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اجلزء (:)1الأحكام العامة
-1

املقدمة

1-1

ما هو نطاق هذه الأحكام وال�شروط ؟

1-1

حتكم هذه الأحكام وال�شروط العالقة امل�صرفية القائمة بني �شركتك والبنك وتعامالت �شركتك مع البنك وت�ستمر يف الإنطباق طوال مدة عالقتك امل�صرفية بالبنك.

2-1

ما مل ين�ص على خالف ذلك ،تنطبق �أحكام اجلزء ( )1هذا وامل�صطلحات املنطبقة الواردة يف م�سرد امل�صطلحات على كل عر�ض من عرو�ض البنك.

3-1

تتعلق بقية �أجزاء هذه الأحكام وال�شروط فقط بعر�ض البنك الذي تتعلق به تلك الأجزاء وتتعلق فقط بك حيثما نكون قد وافقنا على تقدمي ذلك العر�ض من عرو�ض البنك
�إليك.

4-1

بالإ�ضافة �إلى هذه الأحكام وال�شروط ،يجوز �أن يخ�ضع �أي عر�ض من عرو�ض البنك �إلى �أحكام و�شروط تكميلية تتعلق بذلك العر�ض (على �سبيل املثال �أي خ�صائ�ص
حمددة) .ويجوز �إ�صدار تلك الأحكام وال�شروط التكميلية بوا�سطة البنك �أو بوا�سطة �أي طرف ثالث .ويتم الإف�صاح عن و�/أو �إتاحة تلك الأحكام وال�شروط التكميلية على
�أو من خالل املوقع الإلكرتوين �أو تلك الو�سائط الأخرى التي يحددها البنك من وقت �إلى �آخر .وتعترب الإ�شارات �إلى «الأحكام وال�شروط الواردة يف هذا امل�ستند ،حيثما
ينطبق ،مت�ضمنة �أي خ�صائ�ص حمددة و �أي �أحكام و�شروط تكميلية».

5-1

يف حالة وجود �أي ت�ضارب �أو تعار�ض بني اجلزء ( )1هذا والأحكام اخلا�صة ب�أي عر�ض حمدد من عرو�ض البنك (على �سبيل املثال �أي �أحكام يف الأجزاء الأخرى املتعلقة
بذلك العر�ض �أو �أي خ�صائ�ص حمددة �أو �أحكام و�شروط تكميلية منطبقة على ذلك العر�ض) يعتد بتلك الأخرية.

6-1

يجوز للبنك �أن يقرر �إ�صدار ن�سخة من هذه الأحكام وال�شروط باللغة العربية .و يف حالة وجود �أي تعار�ض �أو ت�ضارب بني الن�ص باللغة العربية والن�ص باللغة الإجنليزية،
يعتد بالن�ص العربي .بيد �أنه يف حالة النظر يف �أي نزاع بينك وبني البنك �أمام �أي حمكمة �أو �أي هيئة لت�سوية النزاعات تكون لغة الإجراءات فيها لي�ست اللغة العربية،
يعتد عندئذ بالن�سخة الإجنليزية من هذا الأحكام وال�شروط.

7-1

ب�إتخاذ �أي خطوات حمددة من قبل البنك من وقت �إلى �آخر ترقى �إلى م�ستوى القبول (مبا يف ذلك تعبئة �أي منوذج �أو �إ�ستخدام �أي عر�ض من عرو�ض البنك و�/أو القيام
ب�أي �أن�شطة يف احل�ساب) ف�إنك ت�ؤكد �أنك قد �إطلعت على وفهمت وقبلت ووافقت على الإلتزام بهذه الأحكام وال�شروط.

�	8-1إنك توافق على �أن �أي قبول �إلكرتوين �أو قبول ب�أي طريقة �أخرى لهذه الأحكام وال�شروط املحددة من قبل البنك من وقت �إلى �آخر ي�شكل قبو ًال وموافقة من قبلك على
الإلتزام بهذه الأحكام وال�شروط و�أي خ�صائ�ص حمددة منطبقة كما لو كنت قد قبلت ووافقت على الإلتزام بها خطي ًا.
9-1

ت�شكل هذه الأحكام وال�شروط و�أي م�ستندات تعاقدية �أخرى قد ي�صدرها البنك �إليك من وقت �إلى �آخر جممل الإتفاق بينك وبني البنك وتفوق وتلغي كافة الإتفاقيات
والوعود والت�أكيدات والإفادات وال�ضمانات والتفاهمات ال�سابقة بينك وبني البنك خطي ًا كانت �أم �شفاهية فيما يتعلق مبو�ضوعها.

�	10-1أنك توافق على �أنه لن يكون لك �أي تدبري قانوين بخ�صو�ص �أي �إفادة �أو ت�أكيد �أو بيان �أو �ضمان (�سواء مدلى به بح�سن نية �أو بطريقة تنطوي على الإهمال) غري وارد يف
هذه الأحكام وال�شروط �أو يف �أي م�ستندات تعاقدية �أخرى قد ي�صدرها البنك �إليك من وقت �إلى �آخر .كما �أنك توافق على عدم تقدمي �أي مطالبة بخ�صو�ص �أي �إفادات
خاطئة مت تقدميها بح�سن نية �أو بطريقة تنطوي على �إهمال �إ�ستناد ًا �إلى �أي �إفادة يف هذه الأحكام وال�شروط �أو �أي م�ستندات �أخرى مقدمة من قبل البنك.

�	-2إ�ستقبال العمالء واملعلومات املطلوبة
1-2

4

لفتح �أي ح�ساب والتعامل مع البنك ،يجب عليك �إثبات هويتك وعنوانك وموقفك املايل من خالل تقدمي تلك املعلومات التي قد يحددها البنك وب�صيغة وحمتوى مقبولني
للبنك .وقد تت�ضمن تلك املعلومات:
 1-1-2عنوانك ،و
� 2-1-2صور من م�ستندات الت�أ�سي�س وتراخي�ص وت�صاريح الأعمال (مبا يف ذلك تفوي�ضات ال�شركة واملعلومات وامل�ستندات الأخرى التي قد تكون مطلوبة من قبل
البنك) ،و
� 3-1-2أ�سماء وتوقيعات ومنا�صب الأ�شخا�ص الذين �سوف يكون لديهم �صالحية ت�شغيل احل�ساب والتعامل بالنيابة عنك (بالإ�ضافة �إلى �أي م�ستندات تعريفية �أو �أي
م�ستندات �أخرى خا�صة به�ؤالء الأ�شخا�ص ح�سبما يكون مطلوب ًا من قبل البنك) ،و
 4-1-2و�صف للغر�ض الذي �سوف يتم �إ�ستخدام احل�ساب لأجله ،و
 5-1-2معلومات و�/أو م�ستندات للتحقق من هويات مالكك املنتفعني مبا يف ذلك �أرقام التعريف ال�ضريبية وتاريخ/مكان ميالد و مكان �إقامة و�/أو جن�سية و م�صدر
�أموال وثروة كل منهم ،و
�	6-1-2أي معلومات و�شهادات �ضريبية �أو معلومات وم�ستندات �أخرى تتعلق ب�أي �إلتزامات �ضريبية مطلوبة من قبل البنك ،و
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2-2

كافة تلك املعلومات الأخرى ح�سبما يكون مطلوب ًا من قبل البنك لأغرا�ض �إجراءات نظام «تعرف على عميلك» ومكافحة غ�سيل الأموال ومكافحة متويل
الإرهاب والعقوبات اخلا�صة بالبنك.

يجب عليك �إبالغ البنك بفتح والإحتفاظ بح�سابك بالنيابة عن �أي م�ستفيدين من الأطراف الثالثة �سواء ب�صفة م�ؤمتن �أو ب�أي �صفة �أخرى .كما يجب عليك موافاة البنك
ب�أي معلومات وم�ستندات مطلوبة من قبل البنك لتمكينه من التحقق من هويات امل�ستفيدين النهائيني من ذلك احل�ساب .و�إنك تقر �أن �أي من مثل هذه الرتتيبات اخلا�صة
بامل�ستفيدين من الأطراف الثالثة متخذة بينك وبني امل�ستفيدين من الأطراف الثالثة ،على �سبيل املثال ،يجب عليك تعوي�ض وحماية البنك و�شركاته املرتبطة عن ومن �أي
�إلتزامات نا�شئة نتيجة لإحتفاظك باحل�ساب بالنيابة عن ه�ؤالء امل�ستفيدين من الأطراف الثالثة .ولأغرا�ض ت�شغيل احل�ساب ،ال يكون البنك ملزم ًا بالت�أكد من �أو متحم ًال
لأي م�س�ؤولية �أو �إلتزام للت�أكد من �أن ذلك احل�ساب يتم ت�شغيله طبق ًا لأحكام �أي من تلك الرتتيبات القائمة بينك وبني ذلك الطرف الثالث.

�	3-2أنك توافق (بالرغم من �أي �أحكام �أخرى واردة يف هذه الأحكام وال�شروط) على �أنه يف حالة عدم موافاتك للبنك باملعلومات وامل�ستندات املطلوبة من قبل البنك �أو يف
حالة تقدميك ملعلومات /م�ستندات غري دقيقة �أو غري كاملة �أو م�ضللة ،يجوز للبنك:
ً
�	1-3-2إحتجاز جزء من الر�صيد املتاح (مبا يف ذلك الفوائد) ح�سبما يكون مطلوبا من قبل �أي �سلطة حكومية �أو مبوجب �أي �إلتزامات �ضريبية منطبقة ،و�/أو
� 2-3-2إيقاف �أو تعليق �أو جتميد �أو �إيقاف التعامل على ح�سابك طبق ًا لأحكام البند ( ،)16و�/أو
�	3-3-2إقفال ح�سابك طبق ًا لأحكام البند ( ،)18و�/أو
 4-3-2حتويل ح�سابك و�/أو الت�سهيالت امل�صرفية املمنوحة لك �إلى �أي �شركة مرتبطة بالبنك.
4-2

يجب عليك �إبالغ البنك فور ًا ب�أي تغيريات (مبا يف ذلك �إنتهاء ال�صالحية) قد تطر�أ على عنوانك �أو مكان �إقامتك (مبا يف ذلك مكان الإقامة الذي تدفع فيه ال�ضرائب)
وم�ستندات الت�أ�سي�س و �أي معلومات و �أي م�ستندات �أخرى تكون قد قدمتها �إلى البنك وموافاة البنك ب�أي من تلك املعلومات املحدثة .ويتم �إ�ستالم تلك املرا�سالت بوا�سطة
البنك طبق ًا لأحكام البند (.)3

-3

الإ�شعارات

مرا�سالتك مع البنك
1-3

يجوز للبنك ،من وقت �إلى �آخر� ،أن يطلب منك �إر�سال مرا�سالت ب�صيغة �أو طريقة معينة (مبا يف ذلك خطي ًا �أو عرب الفاك�س �أو الربيد الإلكرتوين �أو نظام التحويل ال�سريع
(�سويفت) �أو نظام الر�سائل الآمنة �أو التعليمات الإلكرتونية) لأي �سبب يراه البنك منا�سب ًا .وتعترب املرا�سالت موجهة �أو مر�سلة ح�سب الأ�صول من قبلك فقط عند �إ�ستالم
البنك لها.

�	2-3إنك تفهم �أنه يحق للبنك الإعتماد على ،ويجوز له مترير� ،أي مرا�سالت يعتقد البنك بح�سن نية �أنها �صادرة بوا�سطتك �أو بالنيابة عنك وال يكون البنك ملزم ًا بال�سعي
للح�صول على ت�أكيد مل�صداقية و�صحة تلك املرا�سالت.
3-3

يت�صرف البنك بنا ًء على �أي مرا�سالت يكون من املطلوب منك �إر�سالها خطي ًا فقط عندما تكون موقعة ح�سب الأ�صول من قبلك �أو بوا�سطة املفو�ض بالتوقيع من قبلك
طبق ًا لنماذج التوقيعات املقيدة يف ال�سجالت.

املرا�سالت الإلكرتونية
4-3

يجوز للبنك رف�ض الت�صرف بنا ًء على �أي مرا�سالت م�ستلمة منك عرب الفاك�س �أو الربيد الإلكرتوين �أو نظام التحويل ال�سريع (�سويفت) �أو نظام الر�سائل الآمنة �أو
التعليمات الإلكرتونية ،حتى �إ�ستالم البنك لتعليمات خطية �أ�صلية موقعة ح�سب الأ�صول من قبلك (�أو بوا�سطة املفو�ض بالتوقيع من قبلك) طبق ًا لنماذج التوقيعات املقيدة
يف ال�سجالت .ويجوز �أن يطلب البنك منك �أي�ض ًا تقدمي الن�سخ الأ�صلية من كافة الطلبات وامل�ستندات الأخرى ،التي تكون ح�سب تقدير البنك املطلق ،مطلوبة �أو �ضرورية
لتنفيذ املعامالت التي يتعني تنفيذها مبوجب تلك املرا�سالت .و�إن كان هذا مطلوب ًا:
 1-4-3يجب ت�سليم تلك امل�ستندات �إلى البنك فور ًا بعد تنفيذ تلك املعامالت بال�صيغة التي قد يطلبها البنك ،و
 2-4-3ال يكون من �ش�أن الإخفاق يف ت�سليم تلك امل�ستندات الأ�صلية الت�أثري على م�س�ؤوليتك فيما يتعلق بتلك املرا�سالت �أو املعامالت ،ولكن هذا الإخفاق قد ي�ؤهل
البنك لإلغاء �أو �إبطال �أوعدم تنفيذ املعامالت �أو عدم الإقرار ب�إ�ستالمها �أو الت�صرف مبوجبها.
�	5-3إذا حاول البنك الإت�صال بك على عنوانك لأغرا�ض التحقق ولكنه مل ي�ستطع الت�أكد و�/أو التحقق من �صحة وم�صداقية مرا�سالتك ،يجوز للبنك �إختيار عدم
مترير تلك املرا�سالت.

ت�أخري �أو رف�ض مترير املرا�سالت
6-3

يجوز للبنك ت�أخري �أو رف�ض مترير �أي مرا�سالت:
�	1-6-3إذا �إعتقد النبك �أنها غري دقيقة �أو غري �صحيحة ،و� /أو
�	2-6-3إذا كان من املمكن �أن ي�صبح البنك خمالف ًا لأي قوانني مطبقة �أو لأي من �سيا�ساته الداخلية �أو �أي من مهامه �أو م�س�ؤوليته يف حالة مترير تلك املرا�سالت،
و� /أو
�	3-6-3إذا كان من �ش�أن تنفيذ �أي معاملة على �أ�سا�س مرا�سالتك خمالفة �أي قيود مفرو�ضة بوا�سطة البنك �أو على البنك من وقت �إلى �آخر (على �سبيل املثال �أي
حد �أق�صى �أو حد �أدنى يومي مطبق من قبل البنك) ،و�/أو
األحكام والشروط
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�	4-6-3إذا �ساور البنك �أي �شك يف �أن املرا�سالت تنطوي على خمالفات �أمنية �أو �أن�شطة �إحتيالية ،و�/أو
 5-6-3لأي �سبب وجيه �آخر.
املرا�سالت املوجهة �إليك من البنك
7-3

يجوز للبنك �إر�سال �أي مرا�سالت بخ�صو�ص هذه الأحكام وال�شروط و� /أو �أي من عرو�ض البنك �إلى عنوانك ب�أي و�سيلة �إت�صاالت يعتربها منا�سبة مبا يف ذلك الت�سليم
باليد �أو عرب الفاك�س �أو الربيد الإلكرتوين �أو الر�سائل الن�صية الق�صرية �أو نظام التحويل ال�سريع (�سويفت) �أو نظام الر�سائل الآمنة �أو عرب تطبيقات الهاتف املتحرك
�أو اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية �أو �إعالن الإ�شعارات على املوقع الإلكرتوين .و تتحمل �أنت كافة املخاطر اخلا�صة ب�أي �إلتزام فيما يتعلق بت�سليم املرا�سالت.

8-3

ما مل يوافق البنك على خالف ذلك خطي ًا ،تعترب �أي مرا�سالت م�سلمة �إليك ح�سب الأ�صول:
 1-8-3يف حالة �إر�سالها بالربيد �إلى عنوانك ،بتاريخ يوم العمل الرابع بعد تاريخ الإر�سال ،و� /أو
 2-8-3يف حالة �إر�سالها بوا�سطة �شركة ت�سليم الربيد ال�سريع �إلى عنوانك ،بتاريخ اليوم الذي ت�أكد فيه �شركة ت�سليم الربيد ال�سريع الت�سليم ،و� /أو
 3-8-3يف حالة �إر�سالها عن طريق الت�سليم باليد �إلى عنوانك ،بتاريخ اليوم الذي مت فيه ترك املرا�سالت يف عنوانك (�إن كان م�صادف ًا ليوم عمل) �أو بتاريخ يوم
العمل التايل (�إذا كان قد مت تركها يف عنوانك بفي يوم غري م�صادف ليوم عمل) و�/أو
 4-8-3يف حالة عر�ضها على املوقع الإلكرتوين ،بتاريخ اليوم الذي يظهر فيه هذا العر�ض على الإنرتنت ،و� /أو
 5-8-3يف حالة �إر�سالها عرب الفاك�س �أو الربيد الإلكرتوين �أو الر�سائل الن�صية الق�صرية �أو الهاتف �أو نظام التحويل ال�سريع (�سويفت) �أو نظام الر�سائل الآمنة �أو
تطبيقات الهاتف املتحرك �أو اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية �إلى عنوانك ،بتاريخ يوم الإر�سال.

9-3

يف حالة ت�سليم مرا�سالت بوا�سطة البنك �أو بالنيابة عن البنك �إليك تتطلب منك التوقيع و� /أو ت�أكيد /قبول الت�سليم ب�أي طريقة �أخرى (على �سبيل املثال ،بطاقة �أو دفرت
�شيكات) ،ف�إنك تتعهد ب�إتباع وتنفيذ تعليمات القبول التي يوافيك بها ال�شخ�ص الذي قام بت�سليم املرا�سالت (على �سبيل املثال توقيع منوذج قبول وتقدمي �إثبات لهويتك).
وتوافق على �أن �أي ت�أكيد رقمي مقدم من قبلك �سوف:
ً
ً
 1-9-3يكون �صالح و�ساري املفعول كما لو كان مقدما من قبلك خطيا ،و
 2-9-3ي�شكل قبو ًال لأغرا�ض هذه الأحكام وال�شروط .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إنك توافق مبوجبه على مترير ال�شخ�ص الذي قام بت�سليم املرا�سالت لهذا الت�أكيد
الرقمي �إلى البنك.

املرا�سالت املفقودة �أو التي مل يتم �إ�ستالمها
�	10-3إذا �ساور ال�شك يف �أن �أي مرا�سالت قد �سرقت �أو فقدت �أو �إذا �ساور ال�شك �أن �شخ�ص غري مفو�ض قد حاول الو�صول �إلى تلك املرا�سالت �أو �إ�ستخدامها ،يجب عليك �إبالغ
البنك فور ًا.
11-3

يجب عليك حماية وتعوي�ض البنك و�شركاته املرتبطة عن ومن �أي �إلتزامات يتم تكبدها قبل �إبالغك عن �أي فقدان �أو �سرقة �أو �إ�ستخدام غري م�صرح به للمرا�سالت من
البنك.

12-3

يجوز للبنك �إعادة �إ�صدار �أي مرا�سالت فقدت �أو مل يتم ت�سليمها �إليك �شريطة �أن تدفع للبنك عند الطلب تكلفة �إعادة ذلك الإ�صدار.

�	13-3إذا مت العثور على تلك املرا�سالت الحق ًا ،يجب عليك �إعادة املرا�سالت التي كان يعتقد �أنها قد فقدت �إلى البنك لإلغائها.
14-3

يجوز للبنك ،من وقت �إلى �آخر� ،إر�سال مرا�سالت �إليك تتعلق بت�سويق وترويج �أي عر�ض من عرو�ض البنك (�سواء عرو�ض حالية �أو جديدة) و�أنك توافق مبوجبه على �أن
يقوم البنك ب�إر�سال تلك املرا�سالت �إليك.

الإت�صاالت عرب الهاتف والهاتف املتحرك والفاك�س والإنرتنت
15-3

بالرغم من �أن البنك �سوف يقوم ب�إتخاذ كافة اخلطوات العملية املعقولة للت�أكد من حماية معامالتك وحماية كافة املرا�سالت بينك وبني البنك وتقدميها بطريقة خا�صة
و�سرية ،ف�إنك توافق على �أن تنفيذ تلك الإت�صاالت عرب الهاتف �أو الهاتف املتحرك �أو الفاك�س �أو الإنرتنت (�سواء عرب اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية �أو اخلدمات
امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك �أو اخلدمات امل�صرفية الهاتفية �أو نظام الر�سائل الآمنة �أو الربيد الإلكرتوين �أو خالفه) ،ال ي�شكل طريقة توا�صل �أو �إت�صال �آمنة و�سرية
ويعتمد عليها بالكامل.

 16-3يف حالة �إختيارك التوا�صل و�/أو �إ�ستالم الإت�صاالت من خالل تلك الو�سائل ،يكون ذلك على م�س�ؤوليتك اخلا�صة.
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التغيريات يف هذه الأحكام وال�شروط

�	1-4إلى احلد امل�سموح به طبق ًا للقوانني املطبقة ،يجوز للبنك تغيري �أو�إ�ستبدال �أو تكملة �أو حذف �أي من هذه الأحكام وال�شروط (مبا يف ذلك تغيري �أي �أ�سعار فائدة (على
�سبيل املثال �أي معدل �سائد) �أو ر�سوم �أو �أي خ�صائ�ص لأي عر�ض من عرو�ض البنك) يف �أي وقت .ويف حالة �إدخال �أي تغيريات على هذه الأحكام وال�شروط ،يقوم البنك
ب�إبالغك بتلك التغيريات ب�أي و�سيلة من و�سائل املرا�سالت التي يعتربها منا�سبة.
2-4
6

يعترب �إ�ستخدام �أو الإحتفاظ ب�أي عر�ض من عرو�ض البنك بعد تاريخ �سريان تلك التغيريات مبثابة قبول من جانبك لتلك التغيريات دون �أي حتفظات.
األحكام والشروط
مجموعة الخدمات المصرفية للشركات

�	3-4إذا كان لديك �أي �إعرتا�ض على �أي من التغيريات الطارئة على هذه الأحكام وال�شروط ،يحق للبنك �إنهاء عالقته امل�صرفية معك.
4-4

لتفادي اللب�س ،ال يف�سر �أي تغيري للهوية التجارية للبنك �أو تغيري البنك لأ�سم �أي من عرو�ض البنك على �أنه تغيري بهذه الأحكام وال�شروط .ويكون للبنك احلق يف تغيري
هويته التجارية �أو �أ�سم �أي عر�ض من عرو�ض البنك يف �أي وقت دون �أي �إلتزام بتوجيه �أي �إ�شعار �إليك.

�	-5إجراءات احلماية
1-5

ب�إ�ستثناء ما هو من�صو�ص على خالفه يف هذه الأحكام وال�شروط ،تكون كافة املعلومات ال�سرية� ،سرية بينك وبني البنك .ويف حالة �إف�شائك لأي معلومات �سرية �إلى �أي
طرف ثالث ،ف�إنك تقوم بذلك على م�س�ؤوليتك اخلا�صة.

2-5

يجب عليك الت�أكد من عدم ح�صول �أي طرف غري م�صرح له بالو�صول �إلى متعلقاتك امل�صرفية �أو املعلومات ال�سرية .ويجب عليك �إتخاذ كافة الإحتياط ملنع �أي �إ�ستخدام
�أو دخول �أو و�صول غري م�صرح به �إلى تلك املعلومات �أو املتعلقات والإلتزام ب�أي متطلبات حماية يقررها البنك من وقت �إلى �آخر ( مبا يف ذلك �أي متطلبات حماية �إ�ضافية
بخ�صو�ص �أي عرو�ض حمددة من عرو�ض البنك).

�	3-5إذا �أ�صبحت على علم �أو �إذا �ساورك �شك يف فقدان �أو �سرقة �أو الإف�صاح عن �أي من متعلقاتك امل�صرفية �أو املعلومات ال�سرية �إلى �أي طرف ثالث �أو �إذا �أ�صبحت على علم
ب�أي �إ�ستخدام �أو و�صول غري م�صرح به �إلى عرو�ض البنك التي ت�ستخدمها ،يجب عليك �إبالغ البنك فور ًا بذلك و�إتباع التعليمات ال�صادرة �إليك من قبل البنك.
4-5

ما مل وحتى تقوم ب�إبالغ البنك بخ�سارة �أو �سرقة �أو الإف�صاح عن متعلقاتك امل�صرفية �أو معلوماتك ال�سرية �أو عن �أي �إ�ستخدام �أو دخول غري م�صرح به طبق ًا لأحكام البند
( ،)3-5ال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية عن �أي �إ�ستخدام �أو و�صول غري م�صرح به لعرو�ض البنك التي ت�ستخدمها .ويجب عليك تعوي�ض وحماية البنك و�شركاته املرتبطة
عن ومن �أي �إلتزامات قد تن�ش�أ عن ذلك الإ�ستخدام �أو الو�صول غري امل�صرح به.
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ال�سجالت والإثبات

�	1-6أنت توافق على ت�سجيل الإت�صاالت (مبا يف ذلك الر�سائل عرب الربيد الإلكرتوين والفاك�س واملحادثات الهاتفية) بينك (مبا يف ذلك �أي من �شركاتك املرتبطة) والبنك
(مبا يف ذلك �أي من �شركاته املرتبطة �أو �أي جهة �أخرى) .كما توافق على �إحتفاظ البنك بكافة املرا�سالت املر�سلة �إلى البنك من قبلك وبالنيابة عنك ب�أي و�سيلة
من الو�سائل .و�إن �إنطبق ،ف�إنك توافق على احل�صول على �أي موافقات الزمة (وتوجيه �أي �إ�شعار �ضروري بهذه الت�سجيالت و الإحتفاظ بها) من �شركاتك املرتبطة.
وتوافق �أي�ض ًا على �أنه ،بالقدر امل�سموح به مبوجب القوانني املطبقة ،ميكن تقدمي كافة تلك الت�سجيالت وجميع املرا�سالت الأخرى (مبا يف ذلك ال�صور والن�سخ الورقية
والإ�صدارات الإلكرتونية بوا�سطة الفاك�س �أو الربيد الإلكرتوين �أو الر�سائل الن�صية الق�صرية �أو �أي و�سائل �إر�سال �إلكرتونية �أخرى و �أي بيانات) و�أي من ال�سجالت كدليل
�إثبات يف �أي نزاع مبا يف ذلك �أمام �أي حمكمة قانون �أو �أي هيئة حتكيم �أخرى �أو �أي �إجراءات قانونية �أخرى بينك وبني البنك �أو �شركاته املرتبطة.
2-6

يجوز للبنك ،طوال املدة من �إ�ستخدامك لأي من عرو�ض البنك و�أي وقت بعد ذلك ،الإحتفاظ بال�سجالت �إلكرتوني ًا �أو بوا�سطة تلك الو�سيلة الأخرى من و�سائل التخزين
التي يختارها البنك .كما توافق على �أن ال�صور والن�سخ الورقية من كافة تلك امل�ستندات ت�شكل �سندات قانونية منفذة ب�شكل �صحيح وت�شكل دليل حا�سم ًا على �صحة
حمتوياتها.

3-6

ت�شكل ال�سجالت دلي ًال حا�سم ًا وملزم ًا على �أي معامالت �أو �إلتزامات �أو مرا�سالت �أو تعليمات بينك وبني البنك (مبا يف ذلك عندما يكون قد مت تقدمي �أي خدمة بوا�سطة
البنك بالتن�سيق مع �أي طرف ثالث) ،ب�صرف النظر عنما �إذا كانت تلك التعليمات قد �صدرت �شفهي ًا �أو خطي ًا �أو �إلكرتوني ًا .وبنا ًء عليه ،ف�إن �أي �شهادة �أو �أي بيان �آخر
�صادر عن البنك ،ي�شكل دلي ًال نهائي ًا وحا�سم ًا على ذلك.

�	4-6إنك تتنازل مبوجبه عن �أي حق قد يكون مرتتب ًا لك للتقدم بطلب لتدقيق �أو �إنتاج ال�سجالت ،لأي �سبب بخالف الإلتزام ب�أمر �صادر عن املحكمة �أو �أي �سلطة �أخرى معنية
يخ�ضع البنك لإخت�صا�صها الق�ضائي.
5-6

يبذل البنك العناية املعقولة للإحتفاظ بال�سجالت .بيد �أنك توافق على �أنه يتم الإحتفاظ بال�سجالت فقط مل�صلحة البنك و�شركاته املرتبطة و�أنه لي�س لديك �أي حقوق �أو
ملكية �أو خالفه فيما يتلعق بتلك ال�سجالت.

-7

الإف�صاح عن املعلومات

�	1-7أنك توافق على �أنه يجوز للبنك ،دون احلاجة �إلى �أي موافقة �أخرى منك �أو توجيه �إ�شعار �إليك ،الإف�صاح عن �أي بيانات خا�صة بك �أو معلومات تتعلق بح�سابك و�/أو
�إ�ستخدامك لعرو�ض البنك (مبا يف ذلك حيثما ينطبق ،املعلومات املرتبطة مبالكك املنتفعني) �إلى �أي �شخ�ص حيثما يكون ذلك �ضروري ًا ب�شكل معقول للتمكني من توفري
عرو�ض البنك �أو حلماية م�صالح البنك امل�شروعة �أو الإلتزام بالقوانني املطبقة �أو ال�سيا�سات الداخلية اخلا�صة بالبنك .ولأغرا�ض �أي �إف�صاحات تتم وفق ًا لأحكام هذا
البند و�أحكام البند ( ،)2-7ف�إنك تتنازل �صراحة ،بالقدر امل�سموح به ،عن �أي حق يتعلق باملعلومات �أو البيانات التي مت الإف�صاح عنها ،مبا يف ذلك �أي حق يف ال�سرية قد
يكون مرتتب ًا لك مبوجب �أي قوانني مطبقة �أو يف �أي منطقة �إخت�صا�ص ق�ضائي �أخرى .
األحكام والشروط
مجموعة الخدمات المصرفية للشركات
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دون الإخالل ب�أحكام البند (� ،)1-7أنت توافق على �أنه يجوز للبنك ،دون احلاجة �إلى �أي موافقة �أخرى منك �أو توجيه �إ�شعار �إليك ،الإف�صاح عن بيانات تتعلق بك و�/أو
معلومات ح�سابك و�/أو �إ�ستخدامك لأي من عرو�ض البنك (مبا يف ذلك حيثما ينطبق ،املعلومات املتعلقة مبالكك املنتفعني) �إلى:
�	 1-2-7أي م�شارك �أو م�شارك فرعي فعلي �أو حمتمل فيما يتعلق ب�أي من حقوق و�/أو �إلتزامات البنك مبوجب �أي �إتفاقية مع البنك �أو من يتنازل �إليهم �أو يقوم بنقل
امللكية �إليهم (�أو �أي وكيل �أو م�ست�شار لأي من اجلهات الآنفة الذكر) ،و� /أو
�	2-2-7أى حمكمة �أو هيئة ق�ضائية �أو جهة تنظيمية �أو جهة �إ�شرافية �أو جهة �ضريبية �أو �أي �سلطة حكومية �أو �شبه حكومية حيثما:
 1-2-2-7يكون �أو قد يكون البنك مطالب ًا بالإمتثال �أو يجوز �أن يقرر الإلتزام طوع ًا بالقوانني املطبقة مبا يف ذلك القوانني املطبقة اخلا�صة مبناطق
الإخت�صا�ص الق�ضائي التي يعمل فيها بالنبك وعمال�ؤه ومناطق الإخت�صا�ص الق�ضائي التي ميرر �أو ينجز فيها البنك �أو مرا�سليه الدفعات� ،أو
 2-2-2-7يكون �أو قد يكون البنك مطالب ًا مبوجب القوانني املطبقة �أو الإتفاقيات مع ال�سلطات ال�ضريبية �أو طبق ًا ل�سيا�ساته الداخلية ،بالإبالغ عن تلك
املعلومات �إلى:
(�أ)	�إلى �أي حكومة �أو جهة تنظيمية �أو �سلطة دولية �أو قومية �أو حملية� ،أو
ً
ال�سلطات ال�ضريبية يف �أي دولة يحتفظ البنك فيها بح�سابات لك �أو يعترب البنك ب�شكل معقول �أو يكون مطالبا فيها ب�إفرتا�ض �أنك
(ب)
خا�ضع لل�ضرائب� ،أو
 3-2-2-7ميتثل البنك �أو ي�سعى للإمتثال (على �أ�سا�س طوعي �أو �إلزامي) ب�أي متطلبات �إف�صاح طبق ًا لأي �إلتزامات �ضريبية.
� 3-2-7أي مكاتب معلومات �إئتمانية (مبا يف ذلك مكتب الإحتاد للإئتمان) �أو الوكاالت املرجعية التي يختار البنك �إ�ستخدامها من وقت �إلى �آخر لأغرا�ض احل�صول
على �أو تقدمي مراجع �أو �أي معلومات �إئتمانية �أخرى ،و� /أو
�	4-2-7أي طرف يعينه البنك لأغرا�ض مترير معامالتك �أو لغر�ض مترير �أو تخزين معلوماتك �سواء داخل �أو خارج دولة الإمارات العربية املتحدة.

�	3-7أنك توافق على �أنه يجوز للبنك ،طوال مدة عالقتك امل�صرفية بالبنك ،وكما يعترب البنك منا�سب ًا ،مترير وتخزين وحتويل والإف�صاح ،دون احلاجة �إلى �أي موافقة �أخرى
من جانبك �أو توجيه �أي �إ�شعار �إليك ،عن معلومات تتعلق بك و�/أومعلومات ح�ساباتك و�/أو �إ�ستخدامك لأي من عرو�ض البنك (مبا يف ذلك حيثما ينطبق ،املعلومات
املتعلقة مبالكك املنتفعني) �أو �أي خدمة �أخرى يقدمها البنك �إليك.
4-7

يجوز للبنك يف �أي وقت الإ�ستف�سار عنك وطلب �أي معلومات تتعلق بك يعتربها البنك منا�سبة من �أي م�ؤ�س�سة مالية �أو مكتب �إئتماين �أو وكالة مرجعية (مبا يف ذلك مكتب
الإحتاد للإئتمان) �أو �أي م�صدر �آخر يعتربه البنك �ضروري ًا ،لتقييم قدرتك على الوفاء ب�إلتزاماتك .كما �أنك تفو�ض البنك (و�شركاته املرتبطة التي تت�صرف بالنيابة
عنه) بتقدمي تلك الإ�ستف�سارات واحل�صول على تلك املعلومات.
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الإمتثال ال�ضريبي

1-8

كجزء من وفائه ب�أي �إلتزامات �ضريبية ،يجوز �أن يكون البنك و�/أو ال�شركات املرتبطة به مطالب ًا بخ�صم �أو �إحتجاز ال�ضرائب على الدفعات ل�صالح �أو حل�ساب �أي �إلتزام
�ضريبي ،مبا يف ذلك ال�ضرائب على م�صادر الدخل يف الواليات املتحدة وكذلك على �إجمايل عوائد بيع الأوراق املالية التي ت�شكل م�صدر ًا للدخل يف الواليات املتحدة.

�	2-8أنك توافق على �أبالغ البنك فور ًا ب�أي تغيري يف �أي معدل �أو �أ�سا�س �أو ت�صنيف يتعلق ب�أي �إلتزام �ضريبي ،مبا يف ذلك �إذا �أ�صبحت يف �أي وقت الحق خا�ضع ًا �إلى �أي تغيريات
يف موقفك �أو ت�صنفيك مبوجب قانون الإمتثال ال�ضريبي الأمريكي.
�	3-8أنك توافق على موافاة البنك ب�أي م�ستندات ومناذج ومعلومات �أخرى تتعلق مبوقفك مبوجب قانون الإمتثال ال�ضريبي الأمريكي �أو �أي معلومات �أخرى مطلوبة مبوجب �أي
قوانني مطبقة قد يطلبها البنك من وقت �إلى �آخر.
4-8

لتفادي اللب�س ،يحق للبنك ت�سديد دفعات �إليك بعد خ�صم �أي �ضرائب من املنبع �أو خ�صم �أي �ضرائب مطلوبة مبوجب �أي �إلتزام �ضريبي.

	5-8ال يكون هناك �أي مبلغ م�ستحق الدفع �إليك �أو حمتفظ به لك بوا�سطة البنك �أو �شركاته املرتطبة ،للتعوي�ض عن ذلك اخل�صم من املنبع �أو تلك املبالغ املخ�صومة �إلتزام ًا
ب�أي من الإلتزامات ال�ضريبية املنطبقة.
6-8

لتفادي اللب�س� ،أنك توافق على �أنه ال البنك �أو �أي من �شركاته املرتبطة قد قدم �إليك �أي ن�صائح �ضريبية �أو �أي ن�صائح قانونية �أخرى و�أنك تتحمل وحدك امل�س�ؤولية عن
احل�صول على م�شورة �ضريبية وم�شورة قانونية فيما يتعلق ب�أي من عرو�ض البنك وفهم الأثار ال�ضريبية املرتتبة على �إ�ستخدام �أي من عرو�ض البنك.
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الإمتثال للعقوبات

�	1-9أنت تفيد وت�ضمن وتتعهد مبا يلي:
�	1-1-9أن الأمول والأ�صول املودعة يف �أي من ح�ساباتك لدى البنك غري ناجتة ولن تكون يف �أي وقت من الأوقات ناجتة ،بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،عن �أو فيما
يتعلق مبا يلي:
�	1-1-1-9أي �أن�شطة غري قانونية �أو غري م�شروعة (مبا يف ذلك غ�سيل الأموال �أو متويل الإرهاب)� ،أو
�	2-1-1-9أي �أعمال �أو معامالت مع �شخ�ص حمظور.
8

األحكام والشروط
مجموعة الخدمات المصرفية للشركات

�	2-1-9أنه ال يوجد �أي من �أ�صولك �أو �أ�صول �أي من �شركاتك املرتبطة جممد ًا �أو م�صنف ًا مبوجب �أي عقوبات �أو خا�ضع ًا ب�أي طريقة �أخرى للعقوبات.
	3-1-9ال �أنت وال �أي من �شركاتك املرتبطة:
 1-3-1-9كائن �أو مقيم �أو �سوف تقيم يف بلد ممنوع التعامل معه� ،أو
� 2-3-1-9شخ�ص حمظور �أو ي�ضطلع �أو كان �أو �سوف ي�ضطلع ب�أي معامالت �أو يت�صرف بطريقة ميكن �أن ي�ؤدي �إلى �أن ت�صبح �أنت �أو �أي من �شركاتك
املرتبطة �شخ�ص ًا حمظور ًا� ،أو
 3-3-1-9خا�ضع ومل تكن يف يوم من الأيام خا�ضع ًا لأي مطالبة �أو �إجراءات �أو �إ�شعار ر�سمي �أو حتقيق بخ�صو�ص العقوبات� ،أو
 4-3-1-9م�ضطلع ومل ولن ت�ضطلع ب�أي معاملة �أو تت�صرف ب�أي طريقة من �ش�أنها تفادي �أو التهرب من �أو بغر�ض تفادي �أو التهرب من �أوخمالفة �أو حماولة
خمالفة �أي عقوبات �أو تت�سبب يف جعل البنك خمالف ًا بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة لأي عقوبات.
2-9

عدم �إ�ستخدام:
�	1-2-9أي من عرو�ض بنك �أبوظبي التجاري� ،أو
�	2-2-9أي �أموال �أو �أ�صول ناجتة عن �أو متعلقة بعالقاتك بالبنك �أو �شركاته املرتبطة (مبا يف ذلك الأموال املحتفظ بها بالنيابة عنك والأموال املقر�ضة �أو املتاحة �أو
التي مت حتويلها ب�أي طريقة �إليك بوا�سطة البنك �أو �أي من �شركاته املرتبطة)� ،أو
�	3-2-9أي من �أموالك �أو �أ�صولك الأخرى �أو �أي معاملة �سواء مبا�شرة �أو غري مبا�شرة مع �أي �شخ�ص �أو جهة كائن �أو ي�سكن يف �أي دولة ممنوع التعامل معها �أو �شخ�ص
حمظور.

	3-9ال يكون البنك ملزم ًا بالقيام ب�أي ت�صرف و�/أو تقدمي �أي خدمات �إليك �أو بالنيابة عنك� ،إذا كان ذلك الت�صرف و� /أو تلك اخلدمة خمالف ًا لأي عقوبات و�/أو �سيا�سات
داخلية خا�صة بالبنك (ولهذه الأغرا�ض ،ال ي�ؤخذ بعني الإعتبار ما �إذا كانت تلك العقوبة منطبقة على البنك).
4-9

يجب عليك �إبالغ البنك ب�أ�سرع وقت ممكن (مع ذكر كافة التفا�صيل) �إذا:
�	1-4-9أ�صبحت �أو �أ�صبح من املرجح ب�شكل معقول �أن تكون �أنت �أو �أي من ال�شركات املرتبطة بك� ،شخ�ص ًا حمظور ًا� ،أو
 2-4-9كان لديك �أو لدى �أي من �شركاتك املرتبطة تعامالت مع �أي �شخ�ص حمظور� ،أو
 3-4-9كنت �أنت �أو �أي من �شركاتك املرتبطة خا�ضع ًا �إلى �أو من املحتمل �أن يتم تقدمي �أي �شكوى �أو مطالبة �أو �إجراءات �أو �إ�شعارات ر�سمية �أو حتقيقات �أو �أي ت�صرف
�آخر �ضدك بوا�سطة �أي �سلطة تنفيذية �أو �سلطة �إنفاذ قانون �أو طرف ثالث فيما يتعلق ب�أي عقوبات.

5-9

يجوز للبنك الإلتزام طوع ًا ب�أي قوانني مطبقة ويجوز له تف�سري القوانني املطبقة لإتخاذ �أي �إجراءات مهما كانت للإلتزام ب�أحكام العقوبات.

�	6-9إذا طلبت من البنك دفع مبلغ �إلى ح�ساب حمتفظ به لدى م�ؤ�س�سة مالية غري م�شاركة �أو ملتزمة (ال ميكن للبنك التحقق من �أنها م�شاركة �أو ملتزمة) بالقوانني املطبقة،
يجوز �أن يكون البنك مطالب ًا ب�إحتجاز ذلك املبلغ �أو �أي جزء منه ويجب عليك الت�صريح للبنك بالقيام بذلك.

