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األحكام والشروط
للخدمات المصرفية لألفراد

الق�سم الأول
�أحكام عامة
-1

قواعد عامة

 1-1ما الذي ت�شمله هذه الأحكام وال�شروط؟
هذه الأحكام وال�شروط تحكم كامل عالقتك مع البنك بخ�صو�ص الخدمات
الم�صرفية للأفراد وتعاملك معه و�ستبقى �سارية المفعول طوال ا�ستمرار عالقتك مع
البنك بخ�صو�ص الخدمات الم�صرفية للأفراد.
تت�ضمن هذه الأحكام وال�شروط �أق�سام ًا تطبق بخ�صو�ص ا�ستخدام خدمات معينة من
خدمات البنك و�سوف تطبق عليك فقط عند ا�ستخدامك لتلك الخدمات المعينة.
من المهم �أن تقر�أ هذه الأحكام وال�شروط بكاملها وتفهمها قبل �أن تقبل بها وفق ًا للبند
� 3-1أدناه ،حيث �أنه وبمجرد قبولك لهذه الأحكام وال�شروط ف�إنها �ستُن�شئ اتفاق ًا
ملزم ًا قانون ًا بينك وبين البنك.

 2-1متى ت�صبح ملزم ًا بهذه الأحكام وال�شروط؟
تطبق هذه الأحكام وال�شروط اعتبار ًا من التاريخ المطبوع على ال�صفحة الأولى.
وحتى لو تقدمت بطلب للح�صول على �أي خدمة من خدمات البنك قبل ذلك التاريخ،
�ستطبق هذه الأحكام وال�شروط عليك اعتبار ًا من ذلك التاريخ .وهذه الأحكام
وال�شروط تلغي وتحل محل �أي �أحكام و�شروط قد يكون �سبق لك الموافقة عليها فيما
يت�صل بعالقتك مع البنك بخ�صو�ص الخدمات الم�صرفية للأفراد مع البنك.

 3-1كيف ت�صبح ملزم ًا بهذه الأحكام وال�شروط؟
�إن قيامك ب�أي خطوات محددة من قبل البنك من وقت لآخر والتي تعتبر بمثابة قبول
منك (بما في ذلك تعبئة �أي نموذج طلب و�/أو ا�ستخدام �أي من خدمات البنك و/
�أو �إجراء �أي معامالت على الح�ساب) ،ف�إنك ت�ؤكد ب�أنك قر�أت وفهمت وقبلت وتوافق
على االلتزام بهذه الأحكام وال�شروط وكذلك ب�أي مزايا خا�صة.
�أنت توافق ب�أن �أي موافقة الكترونية �أو ب�أي طريقة �أخرى على هذه الأحكام وال�شروط
المقررة من قبل البنك من وقت لآخر �ست�شكل قبو ًال وموافقة من جانبك على االلتزام
بهذه الأحكام وال�شروط وب�أي مزايا محددة كما لو �أنك قبلت ووافقت على االلتزام بها
خطياً.
تعتبر هذه الأحكام وال�شروط ملزمة لورثتك وخلفائك والمتنازل لهم من قبلك فيما
يت�صل ب�أي جانب من جوانب عالقتك الم�صرفية مع البنك.

 4-1ماذا يجب �أن تفعل �إذا َ�صعُب عليك فهم �شيء ما في هذه الأحكام
وال�شروط؟
�إذا كان هناك �أي �شيء في هذه الأحكام وال�شروط غير وا�ضح بالن�سبة لك ،فيجب
عليك الرجوع �إلى «قائمة الم�صطلحات» المبين في نهاية هذه الأحكام وال�شروط.
و�إذا ر�أيت ،مثالً ،تعابير واردة بخط �أ�سود داكن فيجب عليك البحث عن معنى تلك
التعابير في «قائمة الم�صطلحات».
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�إن كانت لديك �أي ا�ستف�سارات تتعلق بهذه الأحكام وال�شروط �أو ب�أي من خدمات
البنك ،فيجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني واالطالع تحديد ًا على ق�سم الأ�سئلة
المتكررة فيه .كما يمكنك االت�صال بالبنك عبر طرق االت�صال المبينة على الموقع
الإلكتروني.

 5-1كيف يمكنك اال�شتراك ب�أي من خدمات البنك؟
يمكنك اال�شتراك ب�أي من خدمات البنك من خالل تعبئة نموذج طلب .وقد يلزمك
�أي�ض ًا في بع�ض الحاالت القيام ببع�ض الخطوات الإ�ضافية التي يقررها البنك من
وقت لآخر .على �سبيل المثال� ،إذا �أردت فتح ح�ساب معين ،فقد يُطلب منك �إيداع مبلغ
�أولي بحد �أدنى معين.
ويجب عليك ،فيما يتعلق بكل خدمة من خدمات البنك (بما في ذلك ودون ح�صر
الح�سابات الم�شتركة والح�سابات التي يتم فتحها لقا�صر) ،اتباع �سيا�سات البنك
ال�سارية على تلك الخدمة المعينة.

 6-1هل يمكن لعميل اعتباري اال�شتراك ب�أي من خدمات البنك؟
قد ال تكون كافة خدمات البنك متاحة للعمالء االعتباريين حيث يجوز للبنك ،ح�سب
تقديره المطلق� ،إتاحة خدمات معينة من خدمات البنك لأنواع محددة من العمالء
االعتباريين .لذا نرجو منك ا�ست�شارة مدير عالقات العمالء التابع للبنك والخا�ص
بك لمعرفة مدى توفر خدمة ما من خدمات البنك للعمالء االعتباريين.

 7-1ما العمل �إذا كنت تجد �صعوبة في القراءة �أو الكتابة؟
�إذا كنت تعاني من �صعوبات في القراءة �أو الكتابة �أو في فهم م�ستنداتنا ،فيجب عليك
�إبالغ البنك بذلك قبل �أن تتقدم بطلب للح�صول على �أي من خدمات البنك �أو �إجراء
�أي تعامالت �أخرى مع البنك .وقد يُطلب منك القيام بعدد من الخطوات الإ�ضافية
عند تعاملك مع البنك وذلك بهدف توفير الحماية لك.
ف�إذا كنت تجهل القراءة والكتابة مثالً ،فعندها وبالإ�ضافة �إلى �أي �شروط و�/أو قيود
خا�صة �أخرى يقررها البنك من وقت لآخر ،تطبق ال�شروط التالية:
(�أ) يجب عليك تزويدنا بن�سخ حديثة من �صورتك ال�شخ�صية لإرفاقها مع اال�ستمارة
الممهورة بب�صمة �إبهامك و�/أو المذيلة بنموذج توقيعك لت�سهيل عملية التحقق من
الهوية؛
(ب) لن يتم �إ�صدار �شيكات �أو بطاقة خ�صم مبا�شر �إليك؛
(جـ) ال ت�ستطيع �إجراء عمليات �سحب �إال بالتقدم �شخ�صي ًا لدى الفرع وبعد التحقق
من هويتك؛
(د) يجب �أن تتم كافة تعامالتك مع البنك بح�ضور موظفين على الأقل من موظفي
البنك و�أن ي�صادق عليها �أحد مدراء البنك؛ و
(هـ) لن ي�سمح لأي طرف ثالث ب�إجراء عمليات ال�سحب حتى و�إن كان الر�صيد
المتوفر يغطي المبلغ المراد �سحبه ،ما لم يقم ذلك الطرف الثالث ب�إبراز وكالة
قانونية يقبلها البنك وتكون محررة بالنموذج الذي يرت�ضيه البنك.
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األحكام والشروط
للخدمات المصرفية لألفراد

 8-1هل هذه هي الأحكام وال�شروط الوحيدة التي تنطبق عليك؟
قد تخ�ضع �أي خدمة من خدمات البنك �إلى �أحكام و�شروط �إ�ضافية خا�صة بتلك
الخدمة �إ�ضافة �إلى هذه الأحكام وال�شروط (ذات مميزات خا�صة) .وقد تكون تلك
الأحكام وال�شروط الإ�ضافية �صادرة عن البنك �أو �صادرة عن �أي طرف �آخر (وعلى
�سبيل المثال ،قد تخ�ضع بطاقات االئتمان الم�شتركة الإ�صدار �إلى الأحكام وال�شروط
ال�صادرة عن الم�ؤ�س�سة التي تم اال�شتراك معها في �إ�صدار تلك البطاقات) .و�سيتم
ن�شر تلك ال�شروط الإ�ضافية على الموقع الإلكتروني �أو من خالله �أو ب�أي و�سيلة �أخرى
يقررها البنك من وقت لآخر .وبمجرد تقديمك لطلب الح�صول على �أي خدمة من
خدمات البنك �أو ا�ستخدامك لتلك الخدمة �ستُعتبر �أنك قر�أت الأحكام وال�شروط
الإ�ضافية (ذات مم�سزات خا�صة) ال�سارية على تلك الخدمة و�أنك ا�ستوعبتها وقبِلتها
ووافقت على التقيّد بها .وتُعتبر الإ�شارات الواردة في هذا الم�ستند �إلى «الأحكام
وال�شروط» على �أنها ت�شمل� ،إن كان ذلك نافذاً� ،أي مميزات خا�صة و �أي �أحكام
و�شروط �إ�ضافية.

 9-1هل يحق للبنك تقييد توافرية و�إمكانية الو�صول �إلى الخدمات ب�سبب
�أعمال التحديث وال�صيانة؟
بالرغم من �أن البنك وال�شركات المرتبطة به �سوف يبذلون ق�صارى جهدهم للت�أكد
من توافرية و�إمكانية الو�صول �إلى منتجات وخدمات البنك بما في ذلك الخدمات
الم�صرفية الإلكترونية وفروع البنك و�أي خدمات �أو منتجات مقدمة بوا�سطة �أو من
خالل البنك («المنتجات والخدمات») وفق ًا لهذه الأحكام وال�شروط ،قد يتم ت�أخير
�أو تقييد �أو تحديد توافرية و�إمكانية الو�صول �إلى �أي واحدٍ �أو �أكثر من المنتجات
وقت �إلى �آخر دون الحاجة �إلى موافقة من جانبك �أو توجيه ا�شعا ٍر
والخدمات من ٍ
�إليك وذلك بغر�ض تنفيذ �أي �أعمال تحديث �أو �صيانة �أو �إ�صالحات مخطط �أو غير
مخطط لها �أو منتظمة �أو لمر ٍة واحدة في مقر البنك �أو الأنظمة الم�صرفية �أو الموقع
االلكتروني الخا�ص بالبنك �أو التي تحدث نتيج ٍة لأي ت�أخير �أو �إنقطاع ب�أي خدم ٍة �أو
نظام م�ستخدم من قبل البنك في تقديم �أو تنفيذ المنتجات والخدمات («�إنقطاع
الخدمة») .و�إلى �أق�صى حدٍ م�سموح به قانوناً ،ال يتحمل البنك وال�شركات المرتبطة
به �أي م�س�ؤولي ٍة عن �أي التزامٍ ين�شىء ب�صف ٍة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة ب�سبب �أي �إنقطاع
بالخدمة ويجب عليك حماية وتعوي�ض البنك وال�شركات المرتبطه به عن و�ضد ذلك
االلتزام.

-2

مرا�سالت العميل

 1-2كيف يمكنك التوا�صل مع بنك �أبوظبي التجاري ؟
يجوز للبنك من وقت لآخر وح�سب تقديره المطلق �أن يطلب منك �إر�سال مرا�سالت
العميل بنموذج معين �أو بطريقة معينة وذلك تبع ًا لبياناتك ال�شخ�صية كعميل �أو �إلى
الخدمة من خدمات البنك التي تتعلق بها مرا�سالت العميل �أو لأي �سبب �آخر يعتبره
البنك منا�سباً.
با�ستثناء ما يقرره البنك من وقت لآخر بخالف ذلك ،وتبع ًا لطبيعة ومحتوى
مرا�سالت العميل تلك ،ف�إنه يجوز توجيه مرا�سالت العميل �إلى البنك:
(�أ) خطي ًا �أو بر�سالة �إلكترونية �أو بالفاك�س �أو بنظام الترا�سل الآمن على عناوين
االت�صال المبينة في الموقع الإلكتروني؛ �أو
األحكام والشروط
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(ب) بموجب تعليمات �إلكترونية.
يلتزم العميل حال رغبته في توجيه مرا�سالت عميل تكون ر�سمية بطبيعتها (كالقيام مث ًال
بتوجيه مطالبة �أو �إ�شعار مطلوب توجيهه بموجب هذه الأحكام وال�شروط) �أن ي�سلم تلك
المرا�سالت باليد لأي فرع �أو �أن ير�سلها بالبريد الم�سجل �إلى مدير فرعكم المعني.
ال تعتبر كافة مرا�سالت العميل على �أنه تم توجيهها �أو �إر�سالها �أ�صو ًال من قبلك �إال
عندما ي�ستلمها البنك.
في الحاالت التي تتطلب منك توجيه مرا�سالت العميل خطياً ،ف�إن البنك لن يت�صرف
بناء على تلك المرا�سالت ما لم تكن موقعة من قبلك �أو من قبل ال�شخ�ص المعين من
قبلك وفق نموذج التوقيع المقيّد في ال�سجالت.
يعتبر البنك �أي مرا�سالت للعميل يعتقد بح�سن نية �أنها �صادرة من قبلك (�أو من قبل
ال�شخ�ص المعين من قبلك) �صحيحة ويت�صرف بناء عليها وال يكون البنك ملزم ًا
بالت�أكد �أو التحقق من �صحتها.

 2-2هل هناك �شروط خا�صة ت�سري على توجيه مرا�سالت العميل �إلى
البنك �إلكتروني ًا �أو هاتفياً؟
يجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق� ،أن يرف�ض الت�صرف بناء على �أي مرا�سالت
عميل ا�ستلمت منكم بالبريد الإلكتروني �أو بالفاك�س �أو نظام الترا�سل الآمن �أو بموجب
تعليمات �إلكترونية �إلى حين ا�ستالم الن�سخة الخطية الأ�صلية من مرا�سالت العميل
الموقعة �أ�صو ًال من قبلك (�أو من ال�شخ�ص المعين من قبلك) وفق نموذج التوقيع المقيّد
في ال�سجالت .ويجوز للبنك �أي�ض ًا �أن يطلب منك تقديم الن�سخ الأ�صلية لكافة الطلبات
والم�ستندات الأخرى التي يعتبرها البنك ،ح�سب تقديره المطلق ،الزمة �أو �ضرورية
للمعامالت المزمع تنفيذها بموجب تلك المرا�سالت .وفي حال كان ذلك مطلوباً:
(�أ) يجب �إر�سال تلك الم�ستندات �إلى البنك مبا�شرة فور تنفيذ تلك المعامالت و�أن
تكون محررة وفق النموذج الذي يطلبه البنك؛ و
(ب) �إن اخفاقك عن ت�سليم الن�سخ الأ�صلية لمرا�سالت العميل المعنية لن ي�ؤثر على
م�س�ؤوليتك فيما يتعلق بتلك المرا�سالت �أو المعامالت ولكنه �سيخول البنك الحق في
�إلغاء تلك المرا�سالت �أو �إبطالها �أو عدم الإقرار با�ستالمها �أو عدم الت�صرف بناء
عليها وعدم تنفيذ تلك المعامالت.
يجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق ،االت�صال بك على عنوانك (�سواء هاتفي ًا �أو ب�أي
و�سيلة م�سجلة) في �أي وقت للتحقق من �أي مرا�سالت عميل يُعتقَد ب�أنها موجهة من
قبلك .و�أنت تُقر وتوافق على �أنه يجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق ،الت�صرف بناء
على مرا�سالت العميل الموجهة من قبلك بعد �أن يكون قد حاول االت�صال بك وتعذر
عليه الت�أكد و�/أو التحقق من �صحة تلك المرا�سالت.

 3-2هل هناك �أ�سباب �أخرى تُخوّل البنك ت�أخير �أو رف�ض معالجة مرا�سالت
للعميل؟
يجوز للبنك ت�أخير �أو رف�ض معالجة �أي مرا�سالت للعميل:
(�أ)	�إذا اعتقد البنك ب�أن مرا�سالت العميل غير دقيقة �أو غير �صحيحة؛
(ب) �إذا كان من الممكن �أو قد ي�صبح البنك في حالة مخالفة �أو انتهاك لأي من
القوانين المطبقة �أو �سيا�ساته الخا�صة �أو �أي واجبات �أخرى في حال قيام البنك
بمعالجة تلك المرا�سالت؛
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(جـ) �إذا كان تنفيذ �أي معاملة بنا ًء على مرا�سالت العميل التي وجهتها من �ش�أنه �أن
يُخِ ّل ب�أي قيود ي�صدرها �أو يفر�ضها البنك من وقت لآخر (كالحدود الدنيا والق�صوى
اليومية المطبقة ،على �سبيل المثال)؛
(د)	�إذا ا�شتبه البنك بوقوع خرق �أمني �أو ت�صرف احتيالي؛ و�/أو
(هـ)لأي �سبب وجيه �آخر.

 4-2ما هي م�س�ؤوليتك فيما يتعلق بمرا�سالت العميل؟
بالإ�ضافة �إلى م�س�ؤوليتك بموجب �أي بند من بنود هذه الأحكام وال�شروط ،ف�إنه يجب
عليك تعوي�ض البنك والكيانات التابعة له وحمايتهم من �أي التزامات تن�ش�أ عن:
(�أ) قيام البنك بالت�صرف �أو امتناعه عن الت�صرف بناء على �أي مرا�سالت للعميل
�أو ت�أخيره في تنفيذ�أي من مرا�سالت العميل؛
(ب) �أي ا�ستخدام �أو �إ�ساءة ا�ستخدام لأي من مرا�سالت العميل؛
(جـ) دقة تعليماتك الواردة في �أي مرا�سالت للعميل؛
(د) �إخفاق �أي �أطراف ثالثة �أو ت�أخرهم �أو �أي تق�صير �آخر من جانبهم في الت�صرف
بناء على �أي مرا�سالت للعميل؛ و
(هـ) �إهمال �أو �سوء ت�صرف متعمد �أو ت�صرف احتيالي من جانبك (من جانب
ال�شخ�ص المعين من قبلك).

-3

مرا�سالت البنك

 1-3كيف �سيتوا�صل البنك معك؟
يجوز للبنك توجيه مرا�سالت البنك فيما يتعلق ب�أي من خدمات البنك و�/أو هذه
الأحكام وال�شروط ب�أي و�سيلة ات�صال �إلكترونية بما في ذلك الفاك�س �أو البريد
الإلكتروني �أو الر�سائل الن�صية الق�صيرة �أو الهاتف �أو الترا�سل الآمن �أو عبر تطبيق
الهاتف المتحرك �أو الخدمات الم�صرفية عبر الإنترنت (بما في ذلك عبر ن�شر
الإ�شعارات على الموقع الإلكتروني) ما لم تطلب �صراحة �أن ت�ستلم مرا�سالت البنك
على عنوانك بالبريد وب�شرط �أن يوافق البنك �صراحة على ذلك الطلب.
تعتبر كافة مرا�سالت البنك التي يتم �إر�سالها �إلى حامل البطاقة الرئي�سية �أو حامل
البطاقة الإ�ضافية على �أنها مر�سلة �إلى كليهما.
تعتبر �أي مرا�سالت للبنك ،ما لم يوافق البنك �صراحة على غير ذلك ،على �أنها
موجهة �أ�صوالً:
(�أ) في يوم العمل الثاني من تاريخ �إيداعها بالبريد ،في حالة تم �إر�سالها بالبريد
على عنوانك؛
(ب) في اليوم الذي ت�ؤكد فيه �شركة البريد ال�سريع ت�سليم المرا�سالت ،في حالة تم
�إر�سالها بالبريد ال�سريع على عنوانك؛
(جـ) في اليوم الذي ي�صبح فيه المن�شور متاح ًا عبر الإنترنت ،في حالة تم الن�شر على
الموقع الإلكتروني؛ و�/أو
(د) في يوم �إر�سال المرا�سالت في حالة تم �إر�سالها عبر الر�سائل الن�صية الق�صيرة
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�أو بالهاتف �أو الترا�سل الآمن �أو تطبيق الهاتف المتحرك �أو الفاك�س �أو البريد
الإلكتروني على عنوانك.
في حالة ت�سليمك مرا�سالت البنك من قبل البنك �أو بالنيابة عنه وكان مطلوب ًا منك
التوقيع �أو الإقرار با�ستالمها  /قبول ا�ستالمها (كالبطاقة �أو دفتر ال�شيكات على
�سبيل المثال) ،ف�إنك تتعهد باتباع تعليمات القبول التي يزودك بها الطرف الذي
�سلّمك مرا�سالت البنك (على �سبيل المثال توقيع نموذج قبول و�إبراز �إثبات الهوية).
و�أنت تُقر وتوافق على �أن �أي توقيع �إلكتروني �أو رقمي (�أو �أي نموذج �آخر للت�أكيد /
القبول) («الت�أكيد الرقمي») تم تزويده من قبلك �أنت (� )1سيكون نافذ ًا كما لو �أنه
حُ رّر خطي ًا و(� )2سيُ�شكّل قبو ًال منك لأغرا�ض هذه الأحكام وال�شروط ،بالإ�ضافة �إلى
ذلك ،ف�إنك توافق بموجب هذه الأحكام وال�شروط على قيام الطرف الذي �سلّمك
مرا�سالت البنك ب�إي�صال ذلك الت�أكيد الرقمي �إلى البنك.
قد يقوم البنك من وقت الى �آخر ار�سال مرا�سالت متعلقة بعرو�ض البنك (�سواء
كانت هذه العرو�ض قائمة �أو جديدة) .ف�إنك توافق بموجبه على �أن يتم ار�سال هذه
الر�سائل لك.

 	٢-٣ماذا يحدث �إذا فقدت مرا�سالت البنك �أو لم ت�ستلمها؟
	ال يتحمل البنك وال �أحد الكيانات التابعة له �أي التزامات تن�ش�أ عن �أي ظروف خارج
�سيطرة البنك فيما يتعلق بت�سليم مرا�سالت البنك �أو عدم ا�ستالمها ،بما في ذلك
الحالة التي يتعذر فيها ت�سليم مرا�سالت البنك ب�سبب �إخفاقك في تحديث بيانات
البنك بعنوانك وفق ًا لأحكام البند  2-8من هذا الق�سم.
	�إذا �ساورتك �أي �شكوك حول فقدان �أو �سرقة �أي مرا�سالت للبنك �أو �أن �أحد ًا ما غيرك
حاول ا�ستخدامها ،يجب عليك على الفور االت�صال بالبنك.
عليك تعوي�ض البنك والكيانات التابعة له وحمايتهم من �أي التزامات قد يتم تكبدها
قبل قيامك بالإبالغ بفقدان �أي مرا�سالت للبنك �أو �سرقتها �أو �إ�ساءة ا�ستخدامها.
يجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق� ،إعادة �إ�صدار �أي مرا�سالت للبنك تم فقدانها
�أو لم يتم ا�ستالمها� ،إليك ب�شرط �أن تدفع للبنك عند طلبه تكلفة �إعادة �إ�صدار تلك
المرا�سالت.
في حالة العثور بعد ذلك على �أي مرا�سالت للبنك كان يُعتقد ب�أنها فُقدت ،يجب عليك
�إعادة �أي من تلك المرا�سالت �إلى البنك ليقوم ب�إلغائها.

-4

المرا�سالت عبر الهاتف الثابت �أو المتحرك �أو الفاك�س �أو
الإنترنت

 1-4ما هي المخاطر التي يجب معرفتها عند غر�سال �أو ا�ستالم مرا�سالت
عبر الهاتف الثابت �أو المتحرك �أو الفاك�س �أو عبر الإنترنت؟
على الرغم من �أن البنك �سيتخذ كافة التدابير العملية ب�شكل معقول ل�ضمان �أن �أمن كافة
المعامالت التي تقوم بها هي �آمنة وب�أن جميع مرا�سالتك مع البنك هي خا�صة و�سرية،
�إال �أنك تُقر وتوافق على �أن توجيه مرا�سالت العميل ومرا�سالت البنك عبر الهاتف
الثابت �أو المتحرك �أو الفاك�س �أو عبر الإنترنت (�سواء عن طريق الخدمات الم�صرفية
عبر الإنترنت �أو الخدمات الم�صرفية عبر الهاتف المتحرك �أو الترا�سل الآمن �أو البريد
الإلكتروني �أو بخالف ذلك) ال يُعد �أنه و�سيلة ات�صال م�ضمونة �أو �آمنة �أو �سرية كلياً.
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	�إذا اخترت التوا�صل و�/أو ا�ستالم المرا�سالت عبر تلك الو�سائل فهذا يعني �أنك
تتحمل الم�س�ؤولية الكاملة عن ذلك .وعليه ،ف�إن البنك �أو الكيانات التابعة له ال
يتحملوا �أي التزامات تن�ش�أ عن:
(�أ) �إ�صدار و�/أو ت�سليم و�/أو �إدارة و�/أو ا�ستالم �أي مرا�سالت للعميل �أو �أي مرا�سالت
للبنك تم �إر�سالها عبر الهاتف الثابت �أو الهاتف المتحرك �أو الفاك�س �أو الإنترنت؛
(ب) �أي �أخطاء �أو ت�أخيرات في �إر�سال �أي مرا�سالت للعميل �أو مرا�سالت للبنك �أو
�أي تعديل �أو ا�ستخدام غير م�صرح به �أو تالعب بالمعلومات الواردة فيها �أو بخالف
ذلك ين�ش�أ كنتيجة عن ت�سليمها؛
(جـ) الفيرو�سات النا�شئة عن �أي مرا�سالت �إلكترونية �أو �أي مرا�سالت �أخرى؛ و�/أو
(د) �إطالع �أطراف ثالثة �أو الك�شف لهم عن المعلومات ال�سرية دون ت�صريح وذلك
جراء ا�ستالم �أو ت�سليم البيانات عبر الو�سائل الم�شار �إليها في هذا البند .1-4

�	-5إجراء تعديالت على هذه الأحكام وال�شروط
 1-5هل يجوز للبنك �إجراء تعديالت على هذه الأحكام وال�شروط؟
يجوز للبنك ،بالقدر الذي ت�سمح به القوانين المطبقة وح�سب تقديره المطلق ،تعديل
�أي بند من بنود هذه الأحكام وال�شروط (بما في ذلك ودون ح�صر تعديل �أ�سعار
الفائدة (وي�شمل ذلك �أي �سعر �سائد) والر�سوم و�أي من مزايا �أي خدمة من خدمات
البنك) و�أي مزايا خا�صة و�أي �أحكام و�شروط خا�صة بمنتج معين �أو ا�ستبدالها �أو
الإ�ضافة �إليها �أو حذفها في �أي وقت .و�إذا تم �إجراء �أي تعديالت على هذه الأحكام
وال�شروط �أو على �أي مزايا خا�صة� ،سيقوم البنك ب�إبالغك بتلك التعديالت من خالل:
(�أ) الموقع الإلكتروني و�/أو البريد الإلكتروني؛
(ب) الر�سائل الن�صية الق�صيرة �أو تطبيق الهاتف المتحرك �أو الترا�سل الآمن �أو
الخدمات الم�صرفية عبر الإنترنت؛ و�/أو
(جـ) �أي و�سيلة ات�صال �أخرى يعتبرها البنك منا�سبة.
في حال ا�ستخدمت �أي من خدمات البنك بعد تاريخ نفاذ هذه التغييرات �ستعتبر
ب�أنك قبلت هذه التعديالت ووافقت عليها.
يحق للبنك �إنهاء عالقته معك �إن قمت باالعترا�ض على �أي تعديالت على هذه
الأحكام وال�شروط �أو على �أي مزايا خا�صة.
تجنب ًا لل�شك ،ال يُف�سر قيام البنك ب�إعادة �إطالق العالمة التجارية �أو �إعادة ت�سمية �أي
من خدمات البنك على �أنه تعديل على هذه الأحكام وال�شروط �أو على �أي مزايا خا�صة.
ويتمتع البنك بالحق المطلق في �إعادة �إطالق العالمة التجارية �أو �إعادة ت�سمية �أي من
خدمات البنك في �أي وقت ح�سب تقديره المطلق ودون �أن يكون ملزم ًا ب�إبالغك.

