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فية  وط واألحاكم العامة للحسابات والخدمات المصر الشر
اكت والهيئات المعنوية  المقدمة للمؤسسات والشر

General Terms and Conditions of Accounts and 
Banking Services for Establishments, Companies and 

other Legal Entities

In consideration of Commercial Bank International PSC 
(hereinafter referred to as the “Bank”) which expression 
shall include its successors-in-title and legal assignees, 
agreeing to open an Account (as hereinafter defined) for 
the Customer or to execute any transaction or provide 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 as may be issued by the Bank in relation 
to the Account(s) and the Banking Services.

These Terms and Conditions shall apply to all bank 
accounts of any kind opened or maintained by the 
Customer with the Bank and shall govern all the 
transactions conducted through such accounts.

The signature on the Bank’s account opening forms 
and applications, the subscription or usage of any 
Banking Services or products offered by the Bank and 
the execution of any transaction with the Bank shall 
constitute an acceptance by the Customer to these Terms 
and Conditions as may be amended from time to time. 

Interpretation 

• Words importing only the singular shall include the 
plural and vice versa. 

• Where the Account is a Joint Account, reference to 
a Customer shall refer to all customers in the names 
of whom the Account is opened, unless the context 
indicates otherwise

• The words importing any gender shall include all 
genders.

• These Terms and Conditions and all their 
amendments constitute an integral part of the 
Account opening documents and relevant Banking 
Service documentation offered by the Bank to the 
Customer. 

• All approvals, required from the Bank for any matter 
shall require the “prior”, “written” approval, of the 
Bank; 

Definitions

In these Terms and Conditions the following expressions 
shall have the meanings ascribed herein unless the 
context otherwise requires:

Account:  means any of the following accounts: Current 
Account, Fixed Deposit, and any other type of Account 

ــه  ــار  إلي ــي ش.م.ع (ويش ي الدول ــار ــك التج ــام البن ــل قي مقاب
فيمــا بعــد بـــ » البنــك«) وهــو التعبيــر  الــذي يشــمل خلفــاءه 
ل إليهـــم القانونييــن، بالموافقــة علــى فتــح حســاب  والمتنــاز
ف فيمــا بعــد) للعميــل أو قيــام العميــل بتنفيــذ  (كمــا هــو معــر
يفهــا فيمــا بعــد) يوافــق  ــة أو خدمــة (كمــا تــم تعر أي معامل
وط  ــر ــاكم (الش وط واألح ــر ــذه الش ــى ه ــه عل ــل بموجب العمي
ــد  ى ق ــر ــاكم أخ وط وأح ــر ــة ش ــى أي ــة إل ــاكم)، باإلضاف واألح
ــات  ــابات والخدم ــق بالحساب/الحس ــك تتعل ــن البن ــدر  ع تص

ــة. في المصر

ــابات  ــع الحس ــى جمي ــاكم عل وط واألح ــر ــذه الش ــق ه تنطب
ــا او  ــل بفتحه ــوم العمي ــي يق ــا الت ــا اكن نوعه ــة أي في المصر
وط واألحــاكم  االحتفــاظ بهــا لــدى البنــك وتحكــم هــذه الشــر
ــابات. ــك الحس ــال تل ــن خ ــم م ــي تت ــات الت ــع المعام جمي

يعتبــر  توقيــع العميــل علــى نمــاذج وطلبــات فتــح الحســابات 
اك فــي أو اســتخدام أي مــن  الخاصــة بالبنــك أو االشــتر
فيــة أو المنتجــات التــي يقدمهــا البنــك وتنفيذ  الخدمــات المصر
وط واألحــاكم وأيــة  أي معاملــة لــدى البنــك قبــوال لهــذه الشــر

أ عليهــا مــن وقــت آلخــر  . تعديــات تطــر

الصياغة :

د الجمــع •  د بصيغــة المفــر تشــمل اللكمــات التــي تــر
بالعكــس.   والعكــس 

إلــى •  كة فــإن اإلشــارة  المشــتر للحســابات  وبالنســبة 
ــوا  ــن قام ــاء الذي ــع العم ــمل جمي ــوف تش ــل س العمي
ــى  ــة عل ين ــدل القر ــم ت ــا ل ــمائهم م ــاب بأس ــح الحس بفت

ــك. ــاف ذل خ
اللكمــات التــي تشــير  إلــى أحــد الجنســين ســوف تشــمل • 

الجنــس اآلخــر  .
وط واألحــاكم وجميــع تعدياتهــا •  تشــل هــذه الشــر

أ مــن مســتندات فتــح الحســاب ومســتندات  جــزءا ال يتجــز
البنــك  يقدمهــا  التــي  المعنيــة  فيــة  المصر الخدمــة  

ــل. للعمي

لك الموافقــات الصــادرة عــن البنــك فــي أي شــأن يجــب • 
ــادرة  ــبقة ص ــة مس ــة خطي ــال موافق ــن خ ــدر  م أن تص

عــن البنــك. 

يفات تعر

ات  ــار ــات والعب ــون لللكم ــاكم، يك وط واألح ــر ــذه الش ــي ه ف
التاليــة المعانــي المقابلــة لهــا مــا لــم يقتــض الســياق خــاف 

ذلــك: 

ــاب  ــة: حس ــابات التالي ــن الحس ــه أي م ــد ب ــاب:  ويقص حس
ع مــن أنــواع الحســابات التــي  ي،   وديعــة ثابتــة، وأي نــو جــار

ــمى. ــأي  مس ــك ب ــدى البن ــا ل ــم فتحه ت
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opened with the Bank under the name of the Customer.

Bank: means Commercial Bank International PSC and 
its branches, successors-in-title and legal assignees.

Customer: means any establishment, company, or 
Legal entity (including its respective representatives, 
administrators and successors) which hold an Account 
with the Bank and/or who subscribed to the Bank 
Services. 

Banking Service:  means any kind of banking service 
offered by the Bank to its Customers including but not 
limited to banking at any one of the Bank’s branches, 
phone banking, mobile banking, and /or any other kind of 
Banking Services provided to the Customer by the Bank 
at any time.

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

Beneficiary: means the authorized recipient of any 
funds through Banking Services.

Cardholder: means the authorized delegate appointed 
by the Customer to manage and operate the Customer’s 
Account and to whom a debit card has been issued by the 
Bank. 

Customer’s Instructions:  means the instructions given 
by the Customer to the Bank from time to time in relation 
to the Account. 

Bank Electronic Instructions: means the Bank’s 
electronic documentation via the Internet, Automated 
Teller Machines (ATMs) ATMs, Mobile Phone Banking, 
operating instructions or reference guidelines issued by 
the Bank in any written form or as a guide on the Bank’s 
website.

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

Swift: Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunications, a computer network which 
provides interbank communication facilities worldwide.

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 Bank is open for business. 

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 
number of the automated debit card issued by the Bank 
to the Customer.

وعــه  ي الدولــي ش.م.ع وفر البنــك: ويقصــد بــه البنــك التجــار
ل إليهــم القانونييــن. وخلفــاؤه والمتنــاز

يــة  كة أو هيئــة اعتبار العميــل: ويقصــد بــه أي مؤسســة أو شــر
(بمــا فــي ذلــك أي مــن ممثليهــا والقائميــن عليهــا وخلفائهــا) 
ــتخدم  ــي أو مس ــترك ف ــك و/أو مش ــدى البن ــاب ل ــك حس تمتل

ــة. في ــات المصر للخدم

فيــة  الخدمــة المصرفيــة:  ويقصــد بهــا أي خدمــة مصر
ــال ودون  ــبيل المث ــى س ــا عل ــه، ومنه ــك لعمائ ــا البن يقدمه
ــك و/ ع البن و ــر ــال ف ــن خ ــة م في ــات المصر ــد، الخدم تحدي
ــة  في ــات المصر ــة و/أو الخدم ــة الهاتفي في ــال المصر أو األعم
ــات  ــن الخدمـ ــر  م ع آخ ــو ــرك، و/أو أي ن ــف المتح ــر  الهات عب
فيــة التــي يقدمهــا البنــك إلــى العميــل فــي أي وقــت. المصر

ــن  ــد م ــن أو المعتم ــخص المعي ــه الش ــد ب ــل: ويقص الوكي
ــة. في ــة المصر ــم الخدم ــم أو تقدي ــك لدع البن

ــة  ــتام أي ــوض باس ــخص المف ــه الش ــد ب ــتفيد: ويقص المس
ــة. في ــات المصر ــال الخدم ــن خ ــوال م أم

ــم  ــذي يت ــوض وال ــخص المف ــي الش ــة: وتعن ــل البطاق حام
ــذي  ــاب وال ــغيل الحس ــل إلدارة وتش ــل العمي ــن قب ــه م تعيين

ــم. ــة خص ــك بطاق ــه البن ــدر  ل أص

ــا  ه ــي يصدر ــات الت ــا التعليم ــد به ــل: ويقص ــات العمي تعليم
ــاب.  ــوص الحس ــر  بخص ــت آلخ ــن وق ــك م ــى البن ــل إل العمي

ونيــة: ويقصــد بهــا مســتندات البنــك  تعليمــات البنــك اإللكتر
اف  نــت وأجهــزة الصــر المتوفــرة عبــر  اإلنتر ونيــة  اإللكتر
فيــة مــن خــال الهاتــف المتحــرك أو  اآللــي والخدمــة المصر
ــن  ــادرة ع ــادية الص ــات اإلرش ــغيل أو التوجيه ــات التش تعليم
ــى  ــك عل ــل البن ــي دلي ــي أو ف ــل كتاب ــأي ش ــواء ب ــك س البن

ــت؛  ن ــى اإلنتر ــه عل موقع

نــة  اإلنترنــت: ويقصــد بهــا مجموعــة مــن المعلومــات المخز
فــي جهــاز  كمبيوتــر  ومتاحــة عبــر  الشــبكة عالميــًا ؛

ســويفت: ويقصــد بــه مؤسســة االتصــاالت الماليــة العالميــة 
بيــن البنــوك، وهــي شــبكة حاســوب توفــر  االتصــــاالت بيــن 

البنــوك عبــر  العالــم.

ــف  ي ــة تعر ــم أو لكم ق ــه ر ــد ب ــتخدم: ويقص ــف المس ي تعر
يف  المســتخدم المقــدم مــن البنــك إلــى العميــل بغــرض تعر

ــة.  في ــات المصر ــتخدام الخدم ــد اس ــل عن العمي

ــه  ــون في ــمي يك ــل رس ــوم عم ــه أي ي ــد ب ــل: ويقص ــوم عم ي
ــات. ــا للتعام ــك مفتوح البن

يــف  قــم التعر يــف الهاتفــي: ويقصــد بــه ر رقــم التعر
ــتخدم  ــف المس ي ــع تعر ــتخدامه م ــد اس ــذي عن ــي وال الهاتف
فيــة  يســمح للعميــل مــن الدخــول إلــى الخدمــة المصر
يــف الشــخصي لبطاقة  قــم التعر الهاتفيــة . وقــد يعنــى أيضــا ر

ــل. ــك للعمي ــا البن ه ــي أصدر ــي الت اف اآلل ــر الص
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UAE: means the federation of the United Arab Emirates; 

Value Date: means the date on which the funds 
pertaining to a financial transaction are made available 
to the Beneficiary.

