Terms and Conditions
BANKING SERVICES GENERAL TERMS AND CONDITIONS
Noor Islamic Bank
These Terms and Conditions (the“Terms and Conditions”) as amended from time to
time shall, in conjunction with additional specifc terms and conditions (if any), apply
to the Accounts and govern the relationship between the Bank and the Customer.
The Bank shall have the sole discretion to amend, add to, or delete any provision of
these Terms and Conditions at any time and to such extent as permitted by law, by
displaying a notice to such effect at the branch where the Account is opened, and/
or by any other reasonable means of notifcation of such changes. Unless provided
to the contrary in these Terms and Conditions, the Customer shall be deemed to
have accepted such changes if the Customer continues transacting in respect of
the Accounts after receipt of such notifcation.
A. DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS
1. Defnitions
In these Terms and Conditions, the following terms shall have the following
meanings:
“Account(s)”
means the Islamic Account(s) opened and maintained by the Customer with the
Bank and where the context requires, shall include the Current Account and/or
the Mudaraba Accounts.
“Account Opening Form”
means the Account Opening Form (whether in paper or electronic form) in the
Bank’s prescribed format as is issued by the Bank from time to time and signed
or otherwise confrmed or accepted by the Customer in relation to opening of
an Account.
“Agent”
means, for the purposes of Part D of these Terms and Conditions, any third
party required and/or appointed by the Bank to operate or administer the
Account, Card or PIN.
“Agents”
means, for the purposes of Parts E and F of these Terms and Conditions, a
person(s), either physical or corporate, appointed by the Bank to provide any
part of the Service or to support Internet Banking (as the case may be).
“ATM”
means an Automated Teller Machine, Cash Handling Machine or any Card
Operated Machine or device whether belonging to the Bank or other
participating banks or fnancial institutions nominated from time to time by the
Bank, which accepts and/or dispenses cash and cheques in addition to other
banking services.
“Authorised Person”
means a person authorised by the Customer (whether in the Account Opening
Form or otherwise) to act on behalf of the Customer in relation to the Account(s)
and any transactions in relation to such Account(s).
“Bank”
means Noor Islamic Bank or any of its branches, subsidiaries or its successors
and assigns.
“Banking Day”
means any day on which the Bank is open for business in the UAE.
“Benefciary”
means the intended recipient of funds as transferred by the Bank upon the
instructions of the Customer via an ATM or through the use of a Card or the
other services offered under these Terms and Conditions.
“Bill Payment”
means the payment of bills to utility, telecommunications or other companies
or authorities through the Service or such channels as shall be made available
by the Bank.
“Card”
means a proprietary or a third party card, issued by the Bank to enable
the Customer to access various services, including but not limited to,
cash withdrawals, purchases, other banking services and account related
information, from various interfaces provided or arranged by the Bank.
“Cardholder”
means a Customer or Supplementary Nominee to whom a Card has been
issued.
“Cash Withdrawal”
means a cash withdrawal from an Account maintained with the Bank using
teller counters, ATMs, point of sale and other cash dispensing outlets made
available by the Bank.
“Clause”
means a clause of these Terms and Conditions.
“Corporate Customer”
means Customers comprising companies, establishments and other corporate
entities.
“Current Account”
means the Islamic Current Account(s), structured on the Sharia’a concept of
Qard opened and maintained by the Customer with the Bank.
“Customer”
means an Individual Customer or Corporate Customer who is the account
holder named in the Account Opening Form.
“Customer’s Instructions”
means instructions given by the Customer to the Bank.
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الشروط واألحكام
الشروط واألحكام العامة للخدمات المصرفية
بنك نور اإلسالمي
،تسري هذه الشروط واألحكام ("الشروط واألحكام") التي تعدل من حين آلخر
وبالتزامن مع شروط وأحكام إضافية محددة (إن وجدت) على الحسابات وتحكم
 ويحق للمصرف وحده حرية تعديل أو إضافة أو إلغاء.العالقة بين المصرف والعميل
،أي نص من هذه الشروط واألحكام في أي وقت ضمن النطاق الذي يجيزه القانون
 أو من خالل/  و،من خالل إرسال إخطار بهذا الشأن إلى الفرع الذي يفتح الحساب فيه
 ما لم يذكر خالف ما في هذه الشروط.أي وسيلة إبالغ مناسبة أخرى بهذه التغييرات
 سينظر إلى العميل على أنه قد قبل بهذه التغييرات إذا ما استمر بالتعامل،واألحكام
.فيما يتعلق بالحسابات بعد استالم هذا اإلخطار
 تعريفات و تفسيرات.أ
 التعريفات.1
: ستأخذ المصطلحات التالية المعاني التالية،ضمن هذه الشروط واألحكام
" الحسابات/ "الحساب
 الحسابات اإلسالمية التي يفتحها العميل ويحتفظ/ هو الحساب اإلسالمي
 أو حسابات/  سيشمل الحساب الجاري و،بها مع المصرف وأينما يتطلب السياق
.المضاربة
""استمارة فتح الحساب
هي استمارة فتح الحساب (ورقية كانت أو إلكترونية) التي يحدد المصرف شكلها
وكما يصدرها المصرف ويصادق عليها من حين إلى آخر أو خالف ذلك كما يجيزها
.العميل أو يقبلها عند فتح الحساب
""الوكيل
 أو/  أي طرف ثالث يحتاجه البنك و، لغاية القسم (د) من هذه الشروط واألحكام،هو
.يعينه لتشغيل أو إدارة الحساب أو البطاقة أو رقم إثبات الهوية الشخصي
""الوكالء
 األفراد الطبيعيون/  الفرد، لغاية القسمين (هـ) و (و) من هذه الشروط واألحكام،هم
أو االعتباريون الذين يعينهم المصرف لتقديم أي جزء من الخدمة أو لدعم األعمال
.)المصرفية عبر اإلنترنت (أو كما يقتضيه الحال
"ATM / "أيه تي أم
هي جهاز الصراف اآللي أو آلة التسليم النقدي أو اآللة أو الجهاز الذي يعمل
 أو المؤسسات المالية،بالبطاقة سواء التابع للمصرف أو أية مصارف أخرى مشاركة
 أو تمنح النقد والشيكات/  والتي تقبل و،التي يعينها المصرف من خين إلى آخر
.باإلضافة إلى خدمات مصرفية أخرى
""الشخص المفوض
)هو الشخص الذي يفوضه العميل (سواء في استمارة فتح الحساب أو غير ذلك
 الحسابات وأية معامالت أخرى/ للتصرف نيابة عن العميل فيما يتعلق بالحساب
. هذه الحسابات/ تتعلق بهذا الحساب
" المصرف/ "البنك
هو بنك نور اإلسالمي أو أي فرع من فروعه أو التابعون له أو من يخلفونه و من
.يعينهم
ّ
""اليوم المصرفي
.هو أي يوم يقوم المصرف فيه بمزاولة األعمال في اإلمارات العربية المتحدة
""المنتفع
هو المعني باستالم األموال التي يحولها المصرف بناء على تعليمات العميل
من خالل جهاز الصراف اآللي أو من خالل استخدام البطاقة أو أية خدمات أخرى
.مقدمة بموجب هذه الشروط واألحكام
""دفع الفاتورة
هو دفع الفواتير للجهة المنتفعة أو لالتصاالت أو للشركات أو للسلطات األخرى
.من خالل الخدمة أو القنوات التي يوفرها المصرف
""البطاقة
 يصدرها المصرف لتمكين العميل من،هي بطاقة مملوكة أو خاصة بطرف ثالث
 السحب النقدي- تشمل على سبيل المثال ال الحصر،التمتع بخدمات متنوعة
 باإلضافة إلى الحصول على المعلومات،وعمليات الشراء وخدمات مصرفية أخرى
.المتعلقة بالحساب من وسائل اتصال متنوعة يوفرها أو يحددها المصرف
""حامل البطاقة
.هو العميل أوالمرشح اإلضافي الذي أصدرت البطاقة من أجله
""السحب النقدي
هو السحب النقدي من الحساب المفتوح لدى المصرف من خالل منضدات الصرف
وأجهزة الصراف اآللية ونقاط البيع ومنافذ التصريف النقدي األخرى التي يوفرها
.المصرف
" مادة/ "بند
.أحد مواد أو بنود هذه الشروط واألحكام
""عميل الشركة
العمالء الذين يشكلون الشركات والمؤسسات وهيئات الشراكة المساهمة
.األخرى
""الحساب الجاري
 المبنية على المفهوم الشرعي، هي الحسابات اإلسالمية الجارية/ هو الحساب
.للقرض التي يفتحها العميل ويحتفظ بها لدى المصرف
""العميل
 الشركات التي يعتبر صاحب الحساب المدرج اسمه في/ هو العميل المنفرد
.استمارة فتح الحساب
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“Deposit”
means funds deposited in an Account or any other Account maintained with
the Bank at any point of deposit made available by the Bank.
“Financial Transaction”
means an entry or set of entries initiated remotely and electronically transmitted
to the bank via the channels as shall be made available by the Bank causing
movement of funds affecting the balance(s) in the Account(s).
“Hybrid Account”
means a transaction account (including its variant products), which is
structured on a combination of the concepts of Qard and Mudaraba and offers
a chequebook and the potential of earning profit on any balance maintained
above the specifed threshold.
“Identifcation Facilities”
means a Login ID, and PIN and any other identifcation facilities in relation to
the Service.
“Individual Customer”
means a Customer who is a natural person.
“Instructions”
means documentation, operating instructions or reference guidelines relating
to Internet Banking and issued by the Bank in any written form or in the guide
on the Bank’s Internet Banking site.
“Internet”
means a computer network consisting of a worldwide network of computer
networks to facilitate data transmission and exchange.
“Internet Banking”
means a secured Internet based electronic service offered by the Bank which
enables the Customer to connect with the Bank via the Internet to undertake
Financial Transactions and Non-Financial Transactions with the Bank from
remote locations.
“Investment Deposit Account”
means the Islamic Deposit Account based on Mudaraba structure opened and
maintained by the Customer with the Bank for a specifed term.
“Investment Period”
means a period of one, three, six, nine or twelve calendar months as shall be
selected by the Customer in respect of the tenure of a Mudaraba Account.
“Joint Account”
means an Account opened in the name of two or more Individual Customers.
“Login ID”
Such identifcation number/name used for identifying a Customer when used in
conjunction with a PIN.
“Merchant”
means any corporate entity, person or other establishment supplying goods
and/or services who accepts the Card as a mode of payment or reservation
by the Cardholder.
“Mudaraba”
means a partnership in profit in which one party provides capital (“Rab-al-Maal”
or “Mudaraba Investor”) and the other party provides its expertise and skill in
relation to the investment of such capital (“Mudarib” or “Mudaraba Manager”).
Profit, if any, is shared between the parties as per an agreed ratio while loss, if
any, is borne solely by the Mudaraba Investor (as the case may be).
“Mudaraba Accounts”
means, subject to Clause 16.1(a), the Investment Deposit Account, the Hybrid
Account and the Savings Account, including their variant products.
“Non-Financial Transaction”
means electronic data consisting of information or sets of information initiated
remotely and electronically transmitted via Internet Banking relating to the
Account(s) and/or other business activities with the Bank. This will include mail
message which will be treated as a Customer’s Instruction.
“Payment”
means a transfer of funds by the Bank from a Subscriber Account to a
Benefciary pursuant to Subscriber’s instructions.
“Payment Instruction”
means banking payments on behalf of a Customer which may include, but are
not limited to bank cheques, bank drafts and telegraphic transfers.
“Password”
means a secret code consisting of alpha and/or numeric values which allows a
Customer to access Internet Banking.
“Phonebanking”
means the Service, which is accessed through the telephone to Cardholders
whose accounts are domiciled in the UAE providing Account and general
information and fund transfer facilities.
“PIN”
means a Personal Identifcation Number issued to the Cardholder which allows
a Customer to access the Bank’s computer system through Internet Banking,
ATMs or other electronic services provided by the Bank.
“Profit Calculation Period”
means, in relation to a Mudaraba Account, a period of one, three, six, nine or
twelve calendar months as shall be applicable to the Customer or otherwise as
determined by the Bank, for which profits on the Mudaraba Funds (as defined
in Clause 16.2) are calculated.
“Profit Equalization Account”
means the Profit Equalization Account maintained by the Bank on behalf of the
depositors for the purpose of maintaining Profit Equalization Reserves.
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""تعليمات العميل
.هي التعليمات التي يتلقاها المصرف من العميل
""الوديعة
هي األموال المودعة في الحساب أو أي حساب آخر يحتفظ به المصرف لدى أي
.نقطة إيداع يوفرها المصرف
""المعاملة المالية
هي إيداع أو مجموعة إيداعات يتم تنفيذها عن بعد وتحويلها إلكتروني ًا إلى
المصرف من خالل قنوات يوفرهها المصرف محدثة حركة على األموال ومؤثرة
. الحسابات/  أرصدة الحساب/ في رصيد
""الحساب المزدوج
هو حساب التعامل (ويشمل منتجاته المختلفة) المبني على الجمع بين مفهومي
القرض والمضاربة خيث يقدم دفتر ًا للشيكات وإمكانية جني الربح على أي رصيد
.حساب موجود ضمن الطريقة المحددة أعاله
""وسائل إثبات الهوية
هي دليل الهوية التي يمكن بواسطته إدخال المعلومات إلى الحاسوب لبدء
 ورقم إثبات الهوية الشخصي وأية وسائل أخرى إلثبات الهوية متعلقة،التعامل
.بهذه الخدمة
""العميل المنفرد
.هو العميل الذي يكون شخص َا عادي ًا
""التعليمات
هي تعليمات استخدام الحاسوب أو برامجه أو تعليمات التشغيل أو التوجيهات
واإلرشادات المرجعية المتعلقة باألعمال المصرفية عبر اإلنترنت التي يصدرها
المصرف على شكل مطبوعات أو على دليل موقع المصرف اإللكتروني الخاص
.باألعمال المصرفية
""اإلنترنت
هو شبكة الحاسوب اآللي المتكونة من مجموعة حواسيب عالمية مرتبطة مع
.بعضها لتسهيل عملية نقل و تبادل البيانات والمعلومات
""أعمال اإلنترنت المصرفية
هي خدمة إلكترونية تعمل من خالل مواقع اإلنترنت اآلمنة يقدمها المصرف
لتمكين العميل من االتصال به من خالل اإلنترنت وذلك لتصريف المعامالت المالية
.وغير المالية عن بعد مع المصرف
""حساب الوديعة االستثمارية
هو حساب الودائع اإلسالمية الذي يعتمد أسلوب المضاربة والذي يفتحه العميل
.ويبقيه لدى المصرف لمدة معينة
""مدة االستثمار
هي فترة شهر أو ثالثة أو ستة أو تسعة أو إثني عشر شهر ًا من أشهر السنة
.الميالدية التي يختارها العميل فيما يتعلق بفترة حيازة حساب المضاربة
""الحساب المشترك
.هو الحساب الذي يفتح باسم عميلين فرديين أو أكثر
""هوية الدخول
 اسم دليل الهوية لمستخدم لتحديد هوية العميل عندما يتم استخدامه/ هي رقم
.بالتزامن مع رقم إثبات الهوية الشخصي
""التاجر
 أو تقدم الخدمات وتقبل/ هو أي شركة أو شخص أو مؤسسة توفر البضائع و
البطاقة كوسيلة يستخدمها حامل البطاقة كوسيلة يستخدمها حامل البطاقة
.للدفع أو الحجز
""المضاربة
هي المشاركة في الربح والتي بموجبها يقوم أحد الطرفين بتوفير رأس المال ("رب
المال" أو "مستثمر المضاربة") بينما يقوم الطرف الثاني بتقديم خبراته ومهاراته
 إن، وتقسم األرباح،)"المتعلقة باستثمار رأس المال هذا ("المضارب" أو "مدير المضاربة
 بينما يتحمل مستثمر المضاربة، بين الطرفين وفق ًا للنسبة المتفق عليها،وجدت
.) وحده (كما يقتضيه الحال، إن وجدت،الخسارة
""حسابات المضاربة
 حساب الوديعة االستثمارية والحساب المزدوج،16.1  بموجب الفقرة (أ) من البند،هي
.وحسابات التوفير بما فيها منتجاتها المختلفة
""المعامالت غير المالية
هي البيانات اإللكترونية المتكونة من معلومة أو مجموعة من المعلومات التي
ترسل إلكتروني ًا عن بعد من خالل معامالت اإلنترنت المصرفية والتي تتعلق
 كما يتضمن، أو النشاطات التجارية األخرى مع المصرف/  الحسابات و/ بالحساب
.ذلك الرسائل اإللكترونية التي تعتبر تعليمات من العميل
""الدفع
 المشترك إلى المنتفع وفق ًا/ هو تحويل البنك لألموال من حساب المكتتب
. المشترك/ لتعليمات المكتتب
""تعليمات الدفع
 على سبيل المثال ال- ،هي دفعات مصرفية تتم نيابةً عن العميل وقد تشمل
. شيكات مصرفية وحواالت مصرفية وتحويالت مالية تلغرافية-الحصر
""كلمة السر
 أو رقمية تمكن العميل من مزاولة األعمال/ هي رمز سري يتألف من قيم حرفية و
.المصرفية عبر اإلنترنت
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“Profit Equalization Reserves”
means the Profit Equalization Reserve maintained by the Bank in accordance
with Clause 16.3(h).
“Profit Payment Date”
means the date on which the Bank pays the Customer’s share of the Profit
Amount, which shall fall no later than fifteen (15) days after the end of the
relevant Profit Calculation Period.
“Purchase”
means a transaction of goods or services obtained by a Cardholder by the use
of a Card.
“Savings Account”
means a transaction account (including its variant products), which is
structured on a combination of the concepts of Qard and Mudaraba and offers
the potential of earning profit on any balance maintained above the specified
threshold.
“Scheme”
means the Electron Card Payment Scheme operated by MasterCard and
supported by GCC Switch.
“Service”
has the meaning ascribed to that term in Clause 18.
“Service Fee”
means, in respect of Part E of these Terms and Conditions, the Service charges
payable to the Bank by the Subscriber in respect of various transactions
initiated by the Subscriber on the Service, and in relation to part F of these
Terms and Conditions, means the service charges payable to the Bank in
respect of Internet Banking.
“Software”
means a set of written programmes, procedures or rules and associated
documentation relating to the operation of a computer system.
“Subscriber”
means the Customer registered for the Service.
“Supplementary Nominee”
means a person nominated by a Cardholder to be issued with a Supplementary
Card.
“SWIFT”
means Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications,
a computer network which provides Interbank communication facilities
worldwide.
“TIN”
means a Telephone Identification Number issued to the Cardholder which
allows a Customer to access Phone banking and other related services
provided by the Bank.
“UAE”
means the United Arab Emirates.
“User”
means one or more individuals, authorized by the Customer who is/are
assigned a Password, PIN and User Identification issued by the Bank to access
Internet Banking.
“User Identification”
means the Customer Identification Number advised by the Bank to the
Customer for the purposes of identification within Internet Banking.
“Value Date”
means the date on which a transaction entry to an Account becomes subject
to profit, if applicable.
“Weightings”
means investment participation weightings, approved by the Bank for
Mudaraba accounts, in the Mudaraba Pool (as defined in Clause 16.3).
1.1 Interpretation
Unless the context requires otherwise, the following rules shall apply:
(a) Where two or more persons constitute the expression the “Customer”,
all covenants, agreements, undertakings, stipulations, obligations,
conditions and other provisions hereof and their liability herein shall be
deemed to be made by and be binding and applicable respectively on
them jointly and each of them severally and shall also be binding on and
applicable to his personal representatives, successors and /or assigns
jointly and severally.
(b) Reference to any person including the Customer, the Bank and/
or any other persons and/or legal entities shall include the personal
representatives, successors and/or assigns of the person.
(c) Reference to any person shall include any corporation, firm, partnership,
society, association, statutory body and agency, whether local or
foreign.
(d) The clauses and other headings herein are for ease of reference only
and shall not affect the interpretation of any provision hereof.
(e) Reference to a statutory provision includes reference to any modification,
consolidation or re-enactment of it for the time being in force, and all
statutory instruments or orders made pursuant to it.
(f) Words importing the singular meaning shall, where the context admits,
include the plural and vice-versa.
(g) Words for a gender include all genders.
(h) Where a word or phrase is defined, its other grammatical forms have a
corresponding meaning.
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""األعمال المصرفية الهاتفية
هي الخدمة المقدمة عبر الهاتف إلى حاملي البطاقات الذين توجد حساباتهم
 حيث توفر المعلومات حول الحساب والمعلومات،في اإلمارات العربية المتحدة
.العامة ووسائل التحويالت المالية
"PIN / "رقم إثبات الهوية الشخصي
 ويمكن العميل من،هو رقم التعريف الشخصي الذي يصدر لحامل البطاقة
استخدام نظام المصرف اإللكتروني عبر أعمال اإلنترنت المصرفية وأجهزة الصراف
.اآللي وغيرها من الخدمات اإللكترونية التي يقدمها المصرف
""فترة تقدير األرباح
 فترة شهر أو ثالثة أو ستة أو تسعة أو اثني، فيما يتعلق بحساب المضاربة،هي
 أو خالف ذلك كما،عشر شهر ًا من أشهر السنة الميالدية التي يرغب العميل بها
.)16.2  ويتم فيها حساب أرباح المضاربة المالية (كما يحدده البند،يحددها المصرف
""حساب موازنة األرباح
هو حساب موازنة األرباح الذي يحتفظ المصرف به نيابة عن المودعين بغية الحفاظ
.على احتياطي موازنة األرباح
""احتياطي موازنة األرباح
.16.3 هو احتياطي موازنة األرباح الذي يحتفظ المصرف به وفق ًا للفقرة (ح) من البند
""تاريخ دفع األرباح
 والذي،هو التاريخ الذي يدفع فيه المصرف إلى العميل مبلغ حصته من األرباح
) يوم ًا بعد انقضاء فترة تقدير األرباح ذات15( ينبغي أال يتجاوز فترة خمسة عشر
.الصلة بالموضوع
""الشراء
هو معامالت شراء البضائع والخدمات التي يقوم بها حامل البطاقة عبر استخدام
.البطاقة
""حساب التوفير
هو حساب التعامل (ويشمل منتجاته المختلفة) المبني على الجمع بين مفهومي
القرض والمضاربة حيث إمكانية جني الربح على أي حساب موجود ضمن الطريقة
.المحددة أعاله
""الخطة
هي خطة الدفع عبر بطاقة إلكترونية تديرها ماستركارد وتدعمها شبكة الصراف
.GCC Switch اآللي التابعة لمجلس التعاون الخليجي
""الخدمة
.18 تحمل المعنى الموصوف لذلك الشرط في البند
""رسم الخدمة
 رسوم الخدمة مستحقة، فيما يتعلق بالقسم (هـ) من هذه الشروط واألحكام،هو
الدفع للمصرف والتي يدفعها المكتتب مقابل المعامالت المختلفة التي يقوم
 أما فيما يتعلق بالقسم (و) من هذه الشروط واألحكام،بها المكتتب بشأن الخدمة
.فهو رسوم الخدمة مستحقة الدفع للمصرف والمتعلقة بأعمال اإلنترنت المصرفية
""البرمجية
هي مجموعة البرامج واإلجراءات والقواعد المكتوبة والتعليمات المرتبطة بأنظمة
.تشغيل الحاسوب اإللكتروني
" المكتتب/ "المشارك
.هو العميل المسجل في الخدمة
""المرشح اإلضافي
.هو الشخص الذي يسميه حامل البطاقة إلصدار بطاقة إضافية له
"SWIFT / "السويفت
هو مجموع االتصاالت المالية المصرفية العالمية التي تشكل الشبكة اإللكترونية
.التي توفر وسائل االتصاالت المصرفية عبر العالم
"TIN / "رقم إثبات الهوية الهاتفي
هو رقم التعريف الشخصي الهاتفي الذي يمنح لحامل البطاقة ويمكن العميل من
القيام باألعمال المصرفية عبر الهاتف باإلضافة إلى غيرها من الخدمات ذات الصلة
.التي يقدمها المصرف
"UAE / " إ ع م
.هي اإلمارات العربية المتحدة
""المستخدم
 لهم/  يفوضهم العميل من خالل إصدار المصرف له/ هو شخص أو أكثر يفوضه
كلمة سر ورقم إثبات الهوية (التسجيل) الشخصي ورقم هوية المستخدم بغية
.القيام بأعمال اإلنترنت المصرفية
""هوية المستخدم
هو رقم تحديد هوية العميل الذي يوصي المصرف العميل باستخدامه لغايات
.التسجيل وتحديد الهوية عند القيام بأعمال اإلنترنت المصرفية
""تاريخ القيمة
. إذا أمكن،هو تاريخ إدخال المعاملة على الحساب الذي يصبح خاضع ًا لألرباح
""الترجيحات
 في، يصادق عليها المصرف لحسابات المضاربة،هي ترجيحات المشاركة باالستثمار
.)16.3 تجمع المضاربة (كما هو محدد في البند
التفسير
1.1
: فإن القواعد التالية تعتبر سارية المفعول،ما لم يتطلب السياق خالف ذلك
" يشكلون مصطلح "العميل/  أينما وجد شخصان أو أكثر يشكالن.1
فإن كافة المواثيق واالتفاقيات والتعهدات والشروط وااللتزامات
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(i) References to “month” shall mean references to a Gregorian month.
B. ACCOUNTS
2. Opening of Account
2.1
The Customer may open an Account with the Bank if, in the case of a
Corporate Customer, it is validly registered in the UAE or, in the case of
an Individual Customer wishing to open a Current Account, is a resident
of the UAE, in accordance with the laws of the UAE. Non resident
Individual Customers may open Mudaraba Accounts with the Bank,
subject always to the laws of the UAE.
2.2
The Customer shall duly complete and sign (or otherwise confirm or
accept) the Account Opening Form and submit all documents as are
required pursuant to the opening of the Account, following which the
Account may be opened subject to fulfilment of such conditions as
determined by the Bank from time to time. The Bank may either accept
or reject the Customer’s application at its sole discretion without giving
any reasons thereof.
2.3
An Individual Customer may open an Account in his own name or jointly
with other Individual Customers.
2.4
The Bank may, upon the Customer’s request, and subject to the Bank’s
discretion and any applicable minimum balance requirements or service
fees, open additional accounts in its name. Unless agreed otherwise,
such accounts will be governed by these Terms and Conditions and will
collectively be referred to herein by the term “Account”.
3. Deposits and Withdrawals
3.1
The Bank shall accept deposits from the Customer in cash or by any
of the customary banking practices. Deposits by third parties into the
Customer’s account may be accepted without any responsibility to the
Bank.
3.2
The Bank may supply cheques, payment instruments and related
materials to the Customer in accordance with these Terms and
Conditions.
3.3
Subject to these Terms and Conditions, drawings from each type of
Account can be made by the Customer or by any Authorised Person
by using any of the modes made available by the Bank, including but
not limited to using the Card, withdrawal slips, cheques, standing
instructions, pay orders or electronic instructions, through the channels
made available by the Bank, including but not limited to point of sale,
branches, Internet Banking, ATMs, mobile banking, Phonebanking or by
such other modes or channels as shall be made available by the Bank
from time to time, subject to:
(a) the specific features, restrictions, terms and conditions applicable to
the relevant Account; and
(b) the Bank’s maximum daily withdrawal limit and fees and charges for
the relevant Account.
3.4
No deposits shall be made available to the Customer until the Bank
has received cash or its equivalent at the branch where the Account is
maintained. Proceeds of deposits are not available until cleared funds
are received by the Bank. In accepting items for deposit, the Bank shall
act as the Customer’s collecting agent and assumes no responsibility
for realization of such deposits.
3.5
The Bank may convert all foreign currency deposits or transfers to the
Account at the Bank’s prevailing rate for such currency.
3.6
The Bank shall have the right to freeze or suspend operation
of the Account and to refuse any and all deposits, credits
and withdrawals if the Customer is in breach of any of these
Terms and Conditions or if (i) any instructions given to the
Bank are ambiguous, conflicting or not acceptable to the Bank;
(ii) if the Bank suspects that there may be any fraud or illegality
in any transactions (including, without limitation any breach of
UAE Central Bank regulations relating to money laundering); or
(iii) if the Bank requires any further instructions, information or
documentation, in form and content satisfactory to the Bank.
3.7
While the Bank acknowledges that the funds deposited are at the
disposal of the Customer, the Bank may, at its sole discretion, apply
the credit balance in the Account in a Sharia’a compliant manner in
accordance with the guidelines/advice issued by the Bank’s Sharia’a
Supervisory Board and in terms of the specific guidelines and conditions
applicable to the relevant type of Account opened by the Customer.
3.8
If, in relation to any Account, the Customer exceeds the maximum
number of transactions permitted for that Account, the Bank’s
prescribed fees and charges for excess transactions shall apply to
those transactions and be charged to the relevant Account.
4. Collections and Remittances
4.1
Cheques/dividend-warrants/bonds/drafts drawn to the order of the
Customer and deposited (by such mode as shall be made available by
the Bank) in the Account shall be accepted as collection items, unless
agreed otherwise by the Bank and in accordance with the banking
practices prevailing at Islamic banks operating in the UAE. The Bank has
the right to reject cheques, drafts or any other securities drawn to the
order of a third party. The Bank maintains the right to debit any Account
with any unpaid and non-collected items in addition to the Bank’s
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واألحكام والنصوص هنا وتبعاتها ضمن هذا السياق تعتبر ملزمة
 وتكون كذلك ملزمة وسارية على،وسارية عليهم مجتمعين ومنفردين
. أو من يعينهم مجتمعين ومنفردين/ ممثليه الشخصيين وخلفائه و
 يجب على المصرف-باإلشارة إلى أي شخص – بما في ذلك العميل
 أو كيانات قانونية أخرى أن يشمل الممثلين/  أو أشخاص آخرين و/ و
. أو من يحددهم ذلك الشخص/ الشخصيين والخلفاء و
 أية شركة ومؤسسة وشركة بسيطة،تشمل اإلشارة إلى أي شخص
. محلية كانت أو أجنبية،وجمعية واتحاد وهيئة قانونية ووكالة
 وال ينبغي أن،البنود والعناوين األخرى هنا هي لغايات التثبت السهل
.تؤثر على تفسير أي من النصوص المذكورة
 أي تعديل عليه ودمجه وإعادة سنه،تشمل اإلشارة إلى النص القانوني
 باإلضافة إلى كافة الوثائق أو األوامر القانونية التي،في وقت نفاده
.تصدر بموجبه
تشمل الكلمات التي تفيد معنى المفرد أينما يقتضي السياق معنى
.الجمع وبالعكس
.تشمل الكلمات التي تفيد التذكير والتأنيث الجنسين مع ًا
أينما تفسر الكلمة أو العبارة فإن أشكالها النحوية األخرى تفيد معنى
.متوافق ًا
.)تدل اإلشارات إلى "الشهر" على الشهر الميالدي (الغريغوري

