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Terms and Conditions Governing Business Accounts

Introduction 

These terms and conditions governing business accounts as amended from time to time 
(“Terms & Conditions”) govern the usage of any Banking Services or Banking Products 
including any transaction conducted by the Customer with the Bank (as defined below) and 
each Account (as defined below) opened or held with the Bank and also include the terms 
governing any debit card, Phone Banking Services (as defined below), e-Statement Services 
(as defined below), and Mobile Banking Notifications (as defined below). The Customer’s 
signature(s) on the Business Account Application or subscription or usage of any Banking 
Services or Banking Products shall constitute acceptance of these Terms and Conditions 
herein as amended from time to time. The Customer is bound by these Terms and 
Conditions in respect of all banking relationships with the Bank. These Terms and Conditions 
and the Business Account Application together govern the entire relationship between the 
Customer and the Bank save for any particular Banking Services or Banking Products which 
are governed by a separate agreement, form or specific terms and conditions (“Additional 
Documentation”). In the event of a conflict between the terms of the Additional 
Documentation and these Terms & Conditions, the terms of the Additional Documentation 
shall prevail over these Terms and Conditions. 

The headings in these Terms and Conditions are for convenience only and shall not affect 
the interpretation of any provision of these Terms and Conditions. Unless the context 
otherwise requires, the singular shall include the plural and vice versa and the masculine 
gender shall include the feminine gender and vice versa. These Terms & Conditions and 
their amendments constitute an integral part of the Account Opening Documentation and 
relevant documentation in respect of Banking Services. 

DEFINITIONS 

Unless the context requires otherwise, the following terms and expressions shall have the 
meaning set out below:

“Account” means any Current Account, Saving Account, Call Account, Fixed Deposit 
Account, Foreign Currency Account, or any other type of account opened, maintained and 
operated in the name of the Customer, jointly or severally by the Authorized Signatories 
of the Customer for the purposes of present and/or future utilization of Banking Services. 

“Account Opening Documentation” means any documentation in relation to the 
opening of an Account with the Bank.

“Account Number” means the account number identifying the Account.  

“Associated Person” has the meaning given to that term in clause 8.

“ATM” means an automated teller machine of the Bank having Cash Withdrawal facility and 
with or without deposit of cash facility including other facilities provided by the Bank or any 
Card operated machine/ device whether belonging to the Bank or other participating banks 
or financial institutions nominated from time to time by the Bank. 

“Authorized Signatory” means any person who has been authorized by the Customer 
through documentation acceptable to the Bank in its sole discretion, such as a valid power 
of attorney, board resolution or shareholders resolution, to sign, maintain and operate the 
Account on behalf of the Customer, including but not limited to effecting Cash Withdrawals 
and Cash Deposits on behalf of the Customer.

“Available Funds” means the ledger balance plus the overdraft less all the reserve 
demands of the  Account.  

“Bank” means The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) and its branches, successors 
and assignees. 

“Banking Products” means any banking product(s) offered by the Bank to the Customers 
at any time. 

“Banking Services” means any kind of banking service(s) offered by the Bank to the 
Customers such as and without limitation to Branch Banking, Online Banking Services, 
Phone Banking, Mobile Banking, withdrawals, deposits and payments through ATM and Cash 
Deposit Machines, making payments through internet or any other technology, and/or any 
other kind of Banking Services provided to the Customer at any time. 

“Beneficiary” means the authorised recipient of any funds through Banking Services.

“Bill Payment Facility” has the meaning given to that term in clause 17.

“Business Account Application” means a duly signed application (in the Bank’s standard 
format) including the declaration/mandate submitted by the Customer requesting that the 
Bank open an Account in the Customer’s name. 

“Business Day” means any for any other purpose, a day (other than a Friday, Saturday or 
a holiday declared by the Central Bank) on which banks are open for general business in 
the UAE.

“Call Account” means a call account opened, maintained and operated in the name of 
the Customer, jointly or severally by the Authorized Signatories of the Customer for the 
purposes of present and/or future utilization of Banking Services. 

“Cash Deposit” means any amounts deposited in any manner provided under these Terms 
& Conditions by crediting the Account of the Customer. 

مقدمة

يخ�سع ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية اأو املنتجات امل�رصفية، مبا يف ذلك اأي معاملة فيما بني العميل 

والبنك )كما هي معرفة اأدناه( وكل ح�ساب )كما هو معرف اأدناه( مفتوح اأو قائم مع البنك، لتلك 

ال�رصوط والأحكام التي حتكم ح�سابات ال�رصكات وتعديالتها من حني لآخر )"ال�رشوط والأحكام"( مبا يف 

ذلك الأحكام التي تخ�سع لها اأي بطاقة خ�سم واخلدمات امل�رصفية عرب الهاتف )كما هي معرفة 

اأدناه( وخدمات الك�سوف الإلكرتونية )كما هي معرفة اأدناه( والإ�سعارات امل�رصفية عرب الهاتف املتحرك 

اأو  اأو ال�سرتاك يف  اإن توقيع )تواقيع( العميل على طلب ح�ساب ال�رصكات  اأدناه(.  )كما هي معرفة 

ا�ستخدام اأي خدمات م�رصفية اأو منتجات م�رصفية يعترب موافقة على هذه ال�رصوط والأحكام الواردة 

العالقات  يتعلق بكافة  والأحكام فيما  ال�رصوط  العميل بهذه  يلتزم  هنا وتعديالتها من حني لآخر. 

العالقة  جمتمعني  ال�رصكات  ح�ساب  وطلب  والأحكام  ال�رصوط  هذه  وحتكم  البنك.  مع  امل�رصفية 

الكاملة بني العميل والبنك با�ستثناء اأي خدمات م�رصفية اأو منتجات م�رصفية خم�سو�سة والتي 

تخ�سع لتفاقية منف�سلة اأو منوذج منف�سل اأو �رصوط واأحكام خا�سة )"الوثائق الإ�شافية"(. ويف حالة 

وجود اأي تعار�ض بني �رصوط الوثائق الإ�سافية وهذه ال�رصوط والأحكام، يكون ل�رصوط الوثائق الإ�سافية 

الأولوية على هذه ال�رصوط والأحكام.

العناوين يف هذه ال�رصوط والأحكام هي ل�سهولة الرجوع فقط ول توؤثر على تف�سري اأي من اأحكام هذه 

ال�رصوط والأحكام. وما مل يقت�ض ال�سياق خالف ذلك، ي�سمل املفرد اجلمع والعك�ض �سحيح وي�سمل 

املذكر املوؤنث والعك�ض �سحيح. وت�سكل هذه ال�رصوط والأحكام وتعديالتها جزءاً ل يتجزاأ من وثائق 

فتح احل�ساب والوثائق ذات ال�سلة املتعلقة باخلدمات امل�رصفية.

التعريفات

ما مل يقت�ِض ال�سياق خالف ذلك، يكون للكلمات والتعبريات التالية املعاين الواردة فيما يلي:

يق�سد به اأي ح�ساب جارٍ اأو ح�ساب توفري اأو ح�ساب حتت الطلب اأو ح�ساب وديعة ثابتة اأو  "احل�ساب" 

ح�ساب بالعملة الأجنبية اأو اأي نوع اآخر من اأنواع احل�سابات املفتوحة واملحفوظة واملدارة با�سم العميل 

بوا�سطة املفو�سني بالتوقيع من العميل، جمتمعني اأو منفردين، لأغرا�ض ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية 

يف الوقت احلايل و/اأو امل�ستقبل.

"وثائق فتح احل�شاب" ويق�سد بها اأي وثائق ذات �سلة بفتح اأي ح�ساب لدى البنك.

"رقم احل�شاب" يق�سد به الرقم التعريفي للح�ساب.

"ال�شخ�ص ذو ال�شلة" ويكون له املعنى املحدد له يف البند 8.

"جهاز ال�رشاف الآيل" يق�سد به جهاز ال�رصاف الآيل التابع للبنك والذي يقدم خدمة ال�سحب النقدي 

مع اأو بدون خدمة الإيداع النقدي، مبا يف ذلك خدمات اأخرى يقدمها البنك اأو يتم تقدميها عن طريق 

ماكينة اأو جهاز يعمل بالبطاقات �سواء كانت خا�سة بالبنك اأو باأية بنوك اأو موؤ�س�سات مالية اأخرى 

م�ساركة يتم حتديدها من حني لآخر من قبل البنك.

اأي �سخ�ض مفو�ض من العميل من خالل وثائق مقبولة للبنك وفق  "املفو�ص بالتوقيع" ويق�سد به 

اأو قرار �رصكاء، للتوقيع على والتعامل  اإدارة  تقديره وحده، مثل وكالة قانونية �سارية اأو قرار جمل�ض 

مع واإدارة احل�ساب نيابة عن العميل مبا يف ذلك، دوه ح�رص، اإجراء عمليات ال�سحب النقدي والإيداع 

النقدي نيابة عن العميل.

"الأموال املتوفرة" يق�سد بها الر�سيد الدفرتي م�سافاً اإليه ال�سحب على املك�سوف وخم�سوماً منه 

كافة الطلبات الحتياطية اخلا�سة باحل�ساب.

"البنك" يق�سد به بنك راأ�ض اخليمة الوطني )�ض.م.ع( مبا يف ذلك فروعه وخلفاوؤه واملتنازل اإليهم.

"املنتجات امل�رشفية" ويق�سد بها اأي منتج اأو منتجات م�رصفية يقدمها البنك للعمالء يف اأي وقت.

"اخلدمات امل�رشفية" يق�سد بها اأي نوع من اخلدمات امل�رصفية التي يوفرها البنك للعمالء مبا يف ذلك 

دون ح�رص اخلدمات امل�رصفية عرب الفروع واخلدمات امل�رصفية الهاتفية واخلدمات امل�رصفية عرب الهاتف 

النقدي  الإيداع  واأجهزة  الآيل  ال�رصاف  اأجهزة  والدفع من خالل  والإيداع  ال�سحب  املتحرك وعمليات 

اأو اأي و�سيلة تقنية اأخرى و/اأو اأي نوع من اخلدمات امل�رصفية املقدمة للعميل  والدفع عرب الإنرتنت 

يف اأي وقت.

"امل�شتفيد" يق�سد به امل�ستلم املعتمد لأي اأموال من خالل اخلدمات امل�رصفية.

"خدمات دفع الفواتري" ويكون له املعنى املخ�س�ض له يف البند 17.

"طلب ح�شاب ال�رشكات" ويق�سد به الطلب املوقع اأ�سولً )با�ستخدام النموذج القيا�سي للبنك( مبا يف 

ذلك اأي اإقرار/تفوي�ض مقدم من العميل يطلب فيه من البنك فتح ح�ساب با�سم العميل.

اأو اأي عطلة يعلنها  اأو ال�سبت  اأيام اجلمعة  "يوم العمل" يق�سد به، لأي غر�ض اآخر، اأي يوم )بخالف 

امل�رصف املركزي( تفتح فيه البنوك اأبوابها ملزاولة العمل العام يف الإمارات العربية املتحدة.

"ح�شاب حتت الطلب" ويق�سد به ح�ساب حتت الطلب مفتوح وحمفوظ ومدار با�سم العميل بوا�سطة 

يف  امل�رصفية  اخلدمات  ا�ستخدام  لأغرا�ض  منفردين،  اأو  جمتمعني  العميل،  من  بالتوقيع  املفو�سني 

الوقت احلايل و/اأو امل�ستقبل.

ال�رصوط  هذه  مبوجب  عليها  من�سو�ض  طريقة  باأي  مودعة  مبالغ  اأي  بها  يق�سد  النقدي"  "الإيداع 

والأحكام من خالل اإ�سافتها اإىل ح�ساب العميل.
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“Cash Withdrawal” means any amounts withdrawn in any manner provided under these 
Terms & Conditions by debiting the Account of the Customer.

“Central Bank” means the Central Bank of the UAE.

“Charges” means amounts (including any fees, commission or charges) payable by the 
Customer arising from usage of services under these Terms & Conditions and includes, 
without limitation all transactions fees, finance charges, additional expenses, damages, legal 
costs, interest and disbursements, which shall be debited to the Account of the Customer. 

“Current Account” means a current account opened, maintained and operated in the 
name of the Customer, jointly or severally by the Authorized Signatories of the Customer for 
the purposes of present and/or future utilization of Banking Services.

“Customer” means a legal entity that has applied for an Account to be opened with the 
Bank pursuant to the relevant Business Account Application.  

“Cut-off Time” has the meaning given to that term in clause 10.

“DDA” has the meaning given to that term in clause 13.

“DDS Rules” has the meaning given to that term in clause 13.

“Designated Mail ID” has the meaning given to that term in clause 8.

“e-Statement” has the meaning given to that term in clause 8.

“e-Statement Service” has the meaning given to that term in clause 8.

“Electronic Funds Transfer” means the electronic exchange or transfer of money 
from one account to another, either within a single financial institution or across multiple 
institutions, through computer based systems. 

“Foreign Currency Account” means a foreign currency account opened, maintained and 
operated in the name of the Customer, jointly or severally by the Authorized Signatories 
of the Customer for the purposes of present and/or future utilization of Banking Services.

“Fixed Deposit Account” means a fixed deposit account opened, maintained and 
operated in the name of the Customer, jointly or severally by the Authorized Signatories 
of the Customer for the purposes of present and/or future utilization of Banking Services.

“Funds Transfer Facility” has the meaning given to that term in clause 18.

“IBAN” has the meaning given to that term in clause 15.

“Instructions” means the instructions given by the Customer, including but not limited 
to verbal or phone touch-tone instructions, to the Bank from time to time in respect of the 
Account.

“IVRS” means the automated and interactive voice response system of the Bank having 
facility to carry out banking transactions including other facilities provided by the Bank by 
identifying the Customer and recording the Customer’s instructions.

“Mobile Banking Notification” means short message services sent by the Bank to the 
Customer’s Mobile Telephone.   

“Mobile Telephone” means each mobile telephone which corresponds to the mobile 
telephone number or numbers provided by the Customer in its application form or 
subsequently in writing as the number or numbers to which Mobile Banking Notifications 
are to be sent by the Bank and any SIM card or similar card which controls such numbers.

“Online Banking Services” means the online electronic service made available by the 
Bank to customers having business accounts whereby the customer may carry out banking 
transactions and avail other banking facilities online.  

“Payment Facilities” has the meaning given to that term in clause 15.

“Phone Banking Service” means the telephone instruction and information service, 
whether automated or through a customer service agent provided by the Bank’s call center 
under the name of RAKDirect.  

“Registration Form” means the registration form in the Bank’s prescribed format 
containing the terms and conditions applicable to e-Statements which can be used by the 
Customer to apply for the e-Statement Service.

“Saving Account” means a saving account opened, maintained and operated in the name 
of the Customer, jointly or severally by the Authorized Signatories of the Customer for the 
purposes of present and/or future utilization of Banking Services.

“Service and Price Guide” means the Bank’s service and price guide in respect of Banking 
Products and Banking Services available at the Bank’s website (located at www.rakbank.ae) 
and all branches of the Bank.  

“Special Terms” means and includes the special terms applicable to Current Accounts, 
Saving Accounts, Call Accounts, Fixed Deposit Accounts and Foreign Currency Accounts set 
out in clauses 2 through 6 (inclusive).

“Specified Entities” means in relation to the bill payment service provided to the 
Customer using Bank’s ATM, any such entities that have been approved by the Bank e.g. 
Etisalat, Dubai Electricity and Water Authority (DEWA). 

“Statement of Account” means the Bank’s periodic statement in respect of the Account 
sent to the Customer, which includes all transactions conducted by its Authorised Signatories 
during a specific period.

"ال�شحب النقدي" ويق�سد به اأي مبالغ م�سحوبة باأي طريقة من�سو�ض عليها مبوجب هذه ال�رصوط 
والأحكام من خالل خ�سمها من ح�ساب العميل.

"امل�رشف املركزي" ويق�سد به م�رصف الإمارات العربية املتحدة املركزي.

"الر�شوم" ويق�سد بها املبالغ )مبا يف ذلك اأية ر�سوم اأو عمولت اأو تكاليف( الواجبة الدفع من قبل 
العميل مقابل ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية مبوجب هذه ال�رصوط والأحكام، مبا يف ذلك على �سبيل 

والتكاليف  والأ�رصار  الإ�سافية  والنفقات  التمويل  ور�سوم  املعامالت  ر�سوم  كافة  احل�رص  ل  املثال 

القانونية والفوائد وامل�رصوفات والتي يتم خ�سمها من ح�ساب العميل.

"احل�شاب اجلاري" ويق�سد به اأي ح�ساب جارٍ مفتوح وحمفوظ ومدار با�سم العميل بوا�سطة املفو�سني 
بالتوقيع من العميل، جمتمعني اأو منفردين، لأغرا�ض ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية يف الوقت احلايل 

و/اأو امل�ستقبل.

البنك مبوجب طلب ح�ساب  يتقدم بطلب لفتح ح�ساب لدى  اأي كيان قانوين  به  يق�سد  "العميل" 
ال�رصكات ذي ال�سلة.

"وقت التوقف" ويكون له املعنى املخ�س�ض له يف البند 10.

"�شلطة اخل�شم املبا�رش" ويكون لها املعنى املخ�س�ض لها يف البند 13.

"قواعد نظام اخل�شم املبا�رش" ويكون لها املعنى املخ�س�ض لها يف البند 13.

"عنوان الربيد املحدد" ويكون له املعنى املخ�س�ض له يف البند 8.

"ك�شف احل�شاب الإلكرتوين" ويكون له املعنى املخ�س�ض له يف البند 8.

"خدمة ك�شف احل�شاب الإلكرتوين" ويكون لها املعنى املخ�س�ض لها يف البند 8.

�سواء  اآخر،  اإىل  ح�ساب  من  الكرتونياً  الأموال  حتويل  اأو  نقل  به  ويق�سد  للأموال"  الإلكرتوين  "التحويل 
داخل موؤ�س�سة مالية واحدة اأو فيما بني عدة موؤ�س�سات مالية من خالل اأنظمة تعمل بالكمبيوتر.

"ح�شاب العملة الأجنبية" ويق�سد به اأي ح�ساب بعملة اأجنبية مفتوح وحمفوظ ومدار با�سم العميل 
بوا�سطة املفو�سني بالتوقيع من العميل، جمتمعني اأو منفردين، لأغرا�ض ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية 

يف الوقت احلايل و/اأو امل�ستقبل.

العميل  با�سم  ومدار  ثابتة مفتوح وحمفوظ  وديعة  اأي ح�ساب  به  ويق�سد  الثابتة"  الوديعة  "ح�شاب 
بوا�سطة املفو�سني بالتوقيع عن العميل، جمتمعني اأو منفردين، لأغرا�ض ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية 

يف الوقت احلايل و/اأو امل�ستقبل.

"خدمات حتويل الأموال" ويكون له املعنى املخ�س�ض له يف البند 18.

" الآيبان" ويكون له املعنى املخ�س�ض له يف البند 15.

"التعليمات" يق�سد بها التعليمات املقدمة من العميل، مبا يف ذلك دون ح�رص التعليمات ال�سفهية 
اأو التعليمات الهاتفية بتقنية اللم�ض، اإىل البنك من حني لآخر بخ�سو�ض احل�ساب.

تنفيذ  لتقدمي خدمة  للبنك  وتفاعلي  اآيل  رد �سوتي  نظام  به  يق�سد  التفاعلي"  ال�شوتي  الرد  "نظام 
املعامالت امل�رصفية مبا يف ذلك الت�سهيالت الأخرى املقدمة من قبل البنك بوا�سطة التعرف على 

العميل وت�سجيل تعليمات العميل.

اإىل  البنك  املر�سلة من  الق�سرية  الر�سائل  به خدمات  ويق�سد  املتحرك"  الهاتف  امل�رشيف عرب  "الإ�شعار 
هاتف العميل املتحرك.

"الهاتف املتحرك" ويق�سد به كل هاتف متحرك يتطابق مع رقم اأو اأرقام الهاتف املتحرك املقدمة من 
العميل يف منوذج طلبه اأو املقدم فيما بعد كتابة باعتباره رقماً اأو اأرقاماً ير�سل اإليها البنك الإ�سعارات 

امل�رصفية عرب الهاتف املتحرك واأي بطاقة ات�سال )SIM( اأو بطاقة م�سابهة تتحكم يف هذه الأرقام.

اإىل  البنك  يوفرها  التي  الإنرتنت  عرب  الإلكرتونية  اخلدمة  بها  يق�سد  الإنرتنت"  عرب  امل�رشفية  "اخلدمات 
امل�رصفية  املعامالت  تنفيذ  مبوجبها  للعميل  يجوز  والتي  �رصكات  ح�سابات  ميتلكون  الذين  العمالء 

وا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الأخرى عرب الإنرتنت.

"خدمات الدفع" ويكون لها املعنى املخ�س�ض لها يف البند 15.

كانت  �سواء  الهاتف،  عرب  واملعلومات  التعليمات  خدمة  بها  يق�سد  الهاتف"  عرب  امل�رشفية  "اخلدمات 
منفذة ب�سكل اآيل اأو من خالل مندوب خدمة العمالء والتي يوفرها مركز ات�سال البنك با�سم راك 

دايركت.

ال�رصوط  البنك يحتوي على  املحددة من  بال�سيغة  ت�سجيل  اأي منوذج  به  ويق�سد  الت�شجيل"  "منوذج 
والأحكام املطبقة على ك�سوف احل�ساب الإلكرتونية والذي ميكن للعميل ا�ستخدامه لطلب خدمة 

ك�سف احل�ساب الإلكرتوين.

بوا�سطة  العميل  با�سم  ومدار  وحمفوظ  مفتوح  توفري  ح�ساب  اأي  به  ويق�سد  التوفري"  "ح�شاب 
يف  امل�رصفية  اخلدمات  ا�ستخدام  لأغرا�ض  منفردين،  اأو  جمتمعني  العميل،  عن  بالتوقيع  املفو�سني 

الوقت احلايل و/اأو امل�ستقبل.

املنتجات  البنك بخ�سو�ض  ال�سادر من  والأ�سعار  والأ�شعار" ويق�سد به دليل اخلدمات  "دليل اخلدمات 
امل�رصفية واخلدمات امل�رصفية املتاحة على املوقع الإلكرتوين للبنك )www.rakbank.ae( وكافة فروع 

البنك.

وح�سابات  اجلارية  احل�سابات  على  تطبق  التي  اخلا�سة  الأحكام  وتت�سمن  وتعني  اخلا�شة"  "الأحكام 
التوفري واحل�سابات حتت الطلب وح�سابات الوديعة الثابتة وح�سابات العمالت الأجنبية امل�سار اإليها يف 

البنود من 2 وحتى 6 )مت�سمنة(. 

"الهيئات املحددة" يق�سد بها فيما يتعلق بخدمة دفع الفواتري املقدمة اإىل العميل با�ستخدام جهاز 
ال�رصاف الآيل للبنك، اأية هيئات يعتمدها البنك مثل ات�سالت وهيئة كهرباء ومياه دبي )ديوا(.

كافة  يت�سمن  والذي  العميل  اإىل  املر�سل  باحل�ساب  اخلا�ض  الدوري  الك�سف  يعني  احل�شاب"  "ك�شف 
املعامالت املنفذة بوا�سطة املفو�سني بالتوقيع من العميل خالل فرتة معينة.
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“Swift” means Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, a computer 
network which provides interbank communication facilities worldwide. 

“Tariff of Charges” means the Bank’s tariff of charges as amended from time to time.

“TIN” means the confidential telephone identification number provided by the Bank for use 
to allow the Customer to access the Phone Banking Services.  Such telephone identification 
number may also be the same as personal identification numbers of the automated debit 
card issued by the Bank to the Customer. 

“UAE” means United Arab Emirates.

“UAE DDS” has the meaning given to that term in clause 13.

“User Identification” means the Customer’s identification number or word advised by 
the Bank to the Customer for the purposes of identification while using the Banking Services. 

1. General Conditions relating to Accounts

1.1.  The Customer acknowledges and agrees that the general conditions set out in this 
clause 1 shall apply to each Account held with the Bank in addition to any Special 
Terms applicable to an Account.

1.2.  The Bank is hereby authorised to act on signed instructions, instruments or documents 
drawn or accepted in accordance with the instructions given in the Business Account 
Application or by Authorised Signatories or by agents duly authorised by the Customer 
without making any enquiry until such time as the Customer gives the Bank written 
notice to the contrary: 

 (a)  for making payments of cheques, bills of exchange, promissory notes, standing 
orders, issuance of drafts, mail and Electronic Funds Transfers, purchases and 
sales of securities and foreign currency and any other instructions by debiting 
such Account(s) whether in credit or otherwise; and  

 (b)  to accept any other instructions regarding such Account(s) including instructions 
for the closure of such Account(s). 

1.3.  The Account Number provided by the Bank must be quoted on all correspondences 
with the Bank and when deposits and/or withdrawals are made. The Customer 
understands that any funds received by the Bank on behalf of the Customer are to be 
credited to the relevant Account unless the Bank receives written instructions from 
the Customer to the contrary. 

1.4.  The Customer understands that the Bank acts only as the Customer’s collecting agent 
and assumes no responsibility for the realisation of any items deposited with the Bank 
for collection. Proceeds of cheques or other instruments deposited are not available 
for withdrawal until collected by the Bank. The Bank reserves the right to debit any 
Account that may have been exceptionally credited with an item subsequently unpaid 
on collection. The Bank may refuse to honour or accept for collection cheques drawn 
in favour of third parties or if the payee’s name is not identical to the Customer’s 
name in the Bank’s record. The Bank may, but is not obliged to, decline to pay any 
cheque presented for payment more than six months after the date of its issue. The 
Bank will not accept for credit to the Account any cheque or draft in favour of a third 
party crossed or denoted “Account Payee” (or any words of similar effect) or contrary 
to Bank records. Any cancellation of any crossing or denoting as mentioned above 
will be null and void. The Bank does not accept any responsibility in the event of a 
post-dated cheque being inadvertently or otherwise honoured before the due date. 

1.5.  The proceeds of cheques or other instruments shall not be available for withdrawal 
until collected by the Bank. The Bank reserves the right to debit any Account held by 
the Customer or demand payment from the Customer for any amount exceptionally 
or mistakenly credited or credited under usual reserve, which are subsequently paid. 

1.6.  The Bank is always entitled without notice to the Customer to levy or impose any 
banking and other charges and expenses in respect of the Account(s) or in respect 
of any other banking facilities provided to the Customer by the Bank, and to debit 
the Account in accordance with the Bank’s normal banking procedures. Such charges 
may be subject to change and are not refundable upon termination of the Account 
or of any other Account of the Customer. The Bank may impose fees and charges in 
respect of any of the Banking Services in accordance with the rates specified and the 
limits set by the Central Bank.  The Customer may review such fees and charges in the 
Service and Price Guide. 

1.7.  The Customer hereby authorises the Bank to accept for safekeeping, collection or 
for any other purpose, any securities or other property deposited with the Bank or 
received from the Customer and to release or deliver or give up any of these against 
the Customer’s written instructions. 

1.8.  The Customer understands that deposits or withdrawals in respect of an Account may 
be made at any of the Bank’s branches in the UAE subject to sufficient funds being 
available in such Account and the production of evidence of identity as required 
by the Bank in its sole discretion. The Account may be utilised for Cash Deposits or 
Cash Withdrawals. The Bank may at its sole discretion set a Cash Withdrawal or Cash 
Deposit limit from time to time. The Bank is entitled to levy charges on any Cash 
Deposit and/or Cash Withdrawal by the Customer, which is above the limits set by the 
Bank from time to time.

1.9.  The rate of any interest, which may be payable on any credit balance in an Account 
is determined by the Bank and the Customer accepts that this may be subject to 
change without notice to the Customer. Interest on any Account will accrue in arrears 
from day to day, or as otherwise determined by the Bank (at its absolute discretion), 
and will be credited by the Bank to the Account on such dates as the Bank determines 
in its absolute discretion or as may be agreed between the Bank and the Customer. 

"�شويفت" يق�سد به جمعية الت�سالت املالية العاملية بني البنوك، وهي �سبكة حا�سوب لت�سهيل 
الت�سال بني البنوك عاملياً.

"تعرفة الر�شوم" ويق�سد بها تعرفة ر�سوم البنك وتعديالتها من حني لآخر.

"رقم التعريف الهاتفي" ويق�سد به رقم التعريف الهاتفي ال�رصي املقدم من البنك ل�ستخدام العميل 
ولل�سماح له بالو�سول اإىل اخلدمات امل�رصفية عرب الهاتف. وقد يكون رقم التعريف الهاتفي هذا هو 

نف�ض رقم التعريف ال�سخ�سي لبطاقة اخل�سم ال�سادر من البنك اإىل العميل.

"الإمارات العربية املتحدة" ويق�سد بها دولة الإمارات العربية املتحدة.

"نظام اخل�شم املبا�رش الإماراتي" ويكون له املعنى املخ�س�ض له يف البنك 13.

اأو كلمة تعريف امل�ستخدم والتي مينحها البنك اإىل امل�ستخدم  "تعريف امل�شتخدم" ويق�سد به رقم 
لأغرا�ض التعريف اأثناء ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية.

ال�رشوط العامة املتعلقة باحل�شابات  -1

1-1  يقر العميل ويوافق على اأن ال�رصوط العامة املن�سو�ض عليها يف هذا البند 1 تطبق على اأي 

ح�ساب مفتوح مع البنك بالإ�سافة اإىل اأي اأحكام خا�سة تطبق على اأي ح�ساب. 

وفقاً  مقبولة  اأو  حمررة  وثائق  اأو  �سندات  اأو  تعليمات  وفق  للت�رصف  مبوجبه  مفو�ض  1-2  البنك 

وكالء  اأو  بالتوقيع  مفو�سني  طريق  عن  اأو  ال�رصكات  ح�ساب  طلب  يف  املقدمة  للتعليمات 

مفو�سني اأ�سولً من قبل العميل دون احلاجة لإجراء اأي ا�ستف�سار حتى ذلك الوقت الذي يقدم 

فيه العميل اإخطاراً خطياً يفيد بعك�ض ذلك:

)اأ(   ل�سداد مبالغ ال�سيكات والكمبيالت وال�سندات الإذنية والتعليمات الدائمة واإ�سدار اأوامر   

الدفع والتحويالت املالية الربيدية والإلكرتونية وعمليات �رصاء وبيع الأوراق املالية والعمالت 

الأجنبية واأية تعليمات اأخرى عن طريق القيد على ذلك احل�ساب )احل�سابات( �سواء كان يف 

اجلانب الدائن اأو خالفاً لذلك؛ و

التعليمات  ذلك  يف  مبا  )احل�سابات(  احل�ساب  ذلك  بخ�سو�ض  اأخرى  تعليمات  اأية  )ب(  قبول   

اخلا�سة باإغالق ذلك احل�ساب )احل�سابات(.

1-3  يلزم ذكر رقم احل�ساب املقدم من البنك على كافة املرا�سالت مع البنك وعند اإجراء الإيداعات 

و/اأو ال�سحوبات. ويدرك العميل اأن اأية اأموال ي�ستلمها البنك نيابة عن العميل �سيتم قيدها 

يف احل�ساب ذي ال�سلة ما مل يتلق البنك تعليمات خطية من العميل بخالف ذلك.

1-4  يدرك العميل اأن البنك يت�رصف فقط ب�سفته وكيل حت�سيل للعميل ول يتحمل اأية م�سوؤولية 

عن ت�سييل اأي اأ�سياء مودعة لدى البنك للتح�سيل. اإن عوائد ال�سيكات اأو ال�سندات الأخرى 

ويحتفظ  البنك.  قبل  يتم حت�سيلها من  لل�سحب حتى  تكون متوفرة  لن  اإيداعها  يتم  التي 

البنك باحلق يف اخل�سم من اأي ح�ساب قد يكون مت اإ�سافة اأي بند يف ر�سيده الدائن ب�سكل 

ا�ستثنائي ولكن مل يتم �سداده عند التح�سيل بعد ذلك. ويجوز للبنك رف�ض �رصف اأو قبول 

ال�سيكات امل�سحوبة ل�سالح اأطراف اأخرى اأو اإذا كان ا�سم امل�ستفيد ل يطابق ا�سم العميل 

املقيد يف �سجالت البنك. ويحق للبنك، اإل اأنه غري ملزم بذلك، المتناع عن �رصف اأي �سيك 

مقدم لل�رصف بعد مرور اأكرث من �ستة اأ�سهر من تاريخ اإ�سدار ذلك ال�سيك. ولن يقبل البنك 

اأن ي�سيف اإىل الر�سيد الدائن لأي ح�ساب مبلغ اأي �سيك اأو كمبيالة ل�سالح اأي طرف ثالث 

)اأو اأية كلمات ذات اأثر مماثل( اأو مبا  اإذا كان م�سطراً اأو موؤ�رصاً عليه بعبارة "حل�ساب امل�ستفيد" 

يخالف �سجالت البنك. ويعترب اأي اإلغاء لأي ت�سطري اأو تاأ�سري كما هو مو�سح اأعاله لغياً وباطالً. 

اأية م�سوؤولية يف حالة قبول �رصف اأي �سيك موؤجل عن طريق اخلطاأ غري  ولن يتحمل البنك 

املق�سود اأو خالف ذلك قبل تاريخ ال�ستحقاق.

اأو ال�سندات الأخرى لل�سحب حتى يتم حت�سيلها من قبل البنك.  1-5  لن تتوفر عوائد ال�سيكات 

ويحتفظ البنك باحلق يف اخل�سم من اأي ح�ساب للعميل اأو مطالبة العميل بدفع اأي مبلغ 

ر�سيد  اإىل  اأ�سيف  الذي  اأو  الدائن  الر�سيد  اإىل  خاطئ  ب�سكل  اأو  ا�ستثنائي  ب�سكل  اأ�سيف 

احتياطي عادي، ومت دفعه بعد ذلك.

اأو  تكاليف  اأو  ر�سوم  اأي  احل�سول على  اأو  فر�ض  العميل  اإخطار  دون  الدوام  للبنك على  1-6  يحق 

م�رصوفات اأو نفقات م�رصفية وغري م�رصفية بخ�سو�ض احل�ساب )احل�سابات( اأو بخ�سو�ض اأية 

خدمات م�رصفية اأخرى مقدمة من البنك اإىل العميل، وقيدها يف الر�سيد املدين للح�ساب ذي 

ال�سلة مبقت�سى الإجراءات امل�رصفية املعتادة للبنك. وقد تخ�سع هذه الر�سوم للتغيري وهي غري 

قابلة للرد عند اإغالق احل�ساب اأو اأي ح�ساب اآخر للعميل. ويحق للبنك فر�ض ر�سوم وم�رصوفات 

بخ�سو�ض اأي من اخلدمات امل�رصفية وفقاً لالأ�سعار املحددة والقيود املو�سوعة من قبل امل�رصف 

املركزي. ويجوز للعميل الطالع على الر�سوم وامل�رصوفات يف دليل اخلدمات والأ�سعار.