-10

الر�سوم

يكون للبنك احلق يف فر�ض تلك الر�سوم فيما يتعلق ب�أي من عرو�ض البنك (مبا يف ذلك بخ�صو�ص �أي خدمات �أو ت�صرفات �أو فعاليات �أو عمليات �أو ظروف خا�صة ت�شكل
1-10
جزء ًا من �أي عر�ض من عرو�ض البنك ومبا يف ذلك الفائدة ور�سوم املعامالت والر�سوم الإدارية) كما ويقرر البنك من وقت �إلى �آخر .ودون الإخالل ب�أحكام البند (،)11
يجوز للبنك ،دون توجيه �إ�شعار م�سبق �إليك ،خ�صم �أي ر�سوم م�ستحقة من �أي �أموال �أو �أ�صول ت�شكل ر�صيدا ًدائن ًا يف ح�سابك.
�	2-10إذا مل يكن لديك �أموال كافية يف ح�سابك لدفع �أي ر�سوم ،يحتفظ البنك بحق خ�صم تلك الر�سوم من ح�سابك وتكون ملزم ًا ب�سداد �إلى البنك �أي مبلغ ي�صبح م�سحوب ًا
على املك�شوف من ح�سابك.
3-10

يجوز للبنك ،دون توجيه �أي �إ�شعار م�سبق �إليك ،تغيري �أو الإ�ضافة �إلى ر�سومه و �أنت توافق على �أن تلك التغيريات والإ�ضافات �سوف تكون ملزمة لك.

4-10

ما مل تتم الإ�شارة �أو املوافقة على خالف ذلك �صراحة من قبل البنك ،ف�إن كافة املبالغ (مبا يف ذلك �أي ر�سوم) ي�شار �إلى �أنها م�ستحقة ال�سداد من قبلك للبنك مبوجب
هذه الأحكام وال�شروط ال ت�شمل �ضريبة القيمة امل�ضافة امل�ستحقة ال�سداد �أ�صو ًال.

5-10

ما مل تتم الإ�شارة �أو املوافقة على خالف ذلك �صراحة من قبل البنك ،وحيثما يقوم البنك بتوريد� ،أو ما يعترب توريد ،الب�ضائع �أو اخلدمات ،ف�إن الدفعة �أو �أي مقابل �آخر
م�ستحق عن ذلك التوريد ال ي�شمل �أي ًا من �ضرائب القيمة امل�ضافة امل�ستحقة عليك �أ�صو ًال ،ويتعني عليك دفع �ضريبة القيمة امل�ضافة بالإ�ضافة �إلى وبالتزامن مع تلك الدفعة
�أو ذلك املقابل الآخر �أو يف وقت �سابق عند القيام بتوريد الب�ضائع �أو اخلدمات ،و�سيقوم بنك �أبوظبي التجاري بتقدمي فاتورة �سارية �أو �إثبات م�ستندي �آخر ب�ضريبة القيمة
امل�ضافة وفق ًا لل�صيغة املقررة مبوجب القوانني واللوائح املعمول بها واملطبقة على �ضريبة القيمة امل�ضافة.

6-10

حيثما يتطلب القانون قيامك ب�سداد �ضريبة القيمة امل�ضافة مبوجب �آلية االحت�ساب العك�سي �أو خالف ذلك �إلى الهيئة ال�ضريبية املعنية ،وال يكون البنك م�س�ؤو ًال عن �سداد
�ضريبة القيمة امل�ضافة امل�ستحقة عن التوريد �إليك ،على �سبيل املثال ،عندما يتم توريد الب�ضائع واخلدمات يف �أكرث من منطقة �إخت�صا�ص ق�ضائي واحدة يتعني عليك
موافاة البنك برقم التعريف ال�ضريبي اخلا�ص بك خارج دولة الإمارات و�سداد كامل مبلغ �ضريبة القيمة امل�ضافة امل�ستحق يف منطقة االخت�صا�ص الق�ضائي املعنية،
وعندئذ الي�ستحق البنك �أي �ضريبة قيمة م�ضافة بالإ�ضافة �إلى املقابل امل�ستحق له.
األحكام والشروط
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9

7-10

عند موافقتك على دفع �أو �سداد �أو رد تكاليف �أو �أتعاب �أو ر�سوم �أو م�صاريف للبنك يف ما يتعلق بالب�ضائع �أو اخلدمات املوردة من البنك �إليك مبوجب هذه الأحكام
وال�شروط ،بخالف احلاالت التي ين�ش�أ عنها توريد خا�ضع لل�ضرائب من قبل البنك ،ف�إنه يتعني عليك تعوي�ض البنك عن �أي جزء من تلك التكاليف �أو الأتعاب �أو الر�سوم
�أو امل�صاريف (�أو ن�سبة منها) التي متثل �ضريبة القيمة امل�ضافة ،وذلك با�ستثناء احلاالت التي يبلغك البنك فيها ب�أنه مقتنع ب�أنه �سي�ستحق حتوي ًال �أو �سداد ًا بخ�صو�ص
�ضريبة القيمة امل�ضافة تلك من الهيئة ال�ضريبية املعنية.

8-10

يف حال قيامك مبوجب هذه الأحكام وال�شروط بعمليات توريد خا�ضعة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة �إلى البنك تكون ملزم ًا ب�سداد �ضريبة القيمة امل�ضافة عنها ،تعترب قيمة
تلك التوريدات �شاملة لأي �ضريبة قيمة م�ضافة م�ستحقة ال�سداد عنها.

9-10

حيثما ت�سمح هذه الأحكام وال�شروط بالتعليق �أو الإنهاء يف حال �إخفاقك �أو ت�أخرك يف �سداد م�ستحقات البنك ،ف�إن ذلك يت�ضمن الإخفاق �أو الت�أخر يف �سداد �ضريبة
القيمة امل�ضافة بالإ�ضافة �إلى امل�ستحقات عند وجوب �سدادها وفق ًا لهذه الأحكام وال�شروط.

10-10

حيثما يتم الحق ًا ت�سوية املقابل امل�ستحق عن �أي توريد خا�ضع الحت�ساب ال�ضريبة لأي ب�ضائع �أو خدمات مبا يف ذلك (على �سبيل املثال ال احل�صر) عند �إنهاء �أي منتج
�أو خدمة مقدمة مبوجب هذه الأحكام وال�شروط ،ف�إنه يتعني على الأطراف �إجراء كافة الت�سويات املالئمة على �ضريبة القيمة امل�ضافة مبا يف ذلك �سداد �ضريبة القيمة
امل�ضافة والدفعة الالحقة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة و�إ�صدار �أي �إ�شعار دائن �أو فاتورة الحقة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة �سارية املفعول لأغرا�ض �ضريبة القيمة امل�ضافة.

�	11-10إذا كان البنك غري مت�أكد حيال تبعات �ضريبة القيمة امل�ضافة املرتتبة على �أي توريد للب�ضائع �أو اخلدمات مبوجب هذه الأحكام وال�شروط� ،أو �إذا قررت الهيئة ال�ضريبية
املعنية �أن معاجلة الطرفني ل�ضريبة القيمة امل�ضافة بخ�صو�ص �أي عملية توريد غري �صحيحة من �أي ناحية كانت ،ف�إنه يتعني على الطرفني بذل كافة اجلهود املعقولة
للتعاون و�إبقاء �أحدهما الآخر على اطالع تام بكافة التفا�صيل للتو�صل �إلى اتفاق فيما بينهما من جهة والهيئة ال�ضريبية املعنية من جهة �أخرى ،و�إجراء كافة الت�سويات
املالئمة.
يتعني عليك تزويد البنك على الفور بكافة املعلومات التي يطلبها �أو يلتم�سها للوفاء بالتزاماته املتعلقة ب�ضريبة القيمة امل�ضافة والنا�شئة عن هذه الأحكام وال�شروط.

12-10

	13-10ال يحق لك الرجوع على بنك �أبوظبي التجاري ب�أي طريقة كانت بخ�صو�ص �أي خط�أ �أو �إخفاق من جانب بنك �أبوظبي التجاري يف ما يتعلق ب�ضريبة القيمة امل�ضافة ،مبا
يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر:
 1-13-10حيثما يخ�ضع البنك لأي حكم �أو قرار �أو �إعالن �أو ممار�سات مقبولة عموم ًا يف ما يتعلق ب�أي عمليات توريد خا�ضعة لل�ضريبة يتم القيام بها مبوجب هذه
الأحكام وال�شروط ،و�/أو
ً
 2-13-10حيثما يفرت�ض البنك �أن ب�إمكانه ا�سرتداد مبلغ �ضريبة القيمة امل�ضافة الواجب ال�سداد عند ال�شراء ويتبني الحقا (لأي �سبب كان) �أن هذا االفرتا�ض كان
خاطئ ًا �أو باط ًال؛ و�/أو
�	3-13-10إذا تبني الحق ًا �أن معاجلة البنك ل�ضريبة القيمة امل�ضافة يف ما يتعلق ب�أي مطالبة بالدفع بخ�صو�ص �أي عمليات توريد خا�ضعة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة متت
مبوجب هذه الأحكام وال�شروط ،كانت خاطئة �أو باطلة.

حقوق البنك

-11
�إن�شاء رهن

�	1-11أنك تن�شئ مبوجبه ،دون �أي قيد �أو �شرط ،رهن ًا من الدرجة الأولى ل�صالح البنك على ح�ساباتك وعوائد تلك احل�سابات وكافة تلك الأ�صول واال�ستثمارات املحتفظ بها
يف تلك احل�سابات ك�ضمان نهائي ال رجعة عنه غري خا�ضع لأي قيد �أو �شرط لدفع و �أداء والوفاء ب�أي �إلتزامات قد تكون مرتتبة عليك ل�صالح البنك .وتوافق على �أن قيمة
ونوع وكمية الأ�صول و�/أو اال�ستثمارات املحتفظ بها يف ح�ساباتك قد تتغري من وقت لآخر و�أن هذا لن ي�ؤثر على �صالحية و�إمكانية �إنفاذ الرهن على كافة تلك احل�سابات
و�/أو الأ�صول و�/أو اال�ستثمارات.
�	2-11أنك توافق على ما يلي:
�	1-2-11أن الرهن املن�ش�أ مبوجب البند ( )11هذا ينطبق على كافة الأ�صول واال�ستثمارات املحتفظ بها يف ح�ساباتك يف �أي وقت معني ،و
�	2-2-11أن و�صف الأ�صول واال�ستثمارات املحتفظ بها يف ح�ساباتك يوفر ت�أكيد ًا كافي ًا لإمكانية تغطية تلك الأ�صول واال�ستثمارات احلالية �أو امل�ستقبلية.
�	3-11أنك توافق مبوجبه ،دون �أي قيد �أو �شرط عند �إ�ستالمك لطلب خطي من البنك ،على تقدمي وتنفيذ �أي من وكافة امل�ستندات والقيام بكافة الأ�شياء الأخرى ال�ضرورية و/
�أو �إمتام و�/أو �إنفاذ الرهن املمنوح طبق ًا لأحكام البند ( )1-11على ح�ساباتك وكافة الأ�صول و�/أو اال�ستثمارات املحتفظ بها يف كافة ح�ساباتك .ويت�ضمن ذلك تنفيذ �أي
�سند توكيل مطلوب من قبل البنك وتنفيذ و�إجناز وت�سجيل و ت�صديق من الكاتب العدل �أي م�ستندات �أو مناذج مطلوبة لت�سجيل �أو قيد �أو �إمتام �أو �إنفاذ هذا الرهن يف �أي
منطقة �إخت�صا�ص ق�ضائي.
�	4-11أنك تعني مبوجبه ب�صفة نهائية ال رجعة عنها البنك لي�صبح وكيلك لإمتام وتنفيذ وت�سليم كافة امل�ستندات و�إتخاذ �أي �إجراءات لإ�ستيفاء كافة ال�ضمانات املمنوحة من
قبلك ل�صالح البنك طبق ًا لأحكام البند ( )11هذا .كما �أنك ت�ؤكد وت�صادق علي كافة الت�صرفات التي يقوم بها البنك مبوجب �أحكام البند ( )4-11هذا.
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حق املقا�صة
�	5-11أنك توافق على �أنه يكون للبنك يف �أي وقت احلق يف مقا�صة �أي مبلغ م�ستحق لك من البنك �أو �أي من �شركاته املرتبطة �أو حمتفظ به يف �أي من ح�ساباتك لدى البنك
مقابل �أي �إلتزامات (�سواء كانت �أم مل تكن م�ستحقة بعد) �أو �أي مبلغ �آخر م�ستحق منك �أو من �شركاتك املرتبطة �إلى البنك �أو �شركاته املرتبطة .ويجوز القيام بذلك دون
توجيه �أي �إ�شعار �أو طلب �إليك و�سواء كان �أم مل يكن هناك �أي حالة �إخالل.
6-11

بالإ�ضافة �إلى �أي حق عام �آخر باملقا�صة مرتتب للبنك� ،أنت توافق على �أنه يجوز للبنك يف �أي وقت ودون �إ�شعار جمع �أو توحيد كافة �أو �أي ح�سابات لدى البنك من �أي
و�صف كان �سواء كان حمتفظ بها ب�صفة منفردة �أو ب�صفة م�شرتكة مع �آخرين (يف حدود ح�صتك بالتنا�سب يف تلك احل�سابات) و�سواء كانت تلك احل�سابات كائنة يف
دولة الإمارات العربية املتحدة �أو �أي مكان �آخر وبعملة دولة الإمارات العربية املتحدة �أو �أي عملة �أخرى ،ويجوز له مقا�صة �أو حتويل �أي مبالغ ت�شكل ر�صيد ًا دائن ًا يف ح�ساب
واحد �أو �أكرث من تلك احل�سابات �أو �أي �أ�صول �أخرى موجودة يف حيازة البنك �أو خا�ضعة ل�سيطرة البنك يف �أو نحو الوفاء ب�أي مبالغ م�ستحقة للبنك �أو �شركاته املرتبطة
منك �أو من �شركاتك املرتبطة� ،سواء كانت تلك الإلتزامات فعلية �أم حمتملة فردية �أوم�شرتكة و�أنك تفو�ض البنك مبوجبه حتويل �أي مبلغ ب�سعر ال�صرف لأغرا�ض البند
( )6-11هذا .ويجوز �أن يتم اجلمع �أو التوحيد �أو املقا�صة �أو التحويالت امل�شار �إليها مرة واحدة �أو�أكرث .وال يكون من �ش�أن �أي ممار�سة للحقوق مبوجب هذه الأحكام
الإخالل ب�أي �ضمان حمتفظ به من قبل البنك �أو �شركاته املرتبطة.

7-11

�أنك توافق على عدم الرهن �أو التنازل عن�/أو ترتيب �أي قيد قانوين �آخر عن طريق ال�ضمان  ،على ح�ساباتك �أو �أي مبالغ مودعة فيها �إلى �أي طرف ثالث مبا يف ذلك
�أي بنك �آخر.

8-11

يكون من املتفق عليه �أنه يف حالة �أي تق�صري �أو �إخالل يف الوفاء ب�أي االلتزامات �إلى البنك �أو �شركاته املرتبطة �أو يف حالة �إتخاذ �أي �إجراءات قانونية �ضدك ،يجوز
�إ�ستخدام كافة الأر�صدة الدائنة املوجودة يف احل�سابات املحتفظ بها ب�إ�سمك �أو ب�إ�سم �شركاتك املرتبطة فور ًا نحو الوفاء ب�أي �إلتزامات م�ستحقة منك �أو من �شركاتك
املرتبطة �إلى البنك �أو �شركاته املرتبطة .وال يكون لأي طرف �آخر �أي حق على تلك الأر�صدة حتى يتم الوفاء بالكامل بجميع الإلتزامات (�سواء كانت فعلية �أم حمتملة �أو
مبدئية �أو تبعية �أو فردية �أو م�شرتكة) امل�ستحقة من قبلك �أو من قبل �شركاتك املرتبطة �إلى البنك و�شركاته املرتبطة.

احلق يف تقييد توافرية و�إمكانية الو�صول �إلى اخلدمات ب�سبب �أعمال التحديث وال�صيانة
9-11

بالرغم من �أن البنك وال�شركات املرتبطة به �سوف يبذلون ق�صارى جهدهم للت�أكد من توافرية و�إمكانية الو�صول �إلى منتجات وخدمات البنك مبا يف ذلك اخلدمات
امل�صرفية الإلكرتونية وفروع البنك و�أي خدمات �أو منتجات مقدمة بوا�سطة �أو من خالل البنك (« املنتجات واخلدمات») وفق ًا لهذه الأحكام وال�شروط ،قد يتم ت�أخري
وقت �إلى �آخر دون احلاجة �إلى موافقة من جانبك �أو توجيه ا�شعا ٍر �إليك
�أو تقييد �أو حتديد توافرية و�إمكانية الو�صول �إلى �أي واحدٍ �أو �أكرث من املنتجات واخلدمات من ٍ
وذلك بغر�ض تنفيذ �أي �أعمال حتديث �أو �صيانة �أو �إ�صالحات خمطط �أو غري خمطط لها �أو منتظمة �أو ملر ٍة واحدة يف مقر البنك �أو الأنظمة امل�صرفية او املوقع االلكرتوين
اخلا�ص بالبنك �أو التي حتدث نتيج ٍة لأي ت�أخري �أو �إنقطاع ب�أي خدم ٍة �أو نظام م�ستخدم من قبل البنك يف تقدمي �أو تنفيذ املنتجات واخلدمات («�إنقطاع اخلدمة») .و�إلى
التزام ين�شىء ب�صف ٍة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ب�سبب �أي �إنقطاع باخلدمة ويجب
�أق�صى حدٍ م�سموح به قانون ًا ،ال يتحمل البنك وال�شركات املرتبطة به �أي م�س�ؤولي ٍة عن �أي
ٍ
عليك حماية وتعوي�ض البنك وال�شركات املرتبطه به عن و�ضد ذلك االلتزام.

-12

ح�سابات العمالت الأجنبية

�أنك توافق على وجود خماطر مرتبطة بح�ساباتك املحتفظ بها بعمالت �أجنبية .وبالتايل ،يكون من املتفق عليه �أنك تتحمل امل�س�ؤولية وحدك عن كافة تلك املخاطر و�أي تكاليف
وم�صاريف (مبا يف ذلك تلك النا�شئة عن �أي قيود مبوجب القوانني املطبقة (مثل �ضوابط �صرف العملة) و تقلبات �أ�سعار ال�صرف) مهما كانت قد تن�ش�أ بخ�صو�ص �أي من تلك
احل�سابات وفيما يتعلق باملعامالت املنطوية على عمالت �أخرى بخالف الدرهم.

-13

معامالت العمالت الأجنبية

1-13

يف حالة �إ�ستالم البنك لدفعة يف ح�سابك بعملة خمتلفة عن عملة احل�ساب ،يتم حتويل ذلك املبلغ �إلى عملة احل�ساب.

2-13

يف حالة دفعك ملبلغ بعملة خمتلفة عن عملة احل�ساب ،ميكنك �أن تطلب من البنك حتويل املبلغ قبل �إر�ساله من ح�سابك.

3-13

التحويل من عملة �إلى �أخرى يكون طبق ًا ل�سعر ال�صرف املطبق بتاريخ املعاملة ويخ�ضع �إلى توافرية العملة املعنية لإمتام عملية التحويل.

4-13

يف حالة احلواالت املالية بني عملتني خمتلفتني و�إ�ستالم البنك لطلب التحويل بعد �آخر موعد حمدد للتحويل �إلى العملة املراد تنفيذ التحويل بها ،يجوز عندئذ للبنك
خ�صم مبلغ احلوالة بتاريخ يوم العمل التايل ب�سعر ال�صرف املطبق بتاريخ يوم العمل التايل.

5-13

عند �إ�ستالم الأموال يف ح�سابك:
 1-5-13قد يكون هناك فرق بني �سعر ال�صرف امل�ستخدم عند �إر�سال العملة وذلك املطبق عند �إ�ستالم العملة بوا�سطة البنك حتى و�إن كان يف نف�س اليوم ،و
 2-5-13الدفعات املتعلقة بعمالت تكون مراكزها مغلقة ،يتم متريرها يوم العمل التايل ملراكز تلك العملة وال ت�ستحق �أي فائدة على الدفعة املتوقعة خالل فرتة
الت�أخري هذه.
األحكام والشروط
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�	6-13إذا رغبت يف طلب �سعر �صرف بديل �أو �سعر �صرف ثابت من البنك ،يجب عليك توجيه �إلى البنك �إ�شعار م�سبق قبل وقت كايف من املعاملة ويتم عر�ض �سعر ال�صرف
بوا�سطة البنك ح�سب تقديره املطلق.
7-13

تخ�ضع ال�سحوبات بعملة بخالف عملة احل�ساب املعني �إلى توافرية تلك العملة عند طلب ال�سحب.

8-13

تخ�ضع الإيداعات وال�سحوبات من �أي ح�ساب بعملة بخالف عملة احل�ساب �إلى تلك الر�سوم التي يحددها البنك من وقت �إلى �آخر.

-14

التفوي�ض ب�صالحية ت�شغيل ح�ساب �أو التعامل مع البنك بالنيابة عنك

1-14

يجوز لك تعيني �شخ�ص واحد �أو �أكرث من �شخ�ص واحد للتعامل مع البنك بالنيابة عنك عن طريق تعبئة منوذج التوقيع اخلا�ص بالبنك لكل مفو�ض بالتوقيع مع ذكر �إ�سمه
ومنوذج توقيعه .ويجب عليك �أي�ض ًا �إبالغ البنك ب�أ�سرع وقت ممكن ب�أي تغيريات يتم �إدخالها من وقت �إلى �آخر على قائمة ه�ؤالء الأ�شخا�ص املفو�ضني بالتوقيع.

2-14

يحق للبنك الإعتماد على قائمة الأ�شخا�ص املفو�ضني بالتوقيع املحتفظ بها لدى البنك وعلى �أي تعليمات �صادرة بوا�سطة �أي �شخ�ص مدرج على هذه القائمة.

3-14

لتفادي اللب�س ،تعترب �أي �إ�شعارات �أو معلومات موجهة بوا�سطة �أو �إلى �أي من الأ�شخا�ص املفو�ضني بالتوقيع موجهة بوا�سطتك �أو �إليك ،ح�سبما تكون احلالة.

4-14

يف حالة تغيريك لنموذج توقيع �أي من الأ�شخا�ص املفو�ضني بالتوقيع ،ف�إنك تتحمل امل�س�ؤولية عن �إ�ستبادل �أو �سحب �أو �إتالف كافة التعليمات والتكليفات وال�شيكات و�أي
م�ستندات �أخرى ذات �صلة حتمل توقيع ذلك ال�شخ�ص املفو�ض بالتوقيع .وال يتحمل البنك امل�س�ؤولية عن ،ويجب عليك تعوي�ض وحماية البنك و�شركاته املرتبطة عن ومن
�أي �إلتزام يرتتب على البنك ب�سبب قبول �أو �إمتام �أو تنفيذ �أي من تلك التعليمات �أو التكليفات �أو ال�شيكات �أو امل�ستندات الأخرى ذات ال�صلة التي ي�ستلمها البنك بعد تغيري
التوقيع.

5-14

يحق للبنك التعامل مع وكيلك فيما يتعلق بعرو�ض البنك وهذه الأحكام وال�شروط حتى و�إن مل يكن وكالئك �أ�شخا�ص مفو�ضني بالتوقيع .وال يكون البنك ملزم ًا بالتحقق
مما �إذا كان قد مت تعيني وكالئك ب�شكل �صحيح (على �سبيل املثال من خالل مراجعة �أي �سند توكيل مت مبوجبه تعيني الوكيل املعني) �أو من �أن ه�ؤالء الوكالء يت�صرفون
�ضمن نطاق ال�صالحيات املفو�ضني بها .وتظل م�س�ؤو ًالعن الت�صرفات والإغفاالت من جانب وكالئك كما لو كانت تلك الت�صرفات والإغفاالت من جانبك ب�صرف النظر
عنما ما �إذا كانت تلك الت�صرفات والإغفاالت تقع �ضمن نطاق �صالحيات الوكيل.

6-14

يجب عليك الت�أكد من �أنك �أثناء �إ�ستخدامك عرو�ض البنك �أو التعامل مع البنك �أو �شركاته املرتبطة ب�أي طريقة �أخرى� ،سوف تلتزم (والت�أكد من �إلتزام كافة �شركاتك
املرتبطة) بهذه الأحكام وال�شروط .وال يتحمل البنك امل�س�ؤولية عن ،ويجب عليك تعوي�ض وحماية البنك و�شركاته املرتبطة عن ومن� ،أي �إلتزامات نا�شئة عن �أي ت�صرف
�أو �إغفال من جانبك و�/أو من جانب �أي من �شركاتك املرتبطة عند �إ�ستخدام �أو اال�شرتاك يف (�أو حماولة �إ�ستخدام �أو اال�شرتاك يف) �أي عر�ض من عرو�ض البنك.

7-14

يجوز للبنك ال�سماح لأي �شخ�ص يبدو للبنك �أنه ميثلك ب�إ�ستالم امل�ستندات نيابة عنك .واليتحمل البنك �أي م�س�ؤولية �أو �إلتزام قد ين�شئ عن �أو فيما يتعلق بال�سماح ملمثلك
(�أو ال�شخ�ص الذي يبدو �أنه ميثلك) ب�إ�ستالم امل�ستندات من البنك.

-15

ك�شف احل�ساب

1-15

يقوم البنك بتزويدك بك�شوف ح�ساب ورقية ،ما مل:
 1-1-15تطلب ويوافق البنك على �إر�سال ك�شوف ح�سابات �إلكرتونية فقط �إليك� ،أو
 2-1-15تكن م�شروع ًا �صغري ًا �أو متو�سط ًا (يجوز لك �أن تطلب �إختيار �إيقاف �إ�ستالم ك�شوف احل�سابات �إلكرتونية ويف هذه احلالة �سوف حت�صل على ك�شوف ح�سابات
ورقية فقط).

2-15

يعترب البنك قد قام بت�سليم ك�شف احل�ساب �إليك عند �إ�ستالمك له .ويف حالة عدم �إ�ستالمك لك�شف ح�سابك ،تكون م�س�ؤو ًال عن طلب ك�شف ح�ساب من البنك خالل 30
يوم من التاريخ الذي كان من املفرت�ض ب�شكل طبيعي �إر�ساله �إليك فيه.

3-15

تظل ملزم ًا جتاه البنك بالوفاء بالتزاماتك ب�صرف النظر عن �إ�ستالم �أو عدم �إ�ستالم ك�شف احل�ساب.

4-15

يف حالة عدم موافقتك على �أي قيد يظهر يف ك�شف احل�ساب ،يجب عليك �إبالغ البنك خالل �أربعة ع�شر يوم ًا من تاريخ ك�شف احل�ساب و�إال ف�إنك تعترب قد وافقت على
�صحة القيود الواردة يف ك�شف احل�ساب وال يحق لك بعد ذلك الإعرتا�ض على �أي قيد.

5-15

يف حالة موافقة البنك على وجود خط�أ ،يتخذ البنك اخلطوات الالزمة لت�صحيح ذلك اخلط�أ .ويجوز للبنك �أن يطلب منك موافاته باملزيد من املعلومات �أو امل�ستندات
بغر�ض �إجراء حتقيق يف �أي خط�أ مزعوم .و�أنت توافق على الوفاء بتلك املتطلبات.

ك�شوف احل�ساب الإلكرتونية
6-15

12

حيثما ينطبق ،يتم �إر�سال ك�شف ح�ساب �إلكرتوين �إلى ح�سابك بالوترية املقررة من قبل البنك .كما ميكنك الإطالع على ك�شف احل�ساب الإلكرتوين اخلا�ص بك عن طريق
الدخول �إلى اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية �أو عرب �إ�ستخدام عرو�ض البنك الأخرى التي قد ي�ستحدثها البنك من وقت �إلى �آخر.

األحكام والشروط
مجموعة الخدمات المصرفية للشركات

7-15

يجوز للبنك تقييد �أو �إنهاء خدمة ك�شوف احل�ساب الإلكرتونية .ويف حالة حدوث ذلك ،يتم �إبالغك بوا�سطة البنك ويتم تزويدك بك�شوف ح�ساب ورقية.

8-15

يف حالة عدم �إ�ستطاعتك الو�صول �إلى ك�شوف احل�ساب الإلكرتونية من خالل اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية ،يجب عليك �إبالغ البنك خالل � 7أيام من تاريخ �إ�ستالم
ك�شف احل�ساب الإلكرتوين ،ويف حالة �إخفاقك يف �إبالغ البنك خالل هذه املدة ،تعترب قد �إ�ستلمت ك�شف احل�ساب الإلكرتوين وو�صلت �إليه.

-16

تعليق وجتميد و�إيقاف احل�ساب

1-16

عندما يعترب البنك ذلك �ضروري ًا حلماية م�صاحله �أو الإلتزام بالقوانني املطبقة �أو �سيا�سته الداخلية (مبا يف ذلك �إذا �أ�صبحت �أنت �أو �أي من �شركاتك املرتبطة خا�ضع ًا
�إلى عقوبات �أو يف حالة �إتخاذ �أي �إجراءات قانونية م�شار �إليها يف البند (� )11-20ضدك �أو �ضد �أي من �شركاتك املرتبطة) ،يجوز للبنك يف �أي وقت تعليق �أو جتميد
ح�سابك (مبا يف ذلك تعليق �أو جتميد �أي بطاقة) �أو تعليق معامالتك و�/أو جتميد ح�سابك ب�شكل م�ؤقت.

2-16

يف حالة تعليق �أو جتميد �أو �إيقاف ح�سابك طبق ًا لأحكام البند ( ،)1-16يجوز للبنك �أي�ض ًا تعليق �إمكانية و�صولك �إلى �أي من عرو�ض البنك.

3-16

بالرغم من �أن البنك �سوف يبذل جهود معقولة لإبالغك قبل �إتخاذ �أي �إجراء مبوجب البند (� )1-16أو البند ( ،)2-16ف�إنه يكون له احلق يف القيام بذلك دون توجيه
�أي �إ�شعار م�سبق �إليك.

-17

احل�سابات غري املفعلة

1-17

يجوز للبنك �إبطال تفعيل ح�سابك و�إتخاذ �أي �إجراء يعتربه الزم ًا حلماية الأموال املحتفظ بها فيه �إذا:
 1-1-17مل تقم بتنفيذ �أي معامالت من خالل ح�سابك من تلك الفرتة التي يقررها البنك من وقت �إلى �آخر� ،أو
 2-1-17مل يكن البنك على علم ب�أحدث بيانات عنوانك.

2-17

بالرغم من �أن ح�سابك غري مفعل ،يكون للبنك احلق يف التعامل مع �أي مبالغ ظاهرة كر�صيد دائن يف ح�سابك ب�أي طريقة م�سموح بها مبوجب القوانني املطبقة �أو هذه
الأحكام وال�شروط.

3-17

�إذا رغبت يف �إعادة تفعيل ح�سابك ،يجب عليك الإت�صال بالبنك و�إتخاذ الإجراءات املطلوبة من قبل البنك لإعادة تفعيل احل�ساب.

�	-18إقفال احل�ساب والإنهاء
1-18

يجوز للبنك �إقفال ح�سابك و� /أو �إنهاء �إ�ستخدامك �أو و�صولك �إلى كافة �أو �أي من عرو�ض البنك (مبا يف ذلك �أي جزء حمدد �أو �أجزاء حمددة من �أي عر�ض معني من
عرو�ض البنك ) دون �إبداء �أي �أ�سباب لذلك الإقفال �أو الإنهاء .ويجوز �إتخاذ تلك الإجراءات يف حاالت مثل:
 1-1-18حيثما تكون خا�ضع ًا لأي حالة من احلاالت املذكورة يف البند (� ،)11-20أو
 2-1-18حيثما يكون قد مت فتح ح�ساب و�أنت مازلت « حتت الت�أ�سي�س» ،ومل يتم ت�صحيح و�ضعه خالل  90يوم ًا من تاريخ فتح احل�ساب.

2-18

بالرغم من بذل البنك ملجهودات معقولة لإبالغك قبل �إتخاذ �أي �إجراء مبوجب البند (� ،)1-18إال �أنه يكون له احلق يف القيام بذلك دون �إ�شعارك م�سبق ًا.

3-18

يجوز لك �أن تطلب �أقفال ح�سابك ب�إ�ستخدام النموذج املعني.

4-18

قد تكون هناك �إجراءات �إ�ضافية يتعني عليك �إتخاذها بغر�ض �إقفال ح�سابك ح�سبما يقرر البنك من وقت �إلى �آخر.

5-18

حيثما ترغب يف �إقفال ح�سابك ،قبل �إقفال احل�ساب:
 1-5-18يجب عليك �إ�ستبدال �أي �شيكات تكون قد قدمتها �إلى �أطراف ثالثة بو�سائل دفع بديلة �أخرى �صاحلة و�سارية املفعول ،و
ً
 2-5-18يف حالة قيام البنك بدفع �أي مبالغ مبوجب �شيكات �أو معامالت بطاقة �أو �أي طرق دفع �أخرى م�صرح بها من قبلك ،يجب عليك فورا عند الطلب رد تلك
املبالغ �إلى البنك مبا يف ذلك �أي ر�سوم تتعلق بتلك الدفعات ،و
 3-5-18يجب عليك �إلغاء �أي دفعات يف ح�سابك �أو �سحوبات من ح�سابك .و�إذا حاول �أي �شخ�ص �إيداع �أموال يف ح�سابك بعد �إقفاله يتخذ البنك كافة اخلطوات
املعقولة لإعادة تلك املبالغ �إلى ذلك ال�شخ�ص ،و
 4-5-18يجب عليك الإلتزام ب�أي تعليمات �صادرة �إليك من قبل البنك ب�إقفال ح�سابات وعرو�ض �أخرى من عرو�ض البنك.

6-18

فور الوفاء بكافة �إلتزاماتك جتاه البنك بالكامل (كما هي حمددة من قبل البنك) ،يدفع البنك �أي ر�صيد متبقي يف ح�سابك �إليك بعد خ�صم �أي ر�سوم منطبقة .ويجب
عليك �إبالغ البنك عن الكيفية التي ترغب بدفع الر�صيد املتبقي بها �إليك .وميكن دفع هذا الر�صيد املتبقي �إليك:
 1-6-18نقد ًا� ،أو
 2-6-18مبوجب �شيك م�صريف � /أمر دفع يتم �إر�ساله �إلى عنوانك� ،أو
 3-6-18بتحويل املبلغ �إلى ح�ساب فعال �آخر حتتفظ به لدى البنك� ،أو
األحكام والشروط
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 4-6-18بتحويل املبلغ �إلى ح�ساب فعال �آخر ب�أ�سمك وحدك لدى بنك �آخر� ،شريطة �أن ال يكون ذلك التحويل خمالف ًا للقوانني املطبقة �أو ال�سيا�سات الداخلية للبنك.
7-18

يف حالة عدم �إ�ستطاعة البنك الإت�صال بك و�/أو يف حالة �إبالغك البنك بطريقة الدفع التي ترغب ب�إ�ستالم الر�صيد املتبقي يف ح�سابك بها ،يكون للبنك احلق يف �إختيار
�إحدى الطرق الآنفة الذكر .وحتى يتم دفع الر�صيد املتبقي �إليك ،ف�إنك توافق على �أنه يحق للبنك التعامل يف ذلك املبلغ ب�أي طريقة م�سموح بها مبوجب القوانني املطبقة
ووفق ًا لهذه الأحكام وال�شروط.

8-18

يف حالة �إقفال ح�سابك خالل �سنة من تاريخ فتحه ،قد حتت�سب ر�سوم مقابل �إقفال احل�ساب.

9-18

بالإ�ضافة �إلى �أي حقوق �إنهاء �أخرى قد تكون مرتتبة للبنك مبوجب هذه الأحكام وال�شروط ،يحق للبنك �إنهاء �أي عر�ض من عرو�ض البنك وعالقته امل�صرفية بك يف حالة
خمالفتك �أي من �إلتزاماتك فيما يتعلق ب�أي من عرو�ض البنك و�/أو هذه الأحكام وال�شروط و�/أو �أي من �سيا�سات البنك الداخلية.

10-18

يف حالة �إنهاء �أي من عرو�ض البنك �أو خمالفتك لهذه الأحكام وال�شروط ،يكون للبنك ،مع مراعاة القوانني املطبقة ،احلق يف ممار�سة �أي من حقوق الإنهاء و�/أو الإنفاذ
و �إتخاذ كافة التدابري املتاحة له مبوجب هذه الأحكام وال�شروط.

-19

الدفعات الإحتيالية �أو اخلاطئة يف ح�سابك

يف حالة �إيداع �أي دفعة على �سبيل الإحتيال �أو اخلط�أ يف ح�سابك لأي �سبب مهما كان ،ف�إنك تفو�ض البنك بخ�صم مبلغ تلك الدفعة من ح�سابك .وميكن �أن يقوم البنك بخ�صم تلك
الدفعة حتى و�إن كان املبلغ مت�ضمن ًا يف ر�صيد احل�ساب وقد قمت ب�إ�ستخدامه لت�سديد �أي دفعة �أو قمت بتحويله �أو �سحبه كلي ًا �أو جزئي ًا .و�إذا كان من �ش�أن خ�صم املبلغ من ح�سابك،
جعل احل�ساب مك�شوف ًا ،يتعامل البنك مع هذا املوقف على �أنه طلب غري ر�سمي للح�صول على ت�سهيالت �سحب على املك�شوف .وال يتحمل البنك �أو �أي من �شركاته املرتبطة امل�س�ؤولية
عن �أي �إلتزامات قد تن�ش�أ يف هذه احلالة.

�	-20إفادات و�ضمانات وتعهدات
�	1-20أنك تقدم مبوجبه الإفادات وال�ضمانات املذكورة يف البند (� )2-20إلى البند ( )18-20يف بداية عالقاتك امل�صرفية بالبنك وتعترب تلك الإفادات وال�ضمانات مقررة من
قبلك طوال مدة عالقاتك امل�صرفية بالبنك و�إ�سخدامك لعرو�ض البنك.
�	2-20أنك �شركة م�ؤ�س�سة  /م�شهرة ح�سب الأ�صول وقائمة طبق ًا لقوانني الإخت�صا�ص الق�ضائي اخلا�ضع لها ت�أ�سي�سك � /إ�شهارك.
3-20

الإلتزامات املن�صو�ص علي حتملك لها مبوجب هذه الأحكام وال�شروط ت�شكل �إلتزامات قانونية و�صاحلة و�سارية املفعول وملزمة لك وقابلة للإنفاذ �ضدك .

4-20

الدخول يف وت�سليم والإلتزام من قبلك واملعامالت املذكورة يف هذه الأحكام وال�شروط ال ولن تتعار�ض مع:
�	1-4-20أي قانون �أو نظام منطبق عليك �أو على �أي من �شركاتك املرتبطة� ،أو
�	2-4-20أي �أمر �صادر عن �أي �سلطة حكومية �أو �أي �سلطة �أخرى �أو �أي �أمر ق�ضائي �أو حكم �أو مر�سوم �صادر عن �أي حمكمة ذات �إخت�صا�ص ق�ضائي عليك �أو على �أي
من �شركاتك املرتبطة� ،أو
�	3-4-20أي �إتفاقية �أو �سند ملزم لك �أو �أي من �شركاتك املرتبطة �أو �أي من �أ�صولك �أو �أ�صول تلك ال�شركات املرتبطة.

�	5-20أن لديك �صالحية الدخول يف وت�سليم وتنفيذ و�أنك قد �إتخذت كافة الإجراءات الالزمة لتفوي�ضك بالدخول يف و�أداء وت�سليم هذه الأحكام وال�شروط واملعامالت املذكورة
فيها.
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عدم تخطي �أي حد مو�ضوع ل�صالحياتك نتيجة لأي معاملة مذكورة يف هذه الأحكام وال�شروط.

�	7-20أنه قد مت احل�صول على كافة التفوي�ضات واملوافقات والت�صاريح املطلوبة �أو املرغوبة لتمكينك من الدخول يف هذه الأحكام وال�شروط وممار�سة حقوقك والوفاء
ب�إلتزاماتك مبوجب هذه الأحكام وال�شروط و�أن تلك التفوي�ضات واملوافقات والت�صاريح �صاحلة و�سارية املفعول بالكامل.
	8-20ال �أنت وال �أي من ال�شركات املرتبطة بك غري قادر على �أو قد �إعرتف بعدم قدرته على دفع ديونه يف موعد �إ�ستحقاقها �أو قام بتعليق ت�سديد الدفعات اخلا�صة ب�أي من
ديونك  /ديونه� ،أو (ب�سبب م�شاكل مالية فعلية �أو متوقعة) بد�أ مفوا�ضات مع واحد �أو �أكرث من مدينيه بهدف �إعادة جدولة �أي من تلك املديونيات.
�	9-20أن قيمة �أ�صولك ال تقل عن �إلتزاماتك مع �أخذ الإلتزامات الطارئة واملحتملة بعني الإعتبار.
�	10-20أنه مل يتم �إعالن لت�أجيل دفع الديون بخ�صو�ص مديونياتك �أو مديونيات �شركاتك املرتبطة.
11-20
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مل يتم �إتخاذ �أو التهديد ب�إتخاذ �ضدك �أو �ضد �أي من �شركاتك املرتبطة� ،أي دعاوى ق�ضائية �ضد ال�شركات �أو �إجراءات قانونية �أو �أي �إجراءات �أو خطوات �أخرى
بخ�صو�ص:
 1-11-20تعليق الدفعات �أو �إعالن ت�أجيل دفع �أي مديونيات �أو �إنهاء �أعمال �أو حل �أو �إع�سار �أو �إ�شهار �إفال�س �أو �ش�ؤون �إدارية �أو �إعادة هيكلة (على �سبيل الإجراءات
الطوعية �أو خطة للرتتيبات �أو خالفه) بخ�صو�صك �أو بخ�صو�ص �أي من �شركاتك املرتبطة بخالف الت�صفية مبالئه �أو �إعادة الهيكلة.
 2-11-20الدخول يف �أي �صلح �أو ت�صالح �أو تنازل �أو ترتيبات مع �أي من دائنيك �أو دائني �أي من �شركاتك املرتبطة.
األحكام والشروط
مجموعة الخدمات المصرفية للشركات

 3-11-20تعيني �أي م�صفي (بخالف الت�صفية مبالءة) �أو حار�س ق�ضائي �أو حار�س �إداري �أو مدير �إداري �أو مدير �إلزامي �أو �أي م�س�ؤول مماثل بخ�صو�ص �أي من
�أ�صولك �أو �أ�صول �أي من �شركاتك املرتبطة� ،أو
�	4-11-20إنفاذ �أي قيد قانوين على �أي من �أ�صولك �أو �أ�صول �أي من �شركاتك املرتبطة �أو �أي �إجراءات �أو خطوات مماثلة.
	12-20ال يوجد �أي �إ�ستيالء �أو حجز �أو م�صادرة �أو تنفيذ ي�ؤثر على �أ�صولك �أو �أ�صول �أي من �شركاتك املرتبطة �أو كان من املحتمل �إتخاذه �ضد �أ�صولك �أو �أ�صول �أي من �شركاتك
املرتبطة.
	13-20ال �أنت وال �أي من �شركاتك املرتبطة قد قام بتعيني �أو مكاف�أة �أي �شخ�ص بخ�صو�ص الإ�شرتاك يف �أو مت منحه مكاف�أة مقابل الإ�شرتاك يف �أي ن�شاط �أو ممار�سات �أو �سلوك
بغر�ض �أو فيما يتعلق بالت�أثري ب�شكل �سلبي على �أداء �أي �شخ�ص لأي وظيفة �أو ن�شاط.
	14-20ال �أنت وال �أي من �شركاتك قد قامت مبخالفة �أي قوانني مطبقة �أو �سوف ت�ستخدم �أي من عرو�ض البنك لأي �أغرا�ض غري قانونية �أو م�شروعة.
	15-20ال �أنت وال �أي من �شركاتك املرتبطة يحق له الإيدعاء ب�أي ح�صانة لك �أو لأي من ممتلكاتك �أو �أ�صول بخ�صو�ص �أي من �إلتزاماتك مبوجب هذه الأحكام وال�شروط �ضد
توجيه الإبالغات �أو الق�ضايا �أو الدعوى �أو التنفيذ �أو احلجز (�سواء قبل �صدور �أي حكم ق�ضائي �أو للم�ساعدة يف التنفيذ �أو خالفه) �أو �أي �إجراءات قانونية �أخرى.
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دخولك يف هذه الأحكام وال�شروط ي�شكل ،وممار�ستك حلقوقك و�أدائك ووفائك ب�إلتزاماتك مبوجب هذه الأحكام وال�شروط �سوف ي�شكل ،ت�صرفات خا�صة وجتارية
منفذة لأغرا�ض خا�صة وجتارية.
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لقد قمت ،من خالل بذل املجهودات والعناية الالزمة ،بالتحقق من هويات جميع مالكك املنتفعني وم�صادر الأموال اخلا�صة بك وبكل من مالكك املنتفعني و�سوف
حتتفظ ب�أدلة تثبت �أي من تلك الهويات و�أي من م�صادر الأموال تلك و�إجراءات العناية الالزمة املبذولة.