A. Bank Accounts:

1- General Terms:

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

1. The Customer acknowledges that no Account will be 
opened until all documentation required by the Bank 
at its sole discretion is duly completed and received. 

2. The Bank may at its sole discretion issue to the 
Customer a cheque book which may be delivered 
to the Customer’s authorized representative at the 
branch at which the Account was opened or may be 
mailed by courier to the Customer’s address available 
with the Bank at the Customer’s sole responsibility 
without any liability on the Bank.

3. The Bank shall be entitled, at its sole  discretion, to 
debit the Customer’s Account any cheques, bills of 
exchange, promissory notes or orders for payment 
drawn, accepted or made by the Customer or its 
authorized signatory and to carry out, at its sole 
discretion, 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 shall always be 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. 

4. In the event of 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 from the 
Customer, 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 Customer’s status is rectified according to the 
applicable laws. 

5. The Customer accepts all costs, expenses, liabilities, 
obligations and risks whatsoever in connection with 
any Account denominated in any currency including 
but not limited to any valid legal or regulatory 
restriction whether 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 

بية المتحدة. ات العر اإلمارات: وتعني دولة اإلمار

ــه  ــح في ــذي تصب ــخ ال ي ــه التار ــد ب ــتحقاق: ويقص ــخ االس ي تار
ــتفيد. ــة للمس ــة متاح ــة مالي ــود لمعامل ــي تع ــوال الت األم

فية:  أ – الحسابات المصر

وط عامة:  1- شر

وط واألحــاكم – إن وجــدت – المبينــة فــي  باإلضافــة إلــى الشــر
نمــوذج الطلــب الــذي قــام العميــل بتعبئتــه، يوافــق العميــل 
ــواع  ــع أن ــى جمي ــق عل ــة تطب ــاكم التالي وط واألح ــر ــأن الش ب

ــك:  ــدى البن ــة ل ــابات المفتوح الحس

يقــر  العميــل أنــه لــن يتــم فتــح أي حســاب قبــل اســتيفاء . 1
ــق  ــواًل ووف ــك أص ــا البن ــي يطلبه ــتندات الت ــع المس جمي

ــر  البنــك المطلــق. تقدي

يجــوز  للبنــك، وفــق تقديــره المطلــق، إصــدار  دفتــر  . 2
شــياكت للعميــل، ويمكــن تســليم دفتــر  الشــياكت لممثــل 
ع الــذي فتــح لديــه الحســاب أو  العميــل مــن خــال الفــر
ــوان العميــل المســجل  يــد علــى عن إرســاله للعميــل بالبر
ــة  ــل المطلق ــؤولية العمي ــى مس ــك عل ــك وذل ــدى البن ل

ــك. ــى البن ــؤولية عل ودون أي مس

ــى . 3 ــد عل ــق، أن يقي ــره المطل ــًا لتقدي ــك، وفق ــق للبن يح
حســاب العميــل أيــة شــياكت أو ســندات الســحب أو 
ــن  ــه م ــحوبة أو مقبول ــع مس ــر  دف ــة أو أوام ــندات إذني س
ف العميــل أو وكيلــه المفــوض وأن ينفــذ، وفــق  طــر
تقديــره المطلــق، أيــة تعليمــات تتعلــق بالحســاب حتــى 
إن أصبــح الحســاب، نتيجــة ذلــك القيــد أو التنفيــذ،  مدينا  و
ــال  ــوف، دون اإلخ ــى المكش ــحب عل ــد الس داد رصي أو از
ــحب  ــماح بالس ــدم الس ــت بع ــي أي وق ــك ف ــق البن بح
علــى المكشــوف أو تجــاوز  هــذا الحــد. ويكــون العميــل 
ــد  ام ق ــز ــوف أو الت ــى المكش ــحب عل ــن أي س ــئواًل ع مس

ــاب. ــا بالحس ــون متعلق ــن أو يك ــأ ع ينش

فــي حــاالت حــل أو إعســار  أو إفــاس العميــل أو حــدوث . ٤
أيــة حــاالت مماثلــة، ال يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية عــن 
ــا  ــاب م ــي الحس ــات ف ــة تعام ــن أي ــأ ع ــائر  تنش ــة خس أي
ا خطيــا مــن العميــل  إلــى أن يتلقــى البنــك إشــعار لــم و
بذلــك مصحوبــا بمســتندات مرضيــة تكــون مقبولــة للبنــك 
وفــق تقديــره المطلــق. عندهــا يقــوم البنــك بتعليــق اكفــة 
ــع  ــب وض ــم تصوي ــى أن يت ــاب إل ــي الحس ــات ف التعام

العميــل وفقــا للقوانيــن المعمــول بهــا. 

يتحمــل العميــل اكفــة التاكليــف والنفقــات والمســؤوليات . ٥
امــات والمخاطــرة فيمــا يتصــل بــأي حســاب يكون  وااللتز
بــأي عملــة اكنــت بمــا فــي ذلــك ودون حصــر  أيــة قيــود، 
ــواء  ــول س ية المفع ــار ــة  س ــة أو تنظيمي ات قانوني ار ــر أو ق
ــؤولية  ــك المس ــل البن ــة. وال يتحم ــة أو محلي ــت دولي اكن
ــع  ــود. تخض ــك القي ــة تل ــر  نتيج ــائر  أو تأخي ــة خس ــن أي ع
ع البنــك  هــا فــي فــر الســحوبات بالعمــات األجنبيــة لتوفر
ى  اءات التحويــل مــن عملــة إلــى أخر المعنــي. وتتــم إجــر
ف المعمـــول به لـــدى البنـــك حســبما  وفقــا لســعر  الصر
ــة  ــذ عملي ــخ تنفي ي ــر  بتار ــن آلخ ــن حي ــك م ــدده البن يح

ــل. التحوي
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transaction’s date. 

6. All monies, securities, bonds, collaterals, shares, 
shipping documents, banknotes, coins, gold or other 
valuables and properties of whatever nature, which 
are held by the Customer with the Bank, whether 
in the form of Account of whatever type shall be 
treated as security to guarantee the settlement of 
any liabilities due to the Bank including the debit 
balance arising under these Terms and Conditions or 
any other credit facilities agreement or loan granted 
to the Customer. 

Furthermore, the Customer agrees to keep the same 
within the Bank’s possession as collateral against 
credit facilities or loans until the Customer fully pays 
its 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 demand, the Customer hereby 
authorizes the Bank to settle the outstanding balance 
by setting-off against from the Customer’s available 
assets held in collateral against credit facilities or 
loans account without having to notify or inform 
it in advance. This authorization is irrevocable and 
the Customer cannot cancel it without the Bank’s 
written consent. The Bank shall have the right to 
always apply set-off against any credit and debit 
balances in any of the Customer’s Accounts. The 
debit balance of any one of the Customer’s Accounts 
will be secured by the credit balance of any other 
one of its Accounts including Accounts opened in 
any other foreign currency. The Bank may also debit 
any of the Customer’s Accounts with the amount of 
any bills, guarantees, cheques and drawings, given or 
purchased or signed by the Customer.

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. 

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.

9. The statement must be carefully checked and 
reviewed by the Customer on receipt. The Customer 
shall notify the Bank in writing of any error or 
discrepancy within thirty (30) days  of the statement 
date as it appears in the Bank records, otherwise, 
the statement shall be deemed correct and finally 
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, 
he shall request the Bank for a statement within one 
month from the date on which such statement would 
normally have been sent to it. 

والســندات . ٦ الماليــة  اق  واألور األمــوال  جميــع  تعتبــر  
والعمــات  الشــحن  ووثائــق  واألســهم  والضمانــات 
ى القيمــة  قيــة والمعدنيــة والذهــب أو األصــول األخــر الور
ــا  ــظ به ــي يحتف ــا والت ــت طبيعته ــا اكن ــاك مهم واألم
العميــل لــدى البنــك، وبغــض النظــر  عمــا إذا اكنــت بشــل 
حســاب أيــًا اكن نوعــه، بأنهــا تأميــن لــدى البنــك لضمــان 
ــن  ــد المدي ــك الرصي ــي ذل ــا ف ــات بم ام ــة التز ــع أي دف
وط  المســتحق للبنــك والناشــئ بموجــب هــذه الشــر
ــة أو  ــهيات ائتماني ــة تس ــة اتفاقي ــب أي ــاكم أو بموج واألح

ــل.  ــه للعمي ــم منح ــرض يت ق

ــك  ــوزة البن ــي ح ــا ف ــى إبقائه ــل عل ــق العمي ــا يواف كم
وض«  بوصفهــا »ضمانــات مقابــل تســهيات ائتمانيــة أو قر
امــات العميــل تجــاه البنــك  لحيــن ســداد اكفــة التز
بالاكمــل بمــا فــي ذلــك الفوائــد المســتحقة والعمــوالت 

ى المســتحقة.  يــف والنفقــات األخــر والمصار

امــات المذكــورة عند أول  إذا لــم يقــم العميل بســداد االلتز
ــه  طلــب مــن البنــك فــإن العميــل يفــوض البنــك بموجب
ــة  اء المقاص ــر ــق إج ي ــن طر ــات ع ام ــك  االلتز ــوية تل بتس
ــل  ــات مقاب ــاب »الضمان ــي حس ــل ف ــول العمي ــى أص عل
ع  وض« وذلــك دون الرجــو ــة أو القــر التســهيات االئتماني
إلــى العميــل ودون الحاجــة إلــى إرســال إشــعار  مســبق. 
ع  ــو ــل الرج ــق للعمي ــي وال يح ــض نهائ ــذا التفوي إن ه
ــي أي  ــك ف ــق للبن ــة، ويح ــك الخطي ــة البن ــه إال بموافق عن
ــابات  ــن حس ــدة أي م ــن أرص ــة بي اء المقاص ــر ــت إج وق
ــن ألي  ــد المدي ــون الرصي ــة، ويك ــة والمدين ــل الدائن العمي
مــن حســابات العميــل مكفــواًل بالرصيــد الدائــن ألي مــن 
ى بمــا فــي ذلــك الحســابات المفتوحــة  حســاباته األخــر
ــم  ــك أن يخص ــك كذل ــق للبن ــة، ويح ــة أجنبي ــة عمل بأي
ــاالت  ــاالت والكف ــة الكمبي ــل قيم ــاب للعمي ــن أي حس م
والشــياكت والســحوبات التــي يقــوم العميــل بتقديمهــا أو 