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9
 الحسابات.ب
 فتح حساب.2
،" في وضع العميل "شركة،يمكن للعميل فتح حساب لدى المصرف إذا كان
2.1
 أو إذا،مستوفية لشروط التسجيل القانونية في اإلمارات العربية المتحدة
 وإن كان مقيم ًا،جار
ٍ  في وضع العميل المنفرد الذي يرغب بفتح حساب،كان
 كما يمكن للعمالء المنفردين غير المقيمين،في اإلمارات العربية المتحدة
فتح حسابات المضاربة لدى المصرف وهذا خاضع دائم ًا لقوانين اإلمارات
.العربية المتحدة
 على العميل تعبئة وتوقيع (أو خالف ذلك تأكيد أو قبول) استمارة فتح2.2
الحساب حسب األصول وتقديم كافة الوثائق الالزمة لفتح الحساب والتي
 إذا ما استوفت الشروط التي يحددها المصرف،يتبعها إمكانية فتح الحساب
 كما أن للمصرف وحده حرية قبول أو رفض طلب العميل،من حين إلى آخر
.دون ذكر أي سبب وراء ذلك
 ووفق ًا لتقدير المصرف والمتطلبات، يمكن للمصرف بناء على طلب العميل2.3
 وما لم يتم. فتح حسابات إضافية باسمه،الواجبة للحد األدنى من الرصيد
 تسري هذه الشروط واألحكام على مثل هذه الحسابات،االتفاق خالف ذلك
."وسيشار إليها مجتمعة هنا بعبارة "الحساب
 الودائع والسحوبات.3
 يقبل المصرف الودائع النقدية من العميل أو بأي شكل من األشكال3.1
 كما يمكن قبول إيداعات األطراف الثالثة في حساب،المصرفية االعتيادية
.العميل دون تحمل المصرف ألية مسؤولية
 يجوز للمصرف تزويد العميل بالشيكات ومستندات الدفع والمواد ذات الصلة3.2
.وفق ًا لهذه الشروط واألحكام
 بموجب هذه الشروط واألحكام يمكن للعميل أو أي شخص مفوض تنفيذ3.3
السحوبات من كل أشكال الحساب عبر استخدام أي من الطرق التي
 بما فيها على سبيل المثال ال الحصر استخدام البطاقة أو،يوفرها المصرف
قسائم الدفع أو الشيكات أو التعليمات الدائمة أو أوامر الدفع أو التعليمات
 بما فيها على،اإللكترونية ومن خالل القنوات التي يوفرها المصرف
 نقطة البيع أو الفروع أو أعمال اإلنترنت المصرفية أو،سبيل المثال ال الحصر
أجهزة الصراف اآللي أو األعمال المصرفية عبر الهواتف النقالة أو األعمال
المصرفية الهاتفية أو أية طرق وقنوات أخرى مماثلة يوفرها المصرف من
:حين إلى آخر وتكون خاضعة لـ
 الخواص المحددة والقيود والشروط واألحكام المتعلقة بالحساب موضع.أ
الصلة؛و
 حد المصرف األعلى للسحب اليومي ورسوم وتكاليف الحساب ذات.ب
.الصلة
 ال يحصل العميل على الودائع حتى يستلم المصرف النقد أو ما يعادله في3.4
 كما ال تتوفر عوائد الودائع إال بعد استالم،الفرع الذي يحفظ فيه الحساب
 وفي،المصرف كافة عوائد األموال والشيكات والمستندات المالية األخرى
 يعمل المصرف كوكيل،حال قبول أوراق مالية مصرفية على أنها وديعة
 وال يتحمل المصرف مسؤولية تحويل مثل هذه الودائع إلى،محصل للعميل
.نقد
 يجوز للمصرف تحويل كافة ودائع آو تحويالت العملة األجنبية إلى الحساب3.5
.وفق سعر صرف المصرف السائد لهذه العملة
 للمصرف حق تجميد أو تعليق حركة الحساب ورفض إحدى وكافة الودائع3.6
 أو،واالعتمادات والسحوبات إذا خرق العميل أي ًا من هذه الشروط واألحكام
:إذا
.كانت التعليمات مبهمة أو متناقضة أو غير مقبولة لدى المصرف
)1(
ارتاب المصرف من احتمالية وجود احتيال أو خروج على القانون
)2(
 أي خرق لقوانين- ودون تخصيص- في أي من المعامالت (بما فيها
المصرف المركزي في اإلمارات العربية المتحدة المتعلقة بغسيل
.)األموال
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charges, without assuming any responsibility in case of non-collection
of such items.
4.2
Drawings against cheques under collection shall only be allowed after
their actual realization. The Bank shall have the right to refuse to honour
any cheque, instrument or instruction if the signature thereon or any
entry, alteration or endorsement thereon is not acceptable to the Bank
or if the funds in the Account are insufficient.
4.3
The Bank shall pay the actual amount of telex/SWIFT transfers or the
bank drafts/cheques received in favour of the Customer after deducting
the banking fees/charges and commissions incurred by the Bank.
4.4
In the event the Bank agrees to accept bills, cheques, drafts or
instruments drawn on banks outside the UAE (the “Foreign Instruments”)
for clearing or collection, the Customer irrevocably and unconditionally
acknowledges and agrees as follows:
(a) the clearing or collection of Foreign Instruments is dependent upon
the laws and practices of the country or state in which the drawee
bank is located;
(b) the Bank may accept Foreign Instruments for clearing or collection
at its absolute discretion and solely as a facility to the Customer at
its request from time to time. The Bank reserves the right to refuse
any Foreign Instrument at its discretion or to return any Foreign
Instruments at any time;
(c) the Bank assumes no responsibility for the realization of any Foreign
Instrument deposited with it or for the value given by a foreign bank
or for any mail or communication delays, loss of mail or courier,
operating errors, clearing system delays or losses or for any charge,
expense or loss, howsoever caused; and
(d) in certain countries, the clearing of cheques may be with recourse
and, even when funds have been made available, the drawee bank
may return the cheque or recall the funds subsequently.
4.5
The Bank shall credit all the incoming remittances and drafts of the
Customer into the Accounts in the currency of such Accounts unless
the Bank receives contrary instructions from the Customer. The deposit
shall be at the exchange rate prevailing on the same day of deposit.
4.6
The Bank shall have the right to reject to pay for any draft or transfer if
the name of the beneficiary and the Account number does not match
the Bank’s record or for any other reason.
4.7
The Bank may, without prior notice to and/or consent of the Customer,
reverse any entries in the Account where transfers, remittances,
cheques or other instruments previously credited to the Account are
recalled or returned unpaid for any reason. The Bank shall be entitled
to retain unpaid cheques or instruments and to exercise all rights in
relation thereto.
4.8
All the transfers affected by the Bank according to the Customer’s
instructions or otherwise undertaken by the Customer shall be at
the Customer’s expense and responsibility, and the Bank shall not be
responsible if the amounts credited to the Customer accounts are
reduced due to the charges or decline in value, and the Bank shall not be
responsible if the Customer was unable to avail other funds on account
of any restrictions issued by the concerned authorities.
4.9
The Bank and its correspondents are not liable for the consequences
of any irregularity, delay, mistake, telegraphic error, omission or
misinterpretation that may arise, and from and against any loss, which
may be incurred through its correspondents failing properly to identify
the persons named in the instructions or retailing the funds, should the
Bank or its correspondents deem such retention expedient, pending
confirmation of the identity of any person or of the above instruction by
a letter or otherwise.
4.10 Should all or any of these transfers be unpaid and refunded to the Bank,
the Customer can only claim the value thereof at the buying rate of the
day when the refund takes place. The refund cannot be effected until
the Bank has received definite advice from its correspondents that the
funds are unpaid and that the original instructions have been cancelled.
5. Statements
5.1
The Bank shall, at its discretion, periodically provide to the Customer
Statements of Account by post or electronic mail or the Bank shall
provide the Customer with access to retrieve the statements of
account from the other channels made available by the Bank, including
but not limited to its branches or electronic banking channels, subject
to any service fee notified by the Bank from time to time. The Bank may,
in its sole discretion, vary the frequency of the Statements of Account
by notice to the Customer. The Bank shall reserve the right to charge a
fee for any Statements of Account sent to the Customer by post.
5.2
(a) In the case of non-receipt of a Statement of Account, the Customer
shall notify the Bank of such non-receipt within fifteen (15) days of
the end of the period to which the statement of account relates.
(b) In the case of discrepancy in any entry or balance shown in a
Statement of Account, the Customer shall notify the Bank of such
discrepancy within fifteen (15) days of the date of the statement.
5.3
The Customer shall be deemed to have received the Statement of
Account and have irrevocably consented to the correctness of the
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) احتاج المصرف إلى أية تعليمات أو معلومات أو وثائق إضافية بالشكل3(
.والمحتوى الذي يناسب المصرف
 يمكن، بينما يعترف المصرف أن األموال المودعة هي تحت تصرف العميل3.7
 تخصيص رصيد اعتماد الحساب المفتوح على، بكامل حرية تقديره،للمصرف
 مشورة هيئة الرقابة الشرعية/ الطريقة الموافقة للشريعة وفق ًا لتوجيهات
 وبمقتضى التعليمات المحددة واألحكام السارية على نوع،التابعة للمصرف
.الحساب ذات الصلة الذي يفتحه العميل
 إذا تجاوز العميل الحد األعلى لعدد المعامالت، فيما يتعلق بأي حساب3.8
 تحسب رسوم وتكاليف المعامالت الزائدة،المسموح بها لذلك الحساب
 ويتم تغريمها على الحساب،التي يحددها المصرف على تلك المعامالت
.ذات الصلة
 التحصيالت والتحويالت المالية.4
 التحويالت والكمبياالت/  السندات/  األوامر بدفع أرباح األسهم/ تقبل الشيكات
4.1
التي تسحب ألمر العميل وتودع (بالطريقة التي يحددها المصرف) في
 ما لم يصادق المصرف على خالف،الحساب على أنها أوراق تحصيل نقدية
 ووفق َا للممارسات المصرفية السائدة في المصارف اإلسالمية العاملة،ذلك
 وللمصرف حق رفض الشيكات والتحويالت.في اإلمارات العربية المتحدة
 كما يحتفظ المصرف بحق،أو أية أوراق مالية أخرى تسحب ألمر طرف ثالث
 اإلضافة إلى،تقييد أية أوراق نقدية غير مدفوعة وغير محصلة على الحساب
غرامات المصرف دون تحمل أية مسؤولية في حال عدم إتمام تحصيل مثل
.هذه األوراق المالية
، ال يسمح بسحب الشيكات تحت التحصيل إال بعد تحقق تسويتها النقدية4.2
كما أن للمصرف حق رفض دفع أي شيك أو مستند أو أمر بدفع إذا كان
التوقيع بعد ذلك أو أية وثيقة أو أي تغيير أو تظهير غير مقبول لدى
.كاف
 أو إذا كان رصيد الحساب غير،المصرف
ٍ
 السويفت أو الحواالت/  يدفع المصرف القيمة الفعلية لتحويالت التلكس4.3
 لصالح العميل بعد أن، الشيكات المصرفية التي يستلمها المصرف/
. النفقات والعموالت المصرفية التي تكبدها/ يستوفي المصرف الرسوم
 في حال موافقة المصرف على قبول الفواتير أو الشيكات أو التحويالت4.4
أو المستندات المسحوبة من مصارف خارج اإلمارات العربية المتحدة
 يوافق العميل دون،("المستندات األجنبية") لغايات المقاصة أو التحصيل
:نقض ودون شرط على اآلتي
 تعتمد المقاصة أو تحصيل المستندات األجنبية على قوانين وممارسات.أ
.الدولة أو الوالية التي يقع فيها المصرف المسحوب عليه
 قد يقبل المصرف المستندات األجنبية لغايات المقاصة أو التحصيل.ب
بناء على طلبه
بمحض إرادته الكاملة وللتسهيل على العميل وحده
ً
 كما يحتفظ المصرف منفرد ًا بحق رفض أي مستند،من حين إلى آخر
أجنبي أو إعادة أية مستندات أجنبية في أي وقت؛
 ال يتحمل المصرف التسوية النقدية ألي مستند أجنبي يودع لديه أو.ج
مسؤولية القيمة التي يعطيها المصرف األجنبي له أو مسؤولية أي
تأخير بالبريد واالتصال أو فقدان البريد أو ناقل الرسائل أو أخطاء التشغيل
أو تأخيرات أو فقدان نظام المقاصة أو مسؤولية أية رسوم أو مصاريف
أو فقدان مهما كانت المسببات؛ و
 قد يكون تخليص الشيك مصاحب ًا لحق الرجوع وحتى، في بعض البلدان.د
 يمكن للمصرف المسحوب عليه إعادة الشيك أو،إذا تم توفير األموال
.استرداد األموال نتيجة ذلك
 يقيد المصرف تحويالت العميل المالية وكمبياالته الجديدة على الحسابات4.5
بالعمالت المفتوحة بها ما لم يستلم المصرف تعليمات بخالف ذلك من
 وتكون قيمة الوديعة موافقة لسعر الصرف السائد في نفس يوم،العميل
.تلقي هذه الوديعة
 للمصرف حق رفض دفع أي كمبيالة أو تحويل إذا كان اسم المنتفع ورقم4.6
. أو ألي سبب آخر،الحساب غير مطابقين لسجالت المصرف
، أو موافقة العميل المسبقة/  دون تبليغ مسبق للعميل و، يجوز للمصرف4.7
نقض أي من القيود على الحساب إذا كانت التحويالت والحواالت المالية
والشيكات وأية مستندات أخرى مقيدة على الحساب مسبق ًا قد ألغيت أو
 كما يحق للمصرف االحتفاظ بالشيكات،أعيدت دون دفع ألي سبب كان
أو المستندات غير المدفوعة باإلضافة إلى ممارسة كافة الحقوق والتبعات
.المتعلقة بهذا الشأن
بناء على تعليمات
 كافة معامالت التحويالت التي يقوم بها المصرف4.8
ً
،العميل أو يتعهد العميل نفسه بها تكون على نفقة العميل ومسؤوليته
 وال يتحمل،كما ال يتحمل المصرف مسؤولية الرسوم أو انخفاض القيمة
المصرف مسؤولية عدم قدرة العميل على االستفادة من أموال أخرى
.بسبب أية قيود تفرضها السلطات المختصة
 المصرف ومراسلوه غير ملزمين بتبعات قد تنتج عن أي مخالفة لألصول أو4.9
 يمكن، وعن أي نقص،تأخير أو خطأ أو خطأ تلغرافي أو حذف أو سوء تفسير
تكبده بسبب عدم تمكن مراسليه من تحديد هوية األشخاص المذكورين في
 وبهذا فإن المصرف أو مراسليه،التعليمات أو بيع األموال بالشكل المناسب
يتعاملون مع ذريعة استبقاء كهذه أو التجديد المعلق لهوية أي شخص أو
.عدم تمام القبول باألمر أعاله عبر رسالة أو خالفها
 يمكن، في حال عدم دفع ورد كافة أو أي من هذه التحويالت إلى المصرف4.10
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entries and balance shown therein and the Customer waives any right
to challenge the transactions, entries or other dealings on the Account
unless:
(a) In the case of non-receipt of the statement of account, the Customer
has notified the Bank within thirty (30) days of the end of the period
to which the Statement of Account relates; and/or
(b) In the case of discrepancies in any entry or the balance shown in
the Statement of Account, the Customer has notified the Bank within
thirty (30) days of the date of the statement and such notification has
been agreed and accepted by the Bank.
5.4
Unless the Customer gives notice in writing (or by such other mode
acceptable to the Bank from time to time) the address set out in the
Account Opening Form shall be the approved address for the mailing of
all letters, notices, advices, statements of account or other notification
(legal or otherwise). The Customer shall inform the Bank in writing
if there is a change to any of the Customer particulars set out in the
Account Opening Form.
5.5
The Bank may stop mailing the advices or statements of account if they
are returned undelivered, consecutively on two or more occasions, until
such time the Bank is provided by the Customer with an alternative
address for mailing the statements.
5.6
The Customer shall have the right to ask for an additional copy of the
statement of account at the Customer’s own expense.
6. Standing Orders
The Bank shall accept requests for the execution of any Standing Order from
the Customer provided that the Customer shall have sufficient balance in the
Account in the due date(s) for the execution of such orders. The Bank shall not
be liable for any delay or error in the dispatch or in the transmission or for any
error on the part of the paying bank or any of its correspondents. The Customer
acknowledges that the Bank shall not be liable for such delays or errors and
the Customer shall indemnify the Bank for the loss, damages and expenses
incurred by the Bank as a result of the execution of the standing orders given
by the Customer.
7. Instructions
7.1
The Customer shall be entitled to request the Bank to act upon facsimile
and telex instructions (or such other electronic means acceptable to
the Bank from time to time) with regard to the Account(s), including
without limitation, funds transfer to, from and within the Bank, breaking
of deposits, rollovers and settlements of deposits.
7.2
The Bank is entitled to consider facsimile or telex instructions as
original, genuine, fully authorized and binding on the Customer and to
take such steps in connection with or in reliance on such instruction as it
may consider appropriate. The Bank has the right, at its sole discretion,
to process or refuse any facsimile or telex instructions given by the
Customer, including without limitation, if the Bank may incur a liability in
carrying out the instruction or any part thereof, or if carrying out of any
instruction will result in a breach of any law or regulation or otherwise be
prejudicial to the Bank’s interests; or if the Bank is prevented or delayed
yb noitcurtsni eht no gnitca morf yltceridni ro yltceridreasons beyond
the Bank’s control. The Bank may, at its discretion, decline to act upon
such instructions unless and until confirmation has been obtained from
the Customer, in form and substance satisfactory to the Bank.
7.3
The Customer shall release the Bank from any indemnity and hold the
Bank harmless from and against all actions, suits proceedings, costs,
claims, demands, charges, expenses, losses and liabilities however
arising in consequences of, or in any way related to:
(a) The Bank having acted in good faith in accordance with the
Customer’s written facsimiles or telex telephone instruction(s),
notwithstanding that such instruction(s) as above may have been
initiated or transmitted in error or fraudulently altered, misunderstood
or distorted in the lines of communication or transmission; or
(b) The Bank having refrained from acting in accordance with the
Customer’s written, facsimile or telex, telephone instruction(s) by
reason of failure of actual transmission thereof to the Bank or receipt
by the Bank for whatever reason, whether connected with fault
failure or unreadiness of the sending or receiving machine; or
(c) The Customer’s failure to forward all original copies of facsimile
instruction(s) to the Bank within such period as the Bank may specify.
7.4
All facsimile instructions given by the Customer to the Bank shall be
in compliance with the laws and regulations applicable in the UAE.
The Customer fully acknowledges, understands and accepts the risk
inherent and associated with communication of the instructions by
facsimile.
7.5
In case of death of the Customer no activity on the Account will
be undertaken without fresh instructions from the legitimate heirs
(approved by a legal and valid succession) of the Customer in form and
content satisfactory to the Bank.
7.6
If and when such facility becomes available, the Customer authorizes
the Bank (in its absolute discretion) to follow/act on his oral instruction
(including any instructions required by or given by the Customer,
in relation to these Terms and Conditions unless these Terms and
Conditions otherwise expressly state to the contrary).
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للعميل المطالبة بقيمة هذه التحويالت وفق سعر الشراء لليوم الذي تم
 وال يمكن تنفيذ استرداد المال حتى يستلم المصرف من.فيه رد المال
مراسليه إشعار ًا نهائي ًا يفيد أن األموال غير مدفوعة وأن العمليات األصلية
.قد تم إلغاؤها
 كشوف الحسابات.5
 العميل بكشوف حساب منتظمة عبر إرسالها،حسب تقديره، يزود المصرف5.1
 أو يزود المصرف العميل بوسيلة لمراجعة،بالبريد العادي أو البريد اإللكتروني
 بما فيها على سبيل،كشوف الحساب عبر قنوات أخرى يوفرها المصرف
 التي تكون خاضعة،المثال ال الحصر فروعه أو القنوات المصرفية اإللكترونية
للرسوم الموضوعة على أي من هذه الخدمات التي يبلغها المصرف من
 تغيير فترات إرسال، وحسب تقديره المنفرد، كما يجوز للمصرف.حين إلى آخر
 ويحتفظ المصرف بحق وضع.كشوف الحساب عبر إخطار العميل بذلك
.رسوم على أية كشوف حسابات ترسل إلى العميل عبر البريد
 يقوم العميل بإخطار المصرف، في حال عدم استالم كشف حساب. أ5.2
.) يوم ًا من تاريخ الكشف15( بعدم االستالم هذا خالل خمسة عشر
، في حال وجود فرق في أي قيد أو رصيد مذكور في كشف الحساب.ب
.) يوم ًا من تاريخ الكشف15( يقوم العميل بإخطار المصرف خالل خمسة عشر
 يعتبر العميل قد استلم كشف الحساب ووافق نهائي ًا على صحة القيود5.3
 ويتنازل العميل عن أي حق في االعتراض على،والرصيد المذكور فيه
:المعامالت أو القيود أو التعامالت األخرى على الحساب إال
 وإخطار العميل المصرف خالل، في حال عدم استالم كشف الحساب.أ
 أو/ ) يوم ًا من نهاية الفترة التي يعود كشف الحساب إليها؛ و30( ثالثين
 في حال وجود فروق في أي قيد أو في الرصيد المذكور في كشف.ب
) يوم ًا من تاريخ30(  وإخطار العميل المصرف خالل ثالثين،الحساب
.الكشف وقبول المصرف ومصادقته على هذا اإلخطار
 ما لم يقدم العميل إشعار ًا خطي ًا (أو أي أسلوب معتمد لدى المصرف من5.4
حين إلى آخر) يعتبر العنوان المبين في استمارة فتح الحساب العنوان
المعتمد إلرسال الرسائل واإلخطارات واإلشعارات وكشوف الحساب أو أي
 وعلى العميل إخطار المصرف خطي ًا بأي.)تبليغ آخر (قانوني أو خالف ذلك
.تغيير في التفاصيل الخاصة بالعميل المذكورة في استمارة فتح الحساب
 إذا عادت، يجوز للمصرف التوقف عن إرسال اإلشعارات أو كشوف الحساب5.5
 إلى حين تزويد العميل المصرف،ولم يتم استالمها لمرتين متتابعتين أو أكثر
.بعنوان بديل إلرسال الكشوف إليه
 يحق للعميل طلب نسخة إضافية عن كشف الحساب على نفقة العميل5.6
.الخاصة
 األوامر الدائمة.6
يقبل المصرف طلبات العميل بتنفيذ أي أمر دائم شرط أن سكون رصيد حساب
 كما أن المصرف، تواريخ االستحقاق بغية تنفيذ هذه األوامر/ العميل كافي ًا عند تاريخ
ً لن يكون مسؤو
 أو عن أي خطأ من،ال عن أي تأخير أو خطأ في اإلرسال أو التحويل
 ويقر العميل بعدم.جانب المصرف المغطي لعملية الدفع أو خطأ أي من مراسليه
 كما يقوم العميل بتعويض،مسؤولية المصرف عن مثل هذه التأخيرات أو األخطاء
المصرف عن أي خسارة أو أضرار أو نفقات يتكبدها المصرف نتيجة تنفيذ األوامر
.الدائمة التي طلبها العميل
 التعليمات.7
يحق للعميل الطلب إلى المصرف بالعمل بمقتضى التعليمات الواردة عبر
7.1
الفاكس والتلكس (أو أي وسيلة إلكترونية أخرى يعتمدها المصرف من
 الحساب بما فيها على سبيل المثال/ حين إلى آخر) والمتعلقة بالحساب
 وكسر الودائع وإعادة، من وداخل المصرف،ال الحصر التحويالت المالية
.االستثمار وتسوية الودائع
 يحق للمصرف اعتبار تعليمات الفاكس أو التلكس أصلية وصحيحة ومصادقة7.2
 باإلضافة إلى أخذ المصرف للخطوات المتعلقة بهذه،تمام ًا وملزمة للعميل
 كما يحق،التعليمات أو المعتمدة عليها بالطريقة المناسبة التي يرتئيها
 متابعة أو رفض أي من تعليمات الفاكس، وفق حريته المنفردة،للمصرف
 إذا ما كان هنالك- أو التلكس التي يوجهها العميل بما فيها دون الحصر
احتمال تكبد المصرف ألعباء تنفيذ هذه التعليمات أو أي جزء بهذا
 أو إذا كان سيتبع تنفيذ أي من التعليمات خرق ألي قانون أو،الخصوص
نظام أو أن ينال من مصالح المصرف؛ أو إذا منع المصرف أو تأخر بشكل مباشر
.أو غير مباشر من العمل بهذه التعليمات ألسباب خارجة عن سيطرة المصرف
 رفض العمل بهذه التعليمات إال، وفق حريته المنفردة،كما يجوز للمصرف
حين استالم المصرف لموافقة العميل التي تتناسب بالشكل والمضمون
.مع المصرف
 يتنازل العميل للمصرف ويعوض ويخلي مسؤولية المصرف من أو عن كافة7.3
اإلجراءات والمالحقات القضائية والنفقات والحقوق االدعائية والمطالبات
 أو،والغرامات والمصاريف والخسائر والمسؤوليات الناتجة رغم ذلك عن
:بسبب أي مما يلي
 تعامل المصرف بحسن نية مع تعليمات الفاكس أو التلكس الخطية.أ
التي وجهها العميل لكن كانت مثل هذه التعليمات قد أرسلت أو
حولت بطريق الخطأ أو تم تغييرها أو أسيء فهمها أو تشويشها عبر
االحتيال والتدليس وهي في طريق إرسالها أو تحويلها؛ أو
 امتناع المصرف عن العمل وفق تعليمات العميل الخطية التي وجهها.ب
عبر الفاكس أو التلكس أو الهاتف بسبب إخفاق التحويل الفعلي بهذا
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7.7

