الأحــكام وال�شــروط التــي تخ�ضع لها احل�ســابـات ال�شخ�صية
مقدمة
يخ�ضع ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية �أو املنتجات امل�رصفية ،مبا يف
ذلك �أي معاملة فيما بني العميل والبنك (كما هي مُعرَّفة �أدناه)
وكل ح�ساب (كما هو مُعرَّف �أدناه) مفتوح �أو قائم لدى البنك ،لتلك
ال�رشوط والأحكام التي حتكم احل�سابات ال�شخ�صية وتعديالتها من
حني لآخر (وي ُ�شار �إليها فيما بعد با�سم «ال�رشوط والأحكام»)
مبا يف ذلك الأحكام التي تخ�ضع لها �أي خدمات ومنتجات ذات
�صلة يتم توفريها من قبل البنك للعميل مثل �أي بطاقة خ�صم
واخلدمات امل�رصفية الرقمية (كما هي مُعرَّفة �أدناه) وخدمات
الك�شوف الإلكرتونية (كما هي مُعرَّفة �أدناه)� .إن توقيع (تواقيع)
العميل على طلب احل�ساب ال�شخ�صي �أو اال�شرتاك يف �أو ا�ستخدام
�أي خدمات م�رصفية �أو منتجات م�رصفية يعترب موافقة على هذه
ال�رشوط والأحكام الواردة بهذا امل�ستند ح�سبما ت ُع َّدل من حني لآخر.
يلتزم العميل بهذه ال�رشوط والأحكام فيما يتعلق بكافة العالقات
امل�رصفية مع البنك .وحتكم هذه ال�رشوط والأحكام وطلب احل�ساب
ال�شخ�صي وكذلك ال�رشوط والأحكام التي حتكم اخلدمات امل�رصفية
الرقمية جمتمعني العالقة امل�رصفية العامة الكاملة بني العميل
والبنك با�ستثناء �أي خدمات م�رصفية �أو منتجات م�رصفية خا�صة
والتي تخ�ضع التفاقية منف�صلة �أو منوذج منف�صل �أو �رشوط
و�أحكام خا�صة (وي ُ�شار �إليها فيما بعد با�سم «الوثائق الإ�ضافية»).
ويف حالة وجود �أي تعار�ض بني �رشوط الوثائق الإ�ضافية وهذه
ال�رشوط والأحكام ،يكون ل�رشوط الوثائق الإ�ضافية الأولوية على
هذه ال�رشوط والأحكام للقدر الذي تتعار�ض عنده �رشوط الوثائق
الإ�ضافية �أو �رشوط و�أحكام حمددة (ح�سبما قد تكون احلالة) مع
هذه ال�رشوط والأحكام.
جاءت العناوين يف هذه ال�رشوط والأحكام على هذا النحو ل�سهولة
الرجوع �إليها فقط وال ت�ؤثر على تف�سري �أي من ن�صو�ص هذه
ال�رشوط والأحكام .وما مل يقت�ض ال�سياق خالف ذلك ،ي�شمل املفرد
اجلمع والعك�س �صحيح وي�شمل املذكر امل�ؤنث والعك�س �صحيح .و�إذا
كان احل�ساب م�شرتكا ً ،ت�شمل الإ�شارة �إلى العميل جميع �أ�صحاب
احل�ساب ،ما مل يقت�ض ال�سياق خالف ذلك .وت�شكل هذه ال�رشوط
والأحكام وتعديالتها جزءا ً ال يتجز�أ من وثائق فتح احل�ساب والوثائق
ذات ال�صلة املتعلقة باخلدمات امل�رصفية.

«وقت التوقف» ويكون له املعنى املخ�ص�ص له يف مادة .12
«�سلطة اخل�صم املبا�رش» ويكون لها املعنى املخ�ص�ص لها يف
مادة .15
«قواعد نظام اخل�صم املبا�رش» ويكون لها املعنى املخ�ص�ص لها
يف مادة .15
«احلد االفرتا�ضي» احلد اليومي املو�ضوع ال�ستخدام البطاقة يف
ال�سحب النقدي �أو �رشاء ال�سلع واخلدمات مع مراعاة توفر الأموال يف
ح�ساب العميل .ويجوز للبنك تغيري احلد االفرتا�ضي اخلا�ص بالبطاقة
يف �أي وقت.
«عنوان الربيد املحدد» ويكون له املعنى املخ�ص�ص له يف مادة .10
«اخلدمات امل�رصفية الرقمية» وي ُق�صد بها �أي �أو جميع املهام
واخلدمة (اخلدمات) امل�رصفية الرقمية املقدمة من البنك للعميل
وامل�ستخدم املف َوّ�ض من حني لآخر من خالل املوقع الإلكرتوين للبنك
وتطبيق الهاتف املتحرك وخدمة بيانات اخلدمة التكميلية غري
املهيكلة.
«ك�شف احل�ساب الإلكرتوين» ويكون له املعنى املخ�ص�ص له يف
مادة .10
«خدمة ك�شف احل�ساب االلكرتوين» ويكون لها املعنى املخ�ص�ص
لها يف مادة .10
«املعاملة املالية» ويق�صد بها �أي مهمة �أو خدمات يقدمها البنك
ويكون لها �أثر مايل على احل�ساب.
«ح�ساب الوديعة الثابتة» ويق�صد به �أي ح�ساب وديعة ثابتة مفتوح
وحمفوظ با�سم واحد �أو �أكرث من العمالء ،جمتمعني �أو منفردين،
لأغرا�ض ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية يف الوقت احلايل و�/أو امل�ستقبل.
«الآيبان» ويكون له املعنى املخ�ص�ص له يف مادة .19
«التعليمات» يق�صد بها التعليمات املقدمة من العميل ،مبا
يف ذلك -على �سبيل املثال ال احل�رص -التعليمات ال�شفهية
�أو التعليمات الهاتفية بتقنية اللم�س� ،إلى البنك من حني لآخر
بخ�صو�ص احل�ساب.
«نظام الرد ال�صوتي التفاعلي» يق�صد به نظام رد �صوتي �آيل
وتفاعلي للبنك لتقدمي خدمة تنفيذ املعامالت امل�رصفية مبا يف ذلك
الت�سهيالت الأخرى املقدمة من قبل البنك بوا�سطة التعرف على
العميل وت�سجيل التعليمات.
«احل�ساب امل�شرتك» ويق�صد به �أي ح�ساب م�شرتك مفتوح
وحمفوظ با�سم اثنني �أو �أكرث من العمالء لأغرا�ض ا�ستخدام
اخلدمات التي يقدمها البنك يف الوقت احلايل و�/أو امل�ستقبل وفقا ً
لطلب احل�ساب ال�شخ�صي.
«التاجر/م�ؤ�س�سة التاجر» يق�صد به �أي م�ؤ�س�سة �أو كيان
اعتباري �أو �شخ�ص �أو م�ؤ�س�سة افرتا�ضية �أخرى تقدم �سلع و�/أو
خدمات والتي تقبل بطاقة اخل�صم وت�سمح بالدفع من خاللها
كنظام للدفع �أو احلجز من قبل حامل البطاقة .
«ال�شهر» ويق�صد به ال�شهر امليالدي.
«املعامالت غري املالية» ويق�صد بها ا�ستخدام �أي وظيفة �أو خدمات
يقدمها البنك وال يكون لها �أثر مايل على احل�ساب .
«طلب احل�ساب ال�شخ�صي» ويق�صد به الطلب املوقع �أ�صوال ً
(بال�صيغة املوحدة للبنك) مبا يف ذلك �أي �إقرار/تفوي�ض مقدم من
العميل يطلب فيه من البنك فتح ح�ساب با�سم العميل.
«رقم التعريف ال�شخ�صي» ويق�صد بها رقم التعريف ال�شخ�صي
ال�صادر من البنك حلامل (حاملي) البطاقة لتمكينه من ا�ستخدام
البطاقة يف �أي جهاز �رصاف �آيل �أو �أي طرفية نقطة بيع ،كما يتيح
للعمالء �إمكانية الو�صول �إلى اخلدمات امل�رصفية عرب الهاتف.
«اخلدمات امل�رصفية عرب الهاتف» يق�صد بها خدمة التعليمات
واملعلومات عرب الهاتف� ،سواء �أكانت منفذة ب�شكل �آيل �أو من خالل
مندوب خدمة العمالء والتي يوفرها مركز االت�صال على مدار
ال�ساعة وطيلة �أيام الأ�سبوع .ات�صال البنك با�سم راك دايركت
«طرفية نقطة البيع» يق�صد به �أي طرفية نقطة بيع الكرتونية
متوفرة يف امل�ؤ�س�سات التجارية� ،سواء �أكانت حملية �أو دولية ،والتي
يكون ب�إمكانها معاجلة معامالت البطاقة ل�رشاء ال�سلع واخلدمات.
«منوذج الت�سجيل» ويق�صد به �أي منوذج ت�سجيل بال�صيغة
املحددة من البنك يحتوي على ال�رشوط والأحكام املطبقة على
ك�شوف احل�ساب الإلكرتونية والذي ميكن للعميل ا�ستخدامه لطلب
خدمة ك�شف احل�ساب االلكرتوين.
«ح�ساب التوفري» ويق�صد به �أي ح�ساب توفري مفتوح وحمفوظ
با�سم واحد �أو �أكرث من العمالء ،جمتمعني �أو منفردين ،لأغرا�ض
ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية يف الوقت احلايل و�/أو يف امل�ستقبل.
«دليل اخلدمات والأ�سعار» ويق�صد به دليل اخلدمات والأ�سعار
ال�صادر من البنك بخ�صو�ص املنتجات واخلدمات امل�رصفية املتاحة
على املوقع الإلكرتوين للبنك ( )www.rakbank.aeوجميع فروع
البنك.
«الأحكام اخلا�صة» وتعني وتت�ضمن الأحكام اخلا�صة التي تطبق
على احل�سابات اجلارية وح�سابات التوفري واحل�سابات حتت الطلب
وح�سابات الوديعة الثابتة وح�سابات العمالت الأجنبية واحل�سابات
امل�شرتكة امل�شار �إليها يف املواد من  2وحتى �( 7شاملة �إياهما).
«الهيئات املحددة» يق�صد بها فيما يتعلق بخدمة دفع الفواتري
املقدمة �إلى العميل با�ستخدام جهاز ال�رصاف الآيل للبنك� ،أية
هيئات يعتمدها البنك مثل ات�صاالت وهيئة كهرباء ومياه دبي
(ديوا).
«ك�شف احل�ساب» يعني الك�شف الدوري الذي ير�سله البنك
�إلى العميل والذي يت�ضمن تفا�صيل معامالت البطاقة املنفذة
بوا�سطة العميل خالل فرتة معينة ،مبا يف ذلك اخل�صم من احل�ساب
والإ�ضافة �إليه.
«�سويفت» يق�صد به جمعية االت�صاالت املالية العاملية بني
البنوك ،وهي �شبكة حا�سوب لت�سهيل االت�صال بني البنوك عامليا ً.
«تعريفة الر�سوم» ويق�صد بها تعريفة ر�سوم البنك ح�سبما ت ُع َّدل
من حني لآخر.
«الإمارات العربية املتحدة» ويق�صد بها دولة الإمارات العربية
املتحدة.
«نظام اخل�صم املبا�رش الإماراتي» ويكون له املعنى املخ�ص�ص له
يف املادة .15

التعريفات
يقت�ض ال�سياق خالف ذلك ،يكون للكلمات والتعبريات التالية
ِ
ما مل
املعاين الواردة فيما يلي:
«احل�ساب» يق�صد به �أي ح�ساب جار ٍ �أو ح�ساب توفري �أو ح�ساب حتت
الطلب �أو ح�ساب وديعة ثابتة �أو �أي نوع �آخر من �أنواع احل�سابات
املفتوحة �أو املحفوظة با�سم واحد �أو �أكرث من العمالء ،جمتمعني �أو
منفردين ،لأغرا�ض ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية يف الوقت احلايل و/
�أو امل�ستقبل والتي قد تكون مرتبطة بالبطاقة.
«�صاحب احل�ساب» يق�صد به العميل �أو العمالء املفتوح
ب�أ�سمائهم ح�ساب لدى البنك.
«وثائق فتح احل�ساب» ويق�صد بها �أي وثائق ذات �صلة بفتح �أي
ح�ساب لدى البنك.
«رقم احل�ساب» يق�صد به الرقم التعريفي للح�ساب.
«الوكالء» يق�صد بهم �أي �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص معينني �أو معتمدين
من البنك لدعم �أو عر�ض اخلدمات امل�رصفية.
«ال�شخ�ص ذو ال�صلة» ويكون له املعنى املحدد له يف مادة .10
«جهاز ال�رصاف الآيل» يق�صد به جهاز ال�رصاف الآيل التابع للبنك
والذي يقدم خدمة ال�سحب النقدي مع �أو بدون خدمة الإيداع
النقدي ،مبا يف ذلك ت�سهيالت �أخرى يقدمها البنك �أو يتم تقدميها
عن طريق ماكينة �أو جهاز يعمل بالبطاقات �سواء كانت خا�صة
بالبنك �أو ب�أية بنوك �أو م�ؤ�س�سات مالية �أخرى م�شاركة يتم حتديدها
من حني لآخر من قبل البنك ،والتي تقبل البطاقة.
«الأموال املتوفرة» يق�صد بها الر�صيد الدفرتي م�ضافا ً �إليه
ال�سحب على املك�شوف وخم�صوما ً منه كافة الطلبات االحتياطية
اخلا�صة باحل�ساب.
«البنك» يق�صد به بنك ر�أ�س اخليمة الوطني (�ش.م.ع) مبا يف ذلك
فروعه وخلفه العام واخلا�ص.
«املنتجات امل�رصفية» ويق�صد بها �أي منتج م�رصيف �أو منتجات
م�رصفية يقدمها البنك للعمالء يف �أي وقت.
«اخلدمات امل�رصفية» يق�صد بها �أي نوع من اخلدمات امل�رصفية
التي يوفرها البنك للعمالء مبا يف ذلك  -على �سبيل املثال ال
احل�رص  -اخلدمات امل�رصفية عرب الفروع واخلدمات امل�رصفية الرقمية
واخلدمات امل�رصفية عرب الهاتف وعمليات ال�سحب والإيداع والدفع
من خالل �أجهزة ال�رصاف الآيل و�أجهزة الإيداع النقدي والدفع عرب
الإنرتنت �أو �أي و�سيلة تقنية �أخرى و�/أو �أي نوع من اخلدمات امل�رصفية
املقدمة للعميل يف �أي وقت.
«امل�ستفيد» يق�صد به امل�ستلم املعتمد لأي �أموال من خالل
اخلدمات امل�رصفية.
«يوم العمل» يق�صد به �أي يوم عمل ر�سمي (بخالف �أيام اجلمعة �أو
ال�سبت �أو �أي عطلة يعلنها امل�رصف املركزي) يفتح فيه البنك �أبوابه
ملزاولة العمل العام يف الإمارات العربية املتحدة.
«ح�ساب حتت الطلب» ويق�صد به ح�ساب حتت الطلب مفتوح
وحمفوظ با�سم واحد �أو �أكرث من العمالء ،جمتمعني �أو منفردين،
لأغرا�ض ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية يف الوقت احلايل و�/أو امل�ستقبل.
«البطاقة» يق�صد بها �أي بطاقة خ�صم �صادرة من البنك �إلى
العميل (مبا يف ذلك بطاقة اخل�صم اجلديدة واملجددة واملعاد �إ�صدارها
والبديلة) والتي يتم ا�ستخدامها لال�ستفادة من خدمات البطاقة
املقدمة من البنك �أو للو�صول �إلى الأموال املتوفرة املحتفظ بها
يف احل�ساب.
«حامل البطاقة» يق�صد به كل عميل ميلك ح�سابا ً لدى البنك
با�سمه والذي يرتبط بالبطاقة التي ي�صدرها البنك.
«رقم البطاقة» وهو الرقم املكون من �ستة ع�رش رقما ً مطبوعا ً �أو
منقو�شا ً على وجه البطاقة.
«معامالت البطاقة» يق�صد بها �أية معامالت مالية �أو غري مالية
يتم تنفيذها با�ستخدام البطاقة �سوا ًء با�ستخدام رقم التعريف
ال�شخ�صي �أو توقيع �أو بدونهما ،ب�رصف النظر عن وجود �أي ق�سيمة
�أو �إي�صال �آخر موقع من قبل حامل (حاملي) البطاقة.
 .1ال�رشوط العامة املتعلقة باحل�سابات
«اال�سرتداد النقدي» يق�صد به �أي مبلغ م�ستحق يتم اكت�سابه من
	1-1يقر العميل ويوافق على �أن ال�رشوط العامة
خالل معامالت م�ؤهلة ب�أ�سعار/ن�سب مئوية يحددها البنك من حني
املن�صو�ص عليها يف هذه املادة تطبق على �أي ح�ساب
لآخر وفق تقديره اخلا�ص عند ا�سرتداد حامل (حاملي) البطاقة ذلك
مفتوح مع البنك بالإ�ضافة �إلى �أي �أحكام خا�صة
النقد امل�سرتد من البنك وفقا ً لل�رشوط والأحكام املطبقة.
تطبق على �أي ح�ساب.
«برنامج اال�سرتداد النقدي» يق�صد به الربنامج الذي يتيح حلامل
	2-1البنك مفو�ض مبوجبه للت�رصف وفق تعليمات �أو
�أو حاملي البطاقة امل�ؤهلني مبراكمة اال�سرتداد النقدي على املعامالت
�سندات �أو وثائق موقعة وتكون حمررة �أو مقبولة وفقا ً
امل�ؤهلة املتكبد على بطاقتهم وفقا ً لل�رشوط والأحكام املطبقة.
للتعليمات املقدمة يف طلب احل�ساب ال�شخ�صي �أو
«الإيداع النقدي» يق�صد بها �أي مبالغ مودعة ب�أي طريقة
عن طريق وكيل (وكالء) مفو�ضني �أ�صوال ً من قبل
من�صو�ص عليها مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام من خالل �إ�ضافتها
العميل دون احلاجة لإجراء �أي ا�ستف�سار حتى ذلك
�إلى ح�ساب العميل.
الوقت الذي يقدم فيه العميل �إخطارا ً خطيا ً يفيد
«ال�سحب النقدي» ويق�صد به �أي مبالغ م�سحوبة ب�أي طريقة
بعك�س ذلك:
من�صو�ص عليها مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام من خالل خ�صمها
	.1ل�سداد مبالغ ال�شيكات والكمبياالت وال�سندات
		
من ح�ساب العميل.
الإذنية والتعليمات الدائمة و�إ�صدار �أوامر الدفع
«امل�رصف املركزي» ويق�صد به م�رصف الإمارات العربية املتحدة املركزي.
والتحويالت املالية الربيدية والإلكرتونية وعمليات
«الر�سوم» ويق�صد بها املبالغ (مبا يف ذلك �أية ر�سوم �أو عموالت �أو
�رشاء وبيع الأوراق املالية والعمالت الأجنبية و�أية
تكاليف) الواجبة الدفع من قبل العميل مقابل ا�ستخدام اخلدمات
تعليمات �أخرى عن طريق القيد على ذلك احل�ساب
امل�رصفية مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام ،مبا يف ذلك -على �سبيل
(احل�سابات) �سواء كان يف اجلانب الدائن �أو خالفا ً
املثال ال احل�رص -جميع املعامالت والر�سوم ور�سوم التمويل والنفقات
لذلك؛ و
الإ�ضافية والتعوي�ضات والتكاليف القانونية والفوائد وامل�رصوفات
	.2قبول �أية تعليمات �أخرى بخ�صو�ص ذلك احل�ساب
		
والتي يتم خ�صمها من ح�ساب العميل.
(احل�سابات) مبا يف ذلك التعليمات اخلا�صة ب�إغالق
«ال�رشيحة» ويق�صد بها معالج م�صغر مُدمج يف البطاقة.
ذلك احل�ساب (احل�سابات).
«بطاقة االئتمان» يق�صد بها �أي بطاقة ائتمان �صادرة من البنك
	3-1يلزم ذكر رقم احل�ساب املقدم من البنك على كافة
�إلى العميل (مبا يف ذلك بطاقة االئتمان اجلديدة واملجددة واملعاد
املرا�سالت مع البنك وعند �إجراء الإيداعات و�/أو
�إ�صدارها والبديلة).
ال�سحوبات .ويدرك العميل �أن �أية �أموال ي�ستلمها
«احل�ساب اجلاري» ويق�صد به �أي ح�ساب جار ٍ مفتوح وحمفوظ
البنك نيابة عن العميل �سيتم �إ�ضافتها �إلى احل�ساب
با�سم واحد �أو �أكرث من العمالء لأغرا�ض ا�ستخدام اخلدمات التي
ما مل يتلق البنك تعليمات خطية من العميل بخالف
يقدمها البنك يف الوقت احلايل و�/أو امل�ستقبل وفقا ً لطلب احل�ساب
ذلك.
ال�شخ�صي.
	4-1يدرك العميل �أن البنك يت�رصف فقط ب�صفته وكيل
حت�صيل للعميل وال يتحمل �أية م�س�ؤولية عن ت�سييل
«العميل» يق�صد به وي�شمل �شخ�صا ً واحدا ً �أو �أكرث ممن قاموا،
�أي �أ�شياء مودعة لدى البنك للتح�صيل� .إن عوائد
جمتمعني �أو منفردين ،بفتح ح�ساب واالحتفاظ به لدى البنك وفقا ً
ال�شيكات �أو ال�سندات الأخرى التي يتم �إيداعها
لطلب احل�ساب ال�شخ�صي.

