الأحكام وال�رشوط احلاكمة للخدمات امل�رصفية الرقمية

TERMS AND CONDITIONS GOVERNING DIGITAL BANKING
These Terms and Conditions governing Digital Banking (“Terms and Conditions”) provided by
The National Bank of Ras Al Khaimah (Public Joint Stock Company) (the “Bank”) shall be
read in conjunction with the Terms and Conditions governing Personal Accounts or Terms
and Conditions governing Sharia Compliant Personal Accounts or Terms and Conditions governing
Business Account or Terms and Conditions governing Sharia Compliant Business Account or Credit
Card Terms and Conditions or Credit Card Terms and Conditions (Islamic), as applicable. These
Terms and Conditions shall be read and understood before using any of the services provided
under Digital Banking. This is a legally binding contract between the Customer and the Bank
establishing the terms and conditions under which the Digital Banking may be used. First use/
transaction/enquiry under the Digital Banking implies that the Customer and each Authorised
User has fully read, understood and accepted these Terms and Conditions. If any particular
business relationship between the Customer and the Bank is governed by a separate agreement or
specific terms and conditions, that agreement or those specific terms and conditions shall prevail
over these Terms and Conditions to the extent that the provisions of that agreement or those
specific terms and conditions (as the case may be) conflict with these Terms and Conditions. Any
capitalized terms not otherwise defined herein shall have the meaning given to them in the Terms
and Conditions governing Personal Account or Terms and Conditions governing Sharia Compliant
Personal Accounts or Terms and Conditions governing Business Account or Terms and Conditions
governing Sharia Compliant Business Account or Credit Card Terms and Conditions or Credit Card
Terms and Conditions (Islamic), as applicable. This is a legally binding contract between the
Customer, each Authorised User and the Bank.
DEFINITIONS:
The following words and phrases shall have the meanings set out herein below in this document
unless repugnant to the context:
Account(s) means a bank account (including an account opened to record personal, business,
credit card, loan, finances, investments, deposits and other transactions) opened and maintained by
the Customer with the Bank for the purposes of present and/or future utilization of the Service(s)
provided by the Bank, as identified under the Digital Banking.
Authorized Signatory means any individual person, who has been authorized by the Customer
through duly executed and valid Power of Attorney, Partner Resolution, Board/Shareholder’s
Resolution or by Memorandum and Articles of the Company to sign, maintains and operates the
Account(s) on behalf of the Customer including any/all of Service(s) under the Digital Banking.
Account Balance means amount of funds available in the Account(s) based on the most recently
available information to Digital Banking at that time. The account balance may not include all
transactions that have occurred prior to the time of enquiry and may not always represent the
amount of funds that are actually available for withdrawal at that time (e.g. some funds may not
yet be cleared).
Available Funds means the ledger balance plus the overdraft less all the reserve demands of
the Account(s).
AED means the lawful currency of the United Arab Emirates.
Agreement means the agreement between the Customer, each Authorised User and the Bank
comprising the Application and these Terms and Conditions contained herein.
Application means an application duly signed by the Customer requesting the Bank to allow the
Service(s) under the Digital Banking by providing details of the Authorised User.
Authorised User means, in relation to:
• the Personal Account(s), an individual or joint accountholder;
• the Personal Account(s), valid General Power of Attorney holder having full account operations
powers of the accountholder as recorded in the account signing mandate provided to the
Bank as identified in the Application;
• the Personal Account(s) and Business Account(s), any individual person authorised with the
enquiry access only as identified in the Application;
• the Credit Card, a Primary Credit Cardholder;
• the Business Account(s), any Authorised Signatory as per account signing mandate provided
to the Bank as identified in the Application; or
• any other individual person nominated by the Personal Customer or Business Customer (as
applicable) in the Application and approved by the Bank at its sole discretion
Bank means The National Bank of Ras Al Khaimah (Public Joint Stock Company) and includes the
Head Office or Islamic Banking Division or any other branches of the Bank including its successors
and assigns.
Business Day means a day on which the Bank is open for normal banking operations in the UAE,
which includes any day other than a Friday, a public holiday and any day on which the Bank is not
open for retail business.
Business Customer means a sole proprietorship, company or any juridical entity which maintains
a Business Account with the Bank and/or has obtained a business Credit Card issued by the Bank.
Business Account(s) means any Account opened, maintained and operated by the Sole
Proprietorship, Partnership, LLC, Free Zone entity (all types), Offshore Company, Society or
Association, Government, Quasi Government or any other juridical entity incorporated in the UAE
holding one or more Accounts in their name with the Bank.
Card means any card issued by the Bank to the Customer from time to time including Credit Card,
Debit Card and Non-Transactional Card.
Charges means all amounts payable (including commission, fees, charges, etc.) by the Customer
in connection with the use of the Digital Banking under these Terms and Conditions and includes,
without limitation, to all Transactions fees, finance charges, additional expenses, damages, legal
costs and disbursements, which will be debited to the Customer’s Account(s).
Credit Card means, as appropriate, any/all personalised credit card(s) issued by the Bank each
Visa, Master Card or any other credit card(s) issued by the Bank to the Customer and includes any
primary, supplementary, new and replacement, reissued or renewed cards pursuant to the applicable
credit card terms and conditions of the Bank for that card.
Credit Cardholder means only the primary credit cardholder to whom the Bank has issued a
valid Credit Card.
Credit Information means any information regarding the Customer’s personal and financial
situation, defaults in payments and any other matter related to the Account or any Service(s) or
products made available to the Customer or over which the Customer has control either as
shareholder, authorised signatory or otherwise by the Bank.
Customer means:
• individual person having an single or joint Personal Account(s) in their name with the Bank;
• individual person having a primary Credit Card(s) in his/her name by the Bank;
• entity having Business Account(s) in its name with the Bank represented by the Authorised
Signatory.
Cut-off time means the latest time in which a Customer initiated service request or funds transfer
request will be accepted for processing each Business Day. Requests received after the Cut-off
times or on a non-Business Day, will be deemed received as of the next Business Day.
Digital Banking means any or all the digital banking functions and Service(s) provided by the
Bank to the Customer and the Authorised User from time to time through the Bank’s Website,
Mobile App. and USSD (Unstructured Supplementary Service Data) service.
Disclaimer means the Bank’s Disclaimer, a copy of which is available on the Website’s login page.
Electronic Funds Transfer means the electronic transfer of money from one Account to
another, either within a single financial institution or across multiple institutions through computer
based systems.
Email Notification means the electronic mails sent by the Bank to the Customer’s or Authorised
User’s Email ID as provided in the Application to the Bank.
Email ID means the Email ID of the Customer and/or the Authorised User specified in the Application
by the Customer for the Digital Banking and, for the avoidance of doubt, includes any Email ID (as
defined in the Application).
Financial Transaction(s) means a Financial Transaction using the Digital Banking as provided
by the Bank causing movement of funds in the Account(s) which involves prior Bank approval

ت ُقر�أ هذه الأحكام وال�رشوط التي حتكم اخلدمات امل�رصفية الرقمية (الأحكام وال�رشوط) التي يوفرها بنك ر�أ�س
اخليمة الوطني (�رشكة م�ساهمة عامة) («البنك») مع الأحكام وال�رشوط التي حتكم احل�سابات ال�شخ�صية �أو
الأحكام وال�رشوط التي حتكم احل�سابات ال�شخ�صية املتوافقة مع �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية �أو الأحكام وال�رشوط
التي حتكم احل�سابات التجارية �أو الأحكام وال�رشوط التي حتكم احل�سابات التجارية املتوافقة مع �أحكام ال�رشيعة
. كما هو منطبق،)الإ�سالمية �أو �أحكام و�رشوط بطاقات االئتمان �أو �أحكام و�رشوط بطاقات االئتمان (الإ�سالمية
كما �أن هذه الأحكام وال�رشوط ت ُقر�أ وت ُفهم قبل ا�ستخدام �أي من اخلدمات املقدمة مبوجب اخلدمات امل�رصفية
 وميثل هذا امل�ستند عقدا ً ملزما ً بني العميل والبنك ين�شىء الأحكام وال�رشوط التي يجوز مبوجبها.الرقمية
، مبوجب اخلدمات امل�رصفية الرقمية، طلب/ ويدل �أول �إ�ستخدام ملعاملة.ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الرقمية
 و�إذا.على �أن العميل وكل م�ستخدم م�رصح له قد قر�أوا وفهموا ووافقوا على نحو تام هذه الأحكام وال�رشوط
 ت�سود،كانت �أي عالقة عمل حمددة بني العميل والبنك حتكمها اتفاقية منف�صلة �أو �أحكام و�رشوط معينة
تلك االتفاقية �أو تلك الأحكام وال�رشوط على هذه الأحكام وال�رشوط �إىل احلد الذي تتعار�ض فيه ن�صو�ص تلك
 و�أي م�صطلحات مكتوبة.االتفاقية �أو تلك الأحكام وال�رشوط (كما قد يكون احلال) مع هذه الأحكام وال�رشوط
بالأحرف الكبرية وغري ُمعرفة يف هذا امل�ستند يُق�صد بها املعنى املن�سوب �إليها يف الأحكام وال�رشوط التي
ترعى احل�ساب ال�شخ�صي �أو الأحكام وال�رشوط التي حتكم احل�سابات ال�شخ�صية املتوافقة مع �أحكام ال�رشيعة
الإ�سالمية �أو الأحكام وال�رشوط التي ترعى احل�ساب التجاري �أو الأحكام وال�رشوط التي حتكم احل�سابات التجارية
املتوافقة مع �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية �أو �أحكام و�رشوط بطاقات االئتمان �أو �أحكام و�رشوط بطاقات االئتمان
. ويعد هذا عقدا ً ملزما ً بني العميل وكل م�ستخدم م�رصح له والبنك. كما هو منطبق،)(الإ�سالمية
:التعريفات
: ما مل تتعار�ض مع ال�سياق،الكلمات والعبارات التالية يُق�صد بها املعاين املبينة يف هذا امل�ستند �أدناه
 �أو، (مبا يف ذلك احل�ساب املفتوح لتدوين بطاقة الإعتماد، يُق�صد بها احل�ساب امل�رصيف:)احل�ساب (احل�سابات
القرو�ض �أو التمويالت �أو الودائع �أو الإ�ستثمارات �أو غري ذلك من املعامالت ال�شخ�صية �أو التجارية) الذي يفتحه
 كما هي معرفة،ويحتفظ به العميل لدى البنك لأغرا�ض اال�ستفادة من اخلدمة (اخلدمات) التي يقدمها البنك
.مبوجب اخلدمات امل�رصفية الرقمية
 يُق�صد به �أي فرد فو�ضه العميل عرب توكيل �أو قرار ال�رشكاء �أو قرار جمل�س:ال�شخ�ص املفو�ض بالتوقيع
 وذلك، املحرر ح�سب الأ�صول والقواعد القانونية وال�ساري املفعول، امل�ساهمني �أو عقد ت�أ�سي�س ال�رشكة/الإدارة
 مبا يف ذلك كافة اخلدمة،للتوقيع على احل�ساب (احل�سابات) بالنيابة عن ال�رشكة واالحتفاظ بها وت�شغيلها
.(اخلدمات) املن�صو�ص عليها مبوجب اخلدمات امل�رصفية الرقمية
 يُق�صد به مبلغ الأموال املتاح يف احل�ساب (احل�سابات) بنا ًء على �أحدث املعلومات املتاحة:ر�صيد احل�ساب
 وقد ال ي�شمل ر�صيد احل�ساب كافة املعامالت التي حدثت قبل وقت.للأعمال امل�رصفية الرقمية يف ذلك الوقت
 كما قد ال ميثل دوما ً الأموال املتوفرة فعليا ً لل�سحب يف ذلك الوقت (مثل بع�ض الأموال التي مل،اال�ستف�سار
.)يتم مقا�صتها بعد
 يُق�صد بها ر�صيد دفرت ااحل�سابات بالإ�ضافة �إىل ال�سحب على املك�شوف يُخ�صم منه كافة:الأموال املتوفرة
.)مطالب الإحتياطي على احل�ساب (احل�سابات
. يُق�صد به العملة الر�سمية للإمارات العربية املتحدة:درهم �إماراتي
 يُق�صد بها االتفاقية املربمة بني العميل وكل م�ستخدم م�رصح له والبنك وت�شمل هذا الطلب:االتفاقية
.وهذه الأحكام وال�رشوط الواردة يف هذا امل�ستند
 يُق�صد به الطلب الذي يوقع عليه العميل ح�سب الأ�صول يطلب مبوجبه من البنك ب�أن يتيح له اخلدمة:الطلب
.(اخلدمات) املن�صو�ص عليها مبوجب اخلدمات امل�رصفية الرقمية وذلك بتقدمي بيانات امل�ستخدم امل�رصح له
: فيما يتعلق بـ، يُق�صد به:امل�ستخدم امل�رصح له
 �صاحب احل�ساب الفردي �أو امل�شرتك؛ �أو،)• احل�ساب ال�شخ�صي (احل�سابات ال�شخ�صية
 حامل التوكيل العام �ساري املفعول الذي تكون لديه كافة،)• احل�ساب ال�شخ�صي (احل�سابات ال�شخ�صية
 كما هي مدونة يف تفوي�ض التوقيع على،ال�صالحيات لت�شغيل احل�ساب التي يتمتع بها �صاحب احل�ساب
 كما هو معرف يف الطلب؛ �أو،احل�ساب املُقدم �إىل البنك
 �أي فرد م�رصح له بالدخول،)• احل�ساب ال�شخ�صي (احل�سابات ال�شخ�صية) واحل�ساب التجاري (احل�سابات التجارية
 كما هو حمدد يف الطلب؛ �أو،لال�ستف�سار فقط
• حامل بطاقة االئتمان حامل بطاقة االئتمان الأ�سا�سي؛ �أو
 �أي �شخ�ص مفو�ض بالتوقيع ح�سب تفوي�ض التوقيع على احل�سابات،)• احل�ساب التجاري (احل�سابات التجارية
 كما هو معرف يف الطلب؛ �أو،املقدم �إىل البنك
• �أي �شخ�ص فردي �آخر يعينه العميل ال�شخ�صي �أو العميل التجاري (ح�سب الإقت�ضاء) يف الطلب ويعتمده
.البنك ح�سب ا�ستن�سابه املطلق
 بنك ر�أ�س اخليمة الوطني (�رشكة م�ساهمة عامة) وي�شمل املقر الرئي�سي �أو ق�سم املعامالت امل�رصفية:البنك
 مبا يف ذلك خلفائه واملتنازل �إليهم،الإ�سالمية �أو �أي فروع �أخرى للبنك
 يُق�صد به اليوم الذي يكون فيه البنك مفتوحا ً للعمليات امل�رصفية العادية يف الإمارات العربية:يوم العمل
 فيما عدا �أيام اجلمعة والعطالت الر�سمية و�أي يوم يكون فيه البنك غري مفتوح للأعمال امل�رصفية،املتحدة
.الأفراد
 يُق�صد به امل�ؤ�س�سة الفردية �أو ال�رشكة �أو �أي كيان اعتباري يحتفظ بح�ساب جتاري لدى البنك:العميل التجاري
.�أو قد ح�صل على بطاقة ائتمان اخلدمات التي ي�صدرها البنك
 �أي ح�ساب تفتحه وحتتفظ به وت�شغله م�ؤ�س�سة فردية �أو �رشاكة �أو �رشكة:)احل�ساب التجاري (احل�سابات التجارية
ذات م�س�ؤولية حمدودة �أو �أي كيان يف املنطقة احلرة (بكافة �أنواعه) �أو �رشكة �أوف�شور �أو جمعية �أو رابطة �أو �أي
جهة حكومية �أو �شبه حكومية �أو �أي كيان اعتباري �آخر ت�أ�س�س يف الإمارات العربية املتحدة ولديه ح�ساب �أو
.�أكرث با�سمه يف البنك
 مبا يف ذلك بطاقة االئتمان وبطاقة، يُق�صد بها �أي بطاقة ي�صدرها البنك �إىل العميل من وقت لآخر:البطاقة
.اخل�صم والبطاقة غري التجارية
 الخ) من العميل فيما، يُق�صد بها جميع املبالغ واجبة ال�سداد (مبا يف ذلك العمولة والأتعاب والر�سوم:الر�سوم
 على، وت�شمل،يتعلق با�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الرقمية املن�صو�ص عليها مبوجب هذه الأحكام وال�رشوط
�سبيل املثال ولي�س احل�رص كافة �أتعاب املعامالت ور�سوم التمويل وامل�رصوفات الإ�ضافية والتعوي�ضات والتكاليف
.القانونية والت�سديدات التي ت ُخ�صم من ح�ساب (ح�سابات) العميل
، �أي بطاقة (بطاقات) ائتمانية �شخ�صية ي�صدرها البنك، ح�سب مقت�ضى احلال، يُق�صد بها:بطاقة االئتمان
 �أو �أي بطاقة ائتمانية �أخرى ي�صدرها البنك �إىل العميل وت�شمل �أي بطاقة،�سواء كانت فيزا �أو ما�سرت كارد
ُ
 عمال ً ب�أحكام و�رشوط بطاقات االئتمان املعمول بها،ج ِددَت
ُ رئي�سية و�إ�ضافية وجديدة وبديلة �أعيد �إ�صدارها �أو
.لدى البنك فيما يتعلق بتلك البطاقة
 يُق�صد به �صاحب بطاقة االئتمان الأ�سا�سي فقط الذي �أ�صدر له البنك بطاقة:�صاحب بطاقة االئتمان
.ائتمان �سارية املفعول
 يُق�صد بها �أي معلومات فيما يتعلق باحلالة ال�شخ�صية واملالية للعميل وحاالت تعرثه:املعلومات االئتمانية
يف ال�سداد و�أي �أمور �أخرى ذات �صلة باحل�ساب �أو �أي خدمة (خدمات) �أو منتجات يوفرها البنك �إىل العميل �أو التي
.يتحكم بها العميل �سواء ب�صفته م�ساهما ً �أو �شخ�صا ً مفو�ضا ً بالتوقيع �أو غريه من البنك
 يُق�صد به:العميل
م�شرتكة با�سمه لدى البنك؛/فردية �أو م�شرتك/�شخ�صية فردي/ح�سابات �شخ�صي/• الفرد الذي لديه ح�ساب
• الفرد الذي مينحه البنك بطاقة (بطاقات) ائتمان �أ�سا�سية با�سمه؛
• الكيان الذي لديه ح�ساب جتاري (ح�سابات جتارية) با�سمه لدى البنك وميثله ال�شخ�ص املفو�ض بالتوقيع
 يُق�صد به �آخر موعد يُقبل فيه طلب اخلدمة �أو حتويل الأموال املُقدم من العميل من �أجل:املوعد النهائي
 وتعد الطلبات امل�ستلمة بعد املوعد النهائي �أو يف غري �أيام العمل قد ا�ستُلِ َمت يف.معاجلته يف كل يوم عمل
.يوم العمل التايل
 يُق�صد به �أي وظائف وخدمة (خدمات) م�رصفية رقمية يقدمها البنك �إىل:اخلدمات امل�رصفية الرقمية
العميل وامل�ستخدم امل�رصح له من وقت لآخر عرب خدمة املوقع الإلكرتوين للبنك وتطبيقات الهاتف املحمول
وبيانات اخلدمات التكميلية غري املنظمة
 الذي ت ُتاح ن�سخة منه على �صفحة ت�سجيل الدخول �إىل، يُق�صد به اخالء م�س�ؤولية البنك:اخالء م�س�ؤولية
.املوقع الإلكرتوين
 �سواء �ضمن م�ؤ�س�سة، يُق�صد به التحويل الإلكرتوين للأموال من ح�ساب �إىل �آخر:ًحتويل الأموال �إلكرتونيا
.مالية واحدة �أو يف م�ؤ�س�سات متعددة عرب �أنظمة قائمة على احلا�سب الآيل
 يُق�صد به ر�سائل الربيد الإلكرتوين التي ير�سلها البنك �إىل عنوان الربيد الإلكرتوين:�إخطار الربيد الإلكرتوين
. كما هو من�صو�ص عليه يف الطلب املقدم �إىل البنك،للعميل �أو ال�شخ�ص امل�رصح له
،ً �أو كليهما معا، يُق�صد به عنوان الربيد الإلكرتوين للعميل �أو ال�شخ�ص امل�رصح له:عنوان الربيد الإلكرتوين
 ف�إنه ي�شمل �أي عنوان بريد �إلكرتوين، وجتنبا ً لل�شك،الذي قد حدده العميل يف طلب اخلدمات امل�رصفية الرقمية
)(كما هو محُ دد يف الطلب
 كما، يُق�صد بها املعاملة املالية التي ت�ستخدم اخلدمات امل�رصفية الرقمية:املعاملة (املعامالت) املالية
 مما ينطوي على احل�صول على املوافقة،) وتت�سبب يف حركة الأموال يف احل�ساب(احل�سابات،يقدمها البنك

and includes all transactions which involve the deposit, transfer or withdrawal of funds from the
Account(s), or any other transaction determined to be a Financial Transaction by the Bank at its
sole discretion from time to time.
Funds Transfer means the movement of funds from Customers one Account to another Account
or to a third party account within UAE or outside UAE whether using Electronic Fund Transfer or
otherwise.
Instructions mean any request or the electronic instructions to the Bank initiated remotely by an
Authorised User and electronically transmitted via Digital Banking.
Intellectual Property Rights means any and all intellectual and industrial property rights
throughout the world including rights in respect of or in connection with confidential information,
copyright (including future copyright and rights in the nature of or analogous to copyright), inventions
(including patents), trade marks, service marks, designs and circuit layouts, whether or not now
existing, and whether or not registered or registrable, and includes any right to apply for the registration
of such rights and includes all renewals and extensions.
Limit means the daily limits as set out for usage of the Digital Banking for payments and transfer
of funds from the Account(s), subject to availability of funds in the Account(s).
Login means the process through which an Authorised User can access the Digital Banking.
Login Password means personal identification letters and/or numbers (this would be
alphanumerical) and / or special characters selected by the Customer or the Authorised User
during the online registration process and/or issued by the Bank (which the customer must change
at the first login) when registration is through Application, which allows the an Authorised User to
access the Digital Banking.
Mobile App. means a software application downloaded and installed on Authorised User’s
Smartphone device in order to access Digital Banking.
Mobile Notification means the alert messages sent by the Bank through SMS to the Authorised
User’s Mobile Number as provided by the Customer in the Application to the Bank, in writing from
time to time.
Mobile Device/Phone means a mobile phone/ device that communicates with the Bank via SMS
and includes the handset and the SIM card along with the accessories and necessary software for
the GSM, which is owned or operated by an Authorised User.
Mobile Number means the mobile number of the Authorised User specified by the Customer in
the Application for the Digital Banking and, for the avoidance of doubt, includes any Primary Mobile
Number and Additional Mobile Number as mentioned in the Application.
Month means a calendar month.
Non-Financial Transactions means all transactions, which do not involve any prior Bank
financial approval such as Account(s) enquiry, initiation of requests for statement download etc. It
means usage of any function or services provided by the Bank under the Digital Banking, relating
to the Account(s) and/or other business activities with the Bank, which do not create any financial
impact on the Account(s).
Password means the Login Password.
Personal Information means any information about the Authorised User provided by the
Customer in the Application and obtained by the Bank in relation to usage of the Digital Banking.
Passcode means a 6 digit numeric code sent to the Mobile Number of the Authorised User by
the Bank.
Personal Identification Number (PIN) means a numeric password corresponding to a specific
card (Debit card, Credit Card or a Non transactional card) used by the Customer and the Authorised
User to authenticate on the Digital Banking platform provided for setting up User ID and Password.
Pay Bills means a service provided under the Digital Banking that enables the Customer and the
Authorised User to make utility bill payments from their Account(s) or Credit Card to Specified
Entities in UAE.
Personal Account(s) means any Account opened, maintained and operated in the name
of one or more individual persons in his/their name, jointly or severally, as identified in the
Application.
Privacy Policy means the Bank’s Privacy Policy, a copy of which is available at the Website’s
login page.
Registration means the registration process provided herein means enrolment to avail the
various Service(s) under the Digital Banking provided by the Bank. This may be done by duly
completing the Application and submitting the same to the Bank or by entering the Account
number, Card number, Verification Codes / One Time Password and PIN for creating User ID and
Password to access Digital Banking.
Relevant Entity means any commercial or investment bank, financial institution, credit
information company or entity (including, without limitation the Al Etihad Credit Information
Company PJSC), debt collection agency or any local, federal or regulatory agency or any
member of the Bank’s group including any subsidiary or related company in the UAE or in
any other jurisdiction irrespective of whether the Bank operates or undertakes any form of
business in that jurisdiction.
Remittance means a funds transfer from the Account(s) to any other account maintained by the
Customer or a third party with another bank.
Security Codes means usage of the Customer’s Login Password, User ID, Verification Codes and
all other items included in the security procedures, or any other authentication methods/ encryptions
in accessing the Digital Banking.
Service(s) means any service provided under the Digital Banking offered by the Bank, as amended
from time to time.
Service Provider means a service provider assisting the Bank or the third party engaged by the
Bank to provide the Digital Banking to the Customer.
Specified Entities means in relation to the Pay Bills service provided to the Customer, such as
Etisalat, Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), and/or any other entity approved by the
Bank details of which are available on the Bill Pay service page of the Bank’s Website.
Statement of Account means the Bank’s periodic statement sent to the Customer, showing particulars
of the Transactions conducted under the Account(s) during a certain period, including debits with
regards to various payments and transfers including Transaction(s) by using Digital Banking.
SMS means short message service.
Software means the application to be downloaded and installed on the Authorised User’s Mobile
Device /Phone in order to access the Digital Banking.
Transaction(s) means a financial transaction or non-financial transaction relating to an Account(s),
which is completed by the Bank for the Customer following Instructions from an Authorised User
available through the Digital Banking.
Transfers mean fund transfers between the Customer’s Account(s) with the Bank.
User ID means the valid alphabetical, numerical or combination of both identification code, as
set by the Customer and Authorised User during Digital Banking online registration or Application,
from which the Bank identifies the Customer and Authorised User accessing Digital Banking.
UAE means the United Arab Emirates.
Verification Code means a onetime 6 digit code sent to a Customer’s or Authorised User’s
Mobile Number or Email ID from the Bank.
Website means the Bank’s official website http://www.rakbank.ae/ providing access to the Digital
Banking. It means the website owned established and maintained by the Bank located at the
URL www.rakbank.ae.
Interpretations:
a) 	References to Articles, Clauses and Schedules are references to Articles, Clauses and Schedules
of these Terms and Conditions, which shall be construed accordingly and shall constitute an
integral part of these Terms and Conditions.
b) 	The headings in these Terms and Conditions are inserted for convenience purposes only and
shall not affect the construction of these Terms and Conditions.
c) 	Except where the context otherwise requires words denoting the singular shall include the
plural and vice versa, words denoting a gender shall include every gender and reference to
persons shall include bodies corporate and unincorporated.
d) 	Any reference to a person includes any individual, company, partnership firm, corporation or
other legal entity, whatsoever.