The Bank may in its absolute discretion require that written confirmation
of the Customer’s oral instruction(s) be received by it within such period
as the Bank may specify.
7.8
Where any of the Accounts are opened by more than one person any
such one person shall be entitled to give any such oral instructions and
the Bank shall be entitled to rely upon any such instructions.
7.9
The Bank may record the Customer’s telephone conversations or
instructions with the Bank. Such recordings will be considered valid and
binding on the Customer.
8. Stop Payment Orders
The Customer shall indemnify the Bank and hold it harmless against any
damages incurred by the Bank in respect of any amount, which is blocked in
compliance with legal requirements or under instruction from the UAE Central
Bank or any other competent authority or for any claim of the Bank on the
Customer.
9. Erroneous Entries
In the event that there has been any error in entries posted to the Account by
the Bank, the Bank is automatically authorized in its sole discretion to process
relevant entries or adjustments to effect necessary corrections. The Customer
does not have the right to claim the value of any deposits into the Account
posted in error by the Bank. The Customer agrees that the Bank holds the right
to unilaterally claim the amounts posted in error, either from the Customer or
directly from the Account, and debit the Account accordingly. In the event of
such claim/s made, at any point in time since the commission of the error the
Customer is obliged to immediately reimburse such claim/s in accordance with
the instructions of the Bank if required.
10.
Fees and Banking Service Charges
10.1 The Bank may, without referring to the Customer, debit the Accounts
with, and the Customer will on demand pay, any charges, expenses
or commission payable against the banking services rendered in
accordance with these Terms and Conditions at the banking charges
and commissions approved and announced by the Bank. If there are
insuficient funds in the Accounts to pay, or the Customer fails to pay
such charges, expenses or commission the provisions of Clause 3.6
shall apply until such amounts are paid.
10.2 The Accounts are subject to stipulated minimum daily balance levels
as determined and announced by the Bank. The Bank has the right to
deduct the required fees if the daily balance falls below the determined
level.
11.
Right of Lien and Set Off (Muqassah)
11.1 The Bank may, at any time assert a lien over any money, shares,
securities, documents or other assets and property of whatever nature
which are held in the Customer’s name in any Account or financing
arrangement and/or at any branch of the Bank. The Bank may at any
time, apply all or part of the money, shares, securities, documents or
other assets and property of whatever nature which are held in the
Customer’s name in any Account and/or at any branch of the Bank
(including, if applicable, before the maturity of a fixed deposit) towards
any indebtedness or amounts due under any financial transaction,
howsoever incurred and whether actual or contingent, of the Customer
to the Bank (or if the Account is a Joint Account, any such indebtedness
of any of the Customers to that Joint Account to the Bank, whether
several or joint or otherwise) and whether in the same currency as the
Account or not. The Bank may effect any necessary conversions at the
rate of exchange at which the Bank is able to purchase the currency
of the Customer’s obligations or at the Bank’s own prevailing rate of
exchange displayed at the Bank’s counters, as the Bank may select at its
absolute discretion. All costs, other than interest, incurred by the Bank
in respect of the exercise of the said right of lien and reconciliation shall
be for the account of the Customer and payable on demand.
11.2 The Bank may only exercise its rights if set off in respect of shares
and securites once the lien has been enforced and such shares and
securities have been liquidated.
12.
Accounts in Foreign Currencies
12.1 The Customer may open Accounts in foreign currency upon the
approval of the Bank and the transactions in this account(s) or these
accounts shall be effected only by the Bank’s forms, drafts or written
instructions, in the same currency of the Account.
12.2 Cash withdrawal in foreign currency notes or travellers cheques from
foreign currency accounts will be subject to rate of exchange and
commission determined by the Bank from time to time.
12.3 The Customer may transfer from its foreign currency accounts to its
local currency accounts or vice versa at the prevailing rate of exchange
in the same day. The Customer acknowledges that the Bank will not be
held responsible for any exchange losses that the Customer may incur
when transferring any amount from its foreign currency accounts to
other currency accounts.
13.
Joint Accounts
13.1 To open a Joint Account, two or more Individual Customers will be
required to duly complete and sign the applicable Account Opening
Form/s and other related documents for Joint Account holders.
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الخصوص إلى المصرف أو إخفاق المصرف في االستالم الفعلي لهذه
 سواء كان متعلق ًا بتوقف أو تقصير،التعليمات مهما كان سبب ذلك
جهاز اإلرسال أو االستقبال؛ أو
 إغفال العميل إلرسال كافة النسخ األصلية لتعليمات الفاكس إلى.ج
.المصرف ضمن الفترة التي يحددها المصرف
 يجب أن تكون كافة تعليمات الفاكس التي يوجهها العميل إلى المصرف7.4
،متوافقة مع القوانين واألنظمة السارية في اإلمارات العربية المتحدة
كما يقر العميل ويدرك ويقبل تمام ًا المخاطر المالزمة والمرتبطة بإرسال
.التعليمات عبر الفاكس
 في حال وفاة العميل لن يكون هناك أي حركة أو نشاط على الحساب دون7.5
)تعليمات من ورثة العميل الشرعيين (الوارثين ميراث ًا شرعي ًا وقانوني ًا موثق ًا
.موجهة بالشكل والمضمون اللذين يقرهما المصرف
 فوض العميل المصرف (وفق تقديره، وعندما تتوفر مثل هذه الخدمة، إذا7.6
المحض) بمتابعة العمل وفق ًا لتعليماته الشفهية (بما فيها أية تعليمات
يطلبها العميل أو يوجهها بخصوص هذه الشروط واألحكام إال إذا كانت
.)هذه الشروط واألحكام تنص بوضوح على خالف ذلك
 طلب موافقة خطية من العميل على، وفق تقديره المحض، يجوز للمصرف7.7
تعليمات العميل الشفهية الموجهة للمصرف خالل فترة زمنية يحددها
.المصرف
ً  أينما فتح حساب باسم أكثر من شخص واحد يكون هذا الشخص مخو7.8
ال
.بتوجيه أية تعليمات شفهية ويحق للمصرف اعتماد مثل هذه التعليمات
 يجوز للمصرف تسجيل مكالمات العميل الهاتفية مع المصرف بخصوص7.9
.التعليمات وتعتبر هذه التسجيالت سارية وملزمة للعميل
 األوامر بوقف الدفع.8
يعوض العميل المصرف ويلتزم بعدم تكبيد المصرف أعباء تتعلق بأي مبلغ مجمد
ألغراض قانونية أو بسبب تعليمات موجهة من المصرف المركزي الخاص باإلمارات
العربية المتحدة أو أية سلطة مختصة أو بسبب دعوى حقوقية للمصرف على
.العميل
 القيود الخاطئة.9
في حال تسبب المصرف بوجود خطأ في تحويل القيود إلى الحساب يكون
ً المصرف مخو
ال تلقائي ًا ووفق تقديره المحض بمعالجة القيود ذات الصلة أو عمل
 وال يحق للعميل المطالبة بقيمة أي من.التعديالت لتنفيذ التصحيحات الالزمة
 كما يوافق العميل،الودائع التي نقلها المصرف عن طريق الخطأ إلى الحساب
 سواء من،على مطالبة المصرف أحادية الجانب بالمبالغ المنقولة عن طريق الخطأ
 وبالتالي تقييد المبالغ على الحساب؛ وفي حال،العميل أو مباشرة من الحساب
 يلزم، في أي وقت من زمن حصول الخطأ، المطالبات/ القيام بمثل هذه المطالبة
 المطالبات فور ًا وفق ًا لتعليمات المصرف إذا/ العميل بتعويض وسد هذه المطالبة
.استلزم األمر
 الرسوم وتكاليف الخدمات المصرفية.10
، تقييد أية مبالغ على الحساب، ودون الرجوع إلى العميل، يجوز للمصرف10.1
 تتعلق بالرسوم والمصاريف والعمولة مستحقة،يدفعها العميل عند الطلب
الدفع مقابل الخدمات المصرفية المذكورة وفق هذه الشروط واألحكام
 وإذا كانت،حول الرسوم والعموالت المصرفية التي يبينها ويقرها المصرف
 أو أخفق العميل في دفع هذه الرسوم،أموال الحسابات غير كافية للدفع
. سارية لحين دفع المبالغ3.6 والمصاريف والعموالت تصبح شروط البند
 تخضع الحسابات للحد األدنى من مستويات الرصيد اليومي المشروطة التي10.2
 كما يحق للمصرف خصم الرسوم المطلوبة إذا،يبينها المصرف ويحددها
.كان الرصيد اليومي أقل من المستوى المحدد
 حق الحجز والمقاصة.11
 في أي وقت التمسك بحق الحجز على المال واألسهم، يجوز للمصرف11.1
والسندات والوثائق وأية أصول وموجودات وممتلكات مهما كانت طبيعتها
 أو لدى أي فرع تابع/ محفوظة باسم العميل في أي حساب أو ترتيب مالي و
 في أي وقت استخدام كافة أو جزء من المال، كما يجوز للمصرف.للمصرف
واألسهم والسندات والوثائق وأية أصول وموجودات وممتلكات مهما كانت
 أو لدى أي فرع تابع/ طبيعتها محفوظة باسم العميل في أي حساب و
 قبل استحقاق الوديعة الثابتة) في المديونية أو، إذا لزم،للمصرف (وحتى
 بأية وسيلة حدثت سواء كانت،المبالغ المستحقة بموجب أية معاملة مالية
 يقوم بها العميل لدى المصرف (أو إذا كان الحساب حساب ًا،فعلية أو محتملة
مشترك ًا فإن هذه المديونية على أي من العمالء أصحاب الحساب المشترك
 سواء فرادى أو مجتمعين وبالعكس) وإذا ما كانت بنفس،ترجع إلى المصرف
 ويجوز للمصرف عمل التحويالت الالزمة على سعر.عملة الحساب أو خالفها
الصرف الذي يمكن المصرف من شراء عملة صكوك الدين على العميل أو
على سعر صرف المصرف السائد والمبين لدى منضدات (كاونترات) المصرف
 غير، وتعتبر كافة التكاليف.وبالطريقة التي يختارها المصرف بمحض حريته
 التي يتكبدها المصرف بخصوص أعمال المقاصة والتسوية المالية،الفائدة
.على حساب العميل ومستحقة الدفع عند الطلب
 يجوز للمصرف ممارسة حقوقه فقط إذا جرت المقاصة على األسهم11.2
.والسندات وتم تصفية هذه األسهم والسندات
 حسابات العمالت األجنبية.12
، يجوز للعميل فتح حسابات بالعملة األجنبية بعد إقرار المصرف ذلك12.1
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14.
14.1

Each Joint Account will be operated on a single mandate basis only.
Each Individual Customer will have equal access and equal rights to
operate all the Joint Accounts and services which can be operated
via a Joint Account. In addition, the following conditions shall apply in
respect of Joint Accounts:
(a) These Terms and Conditions shall constitute an agreement between
the Joint Account holders, jointly and severally, as well as between
the Joint Account holders and the Bank.
(b) Instructions in respect of a Joint Account may be given singly by
an Individual Customer as specified in the Account Opening Form
(including withdrawal in favour of the signatory thereof) and the
Joint Account holders hereby accept and ratify all actions carried
out by the Bank pursuant to such instructions.
(c) Any debit balance arising on the Joint Account for any reason (and
any other liability that may be incurred) will be the joint and several
responsibility of all the Joint Account holders. Any such liability will
not be discharged or otherwise affected by the death or incapacity
of any one or more of the Joint Account holders.
(d) The Bank shall be authorised to accept for deposit or credit to the
Joint Account any cheque, instrument, transfer or payment order in
the name of one or more of the Joint Account holders.
(e) The Joint Account holders expressly agree and consent that the
Bank has and shall have the right, in its discretion and without notice
to any of the Joint Account holders, to assert a lien on the Joint
Account and apply all credit balance or any part thereof in setting
off any (actual, contingent, matured or unmatured) sums that may be
owed to the Bank from any or all of the Joint Account holders and to
set-off the amount of such indebtedness to the balance of the Joint
Account.
(f) If one of the Joint Account holders is subject to an attachment,
such attachment will be enforced on such Joint Account holder’s
share only with effect from the day of notifying the Bank of the said
attachment. The Bank shall stop withdrawal from the Joint Account
to the extent of the attached share, and consequently endeavour to
notify the Joint Account holders or their representative of the said
attachment within fourteen (14) days from the day of attachment
notification at his address set out in the Account Opening Form
provided that failure by the Bank to give such notice shall not affect
the Bank’s rights under this Clause or give rise to any liability in
respect of the Bank.
(g) Subject to the Bank’s policies, the Bank shall have the right to issue
the Card to each or select of the Joint Account holders if each
of them is authorized to handle the account by a single signature
only, and they will be held individually or jointly, responsible for all
liabilities that occur from using this service.
(h) The Bank may continue to rely upon the information provided in the
Account Opening Form until it is notified to the contrary by any one
or more of the Joint Account holders.
(i) In the event of the demise of a Joint Account holder the Bank may, in
its sole discretion:
(i) Freeze or suspend operation of the Joint Account and refuse
any and all deposits, credits and withdrawals until the Bank has
received, in a form acceptable to the Bank in all respects, valid
information, evidence or instructions in relation to the deceased
Joint Account holder’s portion in the credit balance of the Joint
Account (the “Customer’s Portion”); or
(ii) Assume that the Customer’s Portion in the credit balance of the
Joint Account is proportionate to the number of Joint Account
holders operating such Joint Account; or
(iii) Calculate and determine the Customer’s Portion in the credit
balance of the Joint Account in accordance with any mandate
or agreement signed by the Joint Account holders, and the
Bank shall distribute the Customer’s Portion in accordance
with such valid instructions received by the Bank by such
persons authorised by the laws of succession for the time being
applicable in the UAE. The surviving Customers shall not be
entitled to utilise the deceased Customer’s Portion.
Corporate Customers
The Customer represents and acknowledges that, subject to any
express written instructions of the Customer:
(i) The Bank may only act upon the express instructions of an
Authorised Person;
(ii) Any Authorised Person appointed by the Customer shall be fully
empowered by the constitutive documents of the Customer to
act on behalf of the Customer in all transactions with the Bank
relating to the Account and the Customer expressly agrees that the
Bank may comply with and act on any instructions given by such
Authorised Person without limitation; and
(iii) The Authorised Person may not delegate the powers conferred on
the Authorised Person to others, without prior written notification to
the Bank.
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 الحسابات أو هذه الحسابات عبر نماذج المصرف/ وتنفذ معامالت الحساب
.ومسوداته وتعليماته الخطية بنفس عملة الحساب
 يخضع السحب النقدي بواسطة أوراق العمالت األجنبية والشيكات12.2
السياحية من حسابات العملة األجنبية إلى سعر الصرف والعمولة اللذين
.يحددهما المصرف من حين إلى آخر
 يجوز للعميل التحويل من حسابات العملة األجنبية إلى حسابات العملة12.3
 ويقر.المحلية التابعة له أو العكس بسعر الصرف السائد في نفس اليوم
العميل بعدم مسؤولية المصرف عن أية خسارة يتكبدها العميل بسبب
الصرف عند تحويل أي مبلغ من حسابات العملة األجنبية إلى حسابات العملة
.األخرى التابعة له
 الحسابات المشتركة.13
 يتطلب فتح حساب مشترك قيام عميلين منفردين أو أكثر بتعبئة وتوقيع13.1
 استمارات فتح الحساب الالزمة باإلضافة إلى وثائق أخرى تعود/ استمارة
 وسيتم تحريك كل حساب.إلى أصحاب الحساب المشترك على نحو مالئم
 كما سيحصل كل عميل منفرد،مشترك على أساس توكيل فردي فقط
على دخول متساوية وحقوق متساوية إلدارة كافة الحسابات المشتركة
 وباإلضافة إلى ذلك تسري،والخدمات المقدمة عبر الحساب المشترك
: على الحسابات المشتركة،األحكام التالية
 تشكل هذه الشروط واألحكام اتفاق ًا بين أصحاب الحساب المشترك.أ
 وبين أصحاب الحساب المشترك، مجتمعين أو منفردين،أنفسهم
.والمصرف
 يجوز توجيه التعليمات المتعلقة بالحساب المشترك بشكل فردي.ب
من خالل عميل منفرد كما هو محدد في استمارة فتح الحساب (بما
فيها السحب لصالح الفريق الموقع بهذا الخصوص) كما يقبل ويصادق
أصحاب الحساب المشترك بموجب هذا الشرط على كافة اإلجراءات
.التي ينفذها المصرف بناء على هذه التعليمات
 يعتبر أي رصيد مدين يحدث على الحساب المشترك ألي سبب (وأية.ج
تبعة أخرى قد تطرأ) مسؤولية مشتركة وفردية على كافة أصحاب
 ولن يتم إبراء أي تبعة أو خالف ذلك ناتجة عن وفاة،الحساب المشترك
.أو عدم أهلية أي واحد أو أكثر من أصحاب الحساب المشترك
 يكون المصرف مفوض ًا بقبول أي شيك أو مستند أو تحويل أو أمر بالدفع.د
لغايات اإليداع واإلقراض على الحساب المشترك باسم واحد أو أكثر من
.أصحاب الحساب المشترك
 يوافق ويقر أصحاب الحساب المشترك بكل وضوح أن للمصرف الحق..هـ
ً حالي ًا ومستقب
 ووفق تقديره المنفرد ودون إخطار أي من أصحاب،ال
 الحجز على الحساب المشترك واستخدام كافة،الحساب المشترك
الرصيد الدائن أو أي جزء بهذا الخصوص في عمليات المقاصة ألية مبالغ
(فعلية أو محتملة أو مستحقة أو غير مستحقة) قد تكون مستحقة
،الدفع إلى المصرف من جانب واحد أو كافة أصحاب الحساب المشترك
.باإلضافة إلى تسوية مبلغ المديونية على الحساب المشترك
 فإن، إذا خضع أحد أصحاب الحساب المشترك لحجز أمواله بأمر قضائي.و
هذا الحجز يطال حصته فقط في الحساب المشترك ويسري في اليوم
 ويوقف المصرف السحب.الذي يتم فيه إخطار المصرف بالحجز المذكور
،من الحساب المشترك إلى الحد الذي يصل إلى الحصة المحجوزة
ويقوم المصرف نتيجة ذلك بإخطار أصحاب الحساب المشترك أو
) يوم ًا بدء ًا من يوم14( ممثليهم بالحجز المذكور خالل أربعة عشر
التبليغ بالحجز عبر إرسال اإلخطار إلى عناوينهم المذكورة في استمارة
 فإن، وفي حال إخفاق المصرف في إيصال هذا التبليغ،فتح الحساب
 ال ينال من حقوق المصرف أو يحدث أية تبعات، بموجب هذا البند،ذلك
.متعلقة بالمصرف
 إصدار البطاقة لكل واحد أو باختيار، يحق للمصرف وفق أنظمة المصرف.ز
أصحاب الحساب المشترك إذا كان كل واحد منهم مفوض ًا إلدارة الحساب
 مسؤولية كافة، منفردين ومجتمعين،عبر توقيع واحد فقط ويتحملون
.التبعات التي قد تنتج جراء استخدام هذه الخدمة
 يجوز للمصرف االستمرار باعتماد المعلومات الموجودة في استمارة.ح
فتح الحساب إلى أن يخطره واحد أو أكثر من أصحاب الحساب المشترك
.بخالف ذلك
 يجوز للمصرف وفق، في حال وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك.ط
:تقديره المنفرد أن
 يجمد أو يعلق معامالت الحساب المشترك وأن يرفض أي من.1
،أو كافة الودائع والقروض والسحوبات حتى يستلم المصرف
 معلومات،وبالشكل المعتمد لدى المصرف من كافة الجوانب
صحيحة أو براهين أو تعليمات تتعلق بحصة صاحب الحساب
المشترك المتوفي في رصيد الحساب المشترك الدائن ("حصة
العميل")؛ أو
 يفترض أن حصة العميل في رصيد الحساب المشترك الدائن.2
متناسبة مع عدد أصحاب الحساب المشترك الذين يديرون هذا
الحساب المشترك؛ أو
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14.2