�	18-20أي معلومات و�/أو م�ستندات قمت بتقدميها �أو �سوف تقدمها �إلى البنك (�أو قام �أي طرف ثالث بتديقمها �أو �سوف يقدمها �إلى البنك بالنيابة عنك ) �سوف تكون كاملة
وحقيقية ودقيقة وحمدثة .كما �أنك توافق وت�صرح للبنك بالتحقق من �أي من تلك املعلومات و�/أو امل�ستندات من �أي م�صادر كانت يعتربها منا�سبة.
�	19-20أنك توافق على �أنه يجوز للبنك بغر�ض الإلتزام بالقوانني املطبقة و�سيا�ساته الداخلية �إتخاذ �أي �إجراءات مهما كانت ،مبا يف ذلك منع �إ�ستالم الودائع �أو اال�ستثمارات
الإ�ضافية منك �أو رف�ض �أو ت�أخري �أي طلبات �سحب �أو دفعات من خالل نظام اخل�صم املبا�شر و�/أو الف�صل ما بني الأ�صول يف احل�ساب �إلتزام ًا بالقوانني املطبقة �أو
ال�سيا�سات الداخلية للبنك .كما يجوز �أن يكون البنك مطالب ًا بالإبالغ عن تلك الت�صرفات والإف�صاح عن هويتك �إلى امل�صرف املركزي �أو �أي جهة حكومية دولية �أو وطنية
�أو حملية �أو جهة تنظيمية .وتوافق �أي�ض ًا على �أنه يجوز للبنك تعليق الدفعات �أو �سحب العوائد �أو �إتخاذ تلك الإجراءات الأخرى التي يعتربها البنك �ضرورية للإلتزام
بالقوانني املطبقة �أو �سيا�سات البنك الداخلية.
�	20-20إنت تتعهد ب�أنك �سوف تقوم ب�إبالغ البنك فور ًا خطي ًا �إذا �أ�صبحت �أو �أ�صبح من املحتمل �أن تكون �أي �إفادات �أو �ضمانات �أو تعهدات �أو ت�أكيدات واردة يف هذه الأحكام
وال�شروط �أو �أي معلومات و�/أو م�ستندات قمت بتقدميها مبوجب هذه الأحكام وال�شروط ،غري دقيقة �أو غري حقيقية كلي ًا �أو جزئي ًا يف �أي وقت .كما توافق على تقدمي� ،إذا
وعندما يطلب البنك� ،أي معلومات و�/أو م�ستندات �إ�ضافية وتنفيذ وت�سليم تلك امل�ستندات بخ�صو�ص �شخ�صك و مالكك املنتفعني والتي قد تكون مطلوبة ب�شكل معقول من
قبل البنك لتحديد �أهليتك ملمار�سة الأعمال مع البنك والتحقق من دقة �إفاداتك و�ضماناتك وتعهداتك الواردة يف هذه الأحكام وال�شروط �أو للإلتزام ب�أي قوانني مطبقة
�أو ب�سيا�سات البنك الداخلية.
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الإلتزامات والتعوي�ض

	1-21ال يتحمل البنك امل�س�ؤولية عن �أي �أخفاق يف الوفاء ب�إلتزاماته مبوجب هذه الأحكام وال�شروط �إذا كان من �ش�أن ذلك الوفاء خمالفة �أي من القوانني املطبقة �أو �سيا�سات
البنك الداخلية.
	2-21ال يتحمل البنك �أو �شركاته املرتبطة امل�س�ؤولية عن ،ويجب عليك تعوي�ض وحماية البنك و�شركاته املرتبطة عن ومن� ،أي �إلتزامات نا�شئة ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
عن عالقة البنك بك مبا يف ذلك الناجتة �أو النا�شئة عن:
 1-2-21خمالفة �أي �إفادة �أو �ضمان �أو تعهد �أو ت�أكيد �أو موافقة من قبلك واردة يف هذه الأحكام وال�شروط �أو يف �أي م�ستند �آخر مقدم من قبلك �إلى البنك �أو يف �أي
�إتفاق مت تنفيذه بينك وبني البنك ،و� /أو
�	2-2-21أي �إف�صاحات من جانب البنك طبق ًا للبند ( ،)7و� /أو
 3-2-21تعليق �أو �إيقاف �أو جتميد �أو �إقفال �أي من ح�ساباتك �أو �أن�شطتك (ح�سبما ينطبق) ،و� /أو
�	4-2-21أي �إخفاق من جانبك �أو من جانب �أي طرف ثالث يف موافاة البنك ب�أي معلومات و�/أو م�ستندات يطلبها البنك بالإ�ضافة �إلى �أي خط�أ �أو �إغفال �أو عدم كفاية
�أو عدم دقة �أي معلومات و�/أو م�ستندات تقدمها �أنت �أو �أي طرف ثالث �إلى البنك ،و� /أو
�	5-2-21أي خمالفة من جانبك لهذه الأحكام وال�شروط �أو �إنفاذ حقوق البنك مبوجبها ،و�/أو
 6-2-21ت�صرف البنك بح�سن نية بناء على تعليماتك ،و�/أو
�	7-2-21أي ت�صرف �أو عدم ت�صرف بوا�سطة �أي من �شركاتك املرتبطة �سواء بعلمك �أو دون علمك ،و� /أو
�	8-2-21أي نزاع بينك وبني �أي طرف ثالث ،و� /أو
�	9-2-21إخفاقك يف الإلتزام ب�إجراءات احلماية كما هي حمددة من قبل البنك من وقت �إلى �آخر ،و�/أو
األحكام والشروط
مجموعة الخدمات المصرفية للشركات
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 10-2-21ممار�سة البنك حلقوقه لطلب والت�أكد من ت�سليم بطاقتك�( ،إن �إنطبق) قبل تاريخ �إنتهاء ال�صالحية املطبوع على اجلهة الأمامية من البطاقة �سواء كان قد
مت طلب �أو ت�سليم و�/أو الت�أكد من ت�سليم البطاقة بوا�سطة البنك �أو �أي طرف �آخر ،و�/أو
 11-2-21تنفيذ �أو عدم تنفيذ �أي تعليمات م�ستدمية �صادرة بوا�سطتك فيما يتعلق ب�شيكات �أو �أي �أوامر �إيقاف دفع ،و�/أو
 12-2-21تقدمي معامالت م�صرفية �إلكرتونية ،و�/أو
�	13-2-21أي �أ�ضرار قد تلحق ب�أنظمة البنك بوا�سطتك �أثناء �إ�ستخدامك خدمات املعامالت امل�صرفية الإلكرتونية (مثل نقل الفريو�سات)  ،و�/أو
 14-2-21عدم توافر املوقع الإلكرتوين �أو �أي من وظائفه الأخرى التي ت�شكل جزء ًا من �أي عر�ض من عرو�ض البنك ،و�/أو
�	15-2-21أي ت�أخري �أو �إخفاق �أو خط�أ �أو عجز �أو تق�صري يف تنفيذ �أو معاجلة �أو �إمتام �أي حواالت مالية �أو حتويالت �أو معامالت �سحب �أو �إيداعات �أو دفع �أو �أي معاملة
�أخرى نتيجة لت�صرفات �أي طرف ثالث (مبا يف ذلك �أي بنك و�سيط) ،و�/أو
�	16-2-21أي �إهمال �أو تق�صري �أو �سوء �سلوك �أو غ�ش �أو �إحتيال من جانبك �أو من جانب �أي من �شركاتك املرتبطة.
�	71-2-12أي �شيك م�صريف يتم �سرقته �أو فقدانه �أو �إتالفه ،ب�صرف النظر عن ما �إذا وافق البنك على �إ�صدار �شيك م�صريف بديل �أو رد مبلغ ال�شيك امل�صريف �إليك ،و�/أو
 18-2-21عدم توافرية �أو عدم �إمكانية الو�صول �إلى �أي منتج �أو خدمة �أو �أكرث ب�سب �أي �إنقطاع باخلدمة.
	3-21ال يتحمل البنك و�شركاته املرتبطة امل�س�ؤولية عن ويجب عليك تعوي�ض وحماية البنك و�شركاته املرتبطة عن ومن �أي �إلتزامات نا�شئة عن:
 1-3-21ت�صرف البنك بناء على �أي مرا�سالت �أو الإمتناع عن الت�صرف بناء على �أي مرا�سالت �أو �أي ت�أخري يف تنفيذ �أي مرا�سالت ،و
�	2-3-21أي �إ�ستخدام �أو �إ�ستخدام خاطئ لأي �إت�صاالت بوا�سطة �أي �شخ�ص ،و
 3-3-21دقة تعليماتك الواردة يف �أي مرا�سالت و
�	4-3-21أي �إخفاق �أو ت�أخري �أو تق�صري �آخر من جانب �أي طرف ثالث فيما يتعلق بالت�صرف بناء على �أي مرا�سالت ،و
�	5-3-21إنتاج وت�سليم و�إدارة و�إ�ستالم �أي مرا�سالت يتم �إر�سالها بوا�سطة الهاتف �أو الهاتف املتحرك �أو الفاك�س �أو الإنرتنت ،و
�	6-3-21أي �أخطاء �أو ت�أخريات يف �إر�سال �أي مرا�سالت �أو تغيريات �أو �إ�ستخدامات �أو تالعب غري م�صرح به باملعلومات الواردة يف تلك املرا�سالت �أو الناجتة ب�أي
طريقة �أخرى نتيجة لت�سليم املرا�سالت،و
�	7-3-21أي فريو�سات نا�شئة عن �أي �إت�صاالت �إلكرتونية �أو �أي مرا�سالت �أخرى ،و
�	8-3-21أي دخول غري م�صرح به بوا�سطة �أطراف ثالثة �أو الإف�صاح عن معلومات �سرية �إلى �أي �أطراف ثالثة نتيجة لإ�ستالم �أو ت�سليم بيانات عرب الو�سائط املذكورة
يف البند ( ،)3و
�	9-3-21أي خ�سائر �أو �أ�ضرار �أو �إتالف �أو �إف�ساد لل�سجالت ،و
�	10-3-21أي �إف�صاحات تتم يف ظل الظروف املذكورة يف البند (� )7أو �أي ظروف مماثلة ،و
�	11-3-21إلتزام البنك و�شركاته املرتبطة ب�أي قوانني مطبقة وب�سيا�سات البنك الداخلية والإلتزامات ال�ضريبية �أو الإتفاقيات مع �سلطات ال�ضرائب ،و
�	12-3-21أي �إخفاق من جانب البنك �أو �شركاته املرتبطة بالوفاء بالإلتزامات ال�ضريبية النا�شئة عن خمالفاتك �أو عدم �إلتزامك بهذه الأحكام وال�شروط و�/أو القوانني
املطبقة ،و
�	13-3-21أي ت�أخري �أو تعليق �أو �إيقاف �أو حجز و�/أو �أي عدم توافرية للأموال ينتج �أو ين�ش�أ عن الإلتزام بالقوانني املطبقة �أو ب�سيا�سات البنك الداخلية �أو �أي حماولة
بح�سن نية للإلتزام بالقوانني املطبقة �أو �سيا�سات البنك الداخلية ،و
�	14-3-21أي قرار ين�ص على �أن �أي �أموال �أو ح�سابات ت�شكل م�صدر ًا للدخل يف الواليات املتحدة الأمريكية �أو �أي قررات �أخرى تتعلق بالإلتزام �أو الإجراءات املتخذة
للإلتزام والوفاء ب�إلتزامات ال�ضرائب املنطبقة (ويكون �أي من تلك القرارات �أو الإجراءات املتخذة من قبل البنك �أو �شركاته املرتبطة ،ب�أي طريقة كانت،
نهائي ًا وملزم ًا لك) ،و
�	15-3-21إنهاء �أي من عرو�ض البنك (�أو �أي جزء منه) و�/أو عالقة البنك امل�صرفية بك ،و
�	16-3-21أي معاملة غري م�صرح بها منفذة عرب املعامالت امل�صرفية الإلكرتونية قبل �إبالغك البنك باملعاملة غري امل�صرح بها �أو �أي �إ�ساءة �إ�ستخدام �أو خ�سارة �أو
فقدان �أو �إف�صاح عن �أو �سرقة معلومات احلماية اخلا�صة بك و�/أو �أجهزة البنك ،و
�	17-3-21أي �أن�شطة �إحتيالية يتم تنفيذها من خالل املعامالت امل�صرفية الإلكرتونية (ما مل يكن ذلك الت�صرف الإحتيايل منفذ ًا من قبل البنك) ،و
�	18-3-21إخفاقك يف الإلتزام ب�إجراءات احلماية املطلوبة منك مبوجب هذه الأحكام وال�شروط ،و
�	19-3-21أي دخول �إلى �أو �إ�ستخدامك للمعامالت امل�صرفية الإلكرتونية بطريقة �أو لغر�ض غري م�صرح به بوا�سطة البنك ،و
 20-3-21دقة �أي معلومات يتم �إر�سالها عرب �أنظمة البنك بوا�سطتك �أو بالنيابة عنك ،و
�	21-3-21أي و�صول غري م�صرح به بوا�سطة �أي طرف ثالث �إلى معامالت م�صرفية �إلكرتونية و�/أو تعليمات �إلكرتونية و�/أو �أي معلومات ح�ساب ،و
 22-3-21الت�سليم �أو الت�سليم اخلاطئ �أو احلذف �أو الإخفاق يف ت�سجيل �أي تعليمات �إلكرتونية �أو �إعدادات �شخ�صية ،و
 23-3-21املعامالت التي حتدث مبوجب تعليمات �إلكرتونية �صادرة قبل �إنهاء دخولك �إلى خدمة املعامالت امل�صرفية الإلكرتونية املعنية ،و
�	24-3-21أي مواد �أو بيانات �أو برجميات مت تنزيلها �أو احل�صول عليها ب�أي طريقة �أخرى من خالل �إ�ستخدام املعامالت امل�صرفية الإلكرتونية ،و
�	25-3-21أي �أ�ضرار تلحق ب�أجهزتك �أو برجمياتك نتيجة لإ�ستخدامك للمعامالت امل�صرفية الإلكرتونية،و
�	26-3-21أي دخول غري م�صرح به بوا�سطة �أي طرف ثالث �إلى �أي تنبيهات �أو �إخطارات عرب الهاتف املتحرك،و
�	27-3-21أي خمالفة لأي من الأحكام وال�شروط ال�ضمنية بخ�صو�ص ت�سليم �أو نوعية �أو قابلية �أي جهاز التوكن للت�سويق �أو مالءمته لأي �أغرا�ض معينة (مبا يف ذلك
على �سبيل املثال ال احل�صر� ،أي ت�سليم دويل مبوجب طلب ت�سليم دويل) ،و
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�	28-3-21إ�ستخدام الربيد الإلكرتوين �أو �أي و�سيلة �إت�صاالت غري �أمنة �أخرى لإر�سال تعليمات بخ�صو�ص اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية �إلى البنك ،و
�	29-3-21أي خمالفة لل�سرية تنتج ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة عن �إ�ستخدامك للخدمات امل�صرفية الإلكرتونية �أو املن�صة ،و
�	30-3-21أي �إنقطاع �أو ت�أخري ناجت عن �أي حتديث �أو �إ�ستبدال يتم تنفيذه على املن�صة ،و
�	31-3-21أي معلومات غري دقيقة �أو خاطئة مقدمة من قبلك �أو بوا�سطة م�ستخدميك ،و
 32-3-21و�صولك �إلى �أو �إ�ستخدام خلربات املوقع الإلكرتوين ،و
�	33-3-21إ�ستخدامك للأجهزة ،و
�	34-3-21إ�ستخدام �أو �إ�ساءة �إ�ستخدام �أو عدم القدرة على �إ�ستخدام البطاقة ،مبا يف ذلك:
 1-34-3-21رف�ض البنك �أو �أي طرف ثالث ال�سماح مبعاملة بطاقة �أو رف�ض قبول البطاقة �أو رقم البطاقة املطبق �أو رقم التعريف ال�شخ�صي �أو كلمة املرور
ملرة واحدة� ،أو
�	2-34-3-21أي معامالت بطاقة �سواء كانت �أم مل تكن )1( :منفذة عرب الإنرتنت �أو ( )2منفذة مع �أو دون رقم التعريف ال�شخ�صي اخلا�ص بك �أو اخلا�ص
بحامل البطاقة �أو كلمة املرور ملرة واحدة �أو علم �أو ت�صريح �صريح �أو �ضمني من جانبك �أو من جانب حامل البطاقة� ،أو ( )3نتيجة �أي فعل
�إحتيايل(ما مل يكن الفعل الإحتيايل مرتكب ًا بوا�سطة البنك)� ،أو
 3-34-3-21بخ�صو�ص الب�ضائع �أو اخلدمات التي يتم �شرا�ؤها ب�إ�ستخدام البطاقة� ،أي )1( :عيب �أو نق�ص يف تلك الب�ضائع �أو اخلدمات �أو ( )2خمالفة �أو
عجز �أو تق�صري �أو عدم �أداء �أي طرف ثالث� ،أو ( )3اخل�سارة �أو الإ�صابة مبا يف ذلك تلك الناجتة عن �أي عيب ميكانيكي �أو عطل �آخر يف �أي
من تلك الب�ضائع �أو اخلدمات� ،أو
 4-34-3-21عطل �أي وحدة طرفية �أو �إنقطاع ب�أنظمة الإت�صاالت �أو �شبكات الدفع لدى البنك �أو �أي �شبكات دفع حملية /دولية �أخرى� ،أو
�	5-34-3-21أي �إفادات خاطئة �أو بيانات خاطئة �أو �أخطاء �أو �إغفاالت يف �أي تفا�صيل مف�صح عنها بوا�سطة البنك� ،أو
�	6-34-3-21أي �أ�ضرار قد تلحق بالت�صنيف الإئتماين وال�سمعة الإئتمانية اخلا�صة بك �أو بحامل البطاقة� ،أو
�	7-34-3-21أي تغيري �أو تخفي�ض من قبل البنك حلد البطاقة �أو (�إن �إنطبق) للحد الإئتماين لل�شركة� ،أو
�	8-34-3-21أي نزاع بينك و�/أو �أي من �شركاتك املرتبطة.
	4-21ال تت�أثر �إلتزاماتك جتاه البنك ب�أي نزاع �أو مطالبة متقابلة �أو حق باملقا�صة بينك وبني �أي تاجر �أو بنك �أو م�ؤ�س�سة مالية �أو �أي طرف �آخر ،و
5-21

يجوز خ�صم كافة التكاليف وامل�صاريف (مبا يف ذلك التكاليف القانونية املتكبدة بوا�سطة البنك لإنفاذ وال�سعي لإنفاذ هذه الأحكام وال�شروط �أو خالفه ،من ح�سابك
وتكون م�ستحقة الدفع بوا�سطتك .ولتفادي اللب�س ،ت�ستمر �إلتزاماتك بتعوي�ض وحماية البنك و�شركاته املرتبطة مبوجب هذه الأحكام وال�شروط يف ال�سريان حتى بعد
توقفك عن �إ�ستخدام �أي من عرو�ض البنك.
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عرو�ض الأطراف الثالثة

1-22

يجوز للبنك �إبالغك �أو ت�سويق �أو موافاتك ب�أي طريقة �أخرى مبعلومات عن عرو�ض الأطراف الثالثة.

�	2-22أنت توافق على ت�سويق البنك لعرو�ض الأطراف الثالثة �إليك وتقر ب�أن البنك قد يح�صل على �أتعاب من املزودين من الأطراف الثالثة مقابل ت�سويق �أو بيع البنك لعرو�ض
الأطراف الثالثة بالنيابة عنهم.
3-22

يجوز تقدمي عرو�ض الأطراف الثالثة مع مراعاة الأحكام وال�شروط املحددة اخلا�صة مبقدمي العرو�ض من الأطراف الثالثة .ويتم قبول جميع عرو�ض الأطراف الثالثة
من جانبك «بو�ضعيتها الراهنة» على م�س�ؤوليتك اخلا�صة .وال يقدم البنك �أي �إفادات �أو �ضمانات مهما كانت� ،صريحة �أم �ضمنية ،بخ�صو�ص �أي من الإلتزامات وال يتحمل
البنك �أو �شركاته املرتبطة �أي م�س�ؤولية قد تن�ش�أ عن:
 1-3-22جودة �أو قابلية ت�سوق �أو مالءمة �أومنا�سبة �أي من عرو�ض الأطراف الثالثة للإ�ستخدام� ،أو
� 2-3-22أي عرو�ض �أو �إفادات �أو �إلتزامات مقدمة �إليك بوا�سطة مقدمي العرو�ض من الأطراف الثالثة.

�	4-22أنك توافق على �أن دور البنك حمدد بت�سويق �أو �إحالة و �أن ال البنك وال �أي من �شركاته املرتبطة يتحمل �أي م�س�ؤولية نا�شئة عن عالقاتك مبقدمي العرو�ض من الأطراف
الثالثة مبا يف ذلك �أي �إهمال �أو خمالفة لأي مهام قانونية �أو �أي وجبات �أخرى �أو �أخفاق يف الإلتزام ب�أحكام و�شروط تلك العرو�ض املقدمة من قبل الأطراف الثالثة و/
�أو �أي طرف �آخر مرتبط بتلك العرو�ض �أو الأطراف الثالثة ب�أي طريقة كانت ،مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .كما توافق ب�أن يكون لك حق الرجوع باحلق �ضد مقدمي العرو�ض
من الأطراف الثالثة فقط وال يكون لك �أي حق يف املقا�صة �أو الرجوع باحلق ب�أي طريقة �أخرى �ضد البنك.
5-22

يف حالة وجود �أي نزاع بينك وبني �أي من مقدمي العرو�ض من الأطراف الثالثة ،ف�إن �إلتزاماتك جتاه البنك ال تت�أثر ب�أي طريقة من الطرق بذلك النزاع �أو ب�أي مطالبة
متقابلة �أو حق باملقا�صة قد يكون مرتتب لك �ضد مقدمي العرو�ض من الأطراف الثالثة .ويجب عليك تقدمي �أي مطالبات و�/أو �شكاوى و�/أو نزاعات فيما يتعلق ب�أي
عرو�ض مقدمة من قبل �أطراف ثالثة مبا�شرة �إلى مقدمي العرو�ض من الأطراف الثالثة.

	6-22ال يعترب البنك ،يف �أي وقت من الأوقات ،مبثابة مورد �أو م�صدر لأي عرو�ض �أطراف ثالثة .وما مل ين�ص البنك �صراحة على خالف ذلك ،ال يعترب البنك مبثابة وكيل �أو
ممثل لأي طرف ثالث يقدم عرو�ض �أطراف ثالثة.
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التحويل

1-23

يجوز للبنك حتويل �أو التنازل عن و�/أو جتديد �أي من حقوقه و�إلتزاماته (كلي ًا �أو جزئيا) مبوجب هذه الأحكام وال�شروط �أو �أي من عرو�ض البنك �إلى �أي طرف.

�	2-23أنك توافق على توقيع والدخول يف �أي �إتفاقية �أو �إقرار يقرر البنك �أنه �ضروري لإنفاذ �أي من تلك التحويالت �أو التنازالت �أو التجديدات.
	3-23ال يجوز لك حتويل و�/أو التنازل و�/أو جتديد �أي من حقوقك �أو �إلتزاماتك مبوجب هذه الأحكام وال�شروط �أو �أي من عرو�ض البنك �إلى �أي طرف دون احل�صول على موافقة
خطية م�سبقة من البنك.
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القوة القهرية

ال يتحمل البنك �أو �أي من �شركاته املرتبطة امل�س�ؤولية عن �أي �إلتزامات قد تن�ش�أ عن �أي حالة من حاالت القوة القهرية.
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ت�أكيدات �أخرى

بالإ�ضافة �إلى البند ( ،)3-11ف�إنك تتعهد عند طلب البنك من وقت �إلى �آخر ،وعلى تكلفتك ونفقتك وحدك ،بتنفيذ وت�سليم كافة تلك امل�ستندات وال�سندات والأوراق ودفع كافة تلك
التكاليف و �أداء (�أو الت�أكد من دفع و�أداء) تلك الأ�شياء التي قد يعتربها البنك �ضرورية �أو مرغوبة للتعجيل �أوت�سهيل �أو حت�سني �أي حقوق �أو �صالحيات �أو توجيهات من املزمع �أن تكون
مرتتبة للبنك مبوجب هذه الأحكام وال�شروط (مبا يف ذلك ت�سجيل �أي �ضمان ب�أ�سم البنك �أو ب�أ�سم �أي طرف ثالث حمدد من قبل البنك).
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الإ�ستمرار يف ال�سريان

ما مل يوافق البنك خطي ًا على خالف ذلك ،ال يكون من �ش�أن �إلغاء �أو �إنتهاء �أو �إنهاء �أي من عرو�ض البنك الت�أثري على �أي حقوق (مبا يف ذلك �أي قيود على �أو �إ�ستثناءات من �إلتزامات
البنك) �أو الإلتزامات التي قد تكون قد ن�ش�أت قبل ذلك الإلغاء �أو الإنتهاء �أو الإنهاء �أو �أي من هذه الأحكام وال�شروط التي يكون من املزمع (�سواء �صراحة �أم �ضمنية) �أن ت�ستمر يف
ال�سريان بعد ذلك الإلغاء �أو الإنتهاء �أو الإنهاء.
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امللكية الفكرية

1-27

حقوق امللكية الفكرية يف كافة املعلومات و� /أو املن�شورات و� /أو املواد الت�سويقية و� /أو تطبيقات الربجميات و�/أو العالمات التجارية و�/أو �أي مواد �أخرى واردة يف �أو تتعلق
بعرو�ض البنك �أو املعامالت امل�صرفية الإلكرتونية �أو تطبيقات الهاتف املتحرك �أو املوقع الإلكرتوين مملوكة للبنك �أو مرخ�ص بها للبنك .وال يف�سر �أي �شئ وارد يف هذه
الأحكام وال�شروط �أو يف املوقع الإلكرتوين على �أنه مينح لك �أو لأي طرف ثالث �أي رخ�صة �أو حق ب�إ�ستخدام �أي من حقوق امللكية الفكرية هذه دون موافقة خطية م�سبقة
من البنك.

2-27

تكون جميع احلقوق حمفوظة للبنك �أو مانحي الرتاخي�ص �إلى البنك وال تعود �أي حقوق ملكية �إليك ب�سبب �أي ت�صريح �أو حق و�صول ممنوح لك لإ�ستخدام عرو�ض البنك.

3-27

يجب عليك عدم �إعادة �إنتاج �أو عك�س هند�سة �أو مهيائة �أو فك �أو تعديل �أو توزيع �أو عر�ض �أو �إ�ستخدام ب�أي طريقة �أخرى �أي معلومات �أو من�شورات �أو مواد ت�سويقية �أو
تطبيقات برجميات �أو �أي مواد �أخرى واردة يف �أو تتعلق بعرو�ض البنك �أو املعامالت امل�صرفية الإلكرتونية �أو تطبيقات الهاتف املتحرك �أو املوقع الإلكرتوين كلي ًا �أو جزئي ًا
�أو ال�سماح لأي طرف �آخر بالقيام بذلك دون احل�صول على موافقة خطية م�سبقة من البنك.

-28

حقوق الأطراف الثالثة

1-28

مع مراعاة �أحكام البند ( ،)2-28ف�إن هذه الأحكام وال�شروط �صادرة ل�صاحلك ول�صالح البنك فقط وال يزمع �أن تكون مل�صلحة �أي �أطراف ثالثة �أو �أن تكون قابلة للإنفاذ
بوا�سطة �أي �أطراف ثالثة.

2-28

يكون للأطراف التالية احلق يف �إنفاذ �أي حق و�/أو �أي م�صلحة ممنوحة لهم يف هذه الأحكام وال�شروط:
 1-2-28ك ًال من �شركات البنك املرتبطة مبا يف ذلك خلفائهم ومن يتنازلون �إليهم ،و �أو
 2-2-28خلفاء البنك و�/أو من يتنازل �إليهم و� /أو مر�شيحهم.
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الإ�ستقاللية

�	1-29إذا وجد �أي من �أحكام هذه الأحكام وال�شروط غري قانوين �أو غري �ساري املفعول �أو غري قابل للإنفاذ:
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 1-1-29يجوز ف�صل ذلك احلكم من هذه الأحكام وال�شروط وال تت�أثر بذلك بقية �أحكام هذه الأحكام وال�شروط ،و
 2-1-29يتفاو�ض الطرفان بح�سن نية على �إ�ستبدال ذلك احلكم غري القانوين �أو غري �ساري املفعول �أو غري القابل للإنفاذ بحكم �آخر �صالح و�ساري املفعول يكون له
�أقرب �أثر �إقت�صادي ممكن لذلك احلكم غري القانوين �أو غري ال�ساري املفعول �أو غري القابل للإنفاذ.

	-30ال تنازل
احلقوق والتدابري املن�صو�ص عليها يف هذه الأحكام وال�شروط تراكمية ولي�ست م�ستبعدة لتلك املن�صو�ص عليها يف القانون .وال يكون البنك ملزم ًا مبمار�سة �أي حق �أو تدبري �سواء
كلي ًا �أو يف �أي وقت مفيد لك .وال يعترب �أي �إخفاق �أو ت�أخري من جانب البنك يف ممار�سة �أي حق مبوجب هذه الأحكام وال�شروط �أو يف �أي مكان �آخر مبثابة تنازل عن تلك احلقوق �أو
التدابري �أو �أي حقوق �أو تدابري �أخرى .وال يكون من �ش�أن �أي ممار�سة فردية �أو جزئية لأي حق �أو تدبري منع �أي ممار�سة �أخرى لذلك احلق �أو التدبري �أو ممار�سة �أي حق �أو تدبري �آخر.

-31

القانون املطبق والإخت�صا�ص الق�ضائي

1-31

تخ�ضع هذه الأحكام وال�شروط ال�سارية بينك وبني البنك و �أي �إلتزامات غري تعاقدية نا�شئة عن �أو فيما يتعلق بهذه الأحكام وال�شروط �إلى القوانني الإحتادية لدولة
الإمارات العربية املتحدة ولقوانني الإماراة املعنية.

2-31

يف حالة ن�شوء �أي نزاع بينك وبني البنك ،ف�إنك توافق ب�صفة نهائية ال رجعة عنها على �أن يكون ملحاكم (الإماراة املعنية ب�إ�ستثناء الإ�ستثناءات املمنوحة ل�صالح البنك
�أدناه) الإخت�صا�ص الق�ضائي احل�صري على كافة الأمور النا�شئة عن �أو فيما يتعلق بهذه الأحكام وال�شروط �أومو�ضوعها �أو �صيغتها مبا يف ذلك �أي م�س�ألة تتعلق بوجودها
�أو �سريانها �أو �إنهائها .ولتفادي اللب�س ومل�صلحة البنك وحده وب�صفة ح�صرية ،ف�إنك توافق ب�صفة نهائية ال رجعة عنها على اخل�ضوع �إلى الإخت�صا�ص الق�ضائي ملحاكم
مركز دبي املايل الدويل (مبا فيها حمكمة الق�ضايا ال�صغرية مبركز دبي املايل الدويل) و حماكم �سوق �أبوظبي املايل العاملي العاملة من وقت �إلى �آخر).

�	3-31إذا قرر البنك تقدمي �أي مطالبة �ضدك �أمام:
 1-3-31حمكمة الق�ضايا ال�صغرية مبركز دبي املايل الدويل ،ف�إنك �أنت والبنك توافقان على �أنه يجوز تقدمي تلك املطالبة ب�أي مبلغ ي�صل �إلى ومبا يف ذلك
 1.000.000درهم �أو بذلك املبلغ الأكرب الذي قد يكون �ضمن الإخت�صا�ص الق�ضائي ملحكمة الق�ضايا ال�صغرية مبركز دبي املايل الدويل من وقت �إلى �آخر،
�أو
 2-3-31حمكمة الق�ضايا ال�صغرية ب�سوق �أبوظبي املايل العاملي ،ف�إنك انت والبنك توافقان على �أنه يجوز تقدمي تلك املطالبة ب�أي مبلغ يكون خا�ضع ًا للإخت�صا�ص
الق�ضائي ملحكمة الق�ضايا ال�صغرية ب�سوق �أبوظبي املايل العاملي من وقت �إلى �آخر.
4-31

يكون البندان ( )2-31و( )3-31مل�صلحة البنك فقط .وال يكون البنك ممنوع ًا من �إتخاذ الإجراءات القانونية املتعلقة ب�أي نزاع معك يف �أي �إخت�صا�ص ق�ضائي خارج
دولة الإمارات العربية املتحدة (ولتفادي اللب�س ،ف�إن ذلك يت�ضمن �أي �إخت�صا�ص ق�ضائي قد تكون (�أو كنت) م�سج ًال �أو م�ؤ�س�س ًا �أو كائن ًا �أو مقيم ًا �أو متتلك �أ�صو ًال فيه).
و�إلى احلد امل�سموح به مبوجب القوانني املطبقة ،يجوز للبنك بدء �أو �إتخاذ �أو متابعة �أي �إجراءات قانونية بالتزامن يف �أي عدد من مناطق الإخت�صا�ص الق�ضائي دون
حتديد.

�	5-31أنك توافق ب�صفة نهائية ال رجعة عنها �إلى اخل�ضوع �إلى حماكم �أي منطقة �إخت�صا�ص ق�ضائي يختار البنك �إتخاذ الإجراءات القانونية فيها �ضدك وتتنازل عن �أي
�إعرتا�ض قد يكون لديك على �أ�سا�س �أن تلك املحاكم لي�ست مكان منا�سب ًا �أو مريح ًا بالن�سبة لك.
6-31

ب�صرف النظر عن مكان �إقامتك:
 1-6-31ف�إنك توافق ب�صفة نهائية ال رجعة عنها على قبول التبليغات اخلا�صة ب�أي �إجراءات قانونية ب�أي طرق يختارها البنك (وحتى احلد امل�سموح به قانون ًا مبوجب
القوانني املطبقة) بخ�صو�ص الإجراءات القانونية يف �أي حمكمة خمت�صة �أو يف �أي منطقة �إخت�صا�ص ق�ضائي .وتت�ضمن �أ�ساليب التبلغ هذه التبلغ عن طريق:
 1-1-6-31الربيد الإلكرتوين �أو الفاك�س �أو الربيد امل�سجل �إلى عنوانك ،و �أو
 2-1-6-31الن�شر يف جريدة يومية �أو �أكرث من جريدة يومية واحدة يف دولة الإمارات العربية املتحدة �أو يف منطقة الإخت�صا�ص الق�ضائي اخلا�ضع لها
مكان �إقامتك (ح�سبما تكون احلالة) �أو تلك منطقة الإخت�صا�ص الق�ضائي الأخرى التي يعتربها البنك منا�سبة ،و �أو
�	3-1-6-31أي و�سيلة �أخرى من و�سائل الإت�صال �أو الإخطار �أو الن�شر امل�سموح بها من وقت �إلى �آخر مبوجب القوانني املطبقة بخ�صو�ص التبليغ.
�	2-6-31أنك توافق مبوجبه على تبليغ الإخطارات بوا�سطة �أي طرف م�سموح به مبوجب القوانني املطبقة ( مبا يف ذلك البنك نف�سه و�/أو �أي من تلك الأطراف بالنيابة
عن البنك حيثما تكون املحكمة املخت�صة قد وافقت على �إجراء التبليغ عرب تلك الو�سيلة) ،و
�	3-6-31أنك توافق �إلى احلد امل�سموح به مبوجب القوانني املطبقة ،على �أن ذلك التبليغ يفي بكافة املتطلبات لإثبات خ�ضوعك �إلى الإخت�صا�ص الق�ضائي ال�شخ�صي
واملحكمة املخت�صة.

�	7-31أنك توافق ،يف حالة طلب البنك منك ذلك ،على �أن تقوم على نفقتك اخلا�صة ،بتعيني وكيل تبلغيات م�سمى من قبل البنك لقبول الإخطارات املوجهة �إليك.

األحكام والشروط
مجموعة الخدمات المصرفية للشركات
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اجلزء (:)2الأحكام وال�شروط املحددة للمنتج
تنطبق �أحكام اجلزء ( )2هذا حيثما يوافق البنك على تزويدك ب�أي من �أنواع احل�سابات /اخلدمات التالية:
(�أ) ح�ساب جاري ،و
(ب) ح�ساب وديعة لأجل حمدد ،و
(جـ) ح�ساب وديعة حتت الطلب ،و
(د) خ�صم مبا�شر ،و
(هـ) التحقق من الهوية با�ستخدام التوكن.

احل�سابات
-1

احل�سابات اجلارية

1-1

احل�ساب اجلاري هو عبارة عن ح�ساب معامالت متاح بعمالت معينة يقررها البنك من وقت �إلى �آخر يوفر لك �إمكانية الو�صول الفوري �إلى �أموالك.

2-1

للإحتفاظ بح�ساب جاري يجب عليك �أن تكون م�ؤ�س�س ًا يف دولة الإمارات العربية و متلك رخ�صة جتارية �سارية املفعول �صادرة بوا�سطة ال�سلطة احلكومية املخت�صة يف دولة
الإمارات العربية املتحدة.

الفائدة
ب�صفة عامة يكون الر�صيد املتاح يف �أي ح�ساب جاري غري حممل بالفوائد ما مل يحدد البنك خالف ذلك من وقت �إلى �آخر.

3-1

مزايا خدمات احل�ساب
4-1

عند طلبك وموافقة البنك ،يقوم البنك بتزويدك بواحدة �أو �أكرث من مزايا اخلدمات التالية فيما يتعلق بح�سابك:
 1-4-1دفرت �شيكات ،و
 2-4-1ت�سهيالت اخل�صم املبا�شر ،و
 3-4-1ت�سهيالت التعليمات امل�ستدمية.

5-1

عند موافقة البنك على تزويدك ب�أي من مزايا خدمة احل�ساب ،يخ�ضع تقدمي مزايا اخلدمة تلك �إلى الأحكام وال�شروط املعنية املطبقة مبوجب هذه الأحكام وال�شروط.

6-1

تكون التفا�صيل اخلا�صة لأي مزايا �أخرى تتعلق باحل�ساب اجلاري (مبا يف ذلك �أي مزايا حمددة) متاحة على املوقع الإلكرتوين.

-2

الودائع لأجل حمدد

1-2

الوديعة لأجل حمدد هي عبارة عن وديعة مببلغ ثابت ملدة ثابتة ب�سعر فائدة ثابت .وال يجوز زيادة �أو تخفي�ض مبلغ الوديعة اخلا�ص ب�أي وديعة لأجل حمدد �أثناء املدة املتفق
عليها ،بالرغم من �أنه يجوز لك فتح �أكرث من ح�ساب وديعة لأجل حمدد.

2-2

يجب عليك الإحتفاظ بح�ساب �آخر من النوع املحدد من قبل البنك من وقت �إلى �آخر طوال مدة املتفق عليها للوديعة لأجل حمدد .وعند فتح ح�ساب وديعة لأجل حمدد،
يقوم البنك ب�إ�صدار ت�أكيد ًا لك ين�ص على املبلغ الأ�صلي للوديعة لأجل حمدد و املدة املتفق عليها و�سعر الفائدة املتفق عليه امل�ستحق الدفع عن تلك املدة.

3-2

تفا�صيل احلد الأدنى للر�صيد املطلوب لربط �أي وديعة لأجل حمدد معينة �أو �أي مزايا �أخرى تتعلق بتلك الوديعة (مبا يف ذلك �أي مزايا حمددة) �سوف تكون متاحة على
املوقع الإلكرتوين ويف كل فرع من فروع البنك.

الفائدة
4-2
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يتم �إحت�ساب الفائدة على �أي وديعة لأجل حمدد بالطريقة املحددة من قبل البنك ويتم �إحت�سابها باملعدل ال�سائد وهو معدل ثابت ملدة متفق عليها للوديعة لأجل حمدد.
وال ت�ؤثر تقلبات معدالت الفائدة ال�سوقية للودائع على املعدالت املحددة واملنطبقة على الوديعة لأجل حمدد طوال مدة الوديعة.
األحكام والشروط
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ال�سحب
5-2

عندما تقوم بربط وديعة لأجل حمدد مع البنك ،ين�ش�أ �إلتزام البنك برد الوديعة �إليك بتاريخ الإ�ستحقاق .ويجوز للبنك املوافقة على ال�سحب املبكر لأي وديعة لأجل حمدد
ويكون من �ش�أن ذلك ال�سحب جعل الوديعة خا�ضعة �إلى معدل فائدة �أقل ور�سوم ال�سحب املبكر املقررة من قبل البنك من وقت �إلى �آخر (وهي الر�سوم التي يجوز للبنك
خ�صمها من املبلغ الأ�صلي للوديعة لأجل حمدد قبل دفع املبلغ �إليك).

	6-2ال ميكنك �سداد �أي دفعات �أو القيام ب�أي �سحوبات جزئية من ح�ساب الوديعة لأجل حمدد.
الإ�ستحقاق والتجديد
7-2

عند فتحك حل�ساب وديعة لأجل حمدد ،يجوز لك �إ�صدار تعليمات للبنك مبكان دفع املبلغ الأ�صلي والفائدة امل�ستحقة بتاريخ الإ�ستحقاق .وعند �إ�صدارك لتلك التعليمات
�إلى البنك ،يتم �إ�ضافة املبلغ الأ�صلي مع الفائدة امل�ستحقة ،بتاريخ �إ�ستحقاق الوديعة يف احل�ساب امل�شار �إليه يف تلك التعليمات.