ــا. ائها أو توقيعه ــر ش

اعــاة القوانيــن المطبقــة،  لــن يفســر  أي تأخيــر  أو . ٧ مــع مر
ســهو مــن قبــل البنــك فــي ممارســة أو تنفيــذ أي حـــق أو 
ئيــًا) علــى  تدبيــر  ينتــج عــن الحســـاب (ســواء لكـــيًا أو جز

ل عـــن ذلــك الحــق أو ذلــك التدبيــر  . أنــه تنــاز

ــك . ٨ ــوم البن ــك، يق ــر  ذل ــى غي ــاق عل ــم االتف ــم يت ــا ل م
يق  ي إلــى العميــل عــن طر بإرســال كشــف حســاب شــهر
يــد العــادي . ويحــق للبنــك أن يرســل للعميــل كشــف  البر
ــدى  ــه ل ــظ ب ــي المحتف ون ــده اإللكتر ي ــى بر ــاب عل حس
ونــي البنــك  يــد اإللكتر البنــك ويعفــي اإلرســال علــى البر
ــل. ــادي للعمي ــد الع ي ــاب بالبر ــوف حس ــال كش ــن إرس م

اجعــة كشــف الحســاب . ٩ يجــب علــى العميــل أن يقــوم بمر
ــأ أو  ــود أي خط ــة وج ــي حال ــتامه،  ف ــد اس ــة عن بعناي
ــال  ــا خ ــك خطي ــار  البن ــل بإخط ــزم العمي ــاف يلت اخت
ــى  ــاب إل ــف الحس ــخ كش ي ــن تار ــا م ــن (30) يوم ثاثي
ــك.  ــجات البن ــي س ــح ف ــو موض ــا ه ــل كم ــوان العمي عن
وبخــاف ذلــك، يعتبــر  كشــف الحســاب (ســواء تــم 
ونيــًا) صحيحــًا وملزمــًا ونهائيــا وال  يــد أو إلكتر إرســاله بالبر
ــل  ــتلم العمي ــم يس ــه. إذا ل اض علي ــر ــل االعت ــق للعمي يح
ــن  ــف م ــب كش ــه طل ــن علي ــرة يتعي ــن أي فت ــفا ع كش
يــخ الــذي يتــم فيــه  البنــك خــال شــهر  واحــد مــن التار

ــه. ــف إلي ــك الكش ــال ذل ــادة إرس ع
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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.

11. The Customer may be given the option of accessing 
its Account statement via the Internet Banking 
Service if it 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. 
a) The Bank shall be deemed to have delivered the 
statement of Account to the Customer upon receipt 
by the Customer of the above notice.
b) The Customer agrees to notify the Bank within 
(7) seven days from the receipt of the above notice 
if it 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. 
c) In addition to the above, the Customer 
acknowledges the risk 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 
information technology safety standards. 
d) 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 sole risk and liability. The Bank shall 
not be responsible, in all cases for any unauthorized 
access by or disclosure of information to third parties.
e)  The Bank shall ensure to take proper security 
measures before transmitting any information or 
data to Customer by email, internet or mobile.  
f) 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 Bank may stop sending it 
statements for its Account by mail if it opts to use 
the service stated in this clause. 

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

ًا بإخطــار  البنــك خطيــا عــن . 10 يجــب أن يقــوم العميــل فــور
ــب/ ــي طل ــة ف ــات المقدم ــى البيان أ عل ــر ات تط ــر أي تغيي

نمــوذج بيانــات العميل/فتــح الحســاب.

يجــوز  منــح العميــل خيــار  االطــاع علــى كشــف حســابه . 11
نــت إذا اشــترك  مــن خــال موقــع البنــك علــى شــبكة اإلنتر
نــت. إذا اختــار  العميــل  فيــة عبــر  اإلنتر فــي الخدمــة المصر
ــى  ــاب عل ــف الحس ــر  كش د توف ــر ــة، فبمج ــذه الخدم ه
ــه  ــك بتوجي ــيقوم البن ــت، س ن ــى اإلنتر ــك عل ــع البن موق
ــي  ون ــده اإللكتر ي ــوان بر ــى عن ــل عل ــى العمي ــار  إل إخط

ــك ــجات البن ــجل بس المس
 أ) ســيعتبر  البنــك أنــه قــد قــام بتســليم كشــف الحســاب 
إلــى العميــل عنــد اســتام العميــل لإلخطــار  المشــار  إليــه 

أعــاه.
ــك  ــار  البن ــيقوم بإخط ــه س ــى أن ــل عل ــق العمي  ب) يواف
خــال (٧) ســبعة أيــام مــن اســتام اإلخطــار  فــي حالــة 
تــه علــى اإلطــاع علــى كشــف الحســاب. وعنــد  عــدم قدر
انتهــاء تلــك المــدة ســيعتبر  العميــل علــى أنــه قــد اســتلم 

واطلــع علــى كشــف الحســاب. 
 ج) باإلضافــة إلــى مــا ذكــر  أعــاه، يقــر  العميــل بالمخاطــر  
ــت/ ن ــال اإلنتر ــن خ ــتلمة م ــات المس ــة بالبيان تبط المر
ية  ونــي بمــا فــي ذلــك أيــة معلومــات ســر يــد اإللكتر البر
ــر.  ــل الغي ــن قب ــاهدتها م ــا أو مش ــول إليه ــم الوص ــد يت ق
ــه  ــئوليه وممثلي ــه ومس ــك وموظفي ــل البن ئ العمي ــر ويب
ار  التــي قــد يتكبدهــا العميــل  مــن المســئولية عــن األضــر
ــول أو  ــك الوص ــبب ذل ــر  بس ــر  مباش ــر  أو غي ــل مباش بش
ــر  أو اإلفصــاح  ح بــه مــن قبــل الغي ــر  المصــر االطــاع غي
ام البنــك  يطة التــز ية شــر لهــم عــن معلومــات ســر

ــات. ــم المعلوم ــبة لنظ ــة المناس ــر  الحماي بمعايي
 د) يــدرك العميــل ويوافــق على أنه ســيتم حفــظ معلومات 
اســم المســتخدم ولكمــة الســر  وبيانــات الحســاب ونشــاط 
الحســاب والعمليــات التــي تتــم مــن خالــه ورصيــد 
ــا  ــم حفظه ــي يت ــات الت ــن المعلوم ــا م ه ــاب وغير الحس
ــئولية  ــى مس ــل عل ــاص بالعمي ــي الخ ــب اآلل ــى الحاس عل
دة ولــن يكــون البنــك مســئوال فــي جميع  العميــل المنفــر
األحــوال عــن أي وصــول غيــر  مســموح بــه أو أي إفصــاح 

ــر.  عــن المعلومــات للغي
 ه)ســيقوم البنــك باتخــاذ تدابيــر  الحمايــة المناســبة قبــل 
يــر  أيــة معلومــات أو بيانــات إلــى العميــل مــن خــال  تمر

نــت أو الهاتــف المتحــرك.  ونــي أو اإلنتر يــد اإللكتر البر
ــره  ــًا لتقدي ــك وفق ــوز  للبن ــه يج ــل بأن ــق العمي و) يواف
المطلــق تقييــد أو إنهــاء اســتخدام العميــل لخدمــة 
ــق  ــا يواف ــت. كم ن ــق اإلنتر ي ــن طر ــف ع ــتام الكش اس
ــه يجــوز  للبنــك إيقــاف إرســال كشــوف  العميــل علــى أن
ــار   ــد إذا اخت ي ــق البر ي ــن طر ــل ع ــى العمي ــاب إل الحس

ــة. ــك الخدم ــتخدام تل اس

يوافــق العميــل أنــه علــى البنــك التقيــد بالقوانيــن . 12
ــأن  ــة بش ــلطات المختص ــات الس ــا وبتعليم ــول به المعم
تجميــد أي أمــوال متوفــرة فــي حســاب العميــل أو اتخــاذ 
ــول  ــم الحص ــه  ت ــك أن أى البن ي إذا ر ور ــر اء ض ــر أي إج
ــة.  ــر  قانوني علــى هــذه األمــوال بوســائل أو معامــات غي
ــتبه  ــوال مش ــيل أم ــات غس ــن أي عملي ــاغ ع ــب  اإلب يج
ى غيــر  قانونيــة   بهــا أو مؤكــدة أو أنشــطة أو معامــات أخــر
فيــة إلــى الســلطات  تخــص الحســاب أو الخدمــات المصر
ــا  ــدة. كم ــة المتح بي ات العر ــار ــة اإلم ــي دول ــة ف المختص
يوافــق العميــل بأنــه يحــق للبنــك تجميــد األرصــدة 
ــن  ــر  م ــذُا ألي أم ــاب تنفي ــي أي حس ــرة ف ــة المتوف الدائن
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shall have the right to freeze the available credit 
balances in any account in execution or adherence of 
any competent court order, Central Bank of the U.A.E 
instructions or the instructions of any competent 
authority.

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 
the Account) in case of crediting any funds to the 
Account due to a computer system error, technical 
error or malfunction, human error, clearing system 
error, or any other reason without any liability on the 
Bank.

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. 

15. Without prejudice to what is stated in the above 
clause, if at any time cheques issued on the Customer 
Account return 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. 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. 

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

17. Without prejudice to the applicable laws, the 
Customer agrees with the Bank, its officers and agents 
disclosing information relating to its 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:

a) Professional advisors and service providers 
of the permitted parties who are under a duty of 
confidentiality; 
b)  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);
c)  Any insurer or insurance broker, or direct or indirect 
provider of credit protection to any permitted party;
d) Any court or tribunal or regulatory, supervisory, 
governmental or quasi-governmental authority with 
jurisdiction over the permitted parties. 

18. The Customer authorizes and allows the Bank to 
inquire from other banks and financial institutions, 
the employer of the Customer, or any other body as 
the Bank deems appropriate regarding any financial 
and non-financial information relating to the 

ات  ف اإلمــار محكمــة مختصــة أو تنفيــذا لتعليمــات مصــر
ــة. ــلطة مختص ي أو أي س ــز ك ــدة المر ــة المتح بي العر

يحــق للبنــك، ويفــوض العميــل بموجبــه البنــك، بالخصــم . 13
ــد  ــود رصي ــدم وج ــال ع ــي ح ــل (وف ــاب العمي ــن حس م
ــداع  ــة إي ــي حال ــك ف ــاب) وذل ــف الحس ــام بكش اكف القي
أيــة أمــوال نتيجــة لخطــأ بنظــام الحاســب اآللــي أو خطــأ 
ــي  ــأ ف ي أو خط ــر ــأ بش ــزة أو خط ــل باألجه ــي أو خل تقن
ــؤولية  ــة مس ــر  دون أي ــبب آخ ــة أو ألي س ــام المقاص نظ

علــى البنــك. 