If any instructions are unclear or if the Bank receives conflicting
instructions, the Bank may choose not to act upon them or any of
them until the ambiguity or conflict has been resolved to the Bank’s
satisfaction. The Bank has no obligation to verify that any instructions
are genuine.
14.3 If the Bank agrees to act upon telex, telephone, facsimile, letter or other
form of instructions, the Bank shall be authorised to act upon such
instructions, purporting to be issued by, or believed by the Bank to
be issued by an authorised Person. The Customer acknowledges and
assumes all risks associated with communication of instructions by
such methods and waives, releases and discharges the Bank from any
and all claims, obligations or rights that the Customer has or may have
against the Bank in relation to or arising out of such instructions. The
Bank shall not be required to obtain confirmation or make enquiry as to
the genuineness of the instructions. The Bank may, however, without
being obliged to do so and at its sole and absolute discretion, decline to
act upon such instructions and/or request verification of instructions by
means of a confirming telephone call to the Customer.
14.4 The Customer shall hold harmless and indemnify the Bank, its officers,
employees and/or agents, against any loss, cost, damage, expense or
liability which they or any of them may incur (directly or indirectly) as a
result of the Bank or any such officer employee or agent acting upon,
delaying or refraining from acting upon instructions of the Customer or
purporting to be from the Customer or which the Bank believes to have
been issued by or for the Customer.
14.5 The Customer shall release the Bank from and indemnify and hold the
Bank harmless from and against all actions, suits, proceedings, costs
(including legal costs), claims, demands, charges, expenses, losses and
liabilities however arising in consequence of, or in any way related to:
(a) The Bank having acted in good faith in accordance with the
Customer’s written facsimile instructions, notwithstanding that
such instructions, have been initiated or transmitted in error or
fraudulently altered, misunderstood or distorted in the lines of
communication or transmission;
(b) The Bank having refrained from acting in accordance with the
Customer’s written facsimile instructions by reason of failure of
either actual transmission thereof to the Bank or receipt by the Bank
for whatever reason, whether connected with the fault, failure or
unreadiness of the sending or receiving machine or otherwise; or
(c) The Customer’s failure to forward all original copies of facsimile
instructions to the Bank within such period as the Bank may specify.
14.6 The owners of the Customer indebted to the Bank in any way undertake
jointly and severally to pay all the Bank dues, whether from the assets of
the company/establishment/organization or from their own funds.
14.7 The Customer undertakes to inform the Bank promptly of any
changes in its Memorandum and Articles of Association, Contract
of Establishment or its by-laws or the change of the legal form
or any change in its constitution, board of directors, partners or
representatives or any changes in the authorized signatories. The Bank
will bear no responsibility in the event any of its directors, partners,
managers or representatives have violated the provisions as contained
in its articles of association, contract of establishment or its by-laws or
have acted ultra vires or in excess of their powers.
14.8 The Customer authorizes the Bank to pay and debit the Account,
whether the Account was in credit or overdrawn, or which subsequently
becomes overdrawn due to such debits, all transactions issued by those
authorized to operate the Account. The Customer shall be liable for any
instruction or orders issued to the Bank by those authorized to operate
the Account and enter into all the banking and financial transactions
including opening documentary letters of credit, money transfer and all
transactions including the applications of credit facilities.
14.9 Such Authorised Persons who sign the banking transactions on behalf
of the Customer shall be personally liable to compensate the Bank in
full for any debts, present or future, or any amount incurred or any loss
or damage caused to the Bank as a result of any unlawful acts done by
them.
14.10 The Customer undertakes to furnish the Bank with an audited balance
sheet and income statement or any other document by the Bank at
such intervals and as such time as requested by the Bank.
14.11 The relevant partners/shareholders declare that in case of the
amendment in the powers of any partner/person representing the
company/establishment/organization, whether due to withdrawal,
resignation or dismissal or to any amendment of the Memorandum of
Association or the change of is name or the loss of legal capacity of
any partners/persons or the declaration of his/her the bankruptcy or
death or joining or withdrawals of one or more partners/persons, the
remaining partners/shareholders shall be fully liable on behalf of the
company/establishment/organization, and the Bank shall have the
right to attach all the credit amounts of the company/establishment/
organization in favour of the Bank to recover its dues or in favour of any
court order or judgment.
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 يحسب ويحدد حصة العميل في رصيد الحساب المشترك الدائن.3
.وفق ًا ألي تفويض أو اتفاق يوقع عليه أصحاب الحساب المشترك
ويوزع المصرف حصة العميل وفق هذه التعليمات الصحيحة التي
يتلقاها المصرف من األشخاص المفوضين بموجب قوانين الميراث
 كما ال يحق للعمالء األحياء،السارية في اإلمارات العربية المتحدة
.االنتفاع من حصة العميل الراحل
" العمالء "الشركات.14
 يتم ما،يبدي العميل ويقر أنه وفق ًا لتعليمات معينة وخطية من العميل
14.1
:يلي
المصرف ال يعمل إال بعد تلقي تعليمات معينة وصريحة من شخص
)1(
.مفوض فقط
أي شخص مفوض يعينه العميل يجب أن يكون مفوض ًا قانوني ًا
)2(
ومدعوم ًا تمام ًا بوثائق العميل ومستنداته الرسمية ليتمكن من
العمل مع المصرف نيابة عن العميل في كافة المعامالت المتعلقة
 ويوافق العميل صراحةً على أنه يجوز للمصرف أن يعمل،بالحساب
وفق ًا ألية تعليمات يعطيها الشخص المفوض ويستجيب لها دون
.قيود
) ال يجوز للشخص المفوض منح الغير أي من الصالحيات الموكلة إليه3(
.دون تبليغ خطي مسبق للمصرف
إذا كان أي جزء من التعليمات مبهم ًا أو إذا تلقى المصرف تعليمات
14.2
 يجوز للمصرف االمتناع عن العمل وفق ًا لها أو أي منها حتى يتم،متناقضة
 واليلتزم المصرف بعملية،حل الغموض أو التناقض وفق ًا لرغبة المصرف
.التثبت من صحة أي معلومة من المعلومات
إذا وافق المصرف على العمل وفق تعليمات عبر التلكس أو الهاتف أو
14.3
 يصبح المصرف،الفاكس أو الرسالة أو أي شكل من أشكال التعليمات
 بافتراض أو باعتقاد المصرف أنها،مفوض ًا بالعمل وفق هذه التعليمات
 كما يقر العميل ويتحمل كافة المخاطر المالزمة.صدرت عن شخص مفوض
لتوجيه التعليمات من خالل هذه الطرق والوسائل ويعفي ويبرئ ويخلي
طرف المصرف من أية وكافة االدعاءات> االلتزامات والحقوق التي
للعميل أو سيطالب العميل المصرف بها والمتعلقة أو الناشئة عن مثل
 كما ال يطلب من المصرف الحصول على موافقة أو تأكيد.هذه التعليمات
 دون أن، رغم ذلك، ولكن يجوز للمصرف،أو التثبت من صحة التعليمات
 رفض العمل،يكون ملزم ًا بعمل ذلك ووفق محض وكامل تقديره وإرادته
 أو يطلب التثبت من صحة التعليمات من خالل/ وفق هذه التعليمات و
.إجراء مكالمة هاتفية مع العميل للتأكد
 أو وكالئه/ يعفي العميل ويعوض المصرف ومسؤوليه وموظفيه و
14.4
عن أي خسارة أو نفقة أو ضرر أو تكلفة أو تبعة يمكن أن يتكبدوها أو
يتكبدها أحدهم (بشكل مباشر وغير مباشر) نتيجة عمل المصرف أو أي من
 أو تأخيرهم أو امتناعهم عن العمل وفق،مسؤوليه أو موظفيه أو وكالئه
تعليمات العميل أو االفتراض أنها تعليمات العميل أو اعتقاد المصرف أنها
.تعليمات وجهها العميل أو وجهت نيابة عنه
يتنازل العميل للمصرف ويعوض ويخلي مسؤولية المصرف من أو عن
14.5
كافة اإلجراءات والمالحقات القضائية والنفقات والحقوق اإلدعائية
والمطالبات والغرامات والمصاريف والخسائر والمسؤوليات الناتجة رغم
: أو بسبب أي مما يلي،ذلك عن
 تعامل المصرف بحسن نية مع تعليمات الفاكس أو التلكس الخطية.أ
التي وجهها العميل لكن كانت مثل هذه التعليمات قد أرسلت أو
حولت بطريق الخطأ أو تم تغييرها أو أسيء فهمها أو تشويشها
عبر االحتيال والتدليس وهي في طريق إرسالها أو تحويلها؛ أو
 امتناع المصرف عن العمل وفق تعليمات العميل الخطية التي.ب
وجهها عبر الفاكس أو التلكس أو الهاتف بسبب إخفاق التحويل
الفعلي بهذا الخصوص إلى المصرف أو إخفاق المصرف في
 سواء كان،االستالم الفعلي لهذه التعليمات مهما كان سبب ذلك
متعلق ًا بتوقف أو تقصير جهاز اإلرسال أو االستقبال؛ أو
 إغفال العميل إلرسال كافة النسخ األصلية لتعليمات الفاكس إلى.ج
.المصرف ضمن الفترة التي يحددها المصرف
يتعهد المالكون الفعليون ألموال العميل المدين للمصرف مجتمعين أو
14.6
سواء من أصول
 بدفع كافة المستحقات للمصرف،منفردين وبأية وسيلة
ً
. المنظمة أو من أموالهم الخاصة/  المؤسسة/ وموجودات الشركة
يتعهد العميل بإعالم المصرف فور ًا عن أية تعديالت على عقد وبنود
14.7
تأسيس الشركة أو على عقد المؤسسة أو على قوانينها الداخلية
أو التغيير في الشكل القانوني أو أي تعديل في دستورها أو قانونها
األساسي أو في مجلس اإلدارة أو الشركاء أو الممثلين أو أية تعديالت
 وال يتحمل المصرف المسؤولية في حال قام.على الموقعين المفوضين
أحد مديريه أو شركائه أو مشرفيه أو ممثليه بخرق القوانين واألحكام
المذكورة في عقد تأسيسه أو في عقد الشركة أو قوانينه الداخلية أو
.تصرف بشكل مخالف لألنظمة والقوانين أو تجواز حدود صالحياته
 سواء كان،يفوض العميل المصرف بالدفع إلى أو التقييد على الحساب
14.8
 كافة المعامالت،الحساب دائن ًا أو كشوف ًا نتيجة تلك المبالغ المدينة
 ويتحمل العميل تبعات.التي يجريها األشخاص المفوضون بإدارة الحساب
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C. TYPES OF ACCOUNTS
15.
Current Account - Qard
15.1 The credit balance in the Current Account is deposited by the Customer
as a loan to the Bank, on which no profit or other form of return is payable.
The Bank undertakes to pay any amounts outstanding in the Current
Account in full, subject to the Customer’s compliance with these Terms
and Conditions. The Bank may invest all amounts outstanding in the
Current Account in such manner as the Bank, in its absolute discretion,
deems fit and no returns of whatsoever nature (including profit) is paid
out on the Current Account. The Current Account shall be subject to
the minimum balance requirements prescribed by the Bank from time
to time and advised to the Customer and may be operated in such
denominations approved by the Bank from time to time.
15.2 Withdrawals from a Current Account shall be made in accordance with
Clause 3.3. Deposits in the Current Account shall be accepted in all
branches of the Bank in the UAE by cash, transfers, cheques drawn on
the Bank’s branches or local banks or through the Bank’s ATMs.
15.3 The Bank shall have the right to refuse to pay any payment orders or
cheques written on forms other than the Bank’s forms, without any
responsibility whatsoever on the part of the Bank.
15.4 The Customer shall draw cheques in Arabic or English languages. The
Bank shall not accept cheques written in any other language.
15.5 The Bank shall have the right, without any obligation, to honour the
value of cheque or other negotiable instruments, drawn on the Current
Account even if this were to cause the Current Account to be overdrawn.
The Customer undertakes to pay or repay all the due amounts in the
Customer’s overdrawn Current Account immediately upon the request
of the Bank.
15.6 The Bank shall have the right to refuse to pay the value of the cheques,
drawings and payment orders drawn on the account if the balance is not
suficient, even if the Customer has credit balance in any other Accounts,
unless the Customer has prearranged with the Bank in writing to cover
the amount of cheques, or any other withdrawals from any of his current
or saving accounts with the Bank.
15.7 The Bank may accept from the Customer any stop payment of cheque
in case it is lost, or in other circumstance as shall be allowed by law and
agreed by the Bank. However, the Customer will bear any loss, damage
and cost (including legal cost) due to these incidents.
15.8 The Customer shall take due care of the chequebook, and shall bear
full responsibility and liability in respect of the issuance and use of any
cheques and shall be responsible in all cases arising out of theft of the
chequebook or the misuse thereof or of any of the cheques contained
therein, including forgery, regardless of whether the aforementioned
misuse was committed by any employee(s) of the Customer or by any
other person. The Customer shall sustain all the consequences of the
default and indemnify and hold the Bank harmless in all respects. The
Customer will promptly notify the Bank in writing of the loss or theft
of any cheque or payment instrument and will return to the Bank or
destroy any unused cheque, payment instruments and related materials
when the relevant Account is closed. The Customer shall not give any of
the chequebooks to any third parties. The Customer shall immediately
inform the Bank in writing, upon the loss or theft of a chequebook,
in the absence of which otherwise the Customer shall bear all the
consequences in cases of its misuse.
15.9 The Bank has the right to refuse issuing a chequebook to the Customer,
without giving any reason.
15.10 The Bank has the right to close the Current Account and to cause the
Customer’s name to be blacklisted in accordance with the regulations
of the UAE Central Bank in force from time to time.
15.11 The Bank does not accept any responsibility in the event of a postdated
cheque being inadvertently or otherwise honoured before the due date.
15.12 The total amount of cheques drawn on the Current Account but not
yet presented for payment must not, at any time, exceed the available
balances on the Current Account and available for withdrawal. The Bank
is not obliged to honour cheques drawn against unrealized or uncleared
payments into the Current Account. The Bank will levy a charge for any
cheque that is returned unpaid for lack of funds.
16.
Mudaraba Accounts
16.1 Qualifying Accounts, only Accounts (excluding the Current Account)
which satisfy the minimum balance requirements as prescribed by
the Bank from time to time shall qualify and be treated as Mudaraba
Accounts. To the extent and for the period any Accounts (excluding the
Current Account) do not meet the minimum balance requirements, such
Accounts will:
(a) be treated as a Current Account and will be subject to the Bank’s
normal charges and fees; and
(b) not be entitled to any returns of whatsoever nature (including profit).
16.2 Accounts
(a) Under a Mudaraba Account, the Customer (being the owner of funds
(the “Mudaraba Funds” or “Rab-al-Maal” )authorizes the Bank (being
the “Mudarib” or fund manager) to invest the Customer’s funds in the
Mudaraba Account according to the principles of Islamic Sharia’a in
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أية تعليمات أو أوامر موجهة إلى المصرف من قبل المفوضين بإدارة
الحساب ومباشرة كافة المعامالت المصرفية والمالية بما فيها فتح كتب
االعتمادات المستندية وتحويل األموال وجميع المعامالت بما فيها طلبات
.تسهيل االئتمان
يكون األشخاص المفوضون الذين يوقعون المعامالت المصرفية
14.9
نيابة عن العميل مسؤولين شخصي ًا عن تعويض المصرف
ً  حاضر ًا أو مستقب،بالكامل عن أية ديون
 أو أية مبالغ متكبدة،ال
أو أية خسارة أو ضرر يتكبده المصرف نتيجة ألي أعمال
.غير قانونية قاموا بها
يتعهد العميل بتزويد المصرف بميزانية عامة مدققة وبيانات الدخل أو أية
14.10
.وثيقة يطلبها المصرف خالل الفترات واألوقات التي يحددها المصرف
 المساهمون أصحاب العالقة أنه في حال تعديل صالحيات/ يصرح الشركاء
14.11
 سواء بسبب، المنظمة/  المؤسسة/  شخص يمثل الشركة/ أي شريك
االنسحاب أو االستقالة أو اإلقالة أو بسبب أي تعديل على عقد تأسيس
 األشخاص للصفة القانونية/ الشركة أو تغيير اسمه أو فقدان أحد الشركاء
 إفالسها أو الوفاة أو انضمام أو انسحاب واحد أو أكثر/ أو إعالن إفالسه
 المساهمين الباقين مسؤولون/  بأن الشركاء، األشخاص/ من الشركاء
 كما يحق للمصرف الحجز على، المنظمة/  المؤسسة/ نيابة عن الشركة
 المنظمة لصالح المصرف بغية/  المؤسسة/ المبالغ الدائنة العائدة للشركة
.استرداد مستحقاته أو تنفيذ ًا ألمر أو قرار قضائي
 أنواع الحسابات.ج
 الحساب الجاري القرض.15
يعتبر الرصيد الدائن الذي يودعه العميل في الحساب الجاري قرض ًا
15.1
 ويتعهد المصرف،للمصرف غير مستحق للربح أو أي شكل من العوائد
 وذلك يتوقف على،بدفع أية مبالغ مستحقة للحساب الجاري بالكامل
 ويجوز للمصرف استثمار كافة.امتثال العميل لهذه الشروط واألحكام
المبالغ المستحقة للحساب الجاري بالطريقة التي يراها المصرف مناسبة
) وال تدفع العوائد مهما كانت طبيعتها (بما فيها الفائدة،لتقديره المحض
 كما يخضع الحساب الجاري لمتطلبات الحد األدنى،إلى الحساب الجاري
من الرصيد التي يحددها المصرف من حين إلى آخر ويخطر العميل بها
ويمكن تشغيل الحساب ضمن الفئات التي يقرها المصرف من حين إلى
.آخر
 كما تقبل، 3.3 تجري السحوبات من الحساب الجاري بموجب البند
15.2
اإليداعات في الحساب الجاري في كافة فروع االمصرف في اإلمارات
العربية المتحدة نقد ًا ومن خالل التحويالت والشيكات المسحوبة من فروع
المصرف أو المصارف المحلية أو من خالل أجهزة الصراف اآللي التابعة
.للمصرف
يحق للمصرف رفض أية أوامر بالدفع أو شيكات محررة على نماذج غير
15.3
نماذج المصرف المعتمدة دون تحمل المصرف ألية مسؤولية مهما كانت
.طبيعتها
يحرر العميل الشيكات بإحدى اللغتين العربية أو اإلنجليزية وال يقبل
15.4
.المصرف الشيكات المحررة بأية لغة أخرى
 دفع قيمة الشيك أو أوراق أخرى قابلة، دون أي التزام،يحق للمصرف
15.5
 المسحوبة على الحساب الجاري حتى إذا تسبب هذا بجعل،للتداول
 ويتعهد العميل بإيداع أو إعادة إيداع كافة،الحساب الجاري مكشوف ًا
المبالغ المستحقة في حساب العميل الجاري المكشوف فور طلب
.المصرف ذلك
يحق للمصرف رفض دفع قيمة الشيكات والسحوبات وأوامر الدفع
15.6
 حتى لو كان للعميل،كاف
المسحوبة على الحساب إذا كان الرصيد غير
ٍ
 إال إذا رتب العميل مسبق ًا وخطي ًا مع،رصيد دائن في أية حسابات أخرى
جار
ٍ المصرف تغطية مبلغ الشيكات أو أية سحوبات أخرى من أي حساب
.أو حساب توفير له في المصرف
 أو،يجوز للمصرف قبول طلب العميل بوقف دفع شيك في حال فقدانه
15.7
 رغم ذلك.في أية ظروف أخرى يجيزها القانون ويوافق المصرف عليها
يتحمل العميل أية تبعة للخسارة والضرر والتكلفة (بما فيها التكلفة
.القانونية) جراء مثل هذه الحوادث
يبدي العميل عناية خاصة بدفتر الشيكات ويتحمل كامل المسؤولية
15.8
ً  ويكون مسؤو،والتبعات المتعلقة بتحرير أو استخدام أي من الشيكات
ال
في كافة الحاالت الناتجة عن سرقة دفتر الشيكات أو سوء االستخدام
 دون، بما فيها التزوير،بهذا الخصوص أو أية شيكات واقعة ضمن ذلك
 أحد/ اعتبار إذا ما كان سوء االستخدام آنف الذكر قد اقترفه موظف
 كما يتحمل العميل كافة أعباء اإلهمال.موظفي العميل أو أي شخص آخر
 يبلغ العميل على،والتقصي ويعوض ويبرئ المصرف من كافة التبعات
الفور المصرف خطي ًا عن فقدان أو سرقة أي شيك أو مستند دفع ويرجع
إلى المصرف أو تلف أي شيك ومستند دفع وأية مواد متعلقة غير
 ال يجوز للعميل أن يعطي.مستخدمة عندما يقفل الحساب موضع الصلة
 وسيبلغ العميل المصرف فور ًا وخطي ًا.دفاتر الشيكات ألية أطراف ثالثة
حال فقدان أو سرقة دفتر الشيكات وخالف ذلك يتحمل العميل كافة
.التبعات المترتبة عن حاالت سوء استخدامه
.يحق للمصرف رفض إصدار دفتر شيكات للعميل دون ذكر األسباب
15.9
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16.3

such manner as the Bank, in its absolute discretion, deems fit.
(b) The provisions of Clauses 15.2 to 15.12 (inclusive) shall apply
(mutatis mutandis) to the Hybrid Account as if the same were set out
in this Clause 16. Subject to those Clauses and this Clause 16, the
Customer may make withdrawals from the Mudaraba Accounts in
accordance with Clause 3.3.
(c) The Mudaraba Accounts may be in such denominations as approved
by the Bank from time to time.
Investment and Profits
(a) The outstanding balance in the Mudaraba Accounts (the “Mudaraba
Deposits”) maintained by the Customer shall be invested by the Bank
in a joint investment pool (the “Mudaraba Pool”) together with funds
from the Bank’s equity and other depositors and shall be managed
and invested by the Bank in certain assets (the “Mudaraba Assets”)
on an unrestricted (or restricted, if applicable) basis in accordance
with the principles of the Islamic Sharia’a.
(b) The profits (“Mudaraba Profits”) realized as a result of the Bank’s
investment activity under sub-clause (a) above, shall be allocated
between the Bank and the Customer, as follows:
(i) In consideration of the services provided by the Bank hereunder,
the Bank shall be entitled to a pre-determined percentage share
of the Mudaraba Profits, for the corresponding Investment
Period (the “Mudarib’s Profit Share”)
(ii) The remaining Mudaraba Profit, after deduction of the Mudarib’s
Profit Share (the “Profit Amount”), shall be allocated amongst
the depositors by reference to the Weightings in accordance
with Clause 16.3(e). The Customer’s share of the profit will
be determined in accordance with the per annum rate (the
“Profit Rate”) applicable to the relevant Category to which the
Customer’s Mudaraba Deposits belongs and shall be paid on
the relevant Profit Payment Date
(iii) The Mudarib’s Profit Share and the Weightings applicable to
each Category shall be determined by the Bank.
(iv) The updated and prevailing Mudarib’s Profit Share and
Weightings applicable to each Category will be displayed in the
Bank’s branches, may be obtained from the Bank or otherwise
in accordance with the Bank’s prevailing practices. The Bank
reserves the right to vary the Mudarib’s Profit Share and/or the
Weightings from time to time in accordance with the prevailing
regulations and/or directives applicable to it and such variation
shall be deemed to be effective upon the commencement of the
Profit Calculation Period immediately succeeding such variation.
The Customer shall deemed to have accepted such variation if
the Bank does not receive any notice to the contrary within
seven (7) days from the issuance of such notice.
(c) The Customer acknowledges that nothing in these Terms and
Conditions shall be construed as being a warranty or a representation
by the Bank of any guaranteed profits, or any guaranteed repayment
of any part or the entire portion, in respect of the Mudaraba Deposits.
The Customer is aware that all balance in the Mudaraba Accounts
(including the original Mudaraba Deposits) are exposed to potential
losses arising out of a loss incurred in respect of a Mudaraba
Assets and that such losses may even affect the principal amount
of the funds deposited by the Customers in the Mudaraba Savings
Account.
(d) Any losses incurred on the Mudaraba Deposits during a Profit
Calculation Period shall be borne solely by the Customer. If,
however, the Bank has also invested a certain sum in the Mudaraba
Assets (whether from the Bank’s equity funds or otherwise) then
such losses shall be shared between the Customer and the Bank
proportionately in accordance with the respective amounts invested
by the Customer and the Bank in the Mudaraba Assets. However, the
Bank (as Mudarib) shall bear any loss attributable to its negligence
or violation in the carrying out of its duties as a Mudarib under these
Terms and Conditions. In the event that such losses occur during an
Investment Period, the Bank shall not be entitled to the Mudarib’s
Profit Share for such Investment Period.
(e) The Profit Amount for :
(i) A Savings Account shall be calculated on the monthly average
balance of the Savings Account for the relevant Investment
Period and the Profit Calculation Period is deemed to be three
(3) calendar months;
(ii) A Hybrid Account shall be calculated on the monthly average
balance of the Hybrid Account for the relevant Investment
Period and the Profit Calculation Period is deemed to be three
(3) calendar months;
(iii) An Investment Deposit Account shall be calculated at the end of
every calendar month shall be credited to the linked Mudaraba
Account at monthly intervals on each Profit Payment Date or,
as the case may be, on the last day of the relevant Investment
Period, as shall be mutually agreed between the Customer and
the Bank.
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يحق للمصرف إغالق الحساب الجاري ووضع اسم العميل على القائمة
15.10
السوداء بما يتوافق مع قوانين وأنظمة المصرف المركزي في اإلمارات
.العربية المتحدة السارية من حين إلى آخر
ال يتحمل المصرف المسؤولية في حال تم سهو ًا دفع شيك محرر بتاريخ
15.11
.الحق أو خالف ذلك مثل دفعه قبل تاريخ استحقاقه
 إجمالي مبلغ الشيكات المسحوبة على، وفي أي وقت، يجب أال يتجاوز15.12
 األرصدة المتوفرة للسحب في، غير المقدمة للدفع بعد،الحساب الجاري
 وال يلزم المصرف بدفع شيكات محررة مقابل دفعات غير.الحساب الجاري
 ويفرض المصرف غرامة على.نقدية أو غير مستوفاة على الحساب الجاري
.أي شيك مسترجع وغير مدفوع بسبب نقص األموال
 حسابات المضاربة.16
حسابات التأهيل هي فقط الحسابات (باستثناء الحساب الجاري) التي
16.1
تستوفي الحد األدنى من متطلبات الرصيد التي يحددها المصرف من
 في المجال. تتأهل هذه الحسابات وتعامل كحسابات مضاربة.حين إلى آخر
)والوقت الذي ال يستوفي أي من الحسابات (باستثناء الحساب الجاري
: فإنه سوف،الحد األدنى من متطلبات الرصيد
جار وسيخضع لغرامات ورسوم المصرف العادية؛ و
ٍ  يعامل كحساب.أ
.) لن يكون له الحق بأية عوائد مهما كانت طبيعتها (بما فيها الربح.ب
الحسابات
16.2
 يفوض العميل (كونه مالك األموال ("أموال، وفق حساب المضاربة.أ
)"المضاربة" أو "رب المال") المصرف (كونه "المضارب" أو "مدير األموال
باستثمار أموال العميل في حساب المضاربة وفق ًا لمبادئ الشريعة
، وفق تقديره المحض،اإلسالمية وبالطريقة التي يراها المصرف
.مالئمة
 إلى15.2  تسري (مع التعديل المقتضى حسب األحوال) أحكام البنود.ب
 (مجتمعة) على الحساب المزدوج كما لو أنها منفصلة في هذا15.12
 يجوز للعميل إجراء سحوبات،16  وبموجب تلك البنود والبند.16 البند
.3.3 من حسابات المضاربة وفق ًا للبند
 يجوز لحسابات المضاربة أن تكون ضمن هذه الفئات كما يقرها.ج
.المصرف من حين إلى آخر
االستثمار واألرباح
16.3
 يستثمر المصرف الرصيد المتداول في حسابات المضاربة ("ودائع.أ
المضاربة") التابعة للعميل في تجمع استثماري مشترك ("تجمع
المضاربة") إلى جانب األموال من أسهم المصرف ومودعين آخرين
ويديرها ويستثمرها المصرف في موجودات معينة ("موجودات
 إن لزم) وفق ًا لمبادئ،المضاربة") على أساس غير مقيد (أو مقيد
.الشريعة اإلسالمية
 تتحقق األرباح ("أرباح المضاربة") النقدية نتيجة نشاط المصرف.ب
االستثماري بموجب البند الفرعي (أ) أعاله وتقسم بين المصرف
:والعميل على النحو التالي
 يحق للمصرف نسبة، باعتبار الخدمات التي يقدمها المصرف أدناه.1
محددة مسبق ًا من أرباح المضاربة الناتجة عن نفس فترة االستثمار
.)"("حصة أرباح المضاربة
 بعد خصم حصة ربح المضارب ("مبلغ، يوزع باقي ربح المضاربة.2
الربح") بين المودعين وفق ًا للترجيحات الموجبة في الفقرة (هـ) من
 وتحدد حصة ربح العميل وفق السعر السنوي ("معدل3،61 البند
الربح") الساري على الفئة التي تعود إليها ودائع المضاربة التي
.تخص العميل وتدفع في تاريخ استحقاق الربح المحدد لذلك
 يحدد المصرف حصة ربح المضارب والترجيحات السارية على كل.3
.فئة
 تعرض حصة ربح المضارب المعدلة والسائدة والترجيحات السارية.4
 أو يمكن الحصول عليها من،على كل فئة في فروع المصرف
 ويحق.المصرف أو وفق الممارسات السائدة لدى المصرف
 أو الترجيحات من حين/ للمصرف تغيير حصة ربح المضارب و
 أو التعليمات السارية عليها/ إلى آخر وفق األنظمة السائدة و
ويعتبر هذا التعديل نافذ ًا حال ابتداء فترة حساب الربح التي
 يعتبر العميل موافق ًا على هذا التعديل ما لم.تتبع التعديل فور ًا
) أيام7( يستلم المصرف أي تبليغ يفيد خالف ذلك خالل سبعة
.من تحرير التبليغ
 يقر العميل أن ال شيء في هذه الشروط واألحكام يفسر على أنه.ج
ضمان أو تصريح من المصرف بأية أرباح مضمونة أو ضمان بإعادة دفع
 ويدرك العميل.جزء من أو كامل الحصة المتعلقة بودائع المضاربة
)أن كافة أرصدة حسابات المضاربة (بما فيها ودائع المضاربة األصلية
معرضة لخسائر محتملة ناتجة عن الخسائر التي تتكبدها موجودات
المضاربة وأن هذه الخسائر قد تنال من مبلغ األموال الرئيسي الذي
.أودعه العميل في حساب توفير المضاربة
 يتحمل العميل وحده أعباء أية خسائر تصيب ودائع المضاربة خالل.د
 إذا استثمر المصرف أيض ًا مبلغ ًا معين ًا، ورغم ذلك.فترة حساب الربح
)من موجودات المضاربة (سواء من أموال أسهم المصرف أو غيرها
فإن الخسائر حينها تقسم بين العميل والمصرف في موجودات
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16.4

