
To find out more please visit any of our branches, or email us at uabonline@uab.ae

E-Statement Instruction Form

Branch Name

Customer Name

Email Address(es)
Only up-to 3 email addresses

Account Number (1)

Date
D D M M Y Y

Account Number (2)

Account Number (3)

Account Number (4)

Please fill in using  BLOCK LETTERS
Please √ where applicable

Subscribe Unsubscribe

Daily Weekly Fortnightly Monthly Quarterly

Amend Details (Please fill in new values only

Customer Declaration

Account Information

Important Information

E-Statement Details

We apply to use the Services and declare that all information in this Application Form and its supporting documents is true and correct.
We have read every definition, clause, phrase and sentence detailed in the Agreement with utmost care and we fully understand its meaning.
If our application is accepted and the Services are commenced, we will follow all instructions and requirements detailed in the 
Agreement without any exception.
If at any time we do not understand any part of the Agreement or require further details, we will immediately contact the Bank and seek 
further clarification as necessary.
We understand that the Bank can decline this application without assigning any reason and that this Application Form and its 
supporting documents will become part of the Bank’s records and will not be returned to us.

I / We acknowledge that my/our use of the service(s) required will be governed by the relevant terms and conditions applicable to 

Please specify the frequency

This document is the Bank’s E-Statement Services Application Form ("Application Form"). The terms and conditions of the Bank's 
services for the provision of electronic statement, electronic advices and other electronic correspondence documents ("Services") 
which apply between You as customer and the Bank ("Conditions") are set out in a separate document to this Application Form.
This Application Form, once duly signed by You and countersigned by the Bank, together with the Conditions, will constitute the 
entire agreement with regard to the services as between You and the Bank ("Agreement"). The entire Agreement will be made 
available to You and is also published on the Bank's website at www.uab.ae ("Website").
The Bank may change its charges for the Services from time to time and may at any time amend any of the Conditions, in which case 
the Bank will update You as provided in the Agreement.



Name

Name

Name

Name

Name

Name & Signature of the authorized signatory (ies)

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature verified by:
RM/RO:

HO OPS 
Name & Signature:

Daily Weekly Fortnightly Monthly Quarterly

Bank Use Only

Approved to record the instructions as per the frequency

(Name/Stamp)   (Signature)   (Date)

E-Statement Instruction Form

We understand that no processing fee will be charged to us at the time of applying for the Services.
While this Application Form, the Conditions which we need to read, understand and sign are in the English language (see also Condition 
2 (Understanding) and Condition 4 (Signing of Legal Documentation)), We acknowledge and agree that (1) We can always refer to the 
Arabic translation of the Conditions that are available on the Website and (2) the Application Form will only be available for completion 
in the English language.
We also fully understand that, in the event of any dispute that may arise in relation to the Agreement between Us and the Bank and 
where it is necessary to refer the Conditions and the Application Form to a court of law in the UAE, the Arabic version of the Conditions 
as published on the Website and an o�cial Arabic translation of the Application Form as completed will respectively be used for this 
purpose and will prevail over the English version.
By signing this Application Form, I/We confirm that I/We am/are duly authorised to enter into the Agreement for and on our behalf and 
have read and fully understand the Agreement.



Terms and conditions التطبيق ا�مارات 

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

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

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

2. THE E-DOCUMENT SERVICE
2.1 The Service delivers E-Documents to the Customer electronically 
through email.

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

2.3 E-Statements will contain an account summary as appropriate for 
each type of account, credit card or other bank facility, including dates 
and 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

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

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

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

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

2.8 The Bank reserves the right to limit the number of additional designated 
email addresses available to be included in the Service in its absolute 
discretion.

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

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

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

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

ة 1.  ا�هليِّ

1-1  يمكــن �ي عميــل مــن عمــالء البنك("العميــل") أن يســجل فــي خدمــة كشــوفات 
خدمــة  طلــب  لنمــوذج  وتوقيعــه  تعبئتــه  خــالل  مــن  ("الخدمــة")  ا�لكترونيــة  الحســاب 
ــب  ــدم بطل ــالل التق ــن خ ــك، أو م ــروع البن ــن ف ــدى أي م ــة ل كشــوفات الحســاب ا�لكتروني
للحصــول علــى الخدمــة عبــر الهاتــف أو البريــد ا�لكترونــي أو موقــع البنــك االلكترونــي على 

.www.uab.ae العنــوان التالي

ال يرغب  ــن علــى العميــل أن يحدد عنــوان بريد إلكترونــي فعَّ 1-2  الســتخدام الخدمــات يتعيَّ
بتلقــي خدمــة كشــوفات الحســاب ا�لكترونيــة عليــه، ويتحمــل العميــل مســؤولية ضمــان 
ــل أيضــا ًمســؤولية أيــة كشــوفات  تقديمــه لعنــوان البريــد ا�لكترونــي الصحيــح. كمــا يتحمَّ
ــد  ــف البري ــال توق ــي ح ــي خاطــئ. وف ــد إلكترون ــى بري ــم إرســالها إل ــة يت حســاب إلكتروني
ا�لكترونــي عــن العمــل، يتعيــن علــى العميــل إخطــار البنــك بذلــك فــوراَ، إذ ال يتحمــل البنــك 
مســؤولية أية كشــوفات حســاب إلكترونية يتم إرســالها إلى عناوين بريد إلكترونية متوقفة 
عــن العمــل با�ضافــة لذلــك، ال يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية أو تبعــات فــي حــال الدخــول إلى 

بريــد العميــل ا�لكترونــي مــن قبل الغير، ســواًء بموافقــة العميل أو دون موافقته.

1-3  يحتفــظ البنــك بحّقــه فــي رفــض تقديــم الخدمــات �ي عميــل و�ي ســبب وفقــًا لتقديــر 
البنك الشــخصي.

2.  خدمــة المســتندات ا�لكترونية 

2-1  يحصــل العميــل مــن خــالل هــذه الخدمــة علــى كشــوفات حســاب إلكترونية عبــر البريد 
ا�لكتروني.

2-2 تغطــي كشــوفات الحســاب ا�لكترونيــة أنــواع حســابات العميــل التــي يحددهــا نمــوذج 
طلــب الحصــول علــى خدمــة كشــوفات الحســاب ا�لكترونيــة حســب اختيــار العميــل، مثــل 

الحســاب الجاري وحســابات االدخار وحســابات ا�يداع وبطاقات االئتمان ا�خرى

2-3  يحتــوي كشــف الحســاب ا�لكترونــي علــى ملخــص عــن الحســاب حســب نوعــه، بما في 
ذلــك تواريــخ وتفاصيــل كافــة عمليــات ا�يــداع والســحب والعمليــات الجاريــة عليــه؛ با�ضافــة 
والمبالــغ  للبنــك؛  ا�داء  والمتوجبــة  ة  المســتحقَّ الســداد  إعــادة  عمليــات  عــن  لتفاصيــل 

ة؛ والفوائــد المحتســبة وتاريــخ إعادة ســداد تلك الدفعات. المســتحقَّ

2-4  تحتــوي ا�عالنــات ا�لكترونيــة علــى تأكيــد بــأي إشــعار أو إعالن أو أي مكاتبــة ُأخرى عامة 
أو خاصــة �ي عمليــة تتعلــق بحســاب العميــل أو بطاقــة االئتمــان أو أي تســهيل بنكــي آخــر 

يصــدره البنــك للعميــل من حيٍن Åخر.

2-5  تحتــوي المســتندات ا�لكترونيــة اُ�خــرى علــى أي معلومــات معنيــة ُأخــرى قــد يوافــي 
البنــك العميــل بهــا من حيٍن Åخر.

م للخدمــة وبعــد موافقــة البنك علــى تقديمها، تتوقَّف على الفور وبشــكل  Ç2-6  عنــد التقــد
تلقائــي عملية إرســال كشــوفات الحســاب الورقية إلــى العميل.

2-7  يقــوم البنــك بإرســال كشــوفات الحســاب ا�لكترونيــة إلــى البريــد ا�لكترونــي الــذي 
يحــدده المخــول بالتوقيــع عــن الحســاب، وحســب الشــرط 2-8 أدنــاه، إلــى أي بريــد إلكتروني 

إضافــي يتم تحديده.

دة  2-8  يحتفــظ البنــك بالحــق فــي تحديــد عــدد عناويــن البريــد ا�لكترونيــة ا�خــرى المحــدَّ
للحصــول علــى الخدمة وفقًا لتقديره الشــخصي.

2-9  تعتبــر كشــوفات الحســاب ا�لكترونيــة بمثابــة دليــل قطعــي علــى الحســاب، بمــا فــي 
ذلــك كافــة العمليــات التــي تــم إجراؤهــا علــى الحســاب والمبالــغ المســتردة والمســتحقة. 
ويحــق للعميــل خــالل أربعــة عشــر يومًا (14) االعتــراض على أية معامــالت أو مبالغ واردة في 

كشــف الحســاب ا�لكترونــي وإال يفقــد العميــل حقــه في االعتراض علــى أي مبلغ مذكور.