ــر  . 1٤ ــل أو تغيي ــك تعدي ــق للبن ــه يح ــى أن ــل عل ــق العمي يواف
ــت  ــي أي وق ــل ف ــف العمي ي ــم تعر ق ــاب أو ر ــم الحس ق ر

ــك. ــبقا بذل ــل مس ــعار  العمي ــد إش بع

ــت . 1٥ ــابق، إذا رجع ــد الس ــي البن ــر  ف ــا ذك ــاس بم دون المس
شــياكت مســحوبة مــن الحســاب الخــاص بالعميــل 
ــوز   ــاب يج ــد بالحس ــة الرصي ــدم كفاي ــبب ع ــع بس دون دف
ــول  ــن المعم ــب القواني ــاب بموج ــق الحس ــك أن يغل للبن
بيــة المتحــدة  ات العر ف اإلمــار بهــا وتعليمــات مصــر
ــياكت  ــر  الش ــادة دفت ــل إع ــى العمي ــب عل ي. يج ــز ك المر
الخــاص بالحســاب المغلــق إلــى البنــك، ويــدرك العميــل 
ــة المتحــدة  بي ات العر ف اإلمــار ــأن البنــك ســيبلغ مصــر ب
ي وأيــة جهــة مختصــة عــن ذلــك الحســاب  كــز المر

ــه. ــة ب ــات المتعلق والبيان

يمكــن للعميــل أن يقــوم بإغــاق الحســاب فــي أي وقــت . 1٦
يطة أن  ــر ــك ش ــي البن ــي إل ــعار  كتاب ــه إش ــك بتوجي وذل
ــك.  ــتحقة للبن ــوم المس ــغ والرس ــع المبال ــع جمي ــم دف يت
ــل  ــق التعام ــد أو تعلي ــاق أو تجمي ــك إغ ــوز  للبن ــا يج كم

ــبة. ــة مناس يق ــل بطر ــاغ العمي ــد إب ــاب بع بالحس

ــى . 1٧ ــل عل ــق العمي ــة، يواف ــن المطبق ــاة القواني اع ــع مر م
ــن  ــاح ع ــه باإلفص ــه وولكائ ــن موظفي ــك وأي م ــام البن قي
أيــة معلومــات متعلقــة بــه أو بــأي مــن حســاباته أو 
ــر   ــك دون حص ــي ذل ــا ف ــك بم ــع البن ــة م ــه المالي عاقات
تفاصيــل التســهيات االئتمانيــة وأي تأميــن مقــدم أو 
اكــز  ماليــة لــدى البنــك  عمليــات تمــت وأيــة أرصــدة أو مر

ــى:  ــك إل وذل

ح  ين المهنييــن ومقدمــي الخدمــات المصــر  أ) المستشــار
ية. لهــم والملتزميــن بالحفــاظ علــى الســر

ئــي فيمــا يتعلــق  يك فعلــي أو محتمــل أو جز  ب) أيــة شــر
امــات البنــك بموجــب أي  بــأي مــن حقــوق و/أو التز
ــه أو  ــال إلي ــه أو المح ل ل ــاز ــك أو المتن ــع البن ــة م اتفاقي
ــابق  ــن الس ــار  ألي م ــل أو مستش ــه (أو أي وكي ــول ل المنق

ــد). ــذا البن ــي ه ــم ف ه ذكر
ــدم  ــة تق ــن أو جه ــيط تأمي ــن أو وس كة تأمي ــر  ج) أي ش
يقــة مباشــرة أو غيــر   خدمــات حمايــة االئتمــان بطر

ــه. ح ل ــر ف مص ــر ــرة ألي ط مباش
ــة أو  ــة تنظيمي ــة أو جه ــة تحكيمي ــة أو جه  د) أي محكم

ــة. ــة ذات صاحي ــبه حكومي ــة أو ش افية أو حكومي ــر إش

ــن . 1٨ ــار  م ــه باالستفس ــمح ل ــك ويس ــل البن ــول العمي يخ
ى أو مــن جهــة  البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــر
اهــا البنــك مناســبة  ى ير عمــل العميــل أو أيــة جهــة أخــر
عــن أيــة معلومــات ماليــة أو غيــر  ماليــة خاصــة بالعميــل 
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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.

19. The Customer hereby authorizes the Bank to request 
any information about the Customer, the address of 
its headquarters,  the addresses of its branch(s), and / 
or the chosen and legal domicile, whether in the UAE,  
in the country of the parent or holding company, or 
in any other country where the Customer  holds a 
legal representation. The Customer also authorizes 
the Bank to inquire 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 without 
reference to or prior permission from the Customer.

20. It is understood and agreed that the Bank has the 
right to authorize lawyers and collection agencies 
(in or outside the UAE) to follow up the procedures of 
collecting any due indebtedness from the Customer. 
The Bank shall have the right 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 
appropriate actions on behalf of the Bank during the 
course of contacting the Customer.

B. Current Accounts   Special Terms:

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 it is resident in 
the United Arab Emirates.

2. Subject to the Bank’s discretion, the Bank may issue 
a cheque book to the Customer to enable it to operate 
his Current Account. The Customer may request 
the Bank to issue it a customized cheque book with 
specification 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 the Current Account unless such instruction is 
made by cheque. The cheque books may be sent by 
mail / courier to the Customer or made available for 
collection by the Customer or its representative from 
the branch at which the account was opened. If the 
Customer opts to have the Bank sending the cheque 
book by mail / courier, the Customer assumes the 
responsibility and risk associated thereof including 
those resulting from delivering the cheque book to 
the unauthorized person, any failure or delay in the 
delivery of the cheque book to the Customer. 

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 acting upon the 

االئتمانيــة  التســهيات  تفاصيــل  حصــر   دون  وذلــك 
ــل  ــل و دخ ــي للعمي ــز  المال ك ــل و المر ــة بالعمي الخاص
اهــا البنــك مناســبة وذلــك  ى ير العميــل وأي معلومــة أخــر

ــل.  ع للعمي ــو دون الرج

يخــول العميــل البنــك بموجبــه بــأن يقــوم بطلــب . 1٩
ــره و/أو  ــوان مق ــن  عن ــل أو ع ــن العمي ــات ع ــة معلوم أي
ــار  و/ ــه المخت ــه أو موطن وع ــن فر ــه /  عناوي ع ــوان فر عن
ــدة  ــة المتح بي ات العر ــار ــة اإلم ــواء بدول ــي س أو القانون
ــون  ــر  يك ــد آخ ــة  أو أي بل كة األم أو القابض ــر ــد الش أو ببل
فيــه للعميــل تمثيــًا قانونيــًا.  كمــا يخــول العميــل البنــك 
قــام هواتــف العميــل وعنوانــه  بالقيــام باالستفســار  عــن أر
ــواء  ــل س ــق بالعمي ــات تتعل ــة معلوم ــب أي ــدي وطل ي البر
ــك دون  ــك وذل ــن ولكاء البن ــق أي م ي ــن طر ــرة أو ع مباش

ــبق.  ــه المس ــل أو إذن ع للعمي ــو الرج

مــن المفهــوم والمتفــق عليــه أنــه يحــق للبنــك تفويــض . 20
ج  المحاميــن وولكاء التحصيــل (ســواء داخــل أو خــار
ــك  ــتحقة للبن ــغ مس ــة مبال ــل أي ــة تحصي ــة) لمتابع الدول
ويدهــم  فــي مواجهــة العميــل. ويكــون للبنــك الحــق بتز
ــل.  ــاب العمي ــق بحس ــتندات تتعل ــات أو مس ــة معلوم بأي
اءات  ــر ــاذ اإلج ــل اتخ ــن وولكاء التحصي ــق للمحامي ويح

ــل. ــم بالعمي ــال اتصاله ــك خ ــن البن ــة ع ــبة نياب المناس

ية   وط الخاصة بالحسابات الجار ب – الشر

ــن . 1 ــاة القواني اع ــع مر ــق وم ــك المطل ــر  البن ــب تقدي حس
ــة  بي ات العر ــار ف اإلم ــر ــات مص ــا وتعليم ــول به المعم
ــابا  ــح حس ــل أن يفت ــق للعمي ي، يح ــز ك ــدة المر المتح
بيــة  ات العر يــا    إذا  اكن  مقيمــا  بدولــة  اإلمــار جار

المتحــدة. 

ــياكت . 2 ــر  ش ــدار  دفت ــره، إص ــب تقدي ــك حس ــوز  للبن يج
ي. يجــوز   الجــار إدارة حســابه  ليمكنــه مــن  للعميــل 
للعميــل أن يطلــب مــن البنــك أن يصــدر  لــه دفتــر  
شــياكت معــد بمواصفــات خاصــة يحددهــا العميــل 
ــر   ــك الدفت ــل ذل ــدار  مث ــة إص ــع تلكف ــه بدف يطة قيام ــر ش
ام بــأي  الخــاص. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي عــدم االلتــز
ــت  ي إال إذا اكن ــار ــاب الج ــن الحس ــحب م ــات س تعليم
ــال  ــن إرس ــيك. يمك ــب ش ــذه بموج ــحب ه ــات الس تعليم
يــد  اكت نقــل البر يــد أو شــر دفاتــر  الشــياكت بواســطة البر
ــح  ــه فت ــم في ــذي ت ع ال ــر ــن الف ــتام م ــا لاس ه أو توفير
الحســاب بواســطة العميــل أو مــن يمثلــه. إذا اختــار  
ــطة  ــياكت بواس ــر  الش ــك دفت ــه البن ــل ل ــل أن يرس العمي
ــئولية  ــل مس ــل العمي ــد، يتحم ي ــل البر اكت نق ــر يد/ش البر
ــليم  ــر  تس ــا خط ــا فيه ــك بم ــن ذل ــج ع ــر  تنت أي مخاط
دفتــر  الشــياكت إلــى الشــخص الخطــأ  أو الغيــر  مفــوض 
ــه. ــياكت إلي ــر  الش ــول دفت ــي وص ــر  ف ــل أو التأخ أو الفش

يتعهــد العميــل ويوافــق علــى االحتفــاظ بدفتــر  الشــياكت . 3
فــي مــاكن آمــن وذلــك للحيلولــة دون ســوء االســتخدام 
ــاع  قة أو ضي ــر ــة س ــي حال ــر. ف ــل الغي ــن قب ــر  م وي أو التز
أي دفتــر  شــياكت أو أي شــيك يجــب علــى العميــل إبــاغ 
ا و القيــام بإعطــاء إشــعار   الســلطات المختصــة فــور
ي للبنــك مــن أجــل وقــف العمــل بالشــياكت  كتابــي فــور
ــل أي  ــل العمي ــى أن يتحم ــودة عل وقة أو المفق ــر المس
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lost or stolen cheque(s), the Customer shall bear any 
losses or damage arising thereof. 

