بيانــات القيمــة الصافيــة التــي يتلقاهــا البنــك أو  تــم إعــداد كافَّ د( 
ســيتلقاها وفقــًا لمعاييــر المحاســبة الســائدة، وهــي تمثــل عرضــًا فعليــًا ومنصفــًا للوضــع المالــي 

للعميــل؛

ال يوجــد تغييــر ســلبي جســيم علــى الوضــع المالــي للعميــل، وعنــد االقتضــاء، علــى بيئــة عمــل  ه( 
أو إدارة أعمــال العميــل أو عملــه، بمــا يؤثــر جوهريــًا علــى قــدرة العميــل علــى أداء التزاماتــه بموجــب 

هــذه الشــروط واألحــكام القياســية و/ أو وثائــق الضمــان؛

ــع بملكيــة كاملــة لجميــع األصــول أو الممتلــكات  العميــل هــو المالــك القانونــي المســتفيد، ويتمتَّ و( 
التــي يتــم تقديمهــا كضمــان للبنــك نظيــر حصولــه علــى تســهيل الرهــن العقــاري وهــذه الشــروط 

واألحــكام القياســية ووثائــق الضمــان وأي وثائــق تمويــل أخــرى؛

االلتزامــات التــي يتحملهــا العميــل بموجــب التســهيل وهــذه االتفاقيــة ووثائــق الضمــان هــي  ز( 
ة وقانونيــة وملزمــة ونافــذة ضــده؛ التزامــات شــرعيَّ

ُيعتبــر تنفيــذ هــذه الشــروط واألحــكام القياســية وخطــاب عــرض التســهيالت التزامــات صالحــة  ح( 
ونافــذة ال تتعــارض أو تتضــارب مــع أحــكام أي قانــون أو الئحــة أو قاعــدة أو أمــر أو أمــر قضائــي أو حكــم 
أو أمــر صــادر عــن أي محكمــة أو هيئــة إداريــة أو تنظيميــة يخضــع لهــا العميــل، كمــا ال يتعــارض مــع أي 

اتفاقيــة أخــرى يكــون العميــل طرفــًا فيهــا أو أي تعهــد يلتــزم بــه العميــل أو أي مــن أصولــه؛

ــة الوقائــع المتعلقــة بــه والتــي ُيعتبــر  ط( قــام العميــل باإلفصــاح الكامــل خطيــًا للبنــك عــن كافَّ
اإلفصــاح عنهــا للبنــك جوهريــًا فــي ســياق منــح تســهيل الرهــن العقــاري؛

ال يحتــوي أي مــن المعلومــات التــي قدمهــا العميــل نظيــر حصولــه علــى تســهيل الرهــن العقــاري  ي( 
علــى أي خطــأ، ولــم يغفــل أي حقيقــة، وتــم اإلدالء بكافــة عبــارات التوقــع والنيــة واالعتقــاد والــرأي 
الواجــب  التحقيــق  بعــد  معقولــة  أســس  علــى  بصــدق  تمــت  فيهــا  الــواردة  اإلســقاطات  وجميــع 

والدقيــق.

الوحيــد  القانونــي  المالــك  باعتبــاره  تســجيله  وتــم  للعقــار،  حــر  ملكيــة  علــى  العميــل  يحــوز  ك( 
والحصــري للعقــار لــدى دائــرة األراضــي واألمــالك المختصــة، أو فــي حــال عــدم قبــول التســجيل لــدى 
دائــرة األراضــي واألمــالك ذات الصلــة فلــدى المطــور أو الســلطة المختصــة المطلوبــة بموجــب القانــون 
مــن وقــت آلخــر، علــى أن يســارع إلــى تســجيل الملكيــة لــدى دائــرة األراضــي واألمــالك ذات الصلــة عنــد 

قبولهــا لــه.

ــة المبالــغ المســتحقة نظيــر الحصــول  خلــو العقــار مــن أي أعبــاء وبقائــه كذلــك لحيــن ســداد كافَّ ل( 
علــى تســهيل الرهــن العقــاري بالكامــل مــا لــم يوافــق البنــك علــى خــالف ذلــك خطيــًا باســتثناء أي 

أعبــاء تــم إنشــاؤها لصالــح البنــك؛

ــدات الــواردة فــي أي وثائــق  يلتــزم العميــل بشــكل كامــل بجميــع الشــروط واألحــكام والتعهُّ م( 
ملكيــة وأي قوانيــن وقواعــد ولوائــح أخــرى تتعلــق بالعقــار؛

ال يســمح بــأي إجــراء مــن المتوقــع بشــكل معقــول أن يكــون لــه تأثيــر ســلبي جوهــري علــى قيمــة  ن( 
العقــار أو مصلحــة البنــك فيــه؛

س( العقــار هــو فيــال أو شــقة ويجــب أن يكــون منجــزًا وصالحــًا للســكن، ويســتخدم فقــط لألغــراض 
الســكنية، وباإلضافــة لذلــك، إن كان العميــل مواطنــًا إماراتيــًا أو مواطنــًا مــن إحــدى دول مجلــس 
ــن يقيــم فــي  التعــاون الخليجــي، وإن العقــار سيســتخدم فقــط بهــدف االســتثمار، أي أن العميــل ل

ة التســهيالت الممنوحــة؛ العقــار طيلــة مــدَّ

ــة حقــوق االرتفــاق والعهــود الالزمــة لالســتخدام الكامــل والتمتــع  يســتفيد العميــل مــن كافَّ ع( 
بالعقــار؛

ــار، أو إلــى حــد علــم  ــة أو إداريــة أو غيرهــا مــن اإلجــراءات بحــق بالعق ــع أي إجــراءات قانوني لــم ُترف ف( 
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have been served, or to the best of the customer’s knowledge and belief 
contemplated or threatened;

 r) unless advised in writing to the Bank, the customer has not mortgaged, 
pledged, sold, transferred, assigned, leased, or otherwise parted with 
possession of or disposed of the Property or any part thereof, or agreed to 
do any of the foregoing;

 s) no security interest (other than as set out in the Security Documents) 
exists on, over, or in respect to the Property;

 t) no leasing or subleasing arrangements exist in relation to the Property 
other than have been disclosed to the Bank;

 u) no bankruptcy or winding-up proceedings have been commenced 
against the customer;

 v) the customer has not done any act that may either diminish or have a 
material adverse effect on the value of the Property; 

7.2  Each of the above representations, warranties, and undertakings shall 
survive the termination of the Financing Documents and the customer shall 
be deemed to represent and warrant to the Bank that the representations 
and warranties above are true and correct in all respects and are repeated 
each time an Advance is being made and payment or repayment is made 
hereunder. 

7.3  The customer agrees that on the happening of an Event of Default resulting 
from a failure to repay the Equal Monthly Instalment(s), Interest, or any 
other fees and charges in relation to the Mortgage Facility, the Bank will 
have an unqualified right to disclose or publish the customer’s name and/
or the name of its company/firm/unit, if self-employed, and its directors/
partners/proprietors as defaulters. 

8.  Mortgage Security, Insurance, Valuation, and Undertakings 

8.1  In addition to all other security to be provided by the customer in support of 
the Facility as stipulated in the Facility Letter and/or by means of Security 
Documents, the customer: 

 a) hereby mortgages absolutely by way of a first ranking official mortgage 
(the “Mortgage”) all the Property (including any additions or improvements 
which from time to time may be made thereto and all fixtures and fittings 
and other appurtenances howsoever which may now or at any time in 
the future be erected upon or installed in or upon the Property or any 
part thereof) and all the customer’s rights, title and interest (but for the 
avoidance of doubt none of its obligations) therein to and in favor of the 
Bank as continuing security for the due, punctual, unconditional and 
irrevocable payment and discharge of the Secured Obligations;

 b) undertakes to register the Mortgage:

 1. with the relevant land or municipality department (as applicable); or

 2. in cases where registration is not accepted by the relevant land 
department, with the developer or the competent authority as may be 
required by the law from time to time, provided that when registration is 
accepted by the relevant land department the customer shall immediately 
register the Mortgage there; and shall pay all charges, fees, and expenses 
relating to such registration immediately as they fall due. 

8.2  Where registration is not possible, the Bank shall take a conditional 
assignment of the sale and purchase agreement made between the 
customer and the seller of the Property. 

8.3  The customer hereby appoints the Bank as its true and lawful attorney to 
take all such steps, sign all such documents and obtain all the necessary 
consents and authority and do all other acts on the customer’s behalf as 
may be required from time to time pursuant to any applicable laws and 
regulations or by the Bank to perfect, protect or realize the security under 
the Mortgage and the customer undertakes to ratify and confirm all acts or 
things made, done or executed by the attorney. 

8.4  Any security taken by the Bank (inclusive of but not limited to the Mortgage) 
shall remain to be of full force and effect, notwithstanding: 

 a) that the customer ceases to be indebted to the Bank for any interim 
period or periods;

 b) that any change by amalgamation, consolidation or otherwise which 
may be made in the constitution of the Bank; or

 c) the bankruptcy or liquidation of the customer, whether voluntary or 
compulsory; but shall be a continuing security and extend to cover any 
sums of money owing which shall for the time being constitute the balance 
of the Secured Obligations. 

8.5  The security constituted hereunder shall be in addition to and independent 
of every other security that the Bank may at any time hold in relation to the 
Secured Obligations. 

8.6  If the customer at any time fails to perform and observe any of the 
covenants contained in this Agreement, the Bank shall be entitled, but not 
obliged, to take such steps as it may deem necessary or desirable to make 

عــة كتلــك اإلجــراءات؛ ــة إجــراءات وشــيكة أو متوقَّ العميــل واعتقــاده ليــس ثمَّ

ف علــى  ص( لــم يقــم العميــل بفــرض رهــن أو حجــز أو بيــع أو تحويــل أو تنــازل أو تأجيــر أو إجــراء تصــرُّ
العقــار أو أي جــزء منــه بخــالف ذلــك أو الموافقــة علــى القيــام بــأي ممــا ســبق مــا لــم يخطــر البنــك 

بذلــك خطيــًا؛

ال توجد فائدة ضمان )بخالف ما يرد في وثائق الضمان( على العقار أو ما يتعلق به؛ ق( 

عدم وجود ترتيبات إيجار أو إيجار من الباطن على العقار بخالف ما تم اإلفصاح عنه للبنك؛ ر( 

ش( لم يتم الشروع في إجراءات إفالس أو تصفية بحق العميل؛

لــم يقــم العميــل بــأي عمــل قــد يحــط مــن قيمــة العقــار أو يكــون لــه تأثيــر ســلبي جســيم علــى  ت( 
قيمتــه؛

ــة اإلقــرارات والضمانــات والتعهــدات المذكــورة أعــاله ســارية المفعــول بعــد إنهــاء وثائــق  تبقــى كافَّ  .7.2
التمويــل، ويضمــن العميــل للبنــك أن اإلقــرارات والضمانــات المذكــورة أعــاله حقيقيــة وصحيحــة مــن 

ــة النواحــي وتتكــرر فــي كل مــرة يتــم فيهــا تقديــم ســلفة، وســداد دفعــة أو رد مبلــغ. كافَّ

ــر ناجمــة عــن عــدم ســداد قســط أو أقســاط شــهرية  يوافــق العميــل علــى أنــه عنــد حــدوث واقعــة تعثُّ  .7.3
ــع  متســاوية أو فائــدة أو أي رســوم وأتعــاب أخــرى نظيــر حصولــه علــى تســهيل الرهــن العقــاري، يتمتَّ
البنــك بالحــق غيــر المشــروط فــي االفصــاح عــن اســم العميــل و/ أو اســم شــركته/ مؤسســته/ 
وحدتــه أو نشــر ذلــك االســم، إذا كان يعمــل لحســابه الخــاص، واســم مدرائــه/ شــركائه/ أصحــاب 

ــن فــي الســداد. ري ــه، علــى أنهــم متعثِّ عمل

دات ضمان الرهن والتأمين والتقييم والتعهُّ  .8

م العميــل، مقابــل التســهيالت التــي يحصــل عليهــا والتــي ينــصُّ عليهــا خطــاب التســهيالت  يقــدِّ  .8.1
ــه: فإنَّ لذلــك  وباإلضافــة  لهــا،  مكافئــة  ضمانــات  منهمــا،  أيــًا  أو  األخــرى  الضمــان  ووثائــق  الصلــة  ذي 

يرهــن بموجبــه بشــكل رســمي رهنــًا مــن الدرجــة األولــى )»الرهــن«( كافــة العقــارات )بمــا فــي ذلــك  أ.   
أي إضافــات أو تحســينات قــد يتــم تنفيذهــا عليهــا مــن وقــت آلخــر، وكافــة التجهيــزات والتركيبــات 
ــًا كانــت والتــي قــد يتــم نصبهــا أو تركيبهــا حاليــًا أو فــي المســتقبل علــى  وغيرهــا مــن التوابــع أي
بــًا  التزاماتــه تجنُّ ــة حقــوق العميــل وملكيتــه ومصلحتــه )دون  العقــارات أو أي جــزء منهــا(، وكافَّ
للشــك( فيهــا، للبنــك ولصالحــه، ضمانــًا مســتمرًا لــألداء واإليفــاء أصــوالً وفــي وقتــه وبشــكل قطعــي 

ودون قيــد أو شــرط اللتزامــات الضمــان؛

د بتسجيل الرهن: يتعهُّ ب.   

ة )حسب مقتضى الحال(؛ أو لدى دائرة األراضي أو البلدية المختصَّ  .1  

2. لــدى المطــور أو الســلطة المختصــة التــي ينــص عليهــا القانــون مــن وقــت آلخــر، وذلــك فــي الحــاالت   
ــة التســجيل. شــريطة أن يســارع العميــل لتســجيل الرهن  التــي ال تقبــل فيهــا دائــرة األراضــي المختصَّ
دًا كافــة النفقــات والرســوم والتكاليــف  ــة عنــد قبولهــا للتســجيل، مســدِّ لــدى دائــرة األرضــي المختصَّ

قــة بعمليــة التســجيل تلــك فــورًا عنــد اســتحقاقها. المتعلِّ

ــة البيــع والشــراء المبرمــة  ر التســجيل، تنــازالً مشــروطًا عــن اتفاقيَّ يمنــح العميــل للبنــك، عنــد تعــذُّ  .8.2
العقــار. وبائــع  العميــل  بيــن 

ــة تلــك  ــًا لــه التخــاذ تلــك الخطــوات، وتوقيــع كافَّ ــًا وقانونيَّ ــن العميــل البنــك بموجبــه وكيــاًل فعليَّ يعيِّ  .8.3
فــات بالنيابــة  ــة تلــك التصرُّ ــة القيــام بكافَّ ــة الموافقــات الضروريَّــة وصالحيَّ الوثائــق والحصــول علــى كافَّ
ــة نافــذة، أو  عــن العميــل علــى الوجــه المطلــوب مــن وقــت آلخــر بموجــب أي قوانيــن ولوائــح تنظيميَّ
ــد العميــل بالمصادقــة علــى  مــن قبــل البنــك، إلتمــام وحمايــة وتحقيــق الضمــان وفقــًا للرهــن، ويتعهَّ
فــات واألشــياء التــي يتــم إجراؤهــا أو القيــام بهــا أو تنفيذهــا مــن قبــل الوكيــل، والتأكيــد  ــة التصرَّ كافَّ

عليهــا.

ــع أي ضمــان يحصــل عليــه البنــك )بمــا فيــه الرهــن علــى ســبيل المثــال ال الحصــر( بكامــل  يتمتَّ  .8.4
إذا: ــا  عمَّ النظــر  بصــرف  واألثــر،  ــة  الفاعليَّ

ة؛ لم يعد العميل مدينًا للبنك ألي فترة أو فترات انتقاليَّ أ.   

تم إجراء أي تغيير على دستور البنك، نتيجة لالندماج أو االنضمام أو بخالف ذلك؛ أو ب.   

ًا  إفــالس أو حــل العميــل إن كان ذلــك طوعيــًا أو قســريًَّا؛ لكــن مــع ذلــك يبقــى الضمــان مســتمرَّ ج.   

المضمونــة. االلتزامــات  رصيــد  حينــه  فــي  ل  تشــكِّ مبالــغ  أي  ليشــمل  تمديــده  ويتــم 

يحصــل البنــك علــى الضمــان الممنــوح بموجبــه باإلضافــة لــكل ضمــان آخــر قــد يحصــل عليــه البنــك   .8.5
عنــه. ًا  ومســتقلَّ المضمونــة،  االلتزامــات  بخصــوص  وقــت  أي  فــي 

ــواردة فــي  ــدات ال ــأداء ومراعــاة أي مــن التعهُّ ــر العميــل فــي أي وقــت، ب يحــق للبنــك، فــي حــال تعثُّ  .8.6
ــر،  ــة أو مستحســنًة لعــالج ذلــك التعثُّ ــة، باتخــاذ تلــك الخطــوات التــي يراهــا ضروريَّ هــذه االتفاقيَّ
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good such failure, and all expenses and costs incurred by the Bank or its 
agents and contractors in connection therewith shall be payable by the 
Customer and treated as part of the Secured Obligations. 

8.7  The customer shall act in accordance with the provisions stipulated in 
any insurance policy taken out in connection with this Agreement and the 
Property and no actions have been taken or permitted to be taken that will 
invalidate such insurances or increase the cost thereof. 

8.8  The customer undertakes:  

 a) not act or refrain from acting in any manner whatsoever that may either 
diminish or have a material adverse effect on the value of the Property or 
the interests of the Bank;

 b) to ensure that the property is kept in good order and repaired and not to 
remove any improvements without the prior written consent of the Bank;

 c) not to effect, carry out or permit to be carried out any demolition, 
reconstruction, or rebuilding of any material structural or other material 
alteration to or change in the use of all or any part of the Property without 
the prior written consent of the Bank;

 d) not to remove any fixtures and fittings from the Property that is likely to 
detract from the value of the Property unless replaced with fixtures and 
fittings of comparable or better quality and make;

 e) not to sell, transfer or otherwise dispose of or mortgage, pledge, charge 
or encumber the Property and/or any insurance covering the Property nor 
to vary any existing encumbrance or insurance in respect of the Property 
without the prior consent of the Bank;

 f) to use the Property only for residential purposes and, in addition, if 
the customer is a UAE national or one of the countries forming the Gulf 
Cooperation Council, to use the Property only for investment purposes i.e. 
the customer will not reside in the property during the tenor of the Facility; 

 g) to pay or arrange for the payment of all management fees, service and 
community charges, taxes, land ownership taxes, assessments, and other 
outgoings charged on or payable in respect of the Property immediately as 
they fall due;

 h) to remain the sole registered titleholder to the Property and ensure that 
the Mortgage shall at all times and for all purposes rank in priority to all 
other security interests on or in respect of the Property in the relevant land 
department, with the developer, or with the competent authority;

 i) to comply with all the terms, conditions, and covenants contained in any 
title documents and any other laws, rules, and regulations relating to the 
Property;

 j) to keep the Property (including all improvements and fixtures) insured in 
a manner satisfactory to the Bank and in accordance with clause 17 below 
and at all times to: 

 i. duly and punctually pay all premiums and other monies due and payable 
under or in connection with the insurance policies (and promptly upon 
request by the Bank, supply copies of the premium receipts or other 
evidence of payment) and not to do or omit to do anything which may 
result in any insurance policy being made void or voidable; 

 ii. ensure that the terms of each insurance policy provide that the Bank 
is named as co-insured or, if the Bank  so agrees, in the customer’s name 
with the Bank’s interest noted as first loss payee; and shall, upon the Bank’s 
request, be assigned to the Bank;

 iii. ensure that any of the insurance policies relating to the Property cannot 
be terminated by the insurer for any reason (including failure to pay the 
premium or any other amount) unless the Bank  and the customer receive 
at least thirty (30) days’ notice;

 iv. deliver to the Bank within thirty (30) days after any insurance policies 
are issued to the customer, the original of that policy, incorporating any 
loss payee provisions required and any other information or documents 
with respect to each of the insurance policies as the Bank may request 
and promptly notify the Bank of any lapse or cancellation of any insurance 
referred to herein; and

 v. if the customer fails to comply with any of the provisions of this sub-
clause 8.8.10, the Bank may affect the insurances concerned, with an 
insurer complying, with the insurance company requirements, and any 
cost, liability or expense properly incurred in connection therewith shall 
promptly one demand be paid by the customer to the Bank. 

 k) to comply with the valuation of property provisions at clause 18 below;

 l) that the Loan to Value in relation to the Property shall not exceed the 
Loan to Value rate prescribed in the Facility Letter; and

 m) to ensure that all the undertakings expressed herein continue to be valid 
and effective in all material respects during the validity of the Mortgage 
Facility, any Security Documents including Standard Terms & Conditions; 

8.9  The Bank shall release the Property once the Secured Obligations have 

ــدة مــن البنــك أو وكالئــه ومقاوليــه بذلــك  ــة النفقــات والتكاليــف المتكبَّ وعندهــا يقــع ســداد كافَّ
المضمونــة. االلتزامــات  مــن  جــزء  بمثابــة  وُتعامــل  العميــل،  عاتــق  علــى  الخصــوص 

يمتثــل البنــك لألحــكام المنصــوص عليهــا فــي أي وثيقــة تأميــن يتــم اســتصدارها بخصــوص هــذه   .8.7
ب أي إجــراءات تــم اتخاذهــا أو الســماح باتخاذهــا بإبطــال تلــك التأمينــات  ــة والعقــار، وال تتســبَّ االتفاقيَّ

أو زيــادة تكاليفهــا.

د العميل بما يلي: يتعهَّ  .8.8

ف بــأي طريقــة كانــت والتــي تحــط مــن قيمــة العقــار أو مصالــح  عــدم اتخــاذ أو االمتنــاع عــن التصــرُّ أ. 
ــر ســلبًا تأثيــرًا جســيمًا عليهمــا؛ البنــك أو تؤثِّ

ضمــان الحفــاظ علــى حالــة وصالحيــة العقــار الجيــدة، وعــدم إزالــة أي تحســينات دون الموافقــة  ب. 
ــة المســبقة للبنــك؛ الخطيَّ

عــدم تفعيــل أو تنفيــذ أو الســماح بتنفيــذ أي عمليــات هــدم أو إعــادة هيكلــة أو إعــادة بنــاء ألي  ج. 
تعديــالت إنشــائية أو غيرهــا مــن التعديــالت الجســيمة، أو تغييــر اســتخدام كل أو أي جــزء مــن العقــار 

ــة المســبقة؛ دون الحصــول علــى موافقــة البنــك الخطيَّ

عــدم إزالــة أي تركيبــات وتجهيــزات مــن العقــار بحيــث مــن المحتمــل أن تحــطَّ مــن قيمــة العقــار مــا  د. 
لــم يتــم اســتبدالها بتجهيــزات وتركيبــات بنفــس الجــودة والشــركة الصانعــة أو أحســن منهــا؛

ف بــه أو رهنــه أو حجــزه  ــه أو أي منهمــا، أو التصــرُّ عــدم بيــع أو نقــل ملكيــة العقــار وأي تأميــن يغطيَّ ه. 
ــك، أو عــدم تعديــل أي أعبــاء أو تأمينــات موجــودة بخصــوص  ــه باألعبــاء بخــالف ذل ــه أو إثقال أو ضمان

العقــار دون موافقــة البنــك المســبقة؛ 

ــك، إن كان العميــل مواطنــًا إماراتيــًا أو  ة، وباإلضافــة لذل اســتخدام العقــار فقــط ألغــراض ســكنيَّ و. 
مواطنــًا مــن إحــدى دول مجلــس التعــاون الخليجــي، اســتخدام العقــار لفقــط ألغــراض اســتثماريَّة، أي 

ة التســهيالت الممنوحــة؛ أن العميــل لــن يقيــم فــي العقــار طيلــة مــدَّ

الخدمــة  وضرائــب  ورســوم  اإلداريَّــة  الرســوم  ــة  كافَّ لســداد  الالزمــة  الترتيبــات  اتخــاذ  أو  ســداد  ز. 
المســتحقة  أو  المفروضــة  الرســوم  مــن  وغيرهــا  األرض  ــة  ملكيَّ وتقييمــات  وضرائــب  ــع  والمجمَّ

اســتحقاقها؛ فــور  العقــار  بخصــوص 

ــة األوقــات  ل الوحيــد للعقــار، ويضمــن تصنيــف الرهــن فــي كافَّ ــك المســجَّ أن يبقــى وحــده المال ح. 
ــرة األراضــي  ــدى دائ ــح الضمــان أو بخصــوص العقــار ل ــة مصال ــة األغــراض برتبــة أعلــى مــن كافَّ ولكافَّ

ــة؛ ر أو الســلطة المعنيَّ ــة أو لــدى المطــوِّ المختصَّ

مــن  ــة وغيرهــا  وثائــق ملكيَّ أي  فــي  الــواردة  ــدات  والتعهُّ الشــروط واألحــكام  ــة  لكافَّ االمتثــال  ط. 
بالعقــار؛ قــة  المتعلِّ ــة  التنظيميَّ واللوائــح  واألحــكام  القوانيــن 

ــة التحســينات والتركيبــات( بشــكل مقبــول  ــك كافَّ المحافظــة علــى تأميــن العقــار )بمــا فــي ذل ي. 
ــة األوقــات بـــ: ــاه، ويقــوم فــي كافَّ للبنــك، ووفقــًا للبنــد 17 أدن

بــة بموجــب أي وثائــق تأميــن أو مــا  ة والمتوجِّ ــة األقســاط وغيرهــا مــن المبالــغ المســتحقَّ 1. ســداد كافَّ
م علــى الفــور، بنــاًء علــى طلــب البنــك، نســخ  يتصــل بهــا أصــوالً وفــي مواعيــد اســتحقاقها )ويقــدِّ
عــن إيصــاالت ســداد أقســاط التأميــن أو غيرهــا مــن إثباتــات الســداد(، وعــدم القيــام بفعــل أو تــرك أي 

ي إلــى إبطــال أي وثائــق تأميــن أو جعلهــا عرضــة للبطــالن؛ شــيء قــد يــؤدِّ

2. ضمــان النــص فــي بنــود كل مــن وثائــق التأميــن علــى تســمية البنــك مؤمنــًا لــه مشــتركًا، أو إصــدار 
وثائــق التأميــن باســم العميــل مــع اإلشــارة إلــى مصلحــة البنــك، إن وافــق علــى ذلــك، كمســتفيد أول 

مــن الخســارة، ويتنــازل لهــا إلــى البنــك عنــد طلبــه؛

قــة بالعقــار مــن قبــل شــركة التأميــن  ــة إنهــاء أي مــن وثائــق التأميــن المتعلِّ 3. ضمــان عــدم إمكانيَّ
ألي ســبب كان )بمــا فــي ذلــك اإلخفــاق بســداد قســط التأميــن أو أي مبلــغ آخــر( مــا لــم يســتلم البنــك 

والعميــل إشــعارًا قبــل مــا ال يقــل عــن ثالثيــن )30( يومــًا؛

ــة للبنــك خــالل ثالثيــن )30( يومــًا مــن إصــدار أي وثائــق للعميــل،  4. تســليم وثائــق التأميــن األصليَّ
شــاملًة أي فقــرات مطلوبــة تنــص علــى المســتفيد المباشــر، وأي معلومــات أو وثائــق بخصــوص كل 
مــن وثائــق التأميــن والتــي قــد يطلبهــا البنــك، وإبــالغ البنــك علــى الفــور عــن أي تقــادم أو إلغــاء أو أي 

تأميــن ُمشــار إليــه فيمــا يلــي؛ و   

5. يجــوز للبنــك، فــي حــال عــدم امتثــال العميــل ألي مــن أحــكام هــذه الفقــرة الفرعيــة 8.8.10، إجــراء 
التأمينــات المطلوبــة لــدى شــركة تأميــن تمتثــل للشــروط المطلوبــة منهــا، ويتــم ســداد أي تكاليــف 

ــدة بشــكل مناســب بذلــك الخصــوص مــن قبــل العميــل للبنــك. أو التزامــات أو نفقــات متكبَّ

االمتثال ألحكام تقييم العقار الواردة في البند 18 أدناه؛ ك. 

خطــاب  فــي  عليهــا  المنصــوص  للنســبة  العقــار  قيمــة  إلــى  القــرض  نســبة  تجــاوز  عــدم  ل. 
و التســهيالت؛ 

ــة الجوانــب  ــدات المنصــوص عليهــا فيمــا يلــي ونفاذهــا مــن كافَّ ــة التعهُّ ضمــان اســتمرار صالحيَّ م. 
ــة تســهيالت الرهــن، وأي وثائــق ضمــان بمــا فــي ذلــك الشــروط واألحــكام  الجوهريَّــة خــالل فتــرة صالحيَّ

ة؛ القياســيَّ
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been fully, irrevocably, and unconditionally discharged to the satisfaction 
of the Bank (in its absolute opinion) and the customer has no obligations 
(whether actual or contingent) to the Bank under or pursuant to this 
Agreement, the Security Documents or otherwise. 

8.10  The customer shall comply with all the terms, conditions, and covenants 
contained in any title documents relating to the Property; 

8.11 If the customer fails to pay the Fees mentioned in Clause 8.8.7 on its due 
date, the Bank may pay any amount so levied on behalf of the customer, 
and any money so disbursed shall be refunded by the customer to the Bank 
on demand or debited to the Account with such payment. 

8.12  The customer shall act in accordance with the provisions stipulated in any 
Insurance policy taken out in connection with this Mortgage Facility and 
the Property and no actions have been taken or permitted to be taken that 
will invalidate such Insurances or increase the cost thereof; 

8.13  The Property is free from any encumbrances and shall remain free of any 
encumbrances until all amounts due under the Facility have been finally 
repaid, unless specifically agreed otherwise by the Bank in writing, save for 
any encumbrances created in favor of the Bank; 

8.14  All amounts expressed to be payable to the Bank pursuant to the Facility 
Offer Letter, these Standard Terms, and Conditions, and other Financing 
Documents, which (in whole or in part) constitute the consideration for any 
supply for VAT purposes are deemed to be exclusive of any VAT which is 
chargeable on that supply or any other tax whatsoever. The Customer shall 
on demand pay to the Bank the VAT applicable on any supply of services to 
the customer by the Bank under the Financing Documents. 

8.15  Unless otherwise agreed with the Bank, the customer shall maintain a 
current account with the Bank.  If the Customer is a salaried individual, 
he shall (unless specifically agreed otherwise with the Bank) instruct his 
employer to: 

 a) pay his monthly salary into this current account;

 b) immediately notify the Bank of the resignation or termination of the 
customer’s services or when the customer is extended any credit by his 
employer; and

 c) transfer his end-of-service benefits, if any, into the customer’s current 
account with the Bank in accordance with any authority letter given by the 
customer to the Bank in this regard.  

9.  Costs, Expenses and Fees 

 Notwithstanding that the Facility may be cancelled for any reason 
w h a t s o e v e r : 

9.1  All costs and expenses whatsoever including abortive costs, duties 
(including other similar duties and taxes and any penalties thereon), 
printing, out of pocket expenses, registration of mortgage fee, other 
property registration fees and all other costs relating to the Facility incurred 
by the Bank in connection with the negotiation, preparation or completion 
of the Facility, or the protection of the Bank’s rights thereunder, or the 
recovery thereof or the redemption of any of the customer’s accounts with 
the Bank shall be payable by the customer on demand, on a full indemnity 
basis. 

9.2  The Security Documents in respect of the Facility are to be prepared by 
lawyers of the Bank and the customer agrees to pay all legal fees and 
incidental expenses in connection with the preparation and registration 
of any Security Documents required by the Bank hereunder even though 
the said documents are not executed by the Customer for any reason 
whatsoever. 

9.3  If any money payable under the Facility is required to be recovered through 
any process of law, or handed over to lawyers for collection, the customer 
shall be liable to pay the Bank’s legal fees, eviction costs, enforcement 
orders, property taxes, property administration and service charges and 
any other fees and expenses incurred in respect of such collection or in 
respect of the Property during the process of such collection. The customer 
shall also be liable for the valuation fees, auctioneers charges, debt 
collection fees and other professional fees relating to such recovery and/or 
its enforcement. 

9.4  The Bank shall have the right at any time to debit the Account with interest, 
commission, charges, fees, and all monies arising from the Facility, including 
the costs mentioned in the preceding paragraphs. The amount debited 
thereupon shall be subject to interest at the Base Rate and the Default 
Rate, as the context may require. 

10.  Discretion of Bank as to Application / Transfer of Monies 

 The Bank may apply any amount received from the customer, or on behalf 
of the customer, in connection with the Mortgage Facility to Fees, costs 
and expenses, interest, and principal in such proportion, order and generally 
in such manner as the Bank in its sole discretion thinks fit and the Bank 
may transfer any monies standing to the credit of any of the customer’s 
account(s) (inclusive of but not limited to the Account) with the Bank of 
whatever description and wherever located towards discharge of any sums 
due to the Bank in connection with the Mortgage Facility.  

حالمــا يتــم اإليفــاء بكامــل التزامــات الضمــان قطعيــًا ودون قيــد أو شــرط بشــكل مقبــول للبنــك )فــي   .8.9
ــة أم محتملــة( تجــاه البنــك  ــة التزامــات علــى العميــل )ســواء أكانــت فعليَّ رأيــه المطلــق(، ولــم يعــد ثمَّ
بموجــب هــذه االتفاقيــة أو وثائــق الضمــان أم بخــالف ذلــك ووفقــًا لهــا، يعمــد البنــك إلــى رفــع الرهــن 

عــن العقــار.

ة تتعلَّق بالعقار؛ دات الواردة في أي وثائق ملكيَّ يمتثل العميل لكافة الشروط واألحكام والتعهُّ  .8.10

يجــوز للبنــك، إن أخفــق العميــل بســداد الرســوم المنصــوص عليهــا فــي البنــد 8.8.7 فــي تاريــخ   .8.11
اســتحقاقها، أن يســدد أي مبلــغ مفــروض مــن هــذا القبيــل نيابــًة عــن العميــل، فضــاًل عــن أي مبالــغ 
ضــه العميــل عنــد طلــب البنــك، أو أن البنــك يخصــم تلــك الدفعــات  مصروفــة بذلــك الشــكل، ويعوِّ

مــن حســاب العميــل.   

لألحــكام  والعقــار،  الرهــن هــذا  لتســهيل  تأميــن يســتخرجها  فــي كل وثيقــة  العميــل،  يمتثــل   .8.12
خــذ أي إجــراء أو يســمح باتخــاذ أي إجــراء مــن شــأنه أن  المنصــوص عليهــا فــي تلــك الوثيقــة، وال يتَّ

تكلفتهــا؛ مــن  يزيــد  أو  التأمينــات  تلــك  يبطــل 

لهــا العقــار لصالــح البنــك، ويبقــى  يجــب أن يكــون العقــار خاليــًا مــن أي أعبــاء، باســتثناء أي أعبــاء يتحمَّ  .8.13
فــق البنــك علــى  ة بموجــب التســهيل، مــا لــم يتــم يتَّ ــة وكامــل المبالــغ المســتحقَّ كذلــك لحيــن رد كافَّ

ــًا؛ خــالف ذلــك خطيَّ

وهــذه  التســهيل  عــرض  خطــاب  بموجــب  للبنــك  باســتحقاقها  ح  المصــرَّ المبالــغ  ــة  كافَّ ُتعتبــر   .8.14
تهــا أو جــزء منهــا  ل بكليَّ ة وغيرهــا مــن وثائــق التمويــل والتــي تشــكِّ الشــروط واألحــكام القياســيَّ
مقابــل تقديــم أي خدمــات، ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة، بأنَّهــا مســتثناة مــن أي ضريبــة قيمــة 
مضافــة مفروضــة علــى تلــك الخدمــات أو أي ضريبــة كانــت. ويلتــزم العميــل بــأن يســدد عنــد الطلــب 
للبنــك ضريبــة القيمــة المضافــة النافــذة علــى أي تقديــم لخدمــات للعميــل مــن قبــل البنــك بواســطة 

وثائــق التمويــل.

يلتــزم العميــل بالمحافظــة علــى حســابه الجــاري لــدى البنــك، مــا لــم يوافــق البنــك علــى خــالف ذلــك.   .8.15
ــه يلتــزم باإليعــاز لصاحــب عملــه، مــا لــم يتفــق البنــك  فــًا براتــب، فإنَّ وعندمــا يكــون العميــل موظَّ

كذلــك علــى خــالف ذلــك، بمــا يلــي:

د راتبه الشهري في حسابه الجاري؛ أن يسدِّ  أ. 

أن يبلــغ البنــك علــى الفــور عــن اســتقالة العميــل أو االســتغناء عــن خدماتــه، أو عنــد حصــول   ب. 
العميــل علــى أي ائتمــان مــن قبــل صاحــب العمــل؛ و

حوالــة مزايــا نهايــة خدمتــه، إن وجــدت، إلــى حســاب العميــل الجــاري لــدى البنــك وفقــًا ألي خطــاب   ج. 
تخويــل صــادر عــن العميــل إلــى البنــك بهــذا الخصــوص.

التكاليف والنفقات والرسوم  .9

بصرف النظر عن إمكانية إلغاء التسهيل ألي سبب من األسباب:  

ــة التكاليــف والنفقــات أيــًا كانــت، بمــا فــي ذلــك تكاليــف االنســحاب والرســوم )بمــا  يســتحق ســداد كافَّ  .9.1
فــي ذلــك الرســوم والضرائــب األخــرى المماثلــة وأي غرامــات عليهــا( وتكاليــف الطباعــة ومصــروف 
الجيــب ورســوم تســجيل الرهــن العقــاري ورســوم تســجيل العقــار األخــرى وجميــع التكاليــف األخــرى 
المتعلقــة بالتســهيل التــي تكبدهــا البنــك فيمــا يتعلــق بالتفــاوض أو اإلعــداد أو إتمــام التســهيل 
أو حمايــة حقــوق البنــك بموجبــه أو اســتردادها أو اســترجاع أي حســاب للعميــل لــدى البنــك عنــد 

الطلــب، مــن العميــل، بقيمــة التعويــض الكامــل.

يتــم إعــداد وثائــق الضمــان المتعلقــة بالتســهيل مــن قبــل محامــي البنــك ويوافــق العميــل علــى   .9.2
قــة بإعــداد وتســجيل أي وثائــق ضمــان  ســداد جميــع الرســوم القانونيــة والنفقــات العرضيــة المتعلِّ
يطلبهــا البنــك بموجبــه علــى الرغــم مــن عــدم تنفيــذ الوثائــق المذكــورة مــن قبــل العميــل ألي 

كان. ســبب 

اســترداد  المطلــوب  مــن  كان  إذا  للبنــك  القانونيــة  الرســوم  ســداد  العميــل مســؤولية  يتحمــل   .9.3
المحاميــن  إلــى  أو تســليمها  إجــراءات قانونيــة  أي  التســهيل عبــر  أمــوال مســتحقة بموجــب  أي 
لتحصيلهــا، فضــاًل عــن تكاليــف اإلخــالء مــن العقــار وأوامــر التنفيــذ والضرائــب العقاريَّــة ورســوم إدارة 
العقــار ورســوم الخدمــة وأيــة رســوم ونفقــات أخــرى يتــم تكبدهــا فيمــا يتعلــق بذلــك التحصيــل أو 
فيمــا يتعلــق بالعقــار أثنــاء عمليــة التحصيــل. كمــا يتحمــل العميــل أيضــًا مســؤولية رســوم التقييــم 
ورســوم البائعيــن بالمــزاد العلنــي ورســوم تحصيــل الديــون والرســوم المهنيــة األخــرى المتعلقــة 

بذلــك االســترداد و/ أو تنفيــذه.

ــة  ــد والعمــوالت والرســوم واألتعــاب وكافَّ يحــق للبنــك فــي أي وقــت أن يخصــم مــن الحســاب الفوائ  .9.4
المبالــغ الناجمــة عــن منــح التســهيل، بمــا فــي ذلــك التكاليــف المذكــورة فــي الفقــرات الســابقة. 
الســياق. حســب  االفتراضيــة  والنســبة  األساســية  بالنســبة  فائــدة  عندئــذٍ  المخصــوم  المبلــغ  ــل  ويتحمَّ

تقدير البنك فيما يتعلق بتخصيص أو تحويل األموال  .10

يجــوز للبنــك توزيــع أي مبلــغ يقبضــه مــن العميــل أو نيابــة عنــه نظيــر حصولــه علــى تســهيالت   
الرهــن العقــاري للرســوم والتكاليــف والنفقــات والفوائــد والمبلــغ الرئيســي بالنســبة والترتيــب 
ــه تحويــل مبلــغ أي رصيــد  والطريقــة التــي يتبعهــا البنــك عمومــًا وفقــًا لتقديــره المطلــق، ويجــوز ل
دائــن فــي أي حســاب )حســابات( للعميــل لــدى البنــك )بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر 
الحســاب( أيــًا كانــت طبيعتــه وموقعــه، لإليفــاء بــأي مبالــغ مســتحقة للبنــك فيمــا يتعلــق بتســهيل 

العقــاري. الرهــن 
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11.  Set Off, Combination or Consolidation of Accounts 

 The Bank shall be entitled (but not obliged) at any time and without 
notice to the customer to combine, consolidate or merge all or any of the 
customer’s accounts and liabilities with and to the Bank anywhere whether 
in or outside the UAE, whether singly or jointly with any other person, and 
may transfer or set off any sums to the credit of such accounts in or towards 
satisfaction of any of the customer’s liabilities (whether present or future, 
actual or contingent, primary or collateral) notwithstanding that the credit 
balances on such accounts and the liabilities on any other accounts may 
not be expressed in the same currency and the Bank is hereby authorized 
to effect any necessary conversions at the Bank’s own rate of exchange 
then prevailing.  The Bank shall not be liable for any damages and/or loss 
incurred by the customer due to the operation of this Clause 11. 

12.  Disclosure of Information 

 The customer consents to the Bank, their officers and agents disclosing 
any information relating to the customer and the customer’s accounts and 
dealing relationships with the Bank, including but not limited to details of 
facilities, transactions undertaken and balances and positions with the 
Bank and any other information as that Bank may consider appropriate to: 

 a) the head office of the Bank, any affiliate of the Bank and the Bank’s 
representative and branch offices (together with the Bank, the “Permitted 
Parties” and each a “Permitted Party”); 

 b) professional advisers and service providers of the Permitted Parties who 
are under a duty of confidentiality to the Permitted Parties; 

 c) any actual or potential participant or sub-participant or any assignee, 
novate or transferee (or agent or advisor of any of the foregoing), in relation 
to the Bank’s rights and/or obligations under the Financing Documents or 
any other document between the customer and the Bank; 

 d) any rating agency, insurer or insurance broker of, or direct or indirect 
provider of credit protection to any Permitted Party; or 

 e) any court, tribunal, regulatory, supervisory, governmental or quasi-
governmental authority with jurisdiction over the Permitted Parties. 

13.  Account Statements 

 A certificate, statement or notice given under the hand of any manager, 
duly authorized officer or agent of the Bank for the time being (whose 
designation or authority need not be proven), inclusive of (but not limited to) 
computer-generated statements issued by the Bank, which do not require 
signatures, as to the amount of such balance and liabilities incurred or due 
to the Bank, or as to the rate of interest or the amount of interest payable, 
shall be (in the absence of manifest error) regarded as conclusive evidence 
of any amounts owing thereunder and in respect of the calculations thereof.  
In addition, should the customer fail to report any error therein to the Bank 
within such period as may be prescribed by the Bank in such statement 
or notice, it shall be deemed as conclusive evidence of the customer’s 
acceptance of liability to the Bank of the amount stated therein.

14.  Events of Default 

14.1  The Facility, or any part thereof, for the time being, outstanding and unpaid 
together with interest thereon and all other monies secured by any security, 
shall immediately become due and payable and the security in favour of the 
Bank shall become immediately enforceable and exercisable by the Bank in 
any of the following events: 

 a) If the customer fails to pay to the Bank on the due date any amount 
payable to the Bank in connection with the Facility, or under any other 
agreement, facility or arrangement with the Bank or fails to pay the 
premium to maintain the Insurances;  

 b) If the customer breaches or threatens to breach any covenant, 
undertaking, term, conditions or provisions of this Agreement including but 
not limited to the Property undertakings at clause 8.8 above, any document 
delivered pursuant to the Facility or any of the Security Documents relating 
to the Facility and failing to remedy any such breach within seven (7) days 
after notice from the Bank or such other time period stipulated by the 
Bank, to remedy such breach or withdraw any such threat to breach; 

 c) If the customer or any company in which the Customer holds a 
controlling interest (whether by way of shareholding, or whether it is by 
reason that such company is accustomed or is under an obligation to act in 
accordance with the customer’s directions, interest or wishes) fails to pay 
on the due date any monies payable by the customer or such company, 
under any agreement or arrangement with the Bank or any other creditor; 

 d) If the customer is in default of any management fees, service and 
community charges, taxes, land ownership taxes, assessments and other 
outgoings charged on or payable in respect of the Property; 

 e) If legal proceedings, suits or actions of any kind whatsoever (civil or 
criminal) are instituted against the customer;  

 f ) If the customer commits an act, which constitutes grounds for an 
application for bankruptcy, or if the customer loses its source of income, 
becomes insane or dies; 

المقاصة أو دمج أو توحيد الحسابات  .11

يحــق للبنــك، دون إلزامــه بذلــك، فــي أي وقــت ودون إخطــار العميــل أن يدمــج ويجمــع أو يضــم كل   
أو أي مــن حســابات والتزامــات العميــل لــدى البنــك أو المســتحقة بحقــه للبنــك فــي أي مــكان ســواء 
داخــل أو خــارج اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ســواء بمفــرده أو باالشــتراك مــع أي شــخص آخــر، ويجــوز لــه 
ــغ دائنــة هــذه الحســابات وفــاًء ألي مــن التزامــات العميــل )ســواء الحاليــة  ــل أو مقاصــة أي مبال تحوي
أو المســتقبلية، الفعليــة أو الطارئــة، األساســية أو اإلضافيــة(، بصــرف النظــر عــن عــدم التصريــح 
ل البنــك  عــن األرصــدة الدائنــة فــي الحســاب وااللتزامــات المترتبــة عليهــا بنفــس العملــة. كمــا ُيخــوَّ
بموجبــه بإجــراء أي تحويــالت ضروريــة بســعر الصــرف الخــاص بالبنــك الســائد فــي حينــه. وال يتحمــل 

البنــك مســؤولية أي أضــرار و/ أو خســارة يتكبدهــا العميــل بســبب هــذا البنــد 11.

اإلفصاح عن المعلومات  .12

يوافــق العميــل علــى قيــام البنــك ومســؤوليه ووكالئــه باإلفصــاح عــن أي معلومــات تتعلــق بالعميــل   
وحســابات العميــل وعالقــات تعامالتــه مــع البنــك، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر 
تفاصيــل التســهيالت والمعامــالت التــي تــم إجراؤهــا واألرصــدة ومواقفــه مــع البنــك وأي معلومــات 

أخــرى قــد يراهــا البنــك مناســبة إلــى:

المقــر الرئيســي للبنــك وأي شــركة تابعــة للبنــك وممثلــي البنــك ومكاتبــه الفرعيــة )إلــى جانــب   أ( 
ل«(؛ ليــن« وكل »طــرف مخــوَّ البنــك و«األطــراف المخوَّ

تجــاه  بالســرية  الملتزمــون  ليــن  المخوَّ األطــراف  خدمــات  ومقدمــو  المحترفــون  االستشــاريون   ب( 
ليــن؛ المخوَّ

أي مشــارك فعلــي أو محتمــل أو مشــارك فرعــي أو أي متنــازل لــه أو دائــن بديــل أو منقــول إليــه )أو   ج( 
وكيــل أو استشــاري ألي ممــا ســبق ذكــره(، فيمــا يتعلــق بحقــوق البنــك و/ أو التزاماتــه بموجــب وثائــق 

التمويــل أو أي وثيقــة أخــرى بيــن العميــل والبنــك؛

ــر  ــة ائتمانيــة مباشــرة أو غي ــة تصنيــف أو شــركة تأميــن أو وســيط تأميــن أو مــزود حماي أي وكال  د( 
ل؛ أو مباشــرة ألي مخــوَّ

أي محكمــة أو هيئــة تحكيــم أو هيئــة تنظيميــة أو إشــرافية أو حكوميــة أو شــبه حكوميــة ذات   ه( 
اختصــاص قضائــي علــى األطــراف المصــرح لهــا.

كشوف الحساب  .13

م ممهــورًا بتوقيــع أي مديــر أو مســؤول أو وكيــل  المقــدَّ أو اإلشــعار  البيــان  أو  ُتعتبــر الشــهادة   
تــه( بمــا فــي  مفــوض حســب األصــول مــن البنــك فــي حينــه )والــذي ال ُيلــزم إثبــات تعيينــه أو صالحيَّ
ذلــك )علــى ســبيل المثــال ال الحصــر( الكشــوفات الكمبيوتريَّــة الصــادرة عــن البنــك والتــي ال تتطلــب 
قــة  توقيعــًا، فيمــا يتعلــق بمبلــغ الرصيــد وااللتزامــات المتكبــدة أو المســتحقة للبنــك، أو المتعلِّ
بســعر الفائــدة أو مبلــغ الفائــدة المســتحق الســداد )فــي حالــة عــدم وجــود خطــأ واضــح(، بمثابــة 
ــق بحســابه. باإلضافــة إلــى ذلــك ُيعتبــر عــدم  دليــل قاطــع علــى أي مبالــغ مســتحقة عليــه ومــا يتعلَّ
قيــام العميــل باإلبــالغ عــن أي خطــأ فــي الكشــف أو اإلشــعار إلــى البنــك خــالل الفتــرة التــي قــد 
يحددهــا البنــك فيهمــا دليــالً قاطعــًا علــى قبــول العميــل لاللتــزام تجــاه البنــك بالمبلــغ المذكــور فيــه.

ر بالسداد حاالت التعثُّ  .14

يصبــح التســهيل أو أي جــزء مســتحق منــه وغيــر مســدد فــي حينــه، مــع الفائــدة عليــه وجميــع   .14.1
األمــوال األخــرى المضمونــة بــأي ضمــان، مســتحقة علــى الفــور وواجبــة الســداد، ويصبــح الضمــان نافــذًا 
لصالــح البنــك وواجــب األداء علــى الفــور مــن قبــل البنــك، فــي حــال وقــوع أي مــن األحــداث التاليــة:

يتعلــق  فيمــا  االســتحقاق  تاريــخ  فــي  للبنــك  مســتحق  مبلــغ  أي  ســداد  فــي  العميــل  ــر  تعثُّ  أ( 
بالتســهيل، أو بموجــب أي اتفاقيــة أو تســهيل أو ترتيــب آخــر مــع البنــك، أو أخفــق فــي ســداد قســط 

تأميــن؛

د باإلخــالل بــأي تعهــد أو التــزام أو بنــد أو شــرط أو حكــم مــن هــذه االتفاقيــة،  إخــالل العميــل أو هــدَّ  ب( 
ــة بالعقــار والــواردة فــي الفقــرة 8.8 أعاله  بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر التعهــدات الخاصَّ
وأي وثيقــة يتــم تســليمها وفقــًا للتســهيل أو أي مــن وثائــق الضمــان المتعلقــة بالتســهيل، وأخفــق 
يــه إشــعارًا مــن البنــك  فــي معالجــة أي إخــالل مــن ذلــك القبيــل فــي غضــون ســبعة )7( أيــام بعــد تلقِّ
أو أي فتــرة زمنيــة أخــرى ينــص عليهــا البنــك لعــالج ذلــك اإلخــالل، أو ســحب أي تهديــد بالخــرق مــن 

هــذا القبيــل؛

شــكل  علــى  )ســواء  مســيطرة  ــة  حصَّ العميــل  فيهــا  يمتلــك  شــركة  أي  أو  العميــل  إخفــاق   ج( 
مســاهمة أو نظــرًا لكــون الشــركة معتــادة أو ملزمــة بالتصــرف وفقــًا لتوجيهــات العميــل أو مصالحــه 
أو رغباتــه( فــي ســداد أي أمــوال مســتحقة الســداد مــن قبــل العميــل أو تلــك الشــركة فــي تاريــخ 

االســتحقاق بموجــب أي اتفاقيــة أو ترتيــب مــع البنــك أو أي دائــن آخــر؛

إخفــاق العميــل بســداد أي رســوم إداريــة أو رســوم خدمــة ومجتمــع وضرائــب وضرائــب ملكيــة   د( 
خاصــة بــاألرض وتقييمــات ونفقــات أخــرى مفروضــة علــى العقــار أو مســتحقة الســداد بخصوصــه؛

اتخــاذ إجــراءات قانونيــة أو رفــع دعــاوى أو قضايــا مــن أي نــوع كان )ســواء أكانــت مدنيــة أو جنائيــة(   ه( 
ضــد العميــل؛

فــًا يشــكل أساســًا لطلــب إفــالس، أو إذا فقــد العميــل مصــدر دخلــه أو ُأصيــب  ارتــكاب العميــل تصرُّ  و( 
بالجنــون أو توفــي؛
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 g) If the customer enters into composition, moratorium or arrangement 
with or shall make a general assignment for the benefit of their creditors; 

 h) If any event occurs or circumstances arise, including (but not limited 
to) changes in the customer’s business, employment, assets, a financial 
condition which, in the sole discretion of the Bank, prejudices the customer’s 
ability to perform its obligations herein or under any Security Document; 

 i) If a notice or proposal for compulsory acquisition of any of the customer’s 
assets or any part thereof shall be issued or made under or by virtue of an 
act or by law; 

 j) If, in the sole discretion of the Bank, the security or the rights in favour of 
the Bank pursuant to the Security Documents is in jeopardy;  

 k) If any part of the customer’s business ceases or threatens to cease to 
carry on, or all or a substantial part of their business is in jeopardy; 

 l) If any representation or warranty made in this Agreement or made or 
implied to the Bank is incorrect or misleading; 

 m) If any other event occurs, which in the sole opinion of the Bank, could 
or might affect or prejudice the customer’s ability or willingness to comply 
with all or any of the customer’s obligations under this Agreement or under 
the Security Documents; 

 n) If the customer is in arrears in respect of any levies, taxes, owner’s 
association fees, service charges, maintenance or management fees and/
or any other rates, taxes, costs or fees payable in respect of the Property for 
a period of longer than sixty (60) days; 

 o) It becomes unlawful for the customer to perform or comply with any or all 
obligations under the Facility or any Security Documents pertaining thereto; 

 p) The Mortgage is not registered simultaneously with the execution of this 
Agreement or such other grace period granted by the Bank to the customer 
in writing; 

 q) The Mortgage becomes invalid, insufficient, or unenforceable, by virtue 
of variation of any law, regulation or official directive or any change in the 
interpretation or enforcement thereof or for any other reason; 

 r) There is a failure to obtain and/or maintain the insurances in accordance 
with the requirements of the Bank, or if an insurer in respect of such 
insurances cancels the insurance or disclaims liability by reason, in either 
case, of misstatement in any proposal for the insurances or for any other 
failure or default on the part of an assured or co-assured; 

 s) The Property is regarded to be in a serious state of disrepair by inspectors 
of the Bank; 

 t) Total destruction of the Property or force majeure occurs; and 

 u) If the Property valuation detailed in clause 18 below falls below [[•] per 
cent ([•%])] of the market rate. 

14.2  Irrespective of whether such event is continuing, the Facility, together with 
accrued interest thereon, and any sums payable under the Facility shall be 
immediately due and payable and all the security created pursuant to the 
Facility and/or the Security Documents shall be immediately enforceable, 
upon the Bank’s first demand to the customer.  

15.  Assignment / Sale / Transfer 

15.1  The customer shall not be entitled to assign or transfer any or all of his / her 
rights, benefits, or obligations under these Standard Terms and Conditions, 
the Facility Offer Letter, or any other Financing Document. 

15.2  The Bank shall have the right at any time during the term of the Mortgage 
Facility to assign or transfer all or any part of its rights, benefits, and 
obligations hereunder to any assignee, provided that:  

 a) it shall give written notice to that effect to the customer and the 
customer hereby consents to any such assignment and agrees to be bound 
by the terms of the notice; and 

 b) such assignment shall become valid and binding from the date of such 
notice,      in which case such assignee shall have the same rights against 
the customer as if it had been a party hereto from the date of execution of 
the Facility Offer Letter and these Standard Terms and Conditions. 

15.3  The Bank may disclose to a potential assignee, or to any person who 
may otherwise enter into contractual relations with the Bank in relation 
to the Mortgage Facility provided hereunder, such information about the 
customer as the Bank shall consider reasonably appropriate, provided 
that the potential assignee or any other person entitled hereunder to such 
information about the customer shall agree to maintain such information 
as confidential and not to disclose such information to any third party. 

16.  Prepayment 

16.1  Subject to the terms of the Facility Offer Letter, the customer may prepay 
the whole of the Mortgage Facility or such lesser amount (“Minimum 
Prepayment Amount”) as specified in the Facility Offer Letter and Schedule 
of Charges. All prepayments received by the Bank shall be applied by the 

دخول العميل في تسوية أو تعليق نشاط أو ترتيب مع دائنيه، أو قام بتنازل عام لصالحهم؛  ز( 

وقــوع أي حــدث أو نشــوء ظــروف أخــرى بمــا فــي ذلــك )علــى ســبيل المثــال ال الحصــر( التغييــرات   ح( 
علــى أعمــال العميــل وتوظيفــه وأصولــه ووضعــه المالــي والتــي تؤثِّــر ســلبًا علــى قــدرة العميــل علــى 

أداء التزاماتــه بموجــب هــذه االتفاقيــة أو بموجــب أي وثيقــة ضمــان وفقــًا لتقديــر البنــك المطلــق؛

 ط( إصــدار إشــعار أو عــرض حيــازة إلزاميــة علــى أي مــن أصــول العميــل أو أي جــزء منهــا بموجــب إجــراء 
أو قانــون؛

تعرُّض ضمان البنك أو حقوقه للخطر وفقًا لتقدير البنك المطلق؛  ي( 

ــه أو  ــف أي جــزء مــن أعمــال العميــل أو تعــرَّض لخطــر يهــدده بالتوقــف أو تعــرض كل أعمال توقُّ  ك( 
معظمهــا للخطــر؛

ــد تــم تقديمــه  ــد فــي هــذه االتفاقيــة، أو أي إقــرار أو تعهُّ ــة، أو تضليــل أي إقــرار أو تعهُّ عــدم صحَّ  ل( 
ــًا؛ للبنــك صراحــة أم ضمن

وقــوع أي حــدث آخــر يمكنــه أو ُيحتمــل أن يؤثــر أو يخــلُّ بقــدرة العميــل أو اســتعداده لالمتثــال لــكل   م( 
أو أي مــن التزامــات العميــل بموجــب هــذه االتفاقيــة أو وثائــق الضمــان مــن وجهــة نظــر البنــك وحــده؛

تراكــم أي فــروض وضرائــب ورســوم جمعيــة المالكيــن ورســوم خدمــة وصيانــة وإدارة أو أي منهــا،   ن( 
أو أي مســتحقات أو ضرائــب أو تكاليــف أو رســوم أخــرى، علــى العميــل، تجــاه العقــار لمــدة تزيــد عــن 

الســتين )60( يومــًا؛

ــة االلتزامــات بموجــب التســهيل أو أي وثائــق ضمــان   س( أصبــح تنفيــذ العميــل أو امتثالــه ألي أو كافَّ
متعلقــة بــه مخالفــًا للقانــون؛

عــدم تســجيل الرهــن العقــاري بالتزامــن مــع تنفيــذ هــذه االتفاقيــة أو أي مهلــة أخــرى منحهــا   ع( 
البنــك للعميــل خطيــًا؛

تــه للتنفيــذ، بســبب تعديــل أي قانــون أو  بطــالن الرهــن العقــاري أو قصــور قيمتــه أو عــدم قابليَّ  ف( 
الئحــة أو توجيــه رســمي أو أي تغييــر فــي تفســيره أو تنفيــذه أو ألي ســبب آخــر؛

 ص( اإلخفــاق فــي الحصــول والمحافظــة علــى التأمينــات، أو أي مــن الســببين المذكوريــن، وفقــًا 
لشــروط البنــك، أو إذا قامــت شــركة التأميــن بإلغــاء تلــك التأمينــات أو تنصلــت مــن مســؤوليتها 
ــر آخــر مــن  ــات أو أي إخفــاق أو تقصي ــق بالتأمين ــان أي عــرض متعل تجاههــم، بســبب الخطــأ فــي بي

ــه المشــارك؛ ــه أو المؤمــن ل ــب المؤمــن ل جان

اعتبر مفتشو البنك أن العقار المعني بحالة حرجة أو تلف؛  ق( 

ض العقار للهدم الكامل أو وقوع حادث قوة قاهرة؛ و تعرُّ  ر( 
 ش( إذا تم تقييم العقار وفق 18 أدناه بقيمة دون ]]•[ بالمائة )]•%[([ من سعر السوق.

يســتحق التســهيل علــى الفــور مــع الفوائــد المتراكمــة عليــه وأي مبالــغ مســتحقة الســداد بموجبــه   .14.2
ــة الضمانــات التــي تــم إنشــاؤها بموجــب التســهيل و/ أو ُتوضــع وثائــق الضمــان  باإلضافــة إلــى كافَّ

موضــع التنفيــذ علــى الفــور بنــاًء علــى طلــب البنــك األول للعميــل.

التنازل/ البيع/ التحويل  .15

ــه أو إحالتهــا بموجــب هــذه البنــود  ــاه أو التزامات ــه أو مزاي ــة حقوق ــازل عــن كافَّ ال يحــق للعميــل التن  .15.1
أخــرى. تمويــل  وثيقــة  أي  أو  التســهيالت  عــرض  خطــاب  أو  القياســية  والشــروط 

يحــق للبنــك فــي أي وقــت خــالل مــدة تســهيل الرهــن العقــاري التنــازل عــن كل حقوقــه ومزايــاه   .15.2
يلــي: مــا  شــريطة  لــه  متنــازل  أي  إلــى  االتفاقيــة  هــذه  بموجــب  إحالتهــا  أو  منهــا،  جــزء  أو  والتزاماتــه 

تقديمــه إشــعارًا خطيــًا بذلــك إلــى العميــل، وموافقــة العميــل بموجبــه علــى أي تنــازل مــن هــذا   أ( 
القبيــل وموافقتــه علــى االلتــزام بشــروط اإلشــعار؛ و

دخــول ذلــك التنــازل حيــز النفــاذ واإللــزام مــن تاريــخ هــذا اإلشــعار، وفــي تلــك الحالــة يكــون لهــذا   ب( 
المتنــازل لــه نفــس الحقــوق فــي مواجهــة العميــل، كمــا لــو كان طرفــًا فــي هــذه االتفاقيــة مــن تاريــخ 

تنفيــذ خطــاب عــرض التســهيالت وهــذه البنــود والشــروط القياســية.

للبنــك اإلفصــاح إلــى المتنــازل لــه المحتمــل أو ألي شــخص قــد يقيــم عالقــات تعاقديــة مــع البنــك فيمــا   .15.3
يتعلــق بتســهيالت الرهــن العقــاري المنصــوص عليهــا بموجبــه عــن تلــك المعلومــات المتعلقــة 
بالعميــل التــي يعتبرهــا البنــك مناســبة ومعقولــة، شــريطة أن يوافــق المتنــازل لــه المحتمــل أو أي 
قــة بالعميــل علــى الحفــاظ  شــخص آخــر مخــول بموجبــه بالحصــول علــى تلــك المعلومــات المتعلِّ

علــى ســرية تلــك المعلومــات وعــدم االفصــاح عنهــا للغيــر.

السداد قبل حلول األجل  .16

يجــوز للعميــل وفقــًا لشــروط خطــاب عــرض التســهيالت ســداد كامــل مبلــغ تســهيل الرهــن العقــاري   .16.1
أو أي جــزء منــه، وفقــًا لخطــاب عــرض التســهيالت وجــدول الرســوم واألســعار الخاصــة بالبنــك، مقدمــًا 
)»الحــد األدنــى لمبلــغ الســداد المقــدم«(. ويلتــزم البنــك بتخصيــص جميــع الدفعــات المســددة 
مقدمــًا التــي يقبضهــا، علــى اعتبارهــا دفعــة مســددة قبــل حلــول األجــل، لإليفــاء بالتســهيل خالفــًا 
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Bank in or towards repayment and satisfaction of the Facility in the inverse 
order of maturity. Unless stated otherwise in the Facility Offer Letter, no 
amount prepaid may be redrawn or re-borrowed.  In the event the amount 
prepaid may be redrawn, such amount redrawn or re-borrowed shall be 
subject to the available limit of the Mortgage Facility and may be subject to 
reduction or revision as solely decided by the Bank.

  

16.2  Subject to the Clause 16.1, prepayments shall be subject to a pre-term 
penalty payment (“Pre-Term Penalty”) as calculated under the provisions of 
the Schedule of Charges or the Facility Offer Letter, which may be modified 
(in writing) from time to time at the sole discretion of the Bank. 

17.  Insurance 

17.1  Where required by the Bank, the customer shall subscribe to the 
Insurances as set out in the Facility Offer Letter (where applicable) through 
an insurance company approved or acceptable to the Bank (“Insurer”), for 
such amount(s) and on such terms as the Bank may require to cover the 
rights and interests of the Bank for as long as the Mortgage Facility is being 
extended to the customer. The Insurances must show the Bank’s interest as 
“First and Sole Loss Payee” and shall, upon the Bank’s request, be assigned 
to the Bank.  The Bank reserves the right to pay any premiums in respect 
of such insurance on behalf of the customer and to debit the customer’s 
Account in respect thereof, to ensure continuity of cover. The original 
Insurance policies, together with any endorsements must be lodged with 
the Bank. The customer irrevocably and exclusively authorize the Bank 
to arrange such insurance policy on his / her behalf for the full tenure of 
the Facility. The customer consents to the Bank disclosing to relevant 
insurance companies any information whatsoever about the customer and 
the security for any purpose in connection with the said Insurance policy. 

17.2  The customer undertakes during the term of the Mortgage Facility on the 
request of the Bank and/or the Insurer to undergo medical tests and check-
ups with a doctor, hospital, or medical clinic designated by the Bank and/or 
the Insurer.  The customer further undertakes and acknowledges that the 
customer shall pay to the Bank any amount that increases the premium 
of the existing Insurances on account of such medical tests and checkups. 
The Bank reserves the right to pay any increased premiums in respect of 
such Insurance on behalf of the customer and to debit the customer’s 
Account in respect thereof, to ensure continuity of cover.  

17.3  If a claim is instituted in respect of any insurance taken out by the 
customer, the Bank may request the Insurance Company concerned to 
make payment of the proceeds of such claim directly to the Bank (acting 
as the customer’s agent and/or assignee of the policy concerned and/or the 
First and Sole Loss Payee under the policy, as the context may require) and 
the customer hereby grants the Bank the necessary authority to do so on 
his / her behalf. It shall be in the sole discretion of the Bank whether such 
proceeds received shall be used in the early repayment of the Facility or 
restoring any damages to the Property. 

17.4  The customer shall fully indemnify the Bank to the fullest extent permitted 
by law or otherwise at all times during the term of the Mortgage Facility in 
the event any claim under the Insurances is rejected by the Insurer or such 
Insurer refuses to pay out any amounts claimed under the Insurances. 

18.  Property Valuation 

 The Property mortgaged to the Bank as security, may be inspected and 
valued to determine the location, surroundings, condition, usage, and 
suitability of such property by the Bank’s appointed valuators at the 
time when the Facility is first granted and is also subjected to periodical 
revaluation at the customer’s expense, should the Bank consider this to be 
necessary. Payment of valuation fees shall be debited to the Account. If the 
Bank is not satisfied with the result of such valuation, it may, in its sole and 
absolute discretion, regard the security under the Facility as insufficient and 
the customer shall upon the Bank’s request provide such additional security 
as the Bank require at the time, whether in cash or otherwise.  

19.  Continued Availability 

  In addition and not in derogation of the matters set out in Clause 4 
herein, and notwithstanding anything stated in these Standard Terms and 
Conditions or any other document or agreement to the contrary, the Bank 
has the right to require the fulfillment of such other conditions as it may 
deem fit in order to make or to continue to make the Facility available to 
the customer. The Bank reserves the right to withhold the disbursement 
of funds (under the Facility Offer Letter and these Standard Terms and 
Conditions) to the customer and further utilization of the Mortgage Facility 
until such additional conditions have been complied with to the satisfaction 
of the Bank. 

20.  Illegality 

 If the Bank determines that the introduction or variation of any law, 
regulation, or official directive (whether or not having the force of law) or 
any change in the interpretation or application thereof makes it unlawful 
for the Bank to maintain, fund, or give effect to its obligations hereunder, 
the Bank shall forthwith give notice of such termination to the customer 
whereupon the Mortgage Facility to such extent shall be canceled and 

لموعــد االســتحقاق. وال يجــوز إعــادة ســحب أي مبلــغ مســدد مقدمــًا أو إعــادة اقتراضــه مــا لــم ينــص 
خطــاب عــرض التســهيالت علــى خــالف ذلــك. ويمكــن إعــادة ســحب ذلــك المبلــغ المســدد مقدمــًا أو 
إعــادة اقتراضــه، حســب الحــد المتــاح مــن تســهيل الرهــن العقــاري، بعــد تخفيضــه أو مراجعتــه وفقــًا 

لتقديــر البنــك المطلــق.

تفــرض علــى المبالــغ المســددة مســبقًا، وفقــًا للبنــد 16.1، غرامــة ســداد مســبق )»غرامــة الســداد   .16.2
المســبق«(، ُتحســب بموجــب أحــكام جــدول الرســوم واألســعار أو خطــاب عــرض التســهيالت والــذي 

يمكــن تعديلــه )خطيــًا( مــن وقــت آلخــر وفقــًا لتقديــر البنــك المطلــق.

التأمين  .17

يلتــزم العميــل، عندمــا يطلــب البنــك ذلــك، بالحصــول علــى وثائــق التأميــن المنصــوص عليهــا   .17.1
فــي خطــاب عــرض التســهيالت )عنــد اإلمــكان( لــدى شــركة تأميــن معتمــدة أو مقبولــة لــدى البنــك 
مــة بذلــك المبلــغ أو تلــك المبالــغ، وفقــًا للشــروط التــي قــد يطلبهــا البنــك حمايــًة  ــن«(، مقوَّ )»المؤمِّ
لحقوقــه ومصالحــه، طيلــة فتــرة تقديــم تســهيل الرهــن العقــاري للعميــل. ويجــب أن ُتظهــر وثائــق 
العميــل  ويلتــزم  الخســارة«،  مــن  والوحيــد  األول  »المســتفيد  باعتبــاره  البنــك  مصلحــة  التأميــن 
بالتنــازل عنهــا للبنــك بنــاًء علــى طلــب البنــك. ويحتفــظ البنــك بحقــه فــي ســداد أي أقســاط لقــاء 
ــة عــن العميــل، وأن يخصمــه مــن حســاب العميــل لضمــان اســتمرارية التغطيــة  ــك التأميــن نياب ذل
ل  التأمينيــة. ويجــب إيــداع وثائــق التأميــن األصليــة إلــى جانــب أي مالحــق لهــا لــدى البنــك. ويخــوِّ
ــة عنــه/ عنهــا طيلــة كامــل  ــًا باســتصدار وثيقــة التأميــن تلــك نياب العميــل البنــك قطعيــًا وحصري
ــة عــن أي  فتــرة التســهيالت. ويوافــق العميــل علــى قيــام البنــك باإلفصــاح لشــركات التأميــن المعنيَّ

معلومــات كانــت عــن العميــل والضمــان ألي غــرض يتعلــق بوثيقــة التأميــن المذكــورة.

يتعهــد العميــل، خــالل مــدة تســهيالت الرهــن العقــاري، بنــاًء علــى طلــب البنــك و/ أو شــركة التأميــن   .17.2
بالخضــوع الختبــارات وفحــوص طبيــة لــدى طبيــب أو مستشــفى أو عيــادة طبيــة يحددهــا البنــك 
ــأن يســدد للبنــك أي مبلــغ يزيــد علــى أقســاط  و/ أو شــركة التأميــن. كمــا يتعهــد العميــل ويقــر ب
التأمينــات الحاليــة مقابــل تلــك االختبــارات والفحــوص الطبيــة. ويحتفــظ البنــك بحقــه فــي ســداد أي 
ــة عــن العميــل، وأن يخصمهــا مــن حســاب العميــل الخــاص  ــك التأميــن نياب ــدة لقــاء ذل أقســاط زائ

بذلــك لضمــان اســتمرارية التغطيــة التأمينيــة.

إذا تــم رفــع مطالبــة بموجــب أي تأميــن للعميــل، فيجــوز للبنــك أن يطلــب مــن شــركة التأميــن   .17.3
ــازالً  ــاًل العميــل و/ أو متن ــى البنــك )بصفتــه وكي ــدات تلــك المطالبــة مباشــرة إل المعنيــة ســداد عائ
ــة و/ أو المســتفيد األول والوحيــد مــن الخســارة بموجــب الوثيقــة حســبما  ــه عــن الوثيقــة المعني ل
ــة الالزمــة للقيــام بذلــك نيابــة عنــه/  يقتضــي الســياق(، ويمنــح العميــل بموجبــه للبنــك الصالحيَّ
عنهــا. ويقــرر البنــك وفقــًا لتقديــره وحــده اعتبــار تلــك العائــدات بمثابــة ســداد مســبق للتســهيل أو 

اعتبارهــا تعويضــًا عــن أي أضــرار واقعــة بالعقــار.

علــى العميــل تعويــض البنــك بالكامــل إلــى أقصــى حــد يســمح بــه القانــون أو غيــر ذلــك فــي جميــع   .17.4
األوقــات خــالل مــدة تســهيل الرهــن العقــاري فــي حالــة رفــض شــركة التأميــن ألي مطالبــة بموجــب 

التأمينــات أو رفــض شــركة التأميــن لســداد أي مبالــغ مطالــب بهــا بموجــب التأمينــات.

تقييم العقار  .18

يتــم فحــص العقــار المرهــون للبنــك كضمــان وتقييمــه لتحديــد موقــع ومحيــط وحالــة واســتخدام   
ميــن المعينيــن مــن قبــل البنــك عنــد منــح التســهيالت ألول  ومالءمــة هــذا العقــار مــن قبــل المقيِّ
مــرة، كمــا يتــم أيضــًا إعــادة تقييمــه بشــكل دوري علــى نفقــة العميــل إذا رأى البنــك ضــرورة لذلــك. 
ويتــم خصــم رســوم التقييــم مــن الحســاب. وإذا لــم تكــن نتيجــة هــذا التقييــم مقبولــة للبنــك، 
يمكــن لــه وفقــًا لتقديــره المطلــق وحــده اعتبــار ضمــان التســهيل غيــر كاٍف، وعندهــا يلتــزم العميــل، 
بنــاًء علــى طلــب البنــك، بتقديــم ضمــان إضافــي بالشــكل الــذي يطلبــه البنــك فــي ذلــك الوقــت 

ــك. ــر ذل ســواء نقــدًا أو غي

استمراريَّة توفر الخدمة  .19

يحــق للبنــك أن يطلــب اســتيفاء شــروط أخــرى قــد يراهــا مناســبة مــن أجــل تقديــم أو االســتمرار   
فــي تقديــم التســهيل للعميــل، وذلــك باإلضافــة إلــى مــا ســبق ودون المســاس باألمــور المنصــوص 
عليهــا فــي البنــد 4 فيمــا يلــي، وكذلــك بصــرف النظــر عــن أي شــيء مذكــور فــي هــذه البنــود 
والشــروط القياســية أو أي وثيقــة أو اتفاقيــة أخــرى خالفــًا ذلــك. وللبنــك أن يمتنــع عــن صــرف المبالــغ 
للعميــل،  هــذه(  القياســية  والشــروط  والبنــود  التســهيالت  عــرض  خطــاب  )بموجــب  المطلوبــة 
واالســتفادة مــن المزيــد مــن تســهيالت الرهــن العقــاري حتــى يتــم االمتثــال لهــذه الشــروط اإلضافيــة 

بمــا يرضــي البنــك.

مخالفة القانون  .20

يجــب علــى البنــك أن يرســل إشــعار إنهــاء إلــى العميــل علــى الفــور إذا ارتــأى بــأن اســتمرار البنــك   
فــي التزاماتــه أو تمويلهــا أو تفعيلهــا بموجبــه لــم يعــد قانونيــًا بســبب إصــدار أو تعديــل أي قانــون 
أو الئحــة تنظيميــة أو توجيــه رســمي )ســواء أكان لــه قــوة وأثــر القانــون أم ال(، أو أي تعديــل علــى 
ــك اإلشــعار إلغــاء تســهيل الرهــن  تفســيره أو تطبيقــه علــى هــذا الرهــن، بحيــث يتــم بموجــب ذل
العقــاري إلــى ذلــك الحــد، وعندهــا يعمــل العميــل علــى الفــور علــى ســداد جميــع األمــوال المســتحقة 
بموجــب تســهيل الرهــن العقــاري بنــاًء علــى إشــعار البنــك باإلضافــة إلــى أي فائــدة عليهــا، فضــاًل عــن 
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the customer will forthwith upon notice from the Bank repay all money 
payable under the Mortgage Facility together with any interest thereon and 
all other monies agreed to be paid by the customer hereunder. 

21.  Compliance with Law 

 The customer hereby expressly agrees to comply with all Applicable Laws, 
statutes, by-laws, guidelines, and regulations (whether or not having 
the force of law) in the United Arab Emirates and shall ensure continued 
compliance with such regulations for the duration of the Mortgage Facility. 
The customer shall also ensure, arrange, coordinate, manage and obtain all 
the necessary consents, licenses, exemptions, approvals, or authorizations 
required as may be required by any Applicable Law, regulation, or directive 
required by the Bank in order to enable the customer to perform his / her 
respective obligations in connection with the execution, performance, 
validity or enforceability of the Financing Documents. 

22.  Notices 

22.1  Notices by the customer to the Bank shall be duly signed by the customer 
or where permitted by the Bank, by the duly authorized signatory of the 
customer and served on the Bank at the address or branch as notified in 
writing by the Bank from time to time.  Notices are deemed received by the 
Bank upon actual receipt of the same except where it is deemed necessary 
by the Bank to verify the customer’s identity or the source of the Notices.  

22.2  The customer shall be required to deliver at his / her own cost and expense 
to the Bank such documentary evidence (including the actual or original 
Notices) as may be required by the Bank. Where such verification is required 
by the Bank, the Notices are deemed received by the Bank only upon 
receipt by the Bank of such additional documentary evidence requested by 
it. 

22.3  The customer agrees that the Bank may, at its sole discretion, record and 
monitor all oral and written communication with the customer in such 
manner and at such times as the Bank deems fit. 

23.  Modification and Indulgence 

 The Bank may, at its sole discretion at any time and without in any way 
affecting the rights, powers, and remedies conferred upon the Bank under 
the Facility Offer Letter, these Standard Terms and Conditions, the Security 
Documents, and/or any other Financing Documents:  

 a) determine, vary or increase any credit or other facility granted to the 
customer and may open or continue any account or accounts (or both) 
with the customer at any branch or branches of the Bank; 

 b) vary the number and or the amount of the Instalments to be paid by the 
customer; 

 c) grant to the customer any time or indulgence or waiver or consent or 
re lease ; 

 d) deal with, exchange, release or modify or abstain from perfecting or 
enforcing any security or other guarantee or right it may now or at any time 
hereafter or from time to time have from or against the customer; 

 e) release, discharge, or enter into any deed of composition;  

 f ) vary or amend any of the terms of the Mortgage Facility, Security 
Documents, or any of the Financing Documents; or 

 g) renew any cheques, bills, or negotiable securities. 

24.  Independent Payment Obligations 

  The customer hereby expressly agrees and declares that each of his / her 
obligations to pay or to repay under any of the provisions of the Facility 
Offer Letter or these Standard Terms and Conditions, or where appropriate, 
any of the Security Documents constitute separate and independent 
obligations, shall give rise to separate and independent causes of action, 
shall apply irrespective of any waiver or indulgence granted by the Bank in 
respect of any other obligation, shall remain in full force and effect despite 
any judgment, order, claim or proof for a liquidated amount in respect of 
some other obligation and may be relied upon and enforced by the Bank 
independently of or simultaneously with or without having to commence 
any other action under such obligations or under any of the Security 
Documents or having first exhausted any remedy or having first sold or 
disposed of any assets, properties or undertaking which may be provided 
as security to the Bank from time to time.  

25.  Joint Borrowers / Partnership 

25.1  Where the Facility is offered to co-borrowers, the customer(s) hereby 
agree that: 

 a) all agreements, covenants, terms, stipulations, and undertakings 
expressed to be made by and on behalf of the customer shall be deemed to 
be made by or binding upon the customer(s) jointly and severally, and the 
terms “Borrower” and “Borrowers” shall be construed accordingly; 

 b) the customers shall be jointly and severally liable in respect of all monies 
due and owing in connection with the Facility;  

كافــة المبالــغ األخــرى التــي يوافــق العميــل علــى ســدادها بموجبــه.

االمتثال للقانون  .21

ــادئ  ــح والمب ــة القوانيــن والتشــريعات واللوائ ــال لكافَّ ــى االمتث ــه صراحــًة عل يوافــق العميــل بموجب  
التوجيهيــة واللوائــح المعمــول بهــا )ســواء أكان لهــا قــوة وأثــر القانــون أم ال( فــي دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، ويضمــن دوام امتثالــه لتلــك اللوائــح طيلــة مــدة تســهيل الرهــن العقــاري. كمــا 
ــة الموافقــات والتراخيــص  يلتــزم العميــل أيضــًا بضمــان وترتيــب وتنســيق وإدارة والحصــول علــى كافَّ
واالســتثناءات والموافقــات أو التصاريــح الالزمــة وفقــًا لمــا يقتضيــه أي قانــون أو الئحــة أو توجيــه نافــذ، 
لــة بتنفيــذ أو  وفقــًا لطلــب البنــك مــن أجــل تمكيــن العميــل مــن أداء التزاماتــه / التزاماتهــا المتمثِّ

أداء أو صالحيــة أو قابليــة نفــاذ وثائــق التمويــل.