2-10  يتعيــن علــى العميــل تحديــد تكــرار عميلــة تقديــم كشــوفات الحســاب ا�لكترونيــة 
لــكل مــن حســاباته المدرجــة فــي نمــوذج طلــب الحصــول علــى خدمــة كشــوفات الحســاب 

ا�لكترونية.

2-11  فــي حــال تعــدد المخولين بالتوقيع عن الحســاب، يقبــل البنك التعليمــات المتعلقة 
بالخدمــة فقــط وفــق التخويل المحدد في أحكام و شــروط فتح الحســاب.

3.  االستالم

3-1  يتحمــل العميــل مســؤولية ضمــان التحقــق الدائــم مــن بريــده ا�لكترونــي الــوارد، 
ومراجعــة كشــوفات الحســاب ا�لكترونيــة التــي يســتلمها ويعتبــر العميــل بأنــه قد اســتلم 
وقــرأ كافــة كشــوفات الحســاب ا�لكترونيــة فــي نهايــة اليــوم الــذي يتــم فيــه إرســال كشــف 

الحســاب ا�لكتروني مــن قبل البنك.

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 willful 
default or gross negligence by the Bank.

4. CREDIT CARD REPAYMENTS
4.1 All repayments for credit cards shall be due and payable on the due 
date as indicated on each E-Statement sent to the Customer via email. The 
Customer shall be fully responsible and liable for the prompt and complete 
payments due, irrespective of the receipt or non-receipt of the 
E-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
5.1 The Customer must use the Service responsibly. The Service must not 
be used for any fraudulent or illegal purpose; to interrupt or damage the 
Bank’s services, including this Service; or to make them less efficient. The 
Service must not be used for the transmission of any defamatory, racist, 
blasphemous or obscene message. The Customer must not use the Service 
to cause inconvenience, offence or disruption to the Bank or any of its staff.

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

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

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

7.3 The Customer acknowledges the risk that data sent and received 
through the internet/by email, including any confidential information, may 
be 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 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
8.1 Any breach of these Terms & Conditions by the Customer may, 
at the Bank's absolute discretion, result in the immediate withdrawal of 
this Service.

9. INDEMNITY
9.1 The Customer unconditionally and irrevocably undertakes to indemnify 
and hold harmless the Bank, its shareholders, directors, officers, employees 
and representatives against all losses, costs, damages or expenses arising, 
directly or indirectly, as a result of (a) generating, delivering and/or 
receiving the E-Document, (b) errors, delays in transmission or 
unauthorized 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.

3-2  فــي حــال عــدم تمكــن العميل من الدخول إلى كشــف الحســاب ا�لكترونــي فإنه يقوم 
بإخطــار البنــك بذلــك خــالل أربــع وعشــرين (24) ســاعة مــن اســتالمه لكشــف الحســاب 
ا�لكترونــي. ويبــذل البنك جهوده المعقولة �عادة إرســال رســالة إلكترونية جديــدة للعميل 
تتضمــن كشــف حســاب يمكــن للعميــل الدخــول إليــه خــالل أربــع وعشــرين (24) ســاعة مــن 
ذلــك ا�شــعار. وعنــد انتهــاء تلــك المــدة ا�ضافيــة، يعتبــر العميــل بأنــه قــد اســتلم كشــف 
الحســاب ا�لكترونــي ودخــل إليــه، وذلــك فــي حــال عــدم وجــود أي إخفــاق متعمــد أو إهمــال 

جســيم مــن قبل البنك.

4  إعادة ســداد دفعــات بطاقات االئتمان

تاريــخ   " فــي  ا�داء  ومتوجبــة  مســتحقة  االئتمــان  بطاقــات  دفعــات  كافــة  تصبــح    1-4
االســتحقاق" المشــار إليــه فــي كل كشــف حســاب إلكتروني يتم إرســاله للعميل عبــر البريد 
ــوري والكامــل  ــل كامــل المســؤولية والتبعــات عــن ا�داء الف ــي. ويتحمــل العمي ا�لكترون
للدفعــات المســتحقة وذلــك بصــرف النظــر عــن اســتالمه أو عــدم اســتالمه لكشــف حســاب 

إلكترونــي، أو إخفاقــه بقــراءة إشــعار الدفعة المعنية في كشــف الحســاب ا�لكتروني.

4-2  تخضــع عمليــة رد الدفعــات المســتحقة وأي إخفــاق فــي عمليــات إعــادة الســداد لنفــس 
البنــود والشــروط الــواردة في اتفاقيــة بطاقة االئتمــان الموقعة بيــن العميل والبنك.

5  التزامــات العميل

يتعيــنَّ علــى العميــل اســتخدام الخدمــة بمســؤولية. إذ يتعيَّن عليه عدم اســتخدام الخدمة 
�ي غــرض احتيالــي أو غيــر قانونــي؛ أو لعرقلة تقديــم البنك �ية خدمات أو ا�ضرار أو التقليل 
ــن عــدم اســتخدام الخدمــة لنقــل أيــة  مــن فاعليتهــا، بمــا فــي ذلــك هــذه الخدمــة. كمــا يتعيَّ
ــة أو إســاءة للمعتقــدات الدينيــة أو غيــره.  رســائل تحتــوي علــى شــتائم أو عبــارات عنصري
ويتعيــنَّ علــى العميــل عــدم اســتخدام الخدمــة بشــكل يتســبب بإزعــاج أو إســاءة أو إعاقــة 

لعمــل البنك أو أي مــن موظفيه.

6  القــوى القاهرة

نــة فــي هــذه  ــل البنــك المســؤولية عــن أي إخفــاق بــأداء تعهداتــه والتزاماتــه المبيَّ ال يتحمَّ
ا�حكام والشــروط نتيجة �حداث خارجة عن إرادته، بما في ذلك على ســبيل المثال ال الحصر 
انقطــاع خدمــة ا�نترنــت. وفــي تلــك الحالــة، يبــذل البنــك جهــوده المعقولــة �عــادة الخدمــة 

حالمــا يكــون ذلك ممكنا بشــكل معقول.

7  ا�من والمســؤولية عــن بيانات العميل

7-1  يبــذل البنــك كل العنايــة الواجبــة لضمــان أمــن معلومــات الحســابات التــي ُتنقــل عبــر 
ــة أمنيــة عــن طريــق موافــاة العميــل  الخدمــة. كمــا تتمتــع المســتندات ا�لكترونيــة بحماي

بكلمــة مــرور أو بيانــات توثيق ُأخرى. 

7-2  يتخــذ العميــل العنايــة المعقولــة لضمــان عــدم الدخول إلى حســاب البريــد ا�لكتروني 
المخصــص للخدمــة مــن قبل الغير.

ــة تعــرÇض البيانــات التــي يتم اســتالمها وإرســالها عبــر ا�نترنت /  7-3  يقــر العميــل بإمكانيِّ
البريــد ا�لكترونــي، بمــا فــي ذلــك أيــة معلومــات ســريِّة،  لخطــورة الدخــول إليهــا مــن قبــل 

أخرى. أطراف 

7-4  يتفهــم العميــل ويوافــق علــى أن تخزيــن المعلومات، بما في ذلك على ســبيل المثال 
ال الحصــر، كلمــة ســر البريــد ا�لكترونــي، ومعلومــات حســاب البنــك، ونشــاطات العمليــات، 
وأرصــدة حســاب البنــك، وأيــة معلومــات أخــرى مخزنــة على حاســوب العميل الشــخصي و/أو 
هاتفــه المتحــرك، يتــم علــى مســؤولية العميــل الشــخصية بحيــث يتحمــل هــو المخاطــر 
المترتبــة. وال يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية عــن أي دخــول غيــر مخــول أو إفصــاح عــن تلــك 

المعلومــات إلى أطراف أخرى.

7-5  يعفــي العميــل البنــك ويخليــه هــو ومســاهميه ومــدراءه ومســؤوليه وموظفيــه 
وممثليــه، ويتنــازل عــن أي حــق قانونــي لــه ضــد البنــك ومســاهميه ومــدراءه ومســؤوليه 
وموظفيــه وممثليــه، بســبب أي ضــرر يتكّبــده العميــل، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر نتيجة 

للدخــول غيــر المّخــول مــن قبــل أطراف أرى أو ا�فصاح عن معلومات ســرية تخــص العميل.