 وت�شمل كافة املعامالت التي تت�ضمن �إيداع الأموال �أو حتويلها �أو �سحبها من احل�ساب،امل�سبقة للبنك
(احل�سابات) �أو �أي معاملة �أخرى يحددها البنك كمعاملة مالية ح�سب ا�ستن�سابه املطلق بني احلني والآخر
 يُق�صد به حركة الأموال من ح�ساب العميل �إىل ح�ساب �آخر له �أو �إىل ح�ساب �شخ�ص ثالث داخل:حتويل الأموال
. �سواء با�ستخدام حتويل الأموال �إلكرتونيا ً �أو خالف ذلك،الإمارات العربية املتحدة �أو خارجها
 يُق�صد بها �أي طلب �أو تعليمات �إلكرتونية ي�صدرها ال�شخ�ص امل�رصح له �إىل البنك عن بُعد وت ُنقل:التعليمات
.�إلكرتونيا ً عرب اخلدمات امل�رصفية الرقمية
 مبا يف ذلك،  يُق�صد بها كافة حقوق امللكية الفكرية وال�صناعية حول العامل:حقوق امللكية الفكرية
احلقوق املعلقة باملعلومات ال�رسية وحقوق الطبع (مبا فيها حقوق الطبع امل�ستقبلية واحلقوق التي لها طبيعة
 وعالمات، والعالمات التجارية،)حقوق الطبع �أو طبيعة م�شابهة لها) واالخرتاعات (مبا فيها براءات االخرتاع
 و�سواء �أنها م�سجلة �أو، �سواء �أنها قائمة الآن �أم ال، والت�صاميم وحقوق التخطيطات العامة للدوائر،اخلدمات
 مبا يف ذلك كافة التجديدات، وت�شمل �أي حق يف التقدم بطلب لت�سجيل تلك احلقوق،قابلة للت�سجيل �أم ال
.والتمديدات
 كما هي حمددة من �أجل ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الرقمية ل�سداد الدفعات، يُق�صد به احلدود اليومية:احلد
.) مع مراعاة وجود الأموال يف احل�ساب (احل�سابات،)وحتويل الأموال من احل�ساب (احل�سابات
 يُق�صد به العملية التي ي�ستطيع بها ال�شخ�ص امل�رصح له �أن ي�صل �إىل اخلدمات امل�رصفية:ت�سجيل الدخول
.الرقمية
 (وهذا يكون �أ�سلوب، �أو �أرقام حتديد الهوية ال�شخ�صية/ يُق�صد بها حروف و:كلمة مرور ت�سجيل الدخول
 �أو الرموز اخلا�صة التي يختارها العميل �أو ال�شخ�ص امل�رصح له �أثناء عملية الت�سجيل على،)حريف رقمي
 وذلك عندما يكون،)�أو ال�صادرة من البنك (وعلى العميل �أن يغريها يف �أول مرة ي�سجل فيها الدخول/ و،الإنرتنت
. مما يتيح �إىل ال�شخ�ص امل�رصح له �أن ي�صل �إىل اخلدمات امل�رصفية الرقمية،الت�سجيل عرب الطلب
 يُق�صد بها برنامج تطبيق �إلكرتوين يحمل ويُثبت على جهاز الهاتف الذكي لدى ال�شخ�ص:تطبيقات املحمول
.امل�رصح له للدخول على اخلدمات امل�رصفية الرقمية
 يُق�صد به الر�سائل التنبيهية التي ير�سلها البنك عرب نظام الر�سائل الق�صرية �إىل رقم:�إخطار املحمول
. خطيا ً من وقت اىل �آخر، كما يحدده العميل يف الطلب املقدم �إىل البنك،الهاتف املحمول لل�شخ�ص امل�رصح له
 جهاز املحمول الذي يت�صل بالبنك عرب نظام الر�سائل/ يُق�صد به الهاتف: جهاز املحمول/الهاتف املحمول
الن�صية الق�صرية وي�شمل ال�سماعة و�رشيحة اجلوال �إىل جانب الكماليات والربجمية ال�رضورية للنظام العاملي
.لالت�صاالت املتنقلة التي ميلكها وي�شغلها امل�ستخدم امل�رصح له
 يُق�صد به رقم حممول امل�ستخدم امل�رصح له الذي يحدده العميل يف طلب اخلدمات امل�رصفية:رقم املحمول
. كما هو مذكور يف الطلب، ف�إنه ي�شمل �أي رقم حممول �أ�سا�سي ورقم حممول �إ�ضايف، وجتنبا ً لل�شك،الرقمية
. يُق�صد به ال�شهر امليالدي:ال�شهر
 يُق�صد بها جميع املعامالت التي ال تت�ضمن احل�صول على �أي موافقة مالية م�سبقة:املعامالت غري املالية
 كما يُق�صد بها. وتقدمي طلبات حتميل الك�شوفات وغري ذلك،) مثل اال�ستف�سار عن احل�ساب (احل�سابات،للبنك
)ا�ستخدام �أي وظيفة �أو خدمات يوفرها البنك مبوجب اخلدمات امل�رصفية الرقمية �أو تتعلق باحل�ساب (احل�سابات
.) التي ال تن�شئ �أي ت�أثري مايل على احل�ساب (احل�سابات، �أو غري ذلك من الأن�شطة التجارية لدى البنك/و
 كلمة مرور ت�سجيل الدخول:كلمة املرور
 يُق�صد بها �أي معلومات عن امل�ستخدم امل�رصح له يقدمها العميل يف الطلب:املعلومات ال�شخ�صية
.ويح�صل عليها البنك فيما يتعلق با�ستخدام اخلدمات امل�رصفية
 �أرقام والذي ير�سله البنك �إىل رقم حممول ال�شخ�ص امل�رصح له6  الرمز املكون من:رمز املرور
 �أو بطاقة، يُق�صد به كلمة املرور الرقمية املقابلة لبطاقة معينة ( بطاقة خ�صم:رقم التعريف ال�شخ�صي
 �أو بطاقة غري جتارية) التي ي�ستخدمها العميل وال�شخ�ص امل�رصح له للتوثيق على من�صة اخلدمات،ائتمان
.امل�رصفية الرقمية املتاحة لإن�شاء هوية امل�ستخدم وكلمة مروره
 يُق�صد بها اخلدمة املُقدمة مبوجب اخلدمات امل�رصفية الرقمية وتمُ كن العميل وامل�ستخدم:فواتري الدفع
امل�رصح له من دفع فواتري اخلدمات من ح�سابهما (ح�ساباتهما) �أو بطاقة االئتمان �إىل اجلهات املعينة يف الإمارات
.العربية املتحدة
 يُق�صد به �أي ح�ساب يُفتح ويُحتفظ به ويُ�شغل با�سم فرد:)احل�ساب ال�شخ�صي (احل�سابات ال�شخ�صية
. كما هو حمدد يف الطلب، على نحو م�شرتك �أو فردي،�أو �أكرث
 يُق�صد بها �سيا�سة اخل�صو�صية لدى البنك التي ت ُتاح ن�سخة منها على �صفحة:�سيا�سة اخل�صو�صية
.ت�سجيل الدخول للموقع الإلكرتوين
 يُق�صد به عملية الت�سجيل املن�صو�ص عليها يف هذا امل�ستند وهي الإدراج لال�ستفادة من اخلدمة:الت�سجيل
 ويجوز �إجراء هذا.(اخلدمات) املتعددة املن�صو�ص عليها مبوجب اخلدمات امل�رصفية الرقمية التي يوفرها البنك
ب�إكمال الطلب ح�سب الأ�صول والقواعد القانونية وتقدميه �إىل البنك �أو ب�إدخال رقم احل�ساب ورقم البطاقة ورموز
التحقق وكلمة املرور امل�ستخدمة ملرة واحدة ورقم التعريف ال�شخ�صي لإن�شاء هوية امل�ستخدمة وكلمة مروره
.وذلك للدخول على اخلدمات امل�رصفية الرقمية
 يُق�صد بها �أي بنك جتاري �أو ا�ستثماري �أو م�ؤ�س�سة مالية �أو �رشكة معلومات ائتمانية �أو كيان:اجلهة املعنية
 ع) �أو وكاالت حت�صيل. م. �رشكة االحتاد للمعلومات االئتمانية �ش، على �سبيل املثال ولي�س احل�رص،(مبا يف ذلك
 مبا يف ذلك �أي �رشكة تابعة �أو �رشكة،الديون �أو وكالة حملية �أو احتادية �أو تنظيمية �أو �أي ع�ضو يف جمموعة البنك
 بغ�ض النظر عما �إذا كان البنك ميار�س �أو،ذات �صلة يف الإمارات العربية املتحدة �أو يف �أية والية ق�ضائية �أخرى
.يتعاطى �أي �شكل من �أ�شكال العمل التجاري يف تلك الوالية الق�ضائية
 يُق�صد بها �أي حتويل للأموال من احل�ساب (احل�سابات) �إىل �أي ح�ساب �آخر يحتفظ به العميل �أو الغري:احلوالة
.لدى بنك �آخر
 يُق�صد بها ا�ستخدام كلمة مرور ت�سجيل دخول العميل وهوية امل�ستخدم ورموز التحقق:الرموز الأمنية
 �شفرات للم�صادقة عند الدخول على/وجميع الأ�شياء الأخرى املندرجة يف الإجراءات الأمنية �أو �أي �أ�ساليب
.اخلدمات امل�رصفية الرقمية
 كما، يُق�صد بها �أي خدمة ُمقدمة مبوجب اخلدمات امل�رصفية الرقمية ويوفرها البنك:)اخلدمة (اخلدمات
.تعدل بني احلني والآخر
 يُق�صد به مقدم اخلدمات الذي ي�ساعد البنك �أو الغري ممن ي�ستخدمهم البنك يف تقدمي:مقدم اخلدمات
.اخلدمات امل�رصفية الرقمية �إىل العميل
 مثل ات�صاالت �أو هيئة، يُق�صد بها فيما يتعلق بخدمة بفواتري الدفع املُقدمة �إىل العميل:اجلهات املعينة
 وت ُتاح بياناتها على �صفحة، كما يعتمدها البنك،ً �أو جميع ما �سبق معا،كهرباء ومياه دبي �أو �أي جهة �أخرى
.خدمات دفع الفواتري لدى املوقع الإلكرتوين للبنك
 يُق�صد به الك�شف الدوري للبنك الذي يُر�سل �إىل العميل ويُبني تفا�صيل املعامالت التي جرت:ك�شف احل�ساب
 مبا يف ذلك معامالت اخل�صم فيما يتعلق بعمليات الدفع والتحويل،مبوجب احل�ساب (احل�سابات) �أثناء مدة معينة
. مبا يف ذلك �إجراء املعامالت با�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الرقمية،املتعددة
 يُق�صد بها خدمة الر�سائل الق�صرية:�إ�س �إم �إ�س
 هاتف امل�ستخدم امل�رصح له بق�صد/ يُق�صد بها التطبيق املزمع تنزيله وتثبيته على جهاز حممول:الربجمية
.الدخول على اخلدمات امل�رصفية الرقمية
 يُق�صد بها املعاملة املالية �أو املعاملة غري املالية ذات ال�صلة باحل�ساب (احل�سابات) التي:)املعاملة (املعامالت
ينجزها البنك ل�صالح العميل عقب تلقي التعليمات من امل�ستخدم امل�رصح له واملتاحة عرب اخلدمات امل�رصفية
.الرقمية
. يُق�صد بها عمليات حتويل الأموال بني ح�ساب (ح�سابات) العميل لدى البنك:التحويالت
 كما يحدده، يُق�صد بها رمز التعريف الأبجدي �أو الرقمي �ساري املفعول �أو مزيج بني الإثنني:هوية امل�ستخدم
،العميل �أو امل�ستخدم امل�رصح له �أثناء الت�سجيل على الإنرتنت يف اخلدمات امل�رصفية الرقمية �أو �إكمال الطلب
.ويحدد به البنك هوية العميل وامل�ستخدم امل�رصح له الذي يدخل على اخلدمات امل�رصفية الرقمية
 يُق�صد بها الإمارات العربية املتحدة:�أ ع م
) �أرقام حتت الع�رشة ي�ستخدم ملرة واحدة ويُر�سل من البنك �إىل6(  يُق�صد به رمز مكون من �ستة:رمز التحقق
.رقم حممول العميل �أو امل�ستخدم امل�رصح له �أو عنوان بريده الإلكرتوين
 الذي يتيح �إمكانية الدخول،http://www.rakbank.ae/ : يُق�صد به املوقع الإلكرتوين للبنك:املوقع الإلكرتوين
 كما يُق�صد به املوقع الإلكرتوين الذي ين�شئه ويحتفظ به البنك ويقع على،على اخلدمات امل�رصفية الرقمية
.www.rakbank.ae حمدد مواقع املعلومات
:التف�سريات
�أ)	الإ�شارات �إىل املواد والبنود واملالحق هي �إ�شارات �إىل مواد هذه الأحكام وال�رشوط وبنودها ومالحقها التي
.ت ُف�رس بنا ًء على ذلك وت�شكل جز ًء ال يتجز�أ من هذه الأحكام وال�رشوط
ب)	ت ُدرج العناوين الرئي�سية يف هذه الأحكام وال�رشوط لأغرا�ض الت�سهيل و املالءمة فح�سب وال ت�ؤثر على
.تف�سري هذه الأحكام وال�رشوط
، ف�إن الكلمات التي تدل على املفرد ت�شمل اجلمع والعك�س �صحيح،ج)	ما مل يتطلب ال�سياق خالف ذلك
 والإ�شارة �إىل �أ�شخا�ص ت�شمل الهيئات االعتبارية،والكلمات التي تدل على جن�س معني ت�شمل اجلن�س الآخر
.والفردية
ً د)	�أي �إ�شارة �إىل �شخ�ص ت�شمل �أي فرد �أو �رشكة �أو �رشاكة �أو م�ؤ�س�سة جتارية �أو من�ش�أة �أو كيان اعتباري �آخر �أيا
.كان

1.

SPECIAL CONDITIONS FOR PERSONAL ACCOUNTS
1.1 Registration:
		
a)	The Customer can register for Digital Banking through online registration available
at Bank’s Website or the Mobile App.
		
b)	For online registration of Digital Banking, the Customer must login at the Bank’s
Website and move to the login page provided for Digital Banking or Mobile App and
select a new User registration. The Customer should carefully read and follow the
instructions stipulated in the online registration. The Bank will notify the Customer
by Mobile Notification and/or by the registered Email ID once the Customer has
successfully registered to use the Digital Banking.
		
c)	At first login, the Customer should carefully read the Terms and Conditions governing
the Digital Banking provided online. By accepting, Customer indicates that they
agree and accept all the Terms and Conditions.
		
d)	A Passcode must be used by the Customer when completing online registration and
where the Customer has forgotten its User ID and/or Login Password and the Bank
shall provide the Passcode accordingly.
1.2 Eligibility:
		
a)	All Personal Account(s) where the mode of operation of the Account is single.
		
b)	All joint Personal Account(s), where the mode of operation of the Account is
single or joint. Each such joint accountholder may access the Digital Banking
using separate User IDs and Passwords either selected by them or granted to
them by the Bank.
		
c)	Where the mode of operation of the Account is only with joint signatures, such
joint Personal Account(s) are not eligible for transaction access of Digital Banking
(although an accountholder will be able to view the details of the Accounts for
which it is expressed to be an accountholder).
		
d)	The Bank reserves the right to end/terminate/withdraw the Customer’s use of the
Service(s) under the Digital Banking if any joint accountholder notifies the Bank that
(i) the joint accountholder never consented to the Customer’s use of the Services
or (ii) the joint Account can no longer be operated on the Customer’s Instructions
alone or (iii) the joint accountholder is withdrawing consent from the Customer to
operate the joint Account.
		
e)	Where a Customer has applied for Digital Banking for one or more of the Account(s)
in his or her name (whether single or joint Accounts), Digital Banking may be made
available for all Account(s) in his or her name whether or not the Customer has
specifically applied for the Digital Banking to be available for those Account(s).

 ال�رشوط اخلا�صة للح�سابات ال�شخ�صية.1
:	الت�سجيل.1-1
�أ)	ي�ستطيع العميل �أن ي�سجل ال�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الرقمية وذلك عرب الت�سجيل
			
.على الإنرتنت على املوقع الإلكرتوين للعميل �أو تطبيق املحمول
 يجب على العميل ت�سجيل الدخول،ب)	للت�سجيل على الإنرتنت للأعمال امل�رصفية الرقمية
			
على املوقع الإلكرتوين للبنك واالنتقال �إىل �صفحة ت�سجيل الدخول املتاحة للأعمال
 حيث يقر�أ العميل ويتبع بعناية،امل�رصفية الرقمية واختيار ت�سجيل م�ستخدم جديد
 ويبلغ البنك العميل ب�إخطار.التعليمات املن�صو�ص عليها يف الت�سجيل على الإنرتنت
 مبجرد ما يكون العميل قد،ًاملحمول �أو عنوان الربيد الإلكرتوين امل�سجل �أو كال الأمرين معا
.�سجل بنجاح ال�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الرقمية
 يقر�أ العميل بعناية الأحكام وال�رشوط احلاكمة للأعمال،ج)	عند ت�سجيل الدخول لأول مرة
			
 ي�شري العميل �إىل، وبقبول تلك الأحكام وال�رشوط.امل�رصفية الرقمية املتاحة على الإنرتنت
.�أنهم قد قبلوا كافة الأحكام وال�رشوط
 ومتى كان، عند �إكمال الت�سجيل على الإنرتنت،د)	يجب �أن ي�ستخدم العميل رمز املرور
			
 �أو كليهما،العميل قد ن�سي هوية امل�ستخدم �أو كلمة مرور ت�سجيل الدخول اخلا�صة به
. حيث يقدم البنك رمز املرور بنا ًء على ذلك،ًمعا
	الأهلية.2-1
		
ً) جميع احل�سابات ال�شخ�صية التي يكون فيها �أ�سلوب ت�شغيل احل�ساب فرديا؛1
			
ً)	جميع احل�سابات ال�شخ�صية التي يكون فيها �أ�سلوب ت�شغيل احل�ساب فرديا ً �أو م�شرتكا؛2
			
ويجوز لكل �صاحب ح�ساب م�شرتك �أن يدخل على اخلدمات امل�رصفية الرقمية با�ستخدام
هويات م�ستخدم وكلمات مرور منف�صلة �سواء اختارها بنف�سه �أو منحها البنك �إليه؛
 ف�إن تلك احل�سابات ال�شخ�صية ال،ج)	متى كان �أ�سلوب ت�شغيل احل�ساب بالتوقيعات امل�شرتكة فقط
تعد م�ؤهلة للدخول على اخلدمات امل�رصفية الرقمية لإبرام املعامالت (رغم �أن �صاحب احل�ساب قادر
.)على االطالع على بيانات احل�سابات التي يعرب عن �صفته �صاحب احل�ساب فيما يتعلق بها
 ي�سحب ا�ستخدام العميل للخدمة (اخلدمات) املن�صو�ص عليها/د)	يحتفظ البنك باحلق يف �أن ينهي
: �إذا �أخطر �أي �صاحب ح�ساب م�شرتك البنك ب�أن،مبوجب اخلدمات امل�رصفية الرقمية
) مل يعد من2( )	�صاحب احل�ساب امل�شرتك مل يوافق �أبدا ً على ا�ستخدام العميل للخدمات؛ �أو1
		
) �سحب �صاحب ال�سحاب3( املمكن ت�شغيل احل�ساب امل�شرتك بنا ًء على تعليمات العميل وحده؛
امل�شرتك موافقته على �أن ي�شغل العميل احل�ساب امل�شرتك؛
هـ)	متى كان العميل قد تقدم بطلب للح�صول على اخلدمات امل�رصفية الرقمية حل�ساب �أو �أكرث
 ف�إنه يجوز �أن ت ُتاح اخلدمات،)من احل�سابات املدرجة با�سمه (�سواء احل�سابات الفردية �أو امل�شرتكة
ً  �سواء �أن العميل قد تقدم �أم ال حتديدا،امل�رصفية الرقمية جلميع احل�سابات املدرجة با�سمه �أو با�سمها
.)بطلب للح�صول على اخلدمات امل�رصفية الرقمية من �أجل ذلك احل�ساب (تلك احل�سابات

2.

 ال�رشوط اخلا�صة للح�سابات التجارية.2
:	الت�سجيل.1-2
�أ)	يُقدم الطلب املُعب�أ واملوقع عليه ح�سب الأ�صول والقواعد القانونية للح�صول على اخلدمات
		
.امل�رصفية الرقمية �إىل �أي من فروع البنك
 ي�ستطيع ال�شخ�ص املفو�ض بالتوقيع لدى العميل،ب)	مبجرد معاجلة الطلب وموافقة البنك عليه
		
. كما هي حمددة يف الطلب،�أن يح�صل على رموزه الأمنية من فرع البنك
 يقر�أ ال�شخ�ص املفو�ض بالتوقيع لدى العميل بعناية الأحكام،ج)	عند ت�سجيل الدخول لأول مرة
		
وال�رشوط احلاكمة للأعمال امل�رصفية الرقمية وي�ضع عالمة على املربع للإ�شارة �إىل �أنهم قد
.وافقوا وقبلوا كافة الأحكام وال�رشوط
د)	يجب �أن يح�صل ال�شخ�ص املفو�ض بالتوقيع لدى العميل على الرموز الأمنية يف غ�ضون ثالثني
		
 و�إال ت�صبح الرموز الأمنية ال�صادرة غري،) يوما ً من ا�ستالم �إخطار املحمول من فرع البنك30(
.�سارية املفعول
هـ)	يجوز �أن يطلب العميل من البنك توفري «�إمكانية الدخول على اخلدمات امل�رصفية الرقمية
		
 ويقر العميل.لال�ستف�سار فقط» �إىل �أي �شخ�ص وذلك ب�إكمال النموذج املعتمد لدى البنك
 املتاحة عرب،ب�أن ذلك امل�ستخدم يجوز له �أن يطلع على كافة تفا�صيل عالقة العميل بالبنك
 ويتحمل العميل م�س�ؤولية الإف�صاح. و�أن يطبعها،اخلدمات امل�رصفية الرقمية من وقت لآخر
.عن املعلومات �إىل ذلك امل�ستخدم
و)	ي�ستطيع العميل �أن ي�سجل �أي�ضا ً ال�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الرقمية وذلك بالت�سجيل
		
 و�إذا مل يكن العميل.على الإنرتنت املتاح عرب املوقع الإلكرتوين للبنك �أو عرب تطبيق املحمول
 يجب على العميل �أن يح�صل �أوال ً على،قد �سجل للح�صول على اخلدمات امل�رصفية الرقمية
البطاقة ورقم تعريفه ال�شخ�صي ومن ثم ميكن للعميل �أن يوا�صل الت�سجيل للح�صول على
.اخلدمات امل�رصفية الرقمية
 ميكن للعميل �أن ي�سجل،ز)	للت�سجيل على الإنرتنت للح�صول على اخلدمات امل�رصفية الرقمية
		
الدخول على املوقع الإلكرتوين للبنك و�أن ينتقل �إىل �صفحة ت�سجيل الدخول املتاحة للأعمال
 كما ينبغي للعميل �أن يقر�أ ويتبع بعناية.امل�رصفية الرقمية و�أن يختار ت�سجيل م�ستخدم جديد
 ويخطر البنك العميل ب�إخطار املحمول.التعليمات املن�صو�ص عليها يف الت�سجيل على الإنرتنت
 مبجرد ما يكون العميل قد �سجل بنجاح لي�ستخدم اخلدمات، ،�أو �إخطار الربيد الإلكرتوين/و
.امل�رصفية الرقمية
 يقر�أ العميل بعناية الأحكام وال�رشوط التي ترعى الأعمال،ح)	عند ت�سجيل الدخول لأول مرة
		
 ي�شري العميل �إىل �أنهم، وبو�ضع عالمة على املربع املتاح.امل�رصفية الرقمية املتاحة على الإنرتنت
.قد وافقوا وقبلوا بجميع الأحكام وال�رشوط
 ومتى ن�سي العميل،ط)	يجب �أن ي�ستخدم العميل رمز املرور عند �إكمال الت�سجيل على الإنرتنت
		
 ف�إن البنك يوفر رموز،ً �أو كليهما معا،هوية امل�ستخدم �أو كلمة مرور ت�سجيل الدخول اخلا�صة به
.املرور بنا ًء على ذلك
	الأهلية.2-2
�أ)	�أي م�ؤ�س�سة فردية �أو �رشاكة �أو �رشكة ذات م�س�ؤولية حمدودة �أو كيان املنطقة احلرة (من كافة
		
الأنواع) �أو �رشكة �أوف�شور �أو جمعية �أو رابطة �أو جهة حكومية �أو �شبه حكومية �أو �أي كيان
اعتباري �آخر ت�أ�س�س يف الإمارات العربية املتحدة ولديه ح�ساب عامل (ح�سابات عاملة) لدى
.البنك
ب)	يجب �أن يكون لدى ال�شخ�ص املفو�ض بالتوقيع من العميل ال�صالحيات املالئمة للتوقيع على
		
.ح�ساب العميل وت�شغيله وحده �أو خالف ذلك

SPECIAL CONDITIONS FOR BUSINESS ACCOUNTS
2.1 Registration:
		
a)	To submit the duly filled and signed Application for Digital Banking to any of the
Bank’s Branches.
		
b)	Once the Application is processed and approved by the Bank, the Customer’s
Authorized Signatory can collect their Security Codes from the Bank’s Branch as
specified in the Application.
		
c)	At first login, the Customer’s Authorized Signatory should carefully read the Terms
and Conditions governing Digital Banking and tick the box to indicate that they
agree and accept all the Terms and Conditions.
		
d)	The Customer’s Authorized Signatory must collect the Security Codes within 30
days of receiving the Mobile Notification from the Bank’s Branch; otherwise the
issued Security Codes will become invalid.
		
e)	The Customer may request the Bank to provide “Enquiry access only” to the Digital
Banking to any person by completing the Bank’s standard form. The Customer
acknowledges such User may view and print all details of the Customer’s relationship
with the Bank, available via Digital Banking from time to time. The Customer accepts
the responsibility and liability for disclosure of information to such User.
		
f)	The Customer can also register for the Digital Banking by online registration available
through the Bank’s Website or via Mobile App. If the Customer has not registered for
Digital Banking, the Customer has to first get a Card and obtain its PIN and then the
Customer can proceed for registration of Digital Banking.
		
g)	For online registration of Digital Banking, the Customer must login at the Bank’s
Website and move to the login page provided for Digital Banking and select a new
User registration. The Customer should carefully read and follow the instructions
stipulated in the online registration. The Bank will notify the Customer by Mobile
Notification and/or Email Notification once the Customer has successfully registered
to use the Bank’s Digital Banking.
		
h)	At first login, the Customer should carefully read the Terms and Conditions
governing the Digital Banking provided online. By ticking the box provided the
Customer indicates that they agree and accept all the Terms and Conditions.
		
i)	A Passcode must be used by the Customer when completing online registration and
where the Customer has forgotten its User ID and/or Login Password and the Bank
shall provide the Passcode accordingly.
2.2 Eligibility:
		
a)	Any Sole Proprietorship, Partnership, Limited Liability Company, Free Zone entity (all
types), Offshore Company, Society or Association, Government, Quasi Government
or any other juridical entity incorporated in the UAE having operating Account(s)
with the Bank.
		
b)	The Customer’s Authorised Signatory must have the appropriate powers to sign and
operate the Customer’s Account solely or otherwise.
3.

SPECIAL CONDITIONS FOR CREDIT CARDS
3.1 Registration
		
a)	The primary Credit Cardholder can register for Digital Banking through online
registration available at Bank’s Website or the Mobile App.
		
b)	For online registration of Digital Banking, the Credit Cardholder must login at the
Bank’s Website and move to the login page provided for Digital Banking or Mobile
App and select a new User registration. The Credit Cardholder should carefully read
and follow the instructions stipulated in the online registration. The Bank will notify
the Credit Cardholder by Mobile Notification and/or Email Notification once the
Customer has successfully registered to use the Digital Banking.
		
c)	At first login, the Credit Cardholder should carefully read the Terms and Conditions
governing the Digital Banking provided online. By accepting, Credit Cardholder
indicates that they agree and accept all the Terms and Conditions.
		
d)	A Passcode must be used by the Credit Cardholder when completing online
registration and where the Credit Cardholder has forgotten its User ID and/or Login
Password and the Bank shall provide the Passcode accordingly.
3.2 Eligibility:
		
a) Primary Credit Cardholder of the Bank.
		
b) Authorised Signatory of the Business Customers holding Business Credit Cards.
4.

ELIGIBILITY AND USAGE OF DIGITAL BANKING
a)	Digital Banking will be available for online, mobile and data connections, which meet
the required specifications, and configurations as may be specified by the Bank from
time to time. The Customer and each Authorised User agrees to procure and maintain a
mobile and data connection, which meet these requirements at the Customer’s or that
Authorised User’s own expense. 		
b) Guidance on the operation and usage of the Digital Banking will be made available to
the Customer and Authorised User.
c)	The Customer and each Authorised User must follow all relevant guidance whenever an
Authorised User accesses or operates the Digital Banking.

 ال�رشوط اخلا�صة لبطاقات االئتمان.3
	الت�سجيل.1-3
�أ)	ي�ستطيع �صاحب بطاقة االئتمان الأ�سا�سي �أن ي�سجل ال�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الرقمية
		
.عرب الت�سجيل على الإنرتنت املتاح على املوقع الإلكرتوين للبنك �أو تطبيق املحمول
 يجب على �صاحب بطاقة،ب)	للت�سجيل على الإنرتنت ال�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الرقمية
		
االئتمان �أن ي�سجل الدخول على املوقع الإلكرتوين للبنك و�أن ينتقل �إىل �صفحة ت�سجل الدخول
 ويقر�أ.املتاحة للأعمال امل�رصفية الرقمية �أو تطبيق املحمول و�أن يختار ت�سجيل م�ستخدم جديد
.�صاحب بطاقة االئتمان ويتبع بعناية التعليمات املن�صو�ص عليها يف الت�سجيل على الإنرتنت
 مبجرد،�أو �إخطار الربيد الإلكرتوين/ويقوم البنك ب�إبالغ �صاحب بطاقة االئتمان ب�إخطار املحمول و
.ما يكون العميل قد �سجل بنجاح ال�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الرقمية
 يقر�أ �صاحب بطاقة االئتمان بعناية الأحكام وال�رشوط احلاكمة،ج)	عند ت�سجيل الدخول لأول مرة
		
 ي�شري �صاحب، وبقبول تلك الأحكام وال�رشوط.للأعمال امل�رصفية الرقمية املتاحة على الإنرتنت
.بطاقة االئتمان �إىل �أنهم قد قبلوا كافة الأحكام وال�رشوط
 عند �إكمال الت�سجيل على الإنرتنت ومتى،د)	يجب �أن ي�ستخدم �صاحب بطاقة االئتمان رمز املرور
		
 �أو كليهما،كان العميل قد ن�سي هوية امل�ستخدم �أو كلمة مرور ت�سجيل الدخول اخلا�صة به
. حيث يقدم البنك رمز املرور بنا ًء على ذلك،ًمعا
	الأهلية.2-3
�أ) �صاحب بطاقة االئتمان الأ�سا�سي لدى البنك
		
.ب)	ال�شخ�ص املفو�ض بالتوقيع من عمالء القطاع التجاري ممن يحملون بطاقات ائتمان ال�رشكات
		
 الأهلية وا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الرقمية.4
�أ)	ت ُتاح اخلدمات امل�رصفية الرقمية على الإنرتنت واملحمول و�أجهزة ات�صال البيانات التي ت�ستويف
 ويوافق العميل وكل. كما ين�ص عليها البنك من وقت لآخر،املوا�صفات والتكوينات الالزمة
م�ستخدم م�رصح له على �أن يجلب ويحتفظ بجهاز حممول وجهاز ات�صال البيانات الذي ي�ستويف
.تلك اال�شرتاطات وذلك على نفقة العميل �أو امل�ستخدم امل�رصح له
.ب)	يُتاح �إىل العميل وامل�ستخدم امل�رصح له �إر�شادات ت�شغيل اخلدمات امل�رصفية الرقمية وا�ستخدامها
 كلما دخل،ج)	يجب على العميل وكل م�ستخدم م�رصح له �أن يتبع كافة الإر�شادات ذات ال�صلة
.امل�ستخدم امل�رصح له اىل اخلدمات امل�رصفية الرقمية و�شغلها

d)	Use of the Digital Banking is permitted only upon the Bank allowing access to the
Customer and/or any Authorised User. The Bank reserves the right to require further
documentation prior to allowing such access.		
e)	The Bank may at its sole discretion, on a case by case basis, agree to provide any or
all Service(s) under the Digital Banking to the Authorised User of the Customer aged
between 18 and 21 years.
f)	As a condition of using the Digital Banking, the Customer and each Authorised User
warrants to the Bank that it will not use the Digital Banking for any purpose that is
unlawful or is unpermitted, expressly or implicitly, by the terms of these Terms and
Conditions or by any applicable law or regulation.
g)	The Customer and each Authorised User further warrants and represents that it will not use
the Digital Banking in any manner that could damage, disable, overburden, or impair the
Digital Banking or interfere with any other party’s use and enjoyment of the Digital Banking.
h)	Neither the Customer nor any Authorised User may obtain or attempt to obtain
any materials or information through any means not intentionally made available or
provided for through the Digital Banking.
i)	The Customer warrants and represents that the Customer and each Authorised User will
act in good faith on any and every Transaction Instruction received by the Bank from the
Customer or any Authorised User and in the utilization of the Digital Banking.
j)	The Customer and each Authorised User agrees that these warranties and representations
will remain in full force and effect even if these Terms and Conditions terminate for any reason.
5.

6.

NON-ELIGIBILITY FOR DIGITAL BANKING:
The following are not eligible for Digital Banking:
a)	Any Account held in the name of a minor under guardianship or an Account under the
minor’s control (unless we agree otherwise and all of our requirements in relation to
such Customer have been met).
b)	Any person authorized by the Customer to access his/her Account through Digital Banking
who has not accepted these Terms and Conditions, as amended from time to time.
c)
Auto loan accountholders with no other relationship with the Bank.
d) Fixed deposit accountholders with no other relationship with the bank.
e)
Supplementary Credit Cardholders.
f)	Joint Personal Accounts where the mode of operation for the Account is only with joint
signatures is not eligible for transaction access or such other related Services (although
an accountholder will be able to view details of the Accounts for which it is expressed to
be an account holder).

