
 دلیـــل الشروط العامة والخاصة للتعامل بالحسابات والخدمات البنكیة
 وااللكترونیة

Manual Of General And Special Terms For Dealing 
With The Accounts And The Banking And Electronic 
Services 

" البنك") وھو التعبیر الذي  ـ(ویشار الیھ فیما بعد ب البنك العربي ش م عقیام مقابل 

یشمل خلفاءه والمتنازل إلیھـم القانونیین، بالموافقة على فتح حساب (كما ھو معرف 

فیما بعد) للعمیل او قیام العمیل بتنفیذ أي معاملة او خدمة (كما تم تعریفھا فیما بعد) 

عمیل بموجبھ على ھذه الشروط واألحكام (الشروط واألحكام)، باإلضافة إلى یوافق ال

أي شروط وأحكام أخرى تصدر عن البنك تتعلق بالحساب/الحسابات والخدمات 

 المصرفیة.

ا التي كان نوعھ أیا یةمصرفال اتحسابال جمیعتنطبق ھذه الشروط واألحكام على 

 ھذه الشروط واألحكام جمیعحكم تلبنك ولدى ا ابھیقوم العمیل بفتحھا او االحتفاظ 

 من خالل تلك الحسابات. المعامالت التي تتم

 االشتراك وأالخاصة بالبنك  اتتوقیع العمیل على نماذج وطلبات فتح الحسابیعتبر 

أو استخدام أي من الخدمات/المنتجات التي یقدمھا البنك وتنفیذ أي معاملة لدى  في

 وأیة تعدیالت تطرأ علیھا من وقت آلخر.حكام البنك قبوال لھذه الشروط واأل

In consideration of the Arab Bank PLC (hereinafter referred to as 
“the Bank”) which expression shall include their successors and 
legal assigns, agreeing to open an Account (as hereinafter 
defined) to the Customer or the performance of any transaction or 
subscription to any Banking Service (as hereinafter defined), the 
Customer hereby agrees to the following terms and conditions 
(Terms and Conditions), in addition to any other terms and 
conditions issued by the Bank in relation to the Account(s) and 
Banking Services. These Terms and Conditions shall apply on all 
the bank accounts of any kind opened or maintained by the 
Customer with the Bank and these terms and conditions govern 
all the transactions conducted through those accounts. The 
Customer signature on the Bank’s Account opening forms and 
applications, subscription or usage of any Services/product 
offered by the Bank and conducting of any transaction with the 
Bank shall constitute an acceptance to these Terms and 
Conditions as amended from time to time. 

 :Phrasing الصیاغة :
 Words importing only the singular shall include the plural and -1 بالعكس. الكلمات التي ترد بصیغة المفرد الجمع والعكس تشمل  -1

vice versa.  
جمیع  تشمل لحسابات المشتركة فإن اإلشارة إلى عمیل واحد سوفل بالنسبةو -2

 لم تدل القرینة على خالف ذلك. العمالء الذین فتح الحساب بإسمھم ما
2- Where the Account is a Joint Account, reference to single 

customer shall be reference to all customers in the names of 
whom the account is opened, unless the text indicates 
otherwise 

ل الجنس اآلخر والكلمات التي أحد الجنسین سوف تشم تشیر إلىالكلمات التي  -3

تشیر إلى شخص سوف تشمل المالك الفرد أو الشراكة أو المؤسسة أو الشركة أو 

 .أي شخص معنوي آخرالھیئة أو 

3- The words importing any gender shall include all genders, 
words importing person shall include a sole proprietor, 
partnership, firm, company, corporation or other legal 
person. 

ال یتجزأ من مستندات فتح  اتشكل ھذه الشروط واألحكام وتعدیالتھا جزء -4

 لعمیللالتي یقدمھا البنك  المعنیةالحساب ومستندات الخدمة المصرفیة 
4- These Terms and Conditions and their amendments constitute 

an integral part of the Account opening documents and 
relevant Banking Service documentations offered by the 
Bank to the Customer. 

 تعریفات:ال
ما لم التالیة المعاني المقابلة لھا  للكلمات والعباراتفي ھذه الشروط واألحكام، یكون 

 السیاق خالف ذلك: یقتض

Definitions: 
In these Terms and Conditions where the context so admits the 
followings expressions shall have the meanings herein designated 
unless the context otherwise require: 

حساب   ،حساب توفیر   ،حساب جاريویقصد بھ أي من الحسابات التالیة:  :حساب

أنواع الحسابات و/أو الودائع التي تم فتحھا  أي نوع من، وودائع ثابتة ،تحت الطلب

 .لدى البنك بأي اسم

Account: means any of the following accounts: Current Account, 
Savings Account, Call Account, Fixed Deposit, and any other 
type of Account or deposit opened with the Bank under any 
name. 

 Bank: means the Arab Bank PLC and its branches, successors والمتنازل إلیھم القانونیین. ؤهوخلفا وفروعھالبنك العربي ش م ع ویقصد بھ  :بنكال
and legal assigns. 

یمتلك حساب لدى البنك و/أو  أو اعتباري طبیعي أي شخصویقصد بھ  :عمیللا

 .المصرفیة ةخدملل في أو مستخدممشترك 
Customer: means any natural or legal person who has an 
Account with the Bank and/or subscribed to utilizing any of the 
Bank Services. 
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 یلأي خدمة/خدمات مصرفیة یقدمھا البنك إلى العمویقصد بھا :  الخدمة المصرفیة

من خالل فروع البنك و/أو  الخدمات المصرفیةودون تحدید،  ومنھا على سبیل المثال

عبر االنترنت و/أو األعمال المصرفیة الھاتفیة و/أو الخدمات المصرفیة عبر الھاتف 

المتحرك، و/أو معامالت السحب واإلیداع والسداد من خالل أجھزة الصراف اآللي 

عبر االنترنت و/أو أي وسیلة وأجھزة اإلیداع النقدي و/أو إجراء الدفعات و/أو 

إلى البنك المصرفیة التي یقدمھا  ـاتأخرى و/أو أي نوع آخر من الخدم تكنولوجیة

 في أي وقت. یلالعم

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

الخدمة او تقدیم  لدعم البنك منن أو المعتمد المعی الشخصویقصد بھ  :یلالوك

 المصرفیة.
Agents: means any person or persons appointed or approved by 
the Bank to support or offer Banking Services. 

ن وقت آلخر م العمیل إلى البنك یصدرھاالتعلیمات التي ویقصد بھا : تعلیمات العمیل

 .بخصوص الحساب
Customer's Instructions: means the instructions given by the 
Customer to the Bank from time to time regarding the Account. 

عبر االلكترونیة المتوفرة مستندات البنك ویقصد بھا  :البنك االلكترونیة تعلیمات

دمة العملیات البنكیة من خالل الھاتف وأجھزة الصراف اآللي وخاإلنترنت 

أو تعلیمات التشغیل أو التوجیھات اإلرشادیة الصادرة عن البنك الثابت/المتحرك 

 إلنترنت؛على موقعھ على اشكل كتابي أو في دلیل البنك ب سواء

 Bank Electronic Instructions: means the Bank electronic 
documentation via the Internet ATMs, Mobile Banking, Phone 
Banking, operating instructions or reference guidelines issued by 
the Bank in any written form or in the guide on the Bank 
website. 

مجموعة من المعلومات المخزنة في جھاز كمبیوتر ومتاحة عبر ویقصد بھ : اإلنترنت

 الشبكة عالمیاً ؛
Internet: means a collection of information stored in a computer 
available throughout the world. 

تسھل من خالل البنوك عالمیة خاصة بین اتصال مالیة  ویقصد بھ وسیلة :سویفت

 فى مختلف دول العالم. البنوكبین  تتصــاالاال حاسوب شبكة
Swift: Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunications, a computer network which provides 
interbank communication facilities worldwide. 

تعریف المستخدم المقدم من البنك إلى أو كلمة  رقم ویقصد بھ: تعریف المستخدم

 عند استخدام الخدمة المصرفیة.العمیل غرض تعریف بالعمیل 
User Identification: The Customer Identification number or 
word advised by the Bank to the Customer for the purposes of 
identification while using the Banking Services. 

 Business Day: means any official working day on which the یكون فیھ البنك مفتوحا للتعامالت.أي یوم  ویقصد بھ :عملیوم 
Bank is open for business. 

یسمح للعمیل رقم التعریف الھاتفي السري والذي  : ویقصد بھرقم التعریف الھاتفي

الدخول إلى الخدمة المصرفیة الھاتفیة . وقد یعنى  تعریف المستخدمإذا استخدم مع 

 البنك للعمیل. أصدرھا التيلبطاقة الصراف األلى  السريالرقم  أیضا

TIN: means secret "Telephone Identification Number", which 
when used by the Customer in conjunction with the Login ID 
will allow the Subscriber access to the Phone Banking, it may 
also be the same personal identification numbers of the 
automated debit card issued by the Bank to the customer. 

رقم التعریف الشخصي الذي یتم إصداره لحامل  ویقصد بھ: رقم التعریف الشخصي

استخدام البطاقة في أجھزة  لتمكینھ منالبطاقة و/أو الرقم الذي یختاره حامل البطاقة 

 الصراف اآللي و محالت التجزئة التي تقبل الدفع بالبطاقة ونقاط الخدمة الذاتیة.

PIN: means the Personal Identification Number issued to the 
Cardholder and/or selected by the Cardholder to enable the Card 
to be used at an ATM, retail outlet accepting the Card, and other 
self-service terminals. 

لة التاریخ الذي تصبح فیھ األموال التي تعود لمعام : ویقصد بھتاریخ االستحقاق

 متاحة للمستفید. مصرفیة
Value Date: means the date on which the funds pertaining to a 
Financial Transaction are made available to the beneficiary. 

یصدرھا البنك أو أي بطاقة آخرى  یقصد بھا بطاقة أجھزة الصراف اآلليو: البطاقة

ن أجھزة الصراف اآللي أو لشراء البضائع م يسحب النقدلالستخدامھا ل لعمیلل

عبر االنترنت أو الھاتف أو أى وسیلة أخرى حیث ال یكون ھنالك وجود  والخدمات

 .فعلى للبطاقة فى وقت المعاملة متى ما سمح البنك  بذلك  

 

Card: means automated teller machine card (i.e. Visa 
Electron/Visa Debit Card) or any other Card issued by the Bank 
to its Customers to use it for cash withdrawal from Automated 
Teller Machines (ATM) or purchase of goods and services 
through the internet, phone, or any other mean where the card is 
not physically available at the time of the transaction when the 
bank allows to do so. 

لتنفیذ المعامالت  ھأي شخص یتم إصدار البطاقة باسمویقصد بھ : حامل البطاقة

 یشمل حامل البطاقة الرئیسي واإلضافي (إن وجد).ومن خالل الحساب.  صرفیةالم
Cardholder: means any individual in the name of whom a Card 
is issued by the Bank to undertake financial transactions through 
the Account. The Cardholder includes the principle Cardholder 
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and supplementary Cardholder, if any. 
 :A- Bank Accounts الحسابات المصرفیة: –أ

 شروط عامة: -1
 المبینة في نموذج الطلب الذي قام –إن وجدت  –باإلضافة إلى الشروط واألحكام 

جمیع یوافق العمیل بأن الشروط واألحكام التالیة سوف تنطبق على  العمیل بتعبئتھ،
 الحسابات المفتوحة لدى البنك:أنواع 

1- General Terms: 
In addition to the terms and conditions, if any, set forth in the 
application form completed  by the, the Customer agrees that the 
following terms and conditions are applicable to all Accounts 
types opened with the Bank:  

یقر العمیل أنھ لن یتم فتح أي حساب قبل استیفاء جمیع المستندات التي یطلبھا  -1

 وفق تقدیره المطلق. البنك
1- The Customer acknowledges that no Account will be opened 

until all documentation required by the Bank at its sole 
discretion is received.  

ویمكن تسلیم  ،.إصدار دفتر شیكات للعمیل طلق،تقدیره الم ، وفقلبنكل یجوز -2

دفتر الشیكات للعمیل أو ممثلھ المفوض من خالل الفرع الذي فتح لدیھ الحساب 

میل الموضح فى بالبرید العادى او الممتاز على عنوان الع أو إرسالھ للعمیل

دون أي مسؤولیة على وطلب فتح الحساب وذلك على مسؤولیة العمیل المطلقة 

 .البنك

2- The Bank may at its sole discretion issue the Customer a 
cheque book which may be made available for collection by 
the Customer or his representative 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 
Account application form. 

العمیل أیة شیكات أو حساب ى أن یقید عل ، وفق تقدیره المطلق،یحق للبنك -3

من طرف العمیل  سندات تحویل أو سندات إذنیة أو أوامر دفع مسحوبة أو مقبولھ

 وأن ینفذ ، وفق تقدیره المطلق، أیة تعلیمات تتعلق بالحساب أو وكیلھ المفوض

 مدیناعلى الرغم من أن مثل ذلك القید أو التنفیذ قد ینتج عنھ أن یصبح الحساب 

عدم أي وقت بحق البنك في ب دون اإلخاللسحب على المكشوف، ال حدأوأن یزید 

یكون العمیل مسئوالً عن و. تجاوز ھذا الحدسحب على المكشوف أو بالالسماح 

 .بالحسابمتعلقا یكون قد ینشأ عن أو أي سحب على المكشوف أو إلتزام 

3- The Bank shall be entitled to debit the Customer’s Account 
any cheques, bills of exchange, promissory notes or orders 
for payment drawn, accepted or made by the authorized 
signatory and to carry out any instructions relating to the 
Account notwithstanding that any such debiting or carrying 
out may cause, such Account to be overdrawn or any 
overdraft to be increased, but always without prejudice to the 
Bank's right to refuse to allow any overdraft or exceeding the 
limit. The Customer shall be responsible for any overdraft or 
obligations arising in or in connection with the Account . 

حدوث أو العمیل وفاة أو انعدام األھلیة أو حل أو إعسار أو إفالس ت الفي حاال -4

ال یتحمل البنك أیة مسؤولیة عن أیة خسائر تنشأ عن أیة  ،مماثلة حاالتأیة 

تعامالت في الحساب ما لم وإلى أن یتلقى إشعارا خطیا بذلك مصحوبا بمستندات 

یقوم البنك بتعلیق كافة التعامالت في  عندھا .وفق تقدیر البنك المطلق مقبولة

 الحساب وفقا للقوانین المعمول بھا. تصویب وضعالحساب إلى أن یتم 

4- In the event of the death, incapacity, dissolution, insolvency 
or bankruptcy (or another analogous proceeding) of the 
Customer the Bank shall not be liable for any loss which may 
arise from any dealings on the Account unless and until the 
Bank has received a written notice of the same together with 
satisfactory documents acceptable to the Bank at its sole 
discretion. In such circumstances, the Bank shall suspend all 
dealings on the Account until the Account status is corrected 
according to the applicable laws.  
یتحمل العمیل كافة التكالیف والنفقات والمسؤولیات وااللتزامات فیما یتصل بأي  -5 

أو قرارات ، دون حصر أیة قیودوبما في ذلك  كانتحساب یكون بأي عملة 

وال یتحمل البنك المسؤولیة  ساریة المفعول.قانونیة أو تنظیمیة دولیة أو محلیة 

ع السحوبات بالعمالت األجنبیة عن أیة خسائر أو تأخیر نتیجة تلك القیود. تخض

عملة إلى أخرى وفقا  إجراءات التحویل منتم ت. والمعنيلتوفرھا في فرع البنك 

آلخر بتاریخ ك حسبما یحدده البنك من حین ـدى البنـول بھ لـلسعر الصرف المعم

 تنفیذ عملیة التحویل.