لن تكون متوفرة لل�سحب حتى يتم حت�صيلها من
قبل البنك .ويحتفظ البنك باحلق يف اخل�صم من �أي
ح�ساب �أُ�ضيف �إليه �أي بند يف ر�صيده الدائن ب�شكل
ا�ستثنائي ولكن مل يتم �سداده عند التح�صيل بعد
ذلك .ويجوز للبنك رف�ض �رصف �أو قبول ال�شيكات
امل�سحوبة ل�صالح �أطراف �أخرى �أو �إذا كان ا�سم
امل�ستفيد ال يطابق ا�سم العميل املقيد يف �سجالت
البنك .ويجوز للبنك �-إال �أنه غري ملزم بذلك -االمتناع
عن �رصف �أي �شيك مقدم لل�رصف بعد مرور �أكرث من
�ستة �أ�شهر من تاريخ �إ�صدار ذلك ال�شيك .ولن يقبل
البنك �أن ي�ضيف �إلى الر�صيد الدائن لأي ح�ساب
مبلغ �أي �شيك �أو كمبيالة ل�صالح �أي طرف ثالث
�إذا كان م�سطرا ً �أو م�ؤ�رشا ً عليه بعبارة «حل�ساب
امل�ستفيد» (�أو �أية كلمات ذات �أثر مماثل) �أو مبا يخالف
�سجالت البنك .وال ي ُعتد ب�أي �إلغاء لأي ت�سطري �أو
ت�أ�شري كما هو مو�ضح �أعاله .ولن يتحمل البنك �أية
م�س�ؤولية يف حالة قبول �رصف �أي �شيك م�ؤجل عن
طريق اخلط�أ غري املق�صود �أو خالف ذلك قبل تاريخ
اال�ستحقاق.
	5-1لن تتوفر عوائد ال�شيكات �أو ال�سندات الأخرى
لل�سحب حتى يتم حت�صيلها من قبل البنك.
ويحتفظ البنك باحلق يف اخل�صم من �أي ح�ساب
للعميل �أو مطالبة العميل بدفع �أي مبلغ �أ�ضيف
ب�شكل ا�ستثنائي �أو ب�شكل خاطئ �إلى الر�صيد
الدائن �أو الذي �أ�ضيف �إلى ر�صيد احتياطي عادي ،ومت
دفعه بعد ذلك.
	6-1يحق للبنك القيام -ب�صفة دائمة ودون �إخطار
العميل -بفر�ض �أي ر�سوم �أو تكاليف �أو م�رصوفات
�أو نفقات م�رصفية وغري م�رصفية بخ�صو�ص احل�ساب
(احل�سابات) �أو بخ�صو�ص �أية ت�سهيالت م�رصفية �أخرى
مقدمة من البنك �إلى العميل ،وقيدها يف الر�صيد
املدين للح�ساب ذي ال�صلة مبقت�ضى الإجراءات
امل�رصفية املعتادة للبنك .وقد تخ�ضع هذه الر�سوم
للتغيري ،كما �أنها غري قابلة للرد عند �إغالق احل�ساب
�أو �أي ح�ساب �آخر للعميل .ويجوز للبنك فر�ض ر�سوم
وم�رصوفات بخ�صو�ص �أي من اخلدمات امل�رصفية
وفقا ً للأ�سعار املحددة والقيود املو�ضوعة من قبل
امل�رصف املركزي .ويجوز للعميل االطالع على الر�سوم
وامل�رصوفات يف دليل اخلدمات والأ�سعار.
	7-1يفو�ض العميل مبوجبه البنك -لغر�ض احلفظ �أو
التح�صيل �أو لأي غر�ض �آخر -قبول �أية �أوراق مالية
�أو �أية ممتلكات �أخرى مودعة لدى البنك �أو يتلقاها
من العميل  ،والإفراج عن �أو ت�سليم �أو التخلي عن �أي
منها بنا ًء على تعليمات خطية من العميل.
	8-1يدرك العميل �أن عمليات الإيداع �أو ال�سحب اخلا�صة
ب�أي ح�ساب ميكن �إجرا�ؤها يف �أي من فروع البنك داخل
الإمارات العربية املتحدة مع مراعاة كفاية الر�صيد
املوجود يف احل�ساب وبنا ًء على �إبراز �إثبات هوية مقبول
لدى البنك .ميكن ا�ستخدام احل�ساب لغر�ض الإيداع
النقدي �أو ال�سحب النقدي ويجوز للبنك وفق تقديره
اخلا�ص و�ضع حد لل�سحب �أو الإيداع النقدي من حني
لآخر .ويحق للبنك فر�ض ر�سوم على �أي �إيداع نقدي
و�/أو �سحب نقدي من قبل العميل ،والتي تكون �أعلى
من القيود املحددة بوا�سطة البنك من حني لآخر.
	9-1يحدد البنك �سعر �أي فائدة ت�ستحق على �أي ر�صيد
دائن يف �أي ح�ساب ،ويقبل العميل �أن هذا ال�سعر
عر�ضة للتغيري دون تقدمي �إخطار �إلى العميل .وترتاكم
الفائدة على �أي ح�ساب يف �صورة مت�أخرات من يوم
لآخر �أو ح�سبما يحدده البنك بخالف ذلك (وفق
تقديره املطلق) ،و�سوف ي�ضيفها البنك �إلى احل�ساب
يف املواعيد التي يحددها البنك وفق تقديره املطلق �أو
ح�سبما يتم االتفاق عليه بني البنك والعميل.
	10-1وفيما يتعلق ب�أي تعامالت بخ�صو�ص احل�ساب ،لن
يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية عن �أي خ�سارة ناجتة عن
وفاة �أو عدم �أهلية �أو �إفال�س �أو �إع�سار العميل (�أو �أي
حدث �أو �إجراءات مماثلة) (يف حالة احل�ساب امل�شرتك� ،أي
�شخ�ص يعرف على �أنه �صاحب ح�ساب م�شرتك) ما
مل و�إلى �أن يتلقى البنك �إخطارا ً خطيا ً ب�أي من هذه
الأحداث مع دليل م�ستندي ح�سبما يتطلبه البنك.
ويف هذه احلاالت ،يجوز للبنك وفق تقديره اخلا�ص
جتميد احل�ساب وتعليق جميع املعامالت يف احل�ساب
�إلى �أن يتم تخويل �أي من اخللفاء املعينني �أ�صوال ً
�أو الورثة القانونيني بوا�سطة املحكمة للتعامل مع
احل�ساب و�/أو البنك ،و�سوف يت�رصف البنك وفقا ً لأمر
املحكمة �أو �إلى �أن يتم توفيق �أو�ضاع احل�ساب وفقا ً
للقوانني ال�سارية .ويجوز للبنك وفق تقديره اخلا�ص �أو
مبوجب التعليمات �أو القواعد املقدمة من حماكم
الإمارات العربية املتحدة حتويل الر�صيد املتوفر �إلى
حماكم الإمارات العربية املتحدة و�إغالق احل�ساب.
	11-1لن يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية جتاه العميل عن �أي
خ�سارة �أو �رضر �أو ت�أخري يعود ب�شكل كلي �أو جزئي
لت�رصف �أي حكومة �أو وكالة حكومية �أو �أي حدث
�آخر خارج �سيطرة البنك (مبا يف ذلك -على �سبيل
املثال ال احل�رص -الإ�رضابات �أو االحتجاجات العمالية
�أو تعطل الآالت �أو توقف �إمداد الطاقة) �رشيطة �أن
ي�سعى البنك يف كل حالة �إلى تقدمي �إخطار ب�شكل
عام �إلى العمالء ب�أي ت�أخريات متوقعة نتيجة �أي من
الأحداث املذكورة �آنفا ً عن طريق الفروع اخلا�صة به �أو
غري ذلك.
	12-1يقر العميل وي�ضمن �أن تكون املعلومات الواردة يف
طلب احل�ساب ال�شخ�صي �صحيحة ودقيقة يف تاريخ
تقدميها ويتعهد ب�إخطار البنك خطيا ً على الفور
بخ�صو�ص �أية تغيريات يف البيانات املقدمة يف طلب
احل�ساب ال�شخ�صي .كما يتعهد ب�إخطار البنك خطيا ً
على الفور بخ�صو�ص �أية تغيريات يف ا�سم العميل �أو
عنوانه �أو �أرقام االت�صال اخلا�صة به .ويحتفظ البنك
بحقه يف طلب دليل بخ�صو�ص العنوان اجلديد.
و�سيتم �إر�سال جميع الإخطارات اخلطية وك�شوف
احل�ساب واملعلومات الأخرى على عنوان �صاحب
احل�ساب املذكور �أوال ً .ويف حالة �إعادة ر�سالة الربيد من
هذا العنوان وكان البنك يحتفظ بتفا�صيل ات�صال
بديلة للعميل ،يجوز للبنك حماولة االت�صال بالعميل
ولكن ي�ستمر يف �إر�سال ك�شف احل�ساب �أو �أي مرا�سلة
�أخرى على نف�س العنوان �إلى �أن ي�ؤكد العميل عنوانه
اجلديد خطيا ً .ويتحمل العميل م�س�ؤولية تزويد البنك
ببيانات ات�صال دقيقة وحمدثة.
	13-1ويحتفظ البنك بحقه يف طلب معلومات و�/أو وثائق
�إ�ضافية يف حالة فتح العميل ح�سابات �إ�ضافية لدى
البنك .كما يجوز للبنك �أن يطلب من العميل تقدمي
الدليل على م�صدر �أية �أموال يودعها �أو على املعاملة
الأ�سا�سية بخ�صو�ص �أي قيد يف احل�ساب و�إرجاء
تنفيذ �أية معاملة حتى يتم تقدمي هذا الدليل �إلى
البنك .وال يتحمل البنك امل�س�ؤولية عن �أي ت�أخري �أو
خ�سارة نا�شئة عن هذه اال�ستعالمات.
	14-1يقر العميل �أن البنك�( :أوال ً) عليه �أن يلتزم ويخ�ضع
لقوانني مكافحة غ�سيل الأموال يف الإمارات العربية
املتحدة والعقوبات الدولية وقوانني الدول الأخرى؛
(ثانيا ً) و�أن �أي تعامل مع �أموال �أو �أ�صول� ،أو توفري متويل
�إلى� ،أي �شخ�ص �أو كيان متورط �أو م�شتبه بتورطه
يف ن�شاط احتيايل �أو �إجرامي �أو �إرهابي �أو يقع �ضمن
قائمة العقوبات قد يحرم البنك من الدخول يف �أو
�إبرام املعامالت التي ي�شارك فيها ه�ؤالء الأفراد �أو هذه
الكيانات .ويوافق العميل على �أن البنك لن يتحمل �أي

م�س�ؤولية ناجتة عن �أي �إجراء يتخذه يف �سبيل االلتزام
بتلك القوانني واللوائح .ويحق للبنك ت�أخري �أو جتميد
�أو �إعادة �أو رف�ض الودائع/حتويل الأموال �أو �سداد �أي
مدفوعات �إذا ر�أى البنك ،ا�ستنادا ً �إلى �أ�سباب معقولة،
�أن قبول الأموال �أو �سداد املدفوعات قد يخالف
�أي قانون يف الإمارات العربية املتحدة �أو العقوبات
الدولية �أو قوانني �أي دولة �أخرى ،ولن يتحمل البنك
�أي م�س�ؤولية جتاه العميل �إذا قام بذلك وفق تقديره
وحده .ويجب على العميل تقدمي كافة املعلومات/
امل�ستندات �إلى البنك والتي يطلبها البنك على
نحو معقول امتثاال ً لأي من قوانني الإمارات العربية
املتحدة �أو �أي دولة �أخرى ويوافق على �أنه يف غياب تلك
املعلومات/امل�ستندات ،ف�سوف يبا�رش البنك �إغالق
احل�ساب دون �إر�سال �أي �إخطار خطي م�سبق .ويفو�ض
العميل البنك للإف�صاح عن املعلومات/امل�ستندات
ذات ال�صلة بهذه املعاملة يف احل�ساب والتي يقدمها
�إلى البنك وفقا ً ملقت�ضيات �أي قانون يف الإمارات
العربية املتحدة �أو �أي دولة �أخرى.
	15-1تعترب �سجالت البنك وحدها دليال ً فا�صال ً وملزما ً يف
حالة ن�شوء �أي نزاع .ويعترب �أي خطاب �أو �إخطار �أو
ك�شف ح�ساب �أو مرا�سلة �أخرى مر�سلة بالربيد على
عنوان العميل امل�سجل يف �سجالت البنك قد مت
ا�ستالمها �أ�صوال ً بوا�سطة العميل.
	16-1ال يجوز التنازل عن الأموال التي يودعها العميل �أو
املحفوظة با�سم العميل �أو �إن�شاء �أعباء عليها من
قبل العميل ل�صالح �أي طرف ثالث على �سبيل
ال�ضمان دون احل�صول على موافقة خطية م�سبقة
من البنك.
	17-1ال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية عن �أي خ�سارة �أو �رضر
مبا�رش �أو غري مبا�رش يلحق ب�أي �شيك �أو �سند �أو �أمر
دفع �أو �أي �شيء �آخر عندما يتم نقله من البنك �إلى
العميل �أو بالعك�س �أو من البنك �إلى بنك �آخر �أو
بالعك�س.
	18-1ميكن �إيداع �أي مبلغ نقدي�/شيك يف �أجهزة ال�رصاف
الآيل التابعة للبنك يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
وميكن �إيداع جميع الودائع النقدية يف �أجهزة ال�رصاف
الآيل التابعة للبنك مبا�رشة �أو بو�ضع املبلغ النقدي
يف ظرف مغلق يوزع من خالل �أجهزة ال�رصاف الآيل
مع تعليمات وا�ضحة موقعة من قبل العميل .ويعترب
�أي �شيك مودع بهذه الطريقة مقبوال ً للتح�صيل
وتكون عوائده متوفرة فقط بعد ت�سل ُمها من
البنك القائم بالدفع و�إ�ضافتها فيما بعد يف اجلانب
الدائن للح�ساب .ويخ�ضع �أي �إيداع نقدي�/شيك يف
�أجهزة ال�رصاف الآيل التابعة للبنك والق�سيمة التي
يطبعها جهاز ال�رصاف الآيل ا�ستجابة لهذا الإيداع،
والتي تبني الرقم الذي �أدخله العميل ،للتحقق من
�صحتها من قبل البنك .وتعترب �سجالت البنك
املتعلقة ب�أية مبالغ نقدية� /شيكات يتم �إيداعها
من خالل �أجهزة ال�رصاف الآيل التابعة للبنك داخل
الإمارات العربية املتحدة نهائية وملزمة للعميل.
	19-1ويحتفظ البنك باحلق يف ،ويفو�ض العميل البنك
مبوجبه من �أجل ،اخل�صم من �أي ح�ساب مفتوح با�سم
العميل (ويف حالة عدم كفاية الر�صيد لل�سحب على
املك�شوف من احل�ساب) يف حالة �إ�ضافة �أموال �إلى
احل�ساب نتيجة خط�أ يف نظام الكمبيوتر �أو خط�أ فني
�أو عطل فني �أو خط�أ ب�رشي �أو خط�أ يف نظام املقا�صة
�أو �أي �سبب �آخر دون وقوع �أي م�س�ؤولية على البنك.
ويجوز للبنك �إخطار العميل ب�أي خ�صم �أو �إلغاء
للمعاملة من خالل ذكر ذلك يف ك�شف احل�ساب.
�	20-1إذا رغب العميل يف �إيداع املبالغ النقدية �أو ال�شيكات
�أو ا�ستخدام �أية خدمات حتويل �أو دفع �أخرى متوفرة
لدى البنك ،يتحمل العميل وحده م�س�ؤولية الإخطار
برقم احل�ساب �أو الرقم املرجعي ال�صحيح اخلا�ص
بالعميل على احلواالت/الدفعات التي يتم �إجرا�ؤها.
وال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية عن �أي حتويل �أموال
غري �صحيح نتيجة �إخطار خاطئ/غري �صحيح من
العميل .ولن يكون البنك طرفا ً يف �أي ا�ستعالمات
�أو نزاعات مرتبطة ب�أي حتويل/مدفوعات زائدة �أو غري
كافية �أو مت�أخرة �أو غري �صحيحة �أو �أي نزاعات من �أي
طبيعة كانت ،والتي تن�ش�أ بني العميل و�أي م�ستفيد
معني .ف�ضال ً عن ذلك ،لن يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية
عن �أي خ�سارة �أو �رضر مرتبط ب�أي معامالت مالية
يف احل�ساب والذي ين�ش�أ ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش
نتيجة لأي خط�أ من العميل.
	21-1مينح العميل موافقته غري امل�رشوطة (�أي اال�شرتاك)
ل�صالح البنك لإر�سال �أية ر�سائل ت�سويقية /ترويجية
عرب خدمة الإ�شعارات عرب الهاتف املتحرك على رقم
الهاتف املتحرك للعميل فيما بني ال�ساعة 7:00
�صباحا ً حتى ال�ساعة  9:00م�ساءً .ويوافق العميل
على �أنه يتعني عليه االت�صال بالبنك ،يف حال رغب
العميل ب�أن يطلب من البنك �إزالة/حذف رقم الهاتف
املتحرك اخلا�ص به من قاعدة البيانات لت�سل ُم �أية
ر�سائل ت�سويقية /ترويجية عرب خدمة الإ�شعارات عرب
الهاتف املتحرك �إلى رقم الهاتف املتحرك للعميل� ،إن
كان يرغب يف القيام بذلك.
	22-1يقر العميل ويوافق على �أنه لن يتم فتح �أي ح�ساب
حتى يت�سلم البنك جميع الوثائق التي يطلبها
وفق تقديره وحده .ومع مراعاة احلد الأدنى للر�صيد
والر�سوم املرتبطة باخلدمات امل�رصفية و�/أو �أي
�رشوط �أخرى ،يجوز للعميل مطالبة البنك خطيا ً �أو
من خالل اخلدمات امل�رصفية الرقمية �إن�شاء وفتح
ح�ساب �إ�ضايف .وما مل يتم االتفاق على خالف ذلك،
تنطبق هذه ال�رشوط والأحكام على تلك احل�سابات
الإ�ضافية املفتوحة لدى البنك دون احلاجة �إلى حترير �أو
تقدمي م�ستندات فتح ح�ساب جديدة لتلك احل�سابات
الإ�ضافية ما مل يطلب البنك ذلك وفق تقديره
اخلا�ص.
	23-1يوافق العميل على �أنه يجوز للبنك تعديل �أو تغيري
رقم احل�ساب �أو رقم تعريف العميل يف �أي وقت بعد
تقدمي �إخطار م�سبق.
	24-1بخ�صو�ص احل�ساب املفتوح نيابة عن قا�رص ،يحق
للبنك الت�رصف بنا ًء على التعليمات التي يتلقاها
من الو�صي امل�سمى يف طلب احل�ساب ال�شخ�صي،
حتى �إذا مل يعد حامل البطاقة القا�رص قا�رصا ً،
وذلك حتى ت�سل ُم البنك �إخطار خطي من ال�سلطة
املخت�صة ووفقا ً للتفوي�ض املتعلق باحل�ساب ،والذي
يطالب البنك بالت�رصف وفقا ً لتعليمات �أي �شخ�ص
بخالف الو�صي امل�سمى يف طلب احل�ساب ال�شخ�صي
�أو بالإ�ضافة �إليه .ويف حالة فتح ح�ساب نيابة عن
قا�رص ،يتعني على الو�صي امل�سمى يف طلب احل�ساب
ال�شخ�صي تزويد البنك بالتفوي�ضات واملعلومات
والوثائق (مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�رص
ال�ضمانات ودليل موافقة �أولياء الأمر على فتح
احل�ساب) ب�ش�أن فتح احل�ساب واالحتفاظ به وت�شغيله
ح�سبما يطلبه البنك .ويوافق الو�صي على تعوي�ض
البنك �ضد �أي خ�سارة قد يتكبدها البنك ب�سبب
�أي مطالبة من �أو نيابة عن القا�رص و�أنه �سيتحمل
امل�س�ؤولية ال�شخ�صية عن دفع هذه املطالبة على
الفور عند الطلب.
	25-1يجوز للبنك وفق تقديره وحده ت�صنيف �أي ح�ساب
على �أنه خامل �إذا مل يبد�أ العميل يف �إجراء �أي
معاملة يف الفرتة املن�صو�ص عليها بوا�سطة امل�رصف

املركزي �أو املحددة من قبل البنك من حني لآخر كما
يجوز له اتخاذ الإجراء املنا�سب ح�سبما يراه الزما ً حلفظ
الأموال املوجودة يف هذه احل�سابات .ويف حالة ت�صنيف
�أي ح�ساب على �أنه خامل ،فيجب على العميل
االت�صال ب�صفة �شخ�صية بالبنك لإعادة تن�شيط
احل�ساب.
	26-1يتعني على كل عميل يجهل القراءة والكتابة تقدمي
ن�سخ من �أية �صورة فوتوغرافية حديثة لإرفاقها بطلب
فتح احل�ساب ال�شخ�صي لت�سهيل التحقق من هويته.
ولن ي�صدر البنك دفرت �شيكات ل�صالح �أي عميل يجهل
القراءة والكتابة .وي�سمح البنك بعمليات ال�سحب
من هذا احل�ساب فقط بنا ًء على طلب �شخ�صي مع
ح�ضور العميل �شخ�صيا ً �إلى البنك للتحقق من
�شخ�صيته .ولن ي�سمح البنك بعمليات ال�سحب
للغري حتى يف حالة توفر ر�صيد يكفي لتغطية املبلغ
املطلوب �سحبه.