8-2

يف حالة عدم �إ�صدارك لتعليمات �إلى البنك تق�ضي �إما بت�سييل �أو جتديد الوديعة لأجل حمدد مبعدل فائدة متفق عليه بوا�سطة البنك قبل يومي عمل على الأقل من نهاية
املده املتفق عليها ،يجوز للبنك (ح�سب تقديره املطلق) بنهاية املدة املتفق عليها� ،إما:
 1-8-2ت�سييل الوديعة لأجل حمدد مع �إ�ضافة املبلغ الأ�صلي م�ضاف ًا �إليه الفائدة امل�ستحقة على الوديعة لأجل حمدد يف احل�ساب امل�شار �إليه يف تعليماتك ال�صادرة �إلى
البنك �أو يف حالة عدم وجود هذه التعليمات� ،أي ح�ساب من ح�ساباتك� ،أو
 2-8-2جتديد الوديعة لأجل حمدد ( )1بنف�س مدة الوديعة املنتهية و( )2مببلغ ي�ساوي املبلغ الأ�صلي بالإ�ضافة �إلى الفائدة امل�ستحقة على الوديعة املنتهيه و()3
مبعدل الفائدة ال�سائد بتاريخ التجديد ،مامل يتم الإتفاق على خالف ذلك مع البنك.

-3

ح�سابات الودائع حتت الطلب

1-3

ح�ساب الوديعة حتت الطلب هو عبارة عن ح�ساب م�صمم لتزويدك مبزايا ح�سابات التوفري واحل�سابات اجلارية وهو متاح بعمالت معينة يحددها البنك من وقت �إلى
�آخر.

2-3

تفا�صيل احلد الأدنى املطلوب لفتح ح�ساب وديعة حتت الطلب و�أي خ�صائ�ص �أخرى متعلقة بذلك احل�ساب (مبا يف ذلك �أي مزايا حمددة) �سوف تكون متاحة على املوقع
الإلكرتوين.

الفائدة
3-3

يجوز �أن تكون ح�سابات الوديعة حتت الطلب حمملة بالفائدة �أو غري حمملة بالفائدة على �أ�سا�س احل�ساب املعني للوديعة حتت الطلب.

4-3

تفا�صيل احلد الأدنى للر�صيد اخلا�ص ب�أي ح�ساب وديعة لأجل حممل بالفائدة للح�صول على فائدة وطريقة �إحت�ساب الفائدة �سوف تكون متاحة على املوقع الإلكرتوين
ويف كل فرع من فروع البنك .وال يتم �إحت�ساب �أي فائدة �إذا مل يتم الوفاء مبتطلبات احلد الأدنى للر�صيد.

	5-3ال يتم �إ�ضافة الفائدة �إلى �أي ح�ساب وديعة حتت الطلب حممل بالفائدة �إال �إذا كان قد مت �إحت�ساب احلد الأدنى للفائدة .وميكنك التعرف على تفا�صيل احلد الأدنى
للفائدة اخلا�ص ب�أي نوع معني من ح�سابات الوديعة لأجل من مدير العالقة امل�صرفية الذي تتعامل معه.
ال�سحب
6-3

ميكنك ال�سحب من ح�ساب الوديعة حتت الطلب اخلا�ص بك ب�إ�ستخدام النموذج املعني.

7-3

يجوز �أن يكون عدد ال�سحوبات مقيد ًا بالطريقة التي يتم �إبالغك بها بوا�سطة البنك من وقت �إلى �آخر.

8-3

دفاتر ال�شيكات غري متاحة بالن�سبة حل�سابات الوديعة حتت الطلب.

�إ�ستخدام ح�سابك

-4

الإيداعات يف احل�ساب

1-4

يجوز عمل الإيداعات يف ح�سابك بعدد من الطرق ،مبا يف ذلك الإيداع النقدي �أو �إيداع ال�شيكات لدى �أي فرع �أو من خالل �أي وحدة طرفية للخدمة الذاتية على �أ�سا�س
نوع احل�ساب .ويقوم البنك ب�إ�ضافة املبالغ املودعة نقد ًا �أو ب�شيكات التي يجوز لك �إيداعها �إلى ح�سابك مع مراعاة الأحكام لهذه الأحكام وال�شروط.

2-4

يجوز للبنك �إ�ضافة �أي مبلغ يتم �إيداعه بوا�سطة �أي طرف ثالث �إلى ح�سابك.

3-4

يجوز �أن تكون غري قادر على �سحب �أو الو�صول ب�أي طريقة �أخرى �إلى املبالغ املودعة بوا�سطتك بالكامل ب�سبب:
 1-3-4ممار�سة البنك حلقه باملقا�صة �ضدك �أو �ضد �أي من �شركاتك املرتبطة ،و �أو
 2-3-4الأجور والر�سوم اخلا�صة بالبنك الدافع �أو �أي بنك و�سيط ،و �أو
األحكام والشروط
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 3-3-4القيود املفرو�ضة على �صرف العملة ،و �أو
 4-3-4الوقت املطلوب لتح�صيل املبلغ املودع بالكامل ،و �أو
�	5-3-4أي قيود �أخرى تنطبق على الطرف الذي قام بالإيداع.

-5

ال�سحب من احل�ساب

	1-5ال يجوز ال�سحب �إال من املبالغ املح�صلة امل�ضافة �إلى ح�سابك ويجوز:
�	1-1-5أن يكون ال�سحب نقد ًا بعملة الدرهم .بيد �أنه� ،إذا كان ح�سابك ب�أي عملة �أخرى بخالف الدرهم ،تنطبق عندئذ �أحكام البندين ( )12و ( )13من اجلزء
( ،)1و�/أو
�	2-1-5أن يكون ال�سحب على �أ�سا�س تعليمات �صادرة منك �إلى البنك بالدفع �أو التحويل ،و� /أو
 3-1-5ال�سحب من احل�سابات اجلارية مقابل �شيكات حمررة على النموذج املقرر من قبل البنك ،و�/أو
 4-1-5ال�سحب من ح�سابات الوديعة لأجل ،عند تقدمي طلب ب�إ�ستخدام �أي منوذج حمدد من قبل البنك لهذا الغر�ض.
2-5

يجوز لك �سحب الأموال من ح�سابك و�إ�ستبدالها بعملة �أجنبية لدى �أي فرع (ب�سعر ال�صرف املطبق)� ،شريطة توافر العملة املعنية لدى ذلك الفرع .ويقدم البنك هذه
اخلدمة على �أ�سا�س �إ�ستن�سابي ويجوز حت�صيل ر�سوم.

-6

احلواالت املالية

1-6

ميكنك عمل حواالت مالية عن طريق:
�	1-1-6إ�صدار تعليمات عرب اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية ،و�/أو
ً
�	2-1-6إ�صدار تعليمات م�ستدمية �إلى البنك لتنفيذ حواالت مالية على فرتات حمددة م�سبقا ،و�/أو
 3-1-6طلب هاتفي ،و�/أو
 4-1-6تعبئة �أي منوذج �أو و�سيلة �إت�صاالت �أخرى مقبولة لدى البنك لذلك الغر�ض.

2-6

بالرغم مما �سلف ذكره ،يجوز للبنك ،من وقت �إلى �آخر ،احلد من قدرتك على تنفيذ حواالت مالية من خالل منوذج حمدد �أو و�سيلة حمددة على �أ�سا�س عر�ض البنك
املرتبطة به الأموال املحولة �أو لأي �سبب �آخر يعتربه البنك منا�سب ًا.

�	3-6إذا كان ح�ساب املدفوع له خارج دولة الإمارات العربية املتحدة ،يجوز للبنك ،لتفادي الت�أخريات� ،إعادة الأموال و�/أو فر�ض �أي ر�سوم ذات �صلة ،يجوز للبنك �أن يطلب
منك موافاته بتفا�صيل ح�ساب املدفوع �إليه فيما يتعلق بالبيانات املحددة للح�سابات يف تلك الدولة.
4-6

ب�صفة عامة ،ال يجوز الرجوع يف احلواالت املالية فور تنفيذها .ويجب عليك الت�أكد من تقدميك ملعلومات دقيقة يف تعليماتك بغر�ض تفادي �أي حواالت مالية غري
مق�صودة .وبالرغم من �أن البنك �سوف يبذل جمهودات معقولة لتنفيذ �أي تعليمات ب�إيقاف الدفع ،ف�إن البنك ال يتحمل �أي م�س�ؤولية يف حالة عدم قدرته على القيام بذلك
والإفراج عن الأموال (و�أنت تقر �أن البنك ال ي�ستطيع �سوى �إعادة املطالبة بالأموال مبوافقة امل�ستفيد) .و�سوف يعتمد البنك على كافة املعلومات املقدمة من قبلك فيما
يتعلق بحواالت الأموال (مبا يف ذلك �أي بيانات حل�ساب امل�ستفيد) و�أنت تتحمل امل�س�ؤولية وحدك عن �أي �أخط�أ يف املعلومات املقدمة من قبلك �إلى البنك.

5-6

يتم تنفيذ طلب احلوالة املالية بتاريخ التحويل .ويجوز للبنك ت�أخري �أو رف�ض تنفيذ �أو �إجناز معاملة حوالة مالية (وال يتحمل �أي م�س�ؤولية جتاهك بخ�صو�ص ذلك الت�أخري
�أو الرف�ض) يف حالة:
 1-5-6عدم وجود �أموال كافية يف ح�سابك ،و�/أو
�	2-5-6أن يكون من �ش�أن احلوالة املالية تخطي �أي حد مقرر من قبل البنك من وقت �إلى �آخر ،و �أو
 3-5-6يكون لدى البنك �سبب يحمله على الإعتقاد ب�أن احلوالة املالية �سوف �أو ميكن �أن ت�ؤدي �إلى خمالفة القوانني املطبقة �أو ال�سيا�سات الداخلية اخلا�صة بالبنك،
و�/أو
�	4-5-6أن ال يكون من امل�سموح للبنك القيام بذلك مبوجب القوانني املطبقة �أو ال�سيا�سات الداخلية اخلا�صة بالبنك ،و�/أو
 5-5-6م�ساورة البنك �شك �أو يكون لديه �سبب ًا يحمله على الإعتقاد ب�أن ح�سابك قد يتعر�ض �إلى �إ�ساءة الإ�ستخدام �أو حمل لغ�سيل الأموال �أو �أن�شطة �إحتيالية ،و�/أو
 6-5-6عدم موافاة البنك باملعلومات الالزمة لإجناز احلوالة املالية �أو �إذا كان تلك املعلومات غري �صحيحة ( مبا يف ذلك املعلومات املطلوبة بوا�سطة بنك املدفوع
�إليه �أو �أي بنوك و�سيطة) ،و�/أو
�	7-5-6أن يكون البنك مطالب بالإلتزام ب�أي حكم حمكمة �أو �أي قوانني مطبقة �أو �أي من ال�سيا�سات الداخلية اخلا�صة بالبنك ،و�/أو
�	8-5-6إ�صدار تعليماتك �إلى البنك ب�إيقاف معاملة احلوالة املالية ،و�/أو
 9-5-6يكون احل�ساب املحدد للمدفوع �إليه غري حمتفظ به لدى بنك املدفوع �إليه و�/أو
 10-5-6مل تكن بيانات ح�ساب املدفوع �إليه امل�سجلة لدى بنك �أو فرع بنك املدفوع �إليه ت�شكل جزء ًا من نظام املقا�صة ،و�/أو
 11-5-6عدم �إلتزامك بهذه الأحكام وال�شروط ،و�/أو
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 12-5-6يف حالة وجود �أي �أ�سباب ت�ؤدي �إلى �أو ت�ساهم يف الت�أخري �أو الرف�ض امل�س�ؤول عنه بنك املدفوع �إليه �أو �أي بنك و�سيط �أو �أي م�ؤ�س�سة �أخرى ،و�/أو
 13-5-6وجود �أي �سبب �آخر �صالح و�ساري املفعول للت�أخري �أو الرف�ض.
	6-6ال يتحمل البنك امل�س�ؤولية عن ،ويجب عليك تعوي�ض وحماية البنك و�شركاته املرتبطة عن ومن �أي م�س�ؤولية قد تن�ش�أ عن �إلتزام البنك بتعليماتك مبا يف ذلك التعليمات
اخلا�صة بتنفيذ �أو �إيقاف �أي حوالة مالية (مبا يف ذلك �أي ت�أخري �أو رف�ض للحوالة املالية ين�ش�أ عن الظروف املذكورة يف البند (� )5-6أو �أي �إلتزامات �ضريبية نا�شئة عن
احلوالة املالية) .ولتفادي الللب�س يت�ضمن التعوي�ض الآنف الذكر �أي�ض ًا �أي م�س�ؤولية عن �أي تكاليف تتعلق بتحويل العملة و ر�سوم البنك املرا�سل و �أي ر�سوم مترير �أخرى
�أو ر�سوم �إدارية �أو تكاليف وخ�سائر �أخرى فيما يتعلق باحلوالة املالية اخلا�صة بك.
7-6

يجب عليك الت�أكد من وجود �أموال كافية يف ح�سابك قبل تنفيذ �أي حواالت مالية .و�إذا �أ�صبح ح�سابك ،لأي �سبب من الأ�سباب ،مك�شوف ًا نتيجة لأي حوالة مالية ،ف�إنك
تكون ملزم ًا برد فور ًا �أي مبلغ م�سحوب على املك�شوف مبا يف ذلك الر�سوم املنطبقة.

�	8-6أنك تفيد وت�ضمن وتتعهد ب�أن �أي حواالت مالية مطلوب تنفيذها بوا�سطتك �أو بالنيابة عنك ال ت�ؤدي �إلى خمالفة �أي قوانني مطبقة �أو هذه الأحكام وال�شروط (�أو �أي من
ال�سيا�سات الداخلية اخلا�صة بالبنك التي تكون على علم بها).
9-6

يجوز للبنك الإت�صال بك للت�أكد والتحقق من هوية امل�ستفيد من �أي حوالة مالية (و�أي تعديالت على بيانات امل�ستفيد من احلوالة املالية) قبل تنفيذها.

10-6

بتاريخ الدفع ،يحتفظ البنك بحق حتديد �أولوية طلبات احلوالة املالية مقارنة ب�أي طلبات دفع �أخرى مقدمة �أو �أي ترتيبات دفع �أخرى قائمة لدى البنك .ويكون للبنك
احلق يف عدم تنفيذ �أو �إجناز �أي حوالة مالية يعتقد ،بعد حتديد �أولوية الدفعات� ،أن احل�ساب قد ي�صبح مك�شوف ًا.

11- 6

احلواالت املالية لي�ست فورية وقد ت�ستغرق بع�ض الوقت لتنفيذها (على �سبيل املثال ،نتيجة لأي �صيانة بالأنظمة) .وقد ي�ستغرق الأمر عدة �أيام عمل (بخالف �أي عطالت
عامة يف دولة الإمارات العربية املتحدة والدولة التي يحتفظ فيها امل�ستفيد بح�سابه) لي�ستلم امل�ستفيد الأموال املحولة �إليه .التعليمات اخلا�صه باحلواالت املالية:
 1-11- 6لتحويل مبلغ من ح�ساب ،امل�ستلمة بتاريخ يوم عمل ولكن بعد �آخر موعد حمدد ،يتم تنفيذها يوم العمل التايل ،و
 2-11-6لتحويل مبلغ بدرهم الإمارات �إلى �أي ح�ساب غري حمتفظ لدى البنك ،يتم �إ�ستالمها بعد �آخر موعد حمدد �أو يف �أي يوم غري م�صادف ليوم عمل ،اليتم
تنفيذها حتى يوم العمل التايل ،و
 3-11-6لتحويل مبلغ بعملة ( بخالف درهم الإمارات) �إلى ح�ساب لدى بنك �آخر م�ستلمه بعد �آخر موعد حمدد ،يتم تنفيذها يف اليوم التايل امل�صادف ليوم عمل يف
(�أ) دولة الإمارات العربية املتحدة و(ب) البلد املحتفظ فيه بح�ساب امل�ستفيد و(جـ) مركز العمله اخلا�ص بالعملة املعنية.

	12-6ال يقوم البنك بالرد على �أو امل�شاركة يف الرد على �أي �إ�ستف�سارات �أو نزاعات من �أي طبيعة مهما كانت قد تن�ش�أ بينك وبني املدفوع �إليه.
13-6

يف حالة رف�ض حوالتك املالية بوا�سطة بنك املدفوع �إليه لأي �سبب كان ،يتم عك�س قيد الأموال ب�سعر ال�صرف بتاريخ يوم القيد العك�سي .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إنك تتحمل
امل�س�ؤولية وحدك عن �أي تكاليف لتحويل العملة و�أي ر�سوم للبنك املرا�سل �أو ر�سوم مترير �أخرى ور�سوم �إدارية و�أي تكاليف وخ�سائر �أخرى فيما يتعلق باحلوالة املالية املرفو�ضة.

�	14-6إذا مل تت�ضمن تعليماتك ال�صادرة �إلى البنك طريقة حمددة لقيام البنك بخ�صم �أي ر�سوم �أو �أي �أجور بنوك مرا�سلة و�أي ر�سوم مترير �أخرى فيما يتعلق بحوالة مالية،
يتم خ�صم جميع الر�سوم املفرو�ضة من قبل البنك من ح�سابك ويتم خ�صم �أي ر�سوم خا�صه بالبنوك املرا�سلة �أو ر�سوم مترير �أخرى من مبلغ احلوالة.
�	15-6إذا مل يكن هناك �أموال كافية يف ح�سابك بتاريخ التحويل ،يجوز للبنك دون حتمل �أي م�س�ؤولية مهما كانت ،بالرغم من �أي �شيء وارد يف هذه الأحكام وال�شروط ،حماولة
تنفيذ احلوالة املالية بعد تاريخ التحويل �أو انتهاء التعليمات امل�ستدمية ال�صادرة عنك .وبالرغم مما �سلف ،يتم حتويل الأموال بنجاح فقط يف حالة وجود �أموال كافية يف
ح�سابك.

-7

التعليمات امل�ستدمية وتعليمات التحويل ما بني احل�سابات

1-7

يقوم البنك بتنفيذ �أي تعليمات م�ستدمية /تعليمات بتحويل الأموال من ح�ساب �إلى �آخر بالنيابة عنك فقط يف حالة وجود �أموال كافية متاحة يف احل�ساب املعني بالتواريخ
املحددة.

2-7

يف حالة عدم قدرة البنك على �إجناز ثالث دفعات متتالية ب�سبب عدم وجود �أموال كافية ،يتم معاملة التعليمات امل�ستدمية  /تعليمات التحويل من ح�ساب �إلى �آخر على
�أنها ملغاة دون توجيه البنك لأي �إ�شعار لك.

	3-7ال يتحمل البنك امل�س�ؤولية عن �أي ت�أخريات �أو خ�سائر �أثناء نقل الأموال �أو �أخطاء يف الإر�سال �أو �أخطاء من جانب البنوك املرا�سلة فيما يتعلق ب�أي تعليمات م�ستدمية /
تعليمات حتويل الأموال من ح�ساب �إلى �آخر.
4-7

يجب �أن تكون �أي �إعداد �أو ت�أجيل �أو تعديل �أو �إلغاء للتعليمات امل�ستدمية  /تعليمات حتويل الأموال من ح�ساب �إلى �آخر مر�س ًال �إلى البنك خطي ًا ويجب تقدميه �سلف ًا قبل
وقت كايف من تاريخ التنفيذ.

5-7

يتم تنفيذ �أي تعديالت ،و �إلغاءات فيما يتعلق ب�أي تعليمات م�ستدمية  /تعليمات بتحويل الأموال من ح�ساب �إلى �آخر امل�ستلمة قبل �أ�سبوع واحد على الأقل من تاريخ الدفع،
بتاريخ الإ�ستحقاق التايل.

6-7

تكون هناك ر�سوم مفرو�ضة على ت�سجيل وتعديل و�إلغاء وتنفيذ التعليمات امل�ستدمية  /تعليمات حتويل الأموال من ح�ساب �إلى �آخر.
األحكام والشروط
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-8

ال�شيكات

احل�صول على دفرت �شيكات
1-8

يجب �أن يكون لديك ح�ساب جاري للح�صول على دفرت �شيكات.

�إيداع ال�شيكات
2-8

قيمة ال�شيكات املودعة من قبل ،بخالف ال�شيكات امل�ؤجلة الدفع �أو امل�سحوبة يف �أماكن ال يحتفظ البنك فيها ب�أي فرع له ،يجوز �إ�ضافتها ب�صفة م�ؤقتة يف ح�سابك ،ب�شرط
حت�صيل عوائد ال�شيكات.

3-8

تكون عوائد ال�شيكات امل�ضافة يف ح�سابك متاحة لل�سحب بوا�سطتك فقط عند حت�صيل تلك العوائد و�إ�ستالم البنك للأموال.

4-8

ما مل يوافق البنك على خالف ذلك ،ومع مراعاة �أحكام البند ( ،)5-8عادة يتم �إ�ضافة �إلى ح�سابك مبلغ �أي �شيك مودع يف ح�سابك خالل يومني عمل وقد تكون هناك
حاالت يتطلب الأمر فيها وقت �أطول ،مبا يف ذلك يف حالة م�ساورة البنك �أي �شك يف وجود �أن�شطة �إحتيالية �أو عندما يكون البنك مطالب ًا بالتحقق من م�صدر الأموال.

5-8

عندما يكون ال�شيك �صادر ًا بعملة الدرهم وم�سحوب ًا على بنك يف دولة الإمارات العربية املتحدة ومودع ًا قبل �إنتهاء �أي موعد حمدد وعدم تعرف البنك على �أي موا�ضيع
حماية تتعلق بال�شيك و قبول ال�شيك بوا�سطة البنك امل�سحوب عليه ،يتم �إ�ضافة مبلغ ال�شيك يف ح�سابك بتاريخ يوم الإيداع.

6-8

يف حالة عدم دفع �أي �شيكات لأي �سبب مهما كان بعد �إ�ضافتها يف ح�سابك ،يكون للبنك احلق يف عك�س قيد الإ�ضافة يف ح�سابك عن طريق خ�صم من ح�سابك القيمة
املعنية مبا يف ذلك �أي ر�سوم ذات �صلة و�أي فائدة باملعدل ال�سائد عن الفرتة املنق�ضية بني تاريخ الإ�ضافة و تاريخ عك�س قيد الإ�ضافة .ويف حالة عدم قدرة البنك على
�إ�سرتداد هذه املبالغ لأي �سبب كان ،ف�إنك تتعهد بدفع تلك املبالغ �إلى البنك فور طلب البنك ذلك.

رف�ض قبول �شيك
7-8

يجوز للبنك رف�ض قبول ال�شيكات:
 1-7-8امل�سحوبة ل�صالح �أطراف ثالثة( ،ما مل يكن قد مت التنازل عنها ب�شكل �صحيح �إليك ب�صفة املدفوع �إليه اجلديد)� ،أو
�	2-7-8إذا مل يكن �إ�سم املدفوع �إليه مطابق ًا لأ�سمك يف ال�سجالت� ،أو
 3-7-8لأي �سبب �آخر مبا يف ذلك منع مكافحة الإحتيال �أو غ�سيل الأموال.

	8-8ال يقبل البنك تظهري �أي �شيك ل�صالح �أي طرف ثالث �إن كان م�شطوب ًا ،و�أي �إلغاء لل�شطب الظاهر على ال�شيك يجعل ال�شيك باط ًال والغي ًا.
رف�ض دفع �شيك وم�س�ؤوليتكم عن قيام البنك ب�صرف قيمة �شيك
9-8

يجب عليك الت�أكد من وجود �أموال كافية يف ح�سابك اجلاري للوفاء بقيمة ال�شيكات املحررة بوا�سطتك على ذلك احل�ساب اجلاري .ويف حالة عدم وجود �أموال كافية و�إذا
مل تكن قد قمت بعمل ترتيبات م�سبقة مع البنك ،ال يقوم البنك بدفع تلك ال�شيكات.

�	10-8إذا كان الر�صيد يف ح�سابك اجلاري غري كايف لتغطية قيمة �أي �شيك حمرر بوا�سطتك على ذلك احل�ساب اجلاري ،ال تف�سر موافقة البنك على الدفع على �أنها منح �أي
ت�سهيالت �إئتمانية �إليك .ويجب عليك ،فور طلب البنك ذلك� ،إ�ضافة الر�صيد املطلوب يف ذلك احل�ساب اجلاري .وال تعترب موافقة البنك تلك متاحة يف �أي حاالت �أخرى.
11-8

ال�شيكات امل�سحوبة على �أي ح�ساب يجب �أن تكون حمررة �إما باللغة العربية �أو اللغة الإجنليزية .وال يكون البنك ملزم ًا بدفع �أي �شيكات حمررة ب�أي لغة �أخرى.

12-8

يف حالة وجود �أي خط�أ يف �شيك حمرر بوا�سطتك �أو يف حالة عدم قدرة البنك على التحقق من توقيعك �أو �إذا كان �أي جزء من ال�شيك غري مقر�ؤ �أو غري وا�ضح ،يجوز
للبنك رف�ض دفع ال�شيك لأ�سباب فنية (مثل يف حالة عدم وجود �أموال كافية) .حيثما يقوم البنك �أو �شركاته التابعة (بح�سن نية) ب�صرف قيمة �شيك غري مقروء �أو غري
وا�ضح �أو �شيك يت�ضمن خط�أً �أو هفوة ،يتعني عليك تعوي�ض وحماية البنك و�شركاته التابعة عن ومن �أي م�س�ؤولية قد تن�ش�أ عن �أي مبلغ مت دفعه يف ما يتعلق بذلك ال�شيك.

�	13-8أنك تتحمل امل�س�ؤولية وحدك وب�صفة ح�صرية عن الت�أكد من �أن جميع ال�شيكات املحررة بوا�سطتك على ح�سابك معب�أة ب�شكل �صحيح .ويف حالة عدم دفع �أي �شيكات
حمررة بوا�سطتك لأ�سباب فنية ،ف�إنك تتحمل امل�س�ؤولية وحدك وب�صفة ح�صرية عن التاكد من الوفاء ب�إلتزاماتك بالدفع.
14-8

عند تقدمي �شيك للدفع لدى فرع بخالف الفرع الذي حتتفظ فيه بح�سابك ،يكون للبنك التقدير املطلق بدفع �أو عدم دفع ال�شيك يف الفرع الذي مت تقدميه فيه.

15-8

يحتفظ البنك بحق عدم دفع �أي �شيك يكون قد مر �أكرث من �ستة �أ�شهر على تاريخ �إ�صداره.

ال�شيكات املرجتعة
16-8
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عندما:
 1-16-8تقوم بتحرير �شيك دون �أن يكون لديك �أموال كافية يف ح�سابك اجلاري� ،أو
	2-16-8ال تكون هناك �أموال كافية يف ح�سابك اجلاري عند تقدمي �شيك حمرر من قبلك للدفع� ،أو
ً
 3-16-8يكون ح�سابك اجلاري مقف ًال �أو جممد ًا �أو معلق ًا �أو موقف ًا ب�شكل م�ؤقت عند تقدمي �شيك حمرر بوا�سطتك للدفع ،قد يكون البنك مطالبا ب�إبالغ ال�سلطات وقد
تتحمل �أنت امل�س�ؤولية املدنية و�/أو اجلنائية النا�شئة عن عدم قبول ذلك ال�شيك .ويجوز للبنك �أي�ض ًا �أن يختار �إنهاء عالقته امل�صرفية معك دون الإخالل ب�أي
حقوق �أخرى قد تكون مرتتبة للبنك.
األحكام والشروط
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الفقدان �أو الت�صرفات الإحتيالية
17-8

يجب عليك الت�أكد من الإحتفاظ بدفاتر ال�شيكات وال�شيكات ال�صادرة �إليك بوا�سطة البنك يف مكان �آمن .ويجب عليك �إبالغ البنك خطي ًا فور ًا ب�أي فقدان �أو �سرقة
واحل�صول على تقرير من ال�شرطة و�إ�صدار تعليمات �إلى البنك على النموذج املعني ب�إيقاف دفع تلك ال�شيكات .وحتى ذلك الوقت الذي ي�ستلم فيه البنك ذلك الإ�شعار،
ف�إنك تعو�ض وحتمي البنك و�شركاته املرتبطة عن ومن �أي �إلتزامات قد تن�ش�أ عن ال�شيكات املفقودة �أو امل�سروقة �أو �أي �إ�ساءة �إ�ستخدام لها.

�	18-8إنك تتحمل امل�س�ؤولية عن موافاة البنك و�/أو ال�شرطة و�/أو املحاكم و�/أو �أي �سلطات معنية �أخرى ب�أي معلومات مطلوبة للم�ساعدة يف التحقيق يف �أي م�س�ألة تتعلق
ب�شيكاتك.
الدفعات املوقفة
19-8

عند �إ�صدار تعليمات �إلى البنك ب�إيقاف الدفع ،ف�إنك تدرك �أنه �إذا مت تقدمي ال�شيك للدفع بوا�سطة املدفوع �إليه �أو حامل ال�شيك خالل الفرتة املقررة ،ف�إن �أي �إعرتا�ض
على دفع ال�شيكات ال يكون �ساري املفعول و�أن البنك �سوف يقوم بدفع ال�شيك بالرغم من الإعرتا�ض.

20-8

تظل �أي تعليمات تتعلق ب�شيكات غري موقعة �سارية املفعول حتى ذلك الوقت الذي يتم فيه �إ�ستالم طلب حمدد لإلغاء تلك التعليمات .وبناء عليه ،يجوز �أي�ض ًا �إيقاف دفع
�أي �شيك حمرر بوا�سطتك مبوجب �أي �أمر �صادر عن حمكمة ذات �إخت�صا�ص ق�ضائي يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

21-8

يفر�ض البنك ر�سوم على كافة �أوامر �إيقاف الدفع وعلى كل �شيك يتم �إرجاعه دون دفع ب�سبب نق�ص الأموال يف احل�ساب.

اخلدمات
�	-9أحكام و�شروط اخل�صم املبا�شر
1-9

الكلمات والتعابري امل�ستخدمة يف البند ( )9هذا ولكن دون �أن يرد تعاريف لها يف هذه الأحكام وال�شروط والوارد تعاريف لها يف قواعد نظام اخل�صم املبا�شر ،يكون لها
نف�س املعاين املحددة لكل منها يف قواعد نظام اخل�صم املبا�شر.

2-9

يجوز للبنك �أن يقدم لك خدمات البنك الداعم ،وهي اخلدمات التي يت�صرف البنك مبوجبها ب�صفة البنك الداعم الرئي�سي اخلا�ص بك.

3-9

تكون خدمات البنك الداعم متاحة �إليك فقط عند الوفاء بال�شروط واملتطلبات التالية (�سواء كان البنك يت�صرف ب�صفة بنك داعم الرئي�سي �أو بنك داعم ثانوي):
�	1-3-9أن يكون لديك مكتب م�سجل يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،و
�	2-3-9أن حتتفظ بح�ساب م�صريف واحد �أو �أكرث لدى �أي بنك (وقد يت�ضمن البنك) مرخ�ص وخا�ضع لأنظمة امل�صرف املركزي ،و
�	3-3-9أن تقوم بفتح ح�ساب نظام اخل�صم املبا�شر لدى البنك ،و
�	4-3-9أن يكون البنك قد قرر �أنك منا�سب لتكون من�شئ �ضمن نظام اخل�صم املبا�شر .ويكون ذلك القرار على �أ�سا�س تقييم لعوامل يحددها البنك ،مبا يف ذلك:
� 1-4-3-9صفتك التعاقدية ،و
 2-4-3-9و�ضعك املايل ،و
 3-4-3-9جودة ال�ضوابط الإدارية اخلا�صة بك ،و
 4-4-3-9طول املدة التي مرت على ت�أ�سي�سك.
�	5-3-9إنتهاء البنك بطريقة مر�ضية ملراجعة �أهلية املن�شئ ح�سبما هو مطلوب مبوجب قواعد نظام اخل�صم املبا�شر ،و
 6-3-9تقدميك لكافة امل�ستندات والإثباتات واملعلومات التي يطلبها البنك لأغرا�ض القيام بالتقييم امل�شار �إليه يف الفقرة الفرعية ( )4-3-9ومراجعة �أهلية املن�شئ
�أو �أي �شئ �آخر قد يطلبه البنك لفتح ح�ساب نظام اخل�صم املبا�شر وحتديد �أن البنك م�ستعد لتقدمي خدمات البنك الداعم �إليك ،و
 7-3-9تقدميك �إلى البنك تعوي�ض املن�شئ موقع ح�سب الأ�صول مل يتم �إدخال �أي تعديالت �أو تغيريات عليه ب�أي طريقة من النموذج القيا�سي اخلا�ص بامل�صرف
املركزي الذي مت موافاتك به ،و
 8-3-9عدم وجود خمالفة لأي من �أحكام هذه الأحكام وال�شروط.

�	4-9إنك توافق على:
�	1-4-9أنك قد �إ�ستلمت وقر�أت وفهمت الإ�صدار احلايل من كتاب القواعد وامل�ستندات واملواد الواردة يف مالحقه ،و
�	2-4-9أنك قد قر�أت وفهمت تعوي�ض املن�شئ و ،دون الإخالل بعمومية ما �سلف ،فهمت �أن الإلتزامات النا�شئة مبوجبه قد تكون دون حدود و�أن �أحكامه تنطبق بالرغم
من �أي �إعرتا�ضات قد تبديها بخ�صو�صه ،و
�	3-4-9أنه ،بالرغم من �أي �أحكام واردة يف هذه الأحكام وال�شروط ،يجوز للبنك يف �سياق تقدمي خدمات البنك الداعم وبعد توقف البنك عن تقدمي اخلدمات،
الإف�صاح �إلى امل�صرف املركزي (�أو �أي �شخ�ص �آخر طبق ًا لتوجيهات امل�صرف املركزي) عن �أي معلومات ذات طبيعة عامة �أو ذات طبيعة حمددة والتي قد
تت�ضمن معلومات �سرية بخ�صو�صك �أو بخ�صو�ص الدافع و �أن البنك غري قادر على ت�أكيد طريقة �إ�ستخدام تلك املعلومات التي يتم الإف�صاح عنها (مبا يف
ذلك درا�سة امل�صرف املركزي لإ�ستمرار �إ�ستحقاقك يف الدخول �إلى نظام اخل�صم املبا�شر) �أو �أنه لن يتم الإف�صاح عن تلك املعلومات بوا�سطة امل�صرف
األحكام والشروط
مجموعة الخدمات المصرفية للشركات
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املركزي �إلى �أي �أطراف ثالثة و (� )1أنك توافق على ذلك الإف�صاح بوا�سطة امل�صرف املركزي �أو �إلى �أي �شخ�ص �آخر طبق ًا لتوجيهات امل�صرف املركزي ،و
(� )2أن البنك ال يتحمل امل�س�ؤولية جتاهك �أو امل�س�ؤولية عن �أي �إلتزامات يتم تكبدها �سواء بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة نتيجة لذلك الإف�صاح.
�	5-9إنك تتعهد ب�أنك �سوف تقوم:
 1-5-9بالإلتزام يف جميع الأوقات بقواعد نظام اخل�صم املبا�شر واخل�ضوع �إليها ،و
 2-5-9بالإلتزام ب�أحكام تعوي�ض املن�شئ ،و
 3-5-9بتقدمي كافة الإ�شعارات ذات ال�صلة �إلى البنك والدافع والبنك الدافع ب�إ�ستخدام النماذج املن�صو�ص عليها يف قواعد نظام اخل�صم املبا�شر دون تغيري تلك
النماذج ،و
 4-5-9ب�إتخاذ كافة الإجراءات �ضمن احلدود الزمنية املن�صو�ص عليها يف الفرتة الزمنية املفرو�ضة ،و
 5-5-9دون الإخالل بعمومية ما �سلف ،بالإلتزام التام بقواعد نظام اخل�صم املبا�شر بخ�صو�ص توجيه �إ�شعارات م�سبقة و بد�أ عمليات التح�صيل مبوجب نظام
اخل�صم املبا�شر ،و
 6-5-9ب�إدامة وتطبيق �إجراءات منا�سبة حلل النزاعات وال�شكاوى اخلا�صة بالدافعني.
�	6-9أنك تفيد وت�ضمن للبنك ،يف الوقت الذي يقدم فيه البنك �إلى امل�صرف املركزي طلب ًا ملنحك رمز تعريف من�شئ ،ويف كل حالة يقوم البنك بتقدمي طلب للخ�صم املبا�شر
بالنيابة عنك يف نظام اخل�صم املبا�شر �أنه بقدر �إ�ستخدامك خلدمات البنك الداعم يف �سياق تقدمي اخلدمات املالية �إلى الدافع (مبا يف ذلك القرو�ض �أو التمويالت
�أو بطاقات الإئتمان كما هي من�صو�ص مذكورة يف قواعد نظام اخل�صم املبا�شر) �أو يف �سياق تقدمي ب�ضائع �أو خدمات �إلى الدافع التي تتطلب منك �أن تكون مرخ�ص ًا
بوا�سطة جهة تنظيمية� ،أنك مفو�ض ح�سب الأ�صول بوا�سطة اجلهة التنظيمية املعنية مبمار�سة تلك الأعمال مبا يف ذلك �إ�ستخدام خدمات البنك الداعم �أثناء ممار�سة
تلك الأعمال.
حقوق الإنهاء
7-9

يجوز لك ،مبوجب توجيه �إ�شعار خطي قبل ما ال يقل عن ثالثني يوم ًا� ،إنهاء تقدمي البنك خلدمات اخل�صم املبا�شر.

8-9

دون الإخالل ب�أي �أحكام �أخرى يف هذه الأحكام وال�شروط ،يحق للبنك �إنهاء تقدمي خدمات اخل�صم املبا�شر �إليك ب�أثر فوري:
�	1-8-9إذا مت ،لأي �سبب� ،إنهاء عالقاتك امل�صرفية بالبنك� ،أو
�	2-8-9إذا قام امل�صرف املركزي ،لأي �سبب كان ولأي فرتة كانت ،ب�إ�ستبعادك من نظام اخل�صم املبا�شر �أو قام ب�إيقاف دخولك �إلى نظام اخل�صم املبا�شر �أو �سحب
رمز تعريف املن�شئ اخلا�ص بك� ،أو
�	3-8-9إذا قرر البنك بح�سن نية �أنك ت�سئ �إ�ستخدام اخل�صم املبا�شر �أو تزمع �إ�ساءة �إ�ستخدام نظام اخل�صم املبا�شر.

9-9

يف حالة توقف البنك ،لأي �سبب ،عن كونه بنك داعم م�شارك يف نظام اخل�صم املبا�شر �أو �إذا مت خالفة البنك بوا�سطة جهة �أخرى �أو جهة جديدة (على �سبيل املثال يف
حالة دمج البنك مع جهة �أخرى) يقوم البنك ب�إبالغك بذلك وموافاتك بتفا�صيل الرتتيبات التي متكنك ب�شكل معقول من الإحتفاظ ب�إمكانية الدخول �إلى نظام اخل�صم
املبا�شر ب�صفة من�شئ قد ت�شاور� ،إن كان منا�سب ًا ،مع امل�صرف املركزي بخ�صو�ص تلك الرتتيبات .ودون الإخالل بعمومية البند ( )21من اجلزء ( ،)1ال يتحمل البنك
امل�س�ؤولية عن �أي �إلتزام قد تتكبده نتيجة توقف البنك عن كونه بنك داعم م�شارك �أو �إ�ستبداله بوا�سطة جهة خلف له.

�	10-9إلى احلد املنطبق على البنك ب�صفته بنك داعم ،تكون �أحكام و�شروط تعوي�ض املن�شئ مت�ضمنة يف هذه الأحكام وال�شروط بالإ�شارة �إليها وت�شكل جزء ًا من هذه الأحكام
وال�شروط املنطبقة عليك وامللزمة لك (بالإ�ضافة �إيل هذه الأحكام وال�شروط) وكذلك مبوجب تعوي�ض املن�شئ ويتم حتديد قدر �إلتزاماتك مبوجب هذه الأحكام وال�شروط
طبق ًا لذلك.
�	11-9أنك توافق على �أن نظام اخل�صم املبا�شر وامل�صرف املركزي لي�س لديهما �أي دور �أو م�س�ؤولية فيما يتعلق ب�أي نزاعات بينك وبني الدافع بخ�صو�ص العقد املربم بينك وبني
الدافع.

-10

التحقق من الهوية با�ستخدام التوكن

1-10

لأغرا�ض تعليمات الدفع اليدوية� ،سوف تزويدك برمز حماية يتم �إنتاجه بوا�سطة جهاز توكن �أو برجميات توكن مقدمة �إليك من قبل البنك (حيثما ينطبق ولتفعيل
اخلدمة ،يجب عليك الإت�صال بالبنك ب�إ�ستخدام بيانات الإت�صال املقدمة �إليك من قبل البنك لهذا الغر�ض).

2-10

يقوم البنك بالتحقق من رمز احلماية املقدم �إليك على النموذج املعني مقارنة بنظام البنك ومترير الدفعة عند جناح التحقق.

3-10

يتم رف�ض الدفع بوا�سطة البنك �إذا كان رمز احلماية غري �صالح و�ساري املفعول.

4-10

يجب عليك ت�ضمني الرموز املنتجة بوا�سطة جهاز التوكن يف تعليمات الدفع ال�صادرة عنك .وبالن�سبة لت�سليم جهاز التوكن خارج الدولة ،يقوم البنك ب�إر�سال جهاز التوكن
�إليك على عنوانك بوا�سطة �شركة لت�سليم الربيد.

5-10

يجب عليك ت�ضمني الرموز املنتجة بوا�سطة برجميات التوكن يف تعليمات الدفع ال�صادرة عنك ويتم �إر�سالها بوا�سطة البنك �إلى رقم الهاتف املتحرك املذكور من قبلك
يف النموذج املعني.
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6-10

يقوم البنك ب�إ�صدار توكن لكل ح�ساب (جهاز توكن �أو برجميات توكن �أو كليهما) مبا�شرة �إلى كل م�ستخدم بغر�ض متكينه من �إ�ستخدام اخلدمات يف كل ح�ساب.

7-10

تظل �أجهز التوكن يف جميع الأوقات مملوكة للبنك وحده ب�صفة ح�صرية .و يف حالة طلبك �أجهزة توكن بديلة ،يجوز فر�ض ر�سوم �إ�ضافية على كل جهاز توكن م�ستبدل.

�	8-10أنك توافق على �إبالغ البنك فور ًا يف حالة �إخفاق جهاز التوكن عن ت�أدية وظائفه ب�شكل �صحيح.
	9-10اليتحمل البنك �أي م�س�ؤولية عن �أي �إلتزام قد ين�ش�أ عن عدم توافرية �أو �إنقطاع �أو ت�أخري يف �إ�صدار رمز �أمني حلماية املعلومات بوا�سطة �أي جهاز توكن.
10-10

يجب الإحتفاظ ب�إجهزة التوكن يف جميع الأوقات يف مكان �آمن وبعيد ًا عن متناول الأ�شخا�ص غري امل�صرح لهم من قبلك .ويجب عدم تقدمي هذه الأجهزه �إلى �أي طرف
ثالث غري م�صرح له �أو متريرها من م�ستخدم م�صرح له �إلى م�ستخدم �آخر م�صرح له.