-6

تدابير الحفاظ على �سرية المعلومات

 1-6هل يتوجب عليك اتخاذ تدابير للحفاظ على �سرية المعلومات عند
ا�ستخدامك لأي من خدمات البنك؟
تُعد كافة المعلومات ال�سرية على �أنها �سرية فيما بينك وبين البنك با�ستثناء ما تن�ص
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عليه هذه الأحكام وال�شروط على خالفه .و�إذا قمت بالإف�صاح عن �أي معلومات �سرية
للغير ،فعندها �ستتحمل منفرد ًا الم�س�ؤولية المترتبة على ذلك.
يجب عليك �ضمان عدم قيام �أي �شخ�ص غير م�صرح له بالو�صول �إلى البطاقات و/
�أو دفاتر ال�شيكات و�/أو المعلومات ال�سرية و�/أو مفتاح الأمان الخا�صين بك و�/أو �أي
�أعنا�صر �أو معلومات �أخرى تتعلق بعالقتك مع البنك والتي يطلب البنك منك الحفاظ
على �أمنها و�سريتها .ويجب عليك �أي�ض ًا بذل كامل العناية الالزمة لمنع �أي و�صول
غير م�صرح به �إلى تلك المعلومات �أو العنا�صر ،وي�شمل ذلك وبدون ح�صر القيام
بالتدابير التالية:
(�أ) عدم اال�ستجابة �إلى �أي طلب للح�صول منك على معلومات الحفاظ على ال�سرية
الخا�صة بك حتى و�إن بدا ذلك الطلب �صادر ًا عن البنك؛
(ب) عدم اختيار كلمة مرور ي�سهل تخمينها وعدم القيام �أبداً ،على وجه التحديد،
باختيار كلمة مرور تت�ضمن �أو تُمثل تاريخ ميالدك �أو جزء من ا�سمك �أو �أي من
بياناتك ال�شخ�صية (كرقم هاتفك) التي من ال�سهل للآخرين الو�صول �إليها؛
(جـ) تغيير كلمة المرور الخا�صة بك ب�صورة منتظمة؛
(د) �إجراء م�سح دوري لجهاز الحا�سب �آلي و�/أو الهاتف المتحرك الخا�ص بك
لر�صد الفيرو�سات؛
(هـ) تحديث البرمجيات في جهاز الحا�سب �آلي و�/أو الهاتف المتحرك الخا�ص بك
ب�صفة م�ستمرة؛
(و) الحفاظ على �سالمة و�أمان جهاز الحا�سب �آلي و�/أو الهاتف المتحرك الخا�ص
بك؛
(ز) عدم ترك جهاز الحا�سب �آلي و�/أو الهاتف المتحرك الخا�ص بك �أو بطاقاتك
دون رقابة؛
(ح) عدم ت�سجيل معلومات الحفاظ على ال�سرية الخا�صة بك بطريقة مقروءة �أو
تخزينها كلها في مكان واحد �أو على �أي برنامج حا�سب �آلي يحفظها تلقائياً؛
(ط) الحر�ص على ا�ستخدام المواقع الإلكترونية الآمنة لتنفيذ معامالت البطاقة
عبر الإنترنت؛ و�/أو
(ي) االمتثال لأي متطلبات للحفاظ على �سرية المعلومات يقررها البنك من وقت
لآخر؛
قد يكون هناك التزامات �إ�ضافية للحفاظ على �سرية المعلومات فيما يتعلق بخدمات
معينة من خدمات البنك .ولمعرفة المزيد من المعلومات حول تلك االلتزامات،
يرجى االطالع على ال�شروط الخا�صة بتلك الخدمات المعينة.

 2-6ماذا يحدث في حالة فقدان معلوماتك ال�سرية الخا�صة بك �أو �سرقتها
�أو الإف�صاح عنها للغير؟
	�إذا علمت �أو �ساورتك �شكوك بفقدان �أو �سرقة جزء من معلومات الحفاظ على ال�سرية
الخا�صة بك �أو �إطالع �أي طرف ثالث عليها (كفقدان �أو �سرقة جهاز الحا�سب �آلي و/
�أو مفتاح الأمان و�/أو الهاتف المتحرك الخا�ص بك على �سبيل المثال) �أو �إذا علمت
بدخول غير م�صرح به لخدمات البنك الخا�صة بك ،وجب عليك �إبالغ البنك فور ًا
واتباع �أي تعليمات يوجهها لك البنك حيث قد تتطلب منك تلك التعليمات القيام بما
يلي:
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(�أ) تغيير معلومات الحفاظ على ال�سرية الخا�صة بك ؛
(ب) ا�ستبدال مفتاح الأمان الخا�ص بك؛
(جـ) �إغالق ح�سابك وفتح ح�ساب جديد؛ و�/أو
(د) القيام ب�أي �إجراءات �أخرى قد يطلبها البنك.

 3-6من الطرف الم�س�ؤول عن �أي ا�ستخدام غير م�صرح به لخدمات البنك
الخا�صة بك؟
تقع على عاتقك م�س�ؤولية �أي دخول غير م�صرح به �إلى خدمات البنك الخا�صة بك
وتعوي�ض البنك والكيانات التابعة له وحمايتهم من �أي التزامات قد تن�ش�أ عن ذلك
الدخول غير الم�صرح به وذلك مالم و�إلى �أن تقوم ب�إبالغ البنك بفقدان معلوماتك
ال�سرية �أو �سرقتها �أو الك�شف عنها �أو ب�أي دخول غير م�صرح به وفق ًا للبند  2-6من
هذا الق�سم.

-7

ال�سجالت

 1-7ما هي ال�سجالت التي يحتفظ بها البنك وكيف يتم ا�ستخدامها؟
يجوز للبنك ،طوال ا�ستمرار عالقتك الم�صرفية معه وكما يراه البنك منا�سباً،
�أن يم�سك ويحتفظ بال�سجالت �سواء �إلكتروني ًا �أو ب�أي طريقة تخزين �أخرى يراها
البنك منا�سبة .وتوافق على �أن الن�سخ المطبوعة �أو الن�سخ الم�صورة عن جميع تلك
ال�سجالت هي �أدوات قانونية وتعتبر دلي ًال حا�سم ًا على �صحة محتوياتها.
	�أنت توافق على �أنه يجوز للبنك ت�سجيل �أي ات�صاالت هاتفية �أو �أي توا�صل �آخر:
(�أ) بينك (بما في ذلك الممثلين عنك)؛ و
(ب) موظفي وممثلي البنك.
تعتبر ال�سجالت دلي ًال حا�سم ًا وملزم ًا على �أي ات�صاالت ومعامالت تتم بينك وبين
البنك (يما في ذلك الخدمات المقدمة من البنك عن طريق طرف ثالث) ،بما
في ذلك ،دون ح�صر تلك المعامالت التي يتم تنفيذها بناء على تعليمات �شفوية
�أو خطية �أو �إلكترونية .وعليه ف�إن �أي �سجالت يحتفظ بها البنك �ستعتبر �أنها دليل
نهائي وحا�سم ل�صحة محتوياتها ،مع مراعاة �أي حق تتمتع به بموجب هذه الأحكام
وال�شروط لالعترا�ض على �صحة تلك ال�سجالت.
	�أنت تتنازل عن �أي حق قد يخولك بالمطالبة بتدقيق �أو �إ�صدار ال�سجالت ما لم يكن
امتثا ًال لأمر محكمة �أو �أي �سلطة معنية �أخرى يخ�ضع البنك الخت�صا�صها الق�ضائي.
بالرغم من �أن البنك �سيبذل العناية المعقولة للحفاظ على ال�سجالت� ،إال �أنك تُقر
وتوافق على �أنه يتم االحتفاظ بال�سجالت لمنفعة البنك والكيانات التابعة له فقط
و�أنك ال تتمتع ب�أي حقوق� ،سواء حقوق ملكية �أو غيرها من الحقوق ،فيما يتعلق
بال�سجالت .وال يتحمل البنك �أو الكيانات التابعة له �أي التزامات تن�ش�أ عن �أي خ�سارة
�أو �ضرر �أو ف�ساد �أو تلف يلحق بال�سجالت.
في حال قام البنك برف�ض �أي طلب �صادر منك لخدمات البنك ،انت تقر وتتفق
�أن الطلب المقدم والم�ستندات المكملة تكون جزء من ال�سجالت ولن يقوم البنك
با�سترجاعها.
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المعلومات الخا�صة بك

 1-8ما هي التزاماتك فيما يتعلق بتقديم المعلومات؟
يجب عليك وعلى الفور تزويد البنك ،عند طلبه ،بكافة المعلومات والم�ستندات بما في
ذلك المعلومات ال�ضريبية �أو ال�شهادات الذاتية والتي قد يطلبها البنك لأي غر�ض بما
في ذلك لأغرا�ض عالقتك مع البنك �أو لأغرا�ض التزامات االمتثال ال�ضريبي .وقد ت�شمل
تلك المعلومات (على �سبيل المثال ال الح�صر) معلومات الح�ساب الخا�صة بك ومعلومات
المعامالت والموقع �أو الموقع الفعلي على تطبيق بنك �أبوظبي التجاري للهواتف الذكية
من البنك والتوقيع واال�سم وال�سمات البيولوجية و�أي معلومات �أو م�ستندات �أو �شهادات
�أخرى تتعلق بهويتك �أو بمحل �إقامتك لأغرا�ض ال�ضرائب �أو بجن�سيتك �أو بم�صدر �أي
�أموال يتم �إيداعها لدى البنك ح�سبما يطلبه البنك من وقت لآخر.
	�إذا كنت عمي ًال اعتبارياً ،يجب عليك تزويد البنك بالمعلومات و�/أو الم�ستندات التي
يطلبها للتحقق من هوية المالكين النهائيين المنتفعين منك و�أرقام الهوية ال�ضريبية
لكل منهم وتاريخ/مكان ميالدهم ومحل �إقامتهم و�/أو جن�سيتهم والتو�ضيحات و/
�أو الأو�ضاع المعنية وم�صدر �أموال وقيمة ثروات كل من مالكيك المنتفعين و�/أو
�شركاتهم الفرعية (بما في ذلك الم�ستندات الت�أ�سي�سية� ،إن كان ذلك نافذاً).
	ال يجوز لك فتح ح�ساب تر�ست �أو �أي ح�ساب مماثل دون الموافقة ال�صريحة للبنك.
ويجب عليك �إبالغ البنك �إذا كنت قد فتحت ح�سابك وتحتفظ به بالنيابة عن (بما
في ذلك على �سبيل حفظ الآمانات ل�صالح) م�ستفيدين من الغير ،ويجب عليك �أي�ض ًا
تزويد البنك ب�أي معلومات وم�ستندات يطلبها البنك ليتمكّن من التحقق من هوية
الم�ستفيدين النهائيين من ذلك الح�ساب .و�أنت تقر ب�أن �أي ترتيبات تر�ست �أو �أي
ترتيبات �أخرى هي م�س�ألة بينك وبين الم�ستفيدين من الغير ،وعليه ف�إنك تلتزم بتعوي�ض
البنك والكيانات التابعة له وحمايتهم من �أي التزامات تن�ش�أ عن قيامك باالحتفاظ
بح�ساب بالنيابة (بما في ذلك على �سبيل حفظ الآمانات ل�صالح) م�ستفيدين من الغير
و�أن البنك ،ولأغرا�ض ت�شغيل الح�ساب ،ال يكون ملزم ًا ب�ضمان �أو م�س�ؤو ًال عن �ضمان
ت�شغيل الح�ساب وفق ًا لأحكام �أي ترتيبات تر�ست �أو �أي ترتيبات مماثلة.
�أنت ت�ؤكد وتوافق على �أنه (وبالرغم مما ين�ص عليه �أي بند �آخر في هذه الأحكام وال�شروط)
في حالة تخلفك عن تزويد البنك بالمعلومات والم�ستندات التي يطلبها �أو قيامك بتقديم
معلومات و�/أو م�ستندات غير دقيقة �أو ناق�صة �أو م�ضلّلة ،فعندها يجوز للبنك:
(�أ) احتجاز جزء من الر�صيد المتوفر (�شام ًال الفائدة) ح�سبما تطلبه �أي �سلطة
�ضريبية �أو كما يكون مقرر ًا بموجب �أي من التزامات االمتثال ال�ضريبي المطبقة؛
(ب) تعليق ح�سابك �أو تجميده �أو تقييده وفق ًا لأحكام البند  1-16من هذا الق�سم؛
(جـ) �إغالق ح�سابك وفق ًا لأحكام البند  5-16من هذا الق�سم؛
(د) �إنهاء �أي قرو�ض قد ح�صلت عليها وفق ًا لأحكام البند (1-13ف) من الفقرة
(�أ) من الق�سم ال�ساد�س؛ و�/أو
(هـ) تحويل ح�سابك و�/أو الت�سهيالت البنكية الخا�صة بك �إلى �أحد الكيانات التابعة
للبنك.

 2-8ما هي التزاماتك فيما يتعلق بالمعلومات والم�ستندات التي تقدمها
للبنك؟
	�أنت تتعهد للبنك وتُقر وت�ضمن له تمام و�صحة ودقة �أي معلومات و�/أو نموذج توقيع
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و�/أو م�ستندات تقدمها له ،وتُخول البنك وتوافق على قيامه بالتحقق من �أي من تلك
المعلومات من �أي م�صدر يراه منا�سباً.
يجب عليك وعلى الفور �إبالغ البنك و�إبقائه على اطالع ب�أي تغيير يطر�أ على وظيفتك
�أو عملك �أو عنوانك �أو جن�سيتك �أو و�ضع �إقامتك (بما في ذلك محل الإقامة لأغرا�ض
ال�ضرائب) �أو �أي معلومات و�/أو نموذج التوقيع و�/أو م�ستندات تقدمها للبنك من وقت لآخر؛
�إذا كنت عمي ًال اعتبارياً ،يجب عليك وعلى الفور �إبالغ البنك ب�أي تغيير يطر�أ على
الم�ستندات الت�أ�سي�سية و�أي معلومات �أخرى ذات �صلة وتزويد البنك بالمعلومات المحدثة.
ويجب عليك فور قيامك بتحديث �أو تجديد �أي م�ستند من الم�ستندات الت�أ�سي�سية تزويد
البنك ب�أحدث ن�سخة منها وب�أي معلومات و�/أو م�ستندات تكون قد ت�أثرت بذلك التحديث
(بما في ذلك ودون ح�صر �أي �سلطات تم منحها �إلى ال�شخ�ص المعين).
يجب عليك تعوي�ض البنك والكيانات التابعة له وحمايتهم من �أي التزامات تن�ش�أ
عن تخلفك عن تزويد البنك ب�أي معلومات �أو م�ستندات طلبها منك وعن �أي خط�أ �أو
�إغفال في �أي معلومات و�/أو م�ستندات تقدمها للبنك �أو عن عدم كفايتها �أو دقتها.

 3-8كيف �سيتعامل البنك مع المعلومات المتعلقة بك؟
	�أنت تقبل وتوافق ب�صورة نهائية ال رجعة فيها على �أنه يجوز للبنك طوال ا�ستمرار
عالقتك الم�صرفية معه معالجة المعلومات المتعلقة بك ،بما في ذلك على �سبيل
المثال ال الح�صر ،نموذج توقيعك ومعلومات الح�ساب الخا�صة بك و�/أو ا�ستخدامك
لأي من خدمات البنك و�أي منتجات وخدمات �إ�ضافية و�/أو خدمات الغير (بما في
ذلك �أي بيانات تتعلق بالمالكين المنتفعين منك� ،إن كان ذلك نافذاً) وتخزينها
ونقلها والإف�صاح عنها بال�شكل الذي يراه البنك منا�سب ًا دون الحاجة للح�صول على
موافقة �أو قبول �إ�ضافي منك �أو دون الحاجة لإبالغك.

 4-8من هي الأطراف التي يمكن للبنك �أن يف�صح لها عن المعلومات
المتعلقة بك؟
يجوز للبنك بموجب الحقوق التي يتمتع بها وفق ًا لأحكام البند � 3-8أعاله �أن يف�صح
عن معلوماتك �إلى �أي من الأطراف التالية:
(�أ) الكيانات التابعة له (بما في ذلك موظفيه و�أع�ضاء مجل�س �إدارته والم�ساهمين
فيه) التي تخ�ضع اللتزامات �سرية تجاه البنك؛
(ب) �أي م�شارك رئي�سي �أو فرعي� ،سواء كان فعلي �أو محتمل ،فيما يتعلق ب�أي من
حقوق البنك و�/أو التزاماته تجاهك بموجب �أي اتفاق مع البنك �أو المتنازل له �أو
المحول له من قبله (�أو وكيل �أو ا�ست�شاري لأي منهم)؛
(جـ) الم�صرف المركزي �أو �أي محكمة �أو هيئة تحكيم �أو �سلطة تنظيمية �أو رقابية
�أو �ضريبية �أو �أي �سلطة حكومية �أو �شبه حكومية �أخرى (�سواء �أكانت وطنية �أو دولية
�أو محلية) يخ�ضع لها بنك �أبوظبي التجاري في الحاالت التي يكون �أو قد يكون فيها
البنك مطالب ًا بااللتزام� ،أو التي ي�سعى فيها لاللتزام (�سوا ًء طواعية �أو ب�صورة
�إلزامية)؛ وتجنب ًا لل�شك ،يُتخذ القرار التطوعي من قبل بنك �أبوظبي التجاري
باالمتثال لمتطلبات �أي محكمة �أو هيئة تحكيم �أو �سلطة تنظيمية �أو رقابية �أو �ضريبية
�أو �أي �سلطة حكومية �أو �شبه حكومية �أخرى خارج الإمارات العربية المتحدة ،وفق ًا لـ
(�أ) التقدير المطلق لبنك �أبوظبي التجاري وحده ال غير ،و(ب) يخ�ضع امتثال بنك
�أبوظبي التجاري للقوانين المعمول بها.
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(د) �أي وكاالت ت�صنيف ائتماني (بما في ذلك ودون ح�صر �شركة االتحاد للمعلومات
االئتمانية) كما يختار البنك من وقت لآخر �أن ي�ستخدمها لأغرا�ض الح�صول على �أو
تقديم مراجع ائتمانية و�أي معلومات �أخرى؛
(هـ) �أي طرف يقدم خدمات لك من خالل البنك ب�صفته و�سيط ،بما في ذلك
خدمات �إدارة اال�ستثمار وخدمات الت�أمين وما يتعلق بالمنتجات والخدمات الإ�ضافية؛
(و) �أي طرف يعتقد البنك ب�شكل معقول ب�أنه يت�صرف نيابة عنك �أو م�ستلمي
الدفعات �أو الم�ستفيدين من ح�سابك �أو الأ�شخا�ص المعينين �أو الو�سطاء �أو
البنوك المرا�سلة �أو الوكيلة �أو غرف المقا�صة �أو �أنظمة المقا�صة �أو الت�سوية
�أو الأطراف المقابلة في ال�سوق �أو وكالء االقتطاع ال�ضريبي من الم�صدر
(� )upstream withholding agentsأو �أمناء المقاي�ضة �أو التداول �أو الأ�سواق
المالية �أو ال�شركات التي يكون لك م�صلحة في �أوراقها المالية (وذلك في الحاالت
التي يحتفظ فيها البنك بتلك الأوراق المالية نيابة عنك)؛
(ز) �أي طرف في معاملة �ست�ؤول له م�صلحة �أو �سيتحمل مخاطر جراء تلك المعاملة �أو
بخ�صو�صها فيما يتعلق بعالقتك مع البنك بخ�صو�ص الخدمات الم�صرفية للأفراد؛
(ح) �أي طرف ،بما في ذلك ودون ح�صر الم�ست�شارين المهنيين للبنك ،لغر�ض �إنفاذ
حقوق البنك تجاهك �أو لحمايتها ،كالحاالت التي يقوم فيها البنك بمبا�شرة �إجراءات
قانونية �ضدك �أو تقوم �أنت بمبا�شرتها �ضده �أو يقوم طرف �آخر بمبا�شرتها �ضدك
�أو �ضد البنك فيما يتعلق ب�أي من خدمات البنك �أو خدمات الغير �أو معامالت تم
�إجرا�ؤها مع البنك� ،أو �إلى �أي وكالة م�ستقلة لتح�صيل الديون وذلك لتح�صيل �أي ديون
مت�أخرة ال�سداد قد تكون متر�صدة بذمتك ل�صالح البنك؛
(ط) �أي طرف يتعاقد معه البنك لغر�ض معالجة معامالتك �أو لغر�ض معالجة
معلوماتك �أو تخزينها� ،سواء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة �أو خارجها؛
(ي) �أي طرف يرى البنك ،ح�سب تقديره المطلق ،ب�أن الإف�صاح له �سيَحُ ول دون وقوع
خ�سائر للبنك �أو �سي�ساهم في ا�ستردادها؛ و�/أو
(ك) �أي طرف عم ًال بالمتطلبات الت�شغيلية الداخلية للبنك (بما في ذلك لأغرا�ض
�إدارة االئتمان والمخاطر �أو لتطوير النظم �أو المنتجات والتخطيط �أو لأغرا�ض
الت�أمين �أو التدقيق �أو لأغرا�ض �إدارية) .وقد ال يتم �إبالغك بمثل ذلك الإف�صاح في
كل حالة من الحاالت المذكورة �أعاله.
ولأغرا�ض كل �أو �أي حالة من حاالت الإف�صاح الم�شار �إليها �أعاله� ،أنت توافق �صراحة
على ال�سماح بتلك الإف�صاحات وتتنازل بالقدر الم�سموح به عن �أي حق في ال�سرية
تتمتع به بموجب القوانين المطبقة وفي �أي مناطق اخت�صا�ص ق�ضائي �أخرى.
	ال يتحمل البنك �أو الكيانات التابعة له �أي التزامات فيما يتعلق ب�أي �إف�صاح يتم
وفق الحاالت المبينة في البند  3-8والبند  4-8من هذا الق�سم �أو �أي حاالت �أخرى
مماثلة.

 5-8كيف �سي�ستخدم البنك المعلومات االئتمانية فيما يتعلق بك؟
عندما تتقدم بطلب للح�صول على �أي من خدمات البنك وطوال الوقت الذي تكون فيه
عميالً ،ف�إنه يجوز للبنك �أن يطلب �أي معلومات عنك ،ح�سبما يراها البنك منا�سبة،
من �صاحب عملك �أو من �أي م�ؤ�س�سة مالية �أو وكالة ت�صنيف ائتماني (بما في ذلك
�شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية) �أو �أي م�صدر �آخر يراه البنك �ضروري ًا لتقييم
قدرتك على الوفاء بالتزاماتك.
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	�أنت تُخوّل البنك (والكيانات التابعة له التي تت�صرف نيابة عنه) في التق�صي
عنك والح�صول على معلومات ائتمانية �أو �أي معلومات �أخرى ذات �صلة عنك من
�صاحب العمل� ،أي م�ؤ�س�سة مالية �أو وكالة ت�صنيف ائتماني/مكتب معلومات ائتمانية
(بالإ�ضافة الى الإتحاد للمعلومات االئتمانية) و�/أو �أي م�صدر �آخر يتعبر البنك من
ال�ضروري الح�صول عليه لتقييم قدرتك على الوفاء بالإلتزامات الخا�صة بك.

-9

العقوبات والمتطلبات التنظيمية

 1-9ما هي التزاماتك فيما يتعلق بالعقوبات والمتطلبات التنظيمية؟
	�أنت تتعهد للبنك وت�ضمن له ما يلي:
(�أ) �أن الأموال الم�ستخدمة في تمويل عالقتك الم�صرفية مع البنك لم ولن تكون في
�أي وقت نا�شئة عن �أو مرتبطة� ،سواء ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر ،ب�أي �أن�شطة غير
قانونية بما في ذلك ودون ح�صر �أن�شطة غ�سيل الأموال ،و�أن العوائد التي تحققها من
عالقتك الم�صرفية مع البنك لن تُ�ستخدم في تمويل �أي �أعمال غير قانونية في �أي
منطقة اخت�صا�ص ق�ضائي مهما كانت؛
(ب) �أنك ال تخ�ضع (�أو �إذا كنت عمي ًال اعتبارياً� ،أن كافة الكيانات التابعة لك ال
تخ�ضع) لأي قيود بموجب �أي لوائح؛
(جـ) �أنك ل�ست حالي ًا ولن تكون في الم�ستقبل:
 -1قائم ًا �أو مقيم ًا في �أي دولة محظورة؛ �أو
 -2كيان ًا �أو �شخ�ص ًا يكون �أو قد ي�صبح التعامل معه محظور ًا بموجب القوانين
المطبقة؛
(د) �أنك ل�ست حالي ًا ولن تكون في الم�ستقبل ب�أي حال من الأحوال:
 -1مرتبط ًا ب�أي �شخ�ص �أو كيان؛ �أو
 -2متعاقداً� ،سواء ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر ،في �أي عمل تجاري �أي ًا كان نوعه مع
�أي �شخ�ص �أو كيان ،يكون قائم ًا �أو مقيم ًا في �أي دولة محظورة �أو منخرط ًا في
�أي عمليات �أو �أن�شطة تتعلق بغ�سيل الأموال �أو الحواالت المالية غير الم�شروعة
�أو تمويل الإرهاب �أو ت�صنيع �أو تجارة الأ�سلحة �أو توريد قطع/مواد كيمائية
للمعدات الحربية؛
(هـ) �أنك لن ت�ستخدم:
�	-1أي من خدمات البنك؛
�	-2أي �أموال مودعة لدى البنك؛
�	-3أي �أموال �أقر�ضها لك البنك �أو �ساهم بها �أو بخالف ذلك �أتاحها لك؛ �أو
�	-4أي �أموال �أخرى تن�ش�أ عن من عالقتك مع البنك ،لإجراء �أي معاملة� ،سواء
ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر ،مع �أي �شخ�ص �أو كيان يكون قائم ًا �أو مقيم ًا في �أي
دولة محظورة �أو لأي �أغرا�ض غير م�شروعة ،بما في ذلك على �سبيل المثال ال
الح�صر ،التهرب من دفع ال�ضرائب �أو ما يعتبر تهرب ًا من دفع ال�ضرائب؛ و
(و) �أنك لن تقوم ب�إقرا�ض �أي مبلغ �أو �أي من خدمات البنك الم�شار �إليها في البند
(1-9هـ) من هذا الق�سم �أو الم�ساهمة بها �أو �إتاحتها �إلى �أي طرف لغر�ض تمويل
�أن�شطة� ،أو لمنفعة� ،أي دولة �أو بلد �أو �أي طرف �آخر يخ�ضع لأي قيود بموجب القوانين
المطبقة.
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 2-9كيف يمكن ال�ستخدام �أي من خدمات البنك �أن يت�أثر بالتزام البنك
بالعقوبات وال�ضرائب والمتطلبات التنظيمية الأخرى؟
يجوز للبنك االلتزام طواعية ب�أي قوانين نافذة و�أن يف�سر القوانين المطبقة ح�سب
تقديره المطلق التخاذ �أي تدابير مهما كانت لاللتزام بها ،بما في ذلك ودون ح�صر
القيام بما يلي:
(�أ)	�إيقاف �أو تجميد ح�سابك و�/أو معامالتك و�/أو تعليقها وفق ًا لأحكام البند 1-16
من هذا الق�سم؛
(ب) �إغالق ح�سابك و�/أو �إنهاء الت�سهيالت الم�صرفية الممنوحة لك وفق ًا لأحكام
البند  5-16من هذا الق�سم؛
(جـ) �إيقاف �أو �إنهاء ا�ستخدامك لأي خدمة من خدمات البنك؛ و�/أو
(د) اتخاذ �أي تدابير و�/أو �إجراءات �أخرى يراها البنك ب�شكل معقول الزمة لاللتزام
بالقوانين المطبقة.
يجوز للبنك عك�س قيد �أي �أموال تم تحويلها �أو �أي معامالت تم القيام بها ،من �أو �إلى
الح�ساب �أو ت�أخيرها �أو تعليقها �أو �أن يقوم ،بموجب حكم محكمة ،بالحجز عليها.
	�إذا طلبت من البنك ت�سديد دفعة �إلى ح�ساب لدى م�ؤ�س�سة مالية غير م�شاركة �أو
غير ملتزمة (�أو يتعذر على البنك التحقق من م�شاركتها �أو التزامها) بالت�شريعات
ال�ضريبية ذات ال�صلة ،فعندها قد يُطلب من البنك ،و�أنت تُخوله ،باقتطاع مبالغ
معينة من تلك الدفعة و�سيقوم البنك ب�إبالغك في حالة قيامه بمثل ذلك االقتطاع.
قد يكون البنك و�/أو الكيانات التابعة له مطالبين كجزء من التزاماتهم بموجب
التزامات االمتثال ال�ضريبي باقتطاع �ضريبة على �أي دفعات دخل م�صدرها الواليات
المتحدة �أو على �إجمالي العوائد من بيع �أوراق مالية تُ�شكّل دخ ًال م�صدره الواليات
المتحدة.
قد تخ�ضع �أي دفعات تقوم �أنت ب�سدادها �أو �أي �أموال يتم االحتفاظ بها ل�صالحك
لالقتطاعات المطلوب من البنك �أو الكيانات التابعة له القيام بها �أو التي تُفر�ض
عليهم من وقت لآخر فيما يتعلق بعدم تقيدك بالتزامات االمتثال ال�ضريبي المطبقة
�أو �إخاللك بااللتزامات ذات ال�صلة المبينة في البند .2-9
لن يدفع لك البنك �أو الكيانات التابعة له ولن يحتفظوا ب�أي مبلغ �إ�ضافي ل�صالحك
وذلك لتعوي�ض تلك المبالغ المقتطعة بموجب التزامات االمتثال ال�ضريبي المطبقة.
	ال يتحمل البنك �أو الكيانات التابعة له �أي م�س�ؤولية عن �أي التزامات ويجب عليك
تعوي�ض البنك �أو الكيانات التابعة له وحمايتهم من �أي التزامات:
(�أ) تن�ش�أ عن امتثالهم ب�أي قوانين نافذة �أو �أي التزام بموجب التزامات االمتثال
ال�ضريبي �أو �أي اتفاقيات مع �سلطات ال�ضرائب �أو عن امتثالهم ل�سيا�ساتهم الخا�صة؛
(ب) تن�ش�أ عن �أي اخفاك �أو تق�صير من جانب البنك �أو الكيانات التابعة له في
االمتثال بالتزاماتهم بموجب الفقرة (�أ) �أعاله ويكون ذلك االخفاك �أو التق�صير
ناجم ًا عن �إخاللك �أو عدم التزامك بهذه الأحكام وال�شروط و�/أو القوانين المطبقة؛
(جـ) عن �أي حاالت يتم فيها ت�أخير �أي �أموال و�/أو تعليقها و�/أو حجزها و�/أو �إيقافها
و�/أو كل ما ي�سبب عدم توفرها نتيجة لعدم اتباع تعليماتك بالدفع وذلك ب�سبب
تقيدهم بالتزاماتهم بموجب القوانين المطبقة؛ و�/أو
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(د) فيما يتعلق ب�أي قرار يق�ضي باعتبار �أي �أموال �أو ح�سابات �أو ا�ستثمارات على �أنها
«دخل م�صدره الواليات المتحدة» �أو �أي قرارات �أخرى تتعلق بالتقيُّد �أو الإجراءات
المتخذة للتقيد بالتزامات االمتثال ال�ضريبي المطبقة و�أن �أي قرارات �أو �إجراءات
يتخذها البنك �أو الكيانات التابعة له ب�أي �شكل كان �ستعتبر �أنها نهائية وملزمة لك.

