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All Information contained in this document is confidential and proprietary 
to Emirates Digital Wallet LLC (EDW) and shall only be used for the purpose 
for which it is provided. No part of this document may be reproduced nor 
disclosed to a third party without the prior written consent of Emirates Digital 
Wallet LLC (EDW). Any “Product Name”, “Logo” or “Trademark” mentioned 
in this document are proprietary to Emirates Digital Wallet LLC and are duly 
Registered and/or copyrighted.

Introduction

klip is the UAE’s Digital Cash, a nation-wide initiative by (15) national Banks 
to transform the UAE into a cashless society and is in line with the various 
government efforts to drive digital transformation in the country. klip is owned 
and operated by Emirates Digital Wallet LLC, a Payment Services Provider. 

klip, as a payment system, offers the only domestic and interoperable network 
that allows users to make instant money transfers and payments. 

These Terms of Use (“Terms”) govern your use of your eligible Mobile Wallet 
(“Wallet”), issued by our BANK, when you access the Service on any mobile 
phone, tablet or other device (“Device”) that supports the Wallet into which 
you were enrolled by our BANK , and into which you have registered as a User. 
These Terms are obligatory, so please read them carefully. The words “you” 
and “your” mean a BANK customer or authorized user, and the words “we”, 
“us”, “our”, and “BANK” means our BANK.

By using, or attempting to use, the Service in any capacity, you are 
acknowledging that you accept these terms and that the information as 
described herein is accurate. 

1. DEFINITIONS
“Applicable Laws” means laws in the United Arab Emirates. 

“BANK” means a Financial Institution regulated and supervised by the Central 
Bank and is a Participant in klip.  

 “Claim” means an action taken by the User to dispute a successful Transaction. 

“Central Bank” means the UAE Central Bank;

“Dispute/s” means any claims, demands, proceedings or actions by a third 
party (including any brought by a Regulator); 

“klip” means the domestic digital cash owned and operated by Emirates 
Digital Wallet LLC.

“Merchant” means the end user who has registered to use the (“Wallet”) for 
commercially related purposes (i.e. commercial use only)

“Managed Services Provider” means an organization that is contracted by the 
BANK to provide payment processing related services on an outsourcing basis 

“Mobile Wallet” means a facility issued by an BANK to a User used to store digital 
cash for the purpose of sending funds and/or paying via klip. 

Notice of Confidentiality

TERMS AND CONDITIONS EMIRATES DIGITAL WALLET 
أحكام وشروط محفظة اإلمارات الرقمية

جميــع المعلومــات المضمنــة فــي هــذه الوثيقــة معلومــات ســرية مملوكــة لمحفظــة اإلمــارات 
الرقميــة ذ م م، ويجــب أن تســتخدم فقــط لألغــراض المقــررة فيهــا. ال يجــوز نســخ أو اإلفصــاح 
ــى الغيــر عــن أي جــزء مــن هــذه الوثيقــة قبــل الحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن  إل
محفظــة اإلمــارات الرقميــة ذ م م. أي »اســم منتــج«، »شــعار« أو »عالمــة تجاريــة« مذكــورة فــي هــذه 
الوثيقــة مملوكــة لمحفظــة اإلمــارات الرقميــة، تعتبــر مســجلة و/أو هــي حقــوق مؤلــف لصالــح 

محفظــة اإلمــارات الرقميــة.

ــة الرقميــة التــي قامــت بتدشــينها )15( مــن  كليــب هــي المبــادرة الوطنيــة للتعامــالت النقدي
المصــارف الوطنيــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، بغــرض تحويــل اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ــك ســندا لجهــود الحكومــة المختلفــة مــن أجــل  ــى مجتمــع خــال مــن التعامــل بالنقــد، وذل إل
مــن طــرف  »تطبيــق كليــب« هــو مملــوك ومشــغل  إن  البــالد.  فــي  الرقمــي  االنتقــال  دعــم 

محفظــة اإلمــارات الرقميــة، مــزود خدمــات الدفــع. 

كمــا نــود التنويــه بــأن تطبيــق »كليــب« هــو عبــارة عــن نظــام دفــع، يســتهدف تقديــم شــبكة 
محليــة قابلــة للتوافــق التشــغيلي تســمح للمســتخدمين بالتحويــل الفــوري للمبالــغ الماليــة 

والمدفوعــات.

تحكــم شــروط االســتخدام هذه )»الشــروط«( اســتخدامك للمحفظــة النقالــة )»المحفظة«(، التي 
يقــوم بإصدارهــا المصــرف، وذلــك عنــد رغبتــك فــي الدخــول إلــى الخدمــة باســتخدام أي هاتــف 
متحــرك، أو حاســوب كفــي أو أي جهــاز آخــر )»الجهــاز«( يدعــم المحفظــة التــي يتولــى المصــرف 
قيــدك فيهــا، والمطلــوب منــك التســجيل فيهــا بصفــة مســتخدم. هــذه الشــروط إلزاميــة، 
عليــه يرجــى التكــرم بقراءتهــا بعنايــة. كلمــات »أنــت« و«لــك« يقصــد بهــا عميــل المصــرف أو 

المســتخدم المفــوض، بينمــا مفــردات »نحــن« و«لنــا« و«المصــرف« يقصــد بهــا المصــرف.

باســتخدامك أو الســعي مــن أجــل اســتخدام الخدمــة بــأي صفــة كانــت، فإنــك تقــر بالموافقــة 
ــأن المعلومــات المقــررة فــي هــذه الشــروط صحيحــة.  علــى قبــول الشــروط، واإلقــرار ب

1.    التعريفات
»القوانين السارية« يقصد بها قوانين اإلمارات العربية المتحدة؛

»المصــرف« يقصــد بــه المؤسســة الماليــة الخاضعــة لرقابــة وإشــراف البنك المركزي، والمشــتركة 
فــي كليب؛

»المطالبة« يقصد بها اإلجراء الذي يتخذه المستخدم لالعتراض على معاملة ناجحة؛

»البنك المركزي« يقصد به البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة؛

»المتــداول« يقصــد بــه المســتخدم النهائــي المســجل الســتخدام )»المحفظــة«( تجاريــا فــي 
األغــراض ذات العالقــة )أي االســتخدام التجــاري فقــط(؛ 

ــه النظــام النقــدي الرقمــي المحلــي، مملــوك ومشــغل مــن طــرف  »تطبيــق كليــب« : يقصــد ب
محفظــة اإلمــارات الرقميــة ذ.م.م

»المتــداول« يقصــد بــه المســتخدم النهائــي المســجل الســتخدام )»المحفظــة«( تجاريــا فــي 
األغــراض ذات العالقــة )أي االســتخدام التجــاري فقــط(؛ 

»مــزود الخدمــات الخاضــع لــإدارة« يقصــد بــه المنظمــة المتعاقــد معهــا مــن جانــب المصــرف 
لتقديــم الخدمــات ذات الصلــة بمعالجــة الدفــع علــى أســاس التعهيــد؛ 

المســتخدم  إلــى  المصــرف  قبــل  مــن  الصــادر  التســهيل  بهــا  يقصــد  النقالــة«  »المحفظــة 
الســتخدامه فــي تخزيــن النقــود الرقميــة بغــرض إرســال األمــوال و/أو ســداد المبالــغ المســتحقة 

عبــر كليــب؛ 

إخطار السرية 

مقدمة 
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“Non-Personal Data” means data that has been irreversibly stripped of all identifiers 
such that it is fully anonymized, aggregated, de-identified and/or compiled on a 
generic basis and is incapable of identifying a data subject;

“Participant” means a financial institution that is licensed and regulated by the 
Central Bank of the UAE and has been authorized by the Central Bank of the UAE 
to issue a Mobile Wallet. 

“Personal User” means the end user who has registered to use the (“Wallet”) for 
non-commercially related purposes (i.e. personal use only)

“Personal Data” means any information that can directly or indirectly identify a 
natural or legal person. 

“Regulator” means any supervisory or government agency, body or authority having 
regulatory or supervisory authority over a Party or its assets, resources or business;

“Service” means the Service provided by your BANK through the Wallet and 
processed by klip

“Stored Value Account” or SVA, means an account created in the klip database for 
use by the User       to store and use digital cash. 

“Terms of Use” means the preamble, clauses, sections and schedules of this 
agreement.

“Wallet “means an electronic instrument used to store digital money, can be 
accessed via a mobile device, and can be used for the transfer of funds and payments 
for goods and Services in the UAE. 

“User” also refers to “Customer” or “Consumer” means a natural person who has 
been issued with Mobile Wallet by his Bank, making use of a payment Service/
payment instrument in his capacity as payee or payer.

2.  YOUR OBLIGATIONS

1.   By accepting these Terms of Use, you consent to klip disclosure of your non-
personal information to Bank or other third parties that are licensed by the Central 
Bank, and have been certified and onboarded as participants in klip, including but 
not limited to third parties to whom the BANK has outsourced the hosting of the 
Mobile Wallet and ensuing Transactions, for the following purposes:

a.     As necessary for Bank to complete money transfers between you and other 
        Users;
b.     As necessary to resolve a problem related to a transfer or payment between 
        you and another User;
c.     To verify the validity of your stored value account;
d.     To verify the validity of your provisioned card;
e.     To comply with government agency or court orders;
f.     To our affiliates, as permitted by applicable law;
g.     To verify your identity for purposes of compliance with applicable laws in the 
        UAE,
h.       To comply with inquiries in connection with fraud prevention or any investigation;
i.     For our general internal business purposes, including without limitation data
        analysis and audits;

1.     The Service is intended to send money to friends, family you trust and make 
        payments at business establishments that clearly display the klip brand logo. 
        you should not use the Service to send money to or pay recipients with whom
        you are not familiar, or you do not trust.
2.    You acknowledge that for the purpose of registration and usage of the Mobile
        Wallet, you will have a valid and active BANK account in a BANK that is a
        Participant in klip. 
3.      The funds that are outstanding in your Mobile Wallet do not constitute a deposit. 
4.    The Service is intended for personal, not business or commercial use. You agree 
        that you will not use the Service to send or receive payments in connection 
        with your business or commercial enterprise. We reserve the right to declin
        your registration if we believe that you are enrolling to use the Service with 
        your business account or to receive business or commercial payments. We
        further reserve the right to suspend or terminate your use of the Service if we
        believe that you are using the Service for business or commercial purposes, or 
        for buying and selling prohibited products and/or Services. 

2.   التزاماتك

التعريــف  تفاصيــل  المنــزوع عنهــا جميــع  البيانــات  بهــا  الشــخصية« يقصــد  غيــر  »البيانــات 
بصــورة غيــر قابلــة لالســترجاع، مجهولــة المصــدر تمامــا، وغيــر القابلــة للتتبــع و/المجمعــة علــى 

ــات؛  ــد موضــوع البيان أســاس عــام، وغيــر القــادرة علــى تحدي

»المشــارك« يقصــد بــه المؤسســة الماليــة المرخصــة والخاضعــة لرقابــة البنــك المركــزي لدولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، والمفــوض مــن قبــل البنــك المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إصــدار 

المحفظــة النقالــة. 

»المســتخدم الشــخصي« يقصــد بــه المســتخدم النهائــي الــذي ســجل الســتخدام )»المحفظــة«( 
ألغــراض ليســت مرتبطــة تجاريــا )»أي لالســتخدام الشــخصي فقــط«(.