 

5- The Customer accepts all costs, expenses, and risk whatsoever 
in connection with any Account denominated in any currency 
including without limitation, any valid legal or regulatory 
restriction international or domestic. The Bank shall not be 
liable for any loss or delay pursuant thereto. Withdrawals in 
foreign currency notes shall be subject to their availability at 
the concerned Bank’s branch. Conversion from one currency 
to another shall be at the Bank’s rate of exchange as 
determined by the Bank from time to time on the transaction's 
date. 
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تعتبر جمیع المبالغ واألوراق المالیة والسندات والضمانات واألسھم ووثائق الشحن  -6

والذھب و أیة أصول ذات قیمة وأمالك مھما كانت طبیعتھا العمالت الورقیة والمعدنیة و

والتي تكون في حوزة البنك باسم العمیل، وسواء كانت بشكل حساب مھما كان نوعھ بأنھا 

دفع الرصید المدین المستحق للبنك والناشئ بموجب ھذه الشروط ضمان لدى البنك لتأمین 

تم منحھا للعمیل. عالوة  واألحكام أو بموجب أي إتفاقیة تسھیالت مصرفیة أو قرض،

"ضمانات مقابل تسھیالت  یوافق العمیل على أن تبقى في حوزة البنك بوصفھاعلى ذلك، 

یل تجاه البنك بالكامل بما في ذلك ائتمانیة أو قروض " لحین سداد كافة التزامات العم

إذا لم یقم العمیل . الفوائد المستحقة والعموالت والمصاریف والنفقات األخرى المستحقة

 المقاصةبسداد ھذه االلتزامات عند أول طلب من البنك فإن العمیل یفوض البنك بإجراء 

وض" وذلك دون بینھا والمحجوزات في حساب "الضمانات مقابل تسھیالت ائتمانیة أو قر

أن ھذا التفویض نھائي وال . الرجوع إلى العمیل ودون الحاجة إلى إرسال إشعار مسبق

إجراء  أي وقت للبنك فيیحق یحق للعمیل الرجوع عنھ إال بموافقة البنك الخطیة، و

یكون الرصید المدین ألي من الدائنة والمدینة، و المقاصة بین أرصدة حسابات العمیل

مكفوالً بالرصید الدائن ألي من حساباتھ األخرى بما في ذلك الحسابات حسابات العمیل 

ویحق للبنك كذلك أن یخصم من أي حساب للعمیل یكون  ة،المفتوحة بأي عملة أجنبی

مفتوحا لدى البنك قیمة الكمبیاالت والكفاالت والشیكات والسحوبات التي یقوم العمیل 

 .توقیعھاأو  شرائھاأو  بتقدیمھا

6- All money's securities, bonds, collateral, shares, shipping document, 
banknotes, coins, gold or other valuables and property of whatever 
nature which are held in the name of the Customer by the Bank 
whether in the form of Account of whatever type shall be so held as 
security to guarantee the settlement of any debit balance due to the 
Bank arising under these Terms and Conditions or any other 
banking facility agreement or loan granted to the Customer in 
future.  Furthermore, the Customer agrees to keep it within the 
Bank's possession as "collateral against credit facilities or loans" 
until the Customer fully pays his indebtedness to the Bank including 
due interests, commissions expenses and other due charges. If the 
Customer does not pay such indebtedness to the Bank's on its first 
request, the Customer herewith authorizes the Bank to set off the 
outstanding balance from his possession held in "collateral against 
credit facilities or loans” account without having to notify or inform 
him beforehand. This authorization is irrevocable and the Customer 
cannot cancel it without the Bank's written consent. The Bank shall 
have the right to always set off the credit and debit balances of the 
Customer's Accounts. The debit balance of anyone of the 
Customer’s Accounts will be secured by the credit balance of any 
other one of his Accounts including Accounts opened in any other 
foreign currency. The Bank may also debit any of the Customer's 
Accounts opened with the amount of any bills, guarantees, cheques 
and drawings, given or purchased and signed by the Customer. 

أي تأخیر أو سھو من قبل البنك في ممارسة أو مع مراعاة القوانین المطبقة،  -7

یفسر على لن )  یاً أو جزئیاً ـسواء كل( ابـق أو تدابیر ناتجة عن الحسـتنفیذ أي ح

 ن ذلك الحق أو تلك التدابیر.ـتنازل ع أنھ

 

7- Without prejudice to the applicable laws, any delay or 
omission by the Bank in exercising or enforcing (whether 
wholly or in part) any right or remedy arising in respect of 
the Account shall not be construed as a waiver of such right 
or remedy.  
 

إلى شھري ك بإرسال كشف حساب ما لم یتم االتفاق على غیر ذلك، یقوم البن -8

. ویحق للبنك أن یرسل للعمیل كشف حساب  عن طریق البرید العاديالعمیل 

على بریده االلكترونى المحتفظ بھ لدى البنك ویعفى ذلك البنك من ارسال كشوف 

 حساب بالبرید العادى للعمیل .

8- Unless otherwise agreed the Bank sends a monthly statement 
of Account to the Customer through regular mail. The bank 
shall have the right to send the account statement to the 
customer’s email address held with the bank the act which  
exempts the bank from sending the account statements to the 
customer by regular mail. 

ویلتزم  ،مراجعة كشف الحساب بعنایة عند إستالمھیقوم بأن على العمیل  یجب -9

ثالثین إخطار البنك خطیا في حالة وجود أي خطأ أو اختالف خالل ب العمیل

یوما من تاریخ إرسال الكشف إلى عنوان العمیل كما ھو موضح في ) 30(

بالبرید أو  ( سواء تم ارسالھكشف الحساب وبخالف ذلك، یعتبر .سجالت البنك

. إذا لم یستلم العمیل علیھعتراض االیحق للعمیل  ونھائیا والصحیحاً  الكترونیاً) 

كشفا عن أي فترة فإن العمیل سیكون مسئوال عن طلب كشف من البنك خالل 

 إرسال ذلك الكشف إلیھ. عادة تم فیھیشھر واحد من التاریخ الذي 

 

9- The statement must be carefully checked and reviewed by the 
Customer on receipt, any error or discrepancy shall be 
notified by the Customer in writing to the Bank within thirty 
days (30 days) of the statement date as it appear in the Bank 
records, otherwise, the statement is deemed to be correct and 
conclusive (whether sent by mail or electronically) and the 
Customer may not thereafter raise any objections to the 
statement. If the Customer does not receive a statement of 
Account for any period, it is the responsibility of the 
Customer to request a statement from the Bank within one 
month of the date on which such statement would normally 
have been sent to him. 

یجب أن یقوم العمیل فوراً بإخطار البنك خطیا عن أي تغییرات تطرأ على  -10

 طلب/نموذج بیانات العمیل/فتح الحساب المقدمة فيالبیانات 

10- The Customer must immediately notify the Bank in writing of 
any change in the details given on the customer information / 
Account opening form / application. 
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العمیل خیار االطالع على كشف حسابھ من خالل موقع البنك على  منحیجوز  -11

اإلنترنت. إذا اختار العمیل المصرفیة عبر  ةفي الخدم اشتركشبكة االنترنت إذا 

ھذه الخدمة، فبمجرد توفر كشف الحساب على موقع البنك على االنترنت، سیقوم 

االلكتروني المسجل بسجالت بریده البنك بتوجیھ إخطار إلى العمیل على عنوان 

 البنك

قام بتسلیم كشف الحساب إلى العمیل عند استالم العمیل  قد سیعتبر البنك أنھ •

 شار إلیھ أعاله.الم لإلخطار

من استالم  ) سبعة أیام7(یوافق العمیل على أنھ سیقوم بإخطار البنك خالل  •

عند انتھاء وعلى اإلطالع على كشف الحساب.  تھاإلخطار في حالة عدم قدر

 على كشف الحساب.ووافق تلك المدة سیعتبر العمیل على أنھ قد استلم واطلع 

المرتبطة بالبیانات المستلمة  ل بالمخاطرباإلضافة إلى ما ذكر أعاله، یقر العمی •

من خالل االنترنت/البرید االلكتروني بما في ذلك أي معلومات سریة قد یتم 

یبرئ العمیل البنك وموظفیھ والوصول إلیھا أو مشاھدتھا من قبل الغیر. 

یتكبدھا العمیل بشكل قد األضرار التي  من المسئولیة عنومسئولیھ وممثلیھ 

مباشر بسبب ذلك الوصول او االطالع غیر المصرح بھ من قبل مباشر أو غیر 

شریطة إلتزام البنك بمعاییر الحمایة  الغیر أو اإلفصاح لھم عن معلومات سریة

 الكافیة لنظم المعلومات.

یدرك العمیل ویوافق على أن حفظ معلومات اسم المستخدم وكلمة السر وبیانات  •

غیرھا وورصید الحساب  من خاللھتم الحساب ونشاط الحساب والعملیات التي ت

من المعلومات التي یتم حفظھا على الحاسب اآللي الخاص بالعمیل سیتم حفظھا 

على مسئولیة العمیل الخاصة ولن یكون البنك مسئوال عن أي وصول غیر 

 مسموح بھ أو أي إفصاح عن المعلومات للغیر. 

مریر أیة معلومات أو سیقوم البنك بإتخاذ إجراءات الحمایة المناسبة قبل ت •

 بیانات إلى العمیل من خالل البرید اإللكتروني أو اإلنترنت أو الھاتف المتحرك.

لخدمة إستالم یوافق العمیل بأن البنك قد یقید أو یقوم بإنھاء استخدام العمیل  •

یوافق العمیل على أن كما  .الكشف عن طریق اإلنترنت حسب تقدیره المطلق

شوف الحساب إلیھ عن طریق البرید إذا اختار استخدام البنك قد یوقف إرسال ك

 .الخدمةتلك 

11- The Customer may be given the option of accessing his   
Account statement via the Internet Banking Service if he 
subscribes to the Bank’s Internet Banking Service. If the 
Customer opts from this Service, once the Account statement 
becomes available on the Bank’s website, the Bank will 
deliver a notice to the Customer’s email address available in 
the Bank’s record. 

• The Bank shall be deemed to have delivered the statement of 
Account to the Customer upon receipt by the Customer of 
the Notice. 

• The Customer agrees to notify the Bank within (7) seven 
days of the receipt of the Notice if he is unable to get 
access to the statement of the Account. Upon expiry of 
such period the Customer shall be deemed to have received 
and accessed the statement of the Account. 

• In addition to the above, the Customer acknowledges the risk 
that is associated with the data received / delivered through 
the internet/e-mail including any confidential information 
that might have been accessed or seen by third parties. The 
Customer releases and discharges the Bank, its employees, 
officers and representatives with regard to damages 
suffered by the Customer directly or indirectly due to such 
unauthorized access by or disclosure of confidential 
information to third parties provided the bank has 
maintained the adequate IT safety standards. 

• The Customer understands and agrees that the storage of 
information including without limitation, the user name, 
password, the Account information, account activity, the 
transactions conducted in the Account and any other 
information stored on the Customer’s personal computer 
shall be stored at the Customer’s risk and liability, the 
Bank shall not be responsible for any unauthorized access 
by or disclosure of information to third parties. 

• The Bank will ensure to take proper security measures before 
transmitting any information or data to Customer  e. The 
Customer agrees that the Bank may at its sole discretion 
restrict or terminate the Customer’s use of the service 
stated herein. The Customer further agrees that the f. Bank 
may stop sending him statements for his Account by mail 
if he opts to use the service stated in this clause. 

• The Customer agrees that the Bank shall abide by the 
applicable laws and competent authorities instructions to 
freeze any funds in the Customer’s Account or take any 
action necessary if the Bank believes that funds have been 
obtained through illegal means or transactions.  

وبتعلیمات السلطات بالقوانین المعمول بھا  سوف یتقیدیوافق العمیل بأن البنك  -12 

المختصة بشأن تجمید أي أموال في حساب العمیل أو اتخاذ أي إجراء ضروري 

البنك أن ھذه األموال تم الحصول علیھا بوسائل أو معامالت غیر  ىإذا رأ

قانونیة. یجوز أن یقوم البنك باإلبالغ عن أي عملیات غسیل أموال مشتبھ بھا أو 

 غیر قانونیة  تخص الحساب أو الخدمة مؤكدة أو أنشطة أو معامالت أخرى

كما یوافق  إلى السلطات المختصة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.المصرفیة 

العمیل بأنھ یحق للبنك تجمید األرصدة الدائنة في أي حساب تنفیذاُ ألمر محكمة 

مختصة أو تنفیذا لتعلیمات مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي أو أي 

 ات صالحیةجھة ذ

12- The Bank may report any suspected or confirmed money 
laundering or other suspicious or illegal activities or 
transactions in or related to the Account or Banking Services 
to the competent authorities in United Arab Emirates. The 
customer further agrees that the bank shall have the right to 
freeze the credit balances in any account in execution of 
competent court order, Central Bank of the UAE instructions 
or the instructions of any competent authority. 
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م من حساب العمیل (وفي حال یحق للبنك، ویفوض العمیل بموجبھ البنك، بالخص -13

) وذلك في حالة إیداع أي أموال أي من حسابات العمیلعدم وجود رصید بكشف 

نتیجة لخطأ بنظام الحاسب اآللي أو خطأ تقنى أو خلل باألجھزة أو خطأ بشري 

 أو خطأ فى نظام المقاصة أو ألي سبب آخر دون أیة مسؤولیة على البنك.

13- The Bank reserves the right, and the Customer hereby 
authorizes the Bank to debit the Customer’s Account (in case 
of insufficient balance to overdraw any of the Customer’s 
Accounts) in case of crediting any funds to the Account due 
to computer system error, technical error or malfunction, 
human error, clearing system error, or any other reason 
without any liability on the Bank. 

بنك تعدیل أو تغییر رقم الحساب أو رقم تعریف لل ھ یحقیوافق العمیل على أن -14

 العمیل مسبقا بذلك. إشعار معفي أي وقت  العمیل

 

14- The Customer agrees that the Bank shall have the right to 
modify or change the Account number or customer 
identification number at any time with prior notice. 
مع مراعاة أي متطلبات حد أدنى للرصید أو رسوم الخدمة المصرفیة و/أو أي  -15 

(أو عن طریق الخدمة  خطیامتطلبات أخرى یجوز للعمیل أن یطلب من البنك 

المصرفیة عبر االنترنت متى ما كان ذلك ممكنا) إنشاء وفتح حساب إضافي 

تنطبق ھذه الشروط  ،بخالف ذلك ما لم یتم االتفاقومختلف.  حساببرقم 

واألحكام على الحسابات ذات األرقام الالحقة/التابعة وأي حسابات ذات أرقام 

إضافیة الحقة/تابعة مفتوحة لدى البنك ومرتبطة برقم الحساب األساسي الخاص 

بالعمیل دون أي حاجة لتوقیع مستندات فتح حساب جدیدة لكل رقم الحق أو أرقام 

 الحقة إضافیة.

15- Subject to any minimum balance, Banking Service fees and/or 
any other requirements, the Customer may request the Bank 
in writing (or through Internet Banking Service whenever 
possible) to establish and open an additional Account with a 
different account number. Unless agreed otherwise, these 
Terms and Conditions shall apply to the Accounts with 
prefixes/suffixes and any additional Accounts with 
prefixes/suffixes opened with the Bank and linked to the 
Customer primary account number without any need for 
executing fresh account opening documentation for each 
additional prefixes or suffixes. 

شیكات صادرة  تم في أي وقت إعادةدون المساس بما ذكر في البند السابق، إذا  -16

لعمیل دون دفع بسبب عدم كفایة الرصید بالحساب یجوز الخاص بامن الحساب 

ین المعمول بھا وتعلیمات مصرف للبنك أن یغلق الحساب بموجب القوان

اإلمارات العربیة المتحدة المركزي. یجب على العمیل إعادة دفتر الشیكات 

الخاص بالحساب المغلق، ویدرك العمیل بأن البنك سیبلغ مصرف اإلمارات 

العربیة المتحدة المركزي وأي جھة مختصة عن ذلك الحساب والبیانات المتعلقة 

 بھ.

 

16- Without prejudice to what is stated in the above clause, if at 
any time cheques issued on the Customer Account return or 
bounce unpaid due to insufficient balance in the Account, the 
Bank may close the Account pursuant to the applicable laws 
and regulations of the Central Bank of United Arab Emirates. 
The Customer shall return to the Bank the cheque books 
relating to the Account closed, the Customer understands that 
the Bank will report such Account and related details to the 
Central Bank of United Arab Emirates and any relevant 
authorities. 
بتوجیھ إشعار كتابي فى أي وقت وذلك  أن یقوم بإغالق الحسابیمكن للعمیل  -17 

یجوز  الى البنك شریطة ان یتم دفع جمیع المبالغ المستحقة للبنك/ على البنك. كما

إبالغ العمیل بطریقة إغالق أو تجمید أو تعلیق التعامل بالحساب بعد للبنك 

 مناسبة.

17- The Customer may close the Account by giving prior written 
notice at any time to the Bank after payment of all monies 
due to/ from the Bank. The Bank may also close, freeze or 
suspend dealings on the Account with proper notification to 
the Customer. 

 
یوافق العمیل على قیام البنك وأي من موظفیھ المطبقة،  مع مراعاة القوانین -18

معلومات متعلقة بھ أو بأي من حساباتھ أو عالقاتھ أي ووكالئھ باإلفصاح عن 

مع البنك بما في ذلك دون حصر تفاصیل التسھیالت المصرفیة وأي  المالیة

ضمانة ممنوحة أو عملیات تمت وأیة أرصدة او مراكز مالیة لدى البنك وذلك 

 إلى:

لھم والملتزمین بالحفاظ على المصرح ومقدمي الخدمات  ینالمھنی ینالمستشار •

 سریة المعلومات.

شریك فعلي أو محتمل أو جزئي فیما یتعلق بأي من حقوق و/أو التزامات أي  •

 البنك بموجب أي اتفاقیة مع البنك أو المتنازل لھ أو المحالة إلیھ أو المنقولة لھ

 ألي من السابق ذكرھم في ھذا البند). (أو أي وكیل أو مستشار

أي محكمة أو جھة تحكیمیة أو جھة تنظیمیة أو إشرافیة أو حكومیة أو شبھ  •

 .ذات صالحیةحكومیة 

18- Without prejudice to the applicable laws, the Customer agrees 
to the Bank, its officers and agents disclosing information 
relating to his / her Accounts and/or financial relationships 
with the Bank, including but not limited to details of any 
credit facilities, any security taken, transaction undertaken, 
balances and financial positions with the Bank, to: 

 
• Professional advisors and service providers of the permitted 

parties who are under a duty of confidentiality. 
 