اإلشعارات  .22

يجــب أن يقــوم العميــل بتوقيــع اإلشــعارات التــي يرســلها إلــى البنــك حســب األصــول، أو عندمــا   .22.1
يســمح البنــك بذلــك، مــن قبــل المخــول بالتوقيــع حســب األصــول مــن العميــل، ويتــم تقديمهــا إلــى 
البنــك علــى العنــوان أو الفــرع الــذي يقــوم البنــك بإخطــاره بــه خطيــًا مــن وقــت آلخــر. ويعتبــر البنــك 
بأنَّــه قــد اســتلم تلــك االشــعارات عنــد اســتالمه الفعلــي لهــا باســتثناء الحــاالت التــي يعتبرهــا البنــك 

ــة العميــل أو مصــدر اإلشــعارات. ــة للتحقــق مــن هوي ضروري

يلتــزم العميــل علــى نفقته/نفقتهــا الشــخصية بــأن يســلِّم إلــى البنــك اإلثباتــات المســتندية )بمــا   .22.2
فــي ذلــك اإلشــعارات الفعليــة أو األصليــة( التــي قــد يطلبهــا البنــك. وُيعتبــر البنــك بأنــه قــد اســتلم 
االشــعارات فقــط عنــد اســتالمه تلــك اإلثباتــات المســتندية اإلضافيــة التــي طلبهــا، عندمــا يطلــب 

ــك. البنــك إثبــات ذل

يوافــق العميــل علــى أنــه يجــوز للبنــك وفقــًا لتقديــره الخــاص تســجيل ومراقبــة جميــع االتصــاالت   .22.3
مناســبة. البنــك  يراهــا  التــي  األوقــات  وفــي  بالطريقــة  العميــل  مــع  والخطيــة  الشــفوية 

التعديل والمهلة  .23

يجــوز للبنــك وفقــًا لتقديــره الخــاص فــي أي وقــت ودون التأثيــر بــأي شــكل مــن األشــكال علــى   
الحقــوق والصالحيــات والتعويضــات الممنوحــة للبنــك بموجــب خطــاب عــرض التســهيالت والبنــود 

أخــرى: تمويــل  وثائــق  أي  أو  و/  الضمــان  وثائــق  أو  و/  هــذه  القياســية  والشــروط 

فــرض أو تعديــل أو زيــادة أي ائتمــان أو تســهيالت أخــرى ممنوحــة للعميــل، ويجــوز لــه فتــح أو   أ( 
االســتمرار بــأي حســاب أو حســابات )أو كليهمــا( للعميــل فــي أي فــرع أو فــروع للبنــك؛

تعديل عدد و/ أو قيمة األقساط التي يتعين على العميل سدادها؛  ب( 

منح العميل أي وقت أو مهلة أو تنازل أو موافقة أو إعفاء؛  ج( 

التعامــل مــع أو تبــادل أو تحريــر أو تعديــل أو االمتنــاع عــن إتمــام أو إنفــاذ أي ضمــان أو كفالــة أخــرى   د( 
أو حــق قــد يســتحق لــه حاليــًا أو فــي أي وقــت الحــق أو مــن وقــت آلخــر مــن العميــل أو ضــده؛

اإلعفاء أو اإلبراء أو إبرام أي سند صلح؛  ه( 

تغييــر أو تعديــل أي مــن شــروط تســهيل الرهــن العقــاري أو وثائــق الضمــان أو أي مــن وثائــق   و( 
أو التمويــل؛ 

تجديد أي شيكات أو كمبياالت أو أوراق مالية قابلة للتداول.  ز( 

التزامات السداد المستقلة  .24

يوافــق العميــل بموجبــه ويعلــن صراحــًة أن كاًل مــن التزاماتــه/ التزاماتهــا بالســداد أو الوفــاء بموجــب   
أي مــن أحــكام خطــاب عــرض التســهيالت أو البنــود والشــروط القياســية هــذه، أو عنــد اإلمــكان أي 
ــة التزامــات منفصلــة ومســتقلة، كمــا تســتقل عــن بعضهــا فــي  مــن وثائــق الضمــان، ُتعتبــر بمثاب
أســباب وموجبــات التقاضــي، وتســري بصــرف النظــر عــن أي تنــازل أو مهلــة ممنوحــة مــن قبــل البنــك 
فيمــا يتعلــق بــأي التــزام آخــر، وتبقــى ســارية المفعــول واألثــر، بصــرف النظــر عــن أي حكــم أو أمــر أو 
ــق ببعــض االلتزامــات األخــرى، ويمكــن االعتمــاد عليهــا  مطالبــة أو إثبــات علــى مبلــغ التصفيــة المتعلِّ
وفرضهــا مــن قبــل البنــك بــكل اســتقاللية أو بالتزامــن مــع أي إجــراء آخــر بموجــب هــذه االلتزامــات أو 
ــأي أصــول أو  ف أوالً ب ــق الضمــان أو بعــد اســتنفاد أي تعويــض أو بيــع أو التصــرُّ بموجــب أي مــن وثائ

عقــارات أو تعهــد قــد يتــم تقديمــه كضمــان للبنــك مــن وقــت آلخــر.

الشراكة أو التشارك بين المقترضين  .25

يوافق العميل )العمالء( بموجبه، عند تقديم تسهيالت للمقترضين المشتركين على:  .25.1

ح بإبرامهــا مــن قبــل  ــة االتفاقيــات والعهــود والبنــود والشــروط والتعهــدات المصــرَّ ــار كافَّ اعتب  أ( 
ــر  العميــل أو نيابــة عنــه بأنــه تــم إبرامهــا مــن قبــل العميــل أو ملزمــة لــه بالتكافــل والتضامــن، وُتفسَّ

كلمــات »مقتــرض« و«مقترضيــن« وفقــًا لذلــك؛

ــغ المســتحقة والواجبــة الســداد  ــل العمــالء، بالتكافــل والتضامــن، مســؤولية كافــة المبال يتحمَّ  ب( 
فيمــا يتعلــق بالتســهيل؛
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 c) all money payable or agreed to be payable (including contingent 
liabilities) by the respective co-borrowers, together with interest and any 
other outstanding thereon, shall become due and immediately payable 
upon the occurrence of  an event of default as stated in clause 14 of these 
Standard Terms and Conditions in respect of any of the partners or co-
borrowers; 

 d)  the Bank shall be capable to proceed in full for all liabilities in connection 
with the Mortgage Facility against anyone co-borrower without joining any 
other partner or co-borrower/s in the action or taking action against them 
whatsoever; and 

 e) the Bank may waive, settle, release or discharge, at any time or from 
time to time, any partner or co-borrower from any obligation under these 
Standard Terms and Conditions or hereunder, without prejudicing its rights 
against any other co-borrowers in terms thereof. 

26. Cumulative Remedies and Waiver of Rights 

 The rights of the Bank hereunder may be exercised as often as necessary 
and are not exclusive of its rights under the general law and may be waived 
only in writing and specifically.  Any delay by the Bank in exercising or 
non-exercise of any such right, power, or remedy is not a waiver of that 
right and partial exercise thereof shall not preclude full exercise thereof at 
a later stage.  However, time is of the essence as regards the customer’s 
obligations hereunder. 

27.  Indemnity 

 Without prejudice to the foregoing terms and provisions and in addition 
and without prejudice to any other powers, rights and remedies which the 
Bank may be entitled to, the customer shall indemnify the Bank and hold 
the Bank harmless from and against any losses, damages and expenses, 
whatsoever, legal or otherwise, (including but not limited to all legal costs 
incurred by the Bank), which the Bank may sustain, suffer or incur as a 
consequence of any default in the payment of the Facility and interest 
thereon or any portion thereof, or any other amounts payable hereunder 
or under the Mortgage stated in clause 8 of these Standard Terms and 
Conditions, guarantee and/or the Security Documents, or on account of 
the non-observance of all or any of the terms, stipulations, agreements, 
and provisions on the customer’s part contained herein or under any of 
the Security Documents, and such losses, damages and expenses shall 
include but not be limited to such amount as the Bank shall certify (such 
certification being accompanied by the basis and calculation of such 
amount and being conclusive and binding upon the customer, save in cases 
of manifest error).   

28.  Further Assurances 

 The customer covenants with the Bank that the customer will from time 
to time at the request in writing of the Bank, at its cost do all such things 
and execute all such documents as the Bank may consider necessary 
or desirable for creating, perfecting, protecting or realizing the security 
constituted pursuant to this Agreement. 

29.  Governing Law and Jurisdiction 

29.1  These Standard Terms and Conditions shall be construed and have effect in 
all respects in accordance with the laws of the United Arab Emirates.  

29.2  The parties hereby submit to the non-exclusive jurisdiction of the Courts of 
Emirate (within the United Arab Emirates) in which the Property is located 
but such submission shall not be construed so as to limit the right of the 
Bank to commence proceedings in the courts of any other jurisdiction, 
locally or internationally. 

30.  Service of Process 

 The customer agrees and acknowledges that any service of notice or legal 
notice by the Bank or its authorized representative or its legal counsel or 
any court of competent jurisdiction at the Property would be considered a 
valid service. 

31.  Mortgage Loan Shield Insurance 

31.1  Definitions 

 For the purpose of this Plan, the following definitions shall apply unless the 
context otherwise requires: 

 “Accident” means where the Bodily Injury is caused solely and directly by 
external violent means is unexpected, unforeseeable, and not attributable 
to the Insured Person’s intentional self-injury or suicide. 

 “Bank” means United Arab Bank P.J.S.C., Sharjah, United Arab Emirates 

 “Benefit” means the indemnity payable under the scope of this Plan in 
respect of Death, Permanent Total Disablement, or Terminal Illness Benefit. 

 “Bodily Injury” means injury, which is caused by an Accident that within 
twelve months from the date of such Accident results in an Insured Person’s 
Death, Permanent Total Disablement, or dismemberment. 

ــة المبالــغ المســتحقة الســداد أو المتفــق علــى اســتحقاق ســدادها )بمــا فــي ذلــك  تصبــح كافَّ  ج( 
االلتزامــات الطارئــة( مــن قبــل المقترضيــن المشــتركين المعنييــن إلــى جانــب الفوائــد وأي مبالــغ 
أخــرى مســتحقة عليهــا واجبــة الســداد فــور وقــوع إحــدى حــوادث اإلخفــاق المذكــورة فــي البنــد 14 مــن 

ــأي مــن الشــركاء أو المقترضيــن المشــتركين؛ البنــود والشــروط القياســية هــذه فيمــا يتعلــق ب

يمكــن للبنــك الرجــوع بكامــل االلتزامــات المتعلقــة بتســهيل الرهــن العقــاري علــى أي مقتــرض   د( 
مشــترك واحــد دون ضــم أي شــريك أو مقتــرض مشــترك آخــر، وذلــك عنــد رفــع دعــوى أو اتخــاذ 

إجــراءات قانونيــة ضدهــم أيــًا كانــت؛ و

يجــوز للبنــك فــي أي وقــت أو مــن وقــت آلخــر التنــازل عــن أو تســوية أو إعفــاء أو إبــراء ذمــة أي شــريك   ه( 
ــك  أو مقتــرض مشــترك بموجــب البنــود والشــروط القياســية هــذه أو بموجــب هــذه االتفاقيــة، وذل

دون المســاس بحقوقــه تجــاه أي مقتــرض مشــترك آخــر فــي شــروط هــذه االتفاقيــة.

ة والتنازل عن الحقوق التعويضات اإلجماليَّ  .26

يجــوز ممارســة حقــوق البنــك بموجبــه كلمــا كان ذلــك ضروريــًا وال تســتثني حقوقــه بموجــب القانــون   
ــد. وال ُيعتبــر أي تأخيــر مــن قبــل البنــك  ــًا وعلــى وجــه التحدي العــام وال يجــوز التنــازل عنهــا إال خطي
فــي ممارســة أو اإلحجــام عــن ممارســة أي حــق أو صالحيــة أو تعويــض بمثابــة تنــازل عــن ذلــك الحــق، 
وال تحــول الممارســة الجزئيــة لهــذا الحــق مــن ممارســته الكاملــة الحقــًا. ولكــن، يعتبــر الوقــت عامــاًل 

جوهريــًا فيمــا يتعلــق بالتزامــات العميــل بموجبــه.

التعويض  .27

يجــب علــى العميــل تعويــض البنــك وإبقائــه بمنــأى عــن أي خســائر وأضــرار ونفقــات كانــت ســواء   
التكاليــف  المثــال ال الحصــر جميــع  أكانــت قانونيــة أم بخــالف ذلــك )بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل 
القانونيــة التــي يتكبدهــا البنــك( والتــي قــد يتحملهــا البنــك أو يتعــرض لهــا أو يتكبدهــا نتيجــة 
ــر فــي ســداد التســهيالت، مــع الفائــدة عليهــا أو علــى أي جــزء منهــا أو أي مبالــغ أخــرى  ألي تعثُّ
مســتحقة الســداد بموجبــه أو بموجــب الرهــن العقــاري المنصــوص عليــه فــي البنــد 8 مــن هــذه 
ــق الضمــان، أو بســبب عــدم مراعــاة كل أو أي  ــة و/ أو وثائ البنــود والشــروط القياســية و/ أو الكفال
مــن الشــروط أو البنــود أو االتفاقيــات واألحــكام بموجبــه أو بموجــب أي مــن وثائــق الضمــان مــن جانــب 
العميــل الــواردة، وذلــك دون اإلخــالل بالشــروط واألحــكام الســابقة، وباإلضافــة إليهــا، ودون المســاس 
بــأي صالحيــات وحقــوق وتعويضــات أخــرى قــد يحــق للبنــك الحصــول عليهــا. تشــمل تلــك الخســائر 
واألضــرار والنفقــات علــى ســبيل المثــال ال الحصــر المبلــغ الــذي يعتمــده البنــك )مثــل التصديــق 
ــًا للعميــل باســتثناء حــاالت  ــًا وملزم ــر نهائي ــذي ُيعتب ــغ، وال المشــفوع بأســاس وحســاب هــذا المبل

الخطــأ الواضــح(. 

الضمانات األخرى  .28

ــد العميــل للبنــك بــأن يقــوم مــن وقــت آلخــر بنــاًء علــى طلــب خطــي مــن البنــك وعلــى نفقتــه  يتعهَّ  
ــة إلنشــاء أو  ــة أو مرغوب ــق التــي قــد يراهــا البنــك ضروري بجميــع تلــك األشــياء وتنفيــذ جميــع الوثائ

االتفاقيــة. هــذه  بموجــب  عليــه  المنصــوص  الضمــان  تحقيــق  أو  حمايــة  أو  إتمــام 

القانون الحاكم واالختصاص القضائي  .29

ــة النواحــي وفقــًا لقوانيــن دولــة اإلمــارات  ــر الشــروط واألحــكام القياســية هــذه، وتســري مــن كافَّ ُتفسَّ  .29.1
المتحــدة. العربيــة 

يخضــع الطرفــان بموجبــه لالختصــاص القضائــي غيــر الحصــري لمحاكــم اإلمــارة )داخــل دولــة اإلمــارات   .29.2
العربيــة المتحــدة( التــي يقــع العقــار ضمــن ســلطتها. ولكــن ال يجــوز تفســير هــذا الخضــوع بأنــه يحــد 

ــي. مــن حــق البنــك فــي الشــروع بإجــراءات فــي محاكــم أي اختصــاص قضائــي آخــر محلــي أو دول

اإلشعارات  .30

يوافــق العميــل ويقــر باعتبــار أي إشــعار أو إنــذار قانونــي مرســل مــن قبــل البنــك أو ممثلــه المفــوض   
ًا. وشــرعيَّ ــاالً  فعَّ إشــعارًا  العقــار  علــى  قضائــي  اختصــاص  ذات  محكمــة  أي  أو  القانونــي  مستشــاره  أو 

تأمين درع قروض الرهن العقاري  .31

تعاريف  .31.1

تحمــل الكلمــات التاليــة عنــد ورودهــا فــي هــذه الخطــة المعانــي المبينــة إزاء كل منهــا مــا لــم يقتــض   
ذلــك: خــالف  الســياق 

ــة الجســدية الناجــم فقــط وبشــكل مباشــر عــن أســباب عنيفــة  ــه حــادث اإلصاب ــادث« ُيقصــد ب »الح  
خارجيــة مفاجئــة وغيــر متوقعــة، وال ُتعــزى إلــى اإليــذاء المتعمــد للنفــس أو محاولــة انتحــار الشــخص 

لــه. المؤمــن 

»البنك« ُيقصد به البنك العربي المتحد ش.م.ع.، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة.  

»المنفعــة « تعنــي المنفعــة المســتحقة الســداد بموجــب نطــاق هــذه الخطــة، لقــاء منفعــة الوفــاة أو   
العضــال. المــرض  أو  الدائــم  الكلــي  العجــز 

ــة الجســدية« تعنــي اإلصابــة التــي تنجــم عــن حــادث يــؤدي فــي غضــون اثنــي عشــر شــهرًا  »اإلصاب  
أعضائــه. أحــد  بتــر  أو  الدائــم  الكلــي  عجــزه  أو  لــه  المؤمــن  الشــخص  وفــاة  إلــى  الحــادث  هــذا  تاريــخ  مــن 
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 “Borrower/Insured Person” means the person to whom the Bank has 
advanced a mortgage loan and who has not been disqualified by the 
provisions of this Plan to be eligible to receive the Benefits under this Plan. 

 “Company” means Union Insurance Company P.S.C., Dubai, United Arab 
E m i r a t e s 

 “Commencement Date” means the date the Insured Person is enrolled for 
this Plan by the Bank or the date of inception of this Plan whichever is later. 

 “Date of Event” means any one of the following:

 • In respect of Death the date of Death, resulting from an Accident or 
sickness happening after the Commencement Date and during the Plan 
period

  • In respect of Permanent Total Disablement the date of recognition of 
Permanent Total Disablement by a competent authority, resulting from an 
Accident or Illness happening/manifesting after the Commencement Date 
and during the Plan period.

 • In respect of Terminal Illness the date of diagnosis of the Terminal Illness 
by a competent authority, happening after the Commencement Date and 
during the Plan period 

 “Death” means Death due to any cause other than those specifically 
excluded under this Plan. 

 “Free Cover Limit (FCL)” means the amount up to which a new Borrower 
could be included in the policy without provision of medical or other 
evidence of Good health/insurability. Any sum assured in excess of FCL 
shall be at the acceptance of the Company and subject to production to 
the Company such evidence of good health/insurability as the Company 
may require. 

 “Hospital” means an establishment that shall meet all of the following 
requirements: (a) holds a license as a Hospital if licensing is required in 
the country or governmental jurisdiction; (b) operated primarily for the 
reception, care, and treatment of sick, ailing or injured persons as in-
patients; (c) provides a 24-hour a day nursing service by registered or 
graduate nurses; (d) has a staff of one or more physicians available at all 
times; (e) provides organized facilities for diagnosis and major surgical 
procedures; (f) is not primarily a clinic, nursing, rest or convalescent home or 
similar establishment and, other than incidentally, a place for alcoholics or 
drug addicts; (g) maintains X-ray equipment and operating room facilities. 

 “Illness” means a disease or sickness first occurring after the 
Commencement Date. 

 “Injury” means Bodily Injury resulting from an accident occurring after the 
Commencement Date and during the Plan period. 

 “Outstanding Loan Amount” means Disbursed Principal (Less) Repayments 
(Plus) Accrued Interest till Date of Event. 

 “Permanent Total Disability” means the disability occurring while the Life 
Insured has not attained 65 years of age and which results from Bodily 
Injury or sickness which has continued uninterrupted for a period of at least 
12 months and is expected to continue indefinitely. The disablement must 
wholly prevent the Life Insured from engaging in their own occupation or 
any other occupation reasonably suited by virtue of Life Insured’s training, 
education, or experience.

 In the interpretation of this definition, the Company will however recognize 
as a total and permanent disability the entire and irrecoverable loss of or 
loss of use of:

 • Both eyes

 • Both hands below the wrist

 • Both feet below the ankle

 • One hand below the wrist and one foot below the ankle

 Such payment, if any, shall be subject to exclusions specified hereunder. 

 “Plan” means the Mortgage Loan Shield benefit brought to you by the Bank. 

 “Pre-existing Condition” means any physical condition that was diagnosed, 
treated, or for which a physician was consulted or the existence of 
symptoms of any illness or disease at any time prior to the Commencement 
Date unless declared to the Insurer and duly accepted. 

 “Terrorism” means an act of Terrorism including but not limited to the use 
of force or violence and/or the threat thereof, of any person or group(s) 
of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with 
any organization(s) or government(s), committed for political, religious, 
ideological, or ethnic purposes or reasons including the intention to 
influence any government and/or to put the public, or any section of the 
public, in fear. 

 In this Plan, where the context admits, words importing the masculine 
gender shall include the feminine gender, and words importing a singular 
member shall include the plural and vice versa. 

»الشــخص المقتــرض/ المؤمــن لــه« يعنــي الشــخص الــذي قــدم لــه البنــك قرضــًا عقاريــًا ولــم يتــم   
الخطــة. هــذه  بموجــب  منافــع  علــى  الحصــول  ــة  أهليَّ مــن  الخطــة  هــذه  أحــكام  بموجــب  اســتثناؤه 

»الشركة« تعني شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.  

»تاريــخ بــدء النفــاذ« يعنــي تاريــخ تســجيل الشــخص المؤمــن لــه فــي هــذه الخطــة مــن قبــل البنــك،   

الحقــًا. يأتــي  أيهمــا  الخطــة،  بهــذه  نفــاذ  بــدء  تاريــخ  أو 

»تاريخ الحادث« يعني أيًا مما يلي:  

فيمــا يتعلــق بالوفــاة: تاريــخ الوفــاة الناجمــة عــن حــادث أو مــرض واقــع بعــد تاريــخ بــدء النفــاذ   ▪
الخطــة. فتــرة ســريان  وخــالل 

ــم مــن قبــل الســلطة  ــي الدائ ــراف بالعجــز الكل ــخ االعت ــم: تاري ــي الدائ ــق بالعجــز الكل فيمــا يتعل  ▪
المختصــة، الناجــم عــن وقــوع أو ظهــور حــادث أو مــرض بعــد تاريــخ بــدء النفــاذ و خــالل فتــرة  ســريان 

الخطــة.

فيمــا يتعلــق بالمــرض العضــال: تاريــخ تشــخيص المــرض العضــال مــن قبــل الســلطة المختصــة،   ▪
والــذي يقــع بعــد تاريــخ بــدء النفــاذ وخــالل ســريان الخطــة.

»الوفاة« تعني الوفاة ألي سبب بخالف األسباب المستثناة حسب تعريف هذه الخطة.  

ــة المجانــي« يعنــي أعلــى مبلــغ يســتطيع المقتــرض الجديــد أن يضعــه فــي وثيقــة  »حــد التغطي  
التأميــن دون تقديــم إثبــات طبــي أو دليــل آخــر علــى العافيــة/ القابليــة للتأميــن. ويجــب أن يحظــى 
أي مبلــغ تأميــن يزيــد عــن حــد التغطيــة المجانــي بقبــول الشــركة ويجــب تزويــد الشــركة بخصوصــه 

باإلثبــات علــى العافيــة/ القابليــة التأميــن الــذي قــد تطلبــه الشــركة.

ــة الشــروط التاليــة: )أ( تحمــل رخصــة  ــق كافَّ »المستشــفى« تعنــي المؤسســة التــي يجــب أن تحقِّ  
ــة الحكوميــة؛  للعمــل كمستشــفى، إذا كان الترخيــص مطلوبــًا فــي الدولــة أو الســلطة القضائيَّ
ــة وعــالج المرضــى والمصابيــن داخــل المستشــفى؛  ــل عملهــا الرئيســي باســتقبال ورعاي )ب( يتمثَّ
)ج( تقــدم خدمــة تمريــض علــى مــدار الســاعة مــن قبــل ممرضــات مســجالت أو خريجــات؛ )د( لديهــا 
ن مــن طبيــب واحــد أو أكثــر متــاح فــي جميــع األوقــات؛ )هـــ( تقــوم بإجــراءات التشــخيص  طاقــم مكــوَّ
ــة عيــادة أو دار تمريــض أو دار للراحــة أو  والعمليــات الجراحيــة الكبــرى المعتمــدة؛ )و( ال ُتعتبــر بمثاب
النقاهــة أو مؤسســة مماثلــة أو مصحــًا لمدمنــي الكحــول أو مدمنــي المخــدرات بخــالف ذلــك؛ )ز( 

تمتلــك معــدات األشــعة الســينية ومرافــق غرفــة العمليــات.

»المرض« يعني الداء أو المرض الذي ظهر ألول مرة بعد بدء النفاذ.  

»اإلصابــة« تعنــي اإلصابــة الجســدية الناجمــة عــن حــادث وقــع بعــد تاريــخ بــدء النفــاذ وخــالل ســريان   
. لخطــة ا

»مبلــغ القــرض المســتحق« يعنــي المبلــغ الرئيســي المصــروف )مخصومــًا منــه( دفعــات رد القــرض   
الحــادث. تاريــخ  حتــى  المتراكمــة  الفائــدة  )زائــد( 

»العجــز الكلــي الدائــم« يعنــي العجــز الــذي يقــع قبــل بلــوغ المؤمــن لــه 65 ســنة والناجــم عــن   
إصابــة جســدية أو مــرض اســتمر دون انقطــاع لمــدة 12 شــهرًا علــى األقــل، ومــن المتوقــع أن يســتمر 
إلــى أجــل غيــر مســمى. وُيشــترط فــي العجــز الكامــل أن يحــول دون قــدرة المؤمــن علــى الحيــاة مــن 
العمــل فــي مهنتــه الخاصــة أو أي مهنــة أخــرى مناســبة بشــكل معقــول بموجــب تدريــب أو تعليــم 

أو خبــرة للمؤمــن علــى الحيــاة.

ولكــن تقــر الشــركة عنــد تفســير هــذا التعريــف أن العجــز التــام والنهائــي، أو عــدم القــدرة مجــددًا   
اســتعمال:  علــى 

كلتا العينين  ▪

كلتا اليدين تحت المعصمين  ▪

كال القدمين تحت الكاحلين  ▪

يد واحدة أسفل المعصم وقدم أسفل الكاحل  ▪

ُتعتبر بمثابة عجز كلِّي دائم  

وتخضع تلك الدفعة إن وجدت لالستثناءات الواردة أدناه.  

»البرنامج« يعني ميزة درع القرض المرهون بعقار التي يقدمها البنك لكم.  

»الحــاالت الموجــودة مســبقًا« تعنــي أي حالــة جســدية تــم تشــخيصها أو عالجهــا أو تــم استشــارة   
طبيــب بشــأنها أو ظهــور أعــراض ألي مــرض أو داء فــي أي وقــت قبــل تاريــخ بــدء النفــاذ مــا لــم تكــن 

أصــوالً. ُأحيطــت علمــًا بهــا وقبلتهــا  قــد  التأميــن  شــركة 

ــة بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر اســتخدام  ــاب« يعنــي أيــًا مــن األفعــال اإلرهابيَّ »اإلره  
القــوة أو العنــف و/ أو التهديــد بهمــا مــن جانــب أي شــخص أو مجموعــة )مجموعــات( مــن األشــخاص 
ســواء كانــوا يعملــون بمفردهــم أو نيابــة عــن أي منظمــة )منظمــات( أو حكومــة )حكومــات( أو 
معهــا، والــذي ُيرتكــب ألغــراض أو أســباب سياســية أو دينيــة أو أيديولوجيــة أو عرقيــة بمــا فيهــا 

فــرض ضغــوط علــى أي حكومــة و/ أو بــث الذعــر فــي أوســاط العامــة أو أي قطــاع منهــم.

عندمــا يســمح الســياق فــي هــذه الخطــة بذلــك، تشــمل اإلشــارة إلــى أحــد الجنســين الجنــس اآلخــر   
أيضــًا والعكــس بالعكــس، وتشــمل اإلشــارة إلــى عضــو واحــد مجموعــة أعضــاء أيضــًا والعكــس 

. لعكــس با
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31.2  Eligibility Conditions 

 1) The Insured Person must meet the eligibility criteria stipulated by the 
Bank for the issuance of a mortgage loan.

 2) The Insured Person must meet the age criteria specified herein.

 3) The maximum loan amount sanctioned by the Bank to the Borrower 
should not exceed AED 7,000,000/-.

 4) The purpose of the loan should be for the purchase of residential 
property only

 5) The Insured Person should be a UAE National or an expatriate resident in 
UAE at Plan inception 

31.3  Scope of Cover 

 Section 1 – Death Benefit 

 In the event of the Death of a Borrower arising out of a cause not specifically 
excluded under this Plan after the Commencement Date and during the 
Plan period, the Company shall indemnify the Insured with the amount 
of the Borrower’s Outstanding Loan Amount as on the date of the Event 
subject to a maximum sum approved by the Company. 

 Exclusions applicable to Section 1A 

 No Benefits under this section shall be payable in respect of a Borrower 
where the event giving rise to a claim occurs as a result of 

 a.  Any exclusion mentioned in the General Exclusions. 

 Section 1B – Terminal Illness 

 If in the opinion of a specialist consultant holding such an appointment 
at an approved Hospital and with the agreement of the Company’s Chief 
Medical Officer, an Illness is highly likely to lead to Death of the Borrower 
within 6 months following an event covered under the Plan, after the 
Commencement Date and during the Plan period, the Company shall 
indemnify the Insured with the amount of the Borrower’s Outstanding Loan 
Amount as on the date of the Event subject to a maximum sum approved 
by the Company. 

 Section 2 – Permanent Total Disablement Benefit 

 In the event of the Permanent Total Disablement of a Borrower due to Injury 
or Illness arising out of a cause not specifically excluded under this Plan 
after the Commencement Date and during the Plan period, the Company 
shall indemnify the insured with the amount of the Borrower’s Outstanding 
Loan Amount as on the date of the Event subject to a maximum sum 
approved by the Company. 

 Exclusions applicable to Section 2 

 No Benefits under this section shall be payable in respect of a Borrower 
where the event giving rise to a claim occurs as a result of: 

 • The influence of alcohol or drugs other than proper use of drugs prescribed 
by a legally qualified medical practitioner

 • Pregnancy, childbirth or abortion, or any complications arising therefrom.

 • Any deliberate self-inflicted Injury and/or self-medication (without a 
proper prescription from a legally recognized medical practitioner)

 • Engaging in or taking part in

 - Naval, military, or air force service or operations,

 - Sports as a professional,

 - Any kind of underwater activity below 40 meters,

 - Ski diving involves the aid of breathing apparatus, rock climbing or 
mountaineering normally involving the use of ropes or guides, potholing, 
hang gliding, parachuting, hunting on horseback, or driving or riding in any 
kind of race or competition;

 - Driving or riding on motorcycles or motor scooters with an engine capacity 
of 250cc or more.

 • Deliberate exposure to exceptional danger (except in an attempt to save 
human life),

 • Any other exclusion mentioned in the General Exclusions. 

 General Exclusions common to Section 1A, 1B & 2 

 No Benefits under this Plan shall be payable in respect of a Borrower where 
the Event giving rise to a claim under this Plan occurs as a result of: 

 • Active participation in any war, whether declared or not, from warlike 
action, civil war, insurrection, riot, civil commotion, or other acts of violence 
including Terrorism originating from any political or civil unrest; However 
passive war risk is covered.

 • Pre-existing diseases are covered up to the Free Cover Limit*, however, 

شروط األهلية  .31.2

يجــب أن يحقــق الشــخص المؤمــن لــه معاييــر األهليــة المنصــوص عليهــا مــن قبــل البنــك إلصــدار   )1
قــرض الرهــن العقــاري.

يجب أن يحقق الشخص المؤمن له معايير السن الواردة فيما يلي.  )2

يجــب أال يتجــاوز الحــد األقصــى لمبلــغ القــرض الــذي أقــره البنــك للمقتــرض مبلــغ 7,000,000 درهــم   )3
إماراتــي.

يجب أن يتمثل الغرض من القرض شراء عقار سكني فقط.  )4

يجــب أن يكــون الشــخص المؤمــن لــه مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو وافــدًا   )5
مقيمــًا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عنــد بدايــة الخطــة.

نطاق التغطية  .31.3

القسم 1 - تعويض الوفاة  

ــن لــه بمبلــغ القــرض المســتحق للمقتــرض فــي تاريــخ الحــادث حتــى الحــد  ض الشــركة المؤمَّ تعــوِّ  
األقصــى المعتمــد مــن قبــل الشــركة فــي حالــة وفــاة المقتــرض الناجمــة عــن ســبب غيــر مســتثنى 

البرنامــج. ســريان  وخــالل  النفــاذ  بــدء  تاريــخ  بعــد  الخطــة  هــذه  بموجــب  التحديــد  وجــه  علــى 

االستثناءات السارية على القسم 1 أ  

ــذي أدى  ــا تعويضــات بموجــب هــذا القســم للمقتــرض، عندمــا يقــع الحــادث ال ال يتــم ســداد أي مزاي  
لـــ: نتيجــة  الخطــة  هــذه  بموجــب  المطالبــة  لنشــوء 

أي استثناء مذكور في االستثناءات العامة.  أ. 

القسم 1 ب - المرض العضال  

ض الشــركة المؤمــن لــه بمبلــغ القــرض المســتحق للمقتــرض فــي تاريــخ الحــادث حتــى الحــد  تعــوِّ  
األقصــى المعتمــد مــن قبــل الشــركة إذا رأى استشــاري متخصــص يشــغل ذلــك المنصــب فــي 
ــه مــن المرجــح علــى  ــر المســؤولين الطبييــن فــي الشــركة، أن مستشــفى معتمــد وبموافقــة كبي
األغلــب أن يــؤدي المــرض إلــى وفــاة المقتــرض فــي غضــون 6 أشــهر بعــد وقــوع أحــد األحــداث التــي 

يهــا هــذه الخطــة، فــي فتــرة تقــع بعــد تاريــخ بــدء النفــاذ وخــالل فتــرة ســريان البرنامــج. تغطِّ

القسم 2- مزايا تعويض العجز الكلي الدائم  

ــن لــه بمبلــغ القــرض المســتحق للمقتــرض فــي تاريــخ الحــادث حتــى الحــد  ض الشــركة المؤمَّ تعــوِّ  
األقصــى للمبلــغ المعتمــد مــن قبــل الشــركة فــي حالــة العجــز الكلــي الدائــم للمقتــرض بســبب 
اإلصابــة أو المــرض الناجــم عــن ســبب غيــر مســتثنى علــى وجــه التحديــد بموجــب هــذه الخطــة، فــي 

فتــرة تقــع بعــد تاريــخ بــدء النفــاذ وخــالل فتــرة ســريان البرنامــج.

االستثناءات السارية على القسم 2  

ــا تعويضــات بموجــب هــذه الخطــة للمقتــرض، عندمــا يقــع الحــادث التــي أدى  ال يتــم ســداد أي مزاي
لنشــوء المطالبــة بموجــب هــذه الخطــة نتيجــة لـــ:

تأثيــر الكحــول أو المخــدرات بخــالف االســتخدام الســليم للعقاقيــر الموصوفــة مــن قبــل أخصائــي   ▪
طبــي مؤهــل قانونيــًا

الحمل أو الوالدة أو اإلجهاض أو أي مضاعفات ناجمة عن ذلك.  ▪

أي إصابــة ذاتيــة متعمــدة و/ أو عــالج ذاتــي )بــدون وصفــة طبيــة مناســبة مــن أخصائــي طبــي   ▪
قانونــًا( معتمــد 

مزاولة أو المشاركة في:  ▪

اع أو العمليات البحرية أو العسكرية أو الجوية، القطَّ  -

الرياضة كمحترف،  -

أي نوع من النشاط تحت 40 مترًا من سطح الماء،  -

ي الحــر باســتخدام أجهــزة التنفــس، أو تســلق الصخــور أو تســلق الجبــال الــذي يتضمن  القفــز الجــوِّ  -
عــادًة اســتخدام الحبــال أو بكــرات التوجيــه، أو استكشــاف المناجــم أو الطيــران الشــراعي أو القفــز 
ــي أو الصيــد علــى ظهــور الخيــل أو القيــادة أو امتطــاء الحيوانــات فــي أي نــوع مــن الســباق أو  المظلِّ

المنافســة؛

قيــادة أو ركــوب الدراجــات الناريــة أو الدراجــات البخاريــة ذات محــرك بســعة 250 ســم مكعــب أو   -
أكثــر.

التعرض المتعمد لخطر استثنائي )إال في محاولة إنقاذ حياة اإلنسان(  ▪

أي استثناءات أخرى واردة في االستثناءات العامة.  ▪

استثناءات عامة على األقسام 1 أ و1 ب و1ج  

الــذي  الحــادث  يقــع  للمقتــرض، عندمــا  القســم  أي مزايــا تعويضــات بموجــب هــذا  يتــم ســداد  ال 
لـــ: نتيجــة  الخطــة  هــذه  بموجــب  المطالبــة  أدىلنشــوء 

المشــاركة الفاعلــة فــي أي حــرب ســواء أكانــت معلنــة أم ال أو أعمــال حربيــة أو حــرب أهليــة أو تمــرد   ▪
ــة أو أي أعمــال عنــف أخــرى بمــا فــي ذلــك اإلرهــاب الناجــم عــن أي اضطرابــات  أو شــغب أو اضطــراب مدنيَّ

سياســية أو مدنيــة؛ ولكــن يشــمل البرنامــج مخاطــر الحــرب الســلبية.

ــي  يشــمل البرنامــج األمــراض الموجــودة مســبقًا حتــى حــد التغطيــة المجانيــة*، ولكــن يغطِّ  ▪
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for loans above the Free Cover Limit, it is covered after 12 months from the 
Commencement Date.

 *Pre-existing medical conditions declared in the Medical questionnaire 
and accepted with or without extra mortality loading by the Company are 
covered. However, any Pre-existing medical conditions not declared in the 
Medical questionnaire are excluded.

 • Engaged in aviation, gliding, or any other form of aerial flight other than as 
a fare-paying passenger or pilot or crew in a commercially licensed aircraft 
of a recognized airline or charter service operating on a regular route;

 • Any breach of Criminal law by the life assured or an assault provoked by 
h i m ;

 • Loss resulting from accidental or deliberate spread or use of Nuclear, 
Biological, or Chemical material including loss, damage, cost, or expense 
of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from, or in 
connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or 
in any way relating to any event where Nuclear, Biological, and Chemical 
material is involved.

 • Infection from any Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired 
Immunodeficiency Syndrome (AIDS), or any AIDS-related condition other 
than blood transfusion. 

31.4  General Conditions 

 Notwithstanding anything contained herein to the contrary: 

 1) AGE LIMITS 

 a) Minimum age at entry – 18 completed years

 b) Maximum age at entry – 64 completed years

 c) Maximum coverage age – 70 completed years in respect of Death and 
Terminal Illness and 65 completed years in respect of Permanent Total 
Disablement Benefit. 

 2) MISDESCRIPTION 

 If there be any material misdescription or omission or any misrepresentation 
as to any material fact to be known for estimating the risk or any omission 
to state such fact, the Company shall not be liable under this Plan and the 
Plan shall become null and void in respect of the Borrower/Insured Person. 

 3) ALTERATION 

 If under any circumstances the insurance contract entered into is 
materially altered, without the written consent of the Company, the Plan 
shall become null and void in respect of the Borrower/Insured Person. 

 4) FORFEITURE 

 If any Claim made pursuant to this Plan is in any respect fraudulent or if 
any fraudulent means or devices or trick devices or other false pretense 
are used by the Insured Person or anyone acting on his behalf to obtain any 
benefit under this Plan or if the Claim is occasioned by the wilful act or with 
the connivance of the Insured Person all Benefits under this Plan shall be 
forfeited in respect of that particular Insured Person. 

 5) TERMINATION OF BENEFITS 

 The Benefits under this Plan in respect of the Insured Person shall terminate 
upon the happening of any one or more of the following:

 • Closure of the loan account with the Bank by the Insured Person;

 • The Insured Person having attained the maximum coverage age specified 
herein;

 • The Insured Person becomes a defaulter for a period of 180 days

 • The Insured Person’s Death or Permanent Total Disablement or Terminal 
Illness; or

 • Cancellation of the Benefits under this Plan by the Bank at any time in 
accordance with the terms and conditions of this Plan. 

 6) TIME LIMITATION 

 If a claim be made and rejected and action or suit be not commenced 
within six months after such rejection or (in case of an arbitration taking 
place as per provisions of this Plan) within six months after the Arbitrator 
shall have made his award all Benefit under this Plan shall be forfeited. 

 7) GOVERNING LAW AND JURISDICTION

 This Plan shall be governed by and construed in accordance with the laws 
of the United Arab Emirates. Both Parties agree and submit to the exclusive 
jurisdiction of the Courts of the United Arab Emirates. 

 8) TERRITORIAL LIMITS

 24 hours worldwide cover. 

البرنامــج القــروض التــي تزيــد عــن حــد التغطيــة المجانــي بعــد 12 شــهرًا مــن تاريــخ بــدء النفــاذ.

الطبــي  االســتبيان  فــي  والمعلنــة  مســبقًا  الموجــودة  الطبيــة  الحــاالت  البرنامــج  ــي  *يغطِّ  ▪
والمقبولــة مــع أو بــدون تكاليــف وفيــات إضافيــة مــن الشــركة. ولكــن، ُتســتثنى أي حــاالت طبيــة 

الطبــي. االســتبيان  فــي  عنهــا  معلــن  غيــر  مســبقًا  موجــودة 

المشــاركة فــي عمليــات الطيــران أو الطيــران الشــراعي أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال الرحــالت   ▪
الجويــة بخــالف الســفر بأجــرة أو العمــل كطيــار أو أحــد أفــراد الطاقــم فــي طائــرة مرخصــة تجاريــًا 

لشــركة طيــران أو طائــرة مســتأجرة تعمــل علــى الخطــوط المعتــادة؛

أي إخالل بقانون العقوبات من قبل المؤمن له أو استفزاز الغير لالعتداء عليه.  ▪

الخســارة الناجمــة عــن االنتشــار أو االســتخدام العرضــي أو المتعمــد لمــواد نوويــة أو بيولوجيــة أو   ▪
كيميائيــة بمــا فــي ذلــك الخســارة أو الضــرر أو التكلفــة أو النفقــات مــن أي طبيعــة كانــت والناجمــة 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عــن أو فيمــا يتعلــق بــأي إجــراء تــم اتخــاذه للســيطرة علــى أو منــع أو 

إيقــاف أي حــدث يتعلــق بالمــواد النوويــة والبيولوجيــة والكيميائيــة أو بــأي طريقــة تتعلــق بذلــك.

العــدوى مــن أي فيــروس نقــص مناعــة بشــرية أو متالزمــة نقــص المناعــة المكتســب )اإليــدز( أو أي   ▪
حالــة مرتبطــة باإليــدز بخــالف نقــل الــدم.

شروط عامة   .31.4

بصرف النظر عن أي شيء وارد بخالف ذلك فيما يلي:

حدود العمر  )1

الحد األدنى للعمر عند الدخول - 18 سنة كاملة  أ( 

الحد األقصى للعمر عند الدخول - 64 سنة كاملة  ب( 

الحــد األقصــى لعمــر التغطيــة - 70 ســنة كاملــة لتعويضــات الوفــاة والمــرض العضــال، و65 ســنة   ج( 
كاملــة لتعويضــات العجــز الكلــي الدائــم.

خطأ الوصفة الطبية   )2

ال تتحمــل الشــركة بموجــب هــذه الخطــة المســؤولية عــن أي خطــأ جوهــري أو إغفــال أو أي تحريــف 
فــي أي حقيقــة جوهريــة ينبغــي العلــم بهــا فــي وصفــة طبيــة لتقديــر المخاطــر أو أي إغفــال فــي ذكــر 

تلــك الحقيقــة، وُتلغــى الخطــة وتصبــح باطلــة بحــق المقتــرض/ المؤمــن لــه.

التعديل  )3

فــي حــال تعديــل عقــد التأميــن المبــرم، بشــكل جوهــري، تحــت أي ظــرف كان، دون الحصــول علــى 
موافقــة خطيــة مــن الشــركة، وُتلغــى الخطــة وتصبــح باطلــة بحــق المقتــرض/ المؤمــن لــه.

سقوط الحق  )4

يســقط حــق المؤمــن لــه بمزايــا التعويــض بموجــب هــذه الخطــة إذا انطــوت أي مطالبــة مرفوعــة 
علــى احتيــال بــأي شــكل مــن األشــكال، أو إذا تــم اســتخدام أي وســائل أو أجهــزة احتياليــة أو أدوات 
خادعــة أو تقديــم مزاعــم كاذبــة أخــرى مــن قبــل الشــخص المؤمــن لــه أو أي شــخص يتصــرف نيابــة 
عنــه للحصــول علــى أي ميــزة تعويــض بموجــب هــذه الخطــة، أو إذا كانــت المطالبــة ناجمــة عــن فعــل 

متعمــد أو تواطــؤ مــن الشــخص المؤمــن لــه.

إنهاء مزايا التعويض  )5

تنتهــي مزايــا التعويــض المقدمــة للشــخص المؤمــن لــه بموجــب هــذه الخطــة عنــد وقــوع واحــد أو 
أكثــر ممــا يلــي:

إقفال الشخص المؤمن له لحساب القرض لدى البنك؛  ▪

بلوغ الشخص المؤمن له الحد األقصى لعمر التغطية المحدد بموجبه؛  ▪

ر الشخص المؤمن له بالسداد لمدة 180 يومًا؛ تعثُّ  ▪

وفاة الشخص المؤمن له أو إصابته بعجز كلي دائم أو مرض عضال؛ أو  ▪

إلغــاء مزايــا التعويــض بموجــب هــذه الخطــة مــن قبــل البنــك فــي أي وقــت وفقــًا لبنــود وشــروط   ▪
هــذه الخطــة.

الحدود الزمنية  )6

يســقط الحــق فــي كافــة مزايــا التعويــض الممنوحــة بموجــب هــذه الخطــة إذا تــم رفــع مطالبــة 
ورفضهــا، ولــم يتــم الشــروع بإجــراء أو دعــوى فــي غضــون ســتة أشــهر بعــد ذلــك الرفــض أو )فــي 
حالــة إجــراء التحكيــم وفقــًا ألحــكام هــذه الخطــة( فــي غضــون ســتة أشــهر بعــد أن يصــدر المحكــم 

حكمــه.

القانون الحاكم والسلطة القضائية  )7

تكــون قوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المرجــع التفســيري والحاكــم لهــذه الخطــة. ويوافــق 
الطرفــان علــى الخضــوع للســلطة القضائيــة الحصريــة لمحاكــم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

ة الحدود الجغرافيَّ  )8

ة أرجاء العالم على مدار الساعة. ي هذه الخطة كافَّ تغطِّ
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 9) OBSERVANCE OF CONDITIONS 

 The due observance and fulfillment of the terms, conditions, and 
endorsements of this Plan by the Bank, as referenced in this Agreement, 
in so far as they relate to anything to be done or complied with by the 
Bank shall be conditions precedent to any liability of the Company to make 
payment under this Plan. 

31.5  Claims Procedure 

 Upon happening of an event giving rise to a claim under this Plan, the 
Borrower/Borrower’s legal representatives shall follow the following 
procedure: 

 1. Give immediate written notice to the Company but not later than ninety 
(90) days from the Date of Event for Death, Terminal Illness, and Permanent 
Total Disability claims. 

 2. The Borrower or the Borrower’s legal personal representative shall 
complete the standard claim form issued by the Company and produce at 
no cost to the Company with such evidence to substantiate the claim to 
the satisfaction of the Company as the Company may reasonably require; 

 3. The Company shall have the right and opportunity through its medical 
representative to examine the Borrower when and so often as it may 
reasonably require during the pendency of a claim hereunder and, in case 
of death, to investigate the circumstances of Death, to examine the body 
and unless prohibited by law, to request or order an autopsy either before 
or after burial. 

 4. The Borrower or the Borrower’s legal personal representative or the Bank 
shall submit the following documents within 180 days from the Date of 
Event for Death, Terminal Illness, and Permanent Total Disability claim: 

 a) for Death Claims

 • Copy of Death certificate

 • Copy of post mortem report (wherever legally required)

 • Copy of police report (if Death was due to an Accident)

 • Copy of medical report from an authorized medical practitioner with 
detailed diagnosis and cause of Death if required by the Company when 
the actual cause of death is not clearly mentioned in the Death certificate.

 • Copy of passport with valid visa page (where applicable / National ID card 
for Nationals)

 • Any other documents as may be required

 b) for Terminal Illness Claims

 • Copy of Medical report from an -authorized medical practitioner with 
detailed diagnosis and cause of Illness.

 • Copy of Medical opinion of specialist consultant holding such an 
appointment at an approved Hospital, stating that the condition is likely to 
lead to Death within 6 months.

 • Copy of passport with valid visa page (where applicable / National ID card 
for Nationals)

 • Any other documents as may be required

 c) for Permanent Total Disablement Claims

 • Disability certificate from an authorized medical practitioner to assess 
d isabi l i ty

 • Police report (if the disability is due to an Accident)

 • Medical report from an -authorized medical practitioner with a detailed 
diagnosis, cause of disability, and details of treatment given (if any)

 • Copy of passport with valid visa page (where applicable / National ID for 
Nationals)

 • Any other documents as may be required. 

 
C.  TERMS AND CONDITIONS AND AGREEMENT 

GOVERNING PERSONAL LOAN 
1.  Payments 

1.1.  The Customer shall repay the Loan in equal monthly installments (which 
includes any financial charges/commission and/or profit, deferred payment 
/charges due to UAB). The Customer shall repay all amounts outstanding 
under this Agreement on the Expiry Date. 

1.2.  Additional charges as listed in the schedule of fee and charges (available in 
UAB Branches and on our website www.uab.ae) or otherwise prescribed by 
UAB, are payable upfront by the Customer to UAB from the processing of 
the loan. 

مراعاة الشروط  )9

يجــب أن يراعــي البنــك البنــود والشــروط والمالحــق الخاصــة بهــذه الخطــة، وأن يفــي بهــا علــى 
النحــو المشــار إليــه فــي هــذه االتفاقيــة، وُيعتبــر ذلــك شــرطًا مســبقًا ألي التــزام ســداد علــى الشــركة 
قهــا بــأي شــيء يتعيــن القيــام بــه أو االمتثــال لــه مــن قبــل البنــك. بموجــب هــذه الخطــة بقــدر تعلُّ

إجراءات المطالبات  .31.5

عنــد وقــوع حــدث أدى إلــى نشــوء مطالبــة بموجــب هــذه الخطــة يجــب علــى المقتــرض/ الممثليــن 
القانونييــن للمقتــرض اتبــاع اإلجــراءات التاليــة:

المســارعة إلــى رفــع إشــعار خطــي إلــى الشــركة، ولكــن فــي موعــد ال يتجــاوز تســعين )90( يومــًا   .1
مــن تاريــخ الحــادث الخــاص بمطالبــات الوفــاة والمــرض العضــال والعجــز الكلــي الدائــم.

المطالبــة  نمــوذج  تعبئــة  للمقتــرض  القانونــي  الشــخصي  الممثــل  أو  المقتــرض  علــى  يجــب   .2
القياســي الصــادر عــن الشــركة وتقديــم إثبــات المطالبــة المقبــول للشــركة بالشــكل الــذي تطلبــه 

بشــكل معقــول دون تحميلهــا أي تكلفــة عنــه؛

تحظــى الشــركة بحــق وفرصــة فحــص المقتــرض طبيــًا مــن خــالل ممثلهــا الطبــي عندمــا تطلــب   .3
ذلــك بشــكل معقــول بعــد رفــع مطالبــة بموجــب هــذه االتفاقيــة وانتظــارًا لســداد قيمتهــا. وفــي 
حالــة الوفــاة عليهــا التحقيــق فــي ظــروف الوفــاة وفحــص الجثــة، وطلــب أو األمــر بتشــريح الجثــة قبــل 

الدفــن أو بعــده مــا لــم يحظــر القانــون ذلــك.

يجــب علــى المقتــرض أو الممثــل الشــخصي القانونــي للمقتــرض أو البنــك تقديــم الوثائــق التاليــة   .4
ــاة، أو المــرض العضــال، أو العجــز  ــات الوف ــخ الحــادث فــي حــال مطالب ــًا مــن تاري فــي غضــون 180 يوم

الكلــي الدائــم:

لمطالبات الوفاة:  أ( 

نسخة شهادة الوفاة  ▪

نسخة تقرير الوفاة )عندما يطلب قانونيًا(  ▪

نسخة محضر الشرطة )إن كانت الوفاة ناجمة عن حادث(  ▪

نســخة تقريــر طبــي مــن أخصائــي طبــي معتمــد مــع تشــخيص مفصــل وذكــر ســبب الوفــاة إذا   ▪
طلبــت الشــركة ذلــك عندمــا ال يتــم ذكــر الســبب الفعلــي للوفــاة بوضــوح فــي شــهادة الوفــاة.

ــة )وعنــد االقتضــاء/ بطاقــة الهويــة الوطنيــة  نســخة مــن جــواز الســفر مــع صفحــة تأشــيرة فعال  ▪
للمواطنيــن(

أي وثائق أخرى قد تكون مطلوبة  ▪

لمطالبات المرض العضال  ب( 

نسخة تقرير طبي من أخصائي طبي مفوض مع التشخيص التفصيلي وسبب المرض.  ▪

نســخة مــن الــرأي الطبــي الستشــاري متخصــص معيــن فــي مستشــفى معتمــد يفيــد بــأن الحالــة   ▪
مــن المحتمــل أن تــؤدي إلــى الوفــاة فــي غضــون 6 أشــهر.

ــة  ــة الوطني ــة الهوي ــد االقتضــاء/ بطاق نســخة مــن جــواز الســفر مــع صفحــة تأشــيرة ســارية )عن  ▪
للمواطنيــن(

أي وثائق أخرى قد تكون مطلوبة  ▪

لمطالبات العجز الكلي الدائم  ج( 

شهادة عجز من أخصائي طبي معتمد لتقييم العجز  ▪

تقرير الشرطة )إذا كان العجز بسبب حادث(  ▪

تقريــر طبــي مــن أخصائــي طبــي مفــوض مــع التشــخيص التفصيلــي وســبب العجــز وتفاصيــل   ▪
العــالج المقــدم )إن وجــد(

ــة )وعنــد االقتضــاء/ بطاقــة الهويــة الوطنيــة  نســخة مــن جــواز الســفر مــع صفحــة تأشــيرة فعال  ▪
للمواطنيــن(

أي وثائق أخرى قد تكون مطلوبة  ▪

شروط وأحكام واتفاقية القرض الشخصي ج. 

الدفعات  .1

يلتــزم العميــل بســداد القــرض علــى أقســاط شــهرية متســاوية )تشــمل أي رســوم وعمولــة ماليــة   .1.1
يلتــزم  أو أي منهــا(. كمــا  حــد  المتَّ العربــي  للبنــك  وربــح ودفعــات / مصاريــف مؤجلــة مســتحقة 
الصالحيــة. انتهــاء  تاريــخ  فــي  االتفاقيــة  هــذه  بموجــب  المســتحقة  المبالــغ  ــة  كافَّ بســداد  العميــل 

لــدى فــروع البنــك العربــي  الرســوم اإلضافيــة المدرجــة فــي جــدول الرســوم والتكاليــف )المتــاح   .1.2
حــد  حــد وعلــى موقعنــا اإللكترونــي www.uab.ae( أو المنصــوص مــن قبــل البنــك العربــي المتَّ المتَّ
حــد قبــل  ــي المتَّ ــى البنــك العرب ــك علــى كونهــا مســتحقة الســداد مــن قبــل العميــل إل بخــالف ذل

القــرض. بمعالجــة  الشــروع 
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1.3.  The Customer undertakes to pay to UAB the installments on their due 
dates, without any right of counterclaim, set-off, withholding, or deduction 
in respect of such payments. 

1.4.  The Customer hereby authorizes UAB to apply any credit balance to 
which the Customer is entitled or any amount which is payable by UAB 
to the Customer at any time in or towards partial or total satisfaction of 
any payment obligation which may be due or payable by the Customer to 
UAB under this Agreement. In cases where an obligation is unliquidated or 
unascertained, UAB may set off in an amount estimated by it in good faith 
to be the amount of that obligation. If obligations are in different currencies, 
UAB may convert either obligation at a market rate of exchange in its usual 
course of business for the purpose of the set-off. 

1.5.  In the event of a delay of payment of any amount and after several claims 
by UAB, the Customer shall undertake to pay a late payment fee as listed 
in the schedule of fees and charges (available in UAB Branches and on our 
website www.uab.ae) or otherwise prescribed by UAB (to be calculated 
every month of delay). 

1.6.  If the borrower has availed of any postponement during the loan period 
then the last monthly installment will also include the re-calculated 
interest charged on the loan outstanding after the postponement period. 

2.  Prepayment 

2.1.  The Customer may at any time prepay all or part of the Loan provided that: 

 a) all payments received by UAB shall be applied by UAB in or towards the 
settlement of the Loan in the inverse order of maturity of each installment; 
and

 b) Where the entire Loan is to be settled in full, the amount to be paid shall 
include all outstanding installments together with all financial charges, 
commission, profit, costs, and fees accrued in respect of the Loan and all 
other amounts due under this Agreement on the date of prepayment. 

3.  Representations and Undertakings 

3.1.  Undertakings, The Customer undertakes to UAB that he/she shall: 

 a) promptly inform UAB of the occurrence of any Event of Default;

 b) comply in all material respects with all applicable laws;

 c) immediately comply with any request or notice from UAB requesting any 
information or documentation that may reasonably be requested by UAB 
from the Customer; and

 d) procure that the Customer’s obligations under this Agreement do 
and will rank at least pari passu with all his/her other present and future 
unsecured obligations, except for obligations that are mandatory preferred 
by law. 

3.2.  Representations and Warranties, The Customer hereby represents and 
warrants to UAB: 

 a) that the Customer has the full legal capacity to enter into and perform 
the obligations under this Agreement;

 b) that in any proceedings taken in relation to this Agreement, the 
Customer will not be entitled to claim for himself/herself or any of his/her 
assets immunity from suit, execution, attachment, or another legal process;

 c) the Customer is not bankrupt, nor have any steps been taken towards 
having the Customer declared bankrupt or towards the attachment or 
execution of any assets belonging to the Customer;

 d) that no Event of Default has occurred, or shall occur as a result of 
entering into this Agreement that will result in a change in the Customer’s 
business, assets, affairs, or financial condition which would materially and 
adversely affect the Customer’s ability to perform his/her obligations under 
this Agreement; and

 e) That to his/her best knowledge and belief, all information supplied by 
him/her to UAB in connection with each Financing Agreement is true, 
complete, and accurate in all material respects and he/she is not aware of 
any material facts or circumstances that have not been disclosed to UAB. 

3.3.  Each of the representations and warranties constituted by Clause 3.2 
above shall survive the execution of this Agreement, are made on the date 
hereof, and shall be deemed to be repeated on the date of each payment 
with reference in each case to the facts and circumstances then subsisting. 

3.4.  Employment 

 a) The Customer shall open and maintain an account (the “Account”) with 
UAB into which he/she shall instruct his employer to: 

 i) pay all of his/her salaries into the Account; 

 ii) immediately notify UAB of the resignation or termination of the 
Customer’s services with such employer or of the extension of any credit 
by such employer; and

 iii) Transfer his/her end-of-service benefits, if any, into the Account in 

حــد األقســاط فــي تواريــخ اســتحقاقها، دون أي  د إلــى البنــك العربــي المتَّ يتعهــد العميــل بــأن يســدِّ  .1.3
الدفعــات. تلــك  مــن  أو خصــم  أو حجــب  أو مقاصــة  دعــوى مقابلــة  تقديــم  فــي  حــق 

حــد بتخصيــص أي رصيــد دائــن مســتحق للعميــل أو أي  يخــول العميــل بموجبــه البنــك العربــي المتَّ  .1.4
حــد للعميــل فــي أي وقــت، للوفــاء بــكل أو جــزء مــن  مبلــغ مســتحق مــن قبــل البنــك العربــي المتَّ
ــي  ــى البنــك العرب ــة الســداد مــن العميــل إل ــزام بســداد دفعــة قــد تكــون مســتحًقة أو واجب أي الت
حــد بموجــب هــذه االتفاقيــة. وفــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا االلتــزام غيــر محــدد المقــدار أو غيــر  المتَّ
ر بحســن نيــة أنَّــه مبلــغ ذلــك االلتــزام. إذا كانــت  مؤكــد، يجــوز للبنــك المتحــد مقاصــة المبلــغ الــذي يقــدِّ
االلتزامــات بعمــالت مختلفــة، يجــوز للبنــك المتحــد تحويــل أي التــزام بســعر صــرف الســوق فــي ســياق 

عملــه المعتــاد لغــرض المقاصــة.

ــة تأخيــر ســداد أي مبلــغ، وبعــد عــدة مطالبــات مــن قبــل البنــك العربــي  يتعهــد العميــل، فــي حال  .1.5
ــر بالســداد المدرجــة فــي جــدول الرســوم والتكاليــف )المتــاح لــدى فــروع  حــد، بســداد غرامــة التأخُّ المتَّ
حــد وعلــى موقعنــا اإللكترونــي www.uab.ae( أو المنصــوص عليــه مــن قبــل  البنــك العربــي المتَّ

حــد )والمحتســب علــى كل شــهر تأخيــر(. البنــك العربــي المتَّ

إذا اســتفاد المقتــرض مــن أي تأجيــل خــالل فتــرة القــرض، فــإن القســط الشــهري األخيــر يشــمل أيًضــا   .1.6
التأجيــل. فتــرة  بعــد  المســتحق  القــرض  علــى  المفروضــة  احتســابها  المعــاد  الفائــدة 

السداد المسبق  .2

د مقدًما كل أو جزء من القرض، شريطة ما يلي: يجوز للعميل في أي وقت أن يسدِّ  .2.1

ــة الدفعــات التــي يقبضهــا لتســوية القــرض خالفــًا لموعــد  ــص البنــك العربــي المتحــد كافَّ يخصِّ   أ. 
و قســط؛  كل  اســتحقاق 

ــة  كافَّ الــذي ســيتم ســداده  المبلــغ  يشــمل  أن  يجــب  بالكامــل،  القــرض  تســوية  يتــم  عندمــا    ب. 
األقســاط غيــر المســددة باإلضافــة إلــى جميــع الرســوم الماليــة، والعمــوالت، واألربــاح، والتكاليــف 
والرســوم المســتحقة علــى القــرض وجميــع المبالــغ األخــرى المســتحقة بموجــب هــذه االتفاقيــة فــي 

المســبق. الســداد  تاريــخ 

اإلقرارات والتعهدات  .3

حد أن يلتزم/ تلتزم بـ: 3.1.  يتعهد العميل للبنك العربي المتَّ

ر؛ حد على الفور بحدوث أي حادثة تعثُّ إبالغ البنك العربي المتَّ  أ. 

ة القوانين المعمول بها؛ االمتثال من جميع النواحي الجوهريَّة لكافَّ  ب. 

حــد ألي معلومــات أو وثائــق قــد  االمتثــال علــى الفــور ألي طلــب أو إشــعار مــن البنــك العربــي المتَّ  ج. 
حــد بشــكل معقــول مــن العميــل؛ و يطلبهــا البنــك العربــي المتَّ

ضمــان تصنيــف التزامــات العميــل بموجــب هــذه االتفاقيــة علــى قــدم المســاواة علــى األقــل مــع   د. 
جميــع التزاماتــه/ التزاماتهــا األخــرى الحاليــة والمســتقبلية غيــر المضمونــة، باســتثناء االلتزامــات 

ــة. ــة القانونيَّ اإللزاميــة ذات األولويَّ

حد: اإلقرارات والضمانات: يقر العميل بموجبه ويضمن للبنك العربي المتَّ  .3.2

أن العميل يتمتع باألهلية القانونية الكاملة إلبرام االلتزامات بموجب هذه االتفاقية وتنفيذها؛  أ. 

أنــه فــي أي إجــراءات يتــم اتخاذهــا فيمــا يتعلــق بهــذه االتفاقيــة، ال يحــق للعميــل المطالبــة   ب. 
بحصانــة لنفســه/ نفســها أو ألي مــن أصولــه/ أصولهــا مــن الدعــاوى أو التنفيــذ أو الحجــز أو غيرهــا 

مــن اإلجــراءات القانونيــة؛

أن العميــل ليــس بحالــة إفــالس، ولــم يتــم اتخــاذ أي خطــوات إلعــالن إفــالس العميــل أو الحجــز أو   ج. 
التنفيــذ علــى أي أصــول تخــص العميــل؛

ــر، أو ســتقع نتيجــة إلبــرام هــذه االتفاقيــة، بحيــث ينجــم عنهــا تغييــر فــي  أنــه لــم تقــع أي حادثــة تعثُّ  د. 
أعمــال العميــل أو أصولــه أو شــؤونه أو وضعــه المالــي مــا يؤثــر جوهريــًا وبشــكل ســلبي علــى قــدرة 

العميــل علــى أداء التزاماتــه/ التزاماتهــا بموجــب هــذه االتفاقيــة؛ و

ــة المعلومــات التــي قدمهــا/ قدمتهــا  أنــه وفًقــا لعلمه/علمهــا واعتقــاده/ اعتقادهــا، فــإن كافَّ  ه. 
حــد فيمــا يتعلــق بــكل اتفاقيــة تمويــل صحيحــة وكاملــة ودقيقــة مــن جميــع  إلــى البنــك العربــي المتَّ
ــة أخــرى لــم يتــم  ــة وأنــه / أنهــا ال يعلــم/ تعلــم بــأي حقائــق أو ظــروف جوهريَّ النواحــي الجوهريَّ

حــد. الكشــف عنهــا للبنــك العربــي المتَّ

يبقــى كل مــن اإلقــرارات والضمانــات الــواردة فــي الفقــرة 3.2 أعــاله ســارية المفعــول بعــد تنفيــذ هــذه   .3.3
رة فــي تاريــخ ســداد كل دفعــة، بنــاًء  االتفاقيــة، ويتــم تقديمهــا فــي تاريــخ هــذه االتفاقيــة، وتعتبــر مكــرَّ

ــة. علــى الوقائــع والظــروف الســائدة بعــد ذلــك فــي كل حال

التوظيف  .3.4

حــد، حيــث يجــب  يلتــزم العميــل بفتــح حســاب واالحتفــاظ بــه )»الحســاب«( لــدى البنــك العربــي المتَّ  أ. 
عليــه / عليهــا أن يوعــز إلــى صاحــب العمــل بـــ:

سداد راتبه الشهري في ذلك الحساب؛  )1

إبــالغ البنــك علــى الفــور عــن اســتقالة العميــل أو االســتغناء عــن خدماتــه لــدى صاحــب العمــل   )2
ذلــك، أو تنفيــذ أي ائتمــان ممنــوح لــه مــن صاحــب العمــل؛ و

حوالــة مزايــا نهايــة خدمتــه/ خدمتهــا، إن وجــدت، إلــى الحســاب وفقــًا ألي خطــاب تخويــل صــادر عــن   )3
العميــل إلــى البنــك العربــي المتحــد بهــذا الخصــوص.
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accordance with any authority letter given by the Customer to UAB.  

 b) The Customer shall inform UAB within three (3) business days of it 
occurring of any proposed changes to his employment and/or the business 
that he is conducting. 

 c) If the Customer ceases to be employed, or carry on his business 
(whichever may be applicable), with the same employer or same business 
as was the case at the signature hereof, UAB will have the right to declare 
an Event of Default in accordance with Clause 5 below. For UAB to waive 
this right (in its sole discretion) it must immediately receive full details of 
the Customer’s new employer or business and the proposed salary/income 
the Customer will receive from his/her new employer. 

 d) At the time of the Customer changing employment, UAB may 
request that the instructions and agreement outlined in clause 3.4(a) be 
implemented and agreed upon with the new employer. 

 e) In addition, UAB may request the Customer to provide written 
confirmation from his/her employer that it has or will comply with clause 
3.4(a) (prior to the drawdown of the Loan) or clause (f) (prior to it waiving 
its rights in terms of Clause 5.2 below). 

 f) If the Customer retires from full-time employment, the Customer 
irrevocably agrees: 

 i) that any pension fund salary due to the Customer shall be paid into the 
Account; and/or

 ii) To instruct any other bank or financial institution where the Customer 
holds a pension, to pay the pension salary into the Account, such funds to 
be utilized by UAB to pay the installments due under this Agreement 

4.  Security 

4.1.  UAB may, at any time, require from the Customer that all the credit 
balances of accounts held by the Customer at UAB or at any other banks 
or any other funds or financial and commercial papers deposited with UAB, 
be pledged as security for his/her obligations under this Agreement. 

4.2.  The Customer hereby irrevocably undertakes to sign all the documentation 
required by UAB or other banks involved and at the same time he/she 
empowers and authorizes UAB to take all the necessary legal action to 
effect the security hereunder and, if applicable, the pledge under Clause 
4.1 above. According to such security, UAB will have a preference in 
recovering all amounts due to it under this Agreement from the accounts 
of the Customer secured in terms of this Clause 8 before other creditors 
of the Customer according to the provisions of the law. Such security shall 
include any costs, expenses, fees, or compensation that may be incurred by 
UAB to recover all amounts due from the Customer. 

4.3.  Updated security cheque equal to and not exceeding 120% of the applied 
loan amount. 

5.  Events of Default 

5.1.  The following events or circumstances shall constitute an event of default 
on part of the Customer under this Agreement: 

 a) the Customer fails to pay any sum due under this Agreement on its due 
date; or

 b) any material representation, statement, or warranty made or repeated 
in this Agreement, or in any notice or other document delivered by or on 
behalf of the Customer in connection herewith is incorrect or misleading in 
any respect when made or repeated, as determined by UAB; or

 c) the Customer fails to duly perform or comply with any of the obligations 
(other than those referred to in sub-clause (a) above) expressed to be 
assumed by him/her under this Agreement and if such breach is in the 
reasonable opinion of UAB capable of remedy and is not remedied within 
fourteen (14) days after the earlier of the date of notice by UAB requiring 
such remedy or the date on which the Customer first becomes aware of 
the breach; or

 d) the Customer is unable to pay his/her debts as they fall due, commences 
negotiations with any one or more of his/her creditors with a view to the 
general readjustment or rescheduling of his/her indebtedness or makes a 
general assignment for the benefit of or composition with his/her creditors 
or a moratorium is declared in respect of any indebtedness of the Customer; 
or

 e) the Customer/ his guarantor (If any) is declared bankrupt or any steps 
are taken to have the Customer declared bankrupt; or

 f) the Customer ceases to be employed, or carry on his/her business (as 
applicable), with the same employer or same business as at the date 
hereof; or

 g) the Customer is declared insane or dies; or 

 h) Any other event or series of events occurs which in the reasonable 
opinion of UAB may have a materially adverse effect on the business, 
condition (financial or otherwise) or results of operations of the Customer 

حــد فــي غضــون ثالثــة )3( أيــام عمــل مــن حــدوث أي  يجــب علــى العميــل إبــالغ البنــك العربــي المتَّ  ب. 
تغييــرات مفترضــة علــى وظيفتــه و / أو العمــل الــذي يزاولــه.

ــف عــن مزاولــة عملــه )أيهمــا يحــدث(، لــدى صاحــب العمــل أو  فــًا، أو توقَّ إذا لــم يعــد العميــل موظَّ  ج. 
حــد الحــق  نفــس العمــل الــذي كان يزاولــه عنــد التوقيــع علــى هــذه االتفاقيــة، فللبنــك العربــي المتَّ
حــد عــن هــذا الحــق  ــا للبنــد 5 أدنــاه. ولكــي بتنــازل البنــك العربــي المتَّ ــر وفًق فــي إعــالن حادثــة تعثُّ
)وفًقــا لتقديــره الخــاص(، يجــب أن يتلقــى علــى الفــور التفاصيــل الكاملــة لصاحــب العمــل أو العمــل 
ــع الــذي ســيحصل عليــه العميــل مــن صاحــب العمــل  الجديــد للعميــل والراتــب / الدخــل المتوقَّ

ــد. الجدي

حــد، عنــد تغييــر العميــل لوظيفتــه، تنفيــذ التعليمــات واالتفاقيــة  قــد يطلــب البنــك العربــي المتَّ  د. 
الــواردة فــي الفقــرة 3.4 )أ(، واالتفــاق عليهــا مــع صاحــب العمــل الجديــد.

حــد، باإلضافــة إلــى ذلــك، أن يطلــب مــن العميــل تقديــم تأكيــد  يجــوز للبنــك البنــك العربــي المتَّ  ه. 
خطــي مــن صاحــب عملــه/ عملهــا بأنــه يلتــزم أو ســيلتزم بالبنــد 3.4 )أ( )قبــل ســحب القــرض( أو 

البنــد )و( )قبــل التنــازل عــن حقوقــه/ حقوقهــا بموجــب البنــد 5.2 أدنــاه(.

إذا تقاعد العميل من عمله بدوام كامل، يوافق العميل قطعيًا على ما يلي:  و. 

سداد أي راتب صندوق تقاعدي مستحق للعميل في الحساب؛ و / أو  )1

اإليعــاز ألي بنــك أو مؤسســة ماليــة أخــرى للعميــل فيهــا معــاش تقاعــدي، بســداد الراتــب التقاعدي   )2
حــد تلــك المبالــغ لســداد األقســاط المســتحقة  فــي الحســاب، علــى أن يســتخدم البنــك العربــي المتَّ

بموجــب هــذه االتفاقيــة

الضمان  .4

حــد، فــي أي وقــت، أن يطلــب مــن العميــل رهــن جميــع األرصــدة الدائنــة للحســابات  للبنــك العربــي المتَّ  .4.1
حــد أو فــي أي بنــوك أخــرى، أو أي مبالــغ ماليــة أو  التــي يمتلكهــا العميــل لــدى البنــك العربــي المتَّ
حــد، كضمــان اللتزاماتــه / التزاماتهــا  ســندات ماليــة وتجاريــة أخــرى مودعــة لــدى البنــك العربــي المتَّ

بموجــب هــذه االتفاقيــة.

ــة الوثائــق المطلوبــة مــن قبــل البنــك العربــي  ــًا بالتوقيــع علــى كافَّ يتعهــد العميــل بموجبــه قطعيَّ  .4.2
حــد فــي نفــس الوقــت باتخــاذ  ل البنــك العربــي المتَّ ل/تخــوِّ حــد أو البنــوك األخــرى المعنيــة، ويخوِّ المتَّ
ــة اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة لتفعيــل الضمــان بموجــب هــذه االتفاقيــة، وعنــد اإلمــكان، الرهــن  كافَّ
حــد، ووفًقــا لذلــك الضمــان، باألفضليــة  ــع البنــك العربــي المتَّ الممنــوح بموجــب البنــد 4.1 أعــاله. ويتمتَّ
فــي اســترداد جميــع المبالــغ المســتحقة لــه بموجــب هــذه االتفاقيــة مــن حســابات العميــل المضمونــة 
بموجــب هــذا البنــد 8،ـ علــى دائنــي العميــل اآلخريــن وفًقــا ألحــكام القانــون. يشــمل ذلــك الضمــان 
حــد الســترداد جميــع  أي تكاليــف أو نفقــات أو رســوم أو تعويضــات قــد يتكبدهــا البنــك العربــي المتَّ

المبالــغ المســتحقة مــن العميــل.

شيك ضمان غير مؤرخ يساوي 120% من مبلغ القرض النافذ دون تجاوزه لتلك النسبة.  .4.3

حاالت اإلخالل  .5

ُتعتبر األحداث أو الظروف التالية بمثابة حالة إخالل من جانب العميل بموجب هذه االتفاقية:  .5.1

ر العميل بسداد أي مبلغ مستحق بموجب هذه االتفاقية في تاريخ استحقاقه؛ أو تعثُّ  أ. 

ــد أو بيــان أو ضمــان جوهــري تــم تقديمــه أو تكــراره فــي هــذه االتفاقيــة، أو  خطــأ أو تضليــل أي تعهُّ  ب. 
فــي أي إشــعار أو مســتند آخــر مســلَّم مــن قبــل العميــل أو نيابــة عنــه فيمــا يتعلــق بهــذه االتفاقيــة، 

حــد؛ أو بــأي شــكل مــن األشــكال عنــد تقديمــه أو تكــراره، فــي رأي البنــك العربــي المتَّ

إخفــاق العميــل علــى النحــو الواجــب فــي تنفيــذ أو االمتثــال ألي مــن االلتزامــات )بخــالف تلــك المشــار   ج. 
لهــا مــن قبلــه / قبلهــا بموجــب هــذه  إليهــا فــي البنــد الفرعــي )أ( أعــاله( التــي تــم التصريــح بتحمَّ
ًا للتعويــض،  حــد مســتحقَّ االتفاقيــة، وإذا كان ذلــك اإلخــالل فــي الــرأي المعقــول للبنــك العربــي المتَّ
ولــم يتــم عالجــه فــي غضــون أربعــة عشــر )14( يوًمــا مــن تاريــخ اإلخطــار مــن قبــل البنــك العربــي 

الً؛ أو ة، أيهمــا يقــع أوَّ حــد المطالــب بذلــك العــالج أو تاريــخ علــم العميــل بذلــك ألول مــرَّ المتَّ

عــدم قــدرة العميــل علــى ســداد ديونــه/ ديونهــا عنــد اســتحقاقها، أو الشــروع بمفاوضــات مــع أي   د. 
واحــد أو أكثــر مــن دائنيــه/ دائنيهــا بهــدف التعديــل العــام أو إعــادة جدولــة مديونيتــه/ مديونيتهــا 
أو إجــراء تنــازل عــام أو تســويه لصالــح دائنيــه/ دائنيهــا أو توقيــف نشــاطه/ نشــاطها فيمــا يتعلــق 

بــأي مديونيــة علــى العميــل؛ أو

إعالن إفالس العميل / ضامنه )إن وجد( أو اتخاذ أي خطوات إلعالن إفالس العميل؛ أو  ه. 

توقــف العميــل عــن العمــل، أو عــن مزاولــه عملــه )حســب اإلمــكان(، لــدى نفــس صاحــب العمــل أو   و. 
ــة؛ أو نفــس العمــل الــذي كان يزاولــه فــي تاريــخ هــذه االتفاقيَّ

اإلعالن عن اختالل العميل العقلي أو وفاته؛ أو  ز. 

حــد  وقــوع أي حــدث أو سلســلة أحــداث أخــرى قــد يكــون لهــا، حســب رأي البنــك العربــي المتَّ  ح. 
المعقــول، تأثيــر ســلبي جوهــري علــى األعمــال أو الوضــع )المالــي أو غيــره( أو نتائــج أو عمليــات 
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or on the ability of the Customer to comply with any of his/her obligations 
under this Agreement. 

5.2.  Consequences of Event of Default On, and at any time after, the occurrence 
of an Event of Default, UAB may, at its discretion: 

 a) terminate this Agreement;

 b) demand that the Customer pay all outstanding installments and 
otherwise declare due to all amounts payable under this Agreement; and

 c) Exercise its rights under any security and otherwise initiate any legal 
action and remedies available to UAB. 

5.3. There is a breach of any of the terms (s) of a Loan. 

5.4.  The Borrower’s employment is terminated due to any reason, his monthly 
salary is stopped, or his work permit or residence visa (if any) is canceled. 

5.5.  Following the employment termination, the Borrower’s failure to Transfer 
his/her end-of-service benefits into the Account. 

6.  Default in Payment 

 If the Customer fails, neglects, and/or refuses to make any of the payments 
due on the date due for payment for any reason whatsoever, the Customer 
undertakes to pay in addition to the amount already due and outstanding, 
a penalty of 4% per annum on the amount overdue from the date of such 
default until the date of actual receipt by UAB or AED 200 per month, 
whichever is the higher. 

7.  Rights Accumulative 

 The rights, powers, and remedies provided for in this Agreement are 
cumulative and shall not exclude any other rights, powers, and remedies 
provided by law. 

8.  Waiver 

 No failure by UAB to exercise or any delay by UAB in exercising any right 
or remedy hereunder shall operate as a waiver thereof, nor shall any single 
or partial exercise of any right or remedy prevent any further or another 
exercise thereof or the exercise of any other right or remedy. The rights and 
remedies herein provided are cumulative and not exclusive of any rights or 
remedies provided by law. 

9.  Entire Agreement 

 This Agreement contains the whole agreement between the parties 
relating to the transactions contemplated by it and supersedes all previous 
agreements between the parties relating to the same transaction.15.    
Severability If, at any time, any provision of this Agreement is or becomes 
illegal, invalid, or unenforceable in any respect under the law of any 
jurisdiction, neither the legality, validity, or enforceability of the remaining 
provisions of this Agreement nor the legality, validity or enforceability of 
such provision under the law of any other jurisdiction shall in any way be 
affected or impaired thereby. 

10.  Assignment 

10.1.  This Agreement shall be binding on the parties hereto, their respective 
successors, and permitted assigns, heirs, and/or legal representatives. 

10.2.  The Customer may not assign or transfer any of his/her rights or obligations 
under this Agreement without the written consent of UAB. 

10.3.  UAB shall have the right at any time during the term of this Agreement, 
upon notice to the Customer but without the need to obtain consent, to 
assign, sub-sell, or otherwise transfer all or any part of its rights, benefits, 
and obligations hereunder to any third party. 

10.4.  UAB may disclose to a potential assignee or to any person who may otherwise 
enter into contractual relations with UAB in relation to this Agreement, such 
information about the Customer as UAB shall consider appropriate, provided 
that such potential assignee or any other person entitled hereunder to such 
information about the Customer shall agree to maintain such information as 
confidential and not disclose such information to any third party. 

11.  Amendments 

 No amendment to this Agreement shall be effective unless agreed in 
writing by UAB and the Customer. 

12.  Cost and Expenses

 The Customer shall reimburse and pay to UAB on demand all costs, 
charges, and expenses incurred or in connection with any amendment, 
waiver approval, consent, or suspension of any rights requested by the 
Customer and relating to this Agreement or arising in connection with the 
preservation or enforcement of UAB’s rights under the this Agreement.19. 
Complaints    Any complaints from the Customer regarding the Loan or this 
Agreement shall be directed to UAB’s customer service department or UAB 
Phone. 

االتفاقيــة. التزاماتهــا بموجــب هــذه  التزاماتــه /  العميــل علــى االمتثــال ألي مــن  أو قــدرة  العميــل، 

ــر، وفًقــا  حــد فــي أي وقــت بعــد وقــوع حادثــة التعثُّ ــر: يجــوز للبنــك العربــي المتَّ عواقــب حادثــة التعثُّ  .5.2
وحــده: لتقديــره 

إنهاء هذه االتفاقية؛  أ. 