»البيانــات الشــخصية« يقصــد بهــا المعلومــات التــي يمكــن مــن خاللهــا تحديــد هويــة الشــخص 
الطبيعــي والشــخص غيــر الطبيعــي مباشــرة أو غيــر مباشــرة؛ 

»الجهــة الرقابيــة« يقصــد بهــا أي جهــة إشــرافية أو حكوميــة أو أي جهــة أو ســلطة لهــا صالحيــة 
رقابيــة أو إشــرافية علــى الطــرف المعنــي أو علــى أصولــه أو مــوارده أو أعمالــه؛ 

والخاضعــة  المحفظــة  خــالل  مــن  المصــرف  طــرف  مــن  المقدمــة  الخدمــة  بهــا  يقصــد  »الخدمــة« 
كليــب؛ عبــر  للمعالجــة 

»حســاب القيمــة المخزنــة« يقصــد بــه الحســاب المنشــأ مــن خــالل قاعــدة بيانــات كليــب لالســتخدام 
مــن طــرف المســتخدم لتخزيــن النقــود الرقميــة؛ 

»شروط االستخدام« يقصد بها التمهيد والبنود واألقسام والمالحق المقررة في هذه االتفاقية؛ 

»المحفظة« يقصد بها األداة اإللكترونية المستخدمة في تخزين النقود الرقمية.

»المســتخدم« أو اإلحالــة إلــى »العميــل أو »المســتهلك« يقصــد بهــا الشــخص الطبيعــي الــذي وافــق 
المصــرف علــى إصــدار المحفظــة النقالــة باســمه، والــذي قبــل اســتخدام خدمــات الدفــع/أداة الدفــع 

بصفتــه الدافــع أو المســتفيد.

بموافقتــك علــى قبــول هــذه الشــروط، توافــق علــى قبــول حــق كليــب فــي اإلفصــاح عــن بياناتــك   -1
غيــر الشــخصية إلــى المصــرف أو إلــى الطــرف الثالــث المرخــص الحصــول عليهــا مــن طــرف البنــك 
المركــزي، والمعتمــد والمســجل كمشــارك فــي كليــب، بمــا فــي ذلــك ودون حصــر أي طــرف 
ثالــث يقــرر المصــرف تعهيــده اســتضافة المحفظــة النقالــة وتنفيــذ المعامــالت ألي مــن األغــراض 

التاليــة: 

وبيــن  بينــك  الماليــة  المبالــغ  تحويــل  عمليــات  إلكمــال  للمصــرف  ضروريــة  تعتبــر  التــي  أ. 
اآلخريــن؛  المســتخدمين 

التــي تعتبــر ضروريــة لمعالجــة أي مشــكلة تتعلــق بعمليــة التحويــل أو الدفــع بينــك وبيــن  ب. 
اآلخــر؛  المســتخدم 

المطلوبة للتحقق من حساب القيمة المخزنة الخاص بك؛  ج. 
للتحقق من صحة البطاقة المقدمة التي تم تزويدك بها؛  د. 

االمتثال بضوابط الجهات الحكومية وأوامر المحكمة؛   .5
إلى الجهات التابعة لنا، بناء على ما يسمح به القانون الساري؛  و. 

للتحقق من هويتك ألغراض االمتثال بالقوانين السارية في اإلمارات العربية المتحدة؛  ز. 
لالمتثال باالشتراطات ذات الصلة بمنع االحتيال وإلكمال أي تحقيقات؛  ح. 

ألغراض أعمالنا الداخلية، بما في ذلك ودون حصر تحليل البيانات والتدقيقات؛  ط. 

1.     الغرض من الخدمة هو إرسال المبالغ المالية إلى أصدقائك وإلى أفراد عائلتك الذين تثق       
       فيهم، باإلضافة إلى سداد تكاليف المعامالت مع مؤسسات األعمال التي تعرض شعار 

       كليب بوضوح. ال يسمح لك باستخدام الخدمة في إرسال المال أو سداد المبالغ إلى 
       المستلمين الذين ليس لك عالقة بهم أو ال تعرفهم، أو ال تثق بهم.

2.    تقر أنه، ألغراض التسجيل في والستخدام المحفظة النقالة، يشترط أن يكون لديك حساب 
       مصرفي صحيح ونشط في المصرف المشترك في كليب.

3.    تعتبر المبالغ المالية رصيدا باقيا في المحفظة النقالة الخاصة بها، وال تعامل على أنها 
       وديعة. 

4.    الغرض من الخدمة االستخدام الشخصي، وليست ألغراض األعمال أو األغراض التجارية. 
       توافق على أنه ليس لك الحق في استخدام الخدمة إلرسال أو استقبال األموال فيما له 

        صلة بأعمالك أو مشاريعك التجارية. نحتفظ بالحق في االمتناع عن تسجيلك في حال رأينا
        أنك تسعى لاللتحاق أو التسجيل في الخدمة مستخدما حساب األعمال الخاص بك، أو 

        الستالم أي مبالغ مالية تخص أعمالك أو اي مدفوعات تجارية. نحتفظ أيضا بالحق في إيقاف 
       أو إنهاء استخدامك للخدمة في حال رأينا أنك تسعى الستخدام الخدمة في أغراض 

       تتعلق باألعمال أو ألغراض تجارية، أو تسعى الستخدام الخدمة في شراء أو بيع أي منتجات 
       و/أو أي سلع محظورة. 
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5. You understand and acknowledge that if you send funds to a user that is not 
enrolled as a customer of a BANK that is a participant in klip, the user will only 
receive the funds once he becomes a customer in a BANK that is a participant 
in klip.

6. By participating as a User, you represent to klip that you are the owner of the 
mobile phone number, and/or other alias you enrolled, or that you have the 
delegated legal authority to act on behalf of the owner, of that mobile phone 
number, and/or other alias to send or receive money as described in this Service 
Agreement. You consent to the receipt text messages from klip, other Users 
that are sending you funds or requesting funds from you, and the BANKs or their 
agents regarding the Service or related transfers between BANKs and you. 
You agree that klip, the BANKs, or their respective agents may use automatic 
telephone dialing systems in connection with text messages sent to any mobile 
phone number you enroll. You further acknowledge and agree:

a) You are responsible for any fees or other charges that your wireless carrier 
may charge for any related data, text or other message Service, including 
without limitation for short message Service. Please check your mobile Service 
agreement for details or applicable fees.

b) You will immediately notify the BANK through our Helpdesk if any mobile phone 
number you have enrolled is (i) surrendered by you, or (ii) changed by you.

c) In the case of any messages that you may send through klip or that klip may 
send on your behalf to a mobile phone number, you represent to klip you have 
obtained from the recipient of such automated text messages consent to send 
such text messages. You understand and agree that any text messages that 
klip sends on your behalf may include your name.

7. Neither klip nor the BANK that issued your mobile wallet shall be liable for 
any typos or keystroke errors that you may make when using the Service. 
you understand and agree that you are solely responsible for entering the 
correct mobile phone number for the person that you are sending money to or 
requesting money from, and that you, not klip or the BANKs, are responsible 
for any amounts that are transferred to the incorrect person as a result of you 
entering the incorrect mobile number.

8. You may request funds from another klip User. You understand and 
acknowledge that Users to whom you send payment requests may reject or 
ignore your request. Klip will not guarantee that you will receive funds from 
other Users by sending a payment request, or that you will receive the amount 
that you request. Neither klip nor the BANK accept responsibility if the other 
User rejects or ignores your request or sends you an amount is less than you 
request. 

9. By accepting this Service Agreement, you agree that you are not engaging in 
the business of debt collection by attempting to use the Service to request 
funds for the payment or collection of an overdue or delinquent debt; to request 
funds that is owed to another person; or to collect any amounts that are owed 
pursuant to a court order. You agree to indemnify, defend and hold harmless 
klip, its owners, directors, officers, agents and the BANKs from and against 
all claims, losses, expenses including legal fees and costs, damages and costs 
(including, but not limited to, direct, incidental, consequential, exemplary and 
indirect damages), and reasonable attorneys’ fees, resulting from or arising out 
of any request for funds that you send that is related to overdue or delinquent 
amounts.

10. You agree to receive funds requests from others and to only send requests 
for legitimate and lawful purposes. Requests for funds are solely between the 
sender and recipient and may not be reviewed or verified by klip or the BANKs. 
Neither klip nor the BANK assume responsibility for the accuracy or legality of 
such requests and do not act as a debt collector on your behalf or on behalf of 
the sender of a request for funds.

11. We reserve the right, but assume no obligation, to terminate your ability to 
send requests for funds in general, or to specific recipients, if we deem such 
requests to be potentially unlawful, abusive, offensive or unwelcome by the 
recipient.

12. If you have a question about a transfer that you made or received or expected 
to receive, then you should contact the receiver or sender Bank and attempt 
to resolve the issue. All questions about transfers that you initiated using the 
Service should first be directed to the BANK that issued your Mobile Wallet. 

13. Use the (“Wallet”) with a mobile number that is active.

5.     تقــر أنــك تفهــم وتعلــم أنــه فــي حــال إرســال أي مبالــغ ماليــة إلــى أي مســتخدم ليــس مشــتركا 
كعميــل لــدى المصــرف المشــترك فــي كليــب، سيســتلم المســتخدم المبالــغ المرســلة بعــد أن 

يصبــح المســتخدم عميــال فــي المصــرف المشــارك فــي كليــب فقــط. 
ــك لرقــم الهاتــف المتحــرك و/أو أي أســماء  6.    باالشــتراك كمســتخدم، تتعهــد لكليــب بأنــك المال
أخــرى تســتخدمها فــي االشــتراك، أو أنــك مفــوض بموجــب صالحيــة قانونيــة للعمــل باإلنابــة عــن 
مالــك رقــم الهاتــف المتحــرك، و/أو أي أســماء أخــرى تســتخدم فــي إرســال أو اســتالم المبالــغ 
الماليــة بنــاء علــى مــا هــو مقــرر فــي اتفاقيــة الخدمــة. توافــق علــى اســتالم الرســائل النصيــة مــن 
كليــب، كمــا توافــق علــى اســتالم الرســائل النصيــة مــن المســتخدمين اآلخريــن الذيــن يرســلون 
المبالــغ الماليــة إليــك أو يطلبــون منــك إرســال مبالــغ ماليــة إليهــم، أو من/إلــى المصــارف أو 
وكالئهــم فيمــا لــه صلــة بالخدمــات المتعلقــة بتحويــل المبالــغ الماليــة بيــن المصــارف وبينــك. 
توافــق علــى أن لكليــب والمصــارف و/أو وكالئهــم المعنييــن اســتخدام نظــام االتصــال الهاتفــي 
اآللــي فــي إيصــال الرســائل النصيــة المرســلة إلــى أي رقــم هاتــف متحــرك تســجل عبــره. تقــر 

وتوافــق كذلــك أيضــا علــى: 

تقــر أنــك مســؤول عــن ســداد أي رســوم أو مصروفــات أخــرى يقــوم ناقــل الخدمــات الالســلكية  أ( 
ــات أو خدمــات نصيــة أو أي خدمــات  ــأي خدمــات بيان ــة ب ــه صل ــه بتحصيلهــا فيمــا ل ــذي تتبــع ل ال
إرســال أخــرى، بمــا فــي ذلــك، ودون حصــر نظــام خدمــات الرســائل النصيــة القصيــرة. يرجــى 
التكــرم بقــراءة اتفاقيــة خدمــات الهاتــف المتحــرك الخــاص بــك للحصــول علــى تفاصيــل حــول 

الرســوم المســتحقة الســداد.
توافــق علــى أن تقــوم بإخطــار المصــرف فــورا عبــر مكتــب الدعــم فــي حــال قــررت )أ( التخلــي عــن،  ب( 

و)ب( تغييــر رقــم الهاتــف المتحــرك الــذي  اســتخدمته فــي تســجيل التحاقــك بالخدمــة.
بــأي رســائل قــد تقــوم بإرســالها عبــر كليــب أو قــد تقــوم كليــب بإرســالها  لــه صلــة  فيمــا  ج( 
باإلنابــة عنــك إلــى أي رقــم هاتــف متحــرك، تتعهــد لــدى كليــب بأنــك قــد حصلــت علــى موافقــة 
مســتقبل الرســائل النصيــة اآلليــة علــى إرســال تلــك الرســائل النصيــة إليــه. تقــر بأنــك قــد قــرأت 
وفهمــت وأنــك موافــق علــى أن أي رســائل نصيــة تقــوم كليــب بإرســالها إنابــة عنــك قــد تحتــوي 

علــى اســمك.