 .2ال�رشوط اخلا�صة املطبقة على احل�سابات اجلارية
	1-2وفقا ً لتقدير البنك وحده وقوانني ولوائح امل�رصف
املركزي ال�سارية ،قد يكون العميل م�ؤهال ً لفتح ح�ساب
جار ٍ �إذا كان مقيما ً يف الإمارات العربية املتحدة ويتمتع
بالأهلية القانونية الكاملة .ويجوز للبنك وفق تقديره
اخلا�ص �إ�صدار دفرت �شيكات للعميل لتمكينه من
ت�شغيل احل�ساب اجلاري.
	2-2يحتفظ البنك بحق رف�ض االلتزام بتعليمات ال�سحب
من احل�ساب اجلاري ما مل ت�صدر تعليمات لل�سحب
بوا�سطة �شيك
	3-2يجوز للبنك وفق تقديره املطلق �إ�صدار دفرت �شيكات
للعميل والذي يتاح للعميل �أو ممثله احل�صول عليه من
الفرع الذي مت فتح احل�ساب فيه �أو �إر�ساله عرب الربيد
ال�رسيع/الربيد العادي ،وذلك على م�س�ؤولية العميل
وحده ودون �أي م�س�ؤولية على البنك� ،إلى العنوان
املحدد يف طلب احل�ساب ال�شخ�صي .و�إذا مت �إ�صدار
دفرت ال�شيكات ،يتعهد العميل باحلفاظ عليه يف كافة
الأوقات و�إخطار البنك على الفور يف حالة �ضياع �أو
�رسقة دفرت ال�شيكات� ،أو �أي من ال�شيكات التي بداخله.
	4-2لن يتم قبول �أي تعليمات لإيقاف دفع �أي �شيك ما مل
تكن متوافقة مع القوانني ال�سارية .ويدرك العميل �أنه
يجوز للبنك وفق تقديره املطلق �أن يقبل من العميل،
مبوجب بع�ض ال�رشوط امل�سبقة ،تعليمات خطية
لإيقاف دفع �أي �شيك يف حالة فقدان العميل لل�شيك
ذي ال�صلة �أو �إذا �أ�صبح امل�ستفيد مع�رسا ً �أو يف احلاالت
الأخرى التي ي�سمح بها القانون ويوافق عليها البنك.
و�إذا مل يلتزم العميل ب�رشوط البنك �أو يفي بطلبات
البنك فيما يتعلق بال�شيك �أو ال�شيكات املفقودة،
فيجوز للبنك وفق تقديره وحده �إلغاء �أي تعليمات
لإيقاف الدفع .ويف حالة قبول البنك لأي من هذه
التعليمات من العميل �أو من �شخ�ص �آخر ميثل �أو من
املقرر �أن ميثل العميل ،يتعهد العميل مبوجبه بتعوي�ض
البنك �ضد �أي خ�سائر �أو �أ�رضار �أو غرامات �أو تكاليف
(مبا يف ذلك �أي تكاليف قانونية) �أو مطالبات متكبدة
بوا�سطته نتيجة �أو فيما يتعلق بذلك.
�	5-2إ�ضافة �إلى �سبل جرب ال�رضر الأخرى املتاحة للبنك
مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام �أو لوائح امل�رصف املركزي
�أو قوانني الإمارات العربية املتحدة ،يجوز للبنك اختيار
ويكون له احلق يف -جتميد �أو �إغالق احل�ساب بعد�إخطار العميل يف حالة �إ�صدار العميل �شيكا ً بر�صيد
غري كافٍ يف احل�ساب على ح�سب اختيار البنك .ويوافق
العميل على تعوي�ض البنك واال�ستمرار يف تعوي�ضه
�ضد �أي خ�سائر �أو مطالبات �أو تكاليف �أو نفقات �أو
ق�ضايا قد تن�ش�أ ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش نتيجة
قيام البنك بذلك .ويدرك العميل �أنه يجوز للبنك �إبالغ
امل�رصف املركزي واجلهات الأخرى املخت�صة عن هذه
احل�سابات والبيانات ذات ال�صلة بها .يقوم العميل
ب�إعادة �أية دفاتر �شيكات غري م�ستخدمة خا�صة
باحل�ساب املغلق.
�	6-2إذا مل يكن لدى العميل �أموال كافية يف احل�ساب يف
�أي وقت من الأوقات �أو يف حالة عدم متكنه من توفري
مبالغ لتغطية �أي �شيكات مقدمة �إلى البنك �أو املبالغ
املطلوبة ال�ستكمال �أية معاملة ا�ستثمار �أو �رصف
عملة �أجنبية �أو الوفاء ب�أي التزام �سداد جتاه البنك ،مبا
يف ذلك �أية تكاليف �أو ر�سوم� ،أو ا�ستكمال �أي معاملة،
�أخرى ،يحق للبنك وفق تقديره اخلا�ص:
		
�	.1إرجاع ال�شيك �أو ال�سند الآخر غري املدفوع وقيد
ر�سم ال�شيك املرجتع على احل�ساب؛
		
 .2رف�ض ا�ستكمال املعاملة؛
	.3ا�ستكمال املعاملة وا�سرتداد �أية ر�سوم وتكاليف
		
ذات �صلة وفق ما يحدده البنك من حني لآخر عن
طريق قيدها على �أي ح�ساب يحتفظ به العميل
لدى البنك؛
		
	.4ا�ستكمال املعاملة و�إن�شاء �أو زيادة ال�سحب على
املك�شوف غري امل�رصح به على احل�ساب .ويوافق
العميل على �أن �أي �سحب على املك�شوف ين�ش�أ بهذه
الطريقة �سيتم اعتباره طلب قر�ض من العميل؛
	7-2يوافق العميل على �أنه يجوز للبنك اال�ستمرار يف
ممار�سة �سلطته التقديرية على النحو الوارد يف املادة
� 6-2أعاله �إذا كانت املبالغ املوجودة يف ح�ساب العميل
ال تزال غري كافية عند تقدمي �أية �شيكات �أو تعليمات
دفع �أو ر�سوم ت�سوية الحقة �إلى البنك ،على �أن يتحمل
العميل امل�س�ؤولية الكاملة عن �أية تبعات بخ�صو�ص
عدم ترك �أموال كافية يف احل�ساب ،مبا يف ذلك عدم
الوفاء بالتزامات العميل بال�سداد وح�صول دائن (دائني)
العميل على فائدة �أو ر�سوم عن ال�سداد املت�أخر واتخاذ
�إجراءات قانونية �ضد العميل.
	8-2يجوز للبنك رف�ض �أي �شيك م�سحوب ل�صالح الغري
والذي يخالف �سجالت البنك و�أحكام قوانني الإمارات
العربية املتحدة و�أي لوائح للم�رصف املركزي.
�	9-2إذا مت �إرجاع �أو رد �أي �شيكات �صادرة عن احل�ساب يف
�أي وقت دون دفع نتيجة عدم وجود ر�صيد كافٍ يف
احل�ساب ،يجوز للبنك �إغالق احل�ساب وفقا ً للقوانني
واللوائح ال�سارية للم�رصف املركزي .وعلى العميل �أن
يعيد للبنك دفاتر ال�شيكات اخلا�صة باحل�ساب املغلق.
ويدرك العميل �أنه يجوز للبنك �إبالغ امل�رصف املركزي
واجلهات الأخرى املخت�صة عن هذا احل�ساب والبيانات
ذات ال�صلة به.
	10-2ال يحق للعميل ال�سحب على املك�شوف من احل�ساب
دون احل�صول على موافقة خطية م�سبقة من البنك.
وتكون الفائدة على ال�سحوبات على املك�شوف غري
املعتمدة بالأ�سعار التي يحددها البنك من حني لآخر
وت ُ�ضاف �إلى �أي ر�سوم �أخرى يفر�ضها البنك من حني
لآخر فيما يتعلق بعمليات ال�سحب على املك�شوف غري
امل�رصح بها .ويف حالة موافقة البنك على �أي �سحب
على املك�شوف غري م�رصح به ،تفر�ض الفائدة بال�سعر
ال�سائد لدى البنك والذي يجوز للبنك تغيريه من حني
لآخر دون �إخطار العميل �أو بالأ�سعار الأخرى املتفق
عليها .و�سوف يتم خ�صم الفائدة امل�ستحقة على
جميع ال�سحوبات من احل�ساب يف الأوقات التي يحددها
البنك.
	11-2يجب على العميل �سداد مبلغ �أي �سحب على
املك�شوف و�أي فائدة م�ستحقة بنا ًء على طلب البنك.
و�إذا مل يت�سن للبنك احل�صول على التعليمات من
العميل ل�سداد الدين ،فيجوز للبنك وفق تقديره اخلا�ص
حتويل الأموال من �أي ح�ساب �آخر للعميل و�/أو ت�سييل
�أي ا�ستثمار يف �أي ح�ساب للعميل و�/أو حتويل العملة
من �أي ح�ساب للعميل لهذا الغر�ض.

	12-2يجوز للبنك �أن يطلب من العميل االحتفاظ باحلد
الأدنى من الر�صيد يف احل�ساب وحتديد حد �أدنى للمبلغ
فيما يتعلق ب�أية خدمات �أخرى مقدمة من قبل البنك
�أو من خالله .ويف حالة عدم االحتفاظ باحلد الأدنى
املطلوب من املبلغ املذكور ،يحق للبنك حتويل الأموال
من �أي ح�ساب �آخر للعميل و�/أو ت�سييل �أي ا�ستثمار يف
�أي ح�ساب للعميل و�/أو حتويل العملة من �أي ح�ساب
خا�ص بالعميل ال�ستعادة احلد الأدنى من الر�صيد و�/أو
مطالبة العميل ب�سداد ر�سم �إداري دوري ،ح�سبما يراه
البنك منا�سبا ً.
�	13-2سيتم ا�ستخدام جميع املبالغ املقيدة يف اجلانب الدائن
باحل�ساب �أثناء �إجراء �أي �سحب على املك�شوف �أو �أي
ت�سهيالت م�رصفية �أخرى فيما يتعلق بذلك بوا�سطة
البنك �أوال ً ل�سداد �أي فائدة (مبا يف ذلك الفائدة املركبة)
م�ستحقة وذلك �إلى �أن يتم دفع الفائدة �أو التكاليف
�أو امل�رصوفات الأخرى امل�ستحقة للبنك بالكامل .ثم
يتم بعد ذلك (وبعد ذلك فقط) ا�ستخدام �أي مبلغ
مقيد يف اجلانب الدائن على هذا النحو لتقليل املبلغ
الأ�سا�سي �أو �أي �سحب على املك�شوف �أو �أي ت�سهيالت
م�رصفية �أخرى مقدمة من البنك �إلى العميل.
	14-2يحتفظ البنك بحقه يف عك�س تلك املعامالت ح�سبما
يقرره البنك من احل�ساب يف حالة �إجراء عملية �سحب
على املك�شوف غري م�رصح بها.
	15-2لن يتحمل البنك �أي التزام �أو م�س�ؤولية يف حالة
الإخفاق يف �إعطاء �إخطار بعدم الدفع �أو عدم قبول
�أي �شيك فيما يتعلق ب�أي مطالبات �أو خ�سائر �أو
نفقات قد تن�ش�أ نتيجة رد �شيك غري مدفوع� ،سواء
عن طريق الربيد العادي �أو امل�سجل �أو ب�أي و�سيلة �أخرى.
ويحتفظ البنك بحقه يف �أن يخ�صم من احل�ساب مبلغ
�أي �شيك مت �سحبه �أو تظهريه ل�صالح العميل (�سواء
كان ال�شيك م�سحوبا ً على البنك �أو فروعه �أو �رشكاته
التابعة �أو الفرعية �أم ال) والذي مت قيده يف اجلانب
الدائن باحل�ساب ومل يتم دفعه فيما بعد� ،سواء �أكان
ال�شيك نف�سه قابل للرد �أم ال.
	16-2ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك ،يوافق العميل
على �أنه ال يحق له احل�صول على فائدة على �أر�صدته
الدائنة يف احل�ساب اجلاري و�أنه لي�س لديه احلق يف
املطالبة ب�سداد �أي فائدة على هذه الأر�صدة.
.3

ال�رشوط اخلا�صة املطبقة على ح�ساب التوفري
	1-3يلزم ا�ستخدام ق�سائم ال�سحب النقدي املتوفرة يف
فروع البنك �أو التعليمات الأخرى املقبولة للبنك عند
�إجراء عمليات �سحب من ح�ساب التوفري.
	2-3مع مراعاة �رشط احلد الأدنى من الر�صيد حل�ساب
التوفري ،ميكن طلب معرفة �سعر الفائدة املطبق
حل�ساب التوفري من فروع البنك �أو االطالع عليه يف
املوقع الإلكرتوين للبنك والذي يخ�ضع للتغيري دون
�إ�شعار م�سبق .وبخ�صو�ص الفائدة امل�ستحقة على
ح�ساب التوفري ،ف�سوف يتم احت�سابها و�إ�ضافتها
�إلى ح�ساب التوفري مبا يتفق مع خ�صائ�ص املنتج على
النحو املنطبق واملحدد بوا�سطة البنك من حني لآخر.
يخ�ضع �سعر الفائدة وفئات متطلبات الر�صيد ودورة
الإيداع واخل�صائ�ص الأخرى يف ح�ساب التوفري للتعديل
من وقت لآخر ووفقا ً لتقدير البنك اخلا�ص دون �إ�شعار
م�سبق.

.4

ال�رشوط اخلا�صة املطبقة على احل�ساب حتت الطلب
	1-4مع مراعاة ال�سلطة التقديرية للبنك وحده ومتطلبات
احلد الأدنى من الر�صيد ،يجوز للبنك فتح ح�ساب حتت
الطلب للعميل .ويحق للعميل احل�صول على فائدة
من احل�ساب وفقا ً ل�سعر الفائدة الذي يحدده البنك من
حني لآخر.
	1-4مع مراعاة �أي متطلبات للحد الأدنى من الر�صيد
للح�ساب حتت الطلب ،يتوفر �سعر الفائدة املطبق على
احل�ساب حتت الطلب يف فروع البنك واملوقع الإلكرتوين
له ويخ�ضع للتغيري دون �إ�شعار م�سبق .وبخ�صو�ص
الفائدة امل�ستحقة على احل�ساب حتت الطلب ،ف�سوف
يتم احت�سابها و�إ�ضافتها �إلى احل�ساب حتت الطلب مبا
يتفق مع خ�صائ�ص املنتج على النحو املنطبق واملحدد
بوا�سطة البنك من حني لآخر .ويخ�ضع �سعر الفائدة
وفئات متطلبات الر�صيد ودورة الإيداع واخل�صائ�ص
الأخرى يف احل�ساب حتت الطلب للتعديل من حيث لآخر
ووفقا ً لتقدير البنك اخلا�ص دون �إ�شعار م�سبق.

.5

ال�رشوط اخلا�صة املنطبقة على ح�ساب الوديعة الثابتة
	1-5مع مراعاة ال�سلطة التقديرية للبنك وحده ومتطلبات
احلد الأدنى من الر�صيد التي يحددها البنك من حني
لآخر ،يحق للعميل فتح ح�ساب وديعة ثابتة .ولدى فتح
هذا احل�ساب ،ي�صدر البنك �إ�شعار ت�أكيد �إلى العميل
ين�ص على املبلغ الأ�سا�سي واملدة و�سعر الفائدة
امل�ستحق للوديعة الثابتة.
	2-5يف حالة عدم وجود �أي تعليمات من العميل بتاريخ
فتح/انتهاء ح�ساب الوديعة ،يتم جتديد الوديعة الثابتة
مع الفائدة امل�ستحقة ملدة مماثلة وفق تقدير البنك
املطلق ب�سعر الفائدة ال�سائد يف تاريخ ذلك التجديد.
	3-5يجوز للبنك ،وفق تقديره اخلا�ص ،ال�سماح بال�سحب
املبكر للوديعة الثابتة .ويقبل العميل خ�ضوع جميع
عمليات ال�سحب املبكر لر�سوم وغرامات يحددها
البنك ،وتخ�ضع هذه الر�سوم/الغرامات دون �إخطار
العميل .و�إن ال�سحب املبكر للوديعة الثابتة من �ش�أنه
�إخ�ضاع الوديعة ل�سعر لفائدة �أقل وغرامة �سحب
مبكر يحددها البنك من حني لآخر.

