شروط وأحكام حساب التوفير اإللكتروني من نور بنك

Noor Bank e-Saver Account – Terms and Conditions

تطبــق هــذه الشــروط واألحــكام علــى كافــة حســابات التوفيــر اإللكترونــي مــن نــور بنــك (ويشــار إليــه فيمــا
يلــي بالبنــك) والتــي يفتحهــا ويحتفــظ بهــا العمــاء األفــراد الذيــن لديهــم حســابات لــدى البنــك (ويشــار
إليهــم فيمــا يلــي بالعميــل أو العمــاء) .تُ ضــاف هــذه الشــروط واألحــكام إلــى الشــروط واألحــكام العامــة
للحســابات والخدمــات المصرفيــة للبنــك (ويشــار إليهــا فيمــا يلــي بالشــروط واألحــكام العامــة) وأي قواعــد أو
إجــراءات أو تعليمــات أخــرى والتــي يجــوز للبنــك أن يصدرهــا مــن وقــت آلخــر .وفــي حــال وجــود أي اختــاف أو
تضــارب بيــن هــذه الشــروط واألحــكام والشــروط واألحــكام العامــة ،تكــون الغلبــة لهــذه الشــروط واألحــكام.
تتوافــر نســخة مــن الشــروط واألحــكام العامــة علــى الموقــع اإللكترونــي للبنــك .www.noorbank.com
المظللــة بالخــط العريــض ،التــي لــم يتــم تعريفهــا فــي هــذا المســتند ،نفــس
يقصــد بالكلمــات والمصطلحــات ُ
المبينــة لهــا فــي الشــروط واألحــكام العامــة.
المعانــي ُ

These Terms and Conditions apply to all Noor Bank e-Saver Accounts maintained
by Noor Bank (the Bank) for individuals that maintain accounts with the Bank
(the Customer). These Terms and Conditions are in addition to the Bank’s Banking
Services General Terms and Conditions (the General Terms) and any other rules,
procedures or instructions which the Bank may issue from time to time. Where there
is a discrepancy or conflict between these Terms and Conditions and the General
Terms, these Terms and Conditions shall prevail. A copy of the General Terms is
available on the Bank’s website www.noorbank.com. Any capitalised terms not
defined herein shall have the meanings given to such terms in the General Terms.

إن حســاب التوفيــر اإللكترونــي مــن نــور بنــك (ويشــار إليــه فيمــا يلــي بالحســاب) عبــارة عــن حســاب ُمضاربــة
إلكترونــي يحتفــظ بــه بالدرهــم اإلماراتــي أو الــدوالر األمريكــي والــذي يقــدم للعمــاء ُمعــدالت ربــح ُمتوقعــة،
حيــث يتــم احتســاب الربــح  -وفقـ ًا لهــذه الشــروط واألحــكام (بمــا فــي ذلــك وعلــى وجــه الخصــوص الفقــرة 2
أدنــاه)  -علــى أســاس ُمتوســط رصيــد الحســاب الشــهري ،وفقـ ًا للفقــرة  2أدنــاه ،ويتــم إضافتــه فــي الحســاب
كل ثالثــة شــهور عــن الفتــرة الســابقة .كمــا يجــوز للعمــاء االســتفادة مــن حســابات ُمتعــددة بالدرهــم
اإلماراتــي و/أو الــدوالر األمريكــي.

The Noor Bank e-Saver Account (the Account) is an online Mudaraba account
maintained in UAE Dirham or US Dollars which offers Customers anticipated profit
rates where, subject to these Terms and Conditions (including specifically paragraph
2 below), profit is calculated on the monthly average balance of the Account (subject
to clause 2 below) and is credited to the Account on a quarterly basis in arrears.
Customers may avail multiple Accounts in UAE Dirham and/or in US Dollars.

ـتحق ســعر ربــح متوقــع أقــل أو
فــي حــال تجــاوز العــدد المحــدد لمعامــات الخصــم فــي أي فتــرة ربــح ،قــد ُيسـ َ
ال يســتحق أي ربــح عــن رصيــد الحســاب ذا الصلــة.

Where the maximum number of transactions is exceeded in any given profit period,
the applicable balance may be entitled to lower anticipated profit rate or no profit.

المطبــق علــى
المتوقــع ُ
يقــوم البنــك باإلعــان عــن نســبة ُمشــاركة الربــح الســائدة والترجيحــات ومعــدل الربــح ُ
الحســاب علــى موقعــه اإللكترونــي .www.noorbank.com

The Bank will publish the prevailing profit sharing ratio (PSR) and the weightages
and anticipated profit rates applicable to the Account on its website
www.noorbank.com.
No debit card or chequebook is issued in connection with the Account.