CONDITIONS RELATING TO MOBILE NOTIFICATIONS AND EMAIL NOTIFICATIONS:
a)	Upon application by the Customer, the Bank may at its absolute discretion provide Mobile
Notifications and/or Email Notifications to the Customer or any Authorised User. Mobile
Notifications and Email Notifications are not available in respect of joint Accounts, which
require instructions to be given jointly by two or more Authorised Signatories.
b)	The Bank reserves the right to amend, supplement, suspend or withdraw Mobile
Notifications and Email Notifications or any or all of the Service(s) provided as part of
these notifications at any time, in its sole discretion without giving notice. Each such change
is deemed to be binding whether or not the Customer has received specific notice of it.
c)	The Customer and/or any Authorised User gives his/her unconditional consent (i.e. opt-in) for
the Bank to send any marketing/promotional Mobile Notifications to the Authorised User’s
Mobile Number between 7.00 AM to 09.00PM. The Customer agrees that they shall contact
the Bank, in case the Customer or the Authorised User requires the Bank to remove/opt-out
their Mobile Number from the database for received any marketing/promotional Mobile
Notifications to the Authorised User’s Mobile Number, if they wish to do so.
d) The Bank shall not be responsible for any network failure by the GSM network provider or
any transmission error or any failure of a Mobile Notification and/or Email Notification to
reach the Customer or any Authorised User.
e)	Charges for receiving Mobile Notifications and/or Email Notifications will be completely
borne by the Customer even if the Mobile Number has a roaming facility and the foreign
operator charges for Mobile Notifications or as may be applicable to receive Email
Notifications. The Customer and any Authorised User agree to receive any number/
multiple messages/SMS of Mobile Notifications at any time.
f)	The Customer and each Authorised User agrees to fully indemnify the Bank and hold the
Bank harmless against any and all actions, proceedings, liability, costs, charges, losses or
damages (including legal costs) it may suffer in connection with the provision of Mobile
Notifications and/or Email Notifications to the Customer or as a result of any transmissions
over the GSM network in connection with Mobile Notifications.
g)	The Customer and/or any Authorised User shall immediately notify the Bank of any loss
or theft of the Mobile Number, hacking or unauthorised usage of Email ID and provide
the requisite information to the Bank in regards to the Mobile Notifications service to
that Mobile Number and Email Notification to that Email ID.
h)	By applying for and receiving the Mobile Notification and Email Notification from the
Bank, the Customer is deemed to have read, understood and agreed to be bound by
these terms and conditions.
i)	The Bank will not in any way be responsible or liable for any loss, damage or other
consequence arising from:
		
-	non-delivery of a Mobile Notifications as result of the Authorised User’s Mobile Number
being switched off, lost, or stolen; or
		
-	delivery of a Mobile Notification to a party other than the Authorised User if
the Mobile Phone/Number or SIM Card is not in the possession or control of
the Customer or Authorised User for any reason whatsoever (whether with or
without the consent of the Customer),
		
-	delivery of an Email Notification to a party other than the Customer if the Email ID is
not in control of the Customer for any reason whatsoever (whether with or without
the consent of the Customer), or
		
-	delivery of a message to another mobile phone/number/ email id due to the act
or omission or error of the Bank, its employees, officers or agents or any third party
(including without limitation any service provider), or the use and provision of the
Mobile Notifications and/or Email Notifications in any way.
j)	The Bank accepts no liability for any loss or damage arising directly or indirectly from
actions taken or not taken by the Customer or any third party in reliance on material or
information contained in a message sent to the Customer by Mobile Notifications and/
or Email Notifications.
k)	The Customer acknowledges that any Account balance given to the Customer and
Authorised User through the use of Mobile Notifications and Email Notifications shall not
for any purpose whatsoever be taken as a conclusive statement of the Customer’s
Account with the Bank or Card usage. The Bank may, in its absolute discretion, post
all Mobile Notifications to the Mobile Number of a Customer and each Authorised User.
The Customer acknowledges that in the future, the Bank may send Mobile Notifications
and Email Notifications and triggers via additional mediums of communication. The Bank
may from time to time, change the features of any trigger or Mobile Notifications and/
or Email Notifications. It is the Customer’s and Authorised User’s responsibility to check
all available Mobile Notifications and Email Notifications or triggers, which will be notified
by the Bank on the Website and/or to an Authorised User’s Mobile Number/ Email ID. The
Bank may from time to time and in its absolute discretion, add, delete, and/or modify the
Mobile Notifications and/or Email Notifications and triggers without giving any notice to
the Customer or the Authorised User. Each such change is deemed to be binding whether
or not the Customer or the Authorised User has received specific notice of it.
l)	The Customer and each Authorised User unconditionally consents to the Bank sending
marketing and/or promotional messages or greetings via calling or SMS to the Mobile
Number between 7.00 AM to 9.00 PM. If the Customer or any Authorised User elects to
stop receiving such marketing and/or promotional messages via SMS, they shall advise the
Bank in writing and request the removal of their Mobile Number from the database for such

�أو �أي �شخ�ص/د)	ال يُ�رصح با�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الرقمية �إال عندما ي�سمح البنك �إىل العميل و
 ويحتفظ البنك باحلق يف �أن يطالب. بالدخول اىل اخلدمات امل�رصفية الرقمية،مفو�ض بالتوقيع
.باملزيد من الوثائق قبل ال�سماح بالدخول
) �أن يوافق على توفري �أي خدمة (خدمات،  و ح�سب كل حالة، ح�سب ا�ستن�سلبه املطلق،هـ)	يجوز للبنك
.ً عاما21  و18 �إىل امل�ستخدم امل�رصح له للعميل الذي يرتاوح عمره بني
 باعتبار ذلك �رشطا ً ال�ستخدام اخلدمات،و)	ي�ضمن العميل وكل م�ستخدم م�رصح له �إىل البنك
 �أال ي�ستخدم اخلدمات امل�رصفية الرقمية لأي غر�ض غري قانوين �أو غري م�رصح،امل�رصفية الرقمية
 مبوجب ن�صو�ص هذه الأحكام وال�رشوط �أو �أي قانون �أو نظام معمول،ً �رصاح ًة �أو �ضمنيا،وم�سموح به
.به
ز)	ي�ضمن ويقر العميل وكل م�ستخدم م�رصح له ب�أال ي�ستخدم اخلدمات امل�رصفية الرقمية ب�أي
�أ�سلوب ميكن �أن ي�رض �أو يعوق �أو يُثقل �أو يعرقل اخلدمات امل�رصفية الرقمية �أو يتداخل مع ا�ستخدام
.للأعمال امل�رصفية الرقمية ومتتعه بها
�أي
ح)	ال يجوز للعميل وال لأي م�ستخدم م�رصح له �أن يح�صل �أو يحاول احل�صول على �أي مواد �أو معلومات
.عرب �أي و�سيلة غري متاحة �أو متوفرة عمدا ً عرب اخلدمات امل�رصفية الرقمية
ط)	ي�ضمن العميل ويقر ب�أن يعمل العميل وكل م�ستخدم م�رصح له بنية ح�سنة ب�ش�أن كل من
تعليمات املعامالت التي يتلقاها البنك من العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح له وعند ا�ستخدام
.اخلدمات امل�رصفية الرقمية
ي)	يوافق ويقر العميل وكل م�ستخدم م�رصح له على �أن هذه ال�ضمانات والإقرارات �ستبقى نافذة
. حتى يف حال انتهاء هذه الأحكام وال�رشوط لأي �سبب،و�سارية املفعول على نحو تام
 عدم الأهلية باخلدمات امل�رصفية الرقمية.5
:يعد ما يلي غري �أهل با�ستخدام اخلدمات امل�رصفية
 (ما مل نتفق على خالف،�أ)	�أي ح�ساب ب�إ�سم قا�رص حتت الو�صاية �أو ح�ساب يكون حتت �سيطرة قا�رص
ذلك وت ُ�ستوفى كافة متطلباتناا فيما يتعلق بذلك العميل)؛
 ح�سابها عرب ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية/ب)	�أي �شخ�ص يفو�ضه العميل للدخول على ح�سابه
 وتعديالتها من وقت لآخر؛،الرقمية ومل يقبل بهذه الأحكام وال�رشوط
�أ�صحاب ح�سابات قرو�ض ال�سيارات ممن لي�س لديهم �أي عالقة �أخرى مع البنك؛
)ج
�أ�صحاب ح�سابات الودائع الثابتة ممن لي�س لديهم �أي عالقة �أخرى مع البنك؛
)د
هـ) حاملي بطاقات االئتمان الإ�ضافية؛
 ال تعد، التي ال يكون �أ�سلوب الت�شغيل فيها �سوى بالتوقيع امل�شرتك،و)	احل�سابات ال�شخ�صية امل�شرتكة
�أهل بالدخول لإبرام املعامالت �أو ا�ستخدام تلك اخلدمات الأخرى ذات ال�صلة (رغم �أن �صاحب احل�ساب
.)يعد قادرا ً على االطالع على بيانات احل�سابات ب�صفته �صاحبها
 ال�رشوط ذات ال�صلة ب�إخطارات املحمول و�إخطارات الربيد الإلكرتوين.6
 �أن يقدم �إخطارات، ح�سب ما يرتاءى له على نحو مطلق، يجوز للبنك،�أ)	بنا ًء على تقدمي العميل للطلب
 وال. �إىل العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح له،ً �أو كليهما معا،املحمول �أو �إخطارات الربيد الإلكرتوين
ت ُتاح �إخطارات املحمول والربيد الإلكرتوين فيما يخ�ص احل�سابات امل�شرتكة التي تتطلب �أن يعطي
.) �أو �أكرث من الأ�شخا�ص املفو�ضة بالتوقيع2( التعليمات على نحو م�شرتك �شخ�صان
ب)	يحتفظ البنك باحلق يف �أن يعدل �أو يكمل �أو يوقف �أو ي�سحب �إخطارات املحمول و�إخطارات الربيد
،الإلكرتوين �أو �أي �إخطارات للخدمة (اخلدمات) املقدمة بو�صفها جز ًء من هذه الإخطارات يف �أي وقت
 ويعد كل تغيري ملزما ً �سواء ت�سلم العميل.وذلك ح�سب ما يرتاءى له وحده دون تقدمي �إخطار بذلك
.�أو مل يت�سلم �إخطارا ً معينا ً به
 على نحو غري م�رشوط (�أي التقيد) على �أن ير�سل،�أو �أي م�ستخدم م�رصح له/ج)	يوافق العميل و
 ترويجية عرب املحمول �إىل رقم حممول امل�ستخدم امل�رصح له فيما/البنك �أي �إخطارات ت�سويقية
 يف حال �أن طلب العميل، كما يوافق العميل على �أن يت�صلوا بالبنك. م�سا ًء9  �صباحا ً �إىل7 بني
 �سحب رقم حمموله من قاعدة البيانات فيما يتعلق با�ستالم �أي/�أو امل�ستخدم امل�رصح بحذف
 �إذا رغبوا يف، ترويجية عرب املحمول على رقم حممول امل�ستخدم امل�رصح له/�إخطارات ت�سويقية
.القيام بهذا
د)	ال يعد البنك م�س�ؤوال ً عن �أي عطل يف ال�شبكة يت�سبب فيه مزود �شبكة النظام العاملي لالت�صاالت
)) �أو عن �أي خط�أ يف الإر�سال �أو عدم و�صول �إخطارات املحمول �أو �إخطارات الربيدG.S.M( املتنقلة
. �إىل العميل �أو امل�ستخدم امل�رصح له،ً �أو كليهما معا،الإلكرتوين
 �أو،ه)	يتحمل العميل على نحو تام ر�سوم ا�ستالم �إخطارات املحمول �أو �إخطارات الربيد الإلكرتوين
 حتى لو كان رقم املحمول لديه خيار التجوال وكان م�شغل اخلدمة الأجنبي يفر�ض،ًكليهما معا
.ر�سوما ً على �إخطارات املحمول �أو كما قد يكون معموال به ال�ستالم �إخطارات الربيد الإلكرتوين
 الر�سائل الن�صية/ويوافق العميل و�أي م�ستخدم م�رصح له على �أن يت�سلم �أي عدد من الر�سائل
.الق�صرية املتعددة فيما يتعلق ب�إخطارات املحمول يف �أي وقت
و)	ويوافق العميل و�أي م�ستخدم م�رصح له على �أن يعو�ض البنك تعوي�ضا ً تاما ً عن كافة الدعاوى و
الإجراءات الق�ضائية و امل�س�ؤولية و التكاليف و الر�سوم وامل�صاريف و اخل�سائر و الأ�رضار (مبا يف ذلك
التكاليف القانونية) التي قد يتكبدها البنك فيما يتعلق بتقدمي �إخطارات املحمول �أو �إخطارات
 �إىل العميل �أو نتيجة �أي عملية بث عرب �شبكة النظام العاملي،ً �أو كليهما معا،الربيد الإلكرتوين
.لالت�صاالت املتنقلة فيما يتعلق ب�إخطارات املحمول
 البنك فورا ً ب�ضياع رقم املحمول �أو،ً �أو كليهما معا،ز)	يخطر العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح له
قر�صنة عنوان الربيد الإلكرتوين �أو ا�ستخدامه على نحو غري م�رصح به ويقدم املعلومات الالزمة �إىل
البنك فيما يتعلق بخدمة �إخطارات املحمول املقدمة �إىل ذلك الرقم و�إخطارات الربيد الإلكرتوين
. املقدمة �إىل عنوان الربيد الإلكرتوين ذلك
،ح)	عند التقدم بطلب للح�صول على خدمة �إخطارات املحمول و�إخطارات الربيد الإلكرتوين من البنك
.يعد العميل قد قر�أ وفهم ووافق على �أن يلتزم بهذه الأحكام وال�رشوط
:ط)	ال يعد البنك ب�أية طريقة م�س�ؤوال ً عن �أي خ�سارة �أو �رضر �أو عواقب �أخرى تنجم عن
	عدم ت�سليم �إخطارات املحمول نتيجة �إغالق رقم املحمول للم�ستخدم امل�رصح له �أو �ضياعه �أو		
�رسقته؛ �أو
 �إذا كان رقم الهاتف املحمول �أو،	ت�سليم �إخطار املحمول �إىل طرف غري امل�ستخدم امل�رصح له		
�رشيحته لي�ست يف حيازة العميل �أو امل�ستخدم امل�رصح له �أو حتت �سيطرته لأي �سبب مهما
كان (�سواء مبوافقة العميل �أو دون موافقته)؛ �أو
 �إذا كان عنوان الربيد الإلكرتوين لي�س حتت، 	ت�سليم �إخطار الربيد الإلكرتوين �إىل طرف غري العميل		
 �أو،)�سيطرة العميل لأي �سبب مهما كان (�سواء مبوافقة العميل �أو دون موافقته
 جراء �أعمال ال�سهو واخلط�أ، عنوان بريد �إلكرتوين �آخر/  رقم/	ت�سليم الر�سالة �إىل هاتف حممول		
التي يرتكبها البنك �أو موظفيه �أو م�س�ؤوليه �أو وكالئه التجاريني �أو �أي طرف ثالث (مبا يف ذلك
/على �سبيل املثال ولي�س احل�رص �أي مقدم للخدمات) �أو ا�ستخدام �أو توفري �إخطارات املحمول و
.�أو �إخطارات الربيد الإلكرتوين ب�أي �أ�سلوب
ي)	ال يتحمل البنك �أية م�س�ؤولية عن �أي خ�سارة �أو �رضر ينجم على نحو مبا�رش �أو غري مبا�رش عن �إجراءات
ُ
اتخذها �أو مل يتخذها العميل �أو �أي طرف ثالث �أ�ستنادا ً على مواد �أو معلومات واردة يف ر�سالة �أر�سلت
.�أو �إخطارات الربيد الإلكرتوين/�إىل العميل عرب خدمة �إخطارات املحمول و
ك)	يقر العميل ب�أن �أي ر�صيد ح�ساب يُقدم �إىل العميل وامل�ستخدم امل�رصح له عرب ا�ستخدام خدمة
�إخطارات املحمول و�إخطارات الربيد الإلكرتوين ال يعترب لأي غر�ض مهما كان بيانا ً قاطعا ً حل�ساب
 �أن ير�سل بالربيد، ح�سب ا�ستن�سابه املطلق، ويجوز للبنك.العميل لدى البنك �أو لإ�ستخدام البطاقة
، ويقر العميل ب�أنه يجوز.جميع �إخطارات املحمول �إىل رقم حممول العميل وكل م�ستخدم م�رصح له
 �إىل البنك �أن ير�سل �إخطارات املحمول و�إخطارات الربيد الإلكرتوين وبيانات الت�شغيل عرب،يف امل�ستقبل
 كما يجوز للبنك من وقت لآخر �أن يغري �سمات بيانات الت�شغيل �أو �إخطارات.و�سائل ات�صال �إ�ضافية
 ويعد العميل وامل�ستخدم امل�رصح له م�س�ؤولني عن مراجعة.ـ�أو �إخطارات الربيد الإلكرتوين/املحمول و
 التي يبلغها البنك،جميع �إخطارات املحمول و�إخطارات الربيد الإلكرتوين �أو بيانات الت�شغيل املتاحة
 عنوان الربيد الإلكرتوين للم�ستخدم امل�رصح/�أو ير�سلها �إىل رقم املحمول/عرب املوقع الإلكرتوين و
 ويجوز للبنك من وقت لآخر وح�سب ما يرتاءى له على نحو مطلق �أن ي�ضيف �أو يحذف �أو يغري.له
 �أو بيانات الت�شغيل دون تقدمي �إخطار بذلك،�أو �إخطارات الربيد الإلكرتوين/خدمة �إخطارات املحمول و
 �سواء ت�سلم �أو مل يت�سلم العميل �أو،ً ويعد كل تغيري ملزما.�إىل العميل �أو امل�ستخدم امل�رصح له
.امل�ستخدم امل�رصح له �إخطارا ً معينا ً بذلك
ل)	يوافق العميل وكل م�ستخدم م�رصح له موافقة غري م�رشوطة على �أن ير�سل البنك ر�سائل ترويجية
 �أو ر�سائل ترحيب وذلك باالت�صال برقم املحمول �أو �إر�سال الر�سائل الن�صية الق�صرية، �أو ت�سويقية
 و�إذا اختار العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح له ب�أن يوقف ا�ستالم. م�سا ًء9  �صباحا ً �إىل7 �إليه فيما بني
 ف�إنه يخطر البنك، عرب نظام الر�سائل الن�صية الق�صرية،تلك الر�سائل الت�سويقية �أو الرتويجية
 ويوافق العميل.كتابيا ً ويطلب حذف رقم حمموله من قاعدة البيانات فيما يتعلق بتلك الر�سائل
وكل م�ستخدم م�رصح له موافقة غري م�رشوطة وال رجعة فيها على �أن تلك املكاملات �أو الر�سائل

messages. The Customer and each Authorised User irrevocably and unconditionally agrees
that such calls or messages made by the Bank and or its agents shall not be construed as
a breach of the privacy of the Customer or any Authorised User and no complaint or
proceedings shall be made or brought in relation to them.
m)	Mobile Number is intended to be available 7 days a week, 24 hours a day but there is no
warranty that Mobile Notification will be available at all times. Instructions received after
the Bank’s normal working hours will be processed in accordance with the Bank’s policy.

التي يقوم بها البنك �أو وكالئه ال تعد انتهاكا ً خل�صو�صية العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح له وال
.ت ُقدم �أي �شكوى �أو تحُ رك �أي �إجراءات ق�ضائية فيما يتعلق بها
)24( ) �أيام يف الأ�سبوع على مدار �أربع وع�رشين7( م)	من املزمع �أن يكون رقم املحمول متاحا ً �سبعة
. اال �أنه لي�س هناك �أي �ضمان ب�أن تكون خدمة �إخطارات املحمول متاحة يف جميع الأوقات،�ساعة
وت ُعالج يف جميع الأوقات التعليمات امل�ستلمة بعد �ساعات العمل املعتادة للبنك طبقا ً �إىل
.�سيا�سة البنك

7.

Non-Transactional Card for Digital Banking:
a)	The Customer, who are not eligible to have a Debit or Credit Card can request for a
Non-Transactional Card to obtain a Personal Identification Number (“PIN”) to register for
accessing the Bank’s Digital Banking by setting up user id and password with the help of PIN.
b)	The Customer can request for a Non-Transactional Card by filling up and submitting the
requisite form at the Bank’s Branches. Upon application by the Customer, the Bank may at
its absolute discretion provide the Non-Transactional Card and related PIN to the Customer.
c)	The Customer will activate the Non-Transactional Card and hear PIN by contacting the
Bank’s call centre. In case the Customer forgets the PIN, PIN reissue can be requested by
the Customer through the Bank’s call centre. The Customer will not be able to change
PIN of a Non-Transactional Card.
d)	Non-Transactional Cards do not have usual Debit or Credit card features and cannot
be used on any websites other than the Bank’s Website or any ATM or POS or for any
transactional purposes.
e)	If a Non-Transactional Card is lost, the Customer should contact the Bank’s call centre
immediately to block their Non-Transactional Card and request for reissuance of a new
Non-Transactional Card.

8.

DAILY LIMITS ON FUNDS TRANSFER & PAYMENTS:
a)	Transactions on Digital Banking must not exceed the Customer’s available balance in the
Account on the day the transaction is made. The Customer and/or the Authorised User
will not be able to transact in excess of the daily Limit (in same and/or cross currency
transfers) as determined by the Bank from time to time. The daily Limit is the cumulative
total of any number of Transactions. The Bank reserves its right to change these Limits,
and may amend them upon the request of the Customer and subsequent approval of
the Bank. The Bank also reserves its right to solely determine the relevant exchange rate
for any determination as to whether a daily Limit has been breached in relation to a cross
currency transfer. If the Customer and/or the Authorised User tries to transfer funds that
exceed the daily Limit, the Bank will decline the Transaction request and the Customer
and/or the Authorised User will receive a message stating that the entered amount
exceeds the daily Limits.
b)	The Customer agrees that any payment Instructions submitted to the Bank cannot be
treated as evidence of the Bank having paid or agreed to pay the sum so requested.
c)	The Customer and each Authorised User accepts that any Transaction will be completed
as and when the process is successfully concluded, provided all other requirements are
met and without any further reference, authentication, written notice or verification.
d)	The Customer and each Authorised User shall ensure the sufficiency of funds in an
Account prior to issuing Instructions to the Bank to make a transfer from that Account.
If for any reason an Account is overdrawn by use of the Digital Banking, the Customer
shall be required to immediately pay to the Account or transfer funds from another
account(s) (either with the Bank or another financial institution) to remedy the deficit
and to pay all relevant interest/profit rate and charges.		
e)	The Customer hereby acknowledges all debits to an Account and other liabilities
arising from the use of the Digital Banking by the Customer and/or an Authorised User
and considers that the Bank’s books, entries and registers shall be final and conclusive
evidence of the correctness of any Instructions or Transaction.

 البطاقة غري التجارية للأعمال امل�رصفية الرقمية.7
 �أن يطلب بطاقة، الذي يعد غري م�ؤهل للح�صول على بطاقة اخل�صم �أو االئتمان،�أ)	ميكن للعميل
غري جتارية للح�صول على رقم تعريف �شخ�صي بق�صد الت�سجيل للدخول على اخلدمات امل�رصفية
.الرقمية للبنك وذلك ب�إن�شاء هوية امل�ستخدم وكلمة مروره مب�ساعدة رقم التعريف ال�شخ�صي
.ب)	ي�ستطيع العميل �أن يطلب بطاقة غري جتارية وذلك ب�أن ميلأ ويقدم اال�ستمارة الالزمة �إىل فروع البنك
 �أن يقدم �إىل العميل، ح�سب ا�ستن�سابه املطلق، يجوز للبنك،وبنا ًء على تقدمي العميل للطلب
.البطاقة غري التجارية ورقم التعريف ال�شخ�صي ذي ال�صلة
َ ج)	يُفَ ِّع
ل العميل البطاقة غري التجارية وي�سمع رقم التعريف ال�شخ�صي باالت�صال مبركز ات�صال
 ميكن للعميل �أن يطلب �إعادة �إ�صدار، ويف حال �أن ن�سي العميل رقم التعريف ال�شخ�صي.البنك
 وال ميكن للعميل �أن يغري رقم التعريف ال�شخ�صي.رقم التعريف ال�شخ�صي عرب مركز ات�صال البنك
.للبطاقة غري التجارية
د)	ال تتمتع البطاقات غري التجارية مبيزات بطاقات اخل�صم �أو االئتمان املعتادة وال ميكن ا�ستخدامها
على �أي مواقع �إلكرتونية غري املوقع الإلكرتوين للبنك �أو على ماكينة �رصاف �آيل �أو نقاط للبيع �أو لأي
.�أغرا�ض جتارية
 يت�صل العميل مبركز ات�صال البنك فورا ً بق�صد �أن يجمد بطاقته،هـ)	�إذا فقدت البطاقة غري التجارية
.االئتمانية ويطلب �إعادة �إ�صدار بطاقة غري جتارية جديدة

9.

CUT-OFF TIMES FOR SERVICE REQUESTS & FUNDS TRANSFER SERVICES:
a)	The Customer and each Authorised User understands and agrees that services through
Digital Banking provided the Bank has Cut-off times for initiating a transaction or service
request through Digital Banking that are subject to change from time to time and thus
any such request made over the Digital Banking post Cut-off time shall get processed on
the next Business Day. Cut-off timings are subject to change during the holy month of
Ramadan and any other day declared holiday by the UAE Central Bank.
b)	The Customer and each Authorised User accepts that the cut-off time for a Business Day
is the same as the Banks normal business timings in the UAE from Sunday to Thursday.
All requests received after the cut-off time or on a day, which is not a Business Day, will
be deemed to have been received on the following Business Day.
c)	The Customer and each Authorised User understands and agrees that any Funds Transfer
Instructions to a beneficiary’s account with any other bank within the UAE or a bank outside
the UAE will be sent by Electronic Funds Transfer. The debit for the transferred funds
will be reflected in the Customer’s Account on the Business Day that the Instruction has
been executed by the Bank. If the Bank faces any technical problems in executing the
instruction by Electronic Funds Transfer, the Bank may decline the instruction.
d)	Funds Transfer Instructions in foreign currencies may not be made available on the day
the transfer is executed by the Bank and are subject to foreign exchange settlement
processing which may cause delays.

10.	CONDITIONS GOVERNING ELECTRONIC FUNDS TRANSFER, DEMAND DRAFTS AND
MANAGER’S CHEQUE:
a)	The Bank may agree to provide the Customer and each Authorised User with Electronic
Funds Transfer (via SWIFT messaging or any other similar or replacement messaging system),
Demand Draft or Manager’s Cheque Service(s) (“Payment Service(s)”). It is understood that
the Electronic Funds Transfer (or Demand Draft if sent to the beneficiary or the beneficiary’s
bank directly by the Bank) will be sent entirely at the Customer’s own risk. The Customer
agrees to hold harmless and indemnify the Bank against any loss, costs, damages,
expenses, liability or proceedings which the Customer may incur or suffer as a result of
the Bank acting, delaying or refraining from acting upon the Customer’s instruction(s).
The Bank or the Bank’s correspondent overseas shall not be liable for any loss, delay,
error or omission in transmission of the message or sending of the Demand Draft or its
misinterpretation when received, or for any delay caused by the clearing system of the
country in which the payment is to be made or Demand Draft encashed or any act of
default or negligence by the beneficiary’s bank in collecting the remittance or encashing
the Demand Draft. In no event shall the Bank under any circumstances be liable for any
loss of profits, contracts or special, indirect or consequential loss or damages.
b)	The Customer and each Authorised User agrees and understands that in the absence of
specific instructions, all charges/commissions outside the UAE are for the beneficiary’s
account. The beneficiary may be unable to obtain full value under a Demand Draft/
Electronic Funds Transfer on account of exchange or other restrictions applicable in the
country of payment or to the paying bank or charges and fees of the payment bank.
c)	The Bank reserves the rights to send Electronic Funds Transfers through a place other than
the one specified by the Customer if operational circumstances make this necessary.
d)	Encashment of the remittance sent by Electronic Funds Transfer or Demand Draft is subject to
any exchange control or other restrictions which may be imposed by the rules and regulations
of the country where the encashment is to be made. Neither the Bank, nor its correspondents,
or agents shall be liable for any loss or delay caused by any such rules and regulations.
e)	The Bank will use reasonable endeavours to process applications for Payment Facilities
received by the Bank before the specified Cut-off time specified by the receiving branches or
centres from time to time. Applications received after such Cut-off time will be processed on
the next working day. For this purpose all holidays and Fridays are non-working days.
f)	The beneficiary’s bank BIC Code/Sort Code/Fed wire ID/CHIPS UID /ABA/IFSC/BSB or any
such code mentioned by the Customer will be considered as correct and the remittance
will be effected accordingly, assuming correctness of the given codes and the Bank
shall not be responsible to check or verify that the codes are correct or match against
the name of the beneficiary and shall not be liable for transfers effected pursuant to an
incorrect code provided by the Customer.

 احلدود اليومية على حتويل الأموال و�سداد الدفعات.8
�أ)	يجب �أال تتجاوز املعامالت على اخلدمات امل�رصفية الرقمية الر�صيد املتاح للعميل يف احل�ساب يف
ً
ً
 قادرا على �أن، �أو كليهما معا، وال يعد العميل �أو امل�ستخدم امل�رصح له.اليوم الذي ت ُربم فيه املعاملة
 كما،)ً �أو كال الأمرين معا،يتعامل فيما يزيد عن احلد اليومي (بنف�س حتويالت العمالت �أو مبا يقابلها
 ويحتفظ. وميثل احلد اليومي الإجمايل الرتاكمي لأي عدد من املعامالت.يحدده البنك من وقت لآخر
البنك بحقه يف تغيري هذه احلدود ويجوز له �أن يعدلها بنا ًء على طلب العميل وموافقة البنك التالية
 كما يحتفظ البنك �أي�ضا ً بحقه يف �أن يحدد وحده �سعر ال�رصف ذي ال�صلة فيما يتعلق ب�أي.لذلك
 و�إذا حاول.قرار ب�ش�أن ما �إذا كان احلد اليومي قد مت خرقه فيما يتعلق بتحويل العمالت املتقاطعة
 يرف�ض البنك طلب املعاملة، حتويل �أموال تتجاوز احلد اليومي، �أو امل�ستخدم امل�رصح له/العميل و
. ر�سالة تفيد ب�أن املبلغ املدرج يتجاوز احلدود اليومية، ،�أو امل�ستخدم امل�رصح له/ويت�سلم العميل و
 ال ميكن معاملتها على �أنها دليل على،ب)	يوافق العميل على �أن �أي تعليمات بالدفع مقدمة �إىل البنك
.�أن البنك قد دفع �أو وافق على �أن يدفع املبلغ املطلوب
 على �أن،ج)	يقبل العميل وكل م�ستخدم م�رصح له ب�أن ت ُنجز كل معاملة عند �إنهاء العملية بنجاح
ت ُ�ستوفى جميع اال�شرتاطات الأخرى ودون تقدم املزيد من الإ�شارة �أو امل�صادقة �أو االخطارات الكتابية
.�أو التحقق
د)	يت�أكد العميل وكل م�ستخدم م�رصح له من كفاية الأموال يف احل�ساب قبل �إ�صدار تعليمات �إىل
ِ �س
ب على املك�شوف من احل�ساب با�ستخدام اخلدمات
ُ  و�إذا لأي �سبب.البنك بالتحويل من احل�ساب
َ ح
 يجب على العميل �أن ي�سدد فورا ً يف احل�ساب �أو يحول الأموال من احل�ساب،امل�رصفية الرقمية
/ (احل�سابات) الأخرى (�سواء لدى البنك �أو م�ؤ�س�سة مالية �أخرى) ل�سد العجز ودفع كافة الفوائد
.ن�سبة الربح والر�سوم ذات ال�صلة
 بجميع عمليات اخل�صم من احل�ساب واملطلوبات الأخرى الناجمة، مبوجب هذا امل�ستند،هـ)	يقر العميل
 وي�ؤكد �أن دفاتر البنك، للأعمال امل�رصفية الرقمية،�أو امل�ستخدم امل�رصح له/عن ا�ستخدام العميل و
.وقيوده و�سجالته تعد دليال ً نهائيا ً ودامغا ً على �صحة �أي تعليمات �أو معاملة
: املواعيد النهائية لطلبات اخلدمات وخلدمات حتويل الأموال.9
�أ)	يقر العميل وكل م�ستخدم م�رصح له ب�أن اخلدمات التي يقدمها البنك عرب اخلدمات امل�رصفية
الرقمية لديها مواعيد نهائية لتحريك طلب املعاملة �أو اخلدمة عرب اخلدمات امل�رصفية الرقمية
 ف�إن �أي طلب يُقدم بعد املوعد النهائي للأعمال، ومن ثم،و�أنها تخ�ضع للتغيري من وقت لآخر
 وتخ�ضع �أوقات املواعيد النهائية �إىل التغيري �أثناء.امل�رصفية الرقمية يُعالج يف يوم العمل التايل
.�شهر رم�ضان املبارك و�أي يوم �آخر يعلنه م�رصف الإمارات العربية املتحدة املركزي يوم عطلة ر�سمية
ب)	يوافق العميل وكل م�ستخدم م�رصح له على �أن املوعد النهائي ليوم العمل ميثل ذات �أوقات العمل
 كما �أن جميع الطلبات امل�ستلمة.العادية للبنك يف الإمارات العربية املتحدة من الأحد �إىل اخلمي�س
.بعد املوعد النهائي �أو يف يوم لي�س من �أيام العمل تعد قد ا�ستُلِ َمت يف يوم العمل التايل
ج)	يقر العميل وكل م�ستخدم م�رصح له ب�أن �أي تعليمات ب�ش�أن حتويل الأموال �إىل ح�ساب امل�ستفيد
.لدى �أي بنك �آخر داخل الإمارات العربية املتحدة �أو خارجها ت ُر�سل عرب حتويل الأموال الإلكرتوين
.وينعك�س خ�صم الأموال املحولة يف ح�ساب العميل يف يوم العمل الذي نفذ فيه البنك التعليمات
 يجوز للبنك،و�إذا واجه البنك �أي م�شكالت فنية عند تنفيذ التعليمات عرب حتويل الأموال الإلكرتوين
.�أن يرف�ض التعليمات
د)	ميكن �أن ال تكون تعليمات حتويل الأموال بالعمالت الأجنبية متوفرة يف اليوم الذي ينفذ فيه البنك
. مما قد يُحدث حاالت الت�أخري، كما �أنها تخ�ضع �إىل عملية ت�سوية �أ�سعار ال�رصف،التحويل