7.    ال تتحمــل كليــب وال المصــرف الــذي قــام بإصــدار المحفظــة النقالــة لصالحــك أي مســؤولية عــن 
أي أخطــاء طباعــة أو أخطــاء فــي ضغــط األزرار قــد ترتكبهــا أنــت أثنــاء اســتخدامك للخدمــة. تقــر 
بأنــك تفهــم وتوافــق علــى أنــك مســؤول مســؤولية حصريــة عــن إدراج رقــم الهاتــف المتحــرك 
ــذي تطلــب منــه إرســال  ــغ الماليــة إليــه، أو ال ــذي ترغــب فــي إرســال المبال الصحيــح للشــخص ال
يتــم  ماليــة  مبالــغ  أي  عــن  المصــارف، مســؤول  أو  وليــس كليــب  وأنــك،  إليــك،  ماليــة  مبالــغ 

ــى أي شــخص نتيجــة إدراجــك لرقــم هاتــف متحــرك غيــر صحيــح.  تحويلهــا بالخطــأ إل
8.    يجــوز لــك أن تطلــب مــن مســتخدم كليــب آخــر أن يرســل أمــواال إليــك. تقــر أنــك تفهــم وتعلــم 
بــأن المســتخدم الذيــن ترســل إليــه طلبــا لتحويــل أمــوال إليــك قــد يرفــض أو يتجاهــل طلبــك. ال 
تقــدم كليــب أي ضمــان علــى أنــك ســتحصل علــى أي مبالــغ ماليــة مــن أي مســتخدم آخــر بمجــرد 
إرســالك طلبــا إليــه، أو أنــك ستســتلم المبلــغ الــذي طلبــت منــه إرســاله إليــك. ال تقبــل كليــب وال 
المصــرف تحمــل أي مســؤولية فــي حــال رفــض أو تجاهــل المســتخدم اآلخــر طلبــك أو فــي حــال 

أرســل إليــك مبلغــا أقــل مــن المبلــغ الــذي طلبــت منــه إرســاله.
9.    بموافقتــك علــى قبــول اتفاقيــة الخدمــة هــذه، توافــق علــى أنــك ال تســعى إلــى الدخــول فــي، أو 
تنفيــذ معاملــة تحصيــل ديــون بالســعي الســتخدام الخدمــة فــي طلــب أمــوال لدفــع أو تحصيــل 
ــب أمــواال مســتحقة علــى شــخص آخــر؛ أو  ــون تأخــر ســدادها؛ أو تطل ــغ مســتحقة أو دي أي مبال
تســعى لتحصيــل أي مبالــغ ماليــة مســتحقة بموجــب أي أمــر صــادر مــن المحكمــة. توافــق علــى 
ــاع عــن وإبقــاء كليــب ومالكهــا وأعضــاء مجلــس إدارتهــا ومســؤوليها ووكالئهــا  إعفــاء والدف
والمصــارف معفيــة عــن وضــد جميــع المطالبــات والخســائر والمصروفــات بمــا فــي ذلــك الرســوم 
والتكاليــف القانونيــة وعــن أي أضــرار أو تكاليــف )بمــا فــي ذلــك، وليــس حصــرا، أي أضــرار مباشــرة 
أو عرضيــة أو تسلســلية أو عقابيــة أو أي أضــرار غيــر مباشــرة(، ورســوم المحامــاة القانونيــة 
المعقولــة، الناتجــة عــن أو فيمــا لــه صلــة بــأي طلبــات إلرســال أمــوال أرســلتها تتعلــق بــأي مبالــغ 

مســتحقة أو أي مبالــغ تأخــر ســدادها.
10.    توافــق علــى اســتالم أي مبالــغ ماليــة تطلــب مــن اآلخريــن إرســالها إليــك، كمــا توافــق علــى إرســال 
طلبــات إرســال األمــوال فقــط ألغــراض مشــروعة وقانونيــة فقــط. يجــب أن تكــون طلبــات إرســال 
األمــوال بيــن المرســل والمتلقــي وليــس علــى كليــب أو المصــارف المســؤولية عــن مراجعــة أو 
التحقــق مــن أي طلبــات إرســال أو تلقــي أمــوال. ال تتحمــل كليــب وال المصــرف أي مســؤولية 
عــن دقــة أو مشــروعية أي طلبــات تنفــذ بهــذه الطريقــة، وليســت مســؤولة عــن العمــل بصفــة 
ــغ  ــذي يرســل طلبــات الحصــول علــى المبال ــة عــن الشــخص ال ــة عنــك أو إناب محصــل ديــون إناب

الماليــة. 
11.     نحتفــظ بالحــق، وال نتحمــل أي التــزام، فــي إنهــاء تمكنــك مــن إرســال طلبــات الحصــول علــى 
األمــوال إلــى أي مســتلم عــام أو محــدد، فــي حــال قررنــا أن الطلبــات التــي ترســلها غيــر قانونيــة 

أو مســيئة أو عدوانيــة أو غيــر مقبولــة لــدى المســتلم. 
12.    فــي حــال كانــت لديــك أي استفســارات حــول أي تحويــالت قمــت بتنفيذهــا أو اســتلمتها أو تتوقــع 
اســتالمها، فــي هــذه الحالــة عليــك االتصــال علــى المصــرف المرســل أو المتلقــي، والســعي 
بتنفيذهــا  قدمــت  التــي  بالتحويــالت  المتعلقــة  االستفســارات  جميــع  معــه.  األمــر  لتســوية 

باســتخدام الخدمــة توجــه أوال إلــى المصــرف الــذي قــام بإصــدار المحفظــة النقالــة لــك.
13.   تأكد من استخدام )»المحفظة«( من خالل رقم هاتف متحرك منشط.
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14. You will always ensure during your use of the (“Wallet”) that you will be, the 
legitimate holder of the mobile number and email address provided to us for the 
purpose of registration and use of the Mobile Wallet.

15. You will provide true, accurate, current and complete information about yourself 
and your use of the (“Wallet”) as required by us. 

16.	 You	are	responsible	for	maintaining	the	confidentiality	of	and	restricting	access	
to and use of your Mobile Wallet, wallet PIN and one-time password, and accept 
responsibility for all activities that occur under your account and password.

17. You will change your PIN periodically.    
18. You will comply with all Applicable Laws governing the downloading, use and 

exporting of the (“Wallet”) application in its entirety or components including 
keys, and content.   

19. You will only use the (“Wallet”) for your personal use and will not use the 
(“Wallet”) for any purpose other than its intended functions and features within 
the limits imposed by klip, the BANK and Applicable Laws.

20. You agree on our disclosure of information, data and communication to a third 
party duly appointed by the Bank for the management and maintenance of the 
Mobile Wallet. 

21. We reserve the right to seek and/or verify your particulars including Know 
Your Customer (KYC) information provided by you, either by ourselves or from 
independent sources. 

22. You agree that it is your obligation to provide your own data /internet subscription 
for the usage of the Mobile Wallet. You agree, if you enable your device location 
settings, to the use of your device locational data by us and/or partners for the 
provision of value-added Service including promotions.

23. You agree that if your (“Wallet”) remains inactive for (180) consecutive days, 
we may permanently discontinue your Mobile Wallet. We shall refund any 
remaining balance in your Mobile Wallet.

24. You agree that you will not hold the BANK and klip responsible for any security 
breach as a result of connecting your device to a public communication network.

25. You agree that you will not hold us and the klip responsible for any Service 
interruption as a result of communication network failure or interruptions.

26. You agree you will not buy or sell any inappropriate or prohibited products or 
Service, including:

a. items which may not be in compliance with local laws, or the klip regulations.
b. items that may threaten national security or weapons of any description;
c. items which may constitute or be considered as promoting gambling;
d. items that (to your knowledge) are defective, fake, damaged, false or misleading; 

and
e. counterfeit or stolen items.
f. you will not distribute viruses or any other technologies intentionally/ 

unintentionally that may harm the (“Wallet”) or Service or circumvent any 
technical measures we use to provide the (“Wallet”) or Service.

1. You agree to hold klip and your BANK harmless and shall indemnify klip and 
the BANK for any damage or loss arising for any breach on your part for these 
Terms of Use.  

2. You acknowledge and agree that a transaction is considered as authorized by 
you once you have submitted your approval via the mobile device and a record 
of such transaction has been created. 

7. FUNDING and USING YOUR MOBILE WALLET

1. You understand that all transactions using your (“Wallet”) will be conducted in 
UAE dirhams only.

2. You agree that you may only fund your (“Wallet”) using the following as provided 
by your BANK or its appointed representatives:

a) BANK account; 
b) BANK card;
c) Cash through designated branches, agents, and/or Cash Deposit Machines. 
I- For transfers from your (“Wallet”) to a BANK account, these transfers can only 

be made to your own BANK account.
II- We are under a regulatory obligation to impose monetary limits on funding, 

holding,	transaction	and	spending	under	the	Mobile	Wallet,	as	specified	by	the	
Central Bank. We reserve the right to impose monetary limits to any type of 
transaction via the (“Wallet”) and reserve the right to amend these monetary 
limits from time to time to comply with the Digital Payments Regulations, a 
Regulator’s instructions, to comply with anti-money laundering and counter 
terrorism	 financing	 regulations	 or	 to	 otherwise	 protect	 the	 integrity	 of	 the	
(“Wallet”) or to meet business requirements.   

14.   عليــك التأكيــد فــي جميــع األحيــان علــى اســتخدام )»المحفظــة«( التــي تكــون أنــت المالــك 
الشــرعي لرقــم الهاتــف المتحــرك أو عنــوان البريــد اإللكترونــي الــذي قدمتــه إلينــا ألغــراض 

النقالــة.  المحفظــة  اســتخدام  أو  فــي  التســجيل 
15.   تتعهــد بتزويدنــا بمعلومــات صحيحــة ودقيقــة وحاليــة وكاملــة حــول بياناتك وحول اســتخدامك 

ل)»المحفظــة«( بنــاء علــى مــا نطالبــك بــه مــن جانبنا. 
16.    أنــت مســؤول عــن رعايــة الســرية وعــن اإلطــالع المقيــد علــى، واســتخدامك للمحفظــة النقالــة 
ــر، كمــا توافــق  ــف الشــخصي للمحفظــة والرقــم الســري المتغي ــك وعــن رقــم التعري الخاصــة ب
علــى تحمــل المســؤولية عــن جميــع األنشــطة التــي تتــم عبــر حســابك وباســتخدم كلمــة المــرور 

الخاصــة بــك.
17.    تتعهد بأن تقوم بتغيير رقم التعريف الشخصي الخاص بك دوريا.