• Any actual or potential participant or sub- participant in 

relation to any of the Bank’s rights and/or obligations under 
any agreement with the Bank, or its assignee or transferee 
(or any agent or adviser of any of the foregoing); 

 
• Any court or tribunal or regulatory, supervisory, 

governmental or quasi-governmental authority with 
jurisdiction over the permitted parties. 
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المالیة االخرى  یخول العمیل البنك ویسمح لھ باالستفسار من البنوك والمؤسسات -19

أو من جھة عمل العمیل أو أي جھة أخرى یراھا البنك مناسبة عن ایة معلومات 

مالیة أو غیر مالیة خاصة بالعمیل وذلك دون حصر تفاصیل التسھیالت 

المصرفیة الخاصة بالعمیل و المركز المالى للعمیل و دخل العمیل وأي معلومة 

 وع للعمیل.أخرى یراھا البنك مناسبة وذلك دون الرج

 

19- The Customer authorizes and allows the Bank to inquire from 
banks and other financial institutions, the employer of the 
Customer, or any other body as the Bank deem appropriate 
about any financial and non-financial information relating to 
the Customer including but not limited to the details of 
banking facilities, the financial position, the income, and any 
other information relating to the Customer which the Bank 
deems appropriate without reference to the Customer. 

یقوم بطلب ایة معلومات عن العمیل أو عن مكان  یخول العمیل البنك بموجبھ بأن -20

سكنھ أو عنوانھ أو مكان أقامة أى من أفراد عائلتھ سواء بدولة االمارات العربیة 

المتحدة أو ببلده االصلى أو اى بلد أخر یقیم بھ العمیل .  كما یوافق العمیل على 

وطلب ایة  قیام البنك باالستفسار عن ارقام ھواتف العمیل وعنوانھ البریدى

معلومات تتعلق بالعمیل سواء مباشرة أو عن طریق أى من وكالء البنك وذلك 

  .دون الرجوع للعمیل أو أخذ اذنھ المسبق 

20- The customer hereby authorizes the bank to request any 
information about the customer, his residence, address, or the 
residence address of any of his family members whether in 
the UAE, home country or any other country where the 
customer resides. The customer also agrees to the bank 
inquiring about the telephone numbers and mailing address of 
the Customer and request any information relating to the 
Customer whether directly or through any of the Bank agents 
with reference to or prior permission from the Customer. 

من المفھوم والمتفق علیھ أنھ یحق للبنك تفویض المحامین ووكالء التحصیل  -21

(سواء داخل أو خارج الدولة) لمتابعة تحصیل أیة مبالغ مستحقة للبنك في 

مواجھة العمیل. ویفوض العمیل البنك بتزویدھم بأیة معلومات أو مستندات تتعلق 

اإلجراءات المناسبة  بحساب العمیل. ویحق للمحامین ووكالء التحصیل اتخاذ

 نیابة عن البنك للقیام بمھمتھم بما في ذلك االتصال بالعمیل.

 

21- It is known and agreed that the Bank has the right to authorize 
any lawyers and collection agencies (in or outside the UAE) 
to follow up the procedures of collecting any due 
indebtedness from the Customer. The Customer hereby 
authorizes the Bank to provide such lawyers and agencies 
with any information or documents pertaining to the 
Customer's account. The lawyers and the collecting agencies 
are authorized to take the appropriate action on behalf of the 
Bank while fulfilling their mission including contacting the 
Customer. 

یحق للبنك وفقا لتقدیره المطلق إغالق  أي حساب بعد توجیھ إشعار خطي الى  -22

العمیل بھذا الخصوص . كما یحق للبنك إغالق الحساب فورا عمال بمقتضیات 

 القانون أو األنظمة المطبقة ، وال یتحمل البنك أیة مسؤولیة حیال ذلك .

 

22- The bank may at its sole discretion, close any account by 
giving a written notification to this effect to the customer or 
may immediately close any account if so required by the 
applicable laws and regulations without any liability on the 
banks behalf. 
  Special Terms of Bank Secrecy الشروط الخاصة بالسریة المصرفیة  

یجوز للبنك أن یقدم الخدمات المصرفیة من خالل و/أو باستخدام حواسیب  -1

األردن أو  –خادمة الكترونیة و/أو بمساعدة فنیة من المقر الرئیسي للبنك 

فروعھ أو شركاتھ الحلیفة أو التابعة أو من خالل أي جھات أخرى یتم التعاقد 

عمیل یوافق مسبقاً ویرخص للبنك معھا داخل او خارج الدولة ، وعلیھ فإن ال

إرسال بیاناتھ المالیة وغیر المالیة، وعلى أي صورة كانت، بما في ذلك الدخول 

على أنظمة البنك، إلى ھذه الجھات دون أن یعد البنك مخالً بأي من التزاماتھ 

 تجاه العمیل وخصوصاً ما یتعلق منھا بالسریة المصرفیة.

 

1- The Bank has the right to provide its banking services through 
and/or using electronic servers and/or technical assistance 
from its Head Office, branches, affiliates, subsidiaries, and/or 
from any other third party inside or outside the country. The 
Customer, accordingly, agrees and consents beforehand to the 
Bank’s transmissions of the Customer financial and non-
financial data and information, in any type or format, as well 
as access to the Bank’s systems, to any of the parties 
mentioned above, without being in breach of any of its 
obligations toward the Customer, especially those related to 
bank secrecy. 
یفوض العمیل البنك بتبادل المعلومات و/أو الوثائق و/أو الفواتیر مع المؤسسة  -2 

وتتم عملیة  المالیة األخرى المشاركة في عملیة تنفید العملیات الخاصة بالعمیل

انین أو التشریعات أو المعاییر الدولیة لمكافحة تبادل المعلومات ھذه التزاما بالقو

كذلك یفوض العمیل البنك باإلفصاح عن أیة بیانات تتعلق  الجرائم المالیة. 

بحساب /حسابات و/أو عملیات العمیل وذلك الى الجھة الرقابیة للبنك بما في ذلك 

رات االما المركزي األردني و مصرفالبنك البنك وعلى سبیل المثال ال الحصر 

وغیرھا دون  والمحاكماالئتمانیة للمعلومات واالتحاد المركزي العربیة المتحدة 

أن یعد البنك مخالً بأي من التزاماتھ تجاه العمیل وخصوصاً ما یتعلق منھا 

ة ل ة   ل

 

The Customer authorizes the Bank to exchange information 
and/or documents and/or invoices with other financial institutions 
involved in the processing of the Customer transactions to satisfy 
applicable laws, regulations, or international standards on 
combating financial crimes. Furthermore, the Customer 
authorizes the Bank to disclose any information related to 
Customer’s accounts and/or transactions to the home regulatory 
body of the Bank’s including without limitation, the Central Bank 
of Jordan, the Central Bank of the United Arab Emirates, Al 
Etihad Credit Bureau, courts, etc.. In such cases the Bank shall 
not be considered in breach of any of its obligations toward the 
Customer, especially those related to bank secrecy.  
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یحق للبنك اسناد و/أو مركزیة الخدمات المتعلقة بمركز خدمة االتصال الى  -2

أو أي بلد و/األردن  - مركز خدمة االتصال الموجود في المقر الرئیسي للبنك

أو من خالل أیة أطراف ثالثة یتم التعاقد معھا لتنفیذ الخدمات (العملیات أو أخر 

االوامر أو الشكاوى، الخ) بما فیھا تفعیل الخدمة ، ویقر العمیل مسبقا ویرخص 

المذكورة اعاله دون ان یعد البنك مخال باي من  للبنك ارسال بیاناتھ الى الجھات

 ه العمیل وخاصة فیما یتعلق بالسریة المصرفیة.التزاماتھ تجا

 

3- The Bank has the right to assign and/or centralize the contact 
center services to the contact center located at the Bank’s 
Head Office – Jordan and/or in any other country or to any 
other third party that the Bank deal with in executing such 
services (i.e. transactions, requests, complaints, etc.), 
including the activation of such services, and the Customer, 
accordingly, agrees and consents beforehand to the Bank’s 
transmissions of the Customer financial and non-financial 
data to the parties mentioned above without being in breach 
of any of  its obligations towards the Customer especially 
those related to bank secrecy. 

 Current Accounts Special Terms: -B :الحسابات الجاریة الشروط الخاصة ب –ب  
مراعاة القوانین المعمول بھا وتعلیمات مصرف مع حسب تقدیر البنك المطلق و -1

إذا كان   اإلمارات العربیة المتحدة المركزي، یحق للعمیل أن یفتح حسابا جاریا 

 لدیھ كامل األھلیة القانونیة للقیام بذلك.مقیما بدولة اإلمارات العربیة المتحدة و

1- Subject to the Bank’s sole discretion and the applicable laws 
and the regulations of the Central Bank of United Arab 
Emirates the Customer may be eligible to open a Current 
Account if he is resident in the United Arab Emirates and has 
the full legal capacity. 

دفتر شیكات للعمیل لیمكنھ من إدارة حسابھ  یجوز للبنك حسب تقدیره، إصدار -2

أن یطلب من البنك أن یصدر لھ دفتر شیكات معد للعمیل الجاري. یجوز 

العمیل شریطة قیامھ بدفع تكلفة إصدار مثل ذلك  بمواصفات خاصة یحددھا

بأي تعلیمات سحب من  االلتزامیحتفظ البنك بحقھ في عدم  الخاص.الدفتر 

یمكن إرسال  بموجب شیك.تعلیمات السحب ھذه الحساب الجاري  إال إذا كانت 

دفاتر الشیكات التي تم إصدارھا بواسطة البرید أو شركات نقل البرید أو توفیرھا 

یمثلھ. إذا  لالستالم من الفرع الذي تم فیھ فتح الحساب بواسطة العمیل أو من

اختار العمیل أن یرسل لھ البنك دفتر الشیكات بواسطة البرید/شركات نقل البرید، 

یتحمل العمیل مسئولیة أي خسارة تنتج عن الفشل أو التأخر في وصول دفتر 

 الشیكات إلیھ.

2- Subject to the Bank’s discretion, the Bank may issue a cheque 
book to the Customer to enable him to operate his Current 
Account. The Customer may request the Bank to issue him a 
customized cheque book the specification of which shall be 
determined by the Customer provided that the Customer pays 
the cost of issuing such customized cheque book. The Bank 
reserves the right to refuse to comply with any drawing 
instruction from Current Account unless such withdrawals 
instruction is made by cheque. The cheque books issued maybe 
sent by mail / courier to the Customer or made available for 
collection by the customer or his representative from the 
branch at which the account was opened. If the customer opts 
to have the Bank send him the cheque book by mail / courier, 
he shall be liable for any loss resulting from any failure or 
delay in the delivery of the cheque book to him. 

یتعھد العمیل ویوافق على االحتفاظ بدفتر الشیكات في مكان آمن وذلك للحیلولھ  -3

دون سوء االستخدام أو التزویر من قبل الغیر. في حالة سرقة أو ضیاع أي دفتر 

القیام  ابالغ السلطات المختصة فورا و یجب على العمیل شیكات أو أي شیك

الشیك المسروق او  بإعطاء إشعار كتابي فوري للبنك من أجل وقف صرف

إذا قام البنك  العمیل أي خسائر أو أضرار ناجمة عن ذلك تحملیعلى أن المفقود 

 بدفع قیمة أي شیك مفقود وفق األصول القانونیة والمصرفیة.

3- The Customer undertakes and agrees to keep the cheque book 
in a safe custody and place to avoid any misuse or fraudulent 
actions on the cheque book by third parties. In the event of loss 
or theft of the cheque book or any cheque(s), the Customer 
shall promptly notify the competent authorities and give 
immediate notice in writing to the Bank to stop the payment of 
the lost or stolen cheque(s), the Customer shall bear any losses 
or damage arising thereof in case the Bank paid the amount of 
any lost cheque according to the legal and banking principles. 

مكشوفاً إال بموجب ترتیبات مسبقھ مع   ال یجوز أن یصبح الحساب الجاري -4

وبغض النظر عن وجود او عدم  البنك. ومع ذلك فإذا سمح البنك وفقاً لتقدیره

سحب على المكشوف أو زیادة في السحب على وجود ترتیبات مسبقة بال

لجاري شیك في جعل حساب العمیل اأي تسبب  اذا  المكشوف ألي سبب كان أو

عن  مكشوفا زیادة عن الحد المسموح بھ أو إذا قام البنك بصرف أموال أو شیكات

للبنك المبلغ المسحوب على المكشوف مع أن یسدد العمیل  فیلتزم طریق الخطأ

فائدة بالسعر الذي یفرضھ البنك على السحب على المكشوف عند الطلب. یكون 

یھ مستحق الدفع فوراً متى ما رصید السحب المكشوف مع الفوائد المترتبة عل

، مع مراعاة إلتزام البنك بالتعلیمات الصادرة من طلب البنك ذلك من العمیل

 العمیل.

4- A Current Account may not become overdrawn except by 
previous arrangement with the Bank. However, if the Bank and 
at its sole discretion allows any overdraft whether or not 
previously arranged for overdraft, or the increase of any 
overdraft on the Current Account for any reason, or in the event 
that any cheque causing the Customer’s Current to be 
overdrawn in excess of the permissible limits or funds or if 
such cheques are inadvertently honored by the Bank, the 
Customer shall repay the Bank the amount overdrawn together 
with interest at the Bank’s overdraft rate and the Bank’s 
prevailing charges on demand. The overdraft amount and due 
interest shall be payable by the Customer to the Bank 
immediately upon demand, provided that the Bank is abided to 
the Customer's instructions. 

 
ت وفقا للحاالت التي ال تقبل أي تعلیمات بوقف صرف أي شیك إال إذا كان -5

تعلیمات التي الوال یتحمل البنك أي مسؤولیة بسبب عدم اإللتزام ب یقررھا القانون

5- No Instructions for stop payment of any cheque(s) shall be 
accepted unless pursuant to the applicable laws. The Bank 
accepts no responsibility for any failure to comply with such 
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باإلضافة إلى ذلك ال یتحمل البنك مسؤولیة أي نتائج أو  تخالف تلك الحاالت

تكالیف وتشمل دون حصر الرسوم القانونیة والجزاءات التي قد تنجم عن التزامھ 

 بمثل تلك التعلیمات.

instructions and shall not be held liable for any consequences 
and cost including without limitation legal fees and penalties, 
which may arise out of its compliance with such instructions.  

دون  –یجوز للبنك أن یقوم كوكیل تحصیل عن العمیل فقط بالموافقة على قبول  -6

شیكات وتحویالت بنكیة وأدوات دفع أخرى  –تحمل أي مسئولیة عن التحصیل 

مشابھة بغرض اإلیداع شریطة أن تكون صادرة ألمر العمیل أو مظھرة ألمره، 

ین یقوم البنك بتعیینھم ولھذا الغرض فإن البنك ومراسلیھ أو وكالئھ اآلخرین الذ

 سوف یعتبرون وكالء للعمیل.

6- Acting only as the Customer’s collection agent, the Bank may 
agree to accept, but without assuming any responsibility for 
their realization, cheques, bank drafts and other similar 
payment instruments for deposit, provided that they are made 
out in favor of the Customer or endorsed to his order. For this 
purpose, the Bank and its correspondents or other agents 
appointed by the Bank shall be deemed to be the Customer’s 
agents. 

أخرى متاحاً للسحب إلى أن یقوم البنك ال یكون ریع الشیكات أو أیة سندات  -7

بتحصیلھ ویحتفظ البنك بحقھ في القید على أي حساب أو مطالبة العمیل بدفع أیة 

مبالغ تم قیدھا في الحساب استثنائیاً أو عن طریق الخطأ أو وضعت فیھ احتیاطاً، 

 ثم لم یتم تحصیلھا فیما بعد.

 

7- 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 of the Customer’s Accounts or 
demand payment from the Customer for any amount 
exceptionally or mistakenly credited or credited under usual 
reserve, which are subsequently unpaid.  

 
ال یتحمل البنك أیة مسؤولیة أو التزام عن عدم إعطاء إشعار بعدم دفع أو صرف  -8

أي شیك أو اإلشعارات بخصوص أیة مطالبات أو خسائر أو نفقات قد تنشأ نتیجة 

أي شیك، سواء بالبرید العادي أو المسجل أو أیة وسیلة أخرى. یحتفظ  إعادة

صالح العمیل من الحساب البنك بحقھ في خصم مبلغ أي شیك مسحوب أو مظھر ل

(سواء كان أم لم یكن الشیك مسحوباً على البنك أو فروعھ أو مؤسساتھ الزمیلة 

، سواء كان أم لم یكن فعلیا أو التابعة) والذي قد تم قیده في الحساب ولم یدفع

 الشیك نفسھ. أصل ممكناً إعادة 

8- The Bank shall not be liable or responsible for failure to give 
notice of nonpayment 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 any other means. The Bank reserves the right 
to debit the Customer’s Accounts with the amount of any 
cheque which was drawn or endorsed in favor 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. 

ما لم یتم االتفاق على خالف ذلك، یوافق العمیل على انھ ال تستحق فائدة على  -9

األرصدة الدائنة في الحساب الجاري وال یحق لھ المطالبة بدفع اى فوائد على 

 تلك األرصدة.

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

 :C- Joint Accounts الحسابات المشتركة : -ت
  الشروط العامة : -1
رصید یودع أي ي حالة فتح حساب باسم أكثر من عمیل (حساب مشترك) فان ف -1

عند فتح الحساب أو فیما بعد في الحساب المشترك یعتبر ویبقى ملكاً للعمالء 

 المشتركین بالتساوي إال إذا تم االتفاق بخالف ذلك.