 -10الر�سوم والمبالغ الم�ستحقة ال�سداد �إلى بنك �أبوظبي التجاري
وتطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة
 1-10ما هي ر�سوم البنك؟
قد يتوجب عليك �سداد ر�سوم نظير مختلف خدمات البنك التي يتم تقديمها لك.

 2-10كيف يتم �سداد الدفعات للبنك؟
يجب �أن تكون كافة الدفعات التي ت�سددها للبنك خالية من �أي �ضرائب �أو اقتطاعات
�أو �أتعاب �أو مكو�س �أو ر�سوم م�صرفية �أو �أي خ�صم �آخر و�أن تُ�سدد بالدرهم الإماراتي
�أو ب�أي عملة �أخرى يقررها البنك �أو� ،إن قرر البنك ذلك ،بعملة الح�ساب.
	�إذا �صادف موعد �سداد �أي دفعة في غير يوم عمل ،فعندها يجب �سدادها في يوم
العمل التالي.

 3-10ما هي حقوق البنك فيما يتعلق بالمبالغ الم�ستحقة الدفع منك؟
بالإ�ضافة �إلى الحاالت �أو الظروف الأخرى الواردة في الأق�سام الأخرى من هذه
الأحكام وال�شروط ،ف�إنه في حالة:
(�أ) تخلفك عن �سداد �أي مبالغ متر�صدة بذمتك للبنك في تاريخ ا�ستحقاق دفعها �أو
عندما يطلبها البنك؛
(ب) �أ�صبحت غير قادر على �سداد ديونك عند وفي مواعيد ا�ستحقاقها �أو تم تقديم
طلب لإ�شهار �إفال�سك (�أو ما �أي �إجراء ق�ضائي م�شابه) �أو تم �إ�شهار �إفال�سك؛
(جـ) (�إن كنت عمي ًال اعتبارياً) �أ�صبحت �أنت �أو �شركاتك الفرعية �أو القاب�ضة �أو �أي
من كبار الم�ساهمين فيك غير قادر/قادرين على �سداد ديونك/ديونكم (كما يكون
عليه الحال) عند في مواعيد ا�ستحقاقها �أو تم تقديم طلب �إفال�س �أو ح ّل (�أو �أي
�إجراء ق�ضائي م�شابه) �ضدك (�أو �ضدكم) �أو تم �إ�شهار �إفال�سك (�إفال�سكم)؛ و�/أو
(د) اعتقد البنك ب�أنك تعتزم مغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة دون �سداد
المبالغ المتر�صدة بذمتك ل�صالح البنك،
	�أنت توافق بموجب هذه الأحكام وال�شروط ب�صورة نهائية وال رجعة فيها وتُخوّل البنك
للقيام فور ًا وبدون �سابق �إنذار بممار�سة حق المقا�صة الذي يتمتع به .ويعتبر تفوي�ضك
للبنك نهائي وال رجعة فيه وغير قابل للإلغاء دون موافقة خطية م�سبقة من البنك.
	�أنت تُفوّ�ض البنك للقيام عند اللزوم بتحويل �أي مبالغ متوفرة في ح�سابك ب�سعر
ال�صرف ال�سائد في حينه في �سبيل ممار�سة البنك لحقه في المقا�صة �أو فيما يتعلق
بممار�سته لذلك الحق.
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	�أنت تُفوّ�ض البنك لقيد كافة الم�صاريف والنفقات التي يتكبدها في ا�سترداد المبالغ
الم�ستحقة الدفع منك ،بما في ذلك ،دون ح�صر ،الأتعاب القانونية وتكاليف الح�صول
على �أي �ضمان �أو ت�سييله ،على الجانب المدين من ح�سابك.
يحق للبنك �أن يفر�ض عليك فائدة �إخالل في ال�سداد على المبالغ غير الم�سددة
(بما في ذلك ،وتجنب ًا لل�شك� ،أي ر�سوم) �إ�ضافة �إلى ر�سوم ت�أخير اعتبار ًا من تاريخ
ا�ستحقاق الدفعة ولغاية ال�سداد التام لتلك المبالغ الم�ستحقة ،ويكون حق البنك في
�أن يفر�ض عليك فائدة �إخالل �أو ر�سوم ت�أخير دون الم�سا�س ب�أي حقوق �أخرى قد يتمتع
بها البنك فيما يتعلق بحاالت ال�سداد المت�أخر.
بالإ�ضافة �إلى �أي �ضمان قد يتمتع به البنك على ح�سابك (ح�ساباتك) �أو على �أي من
�أ�صولك التي تكون حالي ًا �أو بعد ذلك تحت الحفظ الأمين للبنك  ،يحق للبنك في
�أي وقت وفي م ْعرَ�ض ممار�سته لحقه في المقا�صة ب�أن يدمج �أو يوحد كافة �أو �أي من
ح�ساباتك مع �أي مبالغ متر�صدة بذمتك للبنك.
	�أنت تُفو�ض البنك� ،إلى الحد الذي يمار�س فيه حقه في المقا�صة من �أي وديعة لأجل
محدد قد تحتفظ بها لديه ،ب�أن يقوم ح�سب تقديره المطلق ب�سحب تلك المبالغ قبل
انق�ضاء الأجل المحدد المتفق عليه لتلك الوديعة لأجل محدد .وقد يترتب عليك �أي�ض ًا
غرامات �أو ر�سوم ال�سحب المبكر المترتبة بموجب البند  4-3من الق�سم الثاني.
يجوز للبنك �أن يحتجز �أي مبالغ يتم تلقيها �أو ا�ستردادها �أو تح�صيلها بموجب هذه
الأحكام وال�شروط �أو بموجب �أي �ضمان �آخر �أو كفالة كما يراه البنك منا�سب ًا دون �أي
التزام مرحلي من قبل البنك با�ستخدام تلك المبالغ �أو �أي جزء منها في �أو نحو الوفاء
بالمبالغ الم�ستحقة الأداء والمتوجبة الدفع للبنك.
يحق للبنك تعليق �أي من خدمات البنك التي قدمها �إليك �أو �إلغا�ؤها �أو �إنها�ؤها طالما
�أن هناك مبلغ غير مدفوع متر�صد بذمتك ل�صالح البنك.
يحق للبنك �إبالغ �أي وكالة ت�صنيف ائتماني بالإخفاق من قبلك�.إن هذا قد ي�ؤثر �سلب ًا
على مالئتك االئتمانية لدى البنك والبنوك الأخرى م�ستقبالً.
يجوز للبنك �أي�ض ًا اتخاذ �أي �إجراءات تنفيذية �أخرى بحقك وقد يتوا�صل معك البنك
�أو قد تتوا�صل معك طرف ثالث يتمثل في وكاالت تح�صيل ديون كلفها البنك للت�صرف
نيابة عنه لأغرا�ض تح�صيل الديون.
	�إذا لم يكن لديك ر�صيد كافي في ح�سابك لدفع �أي ر�سوم� ،سوف يقوم البنك بخ�صم
المبالغ الم�ستحقة لدفع الر�سوم من ح�سابك و�سوف تكون ملزم ًا لدفع �أي مبلغ
مك�شوف للبنك.

 4-10هل يتعين عليك دفع �ضريبة القيمة الم�ضافة؟
ما لم تتم الإ�شارة �أو الموافقة على خالف ذلك �صراحة من قبل البنك ،ف�إن كافة
المبالغ (بما في ذلك �أي ر�سوم) ي�شار �إلى �أنها م�ستحقة ال�سداد من قبلك للبنك
بموجب هذه الأحكام وال�شروط ال ت�شمل �ضريبة القيمة الم�ضافة الم�ستحقة ال�سداد
�أ�صوالً.
ما لم تتم الإ�شارة �أو الموافقة على خالف ذلك �صراحة من قبل البنك ،وحيثما يقوم
البنك بتوريد� ،أو ما يعتبر توريد ،الب�ضائع �أو الخدمات ،ف�إن الدفعة �أو �أي مقابل
�آخر م�ستحق عن ذلك التوريد ال ي�شمل �أي ًا من �ضرائب القيمة الم�ضافة الم�ستحقة
عليك �أ�صوالً ،ويتعين عليك دفع �ضريبة القيمة الم�ضافة بالإ�ضافة �إلى وبالتزامن مع
تلك الدفعة �أو ذلك المقابل الآخر �أو في وقت �سابق عند القيام بتوريد الب�ضائع �أو
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الخدمات ،و�سيقوم بنك �أبوظبي التجاري بتقديم فاتورة �سارية �أو �إثبات م�ستندي
�آخر ب�ضريبة القيمة الم�ضافة وفق ًا لل�صيغة المقررة بموجب القوانين واللوائح
المعمول بها والمطبقة على �ضريبة القيمة الم�ضافة.
حيثما يتطلب القانون قيامك ب�سداد �ضريبة القيمة الم�ضافة بموجب �آلية االحت�ساب
العك�سي �أو خالف ذلك �إلى الهيئة ال�ضريبية المعنية ،وال يكون البنك م�س�ؤو ًال عن �سداد
�ضريبة القيمة الم�ضافة الم�ستحقة عن التوريد �إليك ،على �سبيل المثال ،عندما يتم
توريد الب�ضائع والخدمات في �أكثر من منطقة �إخت�صا�ص ق�ضائي واحدة يتعين عليك
موافاة البنك برقم التعريف ال�ضريبي الخا�ص بك خارج دولة الإمارات و�سداد كامل
مبلغ �ضريبة القيمة الم�ضافة الم�ستحق في منطقة االخت�صا�ص الق�ضائي المعنية،
وعندئذ الي�ستحق البنك �أي �ضريبة قيمة م�ضافة بالإ�ضافة �إلى المقابل الم�ستحق له.
عند موافقتك على دفع �أو �سداد �أو رد تكاليف �أو �أتعاب �أو ر�سوم �أو م�صاريف للبنك
في ما يتعلق بالب�ضائع �أو الخدمات الموردة من البنك �إليك بموجب هذه الأحكام
وال�شروط ،بخالف الحاالت التي ين�ش�أ عنها توريد خا�ضع لل�ضرائب من قبل البنك،
ف�إنه يتعين عليك تعوي�ض البنك عن �أي جزء من تلك التكاليف �أو الأتعاب �أو الر�سوم
�أو الم�صاريف (�أو ن�سبة منها) التي تمثل �ضريبة القيمة الم�ضافة ،وذلك با�ستثناء
الحاالت التي يبلغك البنك فيها ب�أنه مقتنع ب�أنه �سي�ستحق تحوي ًال �أو �سداد ًا بخ�صو�ص
�ضريبة القيمة الم�ضافة تلك من الهيئة ال�ضريبية المعنية.
في حال قيامك بموجب هذه الأحكام وال�شروط بعمليات توريد خا�ضعة ل�ضريبة
القيمة الم�ضافة �إلى البنك تكون ملزم ًا ب�سداد �ضريبة القيمة الم�ضافة عنها ،تعتبر
قيمة تلك التوريدات �شاملة لأي �ضريبة قيمة م�ضافة م�ستحقة ال�سداد عنها.
حيثما ت�سمح هذه الأحكام وال�شروط بالتعليق �أو الإنهاء في حال �إخفاقك �أو ت�أخرك
في �سداد م�ستحقات البنك ،ف�إن ذلك يت�ضمن الإخفاق �أو الت�أخر في �سداد �ضريبة
القيمة الم�ضافة بالإ�ضافة �إلى الم�ستحقات عند وجوب �سدادها وفق ًا لهذه الأحكام
وال�شروط.
حيثما يتم الحق ًا ت�سوية المقابل الم�ستحق عن �أي توريد خا�ضع الحت�ساب ال�ضريبة لأي
ب�ضائع �أو خدمات بما في ذلك (على �سبيل المثال ال الح�صر) عند �إنهاء �أي منتج �أو
خدمة مقدمة بموجب هذه الأحكام وال�شروط ،ف�إنه يتعين على الأطراف �إجراء كافة
الت�سويات المالئمة على �ضريبة القيمة الم�ضافة بما في ذلك �سداد �ضريبة القيمة
الم�ضافة والدفعة الالحقة ل�ضريبة القيمة الم�ضافة و�إ�صدار �أي �إ�شعار دائن �أو فاتورة
الحقة ل�ضريبة القيمة الم�ضافة �سارية المفعول لأغرا�ض �ضريبة القيمة الم�ضافة.
�إذا كان البنك غير مت�أكد حيال تبعات �ضريبة القيمة الم�ضافة المترتبة على �أي توريد
للب�ضائع �أو الخدمات بموجب هذه الأحكام وال�شروط� ،أو �إذا قررت الهيئة ال�ضريبية
المعنية �أن معالجة الطرفين ل�ضريبة القيمة الم�ضافة بخ�صو�ص �أي عملية توريد غير
�صحيحة من �أي ناحية كانت ،ف�إنه يتعين على الطرفين بذل كافة الجهود المعقولة
للتعاون و�إبقاء �أحدهما الآخر على اطالع تام بكافة التفا�صيل للتو�صل �إلى اتفاق فيما
بينهما من جهة والهيئة ال�ضريبية المعنية من جهة �أخرى ،و�إجراء كافة الت�سويات
المالئمة.
يتعين عليك تزويد البنك على الفور بكافة المعلومات التي يطلبها �أو يلتم�سها للوفاء
بالتزاماته المتعلقة ب�ضريبة القيمة الم�ضافة والنا�شئة عن هذه الأحكام وال�شروط.
ال يحق لك الرجوع على بنك �أبوظبي التجاري ب�أي طريقة كانت بخ�صو�ص �أي خط�أ �أو
�إخفاق من جانب بنك �أبوظبي التجاري في ما يتعلق ب�ضريبة القيمة الم�ضافة ،بما في
ذلك على �سبيل المثال ال الح�صر:
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(�أ) حيثما يخ�ضع البنك لأي حكم �أو قرار �أو �إعالن �أو ممار�سات مقبولة عموم ًا في
ما يتعلق ب�أي عمليات توريد خا�ضعة لل�ضريبة يتم القيام بها بموجب هذه الأحكام
وال�شروط ،و�/أو
(ب) حيثما يفتر�ض بنك �أبوظبي التجاري �أن ب�إمكانه ا�سترداد �ضريبة القيمة
الم�ضافة واجبة ال�سداد عند ال�شراء (لأي �سبب كان) ويتبين الحق ًا �أن هذا االفترا�ض
كان خاطئ ًا �أو باطالً؛ و� /أو
(جـ) �إذا تبين الحق ًا �أن معالجة البنك ل�ضريبة القيمة الم�ضافة في ما يتعلق ب�أي
مطالبة بالدفع بخ�صو�ص �أي عمليات توريد خا�ضعة ل�ضريبة القيمة الم�ضافة تمت
بموجب هذه الأحكام وال�شروط ،كانت خاطئة �أو باطلة.

 -11المعامالت المنفذة بعمالت �أجنبية
 1-11هل يمكنك �سداد �أو تلقي دفعات في ح�سابك بعملة �أخرى غير عملة
الح�ساب؟
	�إذا ا�ستلم البنك دفعة في ح�سابك بعملة مغايرة لعملة الح�ساب ،ف�إنه �سيتم تحويل
ذلك المبلغ �إلى عملة الح�ساب.
	�إذا قمت ب�سداد دفعة بعملة مغايرة لعملة الح�ساب ،يمكنك �أن تطلب من البنك تحويل
ذلك المبلغ قبل �إر�ساله من ح�سابك.
يتم �صرافة العمالت من عملة �إلى �أخرى ب�سعر ال�صرف ال�ساري المفعول بتاريخ
�إجراء المعاملة وب�شرط توافر العملة المعنية المطلوبة لتنفيذ لعملية ال�صرافة.
في حالة تحويل الأموال بين عملتين مختلفتين� ،إذا ا�ستلم البنك طلب تحويل الأموال
بعد موعد الإقفال الخا�ص بالبنك لإجراء عملية ال�صرافة �إلى العملة المراد التحويل
�إليها ،فعندها يجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق ،ب�أن يخ�صم مبلغ تحويل الأموال
في يوم العمل التالي ب�سعر ال�صرف ال�سائد في ذلك اليوم التالي.
عند ا�ستالمك لمبالغ في ح�سابك:
(�أ) قد يكون هناك اختالف بين �سعر ال�صرف المطبق عند �إر�سال عملة معينة وبين
ال�سعر المطبق عند ا�ستالم البنك لذلك المبلغ ،حتى خالل نف�س اليوم؛ و
(ب) قد ُي�ؤجَّ ل تنفيذ الدفعات الم�سددة بعمالت في وقت تكون فيه مراكز العملة
الخا�صة بها مغلقة �إلى يوم العمل التالي لمركز العملة المعني ولن تترتب �أي فائدة
على الدفعة المتوقعة خالل ذلك الت�أخير.
	�إذا كنت ترغب في �سعر �صرف بديل �أو �سعر �صرف ثابت من البنك ،يجب عليك
حينها �إعطاء البنك مهلة كافية مقدم ًا قبل العملية ،والبنك لديه ال�سلطة التقديرية
في تحديد �سعر ال�صرف.

 2-11ماذا يحدث في حالة �إجراء معاملة بطاقة بعملة مغايرة لعملة
ح�سابك؟
يقوم مزود برنامج البطاقة بتحويل �أي معاملة بطاقة تتم بعملة مغايرة لعملة ح�سابك
�إلى عملة ح�سابك ب�سعر ال�صرف ال�سائد لدى �سوق ال�صرف الأجنبي الذي يتم
تحديده وتطبيقه لدى ذلك المزود بتاريخ �إجراء تحويل العملة .جميع معامالت
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العملة الأجنبية تخ�ضع لر�سوم خدمة� .سوف ت�سدد للبنك كل التكاليف والنفقات
التي يتكبدها نتيجة لمثل هذه المعامالت .ر�سوم الخدمة هذه �سوف تكون ا�ضافة لأي
ر�سوم خدمة �أخرى يتقا�ضاها مزود برنامج البطاقة.
	�أنت تتحمل منفرد ًا م�س�ؤولية �أي التزامات تن�ش�أ عن �أي ظروف تخرج عن �سيطرة
البنك (وت�شمل على �سبيل المثال ال الح�صر ما ين�ش�أ عن �أي قيود دولية �أو محلية
�أو قانونية �أو تنظيمية وتقلبات محتملة لأ�سعار ال�صرف) فيما يتعلق بالمعامالت
المنفذة ب�أي عملة عدا الدرهم الإماراتي ،وال يتحمل البنك �أو الكيانات التابعة له �أي
م�س�ؤولية عن تلك االلتزامات.

 -12تفوي�ض ال�صالحية لت�شغيل الح�ساب
 1-12هل يمكنك تفوي�ض �شخ�ص �آخر بال�صالحية لت�شغيل ح�سابك؟
يجوز لك تفوي�ض �شخ�ص واحد �أو �أكثر (ي�شار �إليهم منفردين «ال�شخ�ص المعين»)
لت�شغيل ح�سابك عن طريق:
(�أ) تزويد البنك بوكالة قانونية ممنوحة �إلى ذلك ال�شخ�ص المعين (الأ�شخا�ص
المعينين) وفق نموذج يقبله البنك؛ و
(ب) تعبئة �أي نموذج طلب يطلبها البنك لذلك الغر�ض من وقت لآخر.
يتعين على ال�شخ�ص المعين من قبلك تزويد البنك ب�أي معلومات يطلبها البنك
للتحقق والت�أكد من هويته وي�شمل ذلك نموذج توقيعه.
	�إن �إمكانية تفوي�ض �شخ�ص ما لت�شغيل ح�سابك م�شروط بقبول ال�شخ�ص المعين من
قبلك االلتزام بهذه الأحكام وال�شروط من خالل تعبئة نموذج طلب التفوي�ض المقررة
�أو ب�أي طريقة �أخرى يقررها البنك من وقت لآخر.
يجب عليك وعلى الفور �إبالغ البنك �إذا قررت �إلغاء �أو تغيير تفوي�ض ال�صالحية.
ويجب عليك (وعلى �أي �شخ�ص معين) تعوي�ض البنك والكيانات التابعة له وحمايتهم
من �أي التزامات تن�ش�أ عن �أو تتعلق بتفوي�ضك لل�صالحية ،بما في ذلك عن �أي
كاف
معامالت غير م�صرح به تتم على ح�سابك حال تخلفك عن �إ�شعار البنك بوقت ٍ
ب�إلغاء �أي تفوي�ض لل�صالحية �أو بتغييره �أو ب�إ�ساءة ا�ستخدامه .كما �أن �إلغاء �أو تغيير
تفوي�ض ال�صالحية قد ي�ؤثر على خدمات البنك الأخرى التي يوفرها لك البنك وقد
يتوا�صل معك البنك لإبالغك بمثل تلك التغييرات.
	�إذا قمت بتغيير نموذج التوقيع الخا�ص بك (�أو من �أي �شخ�ص معين) �سوف تكون
م�س�ؤو ًال عن ا�ستبدال ،تغيير ،ازالة ،او اتالف جميع التعليمات ،الم�ستندات ،ال�شيكات،
او �أي م�ستند �آخر ذات �صلة يحمل توقيعك (�أو من �أي �شخ�ص معين) .البنك لن يكون
م�س�ؤو ًال تجاهك �أو تجاه ال�شخ�ص المعين و�سوف تقوم انت �أو ال�شخ�ص المعين �أو مع ًا
بتعوي�ض البنك وال�شركات التابعة له من و �ضد �أي م�س�ؤولية نا�شئة عن �أو فيما يتعلق
بقبول البنك �أو تنفيذ �أي من التعليمات ،الم�ستندات ،ال�شياكات� ،أو �أي م�ستند �آخر
ذات �صلة الذي ي�ستلمه البنك بعد تغيير التوقيع.
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 -13الح�سابات الم�شتركة
�شخ�ص �آخر؟
ٍ
 1-13ماذا يحدث �إن فتحت ح�ساب ًا م�شترك ًا مع
عند تعب�أتك لنموذج طلب فتح ح�ساب ،يمكنك اختيار �أن يكون ذلك الح�ساب ح�ساب ًا
فردي ًا �أو م�شترك ًا ويمكنك تحديد فيما �إذا على البنك قبول تعليمات من �أ�صحاب
الح�ساب الم�شترك بناء على:
(�أ) «تعليمات فردية» ،بمعنى �أن البنك �سيقبل تعليمات على الح�ساب الم�شترك
يوجهها �أحد �أ�صحاب الح�ساب الم�شترك الذي يت�صرف �أ�صالة عن نف�سه؛
(ب) «تعليمات جماعية» ،بمعنى �أن البنك �سيقبل تعليمات على الح�ساب الم�شترك
فقط �إن كانت موجهة من جميع �أ�صحاب الح�ساب الم�شترك؛ �أو
(جـ) «تعليمات ثنائية» ،بمعنى �أنه في حالة الح�ساب الم�شترك المفتوح ب�إ�سم
�أكثر من ثالثة من �أ�صحاب ح�ساب م�شترك� ،سيقبل البنك تعليمات على الح�ساب
الم�شترك يوجهها �أي اثنين من �أ�صحاب الح�ساب الم�شترك ممن يت�صرفون ب�صفة
م�شتركة نيابة عن الآخرين.
كما يجب عليك اختيار من �أ�صحاب الح�ساب الم�شترك من �سيكون �صاحب الح�ساب
الرئي�سي عند تعب�أتك ال�ستمارة الطلب المعنية.
	�إذا اخترت �أن يتم توجيه تعليمات �أ�صحاب الح�ساب الم�شترك على �أ�سا�س «تعليمات
جماعية» �أو «تعليمات ثنائية» ،لن يُ�صدر البنك �أي بطاقة خ�صم مبا�شر �إلى �أحد
�أ�صحاب الح�ساب الم�شترك وقد ال تتوفر �أي�ض ًا بع�ض خدمات البنك ح�سبما يقرره
البنك من وقت لآخر.
	�إذا اخترت �أن يتم توجيه التعليمات على �أ�سا�س «تعليمات فردية» ،ف�إن كل �صاحب
ح�ساب م�شترك يُفوّ�ض �صاحب الح�ساب الم�شترك الآخر (�أ�صحاب الح�ساب
الم�شترك الآخرين) بموجب هذه الأحكام وال�شروط لإيداع الأموال وتوجيه تعليمات
الدفع و�إيقاف الدفعات وتوجيه كافة التعليمات الأخرى ب�إ�سم �أحد �أ�صحاب الح�ساب
الم�شترك �أو با�سمهم جميع ًا فيما يتعلق بح�سابك الم�شترك.
	�إذا رغبت في التقدم بطلب للح�صول على ت�سهيالت �سحب على المك�شوف على
ح�سابك الم�شترك ،يجب على جميع �أ�صحاب الح�ساب الم�شترك مجتمعين التقدم
بذلك الطلب بغ�ض النظر عما �إذا كان ح�سابك الم�شترك قائم ًا على �أ�سا�س «تعليمات
فردية» �أو «تعليمات ثنائية».
في حالة وفاة �أحد �أ�صحاب الح�ساب الم�شترك �أو فقدانه للأهلية ،يجب على �صاحب
(�أ�صحاب) الح�ساب الم�شترك الآخر (الآخرين) وعلى الفور �إبالغ البنك بذلك
(وفي كافة الأحوال في موعد �أق�صاه � 10أيام من تاريخ الوفاة �أو فقدان الأهلية).
وفي تلك الحالة ،يتم �إيقاف التعامالت على الح�ساب الم�شترك المعني لفترة م�ؤقتة.
تُر�سل ك�شوف الح�سابات الخا�صة بالح�ساب الم�شترك فقط �إلى �صاحب الح�ساب
الرئي�سي .ولمزيد من المعلومات عن ك�شوف الح�سابات ،يرجى االطالع على البند
 15من هذا الق�سم.

 2-13ما هي م�س�ؤوليتك �إن كنت �صاحب ح�ساب م�شترك؟
	�إذا كنت �صاحب ح�ساب م�شترك ،ف�إنك �ستكون م�س�ؤو ًال بالتكافل والت�ضامن عن �أي
التزامات يتكبدها البنك وتن�ش�أ عن �أي ت�صرف يتم على ح�سابك �أو عن ا�ستخدام
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�أي من خدمات البنك �أو عن �أي �إخالل بهذه الأحكام وال�شروط من قبلك �أو من قبل
�صاحب الح�ساب الم�شترك الآخر.
تعتبر كافة الأموال المودعة في الح�ساب الم�شترك على �أنها مملوكة ب�صفة م�شتركة
وبالت�ساوي من قبل جميع �أ�صحاب الح�ساب الم�شترك ما لم يتفق ه�ؤالء على غير ذلك.

 3-13ماذا يحدث في حالة ن�شوء خالف بين �أ�صحاب الح�ساب الم�شترك
حول ا�ستخدام الح�ساب الم�شترك؟
في حالة ن�شوء نزاع فيما بين �أ�صحاب الح�ساب الم�شترك وكان الح�ساب الم�شترك
يخ�ضع «لتعليمات فردية» ،يجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق ،اال�ستمرار بالت�صرف
بناء على تعليمات موجهة من �أحد �أ�صحاب الح�ساب الم�شترك الذي يت�صرف ب�صفة
منفردة عند وفور ا�ستالم البنك لتلك التعليمات ما لم يتلق البنك تعليمات على
خالفه من جميع �أ�صحاب الح�ساب الم�شترك �أو بموجب حكم محكمة.
	�إذا علِم البنك بن�شوء نزاع فيما بين �أ�صحاب الح�ساب الم�شترك �أو تلقى تعليمات
مت�ضاربة منك ومن �صاحب (�أ�صحاب) الح�ساب الم�شترك الآخر (الآخرين) ،يجوز
للبنك ،ح�سب تقديره المطلق� ،إيقاف �أو تعليق التعامالت على ح�سابك لفترة م�ؤقتة
وفق ًا للبند  1-16من هذا الق�سم و�أن يطلب تعليمات جديدة من جميع �أ�صحاب
الح�ساب الم�شترك قبل تنفيذ �أي من تلك التعليمات.
يجب عليك تعوي�ض البنك والكيانات التابعة له وحمايتهم من �أي التزامات تن�ش�أ عن
�أي معاملة �أو ا�ستخدام لأي من خدمات البنك من قبل �أي �صاحب ح�ساب م�شترك
فيما يتعلق بح�سابك الم�شترك حتى في حالة المنازعة من �أي من �أ�صحاب الح�ساب
الم�شترك الآخرين .