8  ا�خالل

قــد يــؤدي أي إخــالل بهــذه ا�حــكام والشــروط مــن قبــل العميــل، بنــاًء علــى تقديــر البنــك 
الشــخصي،  إلــى ا�يقاف المباشــر لهذه الخدمة.
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يتعّهــد العميــل بشــكل قطعــي وغيــر مشــروط بتعويــض البنــك وإبقائــه هــو ومســاهميه 
ومــدراءه ومســؤوليه وموظفيــه وممثليــه بمنــأى عن كافة الخســائر أو التكاليف أو ا�ضرار أو 
ــر مباشــر عــن: (أ) إصــدار، تســليم و/أو اســتخدام  ــات الناجمــة بشــكل مباشــر أو غي النفق
ــة، (ب) ا�خطــاء أو التأخيــرات فــي نقــل كشــوفات الحســاب  كشــوفات الحســاب االلكتروني
االلكترونيــة أو التعديــل أو االســتخدام أو التالعــب غيــر المخــّول بالبيانــات الــواردة فيهــا، أو 
الناجمــة بخــالف ذلــك عــن تســليم كشــوفات الحســاب االلكترونيــة أو (ج) الدخــول إلــى 
معلومــات كشــوفات الحســاب االلكترونيــة الســرية أو االفصــاح عنهــا بشــكل غيــر مخّول من 

قبــل أو إلى أطراف أخرى.

10. MODIFICATION AND TERMINATION OF THE SERVICE
10.1 The Bank reserves the right to modify this Service in any way at its 
absolute discretion. The Customer shall be notified in writing in the event of 
discontinuance of this Service where circumstances reasonably allow.

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

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

13. ANTI-MONEY LAUNDERING
13.1 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 any facilities and services to the 
Customer.

14. ADVERTISING
14.1 The Bank may advertise any of its products and services through 
the Service.

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

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

15.3 By signing the E-Document Service application form, the Customer 
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 & 
Conditions from time to time, at its absolute discretion. Any such 
amendments shall be posted on the Bank’s website. The Customer's 
continued use of the Service shall be deemed to be acceptance of these 
Terms & Conditions and any amendments made, unless written notice is 
sent by the Customer indicating otherwise, upon which the Service shall be 
immediately withdrawn from the Customer.

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

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

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

10  تعديــل وإنهاء الخدمة

يحتفــظ البنــك بحّقــه فــي تعديــل الخدمــة بأيــة طريقــة كانــت بنــاًء علــى تقديــره الشــخصي. 
ويتــم إبــالغ العميــل خطّيــًا فــي حــال إيقــاف الخدمــة عندمــا تســمح الظــروف بذلــك وبشــكل 

معقول.

11  حقــوق الملكية

تعتبــر كافــة المــواد (بمــا فــي ذلك على ســبيل المثال ال الحصر كافــة التصاميم والنصوص 
والرســوم وطريقــة اختيارهــا وترتيبهــا) المتعلقــة بالخدمــة ملــكًا للبنــك. وال يجــوز نســخ 
تلمــك المــواد أو إعــادة انتاجهــا بــأي شــكل مهمــا كان، ســواء بشــكل ورقــي أو الكترونــي أو 

بخــالف ذلــك، دون الحصــول أوالً على موافقــة البنك الخطية المســبقة.

12  الرسوم

ال يفرض البنك حاليًا أية رســوم أو مبالغ على الخدمة. ولكن، يحتفظ البنك بحقه في فرض 
أي مــن تلــك الرســوم فــي المســتقبل تماشــيًا مــع سياســات البنــك النافــذة، بمــا فــي ذلــك 
رســوم أية نســخ ورقية لكشــوفات الحســاب االلكترونية المطلوبة بواســطة العميل بموجب 

الشــرط 15-1 أدنــاه. ويتــم إبالغ العميل عن أية رســوم يتم فرضها مســبقًا.

13  مكافحة غســيل ا�موال

تخضــع كافــة التســهيالت والخدمــات المقدمــة مــن قبــل البنــك للمعلومــات المطلــوب 
تقديمهــا مــن قبــل العميــل وفقــًا �نظمــة مكافحــة غســيل ا�مــوال النافــذة لــدى مصــرف 
ا�مــارات العربيــة المتحــدة المركزي وهــذا البنك. في حال عدم تحقق معيــار تلك المعلومات 
فــإن البنــك ال يتعهــد البتــة، بــل ويتمتــع بالحــق المطلــق فــي رفــض تقديــم أيــة تســهيالت 

وخدمــات للعميل.

14  ا�عالن

يحــّق للبنــك ا�عــالن عن أي مــن منتجاته وخدماتــه عبر الخدمة.

15  أحــكام متنّوعة

15-1  يجــوز للبنــك بنــاًء علــى طلــب العميــل، تزويــد العميــل بنســخة ورقيــة عــن أي مــن 
كشــوفات حســاب العميــل االلكترونيــة التــي تظهــر المعلومــات المفّصلــة أعاله في الشــرط 

3-2 إلــى 5-2 ويجــوز للبنك فرض رســوم علــى هذه الخدمة.

15-2  تنطبق هذه ا�حكام والشــروط بشــكل كامل با�ضافة إلى كافة ا�حكام والشــروط 
ا�خــرى النافــذة علــى العميــل بخصــوص الخدمــات والتســهيالت التــي يحصــل عليهــا مــن 
البنــك. كمــا يخضــع تقديــم كافــة الخدمــات والتســهيالت مــن قبــل البنــك لقبــول العميــل 
لكافة ا�حكام والشــروط ذات الصلة. ولكن ال يؤدي عدم قبول أو ا�خالل بالبنود والشــروط 

إلــى ا�يقاف الفــوري لتلك الخدمات أو التســهيالت.

15-3  يؤكــد العميــل مــن خــالل توقيعــه علــى نمــوذج طلــب خدمــات كشــوفات الحســاب 
االلكترونيــة علــى صحــة ودقــة وحداثة كافــة المعلومات المقدمة من قبله، وبــأن العميل قد 
قــرأ وفهــم ويوافــق علــى االلتــزام بهــذه ا�حكام والشــروط. ويجــوز للبنك فــي أي وقت طلب 
أيــة معلومــات إضافيــة علــى الشــكل الضــروري والمعقــول، حيــث يلتــزم العميل علــى الفور 

بأي من تلــك الطلبات.

15-4  يحتفــظ البنــك صراحــة بحقــه فــي تعديــل هــذه ا�حــكام والشــروط مــن وقــت Åخــر 
بموجــب تقديــره الشــخصي، حيــث يتم نشــر أي مــن تلك التعديــالت على الموقــع االلكتروني 
ــول لهــذه ا�حــكام  ــة قب ــات بمثاب ــر اســتمرار العميــل فــي اســتخدام الخدم للبنــك. ويعتب
والشــروط وأيــة تعطيــالت يتــم إجراؤهــا مــا لم يرســل العميل إشــعاراً خطيًا يشــير إلى خالف 

ذلــك، وعندهــا يتم إيقاف الخدمــات على الفور.

15-5  فــي حــال أصبــح أي مــن أحــكام هــذه البنــود والشــروط فــي أي وقــت، باطــًال أو غيــر 
قانونــي أو غيــر نافــذ مــن أي ناحيــة مــن النواحــي، فــإن عــدم قانونيتــه أو نفــاذه أو قابليتــه 

للتطبيــق ال يؤثــر علــى بقيــة ا�حكام بأيــة طريقة كانت.

16  اللغة

يكون نموذج طلب خدمة كشــوفات الحســاب االلكترونية وهذه البنود والشــروط باللغتين 
العربيــة واالنجليزيــة. وفــي حــال أي تعــارض بيــن النصيــن يتــم الرجــوع إلــى النــص المكتــوب 

باللغــة العربية.

17  القانــون الحاكم والســلطة القضائية

يحكــم نمــوذج طلــب كشــوفات الحســاب االلكترونية وهذه ا�حكام والشــروط، ويفّســر وفقًا 
ــا يخضــع للســلطة  ــزاع ينجــم بخصوصه ــدة. وأي ن ــة المتح ــارات العربي ــة ا�م ــن دول لقواني

الحصريــة لمحاكــم دولة ا�مارات العربيــة المتحدة.

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

ــة بتقديم خدمات المســتندات ا�لكترونية  ا�حكام والشــروط الخاصَّ
 تحكــم ا�حــكام والشــروط التاليــة (”ا�حــكام والشــروط“) توريــد الخدمــات الخاصــة بالبيانات 
وا�عالنــات ا�لكترونيــة وغيرهــا من مســتندات المراســالت (وُيشــاُر إليها منفردة بـــ: ”البيانات 
ا�لكترونيــة“ و”ا�عالنــات ا�لكترونيــة“ وُيشــاُر إليهــا مجتمعــة بـــ: ”المســتندات ا�لكترونيــة“) 
وتمثــل جــزًءا ال يتجــزأ مــن أحــكام وشــروط البنــك العربــي المتحــد لفتــح الحســابات البنكيــة 

(”البنــك“ أو ”البنك العربــي المتحد“).



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

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

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

2. THE E-DOCUMENT SERVICE
2.1 The Service delivers E-Documents to the Customer electronically 
through email.

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

2.3 E-Statements will contain an account summary as appropriate for 
each type of account, credit card or other bank facility, including dates 
and 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

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

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

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

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

2.8 The Bank reserves the right to limit the number of additional designated 
email addresses available to be included in the Service in its absolute 
discretion.