11-10

يجوز للبنك �إلغاء �أي جهاز توكن ي�ستخدمه �أي م�ستخدم م�صرح له يف �أي وقت دون توجيه �إ�شعار م�سبق �إذا مت �إ�ساءة �إ�ستخدام ذلك اجلهاز �أو يف حالة حدوث �أي خمالفة
لأمن وحماية املعلومات �أو حدوث �إ�ستخدام غري م�صرح به.

12-10

يجب عليك الت�أكد من �إعادة �أي جهاز توكن يتم �صرفه �أو تقدميه بوا�سطة البنك �إلى �أي م�ستخدم م�صرح له:
 1-12-10يف حالة طلب البنك ذالك فور التوقف عن ت�شغيل �أو الإحتفاظ ب�أي ح�ساب لدى البنك� ،أو
 2-12-10عند �إنهاء �أي ت�صريح �صادر على �أ�سا�س �أجهزة التوكن بخ�صو�ص تعليمات الدفع اليدوية

	13-10اليتحمل البنك امل�س�ؤولية عن �أي �إلتزام قد ين�ش�أ عن �أي خمالف ًة لأي �أحكام �ضمنية بخ�صو�ص جودة النوعية �أو القابلية للت�سويق �أو املالءمة فيما يتعلق ب�أي جهاز توكن.
14-10

يجب عليك �إبالغ البنك فور ًا يف حالة ترك �أي م�ستخدم م�صرح له للخدمة لديك �أو عند �إلغائك ،لأي �سبب �آخر ،الت�صريح املمنوح له من قبلك ب�إ�ستخدام اجلهاز .ويجب
عليك �إ�سرتداد جهاز التوكن املعني من �أي ه�ؤالء امل�ستخدمني امل�صرح لهم و�إعادته �إلى البنك.

-11

ال�شيك امل�صريف

الت�سوية
1-11

يجوز طلب �إ�صدار �شيك م�صريف من خالل تعبئة وتقدمي النموذج املعني �إلى البنك.

2-11

عند �إ�صدار �شيك م�صريف بوا�سطة البنك ،يقوم البنك بخ�صم مبلغ ال�شيك امل�صريف بالإ�ضافة �إلى �أي ر�سوم من ح�سابك.

�	 3-11إذا كان الر�صيد املتوفر يف ح�سابك �أقل من املبلغ املطلوب لل�شيك امل�صريف ،يجوز للبنك رف�ض �إ�صدار ال�شيك امل�صريف.
4-11

يخ�ضع دفع ال�شيك امل�صريف �إلى قواعد و�أنظمة �أي نظام دفع م�ستخدم لتمرير تلك الدفعة و�أنت توافق على تطبيق تلك القواعد والأنظمة عند طلبك �إ�صدار �شيك
م�صريف.

بعملة �أجنبية
ال�شيك امل�صريف امل�صدر
ٍ
بطلب للح�صول على �شيك م�صريف بعمل ٍة تختلف عن عملة ح�سابك ،يتم احت�ساب املبلغ املخ�صوم من ح�سابك با�ستخدام �سعر ال�صرف ال�سائد بتاريخ �إ�صدار
�	5-11إذا تقدمت ٍ
البنك لل�شيك امل�صريف.
6-11

من املمكن اال يح�صل للم�ستفيد من �أي �شيك م�صريف على كامل القيمة الإ�سمية لل�شيك امل�صريف ب�سبب الر�سوم والأجور و�أ�سعار ال�صرف التي قد تنطبق عند تقدمي
ال�شيك امل�صريف.

الإلغاء واال�سرتدادات وال�شيكات البديلة
7-11

يجوز �إلغاء �أي �شيك م�صريف ح�سب التقدير املطلق للبنك .ويف حالة طلبك �إلغاء �شيك م�صريف ،يجب عليك �إعادة ال�شيك امل�صريف الأ�صلي للبنك �أو يف حالة فقدان �أو
م�ستندات �أخرى �أو تعهد بالتعوي�ض �أو منوذج قد يكون مطلوب ًا من
�سرقة �أو تلف ال�شيك امل�صريف ،يجب عليك تقدمي تقرير �شرطة �صالح و�ساري املفعول م�صحوب ًا ب�أي
ٍ
وقت �إلى �آخر.
قبل البنك من ٍ

8-11

يجوز للبنك �إلغاء �أي �شيك م�صريف ح�سب تقديره املطلق.

9-11

يجوز فر�ض ر�سوم مقابل �أي �إلغاء ل�شيك امل�صريف.

�	10-11إذا كان ال�شيك امل�صريف �صادر ًا بعمل ِة بخالف عملة ح�سابك ،يتم �إ�ضافة �أي مبالغ م�سرتدة يف ح�سابك بعملة ح�سابك .ويكون �سعر ال�صرف امل�ستخدم الحت�ساب املبلغ
امل�سرتد هو �سعر ال�صرف ال�سائد يف وقت مترير البنك للمبلغ امل�سرتد ناق�ص ًا جميع الر�سوم.
ال�صالحية
11-11

يكون ال�شيك امل�صريف �ساري املفعول و�صالح لل�صرف ملدة �ستة �أ�شهر من تاريخ �إ�صداره بوا�سطة البنك.
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اجلزء (:)3خدمات املعامالت امل�صرفية الإلكرتونية
ينطبق اجلزء ( )3هذا عندما يوافق البنك على تزويدك بنوع واحد �أو �أكرث من خدمات املعامالت امل�صرفية الإلكرتونية فيما يتعلق بح�سابك.
يحتوي البند ( )1على الأحكام وال�شروط العامة التي تنطبق على كافة �أنواع خدمات املعامالت امل�صرفية الإلكرتونية ويجب �أن يقر�أ مع الأحكام الأخرى املنطبقة يف اجلزء ( )3هذا
التي تنطبق على نوع معني من خدمات املعامالت امل�صرفية الإلكرتونية .وبناء عليه� ،إذا تقدمت بطلب للح�صول على:
( )1اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك ،تنطبق عليك �أي�ض ًا �أحكام الهاتف املتحرك ،و
( )2اخلدمات امل�صرفية الهاتفية ،تنطبق عليك �أي�ض ًا �أحكام الهاتف ،و
( )3اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية ،تنطبق عليك �أي�ض ًا �أحكام اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية.

-1

الأحكام العامة خلدمات املعامالت امل�صرفية الإلكرتونية

1-1

من وقت �إلى �آخر ،وكما هو م�سموح به من قبل البنك ،يجوز للبنك �إتاحة العديد من اخلدمات والوظائف �إليك من خالل �إ�ستخدام بع�ض من �أو جميع �أ�شكال املعامالت
امل�صرفية الإلكرتونية .وتكون تفا�صيل هذه اخلدمات والوظائف متاحة على املوقع الإلكرتوين� ،أو يجوز لك بخالف ذلك الإت�صال مبركز الإت�صال للح�صول على املزيد
من املعلومات.

2-1

يتم �إتاحة كافة خدمات ووظائف املعامالت امل�صرفية الإلكرتونية بوا�سطة البنك على �أ�سا�س تقديري بالكامل ويجوز �سحبها �أو تغيريها �أو تعليقها �أو �إ�ستبدالها �أو تكملتها
بوا�سطة البنك يف �أي وقت ودون �أي �إلتزام بتوجيه �إ�شعار م�سبق �إليك.

�أمن املعلومات
�	3-1إذا قمت ب�إدخال معلومات حماية للمعلومات ب�شكل غري �صحيح �أكرث من عدد املرات امل�سموح بها من قبل البنك من وقت �إلى �آخر ،يجوز �إيقاف �إمكانية الدخول �إلى
خدمات املعامالت امل�صرفية الإلكرتونية وعندئذ حتتاج �إلى الإت�صال بالبنك بغر�ض احل�صول على �إمكانية الدخول مرة �أخرى.
4-1

يجوز للبنك �إعادة �ضبط �أو �إيقاف تفعيل معلومات احلماية اخلا�صة بك يف �أي وقت.

5-1

يجوز لك تغيري معلومات احلماية اخلا�صة بك يف �أي وقت.

6-1

يجوز للبنك �أي�ض ًا �إ�ستحداث خ�صائ�ص املفتاح الآمن من وقت �إلى �آخر .ويف حالة قيام البنك بذلك ،يقوم البنك بتزويدك مبفتاح �آمن ويجب عليك �إتباع �أي تعليمات
ي�صدرها �إليك البنك فيما يتعلق ب�إ�ستخدامه بغر�ض الو�صول �إلى �أي من عرو�ض البنك التي يقرر البنك �أنها تخ�ضع �إلى بروتوكالت الو�صول الآمنة.

الر�سوم
7-1

يحتفظ البنك بحق فر�ض ر�سوم فيما يتعلق بخدمات املعامالت امل�صرفية الإلكرتونية .اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك واخلدمات امل�صرفية الهاتفية متاحة
لك حالي ًا جمان ًا دون �أي ر�سوم� .أما ر�سوم اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية فهي مذكورة حالي ًا يف جدول الأجور.

�	8-1إنك تتحمل امل�س�ؤولية عن كافة الر�سوم املفرو�ضة من قبل مزود خدمات البطاقة ومزود خدمات الإت�صاالت الال�سلكية ومزود خدمات الإنرتنت الذي تتعامل معه (ح�سبما
ينطبق) فيما يتعلق ب�إ�ستخدامك للمعامالت امل�صرفية الإلكرتونية .ويجوز فر�ض ر�سوم �إ�ضافية بوا�سطة مزود خدمة البطاقة �أو مزود خدمة الإت�صاالت الال�سلكية �أو
مزود خدمة الإنرتنت الذي تتعامل معه يف حالة �إ�ستخدامك خلدمات املعامالت امل�صرفية الإلكرتونية خارج الإمارات.
التعليمات الإلكرتونية
9-1

تكون التعليمات الإلكرتونية ملزمة لك ب�صفة نهائية ال رجعة عنها ودون �أي قيد �أو �شرط وتكون �صادرة على م�س�ؤوليتك اخلا�صة.

10-1

يبذل البنك جمهودات معقولة لتعديل �أو ت�أخري �أو منع مترير �أي تعليمات �إلكرتونية عند طلبك لها ،ولكن ال يتحمل البنك �أو �أي من �شركاته املرتبطة �أي م�س�ؤولية عن �أي
�إلتزامات قد تن�ش�أ عن �أي �إخفاق يف تنفيذ ذلك الطلب.

املعدات والبنية التحتية
�	11-1إنك تتحمل امل�س�ؤولية وحدك وب�صفة ح�صرية عن:
 1-11-1الإ�ستحواذ على والإحتفاظ ب�أي معدات مطلوبة من قبلك للإ�ستمرار يف �إ�ستخدام والدخول �إلى خدمات املعامالت امل�صرفية الإلكرتونية و� ،إن �إنطبق مكافحة
الفريو�سات و�إجراءات احلماية الأخرى اخلا�صة بتلك املعدات مبا يف ذلك الإجراءات الالزمة لتوفري حماية كاملة للبيانات وعمل ن�سخ �إحتياطية منها ،و
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 2-11-1الت�أكد من �أن املعدات التي ت�ستخدمها للو�صول �إلى و�إ�ستخدام خدمات املعامالت امل�صرفية الإلكرتونية منا�سبة لذلك الإ�ستخدام وتعمل ب�شكل �صحيح.
12-1

تعتمد خدمات املعامالت امل�صرفية الإلكرتونية على البنية التحتية و�إمكانية التو�صيل واخلدمات املقدمة من قبل مزود خدمة الإت�صاالت الال�سلكية و�/أو مزود خدمات
البطاقة و�/أو مزود خدمات الإنرتنت و�/أو مزودي اخلدمات الآخرين املعينني من قبل البنك و بوا�سطتك .وقد تت�أثر مواعيد ودقة و �إمكانية قراءة وو�ضوح املعلومات
املر�سلة بوا�سطة البنك �إليك (مبا يف ذلك� ،إن �إنطبق التنبيهات و�إخطارات الهاتف املتحرك) باخلدمات املقدمة من قبل مزود خدمة الإت�صاالت الال�سلكية ومزود
خدمات البطاقة ومزود خدمات الإنرتنت ومزودي اخلدمات الآخرين املعينيني من قبل البنك وبوا�سطتك.

�	13-1إذا �أ�صبحت على علم ب�أي �أعطال �أو �أخطاء �أو ت�ضاربات �أثناء �إ�ستخدامك خدمات املعامالت امل�صرفية الإلكرتونية ،يجب عليك الإت�صال بالبنك فور ًا ب�إ�ستخدام بيانات
الإت�صال املعرو�ضة على املوقع الإلكرتوين.
تعليق �أو �إنهاء اخلدمة
14-1

ميكنك التوقف عن �إ�ستخدام خدمات املعامالت امل�صرفية الإلكرتونية يف �أي وقت .و�إذا رغبت يف �إنهاء �إ�ستخدامك للخدمات امل�صرفية الإلكرتونية ،يجب عليك القيام
بذلك طبق ًا لأحكام البند (.)36-4

15-1

ما مل يتفق البنك مع على خالف ذلك ،ال يقوم البنك بتنفيذ �أي تعليمات �إلكرتونية تكون قد �أ�صدرتها قبل �إنهاء و�صولك �إلى خدمات املعامالت امل�صرفية الإلكرتونية
املعنية والتي تكون جمدولة للتنفيذ بعد ذلك الإنهاء.
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اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك

1-2

يجوز �أن يقدم لك البنك خدمات م�صرفية عرب الهاتف املتحرك من خالل العديد من القنوات من وقت �إلى �آخر مثل الر�سائل الن�صية الق�صرية �أو عرب تطبيقات الهاتف
املتحرك .ويجوز �أن تكون اخلدمات والوظائف املتاحة لك بوا�سطة البنك من خالل الر�سائل الن�صية الق�صرية عن تلك املتاحة من خالل تطبيقات الهواتف املتحركة .

2-2

ميكن التقدم بطلب للح�صول على اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك:
 1-2-2عن طريق الإت�صال بالبنك من خالل مركز الإت�صال �أو الر�سائل ال�صوتية التفاعلية �أو من خالل �أي و�سائل �أخرى يحددها البنك من وقت �إلى �آخر و�إتباع
التعليمات ال�صادرة �إليك من قبل البنك� ،أو
 2-2-2عن طريق تنزيل تطبيقات الهاتف املتحرك على جهاز الهاتف املتحرك اخلا�ص بك (حيثما ينطبق)� ،أو
 3-2-2عن طريق تعبئة النموذج املعني.

�	3-2إذا رغبت يف �إ�ستخدام اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك من خالل الر�سائل الن�صية الق�صرية ،يجب عليك ت�سجيل رقم هاتف متحرك لدى البنك بغر�ض التقدم
بطلب للح�صول على اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك.
�شروط الإ�ستخدام
4-2

للدخول �إلى تطبيقات الهاتف املتحرك (حيثما ينطبق) ،يجب عليك �إدخال معلومات احلماية اخلا�صة بك و�أي معلومات �أخرى مطلوبة من قبل البنك .وال يتحمل البنك
�أي م�س�ؤولية عن التحقق من هوية الطرف املدخل ملعلومات احلماية.

5-2

عليك تنزيل �أي حتديثات لتطبيقات الهواتف املتحركة كما وعندما ت�صبح متاحة.

6-2

يجوز �أن يتم �إ�ستبعادك تلقائي ًا من تطبيقات الهاتف املتحرك �إذا ظلت تلك التطبيقات غري مفعلة للفرتة الزمنية املحددة من قبل البنك.

7-2

يجب عليك عدم �إ�ستخدام تطبيقات الهاتف املتحرك لأي غر�ض بخالف الو�صول �إلى ح�ساب اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك اخلا�ص بك و�إ�سخدام اخلدمات
امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك على جهاز الهاتف املتحرك اخلا�ص بك.

8-2

مع مراعاة �أحكام البند ( )27من اجلزء ( )1مينحك البنك رخ�صة حمدودة وغري ح�صرية وغري قابلة للتحويل لإ�ستخدام تطبيقات الهاتف املتحرك على جهاز الهاتف
املتحرك اخلا�ص بك من حلظة حتميلك لتطبيقات الهاتف املتحرك على جهاز الهاتف املتحرك اخلا�ص بك حتى يتم �إنهاء �إ�ستخدام �أو �إمكانية الو�صول �إلى اخلدمات
امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك وفق ًا لهذه الأحكام وال�شروط.

الدقة والأمن
9-2

يبذل البنك جمهودات معقولة للت�أكد من دقة وكفاية و�إكتمال تطبيقات الهاتف املتحرك ومعلومات تطبيقات الهاتف املتحرك .بيد �أن:
 1-9-2يكون �إ�ستخدام تطبيقات الهاتف املتحرك على م�س�ؤوليتك اخلا�صة ،و
 2-9-2يتم تقدمي تطبيقات الهاتف املتحرك ومعلومات الهاتف املتحرك « على �أ�سا�س احلالة الراهنة» و «التوافرية» ،و
	3-9-2ال ميكن للبنك ت�أكيد دقة �أو كفاية �أو �إكتمال تطبيقات الهاتف املتحرك �أو معلومات الهاتف املتحرك وال يتحمل البنك �أو �شركاته املرتبطة امل�س�ؤولية عن �أي
�إلتزامات قد تن�ش�أ عن �أي �أخط�أ �أو �إغفاالت يف تطبيقات الهاتف املتحرك �أو معلومات تطبيقات الهاتف املتحرك ،و
	4-9-2ال يتم منح �أي ت�أكيد �أو �إفادة �أو �ضمان �أو تعهد من �أي نوع كان� ،صريح �أو �ضمني ،مبا يف ذلك فيما يتعلق القابلية للت�سويق �أو جودة �أو عدم خمالفة حقوق
الأطراف الثالثة �أوامللكية �أو املالءمة لأي غر�ض معني واخللو من الفريو�سات فيما يتعلق بتطبيقات الهاتف املتحرك �أو معلومات تطبيقات الهاتف املتحرك،و
األحكام والشروط
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	5-9-2ال يتم منح �أي ت�أكيد �أو �إفادة �أو �ضمان �أو تعهد من �أي نوع كان� ،صريح �أو �ضمني ب�أن ( )1تطبيقات الهاتف املتحرك �سوف تكون متاحة وتفي مبتطلباتك
�أو �أن الدخول �إلى تطبيقات الهاتف املتحرك �سوف تكون م�ستمرة دون �إنقطاع �أو ( )2لن تكون هناك ت�أخريات �أو �إخفاقات �أو �أخطاء �أو �إغفاالت �أو خ�سارة
للمعلومات املر�سلة �أو ( )3لن يلحق �أي �ضرر بجهاز الهاتف املتحرك اخلا�ص بك.
املعامالت امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك بوا�سطة الر�سائل الن�صية الق�صرية
10-2

ميكنك �إ�ستخدام اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك من خالل الر�سائل الن�صية الق�صرية عن طريق �إر�سال كلمات رئي�سية معينة �إلى رقم معني خم�ص�ص بوا�سطة
البنك من وقت �إلى �آخر.

11-2

يجوز للبنك ،من وقت �إلى �آخر� ،إر�سال تنبيهات �إليك (يجوز �أن تكون �أو ال تكون مرتبطة بح�ساب املعامالت امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك اخلا�ص بك) ،مثل الإ�شعارات
ب�أي معامالت منفذة يف ح�ساب املعامالت امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك اخلا�ص بك �أو طرح �أي عر�ض جديد من عرو�ض البنك .ويجب عليك �إبالغ البنك �إذا كنت مل
ترغب يف �إ�ستالم تلك التنبيهات.

الإخطارات عرب الهاتف املتحرك
12-2

يبذل البنك جمهودات معقولة لإر�سال �إخطارات عرب الهاتف املتحرك �إليك ب�أ�سرع وقت معقول بعد �إ�ستالم طلب الهاتف املتحرك اخلا�ص بك.

13-2

يجوز للبنك ودون توجيه �إ�شعار �إليك ،رف�ض �إر�سال �أي �إ�ستجابة عرب الهاتف املتحرك �إليك �إذا �إتعقد �أن طلب الهاتف املتحرك غري وا�ضح �أو ال ميكن تنفيذه.

�	14-2إذا مل تكن يف مكان �ضمن نطاق تغطية مزود خدمات الإت�صاالت الال�سلكية �أو �ضمن نطاق املناطق التي ت�شكل جزء من �شبكة التجوال اخلا�ص مبزود خدمات الإت�صاالت
الال�سلكية املعني ،فقد ال ت�ستطيع تقدمي طلبات هاتف متحرك و�إ�ستالم �إخطارات عرب الهاتف املتحرك.
مكان تواجدك
15-2

ي�ستخدم البنك املعلومات اخلا�صة مبكانك الفعلي املر�سلة عرب جهاز الهاتف املتحرك اخلا�ص بك عند �إ�ستخدامك لعرو�ض معينة من عرو�ض البنك من خالل اخلدمات
امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك (على �سبيل املثال ،خدمة حتديد مكان �أقرب جهاز خدمة ذاتية �أو فرع).

16-2

ب�إ�ستخدامك لعرو�ض البنك ،ف�إنك توافق على دخول البنك و�شركاته املرتبطة �إلى ومراقبتهم ملكانك والإف�صاح عن مكانك �إلى �أطراف ثالثة.

معلوماتك ال�شخ�صية
17-2

دون الإخالل ب�أحكام البند ( )7من اجلزء ( )1ف�إنك تقر �أن كل طلب عرب الهاتف املتحرك وكل �إ�ستجابة عرب الهاتف املتحرك قد حتتوي على معلومات �سرية ومعلومات
عن مكانك وتفا�صيل �أخرى لإ�ستخدامك لعرو�ض البنك و�/أو عرو�ض الأطراف الثالثة .كما �أنك توافق على حتويل البنك ودخول وتخزين البنك و�شركاته املرتبطة داخل
دولة الإمارات العربية املتحدة وخارجها لتلك املعلومات ال�سرية والتفا�صيل املتعلقة ب�إ�ستخدامك للخدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك.

�إجراءات احلماية
18-2

بالإ�ضافة �إلى الإلتزامات املرتتبة عليك مبوجب البند ( )5من اجلزء ( ،)1يجب عليك ت�سجيل اخلروج من تطبيقات الهاتف املتحرك فور الإنتهاء من �إ�ستخدامها وقبل
ترك جهاز الهاتف املتحرك اخلا�ص بك دون رعاية.

تعليق �أو �إنهاء اخلدمات
19-2

دون الإخالل بحقوقه مبوجب �أي حكم �آخر من �أحكام هذه الأحكام وال�شروط ،يجوز للبنك دون توجيه �إ�شعار �إليك ،تعليق �أو �إنهاء فور ًا �إمكانية و�صولك �إلى اخلدمات
امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك يف حالة:
 1-19-2توقفك عن الإحتفاظ بح�ساب املعامالت امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك� ،أو
 2-19-2توقف البنك عن دعم تطبيقات الهاتف املتحرك على جهاز الهاتف املتحرك اخلا�ص بك.

20-2

عند �إنهاء اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك ،ينتهي الرتخي�ص املمنوح لك من قبل البنك ب�إ�ستخدام تطبيقات الهاتف املتحرك ويجب عليك حذف تطبيقات
الهاتف املتحرك من على جهاز الهاتف املتحرك اخلا�ص بك.

احلواالت املالية
21-2

مع مراعاة �أحكام البند ( )6من اجلزء ( )2يتم خ�صم احلواالت املالية التي تقوم بتنفيذها من خالل اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك فور ًا من ح�سابك.
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اخلدمات امل�صرفية الهاتفية

1-3

ميكنك التقدم بطلب للإ�شرتاك يف اخلدمات امل�صرفية الهاتفية عن طريق الإت�صال بالبنك .و�سوف يطلب البنك منك ت�أكيد معلومات حماية معينة ميكن �أن يطلبها
البنك منك.
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�	2-3إذا مت قبول ت�سجيلك من قبل البنك ،يطلب منك البنك عندئذ �إدخال رقم تعريف �شخ�صي هاتفي .وعلى �أ�سا�س اجلهاز الذي تت�صل منه (على �سبيل املثال من رقم
الهاتف املتحرك اخلا�ص بك امل�سجل لدى البنك �أو من جهاز هاتف �آخر) ،يتم �إ�ستخدام رقم التعريف ال�شخ�صي الهاتفي للتعرف على هويتك عند �إ�ستخدامك للخدمات
امل�صرفية الهاتفية.
الطلبات عرب الهاتف
3-3

ميكنك تقدمي طلب عرب الهاتف عن طريق الإت�صال مبركز �إت�صال والتحدث �إلى �أحد موظفي خدمة العمالء �أو �إ�ستخدام خدمات الر�سائل ال�صوتية التفاعلية �أو عن
طريق �أي و�سيلة �أخرى م�سموح بها من قبل البنك من وقت �إلى �آخر .وميكن �أن تختلف و�سائل تقدمي الطلب عرب الهاتف على �أ�سا�س نوع اخلدمة التي تطلب احل�صول
عليها وكذلك توافرية تلك اخلدمة يف �أي وقت معني.

4-3

يجب عليك موافاة البنك ب�أي معلومات �إ�ضافية مطلوبة من قبل البنك من وقت �إلى �آخر لتمكني البنك من تقدمي اخلدمات امل�صرفية الهاتفية �إليك.
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اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية

�إ�ستخدام املعامالت امل�صرفية الإلكرتونية
1-4

ميكنك التقدم بطلب للإ�شرتاك يف اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية عن طريق تعبئة النموذج املعني �أو الإت�صال بالبنك.

2-4

يجب عليك زيارة املوقع الإلكرتوين للدخول �إلى اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية .ويجوز للبنك تغيري املوقع الإلكرتوين الذي ت�صل من خالله �إلى اخلدمات امل�صرفية
الإلكرتونية دون توجيه �إ�شعار �إليك.

3-4

ميكنك الدخول �إلى اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية فقط من خالل م�ستخدم واحد �أو �أكرث معني من قبل �أي من املفو�ضني بالتوقيع من قبلك .ويكون لأي م�ستخدم
معني بهذه الطريقة ال�صالحية الكاملة للدخول �إلى و�إ�ستخدام اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية بالنيابة عنك و القيام ب�أي معاملة �أو ت�صرف عرب اخلدمات امل�صرفية
الإلكرتونية .وال يكون البنك ملزم ًا بالتحقق مما �إذا كان �أي من امل�ستخدمني التابعني لك يت�صرف �ضمن النطاق �أي �صالحية مفو�ض بها من جانبك .وتظل م�س�ؤو ًال
عن ت�صرفات و�إغفاالت امل�ستخدمني التابعني لك كما لو كانت هذه الت�صرفات �أو الإغفاالت �صادرة عنك ب�صرف النظر عنما �إذا كانت �أم مل تكن تلك الت�صرفات �أو
الإغفاالت �ضمن نطاق �صالحيات امل�ستخدم.

4-4

يجب �أن يكون لكل م�ستخدم معني من قبلك هوية م�ستخدم ورقم تعريف �شخ�صي وتوكن خا�ص به.

5-4

حيثما ي�ستلم البنك تعليمات عرب اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية بخ�صو�ص �أكرث من دفعة من �أي ح�ساب بتاريخ نف�س اليوم ،يقرر البنك ترتيب الأولوية التي يتم بها
�سداد تلك الدفعات.

6-4

من وقت �إلى �آخر ،قد ي�ستغرق تنفيذ بع�ض تعليمات اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية بع�ض الوقت (على �سبيل املثال نتيجة لإجراء ال�صيانة �أو يف حالة �إ�صدار تعليمات
متعددة عرب اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية يف نف�س الوقت �أو تقريب ًا يف نف�س الوقت) .ويف حالة �إ�صدار امل�ستخدمني التابعني لك لتعليمات خدمات م�صرفية �إلكرتونية:
 1-6-4ل�سداد دفعة من �أي ح�ساب بتاريخ يوم عمل ولكن بعد �إنتهاء املوعد املحدد لإ�ستالم الطلبات ،يتم �سداد تلك الدفعة بتاريخ يوم العمل التايل ،و
 2-6-4بتحويل مبلغ بعملة الدرهم �إلى �أي ح�ساب غري حمتفظ به لدى البنك �سواء بعد �إنتهاء املوعد املحدد لإ�ستالم الطلبات �أو بتاريخ يوم غري م�صادف ليوم عمل،
ال يتم تنفيذ تلك احلوالة حتى يوم العمل التايل ،و
 3-6-4لتنفيذ حوالة مالية بعملة (بخالف الدرهم) �إلى ح�ساب لدى بنك �آخر بعد �إنتهاء املوعد املحدد لإ�ستالم الطلبات ،يتم تنفيذ احلوالة بتاريخ اليوم التايل
امل�صادف ليوم عمل يف ( )1الإمارات العربية املتحدة و( )2الدولة املوجود فيها ح�ساب امل�ستفيد و( )3املركز املايل للعملة املعنية.

الدقة واحلماية
7-4

يبذل البنك جمهودات معقولة للت�أكد من دقة وكفاية و�إكتمال املوقع الإلكرتوين ومعلومات املوقع الإلكرتوين .بيد �أن:
�	1-7-4إ�ستخدام املوقع الإلكرتوين يكون على م�س�ؤوليتك اخلا�صة ،و
 2-7-4يتم توفري املوقع الإلكرتوين �أو معلومات املوقع الإلكرتوين على �أ�سا�س «احلالة الراهنة» و «التوافرية» ،و
	3-7-4ال ميكن للبنك ت�أكيد دقة �أو كفاية �أو �إكتمال املوقع الإلكرتوين �أو معلومات املوقع الإلكرتوين وال يتحمل البنك �أو �شركاته املرتبطة امل�س�ؤولية عن �أي �إلتزامات
قد تن�ش�أ عن �أي �أخط�أ �أو �إغفاالت يف املوقع الإلكرتوين �أو يف معلومات املوقع الإلكرتوين ،و
	4-7-4ال يتم منح �أي ت�أكيد �أو �إفادة �أو �ضمان �أو تعهد من �أي نوع كان� ،صريح �أو �ضمني ،مبا يف ذلك فيما يتعلق القابلية للت�سويق �أو جودة �أو عدم خمالفة حقوق
الأطراف الثالثة �أو امللكية �أو املالءمة لأي غر�ض معني واخللو من الفريو�سات فيما يتعلق باملوقع الإلكرتوين �أو معلومات املوقع الإلكرتوين ،و
	5-7-4ال يتم منح �أي ت�أكيد �أو �إفادة �أو �ضمان �أو تعهد من �أي نوع املوقع الإلكرتوين �سوف يكون م�ستمر ًا دون �إنقطاع �أو ( )2لن تكون هناك ت�أخريات �أو �إخفاقات �أو
�أخطاء �أو �إغفاالت �أو خ�سارة للمعلومات املر�سلة �أو ( )3لن يلحق �أي �ضرر ب�أنظمة احلا�سب الآيل اخلا�صة بك.

8-4

يجوز �أن يقدم البنك من وقت �إلى �آخر �إر�شادات تتعلق مبعلومات احلماية اخلا�صة بك ،بالإ�ضافة �إلى امل�س�ؤولية عن حماية املعلومات املذكورة يف البند ( )5من اجلزء
( .)1وتقدم الإرا�شادات �أمثلة فقط عن �إجراءات احلماية وال يكون من ال�ضرورة �أن ي�ؤدي الإلتزام بتلك الإر�شادات �إلى �إعفائك من امل�س�ؤولية عن �أي �إلتزامات من
جانبك عن �أي م�س�ؤولية قد ترتتب عليك ب�سبب �أي معامالت غري م�صرح بها.
األحكام والشروط
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9-4

يجب عليك عدم التدخل يف �أو �إحلاق ال�ضرر (�أو حماولة التدخل يف �أو �إحلاق ال�ضرر) ب�أي بيانات �أو برجميات مرتبطة باخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية مبا يف ذلك �أي
توكن (�إن �إنطبق).

10-4

يجب عليك معاملة حقوق الدخول والتوثيق و�أي معلومات �أخرى متعلقة باخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية على �أنها معلومات خا�صة و�سرية يف جميع الأوقات.

11-4

يجب عليك عدم ربط �أي موقع �إلكرتوين �آخر باملوقع الإلكرتوين.

�إجراءات الدخول
12-4

يقوم البنك من وقت �إلى �آخر بو�ضع وتطبيق �إجراءات الدخول بغر�ض ال�سماح للم�ستخدمني مبا يلي:
 1-12-4احل�صول على �أو �إ�ستخدام �أي خدمات قد تكون معرو�ضة �أو متاحة بوا�سطة البنك من خالل اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية  ،و
 2-12-4الدخول �إلى وم�شاهدة واحل�صول على معلومات ح�سبما يكون م�سموح ًا به من قبل البنك (�سواء فيما يتعلق ب�أي ح�ساب �أو خالفه) ،و
�	3-12-4إ�صدار و�/أو الت�صريح و�/أو تنفيذ و�/أو �أداء و�/أو �إر�سال �أي تعليمات خدمات م�صرفية �إلكرتونية �أو �إت�صاالت �أخرى بالبنك ،مع مراعاة �أحكام اخلدمات
امل�صرفية الإلكرتونية.

13-4

يوفر البنك م�ستوى �إ�ضايف من احلماية كجزء من �إجراءات الدخول عن طريق طلب من امل�ستخدمني �إدخال رمز من وقت �إلى �آخر للقيام ب�أي ت�صرفات من تلك املذكورة
يف البند (.)12-4

�أجهزة التوكن
14-4

حيثما ينطبق ،يقوم البنك ب�صرف جهاز توكن �شخ�صي واحد �إلى كل م�ستخدم بغر�ض متكينه من ا�ستعمال اخلدمات امل�صرفية االلكرتونية.

15-4

يجوز لك �أن تطلب ت�سليمك جهاز التوكن اخلا�ص بك يف �أي مكان خارج دولة االمارات العربية املتحدة وذلك من خالل تقدمي طلب ت�سليم دويل.

16-4

بعد ا�ستالم طلب الت�سليم الدويل ،يقوم البنك بت�سليم جهاز التوكن طبق ًا لطلب الت�سليم الدويل ووفق ًا لهذه الأحكام وال�شروط.

17-4

عند تقدمي طلب ت�سليم دويل ،ف�إنك ،ب�صفة نهائية ال رجعة عنها ودون �أي قيد �أو �شرط:
 1-17-4تفو�ض البنك بخ�صم ر�سوم �شركة ت�سليم الربيد التي مت حتملها من قبل البنك بخ�صو�ص طلب الت�سليم الدويل �أو ت�سليم جهاز التوكن ،من �أي من ح�ساباتك ،و
علم باملخاطر املحتملة لت�سليم جهاز التوكن مبا يف ذلك ،على
 2-17-4تقر وتوافق على (� )1أن ت�سليم جهاز التوكن يكون على م�س�ؤوليتك اخلا�صة و(� )2أنك على ٍ
�سبيل املثال ال احل�صر ،ا�ستالم جهاز التوكن بوا�سطة �أ�شخا�ص غري مفو�ضني �أو م�صرح لهم ،و
 3-17-4تقر وتوافق على �أنك �سوف تبذل كافة املجهودات املعقولة للت�أكد من ا�ستالم التوكن بوا�سطة �شخ�ص مفو�ض �أو م�صرح له .

18-4

تظل �أجهزة التوكن يف جميع الأوقات مملوكة لبنك �أبوظبي التجاري وحده وب�صفة ح�صرية .ويف حالة طلبك جلهاز توكن بديل ،قد يتم فر�ض ر�سوم �إ�ضافية مقابل كل
جهاز توكن يتم ا�ستبداله.

19-4

يجب على امل�ستخدمني االحتفاظ ب�أجهزة التوكن يف مكان �آمن وعدم ت�سليمها �إلى �أي �أ�شخا�ص غري م�صرح لهم �أو متريرها من م�ستخدم �إلى �آخر.

20-4

يجوز للبنك الغاء �أي هوية م�ستخدم �أو �أي جهاز توكن بخ�صو�ص �أي م�ستخدم يف �أي وقت دون �إ�شعار م�سبق �إذا اعتقد البنك بوجود �إ�ساءة ا�ستخدام لهوية امل�ستخدم �أو
جهاز التوكن �أو بوجود �أي �إنتهاك لأمن املعلومات �أو �أي ا�ستخدام غري م�صرح به للخدمات امل�صرفية االلكرتونية.

21-4

يجب عليك الت�أكد من �إعادة �إلى البنك �أي جهاز توكن مت �صرفه �أو تزويد �أي م�ستخدم به:
 1- 21-4يف حالة طلب البنك ذلك� ،أو
 2-21-4فور توقفك عن االحتفاظ ب�أي ح�ساب �أو ت�شغيل �أي ح�ساب لدى البنك� ،أو
 3-21-4عند انهاء اخلدمات امل�صرفية االلكرتونية

22-4

يبذل البنك كافة املجهودات املعقولة للت�أكد من �أن �أجهزة التوكن التي مت ت�سليمها اليك ت�ؤدي �أعمالها ووظائفها كما يلزم لل�سماح لك بالو�صول �إلى اخلدمات امل�صرفية
االلكرتونية .وتوافق �أنت و�/أو �أي من امل�ستخدمني املعنيني على �إبالغ البنك فور ًا يف حالة تعطل �أو عدم �أداء �أي جهاز توكن لوظائفه بال�شكل ال�صحيح.

م�س�ؤولياتك العامة
�	23-4أنت تتحمل امل�س�ؤولية وحدك وب�صفة ح�صرية عن:
�	1-23-4إبالغ البنك خطي ًا فور ًا يف حالة ترك �أي م�ستخدم للعمل لديك �أو �إلغاء الت�صريح املمنوح له من قبلك ب�إ�ستخدام اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية �أو �إلغاء
تلك ال�صالحية �أو حتديث �إجراءات التحقق بخ�صو�ص ذلك امل�ستخدم واحل�صول منه على جهاز التوكن املمنوح له و�إعادته �إلى البنك ،و
 2-23-4مراجعة �سجالت وك�شوف ح�سابك بعناية عند �إ�ستالمها،و
 3-23-4الت�أكد من عدم تدخل امل�ستخدمني يف �أو �إحلاقهم ال�ضرر (�أو حماولة التدخل يف �أو �إحلاق ال�ضرر) مبعدات اخلدمات �أو اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية �أو
�أنظمة البنك ،و
ً
�	4-23-4إبالغ البنك فورا يف حالة فقدان �أو �سرقة �أي من معدات اخلدمات �أو �إذا �أ�صبحت على علم �أو �ساور ال�شك يف �إ�ستخدام �أو حيازة �أي طرف ثالث غري م�صرح
له لأجهزة اخلدمات ،و
 5-23-4مراقبة �إ�ستخدام معدات اخلدمات والت�أكد من عدم متكن �أي �شخ�ص غري م�صرح له من الو�صول �إلى معدات اخلدمات �أو �إ�ستخدامها ،و
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 6-23-4الت�أكد من عدم �إدخال �أي تعديالت على معدات اخلدمات دون احل�صول على موافقة خطية م�سبقة من البنك ،و
 7-23-4الت�أكد من �أن امل�ستخدمني فقط هم الذين ميكنهم �إ�ستخدام معدات اخلدمات و�إ�صدار تعليمات خدمات م�صرفية �إلكرتونية.
تعهدات عامة
24-4

بالإ�ضافة �إلى التعهدات الواردة يف �أي مكان �آخر من هذه الأحكام وال�شروط ،ف�إنك تتعهد مبا يلي:
�	1-24-4إتخاذ كافة اخلطوات الالزمة للتعايف من الكوارث مبا يف ذلك تخزين البيانات خارج املوقع امل�ستخدم يف اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية ،و
 2-24-4ال�سماح ملدققي البنك و�أي موظفني م�صرح لهم بالدخول ملعاينة والإحتفاظ ب�سجالتك و�/أو ن�سخ البيانات بغر�ض التحقق من الدفعات امل�ستلمة يف ح�سابك
�أو املدفوعة منه ،و
�	3-24-4إبالغ البنك فور ًا مبا يلي:
�	1-3-24-4أي �إخالالت �أو �أخطاء �أو تعار�ضات بخ�صو�ص �إ�ستخدامك للخدمات امل�صرفية الإلكرتونية مبا يف ذلك �أي خط�أ يف �أي معاملة منفذة ب�إ�ستخدام
اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية ،و
�	2-3-24-4إ�ستالمك �أو �إ�ستعادتك لأي بيانات �أو معلومات من خالل �إ�ستخدام للخدمات امل�صرفية الإلكرتونية ال تكون �أنت املعني به (بالإ�ضافة �إلى ذلك،
يجب عليك حذف و�/أو �إتالف و�/أو الت�أكد من حذف و �إتالف تلك البيانات �أو املعلومات) ،و
 4-24-4عدم �إ�ستخدام اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية لأي �أغرا�ض غري م�شروعة �أو غري م�صرح بها ،و
 5-24-4الدفع �إلى البنك فور ًا بخ�صو�ص �أي معدات خدمات ،خالل ثالثة �أيام عمل من تاريخ �إ�ستالم خطي بالدفع من البنك �أو طبق ًا ملا يوجه به البنك من وقت �إلى
�آخر .كما �أنك تفو�ض البنك بخ�صم من �أي من ح�ساباتك �أي ر�سوم تتعلق بتقدمي معدات اخلدمات ،و
 6-24-4عدم �إ�ستخدام اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية لتنفيذ �أي معامالت مع �أطراف ثالثة� ،سواء بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ميكن �أن ت�ؤدي �إلى خمالفة
القوانني املطبقة �أو هذه الأحكام وال�شروط �أو ال�سيا�سات الداخلية اخلا�صة بالبنك ،و
�	7-24-4إحتواء كل جهاز حا�سب �آيل �شخ�صي م�ستخدم للو�صول �إلى اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية على:
�	1-7-24-4أنظمة حمدثة و�أ�صلية وتعمل ب�شكل �صحيح ملكافحة الفريو�سات بالإ�ضافة �إلى جدار ناري ملنع دخول الفريو�سات ،و
 2-7-24-4نظام ت�شغيل �أ�صلي يت�ضمن �أحدث �أنظمة حلماية املعلومات  ،و
�	3-7-24-4أحدث �إ�صدار ملحرك بحث �أ�صلي وم�شهور على املوقع الإلكرتوين.