 4-13هل هناك متطلبات خا�صة لإغالق الح�ساب الم�شترك؟
	�إذا �أردت �إغالق ح�سابك الم�شترك ،يجب عليك تزويد البنك بت�أكيد �صادر عن جميع
�أ�صحاب الح�ساب الم�شترك ومحرر بالنموذج الذي يرت�ضيه البنك برغبتهم في
�إغالق الح�ساب الم�شترك .لمزيد من المعلومات ،يرجى االطالع على البنود 3-16
�إلى  6-16من هذا الق�سم.

ُ�صر
 -14ح�سابات الق َّ
ُ�صر؟
 1-14ما هي الح�سابات التي يمكن فتحها للق َّ
يجوز للبنك من وقت لآخر وبح�سب تقديره المطلق ال�سماح بفتح ح�سابات معينة
ب�إ�سم الق�صر من قبل الو�صي ،على �أنه ال يمكن القيام نيابة عن الق َُّ�صر بفتح �أي من
الح�سابات التي لم يحددها البنك على �أنها متاحة للق َُّ�صر .

 2-14ما هي ال�شروط الخا�صة التي ت�سري على الح�ساب الذي يتم فتحه
ب�إ�سم قا�صر؟
يجوز للو�صي فتح ح�ساب ب�إ�سم قا�صر على النحو المبين �أدناه ويجب على الو�صي
قبول هذه الأحكام وال�شروط بالأ�صالة عن نف�سه وبا�سم القا�صر ونيابة عنه .وفي هذا
ال�صدد:
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(�أ) يجب على الو�صي تزويد البنك بتفا�صيل عنوانهم و�أي معلومات �أخرى مطلوبة
و�إبالغ البنك فور ًا ب�أي تغيير يطر�أ على تلك التفا�صيل �أو المعلومات؛
(ب) يجب على الو�صي وعلى الفور �إبالغ البنك في حالة حدوث �أي تغيير على
الو�صاية؛
(جـ) يجب على الو�صي تعوي�ض البنك والكيانات التابعة له وحمايتهم من �أي
التزامات يتم تكبدها في ت�شغيل الح�ساب بالنيابة عن القا�صر؛
(د) يجب على الو�صي فور بلوغ القا�صر �سن الر�شد التوقف عن ت�شغيل الح�ساب
و�إبالغ وتوجيه القا�صر �إلى زيارة �أي فرع لتعبئة ا�ستمارة الطلب ذات ال�صلة لتحديث
معلومات الح�ساب ببيانات القا�صر؛ و
(هـ) يحق للبنك �إيقاف التعامالت على ح�ساب القا�صر وفق ًا للبند (1-16ل) من
هذا الق�سم �إذا تخلف القا�صر والو�صي عليه عن االلتزام ب�أحكام الفقرة (د) �أعاله
خالل �شهر واحد من بلوغ القا�صر �سن الر�شد.
يلتزم البنك عند ت�شغيله لح�ساب ب�إ�سم قا�صر باالمتثال للإر�شادات التي تن�ص عليها
القوانين المطبقة ولأي حكم محكمة.
بالرغم من البند  1-14والبند  2-14من هذا الق�سم ،يجوز للقا�صر الذي يبلغ من
العمر  18عام ًا ويكون موظف ًا �أو لديه عمله الخا�ص (يحمل رخ�صة تجارية م�سجلة
با�سمه الخا�ص) فتح ح�ساب جاري دون الحاجة لوجود و�صي.

 -15ك�شف الح�ساب
 1-15هل يقوم البنك ب�إ�صدار ك�شوف لح�سابك؟
مع مراعاة البند  1-4من هذا الق�سم ،يتم �إر�سال ك�شف ح�ساب �إلكتروني �إلى عنوانك
مرة واحدة �شهري ًا على الأقل �أو على فترات �أكثر تواتر ًا وفق ما يحدده البنك بح�سب
تقديره المطلق .ويمكنك �أي�ض ًا االطالع على ك�شف ح�سابك الإلكتروني من خالل
الخدمات الم�صرفية عبر الإنترنت �أو با�ستخدام �أي من خدمات البنك الأخرى التي
يطلقها البنك من وقت لآخر.
�سير�سل لك البنك ك�شوف ح�ساب �إلكترونية فقط ما لم تقم ب�إبالغ البنك برغبتك في
ا�ستالم ك�شف ح�ساب مطبوع.
يجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق ،تقييد �أو �إنهاء ا�ستخدامك لخدمة ك�شوف
الح�ساب الإلكترونية ،و�سيقوم البنك في تلك الحالة ب�إبالغك وتزويدك بك�شوف
ح�ساب مطبوعة.

 2-15ما الذي يجب �أن تفعله �إن ا�ستلمت ك�شف ح�ساب �إلكتروني ولكنك لم
ت�ستطع االطالع عليه؟
	�إذا تعذر عليك االطالع على ك�شف الح�ساب الإلكتروني الذي تم �إر�ساله �إلى عنوانك،
يمكنك محاولة االطالع على ذلك الك�شف من خالل الخدمات الم�صرفية عبر
الإنترنت .و�إذا تعذر عليك �أي�ض ًا االطالع على ك�شف الح�ساب الإلكتروني من خالل
الخدمات الم�صرفية عبر الإنترنت ،عليك �إبالغ البنك بذلك خالل �سبعة �أيام من
ا�ستالمك لك�شف الح�ساب الإلكتروني و�إال ف�إن ك�شف الح�ساب الإلكتروني �سيعتبر �أنه
تم ا�ستالمه واالطالع عليه.
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 3-15ماذا يحدث �إذا لم ت�ستلم ك�شف الح�ساب الخا�ص بك؟
يُعتبر البنك �أنه �سلمك ك�شف الح�ساب الخا�ص بك فور ا�ستالمك له .و�إذا لم ت�ستلم
ك�شف الح�ساب الخا�ص بك ،يقع على عاتقك �أن تطلب ك�شف ح�ساب من البنك خالل
 30يوم من التاريخ الذي يتم فيه عادة �إر�ساله �إليك.
	�إذا لم ت�ستلم ك�شف الح�ساب الخا�ص بك لأ�سباب تخرج عن �سيطرة البنك ،ال يتحمل
البنك �أي م�س�ؤولية عن �أي تبعات مهما كانت تن�ش�أ عن ذلك.
�ستبقى م�س�ؤو ًال تجاه البنك عن التزاماتك التعاقدية بغ�ض النظر عن ا�ستالم �أو عدم
ا�ستالم ك�شف الح�ساب الخا�ص بك.

 4-15ما الذي يجب �أن تفعله �إذا ا�ستلمت ك�شف ح�ساب وكانت المعلومات
الواردة فيه غير �صحيحة بر�أيك؟
	�إذا كان لديك اعترا�ض على �أي قيد يظهر في ك�شف الح�ساب ،يجب �إبالغ البنك
بالتفا�صيل خالل  30يوم ًا من تاريخ ك�شف الح�ساب ،و�إال �ستعتبر �أنك وافقت على �صحة
كافة القيود الظاهرة في ك�شف الح�ساب وي�سقط حقك في االعترا�ض على �أي قيد.
	�إذا �أقر البنك بوجود خط�أ ما ،يتخذ البنك الخطوات الالزمة لت�صحيح ذلك الخط�أ.
ويجوز للبنك �أن يطلب منك معلومات �أو م�ستندات �إ�ضافية لإجراء تحقيق بذلك.

 -16تعليق الح�ساب وتجميده و�إيقافه و�إيقاف التعامالت عليه
و�إغالقه وحقوق الإنهاء والإجراءات الت�صحيحية الأخرى
التعليق �أو التجميد �أو الإيقاف او ايقاف التعامالت عليه
 1-16ما هي الظروف التي يجوز للبنك بموجبها تعليق ح�سابك �أو تجميده
�أو �إيقافه �أو �إيقاف التعامالت عليه؟
يجوز للبنك في �أي وقت وح�سب تقديره المطلق تعليق ح�سابك �أو تجميده �أو �إيقاف
معامالتك و�/أو �إيقاف ح�سابك �أو �إيقاف التعامالت عليه في �أي حالة من الحاالت
المبينة �أدناه ،علم ًا ب�أن البنك �سيبذل الجهد المعقول لإبالغك م�سبق ًا قبل قيامه
بذلك (ما لم تكن القوانين المطبقة تمنع البنك من �إبالغك):
(�أ) �إذا كان ح�سابك مدين ًا �أو تجاوزت حد الإنفاق وت�صبح في تلك الحالة ملزم ًا ب�أن
تدفع �إلى البنك مبلغ �أي ر�صيد مدين مع الفوائد والر�سوم الأخرى المطبقة؛
(ب) �إذا ا�ستلم البنك ت�أكيد ًا خطي ًا �أو �أي �إثبات �آخر يرت�ضيه يُفيد:
 -1بوفاتك �أو فقدانك للأهلية �أو بوفاة �أي �صاحب ح�ساب م�شترك �أو فقدانه
للأهلية (�أو ت�أكيد ًا بحلك �إن كنت عمي ًال اعتبارياً) لحين قيام المحكمة
المخت�صة بتعيين الخلف القانوني؛
 -2بوفاة ال�شخ�ص المعين من قبلك �أو فقدانه للأهلية ،في حال تعيينه؛ �أو
 -3بوفاة الو�صي �أو فقدانه للأهلية ،في حالة القا�صر؛
(جـ) �إذا ا�ستلم بنك �أبوظبي التجاري �أمر ًا من �أي محكمة �أو �سلطة تنظيمية �أخرى،
ذات اخت�صا�ص ق�ضائي داخل الإمارات العربية المتحدة ،بتعليق ح�سابك �أو تجميده
�أو �إيقافه �أو �إيقاف التعامالت عليه؛
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(د)	�إذا اعتقد البنك ب�أن الأموال المودعة في ح�سابك قد تحققت بو�سائل غير م�شروعة
�أو �أن ح�سابك قد تم ا�ستخدامه لتنفيذ معامالت م�شبوهة .يجوز للبنك في تلك الحالة
ب�أن يطلب منك تقديم �أي م�ستندات الزمة للتحقق من قانونية المعامالت المعنية؛
(هـ) �إذا اعتقد البنك ب�أنك لم تعد مقيم ًا في الإمارات العربية المتحدة �أو من
المُرجّ ح �أن تغادرها ب�شكل نهائي ؛
(و) �إذا توقف تحويل راتبك (�إن كان يتم تحويله) �إلى البنك �أو �إذا اعتقد البنك
ب�أنك من المُرجّ ح �أن تخ�سر م�صدر دخلك الرئي�سي وكانت لديك التزامات قائمة
ب�سداد دفعات �شهرية للبنك؛
(ز) �إذا كنت ملزم ًا ب�سداد دفعات �شهرية من راتبك للبنك وا�ستلمت دفعات مقدمة
على راتبك ،يحق للبنك في تلك الحالة تجميد جزء من الدفعات المقدمة لتغطية
الدفعات ال�شهرية المقرر �سدادها من تلك الدفعات؛
(ح) �إذا تخلفت عن تزويد البنك ،بناء على طلبه ،ب�أي معلومات �أو م�ستندات تتعلق
بك و�/أو بح�سابك ويكون مطلوب ًا من البنك االحتفاظ بها وفق ًا للقوانين المطبقة و/
�أو ال�سيا�سات الخا�صة للبنك �أو بخالف ذلك بناء على طلب البنك؛
(ط) �إذا كان ح�سابك قيد الإغالق؛
(ي) في حالة الح�ساب الم�شترك� ،إذا ن�ش�أ نزاع فيما بين �أ�صحاب الح�ساب الم�شترك
وقام البنك بممار�سة حقه بموجب البند  3-13من هذا الق�سم؛
(ك) في حالة �أي �إخالل من جانبك (�أو من جانب ال�شخ�ص المعين من قبلك) ب�أي
من التزاماتك بموجب �أحكام �أي من خدمات البنك؛
(ل) في حالة الح�ساب الذي يفتحه و�صي بالنيابة عن قا�صر� ،إذا تخلف الو�صي
والقا�صر عن التقيد بالتزاماتهم بموجب البند (2-14د) من هذا الق�سم؛ و�/أو
(م) �إذا كانت هناك �أي �أ�سباب �أخرى وجيهة تبرر اعتقاد البنك ب�ضرورة القيام
بذلك.
	ال يتحمل البنك �أو الكيانات التابعة له �أي م�س�ؤولية عن �أي التزامات تن�ش�أ عن تعليق
�أو تجميد �أو �إيقاف �أو �إيقاف التعامالت على �أي من ح�ساباتك �أو معامالتك (بح�سب
الحالة).
يجب عليك تعوي�ض البنك والكيانات التابعة له وحمايتهم من �أي التزامات تن�ش�أ
عن تعليق �أو تجميد �أو �إيقاف �إيقاف التعامالت على �أي من ح�ساباتك �أو معامالتك
(بح�سب الحالة).

 2-16هل ي�ستطيع البنك تعليق �أي خدمات يوفرها لك؟
	�إذا تم تعليق ح�سابك �أو تجميده �أو �إيقافه �أو �إيقاف التعامالت عليه وفق ًا للبند 1-61
من هذا الق�سم ،يجوز للبنك �أي�ض ًا وح�سب تقديره المطلق تعليق دخولك �إلى �أي من
خدمات البنك .وبالرغم من �أن البنك �سيبذل جهوده المعقولة لإبالغك قبل تعليق
دخولك �إلى �أي من خدمات البنك� ،إال �أن من حق البنك القيام بذلك التعليق دون
�إبالغك م�سبقاً.
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�إغالق الح�ساب
 3-16كيف يمكنك �إغالق ح�سابك؟
يمكنك �إغالق ح�سابك بتقديم طلب �إغالق بموجب ا�ستمارة الطلب ذات ال�صلة.
قد يتوجب عليك اتخاذ بع�ض الإجراءات الإ�ضافية التي يقررها البنك من وقت لآخر
لإغالق ح�سابك ،بما في ذلك القيام بما يلي:
(�أ) الت�أكيد ب�أن البنك لن ي�ستلم بعد تاريخ �إغالق الح�ساب �أي �شيك (�شيكات)
�أ�صدرته م�سبق ًا �أو تزويد البنك بقائمة بال�شيكات المقرر �إبرازها الحق ًا �إلى البنك؛
(ب) ت�سليم خزانة حفظ الآمانات (�إن وجد)؛
(جـ) �أن تُعيد �إلى البنك كافة ال�شيكات غير الم�ستخدمة والبطاقات التي لم تنتهي
�صالحيتها بعد ليقوم البنك ب�إلغائها؛ و�/أو
(د) �أن ت�سدد كل ما هو م�ستحق الدفع على ح�سابك ل�صالح البنك قبل �إغالق
ح�سابك.

 4-16هل يتوجب عليك �سداد �أي ر�سوم عند �إغالق ح�سابك؟
قد يتوجب عليك �سداد الر�سوم المطبقة �إذا تم �إغالق ح�سابك خالل �سنة من تاريخ
فتحه.

 5-16هل يجوز للبنك �إغالق ح�سابك؟
يجوز للبنك �إغالق ح�سابك في بع�ض الحاالت ومنها:
(�أ)	�إذا قام البنك ب�إرجاع دون دفع �أربعة �شيكات �أو �أكثر قمت ب�إ�صدارها خالل عام
واحد ب�سبب عدم كفاية الر�صيد؛
(ب) �إذا ا�ستمر ر�صيد ح�سابك «�صفراً» دون �أن يُجرى عليه �أي تعامالت لمدة 90
يوم ًا متتالية �أو �أكثر؛
(جـ) �إذا ا�ستمر ر�صيد ح�سابك دون الحد الأدنى للر�صيد دون �أن يجرى عليه �أي
تعامالت للفترة التي يقررها البنك من وقت لآخر؛
(د) �إذا تم �إبطال تفعيل ح�سابك وفق ًا للبند  7-16من هذا الق�سم وا�ستمر غير مفعل
للفترة التي يقررها البنك من وقت لآخر؛
(هـ) �إذا ا�ستلم بنك �أبوظبي التجاري �أمر ًا من �أي محكمة �أو �سلطة تنظيمية �أخرى،
ذات اخت�صا�ص ق�ضائي داخل الإمارات العربية المتحدة ،يُلزم البنك بالقيام بذلك؛
(و) �إذا لم تعد مقيم ًا في الإمارات العربية المتحدة؛
(ز) �إذا اعتقد البنك ب�شكل معقول �أنك قد ت�صرفت بطريقة احتيالية �أو خادعة؛
(ح) �إذا تمت �إدانتك بجريمة؛
(ط) في حالة �إخاللك بهذه الأحكام وال�شروط �أو ب�أي اتفاقية �أخرى مع البنك؛
(ي) �إذا تخلفت عن تزويد البنك ،بناء على طلبه ،ب�أي معلومات �أو م�ستندات تتعلق
بك و�/أو بح�سابك ويكون مطلوب ًا من البنك االحتفاظ بها وفق ًا للقوانين المطبقة و/
�أو ال�سيا�سات الخا�صة للبنك �أو بخالف ذلك بناء على طلب البنك؛
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(ك) �إذا قدمت معلومات خاطئة �إلى البنك؛
(ل) �إذا ارت�أى البنك �ضرورة القيام بذلك للح�ؤول دون غ�سيلٍ للأموال؛
(م) لمنع �أي احتيال؛
(ن) �إذا قام البنك بتعليق ح�سابك �أو تجميده �أو �إيقافه �أو �إيقاف التعامالت عليه
وفق ًا للبند  1-16من هذا الق�سم؛ و�/أو
(�س) �إذا كانت هناك �أي �أ�سباب وجيهة �أخرى تدعو البنك لالعتقاد ب�ضرورة القيام
بذلك.
بالرغم من �أن البنك �سيبذل جهوده المعقولة لإبالغك قبل �إغالق ح�سابك� ،إال �أن من
حق البنك �إغالق ح�سابك دون �إبالغك م�سبقاً.
	ال يتحمل البنك �أو الكيانات التابعة له �أي م�س�ؤولية عن �أي التزامات تن�ش�أ عن �إغالق
ح�سابك.
يجب عليك تعوي�ض البنك والكيانات التابعة له وحمايتهم من �أي التزامات تن�ش�أ عن
�إغالق ح�سابك.

 6-16ما الذي يجب �أن تفعله قبل �إغالق ح�سابك؟
قبل �إغالق ح�سابك:
(�أ) يجب عليك ا�ستبدال �أي �شيكات قدمتها �إلى متلقي دفعات من الغير بو�سائل دفع
بديلة �سارية المفعول؛
(ب) �إذا قام البنك ب�سداد �أي دفعات على �أي �شيكات �أو معامالت بطاقة �أو �أي
دفعات �أخرى معتمدة من قبلك ،يجب عليك وعلى الفور وعند الطلب رد تلك المبالغ
�إلى البنك بما في ذلك �أي ر�سوم تتعلق بتلك الدفعات؛
(جـ) يجب عليك �إلغاء �أي دفعات �صادرة من ح�سابك �أو واردة �إليه� .إذا حاول
�شخ�ص ما �إيداع �أموال في ح�سابك بعد �أن تم �إغالقه� ،سيبذل البنك الإجراءات
المعقولة لرد تلك الدفعات �إليهم ؛ و
(د) يجب عليك االمتثال للتعليمات التي يخطرك بها البنك لإغالق الح�سابات
وخدمات البنك الأخرى.
يلتزم البنك فور الوفاء بكامل التزاماتك تجاه البنك على نحو تام ب�أن ي�سدد لك
�أي ر�صيد متبقي في ح�سابك وذلك بعد خ�صم �أي ر�سوم مطبقة .ويجب عليك �إبالغ
البنك بالطريقة التي ترغب �أن ت�ستلم بها ذلك الر�صيد المتقي ،حيث يجوز �سداد
ذلك الر�صيد:
(�أ) نقداً؛
(ب) بموجب �شيك م�صرفي/حوالة تر�سل �إلى عنوانك؛
(جـ) بتحويله �إلى ح�ساب �آخر مفعّل تحتفظ به لدى البنك؛ �أو
(د) بتحويل الى �أي ح�ساب �آخر لديك مع بنك �آخر ،ب�شرط �أن ال يكون هذا التحويل
مخالف للقوانين المعمول بها في الدولة �أو �سيا�سات البنك.
	�إذا تعذر على البنك االت�صال بك و�/أو �إذا تخلفت ب�أي �شكل كان عن �إبالغ البنك
بالطريقة التي ترغب �أن ت�ستلم بها الر�صيد المتبقي المتوفر في ح�سابك ،يحق للبنك
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اختيار �إحدى طرق ال�سداد بح�سب تقديره المطلق .و�أنت تُقر وتوافق على �أنه ولغاية
الوقت الذي ي�سدد لك فيه الر�صيد المتبقي على ح�سابك يحق للبنك الت�صرف بذلك
الر�صيد بال�شكل الذي ت�سمح به القوانين المطبقة وهذه الأحكام وال�شروط.

الح�سابات الخاملة
 7-16هل يمكن اعتبار ح�سابك خامالً؟
يجوز للبنك �أن يبطل تفعيل ح�سابك ويتخذ الإجراءات المنا�سبة التي يراها البنك
الزمة لحماية الأموال المودعة فيه في حالة:
(�أ) لم تقم ب�أي تعامالت على ح�سابك لمدة زمنية معينة يقررها البنك من وقت
لآخر؛ �أو
(ب) لم يكن البنك على علم ب�آخر عنوان لك.
	�إذا �أردت �إعادة تفعيل ح�سابك ،يجب عليك االت�صال بالبنك واتباع الإجراءات التي
يطلبها البنك لإعادة تفعيل الح�ساب.
رغم كون ح�سابك خام ًال �إال �أنه يحق للبنك �أن يت�صرف ب�أي مبالغ متر�صدة في
ح�سابك ب�أي �شكل ت�سمح به القوانين المطبقة وهذه الأحكام وال�شروط.

حقوق الإنهاء والإجراءات الت�صحيحية الأخرى
 8-16متى ي�ستطيع البنك �إنهاء عالقته معك؟
بالإ�ضافة �إلى �أي حقوق �إنهاء �أخرى يتمتع بها البنك بموجب هذه الأحكام وال�شروط،
يحق للبنك �إنهاء عالقته معك في حالة �إخاللك ب�أي من التزاماتك فيما يتعلق ب�أي
من خدمات البنك و�/أو هذه الأحكام وال�شروط و�/أو �أي من �سيا�سات البنك .وال
يتحمل البنك �أو الكيانات التابعة له �أي م�س�ؤولية عن �أي التزامات تن�ش�أ عن �إنهاء
عالقته معك ويجب عليك تعوي�ض البنك والكيانات التابعة له عن �أي التزامات تن�ش�أ
عن ذلك الإنهاء.

 9-16ما الحقوق التي يتمتع بها البنك عند �إنهاء �أي من خدمات البنك �أو
عند �إخاللك ب�أي بند من بنود هذه الأحكام وال�شروط؟
في حالة �إنهاء �أي من خدمات البنك �أو قيامك بالإخالل بهذه الأحكام وال�شروط،
يحق للبنك ،مع مراعاة �أحكام القوانين المطبقة ،ممار�سة �أي من حقوقه بالإنهاء و/
�أو الإنفاذ والمطالبة بكافة الإجراءات الت�صحيحية المتاحة له بموجب هذه الأحكام
وال�شروط.

 -17الأحكام العامة للبطاقة
ي�سري هذا البند على �أي بطاقات تحتفظ بها ويجب قراءته مع الأق�سام الأخرى المطبقة من
هذه الأحكام وال�شروط والتي ت�سري على �أنواع محددة من البطاقات.
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 1-17من هو مالك البطاقة؟
يعتبر البنك و�سيظل في كافة الأوقات المالك الوحيد لبطاقتك ويجب ت�سليم البطاقة
�إلى البنك فور ًا �إن طلب ذلك البنك �أو وكيله المفو�ض �أ�صوالً.

 2-17هل يمكنك الح�صول على �أكثر من بطاقة لح�ساب البطاقة الخا�ص
بك؟
يجوز لك �أن تطلب �إ�صدار بطاقة �إ�ضافية �إلى �أي طرف تحدده ويوافق عليه البنك.
ويجوز للبنك �أن يفر�ض قيود ًا من وقت لآخر على عدد البطاقات الإ�ضافية التي
يمكنك طلبها .وقد يكون هناك ر�سوم على �أي بطاقات �إ�ضافية يتم �إ�صدارها على
النحو المبين في جدول الر�سوم .وت�سري هذه الأحكام وال�شروط على حامل البطاقة
الإ�ضافية.
يجوز �أن يطلب البنك من حامل البطاقة الإ�ضافية تعبئة نموذج طلب �أو تزويد البنك
ب�أي معلومات �إ�ضافية يطلبها وذلك ك�شرط من البنك لإ�صدار البطاقة الإ�ضافية� .إذا
لم يكن تعبئة نموذج طلب من قبل حامل البطاقة الإ�ضافية مطلوب ًا من قبل البنك،
�أنت ت�ؤكد (ب�صفتك حامل البطاقة الرئي�سية) على �أنه تم �إبالغ حامل البطاقة
الإ�ضافية و�أن هذا الأخير قد وافق على الإف�صاح عن معلوماته (معلوماتها) للبنك.
يُعتبر ا�ستخدام حامل البطاقة الإ�ضافية للبطاقة الإ�ضافية دلي ًال ملزم ًا ونهائي ًا على
�إقراره بااللتزام بهذه الأحكام وال�شروط.
يجب عليك تعوي�ض البنك والكيانات التابعة له وحمايتهم من �أي التزامات تن�ش�أ عن
ا�ستخدام بطاقتك من قبل �أي حامل بطاقة �إ�ضافية وي�شمل ذلك �أي �إخالل بهذه
الأحكام وال�شروط .ويقع على عاتقك �ضمان التزام كل حامل بطاقة �إ�ضافية بهذه
الأحكام وال�شروط.
لن يقوم البنك ب�إر�سال ك�شف ح�ساب �إلى حامل البطاقة الإ�ضافية حيث �أن معامالت
البطاقة التي ينفذها حامل البطاقة الإ�ضافية �ستظهر في ك�شف الح�ساب المر�سل
�إلى حامل البطاقة الرئي�سية.
تعتبر كافة مرا�سالت البنك المر�سلة �إلى حامل البطاقة الرئي�سية �أو �إلى �أي حامل
بطاقة �إ�ضافية على �أنها �أر�سلت لكليهما� .أنك تتفق ب�أن البنك قد يقوم ب�إر�سال بيانات
عن ح�ساب البطاقة لحامل البطاقة الإ�ضافية .وال يتحمل البنك �أو الكيانات التابعة له
�أي م�س�ؤولية عن �أي التزامات تن�ش�أ عن �إر�سال �أي مرا�سالت للبنك �إلى حامل البطاقة
الإ�ضافية كان من المزمع �إر�سالها �إلى حامل البطاقة الرئي�سية.
�سيقوم البنك ،ما لم ي�ستلم منك تعليمات على خالفه ،فور انتهاء �صالحية �أي بطاقة
�إ�ضافية ب�إ�صدار و�إر�سال البطاقة الإ�ضافية المجددة �إلى عنوانك (ب�صفتك حامل
البطاقة الرئي�سية) �أو يمكنك ،بناء على طلبك ،ا�ستالمها �شخ�صي ًا (ب�صفتك حامل
البطاقة الرئي�سية) من �أي فرع يتم االتفاق عليه.
يجوز للبنك في �أي وقت �إلغاء �أو تقييد ا�ستخدام �أي بطاقة �إ�ضافية (بما في ذلك
تعديل حد البطاقة) وطلب ا�سترجاعها .وبالرغم من �أن البنك �سيبذل الجهد
المعقول لإبالغك قبل ممار�سته لهذا الحق� ،إال �أن من حق البنك القيام بذلك دون
�إبالغك م�سبقاً.
في حالة وفاة حامل البطاقة الرئي�سية �أو �إفال�سه �أو �إع�ساره �أو فقدانه للقدرات
العقلية ،يجب على جميع حاملي البطاقات الإ�ضافية التوقف فور ًا عن ا�ستخدام
بطاقاتهم الإ�ضافية و�إعادتها �إلى البنك.
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لن تت�أثر التزاماتك تجاه البنك ب�أي �شكل كان ب�أي نزاع ين�ش�أ بينك وبين �أي حامل
لبطاقة �إ�ضافية ،و�سي�ستمر البنك ب�إر�سال المعلومات عن البطاقة وح�ساب البطاقة
والبطاقة الإ�ضافية لك ولأي حامل لبطاقة �إ�ضافية ما لم ي�ستلم البنك �إ�شعار ًا من
حامل البطاقة الرئي�سية يطلب منه �إلغاء البطاقة الإ�ضافية.