ــة األقســاط المســتحقة، وإعــالن اســتحقاق جميــع المبالــغ المســتحقة  مطالبــة العميــل بســداد كافَّ  ب. 
بخــالف ذلــك، بموجــب هــذه االتفاقيــة؛ و

ممارســة حقوقــه بموجــب أي ضمــان، والشــروع بــأي إجــراء قانونــي وتعويضــات متاحــة للبنــك   ج. 
حــد. المتَّ العربــي 

وجود إخالل بأي من شروط القرض.  .5.3

ــه أو  ــح عمل ــه الشــهري أو إلغــاء تصري إنهــاء عمــل المقتــرض ألي ســبب مــن األســباب، أو إيقــاف راتب  .5.4
وجــدت(. )إن  إقامتــه  تأشــيرة 

إخفاق المقترض، بعد إنهاء عمله، بتحويل مزايا نهاية الخدمة إلى الحساب.  .5.5

ر بالسداد التعثُّ  .6

إذا أخفــق العميــل وأهمــل ورفــض ســداد أي مــن الدفعــات المســتحقة فــي تاريــخ اســتحقاق الســداد   
ألي ســبب مــن األســباب، أو أي مــن المذكــور، فإنَّــه يتعهــد بــأن يســدد باإلضافــة إلــى المبلــغ المســتحق 
ــر حتــى  ــب بالفعــل، غرامــة قدرهــا 4% ســنوًيا علــى المبلــغ المتأخــر مــن تاريــخ ذلــك التعثُّ والمتوجِّ
تاريــخ اســتالمها الفعلــي مــن قبــل البنــك العربــي المتحــد، أو 200 درهــم إماراتــي شــهرًيا، أيهمــا 

أعلــى.

الحقوق التراكمية  .7

تراكميــة وال  االتفاقيــة  فــي هــذه  المنصــوص عليهــا  والتعويضــات  الحقــوق والصالحيــات  ُتعتبــر   
قانونــًا. عليهــا  منصــوص  أخــرى  وتعويضــات  وصالحيــات  حقــوق  أي  تســتثني 

التنازل  .8

حــد فــي ممارســة أي حــق أو تعويــض بموجــب  ــر مــن قبــل البنــك العربــي المتَّ ال ُيعتبــر أي إخفــاق أو تأخُّ  
هــذه االتفاقيــة بمثابــة تنــازل عنــه، وال تمنــع الممارســة لمــرة واحــدة أو لجــزء مــن الحــق أو التعويــض، 
الحقــوق  فــإنَّ  بذلــك  تعويــض.  أو  حــق  أي  ممارســة  أو  لــه  ــة  إضافيَّ أو  أخــرى  لمــرة  الممارســة  مــن 
القانــون. ينــص عليهــا  أو تعويضــات  أي حقــوق  تراكميــة، وال تســتثني  الــواردة هنــا  والتعويضــات 

ة الكاملة االتفاقيَّ  .9

ــاة فيهــا،  تحتــوي هــذه االتفاقيــة علــى كامــل االتفــاق بيــن األطــراف فيمــا يتعلــق بالمعامــالت المتوخَّ  
وتحــل محــل جميــع االتفاقيــات الســابقة بيــن الطرفيــن فيمــا يتعلــق بنفــس المعاملــة. الفصــل بيــن 
ــة للتطبيــق بموجــب  األحــكام إذا تبيــن بطــالن أو فســاد أو عــدم قابليــة أي مــن أحــكام هــذه االتفاقيَّ
قانــون أي ســلطة قضائيــة، فــي أي وقــت، فــال تتأثــر قانونيــة وصالحيــة وقابليــة تطبيــق بقيــة األحــكام 
الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة بذلــك، وال قانونيــة وصالحيــة وقابليــة تطبيــق بقيــة األحــكام بموجــب 

ــة أخــرى، أو تقــل فاعليتهــا وأثرهــا. ــون ســلطة قضائيَّ قان

التنازل  .10

ــة ملزمــة ألطرافهــا وخلفائهــم الشــخصيين ووكالئهــم المخوليــن وورثتهــم  تكــون هــذه االتفاقي  .10.1
منهــم. أي  أو  القانونييــن  وممثليهــم 

ال يجــوز للعميــل التنــازل عــن أي مــن حقوقــه أو التزاماتــه بموجــب هــذه االتفاقيــة أو إحالتهــا دون   .10.2
حــد. المتَّ العربــي  البنــك  مــن  خطيــة  موافقــة 

حــد فــي أي وقــت خــالل مــدة هــذه االتفاقيــة، بنــاًء علــى إشــعار للعميــل، ولكــن  للبنــك العربــي المتَّ  .10.3
دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقتــه، التنــازل عــن كل أو أي جــزء مــن حقوقــه ومزايــاه والتزاماتــه 

بموجــب هــذه االتفاقيــة أو بيعهــا أو نقلهــا إلــى أي طــرف ثالــث .

قــة بالعميــل التــي يراهــا مناســبة  حــد أن يفصــح عــن المعلومــات المتعلِّ يجــوز للبنــك العربــي المتَّ  .10.4
حــد  ــي المتَّ ــة مــع البنــك العرب ــازل إليــه المحتمــل أو أي شــخص قــد يبــرم عالقــات تعاقدي ــى المتن إل
ــه المحتمــل أو أي شــخص آخــر  ــازل إلي ــك المتن ــة، شــريطة أن يوافــق ذل ــق بهــذه االتفاقي فيمــا يتعل
مخــول بموجــب هــذه االتفاقيــة علــى الحفــاظ علــى ســرية تلــك المعلومــات وعــدم اإلفصــاح عنهــا ألي 

ــث. طــرف ثال

التعديالت  .11

ال يســري أي تعديــل علــى هــذه االتفاقيــة مــا لــم يتــم االتفــاق عليــه كتابًيــا مــن قبــل البنــك العربــي 
حــد والعميــل. المتَّ

التكاليف والنفقات  .12

ــة التكاليــف والرســوم  ضــه عنــد الطلــب عــن كافَّ حــد ويعوِّ يســدد العميــل إلــى البنــك العربــي المتَّ
قــة بــأي تعديــل أو تنــازل أو موافقــة أو تعليــق ألي حقــوق يطلبهــا  والنفقــات المتكبــدة أو المتعلِّ
العميــل وتتعلــق بهــذه االتفاقيــة أو تنشــأ فيمــا يتعلــق بالحفــظ أو إنفــاذ حقــوق البنــك العربــي 
حــد بموجــب هــذه االتفاقيــة. الشــكاوى يجــب توجيــه أي شــكاوى مــن العميــل بخصــوص القــرض  المتَّ
حــد أو عبــر االتصــال الهاتفــي  أو هــذه االتفاقيــة إلــى قســم خدمــة العمــالء لــدى البنــك العربــي المتَّ

حــد. بالبنــك العربــي المتَّ
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13.  Governing Law and Jurisdiction 

 This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the 
Laws of the United Arab Emirates. The customer hereby irrevocably submits 
to the non-exclusive jurisdiction of the Courts of the United Arab Emirates. 
Nothing in this clause shall limit the right of UAB to take proceedings 
against the customer in any other Court of competent jurisdiction, nor shall 
the taking of proceedings in one or more jurisdictions preclude the taking of 
proceedings in other jurisdictions whether concurrently or not. 

13.1.  The Customer agrees to provide UAB with any information that it requires 
for establishing and/or auditing and/or administrating the Customer’s loan 
account and facilities. The Customer hereby authorizes UAB to share, 
obtain and correct any information as it deems necessary regarding the 
Customer, his/her accounts, and facilities herewith.  

13.2.  The Customer also agrees to be bound by UAB’s schedules of charges for 
providing its services, which schedule of charges is available at all UAB 
branches and is updated periodically and therefore is subject to change, 
which changes are binding on the Customer. 

13.3.  UAB may in its sole discretion send statements, advice, confirmations, and 
other communications (including but not restricted to marketing messages) 
with respect to a product, promotion, or these Terms and Conditions to the 
customer’s facsimile number and/or e-mail address and/or mobile number 
provided by the customer to UAB. 

14.  Value Added Tax 

 For all intents and purposes, “VAT” 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. 

14.1.  The Borrower acknowledges that all amounts expressed to be payable 
under this agreement by the Borrower to UAB 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 fee for 
services, and accordingly if VAT is or becomes chargeable on any fees for 
services by UAB to the Borrower under this agreement and UAB is required 
to account to the relevant tax authority for VAT on that fee for services, 
that the Borrower must pay to UAB (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 UAB if earlier) an amount equal to the 
amount of that VAT and UAB must promptly provide an appropriate VAT 
invoice to the Borrower where so required to by law). 

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

14.3.  In relation to any services provided by UAB to the Borrower under this 
agreement, if reasonably requested by the Borrower, UAB must promptly 
provide the Borrower with details of UAB’s VAT registration and such other 
information as is reasonably requested in connection with the Borrower’s 
VAT reporting requirements in relation to fees for services provided. 

15.  Life Shield Insurance  

15.1  Definitions 

 For the purpose of this Plan, the following definitions shall apply unless the 
context otherwise requires: 

 “Accident” means where the Bodily Injury is caused solely and directly by 
external violent means is unexpected, unforeseeable, and not attributable 
to the Covered Person’s intentional self-injury or suicide. 

 “Benefit” means the indemnity payable under the scope of this Plan in 
respect of Death or Permanent Total Disablement Benefit or Hospital cash 
benefit.  

 “Bodily Injury” means injury, which is caused by an Accident that within 
twelve months from the date of such Accident results in a Covered Person’s 
Death, Permanent Total Disablement, or dismemberment. 

 “Insured Person” means the person to whom the Bank has advanced 
personal finance and who has not been disqualified by the provisions of this 
Plan to be eligible to receive the Benefits under this Plan. 

 “Company” meansUnion Insurance PJSC, Dubai, United Arab Emirates.  

 “Commencement Date” means the date the Covered Person is enrolled for 
this Plan by the Bank or the date of inception of this Plan whichever is later. 

 “Date of Event” means any one of the following: 

 • In respect of Death the date of Death, resulting from an Accident or 
sickness happening after the Commencement Date and during the Plan 
period

القانون الحاكم واالختصاص القضائي  .13

ــة المتحــدة المرجــع الحاكــم والتفســيري لهــذه  ــارات العربي ــة اإلم ــر القوانيــن النافــذة فــي دول ُتعتب
ــة. ويوافــق العميــل بموجبــه علــى الخضــوع للســلطة القضائيــة غيــر الحصريَّــة لمحاكــم دولــة  االتفاقيَّ
اإلمــارات العربيــة المتحــدة. ولكــن ال يحــد أي شــيء فــي هــذا البنــد مــن حــق البنــك العربــي المتحــد 
ــة، وال يمنع  ــع بســلطة قضائيــة مختصَّ ــة بحــق العميــل لــدى أي ســلطة تتمتَّ فــي اتخــاذ إجــراءات قانونيَّ
ــة فــي ســطات  ــة واحــدة أو أكثــر مــن اتخــاذ إجــراءات قانونيَّ ــة فــي ســلطة قضائيَّ اتخــاذ إجــراءات قانونيَّ

ــة أخــرى، ســواء بالتزامــن مــع ذلــك أم بخــالف ذلــك. قضائيَّ

ــأي معلومــات يطلبهــا إلنشــاء و / أو تدقيــق  حــد ب ــد البنــك العربــي المتَّ يوافــق العميــل علــى تزوي  .13.1
و / أو إدارة حســاب القــرض الخــاص بالعميــل وتســهيالته. ويخــول العميــل بموجبــه البنــك العربــي 
حــد بمشــاركة أي معلومــات والحصــول عليهــا وتصحيحهــا علــى الوجــه الــذي يــراه ضروريــًا فيمــا  المتَّ

ــة. يتعلــق بالعميــل وحســاباته / حســاباتها وتســهيالته/ تســهيالتها بموجــب هــذه االتفاقيَّ

حــد لتقديــم خدماتــه، حيــث  يوافــق العميــل أيًضــا علــى االلتــزام بجــداول رســوم البنــك العربــي المتَّ  .13.2
حــد ويتــم تحديثــه بشــكل  ــر جــدول الرســوم واألســعار فــي جميــع فــروع البنــك العربــي المتَّ يتوفَّ

ــه يخضــع للتعديــالت التــي ُتعتبــر ملزمــة علــى العميــل. دوري وبالتالــي فإنَّ

حــد وفًقــا لتقديــره الخــاص إرســال البيانــات واإلشــعارات والتأكيــدات وغيرهــا  يجــوز للبنــك العربــي المتَّ  .13.3
مــن المراســالت )بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر الرســائل التســويقية( فيمــا يتعلــق 
بمنتــج أو ترويــج أو هــذه الشــروط واألحــكام إلــى رقــم الفاكــس و / أو عنــوان البريــد اإللكترونــي 
حــد. الخــاص بالعميــل و / أو رقــم الهاتــف المحمــول المقــدم مــن العميــل إلــى البنــك العربــي المتَّ

ضريبة القيمة المضافة  .14

ــة النوايــا واألغــراض، أي ضريبــة قيمــة مضافــة أو ضريبــة  تعنــي »ضريبــة القيمــة المضافــة«، لكافَّ
مماثلــة مســتحقة الدفــع ألي ســلطة فيمــا يتعلــق بالمعامــالت، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال 

ــب التــي تســري علــى هــذه االتفاقيــة. الحصــر، أي شــكل آخــر مــن أشــكال الضرائ

ة صراحــًة بموجــب هــذه االتفاقيــة مــن قبــل المقتــرض  يقــر المقتــرض بــأن جميــع المبالــغ المســتحقَّ  .14.1
إلــى البنــك العربــي المتحــد والتــي تشــكل )كلًيــا أو جزئًيــا( مقابــل أي رســوم مقابــل خدمــات، ألغــراض 
ضريبــة القيمــة المضافــة، ُتعتبــر مســتثناة مــن أي ضريبــة قيمــة مضافــة يتــم فرضهــا علــى رســوم 
ــًا أو الحقــًا علــى أي رســوم  ــي، فــي حــال فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة حالي تلــك الخدمــات. وبالتال
ــة، وكان البنــك  حــد علــى المقتــرض بموجــب هــذه االتفاقي ــي المتَّ للخدمــات مــن قبــل البنــك العرب
ــة عــن ضريبــة القيمــة المضافــة علــى تلــك  حــد مســؤوالً أمــام مصلحــة الضرائــب المعنيَّ العربــي المتَّ
حــد )باإلضافــة إلــى دفــع أي مقابــل آخــر لتلــك  د للبنــك العربــي المتَّ الرســوم للخدمــات، فعليــه أن يســدِّ
الرســوم للخدمــات أو فــي نفــس الوقــت الــذي تصبــح فيــه ضريبــة القيمــة المضافــة مســتحقة الدفــع 
حــد إذا كان ذلــك فــي وقــت ســابق(، مبلغــًا مســاويًا لمبلــغ ضريبــة  مــن قبــل البنــك العربــي المتَّ
حــد علــى الفــور تقديــم فاتــورة بضريبــة القيمــة  القيمــة المضافــة، وعندهــا علــى البنــك العربــي المتَّ

المضافــة المناســبة للمقتــرض حيثمــا يقتضــي القانــون ذلــك.

حــد  ــن علــى المقتــرض، بموجــب هــذه االتفاقيــة ســداد أو تعويــض البنــك العربــي المتَّ عندمــا يتعيَّ  .14.2
حــد )حســب الحالــة(  ض البنــك العربــي المتَّ د أو يعــوِّ عــن أي رســوم مقابــل الخدمــات، فعليــه أن يســدِّ
ــل منهــا ضريبــة القيمــة  عــن كامــل مبلــغ رســوم تلــك الخدمــات، بمــا فــي ذلــك الجــزء الــذي يمثِّ
حــد بشــكل معقــول أنــه يحــق لــه تقييــد  المضافــة، إال إلــى الحــد الــذي يقــرر فيــه البنــك العربــي المتَّ
ضريبــة القيمــة المضافــة لصالحــه مــن مصلحــة الضرائــب ذات الصلــة أو ســدادها لــه مــن قبلهــا.

إذا طلــب المقتــرض بشــكل معقــول، تزويــده بتفاصيــل تســجيل ضريبــة القيمــة المضافــة الخاصــة بـــ   .14.3
حــد وغيرهــا مــن المعلومــات المطلوبــة بشــكل معقــول فيمــا يتعلــق بمتطلبــات  البنــك العربــي المتَّ
اإلبــالغ عــن ضريبــة القيمــة المضافــة للمقتــرض، مقابــل رســوم الخدمــات المقدمــة مــن البنــك العربــي 
حــد المســارعة إلــى تزويــده  حــد للمقتــرض بموجــب هــذه االتفاقيــة، فعلــى البنــك العربــي المتَّ المتَّ

بتلــك التفاصيــل.

درع التأمين على الحياة  .15

التعاريف  .15.1

تحمــل الكلمــات التاليــة عنــد ورودهــا فــي هــذه الخطــة المعانــي المبينــة إزاء كل منهــا مــا لــم يقتــض 
الســياق خــالف ذلك:

»الحــادث« ُيقصــد بهــا حــادث اإلصابــة الجســدية الناجــم فقــط وبشــكل مباشــر عــن أســباب عنيفــة 
خارجيــة مفاجئــة وغيــر متوقعــة، وال ُتعــزى إلــى اإليــذاء المتعمــد للنفــس أو محاولــة انتحــار الشــخص 

المؤمــن لــه.

ــا التعويــض« تعنــي المزايــا المســتحقة الســداد بموجــب نطــاق هــذه الخطــة، لقــاء تعويــض  »مزاي
ــة. الوفــاة أو العجــز الكلــي الدائــم أو تعويضــات دخــول المستشــفى النقديَّ

ــة الجســدية« تعنــي اإلصابــة التــي تنجــم عــن حــادث يــؤدي فــي غضــون اثنــي عشــر شــهرًا  »اإلصاب
مــن تاريــخ هــذا الحــادث إلــى وفــاة الشــخص المؤمــن لــه أو عجــزه الكلــي الدائــم أو بتــر أحــد أعضائــه.

»المؤمــن لــه« يعنــي الشــخص الــذي قــدم لــه البنــك تمويــاًل شــخصيًا ولــم يتــم اســتثناؤه بموجــب 
ــة الحصــول علــى مزايــا بموجــب هــذه الخطــة. أحــكام هــذه الخطــة مــن أهليَّ

»الشركة« تعني شركة شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.

»تاريــخ بــدء النفــاذ« يعنــي تاريــخ تســجيل الشــخص المؤمــن لــه فــي هــذه الخطــة مــن قبــل البنــك، 
أو تاريــخ بــدء النفــاذ بهــذه الخطــة، أيهمــا يأتــي الحقــًا.

»تاريخ الحادث« يعني أيًا مما يلي:

فيمــا يتعلــق بالوفــاة: تاريــخ الوفــاة الناجمــة عــن حــادث أو مــرض واقــع بعــد تاريــخ بــد النفــاذ وخــالل   ▪
فتــرة ســريان الخطــة.
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 • In respect of Permanent Total Disablement the date of recognition of 
Permanent Total Disablement by a competent authority, resulting from an 
Accident or Illness happening/manifesting after the Commencement Date 
and during the Plan period.

 • In respect of Terminal Illness, the date of diagnosis of the terminal illness 
by a competent authority, happens after the commencement date and 
during the policy period.

 • In respect of Hospital Cash Benefit, the date of admission in the hospital of 
the borrower after the commencement date and during the policy period. 

 “Death” means Death due to any cause other than those specifically excluded 
under this Plan.   

 “Free Cover Limit” or “FCL” means the amount up to which a new customer 
could be included in the policy without provision of medical or other 
evidence of Good health/insurability. Any sum assured in excess of FCL 
shall be at the acceptance of the Company and subject to production to 
the Company such evidence of good health/insurability as the Company 
may require. 

 “Hospital” means an establishment that shall meet all of the following 
requirements: (a) holds a license as a hospital, if licensing is required in 
the country or governmental jurisdiction; (b) operated primarily for the 
reception, care, and treatment of sick, ailing or injured persons as inpatients; 
(c) provides a 24-hour a day nursing services by registered or graduate 
nurses; (d) has a staff of one or more physicians available at all times; (e) 
provides organized facilities for diagnosis and major surgical procedures; 
(f) is not primarily a clinic, nursing, rest or convalescent home or similar 
establishment and, other than incidentally, a place for alcoholics or drug 
addicts; (g) maintains X-Ray equipment and operating room facilities. 

 “Illness” means a disease or sickness first occurring after the 
Commencement Date 

 “Injury” means Bodily Injury resulting from an accident occurring after the 
Commencement Date and during the Plan period. 

 “Sum Insured” means actual outstanding balance with accrued interest 
as at the date of the event subject to a maximum of AED 3,500,000/- 
However, in case of 6 or more consecutive defaults in installments before 
the dating of the event for death, permanent total disability or terminal 
illness, accrued interest shall be payable for 6 months only from the date of 
the last repayment to the loan account. Sum insured amounts in excess of 
AED 3,500,000/- would be considered on a case-to-case basis. 

 “Permanent Total Disability” means the disability occurring while the Life 
Covered has not attained 65 years of age and which results from Bodily 
Injury or sickness which has continued uninterrupted for a period of at least 
12 months and is expected for continuing indefinitely.  

 The disablement must wholly prevent the Life Covered from engaging in its 
own occupation or any other occupation reasonably suited by virtue of Life 
Covered’s training, education or experience.

 In the interpretation of this definition, the Company will however recognize 
as a total and permanent disability the entire and irrecoverable loss of or 
loss of use of: 

 • Both eyes

 • Both hands below the wrist

 • Both feet below the ankle

 • One hand below the wrist and one foot below the ankle

 Such payment, if any, shall be subject to exclusions specified hereunder.  

 “Policyholder/Participant” means United Arab Bank P.J.S.C., United Arab 
Em i ra te s  

 “Plan” means the scope of Takaful/Convention coverage pursuant to this 
Pol icy. 

 “Pre-existing Condition” means any physical condition that was diagnosed, 
treated, or for which a physician was consulted or the existence of 
symptoms of any illness or disease at any time prior to the Commencement 
Date unless declared to the Insurer and duly accepted. 

 “Terrorism” means an act of Terrorism including but not limited to the use 
of force or violence and/or the threat thereof, of any person or group(s) 
of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with 
any organization(s) or government(s), committed for political, religious, 
ideological, or ethnic purposes or reasons including the intention to 
influence any government and/or to put the public, or any section of the 
public, in fear. 

 In this Plan, where the context admits, words importing the masculine 
gender shall include the feminine gender, and words importing a singular 
member shall include the plural and vice versa. 

فيمــا يتعلــق بالعجــز الكلــي الدائــم: تاريــخ االعتــراف بالعجــز الكلــي الدائــم مــن قبــل الســلطة   ▪
المختصــة، الناجــم عــن وقــوع أو ظهــور حــادث أو مــرض بعــد تاريــخ بــد النفــاذ وأثناءفتــرة ســريان الخطــة.

فيمــا يتعلــق بالمــرض العضــال: تاريــخ تشــخيص المــرض العضــال مــن قبــل الســلطة المختصــة،   ▪
والــذي يقــع بعــد تاريــخ بــدء النفــاذ وخــالل فتــرة ســريان الخطــة.

ــق بتعويــض دخــول المستشــفى النقــدي: تاريــخ قبــول المقتــرض فــي المستشــفى  فيمــا يتعلَّ  ▪
ــدء النفــاذ خــالل فتــرة التأميــن. ــخ ب بعــد تاري

»الوفاة« تعني الوفاة ألي سبب بخالف األسباب المستثناة حسب تعريف هذه الخطة.

»حــد التغطيــة المجانــي« يعنــي أعلــى مبلــغ يســتطيع العميــل الجديــد أن يضعــه فــي وثيقــة 
التأميــن دون تقديــم إثبــات طبــي أو دليــل آخــر علــى العافيــة/ القابليــة للتأميــن. ويجــب أن يحظــى 
أي مبلــغ تأميــن يزيــد عــن حــد التغطيــة المجانــي بقبــول الشــركة ويجــب تزويــد الشــركة بخصوصــه 

باإلثبــات علــى العافيــة/ القابليــة التأميــن الــذي قــد تطلبــه الشــركة.

ــة الشــروط التاليــة: )أ( تحمــل رخصــة  ــق كافَّ »المستشــفى« تعنــي المؤسســة التــي يجــب أن تحقِّ
ــة الحكوميــة؛  للعمــل كمستشــفى، إذا كان الترخيــص مطلوبــًا فــي الدولــة أو الســلطة القضائيَّ
ــة وعــالج المرضــى والمصابيــن داخــل المستشــفى؛  ــل عملهــا الرئيســي باســتقبال ورعاي )ب( يتمثَّ
)ج( تقــدم خدمــة تمريــض علــى مــدار الســاعة مــن قبــل ممرضــات مســجالت أو خريجــات؛ )د( لديهــا 
ن مــن طبيــب واحــد أو أكثــر متــاح فــي جميــع األوقــات؛ )هـــ( تقــوم بإجــراءات التشــخيص  طاقــم مكــوَّ
ــة عيــادة أو دار تمريــض أو دار للراحــة أو  والعمليــات الجراحيــة الكبــرى المعتمــدة؛ )و( ال ُتعتبــر بمثاب
النقاهــة أو مؤسســة مماثلــة أو مصحــًا لمدمنــي الكحــول أو مدمنــي المخــدرات بخــالف ذلــك؛ )ز( 

تمتلــك معــدات األشــعة الســينية ومرافــق غرفــة العمليــات.

»المرض« يعني الداء أو المرض الذي ظهر ألول مرة بعد تاريخ بدء النفاذ.

ــرة  ــدء النفــاذ وخــالل فت ــخ ب ــة الجســدية الناجمــة عــن حــادث وقــع بعــد تاري ــة« تعنــي اإلصاب »اإلصاب
ســريان الخطــة.

»مبلــغ التأميــن« يعنــي الرصيــد الفعلــي المســتحق مــع الفائــدة المتراكمــة فــي تاريــخ الحــادث حتــى 
ات متتاليــة أو أكثــر فــي  ــر لـــ 6 مــرَّ 3,500,000 درهــم إماراتــي / - كحــد أقصــى، ولكــن، فــي حــال التعثُّ
ســداد األقســاط قبــل تاريــخ حــدوث الوفــاة أو العجــز الكلــي الدائــم أو المــرض العضــال، يســتحق 
ســداد فائــدة عــن 6 أشــهر فقــط مــن تاريــخ آخــر ســداد، فــي حســاب القــرض. ويتــم النظــر فــي مبلــغ 

التأميــن الــذي يزيــد عــن 3,500,000 درهــم علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة.

»العجــز الكلــي الدائــم« يعنــي العجــز الــذي يقــع قبــل بلــوغ المؤمــن لــه 65 ســنة والناجــم عــن 
إصابــة جســدية أو مــرض اســتمر دون انقطــاع لمــدة 12 شــهرًا علــى األقــل، ومــن المتوقــع أن يســتمر 

إلــى أجــل غيــر مســمى. 

وُيشــترط فــي العجــز الكامــل أن يحــول دون قــدرة المؤمــن علــى الحيــاة مــن العمــل فــي مهنتــه 
ــة أو أي مهنــة أخــرى مناســبة بشــكل معقــول بموجــب تدريــب أو تعليــم أو خبــرة للمؤمــن  الخاصَّ

ــاة.  علــى الحي

ولكــن تقــر الشــركة عنــد تفســير هــذا التعريــف أن العجــز التــام والنهائــي، أو عــدم القــدرة مجــددًا 
علــى اســتعمال:

كلتا العينين  ▪

كلتا اليدين تحت المعصمين  ▪

كال القدمين تحت الكاحلين  ▪

يد واحدة أسفل المعصم وقدم أسفل الكاحل  ▪

ُتعتبر بمثابة عجز كلِّي دائم، وتخضع تلك الدفعة إن وجدت لالستثناءات الواردة أدناه.

»حامــل الوثيقــة/ المشــترك« وتعنــي البنــك العربــي المتحــد ش.م.ع.، دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة

»الخطة«تعني نطاق تغطية التكافل/ التغطية التقليدية بموجب هذه الوثيقة.

»الحــاالت الموجــودة مســبقً« تعنــي أي حالــة جســدية تــم تشــخيصها أو عالجهــا أو تــم استشــارة 
طبيــب بشــأنها أو ظهــور أعــراض ألي مــرض أو داء فــي أي وقــت قبــل تاريــخ بــدء النفــاذ مــا لــم تكــن 

شــركة التأميــن قــد ُأحيطــت علمــًا بهــا وقبلتهــا أصــوالً.

ــة بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر اســتخدام  ــاب« يعنــي أيــًا مــن األفعــال اإلرهابيَّ »اإلره
القــوة أو العنــف و/ أو التهديــد بهمــا مــن جانــب أي شــخص أو مجموعــة )مجموعــات( مــن األشــخاص 
ســواء كانــوا يعملــون بمفردهــم أو نيابــة عــن أي منظمــة )منظمــات( أو حكومــة )حكومــات( أو 
معهــا، والــذي ُيرتكــب ألغــراض أو أســباب سياســية أو دينيــة أو أيديولوجيــة أو عرقيــة بمــا فيهــا 

ــث الذعــر فــي أوســاط العامــة أو أي قطــاع منهــم. ــر علــى أي حكومــة و/ أو ب التأثي

عندمــا يســمح الســياق فــي هــذه الخطــة بذلــك، تشــمل اإلشــارة إلــى أحــد الجنســين الجنــس اآلخــر 
أيضــًا والعكــس بالعكــس، وتشــمل اإلشــارة إلــى عضــو واحــد مجموعــة أعضــاء أيضــًا والعكــس 

بالعكــس.
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15.2   Eligibility Conditions 

 1) The Insured Person must meet the eligibility criteria stipulated by the 
Bank for issuance of personal finance. 

 2) The Insured Person must meet the age criteria specified herein. 

 3) The maximum finance amount sanctioned by the Bank to the Covered 
Person should not exceed AED 3,500,000/-. Coverage Amounts in excess 
of AED 3,500,000/- would be considered on a case to case basis 

 4) The Covered Person should be a UAE National or an expatriate resident 
in UAE at Policy inception 

15.3  Scope of Cover 

 Section 1A – Death Benefit

  In the event of the Death of a Covered Person arising out of a cause not 
specifically excluded under this Plan after the Commencement Date and 
during the Plan period, the Company shall indemnify the Policyholder with 
the amount of the Covered Person’s Outstanding Finance Amount as on the 
Date of Event, subject to a maximum sum approved by the Company. 

 Exclusions applicable to Section 1A 

 No Benefits under this section shall be payable in respect of a Covered 
Person where the event giving rise to a claim occurs as a result of: 

 a) Any exclusion mentioned in the General Exclusions. 

 Section 1B– Terminal Illness 

 If in the opinion of the specialist consultant holding such an appointment 
at an approved hospital and with the agreement of the Company’s Chief 
Medical Officer, an illness is highly likely to lead to the death of the borrower 
within 6 months following an event covered under the policy, after the 
commencement date and during the policy period, the company shall 
indemnify the insured subject to the limit(s) specified under the schedule 
of this policy. 

 Section 1C – Permanent Total Disablement Benefit 

 In the event of the Permanent Total Disablement of a Covered Person due 
to Injury or Illness arising out of a cause not specifically excluded under 
this Plan after the Commencement Date and during the Plan period, the 
Company shall indemnify the Policyholder with the amount of the Covered 
Person’s Outstanding Finance Amount as on the Date of Event, subject to a 
maximum sum approved by the Company.

   Exclusions applicable to Section 1C 

 No Benefits under this section shall be payable in respect of a Covered 
Person where the event giving rise to a claim occurs as a result of: 

 • The influence of alcohol or drugs other than proper use of drugs prescribed 
by a legally qualified medical practitioner.

 • Pregnancy, childbirth or abortion, or any complications arising therefrom.

 • Illness resulting in Permanent Total Disability, occurring within 30days of 
the commencement date.

 • Any deliberate self-inflicted Injury and/or self-medication (without a 
proper prescription from a legally recognized medical practitioner)

 • Engaging in or taking part in

 - Naval, military, or air force service or operations,

 - Sports as a professional,

 - Any kind of underwater activity below 40 meters,

 - Ski diving involves the aid of breathing apparatus, rock climbing or 
mountaineering normally involving the use of ropes or guides, potholing, 
hang gliding, parachuting, hunting on horseback, or driving or riding in any 
kind of race or competition;

 - Driving or riding on motorcycles or motor scooters with an engine capacity 
of 250cc or more.

 • Deliberate exposure to exceptional danger (except in an attempt to save 
human life),

 • Any other exclusion mentioned in the General Exclusions. 

 Section 1D – Hospital Cash Benefit 

 In the event of hospitalization of a borrower for a minimum period of 
7 continuous days consequent upon him falling ill or sustaining injury 
arising out of a cause not specifically excluded under this policy after the 
commencement date and during the policy period, the company shall 
indemnify the insured the monthly EMI or AED 5,000/- whichever is less, in 
respect of the particular borrower. 

شروط األهلية  .15.2

يجــب أن يحقــق الشــخص المؤمــن لــه معاييــر األهليــة المنصــوص عليهــا مــن قبــل البنــك إلصــدار   )1
تمويــل شــخصي.

يجب أن يحقق الشخص المؤمن له معايير العمر الواردة فيما يلي.  )2

يجــب أال يتجــاوز الحــد األقصــى لمبلــغ التمويــل الــذي أقــره البنــك للمؤمــن لــه مبلــغ 3,500,000 درهــم   )3
إماراتــي. وتتــم دراســة الزيــادات عــن مبلــغ التغطيــة البالــغ 3,500,000 درهــم علــى أســاس كل حالــة 

علــى حــدة.

يجــب أن يكــون الشــخص المؤمــن لــه مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو وافــدًا   )4
مقيمــًا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عنــد بدايــة الوثيقــة.

نطاق التغطية  .15.3

القسم 1 - تعويض الوفاة

ــد بموجــب هــذه  ــه الناجمــة عــن ســبب غيــر مســتثنى علــى وجــه التحدي ــة وفــاة المؤمــن ل فــي حال
الخطــة بعــد تاريــخ بــدء النفــاذ وخــالل فتــرة ســريان الخطــة، تلتــزم الشــركة بتعويــض حامــل الوثيقــة 
ــغ المعتمــد  ــخ الحــادث، حتــى الحــد األقصــى للمبل ــه فــي تاري ــل المســتحق للمؤمــن ل ــغ التموي بمبل

مــن قبــل الشــركة.

االستثناءات السارية على القسم 1 أ

مــن لــه، عندمــا يقــع الحــادث الــذي أدى  ال يتــم ســداد أي مزايــا تعويضــات بموجــب هــذا القســم للمؤَّ
لنشــوء المطالبــة بموجــب هــذه الخطــة نتيجــة لـــ:

أي استثناء مذكور في االستثناءات العامة.  أ. 

القسم 1 ب - المرض العضال

ض الشــركة المؤمــن لــه بمبلــغ القــرض المســتحق للمقتــرض فــي تاريــخ الحــادث حتــى الحــد  تعــوِّ
ــك  األقصــى المحــدد بموجــب الملحــق علــى هــذه الوثيقــة، إذا رأى استشــاري متخصــص يشــغل ذل
ــه مــن  المنصــب فــي مستشــفى معتمــد وبموافقــة كبيــر المســؤولين الطبييــن فــي الشــركة، أن
المرجــح علــى األغلــب أن يــؤدي المــرض إلــى وفــاة المقتــرض فــي غضــون 6 أشــهر بعــد وقــوع أحــد 
يهــا هــذه الخطــة، فــي فتــرة تقــع بعــد تاريــخ بــدء الســريان وخــالل فتــرة ســريان  األحــداث التــي تغطِّ

الخطــة.

القسم 1ج - مزايا تعويض العجز الكلي الدائم

ــن لــه بمبلــغ التمويــل المســتحق للمؤمــن لــه فــي تاريــخ الحــادث حتــى الحــد  ض الشــركة المؤمَّ تعــوِّ
ــه بســبب  ــم للمؤمــن ل ــة العجــز الكلــي الدائ األقصــى للمبلــغ المعتمــد مــن قبــل الشــركة فــي حال
اإلصابــة أو المــرض الناجــم عــن ســبب غيــر مســتثنى علــى وجــه التحديــد بموجــب هــذه الخطــة، فــي 

فتــرة تقــع بعــد تاريــخ بــدء النفــاذ وخــالل ســريان الخطــة.

االستثناءات السارية على القسم 1ج

ال يتــم ســداد أي مزايــا تعويضــات بموجــب هــذا القســم للمؤمــن لــه، عندمــا يقــع الحــادث الــذي أدى 
لنشــوء المطالبــة بموجــب هــذه الخطــة نتيجــة لـــ:

تأثيــر الكحــول أو المخــدرات بخــالف االســتخدام الســليم للعقاقيــر الموصوفــة مــن قبــل أخصائــي   ▪
طبــي مؤهــل قانونيــًا

الحمل أو الوالدة أو اإلجهاض أو أي مضاعفات ناجمة عن ذلك.  ▪

ي لعجز كلي دائم خالل 30 يومًا من تاريخ بدء النفاذ. المرض المؤدِّ  ▪

أي إصابــة ذاتيــة متعمــدة و/ أو عــالج ذاتــي )بــدون وصفــة طبيــة مناســبة مــن أخصائــي طبــي   ▪
قانونــًا( معتمــد 

مزاولة أو المشاركة في:  ▪

اع أو العمليات البحرية أو العسكرية أو الجوية، القطَّ  -

الرياضة كمحترف،  -

أي نوع من النشاط تحت 40 مترًا من سطح الماء،  -

ي الحــر باســتخدام أجهــزة التنفــس، أو تســلق الصخــور أو تســلق الجبــال الــذي يتضمن  القفــز الجــوِّ  -
عــادًة اســتخدام الحبــال أو بكــرات التوجيــه، أو استكشــاف المناجــم أو الطيــران الشــراعي أو القفــز 
ــي أو الصيــد علــى ظهــور الخيــل أو القيــادة أو امتطــاء الحيوانــات فــي أي نــوع مــن الســباق أو  المظلِّ

المنافســة؛

قيــادة أو ركــوب الدراجــات الناريــة أو الدراجــات البخاريــة ذات محــرك بســعة 250 ســم مكعــب أو   -
أكثــر.

التعرض المتعمد لخطر استثنائي )إال في محاولة إنقاذ حياة اإلنسان(  ▪

أي استثناءات أخرى واردة في االستثناءات العامة.  ▪

القسم 1 د - مزايا تعويض دخول المستشفى النقديَّة

فــي حالــة اإلقامــة المفترضــة المستشــفى لمــدة ال تقــل عــن 7 أيــام متواليــة علــى أعقــاب مرضــه أو 
تعرضــه إلصابــة ناجمــة عــن ســبب غيــر ُمســتثنى علــى وجــه التحديــد بموجــب هــذه الوثيقــة بعــد 
ــه عــن األقســاط  ــن ل ــخ بــدء النفــاذ وخــالل فتــرة الوثيقــة، يتعيــن علــى الشــركة تعويــض المؤمَّ تاري
الشــهرية المتســاوية الشــهرية أو بمبلــغ 5,000 درهــم إماراتــي / - أيهمــا أقــل، لذلــك المقتــرض 

ــذات. بال
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 The minimum period of hospitalization for availing of this benefit is 7 days 
and this benefit can be available once in a policy year (12 months period 
from the loan commencement date). 

 Exclusions applicable to Section 1D 

 No benefits under this policy shall be payable where the event giving rise to 
a claim under this policy occurs as a result of: 

 • No claims will be admissible in respect of hospitalization cash benefit due 
to sickness within 90 days from commencement date or reinstatement 
under the policy.

 • Pre-existing conditions to be covered from 1st day for all benefits except 
Permanent Total Disability, pre-existing conditions are covered for PTD for 
existing borrowers who enter into the scheme 12 months before.

 • No claims will be admissible in respect of hospitalization to maternity

 • Treatment of chronic alcoholism, drug addiction, allergy or nervous 
or mental disorders; venereal disease; infection by any human 
immunodeficiency virus (HIV) or the life insured carrying any antibodies to 
such a virus;

 • Rest cures, sanatorium or custodial care, or period of quarantine or 
i s o l a t i o n .

 • Cosmetic  or  plastic  surgery,  unless  necessitated  by  an  accidental  
injury  occurring  on  or  after  the commencement date/ enrollment date in 
respect of particular borrowers;

 • dental examinations, X- rays, extractions, fillings, or general dental care; 
supply or fitting of eyeglasses, lenses, or hearing aids;

 • Any  medical  conditions,  abnormality, or  deformity  which  originated  
prior  to  the  commencement  date/ enrollment date in respect of a 
particular borrower;

 • Treatment not recommended or undertaken by physician or surgeon;

 • Routine or other medical examinations or vaccinations or radioactive 
contamination which are not required for the treatment of an illness or 
injury;

 • Injury or illness caused by nuclear fission or radioactive contamination;

 • Participation in or trading for any dangerous or hazardous sport or 
competition or riding or driving in any form of race or competition;

 • Hospitalization outside UAE.

 • Consequent upon the following:

 a) War other than passive war “passive war” cover is excluded if an insured 
is traveling to a county after the war has been declared in that county after 
it has been recognized as a war zone by the United Nations or where there 
is warlike operations.

 b) Invasion, Riot, Rebellion, Insurrection, Revolution, Civil war.

 c) Act of an enemy foreign to the nationality of the insured person or 
the county in, or over, which the act occurs & Overthrow of the legally 
constituted government.

 d) Terrorist activity of any kind & Explosions of war weapons.

 e) Release of weapons of mass destruction that do not involve an explosive 
sequence.

 f) Murder or assault subsequently proved in a legally constituted court to 
have been the act of agents of a state or not.

 • Engaged in aviation, gliding, or any other form of aerial flight other than 
as a fare-paying passenger,   pilot, or crew in a Scheduled Airline or charter 
service operating on a regular route;

 • Any breach of criminal law by the life assured or an assault provoked by 
h i m ;

 • Attempted suicide or self-inflicted Injury whilst sane or insane within 
1 year after the date on which the assurance of that life assured first 
commenced or reinstatement;

 • Loss resulting from accidental or deliberate spread or use of Nuclear, 
Biological, or Chemical material including loss, damage, cost, or expense 
of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from, or in 
connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or 
in any way relating to any event where Nuclear, Biological, and Chemical 
material is involved,

 • No payment shall be made under this policy if the hospitalization due to 
an accident occurs as a result of:

 a) Motorcycling as a driver if the borrower does not have a valid motorcycle 
l icense

ويبلــغ الحــد األدنــى لإلقامــة فــي المشــفى لالســتفادة مــن هــذه الميــزة 7 أيــام، ويمكــن أن ُتتــاح هــذه 
الميــزة لمــرة واحــدة فــي ســنة الوثيقــة )فتــرة 12 شــهًرا مــن تاريــخ بــدء النفــاذ بالقــرض(.

االستثناءات السارية على القسم 1 د

ال يتــم ســداد أي مزايــا بموجــب هــذه البوليصــة عندمــا يقــع الحــادث الــذي يــؤدي إلــى مطالبــة بموجــب 
هــذه البوليصــة نتيجــة لمــا يلــي:

ــا  ــق بتعويــض المستشــفى بســبب المــرض فــي غضــون 90 يوًم عــدم قبــول أي مطالبــات تتعلَّ  ▪
مــن تاريــخ بــدء النفــاذ أو اســتئناف العمــل بالتأميــن بموجــب الوثيقــة.

ــا باســتثناء  ــع المزاي الحــاالت الموجــودة مســبًقا والتــي ســتتم تغطيتهــا مــن اليــوم األول لجمي  ▪
العجــز الكلــي الدائــم، ويتــم تغطيــة حــاالت العجــز الكلــي الدائــم الموجــودة مســبًقا للمقترضيــن 

الحالييــن الذيــن يدخلــون الخطــة قبــل 12 شــهًرا.

عدم قبول أي مطالبات تتعلق باإلقامة بالمستشفى لألمومة  ▪

عــالج اإلدمــان المزمــن علــى الكحــول والمخــدرات والحساســية أو االضطرابــات العصبيــة أو العقليــة   ▪
أو األمــراض التناســلية أو اإلصابــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية )اإليــدز( أو حمــل المؤمــن علــى 

حياتــه ألي أجســام مضــادة لمثــل هــذا الفيــروس؛

الراحة العالجية أو االستشفاء أو فترة النقاهة أو فترة الحجر أو العزل الصحي.  ▪

الجراحــة التجميليــة، مــا لــم تكــن نتيجــة إلصابــة عرضيــة وقعــت فــي أو بعــد تاريــخ بــدء النفــاذ /   ▪

تاريــخ التســجيل لمقتــرض معيــن؛

ــة العامــة باألســنان، وشــراء أو  فحوصــات األســنان واألشــعة الســينية والقلــع والحشــوات والعناي  ▪
تركيــب النظــارات أو العدســات أو الســماعات؛

أي حــاالت طبيــة أو شــذوذ أو تشــوه نشــأ قبــل تاريــخ بــدء النفــاذ / تاريــخ التســجيل لمقتــرض   ▪
بعينــه؛

عالج غير موصى به وال يقوم به الطبيب أو الجراح؛  ▪

الفحوصــات الطبيــة الروتينيــة أو غيرهــا، أو اللقاحــات أو التلــوث اإلشــعاعي غيــر المطلــوب لعــالج   ▪
ــة؛ مــرض أو إصاب

اإلصابة أو المرض الناجم عن االنشطار النووي أو التلوث اإلشعاعي؛  ▪

المشــاركة أو مزاولــة أي رياضــة أو منافســة خطــرة أو تنطــوي علــى مجازفــة، أو المشــاركة كراكــب   ▪
أو قائــد فــي أي شــكل مــن أشــكال الســباق أو المنافســة؛

اإلقامة بالمشفى خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.  ▪

الحاالت الناجمة عما يلي:  ▪

ُتســتثنى تغطيــة الحــرب باســتثناء »الحــرب الســلبية« إذا كان المؤمــن عليــه يســافر إلــى منطقــة   أ. 
بعــد إعــالن الحــرب فيهــا، بعــد أن تــم االعتــراف بهــا كمنطقــة حــرب مــن قبــل األمــم المتحــدة أو فــي 

ــة. حالــة وجــود عمليــات حربيَّ

الغزو، الشغب، التمرد، االضطرابات، الثورة، الحرب األهلية.  ب. 

األفعــال العدوانيــة األجنبيــة عــن جنســية الشــخص المؤمــن عليــه أو المنطقــة التــي تقــع فيهــا أو   ج. 
فوقهــا تلــك األفعــال، واإلطاحــة بالحكومــة الشــرعية للبــالد.

ة. ة أنواع النشاط اإلرهابي وانفجارات األسلحة الحربيَّ كافَّ  د. 

إطالق أسلحة الدمار الشامل التي ال تنطوي انفجارات متسلسلة.  ه. 

القتل أو االعتداء الذي يثبت الحًقا في محكمة شرعية أنه كان من فعل عمالء دولة أم ال.  و. 

المشــاركة فــي عمليــات الطيــران أو الطيــران الشــراعي أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال الرحــالت   ▪
الجويــة بخــالف الســفر بأجــرة أو العمــل كطيــار أو أحــد أفــراد الطاقــم فــي طائــرة مرخصــة تجاريــًا 

لشــركة طيــران أو طائــرة مســتأجرة تعمــل فــي ســياق العمــل االعتيــادي؛

أي إخالل بقانون العقوبات من قبل المؤمن له أو استفزاز الغير لالعتداء عليه؛  ▪

ــا فــي غضــون ســنة  ــًلا أو مجنوًن ــه عاق ــة االنتحــار أو اإلضــرار بالنفــس ســواء كان المؤمــن ل محاول  ▪
واحــدة مــن تاريــخ بــدء التأميــن علــى الحيــاة أو اســتئنافه؛

الخســارة الناجمــة عــن االنتشــار أو االســتخدام العرضــي أو المتعمــد لمــواد نوويــة أو بيولوجيــة أو   ▪
كيميائيــة بمــا فــي ذلــك الخســارة أو الضــرر أو التكلفــة أو النفقــات مــن أي طبيعــة كانــت والناجمــة 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عــن أو فيمــا يتعلــق بــأي إجــراء تــم اتخــاذه للســيطرة علــى أو منــع أو 

إيقــاف أي حــدث يتعلــق بالمــواد النوويــة والبيولوجيــة والكيميائيــة أو بــأي طريقــة تتعلــق بذلــك.

ال يتــم ســداد أي مبلــغ بموجــب هــذه الوثيقــة إذا كانــت اإلقامــة بالمستشــفى نتيجــة لحــادث علــى   ▪
أعقــاب مــا يلــي:

قيادة الدراجات النارية كسائق إذا لم يكن لدى المقترض رخصة قيادة سارية المفعول  أ. 
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 b) Mountaineering or rock climbing that uses ropes or guides, bungee 
jumping, scuba diving, potholing, or organized team sports.

 c) Big Game Hunting, BMX Stunt Riding, Boxing, Free Climb Mountaineering, 
Go-Karting, Gymnastic, High Diving (other than from a purpose-built diving 
board over a man-made swimming pool), Jousting, Martial Arts, Micro-
lighting, Motor Rallies or Competitions, Outdoor Endurance, Outward Bound 
Courses, Safaris with guns, Show Jumping, Stunt Events, Underground 
Activities (other than as a part of an organized excursion or tour), Water 
Ski Jumping, White Water Rafting, Wrestling or any variations thereof. 
Competing in or practicing for speed or time trials, sprints, or racing of any 
kind. Taking part in expeditions or being a crew member on a vessel. 

 General Exclusions Common to Section 1A, 1B & 1C 

 No Benefits under this Plan shall be payable in respect of a Covered Person 
where the Event giving rise to a claim under this Plan occurs as a result of: 

 • Active participation in any war, whether declared or not, from warlike 
action, civil war, insurrection, riot, civil commotion, or other acts of violence 
including Terrorism originating from any political or civil unrest; However 
passive war risk is covered.

 • Pre-existing conditions to be covered from 1st day for all benefits except 
PTD, pre-existing conditions are covered for PTD for existing borrowers 
who enter into the scheme 12 months before. 

 • Engaged in aviation, gliding, or any other form of aerial flight other than as 
a fare-paying passenger or pilot or crew in a commercially licensed aircraft 
of a recognized airline or charter service operating on a regular route;

 • Any breach of Criminal law by the life assured or an assault provoked by 
h i m ;

 • Attempted suicide or self-inflicted Injury whilst sane or insane within 
1 year after the date on which the assurance of that life assured first 
commenced or reinstatement; 

 • Loss resulting from accidental or deliberate spread or use of Nuclear, 
Biological, or Chemical material including loss, damage, cost, or expense 
of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from, or in 
connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or 
in any way relating to any event where Nuclear, Biological, and Chemical 
material is involved.

 • Infection from any Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired 
Immunodeficiency Syndrome (AIDS), or any AIDS-related condition other 
than blood transfusion. 

15.4  General Conditions 

 Notwithstanding anything contained herein to the contrary: 

 1) AGE LIMITS 

    a. Minimum age at entry   -18 completed years

     b. Maximum age at entry  -64 completed years

     c. Maximum coverage age-70 years for DAC & Terminal Illness

     60 years for all other benefits   

 2) MISDESCRIPTION 

 If there be any material misdescription or omission or any misrepresentation 
as to any material fact to be known for estimating the risk or any omission 
to state such fact, the Company shall not be liable under this Plan and the 
Plan shall become null and void in respect of the Covered Person. 

 3) ALTERATION 

 If under any circumstances the insurance contract entered into is 
materially altered, without the written consent of the Company, the Plan 
shall become null and void in respect of the Covered Person. 

 4) FORFEITURE 

 If any Claim made pursuant to this Plan is in any respect fraudulent or if 
any fraudulent means or devices or trick devices or other false pretense are 
used by the Covered Person or anyone acting on his behalf to obtain any 
benefit under this Plan or if the Claim is occasioned by the willful act or with 
the connivance of the Covered Person all Benefits under this Plan shall be 
forfeited in respect of that particular Covered Person. 

 5) TERMINATION OF BENEFITS 

 The Benefits under this Plan in respect of the Covered Person shall 
terminate upon the happening of any one or more of the following: 

 •  Closure of the loan account with the Bank by the Covered Person;

 •  The Covered Person has attained the maximum coverage age specified 
herein ;

 •  The Covered Person becomes a defaulter for a period of 180 days

تســلق الجبــال أو تســلق الصخــور باســتخدام الحبــال أو بكــرات التوجيــه، أو القفــز بالحبــال، أو   ب. 
الغــوص، أو استكشــاف المغــاور أو الرياضــات الجماعيــة المنظمــة.

وســباقات  الحــر،  الجبــال  وتســلق  والمالكمــة،   ،BMX دراجــة  وركــوب  الكبيــرة،  الصيــد  ألعــاب   ج. 
فــوق  الغــرض  لهــذا  المصنوعــة  القفــز  )بخــالف منصــات  والغطــس  والجمبــاز،  القزمــة،  الســيارات 
ــرات الخفيفــة، أو ســباقات الســيارات، أو  ــارزة، الفنــون القتاليــة، ركــوب الطائ أحــواض الســباحة(، المب
المســابقات، أو رياضــات اللياقــة فــي الهــواء الطلــق، أو رحــالت التخييــم الخارجيــة، أو رحــالت الســفاري 
بالبنــادق، أو قفــز الحواجــز، أو األحــداث المثيــرة، أو األنشــطة تحــت األرض )بخــالف الرحــالت المنظمــة( 
أو ركــوب األمــواج، أو قــوارب الشــالالت، أو المصارعــة، أو أي مــن أشــكالها، أو التنافــس أو التــدرب علــى 
اختبــارات الســرعة أو ســباقات الوقــت أو ســباقات الســرعة أو الســباقات مــن أي نــوع، أو المشــاركة فــي 

الرحــالت االستكشــافية أو العمــل كأحــد أفــراد طاقــم الســفينة.

استثناءات عامة على األقسام 1 أ و1 ب و1ج

ــه عندمــا يقــع الحــادث الــذي أدى  ــا تعويضــات بموجــب هــذه الخطــة للمؤمــن ل ال يتــم ســداد أي مزاي
لنشــوء المطالبــة بموجــب هــذه الخطــة نتيجــة لـــ:

المشــاركة الفاعلــة فــي أي حــرب ســواء أكانــت معلنــة أم ال أو أعمــال حربيــة أو حــرب أهليــة أو تمــرد   ▪
ــة أو أي أعمــال عنــف أخــرى بمــا فــي ذلــك اإلرهــاب الناجــم عــن أي اضطرابــات  أو شــغب أو اضطــراب مدنيَّ

سياســية أو مدنيــة؛ ولكــن يشــمل الخطــة مخاطــر الحــرب الســلبية.

ــا باســتثناء العجــز  الحــاالت الموجــودة مســبقًا والتــي تتــم تغطيتهــا مــن أول يــوم لكافــة المزاي  ▪
الكلــي الدائــم للمقترضيــن الموجوديــن الذيــن يشــاركون فــي الخطــة قبــل 12 شــهرًا مــن ذلــك

المشــاركة فــي عمليــات الطيــران أو الطيــران الشــراعي أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال الرحــالت   ▪
الجويــة بخــالف الســفر بأجــرة أو العمــل كطيــار أو أحــد أفــراد الطاقــم فــي طائــرة مرخصــة تجاريــًا 

لشــركة طيــران أو طائــرة مســتأجرة تعمــل علــى الخطــوط المعتــادة؛

أي إخالل بقانون العقوبات من قبل المؤمن على حياته أو استفزاز الغير لالعتداء عليه.  ▪

ــا فــي غضــون ســنة  ــًلا أو مجنوًن ــه عاق ــة االنتحــار أو اإلضــرار بالنفــس ســواء كان المؤمــن ل محاول  ▪
واحــدة مــن تاريــخ بــدء التأميــن علــى الحيــاة أو اســتئنافه؛

الخســارة الناجمــة عــن االنتشــار أو االســتخدام العرضــي أو المتعمــد لمــواد نوويــة أو بيولوجيــة أو   ▪
كيميائيــة بمــا فــي ذلــك الخســارة أو الضــرر أو التكلفــة أو النفقــات مــن أي طبيعــة كانــت والناجمــة 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عــن أو فيمــا يتعلــق بــأي إجــراء تــم اتخــاذه للســيطرة علــى أو منــع أو 

إيقــاف أي حــدث يتعلــق بالمــواد النوويــة والبيولوجيــة والكيميائيــة أو بــأي طريقــة تتعلــق بذلــك.

العــدوى مــن أي فيــروس نقــص مناعــة بشــرية أو متالزمــة نقــص المناعــة المكتســب )اإليــدز( أو أي   ▪
حالــة مرتبطــة باإليــدز بخــالف نقــل الــدم.

شروط عامة  .15.4

بصرف النظر عن أي شيء وارد بخالف ذلك فيما يلي:

حدود العمر  )1

أ( الحد األدنى للعمر عند الدخول - 18 سنة كاملة   

  ب( الحد األقصى للعمر عند الدخول - 64 سنة كاملة

ج( الحد األقصى لعمر التغطية - 70 سنة كاملة لتعويضات الوفاة والمرض العضال، و60     
ســنة لكافــة التعويضــات األخرى.  

خطأ الوصفة الطبية   )2

ال تتحمــل الشــركة بموجــب هــذه الخطــة المســؤولية عــن أي خطــأ جوهــري أو إغفــال أو أي تحريــف 
فــي أي حقيقــة جوهريــة ينبغــي العلــم بهــا فــي وصفــة طبيــة لتقديــر المخاطــر أو أي إغفــال فــي ذكــر 

تلــك الحقيقــة، وتلغــى الخطــة ويصبــح باطــاًل بحــق المؤمــن لــه.

التعديل  )3

فــي حــال تعديــل عقــد التأميــن المبــرم، بشــكل جوهــري، تحــت أي ظــرف كان، دون الحصــول علــى 
موافقــة خطيــة مــن الشــركة، ُتلغــى الخطــة وتصبــح باطلــة بحــق المؤمــن لــه.

سقوط الحق  )4

يســقط حــق المؤّمــن لــه بمزايــا التعويــض بموجــب هــذه الخطــة إذا انطــوت أي مطالبــة مرفوعــة 
علــى احتيــال بــأي شــكل مــن األشــكال، أو إذا تــم اســتخدام أي وســائل أو أجهــزة احتياليــة أو أدوات 
خادعــة أو تقديــم مزاعــم كاذبــة أخــرى مــن قبــل الشــخص المؤمــن لــه أو أي شــخص يتصــرف نيابــة 
عنــه للحصــول علــى أي ميــزة تعويــض بموجــب هــذه الخطــة، أو إذا كانــت المطالبــة ناجمــة عــن فعــل 

متعمــد أو تواطــؤ مــن الشــخص المؤمــن لــه بالــذات.

إنهاء مزايا التعويض  )5

تنتهــي مزايــا التعويــض المقدمــة للشــخص المؤمــن لــه بموجــب هــذه الخطــة عنــد وقــوع واحــد أو 
أكثــر ممــا يلــي:

إقفال الشخص المؤمن له لحساب القرض لدى البنك؛  ▪

بلوغ الشخص المؤمن له الحد األقصى لعمر التغطية المحدد بموجبه؛  ▪

ر الشخص المؤمن له بالسداد لمدة 180 يومًا؛ تعثُّ  ▪
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 •  The Covered Person’s Death or Permanent Total Disablement; or

 •  Cancellation of the Benefits under this Plan by the Bank at any time in 
accordance with the terms and conditions of this Plan. 

 6) TIME LIMITATION 

 If a claim be made and rejected and action or suit be not commenced 
within six months after such rejection of (in case of an arbitration taking 
place as per provisions of this Plan) within six months after the Arbitrator 
shall have made his award all Benefit under this Plan shall be forfeited. 

 7) GOVERNING LAW AND JURISDICTION 

 This Plan shall be governed by and construed in accordance with the laws 
of the United Arab Emirates. Both Parties agree and submit to the exclusive 
jurisdiction of the Courts of the United Arab Emirates. 

 8) TERRITORIAL LIMITS 

 24 hours worldwide cover however restricted to UAE in respect of Hospital 
Cash Benefit.  

 9) OBSERVANCE OF CONDITIONS 

 The due observance and fulfillment of the terms, conditions, and 
endorsements of this Plan by the Bank, as referenced in this Agreement, 
in so far as they relate to anything to be done or complied with by the 
Bank shall be conditions precedent to any liability of the Company to make 
payment under this Plan 

16.  General 

16.1.  If the Borrower is in default UAB shall have the right to: 

 a) demand the immediate payment of all amounts in relation to such Loans;

 b) enforce any security provided to UAB in respect of Loans or any other 
loan between the Borrower and UAB (this includes set off and enforcement 
of security, provided for other UAB loans, over assets of the Borrower);

 c) take any action and exercise such rights and remedies as are provided for 
herein or as are otherwise available to UAB under applicable law; and/or

 d) Present all cheques provided to UAB by the Borrower. 

16.2.  If any Monthly Installment is not paid on its due date of payment, then 
without prejudice to any other right or remedy of UAB, the Borrower shall 
be liable to pay the interest on such delayed payments at the rate set forth 
by UAB, plus any other additional fees or charges set forth on the Schedule 
of Fees and Charges. 

16.3.  If the Borrower wishes to repay all or part of the Loan early, the Borrower 
must notify UAB of such. UAB shall advise the Borrower of the outstanding 
Principal Amount, Interest, Deferred Payment Charges, Monthly 
Installment(s), early settlement charges, and penalties. 

16.4.  The Borrower hereby undertakes to check the communication sent by 
UAB to the Borrower via Notices, Statements, Emails, SMS, or any other 
means. If no objection is received from the Borrower within thirty (30) days 
of dispatch of a notice or statement, then the transaction or balance shown 
therein will be considered correct. 

16.5.  By signing an application for the loan, the Borrower warrants and represents 
that the information given therein is true and accurate and the Borrower 
hereby authorizes UAB to make such inquiries as it considers necessary to 
confirm this information. 

16.6.  Customer to take steps to ensure, that his/her employer shall pay his 
end-of-service benefits to UAB; and not to create any lien, encumbrance, 
or another charge on the Borrower’s monthly salary or end-of-service 
benefits. 

16.7.  If the Borrower is in receipt of advance salary payments (i.e. salary 
payments for more than one month in advance) UAB may, at its discretion, 
debit the Borrower’s account for future installments (which will be due 
in respect for future months on the Loan) on receipt into the Borrower’s 
account of such amounts. 

16.8.  The Borrower agrees that due to any reason if he/she is not being able 
to provide the required documents or fulfill the commitment as per the 
agreement (i.e. transfer the monthly salary to UAB Account),  the facility 
may be converted to the without Salary Transfer loan at interest rates 
decided by the UAB. 

16.9.  The Borrower agrees not to use the loan amount for any unlawful activity 
including breach of any applicable sanction imposed by a local or foreign 
regulator or any other authority (ies) having relevant jurisdiction. In the 
event the Client(s) becomes aware of any breach of any applicable 
sanction, the Client(s) shall inform UAB immediately. 

16.10.  In the event that UAB discovers/ suspects that the loan/ limits/ advance 
is used for an activity that breaches any applicable sanctions program, 
UAB reserves the right to cancel such limit/ advance/ loan unilaterally and 
request that the Borrower refunds the outstanding amount. Upon such 

وفاة الشخص المؤمن له أو إصابته بعجز كلي دائم أو مرض عضال؛ أو  ▪

إلغــاء مزايــا التعويــض بموجــب هــذه الخطــة مــن قبــل البنــك فــي أي وقــت وفقــًا لبنــود وشــروط   ▪
هــذه الخطــة.

الحدود الزمنية  )6

يســقط الحــق فــي كافــة مزايــا التعويــض الممنوحــة بموجــب هــذه الخطــة إذا تــم رفــع مطالبــة 
ورفضهــا، ولــم يتــم الشــروع بإجــراء أو دعــوى فــي غضــون ســتة أشــهر بعــد ذلــك الرفــض أو )فــي 
حالــة إجــراء التحكيــم وفقــًا ألحــكام هــذه الخطــة( فــي غضــون ســتة أشــهر بعــد أن يصــدر المحكــم 

حكمــه.

القانون الحاكم والسلطة القضائية  )7

تكــون قوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المرجــع التفســيري والحاكــم لهــذه الخطــة. ويوافــق 
الطرفــان علــى الخضــوع للســلطة القضائيــة الحصريــة لمحاكــم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

ة الحدود الجغرافيَّ  )8

ــة أرجــاء العالــم علــى مــدار الســاعة، إال إنــه يقتصــر علــى دولــة اإلمــارات  ــي هــذه الخطــة كافَّ تغطِّ
المستشــفى. لدخــول  النقــدي  التعويــض  مزايــا  المتحــدة بخصــوص  ــة  العربيَّ

مراعاة الشروط  )9

يجــب أن يراعــي البنــك البنــود والشــروط والمالحــق الخاصــة بهــذه الخطــة، وأن يفــي بهــا علــى 
النحــو المشــار إليــه فــي هــذه االتفاقيــة، وُيعتبــر ذلــك شــرطًا مســبقًا ألي التــزام ســداد علــى الشــركة 
قهــا بــأي شــيء يتعيــن القيــام بــه أو االمتثــال لــه مــن قبــل البنــك. بموجــب هــذه الخطــة بقــدر تعلُّ

ة أحكام عامَّ  .16

ر أو إخفاق، الحق فيما يلي: حد، عندما يكون المقترض بحالة تعثُّ للبنك العربي المتَّ  .16.1

المطالبة بالسداد الفوري لجميع المبالغ المستحقة نظير تقديم تلك القروض؛  أ. 

حــد نظيــر الحصــول علــى القــروض أو أي قــرض  تنفيــذ أي ضمــان مقــدم إلــى البنــك العربــي المتَّ  ب. 
حــد )بمــا فــي ذلــك المقاصــة وتنفيــذ الضمــان المقــدم  آخــر بيــن المقتــرض و البنــك العربــي المتَّ

حــد األخــرى، علــى أصــول المقتــرض(؛ لقــروض البنــك العربــي المتَّ

اتخــاذ أي إجــراء وممارســة تلــك الحقــوق والتعويضــات علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي هــذه   ج. 
حــد بموجــب القانــون المعمــول بــه؛ و / أو الوثيقــة أو علــى النحــو المتــاح بخــالف ذلــك للبنــك العربــي المتَّ

حد. تقديم جميع الشيكات المقدمة من المقترض إلى البنك العربي المتَّ  د. 

ــر بســداد أي قســط شــهري فــي تاريــخ اســتحقاقه للدفــع، فعندئٍذ، دون المســاس بأي  فــي حــال التعثُّ  .16.2
حــد، يلتــزم المقتــرض بســداد فائــدة علــى تلــك الدفعــات  حــق أو تعويــض آخــر للبنــك العربــي المتَّ
حــد، باإلضافــة إلــى أي أخــرى الرســوم أو  المتأخــرة بالســعر المحــدد مــن قبــل البنــك العربــي المتَّ

الرســوم اإلضافيــة الموضحــة فــي جــدول الرســوم واألســعار.

حــد  إذا رغــب المقتــرض فــي ســداد كل أو جــزء مــن القــرض مبكــًرا، فعليــه إخطــار البنــك العربــي المتَّ  .16.3
حــد إبــالغ المقتــرض بالمبلــغ األساســي المســتحق والفائــدة  بذلــك. وعندهــا علــى البنــك العربــي المتَّ

ــر بالســداد واألقســاط الشــهرية ورســوم الســداد المبكــر والغرامــات. ورســوم التأخُّ

حــد إلــى  يتعهــد المقتــرض بموجبــه بالتحقــق مــن المراســالت الصــادرة عــن البنــك العربــي المتَّ  .16.4
المقتــرض علــى شــكل إشــعارات أو كشــوفات أو رســائل البريــد اإللكترونــي أو رســائل قصيــرة أو أي 
ــا مــن إرســال  ــم يتــم اســتالم أي اعتــراض مــن المقتــرض خــالل ثالثيــن )30( يوًم وســيلة أخــرى. وإذا ل

اإلشــعار أو الكشــف، فيتــم اعتبــار المعاملــة أو الرصيــد الموضــح فيهمــا صحيًحــا.

يضمــن المقتــرض ويقــر بتوقيعــه علــى طلــب الحصــول علــى القــرض، بــأن المعلومــات الــواردة فيــه   .16.5
حــد بموجبــه بإجــراء تلــك االســتعالمات  صحيحــة ودقيقــة وأن المقتــرض يفــوض البنــك العربــي المتَّ

التــي يراهــا ضروريــة لتأكيــد تلــك المعلومــات.

د مكافــآت نهايــة  علــى العميــل اتخــاذ الخطــوات الالزمــة للتأكــد مــن أن صاحــب العمــل سيســدِّ  .16.6
حــد، وعــدم إنشــاء أي رهــن أو عــبء أو رســوم أخــرى علــى الراتــب  الخدمــة إلــى البنــك العربــي المتَّ

الخدمــة. نهايــة  مزايــا  أو  للمقتــرض  الشــهري 

إذا قبــض المقتــرض راتبــه مقدًمــا )أي دفعــات الراتــب ألكثــر مــن شــهر مقدًمــا(، فيجــوز للبنــك العربــي   .16.7
حــد، وفًقــا لتقديــره، أن يخصــم مــن حســاب المقتــرض األقســاط المســتقبلية )والتــي تكــون  المتَّ
مســتحقة علــى األشــهر المســتقبلية علــى القــرض( عنــد قبــض تلــك المبالــغ فــي حســاب المقتــرض.

إذا لــم يكــن المقتــرض قــادًرا ألي ســبب مــن األســباب، علــى تقديــم الوثائــق المطلوبــة أو الوفــاء   .16.8
ــه  حــد(، فإنَّ بااللتــزام وفًقــا لالتفاقيــة )أي تحويــل الراتــب الشــهري إلــى حســاب البنــك العربــي المتَّ
ــة راتــب بأســعار الفائــدة التــي يقررهــا البنــك  يوافــق علــى جــواز تحويــل التســهيل إلــى قــرض حوال

حــد. المتَّ العربــي 

يوافــق المقتــرض علــى عــدم اســتخدام مبلــغ القــرض ألي نشــاط مخــّل بالقوانيــن، بمــا فــي ذلــك   .16.9
اإلخــالل بــأي عقوبــات ســارية مفروضــة مــن قبــل جهــة تنظيميــة محليــة أو أجنبيــة أو أي ســلطة 
ــة. وفــي حالــة علــم العميــل )العمــالء( بــأي إخــالل بــأي  ــع بالســلطة القضائيَّ )ســلطات( أخــرى تتمتَّ

الفــور. حــد علــى  المتَّ البنــك العربــي  إبــالغ  عقوبــة ســارية، يجــب علــى العميــل )العمــالء( 

ه فــي اســتخدام القــرض أو حــدوده أو  حــد، فــي حــال اكتشــافه أو شــكِّ يحتفــظ البنــك العربــي المتَّ  .16.10
الســلفة لنشــاط يخالــف أي برنامــج عقوبــات معمــول بــه، بحقــه فــي إلغــاء ذلــك القــرض أو حــدوده أو 
ــاًء علــى هــذا الطلــب،  ــغ المســتحق. وبن ــرد المبل ــب واحــد، وبمطالبــة المقتــرض ب الســلفة مــن جان
حــد، اتخــاذ الترتيبــات الالزمــة علــى الفــور لــرد  يتعيــن علــى المقتــرض، باالتفــاق مــع البنــك العربــي المتَّ
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request, the Borrower shall, in agreement with the UAB, immediately make 
arrangements to return the outstanding amount. 

16.11.  The Borrower acknowledges and agrees that UAB has the right to change 
these Terms and Conditions, interest rates, fees, and charges according 
to its policy, and any changes thereof will be notified to the Borrower by 
UAB prior to its implementation. The Borrower gives full consent to UAB to 
effect the changes as notified to the Borrower, from time to time, without 
the need of obtaining any further consent and/or approval from the 

Borrower  

D.  TERMS AND CONDITIONS GOVERNING 
AUTO LOANS 

 In addition to the terms,  if any,  set forth in the completed  Auto  Loan 
application form, the following terms and conditions are applicable to Auto 
Loans (the “Auto Loan”).In consideration of UAB making Auto Loan(s), on 
the Client(s)request, the Client(s)hereby acknowledges, accepts, and 
understands the following: 

1.  UAB would disburse the proceeds of the Auto Loan directly or debit the 
Client(s) account for the amount of the Auto Loan so disbursed, to the Auto 
dealer or seller of the vehicle. In case of refinancing, the proceeds of the 
loan shall be credited to the Client(s) account with UAB 

2.  The Client(s) confirms that no representation of any kind has been made by 
UAB regarding the Vehicle (as described on the Loan application form) and 
that the Vehicle has been inspected and found in good working order and 
condition by him/her. 

3.  The Client(s) undertakes from the beginning of the Auto Loan: 

3.1.  To register a first chattel mortgage on the Vehicle in favor of UAB;

3.2.  Not to create, register, or allow any other lien, encumbrances, or mortgage 
to be created on the Vehicle;

3.3.  To keep comprehensive insurance coverage on the vehicle from an 
insurance company acceptable to UAB so long as the Client(s) owes money 
to UAB under this Agreement;

3.4.  To advise UAB of any accident resulting in the loss of a Vehicle within seven 
(7) days of the accident;

3.5.  To keep the Vehicle in good repair and condition;

3.6.  To apply any money received in the event of an accident of the Vehicle to 
its repair or, in the event of its total loss, to pay any sum of money due under 
this Agreement;

3.7.  To keep the registration of the Vehicle in his/her name and not change the 
registration of the Vehicle;

3.8.  Not to take the Vehicle out of United Arab Emirates without the prior 
written consent of UAB;

3.9.  Not  to  transfer  the  vehicle  registration  within the United  Arab  Emirates 
without  the  prior written consent of UAB;

3.10.  Not to do material changes/modifications to the Vehicle without the prior 
written consent of UAB;

3.11.  Not to transfer any rights of ownership without the prior written approval 
of UAB;

3.12.  To use the Vehicle only for its normal intended use; and

3.13.  To keep the Visa / Trade License / Emirates ID / other relevant identification 
documentation issued by the regulator, regularly updated with UAB within 
seven days of receipt of such document/identity.

3.14.  To advise UAB within seven (7) days of any change in address or 
e m p l o y m e n t . 

4.  For purposes of an Auto Loan, the Total Amount will include if so provided in 
the completed application form, Vehicle Insurance premiums (as defined in 
the completed application form). In addition, for purposes of an Auto Loan, 
the term Principal Amount shall be the amount listed in the completed 
application form under the entry “Total Finance Amount”. 

5.  The Client(s) will be in default in respect of an Auto Loan if: 

5.1. Any security provided by the Client(s)for the Auto Loan ceases to be valid 
or UAB has notice or reason to believe that any security may become 
invalid;

5.2.  The Vehicle is damaged such that it is a total loss or otherwise becomes  
permanently inoperable;

5.3.  Any foreclosure procedure or other seizing of the Vehicle is threatened; 
and/or

المبلــغ المســتحق.

حــد الحــق فــي تغييــر هــذه الشــروط واألحــكام  يقــر المقتــرض ويوافــق علــى أن للبنــك العربــي المتَّ  .16.11
وأســعار الفائــدة والرســوم والتكاليــف وفًقــا لسياســته، ويتــم إخطــار المقتــرض بــأي تغييــرات عليهــا 
م المقتــرض موافقته  ز النفــاذ. ويقدِّ حــد قبــل دخــول تلــك التغييــرات حيِّ مــن قبــل البنــك العربــي المتَّ
حــد إلجــراء التغييــرات علــى الوجــه الــذي جــرى بــه إبــالغ المقتــرض، مــن  الكاملــة للبنــك العربــي المتَّ

وقــت آلخــر، دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى أي موافقــة و / أو تخويــل آخــر مــن المقتــرض.

شروط وأحكام قروض السيارات د.  

إلــى الشــروط  )»القــروض«(، باإلضافــة  الســيارات  التاليــة علــى قــروض  تســري الشــروط واألحــكام 
العربــي  البنــك  تقديــم  ومقابــل  ــأ.  المعبَّ الســيارة  قــرض  نمــوذج طلــب  فــي  عليهــا  المنصــوص 
ون ويقبلــون  حــد لقــرض أو قــروض الســيارات، بنــاًء علــى طلــب العميــل أو العمــالء، فإنَّهــم يقــرِّ المتَّ

همــون مــا يلــي: ويتفَّ

يصــرف البنــك العربــي المتحــد قيمــة قــرض الســيارة إلــى تاجــر أو بائــع الســيارة مباشــرة أو يخصمــه   .1
مــن حســاب العميــل أو العمــالء. وفــي حالــة إعــادة التمويــل، تضــاف عائــدات القــرض إلــى حســاب 

حــد. المتَّ العربــي  البنــك  لــدى  العمــالء  أو  العميــل 

ــد مــن أي نــوع فيمــا يتعلــق  حــد أي تعهُّ يؤكــد العميــل )العمــالء( أنــه لــم يقــدم للبنــك العربــي المتَّ  .2
ــح فــي نمــوذج طلــب القــرض( وبأنــه قــد فحــص/ فحصــت الســيارة  بالســيارة )علــى الوجــه الموضَّ

ــد. جيِّ تشــغيلي  بوضــع  أنهــا  وتبيــن 

يتعهد العميل )العمالء( منذ بداية قرض السيارة بما يلي:  .3

حد؛ تسجيل رهن أموال منقولة أول على السيارة لصالح البنك العربي المتَّ  .3.1

عدم إنشاء أو تسجيل أو السماح بإنشاء أي رهن أو عبء أو ضمان آخر على السيارة؛  .3.2

حــد،  االحتفــاظ بتغطيــة شــاملة علــى الســيارة مــن شــركة تأميــن مقبولــة لــدى البنــك العربــي المتَّ  .3.3
االتفاقيــة؛ هــذه  بموجــب  حــد  المتَّ العربــي  البنــك  إلــى  بمــال  مديــن  )العمــالء(  العميــل  كان  طالمــا 

حــد بــأي حــادث يــؤدي إلــى خســارة الســيارة فــي غضــون ســبعة )7( أيــام مــن  إبــالغ البنــك العربــي المتَّ  .3.4
الحــادث؛ وقــوع 

الحفاظ على السيارة بحالة جيدة؛  .3.5

تخصيــص أي مبالــغ ماليــة مســتلمة فــي حالــة وقــوع حــادث للســيارة إلصالحهــا أو، فــي حــال خســارتها   .3.6
الكليــة، دفــع أي مبلــغ مالــي مســتحق بموجــب هــذه االتفاقيــة؛

اإلبقاء على تسجيل السيارة باسمه / باسمها وعدم تغيير تسجيل السيارة؛  .3.7

الحصــول علــى موافقــة خطيــة  المتحــدة دون  العربيــة  اإلمــارات  الســيارة مــن دولــة  إخــراج  عــدم   .3.8
حــد؛ المتَّ العربــي  البنــك  مــن  مســبقة 

عــدم نقــل تســجيل الســيارة داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة دون موافقــة خطيــة مســبقة مــن   .3.9
حــد؛ البنــك العربــي المتَّ

عــدم إجــراء تغييــرات أو تعديــالت جوهريــة علــى الســيارة دون موافقــة خطيــة مســبقة مــن البنــك   .3.10
حــد؛ المتَّ العربــي 

عــدم نقــل أي حقــوق ملكيــة دون الحصــول علــى موافقــة كتابيــة مســبقة مــن البنــك العربــي   .3.11
؛ حــد لمتَّ ا

استخدام السيارة فقط في لألغراض العادية المخصصة لها؛ و  .3.12

ــة / وثائــق الهويــة األخــرى ذات الصلــة الصــادرة  تحديــث التأشــيرة / الرخصــة التجاريــة / الهويــة اإلماراتيَّ  .3.13
حــد فــي غضــون ســبعة أيــام مــن اســتالم  مــة، بانتظــام لــدى البنــك العربــي المتَّ عــن الجهــة المنظِّ

هــذه الوثيقــة / الهويــة.

حد في غضون سبعة )7( أيام من أي تغيير في عمل طالب القرض. إبالغ البنك العربي المتَّ  .3.14

ــأ، أقســاط التأميــن  ــب المعبَّ ــي لقــرض الســيارة المذكــور فــي نمــوذج الطل ــغ اإلجمال يتضمــن المبل  .4
ــأ(. باإلضافــة إلــى ذلــك، وألغــراض قــرض  علــى الســيارة )حســب تعريفهــا فــي نمــوذج الطلــب المعبَّ
ــأ تحــت قيــد  الســيارة، ُيقصــد بمصطلــح »أصــل المبلــغ« المبلــغ المــدرج فــي نمــوذج الطلــب المعبَّ

التمويــل«. مبلــغ  »إجمالــي 

ر فيما يتعلق بقرض السيارة إذا: يكون العميل )العمالء( في حالة تعثُّ  .5

ــي  ــى البنــك العرب ــه العميــل )العمــالء( لقــرض الســيارة، أو إذا تلقَّ ــة أي ضمــان يقدم انتهــت صالحيَّ  .5.1
ضمــان؛ أن  ببطــالن  لالعتقــاد  ســبب  لديــه  كان  أو  إشــعاًرا  حــد  المتَّ

تعرضت السيارة للضرر الذي يبلغ خسارة كاملة، أو أصبحت غير صالحة للعمل بشكل دائم؛  .5.2

ة أو مصادرة أخرى للسيارة؛ و / أو تم التهديد بأي إجراء نزع ملكيَّ  .5.3
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5.4.  The Client(s) is in default in respect of any other loan/fees/charges from 
U A B . 

6.  In the event of a default under an Auto Loan, in addition to its other rights 
and remedies under these Terms and Conditions and otherwise, UAB shall 
have the right to foreclose on the Vehicle, to sell it at the available market 
price, and to set-off the sales price against sums due from the Client(s), 
or apply the proceeds of any such sale in the repayment of any Loan or 
amount due to from the Client(s)to UAB as UAB may see fit; in order to 
give effect to this right, the Client(s) hereby appoints UAB as the Client(s) 
attorney-in-fact with express authority to seize, transfer and sell the  
Vehicle at the cost and expense of the Client(s) and demand any balance 
amount due under the Auto Loan and these Terms and Conditions after 
application of the sale proceeds of the vehicle. UAB will have the right to 
purchase the vehicle for its own account. 