خربات املوقع الإلكرتوين
25-4

يجوز للبنك تقدمي دعم فني وخدمات تدريب عرب الإنرتنت �إليك �ضمن املن�صة املعروفة ب�إ�سم «خربات املوقع الإلكرتوين» التي ت�سمح للبنك بالدخول �إلى �شبكتك و �أجهزة
احلا�سب الآيل املرتطبة بتلك ال�شبكة.
وعند �إ�ستخدام خربات املوقع الإلكرتوين:
 1-25-4تفيد وت�ضمن �أن كل م�ستخدم م�صرح له من قبلك بطلب امل�ساعدة من موقع خربات املوقع الإلكرتوين ،و
 2-25-4توافق على �أنه يجوز للبنك الدخول �إلى �شبكتك و �إلى احلا�سب الآيل اخلا�ص بكل م�ستخدم بعد طلب �أي م�ستخدم وتوافق على �إتخاذ كافة الإجراءات الالزمة
لل�سماح للبنك بذلك الدخول ب�شكل قانوين وم�شروع ،و
 3-25-4توافق على الإحتفاظ ب�أي حد �أدنى من متطلبات الأنظمة قد يحدده البنك لك بغر�ض متكني موقع خربات املوقع الإلكرتوين من العمل مبا يف ذلك الربجميات
اخلا�صة بذلك املوقع ،و
 4-25-4تقر ب�أن تراخي�ص الربجميات التي ت�سمح وت�صرح ب�إ�ستخدام موقع خربات املوقع الإلكرتوين موجودة ومطبقة طوال مدة �أحكام اخلدمات امل�صرفية
الإلكرتونية هذه و �أنه ميكن �أن ت�ستخدم تلك الربجميات بالطريقة امل�سموح بها طبق ًا لأحكام الرتاخي�ص املنطبقة .كما تقر بعدم وجود �أي حقوق ممنوحة
لك يف برجميات موقع خربات املوقع الإلكرتوين وتوافق على عدم ن�سخ �أو تعديل �أو حت�سني �أو دمج �أو عك�س جتميع �أو فك �أو تغيري ب�أي طريقة �أخرى برجميات
موقع خربات املوقع الإلكرتوين �أو ال�سماح ب�أي ن�سخ �أومهاي�أة �أو نقل �أو دمج �أي جزء منها �أو حماولة �إ�ستخال�ص رمز امل�صدر منها ب�أي طريقة �أخرى ،و
 5-25-4تقر ب�أن البنك �سوف يتلزم فقط ب�سيا�سة الدخول اخلا�صة ب�أي بائع قد تكون مطبقة لديك بذلك القدر املعقول و بقدر ما ال تتعار�ض مع �أحكام اخلدمات
امل�صرفية الإلكرتونية هذه �أو �أي �أحكام �أخرى منطبقة على موقع خربات املوقع الإلكرتوين ،و
 6-25-4يجب عليك عدم �إعادة بيع �أو توزيع �إ�ستخدام موقع خربات املوقع الإلكرتوين ،و
 7-25-4يجب عليك عدم �إ�ستخدام �أو الدخول �إلى موقع خربات املوقع الإلكرتوين ب�أي طريقة قد ت�ؤدي �إلى �إحلاق ال�ضرر �أو �إبطال �أو التحميل الزائد �أو �إعاقة �أو
التدخل ب�أي طريقة �أخرى يف �أو قطع خدمات موقع خربات املوقع الإلكرتوين �أو �أي �شبكات �أو �أنظمة خا�صة بالبنك.

�	26-4أنك توافق على ما يلي:
�	1-26-4أن �إ�ستخدامك ودخولك �إلى موقع خربات املوقع الإلكرتوين يكون على م�س�ؤوليتك اخلا�صة ،و
 2-26-4يتم تقدمي موقع خربات املوقع الإلكرتوين « على �أ�سا�س احلالة الراهنة» و «التوافرية» ،و
	3-26-4ال ميكن للبنك ت�أكيد دقة �أو كفاية �أو �إكتمال موقع خربات املوقع الإلكرتوين وال يتحمل البنك �أو �شركاته املرتبطة امل�س�ؤولية عن �أي �إلتزامات قد تن�ش�أ عن �أي
�أخط�أ �أو �إغفاالت يف موقع خربات املوقع الإلكرتوين  ،و
	4-26-4ال يتم منح �أي ت�أكيد �أو �إفادة �أو �ضمان �أو تعهد من �أي نوع كان� ،صريح �أو �ضمني ،مبا يف ذلك فيما يتعلق القابلية للت�سويق �أو جودة �أو عدم خمالفة حقوق
الأطراف الثالثة �أوامللكية �أو املالءمة لأي غر�ض معني واخللو من الفريو�سات فيما يتعلق مبوقع خربات املوقع الإلكرتوين،و
	5-26-4ال يتم منح �أي ت�أكيد �أو �إفادة �أو �ضمان �أو تعهد من �أي نوع كان� ،صريح �أو �ضمني ب�أن ( )1موقع خربات املوقع الإلكرتوين �سوف يكون متاح ويفي مبتطلباتك �أو
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�أن الدخول �إلى موقع خربات املوقع الإلكرتوين �سوف يكون م�ستمر ًا دون �إنقطاع �أو ( )2لن تكون هناك ت�أخريات �أو �إخفاقات �أو �أخطاء �أو �إغفاالت �أو خ�سارة
للمعلومات املر�سلة �أو ( )3لن يلحق �أي �ضرر ب�أنظمة احلا�سب الآيل اخلا�صة بك.
امل�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات
27-4

يجوز للبنك �إتاحة �إمكانية امل�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات �إليك عند تعبئتك النموذج املعني وبعد موافقته عليك وعلى م�ستخدميك امل�ستخدمني لنظام امل�سح ال�ضوئي
ل�شيكات ال�شركات.

�	28-4إذا قرر البنك منحك �إمكانية امل�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات ،يقوم البنك مبوافاتك بتفا�صيل البائع املعتمد من قبل البنك لتوريد كل جهاز.
29-4

يجوز للبنك و�ضع ،بالإ�ضافة �إلى �أي حد يومي مطلوب من قبلك (مبا يف ذلك الوارد يف النموذج اخلا�ص بك) حدود ًا يومية على قيمة ال�شيكات املقدمة بوا�سطتك
ب�إ�ستخدام نظام امل�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات طبق ًا لأي �سيا�سات �إئتمانية �أو �سيا�سات �أخرى قد تكون متبعة لدى البنك من وقت �إلى �آخر.

�	30-4إنك تتحمل امل�س�ؤولية وحدك وب�صفة ح�صرية عن:
 1-30-4احل�صول على كل جهاز من البائع املعتمد من قبل البنك وعمل الرتتيبات الالزمة لرتكيب كل جهاز لإ�ستخدامه يف نظام امل�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات،
و
 2-30-4تقدمي امل�ستخدمني ل�شيكات امل�ؤهلة لإ�ستخدام نظام امل�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات �ضمن احلدود اليومية املقررة بوا�سطة البنك و �إدخال كافة املعلومات
املطلوبة من قبل البنك ب�شكل �صحيح ،و
 3-30-4الإلتزام بكافة الإجراءات والأنظمة و�أدلة الت�شغيل املطبقة بوا�سطة البنك فيما يتعلق بامل�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات مبا يف ذلك املتطلبات املحددة من
قبل البنك بخ�صو�ص ال�شيكات امل�ؤهلة و �أنظمة امل�صرف املركزي املتعلقة باخل�صائ�ص الأمنية لل�شيكات وتلك ال�صادرة عن البائع بخ�صو�ص �أي جهاز.
 4-30-4الت�أكد من �إيداع كافة ال�شيكات امل�صورة مرة واحدة فقط ( مبا يف ذلك بوا�سطة �أي و�سيلة �إيداع �أخرى) .وفور تقدمي �أي �شيك م�صور يجب عليك عدم
تقدميه �إلى �أي �شخ�ص (بخالف البنك للتح�صيل �أو الدفع) ،و
�	5-30-4إبالغ البنك فور ًا عند علمك �أو �شكك ب�شكل معقول بوجود �أي �إ�ستخدام غري م�صرح به �أو �إ�ستخدام ينطوي على �إهمال �أو �إ�ستخدام �إحتيايل �أو غري �أمني
لنظام امل�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات ،و
 6-30-4ت�سليم كل �شيك م�صور �إلى املواقع املحددة من قبل البنك والتي يتم �إبالغك بها بوا�سطة البنك من وقت �إلى �آخر خالل يومني من تاريخ تقدميها بوا�سطة
نظام امل�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات.
�	7-30-4إبالغ البنك فور ًا يف حالة فقدان �أي �شيك �أ�صلي متت معاجلته بنجاح �أو يف حالة تعر�ضه للتلف ب�أي �شكل من الأ�شكال.
 8-30-4اختيار خدمة تو�صيل امل�ستندات التي يقدمها البنك  Courier@Velocityلت�سليم كافة ال�شيكات امل�صورة املقدمة من خالل الدخول يف
الأحكام وال�شروط الإ�ضافية التي حتكم تلك اخلدمة لدى البنك .يف حالة ا�ستخدامك خلدمة تو�صيل امل�ستندات  Courier@Velocityلت�سليم
ال�شيكات امل�صورة للبنك ،تتعهد باالحتفاظ بال�شيكات امل�صورة منف�صلة عن �أي م�ستندات �أخرى يتم ت�سليمها من خالل خدمة تو�صيل امل�ستندات
 Courier@Velocityوااللتزام بكافة �سيا�سات وتعليمات البنك فيما يتعلق بت�سليم ال�شيكات امل�صورة.
�	31-4إنك توافق على:
 1-31-4حفظ و�صيانة وت�أمني كل جهاز موجود يف موقعك والإلتزام بكافة الأحكام وال�شروط املطبقة بينك وبني البائع ،و
�	2-31-4إ�ستخدام اجلهاز ب�شكل �صحيح للغر�ض املحدد له طبق ًا لتعليمات الت�شغيل اخلا�صة بال�صانع والإلتزام بكافة القوانني املطبقة املتعلقة بحيازة و�إ�ستخدام
و�صيانة الأجهزة.
 3-31-4تعوي�ض البنك عن �أي خ�سائر �سواء كانت مادية �أو معنوية �أو غريها ناجمة عن عدم �إبالغ البنك بفقدان �أي �شيك �أ�صلي �أو تعر�ضها للتلف �أو االخفاق يف
�إر�سال ال�شيك الأ�صلي الذي متت معاجلته بنجاح �إلى البنك.
 4-31-4االقرار ب�أن البنك �سيعترب �أي �شيك على انه قد مت فقدانه فانه من املمكن ابالغ م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي بذلك يف حال مل يتم �إر�سال
ال�شيك الأ�صلي �إلى البنك خالل يومني من ا�ستالم البنك لن�سخة ال�شيك امل�صورة �ضوئ ًيا والذي مل يتم ابالغ البنك بفقدانه او تلفه.
�	32-4أنك توافق على عدم:
�	1-32-4إ�ستخدام �أي جهاز مل يتم �إعتماده بوا�سطة البنك ،و
�	2-32-4إ�ستخدام اجلهاز اخلا�ص ب�أي �شخ�ص �آخر �أو م�ؤ�س�سة �أخرى ،و
 3-32-4تعوي�ض البنك عن �أي خ�سائر �سواء كانت مادية �أو معنوية �أو غريها ناجمة عن عدم �إبالغ البنك بفقدان �أي �شيكات �أ�صلية �أو تعر�ضها للتلف �أو الإخفاق يف
�إر�سال ال�شيكات الأ�صلية التي متت معاجلتها بنجاح �إلى البنك.
 4-32-4الإقرار ب�أن البنك �سيعترب �أي �شيك على �أنه قد مت فقدانه و�إبالغ م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي بذلك يف حال مل يتم �إر�سال ال�شيك الأ�صلي
�إلى البنك خالل يومني من ا�ستالم البنك لن�سخة ال�شيك امل�صورة �ضوئي ًا والذي مل يتم �إبالغ البنك بفقدانه �أو تلفه.
 5-32-4تو�صيل �أو ربط �أي جهاز ب�أي جهاز �أو نظام �آخر دون موافقة خطية م�سبقة من البنك.
�	33-4أنك توافق على ما يلي:
�	1-33-4أن �إ�ستخدامك للأجهزة يكون على م�س�ؤوليتك اخلا�صة ،و
 2-33-4يتم تقدمي الأجهزة « على �أ�سا�س احلالة الراهنة» و «التوافرية» ،و
	3-33-4ال يتم منح �أي ت�أكيد �أو �إفادة �أو �ضمان �أو تعهد من �أي نوع كان� ،صريح �أو �ضمني ،مبا يف ذلك فيما يتعلق القابلية للت�سويق �أو جودة �أو عدم خمالفة حقوق
34
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الأطراف الثالثة �أوامللكية �أو املالءمة لأي غر�ض معني واخللو من الفريو�سات فيما يتعلق بالأجهزة و
	4-33-4ال يتم منح �أي ت�أكيد �أو �إفادة �أو �ضمان �أو تعهد من �أي نوع كان� ،صريح �أو �ضمني ب�أن ( )1الأجهزة �سوف تكون متاحة وتفي مبتطلباتك �أو �أن الو�صول �إلى
الأجهزة �سوف يكون م�ستمر ًا دون �إنقطاع �أو ( )2لن تكون هناك ت�أخريات �أو �إخفاقات �أو �أخطاء �أو �إغفاالت �أو خ�سارة للمعلومات املر�سلة �أو ( )3لن يلحق
�أي �ضرر ب�أجهزة احلا�سب الآيل اخلا�صة بك.
34-4

مينحك البنك حق غري ح�صري وغري قابل للتحويل ب�إ�ستخدام ن�سخة واحدة من الربجميات على كل جهاز لأغرا�ض الدخول �إلى نظام امل�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات
وللأغرا�ض الداخلية لأعمالك .ويتوقف حق �إ�ستخدام الربجميات تلقائي ًا عند �إنهاء �إ�ستخدامك لنظام امل�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات �سواء مت �أم مل يتم �إعادة اجلهاز
�إلى البنك �أو البائع.

�	35-4أنك توافق على �أنه يجب عليك:
 1-32-4عدم التدخل يف �أو تغيري �أي برجميات موجودة يف اجلهاز،و
�	2-32-4إ�ستخدام كافة املجهودات املعقولة حلماية �سرية الربجميات وحماية الربجميات من �أي �إ�ستخدام �أو �إعادة �إنتاج �أو توزيع �أو ن�شر غري م�صرح به ،و
 3-32-4عدم ن�سخ �أو تعديل �أو حت�سني �أو دمج �أو عك�س هند�سة �أو عك�س جتميع �أو فك �أو تغيري ب�أي طريقة �أخرى الربجميات �أو عمل �أي ن�سخة �أو مهاي�أة �أو جزء مدمج
منها �أو حماولة �إ�ستخال�ص رمز امل�صدر منها ب�أي طريقة �أخرى.
�	36-4إنك تتحمل امل�س�ؤولية وحدك وب�صفة ح�صرية عن �صحة و�إكتمال كافة ال�شيكات امل�صورة املقدمة وكافة املعلومات املقدمة بوا�سطة �أي م�ستخدم فيما يتعلق ب�أي �شيك
م�صور و �أنها حقيقية.
37-4

يحتفظ البنك بحق رف�ض �أو الإحتفاظ ب�أي �شيك م�صور يت�سبب يف تخطي �أي حد يومي �أو غري متوافق مع �أحكام اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية �أو �أي �أحكام منطبقة
على ح�سابك (مبا يف ذلك �أي �شيك م�صور مت تغيريه �أو ت�شويهه �أو حموه �أو �شيك م�ؤجل الدفع �أو هناك �شك يف كونه �أو �إذا ثبت �أنه مزور) .كما تقر ب�أن قدرة البنك على
تقدمي خدمات امل�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات وتقدمي �شيك م�صور �إلى نظام حت�صيل ال�شيكات امل�صورة يخ�ضع �إلى توافرية نظام حت�صيل ال�شيكات امل�صورة و عمل
اجلهاز ب�شكل �صحيح .ويحتفظ البنك بحق تعليق خدمات امل�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات طبق ًا لتلك ال�شروط ولتلك املدة التي يقررها يف حالة تعليق نظام حت�صيل
ال�شيكات امل�صورة �أو عدم �إتاحته لأي �سبب كان وال يتحمل البنك �أو �شركاته املرتطبة امل�س�ؤولية عن �أي �إلتزامات قد تن�ش�أ عن حدوث �أي من احلاالت املذكورة يف البند
( )38-4هذا.

38-4

يجب عليك تعوي�ض وحماية البنك و�شركاته املرتبطة عن ومن �أي �إلتزامات يتكبدها البنك �أو �شركاته املرتبطة (مبا يف ذلك �أي عقوبة �أو غرامة يثبت البنك �أنه قد مت
فر�ضها عليه �أو على �شركاته املرتبطة) النا�شئة �أو فيما يتعلق ب�إ�ستخدامك �أو �إ�ستخدام �أي من امل�ستخدمني التابعني لك لنظام امل�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات مبا يف
ذلك �أي �إ�ستخدام غري م�صرح به �أو ينطوي على �إهمال �أو �إحتيال �أو غري �أمني �أو �إخفاقك يف ت�سليم الن�سخة الأ�صلية من �أي �شيك م�صور ب�شكل مقبول.

عدم الت�شغيل
39-4

يجوز للبنك �إبطال تفعيل �أي خدمات م�صرفية الكرتونية و�إتخاذ �أي �إجراء يعتربه منا�سب ًا بخ�صو�ص �إبطال تفعيل اخلدمات امل�صرفية االلكرتونية املتاحة لك يف حالة
عدم تنفيذك لأي معامالت من خالل اخلدمات امل�صرفية االلكرتونية طوال الفرتة الزمنية التي قد يحددها البنك من وقت �إلى �آخر.

40 -4

يبذل البنك جمهودات معقولة لإبالغك قبل �إتخاذ �أي �إجراء طبقا لأحكام البند ( .)41-4وبالرغم من مما �سلف يف البند ( )40-4هذا ،يحق للبنك �إتخاذ �أي �إجراءات
طبق ًا لأحكام البند ( )42-4دون توجيه �أي �إ�شعار م�سبق �إليك.

الإنهاء
41-4

يجوز لك �إنهاء �إ�ستخدامك للخدمات امل�صرفية الإلكرتونية يف �أي وقت مبوجب توجيه �إ�شعار خطي �إلى البنك قبل ما ال يقل عن ( )21يوم.

42-4

عندما يتم �إنهاء �أي جزء من اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية من قبل البنك ،ف�إن ذلك ال ي�ؤثر على تقدمي �أي جزء متبقي من اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية �إليك و
الأحكام الواردة يف هذه الأحكام وال�شروط املتعلقة بتلك الأجزاء.

43-4

عند �إنهاء �إ�ستخدامك للخدمات امل�صرفية الإلكرتونية ،يجوز للبنك �إلغاء فور ًا �إمكانية دخولك �إلى �أنظمته واملوقع الإلكرتوين ويجب عليك �إعادة �أي �أجهزة توكن فور ًا
�إلى البنك.

�إخالء من امل�س�ؤولية
44-4

مت �إعداد معلومات املوقع الإلكرتوين طبق ًا للقوانني املطبقة يف دولة الإمارات العربية املتحدة وبغر�ض تقدمي عرو�ض البنك داخل دولة الإمارات العربية املتحدة� .إن
املوقع الإلكرتوين ومعلومات املوقع الإلكرتوين غري موجهة لك �إذا مل تكن متوافقة مع قوانني منطقة الإخت�صا�ص الق�ضائي التي تدخل من خاللها �إلى املوقع الإلكرتوين.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ي�ستخدم البنك م�ستوى عايل جد ًا من الت�شفري حلماية معامالتك وح�ساباتك من الدخول غري امل�صرح به والتي ميكن �أن يكون �إ�ستخدامها غري
قانوين �أو م�شروع يف مناطق �إخت�صا�ص ق�ضائي خارج دولة الإمارات العربية املتحدة .وتكون �أنت م�س�ؤو ًال وحدك عن الت�أكد� ،إذا كنت خارج دولة الإمارات العربية املتحدة،
من �أن قدرتك على �إ�ستخدام اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية م�سموح بها مبوجب القوانني املطبقة وال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية عن �أي �إلتزامات قد تن�ش�أ عن عدم
قدرتك على �إ�ستخدام اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية يف مناطق الإخت�صا�ص الق�ضائي تلك.

	45-4ال يقدم البنك �أي �إفادات �أو �ضمانات بخ�صو�ص دقة �أو �أداء برجميات �أي طرف ثالث قد يتم �إ�ستخدامها فيما يتعلق باخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية �أو املوقع الإلكرتوين.
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اجلزء (�:)4أحكام البطاقات
ينطبق اجلزء ( )4هذا حيثما يوافق البنك على �إ�صدار و�إتاحة بطاقة �إلى �أي �شخ�ص بنا ًء على طلبك وتخ�ضع كل معاملة بطاقة يتم الدخول فيها ب�إ�ستخدام �أي بطاقة �إلى �أحكام
و�شروط اجلزء ( )4هذا.
يحتوي الق�سم (�أ) على �أحكام عامة تنطبق على كافة البطاقات املحتفظ بها بوا�سطتك ويجب �أن يقر�أ مع الأحكام املنطبقة الأخرى الواردة يف اجلزء ( )4هذا املنطبقة على �أي نوع
معني من �أنواع البطاقات.

الق�سم (�أ) الأحكام العامة للبطاقات
�	-1أمور عامة
1-1

ينطبق اجلزء ( )4هذا عليك وعلي �أي حامل بطاقة .ولتفادي اللب�س ،ف�إنك تظل م�س�ؤو ًال عن �أي من وكافة الأن�شطة املنفذة ب�إ�ستخدام البطاقة و�أي مبلغ م�ستحق للبنك
على ح�ساب البطاقة ويجب عليك الت�أكد من �إلتزام حملة البطاقات بهذه الأحكام وال�شروط.

2-1

ي�شكل تفعيل �أو �إ�ستخدام البطاقة دلي ًال ملزم ًا وحا�سم ًا على ت�أكيدك وموافقتك وت�أكيد وموافقة كل من حملة البطاقات على الإلتزام بهذه الأحكام وال�شروط (مبا يف ذلك
�أحكام بطاقات اخل�صم املبا�شر و�أحكام بطاقات االئتمان التجارية ،ح�سبما ينطبق).

3-1

يقوم البنك ب�إ�صدار بطاقات ب�أ�سماء الأ�شخا�ص املحددين من قبلك يف النموذج املعني� ،شريطة:
�	1-3-1أن يكون كل حامل بطاقة مقرتح موظف ًا �أو م�س�ؤو ًال لديك ،و
�	2-3-1أن تقوم �أنت وحامل البطاقة بتوقيع كافة النماذج املنطبقة ،و
�	3-3-1إلتزامك �أنت وكل حامل بطاقة بهذه الأحكام وال�شروط (مبا يف ذلك �أحكام بطاقات اخل�صم املبا�شر و�أحكام بطاقات االئتمان التجارية ،ح�سبما ينطبق ).

	4-1ال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية جتاهك عن:
 1-4-1الت�أكد من �إلتزامك �أنت وحامل البطاقة ح�سب الأ�صول بهذه الأحكام وال�شروط �أو �أي تغيريات عليها �أو تكملة لها� ،أو
�	2-4-1إتخاذ �أي �إجراءات قانونية �أو رفع �أي دعاوى ق�ضائية �ضد �أي حامل بطاقة ب�إ�ستثناء كما هو من�صو�ص عليه يف هذه الأحكام وال�شروط� ،أو
 3-4-1الت�أكد من �أن البطاقة ت�ستخدم لأغرا�ضك.
5-1

تكون �أي بطاقة م�صدرة بوا�سطة البنك متاحة للإ�ستالم من املكان الذي يقوم البنك ب�إبالغك به �أو يتم �إر�سالها �إليك بالربيد �أو �شركة لت�سليم الربيد ال�سريع ،على
م�س�ؤوليتك� ،إلى عنوانك.

6-1

تكون �أي بطاقة وتظل دائم ًا يف جميع الأوقات مملوكة للبنك ويجب ت�سليمها �إلى البنك فور ًا عند طلب البنك �أو وكيله املعتمد ح�سب الأ�صول.

�	7-1إنك وحامل البطاقة تتعهدان بالت�صرف بح�سن نية يف جميع الأوقات فيما يتعلق بكافة التعامالت ب�إ�ستخدام البطاقة ومع البنك.
8-1

البطاقة غري قابلة للتحويل ويجب �إ�ستخدامها فقط بوا�سطة حامل البطاقة املعني .وال يجوز لك �أو حلامل البطاقة رهن البطاقة على �سبيل ال�ضمان لأي غر�ض مهما كان.

9-1

يف حالة فقدان �أو �إتالف حامل البطاقة لبطاقته �أو �إذا طلب جتديد �إو �إ�ستبدال البطاقة �أو بطاقات �إ�ضافية ،يجوز للبنك �إ�صدار �إلى حامل البطاقة بطاقة جديدة و�أن
يطلب منك دفع �أي ر�سوم مقابل �إ�صدار تلك البطاقة.

10-1

يجب عليك �إبالغ البنك فور ًا عند حدوث �أي تغيري يف الو�ضعية الوظيفية (وكذلك عند �إنتهاء و�/أو �إنهاء تقدمي خدمات �إليك بوا�سطة) �أي حامل بطاقة .ويجوز لك �إبالغ
البنك خطي ًا �أو من خالل الإت�صال مبركز الإت�صال (و يف هذه احلالة يجب عليك ت�أكيد املحادثة الهاتفية ب�إ�شعار خطي ب�أ�سرع وقت ممكن بعد املكاملة) .وحيثما يكون
منا�سب ًا ،يقوم البنك بعد هذا الإ�شعار بتجميد البطاقة اخلا�صة بحامل البطاقة املعنية .ويف هذه احلالة ،يجب عليك �إ�سرتداد �أي بطاقة م�صدرة �إلى حامل البطاقة
وتقدمي تلك البطاقة �إلى البنك (�أو التعامل مع البطاقة ب�أي طريقة �أخرى يوجه بها البنك) .وتظل �أنت ملزم ًا بكافة معامالت البطاقة املنفذة ب�إ�ستخدام تلك البطاقة.

11-1

ما مل تقم ب�إ�صدار تعليمات �إلى حامل البطاقة �ضمن نطاق مهامه الوظيفية تق�ضي بذلك ،يف حالة مغادرة حامل البطاقة لدولة الإمارات العربية املتحدة للإقامة يف �أي
مكان �أخر ،يجب �إعادة البطاقة �إلى البنك قبل ما ال يقل عن خم�سة ع�شر يوم ًا قبل مغادرة حامل البطاقة ويعترب �أنه قد مت �إنهاء �إ�ستخدام البطاقة.

12-1

تفو�ض �أنت وحامل البطاقة البنك ب�إ�ستخدام �أي معلومات مقدمة من قبلك و�/أو من قبل حامل البطاقة لأغرا�ض الأن�شطة الرتويجية اخلا�صة بالبنك التي ت�ستهدفك
وت�ستهدف حامل البطاقة طبق ًا للقوانني املطبقة.
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13-1

قد ت�أتي البطاقات حمملة ببع�ض املزايا املحددة ،مثل امل�شاركة يف برنامج املكاف�آت لدى البنك �أو يف برنامج مكاف�أة الأطراف الثالثة �أو مزايا و�/أو خ�صائ�ص �أخرى قد
يتم �إتاحتها مبوجب البطاقة من وقت �إلى �أخر .وقد تخ�ضع تلك املزايا اخلا�صة ،بالإ�ضافة �إلى هذه الأحكام وال�شروط� ،إلى �أحكام و�شروط خا�صة بها .وتكون تفا�صيل
تلك املزايا اخلا�صة متاحة على املوقع الإلكرتوين .ويجوز للبنك من وقت �إلى �آخر تعديل و�/أو تغيري املزايا اخلا�صة و يكون له احلق يف القيام بذلك دون �إبالغك �سلف ًا.

�	-2إ�ستخدام البطاقة
1-2

يجب على حامل البطاقة التوقيع على البطاقة فور �إ�ستالمها و�إتباع �أي تعليمات ت�صدر �إليه من قبل البنك بخ�صو�ص تفعيل و�إ�ستخدام تلك البطاقة .وت�شكل الإجراءات
التي يتخذها حامل البطاقة لتفعيل البطاقة دلي ًال على ت�سليم البطاقة �إليه.

2-2

حتمل البطاقة �شريحة �إلكرتونية بالإ�ضافة �إلى �شريط ممغنط .ويجوز �أن تكون ال�شريحة مقبولة بوا�سطة بع�ض الوحدات الطرفية املعينة وحيثما ال تقبل �أي وحدة طرفية
معينة البطاقة ،يكون حامل البطاقة قادر ًا على تنفيذ بطاقة املعاملة ب�إ�ستخدام ال�شريط املمغنط �أو تقنية دون متا�س عو�ض ًا عن ال�شريحة.

3-2

حتى ميكن القيام ب�أي معاملة بطاقة وعلى �أ�سا�س تفا�صيل املعاملة ،قد يكون حامل البطاقة مطالب ًا بالقيام ب�أي ت�صرف واحد �أو �أكرث مما يلي:
�	1-3-2إدخال �أي رقم تعريف �أو كلمة مرور ملرة واحدة ،و �أو
 2-3-2التوقيع الفعلي على �أي معاملة بطاقة ،و �أو
�	3-3-2إ�ستخدام تقنية دون متا�س ،و �أو
�	4-3-2أي ت�صرفات �أخرى مطلوبة من قبل البنك من وقت �إلى �أخر.

4-2

بخ�صو�ص �أي معاملة بطاقة تتطلب كلمة مرور ملرة واحدة ،يقوم البنك ب�إر�سال كلمة مرور ملرة واحدة �إلى رقم الهاتف املتحرك وعنوان الربيد الإلكرتوين امل�سجل (كما
يظهران يف �سجالت البنك) .ويجب عليك وعلى حامل البطاقة الت�أكد من الإبقاء على جميع بيانات الإت�صال املقدمة �إلى البنك حمدثة دائم ًا.

5-2

يتم معاملة �أي معاملة بطاقة يتم �إ�ستالمها بعد �إنتهاء املوعد املحدد لإ�ستالم املعامالت على �أنها معاملة ت�ستحق بتاريخ يوم العمل التايل .ويجوز للبنك ،من وقت �إلى
�آخر ،حتديد �أو تغيري �آخر موعد لإ�ستالم املعامالت دون توجيه �أي �إ�شعار �أو حتمل �أي م�س�ؤولية عن �أي �إلتزامات.

6-2

يتم حتويل �أي معاملة بطاقة بعملة بخالف عملة ح�سابك �إلى عملة ح�سابك ب�سعر ال�صرف اخلا�ص بال�شركات املختارة واملطبق بوا�سطة مزود خطة البطاقة بتاريخ
التحويل .وتخ�ضع جميع معامالت العمالت الأجنبية �إلى ر�سوم �إدارية ويجب عليك رد �إلى البنك كافة التكاليف �أو امل�صاريف التي يتكبدها نتيجة لتلك املعامالت .ويتم
�إحت�ساب الر�سوم الإداراية هذه بالإ�ضافة �إلى �أي ر�سوم �إداراية قيا�سية حمت�سبة من قبل مزود خطة البطاقة.

7-2

كجزء من التفوي�ض املمنوح له و�إجراءاته ملنع الإحتيال ،يجوز للبنك �إحالة �أي طلب تفوي�ض مرة �أخرى �إلى التاجر وطلب املزيد من البيانات �أو معلومات تعريف الهوية
منك �أو من حامل البطاقة �أو يجوز للبنك الإت�صال بك �أو بحامل البطاقة لأي �سبب يراه البنك منا�سب ًا .وتوافق �أنت وحامل البطاقة على التعاون مع البنك يف جميع مثل
هذه احلاالت.

8-2

الإخفاق املتكرر يف �إدخال رقم التعريف ال�شخ�صي �أو كلمة املرور ملرة واحدة قد يت�سبب يف جتميد البطاقة �أو يف فر�ض قيود �أخرى على �إ�ستخدامها ح�سبما يقرر البنك
من وقت �إلى �آخر.

9-2

يحتفظ البنك بحق �إ�ضافة �أو �إ�ستبدال �أو �إعادة �ضبط �أو �إلغاء رقم التعريف ال�شخ�صي �أو كلمة املرور الواحدة اخلا�صة بالبطاقة �أو �أي معلومات حماية �أخرى بخ�صو�ص
البطاقة من وقت �إلى �آخر.

-3

�شروط الإ�ستخدام

1-3

يجب عدم �إ�ستخدام البطاقة لأي �أغرا�ض غري قانونية �أو غري م�شروعة مبا يف ذلك �شراء ب�ضائع �أو خدمات ممنوعة مبوجب القانون املحلي املطبق يف منطقة الإخت�صا�ص
الق�ضائي التي تخ�ضع �إليها �أو منطقة الإخت�صا�ص الق�ضائي التي يتم �إ�ستخدام البطاقة فيها.

�	2-3أي �إيداعات من خالل جهاز ال�صراف الآيل تتم ب�إ�ستخدام البطاقة يف �أي جهاز �صراف �آيل تابع للبنك� ،سواء ب�شيك �أو نقد ًا ،تخ�ضع �إلى التحقق.
�	3-3إنك تتحمل م�س�ؤولية كافة معامالت البطاقة �سواء مت طلبها �أو تنفيذها مع �أو دون علمك �أو تفوي�ض منك �أو علم �أو تفوي�ض من حامل البطاقة .و�أنت تفو�ض مبوجبه البنك
بخ�صم �أو �إحت�ساب (ح�سبما ينطبق) من ح�ساب البطاقة اخلا�ص بك مبلغ �أي �سحب �أو �أي معاملة �أخرى طبق ًا لل�سجالت .كما �أنك تقبل ،يف حالة عدم وجود �أي خط�أ
ظاهر ،ال�سجالت على �أنها دليل حا�سم وملزم لكافة الأغرا�ض.
4-3

يجوز �أن تكون هناك بع�ض القيود املحلية املفرو�ضة يف بع�ض منطاق الإخت�صا�ص الق�ضائي التي قد ت�ؤثر على �إ�ستخدام البطاقة.

5-3

تكون وتظل �أنت ملزم ًا جتاه البنك بدفع �أي مبلغ مرت�صد على ح�ساب البطاقة (مبا يف ذلك الر�سوم ،بالرغم من �إلغاء �أو �إ�ساءة �إ�ستخدام البطاقة بوا�سطة �أي �شخ�ص �أو
�أي خمالفة لهذه الأحكام وال�شروط بوا�سطة حامل البطاقة �أو �إنهاء عقد توظيف حامل البطاقة لديك (�إن وجد) �أو تفوي�ضك له ب�إ�ستخدام البطاقة �أو وفاة حامل البطاقة
و�/أو �أي �سبب �آخر مهما كان.
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�	6-3إذا قام حامل البطاقة� ،أثناء �إ�ستخدامه للبطاقة ،بتنفيذ �أو حماولة تنفيذ �أي معاملة �إحتيالية من �أي طبيعة كانت ح�سبما يقرر البنك �أو طبق ًا للقوانني املطبقة ،يكون
للبنك احلق يف �إلغاء البطاقة فور ًا بالإ�ضافة �إلى ممار�سة �أي حقوق �أخرى قد تكون مرتتبة له .وتكون �أنت م�س�ؤو ًال بالكامل عن كافة الإلتزامات من �أي طبيعة كانت قد
يتحملها �أو يتكبدها �أو يعاين منها البنك �أو �شركاته املرتبطة �أو التاجر �أو الأطراف الثالثة نتيجة لتنفيذ �أو حماولة حامل البطاقة تنفيذ �أي معاملة �إحتيالية ب�إ�ستخدام
البطاقة .ويكون للبنك احلق يف ،ويكون مفو�ض ًا مبوجبه ،تقدمي ال�شكاوى والتقارير بالنيابة عنك و�/أو حامل البطاقة وتقدمي املعلومات عن البطاقة وح�ساب البطاقة و/
�أو معامالت البطاقة �إلى �أي حمكمة خمت�صة �أو �سلطة تنظيمية �أو حكومية وامل�شاركة يف �أي حتقيقات تتعلق بالإحتيال.

-4

تقنية دون متا�س

يجوز �أن تكون البطاقة مزودة بتقنية دون متا�س .ومع مراعاة بع�ض القيود واحلدود املعينة التي قد يقررها البنك من وقت �إلى �آخر ،يجوز حلامل البطاقة �إ�ستخدام تقنية دون متا�س
طبق ًا لهذه الأحكام وال�شروط و �أي متطبات �أخرى يقررها البنك من وقت �إلى �آخر فيما يتعلق بتلك التقنية للدخول يف معامالت البطاقة مع عدد خمتار من التجار دون �أن يطلب منه
�إدخال رقم التعريف ال�شخ�صي �أو كلمة املرور ملرة واحدة �أو التوقيع ب�إ�ستثناء حيثما يكون ذلك مطلوب ًا لأ�سباب احلماية.

-5

احلدود

1-5

يجوز �إ�ستخدام �أي بطاقة لتنفيذ معامالت بطاقة:
 1-1-5حتى �أي حد حمدد للبطاقة ،و
�	2-1-5أثناء فرتة �صالحية البطاقة.

2-5

يجب عليك الت�أكد من عدم ت�سببك �أو ت�سبب حامل البطاقة يف تخطي حد البطاقة.

�	3-5إذا كان من �ش�أن �أي معاملة بطاقة الت�سبب يف تخطي حد البطاقة ،يحتفظ البنك بحق رف�ض تلك املعاملة.
4-5

تخ�ضع ال�سحوبات النقدية وال�سلف النقدية ومعامالت البطاقة املنفذة بتقنية دون متا�س� ،إلى احلدود الق�صوى املطبقة لقيمة كل معاملة و عدد �أق�صى للمعامالت كل
يوم و قيمة تراكمية ق�صوى للمعامالت كل يوم ،كما ويكون حمدد ًا من قبل البنك من وقت �إلى �آخر .ويف حالة ال�سحوبات النقدية �أو ال�سلف النقدية� ،إذا �إ�ستخدم حامل
البطاقة البطاقة يف �أي جهاز �صراف �آيل (�سواء داخل �أو خارج دولة الإمارات العربية املتحدة) ،تخ�ضع كل معاملة �إلى حد ال�سحب الفردي �أو حد ال�سحب اليومي اخلا�ص
بجهاز ال�صراف الآيل املعني و �أي حدود �سحب فردية �أو يومية يقررها البنك للبطاقة �أو ح�ساب البطاقة.

5-5

تخ�ضع احلدود امل�شار �إليها يف البند (� )4-5إلى التغيري بوا�سطة البنك من وقت �إلى �آخر وقد تختلف �أي�ض ًا بني �أجهزة ال�صراف الآيل اخلا�صة بالبنك و�أجهزة ال�صراف
الآيل غري التابعة للبنك ومن تاجر �إلى تاجر ومن دولة �إلى �أخرى وقد تختلف �أي�ض ًا على �أ�سا�س نوع  /فئة البطاقة .وقد ال تكون هذه احلدود خا�ضعة لإرادة و�سيطرة
البنك وال يتحمل البنك �أو �شركاته املرتبطة امل�س�ؤولية عن �أي �إلتزامات قد تن�ش�أ عن تلك احلدود (�أو التغيريات الطارئة عليها) �أو �أي عدم قدرة على تنفيذ �أي معاملة
بطاقة ب�سبب تلك احلدود (�أو التغيريات املدخلة عليها).

�	6-5إذا كان من �ش�أن �أي معاملة بطاقة منفذة بتقنية دون متا�س �أن ت�ؤدي �إلى تخطي �أي حدود منطبقة ،يجوز �أن يكون حامل البطاقة مطالب ًا ب�إدخال رقم تعريف �شخ�صي �أو
كلمة مرور ملرة واحدة �أو التوقيع بغر�ض �إمتام معاملة البطاقة.

�	-6إثبات املعامالت
1-6

يجوز للبنك �إعتبار ما يلي �إثبات لأي معاملة بطاقة منفذة ب�شكل �صحيح:
�	1-1-6أي �سجل معاملة �أو ق�سيمة ائتمان �أو ق�سيمة �صرف مبلغ نقدي �أو �أي �سجل ر�سوم �أخر� ،أو
� 2-1-6سجالت معامالت البطاقة مبا يف ذلك �أي �سجالت حمتفظ بها ب�أي و�سيلة تتعلق باملعامالت املنفذة عرب الإنرتنت �أو املعامالت امل�صرفية الإلكرتونية �أو وحدة
طرفية للخدمة الذاتية� ،أو
�	3-1-6أي دليل �أخر يكون البنك م�ستعد ًا لقبوله من وقت �إلى �آخر.

 2-6يجوز للبنك فر�ض �أي ر�سوم على تقدمي �صور من �أي �سجالت ملعامالت البطاقة بناء على طلبك.

-7

ال�سحوبات

دون الإخالل بحقوقه مبوجب �أي من هذه الأحكام وال�شروط ،يحتفظ البنك بحق �سحب �أو �إلغاء �أو �إنهاء البطاقة �أو حظر �إ�ستخدام البطاقة �أو رف�ض �أي معاملة بطاقة يف �أي وقت دون
توجيه �إ�شعار �أو �إبداء �أي �أ�سباب ويف ظل �أي ظروف مهما كانت يراها منا�سبة (و�سواء كان �أم مل يكن قد مت جتاوز �أي حد للبطاقة) ويجوز له القيام بذلك دون حتمل �أي م�س�ؤولية عن
�أي �إلتزامات .ويف هذه احلاالت ،يجب عليك ت�سديد مبلغ �أي ر�سوم و�إلتزامات مرتتبة على ح�ساب البطاقة بالكامل فور ًا ويجوز للبنك �أن يطلب منك �إتالف البطاقة .
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-8

الر�سوم

يخ�ضع �إ�ستخدام البطاقة �إلى تلك الر�سوم التي يقررها البنك من وقت �إلى �آخر .ويكون البنك مفو�ض ًا خ�صم الر�سوم من ح�ساب بطاقة اخل�صم املبا�شر اخلا�صة بك و�/أو خ�صم
الر�سوم من ح�ساب بطاقة االئتمان التجارية اخلا�صة بك (ح�سبما ينطبق) دون توجيه �أي �إ�شعار �إليك.

-9

البطاقات امل�سروقة �أو املفقودة

1-9

يف حالة فقدان �أو �سرقة �أو تلف �أي بطاقة �أو �إذا مت الإف�صاح عن معلومات احلماية �إلى �أي طرف ثالث �أو يف حالة �إكت�شاف �أي طرف ثالث ملعلومات احلماية ،تتحمل �أنت
وحامل البطاقة امل�س�ؤولية عن �إبالغ البنك فور ًا ب�أي من تلك الوقائع .و�إذا لزم الأمر مبوجب القوانني املطبقة يف منطقة الإخت�صا�ص الق�ضائي التي حدثت فيها الواقعة،
تكون �أنت م�س�ؤو ًال عن الت�أكد من الإبالغ عن تلك الواقعة �إلى اجلهات ال�شرطية املعنية يف منطقة الإخت�صا�ص تلك.