واالســتخدام  التحميــل  عمليــة  تحكــم  التــي  الســارية  القوانيــن  بجميــع  باالمتثــال  تتعهــد    .18
ذلــك  فــي  بمــا  مكوناتــه  جميــع  وعــن  كامــال  )»المحفظــة«(  تطبيــق  عبــر  والتصديــر 

19.   تتعهــد باســتخدام )»المحفظــة«( ألغــراض االســتخدام الشــخصي الخــاص بــك، وأال تســتخدم 
)»المحفظــة«( ألي أغــراض أخــرى بخــالف األغــراض والســمات المضمنــة فيهــا وضمــن الحــدود 

المفروضــة مــن طــرف كليــب، أو المصــرف أو القوانيــن الســارية. 
20.   توافــق علــى الســماح لنــا باإلفصــاح عــن أي معلومــات أو بيانــات أو مراســالت إلــى أي طــرف ثالــث 

يعينــه المصــرف أصــوال إلدارة أو رعايــة المحفظــة النقالــة. 
ذلــك  فــي  بمــا  تفاصيلــك،  مــن  التحقــق  و/أو  علــى  للحصــول  الســعي  فــي  بالحــق  نحتفــظ     .21
معلومــات أعــرف عمليــك المقدمــة إلينــا، ســواء كان ذلــك مــن طرفنــا شــخصيا أو مــن مصــادر 

أخــرى مســتقلة.
ــت الســتخدام  ــات اشــتراكك فــي االنترن ــا ببياناتك/بيان 22. توافــق علــى أن تتحمــل االلتــزام بتزويدن
ــه فــي حــال قــررت تفعيــل ميــزة تحديــد المواقــع علــى  ــة. توافــق أيضــا علــى أن المحفظــة النقال
جهــازك، بالســماح لنــا بتتبــع البيانــات الموقعيــة لجهــازك مــن طرفنــا و/أو أي مــن شــركائنا 

ــج.  ــك ألغــراض التروي ــم خدمــات إضافــة القيمــة بمــا فــي ذل ألغــراض تقدي
23. توافــق علــى أنــه فــي حــال بقــاء )»المحفظــة«( الخاصــة بــك فــي حــال غيــر نشــطة لمــدة )180( يومــا 
ــرد أي  ــة ســنقوم ب ــة بصــورة دائمــة. فــي هــذه الحال ــا إيقــاف محفظتــك النقال ــة، يحــق لن متتالي

رصيــد متبقــي فــي المحفظــة النقالــة الخاصــة بــك.
24. توافــق علــى أنــه ليــس لــك الحــق فــي أن تحمــل المصــرف أو كليــب أي مســؤولية عــن أي انتهــاك 

أمنــي نتيجــة يحــدث نتيجــة التصــال جهــازك إلــى شــبكة االتصــاالت العامــة.
25. توافــق علــى أنــه ليــس لــك الحــق فــي تحميلنــا نحــن أو كليــب أي مســؤولية عــن أي انقطــاع فــي 

الخدمــة نتيجــة توقــف أو انقطــاع شــبكة االتصــاالت.
26. توافــق علــى تجنــب شــراء أو بيــع أي منتجــات أو أي خدمــات غيــر مشــروعة أو محظــورة، بمــا فــي 

ذلــك:
أي أغراض مخالفة أو غير ممتثلة بالقوانين المحلية أو بلوائح كليب؛  أ. 
أي أغراض تمثل تهديدا لألمن الوطني أو أي أسلحة بأي صفة كانت؛  ب. 

أي أغراض قد تمثل أو تعتبر ضمن األغراض التي تروج للميسر؛  ج. 
أي أغراض )بناء على ما لديك من علم( معيبة أو مزورة أو تالفة أو مزيفة أو مضللة؛ و د. 

أي أغراض مقلدة أو أغراض مسروقة. ه. 
ــع أي فيروســات أو أي برامــج تكنولوجيــة أخــرى بقصــد أو بغيــر قصــد  توافــق علــى تجنــب توزي و. 
قــد تســبب أضــرارا ل)»المحفظــة«( أو الخدمــات أو قــد تســتخدم للتحايــل علــى اإلجــراءات الفنيــة 

ــم )»المحفظــة«( أو الخدمــة. التــي نســتخدمها فــي تقدي
توافــق علــى إعفــاء وإبقــاء كليــب والمصــرف معفييــن مــع تعويــض كليــب والمصــرف عــن أي   -1
أضــرار أو خســائر قــد تنتــج عــن انتهــاكك أو مخالفتــك ألي جــزء مــن شــروط االســتخدام هــذه. 
تقــر وتوافــق علــى أن المعاملــة تعتبــر قــد فوضــت مــن طرفــك فــور تقديمــك للموافقــة عبــر   -2

جهــاز الهاتــف المتحــرك وفــور إنشــاء ســجل تلــك المعاملــة.

3.   تمويل واستخدام المحفظة النقالة الخاصة بك

ــأن جميــع المعامــالت التــي تنفــذ باســتخدام )»المحفظــة«( الخاصــة بــك  تقــر بأنــك علــى علــم ب  .1
تتــم بدرهــم اإلمــارات العربيــة المتحــدة فقــط.

توافــق علــى أن يتــم تمويــل )»المحفظــة«( الخاصــة بــك باســتخدام أي مــن األســاليب التاليــة بنــاء   .2
علــى يقــرره المصــرف أو ممثــل المصــرف المعتمــد:

الحساب المصرفي؛  أ( 
بطاقة المصرف؛  ب( 

نقدا عبر الفروع والوكالء و/أو ماكينات اإليداع النقدي.  ج( 
ألي تحويــالت مــن )»المحفظــة«( الخاصــة بــك إلــى الحســاب المصرفــي، فــإن هــذه التحويــالت تتــم   -1

فقــط عبــر الحســاب المصرفــي الخــاص بــك.
علينــا التــزام تجــاه الجهــات الرقابيــة بفــرض حــدود نقديــة لتمويــل واالحتفــاظ والتعامــل واإلنفاق  اا- 
عبــر المحفظــة النقالــة الخاصــة بــك، وذلــك بنــاء علــى مــا يقــرره البنــك المركــزي. نحتفــظ بالحــق 
فــي فــرض أي حــدود للتعامــالت النقديــة بنــاء علــى نــوع المعاملــة المنفــذة عبــر )»المحفظــة«( 
كمــا نحتفــظ بالحــق فــي تعديــل هــذه الحــدود مــن وقــت آلخــر، بالطريقــة التــي تتفــق مــع 
لوائــح المدفوعــات الرقميــة وتعليمــات الجهــات الرقابيــة، لضمــان االمتثــال بلوائــح مكافحــة 
غســل األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب واللوائــح األخــرى ذات الصلــة المطلوبــة لحمايــة نزاهــة 

)»المحفظــة«( أو لتلبيــة اشــتراطات ممارســة األعمــال. 
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III. You agree to comply with the limits we notify you as applicable to your 
transactions via the Mobile Wallet. You may use your (“Wallet”) to purchase 
goods and Service at/from participating merchants. You understand that 
we do not have control over a merchant’s decision to make the (“Wallet”) 
a method of payment by customers for the merchant’s goods or Service. 

4. TRANSACTION INFORMATION.

1. You acknowledge and agree that we will provide you with the following 
transaction information at a minimum: 

1. a unique reference number enabling you to identify the transaction;
2. the transaction amount (including any charges therewith payable by you);
3. the identity of the Beneficiary (receiver), if available; and
4. the date on which the transaction was completed. 

5. REDEEMING YOUR AVAILABLE BALANCE

1. You may redeem the balance of your Wallet at any time by: 
a. Transfer to your default BANK account
b. Card-less withdrawal at ATMs where available. 

6. CLAIMS/ COMPLAINTS/REFUNDS

1. You understand and agree that the transactions approved by you and 
conducted via klip are instant, final and irrevocable You agree that you, 
and not your BANK, will be responsible for resolving any payment dispute 
with any Payee.

2. If you believe that the Service has been used to make an unauthorized 
transfer or payment from your SVA, or if your transaction history in you 
Mobile Wallet reflects an error in a money transfer or payment while 
the Service, then you should contact your BANK within (30) days from a 
Transaction date. You have no right to dispute a Transaction beyond this 
time period. 

3. Klip and your BANK   have no liability for your losses or damages:

1- If, through no fault of klip, the sender does not properly complete the 
transfer to your account.

2- If, through no fault of klip, your SVA does not contain sufficient funds to 
make the transfer.

3- If, through no fault of klip or the BANK, the person that you are sending 
funds to does not receive the text message containing a payment 
notification with instructions to enroll, via his BANK, in klip.

4- If the Service or BANK’s Service were temporarily unavailable, and you 
as sender and the beneficiary as receiver knew about this unavailability 
before the transaction was initiated. 

5- If circumstances beyond our control (such as fire or flood) prevented the 
transaction or transfer, despite reasonable precautions we’ve taken.

6- The list of examples set out in this Section is meant to illustrate 
circumstances under which klip would not be liable for a transfer or 
payment not being completed and is not intended to list all of the 
circumstances where klip would not be liable.

7. BANK OBLIGATIONS

1. The BANK will ensure that you are able to contact their Helpdesk to 
report and notify issues related to the use of the Mobile Wallet. The BANK 
will provide you with details on contacting its Helpdesk via the standard 
communication channels of the BANK. 

2. Your BANK takes all reasonable steps to ensure that the Services will 
function as intended. The BANK will try to promptly address (during 
the BANK’s designated working hours) all technical issues that arise in 
relation to the Services.

3. Your BANK shall not be liable if at any time the Application malfunctions 
and/or causes any loss or damage to you, or for any other loss or damage 
suffered as a result of any partial or total breakdown of, or inability to use, 
the Services.

للتطبيــق  بهــا والقابلــة  والتــي نخطــرك  المقــررة  بالحــدود  االمتثــال  توافــق علــى  ااا. 
علــى المعامــالت التــي تقــوم بتنفيذهــا عبــر المحفظــة النقالــة الخاصــة بــك. يمكنــك 
ــى، أو مــن أي  ــك فــي شــراء أي ســلع أو خدمــات إل اســتخدام )»المحفظــة«( الخاصــة ب
مــن المتداوليــن المشــتركين فــي المحفظــة. توافــق علــى أنــك تعلــم أنــه ليــس لدينــا 
ســيطرة علــى قــرارات المتداوليــن فــي الموافقــة علــى جعــل )»المحفظــة«( أســلوب 

ــون. الســداد مــن طــرف العمــالء لشــراء الســلع والخدمــات التــي يقدمهــا المتداول

4.   معلومات المعاملة

تقــر وتوافــق علــى أن نقــوم بتزويــدك بالمعلومــات التاليــة عــن أي معاملــة، كحــد   .1
أدنــى: 

رقم التعريف المميز الذي يمكنك من تحديد هوية المعاملة؛   -1
قيمة المعاملة )بما في ذلك الرسوم المستحقة السداد من طرفك(؛   -2

هوية المستفيد )المستلم( إن وجدت؛ و  -3
التاريخ الذي يتم فيه إكمال إجراءات المعاملة.  -4

5.   استرداد الرصيد المتبقي في حسابك

يجــوز لــك اســترداد الرصيــد المتبقــي فــي المحفظــة الخاصــة بــك فــي أي وقــت عــن   -1
طريــق: 

التحويل إلى حسابك العادي لدى المصرف. أ. 
السحب بدون بطاقة من ماكينة الصراف اآللي، إن توفرت. ب. 