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

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

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

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

ة 1.  ا�هليِّ

1-1  يمكــن �ي عميــل مــن عمــالء البنك("العميــل") أن يســجل فــي خدمــة كشــوفات 
خدمــة  طلــب  لنمــوذج  وتوقيعــه  تعبئتــه  خــالل  مــن  ("الخدمــة")  ا�لكترونيــة  الحســاب 
ــب  ــدم بطل ــالل التق ــن خ ــك، أو م ــروع البن ــن ف ــدى أي م ــة ل كشــوفات الحســاب ا�لكتروني
للحصــول علــى الخدمــة عبــر الهاتــف أو البريــد ا�لكترونــي أو موقــع البنــك االلكترونــي على 

.www.uab.ae العنــوان التالي

ال يرغب  ــن علــى العميــل أن يحدد عنــوان بريد إلكترونــي فعَّ 1-2  الســتخدام الخدمــات يتعيَّ
بتلقــي خدمــة كشــوفات الحســاب ا�لكترونيــة عليــه، ويتحمــل العميــل مســؤولية ضمــان 
ــل أيضــا ًمســؤولية أيــة كشــوفات  تقديمــه لعنــوان البريــد ا�لكترونــي الصحيــح. كمــا يتحمَّ
ــد  ــف البري ــال توق ــي ح ــي خاطــئ. وف ــد إلكترون ــى بري ــم إرســالها إل ــة يت حســاب إلكتروني
ا�لكترونــي عــن العمــل، يتعيــن علــى العميــل إخطــار البنــك بذلــك فــوراَ، إذ ال يتحمــل البنــك 
مســؤولية أية كشــوفات حســاب إلكترونية يتم إرســالها إلى عناوين بريد إلكترونية متوقفة 
عــن العمــل با�ضافــة لذلــك، ال يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية أو تبعــات فــي حــال الدخــول إلى 

بريــد العميــل ا�لكترونــي مــن قبل الغير، ســواًء بموافقــة العميل أو دون موافقته.

1-3  يحتفــظ البنــك بحّقــه فــي رفــض تقديــم الخدمــات �ي عميــل و�ي ســبب وفقــًا لتقديــر 
البنك الشــخصي.

2.  خدمــة المســتندات ا�لكترونية 

2-1  يحصــل العميــل مــن خــالل هــذه الخدمــة علــى كشــوفات حســاب إلكترونية عبــر البريد 
ا�لكتروني.

2-2 تغطــي كشــوفات الحســاب ا�لكترونيــة أنــواع حســابات العميــل التــي يحددهــا نمــوذج 
طلــب الحصــول علــى خدمــة كشــوفات الحســاب ا�لكترونيــة حســب اختيــار العميــل، مثــل 

الحســاب الجاري وحســابات االدخار وحســابات ا�يداع وبطاقات االئتمان ا�خرى

2-3  يحتــوي كشــف الحســاب ا�لكترونــي علــى ملخــص عــن الحســاب حســب نوعــه، بما في 
ذلــك تواريــخ وتفاصيــل كافــة عمليــات ا�يــداع والســحب والعمليــات الجاريــة عليــه؛ با�ضافــة 
والمبالــغ  للبنــك؛  ا�داء  والمتوجبــة  ة  المســتحقَّ الســداد  إعــادة  عمليــات  عــن  لتفاصيــل 

ة؛ والفوائــد المحتســبة وتاريــخ إعادة ســداد تلك الدفعات. المســتحقَّ

2-4  تحتــوي ا�عالنــات ا�لكترونيــة علــى تأكيــد بــأي إشــعار أو إعالن أو أي مكاتبــة ُأخرى عامة 
أو خاصــة �ي عمليــة تتعلــق بحســاب العميــل أو بطاقــة االئتمــان أو أي تســهيل بنكــي آخــر 

يصــدره البنــك للعميــل من حيٍن Åخر.

2-5  تحتــوي المســتندات ا�لكترونيــة اُ�خــرى علــى أي معلومــات معنيــة ُأخــرى قــد يوافــي 
البنــك العميــل بهــا من حيٍن Åخر.

م للخدمــة وبعــد موافقــة البنك علــى تقديمها، تتوقَّف على الفور وبشــكل  Ç2-6  عنــد التقــد
تلقائــي عملية إرســال كشــوفات الحســاب الورقية إلــى العميل.

2-7  يقــوم البنــك بإرســال كشــوفات الحســاب ا�لكترونيــة إلــى البريــد ا�لكترونــي الــذي 
يحــدده المخــول بالتوقيــع عــن الحســاب، وحســب الشــرط 2-8 أدنــاه، إلــى أي بريــد إلكتروني 

إضافــي يتم تحديده.

دة  2-8  يحتفــظ البنــك بالحــق فــي تحديــد عــدد عناويــن البريــد ا�لكترونيــة ا�خــرى المحــدَّ
للحصــول علــى الخدمة وفقًا لتقديره الشــخصي.

2-9  تعتبــر كشــوفات الحســاب ا�لكترونيــة بمثابــة دليــل قطعــي علــى الحســاب، بمــا فــي 
ذلــك كافــة العمليــات التــي تــم إجراؤهــا علــى الحســاب والمبالــغ المســتردة والمســتحقة. 
ويحــق للعميــل خــالل أربعــة عشــر يومًا (14) االعتــراض على أية معامــالت أو مبالغ واردة في 

كشــف الحســاب ا�لكترونــي وإال يفقــد العميــل حقــه في االعتراض علــى أي مبلغ مذكور.

2-10  يتعيــن علــى العميــل تحديــد تكــرار عميلــة تقديــم كشــوفات الحســاب ا�لكترونيــة 
لــكل مــن حســاباته المدرجــة فــي نمــوذج طلــب الحصــول علــى خدمــة كشــوفات الحســاب 

ا�لكترونية.

2-11  فــي حــال تعــدد المخولين بالتوقيع عن الحســاب، يقبــل البنك التعليمــات المتعلقة 
بالخدمــة فقــط وفــق التخويل المحدد في أحكام و شــروط فتح الحســاب.

3.  االستالم

3-1  يتحمــل العميــل مســؤولية ضمــان التحقــق الدائــم مــن بريــده ا�لكترونــي الــوارد، 
ومراجعــة كشــوفات الحســاب ا�لكترونيــة التــي يســتلمها ويعتبــر العميــل بأنــه قد اســتلم 
وقــرأ كافــة كشــوفات الحســاب ا�لكترونيــة فــي نهايــة اليــوم الــذي يتــم فيــه إرســال كشــف 

الحســاب ا�لكتروني مــن قبل البنك.

Terms and conditions (continued) التطبيق ا�مارات 

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 willful 
default or gross negligence by the Bank.

4. CREDIT CARD REPAYMENTS
4.1 All repayments for credit cards shall be due and payable on the due 
date as indicated on each E-Statement sent to the Customer via email. The 
Customer shall be fully responsible and liable for the prompt and complete 
payments due, irrespective of the receipt or non-receipt of the 
E-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
5.1 The Customer must use the Service responsibly. The Service must not 
be used for any fraudulent or illegal purpose; to interrupt or damage the 
Bank’s services, including this Service; or to make them less efficient. The 
Service must not be used for the transmission of any defamatory, racist, 
blasphemous or obscene message. The Customer must not use the Service 
to cause inconvenience, offence or disruption to the Bank or any of its staff.

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

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

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

7.3 The Customer acknowledges the risk that data sent and received 
through the internet/by email, including any confidential information, may 
be 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 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
8.1 Any breach of these Terms & Conditions by the Customer may, 
at the Bank's absolute discretion, result in the immediate withdrawal of 
this Service.

9. INDEMNITY
9.1 The Customer unconditionally and irrevocably undertakes to indemnify 
and hold harmless the Bank, its shareholders, directors, officers, employees 
and representatives against all losses, costs, damages or expenses arising, 
directly or indirectly, as a result of (a) generating, delivering and/or 
receiving the E-Document, (b) errors, delays in transmission or 
unauthorized 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.

3-2  فــي حــال عــدم تمكــن العميل من الدخول إلى كشــف الحســاب ا�لكترونــي فإنه يقوم 
بإخطــار البنــك بذلــك خــالل أربــع وعشــرين (24) ســاعة مــن اســتالمه لكشــف الحســاب 
ا�لكترونــي. ويبــذل البنك جهوده المعقولة �عادة إرســال رســالة إلكترونية جديــدة للعميل 
تتضمــن كشــف حســاب يمكــن للعميــل الدخــول إليــه خــالل أربــع وعشــرين (24) ســاعة مــن 
ذلــك ا�شــعار. وعنــد انتهــاء تلــك المــدة ا�ضافيــة، يعتبــر العميــل بأنــه قــد اســتلم كشــف 
الحســاب ا�لكترونــي ودخــل إليــه، وذلــك فــي حــال عــدم وجــود أي إخفــاق متعمــد أو إهمــال 

جســيم مــن قبل البنك.