: ال�رشوط احلاكمة لتحويل الأموال �إلكرتونيا ً واحلواالت املدفوعة عند الطلب وال�شيك امل�رصيف.10
�أ)	يجوز �أن يوافق البنك على �أن يزود العميل وكل م�ستخدم م�رصح له بخدمة (خدمات) حتويل
الأموال �إلكرتونيا ً (عرب ر�سالة �سويفت �أو �أي نظام ر�سائل �آخر م�شابه �أو بديل) �أو احلواالت املدفوعة
ً  ومن املعلوم �أن حتويل الأموال �إلكرتونيا. )عند الطلب �أو ال�شيك املد�رصيف (خدمة (خدمات) الدفع
 يحدث،)ً �إذا �أر�سلها البنك �إىل امل�ستفيد �أو بنك امل�ستفيد مبا�رشة،(�أو احلوالة املدفوعة عند الطلب
 ويوافق العميل على �أن يعو�ض البنك عن �أي خ�سارة �أو تكاليف �أو.بالكامل على م�س�ؤولية العميل
�أ�رضار �أو م�رصوفات �أو مطلوبات �أو �إجراءات ق�ضائية مما قد يتكبده العميل نتيجة ت�رصف البنك �أو
 وال يعد البنك �أو البنك املرا�سل يف اخلارج.ت�أخره �أو امتناعه عن الت�رصف بنا ًء على تعليمات العميل
م�س�ؤوال ً عن �أي خ�سارة �أو ت�أخري �أو خط�أ �أو �سهو يحدث عند �إر�سال الر�سالة �أو �إر�سال احلوالة املقدمة
 �أو عن �أي ت�أخري ي�سببه نظام مقا�صة البلد الذي، �أو عن �سوء فهمها عند ا�ستالمها،عند الطلب
 �أو عن �أي عمل ينم عن تق�صري بنك امل�ستفيد،يجري فيه الدفع �أو �رصف احلوالة املقدمة عند الطلب
 وال يعد البنك م�س�ؤوال ً يف �أي.�أو �إهماله عند حت�صيل احلوالة �أو �رصف احلوالة املقدمة عند الطلب
حال من الأحوال وحتت �أي ظرف عن �أي خ�سارة للأرباح �أو العقود �أو خ�سارة خا�صة �أو غري مبا�رشة �أو
.تبعية �أو الأ�رضار
 ف�إن جميع،ب)	يوافق العميل وكل م�ستخدم م�رصح له على �أنه يف حال عم وجود تعليمات حمددة
 وقد يكون امل�ستفيد. العموالت خارج الإمارات العربية املتحدة تقيد على ح�ساب امل�ستفيد/الر�سوم
 حتويل الأموال/غري قادر على احل�صول على القيمة الكاملة مبوجب احلوالة املقدمة عرب الطلب
�إلكرتونيا ً ب�سبب قيود �سعر ال�رصف �أو غريها من القيود املعمول بها يف بلد ال�سداد �أو على البنك
.امل�سدد و ر�سوم بنك ال�سداد وم�رصوفاته
 �إذا،ج)	يحتفظ البنك باحلق يف �أن ير�سل حتويالت الأموال �إلكرتونيا ً عرب مكان غري الذي حدده العميل
.الظروف الت�شغيلية ا�ستدعت ذلك
د)	يخ�ضع �رصف احلوالة املر�سلة عرب حتويل الأموال �إلكرتونيا ً �أو عرب الطلب �إىل �أي قيود ملراقبة �أ�سعار
، الذي من املزمع فيه �رصف احلوالة،ال�رصف وغريها من القيود التي قد تفر�ضها قواعد البلد
 وال يعد البنك وال بنوكه املرا�سلة ال وكالئه م�س�ؤولني عن �أي خ�سارة �أو ت�أخري ت�سببه �أي.و�أنظمته
.من تلك القواعد والأنظمة
هـ)	يبذل البنك امل�ساعي املعقولة ملعاجلة طلبات ت�سهيالت الدفع التي يت�سلمها البنك قبل املوعد
 وت ُعالج الطلبات امل�ستلمة بعد ذلك.النهائي الذي حتدده الفروع �أو املراكز امل�ستلمة من وقت لآخر
 ف�إن جميع العطالت الر�سمية و�أيام اجلمعة، ولهذا الغر�ض.املوعد النهائي يف يوم العمل التايل
.لي�ست �أيام عمل
 املعرف/ معرف �شبكة االحتياطي الفيدرايل/ رمز الفرز/و)	يعترب الرمز التعريفي لبنك امل�ستفيد
/ رمز النظام املايل الهندي/ بنك الت�ضامن يف �أريزونا/العاملي لنظام دفعات املقا�صة بني البنوك
بنك بوريجو �سربينجز �أو �أي رمز �آخر يذكره العميل �صحيحا ً وتدخل احلوالة يف حيز التنفيذ بنا ًء على
ً  وال يعد البنك م�س�ؤوال، على فر�ض �أن الرموز املقدمة �صحيحة �أو تتوافق مع ا�سم امل�ستفيد،ذلك
.عن احلواالت التي ت ُنفذ عمال ً برموز غري �صحيحة يقدمها العميل

g)	Electronic Funds Transfers will be effected with SPOT exchange rates (two business days
after the date of receipt of request by the Bank). Applications for the same day value shall
be made at the Bank’s discretion, subject to receipt of the application prior to the relevant
Cut-off time as determined by the Bank, as well as Cut-off times related to the geographical
location of the payment destination. If the Customer or the Authorised User requests
Electronic Funds Transfer between Accounts held with the Bank, the Bank may effect
such transfers on receipt of instructions even if after the relevant Cut-off time (including
where instructions are received outside normal banking hours) by applying the most
recent SPOT exchange rate available to the Bank for the relevant currency. In the event
that the exchange rate for that currency changes upon the re-opening of the Bank and/or
the relevant currency market and this would result in a loss to the Bank, the Bank is entitled
to debit the Customer’s Account with the difference between the amount transferred
calculated at the exchange rate applied to such Electronic Funds Transfer and the amount
which would have been transferred had the exchange rate applicable on the re-opening of
the Bank and/or the relevant currency market been applied to such Electronic Funds Transfer.
h)	The Bank reserves the right to revise all remittances fees and charges from time to time
without prior notice.
i)	If a Demand Draft/Manager’s Cheque is lost or stolen the Customer agrees to provide the Bank
with an indemnity acceptable to the Bank in connection with any request for the issue of a
replacement or refund of the amount of such Demand Draft/Manager’s Cheque and accepts
that the Bank may take reasonable time to investigate non-payment of a Demand Draft/
Manager’s Cheque reported lost or stolen and the Bank is not liable to issue an immediate
refund to the Customer or issue a replacement Demand Draft/Manager’s Cheque. In a case
where a Demand Draft is dispatched directly to the beneficiary or the beneficiary’s bank,
neither the Bank nor its correspondents are responsible for any delay, mistake or omission
caused by any Postal Authority or Courier Company involved in the dispatch.
j)	If an Electronic Funds transfer instruction is submitted to the Bank by postal or messenger
service or by fax (or otherwise than by the Customer in person), the Bank may act upon
such authority (“instructions”) and may presume that they are genuine and accurately
represent the wishes of the Customer, even if the instructions are actually compiled or
sent in error or by fraud or negligence or altered or amended by someone other than the
Customer with or without the actual knowledge or instructions of the Customer. The Bank
has no duty to verify the facts or genuineness of the Instructions.
k)	The Customer and each Authorised User agrees and accepts that if a refund of the remittance
amount is desired from the Bank by the applicant or the remitted funds are returned by the
correspondent bank, beneficiary’s bank or other intermediary bank for any reason whatsoever,
after receipt of funds from the correspondent or beneficiary’s bank, the Bank shall at its
discretion make the payment to the applicant at the prevailing buying rate for the relevant
currency less all charges and expenses as determined by the Bank in its absolute discretion.
l)	The Customer and each Authorised User agrees that the Bank may decline to make a
payment it believes might involve a breach by any person of a law or regulations of any country
or Bank’s internal policies. A payment may be delayed or declined because a person involved
in the payment or an authority/correspondent bank / beneficiary bank/ other intermediary
bank requires information or clarification as to compliance with the law or regulations, or
declines to process it. The Bank will share information as to your remittance, if necessary.
m)	The Customer and the Authorised User agrees to provide the International Bank Account
Number (IBAN) of the beneficiary when the transfer is requested within UAE or outside
UAE (wherever required in beneficiary’s country) and understand that the Bank may
decline to make a payment wherever IBAN is required in the beneficiary country.
n)	If the currency requested by the Customer is Chinese Yuan (CNY), the Customer and
each Authorised User confirms that (a) the purpose of CNY remittance is trade-related
only; (b) the account to be debited is a business entity account; (c) the beneficiary is
a business entity and the beneficiary’s bank is on the mainland of People’s Republic of
China; and (d) the Bank may any time require the Customer to provide copies of the
trade documents related to the remittance. Failure to provide these documents or other
information requested by the Bank with respect to the Transaction or if any of the above
confirmations are incorrect may result into the Transaction being cancelled or funds
being held in suspense and/or returned.
11. SERVICE(S) UNDER DIGITAL BANKING:
	The Bank may at its sole discretion amend or cancel any of the following Services at any time
without giving notice to the Customer or any Authorised User:11.1 Bank Account Services:
a) Obtain operating Account balances; make service requests for new cheque books
and Duplicate statement.
		
b)	All operating Accounts in the Customer’s name will automatically be linked to the
Digital Banking.
		
c)	Obtain fixed deposit account balances, make service requests for opening new
deposits, premature closure of fixed deposit accounts, renewal of deposits and
maturity payment Instructions corresponding to the Customer’s Account. Any,
payment or transfer of fixed deposits to a third party’s account is prohibited through
the use of Digital Banking.
		
d)	Obtain loan account balances / finance statements and loan security details. Make
service requests for temporary and permanent release letters (auto loans/finances),
postponement of installment payments (personal loans/finance), balance confirmation
letters and liability and non-liability letters. The Customer agrees that any such
request for deferral/postponement of loan/finance installment would be subject to
increase in the loan tenure/ finance term and may also be subject to charges
relating to the deferment and postponement of such payments. Such requests are
approved at the sole discretion of the Bank.
		
e)	Review and download Account balances and transaction histories for a specified
duration. Account balances and transaction histories reflected until the time of
making the online inquiry.
		
f) Change Login Passwords.
		
g) Send/receive Bank E-mail to/from the Bank.
		
h)	Request a salary advance, which will be credited on the day it is approved by the Bank.
		
i)	All Service requests made by the Customer will be processed offline (unless otherwise
specified), and will be approved at sole discretion of the Bank. The Customer is able
to see the current status of their service request as pending, completed or declined.
j) Quick balance inquiry using Touch ID on mobile devices supported on iOS.
		
k) Online Fixed deposit booking.
11.2 Pay Bills Service:
		
a)	Pay Bills Service allows the Customer to pay their utility bills from Customer’s
Account or through his Credit Card issued by the Bank to Specified Entities in UAE.
The Customer can also view whether the instruction is pending or completed for Pay
Bill and add/delete the Specified Entities or its details.
			 Ability to pay multiple outstanding bills using a single selection/action of the user
		
b)	The Customer authorizes the Bank to follow the payment Instructions provided
under these Terms and Conditions. The Customer will provide the Bank with their
consumer reference number, Account number and/or any other information related
to those entities that qualify as Specified Entities, to in carrying out a Pay Bill request.
When the Customer initiates a Pay Bill request, he authorizes the Bank to charge
their Account or Credit Card with the amounts provided in the transaction and to
the Specified Entity the equivalent amount on Customer’s behalf.
		
c)	Typically, Pay Bills requests take upto three (3) Business Days to reflect the movement
of the funds from the Customer’s Account to the Specified Entities subject to Clause
11.2(e) and (g) below.
		
d)	Pay Bills requests are executed as per the Customer’s Instructions and the Customer’s
Account(s) or Credit Card will be debited on the Business Day after the Pay Bills
request is processed.
		
e)	While it is anticipated that most Pay Bills requests will be processed and completed on
the Business Day after the Customer’s selected Pay Bills process date, the Customer
agrees that due to circumstances beyond the control of the Bank some Pay Bills requests
may take longer to be posted to the account at the Specified Entity. For this reason,
the Bank recommends that the Customer selects a Pay Bills process date at least five
(5) Business Days before the actual due date of the payments. The Customer agrees
that the Bank will not be responsible for any payments that are received or posted by

) بعد تاريخ ا�ستالم2( ز)	ت ُنفذ عمليات حتويل الأموال �إلكرتونيا ً ب�أ�سعار �رصف �سبوت (يف يومي عمل
 مع مراعاة، وتقدم الطلبات بنف�س القيمة اليومية ح�سب ما يرتاءى �إىل البنك.)البنك للطلب
 ف�ضال ً عن املواعيد النهائية ذات، كما يحدده البنك،ا�ستالم الطلب قبل املوعد النهائي ذي ال�صلة
 و�إذا طلب العميل �أو امل�ستخدم امل�رصح له حتويل الأموال.ال�صلة باملكان اجلغرايف لوجهة الدفع
 يجوز للبنك �أن ينفذ تلك التحويالت بنا ًء على،�إلكرتونيا ً فيما بني احل�سابات التي ميلكها يف البنك
ا�ستالم التعليمات حتى لو بعد املوعد النهائي ذي ال�صلة ( مبا يف ذلك متى ا�ستُلِ َمت التعليمات
خارج �ساعات العمل امل�رصيف العادية) وذلك بتطبيق �أحدث �سعر �رصف لدى �سبوت متاح للبنك
 ويف حال �أن تغري �سعر �رصف تلك العملة عند �إعادة فتح البنك �أو.فيما يتعلق بالعملة ذات ال�صلة
 يحق �إىل البنك �أن يخ�صم، و�أ�سفر هذا عن خ�سارة البنك،ً �أو كليهما معا،�سوق العمالت ذي ال�صلة
من ح�ساب العميل الفرق بني املبلغ املحول حم�سوبا ً ب�سعر ال�رصف املنطبق على حتويل الأموال
�إلكرتونيا ً واملبلغ الذي كان �سيُحول لو كان �سعر ال�رصف املنطبق على �إعادة فتح البنك �أو �سوق
ُ  قد،ً �أو كليهما معا،العمالت ذي ال�صلة
.طبِقَ على ذلك التحويل الإلكرتوين للأموال
ح)	يحتفظ البنك باحلق يف تعديل جميع م�رصوفات احلواالت ور�سومها من وقت لآخر دون تقدمي �إخطار
.م�سبق بذلك
 يوافق العميل على �أن يزود البنك بتعوي�ض مقبول من، ال�شيك امل�رصيف/ط)	�إذا �ضاع �أو �سرُ ِ َق الطلب
 ال�شيك امل�رصيف ويوافق/البنك فيما يتعلق ب�أي طلب لإ�صدار بديل �أو ا�سرتداد مبلغ ذلك الطلب
 ال�شيك امل�رصيف/على �أن البنك يجوز له �أن ي�أخذ وقتا ً مقبوال ً للتحقق من عدم دفع قيمة الطلب
 وال يعد البنك م�س�ؤوال ً عن �إ�صدار مبلغ اال�سرتداد على نحو فوري �إىل،املُبلغ عن �ضياعه �أو �رسقته
 و اذا �أُر�سل الطلب �إىل امل�ستفيد مبا�رشةً �أو �إىل. ال�شيك امل�رصيف/العميل �أو �إ�صدار بديل للطلب
 ال يعد البنك وال بنوكه املرا�سلة م�س�ؤولني عن �أي ت�أخري �أو خط�أ �أو �سهو ت�سببه �أي،بنك امل�ستفيد
.هيئة بريد �أو �رشكة �شحن م�شاركة يف عملية الإر�سال
ي)	�إذا ُق ِد َمت تعليمات حتويل الأموال �إلكرتونيا ً �إىل البنك عرب خدمة الربيد �أو الر�سائل �أو عرب الفاك�س
 يجوز للبنك �أن يت�رصف بنا ًء على («تعليمات») تلك،)ً(�أو خالف ذلك فيما عدا عرب العميل �شخ�صيا
 حتى لو كانت التعليمات قد،اجلهة ويجوز �أن يفرت�ض �أنها �صحيحة ومتثل بدقة رغبات العميل
جمعت �أو �أر�سلت فعليا ً على نحو ي�شوبه اخلط�أ �أو االحتيال �أو الإهمال �أو غريها �أو عدلها �شخ�ص
ُ
 وال تقع على البنك م�س�ؤولية التحقق من.غري العميل دون �أو مبعرفة العميل وتعليماته الفعلية
.الوقائع �أو �صحة التعليمات
ك)	يوافق العميل وكل م�ستخدم م�رصح له على �أنه �إذا كان مقدم الطلب يرغب يف ا�سرتداد مبلغ
احلوالة من البنك �أو �إذا البنك املرا�سل �أو بنك امل�ستفيد �أو �أي بنك و�سيط �آخرا �أعاد الأموال املحولة
 ي�سدد البنك الدفعة، بعد ت�سلم الأموال من البنك املرا�سل او بنك امل�ستفيد،لأي �سبب مهما كان
ح�سب ا�ستن�سابه املطلق �إىل مقدم الطلب ب�سعر البيع ال�سائد فيما يتعلق بالعملة ذات ال�صلة
.يُخ�صم منها امل�رصوفات التي يحددها البنك ح�سب �سلطته التقديرية
ل)	يوافق العميل وكل م�ستخدم م�رصح له على �أنه يجوز للبنك �أن يرف�ض �سداد الدفعة التي يعتقد
. ب�أنها تنطوي على انتهاك ارتكبه �شخ�ص لقانون �أي بلد ولوائحه �أو لل�سيا�سات الداخلية للبنك
/ بنك م�ستفيد/ بنك مرا�سل/ويجوز ت�أجيل ال�سداد �أو رف�ضه لأن �شخ�ص م�شارك يف الدفع �أو هيئة
بنك و�سيط �آخر قد طالب مبعلومات �أو تو�ضيح فيما يتعلق باالمتثال �إىل القانون �أو اللوائح �أو رف�ض
. عند ال�رضورة، ويتقا�سم البنك املعلومات فيما يتعلق بحوالتك.معاجلتها
 عند،م)	يوافق العميل وكل م�ستخدم م�رصح له على تقدمي رقم احل�ساب امل�رصيف الدويل للم�ستفيد
)طلب التحويل داخل الإمارات العربية املتحدة �أو خارجها (�أينما كان ذلك الزما ً يف بلد امل�ستفيد
ويقران ب�أنه يجوز للبنك �أن يرف�ض الدفع �أينما كان رقم احل�ساب امل�رصيف الدويل الزما ً يف بلد
.امل�ستفيد
 ي�ؤكد العميل وكل م�ستخدم م�رصح،ن)	�إذا كانت العملة التي طلبها العميل هي اليوان ال�صيني
) غر�ض �إر�سال احلوالة باليوان ال�صيني للتجارة فح�سب؛ (ب) احل�ساب الذي من املزمع �أن1( :له �أن
يُخ�صم منه هو ح�ساب كيان جتاري؛ (ج) امل�ستفيد كيان جتاري وبنك امل�ستفيد يقع يف جمهورية
ال�صني ال�شعبية؛ (د) يجوز �إىل بنك ر�أ�س اخليمة �أن يطالب العميل يف �أي وقت بتقدمي ن�سخ
 وعدم تقدمي هذه امل�ستندات �أو معلومات �أخرى يطلبها.امل�ستندات التجارية ذات ال�صلة باحلوالة
البنك فيما يخ�ص املعاملة �أو اذا كان �أي من الت�أكيدات �أعاله غري �صحيحة قد ي�سفر عن �إلغاء
.�أو �إعادتها/املعاملة �أو حجز الأموال و
: اخلدمة (اخلدمات) املقدمة مبوجب اخلدمات امل�رصفية الرقمية.11
 ح�سب ا�ستن�سابه املطلق �أن يعدل �أو يلغي �أي من اخلدمات التالية يف �أي وقت دون تقدمي �إخطار،	يجوز للبنك
:بذلك �إىل العميل او امل�ستخدم امل�رصح له
 خدمات احل�سابات امل�رصفية1-11
�أ)	احل�صول على �أر�صدة احل�سابات العاملة وتقدمي طلبات اخلدمات للح�صول على دفاتر �شيكات
		
جديدة ون�سخة طبق الأ�صل من الك�شف
ب)	ربط جميع احل�سابات العاملة با�سم العميل تلقائيا ً باخلدمات امل�رصفية الرقمية
		
ج)	احل�صول على �أر�صدة ح�سابات الودائع الثابتة وتقدمي طلبات اخلدمات لفتح ودائع جديدة
		
،والإغالق املبكر حل�سابات الودائع الثابتة وتعليمات الدفع امل�ستحقة املقابلة حل�ساب العميل
ويُحظر �إجراء �أي دفع للودائع الثابتة �أو حتويلها �إىل ح�ساب الغري عرب ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية
.الرقمية
 وتقدمي، ك�شف التمويل وتفا�صيل �ضمانات القرو�ض/ د)	احل�صول على �أر�صدة ح�سابات القرو�ض
		
 التمويالت) وت�أجيل �سداد/ طلبات اخلدمة خلطابات الإبراء امل�ؤقت والدائم (قرو�ض ال�سيارات
 التمويل) وخطابات ت�أكيد الأر�صدة وخطابات امل�س�ؤولية/ الأق�ساط (القرو�ض ال�شخ�صية
 التمويل/ ت�أجيل ق�سط القر�ض/ ويوافق العميل على �أن �أي طلب لإرجاء،وعدم امل�س�ؤولية
 �أجل التمويل ويجوز �أن يخ�ضع �إىل الر�سوم ذات ال�صلة ب�إرجاء/يخ�ضع �إىل زيادة يف مدة القر�ض
. وي�ستجيب البنك لتلك الطلبات ح�سب ا�ستن�سابه املطلق،تلك الدفعات وت�أجيلها
 تكون �أر�صدة احل�سابات وتاريخ.هـ)	مراجعة �أر�صدة احل�سابات وتواريخ املعامالت ملدة معينة وتنزيلها
		
.املعامالت مبينةحتى وقت �إجراء اال�ستف�سار على الإنرتنت فقط
و) تغيري كلمات مرور ت�سجيل الدخول
		
 من البنك/ ا�ستالم الربيد الإلكرتوين للبنك �إىل/ز) �إر�سال
		
.ح)	طلب دفعة مقدمة من الراتب ت ُقيد يف يوم موافقة البنك لها
		
)ط)	تعالج جميع طلبات اخلدمات التي يقدمها العميل خارج الإنرتنت (ما مل يُن�ص على خالف ذلك
		
 وميكن للعميل �أن يرى الو�ضع احلايل.وت ُعتمد ويوافق عليها البنك ح�سب ا�ستن�سابه املطلق
.ًلطلب خدمته ما اذا كان مل يُبت فيه بعد �أو ُمنجزا ً �أو مرفو�ضا
ي)	اال�ستف�سار ال�رسيع عن الأر�صدة با�ستخدام التعريف باللم�س على �أجهزة املحمول التي تعتمد
		
.ios نظام ت�شغيل
ك) حجز الودائع الثابتة على الإنرتنت
		
 خدمة دفع الفواتري.2-11
الإ�ستهالك من ح�ساب العميل/�أ)	ت�سمح خدمة دفع الفواتري للعميل ب�أن يدفع فواتري اخلدمات
		
.�أو عرب بطاقته االئتمانية التي ي�صدرها البنك �إىل اجلهات املعينة يف الإمارات العربية املتحدة
وي�ستطيع العميل �أي�ضا ً �أن يطلع على ما �إذا كانت التعليمات مل يُبت يف �ش�أنها �أو �أنها قد
 يحذف اجلهات املعينة �أو تفا�صيلها/ وميكنه �أن ي�ضيف،�أُجنزت فيما يتعلق ب�سداد الفواتري
 �إجراء واحد للم�ستخدم/القدرة على دفع فواتري م�ستحقة متعددة با�ستخدام اختيار
.ب)	يفو�ض العميل البنك ب�أن يتبع تعليمات الدفع املن�صو�ص عليها مبوجب هذه الأحكام وال�رشوط
		
كما �أن العميل يزود البنك بالرقم املرجعي للم�ستهلك �أو رقم احل�ساب �أو �أي معلومات �أخرى ذات
 وعندما.�صلة بتلك اجلهات امل�ؤهلة بو�صفها اجلهات املعينة وذلك لتنفيذ طلب دفع الفواتري
 ف�إنه يفو�ض البنك بقيد على احل�ساب �أو بطاقة االئتمان،يتقدم العميل بطلب دفع الفواتري
كنفدة مدينة املبالغ املن�صو�ص عليها يف املعاملة ودفع املبلغ املقابل �إىل اجلهة املعينة بالنيابة
.عن العميل
) �أيام عمل لتعك�س حركة الأموال من ح�ساب3(  لغاية ثالثة،ج)	ت�ستغرق طلبات دفع الفواتري
		
.ز �أدناه2--11ه و2--11 العميل �إىل اجلهة املعينة مع مراعاة البند
د)	ت ُنفذ طلبات دفع الفواتري ح�سب تعليمات العميل ويُخ�صم من ح�ساب (ح�سابات) العميل �أو
		
.بطاقة االئتمان يف يوم العمل بعد معاجلة طلب فواتري الدفع
هـ)	يف حني �أنه من املتوقع �أن معظم طلبات دفع الفواتري ت ُعالج وت ُنجز يف يوم العمل بعد تاريخ
		
 يوافق العميل على �أنه نظرا ً �إىل ظروف خارجة عن �سيطرة البنك ف�إن،معاجلة فواتري الدفع
 ولهذا ال�سبب.بع�ض طلبات دفع الفواتري قد ت�أخذ وقتا ً �أطول لتُدرج حل�ساب اجلهة املعينة
يو�صي البنك ب�أن يختار العميل تاريخ معاجلة دفع الفواتري قبل تاريخ ا�ستحقاق ال�سداد بخم�سة
 ويقر العميل ب�أن البنك غري م�س�ؤول عن �أي دفعات تت�سلمها اجلهة املعنية.) �أيام على الأقل5(
 �إذا مل،�أو تدرجها بعد فرتة ال�سماح �أو ت�سفر عن ر�سوم ت�أخري �أو غرامة ت�أخري يقدرها املدفوع �إليه
 �أنها تتحمل/ يوافق العميل على �أنه يتحمل وحده، ويف تلك احلالة.يتبع العميل هذه التو�صية

the Specified Entities after the grace period, or that result in a late charge or penalty
assessed by the payee, if the Customer does not follow this recommendation. In such an
event, the Customer agrees that he/she shall have the sole risk of incurring and the sole
responsibility for paying any and all late charges or penalties assessed by the payee.
		
f)	Only Specified Entities within UAE may be paid using the Pay Bills Service. The
Customer understands and agrees that any Pay Bills Instructions will be subject
to the Cut-off time and daily Limits as stipulated above (“Cut-off Time for Service
Requests & Funds Transfer Services”).
		
g)	The Bank reserves the right to reject a Pay Bills request, if there are insufficient funds
available in the Customer’s Account, or in the usable balance in the Customer’s
Account or for any other reason.
11.3 Funds Transfer Services:
		
11.3.1	Transfer of Funds to own account and to other beneficiary’s Account held at the
Bank:
			
a)	Own account transfer allows the Customer to transfer funds from their
Account to any other Accounts held at the Bank in their name.
			
b)	The Funds Transfer Service to other beneficiary’s Account held at the Bank
allows the Customer to transfer funds from their Account to any other
beneficiary’s account held at the Bank.
			
c)	The Customer must register with the Bank’s Digital Banking to be able to
use the Transfer of Funds Service or Services. The Customer can see the
current status of their service request as pending or completed.
			
d)	The Customer agrees not to transfer funds to accounts, which are not
permitted under these Terms and Conditions and/or in violation of any
rules, regulations and laws as applicable.
			
e)	The Bank reserves the right to decline any Funds Transfer requests as well as
requests to amend or cancel a previous request.
			
f)	If Instructions identify a beneficiary by name and Account number, the Bank
may execute those Instructions by reference to the Account number only,
even if the Account number does not correspond with the name provided
by the Customer.
			
g)	The Customer understands and agrees that the funds are transferred online
upon Funds Transfer request made via the Digital Banking. The Funds Transfer
will be subject to the Cut-off times and daily Limits stipulated above.
		
11.3.2	Transfer of Funds to other banks within United Arab Emirates, banks outside
United Arab Emirates and Instant Remittances (RAKMoneyTransfer):
			
a)	The Funds Transfer service to other banks within the UAE offered by the Bank
allows the Customer to remit funds from their Account to a beneficiary’s
account in another bank/financial institution within UAE.
			
b)	The Funds Transfer service allows the Customer to remit funds from their
Account to a beneficiary’s account in a bank/financial institution outside
UAE.
			
c)	The Customer will be responsible for maintaining, adding and deleting
beneficiary’s names and details for any Funds Transfer request. To add a
beneficiary the customer must enter the applicable Verification Code when
requested by Digital Banking.
			
d)	By using this Service the Customer can transfer funds and enquire on the
status of those transfers, appearing as pending, completed or declined.
			
e)	The Customer acknowledges and agrees that when the Bank is carrying
out a remittance from any of their Accounts, the Bank is acting as an agent
for the Customer and not as the agent or on behalf of any third party. The
Customer understands and agrees that at all times his/her relationship with
any third party is independent of the Bank and the Customer’s use of this
Service. The Bank will in no way be responsible for any acts or omissions
by any other bank/financial institution(s) or other provider of any Account,
including and without limitation to any modification, interruption or
discontinuance of any Account by such bank/financial institution(s).
			
f)	The Customer agrees not to request for any Funds Transfer that are not
permitted under these Terms and Conditions and/or in violation of any
rules, regulations and laws as applicable. The Bank is not responsible for
any costs or losses incurred as a result of any transactions that are not
permitted under restrictions imposed by the beneficiary’s bank/financial
institution or those imposed by law.
			
g)	The Bank reserves the right to decline to effect any Funds Transfer requests
as well as requests to amend or cancel previous requests. The Customer
agrees not to use this Service to make any tax payments or any court-ordered
or directed payments.
			
h)	The Customer understands that the Bank will not investigate any discrepancies
between the beneficiary’s name and account number. In addition, the
Customer agrees that the Bank is under no duty to investigate discrepancies
between the beneficiary’s name and account number, and that the Bank
will act only as per the Instructions of the Customer. If a Funds Transfer
request identifies a beneficiary by name and account number, the Bank may
execute those Instructions by reference to the account number only, even
if the account number does not correspond with the beneficiary’s name.
The Customer understands that other bank/financial institutions may not
investigate discrepancies between beneficiary’s names and account numbers.
In addition, the Customer agrees that the Bank have no responsibility to
investigate discrepancies between beneficiary names and Account numbers
and the Bank will act only as per the instructions of the Customer.
			
i)	The Customer understands and agrees that at all times his/her relationship
with other banks/financial institutions is independent of the Customer’s
relationship with the Bank and the Funds Transfers Service. The Bank will not
be responsible for any acts or omissions by other banks/financial institutions
or other provider of any account, including and without limitation to any
modification, interruption or discontinuance of any account by such banks/
financial institutions.
			
j)	The Customer must check with the beneficiary’s bank/financial institution for
restrictions regarding transfer of funds within their institution. The Bank is not
responsible for any Charges or losses incurred from Funds Transfers that are
not permitted by such banks/financial institutions or those imposed by law.
			
k)	The Customer understands and agrees that any Funds Transfer instructions
to third party accounts in other banks/financial institutions within or outside
the UAE are sent by Electronic Funds Transfer. The transfer of funds is
subject to the Cut-off time and daily Limits stipulated above. The conditions
of transfer of funds by Electronic Funds Transfer are stipulated above.
			
l)	The Customer acknowledges that access to some of the Services available
through the Digital Banking including Funds Transfer outside the UAE may
take longer to process within the Bank, due to differences in time, business
hours and business days between the place where the Instruction or
Transaction is received and the place of accounts to be debited or credited.
11.4 Credit Card Payment Service:
		
a)	Credit Card Payment service offered by the Bank allows the Customer to access their
Credit Card details, summary of debits, credit balance available for use, current/
previous statement and card payments.
		
b)	Upon registration of the Digital Banking, all Credit Cards issued by the Bank in the
Customer’s name will automatically be linked to the Digital Banking.
		
c)	This service allows the Customer to request cash back redemption, balance transfers,
Credit Card cheques, Card activation and reissue their Personal Identification
Number, replacement of Credit Card, change Credit Card limit, report the Credit
Card lost/stolen cards, renewal of Credit Card and amendment of standing
instructions and early card renewal requests, Convert credit card transactions to
EMI, request for Smart cash etc.
		
d)	This Service allows Customers’ with a valid Credit Card to use their Credit Card to
make online payments via the Digital Banking.