4. The Customer shall not issue withdrawal instructions 
which could cause the Current Account to become 
overdrawn except by previous arrangement with the 
Bank. However, the Bank may at its sole discretion 
allow any overdraft whether or not previously 
arranged for overdraft, or to allow the increase of 
any overdraft on the Current Account for any reason, 
including when any cheque causes the Customer’s 
Current Account to be overdrawn in excess of the 
permissible limits or when funds or cheques were 
inadvertently honoured by the Bank. The Customer 
shall on demand repay the Bank the amount 
overdrawn or any overdraft balance together with 
interest at the Bank’s overdraft rate and the Bank’s 
prevailing charges.

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

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 favour of 
the Customer or duly 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.

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 practice, 
which are subsequently unpaid. 

8. The Bank shall not be liable or responsible for failure 
to give notice of non-payment or dishonour of any 
cheque in connection with any claims, losses or 
expenses which may arise as a result of returning 
a dishonoured 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 favour of the Customer (whether or 
not the cheque is drawn on the Bank, its branches, 
affiliates or subsidiaries) that has been credited to 
the Account and is subsequently unpaid, whether or 
not the cheque itself can be returned.

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

ــك.   ــن ذل ــة ع ار  ناجم ــر ــائر  أو أض خس

ال يجــوز  للعميــل إصــدار  تعليمــات ســحب علــى الحســاب . ٤
ي  مكشــوفًا إال  ي والتــي قــد يصبــح الحســاب الجــار الجــار
ــات مســبقه مــع البنــك. ومــع ذلــك يجــوز   تيب بموجــب تر
د وبغــض النظــر  عــن وجود  للبنــك ، وفقــًا لتقديــره المنفــر
ــحب  ــمح بالس ــبقة،  أن يس ــات مس تيب ــود تر ــدم وج أو ع
يــادة فــي الســحب علــى المكشــوف  علــى المكشــوف أو ز
ــي  ــيك ف ــبب أي ش ــك إذا  تس ــي ذل ــا ف ــبب اكن بم ألي س
ــن  ــادة ع ي ــوفا ز ي مكش ــار ــل الج ــاب العمي ــل حس جع
ــوال  ف أم ــر ــك بص ــام البن ــه أو إذا ق ــموح ب ــد المس الح
ــل  ــزم العمي ــا يلت ــأ، عنده ــق الخط ي ــن طر ــياكت ع أو ش
أن يســدد للبنــك  عنــد أول طلــب المبلــغ المســحوب 
علــى المكشــوف أو أي رصيــد ســحب مكشــوف مــع 
فائــدة بالســعر  الــذي يفرضــه البنــك علــى الســحب علــى 

ــوف.  المكش

ف أي شــيك إال إذا اكنــت . ٥ ال تقبــل أي تعليمــات بوقــف صــر
هــا القانــون وال يتحمــل البنــك  ر وفقــا للحــاالت التــي يقر
ــي  ــات الت ام بالتعليم ــز ــدم االلت ــبب ع ــؤولية بس ــة مس أي
ــل  ــك ال يتحم ــى ذل ــة إل ــاالت باإلضاف ــك الح ــف تل تخال
البنــك مســؤولية أي نتائــج أو تاكليــف وتشــمل دون حصــر  
اءات التــي قــد تنجــم عــن  الرســوم القانونيــة والجــز

ــات. ــك التعليم ــل تل ــه بمث ام التز

ــل . ٦ ــن العمي ــل ع ــل تحصي ــوم كوكي ــك أن يق ــوز  للبن يج
فقــط بالموافقــة علــى قبــول – دون تحمــل أيــة مســئولية 
ــع  ــة وأدوات دف ــات بنكي ــياكت وتحوي ــل – ش ــن التحصي ع
يطة أن تكــون  ى مشــابهة بغــرض اإليــداع شــر أخــر
صــادرة لصالــح العميــل أو مظهــرة ألمــره أصــواًل، ولهــذا 
يــن  اســليه أو ولكائــه اآلخر الغــرض يعتبــر  البنــك ومر

ــل.  ــم ولكاء للعمي ــك بتعيينه ــوم البن ــن يق الذي

ــًا . ٧ ى متاح ــر ــندات أخ ــة س ــياكت أو أي ــع الش ي ــون ر ال يك
للســحب إلــى أن يقــوم البنــك بتحصيلــه ويحتفــظ البنــك 
ــه  ــل أو مطالبت ــاب للعمي ــن أي حس ــم م ــه بالخص بحق
ــتثنائيًا أو  ــاب اس ــي الحس ــا ف ــم قيده ــغ ت ــة مبال ــع أي بدف
يــق الخطــأ أو أودعــت فيــه  حســب المعتــاد، ثــم  عــن طر

ــد.  ــا بع ــا فيم ــم تحصيله ــم يت ل

ام عــن عــدم إعطاء . ٨ ال يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية أو التــز
ات  ــعار ــيك أو اإلش ف أي ش ــر ــع أو ص ــدم دف ــعار  بع إش
بخصــوص أيــة مطالبــات أو خســائر  أو نفقــات قــد تنشــأ 
يــد العادي أو المســجل  نتيجــة إعادة أي شــيك، ســواء بالبر
ى. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي خصــم  أو أيــة وســيلة أخــر
مبلــغ أي شــيك مســحوب أو مظهــر  لصالــح العميــل مــن 
الحســاب (ســواء اكن أم لــم يكــن الشــيك مســحوبًا علــى 
وعــه أو مؤسســاته الزميلــة أو التابعــة) والــذي  البنــك أو فر
قــد تــم قيــده فــي الحســاب ولــم يدفــع فعليــا، ســواء اكن 

أم لــم يكــن ممكنــًا إعــادة أصــل الشــيك نفســه. 

مــا لــم يتــم االتفــاق علــى خــاف ذلــك، يوافــق العميــل . ٩
علــى انــه لــن يســتحق فائــدة علــى األرصــدة الدائنــة فــي 
ي وال يحــق لــه المطالبــة بدفــع أي فوائــد  الحســاب الجــار

علــى تلــك األرصــدة .
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C. Joint Accounts

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 
on an equal basis unless they agree otherwise.

2. In the event of dissolution, liquidation, insolvency, 
or bankruptcy of the Joint Account Holders or either 
one 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 dissolution, liquidation, insolvency, or 
bankruptcy. Upon receiving such a written notice, 
the relevant legal provisions shall apply to the 
account 

3. 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 and unenforceability 
as regards to (a) any other such corporate or 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, consolidating with or 
varying the liability hereunder or making any other 
arrangement with any of the Joint Account Holders 
individually or third parties. 

D. Fixed Deposit Account Special Terms

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. 

E.  Call Accounts Special Terms

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 applicable interest rate determined by the 
Bank. 

2. The interest rate applicable on the Call Account shall 
be available at the Bank branches and on the Bank’s 
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’s sole discretion interest rates, tiers, 
crediting cycle and any other features of the Call 
Account are subject   to change at any time with 

كة ت- الحسابات المشتر

فــي حالــة فتــح حســاب باســم أكثــر  مــن عميــل (حســاب . 1
مشــترك) فــان أي رصيــد يــودع عنــد فتــح الحســاب أو فيما 
بعــد فــي الحســاب المشــترك يعتبــر  ويبقــى ملــاًك للعماء 

كين بالتســاوي إال إذا تــم االتفــاق بخــاف ذلك.  المشــتر

ــاء . 2 ــة العم ــل أو تصفي ــاس أو ح ــار  أو إف ــة إعس ــي حال ف
ــن  ــتمر  م ــك أن يس ــوز  للبن ــم، يج كين أو أي منه ــتر المش
ــض  ــلطة والتفوي ــب الس ــل بموج ــي العم ــر  ف ــت آلخ وق
الممنوحيــن لــه بموجــب هــذه األحــاكم أو بموجــب 
القانــون لحيــن اســتامه إلشــعار  خطــي مــن أو نيابــة عن 
كين  باإلعســار  أو اإلفــاس أو الحــل  أحــد العمــاء المشــتر
ــعار   ــذا اإلش ــل ه ــك مث ــتام البن ــدى اس ــة  ول أو التصفي
ــة  ــة ذات العاق ــاكم القانوني ــق األح ــم تطبي ــي، يت الخط

ــاب. ــك الحس ــى ذل عل

كين مســؤواًل . 3 يكــون  لك عميــل مــن العمــاء المشــتر
بالتاكفــل والتضامــن ويتــم تفســير  لك تعهــد واتفــاق فــي 
وط تبعــا لذلــك ولــن يتــم إعفــاء أي عميــل من  هــذه الشــر
ــر   كة مــن مســؤولياته ولــن تتأث عمــاء الحســابات المشــتر
يان أو بطــان أو عــدم  تلــك المســئولية بســبب عــدم ســر
ى  قابليــة تنفيــذ (أ) أيــة ضمانــة شــخصية أو مؤسســية أخــر
والتــي تكــون فــي حــوزة البنك بشــأن الحســاب المشــترك 
أو أي جــزء منــه (ب) قيــام البنــك باإلعفــاء مــن المســئولية 
ام بموجــب هذه  أو إخــاء الذمــة أو تجميــع أو تغييــر  االلتــز
ى مــع أي مــن  تيبــات أخــر وط أو الدخــول فــي أي تر الشــر

ى.  اف أخــر دًا أو أطــر كين منفــر العمــاء المشــتر

وط الخاصة بحساب الوديعة الثابتة ج – الشر

د وحســب  يجــوز  للعميــل حســب تقديــر  البنــك المفــر
ــك  ــا البن ــي يحدده ــد الت ــن الرصي ــى م ــد األدن ــات الح متطلب
مــن وقــت ألخــر  فتــح حســاب وديعــة ثابتــة. عنــد فتــح هــذا 
الحســاب يقــوم البنــك بإصــدار  إشــعار  تأكيــد للعميــل يوضــح 
ــتحقة  ــدة المس ــعر  الفائ ــدة وس ــي والم ــغ األصل ــه المبل في

ــة. ــة الثابت ــاب الوديع لحس

وط الخاصة بالحسابات تحت الطلب ح - الشر

ــات . 1 ــاة متطلب اع ــع مر ــق وم ــك المطل ــر  البن ــب تقدي حس
ــن  ــك م ــل البن ــن قب ر  م ــر ــد المق ــى للرصي ــد األدن الح
وقــت آلخــر  يجــوز  للبنــك أن يفتــح حســاب تحــت الطلب 
ــى  ــول عل ــي الحص ــق ف ــل الح ــون للعمي ــل ويك للعمي
ره  ــر ــذي يق ــق ال ــدة المطب ــدل الفائ ــب مع ــدة بحس فائ

ــك.  البن

ــت . 2 ــاب تح ــى الحس ــق عل ــدة المطب ــعر  الفائ ــون س يك
ــى  ــك عل ــع البن ــك وموق ع البن و ــر ــي ف ا ف ــر ــب متوف الطل
ــاب  ــم احتس ــار. يت ــل دون إخط ــع للتعدي ــت ويخض ن اإلنتر
إيداعهــا  ســعر  الفائــدة علــى الحســابات تحــت الطلــب و
فــي حســاب العميــل حســبما يحــدده البنــك مــن وقــت 
ــات  ــات متطلب ــدة وفئ ــعر  الفائ ــع س ــا يخض ــر  وكم آلخ
ى فــي الحســاب  الرصيــد ودورة اإليــداع والســمات األخــر
تحــت الطلــب للتعديــل مــن وقــت آلخــر  وحســب تقديــر  

ــك. ــل بذل ــار  العمي ــع إخط د م ــر ــك المف البن
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notification to the Customer.