2-9

يف حالة �إ�سرتجاع البطاقة املفقودة �أو امل�سروقة ،ف�إنك تتحمل امل�س�ؤولية عن الت�أكد من �إتالفها فور ًا.

	3-9ال يجوز لك �أو حلامل البطاقة �إ�ستخدام رقم تعريف �شخ�صي �أو كلمة مرور مرة واحدة بعد الإف�صاح عنه �إلى �أو �إكت�شافه بوا�سطة �أي طرف ثالث.

-10

الإ�ستخدام غري امل�صرح به

1-10

تكون م�س�ؤو ًال عن الت�أكد من �إبالغ البنك فور ًا �إذا �أ�صبحت �أنت �أو حامل البطاقة على علم ب�أي �إ�ستخدام غري م�صرح به للبطاقة بوا�سطة �أي طرف ثالث.

�	2-10إذا قرر البنك التحقيق يف �أي معاملة بطاقة غري م�صرح بها مزعومة ،يجب عليك �أنت وحامل البطاقة التعاون مع البنك وال�شرطة للتحقيق يف الواقعة و� ،إن �إنطبق،
�إ�سرتجاع �أي بطاقات مفقودة �أو م�سروقة.
3-10

يف حالة �إبالغك البنك ب�أن �أي معاملة بطاقة غري م�صرح بها و�إذا تقرر الحق ًا �أنها معاملة �صاحلة و�سارية املفعول ،يحتفظ البنك بحق �إ�سرتداد� ،إعتبار ًا من تاريخ تنفيذ
املعاملة ،مبلغ معاملة البطاقة و �أي ر�سوم منطبقة و �أي تكاليف و�/أو �أجور و�/أو م�صاريف �إ�ضافية تكبدها البنك يف التحقيق يف تلك املعاملة.

-11

النزاعات مع الأطراف الثالثة

1-11

يف حالة ن�شوء �أي نزاع بينك وبني �أي طرف ثالث بخ�صو�ص معاملة بطاقة ،ال يكون من �ش�أن ذلك النزاع الت�أثري على �إلتزاماتك جتاه البنك كما ال تت�أثر �إلتزاماتك جتاه
البنك ب�أي مطالبة متقابلة �أو �أي حق باملقا�صة قد يكون مرتتب ًا لك �ضد ذلك الطرف.

-12

الإيداعات يف �أجهزة اخلدمة الذاتية

1-12

يجوز لك وحلامل البطاقة �إختيار دفع �أي مبلغ يف ح�ساب البطاقة ب�إ�ستخدام البطاقة و�إيداع النقد �أو ال�شيكات �أو ال�سندات الأخرى يف بع�ض �أجهزة اخلدمة الذاتية املعينة
املحددة من قبل البنك داخل دولة الإمارات العربية املتحدة .وال ميثل ال�سجل امل�صدر بوا�سطة جهاز اخلدمة الذاتية �سوى �أنك تدعي ب�إيداع ذلك املبلغ .وال يتم �إ�ضافة
الإيداعات يف احل�ساب املعني �إال بعد التحقق من النقد �أو ال�شيكات �أو ال�سندات الأخرى وحت�صيلها (يف حالة ال�شيكات) بوا�سطة البنك وتعترب مبالغ الإيداعات التي مت
حت�صيلها والتحقق منها بوا�سطة البنك هي املبالغ ال�صحيحة للإيداع.

2-12

يتم �إر�سال ال�شيكات املودعة للتح�صيل وتكون الأموال متاحة فقط بعد حت�صيل ال�شيكات طبق ًا لهذه الأحكام وال�شروط.

الق�سم (ب)� :أحكام بطاقات اخل�صم املبا�شر
تنطبق �أحكام بطاقة اخل�صم املبا�شر هذه عليك وعلى حامل البطاقة عند �إ�صدار بطاقة اخل�صم املبا�شر �إلى حامل البطاقة وقيام حامل البطاقة بتفعيل بطاقة اخل�صم املبا�شر.

� - 1إ�ستخدام بطاقة اخل�صم املبا�شر
1-1

يجوز للبنك �إ�صدار بطاقة خ�صم مبا�شر بناء على طلبك لتمكينك ،من خالل حامل البطاقة ،من تنفيذ معامالت بطاقة اخل�صم املبا�شر يف وحدات طرفية داخل �أو
خارج دولة الإمارات العربية املتحدة.

2-1

يجوز �إ�ستخدام بطاقة االئتمان ل�شراء ب�ضائع �أو خدمات عرب الإنرتنت �أو ب�أي و�سائل �أخرى ي�سمح بها البنك من وقت �إلى �آخر.
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3-1

تخ�ضع معامالت بطاقة اخل�صم املبا�شر املنفذة عرب الإنرتنت �إلى �أي حد �أق�صى منطبق لقيمة كل معاملة �أو �أي عدد �أق�صى للمعامالت كل يوم و �أي حد �أق�صى للقيمة
الرتاكمية للمعامالت عن كل يوم .وتخ�ضع هذه احلدود �إلى التغيري من قبل البنك وميكن �أي�ض ًا �أن تتفاوت من موقع �إلكرتوين �إلى موقع �إلكرتوين �آخر ومن دولة �إلى دولة
�أخرى وميكن �أي�ض ًا �أن تتفاوت ح�سب نوع  /فئة بطاقة اخل�صم املبا�شر .وقد تكون هذه احلدود خارجة عن �إرادة و�سيطرة البنك وال يتحمل البنك �أو �شركاته املرتبطة �أي
م�س�ؤولية عن �أي �إلتزامات قد تن�ش�أ عن هذه احلدود (�أو التغيريات الطارئة عليها) �أو عن عدم القدرة تنفيذ �أي معاملة بطاقة خ�صم مبا�شر عرب الإنرتنت ب�سبب تلك
احلدود (�أو التغيريات الطارئة عليها).

الق�سم (جـ)� :أحكام بطاقة االئتمان التجارية
تنطبق �أحكام بطاقة االئتمان التجارية عليك وعلى حامل البطاقة عند �إ�صدار بطاقة االئتمان التجارية �إلى حامل البطاقة وقيام حامل البطاقة بتفعيلها.

-1

ال�سلفة النقدية

1-1

مع مراعاة احلد االئتماين ،يجوز للبنك ال�سماح حلامل البطاقة من وقت �إلى �آخر للح�صول على �سلفة نقدية ب�إحدى الو�سائل التالية:
 1-1-1تقدمي البطاقة �إلى �أي فرع �أو �أي مكتب تابع مل�ؤ�س�سة ع�ضو يف مزود خطة البطاقة �أو يف �أي مكان م�شارك �آخر ،م�صحوبة ب�إثبات لهويته و توقيع �سجل املعاملة
الالزم ،و�/أو
�	2-1-1إ�ستخدام البطاقة يف �أي جهاز �صراف �آيل تابع للبنك �أو �أي بنك �أو م�ؤ�س�سة مالية �أخرى تقبل البطاقة.

2-1

تخ�ضع ال�سلف النقدية �إلى ر�سوم التمويل والر�سوم الأخرى (مبا فيها ر�سوم املعامالت الثابتة) التي يقررها البنك من وقت �إلى �آخر وكما هي حمت�سبة من قبل البنك.

3-1

يتم �إحت�ساب ر�سوم التمويل على �أ�سا�س يومي وت�ستحق على كل �سلفة نقدية �إعتبار ًا من تاريخ احل�صول على ال�سلفة وحتى تاريخ ال�سداد بالكامل.

4-1

يجوز ال�سماح للح�صول على �سلف نقدية حتى ن�سبة معينة من حد االئتمان وهي الن�سبة التي تكون عر�ضة للتغيري من وقت �إلى �آخر.

-2

الدفعات ـ �أمور عامة

�	1-2أنك توافق على �أن تدفع �إلى البنك ،عند الطلب ،ر�سوم �إ�شرتاك �سنوي.
2-2

يتم خ�صم جميع معامالت البطاقة من ح�ساب البطاقة اخلا�ص بك بعملة الفاتورة ويظهر ذلك املبلغ يف ك�شف احل�ساب.

3-2

يف حالة دفعك �أنت �أو حامل البطاقة �أي مبلغ �إلى البنك على �أ�سا�س �أي ك�شف ح�ساب ،يعترب ذلك مبثابة قبول من قبلك للقيود الظاهرة يف ك�شف احل�ساب.

احلد االئتماين
4-2

يقوم البنك بو�ضع حد ائتمان لل�شركة يتم توزيعه بني بطاقات االئتمان التجارية اخلا�صة بك بالإ�ضافة �إلى حد ائتماين لكل بطاقة ائتمان جتارية .ويحتفظ البنك بحق
تخفي�ض �أو تغيري حد ائتمان ال�شركة و �/أو �أي حد ائتماين لأي بطاقة ائتمان جتارية فردية يف �أي وقت دون �إبالغك �أو �إبالغ حامل البطاقة.

5-2

يف حالة تخطي احلد االئتماين ،يجب عليك �أنت و�/أو حامل البطاقة دفع املبلغ املتخطي للحد االئتماين بالكامل و �إجمايل املبلغ املرت�صد والر�سوم املقررة من قبل البنك
على تخطي احلد االئتماين.

�إ�ضافة الدفعات يف ح�سابك
6-2

يتم �إ�ضافة �أي دفعات تقوم ب�سدادها بعملة الفاتورة يف ح�ساب البطاقة اخلا�ص بك فقط بتاريخ �إ�ستالم الأموال يف ح�ساب بطاقة اخلا�ص بك.

7-2

عندما يتم �سداد دفعة يف ح�ساب البطاقة اخلا�ص بك بعملة بخالف عملة الفاتورة ،يتم �إ�ضافة ذلك املبلغ بعد تاريخ حتويله �إلى عملة الفاتورة و�إ�ستالمه بوا�سطة البنك
يف ح�ساب البطاقة اخلا�ص بك.

�	8-2أنك تتحمل امل�س�ؤولية عن كافة ر�سوم حتويل العملة والعموالت والر�سوم الأخرى �أو الإلتزامات املتكبدة بوا�سطة البنك لتحويل تلك الدفعة �إلى عملة الفاتورة.
9-2

يجوز ت�سوية معامالت البطاقة مبا�شرة نقد ًا �أو بوا�سطة �شيك �أو حتويل من �أي ح�ساب .وال يجوز ت�سوية معامالت البطاقة عن طريق حتويل الأموال من ح�ساب بطاقة
ائتمان جتارية �إلى ح�ساب بطاقة ائتمان جتارية �آخر.

10-2

يجوز �أن يكون لك خيار ت�سوية معامالت البطاقة من خالل وكيل حت�صيل نقد خارجي متعاقد البنك معه ويقوم البنك ب�إبالغك به من وقت �إلى �آخر .وال يتحمل البنك
امل�س�ؤولية عن �أي �إلتزامات قد تن�ش�أ عن �إ�ستخدام تلك اخلدمة مبا يف ذلك الدفعات امل�ستلمة بعد �إنتهاء املوعد املحدد لإ�ستالم املعامالت.
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الدفعات الزائدة وردها
11-2

يف حالة قيامك �أنت و�/أو حامل البطاقة ب�سداد �أي دفعة �إلى البنك تتخطى �إجمايل املبلغ املرت�صد ،يجوز للبنك بعد التحقق من �أ�سباب تخطي الدفعة لإجمايل املبلغ
املرت�صد ،رد مبلغ الزيادة �إليك.

	12-2ال يقوم البنك ب�إ�ضافة �أي مبلغ يتم رده �إليك �إلى ح�ساب البطاقة �إال عند �إ�ستالم �إ�شعار دائن �صادر ب�شكل �صحيح من التاجر املعني.
�إ�ستخدام الدفعات
13-2

يتم �إ�ستخدام كافة الدفعات التي ي�ستلمها البنك منك �أو من حامل البطاقة ب�أي ترتيب للأولوية يعتربه البنك منا�سب ًا .وما مل يقرر البنك خالف ذلك ،يجوز �إ�ستخدام
جميع الدفعات مبنحها الأولوية على املبالغ املرت�صدة التي مت �إ�صدار فواتري بها �إلى ح�ساب البطاقة اخلا�ص بك لأطول فرتة زمنية ،ح�سب الرتتيب من �أعلى معدل للفائدة
�إلى �أقل معدل للفائدة.

14-2

يتم �سداد جميع الدفعات بوا�سطتك �أو بوا�سطة حامل البطاقة �إلى البنك بخ�صو�ص البطاقة �صافية من �أي �ضرائب �أو حمتجزات �أو �أجور �أو مفرو�ضات �أو خ�صومات
�أخرى.

15-2

دون الإخالل بحقوق البنك ب�إتخاذ �أي �إجراء قانوين منا�سب يف �أي وقت ،يجوز للبنك فر�ض ر�سوم على �أي �شيكات مرجتعة م�سحوبة عليك �أو على حامل البطاقة نحو
ال�سداد الكلي �أو اجلزئي لأي مبالغ مرت�صدة فيما يتعلق بالبطاقة.

ال�ضمان
16-2

يجوز للبنك �أن يطلب منك يف �أي وقت �إيداع �شيك غري م�ؤرخ و�/أو رهن �ضمان نقدي ل�صالح البنك باملبلغ الذي يطلبه البنك �سواء كان �أم مل يكن قد مت طلب تقدمي ذلك
ال�شيك �أو ال�ضمان يف وقت �إ�صدار البطاقة.

17-2

يف حالة تقدميك �شيك غري م�ؤرخ �إلى البنك ،ف�إنك تفو�ض البنك بكتابة التاريخ على ذلك التاريخ وتقدميه للدفع بالتاريخ الظاهر عليه مقابل �أي مبلغ م�ستحق للبنك.

حقوق البنك
�	18-2إذا كانت هناك �أي مبالغ م�ستحقة للبنك مرت�صدة يف �أي وقت مبوجب ح�ساب البطاقة� ،أو �إذا كانت هناك �إلتزامات مرتتبة عليك جتاه البنك يف �أي ح�ساب �آخر �أو يف
حالة حدوث ت�أخري �أو �إخالل ب�أي ح�ساب �آخر �أو عر�ض من عرو�ض البنك ،ي�صبح �إجمايل املبلغ املرت�صد م�ستحق وحال الدفع فور ًا.
ر�سوم التمويل
19-2

يتم �إحت�ساب فائدة حتت م�سمى «ر�سوم التمويل» (�أو ح�سبما يعلمك البنك من وقت �إلى �أخر) يف حالة:
 1-19-2دفعك �إلى البنك مبلغ �أقل من �إجمايل املبلغ امل�ستحق بحلول تاريخ الدفع� ،أو
 2-19-2ح�صولك على �سلفة نقدية� ،أو
 3-19-2تنفيذ �أي معاملة بطاقة �أخرى يقرر البنك من وقت �إلى �أخر �إلى �أنها خا�ضعة لر�سوم التمويل.

20-2

يجوز �أن تتفاوت ر�سوم التمويل على �أ�سا�س نوع البطاقة ومعاملة البطاقة.

21-2

يتم �إحت�ساب ر�سوم التمويل املنطبقة على معامالت البطاقة غري املدفوعة من تاريخ معاملة البطاقة املعنية باملعدل ال�سائد املن�شور يف دليل اخلدمات والأ�سعار (�أو بخالف
ذلك ح�سبما يقوم البنك ب�إبالغك به) حتى ال�سداد الكامل بوا�سطتك.

-3

ال�سداد

هناك طريقتان خمتلفتان ل�سداد بطاقات االئتمان التجارية .تتطلب �إحدى هذه الطرق ال�سداد الكامل لإجمايل املبلغ امل�ستحق وهي الطريقة التي تنطبق عليها �أحكام البند ()1-3
(«طريقة ال�سداد  )»%100بينما طريقة ال�سداد الأخرى هي دفع مبلغ احلد الأدنى للدفعة امل�ستحقة بالكامل مع �إمكانية ت�أجيل �سداد املبالغ املرت�صدة الأخرى �شريطة دفع ر�سوم
التمويل وهي الطريق التي تنطبق عليها �أحكام البند ( )2-3ـ («طريقة ال�سداد امل�ؤجل»).
طريقة ال�سداد %100
1-3

تنطبق الأحكام التالية على طريقة ال�سداد .%100
 1-1-3يجب عليك دفع �إجمايل املبلغ امل�ستحق بالإ�ضافة �إلى �أي ر�سوم منطبقة ،بالكامل خالل موعد ال يتعدى تاريخ �إ�ستحقاق الدفعة.
 2-1-3يف حالة عدم �سدادك لإجمايل املبلغ امل�ستحق بالإ�ضافة �إلى �أي ر�سوم منطبقة ،بالكامل بحلول تاريخ �إ�ستحقاق الدفعة:
 1-2-1-3تنطبق �أحكام البند ( ،)3-3و
 2-2-1-3تتكبد ر�سوم متويل حتت�سب طبق ًا لأحكام البند ( )21-2بالإ�ضافة �إلى �أي ر�سوم منطبقة �أخرى (مبا يف ذلك ر�سوم الدفع املت�أخر) التي يقررها
البنك من وقت �إلى �آخر.
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طريقة ال�سداد امل�ؤجل
2-3

تنطبق الأحكام التالية على طريقة ال�سداد امل�ؤجل:
 1-2-3يجب عليك �سداد احلد الأدنى للدفعة امل�ستحقة بتاريخ �إ�ستحقاق الدفعة حتى و�إن مل حت�صل على ك�شف احل�ساب �أو �إ�شعار �آخر بتفا�صيل الإلتزامات بال�سداد
امل�شار �إليها �أعاله.
�	2-2-3إذا كان �إجمايل املبلغ امل�ستحق �أقل من  100درهم (�أو ذلك املبلغ الآخر املحدد من قبل البنك من وقت �إلى �آخر) ،ال يكون هناك عندئذ �أي حد �أدنى للمبلغ
امل�ستحق ويكون �إجمايل املبلغ املرت�صد م�ستحق وحال الدفع بالكامل.
�	3-2-3إذا قمت ب�سداد �إجمايل املبلغ امل�ستحق مبا يف ذلك الر�سوم املذكورة يف ك�شف احل�ساب بالكامل بحلول تاريخ �إ�ستحقاق الدفعة ،ف�إنك ال تتكبد �أي ر�سوم متويل
(ب�إ�ستثناء فيما يتعلق بال�سلف النقدية و تلك املعامالت الأخرى التي يختار البنك من وقت �إلى �آخر �إ�ستبعادها من فرتات عدم �إحت�ساب الفائدة).
�	4-2-3إذا مل تقم بدفع �إجمايل املبلغ امل�ستحق مبا يف ذلك الر�سوم املذكورة يف ك�شف احل�ساب بالكامل بتاريخ �إ�ستحقاق الدفعة ،ف�إنك تتكبد ر�سوم متويل يتم
�إحت�سابها طبق ًا لأحكام البند ( )21-2وميكن �أي�ض ًا �أن يتم �إحت�ساب ر�سوم الدفع املت�أخر.

الإخفاق يف ال�سداد بتاريخ الإ�ستحقاق
�	3-3إذا مل تقم ب�سداد �إجمايل املبلغ امل�ستحق بالكامل (حيثما تنطبق طريقة ال�سداد � )%100أو احلد الأدنى للمبلغ امل�ستحق (حيثما تنطبق طريقة ال�سداد امل�ؤجل) بحلول
تاريخ �إ�ستحقاق الدفعة ،يجوز عندئذ ،دون الإخالل ب�أي من حقوق البنك الأخرى مبوجب هذه الأحكام وال�شروط:
 1-3-3يجوز تعليق �إ�ستخدام بطاقتك فور ًا ،و
 2-3-3تعترب خمالف ًا لهذه الأحكام وال�شروط،و
 3-3-3تكون ملزم ًا بدفع ر�سوم الدفع املت�أخر املنطبقة من تاريخ اليوم التايل لتاريخ �إ�ستحقاق الدفعة ،و
ً
 4-3-3يجوز فر�ض ر�سوم ت�أخري (باملعدل املحدد من قبل البنك من وقت �إلى �آخر) على �إجمايل املبلغ امل�ستحق �إعتبارا من تاريخ اليوم التايل لتاريخ
�إ�ستحقاق الدفعة ،و
 5-3-3يجوز للبنك �إبالغ �أي وكالة مراجع ائتمانية بذلك ويجوز �أن يت�أثر ت�صنيفك االئتماين لدى البنك ولدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى �سلب ًا وهو
ما قد ي�ؤدي �إلى رف�ض منحك ت�سهيالت ائتمانية يف امل�ستبقل،و
 6-3-3يجوز للبنك الإت�صال بك �أو بوا�سطة �أي وكالة حت�صيل ديون خارجية بالنيابة عن البنك ويجوز للبنك �إتخاذ �إجراءات تنفيذية �ضدك.

-4

الإلغاء

1-4

يجوز لك �إبالغ البنك يف �أي وقت برغبتك يف �إلغاء بطاقتك و�/أو �إقفال ح�ساب البطاقة اخلا�ص بك .وك�شرط م�سبق يف ذلك الإلغاء ،يجب عليك دفع �إجمايل املبلغ
املرت�صد و �أي مبالغ �أخرى مرت�صدة على ح�ساب البطاقة اخلا�ص بك (مبا يف ذلك �أي ر�سوم) ،مبا يف ذلك كافة املبالغ التي مت �إنفاقها ومل يتم خ�صمها بعد من ح�ساب
البطاقة وهي املبالغ التي تظل م�س�ؤو ًال عنها وملزم ًا ب�سدادها.

2-4

دون الإخالل بحقوق البنك مبوجب �أي من �أحكام �أخرى يف هذه الأحكام وال�شروط ،يتم �إقفال ح�ساب البطاقة و�إنهاء كافة البطاقات املرتبطة بذلك احل�ساب بوا�سطة
البنك يف �أي حالة واحدة �أو �أكرث من احلاالت التالية:
 1-2-4حدوث �أي واقعة �أو �إتخاذ �أي ت�صرف �أو �إجراء �أو خطوة مذكورة يف البند (� )8-20أو البند (� )10-20أو البند ( )11-20من اجلزء ( )1فيما يتعلق بك� ،أو
�	2-2-4أي تغيري جوهري و�سلبي قد يطر�أ على حالتك املالية� ،أو
�	3-2-4إذا توقف البنك عن �إ�صدار بطاقات االئتمان التجارية� ،أو
�	4-2-4إذا توقفت عن الإحتفاظ ب�أي �أعمال يف دولة الإمارات العربية املتحدة� ،أو
 5-2-4يف حالة حدوث �أي تغيري على هيكل ملكيتك� ،أو
ً
 6-2-4يف حالة خمالفتك �أو خمالفة حامل البطاقة لهذه الأحكام وال�شروط دون تقومي تلك املخالفة ملدة ثالثني يوما من تاريخ �إ�ستالم �إ�شعار من البنك يطلب فيه
تقومي تلك املخالفة.

3-4

ي�صبح �إجمايل املبلغ امل�ستحق و�أي مبالغ �أخرى مرت�صدة على احل�ساب م�ستحقة وحالة الدفع فور ًا بعد �إلغاء البنك للبطاقة �أو �إقفال �أي ح�ساب مربوط بالبطاقة .ويجب
عليك �أنت وحامل البطاقة التوقف عن �إ�ستخدام كافة البطاقات و�إتالفها جميع ًا فور ًا.

	4-4ال يكون البنك م�س�ؤو ًال عن رد ر�سوم الإ�شرتاك (�أو �أي جزء منها يف حالة �إلغاء البطاقة).
�	5-4إذا كان البنك يحتفظ ب�أي �ضمان طبق ًا لأحكام البند ( ،)16-2يحتفظ البنك بحق الإحتفاظ بذلك ال�ضمان ملدة ال تقل عن خم�سة و�أربعني يوم ًا من تاريخ �إلغاء البطاقة.

-5

املزايا

�أنك توافق على �أن البنك قد يعر�ض من وقت �إلى �آخر مزايا ومكاف�أت وتخفي�ضات وخ�صومات معينة بالنيابة عن مزودي خدمات من الأطراف الثالثة (مبا يف ذلك التجار ومزود خطة
البطاقة .و�أنت توافق على الإلتزام ب�أي �أحكام و�شروط منطبقة على تلك املزايا واملكاف�أت واخل�صومات املحددة من قبل مزود خدمات الأطراف الثالثة �أو البنك .ويجوز �إلغاء �أو �سحب
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�أو تغيري �أي من تلك املزايا واملكاف�أت واخل�صومات يف �أي وقت دون توجيه �إ�شعار ودون �إبداء �أي �أ�سباب وال يقدم البنك �أو �شركاته املرتبطة �أي �إفادات �أو �ضمانات �أوتعهدات ،وال يتحمل
�أي منهم �أي م�س�ؤولية) بخ�صو�ص تلك املزايا �أو املكاف�أت �أو اخل�صومات مبا يف ذلك فيما يتعلق بالت�سليم �أو اجلودة �أو الت�صميم �أو املالءمة لأي غر�ض معني �أو املوا�صفات �أو التوافرية.

-6

ك�شوف احل�ساب

يتم �إر�سال ك�شف احل�ساب اخلا�ص بح�ساب بطاقة االئتمان التجارية �إليك وك�شف ح�ساب عن كل ح�ساب بطاقة ائتمان جتارية �إلى كل حامل بطاقة بخ�صو�ص ح�ساب بطاقة االئتمان
التجارية اخلا�صة به ويف كل حالة على تلك الفرتات املحددة من قبل البنك.

�	-7إدخال التغيريات على هذه الأحكام وال�شروط
تنطبق �أي تغيريات قد يتم �إدخالها على هذه الأحكام وال�شروط بتاريخ ال�سريان املحدد من قبل البنك وتنطبق على كافة ر�سوم التمويل غري املدفوعة ومعامالت بطاقة االئتمان
التجارية والر�سوم و�أي تكاليف و�/أو �أجور �أخرى مرت�صدة يف ح�ساب بطاقة االئتمان التجارية.
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امل�ســـــــــــــرد
 -1التف�سري
يف هذه الأحكام وال�شروط ،ما مل يت�ضمن الن�ص خالف ذلك:
(�أ)

الإ�شارات �إلى «�أنت» �أو «�ضمريملكية املخاطب» تف�سر على �أنها مت�ضمنة �إ�شارات �إلى �أي مفو�ضني بالتوقيع �أو حمامني �أو وكالء �أو م�ستخدمني �أو حملة بطاقات �أو �أع�ضاء
جمل�س �إدارة �أو موظفني �أوم�س�ؤولني تابعني لك ،و

(ب)

عناوين الفقرات الواردة يف هذه الأحكام وال�شروط هي لأغرا�ض ت�سهيل الرجوع �إليها فقط وال ت�ؤثر على تف�سري �أي من هذه الأحكام وال�شروط ،و

(جـ)	�أي �إ�شارة �إلى �أي من �أحكام �أي من القوانني املطبقة تكون �إ�شارة �إلى ذلك احلكم كما ويكون قد مت متديده �أو تطبيقه �أو تعديله �أو �إعادة �إ�صداره وتت�ضمن �أي ت�شريع ملحق
بتلك القوانني ،و
(د)

ما مل ين�ص حتديد ًا على خالف ذلك ،تكون الإ�شارات �إلى التواريخ والأ�شهر وال�سنوات طبق ًا للتقومي امليالدي ،و

(هـ)

التعابري الواردة ب�صيغة املذكر يف هذه الأحكام وال�شروط تت�ضمن التعابري املقابلة لها ب�صيغة امل�ؤنث كما تت�ضمن التعابري الواردة ب�صيغة املفرد التعابري املقابلة لها
ب�صيغة اجلمع والعك�س �صحيح ،و

(و)

الكلمات التي ت�شري �إلى �أي �شخ�ص تت�ضمن املالك الوحيد وم�ؤ�س�سات ال�شراكة الفردية �أو ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات �أو �أي �شخ�ص طبيعي �أو �شخ�صية �إعتبارية مهما كان ،و

(ز)

حيثما يتم �إ�ستخدام تعابري «يت�ضمن» �أو «مبا يف ذلك» ،تف�سر على �أنها تعني « تت�ضمن على �سبيل املثال ال احل�صر» ومبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر» على التوايل،
و

(ح)

حيثما تن�ص هذه الأحكام وال�شروط على �أنه يجوز �أو يحق �أو ي�سمح �أو ي�صرح �أو يفو�ض البنك بالقيام ب�أي فعل �أو �إتخاذ �أي قرار �أو حتديد �أي �شئ (ب�أي طريقة يتم
الإ�شارة �إلى ذلك بها) ،ف�إنه يحق للبنك القيام بذلك ح�سب تقديره املطلق ما مل ين�ص �صراحة على خالف ذلك ،و

(ط)

الإ�شارات الواردة يف �أي جزء (�أو ق�سم من �أي جزء) من هذه الأحكام وال�شروط �إلى �أي بند ،تف�سر على �أنها �إ�شارات �إلى بند يف ذلك اجلزء (�أو ذلك الق�سم من اجلزء)،
ما مل ين�ص على خالف ذلك حتديد ًا.

-2

تعريف امل�صطلحات

يف هذه الأحكام وال�شروط ،ما مل يتطلب �سياق الن�ص خالف ذلك ،يكون للتعابري الواردة فيما يلي املعاين املحددة قرين كل منها.
�إجراءات الو�صول

عملية يتم ت�أ�سي�سها بوا�سطة البنك من وقت �إلى �آخر لتمكني امل�ستخدمني من الو�صول �إلى و�إ�ستخدام اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية،
بالطريقة املحددة يف البند ( )12-4من اجلزء (.)3

ح�ساب

�أي ح�ساب يتم الإحتفاظ به ب�إ�سمك لدى البنك مبا يف ذلك �أي ح�ساب بطاقة من وقت �إلى �آخر.

معلومات احل�ساب

تت�ضمن �أي معلومات تتعلق بك وبح�سابك مبا يف ذلك رقم احل�ساب ومبلغ الفائدة املخ�صوم من احل�ساب �أو مبلغ الفائدة امل�ضاف �إلى احل�ساب
ور�صيد احل�ساب ورقم بطاقة االئتمان التجارية ورقم بطاقة اخل�صم املبا�شر و�إ�سمك (و�إذا كنت �شركة� ،أ�سماء مالكك امل�ستفيدين) وعنوان
وتاريخ  /مكان امليالد وبلد الإقامة ورقم الت�أمينات الإجتماعية ورقم التعريف ال�ضريبي ومعلومات تتعلق ب�أي �أموال �أو ا�ستثمارات حمتفظ
بها لدى البنك بالنيابة عنك �أو �أي معلومات مالية �أخرى.

رقم احل�ساب

رقم مت�سل�سل فريد خم�ص�ص لكل ح�ساب.

البنك

بنك �أبوظبي التجاري �ش.م.ع و�أي من فروعه وخلفائه ومن يتنازل �إليهم.

�شيك م�صريف

�شيك �صادر بوا�سطة البنك لأمر م�ستفيد حمدد للدفع والتقدمي داخل دولة الإمارات العربية املتحدة.
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عرو�ض البنك

�أي ح�ساب �أو منتج �أو خدمة �أو ت�سهيالت �أو مزايا �أو برنامج مكاف�آت يقدمها البنك من وقت �إلى �آخر.

العنوان

�أي من بيانات الإت�صال التالية (ح�سبما ينطبق):
عنوان مرا�سالت (مبا يف ذلك عنوان الإقامة �أو عنوان مكان العمل الرئي�سي �أو �أي عنوان فعلي �آخر)� ،أو
(�أ)
رقم هاتف �أر�ضي� ،أو
(ب)
رقم هاتف متحرك� ،أو
(جـ)
رقم فاك�س� ،أو
(د)
عنوان بريد �إلكرتوين� ،أو
(هـ)
رقم مكاين (�أو ما يوازيه)� ،أو
(و)
(ز) 	�أي �شخ�ص م�س�ؤول �أو و�سيلة �إت�صال ميكن من خاللها الو�صول �إليك بغر�ض ت�سليم املرا�سالت بوا�سطة البنك من �أي �شكل مبا
يف ذلك �أي مزود خدمة بريد حملي �أو وكيل تبليغات ،ح�سبما يكون م�سج ًال يف �سجالت البنك من وقت �إلى �آخر�،أو

�سوق �أبوظبي العاملي

�سوق �أبوظبي العاملي

حماكم �سوق �أبوظي
العاملي

حماكم �سوق �أبوظي العاملي

حمكمة الق�ضايا ال�صغرية
ب�سوق �أبوظبي العاملي

هيئة املطالبات ال�صغرية �أو ما يوازيها ،لدى حماكم �سوق �أبوظبي العاملي (فور ت�أ�سي�سها).

درهم

العملة الر�سمية لدولة الإمارات العربية املتحدة.

�شركات مرتبطة

(�أ)

(ب)

فيما يتعلق بالبنك ،ال�شركات الفرعية وال�شركات الأم وامل�ساهمني و�أي �أ�شخا�ص �آخرين ي�سيطرون ب�صفة م�شرتكة �أو من خالل
امللكية مع البنك �أو �أي �شركات حليفة �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارة �أو موظفني �أو م�س�ؤولني �أو ممثلني �أو فروع �أو �شركاء �أو م�ست�شارين
مهنيني �أو مزودي خدمات �أو متنازل �إليهم �أو وكالء �أو �شركات ت�أمني �أومقاويل �أطراف ثالثة �أو بنوك �أطراف ثالثة �أو م�ؤ�س�سات
مالية �أو �أي مزود خدمات خطة بطاقة �أو وكاالت معلومات ائتمانية �أو وكاالت رفع تقارير �أو وكاالت حت�صيل ديون و خالفاء كل
منهم ومن يتنازلون �إليهم ،و
فيما يتعلق بك ،املفو�ضني بالتوقيع واملحامني وامل�ستخدمني و حملة البطاقات وال�شركات الفرعية التابعة وال�شركات الأم
وامل�ساهمني و�أي �أ�شخا�ص �أخرين ي�سيطرون ب�صفة م�شرتكة �أو ميلكون معك �أو املالك املنتفعني النهائيني �أو امل�سيطرين �أو
�أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو املوظفني �أو امل�س�ؤولني �أو املمثلني �أو الفروع �أو ال�شركاء �أو امل�ست�شارين املهنيني �أو مزودي اخلدمات �أو
الوكالء �أو �شركات الت�أمني �أو مقاويل الأطراف الثالثة وبنوك الأطراف الثالثة وامل�ؤ�س�سات املالية.

التنبيهات

الر�سائل �أو الإ�شعارات (بخالف الإخطارات عرب الهاتف املتحرك) املر�سلة بوا�سطة البنك �إليك عرب الر�سائل الن�صية الق�صرية �أو الربيد
الإلكرتوين �أو خدمات الر�سائل الآمنة �أو �أي و�سيلة �إت�صاالت �أخرى متاحة.

ر�سوم ع�ضوية �سنوية

ر�سوم الع�ضوية ال�سنوية املقررة من قبل البنك بخ�صو�ص بطاقة ائتمان جتارية عند �إ�صدارها �أو جتديدها.

الإمارة املعنية

�إذا كنت:
(�أ)
(ب)
(جـ)

القوانني املطبقة

م�ؤ�س�س ًا يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،الإمارة التي ت�أ�س�ست فيها� ،أو
م�ؤ�س�س ًا خارج دولة الإمارات العربية املتحدة ولديك مكتب م�سجل �أو مكان عمل رئي�سي يف دولة الإمارات العربية املتحدة،
الإمارة الكائن فيها مكتبك امل�سجل �أو مكان عملك الرئي�سي� ،أو
ً
م�ؤ�س�س ًا خارج دولة الإمارات العربية املتحدة ولي�س لديك مكتب ًا م�سجال �أو مكان عمل رئي�سي يف دولة الإمارات العربية املتحدة،
�إمارة �أبوظبي.

�أي قانون و�/أو نظام (مبا يف ذلك �أي قوانني �أو �أنظمة �صادرة بوا�سطة امل�صرف املركزي �أو جهة تنظيمية �أخرى يخ�ضع لها البنك) �أو �أوامر
�أو قواعد �أو �أحكام �أو مرا�سيم �أو �أنظمة طوعية �أو تعاميم �أو �أوامر حماكم �أو متطلبات �أو تعليمات خا�صة ب�أي �سلطة حكومية �أو �إتفاقية
بني البنك و�أي جهة حكومية �أو �سلطة تنظيمية �أو �إتفاقية �أو معاهدة بني احلكومة وال�سلطات التنظيمية (يف كل حالة� ،سواء كانت حملية �أو
�أجنبية �أو دولية) ومبا يف ذلك �أي عقوبات.
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جهاز �صراف �آيل

�أي جهاز �صراف �آيل �أو �أي ماكينة �أو جهاز يعمل بوا�سطة البطاقة �سواء كان عائد ًا �إلى البنك �أو �إلى �أي بنك �آخر �أو م�ؤ�س�سة مالية �أخرى
م�سماة من وقت �إلى �آخر بوا�سطة البنك وتقبل �أي بطاقة.

وكيــل

�أي �شخ�ص يعتقد البنك ب�شكل معقول �أنه وكيل معني مبوجب �سند توكيل ولديه �صالحية الت�صرف بالنيابة عنك فيما يتعلق ب�أي من عرو�ض
البنك وهذه الأحكام وال�شروط.

مفو�ض بالتوقيع

�أي �شخ�ص يتم تعيينه بوا�سطتك طبق ًا لأحكام البند ( )14من اجلزء ( )1و يف حالة اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية� ،أي �شخ�ص معني
بوا�سطتك وميكنه تعيني م�ستخدمني.

الر�صيد املتاح

الر�صيد اجلاري ناق�ص ًا �أي �شيكات مودعة �أو �أي �أوامر دفع �أخرى م�سحوبة على بنوك �أخرى ومل يتم حت�صيلها بعد.

املتعلقات امل�صرفية

بطاقاتك و�شيكاتك ودفاتر ال�شيكات و�أجهزة احلا�سب الآيل و�أجهزة التوكن واملفتاح الآمن والأجهزة املتحركة و�أي �أ�شياء �أخرى ترتبط
بعالقتك بالبنك قد يطلب منك البنك الإحتفاظ بها يف �سرية تامة ويف مكان �آمن �أو التي قد حتتوي ب�أي طريقة �أخرى على (�أو متكن من
الو�صول �إلى) معلومات �سرية.

عملة �إ�صدار الفواتري

عملة ح�ساب بطاقة االئتمان التجارية وفواتري بطاقة االئتمان التجارية اخلا�صة بك.

فرع

�أي من فروع بنك �أبوظبي التجاري يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

يوم عمل

�أي يوم تكون البنوك فاحتة �أبوابها فيه ملمار�سة الأعمال يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

ح�ساب وديعة حتت الطلب

يكون لهذا التعبري املعنى املحدد له يف البند ( )1-3من اجلزء (.)2

البطاقة

بطاقة خ�صم مبا�شر �أو بطاقة ائتمان جتارية.

ح�ساب البطاقة

بخ�صو�ص:
(�أ)
(ب)

حد البطاقة

بخ�صو�ص:
بطاقة اخل�صم املبا�شر ،حد الإنفاق ،و
(�أ)
بطاقة االئتمان التجارية ،حد االئتمان.
(ب)

رقم البطاقة

بخ�صو�ص:
بطاقة اخل�صم املبا�شر ،رقم بطاقة اخل�صم املبا�شر ،و
(�أ)
بطاقة االئتمان التجارية ،رقم بطاقة االئتمان التجارية.
(ب)

مزود خطة البطاقة

فيزا �أو ما�سرتكارد (ح�سبما تكون احلالة) �أو ذلك اال�سم الآخر ح�سبما وقد ي�ستخدم لتحديد مزود خطة البطاقة.

معاملة البطاقة

بخ�صو�ص:
بطاقة اخل�صم املبا�شر ،معاملة بطاقة اخل�صم املبا�شر ،و
(�أ)
بطاقة االئتمان التجارية ،معاملة بطاقة االئتمان التجارية.
(ب)

حامل البطاقة

بخ�صو�ص:
بطاقة اخل�صم املبا�شر ،حامل بطاقة اخل�صم املبا�شر ،و
(�أ)
بطاقة االئتمان التجارية ،حامل بطاقة االئتمان التجارية.
(ب)
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بطاقة خ�صم املبا�شر،ح�ساب بطاقة اخل�صم مبا�شر ،و
بطاقة ائتمان جتارية ،ح�ساب بطاقة االئتمان التجارية.

�سلفة نقدية

(�أ) 	�أي مبلغ يتم احل�صول عليه ب�إ�ستخدام بطاقة االئتمان التجارية �أو رقم بطاقة االئتمان التجارية �أو رقم التعريف ال�شخ�صي �أو
ب�أي طريقة �أخرى م�صرح بها من قبل حامل بطاقة االئتمان التجارية من �أي جهاز �صراف �آيل �أو من البنك �أو �أي بنك �آخر �أو
م�ؤ�س�سة مالية �أخرى خ�صم ًا من ح�ساب بطاقة االئتمان التجارية� ،أو
(ب)	�أي عملية �شراء عملة بخالف الدرهم � ،أو
(جـ)	�أي معاملة بطاقة ائتمان جتارية �أخرى م�صنفة من قبل البنك �أو من قبل مزود خطة البطاقة على �أنها معاملة يتعني خ�صم
قيمتها كما لو كانت �سحب ًا نقدي ًا من البنك �أو من �أي بنك �آخر �أو م�ؤ�س�سة مالية �أخرى.

ال�سحب النقدي

�أي مبلغ يتم احل�صول عليه نقد ًا ب�إ�ستخدام رقم التعريف ال�شخ�صي �أو ب�أي طريقة م�صرح بها من قبل حامل بطاقة اخل�صم املبا�شر من �أي
جهاز �صراف �آيل �أو من البنك �أو �أي بنك �آخر �أوم�ؤ�س�سة مالية �أخرى خ�صم ًا من ح�ساب بطاقة اخل�صم املبا�شر.

امل�صرف املركزي

م�صرف دولة الإمارات العربية املتحدة املركزي.

الر�سوم

كافة الر�سوم والأجور والتكاليف والعموالت والغرامات وامل�صاريف الأخرى امل�ستحقة الدفع بوا�سطتك �إلى البنك بخ�صو�ص �أي من عرو�ض
البنك �أو فيما يتعلق ب�إلتزامك ب�أي من القوانني املطبقة ،ح�سبما تكون مذكورة يف جدول الأجور واخلدمات ودليل الأ�سعار �أو ح�سبما يكون قد
مت حتديدها و�/أو �إبالغك بها بوا�سطة البنك من وقت �إلى �آخر.

ال�شريحة

�شريحة معالج دقيق �آمنة مثبتة بالبطاقة لتقدمي خدمات دفع متكاملة ك�أحد خ�صائ�ص البطاقة.

الرمز

رقم منتج ع�شوئي ًا بوا�سطة جهاز التوكن اخلا�ص بامل�ستخدم �أو مر�سل بوا�سطة البنك عرب ر�سالة ن�صية ق�صرية على رقم الهاتف املتحرك
امل�سجل لدى البنك اخلا�ص بامل�ستخدم.