ال يتم إصدار أي بطاقة خصم أو دفتر شيكات على صلة بهذا الحساب.

No credit facilities are available with the Account.

ال يتم تقديم أي تسهيالت ائتمانية على صلة بهذا الحساب.
المتحركــة
يتــم إنشــاء الحســاب مــن خــال بوابــة الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة لألفــراد أو تطبيــق الهواتــف ُ
الخــاص بالبنــك .ويمكــن الدخــول إلــى الحســاب مــن خــال بوابــة الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة لألفــراد أو
تطبيــق الخدمــات المصرفيــة للهواتــف المتحركــة الخــاص بالبنــك.

The Account is created through the Bank’s personal online banking/mobile app.
The Account can be accessed through the Bank’s personal online banking/
mobile app.

ال توجــد أي متطلبــات للحــد األدنــى للرصيــد الشــهري للحســاب .علــى أيــة حــال ،يعتمــد دفــع الربــح علــى
شــرائح الرصيــد كمــا هــو ُمبيــن فــي الموقــع اإللكترونــي للبنــك.

The Account does not have any minimum monthly balance requirement, however
profit payment is based on slabs as mentioned on Bank’s website.

ُيسمح بمعاملة خصم واحدة شهري ًا دون التأثير على دفعة الربح لذلك الشهر.

One debit transaction is allowed per month without impacting the profit payment
for that month.

المتوقع السائد.
وفي حال تنفيذ أكثر من معاملة خصم واحدة خالل الشهر ،سوف ُيطبق ُمعدل الربح ُ

For more than one debit transaction prevailing anticipated profit rate will apply.

المتوقــع والترجيــح ومتطلبــات الحــد
يجــوز للبنــك ،وفقــ ًا لتقديــره وحريتــه المطلقــة ،تغييــر ُمعــدل الربــح ُ
األدنــى ومتوســط الرصيــد وشــرائح الرصيــد وفتــرات اســتحقاق الربــح وأي شــروط وأحــكام أخــرى للحســاب
فــي أي وقــت بموجــب تقديــم إشــعار ُمســبق مدتــه ( )7ســبعة أيــام.

At Bank’s discretion the anticipated profit rate, weightage, minimum and average
balance requirements, balance slabs, profit accrual period and any other terms and
conditions of the Account are subject to change at any time after seven (7) days
prior notice.

يجــوز اســتالم الودائــع فــي الحســاب وذلــك مــن الحســابات األخــرى باســم العميــل أو باســم الغيــر مــن
الحســابات لــدى البنــك أو لــدى المؤسســات الماليــة األخــرى ،وذلــك عــن طريــق المدفوعــات الدوليــة الداخلــة
والتحويــات الماليــة اإللكترونيــة (بمــا فــي ذلــك عــن طريــق بوابــة الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة لألفــراد أو
تطبيــق الخدمــات المصرفيــة للهواتــف المتحركــة الخــاص بالبنــك) أو التعليمــات الدائمــة الداخلــة.

The Account can receive deposits from accounts in the name of the Customer or
third parties, from accounts within the Bank or other financial institutions, by way
of international payments inwards, electronic money transfers (including via the
Bank’s personal online banking/mobile app) or inward standing instructions.

تخضــع الســحوبات مــن الحســاب لحــدود الســحب المعمــول بهــا لــدى البنــك ويمكــن تنفيــذ هــذه المعامــات
مــن خــال مــا يلــي- :

Withdrawals from the Account are subject to the Bank’s applicable withdrawal
limits and can be carried out by -

.1

تحويــل مبلــغ مــن الحســاب ،باســتخدام بوابــة الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة لألفــراد أو تطبيــق
الخدمــات المصرفيــة للهواتــف المتحركــة الخــاص بالبنــك ،إلــى أي حســاب آخــر مفتــوح لــدى البنــك أو
أي مؤسســة ماليــة أخــرى؛ أو

1. transferring an amount from the Account using the Bank’s personal online
banking/mobile app to another account maintained with the Bank or any other
financial institution; or

.2

سحب مبلغ نقدي لدى أحد فروع البنك من خالل تعبئة نموذج طلب سحب نقدي.

2. withdrawing an amount in cash at one of the Bank’s branches by completing
a cash withdrawal slip.

ُيســمح بالتعليمــات الدائمــة الصــادرة أو الخصــم المباشــر مــن الحســاب والتــي ســيتم اعتبارهــا ســحوبات
من الحساب.

Outward standing instructions or direct debits are permitted on the Account and
shall be considered as withdrawals.