7.  Upon payment of all sums of money due under this Agreement, and 
provided the Client(s) is not in default under any other agreement with 
UAB, UAB shall upon the Client(s) request issue its letter of no-objection to 
the de-registration of the first chattel mortgage on the Vehicle. 

8.  It is the Client(s) sole obligation to register and maintain the Vehicle and 
to pay all taxes, fees, fines, registration fees, maintenance costs, vehicle 
insurance premiums, and other expenses related thereto. 

9.  The Client(s) will submit to UAB the insurance policy or policies duly naming 
UAB as the first beneficiary. If the vehicle is not properly maintained, duly 
insured or the insurance premium is not paid on maturity, then UAB, 
in addition to its rights contained in these Terms and Conditions and 
otherwise, shall have the right but not the obligation to maintain and/
or insure the Vehicle. The Client(s) agrees to reimburse on demand any 
expenses or charges incurred by UAB in this respect and not to do anything 
or take any action that may revoke the said vehicle insurance. 

10.  The Client(s) agrees not to use the loan amount for any unlawful activity 
including breach of any applicable sanction imposed by a local or foreign 
regulator or any other authority(ies) having relevant jurisdiction. In the event 
the Client(s) becomes aware of any breach of any applicable sanction, the 
Client(s) shall inform UAB immediately. 

11.  In the event that UAB discovers/ suspects that the loan/ limits/ advance 
is used for an activity that breaches any applicable sanctions program, 
UAB reserves the right to cancel such limit/ advance/ loan unilaterally and 
requests that the Client(s) refunds the outstanding amount. Upon such 
request, the Client(s) shall, in agreement with the UAB, immediately make 
arrangements to return the outstanding amount. 

12.  Value Added Tax: 

12.1.  For all intents and purposes, “VAT” 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.

12.2.  The Client acknowledges that all amounts expressed to be payable under 
this Agreement by the Client to UAB 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 those fees for services, 
and accordingly if VAT is or becomes chargeable on any fees for services by 
UAB to the Client under this Agreement and UAB is required to account to 
the relevant tax authority for VAT on those fees for services, that the Client 
must pay to UAB (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 UAB if earlier) an amount equal to the amount of that VAT 
and UAB must promptly provide an appropriate VAT invoice to the Client 
where so required to by law).

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

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

E.  TERMS AND CONDITIONS GOVERNING 
CREDIT CARDS 

1.  Definitions 

 “ATM” means an automated teller machine or any Card operated machine 
or device whether belonging to UAB or another participating bank or 
financial institution nominated from time to time by UAB, which accepts 
the Card. 

حد. ر العميل )العمالء( بسداد أي قرض / رسوم / نفقات أخرى للبنك العربي المتَّ تعثَّ  .5.4

ــر بســداد قــرض الســيارة، حجــز الســيارة وبيعهــا بســعر  حــد، فــي حالــة التعثُّ يحــق للبنــك العربــي المتَّ  .6
الســوق المتــاح، ومقاصــة ســعر البيــع مــن المبالــغ المســتحقة مــن العميــل )العمــالء(، أو تخصيــص 
عائــدات أي عمليــة بيــع مــن هــذا القبيــل وفــاًء لســداد أي قــرض أو مبلــغ مســتحق مــن العميــل 
حــد مناســًبا، باإلضافــة إلــى الحقــوق  ــراه البنــك العربــي المتَّ حــد ي )العمــالء( إلــى البنــك العربــي المتَّ
والتعويضــات األخــرى بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام وغيــر ذلــك. ولتفعيــل هــذا الحــق، يقــوم 
حــد كوكيــل فعلــي للعميــل )العمــالء(،  العميــل )العمــالء( بموجبــه بتعييــن البنــك العربــي المتَّ
متمتعــًا بالصالحيــة الصريحــة لحجــز الســيارة ونقــل ملكيتهــا وبيعهــا علــى حســاب ونفقــة العميــل 
)العمــالء(، والمطالبــة بــأي مبلــغ رصيــد مســتحق بموجــب قــرض الســيارة وهــذه الشــروط واألحــكام 
حــد شــراء الســيارة  بعــد تخصيــص عائــدات بيــع الســيارة ألغراضهــا. كمــا يحــق للبنــك العربــي المتَّ

لحســابه الخــاص.

حــد بنــاًء علــى طلــب العميــل )العمــالء(، عنــد ســداد جميــع المبالــغ  يتعيــن علــى البنــك العربــي المتَّ  .7
ــر  ــة تعثُّ ــة، وبشــرط أال يكــون العميــل )العمــالء( فــي حال ــة المســتحقة بموجــب هــذه االتفاقي المالي
حــد، إصــدار خطــاب عــدم ممانعــة مــن شــطب  بموجــب أي اتفاقيــة أخــرى مــع البنــك العربــي المتَّ

ارة. الســيَّ المفــروض علــى  األول  المنقولــة  األمــوال  أول رهــن  تســجيل 

ــة الضرائــب  يتحمــل العميــل )العمــالء( وحــده مســؤولية تســجيل الســيارة وصيانتهــا وســداد كافَّ  .8
الســيارة  علــى  التأميــن  وأقســاط  الصيانــة  وتكاليــف  التســجيل  ورســوم  والغرامــات  والرســوم 

بهــا. المتعلقــة  األخــرى  والمصروفــات 

ــن البنــك  حــد وثيقــة أو وثائــق التأميــن التــي تعيِّ يقــدم العميــل )العمــالء( إلــى البنــك العربــي المتَّ  .9
حــد مســتفيدًا أوالً منهــا. وإذا لــم يتــم صيانــة الســيارة أو التأميــن عليهــا بشــكل صحيــح  العربــي المتَّ
حــد الحــق دون  ــم يتــم ســداد قســط التأميــن عنــد اســتحقاقه أصــوالً، فــإن للبنــك العربــي المتَّ أو ل
ارة باإلضافــة إلــى حقوقــه الــواردة فــي هــذه الشــروط  أن يكــون ملزمــًا بصيانــة و / أو تأميــن الســيَّ
واألحــكام وغيــر ذلــك. ويوافــق العميــل )العمــالء( علــى تعويــض أي نفقــات أو مصاريــف يتكبدهــا 
حــد فــي هــذا الصــدد، عنــد الطلــب، وعــدم القيــام بــأي شــيء أو اتخــاذ أي إجــراء  البنــك العربــي المتَّ

مــن شــأنه إلغــاء تأميــن الســيارة المذكــور.

يوافــق العميــل )العمــالء( علــى عــدم اســتخدام مبلــغ القــرض ألي نشــاط غيــر قانونــي بمــا فــي ذلــك   .10
اإلخــالل بــأي عقوبــات ســارية مفروضــة مــن قبــل جهــات تنظيميــة محليــة أو أجنبيــة أو أي ســلطة 
ــع بالســلطة القضائيــة ذات الصلــة. وفــي حالــة علــم العميــل )العمــالء( بــأي  )ســلطات( أخــرى لهــا تتمتَّ
حــد بذلــك علــى الفــور. إخــالل بــأي عقوبــة ســارية، فعليــه المســارعة إلــى إبــالغ البنــك العربــي المتَّ

ه فــي اســتخدام القــرض أو حــدوده أو  حــد، فــي حــال اكتشــافه أو شــكِّ يحتفــظ البنــك العربــي المتَّ  .11
الســلفة لنشــاط يخالــف أي برنامــج عقوبــات معمــول بــه، بحقــه فــي إلغــاء ذلــك القــرض أو حــدوده أو 
ــاًء علــى هــذا الطلــب،  ــغ المســتحق. وبن ــرد المبل ــب واحــد، وبمطالبــة المقتــرض ب الســلفة مــن جان
حــد، اتخــاذ الترتيبــات الالزمــة علــى الفــور لــرد  يتعيــن علــى المقتــرض، باالتفــاق مــع البنــك العربــي المتَّ

المبلــغ المســتحق.

ضريبة القيمة المضافة:  .12

ــة النوايــا واألغــراض، أي ضريبــة قيمــة مضافــة أو ضريبــة  تعنــي »ضريبــة القيمــة المضافــة«، لكافَّ  .12.1
مماثلــة مســتحقة أليــة ســلطة نظيــر تنفيــذ هــذه المعامــالت، وتشــمل، علــى ســبيل المثــال ال 

االتفاقيــة. هــذه  علــى  تســري  قــد  التــي  الضرائــب  أشــكال  مــن  آخــر  شــكل  أي  الحصــر، 

ة صراحــًة بموجــب هــذه االتفاقيــة مــن قبــل العميــل إلــى  يقــر العميــل بــأن جميــع المبالــغ المســتحقَّ  .12.2

ــل خدمــات، ألغــراض  ــل أي رســوم مقاب ــا( مقاب ــا أو جزئًي ــي المتحــد والتــي تشــكل )كلًي البنــك العرب
ضريبــة القيمــة المضافــة، ُتعتبــر مســتثناة مــن أي ضريبــة قيمــة مضافــة يتــم فرضهــا علــى رســوم 
ــًا أو الحقــًا علــى أي رســوم  ــي، فــي حــال فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة حالي تلــك الخدمــات. وبالتال
حــد علــى العميــل بموجــب هــذه االتفاقيــة، وكان البنــك  للخدمــات مــن قبــل البنــك العربــي المتَّ
القيمــة المضافــة علــى  ــة عــن ضريبــة  المعنيَّ أمــام مصلحــة الضرائــب  حــد مســؤوالً  المتَّ العربــي 
حــد )باإلضافــة إلــى دفــع أي  د للبنــك العربــي المتَّ تلــك الرســوم للخدمــات، فعلــى العميــل أن يســدِّ
مقابــل آخــر لتلــك الرســوم للخدمــات أو فــي نفــس الوقــت الــذي تصبــح فيــه ضريبــة القيمــة المضافــة 
حــد إذا كان ذلــك فــي وقــت ســابق(، مبلغــًا مســاويًا  مســتحقة الدفــع مــن قبــل البنــك العربــي المتَّ
ــورة  حــد علــى الفــور تقديــم فات لمبلــغ ضريبــة القيمــة المضافــة، وعندهــا علــى البنــك العربــي المتَّ

بضريبــة القيمــة المضافــة المناســبة للعميــل حيثمــا يقتضــي القانــون ذلــك.

حــد عــن  ــن علــى العميــل، بموجــب هــذه االتفاقيــة ســداد أو تعويــض البنــك العربــي المتَّ عندمــا يتعيَّ  .12.3
حــد )حســب الحالــة( عــن  ض البنــك العربــي المتَّ د أو يعــوِّ أي رســوم مقابــل الخدمــات، فعليــه أن يســدِّ
ــل منهــا ضريبــة القيمــة المضافــة،  كامــل مبلــغ رســوم تلــك الخدمــات، بمــا فــي ذلــك الجــزء الــذي يمثِّ
حــد بشــكل معقــول أنــه يحــق لــه تقييــد ضريبــة  إال إلــى الحــد الــذي يقــرر فيــه البنــك العربــي المتَّ

ــه مــن قبلهــا. القيمــة المضافــة لصالحــه مــن مصلحــة الضرائــب ذات الصلــة أو ســدادها ل

إذا طلــب العميــل بشــكل معقــول، تزويــده بتفاصيــل تســجيل ضريبــة القيمــة المضافــة الخاصــة بـــ   .12.4
حــد وغيرهــا مــن المعلومــات المطلوبــة بشــكل معقــول فيمــا يتعلــق بمتطلبــات  البنــك العربــي المتَّ
اإلبــالغ عــن ضريبــة القيمــة المضافــة للميــل، مقابــل رســوم الخدمــات المقدمــة مــن البنــك العربــي 
حــد المســارعة إلــى تزويــده  حــد للعميــل بموجــب هــذه االتفاقيــة، فعلــى البنــك العربــي المتَّ المتَّ

بتلــك التفاصيــل.

الشروط واألحكام الخاصة ببطاقات االئتمان هـ  

تعاريف:  .1

اف اآللــي« تعنــي ماكينــة صــراف اآللــي أو أي ماكينــة أو جهــاز يعمــل بالبطاقــة، ســواء  »ماكينــة الصــرَّ
حــد أو بنــك مشــارك أو مؤسســة ماليــة أخــرى يتــم ترشــيحها مــن  أكان تابًعــا للبنــك العربــي المتَّ

حــد، والتــي تقبــل البطاقــة. وقــت آلخــر مــن قبــل البنــك العربــي المتَّ
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 “Primary Card Member” means a person other than a Supplementary Card 
Member who is issued a Primary Card and with whom UAB Card Account is 
first opened. 

 “Primary Card” means the Card belonging to a Primary Card Member. 

 “Bill Payment Center” or “BPC” means any machine or third party agent 
designated by UAB for the purpose of accepting cash or cheque payments. 

 “Card” means the UAB VISA and/or UAB MasterCard issued by UAB to the 
Card Member and includes a Primary, Supplementary Card. 

 “Card Account” means the UAB VISA and/or UAB MasterCard account 
opened by UAB for the purpose of entering all credits and debits received 
or incurred by the Primary Card Member and the Supplementary Card 
Member, if any, under these Terms and Conditions. 

 “Card Member” means the person for whose use the UAB VISA and/or UAB 
MasterCard Credit Card is issued by UAB and includes the Primary Card 
Member and any Supplementary Card Member. 

 “Card Transaction” means any Cash Advance made by a bank or the 
amount charged by UAB or any Merchant for any goods, service, benefit, or 
reservation (including, without limitation, any reservation made by the Card 
Member for air, ship, rail, motor or other transportation or hotel or other 
lodging or accommodation or other transportation rental or hire, whether 
or not utilized by the Card Member) obtained by the use of the Card(s) or 
the Card number(s) or the PIN or in any other manner including, without 
limitation, mail, telephone, internet or facsimile orders or reservations 
authorized or made by the Card Member, regardless of whether a sales or 
Cash Advance or other voucher or form was signed by the Card Member. 

 “Cash Advance” means any amount lent to the Card Member by UAB or 
any other bank or financial institution whether in cash or another form of 
payment in relation to the Card Account.

 “Cash Advance Fee” means the fee in the amount set forth in the Schedule 
of Fees and Charges payable by the Card Member. The Cash Advance Fee 
shall be assessed on the amount of each Cash Advance and charged to the 
Card Account. 

 “Credit Limit” means the maximum debit balance permitted by UAB for the 
Card Account for the Primary Card and the Supplementary Card, if any, and 
as notified to the Primary Card Member from time to time. 

 “Current Balance” means the total debit balance outstanding on the 
Card Account payable to UAB according to UAB’s records on the date the 
Statement of Account is issued. 

 “Interest Charge” means the charge in the amount set forth on the 
Schedule of Fees and Charges. 

 “Late Payment Fee” means the charge in the amount set forth on the 
Schedule of Fees and Charges or such other amount as may be determined 
by UAB and payable by the Card Member. Without prejudice to any other 
right or remedy of UAB, if the Card Member fails to pay the Minimum 
Payment Due by the Payment Due Date, the Late Payment Fee shall be 
debited to the Card Account, and UAB reserves the right, in its discretion, 
to increase the Late Payment Fee and the Interest Charge to include delay 
interest. 

 “Merchant” means any person supplying goods and/or services who accepts 
the Card of the Card Member as a means of payment or reservation by the 
Card Member 

 “Minimum Payment Due” means the amount set forth on the Schedule of 
Fees and Charges and payable by the Card Member. 

 “Over Limit Fee” means the amount set forth on the Schedule of Fees and 
Charges and payable by the Card Member. 

 “Payment Due Date” means the date specified in the Statement of Account 
by which date payment of the Current Balance or any part thereof or the 
Minimum Payment Due is to be made to UAB. 

 “PIN” means the Personal Identification Number issued to or selected by 
the Card Member. 

 “Purchase” means a Card Transaction other than a Cash Advance. 

 “Replacement Card” means a new Card issued to the Card Member to 
replace an existing card. 

 “UAB” means United Arab Bank. 

 “UAB Phone Banking” means the phone banking services offered by 
UAB to its Card Members, which can be availed by calling any number(s) 
designated and advised by UAB. 

 “Schedule of Fees and Charges“ is a document covering fees, rates, 
commissions, and all other charges applicable on the products and services 
offered by UAB and is subject to revision from time to time and is available 
on www.uab.ae. 

 “Statement of Account” means UAB’s monthly or other periodic statements 

ة« يعنــي شــخًصا بخــالف حامــل البطاقــة اإلضافــي، وهــو الــذي تــم إصــدار  »حامــل البطاقــة الرئيســيَّ
حــد معــه ألول مــرة. بطاقــة أساســية لــه، وتــم فتــح حســاب بطاقــة البنــك العربــي المتَّ

ة. »البطاقة الرئيسية« تعني البطاقة التي تخص حامل البطاقة الرئيسيَّ

»مركــز ســداد الفواتيــر« ُيقصــد بــه أي ماكينــة أو وكيــل تابــع لجهــة خارجيــة يعينــه البنــك العربــي 
حــد لغــرض قبــول الدفعــات النقديــة أو الشــيكات. المتَّ

حــد إلــى  »البطاقــة« تعنــي بطاقــة فيــزا و / أو بطاقــة ماســتر كارد الصــادرة عــن البنــك العربــي المتَّ
ــة. حامــل البطاقــة وتتضمــن البطاقــة الرئيســية والبطاقــة اإلضافيَّ

»حســاب البطاقــة« يعنــي حســاب بطاقــة فيــزا و / أو بطاقــة ماســتر كارد الصــادرة عــن البنــك 
لصالــح حامــل  الخصــم  أو  اإليــداع  لغــرض  حــد  المتَّ العربــي  البنــك  يفتحــه  الــذي  حــد  المتَّ العربــي 
واألحــكام. الشــروط  هــذه  بموجــب  وجــد،  إن  عليهمــا،  أو  اإلضافيــة  البطاقــة  وحامــل  ة  الرئيســيَّ البطاقــة 

»حامــل البطاقــة« يعنــي الشــخص الــذي تــم إصــدار بطاقــة فيــزا و / أو بطاقــة ماســتر كارد لــه مــن 
ة وأي  حــد الســتخدامه، حيــث تشــمل تلــك التســمية حامــل البطاقــة الرئيســيَّ البنــك العربــي المتَّ

حامــل بطاقــة إضافــي.

»معاملــة البطاقــة« تعنــي أي ســلفة نقديــة يتــم إجراؤهــا بواســطة البنــك أو المبلــغ الــذي يفرضــه 
ــك، علــى  ــا أو حجــز )بمــا فــي ذل ــل أي ســلع أو خدمــة أو مزاي حــد أو أي تاجــر مقاب ــي المتَّ البنــك العرب
ســبيل المثــال ال الحصــر، أي حجــز يجريــه حامــل البطاقــة لتذاكــر طائــرة أو ســفينة أو قطــار أو ســيارة 
أو وســيلة نقــل أخــرى أو فنــدق أو أماكــن إقامــة أو نــزل آخــر، أو تأجيــر أو اســتئجار وســيلة نقــل أخــرى، 
ســواء تــم اســتخدامها مــن قبــل حامــل البطاقــة أم ال( يتــم إجــراؤه عــن طريــق اســتخدام البطاقــة 
)البطاقــات( أو رقــم )أرقــام( البطاقــة أو رقــم التعريــف الشــخصي أو أي منهــا بطريقــة أخــرى، بمــا فــي 
ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، أوامــر البريــد أو الهاتــف أو اإلنترنــت أو الفاكــس أو الحجــوزات 
التــي أذن بهــا أو أجراهــا حامــل البطاقــة، بصــرف النظــر عمــا إذا كان قــد تــم التوقيــع علــى المبيعــات 

أو الســلفة النقديــة أو أي إيصــال أو نمــوذج آخــر مــن قبــل حامــل البطاقــة.

حــد  »الســلفة النقديــة« تعنــي أي مبلــغ يتــم إقراضــه لحامــل البطاقــة مــن قبــل البنــك العربــي المتَّ
أو أي بنــك أو مؤسســة ماليــة أخــرى ســواء نقــًدا أو بــأي شــكل آخــر مــن أشــكال الدفــع فــي حســاب 

البطاقــة.

»رســوم الســلفة النقديــة« تعنــي الرســوم المفروضــة بالقيمــة المنصــوص عليهــا فــي جــدول 
الســلفة  رســوم  تقييــم  ويتــم  البطاقــة.  قبــل حامــل  مــن  الدفــع  المســتحقة  واألســعار  الرســوم 

النقديــة علــى مبلــغ كل ســلفة نقديــة ويتــم تحميلهــا علــى حســاب البطاقــة.

حــد  »حــد االئتمــان« يعنــي الحــد األقصــى للرصيــد المديــن الــذي يســمح بــه البنــك العربــي المتَّ
لحســاب البطاقــة للبطاقــة األساســية والبطاقــة اإلضافيــة، إن وجــدت، والــذي يتــم إخطــار حامــل 

ة بــه مــن وقــت آلخــر. البطاقــة الرئيســيَّ

»الرصيــد الحالــي« يعنــي إجمالــي الرصيــد المديــن المســتحق علــى حســاب البطاقــة والمســتحق 
حــد فــي تاريــخ إصــدار كشــف  حــد وفًقــا لســجالت البنــك العربــي المتَّ الســداد للبنــك العربــي المتَّ

الحســاب.

»رسوم الفائدة« تعني الرسوم المفروضة بالمبلغ المنصوص عليه في جدول الرسوم واألسعار.

فــي جــدول  المنصــوص عليــه  بالمبلــغ  المفروضــة  الرســوم  ــر بالســداد« تعنــي  التأخُّ »رســوم 
حــد علــى حامــل البطاقــة. ُتخصــم  الرســوم واألســعار أو أي مبلــغ آخــر قــد يفرضــه البنــك العربــي المتَّ
ــر بالســداد مــن حســاب البطاقــة، مــع عــدم اإلخــالل بــأي حــق أو تعويــض آخــر للبنــك  رســوم التأخُّ
ــر حامــل البطاقــة فــي ســداد الحــد األدنــى للدفعــة المســتحقة بحلــول تاريــخ  حــد، إذا تعثَّ العربــي المتَّ
ــادة رســوم  ــه فــي زي ــره وحــده، بحقِّ ــا لتقدي حــد وفًق اســتحقاق الدفــع. ويحتفــظ البنــك العربــي المتَّ

ــدة التأخيــر. ــدة بمــا فيهــا فائ ــر بالســداد ورســوم الفائ التأخُّ

»التاجــر« يعنــي أي شــخص يقــوم بتوريــد البضائــع و / أو الخدمــات ويقبــل بطاقــة حامــل البطاقــة 
كوســيلة للدفــع أو الحجــز مــن قبــل حامــل البطاقــة.

واألســعار  الرســوم  جــدول  فــي  المحــدد  المبلــغ  يعنــي  المســتحقة«  للدفعــة  األدنــى  »الحــد 
البطاقــة. حامــل  قبــل  مــن  الدفــع  والمســتحق 

»رســوم تجــاوز الحــد« تعنــي المبلــغ المنصــوص عليــه فــي جــدول الرســوم واألســعار والمســتحق 
الدفــع مــن قبــل حامــل البطاقــة.

ــه  ــذي يجــب بحلول ــخ المحــدد فــي »كشــف الحســاب«، وال ــداد« يعنــي التاري ــتحقاق الس ــخ اس »تاري
حــد. ــي المتَّ ــى البنــك العرب ــى للدفــع المســتحقة إل ــه أو الحــد األدن ــي أو أي جــزء من ســداد الرصيــد الحال

»رقم التعريف الشخصي« يعني رقم التعريف الشخصي الذي يصدره حامل البطاقة أو يختاره.

»الشراء« يعني المعاملة التي تجري على البطاقة بخالف السلفة النقدية.

»البطاقة البديلة« تعني البطاقة الجديدة الصادرة إلى حامل البطاقة بدالً عن البطاقة الحالية.

حد. »البنك« يعني البنك العربي المتَّ

حــد« تعنــي الخدمــات المصرفية  مة من البنــك العربــي المتَّ ــة عبــر الهاتــف المقدَّ »الخدمــات المصرفيَّ
حــد لحاملــي البطاقــة، والتــي يمكــن االســتفادة منهــا  عبــر الهاتــف التــي يقدمهــا البنــك العربــي المتَّ

حــد ويبلــغ العميــل بــه. صــه البنــك العربــي المتَّ عــن طريــق االتصــال بــأي رقــم )أرقــام( يخصِّ

ــي الرســوم واألســعار والعمــوالت وجميــع  ــعار« يعنــي الوثيقــة التــي تغطِّ ــوم واألس ــدول الرس »ج
حــد، ويخضــع  الرســوم األخــرى النافــذة علــى المنتجــات والخدمــات التــي يعرضهــا البنــك العربــي المتَّ
للمراجعــة مــن وقــت آلخــر، ويمكــن االطــالع عليــه علــى موقــع البنــك العربــي المتحــد وعنوانــه: علــى 
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of account provided to the Primary Card Member showing particulars 
of the Current Balance incurred by the Primary Card Member and the 
Supplementary Card Member, if any, and payable to UAB. UAB may in its 
sole discretion send Statements of Account or any other communication 
hereunder to the Primary Card Member’s facsimile number provided by the 
Primary Card Member to UAB. 

 “Statement Date” means the statement generation date which appears on 
the Card Statement of Account. 

 “Supplementary Card” means a card issued to the Primary Card Member 
and/or a Supplementary Card Member at the request of the Primary Card 
Member. 

 “Supplementary Card Member” means the person who is issued a 
Supplementary Card (other than the Primary Card Member). 

 “Installment Programs” means programs where the Card Member repays 
the amount of the purchase or loan taken, over equal monthly installments, 
in accordance with the respective installment product terms and 
conditions. The list of Installment programs includes but is not limited to 
UAB Easy Payment Plan (“EPP”), Loan On Phone (“LOP”), Balance transfers 
(“BT”), and any other program being launched by UAB from time to time. 

 “Dynamic Currency Conversion” or “DCC” is a service offered at select 
merchants /websites/ ATMs and refers to any card transaction presented in 
a foreign (non-AED) currency that the Cardholder chooses to pay in AED. For 
such card transactions converted to UAE Dirhams via DCC, the Cardholder 
acknowledges that the process of conversion and the exchange rates 
applied will be determined by the relevant merchant or dynamic currency 
conversion service provider, as the case may be. In addition, all such card 
transactions which are converted via dynamic currency conversion will be 
subject to a fee (as per the latest UAB Schedule of Fees & Charges) levied 
by UAB on the converted amount, which shall be payable by the Cardholder 
and debited from the Card account. 

 “Terms and Conditions” means these consolidated Credit Card and related 
products' Terms and Conditions. 

2.  Card Collection and Usage 

2.1.  The Card may be collected by the Card Member from UAB or at the risk of 
the Card Member, UAB may send the Card to the Card Member by courier, 
post, or delivery to the address notified by the Card Member to UAB. 

2.2.  The Card Member shall receive from UAB, at UAB’s discretion. The Card 
Member is provided a non-activated Card, the following shall apply: Upon 
receipt of the Card, the Card Member shall call UAB at the number specified 
in order to activate the Card. The Card Member shall identify himself and 
advise on his account number and any other confidential information 
that UAB may require. The Card Member’s telephone call to UAB is proof 
of delivery and shall constitute binding and conclusive evidence of the 
Card Member’s receipt of the Card and acceptance of these Terms and 
Conditions. UAB may also contact its customers and provide the Card 
activation service whereby the Card is activated for the customer once 
contact with the customer is established on the numbers recorded for 
the respective customer and also post successful authentication of the 
customer on a recorded line. In such cases, the customer’s consent to 
activate the Card on a recorded line will constitute binding and conclusive 
evidence of the Card member’s receipt of the Card and acceptance of 
these Terms and Conditions. 

2.3.  Upon receipt of the Card, the Card Member shall sign on the designated 
area at the backside of the Card. In the event that the Card Member does 
not wish to be bound by these Terms and Conditions, the Card Member 
shall cut the Card in half and return both halves to UAB (either by personal 
delivery or pre-paid post). 

2.4.  The Card is and will be, at all times, the property of UAB and shall 
be surrendered to UAB immediately upon request by UAB or its duly 
authorized agent. UAB reserves the right to withdraw the Card at its 
absolute discretion and/or terminate the Card with or without (as it in its 
absolute discretion deems fit) prior notice and in whatever circumstances 
it deems fit. 

2.5.  The Card is not transferable and shall be used exclusively by the Card 
Member. The Card may not be pledged by the Card Member as security for 
any purpose whatsoever. 

2.6.  The Card is issued for use in connection with the facilities made available by 
UAB from time to time at its absolute discretion including, but not limited to 
the following: 

 a) The payment for any purchase or reservation of goods and/or services 
for which payment may be charged to the Card Account; 

 b) Any ATM transaction effected through the Card Member’s other 
accounts with UAB; 

 c) Cash Advances, and/or 

 d) Other facilities, subject to prearrangement with UAB, if applicable. 

»كشــف الحســاب« ُيقصــد بــه كشــف الحســاب الشــهري أو الــدوري اآلخــر الصــادر عــن البنــك العربــي 
ة والــذي يعــرض تفاصيــل الرصيــد الراهــن لحامــل البطاقــة  حــد إلــى حامــل البطاقــة الرئيســيَّ المتَّ
حــد. ويجــوز  ــة، إن وجــد، والمســتحق الســداد للبنــك العربــي المتَّ ة وحامــل البطاقــة اإلضافيَّ الرئيســيَّ
حــد وفًقــا لتقديــره الخــاص إرســال كشــوفات الحســاب أو أي مراســالت أخــرى  للبنــك العربــي المتَّ
ة المقــدم مــن حامــل  بموجــب هــذه االتفاقيــة إلــى رقــم الفاكــس الخــاص بحامــل البطاقــة الرئيســيَّ

حــد. ة إلــى البنــك العربــي المتَّ البطاقــة الرئيســيَّ

»تاريخ الكشف« يعني تاريخ إصدار كشف الحساب الذي يظهر في كشف حساب البطاقة.

ة و / أو حامــل البطاقــة  »البطاقــة اإلضافيــة« تعنــي البطاقــة الصــادرة لحامــل البطاقــة الرئيســيَّ

ة. اإلضافيــة بنــاًء علــى طلــب حامــل البطاقــة الرئيســيَّ

ــة لــه )بخــالف حامــل  »حامــل البطاقــة اإلضافيــة« يعنــي الشــخص الــذي تــم إصــدار بطاقــة إضافيَّ
ة(. الرئيســيَّ البطاقــة 

»برامــج التقســيط« تعنــي البرامــج التــي يســدد حامــل البطاقــة وفقــًا لهــا مبلــغ الشــراء أو القــرض 
المســحوب، علــى أقســاط شــهرية متســاوية، وفًقــا لشــروط وأحــكام منتــج التقســيط المعنــي. 
ــر »خطــة  تشــمل قائمــة برنامــج التقســيط علــى ســبيل المثــال ال الحصــر خطــة الســداد الميسَّ
حــد، والقــرض عبــر الهاتــف »القــرض عبــر الهاتــف«، وتحويــل  ــر« مــن البنــك العربــي المتَّ الســداد الميسَّ
حــد مــن وقــت  الرصيــد »تحويــل الرصيــد«، وأي برنامــج آخــر يتــم إطالقــه بواســطة البنــك العربــي المتَّ

آلخــر.

»تحويــل العمــالت« هــي خدمــة مقدمــة لــدى تجــار / مواقــع إلكترونيــة / أجهــزة صــراف آلــي محــددة، 
ــى أي معاملــة بالبطاقــة معروضــة بعملــة أجنبيــة )غيــر الدرهــم اإلماراتــي(، ولكــن يختــار  وتشــير إل
البطاقــة  بالنســبة لمعامــالت  البطاقــة  اإلماراتــي. ويقــر حامــل  بالدرهــم  البطاقــة دفعهــا  حامــل 
المحولــة إلــى درهــم إماراتــي عبــر خدمــة تحويــل العمــالت الديناميكــي، بــأن عمليــة التحويــل وأســعار 
الصــرف النافــذة ســيتم تحديدهــا مــن قبــل التاجــر أو مــزود خدمــة تحويــل العمــالت الديناميكــي 
ذي الصلــة، حســب مقتضــى الحــال. باإلضافــة إلــى ذلــك، تخضــع جميــع معامــالت البطاقــة التــي يتــم 
حــد  تحويلهــا عــن طريــق تحويــل العمــالت الديناميكــي للرســوم التــي يفرضهــا البنــك العربــي المتَّ
حــد( علــى المبلــغ المحــول، والــذي يجــب أن  )وفًقــا آخــر جــدول لرســوم وتكاليــف للبنــك العربــي المتَّ

يدفعــه حامــل البطاقــة ويتــم خصمــه مــن حســاب البطاقــة.

»الشروط واألحكام« تعني شروط وأحكام بطاقة االئتمان الموحدة والمنتجات ذات الصلة.

استالم واستخدام البطاقة  .2

حــد، أو يمكــن للبنــك العربــي  يمكــن لحامــل البطاقــة اســتالم البطاقــة مــن البنــك العربــي المتَّ  .2.1
حــد إرســال البطاقــة إلــى حامــل البطاقــة، علــى مســؤولية حامــل البطاقــة، عــن طريــق الناقــل أو  المتَّ
حــد بــه. البريــد أو مــن خــالل التســليم علــى العنــوان الــذي يبلــغ حامــل البطاقــة البنــك العربــي المتَّ

حــد، بطاقــة  ــا لتقديــر البنــك العربــي المتَّ حــد، وفًق يســتلم حامــل البطاقــة مــن البنــك العربــي المتَّ  .2.2
حــد على الرقــم المحــدد لتفعيلها.  غيــر مفعلــة، وعلــى حامــل البطاقــة االتصــال بـــ البنــك العربــي المتَّ
ــن علــى حامــل البطاقــة التعريــف عــن نفســه واإلفصــاح عــن رقــم حســابه وأي معلومــات  كمــا يتعيَّ
حــد. وُتعتبــر المكالمــة الهاتفيــة التــي يجريهــا حامــل  ســرية أخــرى قــد يطلبهــا البنــك العربــي المتَّ
حــد دليــاًل علــى التســليم، فضــاًل عــن كونهــا دليــاًل ملزمــًا وقاطعــًا  البطاقــة مــع البنــك العربــي المتَّ
ــي  ــه بهــذه الشــروط واألحــكام. ويجــوز للبنــك العرب ــة للبطاقــة وقبول علــى اســتالم حامــل البطاق
ــق االتصــال  حــد أيًضــا االتصــال بعمالئــه وتقديــم خدمــة تنشــيط البطاقــة لهــم بمجــرد تحقُّ المتَّ
بالعميــل المعنــي علــى األرقــام المســجلة لــه، فضــاًل عــن تســجيل مصادقــة العميــل علــى نجــاح 
لة علــى تفعيــل البطاقــة دليــًلا  عمليــة التفعيــل. وفــي تلــك الحــاالت، ُتعتبــر موافقــة العميــل المســجَّ

ــه لهــذه الشــروط واألحــكام. ــة للبطاقــة وقبول ــا وقاطعــًا علــى اســتالم حامــل البطاق ملزًم

عنــد اســتالم البطاقــة لهــا، يجــب علــى حاملهــا التوقيــع علــى المــكان المخصــص خلــف البطاقــة.   .2.3
وفــي حالــة عــدم رغبــة حامــل البطاقــة فــي االلتــزام بهــذه الشــروط واألحــكام، فعليــه قــص البطاقــة 

حــد )إمــا شــخصيًا أو بالبريــد المســبق الدفــع(. نصفيــن وإعادتهمــا إلــى البنــك العربــي المتَّ

ــه  حــد، ويجــب تســليمها إلي ــي المتَّ ــًكا للبنــك العرب ــات وتبقــى مل ــع األوق ــة فــي جمي ــر البطاق ُتعتب  .2.4
حــد أو وكيلــه المعتمــد حســب األصــول.  حــد فــور طلــب البنــك العربــي المتَّ البنــك العربــي المتَّ
ــه فــي ســحب البطاقــة وفًقــا لتقديــره المطلــق و / أو  حــد بحقِّ ويحتفــظ بنــك البنــك العربــي المتَّ
إنهــاء البطاقــة بموجــب إشــعار مســبق أو بدونــه )كمــا يــراه مناســًبا وفًقــا لتقديــره المطلــق( وفــي أي 

ظــروف يراهــا مناســبة.

ــه رهــن  ــا. وال يجــوز ل ــل ُتســتخدم مــن حامــل البطاقــة حصرًي ــر، ب ــى الغي ــة إل ــة البطاق ال يمكــن إحال  .2.5
كان. غــرض  ألي  كضمــان  البطاقــة 

يتــم إصــدار البطاقــة لالســتخدام فــي االســتفادة مــن بالتســهيالت التــي يتيحهــا البنــك العربــي   .2.6
يلــي: مــا  الحصــر،  ال  المثــال  علــى ســبيل  ذلــك،  فــي  بمــا  المطلــق،  لتقديــره  وفًقــا  آلخــر  وقــت  مــن  حــد  المتَّ

سداد قيمة أي مشتريات أو حجز سلع و / أو خدمات، وخصم قيمتها من حساب البطاقة؛  أ. 

أي معاملــة ماكينــة صــراف آلــي يتــم إجراؤهــا مــن خــالل الحســابات األخــرى لحامــل البطاقــة لــدى   ب. 
حــد؛ البنــك العربــي المتَّ

السلف النقدية، و / أو  ج. 

العربــي  البنــك  مــع  عليهــا مســبقًا  الحصــول  ترتيبــات  اتخــاذ  يتــم  التــي  األخــرى  التســهيالت   د. 
أمكــن. إن  حــد،  المتَّ
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2.7.  Where an ATM facility has been incorporated into the Card, the Card 
Member shall be responsible for all transactions whether processed with 
the Card Member’s knowledge or by his express or implied authority. The 
Card Member hereby authorizes UAB to debit the Card Account with 
the amount of any withdrawal in accordance with UAB’s record of the 
transaction. Subject to manifest error, the Card Member accepts UAB’s 
record of the transaction as conclusive and binding for all purposes. 

2.8.  UAB may issue a PIN to the Card Member for use at any ATM that will 
accept the Card. The Card Member agrees that:  

 a) the Card Member shall not disclose the PIN to any person and shall take 
all possible care to prevent discovery of the PIN by any person; and 

 b) the Card Member shall be fully liable to UAB for all Card Transactions 
made with the PIN whether with or without the knowledge of the Card 
Member 

2.9.  Any ATM/BPC deposits effected through the use of the Card on any ATM/
BPC installed by UAB, whether by cheques or by cash, shall be subject to 
verification by UAB. The amount so verified by UAB shall be deemed to be 
the correct amount of the deposits so affected. The proceeds of cheques 
deposited in the ATM/BPC shall be available for use only after the cheque 
has cleared or collection has been completed. 

2.10.  Notwithstanding that the Card Member’s Credit Limit has not been 
exhausted, UAB shall be entitled to, at any time and without prior notice 
and without giving any reason and without liability towards the Card 
Member, withdraw and restrict the Card Member’s right to use the Card or 
to refuse to authorize any Card Transaction.  

2.11.  If the Card is used outside the U.A.E., the currency of the transactions will 
be converted to Dirhams at the exchange rate prevailing as determined by 
Visa/MasterCard as applicable on the date the amount is charged to the 
Card Account rather than the date the Card was used. All foreign currency 
transactions will be subject to a processing fee as listed in the Schedule of 
Fees and Charges plus other charges at UAB’s prevailing rates, and the Card 
Member will reimburse UAB for all costs or expenses it incurs as a result of 
such transactions. 

3.  Payment 

3.1.  The Card Member agrees to pay to UAB upon the request of UAB, the 
Joining Fee/ Annual Fee/Renewal Fee listed in the Schedule of Fees 
and Charges for the Card and each Supplementary Card when issued or 
renewed. 

3.2.  A replacement fee, listed in the Schedule of Fees and Charges, is payable 
by the Card Member to UAB immediately upon the request of UAB for the 
issuance of a replacement Card. 

3.3.  Additional charges, as listed in the Schedule of Fees and Charges or as 
otherwise prescribed by UAB, are payable by the Card Member to UAB 
immediately upon the request of UAB for the provision of copies of sales/
cash advance drafts, or transaction slips and any further services UAB may 
provide from time to time. 

3.4.  The Card Member undertakes to stay within the prescribed Credit Limit 
assigned/established by UAB for the Card Member unless prior approval 
to exceed the Credit Limit is obtained by the Card Member from UAB. 
UAB is unilaterally and solely authorized to determine, increase or reduce 
the Credit Limit and/or waive the Credit Limit fully or partially. The Card 
Member further undertakes to effect no purchase or transactions which 
may cause the aggregate outstanding balance of the Card Member’s 
obligations to UAB under all such purchases and transactions to exceed 
such Credit Limit. If in contravention of this provision, the Card Member 
exceeds the Credit Limit, the Card Member shall, in addition to the other 
amounts payable hereof, forthwith pay to UAB, upon demand by UAB, the 
full sum by which the Credit Limit is exceeded. In the event of a failure by 
the Card Member to pay to UAB, the full sum demanded as aforesaid the 
whole outstanding balance on the Card Member’s account shall become 
immediately due and payable.  

3.5.  All payments to be made by the Card Member shall be in the billing 
currency of the Card Account. If payment is made in any other currency, the 
Card Member shall pay UAB all exchange, commission, and other charges 
or losses charged or incurred by UAB in converting such payment to the 
billing currency. Such conversion shall be effected at such rate of exchange 
as may be conclusively determined by UAB as at the date that it is recorded 
in the Card Account. Any payment made to UAB by the Card Member in the 
billing currency of the Card Account will be credited to the Card Account 
only on the date of UAB’s posting of the funds to the Card Account in Dubai 
and where payment is made in any currency other than the billing currency, 
such payment shall be credited after the date when such payment is 
converted into the billing currency or when the relevant funds have been 
received for value by UAB in Dubai and assigned to the Card Account. 

3.6.  For all foreign currency transactions made with the Card, a processing fee 
will be levied as listed in the Schedule of Fees and Charges. 

3.7.  UAB shall be entitled to treat the following as evidence of a debt properly 
incurred by the Card Member to be debited to the Card Account:

ة  مســؤوليَّ البطاقــة  حامــل  ــل  يتحمَّ البطاقــة،  فــي  اآللــي  الصــراف  ماكينــة  خدمــات  إدخــال  عنــد   .2.7
ــة المعامــالت ســواء تمــت معالجتهــا بمعرفــة حامــل البطاقــة أو مــن خــالل ســلطته الصريحــة  كافَّ
حــد بــأن يخصــم مبلــغ أي عمليــة  ل حامــل البطاقــة بموجبــه البنــك العربــي المتَّ أو الضمنيــة. ويخــوِّ
حــد الخــاص بالمعاملــة مــن حســاب البطاقــة. ويقبــل حامــل  ســحب وفًقــا لســجل البنــك العربــي المتَّ
حــد للمعاملــة باعتبــاره  البطاقــة، مــع مراعــاة احتمــال وجــود خطــأ واضــح، ســجل البنــك العربــي المتَّ

نهائًيــا وملزًمــا لجميــع األغــراض.

يجــوز للبنــك العربــي المتحــد إصــدار رقــم تعريــف شــخصي لحامــل البطاقــة الســتخدامه فــي أي   .2.8
يلــي: مــا  علــى  البطاقــة  حامــل  ويوافــق  البطاقــة.  تقبــل  آلــي  اف  صــرَّ ماكينــة 

ال يجــوز لحامــل البطاقــة اإلفصــاح عــن رقــم التعريــف الشــخصي ألي شــخص وعليــه أن يبــذل كل   أ. 
ــف الشــخصي مــن قبــل أي شــخص؛ و ــة الممكنــة لمنــع اكتشــاف رقــم التعري العناي

حــد عــن جميــع معامــالت  المتَّ البنــك العربــي  أمــام  بالكامــل  يكــون حامــل البطاقــة مســؤوالً   ب. 
بــدون علمــه أو  البطاقــة  الشــخصي ســواء بعلــم حامــل  التعريــف  رقــم  باســتخدام  تتــم  التــي  البطاقــة 

اف اآللــي / مركــز ســداد الفواتيــر يتــم إجراؤهــا  ــق مــن أي إيداعــات فــي ماكينــة الصــرَّ يتــم التحقُّ  .2.9
ــب بواســطة البنــك  ــر مركَّ ــي / مركــز ســداد الفواتي اف آل باســتخدام البطاقــة علــى أي ماكينــة صــرَّ
ــر  حــد. وُيعتب ــي المتَّ ــق الشــيكات أو نقــًدا، مــن قبــل البنــك العرب حــد، ســواء عــن طري ــي المتَّ العرب
للودائــع  المبلــغ الصحيــح  حــد هــو  المتَّ العربــي  البنــك  التحقــق منــه بواســطة  تــم  الــذي  المبلــغ 
ــي / مركــز  اف اآلل ــدات الشــيكات المودعــة فــي ماكينــة الصــرَّ ــذة بتلــك الطريقــة. وال ُتتــاح عائ المنفَّ

ــة التحصيــل. إتمــام عمليَّ ســداد الفواتيــر لالســتخدام إال بعــد صــرف الشــيك أو 

حــد، فــي  بصــرف النظــر عــن عــدم اســتنفاد الحــد االئتمانــي لحامــل البطاقــة، يحــق للبنــك العربــي المتَّ  .2.10
ة،  ــل حامــل البطاقــة ألي مســؤوليَّ أي وقــت وبــدون إشــعار مســبق ودون إبــداء أي ســبب ودون تحمُّ
ــة  ــح بإجــراء أي معامل ســحب وتقييــد حــق حامــل البطاقــة فــي اســتخدام البطاقــة أو عــدم التصري

بطاقــة.

إذا تــم اســتخدام البطاقــة خــارج دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فســيتم تحويــل عملــة المعامــالت   .2.11
إلــى الدرهــم بســعر الصــرف الســائد علــى النحــو الــذي تحــدده فيــزا أو ماســتر كارد علــى الوجــه 
النافــذ فــي تاريــخ خصــم المبلــغ مــن حســاب البطاقــة وليــس فــي تاريــخ اســتخدام البطاقــة. وُتفــرض 
ــذة بالعمــالت األجنبيــة رســوم المعالجــة المدرجــة فــي جــدول الرســوم  ــة المعامــالت المنفَّ علــى كافَّ
حــد الســائد، ويعــوض حامــل  واألســعار باإلضافــة إلــى الرســوم األخــرى بســعر البنــك العربــي المتَّ
حــد عــن جميــع التكاليــف أو النفقــات التــي يتكبدهــا نتيجــة لهــذه  البطاقــة البنــك العربــي المتَّ

المعامــالت.

3. السداد  .3

رســوم  علــى طلبــه،  بنــاًء  حــد  المتَّ العربــي  البنــك  إلــى  د  يســدِّ أن  علــى  البطاقــة  حامــل  يوافــق   .3.1
االنضمــام / الرســوم الســنوية / رســوم التجديــد المدرجــة فــي جــدول الرســوم واألســعار الخاصــة 

تجديدهــا. أو  إصدارهــا  عنــد  إضافيــة  بطاقــة  وكل  بالبطاقــة 

يجــب ســداد رســوم االســتبدال المدرجــة فــي جــدول الرســوم واألســعار، مــن قبــل حامــل البطاقــة إلــى   .3.2
حــد إلصــدار بطاقــة بديلــة. حــد فــور طلــب البنــك العربــي المتَّ البنــك العربــي المتَّ

يســتحق ســداد الرســوم اإلضافيــة المدرجــة فــي جــدول الرســوم واألســعار أو علــى النحــو المنصــوص   .3.3
حــد فــوًرا بنــاًء  حــد، مــن حامــل البطاقــة إلــى البنــك العربــي المتَّ عليــه مــن قبــل البنــك العربــي المتَّ
حــد لتقديــم نســخ مــن إيصــال المبيعــات / الســلفة النقديــة، أو  علــى طلــب البنــك العربــي المتَّ

حــد مــن وقــت آلخــر. مهــا البنــك العربــي المتَّ قســائم المعامــالت وأي خدمــات أخــرى قــد يقدِّ

حــد  يتعهــد حامــل البطاقــة بااللتــزام بالحــد االئتمانــي المحــدد / المفــروض مــن البنــك العربــي المتَّ  .3.4
حــد  لحامــل البطاقــة مــا لــم يحصــل حامــل البطاقــة علــى موافقــة مســبقة مــن البنــك العربــي المتَّ
حــد وحــده بتحديــد أو زيــادة أو تخفيــض حــد االئتمــان  ل البنــك العربــي المتَّ بتجــاوز حــد االئتمــان. وُيخــوَّ
و / أو التنــازل عــن جــزء منــه أو عنــه كلــه. كمــا يتعهــد حامــل البطاقــة بعــدم تنفيــذ أي عمليــات شــراء 
أو إجــراء معامــالت قــد تــؤدي إلــى تجــاوز الرصيــد اإلجمالــي المســتحق اللتزامــات حامــل البطاقــة تجــاه 
ــة عمليــات الشــراء والمعامــالت هــذه الحــد االئتمانــي. وإذا تجــاوز  حــد بموجــب كافَّ البنــك العربــي المتَّ
حامــل البطاقــة، خالفــًا لهــذا الحكــم، حــد االئتمــان، فيجــب علــى حامــل البطاقــة، باإلضافــة إلــى المبالــغ 
حــد، بنــاًء علــى طلبــه، المبلــغ  األخــرى المســتحقة الســداد، أن يدفــع فــوًرا إلــى البنــك العربــي المتَّ
ــر حامــل البطاقــة بســداد كامــل المبلــغ  الكامــل الــذي تــم تجــاوز حــد االئتمــان بــه. وفــي حــال تعثُّ
حــد، يســتحق ســداد كامــل الرصيــد فــي حســاب  المطلــوب والمذكــور أعــاله، إلــى البنــك العربــي المتَّ

حامــل البطاقــة وواجــب الســداد علــى الفــور.

يجــب أن تكــون جميــع الدفعــات التــي يتعيــن علــى حامــل البطاقــة ســدادها بعملــة فواتيــر حســاب   .3.5
ــة  حــد كافَّ د حامــل البطاقــة للبنــك العربــي المتَّ ــأي عملــة أخــرى، يســدِّ البطاقــة. فــإذا تــم الســداد ب
رســوم الصــرف والعمــوالت وغيرهــا مــن الرســوم أو الخســائر التــي يتكبدهــا البنــك فــي تحويــل تلــك 
ده البنــك العربــي  الدفعــات إلــى عملــة الفواتيــر. ويتــم ذلــك التحويــل بســعر الصــرف الــذي قــد يحــدِّ
ل فــي حســاب البطاقــة. وأي دفعــة يتــم ســدادها إلــى البنــك  ــًا فــي التاريــخ المســجَّ حــد قطعيَّ المتَّ
حــد بواســطة حامــل البطاقــة بعملــة فواتيــر حســاب البطاقــة ال تتــم إضافتهــا إلــى  العربــي المتَّ
حــد لألمــوال إلــى حســاب البطاقــة فــي دبــي.  حســاب البطاقــة إال فــي تاريــخ ترحيــل البنــك العربــي المتَّ
وعندمــا يتــم الســداد بــأي عملــة أخــرى غيــر عملــة الفواتيــر، يتــم قيــد تلــك الدفعــة بعــد تاريــخ تحويــل 
الدفعــة إلــى عملــة الفواتيــر، أو عندمــا يتــم قبــض المبالــغ مقابــل القيمــة مــن قبــل البنــك العربــي 

حــد فــي دبــي وتخصيصهــا لحســاب البطاقــة. المتَّ

ــة المعامــالت التــي تتــم بالعمــالت األجنبيــة باســتخدام البطاقــة،  يتــم فــرض رســوم معالجــة علــى كافَّ  .3.6
واألســعار. الرســوم  جــدول  حســب 

لــه حامــل البطاقــة بشــكل  يحــق للبنــك العربــي المتحــد اعتبــار مــا يلــي دليــاًل علــى الديــن الــذي يتحمَّ  .3.7
صحيــح والــذي يتــم خصمــه مــن حســاب البطاقــة:
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 a) any sales draft, transaction record, credit voucher, cash disbursement 
draft, and/or other charge record bearing the imprint or other reproduction 
of embossed information printed on the Card and duly completed; and/or 

 b) UAB’s record of Cash Advances or of any other transactions effected by 
the use of the Card including but not limited to transactions effected via 
mail order, the telephone, or the internet. 

3.8.  Payment of the current balance as specified on the statement of account 
in full is due and payable not later than the payment due date and the Card 
Member shall incur no interest charge (save in relation to cash advances) 
if payment of the current balance is received by UAB on or before the 
payment due date. The Card Member may choose not to settle the current 
balance in full, in which case the Card Member must on or before the 
payment due to date pay at least the minimum payment due as specified 
on the statement of account. 

3.9.  If the previous minimum payment due specified in the previous statement 
is not paid in full, UAB may in its absolute discretion and without prejudice 
to any of its rights in these Terms and Conditions allow the Card Member 
to pay the current minimum payment due and previously unpaid minimum 
payment due. The Minimum Payment Due for the Card Member’s Card 
Account will be the sum of any Monthly Installment(s) plus all other 
outstanding transactions multiplied by the required payment percentage 
of Installment Programs determined by UAB, plus any excess amounts over 
the Credit Limit and all past due amounts if any. 

3.10.  If the Card Member pays to UAB by the payment due date less than the 
current balance or if no payment is made or if payment is made after the 
payment due date, the interest charges calculated on a daily basis will be 
applied to the current balance from the date of the Card Transaction(s) 
until any payments are credited to the Card Account. If the Card Member 
makes a partial payment, the total interest charge in the Card Member’s 
subsequent statement will be reduced by an amount calculated in 
accordance with UAB’s Credit Card interest rate per month from the 
date the Card Member made the part payment to the date of the Card 
Member’s subsequent statement. Notwithstanding the foregoing, interest 
charges and fees for cash withdrawals will apply in case of full payment of 
the current balance on or before the payment due date. 

3.11.  If the Card Member pays to UAB any amount which is in excess of the 
Current Balance of the Card, UAB retains the right as it deems necessary, 
to verify the reasons for such excess payments and accordingly to process 
or not to process such payments and to return the payments to the Card 
Member. A processing fee as per the Schedule of Fees and Charges may 
also apply in such cases. 

3.12.  Without prejudice to the foregoing provisions, if the Card Member is 
traveling or outside the UAE on the Payment Due Date or on any other date 
when payment of whatsoever description or nature is due to UAB, whether 
under these Terms and Conditions or under the Card Account, or for any 
other reason or cause that UAB may deem fit in its absolute discretion, 
UAB reserves the right at any time and without any notice, to combine, 
consolidate and setoff or transfer any sum standing to the credit of all or 
any account(s) of the Card Member with UAB of whatsoever description 
and where so ever located and whether in AED or in any other currency, 
including a joint account with a Supplementary Card Member, in or towards 
discharge of all Charges, fees and/or sums due to UAB, and the Card 
Member hereby authorizes UAB to convert and transfer such sums in his/
her account at UAB’s prevailing exchange rates determined by UAB at its 
sole discretion.

3.13.  Without prejudice to any other right or remedy of UAB, if the Card Member 
fails to pay the Minimum Payment Due by the Payment Due Date, the Late 
Payment Fee shall be debited to the Card Account, and UAB reserves the 
right, in its discretion, to increase subsequent Late Payment Fees and the 
Finance Charge to include delay interest. 

3.14.  All Card Transactions and all other Charges shall be debited to the Card 
Account in the billing currency and shall be listed in the Statement of 
Account. UAB shall be entitled, at its sole discretion, from time to time to 
vary the rate or method of calculation of the Charges and the specified 
Minimum Payment Due. 

3.15.  Any payment received by UAB from any Card Member in relation to the 
Conventional Card Account  (“Conventional Card Account”)  will  be applied 
as a  payment to settle the outstanding amount due from the Card Member 
to UAB, in the following order and/or in any order of priority as UAB decides:- 
Installment programs (Installment includes both principal & interest 
components)- Interest billed for (balance transfer, cash advance & retail 
transactions- Annual Membership fee- Late Fee- Other service charges 
such as cash advance fee, dial a draft fee- Over limit- Return Cheque fee- 
Principal outstanding billed for cash advances &retail purchases- Credit 
shield or insurance fee) In case Payment made is greater than the total 
amount due, the amount of excess payment will be applied to:- Current 
month cash advance & purchases- Current month service charges 

3.16.  Subject to above clause 3.15, any payment made to the Credit Card by the 
Card Member will be applied by UAB first to the outstanding amount that is 
billed to the Card Account for the longest period. This is only applicable for 
Retail and Cash purchases.  

أي إيصــال مبيعــات، أو ســجل معامــالت، أو قســيمة إيــداع، أو كمبيالــة صــرف مبلــغ نقــدي و /   أ. 
أو ســجل رســوم آخــر يحمــل طيعــة أو نســخة أخــرى مــن المعلومــات المنقوشــة علــى البطاقــة، 

أو ــأة حســب األصــول؛ و /  والمعبَّ

ــة أو أي معامــالت أخــرى يتــم إجراؤهــا باســتخدام  حــد للســلف النقدي ــي المتَّ ســجل البنــك العرب  ب. 
البريــد  أوامــر  التــي تتــم عبــر  المثــال ال الحصــر المعامــالت  البطاقــة بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل 

اإلنترنــت. أو  الهاتــف  أو  اإللكترونــي 

ــب أداؤه فــي موعــد  د فــي كشــف الحســاب ويتوجَّ يســتحق ســداد كامــل الرصيــد الحالــي المحــدَّ  .3.8
ال يتجــاوز تاريــخ اســتحقاق الســداد، وال يتحمــل حامــل البطاقــة أي رســوم فائــدة )إال علــى الســلف 
حــد دفعــات الرصيــد الحالــي فــي أو قبــل تاريــخ اســتحقاق  النقديــة( إذا قبــض البنــك العربــي المتَّ
الدفــع. ويجــوز لحامــل البطاقــة اختيــار عــدم تســوية الرصيــد الحالــي بالكامــل، وفــي تلــك الحالــة يجــب 
علــى حامــل البطاقــة فــي أو قبــل تاريــخ اســتحقاق الســداد أن يدفــع علــى األقــل الحــد األدنــى مــن 

دة فــي كشــف الحســاب. الدفعــة المســتحقة المحــدَّ

حــد، إذا لــم يتــم ســداد الحــد األدنــى مــن الدفعــة الســابقة المســتحقة  يجــوز للبنــك العربــي المتَّ  .3.9
المحــدد فــي الكشــف الســابق بالكامــل، وفًقــا لتقديــره المطلــق ودون اإلخــالل بــأي مــن حقوقــه 
الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام، الســماح لحامــل البطاقــة بدفــع الحــد األدنــى المســتحق حاليــًا 
وغيــر المســددة مســبقًا للدفعــة. يبلــغ الحــد األدنــى للدفعــة المســتحق علــى حســاب بطاقــة حامــل 
ــى جميــع المعامــالت األخــرى المســتحقة،  البطاقــة مجمــوع أي قســط )أقســاط( شــهرية باإلضافــة إل
مضروبــًا بالنســبة المئويــة للدفعــة المطلوبــة لبرامــج التقســيط التــي يحددهــا البنــك العربــي 
حــد، باإلضافــة إلــى أي مبالــغ زائــدة تتجــاوز حــد االئتمــان وكل مــا المبالــغ المســتحقة مســبقًا إن  المتَّ

وجــدت.

حــد بحلــول تاريــخ اســتحقاق الســداد مبلغــًا أقــل  إذا ســدد حامــل البطاقــة إلــى البنــك العربــي المتَّ  .3.10
مــن الرصيــد الحالــي أو لــم يســدد لــه، أو إذا ســدد لــه بعــد تاريــخ اســتحقاق الدفــع، ُتفــرض عليــه 
رســوم الفائــدة المحســوبة علــى أســاس يومــي علــى الرصيــد الحالــي مــن تاريــخ معاملــة )معامــالت( 
البطاقــة حتــى يتــم إضافــة أي دفعــات إلــى حســاب البطاقــة. وإذا قــام حامــل البطاقــة بســداد جــزء 
مــن الدفعــة، فيتــم تخفيــض إجمالــي رســوم الفائــدة فــي الكشــف الالحــق لحامــل البطاقــة بمقــدار 
حــد شــهرًيا  المبلــغ المحتســب وفًقــا لســعر فائــدة البطاقــة االئتمانيــة الخاصــة بـــ البنــك العربــي المتَّ
مــن تاريــخ قيــام حامــل البطاقــة بســداد الدفعــة الجزئيــة حتــى تاريــخ البيــان الالحــق لحامــل البطاقــة. 
ــا ســبق، تســري رســوم الفائــدة ورســوم الســحوبات النقديــة فــي حالــة ســداد  وبصــرف النظــر عمَّ

ــخ اســتحقاق الدفــع. ــي فــي أو قبــل تاري كامــل الرصيــد الحال

د حامــل البطاقــة إلــى البنــك العربــي  حــد بحقــه الــذي يــراه ضرورًيــا، إذا ســدَّ يحتفــظ البنــك العربــي المتَّ  .3.11
حــد أي مبلــغ يزيــد عــن الرصيــد الحالــي للبطاقــة، فــي التحقــق مــن أســباب تلــك الدفعــات الزائــدة  المتَّ
وبالتالــي معالجــة أو عــدم معالجــة هــذه الدفعــات و إعــادة الدفعــات إلــى حامــل البطاقــة. ويجــوز أيًضــا 

فــرض رســوم معالجــة وفًقــا لجــدول الرســوم واألســعار فــي مثــل هــذه الحــاالت.

تاريــخ اســتحقاق  المتحــدة فــي  العربيــة  اإلمــارات  أو خــارج دولــة  البطاقــة مســافًرا  إذا كان حامــل   .3.12
ــي  ــت للبنــك العرب ــأي صفــة أو طبيعــة كان ــخ آخــر، عنــد اســتحقاق الســداد ب الســداد أو فــي أي تاري
أو بموجــب  الشــروط واألحــكام  الســابقة، وســواء بموجــب هــذه  باألحــكام  اإلخــالل  حــد، دون  المتَّ
حــد مناســًبا وفًقــا لتقديــره المطلــق، يحتفــظ  حســاب البطاقــة، أو ألي ســبب يــراه البنــك العربــي المتَّ
حــد بالحــق فــي أي وقــت ودون أي إشــعار، فــي دمــج أو توحيــد أو مقاصــة أو تحويــل  البنــك العربــي المتَّ
حــد مــن أي  أي مبلــغ دائــن فــي كل أو أي حســاب )حســابات( لحامــل البطاقــة لــدى البنــك العربــي المتَّ
وصــف كان وبصــرف النظــر عــن مكانــه ســواء أكان بالدرهــم اإلماراتــي أو بــأي عملــة أخــرى، بمــا فــي 
ذلــك الحســاب المشــترك مــع عضــو بطاقــة إضافيــة، إلبــراء الذمــة مــن جميــع الرســوم و / أو األســعار 
حــد. ويصــرح حامــل البطاقــة بموجبــه للبنــك العربــي  ة للبنــك العربــي المتَّ و / أو المبالــغ المســتحقَّ
حــد بتحويــل ونقــل تلــك المبالــغ إلــى حســابه / حســابها بأســعار الصــرف الســائدة لــدى البنــك  المتَّ

ــره الخــاص. ــا لتقدي حــد والتــي يحددهــا وفًق العربــي المتَّ

ــر حامــل البطاقــة فــي ســداد الحــد األدنــى للدفعــة المســتحقة بحلــول تاريــخ اســتحقاقها، يتــم  إذا تعثُّ  .3.13
حــد بحقــه، وفًقــا  ــر بالســداد مــن حســاب البطاقــة، ويحتفــظ البنــك العربــي المتَّ خصــم رســوم التأخُّ
ــر بالســداد الالحقــة ورســوم التمويــل بحيــث تشــمل فائــدة التأخيــر،  لتقديــره، بزيــادة رســوم التأخُّ

حــد. ــي المتَّ ــأي حــق أو تعويــض آخــر للبنــك العرب ــك دون اإلخــالل ب وذل

بعملــة  البطاقــة  مــن حســاب  األخــرى  الرســوم  البطاقــة وجميــع  معامــالت  ــة  كافَّ رســوم  ُتخصــم   .3.14
حــد، وفًقــا لتقديــره الخــاص،  الفواتيــر، ويتــم إدراجهــا فــي كشــف الحســاب. ويحــق للبنــك العربــي المتَّ
مــن وقــت آلخــر تغييــر ســعر أو طريقــة حســاب الرســوم والحــد األدنــى المحــدد للدفــع المســتحق.

حــد مــن أي عضــو بطاقــة علــى حســاب البطاقــة  يتــم اعتبــار أي دفعــات يقبضهــا البنــك العربــي المتَّ  .3.15
التقليديــة )»حســاب البطاقــة التقليديــة«( بمثابــة دفعــة تســوية للمبلــغ المســتحق مــن حامــل 
حــد بالترتيــب التالــي و / أو بترتيــب األولويــة الــذي يقــرر البنــك  البطاقــة إلــى البنــك العربــي المتَّ
حــد: - برامــج األقســاط )يشــمل القســط كاًل مــن مكونــات المبلــغ األصلــي والفائــدة( -  العربــي المتَّ
الفائــدة المفروضــة علــى )تحويــل الرصيــد والســلف النقديــة ومعامــالت التجزئــة - رســوم العضويــة 
ــر بالســداد - رســوم الخدمــات األخــرى مثــل رســوم الســلف النقديــة، رســوم  الســنوية - رســوم التأخُّ
طلــب الحوالــة - تجــاوز الحــد - رســوم الشــيك المرتجــع - المبلــغ الرئيســي المســتحق والمفوتــر 
علــى الســلف النقديــة ومعامــالت التجزئــة - رســوم درع االئتمــان أو التأميــن( فــي حالــة زيــادة الســداد 
عــن إجمالــي المبلــغ المســتحق، ويتــم تطبيــق مبلــغ الدفعــة الزائــدة علــى: - الســلفة النقديــة 

والمشــتريات للشــهر الحالــي - رســوم الخدمــة للشــهر الحالــي.

أي دفعــة يتــم ســدادها علــى حســاب البطاقــة االئتمانيــة، بموجــب البنــد 3.15 أعــاله، مــن قبــل حامــل   .3.16
ــه علــى  ــذي تمــت فوترت حــد أوالً علــى المبلــغ المســتحق ال ــي المتَّ صهــا البنــك العرب البطاقــة، يخصِّ

حســاب البطاقــة ألطــول فتــرة. ويســري ذلــك فقــط علــى المشــتريات النقديــة.
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3.17.  If a Card Transaction disputed by the Card Member is subsequently proven 
to have been originated by him, UAB retains the right to chargeback, as 
from the date when the Card Transaction took place, the Card Transaction 
amount along with the interest charge and any additional fees (including 
the legal fees) and expenses incurred by UAB in the investigation thereof. 

3.18.  UAB’s acceptance of late payments or partial payments or cheques or 
money orders marked as constituting payment in full or otherwise of the 
Card Account or any indulgence granted by UAB in the failure to collect 
the amounts due from the Card Member as and when they are so entitled 
under these Terms and Conditions shall not operate as a waiver by UAB nor 
modify these Terms and Conditions in any respect nor prevent UAB from 
later enforcing any of its rights under these Terms and Conditions to collect 
the amounts due hereunder. 

3.19.  The Card Member hereby expressly agrees that if any sums shall be due 
from the Card Member to UAB at any time under the Card Account or if the 
Card Member shall be liable to UAB on any banking account or any other 
account, current or otherwise, in any manner whatsoever, or if a default 
is made by the Card Member in relation to such accounts or in any other 
banking facilities or loans granted by UAB to the Card Member, then and in 
such event, the whole outstanding balance of the Card Member’s account 
shall become immediately due and payable 

3.20.  Notwithstanding the exercise by UAB of any of its rights hereunder or the 
termination of the Card Account hereunder, all Charges shall continue to 
be chargeable on any of the sums of money which remain due and unpaid 
after the exercise of any of UAB’s rights, the commencement of judicial 
proceedings and in the event that a judgment is obtained in relation to any 
sum wherein it is adjudged that any sum of money is paid to UAB. Charges 
shall also be payable on such sum of money so adjudged to be payable to 
UAB from the date of such judgment until the date of full payment thereof. 

3.21.  UAB may in its absolute discretion, demand as a condition for the approval 
of any application to obtain a Card, that the applicant deposit an undated 
cheque and/or pledges cash collateral in favor of UAB for any amount 
which UAB may require. UAB may also, at any time, demand that the Card 
Member deposit an undated cheque and/or pledge cash in favor of UAB in 
an amount which UAB may require even where such cheque and/or pledge 
of cash was not demanded when the Card was issued to the Card Member. 

3.22.  The Card Member hereby authorizes UAB to insert the date of the said 
cheque and to present it for payment on the inserted date against any 
amount due to UAB. 

3.23.  The cheque will be drawn on UAB and will be signed by the Card Member.

 a)The Card Member authorizes UAB to open a current account, as and 
when deemed necessary, based on the information the Card Member has 
provided in the application form.

 b)The Card Member understands that UAB has and reserves the right to 
present the cheque against the current account (refer to point 3.23.a) at 
any time to collect its receivables from him/her.

 c)The Card Member authorizes UAB to use the cheque signed by him/her 
for recovery of any obligations to UAB that are not paid on their respective 
due date.

 d)The Card Member understands that in case his/her application is 
declined, the cheque signed by him/her will be canceled by UAB in due 
course to make it void.

 e)The Card Member agrees that the account will be closed in due course by 
U A B . 

3.24.  A Card Member may choose to effect payment by depositing cash or 
cheques in any of the BPC/ATMs designated by UAB. UAB shall not be liable 
for any loss or delay caused by the use of the BPC/ATM. Cash deposited 
at a BPC/ATM shall only be credited to the Card Account after verification 
by UAB (which verification shall be conclusive and binding against the 
Card Member) and any statement issued on making a deposit shall only 
represent what the Card Member purports to have deposited and shall in 
no way bind UAB as to its correctness. 

3.25.  The Card Member agrees that unless there is a manifest error of any card 
transaction, the UAB record shall be conclusive and binding on the Card 
Member for all-purpose.  

3.26.  A Card Member will not be allowed to transfer funds from one Card 
Account to another in settlement of the dues of a Card Account. 

3.27.  If the Card Member holds other Cards issued by UAB, and any of these 
Cards is canceled for any reason whatsoever, then UAB may in its 
absolute discretion without notice, combine or consolidate the account 
of the canceled Card, whether in AED or in any other currency, with the 
Card Account, and may do so notwithstanding that the balances on such 
accounts may not be expressed in the same currency, and the Card Member 
hereby authorizes UAB to offset any such combination or consolidation with 
the necessary conversion at UAB’s prevailing exchange rates, which shall be 
determined by UAB at its sole discretion. The Statement of Account sent to 
the Primary Card Member shall thereafter show particulars of the Current 
Balance of the consolidated Card Account 

ــه، إذا ثبــت الحًقــا بــأن معاملــة البطاقــة المتنــازع عليهــا مــن قبــل  حــد بحقِّ يحتفــظ البنــك العربــي المتَّ  .3.17
حامــل البطاقــة قــد تــم إنشــاؤها مــن قبلــه، فــي اســترداد الرســوم، اعتبــاًرا مــن تاريــخ إجــراء معاملــة 
البطاقــة، ومبلــغ معاملــة البطاقــة جنًبــا إلــى جنــب مــع رســوم الفائــدة وأي رســوم إضافيــة )بمــا فــي 

حــد فــي إجــراء التحقيقــات. ذلــك الرســوم القانونيــة( والنفقــات التــي تكبدهــا البنــك العربــي المتَّ

حــد للدفعــات المتأخــرة أو الدفعــات الجزئيــة أو الشــيكات أو  ال ُيعتبــر قبــول البنــك العربــي المتَّ  .3.18
األوامــر الماليــة التــي ُتعتبــر بمثابــة ســداد كامــل أو غيــر ذلــك لحســاب البطاقــة، أو أي مهلــة ممنوحــة 
حــد فــي حالــة عــدم تحصيــل المبالــغ المســتحقة مــن حامــل البطاقــة  مــن قبــل البنــك العربــي المتَّ
حــد  عنــد اســتحقاقها بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام، بمثابــة تنــازل مــن قبــل البنــك العربــي المتَّ
البنــك  بــأي شــكل مــن األشــكال، وال تمنــع  عنهــا، وال موجبــًا لتعديــل هــذه الشــروط واألحــكام 
حــد الحًقــا مــن إنفــاذ أي مــن حقوقــه بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام لتحصيــل المبالــغ  العربــي المتَّ

المســتحقة بموجــب هــذه االتفاقيــة.

يوافــق حامــل البطاقــة بموجبــه صراحــًة علــى أنــه فــي حــال اســتحقاق أي مبالــغ مــن حامــل البطاقــة   .3.19
حــد فــي أي وقــت علــى حســاب البطاقــة أو إذا كان حامــل البطاقــة مســؤوالً  إلــى البنــك العربــي المتَّ
ــأي  ــك، ب ــر ذل ــي أو غي حــد علــى أي حســاب مصرفــي أو أي حســاب آخــر، حال ــي المتَّ أمــام البنــك العرب
ــر حامــل البطاقــة فيمــا يتعلــق بهــذه الحســابات أو بــأي تســهيالت مصرفيــة  طريقــة كانــت، أو إذا تعثَّ
حــد إلــى حامــل البطاقــة، ففــي هــذه الحالــة  أخــرى أو قــروض ممنوحــة مــن قبــل البنــك العربــي المتَّ
يصبــح الرصيــد المســتحق بالكامــل مســتحقًا وواجــب الســداد لحســاب حامــل البطاقــة علــى الفــور

ــة الرســوم المفروضــة علــى أي مــن المبالــغ الماليــة التــي تبقــى مســتحقة وغيــر مســددة  تبقــى كافَّ  .3.20
حــد، أو الشــروع بــأي مــن اإلجــراءات القضائيــة وفــي  بعــد ممارســة أي مــن حقــوق البنــك العربــي المتَّ
حالــة الحصــول علــى حكــم يتعلــق بــأي مبلــغ تــم الحكــم فيــه بســداد ذلــك المبلــغ إلــى البنــك العربــي 
حــد ألي مــن حقوقــه بموجــب هــذه االتفاقيــة  حــد، بصــرف النظــر عــن ممارســة البنــك العربــي المتَّ المتَّ
أو إنهــاء حســاب البطاقــة بموجبــه. ويجــب أيًضــا ســداد الرســوم علــى هــذا المبلــغ مــن المبلــغ 
حــد مــن تاريــخ هــذا الحكــم حتــى تاريــخ الســداد الكامــل  المحكــوم باســتحقاقه للبنــك العربــي المتَّ

لــه.

يجــوز للبنــك العربــي المتحــد، وفًقــا لتقديــره المطلــق، أن يطلــب كشــرط للموافقــة علــى أي طلــب   .3.21
للحصــول علــى بطاقــة، أن يــودع مقــدم الطلــب شــيًكا غيــر مــؤرخ و / أو أن يرهــن ضمانــات نقديــة 
حــد أيًضــا،  حــد بــأي مبلــغ قــد يطلبــه البنــك. كمــا يجــوز للبنــك العربــي المتَّ لصالــح البنــك العربــي المتَّ
ــًا  فــي أي وقــت، أن يطلــب مــن حامــل البطاقــة إيــداع شــيك غيــر مــؤرخ و / أو أن يرهــن مبلغــًا نقدي
لصالــح البنــك بالمبلــغ الــذي قــد يطلبــه حتــى فــي حالــة عــدم طلــب هــذا الشــيك و / أو رهــن المبلــغ 

النقــدي عنــد إصــدار البطاقــة لحامــل البطاقــة.

حــد بإدخــال تاريــخ الشــيك المذكــور وتقديمــه  يخــول حامــل البطاقــة بموجبــه البنــك العربــي المتَّ  .3.22
حــد. المتَّ العربــي  للبنــك  مســتحق  مبلــغ  أي  مقابــل  المــدرج  التاريــخ  فــي  للســداد 

حد، ويتم توقيعه من قبل حامل البطاقة. يتم سحب الشيك على البنك العربي المتَّ  .3.23

حــد بفتــح حســاب جــاري، عنــد الضــرورة، بنــاًء علــى  يصــرح حامــل البطاقــة البنــك العربــي المتَّ  أ. 
الطلــب. نمــوذج  فــي  البطاقــة  التــي قدمهــا حامــل  المعلومــات 

ــع ويحتفــظ بالحــق فــي تقديــم الشــيك  حــد يتمتَّ يــدرك حامــل البطاقــة أن البنــك العربــي المتَّ  ب. 
مقابــل الحســاب الجــاري )راجــع النقطــة 3.23.أ( فــي أي وقــت لتحصيــل مســتحقاته منــه / منهــا.

بواســطته/  الموقــع  الشــيك  باســتخدام  حــد  المتَّ العربــي  للبنــك  البطاقــة  حامــل  يصــرح   ج. 
حــد لــم يتــم ســدادها فــي تاريــخ االســتحقاق  بواســطتها الســترداد أي التزامــات للبنــك العربــي المتَّ

الخــاص بهــا.

يتفهــم حامــل البطاقــة أنــه فــي حالــة رفــض طلبــه، يتــم إلغــاء الشــيك الموقــع بواســطته/   د. 
المناســب إلبطالــه. الوقــت  فــي  حــد  المتَّ العربــي  البنــك  قبــل  مــن  بواســطتها 

يوافــق حامــل البطاقــة علــى إغــالق الحســاب فــي الوقــت المناســب مــن قبــل البنــك العربــي   ه. 
المتحــد.

يجــوز لحامــل البطاقــة اختيــار القيــام بالســداد عــن طريــق إيــداع مبلــغ نقــدي أو شــيكات فــي أي مركــز   .3.24
ــل البنــك  حــد. وال يتحمَّ اف آلــي محــددة مــن قبــل البنــك العربــي المتَّ ســداد فواتيــر/ ماكينــة صــرَّ
حــد مســؤولية أي خســارة أو تأخيــر ناجــم عــن اســتخدام مركــز ســداد الفواتيــر/ ماكينــة  العربــي المتَّ
اف  ــداع المبلــغ النقــدي المــودع فــي مركــز ســداد الفواتيــر/ ماكينــة الصــرَّ ــي. وال يتــم إي اف اآلل الصــرَّ
حــد )ويجــب أن يكــون ذلــك  اآللــي فــي حســاب البطاقــة إال بعــد التحقــق مــن قبــل البنــك العربــي المتَّ
ــداع يجــب أن يمثــل  ــا ضــد حامــل البطاقــة( وأي كشــف صــادر عنــد إجــراء اإلي ــا وملزًم التحقــق نهائًي
حــد فيمــا  فقــط مــا يدعــي حامــل البطاقــة إيداعــه، وال يلــزم بــأي حــال مــن األحــوال البنــك العربــي المتَّ

يتعلــق بصحتــه.

يوافــق حامــل البطاقــة علــى أنــه مــا لــم يكــن هنــاك خطــأ واضــح فــي أي معاملــة بالبطاقــة، فُيعتبــر   .3.25
األغــراض. البطاقــة لجميــع  حــد نهائًيــا وملزًمــا لحامــل  المتَّ العربــي  البنــك  ســجل 

ــة مــن حســاب بطاقــة إلــى آخــر لتســوية مســتحقات  ــغ ماليَّ ال ُيســمح لحامــل البطاقــة بتحويــل مبال  .3.26
البطاقــة. حســاب 

إذا كان حامــل البطاقــة يحمــل بطاقــات أخــرى صــادرة عــن البنــك العربــي المتحــد، وتــم إلغــاء أي مــن   .3.27
حــد وفًقــا لتقديــره المطلــق  تلــك البطاقــات ألي ســبب مــن األســباب، عندهــا يجــوز للبنــك العربــي المتَّ
دون إشــعار مســبق، دمــج أو ضــم حســاب البطاقــة الملغــاة، ســواء بالدرهــم اإلماراتــي أو بــأي عملــة 
ــه القيــام بذلــك بصــرف النظــر عــن كــون األرصــدة الموجــودة فــي  أخــرى، لحســاب البطاقــة، ويجــوز ل
حــد  ــر عنهــا بنفــس العملــة، ويفــوض حامــل البطاقــة البنــك العربــي المتَّ تلــك الحســابات غيــر معبَّ
عــة كتلــك مــن هــذا القبيــل مــع التحويــل الضــروري  ــة أو مجمَّ ــة أي حســابات منضمَّ بموجبــه بمقاصَّ
ره وفًقــا لتقديرهــا الخــاص. ويجــب  حــد الــذي يقــرِّ للعملــة بســعر الصــرف الســائد للبنــك العربــي المتَّ
ة بعــد ذلــك تفاصيــل الرصيــد  أن يعــرض كشــف الحســاب المرســل إلــى حامــل البطاقــة الرئيســيَّ

الحالــي لحســاب البطاقــة الموحــد.
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3.28.  All payments by the Card Member to UAB with regard to the Card 
Account shall be made net of any taxes, withholdings, fees, levies, or other 
deductions. The Card Member understands and acknowledges that in 
case of a payment default, UAB will present the security cheque that was 
provided at the time of signing the application form. 

4.  Advances 

4.1.  The Card Member may use his/her Card for withdrawing cash. UAB shall 
have the absolute right to determine the cash advance level which is 
subject to change based on the Card Member’s history as well as his/her 
Card behavior. 

4.2.  The Card Member may obtain Cash Advances in such amount as may be 
acceptable to UAB, from time to time at its absolute discretion, by the 
following means: 

 a)presenting the Card at any office of UAB or any member institution of 
MasterCard/Visa International that offers such facility together with 
evidence of his identity and signing the necessary transaction record; or

 b)use of the Card at any ATM of UAB or at any other bank or institution with 
whom UAB has an arrangement(s) for the use of the ATM (in which case 
the amount of each advance will be further subject to the applicable daily 
withdrawal limit of the ATM) or any other ATM in the UAE or overseas which 
accepts the Card. 

4.3.  The use of the Card by the Card Member to obtain a Cash Advance shall be 
deemed to constitute the agreement of the Card Member to pay interest 
on each Cash Advance and a Cash Advance Fee. All foreign currency 
charges will be subject to a processing fee as listed in the current Schedule 
of Charges and the Card Member shall reimburse UAB for all costs of 
expenses it incurs as a result of such transactions. 

4.4.  Any cash withdrawals from the Card Member’s accounts effected through 
the use of the Card on any ATM installed by UAB shall be subject to the 
daily withdrawal limit of the ATM and shall be subject to verification by 
UAB. The amount so verified by UAB shall be deemed to be the correct 
amount of the withdrawal so effected. 