 وامل�س�ؤولية، التي يقدرها املدفوع �إليه،وحدها خماطرة تكبد جميع ر�سوم �أو غرامات الت�أخري
.احل�رصية عن �سدادها
.و)	ال يجوز الدفع �إال للجهات املعينة داخل الإمارات العربية املتحدة با�ستخدام خدمة دفع الفواتري
		
 كما،ويقر العميل ب�أن �أي تعليمات لدفع الفواتري تخ�ضع �إىل املواعيد النهائية و احلدود اليومية
.)»هي من�صو�ص عليها �أعاله («املوعد النهائي لطلبات اخلدمات وخدمات حتويل الأموال
 �إذا كان هناك �أمواال ً غري كافية يف ح�ساب،ز)	يحتفظ البنك باحلق يف �أن يرف�ض طلب دفع الفواتري
		
.العميل �أو يف الر�صيد القابل لال�ستخدام يف ح�ساب العميل �أو لأي �سبب �آخر
 خدمات حتويل الأموال.3-11
: حتويل اىل ح�سابه و�إىل ح�ساب امل�ستفيد الآخر لدى البنك.1-3-11
		
�أ)	التحويل اىل ح�سابه ي�سمح للعميل ب�أن يحول من ح�سابه �إىل �أي ح�سابات �أخرى
			
.ميلكها لدى البنك با�سمه
ب)	ت�سمح خدمة حتويل الأموال �إىل ح�ساب امل�ستفيد لدى البنك للعميل ب�أن يحول
			
.الأموال من ح�سابه �إىل �أي ح�ساب �آخر للم�ستفيد لدى البنك
ً ج)	يجب �أن ي�سجل العميل لدى اخلدمات امل�رصفية الرقمية للبنك حتى يكون قادرا
			
 وي�ستطيع العميل �أن يرى الو�ضع.على ا�ستخدام خدمة �أو خدمات حتويل الأموال
. ما اذا كان قيد البت �أو �إجنز،احلايل لطلبه
د)	يوافق العميل على �أال يحول الأموال �إىل احل�سابات غري امل�رصح بها مبوجب هذه
			
.�أو املخالفة لأي قواعد ولوائح وقوانني معمول بها/الأحكام وال�رشوط و
هـ)	يحتفظ البنك باحلق يف �أن يرف�ض طلبات حتويل الأموال ف�ضال ً عن طلبات تعديل
			
.الطلب ال�سابق �أو �إلغائه
 يجوز للبنك �أن ينفذ تلك،و)	�إذا حددت املعلومات امل�ستفيد باال�سم ورقم احل�ساب
			
التعليمات بالإ�شارة �إىل رقم احل�ساب فقط حتى لو مل يتوافق رقم احل�ساب مع
.اال�سم الذي قدمه العميل
ز)	يقر العميل ب�أن حتول الأموال على الإنرتنت بنا ًء على طلب حتويل الأموال املقدم
			
 ويخ�ضع حتويل الأموال �إىل املوعد النهائي واحلدود.عرب اخلدمات امل�رصفية الرقمية
.اليومية املن�صو�ص عليها �أعاله
	حتويل الأموال �إىل البنوك الأخرى داخل الإمارات العربية املتحدة والبنوك خارجها واحلواالت.2-3-11
		
.)الفورية (حتويل الأموال يف ر�أ�س اخليمة
 التي،�أ)	ت�سمح خدمة حتويل الأموال �إىل بنوك �أخرى داخل الإمارات العربية املتحدة
			
 للعميل �أن يحول الأموال من ح�سابه �إل ح�ساب امل�ستفيد يف بنك،يقدمها البنك
. م�ؤ�س�سة مالية داخل الإمارات العربية املتحدة/�آخر
 للعميل �أن يحول الأموال من،ب)	ت�سمح خدمة حتويل الأموال التي يقدمها البنك
			
 م�ؤ�س�سة مالية خارج الإمارات العربية/ح�سابه �إىل ح�ساب امل�ستفيد يف بنك �آخر
.املتحدة
ج)	يعد العميل م�س�ؤوال ً عن االحتفاظ با�سماء امل�ستفيد وتفا�صيله و�إ�ضافتها
			
 لإ�ضافة، ويجب على العميل.وحذفها فيما يتعلق ب�أي طلب لتحويل الأموال
 عندما تطلبه اخلدمات امل�رصفية، �أن يُدخل رمز التحقق املعمول به،م�ستفيد
.الرقمية
د)	با�ستخدام هذه اخلدمة ي�ستطيع العميل �أن يحول الأموال وي�ستف�رس عن و�ضع
			
.تلك التحويالت ما اذا كانت مل يُبت فيها بعد �أو منجزة �أو مرفو�ضة
 يت�رصف بو�صفه، عند تنفيذ التحويل من �أي ح�سابات له،هـ)	يقر العميل ب�أن البنك
			
 كما يقر العميل ب�أن.وكيال ً للعميل ولي�س وكيل الغري �أو يت�رصف بالنيابة عنهم
 مع �أي طرف ثالث تعد م�ستقلة عن البنك، يف جميع الأوقات، عالقتها/عالقته
 وال يعد البنك م�س�ؤوال ً ب�أي �أ�سلوب عن �أي �أعمال.وا�ستخدام العميل لهذه اخلدمة
، م�ؤ�س�سة (م�ؤ�س�سات) مالية �أخرى �أو مزود �آخر لأي ح�ساب/�أو �إغفاالت لأي بنك
مبا يف ذلك على �سبيل املثال ولي�س احل�رص �أي تغيري لأي ح�ساب �أو وقفه �أو توقفه
. م�ؤ�س�سة (م�ؤ�س�سات) مالية �أخرى/ينفذه �أي بنك
و)	يوافق العميل على �أال يطلب �أي حتويل للأموال غري م�رصح به مبوجب هذه الأحكام
			
 وال يعد البنك.�أو يخالف �أي قواعد �أو لوائح �أو قوانني معمول بها/وال�رشوط و
ً
م�س�ؤوال عن �أي تكاليف �أو خ�سائر متكبدة نتيجة �أي معامالت غري م�رصح بها
 امل�ؤ�س�سة املالية للم�ستفيد �أو تلك/مبوجب القيود التي يفر�ضها بنك امل�ستفيد
.التي يفر�ضها القانون
ز)	يحتفظ البنك باحلق يف �أن يرف�ض تنفيذ �أي طلبات لتحويل الأموال ف�ضال ً عن
			
 ويوافق العميل على �أال ي�ستخدم هذه.طلبات تعديل الطلبات ال�سابقة �أو �إلغائها
.اخلدمة ل�سداد �أي دفعات �رضيبية �أو دفعات ت�أمر �أو توجه بها املحكمة
.ح)	يقر العميل ب�أن البنك ال يتحقق من �أي تفاوتات بني ا�سم امل�ستفيد ورقم احل�ساب
			
وكذلك يقر العميل ب�أنه ال يجب على البنك �أن يتحقق من �أوجه التفاوت بني ا�سم
 و�إذا حدد.العميل ورقم احل�ساب و�أن البنك ال يعمل �إال بنا ًء على تعليمات العميل
 ف�إنه يجوز للبنك �أن ينفذ،طلب حتويل الأموال امل�ستفيد باال�سم ورقم احل�ساب
 فقط حتى لو مل يتوافق رقم،تلك التعليمات بالإ�شارة �إىل رقم احل�ساب فح�سب
 امل�ؤ�س�سات املالية الأخرى ال/  ويقر العميل ب�أن البنوك.احل�ساب مع ا�سم امل�ستفيد
، وكذلك.يجوز لها �أن تتحقق من �أوجه التفاوت بني ا�سم امل�ستفيد و�أرقام ح�سابه
يوافق العميل على �أن البنك غري م�س�ؤول عن التحقق من �أوجه التفاوت بني ا�سماء
.امل�ستفيدين و�أرقام ح�ساباتهم وال يت�رصف البنك �إال ح�سب تعليمات العميل
 امل�ؤ�س�سات املالية/ مع البنوك، يف جميع الأوقات، عالقتها/ط)	يقر العميل ب�أن عالقته
			
 وال يعد.الأخرى تعد م�ستقلة عن عالقة العميل مع البنك وخدمة حتويالت الأموال
ً
 م�ؤ�س�سات مالية �أخرى/البنك م�س�ؤوال عن �أي �أعمال �أو �إغفاالت ت�صدر عن بنوك
 مبا يف ذلك على �سبيل املثال ولي�س احل�رص �أي تغيري للح�ساب،�أو مزود �آخر لأي ح�ساب
. امل�ؤ�س�سات املالية/�أو �إيقافه �أو وقفه مما جتريه تلك البنوك
 م�ؤ�س�سته املالية فيما يتعلق/ي)	يجب على العميل �أن يراجع مع بنك امل�ستفيد
			
 وال يعد البنك م�س�ؤوال ً عن �أي ر�سوم.بالقيود على حتويل الأموال داخل م�ؤ�س�سته
 امل�ؤ�س�سات/�أو خ�سائر متكبدة من حتويالت الأموال التي ال ت�رصح بها تلك البنوك
املالية �أو التي يفر�ضها القانون
/ك)	يقر العميل ب�أن �أي تعليمات بتحويل الأموال �إىل ح�ساب �أي طرف ثالث يف بنوك
			
م�ؤ�س�سات مالية �أخرى داخل الإمارات العربية �أو خارجها ت ُر�سل بتحويل الأموال
 ويخ�ضع حتويل الأموال �إىل املوعد النهائي واحلدود اليومية املن�صو�ص.ً�إلكرتونيا
ً  كما �أن �رشوط حتويل الأموال عرب خدمة حتويل الأموال �إلكرتونيا.عليها �أعاله
من�صو�ص عليها �أعاله
ل)	يقر العميل ب�أن �إمكانية الو�صول �إىل بع�ض اخلدمات املتاحة عرب اخلدمات امل�رصفية
			
 مبا يف ذلك حتويل الأموال خارج الإمارات العربية املتحدة قد ي�ستغرق مدة،الرقمية
�أطول للمعاجلة داخل البنك نظرا ً �إىل الفروقات يف التوقيت و�ساعات العمل و�أيام
العمل بني املكان الذي ت ُ�ستلم فيه التعليمات �أو املعاملة ومكان احل�سابات التي
.من املزمع اخل�صم منها �أو الإيداع فيها
 خدمة الدفع ببطاقة االئتمان.4-11
 �إىل العميل بالدخول على، التي يقدمها البنك،�أ)	ت�سمح خدمة الدفع ببطاقة االئتمان
		
، والر�صيد الدائن املتاح لال�ستخدام، وملخ�ص الأر�صدة املدينة،تفا�صيل بطاقته االئتمانية
. ومدفوعات البطاقة، ال�سابق/والك�شف احلايل
 التي ي�صدرها البنك، ت ُربط جميع بطاقات االئتمان،ب)	عند ت�سجيل اخلدمات امل�رصفية الرقمية
		
. ربطا ً تلقائيا ً باخلدمات امل�رصفية الرقمية،با�سم العميل
ج)	ت�سمح هذه اخلدمة �إىل العميل ب�أن يطلب ا�سرتداد النقدية وحتويالت الأر�صدة و�شيكات
		
بطاقات االئتمان وتفعيل البطاقة و�إعادة �إ�صدار رقم تعريف ال�شخ�صي وا�ستبدال بطاقة
 البطاقات امل�رسوقة/االئتمان وتغيري حد بطاقة االئتمان والإبالغ عن فقدان بطاقة االئتمان
وجتديد بطاقة االئتمان وتعديل التعليمات القائمة وتقدمي طلبات التجديد املبكر للبطاقات
وحتويل معامالت بطاقات االئتمان �إىل �أق�ساط �شهرية مت�ساوية وطلب برنامج �سمارت كا�ش
.وغري ذلك
د)	ت�سمح هذه اخلدمة �إىل العميل الذي ميتلك بطاقة ائتمان �سارية املفعول ب�أن ي�ستخدم بطاقة
		
.ائتمانه ل�سداد الدفعات على الإنرتنت عرب اخلدمات امل�رصفية الرقمية
.ًهـ)	�أي تعليمات بالدفع ت ُعطى عرب هذه اخلدمة ت ُخ�صم من بطاقة ائتمان العميل فورا
		
، مما يُ�سدد با�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الرقمية،و)	يقر العميل ب�أن �أي دفعات لبطاقات االئتمان
		

		

e)	
Any payment Instruction made through this Service will be debited from the
Customer’s Credit Card immediately.
		
f)	The Customer understands and agrees that any Credit Card payments made using
the Digital Banking are online payment Services. Payments will be subject to the
Cut-off times and daily Limits stipulated above.
		
g)	The Bank reserves the right to reject a payment Instruction due to insufficient
available funds or for any other reason. The status of Service requests can be viewed
online as pending, completed or declined.
11.5 Other Digital Banking Services:
		
a)	The Customer may inquire on investment portfolio, valuation, holding display and
request investment statements.
		
b)	Debit Cards Services like - Report Lost or Stolen Card, Block and Unblock Debit Card,
Replace card etc.
		
c)	Business Customers may view trade finance account balances.
12. CUSTOMER AGREES AND UNDERTAKES THAT:
a)	The Bank is not required to make any investigations regarding the identity of the user
gaining access to the Digital Banking, other than the Security Codes provided in the
security procedure and/or any other additional security methods/devices implemented
by the Bank at its absolute discretion;
b)	The Customer is liable for the usage of the Security Codes and any other authentication
methods/devices used to access any of the Service under the Digital Banking by
authorized personnel, unauthorized personnel or any other third parties;
c)	The Bank can reasonably rely on the authenticity of Transactions conducted by the Customer
or by Authorised User or anybody else on the Customer’s behalf by accessing the Digital
Banking using Security Codes and the security procedures. If the Bank has reason to doubt
the genuineness of any Instruction or Transaction, the Bank may, in its own discretion, choose
not to process the Instruction and/or Transaction initiated using any of the Digital Banking;
d)	The Customer is responsible for the accuracy of information submitted to the Bank and
the Bank shall not bear any liability for any loss or damage arising from any erroneous or
insufficient information provided to the Bank;
e)	The Customer agrees that the Bank may at its sole discretion include additional banking
products or services in the Digital Banking or discontinue some of the banking products
and Services provided in connection with the Digital Banking;
f)	The Customer undertakes to execute any additional documents that may be required
by the Bank prior to providing any existing/modified/additional Service under the Digital
Banking. Where a Customer fails to comply with such requirements, the Customer shall
not be eligible for such existing, enhanced or modified Digital Banking and the Bank will
be entitled to withdraw the Services provided earlier;
g)	The Customer shall ensure sufficient drawing balance in the Customer Account relating to the
Digital Banking, before making any payment or Funds Transfer. If for any reason, the Customer
Account is overdrawn by use of the relevant Digital Banking, 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 relevant Digital Banking and to recover or set-off any outstanding amounts and
Charges from the Customer in a manner deemed appropriate by the Bank;
h)	The Customer irrevocably and unconditionally accepts that any Transaction and/or
Instruction made or given through the Digital Banking will be entirely at the Customer’s
own risk and responsibility. The Bank’s record of any Transaction or Instruction processed
in connection with Digital Banking will be binding and conclusive evidence of such
Transaction or Instruction for all purposes;
i)	The Customer agrees that all security procedures used and implemented by the Bank
are reasonable and adequate. The Customer shall safeguard and ensure that the security
procedures are kept secret at all times and shall diligently safeguard from disclosure and/
or use by any other person(s), the Customer’s Security Codes, or any other authentication
methods/devices, not to be disclosed to any third parties or unauthorized personnel;
j)	The Customer is advised:
		
i.	to remember the Security Codes and destroy any notification as soon as the
Customer receives it;
ii. not to write down or record their Security Codes;
		
iii.	that any security-related device must be kept physically secure, which includes
making sure that Security Codes are not kept in any form (including by browser
or any other software) in such a way that anyone using the same device can go
through the security procedures using stored details;
		
iv.	
to note the restrictions for usage of the Security Codes and/or any other
authentication methods/devices as advised by the Bank.
k)	The Customer will have access to the Bank’s network 24 hours/7 days, with the exception
of any planned or unexpected shutdowns during operating and non-operating hours.
The Customer acknowledges that such shutdowns may result in either partial or no
access to the Digital Banking. The Bank reserves the right to record in its information
systems all data concerning any communication or action relating to any Transactions.
The Bank will use reasonable endeavours to execute Instructions as soon as these are
received from the Customer and accepted by the Bank’s information systems but does
not guarantee any indicated turnaround time. The date and content of each Instruction
will be verified by any means available to the Bank.
13. ACCESS TO ACCOUNTS AND AVAILABILITY
a)	The Customer and any Authorised User may request and receive information on most
types of Accounts for which the Customer is the account owner. The Bank may restrict:
i. The maximum number of Accounts accessible using the Digital Banking;
ii. the Accounts which the Customer can nominate for use on the Digital Banking; and
		
iii.	Customer or Authorised User use of the Digital Banking on a particular Account (e.g.
the Bank may limit the amount of any type of Transaction on a particular Account).
b)	The Bank reserves the right to limit the amount and frequency of Transactions that a
Customer or Authorised User may use via the Digital Banking, with prior notice being
given to the Customer. The Bank further reserves the right to introduce or amend any
limits imposed in relation to any Transaction or proposed Transaction with prior notice
being given to the Customer.
c)	The Bank will endeavour to ensure the Digital Banking continues to function, but its
operation may be subject to interruptions and/or require periodic modifications and
improvements. To help reduce the risks, the Bank may introduce or modify limitations
on Transaction size, funds Transfer destinations and other features of the Digital Banking.
14. AUTHORISATION
a)
The Customer irrevocably and unconditionally authorises the Bank to:
		
i.	access his Account registered for the Digital Banking to effect banking or other
Transactions.
		
ii.	disclose to the Service Provider or any other third party, all Customer and Authorised
User information in its possession, as may be required by them to provide the Digital
Banking to the Customer or any Authorised User.
		
iii.	record the Transaction details on the Bank’s records and agrees that all records of
the Bank generated by the Transactions arising out of use of the Digital Banking,
including the time of the Transaction recorded shall be conclusive proof of the
genuineness and accuracy of the Transactions.
		
iv.	send any rejection message in relation to any Instructions or proposed Transaction,
if it finds that the request sent by the Customer or any Authorised User is not in
accordance with the Bank’s format or other requirements.
		
v.	introduce any new Service(s) through the Digital Banking at any time in future and
undertake Transactions using such new Service(s) when a request is received from
him.
b)	The Customer and each Authorised User acknowledges and agrees that when the
Bank and/or its Service Provider effect a Transfer or Remittance from or to any of the
Customer Accounts, the Bank and its Service Provider is acting as the Customer’s agent,
and not as the agent or on behalf of any third party. The Customer and each Authorised

 وتخ�ضع الدفعات �إىل املوعد النهائي واحلدود اليومية.متثل خدمات الدفع على الإنرتنت
.املن�صو�ص عليها �أعاله
ز)	يحتفظ البنك باحلق يف �أن يرف�ض تعليمات الدفع جراء عدم كفاية الأموال املتاحة �أو لأي
		
 وميكن االطالع على و�ضع طلبات اخلدمة على الإنرتنت باعتبارها مل يُبت فيها بعد.�سبب �آخر
.�أو منجزة �أو مرفو�ضة
: خدمات اخلدمات امل�رصفية الرقمية الأخرى.5-11
�أ)	يجوز للعميل �أن ي�ستف�رس عن املحفظة اال�ستثمارية والتقييم وعر�ض املوجودات و�أن يطلب
		
بيانات اال�ستثمارات
ب)	خدمات بطاقات اخل�صم مثل الإبالغ عن البطاقة املفقودة �أو امل�رسوقة والإفراج عن بطاقة
		
اخل�صم واال�ستعا�ضة عن البطاقة وغري ذلك
ج) يجوز �إىل العمالء التجاريني �أن يطلعوا على �أر�صدة ح�سابات التمويل التجاري
		
: يوافق العميل ويتعهد ب�أن.12
�أ)	البنك لي�س ملزما ً بالتحقق من هوية امل�ستخدم الذي ح�صل على �إمكانية الدخول �إىل اخلدماتاخلدمات
 �أجهزة �أمنية/ فيما عدا الرموز الأمنية املقدمة يف �إجراءات الأمن �أو �أي �أ�ساليب،امل�رصفية الرقمية
.�إ�ضافية �أخرى يطبقها البنك تقديره وفق تقديره املطلق
 �أجهزة م�صادقة �أخرى ي�ستخدمها/ب)	العميل م�س�ؤول عن ا�ستخدام الرموز الأمنية و�أي �أ�ساليب
العاملون امل�رصح لهم �أو العاملون غري امل�رصح لهم �أو �أي �أطراف �آخرة �أخرى للدخول على �أي خدمة
.من�صو�ص عليها مبوجب اخلدمات امل�رصفية الرقمية
ج)	البنك ي�ستطيع االعتماد على نحو معقول على �صحة املعامالت التي يجريها العميل �أو امل�ستخدم
،امل�رصح له �أو �أي �شخ�ص �آخر بالنيابة عن العميل وذلك بالدخول على اخلدمات امل�رصفية الرقمية
 و�إذا كان البنك لديه �سببا ً لل�شك يف �صحة �أي تعليمات.م�ستخدما ً الرموز الأمنية و�إجراءات الأمن
، �أن يختار عدم قبول التعليمات �أو املعاملة، ح�سب تقديره تقديره املطلق، يجوز للبنك،�أو معاملة
.املنفذة من خالل اخلدمات امل�رصفية الرقمية
 وال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية عن �أي خ�سارة،د)	العميل م�س�ؤول عن دقة املعلومات املقدمة �إىل البنك
.تنجم عن �أي معلومات خاطئة �أو غري كافية ُمقدمة �إىل البنك
 �أن يدرج منتجات �أو خدمات، ح�سب تقديره تقديره املطلق،هـ)	يوافق العميل على �أنه يجوز للبنك
م�رصفية �إ�ضافية يف اخلدمات امل�رصفية الرقمية �أو �أن يوقف بع�ض من املنتجات واخلدمات امل�رصفية
.املقدمة من خالل اخلدمات امل�رصفية الرقمية
/و)	يتعهد العميل ب�أن يحرر �أي م�ستندات �إ�ضافية مما قد يطالب به البنك قبل تقدمي �أي خدمة قائمة
، ومتى مل ميتثل العميل �إىل تلك اال�شرتاطات. �إ�ضافية مبوجب اخلدمات امل�رصفية الرقمية/معدلة
 ويحق للبنك.ال يعد العميل جديرا ً بتلك اخلدمات امل�رصفية الرقمية القائمة �أو املح�سنة �أو املعدلة
�أن ي�سحب اخلدمات املقدمة يف وقت �سابق
ز)	يت�أكد العميل من كفاية ر�صيد ال�سحب يف ح�ساب العميل فيما يتعلق باخلدمات امل�رصفية
 كان ح�ساب العميل مك�شوفا ً جراء، لأي �سبب، و�إذا.الرقمية قبل �سداد �أي دفعة �أو حتويل �أموال
 يعد العميل م�س�ؤوال ً عن �سد العجز فورا ً وذلك بالدفع �أو،ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الرقمية
 ويف حال عدم االمتثال �إىل هذا.التحويل الفوري للأموال من �أي ح�ساب �آخر يحتفظ به لدى البنك
 يحق �إىل البنك �أن يلغي اخلدمات امل�رصفية الرقمية ذات ال�صلة و�أن ي�سرتد �أو يجري مقا�صة،ال�رشط
.ًلأي مبالغ م�ستحقة وكذلك الر�سوم من العميل بالأ�سلوب الذي يعتربه البنك مالئما
 تنفذ عرب اخلدمات، �أن �أي معاملة �أو تعليمات، قبوال ً ال رجعة فيه وغري م�رشوط،ح)	يقبل العميل
 الذي �أعده البنك فيما، ويعد ال�سجل.امل�رصفية الرقمية تكون على م�س�ؤولية العميل بالكامل
ً  دليال،يتعلق ب�أي معاملة �أو تعليمات اخلدمات متت معاجلتها من خالل اخلدمات امل�رصفية الرقمية
ملزما ً ودامغا ً لتلك املعاملة �أو التعليمات فيما يتعلق بكافة الأغرا�ض
.ط)	يوافق العميل ي�أن جميع �إجراءات الأمن التي ي�ستخدمها �أو ينفذها البنك تعد معقولة وكافية
وي�صون العميل ويت�أكد من احلفاظ على �رسية �إجراءات الأمن يف جميع الأوقات ويجتهد يف حمايتها
 وال يف�صح عن الرموز الأمنية،)وعدم الإف�صاح عنها �أو ي�ستخدمها �أي �شخ�ص �آخر (�أ�شخا�ص �أخرى
. �أجهزة م�صادقة اخرى �إىل �أي طرف �آخر �أو عاملني غري م�رصح لهم/له �أو �أي �أ�ساليب
:يُن�صح العميل ب�أن
)ي
) يتذكر الرموز الأمنية ويتلف �أي �إخطار يف �أ�رسع وقت بعد �أن يت�سلمه؛1
		
)	ال يكتب �أو يدون رموزه الأمنية؛2
		
 مبا يف ذلك الت�أكد من عدم،)	كل جهاز ذي �صلة بالأمن يجب �أن يبقى م�ؤمنا ً على نحو مادي3
		
الإبقاء على �أي رموز �أمنية ب�أي �صيغة (مبا يف ذلك باملت�صفح �أو ب�أي برجمية �أخرى) بالأ�سلوب
ً الذي يمُ كن �أي �شخ�ص ي�ستخدم نف�س اجلهاز من التفتي�ش يف الإجراءات الأمنية م�ستخدما
البيانات املخزنة؛
، كما يبلغها البنك، �أجهزة م�صادقة �أخرى/) مراعاة قيود ا�ستخدام الرموز الأمنية �أو �أي �أ�ساليب4
		
) �ساعة �سبعة24( ك)	يكون لدى العميل �إمكانية الدخول على �شبكة البنك على مدار �أربع وع�رشين
؛
 با�ستثناء �أي توقف خمطط له �أو غري متوقع يحدث �أثناء �ساعات الت�شغيل،) �أيام يف الأ�سبوع7(
 ويقر العميل ب�أن حاالت التوقف تلك قد ت�سفر عن �إمكانية الو�صول على نحو.وعدم الت�شغيل
 ويحتفظ البنك باحلق يف �أن يدون يف.جزئي �إىل اخلدمات امل�رصفية �أو عدم �إمكانية الو�صول �إليها
 ويبذل.�أنظمة معلوماته كافة البيانات بخ�صو�ص �أي مرا�سلة �أو �إجراء فيما يتعلق ب�أي معاملة
البنك م�ساعيه املعقولة لتنفيذ التعليمات مبجرد �إ�ستالم هذه التعليمات من العميل وقبولها
 ويتم التحقق من. وال ي�ضمن �أي فرتة زمنية م�شار �إليها،بوا�سطة �أنظمة املعلومات لدى البنك
.تاريخ �أي من التعليمات وحمتواها ب�أي و�سيلة متاحة للبنك
 �إمكانية االطالع على احل�سابات ومدى الإتاحة.13
�أ)	يجوز للعميل و�أي م�ستخدم م�رصح له �أن يطلب ويت�سلم معلومات ب�ش�أن معظم �أنواع احل�سابات
: ويجوز للبنك �أن يقيد.التي يكون العميل �صاحبها
)	احلد الأق�صى لعدد احل�سابات التي ميكن الدخول �إليها با�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الرقمية؛1
		
)	احل�سابات التي ي�سميها العميل بق�صد ا�ستخدامها بوا�سطة اخلدمات امل�رصفية الرقمية؛2
		
)	ا�ستخدام العميل �أو امل�ستخدم امل�رصح له للأعمال امل�رصفية الرقمية على ح�ساب معني3
		
.) يجوز للبنك �أن يحد من مبلغ �أي نوع من املعامالت على ح�ساب معني،ً(فمثال
ب)	يحتفظ البنك باحلق يف �أي يحد من مبلغ املعامالت التي قد ي�ستخدمها العميل �أو امل�ستخدم
امل�رصح له عرب اخلدمات امل�رصفية الرقمية و�أن يحد من مدى تكرارها من خالل تقدمي �إخطار م�سبق
 ويحتفظ البنك كذلك باحلق يف �أن يدرج �أو يعدل �أي حدود مفرو�ضة فيما يتعلق.بذلك �إىل العميل
.باملعاملة �أو املعاملة املقرتحة بتقدمي �إخطار م�سبق �إىل العميل
 غري �أن،ج)	�سوف ي�سعى البنك �إىل �ضمان ا�ستمرارية اخلدمات امل�رصفية الرقيمة يف �أداء وظيفتها
 وللم�ساعدة يف تقليل.،ت�شغيلها قد يخ�ضع �إىل التوقف �أو يتطلب تغيريات وحت�سينات دورية
 يجوز �أن يدرج البنك �أو يعدل احلدود على حجم املعامالت ووجهات حتويل الأموال وغري ذلك،املخاطر
.من ميزات اخلدمات امل�رصفية الرقمية
 التفوي�ض.14
:يفو�ض العميل البنك على نحو ال رجعة فيه وغري م�رشوط ب�أن
)�أ
)	يدخل على ح�سابه امل�سجل للأعمال امل�رصفية الرقمية لتنفيذ املعامالت امل�رصفية وغريها من1
		
.املعامالت
)	يف�صح �إىل متعهد اخلدمات �أو �أي طرف �آخر�آخر عن جميع معلومات العميل وامل�ستخدم امل�رصح2
		
 كما قد يطالبون بها لتقدمي اخلدمات امل�رصفية الرقمية �إىل العميل �أو �أي،له املوجودة بحوزته
.م�ستخدم م�رصح له
 التي اخلا�صة،)	يدون تفا�صيل املعامالت يف �سجالت البنك ويوافق على �أن جميع �سجالت البنك3
		
، مبا يف ذلك وقت املعاملة املدون،باملعامالت والناجمة عن ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الرقمية
.تعد دليال ً دامغا ً على �صحة املعامالت ودقتها
 �إذا وجد �أن الطلب الذي،)	ير�سل �أي ر�سالة رف�ض فيما يتعلق ب�أي تعليمات �أو معاملة مقرتحة4
		
.�أر�سله العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح له ال يتوافق مع �صيغة البنك واال�شرتاطات الأخرى
)	يقدم �أي خدمة (خدمات) جديدة عرب اخلدمات امل�رصفية الرقمية يف �أي وقت يف امل�ستقبل5
		
. عندما يُ�ستلم الطلب منه،ويبا�رش املعامالت با�ستخدام تلك اخلدمة (اخلدمات) اجلديدة
 حتويل �أو حوالة، ،ب)	يقر العميل وكل م�ستخدم مفو�ض ب�أنه عندما ينفذ البنك �أو مقدم اخلدمات لديه
 ف�إن البنك ومقدم اخلدمات لديه يعمالن بو�صفهما الوكيل �أو،من �أي ح�سابات للعميل �أو �إليها
 ويوافق العميل وكل م�ستخدم م�رصح له على �أنه يحق للبنك و�رشكاته.بالنيابة عنه �أي طرف �آخر
الفرعية ومتعهد اخلدمات لديه و�رشكائه �أن يعولوا على امل�صادقة والوكالة وال�سلطة ال�سابقة

User agrees that the Bank, its affiliates, Service Provider and partners shall be entitled
to rely on the foregoing authorisation, agency and authority granted by the Customer.
The Bank shall be under no obligation to accept any amendment or cancellation of any
Instruction by the Customer or any Authorised User.
c)	The Customer irrevocably authorises the Bank to accept and act upon all Instructions for
Financial Transactions and Non-Financial Transactions provided via the Digital Banking by
the Customer or any Authorised User.
15. EQUIPMENT/SOFTWARE
a)	The Customer is solely responsible for ensuring that the Mobile Device/ Phone and other
equipment with which the Customer or any Authorised User accesses and uses the
Digital Banking are suitable for such use and are functioning properly (including at any
time providing sufficient storage for downloading data to disc or paper for printouts).
b)	Customer and/or any Authorised User will be permitted to download the Software for
installation into the Customer’s or Authorised User’s Mobile Device and be granted
a limited, non-exclusive, non-transferable right to use the Software, provided the
Customer and each Authorised User agrees to:
		
i.	not use the Software for any purpose other than to access the Customer’s Account
via the Digital Banking on the Customer’s or any Authorised User’s Mobile Device;
		
ii.	not permit or enable any person to access the Software, or leave the Mobile Device
unattended in such a manner as to enable others to access the Software;
		
iii.	neither reproduce, modify or reverse engineer, modify or decompile the Software
nor permit any other person to do so;
		
iv.	not permit any person to access the Security Codes or otherwise enable any person
to download a copy of the Software.
c)	The Customer and each Authorised User acknowledges that the Digital Banking and all
Software are owned, proprietary or licensed to the Bank and/or third party providers.
d)	The Customer and each Authorised User agrees to have always the latest version of the
Software.
e)	The Bank is not required to support all the versions of Mobile Devices or operating systems.
f)	Availability of certain Mobile Device/phone under Digital Banking channels (e.g. USSD
and Application) is dependent on the Service Provider. By way of example, USSD banking
is available to Etisalat subscribers only.