(f) In cases where a Mudaraba Account is closed prior to the applicable
Profit Payment Date, the Customer agrees that it shall not be entitled
to receive the profits accrued on the Mudaraba Funds for the
relevant Investment Period.
(g) If the balance in the Mudaraba Account, on any day during the
month, falls below such minimum balance requirement as may be
prescribed by the Bank from time to time, then the entire balance
in the Mudaraba Account shall not participate in the Mudaraba Pool
during that relevant calendar month.
(h) The Bank, as Mudarib, reserves the right to deduct, if required, a
certain percentage of the Mudaraba Profit due to the depositors of
the Murabaha Pool as Profit Equalization Reserves, for the purposes
of:
(i) Maintaining consistency in profit payouts over a periodof time
in respect of Mudaraba Accounts, by retaining part of the
Mudaraba Account holders’ profit, which is earned through
participation in the Mudaraba Pool; and
(ii) Making profit payments for the portion of the Investment Period
in which profit is not yet realized, to Mudaraba Account holders
whose deposits mature and/or are liquidated between two Profit
Payment Dates. Such payment will be made on the basis of the
previously declared Profit Amount for the last completed Profit
Calculation Period. The Bank shall, upon realisation of profits for
the Profit Calculation Period, replenish the Profit Equalization
Reserves with actual Profit Amount accrued for the relevant
number of days elapsed during such Profit Calculation Period
during which profit was paid but unrealized. In consideration
of receiving the profit payments ahead of the applicable Profit
Payment Date under this Clause 16.3(h)(ii), the Customer shall
waive its entitlement to the difference between the actual profit
amount paid to the Customer and the profit amount that the
Customer would have otherwise been entitled to had the Profit
Amount been paid on the Profit Payment Date, the utilization
of which is solely for the benefit of Mudaraba Account holders
and is overseen by Bank’s Sharia’a board. The Bank reserves
the right to invest the Profit Equalization Reserve in any Sharia’a
compliant products, provided that such investments shall be
made at the Bank’s own risk and that the Customer shall not
be liable for any losses incurred by the Bank as a result of such
investments.
(i) The Customer may withdraw the Mudaraba Funds from the Mudaraba
Accounts prior to expiry of the applicable Investment Period, subject
to the following conditions:
(i) A minimum of one month has elapsed from the date that the
relevant Mudaraba Funds were deposited into the Mudaraba
Account (“Deposit Date”) in order for the Customer to be eligible
for the share in the Mudaraba profits. In all other cases, the
Customer shall be entitled to profit for the completed months
as per the declared rate for the corresponding term, taking into
consideration provisions of 16.3(h);
(ii) Only the whole (and not part of) the Mudaraba Funds may be
withdrawn; and
(iii) The Bank will deduct 20% of the profit payable to the Customer,
as a compensation for premature termination of the Investment
Period.
Investment Deposit Accounts
(a) Subject to Clause 16.1(a), in the case of a Investment Deposit
Account the Customer shall enter into a Mudaraba on the terms and
conditions stipulated in the investment Mudaraba agreement (“the
“Mudaraba Agreement”) to be provided if such Account is required
by the Customer. Together with the Mudaraba Agreement the
following additional conditions shall apply:
(i) In relation to a Investment Deposit Account, the Customer shall
select a fixed Investment Period (or such other periods approved
by the Bank), provided that the minimum fixed Investment Period
shall be one calendar month;
(ii) The profit on the Investment Deposit Account shall be calculated
at the end of each calendar month on an accrual basis and shall
be paid to the Customer either:
(aa) On the first Profit Payment Date falling immediately after the
expiry of the Investment Period; or
(bb) On Profit Payment Dates at such intervals as may be
mutually agreed to between the Customer and the Bank;
and
(iii) Unless otherwise instructed to the Bank by a depositor 15
days before the expiry of Investment Period, the deposit will be
renewed automatically on the same terms and conditions.
(b) The minimum limit for accepting the Mudaraba funds equivalent to
that in other currencies shall be defined by the Bank from time to
time. Except for the investment term of deposits in AED, the Bank
is not bound to repay deposits in the same currency deposited, but
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 كما يتحمل المصرف (كمضارب) أية خسارة ناتجة عن تقصيره.المضاربة
.أو إخالله في تنفيذ مهماته كمضارب وفق هذه الشروط واألحكام
في حال حدوث خسارة خالل فترة االستثمار ال يحق للمصرف حصة
.ربح المضارب العائدة من فترة االستثمار هذه
: مبلغ الربح.هـ
 يحسب مبلغ ربح حساب التوفير على أساس متوسط الرصيد.1
الشهري لحساب التوفير خالل فترة االستثمارالخاصة بذلك وتبلغ
.) أشهر ميالدية3( فترة حساب الربح ثالثة
 يحسب مبلغ ربح الحساب المزدوج على أساس متوسط الرصيد.2
الشهري للحساب المزدوج خالل فترة االستثمار الخاصة بذلك
.) أشهر ميالدية3( وتبلغ فترة حساب الربح ثالثة
 يحسب مبلغ ربح حسابات استثمار الودائع في نهاية كل شهر.3
ميالدي ويضاف على حساب المضاربة المربوط شهري ًا في
 في اليوم، كما يقتضيه الحال،التاريخ المحدد لدفع الربح أو
األخير من فترة االستثمار العائدة لذلك وفق االتفاق المتبادل بين
.العميل والمصرف
، في حاالت إقفال حساب المضاربة قبل تاريخ فترة استحقاق الربح.و
يوافق العميل على أنه ال يحق له استالم األرباح المستحقة ألموال
.المضاربة عن فترة االستثمار التي تعود إليها
 دون الحد، في أي يوم خالل الشهر، إذا هبط رصيد حساب المضاربة.ز
،األدنى من متطلبات الرصيد التي يحددها المصرف من حين إلى آخر
فإن كافة الرصيد في حساب المضاربة حينها ال يشارك في تجمع
.المضاربة خالل الشهر الميالدي المذكور
، بحق خصم نسبة معينة من ربح المضاربة، يحتفظ المصرف كمضارب.ح
 كاحتياطي، بسبب المودعين في تجمع المضاربة،إذا تطلب ذلك
: من أجل،موازنة األرباح
 الحفاظ على توافق مبالغ الربح الكبيرة المدفوعة ضمن الفترة.1
 من خالل االحتفاظ بجزء من،الزمنية المتعلقة بحسابات المضاربة
ربح أصحاب حسابات المضاربة الذي يجنى من خالل المشاركة في
تجمع المضاربة؛ و
 تقديم دفعات الربح عن جزء من فترة االستثمار التي لم يتحقق.2
الربح المادي فيها إلى أصحاب حساب المضاربة الذين استحقت
 تجري مثل. أو تتم تصفيتها بين تاريخي دفع الربح/ ودائعهم و
هذه الدفعات على أساس مبلغ الربح المعلن مسبق ًا للفترة
 حال التحويل النقدي لألرباح، ويزود المصرف.األخيرة لحساب الربح
 احتياطي موازنة األرباح بمبلغ ربح فعلي،عن فترة حساب األرباح
متجمع عن عدد األيام التي تعود للمدة المنقضية خالل فترة
 وباعتبار استالم.حساب الربح التي تم دفع الربح غير النقدي فيها
 من2/مبالغ الربح قبل تاريخ دفع الربح المستحق بموجب الفقرة ح
 يتنازل العميل عن حقه في الفرق بين مبلغ الربح الفعلي16.3 البند
المدفوع إلى العميل ومبلغ الربح الذي يدفع له في حال تم الدفع
 االنتفاع بما هو في صالح أصحاب حساب.في تاريخ دفع الربح
المضاربة فقط ويتم تحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية التابعة
 ويحتفظ المصرف بحق استثمار احتياطي موازنة األرباح.للمصرف
في المنتجات الموافقة للشريعة على أن يتحمل المصرف وحده
المجازفة بهذه االستثمارات وال يتحمل العميل أعباء أية خسارة
.يتكبدها المصرف جراء هذه االستثمارات
 يجوز للعميل سحب أموال المضاربة من حسابات المضاربة قبل انتهاء.ط
: ويخضع للشروط التالية،مدة االستثمار السارية
 انقضاء فترة شهر واحد كحد أدنى من تاريخ إيداع أموال المضاربة.1
العائدة لالستثمار في حساب المضاربة ("تاريخ الوديعة") ليكون
ً العميل مؤه
 وفي باقي الحاالت.ال للمشاركة في أرباح المضاربة
 يحق للعميل أرباح األشهر التامة وفق ًا للسعر المعلن،األخرى
؛16.3 لنفس الفترة واألخذ بعين االعتبار أحكام الفقرة (ح) من البند
 يمكن فقط سحب كافة (وليس جزء ًا من) أموال المضاربة؛ و.2
 من األرباح المستحقة للعميل كتعويض%20  يخصم المصرف.3
.إللغاء فترة االستثمار المبكر
حسابات الوديعة االستثمارية
 وفي حالة حساب الوديعة االستثمارية،16.1  بموجب الفقرة (أ) من البند.أ
يباشر العميل المضاربة وفق ًا لألحكام والشروط المذكورة في اتفاقية
المضاربة االستثمارية ("اتفاقية المضاربة") التي تقدم للعميل إذا
 وتسري إلى جانب اتفاقية المضاربة للشروط.طلب مثل هذا الحساب
:اإلضافية التالية
 يختار العميل فيما يتعلق بحساب الوديعة االستثمارية فترة استثمار.1
ثابتة (أو غيرها من الفترات التي يقرها المصرف) على أن يكون الحد
األدنى لفترة االستثمار الثابتة هو شهر تقويمي (ميالدي) واحد؛
 يحسب ربح حساب الوديعة االستثمارية في نهاية كل شهر ميالدي.2
:على طريقة القيود الحسابية التراكمية وتدفع للعميل إما
 في تاريخ دفع الربح األول الذي يتبع فور ًا انتهاء فترة االستثمار؛.1
أو

16.4
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undertakes payment by issuing a demand draft or transfer of the
same currency deposited at the exchange rate prevailing as on the
day of repayment of the said deposit.
(c) These Terms and Conditions are subject at all times and are to be
read in conjunction with the Mudaraba Agreement. The Mudaraba
Agreement may comprise unrestricted investment Accounts for
investments in all Sharia’a compliant investments, or restricted
investment Accounts for investment in specific Sharia’a compliant
investments.
D. CARD TRANSACTIONS
17.
This Clause applies to the use of a Card issued and provided by the
Bank to a Cardholder.
17.1 Issuing of Cards
(a) All Cards are the property of the Bank. The Cardholder must
immediately return all Cards to the Bank or its Agent upon request
by the Bank or its Agent.
(b) The Bank shall not be liable for any circumstances affecting the use
of the Card including but not limited to:
(i) The failure of any Merchant to accept or honour a Card
(ii) The manner in which the refusal to accept the Card is
communicated;
(iii) Any machine, data processing system or transaction link
malfunction, strike or dispute relating to the transfer of funds,
provision of information or the goods or services purchased; or
(i) Limitation of funds available through an ATM.
(ii) The Bank declining to approve any financial transaction or
purchase which in its opinion contradicts or repugnant to the
principles of the Islamic Sharia’a.
(c) The Bank shall not allow for any goods or services to be purchased
with the use of the Card for the express purpose of obtaining a cash
refund. However a Cardholder may return goods or services and
obtain a re-credit to the Card Account if the Merchant’s refund policy
enables this.
(d) The Cardholder shall only use the Card for Purchases that are legally
acceptable. The Cardholder is aware that certain purchases of
goods or services, such as alcohol, dealing in pork and pork related
products, gambling, pornography, firearms or other illegal activities,
are prohibited under the principles of the Islamic Sharia’a. It is the
Cardholder’s responsibility to ensure that the Card is utilized for
Purchases which are not contrary, offensive or repugnant to the
principles of the Islamic Sharia’a.
(e) The Cardholder accepts that the issue of the Cards by the Bank
and the maintenance of the Account is governed by the rules and
regulations of the Scheme and in the event of any dispute, a decision
taken under the Scheme shall be final.
(f) The Bank may at any time disclose details of the Cardholder or its
Account to any Agent of the Bank for the purposes of processing
a Card transaction or otherwise fulfilling the Bank’s obligations with
respect to the Scheme.
(g) Cardholders shall be jointly and severally liable to the Bank under
these Terms and Conditions if the Account is established in two or
more names or if the Card is issued to two or more persons.
17.2 Use of Card, PIN and TIN
(a) The Bank will provide a PIN and TIN to be used in conjunction with the
Card when effecting a transaction at an ATM or by Phonebanking.
The Cardholder must ensure that:
(i) All Cards are immediately signed using a ballpoint pen on receipt
by the appropriate Cardholder;
(ii) All Cards are kept secure at all times;
(iii) The Cardholder memorises the PIN/TIN issued for the Card
and Phonebanking and then immediately destroys the PIN/TIN
notification slip;
(iv) The PIN and TIN are not made known to any other person;
(v) When the Cardholder changes the PIN/TIN they do not include
any four numbers in sequence from the numbers printed on the
front or reverse of the Card;
(vi) Cards are not used before or after the validity period stated on
the Card or after any notification of cancellation or withdrawal of
the Card by the Bank or its Agent; and (vii) the Bank’s record of
any transaction effected in conjunction with a PIN or TIN shall be
binding on the Cardholder as to its consequence.
(b) The Bank reserves the right at all times and without notice to the
Cardholder to:
(i) Refuse to authorise any Purchase or Cash Withdrawal;
(ii) Cancel or suspend the right to use any Card, PIN or TIN in
respect of all or specific functions or transactions; and
(iii) Refuse to renew or replace any Card.
(c) The Bank shall not be liable to the Cardholder for any loss or damage
arising from or as a result of the Bank exercising any of its rights
under these Terms and Conditions.
17.3 Use of Automated Teller Machines (ATMs)
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 في تواريخ دفع الربح للفترات التي يتفق عليها العميل.2
.والمصرف
) يوم ًا15(  ما لم يصدر المودع تعليماته للمصرف قبل خمسة عشر.3
 سيتم تجديد الوديعة تلقائي ًا وفق نفس،من انتهاء فترة االستثمار
.الشروط واألحكام
 الحد األدنى لقبول أموال المضاربة المعادلة بالعمالت األخرى يحددها.ب
 باستثناء فترة الوديعة االستثمارية في.المصرف من حين إلى آخر
 وال يلزم المصرف بإعادة دفع الودائع في،اإلمارات العربية المتحدة
نفس العملة المودعة إال أنه يتعهد بالدفع من خالل تحرير كمبيالة
تدفع عند الطلب أو تحويل بنفس العملة المودعة على سعر الصرف
.السائد في يوم إعادة دفع الوديعة المذكورة
. تسري هذه الشروط واألحكام وتراعى بالتالزم مع اتفاقية المضاربة.ج
ويجوز التفاقية المضاربة أن تشمل حسابات استثمار غير مقيدة
 أو حسابات،لالستثمارات في كافة المشاريع الموافقة للشريعة
.استثمار مقيدة لالستثمار في مشاريع محددة موافقة للشريعة
 معامالت البطاقة.د
 يسري هذا البند على استخدام البطاقة التي يصدرها ويصادقها المصرف لحامل.17
.البطاقة
 إصدار البطاقات17.1
 ويجب على حامل البطاقة إعادة. جميع البطاقات هي ملك للمصرف.أ
جميع البطاقات إلى المصرف أو إلى وكيله حال طلب المصرف أو
.وكيله ذلك
 ال يتحمل المصرف مسؤولية األوضاع التي تمس استخدام البطاقة بما.ب
:فيها على سبيل المثال ال الحصر
 إخفاق أي تاجر في قبول البطاقة؛.1
. السبب الذي رفضت البطاقة ألجله معروف وظاهر.2
 أو، تعطل أية آلة أو نظام لمعالجة البيانات أو وسيط للمعامالت.3
أي إضراب أو نزاع متعلق بتحويل األموال أو تقديم المعلومات أو
البضائع أو الخدمات التي تم شراؤها؛
 نقص األموال الموجودة في جهاز الصراف اآللي؛ و.4
 رفض المصرف المصادقة على أية معاملة مالية أو عملية شراء ألنها.5
.في تقدير المصرف مخالفة لمبادئ الشريعة اإلسالمية
 ال يجيز المصرف شراء أية بضائع أو خدمات بوساطة البطاقة يهدف.ج
 ولكن يمكن للعميل رغم ذلك،بوضوح إلى استرداد المبالغ النقدية
إعادة البضائع أو الخدمات والحصول على المبلغ العائد ثانيةً إلى حساب
.البطاقة إذا كان التاجر ينتهج سياسة رد المال التي تسمح بذلك
 يستخدم العميل البطاقة في عمليات الشراء التي يقرها القانون.د
 مثل، ويدرك العميل أن عمليات شراء بعض البضائع والخدمات.فقط
الكحول والتعامل بلحم الخنزير أو أي من المنتجات المتعلقة بلحم الخنزير
 ممنوعة،والقمار والمواد اإلباحية واألسلحة أو أية نشاطات ال قانونية
 ويتحمل العميل مسؤولية التثبت.بموجب مبادئ الشريعة اإلسالمية
من استخدام البطاقة في عمليات الشراء غير المناقضة أو المثيرة أو
.البغيضة لمبادئ الشريعة اإلسالمية
 يقر العميل أن إصدار المصرف للبطاقات وثبات الحساب يحكمهما..هـ
 يكون القرار الصادر، في حال وجود أي نزاع.قوانين وأنظمة الخطة
.بموجب هذه الخطة نهائي ًا
 يجوز للمصرف في أي وقت إطالع أي وكيل له على معلومات تخص.و
العميل أو حساب العميل لغايات إتمام معاملة البطاقة أو إلنجاز التزامات
.المصرف المتعلقة بالخطة
 يتحمل حاملو البطاقة مجتمعين ومنفردين المسؤولية أمام المصرف.ز
بموجب هذه الشروط واألحكام إذا تم فتح الحساب باسم شخصين أو
.أكثر أو إذا أصدرت البطاقة باسم شخصين أو أكثر
TIN  رقم التعريف الهاتفي/PIN  رقم التعريف الشخصي/  استخدام البطاقة17.2
 ورقم التعريفPIN  يزود المصرف العميل برقم التعريف الشخصي.أ
TIN الهاتفي
مع البطاقة عند البدء بمعاملة على جهاز الصراف اآللي أو األعمال
: ويحرص العميل على،المصرفية الهاتفية
 أن يوقع حامل البطاقة صاحب العالقة على كافة البطاقات بقلم.1
.حبر جاف فور استالمها
. أن يحفظ العميل كافة البطاقات في مكان آمن في جميع األوقات.2
 أن يحفظ العميل رقمي التعريف الشخصي والهاتفي الصادرين.3
للبطاقة وأعمال المصرف الهاتفية ومن ثم يتلف قسيمة رقمي
.التعريف الشخصي والهاتفي فور ًا
 أن ال يتم إطالع أي شخص آخر على رقمي التعريف الشخصي.4
.والهاتفي
 عندما يغير حامل البطاقة رقمي التعريف الشخصي والتعريف.5
الهاتفي فإنها التشمل أية أربعة أرقام متتالية من األرقام المطبوعة
.على مقدمة أو خلف البطاقة
 أال تستخدم البطاقات قبل أو بعد فترة الصالحية المذكورة على.6
البطاقة أو بعد أي تبليغ للمصرف أو وكيله بإلغاء أو سحب البطاقة؛ و
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17.4

17.5

17.6

17.7

(a) The Cardholder shall be liable for all ATM transactions using the
Card whether or not processed with the Cardholder’s knowledge or
authority (except after written notice of loss has been received and
acknowledged by the Bank).
(b) The Bank shall not be liable for any loss or damage where the
Cardholder uses an ATM or the Phonebanking to transfer funds
between Accounts, pay utility organisations or any other account
or institution which maintains an arrangement with the Bank. The
Cardholder shall be solely responsible and liable for:
(i) Providing the Bank with the correct details for the funds transfer,
any user/consumer/reference number and any subsequent
changes in a form prescribed by the Bank; and
(ii) Settling disputes of any nature with the Beneficiary.
(c) If a funds transfer or payment request is made by the Cardholder
after the Bank’s end of day processing time the request shall be
actioned on the next Banking Day.
(d) If a Cardholder deposits an envelope within the ATM this shall be
deemed to have been received by the Bank for action on the next
Banking Day.
(e) The Bank may limit total withdrawals through ATMs during any
period and advise the Customer accordingly from time to time.
Card Related Account
(a) The Bank shall debit to the Cardholder’s Account the amount of each
funds transfer Purchase and Cash Withdrawal. The Bank may be
contacted by a Merchant or a person acting on its or the Merchant’s
behalf to confirm that the Bank will authorize a proposed Purchase
or Cash Withdrawal. Purchases or Cash Withdrawals which are
authorised are treated as having been debited to the Account on the
date of authorisation and will immediately reduce the credit available
on the Account by the amount of the Purchase or Cash Withdrawal.
(b) Once the Cardholder authorises a Purchase or Cash Withdrawal by
using a Card the Bank shall not stop the transaction.
Foreign Currency Transactions
The amount of any Purchase or Cash Withdrawal in a currency other
than in the Card billing currency shall be converted into the Card billing
currency at a rate of exchange determined by the Scheme. The rate of
exchange applied shall include an administration fee as determined by
the Bank.
Card Related Payments
(a) The Cardholder shall ensure that sufficient funds are available in
the Account, whether a credit balance or an overdraft limit agreed
by the Bank, for payment of funds transfer, Purchases and Cash
Withdrawals at the time of a transaction using the Card. If for
any reason the Account is overdrawn by the use of the Card, the
Customer shall be responsible for immediately making up the deficit
by a direct payment or transfer of funds from any other Account
maintained with the Bank. Failure to comply with this condition shall
entitle the Bank to cancel the Card and/or make a transfer on the
Customer’s behalf (if more than one Account is maintained with the
Bank).
(b) The Cardholder shall verify all transactions appearing on a statement
and, in the event of any discrepancy or dispute advise the Bank in
writing thereof within fifteen (15) days of the statement date and
proves such entry to be incorrect. If no such notice is received by
the Bank, all Card transactions shall be deemed to be confirmed by
the Cardholder as correct. If the disputed transaction of Purchase
turns out to be genuine, the Cardholder shall pay the amount set
out in the relevant statement together with any fees incurred by the
Bank in the investigation of such disputed transaction or Purchase.
Without prejudice to the foregoing, the Cardholder shall immediately
report to the Bank if it suspects any fraudulent, illegal or suspicious
activity with regard to the Card and the Bank shall, upon receipt of
such report, be entitled to temporarily suspend the usage of the
Card until further notification to the Cardholder.
(c) Copies of transaction vouchers shall be provided by the Bank ninety
(90) days after the transaction date (subject to the Bank’s applicable
fees and charges, as notified to the Cardholder from time to time).
(d) The Bank’s records shall be considered as conclusive proof of
the correctness of a funds transfer, Purchase or Cash Withdrawal
transaction.
(e) The Bank shall credit the Account with the amount of any refund due
to the Cardholder on receipt of a properly issued refund voucher or
other verification of the refund by a Merchant in a form acceptable to
the Bank. No claim by a Cardholder against a third party may be the
subject of a defence or counterclaim against the Bank.
Additional Cards
(a) On the written request of a Cardholder who is duly and properly
authorised within the Account mandate, the Bank may supply
an additional supplementary Card and PIN to a Supplementary
Nominee. These Terms and Conditions shall apply to the use of such
a Card and PIN, and the Cardholder shall be liable for its use as if the
additional Card was used by him.
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يعتبر تسجيل المصرف ألية معاملة تنفذ باستخدام رقم التعريف. .7
.الشخصي ورقم التعريف الهاتفي ملزم ًا لحامل البطاقة بما يتبعها
 يحتفظ المصرف بحقه في كافة األوقات ودون إخطار حامل البطاقة.ب
:في
. رفض مصادقة أي شراء أو سحب نقذي.1
 إلغاء أو تعليق الحق في استخدام أي بطاقة أو رقم تعريف شخصي.2
أو رقم تعريف هاتفي فيما يتعلق بجميع أو بعض المعامالت؛ و
. رفض تجديد أو استبدال البطاقة.3
 اليتحمل المصرف المسؤولية أمام العميل عن أي فقدان أو تلف ناتج.ج
.عن أو بسبب ممارسة المصرف لحقوقه بموجب هذه الشروط واألحكام
ATMs /  استخدام أجهزة الص ّراف اآللي17.3
 يتحمل حامل البطاقة كافة تبعات المعامالت الجارية عبر الص ّراف اآللي.أ
باستخدام البطاقة سواء تمت بعلم وموافقة أو دون علم وموافقة
حامل البطاقة (باستثناء بعد استالم المصرف وإقراره إلخطار خطي
)بفقدان البطاقة
 اليتحمل المصرف مسؤولية فقدان أو تلف في حال استخدام حامل.ب
البطاقة لجهاز الص ّراف اآللي أو المعامالت المصرفية الهاتفية لتحويل
األموال بين الحسابات أو مؤسسات خدمات الدفع أو أي حساب أو
 وسيكون العميل وحده.مؤسسة تقيم عالقات مالية مع المصرف
ً مسؤو
:ال عن
 تزويد المصرف بالتفاصيل والمعلومات الصحيحة حول تحويل.1
 رقم اإلحالة التابع للمستخدم أو المستفيد أو أية تعديالت.األموال
ناتجة بالشكل الذي يحدده المصرف؛ و
. تسوية النزاعات مهما كانت طبيعتها مع المنتفع.2
ً  إذا أجرى حامل البطاقة تحوي.ج
ال مالي ًا أو أمر ًا بالدفع بعد نهاية وقت
 فستتم معاملة الطلب في،التداول المالي في يوم عمل المصرف
.اليوم التالي
 فإنه يدرك، إذا أودع حامل البطاقة مغلف ًا من خالل جهاز الص ّراف اآللي.د
.أن المصرف يكون قد استلمه لتسويته في اليوم المصرفي التالي
 يجوز للمصرف تحديد إجمالي السحوبات من أجهزة الص ّراف اآللي خالل..هـ
.أي وقت وإشعار العميل بذلك من حين إلى آخر
 حساب البطاقة17.4
 يقيد المصرف على حساب حامل البطاقة مبلغ كل تحويل مالي ناتج.أ
 يجوز للتاجر أو الشخص الذي يعمل نيابة.عن الشراء أو السحب النقدي
عن التاجر االتصال بالمصرف للتأكد من أن المصرف يقر عملية الشراء
 تعامل عمليات الشراء أو السحويات.أو السحب النقدي المحتملين
النقدية المعتمدة بتقييدها على الحساب في تاربخ االعتماد وستعمل
فور ًا على خفض الرصيد الموجود في الحساب بمقدار مبلغ الشراء أو
.السحب النقدي
 حال اعتماد حامل البطاقة للشراء أو السحب النقدي باستخدام البطاقة.ب
.فإن المصرف لن يوقف المعاملة
 يحول مبلغ الشراء أو السحب النقدي بعملة غير عملة البطاقة إلى العملة17.5
التي تستخدمها البطاقة في عمليات الدفع بسعر الصرف الذي تحدده
. ويشمل سعر الصرف الساري الرسوم اإلدارية التي يحددها المصرف.الخطة
 الدفع بالبطاقة17.6
 سواء، يحرص حامل البطاقة على وجود أموال كافية في الحساب.أ
الرصيد الدائن أو حد السحب على المكشوف المتفق عليه من
 لدفع مبالغ التحويالت المالية وعمليات الشراء والسحوبات،المصرف
 إذا كشف الحساب ألي سبب.النقدية خالل التعامل باستخدام البطاقة
ً بواسطة استخدام البطاقة فإن العميل يكون مسؤو
ال عن تغطية
النقص فور ًا من خالل الدفع المباشر أو تحويل األموال من أي حساب
 أي إخفاق في تلبية هذه الشروط يخول.آخر محفوظ لدى المصرف
 و إجراء التحويل نيابة عن العميل (إذا كان/ المصرف إلغاء البطاقة أو
.)هناك أكثر من حساب محفوظ لدى المصرف
 يتثبت العميل من كافة المعامالت الظاهرة في كشف الحساب وفي.ب
حال وجود أي فرق أو تناقض يخطر المصرف خطي ًا بهذا الخصوص خالل
 وإذا لم.) يوم ًا من تاريخ الكشف ويثبت الخطأ في القيد15( خمسة عشر
 تعتبر كافة المعامالت عبر البطاقة صحيحة،يستلم المصرف إشعار ًا بذلك
 يدفع، إذا كانت عملية الشراء موضع الجدل صحيحة. بتأكيد من العميل
العميل المبلغ المذكور في الكشف الخاص بذلك إلى جانب أية رسوم
.يتكبدها المصرف نتيجة التحقيق في المعاملة أو الشراء موضع النزاع
 يبلغ العميل المصرف في حال اشتباهه فور ًا عن،ودون تح ُّيز لما سبق
أية نشاطات خداعية أو غير قانونية أو مريبة متعلقة بالبطاقة ويحق
 تعليق استخدام البطاقة مؤقت ًا، حال استالم هذا التبليغ،للمصرف
.حتى استالم العميل إشعار ًا آخر
 يعمد المصرف إلى تزويد نسخ عن مستندات المعامالت بعد تسعين.ج
) يوم ًا من تاريخ المعاملة (خاضع للرسوم والنفقات السارية التي يبلغ90(
.)المصرف العميل بها من حين إلى آخر
 تعتبر سجالت المصرف إثبات ًا قاطع ًا لصحة معامالت تحويل األموال أو.د
.الشراء أو السحوبات النقدية
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(b) The undertakings, liabilities and obligations of the Cardholder shall
not be affected and in any way by the issue of a Supplementary
Card and by any dispute or counterclaim the Cardholder and
Supplementary Nominee may have against each other. The
Cardholder indemnifies the Bank against any loss, damage, liability,
costs and expenses whether legal or otherwise incurred by the Bank
by reason of any legal disability or incapacity of the Supplementary
Nominee or any breach of these Terms and Conditions by the
Supplementary Nominee.
17.8 Card Charges
(a) The Bank reserves the right to charge the Cardholder a tariff. This
may include, but is not limited to:
(i) Provision of a replacement Card
(ii) Provision of a Cash Withdrawal
(iii) A request for a copy of a transaction voucher which is
subsequently confirmed as a bona fide transaction;
(iv) A request for a duplicate copy of a statement page.
(b) The Bank shall publish a tariff guide which shall be provided at the
Cardholder’s request to the Cardholder. The Bank may amend or
introduce a tariff at any time which shall be effective upon notice to
the Cardholder.
17.9 Lost and Stolen Cards
(a) The Bank may issue a PIN and/or TIN for the Cardholder to be used in
conjunction with the Card when effecting a transaction at an ATM or
by Phonebanking and the Cardholder agrees that the PIN or TIN may
be sent by post to the Cardholder at his risk.
(b) The Cardholder shall use all reasonable precautions to prevent the
loss or theft of the Card and shall not disclose the PIN or TIN to any
party.
(c) If any Card is lost or stolen or if the PIN or TIN becomes known to any
person other than the Cardholder or Supplementary Nominee or the
Card or the PIN or TIN is for any other reason liable to be misused, the
Cardholder must, as soon as possible, notify the Bank without delay
and subsequently file a police report at the nearest police station
where such loss or theft or disclosure occurred or was discovered.
In such circumstances, the Bank shall be entitled to temporarily
suspend the use of the Card until further notice to the Cardholder. If
a Card is subsequently found it must not be used and instead must
be returned to the Bank immediately cut in two across the magnetic
stripe.
(d) Without prejudice to the Cardholders’ obligation to report the lost,
stolen or misused Card, the Cardholder is required to notify the
Bank written notification of any loss or theft of the Card, TIN or PIN
immediately following such loss or theft. The Bank shall in good faith
take the necessary measures to prevent use of a Card on receipt of
such notification. However, the Bank shall assume no responsibility
until it has received such written notice.
(e) The Bank may at its absolute discretion issue a replacement for any
lost or stolen Card or a new PIN or TIN on these Terms and Conditions
or such other terms and conditions that the Bank may deem fit.
17.10 Liability for Unauthorised Card Use
(a) The Cardholder may be liable for any losses arising from the use
of any Card, TIN or PIN by any unauthorised person before the
Bank receives notification of loss or theft of a Card, TIN or PIN in
accordance with this Clause 17. The Cardholder shall be liable for
all losses to the Bank arising from the use of any Card by any person
obtaining possession of that Card with the Cardholder’s consent or
where a Cardholder has been negligent.
(b) The Cardholder shall assist the Bank or its Agent in the investigation
of the loss, theft or possible misuse of a Card, or the disclosure of
the PIN or TIN and the recovery of a Card. The Cardholder consents
to the disclosure to Agents of any relevant information concerning
the Account in connection with such investigation or recovery.
17.11 Information
(a) The Bank may analyse certain information about the transactions
on the Account and may use the information to tell the Cardholder
about products, services and benefits which may be appropriate to
the Cardholder.
(b) The Bank may monitor and record the Cardholder telephone calls to
the Bank or to its Agent. Such telephone recordings shall be the sole
property of the Bank.
(c) The Cardholder shall advise the Bank in writing immediately in
respect of any change to a Cardholder’s name, business and/or
home telephone numbers, financial circumstances and the address
to which statements are sent.
(d) The Cardholder permits the Bank to disclose information concerning
the Cardholder including, but not limited to, the Account of the
Cardholder to the Bank’s employees agent, associates, branches,
assignees, agents or other parties authorized by the Bank.
(e) The Bank shall have the right to capture and retain the Customer’s
image (by photo, video recording or other means) and may provide
the same to the police, central bank or other authorities at anytime
without any approval by or notification to the Customer.
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 يقيد المصرف على الحساب المبلغ المسترد والمستحق للعميل حال..هـ
استالم مستند صحيح صادر برد المال أو أي تعديل على المبلغ المسترد
 واليعتبر ادعاء العميل ضد.يرسله التاجر بالشكل الذي يقره المصرف
.طرف ثالث موضع دفاع أو ادعاء ضد المصرف
البطاقات اإلضافية
المفوض رسمي ًا كما يجب
 بناء على الطلب الخطي لحامل البطاقة.أ
ّ
PIN  يجوز للمصرف إصدار بطاقة ورقم تعريف شخصي،بأمر الحساب
 وتسري هذه الشروط واألحكام على.إضافيين لشخص إضافي مرشح
 ويكون حامل البطاقةPIN استخدام البطاقة ورقم التعريف الشخصي
.مسؤوال عن استخدام البطاقة اإلضافية كما لو أنه هو مستخدمها
 بأي، الينبغي أن تتأثر تعهدات ومسؤوليات والتزامات حامل البطاقة.ب
 بإصدار البطاقة اإلضافية وبالنزاعات واإلدعاءات،شكل من األشكال
 ويعوض.المضادة التي قد تطرأ بين حامل البطاقة والمرشح اإلضافي
العميل المصرف عن أي خسارة أو ضرر أو تبعة أو نفقات أو رسوم سواء
قانونية أو خالف ذلك يتكبدها المصرف جراء فقدان المرشح اإلضافي
لصالحياته القانونية أو أي خرق يقوم به المرشح اإلضافي لهذه
.الشروط واألحكام
مصاريف البطاقة
 ويشمل ذلك. يحتفظ المصرف بحق فرض تعرفة على حامل البطاقة.أ
:على سبيل المثال ال الحصر
. تأمين استبدال للبطاقة.1
. تأمين السحب النقدي.2
 طلب نسخة عن مستند معاملة والذي يعتبر بذلك معاملة حقيقة؛3
و
. طلب نسخة مطابقة لصفحة كشف الحساب.4
 ويجوز للمصرف. يصدر المصرف دليل تعرفة يسلم إلى حامل البطاقة.ب
تعديل أو إضافة تعرفة في أي وقت تكون نافذة حال تبليغ حامل
.البطاقة
البطاقات المفقودة والمسروقة
TIN  أو رقم تعريف هاتفي/  وPIN  يجوز للمصرف إصدار رقم شخصي.أ
ليستخدمه حامل البطاقة مع البطاقة حين مباشرة المعاملة على
 أو خالل المعامالت المصرفية الهاتفيةATM جهاز الص ّراف اآللي
ويوافق حامل البطاقة على إرسال رقم التعريف الشخصي ورقم
.التعريف الهاتفي بالبريد على مسؤولية حامل البطاقة الخاصة
 يتبع حامل البطاقة كافة االحتياطات الالزمة والمعقولة لمنع فقدان.ب
أو سرقة البطاقة وال يفشي رقم التعريف الشخصي ورقم التعريف
.الهاتفي ألي طرف
 إذا فقدت أو سرقت البطاقة أو إذا علم أحد غير حامل البطاقة أو.ج
المرشح اإلضافي برقم التعريف الشخصي ورقم التعريف الهاتفي أو
إذا كانت البطاقة أو رقم التعريف الهاتفي أو رقم التعريف الشخصي
، يجب على حامل البطاقة،ألي سبب آخر عرضة لسوء االستخدام
 أن يخطر المصرف دون تأخير عليه تحرير بالغ لدى،بأسرع ما يمكن
الشرطة في أقرب مركز للشرطة موجود في المنطقة التي فقدت أو
 يحق للمصرف، وفي هذه الظروف.سرقت أو كشفت فيها البطاقة
.تعليق استخدام البطاقة مؤقت ًا لحين إصدار إشعار آخر لحامل البطاقة
 وعوض ذلك يتم،ويجب عدم استخدام البطاقة إذا وجدت بعد ذلك
.ردها إلى المصرف مقطوع ًا شريطها المغناطيسي إلى نصفين
 دون اإلخالل بالتزام حامل البطاقة بالتبليغ عن البطاقة المفقودة أو.د
 يطلب إلى حامل البطاقة،المسروقة أو التي أسيء استخدامها
تبليغ المصرف خطي ًا عن أي فقدان أو سرقة للبطاقة أو رقم التعريف
 وسيأخذ.الشخصي أو رقم التعريف الهاتفي حال الفقدان أو السرقة
المصرف بحسن نية اإلجراءات الالزمة لمنع استخدام البطاقة حال
 علم ًا أن المصرف اليتحمل المسؤولية قبل استالم.استالم التبليغ
.التبليغ الخطي
 يجوز للمصرف وفق إدراته الكاملة إصدار بطاقة بديلة للبطاقة. هـ
المفقودة أو المسروقة أو إصدار رقم تعريف شخصي أو رقم تعريف
هاتفي جديدين وفق هذه الشروط واألحكام أو أية شروط وأحكام
.أخرى يراها المصرف مناسبة
المفوض للبطاقة
تبعة االستخدام غير
ّ
 يتحمل حامل البطاقة تبعات أية خسارة تنتج عن استخدام أي شخص.أ
مفوض للبطاقة أو رقم التعريف الشخصي أو رقم التعريف
غير
ّ
الهاتفي قبل استالم المصرف تبليغ ًا بفقدان أو سرقة البطاقة
.17 أو رقم التعريف الشخصي أو رقم التعريف الهاتفي وفق البند
ً ويعتبر حامل البطاقة مسؤو
ال عن أية خسارة تتسبب للمصرف نتيجة
استخدام أي شخص للبطاقة سواء بعلم حامل البطاقة وموافقته أو
.بسبب إهمال حامل البطاقة
 يساعد حامل البطاقة المصرف أو وكيله في التحقيق المتعلق.ب
بفقدان أو سرقة أو سوء استخدام محتمل للبطاقة أو رقم التعريف
 ويوافق حامل.الشخصي أو رقم التعريف الهاتفي واسترداد البطاقة
البطاقة على تزويد الوكيل بأية معلومات تعود إلى الحساب المتع ّلق
.بعملية التحقيق أو استرداد البطاقة