4.5.  Interest at the prevailing rate applied by UAB to Cash Advances and 
calculated on a daily basis shall accrue on each Cash Advance from the 
date of the Cash Advance until repayment in full. 

4.6.  The Cash Advance Fee shall be assessed on the amount of each Cash 
Advance and charged to the Card Account. 

4.7.  The Cash Advance fee shall be charged as per the current Schedule of Fees 
and Charges. 

5.  Supplementary Card 

5.1.  UAB may upon the request of the Card Member, at its sole discretion and 
subject to such additional Terms and Conditions which the Bank deems 
necessary, issue a Supplementary Card to a person nominated by the Card 
Member. 

5.2.  Supplementary Cards can only be issued to persons over 12 years of age. 

5.3.  The Supplementary Card shall be subject to all the Terms and Conditions of 
the Primary Card and by the activation and/or usage of the Supplementary 
Card, the Supplementary Card Member agrees to be bound by the Terms 
and Conditions of the Primary Card. 

5.4.  Both the Supplementary Card Member and the Primary Card Member shall 
be liable jointly and severally for all costs, goods and services, and cash 
advances obtained, all Card Transactions and all other charges generated 
by the use of the Supplementary Card(s). 

5.5.  The Primary Card Member shall be fully liable to UAB for all charges 
and other liabilities incurred by the Supplementary Card Member 
notwithstanding any dispute between the Primary Card Member and the 
Supplementary Card Member in relation thereto. 

5.6.  The Primary Card Member shall indemnify UAB against any loss, damage, 
liability, costs, and expenses, whether legal or otherwise, incurred or 
suffered by UAB by reason of any breach of these Terms and Conditions by 
the Supplementary Card Member. 

5.7.  The Credit Limit assigned to the Supplementary Card Member is Exclusive 
of the Credit Limit of the Primary Card Member ( UAB might at its sole 
discretion change to inclusive limits between primary & supplementary 
cards)  

5.8.  At the request of the Primary Card Member UAB may assign the 
Supplementary Card Member with a specific limit that shall constitute the 
maximum credit limit on the Supplementary Card. However, this in no way 
absolves the Primary Card Member from being fully liable to UAB for debts 
incurred by the Supplementary Card Member in excess of the maximum 
credit limit assigned to the Supplementary Card Member. 

5.9.  The validity of the Supplementary Card is dependent upon the validity 
of the Primary Card. Upon termination of the Primary Card, for whatever 
reason, the Supplementary Cards(s) shall also be terminated. 

حــد فيمــا يتعلــق  ــة الدفعــات مــن قبــل حامــل البطاقــة إلــى البنــك العربــي المتَّ يتــم ســداد كافَّ  .3.28
بحســاب البطاقــة دون أي ضرائــب أو مقتطعــات أو رســوم أو ضرائــب أو خصومــات أخــرى. ويــدرك 
حــد شــيك الضمــان  ــره بالســداد، يقــدم البنــك العربــي المتَّ حامــل البطاقــة ويقــر أنــه فــي حالــة تعثُّ

م فــي وقــت توقيــع نمــوذج الطلــب. المقــدَّ

السلف  .4

حــد  ــة. ويتمتــع البنــك العربــي المتَّ يجــوز لحامــل البطاقــة اســتخدام بطاقتــه لســحب المبالــغ النقديَّ  .4.1
بالحــق المطلــق فــي تحديــد مســتوى الســلفة النقديــة الــذي يخضــع للتغييــر بنــاًء علــى تاريــخ حامــل 

البطاقــة وكذلــك ســلوك بطاقتــه/ بطاقتهــا.

يجــوز لحامــل البطاقــة الحصــول علــى ســلف نقديــة بذلــك المبلــغ الــذي ُيعتبــر مقبــوالً للبنــك العربــي   .4.2
المتحــد، مــن وقــت آلخــر وفًقــا لتقديــره المطلــق، بالوســائل التاليــة:

حــد أو أي مؤسســة عضــو فــي ماســتر  تقديــم البطاقــة ألي مكتــب مــن مكاتــب البنــك العربــي المتَّ   أ. 
كارد/ فيــزا إنترناشــيونال يقــدم تلــك التســهيالت جنًبــا إلــى جنــب مــع إثبــات هويتــه وتوقيــع ســجل 

أو الضــروري؛  المعاملــة 

حــد أو فــي أي بنــك أو  اف آلــي تابعــة للبنــك العربــي المتَّ اســتخدام البطاقــة فــي أي ماكينــة صــرَّ   ب. 
حــد معهــا ترتيــب )ترتيبــات( الســتخدام ماكينــة الصــراف اآللــي  مؤسســة أخــرى للبنــك العربــي المتَّ
)وفــي تلــك الحالــة، يخضــع مبلــغ كل ســلفة أيًضــا لحــد الســحب اليومــي المعمــول بــه لماكينــة 
اف آلــي آخــر فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو فــي الخــارج تقبــل  اف اآللــي( أو أي ماكينــة صــرَّ الصــرَّ

البطاقــة.

يعتبــر اســتخدام البطاقــة مــن قبــل حامــل البطاقــة للحصــول علــى ســلفة نقديــة بمثابــة موافقــة   .4.3
منــه علــى ســداد فائــدة علــى كل ســلفة نقديــة ورســوم ســلفة نقديــة. وتخضــع جميــع رســوم 
العمــالت األجنبيــة لرســوم المعالجــة المدرجــة فــي جــدول الرســوم واألســعار الحالــي، وعلــى حامــل 
حــد عــن جميــع تكاليــف النفقــات التــي يتكبدهــا نتيجــة لتلــك  ض البنــك العربــي المتَّ البطاقــة أن يعــوِّ

المعامــالت.

ــذ مــن خــالل اســتخدام البطاقــة علــى  تخضــع أي ســحوبات نقديَّــة مــن حســابات »حامــل البطاقــة« ُتنفَّ  .4.4
حــد لحــد الســحب اليومــي مــن ماكينــة  اف آلــي مثبتــة بواســطة البنــك العربــي المتَّ أي ماكينــة صــرَّ
حــد. وُيعتبــر المبلــغ الــذي تــم  اف اآللــي، كمــا تخضــع للتحقــق مــن قبــل البنــك العربــي المتَّ الصــرَّ
حــد هــو المبلــغ الصحيــح للســحب الــذي  التحقــق منــه بتلــك الطريقــة بواســطة البنــك العربــي المتَّ

ــم إجــراؤه علــى هــذا النحــو. ت

حــد علــى الســلف النقديــة  تتراكــم الفائــدة بالســعر الســائد النافــذ مــن قبــل البنــك العربــي المتَّ  .4.5
والمحتســب علــى أســاس يومــي علــى كل ســلفة نقديــة مــن تاريــخ الســلفة النقديــة حتــى كامــل 

الســداد.

يتــم تقييــم رســوم الســلفة النقديــة علــى مبلــغ كل ســلفة نقديــة ويتــم خصمهــا مــن حســاب   .4.6
قــة. لبطا ا

يتم فرض رسوم السلفة النقدية وفًقا لجدول الرسوم واألسعار الحالي.  .4.7

البطاقة اإلضافية  .5

يجــوز للبنــك العربــي المتحــد بنــاًء علــى طلــب حامــل البطاقــة، وفًقــا لتقديــره المطلــق ووفًقــا   .5.1
ــة لشــخص يرشــحه  ــة، إصــدار بطاقــة إضافيَّ للشــروط واألحــكام اإلضافيــة التــي يراهــا البنــك ضروري

البطاقــة. حامــل 

ال يمكن إصدار البطاقات اإلضافية إال لألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاًما.  .5.2

ــة لجميــع الشــروط واألحــكام الخاصــة بالبطاقــة الرئيســية. ويوافــق حامــل  تخضــع البطاقــة اإلضافيَّ  .5.3
ــة، علــى االلتــزام بشــروط وأحــكام  ــة بتفعيــل و / أو اســتخدام البطاقــة اإلضافيَّ البطاقــة اإلضافيَّ

الرئيســية. البطاقــة 

والتكافــل،  بالتضامــن  ة،  الرئيســيَّ البطاقــة  وحامــل  ــة  اإلضافيَّ البطاقــة  حامــل  مــن  كل  ــل  يتحمَّ  .5.4
ــة التــي تــم الحصــول عليهــا  ــة التكاليــف والســلع والخدمــات والســلف النقدي ة عــن كافَّ المســؤوليَّ
وجميــع معامــالت البطاقــة وجميــع الرســوم األخــرى الناتجــة عــن اســتخدام البطاقــة )البطاقــات( 

ــة. اإلضافيَّ

ــة الرســوم  حــد عــن كافَّ ة أمــام البنــك العربــي المتَّ ة كامــل المســؤوليَّ ــل حامــل البطاقــة الرئيســيَّ يتحمَّ  .5.5
ــة بغــض النظــر عــن أي نــزاع بيــن حامــل  وااللتزامــات األخــرى التــي يتكبدهــا حامــل البطاقــة اإلضافيَّ

ــة فيمــا يتعلــق بذلــك. ة وحامــل البطاقــة اإلضافيَّ البطاقــة الرئيســيَّ

حــد عــن أي خســارة وأضــرار  ة تعويــض البنــك العربــي المتَّ يتعيــن علــى حامــل البطاقــة الرئيســيَّ  .5.6
ومســؤولية وتكاليــف ونفقــات، ســواء أكانــت قانونيــة أو غيــر ذلــك، يتكبدهــا أو يتعــرَّض البنــك 
ــة. اإلضافيَّ البطاقــة  حامــل  قبــل  مــن  واألحــكام  الشــروط  بهــذه  إخــالل  أي  بســبب  حــد  المتَّ العربــي 

يســتثني الحــد االئتمانــي المخصــص لحامــل البطاقــة اإلضافيــة الحــد االئتمانــي لحامــل البطاقــة   .5.7
الخــاص بحيــث يشــمل  لتقديــره  حــد تغييــره وفًقــا  المتَّ العربــي  للبنــك  يجــوز  )والــذي  ة  الرئيســيَّ

ــة( واإلضافيَّ األساســية  البطاقــات  بيــن  الحــدود 

ــص لحامــل  ة، أن يخصِّ حــد، بنــاًء علــى طلــب حامــل البطاقــة الرئيســيَّ يجــوز للبنــك العربــي المتَّ  .5.8
ــك  ــة. لكــن ذل ــة اإلضافيَّ ــى البطاق ــًا يمثــل الحــد األقصــى لالئتمــان عل ن ــة حــدًا معيَّ ــة اإلضافيَّ البطاق
ة مــن تحمــل المســؤولية الكاملــة أمــام البنــك  ال يعفــي بحــال مــن األحــوال حامــل البطاقــة الرئيســيَّ
ــة بمــا يزيــد عــن الحــد األقصــى  حــد عــن الديــون التــي يتكبدهــا حامــل البطاقــة اإلضافيَّ العربــي المتَّ

ــة. لالئتمــان المخصــص لحامــل البطاقــة اإلضافيَّ

البطاقــة  إنهــاء  وعنــد  الرئيســية.  البطاقــة  صالحيــة  علــى  اإلضافيــة  البطاقــة  صالحيــة  تعتمــد   .5.9
ــة. اإلضافيَّ )البطاقــات(  البطاقــات  إنهــاء  أيًضــا  يتــم  كان،  ســبب  ألي  الرئيســية، 
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5.10.  These Terms and Conditions apply when a Supplementary Card has been 
requested through an approved medium/channel of UAB. 

6.  Loss of Card / PIN Disclosure 

6.1.  UAB may issue a PIN to the Card Member for use at any ATM which will 
accept the Card or to authorize any transaction for use at a terminal that 
will accept the card with a PIN instead of signing a transaction receipt. 

6.2.  The Card Member shall be fully liable to UAB for all Card Transactions made 
with the PIN whether with or without the knowledge of the Card Member. 

6.3.  The Card Member shall take all reasonable precautions to prevent the loss 
or theft of the Card and shall not disclose the PIN to any party. 

6.4.  The Card Member shall be and shall remain fully liable for the payment to 
UAB for any debit to the Card Account arising from any Card Transactions, 
goods or services supplied by merchants, Cash Advances, or ATM 
transactions effected through the use of the Card by any person whether 
with or without the knowledge of the Card Member and irrespective of 
whether they were authorized by the Card Member or not. 

6.5.  In the event that the Card is lost or stolen or that the PIN is disclosed to 
any other party, the Card Member shall immediately, thereafter, report the 
said loss, theft, or disclosure, together with the particulars of the Card, to 
UAB and the police of the country where such loss or theft or disclosure 
occurred.  

6.6.  For the avoidance of doubt, the Card Member is liable for all charges and 
transactions on or through the Card prior to a notification to UAB for the 
lost/stolen status of the Card. 

6.7.  UAB may at its absolute discretion issue a Replacement Card for any lost or 
stolen Card or new PIN on these Terms and Conditions or such other Terms 
and Conditions as UAB may deem fit. 

7.  Card Termination 

7.1.  The Card Member may at any time notify UAB of his/her intention to close 
the Card Account and terminate the use of all Cards by giving notice in 
writing and returning all the Cards, cut in half, to UAB. 

7.2.  Notwithstanding the return of the Card(s) by the Card Member in 
accordance with the requirements of Clause 1 above, UAB shall close the 
said Card Account only after the receipt of full payment of all Charges and 
other liabilities under the Card Account. 

7.3.  The Primary Card Member or any Supplementary Card Member may at 
any time terminate the use of the Supplementary Card by giving notice 
in writing and by returning the Supplementary Card, cut in half to UAB. In 
such event, all Card Members, including the Supplementary Card Member 
whose use of the Card has been terminated, shall be and shall continue to 
be jointly and severally liable to UAB for all Charges and other liabilities in 
accordance with these Terms and Conditions, save that the Supplementary 
Card Member, whose use of the Card has been terminated, shall not be 
liable for Charges and other liabilities incurred by the Primary Card Member 
and any other Supplementary Card Members (if any) after UAB’s receipt of 
the canceled Supplementary Card. 

7.4.  The whole of the Current Balance on the Card Account together with any 
outstanding amount incurred by the use of the Card but not charged to the 
Card Account shall become due and payable to UAB on the termination 
of the Card Account by either UAB or the Card Member or on the death, 
incapacity, bankruptcy or insolvency of the Card Member or at UAB’s 
written request or at UAB’s discretion without any notice if the Card 
Member is in breach of these Terms and Conditions. 

7.5.  The Card Member and/or his estate, administrator, executor, and/or 
guardian will be responsible to settle outstanding balances on the Card 
Account and shall keep UAB indemnified for all costs (including legal fees) 
and expenses incurred in recovering such outstanding balances. 

7.6.  UAB shall not be liable to refund the annual fee or any part thereof in the 
event of the cancellation or termination of the Card(s). Notwithstanding the 
Payment Due Date specified in the Card Member’s Statement of Account, 
the whole of the outstanding balance on the Card Member’s account shall 
become immediately due and payable upon the cancellation or termination 
of the Card. 

7.7.  It is hereby expressly agreed by the Card Member and UAB that all 
covenants, duties, and obligations of the Card Member contained herein 
shall continue in full force and effect notwithstanding the cancellation or 
termination of the Card. All further monies debited to the Card Account 
after cancellation or termination of the Card shall become immediately due 
and payable. 

7.8.  In the event that any security is held by UAB as collateral for the issuance 
of the Card, UAB reserves the right to retain such security for a period of at 
least forty-five days following the cancellation or termination of the Card 
and the return of the Card to UAB. 

8.  Transaction Disputes

  If a Card Transaction disputed by the Card Member is subsequently proven 

ــة مــن خــالل وســيط / قنــاة معتمــدة  تســري هــذه الشــروط واألحــكام عندمــا يتــم طلــب بطاقــة إضافيَّ  .5.10
حــد. مــن البنــك العربــي المتَّ

اإلفصاح عن ضياع البطاقة / رقم التعريف الشخصي  .6

يجــوز للبنــك العربــي المتحــد إصــدار رقــم تعريــف شــخصي لحامــل البطاقــة الســتخدامه فــي أي   .6.1
بــأي معاملــة الســتخدامها فــي وحــدة تقبــل  آلــي تقبــل البطاقــة، أو أن يفــوض  ماكينــة صــراف 

المعاملــة. إيصــال  توقيــع  مــن  بــدالً  الشــخصي  التعريــف  برقــم  البطاقــة 

معامــالت  جميــع  عــن  حــد  المتَّ العربــي  البنــك  أمــام  ة  المســؤوليَّ كامــل  البطاقــة  حامــل  ــل  يتحمَّ  .6.2
بدونــه. أو  البطاقــة  حامــل  بعلــم  ســواء  الشــخصي  التعريــف  رقــم  باســتخدام  تتــم  التــي  البطاقــة 

يجــب علــى حامــل البطاقــة اتخــاذ جميــع االحتياطــات المعقولــة لمنــع ضيــاع البطاقــة أو ســرقتها   .6.3
طــرف. ألي  الشــخصي  التعريــف  رقــم  عــن  الكشــف  وعــدم 

يتحمــل حامــل البطاقــة كامــل المســؤولية ويبقــى مســؤوالً عــن ســداد أي خصــم علــى حســاب   .6.4
البطاقــة ينشــأ عــن أي معامــالت بطاقــة أو ســلع أو خدمــات يقدمهــا التجــار أو الســلف النقديــة أو 
حــد والتــي تتــم مــن خــالل اســتخدام البطاقــة مــن  معامــالت الصــراف اآللــي إلــى البنــك العربــي المتَّ
قبــل أي شــخص ســواء بعلــم حامــل البطاقــة أو بــدون علمــه وبغــض النظــر عمــا إذا كان مفوًضــا مــن 

قبــل حامــل البطاقــة أم ال.

فــي حالــة ضيــاع البطاقــة أو ســرقتها أو الكشــف عــن رقــم التعريــف الشــخصي ألي طــرف آخــر، يجــب   .6.5
ــة التــي  حــد و شــرطة الدول ــي المتَّ ــالغ البنــك العرب ــك، إب ــى الفــور، بعــد ذل ــة عل علــى حامــل البطاق

وقعــت فيهــا تلــك الخســارة أو الســرقة أو اإلفشــاء.

ــة الرســوم والمعامــالت التــي تتــم  ة عــن كافَّ ــل حامــل البطاقــة المســؤوليَّ لتجنــب الشــك، يتحمَّ  .6.6
ــة المفقــودة /  ــة البطاق حــد عــن حال ــي المتَّ ــة أو مــن خاللهــا قبــل إخطــار البنــك العرب ــى البطاق عل

المســروقة.

يجــوز للبنــك العربــي المتحــد، وفًقــا لتقديــره المطلــق، إصــدار بطاقــة بديلــة ألي بطاقــة مفقــودة أو   .6.7
مســروقة أو رقــم تعريــف شــخصي جديــد وفًقــا لهــذه الشــروط واألحــكام أو أي شــروط وأحــكام أخــرى 

حــد مناســبة. ــي المتَّ قــد يراهــا البنــك العرب

إنهاء العمل بالبطاقة  .7

إغــالق  فــي  نيتهــا   / بنيتــه  أي وقــت  فــي  حــد  المتَّ العربــي  البنــك  إخطــار  البطاقــة  لحامــل  يجــوز   .7.1
حســاب البطاقــة وإنهــاء اســتخدام جميــع البطاقــات عــن طريــق إرســال إشــعار كتابــي وإعــادة جميــع 

حــد. المتَّ العربــي  البنــك  إلــى  نصفيــن  هــا  قصِّ بعــد  البطاقــات 

ــد 1  ــات البن ــا لمتطلب ــة وفًق ــات( مــن قبــل حامــل البطاق ــة )البطاق بصــرف النظــر عــن إعــادة البطاق  .7.2
حــد إغــالق حســاب البطاقــة المذكــور فقــط بعــد قبــض كامــل  أعــاله، يجــب علــى البنــك العربــي المتَّ

البطاقــة. األخــرى بموجــب حســاب  الرســوم وااللتزامــات  دفعــة كافــة 

ــة فــي أي وقــت إنهــاء اســتخدام البطاقــة  ة أو أي عضــو بطاقــة إضافيَّ يجــوز لحامــل البطاقــة الرئيســيَّ  .7.3
هــا نصفيــن إلــى  ــة، بعــض قصِّ ــة عــن طريــق إرســال إشــعار كتابــي وإعــادة البطاقــة اإلضافيَّ اإلضافيَّ
حــد. وفــي تلــك الحالــة، فــإن جميــع حاملــي البطاقــة، بمــا فــي ذلــك حامــل البطاقــة  البنــك العربــي المتَّ
اإلضافيــة الــذي تــم إنهــاء اســتخدامهم للبطاقــة، يكونــون ويبقــون مســؤولين بالتضامــن والتكافل 
حــد عــن جميــع الرســوم وااللتزامــات األخــرى وفًقــا لهــذه الشــروط واألحــكام،  أمــام البنــك العربــي المتَّ
ــة، الــذي تــم إنهــاء اســتخدامه للبطاقــة، ال يكــون مســؤوالً عــن الرســوم  إال أن حامــل البطاقــة اإلضافيَّ
ــة آخريــن )إن  ة وأي أعضــاء بطاقــة إضافيَّ وااللتزامــات األخــرى التــي يتكبدهــا حامــل البطاقــة الرئيســيَّ

ــة الملغــاة. حــد للبطاقــة اإلضافيَّ وجــدوا( بعــد اســتالم البنــك العربــي المتَّ

يصبــح كامــل الرصيــد الحالــي فــي حســاب البطاقــة باإلضافــة إلــى أي مبلــغ مســتحق يتــم تكبــده عــن   .7.4
ــم يتــم تحميلــه علــى حســاب البطاقــة، مســتحًقا وواجبــًا األداء  طريــق اســتخدام البطاقــة ولكــن ل
حــد أو حامــل  حــد عنــد إنهــاء حســاب البطاقــة مــن قبــل البنــك العربــي المتَّ إلــى البنــك العربــي المتَّ
البطاقــة أو عنــد وفــاة حامــل البطاقــة أو عجــزه أو إعســاره أو إفالســه أو بنــاًء علــى طلــب كتابــي 
حــد دون أي إشــعار، إذا أخــلَّ حامــل  ــا لتقديــر البنــك العربــي المتَّ حــد أو وفًق مــن البنــك العربــي المتَّ

البطاقــة بهــذه الشــروط واألحــكام.

ــه مســؤولية تســوية  يتحمــل حامــل البطاقــة و / أو تركتــه، وحارســه القضائــي، ومنفــذه و / أو وصيُّ  .7.5
حــد بمنــأى عــن  األرصــدة غيــر المســددة فــي حســاب البطاقــة، ويجــب أن يبقــي البنــك العربــي المتَّ
ــة التكاليــف )بمــا فــي ذلــك الرســوم القانونيــة( والمصروفــات المتكبــدة فــي اســترداد هــذه  كافَّ

المســتحقة. األرصــدة 

حــد مســؤولية اســترداد الرســوم الســنوية أو أي جــزء منهــا فــي حالــة  ال تتحمــل البنــك العربــي المتَّ  .7.6
إلغــاء أو إنهــاء البطاقــة )البطاقــات(. وبصــرف النظــر عــن تاريــخ اســتحقاق الســداد المحــدد فــي 
كشــف حســاب حامــل البطاقــة، يصبــح الرصيــد المســتحق بالكامــل فــي حســاب حامــل البطاقــة 

ــب األداء فــوًرا عنــد إلغــاء البطاقــة أو إنهائهــا. متوجِّ

حــد صراحــًة علــى أن جميــع تعهــدات وواجبــات والتزامــات  اتفــق حامــل البطاقــة والبنــك العربــي المتَّ  .7.7
حامــل البطاقــة الــواردة فــي هــذه الوثيقــة تبقــى ســارية المفعــول واألثــر الكامليــن بصــرف النظــر عــن 
ــة المبالــغ األخــرى المخصومــة مــن حســاب البطاقــة بعــد إلغــاء  إلغــاء أو إنهــاء البطاقــة. وتصبــح كافَّ

أو إنهــاء البطاقــة مســتحقة وواجبــة الســداد علــى الفــور.

حــد بــأي ضمــان إلصــدار البطاقــة، يحتفــظ البنــك العربــي  فــي حالــة احتفــاظ البنــك العربــي المتَّ  .7.8
ــا بعــد إلغــاء أو  حــد بالحــق فــي اســتبقاء ذلــك الضمــان لمــدة ال تقــل عــن خمســة وأربعيــن يوًم المتَّ

حــد. المتَّ العربــي  البنــك  إلــى  البطاقــة  وإعــادة  البطاقــة  إنهــاء 

قة بالمعامالت الخالفات المتعلِّ  .8

ــه، إذا ثبــت الحًقــا بــأن معاملــة البطاقــة المتنــازع عليهــا مــن قبــل  حــد بحقِّ يحتفــظ البنــك العربــي المتَّ  
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to have been originated by him/her, UAB retains the right to chargeback, as 
from the date when the Card Transaction took place, the Card Transaction 
amount along with the interest charge and any additional fees (including 
but not limited to the legal fees) and expenses incurred by UAB in the 
investigation thereof

8.1.  In the event that the Card Member wishes to dispute a transaction charged 
to the Card Account on the Statement of Account, the dispute is to be 
notified to the Bank in writing no later than 30 days from the date of the 
relevant Statement of Account. 

8.2.  The dispute is to be notified to the Bank in the format as specified on the 
Cardholder Dispute Form that is available in the Bank’s branches or may 
also be requested by calling the number specified on the reverse of the 
Card.

8.3.  The Card Member must ensure to complete the form in full and provide 
all supporting documentation that the Bank requests as pertinent to the 
disputed Transaction Charge and the circumstances thereof.

8.4.  Unless otherwise advised by the Bank, the Card Member remains fully 
liable for all transactions and Charges on the Card, even in the event that 
the Cardholder has submitted a Cardholder Dispute Form to the Bank. 
Non-payment of Charges will result in the levy of relevant Fees and Finance 
Charges.

8.5.  In the event of any unauthorized transactions on your card, which may be 
fraudulent in nature, you have the right to raise a formal dispute with the 
Bank. All such disputes would be fairly investigated, and all findings will be 
shared with you, in case negligence from your side has been established, 
liability to pay the outstanding balance would remain with you. Dispute 
investigations might take up to 120 days, In the event of any unauthorized 
transactions on your card the bank will refund you in a timely manner “after 
the dispute is fully investigated. 

9.  Exemptions and Exclusions 

9.1.  UAB shall not be liable for any loss or damage howsoever incurred or 
suffered by the Card Member by reason of UAB or a Merchant or other bank 
or financial institution or any ATM or other party refusing to allow a Card 
Transaction or accept the Card or the Card numbers or the PIN or to extend 
or provide Cash Advances up to the Credit Limit or at all.

9.2.  UAB shall not be responsible for the refusal of any Merchant or member 
institution of Visa/MasterCard International to honor or accept the Card 
or for any defect or deficiency in the goods or services supplied to the 
Card Member by any Merchant or, where applicable, for any breach or non-
performance by a Merchant. In the event of any dispute between the Card 
Member and any Merchant or bank or financial institution or any other 
person, the Card Member’s liability to UAB shall not in any way be affected 
by such dispute or any counterclaim or right of setoff which the Card 
Member may have against such Merchant or bank or financial institution or 
person.

9.3.  The Card Member accepts full responsibility for all transactions processed 
by use of his/her Cards and the Supplementary Card(s) and agrees that 
UAB’s records thereof shall be conclusive and binding on the Card Member. 
The Card Member shall settle all his/her disputes with the Merchants with 
no responsibility to UAB.

9.4.  UAB will credit the Card Account with the amount of any refund only upon 
receipt of a properly issued credit voucher from the Merchant or other 
establishment.

9.5.  UAB shall not be liable in any way to the Card Member for any loss or 
damage of whatever nature due to or arising from any disruption or failure 
or defect in any ATM or other machine or communication system or 
facilities or data processing system or transmission link or any industrial or 
other dispute or anything or cause, whether beyond the control of UAB or 
otherwise. 

9.6.  The Card Member acknowledges the risk that data received/delivered 
through the internet/ e-mail/SMS including any confidential information 
may be accessed/seen by third parties. Therefore, in the event Statement 
of Account or other communications are sent through the internet/e-mail/
SMS, the Card Member accepts all responsibility and UAB will not be liable 
for any loss, expense, or claims resulting from the use of the internet/e-mail 
for purposes of delivering Statement of Account or other communications.

10.  Cashback Program (“Program”)  

10.1.  Definitions 

 a. “Cashback” means the UAB Loyalty Program by United Arab Bank which 
is applicable to all UAB credit card members.

 b. Card Member” – means the customer holding the UAB credit card.

 c. “Card Scheme” refers to Visa and/or MasterCard

 d. “Credit Card Terms and Conditions” means the existing or any further 
terms and Conditions of UAB Credit Card may be amended from time to 
time.

حامــل البطاقــة قــد تــم إنشــاؤها مــن قبلــه، فــي اســترداد الرســوم، اعتبــاًرا مــن تاريــخ إجــراء معاملــة 
البطاقــة، ومبلــغ معاملــة البطاقــة جنًبــا إلــى جنــب مــع رســوم الفائــدة وأي رســوم إضافيــة )بمــا فــي 
حــد فــي إجــراء التحقيقــات. ذلــك الرســوم القانونيــة( والنفقــات التــي تكبدهــا البنــك العربــي المتَّ

فــي حالــة رغبــة حامــل البطاقــة فــي االعتــراض علــى معاملــة مقيــدة علــى حســاب البطاقــة فــي   .8.1
كشــف الحســاب، يجــب إخطــار البنــك بالنــزاع كتابًيــا فــي موعــد ال يتجــاوز 30 يوًمــا مــن تاريــخ كشــف 

الصلــة. ذي  الحســاب 

يجــب إخطــار البنــك بالنــزاع بالتنســيق المحــدد فــي نمــوذج نــزاع حامــل البطاقــة المتــاح لــدى فــروع   .8.2
البطاقــة. ظهــر  علــى  المحــدد  بالرقــم  االتصــال  طريــق  عــن  أيًضــا  طلبــه  يمكــن  الــذي  أو  البنــك 

يجــب علــى حامــل البطاقــة التأكــد مــن تعبئــة النمــوذج بالكامــل وتقديــم جميــع الوثائــق الداعمــة   .8.3
وظروفهــا. عليهــا  المتنــازع  المعاملــة  برســوم  يتعلــق  فيمــا  البنــك  يطلبهــا  التــي 

يبقــى حامــل البطاقــة مســؤوالً بالكامــل عــن جميــع المعامــالت والرســوم علــى البطاقــة، حتــى فــي   .8.4
حالــة قيــام حامــل البطاقــة بتقديــم نمــوذج نــزاع حامــل البطاقــة إلــى البنــك مــا لــم يبلــغ البنــك بخــالف 

ــل. ــك. وفــي حــال عــدم دفــع الرســوم يتــم فــرض الرســوم ذات الصلــة ورســوم التموي ذل

فــي حالــة وجــود أي معامــالت غيــر مصــرح بهــا علــى بطاقتــك، والتــي قــد تكــون ذات طبيعــة   .8.5
ــة، يحــق لــك رفــع نــزاع رســمي بحــق البنــك. ويتــم التحقيــق فــي جميــع هــذه النزاعــات بشــكل  احتياليَّ
عــادل، وتيتــم مشــاركة جميــع النتائــج معــك. وفــي حــال وجــود إهمــال مــن جانبــك، تبقــى مســؤوالً 
ــة  ــا وفــي حال عــن ســدد الرصيــد المســتحق. وقــد تســتغرق تحقيقــات النــزاع مــا يصــل إلــى 120 يوًم
وجــود أي معامــالت غيــر مصــرح بهــا علــى بطاقتــك، يقــوم البنــك بــرد أموالــك فــي الوقــت المناســب 

ــزاع. بعــد التحقيــق الكامــل فــي الن

اإلعفاءات واالستثناءات  .9

ة أي خســارة أو ضــرر كان يتكبــده حامــل البطاقــة بســبب  حــد مســؤوليَّ ــل البنــك العربــي المتَّ ال يتحمَّ  .9.1
حــد أو تاجــر أو بنــك أو مؤسســة ماليــة أخــرى أو أي ماكينــة صــراف آلــي  رفــض البنــك العربــي المتَّ
أو طــرف آخــر، الســماح بإجــراء معامــالت البطاقــة أو قبــول البطاقــة أو أرقــام البطاقــة أرقــام أو رقــم 

التعريــف الشــخصي، أو تقديــم ســلف نقديــة تصــل إلــى حــد االئتمــان أو بالمطلــق.

ة رفــض أي تاجــر أو مؤسســة عضــو فــي فيــزا/ ماســتر كارد  حــد مســؤوليَّ ــل البنــك العربــي المتَّ ال يتحمَّ  .9.2
إنترناشــيونال، اإليفــاء أو قبــول البطاقــة، أو عــن أي عيــب أو قصــور فــي الســلع أو الخدمــات المقدمــة 
إلــى حامــل البطاقــة مــن قبــل أي تاجــر أو، عنــد االقتضــاء، مــن أجــل أي إخــالل أو عــدم أداء مــن قبــل 
التاجــر. وفــي حالــة وجــود أي نــزاع بيــن حامــل البطاقــة وأي تاجــر أو بنــك أو مؤسســة ماليــة أو أي 
حــد بــأي شــكل مــن األشــكال  شــخص آخــر، ال تتأثــر مســؤولية حامــل البطاقــة تجــاه البنــك العربــي المتَّ
بهــذا النــزاع أو أي دعــوى مقابلــة أو حــق مقاصــة مــن جانــب حامــل البطاقــة، ضــد ذلــك التاجــر أو البنــك 

أو المؤسســة الماليــة أو الشــخص.

ــة المعامــالت التــي تتــم معالجتهــا باســتخدام  ــل حامــل البطاقــة كامــل المســؤولية عــن كافَّ يتحمَّ  .9.3
العربــي  البنــك  أن ســجالت  علــى  ويوافــق  ــة،  اإلضافيَّ )البطاقــات(  والبطاقــة  بطاقاتهــا  بطاقاتــه/ 
ــن علــى حامــل البطاقــة تســوية  حــد الخاصــة بهــا ُتعتبــر نهائيــة وملزمــة لحامــل البطاقــة. ويتعيَّ المتَّ

حــد. جميــع نزاعاتــه / نزاعاتهــا مــع التجــار دون أي مســؤولية تجــاه البنــك العربــي المتَّ

حــد إلــى حســاب البطاقــة أي مبلــغ مســترد فقــط عنــد اســتالم مســتند  يضيــف البنــك العربــي المتَّ  .9.4
أخــرى. أو مؤسســة  التاجــر  مــن  بشــكل صحيــح  دائــن صــادر  قيــد 

حــد مســؤوالً بــأي شــكل مــن األشــكال تجــاه حامــل البطاقــة عــن أي  ال يكــون البنــك العربــي المتَّ  .9.5
خســارة أو ضــرر مهمــا كانــت طبيعتــه نتيجــة ألي انقطــاع أو عطــل أو عيــب فــي أي ماكينــة صــراف آلــي 
أو أي جهــاز أو نظــام اتصــال أو مرافــق أو نظــام معالجــة بيانــات أو رابــط إرســال أو أي نــزاع صناعــي أو 

حــد أو غيــر ذلــك. غيــره أو ألي شــيء أو ســبب، ســواء كان خــارج ســيطرة البنــك العربــي المتَّ

يقــر حامــل البطاقــة بالمخاطــر المتمثلــة فــي كــون البيانــات التــي يتــم تلقيهــا / تســليمها عبــر   .9.6
اإلنترنــت / البريــد اإللكترونــي / الرســائل القصيــرة بمــا فــي ذلــك أي معلومات ســرية قــد يتم الوصول 
إليهــا / رؤيتهــا مــن قبــل الغيــر. لذلــك، فــي حالــة إرســال كشــف الحســاب أو أي اتصــاالت أخــرى عبــر 
ــل حامــل البطاقــة كل المســؤولية عــن  اإلنترنــت / البريــد اإللكترونــي / الرســائل القصيــرة، يتحمَّ
حــد مســؤوالً عــن أي خســارة أو مصاريــف أو مطالبــات ناتجــة عــن  ذلــك، وال يكــون البنــك العربــي المتَّ

اســتخدام اإلنترنــت / البريــد اإللكترونــي ألغــراض تســليم كشــف الحســاب أو المراســالت األخــرى.

برنامج االسترداد النقدي )»البرنامج(  .10

تعاريف:  .10.1

»االســترداد النقــدي« يعنــي برنامــج المكافــآت الخــاص بالبنــك العربــي المتحــد والــذي يطبــق علــى   أ. 
جميــع حاملــي البطاقــات االئتمانيــة المصــدرة مــن قبــل البنــك العربــي المتحــد. 

»حامــل البطاقــة«: تعنــي العميــل الــذى يحمــل البطاقــة االئتمانيــة المصــدرة مــن قبــل البنــك   ب. 
العربــي المتحــد.

»نظام البطاقة«: يشير إلى نظام الفيزا و/ أو ماستركارد.  ج. 

»شــروط وأحــكام بطاقــة االئتمــان«: يقصــد بهــا الشــروط واألحــكام الحاليــة أو أي شــروط وأحــكام   د. 
إضافيــة لبطاقــة ائتمــان البنــك العربــي المتحــد، وتعديالتهــا مــن حيــن إلــى آخــر.
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 e. “Customer(s)” means UAB customers.

 f. “Retail Transactions” means purchases made on the Credit Card by the 
Card Member that excludes cash advances, any refunds, any bank charges 
or reversals, Balance Transfer transactions, Loan on Phone transactions, 
Credit Card Payments, or any other transaction as determined by UAB from 
time to time, hereinafter also referred to as ‘Purchase’.

 g. “Domestic Retail Transactions” means retail purchases made on the 
Credit Card by the Card Member in AED currency, hereinafter also referred 
to as ‘Domestic Purchase’.

 h. “International Retail Transactions” means non-AED Retail purchases 
made on the Credit Card by the Card Member, hereinafter also referred to 
as ‘International Purchase’.

 i. “Spend Segments” means a group of MCC, single or multiple. Spend 
Segments that get included in this program are at the sole discretion of 
UAB & final and binding to the program. Spend Segments may be increased, 
decreased or modified as determined from time to time by UAB.

 j. “MCC” means a merchant category code defined by Card Scheme to 
classify transactions. 

 k. “Program” means the Cashback program.

 l. “UAB” means United Arab Bank P.J.S.C. 

10.2.  Cashback Program 

 a. Cashback program will be available to exist Card Members at the sole 
discretion of UAB, as defined under the Credit Card Terms and Conditions.

 b. The list of MCCs that get included in the Program is at the sole discretion 
of UAB & final and binding to the Program. MCCs may be increased, 
decreased, or modified as determined from time to time by UAB.  However, 
categorization of an MCC is done at the sole discretion of the Card Scheme 
in accordance with their respective policies and UAB has no responsibility 
or any say in the same. 

 c. Each purchase will start earning Cashback based on:   

 - The Spend Segment that it belongs to and,   

 - The value of the purchase made on the Credit Card. This will define the 
Spend category that the purchase falls into and the rate of Cashback that 
the customer will earn.  

 d. Cashback is earned on each transaction individually.

 e. Retail transactions made under specific MCCs will be eligible under this 
Cashback Program. UAB and/or Card Scheme is/are not responsible if a 
retail transaction does not get captured under the appropriate MCC or if 
any merchant has a different MCC to the one categorized by Card Scheme. 

10.3. Cashback 

 a. Participation in the Program is automatic, provided that the UAB Credit 
Card account is active and in good standing as defined by UAB from time to 
time. 

 b. Transactions on Supplementary Credit Card will also earn cashback and 
this cashback will accrue to the account of the Primary Card Member. 

 c. The overall maximum amount of cashback that a Customer can earn on 
his/her Credit Card is:

 - AED 12,000 yearly (Maximum monthly CAP of AED 1,000) for Infinite, 
Signature, and World credit cards. 

 - AED 9,000 yearly (Maximum monthly CAP of AED 750) for a Platinum 
credit card; and

 - AED 6,000 yearly (Maximum monthly CAP of AED 500) for a Titanium 
credit card.

 d. The Cashback cycle is every 15th of the month. The earned Cashback 
amount is to be credited to the UAB credit card from the 10th to the 13th 
of every month.  This credit will reduce the total outstanding of the card 
and add to the Card Member’s available credit limit. This amount will not 
offset any due payments on the card.  

 e All transactions are eligible for Cashback irrespective of the transaction 
amount. The Cashback percentage of each UAB credit card is as follows: 
1.5% for Signature, Infinite, and World; 1.25% for Platinum, and; 1% for 
Titanium. 

 f. Redemption channels may change from time to time based on the sole 
discretion of UAB and prior notification to Customers.

 g. Cash Back value may vary from time to time based on the sole discretion 
of UAB.

 10.4. Generic: 

 a. All the merchant examples are for information and illustrative purposes 
only and as such are neither solicitations nor recommendations and do 

»العميل )العمالء(«: يقصد به )بهم( عمالء البنك العربي المتحد.  ه. 

»معامــالت التجزئــة«: يقصــد بهــا عمليــات الشــراء التــي قــام بهــا عضــو البطاقــة علــى البطاقــة   و. 
االئتمانيــة باســتثناء الســلف النقديــة أو أي عمليــات اســترجاع أمــوال أو أي رســوم مصرفيــة أو رســوم 
أو مدفوعــات  الهاتــف  خــالل  مــن  االقتــراض  أو معامــالت  الرصيــد  أو معامــالت تحويــل  معكوســة 
بطاقــات االئتمــان أو أي معاملــة أخــرى حســبما يحددهــا البنــك العربــي المتحــد مــن حيــن إلــى آخــر، 

ويشــار إليهــا فيمــا يلــي بـــ »عمليــة الشــراء«. 

»معامــالت التجزئــة المحليــة«: يقصــد بهــا عمليــات الشــراء بموجــب الخدمــات المصرفيــة المقدمــة   ز. 
لألفــراد التــي قــام بهــا عضــو البطاقــة علــى البطاقــة االئتمانيــة بالدرهــم االماراتــي، ويشــار إليهــا فيمــا 

يلــي بـــ »عمليــة الشــراء المحليــة«. 

»معامــالت التجزئــة الدوليــة«: يقصــد بهــا عمليــات الشــراء بعملــة غيــر الدرهــم االماراتــي التــي قــام   ح. 
بهــا عضــو البطاقــة علــى البطاقــة االئتمانيــة، ويشــار اليهــا فيمــا يلــي بـــ »عمليــة الشــراء الدوليــة«. 

التاجــر - منفرديــن أو متعدديــن -  »قطاعــات االنفــاق«: يقصــد بهــا مجموعــة مــن رمــوز فئــة   ط. 
ــر البنــك العربــي المتحــد وحــده وتكــون  ــواردة فــي هــذه الخطــة لتقدي وتخضــع قطاعــات االنفــاق ال
نهائيــة وملزمــة للبرنامــج. يجــوز زيــادة قطاعــات االنفــاق أو خفضهــا أو تعديلهــا حســبما يحــدد البنــك 

العربــي المتحــد مــن حيــن إلــى آخــر. 

البطاقــة لتصنيــف  مــن خــالل نظــام  المحــدد  التاجــر  رمــز فئــة  بــه  التاجــر«: يقصــد  »رمــز فئــة   ي. 
المعامــالت. 

»البرنامج«: يقصد بها برنامج االسترداد النقدي.   ك. 

»البنك العربي المتحد«: يقصد به البنك العربي المتحد ش.م.ع.  ل. 

برنامج االسترداد النقدي:  .10.2

ســيكون برنامــج االســترداد النقــدي متاحــًا ألعضــاء البطاقــة االئتمانيــة الحالييــن وفقــًا لتقديــر   أ. 
البنــــك العربــي المتحــد وحــده، كمــا هـــو محــدد فــــي شــروط وأحــكام البطاقــة االئتمانيــة.

ــر البنــك العربــي المتحــد وحــده  تخضــع قائمــة رمــوز فئــة التاجــر المتضمنــة فــي البرنامــج لتقدي  ب. 
ــادة رمــوز فئــة التاجــر. أو خفضهــا أو تعديلهــا حســبما  وتكــون نهائيــة وملزمــة للبرنامــج. يجــوز زي
يحــدد البنــك العربــي المتحــد مــن حيــن إلــى آخــر. مــع ذلــك، يصنــف رمــز فئــة التاجــر. وفقــًا لتقديــر 
نظــام البطاقــة ووفقــًا لسياســات كل منهــا وال يتحمــل البنــك العربــي المتحــد أي مســؤولية أو 

ــك. ــه أي رأي فــي ذل يكــون ل

تبدأ كل عملية شراء في الحصول على االسترداد النقدي بناء على ما يلي:  ج. 

قطاع االنفاق الذي تنتمي إليه.  -

ــة االنفــاق التــي تقــع  ــك فئ ــة. يحــدد ذل ــة االئتماني ــى البطاق ــة الشــراء التــي جــرت عل قيمــة عملي  -
الــذي ســيحصل عليهــا العميــل. النقــدي  عمليــة الشــراء ضمنهــا، ومعــدل االســترداد 

يجري الحصول على االسترداد النقدي على كل معاملة بشكل فردي.  د. 

ســتكون معامــالت التجزئــة التــي تجــري بموجــب رمــوز فئــة التاجــر المحــددة مؤهلــة بموجــب   ه. 
برنامــج االســترداد النقــدي هــذا، وال يتحمــل البنــك العربــي المتحــد و/ أو برنامــج  البطاقة المســؤولية 
إذا يلتقــط رمــز فئــة التاجــر المناســب لمعاملــة البيــع بالتجزئــة أو إذا كان لــدى أي تاجــر رمــز فئــة تاجــر 

مختلــف عــن ذلــك الرمــز المصنــف حســب نظــام البطاقــة.

االسترداد النقدي:  .10.3

تكــون المشــاركة فــي البرنامــج تلقائيــة، شــريطة أن يكــون حســاب بطاقــة ائتمــان البنــك العربــي   أ. 
المتحــد نشــطًا، وفــي وضــع جيــد حســبما يحــدد البنــك العربــي المتحــد ذلــك مــن حيــن إلــى آخــر.

كمــا ســتحصل المعامــالت التــي تجــري علــى البطاقــة االئتمانيــة االضافيــة علــى االســترداد النقــدي،   ب. 
ويكــون االســترداد النقــدي مســتحق لحســاب عضــو البطاقــة األساســية.

يبلغ الحد األقصى االجمالي )االسترداد النقدي( الذي يمكن للعميل الحصول عليه:  ج. 

األقصــى  )الحــد  ســنويًا  إماراتــي  درهــم   12,000 وورلــد  وسيجناتشــر  إنفينــت  ائتمــان  بطاقتــي   -
إماراتــي(. درهــم   1,000 الشــهري 

بطاقة ائتمان بالتينوم 9,000 درهم إماراتي سنويًا )الحد األقصى الشهري 750 درهم إماراتي(.  -

بطاقة ائتمان تايتانيوم 6,000 درهم إماراتي سنويًا )الحد األقصى الشهري 500 درهم إماراتي(.  -

دورة الفوتــرة لبرنامــج االســترداد النقــدي تكــون فــي الخامــس عشــر مــن كل شــهر ميــــالدي  د. 
والمبلــــغ المتحصــــل عليــــه مــــن البرنامــــج كمكافــــأة ســوف يتــم إضافتــــه الى البطاقة األساسية بدأ 
مــن يــوم العاشــر الــى اليــوم الثالــث عشــر ميــالدي، وتتــم إضافــة المبلــغ المتحصــل عليــه مــن برنامــج 
االســترداد النقــدي الــى المبلــغ المتــاح لالســتخدام لصاحــب البطاقــة ولكنــه ال يلغــي أو يكــون جــزء 

مــن الدفعــات المســتحقة علــى البطاقــة.

كل المعامــالت علــى البطاقــة تســتحق االســترداد النقــدي بغــض النظــر عــن المبلــغ المســتخدم  ه. 
مــا عــدا المعامــالت المســتثناة والمنصــوص عليهــا فــي الشــروط واألحــكام أدنــاه، ونســبة االســترداد 
النقــدي التــي يحصــل عليهــا العميــل مقابــل كل معاملــة هــي: 1.5% لبطاقــات إنفينــت وسيجناتشــر 

وورلــد، 1,25% لبطاقــة بالتينــوم، 1% لبطاقــة تايتانيــوم. 

يجوز أن تتغير قنوات االستبدال من حين إلى آخر، وفقًا لتقدير البنك العربي المتحد وحده.   و. 

يجــوز أن تختلــف قيمــة االســترداد النقــدي مــن حيــن إلــى آخــر، وفقــًا لتقديــر البنــك العربــي المتحــد  ز. 
وحــده.

الشروط العامة  .10.4

جميــع األمثلــة التجاريــة هــي ألغــراض المعلومــات والتوضيــح فقــط، ومــن ثــم فهــي ال تعــد عروضــًا   أ. 



U
AB

 T
ER

M
S 

AN
D

 C
O

N
D

IT
IO

N
S 

  V
. 1

.0
 J

U
N

E 
20

22

59/83

not constitute an exhaustive list of merchants. UAB makes no warranty, 
express or implied, regarding this information and shall not be liable for any 
losses, damages, costs, or expenses relating to the adequacy, accuracy, 
completeness, or use for any purpose. All simulations provided are for 
illustrative purposes only and have been computed using estimated rates 
and prices.

 b. Excluded transactions from Cashback earning:

 1. Balance Transfer Amounts (BT).

 2. Loan on Phone (LOP).

 3. Credit card payments.

 4. Interest charge.

 5. Cash Advance.

 6. Refunded transactions.

 7. All Fees & Charges on UAB Card.

 8. Dispute transactions, Cashback will be calculated once the  
dispute is resolved.

 9. Corporate transaction in nature

 10. Any other transaction as determined by UAB from time to time. 

 c. Any abuse or fraud relating to the earning and redemption of cashback in 
the program may result in the cancellation and forfeiture of the cashback 
and may also result in card termination. 

 d. UAB reserves the right to suspend, cancel, modify or substitute the 
cashback program or the method in which the computation or value of the 
Program is done or the Program terms and conditions at any time without 
prior notice to the Card Member. 

 e. UAB’s decision on the computation, redemption, cancellation, forfeiture, 
credit, or debit of cashback is at the sole discretion of UAB and will be 
binding on the Card Member.  

 f. UAB may impose fees on the Program at its sole discretion from time to 
t ime. 

 g. UAB Cashback Terms and Conditions apply to Primary and Supplementary 
Credit Cards.

 h. The maximum Cashback specified above that Customer can earn in each 
statement cycle will apply to the credit card account irrespective of the 
number of Primary or Supplementary cards the customer hold.

 i. Any decision on how spends are classified for each Cashback Category 
is according to the classification as determined by Card Scheme. Any 
decision about whether spending on purchases qualifies as spending for 
the purposes of Cashback shall be resolved by UAB at our sole discretion 
and UAB decision is final.

 j. Customer must be up to date on all payments on UAB Credit Card to be 
eligible for Cashback. If any payments are overdue on your UAB Credit Card, 
or at any stage the Customer is in breach of any of the Credit Card Terms 
and Conditions, or if UAB Credit Card has been suspended, blocked, or 
canceled by UAB, the spends will not qualify for the purpose of Cashback.

 k. Fraud and/or abuse relating to earning Cashback in the Program may 
result in forfeiture of the Cashback as well as termination and cancellation 
of the Card.

 l. UAB reserves the right to cancel, suspend, change or substitute the 
Cashback or the Cashback conditions or the basis of computation of 
Cashback or the terms and conditions of the Program at any time, without 
giving any intimation to the Cardholder.

 m. Any variation, alteration, modification, and/or amendments to this 
Terms & Conditions shall be published on the UAB website: www.uab.ae/ 
and shall supersede any earlier Terms & Conditions. 

 11. Easy Payment Plan (EPP) 

 The following Terms and Conditions are applicable to the Easy Payment 
Pl a n . 

11.1.  All UAB Card Members are eligible to avail of the UAB Installment Plan (EPP) 
on the Terms and Conditions stated herein. The EPP facility will be available 
on transactions of the Primary Card Member and the Supplementary Card 
Member. 

11.2.  UAB reserves the right to determine/modify the minimum and maximum 
amount of the transaction and the number of transactions that can be 
converted into EPP. 

11.3.  The EPP allows the Card Member to purchase goods and services from 
Merchants and repay the amount of the purchase in equal monthly 
installments in accordance with these EPP Terms and Conditions. 

إلتماســية أو توصيــات، وال تشــكل قائمــة شــاملة للتجــار. ال يقــدم البنــك العربــي المتحــد أي ضمــان 
- ســواء كان صريحــًا أم ضمنيــًا - فيمــا يتعلــق بهــذه المعلومــات وال يكــون مســؤوالً عــن أي خســائر 
أو أضــرار أو تكاليــف أو نفقــات تتعلــق بالكفايــة أو الدقــة أو االكتمــال أو االســتخدام ألي غــرض. جميــع 
عمليــات المحــاكاة المقدمــة هــي ألغــراض توضيحيــة فقــط وجــرى حســابها باســتخدام المعــدالت 

واألســعار المقــدرة.

المعامالت المستثناة من الحصول على االسترداد النقدي:  ب. 

مبالغ تحويل الرصيد.  .1

االقتراض من خالل الهاتف.  .2

مدفوعات البطاقة االئتمانية.  .3

رسوم الفائدة.  .4

السلف النقدية.  .5

المعامالت المستردة.  .6

جميع الرسوم والمصروفات المفروضة على بطاقة البنك العربي المتحد.  .7

المعامالت المتنازع عليها، يحسب االسترداد النقدي بمجرد حل النزاع.  .8

المعامالت المؤسسية بطبيعتها )معامالت الشركات(.  .9

أي معامالت أخرى يقررها البنك العربي المتحد من حين إلى آخر.  .10

أي إســاءة إســتخدام أو إحتيــال فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى االســترداد النقــدي أو اســتبدالها فــي   ج. 
البرنامــج قــد ينتــج عنهــا إلغــاء االســترداد النقــدي ومصادرتــه، وقــد تــؤدي أيضــًا إلــى إنهــاء البطاقــة.

ــة التـــي  يحتفــظ البنــك العربــي المتحــد بحقــه فــي تعليــق برنامــج اإلســترداد النقــدي أو الطريقـ  د. 
يجـــري بهـــا حســـاب أو تقييـــم البرنامـــج أو شـــروط وأحـــكام البرنامـــج أو إلغائهــا أو تعديلهــا أو 

اســتبدالها فــي أي وقــت دون إخطــار مســبق لعضــو البطاقــة.

أو  إلغائــه  أو  اســتبداله  أو  النقــدي  اإلســترداد  بشــأن حســاب  المتحــد  العربــي  البنــك  قــرار  إن   ه. 
مصادرتــه أو قيــده، أو الخصــم يكــون وفقــًا لتقديــر البنــك العربــي المتحــد وحــده ويكــون ملزمــًا 

البطاقــة.  لعضــو 

يجــوز للبنــك العربــي المتحــد أن يفــرض رســومًا علــى البرنامــج وفــق تقديــره وحــده مــن حيــن إلــى   و. 
آخــر. 

تطبق شروط اإلسترداد النقدي وأحكامه على بطاقات اإلئتمان األساسية واإلضافية.   ز. 

يطبــق الحــد األقصــى المذكــور آنفــًا لمبلــغ اإلســترداد النقــدي الــذي يمكــن للعميل الحصــول عليه   ح. 
ــات  ــة بغــض النظــر عــن عــدد البطاق ــة االئتماني فــي كل دورة كشــف حســاب علــى حســاب البطاق

األساســية أو اإلضافيــة التــي يملكهــا العميــل. 

يجــري اتخــاذ أي قــرار بشــأن كيفيــة تصنيــف اإلنفــاق لــكل فئــة مــن فئــات اإلســترداد النقــدي وفقــًا   ط. 
للتصنيــف كمــا هــو محــدد فــي نظــام البطاقــة. يفصــل فــي أي قــرار خــاص بمــا إذا كان اإلنفــاق علــى 
المشــتريات مؤهــاًل لإلنفــاق ألغــراض اإلســترداد النقــدي أم ال مــن قبــل البنــك العربــي المتحــد وفقــًا 

لتقديــره وحــده، ويكــون قــرار البنــك العربــي المتحــد نهائيــًا. 

يجــب أن يكــون العميــل علــى علــم تــام بجميــع المدفوعــات علــى بطاقــة ائتمــان البنــك العربــي   ي. 
المتحــد ليكــون مؤهــاًل للحصــول علــى اإلســترداد النقــدي. فــي حــال تأخــر ســداد أي مدفوعــات علــى 
بطاقــة ائتمــان البنــك العربــي المتحــد الخاصــة بالعميــل، أو فــي أي مرحلــة ينتهــك فيهــا العميــل أيــًا 
مــن شــروط البطاقــة االئتمانيــة وأحكامهــا، أو إذا جــرى تعليــق بطاقــة ائتمــان البنــك العربــي المتحــد 
أو تجميدهــا أو إلغاؤهــا مــن قبــل البنــك العربــي المتحــد فلــن يكــون اإلنفــاق مؤهــاًل لغــرض الحصــول 

علــى اإلســترداد النقــدي. 

فــي حــال اإلحتيــال أو إســاءة اإلســتخدام فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى اإلســترداد النقــدي فــي   ك. 
البرنامــج أو اســتبدالها، قــد ينتــج عنــه مصــادرة اإلســترداد النقــدي، إضافــة إلــى إنهــاء البطاقــة 

وإلغائهــا. 

يحتفــظ البنــك العربــي المتحــد بالحــق فــي إلغــاء اإلســترداد النقــدي، أو شــروط اإلســترداد النقــدي   ل. 
أو أســاس حســابه أو شــروط وأحــكام البرنامــج أو تعليقــه أو تغييــره أو تبديلــه فــي أي وقــت دون 

إرســال أي إخطــار إلــى حامــل البطاقــة. 

ينشــر أي تغييــر و/ أو تبديــل و/ أو تعديــل لهــذه الشــروط واألحــكام علــى الموقــع االلكترونــي   م. 
ــي المتحــد: www.uab.ae، ويحــل محــل أي شــروط وأحــكام ســابقة. للبنــك العرب

خطة السداد الميسر  .11

تسري الشروط واألحكام التالية على خطة السداد الميسر.

ــة حاملــي بطاقــات البنــك العربــي المتحــد االســتفادة مــن خطــة الســداد الميســر مــن  يحــقُّ لكافَّ  .11.1
البنــك العربــي المتحــد وفقــًا للبنــود والشــروط المذكــورة بموجبــه. وُتتــاح تســهيالت خطــة الســداد 

اإلضافيــة. البطاقــة  الرئيســية وحامــل  البطاقــة  مــن قبــل حامــل  المنفــذة  للمعامــالت  الميســر 

يحتفــظ البنــك العربــي المتحــد بالحــق فــي تحديــد/ تعديــل الحــد األدنــى والحــد األقصــى لمبلــغ   .11.2
الميســر. الســداد  برنامــج  إلــى  تحويلهــا  يمكــن  التــي  المعامــالت  وعــدد  المعاملــة 

تســمح خطــة الســداد الميســر لحامــل البطاقــة بشــراء البضائــع والخدمــات مــن التجــار وســداد مبلــغ   .11.3

الميســر هــذه. الســداد  لبنــود ومــدة خطــة  الشــراء علــى أقســاط شــهرية متســاوية وفقــًا 
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11.4.  The Card Member may continue to avail of the EPP facility as long as the 
Card Member’s Card Account is in good standing as per these Terms and 
Conditions. 

11.5.  When availing of the EPP for the selected goods and services, the Card 
Member will have to pay deferred payment charges for use of the EPP. 
The total amount payable to UAB (the “Total EPP Price”) will be the sum 
of the purchase price of the goods and services and the deferred payment 
charges. 

11.6.  UAB will determine from time to time and communicate the same to the 
Card Member the selected goods and services offered by the specific 
Merchants, the applicable deferred payment charges and the number of 
monthly installments to be paid (the “EPP Term”) with respect to each good 
and service (hereinafter referred to as the Offer”). 

11.7.  The deferred payment charges and the EPP Term may vary from one offer 
to another. 

11.8.  UAB will authorize EPP transaction provided that the amount of the EPP 
transaction is within the Card Member’s available Credit Limit and that the 
Card Account is in good standing as per these Terms and Conditions at the 
time of the Card Transaction. 

11.9.  The Card Member can avail of the EPP facility by making the purchase at the 
specific Merchant and subsequently contacting UAB through designated 
communication channels and requesting for the Card Transaction to be 
converted to an EPP transaction. Alternatively, if UAB notes that a Card 
Transaction has been done by the Card Member at a relevant supplier or 
Merchant, UAB may contact the Card Member to inquire whether the Card 
Member wishes the said Card Transaction to be converted into an EPP 
transaction. In such event, any confirmation by the Card Member will be 
deemed as an instruction from the Card Member. 

11.10.  UAB will process the Card Member’s request in accordance with these 
EPP Terms and Conditions and the terms applicable to the specific Offer 
in respect of the deferred payment charges and the EPP Term. If UAB 
approves the conversion of the Card Transaction to an EPP transaction, the 
Card Member will be notified as to the deferred payment charges, the EPP 
Term, and the EPP Monthly Installments in the next Statement of Account. 

11.11.  The amount to be paid every month, the “EPP Monthly Installment,” will be 
computed by dividing the Total EPP Price by the EPP Term. 

11.12.  The EPP Monthly Installments will be charged to the Card Member’s Card 
Account starting from the Statement of Account immediately following 
the date of purchase and every month thereafter until the Total EPP Price 
has been charged in full. 

11.13.  When a Card Member makes a purchase(s) under the EPP, the Minimum 
Payment Due for the Card Member’s Card Account will be the sum of the 
EPP  Monthly Installment(s) plus all other outstanding transactions 
multiplied by the required payment percentage determined by UAB, plus 
any excess amounts over the Credit Limit and all past due amounts, if any. 

11.14.  If the Card Member pays less than the Minimum Payment Due by the 
Payment Due Date specified in the Statement of Account, UAB will be 
entitled to impose penalty charges in accordance with its then prevailing 
Schedule of Fees and Charges. 

11.15.  Subject to clause 15 any payment that is in excess of the due amount by 
the Card Member to UAB will not be considered an accelerated settlement 
of the installment plan and the excess amount will be retained as a negative 
balance. 

11.16.  The EPP facility allows the Card Member to prepay the Total EPP Price 
in one lump sum prepayment. However, UAB is entitled to impose a 
prepayment charge (at a rate to be then determined by it in accordance 
with its prevailing Schedule of Fees and Charges). 

11.17.  If the Card Member fails to make payment in full of two consecutive EPP 
Monthly Installments, the entire outstanding balance of the Card Account 
shall immediately become due and payable by the Card Member and UAB 
shall have the right to demand the immediate payment thereof at its 
discretion. 

11.18.  If the Card Member intends to close the Card Member Card Account then 
any unbilled amount of the Total EPP Price will be immediately billed to 
the  Card Member. The entire outstanding balance of the Card 
Account shall immediately become due and payable by the Card Member. 

11.19.  Any complaint as to the quality of the goods purchased or services rendered 
through the EPP shall be referred to the relevant supplier or Merchant and 
shall not affect the Card Member’s obligation to continue paying the EPP 
Monthly Installments to UAB. The purchase of the goods and/or services 
under the EPP shall be subject to the Terms and Conditions of the seller or 
provider of the goods and/or services, which are of no concern to UAB or to 
the obligation of the Card Member to pay the EPP Monthly Installments to 
UAB. By converting a transaction into EPP, the Card Member acknowledges 
the genuineness of the transaction, and such transaction cannot be 
disputed. 

ــدى  يجــوز لحامــل البطاقــة االســتفادة مــن تســهيالت خطــة الســداد الميســر طالمــا كان حســابه ل  .11.4
واألحــكام. الشــروط  لهــذه  وفقــًا  الوضــع  بســالمة  ــع  يتمتَّ البنــك 

يتعيــن علــى حامــل البطاقــة عنــد االســتفادة مــن خطــة الســداد الميســر مقابــل البضائــع والخدمــات   .11.5
المحــددة ســداد رســوم الســداد المؤجــل النافــذة علــى اســتخدام خطــة الســداد الميســر. ويســاوي 
إجمالــي المبلــغ المســتحق للبنــك العربــي المتحــد )»إجمالــي ســعر خطــة الســداد الميســر«( قيمــة 

ــع والخدمــات ورســوم الســداد المؤجــل. ســعر شــراء البضائ

ر البنــك العربــي المتحــد مــن وقــت آلخــر البضائــع والخدمــات المحــددة التــي يقدمهــا التجــار  يقــرِّ  .11.6
المحــددون ورســوم الســداد المؤجــل النافــذة وعــدد األقســاط الشــهرية التــي يتعيــن ســدادها 
)»مــدة خطــة الســداد الميســر«( مقابــل الحصــول علــى كل ســلعة وخدمــة )وُيشــار إليهــا فيمــا بعــد 

باســم العــرض( ويقــوم بإبــالغ حامــل البطاقــة بذلــك.

قد تختلف رسوم السداد المؤجل ومدة خطة السداد الميسر من عرض إلى آخر.  .11.7

ــة خطــة الســداد الميســر شــريطة أن يكــون مبلغهــا  ــي المتحــد علــى معامل يصــادق البنــك العرب  .11.8
ضمــن الحــد االئتمانــي المتــاح لحامــل البطاقــة، وأن حســاب البطاقــة يتمّتــع بســالمة وضــع وفقــًا 

البطاقــة. إجــراء معاملــة  وقــت  فــي  واألحــكام  الشــروط  لهــذه 

يمكــن لحامــل البطاقــة االســتفادة مــن تســهيالت خطــة الســداد الميســر عــن طريــق الشــراء مــن   .11.9
التاجــر المحــدد ثــم االتصــال بالبنــك العربــي المتحــد مــن خــالل قنــوات االتصــال المخصصــة وطلــب 
تحويــل معاملــة البطاقــة إلــى معاملــة خطــة الســداد الميســر. أو إذا الحــظ البنــك العربــي المتحــد، 
ــدى مــورد أو تاجــر ذي صلــة فيجــوز  ــك، أن حامــل البطاقــة قــد أجــرى معاملــة البطاقــة ل ــدالً مــن ذل ب
للبنــك العربــي المتحــد االتصــال بحامــل البطاقــة لالســتعالم عمــا إذا كان حامــل البطاقــة يرغــب 
بتحويــل معاملــة البطاقــة المذكــورة إلــى معاملــة خطــة الســداد الميســر. وأي تأكيــد مــن قبــل 

حامــل البطاقــة ُيعتبــر بمثابــة تعليمــات منــه فــي مثــل هــذه الحالــة.

يقــوم البنــك العربــي المتحــد بمعالجــة طلــب حامــل البطاقــة وفقــًا لبنــود ومــدة خطــة الســداد   .11.10
الميســر هــذه والشــروط الســارية علــى العــرض المحــدد فيمــا يتعلــق برســوم الســداد المؤجــل 
ومــدة خطــة الســداد الميســر. وإذا وافــق البنــك العربــي المتحــد علــى تحويــل معاملــة البطاقــة إلــى 
معاملــة خطــة الســداد الميســر فيتــم إخطــار حامــل البطاقــة برســوم الســداد المؤجــل ومــدة خطــة 

الســداد الميســر واألقســاط الشــهرية لخطــة الســداد الميســر فــي كشــف الحســاب التالــي.

يتــم احتســاب المبلــغ الــذي يتعيــن ســداده كل شــهر »القســط الشــهري لخطــة الســداد الميســر«   .11.11
الميســر. الســداد  خطــة  مــدة  علــى  الميســر  الســداد  خطــة  ســعر  إجمالــي  قســمة  طريــق  عــن 

يتــم خصــم أقســاط خطــة الســداد الميســر الشــهرية مــن حســاب بطاقــة حامــل البطاقــة بــدءًا مــن   .11.12
كشــف الحســاب التالــي لتاريــخ الشــراء، وكل شــهر بعــد ذلــك حتــى يتــم تســوية إجمالــي ســعر خطــة 

الســداد الميســر بالكامــل.

عندمــا يقــوم حامــل البطاقــة بإجــراء عمليــة )عمليــات( شــراء بموجــب خطــة الســداد الميســر يبلــغ   .11.13
الحــد األدنــى للدفعــة المســتحقة علــى حســاب بطاقــة حامــل البطاقــة مبلــغ قســط )أقســاط( خطــة 
ــة المعامــالت المعلقــة األخــرى مضروبــة بنســبة الســداد  الســداد الميســر الشــهرية باإلضافــة إلــى كافَّ
المطلوبــة التــي يحددهــا البنــك العربــي المتحــد باإلضافــة إلــى أي مبالــغ زائــدة تتجــاوز حــد االئتمــان 

ــغ التــي فــات موعــد اســتحقاقها إن وجــدت. وجميــع المبال

يحــق للبنــك العربــي المتحــد فــرض رســوم جزائيــة وفقــًا لجــدول الرســوم واألســعار الســائد إذا قــام   .11.14
حامــل البطاقــة بســداد مبلــغ أقــل مــن الحــد األدنــى للدفعــات المســتحقة بحلــول تاريــخ االســتحقاق 

المحــدد فــي كشــف الحســاب.

مــع مراعــاة البنــد 15 ال ُتعتبــر أي دفعــة تزيــد عــن المبلــغ المســتحق مــن قبــل حامــل البطاقــة إلــى   .11.15
البنــك العربــي المتحــد بمثابــة تســوية معجلــة لخطــة الســداد علــى أقســاط، ويتــم االحتفــاظ بالمبلــغ 

الزائــد كرصيــد ســلبي.

تســمح تســهيالت خطــة الســداد الميســر لحامــل البطاقــة بالســداد المســبق إلجمالــي ســعر خطــة   .11.16
الســداد الميســر دفعــة واحــدة بمبلــغ مقطــوع. ومــع ذلــك يحــق للبنــك العربــي المتحــد فــرض رســوم 

ســداد مســبق )بنســبة يتــم تحديدهــا فيمــا بعــد وفقــًا لجــدول الرســوم واألســعار الســائدة(.

ــة فــي ســداد قســطين شــهريين متتالييــن بالكامــل مــن خطــة الســداد  إذا أخفــق حامــل البطاق  .11.17
ــب األداء علــى الفــور علــى  الميســر فعندهــا يســتحق كامــل رصيــد حســاب البطاقــة مســتحقًا ومتوجِّ

حامــل البطاقــة، ويحــق للبنــك العربــي المتحــد المطالبــة بالســداد الفــوري لــه وفقــًا لتقديــره.

إذا كان حامــل البطاقــة ينــوي إغــالق حســاب بطاقــة حامــل البطاقــة، عندهــا يتــم تحريــر فاتــورة بــأي   .11.18
مبلــغ غيــر محــرر فاتــورة بــه مــن إجمالــي ســعر خطــة الســداد الميســر علــى الفــور إلــى حامــل البطاقــة. 
ــة. ــة متوجــب األداء مــن قبــل حامــل البطاق ــد المســتحق بالكامــل فــي حســاب البطاق ــح الرصي ويصب

ُتحــال أي شــكوى تتعلــق بجــودة البضائــع المشــتراة أو الخدمــات المقدمــة مــن خــالل خطــة الســداد   .11.19
ــر ذلــك علــى التــزام حامــل البطاقــة بمواصلــة ســداد  الميســر إلــى المــورد أو التاجــر المعنــي، وال يؤثِّ
أقســاط خطــة الســداد الميســر الشــهرية إلــى البنــك العربــي المتحــد. ويخضــع شــراء البضائــع و/ أو 
الخدمــات بموجــب خطــة الســداد الميســر لشــروط وأحــكام البائــع أو مــزود البضائــع و/ أو الخدمــات، 
ــر علــى التــزام حامــل البطاقــة بســداد أقســاط خطــة  والتــي ال تعنــي البنــك العربــي المتحــد، وال تؤثِّ
ــة  الســداد الميســر الشــهرية إلــى البنــك العربــي المتحــد. هــذا وُيقــرُّ حامــل البطاقــة بمصداقيَّ

ــة الطعــن فيهــا. المعاملــة، عنــد تحويــل المعاملــة إلــى خطــة الســداد الميســر، وعــدم إمكانيَّ
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11.20.  UAB is entitled at any time and without any prior notice or liability to the 
Card Member in any manner whatsoever to terminate the EPP or cancel or 
vary its benefits or features, or vary, or add or delete any of the EPP Terms 
and Conditions. However, such termination, cancellation, or variance shall 
not affect transactions concluded by the Card Member and accepted by 
UAB under the EPP before such decision nor the Card Member’s obligations 
to pay the EPP Monthly Installments with respect to such transactions. 

11.21.  UAB reserves the right to disqualify any Card Member from further 
participation in the EPP if, in its judgment, the Card Member has in any way 
violated any of these Terms and Conditions. Suspension and disqualification 
shall not lead to termination of transactions already concluded by the Card 
Member and accepted by UAB before such decision nor the Card Member’s 
obligation to pay the EPP Monthly Installments with respect to such 
transactions. 

11.22.  UAB shall be entitled to disallow or refuse any transaction submitted by the 
Card Member to it under the EPP without providing any reason whatsoever. 

11.23.  UAB shall not be responsible for any delay in the transmission to UAB of 
evidence of an EPP transaction by the specified merchants or any other 
third party. 

12.  Loan on Phone (LOP) 

12.1.  The LOP is offered exclusively to a Primary Card Member only who meets 
the criteria determined by UAB from time to time for this product and to 
whom the offer to participate in such product has been communicated by 
UAB.

12.2.  The Primary Card Member understands that his/her eligibility to participate 
in the LOP facility is entirely at UAB’s discretion based on the criteria 
established by UAB, including the fact that the Primary Card Member has 
not fully utilized his/her credit limit at the time of availing the LOP facility.

12.3.  UAB reserves the right to refuse or revoke the LOP facility to the Primary 
Card Member without disclosing any reasons for such refusal.

12.4.  The Card Member can apply LOP facility via multiple channels such as UAB 
Contact Centre /UAB Online Banking /UAB Mobile Banking at any point of 
time. LOP must be for at least AED 1,000/- subject to a maximum of 80% 
of the credit card limit and an available limit on the credit card.

12.5.  Approval of the LOP facility is at the sole discretion of UAB. UAB may 
refuse any request of LOP, in whole or in part, in line with the internal Bank’s 
Policies and Procedures.

12.6.  The amount of any LOP shall be determined by UAB in its sole discretion 
but it shall not, in any case, exceed the Card Member’s unutilized credit 
limit.

12.7.  The Card Member may request the amount of the LOP facility which may 
be available to him/her based on his/her credit limit, however the same 
shall be subject to the final determination of UAB.

12.8.  In consideration of UAB agreeing to make available to the Card Member the 
LOP facility, the Card Member agrees to repay the principal amount of the 
LOP facility plus all interest, charges, and fees payable hereunder.

12.9.  All applicable fees shall be charged either upfront (e.g. processing fee) or at 
the relevant time (e.g. early closure fee or similar) in accordance with UAB’s 
Schedule of Charges available on the UAB website www.uab.ae.

12.10.  LOP fixed interest rate shall vary from 0% to 1.90% per month depending 
on the tenor selected,  however, such interest rate may increase or decrease 
depending on market conditions and for other reasons. Applicable Rates 
are as below. (All interest rates mentioned below are on a per month basis). 

Rate/Months النسبة/ الشهر 3M    أشــهر  3 6M  أشــهر  6 9M   أشــهر  9 12M   شــهر  12 24M    شــهر  24

Interest Rate (Flat)

)نسبة الفائدة )ثابت 
1.90% 0% 1.29% 0.99% 1%

Processing Fee رسوم معاملة

2%, min AED 200

2% الحد األدنى 200 درهم 

3%, min AED 300

3% الحد األدنى 300 درهم 

2%, min AED 200

2% الحد األدنى 200 درهم 

2%, min AED 200

2% الحد األدنى 200 درهم 

2%, min AED 200

2% الحد األدنى 200 درهم 

12.11.  The Card Member shall repay the LOP to UAB in monthly installments 
through his/her Card payments, such term to be selected by the Card 
Member.

12.12.  The amount of each LOP monthly installment shall be computed by dividing 
the total LOP amount by the number of months in the term selected by 
the Card Member.  The total LOP amount shall be computed by adding the 
principal amount of the LOP and the interest during the term of the LOP. 

 LOP Monthly Installment= (Amount/Tenor) + (Amount*Rate p.m.) 

12.13.  Interest at the rate determined by UAB shall be charged on the LOP facility. 
Each LOP monthly installment will include amounts for the repayment of 
principal and interest charges.

يحــق للبنــك العربــي المتحــد فــي أي وقــت وبــدون ســابق إنــذار أو التــزام تجــاه حامــل البطاقــة بــأي   .11.20
شــكل كان إنهــاء خطــة الســداد الميســر أو إلغــاء أو تغييــر مزايــاه أو ميزاتــه، أو تغييــر أو إضافــة أو 
ــى المعامــالت  ــر عل ــك اإلنهــاء أو اإللغــاء أو التغيي ــر ذل حــذف أي مــن بنــوده وشــروطه. ولكــن، ال يؤثِّ
التــي أبرمهــا حامــل البطاقــة وقبلهــا البنــك العربــي المتحــد بموجــب خطــة الســداد الميســر قبــل 
هــذا القــرار أو التزامــات حامــل البطاقــة بســداد أقســاط خطــة الســداد الميســر الشــهرية فيمــا 

يتعلــق بهــذه المعامــالت.

ــد مــن المشــاركة  ــي المتحــد بالحــق فــي اســتثناء أي حامــل بطاقــة مــن المزي يحتفــظ البنــك العرب  .11.21
فــي خطــة الســداد الميســر إذا أخــلَّ حامــل البطاقــة بــأي شــكل مــن األشــكال بــأي مــن هــذه الشــروط 
واألحــكام. وال يــؤدي التعليــق أو التجريــد مــن األهليــة إلــى إنهــاء المعامــالت التــي أبرمهــا حامــل 
البطاقــة بالفعــل وقبلهــا البنــك العربــي المتحــد قبــل هــذا القــرار، أو التــزام حامــل البطاقــة بســداد 

أقســاط خطــة الســداد الميســر الشــهرية فيمــا يتعلــق بهــذه المعامــالت.

يحــق للبنــك العربــي المتحــد عــدم قبــول أو رفــض أي معاملــة يعرضهــا حامــل البطاقــة عليــه   .11.22
اإلطــالق. علــى  ســبب  أي  إبــداء  دون  الميســر  الســداد  خطــة  بموجــب 

ال يتحمــل البنــك العربــي المتحــد مســؤولية أي تأخيــر فــي إرســال إثبــات علــى معاملــة خطــة الســداد   .11.23
الميســر إلــى البنــك العربــي المتحــد مــن قبــل التجــار المحدديــن أو أي طــرف ثالــث.

االقتراض من خالل الهاتف   .12

يتــم تقديــم خدمــة االقتــراض مــن خــالل الهاتــف حصريــًا لحامــل البطاقــة الرئيســية الــذي يفــي   .12.1
بالمعاييــر التــي يحددهــا البنــك العربــي المتحــد مــن وقــت آلخــر لهــذا المنتــج والذيــن قــام البنــك 

المنتــج. هــذا  فــي  المشــاركة  بعــرض  بإبالغهــم  المتحــد  العربــي 

يــدرك حامــل البطاقــة الرئيســية أن أهليتــه/ أهليتهــا للمشــاركة فــي تســهيل االقتــراض مــن خــالل   .12.2
ــف بالكامــل علــى لتقديــر البنــك العربــي المتحــد بنــاًء علــى المعاييــر التــي يضعهــا،  الهاتــف تتوقَّ
بمــا فــي ذلــك عــدم اســتخدام حامــل البطاقــة الرئيســية لكامــل حــده االئتمانــي وقــت االســتفادة مــن 

تســهيل االقتــراض مــن خــالل الهاتــف.

يحتفــظ البنــك العربــي المتحــد بحــق رفــض أو إلغــاء تســهيل االقتــراض مــن خــالل الهاتــف لحامــل   .12.3
لذلــك. أســباب  أي  إبــداء  دون  الرئيســية  البطاقــة 

يمكــن لحامــل البطاقــة طلــب االســتفادة مــن تســهيل االقتــراض مــن خــالل الهاتــف عبــر العديــد مــن   .12.4
القنــوات مثــل مركــز اتصــال البنــك العربــي المتحــد/ الخدمــات البنكيــة عبــر االنترنــت للبنــك العربــي 
المتحــد/ الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك مــن البنــك العربــي المتحــد فــي أي وقــت. ويجــب 
أال تقــل قيمــة االقتــراض مــن خــالل الهاتــف عــن 1,000 درهــم إماراتــي بشــرط أن يبلــغ الحــد األقصــى لحــد 

البطاقــة االئتمانيــة والحــد المتــاح علــى البطاقــة االئتمانيــة %80.
تتــم الموافقــة علــى تســهيل االقتــراض مــن خــالل الهاتــف وفقــًا لتقديــر البنــك العربــي المتحــد   .12.5
وحــده. ويجــوز للبنــك العربــي المتحــد رفــض كل أو جــزء مــن أي طلــب قــرض عبــر الهاتــف، بمــا 

الداخليــة. البنــك  وإجــراءات  سياســات  مــع  يتماشــى 
يتــم تحديــد مبلــغ أي قــرض عبــر الهاتــف مــن قبــل البنــك العربــي المتحــد وفقــًا لتقديــره المطلــق،   .12.6

البطاقــة. لحامــل  المســتخدم  غيــر  االئتمــان  حــد  تجــاوز  حــال  بــأي  يجــوز  ال  ولكــن 

يجــوز لحامــل البطاقــة أن يطلــب مبلــغ تســهيل االقتــراض مــن خــالل الهاتــف الــذي يكــون متاحــًا لــه/   .12.7
لهــا بنــاءً علــى حــد االئتمــان الخــاص بــه/ بهــا، بنــاءً علــى القــرار النهائــي مــن البنــك العربــي المتحــد.