بطاقة االئتمان التجارية

بطاقة فعلية �أو �إفرتا�ضية تت�ضمن فئات بطاقة ائتمان ال�شركات �أو بطاقة االئتمان التجارية �أو بطاقة ائتمان امل�شرتيات و�صادرة عن البنك
�إلى حامل بطاقة االئتمان التجارية (وتت�ضمن البطاقات اجلديدة و�/أو املجددة و�/أو امل�ستبدلة).

ح�ساب بطاقة االئتمان
التجارية

احل�ساب املربوط به بطاقة االئتمان التجارية.

رقم بطاقة االئتمان
التجارية

الرقم املطبوع على اجلهة الأمامية من بطاقة االئتمان التجارية �أو ذلك الرقم الآخر املحدد على �أنه رقم بطاقة االئتمان التجارية بوا�سطة
البنك من وقت �إلى �آخر.

�أحكام بطاقة االئتمان

الأحكام وال�شروط الواردة يف الق�سمني (�أ) و(جـ) من اجلزء ( )4و �أي بنود �أخرى من هذه الأحكام وال�شروط منطبقة على بطاقة االئتمان
التجارية و�أي �أحكام و�شروط تكميلية منطبقة على بطاقات االئتمان التجارية ح�سبما تكون �سارية املفعول من وقت �إلى �آخر (وهي الأحكام
وال�شروط التي قد تت�ضمن،على �سبيل املثال ،تلك الأحكام الواردة يف ك�شف ح�سابك).

معاملة بطاقة االئتمان
التجارية

�أي معاملة �شراء ب�ضائع �أو خدمات �أو �سلفة نقدية �أو �أي معاملة �أخرى تتم ب�إ�ستخدم بطاقة االئتمان التجارية �أو رقم بطاقة االئتمان
التجارية �أو رقم التعريف ال�شخ�صي �أو كلمة املرور ملرة واحدة �أو ب�أي طريقة �أخرى م�صرح بها من قبل حامل بطاقة االئتمان التجارية.

حامل بطاقة االئتمان
التجارية

�أي �شخ�ص معني ومفو�ض من قبلك يتم �إ�صدار بطاقة ائتمان جتارية �إليه بوا�سطة البنك.

املرا�ســـــالت

(�أ)
(ب)

جميع اال�شعارات واملعلومات وامل�ستندات والبيانات والتعليمات واملرا�سالت الأخرى املر�سلة بوا�سطتك �إلى (مبا يف ذلك
التعليمات االلكرتونية وطلبات الت�سليم الدولية) ،و
جميع الإ�شعارات والإخطارات والبطاقات و�أرقام التعريف ال�شخ�صية وكلمات املرور ملرة واحدة ومعلومات احلماية وال�شيكات
ودفاتر ال�شيكات و�أوامر الدفع وك�شوف احل�سابات والطلبات والتنبيهات والإ�شعارات عرب الهاتف املتحرك و الطلبات املنفذة
عرب الهاتف و الربيد الإلكرتوين والإي�صاالت و�أي مرا�سالت �أخرى مر�سلة بوا�سطة البنك �إليك مبا يف ذلك �أي ر�سائل �إلكرتونية
مر�سلة بوا�سطة البنك �إليك بطريقة م�سموح بها مبوجب القوانني املطبقة.
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حد االئتمان لل�شركة

احلد الأق�صى ملبلغ االئتمان املتاح �إليك من خالل جميع بطاقات االئتمان التجارية اخلا�صة بك كما هو حمدد من قبل البنك من وقت �إلى
�آخر.

املعلومات ال�سرية

معلومات ح�سابك ومعلومات احلماية و�أي مرا�سالت و �أي معلومات �أخرى ذات طبيعة �سرية.

مركز االت�صال

مركز االت�صال اخلا�ص بالبنك الذي ميكن الو�صول �إليه ب�إ�ستخدام �أرقام الهواتف التي يحددها البنك من وقت �إلى �آخر.

تقنية دون متا�س

تقنية دون متا�س التي تتيح �إ�ستخدام البطاقة مبجرد متريرها �أمام جهاز قراءة بطاقات معني يف بع�ض املحالت التجارية املختارة بغر�ض
تنفيذ معاملة بطاقة.

امل�سح ال�ضوئي ل�شيكات
ال�شركات

خدمة �إيداع �شيكات ال�شركات عرب الإنرتنت املتاحة وفق ًا لأحكام البند ( )4من اجلزء ( )3ب�إ�ستخدام اجلهاز واملوقع الإلكرتوين.

احلد االئتماين

احلد الأق�صى ملبلغ االئتمان املتاح يف بطاقة االئتمان التجارية كما هو حمدد من قبل البنك من وقت �إلى �آخر.

�شيك م�شطوب

عندما يكون هناك خطان متوازيان ظاهران على وجه ال�شيك ويتم تف�سري ال�شطب طبق ًا لذلك.

مزود خدمة الهاتف
املتحرك

مزود خدمة الهاتف املتحرك امل�ستخدم من قبلك.

احل�ساب اجلاري

يكون لهذا التعبري املعنى املحدد له يف البند ( )1-1من اجلزء (.)2

�آخر موعد لت�سليم املعاملة

�آخر موعد يف �أي يوم عمل ميكن تنفيذ املعامالت فيه خالل نف�س يوم العمل كما ويتم حتديده من قبل البنك من وقت �إلى �آخر.

نظام اخل�صم املبا�شر

نظام اخل�صم املبا�شر امل�شغل بوا�سطة امل�صرف املركزي بغر�ض تزويد �أي دافع ملبلغ ب�إ�سخدام نظام اخل�صم املبا�شر ب�إمكانية اخل�صم
املبا�شر من احل�ساب امل�صريف اخلا�ص به لدى بنك الدفع �إلى احل�ساب امل�صريف ملن�شئ املعاملة املحتفظ به لدى بنك داعم بخ�صو�ص املبالغ
امل�ستحقة مبوجب �أي عقد �أو �إتفاقية بني ذلك املن�شئ والدافع.

ح�ساب نظام اخل�صم
املبا�شر

احل�ساب املحتفظ به لدى البنك ب�إ�سمك واملحدد لإ�سم املن�شئ اخلا�ص بك والذي يتم فيه �إيداع املبالغ املح�صلة من دفعات اخل�صم املبا�شر
امل�ستحقة لك حتت ا�سم املن�شئ.

قواعد نظام اخل�صم
املبا�شر

كتاب القواعد ،و
(�أ)
(ب)	�أي مناذج حمددة من قبل امل�صرف املركزي للإ�ستخدام فيما يتعلق بنظام اخل�صم املبا�شر ،و
تعهد امل�شارك ،و
(جـ)
تعوي�ض املن�ش�أ ،و
(د)
دليل موا�صفات النظام ،و
(د)
(و)	�أي معايري �إلتزام من�شورة على املوقع الإلكرتوين للم�صرف املركزي ،و
(ز)	�أي معايري �أو �إجراءات �أو تعاميم �أو �إ�شعارات �صادرة بوا�سطة �أو بالنيابة عن امل�صرف املركزي فيما يتعلق بنظام اخل�صم
املبا�شر ،ويف كل حالة ،ح�سبما يتم تعديلها �أو مراجعتها �أو تكملتها من وقت �إلى �آخر.

بطاقة اخل�صم املبا�شر

�أي بطاقة خ�صم مبا�شر �صادرة بوا�سطة البنك �إلى حامل بطاقة اخل�صم املبا�شر (وتت�ضمن البطاقات اجلديدة واملجددة وامل�ستبدلة).

ح�ساب بطاقة اخل�صم
املبا�شر

احل�ساب املربوط به بطاقة اخل�صم املبا�شر.

رقم بطاقة اخل�صم
املبا�شر

الرقم املطبوع على اجلهة الأمامية من بطاقة اخل�صم املبا�شر �أو ذلك الرقم الآخر املحدد على �أنه رقم بطاقة اخل�صم املبا�شر من قبل
البنك من وقت �إلى �آخر.
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�أحكام بطاقة اخل�صم
املبا�شر

الأحكام وال�شروط الواردة يف الق�سمني (�أ) و (ب ) من اجلزء ( )4و�أي بنود �أخرى من هذه الأحكام وال�شروط تنطبق على بطاقات اخل�صم
املبا�شر و �أي �أحكام و�شروط تكميلية منطبقة على بطاقات اخل�صم املبا�شر قد تكون �سارية املفعول من وقت �إلى �آخر (والتي قد تت�ضمن،
على �سبيل املثال ،تلك املت�ضمنة يف ك�شف ح�سابك).

معاملة بطاقة اخل�صم
املبا�شر

�أي معاملة �شراء �أو خدمات �أو معاملة �سحب نقدي �أو �أي معاملة �أخرى منفذة ب�إ�ستخدام بطاقة اخل�صم املبا�شر �أو رقم بطاقة اخل�صم
املبا�شر �أو رقم التعريف ال�شخ�صي �أو كلمة املرور ملرة واحدة �أو ب�أي طريقة �أخرى م�صرح بها من قبل حامل بطاقة اخل�صم املبا�شر.

حامل بطاقة اخل�صم
املبا�شر

�أي �شخ�ص معني ومفو�ض من قبلك يتم �إ�صدار بطاقة خ�صم مبا�شر �إليه بوا�سطة البنك.

اجلهاز

جهاز امل�سح ال�ضوئي لل�شيكات الذي يتم تزويدك به بوا�سطة البائع لإ�ستخداماتك و�إ�ستخدام م�ستخدميك فيما يتعلق بامل�سح ال�ضوئي
ل�شيكات ال�شركات.

مركز دبي املايل الدويل

مركز دبي املايل الدويل.

حماكم مركز دبي املايل
الدويل

حماكم مركز دبي املايل الدويل.

حمكمة الق�ضايا ال�صغرية
مبركز دبي املايل الدويل

حمكمة الق�ضايا ال�صغرية مبركز دبي املايل الدويل.

الت�أكيد الرقمي

�أي توقيع �إلكرتوين �أو رقمي (�أو �أي �شكل �آخر من �أ�شكال الت�أكيد �أو القبول الإلكرتوين).

اخل�صم املبا�شر

طريقة م�ؤمتتة ل�سداد الدفعات املتكررة.

املعامالت امل�صرفية
الإلكرتونية

املعامالت امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك �أو املعامالت امل�صرفية الهاتفية �أو املعامالت امل�صرفية الإلكرتونية عرب الإنرتنت.

التعليمات الإلكرتونية

طلب عرب الهاتف املتحرك �أو طلب عرب الهاتف �أو تعليمات ت�صدر من خالل خدمات املعامالت امل�صرفية الإلكرتونية.

م�ستند ت�أ�سي�س

�أي من امل�ستندات التالية:
�شهادة ع�ضوية غرفة التجارة وال�صناعة� ،أو
(�أ)
الرخ�صة التجارية ال�صادرة عن البلدية� ،أو
(ب)
�شهادة ال�سجل التجاري� ،أو
(جـ)
عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي و�أي م�ستندات ت�أ�سي�سية �أخرى� ،أو
(د)
(هـ)	�أي م�ستند يحدد هيكل امللكية و �أن�شطة الأعمال� ،أو
(و)	�أي م�ستند �آخر قد يحدده البنك من وقت �إلى �آخر.

ك�شف احل�ساب الإلكرتوين

ك�شف احل�ساب الإلكرتوين ال�شهري �أو الدوري الذي ي�صدره البنك �إليك و� /أو �إلى �أي حامل بطاقة (ح�سبما ينطبق) ،يظهر ر�صيد ومعامالت
احل�ساب خالل الفرتة ال�صادرة عنها ك�شف احل�ساب.

�سعر ال�صرف

بخ�صو�ص التحويل من عملة �إلى �أخرى� ،سعر ال�صرف ال�سائد كما هو حمدد من قبل البنك.

قانون الإمتثال ال�ضريبي
الأمريكي (الفاتكا)

قانون الإمتثال ال�ضريبي الأمريكي ل�سنة  2010و �أنظمة وزارة اخلزانة الأمريكية املرتبطة به (ح�سبما يتم تعديله من وقت �إلى �آخر) و�أي
ت�شريعات �أو �أنظمة مماثلة �سارية املفعول ومطبقة يف �أي منطقة �إخت�صا�ص ق�ضائي �أخرى من وقت �إلى �آخر.

ر�سوم التمويل

يكون لهذا التعبري املعنى املحدد له يف البند ( )19-2من الق�سم (جـ) من اجلزء(.)4
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وديعة لأجل حمدد

يكون لهذا التعبري املعنى املحدد له يف البند ( )1-2من اجلزء (.)2

ح�ساب الوديعة لأجل
حمدد

احل�ساب الذي يتم ربط وديعة لأجل حمدد فيه.

القوة القهرية

�أي ظروف خارجة عن �إدارة و�سيطرة البنك �أو �شركاته املرتبطة (�أو مزود خدمة للبنك او �أي من �شركاته املرتبطة) ب�شكل معقول ت�ؤثر
على قدرته �أو قدرة �شركاته املرتبطة على الوفاء ب�أي من التزاماتهم مبوجب هذه الأحكام وال�شروط مبا يف ذلك احلرائق والفي�ضانات
والعوا�صف والزالزل والإنفجارات واحلروب والأعمال العدائية واحلوادث ب�صرف النظر عن �أ�سبابها والإ�ضرابات والنزاعات العمالية وقطع
الطرق وال�سعي لل�سيطرة �أو �أي نزاعات مهنية �أخرى �أو النق�ص يف �إمدادات الطاقة �أو �أي ت�صرفات جنائية �أو �أعمال �إرهابية �أو قالقل
مدنية �أو مقاطاعات �أو �أوامر �إ�ستيالء �أو م�صادرة للمرافق �أو ت�صرفات الأعداء الأجانب �أو �إنقطاع خطوط الهواتف �أو خدمات االت�صاالت
الأخرى �أو عدم توافر �أو �إعاقة مرافق احلا�سب الآيل �أو مرافق معاجلة/تخزين البيانات �أو �أي مرافق �أو خدمات �أخرى ي�ستخدمها البنك
�أو �شركاته املرتبطة.

منوذج

�أي منوذج حمدد من قبل البنك لأي غر�ض معني (مثل �أي طلب للح�صول على �أي عر�ض معني من عرو�ض البنك �أو منوذج لأي تعليمات
�صادرة �إلى البنك) قد يتم تعبئته:
خطي ًا ،ب�شكل فعلي �أو �إلكرتوين� ،أو
(�أ)
ً
بوا�سطة تعليمات �شفهية �شخ�صيا �أو عرب الهاتف� ،أو
(ب)
ب�إ�ستخدام قائمة مراجعة �إلكرتونية عرب املوقع الإلكرتوين� ،أو
(جـ)
من خالل �أي طريقة �إلكرتونية �أو رقمية للقبول مبا يف ذلك الربيد الإلكرتوين �أو الفاك�س �أو الر�سائل الن�صية الق�صرية �أو
(د)
الر�سائل الآمنة �أو عرب تطبيق الهواتف املتحركة� ،أو
ب�أي و�سيلة �أخرى لإ�صدار التعليمات �أو الت�أكيدات حمددة من قبل البنك من وقت �إلى �آخر.
(هـ)

احلواالت املالية

حتويل الأموال من ح�ساب �إلى ح�ساب �آخر �أو �إلى ح�ساب لدى �أي بنك �آخر �أو م�ؤ�س�سة مالية �أخرى بعملة الدرهم �أو �أي عملة �أخرى م�سموح
بها من قبل البنك طبق ًا لتعليماتك ووفق ًا لأحكام البند ( )6من اجلزء (.)2

نظام حت�صيل ال�شيكات
امل�صورة

نظام حت�صيل ال�شيكات امل�صورة املو�ضوع وامل�شغل من قبل امل�صرف املركزي.

�شيك م�صور

�أي �شيك م�ؤهل مقدم �إلى البنك بوا�سطة م�ستخدم ب�إ�ستخدام امل�سح ال�ضوئي ل�شيكات ال�شركات.

حقوق امللكية الفكرية

براءات الإخرتاع والعالمات التجارية وعالمات اخلدمات واحلقوق (امل�سجلة �أو غري امل�سجلة) يف �أي ت�صميمات �أو طلبات خا�صة ب�أي
من الأ�شياء الآنفة الذكر والأ�سماء التجارية و�أ�سماء ال�شركات وحقوق امللكية الفكرية (مبا يف ذلك احلقوق يف برجميات احلا�سب الآيل)
واحلقوق الطوبوغرافية واملعرفة الفنية واملعادالت واملعاجلات واملعلومات ال�سرية واملعارف واملعلومات اخلا�صة وحقوق قواعد البيانات وكافة
احلقوق وطرق و�أ�شكال احلماية ذات طبيعة مماثلة لأي من الأ�شياء الآنفة الذكر �أو الأ�شياء ذات الأثر املعادل.

طلب ت�سليم دويل

ويعني منوذج طلب تفعيل خدمة معب�أ وموقع بوا�سطتك ومقدم �إلى البنك ت�صدر فيه تعليماتك وتفوي�ضك للبنك بت�سليم جهاز توكن خارج
دولة الإمارات ويت�ضمن ذلك الطلب البيانات الكاملة لعنوان الت�سليم خارج الدولة.

اخلدمات امل�صرفية
الإلكرتونية

اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية لل�شركات التي يتحيها البنك لل�شركات عرب املوقع الإلكرتوين والتي ميكن الو�صول �إليها من خالل �شبكة
الإنرتنت بغر�ض التمكني من �إر�سال و�إ�ستالم املعلومات والتعليمات امل�صرفية الإلكرتونية فيما يتعلق ب�أي ح�ساب.

التعليمات امل�صرفية
الإلكرتونية

�أي طلب �أو تعليمات يتم �إر�سالها بوا�سطتك �أو بالنيابة عنك عرب اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية.

�أحكام اخلدمات امل�صرفية
الإلكرتونية

الأحكام وال�شروط الواردة يف البند ( )4من اجلزء ( )3و�أي �أحكام و�شروط تكميلية تنطبق على اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية قد تكون
�سارية املفعول من وقت �إلى �آخر.
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مزود خدمة الإنرتنت

مزود خدمة الإنرتنت الذي ت�ستخد بطاقاته.

الر�سائل ال�صوتية
التفاعلية
ر�سوم الدفع املت�أخر

نظام الر�سائل ال�صوتية التفاعلية اخلا�ص بالبنك.
ر�سوم على الدفع املت�أخر يتم فر�ضها يف حالة �إخفاقك يف �سداد �أي دفعة م�ستحقة �إلى البنك بتاريخ �إ�ستحقاق الدفعة.

الإلتزامات

(�سواء كانت نا�شئة فيما يتعلق بك �أو بالبنك �أو ب�أي طرف ثالث) �أي خ�سائر �أو مطالبات �أو مبالغ �أو ديون �أو طلبات �أو ت�أخري �أو �إلتزامات
�أو م�صاريف �أو �أ�ضرار �أو تكاليف �أو �إجراءات �أو غرامات �أو ر�سوم �أو �أي �إلتزامات �أخرى مبا يف ذلك التكاليف القانونية �أو �أي خ�سائر مهما
كانت نا�شئة (�سواء فعلية �أو طارئة �أو مبدئية �أو تبعية منفردة �أو م�شرتكة و�سواء كانت �أم مل تكن م�ستحقة بعد) مبا يف ذلك �أي خ�سائر �سواء
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �أو تبعية �أو بالتزامن حتى و�إن كان قد مت الإ�شعار ب�إمكانية حدوث تلك اخل�سائر �أو الأ�ضرار وب�صرف النظر عنما
كانت �أي مطالبة قائمة على �أ�سا�س خ�سارة الأرباح �أو خ�سارة عوائد الأعمال �أو اال�ستثمارات �أو ال�سمعة التجارية �أو توفريات متوقعة �أو بيانات.

الفرتة الزمنية املفرو�ضة

الفرتة الزمنية التي يتعني �إتخاذ �إجراءات معينة خاللها مبوجب نظام اخل�صم املبا�شر كما هو من�صو�ص عليه يف قواعد نظام اخل�صم
املبا�شر.

التاجر

�أي �شخ�ص يقوم بتوريد ب�ضائع �أو خدمات يقبل البطاقة �أو �أرقام البطاقة كو�سيلة دفع �أو حجز من قبل حامل البطاقة.

احلد الأدنى للفائدة

مبلغ الفائدة �أو ما يوازيه (كما هو حمدد من وقت �إلى �آخر بوا�سطة البنك ودون �أي �إلتزام يف توجيه �أي �إ�شعار �إليك) الذي يجب �أن ي�ستحق
حل�ساب قبل �أن ت�صبح م�ؤه ًال احل�صول على �أي فائدة على ذلك احل�ساب.

احلد الأدنى للدفعة
امل�ستحقة

�إما:
(�أ)

(ب)
�إياهما �أكرث.

جمموع املبالغ امل�ستحقة للبنك مقابل:
( )1ر�سوم الإ�شرتاك ال�سنوي ،و
(� )2أي �أق�ساط �شهرية ،و
(� )3أي مبلغ يتخطى احلد االئتماين ،و
(� )4أي ر�سوم مقابل تخطي احلد االئتماين ،و
( %5 )5من الر�صيد الأ�صلي� ،أو
 100درهم

تطبيق الهاتف املتحرك

�أي واحد �أو �أكرث من تطبيقات اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك اخلا�صة بالبنك القابلة للتنزيل ح�سبما يتم تقدميها �أو �إ�ستبدالها
�أو حتديثها �أو رفع كفاءتها �أو تعديلها من وقت �إلى �آخر.

معلومات تطبيق الهاتف
املتحرك

املعلومات واملواد (مبا فيها الن�صو�ص والر�سومات والروابط والأ�شياء الأخرى) املتاحة �أو التي ميكن الو�صول �إليها عرب تطبيق الهاتف
املتحرك.

اخلدمات امل�صرفية عرب
الهاتف املتحرك

اخلدمات التي ت�سمح لك بتقدمي الطلبات عرب الهاتف املتحرك من خالل الهواتف املتحركة �أو �أي �أجهزة متحركة �أخرى و �إ�صدار التنبيهات
وطلبات الهاتف املتحرك و�أي خدمات �إ�ضافية �أخرى قد يتم توفريها من قبل البنك �إليك من وقت �إلى �آخر ب�إ�ستخدام الر�سائل الن�صية
الق�صرية �أو تطبيق الهاتف املتحرك.

ح�ساب اخلدمات امل�صرفية
عرب الهاتف املتحرك

�أي ح�ساب يتم �إ�ستخدام اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك بخ�صو�صه.

الأجهزة املتحركة

�أي جهاز �إلكرتوين �شخ�صي يتم �إ�ستخدامه بوا�سطتك للو�صول �إلى والإ�ستفادة من اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك (على �سبيل
املثال الهواتف الذكية �أو �أجهزة احلا�سب الآيل اللوحية).
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الطلبات عرب الهاتف
املتحرك

�أي طلب يتم تقدميه ب�إ�ستخدام اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك.

االخطارات عرب الهاتف
املتحرك
�أحكام الهاتف املتحرك

املعلومات �أو الت�أكيدات اخلا�صة بالتنفيذ املر�سلة بوا�سطة البنك �إليك بنا ًء على طلب عرب الهاتف املتحرك و�/أو �أي �إجراءات �أخرى من
�ش�أنها تنفيذ �أي طلب عرب الهاتف املتحرك.
الأحكام وال�شروط الواردة يف البند ( )2من اجلزء ( )3و �أي �أحكام و�شروط تكميلية منطبقة على اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املتحرك
التي قد تكون �سارية املفعول ومطبقة من وقت �إلى �آخر.

مكتب مراقبة الأ�صول
الأجنبية

مكتب مراقبة الأ�صول الأجنبية التابع لوزارة اخلزانة بالواليات املتحدة الأمريكية.

املن�شئ

�أي مزود خدمات �أو ب�ضائع.

تعوي�ض املن�شئ

التعوي�ض املطلوب منك دفعه ل�صالح امل�صرف املركزي والبنك والبنك الدافع بالطريقة املقررة من قبل امل�صرف املركزي.

كلمة املرور ملرة واحدة

كلمة املرور ملرة واحدة املر�سلة �إليك بوا�سطة البنك فيما يتعلق مبعاملة بطاقة �أو لأي �إ�ستخدام �آخر لأي من عرو�ض البنك يتطلب كلمة
املرور هذه.

ك�شف احل�ساب الورقي

ك�شف احل�ساب ال�شهري �أو ك�شف احل�ساب الدوري الورقي ال�صادر بوا�سطة البنك �إليك و�/أو �إلى �أي حامل بطاقة (ح�سبما ينطبق) يظهر
الر�صيد و املعامالت على احل�ساب خالل الفرتة ال�صادر عنها ك�شف احل�ساب.

م�شارك

�إما بنك دافع �أو بنك داعم �ضمن نظام اخل�صم املبا�شر.

تعهد امل�شارك

تعهد امل�شارك املقدم من قبل البنك �إلى امل�صرف املركزي بال�صيغة املحددة من قبل امل�صرف املركزي.

الدافع

ال�شخ�ص الذي ترغب بتح�صيل دفعات اخل�صم املبا�شر منه ب�إ�ستخدام خدمات البنك الداعم.

البنك الدافع

البنك الذي يحتفظ فيه الدافع بح�ساب يتم �سداد دفعات اخل�صم املبا�شر املعنية منه.

تاريخ �إ�ستحقاق الدفعة

التاريخ الذي يتعني فيه دفع �إجمايل املبلغ امل�ستحق واحلد الأدنى للدفعة امل�ستحقة (�إن �إنطبق) �إلى البنك كما هو حمدد يف ك�شف احل�ساب.

رقم التعريف ال�شخ�صي

رقم التعريف ال�شخ�صي.

املن�صة

املوقع الإلكرتوين وتطبيقات اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية (مبا فيها بروكا�ش وبروتريد).

املعدل ال�سائد

معدل الفائدة ال�سائد املنطبق املقرر من قبل البنك من وقت �إلى �آخر والذي ينطبق على �أي ح�ساب (مبا يف ذلك ،لتفادي اللب�س ،ح�ساب
بطاقة االئتمان التجارية) املعرو�ض على لوحة الإعالنات يف الفرع ويف جدول الأجور و دليل اخلدمات والأ�سعار واملوقع الإلكرتوين �أو تلك
الطريقة الأخرى املحددة من قبل البنك.

البنك الداعم الرئي�سي

البنك الداعم الذي يح�صل على رمز تعريف املن�شئ.

املنتجات واخلدمات

يكون لهذا التعبري املعنى املحدد له يف البند ( )9-11من اجلزء (.)1

بلد ممنوع التعامل معه

�أي دولة حمددة من وقت �إلى �آخر مبوجب العقوبات على �أنها دولة من املمنوع �أو املحظور ب�شكل جوهري التعامل معها.

�شيك م�ؤهل

�أي �شيك (مبا يف ذلك ال�شيكات ال�شخ�صية �أو �شيكات ال�شركات �أو �شيكات م�صرفية �أو �أوامر دفع) مقبول للإيداع �أو التح�صيل �إ�ستناد ًا �إلى
ال�سيا�سات املتبعة بوا�سطة البنك من وقت �إلى �آخر و�أنظمة امل�صرف املركزي فيما يتعلق بنظام حت�صيل ال�شيكات امل�صورة.
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ال�ســجـالت

�أي بيانات �أو �سجالت �أو دفاتر �أو وثائق �أو �سجل �أو ح�ساب حمتفظ به بوا�سطة البنك �أو �أي من �شركاته املرتبطة ب�أي �شكل �سواء ن�سخ �أ�صلية
�أو �صور مبا يف ذلك الن�سخ املطبوعة �أو الرقمية �أو الإلكرتونية �أو ال�صوتية �أو املرئية بخ�صو�صك وبخ�صو�ص �إ�ستخدامك لأي من عرو�ض
البنك ومعلومات احل�ساب و�أي تعامالت �أو مرا�سالت معك.

�شخ�ص حمظور

�أي �شخ�ص:
مدرج على �أو مملوك �أو م�سيطر عليه بوا�سطة �أو مرتبط ب�أي طريقة �أخرى ب�أي �شخ�ص مدرج على قائمة عقوبات �أو �شخ�ص
(�أ)
ً
يت�صرف بالنيابة عن �أو طبقا لتوجيهات ذلك ال�شخ�ص� ،أو
كائن يف �أو منظم مبوجب قوانني �أي دولة �أو �إقليم يخ�ضع �إلى دولة �أو �إقليم خا�ضع للعقوبات (بتاريخ هذه الأحكام وال�شروط،
(ب)
�إيران وكوبا وال�سودان وكوريا ال�شمالية و�سوريا و�شبه جزيرة القرم) �أو �أي �شخ�ص مملوك �أو م�سيطر عليه بوا�سطة �أو مرتبط
ب�أي طريقة �أخرى �أو يت�صرف بالنيابة عن �أو طبق ًا لتوجيهات ذلك ال�شخ�ص� ،أو
م�ستهدف بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بالعقوبات.
(جـ)

كتاب القواعد
العقوبات

كتاب القواعد مع مالحقه ال�صادر بوا�سطة امل�صرف املركزي الذي يخ�ضع �إليه ت�شغيل و�إ�ستخدام نظام اخل�صم املبا�شر.
�أي قوانني �أو قواعد �أو �أنظمة �أو مرا�سيم �أو �إ�شعارات �أو �أوامر (مبا يف ذلك �أي �أوامر تنفيذية) تتعلق باملقاطعات �أو العقوبات �أو مكافحة
غ�سيل الأموال �أو مكافحة تهريب املخدرات �أو مكافحة متويل الإرهاب �أو �ضوابط الت�صدير �أو �أي �أن�شطة �أو قيود مماثلة �صادرة عن �أي �سلطة
�إخت�صا�ص ق�ضائي �أو �شخ�ص مبا يف ذلك:
(�أ) 	�أي منطقة �إخت�صا�ص ق�ضائي يعمل فيها البنك �أو �شركاته املرتبطة �أو �أي من عمالئه ،و
(ب) 	�أي منطقة �إخت�صا�ص ق�ضائي ميرر البنك �أو �شركاته املرتبطة �أو �أي من مرا�سليه الدفعات من خاللها ،و
(جـ) 	�أي من دولة الإمارات العربية املتحدة ( مبا يف ذلك املجل�س الأعلى للأمن القومي) واململكة املتحدة (مبا يف ذلك وزراة خزانة
جاللتها) �أو �أي دولة �أخرى ع�ضو يف الإحتاد الأوروبي والواليات املتحدة الأمريكية (مبا يف ذلك مكتب مراقبة الأ�صول الأجنبية
ووزارة التجارة الأمريكية ووزارة اخلارجية الأمريكية) والإحتاد الأوروبي والأمم املتحدة ،ويف كل حالة ال�صادرة �ضد �أي منطقة
�إخت�صا�ص ق�ضائي �أو دولة �أو بلد �أو �إقليم �أو مكان �أو ب�ضائع �أو �أن�شطة �سفن �أو �أ�شخا�ص �سواء كانت قابلة للإنفاذ ب�شكل مبا�شر
�أو غري مبا�شرة �ضد البنك.

قائمة العقوبات

قائمة املواطنني املحددين والأ�شخا�ص املمنوعني املحتفظ بها لدى مكتب مراقبة الأ�صول الأجنبية والقائمة املوحدة لأهداف العقوبات املالية
وقائمة اال�ستثمارات املمنوعة املحتفظ بها بوا�سطة وزارة خزانة جاللتها باململكة املتحدة وقائمة املنظمات الإرهابية املن�شورة بوا�سطة
املجل�س الأعلى للأمن القومي بدولة الإمارات العربية املتحدة وقائمة العقوبات املوحدة اخلا�صة مبجل�س الأمن التابع للأمم املتحدة �أو �أي
قائمة مماثلة حمتفظ بها لدى �أو معلنة للجمهور ب�أي عقوبات �صادرة بوا�سطة �أي منطقة �إخت�صا�ص ق�ضائي �أو حكومة �أو �سلطة ت�شريعية �أو
�سلطة قومية عليا �أو جهة تنظيمية �أو جهة �إنفاذ (ح�سبما يتم تعديل �أو تكملة �أو �إ�ستبدال كل من هذه القوائم من وقت �إلى �آخر).

جدول الأجور

�أي جدول لر�سوم ومعدالت الفائدة اخلا�صة بالبنك املطبق من وقت �إلى �آخر واملتاح يف �أي فرع عند الطلب �أو على املوقع الإلكرتوين ،ح�سبما
يتم تعديله من وقت �إلى �آخر.

البنك الداعم الثانوي

�أي بنك داعم بخالف البنك الداعم الرئي�سي.

املفتاح الآمن

�أي جهاز �أو جهاز توكن �أو �أداة �أمنية (فعلية �أو ب�صيغة �إلكرتونية للتحقق من الهوية يتم تزويدك بها بوا�سطة البنك من وقت �إلى �آخر لت�سمح
لك بالو�صول �إلى �أي من عرو�ض البنك التي يقرر البنك �أنها تتطلب بروتوكالت و�صول �آمنة).

�ضمان

�أي �ضمان �أو �ضمان تبعي �أو رهن �أو رهن حيازي �أو قيد قانوين �أو تنازل �أو تعهد �أو �شيك موقع �أو كمبيالة �أو هام�ش نقدي �أو �سند �إذين �أو
�أي �ضمان مماثل.

معلومات احلماية

هوية امل�ستخدم والرمز ورقم التعريف ال�شخ�صي وكلمة املرور ملرة واحدة ورقم التعريف ال�شخ�صي الهاتفي اخلا�صة بك و�إجابتك ال�سرية
على �أي �أ�سئلة حلماية املعلومات و�أي معلومات �أخرى قد يطلب منك البنك موافاته بها بغر�ض الو�صول �إلى �أي من عرو�ض البنك.

جهاز اخلدمة الذاتية

جهاز �أو و�سيلة يتم ت�شغيلها ذاتي ًا تقوم بقراءة و�إلتقاط و�إر�سال معلومات البطاقة يف بيئة خالية من الأفراد وتزود حامل البطاقة باملنتج و/
�أو اخلدمة املطلوبة.
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دليل اخلدمات والأ�سعار

املعلومات املقدمة من قبل البنك �إلى حامل البطاقة و�إليك والتي تو�ضح تفا�صيل الر�سوم ومعدالت الفائدة والأجور املنطبقة على البطاقة
واخلدمات ذات ال�صلة والذي ميكن تعديله بوا�سطة البنك من وقت �إلى �آخر.

�إنقطاع اخلدمة
معدات اخلدمات

يكون لهذا التعبري املعنى املحدد له يف البند ( )9-11من اجلزء ()1
�أي �أداة �أو معدة مقدمة من قبل البنك �أو �أي طرف ثالث معتمد من قبل البنك (�سواء كان �أم مل يكن ب�شكل دوري) �إليك لأغرا�ض الو�صول
�إلى و�إ�ستخدام اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية مبا يف ذلك اجلهاز.

امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة

م�ؤ�س�سات الأعمال ال�صغرية �أو املتو�سطة احلجم.

الر�سائل الن�صية الق�صرية

الر�سائل الن�صية الق�صرية املر�سلة عرب الهاتف املتحرك �أو الربيد الإلكرتوين �أو الفاك�س �أو �أي و�سيلة �إت�صاالت �أخرى.

اخل�صائ�ص املحددة

اخل�صائ�ص املحددة والأحكام وال�شروط التكميلية املنطبقة على �أي عر�ض معني من عرو�ض البنك والتي يتم الإف�صاح عنها يف �أو من خالل
املوقع الإلكرتوين �أو بتلك ال�صيغة الأخرى ح�سبما يقرر البنك من وقت �إلى �آخر.

حـد الإنـفـاق

املبلغ املتاح يف ح�ساب بطاقة اخل�صم املبا�شر.

بنك داعم

�أي بنك داعم لأغرا�ض نظام اخل�صم املبا�شر ويكون �إما بنك داعم رئي�سي �أو بنك داعم ثانوي.

خدمات البنك الداعم

اخلدمات املقدمة بوا�سطة البنك �إليك ب�صفتك من�شئ مبوجب ا�سم املن�شئ يف نظام اخل�صم املبا�شر ،مع مراعاة هذه الأحكام وال�شروط.

ك�شف احل�ساب

ك�شف احل�ساب الإلكرتوين �أو ك�شف احل�ساب الورقي حيثما ينطبق.

دليل موا�صفات النظام

امل�ستند ال�صادر بوا�سطة امل�صرف املركزي والذي ي�صف� ،ضمن �أ�شياء �أخرى ،املوا�صفات الفنية ل�صيغ الر�سائل اخلا�صة بنظام اخل�صم
املبا�شر.

الإلتزامات ال�ضريبية

�أي �إلتزام بخ�صم �أو �إحتجاز حل�ساب �أو على ح�ساب �أي �ضريبة �أو مفرو�ضات �أو �أي ر�سوم �أخرى �أوحمتجزات ذات طبيعة مماثلة بالإ�ضافة
�إلى �أي �إلتزامات متعلقة بتقدمي معلومات و�إ�صدار �إ�شعارات مبا يف ذلك �أي �إلتزام مبوجب قانون الإمتثال ال�ضريبي الأمريكي و�أي �إتفاقيات
بني احلكومات مربمة بني دولة الإمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية �أو �أي دولة �أخرى بخ�صو�ص تطبيق قانون الإمتثال
ال�ضريبي الأمريكي �أو �أي نظام مماثل قائم �أو م�ستقبلي يهدف �إلى ت�أمني تبادل املعلومات للأغرا�ض املتعلقة بال�ضرائب مبا يف ذلك معايري
التقارير امل�شرتكة و�أي ت�شريعات �أو �أنظمة مماثلة مطبقة يف �أي منطقة �إخت�صا�ص ق�ضائي �أخرى من وقت �إلى �آخر و�أي �إتفاقيات بني
احلكومات �أو �إتفاقيات �أخرى مربمة وقوانني و�أنظمة (حملية �أو خالفه) متبعة بعد تطبيق الأ�شياء الآنفة الذكر.

اخلدمات امل�صرفية
الهاتفية

اخلدمات التي ت�سمح بتقدمي الطلبات الهاتفية واملعلومات املتعني تقدميها من خالل نظام الر�سائل ال�صوتية التفاعلية �أو موظفي مركز
الإت�صال اخلا�ص بالبنك.

طلب هاتفي

طلب يتم تقدميه ب�إ�ستخدام اخلدمات امل�صرفية الهاتفية.

الأحكام الهاتفية

الأحكام وال�شروط املذكورة يف البند ( )3من اجلزء ( )3و �أي �أحكام و�شروط تكميلية منطبقة على اخلدمات امل�صرفية الهاتفية ح�سبما
تكون مطبقة من وقت �إلى �آخر.

وحدة طرفية

�أي جهاز �صراف �آيل �أو وحدة طرفية ذاتية اخلدمة �أو وحدة طرفية يف �أي منفذ بيع معتمدة من البنك من وقت �إلى �آخر وميكن من خاللها
تنفيذ معامالت البطاقة.

الأحكام وال�شروط

مع مراعاة �أحكام البند ( )4-1من اجلزء ( ،)1هذه الأحكام وال�شروط العامة املتعلقة بالعالقة امل�صرفية ل�شركتك مع البنك (مبا يف ذلك
كافة الأجزاء التي حتكم ا�ستخدام �أي منتج �أو خدمة معينة مقدمة من قبل البنك) ،وجدول الأتعاب ودليل اخلدمات والأ�سعار و�شروط �أي
منوذج يف ما يتعلق ب�أي من منتجات وخدمات بنك �أبوظبي التجاري ،ح�سبما يتم تعديلها �أو الإ�ضافة �إليها من حني لآخر؛
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عرو�ض الأطراف الثالثة

�أي منتجات �أو خدمات �أو ت�سهيالت �أو مزايا �أو برامج مكاف�آت يتم تقدميها بوا�سطة مزود طرف ثالث وت�سويقها بوا�سطة البنك.

التــوكــن

جهاز �إلكرتوين �صغري يقوم ب�إنتاج جمموعة ع�شوائية من الأرقام املتغرية وهي الأرقام املطلوبة حل�صول امل�ستخدمني على �إمكانية الو�صول
�إلى اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية.
�إجمايل املبلغ امل�ستحق بغر�ض تفادي حتمل �أي ر�سوم متويل ح�سبما هو وارد يف ك�شف احل�ساب.

�إجمايل املبلغ امل�ستحق
�إجمايل املبلغ املرت�صد

�إجمايل املبلغ املرت�صد (�شام ًال الر�سوم) على ح�ساب بطاقة االئتمان التجارية طبق ًا لل�سجالت يف �أي وقت معني وكما هو ظاهر يف ك�شف
احل�ساب.

رقم التعريف ال�شخ�صي
الهاتفي

رقم التعريف ال�شخ�صي للو�صل �إلى اخلدمات امل�صرفية الهاتفية.

مزود خدمات الإت�صاالت
الال�سلكية

مزود خدمات الإت�صاالت الال�سلكية الذي ت�ستخدم خدماته.

�أ .م.ع

دولة الإمارات العربية املتحدة.

الواليات املتحدة

الواليات املتحدة الأمريكية.

امل�ستخدم

�أي �شخ�ص يكون قد مت تعيينه بوا�سطتك لإ�ستخدام اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية بالنيابة عنك.

هوية امل�ستخدم

رقم التعريف املحدد لأي م�ستخدم بوا�سطة البنك لأغرا�ض التعريف.

�ضريبة القيمة امل�ضافة

�أي �ضريبة قيمة م�ضافة �أو �أي �ضريبة مماثلة يتم فر�ضها يف �أي منطقة اخت�صا�ص ق�ضائي من وقت لآخر؛

البائع

الطرف الثالث مورد اجلهاز املعتمد من قبل البنك وامل�صرف املركزي كما و يتم �إبالغك به من قبل البنك.

فريو�س

فريو�س حا�سب �آيل �أو �أي رمز متحرك �آخر �أو جهاز برجمة ميكن �إ�ستخدامه للو�صول �إلى �أو تعديل �أو حذف �أو �إحلاق ال�ضرر �أو �إف�ساد �أو
�إبطال تفعيل �أو قطع �إ�ستخدام �أي برجميات �أو �أجهزة �أو بيانات �أو �أي ممتلكات �أخرى.

خربات املوقع الإلكرتوين

الدعم الفني �أو خدمة التدريب املقدمة من قبل البنك �أو وكالئه �أو مقاوليه فيما يتعلق باخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية طبق ًا لأحكام البند
( )22-4من اجلزء (.)3

املوقع الإلكرتوين

� www.adcb.comأو �أي موقع �إلكرتوين �آخر م�ؤ�س�س �أو م�شغل �أو يتم الإحتفاظ به بوا�سطة البنك �أو بالنيابة عن البنك لتقدمي
اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية �إليك �أو �أي موقع �آخر على الإنرتنت حمدد من قبل البنك من وقت �إلى �آخر.

معلومات املوقع
الإلكرتوين

املعلومات واملواد (مبا يف ذلك الن�صو�ص والر�سومات والروابط والأ�شياء الأخرى) املتاحة �أو التي ميكن الو�صول �إليها عرب اخلدمات
امل�صرفية الإلكرتونية �أو على املوقع الإلكرتوين.
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