6.    المطالبات/الشكاوى/االسترداد

تقــر بأنــك علــى علــم وأنــك توافــق علــى أن تعتبــر المعامــالت التــي قمــت باعتمادهــا   .1
والتــي نفــذت عبــر كليــب، فوريــة ونهائيــة وغيــر قابلــة للنقــض مــن طرفــك. توافــق 
أيضــا علــى أن تتحمــل أنــت، وليــس مصرفــك، المســؤولية عــن تســوية أي نزاعــات 

تتعلــق بــأي مدفوعــات مــع الطــرف المســتفيد.
فــي حــال ثبــت لــك أن الخدمــة قــد اســتخدمت بطريقــة غيــر مرخصــة فــي تحويــل أي   .2
ــة الخــاص بــك، أو فــي حــال تبيــن لــك  ــغ ماليــة مــن خــالل حســاب القيمــة المخزن مبال
أن تاريــخ المعاملــة عبــر المحفظــة النقالــة الخاصــة بــك يعكــس خطــأ فــي تحويــل أي 
مبالــغ أو مدفوعــات ماليــة أثنــاء تنفيــذ الخدمــة، فــي هــذه الحالــة عليــك االتصــال علــى 
مصرفــك فــي غضــون ثالثيــن )30( يومــا مــن تاريــخ إكمــال المعاملــة. ليــس لديــك الحــق 

فــي االعتــراض علــى أي معاملــة بعــد انقضــاء الفتــرة المشــار إليهــا أعــاله.
ال تتحمل كليب وال المصرف أي التزام عن أي خسائر أو أضرار:  .3

فــي حــال عجــز المرســل عــن إكمــال إجــراءات إرســال المبلــغ، دون تقصيــر مــن طــرف   -1
كليــب.

فــي حــال، دون تقصيــر مــن طــرف كليــب، كان حســاب القيمــة المخزنــة الخــاص بــك ال   -2
يحتــوي علــى أرصــدة كافيــة مــن أجــل إكمــال عمليــة التحويــل.

فــي حــال، دون تقصيــر مــن طــرف كليــب أو المصــرف،  لــم يســتطع الشــخص الــذي   -3
ــع مــع  ــى تفاصيــل الدف ــة تحتــوي عل ــه اســتالم رســالة نصي ــل المــال إلي قمــت بتحوي

تعليمــات االشــتراك عبــر مصرفــه فــي كليــب.
فــي حــال عــدم توفــر الخدمــة أو خدمــة المصــرف بصــورة مؤقتــة، علمــا بأنــك كمرســل   -4
وأن المســتفيد علــى علــم بعــدم توفــر الخدمــة قبــل البــدء فــي إجــراءات تنفيــذ 

المعاملــة.
فــي حــال منعــت ظــروف خــارج ســيطرتنا )بســبب الحريــق أو الفيضــان مثــال( مــن   -5

بهــا. التــي قدمنــا  المعقولــة  التحوطــات  رغــم  التحويــل  أو  المعاملــة  إكمــال 
قائمــة األمثلــة المنشــورة فــي هــذا القســم الغــرض منهــا بيــان الظــروف االسترشــادية   -6
التــي ال تعتبــر كليــب ملزمــة بموجبهــا عــن عــدم إكمــال أي معاملــة تحويــل أو ســداد، 
وليــس الغــرض مــن هــذه القائمــة أن تبيــن جميــع الظــروف التــي تعتبــر كليــب غيــر 

ملزمــة بموجبهــا.

7.   التزامات المصرف

سيســعى المصــرف للتأكــد مــن تمكينــك مــن االتصــال علــى مكتــب الدعــم لإبــالغ واإلخطــار عــن أي   .1
مســائل ذات صلــة باســتخدام المحفظــة النقالــة. ســيعمل المصــرف علــى تزويــدك بتفاصيــل االتصــال 

الخاصــة بمكتــب الدعــم عبــر قنــوات االتصــال العاديــة المطبقــة مــن قبــل المصــرف.
ســيقوم مصرفــك باتخــاذ الخطــوات الضروريــة المعقولــة للتأكيــد علــى أن تــؤدي الخدمــة الغــرض   .2
الــذي مــن أجلــه تــم تنفيذهــا. ســيعمل المصــرف علــى لمعالجــة جميــع المشــاكل الفنيــة )خــالل 

ســاعات العمــل المقــررة مــن قبــل المصــرف( التــي قــد تنشــأ عــن أو فيمــا لــه صلــة بالخدمــات.
ال يتحمــل مصرفــك أي التــزام فــي حــال، فــي أي وقــت، تعــرض التطبيــق إلــى توقــف و/أو أدى ذلــك إلــى   .3
أي خســائر أو أضــرار عليــك، أو فــي حــال تعرضــك إلــى أي خســائر أو أضــرار نتيجــة ألي توقــف أو انقطــاع 

كلــي أو جزئــي، أو نتيجــة عــدم قدرتــك عــن اســتخدام الخدمــات.
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4. The BANK will respond to a complaint that you have raised no later than three 
(3) working days from the day of your notification.

5. The BANK shall act, upon your notification, and if it confirms that the disputed 
transaction was incorrectly executed and/or unauthorized, to refund the 
amount to your (“Wallet”) in full including any fees, if any, no later than forty 
(40) days from the date of your notification (see 8.3.a) unless it determines on a 
reasonable basis, that you acted fraudulently. 

6. The BANK will provide you with a reference number, upon your notification 
through the Bank’s Helpdesk, that you may use for following up. 

8. YOUR LIABILITY

1. You acknowledge and agree that you shall be liable towards klip and the BANK 
for losses up to one hundred percent (100%) of the transaction if proven that 
the you have failed to protect your Wallet from misappropriation / misuse. 

2. You acknowledge and agree that you shall be liable for all the losses related to 
any unauthorized payment transaction if you have:

a. Acted fraudulently; or 
b. Failed to fulfill your obligations under this Section (7)
c. Unauthorized Wallet Transactions

I. You will always keep your mobile device safe and secure, and if any theft, fraud 
or loss occurs, you will block access to your Mobile Wallet. If you are unable to 
do so, you agree to notify your BANK at once through the BANK Helpdesk of any 
unauthorised use of your (“Wallet”) and/or PIN or any other breach of security; 
You will be held personally liable for any transactions not authorized or made 
by you thereof up to the time of your notification to the Bank, excluding cases 
where notifications is impossible and not reasonably practicable, including 
Force Majeure.

II. If you fail to notify your BANK of unauthorized Transactions within (30) days 
from the Transaction date, you will be liable for 100% of any loss, if the BANK 
can prove that you could have prevented the unauthorized use of your Mobile 
Wallet by notifying the BANK as per this section (8).

III. If a good reason (such as a long trip or a hospital stay) kept you from telling us, 
we will extend the time periods on best effort basis. 

9. PERSONAL DATA – CONFIDENTIALITY

1. You have read, understood and hereby grant your consent to the keeping and 
processing of your personal data record by klip 

2. You understand that the data and information collected is processed for the 
purpose of providing the Service requested by you. 

3. Your personal data will not be transferred to third parties as required for 
the provision of the Service except as instructed by courts or governmental 
authorities 

4. You acknowledge and agree that the klip mandates that your data and that 
of the Transactions attempted and/ or executed by you via its systems, be 
retained by your BANK for the minimum time required by the applicable 
legislation. That means that even in the event of definitive termination of the 
contractual relationship between you and the BANK.

5. By accepting these Terms of Use, you acknowledge and agree with the Privacy 
Policy included in these Terms of Use. 

10. SUSPENSION 

1. klip reserves the right to suspend the operation of your (“Wallet”) for reasons 
related to the security of its use and of the Transactions executed, or in the 
event that non-authorized or fraudulent use is suspected or that an increased 
risk that you, as a User is unable to comply with the obligations undertaken 
is identified or reasonably suspected and/ or for any other reason may be 
provided in these Terms.

2. klip reserves the right to suspend the operation of your (“Wallet”) for reasons 
imposed by the provisions of the Applicable Laws or in compliance with the 
provisions of judicial or other law enforcement authorities or for reasons that 
are imposed by the klip  in its absolute discretion such as indicative reasons 
that are related to the client’s transactional profile or the latter’s non- 
compliance with the identification and verification procedures imposed by klip 
in accordance with the regulations of the supervisory authorities regarding 
implementation of measures of due diligence, or for reasons of non- compliance 
with the instructions imposed by the Bank and third parties involved in the 
procedure of completion and clearance of the transactions of the User. 

ســيقوم المصــرف بالــرد علــى أي شــكوى تقــدم مــن جانبــك فــي غضــون فتــرة ال تتعــدى ثالثــة )3( أيــام   .4
عمــل مــن تاريــخ اإلبــالغ عــن الشــكوى مــن جانبــك.

ــه أن المعاملــة المعتــرض عليهــا قــد تــم  ســيقوم المصــرف، بنــاء علــى إخطــارك، وفــي حــال تأكــد ل  .5
تنفيذهــا بطريقــة غيــر صحيحــة و/أو بــدون تفويــض، بــرد المبلــغ إلــى )»المحفظــة«( الخاصــة بــك كامــال 
بمــا فــي ذلــك أي رســوم محصلــة، إن وجــدت، وذلــك فــي تاريــخ ال يتعــدى أربعيــن )40( يومــا مــن تاريــخ 
اســتالم اإلخطــار منــك )انظــر 8.3.أ( مــا لــم يقــرر المصــرف، بنــاء علــى أســس معقولــة، أنــك قــد تصرفــت 

بطريقــة تنطــوي علــى احتيــال.
ــى إخطــارك، مــن خــالل مكتــب الدعــم الخــاص  ــاء عل ــدك برقــم مرجعــي، بن ســيقوم المصــرف بتزوي  .6

المتابعــة. ألغــراض  اســتخدامه  أجــل  مــن  بالمصــرف، 

8.   التزاماتك

تقــر وتوافــق علــى أنــك ملــزم تجــاه كليــب والمصــرف بتحمــل أي خســائر حتــى مائــة )100%( بالمائــة مــن   .1
قيمــة المعاملــة، فــي حــال ثبــت أنــك قــد عجــزت عــن حمايــة المحفظــة عــن أي اســتخدام غيــر صحيــح/

ســوء اســتخدام.
تقــر وتوافــق علــى أن تتحمــل المســؤولية عــن جميــع الخســائر المتعلقــة بــأي معاملــة ســداد دون   .2

ترخيــص تقــوم بتقديمهــا فــي حــال:

تصرفت بطريقة تنطوي على احتيال؛ أو  أ- 
عجزت عن تنفيذ االلتزامات المقررة عليك بموجب القسم رقم )7( هذا. ب- 

وافقت على تنفيذ معاملة محفظة بدون تفويض. ج- 

عــن  بعيــدا  آمنــة  بــك بطريقــة  الخــاص  المتحــرك  الهاتــف  بجهــاز  االحتفــاظ  علــى  التأكيــد  عليــك   .1
ــالزم مــن أجــل حظــر  ــه فــي حــال حــدوث أي ســرقة أو احتيــال أو فقــدان، عليــك اتخــاذ ال المخاطــر، وأن
الدخــول إلــى محفظتــك النقالــة. فــي حــال عجــزت عــن ذلــك، توافــق علــى إخطــار المصــرف علــى الفــور 
مــن خــالل مكتــب الدعــم الخــاص بالمصــرف عــن أي حالــة اســتخدام غيــر مرخــص ل)»المحفظــة«( 
ــة انتهــاك أمنــي؛ ســتعتبر ملزمــا بصفــة  ــف الشــخصي أو عــن أي حال ــك و/أو لرقــم التعري الخاصــة ب
شــخصية عــن أي معامــالت تنفــذ بــدون تفويــض أو عــن أي معاملــة تنفــذ مــن طرفــك حتــى وقــت الــذي 
تقــوم فيــه بإخطــار المصــرف، باســتثناء الحــاالت التــي يثبــت أن اإلخطــار مســتحيل، وغيــر عملــي، بمــا 

فــي ذلــك فــي حــاالت القــوة القاهــرة. 
فــي حــال عجــزت عــن إخطــار المصــرف عــن أي معاملــة دون تفويــض فــي غضــون ثالثيــن )30( يومــا مــن  اا. 
تاريــخ المعاملــة، تتحمــل المســؤولية بنســبة 100% عــن أي خســارة، فــي حــال اســتطاع المصــرف إثبــات 
أنــه كان يمكنــك منــع االســتخدام غيــر المرخــص لمحفظتــك النقالــة وذلــك مــن خــالل إبــالغ المصــرف 

بنــاء علــى أحــكام القســم رقــم )8( هــذا.
فــي حــال ثبــت أنــك عجــزت عــن إخطارنــا ألســباب مقبولــة )مثــل الســفر فــي رحلــة طويلــة أو التنويــم  ااا. 
فــي المستشــفى(، ســنقوم بتمديــد الفتــرات الزمنيــة، وذلــك علــى أســاس أفضــل الجهــود المتاحــة.