	.6ال�رشوط اخلا�صة املنطبقة على احل�سابات بالعملة الأجنبية
	يدرك العميل �أن هناك خماطر مقرتنة ب�أي ح�ساب مق َوّم بعملة
�أجنبية ،والتي تعني لأغرا�ض هذه ال�رشوط والأحكام �أية عملة
بخالف الدرهم الإماراتي .وبنا ًء عليه ،يوافق العميل على �أن
يتحمل وحده امل�س�ؤولية عن جميع املخاطر و�أية تكاليف ور�سوم
ونفقات �أيا ً كان من�ش�أها (مبا يف ذلك -على �سبيل املثال ال
احل�رص  -تلك التي تن�ش�أ عن �أية قيود قانونية �أو رقابية دولية
�أو حملية نتيجة تقلبات �سعر �رصف العمالت �أو نتيجة حتويل
عملة �إلى عملة �أخرى) بخ�صو�ص �أي ح�ساب مفتوح بعملة
�أجنبية� .سيتم �إجراء التحويل من عملة �إلى �أخرى ح�سب �سعر
ال�رصف احلايل الذي يحدده البنك من حني لآخر وفق تقديره
اخلا�ص .ويجوز للبنك وفق تقديره اخلا�ص (ولكنه غري ملزم بذلك)
ال�سماح بالإيداع بعملة �أجنبية وال�سحوبات بعملة �أجنبية من
احل�ساب املفتوح بهذه العملة ،مع مراعاة الر�سوم التي يحددها
البنك من حني لآخر �أو بخ�صو�ص �أية معاملة معينة .ويقبل
البنك املبالغ املدفوعة بالدرهم الإماراتي لإ�ضافتها �إلى ر�صيد
�أي ح�ساب مفتوح بعملة �أجنبية مع مراعاة حتويل تلك املبالغ
�إلى العملة الأجنبية املعنية �أوال ً ،كما ي�سمح البنك ب�سحب
املبالغ النقدية بالدرهم الإماراتي من �أي ح�ساب مفتوح بعملة
�أجنبية مع مراعاة توفر مبالغ كافية يف احل�ساب املعني ومع
مراعاة حتويل املبالغ املحددة بعملة �أجنبية �إلى الدرهم الإماراتي.

يوافق العميل � ،أنه خالل �أي فرتة ي�صبح فيها �سعر الفائدة
رقمً ا �سالبًا � ،أن يدفع العميل للبنك مبلغًا م�ساوي ًا ملبلغ الفائدة
امل�ستحقة على ح�ساب العملة الأجنبية خالل فرتة الفائدة هذه
معدل فائدة ي�ساوي القيمة املطلقة ملعدل الفائدة ال�سلبي
(«مبلغ تعوي�ض �سعر الفائدة ال�سلبي») .وي�ستحق مبلغ تعوي�ض
ال�سعر ال�سالب للفائدة ويتم خ�صمه من قبل البنك عن كل
دورة ا�ستحقاق على ح�ساب العملة الأجنبية .ميكن للعميل
التحقق من ر�سوم �أ�سعار الفائدة على جميع العمالت من خالل
زيارة موقع البنك الإلكرتوين  www.rakbank.ae:وجميع فروع
البنك .يجوز للبنك �إخطار العميل مببلغ التعوي�ض عن �سعر
الفائدة ال�سلبي امل�ستقطع من خالل ك�شف احل�ساب.

�إلكرتونية �إلى العميل �إذا طلب العميل خدمة ك�شف
 .7ال�رشوط اخلا�صة املرتبطة باحل�سابات امل�شرتكة
احل�ساب االلكرتوين وقام بتقدمي عنوان الربيد املحدد
	1-7يفو�ض كل عميل ومينح ال�صالحية مبوجبه لكل من
للبنك كما هو من�صو�ص عليه �أدناه .ويجوز للعميل
العمالء الآخرين امل�شرتكني معه بخ�صو�ص �أي ح�ساب
ت�سجيل �أو اال�شرتاك يف خدمة ك�شف احل�ساب
ليقوم بتظهري -بغر�ض الإيداع لدى البنك -كافة
االلكرتوين من خالل:
ال�شيكات �أو الكمبياالت �أو ال�سندات الأخرى اخلا�صة
	.1و�ضع عالمة يف اخلانة املوجودة �أمام خدمة
		
بدفع الأموال ،والتي ت�ستحق ال�سداد �إلى عميل
ك�شف احل�ساب االلكرتوين يف منوذج طلب احل�ساب
م�شرتك واحد �أو �أكرث ،و�إيداعها لدى البنك .ويف حالة
ال�شخ�صي؛
ا�ستالم البنك �أية �سندات دون تظهريها ،يف َوّ�ض البنك
	.2تقدمي منوذج ت�سجيل موقع �أ�صوال ً �إلى �أي من فروع
		
مبوجبه بتظهري �أي �سند نيابة عن �أي عميل م�شرتك
البنك؛
و�إ�ضافة قيمة هذا ال�سند �إلى الر�صيد الدائن يف
	.3الت�سجيل يف اخلدمة امل�رصفية عرب الهاتف و/
		
احل�ساب .وتظل �أي �أر�صدة موجودة حاليا ً �أو تودع فيما
�أو نظام الرد ال�صوتي التفاعلي والت�سجيل يف
بعد يف احل�ساب امل�شرتك مملوكة بالت�ضامن وبالت�ساوي
خدمة ك�شف احل�ساب االلكرتوين .وبعد ا�ستكمال
بني العمالء ما مل يتفقوا على خالف ذلك.
الت�سجيل يف خدمة ك�شف احل�ساب االلكرتوين،
�	2-7إذا تلقى البنك تعليمات متعار�ضة من خمتلف
�سوف يت�سلم العميل ر�سالة بريد �إلكرتوين ت�شتمل
الأ�شخا�ص املفو�ضني بالتوقيع على �أي ح�ساب م�شرتك
على �رشوط و�أحكام ك�شف احل�ساب االلكرتوين.
و�/أو �إذا ن�ش�أ �أي نزاع بني العمالء ،يجوز للبنك طلب
و�سوف يعترب العميل �أنه قد وافق على �رشوط
تعليق/رف�ض عمليات ال�سحب واملعامالت باخل�صم
و�أحكام ك�شف احل�ساب االلكرتوين ما يقوم
يف احل�ساب وطلب تفوي�ض جديد من جميع املفو�ضني
باالت�صال بالبنك و�إلغاء الت�سجيل يف خدمة
بالتوقيع �أو العمالء بخ�صو�ص ذلك احل�ساب قبل
ك�شف احل�ساب االلكرتوين؛ �أو
تنفيذ �أية تعليمات �إ�ضافية .ومع ذلك ،ف�سوف ي�ستمر
	.4ت�سجيل الدخول وطلب ت�سليم ك�شف احل�ساب
		
خ�صم/دفع التزامات العمالء بخ�صو�ص القرو�ض
االلكرتوين ،وذلك بعد الت�سجيل يف اخلدمات
لدى البنك من احل�ساب .ولن ي ُحمل العميل البنك
امل�رصفية الرقمية (احل�سابات ال�شخ�صية التي
�أي م�س�ؤولية عن �أي تبعات تن�ش�أ عن طلب البنك
�سجلت للخدمات امل�رصفية الرقمية للبنك ).
تعليمات جديدة قبل الت�رصف بناء على التعليمات
وبو�ضع عالمة يف اخلانة املتوفرة ،ي�ؤكد العميل
املقدمة واحد �أو �أكرث من املفو�ضني بالتوقيع حل�ساب
على �أنه قد ت�سلم �رشوط و�أحكام ك�شف احل�ساب
معني مبوجب هذه املادة و�سوف يعفي البنك ويعو�ضه
االلكرتوين و�أنه يقبلها ويوافق عليها.
�ضد �أي وكافة اخل�سائر والأ�رضار والنفقات املتكبدة
	3-10ي�صبح العميل م�شرتكا ً يف خدمة ك�شف احل�ساب
مبوجبه �إال بقدر ما يقع ب�سبب الإهمال اجل�سيم
االلكرتوين بعد الت�سجيل .ومع ذلك� ،إذا كان العميل
والتق�صري املتعمد من جانب البنك.
يرغب يف االن�سحاب من ت�سليم �أي ك�شف �إلكرتوين
	3-7يف حالة وفاة �أي من الأفراد الذين ميثلون عميال ً
فردي ،فعلى العميل �أن يذكر ذلك بو�ضوح وقت
بخ�صو�ص ح�ساب مملوك بالت�ضامن �أو عجزه القانوين
الت�سجيل يف ك�شف احل�ساب االلكرتوين �أو �إخطار
�أو فقدانه الأهلية �أو �إفال�سه �أو �إع�ساره ،يلتزم الأفراد
البنك خطيا ً فيما بعد �أو ا�ستخدام اخلدمة امل�رصفية
الآخرون على الفور (ولكن يف موعد �أق�صاه ع�رشة
عرب الهاتف.
(� )10أيام ب�أي حال من وفاة هذا ال�شخ�ص �أو عجزه
	4-10يف وقت الت�سجيل يف خدمة ك�شف احل�ساب
القانوين) ب�إخطار البنك بوفاة هذا ال�شخ�ص �أو عجزه
االلكرتوين ،يكون للعميل احلق يف اختيار الإر�سال عرب
القانوين .ويف حالة عدم وجود �أي �إخطار خطي ،يجوز
الفاك�س كطريقة لت�سليم الإخطارات .و�سوف يحاول
للبنك الت�رصف من حني لآخر ا�ستنادا ً �إلى ال�صالحيات
البنك �إر�سال الإخطارات �إلى رقم الفاك�س املتوفر يف
وال�سلطات املمنوحة مبوجبه ويتحمل الأفراد الباقون
منوذج الت�سجيل بوا�سطة العميل �أو من خالل اخلدمة
على قيد احلياة امل�س�ؤولية عن �أي مطالبة من البنك
امل�رصفية عرب الهاتف و�/أو اخلدمات امل�رصفية الرقمية
تن�ش�أ ب�سبب ا�ستمرار احل�ساب وال يتحمل البنك �أي
 .ويف حالة رف�ض هذا الإر�سال لأي �سبب كان ،يتحمل
م�س�ؤولية عن ال�سماح بتنفيذ عمليات يف احل�ساب.
العميل م�س�ؤولية �إعالم البنك بعدم ت�سل ُم الإخطارات
ولدى ا�ستالم الإخطار ،يتم جتميد احل�ساب �إلى �أن يعني
�أو تغيري رقم الفاك�س املقدم �إلى البنك خطيا ً يف �أي
اخللفاء القانونيون للمتوفى �أو املحكمة �أو الدائرة �أو
من فروعه �أو من خالل اخلدمة امل�رصفية عرب الهاتف.
الهيئة ذات ال�صلة يف الإمارات العربية املتحدة فردا ً
ولن يتحمل البنك امل�س�ؤولية عن عدم ا�ستالم �أي
خموال ً ب�شكل قانوين .ويف حالة وفاة �أحد �أ�صحاب
�إخطار من العميل ب�سبب عدم �صحة رقم الفاك�س
احل�ساب ،يكون للبنك وفق تقديره اخلا�ص احلق يف
�أو لأي �سبب �آخر �أيا ً كان .ويدرك العميل �أن طريقة
ال�سماح حلاملي احل�ساب امل�شرتكني الباقني على قيد
ت�سليم الك�شوف �ستكون عرب الربيد الإلكرتوين فقط.
احلياة بال�سحب من الر�صيد ب�صفة مت�ساوية وحتويل
	5-10عند الت�سجيل يف خدمة ك�شف احل�ساب االلكرتوين،
ح�صة ال�شخ�ص املتوفى �إلى حماكم الإمارات العربية
يت�سلم العميل كل ك�شف ح�ساب �إلكرتوين على
املتحدة و�إغالق احل�ساب.
عنوان الربيد املحدد والذي يرفق مع �إ�شعار الربيد
�	4-7أي �سحب على املك�شوف و�أي التزامات �أخرى على
الإلكرتوين .و�سوف ير�سل البنك كل ك�شف ح�ساب
كل من العمالء امل�شرتكني �ستكون م�س�ؤولية فردية
�إلكرتوين �إلى عنوان بريد العميل الأ�سا�سي املقدم
وت�ضامنية ويف�رس كل اتفاق وتعهد على �أ�سا�س
من العميل ويف حالة رف�ض هذا الإر�سال لأي �سبب
ذلك وال ي ُعفى �أي من حاملي احل�ساب امل�شرتكني
كان� ،سوف يحاول البنك �إر�سال ك�شف احل�ساب
من التزامه/م�س�ؤوليته ولن تت�أثر تلك االلتزامات/
االلكرتوين �إلى عنوان الربيد املحدد الثاين (�إن وجد) �إذا
امل�س�ؤوليات ب�أي حال من الأحوال ب�سبب بطالن �أو عدم
ُق ِد َم البنك .ويتحمل العميل م�س�ؤولية �إخطار البنك
�رسيان احل�ساب ويف غري ذلك ،ف�إنها ت�صبح م�س�ؤولية
خطيا ً وب�شكل مبا�رش يف �أي من فروعه �أو من خالل
فردية وت�ضامنية على كل من العمالء امل�شرتكني.
اخلدمة امل�رصفية عرب الهاتف فيما يتعلق بعدم ت�سل ُم
�أي ك�شف ح�ساب �إلكرتوين �أو ب�أي تغيري يف عنوان الربيد
� .8سلفة على الراتب
املحدد .ولن يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية عن عدم ت�سل ُم
	1-8يجوز للبنك من حني لآخر ووفق تقديره وحده املوافقة
العميل لأي ك�شف ح�ساب �إلكرتوين ب�سبب عدم
على منح العميل �سلفة مقابل الراتب («�سلفة على
�صحة عنوان الربيد الإلكرتوين �أو لأي �سبب �آخر �أيا ً كان.
الراتب») يتم �سدادها عند ت�سل ُم �أول دفعة يف ح�ساب
	6-10يوافق العميل على �إخطار البنك خطيا ً �أو من خالل
العميل لدى البنك �أو عند املطالبة بها من قبل البنك.
اخلدمة امل�رصفية عرب الهاتف �إذا كان العميل غري قادر
وتعترب ال�سلفة على الراتب قر�ضا ً من البنك ممنوحا ً
على الو�صول �أو يف حالة عدم ا�ستالمه �أي ك�شف
للعميل ويعترب �أي تخلف عن ال�سداد خمالفة من
ح�ساب �إلكرتوين �أو ،عقب ت�سل ُم ك�شف ح�ساب
جانب العميل لهذه ال�رشوط والأحكام ومتنح البنك
�إلكرتوين ،عن وجود �أي معاملة غري معتمدة �أو تعار�ض
احلق يف اتخاذ �إجراء �ضد العميل ح�سبما يراه العميل
�أو حذف �أو عدم دقة �أو قيد خاطئ يف ك�شف احل�ساب
منا�سبا ً .و�ستكون الفائدة والر�سوم اخلا�صة بال�سلفة
االلكرتوين يف غ�ضون خم�سة ع�رش ( )15يوما ً من
على الراتب بالأ�سعار التي يحددها البنك من حني لآخر.
�إما )1( :ت�سليم ك�شف احل�ساب االلكرتوين بوا�سطة
	2-8يطلب البنك من العميل فتح ح�ساب (ح�سابات)
البنك �إلى العميل؛ �أو (� )2إذا كان العميل غري قادر
با�سم العميل ح�سبما يراه البنك �رضوريا ً ك�رشط
على الو�صول �إلى ك�شف احل�ساب االلكرتوين و�أخطر
م�سبق ملنح العميل �سلفة على الراتب .وبا�ستثناء ما
البنك ،عند ا�ستالم العميل ك�شف احل�ساب االلكرتوين
يقرره البنك بخالف ذلك �أو يتم االتفاق عليه بني البنك
والو�صول �إليه .ومع مراعاة ما �سبق ،يعترب العميل
والعميل ،ف�إن ال�رشوط والأحكام اخلا�صة بال�سحب على
قد ا�ستلم ك�شف احل�ساب االلكرتوين ووافق على
املك�شوف تنطبق على �أي �سلفة على الراتب.
دقة و�صحة كافة القيود الواردة فيه لدى انتهاء فرتة
	3-8يفو�ض العميل البنك با�ستخدام املدفوعات امل�ستلمة
اخلم�سة ع�رش ( )15يوما ً املحددة �أعاله.
يف �أي ح�ساب للعميل لدى البنك و�/أو حتويل الأموال
	7-10يعو�ض العميل ويعفي ،ب�شكل نهائي ودون قيد �أو
(مبا يف ذلك �أي مدفوعات م�ستلمة يف �أي ح�ساب
�رشط ،البنك وامل�ساهمني واملدراء واملوظفني واملمثلني
للعميل لدى البنك) من �أي ح�ساب �آخر للعميل �إلى
(ي�شار �إلى كل منهم با�سم «ال�شخ�ص ذو ال�صلة») من
احل�ساب الذي �سيتم توفري ال�سلفة من خالله و�/أو
ويتنازل عن �أي حق يكون للعميل مبوجب القانون �ضد
ت�سييل �أي ا�ستثمار يف �أي ح�ساب للعميل و�/أو حتويل
البنك �أو �أي �شخ�ص ذي �صلة بخ�صو�ص �أية خ�سائر
عملة �إلى عملة �أخرى ،يف �أي وقت ،وا�ستخدام هذه
�أو تكاليف �أو �أ�رضار حتملها العميل نتيجة �إن�شاء �أو
الأموال (مبا يف ذلك �أي مدفوعات راتب) و�/أو �أي عائدات
ت�سليم �أو �إدارة �أو �أخطاء �أو فريو�سات �أو �أي خلل �أو
من ت�سييل �أي ا�ستثمار و�/أو حتويل �أي عملة �أوال ً يف
ت�أخري �أو تغيري غري م�رصح به �أو ا�ستخدام/و�صول غري
�سداد �أي فائدة ور�سوم وتكاليف م�ستحقة �أو واجبة
م�رصح به �أو عدم دقة �أو انقطاع �أو اعرتا�ض �أو عدم
ال�سداد فيما يتعلق ب�أي �سلفة ثم ا�ستخدام �أي مبلغ
توفر ك�شف احل�ساب الإلكرتوين �أو ف�شل الإر�سال �أو
متبقٍ ل�سداد املبلغ الأ�سا�سي لل�سلفة �أو بالرتتيب الذي
وجود عطل كهربائي �أو يف ال�شبكة �أو عطل يف �أية
يراه البنك منا�سبا ً.
�أجهزة �أخرى مبا ي�ؤدي �إلى عدم اكتمال �أو عدم توفر
ك�شف احل�ساب االلكرتوين �أو �إف�صاح عن املعلومات
 .9ك�شف احل�ساب
ال�رسية �إلى �أطراف �أخرى �أو تالعب يف البيانات �أو غري
	1-9يتم توفري ك�شوف احل�ساب على فرتات ثابتة متفق
ذلك نتيجة �إر�سال البنك لك�شف احل�ساب الإلكرتوين
عليها .وما مل ت�صدر تعليمات خطية بخالف ذلك من
�إلى عنوان الربيد املحدد.
قبل العميل بخ�صو�ص تعليق كافة املرا�سالت� ،سيقوم
	8-10يدرك العميل ويوافق على �أن تخزين البيانات الواردة
البنك ب�إر�سال الك�شوف والإخطارات على العنوان
يف ك�شف احل�ساب االلكرتوين مبا يف ذلك -على �سبيل
الربيدي للعميل امل�سجل يف �سجالت البنك وتعترب تلك
املثال ال احل�رص -معلومات احل�ساب ون�شاط املعاملة
الك�شوف والإخطارات قد مت ت�سل ُمها من قبل العميل.
و�أر�صدة احل�سابات واحلواالت و�أية معلومات �أخرى
	2-9يحق للبنك �إر�سال ك�شف احل�ساب �إلى عنوان الربيد
خمزنة على الكمبيوتر ال�شخ�صي للعميل ب�سبب
الإلكرتوين للعميل املوجود لدى البنك بدال ً من �إر�سال
ت�سل ُم ك�شف ح�ساب �إلكرتوين ،يكون على م�س�ؤولية
ك�شف احل�ساب هذا بالربيد العادي.
العميل وال يتحمل البنك م�س�ؤولية �أي عملية و�صول
	3-9على العميل التحقق من املعامالت بعناية (مبا يف ذلك
غري م�رصح بها �أو ك�شف لهذه املعلومات للغري.
معامالت البطاقة) الواردة يف الك�شف ،ويتعني عليه
	9-10يتم توفري خدمة ك�شف احل�ساب االلكرتوين وفقا ً
�إخطار البنك خطيا ً ب�أي خط�أ �أو اختالف يف غ�ضون
لتقدير البنك وحده ،ويجوز للبنك اختيار تعديل �أو
خم�سة ع�رش ( )15يوما ً من تاريخ �إر�سال الك�شف على
�إ�ضافة �أو تعليق �أو �سحب �أو �إلغاء �أو �إنهاء �أو وقف
عنوان العميل املقيد يف �سجالت البنك .ويف حالة عدم
خدمة ك�شف احل�ساب االلكرتوين يف �أي وقت .ويف حالة
�إر�سال العميل لهذا الإخطار ،يعترب الك�شف �صحيحا ً
�إجراء هذا التعديل �أو التغيري �أو التعليق �أو ال�سحب
وال يحق للعميل بعد ذلك �إثارة �أي اعرتا�ض ب�ش�أن ذلك
�أو الإلغاء �أو الإنهاء �أو الوقف خلدمة ك�شف احل�ساب
الك�شف .و�إذا مل يت�سلم العميل ك�شفا ً عن �أية فرتة،
االلكرتوين ،يلزم على البنك �إخطار العميل �سواء عرب
يتحمل العميل م�س�ؤولية طلب �إر�سال ك�شف من
الربيد �أو الربيد الإلكرتوين �أو الفاك�س �أو بخالف ذلك
البنك يف غ�ضون خم�سة ع�رش ( )15يوما ً من تاريخ
و�ضع الإخطارات يف مكاتب البنك �أو فروعه ،ويوافق
�إر�سال الك�شف املذكور يف العادة.
العميل على �أن يكون ذلك ملزما ً له.
	10-10يقر العميل ويوافق على �أنه مبجرد تقدمي خدمات
 .10ال�رشوط اخلا�صة بك�شوف احل�ساب الإلكرتونية
ك�شف احل�ساب االلكرتوين للعميل� ،سيتوقف البنك
	1-10يف مقابل موافقة البنك على طلب العميل ب�أن يتم
عن تزويد العميل بك�شوفات و�إخطارات وت�أكيدات،
�إر�سال ك�شوف ح�ساب املعامالت امل�ستقبلية وك�شوف
�أو �أيا ً من ذلك ،خطية ومر�سلة عرب الربيد العادي� .إذا
بطاقة االئتمان و�إ�شعارات الوديعة الثابتة و�إ�شعارات
اختار العميل �إلغاء �أو االن�سحاب من خدمة ك�شف
التحويل الداخلي واخلارجي واخلدمات الأخرى املقدمة �أو
احل�ساب االلكرتوين من خالل �إخطار البنك خطيا ً �أو
امل�ضافة من البنك من حني لآخر �إلى العميل عرب الربيد
من خالل اخلدمات امل�رصفية عرب الهاتف �أو اخلدمات
الإلكرتوين («ك�شف احل�ساب االلكرتوين») على عنوان
امل�رصفية الرقمية  ،ف�سوف يتوقف البنك يف غ�ضون
الربيد الإلكرتوين (والذي قد يكون عنوان بريد �إلكرتوين �أو
فرتة معقولة من الوقت فيما بعد عن �إر�سال ك�شوف
رقم فاك�س ،فيما يتعلق بالإخطارات فقط) ،املقيد يف
احل�ساب الإلكرتونية �إلى العميل ويبد�أ يف �إر�سال
�سجالت البنك و�/أو وفق تعليمات العميل للبنك من
الك�شوف يف �صورة ورقية مطبوعة/مادية �إلى �آخر
حني لآخر كما هو مو�ضح �أدناه («عنوان الربيد املحدد»).
عنوان بريدي للعميل موجود يف �سجل البنك.
وفيما يتعلق بهذا ال�ش�أن ،يوافق العميل على ما يلي:
	11-10يقر العميل �أي�ضا ً ب�أنه قد ال يتم �ضمان ا�ستخدام
	2-10يجوز للبنك ،وفق تقديره وحده� ،إر�سال ك�شوف ح�ساب