1-7  يفو�ض العميل مبوجبه البنك لغر�ض احلفظ اأو التح�سيل اأو لأي غر�ض اآخر، قبول اأية اأوراق مالية 

اأو اأية ممتلكات اأخرى مودعة لدى البنك اأو يتلقاها من العميل، والإفراج عن اأو ت�سليم اأو التخلي 

عن اأي منها بناًء على تعليمات خطية من العميل.

1-8  يدرك العميل اأن عمليات الإيداع اأو ال�سحب اخلا�سة باأي ح�ساب ميكن اإجراوؤها يف اأي من فروع 

البنك داخل الإمارات العربية املتحدة مع مراعاة كفاية الر�سيد املوجود يف ذلك احل�ساب وبناء 

على اإبراز اإثبات الهوية على النحو الذي يطلبه البنك وفق تقديره اخلا�ض. ميكن ا�ستخدام احل�ساب 

لغر�ض الإيداع النقدي اأو ال�سحب النقدي ويجوز للبنك وفق تقديره اخلا�ض و�سع حد لل�سحب اأو 

الإيداع النقدي من حني لآخر. ويحق للبنك فر�ض ر�سوم على اأي اإيداع نقدي و/اأو �سحب نقدي 

من قبل العميل، والتي تكون اأعلى من القيود املحددة بوا�سطة البنك من حني لآخر.

اأن  العميل  ويقبل  اأي ح�ساب،  دائن يف  ر�سيد  اأي  على  ت�ستحق  فائدة  اأي  �سعر  البنك  1-9  يحدد 

هذا ال�سعر عر�سة للتغيري دون تقدمي اإخطار اإىل العميل. وترتاكم الفائدة على اأي ح�ساب يف 

�سورة متاأخرات من يوم لآخر اأو ح�سبما يحدده البنك بخالف ذلك )وفق تقديره املطلق(، و�سوف 

ي�سيفها البنك اإىل احل�ساب يف املواعيد التي يحددها البنك وفق تقديره املطلق اأو ح�سبما يتم 

التفاق عليه بني البنك والعميل.
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 1.10.  In relation to any dealings in respect of the Account, the Bank will not be liable for 
any loss resulting from: (i) the death or incapacity of any of the Customer’s partners, 
shareholders, agents, or Authorised Signatories, or (ii) insolvency or bankruptcy (or 
any other analogous event or proceedings) of the Customer, unless and until the 
Bank has received a written notice of any such event together with such documentary 
evidence as the Bank may require in its sole discretion. In such circumstances, the 
Bank at its own discretion may freeze the Account and suspend all dealings in the 
Account until the Bank receives an appropriate court order or until the status of the 
Account is corrected in accordance with all applicable laws. The Bank may at its sole 
discretion and or under instructions or rules provided by the UAE courts transfer the 
available balance to the UAE courts and close the Account. 

1.11.  The Bank will not be liable to the Customer for any loss, damage or delay attributable 
in whole or in part to the act of any government or government agency or any other 
event outside the Bank’s control (including, without limitation, strikes, industrial 
actions, equipment failures or interruption of power supplies) provided the Bank will 
in each case endeavour to give notice generally to its customers of any anticipated 
delays due to any of the above events by notice in its branches or otherwise.  

1.12.  The Customer represents and warrants that the information contained in the 
Business Account Application is true and correct as on the date it was given and 
undertakes to immediately inform the Bank in writing regarding any changes in the 
details provided in the Business Account Application. The Customer must inform 
the Bank promptly in writing if the Customer changes its name, address or contact 
numbers. The Bank reserves the right to request evidence of the new address. All 
written notices, statements and other information will be sent to the address of 
the first named account holder. If mail is returned from that address and the Bank 
holds alternative communication details for the Customer, the Bank may attempt to 
contact the Customer but will continue to send the Statement of Account or any 
other correspondence at the same address until the Customer has confirmed its 
new address in writing. It is the Customer’s responsibility to ensure that the Bank is 
provided with accurate and up to date contact details. 

1.13.  The Bank reserves the right to request additional information and/or documentation 
if the customer opens additional accounts with the Bank. The Bank may also ask the 
Customer to provide proof of the source of any funds deposited or the underlying 
transaction for any entry in the account and delay the processing of any transaction 
until the Customer provides such proof to the Bank. The Bank will not be held liable 
or responsible for any delay or loss arising as a result of these enquiries. 

1.14.  The Customer acknowledges that the Bank has to abide by and is subject to (i) anti-
money laundering laws in UAE, International sanctions and laws of other countries; 
and (ii) any dealing with funds or assets of, or the provision of finance to, any person or 
entity involved or suspected of involvement in fraudulent, criminal activity, terrorism 
or under sanction list may prohibit the Bank from entering or concluding transactions 
involving those persons or entities. The Customer agrees that the Bank will incur no 
liability from any action it takes to comply with such laws or regulations. The Bank 
may delay, freeze, return or refuse to accept the deposits/funds transfer or make any 
payment if the Bank believes on reasonable grounds that making that accepting the 
funds or making the payment may breach any law in UAE or International sanctions or 
laws of any other country, and the Bank will incur no liability to the Customer if it does 
so at its sole discretion. The Customer must provide all information/documents to the 
Bank which the Bank reasonably requires complying with any law in UAE or any other 
country and agrees that in absence of such information/documents the Bank will 
initiate closure of the Account without any advance notice in writing. The Customer 
authorises the Bank to disclose information/documents related to such transaction in 
the account which it provides to the Bank where required by any law in UAE or any 
other country.

1.15.  The Bank’s records alone will be conclusive and binding in case of any dispute. 
Any letter, advice, Statement of Account or other communication mailed to the 
Customer’s address as recorded in the Bank’s records will be deemed to be duly 
received by the Customer.  

1.16.  Amounts deposited by the Customer or held in the Customer’s name, cannot be 
assigned or charged by the Customer to any third party by way of security without 
obtaining the prior written approval of the Bank. 

1.17.  The Bank will not be held liable for any loss or damage, whether direct or indirect, to any 
cheque, instrument, pay order, or any other item, while the same is in transit from the 
Bank to the Customer or vice versa, or from the Bank to any other bank or vice versa. 

 1.18.  Any deposit of cash/cheque can be made at the Bank’s ATM in UAE. All Cash Deposits 
can be made directly at the Bank’s ATM or by placing the cash in a sealed envelope 
dispensed by the ATM with clear instructions signed by the Customer. Any cheque 
so deposited shall be accepted for collection and the proceeds will be available only 
after the proceeds are received from the paying Bank and subsequently credited to 
the Account. Any cash/cheque deposit made at the Bank’s ATM and the slip issued in 
response thereof by the ATM, which exhibits the figure keyed in by the Customer, is 
subject to verification by the Bank. The Bank’s record pertaining to any cash/cheque 
deposited through Bank’s ATM in UAE shall be final and binding on the Customer. 

1.19.  The Bank reserves the right, and the Customer hereby authorises the Bank to debit any 
Account held by the Customer (in case of insufficient balance to overdraw the Account) 
in case of crediting the funds to the Account due to computer system error, technical 
error, malfunction, human error, clearing system error or any other reason without any 
liability on the Bank. Any such debit or reversal of the transaction may be notified by the 
Bank to the Customer by reflecting the same in the Statement of Account.

1-10  وفيما يتعلق باأي تعامالت بخ�سو�ض احل�ساب، لن يتحمل البنك اأي م�سوؤولية عن اأي خ�سارة 

ناجتة عن: )1( وفاة اأو عدم اأهلية اأي من �رصكاء العميل اأو م�ساهميه اأو وكالئه اأو املفو�سني عنه 

بالتوقيع اأو )2( اأو اإفال�ض اأو اإع�سار العميل )اأو اأي حدث اأو اإجراءات مماثلة( ما مل واإىل اأن يتلقى 

البنك اإخطاراً خطياً باأي من هذه الأحداث مع دليل م�ستندي ح�سبما يتطلبه البنك بناء على 

وتعليق  احل�ساب  اخلا�ض جتميد  تقديره  وفق  للبنك  يجوز  احلالت،  اخلا�ض. ويف مثل هذه  خياره 

اأو�ساع  توفيق  يتم  اأن  اإىل  اأو  اأمر حمكمة  البنك  ي�ستلم  اأن  اإىل  احل�ساب  املعامالت يف  كافة 

اأو مبوجب التعليمات  احل�ساب وفقاً لكافة القوانني ال�سارية. ويجوز للبنك وفق تقديره وحده 

اإىل حماكم  املتوفر  الر�سيد  املتحدة حتويل  العربية  الإمارات  املقدمة من حماكم  القواعد  اأو 

الإمارات العربية املتحدة واإغالق احل�ساب.

1-11  لن يتحمل البنك اأي م�سوؤولية جتاه العميل عن اأي خ�سارة اأو �رصر اأو تاأخري يعود ب�سكل كلي اأو 

جزئي لت�رصف اأي حكومة اأو وكالة حكومية اأو اأي حدث اآخر خارج �سيطرة البنك )مبا يف ذلك 

دون ح�رص الإ�رصابات اأو الحتجاجات العمالية اأو تعطل الآلت اأو توقف اإمداد الطاقة( �رصيطة 

اأن ي�سعى البنك يف كل حالة اإىل تقدمي اإخطار ب�سكل عام اإىل العمالء باأي تاأخريات متوقعة 

نتيجة اأي من الأحداث املذكورة اآنفاً عن طريق الفروع اخلا�سة به اأو غري ذلك.

1-12  يقر العميل وي�سمن اأن املعلومات الواردة يف طلب ح�ساب ال�رصكات �سحيحة ودقيقة يف تاريخ 

تقدميها ويتعهد باإخطار البنك خطياً على الفور بخ�سو�ض اأية تغيريات يف البيانات املقدمة يف 

طلب ح�ساب ال�رصكات. كما يتعهد باإخطار البنك خطياً على الفور بخ�سو�ض اأية تغيريات يف 

ا�سم العميل اأو عنوانه اأو اأرقام الت�سال به. ويحتفظ البنك بحقه يف طلب دليل بخ�سو�ض 

العنوان اجلديد. و�سيتم اإر�سال كافة الإخطارات اخلطية وك�سوف احل�ساب واملعلومات الأخرى 

على عنوان �ساحب احل�ساب املذكور اأولً. ويف حالة اإعادة ر�سالة الربيد من هذا العنوان وكان 

البنك يحتفظ بتفا�سيل ات�سال بديلة للعميل، يجوز للبنك حماولة الت�سال بالعميل ولكن 

ي�ستمر يف اإر�سال ك�سف احل�ساب اأو اأي مرا�سلة اأخرى على نف�ض العنوان اإىل اأن يوؤكد العميل 

عنوانه اجلديد خطياً. ويتحمل العميل م�سوؤولية �سمان تزويد البنك ببيانات ات�سال دقيقة 

وحمدثة.

1-13  ويحتفظ البنك بحقه يف طلب معلومات و/اأو وثائق اإ�سافية يف حالة فتح العميل ح�سابات 

اأية  الدليل على م�سدر  العميل تقدمي  اأن يطلب من  للبنك  البنك. كما يحق  اإ�سافية لدى 

اأية  تنفيذ  واإرجاء  احل�ساب  يف  قيد  اأي  بخ�سو�ض  الأ�سا�سية  املعاملة  على  اأو  يودعها  اأموال 

معاملة حتى يتم تقدمي هذا الدليل اإىل البنك. ول يتحمل البنك امل�سوؤولية عن اأي تاأخري اأو 

خ�سارة نا�سئة عن هذه ال�ستف�سارات.

يف  الأموال  غ�سيل  مكافحة  لقوانني  ويخ�سع  يلتزم  اأن  عليه  )اأولً(  البنك:  اأن  العميل  1-14  يقر 

اأي تعامل مع  واأن  )ثانياً(  الأخرى؛  الدول  الدولية وقوانني  والعقوبات  املتحدة  العربية  الإمارات 

اأموال اأو اأ�سول، اأو توفري متويل اإىل، اأي �سخ�ض اأو كيان متورط اأو م�ستبه بتورطه يف ن�ساط 

احتيايل اأو اإجرامي اأو اإرهابي اأو يقع �سمن قائمة العقوبات قد يحرم البنك من الدخول يف اأو 

اإبرام املعامالت التي ي�سارك فيها هوؤلء الأفراد اأو هذه الكيانات. ويوافق العميل على اأن البنك 

لن يتحمل اأي م�سوؤولية ناجتة عن اأي اإجراء يتخذه يف �سبيل اللتزام بتلك القوانني واللوائح. 

ويحق للبنك تاأخري اأو جتميد اأو اإعادة اأو رف�ض الودائع/حتويل الأموال اأو �سداد اأي مدفوعات اإذا راأى 

البنك، ا�ستناداً اإىل اأ�سباب معقولة، اأن قبول الأموال اأو �سداد املدفوعات قد يخالف اأي قانون 

يف الإمارات العربية املتحدة اأو العقوبات الدولية اأو قوانني اأي دولة اأخرى، ولن يتحمل البنك 

اإذا قام بذلك وفق تقديره وحده. ويجب على العميل تقدمي كافة  اأي م�سوؤولية جتاه العميل 

املعلومات/امل�ستندات اإىل البنك والتي يطلبها البنك على نحو معقول امتثالً لأي من قوانني 

الإمارات العربية املتحدة اأو اأي دولة اأخرى ويوافق على اأنه يف غياب تلك املعلومات/امل�ستندات، 

ف�سوف يبا�رص البنك اإغالق احل�ساب دون اإر�سال اأي اإخطار خطي م�سبق. ويفو�ض العميل البنك 

لالإف�ساح عن املعلومات/امل�ستندات ذات ال�سلة بهذه املعاملة يف احل�ساب والتي يقدمها اإىل 

البنك وفقاً ملقت�سيات اأي قانون يف الإمارات العربية املتحدة اأو اأي دولة اأخرى.

اأي خطاب  ويعترب  نزاع.  اأي  ن�سوء  وملزماً يف حالة  فا�سالً  دليالً  البنك وحدها  1-15  تعترب �سجالت 

اأو اإخطار اأو ك�سف ح�ساب اأو مرا�سلة اأخرى مر�سلة بالربيد على عنوان العميل امل�سجل يف 

�سجالت البنك قد مت ا�ستالمها اأ�سولً بوا�سطة العميل.

1-16  ل يجوز التنازل عن الأموال التي يودعها العميل اأو املحفوظة با�سم العميل اأو اإن�ساء اأعباء 

عليها من قبل العميل ل�سالح اأي طرف ثالث على �سبيل ال�سمان دون احل�سول على موافقة 

خطية م�سبقة من البنك.

1-17  ل يتحمل البنك اأي م�سوؤولية عن اأي خ�سارة اأو �رصر مبا�رص اأو غري مبا�رص يلحق باأي �سيك اأو 

�سند اأو اأمر دفع اأو اأي �سيء اآخر عندما يتم نقله من البنك اإىل العميل اأو بالعك�ض اأو من البنك 

اإىل بنك اآخر اأو بالعك�ض.

الإمارات  دولة  للبنك يف  التابعة  الآيل  ال�رصاف  اأجهزة  نقدي/�سيك يف  مبلغ  اأي  اإيداع  1-18  ميكن 

العربية املتحدة. وميكن �سداد كافة الإيداعات النقدية يف اأجهزة ال�رصاف الآيل التابعة للبنك 

مبا�رصة اأو بو�سع املبلغ النقدي يف ظرف مغلق يوزع من خالل اأجهزة ال�رصاف الآيل مع تعليمات 

للتح�سيل  اأي �سيك مودع بهذه الطريقة مقبولً  وا�سحة موقعة من قبل العميل. ويعترب 

بعد  فيما  واإ�سافتها  بالدفع  القائم  البنك  من  ا�ستالمها  بعد  متوفرة فقط  عوائده  وتكون 

اإىل الر�سيد الدائن للح�ساب. ويخ�سع اأي اإيداع نقدي/�سيك يف اأجهزة ال�رصاف الآيل التابعة 

للبنك والق�سيمة التي يطبعها جهاز ال�رصاف الآيل ا�ستجابة لهذا الإيداع، والتي تبني الرقم 

الذي اأدخله العميل، للتحقق من �سحته من قبل البنك. وتعترب �سجالت البنك املتعلقة باأية 

مبالغ نقدية/ �سيكات يتم اإيداعها من خالل اأجهزة ال�رصاف الآيل التابعة للبنك داخل الإمارات 

العربية املتحدة نهائية وملزمة للعميل.

1-19  ويحتفظ البنك باحلق يف، ويفو�ض العميل البنك مبوجبه من اأجل، اخل�سم من اأي ح�ساب با�سم 

العميل )ويف حالة عدم كفاية الر�سيد لل�سحب على املك�سوف من احل�ساب( يف حالة اإ�سافة 

اأموال اإىل احل�ساب نتيجة خطاأ يف نظام الكمبيوتر اأو خطاأ فني اأو عطل فني اأو خطاأ ب�رصي 

اأو خطاأ يف نظام املقا�سة اأو اأي �سبب اآخر دون وقوع اأي م�سوؤولية على البنك. ويجوز للبنك 

اإخطار العميل باأي خ�سم اأو اإلغاء للمعاملة من خالل ذكر ذلك يف ك�سف احل�ساب.
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1.20.  Where the Customer chooses to deposit cash, cheque or uses any other transfer or 
payment facilities provided by the Bank, the Customer will be solely responsible for 
advising the correct Account Number or customer reference number to which the 
transfers/ payments are to be made. The Bank shall be not liable for any incorrect 
transfer of funds due to the Customer’s error/ incorrect advice. The Bank shall not be 
a party to any queries or disputes relating to any excess, insufficient, late or incorrect 
transfer/payment or disputes of any nature whatsoever, which may arise between the 
Customer and any designated Beneficiary. The Bank shall not be held liable for any 
loss or damage related to any financial transactions to the Account arising directly or 
indirectly as a result of any error by the Customer. 

1.21.  The Customer gives its unconditional consent for the Bank to send any marketing or 
promotional messages via Mobile Banking Notifications to the Customer’s Authorised 
Signatories between the hours of 7.00 AM and 9.00 PM. The Customer agrees that 
its Authorised may contact the Bank in the event any Authorised Signatory would like 
the Bank to discontinue sending any marketing or promotional messages via Mobile 
Banking Notifications.

1.22.  The Customer acknowledges and agrees that no Account will be opened until all 
documentation, as required by the Bank in its sole discretion, are received by the 
Bank. Subject to any minimum balance, fees in respect of Banking Services and/or 
any other requirements, the Customer may request the Bank in writing or through 
Online Banking Services to establish and open an additional Account. Unless agreed 
otherwise, these Terms & Conditions shall apply to such additional Accounts opened 
with the Bank without any need for executing or providing fresh account opening 
documents for such additional account unless required by the Bank at its sole 
discretion. 

1.23.  The Customer agrees that the Bank shall have the right to modify or change the 
Account Number or Customer’s identification number at any time with prior notice. 

1.24.  The Bank in its sole discretion may classify any Account as dormant in the event 
transactions have not been initiated for such period as stipulated by the Central 
Bank or as determined by the Bank from time to time and take appropriate action as 
deemed necessary to safeguard the funds lying in such Accounts. Once an Account 
has been classified as dormant, the Customer is required to personally contact the 
Bank to re-activate the Account. 

2. Special Terms applicable to Current Accounts

2.1.  Subject to the Bank’s sole discretion and the applicable laws and regulations of the 
Central Bank, the Customer may be eligible to open a Current Account if it is duly 
incorporated under the laws of the UAE. 

2.2.  The Bank may in its sole discretion issue a cheque book to the Customer to enable its 
Authorised Signatories to operate the Current Account.

2.3.  The Bank reserves the right to refuse to comply with the drawing instructions from 
the Current Account unless such withdrawal instruction is made by a cheque. 

2.4.  The Bank may, in its absolute discretion, issue the Customer with a cheque book 
which may be made available for collection by the Customer’s representative or 
Authorised Signatories at the branch at which the Account was opened or may either 
be sent by courier/mail at the Customer’s absolute responsibility and risk and without 
any liability on the Bank, to the address specified in the Business Account Application.  
If a cheque book is issued, the Customer undertakes to be responsible for its safe 
custody at all times and will immediately notify the Bank if the cheque book or any of 
the Cheques contained therein, are lost or stolen.

2.5.  No instructions for stop payment of any cheque shall be accepted unless pursuant 
to the applicable laws. The Customer understands that the Bank may, in its absolute 
discretion, accept from the Customer with certain condition precedent for any stop 
cheque instructions in writing in cases where the Customer has lost the relevant 
cheque, the payee has become insolvent or in other circumstances allowed by the 
law and agreed by the Bank. If the Customer fails to comply with Bank’s conditions 
or satisfy the Bank with regards to the lost cheque(s), the Bank may at its sole 
discretion remove any such stop instructions placed. Should the Bank accept any 
such instructions from the Customer or from some other person purporting to be or 
to represent the Customer, the Customer hereby undertakes to indemnify the Bank 
against any losses, damages, penalties, costs (including any legal costs) or demands 
incurred by it as a result of, or in connection therewith. 

2.6.  In addition to other remedies available to the Bank under these Terms & Conditions, 
Central Bank regulations or under UAE law, the Bank may choose and is entitled to 
freeze or close the Account with notice to the Customer if the Customer issues 
cheque with insufficient funds in the Account as determined by the Bank. The 
Customer agrees to indemnify the Bank and keep the Bank indemnified against any 
loss, claim, costs, expense or litigation, which may arise directly or indirectly from the 
Bank doing so. The Customer understands that the Bank will report such Accounts 
and related details to Central Bank and other relevant authorities. The Customer shall 
return to the Bank unused cheque book relating to the Account closed.

2.7.  If at any time the Customer does not have sufficient funds in the Account or fails 
to provide covering funds for Cheques presented to the Bank or amounts required 
to complete any investment or foreign exchange transaction, or to meet any debt 
owing to the Bank, including any costs or fees, or to complete any other transaction, 
the Bank may in its sole discretion: ¬

1-20  اإذا رغب العميل يف اإيداع املبالغ النقدية اأو ال�سيكات اأو ا�ستخدام اأية خدمات حتويل اأو دفع 

الرقم  اأو  احل�ساب  برقم  الإخطار  م�سوؤولية  وحده  العميل  يتحمل  البنك،  لدى  متوفرة  اأخرى 

املرجعي ال�سحيح اخلا�ض بالعميل على احلوالت/ الدفعات التي يتم اإجراوؤها. ول يتحمل البنك 

اأي م�سوؤولية عن اأي حتويل اأموال غري �سحيح نتيجة اإخطار خاطئ/غري �سحيح من العميل. 

اأو  زائدة  باأي حتويل/مدفوعات  نزاعات مرتبطة  اأو  ا�ستف�سارات  اأي  البنك طرفاً يف  يكون  ولن 

غري كافية اأو متاأخرة اأو غري �سحيحة اأو اأي نزاعات  من اأي طبيعة كانت، والتي قد تن�ساأ بني 

اأو �رصر  اأي خ�سارة  اأي م�سوؤولية عن  البنك لن يتحمل  اأن  واأي م�ستفيد معني. كما  العميل 

اأو غري مبا�رص نتيجة لأي  مرتبط باأي معامالت مالية يف احل�ساب والذي ين�ساأ ب�سكل مبا�رص 

خطاأ من العميل.

1-21  مينح العميل موافقته غري امل�رصوطة ل�سالح البنك لإر�سال اأية ر�سائل ت�سويقية اأو ترويجية 

عرب خدمة الإ�سعارات امل�رصفية عرب الهاتف املتحرك اإىل املفو�سني بالتوقيع من العميل فيما 

بني ال�ساعة 7:00 �سباحاً حتى ال�ساعة 9:00 م�ساًء. ويوافق العميل على اأنه يجوز للمفو�سني 

بالتوقيع عنه الت�سال بالبنك يف حال رغب اأي من املفو�سني بالتوقيع باأن يطلب من البنك 

الهاتف  عرب  امل�رصفية  الإ�سعارات  خدمة  عرب  ترويجية  اأو  ت�سويقية  ر�سائل  اأي  اإر�سال  اإيقاف 

املتحرك.

1-22  يقر العميل ويوافق على اأنه لن يتم فتح اأي ح�ساب حتى ي�ستلم البنك كافة الوثائق التي 

باخلدمات  املرتبطة  والر�سوم  للر�سيد  الأدنى  احلد  مراعاة  ومع  وحده.  تقديره  وفق  يطلبها 

اخلدمات  خالل  من  اأو  خطياً  البنك  مطالبة  للعميل  يجوز  اأخرى،  �رصوط  اأي  و/اأو  امل�رصفية 

امل�رصفية عرب الإنرتنت اإن�ساء وفتح ح�ساب اإ�سايف. وما مل يتم التفاق على خالف ذلك، تنطبق 

هذه ال�رصوط والأحكام على تلك احل�سابات الإ�سافية املفتوحة لدى البنك دون احلاجة اإىل حترير 

اأو تقدمي م�ستندات فتح ح�ساب جديدة لتلك احل�سابات الإ�سافية ما مل يطلب البنك ذلك وفق 

تقديره اخلا�ض.

1-23  يوافق العميل على اأنه يجوز للبنك تعديل اأو تغيري رقم احل�ساب اأو رقم تعريف العميل يف اأي 

وقت بعد تقدمي اإخطار م�سبق.

1-24  يجوز للبنك وفق تقديره وحده ت�سنيف اأي ح�ساب على اأنه خامل اإذا مل يتم اإجراء معامالت يف 

تلك الفرتة املن�سو�ض عليها بوا�سطة امل�رصف املركزي اأو املحددة من قبل البنك من حني لآخر 

كما يجوز له اتخاذ الإجراء املنا�سب ح�سبما يراه لزماً حلفظ الأموال املوجودة يف هذه احل�سابات. 

ويف حالة ت�سنيف اأي ح�ساب على اأنه خامل، فيجب على العميل الت�سال ب�سفة �سخ�سية 

بالبنك لإعادة تن�سيط احل�ساب.

ال�رشوط اخلا�شة املطبقة على احل�شابات اجلارية  -2

العميل موؤهالً  يكون  ال�سارية، قد  املركزي  امل�رصف  ولوائح  وقوانني  البنك وحده  لتقدير  2-1  وفقاً 

لفتح ح�ساب جارٍ اإذا كان موؤ�س�ساً ح�سب الأ�سول مبوجب قوانني الإمارات العربية املتحدة.

2-2  ويجوز للبنك وفق تقديره اخلا�ض اإ�سدار دفرت �سيكات للعميل لتمكني املفو�سني بالتوقيع من 

ت�سغيل احل�ساب اجلاري.

ت�سدر  مل  ما  اجلاري  احل�ساب  من  ال�سحب  بتعليمات  اللتزام  رف�ض  بحق  البنك  2-3  ويحتفظ 

تعليمات لل�سحب بوا�سطة �سيك.

اأو  العميل  ملمثل  يتاح  والذي  للعميل  �سيكات  دفرت  اإ�سدار  املطلق  تقديره  وفق  للبنك  2-4  يجوز 

عرب  اإر�ساله  اأو  فيه  احل�ساب  فتح  مت  الذي  الفرع  من  عليه  احل�سول  عنه  بالتوقيع  املفو�سني 

على  م�سوؤولية  اأي  ودون  وحده  العميل  م�سوؤولية  على  وذلك  العادي،  ال�رصيع/الربيد  الربيد 

ال�سيكات، يتعهد  اإ�سدار دفرت  واإذا مت  ال�رصكات.  املذكور يف طلب ح�ساب  العنوان  اإىل  البنك، 

العميل باحلفاظ عليه يف كافة الأوقات واإخطار البنك على الفور يف حالة �سياع اأو �رصقة دفرت 

ال�سيكات، اأو اأي من ال�سيكات التي بداخله.

اأي �سيك ما مل تكن متوافقة مع القوانني ال�سارية.  اأي تعليمات لإيقاف دفع  2-5  لن يتم قبول 

ويدرك العميل اأنه يجوز للبنك وفق تقديره املطلق اأن يقبل من العميل، مبوجب بع�ض ال�رصوط 

امل�سبقة، تعليمات خطية لإيقاف دفع اأي �سيك يف حالة فقدان العميل لل�سيك ذي ال�سلة اأو 

اإذا اأ�سبح امل�ستفيد مع�رصاً اأو يف احلالت الأخرى التي ي�سمح بها القانون ويوافق عليها البنك. 

واإذا مل يلتزم العميل ب�رصوط البنك اأو يفي بطلبات البنك فيما يتعلق بال�سيك اأو ال�سيكات 

الدفع. ويف حالة قبول  تعليمات لإيقاف  اأي  اإلغاء  للبنك وفق تقديره وحده  املفقودة، فيجوز 

البنك لأي من هذه التعليمات من العميل اأو من �سخ�ض اآخر ميثل اأو من املقرر اأن ميثل العميل، 

يتعهد العميل مبوجبه بتعوي�ض البنك �سد اأي خ�سائر اأو اأ�رصار اأو غرامات اأو تكاليف )مبا يف 

ذلك اأي تكاليف قانونية( اأو مطالبات متكبدة بوا�سطته نتيجة اأو فيما يتعلق بذلك.

2-6  اإ�سافة اإىل التدابري الأخرى املتاحة للبنك مبوجب هذه ال�رصوط والأحكام اأو لوائح امل�رصف املركزي 

اأو قوانني الإمارات العربية املتحدة، يجوز للبنك اختيار ويكون له احلق يف جتميد اأو اإغالق احل�ساب 

بعد اإخطار العميل يف حالة اإ�سدار العميل �سيكاً بر�سيد غري كاٍف يف احل�ساب على ح�سب 

اختيار البنك. ويوافق العميل على تعوي�ض البنك وال�ستمرار يف تعوي�سه �سد اأي خ�سائر اأو 

اأو غري مبا�رص نتيجة قيام  اأو ق�سايا قد تن�ساأ ب�سكل مبا�رص  اأو نفقات  اأو تكاليف  مطالبات 

البنك بذلك. ويدرك العميل اأنه يجوز للبنك اإبالغ امل�رصف املركزي واجلهات الأخرى املخت�سة عن 

هذه احل�سابات والبيانات ذات ال�سلة بها. يقوم العميل باإعادة اأية دفاتر �سيكات غري م�ستخدمة 

خا�سة باحل�ساب املغلق. 

اأو يف حالة عدم  اأي وقت من الأوقات  اأموال كافية يف احل�ساب يف  2-7  اإذا مل يكن لدى العميل 

متكنه من توفري مبالغ لتغطية اأي �سيكات مقدمة اإىل البنك اأو املبالغ املطلوبة ل�ستكمال 

اأية معاملة ا�ستثمار اأو �رصف عملة اأجنبية اأو الوفاء باأي التزام �سداد جتاه البنك، مبا يف ذلك اأية 

تكاليف اأو ر�سوم، اأو ل�ستكمال اأي معاملة اأخرى، يحق للبنك وفق تقديره اخلا�ض:
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 (a)  return the cheque or other instrument unpaid and charge a return cheque fee 
to the Account; 

 (b) refuse to complete the transaction; 

 (c)  complete the transaction and recover any associated fees and charges by 
debiting any Account the Customer maintains with the Bank; or  

 (d)  complete the transaction and create or increase an unauthorised overdraft on 
the Account.  The Customer agrees that any overdraft created in this manner 
will be considered a request by the Customer for credit.

2.8.  The Customer agrees that the Bank may continue to exercise its discretion as set 
out in clause 2.7 above, if the Customer still has insufficient funds in the Account 
when any subsequent cheques, payment instructions or settlement charges are given 
to the Bank. The Customer accepts full responsibility for any consequences of not 
keeping adequate funds in the Account, including the Customer’s obligations to pay 
not being honoured, and the Customer’s creditor(s) charging interest or fees for late 
payment and taking legal action against the Customer.  

2.9.  The Bank may refuse to accept any cheque for collection drawn in favour of third 
parties, which is contrary to the Bank’s records, provisions of UAE law and/or any 
Central Bank regulations.  

2.10.  If at any time cheques issued on the Account return or bounce unpaid due to 
insufficient balance in the Account, the Bank may close the Account pursuant to 
applicable laws and regulations of the Central Bank. The Customer shall return to the 
Bank the cheque books relating to the closed Account. The Customer understands 
that the Bank will report such Account and related details to the Central Bank and any 
other relevant authorities. 

2.11.  The Customer is not entitled to overdraw the Account without obtaining the Bank’s 
prior written consent. Interest on unapproved overdrafts will be at rates determined 
by the Bank from time to time and will be in addition to any other charges levied by 
the Bank from time to time in respect of unauthorised overdrafts. Where the Bank 
agrees to an authorised overdraft, interest is chargeable at the Bank’s prevailing rate, 
which the Bank may change from time to time without notice to the Customer, or at 
other agreed rates. Interest on all overdrafts will be debited to the Account at times 
determined by the Bank in its sole discretion. 

2.12.  The amount of any overdraft and accrued interest will be repayable by the Customer 
on the Bank’s demand. If the Bank is unable to obtain instructions from the Customer 
to clear the debt, the Bank at its discretion may transfer funds from any other Account 
of the Customer and/or realise any investment held in any Account of the Customer 
and/or convert currency from any Account of the Customer for this purpose. 

2.13.  The Bank may require the Customer to maintain a minimum balance in the Account 
and specify a minimum amount in relation to any other service provided by or through 
the Bank. If the required minimum amount is not maintained, the Bank may transfer 
monies from any other Account of the Customer and/or realise any investment held 
in any Account of the Customer and/or convert currency from any Account of the 
Customer in order to restore the minimum balance and/or require the Customer to 
pay the Bank a periodic administration fee, which the Bank considers appropriate.  

2.14.  Any and all amounts credited to the Account while any overdraft or any other banking 
facilities in connection therewith are current will firstly be applied by the Bank to 
reduce any interest (including compounding interest) payable until the interest, other 
costs or charges due to the Bank are paid in full.  Then and only then will any such 
amount so credited be applied to reduce the principal amount or any such overdraft 
or other banking facilities provided by the Bank to the Customer. 

2.15.  The Bank reserves the right to reverse such transactions as the Bank determines from 
the Account in the event that an unauthorised overdraft is made from the Account. 

2.16.  The Bank shall not be liable or responsible for failure to give notice of non-payment 
or dishonor of any cheque in connection with any claims, losses or expenses which 
may arise as a result of returning a dishonored cheque, whether by ordinary or 
registered mail or by any other means. The Bank reserves the right to debit the 
Account with the amount of any cheque which was drawn or endorsed in favour of 
the Customer (whether or not the cheque is drawn on the Bank, its branches, affiliates 
or subsidiaries) that has been credited to the Account and is subsequently unpaid, 
whether or not the cheque itself can be returned. 