يوافــق حامــل البطاقــة عنــد موافقــة البنــك العربــي المتحــد علــى إتاحــة تســهيل االقتــراض مــن   .12.8
ــة  خــالل الهاتــف علــى ســداد المبلــغ األصلــي لتســهيل االقتــراض مــن خــالل الهاتــف باإلضافــة إلــى كافَّ

المســتحقة عليــه. الفوائــد والتكاليــف والرســوم 

ــة الرســوم النافــذة إمــا مقدمــًا )مثــل رســوم المعالجــة( أو فــي الوقــت المناســب )مثــل  يتــم فــرض كافَّ  .12.9
رســوم اإلغــالق المبكــر أو مــا شــابه ذلــك( وفقــًا لجــدول رســوم البنــك العربــي المتحــد المتــاح علــى 

 .www.uab.ae اإللكترونــي  موقعــه 

تتبايــن نســبة فائــدة تســهيل االقتــراض مــن خــالل الهاتــف الثابتــة مــن 0% إلــى 1.90% شــهريًا اعتمــادًا   .12.10
ــدة هــذه أو تنخفــض اعتمــادًا علــى ظــروف  ــد نســبة الفائ ــك قــد تزي علــى المــدة المحــددة، ومــع ذل
ــة نســب الفائــدة المذكــورة أدنــاه  الســوق وأســباب أخــرى. وفيمــا يلــي نســب الفائــدة المتبعــة. )كافَّ

علــى أســاس شــهري(.

 

يجــب أن يســدد حامــل البطاقــة تســهيل االقتــراض مــن خــالل الهاتــف إلــى البنــك العربــي المتحــد   .12.11
علــى أقســاط شــهرية مــن خــالل دفعــات بطاقتــه/ بطاقتهــا علــى أن يتــم تحديــد هــذه المــدة مــن 

قبــل حامــل البطاقــة.

يتــم احتســاب مبلــغ كل قســط شــهري للقــرض عبــر الهاتــف بقســمة إجمالــي مبلــغ االقتــراض مــن   .12.12
خــالل الهاتــف علــى عــدد أشــهر المــدة المحــددة مــن قبــل حامــل البطاقــة. ويتــم احتســاب إجمالــي 
مبلــغ االقتــراض مــن خــالل الهاتــف عــن طريــق إضافــة المبلــغ األساســي للقــرض عبــر الهاتــف والفائــدة 

ــة التاليــة: ة، وذلــك وفــق المعادل المحتســبة خــالل المــدَّ

القسط الشهري للقرض عبر الهاتف = )المبلغ/ المدة( + )نسبة المبلغ شهريًا(  

يتــم احتســاب الفائــدة بالنســبة التــي يحددهــا البنــك العربــي المتحــد علــى تســهيل االقتــراض مــن   .12.13
ــغ ســداد  ــف مبال ــف. ويتضمــن كل قســط شــهري لتســهيل االقتــراض مــن خــالل الهات خــالل الهات

أصــل الديــن ورســوم الفائــدة.
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12.14.  Upon processing of a LOP request, the available credit limit will be reduced 
by an amount equivalent to the transaction amount, associated charges, 
and applicable fee.  This amount will be restored progressively as each 
installment is paid back on the Card.

12.15.  If the LOP facility request is approved, then UAB shall debit the Card 
Account & Credit LOP amount to the UAB account held by Card Member. A 
minimum of 2 business days is required for the transfer of funds to the UAB 
account.

12.16.  The LOP monthly installments shall be billed to the Card Member in the 
Statement of Account. Billing shall commence from the first Statement of 
Account sent to the Card Member following the disbursement of the LOP.

12.17.  The Card Member shall be liable to pay the LOP monthly installment billed 
to the Statement of Account regardless of the Card Member’s utilization or 
non-utilization of the LOP. If the Card Member kept the LOP unused, any 
principal repayments charged to the Card Account will be credited to the 
Card Account. Fees charged to the Card Account will not be refunded to 
the Card Member.

12.18.  If the Card Member pays less than the Minimum Payment Due by the 
Payment Due Date specified in the Statement of Account, all fees and 
charges as per this Terms and Conditions and Schedule of Charges will be 
applicable. For the list of applicable credit card fees and charges please 
refer to the Schedule of Charges available on the website www.uab.ae.  

Warning:  

 If you make only the minimum repayment/payment each 
period, you will pay more in interest/profit/fees and it will 
take you longer to pay off your outstanding balance.

12.19.  The Card Member’s monthly payment will be adjusted in the following  
order of usage: 

 a. Installment Plan

 b. Balance Transfer

 c. Retail Transactions

 d. Cash Transactions 

12.20.  Any payment that is in excess of the due amount by the Card Member to 
UAB will not be considered as an accelerated settlement of the installment 
plan and the excess amount will be retained as a negative balance If there 
is no outstanding on the card. In case of an outstanding card, it will be 
adjusted accordingly.

12.21.  If the Card Member fails to make full payment of two consecutive LOP 
monthly installments, the entire outstanding balance of the total LOP 
amount shall immediately become due and payable by the Card Member, 
and UAB shall have the right to demand and recover the immediate 
payment thereof. UAB will not be responsible or liable for any actions, 
claims, damages, costs (including legal costs), charges, and expenses that a 
Card Member may suffer, sustain or incur by way of the Program.

12.22.  If the Card Member intends to close the Card Account then any unbilled 
amount of the Total LOP will be immediately due to the Card Member. The 
entire outstanding balance of the Card Account shall immediately become 
due and payable by the Card Member.

12.23.  No Cashback will be given for Loan on the Phone is covered in Clause 11.27.

12.24.  By completing the LOP application process whether, in a paper-based or 
electronic form, the Primary Card Member confirms that all information 
provided by them is true, accurate, and up-to-date and the Primary Card 
Member 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 Primary Card Member shall promptly 
comply with any such requests.

12.25.  UAB reserves the right, at its absolute discretion, to amend and/
or supplement these terms and conditions at any time by giving prior 
notification to the Primary Card Member. Any such amendments or 
supplements shall be provided on the UAB website: www.uab.ae.

12.26.  In addition to the above, the banks General and other credit Card related 
Terms and Conditions continue to apply for the Loan on Phone.  Please visit 
www.uab.ae to access these Terms and Conditions.

12.27.  These Terms & Conditions shall apply in full and in addition to all other 
terms and conditions applicable to the Primary Card Member 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 Primary Card Member'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. 

 Sample Illustration of Charges: 

 If Card Member availed LOP with no Retail Transaction on the credit card. 

يتــم تخفيــض الحــد االئتمانــي المتــاح بمبلــغ يعــادل مبلــغ المعاملــة والرســوم المرتبطــة والرســوم   .12.14
النافــذة وذلــك عنــد معالجــة طلــب تســهيل االقتــراض مــن خــالل الهاتــف. ويتــم اســتعادة هــذا 

المبلــغ تدريجيــًا مــن خــالل ســداد كل قســط علــى البطاقــة.

يخصــم البنــك العربــي المتحــد مبلــغ القــرض عبــر الهاتــف مــن حســاب واعتمــاد البطاقــة محــوالً   .12.15
القيمــة إلــى حســاب البنــك العربــي المتحــد الخــاص بحامــل البطاقــة، وذلــك إذا تمــت الموافقــة علــى 
ــي  ــى حســاب البنــك العرب ــل األمــوال إل ــاج تحوي ــف. ويحت طلــب تســهيل االقتــراض مــن خــالل الهات

المتحــد إلــى مــا ال يقــل عــن يومــي عمــل.

يتــم تحريــر فواتيــر باألقســاط الشــهرية لتســهيل االقتــراض مــن خــالل الهاتــف إلــى حامــل البطاقــة   .12.16
فــي كشــف الحســاب، وذلــك بــدءًا مــن أول كشــف حســاب يتــم إرســاله إلــى حامــل البطاقــة بعــد 

صــرف تســهيل االقتــراض مــن خــالل الهاتــف.

يتحمــل حامــل البطاقــة مســؤولية ســداد القســط الشــهري لتســهيل االقتــراض مــن خــالل الهاتــف   .12.17
المخصــوم مــن كشــف الحســاب بصــرف النظــر عــن اســتخدام حامــل البطاقــة أو عــدم اســتخدامه 
لتســهيل االقتــراض مــن خــالل الهاتــف. وإذا لــم يســتخدم حامــل البطاقــة تســهيل االقتــراض مــن 
خــالل الهاتــف فتتــم إضافــة أي دفعــات رئيســية مخصــوم مــن حســاب البطاقــة إلــى ذلــك البطاقــة. 

ــة. ــى حامــل البطاق ــة إل وال يتــم رد الرســوم المفروضــة علــى حســاب البطاق

تاريــخ  بحلــول  المســتحق  للمبلــغ  األدنــى  الحــد  مــن  أقــل  البطاقــة بســداد مبلــغ  قــام حامــل  إذا   .12.18
ــة الرســوم واألســعار وفقــًا لهــذه الشــروط  االســتحقاق المحــدد فــي كشــف الحســاب فتســري كافَّ
واألحــكام وجــدول الرســوم. ولالطــالع علــى قائمــة برســوم وتكاليــف بطاقــات االئتمــان النافــذة يرجــى 

www.uab.ae اإللكترونــي الموقــع  المتــاح علــى  الرســوم  إلــى جــدول  الرجــوع 

تنبيه:

إذا قمــت بســداد الحــد األدنــى فقــط مــن المبلــغ/ الدفعــات، فــي كل فتــرة فســتضطر   
إلــى ســداد المزيــد مــن الفوائــد/ األربــاح/ الرســوم وسيســتغرق األمــر وقتــًا أطــول 

المســتحق. رصيــدك  لســداد 

يتم تعديل الدفعة الشهرية لحامل البطاقة حسب الترتيب التالي:  .12.19

برنامج التقسيط  أ. 

تحويل الرصيد  ب. 

معامالت التجزئة  ج. 

المعامالت النقدية  د. 

ال ُتعتبــر أي دفعــة تزيــد عــن المبلــغ المســتحق مــن قبــل حامــل البطاقــة إلــى البنــك العربــي المتحــد   .12.20
بمثابــة تســوية معجلــة خطــة الســداد علــى أقســاط، ويتــم االحتفــاظ بالمبلــغ الزائــد كرصيــد ســلبي 
إذا لــم يكــن هنــاك مبلــغ مســتحق علــى البطاقــة. وفــي حالــة وجــود مبلــغ مســتحق فــي البطاقــة 

فيتــم تعديلــه وفقــًا لذلــك.

ــر حامــل البطاقــة فــي ســداد قســطين شــهريين متتالييــن بالكامــل مــن تســهيل االقتــراض  إذا تعثَّ  .12.21
مــن خــالل الهاتــف عندهــا يصبــح الرصيــد المســتحق بالكامــل مــن إجمالــي مبلــغ تســهيل االقتــراض 
ــب األداء علــى الفــور مــن قبــل حامــل البطاقــة، ويحــق للبنــك  مــن خــالل الهاتــف مســتحقًا ومتوجِّ
ــة بالســداد الفــوري لــه. وال يتحمــل البنــك العربــي المتحــد المســؤولية أو  ــي المتحــد المطالب العرب
االلتــزام عــن أي إجــراءات أو مطالبــات أو أضــرار أو تكاليــف )بمــا فــي ذلــك التكلفــة القانونيــة( والرســوم 

واألســعار التــي قــد يتكبدهــا حامــل البطاقــة أو يتحملهــا بســبب البرنامــج.

إذا اعتــزم حامــل البطاقــة إغــالق حســاب البطاقــة، يســتحق علــى الفــور أي مبلــغ غيــر محــرر فاتــورة   .12.22
بــه مــن إجمالــي تســهيل االقتــراض مــن خــالل الهاتــف، لحامــل البطاقــة. ويصبــح الرصيــد المســتحق 

ــب األداء علــى حامــل البطاقــة. بالكامــل فــي حســاب البطاقــة مســتحقًا ومتوجِّ

ال يتم منح أي استرداد نقدي للقرض عبر الهاتف الممنوح في البند 11.27.  .12.23

يؤكــد حامــل البطاقــة الرئيســية بإتمامــه لعمليــة طلــب تســهيل االقتــراض مــن خــالل الهاتــف ســواء   .12.24
ــة المعلومــات المقدمــة مــن قبلــه صحيحة ودقيقــة وحديثة،  علــى شــكل ورقــي أو إلكترونــي بــأن كافَّ
وأن حامــل البطاقــة الرئيســية قــد قــرأ وفهــم ووافــق علــى االلتــزام بهــذه الشــروط واألحــكام. ويجــوز 
للبنــك فــي أي وقــت طلــب أي معلومــات إضافيــة حســب الضــرورة المعقولــة، وعلــى حامــل البطاقــة 

الرئيســية االمتثــال علــى الفــور ألي مــن هــذه الطلبــات.

يحتفــظ البنــك العربــي المتحــد بالحــق وفقــًا لتقديــره المطلــق فــي تعديــل و/ أو اإلضافــة علــى هــذه   .12.25
الشــروط واألحــكام فــي أي وقــت عــن طريــق إرســال ســابق إنــذار إلــى حامــل البطاقــة الرئيســية. هــذا 
ويتــم عــرض أي تعديــالت أو مالحــق مــن هــذا القبيــل علــى موقــع البنــك العربــي المتحــد اإللكترونــي: 

 .www.uab.ae

باإلضافــة لمــا ســبق ذكــره تبقــى الشــروط واألحــكام العامــة للبنــوك وغيرهــا مــن الشــروط واألحــكام   .12.26
الخاصــة بالبطاقــة االئتمانيــة ســارية علــى تســهيل االقتــراض مــن خــالل الهاتــف. وُيرجــى زيــارة الموقــع 

ــي: www.uab.ae لالطــالع علــى هــذه الشــروط واألحــكام. اإللكترون

ــة الشــروط واألحــكام األخــرى النافــذة  تســري هــذه الشــروط واألحــكام بالكامــل باإلضافــة إلــى كافَّ  .12.27
علــى حامــل البطاقــة الرئيســية فيمــا يتعلــق بخدماتــه وتســهيالته المقدمــة مــن البنــك. وتخضــع 
ــة  ــة الخدمــات والتســهيالت التــي يقدمهــا البنــك لموافقــة حامــل البطاقــة الرئيســية علــى كافَّ كافَّ
الشــروط واألحــكام ذات الصلــة. وفــي حــال عــدم قبــول الشــروط واألحــكام أو اإلخــالل بهــا، يتــم علــى 

الفــور ســحب هــذه الخدمــات أو التســهيالت.

مثال توضيحي عن الرسوم:  

إذا اســتفاد حامــل البطاقــة مــن تســهيل القــرض علــى الهاتــف بــدون معاملــة بيــع بالتجزئــة علــى   
االئتمانيــة. البطاقــة 
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Amount of LOP  AED 10,000 

Processing Fee 3% min of AED 300 + 5% VAT

Interest Rate 0.99% 

Tenure 12 Months

LOP Monthly EMI AED 932.33 

Assuming Minimum payment is 5% and the LOP 
processing fee is included in same billing statement

 AED 315*5% = 
AED 15.75

Due Amount  (LOP EMI + 5% min. payment)  AED 948.08

 If Card Member has done retail transactions and Availed LOP : 

 Due Amount = LOP Monthly EMI +5% Min Repayment of Retail Purchase 

Retail Purchase AED 5,000

Minimum Repayment 5%

LOP Monthly EMI AED 932.33

Billed Finance Charge 3.19% 
     

No of Installment Card O/S (AED) Min. Repayment (AED) Billed Finance Charge (AED) Due Amount inclusive of LOP EMI (AED)

رقم القسط حساب البطاقة )درهم( حد السداد األدنى )درهم( رسوم التمويل المحرر فاتورة بها )درهم( المبلغ المستحق متضمن القسط الشهري للقرض على الهاتف )درهم(

1 5,000.00 250.00 151.53 1,182.33

2 4,901.53 245.08 148.54 1,177.41

3 4,804.99 240.25 145.62 1,172.58

4 4,710.36 235.52 142.75 1,167.85

5 4,617.58 230.88 139.94 1,163.21

6 4,526.64 226.33 137.18 1,158.67

7 4,437.49 221.87 134.48 1,154.21

8 4,350.09 217.50 131.83 1,149.84

9 4,264.42 213.22 129.23 1,145.55

10 4,180.43 209.02 126.69 1,141.35

11 4,098.10 204.90 124.19 1,137.24

12 4,017.38 200.87 121.75 1,133.20 

 After LOP: 

Credit Card O/S AED 3,938.26

Minimum Repayment 5%

Due Amount AED 196.91 

 In the event of Default, an additional Late Payment Fee of AED 230+ 5% 
VAT will be charged to the card. 

 For the list of applicable credit card rates please refer to the Schedule of 
Charges available on the website www. uab.ae 

13.  Balance Transfers (BT)

13.1.  The Balance Transfer facility is open to the principal Card Member whose 
card account is in good standing as determined by UAB. Supplementary 
Card Members cannot apply for a Balance Transfer facility.

13.2.  The Balance Transfer facility is available for other Credit Card accounts 
belonging to you and issued in the U.A.E only.

13.3.  The Card Member can apply via application form/recorded line /UAB Online 
Banking /UAB Mobile Banking to transfer outstanding balances from other 
banks operating in the U.A.E at any point of time. Each Balance Transfer 
must be for at least AED 2,500, subject to a maximum of 80% of the credit 
card limit and an available limit on the credit card.

13.4.  Balance Transfers are contingent upon account set-up and assigned credit 
limit. If the information the Card Member provides is incomplete, UAB will 
not be able to and will not be under any obligation to process the transfer 
request.

13.5.  Approval of the Balance Transfer facility is at the sole discretion of UAB. 
UAB may refuse any request for a Balance Transfer, in whole or in part, 
without assigning any reason whatsoever.

10,000 درهم إماراتيمبلغ القرض على الهاتف:

الحد األدنى 3% من 300 درهم + 4% ضريبة قيمة مضافةرسوم المعاملة:

0.99%نسبة الفائدة:

12 شهرالمدة:

932.33 درهمالقسط الشهري لمبلغ القرض هاتفيًا:

على افتراض أن الحد األدنى للسداد هو 5% وأن رسوم معاملة تسهيل 
القرض على الهاتف واردة في نفس كشف حساب الفواتير

315 درهم * %5 
= 15.75 درهم

948.08 درهمالمبلغ المستحق )القسط الشهري لتسهيل القرض هاتفيًا + 5% من الحد األدنى للسداد(

إذا أجرى حامل البطاقة معامالت التجزئة واستفاد من تسهيل القرض هاتفيًا:

المبلــغ المســتحق = القســط الشــهري لتســهيل القــرض هاتفيــًا + 5% حــد أدنــى لســداد قيمــة مشــتريات 
التجزئة

5,000 درهممشتريات تجزئة

5%الحد األدنى للسداد

932.33 درهمالقسط الشهري لتسهيل القرض على الهاتف

3.19%رسوم التمويل المحرر فاتورة بها

بعد تسهيل القرض هاتفيًا:

3,938.26 درهمحساب البطاقة االئتمانية

5%الحد األدنى للسداد

196.91 درهمالمبلغ المستحق

ــي + %5  ــة بقيمــة 230 درهــم إمارات ــر بالســداد، ُتفــرض رســوم تأخــر بالســداد إضافي فــي حــال التعثُّ
ــة القيمــة المضافــة علــى البطاقــة. ضريب

للحصــول علــى قائمــة بأســعار بطاقــات االئتمــان النافــذة يرجــى الرجــوع إلــى جــدول الرســوم واألســعار 
 www.uab.ae المتــاح علــى الموقع اإللكترونــي

تحويل الرصيد   .13

ُيتــاح تســهيل تحويــل الرصيــد لحامــل البطاقــة الرئيســي الــذي يتمتــع حســاب بطاقتــه بســالمة   .13.1
وضــع علــى النحــو الــذي يحــدده البنــك العربــي المتحــد. وال يمكــن لحاملــي البطاقــة اإلضافيــة طلــب 

الرصيــد. الحصــول علــى تســهيالت تحويــل 

ــر تســهيل تحويــل الرصيــد لحســابات بطاقــات االئتمــان األخــرى الخاصــة بكــم والصــادرة فــي  يتوفَّ  .13.2
فقــط. المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 

يمكــن لحامــل البطاقــة، لتحويــل األرصــدة المســتحقة مــن البنــوك األخــرى العاملــة فــي اإلمــارات   .13.3
العربيــة المتحــدة فــي أي وقــت، تقديــم طلــب عبــر النمــوذج المخصــص لذلــك/ الخــط المســجل/ 
الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت مــن البنــك العربــي المتحــد/ الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف 
المتحــرك مــن البنــك العربــي المتحــد. ويجــب أال يقــل كل تحويــل للرصيــد عــن 2,500 درهــم إماراتــي 
بشــرط أن يكــون الحــد األقصــى لحــد البطاقــة االئتمانيــة والحــد المتــاح علــى البطاقــة االئتمانيــة%80.

د. وإذا كانــت المعلومــات التــي  ــف تحويــل الرصيــد علــى إعــداد الحســاب وحــد االئتمــان المحــدَّ يتوقَّ  .13.4
يقدمهــا حامــل البطاقــة ناقصــة ال يكــون بمقــدور البنــك العربــي المتحــد، وال يكــون ملزمــًا بمعالجــة 

طلــب التحويــل.

تتــم الموافقــة علــى تســهيالت تحويــل الرصيــد وفقــًا لتقديــر البنــك العربــي المتحــد المطلــق. ويجــوز   .13.5
للبنــك العربــي المتحــد رفــض أي طلــب لتحويــل الرصيــد كليــًا أو جزئيــًا دون إبــداء أي ســبب علــى 

اإلطــالق.
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13.6.  If UAB at its discretion approves the request, it will transfer the Balance 
Transfer specified by the Card Member, in the order nominated above, in 
their full amounts or any part amounts as determined by UAB and the Card 
Member’s available credit limit.

13.7.  If the amount to be transferred as mentioned in the application exceeds 
the available credit limit on the Card Member’s Card on the date of 
processing the Balance Transfer by UAB, the request might be rejected and 
the customer will be notified.

13.8.  Balance Transfers will be processed within 5 working days on a best effort 
basis from the date the Card Member’s application is approved. Delays 
may occur in processing Balance Transfers, so it is vital to continue making 
payments on the Card/s until the Card Member receives confirmation in 
future statements that the Balance Transfer amount has been credited. 
UAB will not be responsible for any overdue payment or interest/charges 
incurred on the Card/s due to decline or delay in execution of the Balance 
Transfer request.

13.9.  UAB will only be able to transfer the amount nominated by the Card 
Member. Any remaining balance after the Balance Transfer will be the Card 
Member’s responsibility.

13.10.  If the Card Member’s Balance Transfer request is approved, then UAB shall 
debit the Card account and send the Balance Transfer sum to the bank/s 
credit card assigned by the Card Member.

13.11.  Simultaneously, a sum of money equal to the total Balance Transfer amount 
will be reserved/ blocked from the credit limit of the Card and shall not be 
available to the Card Member until the settlement of the said outstanding 
balances.

13.12.  Balance Transfer fees and charges, as may be levied by UAB at its discretion 
from  time to time shall apply and are subject to change by giving prior 
notice. The interest rate on the Balance Transfer is charged at a flat rate. 
Once the balance transfer deal is booked on the agreed fees and charges, 
the same will remain unchanged during the term of the balance transfer deal. 

13.13.  Minimum monthly payment needs to be made each month on or before 
the credit card due date to continue to benefit from the 0% interest for 6 
months on UAB cards. Failure to make the minimum payment will bring the 
0% interest for 6 months to an end and prevailing UAB retail monthly rates 
and fees will apply.

13.14.  If any Balance Transfer amounts remain outstanding upon expiry of 6 
months tenure, such amounts shall be subject to the prevailing UAB retail 
monthly rates applicable to the card will apply.

13.15.  Card Member has an option to pay the Balance Transfer amount within six 
months at his own discretion subject to clause no. 12.13 and 12.14. 

Warning:  

 If you make only the minimum repayment/payment each 
period, you will pay more in interest/profit/fees and it will 
take you longer to pay off your outstanding balance.

13.16.  A non-refundable processing fee on the Balance Transfer amount as per 
the current Schedule of Charges will be charged to and debited from the 
Card account for each successful Balance Transfer if any.

13.17.  No Cashback will be given for Balance Transfers.

13.18.  The Card Member’s monthly payment will be adjusted in the following  
order of preference:

 a. Installment Plan

 b. Balance Transfer

 c. Retail Transactions

 d. Cash Transactions 

13.19.  UAB will attempt to resolve any dispute as per the Agreement and the 
above-mentioned terms.

13.20.  This Balance Transfer offer can be availed for a limited period only.

13.21.  UAB reserves the right, at its absolute discretion, to amend and/or 
supplement these terms and conditions at any time without any prior 
notification to the Cardholder. Any such amendments or supplements shall 
be provided on the UAB website: www.uab.ae. 

13.22.  In addition to the above, the bank's General Terms and Conditions continue 
to apply for the Balance Transfer.  Please visit www.uab.ae to access these 
Terms and Conditions. 

 Sample Illustration of Charges: 

 If Card Member availed BT without any other transactions on the credit 
c a rd . 

إذا وافــق البنــك العربــي المتحــد علــى الطلــب وفقــًا لتقديــره فعليــه تحويــل الرصيــد المحــدد مــن   .13.6
قبــل حامــل البطاقــة بالترتيــب المحــدد أعــاله بكامــل أو جــزء مــن المبلــغ علــى النحــو الــذي يحــدده 

البنــك العربــي المتحــد وحــد االئتمــان المتــاح لحامــل البطاقــة.

يتــم رفــض الطلــب إذا تجــاوز المبلــغ المــراد تحويلــه والمذكــور فــي الطلــب حــد االئتمــان المتــاح   .13.7
علــى بطاقــة حامــل البطاقــة فــي تاريــخ معالجــة تســهيل تحويــل الرصيــد مــن قبــل البنــك العربــي 

بذلــك. العميــل  المتحــد، ويتــم إخطــار 

ــب  ــخ الموافقــة علــى طل ــام عمــل مــن تاري ــل الرصيــد فــي غضــون 5 أي ــات تحوي تتــم معالجــة عملي  .13.8
حامــل البطاقــة بعــد بــذل أقصــى جهــد ممكــن. وإن معالجــة تحويــل الرصيــد هــي عرضــة للتأخيــر، 
لذلــك مــن الضــروري االســتمرار فــي ســداد الدفعــات علــى البطاقــة/ البطاقــات لحيــن تلقــي حامــل 
البطاقــة تأكيــدًا فــي كشــوف الحســاب المســتقبلية علــى إيــداع مبلــغ تحويــل الرصيــد. وال يتحمــل 
البنــك العربــي المتحــد مســؤولية أي دفعــات متأخــرة أو فوائــد/ رســوم متكبــدة علــى البطاقــة/ 

البطاقــات بســبب رفــض أو تأخيــر تنفيــذ طلــب تحويــل الرصيــد.

ل ســوى المبلــغ المحــدد مــن قبــل حامــل البطاقــة. ويتحمــل  ال يمكــن للبنــك العربــي المتحــد أن يحــوِّ  .13.9
حامــل البطاقــة مســؤولية أي رصيــد متبــٍق بعــد تحويــل الرصيــد.

إذا تمــت الموافقــة علــى طلــب تحويــل الرصيــد الخــاص بحامــل البطاقــة فيخصــم البنــك العربــي   .13.10
البطاقــة  أو  البنــوك  البنــك/  إلــى  الرصيــد ويرســله  البطاقــة مبلــغ تحويــل  مــن حســاب  المتحــد 

البطاقــة. حامــل  خصصهــا  التــي  االئتمانيــة 

يتــم فــي نفــس الوقــت حجــز/ حظــر المبلــغ المســاوي إلجمالــي مبلــغ تحويــل الرصيــد مــن الحــد   .13.11
المذكــورة. المســتحقة  األرصــدة  تســوية  حتــى  البطاقــة  لحامــل  ُيتــاح  وال  للبطاقــة،  االئتمانــي 

تســري رســوم وتكاليــف تحويــل الرصيــد التــي قــد يفرضهــا البنــك العربــي المتحــد وفقــًا لتقديــره   .13.12
ــدة  ــذار. ويتــم احتســاب نســبة الفائ ــق إرســال ســابق إن مــن وقــت آلخــر، ويمكــن تعديلهــا عــن طري
علــى تحويــل الرصيــد وتكــون ثابتــة. وتبقــى الرســوم واألســعار المتفــق عليهــا بمجــرد حجــز معاملــة 

تحويــل الرصيــد دون تغييــر خــالل مــدة معاملــة تحويــل الرصيــد.

ــخ اســتحقاق البطاقــة  يجــب ســداد الحــد األدنــى مــن الدفعــة الشــهرية كل شــهر فــي أو قبــل تاري  .13.13
االئتمانيــة لالســتمرار فــي االســتفادة مــن فائــدة 0% لمــدة 6 أشــهر علــى بطاقــات البنــك العربــي 
المتحــد. ويــؤدي عــدم ســداد الحــد األدنــى مــن الدفعــات إلــى إنهــاء فائــدة 0% لمــدة 6 أشــهر، وعندهــا 

ُتفــرض النســب والرســوم الشــهرية الســائدة لمعامــالت التجزئــة لــدى البنــك العربــي المتحــد.

إذا بقيــت أي مبالــغ تحويــل رصيــد مســتحقة عنــد انتهــاء مــدة 6 أشــهر تخضــع تلــك المبالــغ للنســب   .13.14
الشــهرية الســائدة لمعامــالت التجزئــة فــي البنــك العربــي المتحــد النافــذة علــى البطاقــة.

يحــق لحامــل البطاقــة ســداد مبلــغ تحويــل الرصيــد فــي غضــون ســتة أشــهر وفقــًا لتقديــره الخــاص   .13.15
12.13 و12.14. رقــم  بالبنــد  عمــاًل 

 تنبيه:
إذا قمت بسداد الحد األدنى فقط من المبلغ/ الدفعات، في كل فترة فستضطر 

إلى سداد المزيد من الفوائد/ األرباح/ الرسوم وسيستغرق األمر وقتًا أطول لسداد 
رصيدك المستحق.

يتــم فــرض رســوم معاملــة غيــر قابلــة لالســترداد علــى مبلــغ تحويــل الرصيــد وفقــًا لجــدول الرســوم   .13.16
الحالــي علــى حســاب البطاقــة وخصمهــا منــه لــكل تحويــل رصيــد ناجــح إن وجــد.

ال ُيسمح بأي استرداد نقدي لعمليات تحويل الرصيد.  .13.17

يتم تعديل القسط الشهري لحامل البطاقة وفق ترتيب األولويَّة التالي:  .13.18

خطة السداد على أقساط  أ. 

تحويل الرصيد  ب. 

معامالت التجزئة  ج. 

المعامالت النقدية  د. 

يحاول البنك العربي المتحد حل أي نزاع وفقًا لالتفاقية والشروط المذكورة أعاله.  .13.19

يمكن االستفادة من عروض تحويل الرصيد هذه لفترة محدودة فقط.  .13.20

ــه فــي تعديــل و/ أو اإلضافــة علــى هــذه  يحتفــظ البنــك العربــي المتحــد وفقــًا لتقديــره المطلــق بحقِّ  .13.21
الشــروط واألحــكام فــي أي وقــت دون ســابق إنــذار لحامــل البطاقــة. هــذا ويتــم عــرض أي تعديــالت أو 

 .www.uab.ae :مالحــق مــن هــذا القبيــل علــى موقــع البنــك العربــي المتحــد اإللكترونــي

باإلضافــة إلــى مــا ســبق ذكــره تبقــى الشــروط واألحــكام العامــة للبنــوك ســارية علــى تحويــل الرصيــد.   .13.22
يرجــى زيــارة الموقــع اإللكترونــي www.uab.ae لالطــالع علــى هــذه الشــروط واألحــكام.

مثال توضيحي للرسوم:

إذا استفاد حامل البطاقة من تحويل الرصيد بدون أي معامالت أخرى على البطاقة االئتمانية.
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Amount of Balance Transfer AED 10,000 

Processing Fee 3% min AED 300

Tenure 6 Months

Minimum Payment  at 5% of Outstanding  AED 500  

 During 6 Month of BT assuming no Retail Transaction: 

Processing Fee (AED) AED 300 

First 6 Month Interest Rate 0%

Total Principal repaid in 6 months (Calculated 
assuming minimum payment of 5 % of the 
outstanding amount is paid every month)

AED 2,649.08

If Remaining Outstanding after 6 months is (AED) AED 7,350.92 

 After 6 months: 

Applicable Rate of Interest After 6 Months

3.19% of 
Remaining 
Outstanding 
Balance

Billed Finance Charge for the 7th month(Calculated 
at the rate of 3.19% on amount outstanding at 
the end of each billing cycle)

AED 234.49 

 In the event of Default, an additional Late Payment Fee of AED 230+ 5% 
VAT will be charged to the card.  

 For the list of applicable credit card rates please refer to the Schedule of 
Charges available on the website www.uab.ae. 

 14. Fax Indemnity 

 UAB is hereby instructed and authorized to rely upon and act in accordance 
with any instruction(s), authorizations, or communications whatsoever 
which may be given or purported to be given to UAB in relation to Balance 
Transfer Application, Supplementary Card Application, Contact Information 
Update, Card Closure, Card Reinstatement, Card Dispute or Customer 
Service Requests through facsimile transmission (Facsimile Instructions) 
bearing or purporting to bear the signature of the Card Member without 
inquiry by the Bank as to the authenticity or genuineness of the signature 
appearing on the Facsimile Instructions and regardless of the circumstances 
prevailing at the time of receipt of the Facsimile Instructions by UAB.

 The Card Member understands and acknowledges that UAB is not obliged 
to act on any such Instructions and will incur no liability for delay in or failure 
of transmission or for failing to act in accordance with such Instructions.

 In consideration of UAB acting in accordance with the foregoing provisions 
of this faxed letter of instruction, the Card Member hereby agrees 
to indemnify UAB and agree to keep UAB, its Directors, Officers, and 
Employees indemnified against all losses, claims, actions, proceedings, 
damages, costs, and expenses (including legal costs and expenses) 
whatsoever and howsoever incurred or sustained by UAB or arising 
therefrom. Furthermore, and without/prejudice to the indemnity herein 
the Card Member undertakes, if so requested by UAB, to provide UAB 
with additional evidence indicating that the signature appearing on the 
Facsimile Instruction(s) is genuine. 

 The terms of this indemnity shall remain in full force and effect unless and 
until UAB receives and has had a reasonable time to act upon a notice 
of revocation or amendment signed by the Card Member and the Card 
Member hereby confirms that any such revocation or amendment will not 
release it from any liability hereunder in respect of any act performed by 
UAB in accordance with and in reliance upon these terms prior to the expiry 
of such notice of termination or amendment. 

15.  Transactions Alerts 

15.1.  Transaction Alerts sent to a Cardmember will notify the Cardmember of 
a retail transaction or a cash withdrawal performed on the Card Member 
UAB Card that is above a certain threshold amount as determined by UAB 
and is subject to change from time to time without prior notice. 

15.2.  The transaction alert is generated when a purchase transaction or cash 
withdrawal is authorized on the Credit Card and not at the time of the 
transaction getting billed. 

15.3.  The delivery time of such alerts to be dispatched is dependent on various 
factors which UAB will not be liable for 

15.4.  The Alert may or may not contain brief details such as date of transaction, 
amount of transaction, etc. pertaining to the transaction. 

15.5.  The currency of the transaction may appear in the original currency of the 
purchase or cash withdrawal made or in AED (UAE Dirham). 

15.6.  The amount of purchase or cash withdrawal that gets published on the 
alert may or may not include the international processing fees for overseas 

10,000 درهم إماراتيمبلغ تحويل الرصيد:

3% الحد األدنى 3%رسوم المعاملة:

6 أشهرالمدة:

500 درهمحد أدنى للسداد 5% من المبلغ المستحق

خالل 6 أشهر من تحويل الرصيد على افتراض عدم وجود معاملة التجزئة:

300 درهمرسوم معاملة )درهم(

0%نسبة فائدة للستة أشهر األولى

إجمالي المبلغ المسدد في 6 أشهر )محسوب بافتراض 
سداد الحد أدنى نسبة 5% من المبلغ المستحق كل 

شهر(
2,649.08 درهم

7,350.92 درهمإذا كان المبلغ المستحق المتبقي بعد 6 أشهر )درهم(

بعد 6 أشهر:

3.19% من الرصيد نسبة الفائدة النافذة بعد 6 أشهر
المستحق المتبقي

رسوم التمويل التي تم تحرير فواتير بها للشهر السابع )محسوبة 
234.49 درهمبنسبة 3.19% على المبلغ المستحق في نهاية كل دورة تحرير فواتير(

القيمــة  إماراتــي + 5% ضريبــة  230 درهــم  بقيمــة  الســداد إضافيــة  فــي  تأخــر  فــرض رســوم  يتــم 
بالســداد. ــر  التعثُّ حالــة  فــي  البطاقــة  علــى  المضافــة 

للحصــول علــى قائمــة األســعار النافــذة علــى البطاقــة االئتمانيــة يرجــى الرجــوع إلــى جــدول الرســوم 
 .www.uab.ae واألســعار المتــاح علــى الموقــع اإللكترونــي

االعفاء من مسؤولية مراسالت الفاكس  .14

ــاًء علــى أي  ف بن ــل والتصــرُّ ــه للتعوي ــي المتحــد بموجب ــح للبنــك العرب ــم إصــدار تعليمــات وتصاري ت  
ــر الفاكــس )تعليمــات الفاكــس(، والتــي  ــت، عنــد إرســالها عب ــح أو مراســالت كان تعليمــات أو تصاري
يجــوز أو ُيفتــرض تقديمهــا إلــى البنــك العربــي المتحــد فيمــا يتعلــق بطلــب تحويــل الرصيــد وطلــب 
بالبطاقــة  العمــل  واســتئناف  البطاقــة  وإقفــال  االتصــال  معلومــات  وتحديــث  اإلضافيــة  البطاقــة 
قــة بالبطاقــة أو طلبــات خدمــة العميــل، والتــي تحمــل، أو مــن المفتــرض أن تحمــل  والنزاعــات المتعلِّ
توقيــع حامــل البطاقــة دون استفســار مــن البنــك فيمــا يتعلــق بأصالــة أو صحــة التوقيــع الظاهــر فــي 
تعليمــات الفاكــس وبغــض النظــر عــن الظــروف الســائدة وقــت اســتالم تعليمــات الفاكــس مــن قبــل 

ــي المتحــد. البنــك العرب

ويوافــق حامــل البطاقــة ويقــر بعــدم إلــزام البنــك العربــي المتحــد بالتصــرف وفقــًا ألي تعليمــات مــن 
هــذا القبيــل، وال يتحمــل أي مســؤولية عــن التأخيــر أو اإلخفــاق باإلرســال أو عــدم التصــرف وفقــًا لهــذه 

التعليمات.

ويوافــق حامــل البطاقــة بموجبــه، مقابــل تصــرف البنــك العربــي المتحــد وفقــًا لألحــكام الســابقة 
لخطــاب التعليمــات المرســل بالفاكــس هــذا، علــى تعويــض البنــك العربــي المتحــد وإبقائــه بمنــأى 
ــة الخســائر والمطالبــات واألفعــال واإلجــراءات واألضــرار  هــو ومدرائــه ومســؤوليه وموظفيــه مــن كافَّ
والتكاليــف والنفقــات )بمــا فــي ذلــك التكاليــف والنفقــات القانونيــة( أيــًا كان نوعهــا وكيفمــا تــم 
تكبدهــا أو تحملهــا البنــك العربــي المتحــد أو الناشــئة عــن ذلــك. عــالوة علــى ذلــك، ودون المســاس 
بالتعويــض الــوارد بموجبــه، يتعهــد حامــل البطاقــة بتزويــد البنــك العربــي المتحــد باألدلــة اإلضافيــة 

التــي تثبــت أصالــة التوقيــع الظاهــر فــي تعليمــات الفاكــس إذا طلــب البنــك العربــي ذلــك.

هــذا وتبقــى شــروط هــذا التعويــض ســارية المفعــول ونافــذة مــا لــم يتســلم البنــك العربــي المتحــد 
ــع عليــه مــن قبــل حامــل البطاقــة وحتــى يتســلمه البنــك العربــي  إشــعارًا بإلغائهــا أو تعديهــا، موقَّ
ــه أن أي  ــة بموجب ــه. ويؤكــد حامــل البطاق ــاًء علي ــه وقــت معقــول للتصــرف بن المتحــد، ويكــون لدي
إلغــاء أو تعديــل مــن هــذا القبيــل ال يعفيــه مــن أي التــزام بموجبــه فيمــا يتعلــق بــأي عمــل يتــم 
تنفيــذه مــن قبــل البنــك العربــي المتحــد وفقــًا لهــذه الشــروط وباالعتمــاد عليهــا قبــل انتهــاء 

ــل. ــة إشــعار اإلنهــاء أو التعدي صالحي

ة بالمعامالت التنبيهات الخاصَّ  .15

يتمثــل الغــرض مــن تنبيهــات المعامــالت المرســلة إلــى حامــل البطاقــة بإخطــاره بمعاملــة التجزئــة   .15.1
أو الســحب النقــدي الــذي يتــم إجــراؤه علــى بطاقــة البنــك العربــي المتحــد الخاصــة بحاملــي البطاقــة 
والتــي تتجــاوز حــدًا معينــًا علــى النحــو الــذي يحــدده البنــك العربــي المتحــد، بموجــب التغييــر مــن 

ــذار. وقــت آلخــر دون ســابق إن

يتــم ارســال تنبيــه المعاملــة عندمــا تتــم الموافقــة علــى معاملــة شــراء أو ســحب نقــدي علــى   .15.2
المعاملــة. فاتــورة  تحريــر  وقــت  فــي  وليــس  االئتمانيــة  البطاقــة 

يعتمــد وقــت تســليم هــذه التنبيهــات التــي ســيتم إرســالها علــى عوامــل مختلفــة ال يتحمــل البنــك   .15.3
مســؤوليتها. المتحــد  العربــي 

يجــوز أن يحتــوي التنبيــه أو يخلــو مــن تفاصيــل موجــزة مثــل تاريــخ المعاملــة ومبلــغ المعاملــة   .15.4
بالمعاملــة. المتعلقــة  وغيرهــا 

يجــوز عــرض عملــة المعاملــة بالعملــة األصليــة لعمليــة الشــراء أو الســحب النقــدي التــي تــم إجراؤهــا   .15.5
اإلماراتــي. بالدرهــم  أو 

يجــوز أن يحتــوي مبلــغ الشــراء أو الســحب النقــدي موضــوع التنبيــه أو يخلــو مــن رســوم المعالجــة   .15.6
الدوليــة للمعامــالت الخارجيــة أو أي رســوم أخــرى ذات صلــة تنطبــق علــى المعاملــة. لكــن ذلــك المبلــغ 
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transactions or any other related charges applicable to the transaction. The 
amount is only indicative and the customer accepts that the transaction 
details and amount that appear in the monthly Credit Card statement will 
be the amount that the customer is due to pay to UAB. 

16.  Payment Reminder 

16.1.  The payment reminder alert is sent to a Cardmember to notify the Card 
Member of payment due on the UAB Card. 

16.2.  This is a service provided by UAB at its sole discretion and the alert will be 
dispatched on a best effort basis prior to the due date. 

16.3.  The alert will include brief information on the payment to be made and may 
not contain the total outstanding due on the respective Credit Card. 

16.4.  The Card Member accepts that UAB will not be held liable for the non-
dispatch of this alert, or for the information contained in the alert. The Card 
Member is responsible to ensure that he/ she is aware of the payment to 
be made and the payment due date by contacting UAB on the designated 
contact numbers or logging into UAB Online. 

17.  Terms and Conditions Relating to All Alerts 

17.1.  The Alerts will be sent to the Card Member only if the Card Member 
is within the cellular circles of the TSPs or in circles forming part of the 
roaming network of such TSPs. 

17.2.  UAB may, if feasible, extend this service to other cellular circles as well as to 
subscribers of other cellular telephone service providers, as will be notified 
by UAB from time to time. 

17.3.  The Terms and Conditions relating to the UAB Online Services must be read 
in conjunction with and in addition to these Terms and Conditions 

17.4.  The Card Member acknowledges that UAB Alerting Services will be 
implemented in stages and UAB may at a later stage, as and when feasible, 
send Alerts via additional mediums of communication. 

17.5.  Initially, Alerts shall be sent via SMS messages to the mobile phone of the 
Card Member. UAB may, from time to time, change the features of any 
Trigger or Alert. 

17.6.  UAB, at no time, will acknowledge receipt of any instructions or Triggers 
sent by the Card Member nor will UAB be responsible to verify any 
instructions or Triggers or the Card Member’s PIN or mobile phone number. 
UAB will endeavor to give effect to instructions and Triggers on a best 
effort basis and as soon as practically possible for UAB. 

17.7.  UAB may, in its discretion, not give effect to any Triggers if UAB has reason 
to believe (the decision of UAB shall be binding on the Card Member) that 
the Triggers are not genuine or otherwise improper or unclear or raise a 
doubt or in case any Triggers cannot be put into effect for any reasons 
whatsoever. UAB is under no duty to notify the Card Member in such a case. 

17.8.  The Card Member is responsible for notifying UAB of any change in contact 
details – mobile number, landline number, email address, mailing address 
including any changes to his employment, passport or visa or UAB Alert 
Account details, and UAB will not be liable for the Card Member’s receipt 
of (or failure to receive) Alerts or other information over the Card Member’s 
mobile phone number/email address recorded with UAB. 

17.9.  The Card Member acknowledges that to receive Alerts, his/her mobile 
device must be in an “on” mode, further, the Card Member shall ensure 
that at all times such mobile device is activated and pre-set to receive the 
Alerts. 

17.10.  Triggers will be processed by UAB after their receipt by UAB. The processing 
time for Triggers will be decided by UAB in the time lag between UAB  
processing the Triggers and sending the Alerts. 

17.11.  The Card Member acknowledges that the Alerts service is dependent 
on the infrastructure, connectivity, and services provided by the TSPs 
and other service providers engaged by UAB and the Card Member. The 
Card Member accepts that the timeliness, accuracy, and readability of 
Alerts sent by UAB will depend on factors affecting the TSPs and other 
service providers. UAB shall not be liable for non-delivery or delayed 
delivery of Alerts, errors, losses, or distortion in transmission of Alerts to 
the Card Member. UAB shall not be liable for the Card Member’s lack of 
receipt of Alerts due to technical defects in the Card Member’s phone or 
any damage or loss incurred by the Card Member as a result of use of this 
service (including relying on the Alerts for the Card Member’s investment 
or business purposes) for causes which are not directly attributable to UAB. 
UAB shall not be liable in any manner to the Card Member in connection 
with the use of this service. 

17.12.  The Card Member accepts that each Alert may contain account information 
relating to the Card Member. The Card Member authorizes UAB to send 
account-related information, though not specifically requested if UAB 
deems that the same is relevant. The Card Member acknowledges that the 
Alerts and other information sent to him contain confidential information 
and should such confidential information be sent to another individual 
through no fault of UAB, UAB is in no way to be held liable.  

هــو لالســتئناس فقــط، ويقبــل العميــل أن تفاصيــل المعاملــة والمبلــغ الــوارد فــي كشــف حســاب 
البطاقــة االئتمانيــة الشــهري هــو المبلــغ الــذي يجــب علــى العميــل ســداده إلــى البنــك العربــي 

المتحــد.

التذكير بالسداد  .16

يتــم إرســال تنبيــه تذكيــر بالســداد إلــى حامــل البطاقــة إلخطــاره بالمبالــغ المســتحقة علــى بطاقــة   .16.1
المتحــد. العربــي  البنــك 

يقــدم البنــك العربــي المتحــد هــذه الخدمــة وفقــًا لتقديــره وحــده، ويتــم إرســال التنبيــه بعــد بــذل   .16.2
االســتحقاق. تاريــخ  قبــل  الجهــود  أفضــل 

يتضمــن التنبيــه معلومــات موجــزة عــن الدفعــة التــي يتعيــن ســدادها، وال يجــوز أن يحتــوي علــى   .16.3
المعنيــة. االئتمانيــة  البطاقــة  علــى  المســتحقة  المبالــغ  إجمالــي 

ة عــن عــدم إرســال هــذا  يوافــق حامــل البطاقــة علــى عــدم تحميــل البنــك العربــي المتحــد المســؤوليَّ  .16.4
التنبيــه أو عــن المعلومــات الــواردة فيــه. ويتحمــل حامــل البطاقــة مســؤولية التأكــد مــن أنــه/ أنهــا 
علــى علــم بالدفعــات التــي يتعيــن ســدادها وتاريــخ االســتحقاق عــن طريــق االتصــال بالبنــك العربــي 
المتحــد علــى أرقــام االتصــال المحــددة أو تســجيل الدخــول إلــى موقــع البنــك العربــي المتحــد عبــر 

ــت. اإلنترن

ة التنبيهات الشروط واألحكام المتعلقة بكافَّ  .17

ال يتــم إرســال التنبيهــات إلــى حامــل البطاقــة إال إذا كان ضمــن نطــاق تغطيــة اإلرســال الخلــوي   .17.1
االتصــاالت. خدمــة  مــزودي  تجــوال  شــبكة  تغطيــة  ضمــن  أو  االتصــاالت،  خدمــة  لمــزودي 

يجــوز للبنــك العربــي المتحــد إذا كان ذلــك ممكنــًا توســيع هــذه الخدمــة إلــى نطاقــات التغطيــة   .17.2
األخــرى وكذلــك مشــتركي مــزودي خدمــة الهاتــف المتحــرك اآلخريــن بنــاًء علــى إخطــار البنــك العربــي 

المتحــد مــن وقــت آلخــر.

يجــب قــراءة الشــروط واألحــكام المتعلقــة بخدمــات البنــك العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت إلــى جانــب   .17.3
واألحــكام الشــروط  هــذه 

يقــر حامــل البطاقــة بأنــه يتــم تقديــم خدمــات التنبيــه الخاصــة بالبنــك العربــي المتحــد علــى مراحــل،   .17.4
ويجــوز للبنــك العربــي المتحــد فــي مرحلــة الحقــة إرســال تنبيهــات عبــر وســائط اتصــال إضافيــة 

عندمــا يكــون ذلــك ممكنــًا.

يتــم إرســال التنبيهــات فــي البدايــة عبــر رســائل قصيــرة إلــى الهاتــف المتحــرك لحامــل البطاقــة.   .17.5
آلخــر. وقــت  مــن  تنبيــه  أو  توجيــه  أي  ميــزات  تغييــر  المتحــد  العربــي  للبنــك  ويجــوز 

ال يقــر البنــك العربــي المتحــد فــي أي وقــت مــن األوقــات باســتالم أي تعليمــات أو إيعــازات مرســلة   .17.6
مــن قبــل حامــل البطاقــة، وال يتحمــل البنــك العربــي المتحــد مســؤولية التحقــق مــن أي تعليمــات أو 
إيعــازات أو رقــم التعريــف الشــخصي أو رقــم الهاتــف المتحــرك لحامــل البطاقــة. كمــا يحــاول البنــك 
العربــي المتحــد تنفيــذ التعليمــات واإليعــازات بعــد بــذل أفضــل جهــد ممكــن مــن البنــك العربــي 

المتحــد وفــي أقــرب وقــت ممكــن.

ــاًء علــى  ــره وحــده عــدم تنفيــذ أي إيعــازات إذا اعتقــد، بن ــي المتحــد وفقــًا لتقدي يجــوز للبنــك العرب  .17.7
موجــب وجيــه، بعــدم أصالــة اإليعــازات ونســبتها إلــى مرســلها، أو عــدم مالءمتهــا أو عــدم وضوحهــا 
ــة تنفيــذ أي تنبيهــات ألي ســبب مــن األســباب )ويكــون  أو انطوائهــا علــى شــكوك أو عــدم إمكانيَّ
قــرار البنــك العربــي المتحــد ملزمــًا لحامــل البطاقــة فــي تلــك الحالــة(. وال ُيلــزم البنــك العربــي المتحــد 

ــة. بإخطــار حامــل البطاقــة فــي مثــل هــذه الحال

يتحمــل حامــل البطاقــة مســؤولية إخطــار البنــك العربــي المتحــد بــأي تعديــل فــي تفاصيــل االتصــال،   .17.8
مثــل رقــم الهاتــف المتحــرك أو رقــم الهاتــف األرضــي أو عنــوان البريــد اإللكترونــي أو العنــوان البريدي، 
بمــا فــي ذلــك أي تغييــرات فــي وظيفتــه أو جــواز الســفر أو التأشــيرة أو تفاصيــل حســاب تنبيــه البنــك 
العربــي المتحــد، وال يتحمــل البنــك العربــي المتحــد مســؤولية اســتالم حامــل البطاقــة )أو عــدم 
اســتالمه( لتنبيهــات أو معلومــات أخــرى علــى رقــم الهاتــف المتحــرك/ عنــوان البريــد اإللكترونــي 

لحامــل البطاقــة المســجل لــدى البنــك العربــي المتحــد.

يقــر حامــل البطاقــة بــأن جهــازه المتحــرك يجــب أن يكــون فــي وضــع »التشــغيل« لتلقــي التنبيهــات.   .17.9
ــة  ك فــي كافَّ عــالوة علــى ذلــك يجــب علــى حامــل البطاقــة التأكــد مــن تنشــيط هــذا الجهــاز المتحــرِّ

األوقــات وضبطــه مســبقًا لتلقــي التنبيهــات.

تتــم معالجــة اإليعــازات مــن قبــل البنــك العربــي المتحــد بعــد أن يســتلمها. ويتــم تحديــد وقــت   .17.10
معالجــة اإليعــازات مــن قبــل البنــك العربــي المتحــد فــي الفاصــل الزمنــي بيــن معالجــة اإليعــازات 

التنبيهــات. وإرســال 

التحتيــة واالتصــال والخدمــات  البنيــة  التنبيهــات تعتمــد علــى  بــأن خدمــة  البطاقــة  يقــر حامــل   .17.11
المقدمــة مــن مــزودي خدمــة المراســالت ومقدمــي الخدمــات اآلخريــن المشــتركين مــن قبــل البنــك 
العربــي المتحــد وحامــل البطاقــة. ويوافــق حامــل البطاقــة علــى أن توقيــت ودقــة وإمكانيــة قــراءة 
ــف علــى العوامــل التــي تؤثــر علــى  التنبيهــات المرســلة مــن قبــل البنــك العربــي المتحــد تتوقَّ
مــزودي خدمــات المراســالت ومقدمــي الخدمــات اآلخريــن. كمــا ال يتحمــل البنــك العربــي المتحــد 
مســؤولية عــدم تســليم أو تأخيــر تســليم التنبيهــات أو األخطــاء أو الخســائر أو التشــويه فــي إرســال 
ــى حامــل البطاقــة. بينمــا ال يتحمــل البنــك العربــي المتحــد مســؤولية عــدم اســتالم  التنبيهــات إل
حامــل البطاقــة للتنبيهــات بســبب عيــوب فنيــة فــي هاتــف حامــل البطاقــة، أو أي ضــرر أو خســارة 
يتعــرَّض حامــل البطاقــة نتيجــة الســتخدام هــذه الخدمــة )بمــا فــي ذلــك االعتمــاد علــى التنبيهــات 
ألغــراض االســتثمار أو األعمــال الخاصــة بحامــل البطاقــة( ألســباب ال ُتعــزى مباشــرة إلــى البنــك العربــي 
المســؤولية تجــاه حامــل  بــأي شــكل مــن األشــكال  المتحــد  العربــي  البنــك  المتحــد. وال يتحمــل 

البطاقــة فيمــا يتعلــق باســتخدام هــذه الخدمــة.

يقبــل حامــل البطاقــة بــأن كل تنبيــه قــد يحتــوي علــى معلومــات حســاب تتعلــق بحامــل البطاقــة.   .17.12
ل حامــل البطاقــة بتفويــض البنــك العربــي المتحــد بإرســال المعلومــات المتعلقــة بالحســاب،  ويخــوِّ
ــة  علــى الرغــم مــن عــدم طلبهــا علــى وجــه التحديــد إذا رأى البنــك العربــي المتحــد فائــدة أو أهميَّ
لتلــك المعلومــات. ويقــر حامــل البطاقــة بــأن التنبيهــات والمعلومــات األخــرى المرســلة إليــه تحتــوي 
إرســال هــذه  فــي حالــة  المســؤولية  المتحــد  العربــي  البنــك  يتحمــل  علــى معلومــات ســرية، وال 

المعلومــات الســرية إلــى شــخص آخــر دون ارتــكاب خطــأ مــن جانــب البنــك العربــي المتحــد.
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17.13.  By agreeing to these Terms and Conditions, the Card Member accepts the 
option to use the enhanced options as and when they are made available. 
Upon UAB’s offering of the enhanced options, the Card Member shall be 
advised as to the fees charged for the various enhanced options available. 
Such alerts shall be charged on a per-transaction basis. 

17.14.  UAB may, in its discretion and without reason and/or prior notice, 
temporarily suspend this service or terminate it completely. 

17.15.  This service is currently made available by UAB on a complimentary basis 
for a limited period. 

17.16.  Thereafter, unless the Card Member unsubscribes the service, the Card 
Member will be charged UAB’s prevailing fee for this service and such 
charge shall be debited to the respective UAB Card account. The Card 
Member may at any time unsubscribe from this service. The Card Member 
shall be charged for a full month even if the Card Member discontinues 
this service anytime during a month. The Card Member shall be liable for 
payment of such airtime or other charges that may be levied by the TSP in 
connection with the receipt of the Alerts as per the Terms and Conditions 
of the TSP, and  UAB is in no way concerned with the same or the 
Terms and Conditions between any other third party and the Card Member. 

17.17.  The Card Member is solely responsible for protecting his/her PIN and his/
her mobile phone number. UAB will not be liable for  

 a) any unauthorized use of the Card Member’s PIN or mobile phone or for 
any fraudulent, duplicate, or erroneous instructions/Triggers given by the 
use of the Card Member’s PIN or mobile phone number; 

 b) acting in good faith on any instructions/Triggers received by UAB; 

 c) any error, default, delay, or inability of UAB to act on all or any of the 
instruc t ions/ Tr ig gers ; 

 d) any loss of any information/ instructions/Alerts in transmission; or 

 e) any unauthorized access by any other person to any information/
instructions/Triggers/Alerts or any breach of confidentiality. 

18.  UAB E-Statement Terms and Conditions 

18.1.  E-Statement” means the electronic Statement of Account sent in an email 
as a password-protected attachment to the Card Member’s email address 
registered with UAB. 

18.2.  A United Arab Bank (“UAB”) customer who is issued any type of credit 
card including conventional or Islamic credit cards (each card is hereinafter 
individually referred to as the “Credit Card” and a UAB customer who is 
issued such Credit Card, hereinafter referred to as the “Card Member”) 
agrees that on the deployment of an electronic feature on UAB Credit 
Cards, UAB may at its sole discretion send an E-statement to its Card 
Members. The E-statement will be sent to the e-mail address provided by 
the Card Member to UAB. 

18.3.  The Card Member agrees that the email address provided in the application 
or communicated over Phone Banking or communicated via any other 
approved Bank service channels belongs to the Card Member personally 
and that the Card Member has secure, full, and complete access to this 
email address. The Card Member agrees that UAB shall not be responsible 
for any liability whatsoever including any losses, costs, expenses, damages, 
actions, or proceedings connected to the E-statement.  

18.4.  The Card Member also agrees that on commencement of the E-statements, 
paper statements will be discontinued. The Card Member may at any time 
request a copy of the paper statement(s) for any month/s upon payment of 
the fee specified in the Schedule of Fees and Charges. 

18.5.  UAB shall be deemed to have delivered the E-Statement to the Card 
Member upon the date of transmission by UAB of the E-Statement to the 
Card Member’s email address registered with UAB. 

18.6.  The Card Member shall notify UAB if they do not receive or are unable to 
access their E-statement and/or report any error or discrepancy in relation 
to their E-statement to UAB within fifteen (15) days from the date on which 
such E-statement would normally have been sent to the Card Member. 
Otherwise, the E-statement shall be deemed duly received, correct and 
conclusive and the Card Member will not thereafter raise any objections to 
the E-statement. 

18.7.  UAB, at its sole discretion, can stop the E-statement service at any time 
without any prior notice to the Card Member. 

18.8.  The Card Member agrees that it is his/her responsibility to notify UAB of 
any change in E-mail address. 

18.9.  The Card Member acknowledges that UAB accepts no liability for any delay 
or non-delivery of the E-statement notification due to blocking or filtering 
or an invalid address or any and all technical reasons beyond UAB’s control. 
Any outstanding balance on the Card Member’s Credit Card including bank 
charges shall be repaid in full by the Card Member irrespective of whether 
the E-statement was delivered accurately or timely.  

18.10. The Card Member releases and discharges UAB, its employees, officers 

يوافــق حامــل البطاقــة علــى خيــار اســتخدام الخيــارات المحســنة عنــد إتاحتهــا عنــد الموافقــة علــى   .17.13
هــذه الشــروط واألحــكام. ويجــب إبــالغ حامــل البطاقــة بالرســوم المفروضــة علــى الخيــارات المحســنة 
المتنوعــة المتاحــة عنــد عــرض البنــك العربــي المتحــد للخيــارات المحســنة. ويتــم فــرض رســوم علــى 

هــذه التنبيهــات علــى أســاس كل معاملــة علــى حــدة.

يجــوز للبنــك العربــي المتحــد وفقــًا لتقديــره وحــده وبــدون إبــداء ســبب و/ أو ســابق إنــذار، تعليــق   .17.14
تمامــًا. إنهاؤهــا  أو  مؤقتــًا  الخدمــة  هــذه 

انًا لفترة محدودة. ر هذه الخدمة حاليًا من قبل البنك العربي المتحد مجَّ تتوفَّ  .17.15

ــة، ُتفــرض علــى حامــل البطاقــة رســوم البنــك العربــي المتحــد الســارية  انيَّ بعــد تلــك الفتــرة المجَّ  .17.16
علــى تلــك الخدمــة، ويتــم خصــم تلــك الرســوم مــن حســاب بطاقــة البنــك العربــي المتحــد ذي الصلــة 
ــة إلغــاء االشــتراك  ــة بإلغــاء االشــتراك فــي الخدمــة. يجــوز لحامــل البطاق ــم يقــم حامــل البطاق ــا ل م
فــي هــذه الخدمــة فــي أي وقــت. ويتــم فــرض رســوم علــى حامــل البطاقــة لمــدة شــهر كامــل حتــى 
إذا توقــف حامــل البطاقــة عــن هــذه الخدمــة فــي أي وقــت خــالل الشــهر. ويتحمــل حامــل البطاقــة 
مســؤولية ســداد هــذه الرســوم أو الرســوم األخــرى التــي قــد يفرضهــا مقــدم خدمــة المراســالت نظيــر 
اســتالم التنبيهــات وفقــًا لشــروط وأحــكام مقــدم خدمــة المراســالت، وليــس للبنــك العربــي المتحــد 

بــأي حــال مــن األحــوال عالقــة بذلــك أو بالشــروط واألحــكام بيــن أي طــرف ثالــث وحامــل البطاقــة.

يتحمــل حامــل البطاقــة وحــده مســؤولية حمايــة رقــم تعريفــه الشــخصي ورقــم هاتفــه المتحــرك. وال   .17.17
المتحــد مســؤولية: العربــي  البنــك  يتحمــل 

أي اســتخدام غيــر مصــرح بــه لرقــم التعريــف الشــخصي أو رقــم الهاتــف المتحــرك لحامــل البطاقــة   أ( 
أو ألي تعليمــات/ إيعــازات تنطــوي علــى احتيــال أو تكــرار أو خطــأ والتــي يتــم تقديمهــا مــن خــالل 

اســتخدام رقــم التعريــف الشــخصي أو رقــم الهاتــف المتحــرك لحامــل البطاقــة؛

التصرف بحسن نية بناًء على أي تعليمات/ إيعازات يتلقاها البنك العربي المتحد؛  ب( 

أي خطــأ أو تقصيــر أو تأخيــر أو عــدم قــدرة البنــك العربــي المتحــد علــى التصــرف وفقــًا لــكل أو أي   ج( 
مــن التعليمــات/ اإليعــازات؛

أي فقدان ألية معلومات/ تعليمات/ تنبيهات أثناء عملية اإلرسال؛ أو  د( 

أي وصــول غيــر مصــرح بــه مــن قبــل أي شــخص آخــر إلــى أي معلومــات/ تعليمــات/ إيعــازات/   ه( 
الســرية. بواجــب  إخــالل  أي  أو  تنبيهــات 

شروط وأحكام كشف الحساب اإللكتروني من البنك العربي المتحد  .18

بريــد  رســالة  فــي  المرســل  اإللكترونــي  الحســاب  كشــف  يعنــي  اإللكترونــي«  الحســاب  »كشــف   .18.1
إلكترونــي كمرفــق محمــي بكلمــة مــرور إلــى عنــوان البريــد اإللكترونــي لحامــل البطاقــة المســجل 

المتحــد. العربــي  البنــك  لــدى 

يوافــق عميــل البنــك العربــي المتحــد الــذي صــدر أي نــوع مــن بطاقــات االئتمــان بمــا فــي ذلــك بطاقــات   .18.2
االئتمــان التقليديــة أو اإلســالمية )حيــث ُيشــار إلــى كل بطاقــة فيمــا يلــي علــى حــدة باســم »البطاقــة 
ــة االئتمانيــة هــذه  ــام بإصــدار البطاق ــذي ق ــي المتحــد ال ــى عميــل البنــك العرب ــة« ويشــار إل االئتماني
فيمــا يلــي باســم »حامــل البطاقــة«( علــى أنــه عنــد تفعيــل بطاقــات ائتمــان البنــك العربــي المتحــد 
ــًا يجــوز للبنــك العربــي المتحــد وفقــًا لتقديــره الخــاص إرســال كشــف حســاب إلكترونــي إلــى  إلكترونيَّ
حاملــي البطاقــة. ويتــم إرســال كشــف الحســاب اإللكترونــي إلــى عنــوان البريــد اإللكترونــي الــذي 

قدمــه حامــل البطاقــة إلــى البنــك العربــي المتحــد.

يوافــق حامــل البطاقــة علــى أن عنــوان البريــد اإللكترونــي المقــدم فــي الطلــب أو الــذي تــم إرســاله   .18.3
عبــر الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف أو الــذي يتــم إرســاله عبــر أي قنــوات خدمــة بنكيــة أخــرى 
ــع بالوصــول اآلمــن والكامــل  معتمــدة عائــد إلــى حامــل البطاقــة شــخصيًا، وأن حامــل البطاقــة يتمتَّ
والتــام إلــى عنــوان البريــد اإللكترونــي هــذا. ويوافــق حامــل البطاقــة علــى عــدم تحمــل البنــك العربــي 
المتحــد أي نــوع مــن المســؤولية بمــا فــي ذلــك أي خســائر أو تكاليــف أو نفقــات أو أضــرار أو إجــراءات أو 

ــي. أفعــال مرتبطــة بكشــف الحســاب اإللكترون

يوافــق حامــل البطاقــة أيضــًا علــى أنــه عنــد بــدء كشــف الحســاب اإللكترونــي يتــم إيقــاف كشــف   .18.4
الحســاب الورقــي. ويجــوز لحامــل البطاقــة أن يطلــب فــي أي وقــت نســخة مــن كشــف )كشــوفات( 
الرســوم واألســعار. المحــددة فــي جــدول  الرســوم  الورقيــة عــن أي شــهر/ أشــهر عنــد ســداد  الحســاب 

يعتبــر البنــك العربــي المتحــد قــد ســلم كشــف الحســاب اإللكترونــي إلــى حامــل البطاقــة فــي تاريــخ   .18.5
قيامــه بإرســال كشــف الحســاب اإللكترونــي إلــى عنــوان البريــد اإللكترونــي لحامــل البطاقــة المســجل 

لديــه.

ــة عــدم تلقيــه أو عــدم تمكنــه مــن  يلتــزم حامــل البطاقــة بإخطــار البنــك العربــي المتحــد فــي حال  .18.6
ــالغ عــن أي خطــأ أو فــرق فــي كشــف الحســاب  ــي و/ أو اإلب ــى كشــف الحســاب اإللكترون الوصــول إل
اإللكترونــي إلــى البنــك العربــي المتحــد فــي غضــون خمســة عشــر )15( يومــًا مــن التاريــخ الــذي 
مــن المفتــرض أن يتــم إرســاله إليــه فيــه. وُيعتبــر كشــف الحســاب اإللكترونــي مســلمًا علــى النحــو 
ــًا إذا لــم يتــم ذلــك اإلبــالغ، وال يقــدم حامــل البطاقــة بعــد ذلــك أي اعتراضــات  الواجــب وصحيحــًا وقطعيَّ

علــى كشــف الحســاب اإللكترونــي.

يمكــن للبنــك العربــي المتحــد وفقــًا لتقديــره الخــاص إيقــاف خدمــة كشــف الحســاب اإللكترونــي فــي   .18.7
أي وقــت دون ســابق إنــذار لحامــل البطاقــة.

يوافــق حامــل البطاقــة علــى تحمــل مســؤولية إخطــار البنــك العربــي المتحــد بــأي تغييــر فــي عنــوان   .18.8
اإللكترونــي. البريــد 

يقــر حامــل البطاقــة بعــدم تحميــل البنــك العربــي المتحــد مســؤولية أي تأخيــر أو عــدم تســليم   .18.9
إلخطــار كشــف الحســاب اإللكترونــي بســبب الحظــر أو التصفيــة أو بطــالن فــي العنــوان أو أي وجميــع 
األســباب الفنيــة الخارجــة عــن ســيطرة البنــك العربــي المتحــد. وعلــى حامــل البطاقــة ســداد أي رصيــد 
ــك الرســوم المصرفيــة بالكامــل بصــرف  مســتحق علــى بطاقــة ائتمــان حامــل البطاقــة بمــا فــي ذل

ــي بدقــة أو فــي الوقــت المناســب. ــم تســليم كشــف الحســاب اإللكترون ــا إذا ت النظــر عمَّ

يتنــازل حامــل البطاقــة عــن مســؤولية البنــك العربــي المتحــد وموظفيــه وممثليــه المســؤولين   .18.10
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representatives from and waives any right that accrues to the Card Member 
at law against UAB, its employees, officers, representatives with regard 
to any damages suffered by the Card Member, directly or indirectly, as a 
result of errors, delays in transmission of the E-statement or unauthorized 
alteration, usage, or manipulation of the data contained in the E-statement 
or otherwise caused as a result of delivery of E-statement.  

18.11.  The Card Member  shall defend, indemnify and hold harmless UAB and 
its officers, directors, shareholders, employees, independent contractors, 
agents, representatives, and affiliates from and against all claims and 
expenses, including, but not limited to, attorneys’ fees, arising out of, or 
attributable to:  

 a)  any breach or violation of this Agreement by the Card Member;

 b) Card Member’s failure to provide accurate, complete, and current 
personally identifiable information requested or required by UAB; 

 c) access or use of E-statement under any password that may be issued to 
the Card Member; and/or 

 d) the Card Member’s transmissions, submissions, or postings of 
E - s t a t e m e n t . 

18.12.  In the event of any discrepancy between the E-statement and the Bank 
system records, the latter shall prevail. The Card Member acknowledges 
that UAB’s books, records, and accounts shall be conclusive and binding 
and that any E-statement issued by UAB and any statement taken from the 
records of UAB including computer and electronic printouts and telephone 
recordings shall be final and conclusive evidence against the Card Member 
of the correctness thereof in any legal proceedings or otherwise. 

18.13.  These E-Statement Terms and Conditions are in addition to and 
supplemental to UAB’s Credit Card Terms and Conditions and are in 
addition to any other terms and conditions issued by UAB from time to time 
in connection with UAB’s Credit Cards.  

18.14.  These E-Statement Terms and Conditions are governed by the laws of the 
United Arab Emirates and the courts of the United Arab Emirates are to 
have exclusive jurisdiction to settle any dispute that may arise out of or in 
connection with this E-Statement Terms and Conditions. 

19.  Terms and Conditions -3D Secure Service 

19.1.  When engaging in an online transaction or other transactions for which the 
3D Secure Service (the “Service”) is applicable, a UAB Card Member (“UAB 
Card Member”) may be required to enter an OTP (“One-Time Password”) 
sent as an SMS (“SMS”) to the registered mobile number of the UAB Card 
Member. If the UAB Card Member cannot provide the OTP or in the event 
that the authentication fails, the Merchant (“Merchant”) may not accept 
the UAB Card (“UAB Card”) to process the payment for the respective 
transactions. UAB (“UAB”) either directly or indirectly will not be liable in 
the event a Merchant is unable or refuses to accept the UAB Card for any 
reason whatsoever. 

19.2.  If a supplementary card member does an online transaction, then the OTP 
will be sent to the registered mobile number of the Primary Card Member 
(“Primary UAB Card Member”) with UAB. 

19.3.  The OTP will be sent to the UAB Card Member only if the UAB Card Member 
is within the cellular circles of the Telecom Service Provider (“TSP”). 

19.4.  The UAB Card Member is responsible for notifying UAB of any change in 
contact details and UAB will not be directly or indirectly liable for the UAB 
Card Member’s receipt of (or failure to receive) the OTP over the UAB Card 
Member’s mobile phone number recorded with UAB. 

19.5.  The UAB Card Member acknowledges that to receive the OTP, his/her 
mobile phone must be in an “on” mode, further, the Card Member shall 
ensure that at all times such mobile device is activated and pre-set to 
receive the Alerts 

19.6.  OTP will only be processed by UAB upon the request being received 
successfully by UAB. The processing time for OTP will be decided by UAB in 
the time lag between UAB processing the request and sending the OTP. 

19.7.  The UAB Card Member unconditionally accepts that the OTP service is 
dependent on the infrastructure, connectivity, and services provided by 
the TSPs and other third-party service providers engaged by UAB and the 
UAB Card Member. The UAB Card Member unconditionally accepts that 
the timeliness, accuracy, and readability of OTP sent by UAB will depend 
on factors affecting the TSPs and other third-party service providers. 
UAB Card Member unconditionally accepts that UAB shall not be liable 
for non-delivery or delayed delivery of OTP, errors, losses, or distortion in 
transmission of OTP whether directly or indirectly to UAB Card Member. 
UAB Card Member unconditionally accepts that UAB shall not be liable 
directly or indirectly for the UAB Card Member’s lack of receipt of OTP due 
to technical defects in the UAB Card Member’s phone or any damage or 
loss incurred by the UAB Card Member as a result of the use of this service 
(including relying on the OTP for the UAB Card Member’s investment or 
business purposes) for causes which are not directly attributable to UAB. 
UAB Card Member unconditionally accepts that UAB shall not be liable 
either directly or indirectly in any manner to the UAB Card Member in 

ويبــرئ ذمتهــم مــن أي حــق مســتحق لحامــل البطاقــة بموجــب القانــون ضــد البنــك العربــي المتحــد 
وموظفيــه ومســؤوليه وممثليــه فيمــا يتعلــق بــأي أضــرار يتكبدهــا حامــل البطاقــة بشــكل مباشــر 
أو غيــر مباشــر نتيجــة لخطــأ أو تأخيــر فــي إرســال كشــف الحســاب اإللكترونــي أو تغييــر غيــر مصــرح 
بــه أو اســتخدام أو تالعــب بالبيانــات الــواردة فــي كشــف الحســاب اإللكترونــي أو نتيجــة لتســليم 

كشــف الحســاب اإللكترونــي.

يجــب علــى حامــل البطاقــة الدفــاع عــن البنــك العربــي المتحــد ومســؤوليه ومدرائــه ومســاهميه   .18.11
وموظفيــه والمقاوليــن المســتقلين والــوكالء والممثليــن والشــركات التابعــة لــه وإبــراء ذمتهــم 
ــة الدعــاوى والنفقــات بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر أتعــاب  وإبقائهــم بمنــأى مــن كافَّ

المحامــاة الناشــئة أو المنســوبة إلــى:

أي إخالل أو انتهاك لهذه االتفاقية من قبل حامل البطاقة؛  أ( 

إخفــاق حامــل البطاقــة بتقديــم معلومــات تعريــف شــخصية دقيقــة وكاملــة وحديثــة علــى الــوج   ب( 
الضروريــة أو المطلــوب مــن قبــل البنــك العربــي المتحــد؛

الوصــول إلــى كشــف الحســاب اإللكترونــي أو اســتخدامه بموجــب أي كلمــة مــرور قــد يتــم إصدارهــا   ج( 
لحامــل البطاقــة؛ و/ أو

عمليــات اإلرســال أو التقديــم أو الترحيــالت الخاصــة بكشــف الحســاب اإللكترونــي مــن ِقبــل حامــل   د( 
البطاقــة.

ــي  ــي وســجالت نظــام البنــك اإللكترون ــة وجــود أي تعــارض بيــن كشــف الحســاب اإللكترون فــي حال  .18.12
ــة. ويقــر حامــل البطاقــة بــأن الدفاتــر والســجالت والحســابات الخاصــة بالبنــك  تحظــى األخيــرة باألولويَّ
العربــي المتحــد ُتعتبــر نهائيــة وملزمــة، وأن أي كشــف حســاب إلكترونــي صــادر عــن البنــك العربــي 
المتحــد وأي بيــان مأخــوذ مــن ســجالت البنــك العربــي المتحــد بمــا فــي ذلــك المطبوعــات اإللكترونيــة 
والكمبيوتــر وتســجيالت الهاتــف ُيعتبــر دليــاًل نهائيــًا وقاطعــًا ضــد حامــل البطاقــة علــى صحتهــا فــي 

أي إجــراءات قانونيــة أو غيــر ذلــك.

ُتضــاف شــروط وأحــكام كشــوف الحســاب اإللكترونيــة هــذه إلــى شــروط وأحــكام بطاقــة ائتمــان   .18.13
البنــك العربــي المتحــد وتكــون مكملــة لهــا باإلضافــة إلــى أي شــروط وأحــكام أخــرى صــادرة عــن 
المتحــد. العربــي  البنــك  ائتمــان  يتعلــق ببطاقــات  مــن وقــت آلخــر فيمــا  المتحــد  العربــي  البنــك 

تخضــع شــروط وأحــكام كشــف الحســاب اإللكترونــي هــذه لقوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة   .18.14
ويكــون لمحاكــم اإلمــارات العربيــة المتحــدة االختصــاص الحصــري لتســوية أي نــزاع قــد ينشــأ عــن 

شــروط وأحــكام كشــف الحســاب اإللكترونــي هــذه أو فيمــا يتعلــق بهــا.

 3D Secure Service ة شروط وأحكام - خدمة األمان ذات األبعاد الثالثيَّ  .19

عنــد االشــتراك فــي معاملــة عبــر اإلنترنــت أو معامــالت أخــرى تســري عليهــا خدمــة األمــان الثالثيــة   .19.1
ــي المتحــد )»حامــل  3D Secure Service )»الخدمــة«(، قــد ُيطلــب مــن حامــل بطاقــة البنــك العرب
ة واحــدة يتــم إرســالها علــى شــكل رســالة  بطاقــة البنــك العربــي المتحــد«( إدخــال كلمــة مــرور لمــرَّ
قصيــرة )»رســالة نصيــة قصيــرة«( إلــى رقــم الهاتــف المتحــرك المســجل لحامــل بطاقــة البنــك العربــي 
ــم كلمــة المــرور لمــرة  ــي المتحــد مــن تقدي ــة البنــك العرب ــم يتمكــن حامــل بطاق ــا إذا ل المتحــد. أم
واحــدة أو فــي حالــة فشــل المصادقــة، ال يمكــن للتاجــر )»التاجــر«( قبــول بطاقــة البنــك العربــي 
المتحــد )»بطاقــة البنــك العربــي المتحــد«( لمعالجــة الدفعــات للمعامــالت المعنيــة. وال يتحمــل البنــك 
العربــي المتحــد )»البنــك العربــي المتحــد«( المســؤولية المباشــرة أو غيــر المباشــرة عــن عــدم قــدرة 

ــي المتحــد أو رفضهــا ألي ســبب مــن األســباب. التاجــر علــى قبــول بطاقــة البنــك العرب

إذا أجــرى حامــل البطاقــة اإلضافيــة معاملــة عبــر اإلنترنــت فيتــم إرســال كلمــة المــرور لمــرة واحــدة إلــى   .19.2
رقــم الهاتــف المتحــرك المســجل لحامــل البطاقــة الرئيســية )»حامــل بطاقــة البنــك العربــي المتحــد 

ــي المتحــد. ــدى البنــك العرب األساســي«( ل

ال يتــم إرســال كلمــة المــرور لمــرة واحــدة إلــى حامــل بطاقــة البنــك العربــي المتحــد إال إذا كان حامــل   .19.3
المراســالت. مــزود خدمــة  تغطيــة  نطــاق  داخــل  المتحــد  العربــي  البنــك  بطاقــة 

يتحمــل حامــل بطاقــة البنــك العربــي المتحــد مســؤولية إخطــار البنــك العربــي المتحــد بــأي تغييــر   .19.4
ة المباشــرة أو غيــر المباشــرة  ــل البنــك العربــي المتحــد المســؤوليَّ فــي تفاصيــل االتصــال، وال يتحمَّ
عــن اســتالم حامــل بطاقــة البنــك العربــي المتحــد )أو عــدم اســتالمه( لكلمــة المــرور لمــرة واحــدة عبــر 
ــي المتحــد. ــدى البنــك العرب ــي المتحــد المســجلة ل ــف المتحــرك لحامــل بطاقــة البنــك العرب رقــم الهات

ــه الســتالم كلمــة المــرور لمــرة واحــدة يجــب أن يكــون  ــي المتحــد أن ــة البنــك العرب يقــر حامــل بطاق  .19.5
هاتفــه المتحــرك فــي وضــع »التشــغيل«. عــالوة علــى ذلــك يجــب علــى حامــل البطاقــة التأكــد مــن 

األوقــات. ــة  فــي كافَّ التنبيهــات  لتلقــي  المتحــرك وضبطــه مســبقًا  الجهــاز  ذلــك  تنشــيط 

ال تتــم معالجــة كلمــة المــرور لمــرة واحــدة إال عــن طريــق البنــك العربــي المتحــد عنــد اســتالمه الطلــب   .19.6
بنجــاح. ويتــم تحديــد وقــت معالجــة كلمــة المــرور لمــرة واحــدة مــن قبلــه فــي الفتــرة الفاصلــة بيــن 

معالجتــه للطلــب وإرســال كلمــة المــرور لمــرة واحــدة.