و�إر�سال املعلومات عرب الربيد الإلكرتوين ب�أمان و�أن
العميل هو مالك وم�ستخدم عنوان الربيد الإلكرتوين
		
املحدد ويتعني عليه اتخاذ كافة احتياطات وتدابري
ال�سالمة الالزمة ل�ضمان عدم و�صول �أي طرف غري
		
م�رصح به �إلى عنوان الربيد الإلكرتوين املحدد و�أن
العميل على دراية ب�أن �أي ا�ستخدام غري م�رصح به
		
لأي ك�شف ح�ساب �إلكرتوين من قبل العميل �أو �أي
طرف ثالث (�سواء �رصح العميل بذلك �أو مل ي�رصح)
قد ي�ؤدي �إلى اتخاذ �إجراء منا�سب �ضد العميل و�أنه
		
ال يحق للعميل ،وال يجوز له ال�سماح للغري�( ،سواء
ب�أنف�سهم �أو ب�أي طريقة �أخرى) �إعادة �إنتاج �أو تعديل �أو
ن�رش �أو ن�سخ �أي ك�شف ح�ساب �إلكرتوين� ،أو �إلغاء حتويله
	2-12يحق للبنك على الفور بنا ًء على �أي حكم حمكمة �أو
برجميا ً ،مقدم من قبل البنك �إلى العميل.
�أمر �إداري �أو غري ذلك �إغالق �أو جتميد �أو تعليق املعامالت
	12-10يوافق العميل ويفو�ض البنك للإعالن عن منتجاته
يف �أي ح�ساب دون �إخطار العميل �أو دون حتمل
وخدماته مع خدمة ك�شف احل�ساب االلكرتوين �إلى
امل�س�ؤولية عن �أي انتهاك لأي واجب على البنك جتاه
عنوان الربيد الإلكرتوين املحدد من حني لآخر .ويحتفظ
العميل.
البنك بحقه يف فر�ض ر�سوم مقابل تقدمي خدمة
	3-12يحتفظ البنك بحقه احل�رصي يف �إغالق �أو رف�ض فتح
ك�شف احل�ساب االلكرتوين للعميل باملبلغ الذي قد
�أي ح�ساب واملطالبة بت�سوية �أي ر�صيد م�ستحق �إلى
يتم الإخطار به من قبل البنك من حني لآخر مبوجب
البنك دون �إبداء الأ�سباب .ويحق للبنك وفق تقديره
		
ال�رشوط والأحكام احلاكمة للح�سابات ال�شخ�صية و/
وحده �إغالق �أو جتميد �أو تعليق املعامالت يف �أي ح�ساب
�أو ح�سابات ال�رشكات (كما يكون منا�سبا ً).
بعد تقدمي �إخطار خطي �إلى العميل .وال يغلق البنك
�	13-10إذا اختار العميل خدمة ك�شف احل�ساب االلكرتوين،
احل�ساب �إال بعد خ�صم كافة املبالغ امل�ستحقة �إلى
يعترب العميل قد قبل ووافق على االلتزام بهذه
البنك وقت �إغالق هذا احل�ساب.
ال�رشوط والأحكام ،وتعديالتها بوا�سطة البنك من
حني لآخر .وللت�سجيل من خالل اخلدمات امل�رصفية
 .13التعليمات الدائمة
عرب الهاتف ونظام الرد ال�صوتي التفاعلي ،ت�شتمل
	على البنك تنفيذ �أية تعليمات دائمة نيابة عن العميل بعد
ر�سالة الربيد الإلكرتوين الأولى على �رشوط و�أحكام
ت�سل ُم تعليمات خطية موقعة ح�سب الأ�صول من قبل العميل
ك�شف احل�ساب االلكرتوين .ويوافق العميل على �أن
�إلى البنك دون �أية تعليمات �إ�ضافية من العميل �أو قبل �إخطار
ا�ستالم ر�سالة الربيد الإلكرتوين تلك ميثل موافقة على
العميل التخاذ �إجراء معني يف تاريخ معني ب�ش�أن حتويل �أو �سداد
 .16ال�رشوط املرتبطة بالبطاقة
ال�رشوط والأحكام ذات ال�صلة بخدمة ك�شف احل�ساب
الأموال يف احل�ساب �أو �أي �إجراء �آخر وفق ما يقرره العميل
	1-16تظل ملكية البطاقة تابعة للبنك يف جميع الأوقات
االلكرتوين .كما ميثل ا�ستخدام خدمة ك�شف احل�ساب
م�سبقا ً .ويلزم الت�رصف بنا ًء على التعليمات الدائمة للعميل
ويلزم �إعادتها �إلى البنك على الفور بنا ًء على طلب
االلكرتوين موافقة العميل على ا�ستالم هذه ال�رشوط
فقط يف حالة وجود �أموال كافية يف احل�ساب يف التواريخ
البنك.
والأحكام �إ�ضافة �إلى �إقرار باملخاطر الكامنة عند
املحددة .ويوافق العميل على تعوي�ض البنك �ضد �أي خ�سائر
	2-16ت�صدر البطاقة على م�س�ؤولية حامل البطاقة وحده
�إر�سال ك�شف احل�ساب االلكرتوين عرب الربيد الإلكرتوين.
�أو مطالبات �أو �أ�رضار �أو نفقات نا�شئة عن تنفيذ �أو عدم تنفيذ
وال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية �أيا ً كانت عن �أي خ�سارة
�أي تعليمات دائمة مقدمة من العميل و�إعفاء البنك من �أي
�أو �رضر ين�ش�أ عن �إ�صدار البطاقة� ،أيا ً كان �سببه .ويكون
	.11ال�شـــروط املــرتـبطــة باخلـــدمـة امل�صـرفيــة عــــرب الهــــاتـــف
م�س�ؤولية بخ�صو�ص ذلك .وال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية عن �أي
ا�ستخدام البطاقة يف �أي معاملة على م�س�ؤولية
(راك دايــركــت)
ت�أخري �أو فقدان عند التحويل �أو �أخطاء يف الإر�سال �أو �أخطاء �أي
حامل البطاقة وحده ويقر حامل البطاقة بتحمله
	1-11بنا ًء على طلب العميل ،يجوز للبنك وفق تقديره
بنوك مرا�سلة �أو عن �أي ظروف خارجة عن �سيطرة البنك .ويجوز
�أي وكافة املخاطر املرتتبة �أو النا�شئة عن ا�ستخدام
املطلق تقدمي اخلدمة امل�رصفية عرب الهاتف (راك دايركت)
للبنك وفق تقديره اخلا�ص فر�ض ر�سوم ت�سجيل وتعديل وتنفيذ
البطاقة.
ورقم التعريف ال�شخ�صي �إلى العميل.
التعليمات الدائمة.
	3-16ت�صدر البطاقة لال�ستخدام يف جهاز ال�رصاف الآيل
	2-11يفو�ض البنك مبوجبه للت�رصف بنا ًء على التعليمات
�أو طرفية نقطة البيع �أو �أي ماكينة �أو جهاز يعمل
املتعلقة باحل�ساب /بالبطاقة.
 .14ال�رشوط املرتبطة بنظام اخل�صم املبا�رش الإماراتي
بوا�سطة البطاقة �سواء كان ملكا ً للبنك �أو لأية
	3-11ي�ستخدم العميل رقم التعريف ال�شخ�صي عند
	1-14بتحديد طريقة الدفع مبوجب نظام اخل�صم املبا�رش
م�ؤ�س�سات مالية م�شاركة �أخرى تعر�ض/تقبل
ا�ستخدام نظام الرد ال�صوتي التفاعلي واخلدمات
الإماراتي («نظام اخل�صم الإماراتي») ،يوافق العميل
ال�شعارات الظاهرة على البطاقة وبخ�صو�ص �أية
امل�رصفية عرب الهاتف (راك دايركت) .وال يجوز للعميل
على ما يلي:
خدمات �أخرى معتمدة من البنك با�ستخدام البطاقة.
حتت �أي ظرف مهما يكن ،الك�شف عن رقم التعريف
	.1االلتزام واالمتثال لكافة قواعد نظام اخل�صم
		
	4-16ت�صدر البطاقة على �أ�سا�س خ�صم قيمة جميع
ال�شخ�صي �إلى �أي �شخ�ص �آخر �أو موظف بالبنك.
املبا�رش الإماراتي («قواعد نظام اخل�صم املبا�رش»)
معامالت البطاقة املنفذة با�ستخدام البطاقة من
وتعترب التعليمات ال�شفهية للعميل/التعليمات
وكافة م�ستندات ومناذج و�رشوط و�أحكام نظام
ح�ساب العميل لدى البنك .وال يجوز ا�ستخدام
الهاتفية بتقنية اللم�س املحددة فيما يتعلق
اخل�صم املبا�رش الإماراتي؛
البطاقة للح�صول على ائتمان �أيا ً كان و�صفه على
برقم احل�ساب/البطاقة ورقم التعريف ال�شخ�صي
�	.2إخطار البنك يف حالة تغيري البيانات الواردة يف مناذج
		
�أ�سا�س تلك البطاقة.
�صحيحة .وبنا ًء عليه ،يحق للبنك االعتماد على �أي من
نظام اخل�صم املبا�رش الإماراتي؛
	5-16يتحمل حامل البطاقة م�س�ؤولية �ضمان توفر ر�صيد
هذه التعليمات و�سيتم مراعاة الت�رصف بنية ح�سنة
	.3دفع �أي ر�سوم �أو م�رصوفات مرتبطة بنظام اخل�صم
		
كافٍ يف احل�ساب قبل �إبرام �أي معامالت بالبطاقة .ويف
ا�ستجابة لهذه التعليمات .وال يتحمل البنك �أي
املبا�رش الإماراتي؛ و
حالة خ�صم مبلغ من احل�ساب مبا يزيد عن الأموال
م�س�ؤولية عن  -ويعفي العميل البنك مبوجبه ب�شكل
	.4عدم تقدمي طلب �إغالق ح�ساب من بنك العميل
		
املتوفرة عند ا�ستخدام البطاقة يف �سداد �أي ر�سوم
نهائي من � -أي التزام جتاه العميل نا�شئ كنتيجة
�إلى �أن يتم �إلغاء �سلطة اخل�صم املبا�رش («�سلطة
�أو م�رصوفات ،يتحمل حامل البطاقة امل�س�ؤولية عن
لقبول البنك للتعليمات �أو التعليمات املقدمة من
اخل�صم املبا�رش») �أو يقدم �إلى البنك خمال�صة
ا�ستيفاء �أي عجز على الفور .ويف حالة عدم التزام
�شخ�ص �آخر يزعم �أنه العميل .ويوافق العميل مبوجبه
بكافة االلتزامات حينما تكون طريقة الدفع هي
حامل البطاقة بهذا ال�رشط ،يحتفظ البنك بحقه يف
على تعوي�ض البنك تعوي�ضا ً كامال ً و�إعفائه �ضد �أي
اخل�صم املبا�رش.
�إلغاء البطاقة و�/أو مقا�صة �أي مبلغ م�ستحق نيابة
وكافة الق�ضايا والدعاوى والتكاليف وامل�رصوفات
	2-14يوافق العميل على �أن يكون للبنك احلق الكامل يف
عن حامل البطاقة من �أي ح�ساب �آخر خا�ص حلامل
واخل�سائر والأ�رضار (مبا يف ذلك التكاليف القانونية)
مراقبة ومراجعة املدفوعات املقدمة من خالل نظام
البطاقة لدى البنك.
التي قد يتحملها لدى قبول البنك تعليمات العميل �أو
اخل�صم املبا�رش الإماراتي ويكون له احلق كذلك يف
	6-16ويف حالة خ�صم مبلغ من احل�ساب مبا يزيد عن الأموال
التعليمات املقدمة من �شخ�ص �آخر يزعم �أنه العميل.
�إنهاء�/إلغاء�/سحب خدمة الدفع مبوجب نظام اخل�صم
املتوفرة ومل يتم حتويل �أموال �إ�ضافية لت�سوية تلك
	4-11تكون معامالت اخلدمات امل�رصفية عرب الهاتف املنفذة
املبا�رش الإماراتي وفق تقديره اخلا�ص حينما يرى ذلك
ال�سحوبات الزائدة ،فقد يتم فر�ض فائدة على هذا
من خالل ا�ستخدام رقم التعريف ال�شخ�صي نهائية
�رضوريا ً دون تقدمي �أي �إخطار �إلى العميل.
احل�ساب ب�سعر البنك على النحو املطبق بخ�صو�ص
وملزمة للعميل لكافة الأغرا�ض.
	3-14يوافق العميل على �أن املدفوعات املقدمة من خالل
ال�سحب على املك�شوف يف ذلك الوقت مع مراعاة
	5-11يدرك العميل ويوافق على �أن وقت التوقف عن ت�سجيل
نظام اخل�صم املبا�رش الإماراتي تكون عر�ضة للتغيري
تطبيق فئة الر�سوم الدنيا على النحو الذي يحدده
م
2:00
ال�ساعة
يف
يكون
اخلدمات امل�رصفية عرب الهاتف
و�أن يتم ا�ستخدامها ل�سداد املبالغ امل�ستحقة �إ�ضافة
البنك من حني لآخر.
من كل يوم عمل («وقت التوقف») .وبعد وقت التوقف،
�إلى �أي ر�سوم مطبقة على احل�ساب.
�	7-16سيتم �إر�سال البطاقة ورقم التعريف ال�شخ�صي
�ستتم معاجلة طلب الت�سجيل يف يوم العمل التايل.
	4-14يدرك العميل �أن �أي مطالبة برد الأموال لن تتم �إال
بالربيد ال�رسيع على العنوان الذي �أخطر به حامل
	6-11يقر العميل �أن �أي تفا�صيل خا�صة باحل�ساب مقدمة
مبوجب قواعد اخل�صم املبا�رش و�أنه ال ميكن �إجراء �أي
البطاقة على م�س�ؤولية حامل البطاقة �أو ت�سل ُمهما
�إلى العميل من خالل ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية عرب
مطالبة �إال يف غ�ضون فرتة التحول ذات ال�صلة بعد
ب�صفة �شخ�صية من فرع البنك املذكور يف طلب
الهاتف ال متثل ك�شف ح�ساب نهائي.
ت�سل ُم احل�ساب من بنك الدفع والتحقق من �سداد
�إ�صدار البطاقة .ويف �أي من احلالتني� ،ستتم مطالبة
	7-11يف حالة قيام �أكرث من �شخ�ص واحد بفتح ح�ساب
املدفوعات ذات ال�صلة.
حامل البطاقة بتقدمي �أي من الو�سائل املقبولة
لدى البنك ،يحق لأي �شخ�ص �إ�صدار �أية تعليمات
	5-14يدرك العميل �أنه يف حالة وجود �أي نزاع ،يكون لديه
لتحديد الهوية ال�شخ�صية على النحو الذي يحدده
�شفهية/تعليمات هاتفية بتقنية اللم�س ،كما يحق
احلق يف تقدمي �شكوى �إلى امل�رصف املركزي ،والذي
البنك من حني لآخر.
للبنك االعتماد على هذه التعليمات .وال تتوفر اخلدمات
�سيقوم بتنفيذ �إجراءات حل النزاع ،ح�سبما يراه
	8-16عند ت�سل ُم البطاقة ورقم التعريف ال�شخ�صي ،يوقع
امل�رصفية عرب الهاتف �إلى �أو بخ�صو�ص �أي ح�ساب
�رضوريا ً.
حامل البطاقة على الوجه اخللفي للبطاقة على
يتطلب توقيعات م�شرتكة لأكرث من �شخ�صني لإ�صدار
	6-14يوافق العميل على تطبيق جميع الر�سوم املرتبطة
الفور ل�رسيان البطاقة .ويلزم تفعيل البطاقة من
�أية تعليمات �أو �إجراءات.
با�ستخدام نظام اخل�صم املبا�رش الإماراتي  ،مبا يف
خالل ا�ستخدام حامل البطاقة اخلدمة امل�رصفية عرب
	8-11يخطر العميل البنك على الفور من خالل رقم
ذلك حاالت التخلف عن ال�سداد ،بح�سب الر�سوم
الهاتف (�سواء اخلدمة امل�ؤمتتة �أو باحلديث �إلى وكيل
اخلدمة امل�رصفية عرب الهاتف اخلا�ص بالبنك عن
وامل�رصوفات املن�صو�ص عليها يف دليل اخلدمات
اخلدمة امل�رصفية عرب الهاتف) قبل ا�ستخدام البطاقة.
�أي فقدان �أو ا�ستخدام غري م�رصح لرقم التعريف
والأ�سعار.
و�إذا مل يكن حامل البطاقة يرغب يف االلتزام بتلك
ال�شخ�صي املرتبط بح�سابه /ببطاقته ،ويتحمل
	7-14يوافق العميل على �أنه يف حالة تغيري املفو�ضني
ال�رشوط احلاكمة للبطاقة ،فعلى حامل البطاقة قطع
العميل امل�س�ؤولية الكاملة عن كافة معامالت
بالتوقيع ،ميكن للبنك املتابعة با�ستخدام منوذج
البطاقة لن�صفني و�إعادة كال الن�صفني ورقم التعريف
اخلدمات امل�رصفية عرب الهاتف املنفذة با�ستخدام رقم
�سلطة اخل�صم املبا�رش املوقع حديثا ً من قبل املفو�ضني
ال�شخ�صي �إلى البنك.
التعريف ال�شخ�صي �إلى �أن يقدم العميل �إخطارا ً �إلى
بالتوقيع اجلدد دون احل�صول على منوذج �إلغاء موقع من
	9-16ال يجوز نقل ملكية البطاقة ويجب ا�ستخدامها
البنك ويت�سلم البنك هذا الإخطار .يوافق العميل
املفو�ضني بالتوقيع احلاليني.
بوا�سطة حامل البطاقة فقط .وب�رصف النظر عن
على تعوي�ض البنك تعوي�ضا ً كامال ً و�إبراء ذمته من
	8-14يقر العميل �أن امل�رصف املركزي ال يتحمل �أي م�س�ؤولية
�أي ظروف �أيا ً كانت ،ال يجوز حلامل البطاقة ال�سماح
�أي وجميع الق�ضايا والدعاوى والتكاليف وامل�رصوفات
مبا�رشة �أو غري مبا�رشة جتاه العميل فيما يتعلق
با�ستخدام البطاقة و�/أو رقم التعريف ال�شخ�صي
واخل�سائر والأ�رضار (مبا يف ذلك التكاليف القانونية)
بت�شغيل نظام اخل�صم املبا�رش الإماراتي.
بوا�سطة �أي �شخ�ص �آخر �أو رهن البطاقة على �سبيل
التي قد يتحملها بخ�صو�ص �إ�ساءة ا�ستخدام رقم
	9-14ال يتحمل امل�رصف املركزي والبنك الراعي (كما هو
ال�ضمان لأي غر�ض ويوافق حامل البطاقة على
التعريف ال�شخ�صي.
معرف يف قواعد نظام اخل�صم املبا�رش) ونظام اخل�صم
تعوي�ض البنك -عند الطلب -عن �أي تبعات �أيا ً كانت
	9-11يحتفظ البنك بحقه يف �إلغاء هذه املعامالت ،ح�سبما
املبا�رش الإماراتي �أي م�س�ؤولية �أو دور يف �أي نزاع نا�شئ
وقعت ب�سبب تق�صري من حامل البطاقة مبوجب
يقرره البنك ،من احل�ساب يف حال مت �إجراء عملية �سحب
بني العميل والبنك امل�صدر (كما هو مُعرَّف يف قواعد
�أحكام هذه املادة الفرعي.
على املك�شوف غري م�رصح بها على احل�ساب.
نظام اخل�صم املبا�رش).
	10-16يتعهد حامل البطاقة يف جميع الأوقات بحفظ
	10-11ال يجوز للعميل �إنهاء اخلدمات امل�رصفية عرب الهاتف
البطاقة ورقم التعريف ال�شخ�صي يف مكان �آمن.
�إال بعد تقدمي �إخطار خطي �إلى البنك ويتحمل
 .15الإف�صاح عن املعلومات واال�ستعالمات
وال يجوز حلامل البطاقة ،حتت �أي ظرف ،الإف�صاح
امل�س�ؤولية عن كافة املعامالت التي جتري با�ستخدام
 1-15يوافق العميل على �أنه:
عن رقم التعريف ال�شخ�صي لأي �شخ�ص �آخر وعلى
اخلدمات امل�رصفية عرب الهاتف �إلى �أن يقوم البنك
	.1يجوز للبنك طلب واحل�صول على �أي معلومات
		