4  إعادة ســداد دفعــات بطاقات االئتمان

تاريــخ   " فــي  ا�داء  ومتوجبــة  مســتحقة  االئتمــان  بطاقــات  دفعــات  كافــة  تصبــح    1-4
االســتحقاق" المشــار إليــه فــي كل كشــف حســاب إلكتروني يتم إرســاله للعميل عبــر البريد 
ــوري والكامــل  ــل كامــل المســؤولية والتبعــات عــن ا�داء الف ــي. ويتحمــل العمي ا�لكترون
للدفعــات المســتحقة وذلــك بصــرف النظــر عــن اســتالمه أو عــدم اســتالمه لكشــف حســاب 

إلكترونــي، أو إخفاقــه بقــراءة إشــعار الدفعة المعنية في كشــف الحســاب ا�لكتروني.

4-2  تخضــع عمليــة رد الدفعــات المســتحقة وأي إخفــاق فــي عمليــات إعــادة الســداد لنفــس 
البنــود والشــروط الــواردة في اتفاقيــة بطاقة االئتمــان الموقعة بيــن العميل والبنك.

5  التزامــات العميل

يتعيــنَّ علــى العميــل اســتخدام الخدمــة بمســؤولية. إذ يتعيَّن عليه عدم اســتخدام الخدمة 
�ي غــرض احتيالــي أو غيــر قانونــي؛ أو لعرقلة تقديــم البنك �ية خدمات أو ا�ضرار أو التقليل 
ــن عــدم اســتخدام الخدمــة لنقــل أيــة  مــن فاعليتهــا، بمــا فــي ذلــك هــذه الخدمــة. كمــا يتعيَّ
ــة أو إســاءة للمعتقــدات الدينيــة أو غيــره.  رســائل تحتــوي علــى شــتائم أو عبــارات عنصري
ويتعيــنَّ علــى العميــل عــدم اســتخدام الخدمــة بشــكل يتســبب بإزعــاج أو إســاءة أو إعاقــة 

لعمــل البنك أو أي مــن موظفيه.

6  القــوى القاهرة

نــة فــي هــذه  ــل البنــك المســؤولية عــن أي إخفــاق بــأداء تعهداتــه والتزاماتــه المبيَّ ال يتحمَّ
ا�حكام والشــروط نتيجة �حداث خارجة عن إرادته، بما في ذلك على ســبيل المثال ال الحصر 
انقطــاع خدمــة ا�نترنــت. وفــي تلــك الحالــة، يبــذل البنــك جهــوده المعقولــة �عــادة الخدمــة 

حالمــا يكــون ذلك ممكنا بشــكل معقول.

7  ا�من والمســؤولية عــن بيانات العميل

7-1  يبــذل البنــك كل العنايــة الواجبــة لضمــان أمــن معلومــات الحســابات التــي ُتنقــل عبــر 
ــة أمنيــة عــن طريــق موافــاة العميــل  الخدمــة. كمــا تتمتــع المســتندات ا�لكترونيــة بحماي

بكلمــة مــرور أو بيانــات توثيق ُأخرى. 

7-2  يتخــذ العميــل العنايــة المعقولــة لضمــان عــدم الدخول إلى حســاب البريــد ا�لكتروني 
المخصــص للخدمــة مــن قبل الغير.

ــة تعــرÇض البيانــات التــي يتم اســتالمها وإرســالها عبــر ا�نترنت /  7-3  يقــر العميــل بإمكانيِّ
البريــد ا�لكترونــي، بمــا فــي ذلــك أيــة معلومــات ســريِّة،  لخطــورة الدخــول إليهــا مــن قبــل 

أخرى. أطراف 

7-4  يتفهــم العميــل ويوافــق علــى أن تخزيــن المعلومات، بما في ذلك على ســبيل المثال 
ال الحصــر، كلمــة ســر البريــد ا�لكترونــي، ومعلومــات حســاب البنــك، ونشــاطات العمليــات، 
وأرصــدة حســاب البنــك، وأيــة معلومــات أخــرى مخزنــة على حاســوب العميل الشــخصي و/أو 
هاتفــه المتحــرك، يتــم علــى مســؤولية العميــل الشــخصية بحيــث يتحمــل هــو المخاطــر 
المترتبــة. وال يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية عــن أي دخــول غيــر مخــول أو إفصــاح عــن تلــك 

المعلومــات إلى أطراف أخرى.

7-5  يعفــي العميــل البنــك ويخليــه هــو ومســاهميه ومــدراءه ومســؤوليه وموظفيــه 
وممثليــه، ويتنــازل عــن أي حــق قانونــي لــه ضــد البنــك ومســاهميه ومــدراءه ومســؤوليه 
وموظفيــه وممثليــه، بســبب أي ضــرر يتكّبــده العميــل، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر نتيجة 

للدخــول غيــر المّخــول مــن قبــل أطراف أرى أو ا�فصاح عن معلومات ســرية تخــص العميل.

8  ا�خالل

قــد يــؤدي أي إخــالل بهــذه ا�حــكام والشــروط مــن قبــل العميــل، بنــاًء علــى تقديــر البنــك 
الشــخصي،  إلــى ا�يقاف المباشــر لهذه الخدمة.

التعويض   9

يتعّهــد العميــل بشــكل قطعــي وغيــر مشــروط بتعويــض البنــك وإبقائــه هــو ومســاهميه 
ومــدراءه ومســؤوليه وموظفيــه وممثليــه بمنــأى عن كافة الخســائر أو التكاليف أو ا�ضرار أو 
ــر مباشــر عــن: (أ) إصــدار، تســليم و/أو اســتخدام  ــات الناجمــة بشــكل مباشــر أو غي النفق
ــة، (ب) ا�خطــاء أو التأخيــرات فــي نقــل كشــوفات الحســاب  كشــوفات الحســاب االلكتروني
االلكترونيــة أو التعديــل أو االســتخدام أو التالعــب غيــر المخــّول بالبيانــات الــواردة فيهــا، أو 
الناجمــة بخــالف ذلــك عــن تســليم كشــوفات الحســاب االلكترونيــة أو (ج) الدخــول إلــى 
معلومــات كشــوفات الحســاب االلكترونيــة الســرية أو االفصــاح عنهــا بشــكل غيــر مخّول من 

قبــل أو إلى أطراف أخرى.

10. MODIFICATION AND TERMINATION OF THE SERVICE
10.1 The Bank reserves the right to modify this Service in any way at its 
absolute discretion. The Customer shall be notified in writing in the event of 
discontinuance of this Service where circumstances reasonably allow.

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

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

13. ANTI-MONEY LAUNDERING
13.1 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 any facilities and services to the 
Customer.

14. ADVERTISING
14.1 The Bank may advertise any of its products and services through 
the Service.

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

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

15.3 By signing the E-Document Service application form, the Customer 
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 & 
Conditions from time to time, at its absolute discretion. Any such 
amendments shall be posted on the Bank’s website. The Customer's 
continued use of the Service shall be deemed to be acceptance of these 
Terms & Conditions and any amendments made, unless written notice is 
sent by the Customer indicating otherwise, upon which the Service shall be 
immediately withdrawn from the Customer.

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

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

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

10  تعديــل وإنهاء الخدمة

يحتفــظ البنــك بحّقــه فــي تعديــل الخدمــة بأيــة طريقــة كانــت بنــاًء علــى تقديــره الشــخصي. 
ويتــم إبــالغ العميــل خطّيــًا فــي حــال إيقــاف الخدمــة عندمــا تســمح الظــروف بذلــك وبشــكل 

معقول.

11  حقــوق الملكية

تعتبــر كافــة المــواد (بمــا فــي ذلك على ســبيل المثال ال الحصر كافــة التصاميم والنصوص 
والرســوم وطريقــة اختيارهــا وترتيبهــا) المتعلقــة بالخدمــة ملــكًا للبنــك. وال يجــوز نســخ 
تلمــك المــواد أو إعــادة انتاجهــا بــأي شــكل مهمــا كان، ســواء بشــكل ورقــي أو الكترونــي أو 

بخــالف ذلــك، دون الحصــول أوالً على موافقــة البنك الخطية المســبقة.

12  الرسوم

ال يفرض البنك حاليًا أية رســوم أو مبالغ على الخدمة. ولكن، يحتفظ البنك بحقه في فرض 
أي مــن تلــك الرســوم فــي المســتقبل تماشــيًا مــع سياســات البنــك النافــذة، بمــا فــي ذلــك 
رســوم أية نســخ ورقية لكشــوفات الحســاب االلكترونية المطلوبة بواســطة العميل بموجب 

الشــرط 15-1 أدنــاه. ويتــم إبالغ العميل عن أية رســوم يتم فرضها مســبقًا.