 3-17كيف ت�ستخدم بطاقتك؟
يجب عليك فور ا�ستالمك لبطاقتك اتباع �أي تعليمات يزودك بها البنك فيما يتعلق
بتفعيل بطاقتك وا�ستخدامها .وقد ي�شمل ذلك ،على �سبيل المثال ،اختيار كلمة مرور
ال�ستخدامها في �أي جهاز خدمة ذاتية يقبل بطاقتك .ولن ت�ستطيع ا�ستخدام بطاقتك
ما لم ت�ستكمل الإجراءات المطلوبة.
يجب تفعيل �أي بطاقة �إ�ضافية من قبل حامل البطاقة الرئي�سية.
تحتوي البطاقة على �شريحة بالإ�ضافة �إلى �شريط مغناطي�سي .ويمكن قبول ال�شريحة
في بع�ض الأجهزة ،ولكن في حالة الأجهزة التي ال تقبل ال�شريحة فيمكنك ا�ستخدام
ال�شريط المغناطي�سي �أو تقنية الدفع دون تما�س بد ًال من ال�شريحة لتنفيذ �أي
معامالت بطاقة.
قد يُطلب منك ،تبع ًا لحيثيات المعاملة المعنية ،اتخاذ واحد �أو �أكثر من الإجراءات
التالية لكي تتمكن من �إجراء معاملة بطاقة:
(�أ) �إدخال كلمة المرور �أو كلمة المرور لمرة واحدة عندما يطلب منك �إدخالها؛
(ب) القيام مادي ًا بالتوقيع لإجراء معاملة البطاقة؛
(جـ) ا�ستخدام تقنية الدفع دون تما�س؛ و�/أو
(د) �أي �إجراءات �أخرى يطلبها البنك من وقت لآخر.
بالن�سبة للمعامالت التي يتطلب �إجرا�ؤها كلمة �سر لمرة واحدة ،يُر�سل البنك كلمة
المرور لمرة واحدة �إلى رقم الهاتف المتحرك وعنوان البريد الإلكتروني الم�سجلين
(كما يظهر في ال�سجالت) الخا�صين بك .و�إذا تم ا�ستخدام بطاقة �إ�ضافية لإجراء
معاملة تتطلب كلمة �سر لمرة واحدة ،يقوم البنك ب�إر�سال كلمة المرور لمرة واحدة
�إلى رقم الهاتف المتحرك والبريد الإلكتروني الم�سجلين (كما يظهر في ال�سجالت)
الخا�صين بحامل البطاقة الإ�ضافية .ويجب عليك ،ب�صفتك حامل البطاقة الرئي�سية،
�ضمان �إبقاء البنك على اطالع دائم بتفا�صيل االت�صال الخا�صة بك (وتلك الخا�صة
ب�أي حامل لبطاقة �إ�ضافية).
تعتبر كل معاملة بطاقة تم �إجرا�ؤها بعد موعد الإقفال على �أنها معاملة ذات قيمة تم
�إجرا�ؤها في يوم العمل التالي .ويجوز للبنك من وقت لآخر وح�سب تقديره المطلق
تحديد موعد الإقفال �أو تغييره دون �أي �إ�شعار م�سبق �أو تَحمُّل �أي م�س�ؤولية عن �أي
التزامات.
يجوز للبنك ،كجزء من �إجراءات االعتماد ومنع االحتيال التي يتبعها البنك� ،أن يُعيد
طلب االعتماد �إلى التاجر و�أن يطلب منك �أو من حامل البطاقة �أي معلومات �أو بيانات
تعريفية �إ�ضافية .ويجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق ،االت�صال بك (بما في ذلك
�إجراء مكالمة م�سجّ لة) للتحقّق من �أي معاملة بطاقة.
قد ي�ؤدي الإخفاق المتكرر في �إدخال كلمة المرور �أو كلمة المرور لمرة واحدة �صحيحة
�إلى �إيقاف بطاقتك �أو فر�ض قيود على ا�ستخدامها ح�سبما يقرره البنك من وقت
لآخر.
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يحتفظ البنك ،ح�سب تقديره المطلق ،بالحق في ا�ستبدال بطاقتك �أو �إلغائها �أو
�إ�ضافة �أو تغيير �أو �إلغاء كلمة المرور �أو كلمة المرور لمرة واحدة الخا�صين بك �أو �أي
مزايا توثيقية �أخرى فيما يتعلق ببطاقتك.

 4-17هل يمكنك ا�ستخدام بطاقتك في �أجهزة الخدمة الذاتية؟
يمكنك ا�ستخدام بطاقتك في �إحدى �أجهزة الخدمة الذاتية الخا�صة بالبنك وفي �أي
�أجهزة خدمة ذاتية ي�سمح بها البنك من وقت لآخر.
قد ال تكون بع�ض الخدمات متاحة �إال عند ا�ستخدام بطاقتك في �أجهزة الخدمة
الذاتية الخا�صة بالبنك.

 5-17كيف يمكنك ا�ستخدام تقنية الدفع دون تما�س المتوفرة على
بطاقتك؟
تتيح لك تقنية الدفع دون تما�س ،التي قد تكون متوفرة على بطاقتك ،وبناء على بع�ض
القيود وحدود ا�ستخدام معينة� ،إجراء معامالت بطاقة لدى بع�ض التجار المختارين
دون الحاجة لإدخال كلمة المرور �أو كلمة المرور لمرة واحدة الخا�صة بك �أو لتوقيعك
با�ستثناء عندما يكون ذلك �ضروري ًا لأ�سباب تتعلق بالحفاظ على �سرية المعلومات.
تخ�ضع معامالت البطاقة المنفذة بوا�سطة تقنية الدفع دون تما�س لأي قيود نافذة من
حيث الحد الأق�صى لقيمة المعاملة الواحدة (والذي يبلغ حالي ًا  100درهم) والعدد
الأق�صى للمعامالت في اليوم الواحد والحد الأق�صى لمجموع قيمة المعامالت في
اليوم الواحد .وتخ�ضع تلك القيود للتغيير من قبل البنك (ح�سب تقديره المطلق)
وقد تختلف من تاجر لآخر ومن دولة �إلى �أخرى ،كما �أنها قد تختلف تبع ًا لنوع/فئة
البطاقة.
قد ال تكون تلك القيود تحت �سيطرة البنك ولذلك ال يتحمل البنك �أو الكيانات التابعة
له �أي م�س�ؤولية عن �أي التزامات تن�ش�أ عن تلك القيود (�أو �أي تغييرات تطر�أ عليها) �أو
عن تعذُّر �إجراء معامالت بطاقة بوا�سطة تقنية الدفع دون تما�س ب�سبب تلك القيود
(�أو �أي تغييرات تطر�أ عليها).
يرجى زيارة الموقع الإلكتروني �أو االت�صال بالبنك لمعرفة المزيد من المعلومات
حول تلك الحدود والقيود.
	�إذا كان �إجراء �أي معاملة بطاقة �سيت�سبب في تجاوزك لأي من الحدود الم�شار �إليها
�أعاله ،قد يُطلب منك �إدخال كلمة المرور الخا�صة بك �أو التوقيع لإجراء معاملة
البطاقة.

 6-17ما الذي ي�ستطيع البنك ا�ستخدامه كدليل على معامالت البطاقة
الخا�صة بك؟
يجوز للبنك اعتبار ما يلي دلي ًال كافي ًا على �أي معاملة بطاقة تم تنفيذها �أ�صوالً:
(�أ) �أي �سجل معاملة �أو ق�سيمة ائتمانية دفع �أو ق�سيمة ا�سترداد نقدي �أو �أي �سجل
ر�سوم �آخر؛
(ب) ال�سجالت الخا�صة بمعامالت بطاقتك ،بما في ذلك ،على �سبيل المثال ال
الح�صر� ،أي �سجالت �أي ًا كانت و�سيلة تخزينها تتعلق بمعامالت تم تنفيذها عبر
الإنترنت �أو الخدمات الم�صرفية الإلكترونية �أو �أجهزة الخدمة الذاتية؛ و�/أو
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(جـ) �أي دليل �آخر يرغب البنك في قبوله ،ح�سب تقديره المطلق ،من وقت لآخر بما
في ذلك على �سبيل المثال ال الح�صر �سجالت �أي تاجر.

 7-17هل هناك حدود للإنفاق �أو لل�سحب؟
يمكن ا�ستخدام بطاقتك لإجراء معامالت البطاقة:
(�أ) بحد �أق�صى حد البطاقة؛ و
(ب) خالل فترة �صالحية البطاقة.
يجب �أن تحر�ص على عدم تجاوز حد البطاقة المحدد لح�ساب بطاقتك و�أال ت�سمح
لأي ر�سوم بطاقة في �أن تت�سبب في تجاوزك لحد البطاقة .يرجى االطالع على البند
 5-10من الق�سم الثاني والبند  3-4من الق�سم الخام�س (بح�سب الحالة) لمعرفة
تبعات تجاوز حد البطاقة المحدد لح�ساب بطاقتك.
	�إذا كان �إجراء �أي معاملة بطاقة �سيت�سبب في تجاوزك لحد البطاقة المحدد لح�ساب
بطاقتك ،يحتفظ البنك ،ح�سب تقديره المطلق ،بالحق في رف�ض تلك المعاملة.
	�إذا �أردت �إجراء عملية �سحب من ح�ساب بطاقتك� ،سواء كانت �سحوبات نقدية �أو
�سلف نقدية (كما يكون عليه الحال) ،تخ�ضع تلك ال�سحوبات (�سواء بالدرهم
الإماراتي �أو ب�أي عملة �أجنبية) �إلى الحدود المطبقة على حجم ال�سحوبات (�سواء
الحد المطبق على كل عملية �سحب �أو حد ال�سحب اليومي) و�إلى عدد ال�سحوبات
المنفذة يومي ًا ح�سبما ي�سمح به البنك ح�سب تقديره المطلق من وقت لآخر .و�إذا
ا�ستخدمت بطاقتك في جهاز �صراف �آلي (�سواء داخل الإمارات العربية المتحدة �أو
خارجها) لإجراء عمليات �سحب ،تخ�ضع كل عملية �سحب �إلى حد ال�سحب اليومي و/
�أو الحد المطبق كل عملية �سحب المطبق لذلك الجهاز و�أي حدود لكل عملية �سحب
و�/أو حدود �سحب يومي يقررها البنك لح�ساب بطاقتك.
يجوز للبنك (ح�سب تقديره المطلق) تغيير حدود ال�سحب ،بالإ�ضافة �إلى �أن تلك
الحدود قد تختلف بين �أجهزة ال�صراف الآلية الخا�صة بالبنك و�أجهزة ال�صراف
الآلية الأخرى وقد تختلف من دولة �إلى �أخرى وقد ت�ستند �إلى نوع/فئة البطاقة .وقد ال
تكون تلك الحدود تحت �سيطرة البنك ولذلك ال يتحمل البنك �أو الكيانات التابعة له
�أي م�س�ؤولية عن �أي التزامات تن�ش�أ عن تلك الحدود (�أو �أي تغييرات تطر�أ عليها) �أو
عن تعذُّر �إجراء �أي �سحوبات من ح�ساب بطاقتك ب�سبب تلك الحدود (�أو �أي تغييرات
تطر�أ عليها).
يرجى زيارة الموقع الإلكتروني �أو بخالف ذلك االت�صال بالبنك لمعرفة المزيد من
المعلومات حول تلك الحدود.

 8-17هل يمكن للبنك رف�ض معاملة بطاقة قمت بتنفيذها؟
حتى �إن لم يتم تجاوز حد بطاقتك ،يجوز للبنك في �أي وقت ودون �سابق �إنذار �أو �إبداء
�أي �أ�سباب ودون تحمل �أي م�س�ؤولية عن �أي التزامات على البنك� ،إلغاء و�/أو تقييد
حقك في ا�ستخدام بطاقتك �أو رف�ض �أي معاملة بطاقة .ودون تقييد الحق العام للبنك
في تعديل هذه الأحكام وال�شروط بموجب البند  5من هذا الق�سم ف�إن ذلك قد يحدث
في �أي من الحاالت التالية:
(�أ) �إذا كان من �ش�أن معاملة البطاقة الإخالل بهذه الأحكام وال�شروط؛
(ب) �إذا ثارت �شكوك حول �صحة �أو دقة حول �أي معلومات قدمتها للبنك �أو تبين
عدم �صحتها �أو دقتها؛
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(جـ) �إذا تخلفت عن تزويد البنك ب�أي معلومات يطلبها من وقت لآخر بموجب هذه
الأحكام وال�شروط؛
(د) �إذا تم تعليق �أي من ح�ساباتك �أو معامالتك �أو تجميدها �أو �إيقافها �أو �إيقاف �أي
تعامالت عليها وفق ًا للبند  1-16من هذا الق�سم؛
(هـ) �إذا انتهت ت�أ�شيرة �إقامتك في الإمارات العربية المتحدة �أو تم �إلغا�ؤها؛
(و) �إذا اعتقد البنك باحتمال عدم قدرتك على الوفاء بالتزاماتك تجاهه (وذلك،
على �سبيل المثال ال الح�صر ،عندما تُبا�شر بحقك �أي �إجراءات �إفال�س �أو ما
بحكمها)؛
(ز) �إذا كان للبنك �أ�سباب معقولة تدعوه لال�شتباه ب�أنك قد ارتكبت �أو على و�شك �أن
ترتكب �أو ب�أن �أحد ًا ما قد ارتكب �أو على و�شك �أن يرتكب جريمة �أو �أي مخالفة �أخرى
لأي قوانين نافذة فيما يتعلق با�ستخدام بطاقتك و�/أو ح�ساب بطاقتك؛
(ح) �إذا ا�شتبه البنك بوقوع حالة احتيال �أو �إ�ساءة ا�ستخدام لبطاقتك (قد يطلب
منك تقديم معلومات �إ�ضافية ،بما في ذلك التحقق من هويتك ،عندما يطلب منا
اعتماد �أي معاملة)؛
(ط) �إذا تلقى البنك معلومات �سلبية حول مالئتك االئتمانية من �إحدى وكاالت
الت�صنيف االئتماني؛
(ي) �إذا لم ت�ستخدم كلمة المرور الخا�صة بك عندما ت�ستخدم بطاقتك في �أي جهاز
يتطلب منك ا�ستخدام كلمة مرور؛
(ك) �إذا كان من �ش�أن معاملة البطاقة الت�سبب في تجاوزك لحد بطاقتك؛
(ل) �إذا تخلفت عن تزويد البنك ب�أي م�ستندات �أو معلومات مطلوبة؛ و�/أو
(م) لأي �سبب وجيه �آخر.

 9-17هل هناك ر�سوم على ا�ستخدام بطاقتك؟
تنطبق ر�سوم البطاقة على ا�ستخدامك لأي بطاقة من وقت لآخر .ويعتبر البنك
مخو ًال لخ�صم ر�سوم البطاقة من ح�ساب بطاقة الخ�صم الخا�ص بك و�أن يُقيّد ر�سوم
البطاقة في الجانب المدين من ح�ساب بطاقة االئتمان الخا�ص بك.

 10-17ما هي الم�سائل التي ال يتحمل م�س�ؤوليتها البنك؟
بالإ�ضافة �إلى �أي ا�ستثناءات لم�س�ؤولية البنك عن �أي التزامات بموجب هذه الأحكام
وال�شروط ،ال يتحمل البنك �أو الكيانات التابعة له �أي م�س�ؤولية� ،إلى الحد الأق�صى
الذي تجيزه القوانين المطبقة ،عن �أي التزامات تن�ش�أ عما يلي:
(�أ) �أي ظروف غير متوقعة ،بما في ذلك �أي خلل �أو عطل يلحق ببطاقتك �أو ب�أي جهاز
(بما في ذلك الت�سهيالت التي يوفرها ذلك الجهاز)؛
(ب) �أي معامالت بطاقة �سواء تم �أو لم يتم تنفيذها:
 -1عبر الإنترنت؛
 -2با�ستخدام كلمة المرور الخا�صة بك �أو كلمة المرور لمرة واحدة �أو بمعرفتك �أو
بتفوي�ض �صريح �أو �ضمني منك؛ �أو
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 -3بنتيجة ت�صرف احتيالي (ما لم يكن ذلك الت�صرف االحتيالي من جانب
البنك)؛
(جـ) امتناع البنك �أو �أي تاجر �أو �أي بنك �آخر �أو م�ؤ�س�سة مالية �أخرى �أو مزود
برنامج البطاقة �أو �أي جهاز �أو �أي طرف �آخر عن:
 -1ال�سماح بمعاملة بطاقة؛
 -2قبول بطاقتك �أو رقمها �أو كلمة المرور لمرة واحدة �أو كلمة المرور؛ �أو
 -3تقديم �سحوبات نقدية �أو �سلف نقدية (كما يكون عليه الحال) بحد �أق�صى حد
البطاقة �أو حد ال�سلفة النقدية �أو بخالف ذلك ؛
(د) �أي �إخفاق من قبل البنك عن الوفاء ب�أي من التزاماته بموجب هذه الأحكام
وال�شروط �إن كان وفا�ؤه �أ�صو ًال بها �سيجعل من البنك مخ ًال ب�أي قوانين نافذة �أو
ب�سيا�سات البنك؛
(هـ) فيما يتعلق بالب�ضائع �أو الخدمات التي يتم �شرا�ؤها بوا�سطة بطاقة� ،أي:
 -1عيب �أو نق�ص في تلك الب�ضائع �أو الخدمات؛
�	-2إخالل �أو تق�صير �أو امتناع عن الت�صرف من جانب �أي طرف ثالث؛ �أو
 -3خ�سارة �أو �إ�صابة ،بما في ذلك ما يت�سبب به �أي عطل ميكانيكي �أو �أي عطل �آخر
في تلك الب�ضائع �أو الخدمات؛
(و) تعطل �أي جهاز �أو اختالل �أنظمة االت�صاالت �أو �أنظمة الدفع الم�صرفية �أو �أي
�شبكات دفع محلية �أو دولية �أخرى؛
(ز) �أي بيانات خاطئة �أو زائفة �أو �أي �أخطاء �أو �إغفال في �أي تفا�صيل قام البنك
بالإف�صاح عنها جراء ظروف خارجة عن �سيطرته؛ �أو
(ح) �أي �ضرر يلحق بالت�صنيف االئتماني وال�سمعة جراء رف�ض �أي معاملة بطاقة �أو
�سحب بطاقتك ،بما في ذلك �أي طلب لإعادتها �أو رف�ض �أي طرف �آخر قبول بطاقتك
�أو التعامل بها.
يجب عليك تعوي�ض البنك والكيانات التابعة له وحمايتهم من �أي م�س�ؤولية عن �أي
التزامات تن�ش�أ عما يلي:
(�أ) �أي �إخالل من جانبك بهذه الأحكام وال�شروط �أو �إنفاذ البنك لحقوقه (وي�شمل
ذلك �أتعاب المحامين والم�صاريف الأخرى) بموجب هذه الأحكام وال�شروط؛
(ب) ت�صرف البنك بح�سن نية بناء على تعليماتك؛
(جـ) �أي نزاع ين�ش�أ بينك وبين �أي طرف �آخر فيما يتعلق ب�أي معاملة بطاقة؛
(د) تخلفك عن اتباع التدابير االحفاظ على �أمن المعلومات التي تن�ص عليها هذه
الأحكام وال�شروط �أو التي يُخطرك بها البنك من وقت لآخر بخالف ذلك؛
(هـ) ممار�سة البنك لحقه في طلب والإيعاز با�سترداد بطاقتك قبل تاريخ االنتهاء
المطبوع على الوجه الأمامي للبطاقة� ،سواء كان ذلك الطلب �أو الإيعاز �صادر ًا عن
البنك و�/أو ب�سببه �أو �أي طرف �آخر؛ و�/أو
(و) �أي �إهمال �أو �سوء ت�صرف متعمد �أو احتيال من جانبك.
يجوز خ�صم كافة تلك التكاليف والم�صاريف من ح�ساب بطاقتك �أو قيدها على
الجانب المدين منه (كما يكون عليه الحال) ويجب عليك �سدادها .وتجنب ًا لل�شك،
ي�ستمر التزامك بتعوي�ض البنك والكيانات التابعة له حتى و�إن لم تعد حام ًال لأي بطاقة.
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لن تت�أثر التزاماتك تجاه البنك ب�أي نزاع �أو دعوى مقابلة �أو حق مقا�صة بينك وبين
�أي تاجر �أو بنك �أو م�ؤ�س�سة مالية �أو �أي طرف �آخر.

 11-17هل ت�ستطيع ال�سماح ل�شخ�ص ما با�ستخدام بطاقتك؟
يجب عليك عدم ال�سماح لأي طرف �آخر با�ستخدام بطاقتك �أو كلمة المرور الخا�صة
بك �أو كلمة المرور لمرة واحدة ويجب عليك في كافة الأوقات �ضمان عدم الإف�صاح
عن كلمة المرور الخا�صة بك �أو كلمة المرور لمرة واحدة �إلى �أي طرف �آخر والحفاظ
على بطاقتك في مكان �سليم و�آمن.

 12-17ماذا يحدث في حالة فقدان بطاقتك �أو �سرقتها �أو تلفها �أو في حالة
معرفة �شخ�ص ما لكلمة المرور الخا�صة بك �أو كلمة المرور لمرة
واحدة؟
في حالة فقدان بطاقتك �أو �سرقتها �أو تلفها �أو �إذا تم الإف�صاح عن كلمة المرور
الخا�صة بك �أو كلمة المرور لمرة واحدة �إلى �أي طرف �آخر �أو �أ�صبح هذا الطرف
الآخر على علم بها ،يجب عليك وعلى الفور �إخطار البنك بالحادثة من خالل
االت�صال بالبنك .وقد يتوجب عليك فتح بالغ بالحادثة لدى ال�شرطة �إن كانت قوانين
الدولة التي وقعت فيها الحادثة ت�ستلزم ذلك.
	�إذا عثرت على بطاقتك المفقودة �أو الم�سروقة فعليك �إتالفها فوراً.
	ال يجوز لك �أو لأي حامل بطاقة �إ�ضافية ا�ستخدام كلمة المرور �أو كلمة المرور لمرة
واحدة �إذا تم الإف�صاح عنها �إلى �أي طرف �آخر �أو �إذا �أ�صبح هذا الطرف الآخر على
علم بها.
يجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق ومع مراعاة قيامك ب�سداد الر�سوم المطبقة،
�إ�صدار بطاقة بدل فاقد عن �أي بطاقة مفقودة �أو م�سروقة �أو تالفة �أو �إ�صدار كلمة
مرور �أو كلمة �سر لمرة واحدة جديدة .وقد يكون للبطاقة البديلة تاريخ انتهاء و�/أو
رقم بطاقة جديد.

 13-17ماذا يحدث �إن قام �أحد ما با�ستخدام بطاقتك دون ت�صريح؟
يجب عليك وعلى الفور �إبالغ البنك �إذا علمت ب�أي ا�ستخدام غير م�صرح به لبطاقتك
من قبل �أي طرف ثالث.
	�إذا قرر البنك ،ح�سب تقديره المطلق� ،إجراء تحقيق في �أي معامالت بطاقة يُزعم
ب�أنها تمت دون ت�صريح ،يجب عليك التعاون مع البنك وال�شرطة في التحقيق حول
الواقعة و(�إن كان ذلك نافذاً) ا�سترداد �أي بطاقات مفقودة �أو م�سروقة.
يتحمل البنك الم�س�ؤولية فقط عن �أي معاملة بطاقة جراء ا�ستخدام غير م�صرح به
لبطاقتك بعد قيامك ب�إبالغ البنك بفقدان �أو �سرقة بطاقتك �أو ب�أي معاملة بطاقة
غير م�صرح بها للبنك وفق ًا للبند  2-6من هذا الق�سم وب�شرط قيامك بالتدابير
الأمنية الالزمة التي ين�ص عليها البند  1-6من هذا الق�سم.
	�إذا انتهى البنك ،بعد �إجرائه التحقيقات الالزمة وبح�سب تقديره المطلق� ،إلى
حدوث معاملة بطاقة غير م�صرح بها ،يقوم البنك بعك�س قيد معاملة البطاقة غير
الم�صرح بها.
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	�إذا اكت�شف البنك الحق ًا دلي ًال على عدم م�س�ؤوليته عن معاملة البطاقة �أو على �أن
معاملة البطاقة لم تكن غير م�صرح بها ،يحتفظ البنك بالحق في ا�سترداد قيمة
معاملة البطاقة اعتبار ًا من تاريخ تنفيذها وا�سترداد �أي ر�سوم وتكاليف �صرف
العمالت الأجنبية و�أي خ�سائر و�أتعاب وم�صاريف �إ�ضافية تكبدها البنك في التحري
عن معاملة البطاقة (بما في ذلك� ،إن كان ذلك نافذاً� ،أي فائدة كانت لت�ستحق لو
�أ�صبح الح�ساب مك�شوف ًا جراء معاملة البطاقة تلك).
قد يترتب عليك �سداد ر�سوم �إدارية �إذا �أخطرت البنك بوقوع معاملة بطاقة غير
م�صرح بها وثبت الحق ًا �أنها كانت م�صرح بها.

 14-17ماذا يحدث في حالة ن�شوء نزاع بينك وبين �أي طرف ثالث حول
معاملة بطاقة؟
لن تت�أثر التزاماتك تجاه البنك ب�أي �شكل من الأ�شكال ب�أي نزاع ين�ش�أ بينك وبين �أي
طرف ثالث حول معاملة بطاقة �أو ب�أي دعوى مقابلة �أو حق مقا�صة قد تتمتع به �إزاء
ذلك الطرف الثالث.

 15-17هل يمكنك �إبطال �أو �إلغاء معاملة بطاقة؟
	ال يمكنك �إبطال �أي �سحب نقدي �أو �سلفة نقدية (كما يكون عليه الحال) بعد ت�أكيدك
لل�سحب من جهاز الخدمة الذاتية الم�سحوب منه.
	�إذا �أردت �إلغاء معاملة بطاقة بعد �إدخالك لكلمة المرور الخا�صة بك �أو كلمة المرور
لمرة واحدة �أو بعد التوقيع �أو بعد ت�أكيد تلك المعاملة ب�أي وجه �آخر ،يجب عليك
االت�صال بالتاجر المعني.
	�إذا �أردت �إلغاء معاملة بطاقة متكررة (كالدفعات ال�شهرية) تم ترتيبها مع م�ستفيد
من الغير ،يجب عليك �إبالغ ذلك الم�ستفيد من الغير مبا�شرة .ويجب عليك �إبالغ
البنك �إذا �أردت �إلغاء معاملة بطاقة متكررة (كالدفعات ال�شهرية) تم ترتيبها مع
البنك.

 16-17هل �ست�ستلم ك�شف ح�ساب؟
�ست�ستلم ،ب�صفتك حامل البطاقة الرئي�سية ،ك�شف ح�ساب وفق ًا لأحكام البند  15من
هذا الق�سم.
	�إذا كان هناك �أي �سبب يدعوك �إلى االعترا�ض على �أي معاملة بطاقة ،يجب عليك
�إبالغ البنك خالل  30يوم ًا من تاريخ ك�شف ح�سابك وفق ًا لأحكام البند  4-15من هذا
الق�سم.

 17-17هل ي�ستطيع البنك �إيقاف بطاقتك؟
يجوز للبنك في �أي وقت وح�سب تقديره المطلق �سحب بطاقتك (بما في ذلك �أي
بطاقة �إ�ضافية) �أو تقييد �أو تعليق حقك في ا�ستخدامها �أو فر�ض قيود على كافة �أو
بع�ض فئات معامالت البطاقة بالرغم� ،ضمن �أمور �أخرى ،من �أنك لم تتجاوز حد
البطاقة المخ�ص�ص لح�ساب بطاقتك .وبالرغم من �أن البنك �سيبذل الجهد المعقول
لإبالغك قبل ممار�سته لهذا الحق� ،إال �أن من حق البنك ،متى كانت القوانين المطبقة
تجيز ذلك ،ممار�سة ذلك الحق دون �إبالغك م�سبقاً.
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يجوز �أي�ض ًا �إيقاف ا�ستخدامك لبطاقتك مع النفاذ الفوري مبا�شرة فور �إيقاف
ح�سابك (ح�ساباتك) (كما هو مبين في البند  1-16من هذا الق�سم).