حامل البطاقة بذل العناية املعقولة ل�ضمان �سالمة
ب�إنهاء اخلدمة.
حول العميل مبا يف ذلك البيانات املتعلقة ب�إقامة
البطاقة ملنع �أي �إ�ساءة ا�ستخدام .ويتعهد حامل
	11-11يحتفظ البنك بحقه يف تعديل �أو �إ�ضافة �أو تعليق
العميل �أو �أرقام هواتفه �أو عنوان الربيد اخلا�ص به �أو
البطاقة بالت�رصف بح�سن نية يف جميع الأوقات فيما
�أو �سحب اخلدمات امل�رصفية عرب الهاتف وفق تقديره
عنوان �إقامة �أي فرد من �أفراد عائلة العميل �سواء
يتعلق ب�أي تعامالت مرتبطة بالبطاقة مع البنك.
وحده ،دون تقدمي �إخطار �إلى العميل .ويعترب كل تغيري
�أكان داخل الإمارات العربية املتحدة �أو خارجها؛
	11-16يجوز ا�ستخدام البطاقة لإجراء معامالت البطاقة حتى
على هذا النحو ملزما ً �سواء ت�سلم العميل �إخطارا ً
	.2يجوز للبنك الإف�صاح عن املعلومات املتعلقة
		
احلد االفرتا�ضي املخ�ص�ص للبطاقة ويف حدود فرتة
خا�صا ً به �أم ال.
بالو�ضع ال�شخ�صي واملايل للعميل وحاالت
ال�صالحية املنقو�شة/املطبوعة على وجهها .وبغ�ض
	12-11يوافق العميل على دفع ر�سوم البنك اخلا�صة باخلدمات
التخلف عن ال�سداد و�أي �أمر �آخر مرتبط بح�سابه
النظر عن عدم نفاد احلد االفرتا�ضي حلامل البطاقة،
امل�رصفية عرب الهاتف ح�سبما يتم ن�رشه بتعريفة
�أو �أي متويل �أو منتجات متوفرة للعميل �أو يكون
يحق للبنك ،يف �أي وقت ودون �إخطار �أو تقدمي �أي �سبب
الر�سوم وح�سبما يتم تعديله من حني لآخر .وتعترب
	.17دفع الفواتري و�إيداع ر�صيد يف بطاقة االئتمان وت�سهيالت
له �سيطرة عليها �سواء كم�ساهم �أو مفو�ض
ودون حتمل �أي م�س�ؤولية جتاه حامل البطاقة� ،سحب �أو
هذه الر�سوم ملزمة للعميل �سواء تلقى العميل
التحويل من ح�ساب حل�ساب من خالل جهاز ال�رصاف الآيل
بالتوقيع �أو غري ذلك («معلومات االئتمان») �إلى
تقييد حق حامل البطاقة يف ا�ستخدام البطاقة �أو
�إخطارا ً خا�صا ً بها �أم ال .ويفو�ض العميل البنك بخ�صم
التابع للبنك
�أي بنوك جتارية �أو ا�ستثمارية �أخرى �أو �أي م�ؤ�س�سة
رف�ض ال�سماح ب�أي معاملة تتم با�ستخدام البطاقة.
كافة الر�سوم املذكورة من �أي ح�ساب .ويف حالة �إلغاء
	يجوز للبنك وفق تقديره وحده تعديل �أو �إلغاء الت�سهيالت الآتية
مالية �أو �رشكة �أو جهة معلومات ائتمانية (مبا يف
	12-16يخطر حامل البطاقة البنك على الفور من خالل رقم
اخلدمات امل�رصفية عرب الهاتف �أو تقليلها كليا ً �أو جزئيا ً،
يف �أي وقت ودون تقدمي �أي �إخطار �إلى العميل:
ذلك -على �سبيل املثال ال احل�رص� -رشكة االحتاد
اخلدمات امل�رصفية عرب الهاتف ب�أي فقدان للبطاقة
فال يحق للعميل ا�سرتداد �أي من الر�سوم املدفوعة
	1-17ت�سهيل دفع فواتري املرافق جلهات معينة
للمعلومات االئتمانية �ش.م.ع) �أو �رشكات حت�صيل
�أو تلفها �أو �رسقتها� .إذا فقد حامل البطاقة �أو تلفت
بخ�صو�ص �أي م�س�ألة متعلقة باخلدمات امل�رصفية عرب
	.1يحق للعمالء الذين يحتفظون بح�ساب مفتوح
		
الديون �أو �أي جهة رقابية حملية �أو احتادية �أو �أي
بطاقته �أو طلب جتديد البطاقة �أو ا�ستبدالها �أو طلب
الهاتف.
بالدرهم الإماراتي (�أو �أي عملة �أخرى يحددها البنك
ع�ضو من �أع�ضاء جمموعة البنك مبا يف ذلك �أي
بطاقة �إ�ضافية ،فيحق للبنك وفق تقديره اخلا�ص
	13-11عند التقدم بطلب وا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية عرب
من حني لآخر) لدى البنك ا�ستخدام جهاز ال�رصاف
�رشكة فرعية �أو تابعة يف الإمارات العربية املتحدة
�إ�صدار هذه البطاقة .و�سوف ي�صدر رقم التعريف
الهاتف ،يعترب العميل قد قر�أ وا�ستوعب ووافق على
الآيل لدفع فواتري املرافق .ويتيح ت�سهيل دفع فواتري
�أو يف �أي اخت�صا�ص ق�ضائي �آخر ب�رصف النظر عما
ال�شخ�صي حلامل البطاقة حينما ي�صدر البنك بطاقة
االلتزام بهذه ال�رشوط والأحكام.
املرافق للعميل �إمكانية ا�ستخدام ح�ساباته يف
�إذا كان البنك يزاول �أو يقوم ب�أي نوع من الأعمال
جديدة �أو بطاقة بديلة .ويخول للبنك خ�صم كافة
�سداد املدفوعات مبوجب فواتري املرافق جلهات
يف هذا االخت�صا�ص الق�ضائي (ي�شار �إلى كل منها
النفقات املتحملة عند معاجلة معامالت البطاقة
�	.12إغالق احل�ساب
حمددة.
با�سم «اجلهة ذات ال�صلة»)؛
من احل�ساب ،وكذلك الر�سوم وامل�رصوفات املرتبطة
	1-12يحق للعميل �إغالق �أي ح�ساب مبوجب �إر�سال �إخطار
	.2يف حالة ت�أخر دفع الفاتورة �أو دفع جزء منها فقط،
		
	.3يجوز للبنك طلب واحل�صول على �أي معلومات
		
ب�إ�صدار�/إعادة �إ�صدار �أو ا�ستبدال البطاقة �أو �أي ر�سوم
خطي �إلى البنك ال تقل مدته عن خم�سة ع�رش ()15
يجوز للجهة املحددة ا�ستخدام �صالحياتها لإيقاف
ائتمانية خا�صة بالعميل �أو �أي كيان يكون له
�أخرى ال�ستخدام البطاقة.
يوما ً .ويجوز للبنك املوافقة على �إغالق احل�ساب بنا ًء
خدمات املرافق ،ويف هذه احلالة ال يتحمل البنك �أي
�سيطرة عليه �سواء ب�صفة م�ساهم �أو مفو�ض
على طلب من العميل مع مراعاة االلتزام مبا يلي:
	.1تقدمي طلب الإغالق وفق النموذج املوحد املقدم من
قبل البنك؛
	.2تقدمي ت�أكيد خطي بخ�صو�ص قائمة ال�شيكات
ال�صادرة والتي مل تقدم �إلى البنك حتى تاريخه؛
	.3رد كافة ال�شيكات غري امل�ستخدمة والبطاقات
		
وبطاقات االئتمان و�أية ممتلكات �أخرى �إلى البنك
لإلغائها؛ و
	.4ت�سوية� /سداد كافة االلتزامات املبا�رشة/غري
املبا�رشة امل�ستحقة للبنك.

بالتوقيع �أو غري ذلك من �أي جهة ذات �صلة ويجوز
له تطبيق �أو ا�ستخدام هذه املعلومات االئتمانية
يف �إجراء �أي تقييم ائتماين �أو �أي تقييم �آخر فيما
يتعلق بح�سابات �أو متويل العمالء (�أو احل�سابات �أو
التمويل املقرتح) لدى البنك؛
	.4ال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية �أو التزام جتاه العميل
مبا يف ذلك �أي كيان يخ�ضع ل�سيطرته ب�صفة
م�ساهم �أو مفو�ض بالتوقيع �أو غري ذلك �أو �أي طرف
�آخر يعتمد على �أي معلومات ائتمانية مقدمة
بوا�سطة البنك �إلى �أي جهة ذات �صلة (�أو ،يف حالة
تناقل املعلومات امل�ستقبلي ،املعلومات االئتمانية
املقدمة من هذه اجلهة ذات ال�صلة) �رشيطة تقدمي
هذه املعلومات االئتمانية بح�سن نية وبعناية
معقولة دون �أي ا�شرتاط بتحديث هذه املعلومات
االئتمانية �أو التحقق منها بوا�سطة البنك �إذا كان
الو�ضع ال�شخ�صي �أو املايل للعميل �أو لأي كيان
يخ�ضع ل�سيطرته كم�ساهم �أو مفو�ض بالتوقيع
�أو غري ذلك قد يتغري فيما بعد �أو يف حالة تقدمي
معلومات �إ�ضافية من العميل �إلى البنك؛ و
	.5يقدم البنك املعلومات االئتمانية �إلى كل جهة
خمت�صة ال�ستخدامها اخلا�ص وعليه ،يعو�ض
العميل البنك عن �أي خ�سارة �أو تكلفة �أو مطالبة
�أو �رضر تعر�ض له �أو حتمله البنك نتيجة تقدمي هذه
املعلومات االئتمانية يف حالة تقدمي �أي طرف �آخر
(مبا يف ذلك �أي جهة خمت�صة) �أي مطالبة مرتبطة
بتقدمي �أو االعتماد على هذه املعلومات االئتمانية
�رشيطة تقدمي البنك لهذه املعلومات بح�سن نية
وبعناية معقولة.

	13-16يجوز ا�ستخدام البطاقة على امل�ستوى املحلي والدويل
يف امل�ؤ�س�سات التجارية و�أجهزة ال�رصاف الآيل وطرفيات
نقط البيع ،التي تعر�ض/تقبل ال�شعارات الظاهرة على
البطاقة ،لتنفيذ عمليات ال�رشاء وال�سحب واال�ستعالم
عن الر�صيد واخلدمات الأخرى املقدمة من قبل البنك
�إلى حامل البطاقة من حني لآخر .ويخ�صم البنك
من احل�ساب قيمة �أي عمليات �سحب و�رشاء لل�سلع
واخلدمات تتم با�ستخدام البطاقة .وقد يتم خ�صم
�أي معاملة �أخرى بخالف املعامالت التي تتم بالدرهم
الإماراتي على احل�ساب ب�سعر ال�رصف (ال�سائد يف تاريخ
املعاملة والذي يحدده البنك) مببلغ م�ساوٍ �أو قيمة
م�ساوية ،على �أن يتم فر�ض عمولة/ر�سوم على مبلغ
املعاملة.
	14-16يجوز حلامل البطاقة ا�ستخدام البطاقة لعمليات
ال�سحب و�رشاء ال�سلع واخلدمات وكذلك اخلدمات
املالية الأخرى مع مراعاة توفر الأموال الكافية يف
احل�ساب .و�إذا مل يكن باحل�ساب �أموال كافية لتغطية
مبلغ طلب تفوي�ض ،فيحق للبنك حينئذ رف�ض
املعاملة املطلوبة.
	15-16يف حالة ا�ستخدام بطاقة اخل�صم يف �أي جهاز �رصاف
�آيل تابع للبنك �أو لأي بنك �آخر �أو م�ؤ�س�سة �أخرى �أبرمت
اتفاقا ً مع البنك بغر�ض ا�ستخدام جهاز ال�رصاف الآيل،
ف�سوف يخ�ضع املبلغ اخلا�ص ب�أي عملية �سحب حلد
ال�سحب وال�رشاء لبع�ض �أجهزة ال�رصاف الآيل من قبل
هذا البنك �أو امل�ؤ�س�سة ،ويف حالة ا�ستخدام البطاقة
يف �أي جهاز �رصاف �آيل تابع لأي بنك �آخر �أو م�ؤ�س�سة
�أخرى ،ف�سوف يخ�ضع املبلغ اخلا�ص ب�أي عملية �سحب
لر�سوم حتويل �إ�ضافية.
	16-16ال يجوز ا�ستخدام البطاقة ل�رشاء ال�سلع واخلدمات عرب
الإنرتنت �أو الهاتف �أو الربيد �أو ب�أية و�سائل �أخرى �إذا مل
تكن البطاقة موجودة بالفعل وقت املعاملة .وبرغم
ذلك ،يحق للبنك ال�سماح بهذه اخلدمات/الت�سهيالت
يف امل�ستقبل وفقا ً لتقديره و�رشوطه اخلا�صة.
�	17-16ستخ�ضع كل معاملة بطاقة يتم حماولة تنفيذها
�أو يتم تنفيذها بالفعل با�ستخدام البطاقة ملوافقة
البنك .ويحتفظ البنك بحقه يف املوافقة على �أو
رف�ض �أي معاملة بطاقة مع الأخذ بعني االعتبار كافة
الدفعات ال�سابقة التي مت الت�رصيح بها �أو �سدادها
�أو االتفاق على �سدادها من احل�ساب� ،سواء كانت مت
خ�صمها بالفعل من احل�ساب �أم ال .ت�ستند املوافقة
على املعاملة �إلى الأموال املتوفرة يف احل�ساب و�سيتم
رف�ضها يف حالة عدم وجود �أموال كافية يف احل�ساب.
	18-16يجوز للبنك كذلك رف�ض اعتماد معاملة بطاقة �إذا
كان يعتقد ،لأي �سبب �أيا ً كان� ،أن بطاقة اخل�صم �أو
ح�ساب العميل يتم �إ�ساءة ا�ستخدامه �أو �إذا ا�شتبه
البنك يف ا�ستخدام البطاقة بطريقة احتيالية .كما
يجوز للبنك يف �إطار �إجراءات منع االحتيال االت�صال
بحامل البطاقة عرب الهاتف/الإ�شعارات عرب الهاتف
املتحرك �أو �إحالة طلب موافقة �إلى التاجر ،طالبا ً توفري
تفا�صيل �إ�ضافية حول حامل البطاقة �أو �إثبات �إ�ضايف
لهوية حامل البطاقة .ولن يطلب البنك من حامل
البطاقة الك�شف عن رقم التعريف ال�شخ�صي اخلا�ص
به �إلى التاجر �أو �إلى �أي طرف �آخر ،مبا يف ذلك موظفيه،
وينبغي على حامل البطاقة الذي ي ُطلب منه ذلك
رف�ض �أي طلب كهذا على الفور و�إخطار البنك بذلك.
	19-16يقر حامل البطاقة ب�أن املبلغ املعرو�ض على �شا�شة
جهاز ال�رصاف الآيل �أو املطبوع على الإي�صال �أو
�إ�شعار اال�ستالم ال يجوز اعتباره لأي �سبب �أيا ً كان
ك�شف ح�ساب نهائي لدى البنك .ويقر حامل البطاقة
ب�أن الر�صيد املتاح يف احل�ساب قد يكون خمتلفا ً عن
مبلغ الر�صيد املطبوع على هذا الك�شف ،نظرا ً لأن
معامالت البطاقة واملعامالت الأخرى تظل معلقة يف
احل�ساب.
	20-16ولن يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية عن عدم قبول
البطاقة يف �أي جهاز �رصاف �آيل �أو �أي طرفية نقطة
بيع لأي �سبب .ولن يتحمل البنك كذلك �أي م�س�ؤولية
�أو التزام ب�أي حال عن �أي وكافة الق�ضايا والدعاوى
والتكاليف واخل�سائر �أو التعوي�ضات (مبا يف ذلك
التكاليف القانونية) النا�شئة/الواقعة نتيجة �أي خلل
يف الأجهزة �أو عدم كفاية الأموال �أو تعطل �أي من
الأجهزة.
	21-16يوافق حامل البطاقة على تعوي�ض البنك تعوي�ضا ً
كامال ً و�إبراء ذمته من �أي وكافة املطالبات �أو الدعاوى
�أو التكاليف �أو امل�رصوفات �أو اخل�سائر �أو التعوي�ضات
(مبا يف ذلك التكاليف القانونية) التي قد يتحملها
نتيجة ا�ستخدام البطاقة �أو �إ�ساءة ا�ستخدام البطاقة
و�/أو رقم التعريف ال�شخ�صي و�/أو الت�سهيالت الأخرى
املتوفرة للبطاقة .وي�صدر البنك البطاقة حلاملي
البطاقة فيما يتعلق باحل�ساب على النحو الوارد يف
طلب البطاقة ذي ال�صلة .ويعو�ض العميل البنك
عن �أي معامالت ينفذها حامل البطاقة �إذا كانت �أي
تعليمات خا�صة مبعامالت البطاقة يف احل�ساب على
النحو الوارد يف احل�ساب ال�شخ�صي تتطلب توقيعات
م�شرتكة.
	22-16ميثل ا�ستخدام حامل البطاقة للبطاقة يف �إجراء
�أي معاملة بطاقة موافقته على دفع كافة الر�سوم
والعموالت وامل�رصوفات املرتبطة ب�أي معاملة بطاقة
على النحو الذي يحدده البنك من حني لآخر .ويقر
حامل البطاقة ب�أنه على دراية و�أنه ت�سلم جدول
الر�سوم والعموالت وامل�رصوفات اخلا�صة با�ستخدام
البطاقة والتي �سيتم خ�صمها من احل�ساب مقابل �أي
معاملة بطاقة .وتخ�ضع ت�سهيالت البطاقة املقدمة
حلامل البطاقة جلدول الر�سوم وامل�رصوفات ال�صادر من
البنك ح�سبما ي ُع َّدل وي ُن�رش من حني لآخر.
	23-16يجوز للبنك وفق تقديره اخلا�ص توفري� /إطالق برنامج
اال�سرتداد النقدي �أو �أي برامج ترويجية �أخرى ل�صالح
حامل البطاقة عند ا�ستخدام البطاقة .ويحتفظ
البنك بحقه يف �إلغاء �أو تعليق �أو تغيري �أو ا�ستبدال
�أي برنامج يف �أي وقت ،دون �إر�سال �أي �إخطار �إلى حامل
البطاقة .و�سيتم دفع �أي مطالبة تتم مبوجب هذا
الربنامج وفق تقدير البنك اخلا�ص من احل�ساب.
	24-16يجوز للبنك وفق تقديره اخلا�ص ال�سماح ،على �سبيل
اال�ستثناء ،ب�إ�صدار البطاقات يف احل�ساب با�ستخدام
املفو�ضني بالتوقيع امل�شرتكني وذلك من خالل احل�صول
على التعوي�ض املنا�سب من املفو�ضني بالتوقيع
امل�شرتكني.