13  مكافحة غســيل ا�موال

تخضــع كافــة التســهيالت والخدمــات المقدمــة مــن قبــل البنــك للمعلومــات المطلــوب 
تقديمهــا مــن قبــل العميــل وفقــًا �نظمــة مكافحــة غســيل ا�مــوال النافــذة لــدى مصــرف 
ا�مــارات العربيــة المتحــدة المركزي وهــذا البنك. في حال عدم تحقق معيــار تلك المعلومات 
فــإن البنــك ال يتعهــد البتــة، بــل ويتمتــع بالحــق المطلــق فــي رفــض تقديــم أيــة تســهيالت 

وخدمــات للعميل.

14  ا�عالن

يحــّق للبنــك ا�عــالن عن أي مــن منتجاته وخدماتــه عبر الخدمة.

15  أحــكام متنّوعة

15-1  يجــوز للبنــك بنــاًء علــى طلــب العميــل، تزويــد العميــل بنســخة ورقيــة عــن أي مــن 
كشــوفات حســاب العميــل االلكترونيــة التــي تظهــر المعلومــات المفّصلــة أعاله في الشــرط 

3-2 إلــى 5-2 ويجــوز للبنك فرض رســوم علــى هذه الخدمة.

15-2  تنطبق هذه ا�حكام والشــروط بشــكل كامل با�ضافة إلى كافة ا�حكام والشــروط 
ا�خــرى النافــذة علــى العميــل بخصــوص الخدمــات والتســهيالت التــي يحصــل عليهــا مــن 
البنــك. كمــا يخضــع تقديــم كافــة الخدمــات والتســهيالت مــن قبــل البنــك لقبــول العميــل 
لكافة ا�حكام والشــروط ذات الصلة. ولكن ال يؤدي عدم قبول أو ا�خالل بالبنود والشــروط 

إلــى ا�يقاف الفــوري لتلك الخدمات أو التســهيالت.

15-3  يؤكــد العميــل مــن خــالل توقيعــه علــى نمــوذج طلــب خدمــات كشــوفات الحســاب 
االلكترونيــة علــى صحــة ودقــة وحداثة كافــة المعلومات المقدمة من قبله، وبــأن العميل قد 
قــرأ وفهــم ويوافــق علــى االلتــزام بهــذه ا�حكام والشــروط. ويجــوز للبنك فــي أي وقت طلب 
أيــة معلومــات إضافيــة علــى الشــكل الضــروري والمعقــول، حيــث يلتــزم العميل علــى الفور 

بأي من تلــك الطلبات.

15-4  يحتفــظ البنــك صراحــة بحقــه فــي تعديــل هــذه ا�حــكام والشــروط مــن وقــت Åخــر 
بموجــب تقديــره الشــخصي، حيــث يتم نشــر أي مــن تلك التعديــالت على الموقــع االلكتروني 
ــول لهــذه ا�حــكام  ــة قب ــات بمثاب ــر اســتمرار العميــل فــي اســتخدام الخدم للبنــك. ويعتب
والشــروط وأيــة تعطيــالت يتــم إجراؤهــا مــا لم يرســل العميل إشــعاراً خطيًا يشــير إلى خالف 

ذلــك، وعندهــا يتم إيقاف الخدمــات على الفور.

15-5  فــي حــال أصبــح أي مــن أحــكام هــذه البنــود والشــروط فــي أي وقــت، باطــًال أو غيــر 
قانونــي أو غيــر نافــذ مــن أي ناحيــة مــن النواحــي، فــإن عــدم قانونيتــه أو نفــاذه أو قابليتــه 

للتطبيــق ال يؤثــر علــى بقيــة ا�حكام بأيــة طريقة كانت.

16  اللغة

يكون نموذج طلب خدمة كشــوفات الحســاب االلكترونية وهذه البنود والشــروط باللغتين 
العربيــة واالنجليزيــة. وفــي حــال أي تعــارض بيــن النصيــن يتــم الرجــوع إلــى النــص المكتــوب 

باللغــة العربية.

17  القانــون الحاكم والســلطة القضائية

يحكــم نمــوذج طلــب كشــوفات الحســاب االلكترونية وهذه ا�حكام والشــروط، ويفّســر وفقًا 
ــا يخضــع للســلطة  ــزاع ينجــم بخصوصه ــدة. وأي ن ــة المتح ــارات العربي ــة ا�م ــن دول لقواني

الحصريــة لمحاكــم دولة ا�مارات العربيــة المتحدة.



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

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

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

2. THE E-DOCUMENT SERVICE
2.1 The Service delivers E-Documents to the Customer electronically 
through email.

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

2.3 E-Statements will contain an account summary as appropriate for 
each type of account, credit card or other bank facility, including dates 
and 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

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

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

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

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

2.8 The Bank reserves the right to limit the number of additional designated 
email addresses available to be included in the Service in its absolute 
discretion.

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

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

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

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

ة 1.  ا�هليِّ

1-1  يمكــن �ي عميــل مــن عمــالء البنك("العميــل") أن يســجل فــي خدمــة كشــوفات 
خدمــة  طلــب  لنمــوذج  وتوقيعــه  تعبئتــه  خــالل  مــن  ("الخدمــة")  ا�لكترونيــة  الحســاب 
ــب  ــدم بطل ــالل التق ــن خ ــك، أو م ــروع البن ــن ف ــدى أي م ــة ل كشــوفات الحســاب ا�لكتروني
للحصــول علــى الخدمــة عبــر الهاتــف أو البريــد ا�لكترونــي أو موقــع البنــك االلكترونــي على 

.www.uab.ae العنــوان التالي

ال يرغب  ــن علــى العميــل أن يحدد عنــوان بريد إلكترونــي فعَّ 1-2  الســتخدام الخدمــات يتعيَّ
بتلقــي خدمــة كشــوفات الحســاب ا�لكترونيــة عليــه، ويتحمــل العميــل مســؤولية ضمــان 
ــل أيضــا ًمســؤولية أيــة كشــوفات  تقديمــه لعنــوان البريــد ا�لكترونــي الصحيــح. كمــا يتحمَّ
ــد  ــف البري ــال توق ــي ح ــي خاطــئ. وف ــد إلكترون ــى بري ــم إرســالها إل ــة يت حســاب إلكتروني
ا�لكترونــي عــن العمــل، يتعيــن علــى العميــل إخطــار البنــك بذلــك فــوراَ، إذ ال يتحمــل البنــك 
مســؤولية أية كشــوفات حســاب إلكترونية يتم إرســالها إلى عناوين بريد إلكترونية متوقفة 
عــن العمــل با�ضافــة لذلــك، ال يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية أو تبعــات فــي حــال الدخــول إلى 

بريــد العميــل ا�لكترونــي مــن قبل الغير، ســواًء بموافقــة العميل أو دون موافقته.

1-3  يحتفــظ البنــك بحّقــه فــي رفــض تقديــم الخدمــات �ي عميــل و�ي ســبب وفقــًا لتقديــر 
البنك الشــخصي.

2.  خدمــة المســتندات ا�لكترونية 

2-1  يحصــل العميــل مــن خــالل هــذه الخدمــة علــى كشــوفات حســاب إلكترونية عبــر البريد 
ا�لكتروني.

2-2 تغطــي كشــوفات الحســاب ا�لكترونيــة أنــواع حســابات العميــل التــي يحددهــا نمــوذج 
طلــب الحصــول علــى خدمــة كشــوفات الحســاب ا�لكترونيــة حســب اختيــار العميــل، مثــل 

الحســاب الجاري وحســابات االدخار وحســابات ا�يداع وبطاقات االئتمان ا�خرى

2-3  يحتــوي كشــف الحســاب ا�لكترونــي علــى ملخــص عــن الحســاب حســب نوعــه، بما في 
ذلــك تواريــخ وتفاصيــل كافــة عمليــات ا�يــداع والســحب والعمليــات الجاريــة عليــه؛ با�ضافــة 
والمبالــغ  للبنــك؛  ا�داء  والمتوجبــة  ة  المســتحقَّ الســداد  إعــادة  عمليــات  عــن  لتفاصيــل 

ة؛ والفوائــد المحتســبة وتاريــخ إعادة ســداد تلك الدفعات. المســتحقَّ

2-4  تحتــوي ا�عالنــات ا�لكترونيــة علــى تأكيــد بــأي إشــعار أو إعالن أو أي مكاتبــة ُأخرى عامة 
أو خاصــة �ي عمليــة تتعلــق بحســاب العميــل أو بطاقــة االئتمــان أو أي تســهيل بنكــي آخــر 

يصــدره البنــك للعميــل من حيٍن Åخر.

2-5  تحتــوي المســتندات ا�لكترونيــة اُ�خــرى علــى أي معلومــات معنيــة ُأخــرى قــد يوافــي 
البنــك العميــل بهــا من حيٍن Åخر.

م للخدمــة وبعــد موافقــة البنك علــى تقديمها، تتوقَّف على الفور وبشــكل  Ç2-6  عنــد التقــد
تلقائــي عملية إرســال كشــوفات الحســاب الورقية إلــى العميل.