 18-17هل يمكن �إلغاء بطاقتك؟
بالرغم من �أن البنك �سيبذل الجهد المعقول لإبالغك م�سبق ًا قبل �إلغاء بطاقتك،
�إال �أن من حق البنك ،متى كانت القوانين المطبقة تجيز ذلك� ،إلغاء بطاقتك دون
�إبالغك م�سبق ًا (�سواء با�ستردادها �أو �إنهائها �أو االمتناع عن تجديدها):
(�أ) في �أي وقت ح�سب التقدير الخا�ص للبنك؛
(ب) �إذا ا�شتبه البنك بواقعة احتيال �أو �سرقة للبطاقة؛
(جـ) في حالة وفاتك �أو فقدانك للقدرات العقلية �أو �إفال�سك �أو �إع�سارك؛
(د)	�إذا اعتقد البنك ب�شكل معقول ب�أنك قد غادرت الإمارات العربية المتحدة لتقيم
في مكان �آخر؛
(هـ) �إذا تعذر على البنك التوا�صل معك على عنوانك بالرغم من محاوالته المعقولة
للتوا�صل معك؛
(و) �إذا تم �إنهاء خدماتك لأي �سبب كان؛
(ز) في حالة �إخاللك ب�أي من التزاماتك بموجب هذه الأحكام وال�شروط؛
(ح) �إذا تخلفت عن �سداد الحد الأدنى الم�ستحق الدفع دون موافقة م�سبقة من
البنك؛
(ط) �إذا تبين عدم �صحة �أي معلومات قدمتها �إلى البنك؛
(ي) �إذا تبين بطالن �أي تعهد تقدمت به بموجب هذه الأحكام وال�شروط �أو في حالة
�إخاللك به؛
(ك) �إذا ارت�أى البنك ب�أن هناك �أ�سباب من �ش�أنها �أن تجعلك (�أو تجعل �أي كفيل لك،
�إن وجد) غير قادر على الوفاء بالتزاماتك تجاه البنك؛
(ل) في حالة �إغالق ح�ساب بطاقتك؛ �أو
(م) �إذا تخلفت عن �سداد �أي مبالغ �إلى البنك في مواعيد ا�ستحقاقها.
يجب عليك �إتالف بطاقتك فور �إلغائها والتوقف فور ًا عن ا�ستخدامها .و�سيتم �أي�ض ًا
�إلغاء �أي بطاقات �إ�ضافية تم �إ�صدارها فيما يتعلق ببطاقتك ويجب �إتالفها �أي�ضاً.
وت�صبح �أي ر�سوم مطبقة م�ستحقة الدفع وواجبة الأداء فور ًا �إلى البنك.
	ال يتم �إرجاع �أي ر�سوم �سنوية قمت ب�سدادها قبل �إلغائك لبطاقتك.
لن ي�ؤثر �إلغاء بطاقتك على التزاماتك تجاه البنك و�ستظل م�س�ؤو ًال عن �أي معامالت
بطاقة يعتقد البنك ب�أنها منفذة من قبلك �أو من قبل �صاحب الح�ساب الم�شترك �أو
الو�صي عليك �أو ال�شخ�ص المعين من قبلك �أو �أي حامل لبطاقة �إ�ضافية و�ستظل ملزم ًا
بهذه الأحكام وال�شروط حتى بعد �إلغاء بطاقتك.
يقع على عاتقك �أو (�إن وجدوا) على عاتق الو�صي عليك �أو ورثتك �أو الحار�س الق�ضائي
المعين عليك �أو منفذ و�صيتك �سداد كامل الأر�صدة غير المدفوعة على ح�ساب
بطاقتك ويجب عليك دائم ًا تعوي�ض البنك عن كافة التكاليف (بما في ذلك الأتعاب
القانونية ور�سوم البطاقة) التي يتكبدها في ا�سترداد تلك الأر�صدة غير المدفوعة.
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 19-17هل يمكنك �إلغاء بطاقتك؟
يجوز لك �إلغاء بطاقتك في �أي وقت بمجرد �إبالغ البنك �أو االت�صال به.
يجوز لك (ب�صفتك حامل البطاقة الرئي�سية) في �أي وقت �أن تطلب من البنك �إلغاء
�أي بطاقة �إ�ضافية ،على �أن �إلغاء �أي بطاقة �إ�ضافية لأي �سبب كان ال يُلغي بطاقتك.

 20-17هل يمكنك ا�ستخدام بطاقتك خارج الدولة؟
يمكنك ا�ستخدام بطاقتك خارج الدولة لدى تجار محددين وفي �أجهزة محددة� ،إال
�أنه قد تكون هناك قيود محلية في بع�ض الدول قد ت�ؤثر على ا�ستخدامك لبطاقتك.
تُعتبر كافة معامالت البطاقة التي يتم �إجرا�ؤها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة
�أو بعملة �أجنبية على �أنها دفعة تمت في فرع للبنك وتم القيام بالتحويل �إلى الدولة
التي تم تنفيذ عملية ال�سحب �أو �إجراء المعاملة فيها (ب�سعر ال�صرف ال�سائد في حينه
والذي يحدده مزود برنامج البطاقة).
	ال يكون ب�أي حال من الأحوال من �ش�أن ا�ستخدام بطاقتك خارج الإمارات العربية
المتحدة ( )1الت�سبب في معاملة ح�ساب بطاقتك �أو اعتباره على �أنه ح�ساب مفتوح
في �أي دولة �أخرى يكون للبنك وجود فيها �أو ( )2الت�سبب في ن�شوء �أو ترتيب �أي
التزامات على �أي كيان تابع للبنك يكون قائم ًا في تلك الدولة.
	�إن حقك في ا�ستخدام بطاقتك يخ�ضع للقوانين المطبقة (بما في ذلك على �سبيل
المثال ال الح�صر �أي �ضوابط ل�صرف العمالت الأجنبية) وال�سيما تلك المطبقة
في دولة الإمارات العربية المتحدة �أو الدولة التي تم ا�ستخدام البطاقة فيها �أو تلك
الخا�صة بالتاجر �أو البنك �أو الم�ؤ�س�سة المالية المالكة للجهاز المعني.
يرجى الرجوع �إلى البند  11من هذا الق�سم لالطالع على البنود الأخرى المتعلقة
بالمعامالت المنفذة بعمالت �أجنبية.

 21-17ما الذي يجب �أن تفعله �إذا �أردت مغادرة دولة الإمارات العربية
المتحدة لتقيم خارجها؟
	�إذا �أردت مغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لتقيم في �أي مكان �آخر ،يجب عليك
�إعادة بطاقتك (وكافة البطاقات الإ�ضافية) �إلى البنك ليقوم ب�إلغائها وفق ًا لأحكام
البند  18-17من هذا الق�سم وذلك قبل  14يوم ًا على الأقل من مغادرتك لدولة
الإمارات العربية المتحدة.

 -18المنتجات والخدمات الإ�ضافية
 1-18هل يمكن للبنك تقديم منتجات وخدمات �إ�ضافية؟
يمكن للبنك تقديم عدد من المنتجات والخدمات الإ�ضافية ويجوز له من وقت لآخر
وح�سب تقديره المطلق �أن يعر�ض عليك تلك المنتجات والخدمات الإ�ضافية التي
قد تخ�ضع لأحكام و�شروط محددة تختلف عن هذه الأحكام وال�شروط (وعلى �سبيل
المثال« ،الأحكام وال�شروط لخدمات اال�ستثمار ل�صادرة عن البنك» ).
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فيما يتعلق بخدمات الت�أمين الم�صرفي وما لم يوافق البنك ويحدد ذلك �صراحة:
(�أ)	�إن البنك ال يُقدم �أي م�شورة ت�أمينية وال يقوم ب�إدارة �أي وثائق ت�أمين �أو ترتيبها
�أو �إ�صدارها؛ و
(ب) في الحاالت التي يوفر فيها البنك وثائق ت�أمين ،ف�إن هذه الوثائق تكون مقدمة
من �شركات الت�أمين المعنية.
	ال ي�ضمن البنك ،فيما يتعلق ب�أي منتجات ا�ستثمارية� ،سالمة اال�ستثمار في �أي
منتجات ا�ستثمارية وال ي�ضمن �أداءها .وال يعتبر ا�ستثمارك في �أي منتجات ا�ستثمارية
(بما في ذلك الأق�ساط التي يتم ا�ستالمها بموجب �أي خطط ت�أمين) على �أنه ودائع
لدى البنك وال تكون م�ضمونة من قبل البنك .و�أنت تتحمل منفرد ًا م�س�ؤولية الح�صول
على م�شورة قانونية وا�ستثمارية م�ستقلة وعن قراءة وا�ستيعاب هذه الأحكام وال�شروط
والأحكام وال�شروط والمخاطر المرتبطة با�ستثمارك في �أي منتجات ا�ستثمارية ،كما
تُقر بما يلي:
(�أ) �أن اال�ستثمار في المنتجات المالية ينطوي على عدة مخاطر قد يترتب عليها
خ�سارة المبلغ الم�ستثمر؛
(ب) �أن قيمة المنتجات المالية معر�ضة لالنخفا�ض واالرتفاع و�أن لي�س هناك ما
ي�ؤكد �إمكانية ا�سترداد �أ�صل المبلغ الم�ستثمر؛
(جـ) �أن المنتجات المالية قد ال تدر �أي دخل �أو �أن دخلها قد يكون متذبذباً؛ و
(د) �أن الأداء ال�سابق للمنتجات المالية ال ي�ضمن بال�ضرورة �أداءها في الم�ستقبل.

 -19خدمات الغير
 1-19هل ي�ستطيع البنك توفير خدمات الغير؟
يجوز للبنك �أن يعر�ض عليك خدمات للغير �أو ت�سويقها لك �أو تزويدك بمعلومات
عنها.
	�أنت توافق على قيام البنك بت�سويق خدمات الغير لك وتُقر ب�أن البنك قد يتلقى �أتعاب ًا
من المزودين من الغير مقابل قيام البنك بت�سويق �أو بيع خدمات الغير نيابة عنهم.
قد يتم تقديم خدمات الغير وفق الأحكام وال�شروط المحددة الخا�صة بالمزودين
من الغير� .إن قبولك لخدمات الغير �سيكون على �أ�سا�س «و�ضعها الراهن» وعلى
م�س�ؤوليتك الخا�صة و�أن البنك ،في هذا ال�صدد ،ال يقدم �أي �إفادة �أو �ضمان �أي ًا كان،
�سواء ب�شكل �صريح �أو �ضمني ،وال يتحمل البنك �أو الكيانات التابعة له �أي م�س�ؤولية عن
�أي التزامات �أي ًا كانت فيما يتعلق:
(�أ) بجودة خدمات الغير �أو قابلية ت�سويقها �أو مالءمتها �أو منا�سبتها لأي غر�ض �أو
ا�ستخدام؛ �أو
(ب) ب�أي عرو�ض �أو �إفادات �أو التزامات قدمها لك المزودون من الغير.
	�أنت توافق على �أن دور البنك يقت�صر على الت�سويق والتعريف فقط وال يتحمل البنك �أو
الكيانات التابعة له �أي م�س�ؤولية عن �أي التزامات تن�ش�أ عن عالقتك مع مزودي خدمات
الغير فيما يخ�ص خدمات الغير ،بما في ذلك عن �أي �إهمال �أو �إخالل ب�أي واجب قانوني
�أو �أي واجب �آخر �أو التخلف عن االلتزام ب�أحكام و�شروط خدمات الغير من جانب
المزودين من الغير و�/أو �أي طرف �آخر مرتبط ب�أي �شكل كان� ،سواء ب�شكل مبا�شر �أو
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غير مبا�شر ،بخدمات الغير� .أنت تقر �صراحة ب�أن حقك في الرجوع يقت�صر فقط على
المزودين من الغير و�أنك لن تتمتع بحق مقا�صة �أو �أي حق رجوع �آخر �ضد البنك.
لن تت�أثر التزاماتك تجاه البنك ب�أي �شكل من الأ�شكال ب�أي نزاع ين�ش�أ بينك وبين �أي
مزود لخدمات الغير �أو ب�أي دعوى مقابلة �أو حق مقا�صة قد تتمتع به �إزاء ذلك المزود.
ويجب عليك رفع �أي مطالبات و�/أو �شكاوى و�/أو نزاعات فيما يتعلق ب�أي خدمات للغير
مبا�شرة �إلى المزودين من الغير المعنيين.
	ال يعتبر البنك في �أي وقت �أنه الجهة الموردة �أو الم�صدرة لأي من خدمات الغير.
وال يُعتبر البنك �أنه وكيل �أو ممثل لأي من الغير الذي يقدم خدمات الغير ما لم يذكر
البنك �صراحة غير ذلك.

 -20التنازل
 1-20هل يمكن للبنك تحويل عن حقوقه؟
يجوز للبنك تحويل �أي من حقوقه (�سواء ب�شكل كلي �أو جزئي) بموجب �أي من خدمات
البنك و�/أو التنازل عنها و�/أو �إحاللها �إلى �أي طرف في معاملة ممن يكت�سب م�صلحة
�أو يتحمل مخاطر فيما يتعلق �أو بخ�صو�ص بعالقتك مع البنك بخ�صو�ص الخدمات
الم�صرفية للأفراد .ويجوز للبنك بناء على ذلك الحق� ،إدراج �أي ذمم مدينة تتعلق
بالتزاماتك المالية تجاه البنك في �أي محافظ �أ�صول الم�سنّدة (المورّقة).
	�أنت توافق على توقيع و�إبرام �أي اتفاقية �أو �إقرار يطلبه البنك �إنفاذ ًا لمثل ذلك
التحويل �أو التنازل �أو الإحالل.

 2-20هل يمكنك التنازل عن حقوقك �أو التزاماتك؟
	ال يمكنك التنازل عن �أي من حقوقك و�/أو التزاماتك بموجب �أي من خدمات البنك
�إلى �أي طرف �آخر دون موافقة م�سبقة من البنك.

 -21الظروف غير المتوقعة
 1-21هل يكون البنك م�س�ؤو ًال عن �أي «التزامات» تن�ش�أ عن ظروف خارجة
عن �سيطرته؟
	ال يتحمل البنك �أو الكيانات التابعة له �أي م�س�ؤولية عن �أي التزامات تن�ش�أ عن ظروف
غير متوقعة �أو �أي ظروف �أخرى تكون ب�شكل معقول خارجة عن �سيطرة البنك.

 -22الت�أكيدات الإ�ضافية
 1-22ما هي الت�أكيدات الإ�ضافية التي قد يطلب منك البنك تقديمها؟
	�أنت تتعهد ،بناء على طلب البنك من وقت لآخر وعلى نفقتك الخا�صة ،بتوقيع وت�سليم
كافة الم�ستندات وال�سندات والمحررات و�سداد كافة التكاليف والقيام (�أو الإيعاز
ب�سداد �أو القيام) بكافة الأمور التي يراها البنك �ضرورية �أو منا�سبة لت�سهيل �أو تح�سين
�أي حقوق �أو �صالحيات �أو �سلطات تقديرية من المزمع �أن يتمتع بها البنك بموجب هذه
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الأحكام وال�شروط �أو وفق ًا لها (بما في ذلك على �سبيل المثال ال الح�صر ت�سجيل �أي
�ضمان �أو عقار �أو �سيارة ب�إ�سم البنك �أو ب�إ�سم �أي طرف �آخر ي�سميه البنك).

 -23ا�ستمرار نفاذ الأحكام وال�شروط
 1-23ماذا يحدث في حالة �إلغاء �أو انتهاء �أو �إنهاء ا�ستخدامك لأي من
«خدمات البنك»؟
لن ي�ؤثر �إلغاء �أي من خدمات البنك �أو انتها�ؤها �أو �إنها�ؤها على �أي حقوق (بما في
ذلك �أي حدود �أو ا�ستثناء اللتزامات البنك) �أو التزامات تكون قد ترتبت قبل ذلك
الإلغاء �أو الإنهاء �أو على �أي من هذه الأحكام وال�شروط التي من المزمع (�صراحة �أو
�ضمناً) �أن ت�ستمر بكامل النفاذ بعد ذلك الإلغاء �أو االنتهاء �أو الإنهاء.

 -24الملكية الفكرية
تعتبر كافة حقوق الملكية الفكرية في كافة المعلومات والمن�شورات والمواد الإعالنية
وتطبيقات البرمجيات و�/أو المواد الأخرى المحتواة في �أو المتعلقة بخدمات البنك
�أو الخدمات الم�صرفية الإلكترونية وتطبيق الهاتف المتحرك والموقع الإلكتروني
مملوكة من البنك �أو مرخ�صة له .وتكون كافة الحقوق محفوظة للبنك �أو للجهات
المرخ�صة له ولن ت�ؤول لك �أي حقوق ملكية ب�سبب ال�سماح لك �أو منحك الحق في
ا�ستخدام �أي من خدمات البنك.
يجب عليك عدم �إعادة �إنتاج �أو مهايئة �أو عك�س هند�سة �أو ا�ستخراج �أو تعديل �أو توزيع
�أو عر�ض �أو نقل �أو القيام ب�أي وجه �آخر با�ستغالل �أي معلومات �أو من�شورات �أو مواد
�إعالنية �أو تطبيقات برمجيات �أو �أي مواد �أخرى تكون محتواة في �أو متعلقة بخدمات
البنك �أو الخدمات الم�صرفية الإلكترونية وتطبيق الهاتف المتحرك والموقع
الإلكتروني� ،سواء ب�شكل كلي �أو جزئي� ،أو ال�سماح لأي طرف �آخر بالقيام بذلك �أو
ال�سماح لأي طرف �آخر بالو�صول �إليها دون ت�صريح م�سبق من البنك.

 -25اللغة
 1-25ماذا يحدث �إن كان هناك تعار�ض بين الن�صين العربي والإنجليزي
لهذه الأحكام وال�شروط؟
حررت هذه الأحكام وال�شروط باللغتين العربية والإنجليزية وفي حالة ن�شوء �أي تعار�ض
في التف�سير بينهما ف�إن الن�ص العربي هو الن�ص المُعت ّد به .لكن �إذا ح�صل نزاع بينك
وبين البنك في محكمة �أو جهة لت�سوية المنازعات حيث لغة الإجراءات غير اللغة
العربية ،ف�إن اللغة الإنجليزية على النحو الوارد في هذه الأحكام وال�شروط �سوف ت�سود.
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 -26حقوق الغير
 1-26من ي�ستطيع �إنفاذ هذه الأحكام وال�شروط؟
مع مراعاة �أحكام البند الفرعي �أدناه ،حررت هذه الأحكام وال�شروط لمنفعتك �أنت
والبنك فقط ولي�س الق�صد منها �أن تعود بالنفع لأحد من الغير �أو تكون قابلة للتنفيذ
من قبل الغير.
يتمتع الأطراف المذكورون �أدناه بالحق في �إنفاذ �أي حق و�/أو منفعة ممنوحة لهم في
هذه الأحكام وال�شروط:
(�أ) كل من الكيانات التابعة للبنك بما في ذلك خلفا�ؤهم والمتنازل لهم من قبلهم؛
و�/أو
(ب) خلفاء البنك �أو المتنازل لهم من قبله.

 -27اال�ستقاللية
 1-27ماذا يحدث �إذا �أ�صبح جزء من هذه الأحكام وال�شروط غير قابل
للتنفيذ؟
	�إذا تبين عدم قابلية تنفيذ �أي بند من بنود هذه الأحكام وال�شروط ،لن ي�ؤثر ذلك على
البنود الأخرى في هذه الأحكام وال�شروط.

	-28ال تنازل
 1-28ماذا لو تخلف البنك عن ممار�سة �أي حق �أو �إجراء ت�صحيحي �ضدك �أو
ت�أخر في ممار�سته؟
	ال يُف�سر �أي �سياق تعامل �أو �أي ت�أخير �أو �إغفال في ممار�سة �أي حق �أو �إجراء ت�صحيحي
على �أنه تنازل من جانب البنك عن �أي حق �أو �إجراء ت�صحيحي يتمتع به.

 -29القانون المطبق واالخت�صا�ص الق�ضائي
 1-29ما هي القوانين التي تحكم العالقة بينك وبين البنك؟
تخ�ضع هذه الأحكام وال�شروط و�أي التزامات غير تعاقدية تن�ش�أ عنها �أو تتعلق بها
للقوانين االتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وقوانين الإمارة المعنية.

 2-29ماذا يحدث في حالة ن�شوء نزاع بينك وبين البنك؟
في حالة ن�شوء نزاع بينك وبين البنك� ،أنت توافق ب�صفة نهائية ال رجعة فيها ب�أن
محاكم الإمارة المعنية تتمتع (فيما عدا اال�ستثناءات المبينة �أدناه الممنوحة لمنفعة
البنك) االخت�صا�ص الق�ضائي الح�صري للنظر والبت في كافة الم�سائل التي تن�ش�أ
عن �أو تتعلق بهذه الأحكام وال�شروط �أو بمو�ضوعها �أو ب�صياغتها بما في ذلك �أي
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م�س�ألة تتعلق بوجود هذه الأحكام وال�شروط �أو �سريانها �أو �إنهائها .كما توافق ب�صفة
نهائية الرجعة عنها ،ولتفادي اللب�س ولم�صلحة البنك فقط وح�سب تقديره المطلق،
على الخ�ضوع لالخت�صا�ص الق�ضائي لمحاكم مركز دبي المالي الدولي (بما في
ذلك ،على �سبيل المثال ال الح�صر ،محكمة الق�ضايا ال�صغيرة في مركز دبي المالي
الدولي) ومحاكم �سوق �أبوظبي العالمي (�أو �أي دعاوى قد تكون محكمة الق�ضايا
ال�صغيرة في محاكم �سوق ابوظبي العالمي مخولة للنظر فيها من حين الى اخر).
	�إذا قرر البنك رفع دعوى �ضدك �أمام:
(�أ) محكمة الق�ضايا ال�صغيرة في مركز دبي المالي الدولي ،توافق �أنت والبنك
�صراحة على �أنه يجوز رفع مثل تلك الدعوى بخ�صو�ص �أي مبلغ ي�صل �إلى
 1٫000٫000درهم �أو �أي مبلغ يزيد على ذلك يخ�ضع لالخت�صا�ص الق�ضائي لمحكمة
الق�ضايا ال�صغيرة في مركز دبي المالي الدولي من وقت لآخر؛ �أو
(ب) محكمة الق�ضايا ال�صغيرة في �سوق �أبوظبي العالمي ،توافق �أنت والبنك
�صراحة على �أنه يجوز رفع مثل تلك الدعوى بخ�صو�ص �أي مبلغ يخ�ضع لالخت�صا�ص
الق�ضائي لمحكمة الق�ضايا ال�صغيرة في �سوق �أبوظبي العالمي من وقت لآخر.
	�إن البندان الفرعيان ال�سابقان �أعاله هما لم�صلحة البنك فقط .ال يُمنع البنك من
مبا�شرة �أي �إجراءات قانونية فيما يتعلق ب�أي نزاع معك في �أي منطقة اخت�صا�ص
ق�ضائي خارج دولة الإمارات العربية المتحدة (وي�شمل ذلك ،تجنب ًا لل�شك� ،أي منطقة
اخت�صا�ص ق�ضائي تكون (�أو كنت) م�سج ًال �أو م�ؤ�س�س ًا �أو مقيم ًا �أو تملك �أ�صو ًال
فيها) .ويجوز للبنك� ،إلى الحد الذي تجيزه القوانين المطبقة ،رفع �أو بدء �أو مبا�شرة
�إجراءات قانونية متزامنة في �أي عدد من مناطق االخت�صا�ص الق�ضائي دون ح�صر.
لأغرا�ض هذا البند � ،2-29أنت توافق ب�صفة نهائية ال رجعة فيها على الخ�ضوع
لمحاكم �أي منطقة اخت�صا�ص ق�ضائي يختار البنك مبا�شرة �أي �إجراءات قانونية
�ضدك فيها وتتنازل عن �أي اعترا�ض قد تتمتع به على �أ�سا�س �أن تلك المحاكم جهة
غير منا�سبة �أو غير مخت�صة.
بغ�ض النظر عن مكان �إقامتك �أو محلك القانوني:
(�أ) �أنت توافق ب�صفة نهائية ال رجعة فيها على قبول تبليغات الإ�شعارات ب�أي �إجراءات
قانونية �أمام �أي محكمة مخت�صة �أو في �أي منطقة اخت�صا�ص ق�ضائي ب�أي من الو�سائل
التي يختارها البنك ح�سب تقديره المطلق (�إلى الحد الذي تجيزه القوانين المطبقة).
وتت�ضمن تلك الو�سائل ،على �سبيل المثال ال الح�صر ،تبليغ الإ�شعارات بوا�سطة:
 -1البريد الإلكتروني �أو الفاك�س �أو البريد الم�سجل المر�سل �إلى عنوانك؛
 -2الن�شر في جريدة يومية واحدة �أو �أكثر ت�صدر في الإمارات العربية المتحدة �أو
في منطقة االخت�صا�ص الق�ضائي لمكان �إقامتك �أو محلك القانوني (كما يكون
عليه الحال) �أو �أي منطقة اخت�صا�ص ق�ضائي �أخرى يراها البنك منا�سبة؛ و�/أو
�	-3أي و�سائل ات�صال �أو �إبالغ �أو ن�شر �أخرى تُجيز القوانين المطبقة تبليغ �إ�شعارات
الإجراءات الق�ضائية بوا�سطتها من وقت لآخر؛
(ب) �أنت توافق بموجب هذه الأحكام وال�شروط على �أن يتم تبليغك بالإ�شعارات
بوا�سطة �أي طرف ت�سمح به القوانين المطبقة (بما في ذلك ،على �سبيل المثال
ال الح�صر  ،البنك نف�سه و�/أو �أي طرف �آخر نيابة عن البنك �إن كانت المحكمة
المخت�صة قد وافقت على تبليغ �إ�شعارات الإجراءات الق�ضائية بتلك الطريقة)؛ و
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(جـ) �أنت توافق و�إلى الحد الذي تجيزه القوانين المطبقة على �أن تبليغ �إ�شعارات
الإجراءات الق�ضائية بتلك الطريقة ي�ستوفي كافة متطلبات �إثبات االخت�صا�ص
الق�ضائي ال�شخ�صي عليك واالخت�صا�ص الق�ضائي للمحكمة المخت�صة.
	�أنت توافق ،بناء على طلب البنك وعلى نفقتك الخا�صة ،على تعيين وكيل �إجراءات
ق�ضائية يختاره البنك وذلك لقبول ا�ستالم �إ�شعارات الإجراءات الق�ضائية الموجهة
لك.
يجوز للبنك ا�ستخدام الن�سخ المطبوعة �أو الورقية �أو الإلكترونية لأي فاك�س �أو بريد
�إلكتروني �أو ر�سائل ن�صية ق�صيرة �أو �أي ر�سائل وبيانات �إلكترونية �أخرى و�أي من
ال�سجالت التي يحتفظ بها ،بما في ذلك ت�سجيالت المحادثات الهاتفية التي تمت
بينك وبين موظفي البنك ،كدليل �أمام �أي محكمة �أو هيئة تحكيم �أو في �أي �إجراءات
قانونية �أخرى.
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الق�سم الثاني
الأحكام وال�شروط الخا�صة بمنتجات محددة
بطلب للح�صول على �أي من
ينطبق هذا الق�سم الثاني عليك في حالة تقدّمت ٍ
المنتجات التالية:
(�أ) الح�ساب الجاري؛
(ب) ح�ساب التوفير؛
(جـ) ح�ساب الوديعة لأجل محدد؛
(د) ح�ساب الوديعة تحت الطلب؛
(هـ) بطاقة الخ�صم المبا�شر؛
(و) خزانة حفظ الآمانات؛ و
(ز) ال�شيك الم�صرفي.
يجب �أن يُقر�أ هذا الق�سم الثاني ب�صفة م�شتركة مع الأق�سام الأخرى المطبقة من هذه
الأحكام وال�شروط.

الح�سابات
-1

الح�سابات الجارية

 1-1ما هي مزايا الح�ساب الجاري �أو القيود التي يخ�ضع لها؟
لكي تفتح ح�ساب ًا جارياً ،يجب �أن ت�ستوفي �أحد ال�شروط التالية:
(�أ) �أن تكون مواطن ًا �إماراتياً؛
(ب) �أن تكون مواطن ًا خليجي ًا وتعمل في الإمارات العربية المتحدة �أو لديك رخ�صة
تجارية �صادرة فيها؛ �أو
(جـ) �أن يكون لديك ت�أ�شيرة �إقامة �إماراتية �سارية المفعول.
	�إذا اعتقد البنك ،بعد �أن يكون قد بذل جهود ًا معقولة لالت�صال بك على عنوانك:
(�أ) �أنك مواطن خليجي ولم تعد تعمل في الإمارات العربية المتحدة �أو لم يعد لديك
رخ�صة تجارية �صادرة فيها؛ �أو
(ب) �أنك ل�ست مواطن ًا خليجي ًا �أو مواطن ًا �إماراتي ًا ولم تعد مقيم ًا ب�شكل دائم في
الإمارات العربية المتحدة �أو لي�س لديك ت�أ�شيرة �إقامة �إماراتية �سارية المفعول،
يجوز للبنك ،دون الم�سا�س بحقوقه بموجب البند  1-16والبند  5-16من الق�سم
الأول ،تحويل ح�سابك الجاري �إلى ح�ساب توفير .و�أنت توافق بموجب هذه الأحكام
وال�شروط على تحويل ح�سابك الجاري �إلى ح�ساب توفير في الظروف المذكورة
�أعاله ،وتفو�ض البنك التخاذ �أي �إجراءات �ضرورية لتنفيذ ذلك التحويل .وهذا
ي�شمل ،على �سبيل المثال ال الح�صر ،فتح و�إغالق �أي ح�ساب وتنفيذ �أي تعامالت من
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ح�سابك الجاري .كما توافق على تعوي�ض البنك والكيانات التابعة له وحمايتهم من �أي
التزامات تن�ش�أ عن تحويل ح�سابك الجاري في تلك الظروف.
يمكنك طلب دفتر �شيكات وفق ًا لأحكام البند  1-9من هذا الق�سم.
يمكنك طلب بطاقة خ�صم مبا�شر وفق ًا لأحكام البند  10من هذا الق�سم.
يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني لالطالع على المزايا الأخرى المرتبطة بالح�ساب
الجاري (بما في ذلك �أي مزايا خا�صة).

 2-1هل تحت�سب فائدة على الح�ساب الجاري؟
	ال تترتب عموم ًا �أي فائدة على الر�صيد المتوفر في الح�ساب الجاري طبق ًا لأنظمة
ولوائح الم�صرف المركزي ،ما لم يعر�ض البنك غير ذلك من وقت لآخر.