 .22التعوي�ض
	يوافق العميل مبوجبه على تعوي�ض و�إبراء ذمة البنك �أو
م�س�ؤوليه �أو موظفيه �أو وكالئه �ضد �أي التزام �أو خ�سارة �أو
م�رصوفات �أو طلبات �أو دعاوى �أو تكاليف (مبا يف ذلك التكاليف
القانونية) �أو نفقات والتي قد يتحملها البنك �أو يدفعها �أو
يتكبدها نتيجة ت�رصف البنك �أو م�س�ؤوليه �أو موظفيه �أو
وكالئه بنا ًء على �أو ت�أخرهم �أو امتناعهم عن الت�رصف بنا ًء
على تعليمات العميل �أو املزمع �أنها من العميل �أو التي يعتقد
البنك �أنها مل ت�صدر من �أو نيابة عن العميل �أو املرتبطة ب�أي
حال باحل�ساب �أو هذه ال�رشوط والأحكام �أو �إنفاذا ً لهذه ال�رشوط
والأحكام �أو ا�ستعادةً لأي مبالغ م�ستحقة للبنك �أو حتملها
البنك يف �أي دعاوى قانونية �أيا ً كانت طبيعتها.
 .23التخلي عن احلقوق
	ال يخل �أي ت�ساهل �أو تغا�ضي �أو تنازل من قبل البنك عن ممار�سة
�أي حق �أو تدبري قانوين نا�شئ عن هذه ال�رشوط والأحكام بحق
البنك فيما بعد يف تنفيذ هذا احلق �أو التدبري القانوين .وال يعتد
ب�أي تخلٍ عن احلقوق من قبل البنك ما مل يكن خطيا ً.
 .24التعديالت
	يعترب العميل قد اطلع على هذه ال�رشوط والأحكام وفهمها
ووافق على االلتزام بها .ويجوز للبنك من وقت لآخر وبناء على
خياره اخلا�ص تغيري �أو �إ�ضافة �أو تعديل �أو �إلغاء �أو ا�ستكمال
�أي من �أو كافة �أحكام هذه ال�رشوط والأحكام .ويخطر البنك
العميل ب�أي طريقة يراها البنك منا�سبة ب�أي تغيري /تعديل يف
هذه ال�رشوط والأحكام على �أن ت�رسي هذه التعديالت من تاريخ
�إخطار العمالء بذلك .وبرغم ذلك ،تعترب هذه التغيريات ملزمة
للعميل �سواء تلقى العميل �إخطارا ً خا�صا ً ب�صفة �شخ�صية
بهذه التعديالت �أم ال.
 .25الإبطال وا�ستقاللية الن�صو�ص
	�إذا �أ�صبح �أي من �أحكام هذه ال�رشوط والأحكام باطال ً �أو غري
�سار ٍ �أو غري نافذ ،يعترب هذا احلكم حمذوفا ً ولن تت�أثر بقية هذه
ال�رشوط والأحكام بهذا البطالن �أو عدم ال�رسيان �أو عدم النفاذ.
 .26القوة القاهرة
	لن يتحمل البنك م�س�ؤولية عدم قدرته على ال�سداد ب�سبب
القيود املفرو�ضة على حتويل العمالت �أو حتويل الأموال �أو
عمليات امل�صادرة �أو التحويل الإلزامي �أو ب�سبب احلروب �أو
ال�رصاعات الأهلية �أو �أي �أ�سباب �أخرى مماثلة خارجة عن �سيطرة
البنك .يف هذه احلالة ،لن يتحمل �أي مكتب �أو فرع �أو �رشكة
فرعية �أو تابعة للبنك �أي م�س�ؤولية �أو التزام جتاه العميل.
 .27التنازل
	يحق للبنك ،دون �أي �إخطار م�سبق �إلى العميل ،وفق تقديره
اخلا�ص ،التنازل عن كافة �أو �أي جزء من حقوقه والتزاماته
مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام �إلى الغري دون احلاجة �إلى موافقة
العميل .وال يجوز للعميل التنازل عن التزاماته مبوجب هذه
ال�رشوط والأحكام كليا ً �أو جزئيا ً ،دون احل�صول على موافقة
خطية م�سبقة من البنك.
 .28ال�سجالت
	يحق للبنك ت�سجيل كافة املرا�سالت واملحادثات (مبا يف ذلك
املحادثات الهاتفية) مع العميل و�/أو من ينوب عنه وكذلك
الر�سائل و�/أو التعليمات املر�سلة �إلى البنك �سواء عرب الهاتف
�أو ب�صفة �شخ�صية �أو و�سواء كانت �صوتية �أو بتقنية اللم�س
�أو �إلكرتونية �أو غري ذلك وت�سجيل املعامالت املنفذة بوا�سطة �أو
من خالل �أي و�سيلة .وتكون �سجالت البنك لكافة املرا�سالت
واملحادثات والتعليمات والر�سائل واملعامالت فا�صلة وملزمة
للعميل لكافة الأغرا�ض.
 .29الإخطارات
	با�ستثناء ما تن�ص عليه هذه ال�رشوط والأحكام بخالف ذلك،
يكون �أي طلب �أو �إخطار مر�سل من البنك مبوجب هذه ال�رشوط
والأحكام خطيا ً وباللغة الإجنليزية وقد ي�سلم ب�شكل �شخ�صي
�أو ير�سل عن طريق الربيد العادي �أو الربيد ال�رسيع �أو بالربيد
االلكرتوين �أو عن طريق الفاك�س �إلى العنوان/الفاك�س املقدم
من العميل (�أو �أي عنوان/فاك�س �آخر قد يخطر به العميل
البنك من حني لآخر) وتعترب تلك املرا�سالت قد مت ت�سل ُمها من
قبل العميل يف يوم الت�سليم �إذا مت الت�سليم عن طريق اليد
�أو عن بالطرق االلكرتونية ويف يوم العمل التايل بعد ت�سليمه
للربيد �إذا مت عن طريق الربيد ويف يوم العمل التايل بعد ت�سليمه
للربيد ال�رسيع .وما مل يقدم العميل تعليمات خطية �إلى البنك
بتغيري عنوانه يف ال�سجل ،ي�ستخدم البنك العنوان املقدم من
العميل يف وثائق فتح احل�ساب و�/أو طلب اخلدمات امل�رصفية ذي
ال�صلة لإر�سال �أي �إخطارات مرتبطة باحل�ساب �إلى العميل.
 .30القانون احلاكم واالخت�صا�ص الق�ضائي
	تف�رس هذه ال�رشوط والأحكام واحل�ساب وجميع املنتجات
واخلدمات الأخرى التي يتم تقدميها للعميل مبوجبه وفقا ً لقوانني
الإمارات العربية املتحدة ووفقا ً لقواعد ولوائح وتوجيهات
امل�رصف املركزي وقوانني الإمارة املوجود فيها احل�ساب .ويف حالة
ن�شوب �أي نزاع بخ�صو�ص �أي مو�ضوع يتعلق بهذه ال�رشوط
والأحكام  ،يكون ملحاكم الإمارات العربية املتحدة االخت�صا�ص
الق�ضائي غري احل�رصي للف�صل يف هذا النزاع� ،رشيطة �أنه
يجوز للبنك �إقامة دعاوى ق�ضائية يف �أي �إمارة �أو �أي اخت�صا�ص
ق�ضائي �آخر داخل �أو خارج الإمارات العربية املتحدة كما يراه
البنك منا�سبا ً.
 .31اللغة والتف�سري
	�أعدت هذه ال�رشوط والأحكام باللغتني العربية والإجنليزية ويف
حالة وجود �أي تعار�ض بني الن�سختني العربية والإجنليزية ،ي ُعتد
بالن�سخة الإجنليزية.
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م�س�ؤولية/التزام لأي �سبب عن هذا التوقف.
العموالت خارج الإمارات العربية املتحدة .وقد يتعذر
		
	.3يلتزم البنك ب�سداد املبالغ �إلى اجلهات املحددة بعد
على امل�ستفيد احل�صول على القيمة الكاملة مبوجب
		
ثالثة (� )3أيام عمل من ا�ستالم تعليمات العميل.
الكمبيالة حتت الطلب /التحويل الإلكرتوين للأموال
لذلك ين�صح العمالء مل�صلحتهم اخلا�صة ب�سداد
نتيجة القيود على ال�رصف �أو القيود الأخرى املطبقة
الفواتري ب�شكل دوري قبل ثالثة (� )3أيام عمل على
يف دولة الدفع �أو على البنك الدافع �أو التكاليف
الأقل من �آخر موعد لل�سداد ح�سب املحدد من
والر�سوم امل�ستحقة للبنك الدافع.
اجلهات املعنية.
	3-18يحتفظ البنك بحقه يف �إر�سال التحويل االلكرتوين
	.4ال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية ويوافق العميل
		
		
	.4يتحمل العميل امل�س�ؤولية عن �إجراء �أي تغيريات
للأموال �إيل �أي مكان بخالف املكان املحدد من قبل
على �إعفاء البنك متاما ً وعدم تقدمي �أي طلبات �أو
يف �أرقام م�ستهلك خدمات املرافق لدفع الفواتري
املر�سل �إذا تطلبت الظروف الت�شغيلية ذلك.
مطالبات بخ�صو�ص �أي خ�سارة �أو �رضر �أو التزام قد
مبا�رشة يف جهاز ال�رصاف الآيل التابع للبنك
	4-18يخ�ضع �رصف �أي حوالة مر�سلة عرب نظام التحويل
يتحمل �أو يتعر�ض له العميل ب�سبب �أو بخ�صو�ص
با�ستخدام ت�سهيل دفع فواتري املرافق .ولن يتحمل
الإلكرتوين للأموال �أو الكمبيالة حتت الطلب �إلى �أي
قبول البنك لأي تعليمات �أو مرا�سالت وت�رصفه
البنك �أي م�س�ؤولية ،ويعفي العميل البنك مبوجبه
رقابة على ال�رصف �أو �أية قيود �أخرى قد يتم فر�ضها
اعتمادا ً عليها والتي يبدو �أنها مر�سلة من قبل
وب�شكل نهائي من �أي م�س�ؤولية ،عن زيادة �أو عدم
�رصف
فيها
يتم
التي
الدولة
ولوائح
قواعد
مبوجب
�شخ�ص خمول �أو مفو�ض بالتوقيع كما �أن البنك
كفاية �أو ت�أخر �أو عدم �صحة دفع الفواتري �أو عن
احلوالة .وال يتحمل البنك �أو مرا�سلوه �أو وكال�ؤه
ال يتحمل �أي م�س�ؤولية عن �أي ت�أخريات يف �إر�سال �أو
�أي تبعات لذلك (مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ال
امل�س�ؤولية عن �أية خ�سائر �أو ت�أخري ين�ش�أ عن �أو نتيجة
عدم ا�ستالم التعليمات عرب الفاك�س.
احل�رص� ،إنهاء اخلدمة) �أو عن �أي خ�سارة �أو �رضر �أو
مثل تلك القواعد واللوائح.
	3-19بنا ًء على طلب البنك ،ير�سل العميل ت�أكيدا ً على
مطالبات �أو دعاوى قد تن�ش�أ نتيجة �إخفاق العميل
	5-18يبذل البنك ق�صارى جهده للتعامل مع الطلبات التي
التعليمات املر�سلة بالفاك�س عرب الربيد ال�رسيع/الربيد
يف �إجراء �أي تغيريات منطبقة.
تلقاها قبل موعد وقت التوقف املحدد من قبل الفروع
امل�سجل يف غ�ضون الإطار الزمني املطلوب من البنك.
		
	.5يحدد البنك احلد الأق�صى للقيمة التي يجوز
�أو املراكز امل�ستلمة من حني لآخر .و�سيتم التعامل مع
ويف حالة عدم مطالبة البنك ب�إر�سال ت�أكيد خطي ،يقر
وفق
املبلغ
هذا
تغيري
دفعها يف يوم واحد .يجوز
يف
ذلك
التوقف
وقت
موعد
بعد
امل�ستلمة
الطلبات
العميل ب�أن ت�سل ُم البنك للتعليمات املر�سلة بالفاك�س
تقدير البنك يف �أي وقت ودون �إخطار العميل.
يوم العمل التايل .ولهذا الغر�ض ،ف�إن جميع العطالت
ميثل دليال ً قاطعا ً على ت�سل ُم البنك للتعليمات �أو
ويحتفظ البنك بحقه يف حتديد عدد مرات ومبالغ
و�أيام اجلمعة ال تعترب �أيام عمل.
الت�أكيد على التعليمات ب�شكل منا�سب.
املعامالت اخلا�صة بت�سهيالت دفع فواتري املرافق من
�	6-18أي كود تعريف للبنك امل�ستفيد/كود الفرز/معرف
احل�ساب.
االت�صال الال�سلكي /نظام التعريف العاملي لغرفة
 .20خدمة االحتفاظ بالربيد
		
	.6عند ا�ستخدام ت�سهيل دفع فواتري املرافق ،يفو�ض
املقا�صة اخلا�ص بالتحويالت املــــالية بني البنوك/
	1-20يدرك العميل �أنه من املمار�سات املعتادة للبنك �أن يقوم
العميل البنك باتباع تعليمات الدفع املن�صو�ص
رقـــم احلــ�ساب امل�رصيف الــدويل/كود النظام املايل
ب�إر�سال كافة املرا�سالت (مبا يف ذلك ك�شوف احل�ساب)
�
أ
يبد
وحينما
أحكام.
ل
وا
ال�رشوط
هذه
يف
عليها
BIC
Code/Sort
Code/Fed
wire
(ID/
الـــعاملي/
بخ�صو�ص �أي ح�ساب على العنوان الربيدي املقدم من
العميل يف دفع فواتري املرافق ،ف�إنه يفو�ض البنك
� )CHIPS UID/ABA/IFSC/BSBأو �أي كود مذكور بوا�سطة
العميل �إلى البنك� .إذا طلب العميل احل�صول على
يف اخل�صم من احل�ساب يف يوم عمل وحتويل الأموال
املحول يعترب �صحيحا ً ويتم تنفيذ احلوالة وفقا ً لذلك،
خدمة «االحتفاظ بالربيد» ،ووافق البنك على تقدميها،
�إلى اجلهة املحددة نيابة عن العميل� ،رشيطة
مع افرتا�ض �صحة الأكواد املقدمة ،وال يتحمل البنك
�سيقوم البنك باالحتفاظ بكافة الر�سائل املوجهة
ال�سماح بهذه املدفوعات وقبولها لدى هذه اجلهات
م�س�ؤولية التحقق من �أن الأكواد �صحيحة �أو مطابقة
�إلى العميل ملدة ثالثة (� )3أ�شهر كحد �أق�صى من
املحددة.
ال�سم امل�ستفيد ،كما �أنه ال يتحمل م�س�ؤولية احلواالت
تاريخ ا�ستالم تلك التعليمات وتعترب تلك الر�سائل
		
	.7يجوز للبنك رف�ض تعليمات التحويل يف حالة
التي يتم تنفيذها مبوجب كود غري �صحيح مقدم من
م�ستلمة من قبل العميل .و�سيقوم العميل با�ستالم
الر�صيد
يف
أو
�
احل�ساب
يف
كافية
أموال
�
وجود
عدم
العميل.
�أي ر�سالة حمتفظ بها على هذا النحو �شخ�صيا ً �أو
امل�ستخدم يف احل�ساب �أو لأي �سبب �آخر.
	7-18يتم تنفيذ التحويل االلكرتوين للأموال بالقيمة احلالية
على نفقته وم�س�ؤوليته اخلا�صة ب�شكل كامل ،من
	2-17ت�سهيل �إيداع ر�صيد يف بطاقة االئتمان
يف غ�ضون يومي عمل بعد تاريخ ت�سل ُم الطلب من
خالل �أي �شخ�ص مفو�ض يقدم منوذج توقيعه �إلى
		
	.1يحق للعمالء الذين يحتفظون بح�ساب ت�شغيل
قبل البنك .وعليه ،تخ�ضع الطلبات املقدمة بقيمة
البنك حتى ذلك الوقت الذي يقوم فيه العميل ب�إخطار
بالدرهم الإماراتي (�أو �أي عملة �أخرى يحددها البنك
اليوم احلايل ،وفقا ً لتقدير البنك ،لت�سل ُم الطلب قبل
البنك خطيا ً ب�أن هذا ال�شخ�ص املفو�ض مل يعد خموال ً
من حني لآخر) لدى البنك ا�ستخدام جهاز ال�رصاف
موعد وقت التوقف ذي ال�صلة ح�سبما ي ُحدد من قبل
من قبل العميل .يقر العميل �أن البنك لن يتحمل
الآيل لإيداع ر�صيد يف ح�ساب بطاقة االئتمان.
البنك بالإ�ضافة �إلى مواعيد وقت التوقف املتعلقة
م�س�ؤولية احلفاظ على �أي ر�سالة بريد حمتفظ بها
		
	.2يتم خ�صم �أي مدفوعات من احل�ساب على الفور
باملكان اجلغرايف جلهة و�صول املبلغ.
على هذا النحو �أو ت�سليمها �إلى العميل �أو �أي �شخ�ص
ولكن تتم �إ�ضافتها �إلى القيمة امل�ستحقة
	8-18يحتفظ البنك بحقه يف تعديل جميع ر�سوم
�آخر يزعم �أنه العميل �أو �أي �شخ�ص مفو�ض �أو يزعم
لبطاقة االئتمان يف يوم العمل التايل.
وم�رصوفات التحويل من حني لآخر دون �إخطار م�سبق.
�أنه مفو�ض من قبل العميل ،ما مل ي�ستلم البنك
		