 ولي�س على البنك �أي التزام بقبول �أي تعديل لأي تعليمات ي�صدرها العميل �أو.التي منحها العميل
.�أي م�ستخدم م�رصح له �أو �إلغاء تلك التعليمات
ج)	يفو�ض العميل البنك على نحو غري قابل للإلغاء ب�أن يقبل ويت�رصف بنا ًء على كافة التعليمات فيما
يتعلق باملعامالت املالية واملعامالت غري املالية التي يقدمها عرب اخلدمات امل�رصفية الرقمية بوا�سطة
العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح له
 الربجميات/ املعدات.15
 الهاتف واملعدات الأخرى التي يدخل/�أ)	يعد العميل م�س�ؤوال ً وحده عن الت�أكد من �أن جهاز املحمول
بها العميل وامل�ستخدم امل�رصح له لإ�ستخدام والدخول �إىل اخلدمات امل�رصفية تعترب منا�سبة وتعمل
)على نحو �سليم (مبا يف ذلك توفر خمزون كاف يف �أي وقت لتنزيل البيانات على قر�ص �أو للمطبوعات
 ب�أن ينزل الربجمية لتثبيتها على جهاز املحمول لدى،ب)	يُ�سمح �إىل العميل �أو امل�ستخدم امل�رصح له
 كما �أنهما يمُ نحان احلق املحدود وغري احل�رصي وغري القابل للتحويل،العميل �أو امل�ستخدم امل�رصح له
: على �أن يوافق العميل وكل م�ستخدم م�رصح له على،يف ا�ستخدام الربجميات
)	�أال ي�ستخدموا الربجمية لأي غر�ض غري دخول العميل على ح�سابه عرب اخلدمات امل�رصفية1
		
الرقمية على جهاز حممول العميل �أو جهاز املحمول لأي م�ستخدم م�رصح له؛
)	�أال ي�رصح �أو يمُ كن �أي �شخ�ص من الدخول على الربجمية �أو يرتك جهاز املحمول دون رقابة عليه2
		
بحيث ميكن الآخرين من الدخول على الربجمية؛
)	�أال ين�سخ الربجمية �أو يعدلها �أو يقلب هند�ستها �أو يفككها و�أال ي�سمح �إىل �أي �شخ�ص �آخر ب�أن3
		
.يفعل هذا
)	�أال ي�رصح �إىل �أي �شخ�ص باالطالع على الرموز الأمنية �أو يمُ كن �أي �شخ�ص من تنزيل ن�سخة من4
		
.الربجمية
ج)	يقر العميل وكل م�ستخدم م�رصح له ب�أن اخلدمات امل�رصفية الرقمية وكافة الربجميات ميلكها
. وتخ�صهم ومرخ�صة لهم،البنك �أو املزودين �آخرالآخرين
.يوافق العميل وكل م�ستخدم م�رصح له على �أن تكون لديه دوما ً �أحدث ن�سخة من الربجمية
)د
هـ)	ال يعد البنك ملزما ً بدعم كافة ن�سخ �أجهزة املحمول �أو �أنظمة الت�شغيل
 الهواتف �ضمن قنوات اخلدمات امل�رصفية الرقمية ( على/و)	يعتمد مدى �إتاحة بع�ض �أجهزة املحمول
 ت ُتاح خدمة يو، وعلى �سبيل املثال.�سبيل املثال يو �أ�س �أ�س دي والتطبيقات ) على متعهد اخلدمات
.�أ�س �أ�س دي امل�رصفية �إىل م�شرتكي ات�صاالت فقط اخلدمات

16. RESPONSIBILITIES
a)	The Customer and any relevant Authorised User are each responsible for protecting their
Security Codes and Password for use under Digital Banking.
b)	The Customer and each Authorised User accepts that for the purposes of the Digital
Banking any Instructions or Transaction emanating from the given Mobile Device/
Number shall be assumed to be initiated by the Authorised User.
c)	The Customer and/or any Authorised User shall request the Bank, through any of the
banking channels, to suspend the Digital Banking and/or change Mobile Number if
the Mobile Device is lost or the Mobile Device or Mobile Number has been allotted to
another person. The Customer and/or each Authorised User shall immediately inform
the Bank in writing of any change in the Mobile Number or any unauthorised Transaction
in his Account of which he/she has knowledge.
d)	It shall be the responsibility of the Customer and each Authorised User to ensure he/she
is updated regarding any information relating to the Digital Banking as the Bank may,
in its absolute discretion, provide (including, without limitation, any additional services
under the Digital Banking).
e)	The Customer and each Authorised User shall be responsible for providing the correct
beneficiary details for a Transaction.

 امل�س�ؤوليات.16
�أ)	يعد العميل و�أي م�ستخدم م�رصح له ذي �صلة م�س�ؤولني عن حماية الرموز الأمنية وكلمة املرور
ال�ستخدامها مبوجب اخلدمات امل�رصفية الرقمية
ب)	يوافق العميل وكل م�ستخدم م�رصح له على �أنه لأغرا�ض اخلدمات امل�رصفية الرقمية ف�إن �أي
تعليمات �أو معاملة تن�ش�أ من رقم جهاز املحمول املقدم �سوف يُفرت�ض �أن امل�ستخدم امل�رصح له هو
.الذي قد �أن�ش�أها
 تعليق، عرب �أي قنوات م�رصفية، من البنك،ً �أو كليهما معا،ج)	يطلب العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح له
 �إذا �ضاع جهاز املوبايل �أو خ�ص�ص رقم الهاتف، ،اخلدمات امل�رصفية الرقمية �أو تغيري رقم املحمول
ً  البنك فورا،ً �أو كليهما معا، ويبلغ العميل �أو كل م�ستخدم م�رصح له.املحمول �إىل �شخ�ص �آخر
وعلى نحو كتابي ب�أي تغيري يف رقم املحمول �أو ب�أي معاملة غري م�رصح بها يف ح�سابه مما و�صل �إىل
. علمها/علمه
 حتديثها ب�أي معلومات/د)	يعد العميل وكل م�ستخدم م�رصح له م�س�ؤولني عن الت�أكد من حتديثه
 (مبا يف، ح�سب تقديره تقديره املطلق، كما قد يوفرها البنك،تتعلق باخلدمات امل�رصفية الرقمية
 �أي خدمات �إ�ضافية من�صو�ص عليها مبوجب اخلدمات امل�رصفية، على �سبيل املثال ولي�س احل�رص،ذلك
.)الرقمية
هـ)	يعد العميل وكل م�ستخدم م�رصح له م�س�ؤوال ً عن تقدمي بيانات امل�ستفيد ال�صحيحة فيما يتعلق
.باملعاملة

17. CONFIDENTIALITY AND DISCLOSURE
a)	To the extent not prohibited by applicable law, the Bank shall be entitled to transfer
any information including Personal Information relating to the Customer and any
Authorised User and/or any other information given by the Customer or any Authorised
User for utilization of the Digital Banking to and between its branches, subsidiaries,
representative offices, affiliates, representatives, auditors, Service Providers and other
third parties selected by the Bank, wherever situated, for confidential use in connection
with the Digital Banking. Further, the Bank shall be entitled at any time to disclose
any and all information concerning the Customer or any Authorised User within the
knowledge and possession of the Bank to any other financial institution or any regulatory
or other body. This clause will survive the termination of this Agreement.
b)	The Bank shall make all reasonable efforts to ensure that the Customer’s and each
Authorised User’s information is kept confidential. The Bank however shall not be
responsible for any divulgence or leakage of confidential Customer or Authorised User
information where the Bank is not in breach of confidentiality laws/regulations of UAE.
c)	The Bank does not warrant the confidentiality or security of the messages whether
personal or otherwise transmitted through the Digital Banking. The Bank makes no
warranty or representation of any kind in relation to the system and the network or their
function or performance or for any loss or damage whenever and howsoever suffered
or incurred by the Customer, any Authorised User or by any person resulting from or in
connection with the Digital Banking.
d)	The Customer and each Authorised User unconditionally accepts that some information
regarding Digital Banking, Mobile Notifications and/or Email Notifications and triggers
may be transmitted to and/or stored at various locations accessible by Bank personnel
and its affiliates within or outside the United Arab Emirates. The Customer and each
Authorised User authorises the Bank to provide information or details relating to the
Customer’s Account and preferences for Mobile Notifications and/or Email Notifications
and triggers, within or outside United Arab Emirates.
e)	The Bank will not act on any Instructions via e-mail nor will the Bank, the Customer or any
Authorised User transmit to the other any information of a sensitive nature via e-mail.
In the event that the Customer or an Authorised User uses e-mail communications, the
Bank shall in no circumstances be liable for any loss or damage arising from such use.

 ال�رسية والإف�صاح.17
 مبا يف ذلك املعلومات، يحق للبنك �أن ينقل �أي معلومات،�أ)	�إىل احلد الذي ال يحظره القانون املعمول به
اخلا�صة ذات ال�صلة بالعميل و�أي م�ستخدم م�رصح له �أو �أي معلومات �أخرى يعطيها العميل و�أي
م�ستخدم م�رصح له لال�ستفادة من اخلدمات امل�رصفية الرقمية �إىل وفيما بني فروعه و�رشكاته
التابعة ومكاتب متثيله و�رشكاته الفرعية وممثليه ومدققيه ومقدمي اخلدمات لديه والأطراف الأخرى
 لأغرا�ض اال�ستخدام ال�رسي فيما يتعلق باخلدمات امل�رصفية،  �أينما كانت،التي يختارها البنك
 ويحق للبنك كذلك �أن يف�صح يف �أي وقت عن كافة املعلومات بخ�صو�ص العميل �أو �أي.الرقمية
 يف حدود معرفة البنك وحيازته �إىل �أي م�ؤ�س�سة مالية �أو جهة تنظيمية �أو، م�ستخدم م�رصح له
. ويبقى هذا البند �ساريا ً بعد �إنهاء هذه االتفاقية.هيئة �أخرى
ب)	يبذل البنك كافة اجلهود املعقولة للت�أكد من احلفاظ على �رسية معلومات العميل وكل م�ستخدم
 ال يعد البنك م�س�ؤوال ً عن �أي �إف�شاء للمعلومات ال�رسية للعميل �أو، وعلى الرغم من ذلك.م�رصح له
 لوائح ال�رسية يف الإمارات العربية/ متى مل ينتهك البنك قوانني،امل�ستخدم امل�رصح له �أو عن ت�رسبها
املتحدة
 التي ت ُنقل عرب، �سواء الر�سائل ال�شخ�صية �أو خالف ذلك،ج)	ال ي�ضمن البنك �رسية الر�سائل �أو ت�أمينها
 وال يقدم البنك �أي �ضمانات �أو تعهدات من �أي نوع فيما يتعلق بالنظام.اخلدمات امل�رصفية الرقمية
�أو ال�شبكة �أو عملها �أو �أدائهما �أو فيما يتعلق ب�أي خ�سارة �أو �رضر يتكبده العميل �أو �أي م�ستخدم
م�رصح له �أو �أي �شخ�ص مما ينتج عن اخلدمات امل�رصفية الرقمية
 على �أن بع�ض املعلومات فيما، موافقة غري م�رشوطة،د)	يوافق العميل وكل م�ستخدم م�رصح له
 يجوز،ً �أو جميع ما �سبق معا،يتعلق باخلدمات امل�رصفية الرقمية �أو �إخطارات املحمول �أو امل�شغالت
 على �أماكن متعددة ميكن �أن يدخل عليها العاملون لدى البنك و�رشكاته الفرعية، ،�أن ت ُنقل �أو ت ُخزن
 ويفو�ض العميل وكل م�ستخدم م�رصح له البنك ب�أن يقدم.داخل الإمارات العربية املتحدة وخارجها
املعلومات �أو التفا�صيل ذات ال�صلة بح�ساب العميل و�أف�ضليات �إخطار املحمول �أو �إخطارات الربيد
. وامل�شغالت داخل الإمارات العربية املتحدة وخارجها،ً �أو كليهما معا،الإلكرتوين
هـ)	ال يت�رصف البنك يف �أي تعليمات عرب الربيد الإلكرتوين وال ينقل البنك �أو العميل �أو �أي م�ستخدم
 ويف حال �أن العميل.م�رصح له �إىل الآخر �أي معلومات ذات طبيعة ح�سا�سة عرب الربيد الإلكرتوين
 يف �أي من،ً ف�إن البنك ال يعد م�س�ؤوال،�أو امل�ستخدم امل�رصح له ا�ستخدم مرا�سالت الربيد الإلكرتوين
. عن �أي خ�سارة �أو �رضر ينجم عن ذلك اال�ستخدام،الظروف

18. ACCURACY OF INFORMATION
a)	The Customer and each Authorised User takes the responsibility for the correctness of
the information supplied to the Bank through the use of the Digital Banking or through
any other means such as electronic mail, written communication, or telephone.
b)	The Customer and each Authorised User accepts that in case of any discrepancy in the
information provided with regard to the Digital Banking the onus shall be upon the Customer
only. The Customer and each Authorised User agrees to be responsible to furnish accurate
information at all times to the Bank including when utilizing the Digital Banking. If the
Customer or any Authorised User suspects that there is an error in the information supplied
by Bank, the Customer or the Authorised User shall inform the Bank immediately. The Bank
will endeavour to correct the error promptly wherever possible on a best effort basis.
c)	The Bank shall also not be responsible for any incidental error which occurs in spite of necessary
steps being taken by the Bank to ensure the accuracy of the information provided to the
Customer or any Authorised User and the Customer and each Authorised User shall not have
any claim against the Bank in an event of any loss or damage suffered by the Customer or an
Authorised User as a consequence of the inaccurate information provided by the Bank.
d)	The Customer and each Authorised User acknowledges that Account balance provided by
the Bank through the use of Digital Banking shall not for any purpose whatsoever be taken
as a conclusive statement of the Customer or Authorised User’s Account with the Bank.
19. CHARGES AND FEES
a)	The Bank reserves the right to debit the Customer’s Account(s) with fees and charges
applicable for Transactions over the Digital Banking. Such fees and charges shall be in
accordance with the Bank’s Schedule of Charges available to the Customer.
b)	Charges for receiving Mobile Notifications messages will be completely borne by the
Customer including those charges levied for SMS by a foreign operator if the relevant
mobile phone has a roaming facility. The Customer agrees to receive any number of
messages at any time.

 دقة املعلومات.18
�أ)	يتحمل العميل وكل م�ستخدم م�رصح له امل�س�ؤولية عن دقة املعلومات املقدمة �إىل البنك عرب
ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الرقمية �أو عرب �أي و�سيلة �أخرى مثل الربيد الإلكرتوين �أو املرا�سالت
الكتابية �أو الهاتف
ب)	يوافق العميل وكل م�ستخدم م�رصح له على �أنه يف حال وجود �أي تفاوت يف املعلومات املقدمة
 ويوافق العميل وكل. ف�إن العبء يقع على العميل وحده،فيما يتعلق باخلدمات امل�رصفية الرقمية
،م�ستخدم م�رصح له على �أن يكون م�س�ؤوال ً عن تقدمي معلومات دقيقة يف جميع الأوقات �إىل البنك
 و�إذا �شك العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح له.مبا يف ذلك عند ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الرقمية
 ف�إن العميل �أو امل�ستخدم امل�رصح له يبلغ البنك،ب�أنه هناك خط�أ يف املعلومات التي يقدمها البنك
. على �أ�سا�س بذل �أق�صى اجلهود، �أينما �أمكن ذلك،ً ويبذل البنك م�ساعيه لت�صحيح اخلط�أ فورا،ًفورا
ج)	ال يعد البنك م�س�ؤوال ً �أي�ضا ً عن �أي خط�أ يقع على الرغم من اخلطوات ال�رضورية التي يتخذها
 ولي�س للعميل.البنك للت�أكد من دقة املعلومات املقدمة �إىل العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح له
وكل م�ستخدم م�رصح له �أي مطالبة �ضد البنك يف حالة �أي خ�سارة �أو �رضر يعاين منه العميل �أو
.امل�ستخدم امل�رصح له نتيجة عدم دقة املعلومات التي يقدمها البنك
د)	يقر العميل وكل م�ستخدم م�رصح له ب�أن ر�صيد احل�ساب الذي يقدمه البنك عرب ا�ستخدام اخلدمات
 بو�صفه بيانا ً دامغا ً حل�ساب العميل �أو امل�ستخدم، لأي غر�ض مهما كان،امل�رصفية الرقمية ال ي�ؤخذ
.امل�رصح له لدى البنك
 الر�سوم وامل�رصوفات.19
�أ)	يحتفظ البنك باحلق يف �أن يخ�صم من ح�ساب (ح�سابات) العميل امل�رصوفات والر�سوم املعمول بها
 وتعد تلك امل�رصوفات والر�سوم مطابقة.فيما يتعلق باملعامالت يف كافة اخلدمات امل�رصفية الرقمية
.�إىل جدول ر�سوم البنك املتاح للعميل
 مبا يف ذلك تلك الر�سوم التي،ب)	يتحمل العميل بالكامل ر�سوم ا�ستالم ر�سائل �إخطارات املحمول
 �إذا كان الهاتف املحول ذي،يفر�ضها امل�شغل الأجنبي مقابل نظام الر�سائل الن�صية الق�صرية
. ويوافق العميل على �أن يتلقى �أي عدد من الر�سائل يف �أي وقت.ال�صلة لديه خا�صية التجوال

20. SECURITY
a)	The Bank undertakes to use reasonable care that the Password shall not become known
to any of the Bank’s employees or agents unless it is, in the sole discretion of the Bank,
necessary for them to have such knowledge. It is the responsibility of the Customer and
each Authorised User to set the Password during registration and to change it as and
when required in order to secure confidentiality and security of the Password.
b)	The Customer and each Authorised User undertakes not to disclose and to treat the
access rights, documentation or any other information concerning the Password or
related to the Digital Banking as strictly private and confidential at all times. It is the
Customer’s and each Authorised User’s entire responsibility to ensure that the Password
and all confidential information are kept secret and not used by anyone else for any
fraudulent purpose. In the event of the Password becoming known to someone other
than the Customer or an Authorised User, that person may be treated by the Bank as
an Authorised User and the Bank shall not be responsible for any loss or damage which
may occur as a result of the Password become known to others. If the Customer or any
Authorised User knows or suspects that someone else has learned the Password, the
Customer or that Authorised User shall inform the Bank immediately.
c)	All technology based devices and method of electronic authentication for the security and
integrity of electronic data and electronic communications transmission and identification of
the sender may be subject to change, at the sole discretion of the Bank. The Bank is not obliged
to give prior notification to the Customer or any Authorised User for any technological change.
d)	The Customer and each Authorised User must do all that is reasonable to ensure the
necessary security measures such as securing the Software, Security Codes installed
in the Customer’s Mobile Device/Phone/ Email ID with a password. Protecting all such
Passwords and Security Codes in strict confidentiality, ensuring the security of the
Customer’s or any Authorised User’s Mobile Device/Phone/ Email ID in such a manner
that anyone using the same device will not be able to access the information.
e)	In the event that the Customer or any Authorised User loses possession or control of
the Mobile Device/Phone/ Email ID on which the Software and/or the Security Codes are
installed and on which the Customer or Authorised User receives Mobile Notifications
and/or Email Notifications, the Customer or that Authorised User must immediately
notify and instruct the Bank in writing to revoke the Security Codes and discontinue
Digital Banking. Any Instructions received by the Bank prior to receipt of such written
notification associated with the Customer’s or Authorised User’s Security Code shall be
deemed to have come from the Customer or that Authorised User and the Bank shall be
entitled to rely on such Instructions, whether they actually originated from the Customer
or that Authorised User or not and will be indemnified from any security breach. The
Customer and each Authorised User shall be liable to the Bank for any kind of unauthorised
or unlawful use of any of the above mentioned Passwords or of the Digital Banking or
any fraudulent or erroneous instruction given and any financial charges or liabilities thus
incurred shall be payable by the Customer or the Authorised User and not the Bank.
21. INDEMNITY AND LIMITATION OF LIABILITY
a)	In consideration of Bank agreeing to provide the Digital Banking to the Customer or any
Authorised User, the Customer or any Authorised User hereby irrevocably agrees to indemnify
and keep the Bank indemnified, at all times hereafter, from all losses, damages, costs, legal
fees, charges and expenses and consequences whatsoever, suffered or incurred by the
Bank on account of any claims, actions, suits or otherwise instituted by the Customer or any
Authorised User, or any third party whatsoever, arising out of or in connection with:
		
i.	the use of the Digital Banking and any and all Transactions initiated by the use of
the Digital Banking, whether with or without the knowledge of the Customer or any
Authorised User, or whether the same have been properly initiated or otherwise
which Transactions, the Customer hereby acknowledges, the Bank has processed on
the Instructions and authority of the Customer or any Authorised User in accordance
with these Terms and Conditions and other terms and conditions applicable to any
specific product or service, as the case may be;
		
ii.	the provision of Digital Banking to the Mobile Device/Phone of a Customer and
each Authorised User or as a result of any transmissions over the GSM network in
connection with such Mobile Notifications.
iii. a breach of these Terms and Conditions by Customer or any Authorised User; or
which were contributed to or caused by negligent actions by the Customer or any
Authorised User or a failure on the Customer’s or any Authorised User’s part to
advise the Bank within a reasonable time about any loss of the Mobile Device/Phone
or unauthorized access or Transaction in the Account; and
		
iv.	the Bank supplying Credit Information to any Relevant Entity provided that such
information has been supplied by the Bank to the Relevant Entity in good faith and
with reasonable care.
		The Customer and each Authorised User further agrees and confirms that this indemnity
shall remain valid and subsisting and binding upon the Customer notwithstanding any
partial or full withdrawal of the Digital Banking.
b)	Except as expressly provided in these Terms and Conditions, the Bank, its employees,
agent or contractors, shall not be liable for and in respect of any loss or damage whether
direct, indirect or consequential, including but not limited to loss of revenue, profit,
business, contracts, anticipated savings or goodwill, loss of use or value of any equipment
including software, whether foreseeable or not, even if the Bank had been advised of the
possibility of such damages or loss, suffered by the Customer, any Authorised User or any
person howsoever arising from or relating to:
i.
any use of or inability to use the Digital Banking;
		
ii.	any inaccuracy incompleteness or misinformation of any information or amount
retrieved by the Bank in relation to the Account or any Credit Card;
		
iii.	the erroneous input of Instructions or any other information by the Customer or
any Authorised User;
		
iv.	non-payment as a result of any error in the beneficiary details submitted by the
Customer or any Authorised User, any failure to identify the beneficiary or delay in
payment to the beneficiary at the receiving destination;
v.
any breach of security caused by the Customer, any Authorised User or any third party;
vi. any Transactions entered into based on the Digital Banking;
		
vii.	any loss of, unauthorised access to or alteration of information or data during
processing or transmission;
		
viii.	payment Instructions submitted to the Bank where the time of receipt of such
Instructions by the Bank does not fall during the normal business timings of the Bank;
ix. the Bank’s access to the Account;
x.
the Bank acting on the Customer’s or any Authorised User’s Instructions;
xi. any Transaction limit or restrictions set by the Bank or any third party;
		
xii.	
any unauthorised use of the Password or Mobile Device/Phone or for any
fraudulent, duplicate or erroneous transaction instructions provided by the
Password or Mobile Device/Phone;
xiii. any unauthorised access by any other person or breach of confidentiality;
		
xiv.	any lapse or failure on the part of the Service Provider or any third party affecting
the Digital Banking;
		
xv.	any unavailability or improper functioning of the Digital Banking for any reason
including due to the location, mobile network availability and signal strength,
proper functioning of hardware, Software or the Mobile Device/Phone;
		
xvi.	
the non-delivery or delayed delivery of Mobile Notifications, Email Notifications,
Instructions, information or payments or any error, loss or distortion in transmission
of information or Instructions to or from the Customer or any Authorised User, (ii) the
delivery of Mobile Notifications and/or Email Notifications or information to a party other
than the Customer or Authorised User if the Mobile Device/Phone is in the possession
or control of such party for any reason whatsoever, (iii) the delivery of SMS, Mobile
Notifications or information to another mobile device/phone or mobile number due
to the act, omission or error of the Bank’s employees or agents or any third party, to
include but not be limited to, any Service Provider, (iv) actions taken or not taken by the
Customer, an Authorised User or any third party in reliance on material or information
contained in a Mobile Notification and/or Email Notifications or (v) the use and provision
of the Mobile Notifications and/or Email Notifications service in any way whatsoever;

 الأمن.20
�أ)	يتعهد البنك ب�أن يبذل العناية الواجبة حتى ال ت�صبح كلمة املرور معروفة لأي من موظفي البنك
. �رضوريا ً لهم �أن يح�صلوا على تلك املعلومة، ح�سب تقديره وحده، ما مل يكن،�أو وكالئه التجاريني
ويعد العميل وكل م�ستخدم م�رصح له م�س�ؤوال ً عن �إن�شاء كلمة املرور �أثناء الت�سجيل وتغيريها عند
.االقت�ضاء لت�أمني �رسية كلمة املرور و�أمنها
ب)	يتعهد العميل وكل م�ستخدم م�رصح له ب�أال يف�صح عن احلقوق �أو الوثائق �أو �أي معلومات �أخرى
بخ�صو�ص كلمة املرور �أو تتعلق باخلدمات امل�رصفية الرقمية و�أن يتعامل معها بو�صفها خا�صة
 ويعد العميل وكل م�ستخدم م�رصح له م�س�ؤوال ً م�س�ؤولية كاملة.و�رسية للغاية يف جميع الأوقات
عن الت�أكد من احلفاظ على �رسية كلمة املرور وجميع املعلومات ال�رسية وعدم ا�ستخدام �أي �شخ�ص
 ويف حال �أن �أ�صبحت كلمة املرور معروفة ل�شخ�ص ما غري العميل �أو.�آخر لها لأي �أغرا�ض احتيالية
 يجوز للبنك �أن يعامل هذا ال�شخ�ص على �أنه م�ستخدم م�رصح له وال يعد،امل�ستخدم امل�رصح له
 و�إذا عرف �أو.البنك م�س�ؤوال ً عن �أي خ�سارة �أو �رضر قد يحدث نتيجة معرفة الآخرين بكلمة املرور
 يبلغ العميل �أو ذلك،�شك العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح له يف �أن �شخ�ص ما قد عرف كلمة املرور
.ًامل�ستخدم امل�رصح له البنك بذلك فورا
ج)	جميع �أجهزة و�أ�ساليب امل�صادقة الإلكرتونية القائمة على التكنولوجيا لت�أمني عملية نقل البيانات
 ح�سب،الإلكرتونية واملرا�سالت الإلكرتونية وحتديد هوية املر�سل و�سالمتها يجوز �أن تخ�ضع �إىل التغيري
 وال يلتزم البنك بتقدمي �إخطار م�سبق �إىل العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح.ما يرتاءى �إىل البنك وحده
.له عن �أي تغيري تقني
د)	يجب على العميل وكل م�ستخدم م�رصح له فعل كل ما هو معقول للت�أكد من اتخاذ التدابري
/ هاتف/الأمنية ال�رضورية مثل ت�أمني الربجمية والرموز الأمنية املثبتة يف جهاز حممول العميل
 وحماية جميع كلمات املرور والرموز الأمنية يف �رسية تامة،عنوان بريده الإلكرتوين مع كلمة املرور
 عنوان بريده الإلكرتوين/ هاتفه/والت�أكد من �أمن جهاز حممول العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح له
.بحيث �إن �أي �شخ�ص ي�ستخدم نف�س اجلهاز لن يقدر على االطالع على املعلومات
، عنوان الربيد الإلكرتوين/ الهاتف/هـ)	يف حال فقدان العميل �أو امل�ستخدم امل�رصح له جهاز املحمول
 ويتلقَ عليه العميل �أو امل�ستخدم امل�رصح له �إخطارات املحول،املثبتة عليه الربجمية �أو الرموز الأمنية
 ف�إنه يجب على العميل �أو ذلك امل�ستخدم، �أو فقد ال�سيطرة عليه،�أو �إخطارات الربيد الإلكرتوين
امل�رصح له �أن يخطر ويوعز �إىل البنك فورا ً وعلى نحو كتابي لإلغاء الرموز الأمنية ووقف اخلدمات
 و�أي تعليمات م�ستلمة من البنك قبل ا�ستالم ذلك الإخطار الكتابي املقرتن.امل�رصفية الرقمية
بالرموز الأمنية للعميل �أو امل�ستخدم امل�رصح له �سوف تعترب �أنها قد �صدرت من العميل �أو ذلك
 �سواء �أنها �صدرت فعليا ً من، ويحق للبنك �أن يعول على تلك التعليمات،امل�ستخدم امل�رصح له
 ويعد العميل. كما �أنه يُعو�ض عن �أي خروقات �أمنية،العميل �أو ذلك امل�ستخدم امل�رصح له �أم ال
وكل م�ستخدم م�رصح له م�س�ؤولني عن �أي نوع من اال�ستخدام غري امل�رصح به �أو غري القانوين لأي
.من كلمات املرور �أو اخلدمات امل�رصفية الرقمية املذكورة �أعاله �أو �أي تعليمات احتيالية �أو خاطئة
و�أي ر�سوم �أو مطلوبات مالية متكبدة على هذا النحو تعد واجبة ال�سداد من العميل �أو امل�ستخدم
.امل�رصح له ولي�س من البنك
 التعوي�ض وحدود امل�س�ؤولية.21
�أ)	يف مقابل موافقة البنك على تقدمي اخلدمات امل�رصفية الرقمية �إىل العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح
 يف، يوافق على �أن يعو�ض البنك، مبوجب هذا امل�ستند، ف�إن العميل و�أي م�ستخدم م�رصح له،له
 عن كافة اخل�سائر والأ�رضار والتكاليف والأتعاب القانونية والر�سوم،جميع الأوقات بعد هذه االتفاقية
 التي يعاين منها �أو يتكبدها البنك ب�سبب �أي مطالبات �أو دعاوي، مهما كانت،وامل�رصوفات والعواقب
، مهما كان،�أو ق�ضايا �أو خالف ذلك مما يحركه العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح له �أو �أي طرف �آخر
:وينجم عن
)	ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الرقمية وجميع املعامالت املربمة با�ستخدام اخلدمات امل�رصفية1
		
 �أو �سواء �أنها قد �أبرمت على نحو، �سواء مبعرفة العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح له،الرقمية
 �أن البنك قد عالج تلك املعامالت بنا ًء، مبوجب هذا امل�ستند، ويقر العميل،�سليم �أو خالف ذلك
على تعليمات العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح له و�سلطته طبقا ً �إىل هذه الأحكام وال�رشوط
 كما قد يكون احلال؛،والأحكام وال�رشوط الأخرى املعمول بها يف �أي منتج �أو خدمة معينة
 هاتف العميل وكل م�ستخدم م�رصح/)	تقدمي اخلدمات امل�رصفية الرقمية على جهات حممول2
		
له �أو نتيجة �أي عمليات للإر�سال على �شبكة النظام العاملي لالت�صاالت املتنقلة فيما يتعلق
ب�إخطار املحمول؛
 �أو االنتهاك الذي �ساهمت،)	انتهاك العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح له لهذه الأحكام وال�رشوط3
		
 �أو،فيه �أو ت�سببت يف حدوثه �أفعال تنم عن الإهمال قام بها العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح له
/عدم �إبالغ العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح له البنك يف وقت معقول عن �ضياع جهاز املحمول
.الهاتف �أو الدخول على غري امل�رصح على احل�ساب �أو �إجراء معاملة غري م�رصح بها يف احل�ساب
 على �أن يكون البنك قد قدم تلك،)	تقدمي البنك �أي معلومات ائتمانية �إىل �أي جهة معنية4
		
.املعلومات �إىل اجلهة املعنية بنية ح�سنة وبالعناية املعقولة
 ب�أن هذا التعوي�ض يبقى �ساري املفعول، كذلك،		يوافق وي�ؤكد العميل وكل م�ستخدم م�رصح له
. على الرغم من �سحب اخلدمات امل�رصفية الرقمية على نحو جزئي �أو كلي،وملزما ً للعميل
 ال يعد البنك وال موظفيه �أو،ب)	فيما عدا ما هو من�صو�ص عليه �رصاح ًة �ضمن هذه الأحكام وال�رشوط
، �سواء مبا�رش �أو غري مبا�رش �أو �إ�ستتباعي،وكالئه التجاريني �أو مقاوليه م�س�ؤولني عن �أي خ�سارة �أو �رضر
 خ�سارة الإيرادات �أو الربح �أو الأعمال �أو العقود �أو املدخرات،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ولي�س احل�رص
، مبا يف ذلك الربجميات،املتوقعة �أو ا�سم ال�شهرة �أو خ�سارة ا�ستخدام �أي معدات �أو خ�سارة قيمتها
 حتى لو كان العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح له �أو �أي �شخ�ص قد �أبلغ،�سواء خ�سارة متوقعة �أم ال
:البنك بها وكيفما جنمت عن
) �أي ا�ستخدام للأعمال امل�رصفية الرقمية �أو عدم القدرة على ا�ستخدامها؛ �أو1
		
)	�أي عدم دقة يف املعلومات �أو املبلغ الذي ا�سرتده البنك فيما يتعلق باحل�ساب �أو �أي بطاقة ائتمان2
		
�أو عدم اكتمالها �أو حتريفها؛ �أو
)	�إدخال العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح له للتعليمات �أو �أي معلومات �أخرى على نحو خاطئ؛ �أو3
		
)	عدم الدفع نتيجة وجود �أي خط�أ يف بيانات امل�ستفيد التي يقدمها العميل �أو �أي م�ستخدم4
		
م�رصح له وعدم حتديد هوية امل�ستفيد عند الدفع �إىل امل�ستفيد يف وجهة اال�ستالم؛ �أو
) �أي انتهاك للأمن ي�سببه العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح له �أو �أي طرف �آخر؛ �أو5
		
) �أي معامالت ت ُربم بنا ًء على اخلدمات امل�رصفية الرقمية؛ �أو6
		
)	�أي �ضياع للمعلومات �أو البيانات �أثناء معاجلتها �أو �إر�سالها �أو الدخول عليها على نحو غري7
		
م�رصح به؛ �أو
 متى كان وقت ا�ستالم تلك التعليمات من البنك ال يقع يف،)	تعليمات الدفع املقدمة �إىل البنك8
		
توقيتات العمل العادية للبنك؛ �أو
)	دخول البنك على احل�ساب؛ �أو9
		
)	ت�رصف البنك بنا ًء على تعليمات العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح له؛ �أو10
		