-2

ح�سابات التوفير

 1-2ما هي مزايا ح�ساب التوفير �أو القيود التي يخ�ضع لها؟
يمكنك طلب بطاقة خ�صم مبا�شر وفق ًا لأحكام البند  10من هذا الق�سم.
ح�ساب التوفير ال يُخوّلك الح�صول على دفتر �شيكات.
يجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق� ،أن يُحدّد عدد ح�سابات التوفير التي يمكنك
فتحها.
تكون تفا�صيل الحد الأدنى للر�صيد المطلوب لفتح ح�ساب توفير معين و�أي مزايا
�أخرى تتعلق به (بما في ذلك �أي مزايا خا�صة) متاحة على الموقع الإلكتروني
ومتوفرة في كل فرع.

 2-2هل تحت�سب فائدة على ح�سابات التوفير؟
قد تكون ح�سابات التوفير بفائدة �أو دون فائدة وذلك تبع ًا لح�ساب التوفير المعني.
تكون تفا�صيل الحد الأدنى للر�صيد الالزم الحت�ساب فائدة على ح�ساب توفير بفائدة
متاحة على الموقع االلكتروني وفي كل فرع .ولن تترتب �أي فائدة في حالة عدم وجود
هذا الحد الأدنى للر�صيد.
لن ت�ضاف الفائدة �إلى ح�ساب التوفير بفائدة ما لم يترتب الحد الأدنى للفائدة ولم
يتم �إغالق هذا الح�ساب ،في �أي وقت قبل دورة دفع الفائدة المقررة من قبل البنك
من حين لآخر .و�ستكون تفا�صيل الحد الأدنى للفائدة لح�ساب توفير معين متاحة في
جدول الر�سوم.
لن ت�ضاف الفائدة �إلى ح�ساب التوفير بفائدة ما لم يترتب الحد الأدنى للفائدة.
و�ستكون تفا�صيل الحد الأدنى للفائدة لح�ساب توفير معين متاحة في جدول الر�سوم.
يت�ضمن الموقع الإلكتروني تفا�صيل عن كيفية احت�ساب الفائدة لح�ساب التوفير
المعني.
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 3-2هل يمكنك ال�سحب من ح�ساب التوفير؟
يمكنك ال�سحب من ح�ساب التوفير با�ستخدام ا�ستمارة الطلب الخا�صة بذلك.

-3

ح�سابات الوديعة لأجل محدد

 1-3ما هي مزايا ح�ساب الوديعة لأجل محدد �أو القيود التي يخ�ضع لها؟
الوديعة لأجل محدد هي وديعة لمبلغ محدد لمدة محددة ب�سعر فائدة محدد.
�ستكون تفا�صيل الحد الأدنى للر�صيد المطلوب لفتح ح�ساب وديعة لأجل محدد و�أي مزايا
�أخرى تتعلق به (بما في ذلك �أي مزايا خا�صة) متاحة على الموقع الإلكتروني وفي كل فرع.
عند فتح ح�ساب وديعة لأجل محدد� ،سي�صدر لك البنك ت�أكيد ًا يبين �أ�صل مبلغ
الوديعة لأجل محدد والمدة المتفق عليها و�سعر الفائدة المتفق على دفعه في نهاية
تلك المدة.
	ال يمكنك �سداد دفعات من ح�ساب الوديعة لأجل محدد الخا�ص بك.
	ال يمكن زيادة المبلغ المودع في ح�ساب الوديعة لأجل محدد �أو �إنقا�صه خالل المدة
المتفق عليه� ،إال �أنه يمكنك فتح عدة ح�سابات وديعة لأجل محدد.
يجب �أن يكون لديك ح�ساب �آخر من النوع الذي يحدده البنك من وقت لآخر طوال
المدة المتفق عليها للوديعة لأجل محدد.

 2-3كيف تحت�سب الفائدة على الوديعة لأجل محدد؟
تترتب الفائدة على الوديعة لأجل محدد على �أ�سا�س يومي ،وتُحت�سب بال�سعر ال�سائد
المحدد للمدة المتفق عليها للوديعة لأجل محدد ،وتودع في ح�سابك على النحو
المبين على الموقع الإلكتروني �أو في الوثيقة/النموذج الخا�ص بح�ساب الوديعة لأجل
محدد المعني.
	ال ت�ؤثر تقلبات �أ�سعار الفائدة على الودائع في ال�سوق على ال�سعر المحدد والمطبق
على الوديعة لأجل محدد طول مدة الوديعة.

 3-3هل يمكنك �إجراء �سحوبات جزئية من ح�ساب وديعة لأجل محدد؟
	ال يمكنك �إجراء �سحوبات جزئية من ح�ساب وديعة لأجل محدد.

 4-3ماذا يحدث �إذا �سحبتَ وديعة لأجل محدد قبل نهاية المدة المتفق
عليها؟
في حال قمت بفتح ح�ساب وديعة لأجل محدد� ،سوف يلتزم البنك ب�إعادة مبلغ الوديعة
لأجل محدد في تاريخ اال�ستحقاق .يمكن للبنك �أي�ض ًا وفق تقديره المطلق الموافقة
على ال�سحب المبكر للوديعة لأجل محدد و�سي�ؤدي هذا االن�سحاب �إلى خف�ض �سعر
الفائدة وفر�ض ر�سوم �سحب مبكر وفق ًا لما يحدده البنك من وقت لآخر (ويجوز
للبنك خ�صم تلك الر�سوم من �أ�صل مبلغ الوديعة لأجل محدد قبل �سداده �إليك).
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عندما يوافق بنك �أبوظبي التجاري على دفع الفائدة على الوديعة الثابتة الأجل
الخا�صة بك قبل �أجل ا�ستحقاق الوديعة� ،سيجعل ال�سحب المبكر هذه الوديعة الثابتة
الأجل غير مُ�ستحِ قة للفائدة �أو مُ�ستحِ قة لمعدل فائدة �أق ّل طبق ًا ل�سيا�سات بنك
�أبوظبي التجاري ،كما ينطبق على الوديعة الثابتة لأجل �أي�ض ًا ر�سوم ال�سحب المبكر
كما هو من�صو�ص عليها في �أحكام و�شروط بنك �أبوظبي التجاري الخا�ضعة للتغيير
من قبل البنك من حين لآخر .في حال �إجراء ال�سحب المبكر لهذه الوديعة الثابتة
الأجل ،يقتطع بنك �أبوظبي التجاري الفوائد المدفوعة بالفعل ور�سوم ال�سحب المبكر
من المبلغ الأ�صلي للوديعة الثابتة لأجل الخا�صة بك �أو غيرها من ح�ساباتك الأخرى
لدى بنك �أبوظبي التجاري ،وفق ًا للتقدير المطلق لبنك �أبوظبي التجاري وحده ال غير.

 5-3ماذا يحدث في نهاية المدة المتفق عليها للوديعة لأجل محدد؟
�سيقوم البنك في نهاية المدة المتفق عليها للوديعة لأجل محدد ب�سداد �أ�صل مبلغ
وديعتك لأجل محدد مع �أي فائدة مترتبة عليها ،في حال لم تكن تلك الفوائد قد
دُفعت لك من قبل� ،إلى الح�ساب الذي حُ وِّلت منه الوديعة لأجل محدد في الأ�صل ،ما
لم توجه تعليمات للبنك على خالفه.
يمكنك تجديد الوديعة لأجل محدد (مع �أي فائدة ترتبت عليها) للمدة نف�سها
وبال�سعر ال�سائد المعمول به في تاريخ التجديد عن طريق:
(�أ) �إبالغ البنك قبل يومي عمل على الأقل من نهاية المدة المتفق عليها للوديعة لأجل
محدد؛ �أو
(ب) طلب التجديد التلقائي لوديعتك لأجل محدد،
وذلك با�ستخدام ا�ستمارة الطلب ذات ال�صلة في كل حالة.

-4

ح�سابات الوديعة تحت الطلب

 1-4ما هي مزايا ح�ساب الوديعة تحت الطلب �أو القيود التي يخ�ضع لها؟
ح�ساب الوديعة تحت الطلب ال يخولّك الح�صول على دفتر �شيكات �أو بطاقة خ�صم
مبا�شر.
�ستكون تفا�صيل الحد الأدنى للر�صيد المطلوب لفتح ح�ساب وديعة تحت الطلب و�أي
مزايا �أخرى تتعلق به (بما في ذلك �أي مزايا خا�صة) متاحة على الموقع الإلكتروني
وفي كل فرع.

 2-4هل تحت�سب فائدة على ح�سابات الوديعة تحت الطلب؟
قد تكون ح�سابات الوديعة تحت الطلب بفائدة �أو دون فائدة تبع ًا لح�ساب الوديعة تحت
الطلب المعني.
�ستكون تفا�صيل الحد الأدنى للر�صيد الالزم لكي تترتب فائدة على ح�ساب وديعة
تحت الطلب بفائدة متاحة على الموقع الإلكتروني وفي كل فرع .ولن تترتب �أي فائدة
في حالة عدم وجود هذا الحد الأدنى للر�صيد.
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لن ت�ضاف الفائدة �إلى ح�ساب الوديعة تحت الطلب ما لم يترتب الحد الأدنى للفائدة
ولم يتم �إغالق هذا الح�ساب ،في �أي وقت قبل دورة دفع الفائدة المقررة من قبل
البنك من حين لآخر .و�ستكون تفا�صيل الحد الأدنى للفائدة لكل ح�ساب وديعة تحت
الطلب متاحة في جدول الر�سوم.
يت�ضمن الموقع الإلكتروني تفا�صيل عن كيفية احت�ساب الفائدة لح�ساب وديعة تحت
الطلب المعني.

 3-4هل يمكنك ال�سحب من ح�ساب الوديعة تحت الطلب؟
يمكنك ال�سحب من ح�ساب الوديعة تحت الطلب با�ستخدام ا�ستمارة الطلب الخا�صة
بذلك.

ا�ستخدام ح�سابك
�	-5إيداع الأموال في الح�ساب
 1-5كيف تودع الأموال في ح�سابك؟
هناك عدة طرق لإيداع الأموال في ح�سابك ،بما في ذلك �إيداع النقد �أو ال�شيكات في
�أحد الفروع �أو عبر جهاز الخدمة الذاتية تبع ًا لنوع الح�ساب .و�سيُقيد البنك الأموال
النقدية �أو ال�شيكات التي تودعها في ح�سابك في الجانب الدائن مع مراعاة الأحكام
الأخرى الواردة في هذه الأحكام وال�شروط.
يجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق� ،أن يقيد في الجانب الدائن من ح�سابك �أي مبلغ
يودعه طرف من الغير.
قد ال تتمكن من �سحب كامل قيمة المبلغ المودع �أو الح�صول عليه ب�شكل �آخر لأحد
الأ�سباب التالية:
(�أ) ممار�سة البنك لحقه في المقا�صة �ضدك؛
(ب) الر�سوم الخا�صة بالبنك المر�سل؛
(جـ) القيود المفرو�ضة على ت�صريف العمالت؛
(د) الوقت الالزم لي�صبح المبلغ المودع متاح ًا ب�شكل كامل؛ و�/أو
(هـ) �أي قيود �أخرى يخ�ضع لها الطرف المودِع.
	�إذا تم �إيداع �أي �أموال في ح�سابك عن طريق الخط�أ جراء خط�أ حا�سوبي �أو تقني �أو
ب�شري �أو عطل في نظام المقا�صة �أو لأي �سبب �آخر ،يحق للبنك (و�أنت تفو�ضه) �أن
يخ�صم تلك الأموال من ح�سابك (و�أن ي�سحب على المك�شوف من ح�سابك في حالة
عدم كفاية الر�صيد فيه) .وال يتحمل البنك �أو �أي من الكيانات التابعة له الم�س�ؤولية
عن �أي التزامات تن�ش�أ نتيجة لذلك.
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 2-5هل يمكنك التنازل عن الأموال المودعة في ح�سابك �أو رهنها ك�ضمان؟
	ال يجوز لك �أن تتنازل �إلى �أي طرف من الغير عن المبالغ التي تودعها �أو تملكها في
ح�سابك �أو ترهنها لديه على �سبيل ال�ضمان .ولن يعترف البنك ب�أي ت�صرف من هذا
النوع.

-6

ال�سحب من الح�ساب

 1-6كيف ت�سحب المال من ح�سابك؟
	ال يمكن ال�سحب �إال من الأموال القابلة لل�سحب المقيدة في الجانب الدائن من
ح�سابك (ما لم تكن لديك ت�سهيالت ال�سحب على المك�شوف) ،ويمكن ال�سحب:
(�أ) نقد ًا بالدرهم .ولكن �إذا كان ح�سابك ب�أي عملة غير الدرهم الإماراتي ،تنطبق
حينها �أحكام البند  11من الق�سم الأول؛
(ب) بموجب تعليمات بالدفع �أو التحويل توجهها للبنك؛
(جـ) بموجب �شيكات خطية محررة بالنموذج الذي يقرره البنك في حالة الح�سابات
الجارية؛ و�/أو
(د) بموجب طلبات �شخ�صية با�ستخدام ا�ستمارة الطلب التي يحددها البنك لذلك
الغر�ض في حالة ح�سابات التوفير �أو ح�سابات الوديعة تحت الطلب.

 2-6هل يمكنك ال�سحب من ح�سابك بعمالت �أجنبية؟
يمكنك �سحب المال من ح�سابك وتحويله �إلى �أي عملة �أجنبية في �أي فرع (ب�سعر
ال�صرف ال�سائد في حينه) ،مع مراعاة توفر العملة المعنية في ذلك الفرع .ويقدم
البنك هذه الخدمة ح�سب تقديره المطلق وقد تترتب عليها ر�سوم على النحو المبين
في جدول الر�سوم.

-7

تحويل الأموال من الح�ساب

 1-7كيف تقوم بتحويل الأموال؟
يمكنك تحويل الأموال ب�إحدى الطرق التالية:
(�أ) تعليمات الخدمات الم�صرفية عبر الإنترنت؛
(ب) تعليمات م�ستديمة منك �إلى البنك لتنفيذ تحويل الأموال في مواعيد محددة
م�سبقاً؛
(جـ) طلب م�صرفي هاتفي لتحويل الأموال بين ح�ساباتك فقط؛
(د) طلب م�صرفي عبر الهاتف المتحرك؛
(هـ) معاملة بطاقة خ�صم مبا�شر؛ و�/أو
(و) تعبئة �أي نموذج طلب �أو طريقة توا�صل �أخرى يقبلها البنك لذلك الغر�ض.
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على الرغم مما �سبق ،يجوز للبنك من وقت لآخر وح�سب تقديره المطلق �أن يُقيّد
قدرتك على تحويل الأموال ب�صورة �أو طريقة معينة بح�سب ملفك كعميل �أو خدمات
البنك التي يرتبط بها تحويل الأموال� ،أو لأي �سبب �آخر يعتبره البنك منا�سباً.

 2-7ماذا لو كان الح�ساب المحوّل �إليه في دولة �أخرى؟
	�إذا كان الح�ساب المحول �إليه خارج الإمارات العربية المتحدة ،قد يطلب منك البنك
تزويده بتفا�صيل عن الح�ساب المحول �إليه تخ�ص تحديد ًا الح�سابات في تلك الدولة،
وذلك من �أجل تجنب الت�أخير و�/أو �إعادة الأموال و�/أو فر�ض ر�سوم.

 3-7ما هي القيود التي يجب �أن تعرفها عند تحويل الأموال؟
	ال يمكن ب�صورة عامة �إلغاء عملية تحويل الأموال بعد تنفيذها .ويقع على عاتقك
الت�أكد من �صحة المعلومات في التعليمات ال�صادرة عنك من �أجل تجنب تحويل
الأموال ب�شكل مغاير لما هو مق�صود� .سوف يعتمد البنك على المعلومات المقدمة
من قبلكم في ما يتعلق تحويل الأموال (بما في ذلك �أي تفا�صيل ح�ساب الم�ستفيد)
و�سوف تكون م�س�ؤو ًال عن �أي �أخطاء في �أي من المعلومات المقدمة من قبلك الى
البنك.
بينما يقوم البنك ا�ستخدام الجهود لتنفيذ �أي تعليمات لوقف الدفع ،لن يكون البنك
م�س�ؤو ًال في حال لم يكن قادر ًا على القيام بذلك وتم الإفراج عن الأموال (وانت تقر
ب�أن البنك لن يكون قادر ًا ال�سترداد الأموال اال بموافقة الم�ستفيد).
�سيتم تنفيذ طلب تحويل الأموال في تاريخ التحويل الذي تختاره ،البنك قد ي�ؤخر
�أو يرف�ض تحويل الأموال (ولن يكون م�س�ؤو ًال لأي التزامات نا�شئة ب�سبب الت�أخير �أو
الرف�ض) في الحاالت التالية:
(�أ) �إذا لم تكن هناك �أموال كافية في ح�سابك؛
(ب) �إذا كان تحويل الأموال �سي�ؤدي �إلى تجاوز �أي حد يقرره البنك من وقت لآخر؛
(جـ) �إذا كان لدى البنك ،ح�سب تقديره المطلق� ،سبب يدعوه �إلى االعتقاد �أن تحويل
الأموال �سي�شكل �أو قد ي�شكل مخالفة للقوانين المطبقة �أو ل�سيا�سات البنك؛
(د) �إذا لم تكن القوانين المطبقة �أو �سيا�سات البنك ت�سمح للبنك القيام بذلك؛
(هـ) �إذا كان لدى البنك �سبب يدعوه �إلى االعتقاد بوجود �إ�ساءة ا�ستخدام لح�سابك
�أو �أنه يُ�ستخدم لغ�سيل الأموال �أو للقيام بت�صرفات احتيالية (�أو بخالف ذلك �إذا �شك
البنك في ذلك)؛
(و) �إذا لم يتم تقديم كافة المعلومات الالزمة لإتمام تحويل الأموال (بما في ذلك
المعلومات التي يطلبها البنك المحول �إليه �أو �أي جهات و�سيطة)؛
(ز) �إذا كان البنك ملزم ًا بالتقيد بحكم ق�ضائي �أو �أي قوانين نافذة �أو بال�سيا�سات
الخا�صة به؛
(ح) �إذا وجهت تعليماتك �إلى البنك لإيقاف ذلك التحويل للأموال؛
(ط) �إذا كان الح�ساب المحدد للمحول �إليه لي�س لدى البنك المحول �إليه؛
(ي) �إذا كانت تفا�صيل ح�ساب المحول �إليه الم�سجلة لدى البنك �أو الفرع المحول
�إليه لي�ست �ضمن نظام المقا�صة؛
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(ك) �إذا تخلفت عن التقيد بهذه الأحكام وال�شروط؛
(ل) �إذا كانت هناك �أي �أ�سباب ت�سبب �أو ت�ساهم الت�أخير �أو الرف�ض يتحمل م�س�ؤوليتها
البنك المحول �إليه �أو البنك الو�سيط �أو البنك المرا�سل؛ و�/أو
(م) �إذا كانت هناك �أي ظروف غير متوقعة �أو �أي ظروف �أخرى تقع ب�شكل معقول
خارج �سيطرة البنك.
لن يكون البنك م�س�ؤو ًال ويجب عليك تعوي�ض البنك والكيانات التابعة له وحمايتهم
من و �ضد �أي التزامات تن�ش�أ عن تقيد البنك بتعليماتك ،بما في ذلك تعليمات تنفيذ
�أو �إيقاف تنفيذ �أي تحويل للأموال (بما في ذلك �أي ت�أخير في تحويل الأموال �أو
رف�ض له ين�ش�أ عن الظروف �أعاله �أو �أي التزامات �ضريبية تن�ش�أ عن تحويل الأموال).
وتجنب ًا لل�شك ،ي�شمل التعوي�ض �أعاله �أي�ض ًا االلتزامات المتعلقة بتكاليف �أي تحويل
للعملة ور�سوم البنك المرا�سل وغيرها من ر�سوم التوجيه والر�سوم الإدارية والتكاليف
والخ�سائر الأخرى المتعلقة بتحويلك للأموال.
يجب �أن تت�أكد من وجود �أموال كافية في ح�سابك قبل تنفيذ �أي تحويل �أموال .و�إذا
حدث لأي �سبب تجاوز لحد الإنفاق من ح�سابك نتيجة لأي تحويل للأموال� ،ستكون
ملزم ًا ب�أن ت�سدد على الفور �أي مبلغ �سحب ا�ستثنائي  ،بما في ذلك �أي ر�سوم منطبقة.
	�أنت تكفل وت�ضمن وتتعهد ب�أن �أي تحويل �أموال تطلبه �أنت (�أو يطلبه ال�شخ�ص المعين
من قبلك) لن ي�شكل خرق ًا لأي قوانين نافذة �أو لهذه الأحكام وال�شروط �أو لأي من
�سيا�سات البنك.
يجوز للبنك �أن يت�صل بك للت�أكد والتحقق من هوية الم�ستفيد من تحويل الأموال (و�أي
تعديالت على تفا�صيل الم�ستفيد من تحويل الأموال) قبل تنفيذه.
في تاريخ الدفع ،يحتفظ البنك بحقه في �أن يقرر ،ح�سب تقديره المطلق� ،أولوية
طلبات تحويل الأموال مقابل �أي طلبات دفع �أخرى تم تقديمها �أو �أي ترتيبات دفع
�أخرى قائمة لدى البنك .ويحق للبنك عدم تنفيذ تحويل الأموال �إذا اعتقد ،بعد �أن
يكون قد قرر ترتيب الأولوية بين الدفعات� ،أن ح�سابك �سي�صبح مك�شوفاً� ،أو في حالة
وجود ت�سهيالت �سحب على المك�شوف ممنوحة لك� ،أنه �سيتم تجاوز حد الإنفاق.
	ال تتم تحويالت الأموال ب�شكل فوري .وقد ي�ستغرق الأمر عدة �أيام عمل (با�ستثناء �أي
عطل ر�سمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الدولة التي يوجد فيها ح�ساب
المحول �إليه) لكي ت�صل الأموال �إلى المحول �إليه.
لن يكون البنك طرف ًا في �أي تحقيقات �أو نزاعات مهما كانت طبيعتها تن�ش�أ بينك وبين
المحول �إليه.
لن يكون البنك م�س�ؤو ًال نا�ش�أ عن �أي ت�أخير ،خط�أ ،عيوب في تنفيذ و معالجة �أو اتمام
�أي تحويل �أموال ،ال�سحب ،الإيداع ،ودفع �أي معاملة �أخرى نتيجة لأفعال �أي طرف
ثالث (بما في ذلك �أي بنك و�سيط).
يجب �إبالغ البنك مقدم ًا و كتاب ًة قبل تاريخ التنفيذ في حال طر�أ �أي تغيير �أو تعديل �أو
�إلغاء تعليمات م�ستديمة.
	�إذا كان البنك غير قادر على �إحداث ثالث دفعات متتالية ب�سبب عدم توفر ر�صيد
كافي في ح�سابك ،ف�إن البنك �سوف يقوم ب�إلغاء التعليمات الم�ستديمة وبدون ار�سال
اي اخطار لك.
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 4-7ماذا لو رف�ض البنك المحول �إليه تحويل الأموال الذي طلبته؟
	�إذا رف�ض البنك المحول �إليه تحويل الأموال الذي طلبته لأي �سبب� ،ستتم �إعادة
الأموال وفق �سعر ال�صرف ال�سائد في تاريخ �إعادتها ،و�ستتحمل منفرد ًا م�س�ؤولية
تكاليف تحويل العملة والخ�سائر ور�سوم البنك المرا�سل ور�سوم التوجيه والر�سوم
الإدارية و�أي تكاليف �أو ر�سوم �أو خ�سائر �أخرى تتعلق بتحويل الأموال المرفو�ض.

 5-7هل يجوز للبنك محاولة تنفيذ حوالة مالية بعد تاريخ التحويل �أو
تاريخ انتهاء التعليمات الم�ستديمة؟
في حالة عدم وجود �أموال كافية في ح�سابك بتاريخ التحويل ،يجوز للبنك ،بالرغم
من �أي �شيء وارد في هذه الأحكام وال�شروط ،محاولة تنفيذ الحوالة المالية بعد تاريخ
التحويل �أو تاريخ انتهاء التعليمات الم�ستديمة دون تحمل �أي م�س�ؤولية مهما كانت.
وبالرغم مما �سلف ،ال تعتبر الحوالة المالية قد تمت بنجاح اال �إذا كان لديك �أمواالً
كافية في ح�سابك.
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ت�سهيالت ال�سحب على المك�شوف

 1-8كيف يمكنك الح�صول على ت�سهيل �سحب على المك�شوف؟
	�إن موافقة البنك على فتح ح�ساب لك ال تعني ب�أي �شكل من الأ�شكال �أنه ملزم بمنحك
ت�سهيل �سحب على المك�شوف ،و�أي قرار بمنحك ت�سهيل �سحب على المك�شوف ،ومبلغ
ذلك الت�سهيل و�شروطه ،يكون ح�سب التقدير الخا�ص للبنك.
	ال يمكنك الح�صول على ت�سهيل �سحب على المك�شوف �إال �إذا كان لديك ح�ساب
جارٍ .ولكي تح�صل على ت�سهيل �سحب على المك�شوف ،يجب عليك تقديم طلب بهذا
الخ�صو�ص عن طريق تعبئة ا�ستمارة الطلب ذات ال�صلة.
يجوز للبنك في حاالت ا�ستثنائية وح�سب تقديره المطلق منح مبلغ �سحب ا�ستثنائي
دون تقديم طلب للح�صول على ت�سهيل �سحب على المك�شوف �إذا لم توجد �أموال كافية
في ح�سابك لتغطية دفعة معينة منه .و�إذا رف�ض البنك منح مبلغ ال�سحب اال�ستثنائي
هذا  ،فيمكنه �أن يرف�ض تنفيذ الدفعة التي فو�ضته لتنفيذها.
	�إذا منحك البنك ت�سهيل �سحب على المك�شوف� ،ستنطبق عليك ال�شروط العامة
للقرو�ض .يرجى االطالع على الق�سم ال�ساد�س لمعرفة المزيد من التفا�صيل حول ذلك.

 2-8ما الذي �سيتم تقا�ضيه منك مقابل ت�سهيالت ال�سحب على المك�شوف؟
يجب عليك دفع فائدة على �أي ت�سهيل �سحب على المك�شوف ب�صرف النظر عما
�إذا تقدمت بطلب للح�صول عليه �أم ال ،وذلك ما لم يوافق البنك على خالف ذلك.
وت�ستحق تلك الفائدة ب�سعر الفائدة على القر�ض وتُحت�سب ب�شكل يومي على الر�صيد
المدين غير الم�سدد (الذي ت�ستثنى منه قيمة ال�شيكات �أو �أوامر الدفع الأخرى
الم�سحوبة على بنوك �أخرى ولم يتم تح�صيلها بعد) وتخ�صم من ح�سابك في �آخر
يوم عمل من كل �شهر.
ت�ستحق الفائدة (وتُخ�صم من ح�سابك) بنهاية �آخر يوم عمل من كل �شهر �أو ب�أي وجه
�آخر يتم االتفاق عليه مع البنك.
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	�إذا وافق البنك على منحك مبلغ �سحب ا�ستثنائي وتخلفت عن �سداد ذلك المبلغ
خالل يوم عمل واحد من تاريخ منحك ذلك المبلغ (�أو �أي مدة �أخرى يحددها البنك
من وقت لآخر ح�سب تقديره المطلق) ،تُفر�ض فائدة الت�أخير اعتبار ًا من ذلك الوقت
وحتى �سداد ذلك المبلغ بكامله ،وذلك دون الم�سا�س ب�أي حقوق �أخرى يتمتع بها
البنك .كما يحتفظ البنك بحق ممار�سة حقوقه بموجب البند  3-10من الق�سم الأول.
يجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق� ،أن يفر�ض ر�سوم ًا (مثل حد �أدنى للر�سوم
ال�شهرية و�/أو ر�سوم تجديد) على ت�سهيل ال�سحب على المك�شوف بالإ�ضافة �إلى
الفائدة الم�شار �إليها �أعاله.
تعتبر كل حالة من الحالتين التاليتين �أنها حالة �إنهاء فيما يتعلق بت�سهيالت ال�سحب
على المك�شوف:
(�أ) �إذا تجاوزت الحد المقرر لت�سهيالت ال�سحب على المك�شوف الخا�صة بك؛ و�/أو
(ب) �إذا تخلفت عن �سداد الفائدة الم�ستحقة بتاريخ �سداد الفائدة.

 3-8متى يجب عليك �سداد ت�سهيالت ال�سحب على المك�شوف؟
يجب عليك �سداد �أي مبلغ �سحب على المك�شوف (بما في ذلك �أي ر�سوم مرتبطة به
والفائدة المنطبقة) قبل نهاية مدة ت�سهيل ال�سحب على المك�شوف.
كما يجوز للبنك في �أي وقت وح�سب تقديره المطلق:
(�أ) �إلغاء ت�سهيل ال�سحب على المك�شوف الممنوح لك ومطالبتك بال�سداد الفوري
لكامل الر�صيد الم�سحوب على المك�شوف (بما في ذلك �أي ر�سوم مرتبطة به والفائدة
المنطبقة)؛ و�/أو
(ب) خف�ض حد ت�سهيل ال�سحب على المك�شوف ومطالبتك ب�أن ت�سدد على الفور جزء ًا
من الر�صيد الم�سحوب على المك�شوف (بما في ذلك �أي ر�سوم مرتبطة به والفائدة
المنطبقة).
	�إذا ارت�أى البنك �أنك اتخذت مكان �إقامة دائم خارج الإمارات العربية المتحدة،
ي�صبح كامل الر�صيد الم�سحوب على المك�شوف (بما في ذلك �أي ر�سوم مرتبطة به
والفائدة المنطبقة) م�ستحق ًا وواجب الدفع فور ًا �إلى البنك.