17.7

17.8

17.9

17.10
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17.12 Additional Features
(a) The Bank may make available additional features to Cardholders
subject to such terms and conditions as notified to the Cardholder
from time to time.
(b) The Bank may replace, remove, amend or vary any or all of the
additional features. Any such changes shall be effective upon notice
to the Cardholder.
17.13 Termination
(a) Either the Bank or the Cardholder may terminate the use or provision
of a Card and the Account at any time on written notice to the
other party. If either party exercises its right to terminate the use or
provision of a Card then all Cards issued in respect of the Account
must be returned to the Bank cut in two across the magnetic stripe.
(b) The Account shall be closed only after the full payment of all charges
and liabilities under the Account.
(c) The Bank may terminate the Card and Account or demand payment
or repayment of the outstanding balance on the Account at any time.
Subject to the Bank’s rights and powers under these Terms and
Conditions, and until such termination takes place, the Bank shall
provide renewed Cards to the Cardholder on expiry of the Card from
time to time.
(d) In the event of termination by the Bank any outstanding balance in
the Account may be set-off by the Bank against any funds, assets or
securities of the Cardholder that are held by the Bank.
(e) On bankruptcy or death, the Cardholder’s obligations shall continue
until all Cards issued in respect of the Account are returned cut in
two across the magnetic stripe and the Bank is repaid all outstanding
amounts in full. The Cardholder and Supplementary Nominee shall
immediately cease to use the Card and return them to the Bank cut
in two across the magnetic stripe.
17.14 Indemnity
The Cardholder indemnifies the Bank against any liability, loss, charge,
demand, damage, whether direct or indirect, proceedings, costs and
expenses whether legal or otherwise which the Bank may incur by
reason of these Terms and Conditions or any breach thereof or the
enforcement of the Bank’s rights as herein provided. All costs and
expense in such regard may be debited to the Account and shall be
payable to the Bank by the Cardholder in accordance with these Terms
and Conditions.
17.15 General Provisions
(a) The Bank reserves the right to all times to supplement, amend, or
vary these Terms and Conditions. Any such change shall be effective
upon notice to the Cardholder and notice shall be by any means
determined by the Bank.
(b) The waiver by the Bank of breach of any of these Terms and
Conditions shall not prevent the subsequent enforcement of them
and shall not be deemed a waiver of any subsequent breach.
(c) Any notice issued to Cardholders by the Bank as required within
these Terms and Conditions shall be by any means available to the
Bank and as permitted by law.
(d) The Bank reserves the right to determine the priority of Card
transactions against cheques presented or any other existing
arrangements with the Bank.
E. PHONE BANKING
18.
This Clause applies to the telephone based, secure electronic
Phonebanking service (the “Service”) that allows a Customer (the “Subscriber”)
to perform transactions on the Account(s).
18.1 Requirements:
(a) The Service will be made available to Customers of the Bank. The
Bank reserves the right to limit the Service to certain types of
Accounts and Customers.
(b) To successfully access the Service, the following requirements
apply:
(i) A Customer of the Bank will register for the Service by submitting
to the Bank a completed Phonebanking application or by other
means as the Bank may direct at the time of application for the
Service.
(ii) Identification Facilities shall be made available by the Bank to the
Subscriber at the time of registration for the Service.
18.2 Service Availability:
(a) The Bank shall use its best endeavours to make the Service available
at all times.
(b) The Service may be unavailable from time to time due to routine
maintenance or other disruptions or technical failures which are
beyond the Bank’s control.
(c) Processing of some transactions types may not be available 24
hours a day and these instances will be advised to Subscribers at
the sole discretion of the Bank.
18.3 Terms of Service:
(a) This Services cover all Accounts that a Subscriber now holds or
subscribes to or registers for in the future and relates to (i) Accounts
in the Subscriber’s sole name; (ii) Joint Accounts which are operated
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 المعلومات17.11
 يجوز للمصرف دراسة معلومات وبيانات معينة تتعلق بمعامالت.أ
الحساب واستخدام المعلومات إلعالم حامل البطاقة عن منتجات
.وخدمات ومنافع قد تهم حامل البطاقة
 يجوز للمصرف مراقبة وتسجيل مكالمات حامل البطاقة الهاتفية مع.ب
. وتكون هذه التسجيالت ملك ًا خاص ًا للمصرف.المصرف أو وكيله
 يشعر حامل البطاقة المصرف خطي ًا بأية تغييرات أو تعديالت على.ج
 أو منزله وأوضاعه الماليه/ إسم حامل البطاقة وأرقام هاتف عمله و
.والعنوان الذي سترسل الكشوف إليه
 يجيز حامل البطاقة للمصرف إطالع موظفي المصرف أو.د
وكيله أو شركائه أو فروعه أو من يحول المصرف إليهم أو
 على معلومات،وكالئه أو أية أطراف أخرى يفوضها المصرف
تتعلق بحامل البطاقة وتشمل حساب حامل البطاقة دون
.ان تقتصر عليه
 يحق للمصرف التقاط واالحتفاظ بصور للعميل (صور فوتوغرافية. هـ
أو تصوير ڤيديو أو أية وسيلة أخرى) وقد يزود الشرطة أو المصرف
المركزي أو أية سلطات أخرى بها في أي وقت دون موافقة أو إخطار
.العميل
		 الميزات اإلضافية17.12
 يجوز للمصرف منح ميزات إضافية يوف ّرها لحامل البطاقة بموجب.أ
.الشروط واألحكام الخاصة بذلك والمبلغة لحامل البطاقة من حين آخر
 يجوز للمصرف تبديل أو إلغاء أو تعديل أو تغيير أية أو كافة الميزات.ب
. يعتبر أي تعديل نافذ حال إخطار حامل البطاقة بذلك.اإلضافية
		 اإللغاء
17.13
 يجوز للمصرف وحامل البطاقة كليهما إلغاء استخدام أو تزويد.أ
.البطاقة أو الحساب في أى وقت عبر إشعار خطي من كال الطرفين
.وإذا قام أحد الطرفين باستخدام حقه في إلغاء أو تزويد البطاقة
يحب حينها إعادة كافة البطاقات الصادرة التي تتعلق بالحساب إلى
.المصرف مقطوعة إلى نصفين عبر الشريط المغناطيسي
 ال يقفل الحساب إال بعد استيفاء كافة المبالغ وااللتزامات المالية.ب
.التي على الحساب
 يجوز للمصرف إلغاء البطاقة والحساب أو المطالبة بالدفع أو إعادة.ج
 بموجب. الدفع من الرصيد المتداول في الحساب في أي وقت
 ولحين،حقوق وصالحيات المصرف الخاضعة لهذه الشروط واألحكام
 يصدر المصرف بطاقات مجددة لحامل البطاقة،إتمام عملية اإللغاء
.عند انتهاء تاريخ صالحيتها من حين إلى آخر
 في حال قيام المصرف بإلغاء الرصيد يجوز للمصرف تسوية الرصيد.د
المتداول في الحساب مقابل أموال وموجودات حامل البطاقة
.وأوراقه المالية المحفوظة لدى المصرف
 في حال إشهار اإلفالس أو الوفاة يستمر حامل البطاقة بتحمل. هـ
التزاماته لحين إعادة كافة البطاقات الصادرة المتعلقة بالحساب
مقطوعة إلى نصفين عبر الشريط المغناطيسي ودفع كافة المبالغ
 ويتوقف حامل البطاقة والمرشح.المستحقة للمصرف بالكامل
اإلضافي عن استخذام البطاقات وإعادتها إلى المصرف مقطوعة
.إلى نصفين عبر الشريط المغناطيسي
		 التعويض
17.14
يعوض حامل البطاقة المصرف عن أية تبعة أو خسارة أو نفقة أو مطالبة
 أو مالحقات أو تكاليف أو مصاريف كانت،أو ضرر كان مباشر ًا أو غير مباشر
قانونية أو خالف ذلك يتكبدها المصرف بسبب هذه الشروط واألحكام أو
أي خرق في هذا الخصوص أو تطبيق المصرف لصالحياته كما هو مذكور
 ويمكن تقييد كافة التكاليف والمصاريف المتعلقة بهذا الخصوص.هنا
على الحساب وتكون مستحقة الدفع للمصرف من قِ بل حامل البطاقة
.بموجب هذه الشروط واألحكام
		 أحكام عامة
17.15
 يحتفظ المصرف بحقه في كافة األوقات باإلضافة إلى أو تعديل أو.أ
تغيير هذه الشروط واألحكام ويسري أي تعديل حال إخطار حامل
.البطاقة ويكون التبليغ عبر أية وسيلة يحددها المصرف
 تغاضي المصرف عن خرق أي من هذه الشروط واألحكام اليمنع.ب
.تطبيقها وتنفيذها الحق ًا كما أنه اليعتبر تغاضي ًا عن خرق الحق
 أي تبليغ ُيصدره المصرف لحاملي البطاقات بموجب هذه الشروط.ج
.واألحكام يكون بأية وسيلة متوفرة للمصرف وكما يجيزها القانون
 يحتفظ المصرف بحق تحديد أولوية معامالت البطاقة مقابل.د
استخدام الشيكات أو أية ترتيبات متفق عليها من المصرف
 المعامالت المصرفية الهاتفية. هـ
يسري هذا البند على خدمة المعامالت المصرفية الهاتفية اإللكتروينة
18
المأمونة("الخدمة") والتي تمكن العميل ("المشترك") من مباشرة تعامالته على
. الحسابات/الحساب
 المتطلبات18.1
 تتوفر هذه الخدمة لعمالء المصرف ويحتفظ المصرف بحق حصر.أ
الخدمة ضمن أنواع معينة من الحسابات ولعمالء معينين
: البد من تنفيذ المتطلبات التالية، الستخدام هذه الخدمة بنجاح.ب
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18.4

18.5

by a single signing authority; and (iii) Credit Card accounts.
(b) The Bank shall be entitled to act on telephone instructions, without
any further reference to the Subscriber provided that the customary
checks in relation to the Identification Facilities have been carried out
by the Bank, without requiring written authentication/confirmation
from the Subscriber.
(c) The Subscriber may terminate the Service either in its entirety or in
part at any time by giving written notice of termination to the Bank.
(d) At the Bank’s option, the following limitations may apply:
(i) The Subscriber may not link Accounts where the Subscriber is
the owner/signatory of more than one Account (e.g. personal),
unless expressly agreed by the Bank.
(ii) Bill Payments should be effected at least five (5) Banking Days
in advance of the Payment due date, to allow sufficient time for
processing and/or receipt of the Payment by the Beneficiary.
(iii) When making a Bill Payment, the Subscriber will be solely
responsible for: Providing the Bank with the correct Subscriber/
consumer/reference number and any subsequent changes; and
settling any claim or dispute which the Beneficiary or a third
party may have or initiate in connection herewith.
(e) The Bank is under no obligation to notify the Subscriber if a
transaction cannot be processed due to insuficient funds in the
Account.
General Terms
(a) The Subscriber agrees, accepts and acknowledges:
(i) The Subscriber hereby authorises the Bank to electronically
record any or all communications, whether voice or otherwise,
between the Customer and the Bank and acknowledges and
accepts that such recordings shall be acceptable as evidence of
such communications in any arbitration or dispute proceedings.
Such recordings shall remain the sole property of the Bank;
(ii) That the first use of the Service by Subscriber constitutes the
Subscriber’s acceptance and agreement to be bound by this
Agreement;
(iii) That the Bank’s record of Account(s) shall be conclusive and
legally binding for all purposes;
(iv) That the Bank may recover any amount due to it under this
Agreement by debiting the Account(s) whether such Accounts
are associated or not with the Service;
(v) That the Bank reserves the right to charge a Service Fee at such
rates as may be applicable from time to time by debit(s) to the
Account. The Bank also reserves the right to revise its Service
Fee rate(s) at any time without notice; and
(vi) That the Bank is not responsible for any errors, failures, and/
or non-performance or improper operation of the telephone
or electronic equipment or other channel or mode of
communication.
(b) The Bank:
(i) May vary, amend or add to the Service, including the introduction
of new types of instructions and change the Bank’s security
procedures, by giving the Subscriber adequate notice on the
Bank’s internet site through the Bank’s internet banking service,
by post (which includes statement messages) or through
the Bank’s telephone banking service. Any such variations,
amendments and additions will apply from the date stated in the
notice;
(ii) Reserves the right to decline an application, to discontinue the
provision of the Service in its entirety or to discontinue a part of
the Service without assigning any reason;
(iii) Shall not be responsible for failure or non-performance of the
Service for reasons beyond the control of the Bank or its Agents;
(iv) Shall not be liable for any claims from the Subscriber for
compensation of profit, loss of profit, value dating or exchange
loss for any transaction carried out through the Service nor
for any expenses or costs (including, but not limited to) any
reconnection fees or loss of deposits that may be incurred
by the Subscriber as a consequence of any disconnection of
service to which a Bill Payment relates; and
(v) Shall have the right to reject or cancel any transaction in the
event of that transaction being incomplete, inconsistent,
incorrect or in breach of any statutory or regulatory legislation.
Security
(a) The Bank is the exclusive owner of the Identification Facilities used
by the Subscriber(s) hereunder.
(b) The Subscriber shall be the ultimate custodian of such Identification
Facilities and shall keep the same safe and follow such instructions
as may be given to the Subscriber by the Bank from time to time.
(c) The Subscriber shall exercise due care in using and preserving the
privacy and confidentiality of the Identification Facilities and keep
the Bank safe and harmless and indemnify the Bank against any
claims for loss or damage (whether direct of consequential) arising
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 يسجل عميل المصرف في هذه الخدمة عبر تعبئة طلب المعامالت.1
 أو عبر وسيلة أخرى يحددها،المصرفية الهاتفية وتسليمة للمصرف
.المصرف في فترة طلب الخدمة
 يوفر المصرف للعميل المشترك وسائل التعريف بالهوية ساعة.2
.التسجيل في الخدمة
 توفّ ر الخدمة18.2
. سيبذل المصرف أقصى مافي وسعه لتوفير الخدمة في كافة األوقات.أ
 قد التتوفر الخدمة من حين إلى آخر بسبب أعمال الصيانة الروتينية أو.ب
.أعطال أخرى أو خلل فني خارج عن إدارة المصرف
 ساعة في42  مباشرة بعض أنواع المعامالت قد ال تتوفر على مدى.ج
اليوم وسيتم إخطار المشتركين بمثل هذه الحاالت وفق تقدير المصرف
.الخاص
 شروط الخدمة18.3
 تغطي هذه الخدمة كافة الحسابات الحالية التي يملكها المشترك.أ
ً أو يسجل فيها مستقب
) الحسابات التي توضع بإسم1( :ال وتتعلق بـ
المشترك فقط؛
)3( مفوض؛ و
) الحسابات المشتركة التي تباشر عبر توقيع منفرد1(
ّ
.حسابات بطاقة االئتمان
 دون طلب إثبات، يحق للمصرف التعامل وفق التعليمات الهاتفية.ب
إضافي لهوية المشترك شرط قيام المصرف بعملية التثبيت االعتيادية
 إثبات خطي من/ المتعلقة بوسائل تعريف الهو ّية دون طلب توثيق
.المشترك
 يجوز للمشترك إلغاء الخدمة بكاملها أو جزء منها في أي وقت عبر.ج
.إخطار المصرف باإللغاء خطي ًا
: تسري القيود التالية وفق ًا الختيار المصرف.د
/  ال يجوز للمشترك ربط الحسابات إذا كان المشترك هو المالك.1
الموقع عى أكثر من حساب واحد (أي شخصي) إال إذا اتفق صراحة
.مع المصرف على ذلك
) أيام مصرفية على األقل5(  ينبغي تنفيذ دفع الفواتير قبل خمسة.2
 أو/ من تاريخ استحقاق الدفع ليتسني الوقت الكافي للمعاملة و
.الستالم المنتفع للدفعة
ً  يكون المشترك مسؤو، عند دفع الفاتورة.3
 تزويد المصرف:ال فقط عن
 اإلحالة وأية تعديالت مترتبة؛ وتسوية/ المستهلك/برقم المشترك
أي مطالبة أو نزاع لدى المنتفع أو طرف ثالث أو القيام بما هو
.متعلق بهذا الخصوص
 اليلتزم المصرف بإخطار المشترك إذا لم يتم إكمال المعاملة بسبب نقص.هـ
.األموال في الحساب
 الشروط العامة18.4
: يوافق المشترك ويقبل و يقر بالتالي.أ
 أن المشترك بموجب هذه الشروط و يفوض المصرف بتسجيل أية.1
 بين العميل، سواء بالصوت أو خالفه،أو كافة االتصاالت إلكتروني ًا
والمصرف ويقر ويوافق على أن هذه التسجيالت مقبولة في
 وتبقى هذه التسجيالت ملك ًا خاص ًا.حاالت التحكيم أو فض النزاعات
.للمصرف
 أن المرة األولى التي يستخدم فيها المشترك الخدمة تكون بمثابة.2
.قبول وموافقة المشترك على اتفاق ملزم
 الحسابات نهائي وملزم قانوني ًا لجميع/ أن تسجيل المصرف للحساب.3
.الغايات
 أن المصرف قد يسترد أي مبلغ مستحق له بموجب هذا االتفاق.4
 الحسابات سواء كانت هذه الحسابات/ عبر التقييد على الحساب
.مشمولة بالخدمة أم ال
 أن المصرف يحتفظ بحق فرض رسوم على الخدمة بالسعر الجاري.5
 وأن للمصرف.من حين إلى آخر من خالل تقييدها على الحساب
 أسعار الخدمة في أي وقت دون إخطار بذلك؛ و/ الحق بمراجعة سعر
 أو توقف أو/  أن المصرف غير مسؤول عن أية أخطاء أو أعطال و.6
سوء عمل الهاتف أو األجهزة اإللكترونية أو أية قنوات أو وسائل
.أخرى لالتصال
 المصرف.ب
 بما فيها إدخال، يمكن له أن يغير أو يعدل أو يضيف إلى الخدمة.1
تعليمات جديدة ويغير في إجراءات المصرف األمنية من خالل إخطار
المشترك بشكل كاف عن موقع المصرف اإللكتروني عبر الخدمة
المصرفية اإللكترونية التابعة للمصرف أو بالبريد (الذي يتضمن
 تسري.رسائل تفصيلية) أو عبر خدمة المعامالت المصرفية الهاتفية
المدون
ابتداء من التاريخ
هذه التغييرات والتعديالت واإلضافات
ّ
ً
على التبليغ؛
 يحتفظ بحق رفض أي طلب أو التوقف عن التزويد بالخدمة بالكامل.2
أو التوقف عن جزء من الخدمة دون ذكر أي سبب؛
 غير مسؤول عن تعطل أو عدم تأدية الخدمة ألسباب خارجة عن.3
سيطرة المصرف أو وكيله؛
 غير ملزم بقبول أي من مطالبات المشترك بالتعويض عن ربح أو.4
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18.6

18.7

from the Subscriber’s use of the Service.
(d) For Joint Accounts, each of the parties to the Account have separate
Identification Facilities. Each of the Joint Account holders will be
jointly and severally liable for all requests/transactions that are made
on the Account by himself and/or other Joint Account holders.
(e) In the absence of due notification to the Bank by the Subscriber
of unauthorized usage of the Identification Facilities and upon
the request of the Subscriber to disable the same, the Bank shall
consider any transactions requested by way of using such facilities
as authorized by the Subscriber and shall process the same at the
Subscriber’s sole cost and risk.
(f) In the event that an Identification Facility is lost, stolen or disclosed
to any other party, the Subscriber shall immediately notify in writing
the said loss, theft or disclosure to the Bank and shall file a police
report at the nearest police station where such loss, theft or
disclosure occurred or was discovered. The Bank shall be entitled to
suspend the Service until further notification to the Subscriber.
Exclusion of Liability:
(a) The Bank shall not be liable for any loss or damage suffered by the
Subscriber in the following cases:
(i)
Upon termination of the Service or a part of the Service without
giving prior notice to a Subscriber.
(ii) Any misuse of the Service by the Subscriber where the misuse
is a result of non-adherence to security procedures or this
Agreement or any specific security procedures advised to the
Subscriber by the Bank from time to time.
(iii) Where the Subscriber fails to notify the Bank of any change in
their e-mail address, mailing address or contact numbers.
(iv) Any errors or failures from any malfunction of the Subscriber’s
telephone equipment that is used by the Subscriber.
(v) Any industrial dispute or other matter outside the Bank’s control
or the control of the Bank’s agents and sub-contractors.
(vi) Any erroneous Payment to any Beneficiary arising from the
Subscriber’s error.
(vii) Any delay beyond the Bank’s control in making payment to any
Beneficiary.
(viii) Any failure by the Subscriber to adhere to any notice,
communication from the Bank.
(ix) Any loss arising out of any erroneous Payments or any delay
in the transmission of funds through the Service to any
Beneficiary which may result from the termination or disruption
of the Service.
(x) For the accuracy of any transactions undertaken by the
Subscriber.
(xi) Any failure by the Bank to make a Payment to a Beneficiary or
to carry out the Subscriber’s instructions if the Account was
attached by a court order or is blocked or frozen for whatever
reason. (xii) Any other loss that a Subscriber may suffer by using
the Service.
Termination or Modifications
(a) To the extent permitted by law, the Bank has the right to amend the
terms and conditions relating to the Phonebanking at any time by
giving sufficient notice.
(b) Once a change (whether written or online) has been notified to the
Subscriber, the Bank will treat subsequent use of the Service by the
Subscriber as the Subscriber’s acceptance of the change.