9.   البيانات الشخصية - السرية

تقــر أنــك قــد قــرأت وفهمــت؛ وتؤكــد بنــاء علــى ذلــك علــى موافقتــك علــى؛ حــق كليــب فــي االحتفــاظ   .1
وبمعالجــة البيانــات الشــخصية الخاصــة بــك المســجلة مــن طرفهــا.

تؤكــد أنــك علــى علــم بــأن البيانــات والمعلومــات التــي تــم جمعهــا ســتخضع للمعالجــة بغــرض   .2
جانبــك. مــن  المطلوبــة  الخدمــة  تقديــم  فــي  المســاعدة 

أن البيانــات الشــخصية الخاصــة بــك لــن تنقــل إلــى الغيــر فــي حــال كان ذلــك مطلوبــا ألغــراض تقديــم   .3
لــم يكــن ذلــك بنــاء علــى تعليمــات المحاكــم ذات االختصــاص، أو بنــاء علــى طلــب  الخدمــة؛ مــا 

الحكوميــة.  الســلطات 
أنــك تقــر وتؤكــد علــى موافقتــك علــى قــرار كليــب بحــق المصــرف فــي االحتفــاظ بالبيانــات الخاصــة بــك   .4
باإلضافــة إلــى تفاصيــل المعامــالت المنفــذة أو المطلــوب تنفيذهــا مــن طرفــك عبــر النظــم الخاصــة 
بهــا، طــوال الفتــرة الزمنيــة المقــررة بموجــب التشــريعات الســارية. يقصــد بذلــك حتــى فــي حــال تقــرر 

إنهــاء العالقــة التعاقديــة بينــك وبيــن المصــرف بصــورة حاســمة.
بموافقتــك علــى قبــول شــروط االســتخدام هــذه، تقــر وتوافــق علــى سياســة الخصوصيــة المضمنــة   .5

فــي شــروط االســتخدام هــذه.

10.   اإليقاف

تحتفــظ كليــب بالحــق فــي إيقــاف تشــغيل )»المحفظــة«( الخاصــة بــك ألســباب تتعلــق بأمن االســتخدام   .1
ــي  ــر مرخــص أو أي تصــرف احتيال ــة اســتخدام غي ــة، أو فــي حــال االشــتباه فــي حال والمعامــالت الجاري
ــك، بســبب عجــزك كمســتخدم  ــة لدي ــه، أو فــي حــال ثبــت ارتفــاع مســتوى المخاطــر الماثل مشــتبه ب
عــن االمتثــال بااللتزامــات المقــررة عليــك، أو فــي حــال االشــتباه فــي عــدم امتثالــك بااللتزامــات المقــررة 

عليــك و/أو ألي أســباب أخــرى مقــررة فــي هــذه الشــروط.
تحتفــظ كليــب بالحــق فــي إيقــاف تشــغيل )»المحفظــة«( الخاصــة بــك ألي أســباب مقــررة بموجــب   .2
ــة أو أي تعليمــات مــن طــرف  ــال بأحــكام أي أوامــر قضائي ــة باالمتث ــه صل القوانيــن الســارية، أو فيمــا ل
ســلطات فــرض القانــون، أو ألي أســباب تــرى كليــب فرضهــا بتقديرهــا المطلــق بمــا فــي ذلــك أي أســباب 
مرجعيــة تتعلــق بهويــة معامــالت العميــل و/أو بعجــز العميــل فــي االمتثــال بإجــراءات تحديــد الهويــة 
والتحقــق المقــررة مــن قبــل كليــب بمــا يتفــق مــع اللوائــح الســارية مــن طــرف الســلطات الرقابيــة فيمــا 
يتعلــق بتطبيــق معاييــر فحــص العنايــة الواجبــة، أو بســبب العجــز عــن االمتثــال بــأي تعليمــات مقــررة 
مــن طــرف المصــرف أو أي أطــراف أخــرى علــى عالقــة باإلجــراءات الســارية علــى إكمــال وإنهــاء معامــالت 

المســتخدم.
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11.   VERIFICATION – IDENTIFICATION 

1.   klip reserves the right to verify the authenticity and the accuracy of the data 
        registered by you, and to apply at any time verification - identification procedures 
      with the purpose of verifying your identity.

2. klip reserves the right to request from your BANK information and data 
concerning the person who the User represents, the Transactions made by means 
of using the Service as well as any third parties who participate or interfere with 
these Transactions, in compliance with the policies and procedures implemented or 
with any special measures taken for the verification and identification of its Users, 
and furthermore in compliance with the Anti Money Laundering (‘AML’) applicable 
legislation.

3.   klip applies the verification and identification procedures notified to you through 
your BANK systemically and you must comply accordingly. klip reserves the right to 
unilaterally amend the applicable policies and procedures and the Personal actions 
included on a case by case basis and according to its sole discretion.

4.     You acknowledge that you have understood the difference between a Consumer 
and a Merchant as defined above as well as your obligation to register for our 
(“Wallet”) under your true capacity.

12.   FEES AND CHARGES

1.     klip does not directly charge a User any fees or charges. Fees that are applied are 
subject to the agreement in force between the User and its BANK. 

13.   CHANGES TO THESE TERMS 

1.       Klip make change these Terms of Use from time to time. You will be provided 
with notice as and when required under the Applicable Laws. You will be requested 
to accept the new Terms of Use. 

14.   GOVERNING LAW

1.      The present Terms of Use are governed by and construed in accordance with 
the United Arab Emirates laws and/or the laws of the Emirate of Abu Dhabi whereas 
the Abu UAE courts shall have the exclusive jurisdiction over any proceedings and 
disputes arising out of these Terms. 

PRIVACY POLICY

klip and your Bank consider as its top priority the safety and protection of your 
personal data. Your personal data includes any information that may lead, directly 
or combined with other information, to your identification or tracing as a natural 
person. Personal data may include details such as name and surname, national 
identity number , passport number, natural/electronic addresses, phone/mobile 
phone numbers, credit/debit/prepaid card numbers, e-mails, transactions’ data, 
telephone and electronic communications data, payments data, identification 
details of equipment or terminal appliances, as POS, PC, smartphone, tablet, 
browser history (log files, cookies etc.), as well as any other piece of information that 
may allow your identification, in accordance with the provisions of the applicable 
laws in the UAE.

Please read this privacy policy. By accessing our payment system via an application 
provided to you by your Bank, and by signing a relevant consent form, whenever this 
is required, you unreservedly accept the practices described in this policy, whose 
terms will govern our contractual relationship and form part of the terms of use of 
each of our services.

11.   التحقق - تحديد الهوية

تحتفــظ كليــب بالحــق فــي التحقــق مــن صحــة ودقــة البيانــات المســجلة مــن طرفــك، وفــي تطبيــق   .1
إجــراءات التحقق-تحديــد الهويــة فــي أي وقــت بغــرض التحقــق مــن وتحديــد هويتــك.

تتعلــق  بيانــات  أو  أي معلومــات  مــن مصرفــك علــى  الحصــول  فــي طلــب  بالحــق  تحتفــظ كليــب   .2
بالشــخص الــذي يمثــل المســتخدم، والمعامــالت المقدمــة مــن طرفــه الســتخدام الخدمــة، باإلضافــة 
إلــى طلــب المعلومــات حــول أي طــرف ثالــث لديــه مشــاركة أو تداخــل فــي هــذه المعامــالت، وذلــك 
بمــا يتفــق مــع السياســات واإلجــراءات المطبقــة، أو بنــاء علــى أي إجــراءات خاصــة تطبــق مــن أجــل 
التحقــق مــن وتحديــد هويــة مســتخدميها، ولضمــان االمتثــال بــأي مــن التشــريعات الســارية فيمــا 

يتعلــق بمكافحــة غســل األمــوال.

تطبــق كليــب إجــراءات التحقــق مــن؛ وتحديــد الهويــة؛ التــي يتــم إخطــارك بهــا عبــر مصرفــك بصــورة   .3
منتظمــة، علمــا بــأن عليــك االمتثــال بتلــك اإلجــراءات أصــوال. تحتفــظ كليــب بالحــق فــي إجــراء أي 
تعديــالت، فرديــا، علــى أي مــن السياســات واإلجــراءات الســارية، وعلــى الخطــوات الشــخصية الجاريــة، 

ــاء علــى تقديرهــا الحصــري. ــة علــى حــدة، وبن ــك علــى أســاس كل حال وذل

تقــر بأنــك فهمــت الفــرق بيــن المســتهلك والمتــداول بنــاء علــى التعريــف المشــار إليــه أعــاله، كمــا تقــر   .4
بأنــك علــى علــم بكافــة االلتزامــات المقــررة عليــك فيمــا لــه صلــة بالتســجيل فــي )»المحفظــة«( الخاصــة 

بــك بصفتــك الحقيقــة.

12.  الرسوم والمصروفات

ال تقــوم كليــب بتحصيــل أي رســوم أو مصروفــات مباشــرة مــن المســتخدم. تخضــع الرســوم الســارية   .1
لالتفاقيــة الســارية بيــن المســتخدم وبيــن مصــرف المســتخدم.

13.  التغييرات على هذه الشروط

لكليــب الحــق فــي تغييــر شــروط االســتخدام هــذه مــن وقــت آلخــر. ســيتم تزويــدك بإخطــار متــى مــا   .1
تقــرر ذلــك، وذلــك بمــا يتفــق مــع أحــكام القوانيــن الســارية. ســيطلب منــك الموافقــة علــى قبــول 

االمتثــال بأحــكام شــروط االســتخدام الجديــدة بعــد التعديــل.

14.  القانون الحاكم 

تخضــع شــروط االســتخدام الجاريــة هــذه، وتفســر بمــا يتفــق مــع قوانيــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة و/  .1
أو قوانيــن إمــارة أبوظبــي، فــي حيــن تتمتــع محاكــم اإلمــارات العربيــة المتحــدة باالختصــاص الحصــري 

فــي تســوية أي وقائــع أو أي نزاعــات قــد تنشــأ فيمــا لــه صلــة أو عالقــة بهــذه الشــروط.