1- General Conditions: 
1- In the event that the Account is opened in the name of more 

than one Customer ("Joint Account) any balance now or 
hereafter deposited in the Joint Account shall remain jointly 
owned by the Customers in equal basis unless they agree 
otherwise. 
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ھم، یجوز في حالة وفاة أو عجز أو إعسار أو إفالس العمالء المشتركین أو أي من -2

للبنك أن یستمر من وقت آلخر في العمل بموجب السلطة والتفویض الممنوحین 

لحین استالمھ إلشعار خطي من أو أو بموجب القانون لھ بموجب ھذه األحكام 

نیابة عن أحد العمالء المشتركین بالوفاة أو العجز أو اإلعسار أو اإلفالس ولدى 

یتم تطبیق األحكام القانونیة ذات العالقة  استالم البنك مثل ھذا اإلشعار الخطي،

 على ذلك الحساب.

مسئولیة كل عمیل من العمالء المشتركین ستكون بالتكافل والتضامن ویتم تفسیر كل 

عمیل من عمالء الحسابات  أيتعھد واتفاق في ھذه الشروط تبعا لذلك ولن یتم إعفاء 

ب عدم سریان أو بطالن أو عدم ولن تتأثر تلك المسئولیة بسبمن مسؤولیاتھ المشتركة 

قابلیة تنفیذ (أ) أي ضمانة شخصیة أخرى والتي تكون في حوزة البنك بشأن الحساب 

المشترك أو أي جزء منھ (ب) قیام البنك باإلعفاء من المسئولیة أو إخالء الذمة أو 

تجمیع أو تغییر االلتزام بموجب ھذه الشروط أو الدخول في أي ترتیبات أخرى مع 

 مالء مشتركین أو أطراف أخرىأي ع

2- In the event of the death, incapacity, insolvency or bankruptcy 
of the either of the Joint Account Holders or all of them the 
Bank may continue to act from time to time in reliance upon 
the power and authority conferred herein until it shall have 
received a written notice from or on behalf of one of the Joint 
Customers of the death, incapacity, insolvency or bankruptcy. 
Upon receiving such a written notice, the relevant legal 
provisions shall apply to the account 

 
The liability of each of the Joint Customers shall be joint and 
several and every agreement and undertaking herein shall be 
construed accordingly and the liability of any one of the Joint 
Account Holders shall not be discharged or affected in any way 
by reason of the invalidity, void ability, and unenforceability as 
regards to (a) any other such personal guarantee which the Bank 
may hold in respect of the Joint Account or any part thereof and 
(b) by the Bank’s releasing, discharging, compounding with or 
varying the liability hereunder or making any other arrangement 
with any of the Joint Account Holders or third parties. 

 
 : Special Conditions -2 الشروط الخاصة : -2

یتم فتح الحساب من الشركاء مجتمعین أو من وكیل عنھم بموجب وكالة تتضمن  -1

تفویض الوكیل بفتح الحساب المشترك وتكون حصص الشركاء متساویة ما لم 

یتفق خطیا على خالف ذلك، ویعطى ھذا الحساب رقماً تعریفیاً خاصاً ویكون 

ت التعامل فیھ ، وتكون األرقام التعریفیة للشركاء ھي لغایات ھو المعتبر لغایا

 معلوماتیة فقط.

1- This account is opened by the partners jointly or by their 
attorney pursuant to a power of attorney including the 
authorization to open a joint account. The shares of the 
partners should be equal unless they agree otherwise in 
writing. This account is given a special identifying number 
(ID) which will be considered for dealing. The ID numbers of 
the partners are for informative purposes only. 

أو من وكیل عنھم شریطة یقتصر السحب من الحساب على الشركاء مجتمعین  -2

 أن تتضمن الوكالة أو التفویض اإلشارة إلى الحساب المشترك.

2- Withdrawal from the account is limited to the partners jointly 
or by their attorney provided that the power of attorney or the 
authorization should include a reference to the joint account. 

إذا اختار الشركاء التوقیع على الحساب منفردین فیكون ألي منھم الصالحیة  -3

الكاملة بالتصرف بالحساب وأي حسابات فرعیة بشكل مطلق والحصول على 

الخدمات المصرفیة والبطاقات االلكترونیة التي یقدمھا البنك بالشروط المبینة 

ارھا وتظھیرھا وإیداعھا بالحساب إزاء كل منھا أو طلب دفاتر الشیكات وإصد

حتى لو كان التصرف لمصلحة المفوض شخصیا باإلضافة إلى أنھ  یحق 

للشریك المفوض وضع الرصید تأمینا ألي التزامات ترتبت أو قد تترتب لصالح 

البنك سواء كان ھو المدین أو الغیر أو الشركاء اآلخرین في الحساب، كما یحق 

 لحتھ شخصیا أو لمصلحة أي من الشركاء أو الغیر.لھ التحویل من الحساب لمص

3- If the partners choose to sign the account severally, any one of 
them will have full power to dispose of the account and any 
sub accounts absolutely and to obtain banking services and 
electronic cards provided by the Bank under the conditions 
related to each one or request cheque books, issue cheques, 
endorse and deposit them in the account even if the deposit is 
in favor of the authorized signatory personally. In addition, 
an authorized partner shall have the right to place the balance 
as collateral of any obligations which have resulted or shall 
result in favor of the Bank whether he is the debtor, a third 
party or the other partners. He shall also have the right to 
transfer from the account in favor of him or in favor of any 
one of the partners or others. 

إذا كان التوقیع على الحساب للشركاء مجتمعین فیجوز للبنك إصدار بطاقات  -4

فیزا الكترون أو أي بطاقات أخرى أو أي من الخدمات التي یقدمھا البنك لكل 

 واحد من الشركاء بناء على طلبھم مجتمعین .

4- If the partners sign on the account jointly, the Bank shall issue 
visa electron cards or any other cards or any of the services 
provided by the Bank to each one of the partners upon their 
joint request. 

 
یحق للشریك المفوض عن الشركاء تفویض غیره بالتصرف بالحساب ما لم یتفق  -5

 على خالف ذلك.

5- The authorized partner has the right to authorize a third party 
to dispose of the account unless agreed otherwise 

یكون الشركاء ملزمین بإشعار البنك خطیا في حال وفاة احدھم أو فقدانھ لألھلیة  -6

قدان وتترتب مسؤولیتھم بالتضامن والتكافل عن أي عملیات تتم بعد الوفاة أو ف

األھلیة، كما یكون الشركاء ملزمین بالتكافل والتضامن تجاه البنك عن أي 

التزامات قد تترتب على الحساب المشترك أو أي من الحسابات الفرعیة وللبنك 

6- The partners are bound to notify the Bank in writing in the 
case one of them death or incapacity. They will be jointly 
responsible for any transactions made after the death or 
incapacity. The partners will also be jointly and severally 
liable to the Bank for any obligations which may result on 
the joint account or any of the sub accounts accordingly, the 
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 Bank shall have the right to assume legal action against the أن یتخذ أي من اإلجراءات القانونیة ضد الشركاء أو أي منھم.
partners or any one of them 

للبنك أن یستوفي أي دین قد یترتب لھ بذمة أي من الشركاء من نصیب ذلك   -7

 الشریك في الحساب المشترك.

7- The Bank shall have the right to take due in full of any debit 
from any of the partners from his share in the joint account. 

تبر ُملِزماً لكافة اآلثار القانونیة متى إن توجیھ أي إشعار أو خطاب من البنك یع -8

 أرسل إلى أي من الشركاء في الحساب أو للمفوض عنھم .

8- Any notice or advice sent by the Bank to any of the partners 
in the account or to their authorized signatory will be binding 
for all legal effects. 

لحساب المشترك وتوزیع الرصید بالتساوي أو بالنسبة التي یحق للبنك إغالق ا -9

 -اتفق علیھا الشركاء في أي من الحاالت التالیة :

إذا تم إشعار البنك خطیاً بوجود نزاع بین الشركاء أو بعضھم ویعتبر من  .أ 

قبیل النزاع اعتراض أي شریك على تصرفات أي من الشركاء أو طلبھ 

 شروطھ دون موافقة باقي الشركاء. وقف الحساب أو تجمیده أو تعدیل

وقوع حجز تحت ید البنك أو منع تصرف على أموال أو تصرفات أي من  .ب 

 أصحاب الحساب المشترك.

 وفاة أو إفالس أو فقدان أھلیة أي من الشركاء في الحساب. .ج 

عند إجراء المقاصة االتفاقیة بین حقوق البنك وحصة أي من الشركاء في  .د 

 الحساب .

 

9- The Bank shall have the right to close the joint account and 
distribute the balance equally or at the rate agreed on by the 
partners in any of the following cases: 

a. If the Bank is advised in writing with a conflict arising 
between any or all the account partners. It is considered as 
conflict, the objection by any partner to the acts of any 
partner or his request of the suspending or blocking of the 
account or amending its conditions without agreement of 
the other partners. 

b. The imposition of attachment on the Bank’s hand or 
prevention of the disposal of the funds or acts of any one 
of the joint account's partners. 

c. The death, bankruptcy or incapacity of any one of the 
account's partners. 

d. Upon conducting consensual clearing between the Bank’s 
rights and the share of any of the account's partners. 

في حال تحقق أي من الحاالت الموجبة إلغالق الحساب یقوم البنك بتوزیع  -10

 نصیب الشركاء في حسابات مستقلة باسم كل منھم.
10- If any of the account closure cases is realized, the Bank will 

distribute the partner’s shares into independent accounts in 
their respective names. 

في حال رغبة الشركاء بتقیید صالحیة الشریك المفوض بإدارة الحساب  -11

وتشغیلھ عند فتح الحساب یتوجب علیھم شطب تلك الصالحیة / الصالحیات 

والتوقیع إزاءھا أما بعد فتح الحساب فیتوجب علیھم تسلیم البنك إشعاراً خطیاً 

 موقعاً من جمیع الشركاء بذلك.

11- In case the partners desire to restrict the authority of the 
authorized partner to manage and operate the account once 
the account was opened, they shall cancel such authority and 
sign opposite it. But if this occurs after the account opening, 
they shall advise the Bank by a written notice signed by all 
the partners accordingly. 

إن تعدیل صالحیات التوقیع على الحساب یتوجب أن تكون من الشركاء  -12

مجتمعین أو من وكیل أو مفوض عنھم بموجب وكالة أو تفویض یتضمن تلك 

الصالحیة أما غیر ذلك من التعدیالت فیجوز قبولھا من أي من الشركاء إذا كانت 

 شروط الحساب تتیح لھم التصرف بالحساب منفردین.

12- Amendment of the authorities to sign on the account must be 
done by all the partners jointly or by an attorney or 
authorized signatory pursuant to a power of attorney or an 
authorization including such authority. As to other 
amendments, it may be accepted from any of the partners if 
the account terms permit them to dispose the account 
severally. 

إذا أصبح رصید الحساب المشترك مدینا لصالح البنك ألي سبب أو وافق البنك  -13

على كشف الحساب المشترك حسب مطلق تقدیره فان أصحاب الحساب ملتزمین 

بالتكافل والتضامن بسداد الرصید مع ما یترتب علیھ من فوائد وعموالت 

ت ویكون ومصاریف بالحد األعلى للمعدالت الساریة على القروض والتسھیال

 للبنك الرجوع على كافة الشركاء أو أي منھم.

If the joint account balance becomes indebted in favor of the 
Bank for any reason or if the Bank agrees at its absolute 
discretion to make the joint account overdrawn the account's 
partners shall be bound jointly and severally to settle the balance 
including any interests, commissions and expenses which may 
arise at the prevailing maximum rates on loans and facilities. The 
Bank will have recourse to all or any one of the partners 

 :D- Savings Accounts Terms :توفیرالشروط الخاصة بحسابات ال -ث
أو أیة نماذج أخرى یجب استخدام قسائم السحب النقدي المتاحة لدى البنك  -1

وال ./حسابات التوفیر  إلجراء جمیع السحوبات من حساب التوفیرمقبولة للبنك 

 یجوز للعمیل إصدار شیكات أو أوامر دفع أو تحویالت على ھذا الحساب.

1- The cash withdrawal slips available at the Bank branches or 
such other instruction acceptable to the bank shall be used in 
making all withdrawals from the Savings Account(s). 

مع مراعاة أي متطلبات للحد األدنى للرصید لعمالء حساب التوفیر یكون سعر الفائدة 
ر متوفرا في فروع البنك وموقع البنك على االنترنت المطبق على حساب التوفی

. یتم احتساب الفائدة المستحقة على بذلك إخطار العمیل معویكون خاضعا للتعدیل 
بما وسیتم إیداعھا في حساب العمیل حسب الفترة التى یقررھا البنك  حساب التوفیر 

Subject to any minimum balance requirement for the Savings 
Account Customers, the interest rate applicable for the Savings 
Account shall be available at the Bank branches and website and 
shall be subject to change with notification. The interest payable 

Confidential                                                                                                                                                      ACG 145-AE-19-AE    11  / 24 

 



  

قت آلخر. یخضع من و البنك هحسبما یحددیتوافق مع سمات المنتج كما ھي مطبقة و
سعر الفائدة وفئات متطلبات الرصید ودورة اإلیداع والسمات األخرى في حساب 

 .بذلك إخطار العمیل معالتوفیر للتعدیل من وقت آلخر وحسب تقدیر البنك المفرد 

on the Savings Account will be computed and credited to the 
Customer 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 Account are 
subject to change at any time at the Bank sole discretion and with 
notification. 

 :E- Fixed Deposit Account الودیعة الثابتة : حساب -ج

 :General Conditions-1 الشروط العامة : -1
یجوز للعمیل حسب تقدیر البنك المفرد وحسب متطلبات الحد األدنى من الرصید  -1

التي یحددھا البنك من وقت ألخر، فتح حساب ودیعة ثابتة. عند فتح ھذا الحساب 

ر تأكید للعمیل یوضح فیھ المبلغ األصلي والمدة وسعر یقوم البنك بإصدار إشعا

 الفائدة المستحقة لحساب الودیعة الثابتة.

1- Subject to the Bank’s sole discretion and minimum balance 
requirement determined by the Bank from time to time, the 
Customer may open a Fixed Deposit Account. Upon opening 
such Account the Bank will issue a confirmation advice to 
the Customer stating the principle sum, the term and the rate 
of interest payable for the Fixed Deposit Account.  

بتاریخ فتح  في حالة عدم وجود أي تعلیمات من صاحب حساب الودیعة الثابتة -2

وفق یتم تجدید الودیعة الثابتة مع الفائدة المستحقة لمدة مماثلة  یعة،حساب الود

 بسعر الفائدة السائد في تاریخ ذلك التجدید.تقدیر البنك المطلق 

 

2- In absence of any instruction from the Fixed Deposit 
Customer at the time of placement of the 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. 

إن السحب المبكر للودیعة الثابتة من شأنھ ان یخضع الودیعة لفائدة أقل وغرامة  -3

 دھا البنك من وقت آلخرالسحب المبكر التي یحد
3- The premature withdrawal of the Fixed Deposit shall render 

the deposit to be subject to lower interest and premature 
withdrawal penalty as determined by the Bank from time to 
time. 

 :Special Conditions-2 الشروط الخاصة : -2
    .Interest shall be credited at maturity date    -1 الدائنة بتاریخ االستحقاق.تقید الفائدة  -1

ال یحق للعمیل سحب أي مبلغ قبل تاریخ االستحقاق ما لم یوافق البنك على ذلك  -2

ویعتبر التفویض أو التوكیل الصادر عن العمیل والذي تتضمن عباراتھ السحب 

لقیام الوكیل أو المفوض بكسر الودیعة من الحسابات واستالم الودائع كافیا 

 وتفویضا للوكیل باإلقرار بصحة الرصید.

2- The customer is not entitled to withdraw any amount before 
the maturity date, unless the Bank agrees thereto. An 
authorization or power of attorney issued by the customer 
whose terms include withdrawing from the accounts and 
receiving deposits is considered sufficient for the attorney or 
the authorized signatory to break the deposit and an 
authorization of the attorney to acknowledge the truth of the 
balance. 

ید ربط الودیعة لمدة أخرى مماثلة بسعر الفائدة السائد للبنك عند االستحقاق أن یع -3

 في حینھ أو تحویل الرصید إلى أي حساب من حسابات العمیل.

 

3- At the maturity date, the Bank may either renew the term 
deposit for another similar period at the then prevailing 
interest rate or transfer the balance to any of the customer's 
accounts 

في حال ورود إیداعات إضافیة خالل فترة ربط الودیعة یجوز للبنك أن یقبل ھذا  -4

اإلیداع في حساب الودیعة األصلیة أو أن یفتح حساب ودیعة فرعیة بسعر الفائدة 

 السائد عند ورودھا وللمدة التي ال تتجاوز مدة ربط الودیعة األصلیة.

 

4- In case of receiving an additional deposit for this account 
during the period of the term deposit, the Bank may choose 
either to accept the additional deposit in the original term 
deposit account or to open a sub account for such a deposit to 
be fixed at the prevailing interest rate at the time of receiving 
it for a period not exceeding the period of the original term 
deposit. 

في حال رغبة العمیل باإلیداع من خالل حواالت واردة یتوجب أن تتضمن  -5

 الحوالة رقم حساب الودیعة. 
5- In case the customer wishes to deposit through inward 

transfers, the account number of the customer's term deposit 
account should be stated in the inward transfer. 

في حال موافقة البنك على تمكین العمیل من سحب الودیعة كلیا أو جزئیا قبل  -6

االستحقاق فإنھ یتم احتساب الفائدة الدائنة حسب تعلیمات البنك المركزي بھذا 

 الخصوص .