F: Debit card /account withdrawal special terms 
and conditions

1. Subject to the Bank’s sole discretion, the Bank may 
issue a Debit/Withdrawal Card to the Customer who 
maintains a current Account with the Bank at a 
branch of the Bank in the United Arab Emirates. 

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

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. 

4. Subject to the Bank’s sole discretion and with 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). 

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

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. 

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. 

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 authorised 
agent of the Cardholder and the Cardholder 
undertakes to bear and assume all losses and 
damages which may occur as a result of disclosing 
the PIN. 

9. The Cardholder shall take maximum care to prevent 
the Card from being lost, mislaid or stolen and the 
Cardholder undertakes not to give the Card to any 
other person. 

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, 

وط واألحــاكم الخاصــة ببطاقــات الخصــم/ د -  الشــر
ــحب من الحساب الس

ــة . 1 ــدر  بطاق ــق أن يص ــره المطل ــًا لتقدي ــك وفق ــوز  للبن يج
لديــه  الــذي  للعميــل  الحســاب  مــن  خصم/ســحب 
وعــه فــي دولــة  ي لــدى البنــك مــن أحــد فر حســاب جــار

ــدة. ــة المتح بي ات العر ــار اإلم

ــباب . 2 ــن األس ــبب م ــاب ألي س ــاق الحس ــة إغ ــي حال ف
يجــب أن يقــوم العميــل حامــل البطاقــة بإعــادة البطاقــة 

ــة. ــح منتهي ــوف تصب ــي س ــور  والت ــى الف ــك عل ــى البن إل

ــة . 3 ــدار  البطاق ــم إص ــه ت ــر  بأن ــة ويق ــل البطاق ــق حام يواف
ــول  ــأة لقب ــة المهي وني ــدات اإللكتر ــي الوح ــتخدام ف لاس
ح  ــر ــك و المص ــدى البن ــابات ل ــاب الحس ــة ألصح البطاق
اء البضائــع  لهــم- متــى مــا اكن ذلــك ممكنــا- بشــر
ات  ــة اإلمــار ئــة داخــل دول والخدمــات مــن محــال التجز
ــات  ــال ماكين ــن خ ج م ــار ــي الخ ــدة وف ــة المتح بي العر

ــة. ــل البطاق ــي تقب ــع الت ــاط البي نق

د وبعــد الحصــول علــى . ٤ وفقــا لتقديــر  البنــك المفــر
موافقتــه الكتابيــة المســبقة قــد يســمح البنــك  باســتخدام 
نــت  اء البضائــع والخدمــات مــن خــال اإلنتر البطاقــة لشــر
ــث ال  ى حي ــر ــائل أخ ــأي وس ــد أو ب ي ــون أو البر أو التليف
ــة.  اء المعامل ــر ــت إج ــي وق ــًا ف ــة  فعلي از  البطاق ــر ــم إب يت
اف  قــد يســمح لحامــل البطاقــة باســتخدام أجهــزة الصــر
ــة  ــى الخدم ــول إل ــة والدخـ ــل البطاق ــي تقب ــي الت اآلل

ــك.  ــة بالبن ــة الخاص ــة التفاعلي ــة الذاتي في المصر

يمنــع اســتخدام البطاقــة للحصــول علــى ائتمــان مــن أي . ٥
ع.  نــو

تبقــى البطاقــة ملــاًك للبنــك فــي جميــع األوقــات ويجــوز  . ٦
ــاء  ــة إلغ ــه المطلق يت ــًا لحر ــت ووفق ــي أي وق ــك ف للبن
صاحيــة البطاقــة وأن يطلــب إعادتهــا وفــي هــذه الحالــة 
ــى  ــك عل ــب البن ــذ طل ــة تنفي ــل البطاق ــى حام ــب عل يج

ــور.  الف

ــل . ٧ ــة للعمي ــئولية التام ــى المس ــة عل ــدار  البطاق ــم إص يت
والــذي يتوجــب عليــه تعويــض البنــك عــن أيــة خســائر  أو 
ــة.  ــتخدام البطاق ــدار  واس ــن إص ــج ع ــت تنت ــًا اكن ار  أي ــر أض

قــم . ٨ يتعهــد حامــل البطاقــة بعــدم اإلفصــاح عــن ر
ــر.  ــخص أخ ــه ألي ش ــاص ب ــخصي الخ ــف الش ي التعر
ــًا  وف ــخصي معر ــف الش ي ــم التعر ق ــح ر ــة أصب ــي حال وف
لشــخص غيــر  حامــل البطاقــة ســوف يتــم معاملــة ذلــك 
الشــخص علــى أنــه وكيــل مفــوض عــن حامــل البطاقــة 
ار   ــر ــائر  أو أض ــل أي خس ــة بتحم ــل البطاق ــد حام ويتعه
ــخصي.  ــف الش ي ــم التعر ق ــن ر ــاح ع ــن اإلفص ــأ ع ــد تنش ق

ــة . ٩ ــة ممكن ــى عناي ــة أقص ــة ممارس ــل البطاق ــى حام عل
ــل  ــد حام قتها ويتعه ــر ــا أو س ــا أو ضياعه ــع فقدانه لمن

ــر.  ــخص أخ ــة ألي ش ــاء البطاق ــدم إعط ــة بع البطاق

ــم . 10 ق ــف ر ــة أو كش قة البطاق ــر ــدان أو س ــة فق ــي حال ف
، يجــب علــى  ف أخــر يــف الشــخصي ألي طــر التعر
حامــل البطاقــة أن يقــوم شــخصيا باإلبــاغ عــن الفقــدان 
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theft or disclosure, together with the particulars 
of the Card, to the Bank in person or by calling the 
Bank’s dedicated call centre 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 shall 
be responsible for all the transactions processed by 
use of the Card. The Bank shall not be liable for any 
damages or losses resulting from such loss, theft or 
disclosure of PIN.

11. Where verbal notice of loss, theft or discloser of PIN 
referred to in clause (10) above is given to the Bank, 
it must be confirmed in writing by the Cardholder to 
the branch at which his Account was opened within 
(48) forty eight hours of the receipt of the verbal 
notice notified to the Bank. 

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’s record of transactions processed 
by the Card electronically or otherwise shall be 
conclusive and binding evidence for all-purposes. 

13. If 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. 

14. In the event where the balance of the Cardholder 
account is in debit for any reason resulting from the 
use of the Card the bank shall be authorized to debit 
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 levying the banking charges and 
expenses. 

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 payment of any Bank charges, 
the Customer 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 Customer’s 
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 Customer with the Bank in order to cover the 
overdraft Account of the Customer without prior 
notice. 

ــى  ــخصي عل ــف الش ي ــم التعر ق ــف ر قة أو كش ــر أو الس
ــك أو  ــى البن ــة إل ــك البطاق ــات تل ــم بيان ــع تقدي ــور  م الف
كــز  االتصــال الــذي  مــن خــال االتصــال علــى هاتــف مر
يحــدده البنــك مــن وقــت ألخــر. إلــى أن يتــم إبــاغ البنــك 
يــف الشــخصي  قــم التعر قة أو كشــف ر بالفقــدان أو الســر
كمــا هــو مبيــن فــي هــذه الفقــرة يعتبــر  العميــل مســئواًل 
عــن المعامــات التــي تتــم بواســطة البطاقــة و ال يتحمــل 
ار  أو خســائر  تنجــم عــن ذلــك  البنــك مســئولية أيــة أضــر
ــخصي.  ــف الش ي ــم التعر ق ــف ر قة أو كش ــر ــدان أو الس الفق

قة . 11 ــر ــدان أو الس ــن الفق ــفهي ع ــار  ش ــم إخط ــد تقدي عن
ــه فــي  يــف الشــخصي - المشــار  إلي قــم التعر أو كشــف ر
الفقــرة (10) أعــاه - يجــب تأكيــد ذلــك خطيــا مــن قبــل 
ــاب  ــه الحس ــوح في ع المفت ــر ــى الف ــة إل ــل البطاق حام
خــال (٤٨) ســاعة مــن اســتام اإلخطــار  الشــفهي 

ــك.  ــطة البن بواس

ــات . 12 ــع األوق ــي جمي ــئواًل ف ــة مس ــل البطاق ــر  حام يعتب
عــن أي معامــات تتــم باســتخدام البطاقــة ويجــب عليــه 
ار  أيــًا اكنــت  تعويــض البنــك عــن جميــع الخســائر  واألضــر
ح بــه للبطاقــة  والتــي تنتــج عــن االســتخدام الغيــر  مصــر
يــف الشــخصي المتعلــق بهــا. يعتبــر  ســجل  قــم التعر و ر
ــًا أو  وني ــواء إلكتر ــة س ــذة بالبطاق ــات المنف ــك للمعام البن
ــع  ــًا لجمي ــًا وملزم ــا قاطع ــًا قانوني ــًة و دلي ــك بين ــر  ذل غي

اض.  ــر األغ

ــر  . 13 ــة غي ــة بعمل ــة للبطاق ــغ أي معامل ــل مبل ــيتم تحوي س
ــعر   ــم بس ه ــى الدر ــدة إل ــة المتح بي ات العر ــار ــم اإلم ه در
ــم  ــذي يت ــخ ال ي ــي التار ــك ف ــدده البن ــذي يح ف ال ــر الص
ــيفرض  ــة. س ــاب بالبطاق ــن حس ــة م ــم المعامل ــه خص في
ــن  ــذة م ــات المنف ــع المعام ــى جمي ــومًا عل ــك رس البن
ــك  ــزة البن ــر  أجه ى غي ــر ــي أخ اف آل ــر ــزة ص ــال أجه خ
ــي  ــدة أو ف ــة المتح بي ات العر ــار ــة اإلم ــي دول ــواء ف س

ج.  ــار الخ

ــل . 1٤ ــة / العمي ــل البطاق ــاب حام ــى حس ــك عل ــد البن يقي
والتحويــات  النقديــة  الســحوبات  مبالــغ  جميــع 
الســلع  عــن  والمدفوعــات  المباشــرة  والخصومــات 
ــدى  ــك أو ل ــع البن ــا م اؤه ــم إجر ــي يت ــات والت والخدم
ــة  ى وأي ــر ــع األخ ــذ البي ــى أو مناف اف آل ــر ــة ص ــة ماكين أي
ــة  ــتعمال البطاق ــا باس اؤه ــم أجر ى يت ــر ــات أخ مدفوع
ــاالت  ــى الح ــة وف ــف البنكي ي ــات والمصار ــة للنفق باإلضاف
التــي يصبــح فيهــا رصيــد حســاب حامــل  البطاقــة مدينــًا 
ألي ســبب مــن األســباب كنتيجــة الســتعمال البطاقــة .  