2.17.  Unless agreed to the contrary, the Customer agrees that he is not entitled for interest 
on credit balances of the Current Account and that he reserves no right to claim for 
the payment of any interest on those balances. 

3. Special Terms applicable to Saving Account

3.1.  Subject to the Bank’s sole discretion and minimum balance requirements, the 
Customer may be eligible to open a Saving Account. The Customer may be entitled to 
earn interest on the Saving Account in accordance with the interest rate determined 
by the Bank from time to time. 

3.2.  The cash withdrawal slips available at the Bank’s branches or such other instruction 
acceptable to the Bank shall be used in making withdrawals from the Saving Account.

3.3.  Subject to any minimum balance requirement for the Saving Account, the applicable 
interest rate for the Saving Account can be requested at the Bank’s branches or 
viewed on the Bank’s website and shall be subject to change without any advance 
notification. The interest payable on the Saving Account will be computed and 
credited to the Saving Account in line with the product features as applicable and as 
determined by the Bank from time to time. Interest rates, tiers, crediting cycle and 
any other features of the Saving Account are subject to change at any time at the 
Bank’s sole discretion and without any advance notification. 

اإرجاع ال�سيك اأو ال�سند الآخر غري املدفوع وقيد ر�سم ال�سيك املرجتع على احل�ساب؛ )اأ(    

رف�ض ا�ستكمال املعاملة؛ )ب(   

)ج(  ا�ستكمال املعاملة وا�سرتداد اأية ر�سوم وتكاليف ذات �سلة وفق ما يحدده البنك من حني   

لآخر عن طريق قيدها على اأي ح�ساب يحتفظ به العميل لدى البنك؛

)د(   ا�ستكمال املعاملة واإن�ساء اأو زيادة ال�سحب على املك�سوف غري امل�رصح به على احل�ساب.   

اأي �سحب على املك�سوف ين�ساأ بهذه الطريقة �سيتم اعتباره  اأن  ويوافق العميل على 

طلب ائتمان من العميل؛

2-8  يوافق العميل على اأنه يجوز للبنك ال�ستمرار يف ممار�سة �سلطته التقديرية على النحو الوارد 

يف البند 2-7 اأعاله اإذا كانت املبالغ املوجودة يف ح�ساب العميل ل تزال غري كافية عند تقدمي اأية 

�سيكات اأو تعليمات دفع اأو ر�سوم �سداد لحقة اإىل البنك، على اأن يتحمل العميل امل�سوؤولية 

الكاملة عن اأية تبعات بخ�سو�ض عدم ترك اأموال كافية يف احل�ساب، مبا يف ذلك عدم الوفاء 

بالتزامات العميل وح�سول دائن )دائني( العميل على فائدة اأو ر�سوم عن ال�سداد املتاأخر واتخاذ 

اإجراءات قانونية �سد العميل.

2-9  يجوز للبنك رف�ض اأي �سيك م�سحوب ل�سالح اأطراف اأخرى مبا يخالف �سجالت البنك واأحكام 

قوانني الإمارات العربية املتحدة واأي لوائح للم�رصف املركزي.

2-10  اإذا مت اإرجاع اأو رد اأي �سيكات �سادرة على احل�ساب يف اأي وقت دون دفع نتيجة عدم وجود ر�سيد 

كاٍف يف احل�ساب، يجوز للبنك اإغالق احل�ساب وفقاً للقوانني واللوائح ال�سارية للم�رصف املركزي. 

وعلى العميل اأن يعيد للبنك دفاتر ال�سيكات اخلا�سة باحل�ساب املغلق. ويدرك العميل اأنه يجوز 

للبنك اإبالغ امل�رصف املركزي واجلهات الأخرى املخت�سة عن هذا احل�ساب والبيانات ذات ال�سلة به.

خطية  موافقة  على  احل�سول  دون  احل�ساب  من  املك�سوف  على  ال�سحب  للعميل  يحق  2-11  ل 

بالأ�سعار  املعتمدة  غري  املك�سوف  على  ال�سحوبات  على  الفائدة  وتكون  البنك.  من  م�سبقة 

التي يحددها البنك من حني لآخر وتُ�ساف اإىل اأي ر�سوم اأخرى يفر�سها البنك من حني لآخر 

فيما يتعلق بعمليات ال�سحب على املك�سوف غري امل�رصح بها. ويف حالة موافقة البنك على 

اأي �سحب على املك�سوف غري م�رصح به، تفر�ض الفائدة بال�سعر ال�سائد لدى البنك والذي يجوز 

للبنك تغيريه من حني لآخر دون اإخطار العميل اأو بالأ�سعار الأخرى املتفق عليها. و�سوف يتم 

قيد الفائدة على كافة ال�سحوبات على املك�سوف على احل�ساب يف الأوقات التي يحددها البنك 

وفق تقديره اخلا�ض.

2-12  يجب على العميل �سداد مبلغ اأي �سحب على املك�سوف واأي فائدة م�ستحقة بناًء على طلب 

البنك. واإذا مل يت�سن للبنك احل�سول على التعليمات من العميل ل�سداد الدين، فيجوز للبنك 

وفق تقديره اخلا�ض حتويل الأموال من اأي ح�ساب اآخر للعميل و/اأو ت�سييل اأي ا�ستثمار يف اأي 

ح�ساب للعميل و/اأو حتويل العملة من اأي ح�ساب للعميل لهذا الغر�ض.

2-13  يجوز للبنك اأن يطلب من العميل الحتفاظ باحلد الأدنى من الر�سيد يف احل�ساب وحتديد حد 

اأو من خالله. ويف حالة  اأدنى للمبلغ فيما يتعلق باأية خدمات اأخرى مقدمة من قبل البنك 

عدم الحتفاظ باحلد الأدنى املطلوب من املبلغ املذكور، يحق للبنك حتويل الأموال من اأي ح�ساب 

اآخر للعميل و/اأو ت�سييل اأي ا�ستثمار يف اأي ح�ساب للعميل و/اأو حتويل العملة من اأي ح�ساب 

خا�ض بالعميل ل�ستعادة احلد الأدنى من الر�سيد و/اأو مطالبة العميل ب�سداد ر�سم اإداري دوري، 

ح�سبما يراه البنك منا�سباً.

2-14  �سيتم ا�ستخدام كافة املبالغ املقيدة يف احل�ساب اأثناء اإجراء اأي �سحب على املك�سوف اأو اأي 

اأولً ل�سداد اأي فائدة )مبا يف ذلك  خدمات م�رصفية اأخرى فيما يتعلق بذلك بوا�سطة البنك 

الأخرى  امل�رصوفات  اأو  التكاليف  اأو  الفائدة  يتم دفع  اأن  اإىل  وذلك  املركبة( م�ستحقة  الفائدة 

امل�ستحقة للبنك بالكامل. ثم يتم بعد ذلك )وبعد ذلك فقط( ا�ستخدام اأي مبلغ مقيد على 

هذا النحو لتقليل املبلغ الأ�سا�سي اأو اأي �سحب على املك�سوف اأو اأي خدمات م�رصفية اأخرى 

مقدمة من البنك اإىل العميل.

2-15  يحتفظ البنك بحقه يف اإلغاء اأو عك�ض قيد املعامالت على احل�ساب ح�سبما يقرره البنك يف 

حالة اإجراء عملية �سحب على املك�سوف غري م�رصح بها.

2-16  لن يتحمل البنك اأي التزام اأو م�سوؤولية يف حالة الإخفاق يف اإعطاء اإخطار بعدم الدفع اأو عدم 

قبول اأي �سيك فيما يتعلق باأي مطالبات اأو خ�سائر اأو نفقات قد تن�ساأ نتيجة رد �سيك غري 

مدفوع، �سواء عن طريق الربيد العادي اأو امل�سجل اأو باأي و�سيلة اأخرى. ويحتفظ البنك بحقه 

يف اأن يخ�سم من احل�ساب مبلغ اأي �سيك مت �سحبه اأو تظهريه ل�سالح العميل )�سواء كان 

ال�سيك م�سحوباً على البنك اأو فروعه اأو �رصكاته التابعة اأو الفرعية اأم ل( والذي مت قيده يف 

احل�ساب ومل يتم دفعه فيما بعد، �سواء كان ميكن رد ال�سيك نف�سه اأم ل.

2-17  ما مل يتم التفاق على خالف ذلك، يوافق العميل على اأنه ل يحق له احل�سول على فائدة على 

اأر�سدته الدائنة يف احل�ساب اجلاري واأنه لي�ض لديه احلق يف املطالبة ب�سداد اأي فائدة على هذه 

الأر�سدة.

ال�رشوط اخلا�شة املطبقة على ح�شاب التوفري  -3

3-1  مع مراعاة ال�سلطة التقديرية للبنك وحده ومتطلبات احلد الأدنى من الر�سيد، يجوز للعميل 

فائدة من  للعميل احل�سول على  ذلك. وكذلك قد يحق  له  اإذا كان يحق  توفري  فتح ح�ساب 

ح�ساب التوفري وفقاً ل�سعر الفائدة الذي يحدده البنك من حني لآخر.

3-2  يلزم ا�ستخدام ق�سائم ال�سحب النقدي املتوفرة يف فروع البنك اأو التعليمات الأخرى املقبولة 

للبنك عند اإجراء عمليات �سحب من ح�ساب التوفري.

الفائدة  �سعر  معرفة  ميكن طلب  التوفري،  حل�ساب  الر�سيد  من  الأدنى  احلد  �رصط  مراعاة  3-3  مع 

والذي  للبنك  الإلكرتوين  املوقع  يف  عليه  الطالع  اأو  البنك  فروع  من  التوفري  حل�ساب  املطبق 

يخ�سع للتغيري دون اإ�سعار م�سبق. وبخ�سو�ض الفائدة امل�ستحقة على ح�ساب التوفري، ف�سوف 

يتم احت�سابها واإ�سافتها اإىل ح�ساب التوفري مبا يتفق مع خ�سائ�ض املنتج على النحو املطبق 

واملحدد بوا�سطة البنك من حني لآخر. يخ�سع �سعر الفائدة وفئات متطلبات الر�سيد ودورة 

البنك  لتقدير  ووفقاً  لآخر  وقت  من  للتعديل  التوفري  ح�ساب  الأخرى يف  واخل�سائ�ض  الإيداع 

اخلا�ض دون اإ�سعار م�سبق.
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4. Special Terms applicable to Call Account

4.1.  Subject to the Bank’s sole discretion and minimum balance requirements, the 
Customer may be eligible to open a Call Account. The Customer may be entitled to 
earn interest on the Call Account in accordance with the interest rate determined by 
the Bank from time to time.

4.2.  Subject to any minimum balance requirement for the Call Account, the interest rate 
applicable for the Call Account shall be available at the Bank’s branches and website 
and shall be subject to change without any advance notification. The interest payable 
on the Call Account will be computed and credited to the Call Account in line with 
the product features as applicable and as determined by the Bank from time to time. 
Interest rates, tiers, crediting cycle and any other features of the Call Account are 
subject to change at any time at the Bank’s sole discretion and without any advance 
notification.

5. Special Terms applicable to Fixed Deposit Account

5.1.  Subject to the Bank’s sole discretion and minimum balance requirements, the 
Customer may be eligible to open a Fixed Deposit Account. The Customer may be 
entitled to earn interest on the Fixed Deposit Account in accordance with the interest 
rate determined by the Bank from time to time.  Upon opening such Account the 
Bank will issue a confirmation advice to the Customer stating the principal sum, the 
term and the rate of interest payable for the fixed deposit. 

5.2.  In absence of any instruction from the Customer at the time of placement/expiry 
of deposit, the fixed deposit, together with interest accrued, will be renewed at the 
Bank’s absolute discretion for similar period at the prevailing rate of interest on the 
date of such renewal. 

5.3.  The Bank may, at its sole discretion, allow the premature withdrawal of fixed deposits. The 
Customer accepts that all such premature withdrawals will be subject to levying of such 
penalties and charges as the Bank may determine, and that these penalties/charges may 
be subject to change without notice to the Customer. The premature withdrawal of the 
fixed deposit shall render the deposit to be subject to the lower interest and premature 
withdrawal penalty as determined by the Bank from time to time.

6. Special Terms applicable to Foreign Currency Accounts

6.1.  Subject to the Bank’s sole discretion and minimum balance requirements, the 
Customer may be eligible to open a Foreign Account. The Customer may be entitled 
to earn interest on the Foreign Currency Account in accordance with the interest rate 
determined by the Bank from time to time. 

6.2.  The Customer understands that there is risk associated with any Account denominated 
in a foreign currency, which for the purposes of these Terms & Conditions means 
any currency other than UAE Dirham. Accordingly, the Customer accepts that the 
Customer is solely responsible for all such risks and any costs, charges and expenses, 
howsoever arising (including, without limitation, those arising from any international 
or domestic legal or regulatory restrictions, as a result of exchange rate fluctuations 
or as a result of converting one currency into another) in respect of any Account 
denominated in a foreign currency. Conversion from one currency to another will 
be at the rate of exchange as determined by the Bank, in its sole discretion, from 
time to time. The Bank in its sole discretion may permit, but is not obliged to permit, 
Cash Deposits in a foreign currency to and Cash Withdrawals in a foreign currency 
from an Account denominated in a foreign currency, subject to such charges as the 
Bank determines from time to time or in respect of a particular transaction. The 
Bank will accept UAE Dirhams for credit to an Account denominated in a foreign 
currency subject to first converting such UAE Dirham into the relevant currency and 
will permit withdrawals of cash in UAE Dirham from an Account denominated in a 
foreign currency subject to sufficient funds being available in the Account and subject 
to first converting the funds denominated in the foreign currency into UAE Dirham. 

7. Statement of Account 

7.1.  Statements of Account of Customers shall be provided at agreed intervals.  Unless 
instructed by the Customer in writing to hold all correspondence, the Bank will 
dispatch statements and advices to the Customer’s postal address as recorded in the 
Bank’s records and the same will be deemed to have been received by the Customer. 

7.2.  The Bank shall have the right to send the Statement of Account to the Customer’s 
electronic mail address held with the Bank in lieu of sending such Statement of 
Account by regular mail. 

7.3.  The Customer should carefully check the transactions (including debit card 
transactions performed by the Customer’s Authorised Signatories) in the Statement 
and any error or discrepancy must be notified in writing to the Bank within fifteen 
(15) days from the date on which the Statement is sent to the Customer’s address as 
entered in the Bank’s records. If the Customer gives no such notice, the Statement will 
be deemed to be correct and the Customer may not thereafter raise any objection 
to such Statement. If the Customer does not receive a Statement of Account for any 
period, it is the responsibility of the Customer to demand a Statement from the bank 
within fifteen (15) days from the date on which the Statement would normally have 
been sent. 

8. Conditions relating to e-Statements

8.1.  In consideration of the Bank agreeing to the Customer’s request that future 
transaction accounts statements, credit card statements, fixed deposit advices, 
outward and inward remittance advices and/or any other services of or added by the 
Bank from time to time are sent to the Customer via electronic mail (“e-Statement”) 
to such electronic mail ID (which may be an email address or, in respect of advices 
only, a facsimile number) (“e-Statement Service”) as contained in the Bank’s records 
and/or as instructed by the Customer to the Bank from time to time as outlined below 
(“Designated Mail ID”), the Customer hereby agrees as follows:

ال�رشوط اخلا�شة املطبقة على احل�شاب حتت الطلب  -4

4-1  مع مراعاة ال�سلطة التقديرية للبنك وحده ومتطلبات احلد الأدنى من الر�سيد، يجوز للعميل 

فتح ح�ساب حتت الطلب اإذا كان يحق له ذلك. وكذلك قد يحق للعميل احل�سول على فائدة 

من احل�ساب حتت الطلب وفقاً ل�سعر الفائدة الذي يحدده البنك من حني لآخر.

4-2  مع مراعاة اأي متطلبات للحد الأدنى من الر�سيد للح�ساب حتت الطلب، يتوفر �سعر الفائدة 

للتغيري  ويخ�سع  له  الإلكرتوين  واملوقع  البنك  فروع  يف  الطلب  حتت  احل�ساب  على  املطبق 

يتم  ف�سوف  الطلب،  حتت  احل�ساب  على  امل�ستحقة  الفائدة  وبخ�سو�ض  م�سبق.  اإ�سعار  دون 

احت�سابها واإ�سافتها اإىل احل�ساب حتت الطلب مبا يتفق مع خ�سائ�ض املنتج على النحو املطبق 

واملحدد بوا�سطة البنك من حني لآخر. ويخ�سع �سعر الفائدة وفئات متطلبات الر�سيد ودورة 

الإيداع واخل�سائ�ض الأخرى يف احل�ساب حتت الطلب للتعديل من حيث لآخر ووفقاً لتقدير البنك 

اخلا�ض دون اإ�سعار م�سبق.

ال�رشوط اخلا�شة املطبقة على ح�شاب الوديعة الثابتة  -5

5-1  مع مراعاة ال�سلطة التقديرية للبنك وحده ومتطلبات احلد الأدنى من الر�سيد، يحق للعميل 

فتح ح�ساب وديعة ثابتة اإذا كان يحق له ذلك. وكذلك قد يحق للعميل احل�سول على فائدة 

من ح�ساب الوديعة الثابتة وفقاً ل�سعر الفائدة الذي يحدده البنك من حني لآخر. ولدى فتح 

هذا احل�ساب، ي�سدر البنك اإ�سعار تاأكيد اإىل العميل ين�ض على املبلغ الأ�سا�سي واملدة و�سعر 

الفائدة امل�ستحق للوديعة الثابتة.

5-2  يف حالة عدم وجود اأي تعليمات من العميل بتاريخ فتح/انتهاء ح�ساب الوديعة، يتم جتديد 

الفائدة  ب�سعر  املطلق  البنك  تقدير  وفق  مماثلة  ملدة  امل�ستحقة  الفائدة  مع  الثابتة  الوديعة 

ال�سائد يف تاريخ ذلك التجديد.

العميل  ويقبل  الثابتة.  للوديعة  املبكر  بال�سحب  ال�سماح  اخلا�ض،  تقديره  وفق  للبنك،  5-3  يجوز 

خ�سوع كافة عمليات ال�سحب املبكر لفر�ض ر�سوم وغرامات يحددها البنك، واأن هذه الر�سوم/

الغرامات عر�سة للتغيري دون اإخطار العميل. واإن ال�سحب املبكر للوديعة الثابتة من �ساأنه اأن 

يجعل الوديعة تخ�سع ل�سعر فائدة اأقل وغرامة �سحب مبكر يحددها البنك من حني لآخر.

ال�رشوط اخلا�شة املطبقة على ح�شابات العملة الأجنبية  -6

6-1  مع مراعاة ال�سلطة التقديرية للبنك وحده ومتطلبات احلد الأدنى من الر�سيد، يجوز للعميل 

فتح ح�ساب بعملة اأجنبية اإذا كان يحق له ذلك. وكذلك قد يحق للعميل احل�سول على فائدة 

من احل�ساب بعملة اأجنبية وفقاً ل�سعر الفائدة الذي يحدده البنك من حني لآخر.

6-2  يدرك العميل اأن هناك خماطر مقرتنة باأي ح�ساب بعملة اأجنبية، والتي تعني لأغرا�ض هذه 

ال�رصوط والأحكام اأية عملة بخالف الدرهم الإماراتي. وبناًء عليه، يوافق العميل على اأن يتحمل 

وحده امل�سوؤولية عن كافة املخاطر واأية تكاليف ور�سوم ونفقات اأياً كان من�ساأها )مبا يف ذلك 

دون احل�رص، تلك التي تن�ساأ عن اأية قيود قانونية اأو رقابية دولية اأو حملية نتيجة تقلبات �سعر 

اأي ح�ساب مفتوح بعملة  اأخرى( بخ�سو�ض  اإىل عملة  اأو نتيجة حتويل عملة  �رصف العمالت 

اأجنبية. �سيتم اإجراء التحويل من عملة اإىل اأخرى ح�سب �سعر ال�رصف احلايل الذي يحدده البنك 

)ولكنه غري ملزم بذلك(  اخلا�ض  للبنك وفق تقديره  اخلا�ض. ويجوز  من حني لآخر وفق تقديره 

ال�سماح بالإيداع بعملة اأجنبية وال�سحوبات بعملة اأجنبية من احل�ساب املفتوح بهذه العملة، 

مع مراعاة الر�سوم التي يحددها البنك من حني لآخر اأو بخ�سو�ض اأية معاملة معينة. ويقبل 

البنك املبالغ املدفوعة بالدرهم الإماراتي لإ�سافتها اإىل ر�سيد اأي ح�ساب مفتوح بعملة اأجنبية 

مع مراعاة حتويل تلك املبالغ اإىل العملة الأجنبية املعنية اأولً، كما ي�سمح البنك ب�سحب املبالغ 

النقدية بالدرهم الإماراتي من اأي ح�ساب مفتوح بعملة اأجنبية مع مراعاة توفر مبالغ كافية 

يف احل�ساب املعني ومع مراعاة حتويل املبالغ املحددة بعملة اأجنبية اإىل الدرهم الإماراتي.

ك�شف احل�شاب  -7

تعليمات خطية  ت�سدر  وما مل  عليها.  متفق  ثابتة  فرتات  على  احل�ساب  ك�سوف  توفري  7-1  يتم 

باإر�سال  البنك  �سيقوم  املرا�سالت،  كافة  تعليق  بخ�سو�ض  العميل  قبل  من  ذلك  بخالف 

تلك  وتعترب  البنك  امل�سجل يف �سجالت  الربيدي للعميل  العنوان  والإخطارات على  الك�سوف 

الك�سوف والإخطارات قد مت ا�ستالمها من قبل العميل.

7-2  يحق للبنك اإر�سال ك�سف احل�ساب اإىل عنوان الربيد الإلكرتوين للعميل املوجود لدى البنك بدلً 

من اإر�سال ك�سف احل�ساب هذا بالربيد العادي.

املنفذة  اخل�سم  بطاقة  معامالت  ذلك  يف  )مبا  بعناية  املعامالت  من  التحقق  العميل  7-3  على 

بوا�سطة املفو�سني بالتوقيع من العميل( الواردة يف الك�سف، ويتعني عليه اإخطار البنك خطياً 

باأي خطاأ اأو اختالف يف غ�سون خم�سة ع�رص )15( يوماً من تاريخ اإر�سال الك�سف على عنوان 

العميل املقيد يف �سجالت البنك. ويف حالة عدم اإر�سال العميل لهذا الإخطار، يعترب الك�سف 

�سحيحاً ول يحق للعميل بعد ذلك اإثارة اأي اعرتا�ض. واإذا مل يت�سلم العميل ك�سفاً عن اأية 

فرتة، يتحمل العميل م�سوؤولية طلب اإر�سال ك�سف من البنك يف غ�سون خم�سة ع�رص )15( 

يوماً من تاريخ اإر�سال الك�سف املذكور يف العادة.

ال�رشوط اخلا�شة بك�شوف احل�شاب الإلكرتونية  -8

املعامالت  ح�ساب  ك�سوف  اإر�سال  يتم  باأن  العميل  طلب  على  البنك  موافقة  مقابل  8-1  يف 

امل�ستقبلية وك�سوف بطاقة الئتمان واإ�سعارات الوديعة الثابتة واإ�سعارات التحويل الداخلي 

واخلارجي واخلدمات الأخرى املقدمة اأو امل�سافة من البنك من حني لآخر اإىل العميل عرب الربيد 

الإلكرتوين )"ك�شف احل�شاب الإلكرتوين"( على عنوان الربيد الإلكرتوين )والذي قد يكون عنوان بريد 

وفق  و/اأو  البنك  املقيد يف �سجالت  بالإخطارات فقط(،  يتعلق  رقم فاك�ض فيما  اأو  اإلكرتوين 

تعليمات العميل للبنك من حني لآخر كما هو مو�سح اأدناه )"عنوان الربيد املحدد"(. وفيما يتعلق 

بهذا ال�ساأن، يوافق العميل على ما يلي:
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8.2.  The Bank may, in its sole discretion, send e-Statements to the Customer if the 
Customer has requested for the e-Statement Service and provided the Designated 
Mail ID to the Bank as outlined below. The Customer may register or subscribe for 
e-Statement Service by:

 (a)  ticking the box provided in the Business Account Application for e-Statement 
Service; 

 (b)  submitting a duly signed Registration Form to any of the Bank’s branches;  

 (c)  registering with the Phone Banking Service and/or the IVRS and registering for the 
e-Statement Service.   If the Customer has not registered for IVRS, the Customer 
has to first register for IVRS, obtain a TIN and then register for e-Statement 
Service.  Once e-Statement registration is complete, the Customer will receive 
an email containing the e-Statement Terms & Conditions. The Customer will 
be deemed to have accepted the e-Statement Terms & Conditions unless the 
Customer’s representatives or Authorised Signatories calls the Bank and cancels 
its e-Statement registration; or

 (d)  logging in and requesting for e-Statement delivery, after registering with the 
Online Banking Services (Business Accounts which have registered for the 
Bank’s Online Banking Services). By ticking the box provided the Customer 
indicates that they agree, accept and are in receipt of the e-Statement Terms & 
Conditions. 

8.3.  The Customer will be subscribed to the e-Statement Service upon registration. 
However, if the Customer would like to opt out of the delivery of any individual 
e-Statement, the Customer should clearly indicate the same at the time of registration 
for the e-Statement or may subsequently notify the Bank in writing or using the Phone 
Banking Service. 

8.4.  At the time of registration for the e-Statement Service, the Customer has the option 
to choose facsimile transmission as the delivery mode for the advices. The Bank will 
attempt to send the advices to the facsimile number provided by the Customer on the 
Registration Form or via the Phone Banking Service and/or Online Banking Services. If 
such transmission is rejected for any reason whatsoever, it shall be the responsibility 
of the Customer to inform the Bank of non-receipt of the advices or to change the 
facsimile number provided to the Bank in writing at any of Bank’s branches or via 
the Phone Banking Service. The Bank will not be held liable for non-receipt of any 
advice by the Customer due to incorrect facsimile number or for any other reason 
whatsoever. The Customer understands that delivery mode for statements will be via 
electronic mail only. 

8.5.  Upon registration for e-Statement Service, the Customer will receive each e-Statement 
at the Designated Mail ID, which shall be attached together with the electronic mail 
notification. The Bank will send each e-Statement to Customer’s primary Designated 
Mail ID as provided by the Customer and if such transmission is rejected for any 
reason whatsoever, the Bank will attempt to send the e-Statement to the secondary 
Designated Mail ID (if applicable), if provided to the Bank. It shall be the responsibility 
of the Customer to notify the Bank in writing directly at any Bank branch or through 
the Phone Banking Service with regards to non-receipt of an e-Statement or any 
change in the Designated Mail ID. The Bank will not be liable for non-receipt of any 
e-Statement by the Customer due to incorrect electronic mail ID or for any other 
reason whatsoever.

8.6.  The Customer agrees to notify the Bank in writing or through the Phone Banking Service 
if the Customer is unable to access or has not received any e-Statement or, following 
receipt of an e-Statement, if there is any unauthorized transaction, discrepancy, 
omission, inaccuracy or wrong entry in the e-Statement within fifteen (15) days 
from either: (i) the delivery of the e-Statement by the Bank to the Customer; or (ii) 
if the Customer is unable to access the e-Statement and notifies the Bank, upon the 
Customer receiving and getting access to e-Statement. Subject to above, the Customer 
shall be deemed to have received and accepted as true and correct all the entries in the 
e-Statement upon expiry of the fifteen (15) day period prescribed above.

8.7.  The Customer unconditionally and irrevocably indemnifies and hold harmless the Bank, 
its shareholders, directors, employees, officers, representatives (each an “Associated 
Person”) from, and waives any right that accrues to the Customer at law against the 
Bank or any Associated Person with regard to, any losses, costs, damages incurred or 
sustained by the Customer, directly or indirectly, as a result of generating, delivering, 
managing, errors, viruses, disruption, delays, unauthorized alteration, unauthorized 
usage/ access, inaccuracy, interruption, interception, unavailability of e-Statement 
Service, communication failure, electrical or network failure or other equipment 
failure that may result in an e-Statement being incomplete or unavailable, disclosure 
of confidential information to third parties or manipulation of the data or otherwise, 
caused as a result of the Bank dispatching an e-Statement to the Designated Mail ID.

8.8.  The Customer understands and agrees that the storage of information contained 
in an e-Statement including, without limitation, all information, transaction activity, 
balances, remittances pertaining to an Account and any other information stored on 
the Customer’s personal computer by reason of receipt of an e-Statement shall be 
stored at the Customer’s risk and liability and the Bank shall not be responsible for any 
unauthorized access by or disclosure of such information to third parties.

8.9.  The e-Statement Service is provided at the sole discretion of the Bank and the 
Bank may choose to modify, supplement, suspend, withdraw, cancel, terminate or 
discontinue the e-Statement Service at any time. In the event of such modification, 
amendment, suspension, withdrawal, cancellation, termination or discontinuance of 
the e-Statement Service, the Bank shall notify the Customer either by mail, electronic 
mail, facsimile or otherwise placing notices at the Bank’s offices or branches and the 
Customer agrees to be bound by the same.

8-2  يجوز للبنك، وفق تقديره وحده، اإر�سال ك�سوف ح�ساب اإلكرتونية اإىل العميل اإذا طلب العميل 

خدمة ك�سف احل�ساب الإلكرتوين وقام بتقدمي عنوان الربيد املحدد للبنك كما هو من�سو�ض 

عليه اأدناه. ويجوز للعميل ت�سجيل اأو ال�سرتاك يف خدمة ك�سف احل�ساب الإلكرتوين من خالل:

الإلكرتوين يف منوذج طلب  اأمام خدمة ك�سف احل�ساب  املوجودة  اخلانة  )اأ(   و�سع عالمة يف   

ح�ساب ال�رصكات؛

تقدمي منوذج ت�سجيل موقع اأ�سولً اإىل اأي من فروع البنك؛ )ب(   

)ج(  الت�سجيل يف اخلدمة امل�رصفية عرب الهاتف و/اأو نظام الرد ال�سوتي التفاعلي والت�سجيل   

يف خدمة ك�سف احل�ساب الإلكرتوين. اإذا مل يكن العميل قد قام بالت�سجيل يف نظام الرد 

ال�سوتي التفاعلي، فعليه الت�سجيل اأولً يف هذه اخلدمة واحل�سول على رقم التعريف 

الهاتفي ثم الت�سجيل يف خدمة ك�سف احل�ساب اللكرتوين. وبعد ا�ستكمال الت�سجيل 

يف خدمة ك�سف احل�ساب اللكرتوين، �سوف ي�ستلم العميل ر�سالة بريد اإلكرتوين ت�ستمل 

على �رصوط واأحكام ك�سف احل�ساب اللكرتوين. و�سوف يعترب العميل اأنه وافق على �رصوط 

واأحكام ك�سف احل�ساب اللكرتوين اإل اإذا ات�سل ممثلو العميل اأو املفو�سون بالتوقيع عنه 

على البنك واألغوا الت�سجيل يف خدمة ك�سف احل�ساب اللكرتوين؛ اأو

يف  الت�سجيل  بعد  وذلك  اللكرتوين،  احل�ساب  ك�سف  ت�سليم  وطلب  الدخول  )د(   ت�سجيل   

اخلدمات امل�رصفية عرب الإنرتنت )ح�سابات ال�رصكات التي �سجلت للح�سول على اخلدمات 

اأنه قد  العميل  يوؤكد  املتوفرة،  اخلانة  وبو�سع عالمة يف  الإنرتنت(.  للبنك عرب  امل�رصفية 

ا�ستلم �رصوط واأحكام ك�سف احل�ساب اللكرتوين واأنه يقبلها ويوافق عليها.

8-3  وي�سبح العميل م�سرتكاً يف خدمة ك�سف احل�ساب اللكرتوين بعد الت�سجيل. ومع ذلك، اإذا 

كان العميل يرغب يف الن�سحاب من ت�سليم اأي ك�سف اإلكرتوين فردي، فعلى العميل اأن يذكر 

ذلك بو�سوح وقت الت�سجيل يف ك�سف احل�ساب اللكرتوين اأو اإخطار البنك خطياً فيما بعد اأو 

ا�ستخدام اخلدمة امل�رصفية عرب الهاتف.

8-4  يف وقت الت�سجيل يف خدمة ك�سف احل�ساب اللكرتوين، يكون للعميل احلق يف اختيار الإر�سال 

رقم  اإىل  الإخطارات  اإر�سال  البنك  يحاول  و�سوف  الإخطارات.  لت�سليم  الفاك�ض كطريقة  عرب 

الفاك�ض املتوفر يف منوذج الت�سجيل بوا�سطة العميل اأو من خالل اخلدمة امل�رصفية عرب الهاتف 

يتحمل  كان،  �سبب  لأي  الإر�سال  هذا  رف�ض  حالة  ويف  الإنرتنت.  عرب  امل�رصفية  اخلدمات  و/اأو 

العميل م�سوؤولية اإعالم البنك بعدم ا�ستالم الإخطارات اأو تغيري رقم الفاك�ض املقدم اإىل البنك 

خطياً يف اأي من فروعه اأو من خالل اخلدمة امل�رصفية عرب الهاتف. ولن يتحمل البنك امل�سوؤولية 

عن عدم ا�ستالم اأي اإخطار من العميل ب�سبب عدم �سحة رقم الفاك�ض اأو لأي �سبب اآخر اأياً 

كان. ويدرك العميل اأن طريقة ت�سليم الك�سوف �ستكون عرب الربيد الإلكرتوين فقط.

ح�ساب  ك�سف  كل  العميل  ي�ستلم  اللكرتوين،  احل�ساب  ك�سف  خدمة  يف  الت�سجيل  8-5  لدى 

اإلكرتوين على عنوان الربيد املحدد والذي يرفق مع اإ�سعار الربيد الإلكرتوين. و�سوف ير�سل البنك 

كل ك�سف ح�ساب اإلكرتوين اإىل عنوان بريد العميل الأ�سا�سي املقدم من العميل ويف حالة 

رف�ض هذا الإر�سال لأي �سبب كان، �سوف يحاول البنك اإر�سال ك�سف احل�ساب اللكرتوين اإىل 

عنوان الربيد املحدد الثاين )اإن وجد( اإن كان لدى البنك. ويتحمل العميل م�سوؤولية اإخطار البنك 

خطياً وب�سكل مبا�رص يف اأي من فروعه اأو من خالل اخلدمة امل�رصفية عرب الهاتف فيما يتعلق 

بعدم ا�ستالم اأي ك�سف ح�ساب اإلكرتوين اأو باأي تغيري يف عنوان الربيد املحدد. ولن يتحمل البنك 

اأي م�سوؤولية عن عدم ا�ستالم العميل لأي ك�سف ح�ساب اإلكرتوين ب�سبب عدم �سحة عنوان 

الربيد الإلكرتوين اأو لأي �سبب اآخر اأياً كان.