6- In case the Bank approves the customer's requests for a 
partial or total withdrawal of the term deposit before the 
maturity date, interest will be computed pursuant to the 
instructions of the Central Bank in this respect. 

 If the account is a fixed term deposit account in -7إذا كان الحساب حساب ربط ثابت بالعملة المحلیة/ العملة األجنبیة تطبق علیھ  -7
local / foreign currency, it will be subject to the 
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 -الشروط السابقة بالقدر الذي ال تتعارض فیھ مع الشروط التالیة :

ح البنك حساب ربط ثابت تُقید فیھ قیمة الودیعة وحساب/حسابات جاري/ یفت .أ 

توفیر موازي ألغراض تغذیة الودیعة وقید الفائدة ویصدر كشف حساب 

 للحساب الموازي فقط. 

تقید الفوائد بتاریخ االستحقاق ثم یعاد ربط الودیعة مع فوائدھا ما لم یطلب  .ب 

وائد السائدة بتاریخ الربط مقابل العمیل غیر ذلك كودیعة جدیدة بأسعار الف

 إشعار یرسلھ البنك للعمیل على عنوانھ المعتمد.

یتوجب على العمیل إشعار البنك خطیا قبل خمسة أیام على األقل من تاریخ  .ج 

استحقاق الودیعة في حال عدم رغبتھ بتجدید ربطھا أو التعدیل في شروطھا 

 أو قیمتھا.

الحقین لتاریخ إیداع أي مبالغ في  یتم ربط الودیعة بتاریخ حق یومي عمل .د 

 الحساب الجاري باإلضافة إلى مدد التحصیل إذا كان اإلیداع بأوراق تجاریة.

إن أي إیداعات إضافیة تقل قیمتھا عن الحد األدنى المسموح بھ لربط ودیعة  .ه 

مستقلة تبقى في الحساب الجاري إلى حین استحقاق الودیعة حیث یتم ضمھا 

 ة بتاریخ إعادة الربط.إلى الودیعة األصلی

previous terms in so far as they do not conflict 
with the following conditions: 

a. The Bank will open a fixed term deposit account in which 
the sum of the deposit is to be credited and parallel 
account(s) current / saving for the purposes of replenishing 
term deposit and crediting the interest. An account 
statement will be only issued for the parallel account. 

b. At the maturity date the interests are credited to the terms 
deposit account then the principal of the term deposit 
amount plus the interest may be renewed, unless the 
customer requests otherwise, at the prevailing interest rate 
against a notice to be sent by the Bank to the customer at 
his approved address. 

c. The customer shall notify the Bank in writing not less than 
five working days before the maturity date if he decides 
not to renew the term deposit or to amend its terms or sum.  

d. The value date of fixed term deposit is two working days 
after the deposit of any amounts in the current account in 
addition to the collection periods if the deposition includes 
commercial papers. 

e. Any additional deposits with a sum less than the minimum 
amount determined to fix a term deposit, remain in the 
current account until the maturity date of the original term 
deposit, then the additional deposits will be added to 
original term deposit on the renewal date.                               

د یودعھا یتوجب على العمیل إشعار البنك خطیا في حال رغبتھ بربط أي مبالغ ق -8

في الحساب الجاري/ التوفیر الموازي سواء كان اإلیداع نقدا أو بموجب أوراق 

تجاریة أو حواالت واردة وبخالف ذلك ال تطبق ھذه الشروط على تلك 

 اإلیداعات اإلضافیة.

في األحوال التي یوافق فیھا البنك على كسر الودیعة كلیا أو جزئیا قبل تاریخ 

ائدة مدینة (غرامة) وفقا للمعادلة المطبقة في البنك وحسب االستحقاق یتم احتساب ف

 سعر فائدة االقتراض في حینھ .

8- The customer shall advise the Bank in writing in case he 
wishes to add any amounts to his term deposit which are 
deposited in the current / saving parallel account/ whether 
such deposits is in cash, commercial papers or inward 
transfers, otherwise these terms will not apply to the 
additional deposits. 
 In case, in special circumstances,  the Bank approves the 
customer's requests for a partial or total withdrawal of  the 
term deposit before the maturity date, debit interest (penalty) 
will be computed pursuant to the formula applied by the 
Bank and according to the then borrowing interest. 

 :F- Call Accounts Special Terms الشروط الخاصة بالحسابات تحت الطلب: -ح
حسب تقدیر البنك المطلق ومع مراعاة متطلبات الحد األدنى للرصید المقرر من  -1

 والذيللبنك أن یفتح حساب تحت الطلب للعمیل  زآلخر یجوقبل البنك من وقت 

 الذي یقرره البنك. لھ الحق في الحصول على فائدة بحسب معدل الفائدة

 

1-  Subject to the Bank’s sole discretion and minimum balance 
requirement, the Bank may open a Call Account for the 
Customer; the Customer may be entitled to earn interest on the 
Account in accordance with the interest rate determined by the 
Bank. 

یكون سعر الفائدة المطبق على الحساب تحت الطلب متوفرا في فروع البنك  -2

وموقع البنك على االنترنت ویخضع للتعدیل دون إخطار. یتم احتساب سعر 

البنك  هالفائدة على الحسابات تحت الطلب وإیداعھا في حساب العمیل حسبما یحدد

متطلبات الرصید ودورة اإلیداع  من وقت آلخر وكما یخضع سعر الفائدة وفئات

والسمات األخرى في الحساب تحت الطلب للتعدیل من وقت آلخر وحسب تقدیر 

 بذلك إخطار العمیل معالبنك المفرد 

2- The interest rate applicable on the Call Account shall be 
available at the Bank branches and website and shall be subject 
to change without notice. The interest payable on Call Accounts 
will be computed and credited to the Customer’s Account as 
determined by the Bank from time to time. Subject to the Bank 
sole discretion interest rates, tiers, crediting cycle and any other 
features of the Call Account are subject to change at any time 
with notification to the Customer. 

 الشروط واالحكام الخاصة ببطاقات الخصم/ السحب من الحساب : -خ

 

G - Debit card /account withdrawal Special Terms 
and Conditions: 

للعمیل خصم/سحب من الحساب المطلق أن یصدر بطاقة  یجوز للبنك وفقاً لتقدیره -1

ي دولة الذي لدیھ حساب جاري أو حساب توفیر لدى البنك من أحدى فروعھ ف
1- Subject to the Bank sole discretion, the Bank may issue a 

Debit/Withdrawal Card to the Customer who maintains 
current Account or savings Account with the Bank at a 
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 .branch of the Bank in the United Arab Emirates اإلمارات العربیة المتحدة.

الق الحساب ألي سبب من األسباب یجب أن یقوم العمیل/ حامل في حالة اغ -2

 البطاقة باعادة البطاقة إلى البنك على الفور والتى سوف تنتھي صالحیتھا.

 

2- In case of closing the Account by the Bank for any reason, the 
Customer/Cardholder shall promptly return the card to Bank 
and it will become invalid. 

في الوحدات اإللكترونیة لالستخدام یوافق حامل البطاقة ویقر بأن البطاقة مصدرة  -3

متى ما  -ألصحاب الحسابات لدى البنك وبذلك یصرح لھم ةبطاقالقبول ل المھیأة

بشراء البضائع والخدمات من محال التجزئة داخل دولة  -كان ذلك ممكنا

في الخارج من خالل ماكینات نقاط البیع التي تقبل اإلمارات العربیة المتحدة و

 .البطاقة

3- The Cardholder agrees and acknowledges that the Card is 
issued for use on electronic terminals capable of accepting 
the card for Bank Account holders and who is authorized – 
whenever its possible - to purchase goods and services, from 
retailers, within the UAE and overseas, through a point of 
sale machine accepting the card. 

وفقا لتقدیر البنك المفرد وموافقتھ الكتابیة المسبقة قد یتم السماح من قبل البنك  -4

نترنت أو التلیفون أو باستخدام البطاقة لشراء البضائع والخدمات من خالل اال

البرید أو بأي وسائل أخرى حیث ال تكون البطاقة متاحة فعلیاً في وقت إجراء 

تقبل المعاملة. قد یسمح لحامل البطاقة باستخدام أجھزة الصراف اآللي التي 

 ول إلى الخدمة المصرفیة الذاتیة التفاعلیة الخاصة بالبنك.ـوالدخ البطاقة

 

4- Subject to the Bank sole discretion and prior written approval 
the Bank may allow the Customer to use the Card to 
purchase goods and services, via the internet, by telephone 
or mail order, or by any other means where the Card is not 
physically present at the time of the transaction. The 
Customer may be allowed to access ATMs accepting the 
card and access to the Bank Interactive Voice Response 
(IVR). 

 یمنع استخدام البطاقة للحصول على ائتمان من أي نوع. -5

 
5- The Card shall not be used to obtain credit of any type. 

تبقى البطاقة ملكاً للبنك في جمیع األوقات ویجوز للبنك في أي وقت ووفقاً لحریتھ  -6

المطلقة إلغاء صالحیة البطاقة وأن یطلب إعادتھا وفي ھذه الحالة یجب على 

 طلب البنك على الفور. تنفیذامل البطاقة ح

 

6- The Card shall remain the property of the Bank at all times, 
the Bank may, at its sole discretion, cancel the validity of the 
Card and request its return at any time, in which case the 
Cardholder shall immediately comply with such request.  

یتم إصدار البطاقة على المسئولیة التامة للعمیل والذي یتوجب علیھ تعویض البنك  -7

 عن أي خسائر أو أضرار أیاً كانت تنتج عن إصدار واستخدام البطاقة.
7- The Card is issued entirely at the risk of the Cardholder who 

shall indemnify the Bank for all loss or damage howsoever 
caused resulting from the issuance and use of the Card.  

رقم التعریف الشخصي الخاص بھ ألي  اإلفصاح عنیتعھد حامل البطاقة بعدم  -8

شخص أخر. وفي حالة أن أصبح رقم التعریف الشخصي معروفاً لشخص غیر 

أنھ وكیل بالنیابة عن حامل  حامل البطاقة سوف یتم معاملة ذلك الشخص على

أي خسائر أو أضرار التي قد تنشأ عن  بتحملحامل البطاقة  یتعھدالبطاقة و

 رقم التعریف الشخصي. اإلفصاح عن

8- The Cardholder undertakes not to disclose his PIN to any 
other person. In the event of the PIN becoming known to 
someone other than the Cardholder, that person may be 
treated by the Bank as an acting agent of the Cardholder and 
the Cardholder undertakes to bear all loss or damage which 
may occur as a result of disclosing the PIN.  

أو سرقة  ضیاعأو على حامل البطاقة ممارسة اقصى عنایة ممكنة لمنع فقدان  -9

 البطاقة ویتعھد حامل البطاقة بعدم إعطاء البطاقة ألي شخص أخر.
9- The Cardholder shall take the maximum care to prevent the 

Card from being lost, mislaid or stolen and the Cardholder 
undertakes not to pass the Card to any other person. 

قدان أو سرقة البطاقة أو كشف رقم التعریف الشخصي ألي طرف في حالة ف -10

عن الفقدان أو السرقة أو  باإلبالغأخر، یجب على حامل البطاقة أن یقوم شخصیا 

كشف رقم التعریف الشخصي على الفور مع تقدیم بیانات تلك البطاقة إلى البنك 

من وقت  یحدده البنك مركز االتصال الذيأو من خالل االتصال على ھاتف 

ألخر. إلى أن یتم إبالغ البنك بالفقدان أو السرقة أو كشف رقم التعریف الشخصي 

كما ھو مبین فى ھذه الفقرة یعتبر العمیل مسئوالً عن المعامالت التي تتم بواسطة 

البطاقة و ال یتحمل البنك مسئولیة أي أضرار أو خسائر تنجم عن ذلك الفقدان أو 

 ف الشخصي.السرقة أو كشف رقم التعری

10- In the event that the Card is lost or stolen or the PIN is 
disclosed to any other party, the Cardholder shall 
immediately, thereafter report the said loss, theft or 
disclosure, together with the particular of the Card, to the 
Bank in person or by calling the Bank call center number 
specified by the Bank from time to time and. Until the loss, 
theft or disclosure of PIN to third party is reported to the 
Bank as stated in this article, the Customer will be 
responsible for the transactions processed by use of the Card. 
The Bank shall not be liable for any damages or loss 
resulting from such loss, theft or disclosure of PIN. 

 -عند تقدیم إخطار شفھي عن الفقدان أو السرقة أو كشف رقم التعریف الشخصي  -11

حامل البطاقة  یجب تأكید ذلك خطیا من قبل -) أعاله 9المشار إلیھ في الفقرة (
11- Where oral notice of loss, theft or discloser of PIN referred to 

in clause (10) above is given to the Bank, it must be 
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) ساعة من استالم اإلخطار الشفھي 48إلى الفرع المفتوح فیھ الحساب خالل (

 بواسطة البنك.

confirmed in writing by the Cardholder's to the branch at 
which his Account was opened within (48) forty eight hours 
of the receipt of the oral notice notified to the Bank. 

یعتبر حامل البطاقة مسئوالً في جمیع األوقات عن أي معامالت تتم باستخدام  -12

ار أیاً كانت والتي البطاقة ویجب علیھ تعویض البنك عن جمیع الخسائر واألضر

تنتج عن االستخدام الغیر مصرح بھ للبطاقة و رقم التعریف الشخصي المتعلق 

بھا. یعتبر سجل البنك للمعامالت المنفذة بالبطاقة سواء إلكترونیاً أو غیر ذلك بینةً 

 و دلیالً قانونیا قاطعاً وملزماً لجمیع األغراض.

12- The Cardholder shall at all times remain liable for any 
transaction made by the use of the Card and shall indemnify 
the Bank for all loss/damage howsoever caused by the 
unauthorized use of the Card or related PIN. The Bank 
record of transactions processed by the card electronically or 
otherwise shall be conclusive and binding evidence for all-
purpose. 

إن مبلغ أي معاملة للبطاقة بعملة غیر درھم اإلمارات العربیة المتحدة سوف یتم  -13

تحویلھ إلى الدرھم بسعر الصرف الذي یحدده البنك في التاریخ الذي یتم فیھ 

میع المعامالت خصم المعاملة من حساب بالبطاقة. سیفرض البنك رسوم على ج

المنفذة من خالل أجھزة صراف آلي أخرى غیر أجھزة البنك سواء في دولة 

 اإلمارات العربیة المتحدة أو في الخارج.

13- The amount of any Card transaction in a currency other than 
United Arab Emirates Dirham (AED) will be converted into 
AED at a rate of exchange determined by the Bank for the 
date when the relevant transaction is debited to the Card 
Account. The Bank will impose charges on all transactions 
processed through the ATMs of other banks whether in 
United Arab Emirates or abroad. 

ب حامل البطاقة / العمیل جمیع مبالغ السحوبات النقدیة یقید البنك على حسا -14

والتحاویل والخصومات المباشرة والمدفوعات عن السلع والخدمات والتى یتم 

اجراؤھا مع البنك أو لدى اى ماكینة صراف ألى أو منفذ البیع األخرى وأیة 

ف مدفوعات أخرى یتم أجراؤھا باستعمال البطاقة باإلضافة للنفقات والمصاری

البنكیة وفى الحاالت التي یصبح فیھا رصید حساب حامل  البطاقة مدیناً الى 

 سبب من األسباب كنتیجة الستعمال البطاقة . 

14- the bank debits the account of the Cardholder/Customer with 
all the cash withdrawal amounts, transfers, direct debits and 
payments for goods and services made with the bank, at any 
ATM machine or the other points of sales, and any other 
payments made by using the Card, in addition to the banking 
charges and expenses and in the events where the balance of 
the Cardholder account is in debit  for any reason resulting 
from the use of the Card. 

یجب على حامل البطاقة أن یتأكد من توفر رصید كاف للسحب من الحساب  -15

أي سحوبات أو معاملة فإذا تم كشف الحساب  إجراء أوالمرتبط بالبطاقة قبل تنفیذ 

ألي سبب من األسباب من خالل استخدام البطاقة أو بسبب خصم أي رسوم 

عتبر حامل البطاقة مسئوال عن تسویة ھذا المبلغ على الفور وذلك من مصرفیة ی

خالل دفع المبلغ مباشرة وفورا أو تحویل ھذا المبلغ من أي حساب أخر یحتفظ بھ 

لدى البنك. إن إخفاق العمیل او حامل البطاقة في االلتزام بذلك سوف یخول البنك 

رتب على البطاقة من أي حساب بأن یقوم بإلغاء البطاقة و/أو تحویل أي مبلغ مت

لحامل البطاقة او العمیل لدى البنك (إذا كان لدیھ أكثر من حساب لدى البنك). 

سوف یكون من حق البنك خصم أو مقاصة أي حسابات أخرى لحامل البطاقة أو 

 العمیل لدى البنك لتغطیة الحساب المكشوف لحامل البطاقة دون إخطار مسبق.

15- The Cardholder shall ensure that there is sufficient balance 
available for drawing in the Card Account before making 
any withdrawals or transaction. If for any reason such 
Account is overdrawn by the use of the Card or towards any 
Bank charges, the Cardholder shall be responsible for 
settling the overdrawn amount immediately by a direct 
payment or transfer of funds from any other Accounts 
maintained with the Bank. Failure to comply with this 
condition shall entitle the Bank to cancel the Card and/or 
transfer the overdrawn amount or any amount due from any 
Account in the Cardholder’s or the Customer name 
maintained with the Bank. If more than one account is 
maintained with the Bank, the Bank shall have the right to 
debit or set off any other accounts of the Cardholder or the 
Customer with the Bank in order to cover the overdraft 
Account of the Cardholder without prior notice. 