يوافــق حامــل بطاقــة البنــك العربــي المتحــد دون قيــد أو شــرط علــى أن خدمــة كلمــة المــرور لمــرة   .19.7
ــف علــى البنيــة التحتيــة واالتصــال والخدمــات التــي يقدمهــا مقدمــو خدمــات المراســالت  واحــدة تتوقَّ
ومقدمــو خدمــات الغيــر المتعاقديــن مــع البنــك العربــي المتحــد وحامــل بطاقــة البنــك العربــي 
ــي المتحــد دون قيــد أو شــرط علــى أن توقيــت ودقــة  ــة البنــك العرب المتحــد. ويوافــق حامــل بطاق
ــف علــى  وقابليــة قــراءة كلمــة المــرور لمــرة واحــدة المرســلة مــن قبــل البنــك العربــي المتحــد تتوقَّ
العوامــل المؤثِّــرة علــى مــزودي خدمــة المراســالت ومقدمــي الخدمــات مــن الغيــر. ويقبــل حامــل 
بطاقــة البنــك العربــي المتحــد دون قيــد أو شــرط عــدم مســؤولية البنــك العربــي المتحــد عــن عــدم 
تســليم أو تأخيــر تســليم كلمــة المــرور لمــرة واحــدة أو األخطــاء أو الخســائر أو التشــويه فــي نقــل 
كلمــة المــرور لمــرة واحــدة ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر إلــى حامــل بطاقــة البنــك العربــي 
المتحــد. كمــا يوافــق حامــل بطاقــة البنــك العربــي المتحــد دون قيــد أو شــرط علــى عــدم مســؤولية 
البنــك العربــي المتحــد بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عــن عــدم اســتالم حامــل بطاقــة البنــك العربــي 
المتحــد لكلمــة المــرور لمــرة واحــدة بســبب عيــوب فنيــة فــي هاتــف حامــل بطاقــة البنــك العربــي 
المتحــد أو أي ضــرر أو خســارة يتكبدهــا حامــل بطاقــة البنــك العربــي المتحــد نتيجــة اســتخدام هــذه 
الخدمــة )بمــا فــي ذلــك االعتمــاد علــى كلمــة المــرور لمــرة واحــدة ألغــراض االســتثمار أو األعمــال التجارية 
لحامــل بطاقــة البنــك العربــي المتحــد( ألســباب ال ُتعــزى مباشــرة إلــى البنــك العربــي المتحــد. فضــاًل 
عــن ذلــك، يوافــق حامــل بطاقــة البنــك العربــي المتحــد دون قيــد أو شــرط علــى عــدم تحميــل البنــك 
العربــي المتحــد المســؤولية المباشــرة أو غيــر المباشــرة بــأي شــكل مــن األشــكال تجــاه حامــل بطاقــة 
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connection with the use of this service.

19.8.  The UAB Card Member shall be liable for payment of such airtime or other 
charges that may be levied by the TSP in connection with the receipt of the 
OTP as per the contract terms of the TSP, and UAB is in no way concerned 
with the contract terms between any other third party and the UAB Card 
Member.

19.9.  The UAB Card Member unconditionally accepts responsibility to UAB 
for the use of the Service and agrees to act prudently and in good faith, 
including and not limited to taking the required measures to safeguard 
the OTP. The UAB Card Member is solely responsible for protecting his/her 
OTP and his/her mobile phone number. UAB will not be liable directly or 
indirectly to the UAB Card Member for;  

 a) any unauthorized use of the UAB Card Member’s OTP or a mobile phone; 
o r 

 b) any loss of any information/ instructions in transmission; and/or 

 c) any unauthorized access by any other person to any information/OTP 
or any breach of confidentiality. The UAB Card Member unconditionally 
accepts all liabilities in the event that it breaches any confidentiality 
obligations either directly or indirectly when obtaining the Service and 
hereby unconditionally releases UAB from any liabilities owing to any 
breach by the UAB Card Member of its confidential obligations. 

19.10.  UAB may, in its discretion and without reason and/or prior notice to UAB 
Card Member, temporarily suspend this service or terminate it completely. 

20.  Variation of Terms; Change in Fees 

20.1.  UAB may from time to time by giving prior written notice or through any 
of its communication channels to the Card, Member change any of these 
Terms and Conditions. 

20.2.  UAB may, from time to time, change the rate or amount of fees or charges 
payable by the Card Member hereunder and the period of time within 
which the fees or charges are payable by the Card Member hereunder by 
changing the Schedule of Fees and Charges. 

20.3.  Such changes shall apply from the effective date specified by UAB (or if no 
date is specified, immediately). The new Schedule of Fees and Charges will 
be available at UAB’s branches, on its website, and upon any request by 
letter to UAB. Any rate, fee, or charge not listed in the Schedule of Fees and 
Charges will be in accordance with UAB’s prevailing rate, fee, or charge for 
such item, which UAB may also change from time to time. 

20.4.  The Card Member may at any time request by letter UAB’s current rate, fee, 
or charge for any particular item. The Card Member acknowledges that it 
will be obligated to pay any changed rate, fee, or charge of UAB regardless 
of whether it receives notice of such change 

20.5.  Retention or use of the Card or any other Product after the effective date 
of any change of these Terms and Conditions pursuant to Clause 1 or 
change in the rate or amount of fees or charges pursuant to Clause 2. shall 
be deemed to constitute acceptance of such changes without reservation 
by the Card Member. If the Card Member does not accept the proposed 
change under Clauses 1 or 2, the Card Member must terminate the use of 
the Card and/or any other Product by giving prior written notice to UAB and 
as the case may be, repaying in full all amounts outstanding to UAB and/or 
returning the Card cut in half to UAB prior to the effective date. 

21.  Contactless Cards 

 Definitions 

 “Contactless” refers to technology through which a card with an 
embedded Radio Frequency Identification (RFID) chip and an antenna 
transmits payment details wirelessly to a contactless reader connected to 
a merchant’s point-of-sale (POS) system.

 “Contact mode (‘CM’)” refers to dipping the card in the EMV (Europay, 
MasterCard, Visa) compliant merchant POS terminal and authenticating 
the transaction using an EMV chip and PIN or by swiping the card and 
authenticating the transaction using a magstripe for the purpose of making 
a payment. 

 “Contactless mode (‘CLM’)” refers to waving or tapping the EMV enabled 
card on a contactless-enabled EMV compliant POS terminal for the 
purpose of making a payment. 

 “Contactless card” refers to a dual interface EMV compliant card capable 
of processing transactions through both Contact mode and CLM. 

 “United Arab Bank Contactless Card Products” refers to the card types on 
which United Arab Bank is offering Contactless enabled cards. 

 In order to activate the CLM feature on the Contactless Card, the 
cardholder will have to insert the card into the point-of-sale machine using 
an EMV chip and PIN while performing the first transaction. 

 1. CLM is an additional feature included in the United Arab Bankcard and 
does not in any manner affects the existing functionality of the card which 
includes but is not limited to transactions, reward points, cash withdrawal, 

البنــك العربــي المتحــد فيمــا يتعلــق باســتخدام هــذه الخدمــة.

ــل حامــل بطاقــة البنــك العربــي المتحــد مســؤولية ســداد تلــك الرســوم أو األســعار األخــرى التــي  يتحمَّ  .19.8
قــد يفرضهــا مقــدم خدمــة المراســالت فيمــا يتعلــق باســتالم كلمــة المــرور لمــرة واحــدة وفقًا لشــروط 
العقــد الخاصــة بمقــدم خدمــة المراســالت، وال عالقــة للبنــك العربــي المتحــد بــأي حــال مــن األحــوال 

بشــروط العقــد بيــن أي طــرف ثالــث وحامــل بطاقــة البنــك العربــي المتحــد.

ــل حامــل بطاقــة البنــك العربــي المتحــد دون قيــد أو شــرط المســؤولية تجــاه البنــك العربــي  يتحمَّ  .19.9
المتحــد عــن اســتخدام الخدمــة، ويوافــق علــى التصــرف بحكمــة وبحســن نيــة بمــا فــي ذلــك علــى 
ــل حامــل  ســبيل المثــال ال الحصــر اتخــاذ االحتياطــات الالزمــة لحمايــة كلمــة المــرور لمــرة واحــدة. ويتحمَّ
ة عــن حمايــة كلمــة المــرور لمــرة واحــدة ورقــم هاتفــه  بطاقــة البنــك العربــي المتحــد وحــده المســؤوليَّ
المتحــرك. بينمــا ال يتحمــل البنــك العربــي المتحــد المســؤولية المباشــرة أو غيــر المباشــرة تجــاه 

حامــل بطاقــة البنــك العربــي المتحــد عــن:

أي اســتخدام غيــر مصــرح بــه لكلمــة المــرور لمــرة واحــدة أو الهاتــف المحمــول لحامــل بطاقــة البنــك   أ( 
أو المتحــد؛  العربــي 

أي فقدان ألية معلومات/ تعليمات أثناء اإلرسال؛ و/ أو  ب( 

أي وصــول غيــر مصــرح بــه مــن قبــل أي شــخص آخــر إلــى أي معلومــات/ كلمــة المــرور لمــرة واحــدة أو   ج( 
ــة  ــل حامــل بطاقــة البنــك العربــي المتحــد دون قيــد أو شــرط كافَّ أي إخــالل بواجــب الســرية. ويتحمَّ
االلتزامــات فــي حالــة إخاللــه بــأي التزامــات تتعلــق بالســرية ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عنــد 
الحصــول علــى الخدمــة، ويخلــي ســاحة البنــك العربــي المتحــد بموجبــه دون قيــد أو شــرط مــن أي 

ــي المتحــد. ــة البنــك العرب التزامــات بســبب أي إخــالل بالتزامــات الســرية مــن قبــل حامــل بطاق

ــة  ــذار لحامــل بطاق ــداء ســبب و/ أو ســابق إن ــره، ودون إب ــي المتحــد وفقــًا لتقدي يجــوز للبنــك العرب  .19.10
تمامــًا. إنهاؤهــا  أو  مؤقتــًا  الخدمــة  هــذه  تعليــق  المتحــد  العربــي  البنــك 

تعديل الشروط وتغيير الرسوم  .20

يجــوز للبنــك العربــي المتحــد مــن وقــت آلخــر عــن طريــق تقديــم إشــعار خطــي مســبق أو مــن خــالل   .20.1
واألحــكام. الشــروط  هــذه  مــن  أي  تغييــر  البطاقــة  حامــل  إلــى  بــه  الخاصــة  االتصــال  قنــوات  مــن  أي 

يجــوز للبنــك العربــي المتحــد مــن وقــت آلخــر تغييــر ســعر أو مقــدار الرســوم أو األســعار المســتحقة   .20.2
الســداد مــن قبــل حامــل البطاقــة بموجبــه والفتــرة الزمنيــة التــي يتــم خاللهــا ســداد الرســوم أو 

األســعار مــن قبــل حامــل البطاقــة بموجبــه عــن طريــق تغييــر جــدول الرســوم واألســعار.

تســري هــذه التعديــالت مــن تاريــخ النفــاذ المحــدد مــن قبــل البنــك العربــي المتحــد )أو علــى الفــور إذا   .20.3
لــم يتــم تحديــد تاريــخ(. ويكــون جــدول الرســوم واألســعار الجديــد متاحــًا لــدى فــروع البنــك العربــي 
المتحــد وعلــى موقعــه اإللكترونــي وبنــاًء علــى أي طلــب يتــم إرســاله عبــر خطــاب إلــى البنــك العربــي 
المتحــد. وبالنســبة ألي ســعر أو رســوم أو نفقــات غيــر مدرجــة فــي جــدول الرســوم واألســعار، فتكــون 
وفقــًا للقيــم أو الرســوم أو األســعار الســائدة لــدى البنــك العربــي المتحــد لهــذا العنصــر والتــي قــد 

تتغيــر أيضــًا مــن قبــل البنــك العربــي المتحــد مــن وقــت آلخــر.

يجــوز لحامــل البطاقــة أن يطلــب فــي أي وقــت مــن البنــك العربــي المتحــد عــن طريــق خطــاب مرســل   .20.4
إليــه الســعر أو الرســوم أو األســعار الحاليــة الخاصــة بــأي بنــد معيــن. ويقــر حامــل البطاقــة بأنــه ملــزم 
لــة مــن قبــل البنــك العربــي المتحــد بصــرف النظــر عمــا إذا  بســداد أي ســعر أو رســوم أو نفقــات معدَّ

كان قــد تلقــى إشــعارًا بذلــك التعديــل أم ال.

ُيعتبــر االحتفــاظ بالبطاقــة أو أي منتــج آخــر أو اســتخدامها بعــد تاريــخ نفــاذ أي تغييــر فــي هــذه   .20.5
الشــروط واألحــكام وفقــًا للبنــد 1 أو تغييــر ســعر أو مقــدار الرســوم أو األســعار وفقــًا للبنــد 2 بمثابــة 
قبــول بتلــك التغييــرات دون تحفــظ مــن قبــل حامــل البطاقــة. وإذا لــم يقبــل حامــل البطاقــة التغييــر 
المقتــرح بموجــب البنديــن 1 أو 2 فعلــى حامــل البطاقــة إنهــاء اســتخدام البطاقــة و/ أو أي منتــج آخــر 
مــن خــالل تقديــم إشــعار خطــي مســبق إلــى البنــك العربــي المتحــد، وعليــه، حســب الحالــة، ســداد 
هــا  ــة بعــد قصِّ ــي المتحــد و/ أو إعــادة البطاق ــى البنــك العرب ــغ المســتحقة بالكامــل إل ــة المبال كافَّ

نصفيــن إلــى البنــك العربــي المتحــد قبــل تاريــخ النفــاذ.

Contactless البطاقات الالتالمسية  .21

تعاريف

»التقنيــة الالتالمســية contactless« تعنــي التقنيــة التــي يتــم مــن خاللهــا إرســال بطاقــة تحتــوي 
ًا إلــى قــارئ  علــى شــريحة متضمنــة لتعريــف تــردد الســلكي وهوائــي ينقــل تفاصيــل الســداد ال ســلكيَّ

التالمســي contactless متصــل بنظــام نقطــة البيــع الخــاص بالتاجــر.

»وضــع التمــاس Contact« يعنــي إدخــال البطاقــة فــي وحــدة نقــاط بيــع التاجــر المتوافقــة مــع 
بطاقــات إي إم فــي )يــورو بــاي، ماســتر كارد، فيــزا(، والمصادقــة علــى المعاملــة باســتخدام شــريحة 
إي إم فــي ورقــم التعريــف الشــخصي أو عــن طريــق تمريــر البطاقــة والمصادقــة علــى المعاملــة 

باســتخدام شــريط مغناطيســي، وذلــك لغــرض الســداد.

ــس contactless « يعنــي التلويــح بالبطاقــة المتوافقــة مــع إي إم فــي أو الترتيــب  ــع الالتالم »وض

بهــا علــى وحــدة نقــاط بيــع متوافقــة مــع إي إم فــي بغــرض إجــراء الســداد.

»البطاقــة الالتالمســية contactless« تعنــي البطاقــة المتوافقة مع إي إم فــي ذات الوجهين والتي 
.contactless ووضع الالتالمــس Contact يمكنهــا معالجــة المعامــالت من خــالل وضع التماس

»منتجــات البطاقــة الالتالمســية contactless مــن البنــك العربــي المتحــد« تعنــي أنــواع 
المتحــد. العربــي  البنــك  مــن  مــة  المقدَّ  contactless الالتالمســية  البطاقــات 

لتفعيــل ميــزة وضــع الالتالمــس contactless علــى البطاقــة الالتالمســية contactless، علــى 
حامــل البطاقــة إدخــال البطاقــة فــي ماكينــة نقطــة البيــع باســتخدام شــريحة إي إم فــي ورقــم 

التعريــف الشــخصي أثنــاء إجــراء المعاملــة األولــى.

نهــا بطاقــات البنــك العربــي المتحــد،  وضــع الالتالمــس  contactless هــي ميــزة إضافيــة تتضمَّ  .1
وال تؤثــر بــأي شــكل مــن األشــكال علــى الوظائــف الحاليــة للبطاقــة، والتــي تشــمل علــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر المعامــالت ونقــاط المكافــآت والســحب النقــدي والدفعــات عبــر اإلنترنــت ونفقــات 
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online payments, fees, and service charges, etc. 

 2. Under the CLM feature, a cardholder is entitled to make a purchase not 
exceeding 300/- (AED Only) per day at a merchant POS using a CLM of 
payment, depending on the available credit limit on their card.

 3. For transactions carried out using CLM, customers are not mandatorily 
required to enter the PIN during the purchase. 

 4. CLM of payment may work only at select merchant locations which have 
a contactless enabled POS or a reader capable of processing a contactless 
transaction. United Arab Bank reserves the right to appoint or terminate 
retail outlets and merchants to the chain of outlets/merchants offering this 
CLM/CM feature, at its sole discretion and the decision of United Arab Bank 
shall be final and binding. 

  5. To make the payment using a CLM, the cardholder is required to bring 
the card in close proximity, which is approximately 4 cm or less, of the 
contactless enabled POS or a reader and tap or wave the card. 

 6. CLM of payment is only applicable for purchases at a merchant POS and 
not for ATM withdrawals, online purchases or IVR transactions. 

 7. Cardholders may continue to use contact mode to make purchases at a 
merchant POS for any value depending on the available credit limit on their 
card and in line with the card terms and conditions. 

 8. Cardholder agrees, accepts, and acknowledges that use of this CLM/CM 
feature shall be voluntary by the cardholder and CLM is not mandated by 
United Arab Bank. However, United Arab Bank shall not be liable for any 
conditions that the merchant or the acquiring bank may impose on the 
acceptance / non-acceptance of contactless/contact mode of payment. 

 9. No charge will be levied by United Arab Bank solely for using CLM of 
payment. However, the cardholder accepts, agrees, and acknowledges that 
the card shall continue to attract annual fees, late payment fees, interest, 
service charges, and any other charges as applicable on the card. 

 10. CLM/CM feature is in-built within the customer’s card and customers 
do not have an option to turn off or disable the functionality. However, 
United Arab Bank reserves its right to decline the issue of a card with CLM 
enabled to any person or cardholder without any reason and United Arab 
Bank shall not be held liable or responsible for such a decision. 

 11. CLM enabled card shall be issued to customers of United Arab Bank 
Contactless Card Products who are  

 a) new to the bank, 

 b) whose existing cards are up for renewal, 

 c) who have applied for an add-on card, 

 d) who want to get their card reissued due to lost/stolen/damaged 
card etc., 

 e) whose existing cards were blocked and have been reinstated, and 

 f) who requested to have their card swapped from other card types 
to United Arab Bank Contactless Card Products. 

 12. United Arab Bank reserves the right to, without liability or prejudice 
to any of its other rights, at any time, without reason and/or prior notice 
and from time to time, withdraw/suspend/amend/cancel or disable the 
CLM feature, without assigning any reasons thereof. These Terms & 
Conditions shall be in addition to & not in substitution/derogation to the 
Rules & Regulations governing the use of the United Arab Bank Card and/
or the United Arab Bank website, URL: www.uab.ae.  As a pre-requisite for 
utilizing/using the card for conducting transactions through CM or CLM, 
it is necessary that the cardholder agrees to be bound by these Terms 
& Conditions, which are in addition to the existing Terms and conditions 
referred above. The initiation of a card transaction shall be deemed that the 
cardholder has read, understood, and unconditionally accepted the Terms 
& Conditions herein which may be amended by United Arab Bank from time 
to time. 

 13. Cardholder shall not hold United Arab Bank, its group entities or 
affiliates, their respective directors, officers, employees, agents, vendors, 
responsible for or liable for any actions, claims, demands, losses, damages, 
costs, charges, and expenses (including legal costs and expenses) which 
the cardholder claims to have suffered, sustained or incurred or claims to 
suffer, sustain or incur, by way of and/or on account of this Facility including 
but not limited to any delays, loss of business, profit, revenue or goodwill, 
anticipated savings, damages, fees costs, expense, etc. or for any indirect or 
consequential, special or exemplary damages or loss arising in connection 
with CLM/CM feature or due to unavailability/usage of CLM/CM feature or 
in performance of its obligations or otherwise. 

 14. If the CLM/CM feature and/or anything to be done by United Arab 
Bank or any other entity in respect of the CLM/CM feature is prevented or 
delayed by causes, circumstances, or events beyond the control of United 
Arab Bank or any other entity, including but not limited to computer viruses, 

ورســوم الخدمــة ومــا إلــى ذلــك.

يحــق لحامــل البطاقــة بموجــب ميــزة وضــع الالتالمــس contactless إجــراء عمليــة شــراء ال تتجــاوز   .2
 contactless 300 )درهــم إماراتــي فقــط( يوميــًا فــي نقطــة بيــع للتاجــر باســتخدام وضــع الالتالمــس

للســداد، وذلــك بنــاًء علــى حــد االئتمــان المتــاح علــى بطاقتــه.

ــن علــى العمــالء إدخــال رقــم التعريــف الشــخصي أثنــاء الشــراء بالنســبة للمعامــالت التــي  ال يتعيَّ  .3
.contactless تتــم باســتخدام وضــع الالتالمــس

قــد يعمــل وضــع الالتالمــس contactless للســداد فقــط لــدى مواقــع تجــار محــددة فيهــا نقــاط   .4
ــل فيهــا ميــزة الالتالمــس contactless، أو قــارئ قــادر علــى معالجــة معاملــة التالمســية  بيــع مفعَّ
ــه فــي تعييــن أو إنهــاء التعــاون مــع منافــذ  contactless. ويحتفــظ البنــك العربــي المتحــد بحقِّ
التمــاس/  وضــع  ميــزة  يقدمــون  الذيــن  التجــار  المنافــذ/  سلســلة  فــي  والتجــار  بالتجزئــة  البيــع 
الالتالمــس Contact /contactless، وفقــًا لتقديــره المطلــق ويكــون قــرار البنــك العربــي المتحــد 

ــًا. ــًا وملزم ــك الصــدد نهائي بذل

يتعيــن علــى حامــل البطاقــة تقريــب البطاقــة إلــى حوالــي 4 ســم أو أقــل مــن نقطــة البيــع أو   .5
الســداد  إلجــراء  بهــا،  التلويــح  أو  عليــه  بالبطاقــة  والتربيــت   contactless الالتالمســي  القــارئ 

.contactless الالتالمــس  وضــع  باســتخدام 
تعمــل ميــزة الســداد بوضــع الالتالمــس contactless فقــط علــى عمليــات الشــراء المنفــذة فــي   .6
نقطــة البيــع الخاصــة بالتاجــر، وليــس لعمليــات الســحب مــن أجهــزة الصــراف اآللــي أو عمليــات الشــراء 

ــة. ــة التفاعليَّ عبــر اإلنترنــت أو معامــالت االســتجابة الصوتيَّ
يجــوز لحامــل البطاقــة االســتمرار فــي اســتخدام وضــع التمــاس إلجــراء عمليــات شــراء فــي نقطــة   .7
ــه وبمــا يتماشــى مــع شــروط  ــاح علــى بطاقت ــع التاجــر ألي قيمــة اعتمــادًا علــى حــد االئتمــان المت بي

وأحــكام البطاقــة.

Contact / يوافــق حامــل البطاقــة ويقبــل ويقــر بــأن اســتخدام ميــزة وضــع التمــاس/ الالتالمــس  .8
contactless هــي ميــزة طوعيــة االســتخدام لحامــل البطاقــة، وأن البنــك العربــي المتحــد ال يفــرض 
علــى تعامليــه اســتخدام ميــزة الالتالمــس. ومــع ذلــك ال يتحمــل البنــك العربــي المتحــد مســؤولية 
أي شــروط قــد يفرضهــا التاجــر أو البنــك المســتحوذ علــى قبــول/ عــدم قبــول طريقــة الســداد فــي 

.Contact /contactless وضــع التمــاس/ الالتالمــس

ال يتــم تحصيــل أي رســوم مــن قبــل البنــك العربــي المتحــد مقابــل اســتخدام وضــع الالتالمــس   .9
contactless للســداد. ومــع ذلــك، يقبــل حامــل البطاقــة ويوافــق ويقــر باســتمرارية فــرض رســوم 
ســنوية ورســوم تأخــر بالســداد وفوائــد ورســوم خدمــة وأي رســوم أخــرى علــى البطاقــة حســب 

االقتضــاء.

نــة فــي بطاقــة  ميــزة وضــع التمــاس/ الالتالمــس Contact /contactless هــي ميــزة مضمَّ  .10
البنــك  إيقــاف تشــغيل الوظيفــة أو تعطيلهــا. ومــع ذلــك يحتفــظ  العميــل، وال يمكــن للعمــالء 
العربــي المتحــد بحقــه فــي رفــض إصــدار البطاقــة مــع تمكيــن وضــع الالتالمــس contactless ألي 
ــي المتحــد أي التــزام أو مســؤولية  شــخص أو حامــل بطاقــة دون أي ســبب وال يتحمــل البنــك العرب

اء ذلــك. جــرَّ
البطاقــات  منتجــات  لعمــالء  الممّكنــة   contactless الالتالمــس  وضــع  بطاقــة  إصــدار  يتــم   .11

المتحــد: العربــي  البنــك  مــن   contactless الالتالمســية 

الجدد لدى البنك،  أ( 

بطاقاتهم الموجودة جاهزة للتجديد،  ب( 

الذين تقدموا بطلب للحصول على بطاقة إضافية،  ج( 

يرغبون في إعادة إصدار بطاقتهم بسبب فقدان/ سرقة/ تلف البطاقة وما إلى ذلك،  د( 

تم حظر بطاقاتهم الحالية واستئناف العمل بها، و  ه( 

 contactless طلبــوا تبديــل بطاقتهــم مــن نــوع بطاقــة آخــر إلــى منتجــات بطاقــات التالمســية  و( 
مــن البنــك العربــي المتحــد.

ــه فــي ســحب/ تعليــق/ تعديــل/ إلغــاء أو تعطيــل ميــزة  يحتفــظ البنــك العربــي المتحــد بحقِّ  .12
وضــع الالتالمــس contactless دون أي مســؤولية أو المســاس بــأي مــن حقوقــه األخــرى فــي أي وقــت 
دون ســبب و/ أو ســابق إنــذار. وتســري هــذه الشــروط واألحــكام باإلضافــة إلــى القواعــد واللوائــح التــي 
 ،www.uab.ae تحكــم اســتخدام بطاقــة البنــك العربــي المتحــد و/ أو موقــع البنــك العربــي المتحــد
وليســت بديــاًل عنهــا أو تنتقــص منهــا. ومــن الضــروري أن يوافــق حامــل البطاقــة علــى االلتــزام بهــذه 
ــى الشــروط واألحــكام الحاليــة المشــار إليهــا أعــاله كشــرط مســبق  الشــروط واألحــكام باإلضافــة إل
 Contact الســتعمال/ اســتخدام البطاقــة إلجــراء المعامــالت مــن خــالل وضــع التمــاس أو الالتالمــس
contactless/. وُيعتبــر الشــروع بــأي معاملــة بالبطاقــة بمثابــة قبــول بــأن حامــل البطاقــة قــد قــرأ 
وفهــم وقبــل دون قيــد أو شــرط الشــروط واألحــكام الــواردة فيمــا يلــي والتــي يمكــن تعديلهــا مــن 

قبــل البنــك العربــي المتحــد مــن وقــت آلخــر.

ــه أو  ــات أو الشــركات التابعــة ل ال يجــوز لحامــل البطاقــة تحميــل البنــك العربــي المتحــد أو الكيان  .13
مدراءهــم الشــخصيين أو مســؤوليهم أو موظفيهــم أو وكالءهــم أو مورديهــم أي مســؤولية عــن 
أي إجــراءات أو مطالبــات أو خســائر أو أضــرار أو تكاليــف أو نفقــات )بمــا فــي ذلــك التكاليــف والنفقــات 
ــه تكبدهــا أو تحملهــا، أو مطالبــات بالتعويــض عنهــا أو  القانونيــة( التــي يدعــي حامــل البطاقــة أن
اســتمرارها أو تكبدهــا عــن طريــق و/ أو علــى حســاب هــذه التســهيالت بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر أي تأخيــرات أو أعمــال أو أربــاح أو إيــرادات فائتــة أو ســمعة تجاريــة أو توفيــرات متوقعــة 
أو أضــرار أو تكاليــف رســوم أو نفقــات ومــا إلــى ذلــك، أو ألي أضــرار أو خســارة غيــر مباشــرة أو تبعيــة أو 
 Contact /contactless خاصــة أو نموذجيــة تنشــأ فيمــا يتعلــق بميــزة وضــع التمــاس/ الالتالمــس
أو بســبب عــدم توفــر/ اســتخدام ميــزة وضــع التمــاس/ الالتالمــس Contact /contactless أو فــي 

أداء مــن التزاماتــه أو غيــر ذلــك.

ال يتحمــل البنــك العربــي المتحــد و/ أو الكيــان/ الكيانــات األخــرى التابعــة لــه مســؤولية منــع   .14
بــه  يقــوم  أو أي شــيء  و/   Contact /contactless الالتالمــس  التمــاس/  تأخيــر ميــزة وضــع  أو 
Contact / البنــك العربــي المتحــد أو أي كيــان آخــر فيمــا يتعلــق بميــزة وضــع التمــاس/ الالتالمــس
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tampering, unauthorized intervention, interception, fraud, technical failures, 
floods, fires, accidents, earthquakes, riots, explosions, wars, hostilities, acts 
of government or other causes of like or similar or other characteristics 
beyond the control of United Arab Bank or the other entity/ies, then United 
Arab Bank and/or the other entity/ies shall not be liable for the same to the 
extent so prevented or delayed and will not be liable for any consequences. 

 15. The cardholder agrees, accepts, and undertakes not to use this CLM/
CM feature for any purpose that might be construed as contrary or 
repugnant to any applicable law, regulation, guidelines, United Arab Bank 
policy or for any purpose that might negatively prejudice the goodwill of 
United Arab Bank. 

 16. United Arab Bank makes no express or implied warranty, guarantee, 
representation, or undertaking whatsoever, regarding this CLM/CM feature, 
which is not expressly mentioned herein. 

 17. United Arab Bank shall not be responsible for any acts or omissions of 
any third party including Merchants Establishments etc., with regard to this 
CLM/CM feature, which is not expressly authorized by United Arab Bank. 

 18. Any dispute with or complaint against any Merchant Establishment must 
be directly resolved by the Customer with the Merchant Establishment. It 
is clarified that United Arab Bank shall not be responsible or liable for any 
deficiency in goods and/or services purchased using this CLM/CM feature. 
This exclusion of liability shall apply even for goods and/or services made 
available by United Arab Bank under any promotional schemes. 

 19. The cardholder acknowledges, represents, and accepts that he/she 
shall be solely responsible for the confidentiality, safety, and security of the 
CLM/CM feature enabled card at all times. 

 20. Any payment requisition received from a Merchant Establishment by 
the Bank for payment shall be conclusive proof that the payment recorded 
on such requisition was properly incurred at the Merchant Establishment by 
the cardholder. 

 21. These Terms and 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. 

22.  Credit Shield 

22.1.  Definitions 

 For the purpose of this Cover, the following definitions shall apply unless the 
context otherwise requires: 

 “Accident” means where the bodily injury is caused solely and directly by 
external violent means, is unexpected and unforeseeable. 

 “Benefit or Benefits” means the indemnity payable under the scope of 
this Cover in respect of Death or Permanent Total Disablement or Hospital 
Cash Benefit or Involuntary Loss of Employment. 

 “Cardholder” means a Primary holder of the Credit Card Facility with the 
Insured who has not unsubscribed to the Benefits under this Cover and has 
not been disqualified by the provisions of this Cover to be eligible to receive 
the Benefits under the Cover. 

 “Commencement Date” means the date the Cardholder is enrolled for this 
Cover or the date of inception of the Cover, whichever is later. 

 “Company” means Union Insurance Company (P.S.C), PO Box 119227 
Dubai, United Arab Emirates. 

 “Cover” means the Credit Shield Benefit detailed herein. 

 “Cover Period” means the period on or after Commencement Date during 
which the Benefits under this Cover shall apply. 

 “Credit” means the credit or other form of financial accommodation 
provided by the Insured to the Cardholder under the Credit Card Facility. 

 “Credit Card Facility” means the Insured’s credit card facility for its 
Cardholders including additional/supplementary cards which have been 
nominated as the facilities to which the Benefits under this Cover are to 
apply. 

 “Date of Event” means any one of the following: 

 1) In respect of Death the date of Death resulting from any cause except 
those expressly excluded, happening, or manifesting on or after the 
Commencement Date and during the Cover Period.

 2) In respect of Permanent Total Disablement the date of recognition of 
Permanent Total Disablement by a Competent Authority resulting from 
any cause except those expressly excluded, happening, or manifesting on 
or after the Commencement Date and during the Cover Period.

 3) In respect of Hospital Cash Benefit the date of admission in the Hospital 
of the Cardholder resulting from any cause except those expressly 
excluded, happening on or after the Commencement Date and during the 
Cover Period

contactless ألســباب أو ظــروف أو أحــداث خارجــة عــن ســيطرة البنــك العربــي المتحــد أو أي كيــان 
آخــر بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر فيروســات الكمبيوتــر أو العبــث أو التدخــل غيــر 
المصــرح بــه أو االعتــراض أو االحتيــال أو األعطــال الفنيــة أو الفيضانــات أو الحرائــق أو الحــوادث أو الــزالزل 
أو أعمــال الشــغب أو االنفجــارات أو الحــروب أو األعمــال العدائيــة أو اإلجــراءات الحكوميــة أو األســباب 
أخــرى ذات الطابــع المشــابه أو المماثــل أو غيــر ذلــك، والخارجــة عــن ســيطرة البنــك العربــي المتحــد أو 

الكيــان/ الكيانــات األخــرى إلــى حــد منعهــا أو تأخيرهــا، وال يكــون مســؤوالً عــن أي عواقــب.

الالتالمــس  التمــاس/  البطاقــة ويقبــل ويتعهــد بعــدم اســتخدام ميــزة وضــع  يوافــق حامــل   .15
ــون أو  ــف أو مناقــض ألي قان ــه مخال ــى أن Contact /contactless ألي غــرض قــد يتــم تفســيره عل
الئحــة أو إرشــادات أو سياســة البنــك العربــي المتحــد المعمــول بهــا أو ألي غــرض قــد يؤثِّــر ســلبًا علــى 

ســمعة البنــك العربــي المتحــد.

ال يقــدم البنــك العربــي المتحــد أي ضمــان أو كفالــة أو إقــرار أو تعهــد صريــح أو ضمنــي فيمــا   .16
ــم يتــم ذكرهــا  يتعلــق بميــزة وضــع التمــاس/ الالتالمــس Contact /contactless هــذه والتــي ل

صراحــًة بموجبــه.

ال يتحمــل البنــك العربــي المتحــد مســؤولية أي أفعــال أو إغفــاالت مــن قبــل الغيــر، بمــا فــي   .17
Contact / ذلــك مؤسســات التجــار ومــا إلــى ذلــك فيمــا يتعلــق بميــزة وضــع التمــاس/ الالتالمــس

contactless هــذه والتــي لــم يتــم اإلعــالن بهــا صراحــة مــن قبــل البنــك العربــي المتحــد.

يجــب علــى العميــل حــل أي نــزاع أو شــكوى ضــد أي مؤسســة تجاريــة مباشــرة مــع مؤسســة التاجــر.   .18
وال يتحمــل البنــك العربــي المتحــد أي التــزام أو مســؤولية عــن أي نقــص فــي البضائــع و/ أو الخدمــات 
المشــتراة باســتخدام ميــزة وضــع التمــاس/ الالتالمــس Contact /contactless. ويســري هــذا 
االســتثناء مــن المســؤولية حتــى علــى البضائــع و/ أو الخدمــات التــي يوفرهــا البنــك العربــي المتحــد 

بموجــب أي خطــط ترويجيــة.

ــه وحــده المســؤول عــن ســرية وســالمة وأمــن البطاقــة  يقــر حامــل البطاقــة ويوافــق ويقبــل بأن  .19
ــة األوقــات. Contact /contactless فــي كافَّ دة بميــزة وضــع التمــاس/ الالتالمــس  المــزوَّ

ُيعتبــر أي طلــب ســداد مســتلم مــن مؤسســة تجاريــة مــن قبــل البنــك للســداد دليــاًل قاطعــًا علــى   .20
ــد حامــل البطاقــة للدفعــة المســجلة فــي هــذا الطلــب بشــكل صحيــح مــن مؤسســة التاجــر. تكبُّ

تخضــع هــذه الشــروط واألحــكام وتفســر وفقــًا لقوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. ويخضــع   .21
أي نــزاع ينشــأ عــن ذلــك لالختصــاص القضائــي الحصــري لمحاكــم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

الدرع االئتماني  .22

تعاريف  .22.1

تحمــل الكلمــات والعبــارات التاليــة عــن ألغــراض هــذه التغطيــة المعانــي المبينــة إزال كل منهــا مــا 
لــم يقتــض الســياق خــالف ذلــك:

ــة الجســدية الناجــم فقــط وبشــكل مباشــر عــن أســباب عنيفــة  ــه حــادث اإلصاب ــادث« ُيقصــد ب »الح
خارجيــة مفاجئــة وغيــر متوقعــة.

»مزايــا التعويــض« تعنــي التعويــض المســتحق الســداد بموجــب نطــاق هــذه التغطيــة، لقــاء 
الفقــد  أو  ــة  النقديَّ المستشــفى  دخــول  تعويضــات  أو  الدائــم  الكلــي  العجــز  أو  الوفــاة  تعويــض 

للوظيفــة. القســري 

»حامــل البطاقــة« يعنــي صاحــب تســهيل البطاقــة االئتمانيــة األساســية مــع المؤمــن لــه والــذي لــم 
ــة الحصــول  يلــغ اشــتراكه فــي مزايــا التعويــض بموجــب هــذه التغطيــة، ولــم يتــم تجريــده مــن أهليَّ

علــى المزايــا بموجــب أحــكام هــذه التغطيــة.

»تاريــخ المباشــرة« يعنــي تاريــخ تســجيل حامــل البطاقــة فــي هــذه التغطيــة أو تاريــخ بــدء التغطيــة 
أيهمــا يأتــي الحقــًا.

»الشركة« تعني شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.

»التغطية« تعني ميزة الدرع االئتماني المفصلة بموجبه.

»فتــرة التغطيــة« تعنــي الفتــرة الواقعــة فــي أو بعــد تاريــخ بــدء النفاذوالتــي يتــم خاللهــا تطبيــق 
المزايــا بموجــب هــذه التغطيــة.

»االئتمــان« يعنــي االئتمــان أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال التســهيالت الماليــة التــي يقدمهــا المؤمــن 
لــه لحامــل البطاقــة بموجــب تســهيل البطاقــة االئتمانيــة.

»تســهيل البطاقــة االئتمانيــة« يعنــي تســهيل بطاقــة ائتمــان المؤمــن لــه لحاملــي بطاقاتــه بمــا 
فــي ذلــك البطاقــات اإلضافيــة/ التكميليــة التــي تــم تســميتها بمثابــة التســهيالت التــي ســيتم 

ــا عليهــا بموجــب هــذه التغطيــة عليهــا. تطبيــق المزاي

»تاريخ الحادث« يعني أيًا مما يلي:

فــي حالــة الوفــاة: تاريــخ الوفــاة الناجــم عــن أي ســبب باســتثناء تلــك المســتثناة صراحــة، والتــي   )1
ــة. ــرة التغطي ــاء فت ــدء النفــاذ وأثن ــخ ب تقــع أو تظهــر فــي أو بعــد تاري

الســلطة  قبــل  مــن  الدائــم  الكلــي  بالعجــز  االعتــراف  تاريــخ  الدائــم:  الكلــي  العجــز  حالــة  فــي   )2
المختصــة الناتــج عــن أي ســبب باســتثناء األســباب المســتثناة صراحــة أو التــي تحــدث أو تظهــر فــي 

أو بعــد تاريــخ بــدء النفــاذ وأثنــاء فتــرة التأميــن.

لحامــل  المستشــفى  إلــى  الدخــول  تاريــخ  النقــدي:  المستشــفى  دخــول  تعويــض  حالــة  فــي   )3
البطاقــة نتيجــة ألي ســبب باســتثناء األســباب المســتثناة صراحــة والتــي تحــدث فــي أو بعــد تاريــخ 

بــدء النفــاذ وأثنــاء فتــرة التغطيــة.
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 4) In respect of Involuntary Loss of Employment, the date of notice of 
termination served to the Cardholder on or after the Commencement Date 
and during the Cover Period. 

 “Death” means death due to any cause except those expressly excluded 
under the Cover. 

 “Hospital” means an establishment that shall meet all of the following 
re q u i re m e n t s :  

 a) holds a license as a Hospital, if licensing is required in the country or 
governmental jurisdiction; 

 b) operated primarily for the reception, care, and treatment of sick, ailing, or 
injured persons as in-patients; 

 c) provides a 24-hour a day nursing service by registered or graduate 
n u r s e s ; 

 d) has a staff of one or more physicians available at all times; 

 e) provides organized facilities for diagnosis and major surgical procedures; 

 f) is not primarily a clinic, nursing, rest or convalescent home or similar 
establishment and, other than incidentally, a place for alcoholics or drug 
addicts; 

 g) maintains X-ray equipment and operating room facilities. 

 “Indebtedness” means the total amount outstanding in the Credit Card 
Facility as on the Date of Event but excluding any credit facility availed after 
the Date of Event subject to a maximum of Cardholder’s credit limit. 

 “Indemnity Period” means in respect of Involuntary Loss of Employment 
and Hospital Cash Benefit, the Indemnity Period commencing from the 
Date of Event. 

 “Insured” means United Arab Bank P.J.S.C., Sharjah, United Arab Emirates. 

 “Involuntary Loss of Employment” means unemployment of the Cardholder 
arising out of the unilateral decision of the employer to terminate his 
employment contract without citing any reason or for any reason other 
than those excluded. 

 “Maximum Coverage Age” means the following age(s) upon the attainment 
of which the cover ceases in respect of the Cardholder: Death /Permanent 
Total Disablement/Hospital Cash Benefit: 65 years; Involuntary Loss of 
Employment: 60 Years 

 “Minimum Payment Due” means the ‘Minimum Payment Due’ mentioned in 
the Credit Card Facility billing statement issued for the period covering the 
Date of Event. 

 “Permanent Total Disablement(PTD)” means either of the below arising 
out of a cause not specifically excluded under this Cover

 a) Permanent loss of sight in both eyes.

 b) Physical severance/amputation of two limbs

 c) Complete and permanent paralysis

 d) Totally disabled and the Cardholder is rendered unable to earn 
income in any occupation, trade, or profession for which the Cardholder 
could reasonably be expected to be suited through education, training, 
or experience.  Provided that the disability shall be for a period of six 
consecutive months and that the Company is satisfied that the Cardholder 
will be so rendered indefinitely. However, this time limit shall not apply to 
cases of physical severance/amputation of limbs. 

 “Pre-existing Condition” means illness, disease or sickness occurring 
or manifesting prior to the Commencement Date, for which advice or 
treatment was sought or obtained from a medical practitioner, chiropractor, 
naturopath, or any other practitioner of a similar kind within twelve months 
immediately prior to the Commencement Date. 

 “Re-employed” means accepting and starting work for a new employer 
or the same employer under a new employment contract within ten (10) 
months from the date of actual unemployment. 

22.2  Scope of Cover 

 1) Death or

 2) Permanent Total Disablement, or

 3) Hospital Cash Benefit

 4) Involuntary Loss of Employment. 

22.3  Amount Covered 

 1) In respect of Death or Permanent Total Disablement of the Primary 
Cardholder, the Company will indemnify the Cardholder’s indebtedness as 
on the Date of Event subject to a maximum of AED 150,000/-. 

 2) In the event of inpatient hospitalization of a Cardholder for a minimum 
period of 24 hours the Company will pay a daily indemnity of AED 200/-(for 

فــي حالــة الفقــد القســري للعمــل: تاريــخ إشــعار اإلنهــاء المقــدم إلــى حامــل البطاقــة فــي أو بعــد   )4
تاريــخ بــدء النفــاذ وأثنــاء فتــرة التأميــن.

»الوفاة« تعني الوفاة ألي سبب باستثناء تلك المستثناة صراحًة بموجب التغطية.

ة المتطلبات التالية: »المستشفى« تعني المنشأة التي يجب أن تتوفر فيها كافَّ

ة  تحمــل رخصــة للعمــل كمستشــفى، إذا كان الترخيــص مطلوبــًا فــي الدولــة أو الســلطة القضائيَّ  أ( 
الحكوميــة؛

ل عملها الرئيسي باستقبال ورعاية وعالج المرضى والمصابين داخل المستشفى؛ يتمثَّ  ب( 

تقدم خدمة تمريض على مدار الساعة من قبل ممرضات مسجالت أو خريجات؛  ج( 

ن من طبيب واحد أو أكثر متاح في جميع األوقات؛ لديها طاقم مكوَّ  د( 

تقوم بإجراءات التشخيص والعمليات الجراحية الكبرى المعتمدة؛  ه( 

ال ُتعتبــر بمثابــة عيــادة أو دار تمريــض أو دار للراحــة أو النقاهــة أو مؤسســة مماثلــة أو مصحــًا   و( 
لمدمنــي الكحــول أو مدمنــي المخــدرات بخــالف ذلــك؛

تمتلك معدات األشعة السينية ومرافق غرفة العمليات.  ز( 

»المديونيــة« تعنــي المبلــغ اإلجمالــي المســتحق فــي تســهيل البطاقــة االئتمانيــة فــي تاريــخ الحــادث 
ولكــن باســتثناء أي تســهيل ائتمانــي يتــم الحصــول عليــه بعــد تاريــخ الحــادث مــع مراعــاة الحــد 

األقصــى لحــد ائتمــان حامــل البطاقــة.

»فتــرة التعويــض« تعنــي فيمــا يتعلــق بالفقــدان القســري للوظيفــة ومنفعــة المستشــفى، فتــرة 
التعويــض التــي تبــدأ مــن تاريــخ الحــادث.

»المؤمن له« يعني البنك العربي المتحد ش.م.ع.، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة.

»الفقــد القســري للوظيفــة« يعنــي فقــدان وظيفــة حامــل البطاقــة الناجــم عــن قــرار أحــادي متخــذ 
مــن صاحــب العمــل بإنهــاء عقــد العمــل دون إبــداء أي ســبب أو ألي ســبب غيــر األســباب المســتثناة.

»الحــد األقصــى لعمــر التغطيــة« يعنــي العمــر )األعمــار( التاليــة التــي تتوقــف التغطيــة عنــد 
ــًا؛  ــم/ دخــول المستشــفى: 65 عام ــاة/ العجــز الكلــي الدائ ــة: الوف بلوغهــا بالنســبة لحامــل البطاق

الفقــد القســري للوظيفــة: 60 عامــًا

ة« المذكــور فــي  ة« يعنــي »الحــد األدنــى للدفعــة المســتحقَّ »الحــد األدنــى للدفعــة المســتحقَّ
كشــف حســاب فوتــرة تســهيالت البطاقــة االئتمانيــة الصــادر للفتــرة التــي تغطــي تاريــخ الحــادث.

ــًا مــن األوضــاع التاليــة الناجمــة عــن ســبب غيــر مســتثنى علــى  ــم« يعنــي أي ــي الدائ ــز الكل »العج
ــة: ــد بموجــب هــذا التغطي وجــه التحدي

فقدان البصر الدائم في كلتا العينين.  أ( 

قطع / بتر اثنين من أعضاء الجسم.  ب( 

الشلل التام والدائم  ج( 

العجــز الكلــي بحيــث يصبــح حامــل البطاقــة غيــر قــادر علــى كســب الدخــل فــي أي مهنــة أو تجــارة   د( 
أو عمــل يتوقــع أن يكــون حامــل البطاقــة مناســبًا لــه بشــكل معقــول مــن خــالل التعليــم أو التدريــب 
أو الخبــرة. شــريطة أن يكــون العجــز لمــدة ســتة أشــهر متتاليــة وأن تقبــل الشــركة بعجــز حامــل 
البطاقــة إلــى أجــل غيــر مســمى. ولكــن ال يســري هــذا الحــد الزمنــي علــى حــاالت قطــع / بتــر األطــراف.

»الحالــة الموجــودة مســبقً« تعنــي المــرض أو الــداء أو العلــة الــذي حــدث أو ظهــر قبــل تاريــخ بــدء 
النفــاذ والــذي تــم طلــب المشــورة أو العــالج مــن أجلــه أو الحصــول عليــه مــن أخصائــي طبــي أو معالــج 
يــدوي أو معالــج طبيعــي أو أي ممــارس آخــر مــن ذلــك القبيــل فــي غضــون اثنــي عشــر شــهرًا مباشــرة 

قبــل تاريــخ بــدء النفــاذ.

»إعــادة التوظيــف« يعنــي قبــول وبــدء العمــل لــدى صاحــب عمــل جديــد أو نفــس صاحــب العمــل 
بموجــب عقــد عمــل جديــد فــي غضــون عشــرة )10( أشــهر مــن تاريــخ فقــدان العمــل الفعلــي.

نطاق التأمين  .22.2

الوفاة أو  )1

العجز الكلي الدائم، أو  )2

منفعة المستشفى  )3

الفقدان القسري للوظيفة.  )4

مبلغ التأمين  .22.3

ض الشــركة مديونيــة  فــي حالــة الوفــاة أو العجــز الكلــي الدائــم لحامــل البطاقــة الرئيســية، تعــوِّ  )1
ــي. ــغ 150,000 درهــم إمارات ــخ الحــادث بحــد أقصــى يبل ــارًا مــن تاري حامــل البطاقــة اعتب

د الشــركة  فــي حالــة دخــول حامــل البطاقــة إلــى المستشــفى لمــدة ال تقــل عــن 24 ســاعة تســدِّ  )2
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each day the Cardholder is admitted to the hospital) subject to a maximum 
of 30 days in the Cover Period. 

 Provided that: 

 a) Minimum period of hospitalization 24 hours for both sickness & Accident 
Benefit

 b) Waiting Period

 i. Hospitalisation due to sickness – 90 days

 ii. Hospitalisation due to Accident – NIL. 

 3) In the event of Involuntary Loss of Employment of a Cardholder due to a 
cause not specifically excluded under this Cover after the Commencement 
Date and during the Cover Period, the Company shall indemnify the 
Insured 10% of the actual outstanding balance as on the date of notice 
of termination is served subject to a maximum of AED 4,000/- per month, 
subject to a maximum of 12 months, AED 48,000/- in all. 

 4) Provided that: 

 a) The Date of Event falls after a waiting period of 90 days from the 
Commencement Date.

 b) The Cardholder remains unemployed during the period for which the 
Benefit under this Cover is paid and shall provide all necessary proofs as 
may be called upon by the Company in order to substantiate his Involuntary 
Loss of Employment 

 c) The Cardholder/ Insured shall inform the Company as soon as the 
Cardholder accepts an alternative job within twelve months period from 
the date of his actual unemployment. In case, it is found that the Cardholder 
has been Re-employed during the period he has been taking the monthly 
Benefits, the entire claim will be void and the Company reserves the right 
to recover the full amount paid to the Cardholder/ Insured as monthly 
Benefit since the beginning of his Involuntary Loss of Employment. 

22.4  Conditions 

 1) The Cardholder/Insured shall furnish the Company with any information 
the Company may require (including details of the state of health) in 
respect of the Cardholder for the Benefits hereunder. Prior to acceptance, 
the Company may, at its sole discretion, require the Cardholder to undergo 
a medical examination by a legally qualified medical practitioner in the 
manner the Company deems required or fit. 

 2) The Benefits under this Cover shall be extended only to the primary 
Cardholder and not to the additional or supplementary Cardholder. 

 3) Notwithstanding anything contained herein to the contrary the Benefits 
under this Cover in respect of the Cardholder shall terminate upon the 
happening of any one or more of the following:

 a) Cancellation of the Cardholder’s Credit Card Facility. However, the 
cancellation of Cover in respect of the particular Cardholder shall be 
effective only from the 120th day of cancellation of the respective Credit 
Card Facility in respect of Involuntary Loss of Employment and 180th day 
of cancellation of Credit Card Facility in respect of Death or Permanent 
Total Disablement or Hospital Cash Benefit;

 b) The Cardholder having attained the Maximum Coverage Age;

 c) The Cardholder’s Death or Permanent Total Disablement;

 d) The Cardholder becomes a defaulter for a period of 120 days in respect 
of Involuntary Loss of Employment and 180 days in respect of Death or 
Permanent Total Disablement. However, this policy will be automatically 
reinstated once the Cardholder has paid his dues;

 e) The Cardholder becoming unemployed voluntarily. However, the 
termination of Cover in respect of the particular Cardholder in such event 
shall be only in respect of Involuntary Loss of Employment;

 f) 6 months prior to the Cardholder’s normal retirement date depending 
upon the age of the Cardholder and the law of the land where he is 
employed. However, the termination of Cover in respect of the particular 
Cardholder in such event shall be only in respect of Involuntary Loss of 
Employment;

 g) Cancellation of the Benefits under this Cover by the Insured or the 
Cardholder at any time in accordance with the terms and conditions of this 
Cover. 

 4) The observance by the Cardholder of the terms of this Cover and the 
truth of the statements and the answers by the Cardholder in any material 
information provided by the Cardholder shall be condition precedent to 
Benefits applicable under this Cover. If the circumstances in which the 
Cover was extended to the Cardholder are materially altered without the 
written consent of the Company, the Cover shall become null and void in 
respect of the particular Cardholder. 

 5) If any claim under this Cover is in any way fraudulent or unfounded, all 
Benefits under this Cover shall be forfeited in respect of the particular 

تعويــض يومــي قــدره 200 درهــم إماراتــي )عــن كل يــوم يمضيــه حامــل البطاقــة فــي المستشــفى( 
حتــى حــد أقصــى يبلــغ 30 يومــًا مــن فتــرة التغطيــة.

شريطة ما يلي:

الحد األدنى لمدة دخول المستشفى 24 ساعة لكل من مزايا المرض والحوادث  أ( 

فترة االنتظار  ب( 

دخول المستشفى بسبب المرض - 90 يوم  -1

دخول المستشفى بسبب حادث - ال شيء.  -2

فــي حالــة الفقــد القســري للوظيفــة لحامــل البطاقــة لســبب غيــر مســتبعد علــى وجــه التحديــد   )3
بموجــب هــذه التغطيــة بعــد تاريــخ بــدء النفــاذ وخــالل فتــرة التغطيــة يتعيــن علــى الشــركة تعويــض 
ــه بنســبة 10% مــن الرصيــد الفعلــي المســتحق فــي تاريــخ تقديــم إشــعار اإلنهــاء ويخضــع  المؤمــن ل
لحــد أعلــى قــدره 4,000 درهــم إماراتــي شــهريًا، مــع مراعــاة حــد أقصــى قــدره 12 شــهرًا، أي إجمالــي مبلــغ 

48,000 درهــم إماراتــي.

شريطة ما يلي:  )4

يقع تاريخ الحادث بعد فترة انتظار مدتها 90 يومًا من تاريخ بدء النفاذ.  أ( 

 ب( أن يبقــى حامــل البطاقــة عاطــاًل عــن العمــل خــالل الفتــرة التــي يتــم فيهــا ســداد المنفعــة 
ــة األدلــة الالزمــة التــي قــد تطلبهــا الشــركة إلثبــات الفقــد  بموجــب هــذه التغطيــة ويجــب أن يقــدم كافَّ

القســري لعملــه.

علــى حامــل البطاقــة/ المؤمــن لــه إبــالغ الشــركة بمجــرد عثــور حامــل البطاقــة علــى وظيفــة بديلــة   ج( 
ــة اكتشــاف أن  ــخ تســريحه الفعلــي مــن العمــل. وفــي حال فــي غضــون اثنــي عشــر شــهرًا مــن تاري
ــا الشــهرية تبطــل  حامــل البطاقــة قــد أعيــد توظيفــه خــالل الفتــرة التــي حصــل فيهــا علــى المزاي
المطالبــة بأكملهــا وتحتفــظ الشــركة بالحــق فــي اســترداد كامــل المبلــغ المســدد لحامــل البطاقــة/ 

المؤمــن لــه شــهريًا منــذ بدايــة فقدانــه القســري للوظيفــة.

الشروط  .22.4

يجــب أن يقــوم حامــل البطاقــة/ المؤمــن لــه بتزويــد الشــركة بــأي معلومــات قــد تطلبهــا )بمــا فــي   )1
ذلــك تفاصيــل الحالــة الصحيــة( لحصــول حامــل البطاقــة علــى مزايــا هــذه التغطيــة. ويجــوز للشــركة 
ــة الخضــوع لفحــص طبــي مــن  قبــل القبــول وفقــًا لتقديرهــا الخــاص أن تطلــب مــن حامــل البطاق

قبــل أخصائــي طبــي مؤهــل قانونيــًا بالطريقــة التــي تراهــا الشــركة مطلوبــة أو مالئمــة.

تشــمل مزايــا هــذه التغطيــة حامــل البطاقــة الرئيســية فقــط دونــًا عــن حامــل البطاقــة اإلضافيــة   )2
أو التكميليــة.

ــا هــذه التغطيــة لحامــل  ــك، تنتهــي مزاي بصــرف النظــر عــن أي شــيء وارد فيمــا يلــي خالفــًا لذل  )3
البطاقــة عنــد وقــوع واحــد أو أكثــر ممــا يلــي:

إلغــاء تســهيل بطاقــة ائتمــان حامــل البطاقــة. ومــع ذلــك، ال يســري إلغــاء التغطيــة لحامــل   أ( 
البطاقــة بعينــه إال اعتبــارًا مــن اليــوم 120 مــن إلغــاء تســهيل البطاقــة االئتمانيــة المعنــي فيمــا 
يتعلــق بالفقــد القســري للوظيفــة واليــوم 180 مــن إلغــاء تســهيل البطاقــة االئتمانيــة فيمــا يتعلــق 

بالوفــاة أو الوفــاة الدائمــة العجــز الكلــي أو مزايــا التعويــض النقــدي لدخــول المستشــفى؛

بلوغ حامل البطاقة الحد األقصى لعمر التغطية؛  ب( 

وفاة حامل البطاقة أو عجزه الكلي الدائم؛  ج( 

ــر حامــل البطاقــة بالســداد لمــدة 120 يومــًا فيمــا يتعلــق بالفقــد القســري للوظيفــة و180 يومــًا  تعثُّ  د( 
فيمــا يتعلــق بالوفــاة أو العجــز الكلــي الدائــم. ولكــن يتــم العمــل بهــذه البوليصــة تلقائيــًا بمجــرد أن 

يســدد حامــل البطاقــة مســتحقاته؛

تــرك حامــل البطاقــة لعملــه طوعــًا. ولكــن، يكــون إنهــاء التغطيــة بالنســبة لحامــل البطاقــة   ه( 
قــًا فقــط بالفقــد القســري للعمــل؛ بعينــه فــي هــذه الحالــة متعلِّ

6 أشــهر قبــل تاريــخ التقاعــد العــادي لحامــل البطاقــة اعتمــادًا علــى عمــر حامــل البطاقــة والقانــون   و( 
ــه. ولكــن، فــإن إنهــاء تأميــن حامــل البطاقــة بعينــه فــي هــذه  ــذي يعمــل ب الحاكــم فــي المــكان ال

ــق فقــط بالفقــد القســري للعمــل؛ الحالــة يتعلَّ

ــه أو حامــل البطاقــة فــي أي  ــا التعويــض بموجــب هــذه التغطيــة مــن قبــل المؤمــن ل إلغــاء مزاي  ز( 
وقــت وفقــًا لشــروط وأحــكام هــذه التغطيــة.

ُتعتبــر مراعــاة حامــل البطاقــة لشــروط هــذه التغطيــة وصــدق بيانــات وإجابــات حامــل البطاقــة   )4
مــن حيــث أي معلومــات جوهريــة يقدمهــا شــرطًا مســبقًا لنفــاذ مزايــا التعويــض بموجــب هــذه 
ــرت ظــروف تقديــم التأميــن إلــى حامــل البطاقــة جوهريــًا دون الحصــول علــى  التغطيــة. وإذا تغيَّ

موافقــة خطيــة مــن الشــركة، تصبــح التغطيــة ملغيةوباطلــة بحــق حامــل البطاقــة المحــدد.

إذا انطــوت أي مطالبــة بموجــب هــذه التغطيــة علــى االحتيــال بــأي شــكل مــن األشــكال أو لــم   )5
ــة المزايــا بموجــب هــذه التغطيــة بحــق حامــل  يكــن لهــا أســاس مــن الصحــة تتــم مصــادرة كافَّ
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Cardholder. 

22.5  Exclusions 

 1) The Benefits under this Cover shall not be payable to the Cardholder 
where the Cardholder has received or has applied to receive a similar 
Benefit covering the same interest under any other product or insurance in 
respect of the period for which the indemnity under this Cover shall apply. 

 2) No Benefits under this Cover shall be payable in respect to Death & 
Permanent Total Disablement Benefit of a Cardholder where the Event 
giving rise to a claim under this Cover occurs as a result of:

  • Death by suicide within 12 months of the Commencement Date;

 • Any deliberate self-inflicted injury and/or self-medication (without a 
proper prescription from a legally recognised medical pregnancy;

 • Any Accident occurring on or in or about any aircraft other than an aircraft 
in which the Cardholder was traveling as a bona fide passenger and which 
is operated by a licensed commercial or chartered airline;

 • Nuclear radiation, nuclear fission, nuclear fusion, and/or radioactive 
c o n t a m i n a t i o n

 • Riot, civil commotion, strikes and war (whether war be declared or not), 
rebellion, insurrection, resurrection, popular rising, usurped power, terrorism

 • The influence of alcohol or drugs other than proper use of drugs prescribed 
by a legally qualified medical practitioner but this exclusion shall not apply 
to Death arising out of the above reason.

 • Due to chronic illness/condition but this exclusion shall not apply to Death 
resulting from chronic illness/condition.

 • Illness due to Pre-existing Condition but this exclusion shall not apply in 
respect of Death occurring after a continuous period of 6 months from the 
Commencement Date in respect of the particular Cardholder. However, 
this exclusion is applicable only if the Company is able to substantiate 
‘Pre-existing Condition’ ‘within 1 month from the date of submission of all 
required claims documentation to the Company.

 • Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS-related Complex 
(ARC) as defined by the World Health Organization from time to time; or 
the presence of the Human Immunodeficiency Virus (HIV) as revealed by 
the positive HIV anti-body or HIV test.

 • participation in or training for any dangerous or hazardous sport or 
competition or riding or driving in any form of race or competition. 

 3) The Company is not liable in respect of hospitalization arising out of and/
or attributable to and/or in connection with the following: 

 • No claim will be admissible in respect of hospitalization cash Benefits due 
to sickness within 90 days from the Commencement Date.

 • Pre-existing Conditions, however, Pre-existing Conditions are covered 
after the first twelve months.

 • No claim will be admissible in respect of hospitalization cash Benefits due 
to maternity.

 • Treatment of chronic alcoholism, drug addiction, allergy or nervous 
or mental disorders; venereal disease; infection by any Human 
Immunodeficiency Virus (HIV) or the Cardholder carrying any antibodies to 
such a virus;

 • Rest cures, sanatorium or custodial care or period of quarantine or 
i s o l a t i o n ;

 • Cosmetic or plastic surgery, unless necessitated by an accidental injury 
occurring on or after the Commencement Date;

 • Dental examinations, X-Rays, extractions, fillings, or general dental care; 
supply or fitting of eyeglasses, lenses, or hearing aids;

 • Any medical condition, abnormality, or deformity which originated prior to 
the Commencement Date ;

 • Treatment not recommended or undertaken by a Physician or Surgeon;

 • Routine or other medical examinations or vaccinations or inoculations 
which are not required for the treatment of an illness or injury;

 • Injury or illness caused by nuclear fission, nuclear fusion, or radioactive 
c o n ta m i n at i o n ;

 • participation in or training for any dangerous or hazardous sport or 
competition or riding or driving in any form of race or competition;

 • Hospitalization other than emergency hospitalization whilst traveling 
outside the United Arab Emirates;

 • Consequent upon the following: 

 - War other than Passive War. “Passive war” cover is excluded if a 

المحــدد. البطاقــة 

االستثناءات  .22.5

ــة أو  ــة إذا تلقــى حامــل البطاق ــة لحامــل البطاق ــا بموجــب هــذه التغطي ال يســتحق ســداد المزاي  )1
تقــدم بطلــب للحصــول علــى ميــزة مماثلــة تغطــي نفــس الفائــدة بموجــب أي منتــج أو تأميــن آخــر 

فــي الفتــرة التــي يســري عليهــا التعويــض بموجــب هــذه التغطيــة.

ال يســتحق ســداد أي مزايــا بموجــب هــذه التغطيــة عــن الوفــاة والعجــز الكلــي الدائــم لحامــل   )2
البطاقــة عندمــا يقــع الحــادث الــذي أدى إلــى مطالبــة بموجــب هــذه التغطيــة نتيجــة لمــا يلــي:

الوفاة باالنتحار في غضون 12 شهرًا من تاريخ بدء النفاذ؛  ▪

أي إصابــة ذاتيــة متعمــدة و/ أو تــداوي ذاتــي )بــدون وصفــة طبيــة مناســبة مــن جهــة طبيــة   ▪
قانونــًا(؛ بهــا  معتــرف 

أي حــادث يقــع علــى أو فــي أو حــول أي طائــرة بخــالف الطائــرة التــي كان حامــل البطاقــة مســافرًا   ▪
فيهــا بصفتــه مســافرًا بحســن نيــة، والتــي يتــم تشــغيلها مــن قبــل شــركة طيــران تجاريــة أو 

مرخصــة؛ مســتأجرة 

اإلشعاع واالنشطار واالندماج النووي و/ أو التلوث اإلشعاعي  ▪

الشــغب أو االضطرابــات األهليــة أو اإلضرابــات أو الحــروب )ســواء أكانــت حربــًا معلنــة أم ال( أو التمــرد   ▪
أو اإلضــراب أو االنتفاضــة الشــعبية أو االســتيالء علــى الســلطة أو إرهــاب.

الموصوفــة  للعقاقيــر  الســليم  االســتخدام  بخــالف  المخــدرات  أو  الكحــول  تأثيــر  تحــت  الوقــوع   ▪
ــي مؤهــل قانونــًا، ولكــن ال يســري هــذا االســتثناء علــى الوفــاة الناجمــة عــن  ائــي طبِّ مــن قبــل أخصَّ

الســبب المذكــور أعــاله.

ــة مزمنــة، ولكــن ال يســري هــذا االســتثناء علــى الوفــاة الناجمــة عــن مــرض/  بســبب مــرض/ حال  ▪
حالــة مزمنــة.

المــرض الناجــم عــن حالــة موجــودة مســبقًا ولكــن ال يســري هــذا االســتثناء علــى الوفــاة التــي   ▪
ــدء النفــاذ فيمــا يتعلــق بحامــل البطاقــة  ــخ ب تحــدث بعــد فتــرة متواصلــة مدتهــا 6 أشــهر مــن تاري
بعينــه. ومــع ذلــك ال يســري هــذا االســتثناء إال إذا كانــت الشــركة قــادرة علــى إثبــات »الحالــة الموجــودة 
ــة إلــى الشــركة. ــة وثائــق المطالبــات المطلوب مســبقًا« فــي غضــون شــهر واحــد مــن تاريــخ تقديــم كافَّ

متالزمــة نقــص المناعــة المكتســبة )اإليــدز( والمضاعفــات الناجمــة عــن اإليــدز حســب تعريفهــا   ▪
مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة مــن وقــت آلخــر؛ أو وجــود فيــروس نقــص المناعــة البشــرية الــذي 
ــن مــن فحــص األجســام المضــادة اإليجابــي لفيــروس نقــص المناعــة البشــرية، أو اختبــار فيــروس  يتبيَّ

نقــص المناعــة البشــرية.

المشــاركة أو التدريــب فــي أي رياضــة أو منافســة خطــرة أو مجازفــة أو الركــوب أو القيــادة فــي أي   ▪
شــكل مــن أشــكال الســباق أو المنافســة.

ال تتحمــل الشــركة المســؤولية بخصــوص دخــول المستشــفى الناجــم عــن و/ أو المنســوب إلــى   )3
ــق بمــا يلــي: و/ أو المتعلِّ

ال ُتقبــل أي مطالبــة فيمــا يتعلــق بالمزايــا النقديــة للعــالج فــي المستشــفى بســبب المــرض فــي   ▪
غضــون 90 يومــًا مــن تاريــخ بــدء النفــاذ.

الحالــة الموجــودة مســبقًا، ولكــن يتــم تغطيــة الحالــة الموجــودة مســبقًا بعــد فتــرة االثنــي عشــر   ▪
شــهرًا األولــى.

ال ُتقبل أي مطالبة فيما يتعلق بالمزايا النقدية للعالج في المستشفى بسبب الوالدة.  ▪

عــالج اإلدمــان المزمــن علــى الكحــول والمخــدرات والحساســية أو االضطرابــات العصبيــة أو العقليــة   ▪
أو األمــراض التناســلية أو اإلصابــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية )اإليــدز( أو حمــل حامــل البطاقــة 

أي أجســام مضــادة لذلــك الفيــروس؛

الراحة العالجية أو االستشفاء أو فترة النقاهة أو فترة الحجر أو العزل الصحي.  ▪

الجراحــة التجميليــة، مــا لــم تكــن نتيجــة إلصابــة عرضيــة وقعــت فــي أو بعــد تاريــخ بــدء النفــاذ /   ▪
تاريــخ التســجيل لمقتــرض معيــن؛

ــة العامــة باألســنان، وشــراء أو  فحوصــات األســنان واألشــعة الســينية والقلــع والحشــوات والعناي  ▪
تركيــب النظــارات أو العدســات أو الســماعات؛

أي حاالت طبية أو شذوذ أو تشوه نشأ قبل تاريخ بدء النفاذ؛  ▪

عالج ال يوصي به وال يقوم به الطبيب أو الجراح؛  ▪

الفحوصــات الطبيــة الروتينيــة أو غيرهــا، أو اللقاحــات أو التلــوث اإلشــعاعي غيــر المطلــوب لعــالج   ▪
ــة؛ مــرض أو إصاب

اإلصابة أو المرض الناجم عن االنشطار النووي أو التلوث اإلشعاعي؛  ▪

المشــاركة أو مزاولــة أي رياضــة أو منافســة خطــرة أو تنطــوي علــى مجازفــة، أو المشــاركة كراكــب   ▪
أو قائــد فــي أي شــكل مــن أشــكال الســباق أو المنافســة؛

دخول المستشفى لغير الحاالت الطارئة أثناء السفر خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة  ▪

الحاالت الناجمة عما يلي:  ▪

الحــروب غيــر الحــرب الســلبية. إذ ُتســتثنى تغطيــة »الحــرب الســلبية« إذا كان حامــل البطاقــة   -
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Cardholder is traveling to a country after the war has been declared in that 
country or after it has been recognized as a war zone by the United Nations 
or where there are war-like operations.

 - Invasion

 - Act of an enemy foreign to the nationality of the Cardholder or the 
country in, or over, which the act occurs

 - Civil war

 - Riot

 - Rebellion

 - Insurrection

 - Revolution

 - Overthrow of the legally constituted government

 - Terrorist activity of any kind

 - Explosions of war weapons

 - Release of weapons of mass destruction that do not involve an explosive 
s equence

 - Murder or assault subsequently proved in a legally constituted court to 
have been the act of agents of a state foreign to the nationality of the 
Cardholder whether war be declared with that state or not; 

 • Engaged in aviation, gliding, or any other form of aerial flight other than 
as a fare-paying passenger, pilot, or crew in a scheduled airline or charter 
service operating on a regular route;

 • Any breach of criminal law by the Cardholder or an assault provoked by 
h i m ;

 • Attempted suicide or self-inflicted injury whilst sane or insane within 
1 year after the date on which the assurance of that Cardholder first 
commenced;

 • Loss resulting from accidental or deliberate spread or use of nuclear, 
biological, or chemical material including loss, damage, cost, or expense 
of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in 
connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing 
or in any way relating to any event where nuclear, biological and chemical 
material is involved. Exclusions are applicable for Hospital Cash Benefit due 
to Accident.

 • No payment shall be made under this Cover if hospitalization occurs due 
to an accident as a result of: 

 i. Motorcycling

 a) as a driver or passenger on machines with more than 250 cc engine 
capacity; or

 b) as a driver if the Cardholder does not have a valid motorcycle license;

 ii. Mountaineering or rock climbing that uses ropes or guides, bungee 
jumping, scuba diving, potholing or organized team sports;

 iii. Big Game Hunting, BMX Stunt Riding, Boxing, Free Climb Mountaineering, 
Go Carting, Gymnastic, High Diving (other than from a purpose-built diving 
board over a man-made swimming pool), Jousting, Martial Arts, Micro-
lighting, Motor Rallies or Competitions, Outdoor Endurance, Outward Bound 
Courses, Safaris with guns, Show Jumping, Stunt Events, Underground 
Activities (other than as a part of an organized excursion or tour), Water Ski 
Jumping, White Water Rafting, Wrestling or any variations thereof;

 iv. Competing in or practicing for speed or time trials, sprints, or racing of 
any kind;

 v. Taking part in expeditions or being a crew member on a vessel;

 vi. Losses sustained or contracted in consequence of a named insured 
being intoxicated or under the influence of any narcotic or drug unless 
administered on the advice of a physician. 

 4) The Company is not liable in respect of Involuntary Loss of Employment 
arising out of and/or attributable to and/or in connection with the following: 

 • Employees of firms not approved by the Insured for issuance of credit 
c a rd s .

 • Employees who have not been continuously employed with the same 
employer for a minimum of 6 months

 • Employees who are on probation.

 • The Gross salary of the Cardholder should not be less than AED 2,500/- 
per month.

 • Employment on a fixed-term contract for less than 2 years or part-time or 
temporary employment.

يســافر إلــى بلــد مــا بعــد إعــالن الحــرب فــي ذلــك البلــد أو بعــد أن تــم االعتــراف بهــا كمنطقــة حــروب 
ــة وجــود عمليــات حربيــة فيهــا. مــن قبــل األمــم المتحــدة أو فــي حال

الغزو  -

أفعال العدوان األجنبي عن جنسية حامل البطاقة أو الدولة التي يقع فيها الفعل   -

الحرب األهلية  -

الشغب  -

التمرد  -

العصيان  -

الثورة  -

اإلطاحة بالحكومة الشرعية  -

النشاط اإلرهابي أيًا كان نوعه  -

ة انفجارات األسلحة الحربيَّ  -

إطالق أسلحة الدمار الشامل التي ال تنفجر على التتابع  -

القتــل أو االغتيــال الــذي يثبــت الحقــًا لــدى محكمــة شــرعية بأنــه كان مــن فعــل عمــالء دولــة أجنبيــة   -
عــن جنســية حامــل البطاقــة ســواء تــم إعــالن الحــرب مــع تلــك الدولــة أم ال

المشــاركة فــي عمليــات الطيــران أو الطيــران الشــراعي أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال الرحــالت   ▪
الجويــة بخــالف الســفر بأجــرة أو العمــل كطيــار أو أحــد أفــراد الطاقــم فــي طائــرة مرخصــة تجاريــًا 

لشــركة طيــران أو طائــرة مســتأجرة تعمــل علــى الخطــوط النظاميــة؛

أي إخالل بقانون العقوبات من قبل حامل البطاقة أو استفزاز الغير لالعتداء عليه؛  ▪

محاولــة االنتحــار أو اإلضــرار بالنفــس ســواء كان حامــل البطاقــة عاقــًلا أو مجنوًنــا فــي غضــون ســنة   ▪
واحــدة مــن تاريــخ بدايــة التأميــن علــى حامــل البطاقــة؛

الخســارة الناجمــة عــن االنتشــار أو االســتخدام العرضــي أو المتعمــد لمــواد نوويــة أو بيولوجيــة أو   ▪
كيميائيــة بمــا فــي ذلــك الخســارة أو الضــرر أو التكلفــة أو النفقــات مــن أي طبيعــة كانــت والناجمــة 
ــم اتخــاذه للســيطرة علــى أو منــع  ــأي إجــراء ت بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عــن أو فيمــا يتعلــق ب
أو إيقــاف أي حــدث يتعلــق بالمــواد النوويــة والبيولوجيــة والكيميائيــة أو بــأي طريقــة تتعلــق بذلــك.

االســتثناءات النافــذة علــى مزايــا تعويــض اإلقامــة المستشــفى نتيجــة لحــادث:

ال يتــم ســداد أي مبلــغ بموجــب هــذه التغطيــة علــى منفعــة المستشــفى النقديــة نتيجــة لحــادث   ▪
علــى أعقــاب مــا يلــي:

قيادة الدراجات النارية:  .1

كها عن 250 سم مكعب؛ أو كسائق أو راكب آليات تزيد سعة محرِّ  أ. 

كسائق إذا لم يكن لدى حامل البطاقة رخصة دراجة نارية صالحة؛  ب. 

تســلق الجبــال أو تســلق الصخــور باســتخدام الحبــال أو بكــرات التوجيــه، أو القفــز بالحبــال، أو   .2
المنظمــة. الجماعيــة  الرياضــات  أو  المغــاور  أو استكشــاف  الغــوص، 

وســباقات  الحــر،  الجبــال  وتســلق  والمالكمــة،   ،BMX دراجــة  وركــوب  الكبيــرة،  الصيــد  ألعــاب   .3
فــوق  الغــرض  لهــذا  المصنوعــة  القفــز  )بخــالف منصــات  والغطــس  والجمبــاز،  القزمــة،  الســيارات 
ــرات الخفيفــة، أو ســباقات الســيارات، أو  ــارزة، الفنــون القتاليــة، ركــوب الطائ أحــواض الســباحة(، المب
المســابقات، أو رياضــات اللياقــة فــي الهــواء الطلــق، أو رحــالت التخييــم الخارجيــة، أو رحــالت الســفاري 
بالبنــادق، أو قفــز الحواجــز، أو األحــداث المثيــرة، أو األنشــطة تحــت األرض )بخــالف الرحــالت المنظمــة( أو 

ركــوب األمــواج، أو قــوارب الشــالالت، أو المصارعــة، أو أي مــن أشــكالها.

4.  التنافــس أو التــدرب علــى اختبــارات الســرعة أو ســباقات الوقــت أو ســباقات الســرعة أو الســباقات 
مــن أي نــوع،

المشاركة في الرحالت االستكشافية أو العمل كأحد أفراد طاقم السفينة.  .5

ى للتســمم أو وقوعــه تحــت  ــة نتيجــة تعــرض المؤمــن لــه المســمَّ الخســائر المتكبــدة أو التعاقديَّ  .6
تأثيــر أي مخــدر أو عقــار مــا لــم يتــم إعطــاؤه بنــاًء علــى نصيحــة طبيــب.

ال تتحمــل الشــركة مســؤولية الفقــد القســري للوظيفــة الناجــم عــن و/ أو المنســوب إلــى و/ أو   )4
ــق بمــا يلــي: المتعلِّ

موظفو الشركات غير المعتمدة من قبل المؤمن له إلصدار بطاقة ائتمان.  ▪

نين بعقد دائم لدى نفس صاحب العمل لمدة ال تقل عن 6 أشهر الموظفون غير المعيَّ  ▪

الموظفون في فترة االختبار.  ▪

يجب أال يقل الراتب اإلجمالي لحامل البطاقة عن 2,500 درهم إماراتي شهريًا.  ▪

العمل بعقد محدد المدة لمدة تقل عن سنتين أو العمل بدوام جزئي أو العمل المؤقت.  ▪
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 • Resignation or leaving by mutual agreement or voluntary unemployment 
or redundancy after voluntary breaks from employment in excess of normal 
holiday entitlement.

 • Disability, sickness or accident, or any other medical reasons (mental and/
or physical).

 • Where the Cardholder was aware of pending unemployment on or before 
the Commencement Date.

 • Where the unemployment is a normal seasonal part of the employment or 
due to non-renewal of employment contract by the authorities.

 • Where the Cardholder has neither been terminated nor become 
redundant but his/her salary or allowances is being withheld in part or in 
full for any reason.

 • Unemployment due to any of the following

  - Misconduct

  - Refusal to accept orders from the superiors

  - Convicted in a crime

  - Dishonesty or Fraudulent Act

  - Non-performance or underperformance 

 • The period for which payment from the employer is received instead of 
working notice.

 • Payment after the Cardholder reaches the Maximum Coverage Age.

 • Termination of employment due to voluntary retirement.

 • Company failure where a contributing cause was a natural catastrophic 
peri l .

 • Any drive as per the government towards localization

 • If at the date of Involuntary Loss of Employment the Insured Person 
was employed by a company of which he or his spouse, partner, parent, 
child, brother, or sister were a director and or shareholder (other than by 
way of bona fide investment in a company quoted on a recognized stock 
exchange)

 • Where the Cardholder was dismissed by his employer in accordance 
with the employer's rights to do so under the labor law. 

22.6 Claims Procedure 

 Upon happening of an event giving rise to a claim under this Cover, the 
Cardholder/Cardholder’s representatives /Insured shall follow the following 
procedure: 

 1) Give immediate written notice to the Company but not later than 90 days 
from the Date of Event for Death & Permanent Total Disablement claims. 
Hospital Cash Benefit claims should be reported within 48 hours from the 
admission to Hospital. Involuntary Loss of Employment claims should be 
reported within 90 days from the date of notice of termination; 

 2) The Cardholder or the Cardholder’s representative shall complete the 
standard claim form issued by the Company and submit the same at no 
cost to the Company with such evidence to substantiate the claim to the 
satisfaction of the Company as the Company may reasonably require; 

 3) The Company shall have the right and opportunity through its medical 
representative to examine the Cardholder when and so often as it may 
reasonably require during the pendency of a claim hereunder and, in case 
of Death, to investigate the circumstances of Death, to examine the body 
and unless prohibited by law, to request or order an autopsy either before 
or after burial. 

 4) The Cardholder or the Cardholder’s representative shall submit the 
following documents as soon as possible but not later than 180 days from 
the date of the event in respect of Death & Permanent Total Disablement 
claims. Hospital Cash Benefit claims documents should be submitted 
within 30 days from the date of discharge from the Hospital. Involuntary 
Loss of Employment claim documents should be submitted within 180 
days from the date of notice of termination. 

 For Death claims 

 • Death certificate

 • Post mortem report (wherever legally required)

 • Police report (if Death was due to an Accident)

 • Medical report* with detailed diagnosis and cause of Death if required by 
the Company when the actual cause of death is not clearly mentioned in 
the Death certificate.