كان  اإذا  الهاتف  امل�رصفية عرب  اخلدمة  اأو من خالل  البنك خطياً  اإخطار  العميل على  8-6  يوافق 

العميل غري قادر على الو�سول اأو يف حالة عدم ا�ستالمه اأي ك�سف ح�ساب اإلكرتوين اأو، عقب 

ا�ستالم ك�سف ح�ساب اإلكرتوين، عن وجود اأي معاملة غري معتمدة اأو تعار�ض اأو حذف اأو عدم 

دقة اأو قيد خاطئ يف ك�سف احل�ساب اللكرتوين يف غ�سون خم�سة ع�رص )15( يوماً من اإما: 

)1( ت�سليم ك�سف احل�ساب اللكرتوين بوا�سطة البنك اإىل العميل؛ اأو )2( اإذا كان العميل غري 

قادر على الو�سول اإىل ك�سف احل�ساب اللكرتوين واأخطر البنك، عند ا�ستالم العميل ك�سف 

ك�سف  ا�ستلم  قد  العميل  يعترب  �سبق،  ما  مراعاة  ومع  اإليه.  والو�سول  اللكرتوين  احل�ساب 

احل�ساب اللكرتوين ووافق على دقة و�سحة كافة القيود الواردة فيه لدى انتهاء فرتة اخلم�سة 

ع�رص )15( يوماً املحددة اأعاله.

8-7  يعو�ض العميل ويعفي، ب�سكل نهائي ودون قيد اأو �رصط، البنك وامل�ساهمني واملدراء واملوظفني 

واملمثلني )ي�سار اإىل كل منهم با�سم "ال�شخ�ص ذو ال�شلة"( من ويتنازل عن اأي حق يكون للعميل 

مبوجب القانون �سد البنك اأو اأي �سخ�ض ذي �سلة بخ�سو�ض اأية خ�سائر اأو تكاليف اأو اأ�رصار 

حتملها العميل نتيجة اإن�ساء اأو ت�سليم اأو اإدارة اأو اأخطاء اأو فريو�سات اأو اأي خلل اأو تاأخري اأو تغيري 

غري م�رصح به اأو ا�ستخدام/و�سول غري م�رصح به اأو عدم دقة اأو انقطاع اأو اعرتا�ض اأو عدم توفر 

ك�سف احل�ساب الإلكرتوين اأو ف�سل الإر�سال اأو وجود عطل كهربائي اأو يف ال�سبكة اأو عطل يف 

اأية اأجهزة اأخرى مبا يوؤدي اإىل عدم اكتمال اأو عدم توفر ك�سف احل�ساب اللكرتوين اأو اإف�ساح عن 

املعلومات ال�رصية اإىل اأطراف اأخرى اأو تالعب يف البيانات اأو غري ذلك نتيجة اإر�سال البنك لك�سف 

احل�ساب الإلكرتوين اإىل عنوان الربيد املحدد.

8-8  يدرك العميل ويوافق على اأن تخزين البيانات الواردة يف ك�سف احل�ساب اللكرتوين مبا يف ذلك 

دون ح�رص، كافة املعلومات ون�ساط املعاملة والأر�سدة واحلوالت املتعلقة باأحد احل�سابات واأية 

ح�ساب  ك�سف  ا�ستالم  ب�سبب  للعميل  ال�سخ�سي  الكمبيوتر  على  اأخرى خمزنة  معلومات 

غري  و�سول  عملية  اأي  م�سوؤولية  البنك  يتحمل  ول  العميل  م�سوؤولية  على  يكون  اإلكرتوين، 

م�رصح بها اأو ك�سف لهذه املعلومات للغري.

اختيار  للبنك  ويجوز  وحده،  البنك  لتقدير  وفقاً  اللكرتوين  احل�ساب  ك�سف  خدمة  توفري  8-9  يتم 

تعديل اأو اإ�سافة اأو تعليق اأو �سحب اأو اإلغاء اأو اإنهاء اأو وقف خدمة ك�سف احل�ساب اللكرتوين 

يف اأي وقت. ويف حالة اإجراء هذا التعديل اأو التغيري اأو التعليق اأو ال�سحب اأو الإلغاء اأو الإنهاء 

اأو  اأو الوقف خلدمة ك�سف احل�ساب اللكرتوين، يقوم البنك باإخطار العميل �سواء عرب الربيد 

الربيد الإلكرتوين اأو الفاك�ض اأو بخالف ذلك و�سع الإخطارات يف مكاتب البنك اأو فروعه، ويوافق 

العميل على اأن يكون ذلك ملزماً له.
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8.10.  The Customer acknowledges and agrees that once the e-Statement Service are 
provided to the Customer, the Bank will cease to provide the Customer with printed 
and mailed statements, advices and/or confirmations.  If the Customer chooses to 
cancel or opt out of e-Statement Service by informing the Bank in writing or through 
Phone Banking Services or Online Banking Services, the Bank shall within a reasonable 
time thereafter cease to send e-Statements to such Customer and start sending the 
statements in physical/printed paper form to the Customer’s last mailing address 
appearing in Bank’s record.

8.11.  The Customer further acknowledges that the use of and the transmission of 
information via electronic mail may not be guaranteed to be secure. The Customer 
is the owner and user of the Designated Mail ID and shall take all necessary 
security measures and precaution to ensure that any unauthorized party does not 
access the Designated Mail ID. The Customer is aware that any unauthorized use 
of an e-Statement by the Customer or any third parties (whether authorized or 
unauthorized by the Customer) may result in appropriate action being taken against 
the Customer. The Customer shall not itself, and shall not allow third parties (whether 
by self or otherwise) to, re-engineer, modify, disseminate, copy, decompile any 
e-Statement provided by the Bank to the Customer.

8.12.  The Customer agrees and authorizes the Bank to advertise its products and services 
along with the e-Statement Service to the Designated Mail ID from time to time. The 
Bank also reserves the right to charge a fee for providing e-Statement Service to the 
Customer in such amount as may be advised by the Bank from time to time .  

8.13.  If the Customer opts to receive e-Statement Service, the Customer shall be deemed 
to have accepted and agreed to be bound by these terms and conditions, as 
amended by the Bank from time to time. For registration via the Phone Banking 
Services and IVRS, the first electronic mail shall carry the e-Statement terms and 
conditions. The Customer agrees that receipt of such electronic mail shall constitute 
acceptance of the terms and conditions related to the e-Statement Service. Use of 
the e-Statement Service will constitute Customer’s agreement and receipt of these 
terms and conditions as well as the acknowledgement of the inherent risks in the 
transmission of e-Statement via electronic mail.

9. Conditions relating to Mobile Banking Notifications

9.1.  Upon application by the Customer, the Bank may at its absolute discretion provide 
Mobile Banking Notifications to the Authorised Signatories. 

9.2.  The Bank reserves the right to amend, supplement, suspend or withdraw Mobile 
Banking Notifications or any or all of the services provided as part of Mobile Banking 
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.   

9.3.  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 Banking Notification to reach the 
Customer.  

9.4.  Charges for receiving Mobile Banking Notifications will be completely borne by the 
Customer even if the relevant Mobile Telephone has a roaming facility and the foreign 
operator charges for Mobile Banking Notifications. The Customer agrees to receive 
any number of Mobile Banking Notifications at any time.

9.5.  The Customer 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 Banking 
Notifications to the Customer or as a result of any transmissions over the GSM network 
in connection with Mobile Banking Notifications.

9.6.  The Customer shall immediately notify the Bank of any loss or theft of the Mobile 
Telephone or SIM card and instruct the Bank to discontinue Mobile Banking 
Notifications service to that Mobile Telephone and the Bank shall from the time of 
such notification and instruction stop providing the Mobile Banking Notifications to 
that Mobile Telephone.

9.7.  By applying for and using the Mobile Banking Notifications service, the Customer 
is deemed to have read, understood and agreed to be bound by these terms and 
conditions.  

9.8.  The Bank will not in any way be responsible or liable for any loss, damage or other 
consequence arising from:

 (a)  non-delivery of an Mobile Banking Notification as a result of the Customer’s 
Mobile Telephone being switched off, lost, stolen or outside of network 
coverage; 

 (b)  delivery of an Mobile Banking Notification to a party other than the Customer 
if the Mobile Telephone or SIM card is not in the possession or control of the 
Customer for any reason whatsoever (whether with or without the consent of 
the Customer); or

 (c)  delivery of a message to another mobile telephone/number 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 
Mobile Banking Notifications in any way.

9.9.  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 Banking 
Notification.

9.10.  The Customer acknowledges that any Account balance given to the Customer 
through the use of Mobile Banking Notifications shall not constitute a conclusive 
statement of the Account.

8-10  يقر العميل ويوافق على اأنه مبجرد تقدمي خدمات ك�سف احل�ساب اللكرتوين للعميل، �سيتوقف 

البنك عن تزويد العميل بك�سوفات واإخطارات وتاأكيدات، اأو اأياً من ذلك، خطية ومر�سلة عرب 

الربيد العادي. اإذا اختار العميل اإلغاء اأو الن�سحاب من خدمة ك�سف احل�ساب اللكرتوين من 

امل�رصفية  اخلدمات  اأو  الهاتف  امل�رصفية عرب  اخلدمات  اأو من خالل  البنك خطياً  اإخطار  خالل 

عرب الإنرتنت، ف�سوف يتوقف البنك يف غ�سون فرتة معقولة من الوقت فيما بعد عن اإر�سال 

ك�سوف احل�ساب الإلكرتونية اإىل العميل ويبداأ يف اإر�سال الك�سوف يف �سورة ورقية مطبوعة/

مادية اإىل اآخر عنوان بريدي للعميل موجود يف �سجل البنك.

الإلكرتوين  الربيد  املعلومات عرب  واإر�سال  ا�ستخدام  يتم �سمان  باأنه قد ل  اأي�ساً  العميل  8-11  يقر 

باأمان واأن العميل هو مالك وم�ستخدم عنوان الربيد الإلكرتوين املحدد ويتعني عليه اتخاذ كافة 

احتياطات وتدابري ال�سالمة الالزمة ل�سمان عدم و�سول اأي طرف غري م�رصح به اإىل عنوان الربيد 

الإلكرتوين املحدد واأن العميل على دراية باأن اأي ا�ستخدام غري م�رصح به لأي ك�سف ح�ساب 

اإلكرتوين من قبل العميل اأو اأي طرف ثالث )�سواء �رصح العميل بذلك اأو مل ي�رصح( قد يوؤدي 

اإىل اتخاذ اإجراء منا�سب �سد العميل واأنه ل يحق للعميل، ول يجوز له ال�سماح للغري، )�سواء 

باأنف�سهم اأو باأي طريقة اأخرى( اإعادة اإنتاج اأو تعديل اأو ن�رص اأو ن�سخ اأي ك�سف ح�ساب اإلكرتوين، 

اأو اإلغاء حتويله برجمياً، مقدم من قبل البنك اإىل العميل.

احل�ساب  ك�سف  خدمة  مع  وخدماته  منتجاته  عن  لالإعالن  البنك  ويفو�ض  العميل  8-12  يوافق 

البنك بحقه يف فر�ض  اإىل عنوان الربيد الإلكرتوين املحدد من حني لآخر. ويحتفظ  اللكرتوين 

ر�سوم مقابل تقدمي خدمة ك�سف احل�ساب اللكرتوين للعميل باملبلغ الذي قد يتم الإخطار به 

من قبل البنك من حني لآخر.

8-13  اإذا اختار العميل خدمة ك�سف احل�ساب اللكرتوين، يعترب العميل قد قبل ووافق على اللتزام 

خالل  من  وللت�سجيل  لآخر.  حني  من  البنك  بوا�سطة  وتعديالتها  والأحكام،  ال�رصوط  بهذه 

اخلدمات امل�رصفية عرب الهاتف ونظام الرد ال�سوتي التفاعلي، ت�ستمل ر�سالة الربيد الإلكرتوين 

الأوىل على �رصوط واأحكام ك�سف احل�ساب اللكرتوين. ويوافق العميل على اأن ا�ستالم ر�سالة 

الربيد الإلكرتوين تلك ميثل موافقة على ال�رصوط والأحكام ذات ال�سلة بخدمة ك�سف احل�ساب 

اللكرتوين. كما ميثل ا�ستخدام خدمة ك�سف احل�ساب اللكرتوين موافقة العميل على ا�ستالم 

هذه ال�رصوط والأحكام اإ�سافة اإىل اإقرار باملخاطر الكامنة عند اإر�سال ك�سف احل�ساب اللكرتوين 

عرب الربيد الإلكرتوين.

ال�رشوط املتعلقة بالإ�شعارات امل�رشفية عرب الهاتف املتحرك  -9

9-1  بناًء على طلب العميل، يجوز للبنك وفق تقديره املطلق تقدمي اإ�سعارات م�رصفية عرب الهاتف 

املتحرك اإىل املفو�سني بالتوقيع.

9-2  ويحتفظ البنك بحقه يف تعديل اأو اإ�سافة اأو تعليق اأو �سحب خدمة الإ�سعارات امل�رصفية عرب 

الهاتف املتحرك اأو اأي اأو كافة اخلدمات املقدمة كجزء من الإ�سعارات امل�رصفية عرب الهاتف 

املتحرك يف اأي وقت، وفق تقديره وحده، دون تقدمي اإخطار. ويعترب كل تغيري على هذا النحو ملزماً 

�سواء ا�ستلم العميل اإخطاراً خا�ساً به اأم ل.

 GSM �سبكة  خدمة  مزود  قبل  من  بال�سبكة  عطل  اأي  عن  م�سوؤولية  اأي  البنك  يتحمل  9-3  ل 

تو�سيل  اأي خلل يف  اأو  الإر�سال  اأي خطاأ يف  اأو  املتحرك(  الهاتف  العاملي لت�سالت  )النظام 

الإ�سعارات امل�رصفية عرب الهاتف املتحرك اإىل العميل.

9-4  يتحمل العميل ر�سوم ا�ستقبال الإ�سعارات امل�رصفية عرب الهاتف املتحرك بالكامل ولو كان 

يتعلق  فيما  اخلارجي  الت�سغيل  ر�سوم  جانب  اإىل  التجوال  بخا�سية  يتمتع  املتحرك  الهاتف 

اأي عدد من  ا�ستالم  العميل على  ويوافق  املتحرك.  الهاتف  امل�رصفية عرب  الإ�سعارات  بخدمة 

الإ�سعارات امل�رصفية عرب الهاتف املتحرك يف اأي وقت.

9-5  يوافق العميل على تعوي�ض البنك تعوي�ساً كامالً واإعفائه �سد اأي وكافة املطالبات والدعاوى 

واللتزامات والتكاليف وامل�رصوفات واخل�سائر والأ�رصار )مبا يف ذلك التكاليف القانونية( التي قد 

يتحملها عند توفري الإ�سعارات امل�رصفية عرب الهاتف املتحرك اإىل العميل اأو نتيجة لأي اإر�سال 

عرب �سبكة GSM فيما يتعلق بالإ�سعارات امل�رصفية عرب الهاتف املتحرك.

9-6  على العميل اإخطار البنك على الفور باأي فقدان اأو �رصقة للهاتف املتحرك اأو بطاقة الت�سال 

SIM ومطالبة البنك باإيقاف خدمة الإ�سعارات امل�رصفية عرب الهاتف املتحرك على هذا الهاتف 

الإ�سعارات  اإر�سال  اإيقاف  اإليه  والتعليمات  الإخطار  و�سول  وقت  من  البنك  وعلى  املتحرك 

امل�رصفية عرب الهاتف املتحرك اإىل ذلك الهاتف املتحرك.

9-7  عند التقدم بطلب وا�ستخدام خدمة الإ�سعارات امل�رصفية عرب الهاتف املتحرك، يعترب العميل 

قد قراأ وا�ستوعب ووافق على اللتزام بهذه ال�رصوط والأحكام.

9-8  ل يتحمل البنك اأي م�سوؤولية باأي حال عن اأي خ�سارة اأو �رصر اأو اأي تبعات اأخرى نا�سئة عن:

املتحرك  الهاتف  اإغالق  نتيجة  املتحرك  الهاتف  عرب  امل�رصفية  الإ�سعارات  ت�سليم  )اأ(   عدم   

للعميل اأو فقدانه اأو �رصقته اأو اإذا كان خارج نطاق تغطية ال�سبكة؛ اأو

)2(  ت�سليم الإ�سعارات امل�رصفية عرب الهاتف املتحرك اإىل طرف اآخر غري العميل اإذا مل يكن   

الهاتف املتحرك اأو بطاقة الت�سال SIM بحوزة اأو حتت �سيطرة العميل لأي �سبب اأياً كان 

)�سواء مبوافقة العميل اأو دون موافقته(؛ اأو

اأو  البنك  قبل  من  خطاأ  اأو  ل�سهو  نتيجة  اآخر  متحرك/رقم  هاتف  اإىل  ر�سالة  )ج(  ت�سليم   

موظفيه اأو م�سوؤوليه اأو وكالئه اأو اأي طرف اآخر )مبا يف ذلك -دون ح�رص- اأي مزود خدمة(، 

اأو ا�ستخدام اأو توفري الإ�سعارات امل�رصفية عرب الهاتف املتحرك باأي طريقة.

9-9  ل يتحمل البنك اأي م�سوؤولية عن اأي خ�سارة اأو �رصر نا�سئ ب�سكل مبا�رص اأو غري مبا�رص عن 

الإجراءات املتخذة اأو غري املتخذة من قبل العميل اأو اأي طرف اآخر اعتماداً على مواد اأو معلومات 

واردة يف ر�سالة مر�سلة اإىل العميل من خالل خدمة الإ�سعارات امل�رصفية عرب الهاتف املتحرك.

9-10  يقر العميل اأن اأي ر�سيد ح�ساب قدم للعميل من خالل ا�ستخدام خدمة الإ�سعارات امل�رصفية 

عرب الهاتف املتحرك ل ميثل ك�سفاً نهائياً للح�ساب.
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10. Conditions relating to Phone Banking Service (RAKDirect)

10.1.  Upon application by the Customer, the Bank may at its absolute discretion provide the 
Phone Banking Service and related TIN to the Customer.

10.2. The Bank is hereby authorised to act on Instructions with respect to the Account.

10.3.  The Bank will issue the Customer with a confidential TIN. The Customer should not, 
under any circumstances whatsoever, disclose their TIN to any other person or bank 
employee. The Customer’s verbal/ touch-tone Instruction(s) identified by the correct 
Account Number and TIN will be deemed to be proper. Accordingly, the Bank will 
be entitled to rely on any such Instructions and will be deemed to have acted in 
good faith in response to any such Instruction(s). The Bank will not be responsible 
for, and the Customer hereby irrevocably releases the Bank from any liability to the 
Customer arising as a result of the Bank accepting the Instructions, or instructions 
from some other person purporting to be the Customer. The Customer hereby agrees 
to fully indemnify the Bank and hold the Bank harmless against any and all actions, 
proceedings, costs, charges, losses or damages (including legal costs) it may suffer in 
connection with the Bank accepting the Customer’s Instruction, or instructions from 
some other person purporting to be the Customer.

10.4.  Phone Banking Services transactions effected through use of a TIN will be conclusive 
and binding on a Customer for all purposes.

10.5.  The Customer understands and agrees that the cut-off time for registration of Phone 
Banking Services is 2.00 pm every Business Day (“Cut-off Time”). After Cut-off Time 
the registration request will be processed the next Business Day.

10.6.  The Customer acknowledges that any balance details provided to the Customer 
through the use of the Phone Banking Services shall not constitute conclusive 
statement of account. 

10.7.  Where more than one person opens an Account with the Bank, any one person will 
be entitled to give any such verbal/ touch-tone Instruction(s) and the Bank will be 
entitled to rely upon any such Instruction(s).  Phone Banking Services are not available 
to or in respect of any Account, which requires the joint signatures of two or more 
persons for any Instruction or action. 

10.8.  The Customer shall immediately notify the Bank via the Bank’s phone banking 
number of any loss or unauthorised utilisation of the TIN relating to their Account 
and will accept full responsibility for all Phone Banking Services transactions effected 
by use of the TIN until the Customer provides to the Bank and the Bank receives 
such notification. The Customer agrees to fully indemnify the Bank and hold the Bank 
harmless against any and all actions, proceedings, costs, charges, losses or damages 
(including legal costs) it may suffer in connection with the misuse of the TIN. 

10.9.  The Bank reserves the right to reverse such transactions as the Bank determines from 
the Account in the event that an unauthorized overdraft is created in the Account. 

10.10.  The Customer may only terminate the Phone Banking Services by giving notice in 
writing to the Bank and will be responsible for all the Transactions made using Phone 
Banking Services until the termination of the service by the Bank.

10.11.  The Bank reserves the right to amend, supplement, suspend or withdraw the Phone 
Banking Services, in its sole discretion and without giving any notice to the Customer. 
Each such change is deemed to be binding whether or not the Customer has received 
specific notice of it.  

10.12.  The Customer agrees to pay the Bank’s charges for the Phone Banking Services as 
published in the Tariff of Charges as amended from time to time. Such changes are 
deemed to be binding on the Customer whether or not the Customer has received 
specific notice of them. The Customer authorises the Bank to deduct all such charges 
from any Account. If the Phone Banking Services are withdrawn or reduced in whole 
or in part, the Customer shall not be entitled to any refund of any charges paid in 
respect of any matter in relation to such Phone Banking Service. 

10.13.  By applying for and using the Phone Banking Services the Customer is deemed to 
have read, understood and agreed to be bound by these Terms & Conditions.

11. Closure of Account

11.1.  The Customer may close an Account by giving at least fifteen (15) days prior notice in 
writing to the Bank. The Bank may agree to close the Account at the request of the 
Customer subject to adherence of the following:

 (a) request for closure made on the standard format provided by the Bank; 

 (b)  confirmation in writing pertaining to the list of cheques issued but yet to be 
presented to the Bank; 

 (c)  return to the Bank of all unused cheque leaves, debit cards, credit cards and any 
other property of the Bank, for cancellation; and

 (d) settlement/payment of all the direct/indirect liabilities due to the Bank. 

11.2.  The Bank may, however, immediately at the instance of any court or administrative 
order or otherwise, close, freeze or suspend dealings on any account without notice 
to the Customer or without being liable for any breach of any duty it may owe to the 
Customer. 

11.3.  The Bank reserves the exclusive right to close or to refuse to open any Account, 
and claim settlement of any balance due to the Bank without assigning any reason 
whatsoever. The Bank may at its sole discretion without giving any reason, close, 
freeze or restrict or suspend dealings on the Account by giving a notice in writing to 
the Customer. The Bank will close the Account only after deduction of all the monies 
due to the Bank at the time of closing of such Account. 

ال�رشوط املرتبطة باخلدمة امل�رشفية عرب الهاتف )راك دايركت(  -10

10-1  بناًء على طلب العميل، يجوز للبنك وفق تقديره املطلق تقدمي اخلدمة امل�رصفية عرب الهاتف 

ورقم التعريف الهاتفي اإىل العميل.

يفو�ض البنك مبوجبه للت�رصف بناًء على التعليمات املتعلقة باحل�ساب.  2-10

10-3  ي�سدر البنك رقم تعريف هاتفي �رصي اإىل العميل. ول يجوز للعميل حتت اأي ظرف مهما يكن، 

الك�سف عن رقم التعريف الهاتفي اإىل اأي �سخ�ض اآخر اأو موظف بالبنك. وتعترب التعليمات 

احل�ساب  برقم  يتعلق  فيما  املحددة  اللم�ض  بتقنية  الهاتفية  للعميل/التعليمات  ال�سفهية 

ورقم التعريف الهاتفي �سحيحة. وبناًء عليه، يحق للبنك العتماد على اأي من هذه التعليمات 

و�سيتم مراعاة الت�رصف بنية ح�سنة ا�ستجابة لهذه التعليمات. ول يتحمل البنك اأي م�سوؤولية 

نا�سئ كنتيجة  العميل  التزام جتاه  اأي  نهائي من  ب�سكل  البنك مبوجبه  العميل  ويعفي  عن 

ويوافق  العميل.  اأنه  يزعم  اآخر  �سخ�ض  من  املقدمة  التعليمات  اأو  للتعليمات  البنك  لقبول 

العميل مبوجبه على تعوي�ض البنك تعوي�ساً كامالً واإعفائه �سد اأي وكافة الق�سايا والدعاوى 

والتكاليف وامل�رصوفات واخل�سائر والأ�رصار )مبا يف ذلك التكاليف القانونية( التي قد يتحملها 

لدى قبول البنك تعليمات العميل اأو التعليمات املقدمة من �سخ�ض اآخر يزعم اأنه العميل.

10-4  تكون معامالت اخلدمات امل�رصفية عرب الهاتف املنفذة من خالل ا�ستخدام رقم تعريف هاتفي 

نهائية وملزمة للعميل لكافة الأغرا�ض.

10-5  يدرك العميل ويوافق على اأن وقت التوقف عن ت�سجيل اخلدمات امل�رصفية عرب الهاتف يكون 

يف ال�ساعة 2:00 م من كل يوم عمل )"وقت التوقف"(. وبعد وقت التوقف، �ستتم معاجلة طلب 

الت�سجيل يف يوم العمل التايل.

10-6  يقر العميل اأن اأي تفا�سيل خا�سة باحل�ساب مقدمة اإىل العميل من خالل ا�ستخدام اخلدمات 

امل�رصفية عرب الهاتف ل متثل ك�سف ح�ساب نهائي.

اإ�سدار  �سخ�ض  لأي  يحق  البنك،  لدى  ح�ساب  بفتح  واحد  �سخ�ض  من  اأكرث  قيام  حالة  10-7  يف 

اأية تعليمات �سفهية/تعليمات هاتفية بتقنية اللم�ض، كما يحق للبنك العتماد على هذه 

يتطلب  ح�ساب  اأي  بخ�سو�ض  اأو  اإىل  الهاتف  عرب  امل�رصفية  اخلدمات  تتوفر  ول  التعليمات. 

توقيعات م�سرتكة لأكرث من �سخ�سني لإ�سدار اأية تعليمات اأو اإجراءات.

10-8  يخطر العميل البنك على الفور من خالل رقم اخلدمة امل�رصفية عرب الهاتف اخلا�ض بالبنك عن 

اأي فقدان اأو ا�ستخدام غري م�رصح لرقم التعريف الهاتفي املرتبط بح�سابه، ويتحمل العميل 

با�ستخدام  املنفذة  الهاتف  عرب  امل�رصفية  اخلدمات  معامالت  كافة  عن  الكاملة  امل�سوؤولية 

اإىل البنك وي�ستلم البنك هذا الإخطار.  اأن يقدم العميل اإخطاراً  اإىل  رقم التعريف الهاتفي 

يوافق العميل على تعوي�ض البنك تعوي�ساً كامالً واإعفائه �سد اأي وكافة الق�سايا والدعاوى 

والتكاليف وامل�رصوفات واخل�سائر والأ�رصار )مبا يف ذلك التكاليف القانونية( التي قد يتحملها 

بخ�سو�ض اإ�ساءة ا�ستخدام رقم التعريف الهاتفي.

اإلغاء هذه املعامالت، ح�سبما يقرره البنك، من احل�ساب يف حال مت  10-9  يحتفظ البنك بحقه يف 

اإجراء عملية �سحب على املك�سوف غري م�رصح بها على احل�ساب.

10-10  ول يجوز للعميل اإنهاء اخلدمات امل�رصفية عرب الهاتف اإل بعد تقدمي اإخطار خطي اإىل البنك 

ويتحمل امل�سوؤولية عن كافة املعامالت التي جتري با�ستخدام اخلدمات امل�رصفية عرب الهاتف اإىل 

اأن يقوم البنك باإنهاء اخلدمة.

10-11  ويحتفظ البنك بحقه يف تعديل اأو اإ�سافة اأو تعليق اأو �سحب اخلدمات امل�رصفية عرب الهاتف 

وفق تقديره وحده، دون تقدمي اإخطار اإىل العميل. ويعترب كل تغيري على هذا النحو ملزماً �سواء 

ا�ستلم العميل اإخطاراً خا�ساً به اأم ل.

يتم ن�رصه  الهاتف ح�سبما  باخلدمات امل�رصفية عرب  البنك اخلا�سة  ر�سوم  العميل دفع  10-12  يوافق 

تلقى  �سواء  للعميل  ملزمة  الر�سوم  هذه  وتعترب  لآخر.  حني  من  وتعديله  الر�سوم  بتعريفة 

العميل اإخطاراً خا�ساً بها اأم ل. ويفو�ض العميل البنك بخ�سم كافة الر�سوم املذكورة من 

اأي ح�ساب. ويف حالة اإلغاء اخلدمات امل�رصفية عرب الهاتف اأو تقليلها كلياً اأو جزئياً، فال يحق 

للعميل ا�سرتداد اأي من الر�سوم املدفوعة بخ�سو�ض اأي م�ساألة متعلقة باخلدمات امل�رصفية عرب 

الهاتف؛

10-13  عند التقدم بطلب وا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية عرب الهاتف، يعترب العميل قد قراأ وا�ستوعب 

ووافق على اللتزام بهذه ال�رصوط والأحكام.

اإغلق احل�شاب  -11

11-1  يحق للعميل اإغالق اأي ح�ساب مبوجب اإر�سال اإخطار خطي اإىل البنك ل تقل مدته عن خم�سة 

العميل مع  بناًء على طلب من  احل�ساب  اإغالق  املوافقة على  للبنك  ويجوز  يوماً.   )15( ع�رص 

مراعاة اللتزام مبا يلي:

تقدمي طلب الإغالق وفق النموذج املوحد املقدم من قبل البنك؛ )اأ(    

)ب(  تقدمي تاأكيد خطي بخ�سو�ض قائمة ال�سيكات ال�سادرة والتي مل تقدم اإىل البنك حتى   

تاريخه؛

ممتلكات  واأية  الئتمان  وبطاقات  اخل�سم  وبطاقات  امل�ستخدمة  غري  ال�سيكات  كافة  )ج(  رد   

اأخرى اإىل البنك لإلغائها؛

ت�سوية/�سداد كافة اللتزامات املبا�رصة/غري املبا�رصة امل�ستحقة للبنك. )د(    

11-2  يحق للبنك على الفور بناًء على اأي حكم حمكمة اأو اأمر اإداري اأو غري ذلك اإغالق اأو جتميد اأو 

تعليق املعامالت يف اأي ح�ساب دون اإخطار العميل اأو دون حتمل امل�سوؤولية عن اأي انتهاك لأي 

واجب على البنك جتاه العميل.

11-3  يحتفظ البنك بحقه احل�رصي يف اإغالق اأو رف�ض فتح اأي ح�ساب واملطالبة بت�سوية اأي ر�سيد 

م�ستحق اإىل البنك دون اإبداء الأ�سباب. ويحق للبنك وفق تقديره وحده اإغالق اأو جتميد اأو تعليق 

املعامالت يف اأي ح�ساب بعد تقدمي اإخطار خطي اإىل العميل. ول يغلق البنك احل�ساب اإل بعد 

خ�سم كافة املبالغ امل�ستحقة اإىل البنك وقت اإغالق هذا احل�ساب.
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12. Standing Instructions 

  The Bank will execute any standing instructions on behalf of the Customer when it 
receives duly signed written instruction(s) given by the Customer to the Bank without 
further instruction from or prior notification to the Customer to take specified action 
on a specified date relating to transfer, payment of monies in the Account or any 
other action as pre-set by the Customer. The Customer’s standing instructions will 
be acted upon only if there are sufficient clear funds available in the Account on 
particular specified dates. The Customer agrees to indemnify the Bank against any 
losses, claims, damages and expenses arising as a consequence of the execution or 
non-execution of any standing instructions given by the Customer and to absolve the 
Bank of any responsibility towards the same. The Bank will not be responsible for any 
delay, loss in transit, errors of transmission or errors of any correspondent banks or 
any circumstances beyond the control of the Bank. The Bank at its own discretion may 
impose charges for recording, amending and executing the standing instructions. 

13. Conditions relating to UAE Direct Debit System (UAEDDS)

13.1.  By selecting the mode of payments under UAE Direct Debit System (“UAEDDS”), the 
Customer agrees: 

 (a)  to be bound by and comply with the Rules of the UAE Direct Debit System 
(“DDS Rules”), all UAEDDS documents, forms and terms & conditions;

 (b)  (to inform the Bank in case of change to the details mentioned in the UAEDDS 
forms;

 (c) to pay any fees or charges in connection with UAEDDS; and

 (d)  not to initiate account closure request from the Customer’s bank until such 
time all the Direct Debit Authority (“DDA”) are cancelled or the Bank provides 
with the clearance of all liabilities where mode of payment is DDA.  

13.2.  The Customer agrees that the Bank has the full right to monitor and review the 
payments made through UAEDDS and can terminate/ cancel/ withdraw the payment 
service under UAEDDS at its sole discretion as and when seen necessary without any 
notice to the Customer.

13.3.  The Customer agrees that the payments made through UAEDDS are variable and 
will be for the outstanding amounts as well as any charges that are applied on the 
Account.

13.4.  The Customer is aware that any  claim of refunds will only be made in accordance with 
the DDS Rules and that any claim can only be made within the relevant mandated 
turnaround time  after the receipt of the account from the paying bank indicating 
that the relevant payment has been made.

13.5.  The Customer understands that in case of any dispute, it has the right to raise a 
complaint to the Central Bank, which will implement the Dispute Resolution process, 
as deemed necessary.

13.6.  The Customer agrees that all charges pertaining to use of the UAEDDS, including 
payment defaults, will be applicable as per the fees and charges stipulated in the 
Service & Price guide.

13.7.  The Customer agrees that in the event of change in signatories, RAKBANK can 
proceed with newly signed DDA form signed by the new signatories without obtaining 
a signed cancellation from existing signatories.

13.8.  The Customer acknowledges that the Central Bank shall have no direct or indirect 
liability towards the Customer with respect to the operation of the UAEDDS.

13.9.  The Central Bank, the Bank, the Sponsoring Bank (as defined in the DDS Rules) and 
the UAEDDS shall have no responsibility or role in any disputes arising between the 
Customer and the Originator (as defined in the DDS Rules).