 الیوميحدود المبلغ  فيأو المشتریات  النقديسوف یتم استخدام البطاقة للسحب  -16

 الذى یحدده البنك من وقت الخر وفقاً لتقدیره المطلق.
16- The Card shall be used for cash withdrawals or purchase 

within the daily limit determined by the Bank subject to the 
Bank sole discretion. 

أن یغیر  ، مع األخذ باالعتبار مصلحة العمیل،یجوز للبنك وفقاً لتقدیره المطلق -17

بدون تقدیم أي أسباب لذلك  الیوميمبلغ المشتریات ومبلغ السحب النقدي الیومي 

سوف تصبح ھذه التغییرات ساریة على و ،تقدیم إشعار مسبق لحامل البطاقة أو

 الفور.

17- The Bank may, at its absolute discretion, with consideration 
to the Customer's interest, change the daily cash withdraw 
and purchase limits without giving any reasons or prior 
notice to the Cardholder. Such Changes shall apply 
immediately.  

أو خدمة  العاديحامل البطاقة بالبرید  أوللبنك إرسال البطاقة إلى العمیل  یجوز -18

سجالت البنك و على مسؤولیة  فيالبرید السریع على عنوان العمیل المدون 

 العمیل

18- The Bank may send the Card to the Customer or the 
Cardholder by normal post or courier to the address of the 
Customer maintained on the Bank records and at the 
Customer’s responsibility. 

 Upon receipt of the Card, the Cardholder shall sign the -19یتعین على حامل البطاقة عند استالمھا بأن یقوم فوراً بالتوقیع في مكان التوقیع  -19
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مھا ا/أو تنشیط البطاقة و/أو استخدعلى ظھر البطاقة وسوف یشكل ذلك التوقیع و

دلیالً ملزماً و قاطعاً على تأكید حامل البطاقة على االلتزام بھذه الشروط واألحكام 

 بغض النظر عن عدم أخطار البنك باستالم البطاقة.

signature panel on the back of the Card immediately, such 
signature and/or Card activation and/or use of the Card will 
constitute binding and conclusive evidence of the 
Cardholder’s confirmation to be bound by these terms and 
conditions, not withstanding that the Bank is not notified of 
the Cardholder’s receipt of the Card.  

أي  أو( أسابیع) 4في حالة عدم قیام حامل البطاقة بتحصیل/استالم البطاقة خالل ( -20

فترة زمنیة یحددھا البنك من وقت الخر) من تاریخ إصدار البطاقة سوف یقوم 

و إذا ما تم إصدار  اإلصدار،البنك بإلغاء البطاقة وتحمیل حامل البطاقة رسوم 

یلة بعد ذلك، سوف یتم فرض رسوم إصدار بطاقة بدیلة وفقاً لجدول بطاقة بد

 الخدمات المطبق.و الرسوم

20- If the Card is not collected/ received by the Cardholder within 
four (4) weeks (or any period determined by the Bank from 
time to time) from the date of issuance of the Card (or any 
period determined by the Bank from time to time) the Card 
shall be cancelled and the Cardholder will bear the issuance 
charges. If a replacement Card is issued afterwards, a Card 
replacement fee shall be levied as per the Bank’s prevailing 
schedule of service and charges.  

یكون حاملو البطاقة مسئولین بالتضامن والتكافل تجاه البنك بموجب ھذه الشروط  -21

 واألحكام إذا كان الحساب مفتوحاً باسمین أو أكثر.
21- The Cardholders shall be jointly and severally liable to the 

Bank under these terms and conditions if the Account is 
opened in two or more names. 

ال یعتبر البنك مسئوالً عن أي خسارة أو ضرر ینتج بشكل مباشر أو غیر مباشر  -22

عن أي عطل أو قصور في البطاقة أو جھاز الصراف اآللي أو عدم كفایة 

األموال بشكل مؤقت في ذلك الجھاز أو عدم قبول بائع التجزئة أو المورد للبطاقة 

 فقتھ على السداد بالبطاقة والطریقة التي تم تبلیغ الرفض بھا إلى العمیل.أو موا

22- The Bank shall not be responsible for any loss or damage 
arising directly or indirectly from any malfunction or failure 
of the Card or the ATM or the temporary insufficiency of 
funds in such machine or failure of any retailer or supplier to 
accept or honor the Card and the manner in which the refusal 
was communicated to the Customer.  

یقبل حامل البطاقة استخدام البطاقة فقط لشراء مشتریات مسموح بھا قانوناً في  -23

للقوانین الساریة) بحق رفض تسویة أي معاملة بلد الشراء. یحتفظ البنك (وفقاً 

تعود للبطاقة نیابة عن العمیل إذا كان لدیھ رأیاً معقوالً بأن معاملة البطاقة 

 .لبضائع/خدمات غیر قانونیة

23- The Cardholder shall only use the Card for purchases that are 
legally acceptable in the UAE and/or the Country of 
purchase. The bank reserves the right (subject to applicable 
law) to refuse settlement of any Card transaction on the 
customer’s behalf if the bank is of the reasonable opinion 
that the Card transaction is for goods/ services which it 
consider illegal. 

حتفظ البنك دائما بحق رفض السماح بأي شراء أو سلفة نقدیة دون الحاجة ی -24

إلخطار حامل البطاقة أو إلغاء أو تعلیق حق استخدام أي بطاقة أو رقم تعریف 

شخصي فیما یتعلق بكافة أو بعض المعامالت وأن یرفض تجدید أو استبدال أي 

 بطاقة.

24- The Bank reserves the right at all times and without notice to 
the Cardholder to refuse to authorize any purchase or cash 
advance, cancel or suspend the right to use any Card or PIN 
in respect of all or specific or transactions and refuse to 
renew or replace any Card.  

حالة ربط البطاقة  في أو اإلضافیةطاقة یوافق صاحب الحساب في حالة الب -25

ان المعامالت النقدیة السریعة التي تنفذ من خالل أجھزة ببحساب مشترك 

الصراف اآللي التابعة للبنك وجمیع المعامالت التي تتم من خالل أجھزة 

الصراف اآللي األخرى وعملیات الشراء التي تتم بالبطاقة، سوف یتم قیدھا على 

 صدرت منھ ھذه البطاقة. الذيرئیسیة والحساب حساب البطاقة ال

25- The Cardholder agrees that in case of a Card or 
supplementary Card linked to a joint Account, fast cash 
transactions performed on the Bank ATMs, all transactions 
done on other ATMs, and purchases carried out with the 
Card will be recorded only on the primary Card Account and 
the Account from which the main Card was issued.  

للشروط واألحكام الخاصة ترویجي تخضع مشاركة حامل البطاقة في أي عرض  -26

المعلنة من قبل التاجر وال یتحمل البنك أیة مسئولیة عن تلك بالعرض الترویجي 

 ض.العرو

26-   Cardholder participation in any promotions will be subject to 
the promotion terms and conditions announced by the 
merchant and the Bank shall not be responsible of such 
promotions. 

الشروط الخاصة بالخدمات المصرفیة المباشرة عبر االنترنت -د
) والخدمة المصرفیة الھاتفیة (ھال   SMSالقصیرة ( وخدمة الرسائل

 عربي):

H- The Special Terms of Online Internet Banking 
(Arabi Online), Short Messages Service (SMS) and 
Phone Banking Service 
 (Hala Arabi): 

ع ھذه یزود البنك العمیل بتعلیمات تفصیلیة عن الخدمات، ویلتزم العمیل باتبا -1

التعلیمات بدقة عند االستخدام، كما یقر العمیل بأنھ اطلع  وفھم آلیة عمل الخدمات 

 وبأن أیة معلومات یقدمھا لھ البنك ھي لالسترشاد فقط. 

1- The Bank shall provide the customer with detailed 
instructions of the services which the customer undertakes to 
follow accurately upon usage . The customer undertakes that 
he has known and understood the mechanism of these 
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 services and any information provided by the Bank is 
considered for guidance only. 

ات عن یحق للبنك أن یستخدم المعلومات المتعلقة بالعمیل داخلیا لتزویده بمعلوم -2

 الخدمات المتوفرة في البنك.
2- The Bank may share information about the customer 

internally to provide the customer with new services. 

یعتبر العمیل مسؤوالً عن توفیر وصیانة األجھزة الخاصة بھ وكافة ما یستلزمھ  -3

 راكھ بالخدمة.تشغیلھا من مصاریف ونفقات وأجور االتصال عند اشت
3- The customer will be fully responsible for the sets 

maintenance, operations and communications costs.   

رغم استخدام البنك الوسائل األمنیة الممكنة للحمایة من مخاطر انفتاح شبكات  -4

 یعتبر االتصال (الھواتف، الھواتف النقالة، شبكة االنترنت)، غیر أن البنك ال

مسؤوالً عن أي ضرر قد یلحق بالعمیل نتیجة المخاطر المترتبة على استخدام 

ھذه الشبكات. وأن العمیل وحده ھو الذي یتحمل كافة المخاطر الناجمة عن 

 استخدامھ الخدمة التي طلبھا.

4- The Bank is offering the services through the 
communications networks (Internet/ Fixed Phone/ Mobile), 
utilizing the best security measures, but the Bank is not 
responsible for any errors that might be occurred due to the 
unprotected and open nature of such networks. Therefore, 
the customer shall be solely responsible for all risks inherent 
in, or resulting from using the services which the customer 
has subscribed to. 

ینصح العمیل بتغییر كلمات السر عند أول دخول إلى الخدمة وبشكل دوري،  -5

ویتحمل العمیل المسؤولیة كاملةً لحمایة رمز المستخدم وكلمات السر واألرقام 

خرى مقدمة لھ من البنك. كما یلتزم العمیل السریة وجھاز التوثیق وأیة معلومات أ

بالمحافظة على الرمز التعریفي وكلمات السر وجھاز التوثیق وعدم تسریبھا 

واالحتفاظ بھا في أمكنة آمنة وبشكل منفصل، كما ویلتزم العمیل باتخاذ الحیطة 

في حالة استخدامھ الخدمة من خالل جھاز حاسوب / جھاز ھاتف / خط ھاتف في 

ام أو أجھزة غیر خاصة بھ، ولن یتحمل  البنك أیة مسؤولیة أو أضرار قد مكاٍن ع

 تلحق بالعمیل نتیجة عدم التزامھ بذلك أو نتیجة إساءة استعمال الخدمة.

5- The customer is advised to change the passwords 
periodically upon receiving them, and he is fully responsible 
for safeguarding his User-ID, Password(s), PIN and TOKEN 
device and any other information provided to him by the 
Bank. The customer undertakes to keep the relevant User-
ID, Password(s), PIN and TOKEN device as confidential 
and private, and keep them in separate secure places, and not 
to release them to anyone. The customer should exercise 
extreme caution when using the service on a PC in a public 
place or others sets. The Bank shall not assume any 
responsibility or harm that may arise as a consequence to the 
misuse of this Service or due to the customer’s breach of this 
obligation. 

في حالة فقدان/سرقة/تلف جھاز التوثیق أو كلمات السر أو األرقام السریة    -6

یتوجب على العمیل إبالغ البنك فوراً إلیقاف الخدمة، ولمعاودة استخدام العمیل 

لكلمة سر، رقم سري أو الخدمة، یتوجب على العمیل تقدیم طلب إعادة إصدار 

جھاز توثیق جدید بدل تالف/مفقود والتزامھ بدفع أیة مصاریف أو عموالت  قد 

 تترتب على ذلك طبقا لما ھو معمول بھ في البنك.

6- In case the customer's TOKEN device, Passwords or PIN is 
lost/stolen/damaged, the customer must report the incident 
to the Bank immediately so that the Bank will stop the 
Service. To re-activate the Service, the customer must apply 
to reissue new passwords, PIN or TOKEN device and the 
customer shall pay any expenses or commissions arising 
therefrom as decided by the Bank.  

إّن رقم ھاتف العمیل النقال واسم المستخدم ورقم الحساب وكلمات/أرقام السر  -7

وجھاز التوثیق تعتبر وسائل تعریف تحدد ھویة العمیل، وإّن أي عملیات یتم 

تنفیذھا باستخدام ھذه الوسائل تعتبر صادرة من العمیل ویعتبر البنك أي شخص 

یل مسؤوالً عن جمیع العملیات یستخدم ھذه الوسائل ھو العمیل،  كما یكون العم

التي یتم تنفیذھا باستخدام وسائل التعریف الخاصة بھ ومسؤوالً عن أي تغییر أو 

فقدان أو انتقال أي من تلك الوسائل إلى الغیر حتى الوقت الذي یتمكن فیھ البنك 

 من وقف الخدمة بناًء على إشعار خطي یتسلمھ من العمیل .

7- The customer understands completely that the user-ID, 
account number, password(s), PIN(s), mobile phone number 
or TOKEN device, are considered the identification means 
to verify the customer’s identity, therefore all transactions 
performed using them and anyone using them will be 
considered the customer. The customer shall be liable for all 
transactions performed by using his identification means and 
responsible for any change, loss or transfer of any of such 
means to others until such time as the Bank is able to  
suspend the service by a written notice received from the 
customer. 

یمكن للبنك حجب الخدمة عن العمیل جزئیاً أو كلیاً ألي مدة دون أي إشعار مسبق  -8

ودون إبداء أیة أسباب. كما یمكن للعمیل أن یطلب إیقاف الخدمة بإشعار یسلمھ 

 للبنك.

8- The Bank may suspend the service at any time partially or 
completely, and for any period of time without any prior 
notice to the customer, and without giving any reasons. The 
customer may request to temporarily suspend the service by 
a written request to the Bank. 

انتظام أو توقف الخدمة أو عدم  ال یترتب على البنك أیة مسؤولیة في حالة عدم -9

 الدقة في المعلومات المستخرجة بواسطتھا. 
9-  The Bank will not be responsible in the event of irregularity 

or the service is non-operational or if inaccurate information 
is given through the service. 
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لعموالت والمصاریف الناشئة عن استخدام یفوض العمیل البنك بقید كافة ا -10

 .الخدمة على أي من حسابات العمیل لدى البنك
10-  The customer authorizes the Bank to debit all the 

commissions and expenses arising from the use of the 
service on any of the customer’s accounts with the Bank. 

تقدم للعمیل بناًء على طلبھ وأنھ یوافق وعلى مسؤولیتھ على إن ھذه الخدمات  -11

 بالوسائل االلكترونیة ، كما یوافق العمیل  التعامل

 -على ما یلي :

أ )  قیام البنك بتغییر أو تعدیل تعلیمات الخدمة بعد إعالم العمیل مسبقاً بھذا 

استخدم اإلجراء (خطیاً/إلكترونیاً) على عنوانھ المعتمد لدى البنك. إذا 

العمیل الخدمة بعد تغییر التعلیمات بدون اعتراض خطي/ إلكتروني یعتبر 

العمیل موافقاً علیھا. كما یمكن للبنك أن یقوم بتغییر التكنولوجیا المستخدمة 

 في الخدمة والخدمات المقدمة دون أي إشعار مسبق ودون إبداء أیة أسباب.

قط من خالل الخدمة المصرفیة ب) إّن خدمة البرید اإللكتروني، والمتوفرة ف

المباشرة عبر اإلنترنت ، تشكل وسیلة للتعامل المقبول من  البنك والعمیل. 

وإن  إرسال الرسائل اإللكترونیة من العمیل إلى البنك یجب أن یكون من 

خالل ھذه الخدمة فقط، كما یوافق العمیل على استالم الرسائل اإللكترونیة 

ویعتبر العمیل أنھ استلم أي رسالة یقوم البنك من البنك من خالل الخدمة 

بإرسالھا إلیھ بھذه الوسیلة وال یجوز للعمیل التمسك بالسریة المصرفیة في 

 حال تسرب و / أو انتقال المعلومات إلى الغیر.

ج ) إّن شروط التعامل العامة والخاصة تكون واجبة التطبیق في حال طلب 

 الشروط. العمیل للخدمة بعد توقیعھ على ھذه

11-   These services are provided to the customer upon his 
request. He agrees at his responsibility for dealing with the 
electronic means. He also agrees to the following: - 

a)  The Bank shall change the instructions after prior notice to the 
customer. (Electronically / in writing) to customer's address held 
with the Bank. If the customer uses the service after the change 
of the instructions with a written/ electronic objection, the 
customer will be considered as agreeing thereto. Also, the Bank 
has the right to change the technology used in the service(s) 
offered without prior notice and without giving any reasons to 
the customer. 
b)  The electronic mail, provided only through the Online 
Internet Banking Service (Arabi Online), is used as a mean of 
acceptable dealing by the Bank and the customer. The customer 
must send e-mail messages to the Bank only through the service. 
The customer agrees to receive e-mail messages from the Bank 
through the service. The customer is considered a recipient of 
any message the Bank sends to the customer by this mean, and 
the customer may not maintain banking confidentially in the case 
any information leaks and/or is conveyed to others. 
c) The general and special terms of dealing will be applicable in 
the case the customer requests the service after signing these 
terms. 