2-7  يقــوم البنــك بإرســال كشــوفات الحســاب ا�لكترونيــة إلــى البريــد ا�لكترونــي الــذي 
يحــدده المخــول بالتوقيــع عــن الحســاب، وحســب الشــرط 2-8 أدنــاه، إلــى أي بريــد إلكتروني 

إضافــي يتم تحديده.

دة  2-8  يحتفــظ البنــك بالحــق فــي تحديــد عــدد عناويــن البريــد ا�لكترونيــة ا�خــرى المحــدَّ
للحصــول علــى الخدمة وفقًا لتقديره الشــخصي.

2-9  تعتبــر كشــوفات الحســاب ا�لكترونيــة بمثابــة دليــل قطعــي علــى الحســاب، بمــا فــي 
ذلــك كافــة العمليــات التــي تــم إجراؤهــا علــى الحســاب والمبالــغ المســتردة والمســتحقة. 
ويحــق للعميــل خــالل أربعــة عشــر يومًا (14) االعتــراض على أية معامــالت أو مبالغ واردة في 

كشــف الحســاب ا�لكترونــي وإال يفقــد العميــل حقــه في االعتراض علــى أي مبلغ مذكور.

2-10  يتعيــن علــى العميــل تحديــد تكــرار عميلــة تقديــم كشــوفات الحســاب ا�لكترونيــة 
لــكل مــن حســاباته المدرجــة فــي نمــوذج طلــب الحصــول علــى خدمــة كشــوفات الحســاب 

ا�لكترونية.

2-11  فــي حــال تعــدد المخولين بالتوقيع عن الحســاب، يقبــل البنك التعليمــات المتعلقة 
بالخدمــة فقــط وفــق التخويل المحدد في أحكام و شــروط فتح الحســاب.

3.  االستالم

3-1  يتحمــل العميــل مســؤولية ضمــان التحقــق الدائــم مــن بريــده ا�لكترونــي الــوارد، 
ومراجعــة كشــوفات الحســاب ا�لكترونيــة التــي يســتلمها ويعتبــر العميــل بأنــه قد اســتلم 
وقــرأ كافــة كشــوفات الحســاب ا�لكترونيــة فــي نهايــة اليــوم الــذي يتــم فيــه إرســال كشــف 

الحســاب ا�لكتروني مــن قبل البنك.

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 willful 
default or gross negligence by the Bank.

4. CREDIT CARD REPAYMENTS
4.1 All repayments for credit cards shall be due and payable on the due 
date as indicated on each E-Statement sent to the Customer via email. The 
Customer shall be fully responsible and liable for the prompt and complete 
payments due, irrespective of the receipt or non-receipt of the 
E-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
5.1 The Customer must use the Service responsibly. The Service must not 
be used for any fraudulent or illegal purpose; to interrupt or damage the 
Bank’s services, including this Service; or to make them less efficient. The 
Service must not be used for the transmission of any defamatory, racist, 
blasphemous or obscene message. The Customer must not use the Service 
to cause inconvenience, offence or disruption to the Bank or any of its staff.

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

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

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

7.3 The Customer acknowledges the risk that data sent and received 
through the internet/by email, including any confidential information, may 
be 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 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
8.1 Any breach of these Terms & Conditions by the Customer may, 
at the Bank's absolute discretion, result in the immediate withdrawal of 
this Service.

9. INDEMNITY
9.1 The Customer unconditionally and irrevocably undertakes to indemnify 
and hold harmless the Bank, its shareholders, directors, officers, employees 
and representatives against all losses, costs, damages or expenses arising, 
directly or indirectly, as a result of (a) generating, delivering and/or 
receiving the E-Document, (b) errors, delays in transmission or 
unauthorized 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.

3-2  فــي حــال عــدم تمكــن العميل من الدخول إلى كشــف الحســاب ا�لكترونــي فإنه يقوم 
بإخطــار البنــك بذلــك خــالل أربــع وعشــرين (24) ســاعة مــن اســتالمه لكشــف الحســاب 
ا�لكترونــي. ويبــذل البنك جهوده المعقولة �عادة إرســال رســالة إلكترونية جديــدة للعميل 
تتضمــن كشــف حســاب يمكــن للعميــل الدخــول إليــه خــالل أربــع وعشــرين (24) ســاعة مــن 
ذلــك ا�شــعار. وعنــد انتهــاء تلــك المــدة ا�ضافيــة، يعتبــر العميــل بأنــه قــد اســتلم كشــف 
الحســاب ا�لكترونــي ودخــل إليــه، وذلــك فــي حــال عــدم وجــود أي إخفــاق متعمــد أو إهمــال 

جســيم مــن قبل البنك.

4  إعادة ســداد دفعــات بطاقات االئتمان

تاريــخ   " فــي  ا�داء  ومتوجبــة  مســتحقة  االئتمــان  بطاقــات  دفعــات  كافــة  تصبــح    1-4
االســتحقاق" المشــار إليــه فــي كل كشــف حســاب إلكتروني يتم إرســاله للعميل عبــر البريد 
ــوري والكامــل  ــل كامــل المســؤولية والتبعــات عــن ا�داء الف ــي. ويتحمــل العمي ا�لكترون
للدفعــات المســتحقة وذلــك بصــرف النظــر عــن اســتالمه أو عــدم اســتالمه لكشــف حســاب 

إلكترونــي، أو إخفاقــه بقــراءة إشــعار الدفعة المعنية في كشــف الحســاب ا�لكتروني.

4-2  تخضــع عمليــة رد الدفعــات المســتحقة وأي إخفــاق فــي عمليــات إعــادة الســداد لنفــس 
البنــود والشــروط الــواردة في اتفاقيــة بطاقة االئتمــان الموقعة بيــن العميل والبنك.

5  التزامــات العميل

يتعيــنَّ علــى العميــل اســتخدام الخدمــة بمســؤولية. إذ يتعيَّن عليه عدم اســتخدام الخدمة 
�ي غــرض احتيالــي أو غيــر قانونــي؛ أو لعرقلة تقديــم البنك �ية خدمات أو ا�ضرار أو التقليل 
ــن عــدم اســتخدام الخدمــة لنقــل أيــة  مــن فاعليتهــا، بمــا فــي ذلــك هــذه الخدمــة. كمــا يتعيَّ
ــة أو إســاءة للمعتقــدات الدينيــة أو غيــره.  رســائل تحتــوي علــى شــتائم أو عبــارات عنصري
ويتعيــنَّ علــى العميــل عــدم اســتخدام الخدمــة بشــكل يتســبب بإزعــاج أو إســاءة أو إعاقــة 

لعمــل البنك أو أي مــن موظفيه.

6  القــوى القاهرة

نــة فــي هــذه  ــل البنــك المســؤولية عــن أي إخفــاق بــأداء تعهداتــه والتزاماتــه المبيَّ ال يتحمَّ
ا�حكام والشــروط نتيجة �حداث خارجة عن إرادته، بما في ذلك على ســبيل المثال ال الحصر 
انقطــاع خدمــة ا�نترنــت. وفــي تلــك الحالــة، يبــذل البنــك جهــوده المعقولــة �عــادة الخدمــة 

حالمــا يكــون ذلك ممكنا بشــكل معقول.

7  ا�من والمســؤولية عــن بيانات العميل

7-1  يبــذل البنــك كل العنايــة الواجبــة لضمــان أمــن معلومــات الحســابات التــي ُتنقــل عبــر 
ــة أمنيــة عــن طريــق موافــاة العميــل  الخدمــة. كمــا تتمتــع المســتندات ا�لكترونيــة بحماي

بكلمــة مــرور أو بيانــات توثيق ُأخرى. 

7-2  يتخــذ العميــل العنايــة المعقولــة لضمــان عــدم الدخول إلى حســاب البريــد ا�لكتروني 
المخصــص للخدمــة مــن قبل الغير.

ــة تعــرÇض البيانــات التــي يتم اســتالمها وإرســالها عبــر ا�نترنت /  7-3  يقــر العميــل بإمكانيِّ
البريــد ا�لكترونــي، بمــا فــي ذلــك أيــة معلومــات ســريِّة،  لخطــورة الدخــول إليهــا مــن قبــل 

أخرى. أطراف 

7-4  يتفهــم العميــل ويوافــق علــى أن تخزيــن المعلومات، بما في ذلك على ســبيل المثال 
ال الحصــر، كلمــة ســر البريــد ا�لكترونــي، ومعلومــات حســاب البنــك، ونشــاطات العمليــات، 
وأرصــدة حســاب البنــك، وأيــة معلومــات أخــرى مخزنــة على حاســوب العميل الشــخصي و/أو 
هاتفــه المتحــرك، يتــم علــى مســؤولية العميــل الشــخصية بحيــث يتحمــل هــو المخاطــر 
المترتبــة. وال يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية عــن أي دخــول غيــر مخــول أو إفصــاح عــن تلــك 

المعلومــات إلى أطراف أخرى.