 • Copy of passport with valid visa page (in case of Expatriates)/ National 
Identity Card (in case of Nationals)

االســتقالة أو المغــادرة باتفــاق متبــادل أو تــرك العمــل الطوعــي أو التســريح مــن العمــل بعــد   ▪
العاديــة. فتــرات انقطــاع طوعيــة تزيــد عــن اســتحقاق اإلجــازة 

اإلعاقة أو المرض أو الحادث أو أي أسباب طبية أخرى )نفسية و/ أو جسدية(.  ▪

عًا لتسريحه في تاريخ بدء النفاذ أو قبله. إذا كان حامل البطاقة متوقِّ  ▪

عندمــا يكــون التســريح مــن العمــل عرفــًا موســميًا، أو بســبب عــدم تجديــد عقــد العمــل مــن قبــل   ▪
الســلطات.

إذا لــم يتــم إنهــاء عمــل حامــل البطاقــة أو تســريحه، ولكــن تــم حجــب راتبــه أو البــدل الخــاص بــه   ▪
ــًا ألي ســبب مــن األســباب. ــًا أو كلي جزئي

التسريح من العمل نتيجة ألي مما يلي:  ▪

سوء السلوك  -

عدم قبول األوامر من الرؤساء  -

اإلدانة بجريمة  -

الفعل المخادع أو االحتيالي  -

سوء أو ضعف األداء  -

فترة قبض بدل عن فترة اإلشعار من صاحب العمل.  ▪

الدفعة المسددة بعد بلوغ حامل البطاقة الحد األقصى لسن التغطية.  ▪

إنهاء العمل بناًء على التقاعد االختياري.  ▪

ف الشركة عندما تساهم بذلك الكوارث الطبيعية . توقُّ  ▪

أي توجه حكومي نحو التوطين.  ▪

إذا تــم توظيــف الشــخص المؤمــن لــه فــي تاريــخ الفقــد القســري للوظيفــة لــدى شــركة كان هــو   ▪
أو زوجتــه أو شــريكه أو والديــه أو طفلــه أو أخيــه أو أختــه مديــرًا أو مســاهمًا فيــه )بخــالف االســتثمار 

بحســن نيــة فــي شــركة مدرجــة فــي ســوق أوراق ماليــة معتــرف بهــا(.

إذا تــم فصــل حامــل البطاقــة مــن قبــل صاحــب العمــل وفقــًا لحقــوق صاحــب العمــل للقيــام بذلــك   ▪
بموجــب قانــون العمــل.

إجراءات المطالبة  .22.6

يجــب علــى حامــل البطاقــة/ ممثليــه/ المؤمــن لهــم اتبــاع اإلجــراءات التاليــة عنــد وقــوع حــادث يــؤدي 
إلــى نشــوء مطالبــة بموجــب هــذه التغطيــة:

ــخ  ــى الشــركة ولكــن فــي موعــد ال يتجــاوز 90 يومــًا مــن تاري ــم إشــعار خطــي علــى الفــور إل تقدي  )1
الحــادث لمطالبــات الوفــاة والعجــز الكلــي الدائــم. ويجــب اإلبــالغ عــن مطالبــات لمنفعــة المستشــفى  
النقديــة فــي غضــون 48 ســاعة مــن القبــول فــي المستشــفى. ويجــب اإلبــالغ عــن مطالبــات الفقــد 

القســري للوظيفــة فــي غضــون 90 يومــًا مــن تاريــخ إشــعار اإلنهــاء؛

يجــب علــى حامــل البطاقــة أو ممثــل حامــل البطاقــة تعبئــة اســتمارة المطالبــة القياســية الصــادرة   )2
عــن الشــركة وتقديمهــا دون تحميــل الشــركة تكاليــف مــع دليــل مقبــول للشــركة يثبــت المطالبــة 

علــى الوجــه الــذي تطلبــه الشــركة بشــكل معقــول؛

تتمتــع الشــركة بالحــق وتحظــى بالفرصــة مــن خــالل ممثلهــا الطبــي لفحــص حامــل البطاقــة   )3
متــى وبقــدر مــا قــد تطلــب ذلــك بشــكل معقــول بانتظــار المطالبــة بموجبــه وفــي حالــة الوفــاة 
التحقيــق فــي ظــروف الوفــاة وفحــص الجثــة وطلــب أو األمــر بتشــريح الجثــة قبــل الدفــن أو بعــده مــا 

ــك القانــون. ــم يحظــر ذل ل

يجــب علــى حامــل البطاقــة أو ممثلــه تقديــم الوثائــق التاليــة فــي أقــرب وقــت ممكــن ولكــن فــي   )4
موعــد ال يتجــاوز 180 يومــًا مــن تاريــخ الحــادث فيمــا يتعلــق بمطالبــات الوفــاة والعجــز الكلــي الدائــم. 
ويجــب تقديــم وثائــق المطالبــات الخاصــة لمنفعــة المستشــفى  النقديــة فــي غضــون 30 يومــًا مــن 
تاريــخ التخريــج مــن المستشــفى. ويجــب تقديــم وثائــق مطالبــة الفقــد القســري للوظيفــة فــي 

غضــون 180 يومــًا مــن تاريــخ إشــعار اإلنهــاء.

في حاالت الوفاة:

شهادة وفاة  ▪

تقرير الوفاة )إذا كان مطلوبًا قانونًا(  ▪

تقرير شرطة )في حالة الوفاة بسبب حادث(  ▪

تقريــر طبــي* مــع تشــخيص مفصــل وســبب الوفــاة إذا طلبــت الشــركة ذلــك عندمــا ال يكــون   ▪
الســبب الفعلــي للوفــاة مذكــور بوضــوح فــي شــهادة الوفــاة.

الهويــة  الوافديــن(/ بطاقــة  )فــي حالــة  تأشــيرة ســارية  مــع صفحــة  الســفر  مــن جــواز  نســخة   ▪
المواطنيــن( حالــة  )فــي  الوطنيــة 
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 • Any other documents may be required to substantiate the claim. 

 For Permanent Total Disablement claims 

 • Disability certificate from an -authorized medical practitioner to assess 
disabil ity.

 • Police report (if the disability is due to an Accident)

 • Medical report* with a detailed diagnosis, cause of disability, and details of 
treatment given (if any)

 • Copy of passport with valid visa page (in case of Expatriates)/ National 
Identity Card (in case of Nationals)

 • Any other documents may be required to substantiate the claim. For 
Hospital Cash Benefit Claims

 • Hospital admission report.

 • Medical report* showing the diagnosis & the course of treatment

 • Certificate from the Hospital administrator certifying the no. of days of 
continuous hospitalization.

 • Discharge Summary

 • Copy of passport with valid visa page (in case of Expatriates)/ National 
Identity Card (in case of Nationals) 

 • Any other documents may be required to substantiate the claim.

 *from an Authorised Medical Practitioner For Involuntary Loss of  
Employment Claims

 • Notice of termination from the Cardholder’s employer (the “Employer”)

 • Copy of passport with valid visa page (in case of Expatriates)/ National 
Identity Card (in case of Nationals)

 • Salary slips for the 3 months preceding the date of notice of termination

 • The Company may also request a copy of the Labour Contract from the 
Employer if it is required to verify the period of the employment contract.

 • Any other documents may be required to substantiate the claim. All 
documents indicated above may be required to be produced in original 
(other than those surrendered to the authorities or employer) for 
verification before the final settlement of the claim. 

23.  General 

23.1  The Card Member must promptly notify UAB in writing of any changes 
in employment or business or address (office or residential) or nationality 
or residence status or if the Card Member intends to be absent from the 
United Arab Emirates for more than thirty (30) days. 

23.2  If the Card Member will be staying abroad in the United Arab Emirates for 
more than a month, the Card Account and the Monthly Installments or 
any other amounts due during the absence shall be settled prior to his/her 
departure. 

23.3  If the Card Member leaves the United Arab Emirates to take up residence 
elsewhere, the Card and Supplementary Card(s) shall be returned to 
UAB prior to the Card Member’s departure and the use of the Card and 
Supplementary Card(s) shall be deemed to be terminated and the 
termination provisions of these Terms and Conditions shall henceforth 
be operative. Upon such termination, the annual fee paid shall not be 
refundable. 

23.4  All Cards, Cards, PIN, notices, Statements of Account, demands, or any 
other communication under these Terms and Conditions (hereinafter 
collectively called “Communications”) may be delivered personally or 
sent by ordinary post to the Card Member’s last known billing or other 
address and such Communications shall be deemed to be served on the 
Card Member on the day of delivery if delivered by hand and on the next 
business day after posting if sent by post. All communications under these 
Terms and Conditions sent to the primary Card Member shall be deemed to 
be Communications sent to any of his supplementary Card Members. 

23.5  Any instructions conveyed by the Card Member through the Interactive 
Voice Response (“IVR”) shall be deemed valid and UAB may act upon and 
use such records as evidence in a court or other legal proceedings. 

23.6  UAB may, at its sole discretion, accept instructions from the Card Member 
by telephone (either through a human interface, including UAB Phone 
Banking, or IVR), or purchase products or services from UAB over the 
telephone. Telephone instructions (including orders and purchases) to UAB 
shall be considered valid and binding on the Card Member, and UAB may 
act upon instructions conveyed through this method. The Card Member 
agrees in the case of telephone communications that UAB may require the 
Card Member to enter a password, may ask the Card Member questions 
about himself/herself and about particulars of the Card Member’s 
account(s) including a PIN in order to verify the Card Member’s identity and 
may require a call-back procedure, all as deemed appropriate by UAB. The 
Card Member irrevocably and unconditionally consents to UAB recording 

أي وثائق أخرى قد تكون مطلوبة إلثبات المطالبة.  ▪

في حالة مطالبات العجز الكلي الدائم

ائي طبِّي معتمد لتقييم اإلعاقة. شهادة عجز من أخصَّ  ▪

تقرير شرطة )إذا كانت اإلعاقة بسبب حادث(  ▪

تقرير طبي* مع تشخيص مفصل وسبب اإلعاقة وتفاصيل العالج المقدم )إن وجد(  ▪

نســخة جــواز الســفر مــع صفحــة تأشــيرة ســارية )فــي حالــة الوافديــن(/ بطاقــة الهويــة الوطنيــة   ▪
)فــي حالــة المواطنيــن(

أي وثائق أخرى قد تكون مطلوبة إلثبات المطالبة. لمطالبات لمنفعة المستشفى  النقدية  ▪

تقرير دخول المستشفى.  ▪

تقرير طبي* يوضح التشخيص ومسار العالج  ▪

شهادة من مدير المستشفى تثبت عدد األقامة المستمرة في المستشفى.  ▪

ملخص التخريج  ▪

نســخة جــواز الســفر مــع صفحــة تأشــيرة ســارية )فــي حالــة الوافديــن(/ بطاقــة الهويــة الوطنيــة   ▪
)فــي حالــة المواطنيــن(

أي وثائق أخرى قد تكون مطلوبة إلثبات المطالبة.  ▪

ائي طبِّي مرخص لمطالبات الفقد القسري للوظيفة *من أخصَّ

إشعار اإلنهاء من صاحب عمل حامل البطاقة )»صاحب العمل«(  ▪

نســخة جــواز الســفر مــع صفحــة تأشــيرة ســارية )فــي حالــة الوافديــن(/ بطاقــة الهويــة الوطنيــة   ▪
)فــي حالــة المواطنيــن(

قسائم الراتب عن األشهر الثالثة السابقة إلشعار اإلنهاء  ▪

قــد تطلــب الشــركة أيضــًا نســخة مــن عقــد العمــل مــن صاحــب العمــل عنــد الحاجــة لــه للتحقــق   ▪
مــن فتــرة عقــد العمــل.

ــة الوثائــق األصليــة  أي وثائــق أخــرى قــد تكــون مطلوبــة إلثبــات المطالبــة. وقــد ُيطلــب تقديــم كافَّ  ▪
المذكــورة أعــاله )بخــالف تلــك التــي تــم تســليمها إلــى الســلطات أو صاحــب العمــل( للتحقــق منهــا 

قبــل التســوية النهائيــة للمطالبــة.

أحكام عامة  .23

يجــب علــى حامــل البطاقــة إخطــار البنــك العربــي المتحــد خطيــًا علــى الفــور بــأي تغييــرات فــي حالــة   .23.1
توظيفــه أو عملــه أو عنوانــه )المكتــب أو الســكن( أو جنســيته أو حالــة إقامتــه، أو إذا كان حامــل 

البطاقــة ينــوي التغيــب عــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة ألكثــر مــن ثالثيــن )30( يومــًا.

تتــم تســوية حســاب البطاقــة واألقســاط الشــهرية أو أي مبالــغ أخــرى مســتحقة أثنــاء الغيــاب قبــل   .23.2
مــن شــهر. ألكثــر  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  خــارج  البطاقــة ســيبقى  حامــل  إذا كان  مغادرتــه 

تتــم إعــادة البطاقــة والبطاقــة )البطاقــات( اإلضافيــة إلــى البنــك العربــي المتحــد إذا كان ينــوي حامــل   .23.3
البطاقــة مغــادرة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لإلقامــة فــي مــكان آخــر قبــل مغادرتــه، ويعتبــر أنــه 
ــواردة فــي  تــم إنهــاء اســتخدام البطاقــة والبطاقــة )البطاقــات( اإلضافيــة وتصبــح أحــكام اإلنهــاء ال
هــذه الشــروط واألحــكام ســارية مــن اآلن فصاعــدًا. وال يتــم اســترداد الرســوم الســنوية المســددة 

عنــد هــذا اإلنهــاء.

أو  الحســاب  وكشــوف  واإلشــعارات  الشــخصي  التعريــف  ورقــم  البطاقــات  ــة  كافَّ تســليم  يمكــن   .23.4
الطلبــات أو أي مراســالت أخــرى بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام )والتــي ُيشــار إليهــا فيمــا يلي باســم 
»المراســالت«( شــخصيًا أو إرســالها بالبريــد العــادي إلــى عنــوان آخــر فاتــورة معــروف لحامــل البطاقــة 
أو عنــوان آخــر لــه، وتعتبــر هــذه المراســالت قــد تــم تقديمهــا إلــى حامــل البطاقــة فــي يــوم التســليم 
إذا تــم تســليمها باليــد، وفــي يــوم العمــل التالــي بعــد اإلرســال إذا تــم إرســالها بالبريــد. كمــا تعتبــر 
ــة المراســالت المرســلة بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام إلــى حامــل البطاقــة الرئيســية بمثابــة  كافَّ

مراســالت مرســلة إلــى أي مــن حاملــي البطاقــة اإلضافيــة.

ســارية  التفاعليــة،  الصوتيــة  االســتجابة  خــالل  مــن  البطاقــة  حامــل  ينقلهــا  تعليمــات  أي  تعتبــر   .23.5
المفعــول، ويجــوز للبنــك العربــي المتحــد التعويــل علــى تلــك الســجالت واســتخدامها كدليــل فــي 

األخــرى. القانونيــة  اإلجــراءات  أو  المحاكــم 

يجــوز للبنــك العربــي المتحــد وفقــًا لتقديــره الخــاص قبــول التعليمــات مــن حامــل البطاقــة عبــر   .23.6
الهاتــف )إمــا مــن خــالل واجهــة المســتخدم بمــا فــي ذلــك الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف مــن 
البنــك العربــي المتحــد أو االســتجابة الصوتيــة التفاعليــة(، أو شــراء المنتجــات أو الخدمــات مــن البنــك 
العربــي المتحــد عبــر الهاتــف. وُتعتبــر التعليمــات الهاتفيــة )بمــا فــي ذلــك األوامــر والمشــتريات( 
المتحــد  العربــي  للبنــك  ويجــوز  البطاقــة،  لحامــل  وملزمــة  صالحــة  المتحــد  العربــي  البنــك  إلــى 
التعويــل علــى التعليمــات المنقولــة بتلــك الطريقــة. ويوافــق حامــل البطاقــة فــي حالــة المراســالت 
الهاتفيــة علــى أنــه يجــوز للبنــك العربــي المتحــد أن يطلــب مــن حامــل البطاقــة إدخــال كلمــة مــرور، 
وأن يطــرح علــى حامــل البطاقــة أســئلة عــن نفســه/ نفســها وحــول تفاصيــل حســاب )حســابات( 
حامــل البطاقــة بمــا فــي ذلــك رقــم التعريــف الشــخصي لغــرض التحقــق مــن هويــة حامــل البطاقــة، 
ويجــوز لــه طلــب إعــادة االتصــال، وكل ذلــك حســب مــا يــراه البنــك العربــي المتحــد مناســبًا. هــذا 
ويوافــق حامــل البطاقــة بشــكل قطعــي ودون قيــد أو شــرط علــى تســجيل البنــك العربــي المتحــد 
للمحادثــات الهاتفيــة لحامــل البطاقــة مــع البنــك العربــي المتحــد كإثبــات علــى التعليمــات وغيرهــا 
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the Card Member’s telephone conversations with UAB to provide evidence 
of instructions and other verbal communications and accepts that such 
record may be used by UAB as evidence in a court of law or any legal 
proceeding. It is also understood and agreed to by the Card Member that 
only the Card Member may communicate instructions over the telephone 
to UAB. UAB does not have to accept telephone instructions by a nominee 
of the Card Members, and the Card Member will not allow anyone other 
than the Card Member to make telephone instructions on its behalf. The 
Card Member is obliged to keep any password and any identification 
number designated by or provided to him hereunder as confidential, and 
he shall be responsible for any consequence that may arise from the use by 
other parties of such password. The Card Member further understands and 
agrees that accepting telephone instructions shall at all times be subject to 
the sole discretion of UAB and that UAB may, at its sole discretion, refuse 
to act based on verbal instructions. The Card Member acknowledges that 
the range of services provided over the telephone may change from time to 
time. 

23.7  Instructions sent by the Card Member to UAB through facsimile 
communication shall be considered valid and binding on the Card Member 
and UAB may act upon instructions conveyed through this method. The 
Card Member understands that UAB may process any instruction that UAB 
believes in good faith to have been issued by the Card Member or the Card 
Member’s authorized representative(s) and that UAB will not be obliged to 
seek confirmation of the authenticity of the instruction. 

23.8  UAB shall be entitled to rely on all instructions it believes in good faith to 
have been issued by or on behalf of the Card Member. 

23.9  The Card Member undertakes to check all notifications of amounts owing 
to and received from UAB, including without limitation, Statement of 
Account. If no objection is received from the Card Member within thirty (30) 
days of dispatch to the Card Member of such notification to the address as 
it appears in the records of UAB, then the amounts shown therein will be 
considered correct and the fact that no objection has been received will be 
deemed a confirmation of the correctness of the amounts and thereafter 
no objection can be raised by the Card Member in respect of any such 
amounts. The Card Member agrees that if a Statement of Account or any 
other notification of balances for any period is not received, it is solely and 
entirely the responsibility of the Card Member to demand notification of 
outstanding balances from UAB. 

23.10  UAB may in its sole discretion send statements, advice, confirmations, 
and other communications (including but not restricted to marketing 
messages) with respect to a product, promotion, or these Terms and 
Conditions to the Card Member’s facsimile number and/or e-mail address 
and/or mobile number provided by the Card Member to UAB. The Card 
Member will bear all risk of harm, loss, or damage in connection with the 
delivery of statements, advice, and confirmations in such a manner. UAB 
may use copies, printouts, or electronic versions of facsimiles, e-mail, 
SMS, and other electronic transmissions and data in any court, arbitral, or 
other legal proceedings. UAB customers may from time to time, receive 
communication on new and existing services, product launches, and other 
Credit Card related facilities either via the telephone, post, email, SMS, 
or other communication channels. A customer can choose to opt-out of 
receiving such service and marketing communication by contacting UAB 
Phone and providing instructions for the same. Communication including 
Credit Card statements and communication relating to payment reminders 
and alerts and calls for the collection of payments will continue irrespective 
of the customer opting out of other marketing communications. 

23.11  If the Card Member avails of any UAB product offered or made available 
to the Card Member, the Card Member, in so doing, confirms that they have 
agreed to be bound by these Terms and Conditions as amended by UAB 
from time to time. For this purpose availing of a product includes activation 
of a Credit Card, draw-down or acceptance of a loan, making a payment 
or receiving funds, or otherwise utilizing UAB’s products or services. UAB 
is entitled to impose fees/charges as it deems appropriate for the services. 
At any time UAB is hereby -authorized to, directly and without recourse to 
the Card Member, debit any of the Card Member’s accounts with UAB for 
such fees/charges as the same is reflected in the monthly statements. The 
monthly statements shall be deemed final and correct unless objected to 
in writing by the Card Member within 30 days of receiving the statement. 

23.12  The Card Member undertakes to sign such further documents and 
undertake such actions as may be requested by UAB from time to time. 
All charges and fees pursuant to or in connection with a Product and with 
these Terms and Conditions are non-refundable. 

23.13  The Card Member warrants and represents that all information provided to 
UAB as part of any application for, or in relation to, any product or service  
(“Card Member Information”) is true and accurate and the Card Member 
hereby authorizes UAB to make such inquiries as it considers necessary 
to confirm any such information. The Card Member hereby undertakes to 
notify UAB in writing of any change to the Card Member information, which 
the Card Member has provided to UAB within ten (10) days of such change. 

23.14  UAB shall be entitled to appoint an agent to collect all sums due to UAB 
from the Card Member in connection with a Product or otherwise under 
these Terms and Conditions. 

مــن المراســالت الشــفهية، ويقبــل اســتخدام ذلــك الســجل مــن قبــل البنــك العربــي المتحــد كإثبــات 
ــم حامــل البطاقــة ويوافــق علــى أن حامــل البطاقــة  فــي محكمــة قانونيــة أو أي إجــراء قانونــي. ويتفهَّ
فقــط هــو الــذي يجــوز لــه إرســال التعليمــات عبــر الهاتــف إلــى البنــك العربــي المتحــد. وال يتعيــن 
علــى البنــك العربــي المتحــد قبــول التعليمــات الهاتفيــة مــن قبــل مرشــح مــن حاملــي البطاقــة 
وال يســمح حامــل البطاقــة ألي شــخص بخــالف حامــل البطاقــة بإصــدار تعليمــات هاتفيــة نيابــة عنــه. 
م  د مــن قبلــه أو مقــدَّ ويلتــزم حامــل البطاقــة بالحفــاظ علــى أي كلمــة مــرور وأي رقــم تعريــف محــدَّ
لــه بموجــب هــذه االتفاقيــة علــى أنــه ســري، ويتحمــل مســؤولية أي عواقــب قــد تنشــأ عــن اســتخدام 
األطــراف األخــرى لكلمــة المــرور هــذه. كمــا يتفهــم حامــل البطاقــة ويوافــق علــى أن قبــول التعليمــات 
ــة األوقــات لتقديــر البنــك العربــي المتحــد وحــده، وأنــه يجــوز للبنــك العربــي  الهاتفيــة يخضــع فــي كافَّ
المتحــد وفقــًا لتقديــره الخــاص رفــض التصــرف بنــاًء علــى تعليمــات شــفهية. ويقــر حامــل البطاقــة 

بــأن نطــاق الخدمــات المقدمــة عبــر الهاتــف قــد يتغيــر مــن وقــت آلخــر.

تعتبــر التعليمــات التــي يرســلها حامــل البطاقــة إلــى البنــك العربــي المتحــد مــن خــالل االتصــال   .23.7
علــى  بنــاًء  المتحــد  العربــي  البنــك  يتصــرف  وقــد  البطاقــة  لحامــل  وملزمــة  صالحــة  بالفاكــس 
التعليمــات المنقولــة بهــذه الطريقــة. ويــدرك حامــل البطاقــة أنــه يجــوز للبنــك العربــي المتحــد 
معالجــة أي تعليمــات يعتقــد البنــك العربــي المتحــد بحســن نيــة أنهــا صــدرت عــن حامــل البطاقــة 
ليــن لحامــل البطاقــة وأن البنــك العربــي المتحــد لــن يكــون ملزمــًا بطلــب  أو ممثلــه )ممثليــه( المخوَّ

تأكيــد صحــة التعليمــات.

ــة التعليمــات التــي يعتقــد بحســن نيــة أنهــا صــادرة  يحــق للبنــك العربــي المتحــد التعويــل علــى كافَّ  .23.8
عــن حامــل البطاقــة أو بالنيابــة عنــه.

ــغ المســتحقة للبنــك العربــي المتحــد  ــة إخطــارات المبال يتعهــد حامــل البطاقــة بالتحقــق مــن كافَّ  .23.9
والمقبوضــة منــه، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر كشــف الحســاب. وإذا لــم يتــم اســتالم 
أي اعتــراض مــن حامــل البطاقــة فــي غضــون ثالثيــن )30( يومــًا مــن إرســال هــذا اإلخطــار إليــه إلــى 
فيــه  الموضحــة  المبالــغ  اعتبــار  المتحــد، فســيتم  العربــي  البنــك  فــي ســجالت  الظاهــر  العنــوان 
صحيحــة، وُيعتبــر عــدم اســتالم أي اعتــراض تأكيــدًا علــى صحــة المبالــغ وبعــد ذلــك ال يمكــن إبــداء 
أي اعتــراض مــن قبــل حامــل البطاقــة فيمــا يتعلــق بــأي مــن تلــك المبالــغ. ويوافــق حامــل البطاقــة 
علــى أنــه إذا لــم يتــم اســتالم كشــف الحســاب أو أي إخطــار آخــر باألرصــدة ألي فتــرة فإنــه يتحمــل وحــده 

ــي المتحــد. وبشــكل كامــل مســؤولية طلــب إخطــار باألرصــدة المســتحقة مــن البنــك العرب

يجــوز للبنــك العربــي المتحــد وفقــًا لتقديــره الخــاص إرســال الكشــوفات واإلشــعارات والتأكيــدات   .23.10
ــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر الرســائل التســويقية( فيمــا  وغيرهــا مــن المراســالت )بمــا فــي ذل
يتعلــق بمنتــج أو عــرض ترويجــي أو هــذه الشــروط واألحــكام إلــى رقــم الفاكــس و/ أو عنــوان البريــد 
ــى البنــك  ــة إل ــذي قدمــه حامــل البطاق ــف المتحــرك ال ــة و/ أو رقــم الهات ــي لحامــل البطاق اإللكترون
ــة مســؤولية الضــرر أو الخســارة أو التلــف فيمــا يتعلــق  العربــي المتحــد. ويتحمــل حامــل البطاقــة كافَّ
المتحــد  العربــي  للبنــك  ويجــوز  الطريقــة.  بتلــك  والتأكيــدات  واإلشــعارات  الكشــوفات  بتســليم 
اســتخدام النســخ أو المطبوعــات أو النســخ اإللكترونيــة مــن الفاكــس والبريــد اإللكترونــي والرســائل 
القصيــرة وغيرهــا مــن عمليــات اإلرســال والبيانــات اإللكترونيــة فــي أي محكمــة أو إجــراءات تحكيميــة 
أو غيرهــا مــن اإلجــراءات القانونيــة. كمــا يجــوز لعمــالء البنــك العربــي المتحــد مــن وقــت آلخــر اســتالم 
مراســالت حــول الخدمــات الجديــدة والحاليــة وإطــالق المنتجــات والتســهيالت األخــرى ذات الصلــة 
بالبطاقــة االئتمانيــة إمــا عبــر الهاتــف أو البريــد أو البريــد اإللكترونــي أو الرســائل القصيــرة أو قنــوات 
االتصــال األخــرى. ويمكــن للعميــل اختيــار االنســحاب مــن تلقــي هــذه الخدمــة والمراســالت التســويقية 
قــة بذلــك. وتســتمر  عــن طريــق االتصــال بهاتــف البنــك العربــي المتحــد وتقديــم التعليمــات المتعلِّ
المتعلقــة بتذكيــرات  االئتمانيــة والمراســالت  البطاقــة  بمــا فــي ذلــك كشــف حســاب  المراســالت 
وتنبيهــات الســداد ومطالبــات تحصيــل الدفعــات بصــرف النظــر عــن اختيــار العميــل االنســحاب فــي 

المراســالت التســويقية األخــرى أم ال.

إذا اســتفاد حامــل البطاقــة مــن أي مــن منتجــات البنــك العربــي المتحــد المعروضــة أو المتاحــة لحامــل   .23.11
البطاقــة، فيؤكــد حامــل البطاقــة بقيامــه بذلــك، موافقتــه علــى االلتــزام بهــذه الشــروط واألحــكام 
بصيغتهــا المعدلــة مــن قبــل البنــك العربــي المتحــد مــن وقــت آلخــر. ولهــذا الغــرض، تشــمل 
االســتفادة مــن أحــد المنتجــات تنشــيط البطاقــة االئتمانيــة أو ســحب القــرض أو قبولــه أو ســداد 
دفعــة أو قبــض أمــوال أو اســتخدام منتجــات أو خدمــات البنــك العربــي المتحــد بــأي طريقــة أخــرى. 
هــذا ويحــق للبنــك العربــي المتحــد فــرض الرســوم/ األســعار التــي يراهــا البنــك مناســبة للخدمــات. 
ويقــوم حامــل البطاقــة بتفويــض البنــك العربــي المتحــد فــي أي وقــت بشــكل مباشــر ودون رجــوع 
علــى حامــل البطاقــة، بــأن يخصــم مــن أي مــن حســابات حامــل البطاقــة لــدى البنــك العربــي المتحــد 
ــدة فــي كشــوف الحســابات الشــهرية. وُتعتبــر كشــوف الحســابات  تلــك الرســوم/ األســعار المجسَّ
الشــهرية نهائيــة وصحيحــة مــا لــم يعتــرض عليهــا حامــل البطاقــة خطيــًا فــي غضــون 30 يومــًا مــن 

اســتالم كشــف الحســاب.

يتعهــد حامــل البطاقــة بالتوقيــع علــى تلــك الوثائــق األخــرى واتخــاذ تلــك اإلجــراءات التــي قــد يطلبهــا   .23.12
ــة الرســوم واألســعار المتعلقــة أو  البنــك العربــي المتحــد مــن وقــت آلخــر. وال يمكــن اســترداد كافَّ

المرتبطــة بالمنتــج أو بهــذه الشــروط واألحــكام.

ــة المعلومــات المقدمــة إلــى البنــك العربــي المتحــد كجــزء مــن  يضمــن حامــل البطاقــة ويقــر بــأن كافَّ  .23.13
أي طلــب أو فيمــا يتعلــق بــأي منتــج أو خدمــة )»معلومــات حامــل البطاقــة«( صحيحــة ودقيقــة ويقــوم 
حامــل البطاقــة بتفويــض البنــك العربــي المتحــد بموجبــه بإجــراء االستفســارات التــي يراهــا ضروريــة 
لتأكيــد أي معلومــات مــن هــذا القبيــل. ويتعهــد حامــل البطاقــة بموجبــه بإخطــار البنــك العربــي 
المتحــد خطيــًا بــأي تغييــر علــى معلومــات حامــل البطاقــة التــي قدمهــا حامــل البطاقــة إلــى البنــك 

العربــي المتحــد فــي غضــون عشــرة )10( أيــام مــن ذلــك التعديــل.

ــة المبالــغ المســتحقة لــه مــن حامــل  يحــق للبنــك العربــي المتحــد تعييــن وكيــل لتحصيــل كافَّ  .23.14
واألحــكام. الشــروط  هــذه  بموجــب  ذلــك  بخــالف  أم  بمنتــج،  يتعلــق  فيمــا  البطاقــة 
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23.15  From time to time and at its sole discretion, UAB may offer additional 
benefits and services relating to the Products. All such benefits and services 
are offered at UAB’s discretion, and UAB shall have no responsibility for 
direct, indirect, special, incidental or consequential damages in the event 
that they are not provided. UAB may, in its sole discretion, impose, modify 
and/or discontinue charges and/or Terms and Conditions for these benefits 
and services. 

23.16  All payments by the Card Member or any guarantor to UAB under these 
Terms and Conditions and in connection with a Product shall be made net 
of any taxes, withholdings, fees, levies or charges. 

23.17  The Card Member consents to the storage and processing of transactions 
relating to a Product or otherwise to these Terms and Conditions within 
or outside the United Arab Emirates and/or to the outsourcing by UAB of 
certain of the services UAB is to provide hereunder. 

23.18  In the case of a credit balance in favor of the Card Member, if UAB pays 
or transfers such amount to the Card Member (e.g., in the case of the 
closure of an account), it shall charge the Card Member the fee listed in 
the Schedule of Fees and Charges. The Card Member hereby acknowledges 
and agrees that if such fee is greater than the credit balance, there will be a 
debit balance in the account. The Card Member shall immediately pay UAB 
the amount due to UAB upon receipt of UAB’s advice of the same. 

23.19  If any payment under these Terms and Conditions or otherwise related to 
any Product is not paid on its due date of payment, then without prejudice 
to any other right or remedy of UAB, the Card Member shall be liable to 
pay delay interest on such delayed payments at the rate set forth on the 
Schedule of Fees and Charges, plus any other additional fees or charges set 
forth on the Schedule of Fees and Charges. 

23.20  The Card Member agrees to be enrolled automatically (without any 
further action on the part of the Card Member) to any Card Electronic Bill 
Payment  Platform (EBPP) that may be offered to the Card 
Member to facilitate monthly Card bill payments. 

23.21  Once the Card Member’s application for a Credit Card is accepted by UAB, 
UAB shall have the authority and power to enroll the Card Member into 
the various insurance-related programs based on the Card Member’s prior 
acceptance and agreement to the terms and conditions of such programs. 
Specific terms & conditions apply for the different insurance programs, 
which will be binding to both parties and shall be available upon the Card 
Member’s request. 

23.22  The Card Member agrees to provide UAB with any information that UAB 
requires for the establishing and/or auditing and/or administrating the Card 
Member’s accounts and facilities therewith. The Card Member authorizes 
UAB to obtain and collect any information as it deems necessary regarding 
the Card Member, his/her accounts, and facilities therewith. 

23.23 UAB may at any time, assign any of its rights hereunder to any other party 
without notice to, or seeking the consent of, the Card Member. 

23.24 The Card Member understands and consents that information, including 
but not limited to his / her name and address, may be provided to certain 
third parties to meet regulatory requirements or as required by law. UAB 
may also use such information for marketing purposes to offer products or 
services. 

23.25 In relation hereto, UAB may, in addition to or in lieu of the secret code use 
its own internal manual verification procedures. 

23.26 Without any responsibility to UAB, the Card Member undertakes not to use 
his/her Card for any unlawful purchase, including the purchase of goods or 
services prohibited by the laws in the United Arab Emirates. 

23.27 UAB may pass the charges incurred for various services offered to a Card 
Member through a third-party service provider at the rate billed to UAB by 
the service provider. 

23.28 Governing Law. This Agreement shall be governed by the laws and 
regulations prevailing in the United Arab Emirates and the Card Member 
irrevocably agrees that the civil courts in the United Arab Emirates shall 
have jurisdiction to hear and determine any suit, action, or proceeding and 
to settle any disputes which may arise out of or in connection with this 
Agreement and for such purposes the Card Member irrevocably submits to 
the jurisdiction of such courts, without prejudice to the right of the Bank to 
bring any legal action or proceedings against the Card Member before any 
other competent court of law. 

23.29 The Customer acknowledges and agrees that UAB shall, at any time, 
with or without cause, be at liberty to request, obtain, receive and utilize 
information, including any credit report about the Customer (in any manner 
it deems necessary or appropriate) (and/or its shareholders, partners, 
directors and/or beneficial owners (as and where applicable) from any third 
party, including without limitation any credit bureau or credit verification 
agency. The Customer hereby grants his consent to such request, receipt, 
and utilization. 

23.30 The Card Member acknowledges that the Card Member has read these 
Terms and Conditions and confirms acceptance of all of the Terms and 
Conditions hereunder. 

يجــوز للبنــك العربــي المتحــد مــن وقــت آلخــر ووفقــًا لتقديــره الخــاص تقديــم مزايــا وخدمــات إضافيــة   .23.15
ــة هــذه المزايــا والخدمــات وفقــًا لتقديــر البنــك العربــي المتحــد،  تتعلــق بالمنتجــات. ويتــم تقديــم كافَّ
وال يتحمــل البنــك العربــي المتحــد أي مســؤولية عــن األضــرار المباشــرة أو غيــر المباشــرة أو الخاصــة 
أو العرضيــة أو التبعيــة فــي حالــة عــدم تقديمهــا. كمــا ويجــوز للبنــك العربــي المتحــد وفقــًا لتقديــره 
الخــاص فــرض رســوم و/ أو شــروط وأحــكام علــى هــذه المزايــا والخدمــات و/ أو تعديلهــا و/ أو 

إيقافهــا.

ــة الدفعــات مــن قبــل حامــل البطاقــة أو أي ضامــن إلــى البنــك العربــي المتحــد  يتــم ســداد كافَّ  .23.16
بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام وفيمــا يتعلــق بالمنتــج بــدون أي ضرائــب أو حســومات أو رســوم أو 

جبايــات أو نفقــات.

يوافــق حامــل البطاقــة علــى تخزيــن ومعالجــة المعامــالت المتعلقــة بالمنتــج أو بخــالف ذلــك لهــذه   .23.17
الشــروط واألحــكام داخــل أو خــارج دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة و/ أو االســتعانة بمصــادر خارجيــة 
ــي المتحــد  ــم بعــض الخدمــات التــي يقدمهــا البنــك العرب ــي المتحــد لتقدي مــن قبــل البنــك العرب

بموجبــه. 

فــي حالــة وجــود رصيــد دائــن لصالــح حامــل البطاقــة وفــي حــال قــام البنــك العربــي المتحــد بســداد   .23.18
أو تحويــل ذلــك المبلــغ إلــى حامــل البطاقــة )علــى ســبيل المثــال فــي حالــة إغــالق الحســاب( فيتعيــن 
عليــه أن يفــرض علــى حامــل البطاقــة الرســوم المدرجــة فــي جــدول الرســوم واألســعار. ويقــر حامــل 
ــن فســيكون  ــت هــذه الرســوم أكبــر مــن الرصيــد الدائ ــه إذا كان البطاقــة ويوافــق بموجبــه علــى أن
هنــاك رصيــد مديــن فــي الحســاب. وعلــى حامــل البطاقــة أن يســدد علــى الفــور للبنــك العربــي 

المتحــد المبلــغ المســتحق عنــد اســتالم إشــعار منــه بذلــك.

إذا لــم يتــم ســداد أي دفعــات بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام أو المتعلقــة بخــالف ذلــك بــأي منتــج   .23.19
ــٍذ يلتــزم حامــل البطاقــة بســداد فائــدة تأخيــر علــى هــذه الدفعــات  فــي تاريــخ اســتحقاقها فعندئ
ــأي حــق أو تعويــض آخــر للبنــك  بالنســبة المحــددة فــي جــدول الرســوم واألســعار دون المســاس ب
العربــي المتحــد باإلضافــة إلــى أي رســوم أو نفقــات إضافيــة أخــرى منصــوص عليهــا فــي جــدول 

الرســوم واألســعار.

يوافــق حامــل البطاقــة علــى قيــده تلقائيــًا )دون أي إجــراء إضافــي مــن جانــب حامــل البطاقــة( فــي أي   .23.20
ــة«( يتــم تقديمهــا إلــى حامــل البطاقــة لتســهيل  منصــة ســداد إلكترونيــة لفواتيــر البطاقــة )»المنصَّ

دفعــات فاتــورة البطاقــة الشــهرية.

يتمتــع البنــك العربــي المتحــد بمجــرد قبولــه لطلــب حامــل البطاقــة للحصــول علــى بطاقــة ائتمــان   .23.21
بالســلطة والصالحيــة لقيــد حامــل البطاقــة فــي مختلــف البرامــج المتعلقــة بالتأميــن بنــاًء علــى 
قبــول حامــل البطاقــة المســبق وموافقتــه علــى شــروط وأحــكام تلــك البرامــج. وتســري شــروط 
وأحــكام محــددة علــى برامــج التأميــن المختلفــة والتــي تكــون ملزمــة علــى كال الطرفيــن وتكــون 

متاحــة بنــاًء علــى طلــب حامــل البطاقــة.

يوافــق حامــل البطاقــة علــى تزويــد البنــك العربــي المتحــد بــأي معلومــات يطلبهــا إلنشــاء و/ أو   .23.22
تدقيــق و/ أو إدارة حســابات وتســهيالت حامــل البطاقــة لديــه. ويقــوم حامــل البطاقــة بتخويــل 
البنــك العربــي المتحــد بالحصــول علــى أي معلومــات يراهــا ضروريــة فيمــا يتعلــق بحامــل البطاقــة 

وحســاباته/ حســاباتها لديــه والتســهيالت الخاصــة بــه/ بهــا وجمعهــا.

يجــوز للبنــك العربــي المتحــد فــي أي وقــت التنــازل عــن أي مــن حقوقــه بموجبــه إلــى أي طــرف آخــر دون   .23.23
إخطــار حامــل البطاقــة بذلــك أو طلــب موافقتــه عليــه.

يتفهــم حامــل البطاقــة ويوافــق علــى أنــه يجــوز تقديــم المعلومــات بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثال   .23.24
ال الحصــر اســمه وعنوانــه إلــى أطــراف ثالثــة معينــة وفــاًء لمتطلبــات تنظيميــة أو وفقــًا لمــا يقتضيــه 
التســويق  ألغــراض  أيضــًا  المعلومــات  هــذه  اســتخدام  المتحــد  العربــي  للبنــك  ويجــوز  القانــون. 

لتقديــم منتجــات أو خدمــات.

بخصــوص ذلــك، يجــوز للبنــك العربــي المتحــد اســتخدام إجــراءات التحقــق اليدويــة الداخليــة الخاصــة   .23.25
ــه.  ــدالً من ــى الرمــز الســري أو ب ــة إل ــه باإلضاف ب

يتعهــد حامــل البطاقــة بعــدم اســتخدام بطاقتــه/ بطاقتهــا فــي أي عمليــة شــراء غيــر قانونيــة،   .23.26
ــل البنــك العربــي المتحــد ألي مســؤولية بمــا فــي ذلــك شــراء الســلع أو الخدمــات المحظــورة  دون تحمُّ

بموجــب قوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

يجــوز أن ينقــل البنــك العربــي المتحــد الرســوم المتكبــدة نظيــر مختلــف الخدمــات المقدمــة لحامــل   .23.27
البطاقــة عبــر مــزود خدمــة تابــع لجهــة خارجيــة إلــى حامــل البطاقــة بالســعر الــذي يتــم تحريــر فواتيــر 

بــه إلــى البنــك العربــي المتحــد مــن مــزود الخدمــة.

القانــون الحاكــم: تخضــع هــذه االتفاقيــة للقوانيــن واللوائــح التنظيميــة النافــذة فــي دولــة اإلمــارات   .23.28
العربيــة المتحــدة، ويوافــق حامــل البطاقــة قطعيــًا علــى أن المحاكــم المدنيــة فــي دولــة اإلمــارات 
أو دعــاوى  إجــراء  أو  أي دعــوى  فــي  للنظــر والبــت  القضائيــة  بالســلطة  ــع  تتمتَّ المتحــدة  العربيــة 
وتســوية أي نزاعــات قــد تنشــأ عــن هــذه االتفاقيــة أو فيمــا يتعلــق بهــا. ولهــذه األغــراض يخضــع 
حامــل البطاقــة بشــكل قطعــي فيــه لالختصــاص القضائــي لهــذه المحاكــم دون اإلخــالل بحــق البنــك 

فــي رفــع أي دعــوى أو إجــراءات قانونيــة ضــد حامــل البطاقــة أمــام أي محكمــة مختصــة أخــرى.

ــة  يقــر العميــل ويوافــق علــى أن للبنــك العربــي المتحــد فــي أي وقــت بســبب أو بــدون ســبب، حري  .23.29
طلــب المعلومــات والحصــول عليهــا وتلقيهــا واالســتفادة منهــا بمــا فــي ذلــك أي تقريــر ائتمانــي عــن 
العميــل )و/ أو مســاهميه وشــركائه ومدرائــه و/ أو المالكيــن المســتفيدين( )عنــد اإلمــكان( )بــأي 
شــكل يــراه ضروريــًا أو مناســبًا( مــن أي طــرف ثالــث، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر أي 
ــة. ويمنــح العميــل بموجبــه موافقتــه علــى هــذا الطلــب  ــة تحقــق ائتمانيَّ مكتــب معلومــات أو وكال

واالســتالم واالســتخدام.

ًة، ويؤكد قبوله لها. يقر حامل البطاقة بأنه قد قرأ هذه الشروط واألحكام كافَّ  .23.30
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 F.  TERMS AND CONDITIONS GOVERNING 
REVOLVING OVERDRAFT 

 The overdraft facility request form, the terms and conditions below 
and any other documents entered into between the borrower and UAB 
shall constitute the agreement between the borrower and UAB (the 
“Agreement”).

 The above account holder (hereinafter referred to as the “Customer” / 
“Borrower”) hereby Unconditionally & irrevocably entitles and authorizes 
United Arab Bank P.J. S.C. (“UAB” ) to obtain, from time to time, my/
our credit report from Al Etihad Credit Bureau and any other source 
of information for the purpose of assessing my/our creditworthiness 
and determining my/our eligibility for any products, banking services or 
credit facilities offered by UAB, including but not limited to any renewals, 
amendments, restructuring, extensions or enhancements thereto. The 
customer also authorizes UAB to provide such information as may be 
required under applicable law & regulations to obtain any such credit 
report (“Undertaking”). This undertaking shall remain in force and effect 
and may not be terminated or amended without UAB’s prior written 
consent.

1)   This undertaking shall be governed by the laws of the United Arab 
Emirates (the “UAE”), and any dispute arising between UAB and the 
customer with regards to this undertaking shall be subject to the exclusive 
jurisdiction of the courts of the UAE.

2)   I hereby declare that the information furnished by me in this form and in 
all supporting documentation is true and correct.

3)   I authorize UAB to obtain any information that UAB may require in respect 
of this application from any other person, company or institution as the 
case may be.

4)  If this request is sanctioned, I authorize UAB to debit my above account, 
every month with charges as agreed by me and interest on any overdrawn 
balance at the interest rate shown below in clause 5. Such interest shall 
be compounded if not paid. I undertake to ensure that there is a sufficient 
credit balance in my account to meet my interest payment on due date.

5)  Interest

      a) The rate of interest shall be (refer to the Schedule of charges available 
in UAB website (after rate renewal is based on bank’s prevailing rate).

      b) I understand and agree that, UAB reserves the right to change the 
above interest rate, at its sole discretion and taking into consideration the 
market prevailing interest rate, by providing me a sixty (60) days’ prior 
written notice. I hereby waive all rights of contestation to any such change 
in the interest rate and further waive all defenses howsoever in the regard.

6)   If the overdraft remains due for a period of two months from the date 
on which the account first becomes overdrawn, UAB shall be entitled to 
declare the entire outstanding amount and interest thereon as due and 
payable by me immediately.

7)   I hereby confirm that I have read and I agree to abide by the Interest 
Charge and any other charges outlined in the Schedule of Fees and 
Charges which is available on UAB’s official website. The charges are 
subject to change from time to time at UAB’s discretion and are updated 
on periodic basis. I agree to routinely refer to UAB’s website for such 
Schedule of Fees and Charges to stay updated of any change in fees. 
Finance Charges will be applicable on the utilized Overdraft amount and 
calculated on the number of days used.

8)   I hereby agree that the Overdraft Limit sanctioned by UAB is at UAB’s 
discretion and may be lower than the Requested Overdraft Limit and I 
will not contest or reject the assigned Overdraft Limit. I authorize UAB to 
amend my limit as deemed appropriate in accordance with my prevailing 
credit standing.

9)   I understand and agree that the overdraft facility approved by UAB under 
this Agreement is subject to auto renewal at UAB sole discretion and such 
renewal shall be subject to the terms and conditions of this Agreement 
(as amended or replaced from time to time) or such other terms and 
conditions notified to me by UAB from time to time.

10)  I agree that the overdraft facility may be withdrawn by UAB at any time 
and that I must repay UAB all outstanding on my account upon demand. 
In particular, I accept that UAB may withdraw the facility immediately if;

      a) My present employment should terminate for any reason and/or if 
my monthly salary or part thereof is transferred to any other bank or 
institution   without the prior written consent of UAB;

      b)  I violate and/or breach any of the undertakings provide by me under 
this Agreement;

      c) At any time, the information or documents submitted by me are 
incorrect or any acknowledgement or undertaking submitted or provided 
by me to  UAB under this Agreement are invalid;

شروط وأحكام عمليات السحب على المكشوف و .  

أن نمــوذج طلــب تســهيالت الســحب علــى المكشــوف، الشــروط واألحــكام أدنــاه و اي مســتند آخــر   
. )»االتفاقيــة«(  البنــك  و  المقتــرض  بيــن  االتفــاق  يشــكل  البنــك  و  المقتــرض  بيــن  مبــرم 

إن صاحب الحســاب ) المشــار إليه هنا فيما بعد بـ » العميل« / »المقترض« ( بموجبه يخول و   
يفــوض البنــك العربــي المتحــد ش م ع )»البنــك«( للحصول مــن حين آلخر، على تقريري/تقريرنا 

االئتمانــي مــن شــركة االتحــاد للمعلومات االئتمانيــة وأي مصدر معلومات آخر ألغراض تقييم 
مــدى موثوقيــة ائتمانــي /ائتماننــا و تقرير مدى أهليتــي /أهليتنا ألي منتجات، خدمات بنكية 

أو تســهيالت ائتمانية يعرضها البنك، ويشــمل ذلك على ســبيل المثال ال الحصر أي تجديدات، 
تعديــالت، عمليــات إعــادة هيكلــة، تمديدات أو تعزيزات لهــا. كما أن العميل/ المقترض يفوض 

البنــك لتزويــد مثــل تلك المعلومات حســبما تكون مطلوبــة بموجب القوانين المعمول بها 
للحصــول علــى مثــل ذلــك التقرير االئتماني. )»التعهد«( يبقى هذا التعهد نافذًا وســاري المفعول 

وال يجــوز إنهــاؤه أو تعديلــه بدون الموافقة الخطية المســبقة من البنك. 

يحكــم هــذا التعهــد بموجــب قوانيــن دولة اإلمارات العربية المتحدة )»إ.ع.م«( ، وأي نزاع ينشــأ بين . 1
البنــك و العميــل / المقتــرض بخصــوص هــذا التعهد يخضع للواليــة القضائية الحصرية لمحاكم 

دولــة اإلمارات العربية المتحدة )»إ.ع.م«(. 

أقــر بموجبــه بــأن المعلومــات المــزودة من قبلي في هذا الطلب و في كافة المســتندات الداعمة . 2
هــي حقيقية و صحيحة.

إننــي أفــوض البنــك للحصــول علــى أي معلومات قد يحتاجها البنك بشــأن هذا الطلب من أي . 3
شــخص آخر ، شــركة أو مؤسســة أخرى، حســب مقتضى الحال. 

في حالة الموافقة على هذا الطلب، أفوض البنك للقيد على حســابي أعاله ، شــهريا الرســوم . 4
حســبما تم االتفاق عليها من قبلي و الفائدة على أي رصيد مكشــوف بســعر الفائدة المبينة 

أدنــاه فــي البنــد 5 . ســوف تكــون مثــل تلك الفائدة مركبــة في حال عدم دفعها ، أتعهد بضمان أن 
هناك رصيد ائتمان كاف في حســابي للوفاء بدفع فائدتي في مواعيد االســتحقاق.

 الفائدة . 5
يكون ســعر الفائدة شــهريًا ) يرجى االطالع على جدول الرســوم المتوفر على الموقع  أ ( 

 االلكتروني الرســمي للبنك (
ب (  أدرك و أوافق على أن البنك يحتفظ بالحق في تغيير ســعر الفائدة أعاله حســب تقديره 

الوحيد مع األخذ بعين االعتبار ســعر الفائدة الســائد في الســوق ،وذلك عن طريق تزويدي بإشــعار 
خطي مســبق مدته ) 60 ( ســتين يومًا . إنني بموجبه أتنازل عن كافة حقوق االعتراض على أي 

مــن مثــل ذلــك التغييــر في ســعر الفائدة ، وكذلك التنازل عــن كافة الدفاعات كيفما كانت بهذا 
الشكل 

في حال بقاء الســحب على المكشــوف مســتحقًا لمدة شــهرين من التاريخ الذي يصبح فيه . 6
الحســاب مكشــوفا ألول مرة ، يحق للبنك اإلعالن بأن كامل المبلغ غير مســدد و الفائدة عليه 

مســتحق و واجب الدفع من قبلي على الفور 

أؤكد بموجبه بأنن قد قرأت و أنني أوافق على االلتزام برســم الفائدة و أية رســوم أخرى مبينة . 7
في جدول الرســوم المتوفر على الموقع االلكتروني الرســمي للبنك . تخضع الرســوم للتغيرر 

من حين آلخر حســب تقرير البنك ويتم تحديثها على أســاس دوري . أوافق على الرجوع بشــكل 
روتيني إلى الموقع االلكتروني للبنك بشــأن جدول الرســوم للبقاء على علم بما يتم تحديثه 

ألي تغيير في الرســوم . ســوف تكون رســوم التســهيل واجبة التطبيق على مبلغ الســحب على 
المكشــوف المســتخدم و يتم حســابه على عدد األيام المستخدمة. 

إنني بموجبه أوافق أن يكون حد الســحب على المكشــوف الموافق عليه من قبل البنك هو . 8
حســب تقدير البنك و قد يكون أقل من حد الســحب على المكشــوف المطلوب ولن أعترض على 
أو أرفض الحد المعين للســحب على المكشــوف . إنني أفوض البنك على تعديل الحد الخاص بي 

حســبما يعتبر مالئمًا وفقًا لوضعي االئتماني الســائد. 

إنني أدرك و أوافق بأن تســهيل الســحب على المكشــوف المعتمد من قبل البنك بموجب هذه . 9
االتفاقية يخضع لتجديد تلقائي حســب تقدير البنك وحده ويخضع مثل ذلك التجديد لشــروط 

وأحكام هذه االتفاقية )حســبما يتم تعديلها أو اســتبدالها من حين آلخر ( أو مثل تلك األحكام و 
الشــروط األخرى المبلغة لي من البنك من حين آلخر . 

إنني أوافق على أن تســهيل الســحب على المكشــوف قد يتم ســحبه من قبل البنك في أي وقت . 10
وأنه يجب علي أن أســدد للبنك كافة المبالغ غير المســددة على حســابي عند الطلب . تحديدًا، 

 أقبل بأنه يجوز للبنك ســحب التســهيل على الفور في حال : 

أ ( يتوجب إنهاء عملي الحالي ألي ســبب و/أو في حال تحويل راتبي الشــهري أو جزءًا منه إلى أي 
 بنك أو مؤسســة أخرى بدون الموافقة الخطية المســبقة من البنك 

 ب ( أخالــف و/أو أخــرق أي تعهــدات مــزودة مــن قبلــي إلى البنك بموجب هذه االتفاقية 

ج( فــي أي وقــت ، تكــون المعلومــات أو المســتندات المقدمــة مــن قبلي غير صحيحة أو أي إقرار أو 
 تعهــد مقــدم أو مــزود مــن قبلي إلــى البنك بموجب هذه االتفاقية باطل 
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      d) In UAB’s opinion there are grounds which could lead to my and/or my 
guarantors inability, as per the Central Bank’s prevailing regulations, to 
fulfill  my/our obligations under this Agreement;

      e) I leave the United Arab Emirates permanently or as a result of my 
demise;

      f ) In the opinion of UAB, if my account has been used to effect any 
suspicious transactions; and

      g) Any other instance of default.

11)   I agree that the facilities offered hereunder shall be repayable on demand 
and reviewed by UAB periodically. I further agree that, continuation and/
or renewal of the facilities shall be at the sole discretion of UAB and unless 
notified otherwise in writing by UAB, the facilities shall continue to be 
available on the terms and conditions contained herein.

12)   I hereby agree that these terms including any non-contractual obligations 
arising out of or in connection with them, will be governed by the laws 
of the UAE. I agree to the exclusive jurisdiction of the courts of the 
Applicable Emirate to settle any dispute arising out of or in connection 
with these terms provided that UAB may bring proceedings in any other 
jurisdiction (inside or outside the UAE) if it deems appropriate.

13)   I agree to review each account statement and communication received 
from UAB on my registered email ID. I agree to notify UAB in writing of 
any objection and/or discrepancy within thirty (30) days of the statement 
and/or communication date failing which the account statement and/or 
communication will be deemed to be correct and accepted by me.

14)   If the facilities granted under this Agreement is to more than one 
Borrower, all the Borrowers shall be jointly and severally be responsible for 
the payment of all obligations under this Agreement. UAB shall have the 
right, at its absolute discretion, to claim from any of the Borrowers singly 
or jointly as UAB deems appropriate.

15)   I agree not to assign or transfer to third parties any of my rights or 
obligations under this Agreement without obtaining a prior written 
consent from UAB. I understand and agree that UAB shall have the 
absolute right to assign or transfer any of its rights under this Agreement 
in addition to mortgages, guarantees, or any other securities to any 
authority without having to obtain my consent on any such assignment or 
transfer.

 I agree that the submitted information is correct and complete. I have 
read, understood and agree to be bound by the above terms and 
conditions (and any amendments or additions thereto) which I expressly 
agree to and accept.

G.  OTHER TERMS AND CONDITIONS
 1. Any UAB Application, these UAB Bank’s General Terms, and Conditions, 

Schedule of Charges, any Agreements, or any electronic copy which is 
disclosed on the Bank’s website are made in two languages (English and 
Arabic) and, in the event of any dispute before the courts or other competent 
authorities in the United Arab Emirates, if there is a contradiction between 
the two texts, the Arabic text shall prevail (even if do not either speak, write 
or understand Arabic). 

2.  UAB may, from time to time, and its sole discretion change or amend any 
of the UAB General Terms and Conditions.  Such changes shall apply on 
the effective date specified by the Bank in the notification sent to the 
Customer- if any- and shall apply to Accounts, Banking Services, loans, 
credit facilities, credit cards, debit cards, interest, unpaid interest, fees and 
charges, and any other products and services.   

3.  UAB may at any time impose any kind of new fees and charges on the 
Customer’s Account or any Services provided by the Bank to the Customer 
or change the rate or the amount of interest payable to the customer or 
any fees and charges payable by the Customer hereunder by changing the 
Bank’s Schedule of Charges. Such change shall be applied from the effective 
date specified by the Bank with a given notification to the customer.  The 
new fees and charges will be available at the Bank branches or on the Bank 
website.  

 The interest payable on the account shall be calculated as determined 
by the Bank from time to time. The Bank will calculate the interest/profit 
only on the outstanding liability of the customer and will not charge the 
customer interest/profit on the accrued interest/profit.   The interest rate, 
the balance requirements, credit cycle, and the other features are subject 
to change from time to time as per the sole discretion of the bank provided 
a prior notification given to the Customer.  

 The Customer may at any time prepay all or part of the Loan:

 A. If the Borrower wishes to repay all or part of the Loan early, 
the Borrower must notify UAB of such. UAB shall advise the Borrower of 
the outstanding Principal Amount, Interest, Deferred Payment Charges, 
Monthly Installment(s), early settlement charges, and penalties.

د ( بــرأي البنــك هنــاك أســس يمكــن أن تــؤدي إلــى عدم قدرتي و/أو قدرة الضامنين لي ، وفقًا 
 للوائــح الســائدة فــي المصــرف المركزي ، على الوفاء بالتزاماتــي /التزاماتنا بموجب هذه االتفاقية 

 هـ ( أغادر دولة اإلمارات العربية بشــكل دائم أو نتيجة لوفاتي . 

 و ( برأي البنك ، في حال أن تم اســتخدام حســابي إلجراء أي صفقات مشــبوهة، و

ز ( أي حالــة تقصيــر أخرى 

إنني أوافق على أن التســهيالت المعروضة بموجب هذه االتفاقية يتعين أن تكون واجبة الســداد . 11
عند الطلب و أن يتم مراجعتها من قبل البنك بشــكل دوري . كما أوافق على أن، اســتمرار و/أو 
تجديد التســهيالت تكون حســب تقدير البنك الوحيد و ما لم يتم اإلخطار بخالف ذلك كتابة من 
قبل البنك، تســتمر التســهيالت في أن تكون متوفرة بموجب الشــروط واألحكام المتضمنة في 

هذه االتفاقية .

إنني بموجبه أوافق على أن هذه الشــروط بما في ذلك أي التزامات غير تعاقدية ناشــئة عن أو . 12
فيمــا يتصــل بهــا ، ســوف تحكــم يموجب قوانيــن دولة اإلمارات العربية المتحدة )»إ.ع.م«(. إنني 

أوافق على الوالية القضائية الحصرية لمحاكم اإلمارة التي تنطبق عليها لتســوية أي نزاع ناشــئ 
عن أو في ما يتصل بهذه الشــروط ، شــريطة أنه يجوز للبنك إقامة دعاوى قضائية في أي والية 

قضائيــة أخــرى داخــل أو خــارج دولــة اإلمارات العربية المتحدة )»إ.ع.م«( في حال أن يرى ذلك مناســبًا 

إنني أوافق على مراجعة كل كشــف حســاب و مراســالت يتم إرســالها من البنك على بريدي . 13
االلكترونــي المســجل. أوافــق علــى إخطــار البنــك كتابة بأي اعتراض و/أو تناقض خالل ثالثين )30( 

يومًا من تاريخ الكشــف و/أو المراســلة ، وفي حال اإلخفاق بذلك ســوف يتم اعتبار كشــف الحســاب 
و/أو المراســلة صحيحة و مقبولة من قبلي 

فــي حــال أن التســهيالت الممنوحــة لــي بموجب هذه االتفاقيــة هي ألكثر من مقترض واحد، للبنك . 14
، حســب تقديره المطلق، أن يطالب أي من المقترضين بشــكل منفرد أو بشــكل مشــترك حســبما 

يراه البنك مناســبًا 

إننــي أوافــق علــى عــدم التنــازل عن أو التحويل للغيــر أي من حقوقي أو التزاماتي بموجب هذه . 15
االتفاقيــة بــدون الحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة من البنك . إنني أدرك و أوافق بأن البنك له 
الحــق المطلــق للتنــازل عــن أو تحويــل أي من حقوقه بموجــب هذه االتفاقية باإلضافة إلى الرهونات، 

الضمانــات ، أو أي ضمانــات تأميــن أخــرى إلى أي ســلطة بــدون الحصول على موافقتي على مثل 
ذلــك التنازل أو التحويل 

أوافــق علــى أن المعلومــات المقدمــة صحيحــة و كاملــة . لقد قرأت، فهمت و أوافق على االلتزام بالشــروط و 
األحــكام أعــاله ) وأي تعديــالت أو إضافــات عليهــا ( و التــي أوافق عليها و أقبلها بشــكل صريح 

شروط وأحكام أخرى ز . 
ر أي طلــب للبنــك العربــي المتحــد والشــروط واألحــكام العامــة للبنــك العربــي المتحــد وجــدول  ُيحــرَّ  .1
الرســوم وأي اتفاقيــات أو أي نســخة إلكترونيــة يتــم نشــرها علــى موقــع البنــك باللغتيــن )اإلنجليزيــة 
والعربيــة(. وفــي حالــة نشــوء أي نــزاع أمــام المحاكــم أو الســلطات المختصــة األخــرى فــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو فــي حالــة وجــود تعــارض بيــن النصيــن تكــون األولويــة للنــص المحــرر 

باللغــة العربيــة )حتــى لــو لــم يتكلــم الشــخص المعنــي أو يكتــب أو يفهــم اللغــة العربيــة(.

يجــوز للبنــك العربــي المتحــد مــن وقــت آلخــر ووفقــًا لتقديــره الخــاص تغييــر أو تعديــل أي مــن   .2
الشــروط واألحــكام العامــة للبنــك العربــي المتحــد. وتســري هــذه التعديــالت فــي تاريــخ النفــاذ 
المحــدد مــن قبــل البنــك فــي اإلشــعار المرســل إلــى العميــل - إن وجــد - وتســري علــى الحســابات 
الخصــم  وبطاقــات  االئتمــان  وبطاقــات  االئتمانيــة  والتســهيالت  والقــروض  البنكيــة  والخدمــات 

أخــرى. وخدمــات  منتجــات  وأي  واألســعار  والرســوم  المســددة  غيــر  والفوائــد 

يجــوز للبنــك العربــي المتحــد فــي أي وقــت أن يفــرض أي نــوع مــن الرســوم واألســعار الجديــدة علــى   .3
حســاب العميــل أو علــى أي خدمــات يقدمهــا البنــك للعميــل أو أن يغيــر ســعر أو مبلــغ الفائــدة 
المســتحقة للعميــل أو أي رســوم ونفقــات مســتحقة الســداد مــن قبــل البنــك العميــل بموجبــه عــن 
طريــق تغييــر جــدول الرســوم الخــاص بالبنــك. ويجــب إجــراء هــذا التعديــل مــن تاريــخ النفــاذ المحــدد 
ــر الرســوم واألســعار الجديــدة لــدى فــروع البنــك أو  مــن قبــل البنــك مــع إخطــار العميــل بذلــك. وتتوفَّ

ــي للبنــك. ــع اإللكترون ــى الموق عل

يتــم احتســاب الفائــدة المســتحقة علــى الحســاب علــى النحــو الــذي يحــدده البنــك مــن وقــت آلخــر.   
ويحتســب البنــك الفائــدة/ الربــح فقــط علــى االلتزامــات المســتحقة علــى العميــل، وال يفــرض علــى 
العميــل فائــدة/ ربحــًا علــى الفوائــد/ األربــاح المتراكمــة. ويخضــع ســعر الفائــدة ومتطلبــات الرصيــد 
ودورة االئتمــان والميــزات األخــرى للتغييــر مــن وقــت آلخــر وفقــًا لتقديــر البنــك المطلــق شــريطة إبــالغ 

العميــل بذلــك.

يجوز للعميل في أي وقت أن يسدد مسبقًا كل أو جزء من القرض:

يجــب علــى المقتــرض إخطــار البنــك العربــي المتحــد برغبتــه فــي ســداد كامــل القــرض أو جــزء منــه   -1
مبكــرًا. ويجــب علــى البنــك العربــي المتحــد إبــالغ المقتــرض بالمبلــغ األساســي المســتحق والفائــدة 

ورســوم الســداد المتأخــر واألقســاط الشــهرية ورســوم الســداد المبكــر والغرامــات.
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 B. Where the entire Loan is to be settled in full, the amount to be 
paid shall include all outstanding installments together with all financial 
charges, commission, profit, costs, and fees accrued in respect of the 
Loan and all other amounts due under this Agreement on the date of 
prepayment.

4.  UAB has a legal obligation of confidentiality towards a Customer except:

 a. When disclosure of Customer Data is properly imposed by a legal 
authority; or

 b. When disclosure is made with the expressed consent of the Customer, or 
through a representative nominated by the Customer.

5. The Customer further agrees that subject to applicable law, UAB shall use 
and disclose the Customer’s information including personal information to:

 a. perform analytics for the following purposes:

 i. applying differentiated interest rates and fees (where applicable);

 ii. auto-enrolling the Customer on UAB’s digital apps in order to manage the 
Customer’s Account with a view to improving our service and offerings,  
including our mobile application, digital account statements, biometric 
authentication, and biometric fraud detection solutions;

 b. share with our affiliates, vendors, and data partners in order to prepare 
personalized offers of products, services, rewards discounts, and privileges 
with a view to improving your customer experience. 

6.  Customer’s consent for collection and sharing of information as described 
above is mandatory and the Customer acknowledges that UAB may not be 
able to provide a requested product and/or service if such consent is not 
given or revoked at any time. A future withdrawal of expressed consent 
by a Consumer shall not affect the lawfulness of processing of Information 
based on the prior expressed consent. Unless specified otherwise, the 
withdrawal shall take effect within 30 calendar days of the Consumer 
requesting the withdrawal with UAB. 

7.  UAB shall collect and process the personal information of the customer 
for a lawful purpose to enable the bank to provide the customer with 
the services in relation to the account and to comply with the bank’s 
legal obligation as a licensed financial institution of the central bank of 
the UAE. The Customer hereby consents and irrevocably authorizes and 
permits UAB to collect, disclose and furnish, both within and outside the 
UAE, to the fullest extent permitted by law, information, including but not 
limited to personal data, financial information, information concerning the 
Customer or his identity (including, as and where applicable, information 
concerning the Customer’s shareholders, partners, directors and/or 
beneficial owner(s) and/or their identity (ies)), the Customer’s Account, 
any Products or services availed by the Customer and any information 
relating to the Customer’s affairs (the “Information”) to UAB Head Office, 
subsidiaries, affiliates, associates, branches, service providers, assignees, 
agents, insurers, third party contractors, third party financial institutions, 
credit verification and credit reporting agencies, credit bureaus, local 
and industry negative files, debt collection agencies, court(s), tribunal(s), 
regulatory body(ies), lawyers, auditors, any third party reward, loyalty, 
privileges or co-branding programme service providers or any co-branding 
partners of the UAB and other professional advisors engaged by UAB any 
other entity that UAB may engage or communicate with for the purpose 
of providing benefits to you, including promotions, special offers, rewards, 
administering contests and competitions, data processing, statistical risk 
analysis, advice in relation to customer relationships or any other entity 
in order to enable UAB to perform its obligations hereunder or under any 
other agreement to which UAB is a party or to enforce the Customer’s 
obligations hereunder or otherwise at UAB’s sole discretion.  The Customer 
retains the right to request access to and/or request correction of any 
data and/or personal data relating to them held with UAB in writing or 
via electronic means acceptable to UAB or via online/mobile banking, the 
customer acknowledges that he/she has the right to refuse to provide 
his/her consent to the banks processing of his/her personal information. 
However, where the bank collects personal information under the terms of 
these T&C or by law and the customer fails to consent or provide that data 
when requested the bank may not be able to perform the contract that it 
has or is entering into with the customer in line with the T&C like providing 
the customer a financial product/account, in this case the bank may have 
to cancel the service to customer, the customer acknowledges the future 
withdrawal of the consent shall not affect the lawfulness of the data 
processing conducted by the bank based on prior consent, the customer 
herby consents to the receipt of offers, newsletters, promotions and other 
marketing communication (including but not limited to telephonic call, SMS 
messages, Emails, Mobile notifications, Mobile in app messages and any 
other such form of communication as used by the bank from time to time) 
from the bank, if the customer wishes to withdraw the consent to receive 
such marketing communications the customer can do so by contacting 
UAB contact center.

بالكامــل جميــع  القــرض  يتــم تســوية  الــذي ســيتم ســداده عندمــا  المبلــغ  أن يشــمل  يجــب   -2
األقســاط غيــر المســددة باإلضافــة إلــى جميــع الرســوم الماليــة والعمولــة والربــح والتكاليــف والرســوم 
ــغ األخــرى المســتحقة بموجــب هــذه االتفاقيــة فــي  المســتحقة فيمــا يتعلــق بالقــرض وجميــع المبال

ــخ الســداد المســبق. تاري

يلتزم البنك العربي المتحد التزامًا قانونيًا بالسرية تجاه العميل إال عندما:  .4

ُيفرض اإلفصاح عن بيانات العميل بشكل صحيح من قبل سلطة قانونية؛ أو  أ( 

يتم اإلفصاح بموافقة صريحة من العميل أو من خالل ممثل يرشحه العميل.  ب( 

يوافــق العميــل أيضــًا علــى أنــه يجــب علــى البنــك العربــي المتحــد اســتخدام واالفصــاح عــن معلومــات   .5
أجــل: بــه مــن  المعمــول  للقانــون  المعلومــات الشــخصية وفقــًا  العميــل بمــا فــي ذلــك 

إجراء التحليالت لألغراض التالية:  أ( 

تطبيق أسعار ورسوم الفائدة المتباينة )عند االقتضاء(؛  )1

القيــد التلقائــي للعميــل فــي التطبيقــات الرقميــة الخاصــة بالبنــك العربــي المتحــد مــن أجــل   )2
إدارة حســاب العميــل بهــدف تحســين خدماتنــا وعروضنــا، بمــا فــي ذلــك تطبيــق الهاتــف المحمــول 

وبيانــات الحســاب الرقميــة والمصادقــة البيومتريــة وحلــول اكتشــاف االحتيــال البيومتريــة؛

المشــاركة مــع الشــركات التابعــة لنــا والبائعيــن وشــركاء البيانــات فــي إعــداد عــروض مخصصــة   ب( 
للمنتجــات والخدمــات وخصومــات المكافــآت واالمتيــازات بهــدف تحســين تجربــة العمــالء.

تعتبــر موافقــة العميــل علــى جمــع المعلومــات ومشــاركتها علــى الوجــه الموضــح أعــاله إلزاميــة،   .6
ويقــر العميــل أنــه قــد ال يتمكــن البنــك العربــي المتحــد مــن توفيــر المنتــج و/ أو الخدمــة المطلوبــة 
ــر ســحب الموافقــة الصريحــة  ــم إلغاؤهــا فــي أي وقــت. وال يؤث ــم يتــم منــح هــذه الموافقــة أو ت إذا ل
الحقــًا مــن قبــل العميــل علــى قانونيــة معالجــة المعلومــات بنــاًء علــى الموافقــة الصريحــة المســبقة. 
ويجــب أن يســري ســحب الموافقــة فــي غضــون 30 يومــًا تقويميــًا مــن طلــب المســتهلك ذلــك مــن 

ــك. ــم يتــم النــص علــى خــالف ذل البنــك العربــي المتحــد، مــا ل

يجــب علــى البنــك العربــي المتحــد جمــع ومعالجــة المعلومــات الشــخصية للعميــل لغــرض قانونــي   .7
ــد العميــل بالخدمــات المتعلقــة بالحســاب واالمتثــال لاللتــزام القانونــي  ــل بتمكينــه مــن تزوي يتمثَّ
للبنــك كمؤسســة ماليــة مرخصــة مــن قبــل مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي. ويوافــق 
العميــل بموجبــه ويفــوض البنــك العربــي المتحــد ويســمح لــه بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء بجمــع 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى أقصــى  المعلومــات واإلفصــاح عنهــا وتقديمهــا داخــل وخــارج دول
حــد يســمح بــه القانــون بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر البيانــات الشــخصية والمعلومــات 
الماليــة والمعلومــات المتعلقــة بالعميــل أو هويتــه )بمــا فــي ذلــك المعلومــات المتعلقــة بمســاهمي 
العميــل و/ أو الشــركاء والمــدراء و/ أو المالــك )المالكيــن( المســتفيدين و/ أو هويتــه )هوياتهــم( 
حســب االقتضــاء( وحســاب العميــل وأي منتجــات أو خدمــات يســتفيد منهــا العميــل وأي معلومــات 
تتعلــق بشــؤون العميــل )»المعلومــات«( للمقــر الرســمي للبنــك العربــي المتحــد والشــركات التابعــة 
ــه والشــركات الفرعيــة والشــركات الزميلــة والفــروع ومقدمــي الخدمــات والمتنــازل لهــم والــوكالء  ل
وشــركات التأميــن والمقاوليــن الخارجييــن والمؤسســات الماليــة التابعــة للغيــر ووكاالت التحقــق مــن 
االئتمــان ووكاالت اإلقــرار االئتمانــي ومكاتــب االســتعالم االئتمانــي والملفــات الســلبية محليــًا وعلــى 
مســتوى مجــال العمــل ككل، ووكاالت تحصيــل الديــون والمحكمــة )المحاكــم( وهيئــة )هيئــات( 
التحكيــم والهيئــة )الهيئــات( التنظيميــة والمحاميــن ومدققــي الحســابات وأي مــزودي خدمــات 
مكافــآت للغيــر أو والء أو امتيــازات أو خدمــات برنامــج العالمــات التجاريــة المشــتركة، أو أي شــركاء 
للعالمــة التجاريــة المشــتركة للبنــك العربــي المتحــد والمستشــارين المحترفيــن اآلخريــن الذيــن 
يتعاقــد البنــك العربــي المتحــد معهــم وأي كيــان آخــر قــد يســتعين بــه البنــك العربــي المتحــد أو 
يتواصــل معــه لغــرض توفيــر المزايــا لكــم بمــا فــي ذلــك الترقيــات والعــروض الخاصــة والمكافــآت 
واالستشــارات  اإلحصائيــة  المخاطــر  وتحليــل  البيانــات  ومعالجــة  والمنافســات  المســابقات  وإدارة 
المتعلقــة بعالقــات العمــالء أو أي كيــان آخــر مــن أجــل تمكيــن البنــك العربــي المتحــد مــن أداء 
التزاماتــه بموجبــه أو بموجــب أي اتفاقيــة أخــرى يكــون البنــك العربــي المتحــد طرفــًا فيهــا أو لتنفيــذ 
التزامــات العميــل بموجبــه أو وفقــًا لتقديــر البنــك العربــي المتحــد وحــده. ويحتفــظ العميــل بحقــه 
فــي طلــب الوصــول و/ أو طلــب تصحيــح أي بيانــات و/ أو بيانــات شــخصية تتعلــق بــه والتــي يحتفــظ 
بهــا البنــك العربــي المتحــد خطيــًا أو عبــر وســائل إلكترونيــة مقبولــة لــدى البنــك العربــي المتحــد أو 
مــن خــالل الخدمــات البنكيــة عبــر اإلنترنــت/ الهاتــف المتحــرك، ويقــر العميــل بأنــه يحــق لــه/ لهــا رفض 
تقديــم موافقتــه/ موافقتهــا علــى معالجــة البنــوك لمعلوماتــه/ معلوماتهــا الشــخصية. ولكــن، 
عندمــا يجمــع البنــك المعلومــات الشــخصية بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام أو بموجــب القانــون، 
ويخفــق العميــل فــي الموافقــة علــى هــذه البيانــات أو تقديمهــا عنــد الطلــب، فقــد ال يتمكــن البنــك 
مــن تنفيــذ العقــد الــذي أبرمــه أو يبرمــه مــع العميــل بمــا يتماشــى مــع الشــروط واألحــكام ذات الصلــة 
مثــل تزويــد العميــل بمنتــج/ حســاب مالــي، ففــي هــذه الحالــة قــد يضطــر البنــك إلــى إلغــاء الخدمــة 
المقدمــة للعميــل، ويقــر العميــل بــأن ســحب الموافقــة فــي المســتقبل لــن يؤثــر علــى قانونيــة 
معالجــة البيانــات التــي يجريهــا البنــك بنــاًء علــى الموافقــة المســبقة، ويوافــق العميــل بموجبــه 
علــى اســتالم العــروض والرســائل اإلخباريــة والعــروض الترويجيــة وغيرهــا مــن المراســالت التســويقية 
مــن البنــك )بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر المكالمــات الهاتفيــة والرســائل القصيــرة 
ــف المحمــول وأي  ــف المحمــول ورســائل تطبيــق الهات ــي وإشــعارات الهات ــد اإللكترون ورســائل البري
شــكل آخــر مــن أشــكال االتصــال التــي يســتخدمها البنــك مــن وقــت آلخــر(، وإذا رغــب العميــل فــي 
ســحب موافقتــه علــى تلقــي تلــك المراســالت التســويقية فيمكــن للعميــل القيــام بذلــك عــن طريــق 

االتصــال بمركــز اتصــال البنــك العربــي المتحــد.



U
AB

 T
ER

M
S 

AN
D

 C
O

N
D

IT
IO

N
S 

  V
. 1

.0
 J

U
N

E 
20

22

83/83

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

8.  Cooling-off Period (means 5 working days after signing the contract and/
or written confirmation of your verbal consent for UAB product or service, 
within which period the Customer can decide to refuse the product or 
service.

8.1.  The Customer has the right to refuse any UAB product or service during 
the Cooling-off period by paying the cancellation fee mentioned on UAB 
Schedule of Charges available on bank website www.uab.ae

8.2.  If the Customer refuse any UAB product or service, any fees or charges 
shall be refunded back to customer net of any direct costs already incurred 
by the Bank.  The customer must settle any outstanding balance/debt 
(other than fees levied by the Bank) in full immediately.

8.3.  The customer is required to notify UAB of their withdrawal from the 
product/service within the Cooling-off Period in writing or via electronic 
means acceptable by the Bank.

8.4.   The Bank may require you to waive your right to a Cooling-off Period for 
the product/services that require immediate execution or may be price 
sensitive to the time of execution at the point of signing the contract.   If the 
Customer choose to waive the right to a Cooling-off Period, the Customer 
will no longer be entitled to a refund of fees and/or charges.

حــق إلغــاء الشــراء )وتعنــي 5 أيــام عمــل بعــد توقيــع العقــد و/ أو التأكيــد الخطــي لموافقتكــم   .8
الشــفوية علــى منتــج أو خدمــة مــن خدمــات البنــك العربــي المتحــد والتــي يمكــن للعميــل خاللهــا أن 

يقــرر رفــض المنتــج أو الخدمــة(.

ــي المتحــد خــالل حــق إلغــاء الشــراء عــن  يحــق للعميــل رفــض أي منتــج أو خدمــة مــن البنــك العرب  .8.1
ــي المتحــد المتــاح  ــق ســداد رســوم اإللغــاء المذكــورة فــي جــدول رســوم وأســعار البنــك العرب طري

 www.uab.ae البنــك  موقــع  علــى 

يتــم رد أي رســوم أو نفقــات إلــى العميــل بعــد خصــم أي تكاليــف مباشــرة تكبدهــا البنــك بالفعــل   .8.2
إذا رفــض العميــل أي منتــج أو خدمــة مــن البنــك العربــي المتحــد. وعلــى العميــل تســوية أي رصيــد/ 

ديــن مســتحق )بخــالف الرســوم التــي يفرضهــا البنــك( بالكامــل علــى الفــور.

يتعيــن علــى العميــل إبــالغ البنــك العربــي المتحــد باالنســحاب مــن المنتــج/ الخدمــة خــالل حــق إلغــاء   .8.3
البنــك. التــي يقبلهــا  الشــراء خطيــًا أو عبــر الوســائل اإللكترونيــة 

يجــوز للبنــك أن يطلــب منــك خــالل حــق اإللغــاء التنــازل عــن حقــك بالمنتــج/ الخدمــات التــي تتطلــب   .8.4
ــر ســعرها بتغيــر وقــت التنفيــذ عنــد توقيــع العقــد. وال يحــق  التنفيــذ الفــوري أو التــي قــد يتغيَّ
ــازل عــن حقــه  ــار العميــل التن ــك إذا اخت للعميــل اســترداد الرســوم و/ أو األســعار المترتبــة علــى ذل

فــي حــق إلغــاء الشــراء.