ــد . 1٥ ــر  رصي ــن توف ــد م ــة أن يتأك ــل البطاق ــى حام ــب عل يج
ــل  ــة قب ــط بالبطاق تب ــاب المر ــن الحس ــحب م اكف للس
تــم  فــإذا  أو معاملــة  أي ســحوبات  اء  إجــر أو  تنفيــذ 
ــال  ــن خ ــباب م ــن األس ــبب م ــاب ألي س ــف الحس كش
فيــة  اســتخدام البطاقــة أو بســبب خصــم أي رســوم مصر
ــى  ــغ عل ــذا المبل ــوية ه ــن تس ــئوال ع ــل مس ــر  العمي يعتب
ا أو  الفــور  وذلــك مــن خــال دفــع المبلــغ مباشــرة وفــور
ــه  ــظ ب ــر  يحتف ــاب آخ ــن أي حس ــغ م ــذا المبل ــل ه تحوي
لــدى البنــك. إن إخفــاق العميــل أو حامــل البطاقــة فــي 
ام بذلــك يعطــي البنــك الحــق فــي القيــام بإلغــاء  االلتــز
تــب علــى البطاقــة مــن  البطاقــة و/أو تحويــل أي مبلــغ متر
أي حســاب العميــل لــدى البنــك (إذا اكن لديــه أكثــر  مــن 
ــك  ــق البن ــن ح ــون م ــوف يك ــك). س ــدى البن ــاب ل حس
ــدى  ــل ل ى للعمي ــر ــابات أخ ــة أي حس ــم أو مقاص خص
البنــك لتغطيــة الحســاب المكشــوف للعميــل دون إخطــار  

ــبق.  مس
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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. 

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

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. 

19. Upon receipt of the Card, the Cardholder shall sign the 
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, notwithstanding that 
the Bank is not notified of the Cardholder’s receipt of 
the Card. 

20. If the Card is not collected or activated 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. 

21. 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 
insufficiency of funds in such machine or failure 
of any retailer or supplier to accept or honour the 
Card and the manner in which the refusal was 
communicated to the Customer. 

22. 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 behalf of the Customer’s if 
the Bank is of the reasonable opinion that the Card 
transaction is for goods/ services which are consider 
illegal. 

23. 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. 

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

يات . 1٦ يجــب اســتخدام البطاقــة للســحب النقــدي أو المشــتر
ــن  ــك م ــدده البن ــذي يح ــي ال ــغ اليوم ــدود المبل ــي ح ف

وقــت آلخــر  وفقــًا لتقديــره المطلــق. 

يجــوز  للبنــك وفقــًا لتقديــره المطلــق، مــع األخــذ باالعتبــار  . 1٧
مصلحــة العميــل، أن يغيــر  مبلــغ الســحب النقــدي 
ــم أي  ــدون تقدي ــي ب يات اليوم ــتر ــغ المش ــي ومبل اليوم
أســباب لذلــك أو تقديــم إشــعار  مســبق لحامــل البطاقــة، 

ــور.  ــى الف ية عل ــار ات س ــر ــذه التغيي ــح ه ــوف تصب وس

ــل . 1٨ ــل أو حام ــى العمي ــة إل ــال البطاق ــك إرس ــوز  للبن يج
يع علــى  يــد الســر يــد العــادي أو خدمــة البر البطاقــة بالبر
ــى  ــك و عل ــجات البن ــي س ــدون ف ــل الم ــوان العمي عن

ــل.  ــؤولية العمي مس

ــوم . 1٩ ــأن يق ــتامها ب ــد اس ــة عن ــل البطاق ــى حام ــن عل يتعي
ــة  ــر  البطاق ــى ظه ــع عل ــاكن التوقي ــي م ــع ف ًا بالتوقي ــور ف
ــة و/ ــيط البطاق ــع و/أو تنش ــك التوقي ــل ذل ــوف يش وس
ــًا ملزمــًا و قاطعــًا علــى تأكيــد حامــل  أو اســتخدامها دلي
وط واألحــاكم بغــض  ام بهــذه الشــر البطاقــة علــى االلتــز

ــة.  ــتام البطاق ــك باس ــار  البن ــدم إخط ــن ع ــر  ع النظ

ــتام/تفعيل . 20 ــة باس ــل البطاق ــام حام ــدم قي ــة ع ــي حال ف
ــا  ــة يحدده ــرة زمني ــابيع (أو أي فت ــال (٤) أس ــة خ البطاق
ــة  ــدار  البطاق ــخ إص ي ــن تار ــر) م ــت آلخ ــن وق ــك م البن
ــل  ــل حام ــة وتحمي ــاء البطاق ــك بإلغ ــوم البن ــوف يق س
، و إذا مــا تــم إصــدار  بطاقــة بديلة  البطاقــة رســوم اإلصــدار
ــة  ــدار  بطاق ــوم إص ــرض رس ــم ف ــوف يت ــك، س ــد ذل بع

ــق.  ــات المطب ــوم والخدم ــدول الرس ــًا لج ــة وفق بديل

ــج . 21 ر  ينت ــر ــارة أو ض ــن أي خس ــئواًل ع ــك مس ــر  البن ال يعتب
ــور   ــل أو قص ــن أي عط ــر  ع ــر  مباش ــر  أو غي ــل مباش بش
ــة  ــدم كفاي ــي أو ع اف اآلل ــر ــاز  الص ــة أو جه ــي البطاق ف
ئــة  األمــوال فــي ذلــك الجهــاز  أو عــدم قبــول بائــع التجز
ــة  ــداد بالبطاق ــى الس ــه عل ــة أو موافقت د للبطاق ــور أو الم
ــل.  ــى العمي ــا إل ــض به ف ــغ الر ــم تبلي ــي ت ــة الت يق والطر

اء . 22 ــر ــط لش ــة فق ــتخدام البطاق ــة اس ــل البطاق ــل حام يقب
اء. يحتفــظ  يات مســموح بهــا قانونــًا فــي بلــد الشــر مشــتر
ــوية  ــض تس ف ــق ر ية) بح ــار ــن الس ــًا للقواني ــك (وفق البن
أيــًا  أي معاملــة للبطاقــة نيابــة عــن العميــل إذا اكن لديــه ر
ــات  ــود لبضائع/خدم ــة تع ــة البطاق ــأن معامل ــواًل ب معق

ــة. ــر  قانوني غي

اء أو . 23 فــض الســماح بــأي شــر يحتفــظ البنــك دائمــا بحــق ر
ــة أو  ــل البطاق ــار  حام ــة إلخط ــة دون الحاج ــلفة نقدي س
يف  قــم تعر إلغــاء أو تعليــق حــق اســتخدام أي بطاقــة أو ر
ــات وأن  ــض المعام ــة أو بع ــق باكف ــا يتعل ــخصي فيم ش

ــة.  ــتبدال أي بطاق ــد أو اس ــض تجدي ف ير

وض . 2٤ البطاقــة فــي أي عــر كة حامــل  تخضــع مشــار
وض  بالعــر الخاصــة  واألحــاكم  وط  للشــر ويجيــة  تر
ويجيــة المعلنــة مــن قبــل التاجــر  وال يتحمــل البنــك  التر

وض. ــر ــك الع ــن تل ــئولية ع ــة مس أي
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G. Severability

The Customer agrees that the invalidity or enforceability 
of any part of these Terms and Conditions shall be 
without prejudice to the validity or enforceability of the 
other provisions contained herein.

H. 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’s prior written consent. 
The Customer has no right to assign any of his rights and 
obligations under these Terms and Conditions.

I. 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 
UAE Central Bank in force.

J. 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, change or amend any of these Terms and 
Conditions. Such changes shall apply on the effective 
date specified by the Bank in the notification sent to the 
Customer 

K. Chosen Address

Unless the Customer notifies the Bank in writing about 
changing his address, the address stated by the Customer 
in the Account opening form (the “Permanent Address”) 
and/or the relevant Banking Service application shall be 
the selected place of domicile on which the Customer 
shall receive all notices, correspondences, and claims in 
respect of the Account. 

The Customer hereby acknowledges and agrees to 
accept the address described above being its chosen 
domicile to serve all judicial summons in relation to 
any legal proceeding resulting from any dispute arising 
from, related or as consequence of the Accounts or these 
Terms and Conditions.  The Customer further undertakes 
to notify the Bank, by way of written notice by registered 
mail, of its new chosen domicile in the event the Customer 
changes its chosen domicile at any given time. The new 
domicile shall not be deemed chosen unless the Bank 
is duly notified of such change. All correspondences, 
notices and summons served on the chosen domicile 
shall be deemed valid unless the Bank is duly notified of 
its change as described above.