)	�أي حد �أو قيود للمعامالت �أو قيود و�ضعها البنك على �أي طرف �آخر11
		
 الهاتف �أو لأي تعليمات عن/)	�أي ا�ستخدام غري م�رصح به لكلمة املرور �أو جهاز املحمول12
		
 الهاتف؛ �أو/املعامالت احتيالية �أو مزدوجة �أو خاطئة قُدمت بكلمة املرور �أو جهاز املحمول
) �أي اطالع غري م�رصح به لأي �شخ�ص �آخر �أو انتهاك ال�رسية؛ �أو13
		
)	�أي توقف �أو �إخفاق من جانب مقدم اخلدمات �أو �أي طرف �آخر�آخري�ؤثر على اخلدمات امل�رصفية14
		
الرقمية؛ �أو
 مبا يف ذلك،)	�أي عدم توفر للخدمات امل�رصفية الرقمية �أو عملها على نحو غري �سليم لأي �سبب15
		
 املكان ومدى توفر �شبكة املحمول وقوة الإ�شارة والأداء الوظيفي ال�سليم للأجهزة �أو الربجمية،
 الهاتف؛ �أو/�أو جهاز املحمول
) عدم ت�سليم �إخطارات املحمول �أو �إخطارات الربيد الإلكرتوين �أو التعليمات �أو املعلومات �أو1(	)16
		
الدفعات �أو �أي خطا �أو خ�سارة �أو حتريف يف نقل املعلومات �أو التعليمات ال�صادرة �إىل العميل �أو
 �أو،) ت�سليم �إخطارات املحمول �أو �إخطارات الربيد الإلكرتوين2( �أي م�ستخدم م�رصح له ومنه؛ �أو
/ �إذا كان جهاز املحمول، �أو املعلومات �إىل طرف غري العميل �أو امل�ستخدم امل�رصح له،ًكليهما معا
) ت�سليم الر�سائل3( الهاتف يف حيازة ذلك ال�شخ�ص �أو حتت �سيطرته لأي �سبب مهما كان؛ �أو
 هاتف �أو رقم حممول/الن�صية الق�صرية �أو �إخطارات املحمول �أو املعلومات �إىل جهاز حممول
 مبا يف ذلك على �سبيل،�آخر جراء �سهو موظفي البنك �أو وكالئه �أو �أي طرف �آخر�آخر وخط�أهم
) الإجراءات التي اتخذها �أو مل يتخذها العميل �أو4( املثال ولي�س احل�رص �أي مقدم خدمات؛ �أو
امل�ستخدم امل�رصح له �أو �أي طرف �آخر اتكاال ً على مادة �أو معلومات واردة يف �إخطارات املحمول
) ا�ستخدام خدمة �إخطارات املحمول �أو5(  �أو كليهما معاً؛ �أو،�أو �إخطارات الربيد الإلكرتوين
 �أيا ً كان؛ �أو، �أو تقدميها ب�أي �أ�سلوب،ً �أو كليهما معا،�إخطارات الربيد الإلكرتوين

		

xvii.	any delay, interruption, suspension, resolution or error of the Bank in receiving
and processing the request and in formulating and returning responses or any
failure, delay, interruption, suspension, restriction, or error in transmission of any
information or message to and from the telecommunication equipment of the
Customer or any Authorised User and the network of any Service Provider and
the Bank’s system or any breakdown, interruption, suspension or failure of the
telecommunication equipment of the Customer or any Authorised User, the Bank’s
system or the network of any Service Provider and/or any third party who provides
such services as is necessary to provide the Digital Banking;
		
xviii.	any dispute between the Customer or any Authorised User and a Service Provider
or any third party (whether appointed by the Bank in that behalf or otherwise);
		
xix.	
use of the Digital Banking by any other person with an express or implied
permission of the Customer or any Authorised User;
		
xx.	the confidentiality, secrecy and security of the personal or Account information
being sent through the Digital Banking to effect Instructions;
		
xxi.	disclosure of personal information to a third party by the Bank, for reasons inclusive but
not limited to participation in any telecommunication or electronic clearing network,
in compliance with a legal directive, for statistical analysis or for credit rating; or
		
xxii.	the Mobile Device/Phone or any other item of the Customer’s equipment not
being suitable or not functioning properly.
c)	The Customer may access a statement of all the transfers and payments effected or
pending at any time. If any Transaction could not be completed, the Bank and/or its
Service Provider, upon learning that such transfer or payment have failed; will make
reasonable efforts to complete the transfer/payment. If the transfer/ payment fail a
second time, the Bank will notify the Customer. The Bank does not guarantee good and
timely execution of Transactions and will not be liable for any direct, indirect, incidental,
special or consequential damages if the Bank’s failure to complete any Transaction
under the Digital Banking, which was not intentional and resulted from a bona fide error,
notwithstanding the Bank’s procedures to avoid such error, for instance:
		
i.	if the Customer does not have enough Available Funds in their Account to make
the transfer;
ii.
if the Customer’s computer malfunctions;
		
iii.	if the Bank’s browser or the processing centre of the Bank or its agent that is used
for Digital Banking is not working properly and the Customer knew or is advised by
the Bank or its agent about this when the Customer made the Transaction;
		
iv.	if circumstances beyond the Bank’s control (such as fire, flood, computer failure or
interference from an outside force) prevent the Transaction from being properly
executed or completed;
		
v.	if the Customer’s Password or User ID have been reported lost or stolen or the Bank
has reason to believe that the Transaction is unauthorized;
		
vi.	if the Transaction would violate any applicable provision of any risk control program
or applicable policies, procedures or practices or laws or government regulations;
		
vii.	if the Bank has reasonable cause not to honour for the Bank’s protection or for the
Customer’s;
viii. if the Customer’s access to the Digital Banking has been suspended;
		
ix.	if the funds in the Customer’s Account are subject to legal process or other
encumbrance restricting the transfer;
		
x.	if the payee has a mailing address outside the UAE or if the Pay Bills is to pay any taxes,
or to make a court-ordered or directed payment; and any other exceptions stated in
the Bank’s agreements with the Customer, the Bank shall not be obligated to inform
the Customer of a failure to effect any payment or execute any Transaction for any of
the abovementioned reasons. The Bank may at any time request from the Customer’s
written confirmation of submitted Transactions. The Customer declares that none
of its Transactions shall contribute to the laundering of criminal proceeds and the
Customer assumes responsibility for the authenticity and lawfulness of its Transactions.
22. LIABILITY AND WARRANTIES
a)	The Customer and each Authorised User understands and agrees that:
		
i.	the Digital Banking are provided “as-is” except as otherwise provided in these Terms
and Conditions or the Bank’s Disclaimer and Privacy Policy as provided on the Bank’s
Website and as required by law; and
		
ii.	use of the Digital Banking including any material and / or data download or otherwise
obtained through the use of the Digital Banking is downloaded or obtained at the
Customer’s and each Authorised User’s own risk.
b)	The Bank assumes no responsibility for the timeliness, deletion, mistaken delivery or
failure to store any user communications or personalization settings limitation or any
damage to the Customer’s or any Authorised User’s computer system or loss of data that
results from the download or the obtaining of such material and/or data.
c)	Except as expressly set forth in these Terms and Conditions, the Bank disclaims warranties of
any kind, express or implied, including without limitation any warranty of merchantability,
fitness for a particular purpose or non-infringement of Intellectual Property or third party
rights, and the Bank makes no warranty or representation regarding the accuracy or
reliability of any information including such information as retrieved by the Customer or
any Authorised User from the Customer’s Account or any results that may be obtained
from the use of the Digital Banking, or that the Digital Banking will meet requirements of
all users, be uninterrupted, timely, secure or error free. The Bank makes no warranty as to
the quality of service provided by any Service Provider.
d)	The Customer agrees that the Digital Banking is provided exclusively for the benefit of the
Customer and the Authorised Users. The Bank shall not be held liable in any manner or
form, for providing the Digital Banking, including but not limited to, any of the following:
		
i.	if the Customer is unable to access and/or utilize the Digital Banking due to any
reason beyond the Bank’s control including any technical, communication or
network malfunction or breakdown;
		
ii.	for any loss or damage that may arise or be incurred directly or indirectly by reason
of the Bank carrying out the Customer’s Transactions or Instructions or from any
malfunction or failure of the Digital Banking;
		
iii.	for any change, alteration, additions or deletions to these Terms and Conditions, the
Digital Banking, the systems of operation of the Digital Banking or the daily Cut-off times;
		
iv.	for any partial, incomplete, late or failed transfer, remittances or Pay Bills to any
payee/beneficiary nominated under the Digital Banking due to any reasons beyond
the Bank’s control.
23. VIRUSES AND TECHNICAL PROBLEMS
a)	The Bank shall not be held liable for any harm caused by the transmission through the
Digital Banking, of a virus, or other mobile code or programming device that might
be used to access, modify, delete, damage, corrupt, deactivate, disable, disrupt, or
otherwise impede in any manner the operation of the Digital Banking or any of the
Customer’s or any Authorised User’s software, hardware, data or property.
b)	The mobile telecommunication channel is subject to inherent technological deficiencies,
network traffic congestion and other extraneous factors beyond the Bank’s reasonable control.
For these reasons, mobile telecommunication is not always a reliable instantaneous medium
of communication. The Customer and each Authorised User acknowledges and agrees that,
as a result of any of the above factors, there may be failure or delays in the Bank’s receipt
of Instructions and consequential failure or delays in the execution of Instructions, and/or the
execution of Instructions at prices different from those prevailing at the time the Instructions
were given. The Customer and each Authorised User further acknowledges and agrees that
there are risks of interception of Instructions and that such risk shall be borne by the Customer
and any Authorised User. The Customer and each Authorised User acknowledges and agrees
that it is not usually possible to cancel an Instruction after it has been given.
24. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
a)	The Customer and each Authorised User acknowledges that the Bank or the Service
Provider is the owner of or has the right and ability to provide access to the requisite
Intellectual Property Rights to the Customer and each Authorised User for the purposes
of these Terms and Conditions.

)	�أي ت�أخر �أو تعطل �أو توقف �أو خط�أ ي�صدر عن البنك عند ا�ستالم الطلب �أو معاجلته وعند17
		
 �أو �أي �إخفاق �أو ت�أخري �أو توقف �أو تعليق �أو تقييد �أو خط�أ يف �إر�سال �أي،�صياغة الردود و�إعادتها
معلومات �أو ر�سالة �إىل �أو من �أجهزة االت�صال لدى العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح له و�شبكة
�أي مقدم خدمات ونظام البنك �أو تعطل �أجهزة االت�صال لدى العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح
 كما، ممن يقدون تلك اخلدمات،ً �أو كليهما معا،له �أو �شبكة �أي مقدم للخدمات �أو �أي طرف �آخر
 �أو توقفها �أو �إخفاقها؛ �أو،يعد �رضوريا ً لتقدمي اخلدمات امل�رصفية الرقمية
)	�أي نزاع بني العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح له ومقدم اخلدمات �أو �أي طرف �آخر (�سواء عينه18
		
 �أو،)البنك بتلك ال�صفة �أو خالف ذلك
)	ا�ستخدام �أي �شخ�ص �آخر للخدمات امل�رصفية الرقمية ب�إذن �رصيح �أو �ضمني من العميل �أو �أي19
		
م�ستخدم م�رصح له؛ �أو
 التي يجري �إر�سالها عرب اخلدمات امل�رصفية،)	�رسية املعلومات ال�شخ�صية �أو معلومات احل�سابات20
		
 و�أمن تلك املعلومات؛ �أو،الرقمية لتنفيذ التعليمات
)	�إف�صاح البنك عن املعلومات ال�شخ�صية �إىل الغري لأ�سباب ت�شمل على �سبيل املثال ولي�س21
		
،احل�رص اال�شرتاك يف �أي �شبكة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية �أو �شبكة مقا�صة �إلكرتونية
ً
امتثاال �إىل توجيه قانوين ب�إجراء حتليل �إح�صائي �أو ت�صنيف ائتماين؛ �أو
 الهاتف �أو �أي جهاز �آخر من �أجهزة العميل �أو عمله على نحو غري/)	عدم مالئمة جهاز املحمول22
		
.�سليم
 على بيان بكافة التحويالت والدفعات التي جرت �أو مل يُبت، يف �أي وقت،ج)	يجوز للعميل �أن يطلع
 عند،ً �أو كليهما معا، ف�إن البنك �أو �أي متعهد خدمات لديه، و�إذا مل ت ُنجز �أي معاملة.يف �ش�أنها
 و�إذا مل يُنفذ. الدفع/ يبذل جهوده املعقولة لإجناز التحويل،العلم بعدم �إجراء ذلك التحويل �أو الدفع
 وال ي�ضمن البنك تنفيذ املعامالت على. ف�إن البنك يخطر العميل، الدفع للمرة الثانية/التحويل
نحو �سليم ويف حينها كما �أنه لي�س م�س�ؤوال ً عن �أي �أ�رضار مبا�رشة �أو غري مبا�رشة �أو عر�ضية �أو خا�صة
 �إذا مل ينجز البنك �أي معاملة من�صو�ص عليها مبوجب اخلدمات امل�رصفية الرقمية وكان،�أو تبعية
 على الرغم من الإجراءات التي يتبعها،عدم تنفيذه غري متعمد �أو ناجت عن خط�أ ارتكب بنية ح�سنة
: وعلى �سبيل املثال،البنك لتجنب ذلك اخلط�أ
)	�إذا مل يكن لدى العميل �أموال متاحة كافية يف ح�سابه لإجراء التحويل؛1
		
) �إذا كان احلا�سب الآيل للعميل ال يعمل على نحو جيد؛2
		
 الذي ي�ستخدم لإجراء اخلدمات،)	�إذا كان مت�صفح البنك �أو وكيله التجاري �أو مركز املعاجلة لديه3
		
 ال يعمل على نحو �سليم والعميل عرف بذلك �أو �أبلغه البنك او وكيله،امل�رصفية الرقمية
التجاري بذلك عندما �أجرى العميل املعاملة؛
)	�إذا كان هناك ظروف خارجة عن �سيطرة البنك (مثل احلريق �أو الفي�ضان �أو تعطل احلا�سب الآيل4
		
�أو تدخل قوة خارجية) قد منعت تنفيذ املعاملة �أو �إجنازها على نحو �سليم
ُ
)	�إذا �أبلغ عن �ضياع كلمة مرور العميل �أو هوية امل�ستخدم لديه �أو عن �رسقتها �أو كان لدى البنك5
		
�سبب ليعتقد ب�أن املعاملة غري م�رصح بها؛
)	�إذا كانت املعاملة من �ش�أنها �أن تخالف �أي ن�ص معمول به لأي برنامج ملراقبة املخاطر �أو6
		
�سيا�سات �أو �إجراءات �أو ممار�سات �أو قوانني �أو لوائح حكومية معمول بها؛
)	�إذا كان لدى البنك �سببا ً معقول لعدم تنفيذها وذلك حلماية البنك �أو حلماية العميل؛7
		
) �إذا توقفت �إمكانية دخول العميل على اخلدمات امل�رصفية الرقمية؛8
		
)	�إذا كانت الأموال املوجودة يف ح�ساب العميل خا�ضعة �إىل �إجراءات قانونية �أو �أعباء �أخرى تقيد9
		
التحويل؛
)	�إذا كان لدى امل�ستفيد عنوان بريدي خارج الإمارات �أو �إذا كانت خدمة دفع الفواتري تتطلب10
		
 و�أي ا�ستثناءات �أخرى مذكورة يف،�سداد �أي �رضائب �أو �سداد دفعة �أمرت �أو وجهت بها املحكمة
 ال يلتزم البنك ب�إبالغ العميل بعدم �سداد �أي دفعة �أو تنفيذ �أي،اتفاقيات البنك مع العميل
ً  �أن يطلب من العميل ت�أكيدا، يف �أي وقت، ويجوز للبنك.معاملة لأي من الأ�سباب املذكورة �أعاله
 ويعلن العميل �أن �أي معاملة من معامالته ال ت�ساهم يف غ�سل.خطيا ً باملعامالت املقدمة
. وي�ضطلع العميل مب�س�ؤولية التحقق من �صحة معامالته وقانونيتها.العوائد الإجرامية
 امل�س�ؤولية وال�ضمانات.22
:	يقر العميل وكل م�ستخدم م�رصح له ب�أن
 ما مل يُن�ص على خالف ذلك يف هذه الأحكام وال�رشوط،»)	اخلدمات امل�رصفية الرقمية ت ُقدم «كما هي1
 وكما، كما هي متاحة على املوقع الإلكرتوين للبنك،�أو يف تنويه البنك و�سيا�سة اخل�صو�صية لديه
ي�ستوجب القانون؛
 مما يُنزل �أو يُح�صل عليه عرب،ً �أو كليهما معا، مبا يف ذلك �أي مادة �أو بيانات،)	اخلدمات امل�رصفية الرقمية2
 ت ُنزل ويُح�صل عليها على م�س�ؤولية العميل وكل م�ستخدم،ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الرقمية
.م�رصح له
ب)	ال ي�ضطلع البنك مب�س�ؤولية توقيت مرا�سالت �أي م�ستخدم �أو حذفها �أو ت�سليمها على نحو خاطئ
 �أو م�س�ؤولية احلد من �إعدادات التخ�صي�ص �أو م�س�ؤولية �أي �رضر يحدث لنظام،�أو عدم تخزينها
احلا�سب الآيل لدى العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح له �أو خ�سارة البيانات الناجتة عن تنزيل تلك املادة
. �أو احل�صول عليها،ً �أو كليهما معا،�أو البيانات
 ال يلتزم البنك ب�أي �ضمانات من �أي،ج)	ما مل يُن�ص على خالف ذلك �رصاح ًة يف هذه االحكام وال�رشوط
 مبا يف ذلك على �سبيل املثال ولي�س احل�رص الرواج وال�صالحية، �سواء �أنها �رصيحة �أو �ضمنية،نوع
 وال يقدم البنك �أي �ضمان �أو.لغر�ض حمدد �أو عدم التعدي على امللكية الفكرية �أو حقوق الغري
 مبا يف ذلك تلك املعلومات كما ي�سرتجعها،�إقرار فيما يتعلق بدقة �أي معلومات �أو موثوقيتها
العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح له من ح�ساب العميل �أو �أي نتائج قد يح�صل عليها من ا�ستخدام
اخلدمات امل�رصفية الرقمية �أو �أن ت�ستويف اخلدمات امل�رصفية الرقمية متطلبات كافة امل�ستخدمني
 وال يقدم البنك �أي �ضمان فيما.و�أال تتوقف و�أن ت ُقدم يف حينها و�أن تكون �آمنة وخالية من الأخطاء
.يتعلق بجودة اخلدمة التي يقدمها مقدم اخلدمات
.د)	يقر العميل ب�أن اخلدمات امل�رصفية الرقمية ت ُقدم ح�رصيا ً ل�صالح العميل وامل�ستخدم امل�رصح له
 مبا يف ذلك على،وال يعد البنك م�س�ؤوال ً ب�أي �أ�سلوب �أو �شكل عن تقدمي اخلدمات امل�رصفية الرقمية
: �أي مما يلي،�سبيل املثال ولي�س احل�رص
،)	�إذا كان العميل غري قادر على الدخول على اخلدمات امل�رصفية الرقمية �أو اال�ستفادة منها1
		
 مبا يف ذلك �أي �سبب فني �أو يُعزى �إىل تعطل،نظرا ً �إىل وجود �أي �سبب خارج عن �سيطرة البنك
االت�صاالت �أو ال�شبكة؛
)	فيما يتعلق ب�أي خ�سارة �أو �رضر قد ينجم �أو يُتكبد على نحو مبا�رش �أو غري مبا�رش ب�سبب تنفيذ2
		
البنك ملعامالت العميل �أو تعليماته �أو نتيجة �أي عطل يف اخلدمات امل�رصفية الرقمية؛
)	ب�سبب �أي تغيري يف هذه الأحكام وال�رشوط �أو اخلدمات امل�رصفية الرقمية �أو �أنظمة ت�شغيل3
		
اخلدمات امل�رصفية الرقمية �أو املواعيد النهائية �أو تبديلها �أو الإ�ضافة �إليها �أو احلذف منها؛
 م�ستفيد ُم�سمى/)	ب�سبب تقدمي خدمات التحويل �أو احلواالت �أو دفع الفواتري �إىل �أي مدفوع �إليه4
		
مبوجب اخلدمات امل�رصفية الرقمية على نحو جزئي �أو غري مكتمل �أو مت�أخر �أو عدم تقدميها جراء
�أي �أ�سباب خارجة عن �سيطرة البنك
 الفريو�سات وامل�شكالت الفنية.23
�أ)	ال يعد البنك م�س�ؤوال ً عن �أي �رضر ي�سببه نقل �أي فريو�س عرب خدمات اخلدمات امل�رصفية الرقمية �أو
غري ذلك من رموز املحمول �أو �أجهزة الربجمة التي قد ت�ستخدم للدخول على نظام ت�شغيل اخلدمات
امل�رصفية الرقمية �أو برجمية العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح له �أو �أجهزة احلا�سب الآيل لديه �أو
.بياناته �أو �أمالكه �أو لتغيريه �أو حذفه �أو �إتالفه �أو �إف�ساده �أو �إبطاله �أو تعطيله �أو عرقلته ب�أي �أ�سلوب
ب)	تعر�ض قناة االت�صاالت املتنقلة �إىل م�شاكل تقنية كامنة وازدحام ال�شبكة وعوامل خارجية �أخرى
 ولهذه الأ�سباب ال تعد خدمة االت�صاالت املتنقلة و�سيلة.خارجة عن ال�سيطرة املعقولة للبنك
 نتيجة �أي من، ويقر العميل وكل م�ستخدم م�رصح له ب�أنه.ات�صال فورية موثوق منها على الدوام
 ونتيجة لذلك ال، ف�إن البنك قد ال يت�سلم �أو يت�أخر يف ا�ستالم التعليمات،العوامل املذكورة �أعاله
ت ُنفذ التعليمات �أو يحدث ت�أخري يف تنفيذها �أو ت ُنفذ التعليمات ب�أ�سعار خمتلفة عن تلك الأ�سعار
 ويقر العميل وكل م�ستخدم م�رصح له ب�أنه هناك خماطر اعرتا�ض.ال�سائدة وقت �إعطاء التعليمات
 كما يقر العميل كل.�سبيل التعليمات و�أن هذه املخاطر يتحملها العميل و�أي م�ستخدم م�رصح له
.م�ستخدم م�رصح له ب�أنه من غري املمكن عادةً �إلغاء التعليمات بعد تقدميها
 حقوق امللكية الفكرية.24
�أ)	يقر العميل وكل م�ستخدم م�رصح له ب�أن البنك �أو متعهد اخلدمات لديه احلق يف �أن يزود العميل
وكل م�ستخدم م�رصح له ب�إمكانية الو�صول �إىل حقوق امللكية الفكرية الأ�سا�سية لأغرا�ض هذه
.الأحكام وال�رشوط

b)	The Customer and each Authorised User acknowledges and agrees that any and all Intellectual
Property Rights in and relating to: (a) the implementation of these Terms and Conditions
and (b) all materials, documentation of the Digital Banking and subsequent amendments
including user guidelines in any form for use in connection with the implementation of
these Terms and Conditions, (c) whether such rights are existing prior to or are created
after the commencement of these Terms and Conditions, shall constitute or become the
property of the Bank to the extent permitted by law. The Customer and each Authorised
User agrees to treat at all times, the access rights, documentation, Intellectual Property
or any other information related to the Digital Banking as strictly private and confidential.
The Customer and each Authorised User shall have no right, other than as permitted by
these Terms and Conditions or as permitted by the prior written consent of the Bank (which
may be withheld), to use, copy, reproduce, disclose or permit any other person or business
entity to use or have access to such Intellectual Property Rights. The Bank shall have the
absolute right to utilize the Intellectual Property Rights to its benefit and advantage and to
alter and/or improve any element or component thereof in any manner it deems fit at all
times. The Customer and each Authorised User agrees to take all steps forthwith and upon
request by the Bank which are within Customer’s power to procure the assignment of any
such Intellectual Property Rights in and relating to the implementation of these Terms and
Conditions without the payment of any fee or other consideration if and to the extent that
these are not automatically the property of the Bank under this clause.
c)	The Customer and each Authorised User acknowledges and agrees that the Customer obtains
no right or interest in the Intellectual Property Rights by virtue of these Terms and Conditions.
d)	In relation to the Intellectual Property Rights which are the subject of these Terms and
Conditions the Customer and each Authorised User shall abide by the following:
		
i.	neither the Customer nor any Authorised User shall sell, give, grant, assign or in any
way dispose or attempt to dispose of the Intellectual Property Rights to any third
party, nor purport to engage in any such conduct;
		
ii.	neither the Customer nor any Authorised User shall register or apply for registration
of any Intellectual Property Rights in the UAE or in any other country, nor support or
assist directly or indirectly any other party to do so;
		
iii.	neither the Customer nor any Authorised User shall in anyway infringe the Intellectual
Property Rights, nor support or assist directly or indirectly any other party to do so;
		
iv.	the Customer and each Authorised User agrees to notify the Bank as soon as it is aware of any
infringement of the Bank’s Intellectual Property Rights or becomes aware of or suspects any
unauthorised third party access to or use of Intellectual Property Rights, and shall provide all
reasonable assistance to the Bank to prevent or limit the scope of such infringement.
e)	In case of the Customer’s or any Authorised User’s violation of or infringement of the
Intellectual Property Rights by any means, the Bank shall be entitled to take any legal
action against the Customer and/or any Authorised User it considers appropriate and
seek compensation for such infringement and, without limiting the scope of its rights
in this regard, it may also serve a written notice to the Customer and or any Authorised
User for the termination of these Terms and Conditions.
f)	The obligations of the Customer and each Authorised User in this clause shall continue in
force notwithstanding termination of these Terms and Conditions for whatsoever reason.
25. ELECTRONIC COMMUNICATIONS:
a)	The Service(s) under Digital Banking are an electronic, internet-based service. Therefore,
the Customer understands and agrees that these Terms and Conditions will be entered
into electronically, and that the following categories of information (“Communications”)
may be provided by the Bank to the Customer, by electronic means:
		
i.	
these Terms and Conditions and any notices, amendments, modifications or
supplements to it;
		
ii.	records of transfers, payments and other Transactions done through utilizing the
Digital Banking, including without limitation confirmations of individual transactions;
		
iii.	any initial, periodic or other disclosures or notices provided in connection with the
Digital Banking, including without limitation those required by law;
		
iv.	any Customer service communications, including without limitation communications
with respect to claims of error or unauthorized use of the Service(s);
		
v.	any other communication related to the Digital Banking.
b)
Although the Bank reserves the right to provide Communications in paper format at any time;
the Customer agrees that the Bank is under no obligation to do so. All Communications in either
electronic or paper format will be considered to be “in writing”. The Customer should print a
paper copy of any important electronic Communication and retain the copy for their records.
c)	The Customer agrees to promptly update its registration records, if the Customer’s
e-mail address or other information changes. The Customer can update their registration
records, such as the Customer’s e-mail address, by using the Digital Banking.
d)	Communications may be posted on the pages of the Service(s), the Bank’s Website or
other Website of the Bank disclosed to the Customer and/or delivered to the e-mail address
provided by the Customer. Any electronic Communication (including e-mails) will be
deemed to have been received by the Customer when the Bank sends it to the Customer,
irrespective of whether the Customer receives the e-mail. If the communication is posted on
the Service(s), then it will be deemed to have been received by the Customer no later than
five (5) Business Days after the Bank posts the Communication on the pages of the Service(s),
whether or not the Customer retrieves the Communication. An electronic Communication
by e-mail is considered to be sent at the time that the Bank’s e-mail server to the appropriate
e-mail address directs it. An electronic Communication made by posting on the pages of the
Service(s) is considered to be sent at the time it is publicly available. The Customer agrees
that these are reasonable procedures for sending and receiving electronic Communications.
e)	In order to access and retain Communications, the Customer must have an e-mail
account and e-mail software capable of reading the Bank’s e-mails.
f)	The Bank is entitled to record all Instructions and other communications with the
Customer and each Authorised User and messages and/or Instructions sent to the Bank
electronically or otherwise and other Transactions conducted by or through any such
medium. The Bank’s record of all such Instructions, communications, conversations,
Instructions, messages and Transactions will be conclusive and binding on the Customer
and each Authorised User for all purposes. The Customer and each Authorised User
acknowledges and agrees that the Bank’s records of Instructions made or performed,
processed or effected through the Digital Banking by the Customer, any Authorised
User or any person purporting to be the Customer or any Authorised User, or any
record of Transactions relating to the Digital Banking and any record of any Transactions
maintained or by any relevant person authorised by the Bank relating to or connected
with the Digital Banking, whether stored in electronic or printed form, shall be binding
and conclusive on the Customer and each Authorised User for all purposes whatsoever
and shall be conclusive evidence of the Instruction and Transactions and the Customer’s
and each Authorised User’s liability to the Bank. The Customer and each Authorised
User hereby agree that all such records are admissible in evidence and that neither
shall challenge or dispute the admissibility, reliability, accuracy or the authenticity of the
contents of such records merely on the basis that such records were incorporated and/or
set out in electronic form or were produced by or are the output of a computer system,
and hereby waive any of the Customer’s or Authorised User’s rights (if any) to so object.
26. SUSPENSIONS, REINSTATEMENT OF ANY SERVICE(S) OR USE OF DIGITAL BANKING:
a)	In the event that the Bank at any time incurs a problem with the Customer’s use of any
Service(s) under the Digital Banking, including without limitation a failure in attempting
to debit any of the Customer’s Accounts or to collect with respect to any of transfers
or payments, without limiting any other right or remedy that the Bank may have under
these Terms and Conditions or otherwise, the Bank reserves the right to suspend the
Customer’s right to use the Digital Banking, immediately and without prior notice to the
Customer. The Customer understands and agrees that such action is reasonable for the
Bank to take in order to protect the Customer’s Accounts and the Bank from loss.