14. Disclosure of Information and Inquiries

14.1. The Customer consents and agrees that the Bank:

 (a)  may request and obtain any information about the Customer including details 
in respect of the Customer’s residence, telephone numbers, mailing address or 
the residence of any of the Customer’s family members whether in the UAE or 
any other country; 

 (b)  may disclose information regarding the Customer’s personal and financial 
situation, defaults in payments and any other matter related to its Account 
or any financing or products made available to the Customer or over which 
it has control either as shareholder, authorised signatory or otherwise by the 
Bank (“Credit Information”) to any other commercial and investment banks, 
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 (each a “Relevant Entity”);

 (c)  may obtain any Credit Information relating to the Customer or any entity over 
which it  has control either as shareholder, authorised signatory 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 Customers’ Accounts 
or financing (or proposed accounts or financing) with the Bank; 

 (d)  shall have no liability or responsibility to either the Customer including any 
entity over which it 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 

التعليمات الدائمة  -12

  على البنك تنفيذ اأية تعليمات دائمة نيابة عن العميل بعد ا�ستالم تعليمات خطية موقعة 

ح�سب الأ�سول من قبل العميل اإىل البنك دون اأية تعليمات اإ�سافية من العميل اأو قبل اإخطار 

العميل لتخاذ اإجراء معني يف تاريخ معني ب�ساأن حتويل اأو �سداد الأموال يف احل�ساب اأو اأي اإجراء 

اآخر وفق ما يقرره العميل م�سبقاً. ويلزم الت�رصف بناًء على التعليمات الدائمة للعميل فقط 

يف حالة وجود اأموال كافية يف احل�ساب يف التواريخ املحددة. ويوافق العميل على تعوي�ض البنك 

�سد اأي خ�سائر اأو مطالبات اأو اأ�رصار اأو نفقات نا�سئة عن تنفيذ اأو عدم تنفيذ اأي تعليمات 

دائمة مقدمة من العميل واإعفاء البنك من اأي م�سوؤولية بخ�سو�ض ذلك. ول يتحمل البنك 

اأي بنوك  اأخطاء  اأو  الإر�سال  اأخطاء يف  اأو  التحويل  اأو فقدان عند  تاأخري  اأي  اأي م�سوؤولية عن 

للبنك وفق تقديره اخلا�ض فر�ض  البنك. ويجوز  اأي ظروف خارجة عن �سيطرة  اأو عن  مرا�سلة 

ر�سوم ت�سجيل وتعديل وتنفيذ التعليمات الدائمة.

ال�رشوط املرتبطة بنظام اخل�شم املبا�رش الإماراتي  -13

13-1  بتحديد طريقة الدفع مبوجب نظام اخل�سم املبا�رص  الإماراتي )"نظام اخل�شم املبا�رش الإماراتي"(، 

يوافق العميل على ما يلي:

اخل�شم  نظام  )"قواعد  الإماراتي  املبا�رص  اخل�سم  نظام  قواعد  لكافة  والمتثال  )اأ(   اللتزام   

املبا�رش"( وكافة م�ستندات ومناذج و�رصوط واأحكام نظام اخل�سم املبا�رص الإماراتي؛

)ب(  اإخطار البنك يف حالة تغيري البيانات الواردة يف مناذج نظام اخل�سم املبا�رص الإماراتي؛  

دفع اأي ر�سوم اأو م�رصوفات مرتبطة بنظام اخل�سم املبا�رص الإماراتي؛ و )ج(   

)د(   عدم تقدمي طلب اإغالق ح�ساب من بنك العميل اإىل اأن يتم اإلغاء �سلطة اخل�سم املبا�رص   

تكون  حينما  اللتزامات  بكافة  البنك خمال�سة  اإىل  يقدم  اأو  املبا�رش"(  اخل�شم  )"�شلطة 
طريقة الدفع هي �سلطة اخل�سم املبا�رص.

13-2  يوافق العميل على اأن يكون للبنك احلق الكامل يف مراقبة ومراجعة املدفوعات املقدمة من 

خالل نظام اخل�سم املبا�رص الإماراتي ويكون له احلق كذلك يف اإنهاء/اإلغاء/�سحب خدمة الدفع 

مبوجب نظام اخل�سم املبا�رص الإماراتي وفق تقديره اخلا�ض حينما يرى ذلك �رصورياً دون تقدمي اأي 

اإخطار اإىل العميل.

تكون  الإماراتي  املبا�رص  اخل�سم  نظام  خالل  من  املقدمة  املدفوعات  اأن  على  العميل  13-3  يوافق 

عر�سة للتغيري واأن يتم ا�ستخدامها ل�سداد املبالغ امل�ستحقة اإ�سافة اإىل اأي ر�سوم مطبقة 

على احل�ساب.

13-4  يدرك العميل اأن اأي مطالبة برد الأموال لن تتم اإل مبوجب قواعد نظام اخل�سم املبا�رص واأنه ل 

ميكن اإجراء اأي مطالبة اإل يف غ�سون فرتة التحول ذات ال�سلة بعد ا�ستالم احل�ساب من بنك 

الدفع والتحقق من �سداد املدفوعات ذات ال�سلة.

13-5  يدرك العميل اأنه يف حالة وجود اأي نزاع، يكون لديه احلق يف تقدمي �سكوى اإىل امل�رصف املركزي، 

والذي �سيقوم بتنفيذ اإجراءات حل النزاع، ح�سبما يراه �رصورياً.

13-6  يوافق العميل على تطبيق كافة الر�سوم املرتبطة با�ستخدام نظام اخل�سم املبا�رص الإماراتي، 

مبا يف ذلك حالت التخلف عن ال�سداد، بح�سب الر�سوم وامل�رصوفات املن�سو�ض عليها يف دليل 

اخلدمات والأ�سعار.

13-7  يوافق العميل على اأنه يف حالة تغيري املفو�سني بالتوقيع، ميكن لراك بنك املتابعة با�ستخدام 

منوذج �سلطة اخل�سم املبا�رص املوقع حديثاً من قبل املفو�سني بالتوقيع اجلدد دون احل�سول على 

منوذج اإلغاء موقع من املفو�سني بالتوقيع احلاليني.

13-8  يقر العميل اأن امل�رصف املركزي ل يتحمل اأي م�سوؤولية مبا�رصة اأو غري مبا�رصة جتاه العميل فيما 

يتعلق بت�سغيل نظام اخل�سم املبا�رص الإماراتي.

الراعي )كما هو معرف يف قواعد نظام اخل�سم  والبنك  والبنك  املركزي  13-9  ول يتحمل امل�رصف 

العميل  بني  نا�سئ  نزاع  اأي  دور يف  اأو  م�سوؤولية  اأي  الإماراتي  املبا�رص  اخل�سم  ونظام  املبا�رص( 

والبنك امل�سدر )كما هو معرف يف قواعد نظام اخل�سم املبا�رص(.

الإف�شاح عن املعلومات وال�شتعلمات  -14

يوافق العميل على اأنه:  1-14

)اأ(   يجوز للبنك طلب واحل�سول على اأي معلومات حول العميل مبا يف ذلك البيانات املتعلقة   

اأفراد عائلة  اأي من  اإقامة  اأو  به  اخلا�ض  الربيد  اأو عنوان  اأرقام هواتفه  اأو  العميل  باإقامة 

العميل �سواء كانت يف الإمارات العربية املتحدة اأو اأي دولة اأخرى؛

)ب(  يجوز للبنك الإف�ساح عن املعلومات املتعلقة بالو�سع ال�سخ�سي واملايل للعميل وحالت   

التخلف عن ال�سداد واأي اأمر اآخر مرتبط بح�سابه اأو اأي متويل اأو منتجات متوفرة للعميل 

اأو يكون له �سيطرة عليها �سواء كم�ساهم اأو مفو�ض بالتوقيع اأو غري ذلك )"معلومات 

الئتمان"( اإىل اأي بنوك جتارية اأو ا�ستثمارية اأخرى اأو اأي موؤ�س�سة مالية اأو �رصكة اأو جهة 

للمعلومات  الحتاد  �رصكة  احل�رص  ل  املثال  �سبيل  على  ذلك  يف  )مبا  ائتمانية  معلومات 

اأي  اأو  اأو احتادية  اأي جهة رقابية حملية  اأو  اأو �رصكات حت�سيل الديون  الئتمانية �ض.م.ع( 

الإمارات  تابعة يف  اأو  فرعية  �رصكة  اأي  ذلك  مبا يف  البنك  اأع�ساء جمموعة  من  ع�سو 

العربية املتحدة اأو يف اأي اخت�سا�ض ق�سائي اآخر ب�رصف النظر عما اإذا كان البنك يزاول 

اأو يقوم باأي نوع من الأعمال يف هذا الخت�سا�ض الق�سائي )ي�سار اإىل كل منها با�سم 

"اجلهة ذات ال�شلة"(؛

)ج(  يجوز للبنك طلب واحل�سول على اأي معلومات ائتمانية خا�سة بالعميل اأو اأي كيان يكون   

له �سيطرة عليه �سواء ب�سفة م�ساهم اأو مفو�ض بالتوقيع اأو غري ذلك من اأي جهة ذات 

�سلة ويجوز له تطبيق اأو ا�ستخدام هذه املعلومات الئتمانية يف اإجراء اأي تقييم ائتماين 

اأو اأي تقييم اآخر فيما يتعلق بح�سابات اأو متويل العمالء )اأو احل�سابات اأو التمويل املقرتح( 

لدى البنك؛

)د(    ل يتحمل البنك اأي م�سوؤولية اأو التزام جتاه العميل مبا يف ذلك اأي كيان يخ�سع ل�سيطرته   

ب�سفة م�ساهم اأو مفو�ض بالتوقيع اأو غري ذلك اأو اأي طرف اآخر يعتمد على اأي معلومات 

ائتمانية مقدمة بوا�سطة البنك اإىل اأي جهة ذات �سلة )اأو، يف حالة تناقل املعلومات 
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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 have control either as shareholder, authorised signatory or 
otherwise may subsequently change or further information is provided by the 
Customer to the Bank; and

 (e)  is providing Credit Information to each Relevant Entity for its benefit and 
accordingly the Bank shall be indemnified by the Customer for any loss, cost, 
claim or damage incurred or sustained by the Bank as a result of providing 
such Credit Information in the event that any third party (including any Relevant 
Entity) brings any claim related to the provision of or reliance on such Credit 
Information provided that such information has been provided by the Bank in 
good faith and with reasonable care.

15.  Conditions governing Electronic Funds Transfers, Demand Drafts and 
Manager’s Cheques

15.1.  The Bank may agree to provide the Customer with Electronic Funds Transfers (via 
SWIFT messaging or any other similar or replacement messaging system), Demand 
Draft or Manager’s Cheque facilities (“Payment Facilities”) from time to time on 
the conditions set out herein. It is understood that any 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 risk. The Customer agrees to hold 
harmless and indemnify the Bank against any loss, cost, damages, expenses, liability 
or proceedings which the Customer may incur or suffer as a result of the Bank acting 
upon or delaying to act upon or refrain from acting upon the Customer’s instructions 
in this regard. The Bank or the Bank’s correspondent overseas shall not be liable for 
any loss, delay, error, omission which may occur in the transmission of the message 
or sending of the Demand Draft or its misinterpretation when received or 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 of 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 or contracts or special, 
indirect or consequential loss or damages.

15.2.  The Customer 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 or 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 paying bank.

15.3.  The Bank reserves the right to send Electronic Funds Transfers through a place other 
than the one specified by the Customer if operational circumstances make this 
necessary or desirable.

15.4.  Encashment of a 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 encashment is to be made. Neither the 
Bank nor its correspondents or agents shall be liable for any loss or delay caused by or 
as a consequence of any such rules and regulations.

15.5.  The Bank will use reasonable endeavors to process applications for Payment Facilities 
received by the Bank before the cut-off time specified by the receiving branches 
or center from time to time. Applications received after such cut-off time will be 
processed on the next Business Day. 

15.6.  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.

15.7.  Electronic Funds Transfers will be effected with SPOT value within two (2) Business 
Days of 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 the cut-off 
times related to the geographical location of the payment destination.

15.8.  The Bank reserves the right to revise all remittance fees and charges from time to 
time without prior notice.

15.9.  If a Demand Draft or 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 or Manager’s Cheque and accepts that the Bank may take reasonable time to 
investigate non-payment of a Demand Draft or 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 or 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 agency or courier company involved in the dispatch.

15.10.  If an Electronic Funds Transfer instruction is submitted to the Bank by postal or 
messenger service or by fax the Bank is authorized by the Customer to act upon such 
instructions and presume that such instructions are genuine, true and accurate, even 
if any instructions are sent in error, fraudulently, or negligently, or altered or amended 
by someone other than the Customer with or without the Customer’s knowledge 
or instructions. The Bank has no duty to verify the accuracy or genuineness of any 
instructions pertaining to Electronic Funds Transfers.

امل�ستقبلي، املعلومات الئتمانية املقدمة من هذه اجلهة ذات ال�سلة( �رصيطة تقدمي هذه 

املعلومات الئتمانية بح�سن نية وبعناية معقولة دون اأي ا�سرتاط بتحديث هذه املعلومات 

الئتمانية اأو التحقق منها بوا�سطة البنك اإذا كان الو�سع ال�سخ�سي اأو املايل للعميل 

اأو لأي كيان يخ�سع ل�سيطرته كم�ساهم اأو مفو�ض بالتوقيع اأو غري ذلك قد يتغري فيما 

بعد اأو يف حالة تقدمي معلومات اإ�سافية من العميل اإىل البنك؛ و

اإىل كل جهة ذات �سلة ل�ستخدامها اخلا�ض وعليه،  البنك املعلومات الئتمانية  )هـ(  يقدم   

يعو�ض العميل البنك عن اأي خ�سارة اأو تكلفة اأو مطالبة اأو �رصر تعر�ض له اأو حتمله البنك 

نتيجة تقدمي هذه املعلومات الئتمانية يف حالة تقدمي اأي طرف اآخر )مبا يف ذلك اأي جهة 

خمت�سة( اأي مطالبة مرتبطة بتقدمي اأو العتماد على هذه املعلومات الئتمانية �رصيطة 

تقدمي البنك لهذه املعلومات بح�سن نية وبعناية معقولة.

�رشوط التحويلت الإلكرتونية للأموال واأوامر الدفع حتت الطلب وال�شيكات املـ�رشفية  -15

15-1  يجوز للبنك املوافقة على تزويد العميل بت�سهيالت التحويالت الإلكرتونية لالأموال )من خالل 

اأو  الطلب  الدفع حتت  اأوامر  اأو  بديل(  اأو  مماثل  اآخر  ترا�سل  نظام  اأي  اأو  �سويفت  ترا�سل  نظام 

�سيكات املدير )"خدمات الدفع"( من حني لآخر مبوجب ال�رصوط الواردة هنا. من املعروف اأن اأي حتويل 

اإلكرتوين لالأموال )اأو اأي اأمر دفع حتت الطلب يف حالة اإر�ساله اإىل امل�ستفيد اأو بنك امل�ستفيد 

ب�سكل مبا�رص من البنك( يتم اإر�ساله على م�سوؤولية العميل وحده. ويوافق العميل على اإعفاء 

وتعوي�ض البنك �سد اأي خ�سائر اأو تكاليف اأو اأ�رصار اأو نفقات اأو دعاوى قانونية اأو التزامات قد 

يتحملها العميل نتيجة ت�رصف البنك اأو تاأخر ت�رصف البنك اأو المتناع عن الت�رصف بناًء على 

تعليمات العميل يف هذا ال�سدد. لن يتحمل البنك اأو البنك املرا�سل الأجنبي اأي م�سوؤولية عن 

اأي خ�سارة اأو تاأخري اأو خطاأ اأو حذف قد يحدث عند اإر�سال الر�سالة اأو عند اإر�سال اأمر الدفع اأو 

فهمه ب�سكل خاطئ عند ا�ستالمه اأو عن اأي تاأخري يحدث ب�سبب نظام مقا�سة الدولة التي 

يجب �سداد املدفوعات اأو �رصف اأمر الدفع فيها اأو اأي ت�رصف خاطئ اأو اإهمال من جانب بنك 

امل�ستفيد يف حت�سيل احلوالة اأو �رصف اأمر الدفع. ول يتحمل البنك باأي حال اأي م�سوؤولية عن 

اأي خ�سارة يف الأرباح اأو العقود اأو اأي خ�سارة اأو اأ�رصار تبعية اأو غري مبا�رصة اأو خا�سة.

الر�سوم/ اأي تعليمات حمددة، يتحمل امل�ستفيد كافة  اأنه يف غياب  15-2  يوافق العميل ويتفهم 

القيمة  على  احل�سول  امل�ستفيد  على  يتعذر  وقد  املتحدة.  العربية  الإمارات  خارج  العمولت 

اأو  ال�رصف  القيود على  نتيجة  لالأموال  اإلكرتوين  الطلب/حتويل  اأمر دفع حتت  الكاملة مبوجب 

القيود الأخرى املطبقة يف دولة الدفع اأو على البنك الدافع اأو التكاليف والر�سوم امل�ستحقة 

للبنك الدافع.

15-3  يحتفظ البنك بحقه يف اإر�سال التحويل اللكرتوين لالأموال اإيل اأي مكان بخالف املكان املحدد 

من قبل املر�سل اإذا تطلبت الظروف الت�سغيلية ذلك.

15-4  يخ�سع �رصف اأي حوالة مر�سلة عرب نظام التحويل الإلكرتوين لالأموال اأو اأمر دفع حتت الطلب 

اإىل اأي رقابة على ال�رصف اأو اأية قيود اأخرى قد يتم فر�سها مبوجب قواعد ولوائح الدولة التي 

يتم فيها �رصف احلوالة. ول يتحمل البنك اأو مرا�سلوه اأو وكالوؤه امل�سوؤولية عن اأية خ�سائر اأو 

تاأخري ين�ساأ عن اأو نتيجة مثل تلك القواعد واللوائح.

التوقف  التي تلقاها قبل موعد وقت  البنك م�ساعيه املعقولة للتعامل مع الطلبات  15-5  يبذل 

الطلبات  مع  التعامل  و�سيتم  لآخر.  حني  من  امل�ستلمة  املراكز  اأو  الفروع  قبل  من  املحدد 

امل�ستلمة بعد موعد وقت التوقف ذلك يف يوم العمل التايل.

15-6  اأي كود تعريف للبنك امل�ستفيد/كود الفرز/معرف الت�سال الال�سلكي/نظام التعريف العاملي 

لغرفة املقا�سة اخلا�ض بالتحويالت املالية بني البنوك/رقم احل�ساب امل�رصيف الدويل/كود النظام 

املايل العاملي/)BIC Code/Sort Code/Fed wire ID/CHIPS UID/ABA/IFSC/BSB( اأو اأي كود مذكور 

الأكواد  افرتا�ض �سحة  مع  لذلك،  وفقاً  احلوالة  تنفيذ  ويتم  يعترب �سحيحاً  املحول  بوا�سطة 

ل�سم  مطابقة  اأو  �سحيحة  الأكواد  اأن  من  التحقق  م�سوؤولية  البنك  يتحمل  ول  املقدمة، 

امل�ستفيد، كما اأنه ل يتحمل م�سوؤولية احلوالت التي يتم تنفيذها مبوجب كود غري �سحيح 

مقدم من العميل.

تاريخ  بعد  عمل  يومي  غ�سون  يف  احلالية  بالقيمة  لالأموال  اللكرتوين  التحويل  تنفيذ  15-7  يتم 

وفقاً  احلايل،  اليوم  بقيمة  املقدمة  الطلبات  وعليه، تخ�سع  البنك.  قبل  الطلب من  ا�ستالم 

لتقدير البنك، ل�ستالم الطلب قبل موعد وقت التوقف ذي ال�سلة التابع للبنك بالإ�سافة اإىل 

مواعيد وقت التوقف املتعلقة باملكان اجلغرايف جلهة و�سول املبلغ.

اإخطار  التحويل من حني لآخر دون  البنك بحقه يف تعديل كافة ر�سوم وم�رصوفات  15-8  يحتفظ 

م�سبق.

15-9  يف حالة فقدان اأو �رصقة اأمر دفع حتت الطلب اأو �سيك م�رصيف، يوافق العميل على تزويد البنك 

بتعوي�ض مقبول لدى البنك بخ�سو�ض اأي طلب لإ�سدار اأمر دفع حتت الطلب اأو �سيك م�رصيف 

بديل اأو ا�سرتداد قيمته ويوافق على اأن البنك قد ي�ستغرق وقتاً معقولً للتحقق من عدم دفع 

اأمر الدفع حتت الطلب اأو �سيك م�رصيف الذي مت الإخطار بفقدانه اأو �رصقته ول يتحمل البنك 

م�سوؤولية الرد الفوري اإىل العميل اأو اإ�سدار اأي اأمر دفع حتت الطلب اأو �سيك م�رصيف بديل. يف 

حالة اإر�سال اأمر دفع حتت الطلب ب�سكل مبا�رص اإىل امل�ستفيد اأو بنك امل�ستفيد، فال يتحمل 

البنك اأو مرا�سليه اأي م�سوؤولية عن اأي تاأخري اأو خطاأ اأو حذف ت�سببت فيه اأي جهة بريدية اأو 

�رصكة بريد م�ساركة يف الإر�سال.

عرب  اأو  بريدية  خدمة  عرب  البنك  اإىل  لالأموال  الإلكرتوين  التحويل  تعليمات  تقدمي  حالة  15-10  يف 

مع  البنك  ويتعامل  التعليمات  هذه  على  بناء  بالت�رصف  البنك  العميل  يخول  الفاك�ض، 

طريق  عن  تعليمات  اأي  اإر�سال  مت  لو  حتى  ودقيقة  و�سحيحة  حقيقية  باعتبارها  التعليمات 

اخلطاأ اأو الحتيال اأو ال�سهو اأو يف حالة تعديلها اأو تغيريها بوا�سطة �سخ�ض اآخر غري العميل 

بعلم اأو تعليمات العميل اأو دون ذلك. ولي�ض على البنك اأي التزام بالتحقق من دقة اأو �سحة 

اأي تعليمات مرتبطة بالتحويالت الإلكرتونية لالأموال.
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15.11.  The Customer 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, other intermediary bank or Beneficiary’s 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 Customer at the prevailing 
buying rate for the relevant currency less all charges and expenses determined by the 
Bank at its absolute discretion.

15.12.  The Customer agrees that the Bank may decline to make a payment if it believes 
such payment involves or will result in a breach by any person of a law or regulation 
of any country or the Bank’s internal policies. The Bank shall not be liable for any 
act or omission of any correspondent, other intermediary bank or Beneficiary’s bank 
or for any error or delay in transmission. The Bank will share information as to any 
remittance, if necessary. 

15.13.  The Customer 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 the Beneficiary’s country) and understand that the Bank may decline to 
make a payment wherever IBAN is required in the Beneficiary’s country.

16. Banking Instructions by Facsimile 

16.1.  Unless the Customer instructs the Bank in writing to the contrary, the Bank is 
authorised, but not obliged, to act on the Instructions transmitted by a facsimile 
machine for the operation of the Customer’s account or banking facilities with 
the Bank either with or without written confirmation bearing actual signatures in 
accordance with the mandate for such account(s) or facilities.

16.2.  The Customer will indemnify and hold the Bank harmless from and against all actions, 
suits, proceedings costs (including legal costs), claims, demands, charges, expenses, 
losses and liabilities howsoever arising in consequence of, or in any way related to: 

 (a)  (the Bank having acted in good faith in accordance with the Customer’s facsimile 
instructions, notwithstanding that such instructions may have been initiated or 
transmitted in error or from any unauthorized individual(s), fraudulently altered, 
misunderstood or distorted in the lines of communication or transmission; 

 (b)  the Bank having refrained from acting in accordance with the Customer’s 
facsimile instructions for any reason whatsoever including without limitation, 
by reason of failure of actual transmission thereof to the Bank or receipt by 
the Bank for whatsoever reason, whether connected with fault, failure or 
unreadiness of the sending or receiving machines;

 (c)  the Bank shall not be under any duty to verify the identity of the person(s) giving 
the Instructions purportedly in the name of the Customer and any transaction 
made pursuant to the Instructions shall be binding on the Customer whether 
made with or without the Customer’s authority, knowledge and consent; and

 (d)  the Bank shall not be responsible and the Customer agrees to fully discharge 
the Bank and not to make any claims or demands against any loss, damage or 
liability that the Customer may suffer or incur by reason of or in connection 
with the Bank accepting and acting in reliance upon any Instructions or 
communications which purport to have been dispatched by any authorised 
person or signatory or any delays in transmission or non-receipt of the facsimile 
Instruction. 

16.3.  Where the Bank requires, the Customer shall send a confirmation of the facsimile 
Instructions by courier/registered mail within the time frame required by the Bank. 
In cases where the Bank do not request a written confirmation, the Customer 
acknowledges that receipt by the Bank of the facsimile transmission shall be 
conclusive evidence of the Bank’s proper receipt of Instructions or confirmation of 
the Instructions.

17. Bill Payment Facility

17.1.  The Bank may at its sole discretion vary or cancel the Bill Payment Facility at any time 
and without giving notice to the Customer.

17.2.  any Customer who maintains an operating Account in UAE Dirhams (or such other 
currency as the Bank may from time to time determine) with the Bank is entitled to 
use the bill payment facility (“Bill Payment Facility”). The Bill Payment Facility allows 
the Customer to use its accounts to pay certain utility bills or to make payments to 
Specified Entities. 

17.3.  In the event of part or delayed payment of a utility bill, the Specified Entities may use 
its powers to discontinue the services, in which case the Bank will not for any reason 
be held responsible/liable for such disconnection.

17.4.  The Bank will make payment to the Specified Entities within three (3) Business Days 
after approximately 7.00 PM on the day following receipt of the Customer’s payment 
instructions. Customers are therefore, advised in their own interest, to pay their bills 
regularly at least three (3) Business Days prior to the last payment date stipulated by 
the Specified Entities.

17.5.  The Customer will be responsible for making any changes to its utility consumer 
numbers directly by using the Bill Payment Facilities. The Bank will not be liable for, 
and the Customer hereby irrevocably releases the Bank from any liability for excess, 
insufficient, late or incorrect payment of the utility bills or any consequence thereof 
(including, but not limited to, termination of service) or any other loss, damage, 
claims or proceedings that may arise as a result of the Customer’s failure to effect any 
applicable changes.

17.6.  The Bank will determine a maximum value, which may be paid in any one day under 
the Bill Payment Facility. This amount may be changed at the Bank’s discretion at any 
time and without any notice being given to the Customer. The Bank reserves the right 
to limit the frequency and the amounts for the Bill Payment Facilities of transactions 
from the Account. 

15-11  يوافق العميل ويقبل اأنه يف حالة رغبة مقدم الطلب يف ا�سرتداد مبلغ احلوالة من البنك اأو 

اإعادة الأموال املحولة من البنك املرا�سل اأو بنك و�سيط اأو بنك امل�ستفيد لأي �سبب اأياً كان، 

فبعد ا�ستالم الأموال من البنك املرا�سل اأو بنك امل�ستفيد، فعلى البنك، وفق تقديره اخلا�ض، 

�سداد املبلغ اإىل العميل ب�سعر ال�رصاء ال�سائد بالعملة املعنية خم�سوماً منه كافة التكاليف 

والر�سوم وامل�ساريف الفعلية.

15-12  يوافق العميل على اأن البنك يجوز له رف�ض �سداد اأي مدفوعات اإذا كان يرى اأن هذه املدفوعات 

تنطوي على اأو �سوف توؤدي اإىل خمالفة اأي �سخ�ض لأي قانون اأو لئحة لأي دولة اأو ل�سيا�سات 

اأي بنك  اإهمال من جانب  اأو  اأي ت�رصف  اأي م�سوؤولية عن  البنك  الداخلية. ول يتحمل  البنك 

مرا�سل اأو بنك و�سيط اأو بنك امل�ستفيد اأو عن اأي خطاأ اأو تاأخري يف الإر�سال. و�سوف يت�سارك 

البنك املعلومات املتعلقة بالتحويل مع الغري عند ال�رصورة.

15-13  يوافق العميل على توفري رقم احل�ساب امل�رصيف الدويل )"اآيبان"( للبنك امل�ستفيد حينما يكون 

التحويل داخل الإمارات العربية املتحدة اأو خارجها )حيثما يكون مطلوباً يف دولة امل�ستفيد( 

ويدرك اأن البنك يجوز له رف�ض �سداد اأي مدفوعات اإذا كان الآيبان مطلوباً يف دولة امل�ستفيد.

التعليمات امل�رشفية عرب الفاك�ص  -16

16-1  ما مل ي�سدر العميل تعليمات خطية اإىل البنك بخالف ذلك، يتم تفوي�ض البنك، دون اإلزامه، 

اأو  العميل  ح�ساب  بت�سغيل  خا�ض  فاك�ض  جهاز  عرب  املر�سلة  التعليمات  على  بناًء  للت�رصف 

بدونها مبوجب  اأم  توقيعات  التاأكيد اخلطي يحمل  �سواء كان  البنك  لدى  امل�رصفية  اخلدمات 

تفوي�ض بخ�سو�ض هذا احل�ساب )احل�سابات( اأو الت�سهيالت.

16-2  يوافق العميل على تعوي�ض البنك تعوي�ساً كامالً واإعفائه �سد اأي وكافة الإجراءات القانونية 

واملطالبات  والطلبات  القانونية(  التكاليف  ذلك  يف  )مبا  والتكاليف  والدعاوى  والق�سايا 

وامل�رصوفات والنفقات واخل�سائر واللتزامات التي تن�ساأ نتيجة، اأو التي ترتبط باأي �سكل مبا يلي:

اإذا  النظر عما  الفاك�ض، ب�رصف  العميل عرب  لتعليمات  نية وفقاً  البنك بح�سن  )اأ(   ت�رصف   

كانت هذه التعليمات قد مت تقدميها اأو اإر�سالها بطريق اخلطاأ اأو من �سخ�ض اأو اأ�سخا�ض 

غري معتمدين اأو مت تعديلها ب�سكل احتيايل اأو اأ�سيء فهمها اأو مت ت�سويهها يف خطوط 

الت�سال اأو الإر�سال؛ و

)ب(  امتناع البنك عن الت�رصف وفقاً لتعليمات العميل عرب الفاك�ض لأي �سبب اأياً كان مبا يف   

ذلك، على �سبيل املثال ل احل�رص، ب�سبب ف�سل الإر�سال الفعلي للتعليمات اإىل البنك اأو 

ف�سل ا�ستالم البنك لأي �سبب �سواء كان خلالً اأو ق�سوراً اأو عدم مالءمة اأجهزة الإر�سال 

وال�ستقبال.

)ج(  البنك غري ملزم بالتحقق من هوية من يقدم التعليمات با�سم العميل وتكون اأي معاملة   

تتم مبوجب هذه التعليمات ملزمة للعميل �سواء متت بتفوي�ض وعلم وموافقة العميل اأو 

غري ذلك.

اأي  وعدم تقدمي  البنك متاماً  اإعفاء  العميل على  ويوافق  اأي م�سوؤولية  البنك  )د(   ل يتحمل   

له  يتعر�ض  اأو  يتحمل  قد  التزام  اأو  �رصر  اأو  خ�سارة  اأي  بخ�سو�ض  مطالبات  اأو  طلبات 

اعتماداً  وت�رصفه  مرا�سالت  اأو  تعليمات  لأي  البنك  قبول  بخ�سو�ض  اأو  ب�سبب  العميل 

عليها والتي يبدو اأنها مر�سلة من قبل �سخ�ض خمول اأو مفو�ض بالتوقيع كما اأن البنك 

ل يتحمل اأي م�سوؤولية عن اأي تاأخريات يف اإر�سال اأو عدم ا�ستالم التعليمات عرب الفاك�ض.

الربيد  عرب  بالفاك�ض  املر�سلة  التعليمات  على  تاأكيداً  العميل  ير�سل  البنك،  طلب  على  16-3  بناًء 

ال�رصيع/الربيد امل�سجل يف غ�سون الإطار الزمني املطلوب من البنك. ويف حالة عدم مطالبة 

البنك باإر�سال تاأكيد خطي، يقر العميل باأن ا�ستالم البنك للتعليمات املر�سلة بالفاك�ض ميثل 

دليالً قاطعاً على ا�ستالم البنك للتعليمات اأو التاأكيد على التعليمات ب�سكل منا�سب.

خدمات دفع الفواتري  -17

اإخطار  دون  اأي وقت  الفواتري يف  دفع  اإلغاء خدمات  اأو  تعديل  تقديره وحده  للبنك وفق  17-1  يجوز 

العميل.

17-2  يحق للعمالء الذين يحتفظون بح�ساب ت�سغيل بالدرهم الإماراتي )اأو اأي عملة اأخرى يحددها 

البنك من حني لآخر( لدى البنك ا�ستخدام خدمات دفع الفواتري )"خدمات دفع الفواتري"(. وتتيح 

خدمة دفع فواتري للعميل اإمكانية ا�ستخدام ح�ساباته يف �سداد املدفوعات فواتري املرافق اأو �سداد 

املدفوعات جلهات حمددة.

ا�ستخدام  املحددة  للجهات  يجوز  فقط،  منها  جزء  دفع  اأو  مرافق  فاتورة  دفع  تاأخر  حالة  17-3  يف 

�سالحياتها لإيقاف اخلدمات، ويف هذه احلالة ل يتحمل البنك اأي م�سوؤولية/التزام لأي �سبب 

عن هذا التوقف.

 7:00 ال�ساعة  بعد  اأيام عمل   )3( ثالثة  املحددة خالل  اجلهات  اإىل  املبالغ  ب�سداد  البنك  17-4  يلتزم 

م�ساًء تقريباً يف اليوم التايل من ا�ستالم تعليمات الدفع من العميل. لذلك ين�سح العمالء 

مل�سلحتهم اخلا�سة ب�سداد الفواتري ب�سكل دوري قبل ثالثة )3( اأيام عمل على الأقل من اآخر 

موعد لل�سداد ح�سب املحدد من اجلهات املعنية.

17-5  يتحمل العميل امل�سوؤولية عن اإجراء اأي تغيريات يف اأرقام م�ستهلك خدمات املرافق با�ستخدام 

خدمات دفع الفواتري مبا�رصةً. ولن يتحمل البنك اأي م�سوؤولية، ويعفي العميل البنك مبوجب 

ب�سكل نهائي من اأي م�سوؤولية، عن زيادة اأو عدم كفاية اأو تاأخر اأو عدم �سحة دفع الفواتري اأو 

عن اأي تبعات لذلك )مبا يف ذلك، على �سبيل املثال ل احل�رص، اإنهاء اخلدمة( اأو عن اأي خ�سارة اأو 

�رصر اأو مطالبات اأو دعاوى قد تن�ساأ نتيجة اإخفاق العميل يف اإجراء اأي تغيريات منطبقة.