L. Disclosure of Information:

1. The Customer irrevocably authorize and permits 
the Bank as it deems fit to disclose and furnish, 
both inside and outside the United Arab Emirates, 
including financial information,  concerning the 
Customer and the Account(s)with  the Bank( the 

ذ ـ قابلية الفصل

ــدم  يان أو ع ــر ــدم س ــة ع ــي حال ــه ف ــى أن ــل عل ــق العمي يواف
وط واألحــاكم فــإن ذلــك لــن  نفــاذ أي مــن هــذه الشــر
دة  فــي هــذه  ى الــوار وط األخــر يجحــف بباقــي الشــر

وط واألحــاكم .  الشــر

ل واإلحالة: ر  - التناز

ــة لك  إحال ــن و ل ع ــاز ــك التن ــق للبن ــه يح ــل بان ــق العمي يواف
ــاكم  وط واألح ــر ــذه الش ــي ه دة ف ــوار ــه ال امات ــه والتز حقوق
إلــى أي شــخص دون أخــذ موافقــة العميــل, ال يحــق للعميــل 
دة  ــوار ــه ال امات ــه أو التز ــن حقوق ــة أي م ــن أو إحال ل ع ــاز التن

ــاكم.  وط واألح ــر ــذه الش ــي ه ف

ز  -  الرسوم والعموالت

يــف  يحــق للبنــك اســتيفاء الرســوم والعمــوالت والمصار
ــق  ــل وف ــة للعمي ــة المقدم في ــات المصر ــن الخدم ــى أي م عل
ي  كــز ات المر ف اإلمــار النســب المحــددة فــي تعليمــات مصــر

ــول. ية المفع ــار الس

وط واألحاكم س - تغيير  الشر

د تغييــر   يجــوز  للبنــك مــن وقــت آلخــر  ووفقــًا لتقديــره المفــر
ــه   ــك بتوجي ــاكم وذل وط واألح ــر ــذه الش ــن ه ــل أي م أو تعدي
ــق  ــبة. تطب ــا مناس اه ــيلة ير ــأي وس ــل   ب ــبق للعمي ــعار  مس إش
ــك  ــدده البن ــذي يح يان ال ــر ــخ الس ي ــي تار ات ف ــر ــذه التغيي ه

ــل. ــل للعمي ــعار  المرس ــي اإلش ف

ش – الموطن المختار

ــتمارة  ــي اس ــل ف ــل العمي ــن قب ــور  م ــوان المذك ــر  العن يعتب
فتــح الحســاب (»العنــوان الدائــم«) و/أو نمــوذج الطلــب 
ــار   ــوان المخت ــو العن ــة ه ــة المعين في ــة المصر ــاص بالخدم الخ
اســات والمطالبــات  ات والمر الــذي ترســل إليــه اكفــة اإلخطــار
ــا  ــك خطي ــل البن ــر  العمي ــم يخط ــا ل ــاب. م ــة بالحس المتعلق

ــه. ــر  عنوان بتغيي

بموجبه يقـــر  العميل ويوافق على قبـــول العنـــوان المذكــــور  
ًا لــه لغــرض اســتام أيــة إعانــات قضائيــة فيمــا  موطنــًا مختــار
اءات القضائيــة الناتجــة عــن أي  يخــص أي مــن واكفــة اإلجــر
ــاب أو  ــى الحس ــب عل ت ع أو يتر ــر ــط أو يتف تب ــأ أو ير اع ينش ــز ن
ــال  ــي ح ــل، ف ــد العمي ــا يتعه ــذه. كم ــاكم ه وط واألح ــر الش
ــات،  ــن األوق ــت م ــي أي وق ــار  ف ــه المخت ــر  موطن ــه بتغي قيام
ــاب  ــب كت ــد بموج ــار  الجدي ــه المخت ــك بموطن ــار  البن بإخط
ــل  ــن العمي ــد موط ــجل، وال يع ــد المس ي ــك بالبر ــل للبن يرس
ــر.  ــذا التغيي ــواًل به ــك أص ــر  البن ــم يخط ــا ل ًا م ــار ــد مخت الجدي
ــلة  ــات المرس ات واإلعان ــار ــات واإلخط اس ــة المر ــر  اكف وتعتب
ــار   ــم إخط ــم يت ــا ل ــة م ــار  صحيح ــل المخت ــن الكفي ــى موط إل

ــاه. د أع ــا ور ــًا لم ــره وفق ــواًل بتغيي ــك أص البن

ص - اإلفصاح عن المعلومات:

ويســمح . 1 فيــه  رجعــة  ال  تفويضــًا  العميــل  يفــوض 
ــات  ــن المعلوم ــاح ع ــبًا، باإلفص اه مناس ــر ــا ي ــك، كم للبن
ــا  ــابات، بم ــاب أو الحس ــل أو الحس ــن العمي ــة ع الخاص
ــة  اكت التابع ــر ــى الش ــة، إل ــل المالي ــات العمي ــا معلوم فيه
ات  ــار ــة اإلم ــلطات دول ع، س و ــر ــة والف اكت الزميل ــر والش
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information)to the Bank’s subsidiaries, affiliates, 
associates, branches, UAE Authorities, service 
providers, assignees, agents, insurers, branches, 
third party contractors, third part Banks,  financial 
institutions, credit bureaus or reporting agencies, 
debt collection agencies or any other persons without 
the need for prior consent or approval or notification 
in any manner whatsoever.

2. Customer who is covered under the US Foreign 
Accounts Tax Compliance act 2010 (FATCA) in 
the UAE and meeting FATCA indicia undertakes to 
disclose all personal and accounts/income details to 
enable the Bank to meet its FATCA compliance.

M. Force Majeure

The Bank shall not be liable for its inability to pay, 
due to restrictions on convertibility or transferability, 
involuntary transfers, acts of war or civil strife or other 
similar causes beyond the Bank’s control. In such event 
no other office, branch, subsidiary or affiliate of the Bank 
shall be responsible or liable to the Customer.

N. 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. 

O. 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.

P. Representation and Warranty

The Customer represents and warrants as follows:

1. it has the legal capacity (and will continue to have 
the capacity and authority) to enter into these Terms 
and Conditions;

2. the execution by it of these Terms and Conditions 
has been duly authorized and executed;

3. these Terms and Conditions will be binding and 
enforceable upon it and will not violate the terms of 
any other agreement to which it is a party; and

والمولكيــن  الخدمــات  ودي  ومــز المتحــدة  بيــة  العر
ف  اكت التأميــن والمقاوليــن طــر باألعمــال والــولكاء وشــر
ف ثالــث والمؤسســات الماليــة وماكتــب  ثالــث وبنــوك طــر
ــون  ــل الدي ــلين وواكالت تحصي اس ــان وواكالت المر االئتم
ــة  ــة للموافق ــك دون الحاج ــن وذل ي ــخاص آخر أو أي أش

ــاكل. ــن األش ــل م ــأي ش ــار  ب ــبقة أو اإلخط المس

ــال . 2 ــون االمتث ــه قان ــق علي ــذي ينطب ــل ال ــد العمي يتعه
ــي   ــاك) ف ــة (فات ــابات األجنبي ــي للحس يك ــي األمر يب الضر
بيــة المتحــدة باإلفصــاح عــن جميــع  ات العر دولــة اإلمــار
ــه  ــاص ب ــل الخ ــابات والدخ ــخصية والحس ــات الش البيان

ــاك ــات فات ــال لمتطلب ــن االمتث ــك م ــن البن ــك لتمكي وذل

ض - القوة القاهرة

ــع  ــى الدف ــه عل ت ــدم قدر ــن ع ــؤواًل ع ــك مس ــون البن ــن يك ل
وضــة علــى تحويلهــا أو نقلهــا، والتحويات  بســبب القيــود المفر
وب األهليــة أو أي أســباب  اديــة، وأعمــال الحــرب أو الحــر الاإر
ــي  ــك. ف ــيطرة البن ــاق س ــن نط ــة ع ــابهة خارج ى مش ــر أخ
ــه أو  وع ــك أو فر ــب البن ــون ماكت ــن تك ــوال ل ــذه األح ــل ه مث
اكت الزميلــة مســؤولة تجــاه العميل. اكت التابعــة أو الشــر الشــر

ط - القانون المعمول به واالختصاص القضائي

ــن  ــًا للقواني ــر  وفق ــاكم وتفس وط واألح ــر ــذه الش ــع ه تخض
ــك  ــدة وكذل ــة المتح بي ات العر ــار ــة اإلم ــي دول ية ف ــار الس
ــي  ــات الت ــات والتوجيه ــة والتعليم ــح التنظيمي ــد واللوائ القواع
ي.  ــز ك ــدة المر ــة المتح بي ات العر ــار ف اإلم ــر ــن مص ــدر  ع تص
ــات أو  ــابات أو أي خدم ــه الحس ــع ل ــذي تخض ــون ال إن القان
ي فــي اإلمــارة المفتــوح فيهــا  معامــات هــو القانــون الســار
ــاب أو  ــق بالحس اع يتعل ــز ــام أي ن ــة قي ــي حال ــاب. ف الحس
ــارة  ــك اإلم ــم تل ــإن لمحاك ــة ف ــة أو المعامل في ــة المصر الخدم
أى  ــك - إذا ر ــوز  للبن ــه يج يطة أن ــر ــي ش ــاص القضائ االختص
ــام أي  ــة أم اءات قانوني ــر ــاذ إج ــوم باتخ ــبًا - أن يق ــك مناس ذل
ــة  بي ات العر ــار ــة اإلم ج دول ــار ــل أو خ ى داخ ــر ــم أخ محاك

ــدة.  المتح

ظ -  اللغة و التفسير  

بيــة  وط واألحــاكم باللغتيــن العر يــر  هــذه الشــر تــم تحر
ــن  ــن النصي ــارض بي ــود أي تع ــة وج ــي حال ــة, ف ي واالنجليز

بــي . ي يعتمــد النــص العر بــي واالنجليــز العر

يحات والضمانات ع - التصر

ح العميل ويضمن اآلتي: يصر

ــى . 1 ــاظ عل ــتمر  بالحف ــة (وسيس ــة القانوني ــه األهلي أن لدي
وط  ــر ــذه الش ام ه ــر ــة) إلب ــة والصاحي ــة القانوني األهلي

واألحــاكم؛ و

ــذه . 2 ــى ه ــع عل ــى التوقي ــواًل عل ــة أص ــت الموافق ــد تم لق
ــاكم؛ و وط واألح ــر الش

وط واألحــاكم ملزمــة وقابلــة للتطبيق . 3 ســتكون هــذه الشــر
ى  ــر ــة أخ وط أي اتفاقي ــر ــف ش ــن تخال ــل ول ــى العمي عل

فــًا فيهــا و يكــون العميــل طر
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4. it has and will at all times maintain all authorizations, 
approvals, licenses and consents required to enable it 
lawfully to perform its obligations under these Terms 
and Conditions.

The Customer hereby confirms his/her agreement to the 
above Terms and Conditions.

Name

Signature

Date  

أن لديــه وســيحتفظ فــي اكفــة األوقــات باكفــة التفويضات . ٤
والموافقــات والرخــص واالعتمــادات الازمــة لتمكينــه 
وط  ــر ــذه الش ــب ه ــه بموج امات ــام بالتز ــن القي ــا م قانون

ــاكم . واألح

وط  ــر ــى الش ــا عل ــه/ موافقته ــة موافقت ــل/ العميل ــد العمي يؤك
ــاه.   ــورة أع ــود المذك والبن

االسم

التوقيع  

يخ                                     التار