F. INTERNET BANKING
19.
This Clause sets out the terms and conditions of the Internet Banking,
and may also be supplemented by specific terms and conditions issued by the
Bank relating to Internet Banking.
19.1 The Bank reserves the right to decline any application for Internet
Banking without assigning any reason.
19.2 The Customer agrees to accept and comply with the Instructions of or
associated with the Bank’s Internet Banking service.
19.3 The Customer agrees that the Bank’s record of any Financial Transaction
or Non-Financial Transactions conducted through Internet Banking
shall be conclusive evidence of such transaction(s) and legally binding
on the Customer for all purposes.
19.4 The Customer agrees to accept all operations carried out by a User
on its Account(s) using Internet Banking specified in the Customer
application form and/or advised separately to the Bank whether in
writing or though Internet Banking. The Bank may recover any amount
due to it under these Terms and Conditions by debiting the Account(s)
with the Bank whether these Accounts are associated or not with
Internet Banking.
19.5 The Bank may charge a Service Fee at the rate(s) specified by the
debit(s) to the Customer’s Account which is specified in the Internet
Banking application. The Bank may change its Service Fee rate(s) at any
time without notice.
19.6 The Bank:
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خسارة الفائدة أو تأخر القيمة أو خسارة التبادل في أى معاملة
تنفذ عبر الخدمة وال عن أي مصاريف أو نفقات بما فيها على سبيل
المثال ال الحصر أية رسوم إلعادة ربط الخدمة أو فقدان الودائع التي
قد يتكبدها المشترك جراء أي توقف أو فصل في الخدمة التي
يعود إليها دفع الفواتير؛ و
 له الحق في رفض أو إلغاء أي معاملة في حال كانت المعاملة غير.5
مكتملة أو متناقضة أو غير صحيحة أو مخالفة ألي تشريع قانوني
.أو نظامي
 الوقاية واألمان18.5
) المصرف هو المالك الوحيد لوسائل التثبيت من الهوية (التسجيل.أ
. المشتركون بموجب المذكور أدناه/ التي يستخدمها المشترك
 المشترك هو الراعي الوحيد لوسائل التعريف بالهوية وعليه الحفاظ.ب
عليها آمنة واتباع التعليمات التي قد يوجهها المصرف إلى المشترك
.من حين إلى آخر
 يبدي العميل عناية فائقة في استخدام والمحافظة على خصوصية.ج
وسرية وسائل التعريف بالهوية ويبرئ المصرف من ويعوضه أية
مطالبات بالخسارة أو الضرر (سواء بشكل مباشر أو مترتب) تنتج عن
.استخدام المشترك للخدمة
 كل طرف من أصحاب الحساب المشترك، بالنسبة للحسابات المشتركة.د
 وكل طرف من أصحاب الحساب.له وسائل تعريف بالهوية خاصة به
 المعامالت الجارية/ مسؤولون مجتمعين ومنفردين عن كافة الطلبات
. أو أي من أصحاب الحساب المشترك/ على الحساب التي يجريها هو و
 في حال عدم تبليغ المشترك بالالزم للمصرف عن االستخدام غير. هـ
،المفوض لوسائل تعريف الهوية وفي حال طلب المشترك بمنع مثلها
ّ
يعتبر المصرف أية معامالت مطلوبة عبر استخدام مثل هذه الوسائل
مفوضة من المشترك وسيعامل طلب المشترك بمنع مثلها على نفقة
.ومسؤولية المشترك الخاصة
، في حال فقدان وسيلة تعريف أو سرقتها أو إفشائها ألي طرف آخر.و
يخطر المشترك فور ًا المصرف خطي ًا عن الفقدان أو السرقة أو اإلفشاء
ويحرر بالغ ًا لدى الشرطة في أقرب مركز للشرطة موجود في المكان
 ويحق للمصرف.الذي تم أو كشف فيه الفقدان أو السرقة أو اإلفشاء
.تعليق الخدمة لحين إخطار المشترك مرة أخـرى
 براءة التزام18.6
 ال يلتزم المصرف أي خسارة أو ضرر يتكبده المشترك في الحاالت.أ
:التالية
. إلغاء الخدمة أو جزء من الخدمة دون تقديم إخطار مسبق للمشترك.1
 أي سوء استخدام للخدمة يقوم به المشترك إذا كان سوء.2
االستخدام ناتج ًا عن عدم التقيد باإلجراءات األمنية أو بهذه
االتفاقية أو أية إجراءات أمنية محددة يبلغها المصرف للمشترك
.من حين إلى آخر
 إذا اخفق المشترك في إبالغ المصرف بأي تغيير على بريده.3
.اإللكتروني أو عنوانه البريدي أو أرقامه الهاتفية
 أية أخطاء أو أعطال تنتج عن توقف أجهزة المشترك الهاتفية التي.4
.يستخدمها المشترك
 أية منازعات صناعية أو أي ظرف خارج عن سيطرة المصرف أو.5
.سيطرة وكيل المصرف والمتعاقدين الفرعيين مع المصرف
. أي دفعة خاطئة إلى تاجر ناتجة عن خطأ المشترك.6
. أي تأخير خارج عن إرادة المصرف في تنفيذ دفعة ألي متنفع.7
 أي إخالل من قِ بل المشترك بالتقيد بأي تبليغ أو معلومات عن.8
.المصرف
 أي خسارة تنتج عن دفعات خاطئة أو أي تأخير في تحويل األموال.9
.عبر الخدمة ألي منتفع قد ينتج عن إلغاء أو تعطل الخدمة
. التدقيق بصحة أية معاملة ينفذها المشترك.10
 إخفاق النصرف في تنفيذ دفعة للمنتفع أو تنفيذ تعليمات.11
ً المشترك إذا كان الحساب موقوف ًا بأمر قضائي أو مقف
ال أو مجمد ًا
.ألي سبب كان
. أي خسارة أخرى قد يتكبدها العميل جراء استخدام الخدمة.12
 اإللغاء والتعديالت18.7
 يحق للمصرف في نطاق مايجيزه القانون تعديل هذه الشروط واألحكام.أ
المتعلقة بالمعامالت المصرفية الهاتفية في أي وقت عبر تبليغ مسبق
.يناسب هذا الخصوص
 حال تبيلغ المشترك بالتعديل (سواء خطي ًا أو إلكتروني ًا) سيعامل.ب
المصرف استخدام المشترك الالحق للخدمة على أنه موافقة المشترك
.على التعديل
) المعامالت المصرفية اإللكترونية (عبر اإلنترنت.و
 يفصل هذا البند الشروط واألحكام المتعلقة بالمعامالت المصرفية المنفذّ ة عبر.19
اإلنترنت وقد يضاف إليها شروط وأحكام معينة تتعلق بالمعامالت المصرفية
.اإللكترونية يصدرها المصرف
 يحتفظ المصرف بحق رفض أي طلب متعلق بخدمة المعامالت المصرفية19.1
.اإللكترونية دون إبداء أسباب
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(a) May appoint Agents to carry out any duties in connection with
providing Internet Banking and may delegate to such Agents the
power to perform any function which the Bank is entitled or obliged
to perform;
(b) Shall accept no responsibility should any of its Agents fail to meet
the Value Date of a Financial Transaction due to time constraints,
time difference between regions or regional holidays;
(c) Shall have no responsibility for failure or non-performance of
Internet Banking beyond the control of the Bank or its Agents;
(d) Shall be entitled to act on any Customer Instruction received
through Internet Banking, which may include mail message, Financial
Transactions or Non Financial Transactions without any further
reference to the Customer and without requiring written verification
from the Customer. Any such instruction shall be deemed to have
been made in accordance with the Customer’s banking mandate;
(e) Shall accept no responsibility for the correctness of any Financial
Transaction or Non-Financial transaction undertaken by the
Customer, and the Customer shall have no right whatsoever
to demand the fund, cancellation or reversal of any Financial
Transaction;
(f) Or its Agents shall not be responsible for any loss or damages or
immediate refund which may arise from the failure to properly
identify the Beneficiary or for non-payment of any Payment
Instruction because of loss, theft, misplacement, mistake, omission,
or mutilation;
(g) Shall not be liable for any loss or damage where the Customer uses
Internet Banking to pay utility organization(s) and other institutions
which maintain arrangements with the Bank. The Customer will be
solely responsible for: (a) Providing the Bank with the correct user/
consumer/reference number and any subsequent changes; and (b)
Settling disputes of any nature with the Beneficiary;
(h) Shall not accept any claims for compensation of profit or income,
loss of profit or Value Dating for any Financial Transaction carried out
through Internet Banking; and
(i) Shall have the right to reject or cancel any Financial Transaction
or Non-Financial Transaction in the event of any transaction being
incomplete, inconsistent, incorrect or in the breach of any statutory
or regulatory legislation.
19.7 Financial Transaction(s) will be implemented subject to the availability of
cleared funds in the relevant Account(s).
19.8 Transfers between the Customer’s UAE dirham Accounts with the Bank
and transfers between the Customer’s Accounts in foreign currency
with the Bank will be made when the Customer’s Instructions are
received by the Bank within the time scales advised in the Instructions.
19.9 Transfers will not be available to or from Mudaraba Accounts or from
Islamic Finance products other than the Current Account.
19.10 Applications for Bank drafts, bank cheques, funds transfer by cable,
telex or SWIFT received by the end of the banking cut off time as
advised in the Instructions or any Bank business day will be made either
on that day or on the next Bank business day.
19.11 The Customer and the User:
(a) confirm that they will not disclose their PIN, Password or User
Identification to others and will safeguard these strictly in a private
and confidential manner; and
(b) undertake to change their PIN frequently and immediately in the
event of any suspicion of the PIN or Password being fully or partly
compromised.
19.12 The Bank shall have no liability for any misuse of Internet Banking:
(a) by any Customer or any unauthorized third party and shall be
entitled to act, without reference to the Customer or its User, on any
instruction received through use of the Customer’s or its User’s PIN,
Password or User Identification; and
(b) where the misuse results from the Customer’s non-compliance with
reasonable security procedures or these Terms and Conditions or
any specific security procedures advised to the Customer by the
Bank from time to time.
G. MOBILE SERVICE
20.
The Bank:
(a) will have the right to appoint ETISALAT or any other appropriate agency or
telecommunications provider (the “Agency”) to provide a mobile banking
service to the Customer (the “Mobile Service”). The messages will be sent
to the Customer only if he/she is within the cellular circles of the Agency or
in circles forming part of roaming network of such Agency. The Customer
will be liable for payment of airtime or other charges which may be levied by
the Agency, as per the terms and conditions of the Agency, in connection
with receipt of short message services (“SMS”), and the Bank is in no way
concerned with the same
(b) will provide the Mobile Service to the registered users in respect of only
those Accounts for which such Customer is registered
(c) will provide the Mobile Service to the first named subscriber irrespective of
number of parties to the account or the mode of operation
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يوافق العميل على قبول والتقيد بتعليمات المصرف أو التعليمات المتالزمة
.مع خدمة المعامالت المصرفية اإللكترونية
يوافق العميل على أن سجل المصرف المتعلق بأية معاملة مالية أو غير
ً مالية تنفذ إلكتروني ًا عبر اإلنترنت تكون دلي
ال قاطع ًا على أن هذه المعاملة
. المعامالت ملزمة للعميل قانوني ًا لكافة الغايات/
يوافق العميل على قبول كافة التعليمات التي يجريها أي مستخدم على
 حساباته باستخدام خدمة المعامالت المصرفية اإللكترونية وكما/ حسابه
 أو حددت للمصرف منفصلة/هي محددة في استمارة طلب العميل و
 ويجوز للمصرف.سواء خطي ًا أو عبر الخدمة اإللكترونية للمعامالت المصرفية
استرداد أي مبلغ له بموجب هذه الشروط واألحكام من خالل تقييد الحساب
 الحسابات لدى المصرف سواء كانت هذه الحسابات مشمولة في خدمة/
.المعامالت المصرفية اإللكترونية أو خالف ذلك
/  األسعار المحددة وفق الدين/يجوز للمصرف فرض رسوم الخدمة بالسعر
الديون المقيدة على حساب العميل والمبينة على طلب خدمة المعامالت
 أسعار رسم الخدمة في/  ويجوز للمصرف تغيير سعر.المصرفية اإللكترونية
.أي وقت دون إشعار مسبق
:المصرف
 يعين وكالء لتنفيذ أية مهمات متعلقة بخدمة المعامالت المصرفية.أ
اإللكترونية ويمنح هؤالء الوكالء صالحية لتنفيذ أي عملية تكون من
.اختصاص المصرف أو يكون المصرف ملتزم ًا بتنفيذها
 ال يتحمل المسؤولية في حال اخفاق وكيله في الوفاء بتاريخ تسليم.ب
المعاملة المالية جراء القيود الزمنية أو الفرق الزمني بين األقاليم أو
.العطل األقليمية
 ال يتحمل مسؤولية إخفاق أو توقف خدمة المعامالت المصرفية.ج
.اإللكترونية ألسباب خارجة عن سيطرة المصرف أو وكالئه
 يحق له العمل وفق أي من تعليمات العميل التي يستلمها عبر خدمة.د
المعامالت المصرفية اإللكترونية والتي قد تشمل الرسائل اإللكترونية
والمعامالت المالية وغير المالية دون الحاجة إلى إثبات إضافي لهوية
 وتعتبر هذه التعليمات.العميل ودون طلب إثبات خطي من العميل
.صادرة بناء على أمر العميل المتعلق باألعمال المصرفية
 ال يتحمل مسؤولية التثبت من صحة أية معاملة مالية أو معاملة غير. هـ
مالية يجريها العميل واليحق للعميل مهما كان أن يطالب بالمال أو
اإللغاء أو التراجع عن أية معاملة مالية؛
 أو وكيل المصرف غير مسؤول عن أية خسارة أو أضرار أو رد المال الفوري.و
الناتج عن اإلخفاق في تحديد هوية المنتفع بشكل صحيح أو الناتج عن
عدم دفع أي أمر بالدفع بسبب فقد أو سرقة أو خطأ أو حذف أو تشويه؛
 ال يتحمل المصرف مسؤولية فقدان أو تلف في حال استخدام العميل.ز
لخدمة المعامالت المصرفية اإللكترونية للدفع لمؤسسات الخدمات
 وسيكون العميل.أو أية مؤسسة تقيم عالقات مالية مع المصرف
ً وحده مسؤو
/ المستهلك/  (أ) تزويد المصرف برقم المستخدم:ال عن
 (ب) تسوية النزاعات مهما كانت.اإلحالة الصحيح أو أية تعديالت مترتبة
طبيعتها مع المنتفع؛
 ال يوافق على أية مطالبات بالتعويض عن الربح أو الدخل أو خسارة.ح
الفائدة أو تاريخ تنفيذ المعاملة المالية التي تتم عبر خدمة المعامالت
المصرفية اإللكترونية
 يحق له رفض أو إلغاء أية معاملة مالية أو معاملة غير مالية في حال.ط
كانت أي معاملة غير مكتملة أو متناقضة أو غير صحيحة أو مخلة بأي
.من التشريعات القانونية أو النظامية
 المعامالت المالية لتوفر األموال المستوفاة في/ يخضع تنفيذ المعاملة
. الحسابات ذات الصلة/ الحساب
تجرى التحويالت بين حساب العميل لدى المصرف بدرهم اإلمارات
العربية المتحدة وحسابات العميل لدى المصرف بالعمالت األجنبية عندما
يستلم المصرف تعليمات من العميل خالل التوقيت الزمني المحدد في
.التعليمات
لن تتوفر التحويالت إلى أو من حساب المضاربة أو من المنتجات المالية
.اإلسالمية إال للحساب الجاري
طلبات الحواالت المصرفية والتحويالت المالية عبر البرقيات أو التلكس أو
المبين
 والتي تصل في نهاية وقت التقاص المصرفيSWIFT السويفت
ّ
في تعليمات أو في نهاية أي يوم عمل مصرفي سيتم معاملتها إما في
.ذلك اليوم أو في يوم العمل المصرفي التالي
:العميل والمستخدم
 يوافقان على أنهما لن يبوحا برقم التعريف الشخصي أو كلمة السر أو.أ
رقم تسجيل المستخدم خاصتهما لآلخرين وأنهما سيحفظانها بعناية
بطريقة سرية وآمنة؛
 خاصتهما بشكل دائمPIN  يتعهدان بتغيير رقم التعريف الشخصي.ب
وفوري في حال االشتباه أن الرقم الشخصي أو كلمة السر قد عرف
.كلي ًا أو جزئي ًا
ال يتحمل المصرف مسؤولية أي سوء استخدام لخدمة المعامالت
.المصرفية اإللكترونية
 من قبل العميل أو أي طرف ثالث غير مفوض ويحق للمصرف.أ