ُيسمح بخدمات سداد الفواتير من الحساب والتي سيتم اعتبارها سحوبات من الحساب.

Bill Payments services are permitted on the Account but shall be considered
as withdrawals.

يمكــن للعمــاء اســتخراج كشــف حســاب إلكترونــي للحســاب فــي أي وقــت باســتخدام بوابــة الخدمــات
المتحركــة الخــاص بالبنــك .كمــا يمكن
المصرفيــة اإللكترونيــة لألفــراد أو تطبيــق الخدمــات المصرفيــة للهواتــف ُ
المطبوعــة والتــي تخضــع للرســوم والتكاليــف المعمــول بهــا لــدى البنــك.
للعمــاء طلــب كشــوف الحســاب ُ

Customers can generate an e-statement of the Account at any time using the
Bank’s personal online banking/mobile app. Printed statements can be requested
and will be subject to the Bank’s applicable fees and charges.

يمكــن للعمــاء إغــاق الحســاب فــي أي وقــت دون إشــعار أو خســارة ربــح (حتــى تاريــخ إغــاق الحســاب)
بموجــب تقديــم طلــب غلــق حســاب كتابــي للبنــك .عنــد إغــاق الحســاب ،ســيقوم البنــك بتحويــل الرصيــد
الختامــي إلــى حســاب رئيســي قائــم للعميــل لــدى البنــك .بينمــا ســيتم إضافــة الربــح الخــاص بالشــهر الــذي
تــم فيــه إغــاق الحســاب مباشــرة فــي الحســاب الرئيســي القائــم للعميــل فــي نهايــة ذلــك الشــهر.

Customers can close the Account at any time without notice or loss of profit
(up to the date of closure) by submitting a closure request to the Bank in writing.
On closure of the Account, the Bank will transfer the closing balance to an existing
primary account held by the Customer with the Bank. The profit applicable to
the month during which the closure was effected will be credited directly to the
Customer’s existing primary account at the end of that month.

noorbank.com

نور بنك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبي ,اإلمارات العربية المتحدة
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates

تطبيــق الرســوم والتكاليــف القياســية للبنــك كمــا هــي ُمبينــة فــي دليــل أســعار الخدمــات والمنتجــات
المصرفيــة لألفــراد المعمــول بــه والمتوفــر علــى الموقــع اإللكترونــي للبنــك .www.noorbank.com

The Bank’s standard fees and charges will apply as set out in the applicable
Personal Banking Price Guide (available through www.noorbank.com).

يحتفــظ البنــك ،ضمــن حــدود الشــريعة ،بحــق تعديــل و/أو اإلضافــة إلــى هــذه الشــروط واألحــكام فــي أي
وقــت .ســوف يتــم اإلعــان عــن وعــرض مثــل ذلــك التعديــل أو اإلضافــة إلــى الشــروط واألحــكام فــي الموقــع
اإللكترونــي للبنــك  .www.noorbank.comويعتبــر احتفــاظ واســتخدام العميــل للحســاب بعــد تاريــخ ســريان
أي تغييــر فــي هــذه الشــروط واألحــكام بمثابــة قبــول لذلــك التغييــر دون تحفــظ منــه .وفــي حــال عــدم قبــول
المقتــرح ،يجــب علــى العميــل غلــق الحســاب.
العميــل للتغييــر ُ

The Bank reserves the right, within Shari’a limits, to amend and/or supplement
these Terms and Conditions at any time. Any such amendments or supplements
shall be provided on the Bank’s website www.noorbank.com. Retention or use of
the Account after the effective date of any change of these Terms and Conditions
shall be deemed to constitute acceptance of such changes without reservation
by the Customer. If the Customer does not accept the proposed change,
the Customer must close the Account.

تخضــع وتفســر هــذه الشــروط واألحــكام وفقــ ًا لقوانيــن إمــارة دبــي والقوانيــن االتحاديــة الســارية لدولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى الدرجــة التــي تتوافــق فيهــا مــع قواعــد ومبــادئ الشــريعة اإلســامية كمــا
تفســرها لجنــة الرقابــة الشــرعية للبنــك.

These Terms and Conditions are governed by and construed in accordance with
the laws of the Emirate of Dubai and applicable federal laws of the United Arab
Emirates to the extent that it is consistent with Shari’a rules and principles as
interpreted by Shari’a Supervisory Committee of the Bank.

بموجــب التقــدم بطلــب وفتــح الحســاب بشــكل إلكترونــي عبــر االنترنــت ،يعتبــر العميــل بأنــه قــد قبــل ووافــق
علــى هــذه الشــروط واألحــكام.

By applying and opening the Account online, the Customer accepts and agrees to
these Terms and Conditions.
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