إّن الخدمة المصرفیة المباشرة عبر االنترنت تتیح للعمیل القیام بأي من أو كل من  -12

 -العملیات التالیة :

والتي یجوز للعمیل  -أ )  تغییر أو وقف أي من الخدمات التي یقدمھا لھ البنك 

وذلك من خالل خدمة  -بنك أیضاً طلبھا بموجب إشعار خطي یسلمھ لل

البرید االلكتروني المتوفرة ضمن الخدمة المصرفیة المباشرة عبر 

 االنترنت.

ب) التحویل من حساباتھ الدائنة التي یتوافر فیھا الرصید الكافي وضمن الحد 

الیومي األقصى المحدد من البنك إلى حساباتھ أو لحسابات آخرین لدى 

بتنفیذ التحویل عند عدم وجود رصید أو عدم البنك، ولن یكون البنك ملزما 

كفایتھ ، ویقوم البنك بتنفیذ التحویل آلیا بنفس الیوم إذا كان التحویل بین 

الحسابات لدى فروع البنك في دولة اإلمارات العربیة وخالل یومین إذا 

كان التحویل إلى حسابات أخرى مع قید القیمة على حساب العمیل بتاریخ 

ن العمیل ھو المسؤول في حال الخطأ في المعلومات التي التحویل،  ویكو

 یزود البنك بھا.

ج)  طلب دفاتر الشیكات والذي یخضع للدراسة من البنك وفي حال الموافقة علیھ 

یتوجب على العمیل مراجعة الفرع الذي یتعامل معھ الستالم الدفتر أو 

 یرسل إلیھ بالبرید متى وافق على ذلك.

بدفع قیمة أي خدمات أو مدفوعات أخرى ألي من المؤسسات د)   تفویض البنك 

التي یحددھا العمیل، ویبقى ھذا التفویض قائماً لحین قیام العمیل بتسلیم 

البنك إشعاراً بخالف ذلك أو موافقة المستفید إذا كان وقف التحویل معلقاً 

 على موافقتھ. 

12-  The Online Internet Banking Service (Arabi Online) allows 
the customer to carry out any of or all the following 
transactions: - 

a)  To change or suspend any of the services provided by the 
Bank, which the customer may also apply for by a written 
notice to be delivered to the Bank, through the e-mail available 
within the Online Internet Banking Service (Arabi Online). 

b)  To transfer from his credit accounts in which sufficient funds 
are available within the maximum daily limit specified by the 
Bank, to his accounts or the accounts of others with the Bank. 
The Bank will not be bound to execute the transfer when there 
are no funds or when they are insufficient. The Bank will execute 
the transfer automatically on the same day if the transfer is within 
Arab Bank Branches in the United Arab Emirates and within two 
days if the transfer is to other accounts provided that the amount 
will be debited to the customer’s account on the date of the 
transfer. The customer will be responsible for any mistake in the 
information he provides to the Bank. 
c)  To request a cheque book which is subject to study by the 
Bank. In the case it is approved, the customer shall check with 
the branch with which he deals to receive the book, or it will be 
sent to him by mail when he agrees to this. 
d) To authorize the Bank to pay the value of any services or other 
payments to any of the institutions specified by the customer. 
This authorization will remain until the customer gives the Bank 
a notice to the contrary or until the beneficiary agrees if the 
suspension of the transfer is subject to his agreement. 
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إذا شك العمیل أن أحداً یتالعب بحساباتھ عن طریق  الخدمة أو بأن رمز   -13

المستخدم / رقم الحساب و كلمات / أرقام السر / جھاز التوثیق قد تعرضت 

للكشف من قبل طرف آخر، یلتزم العمیل بإبالغ البنك بالسرعة الممكنة ثم تعزیز 

ن كافة المبالغ المترتبة عن إساءة استخدام ذلك خطیاً ویبقى العمیل مسؤوالً ع

رمز المستخدم / رقم الحساب و كلمات / أرقام السر / جھاز التوثیق الخاصة بھ 

حتى تاریخ تمكن البنك من وقف الخدمة بناًء على إشعار خطي یتسلمھ من 

 العمیل.

13- In case the customer suspects that another party is tampering 
with his accounts through the service, or he doubts that his 
user – ID, account number, password(s), PIN and TOKEN 
device are compromised by some other parties, the customer 
must inform the Bank of this matter immediately, or confirm 
it in writing as soon as possible. The customer shall be liable 
for all amounts that may be incurred due to the use of the 
user – ID, account number, password(s), PIN and TOKEN 
device until the date the Bank is able to suspend the service 
by a written notification from the customer. 

إنَّ إلغاء أي تعلیمات أو حركات قد یجریھا العمیل یتوجب أن یتم قبل تنفیذ تلك   -14

 التعلیمات أو الحركات شریطھ تسلیمھ إشعاراً خطیا للبنك قبل تمامھا. 
14- The cancellation of any instructions or transactions made by 

the customer must be done before the execution of such 
instructions or transactions provided that he delivers a 
written notice to the Bank before they are done. 

عند إلغاء الخدمة المصرفیة المباشرة عبر االنترنت، ستبقى أوامر الدفع التي   -15

غى من قبلھ طلبھا العمیل محفوظة للتنفیذ في یوم العمل الذي حدده العمیل، ما لم تل

 وتنفذ بشرط توفر رصید كاٍف في حساب العمیل.

15-  On terminating of the Online Internet Banking Service 
(Arabi Online), any scheduled payment order requested by 
the customer through the Service will still be performed on 
the working day specified by the customer on a condition of 
having a sufficient balance in the customer’s account.  

عند إلغاء الخدمة المصرفیة المباشرة عبر االنترنت یجب على العمیل إعادة   -16

 جھاز التوثیق (إن وجد) إلى البنك.
16-  On terminating of the Online Internet Banking Service 

(Arabi Online), the customer must return the TOKEN device 
(if any) back to the Bank. 

إن خدمة الرسائل القصیرة تتضمن قیام البنك ( دون التزام علیھ) بإرسال رسائل   -17
قصیرة للعمیل على رقم ھاتفھ المحمول في حال طلب العمیل ھذه الخدمة بحیث 

خدمات التي یقدمھا أو یستحدثھا أو أي معلومات تتضمن تلك الرسائل معلومات عن ال
 أخرى یراھا البنك .

17- The Short Messages Service (SMS) includes that the Bank 
sends to the customer (but not obliged to do so) Short 
Messages at his mobile phone in case the customer requests 
such service. Such messages contain information on the 
services which are provided or created by the Bank or any 
other information the Bank deems fit. 

 بریمیوم ببرنامج الخاصة واألحكام الشروط -ذ
 

I- Terms and Conditions for Arabi Premium 
Program 

یمیوم على أنھ موافقة مسبقة من البنك یعتبر اشتراك العمیل في عربي برال  -1

 على منح العمیل امتیازات ھذا البرنامج. 
1- Subscription of the customer to the Arabi Premium shall not 

serve as a prior approval by the bank on granting the 
customer the privileges of this program. 

تحویل فئة العمیل إلى فئة أخرى وعن التعدیالت سیتم إعالم العمیل في حال  -2

 التي تمت على المزایا.
2- The customer will be notified in the event of transfer 

customer from one tier to another and the amendments made 
to the privileges. 

الموقعة بین  وثیقة التامین األصلیة وأحكاملشروط  التأمینیةتخضع التغطیة  -3

 . البنك العربي وشركة التامین
3- Insurance coverage is subject to the terms and conditions of 

the original insurance policy signed between Arab Bank and 
the Insurance Company. 

 When the customer attains the age of to 60 years, life -4 عاما سیتم إلغاء خدمة التأمین على الحیاة. 60في حال بلوغ العمیل عمر الـ  -4
insurance service will be cancelled. 

یحق للبنك االتصال بالشركة التي یعمل لدیھا العمیل لالستفسار عن أیة  -5

بیانات یراھا البنك ضروریة ویلتزم العمیل بأن یزود البنك بأیة معلومات أو 

 مستندات یطلبھا البنك منھ.

5- The bank reserves the right to contact the company for 
which the customer works to inquire about any details 
that the bank considers necessary and the customer shall 
provide the bank with any information or documentation 
that the bank requests. 

حسب تقدیره المطلق ودون إبداء األسباب دون أي مسؤولیة إلغاء  یحق للبنك -6

 اشتراك العمیل وبعد إنذار العمیل خطیا على العنوان المعتمد لدى البنك.
6- The bank reserves the right, at its sole discretion and without 

justification or liability to cancel the subscription of the 
customer to this program after sending a written notification 
to his/her official address. 

في حال إلغاء االشتراك، تلغى جمیع المزایا الممنوحة للعمیل نتیجة اشتراكھ  -7

بالبرنامج ومن ضمنھا الغاء بطاقة فیزا الكترون الخاصة بالبرنامج  وخدمة 
7- In the event of subscription cancellation, all privileges 

granted to the customer as a result of subscription to the 
program shall be canceled including the branded Visa 

Confidential                                                                                                                                                      ACG 145-AE-19-AE    19  / 24 

 



  

سعار الفوائد والرسوم والعموالت المقررة التأمین على الحیاة ، وتطبق أ

 للخدمات والمنتجات كما ھي معتمدة لدى البنك. 

Electron card for this program and life insurance service. 
Interest rates, fees and commission prescribed for services 
and products shall apply as approved at the bank. 

تسري األحكام والتعلیمات الخاصة بإصدار واستخدام البطاقة االئتمانیة على  -8

 علیھا. العمیل في حال حصولھ
8- Credit Cards’ terms, conditions and instructions shall be 

considered valid and applicable upon credit card issuance.  

تنطبق جمیع األحكام والشروط والتعلیمات الخاصة بالمنتجات والخدمات  -9

ك على المصرفیة (بما في ذلك القروض / السلفة على الراتب) التي یقدمھا البن

العمیل بمجرد توقیعھ علیھا، وال یكون الشتراك العمیل ببرنامج عربي 

 بریمیوم أي أثر على تلك الشروط واألحكام والتعلیمات.  

9- All terms and conditions and instructions for the banking 
products and services (including loans/ salary advance) 
offered by the bank shall be considered effective upon 
customer’s signature. Subscription of the customer to the 
Arabi Premium program shall be of no effect to those terms 
and conditions and instructions. 

یحق للبنك تعدیل نسبة الفوائد على الرصید المدین والعموالت الخاصة  -10

نامج زیادة وتخفیضا وفق المعدالت المعلنة دوریا من قبلھ مع إشعار بالبر

 .   قبل شھرین من ھذا التعدیل العمیل بالطرق التي یجدھا البنك مناسبة

10- The bank has the right to amend the interest rate on the debit 
balance and the commissions of the products, either by 
means of increase or decrease, according to the periodically 
announced rates by it and with notifying the customer in any 
method deems proper.  

ال تنطبق األسعار التفضیلیة الممنوحة للعمالء ضمن المزایا البنكیة في حال  -11

للحصول على أي من  قیام البنك بحمالت ترویجیة لجمیع العمالء لتشجیعھم

 منتجات التجزئة المذكورة  ضمن برنامج عربي بریمیوم.

11- Preferential prices granted to the customers within the bank 
privileges shall not apply in case that the bank carries out 
promotional campaigns for all customers to encourage them 
to procure any of the retail products stated within the Arabi 
Premium program. 

یتعھد العمیل بإبالغ البنك بموجب كتاب خطي بأي تعدیل أو تغییر قد یطرأ  -12

على عنوانھ أو أرقام الھواتف الخاصة بھ، وبعكس ذلك تعتبر اإلشعارات 

ھا مبلغة تبلیغاً قانونیاً المرسلة من البنك على العناوین المبینة من العمیل بأن

 وصحیحاً وترتب آثارھا في مواجھة العمیل.

12- The customer hereby undertakes to notify the bank in 
writing of any change or alteration that may occur to his/ her 
address or phone numbers; otherwise the notices sent by the 
bank to the addresses provided by the customer shall be 
deemed as legal and valid.  

یتعھد العمیل تعھداً مطلقا وغیر مشروط وغیر قابل للرجوع عنھ مع تحمل  -13

العمیل كامل مسؤولیة إخاللھ بھذا االلتزام بإبالغ البنك بموجب كتاب خطي 

أو في حال توقف بأي تعدیل و/ أو تغییر و/أو حجز قد یطرأ على راتبھ و/

 ورود راتبھ كلیا أو جزئیا مھما كان سبب ذلك.

13- The customer hereby absolutely, unconditionally and 
irrevocably undertakes, subject to full liability in case of 
violation of this obligation, to notify the bank in writing of 
any adjustment, change and/ or pledge that may occur to his/ 
her salary and/ or in case of cessation of delivery of the 
salary thereof, in whole or part, regardless of the cause 
thereof. 

فیما عدا الخطأ الحسابي الملحوظ یقر العمیل بأن دفاتر البنك وقیوده وحساباتھ  -14

وأنھ یعتبرھا بینة قاطعة إلثبات المبالغ المستحقة أو  لنسبة لھصحیحة ونھائیة با

التي تستحق بموجب ھذا العقد، وال یحق لھ االعتراض علیھا. ویقبلھا كبینة 

ضده الشھادة الخطیة الصادرة عن البنك التي تبین مقدار الرصید المدین و/أو 

ن أي حق المطالب بھ ویتنازل مقدماً عن الطعن في صحة ھذه الشھادة وع

قانوني یجیز لھ طلب إبراز دفاتر البنك أو قیوده أو كشوفاتھ و/أو طلب الخبرة  

لغایات تدقیق حسابات البنك ودفاتر وقیوده وأي مستندات من أي نوع ویشمل 

ھذا التنازل إسقاط الحق في الطعن في صحة التواقیع ألي معاملة من 

 الموقع أو الموقعین علیھا.المعامالت البنكیة أو في عدم أھلیة أو صالحیة 

14- Except for the obvious arithmetic error, the customer hereby 
acknowledges that the bank's books, records and accounts 
are correct and final in relation thereto and that he/ she 
deems as conclusive evidence to establish the amounts 
payable or which shall be payable under this contract 
without having the right to object to the same; and that he/ 
she accepts the written certificate issued by the bank which 
indicates the amount of the debit and/ or claimed amount as 
evidence against him/ her, and further hereby waives the 
right to challenge the validity of such certificate and any 
legal right that permits him/ her to request producing the 
bank's books, records or statements and/ or to request 
expertise for the purpose of auditing the bank's accounts, 
books, records and any documents of whatever type. This 
waiver includes waiver of the right to challenge the validity 
of signatures to any bank transactions or the incompetence 
or authority of the signatory or signatories thereto. 
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میل على اعتبار الرسائل والبرقیات والتلكسات والفاكسیمیلي واألفالم یوافق الع -15

المصغرة (المیكروفیلم والمیكروفیش وغیرھا) ومستخرجات الحاسب 

االلكتروني والصور الفوتوستاتیة والضوئیة وأیة وسیلة اتصال أو توثیق 

أخرى قد یقدمھا البنك عن ملفاتھ وسجالتھ وقیوده ودفاتره وحساباتھ، من 

وسائل االثبات القانونیة كما یوافق العمیل على اعتبارھا بینة قاطعة على صحة 

ما ورد فیھا ویسقط كل حق لھ في االعتراض علیھا وعلى أي منھا ألي سبب 

 مھما كان نوعھ ومصدره.
 

في حالة قید أیة مبالغ لحساب العمیل بالخطأ، یحق للبنك دون الرجوع للعمیل  -16

لمبلغ المقید لھ، وال یحق للعمیل المطالبة بھذا المبلغ أن یقید على حسابھ نفس ا

 في أي حال من األحوال.

 
 

أن التأمین ال یغطي أي مطالبة متعلقة باي حالة سابقة لتاریخ االشتراك  -17

ناتجة عن أي من االمراض التالیة : السرطان، اورام خبیثة،   بالتغطیة التأمینیة

القصور الحاد المزمن لعضلة القلب،  الفشل الكلوي، الفشل او التلیف الكبدي،

االیدز، النزیف والجلطة الدماغیة، التصلب اللویحي . كما أن تغطیة العجز 

عجز جسدي أو خلقي سابق لتاریخ االشتراك   الكلي الدائم ال تشمل أي

 .بالتغطیة التـأمینیة
 

ة ما أن التغطیة التأمینیة تخضع لشروط واحكام وثیقة التامین الجماعیة الموقع -18

بین البنك العربي وشركة التامین. واذا رغب العمیل بالحصول على المزید من 

التفاصیل یمكنھ زیارة الموقع االلكتروني للبنك او االتصال بمركز الخدمة 

  الھاتفیة

ان احتساب مبلغ التامین لعمالء الحسابات الجاریة / التوفیر یكون بناًء على  -19
 .یوماً  90تي یتم االحتفاظ بھا لفترة معدل ارصدة الحسابات الیومیة ال

 

تبدأ التغطیة التأمینیة لعمالء الرواتب بعد ورود اول راتب للحساب اصولیاً. ان  -20
أضعاف اخر راتب یتم تحویلھ /  6  احتساب مبلغ التامین یكون بناًء على

 .ایداعھ في الحساب اصولیاً 
 
 
 

 

ثة اشھر متتالیة فانھ سیتم في حال انقطاع الراتب الوارد الى حساب العمیل لثال -21
احتساب مبلغ التامین لیصبح على اساس ارصدة الحسابات الجاریة / التوفیر 
الخاصة بھ بدالً من مضاعفات الراتب وحسب االسس الخاصة بعمالء 

  الحسابات الجاریة / التوفیر
 

 .درھم اماراتي  150,000الحد االقصى للتغطیة التأمینیة یبلغ  -22

15- The customer hereby agrees on considering the letters, 
telegraphs, facsimile, microfilms (microfiches and the like), 
computer extracts, photostatic photos or photographs and 
any means of communication or other documentation that 
the bank submits of its files, records, books and accounts, as 
legal means of proof and the customer hereby accepts to 
consider the same as conclusive evidence on the validity of 
the content thereof and further waives each and every right 
to object thereto or to any of them for whatever reason of 
whatever type or source. 