17-6  يحدد البنك احلد الأق�سى للقيمة التي يجوز دفعها يف يوم واحد مبوجب خدمات دفع الفواتري. 

ويجوز تغيري هذا املبلغ وفق تقدير البنك يف اأي وقت ودون اإخطار العميل. ويحتفظ البنك بحقه 

يف حتديد عدد مرات ومبالغ املعامالت اخلا�سة بخدمات دفع الفواتري من احل�ساب.
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17.7.  By utilizing the Bill Payment Facility, the Customer authorizes the Bank to follow the 
payment instructions provided under these Terms & Conditions. The Bank will provide 
Customers access to the list/names of those Specified Entities, so as to enable the 
Customer to make the payments under the Bill Payment Facility from the Account. 
When the Customer initiates a bill payment, the Customer authorizes the Bank to 
charge the Customer’s Account on a Business Day and to remit funds to the Specified 
Entity on the Customer’s behalf, provided such payments are permitted and accepted 
by such Specified Entities. 

17.8.  The Bank may reject a transfer instruction, if there are insufficient available funds in 
the Customer’s Account, or in the usable balance in the Customer’s Account or for 
any other reason. 

18. Funds Transfer Facility

18.1.  The Bank may at its sole discretion vary or cancel the Funds Transfer Facility at any 
time and without giving notice to the Customer.

18.2.  Only Customers who maintain an operating Account in UAE Dirhams (or such other 
currency as the Bank may from time to time agree) with the Bank are entitled to use 
the funds transfer facility (the “Funds Transfer Facility”).

18.3.  The Funds Transfer Facility offered by the Bank allows the Customer to transfer funds 
from one Account of the Customer to another Account of the Customer held with 
the Bank. Funds transfers can only be completed between Accounts that are owned 
by the Customer. 

18.4.  The Bank is not responsible for any costs or losses incurred from funds transfers that 
are not permitted under these Terms & Conditions or those restrictions imposed by 
applicable law.

18.5.  The Customer may not make funds transfers in excess of limits set by the Bank at its 
sole discretion in respect of the Funds Transfer Facility. The Bank reserves the right to 
change from time to time the limit on the funds transfer available to the Customer 
using this facility and reserves the right to limit the frequency and the amounts for 
funds transfer facilities from the Account.

18.6.  The Bank reserves the right to decline to effect any funds transfer or to carry out any 
change or cancellation requests. The Bank may reject a transfer instruction, in case of 
insufficient available funds in the Customer’s Account, or in the usable balance in the 
Customer’s Account or for any other reason whatsoever.

18.7.  Any payment will be debited to the Customer’s Account on the same Business Day 
and will immediately be credited to the Beneficiary’s account either on the same 
Business Day or on the following Business Day. 

19. Hold Mail Service

19.1.  The Customer understands that it is normal practice for the Bank to dispatch all 
correspondence (including Statements of Account) regarding an Account to the 
postal address given to the Bank by the Customer. If the Customer requests and the 
Bank agree to provide a hold mail service, the Bank will hold all mail addressed to the 
Customer for a maximum period of three (3) months from receipt of such instructions 
and such mail will be deemed to have been received by the Customer. The Customer 
will collect any mail so held personally or entirely at its own risk and responsibility, 
through any authorized person(s) whose specimen signature(s) will be made available 
to the Bank until such time as the Customer advises the Bank in writing that such 
authorized person(s) is/are no longer authorized by the Customer. The Customer 
confirms that the Bank will not be responsible for the safekeeping of any mail so 
held or for releasing such mail to the Customer or any person purporting to be the 
Customer or a person authorized by or purporting to be authorized by the Customer, 
unless the Bank has received express instructions to the contrary from the Customer 
and any mail held will be held and released by the Bank entirely at the Customer’s 
risk. The Bank is authorized to charge a fee for the hold mail service and to hold, open 
and/or handle all such mail in such manner as the Bank deems fit. 

19.2.  If any mail held at the Bank is not collected for more than three months, the Bank 
has the right, but is under no obligation, to forward the mail to the address provided 
by the Customer.  In case the forwarding address is not provided, the Bank has the 
right to, but is not obligated to, destroy all mail, which remains uncollected for three 
months. In each such case the Bank will be discharged from all responsibility and 
liability. 

19.3.  The Customer will bear the risk of all consequences arising from the fact that until 
the Customer collects any mail held by the Bank under the hold mail service, the 
Customer may not have knowledge of the contents of the mail, which may have legal 
consequences or affect the Customer’s rights with the Bank or otherwise. 

19.4.  The Customer’s ignorance of the contents of any mail being held by the Bank is not, 
and will not be, a defence to the Bank’s claims for all purposes and in all courts of law 
whether before or after termination of the Customer’s relationship with the Bank.

19.5.  If mailbox facilities are provided by the Bank, which box is kept locked and the 
original key is handed to the Customer, the Bank will not be held responsible for any 
consequences arising from: 

 (a) mail being inserted into an incorrect box; 

 (b)  the original key being lost/mislaid or misused whether by the Customer or by 
another person who gains possession of the key either regularly or irregularly 
and/or with or without the consent of the Customer; or 

 (c)  the duplicate key being held by the Bank being misused (except as a result of 
the Bank’s gross negligence or willful default). 

17-7  لدى ا�ستخدام خدمات دفع الفواتري، يفو�ض العميل البنك باتباع تعليمات الدفع املن�سو�ض 

عليها يف هذه ال�رصوط والأحكام. ويزود البنك العميل بالو�سول اإىل قائمة/اأ�سماء تلك اجلهات 

املحددة لتمكني العميل من �سداد املدفوعات مبوجب خدمات دفع الفواتري من احل�ساب. وحينما 

يبداأ العميل يف دفع الفواتري، فاإنه يفو�ض البنك للخ�سم من احل�ساب يف يوم عمل وحتويل 

الأموال اإىل اجلهة املحددة نيابة عن العميل، �رصيطة ال�سماح بهذه املدفوعات وقبولها لدى 

هذه اجلهات املحددة.

17-8  يجوز للبنك رف�ض تعليمات التحويل يف حالة عدم وجود اأموال كافية يف ح�ساب العميل اأو يف 

الر�سيد امل�ستخدم يف احل�ساب اأو لأي �سبب اآخر.

خدمات حتويل الأموال  -18

18-1  يجوز للبنك وفق تقديره وحده تعديل اأو اإلغاء خدمات حتويل الأموال يف اأي وقت دون اإخطار 

العميل.

18-2  يحق للعمالء الذين يحتفظون بح�ساب ت�سغيل بالدرهم الإماراتي )اأو اأي عملة اأخرى يحددها 

البنك من حني لآخر( لدى البنك ا�ستخدام خدمات حتويل الأموال )"خدمات حتويل الأموال"(.

الأموال من ح�ساب  اإمكانية حتويل  للعميل  البنك  املقدمة من  الأموال  18-3  تتيح خدمات حتويل 

واحد للعميل اإىل ح�ساب اآخر للعميل لدى البنك. ول يجوز اإجراء عمليات حتويل الأموال اإل بني 

احل�سابات اململوكة فقط للعميل.

18-4  ل يتحمل البنك اأي م�سوؤولية عن اأي تكاليف اأو خ�سائر متحملة جراء عمليات حتويل الأموال 

غري امل�رصح بها مبوجب هذه ال�رصوط والأحكام اأو تلك القيود املفرو�سة مبوجب القانون ال�ساري.

18-5  ل يجوز للعميل اإجراء عمليات حتويل اأموال مبا يزيد عن احلدود املو�سوعة من البنك وفق تقديره 

البنك بحقه من حني لآخر يف تغيري حد  الأموال. ويحتفظ  اخلا�ض بخ�سو�ض خدمات حتويل 

خدمات حتويل الأموال املتوفر للعمالء با�ستخدام هذه اخلدمة ويحتفظ كذلك بحقه يف حتديد 

عدد مرات ومبالغ خدمات حتويل الأموال من احل�ساب.

18-6  ويحتفظ البنك بحقه يف رف�ض تنفيذ اأي حتويل لالأموال اأو تنفيذ طلبات اإلغاء اأو تغيري. ويجوز 

للبنك رف�ض تعليمات التحويل يف حالة عدم كفاية الأموال املتوفرة يف ح�ساب العميل اأو يف 

الر�سيد امل�ستخدم يف احل�ساب اأو لأي �سبب اآخر.

18-7  تقيد اأي دفعة على ح�ساب العميل يف نف�ض يوم العمل وت�ساف اإىل ح�ساب امل�ستفيد مبا�رصة 

يف نف�ض يوم العمل اأو يف يوم العمل التايل.

خدمة الحتفاظ بالربيد  -19

19-1  يدرك العميل اأنه من املمار�سات املعتادة للبنك اأن يقوم باإر�سال كافة املرا�سالت )مبا يف ذلك 

ك�سوف احل�ساب( بخ�سو�ض اأي ح�ساب على العنوان الربيدي املقدم من العميل اإىل البنك. اإذا 

تقدميها، �سيقوم  البنك على  ووافق  بالربيد"،  "الحتفاظ  احل�سول على خدمة  العميل  طلب 

البنك بالحتفاظ بكافة الر�سائل املوجهة اإىل العميل ملدة ثالثة )3( اأ�سهر كحد اأق�سى من 

تاريخ ا�ستالم تلك التعليمات وتعترب تلك الر�سائل م�ستلمة من قبل العميل. و�سيقوم العميل 

با�ستالم اأي ر�سالة حمتفظ بها على هذا النحو �سخ�سياً اأو على نفقته وم�سوؤوليته اخلا�سة 

ب�سكل كامل، من خالل اأي �سخ�ض مفو�ض يقدم منوذج توقيعه اإىل البنك حتى ذلك الوقت 

باأن هذا ال�سخ�ض املفو�ض مل يعد خمولً من  الذي يقوم فيه العميل باإخطار البنك خطياً 

قبل العميل. يقر العميل اأن البنك لن يتحمل م�سوؤولية احلفاظ على اأي ر�سالة بريد حمتفظ 

بها على هذا النحو اأو ت�سليمها اإىل العميل اأو اأي �سخ�ض اآخر يزعم اأنه العميل اأو اأي �سخ�ض 

مفو�ض اأو يزعم اأنه مفو�ض من قبل العميل، ما مل ي�ستلم البنك تعليمات �رصيحة تخالف 

ذلك من العميل، و�سيتم الحتفاظ باأية ر�سالة بريد وت�سليمها بوا�سطة البنك على م�سوؤولية 

العميل بالكامل. ويفو�ض البنك بفر�ض ر�سوم على خدمة الحتفاظ بالربيد والحتفاظ و/اأو 

فتح و/اأو التعامل مع كافة ر�سائل الربيد بال�سكل الذي يراه البنك منا�سباً.

19-2  يف حالة عدم ا�ستالم اأي ر�سالة بريد حمتفظ بها يف البنك ملدة تزيد عن ثالثة اأ�سهر، يحق 

للبنك )ولكن دون اإلزامه بذلك( اإر�سال ر�سالة الربيد على العنوان املقدم من قبل العميل. ويف 

حالة عدم تقدمي عنوان الإر�سال، يحق للبنك )ولكن دون اإلزامه بذلك( اإتالف كافة ر�سائل الربيد 

غري امل�ستلمة ملدة ثالثة اأ�سهر. ويف هذه احلالة، يُعفى البنك من كافة اللتزامات وامل�سوؤوليات.

ا�ستالم  وقت  حتى  اأنه  حقيقة  عن  النا�سئة  النتائج  كافة  عن  امل�سوؤولية  العميل  19-3  يتحمل 

العميل اأي ر�سالة بريد حمتفظ بها لدى البنك مبوجب خدمة الحتفاظ بالربيد، رمبا ل يكون 

لدى العميل علم مب�سمون ذلك الربيد، الأمر الذي قد يكون له تبعات قانونية اأو يوؤثر يف حقوق 

العميل لدى البنك اأو خالف ذلك.

اأي ر�سالة بريد يحتفظ بها البنك ولن يتم اعتبارها  19-4  ل تعترب عدم معرفة العميل مب�سمون 

حجة �سد مطالبات البنك لكافة الأغرا�ض واأمام كافة املحاكم القانونية، �سواء قبل اأو بعد 

اإنهاء عالقة العميل مع البنك.

مغلقاً  ال�سندوق  بهذا  الحتفاظ  مع  البنك،  قبل  من  الربيد  �سندوق  توفري خدمة  حالة  19-5  يف 

وت�سليم املفتاح الأ�سلي اإىل العميل، لن يتحمل البنك امل�سوؤولية عن اأية تبعات تن�ساأ عن:

اإدخال الربيد يف �سندوق غري �سحيح؛ اأو )اأ(    

قبل  من  �سواء  ا�ستخدامه  اإ�ساءة  اأو  مكانه  غري  و�سعه يف  اأو  الأ�سلي  املفتاح  )ب(  فقدان   

العميل اأو من قبل �سخ�ض اآخر ح�سل على حيازة املفتاح �سواء ح�سب الأ�سول اأم ل و/

اأو مبوافقة العميل اأو دون موافقته؛ اأو

)ج(  اإ�ساءة ا�ستخدام ن�سخة املفتاح التي يحتفظ بها البنك )با�ستثناء ما ينتج عن الإهمال   

اجل�سيم اأو التق�سري املتعمد من قبل البنك(.
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19.6.  The Customer will not hold the Bank responsible for any consequences arising out 
of the arrangements referred to in this clause and will indemnify and hold the Bank 
harmless for any loss, damage and expense occasioned thereby save to the extent 
caused by the Bank’s gross negligence or willful default. 

19.7.  The Bank shall be considered to have discharged its responsibility to dispatch any 
circular, notice, papers, returned cheques and /or any other documents to the 
Customer in the normal course by mailing it in the name of the title of the Account 
to the last known address of the Customer as per Bank’s records. Any document so 
mailed will be deemed to have been received by the Customer.   

20. Conflicting Instructions and Disputes

  If the Bank receives conflicting instructions or a dispute is reported by the Customer’s 
shareholders, partners or Authorised Signatories, the Bank in its sole discretion may 
temporarily suspend all the withdrawals, restrict transactions and online banking 
services for the Customer. The Bank may require a fresh mandate from the Customer 
before giving effect to any further instructions. The Customer will not hold the Bank 
responsible for any consequences arising out of the Bank requiring a fresh mandate 
before taking action on temporarily suspending the transactions in the Account or 
taking any other appropriate action as deem fit by the Bank acting upon receipt 
of the conflicting instructions or reporting of dispute between the shareholders in 
writing by one or more Customer’s shareholders, partners or Authorised Signatories 
pursuant to this clause and will indemnify and hold the Bank harmless against any 
loss, damage and expense occasioned thereby, save to the extent of any loss caused 
by the Bank’s gross negligence or willful default.

21. Set-Off and Consolidation Rights 

21.1.  The Customer authorizes the Bank to, without prior notice or demand, apply any 
credit balance to which it is entitled on any Account in satisfaction of any sum due 
and payable from it to the Bank by the Customer but unpaid and, for this purpose, 
the Bank is authorized to purchase with the monies standing to the credit of such 
account such other currencies as may be necessary to effect such application.

21.2.  The Customer hereby authorises the Bank, without prior notice or further authorisation 
or approval, at any time after a demand for payment has not been paid in full (i) 
to consolidate, block or suspend the operation of any Accounts (whether current, 
deposit, loan or of any other nature and whether denominated in UAE Dirhams or in 
any other currency and whether held singly or jointly with others); (ii) apply, set off 
or transfer any credit balance or sum standing to the credit of any such Account in 
or towards satisfaction of any of the Customer›s obligations or liabilities of whatever 
nature, whether actual or contingent, as principal or surety, and whether solely or 
jointly with any other person; (ii) to place any credit balances in such accounts into a 
separate suspense account or accounts; and/or (iii) to place anything of value which 
belongs to it and which is in the custody of the Bank into a suspense account and 
to deal with such accounts, credit balances and/or items of value belonging to it 
and in the custody of the Bank, as the Bank sees fit.  Where such set-off or transfer 
requires conversion of one currency into another currency such conversion shall be 
calculated at the Bank’s then prevailing rate of exchange as determined by the Bank 
for purchasing the currency for which the Borrower is liable to the Bank with the 
currency of any such credit balance.

21.3.  Until all amounts which are payable or may become payable to the Bank are 
irrevocably paid in full, the Bank may apply or refrain from applying or enforcing 
any other rights or security held by it in respect of such amounts as it sees fit.  The 
Customer grants to the Bank a lien over any items of value belonging to it and in the 
custody of the Bank at any time as security for the monies and liabilities now or in the 
future due the Bank from the Customer in any manner whatsoever and whether alone 
or jointly.  The Bank shall not be obliged to exercise any of its rights under this clause 
which shall be without prejudice and in addition to any other rights to which the Bank 
is at any time otherwise entitled.

22. Indemnity 

  The Customer hereby agrees to fully indemnify and hold harmless the Bank, its officers, 
employees or agents against any liability, loss, charge, demand, proceedings, cost 
(including legal fees), or expense, which the Bank may suffer, pay or incur as a result 
of the Bank, its officer, employee or agents acting upon or delaying or refraining from 
acting upon instructions of the Customer or purporting to be from the Customer or 
which the Bank believes have not been issued by or for the Customer or in any way in 
connection with the Account, these Terms & Conditions, or in enforcing these Terms 
& Conditions and in recovering of any amounts due to the Bank or incurred by the 
Bank in any legal proceedings of any nature. 

23. Waiver 

  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. 

24. Variations 

  The Customer is deemed to have read, understood and agreed to be bound by these 
Terms & Conditions.  The Bank may from time to time, at its sole discretion, change, 
add, amend, supersede or supplement any or all of the provisions of these Terms & 
Conditions. The Bank will notify the Customer by any means the Bank deems fit of 
any change/amendment to these Terms & Conditions and such amendments will 
be effective from the date such change is notified to the Customer. 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.   

19-6  يعفي العميل البنك من اأي م�سوؤولية عن اأي تبعات تن�ساأ عن الرتتيبات امل�سار اإليها يف هذا 

البند ويعفي ويعو�ض البنك عن اأي خ�سارة اأو �رصر اأو نفقات مبوجبه با�ستثناء تلك التي تن�ساأ 

ب�سبب الإهمال اجل�سيم اأو التق�سري املتعمد من قبل البنك.

19-7  يُعفى البنك من م�سوؤولية اإر�سال اأي تعميم اأو اإخطار اأو اأوراق اأو �سيكات مرجتعة اأو اأية وثائق 

اآخر عنوان  باإر�سالها با�سم مالك احل�ساب على  اإذا قام  اأخرى اإىل العميل يف الأوقات املعتادة 

معروف للعميل ح�سب �سجالت البنك. وتعترب اأية وثيقة مر�سلة عن طريق الربيد م�ستلمة من 

قبل العميل.

التعليمات املتعار�شة والنزاعات  -20

  اإذا تلقى البنك تعليمات متعار�سة اأو مت الإبالغ عن نزاع بني م�ساهمي اأو �رصكاء العميل اأو 

املفو�سني بالتوقيع عنه، يجوز للبنك وفق تقديره وحده اإيقاف كافة عمليات ال�سحب وحظر 

املعامالت واخلدمات امل�رصفية عرب الإنرتنت للعميل ب�سكل موؤقت. ويجوز للبنك طلب تفوي�ض 

جديد من العميل قبل اإنفاذ اأي تعليمات اأخرى. ويعفي العميل البنك من اأي م�سوؤولية عن 

اأي تبعات تن�ساأ نتيجة طلب البنك تفوي�ض جديد قبل اتخاذ اإجراء بخ�سو�ض التعليق املوؤقت 

للمعامالت يف احل�ساب اأو اتخاذ اأي اإجراء منا�سب اآخر ح�سبما يراه البنك منا�سباً اأو الت�رصف 

بعد ا�ستالم تعليمات متعار�سة اأو الإبالغ عن نزاع بني امل�ساهمني خطياً بني واحد اأو اأكرث من 

العميل  ويعفي  البند،  هذا  مبوجب  عنه  بالتوقيع  املفو�سني  اأو  العميل  �رصكاء  اأو  م�ساهمي 

البنك ويعو�سه �سد اأي خ�سارة اأو �رصر مبوجبه اإل بقدر اأي خ�سارة ناجتة ب�سبب الإهمال اجل�سيم 

اأو �سوء الت�رصف املتعمد من جانب البنك.

حقوق املقا�شة والدمج  -21

21-1  يفو�ض العميل البنك، دون طلب اأو اإخطار م�سبق، با�ستخدام اأي ر�سيد دائن م�ستحق له يف اأي 

ح�ساب يف �سداد اأي مبلغ م�ستحق اأو واجب ال�سداد عليه للبنك ومل يتم دفعه ويفو�ض البنك، 

لهذا الغر�ض، ب�رصاء العمالت الأخرى با�ستخدام الأموال املوجودة يف هذا احل�ساب ح�سبما يكون 

�رصورياً لإنفاذ هذا ال�ستخدام.

21-2  يفو�ض العميل البنك مبوجبه، دون اإخطار م�سبق اأو موافقة اأو تفوي�ض اآخر، يف اأي وقت بعد 

طلب مدفوعات مل يتم �سدادها بالكامل )1( بدمج اأو اإيقاف اأو تعليق ت�سغيل اأي ح�سابات 

اأي نوع اآخر من  اأو  اأو ح�سابات �سلف وقرو�ض  اإيداع  اأو ح�سابات  )�سواء كانت ح�سابات جارية 

احل�سابات و�سواء كانت بالدرهم الإماراتي اأو باأي عملة اأخرى و�سواء كانت فردية اأو م�سرتكة 

اأي  اأي مبلغ مقيد يف  اأو  دائن  اأي ر�سيد  اأو حتويل  اأو مقا�سة  )2( ا�ستخدام  اآخرين(، و/اأو  مع 

ح�ساب ل�سداد اأي من التزامات العميل اأياً كانت طبيعتها �سواء كانت حالية اأو م�ستقبلية 

ومبلغ اأ�سا�سي اأو �سمان و�سواء كانت فردية اأو بالت�سامن اأي �سخ�ض اآخر و/اأو )3( و�سع اأي 

اأر�سدة مدينة يف هذه احل�سابات يف ح�ساب اأو ح�سابات موؤقتة منف�سلة و/اأو )4( و�سع اأي 

�سيء ذي قيمة مملوك له وموجود يف حوزة البنك يف ح�ساب موؤقت والتعامل مع هذه احل�سابات 

والأر�سدة الدائنة والأ�سياء ذات القيمة اململوكة له واملوجودة بحوزة البنك اأو اأياً منها، ح�سبما 

يراه البنك منا�سباً. اإذا كانت هذه املقا�سة اأو التحويل يتطلب حتويل عملة واحدة اإىل عملة 

اأخرى، يتم ح�ساب هذا التحويل ب�سعر ال�رصف ال�سائد يف البنك حينئٍذ ح�سبما يحدده البنك 

ل�رصاء العملة التي تكون التزامات املقرت�ض بها جتاه البنك بعملة اأي ر�سيد دائن.

اأو التي �ست�سبح م�ستحقة للبنك ب�سكل نهائي  اأن يتم �سداد كافة املبالغ امل�ستحقة  21-3  اإىل 

اآخر  اأو �سمان  اأي حقوق  اإنفاذ  اأو  اأو المتناع عن ا�ستعمال  وبالكامل، يجوز للبنك ا�ستعمال 

لدى البنك فيما يتعلق بهذه املبالغ ح�سبما يراه منا�سباً. ومينح العميل البنك رهناً على اأي 

اأ�سياء ذات قيمة مملوكة له وموجودة بحوزة البنك يف اأي وقت ك�سمان عن الأموال واللتزامات 

امل�ستحقة يف الوقت احلايل اأو امل�ستقبل من العميل للبنك باأي طريقة اأياً كانت و�سواء كانت 

ب�سكل فردي اأو مت�سامن. ولن يكون البنك ملزماً مبمار�سة اأي من حقوقه املن�سو�ض عليها يف 

هذا البند والتي تكون دون اإخالل باأي حقوق اأخرى للبنك واإ�سافًة اإليها.

التعوي�ص  -22

  يوافق العميل مبوجبه على تعوي�ض واإعفاء البنك اأو م�سوؤوليه اأو موظفيه اأو وكالئه �سد اأي 

التزام اأو خ�سارة اأو م�رصوفات اأو طلبات اأو دعاوى اأو تكاليف )مبا يف ذلك التكاليف القانونية( 

اأو نفقات والتي قد يتحملها البنك اأو يدفعها اأو يتكبدها نتيجة ت�رصف البنك اأو م�سوؤوليه اأو 

موظفيه اأو وكالئه بناًء على اأو تاأخرهم اأو امتناعهم عن الت�رصف بناًء على تعليمات العميل اأو 

املزمع اأنها من العميل اأو التي يعتقد البنك اأنها مل ت�سدر من اأو نيابة عن العميل اأو املرتبطة 

باأي حال باحل�ساب وهذه ال�رصوط والأحكام اأو نتيجة اإنفاذ هذه ال�رصوط والأحكام اأو ا�ستعادة اأي 

مبالغ م�ستحقة للبنك اأو حتملها البنك يف اأي دعاوى قانونية اأياً كانت طبيعتها.

التنازل عن احلقوق  -23

  ل يخل اأي ت�ساهل اأو تغا�سي اأو تنازل من قبل البنك عن ممار�سة اأي حق اأو تدبري قانوين نا�سئ 

عن هذه ال�رصوط والأحكام بحق البنك فيما بعد يف تنفيذ هذا احلق اأو التدبري القانوين. ول 

يعتد باأي تخٍل عن احلقوق من قبل البنك ما مل يكن خطياً.

التعديلت  -24

  يعترب العميل قد اطلع على هذه ال�رصوط والأحكام وفهمها ووافق على اللتزام بها. ويجوز 

للبنك من وقت لآخر وبناء على خياره اخلا�ض تغيري اأو اإ�سافة اأو تعديل اأو اإلغاء اأو ا�ستكمال 

اأي من اأو كافة اأحكام هذه ال�رصوط والأحكام. ويخطر البنك العميل باأي طريقة يراها البنك 

منا�سبة باأي تغيري/ تعديل يف هذه ال�رصوط والأحكام على اأن ت�رصي هذه التعديالت من تاريخ 

اإخطار العميل بذلك. وبرغم ذلك، تعترب هذه التغيريات ملزمة للعميل �سواء تلقى العميل 

اإخطاراً خا�ساً ب�سفة �سخ�سية بهذه التعديالت اأم ل.
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25. Severability 

  If any provision in these Terms & Conditions is found to be unenforceable, invalid or 
illegal, such provision will be deemed to be deleted and the remainder of these Terms 
& Conditions will be unaffected by such unenforceability, invalidity or illegality. 

26. Force Majeure 

  The Bank shall not be liable for its inability to pay due to restrictions on convertibility 
or transferability, requisitions, involuntary transfers, acts of war or civil strife or other 
similar causes beyond the Bank’s control. In such event no other office, branch, 
subsidiary or affiliate of the Bank shall be responsible or liable to the Customer. 

27. Assignment 

  The Bank may, without any prior notice to the Customer, at its own discretion assign 
the whole or any part of its rights and obligations under these Terms & Conditions 
to any third party without obtaining the Customer’s consent. The obligations of the 
Customer under these Terms & Conditions may not be assigned in whole or in part, 
without obtaining prior written consent of the Bank. 

28. Records 

  The Bank is entitled to record all communication and conversations (including 
telephone conversations) with the Customer and/or any authorized representative 
of the Customer and messages and/or instructions sent to the Bank whether by 
telephone, in person, voice, use of a touch-tone key pad, electronically or otherwise 
and transactions conducted by or through any such medium. The Bank’s record of all 
such communications, conversations, instructions, messages and transactions will be 
conclusive and binding on the Customer for all purposes. 

29. Notices 

  Save as otherwise provided in these Terms & Conditions, any demand or 
communication made by the Bank under these Terms & Conditions will be in writing in 
English and may be delivered personally or sent by ordinary post/mail or by courier or 
by electronic mail or by facsimile transmission to the address/fax number provided by 
the Customer (or such other physical or email address or fax number as the Customer 
may notify the Bank from time to time). Such communication shall be deemed to 
have been received by the Customer on the day of delivery if delivered by hand 
or by electronic means and on the next business day after posting, if sent by post 
and on the next business day after dispatch if sent by courier.  Unless the Customer 
provides written instructions requesting the Bank to change its address on record, the 
address provided by the Customer in the Account Opening Documentation and/or 
the relevant application for Banking Service(s) shall be used by the Bank in order to 
send the Customer any notices in respect of the Account. 

30. Governing Law & Jurisdiction 

  These Terms & Conditions, the Account and all other products and services that may 
be provided to the Customer hereunder shall be construed in accordance with the 
laws of the UAE, the rules, regulations and directives of the Central Bank and the 
laws of the Emirate in which the Account maintained. In the event of any dispute in 
respect of any matter arising under these Terms and Conditions the courts of the UAE 
shall have non-exclusive jurisdiction, provided that the Bank may  bring proceedings 
in any Emirate or other jurisdiction, inside or outside the UAE, it deems appropriate. 

31. Language and Interpretation

  These Terms & Conditions have been prepared in both Arabic and English. In the event 
of any conflict between the Arabic and English version, the English text will prevail.

Cashback Anywhere Program 

Terms and Conditions

1. The Program

1.1  RAKBANK’s (the “Bank”) Cash Anywhere Program (the “Program”) allows 
eligible RAKBANK Debit Cardholder/s (“Cardholder/s”) to accumulate Cash back 
(“Cashback”) on Qualifying Transactions incurred on their Bank’s Debit Card 
(“Card”) during the Billing Month, as per the minimum and maximum limit amounts 
that may be set by the Bank from time to time. Cashback accumulated on such Card 
can only be redeemed by credit to the Customer’s Account with the Bank. 

  Cashback means an accrued amount having monetary value earned on qualifying 
transactions at rates/percentages determined by the Bank from time to time at its 
sole discretion and upon the Cardholder/s claiming such Cashback from the Bank as 
per the terms & conditions stipulated herein. In the event that the Cardholder/s does 
not claim Cashback from the Bank within the validity period as notified by the Bank, 
he shall forfeit the same upon expiry of such period.

  Qualifying Transaction means the retail transactions and/or other transactions 
taking place at any Point of Sale (POS) Terminal that the Bank defines as eligible from 
time to time. Only a Qualifying Transaction posted by the Bank would be considered 
eligible for the Program. The Cashback will accrue on the last day of the calendar 
month in which the transaction is posted to the Customer’s Account and will be 
reflected in the next month’s Statement of Account. The billed amount of the 
qualifying transaction will be considered for Cashback calculation. 

  Billing month means the statement period for the Customer’s Account.  

  Billed Amount means the amount of the Qualifying transaction as it appears in the 
Customer’s Statement of Account.

الف�شل بني الأحكام  -25

  اإذا اأ�سبح اأي من اأحكام هذه ال�رصوط والأحكام باطالً اأو غري �سارٍ اأو غري نافذ، يعترب هذا احلكم 

حمذوفاً ولن تتاأثر بقية هذه ال�رصوط والأحكام بهذا البطالن اأو عدم ال�رصيان اأو عدم النفاذ.

القوة القاهرة  -26

حتويل  على  املفرو�سة  القيود  ب�سبب  ال�سداد  على  قدرته  عدم  م�سوؤولية  البنك  يتحمل    لن 

العمالت اأو حتويل الأموال اأو عمليات امل�سادرة اأو التحويل الإلزامي اأو ب�سبب احلروب اأو ال�رصاعات 

الأهلية اأو اأي اأ�سباب اأخرى مماثلة خارجة عن �سيطرة البنك. يف هذه احلالة، لن يتحمل اأي مكتب 

اأو فرع اأو �رصكة فرعية اأو تابعة للبنك اأي م�سوؤولية اأو التزام جتاه العميل.

التنازل  -27

  يحق للبنك، دون اأي اإخطار م�سبق اإىل العميل، وفق تقديره اخلا�ض، التنازل عن كافة اأو اأي جزء 

من حقوقه والتزاماته مبوجب هذه ال�رصوط والأحكام اإىل الغري دون احلاجة اإىل موافقة العميل. 

ول يجوز للعميل التنازل عن التزاماته مبوجب هذه ال�رصوط والأحكام كلياً اأو جزئياً، دون احل�سول 

على موافقة خطية م�سبقة من البنك.

ال�شجلت  -28

  يحق للبنك ت�سجيل كافة املرا�سالت واملحادثات )مبا يف ذلك املحادثات الهاتفية( مع العميل 

و/اأو من ينوب عنه وكذلك الر�سائل و/اأو التعليمات املر�سلة اإىل البنك �سواء عرب الهاتف اأو 

ب�سفة �سخ�سية اأو و�سواء كانت �سوتية اأو بتقنية اللم�ض اأو اإلكرتونية اأو غري ذلك وت�سجيل 

املرا�سالت  لكافة  البنك  وتكون �سجالت  و�سيلة.  اأي  اأو من خالل  بوا�سطة  املنفذة  املعامالت 

واملحادثات والتعليمات والر�سائل واملعامالت فا�سلة وملزمة للعميل لكافة الأغرا�ض.

الإخطارات  -29

  با�ستثناء ما تن�ض عليه هذه ال�رصوط والأحكام بخالف ذلك، يكون اأي طلب اأو اإخطار مر�سل 

من البنك مبوجب هذه ال�رصوط والأحكام خطياً وباللغة الإجنليزية وقد ي�سلم ب�سكل �سخ�سي 

اأو ير�سل عن طريق الربيد العادي اأو الربيد ال�رصيع اأو بالربيد اللكرتوين اأو عن طريق الفاك�ض اإىل 

العنوان/الفاك�ض املقدم من العميل )اأو اأي عنوان/فاك�ض اآخر قد يخطر به العميل البنك من 

حني لآخر( وتعترب تلك املرا�سالت قد مت ا�ستالمها من العميل يف يوم الإ�ستالم اإذا مت ال�ستالم 

عن طريق اليد اأو عن بالطرق اللكرتونية ويف يوم العمل التايل بعد ت�سليمه للربيد اإذا مت عن 

طريق الربيد ويف يوم العمل التايل بعد ت�سليمه للربيد ال�رصيع. وما مل يقدم العميل تعليمات 

خطية اإىل البنك بتغيري عنوانه يف ال�سجل، ي�ستخدم البنك العنوان املقدم من العميل يف 

مرتبطة  اإخطارات  اأي  لإر�سال  ال�سلة  ذي  امل�رصفية  اخلدمات  و/اأو طلب  احل�ساب  فتح  وثائق 

باحل�ساب اإىل العميل.