19.2
19.3

19.4

19.5

19.6

19.7
19.8

19.9
19.10

19.11

19.7
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(d) is not responsible for any loss or damage arising directly/indirectly from any
malfunction or failure of the Mobile Service. The Customer acknowledges
that the proper functioning of the Mobile Service is dependant on the
infrastructure, connectivity and services provided by the Agency and other
service providers engaged by the Bank
(e) provides the Mobile Service at the risk of the subscriber who shall indemnify
the Bank for any loss/damage resulting from the use of the service.
20.1 The Bank will provide information to the Customer by way of SMS
message upon the Customer’s written request to the Bank.
20.2 The Bank reserves the right to:
(a) discontinue the Mobile Service at its sole discretion without
assigning any reason;
(b) discontinue the service in the event of any breach of the terms and
conditions of the Mobile Service by the Customer or other parties to
the Account;
(c) amend the terms and conditions hereunder, at any time without prior
notice to the customer and such amended Terms and Conditions will
thereupon apply to, and be binding on, the Customer;
(d) levy service charges at any time at its sole discretion; and
(e) send general, promotional or informational messages to the
Customer.
20.3 The Bank will not be responsible for the failure of the Mobile Service due
to factors beyond its control.
20.4 The Customer:
(a) Will advise the Bank immediately in the event of any change in
the information given on the application form, i.e. mobile number,
account details, etc. The Customer also agrees to provide any
additional information required by the Bank from time to time, for the
purpose of making the services available to the Customer;
(b) Accepts that each SMS message may contain account information
relating to the Customer. The Customer authorizes the Bank to send
account related information, though not specifically requested, if the
Bank deems that the same is relevant. The Customer acknowledges
that the SMS messages sent to him may contain confidential
information and should such confidential information be sent to
another individual through no fault of the Bank, the Bank is in no way
to be held liable; and
(c) Accepts that all information will be transmitted to and/or stored at
various locations and be accessed by personnel of the Bank and its
affiliates. The Bank is authorized to provide any information or details
relating to the customer/account to the Agency or any service
providers so far as is necessary to give effect to any services.
H. MISCELLANEOUS
21.
Disclosure
21.1 The Customer irrevocably agrees that the Bank may at its discretion
and for any purpose (including for the purpose of fraud prevention,
audit and debt collection, or if required by any competent government
or regulatory body) share any information, details or data relating to the
Customer and/or the Accounts and/or the Customer’s transactions with
the Bank or its affiliates and branches.
21.2 The Customer irrevocably agrees that the Bank may transfer or
sub-contract the provision of any part of the services provided to
the Customer to any third party. The Bank shall remain liable to the
Customer for any recoverable loss or damage incurred or suffered by
the Customer as a result of the negligence, breach or default of any
such third party, and will require that any such third party maintains the
confidentiality of any such information to the same extent as the Bank.
21.3 Without prejudice to the provisions of Clause 14, in case of the death of
the Customer, the Account shall be frozen and no amounts in the name
of the deceased Customer’s shall be released unless a formal order by
the competent court is received by the Bank to this effect, and the Bank
shall only be responsible therefore from the date on which it has been
notified about the death.
21.4 The Bank may open such Accounts (as may be approved by the Bank
from time to time) for minors under the signature of his father or a legal
guardian until the minor is the age of majority, whereupon such minor
shall be entitled to operate the relevant Account in his own right. In case
of minor under guardianship, a decision or judgment of the competent
court for lifting the guardianship must be obtained to enable him/her to
operate the relevant Account.
22.
Closure of Account
22.1 The Bank shall have the right at any time in its discretion, and without
notice, to close any Account and to request immediate settlement
thereof without giving any reason whatsoever and without incurring any
liability in so doing.
22.2 Without prejudice to the Bank’s aforesaid right, the Bank shall be entitled
to close the Account without notice to the Customer if the Customer
issues any cheques with insufficient funds in the Account.
22.3 Upon closure of the Account, any unused cheques relating to .knaB
eht ot remotsuC eht yb denruter eb tsum tnuoccA ehtThe Bank will
discharge its liability to the Customer by issuing and mailing to the
Customer a banker’s draft in the amount of the credit balance remaining
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 وفق أي أمر، دون الرجوع الى العميل أو مستخدم الخدمة،التعامل
يستلمه من خالل استخدام رقم التعريف الشخصي أو كلمة السر أو
.رقم تسجيل المستخدم الخاص بالعميل أو مستخدم الخدمة
 أينما كان سوء االستخدام ناتج ًا عن عدم تقيد العميل باإلجراءات.ب
األمنية أو هذه الشروط واألحكام أو أية إجراءات أمنية معينة يحددها
.المصرف للعميل من حين الى آخر
 خدمة الهاتف النقال.ز
 المصرف.20
 يملك حق تعيين "اتصاالت" أو أية وكالة اخرى مناسبة أو مزود بخدمات.أ
االتصاالت الهاتفية ("الوكالة") لتزويد العميل بخدمة الهاتف النقال للمعامالت
 سترسل الرسائل القصيرة إلى العميل فقط.)"المصرفية ("خدمة الهاتف النقال
إذا كانت ضمن نطاق الخدمة التي تقدمها الوكالة أو في نطاق خدمة التجوال
 ويتحمل العميل مسؤولية الدفع مقابل خدمة البث،) التابعة للوكالةRoaming(
) التيSMS( أو غيرها من الرسوم المتعلقة بخدمة إرسال الرسائل القصيرة
 والمصرف غير معني بأي،تجيبها الوكالة بموجب هذه الشروط واألحكام
طريقة مماثلة؛
 سيزود خدمة الهاتف النقال للمستخدمين المسجلين والتي تخص فقط.ب
.الحسابات أو طريقة إدارة الحساب
 سيزود خدمة الهاتف النقال ألول مشترك بغض النظر عن عدد أصحاب الحساب.ج
.أو طريقة إدارة الحساب
 غير مباشر عن أي عطل/  غير مسؤول عن أي خسارة أو ضرر ناتج بشكل مباشر.د
 ويقر العميل أن عمل خدمة الهاتف النقال.أو إخفاق في خدمة الهاتف النقال
بشكل صحيح يعتمد على البنية التحتية وجودة االتصال والخدمات التي
تقدمها الوكالة وغيرها من مزودي الخدمة المتعاملين مع المصرف؛
يوفر خدمة الهاتف النقال على مسؤولية المشترك الذي يعوض المصرف عن. هـ
. ضرر ينتج عن استخدام الخدمة/ أي خسارة
 عند طلب العميلSMS  يزود المصرف العميل بالمعلومات عن طريق رسائل20.1
.الخطي للمصرف بذلك
: يحتفظ المصرف بحق20.2
 إيقاف خدمة الهاتف النقال وفق إرادته الخاصة دون ذكر األسباب ؛.أ
 إيقاف الخدمة في حال إخالل العميل أو أحد أصحاب الحساب بشروط.ب
،وأحكام الهاتف النقال
 في أي وقت دون، تعديل الشروط واألحكام المتعلقة بهذا الخصوص.ج
تبليغ مسبق للعميل وتسري الشروط واألحكام المعدلة هنا وتكون
ملزمة للعميل؛
 جباية رسوم الخدمة في أي وقت وفق إرادته الخاصة؛.د
. ارسال رسائل عامة أو ترويجية أو إخبارية للعميل. هـ
. ال يتحمل المصرف مسؤولية تعطل الخدمة ألسباب خارجة عنه سيطرته20.3
: العميل20.4
 يخطر المصرف فور ًا في حال أي تغيير على المعلومات المذكورة في.أ
 ويوافق.استمارة الطلب مثل رقم الهاتف النقال وتفاصيل الحساب إلخ
العميل ايض ًا على تقديم أية معلومات إضافية يطلبها المصرف من
حين الى اخر لغايات توفير الخدمة للعميل؛
 قد تحتوي على معلومات عن الحسابSMS  يوافق على أن كل رسالة.ب
 ويفوض العميل المصرف بإرسال معلومات تتعلق.العائد للعميل
 إذا رأى المصرف أن مثل ذلك، حتى لو لم يتم طلبها تحديد ًا،بالحساب
 مرسلة اليه قدSMS  ويقر العميل أن كل رسالة.له عالقة بهذا الشأن
 وإذا ماأرسلت هذه المعلومات السرة إلى،تحتوي على معلومات سرية
 فإن المصرف اليتحمل مسؤولية،شخص آخر دون خطأ من المصرف
ذلك بأي شكل من األشكال؛ و
 أو تحفظ في مواقع اهرى/  يوافق على أن كافة المعلومات سترسل إلى و.ج
 والمصرف مفوض بإرسال أية.ويتابعها موظفو المصرف وفروعه
 الحساب إلى الوكالة أو أي من/ معلومات أو تفاصيل تتعلق بالعميل
.مزودي الخدمة بالقدر الالزم لتنفيذ توفير الخدمة
 متفرقات.ح
 اإلفصاح عن المعلومات.21
 يوافق العميل نهائي ًا على أن المصرف ووفق إرادته الخاصة وألية غاية (بما21.1
فيها غايات منع االحتيال أو التدقيق أو جمع الدين أو بناء على طلب سلطة
مختصة أو هيئة قانونية) قد يشارك في أية معلومات أو تفاصيل أو بيانات
 أو معامالت العميل مع المصرف أو وكالئه/  أو الحسابات و/ تتعلق بالعميل و
.أو فروعه
 يوافق العميل نهائي ًا على أن المصرف قد ينقل أو يتعاقد فرعي ًا على21.2
ويبقى.توفير أي جزء من الخدمات المقدمة إلى العميل مع أي طرف ثالث
ً المصرف مسؤو
ال أمام العميل إذا ماتكبد وعانى أي خسارة أو ضرر يمكن
تعويضه نتيجة اهمال أو إخالل أو تقصير الطرف الثالث وسيطالب المصرف
.الطرف الثالث بالحفاظ على سرية المعلومات بالدرجة التي ينتجها المصرف
 يجمد الحساب واليتم14  دون اإلخالل بأحكام البند، في حالة وفاة العميل21.3
اإلفراج عن أي مبالغ باسم العميل المتوفي لحين استالم المصرف أمر ًا
 وسيكون المصرف،رسمي ًا صادر ًا من محكمة مختصة بهذا الخصوص
ً مسؤو
ابتداء من تاريخ إشعاره بالوفاه
ال فقط
ً
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in the Account after deducting any charges, fees and other expenses
incurred by the Bank in relation to the closure of the Account. If there is
debit balance in the Account, the Customer shall immediately pay the
Bank the amount due from the Customer upon receipt of the Bank’s
advice of the closure of the Account.
23.
Dormant Accounts
23.1 An Account will be considered dormant if there is no Customer initiated
Financial Transaction for a period of six consecutive calendar months.
The Bank reserves the right to close any dormant Account and dispose
of any credit balance therein in accordance with applicable legislation in
force from time to time. In this instance the Bank will notify the Customer
of its intention to close the Account not less than one (1) calendar
month prior to the envisaged closure. Such notice will be sent to the
Customer’s last known mailing address as informed by the Customer to
the Bank, with delivery deemed to have taken place a maximum of five
(5) days thereafter. Unless otherwise agreed by the Bank:
(a) no Financial Transactions, other than those initiated by the Bank, will
be permitted for or on a dormant Account; and
(b) a dormant Account shall not be re-opened or re-activated without a
personal meeting between the Bank and the Customer satisfactory
to the Bank in all respects.
23.2 Upon such closure the Bank will discharge its liability to the Customer
by issuing and mailing to the Customer a banker’s draft in the amount
of the credit balance remaining in the Customer’s Account after
deducting any charges, fees and other expenses incurred by the Bank.
If there is debit balance in the Customer’s Account, the Customer shall
immediately pay the Bank the amount due from the Customer upon
receipt of the Bank’s advice of the closure of the Account.
24.
Hold Mail Service
The Bank may, in its discretion, upon the Customer’s request for this service,
hold all mail including correspondence, notices and statements addressed
to the Customer. Until the Customer collects the mail, the Bank shall hold the
mail at the specific Bank’s branch premises requested by the Customer. If the
held mails are not collected for more than three (3) months, the Bank shall at its
discretion have the right to mail them to the address provided by the Customer.
In case the Customer has not provided the Bank with a forwarding address, the
Bank shall have the right to destroy all mail, which remains uncollected for three
(3) months. The Customer may terminate the mandate given by the Customer
to the Bank for holding mail at any time by written notice to the Bank and advise
the Bank of the address at which the Customer’s mail should be forwarded. The
Customer agrees that:
(a) Notwithstanding the mandate given by the Customer to hold mail, the
Bank may forward such mail to the Customer which the Bank considers
necessary;
(b) The Bank may take such action as it may consider appropriate in response
to any mail;
(c) All mail shall be deemed to have been received by the Customer immediately
upon delivery of the mail to the relevant branch for safekeeping;
(d) All statements issued by the Bank shall be deemed to be correct if the
Customer does not notify the Bank of any errors within the period stated
on the statement or in any case within fifteen (15) days from date of the
respective statement;
(e) The Bank shall not be liable for any loss or damage incurred by the Customer
as a result of the mail holding mandate or from any act delay in acting or
omission of the Bank in respect thereof;
(f) The Customer shall indemnify the Bank and hold it harmless against all
losses, damages and expenses incurred by the Bank in relation to the mail
holding mandate; and
(g) The Bank may terminate and/or suspend this service at any time by giving
the Customer thirty (30) days prior written notice.
25.
Zakat
The Customer shall be solely responsible for paying the Zakat due on his funds.
26.
No Waiver
If the Bank does not at any time exercise the full implementation of any clause
or obligation set out in this terms and conditions, or if the Bank delays the
implementation thereof, the same shall not be considered to be a waiver of its
right or abandonment of the full implementation at a subsequent time.
27.
Customer Information
27.1 The Bank’s books, records and accounts shall be conclusive and
binding. Any certificate, printout or statement of account issued by the
Bank shall be final and conclusive evidences against the Customer of
the correctness thereof in any legal proceedings or otherwise.
27.2 The Customer acknowledges and accepts that telephone calls by or
to the Bank may be recorded for the protection of the interest of the
Customer and the Bank.
27.3 The Customer acknowledges and agrees that the Bank may maintain,
transfer, process and store its data, information and records in
electronic form, on microfilm or other methods (including in processing
centres and databases outside of the UAE) and further agrees that
the messages, cables, telexes facsimiles, microfilms, tapes computer
printouts and photocopies, which may be exhibited by the Bank as
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 يجوز للمصرف فتح حسابات (وكما يقره المصرف من حين الى آخر) لمن هم21.4
دون السن القانوني تخضع لتوقيع والديهم أو أوصيائهم الشرعيين لحين
 وفي حال كان.بلوغ القاصر سن الرشد الذي يخوله إدارة حسابه بنفسه
 يجب حصوله على قرار أو حكم من محكمة مختصة،القاصر تحت الوصاية
. حسابها/  تتمكن من إدارة حسابه/ لرفع الوصاية ليتمكن
 إقفال الحساب22
 إقفال أي، ودون إشعار مسبق، يحق للمصرف في أي وقت ووفق تقديره22.1
حساب وطلب تسوية فورية بهذا الخصوص دون ذكر أي سبب مهما كان
.ودون تحمل أي تبعات لعمل ذلك
 يحق للمصرف إقفال الحساب دون، دون اإلخالل بحق المصرف المذكور آنف ًا22.2
.إخطار العميل إذا حرر العميل شيكات دون وجود أموال كافية في الحساب
 يجب على العميل إعادة الشيكات غير المستعملة. في حال إقفال الحساب22.3
 وسيبرئ المصرف مافي ذمته للعميل.الخاصة بالحساب إلى المصرف
من خالل تحرير وإرسال حوالة مصرفية بمبلغ الرصيد الدائن المتبقي في
الحساب بعد خصم النفقات والرسوم والمصاريف التي يتكبدها المصرف
 يدفع العميل، وإذا كان هناك رصيد مدين على الحساب.جراء إقفال الحساب
المبلغ المستحق للمصرف فور ًا حال استالم العميل إلخطار المصرف بإقفال
.الحساب
 الحسابات الكامنة.23
 يعتبر الحساب كامن ًا إذا لم يباشر العميل أية معاملة مالية على الحساب23.1
 ويحق للمصرف إقفال أي حساب كامن.) ستة أشهر ميالدية متتالية6( لمدة
وطرح أي رصيد دائن فيه وفق األنظمة السارية بهذا الخصوص من حين الى
 في هذه الحالة يخطر المصرف العميل بنيته في إقفال الحساب خالل.آخر
 وسيرسل هذا.) قبل اإلقفال المنظور1( فترة التقل عن شهر ميالدي واحد
اإلخطار إلى العميل على عنوانه البريدي األخير الذي أطلعه العميل إلى
 إال إذا تم اإلتفاق مع.) أيام5( المصرف باعتبار أن اإلرسال يستغرق خمسة
:المصرف خالل ذلك على
، غير تلك التي يجريها المصرف، أن اليسمح بإجراء أية معامالت مالية.أ
على الحساب الكامن؛ و
 أن اليعاد فتح الحساب الكامن أو إعادة تحريكه دون لقاء شخصي بين.ب
.المصرف والعميل يكون موافق ًا لرغبة المصرف في جميع األحوال
 يبرئ المصرف مافي ذمته للعميل من خالل تحرير، في حال إقفال الحساب23.2
وإرسال حوالة مصرفية بمبلغ الرصيد الدائن المتبقي في الحساب بعد خصم
.النفقات والرسوم والمصاريف التي يتكبدها المصرف جراء إقفال الحساب
 يدفع العميل المبلغ المستحق،وإذا كان هناك رصيد مدين على الحساب
.للمصرف فور ًا حال استالم العميل إلخطار المصرف بإقفال الحساب
 خدمة حفظ البريد.24
 حفظ كافة، وبطلب العميل لهذه الخدمة،يجوز للمصرف وفق تقديره الخاص
محتويات البريد بما فيه المراسالت واإلشعارات وكشوف الحسابات الموجهة
 يحفظ المصرف البريد في مكان معين من،للعميل ولحين استالم العميل للبريد
)3(  وإذا لم يتم استالم البريد خالل ثالثة.أحد فروع المصرف التي يطلبها العميل
 وفي حال.أشهر يحق للمصرف وفق تقديره الخاص إرسال البريد إلى عنوان العميل
لم يزود العميل المصرف بعنوان الستقبال البريد في أي وقت عبر إشعار خطي
.إلى المصرف وإخطار المصرف بالعنوان الذي يرغب العميل باستالم البريد عليه
:ويوافق العميل على
 يجوز للمصرف إرسال البريد إلى العميل، إنه بالرغم من أمر العميل بحفظ البريد.1
.إذا ما اعتبر المصرف ذلك ضروري ًا
. إنه يجوز للمصرف مثل هذا اإلجراء إذا ما اعتبره مناسب ًا فيما يتعلق بالبريد.2
 إن المصرف يعتبر أن العميل قد استلم كافة البريد فور إرسال البريد إلى الفرع.3
.المطلوب للحفظ
 أن تعتبر كافة الكشوفات التي يصدرها المصرف صحيحة اذا لم يخطر العميل.4
المصرف بأية أخطاء خالل الفترة المذكورة في الكشف أو في أية حال خالل
.) يوم ًا من تاريخ الكشف المذكور15( خمسة عشر
 أن اليتحمل المصرف مسؤولية أي خسارة أو ضرر يتكبده العميل جراء أمر.5
الحفظ أو من أي تأخر في العمل أو إغفال المصرف لهذا الخصوص؛
 أن يعوض العميل المصرف عن ويبرئه من كافة الخسائر واألضرار والنفقات.6
التي تكبدها المصرف فيما يتعلق بأمر حفظ البريد؛
 أو تعليق هذه الخدمة في أي وقت وعبر منح العميل/  يجوز للمصرف إلغاء و.7
.) يوم ًا قبل اإلشعار الخطي30( ثالثين
 الزكاة.25
. يتحمل العميل وحده مسؤولية دفع الزكاة مستخدم ًا أمواله25.1
) التنازل (احتفاظ بالحق.26
 إذا لم ينفذ المصرف في أي وقت أي من البنود وااللتزامات المذكورة في26.1
هذه الشروط واألحكام على الوجه األكمل أو تأخر المصرف في التنفيذ في
ً ال عن حقوقه أو إهما
ً  فإن ذلك اليعتبر تناز، هذا الخصوص
ال للتنفيذ الكامل
.في الفترات الالحقة
 معلومات عن العميل.27
 وتعتبر أي شهادة. تعتبر كتب وسجالت وحسابات المصرف نهائية وملزمة27.1
ً أو مطبوعة أو كشف حساب يصدره المصرف دلي
ال قاطع ًا ونهائي ًا ضد
.العميل على صحة ذلك في أي مالحقات قانونية وخالفه
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27.4

27.5

28.
28.1

28.2

28.3

28.4

28.5

29.

an extract from its files, books, records or accounts shall constitute
conclusive evidence of the genuineness of the contents thereof.
The Customer acknowledges and agrees the Bank may utilise the
services of third party contractors and that any such third party may
have access to the Bank’s books and records including information
regarding the Customer and the Account.
The Customer irrevocably consents to the disclosure and reporting by
the Bank, its officers, employees and/or agents, in any whatsoever, of
any information relating to the Customer and its account relationship
with the Bank (including without limitation, credit balances and deposits
with the Bank, account history and other Customer related information)
as the Bank, its employees, and/or agents may in their absolute
discretion think fit to:
(a) The Bank’s head office, any of its representative offices, subsidiaries,
affiliates and branch in any jurisdiction and any related corporations
of the Bank;
(b) Service providers including persons to whom the Bank has
outsourced any operational functions which may be engaged by
the Bank to carry out any of the Bank’s businesses or operations
(including without limitation, ATM or other network providers) within
or outside of the UAE and are under a duty of confidentiality to the
Bank;
(c) Any actual or potential assignee(s) of any rights or obligations of the
Bank;
(d) Any guarantor, third party pledgor or security provider;
(e) In response to any request from a third party for a reference;
(f) Any solicitors or accountants or other professional advisors acting
for the Bank and/or agents and independent contractors;
(g) any regulatory, fiscal, supervisory or governmental authority in any
jurisdiction; and/or
(h) any other person(s) which the Bank considers, is in its interest to
make such disclosure. The Customer will not assert any claim,
and waives any right to assert any claim, against the Bank for any
loss, damage or injury suffered or alleged as a result of any such
disclosure or reporting.
Courier Services
The Bank may, in its discretion, agree with the Customer to send and
receive documents to and from the Customer by courier. Any such
service (a “Courier Service”) shall be provided for the benefit of and at
the request of the Customer and may be suspended or changed at any
time at the Bank’s discretion. The Customer agrees to pay the charges
for the Courier Service in accordance with the tariff from time to time
in force and published by the Bank. The Bank reserves the right to vary
the amount of such charges from time to time and the Customer agrees
that the Bank may debit the Client’s account with the amount of the said
charges without prior notice.
The Customer will strictly observe and comply with all instructions and
directions from time to time given by the Bank relating to the Courier
Service, including without limitation all security and other measures
from time to time required by the Bank to be taken by the Customer in
relation to the pick-up and collection of items by the Courier Service.
The Bank accepts no responsibility for any consequences of failure or
omission by the Customer to do so. The Customer shall further ensure
that there is no unauthorized or improper use of the Courier Service,
and hereby indemnifies the Bank against any loss arising from any such
use thereof.
The Customer agrees and undertakes that all the items covered
under the Courier Service shall be signed for by a duly authorized
representative of the Customer acknowledging receipt in writing on
the delivery sheet. The Bank shall not be responsible nor concerned
to enquire into whether the delivery sheet has been signed or as to
the genuineness of any signature given therein and the Bank shall be
entitled to treat any signature on the delivery sheet as fully authorized
and binding upon the Customer and to assume without enquiry that
items delivered and picked up by the Courier Service have been duly
collected and delivered by the Customer from time to time, whether
acknowledged in the delivery sheet or not.
The Bank shall under no circumstances be liable or responsible for
(i) any failure or delay, howsoever caused, by the Courier Service in
observing the pick-up and delivery times designated in any service
schedules, or otherwise in performing the Courier Service; (ii) the loss
or destruction of, or any damage to, any items while in the Courier
Service’s possession; (iii) any unauthorized tampering with or use of any
items; (iv) any fraud, negligence or other act or omission on the part of
the Courier Service or any of its employees or agents; or (v) any other
matter wholly or partly beyond the Bank’s control.
The Bank’s insurance will not cover the Customer’s items in transit
from the Customer’s premises until the point the Bank signs for the
Customer’s consignment, and it is the Customer’s responsibility to
arrange for its own insurance for the Courier Service.
Force Majeure
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 يقر العميل ويوافق على أن المكالمات الهاتفية مع أو من المصرف قد27.2
.تسجل لحماية مصالح العميل والمصرف
 يقر العميل ويوافق على أن المصرف قد يحتفظ وينقل ويعالج ويخزن27.3
بياناته ومعلوماته وسجالته بصيغة إلكترونية أو بطريقة فيلم فوتوغرافي
أو أية طريقة أخرى (بما فيها مراكز المعالجة وقواعد المعلومات خارج
اإلمارات العربية المتحدة) ويوافق أيض ًا على أن الرسائل والبرقيات والتلكس
والفاكسات واألفالم الفوتوغرافية واألشرطة والحاسوب والمطبوعات
والصور التي قد يعرضها المصرف كجزء من ملفاته وكتبه وسجالته
ً وحساباته تشكل دلي
ال قاطع ًا على صحة كافة المحتويات المتعلقة بهذا
.الخصوص
 يقر العميل ويوافق على أن المصرف قد يسخر خدمات طرف ثالث أو27.4
متعاقدين وأن الطرف الثالث قد يتطلع على كتب المصرف وسجالته بما
.فيها المعلومات المتعلقة بالعميل والحساب
/ يوافق العميل نهائي ًا على إبالغ وإطالع المصرف لمشرفيه وموظفيه و27.5
 على أية معلومات تخص العميل وحسابه مع، بأية وسيلة كانت،أو وكالئه
 األرصدة الدائنة والودائع المحفوظة لدى،دون تحديد،المصرف (بما فيها
المصرف وتاريخ الحساب ومعلومات أخرى تخص العميل) والتي يعتبرها
: أو وكالؤه وفق تقديرهم الخاص مناسبة لـ/  وموظفوه و،المصرف
 مكتب رئاسة المصرف وأي من مكاتبه الممثلين له والشركات التابعة.1
له والمتعاقدين معه أو فرع في أي سلطة قضائية وأية شركات أخرى
.لها عالقات مع المصرف
 مزودي الخدمات بمن قيهم األشخاص الذين أوكل المصرف إليهم.2
القيام بمهمات والمشاركة في المصرف في تنفيذ أي من أعمال
ATM  جهاز الص ّراف اآللي،المصرف وعملياته (بما فيها دون تحديد
ومزودي شبكات اإلنترنت) داخل أو خارج اإلمارات العربية المتحدة
.وخاضعين لمسؤولية الحفاظ على سرية وخصوصية المصرف
. أي مفوضين فعليين أو محتملين بحقوق والتزامات المصرف.3
. أي كفيل أو طرف ثالث راهن أو مزود الخدمة للحماية.4
. اإلجابة على أي طلب من طرف ثالث لغايات اإلحالة.5
 أي محامين أو محاسبين أو مستشارين مختصين يعملون لحساب.6
. أو الوكالء والمتعاقدين المستقلين/ المصرف و
 أية سلطة نظامية أو مالية أو استشارية أو حكومية في أي سلطة.7
 أو/ قضائية؛ و
. أشخاص آخرين يرى المصرف أن من األفضل اطالعهم/  أي شخص آخر.8
اليقيم العميل ادعاء ويتنازل عن حقه في االدعاء ضد المصرف عن أي
.خسارة أو ضرر أو إيذاء يعانيه العميل أو يدعيه جراء أي إفصاح أو تبليغ
 خدمة ناقل المراسالت.28
 االتفاق مع العميل على إرسال واستالم، يجوز للمصرف وفق تقديره الخاص28.1
 تتوفر هذه الخدمة.الوثائق إلى ومن العميل بواسطة ناقل المراسالت
("خدمة الناقل") لمنفعة وبأمر العميل ويمكن تعليقها أو تغييرها في أي
 ويوافق العميل على دفع رسوم خدمة.وقت وفق تقدير المصرف الخاص
الناقل وفق التعرفة السارية والتي يحددها المصرف من حين الى آخر
ويوافق العميل على أن يقيد المصرف رسوم الخدمة المذكورة على حساب
.العميل دون اشعار مسبق
 يراعي العميل بكل عناية ويتقيد بكافة التعليمات والتوجيهات المتعلقة28.2
 كافة اإلجراءات.بخدمة الناقل التي يصدرها المصرف بما فيها دون تحديد
األمنية واالحترازية التي يصدرها المصرف من حين إلى آخر والمتعلقة بنقل
 ويرفض المصرف تحمل أية تبعات.واستالم الناقل لألوراق المصرفية المالية
 ويؤكد العميل على.إلخفاق وتقصير العميل في تنفيذ هذه التعليمات
عدم وجود أي سوء أو عدم تفويض ياستخدام خدمة الناقل ويتعهد هنا
.بتعويض المصرف عن أية خسارة ناتجة عن االستخدام في هذا الخصوص
 يوافق العميل ويتعهد بأن كافة األوراق المالية التي تغطيها خدمة الناقل28.3
قد استلمها ممثل العميل المفوض ووقع على قسيمة التسليم مقر ًا خطي ًا
 اليتحمل المصرف مسؤولية التحقق.أنه قد استلم كافة األوراق المصرفية
من إتمام توقيع قسيمة التسليم أو التثبت من صحة التوقيع المدون بهذا
 ويحق للمصرف اعتبار أي توقيع على قسيمة التسليم توقيع ًا.الخصوص
 كما يفترض المصرف دون تحقق أن األوراق.مفوض ًا تمام ًا وملزم ًا للعميل
المالية المرسلة والمنقولة عبر خدمة الناقل قد استلمها العميل بشكل
.صحيح سواء تبين ذلك أم ال في قسيمة التسليم
) أي1( : ال يتحمل المصرف أثناء أي ظرف من الظروف مسؤولية أو تبعة28.4
 تتسبب فيه خدمة الناقل أثن ْا أوقات النقل، مهما كان سببه،إخفاق أو تأخير
واالستالم المحددة في أي من برامج الخدمة أو في تنفيذ خدمة الناقل؛
) فقدان أو تلف أو أي ضرر يصيب األوراق المالية وهي في حوزة خدمة2(
)4( ) أي محاولة غير مفوضة للعبث أو استخدام األوراق المالية؛3( الناقل؛
أي احتيال أو إهمال أو عمل آخر أو تقصير من جانب خدمة الناقل أو أي من
.) أي أمر كلي أو جزئي خارج سيطرة المصرف5( موظفيها أو وكالئها؛ أو
 اليغطي تأمين المصرف أوراق العميل المالية خالل النقل من مكان تواجد28.5
،العميل إال من النقطة التي يوقع العميل على استالم إرسالية العميل
ً ويعتبر العميل مسؤو
.ال عن ترتيبات تأمين األوراق المالية مع خدمة الناقل
 الظروف القاهرة29
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The obligation to pay any amounts deposited with the Bank is limited to
payment by the branch at which the Account is maintained, the Bank shall
not be liable for its inability to pay from such branch due to restrictions on
convertibility or transferability, requisitions, involuntary transfers, acts of war
or civil strife or other similar causes beyond the Bank’s control. In such event
no other office, branch, subsidiary or affiliate of the Bank shall be responsible
or liable to the Customer.
30.
Notices
30.1 Any notice or communication posted to the Customer at the address
stated in the Account Opening Form shall be deemed to have been
duly received by the Customer seven (7) days after the date of posting
of the same. The Bank shall not be liable for any delay or loss of mail.
Notification of any change of address of the Customer shall not be
binding on the Bank until the Bank’s records have been amended.
30.2 Where the Bank is required to give notice to the Customer under
these Terms and Conditions, such notice shall be considered valid and
binding on the Customer if it is displayed at the Bank’s branches or on
its website, sent by post, SMS or facsimile or otherwise notified to the
Customer on the Statement of Account or through other electronic
means.
31.
Sharia’a Principles
The Customer acknowledges and agrees that these Terms and Conditions
shall be subject to the provisions of the Noble Islamic Sharia’a as applied and
interpreted by the Bank’s Sharia’a Supervisory Board from time to time.
32.
Legitimate Funds
The Bank shall be entitled to freeze any funds in the Account or take other
action necessary if the Bank believes the funds to have been obtained other
than through lawful means or arising from an unlawful transaction. The Bank’s
judgment in this respect shall be conclusive. The Bank may also report any
money laundering, illegal and/or suspicious transactions in the Account to
the authorities within the UAE or abroad. The Bank shall comply with all antimoney laundering laws and regulations in force and applicable to it from time
to time and may at its discretion call for additional details or information on the
Customer and/or the Accounts and provide the same to regulatory authorities
involved in the said operations. The Bank will not take any responsibility for
delayed execution of transactions if the information called for is not provided
by the Customers in time.
33.
Governing Law and Jurisdiction
33.1 These Terms and Conditions shall be governed by and construed
in accordance with the laws of the Emirate of Dubai and the Federal
laws of the UAE and the Customer hereby irrevocably submits to the
exclusive jurisdiction of the courts of Dubai to hear and determine any
suit, action or proceeding and to settle any disputes which may arise
out of or in connection with these Terms and Conditions.
33.2 Submission to the jurisdiction of the courts of Dubai shall not limit the
right of the Bank to bring proceedings against the Customer in any
other court of competent jurisdiction.
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 االلتزام بدفع أية مبالغ مودعة مع المصرف مقتصر على الفرع الذي فتح29.1
 واليتحمل المصرف مسؤولية عدم تمكنه من الدفع.ويحفظ فيه الحساب
من الفرع المذكور جراء القيود على التحويل والطلبات التحويالت االضطرارية
أو األعمال الحربية أو الحرب األهلية أو أية أسباب مشابهة خارجة عن سيطرة
 في مثل هذه الحاالت اليتحمل أي مكتب آخر أو فرع للمصرف أو.المصرف
.شركة تابعة له أو متعاقدة معه أية مسؤولية تجاه العميل
 اإلشعارات.30
 يعتبر أي إشعار أو تبليغ يرسل إلى العميل على عنوانه المدون في استمارة30.1
) أيام من تاريخ7( فتح الحساب مس ّلم ًا للعميل في الوقت المتوقع بعد سبعة
 وال يكون. واليتحمل المصرف مسؤولية أي تأخير أو فقدان للبريد.إرساله
.التبليغ بتغيير عنوان العميل ملزم ًا للمصرف لحين تعديل سجالت المصرف
، أينما يطلب إلى المصرف إخطار العميل بموجب هذه الشروط واألحكام30.2
يعتبر هذا التبليغ ساري ًا وملزم ًا للعميل إذا وزع التبليغ على فروع المصرف أو
 أو الفاكس أو بلغ إلىSMS على موقعه اإللكتروني أو أرسل بالبريد أو عبر
.العميل عبر كشف الحساب أو عبر وسيلة إلكترونية أخرى
 أحكام الشريعة.31
 يقر العميل ويوافق على أن هذه الشروط واألحكام تخضع ألحكام الشريعة31.1
اإلسالمية الغ ّراء كما تبينها وتفسرها هيئة الرقابة الشرعية التايعة للمصرف
.من حين الى آخر
 األموال الشرعية.32
 يحق للمصرف تجميد أي أموال في الحساب أو أخذ اإلجراء الالزم إذا32.1
اعتقد المصرف أن األموال قد جاءت عن طريق غير قانوني أو مشروع ناتج
. ويكون حكم المصرف في هذا الخصوص قاطع َا.عن معاملة غير قانونية
/ ويجوز للمصرف التبليغ عن أي غسل لألموال أو معامالت غير قانوينة و
أو مشبوهة على الحساب إلى السلطات في اإلمارات العربية المتحدة أو
 ويتقيد المصرف بقوانين وأنظمة مكافحة غسيل األموال السارية.الهيئة
والمنطبقة عليه من حين الى آخر ويوجز له وفق تقديره الخاص استدعاء
أو الحسابات وتزويد السلطات/معلومات وتفاصيل إضافية عن العميل و
 وال يتحمل المصرف مسؤولية.النظامية المشاركة في عمليات التحقق بها
التأخير في تنفيذ المعامالت إذا لم يزوده العمالء بالمعلومات المطلوبة في
.الوقت المحدد
) الشرح القانوني والسلطة القضائية (التغطية القانونية والقضائية.33
 تنظم هذه الشروط واألحكام وتفسر بموجب قوانين إمارة دبي والقوانين33.1
 ويحضر العميل بموجب هذه البنود دون.اإلتحادية لإلمارات العربية المتحدة
امتناع جلسات محاكم دبي القضائية النهائية لالستماع والبت في أية
قضية أو إجراء أو مالحقة قضائية ولفض أي نزاع قد ينتج عن هذه الشروط
.واألحكام أو متعلق بها
 الحضور إلى المحاكم القضائية في دبي ال يحد من صالحيات المصرف التي33.2
تخوله رفع دعاوي قضائية ضد العميل في أية محكمة أخرى ذات اختصاص
.قضائي
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