16- In case of mistakenly crediting any amounts to the 
customer's account, the bank shall be entitled to claim the 
customer to debit the same amount credited to his/ her 
account to the account thereof; where the customer shall in 
no case be entitled to claim such an amount. 

17- The insurance does not cover any claim related to any 
condition existed prior to the date of participation in the 
insurance coverage which is resulted from any of the 
following: Cancer, malignant tumors, renal failure, hepatic 
failure or cirrhosis, cardiomyopathy, AIDS, Brain 
hemorrhage and stroke and Multiple sclerosis. The coverage 
of the total permanent disability does not include any 
physical or congenital disability which is existed prior to the 
date of participation in the insurance coverage. 

18- The insurance coverage is subject to the terms and 
conditions of the group insurance agreement which is signed 
between the Arab Bank and the insurance company. For 
further details, Customer can visit the bank's website or 
contact the call center. 

 

19- The calculation of the amount of insurance for current / 
savings accounts customers is based on the average daily 
balance of accounts that are held for a period of 90 days. 

 

20- Insurance coverage shall begin after receiving the first salary 
which is duly deposited in the salaries account. The 
insurance amount shall be calculated as 6 times the amount 
of the last salary which is duly transferred / deposited in the 
account. 

21- In case the salary was not transferred to the customer's 
account for three consecutive months, the insurance amount 
will be calculated based on the current / savings account 
balances instead of the salary multiples and according to the 
special conditions for current / savings account customers. 

22- The maximum limit of the insurance coverage is 150,000 
AED 

  ببرنامج  تحویل الرواتب اكسترا: الخاصة واألحكام الشروط-ر
 

J-Terms and Conditions for Payroll Extra 
program: 

عل�ى أن�ھ  بمنتج اشتراك العمیل ببرنامج رواتب اكس�تراال یعتبر اشتراك العمیل  -1

  ازات ھذا المنتج.موافقة مسبقة من البنك على منح العمیل امتی

1- Subscription of the customer to the Payroll Extra product 
shall not serve as a prior approval by the bank on granting 
the customer the privileges of this product. 

یح��ق للبن��ك االتص��ال بالش��ركة الت��ي یعم��ل ل��دیھا العمی��ل لالستفس��ار ع��ن أی��ة  -2

راھا البنك ضروریة ویلت�زم العمی�ل ب�أن ی�زود البن�ك بأی�ة معلوم�ات أو بیانات ی

 مستندات یطلبھا البنك منھ

2- The bank reserves the right to contact the company for 
which the customer works to inquire about any details that 
the bank considers necessary and the customer shall provide 
the bank with any information or documentation that the 
bank requests. 
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دون أي مس�ؤولیة إلغ�اء ویحق للبنك حسب تقدیره المطلق ودون إب�داء األس�باب  -3

 اشتراك العمیل وبعد إنذار العمیل خطیا على العنوان المعتمد لدى البنك.

3- The bank reserves the right, at its sole discretion and without 
justification or liability to cancel the subscription of the 
customer to this product after sending a written notification 
to his/her official address. 

في حال إلغ�اء االش�تراك، تلغ�ى جمی�ع المزای�ا الممنوح�ة للعمی�ل نتیج�ة اش�تراكھ  -4

تطبق أسعار الفوائد والرسوم والعموالت المقررة للخدمات والمنتجات بالمنتج و

 كما ھي معتمدة لدى البنك. 

4- In the event of subscription cancellation, all privileges 
granted to the customer as a result of subscription to the 
product shall be canceled. Interest rates, fees and 
commission prescribed for services and products shall apply 
as approved at the bank. 

تسري األحك�ام والتعلیم�ات الخاص�ة بإص�دار واس�تخدام البطاق�ة االئتمانی�ة عل�ى  -5

 العمیل في حال حصولھ علیھا.

5- Credit Cards’ terms, conditions and instructions shall be 
considered valid and applicable upon credit card issuance.  

تنطب���ق جمی���ع االحك���ام والش���روط والتعلیم���ات الخاص���ة بالمنتج���ات والخ���دمات  -6

المصرفیة (بما في ذلك القروض / السلفة على الراتب) التي یق�دمھا البن�ك عل�ى 

 بمن�تج روات�ب اكس�تراالعمیل بمجرد توقیعھ علیھ�ا، وال یك�ون الش�تراك العمی�ل 

   أثر على تلك الشروط واألحكام والتعلیمات.أي 

6- All terms and conditions and instructions for the banking 
products and services (including loans/ salary advance) 
offered by the bank shall be considered effective upon 
customer’s signature. Subscription of the customer to the 
Payroll Extra product shall be of no effect to those terms and 
conditions and instructions. 

یحق للبنك تعدیل نسبة الفوائد على الرصید المدین والعم�والت الخاص�ة ب�المنتج  -7

زیادة وتخفیضا وفق المعدالت المعلنة دوریا من قبلھ مع إشعار العمیل ب�الطرق 

 .   قبل شھرین من ھذا التعدیل مناسبةجدھا البنك التي ی

7- The bank has the right to amend the interest rate on the debit 
balance and the commissions of the products, either by 
means of increase or decrease, according to the periodically 
announced rates by it and with notifying the customer in any 
method deems proper before two months from this 
amendments.  

ال تنطب�ق األس�عار التفض�یلیة الممنوح�ة للعم�الء ض�من المزای�ا البنكی�ة ف�ي ح��ال  -8

قی�ام البن��ك بحم��الت ترویجی�ة لجمی��ع العم��الء لتش�جیعھم للحص��ول عل��ى أي م��ن 

 .برنامج رواتب اكسترامن منتجات التجزئة المذكورة  ض

8- Preferential prices granted to the customers within the bank 
privileges shall not apply in case that the bank carries out 
promotional campaigns for all customers to encourage them 
to procure any of the retail products stated within the Payroll 
Extra product. 

یتعھد العمی�ل ب�إبالغ البن�ك بموج�ب كت�اب خط�ي ب�أي تع�دیل أو تغیی�ر ق�د یط�رأ  -9

عل��ى عنوان��ھ أو أرق��ام الھوات��ف الخاص��ة ب��ھ، وبعك��س ذل��ك تعتب��ر اإلش��عارات 

المرس�لة م��ن البن��ك عل��ى العن��اوین المبین��ة م�ن العمی��ل بأنھ��ا مبلغ��ة تبلیغ��اً قانونی��اً 

 ھا في مواجھة العمیلوصحیحاً وترتب آثار

9- The customer hereby undertakes to notify the bank in 
writing of any change or alteration that may occur to his/ her 
address or phone numbers; otherwise the notices sent by the 
bank to the addresses provided by the customer shall be 
deemed as legal and valid.  

یتعھد العمی�ل تعھ�داً مطلق�ا وغی�ر مش�روط وغی�ر قاب�ل للرج�وع عن�ھ م�ع تحم�ل  -10

العمیل كام�ل مس�ؤولیة إخالل�ھ بھ�ذا االلت�زام ب�إبالغ البن�ك بموج�ب كت�اب خط�ي 

ب��أي تع��دیل و/ أو تغیی��ر و/أو حج��ز ق��د یط��رأ عل��ى راتب��ھ و/أو ف��ي ح��ال توق��ف 

 كان سبب ذلك.ورود راتبھ كلیا أو جزئیا مھما 

10- The customer hereby absolutely, unconditionally and 
irrevocably undertakes, subject to full liability in case of 
violation of this obligation, to notify the bank in writing of 
any adjustment, change and/ or pledge that may occur to his/ 
her salary and/ or in case of cessation of delivery of the 
salary thereof, in whole or part, regardless of the cause 
thereof. 

فیما عدا الخطأ الحسابي الملحوظ یقر العمیل بأن دف�اتر البن�ك وقی�وده وحس�اباتھ  -11

لغ المس�تحقة أو وأنھ یعتبرھا بینة قاطعة إلثبات المب�ا صحیحة ونھائیة بالنسبة لھ

الت�ي تس��تحق بموج�ب ھ��ذا العق��د، وال یح�ق ل��ھ االعت��راض علیھ�ا. ویقبلھ��ا كبین��ة 

ضده الشھادة الخطیة الصادرة عن البنك الت�ي تب�ین مق�دار الرص�ید الم�دین و/أو 

المطال��ب ب��ھ ویتن��ازل مق��دماً ع��ن الطع��ن ف��ي ص��حة ھ��ذه الش��ھادة وع��ن أي ح��ق 

أو قی�وده أو كش�وفاتھ و/أو طل�ب الخب�رة  قانوني یجیز لھ طلب إبراز دفاتر البنك 

لغایات تدقیق حسابات البنك ودفاتر وقی�وده وأي مس�تندات م�ن أي ن�وع ویش�مل 

ھ���ذا التن���ازل إس���قاط الح���ق ف���ي الطع���ن ف���ي ص���حة التواقی���ع ألي معامل���ة م���ن 

 المعامالت البنكیة أو في عدم أھلیة أو صالحیة الموقع أو الموقعین علیھا

11- Except for the obvious arithmetic error, the customer hereby 
acknowledges that the bank's books, records and accounts 
are correct and final in relation thereto and that he/ she 
deems as conclusive evidence to establish the amounts 
payable or which shall be payable under this contract 
without having the right to object to the same; and that he/ 
she accepts the written certificate issued by the bank which 
indicates the amount of the debit and/ or claimed amount as 
evidence against him/ her, and further hereby waives the 
right to challenge the validity of such certificate and any 
legal right that permits him/ her to request producing the 
bank's books, records or statements and/ or to request 
expertise for the purpose of auditing the bank's accounts, 
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books, records and any documents of whatever type. This 
waiver includes waiver of the right to challenge the validity 
of signatures to any bank transactions or the incompetence 
or authority of the signatory or signatories thereto. 

فاكس�یمیلي واألف�الم یوافق العمیل على اعتبار الرسائل والبرقیات والتلكسات وال -12

المص�����غرة (المیك�����روفیلم والمیك�����روفیش وغیرھ�����ا) ومس�����تخرجات الحاس�����ب 

االلكترون���ي والص���ور الفوتوس���تاتیة والض���وئیة وأی���ة وس���یلة اتص���ال أو توثی���ق 

أخ��رى ق��د یق��دمھا البن��ك ع��ن ملفات��ھ وس��جالتھ وقی��وده ودف��اتره وحس��اباتھ، م��ن 

عتبارھا بینة قاطعة على ص�حة وسائل االثبات القانونیة كما یوافق العمیل على ا

ما ورد فیھا ویسقط كل حق لھ في االعت�راض علیھ�ا وعل�ى أي منھ�ا ألي س�بب 

 مھما كان نوعھ ومصدره.

12- The customer hereby agrees on considering the letters, 
telegraphs, facsimile, microfilms (microfiches and the like), 
computer extracts, photostatic photos or photographs and 
any means of communication or other documentation that 
the bank submits of its files, records, books and accounts, as 
legal means of proof and the customer hereby accepts to 
consider the same as conclusive evidence on the validity of 
the content thereof and further waives each and every right 
to object thereto or to any of them for whatever reason of 
whatever type or source. 

في حالة قید أیة مبالغ لحساب العمی�ل بالخط�أ، یح�ق للبن�ك دون الرج�وع للعمی�ل  -13

المقید لھ، وال یح�ق للعمی�ل المطالب�ة بھ�ذا المبل�غ أن یقید على حسابھ نفس المبلغ 

 في أي حال من األحوال.

13- In case of mistakenly crediting any amounts to the 
customer's account, the bank shall be entitled to claim the 
customer to debit the same amount credited to his/ her 
account to the account thereof; where the customer shall in 
no case be entitled to claim such an amount. 

 قابلیة الفصل: -ز
یوافق العمیل على أنھ في حالة عدم سریان أو عدم نفاذ أي من ھذه الشروط واألحكام 

 األخرىفإن ذلك لن یؤثر على باقي الشروط 

K- Severability: 
The Customer agrees that the invalidity or enforceability of any 
part of these Terms and Conditions shall not prejudice or affect 
the validity or enforceability of the other provisions herein. 

 التنازل واالحالة:   -س
زاماتھ الواردة فى ھذه یوافق العمیل بانھ یحق للبنك التنازل عن واحالة كل حقوقھ والت

الشروط واالحكام الى أي شخص دون أخذ موافقة العمیل, ال یحق للعمیل التنازل عن 
 أو احالة أي من حقوقة أو التزاماتھ اال بعد أخذ موافقة البنك الكتابیة.

L- Waiver and Assignment: 
The Customer agrees that the Bank shall have the right to 
assign and transfer any of its rights and obligations under these 
Terms and Conditions to any third party without obtaining the 
Customer consent. The Customer has no right to assign any of 
his rights and obligations under these Terms and Conditions 
without obtaining the Bank’s prior written consent. 

 الرسوم والعموالت : -ش 
یحق للبنك إستیفاء الرسوم والعموالت والمصاریف على أي من الخدمات المصرفیة 

 المقدمة للعمیل وفق النسب المحددة في تعلیمات المصرف المركزي الساریة المفعول

M- Fees and Commissions:   
The Bank may impose any kind of fees and charges on any of 
the banking services provided to the Customer in accordance 
with Rates specified by the Instructions of the Central Bank in 
force. 

 تغییر الشروط واالحكام : -ص 

دیل أي من ھذه الشروط تغییر أو تع المطلقیجوز للبنك من وقت ألخر ووفقاً لتقدیره 

أو عن طریق و/واألحكام وذلك بتوجیھ إشعار مسبق للعمیل  بأي وسیلة یراھا مناسبة 

و و/أاالعالن عن ذلك بأي وسیلة یراھا مناسبة بما في ذلك االعالن في فروع البنك 

وتطبق ھذه التغییرات في . و غیرھا من الوسائل المتاحةو/أالموقع االلكتروني للبنك 

 .وفق تقدیره المطلق السریان الذي یحدده البنك تاریخ

N- Variation of the Terms and Conditions: 
The Bank may, from time to time, and at its sole discretion, with 
prior notice to the Customer by any means as the Bank deems fit 
and/or by publicizing these changes in its branches and/or its 
website, change or amend any of these Terms and Conditions. 
Such changes shall apply on the effective date specified by the 
Bank at its sole discretion. 
 

 العنوان : -ض 

ن الدائم") و/أو إن العنوان المذكور من قبل العمیل في استمارة فتح الحساب ("العنوا

نموذج الطلب الخاص بالخدمة المصرفیة المعینة سیكون ھو العنوان المختار الذي 

المتعلقة بالحساب. ما لم یخطر والمطالبات  والمراسالت كافة اإلخطارات ترسل إلیھ

 العمیل البنك خطیا بتغییر عنوانھ.

 

O- Address: 
Unless the Customer notifies the Bank in writing about cha   
address, the address stated by the Customer in the Account ope   
(the "Permanent Address") and/or the relevant Banking Service a  
shall be the selected place of domicile on which the Customer sh   
all notices, correspondences, and claims in respect of the Account. 
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 القانون المعمول به واالختصاص القضائي : -ط

تخضع ھذه الشروط واألحكام وتفسر وفقاً للقوانین الساریة في دولة اإلمارات العربیة 

المتحدة وكذلك القواعد واللوائح التنظیمیة والتعلیمات والتوجیھات التي تصدر عن 

صرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي. إن القانون الذي تخضع لھ الحسابات أو م

ھا الحساب. في حالة فیأي خدمات أو معامالت ھو القانون الساري في اإلمارة المفتوح 

قیام أي نزاع یتعلق بالحساب أو الخدمة المصرفیة أو المعاملة فإن لمحاكم تلك اإلمارة 

أن یقوم باتخاذ  -إذا رأي ذلك مناسباً  -أنھ یجوز للبنك االختصاص القضائي شریطة 

 إجراءات قانونیة أمام أي محاكم أخرى داخل أو خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة.

P- Governing Law and Jurisdiction: 
These Terms and Conditions shall be construed in accordance 
with the laws of United Arab Emirates and the rules, regulations 
and directives of the Central Bank of United Arab Emirates. The 
law governing the Accounts or any Banking Service or 
transaction is the law of the Emirate in which the Account 
maintained, in the event of a dispute arising in relation to any 
Account, Banking Service or transaction the courts of such 
Emirates shall have jurisdiction, provided that the Bank may, if 
it deems appropriate, bring proceedings in any other 
jurisdiction, inside or outside the United Arab Emirates. 

 اللغة والتفسیر: -ظ

أي في حالة وجود باللغتین العربیة واالنجلیزیة,  واألحكامتم تحریر ھذه الشروط 

.العربيلنص ا یعتمد واالنجلیزي العربيتعارض بین النصین 

Q- Language and Interpretation: 
The Terms and Conditions are made in bilingual Arabic and 
English texts however, if there is any contradiction between the 
Arabic and English text, the Arabic text shall prevail. 
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