سياسة الخصوصية

ــات الشــخصية الخاصــة  ــة البيان ــر كل مــن كليــب والمصــرف ضمــن أعلــى أولوياتهمــا ســالمة وحماي تعتب
بــك. تشــمل البيانــات الشــخصية الخاصــة بــك أي معلومــات قــد تســتخدم، مباشــرة أو بالتزامــن مــع أي 
معلومــات أخــرى، فــي تحديــد هويتــك أو فــي تتبــع صفتــك كشــخص طبيعــي. تشــمل البيانــات الشــخصية 
تفاصيــل مثــل االســم واللقــب ورقــم التعريــف الوطنــي ورقــم الجــواز، والعناويــن الطبييعة/اإللكترونيــة، 
وأرقــام الهواتف/الهواتــف المتحركــة، وأرقــام بطاقــات االئتمان/الخصم/الدفــع المســبق، وعناويــن البريــد 
اإللكترونــي، وبيانــات المعامــالت، وبيانــات الهاتــف واالتصــاالت اإللكترونيــة، وبيانــات الســداد، تفاصيــل 
ــف الذكيــة أو  ــة المعــدات أو األجهــزة الطرفيــة مثــل نقــاط البيــع أو الحواســيب الشــخصية أو الهوات هوي
الحواســيب الكفيــة أو تاريــخ المتصفــح )ملفــات تســجيل الدخــول، ملفــات تعريــف االرتبــاط »الكوكيز«...الــخ(، 
باإلضافــة إلــى أي جــزء مــن المعلومــات التــي قــد تســمح بتتبــع والتعــرف علــى هويتــك، وذلــك بمــا يتفــق مــع 

أحــكام القوانيــن الســارية فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

يرجــى التكــرم بقــراءة سياســة الخصوصيــة هــذه. بموافقتــك علــى الدخــول إلــى نظــام الدفــع الخــاص 
بــك عبــر التطبيــق الــذي يــزودك بــه مصرفــك، بتوقيعــك علــى نمــوذج الموافقــة ذي الصلــة، متــى مــا كان 
ذلــك مطلوبــا؛ فــإن ذلــك يعنــي أنــك توافــق دون تحفــظ علــى الممارســات الجاريــة بموجــب هــذه السياســة، 
مــن  لــكل  هــذه  االســتخدام  مــن شــروط  جــزءا  وتعتبــر  التعاقديــة،  العالقــة  تحكــم شــروطها  والتــي 

الخدمــات التــي تقــوم بتنفيذهــا.
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1. Objective

This Privacy Policy aims to inform you on the terms of collection, processing and 
transfer of your personal data collected by us and you bank. 
klip applies processing principles of the GDPR 2016/679 (lawfulness, fairness, 
transparency, purpose limitation, data minimization, accuracy, storage limitation, 
integrity, confidentiality and accountability) in order to protect your rights regarding 
the use of your Personal Data (information, access, rectification, erasure, restriction 
of processing, data portability, right to object and non-automated individual 
decision-making based on profiling. The above apply without any distinction and to 
all processing activities performed and to all services provided by the Banks that 
use the payment system of klip. 

2. Personal Data Collection

klip either directly or through your bank, will always ask for your minimum, as 
stipulated by UAE law, personal data, so that you are enabled to transfer money 
or make payments over the klip Payment System. Such personal data may include, 
indicatively, name/user code, password, number, validity and expiration date of 
debit/credit/prepaid card, telephone number, e-mail, postal address, and digital 
wallet.

We , and/or your bank that is a Participant in the klip Payment System, retain your 
personal data only for as long as imposed by the contractual terms of each service, 
in combination with the applicable financial, banking, tax, telecommunication and 
other laws in the UAE, based each time on the respective processing purpose, while 
afterwards it anonymizes or destroys them.

15.    Instances of Personal Data Collection

klip, and/or your Bank, collect your personal data in the following instances:
- When you register for the mobile wallet that is used to transact over the klip 
Payment System.
- Upon your registration, and in the event your contact data  is formatted to hard-
copied or electronic lists so that you receive informative material or other marketing 
material in the form of prospectuses, electronically or by SMS or so that you renew 
your preferences or upon your participation in competitions, questionnaires and 
surveys, if you explicitly agree to such material being forwarded to you. • Upon your 
communication with your Bank’s Helpdesk, with your enquiries and/or claims.
- Upon the submission to us of documents, that provide information for your 
protection against    fraud money laundering or combat against financial and 
electronic crime.

3. Processing Principles

klip and your bank will use your information for the following lawful processing 
purposes, namely:
• For the completion of your request to register in and use of your Mobile Wallet to 
transact over the klip Payment System
• To answer on your applications and questions, indicatively for the provision of 
information on transactions, wallet status, and service queries. 
• For internal operations and analysis, such as internal management, prevention of 
fraud, AML as per UAE laws, and for use by information technology management, 
invoicing, accounting, billing and auditing systems.

4. Third parties

When you use your Mobile Wallet and you provide us with personal information, 
we and your bank operate as intermediaries and we do not transfer nor share your 
information, nor even among the Participants in the klip Payment System or third 
parties, but only to the extent it is necessary for the completion of your instructions.  

1.    الهدف

الغــرض مــن سياســة الخصوصيــة هــذه، تعريفــك بالشــروط ذات الصلــة بجمــع ومعالجــة وتحويــل البيانــات 
الشــخصية الخاصــة بــك مــن طرفنــا أو مــن خــالل المصــرف.

تقــوم كليــب بتطبيــق مبــادئ المعالجــة المقــررة فــي أحــكام البنــد 2016/679 مــن النظــام األوربــي لحمايــة 
البيانــات )GDPR 679/2016( )المشــروعية، اإلنصــاف، الشــفافية، القيــود علــى الغــرض، خفــض البيانــات، 
الدقــة؛ القيــود علــى التخزيــن، النزاهــة، الســرية والمســاءلة(، وذلــك للتأكيــد علــى حمايــة حقوقــك فيمــا 
لــه صلــة باســتخدام البيانــات الشــخصية الخاصــة بــك )معلومــات الدخــول، اإلصــالح، المســح والقيــود علــى 
المعالجــة وقابليــة البيانــات للنقــل، حــق االعتــراض والقــرار الفــردي غيــر اآللــي بنــاء علــى الهويــة.( تســري 
األحــكام المقــررة أعــاله دون تمييــز وعلــى جميــع أنشــطة المعالجــة التــي تتــم، وعلــى جميــع الخدمــات 

المقدمــة مــن طــرف المصــارف التــي تشــارك فــي اســتخدام نظــام الدفــع الخــاص بكليــب.

2.    جمع البيانات الشخصية

فــي العــادة تســعى كليــب، ســواء مباشــرة أو عبــر مصرفــك، إلــى طلــب الحصــول علــى الحــد األدنــى مــن 
البيانــات الشــخصية الخاصــة بــك، بنــاء علــى مــا هــو مقــرر فــي القوانيــن الســارية فــي اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، وذلــك لضمــان تمكينــك مــن تحويــل األمــوال أو دفــع المســتحقات عبــر نظــام كليــب للدفــع. 
قــد تشــمل البيانــات الشــخصية تلــك، بصــورة عامــة، اســم/رمز المســتخدم، كلمــة المــرور، رقــم وصالحيــة 
وتاريــخ انتهــاء بطاقــة الخصم/االئتمان/الدفــع المقــدم، رقــم الهاتــف، عنــوان البريــد اإللكترونــي، وعنــوان 

البريــد، ورقــم المحفظــة الرقميــة. 

نؤكــد نحــن؛ و/أو؛ مــع مصرفــك المشــترك فــي نظــام كليــب للدفــع، علــى االحتفــاظ بالبيانــات الشــخصية 
الخاصــة بــك طالمــا كان ذلــك مطلوبــا بموجــب الشــروط التعاقديــة لــكل خدمــة، وذلــك بمــا يتفــق مــع 
اللوائــح الماليــة والمصرفيــة ولوائــح الضرائــب ولوائــح االتصــاالت الهاتفيــة والقوانيــن األخــرى الســارية فــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وذلــك فــي جميــع األوقــات ألغــراض تنفيــذ المعالجــات ذات الصلــة، علــى أن 

يتــم إزالــة بيانــات المصــدر أو إتالفهــا فيمــا بعــد.

15.    حاالت جمع البيانات الشخصية

تقوم كليب و/أو مصرفك بجمع البيانات الشخصية الخاصة بك في الحاالت التالية: 
-       عنــد تســجيلك فــي المحفظــة النقالــة التــي تســتخدم فــي تنفيــذ المعامــالت عبــر نظــام كليــب 

للدفــع.
-       عنــد تســجيلك، أو فــي حــال تطلــب األمــر إجــراء تهيئــة لبيانــات االتصــال الخاصــة بــك إلــى نســخ 
ورقيــة أو قوائــم إلكترونيــة بحيــث تســتطيع الحصــول علــى المــواد المعلوماتيــة ومــواد التســويق األخــرى 
فــي صيغــة نشــرات أو تفاصيــل إلكترونيــة أو عبــر رســائل نصيــة، بحيــث تســتطيع تحديــث تفضيالتــك، 
أو المشــاركة فــي أي مناقشــات أو أي اســتبانات أو مســوح، فــي حــال وافقــت علــى ذلــك صراحــة ضمــن 

المــواد المقدمــة إليــك.
-       عنــد اتصالــك بمكتــب الدعــم الخــاص بمصرفــك فــي حــال كانــت لديــك أي استفســارات و/أو أي 

مطالبــات.
ــم غســل األمــوال أو  ــق تحتــوي علــى معلوماتــك لضمــان حمايتــك ضــد جرائ -       عنــد تقديمــك ألي وثائ

ــة.  ــم اإللكتروني ــة والجرائ ــم المالي مكافحــة الجرائ

3. مبادئ المعالجة 

تتعهــد كليــب ومصرفــك بالســعي الســتخدام البيانــات الخاصــة بــك ألغــراض المعالجــة المشــروعة التاليــة، 
وتحديدا: 

-       مــن أجــل إكمــال إجــراءات طلبــك للتســجيل، وتمكينــك مــن اســتخدام محفظتــك النقالــة فــي تنفيــذ 
أي معامــالت عبــر نظــام كليــب للدفــع.

-       للــرد علــى طلباتــك أو استفســاراتك، بمــا فــي ذلــك لتقديــم المعلومــات ذات الصلــة بالمعامــالت وضــع 
المحفظــة واالستفســار عــن الخدمة.

-       إلجــراءات التشــغيل والتحليــل الداخلــي، مثــل اإلدارة الداخليــة، ومنــع االحتيــال، ومكافحــة غســل 
األمــوال بمــا يتفــق مــع قوانيــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ولالســتخدام مــن طــرف إدارة تقنيــة المعلومــات، 

ونظــم الفوتــرة والمحاســبة وإعــداد الفواتيــر ونظــم التدقيــق.

4. الطرف الثالث

عنــد اســتخدامك للمحفظــة النقالــة الخاصــة بــك، وتزويــدك إيانــا بالمعلومــات الشــخصية الخاصــة بــك؛ 
نعمــل نحــن ومصرفــك بصفــة وســطاء، وال نقــوم بتحويــل أو تقاســم أي مــن المعلومــات الخاصــة بــك، وال 
حتــى بيــن الجهــات المشــتركة فــي نظــام كليــب للدفــع أو إلــى أي أطــراف أخــرى، علمــا بــأن أي تحويــل أو 

تقاســم بيانــات يقتصــر علــى الحــد الضــروري المطلــوب لتنفيــذ التعليمــات الــواردة مــن طرفــك.
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We choose reliable providers and we try to set contractual restrictions to third 
parties who receive your personal data to ensure that they use them in accordance 
with this policy and the applicable in the UAE. Except that, we advise you to carefully 
read the personal data protection practices of any third-party providers/suppliers, 
whose products you buy via our Payment System. In addition, such third parties 
may contact you, if necessary, to receive additional information about a potential 
service, payment n of yours.