	.3يحدد البنك احلد الأق�صى للقيمة التي يجوز
	9-18يف حالة فقدان �أو �رسقة الكمبيالة حتت الطلب �أو
تعليمات �رصيحة تخالف ذلك من العميل ،و�سيتم
دفعها يف يوم واحد .يجوز تغيري هذا املبلغ وفق
�شيك املدير ،يوافق العميل على تزويد البنك بتعوي�ض
االحتفاظ ب�أية ر�سالة بريد وت�سليمها بوا�سطة البنك
تقدير البنك يف �أي وقت ودون تقدمي �أي �إخطار �إلى
مقبول لدى البنك بخ�صو�ص �أي طلب لإ�صدار
على م�س�ؤولية العميل بالكامل .ويفو�ض البنك بفر�ض
العميل.
كمبيالة حتت الطلب �أو �شيك مدير بديل �أو ا�سرتداد
ر�سوم على خدمة االحتفاظ بالربيد واالحتفاظ و�/أو
	3-17ت�سهيل التحويل من ح�ساب �إلى ح�ساب
قيمته ويوافق على �أن البنك قد ي�ستغرق وقتا ً معقوال ً
فتح و�/أو التعامل مع كافة ر�سائل الربيد بال�شكل
		
	.1يحق للعمالء الذين يحتفظون بح�ساب مفتوح
للتحقق من عدم دفع الكمبيالة حتت الطلب �أو
الذي يراه البنك منا�سبا ً.
بالدرهم الإماراتي (�أو �أي عملة �أخرى يوافق عليها
�شيك املدير الذي مت الإخطار بفقدانه �أو �رسقته وال
	2-20يف حالة عدم ت�سل ُم �أي ر�سالة بريد حمتفظ بها يف
البنك من حني لآخر) لدى البنك ا�ستخدام جهاز
يتحمل البنك م�س�ؤولية الرد الفوري �إلى العميل �أو
البنك ملدة تزيد عن ثالثة �أ�شهر ،يحق للبنك (ولكن دون
ال�رصاف الآيل التابع للبنك بخ�صو�ص ت�سهيل
�إ�صدار �أي كمبيالة حتت الطلب �أو �شيك مدير بديل.
�إلزامه بذلك) �إر�سال ر�سالة الربيد على العنوان املقدم
التحويل من ح�ساب �إلى ح�ساب.
يف حالة �إر�سال كمبيالة حتت الطلب ب�شكل مبا�رش
من قبل العميل .ويف حالة عدم تقدمي عنوان الإر�سال،
		
	.2ي�سمح ت�سهيل التحويل من ح�ساب �إلى ح�ساب
�إلى امل�ستفيد �أو بنك امل�ستفيد ،فال يتحمل البنك �أو
يحق للبنك (ولكن دون �إلزامه بذلك) �إتالف كافة
الذي يقدمه البنك �إلى العميل بتحويل الأموال
مرا�سليه �أي م�س�ؤولية عن �أي ت�أخري �أو خط�أ �أو حذف
ر�سائل الربيد غري املت�سلمة ملدة ثالثة �أ�شهر .ويف هذه
من ح�ساب �إلى �آخر للعميل لدى البنك .وال يجوز
ت�سببت فيه �أي جهة بريدية �أو �رشكة بريد �رسيع
احلالة ،ي ُعفى البنك من كافة االلتزامات وامل�س�ؤوليات.
�إجراء عمليات حتويل الأموال �إال بني احل�سابات
م�شاركة يف الإر�سال.
	3-20يتحمل العميل امل�س�ؤولية عن كافة النتائج النا�شئة
اململوكة فقط للعميل.
	10-18يف حـالة تقدمي تعليمات التحـويل االلكرتوين للأمـوال
عن حقيقة �أنه حتى وقت ت�سل ُم العميل �أي ر�سالة
		
	.3ال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية عن �أي تكاليف �أو
�إلى البنـك عـرب خدمـة بريـديـة �أو عـرب الفاك�س (�أو
بريد حمتفظ بها لدى البنك مبوجب خدمة االحتفاظ
غري
أموال
ل
ا
حتويل
عمليات
خ�سائر متحملة جراء
العميـل
يخـول
باليد)،
العميل
بوا�سطة
ذلك
بخـالف
بالربيد ،رمبا ال يكون لدى العميل علم مب�ضمون ذلك
امل�رصح بها مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام �أو تلك
البنــك بالتـ�رصف بنــاء على هــذه التـعليـمـات
الربيد ،الأمر الذي قد يكون له تبعات قانونية �أو ي�ؤثر يف
القيود املفرو�ضة مبوجب القانون املعمول به.
ويتعامل البنك مع التعليمات باعتبارها حقيقية
حقوق العميل لدى البنك �أو خالف ذلك.
		
	.4ال يجوز للعميل �إجراء عمليات حتويل �أموال مبا يزيد
و�صحيحـة ودقيقـة حتى لـو مت �إرـ�سال �أي تعـليمات
	4-20ال تعترب عدم معرفة العميل مب�ضمون �أي ر�سالة بريد
عن احلدود الواردة يف الت�سهيل .ويحتفظ البنك
عن طريق اخلط�أ �أو على نحو احتيايل �أو على نحـو
يحتفظ بها البنك ولن يتم اعتبارها حجة �ضد مطالبات
بحقه من حني لآخر يف تغيري حد ت�سهيل التحويل
ينطوي على �إهمال �أو يف حالة تعديلها �أو تغـيريها
البنك لكافة الأغرا�ض و�أمام كافة املحاكم القانونية،
من ح�ساب �إلى ح�ساب املتوفر للعمالء.
بوا�سطة �شخ�ص �آخر غري العميل بعلم �أو تعليمات
�سواء قبل �أو بعد �إنهاء عالقة العميل مع البنك.
		
	.5يحتفظ البنك بحقه يف حتديد عدد مرات ومبالغ
العميل �أو دون ذلك .ولي�س على البنك �أي التزام
	5-20يف حالة توفري خدمة �صندوق الربيد من قبل البنك،
ت�سهيالت حتويل الأموال من احل�ساب.
بالتحقق من دقة �أو �صحة �أي تعليمات مرتبطة
مع االحتفاظ بهذا ال�صندوق مغلقا ً وت�سليم املفتاح
		
	.6يحتفظ البنك بحقه يف رف�ض تنفيذ �أي حتويل
بالتحويالت الإلكرتونية للأموال.
الأ�صلي �إلى العميل ،لن يتحمل البنك امل�س�ؤولية عن
للأموال �أو تنفيذ طلبات �إلغاء �أو تغيري .ويجوز
	11-18يوافق العميل ويقبل �أنه يف حالة رغبة مقدم الطلب
�أية تبعات تن�ش�أ عن:
للبنك رف�ض تعليمات التحويل يف حالة عدم
يف ا�سرتداد مبلغ احلوالة من البنك �أو �إعادة الأموال
�	.1إدخال الربيد يف �صندوق غري �صحيح؛ �أو
		
كفاية الأموال املتوفرة يف احل�ساب �أو يف الر�صيد
املحولة من البنك املرا�سل �أو بنك و�سيط �أو بنك
	.2فقدان املفتاح الأ�صلي �أو و�ضعه يف غري مكانه �أو
		
امل�ستخدم يف احل�ساب �أو لأي �سبب �آخر.
امل�ستفيد لأي �سبب �أيا ً كان ،فبعد ت�سل ُم الأموال
�إ�ساءة ا�ستخدامه �سواء من قبل العميل �أو من
		
	.7با�ستخدام ت�سهيل التحويل من ح�ساب �إلى
من البنك املرا�سل �أو بنك امل�ستفيد ،فعلى البنك،
قبل �شخ�ص �آخر ح�صل على حيازة املفتاح �سواء
ح�ساب ،يقر العميل� ،إذا كانت �أي من احل�سابات
وفق تقديره اخلا�ص� ،سداد املبلغ �إلى العميل ب�سعر
ح�سب الأ�صول �أم ال و�/أو مبوافقة العميل �أو دون
مملوكة باال�شرتاك� ،أن �أ�صحاب احل�ساب ذوي ال�صلة
ال�رشاء ال�سائد بالعملة املعنية خم�صوما ً منه كافة
موافقته؛ �أو
قد وافقوا على احل�ساب لال�ستفادة من الت�سهيل.
التكاليف والر�سوم وامل�صاريف الفعلية.
�	.3إ�ساءة ا�ستخدام ن�سخة املفتاح التي يحتفظ بها
		
ويجوز للبنك �إنهاء /منع ا�ستخدام الت�سهيل من
	12-18يوافق العميل على �أن البنك يجوز له رف�ض �سداد �أي
البنك (با�ستثناء ما ينتج عن الإهمال اجل�سيم �أو
قبل العميل ،يف حالة قيام �أي عميل م�شرتك
مدفوعات �إذا كان يرى �أن هذه املدفوعات تنطوي على �أو
التق�صري املتعمد من قبل البنك).
ب�إخطار البنك ( )1ب�أنهم مل يوافقوا على ا�ستخدام
�سوف ت�ؤدي �إلى خمالفة �أي �شخ�ص لأي قانون �أو الئحة
	6-20يعفي العميل البنك من �أي م�س�ؤولية عن �أي تبعات
ت�سهيل حتويل الأموال �أو (� )2أنه مل يعد بالإمكان
لأي دولة �أو ل�سيا�سات البنك الداخلية .وال يتحمل
تن�ش�أ عن الرتتيبات امل�شار �إليها يف هذه املادة ويعفي
ت�شغيل احل�ساب امل�شرتك بنا ًء على تعليمات
البنك �أي م�س�ؤولية عن �أي ت�رصف �أو �إهمال من جانب
ويعو�ض البنك عن �أي خ�سارة �أو �رضر �أو نفقات مبوجبه
العميل وحده �أو ( )3ب�أنهم ي�سحبون موافقتهم
�أي بنك مرا�سل �أو بنك و�سيط �أو بنك امل�ستفيد �أو عن
با�ستثناء تلك التي تن�ش�أ ب�سبب الإهمال اجل�سيم �أو
املمنوحة �إلى العميل بخ�صو�ص ت�شغيل احل�ساب
�أي خط�أ �أو ت�أخري يف الإر�سال .و�سوف يت�شارك البنك
التق�صري املتعمد من قبل البنك.
امل�شرتك.
املعلومات املتعلقة بالتحويل مع الغري عند ال�رضورة.
	7-20ي ُعفى البنك من م�س�ؤولية �إر�سال �أي تعميم و�/أو
		
	.8ت ُخ�صم �أي دفعة من احل�ساب يف نف�س يوم العمل
الدويل
امل�رصيف
احل�ساب
رقم
توفري
على
العميل
	يوافق
13-18
�إخطار و�/أو �أوراق و�/أو �شيكات مرجتعة و�/أو �أية وثائق
وت�ضاف �إلى ح�ساب امل�ستفيد مبا�رشة يف نف�س يوم
(«�آيبان») للبنك امل�ستفيد حينما يكون التحويل داخل
�أخرى �إلى العميل يف الأوقات املعتادة �إذا قام ب�إر�سالها
العمل.
الإمارات العربية املتحدة �أو خارجها (حيثما يكون
با�سم مالك احل�ساب على �آخر عنوان معروف للعميل
مطلوبا ً يف دولة امل�ستفيد) ويدرك �أن البنك يجوز له
ح�سب �سجالت البنك .وتعترب �أية وثيقة مر�سلة عن
�	.18رشوط التحويالت الإلكرتونية للأموال وكمبياالت حتت
رف�ض �سداد �أي مدفوعات �إذا كان الآيبان مطلوبا ً يف
طريق الربيد م�ستلمة من قبل العميل.
الطلب و�شيكات املدير
دولة امل�ستفيد.
	1-18يجوز للبنك املوافقة على تزويد العميل بت�سهيالت
 .21حقوق املقا�صة والدمج
ترا�سل
نظام
خالل
(من
أموال
ل
ل
إلكرتوين
التحويل ال
الفاك�س
عرب
امل�رصفية
التعليمات
.19
	1-21يفو�ض العميل البنك ،دون طلب �أو �إخطار م�سبق،
�سويفت �أو �أي نظام ترا�سل �آخر مماثل �أو بديل) �أو
	1-19ما مل ي�صدر العميل تعليمات خطية �إلى البنك
با�ستخدام �أي ر�صيد دائن م�ستحق له يف �أي ح�ساب يف
كمبياالت حتت الطلب �أو �شيكات املدير («خدمات
بخالف ذلك ،يتم تفوي�ض البنك ،دون �إلزامه ،للت�رصف
�سداد �أي مبلغ م�ستحق �أو واجب ال�سداد عليه للبنك
الدفع») من حني لآخر مبوجب ال�رشوط الواردة بهذا
بنا ًء على التعليمات املر�سلة عرب جهاز فاك�س خا�ص
ومل يتم دفعه ويفو�ض البنك ،لهذا الغر�ض ،ب�رشاء
امل�ستند .من املعروف �أن �أي حتويل �إلكرتوين للأموال
بت�شغيل ح�ساب العميل �أو الت�سهيالت امل�رصفية
العمالت الأخرى با�ستخدام الأموال املوجودة يف هذا
(�أو �أي كمبيالة حتت الطلب يف حالة �إر�سالها �إلى
لدى البنك �سواء كان الت�أكيد اخلطي يحمل توقيعات
احل�ساب ح�سبما يكون �رضوريا ً لإنفاذ هذا اال�ستخدام.
امل�ستفيد �أو بنك امل�ستفيد ب�شكل مبا�رش من البنك)
فعلية �أم ال مبوجب تفوي�ض بخ�صو�ص هذا احل�ساب
	2-21يفو�ض العميل البنك مبوجبه ،دون �إخطار م�سبق
يتم �إر�سالها على م�س�ؤولية العميل وحده .ويوافق
(احل�سابات) �أو الت�سهيالت.
�أو موافقة �أو تفوي�ض �آخر ،يف �أي وقت بعد طلب
العميل على �إبراء ذمة البنك وتعوي�ضه �ضد �أي
	2-19يوافق العميل على تعوي�ض البنك تعوي�ضا ً كامال ً
مدفوعات مل يتم �سدادها بالكامل ( )1بدمج �أو �إيقاف
خ�سائر �أو تكاليف �أو �أ�رضار �أو نفقات �أو دعاوى قانونية
و�إبراء ذمته من و�ضد �أي وكافة الإجراءات القانونية
�أو تعليق ت�شغيل �أي ح�سابات (�سواء كانت ح�سابات
�أو التزامات قد يتحملها العميل نتيجة ت�رصف البنك
والق�ضايا والدعاوى والتكاليف (مبا يف ذلك التكاليف
جارية �أو ح�سابات �إيداع �أو ح�سابات �سلف وقرو�ض �أو �أي
�أو ت�أخر ت�رصف البنك �أو االمتناع عن الت�رصف بنا ًء على
القانونية) والطلبات واملطالبات وامل�رصوفات والنفقات
نوع �آخر من احل�سابات و�سواء كانت بالدرهم الإماراتي
تعليمات العميل يف هذا ال�صدد .لن يتحمل البنك �أو
واخل�سائر وااللتزامات التي تن�ش�أ نتيجة ملا � -أو التي
�أو ب�أي عملة �أخرى و�سواء كانت فردية �أو م�شرتكة مع
البنك املرا�سل الأجنبي �أي م�س�ؤولية عن �أي خ�سارة �أو
ترتبط ب�أي �شكل مبا  -يلي:
�آخرين) ،و�/أو ( )2ا�ستخدام �أو مقا�صة �أو حتويل �أي
الر�سالة
	.1ت�رصف البنك بح�سن نية وفقا ً لتعليمات العميل
ت�أخري �أو خط�أ �أو حذف قد يحدث عند �إر�سال 		
ر�صيد دائن �أو �أي مبلغ مقيد يف �أي ح�ساب ل�سداد
�أو عند �إر�سال كمبيالة حتت الطلب �أو فهمه ب�شكل
عرب الفاك�س ،ب�رصف النظر عما �إذا كانت هذه
�أي من التزامات العميل �أيا ً كانت طبيعتها �سواء
خاطئ عند ت�سل ُمه �أو عن �أي ت�أخري يحدث ب�سبب نظام
التعليمات قد مت تقدميها �أو �إر�سالها بطريق اخلط�أ
كانت حالية �أو م�ستقبلية ومبلغ �أ�سا�سي �أو �ضمان
مقا�صة الدولة التي يجب �سداد املدفوعات �أو �رصف
�أو من �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص غري معتمدين �أو مت
و�سواء كانت فردية �أو بالت�ضامن �أي �شخ�ص �آخر و/
الكمبيالة حتت الطلب فيها �أو �أي ت�رصف خاطئ �أو
تعديلها ب�شكل احتيايل �أو �أ�سيء فهمها �أو مت
�أو ( )3و�ضع �أي �أر�صدة مدينة يف هذه احل�سابات يف
�إهمال من جانب بنك امل�ستفيد يف حت�صيل احلوالة �أو
ت�شويهها يف خطوط االت�صال �أو الإر�سال؛ و
ح�ساب �أو ح�سابات م�ؤقتة منف�صلة و�/أو ( )4و�ضع
�رصف الكمبيالة حتت الطلب .وال يتحمل البنك ب�أي
	.2امتناع البنك عن الت�رصف وفقا ً لتعليمات العميل
		
�أي �شيء ذي قيمة مملوك له وموجود يف حوزة البنك يف
حال �أي م�س�ؤولية عن �أي خ�سارة يف الأرباح �أو العقود �أو
عرب الفاك�س لأي �سبب �أيا ً كان مبا يف ذلك ،على
ح�ساب م�ؤقت والتعامل مع هذه احل�سابات والأر�صدة
�أي خ�سارة �أو �أ�رضار خا�صة �أو غري مبا�رشة �أو الحقة.
�سبيل املثال ال احل�رص ،ب�سبب ف�شل الإر�سال
الدائنة والأ�شياء ذات القيمة اململوكة له واملوجودة
	2-18يوافق العميل ويتفهم �أنه يف حالة عدم وجود
الفعلي للتعليمات �إلى البنك �أو ف�شل ت�سل ُم
بحوزة البنك �أو �أيا ً منها ،ح�سبما يراه البنك منا�سبا ً.
تعليمات حمددة ،يتحمل امل�ستفيد جميع الر�سوم/
البنك لأي �سبب �سواء كان خلال ً �أو ق�صورا ً �أو عدم
�إذا كانت هذه املقا�صة �أو التحويل يتطلب حتويل عملة
مالءمة �أجهزة الإر�سال واال�ستقبال.
	.3البنك غري ملزم بالتحقق من هوية من يقدم
التعليمات با�سم العميل وتكون �أي معاملة تتم
مبوجب هذه التعليمات ملزمة للعميل �سواء متت
بتفوي�ض وعلم وموافقة العميل �أو غري ذلك.

واحدة �إلى عملة �أخرى ،يتم ح�ساب هذا التحويل ب�سعر
ال�رصف ال�سائد يف البنك حينئ ٍذ ح�سبما يحدده البنك
ل�رشاء العملة التي تكون التزامات املقرت�ض بها جتاه
البنك بعملة �أي ر�صيد دائن.
�	3-21إلى �أن يتم �سداد كافة املبالغ امل�ستحقة �أو التي
�ست�صبح م�ستحقة للبنك ب�شكل نهائي وبالكامل،
يجوز للبنك ا�ستخدام �أو االمتناع عن ا�ستخدام �أو
�إنفاذ �أي حقوق �أو �ضمان �آخر لدى البنك فيما يتعلق
بهذه املبالغ ح�سبما يراه منا�سبا ً .ومينح العميل البنك
رهنا ً على �أي �أ�شياء ذات قيمة مملوكة له وموجودة
بحوزة البنك يف �أي وقت ك�ضمان عن الأموال
وااللتزامات امل�ستحقة يف الوقت احلايل �أو امل�ستقبل
من العميل للبنك ب�أي طريقة �أيا ً كانت و�سواء كانت
ب�شكل فردي �أو م�شرتك .ال ي ُلزَم البنك مبمار�سة �أي من
حقوقه مبوجب هذه املادة وذلك �إ�ضافة �إلى  -ودون
امل�سا�س ب�أي  -حقوق �أخرى تخ�ص البنك يف �أي وقت
بخالف ذلك.