7-5  يعفــي العميــل البنــك ويخليــه هــو ومســاهميه ومــدراءه ومســؤوليه وموظفيــه 
وممثليــه، ويتنــازل عــن أي حــق قانونــي لــه ضــد البنــك ومســاهميه ومــدراءه ومســؤوليه 
وموظفيــه وممثليــه، بســبب أي ضــرر يتكّبــده العميــل، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر نتيجة 

للدخــول غيــر المّخــول مــن قبــل أطراف أرى أو ا�فصاح عن معلومات ســرية تخــص العميل.

8  ا�خالل

قــد يــؤدي أي إخــالل بهــذه ا�حــكام والشــروط مــن قبــل العميــل، بنــاًء علــى تقديــر البنــك 
الشــخصي،  إلــى ا�يقاف المباشــر لهذه الخدمة.

التعويض   9

يتعّهــد العميــل بشــكل قطعــي وغيــر مشــروط بتعويــض البنــك وإبقائــه هــو ومســاهميه 
ومــدراءه ومســؤوليه وموظفيــه وممثليــه بمنــأى عن كافة الخســائر أو التكاليف أو ا�ضرار أو 
ــر مباشــر عــن: (أ) إصــدار، تســليم و/أو اســتخدام  ــات الناجمــة بشــكل مباشــر أو غي النفق
ــة، (ب) ا�خطــاء أو التأخيــرات فــي نقــل كشــوفات الحســاب  كشــوفات الحســاب االلكتروني
االلكترونيــة أو التعديــل أو االســتخدام أو التالعــب غيــر المخــّول بالبيانــات الــواردة فيهــا، أو 
الناجمــة بخــالف ذلــك عــن تســليم كشــوفات الحســاب االلكترونيــة أو (ج) الدخــول إلــى 
معلومــات كشــوفات الحســاب االلكترونيــة الســرية أو االفصــاح عنهــا بشــكل غيــر مخّول من 

قبــل أو إلى أطراف أخرى.

Terms and conditions (continued) التطبيق ا�مارات 

10. MODIFICATION AND TERMINATION OF THE SERVICE
10.1 The Bank reserves the right to modify this Service in any way at its 
absolute discretion. The Customer shall be notified in writing in the event of 
discontinuance of this Service where circumstances reasonably allow.

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

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

13. ANTI-MONEY LAUNDERING
13.1 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 any facilities and services to the 
Customer.

14. ADVERTISING
14.1 The Bank may advertise any of its products and services through 
the Service.

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

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

15.3 By signing the E-Document Service application form, the Customer 
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 & 
Conditions from time to time, at its absolute discretion. Any such 
amendments shall be posted on the Bank’s website. The Customer's 
continued use of the Service shall be deemed to be acceptance of these 
Terms & Conditions and any amendments made, unless written notice is 
sent by the Customer indicating otherwise, upon which the Service shall be 
immediately withdrawn from the Customer.

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

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

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

10  تعديــل وإنهاء الخدمة

يحتفــظ البنــك بحّقــه فــي تعديــل الخدمــة بأيــة طريقــة كانــت بنــاًء علــى تقديــره الشــخصي. 
ويتــم إبــالغ العميــل خطّيــًا فــي حــال إيقــاف الخدمــة عندمــا تســمح الظــروف بذلــك وبشــكل 

معقول.

11  حقــوق الملكية

تعتبــر كافــة المــواد (بمــا فــي ذلك على ســبيل المثال ال الحصر كافــة التصاميم والنصوص 
والرســوم وطريقــة اختيارهــا وترتيبهــا) المتعلقــة بالخدمــة ملــكًا للبنــك. وال يجــوز نســخ 
تلمــك المــواد أو إعــادة انتاجهــا بــأي شــكل مهمــا كان، ســواء بشــكل ورقــي أو الكترونــي أو 

بخــالف ذلــك، دون الحصــول أوالً على موافقــة البنك الخطية المســبقة.

12  الرسوم

ال يفرض البنك حاليًا أية رســوم أو مبالغ على الخدمة. ولكن، يحتفظ البنك بحقه في فرض 
أي مــن تلــك الرســوم فــي المســتقبل تماشــيًا مــع سياســات البنــك النافــذة، بمــا فــي ذلــك 
رســوم أية نســخ ورقية لكشــوفات الحســاب االلكترونية المطلوبة بواســطة العميل بموجب 

الشــرط 15-1 أدنــاه. ويتــم إبالغ العميل عن أية رســوم يتم فرضها مســبقًا.

13  مكافحة غســيل ا�موال

تخضــع كافــة التســهيالت والخدمــات المقدمــة مــن قبــل البنــك للمعلومــات المطلــوب 
تقديمهــا مــن قبــل العميــل وفقــًا �نظمــة مكافحــة غســيل ا�مــوال النافــذة لــدى مصــرف 
ا�مــارات العربيــة المتحــدة المركزي وهــذا البنك. في حال عدم تحقق معيــار تلك المعلومات 
فــإن البنــك ال يتعهــد البتــة، بــل ويتمتــع بالحــق المطلــق فــي رفــض تقديــم أيــة تســهيالت 

وخدمــات للعميل.

14  ا�عالن

يحــّق للبنــك ا�عــالن عن أي مــن منتجاته وخدماتــه عبر الخدمة.

15  أحــكام متنّوعة

15-1  يجــوز للبنــك بنــاًء علــى طلــب العميــل، تزويــد العميــل بنســخة ورقيــة عــن أي مــن 
كشــوفات حســاب العميــل االلكترونيــة التــي تظهــر المعلومــات المفّصلــة أعاله في الشــرط 

3-2 إلــى 5-2 ويجــوز للبنك فرض رســوم علــى هذه الخدمة.

15-2  تنطبق هذه ا�حكام والشــروط بشــكل كامل با�ضافة إلى كافة ا�حكام والشــروط 
ا�خــرى النافــذة علــى العميــل بخصــوص الخدمــات والتســهيالت التــي يحصــل عليهــا مــن 
البنــك. كمــا يخضــع تقديــم كافــة الخدمــات والتســهيالت مــن قبــل البنــك لقبــول العميــل 
لكافة ا�حكام والشــروط ذات الصلة. ولكن ال يؤدي عدم قبول أو ا�خالل بالبنود والشــروط 

إلــى ا�يقاف الفــوري لتلك الخدمات أو التســهيالت.

15-3  يؤكــد العميــل مــن خــالل توقيعــه علــى نمــوذج طلــب خدمــات كشــوفات الحســاب 
االلكترونيــة علــى صحــة ودقــة وحداثة كافــة المعلومات المقدمة من قبله، وبــأن العميل قد 
قــرأ وفهــم ويوافــق علــى االلتــزام بهــذه ا�حكام والشــروط. ويجــوز للبنك فــي أي وقت طلب 
أيــة معلومــات إضافيــة علــى الشــكل الضــروري والمعقــول، حيــث يلتــزم العميل علــى الفور 

بأي من تلــك الطلبات.

15-4  يحتفــظ البنــك صراحــة بحقــه فــي تعديــل هــذه ا�حــكام والشــروط مــن وقــت Åخــر 
بموجــب تقديــره الشــخصي، حيــث يتم نشــر أي مــن تلك التعديــالت على الموقــع االلكتروني 
ــول لهــذه ا�حــكام  ــة قب ــات بمثاب ــر اســتمرار العميــل فــي اســتخدام الخدم للبنــك. ويعتب
والشــروط وأيــة تعطيــالت يتــم إجراؤهــا مــا لم يرســل العميل إشــعاراً خطيًا يشــير إلى خالف 

ذلــك، وعندهــا يتم إيقاف الخدمــات على الفور.

15-5  فــي حــال أصبــح أي مــن أحــكام هــذه البنــود والشــروط فــي أي وقــت، باطــًال أو غيــر 
قانونــي أو غيــر نافــذ مــن أي ناحيــة مــن النواحــي، فــإن عــدم قانونيتــه أو نفــاذه أو قابليتــه 

للتطبيــق ال يؤثــر علــى بقيــة ا�حكام بأيــة طريقة كانت.

16  اللغة

يكون نموذج طلب خدمة كشــوفات الحســاب االلكترونية وهذه البنود والشــروط باللغتين 
العربيــة واالنجليزيــة. وفــي حــال أي تعــارض بيــن النصيــن يتــم الرجــوع إلــى النــص المكتــوب 

باللغــة العربية.

17  القانــون الحاكم والســلطة القضائية

يحكــم نمــوذج طلــب كشــوفات الحســاب االلكترونية وهذه ا�حكام والشــروط، ويفّســر وفقًا 
ــا يخضــع للســلطة  ــزاع ينجــم بخصوصه ــدة. وأي ن ــة المتح ــارات العربي ــة ا�م ــن دول لقواني

الحصريــة لمحاكــم دولة ا�مارات العربيــة المتحدة.