القانون احلاكم والخت�شا�ص الق�شائي  -30

التي يتم تقدميها  الأخرى  املنتجات واخلدمات  ال�رصوط والأحكام واحل�ساب وجميع    تف�رص هذه 

للعميل مبوجبه وفقاً لقوانني الإمارات املتحدة العربية ووفقاً لقواعد ولوائح وتوجيهات امل�رصف 

املركزي وقوانني الإمارات املوجود فيها احل�ساب. ويف حالة ن�سوب اأي خالف بخ�سو�ض اأي مو�سوع 

يتعلق بهذه ال�رصوط والأحكام ، يكون ملحاكم الإمارات العربية املتحدة الخت�سا�ض الق�سائي 

غري احل�رصي للف�سل يف هذا اخلالف �رصيطة اأنه يجوز للبنك، اإقامة دعاوى ق�سائية يف اأي اإمارة 

اأو اأي اخت�سا�ض ق�سائي اآخر داخل اأو خارج الإمارات العربية املتحدة كما يراه البنك منا�سباً.

اللغة والتف�شري  -31

بني  تعار�ض  اأي  وجود  حالة  ويف  والإجنليزية  العربية  باللغتني  والأحكام  ال�رصوط  هذه    اأعدت 

الن�سختني العربية والإجنليزية، يُعمل بالن�سخة الإجنليزية.

برنامج ا�شتعادة النقود يف اأي مكان

الأحكام وال�رشوط

الربنامج  -1

»الربنامج«  با�سم  بعد  فيما  اإليه  ي�سار  مكان«  اأي  يف  نقود  »ا�شرتداد  باك  كا�ض  برنامج  1-1  ي�سمح 

»البنك« حلامل/ حلاملي  با�سم  بعد  فيما  اإليه  ي�سار  الوطني  اخليمة  راأ�ض  بنك  اأطلقه  الذي 

بطاقات ائتمان بنك راأ�ض اخليمة الوطني املوؤهلني »حامل/حاملي البطاقات« بتجميع الأموال 

النقدية من خالل ا�سرتدادها »الأموال النقدية امل�شرتدة« من املعامالت املوؤّهلة التي يتم اإجراوؤها 

الفاتورة  الوطني »البطاقة« خالل �سهر  راأ�ض اخليمة  ائتمانهم لدى بنك  با�ستخدام بطاقات 

اأنه ميكن  للحد الأدنى والأق�سى من املبلغ املحدد من قبل البنك من وقت لآخر، على  وفقاً 

البطاقات فقط من  با�ستخدام هذه  يتم جتميعها  التي  امل�سرتدة  النقدية  الأموال  ا�ستعادة 

خالل قيدها على اجلانب الدائن من ح�ساب العميل لدى البنك.

  الأموال النقدية امل�شرتدة تعني مبلغ م�ستحق له قيمة مالية يتم جتميعها من خالل املعامالت 

املوؤّهلة باملعدلت/ بالن�سب التي يقررها البنك من وقت لآخر وفقاً خلياره املطلق وعند مطالبة 

وال�رصوط  لالأحكام  وفقاً  امل�سرتدة  النقدية  الأموال  بهذه  البنك  البطاقات  حامل/حاملي 

املن�سو�ض عليها هنا. ويف حالة عدم مطالبة حامل/حمايل البطاقات البنك بهذه الأموال 

النقدية امل�سرتدة خالل فرتة �رصيان املفعول ح�سب اإخطار البنك، فاإن حامل/حاملي البطاقة 

يعترب/يعتربون متنازل/متنازلني عن تلك الأموال النقدية امل�سرتدة.

  املعاملت املوؤهلة تعني معامالت الأفراد و/اأو غريها من املعامالت التي جترى يف اأي نقطة بيع 

البنك  يقيدها  التي  فقط  املوؤهلة  املعاملة  لآخر.  وقت  من  موؤهلة  باعتبارها  البنك  يحددها 

هي التي تكون موؤهلة للربنامج. و�ست�ستحق الأموال النقدية امل�سرتدة يف اآخر يوم من ال�سهر 

امليالدي الذي مت قيد املعاملة فيه على ح�ساب العميل و�سيتم بيانها يف ك�سف ح�ساب ال�سهر 

التايل. و�سوف يتم احت�ساب قيمة املعاملة املوؤهلة �سمن برنامج ال�سرتداد النقدي.

   �شهر الفاتورة يعني فرتة ك�سف احل�ساب اخلا�ض بح�ساب العميل.

  مبلغ الفاتورة يعني مبلغ املعاملة املوؤهلة كما يظهر يف ك�سف ح�ساب العميل.
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2. Eligibility

2.1  The Program is open to the Cardholder/s where the Card or Customer’s Account are 
not blocked by the Bank and any other cases as determined by the Bank from time to 
time. 

2.2  The Cashback earned by the Cardholder/s will accrue as a reward balance in favour of 
the Customer. While the accrued Cashback has a monetary value on redemption, it 
can only be redeemed as a credit to the Customer’s Account. Upon being redeemed, 
the equivalent value will be reflected as a credit to the Customer’s Account in the 
same manner as any other credits. 

3. Enrolment

3.1  Participation in the Program is automatic for all eligible Cardholder/s. 

3.2  If the Cardholder/s so chooses, he may opt out of the Program by sending instructions 
in writing to the Bank or by calling the Bank’s Phone banking services.

3.3  The Cardholder may continue to use his/her Card

  as he/she normally does. 

3.4  The Bank may impose fees on the Program at its absolute discretion, which may vary 
from time to time.

3.5  Enrolment Date shall mean the date on which the Card is activated or when the Card 
is issued, whichever is later.

3.6  Enrolment Year shall mean “any twelve-month period” commencing on the 
Enrolment Date.

4. Cashback 

4.1  The Cardholder/s will earn Cashback at a rate or percentage of qualifying transactions 
as specified by the Bank from time to time, provided the total amount of qualifying 
transactions incurred in AED or AED equivalent, which is billed in AED during the 
month, meet the minimum amount as determined by the Bank from time to time. 

4.2  All retail purchases performed by the Cardholder by use of the Card under the 
Program will be deemed to be Qualifying transactions and are eligible to earn 
Cashback subject to adherence of the conditions herein. This will not include the 
following transactions: 

 •  Cash withdrawals (this includes transaction at exchange houses)

 •  All fees charged on the Card or the Customer’s Account by the Bank

 • Transactions reversed by Merchants

 •  Utility Bill payments like Telephone bills, Water and Electricity bills, Credit Card 
payments, bank-to-bank transfers through IVRS (Interactive Voice Recording 
System).

 • Any ATM transactions.

 •  Any other transactions determined by the Bank from  time to time.

4.3  A Cardholder cannot accrue Cashback for any retail purchase(s) incurred prior to the 
Enrolment Date.

4.4  Cashback accumulated by a Cardholder on the Card cannot be combined or used in 
conjunction with Cashback of his other Cards at the time of redemption or transferred 
to any other Card or Customer loyalty program unless otherwise specifically notified 
by the Bank.  

4.5  The Cashback is not transferable by operation of law or otherwise to any other person 
or entity. The Cashback is an accrual payable solely at sole discretion of the Bank and 
is not an attachable account balance nor is it a balance, which may be transferred to 
any other person or entity.

4.6  The Bank will notify the Cardholder/s in a periodic Customer’s Statement of Account 
with the Cashback accumulated. The Cardholder/s can only redeem Cashback 
after it has been reflected as accumulated balance in the Customer’s Statement of 
Account.  

4.7  In the event the Customer voluntarily closes the Account or the Cardholder returns 
the Card for any reason for cancellation or Bank’s action to cancel the Card or close 
the Customer’s Account for any reason whatsoever, all Cashback accumulated shall 
stand forfeited. If the Card or Customer’s Account is blocked or suspended for any 
reason whatsoever, then Cashback accumulated shall stand forfeited but may be 
reinstated, at the sole discretion of the Bank.

4.8  The Bank’s decision on computation, lapse, forfeiture, credit, debit, and cancellation 
of Cashback shall be final, conclusive and binding on the Cardholder/s and/or the 
Customer.

5. Redemption & Forfeiture

5.1  The Card or Customer’s Account must not be suspended, blocked, cancelled or 
terminated by the Bank at the time of the receipt of request for redemption of 
Cashback. In any of the above events, it is at the discretion of the Bank whether the 
Cashback amount may be redeemed or will be forfeited. 

5.2  The method for redemption of Cashback is that the Cardholder calls the Phone 
banking number of the Bank, and after the identification process, must request 
redemption of all or part of the accrued Cashback. The Bank may at its discretion 
introduce other methods for redemption of Cashback.

5.3  The Bank may set the minimum amount and the maximum amount limit on Cashback 
per month at its sole discretion. Furthermore, the minimum amount that will be 
allowed to be redeemed in any instance is set by the Bank and may be changed from 
time to time. 

الهلية  -2

العميل  اأو  البطاقة  يكون ح�ساب  ل  عندما  البنك  بطاقات  2-1  الربنامج مفتوح حلامل/حاملي 

مغلق من قبل البنك اأو ب�سبب حالت اأخرى ح�سبما يحدد البنك من وقت لآخر.

جائزة  كر�سيد  البطاقات  حامل/حاملو  يجمعها  التي  امل�سرتدة  النقدية  الأموال  2-2  ت�ستحق 

ل�سالح العميل. ويف حني يكون لالأموال النقدية امل�سرتدة قيمة مالية عند ال�سرتداد، فاإنه ل 

ميكن ا�سرتدادها اإل كر�سيد دائن ي�ساف اإىل ح�ساب العميل. وعند ا�سرتدادها، يتم بيان القيمة 

املكافئة كر�سيد دائن يف ح�ساب العميل بنف�ض اأ�سلوب اأي اأر�سدة دائنة اأخرى.

ال�شرتاك يف الربنامج  -3

3-1  ال�سرتاك يف الربنامج تلقائي لكافة حاملي البطاقات املوؤهلني.

3-2  اإذا اختار حامل/حاملو البطاقات ذلك، يجوز له/لهم الن�سحاب من الربنامج عن طريق اإر�سال 

تعليمات خطية اإىل البنك اأو عن طريق الت�سال بهاتف خدمات العمليات امل�رصفية بالبنك.

3-3  يجوز حلامل البطاقة ال�ستمرار يف ا�ستخدام بطاقته/بطاقتها ب�سكل اعتيادي.

3-4  يجوز للبنك فر�ض ر�سوم على الربنامج وفقاً خلياره املطلق. وميكن تغيري هذه الر�سوم من وقت 

لآخر.

تاريخ ال�سرتاك يعني التاريخ الذي يتم فيه تفعيل البطاقة اأو اإ�سدار البطاقة، اأيهما اأ�سبق.  5-3

3-6  �سنة ال�سرتاك تعني »اأي فرتة تبلغ اثنى ع�رص �سهراً« تبداأ من تاريخ ال�سرتاك.

الأموال النقدية امل�شرتدة  -4

4-1  �سوف يح�سل حامل/حاملو البطاقة على معدل اأو ن�سبة مئوية من ال�سرتداد النقدي من 

القيمة  ت�ستويف  اأن  ب�رصط  لآخر،  وقت  من  البنك  يقرره  ما  ح�سب  املوؤهلة  املعامالت  قيمة 

الفاتورة، مبلغ  اإ�سدار  واملقيدة خالل �سهر  الإماراتي،  بالدرهم  املوؤهلة  الإجمالية للمعامالت 

احلد الأدنى املقرر من قبل البنك من وقت اإىل اأخر. 

4-2  تعترب كافة عمليات ال�رصاء بالتجزئة التي يقوم بها حامل البطاقة با�ستخدام البطاقة �سمن 

الربنامج معامالت موؤهلة للح�سول على ا�سرتداد نقدي مع مراعاة اللتزام بال�رصوط الواردة يف 

هذه الوثيقة. ول ي�سمل ذلك املعامالت التالية:

�عمليات ال�سحب النقدي )وي�سمل ذلك املعامالت التي جترى لدى مكاتب ال�رصافة( �•  

�جميع الر�سوم التي يحملها البنك على البطاقة اأو ح�ساب العميل  �•  

املعامالت التي يتم اإلغاوؤها من جانب التجار  �•  

بطاقات  ومدفوعات  واملاء  والكهرباء  التليفونات  فواتري  مثل  العامة  اخلدمات  �فواتري  �•  

ال�سوتي  الت�سجيل  نظام  خالل  من  تتم  التي  بنك  اإىل  بنك  من  والتحويالت  الئتمان 

التفاعلي 

اأي معامالت من خالل ماكينات ال�رصف الآيل  �•  

�اأية معامالت اأخرى يتم حتديدها بوا�سطة البنك من فرتة لأخرى �•  

4-3  ل يجوز حلامل البطاقة جتميع الأموال النقدية امل�سرتدة مقابل اأي م�سرتيات بالتجزئة مت اإجراوؤها 

قبل تاريخ ا�سرتاكه/ا�سرتاكها.

4-4  الأموال النقدية امل�سرتدة التي يتم جتميعها من قبل اأحد حاملي البطاقات على البطاقة ل 

ميكن دجمها اأو ا�ستخدامها جنباً اإىل جنب مع الأموال النقدية امل�سرتدة لبطاقاته/بطاقاتها 

برنامج ولء العمالء ما مل يتم  اأو  اأخرى  اأي بطاقة  اإىل  اأو حتويلها  الأخرى يف وقت ال�سرتداد 

الإخطار بذلك على وجه التحديد من قبل البنك.

4-5  اإن الأموال النقدية امل�سرتدة غري قابلة للتحويل ب�رصيان القانون اأو بخالف ذلك اإىل اأي �سخ�ض 

اآخر اأو هيئة اأخرى. والأموال النقدية امل�سرتدة هي مبالغ يتم جتميعها وت�سبح م�ستحقة الدفع 

فقط وفقاً خليار البنك، وعليه فاإنها لي�ست ر�سيداً يف ح�ساب ملحق اأو ر�سيداً ميكن حتويله اإىل 

اأي �سخ�ض اأو هيئة اأخرى.

بالعميل  اخلا�ض  ال�سهري  البطاقة  ح�ساب  ك�سف  البطاقة يف  حامل  باإخطار  البنك  4-6  يقوم 

النقدية  الأموال  ا�سرتداد  البطاقة  ويجوز حلامل  التي مت جتميعها.  امل�سرتدة  النقدية  بالأموال 

فقط بعد اأن يتم بيانها كر�سيد مرتاكم يف ك�سف ح�ساب العميل.

برد البطاقة لأي  البطاقة  اأو قام حامل  اإرادته  باإغالق ح�سابه مبح�ض  4-7  يف حالة قيام العميل 

�سبب كان بغر�ض اإلغائها اأو يف حالة قيام البنك باإلغاء البطاقة اأو اإغالق ح�ساب العميل لأي 

�سبب كان، تظل جميع الأموال النقدية امل�سرتدة املجمعة م�سادرة. ويف حالة اإغالق ح�ساب 

البطاقة اأو العميل اأو تعليقه لأي �سبب كان، عندئٍذ تظل جميع الأموال النقدية املجمعة 

م�سادرة ولكن يجوز ا�سرتدادها، وفق تقدير البنك وحده دون �سواه.

واإلغائها  عليها  الوقت  وفوات  امل�سرتدة  النقدية  الأموال  قيمة  ب�ساأن  البنك  قرار  4-8  يكون 

وم�سادرتها وقيدها دائنة اأو مدينة واإلغائها قراراً نهائياً وحا�سماً وملزماً حلامل البطاقة و/اأو 

العميل.

ال�شرتداد وامل�شادرة  -5

5-1  يجب األ يكون ح�ساب البطاقة اأو العميل معلقاأً اأو مقفالً اأو ملغًى اأو منهياً من قبل البنك 

يف وقت ا�ستالم طلب ا�سرتداد الأموال النقدية. ويف اأي من احلالت املذكورة اأعاله، يكون لدى 

البنك اأحد خيارين اإما ال�سماح با�سرتداد قيمة الأموال النقدية واإما م�سادرتها.

5-2  تتمثل طريقة ا�سرتداد الأموال النقدية يف اأنه يتعني على حامل البطاقة الت�سال ببنك راأ�ض 

اخليمة الوطني على الهاتف، وبعد عملية التعريف، يجب اأن يطلب حامل البطاقة ا�سرتداد 

اأخرى  اأي طرق  ا�ستحداث  تقديره  وفق  للبنك  ويجوز  النقدية.  الأموال  تلك  اأو جزء من  كافة 

ل�سرتداد الأموال النقدية.

5-3  يجوز للبنك حتديد احلد الأدنى واحلد الأق�سى للمبلغ الذي يُ�سمح با�سرتداده �سهرياً وفق تقدير 

البنك وحده دون �سواه. وبالإ�سافة اإىل ذلك، يحدد البنك احلد الأدنى الذي ي�سمح با�سرتداده يف 

كل مرة ويجوز تغيري هذا احلد من وقت اإىل اآخر.
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5.4  The Bank will credit the Customer’s Account with the Cashback redemption amount 
requested within three (3) working days of receipt of such redemption request from 
the Cardholder/s. 

5.5  On redemption, the Cashback will be credited to  the Customer’s Account and will 
 automatically be subtracted from the accumulated Cashback.

5.6  The Cardholder must redeem the earned Cashback within twenty-four (24) months 
of earning such Cashback. If not redeemed within this period, or such other period as 
the Bank may decide, such Cashback shall be forfeited and will be reduced from the 
accumulated Cashback balance reflected in the Customer’s Statement of Accounts. 

5.7  Cashback is not exchangeable for other rewards, refundable or transferable under any 
circumstances, nor can it be converted back to Cashback accrued. 

6. General

6.1  Any fraud and/or abuse relating to earning and redemption of Cashback under 
the Program may result in forfeiture of the Cashback, as well as suspension and 
cancellation of the Program for the Cardholder/s. 

6.2  The Bank reserves the right to cancel, suspend, change or substitute the Cashback 
or Cashback conditions or the basis of computation of Cashback or Terms and 
Conditions of the Program at any time, without giving any prior intimation to the 
Cardholder/s.

6.3  The Program supplements, but does not in any way amend the Conditions relating 
to Debit Card and any term referenced but not defined herein would be interpreted 
in accordance with the conditions relating to Debit Card. Notwithstanding anything 
contained herein, in the event there is any contradiction between these Terms and 
Conditions and the Conditions relating to the Debit Card, then Conditions relating to 
the Debit Card shall prevail. 

6.4  The Bank would be deemed  to have acted in good faith in response to any oral or 
electronic instruction or inquiry by the Cardholder/s in respect of any matter in relation 
to this Program and fulfilment of any redemption request. The Cardholder/s shall not 
be entitled to claim or allege any loss, damage, liability, expense etc. attributable, 
directly or indirectly, to any such good faith action of the Bank and the Cardholder/s 
shall fully indemnify and hold the Bank harmless in respect thereof.

Debit Card For Business Accounts

Terms and Conditions

These Terms and Conditions shall be read in conjunction with the Terms and Conditions 
governing Business Accounts of “The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C)” 
(hereinafter referred to as “the Bank”). These Terms and Conditions shall apply from the 
date of the first use of the Debit Card on the Customer’s Account. Any capitalized terms not 
otherwise defined herein shall have the meaning given to them in the Terms and Conditions 
governing Business Accounts.

Definitions

Unless the context requires otherwise, the following terms and expressions shall have the 
meaning set out below:

‘Authorized Signatory’ means any person who has been authorized by the Customer 
through a Power of Attorney (POA), Board Resolution or Partners’ Resolution to use the Card 
for cash withdrawals or to make any purchase on behalf of the Customer and to sign, maintain 
and operate the Customer’s Account with regard to usage of the Card as Cardholder.

‘ATM’ means an Automated Teller Machine of the Bank having cash withdrawal facility and 
with or without deposit of cash facility including other facilities provided by the Bank or any 
Card operated machine/ device whether belonging to the Bank or other participating banks 
or financial institutions nominated from time to time by the Bank, which accepts the Card.

‘Available Funds’ means the ledger balance plus the overdraft less all the reserve demands 
of the Customer’s Account.

‘Bank’ means The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.), its successors and assigns.

‘Card’ means a Debit Card issued by the Bank to the Authorised Signatory of the Customer 
(includes new, renewed, reissued and replacement Cards), which is used to avail the services 
provided by the Bank, or access the available funds held in the Customer’s Account.

‘Customer’ means Sole Proprietorship, Partnership Firm, Company or any other legal entity 
licensed to do business in United Arab Emirates and having a transaction Account with the 
Bank in its name as Account holder.

‘Customer’s Account’ means any Account opened, maintained and operated jointly or 
severally by the Authorized Signaturies of the Customer, in the name of the Customer with 
the Bank, for the purposes of present and/or future utilization of the services provided by the 
Bank, as identified in the Business Account Application.

‘Cardholder’ means any individual Authorized Signatory of the Customer to whom the Bank 
issues a Card in his name upon application and as authorized by the Customer on its behalf, to 
use the Card for the services provided by the Bank linked to the Customer’s Account.

‘Card Number’ is the sixteen-digit number printed or embossed on the face of the Card.

‘Card Transactions’ means any Financial or Non-financial Transactions by using the Card 
with or without use of the PIN or signature, regardless of any slip or other voucher signed by 
the Cardholder.

‘Cash Withdrawal’ means any amounts withdrawn by using the Card & PIN in any manner 
from the Bank’s ATM or from any other bank or financial institution’s ATM by debiting the 
Customer’s Account.

‘Cash Deposit’ means any amounts deposited with or without using the Card & PIN in any 
manner from the Bank’s ATM crediting the Customer’s Account.

5-4  يقوم البنك باإ�سافة مبلغ ا�سرتداد الأموال النقدية الذي يتم طلبه اإىل ح�ساب العميل يف 

غ�سون ثالثة )3( اأيام عمل من ا�ستالم طلب ال�سرتداد من حامل البطاقة.

5-5  عند ال�سرتداد، �سوف يتم ر�سد الأموال النقدية امل�سرتدة اإىل ح�ساب العميل وتلقائياً �سوف 

يتم تلك القيمة من الأموال النقدية املرتاكمة.

5-6  يجب ا�سرتداد الأموال النقدية من قبل حامل البطاقة يف غ�سون 24 )اأربعة وع�رصين( �سهراً 

من ا�ستحقاق مثل الأموال النقدية امل�سرتدة. ويف حالة عدم ا�سرتدادها خالل هذه الفرتة اأو يف 

اأي فرتة اأخرى يحددها البنك، تتم م�سادرة الأموال النقدية امل�سرتدة وطرحها من ر�سيد الأموال 

النقدية امل�سرتدة املبينة يف ك�سف ح�سابات العميل.

5-7  ل ميكن ا�ستبدال الأموال النقدية بجوائز اأخرى كما ل ميكن اإ�ستعادتها اأو حتويلها حتت اأي ظرف 

من الظروف اأو اإعادة حتويلها اإىل الأموال النقدية املرتاكمة.

اأحكام عامة  -6

يف  النقدية  الأموال  وا�سرتداد  بك�سب  املتعلق  ال�ستخدام  اإ�ساءة  و/اأو  التزوير  عن  ينتج  6-1  قد 

الربنامج م�سادرة الأموال النقدية امل�سرتدة اإ�سافة اإىل اإنهاء واإلغاء الربنامج حلامل البطاقة.

اأو �رصوط  اأو ا�ستبدال الأموال النقدية امل�سرتدة  اأو تغيري  اأو تعليق  اإلغاء  6-2  يحتفظ البنك بحق 

الأموال النقدية امل�سرتدة اأو اأ�سا�ض ح�ساب الأموال النقدية امل�سرتدة اأو اأحكام و�رصوط الربنامج 

يف اأي وقت، بدون اإر�سال اأي اإ�سعار اإىل حامل/حاملي البطاقة.

من  حال  باأي  يعدلها  ل  ولكنه  اخل�سم،  ببطاقة  املتعلقة  لل�رصوط  مكمالً  الربنامج  6-3  يعترب 

الأحوال، واأي م�سطلح ي�سار اإليه ول يتم تعريفه يف هذا امل�ستند يتم تف�سريه طبقاً لل�رصوط 

املتعلقة ببطاقة اخل�سم. وبغ�ض النظر عن اأي �سيء مت�سمن يف هذا امل�ستند، يف حالة وجود 

اأي تناق�ض بني هذه الأحكام وال�رصوط وتلك ال�رصوط املتعلقة ببطاقة اخل�سم، يعتد حينها 

بال�رصوط املتعلقة ببطاقة اخل�سم.

اأو  �سفهية  ا�ستف�سارات  اأو  تعليمات  اأية  على  الرد  يف  نية  بح�سن  ت�رصف  قد  البنك  6-4  يعترب 

الكرتونية ترد من حامل/حاملي البطاقة فيما يتعلق باأي اأمر خا�ض بهذا الربنامج وتنفيذ اأي 

طلب ا�سرتداد. ول يحق حلامل/حاملي البطاقة ادعاء اأي خ�سائر اأو اأ�رصار اأو التزامات اأو تكاليف 

اأو غري ذلك تعزي ب�سكل مبا�رص اأو غري مبا�رص اإىل عمل ناجم عن ح�سن نية من قبل البنك 

ويعو�ض حامل/حاملو البطاقة البنك ويربئ ذمته من مثل هذه الأمور.

ال�رشوط والأحكام التي تخ�شع لها 

بطاقة ال�رشاف الآيل بخ�شو�ص ح�شابات ال�رشكات

تقراأ هذه ال�رصوط والأحكام بالتكامل مع ال�رصوط والأحكام التي تخ�سـع لهـا ح�سـابات ال�رصكـات لدى 

بنك راأ�ص اخليمة الوطني )�ص.م.ع( )وي�سار اإليه فيما يلي بـ »البنك«(. ت�رصي هذه ال�رصوط والأحكام اعتباراً 

من تاريخ ا�ستخدام البطاقة ال�سادرة بخ�سو�ض ح�ساب العميل لأول مرة. ويكون لأية عبارات غري معرفة 

يف هذه التفاقية املعاين املخ�س�سة لها يف ال�رصوط والأحكام التي تخ�سع لها ح�سابات ال�رصكات. 

تعريفات

ما مل يتطلب �سياق الن�ض خالف ذلك، يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة اأدناه:

»املفو�ص بالتوقيع« يعني اأي �سخ�ض يفو�سه العميل مبوجب وكالة قانونية اأو مبوجب قرار من جمل�ض 

باأية عملية �رصاء  اأو للقيام  اأو قرار من ال�رصكاء ل�ستخدام البطاقة يف ال�سحوبات النقدية  الإدارة 

بالنيابة عن العميل وللتوقيع على ح�ساب العميل واملحافظة عليه وت�سغيله بخ�سو�ض ا�ستخدام 

البطاقة كحامل بطاقة.

»جهاز ال�رشاف الآيل« يعني اأي جهاز �رصاف اآيل خا�ض بالبنك والذي تتوفر فيه اإمكانية �سحب املبالغ 

النقدية ومع اأو بدون اإمكانية اإيداع مبالغ نقدية، مبا يف ذلك الت�سهيالت الأخرى املقدمة من البنك 

اأو بوا�سطة اأي جهاز/ اإدارة تعمل بالبطاقات �سواء كانت خا�سة بالبنك اأو باأية بنوك اأو موؤ�س�سات 

مالية م�ساركة اأخرى يحددها البنك من وقت لآخر والتي تقبل البطاقة.

»املبالغ املتوفرة« تعني ر�سيد احل�ساب بالإ�سافة اإىل ال�سحب على املك�سوف، ناق�ساً كافة املطالبات 

الحتياطية اخلا�سة بح�ساب العميل. 

“البنك« يعني بنك راأ�ض اخليمة الوطني )�ض.م.ع( وخلفاوؤه واملتنازل لهم من قبله.

»البطاقة« تعني اأية بطاقة ال�رصاف الآيل �سادرة عن البنك ل�سالح املفو�سني بالتوقيع عن العميل 

)مبا يف ذلك البطاقة اجلديدة واملجددة اأو املعاد اإ�سدارها اأو البديلة( والتي ت�ستخدم لال�ستفادة من 

خدمات البطاقة التي يقدمها البنك اأو ل�سحب املبالغ املتوفرة املحتفظ بها يف ح�ساب العميل.   

“العميل« يعني موؤ�س�سة فردية اأو �رصاكة اأو �رصكة اأو اأية كيان قانوين ميلك ترخي�ض للقيام بن�ساط يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة ولديه ح�ساب تعامالت مع البنك با�سمه كمالك ح�ساب. 

»ح�شاب العميل« يعني اأي ح�ساب مفتوح وحمتفظ به ويقوم بت�سغيله الأ�سخا�ض املفو�سني بالتوقيع 

)منفردين اأو جمتمعني( با�سم العميل لدى البنك لأغرا�ض ال�ستفادة حالياً و/ اأو يف امل�ستقبل من 

اخلدمات التي يقدمها البنك وكما هو حمدد يف طلب فتح ح�ساب ال�رصكة.

»حامل البطاقة« يعني اأي �سخ�ض مفو�ض بالتوقيع بالنيابة عن العميل والذي ي�سدر له البنك بطاقة 

با�سمه عند تقدمي طلب للح�سول عليها بناء على تفوي�ض من العميل ل�ساحله ل�ستخدام البطاقة 

للح�سول على اخلدمات التي يقدمها البنك فيما يتعلق بح�ساب العميل. 

»رقم البطاقة« وهو العدد املوؤلف من 16 رقماً واملطبوع اأو املحفور على وجه البطاقة. 

بدون  اأو  مع  البطاقة  با�ستخدام  تنفذ  مالية  غري  اأو  مالية  عمليات  اأية  تعني  البطاقة«  »عمليات 

يوقع  اآخر  اإ�سعار  اأو  ق�سيمة  اأية  عن  النظر  بغ�ض  التوقيع،  اأو  ال�سخ�سي  التعريف  رقم  ا�ستخدام 

حامل البطاقة عليها.

»ال�شحوبات النقدية« تعني اأية مبالغ م�سحوبة با�ستخدام البطاقة ورقم التعريف ال�سخ�سي باأية 

طريقة اأخرى من اأجهزة ال�رصاف الآيل اخلا�سة بالبنك اأو تلك اخلا�سة باأية بنوك اأو موؤ�س�سات مالية 

اأخرى بقيدها يف الر�سيد املدين حل�ساب العميل.

»الوديعة النقدية« تعني اأية مبالغ مودعة با�ستخدام البطاقة ورقم التعريف ال�سخ�سي باأية طريقة 

اأخرى من اأجهزة ال�رصاف الآيل اخلا�سة بالبنك اأو تلك اخلا�سة باأية بنوك اأو موؤ�س�سات مالية اأخرى 

بقيدها يف الر�سيد الدائن حل�ساب العميل.
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‘Charges’ means amounts (including any fees, commission or charges) payable by the Customer 
arising from usage of the Card by Cardholder under these Terms and Conditions and includes, 
without limitation, all Card transactions fees, finance charges, additional expenses, damages, 
legal costs, interest and disbursements, which shall be debited to the Customer’s Account.

‘Chip’ refers to the microprocessor embedded in the Card.

‘Default Limit’ means the daily limit set for usage on the Card, for Cash Withdrawal or 
purchase of goods and services, subject to availability of funds in the Customer’s Account. The 
set default limit on the Card may be changed at any time by the Bank.

‘Financial Transaction’ means usage of the Card for any function or services provided by 
the Bank under the facilities, which involve any financial impact on the Customer’s Account.

‘International Transactions’ means the transactions performed by the Cardholder on his 
Card outside United Arab Emirates.

‘Merchant/ Merchant Establishment’ means any establishment, corporate entity, person 
or other virtual establishment, supplying goods and/or services, which accepts/honours the 
Card as a mode of payment or reservation by the Cardholder.

‘Month’ means calendar month.

‘Non-Financial Transactions’ means usage of any function or services provided by the 
Bank under the Card facilities, which do not involve any financial impact on the Customer’s 
Account.

‘Personal Identification Number’ (PIN) means a random secure computer generated 
number by the Bank and issued to the Cardholder to enable the use of the Card at any ATM 
or POS terminal.

‘Point of Sale (POS) Terminal’ means an electronic terminal available at Merchant 
establishments whether local or international, capable of processing the Card Transaction for 
purchase of goods & services.

‘Statement of Account’ means the Bank’s periodic statement of Account sent to the 
Customer, which includes particulars of the Card Transactions conducted by the Cardholder 
during the period and debit or credit of the Customer’s Account.

‘Phone Banking Service’ means the telephone instruction and information service, whether 
automated or through a customer service agent made available by the Bank’s call centre.

Debit Card

1.  The Card is and will at all times, remain the property of the Bank and must be returned 
to the Bank immediately if requested by the Bank.

2.  The Card is issued entirely at the risk of the Customer and the Cardholder. The Bank 
shall bear no liability whatsoever for any loss or damage arising from the issuance of 
the Card, howsoever caused. Use of the Card for any transaction shall be at the sole 
risk of the Customer and the Cardholder. The Customer confirms assuming any and all 
financial risks incidental to or arising out of the Card’s usage.

3.  The Card is issued for use at ATM, POS Terminal or any Card operated machine or 
device, whether belonging to the Bank or other participating banks or financial 
institutions where the logos appearing on the Card are displayed/accepted and any 
other services so authorised on the Card by the Bank and as available on the ATM of 
other participating banks or financial institutions.

4.  The Card is issued on the basis that all Card transactions initiated with the use of the 
Card will be debited to the Customer’s Account with the Bank. The Card may not be 
used to obtain credit of any description on the strength of the Card.

5.  Any deposit of cash/cheque by using the Card, can be made at the Bank’s ATM in UAE. 
All cash deposits by the Cardholder can be made directly at the Bank’s ATM by placing 
the cash in a sealed envelope dispensed by the ATM with clear instructions signed by 
the Cardholder. Any cheque deposited using the Card, shall be accepted for collection 
and the proceeds will be available only after the proceeds are received from the paying 
Bank and subsequently credited to the Customer’s Account. Any cash/cheque deposit 
made at the Bank’s ATM and the slip issued by the ATM stating the figure keyed in by 
the Cardholder, is subject to verification by the Bank. The Bank’s record for any Card 
Transaction shall be final and binding on the Customer and Cardholder.

6.  Where the Cardholder chooses to deposit cash, cheque or use any other transfer or 
payment facilities provided by the Bank without using the Card, the Cardholder will 
be solely responsible for advising the correct Customer Account number or customer 
reference number to which the transfers/payments are to be made. The Bank shall 
not be liable for any inaccurate transfer of funds due to the Cardholder’s error/
incorrect advice. The Bank shall not be a party to queries or disputes regarding excess, 
insufficient, late or incorrect transfer/payment or disputes of any nature whatsoever, 
which may arise between the Cardholder and the designated beneficiary. The Bank 
shall not be liable for any loss or damage related to any financial transactions to the 
Customer’s Account arising directly or indirectly from the use of the Card.