We take the appropriate technical and organizational measures to ensure that 
your personal information is transferred, stored and processed in accordance with 
the appropriate security standards and with the provisions of this policy and the 
applicable data protection laws of the United Arab Emirates. 

Finally, we may transfer or reveal your personal data to official or national state and 
supervisory bodies (e.g. police, Central Bank of the UAE, etc.) when we are asked 
to comply with the law and to prevent any unlawful actions (e.g. fraud, money 
laundering etc.) to our or our customers’ detriment.

5. Data Security

The klip Payment System and the Bank  have in place proper security policies and 
we use the appropriate technical and operational tools, as anonymization, data 
encryption, use of firewalls, setting of access rights, authorizations, training of 
personnel, periodic audits, compliance with international ISO security and business 
continuity standards, PCI for protection of data and payment cards etc.

Any authorized partner of us who has access to the above information uses them 
to exclusively serve the above purposes. We share the information you provide to 
us exclusively in the manners described in this Policy and in accordance with your 
explicit and special consent per type of processing, which you may at any time and 
freely withdraw by communicating with us.

6.  In compliance with the Privacy Policy for Android Apps

1.   The Bank is the owner of the application that you use to access the Services
2.   The data we collect is used for the provision of the Services; completion of your 
registration, identification and verification, Transaction processing, and fraud 
monitoring and prevention. 
3.   The data is collected in compliance with privacy and data protection laws in the 
UAE
4. When third parties access your information, it is solely for the purpose of 
Transaction processing, and no data is retained by these third parties beyond what 
is mandated by the applicable law of the UAE. These parties will provide the same or 
equal protection of your data as required by the applicable law in the UAE. 
5.  You may request a change in the status of your data if permitted under the 
applicable law of the UAE. 
6.   You will be notified by the Bank through standard channels of communication of 
any change in this Privacy Policy.
7.   This Privacy Policy is made available by the Bank via the following link:

https://www.uab.ae/Privacy-Policy

7. In compliance with the Privacy Policy for iOS Apps

1.  The Bank is the owner of the application that you use to access the Services
2.  The data we collect is used for the provision of the Services; completion of your 
registration, identification and verification, Transaction processing, and fraud 
monitoring and prevention. 
3.  The data is collected in compliance with privacy and data protection laws in the 
UAE
4. When third parties access your information, it is solely for the purpose of 
Transaction processing, and no data is retained by these third parties beyond what 
is mandated by the applicable law of the UAE. These parties will provide the same or 
equal protection of your data as required by the applicable law in the UAE. 
5.  You may request a change in the status of your data if permitted under the 
applicable law of the UAE. 
6.    You will be notified by the Bank through standard channels of communication of 
any change in this Privacy Policy.
7.     This Privacy Policy is made available by the Bank via the following link:
https://www.uab.ae/Privacy-Policy

8. Validity of Personal Data Protection Policy

This Policy was published by klip Payment System and the Bank on 05/10/2019 and 
is subject to periodic improvement and review.

Any amendments to this Policy will apply on the collected information from the date 
on which the amended version will be published on the Bank’s relevant website and 
on the existing information we keep. By using the website after the publication of 
the amendments, you automatically accept such amendments.

ــة مــع  ــد القيــود التعاقدي ــى تحدي ــوق بهــم، كمــا نســعى إل ــن موث نؤكــد مــن جانبنــا علــى اختيــار مزودي
الطــرف الثالــث الــذي قــد يحصــل علــى البيانــات الشــخصية الخاصــة بــك، للتأكيــد علــى حصــر اســتخدام 
تلــك البيانــات إلــى المــدى المتوافــق مــع أحــكام هــذه السياســة ومــع القوانيــن الســارية فــي دولــة اإلمــارات 
ــات الشــخصية الســارية مــن  ــة البيان ــك، ننصحــك بقــراءة ممارســات حماي ــة المتحــدة. باســتثناء ذل العربي
طــرف مــزودي الخدمات/المورديــن اآلخــري، الذيــن توافــق علــى شــراء منتجاتهم/خدماتهــم عبــر نظــام 
الدفــع الخــاص بنــا. باإلضافــة لمــا ســبق، قــد تتصــل تلــك األطــراف عليــك، فــي حــال كان ذلــك ضروريــا، مــن 
أجــل الحصــول علــى معلومــات إضافيــة منــك حــول الخدمــات المحتملــة وحــول المدفوعــات المقــررة عليــك.

نســعى التخــاذ اإلجــراءات الفنيــة والتنظيميــة المناســبة للتأكيــد علــى أن تتــم أي عمليــة تتعلــق بتحويــل 
أو تخزيــن أو معالجــة البيانــات الشــخصية الخاصــة بــك بمــا يتفــق مــع معاييــر األمــن والســالمة المناســبة، 
ومــع أحــكام هــذه السياســة، ومــع قوانيــن حمايــة البيانــات الســارية فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 

أخيــرا قــد نحتــاج إلــى تحويــل أو اإلفصــاح عــن بيانــات الشــخصية إلــى أي جهــة حكوميــة رســمية أو والئيــة أو 
إلــى أي جهــات رقابيــة أو إشــرافية )مثــل الشــرطة أو البنــك المركــزي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة...
الــخ(، متــى مــا كان ذلــك مطلوبــا منــا لضمــان االمتثــال بالقوانيــن ذات الصلــة ولمنــع أي ممارســة غيــر 
مشــروعة )احتيــال أو غســل أمــوال أو خالفــه( بمــا قــد يكــون لــه تداعيــات عكســية علينــا أو علــى عمالئنــا.

5. أمن البيانات

يهتــم نظــام كليــب للدفــع والمصــرف بتطبيــق سياســات األمــن الصحيحــة، كمــا أننــا نؤكــد علــى اســتخدام 
ــات واســتخدام جــدر  ــات، وتشــفير البيان األدوات الفنيــة والتشــغيلية المناســبة مثــل إخفــاء مصــدر البيان
الحمايــة وحقــوق إعــادة ضبــط الدخــول والتفاويــض وتدريــب اأفــراد والتدقيقــات الدوريــة واالمتثــال بمعاييــر 
األمــن ومعاييــر اســتمرارية نشــاط األعمــال العالميــة المقترحــة مــن طــرف آيــزو، وحمايــة البيانــات عبــر 

الحواســيب الشــخصية، وبطاقــات الدفــع وخالفــه.

نؤكــد علــى إلــزام أي شــريك مفــوض مــن طرفنــا يحصــل علــى أي مــن معلومــات المســتخدم؛ علــى 
اســتخدام تلــك المعلومــات ألغــراض تقديــم الخدمــة حصريــا. نتقاســم البيانــات التــي زودتنــا بهــا حصريــا 
بالطــرق المقــررة فــي هــذه السياســة، وبمــا يتفــق مــع موافقتــك الصريحــة  والخاصــة لــكل نــوع مــن أنــواع 

ــة فــي أي وقــت باالتصــال علينــا. ــك اختيــار االنســحاب فــي أي وقــت بحري ــه يجــوز ل المعالجــة، علمــا بأن

6. االمتثال بسياسة الخصوصية لتطبيقات أندرويد

1. المصرف هو مالك التطبيق الذي تستخدمه في الدخول إلى الخدمات.
2. تســتخدم البيانــات التــي نقــوم بجمعهــا فــي تقديــم الخدمــة؛ وإكمــال عمليــة تســجيلك؛ والتحقــق مــن 

وتحديــد الهويــة، ومعالجــة المعاملــة، ومراقبــة ومنــع االحتيــال.
3. يتــم جمــع البيانــات بمــا يتفــق مــع قوانيــن الخصوصيــة وقوانيــن حمايــة البيانــات الســارية فــي دولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 
4. عنــد الســماح للغيــر باإلطــالع علــى المعلومــات الخاصــة بــك، الغــرض حصريــا مــن ذلــك معالجــة المعاملــة، 
علمــا بأنــه ال يســمح ألي طــرف آخــر باالحتفــاظ بالبيانــات الخاصــة بــك بعــد الفتــرة الزمنيــة المقــررة بموجــب 

القوانيــن الســارية فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 
5. يجــوز لــك طلــب تغييــر وضــع البيانــات الخاصــة بــك، فــي حــال كان ذلــك مســموحا بــه بموجــب القوانيــن 

الســارية فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
6. ســيتم إخطــارك مــن طــرف المصــرف عبــر القنــوات العاديــة إلبالغــك عــن أي تغييــرات فــي سياســة 

هــذه. الخصوصيــة 
7. يمكن اإلطالع على سياسة الخصوصية هذه  المتاحة من قبل المصرف عبر الرابط التالي:

https://www.uab.ae/Privacy-Policy

)iOS( 7. االمتثال مع سياسة الخصوصية لتطبيقات آي أو إس

1. المصرف هو مالك التطبيق الذي تستخدمه في الدخول إلى الخدمات.
2. تســتخدم البيانــات التــي نقــوم بجمعهــا فــي تقديــم الخدمــة؛ وإكمــال عمليــة تســجيلك؛ والتحقــق مــن 

وتحديــد الهويــة، ومعالجــة المعاملــة، ومراقبــة ومنــع االحتيــال.
3. يتــم جمــع البيانــات بمــا يتفــق مــع قوانيــن الخصوصيــة وقوانيــن حمايــة البيانــات الســارية فــي دولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 
4. عنــد الســماح للغيــر باإلطــالع علــى المعلومــات الخاصــة بــك، الغــرض حصريــا مــن ذلــك معالجــة المعاملــة، 
علمــا بأنــه ال يســمح ألي طــرف آخــر باالحتفــاظ بالبيانــات الخاصــة بــك بعــد الفتــرة الزمنيــة المقــررة بموجــب 

القوانيــن الســارية فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 
5. يجــوز لــك طلــب تغييــر وضــع البيانــات الخاصــة بــك، فــي حــال كان ذلــك مســموحا بــه بموجــب القوانيــن 

الســارية فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
6. ســيتم إخطــارك مــن طــرف المصــرف عبــر القنــوات العاديــة إلبالغــك عــن أي تغييــرات فــي سياســة 

هــذه. الخصوصيــة 
7. يمكن اإلطالع على سياسة الخصوصية هذه المتاحة من قبل المصرف عبر الرابط التالي:

https://www.uab.ae/Privacy-Policy

8. صالحية سياسة حماية البيانات الشخصية

نشــرت هــذه السياســة مــن طــرف كليــب لنظــام الدفــع، ومــن طــرف المصــرف فــي 2019/10/05، وهــي 
دوريــا. والمراجعــة  للتحســين  خاضعــة 

تســري أي تعديــالت علــى هــذه السياســة علــى البيانــات التــي يتــم جمعهــا اعتبــارا مــن تاريــخ نشــر بــدء 
ســريان اإلصــدار المعــدل علــى الموقــع اإللكترونــي للمصــرف المعنــي، وعلــى البيانــات الحاليــة التــي هــي 
فــي حوزتنــا. باســتخدامك للموقــع اإللكترونــي بعــد نشــر هــذه التعديــالت، فإنــك تعتبــر قــد وافقــت تلقائيــا 

علــى قبــول تلــك التعديــالت.