 (�أ) تنفيذ هذه الأحكام:ب)	يقر العميل وكل م�ستخدم م�رصح له ب�أن جميع حقوق امللكية الفكرية يف
 مبا يف ذلك،وال�رشوط؛ (ب) جميع مواد اخلدمات امل�رصفية الرقمية والتعديالت التالية ووثائقها
الإر�شادات التوجيهية للم�ستخدم ب�أي �شكل من �أ�شكال اال�ستخدام فيما يتعلق بتنفيذ هذه
الأحكام وال�رشوط؛ (ج) �سواء �أن كانت هذه احلقوق قائمة قبل بدء هذه الأحكام وال�رشوط �أو ن�ش�أت
 ويوافق. ف�إنها ت�شكل وت�صبح جز ًء من �أمالك البنك �إىل احلد الذي ي�سمح به القانون،بعد بدئها
العميل وكل م�ستخدم م�رصح له على �أن يتعامل يف جميع الأوقات مع حقوق االطالع �أو الوثائق �أو
امللكية الفكرية �أو �أي معلومات �أخرى ذات �صلة باخلدمات امل�رصفية الرقمية بو�صفها خا�صة و�رسية
 فيما عدا كما ت�رصح به هذه الأحكام، ولي�س للعميل ولكل م�ستخدم م�رصح له �أي حق.للغاية
 يف،)وال�رشوط �أو كما هو م�سموح مبوجب املوافقة اخلطية امل�سبقة للبنك (التي يجوز حجبها
ا�ستخدام حقوق امللكية الفكرية �أو ن�سخها �أو الإف�صاح عنها �أو ال�سماح لأي �شخ�ص �أو كيان جتاري
 وللبنك احلق املطلق يف �أن ي�ستخدم حقوق امللكية الفكرية.�آخر با�ستخدامها او االطالع عليها
 �أي عن�رص �أو مكون من مكوناتها ب�أي �أ�سلوب يعده منا�سب، ،ل�صاحله وبق�صد �أن يغري �أو يح�سن
 ويوافق العميل وكل م�ستخدم م�رصح له على اتخاذ كافة اخلطوات فورا ً وبنا ًء.ويف جميع الأوقات
على طلب البنك مما يندرج �ضمن �صالحيات العميل للتنازل عن �أي من حقوق امللكية الفكرية فيما
 �إذا كانت هذه احلقوق للمليكة،يتعلق بهذه الأحكام وال�رشوط دون �سداد �أي م�رصوفات �أو عو�ض �آخر
.الفكرية لي�ست ملكا ً للبنك على نحو تلقائي مبوجب هذا البند
ج)	يقر العميل وكل م�ستخدم م�رصح له ب�أال يح�صل العميل على �أي حقوق �أو فائدة يف حقوق امللكية
.الفكرية مبقت�ضى هذه الأحكام وال�رشوط
 يلتزم العميل وكل م�ستخدم، مو�ضوع هذه الأحكام وال�رشوط،د)	فيما يتعلق بحقوق امللكية الفكرية
:م�رصح له مبا يلي
)	ال يحق للعميل وال �أي م�ستخدم م�رصح له �أو يبيع �أو يعطي �أو مينح �أو يتنازل �أو يت�رصف ب�أي1
		
�أ�سلوب من الأ�ساليب �أو يحاول �أن يت�رصف يف حقوق امللكية الفكرية �إىل �أي طرف �آخر وال يزعم
امل�شاركة يف �أي من ذلك الت�رصف؛
)	ال يحق للعميل وال �أي م�ستخدم م�رصح له �أن ي�سجل �أو يتقدم بطلب لت�سجيل �أي من حقوق2
		
امللكية الفكرية يف الإمارات العربية املتحدة �أو يف �أي بلد �آخر وال يدعم �أو ي�ساعد على نحو
مبا�رش �أو غري مبا�رش �أي طرف �آخر على القيام بهذا؛
)	ال يحق للعميل وال �أي م�ستخدم م�رصح له التعدي ب�أي �أ�سلوب على حقوق امللكية الفكرية وال3
		
يدعم �أو ي�ساعد على نحو مبا�رش �أو غري مبا�رش �أي طرف �آخر على القيام بهذا؛
ٍ)	يوافق العميل وكل م�ستخدم م�رصح له على �أن يخطر البنك يف �أ�رسع وقت عند درايته ب�أي تعد4
		
على حقوق امللكية الفكرية للبنك �أو عندما ي�صبح على دراية �أو ي�شك يف �أي اطالع للغري غري
 كما �أنهما يقدمان كل امل�ساعدة،م�رصح به على حقوق امللكية الفكرية �أو ا�ستخدامهم لها
.املعقولة �إىل البنك للحيلولة دون حدوث ذلك التعدي �أو للحد من نطاقه
هـ)	يف حال �أن خالف العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح له �أو تعدى على حقوق امللكية الفكرية ب�أي
 مما يراه، ، يحق �إىل البنك �أن يتخذ �أي �إجراء قانوين �ضد العميل �أو امل�ستخدم امل�رصح له،و�سيلة
 دون احلد من نطاق،ً كما يجوز له �أي�ضا،مالئما ً وي�سعى �إىل احل�صول على تعوي�ض عن ذلك التعدي
 �أن يعلن العميل �أو امل�ستخدم امل�رصح له ب�إخطار كتابي لإنهاء هذه الأحكام،حقوقه يف هذا ال�صدد
.وال�رشوط
و)	تبقى التزامات العميل وكل م�ستخدم م�رصح له الواردة يف هذه الفقرة نافذة املفعول على الرغم
.من �إنهاء هذه الأحكام وال�رشوط لأي �سبب مهما كان
: املرا�سالت الإلكرتونية.25
�أ)	تعد اخلدمة (اخلدمات) املن�صو�ص عليها مبوجب اخلدمات امل�رصفية الرقمية خدمة �إلكرتونية قائمة
 يقر العميل ب�أن هذه الأحكام وال�رشوط ت ُربم �إلكرتونيا ً و�أن املعلومات التالية، ولهذا.على الإنرتنت
:(«املرا�سالت») يجوز �أن يقدمها البنك �إىل العميل بو�سائل �إلكرتونية
)	هذه الأحكام وال�رشوط و�أي �إخطارات بها �أو تعديالت �أو تغيريات �أو مالحق تكميلية لها؛1
		
)	�سجالت التحويالت والدفعات واملعامالت الأخرى التي ن ُفذت عرب ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية2
		
 مبا يف ذلك على �سبيل املثال ولي�س احل�رص ت�أكيدات املعامالت الفردية؛،الرقمية
)	�أي عمليات �إف�صاح �أو �إخطارات �أولية �أو دورية �أو غري ذلك مما يقدم فيما يتعلق باخلدمات3
		
 مبا يف ذلك على �سبيل املثال ولي�س احل�رص تلك الإف�صاحات والإخطارات التي،امل�رصفية الرقمية
ي�ستوجبها القانون؛
 مبا يف ذلك على �سبيل املثال ولي�س احل�رص مرا�سالت مطالبات،)	�أي مرا�سالت خلدمة العمالء4
		
�أخطاء اخلدمة (اخلدمات) �أو ا�ستخدامها على نحو غري م�رصح به؛
.)	�أي مرا�سلة �أخرى ذات �صلة باخلدمات امل�رصفية الرقمية5
		
 يقر العميل،ب)	على الرغم �أن البنك يحتفظ باحلق يف تقدمي املرا�سالت يف �صيغة ورقية يف �أي وقت
، �سواء بال�صيغة الورقية �أو الإلكرتونية، وتعترب جميع املرا�سالت.ب�أن البنك غري ملتزم بالقيام بهذا
 ويطبع العميل ن�سخة ورقية من �أي مرا�سلة �إلكرتونية مهمة ويحتفظ بن�سخة.»مرا�سالت «كتابية
.منها للعلم بها
 �إذا تغري عنوان الربيد الإلكرتوين للعميل �أو معلوماته،ًج)	يوافق العميل على حتديث ت�سجيله فورا
 وميكن للعميل �أن يحدث بيانات ت�سجيله مثل عنوان الربيد الإلكرتوين للعميل با�ستخدام.الأخرى
.اخلدمات امل�رصفية الرقمية
د)	يجوز �أن ت ُن�رش املرا�سالت على �صفحة اخلدمة (اخلدمات) �أو على املوقع الإلكرتوين للبنك �أو �أي موقع
�إلكرتوين �آخر للبنك يُف�صح عنه �إىل العميل �أو يُ�سلم �إىل عنوان الربيد الإلكرتوين الذي يقدمه
 و�أي مرا�سلة �إلكرتونية (مبا يف ذلك ر�سائل الربيد الإلكرتوين) يعد العميل قد ت�سلمها. ،العميل
. بغ�ض النظر عما �إذا كان العميل قد ت�سلم الربيد الإلكرتوين،عندما ير�سلها البنك �إىل العميل
 يعد قد ت�سلمها فيما ال، حينئ ٍذ، ف�إن العميل،)و�إذا ن ُ�رشت املرا�سلة على �صفحة اخلدمة (اخلدمات
) �أيام عمل بعد �أن ين�رش البنك املرا�سلة على �صفحة اخلدمة (اخلدمات) �سواء5( يتجاوز خم�سة
 وتعترب املرا�سلة الإلكرتونية عرب الربيد الإلكرتوين قد �أُر�سلت يف الوقت.العميل ا�سرتجع املرا�سلة �أم ال
 وتعترب املرا�سلة.الذي يوجهها فيه خادم الربيد الإلكرتوين للبنك �إىل عنوان الربيد الإلكرتوين املنا�سب
.ًالإلكرتونية التي ت ُن�رش على �صفحات اخلدمة (اخلدمات) قد �أُر�سلت يف الوقت الذي ت ُتاح فيه علنيا
.ويقر العميل ب�أن هذه تعد �إجراءات معقولة لإر�سال املرا�سالت الإلكرتونية وت�سلمها
 يجب �أن يكون لدى العميل ح�ساب بريد �إلكرتوين وبريد،هـ)	لالطالع على املرا�سالت والإبقاء عليها
.�إلكرتوين قادر على قراءة بريد البنك
و)	يحق للبنك �أن يدون كافة التعليمات واملرا�سالت الأخرى مع العميل وكل م�ستخدم م�رصح له
 �أو خالف ذلك واملعامالت الأخرى،ً �أو كليهما معا،ًوالر�سائل �أو التعليمات املر�سلة �إىل البنك �إلكرتونيا
 ويعد �سجل البنك بكافة هذه التعليمات واملرا�سالت واملحادثات.التي جرت بتلك الو�سيلة �أو عربها
 ويقر العميل.والر�سائل واملعامالت دامغا ً وملزما ً للعميل وكل م�ستخدم مرخ�ص له لكافة الأغرا�ض
 عرب،وكل م�ستخدم مرخ�ص له ب�أن �سجالت تعليمات البنك التي �أجراها او �أداها �أو عاجلها �أو نفذها
 العميل �أو �أي م�ستخدم مرخ�ص له �أو �أي �سجل للمعامالت يحتفظ به،املعامالت امل�رصفية الرقمية
 �سواء �أنه مخُ زن يف �صيغة،�أي �شخ�ص معني فو�ضه البنك فيما يتعلق باخلدمات امل�رصفية الرقمية
ً  �أيا،�إلكرتونية �أو مطبوعة يعد قاطعا ً وملزما ً للعميل وكل م�ستخدم مرخ�ص له لكافة الأغرا�ض
 ويعد دليال ً دامغا ً للتعليمات واملعامالت وم�س�ؤولية العميل وكل م�ستخدم مرخ�ص له �أمام،كانت
 ب�أن جميع هذه ال�سجالت تعد، مبوجب هذا امل�ستند، ويقر العميل وكل م�ستخدم مرخ�ص له.البنك
مقبولة من حيث الأدلة و�أن �أي منهما ال يطعن �أو ينازع يف مدى قبول حمتويات تلك ال�سجالت �أو
، ،موثوقيتها �أو دقتها �أو �صحتها ملجرد �أن تلك ال�سجالت قد �أُدجمت �أو �أُن�شئت يف �صيغة �إلكرتونية
 ويتنازالن مبوجب هذا امل�ستند عن �أي من حقوق،�أو ن�سخها نظام احلا�سب الآيل �أو تعد من خمرجاته
.العميل �أو امل�ستخدم امل�رصح له (�إن وجدت) يف االعرتا�ض على هذا
	حاالت وقف �أي خدمة (خدمات) �أو �إعادتها �إىل و�ضعها ال�سابق �أو ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية.26
:الرقمية
�أ)	يف حال �أن تكبد البنك يف �أي وقت م�شكلة جراء ا�ستخدام العميل لأي خدمة (خدمات) من خالل
 مبا يف ذلك على �سبيل املثال ولي�س احل�رص الإخفاق يف حماولة اخل�صم،اخلدمات امل�رصفية الرقمية
 مبا يف ذلك دون،من �أي من ح�سابات العميل �أو يف التح�صيل فيما يخ�ص �أي حتويالت �أو مدفوعات
 ف�إن، �أي حق �أو تعوي�ض �آخر قد يكون لدى البنك مبوجب هذه الأحكام وال�رشوط �أو خالف ذلك،احل�رص
البنك يحتفظ باحلق يف وقف حق العميل يف ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الرقمية فورا ً دون تقدمي
 ويقر العميل ب�أن ذلك الإجراء من املنا�سب �أن يتخذه البنك بق�صد.�إخطار م�سبق بذلك �إىل العميل
.حماية ح�سابات العميل وحماية البنك من اخل�سارة

b)	In the event of such suspension, the Customer may request reinstatement of the
Service(s) by contacting the Bank using any of the methods provided for under these
Terms and Conditions. The Bank reserves the right in its sole discretion to grant or deny
reinstatement of the Customer to use any of the Service(s) or the Digital Banking.
c)	The Customer and each Authorised User further agrees that the Bank shall be entitled
at any time, at the Bank’s sole discretion and without prior notice, to temporarily
suspend the operation of the Digital Banking for updating, maintenance and upgrading
purposes, or any other purpose whatsoever as the Bank deems necessary, and in such
event, the Bank shall not be liable for any cost, loss, liability or damage which may be
incurred by the Customer or any Authorised User as a result.
		
27. AMENDMENTS/CHANGES TO DIGITAL BANKING:
a)	The Customer agrees that the Bank may modify/change the Digital Banking or any
one of the Service(s), use of the some or all accounts within the Digital Banking, with
or without notice, without liability to the Bank. The Bank reserves the right to change
the Terms and Conditions of a particular Service under the Digital Banking in its sole
discretion at any time.
b)	The Customer agrees that if the Customer continues to use any Service(s) after the Bank
notifies the Customer of any change, the Customer thereby accepts the changes to such
terms and agrees to be bound by these Terms and Conditions, as amended.
c)	The Bank reserves the absolute discretionary right to make any amendments in the given
terms and condition at any time as it may deem fit without any prior notice to the
Customer or any Authorised User.
d)	The Bank may notify the Customer of any amendments to these Terms and Conditions
through Email Notification and such amendments will be effective from the date
such changes are notified to the Customer. However, such changes are deemed to be
binding on the Customer and each Authorised User whether or not the Customer or
that Authorised User has received specific notice in person of such amendments. The
Customer is required to notify each Authorised User of any such change to these Terms
and Conditions.

: تغيريات اخلدمات امل�رصفية الرقمية/ تعديالت.27
 يغري اخلدمات امل�رصفية الرقمية �أو �أي من اخلدمة/�أ)	يوافق العميل على �أنه يجوز للبنك �أن يعدل
(اخلدمات) و�أن ي�ستخدم بع�ض احل�سابات �ضمن اخلدمات امل�رصفية الرقمية �أو جميعها مع �أو دون
 ويحتفظ البنك باحلق يف �أن يغري.حاجة �إىل �أي �إخطار بذلك ودون �أن يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية
.�أحكام خدمة معينة و�رشوطها مبوجب اخلدمات امل�رصفية الرقمية ح�سب تقديره وحده يف �أي وقت
ب)	يوافق العميل على �أنه �إذا ا�ستمر العميل يف ا�ستخدام �أي خدمة (خدمات) بعد �أن يخطر البنك
العميل بذلك ف�إنه يقبل التغيريات التي تطر�أ على تلك الأحكام ويقر بااللتزام بهذه احلكام
. وتعديالتها،وال�رشوط
ج)	يحتفظ البنك باحلق التقديري املطلق يف �إجراء �أي تعديالت يف الأحكام وال�رشوط املقدمة يف �أي
.وقت كما يعده منا�سبا ً ودون حاجة �إىل �أي �إخطار م�سبق �إىل العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح له
د)	يجوز للبنك �أن يخطر العميل ب�أي تعديالت تطر�أ على هذه الأحكام وال�رشوط ب�إر�سال بريد الإلكرتوين
 ف�إن، ومع ذلك.للعميل لدى البنك وت�رسي تلك التعديالت من تاريخ �إخطار العميل بتلك التغيريات
 �سواء �أن العميل �أو ذلك امل�ستخدم،تلك التغيريات تعد ملزمة للعميل وكل م�ستخدم م�رصح له
 ويعد العميل.امل�رصح له قد ت�سلم �إخطار معني ب�شخ�صه ب�ش�أن تلك التعديالت �أم مل يت�سلمه
.مطالبا ً ب�إخطار كل م�ستخدم م�رصح له ب�أي من تلك التغيريات على الأحكام وال�رشوط

28. DISCONTINUATION AND TERMINATION OF SERVICE(S) UNDER DIGITAL BANKING:
a)	The Bank reserves the right, subject to applicable law, to discontinue, withdraw or
terminate the Service(s) under the Digital Banking and the Customer’s right to use the
Digital Banking at any time and for any reason, including without limitation if the Bank,
in its sole judgment, believes that the Customer is engaged in activities that violate any
of the terms under these Terms and Conditions or the rights of the Bank and/or the
Bank’s Service Provider, or if the Customer provides the Bank with false or misleading
information or interferes with other users or the administration of the Digital Banking.
b)	It is a condition precedent for use of the Digital Banking that the Customer maintains an
Account(s) with the Bank in UAE and in the event where the relationship is terminated for
any reason or in the event of any breach of these Terms and Conditions, the Bank shall be
entitled forthwith to cancel/terminate the Digital Banking without providing any reason
whatsoever.
c)	If the Customer wishes to terminate the Digital Banking or any Authorised User’s authority
to operate the Digital Banking, the Customer may do so through Digital Banking or
through the Bank’s branches by completing an application form and de-registering from
the service. Notwithstanding the termination of the Digital Banking or any Authorised
User’s authority, the Customer shall remain accountable for all Instructions and/or
Transactions effected prior to any such cancellation.
d) The Bank may terminate the access to the Digital Banking immediately if the Customer:
i. or any Authorised User breaches these Terms and Conditions;
ii. becomes insolvent  dies, becomes bankrupt or lacks legal capacity;
		
iii.	ceases to maintain an Account or Credit Card with the Bank in the United Arab
Emirates;
iv. or the Bank, terminates the Customer’s relationship with the Bank for any reason; or
		
v.	or any Authorised User notifies the Bank of changes in the status of the Customer or
any Authorised User, which are unacceptable to the Bank.

: وقف اخلدمة (اخلدمات) و�إنهائها مبوجب اخلدمات امل�رصفية الرقمية.28
 يف �أن يوقف �أو ي�سحب �أو ينهي اخلدمة، مع مراعاة القانون املعمول به،�أ)	يحتفظ البنك باحلق
(اخلدمات) مبوجب اخلدمات امل�رصفية الرقمية وحق العميل يف ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الرقمية
 اعتقد ب�أن العميل، ح�سب حكمه وحده، �إذا البنك، مبا يف ذلك دون احل�رص،يف �أي وقت ولأي �سبب
يعمل يف �أن�شطة تخالف �أي ن�صو�ص مبوجب هذه الأحكام وال�رشوط �أو حقوق البنك �أو مقدم
 �أو �إذا زود العميل البنك مبعلومات زائفة �أو م�ضللة �أو تتداخل،ً �أو كليهما معا،اخلدمات لدى البنك
.مع ا�ستخدامات �أخرى �أو مع �إدارة اخلدمات امل�رصفية الرقمية
)ب)	من ال�رشوط ال�سابقة ال�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الرقمية �أن يحتفظ العميل بح�ساب (ح�سابات
 ويف حال �إنهاء العالقة لأي �سبب �أو يف حال خرق �أي من هذه.لدى البنك يف الإمارات العربية املتحدة
 ينهي اخلدمات امل�رصفية الرقمية فورا ً ودون تقدمي �أي/ يحق �إىل البنك �أن يلغي،الأحكام وال�رشوط
.�سبب مهما كان
ج)	�إذا رغب العميل يف �إنهاء اخلدمات امل�رصفية الرقمية �أو �صالحية �أي م�ستخدم م�رصح له يف ت�شغيل
 يجوز للعميل �أن يفعل هذا عرب ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الرقمية �أو،اخلدمات امل�رصفية الرقمية
 وعلى الرغم من �إنهاء اخلدمات.عرب فروع البنك وذلك ب�إكمال ا�ستمارة الطلب و�شطبه من اخلدمة
 يبقى العميل عر�ضة للم�ساءلة عن كافة،امل�رصفية الرقمية �أو �صالحية �أي م�ستخدم م�رصح له
. التي قد ن ُفِّ ذَت قبل ذلك الإلغاء،ً �أو كليهما معا،التعليمات �أو املعامالت
: �إذا العميل،ًيجوز ان ينهي البنك �إمكانية الدخول على اخلدمات امل�رصفية الرقمية فورا
)د
َ � )	�أو �أي م�ستخدم م�رصح له1
أخل بهذه الأحكام وال�رشوط؛ �أو
		
)	�أ�صبح مع�رسا ً �أو مات �أو �صار مفل�سا ً ـ�أو فاقد للأهلية القانونية؛ �أو2
		
) توقف عن االحتفاظ بح�ساب �أو بطاقة ائتمانية لدى البنك يف الإمارات العربية املتحدة؛ �أو3
		
) �أو �أنهى البنك عالقة العميل بالبنك لأي �سبب؛ �أو4
		
)	�أو �أي م�ستخدم م�رصح له �أخطر البنك ب�أي تغيريات يف و�ضع العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح5
		
.له مما يعد غري مقبول من البنك

29. MISCELLANEOUS PROVISIONS:
a)	The Customer and each Authorised User agrees that if any further Accounts or products
or services are subscribed to by the Customer with the Bank or any of its affiliates, and
the Bank extends Digital Banking to such Accounts, products or services, then these
Terms and Conditions shall automatically apply.
b)	No forbearance, neglect or waiver by the Bank in the exercise or enforcement of any
right or remedy arising from any of these Terms and Conditions will prejudice the Bank’s
right thereafter to strictly enforce the same. No waiver by the Bank will be effective
unless it is in writing.
c)	If any provision in these Terms and Conditions is found to be unenforceable, invalid or
illegal, such provision will be deemed to be deleted and the remainder of these Terms
and Conditions will be unaffected by such unenforceability, invalidity or illegality.
d)	The Bank may, without any prior notice to the Customer or any Authorised User, at its
own discretion assign the whole or any part of its rights and obligations under these
Terms and Conditions. The obligations of the Customer and each Authorised User under
these Terms and Conditions may not be assigned in whole or in part, without a prior
written consent of the Bank.
e)	The Customer is deemed to have read, understood and agreed to be bound by these
Terms and Conditions. At any time, the Bank may change, add, amend, supersede or
supplement any or all of the provisions of these Terms and Conditions. The Bank will
notify all the Customer in writing of any amendments to these Terms and Conditions
and such amendments will be effective from the date such changes are notified to all
Customers. However, such changes are deemed to be binding on the Customer whether
or not the Customer has received specific notice in person of such amendments.
f)	The Customer consents and agrees that the Bank:
		
i.	may disclose information regarding the Customer, including Credit Information, to
any Relevant Entity;
		
ii.	may obtain any Credit Information relating to the Customer or any entity over which
the Customer has control either as shareholder, authorised signatory, Authorised
User or otherwise from any Relevant Entity and may apply or use such Credit
Information in making any credit or other assessment in relation to the Customer’s
Accounts or facilities (or proposed accounts or facilities) with the Bank; and
		
iii.	shall have no liability or responsibility to either the Customer including any entity
over which the Customer has control either as shareholder, authorised signatory
or otherwise or any third party relying on any Credit Information provided by the
Bank to any Relevant Entity (or, in the event of onward transmission of such Credit
Information by that Relevant Entity) provided such Credit Information is provided in
good faith and with reasonable care and without any requirement that such Credit
Information be updated or checked by the Bank in the event that the Customer’s
personal or financial situation or that of any entity over which the Customer has
control either as shareholder, authorised signatory or otherwise may subsequently
change or further information is provided by the Customer to the Bank.
		
iv.	and its Service Provider reserve the right to obtain such information as the Bank deems
reasonably necessary to ensure that neither the Customer nor any Authorised User
is using the Digital Banking in violation of law, including, but not limited to, laws and
regulations designed to prevent ‘Money Laundering’ or the transfer of funds to Accounts
that are blocked by the Central Bank of the UAE or under the laws and regulations
applicable to Money Laundering, of the country of access to the Digital Banking. The
Customer and each Authorised User undertakes to provide all or any information
regarding the transfer and payments in order to comply with the applicable laws
and regulations. The Customer and each Authorised User shall be responsible for the
prevention of money laundering and shall ensure compliance of the same.

 بنود متنوعة.29
	الن�صو�ص
�أ)	يقر العميل وكل م�ستخدم م�رصح له ب�أنه �إذا ا�شرتك العميل يف �أي ح�سابات �أو منتجات �أو خدمات
 ومدد البنك اخلدمات امل�رصفية الرقمية �إىل تلك،�أخرى لدى البنك �أو �أي من �رشكاته الفرعية
.ً تلك الأحكام وال�رشوط تلقائيا، حينئ ٍذ، ت ُطبق،احل�سابات �أو املنتجات �أو اخلدمات
 ينجم عن �أي من هذه، ب)	�أي ت�سامح �أو �إغفال �أو �إ�سقاط يبديه البنك عند ممار�سة �أي حق �أو تعوي�ض
 يف تنفيذ،  فيما بعد، �أو عند تنفيذ ذلك احلق �أو التعوي�ض ال يخل بحق البنك،الأحكام وال�رشوط
.ً ما مل يكن كتابيا، وال ي�رسي �أي �إ�سقاط للحق ميار�سه البنك.ذلك احلق
 ف�إن ذلك،ج)	�إذا �أي ن�ص وارد يف هذه الأحكام وال�رشوط وُجِ َد �أنه غري قابل للنفاذ او باطل �أو غري قانوين
الن�ص يعد حمذوفا ً واجلزء املتبقي من هذه الأحكام وال�رشوط ال يت�رضر بعدم قابلية النفاذ �أو البطالن
.�أو عدم القانونية
،  وح�سب تقديره، دون تقدمي �إخطار م�سبق �إىل العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح له،د)	يجوز للبنك
 عن حقوقه والتزاماته املن�صو�ص عليها مبوجب هذه الأحكام، على نحو كلي �أو جزئي،�أن يتنازل
 عن التزامات العميل وكل م�ستخدم م�رصح له، على نحو كلي �أو جزئي، وال يجوز التنازل.وال�رشوط
.دون احل�صول على املوفقة اخلطية امل�سبقة للبنك
 يف �أي وقت �أن،  ويجوز للبنك.هـ)	يعد العميل قد قر�أ وفهم ووافق على االلتزام بهذه الأحكام وال�رشوط
 كما �أن البنك. يغري �أو ي�ضيف �أو يعدل �أو ي�ستبدل �أو يكمل �أي من ن�صو�ص هذه الأحكام وال�رشوط
يخطر كافة العمالء كتابيا ً ب�أي تعديالت على هذه الأحكام وال�رشوط و�أن تلك التعديالت ت�رسي من
 �سواء �أن، تعد تلك التغيريات ملزمة للعميل، ومع ذلك.تاريخ �إخطار كافة العمالء بتلك التغيريات
.العميل قد ت�سلم �إخطارا ً معينا ً ب�شخ�صه بتلك التعديالت �أم مل يت�سلمه
:يوافق العميل على �أن البنك
)و
 �إىل �أي جهة، مبا يف ذلك املعلومات االئتمانية،)	يجوز له �أن يُف�صح عن املعلومات ب�ش�أن العميل1
		
معنية؛
)	يجوز له �أن يح�صل على �أي معلومات ائتمانية ذات �صلة بالعميل �أو كيان يكون للعميل2
		
�سيطرة عليه بو�صفه م�ساهما ً �أو مفو�ضا ً بالتوقيع �أو م�ستخدما ً م�رصح له �أو خالف ذلك من
 ويجوز ا�ستعمال تلك املعلومات االئتمانية �أو ا�ستخدامها عند �إبرام �أي ائتمان،�أي جهة معنية
)�أو تقدير �آخر فيما يتعلق بح�ساب العميل �أو ت�سهيالته (�أو احل�سابات او الت�سهيالت املقرتحة
لدى البنك؛
 مبا يف ذلك الكيان الذي ي�سيطر عليه �سواء،)	لي�س لديه �أي م�س�ؤولية �أمام �أي من العميل3
		
 �أو �أي طرف �آخر يعول على املعلومات،بو�صفه م�ساهما ً �أو مفو�ضا ً بالتوقيع �أو خالف ذلك
 يف حال �إر�سال اجلهة املعنية لتلك،االئتمانية التي يقدمها البنك �إىل �أي جهة معنية (�أو
 على �أن ت ُقدم تلك املعلومات االئتمانية بنية ح�سنة وبالعناية الواجبة،)املعلومات االئتمانية
 يف حال �أن كان الو�ضع،ث البنك �أو يراجع تلك املعلومات االئتمانية
ّ ح ِّد
َ ُ ودون �أي ا�شرتاط ب�أن ي
ال�شخ�صي �أو املايل للعميل �أو ذلك الو�ضع ال�شخ�صي �أو املايل لأي كيان ي�سيطر عليه العميل
 ف�إنه يجوز بالتايل تغيري املعلومات �أو يجوز،بو�صفه م�ساهما ً �أو مفو�ضا ً بالتوقيع �أو خالف ذلك
�أن يقدم العميل معلومات �إ�ضافية �إىل البنك
 كما يعدها البنك،)	ومقدم اخلدمات لديه يحتفظان باحلق يف احل�صول على تلك املعلومات4
		
�رضورية للت�أكد من �أنه ال العميل وال �أي م�ستخدم م�رصح له ي�ستخدمان اخلدمات امل�رصفية
 القوانني واللوائح، مبا يف ذلك على �سبيل املثال ولي�س احل�رص،الرقمية مبا يخالف القانون
امل�صممة ملنع «غ�سل الأموال» �أو حتويل الأموال �إىل احل�سابات التي يحجبها م�رصف الإمارات
العربية املتحدة املركزي �أو مبوجب القوانني واللوائح املعمول بها يف غ�سل الأموال لدى البلد
 ويتعهد العميل وكل.الذي تتوفر فيه �إمكانية الدخول على اخلدمات امل�رصفية الرقمية
م�ستخدم م�رصح له ب�أن يقدم �أي معلومات ب�ش�أن التحويل والدفعات بق�صد االمتثال �إىل
 ويعد العميل وكل م�ستخدم م�رصح له م�س�ؤولني عن منع غ�سل.القوانني واللوائح املعمول بها
.الأموال ويت�أكدان من االمتثال �إىل تلك القوانني واللوائح

 يجوز �أن يطلب العميل �إعادة اخلدمة (اخلدمات) �إىل ما كانت عليه وذلك،ب)	يف حال حدوث ذلك الإيقاف
. م�ستخدما ً �أي من الأ�ساليب املن�صو�ص عليها مبوجب هذه الأحكام وال�رشوط،باالت�صال بالبنك
 �إعادة اخلدمات �إىل ما كانت عليه،  ح�سب تقديره تقديره،ويحتفظ البنك باحلق يف �أن مينح �أو يرف�ض
.لدى العميل بق�صد �أن ي�ستخدم �أي من اخلدمة (اخلدمات) �أو اخلدمات امل�رصفية الرقمية
ج)	يوافق العميل وكل م�ستخدم م�رصح له على �أنه يحق �إىل البنك يف �أي وقت وح�سب تقيدر تقدير
البنك وحده ودون تقدمي �إخطار م�سبق �أن يوقف على نحو م�ؤقت ت�شغيل اخلدمات امل�رصفية الرقمية
 ويف،ً كما يعده البنك �رضوريا، لأغرا�ض التحديث وال�صيانة والتح�سني �أو لأي غر�ض �آخر مهما كان
تلك احلالة ال يعد البنك م�س�ؤوال ً عن �أي تكلفة �أو خ�سارة �أو مطلوبات �أو �رضر قد يتكبده العميل �أو
.�أي م�ستخدم م�رصح له نتيجة لذلك

30. GOVERNING LAW AND JURISDICTION
a)	These Terms and Conditions shall be governed by and construed in accordance with the
Federal laws of the UAE as applied by the Courts of the Emirate of Dubai, as applicable
from time to time and the Bank and the Customer and each Authorised User hereby
irrevocably submits to the exclusive jurisdiction of the courts in the UAE 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.
b)	The Customer and each Authorised User irrevocably waives any objection which it
might now or hereafter have to the courts referred to in this clause being nominated
as the forum 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
made hereunder and agrees not to claim that any such court is not a convenient or
appropriate forum.
c)	Submission to the jurisdiction of the courts of the UAE shall not limit the right of the Bank
to bring proceedings against the Customer or any Authorised User in any other court of
competent jurisdiction nor shall taking of proceedings in any one or more jurisdictions
preclude the taking of proceedings in any other jurisdiction, whether concurrently or
not.

 القانون احلاكم والوالية الق�ضائية.30
 كما تطبقها حماكم،�أ)	هذه الأحكام وال�رشوط يحكمها وت ُف�رس طبقا ً �إىل القوانني االحتادية للإمارات
، ويخ�ضع البنك والعميل وكل م�ستخدم م�رصح له. كما هي معمول بها من وقت لآخر،�إمارة دبي
 على نحو ال رجعة فيه �إىل الوالية الق�ضائية احل�رصية ملحاكم الإمارات العربية،مبوجب هذا امل�ستند
املتحدة ل�سماع �أي ق�ضية �أو دعوى �أو �إجراءات ق�ضائية والبت فيها ولت�سوية �أي منازعات قد تنجم
.عن هذه الأحكام وال�رشوط
ب)	ي�سقط العميل وكل م�ستخدم م�رصح له على نحو غري قابل للإلغاء احلق يف �أي اعرتا�ض قد
		
يكون لديه الآن �أو فيما بعد هذه الأحكام وال�رشوط على املحاكم امل�شار �إليها يف هذا البند
�سميت بو�صفها حمكمة �سماع �أي ق�ضية �أو دعوى �أو �إجراءات ق�ضائية والبت فيها
ُ كونها
 ويوافقان على �أال يدعيان ب�أن �أي من، ولت�سوية �أي منازعات قد تنجم عن هذه الأحكام وال�رشوط
.تلك املحاكم يعد غري خمت�ص
ج)	اخل�ضوع �إىل الوالية الق�ضائية ملحاكم الإمارات العربية املتحدة ال يحد من حق البنك يف �أن
		
يرفع دعوى ق�ضائية �ضد العميل �أو �أي م�ستخدم م�رصح له يف �أي حمكمة �أخرى لديها الوالية
الق�ضائية املخت�صة وال يعرقل اتخاذ الإجراءات الق�ضائية يف �أي من والية ق�ضائية �أو �أكرث اتخاذ
. �سواء على نحو متزامن �أم غري متزامن،الإجراءات الق�ضائية يف �أي والية �أخرى