7.  It is the Cardholder’s responsibility to ensure that sufficient balance is maintained in 
the Customer’s Account prior to entering into any Card Transaction. If, for any reason 
whatsoever, the Customer’s Account is debited in excess of the available funds by 
use of the Card or towards any fees or charges, the Customer & Cardholder shall be 
responsible for immediately meeting any such shortfall. In case of failure to comply 
with this condition, the Bank reserves the right to cancel the Card and/or set-off such 
outstanding amount on behalf of the Customer from any other Account maintained by 
the Customer with the Bank.

8.  In the event of the Customer’s Account being debited in excess of the available funds 
and additional funds not being transferred to clear such excess drawings, interest 
may be charged to the Customer’s Account at the Bank’s rate as applicable for such 
overdrafts at that time, subject to a minimum charge as determined by the Bank from 
time to time.

»الر�شوم« تعني املبالغ )مبا يف ذلك الأجور اأو العمولت اأو الر�سوم( امل�ستحقة من العميل والتي تن�ساأ 

العمليات  ر�سوم  كافة  بدون ح�رص  وت�سمل  والأحكام  ال�رصوط  هذه  مبوجب  اخلدمات  ا�ستخدام  عن 

ور�سوم التمويل وامل�ساريف الإ�سافية والأ�رصار والتكاليف القانونية والفوائد واملدفوعات والتي �سيتم 

قيدها يف الر�سيد املدين حل�ساب العميل. 

»الرقاقة« وت�سري اإىل املعالج امل�سغر املوجود داخل البطاقة. 

ل�رصاء  اأو  النقدية  ال�سحوبات  يف  البطاقة  ل�ستخدام  املقرر  اليومي  احلد  يعني  ال�شتخدام«  »حد 

الب�سائع واخلدمات، مع مراعاة توفر الأموال يف ح�ساب العميل. ويجوز تغيري حد ال�ستخدام املقرر 

بالن�سبة للبطاقة يف اأي وقت عن طريق البنك.

 “العملية املالية« تعني ا�ستخدام البطاقة لأية وظيفة اأو خدمات يقدمها البنك مبوجب الت�سهيالت، 
والتي تت�سمن اأي اأثر مايل على ح�ساب العميل. 

»العمليات الدولية« تعني العمليات التي ينفذها حامل البطاقة من خالل بطاقته خارج دولة الإمارات 

العربية املتحدة.   

افرتا�سية  موؤ�س�سة  اأو  اأو �سخ�ض  اعتبارية  اأو هيئة  موؤ�س�سة  اأية  يعني  التجارية«  »التاجر/املوؤ�ش�شة 

اأخرى تقوم بتوريد الب�سائع و/اأو اخلدمات، والتي تقبل بالبطاقة كطريقة دفع اأو حجز من قبل حامل 

البطاقة.

»ال�شهر« يعني ال�سهر امليالدي. 

»العمليات غري املالية« تعني ا�ستخدام اأية وظيفة اأو خدمات يقدمها البنك مبوجب ت�سهيالت البطاقة، 

والتي ل تت�سمن اأي اأثر مايل على ح�ساب العميل. 

»رقم التعريف ال�شخ�شي« يعني رقم اأمني ع�سوائي �سادر عن الكمبيوتر لدى البنك ل�سالح حامل 

)حاملي( البطاقة لتمكينه من ا�ستخدامها يف اأي جهاز �رصاف اآيل اأو جهاز بيع م�رصيف.

»جهاز بيع م�رشيف«  يعني اأي جهاز اإلكرتوين متوفر يف املوؤ�س�سات التجارية، �سواء كانت حملية اأو دولية، 

والذي يكون باإمكانه معاجلة عملية �رصاء الب�سائع واخلدمات عن طريق البطاقة. 

تفا�سيل  يت�سمن  والذي  العميل  اإىل  البنك  ير�سله  الذي  الدوري  الك�سف  يعني  احل�شاب«  »ك�شف 

عمليات بطاقة ال�رصاف الآيل التي قام بها حامل البطاقة خالل الفرتة املعنية والقيد يف الر�سيد 

املدين اأو الدائن حل�ساب العميل.

منفذة  كانت  �سواء  الهاتف،  عرب  واملعلومات  التعليمات  خدمة  تعني  الهاتفية«  امل�رشفية  »اخلدمات 

ب�سكل اآيل اأو من خالل وكيل اخلدمات التابع للعميل والتي يوفرها مركز تلقي املكاملات لدى البنك.

بطاقة ال�رشاف الآيل

1-  تعترب البطاقة وتبقى ملكاً للبنك يف كافة الأوقات ويجب اإعادتها اإليه على الفور اإذا طلب البنك 

ذلك. 

م�سوؤولية  اأية  البنك  يتحمل  ول  البطاقة.  وحامل  العميل  م�سوؤولية  على  البطاقة  2-  ت�سدر 

كانت عن اأية خ�سارة اأو �رصر نا�سئ عن اإ�سدار البطاقة مهما كان �سببه. كما يعترب ا�ستخدام 

البطاقة بخ�سو�ض اأية عملية على م�سوؤولية العميل وحامل البطاقة. ويوؤكد العميل حتمله 

كافة املخاطر املالية املتعلقة اأو التي تن�ساأ عن ا�ستخدام البطاقة. 

اأي  اأو  امل�رصيف  البيـع  اأجهـزة  اأو  الآيل  الـ�رصاف  اأجهـزة  البطاقـة ل�ستخدامهـا يف  3-  ت�سـدر 

اأو  بنـوك  لأيـة  اأو  للبنـك  ملكاً  كـانت  �سـواء  البطاقـة،  بوا�سطـة  تعمـل  اأداة  اأو  جهـاز 

البطاقة  على  الظاهرة  ال�سعارات  تقبل  تعر�ض/  حيث  اأخرى  م�ساركة  ماليـة  موؤ�س�سـات 

اأخرى با�ستخدام البطاقة بناء على تفوي�ض من البنك والتي تكون  اأية خدمات  وبخ�سو�ض 

متوفرة يف اأجهزة ال�رصاف الآيل اخلا�سة بالبنوك اأو املوؤ�س�سات املالية امل�ساركة الأخرى.   

4-  ت�سدر البطاقة على اأ�سا�ض خ�سم قيمة كافة عمليات البطاقة املنفذة با�ستخدامها من 

ائتمان مهما كان  البطاقة للح�سول على  ا�ستخدام  البنك. ول يجوز  العميل لدى  ح�ساب 

و�سفه على اأ�سا�ض تلك البطاقة. 

الإمارات  دولة  بالبنك يف  اخلا�ض  الآيل  ال�رصاف  اأجهزة  نقدي/�سيك يف  مبلغ  اأي  اإيداع  5-  ميكن 

العربية املتحدة. وميكن �سداد كافة الإيداعات النقدية يف اأجهزة ال�رصاف الآيل التابعة للبنك و 

بو�سع املبلغ النقدي يف ظرف خمتوم يوزع من خالل اأجهزة ال�رصاف الآيل مع تعليمات وا�سحة 

للتح�سيل وتكون  اأي �سيك مودع بهذه الطريقة مقبولً  موقعة من حامل البطاقة. يعترب 

عوائده متوفرة فقط بعد ا�ستالمها من البنك الدافع وبالتايل اإ�سافتها اإىل ر�سيد العميل. 

والق�سيمة  للبنك  التابعة  الآيل  ال�رصاف  اأجهزة  طريق   عن  نقدي/�سيك  اإيداع  اأي  يخ�سع 

للتحقق  البطاقة،  حامل  اأدخله  الذي  الرقم  تبني  والتي  الآيل،  ال�رصاف  جهاز  يطبعها  التي 

من �سحتها من قبل البنك. وتعترب �سجالت البنك املتعلقة باأية عمليات متعلقة بالبطاقة 

نهائية وملزمة للعميل وحامل البطاقة.

6-  يف حالة اختيار حامل البطاقة اإيداع املبالغ النقدية اأو ال�سيكات اأو ا�ستخدام اأية ت�سهيالت 

حتويل اأو دفع اأخرى متوفرة لدى البنك بدون ا�ستخدام البطاقة، يعترب حامل البطاقة م�سوؤولً 

ب�سكل منفرد عن بيان رقم احل�ساب اأو رقم الإ�سارة ال�سحيح اخلا�ض بالعميل على التحويالت/ 

اأي حتويل غري �سحيح لالأموال ب�سبب خطاأ  البنك م�سوؤولً عن  املنفذة. ولن يكون  الدفعات 

العميل/ ذكره لبيانات غري �سحيحة. لن يكون البنك طرفاً يف التحريات اأو النزاعات بخ�سو�ض 

اأو النزاعات مهما  اأو غري ال�سحيحة  اأو املتاأخرة  اأو غري الكافية  الزائدة  التحويالت/ الدفعات 

كانت طبيعتها والتي تن�ساأ بني حامل البطاقة وامل�ستفيد املعني. ولن يكون البنك م�سوؤولً 

عن اأية خ�سارة اأو �رصر فيما يتعلق باأية تعامالت مالية يف احل�ساب والتي تن�ساأ ب�سكل مبا�رص 

اأو غري مبا�رص عن ا�ستخدام البطاقة.     

7-  يتحمل حامل البطاقة امل�سوؤولية عن �سمان توفر ر�سيد كايف يف ح�ساب العميل قبل اإبرام 

اأية عملية بطاقة. ولأي �سبب كان، يف حالة القيد على ح�ساب العميل مبا يزيد عن املبالغ 

املتوفرة با�ستخدام البطاقة اأو فيما يتعلق باأية اأجور اأو ر�سوم، يتحمل العميل وحامل البطاقة 

امل�سوؤولية عن تعوي�ض النق�ض املذكور على الفور. ويف حالة تق�سري العميل يف التقيد بهذا 

ال�رصط، يحتفظ البنك باحلق يف اإلغاء البطاقة و/ اأو مقا�سة اأي مبلغ م�ستحق بالنيابة عن 

العميل من اأي ح�ساب يحتفظ به العميل لدى البنك. 

مبالغ  حتويل  وعدم  املتوفرة  املبالـغ  عـن  يـزيد  مبا  العميـل  ح�سـاب  على  القيـد  حـالة  8-  يف 

اإ�سافية ملقا�سة اأية �سحوبات زائدة، ميكن تقا�سي فائدة على ح�ساب العميل ب�سعر الفائدة 

لدى البنك والذي ي�رصي بخ�سو�ض ال�سحب على املك�سوف يف ذلك الوقت، مع اللتزام باحلد 

الأدنى للر�سوم الذي يحدده البنك من وقت لآخر. 
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9.  The Card will be delivered by mail/courier to the address notified by the Cardholder or 
the same may be collected personally at the Bank’s Branch at the Cardholder’s risk. The 
PIN for the Cardholder’s use will be delivered through IVRS/Phone Banking at the time 
of activation of Card or by mail/courier to the address notified by the Cardholder or the 
same may be collected personally at the Bank’s Branch at the Cardholder’s risk.

10.  Upon receipt of the Card, the Cardholder shall sign on the reverse side of the Card 
immediately to validate the Card. The Card must be activated by the Cardholder using 
the Bank’s Phone Banking service (either through automated service or by speaking to 
a phone banking agent), before the same is first used. In the event the Cardholder does 
not wish to be bound by these Terms and Conditions, the Cardholder shall cut the Card 
in half and return both halves to the Bank.

11.  The Card is not transferable and must be used exclusively by the Cardholder. The 
Cardholder undertakes not to, under any circumstances whatsoever, allow the Card 
and/or PIN to be used by any other individual and/or pledge the Card as security for 
any purpose. In the event that the preceding undertaking is violated, the Cardholder 
and the Customer fully indemnify the Bank against any consequences arising from the 
same.

12.  The Cardholder shall at all times ensure that the Card and PIN are kept in safe custody. 
The Cardholder should not, under any circumstances whatsoever disclose the PIN to 
any other person and must exercise all care to ensure security of the Card to prevent 
any misuse. The Cardholder undertakes to act in good faith at all times in relation to all 
dealings pertaining to the Card with the Bank.

13.  The Card may be used for Card Transactions up to the default limit allocated on the 
Card and within the validity period embossed/printed on its face. Notwithstanding that 
the Cardholder’s default limit has not been exhausted, the Bank shall be entitled to, at 
any time and without providing notice or giving any reason whatsoever and without 
any liability towards the Cardholder, withdraw or restrict the Cardholder’s right to use 
the Card or refuse to authorise any Card Transaction.

14.  The Cardholder shall immediately notify the Bank via the Bank’s phone banking number, 
of any loss, damage or theft of the Card. If a Cardholder loses or damages his Card or 
requests for the Card’s renewal, replacement or an additional Card, the Bank may at 
its discretion issue such Card. A new PIN will be issued to the Cardholder whenever 
the Bank issues a new Card or a replacement Card. The Bank is authorised to debit the 
Customer’s Account with all expenses pertaining to the processing of transactions, fees 
and charges relating to the issuance/re-issuance or replacement of the Card and any 
other charges for use of the Card.

15.  The Card may be used locally and internationally at Merchants’ Establishments, ATMs 
and POS Terminals, where the logos appearing on the Card are displayed/accepted, for 
making purchases, Cash Withdrawals, balance enquiries and other services as offered 
by the Bank to the Customer/Cardholder from time to time. The Bank shall debit the 
Customer’s Account towards any such Cash Withdrawals and purchase of goods and 
services using the Card. Any transaction other than in UAE Dirhams would be debited 
to the Customer’s Account at the prevailing exchange rate for an equivalent amount or 
equivalent value and appropriate commission/fees will be charged on the transaction 
amount.

16.  The Cardholder may use the Card for Cash Withdrawals, purchase of goods & services 
and any other services subject to availability of adequate funds in the Customer’s 
Account. In the event that the Customer’s Account has insufficient available funds to 
cover the amount of an authorisation request, the Bank will be entitled to decline the 
requested transaction.

17.  In case of use of the Card at any ATM of the Bank or any other bank or institution with 
which the Bank has an agreement for use of the ATM, the amount of each withdrawal 
will be subject to the applicable withdrawal & purchase limit set for the particular ATM by 
such bank or institution, and in the event of use of the Card at any ATM belonging to any 
other Bank or institution, the amount of each withdrawal shall be subject to additional 
switch charges.

18.  The Card must not be used to purchase goods and services via Internet, telephone, mail 
order or by any other means where the Card is not physically present at the time of the 
Transaction. However, the Bank has the right to allow these services/facilities in future 
at its own discretion and terms.

19.  Each Card Transaction attempted or made with the Card will be subject to approval 
by the Bank. The Bank reserves the right to approve or decline any Card Transaction 
and will take into account all previous payments that have been authorised, made or 
agreed to be made from the Customer’s Account, whether or not such payments have 
actually been deducted from the Customer’s Account. Transaction approval will be 
based on the funds available in the Account and will be declined if sufficient funds are 
not available in the Account.

20.  The Bank may also refuse to approve a Card Transaction if, for any reason whatsoever, 
it believes that the Card or Customer’s Account is being misused or where the Bank 
suspects fraudulent use of the Card. As part of fraud prevention procedures, the 
Bank may contact the Cardholder via phone/sms or refer an approval request to the 
Merchant, requesting further details about the Cardholder or requiring additional proof 
of the Cardholder’s identification. The Bank will never request the Cardholder to reveal 
his PIN to a merchant or to any other party, including its employees and any such 
request should be rejected by the Cardholder who is requested to immediately report 
such attempt to the Bank.

21.  The Cardholder acknowledges that the amount stated on the ATM screen or a printed 
slip or receipt advice shall not for any purpose whatsoever be taken as a conclusive 
statement of the Customer’s Account with the Bank. The Cardholder acknowledges 
that the available balance in the Customer’s Account may be different from the 
balance amount as printed on the statement, due to the Card transactions or other 
holds on the Customer’s Account.

بوا�سطة  املحدد  العنوان  ح�سب  ال�رصيع  الربيد/الربيد  بوا�سطة  البطاقة  اإر�سال  يتم  9-  �سوف 

�ساحب البطاقة اأو اإ�ستالم البطاقة �سخ�سيا يف فرع البنك وذلك على م�سئولية �ساحب 

اخلدمات  بوا�سطة  البطاقة  حلامل  اإعطاءه  يتم  �سوف  ال�سخ�سى  التعريف  رقم  البطاقة. 

ت�سغيل  فيه  يتم  الذي  الوقت  يف  التفاعلى  ال�سوتى  الت�سجيل  الهاتفية/نظام  امل�رصفية 

البطاقة اأو يتم اإر�ساله بوا�سطة الربيد/الربيد ال�رصيع ح�سب العنوان املحدد بوا�سطة �ساحب 

البطاقة اأو اإ�ستالمه �سخ�سيا يف فرع البنك وذلك على م�سئولية �ساحب البطاقة. 

10-  عند ا�ستالم البطاقة، يجب على حامل البطاقة التوقيع على اجلهة اخللفية للبطاقة على 

الفور لتفعيلها. من املطلوب تفعيل البطاقة من قبل حاملها با�ستخدام اخلدمات امل�رصفية 

الهاتفية لدى البنك )اإما اخلدمات الآلية اأو بالتحدث مع م�سوؤول اخلدمات امل�رصفية الهاتفية( 

ال�رصوط  بهذه  اللتزام  البطاقة يف  رغبة حامل  مرة. ويف حالة عدم  لأول  ا�ستخدامها  قبل 

والأحكام، يجب عليه قطع البطاقة اإىل ن�سفني واإعادتهما اإىل البنك.   

كانت  ومهما  ح�رصياً.  حاملها  قبل  من  ا�ستخدامها  ويجب  للتحويل  قابلة  غري  11-  البطاقة 

الظروف، لن ي�سمح حامل البطاقة با�ستخدام البطاقة و/ اأو رقم التعريف ال�سخ�سي من 

قبل اأي �سخ�ض اآخر وعدم رهنها ك�سمان لأي غر�ض من الأغرا�ض. ويف حالة خمالفة التعهد 

ال�سابق، يلتزم حامل البطاقة والعميل بتعوي�ض البنك ب�سكل كامل �سد اأية نتائج تن�سئ 

عن تلك املخالفة.   

ال�سخ�سي  التعريف  ورقم  بالبطاقة  الحتفاظ  الأوقات  كافة  يف  البطاقة  حامل  12-  ي�سمن 

بطريقة اآمنة. ومهما كانت الظروف، لن يك�سف حامل البطاقة عن رقم التعريف ال�سخ�سي 

اإ�ساءة  ملنع  البطاقة  �سالمة  ل�سمان  تامة  عناية  بذل  عليه  ويجب  اآخر  �سخ�ض  اأي  اإىل 

ا�ستخدامها. ويتعهد حامل البطاقة بالت�رصف بنية ح�سنة يف كافة الأوقات فيما يتعلق باأية 

تعامالت متعلقة بالبطاقة مع البنك. 

13-  يجوز ا�ستخدام البطاقة لغر�ض عمليات البطاقة حتى حد ال�ستخدام املخ�س�ض للبطاقة 

و�سمن فرتة ال�سالحية املحفورة/ املطبوعة على اجلهة الأمامية للبطاقة. وعلى الرغم من 

واقع عدم جتاوز حد ال�ستخدام املمنوح حلامل البطاقة، يحق للبنك القيام يف اأي وقت وبدون 

�سابق اإنذار اأو تقدمي اأي مربر وبدون اأية م�سوؤولية عليه جتاه حامل البطاقة �سحب اأو تقييد حق 

حامل البطاقة يف ا�ستخدامها اأو رف�ض منح تفوي�ض باأية عملية بطاقة.   

14-  يلتزم حامل البطاقة باإبالغ البنك على الفور عرب رقم اخلدمات امل�رصفية الهاتفية يف حالة 

فقدان البطاقة اأو تلفها اأو �رصقتها. يف حالة فقدان حامل البطاقة للبطاقة اأو تلفها اأو طلب 

البطاقة وفق  اإ�سدار مثل تلك  اإ�سدار بطاقة جديدة، يحق للبنك  اأو  اأو ا�ستبدالها  جتديدها 

خياره اخلا�ض. وي�سدر البنك رقم تعريف �سخ�سي جديد اإىل حامل البطاقة كلما اأ�سدر البنك 

العميل كافة  باأن يقيد على ح�ساب  البنك مفو�ساً  اأو بطاقة بديلة. ويعترب  بطاقة جديدة 

امل�ساريف التي يتكبدها لتنفيذ عمليات البطاقة املذكورة والأجور والر�سوم املتعلقة باإ�سدار 

البطاقة اأو اإعادة اإ�سدارها اأو ا�ستبدالها واأية ر�سوم اأخرى خا�سة با�ستخدام البطاقة.  

15-  ميكن ا�ستخدام البطاقة داخل دولة الإمارات العربية املتحدة وخارجها يف املوؤ�س�سات التجارية 

على  الظاهرة  ال�سعارات  تقبل  تعر�ض/  حيث  امل�رصيف  البيع  واأجهزة  الآيل  ال�رصاف  واأجهزة 

واخلدمات  الر�سيد  عن  وال�ستف�سار  النقدية  وال�سحوبات  امل�سرتيات  لغر�ض  وذلك  البطاقة 

يف  البنك  ويقيد  لآخر.  وقت  من  البطاقة  حامل  العميل/  اإىل  البنك  يقدمها  التي  الأخرى 

واخلدمات  الب�سائع  وم�سرتيات  النقدية  ال�سحوبات  تلك  العميل  حل�ساب  املدين  الر�سيد 

با�ستخدام البطاقة. وتقيد اأية عملية باأية عملة غري درهم دولة الإمارات على ح�ساب العميل 

وفق �سعر ال�رصف مببلغ م�ساوي اأو قيمة م�ساوية مع تقا�سي عمولة/ ر�سوم منا�سبة على 

مبلغ العملية.    

وغريها  واخلدمات  الب�سائع  و�رصاء  نقدية  �سحوبات  لإجراء  ا�ستخدامها  البطاقة  16-  يجوز حلامل 

من اخلدمات الأخرى مع مراعاة توفر مبالغ كافية يف ح�ساب العميل. ويف حالة عدم وجود 

مبالغ متوفرة كافية لتغطية مبلغ اأي طلب تفوي�ض، يحق للبنك المتناع عن تنفيذ العملية 

املطلوبة. 

17-  يف حالة ا�ستخدام البطاقة يف اأي جهاز �رصاف اآيل تابع للبنك اأو لأي بنك اآخر اأو موؤ�س�سة 

كل  مبلغ  يخ�سع  الآيل،  ال�رصاف  جهاز  ل�ستخدام  معهما  اتفاقية  البنك  اأبرم  اأخرى  مالية 

املذكورة  املالية  املوؤ�س�سة  اأو  البنك  يحدده  الذي  وال�رصاء  ال�ستخدام  حلد  �سحب  عملية 

بخ�سو�ض جهاز ال�رصاف الآيل املذكور ويف حالة ا�ستخدام البطاقة يف اأي جهاز �رصاف اآيل تابع 

لأي بنك اآخر اأو موؤ�س�سة مالية اأخرى، يخ�سع مبلغ كل عملية �سحب لر�سوم حتويل اإ�سافية.   

18-  يجب عدم ا�ستخدام البطاقة ل�رصاء الب�سائع واخلدمات عن طريق النرتنت اأو الهاتف اأو الربيد 

اأو باأية و�سيلة اأخرى حيث ل تقدم البطاقة ب�سكل مبا�رص عند اإجراء العملية. اإل اأنه يحق 

للبنك ال�سماح بهذه اخلدمات/ الت�سهيالت يف امل�ستقبل وفق خياره و�رصوطه اخلا�سة. 

19-  تخ�سع حماولة تنفيذ كل عملية بطاقة اأو تنفيذها فعلياً ملوافقة البنك. ويحتفظ البنك 

باحلق يف املوافقة على اأية عملية بطاقة اأو رف�سها مع الأخذ بعني العتبار كافة الدفعات 

ال�سابقة التي منح تفوي�ض بها اأو �سددت اأو وافق على ت�سديدها من احل�ساب، �سواء مت خ�سم 

اأم ل. وتعتمد املوافقة على عملية البطاقة على  تلك الدفعات فعلياً من ح�ساب العميل 

الأموال املتوفرة يف احل�ساب وترف�ض هذه العملية يف حالة عدم وجود مبالغ كافية يف احل�ساب.

20-  كما يحق للبنك رف�ض املوافقة على اأية عملية بطاقة اإذا كان من راأي البنك لأي �سبب من 

الأ�سباب اأن البطاقة اأو ح�ساب العميل ت�ستخدم ب�سكل غري اأ�سويل اأو يف حالة ا�ستباه البنك 

با�ستخدام البطاقة بطريقة احتيالية. وكجزء من اإجراءات منع الحتيال، يجوز للبنك الت�سال 

اإىل  املوافقة  اإحالة طلب  اأو  الق�سرية  الر�سائل  خدمة  الهاتف/  طريق  عن  البطاقة  بحامل 

التاجر مع طلب تفا�سيل اإ�سافية عن حامل البطاقة اأو طلب دليل اإ�سايف على هوية حامل 

البطاقة. لن يطلب البنك من حامل البطاقة الك�سف عن رقم التعريف ال�سخ�سي اخلا�ض 

به اإىل اأي تاجر اأو اإىل اأي طرف اآخر، مبا يف ذلك موظفيه ويجب على حامل البطاقة رف�ض مثل 

هذا الطلب واإبالغ البنك عن ذلك الأمر على الفور.  

الق�سيمة  على  اأو  الآيل  ال�رصاف  جهاز  �سا�سة  على  املذكور  املبلغ  بان  البطاقة  حامل  21-  يقر 

املطبوعة اأو اإي�سال ال�ستالم ل يعترب لأي غر�ض من الأغرا�ض ك�سف ح�ساب قطعي بالن�سبة 

للبنك. كما يقر حامل البطاقة باأن الر�سيد املتوفر يف ح�ساب العميل قد يختلف عن مبلغ 

الأخرى يف ح�ساب  التعامالت  اأو  البطاقة  ب�سبب عمليات  وذلك  الك�سف  املبني يف  الر�سيد 

العميل. 
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22.  The Bank will send a Statement of Account at the agreed periodic intervals to the 
Customer’s mailing address, which shall detail all banking transactions together with 
the Card Transactions. The Cardholder shall verify all transactions including the Card 
Transactions appearing on the statement of the Customer’s Accounts and in the event 
of any discrepancy or dispute, advise the Bank in writing thereof within (15) fifteen 
days of the statement date. If the Bank receives no such notice, all Card transactions 
shall be deemed to have been consented to as correct by the Cardholder. The Bank’s 
record of any Card Transaction carried out shall be binding on the Cardholder as to its 
consequences.

23.  The Statement of Account of a Customer’s Accounts is provided at agreed intervals. 
Unless instructed by the Customer in writing to hold all correspondence, the Bank shall 
mail statements and advices to the Customer’s mailing address and the same shall 
be deemed to have been received by the Customer. In the event that the Customer 
does not receive a Statement of Account for any period, it is the responsibility of the 
Customer’s Authorised Signatories to demand the same from the Bank within (15) 
fifteen days of the date on which such statement would normally have been sent.

24.  The Bank will not be responsible for the Card not being honoured at any of the ATM 
or POS Terminal for any reason. The Bank is not liable, responsible or accountable in any 
way whatsoever for any and all actions, proceedings, costs, losses or damages (including 
legal costs) howsoever arising/caused by any mechanical defect or insufficiency of funds or 
malfunctions of any such Terminal.

25.  The Customer agrees to fully indemnify the Bank and hold the Bank harmless against 
any and all actions, proceedings, costs, losses or damages (including legal costs) it may 
suffer in connection with the usage of the Card or any misuse of the Card, PIN and/or 
other facilities provided to the Cardholder. The Bank issues the Card on the Customer’s 
Account to the Authorised Signatories of the Customer as nominated in the Debit Card 
Application. The Customer indemnifies the Bank against any transactions carried out by 
the Cardholder using the Card, if any such transaction instructions on the Customer’s 
Account as stated in the Business Account Application shall be made through joint 
signatures.

26.  The Cardholder’s use of the Card for making any Card Transaction shall constitute 
an agreement by the Customer to pay any and all fees, commission, and charges on 
any Card Transaction as prescribed by the Bank from time to time. The Customer & 
the Cardholder confirm that they are aware and in receipt of the schedule of fees, 
commission and charges for usage of the Card and which will be debited to the 
Customer’s Account for any Card Transaction. The Card facility is provided to the 
Cardholder subject to the Bank’s schedule of fees and charges as amended and 
published from time to time.

27.  The Bank reserves the right to amend/modify these Terms and Conditions, nature and 
scope of the Card facilities provided herein and may make additions to or removals of 
any Card facilities provided to the Cardholder from time to time.

28.  The Customer authorises and permits the Bank to disclose and furnish any such 
information to any third party as it deems fit concerning the Cardholder and/or the 
Customer’s Account, including but not limited to providing the Card facilities to the 
Cardholder under the provisions of these Terms and Conditions.

22-  ير�سل البنك ك�سوف احل�ساب يف الفرتات الزمنية املتفق عليها اإىل العنوان الربيدي للعميل 

والتي تبني تفا�سيل كافة التعامالت امل�رصفية بالإ�سافة اإىل عمليات البطاقة. ويلتزم حامل 

التي تظهر يف  البطاقة  العمليات مبا يف ذلك عمليات  بالتحقق من �سحة كافة  البطاقة 

ك�سوف احل�ساب اخلا�سة بالعميل ويف حالة وجود اأي خالف اأو نزاع يجب اإبالغ البنك خطياً 

عدم  حالة  احل�ساب. يف  ك�سف  اإر�سال  تاريخ  من  يوماً   )15( ع�رص  الأمر خالل خم�سة  بذلك 

ا�ستالم البنك مثل ذلك الإ�سعار، تعترب كافة عمليات البطاقة مقبولة لدى حامل البطاقة 

باعتبارها �سحيحة. وتعترب �سجالت البنك بالن�سبة لأية عملية بطاقة منفذة ملزمة حلامل 

البطاقة فيما يتعلق بنتائجها.  

23-  يقدم ك�سف احل�ساب يف الفرتات الزمنية املتفق عليها. وما مل ت�سدر تعليمات خطية من 

العميل لالحتفاظ بكافة املرا�سالت، ير�سل البنك الك�سوف والإ�سعارات اإىل العنوان الربيدي 

اخلا�ض بالعميـل كمـا هـو مبني يف �سجـالت البنـك وتعـترب تـلك الك�سوف والإ�سعارات على 

اأن العميل قد ا�ستلمها. ويف حالة عدم ا�ستالم العميل ك�سف احل�ساب عن اأية فرتة، يتحمل 

املفو�سون بالتوقيع عن العميل امل�سوؤولية عن تقدمي طلب ك�سف من البنك خالل خم�سة 

ع�رص )15( يومـاً من تاريخ اإر�سال الك�سف املذكور يف العادة.

24-  لن يكون البنك م�سوؤولً عن عدم قبول البطاقة يف اأي جهاز �رصاف اآيل اأو جهاز بيع م�رصيف لأي 

�سبب من الأ�سباب. لن يكون البنك م�سوؤولً اأو ملزماً من اأية ناحية من النواحي بخ�سو�ض اأية 

وكافة الدعاوى اأو الإجراءات اأو التكاليف اأو اخل�سائر اأو الأ�رصار )مبا يف ذلك التكاليف القانونية( 

مهما كان نوعها والتي تن�ساأ عن اأو ب�سبب اأي خلل ميكانيكي اأو عدم كفاية الأموال اأو اأية 

اأعطال يف  جهاز البيع امل�رصيف املذكور.  

وكافة  اأية  تعوي�سه عن  واملحافظة على  ب�سكل كامل  البنك  تعوي�ض  العميل على  25-  يوافق 

الدعاوى اأو الإجراءات اأو التكاليف اأو اخل�سائر اأو الأ�رصار )مبا يف ذلك التكاليف القانونية( والتي 

�سوء  اأو  ا�ستخدامها  �سوء  اأو  البطاقة  ا�ستخدام  بخ�سو�ض  يتكبدها  اأو  البنك  لها  يتعر�ض 

البطاقة.  اإىل حامل  الت�سهيالت الأخرى املمنوحة  اأو  التعريف ال�سخ�سي و/  ا�ستخدام رقم 

ي�سدر البنك بطاقة بخ�سو�ض ح�ساب العميل اإىل املفو�سني بالتوقيع عن العميل كما هو 

مبني يف طلب اإ�سدار بطاقة ال�رصاف الآيل. ويلتزم العميل بتعوي�ض البنك �سد اأية عمليات 

بها  تعليمات خا�سة  اأية  املفرو�ض �سدور  اإذا كان من  با�ستخدامها  البطاقة  ينفذها حامل 

قبل مفو�سني  ال�رصكات من  فتح ح�ساب  العميل كما هو مذكور يف طلب  ب�ساأن ح�ساب 

بالتوقيع جمتمعني. 

26-  ي�سكل ا�ستخدام حامل البطاقة لها لتنفيذ اأية عملية بطاقة قبـولً منـه لدفـع اأي مـن 

والتـي يحـددها  اأيـة عمليـة بطاقـة  امل�ستحقـة على  والر�سـوم  والعمـولت  الأجـور  وكافـة 

الأجور  اأنهما على علـم بجـدول  البطاقة على  العميل وحامل  ويوؤكد  الـبنك من وقت لآخر. 

والعمـولت والر�سـوم بخ�سـو�ض ا�ستخدام البطاقة، والتي �سـتقيد علـى ح�سـاب العميـل 

بالن�سبـة لأيـة عمليـة بطاقـة، واأنـه ا�ستلـم اجلـدول املذكـور. وتقدم ت�سهيالت البطاقة اإىل 

حامل البطاقة مع اللتزام بجدول الأجور والر�سوم اخلا�ض بالبنك وتعديالته واإ�سداراته من وقت 

لآخر.  

ت�سهيالت  وجمال  وطبيعة  والأحكام  ال�رصوط  هذه  تغيري  بتعديل/  احلق  يف  البنك  27-  يحتفظ 

البطاقة املبينة يف هذه ال�رصوط والأحكام ويحق له اإجراء اإ�سافات على اأية ت�سهيالت بطاقة 

مقدمة اإىل حامل البطاقة اأو اإلغائها من وقت لآخر. 

28-  يفو�ض العميل وي�سمح للبنك بالك�سف عن وتقدمي اأية معلومات اإىل اأي طرف ثالث كما يعتربه 

منا�سباً بخ�سو�ض حامل البطاقة و/ اأو ح�ساب العميل، مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�رص 

تقدمي ت�سهيالت البطاقة اإىل حامل البطاقة مبوجب هذه ال�رصوط والأحكام. 
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