-9

ال�شيكات

 1-9كيف يمكنك الح�صول على دفتر �شيكات؟
يجب �أن يكون لديك ح�ساب جا ٍر لكي تح�صل على دفتر �شيكات .و�إذا تم تغيير
ح�سابك من ح�ساب جا ٍر �إلى ح�ساب توفير بموجب البند  1-1من هذا الق�سم (�أو غير
ذلك)� ،سيتم �إلغاء دفتر �شيكاتك.

 2-9متى يُقيّد ال�شيك المودع لدى البنك في ح�سابك؟
يقدم البنك خدمات تح�صيل ال�شيكات بالنيابة عنك ووفق ًا لتعليماتك .وقد تطبق
ر�سوم على هذه الخدمات.
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يجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق� ،أن يُقيد في ح�سابك وب�شكل م�ؤقت قيمة ال�شيكات
التي تودعها ،با�ستثناء ال�شيكات الم�ؤجلة الدفع �أو الم�سحوبة في �أماكن لي�س للبنك
فرع فيها ،وذلك مع مراعاة تح�صيل عوائد ال�شيك.
تكون عوائد ال�شيكات المودعة متاحة لل�سحب من قبلك فقط عند تح�صيلها وا�ستالم
البنك لقيمتها ب�أموال قابلة لل�سحب.
بالإ�شارة الى الفقرة التالية �أدناه ،يتم �إعادة �إ�ضافة قيمة �أي �شيك في ح�سابك خالل
يومي عمل من تاريخ �إيداع ال�شيك في ح�سابك ،ما لم يوافق البنك على خالف ذلك،
ولكن قد تكون هناك حاالت ت�ستغرق فيها عملية الإ�ضافة مدة �أطول ،بما في ذلك على
�سبيل المثال ال الح�صر الحاالت التي ي�شتبه فيها البنك بت�صرف احتيالي �أو يكون
فيها البنك ملزم ًا بالتحقق من م�صدر الأموال.
	�إذا تم �إيداع �شيك بالدرهم الإماراتي وم�سحوب على �أحد بنوك الدولة قبل وقت
الإنقطاع ولم يكت�شف البنك �سبب ًا لوقف ال�شيك وتم قبوله من قبل احد البنوك في
الدولة الم�سحوب عليه ،ف�سوف يقوم البنك ب�إيداع المبلغ في الح�ساب الخا�ص بك في
اليوم الذي تم فيه �إيداع ال�شيك.
في حالة �إرجاع �أي �شيكات دون �صرف لأي �سبب كان بعد �أن تم قيدها في ح�سابك،
يحق للبنك �أن يعك�س القيد عن طريق خ�صم قيمة تلك ال�شيكات من الح�ساب مع
�أي ر�سوم ذات �صلة (بما في ذلك ،على �سبيل المثال ال الح�صر ،ر�سوم �أي �شيكات
مرتجعة مودعة في ح�سابك والر�سوم الإدارية والفائدة على مبلغ ال�سحب اال�ستثنائي،
�إن كان ذلك نافذاً) والفائدة المحت�سبة على �أ�سا�س ال�سعر ال�سائد عن المدة من
تاريخ القيد وحتى تاريخ عك�س القيد عن طريق الخ�صم .و�إذا لم يتمكن البنك من
ا�سترداد تلك الأموال لأي �سبب كان ،ف�أنت تتعهد ب�سدادها �إليه فور ًا عند طلبها.

 3-9في ظل �أي ظروف ي�ستطيع بنك �أبوظبي التجاري رف�ض �صرف قيمة
�شيك محرر من قبلك وما هي الم�س�ؤولية التي تقع على عاتقك تجاه
قيام بنك �أبوظبي التجاري ب�صرف قيمة �شيك؟
يجب �أن تت�أكد من وجود �أموال في ح�سابك الجاري تكفي للوفاء بال�شيكات التي
تحررها على ذلك الح�ساب الجاري .وفي حالة عدم وجود �أموال كافية �أو ت�سهيل
�سحب على المك�شوف و�إذا لم تُجرِ ترتيبات م�سبقة مع البنك ،لن ي�صرف البنك تلك
ال�شيكات.
يجب �أن تكون ال�شيكات الم�سحوبة على ح�سابك الجاري محررة باللغة العربية �أو
الإنجليزية .ولن يكون البنك ملزم ًا ب�صرف ال�شيكات المحررة ب�أي لغة �أخرى.
في حال وجود خط�أ ما في �شيك محرر من قبلك� ،أو في حال عدم قدرة بنك �أبوظبي
التجاري على التحقق من �صحة توقيعك �أو �إذا كان �أي جزء من ال�شيك غير مقروء �أو
غير وا�ضح ،ف�إنه يجوز لبنك �أبوظبي التجاري �أن يرف�ض �صرف قيمة ال�شيك لأ�سباب
فنية (على غرار رف�ضه ب�سبب عدم كفاية الر�صيد) .وحيثما يقوم البنك �أو �شركاته
التابعة (بح�سن نية) ب�صرف قيمة �شيك غير مقروء �أو غير وا�ضح �أو �شيك يت�ضمن
خط�أً �أو هفوة ،يتعين عليك تعوي�ض وحماية البنك و�شركاته التابعة عن ومن �أي
م�س�ؤولية قد تن�ش�أ عن �أي مبلغ تم دفعه في ما يتعلق بذلك ال�شيك.
في حالة تقديم �شيك ل�صرفه في فرع غير الفرع المعني ،يحق للبنك ،ح�سب تقديره
المطلق� ،أن ي�صرف ال�شيك �أو يرف�ض �صرفه في الفرع الذي قُدِّ م فيه.
يجوز �أي�ض ًا وقف �صرف �أي �شيك حررته بنا ًء على حكم �صادر عن �أي محكمة مخت�صة
في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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يحتفظ البنك بحق عدم �صرف �أي �شيك م�ضى على تاريخ ا�ستحقاقه �أكثر من �ستة
�أ�شهر.
كاف لتغطية قيمة �أي �شيك �أو �شيكات حررتها
	�إذا كان ر�صيد ح�سابك الجاري غير ٍ
على ذلك الح�ساب الجاري ،ف�إن موافقة البنك على �صرفها (وهذه الموافقة تخ�ضع
للتقدير الخا�ص للبنك من وقت لآخر) لن تف�سر على �أنها تمنحك ت�سهي ًال ائتمانياً.
ويجب عليك وعلى الفور �إ�ضافة الر�صيد المطلوب �إلى ذلك الح�ساب الجاري عندما
يطلب البنك ذلك.
	�أنت تتحمل منفرد ًا م�س�ؤولية الت�أكد من الكتابة ال�صحيحة لكافة ال�شيكات التي
تحررها على ح�سابك الجاري .وفي حالة عدم �صرف �أي �شيكات �صادرة عنك لأ�سباب
فنية ،يقع على عاتقك منفرد ًا الت�أكد من الوفاء بالتزاماتك في ال�سداد.

 4-9ما هي الظروف التي يمكن �أن يرف�ض فيها البنك تح�صيل �شيك وقيد
قيمته في ح�سابك؟
يجوز للبنك �أن يرف�ض تح�صيل ال�شيكات في الحاالت التالية:
(�أ) �إذا كان ال�شيك م�سحوب ًا ل�صالح الغير (ما لم يتم التنازل عنه �إليك ح�سب
الأ�صول ب�صفتك الم�ستفيد الجديد)؛
(ب) �إذا كان ا�سم المدفوع �إليه مختلف ًا عن ا�سمك الظاهر في ال�سجالت؛ �أو
(جـ) لأي �سبب لآخر ،بما في ذلك لمنع االحتيال �أو غ�سيل الأموال.
لن يقبل البنك التنازل عن �أي �شيك ل�صالح طرف من الغير �إذا كان ال�شيك م�سطراً.
	�أي �إلغاء لأي «ت�سطير» �أو تدوين ي�ؤدي �إلى �إبطال ال�شيك.

 5-9ماذا يحدث في حالة ارتجاع �شيك حررته دون �أن يتم �صرفه؟
	�إذا:
كاف في ح�سابك الجاري؛
(�أ) حررت �شيك ًا دون وجود ر�صيد ٍ
كاف في ح�سابك الجاري في وقت تقديم ال�شيك الذي
(ب) لم يكن لديك ر�صيد ٍ
حررته للتح�صيل؛ �أو
(جـ) �إذا كان ح�سابك الجاري مغلق ًا �أو مجمد ًا �أو معلق ًا �أو موقوف ًا في وقت تقديم
ال�شيك الذي حررته للتح�صيل،
قد يكون البنك ملزم ًا ب�إبالغ ال�سلطات وقد تترتب عليك م�س�ؤولية مدنية و�/أو جنائية
ب�سبب ارتجاع ذلك ال�شيك .ويحق للبنك �أي�ض ًا �أن يختار �إنهاء عالقته معك دون �أن
يم�س ذلك ب�أي حقوق �أخرى يتمتع بها البنك.

 6-9ماذا يحدث في حالة فقدان �شيكاتك �أو ا�ستخدامها في عملية
احتيال؟
يجب عليك الت�أكد من حفظ دفاتر ال�شيكات التي ي�صدرها لك البنك وال�شيكات التي
فيها في مكان �آمن .ويجب عليك �إبالغ البنك فور ًا عن فقدان �أي �شيكات �أو �سرقتها
ومن ثم تقديم بالغ �إلى ال�شرطة طبق ًا للقوانين المطبقة ،و�إ�صدار تعليمات �إلى البنك
ب�إيقاف �صرف تلك ال�شيكات .و�إلى �أن ي�ستلم البنك �إخطار ًا منك في هذا ال�ش�أن ،ف�إنه
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يجب عليك تعوي�ض البنك والكيانات التابعة له وحمايتهم من �أي التزامات تن�ش�أ عن
�سداد �أي دفعات تتعلق بتلك ال�شيكات المفقودة �أو الم�سروقة �أو ب�أي �إ�ساءة ا�ستخدام
لها.
يقع على عاتقك تزويد البنك وال�شرطة والمحاكم و�أي �سلطات معنية �أخرى ب�أي
معلومات مطلوبة للم�ساعدة في التحقيق في �أي م�س�ألة تتعلق ب�شيكاتك.

الخدمات
 -10بطاقات الخ�صم المبا�شر
يجب قراءة هذا البند مع ال�شروط العامة للبطاقات الواردة في البند  17من الق�سم الأول
والتي تنطبق �أي�ض ًا على بطاقة الخ�صم المبا�شر الخا�صة بك.

 1-10متى وكيف تنطبق �شروط بطاقة الخ�صم المبا�شر عليك؟
تنطبق عليك �شروط بطاقة الخ�صم المبا�شر عندما ت�صدر لك بطاقة خ�صم مبا�شر
وتقوم بتفعيلها وا�ستخدامها.
	�إن قيامك بتفعيل بطاقة الخ�صم المبا�شر و�/أو ا�ستخدامك لها يُعتبر دلي ًال ملزم ًا
وحا�سم ًا على قبولك التقيد بهذه الأحكام وال�شروط (بما فيها �شروط بطاقة الخ�صم
المبا�شر).

 2-10كيف يمكنك الح�صول على بطاقة خ�صم مبا�شر؟
يجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق� ،أن ي�صدر لك بناء على طلبك بطاقة خ�صم
مبا�شر لتمكينك من تنفيذ معامالت بطاقة الخ�صم المبا�شر في �أي جهاز داخل
الإمارات العربية المتحدة �أو خارجها.
	�إذا كان لديكم ح�ساب م�شترك ،فال يجوز �إ�صدار بطاقة خ�صم مبا�شر لكل واحد من
�أ�صحاب الح�ساب الم�شترك �إال �إذا اخترتم جواز �إعطاء التعليمات المتعلقة بح�سابكم
الم�شترك على �أ�سا�س «تعليمات فردية» (انظر البند  13من الق�سم الأول).
يمكنك ا�ستالم بطاقة الخ�صم المبا�شر الخا�صة بك من الفرع المعني �أو من �أي
فرع �آخر تحدده ،كما يمكنك �أن تطلب �إر�سال بطاقة الخ�صم المبا�شر �إلى عنوانك
بالبريد العادي �أو ال�سريع.

 3-10ماذا لو لم يكن ح�سابك م�ؤه ًال لإ�صدار بطاقة خ�صم مبا�شر؟
	ال ت�صدر بطاقات الخ�صم المبا�شر لأنواع معينة من الح�سابات والعمالء ح�سبما
يحدده البنك من وقت لآخر .وفي تلك الحاالت ،يجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق،
�أن ي�صدر لك بد ًال من ذلك بطاقة �صراف �آلي.
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 4-10هل يمكنك ربط �أكثر من ح�ساب واحد ببطاقة الخ�صم المبا�شر
الخا�صة بك؟
يجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق� ،أن ي�سمح لك بربط �أكثر من ح�ساب واحد ببطاقة
الخ�صم المبا�شر الخا�صة بك ،وهذا من �ش�أنه �أن ي�سمح لك بالو�صول �إلى �أي ح�سابات
�أخرى ترتبط ببطاقة الخ�صم المبا�شر و�إجراء عمليات ال�سحب من تلك الح�سابات
والإيداع فيها با�ستخدام بطاقة الخ�صم المبا�شر عبر �أجهزة ال�صراف الآلي التابعة
للبنك .يرجى مالحظة �أن هذه الميزة قد ال تكون متاحة على �أجهزة ال�صراف الآلي
غير التابعة للبنك.
	�إذا كانت بطاقة الخ�صم المبا�شر الخا�صة بك مرتبطة ب�أكثر من ح�ساب واحد ،يجب
عليك اختيار �أحد تلك الح�سابات ليكون «الح�ساب الرئي�سي» ،حيث �سيتم ربط ذلك
الح�ساب الرئي�سي مع معامالت بطاقة الخ�صم المبا�شر المنفذة بوا�سطة �أجهزة
نقاط البيع و�أجهزة ال�صراف الآلي غير المملوكة للبنك.

 5-10ماذا يحدث لو تجاوزت حد الإنفاق؟
	�إذا تجاوزت حد الإنفاق من ح�ساب بطاقة الخ�صم المبا�شر الخا�ص بك لأي �سبب
كان:
(�أ) �ستُعتبر �أنك تقدمت بطلب ر�سمي تطلب فيه موافقة البنك على منحك مبلغ
�سحب ا�ستثنائي وفق ًا للبند  1-8من هذا الق�سم ،ويجوز للبنك ،ح�سب تقديره
المطلق ،قبول ذلك الطلب �أو رف�ضه؛
(ب) �ست�صبح ملزم ًا ب�أن تُ�سدد للبنك �أي ر�سوم وفائدة فيما يتعلق بمبلغ ال�سحب
اال�ستثنائي ؛ و
(جـ) �سي�صبح مبلغ ال�سحب اال�ستثنائي م�ستحق ًا وواجب الدفع فوراً.

 6-10كيف يمكنك ا�ستخدام بطاقة الخ�صم المبا�شر الخا�صة بك على جهاز
الخدمة الذاتية؟
يمكن �إيداع النقد �أو ال�شيكات �أو الأوراق المالية الأخرى في ح�ساب يرتبط ببطاقة
الخ�صم المبا�شر الخا�صة بك با�ستخدام بطاقة الخ�صم المبا�شر فقط بوا�سطة
�أجهزة خدمة ذاتية معينة تابعة للبنك وموجودة داخل الإمارات العربية المتحدة.
وال يُمثل الإي�صال ال�صادر عن جهاز الخدمة الذاتية �إال ما تزعم �أنك قمت ب�إيداعه.
ولن يُقيد ما �أودعته في الح�ساب المعني �إال بعد �أن يتحقق البنك من المال النقدي
ُح�صل قيمتها (في حالة ال�شيكات)من
�أو ال�شيكات �أو الأوراق المالية الأخرى وي ّ
ُح�صل قيمته هو المبلغ
قبل البنك ،ويُعتبر المبلغ المودع الذي يتحقق منه البنك وي ّ
ال�صحيح الذي �أودعته.
تُر�سل ال�شيكات المودعة للتح�صيل وال تتاح الأموال �إال بعد تح�صيل ال�شيكات وفق ًا
للبند  2-9من هذا الق�سم.
	�إذا اخترت تحويل الأموال �أو �سداد فاتورة با�ستخدام جهاز الخدمة الذاتية ،يجب
عليك تزويد البنك بما يلي:
(�أ) البيانات ال�صحيحة للح�سابات التي �سيتم التحويل �إليها؛
(ب) رقم العميل ال�صحيح �أو الرقم المرجعي ال�صحيح المتعلق بالدفعات التي �سيتم
�سدادها ،وذلك با�ستخدام ا�ستمارة الطلب المحددة.
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 7-10كيف يمكنك تنفيذ معامالت بطاقة الخ�صم المبا�شر؟
بالإ�ضافة �إلى اال�ستخدامات المبينة في البند  17من الق�سم الأول ،يمكنك ا�ستخدام
بطاقة الخ�صم المبا�شر الخا�صة بك ل�شراء الب�ضائع والخدمات عن طريق الإنترنت،
ولكن لي�س ل�شراء الب�ضائع �أو الخدمات عن طريق الهاتف �أو البريد �أو ب�أي و�سيلة
�أخرى يقوم البنك بحظرها من وقت لآخر.

 8-10هل توجد �أي قيود عند ا�ستخدام بطاقة الخ�صم المبا�شر الخا�صة
بك للمعامالت عبر الإنترنت؟
تخ�ضع معامالت بطاقة الخ�صم المبا�شر المنفذة عبر الإنترنت لأي قيود نافذة من
حيث الحد الأق�صى لقيمة المعاملة الواحدة والعدد الأق�صى للمعامالت في اليوم
الواحد والحد الأق�صى لمجموع قيمة المعامالت في اليوم .وتخ�ضع تلك القيود
للتغيير من قبل البنك (ح�سب تقديره المطلق) وقد تختلف من موقع �إلكتروني لآخر
ومن دولة �إلى �أخرى ،كما �أنها قد تختلف تبع ًا لنوع/فئة بطاقة الخ�صم المبا�شر.
قد ال تكون تلك القيود تحت �سيطرة البنك ولذلك ال يتحمل البنك �أو الكيانات التابعة
له �أي م�س�ؤولية عن �أي التزامات تن�ش�أ عن تلك القيود (�أو �أي تغييرات تطر�أ عليها) �أو
عن تعذُّر �إجراء معاملة بطاقة خ�صم مبا�شر عبر الإنترنت ب�سبب تلك القيود (�أو �أي
تغييرات تطر�أ عليها).
يرجى زيارة الموقع الإلكتروني �أو االت�صال بالبنك لمعرفة المزيد من المعلومات
حول تلك الحدود والقيود.

 -11خزانات حفظ الآمانات
 1-11كيف يمكنك ا�ستئجار خزانة حفظ الآمانات؟
	�إذا رغبت في ا�ستئجار خزانة حفظ الآمانات ،يجب �أن يكون لديك ح�ساب لدى البنك
وتقوم بتعبئة ا�ستمارة الطلب ذات ال�صلة .وقد يُطلب منك �أي�ض ًا تزويد البنك ب�أي
معلومات �شخ�صية و�إثباتات الزمة للتحقق من هويتك.
	ال يمكنك ا�ستئجار خزانة حفظ الآمانات ب�إ�سم طرف من الغير �أو بالنيابة عنه.
	�أنت تقر ب�أن حقوقك فيما يتعلق بخزانة حفظ الآمانات هي حقوق المرخ�ص له و�أن
ال �شيء في هذه الأحكام وال�شروط يمنحك �أي حق في ملكية خزانة حفظ الآمانات �أو
�أي حقوق في المقر الذي يوجد فيه ال�صندوق.

 2-11ما هي مدة �إيجار خزانة حفظ الآمانات؟
يمكنك ا�ستئجار خزانة حفظ الآمانات لمدة �أولية ت�صل �إلى � 12شهر ًا �أو �أي مدة
�أخرى يتم تحديدها في ا�ستمارة الطلب ذات ال�صلة ويوافق عليها البنك .وعند نهاية
مدة الإيجار الأولية ،تتجدد تلقائي ًا لمدة مماثلة ما لم تقم ب�إنهائها �أو يقم البنك
ب�إنهائها وفق ًا للبند  9-11من هذا الق�سم.
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 3-11كم يجب �أن تدفع ال�ستئجار خزانة حفظ الآمانات؟
يجب �أن تدفع �إلى البنك الر�سوم المطبقة قبل بدء مدة �إيجار خزانة حفظ الآمانات
و�أي تجديد لها ،كما يجب عليك تزويد البنك بمبلغ ت�أمين �سيتم �إعالمك به في وقت
تعبئة ا�ستمارة الطلب ذات ال�صلة.

 4-11كيف يمكنك الو�صول �إلى خزانة حفظ الآمانات؟
يمكنك الو�صول �إلى خزانة حفظ الآمانات عن طريق:
(�أ) خدمة الدخول الذاتي التي �ستكون متاحة لك في كافة الأوقات با�ستثناء �أوقات
الإ�صالح �أو ال�صيانة �أو وفق ًا لتوجيهات البنك؛ �أو
(ب) خدمة الم�ساعدة في الدخول التي �ستكون متاحة لك فقط �أثناء �ساعات الدوام
الر�سمي في الفرع الذي يوجد فيه خزانة حفظ الآمانات.
ويمكنك االختيار بين خدمة الم�ساعدة في الدخول �أو خدمة الدخول الذاتي في
ا�ستمارة الطلب ذات ال�صلة.
يحق للبنك تعليق الو�صول �إلى خزانة حفظ الآمانات م�ؤقت ًا لإجراء �أعمال الإ�صالح
�أو ال�صيانة �أو ب�سبب �أي بالغ تنظيمي و�/أو �أمر تنفيذي ودون �أن يتحمل البنك �أي
م�س�ؤولية عن �أي التزامات .وبالرغم من �أن البنك �سيبذل جهوده المعقولة لإبالغك
قبل تعليق و�صولكم� ،إال �أن من حق البنك القيام بذلك التعليق دون �إبالغك م�سبقاً.
تكون كافة الأ�شياء التي تم تزويدك بها للو�صول �إلى خزانة حفظ الآمانات مملوكة
للبنك ويجب �إعادتها �إليه عند �إنهاء �إيجار خزانة حفظ الآمانات.

 5-11هل يمكنك ال�سماح لأ�شخا�ص �آخرين بالو�صول �إلى خزانة حفظ
الآمانات؟
يمكنك �أن ت�سمي طرف ًا �إ�ضافي ًا واحد ًا �أو �أكثر لمنحه �إمكانية الو�صول �إلى خزانة
حفظ الآمانات الخا�ص بك باعتباره وكيلك المفو�ض ،وذلك عندما تتقدم بطلب
ا�ستئجار خزانة حفظ الآمانات �أو في �أي وقت �آخر يوافق عليه البنك .ويجب عليك
تزويد البنك ب�أي معلومات �شخ�صية و�إثباتات �إ�ضافية يطلبها من �أجل التحقق من
هوية ذلك الطرف الآخر الذي �سيتاح له الو�صول �إلى خزانة حفظ الآمانات.
يجب على �أي �أطراف �إ�ضافيين يُتاح لهم الو�صول �إلى خزانة حفظ الآمانات �أن
يوافقوا على االلتزام والتقيد بهذه الأحكام وال�شروط .و�ستكون لأولئك الأطراف
الإ�ضافيين حقوق و�صول م�ساوية لحقوقك دون �أن تكون لهم ال�سيطرة على خزانة
حفظ الآمانات.
يمكنك في �أي وقت �إلغاء ال�سماح بو�صول �أي �أطراف �إ�ضافيين �إلى خزانة حفظ
الآمانات عن طريق �إخطار البنك بذلك.

 6-11هل ي�ستطيع البنك نقل خزانة حفظ الآمانات؟
يجوز للبنك في �أي وقت وح�سب تقديره المطلق نقل خزانة حفظ الآمانات مع كامل
محتوياته �أو جزء منها �إلى �أي موقع �آخر في الإمارات العربية المتحدة ،وذلك مع
تطبيق التدابير و�إجراءات �أمن المعلومات التي يعتبرها البنك منا�سبة .و�سيوجه لك
البنك �إ�شعار ًا مدته خم�سة �أيام على الأقل قبل ذلك النقل.
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 7-11هل هناك �أي قيود تتعلق بمحتويات خزانة حفظ الآمانات؟
ُ�صمم خزانة حفظ الآمانات لحفظ الوثائق والأ�شياء الثمينة وما بحكمها للأغرا�ض
القانونية فقط .ويجب عليك عدم ا�ستخدام خزانة حفظ الآمانات لحفظ �أو ال�سماح
لأي �شخ�ص �آخر بحفظ �أي مما يلي:
مناف للأخالق بموجب القوانين المطبقة؛
(�أ) �أي �شيء مخالف للقانون �أو م�سيء �أو ٍ
(ب) �أي مواد من �ش�أنها �أو قد يكون من �ش�أنها الت�سبب في �ضرر لأي طرف �أو عقار
�أو مكان ،بما في ذلك خزانة حفظ الآمانات؛ �أو
(جـ) �أي حيوانات �أو نباتات �أو كائنات حية �أو مواد نباتية.
	�أنت تقر ب�أن البنك ال يعرف محتويات خزانة حفظ الآمانات وال يعلم الغر�ض من
ا�ستخدامك لخزانة حفظ الآمانات في �أي وقت .وبالرغم من ذلك ،يحتفظ البنك
بحق المعاينة ،في ح�ضورك ،لأي �أ�شياء تريد و�ضعها في خزانة حفظ الآمانات.
يجب عليك تعوي�ض البنك والكيانات التابعة له و�أي عمالء �أو زوار في مقر البنك
وحمايتهم من �أي التزامات تن�ش�أ عن ا�ستخدامك لخزانة حفظ الآمانات.

 8-11ما هو حد م�س�ؤولية البنك عن محتويات خزانة حفظ الآمانات؟
يجب عليك ا�ستخدام خزانة حفظ الآمانات بحر�ص وعناية ووفق ًا لهذه الأحكام
وال�شروط و�أي تعليمات �إ�ضافية ي�صدرها البنك من وقت لآخر.
	ال يتحمل البنك �أو الكيانات التابعة له �أي م�س�ؤولية عن �أي التزامات:
(�أ) �إلى الحد الذي تكون فيه �أي خ�سارة �أو �ضرر نا�شئ ًا عن �إهمالك �أو تق�صيرك �أو
عدم تقيدك بهذه الأحكام وال�شروط �أو بال�شروط الإ�ضافية �أو ب�أي تعليمات ي�صدرها
البنك من وقت لآخر؛
(ب) �إلى الحد الذي تكون فيه �أي خ�سارة �أو �ضرر م�شمولين ب�أي تغطية ت�أمينية تتوفر
لك �أو للطرف المت�ضرر؛ �أو
(جـ) تتعلق ب�أي انخفا�ض في جودة �أو كمية �أو قيمة المواد المحتفظ بها في
خزانة حفظ الآمانات ب�سبب البلى والتلف باال�ستهالك العادي �أو العوامل الجوية �أو
المناخية.

 9-11كيف يمكن �إنهاء �إيجار خزانة حفظ الآمانات؟
مع مراعاة البنود الأخرى في هذه الأحكام وال�شروط ،يجوز لك �أو للبنك �إنهاء �إيجار
خزانة حفظ الآمانات في �أي وقت عن طريق توجيه �إ�شعار م�سبق �إلى الطرف الآخر
ال تقل مدته عن  15يوماً.
يجوز للبنك �إنهاء �إيجار خزانة حفظ الآمانات ب�شكل فوري بموجب توجيه �إ�شعار لك
في �أي من الحاالت التالية:
(�أ) �إذا �أخللت بالبند  7-11من هذا الق�سم �أو اعتقد البنك ب�شكل معقول �أنك �أخللت
به �أو �ستُخِ ل به؛
(ب) �إذا �أخللت ب�أي بنود �أخرى في هذه الأحكام وال�شروط ولم ت�صحح ذلك الإخالل
خالل  30يوم ًا من تلقيك �إ�شعار ًا من البنك ب�ش�أن هذا الإخالل؛ �أو
(جـ) نتيجة لممار�سة البنك لحقوقه بموجب البند  3-10من الق�سم الأول وفي �أي
من الظروف المذكورة في ذلك البند.
64

األحكام والشروط
للخدمات المصرفية لألفراد

يخ�ضع حقك في �إنهاء �إيجار خزانة حفظ الآمانات لل�شروط التالية:
(�أ) يجب عليك �إفراغ خزانة حفظ الآمانات من كافة محتوياتها؛
(ب) يجب �أن تعيد كافة الأ�شياء التي زودك بها البنك للو�صول �إلى خزانة حفظ
الآمانات؛ و
(جـ) يجب �أال تكون عليك التزامات واجبة الأداء �إلى البنك.

 10-11ماذا يحدث عند �إنهاء �إيجار خزانة حفظ الآمانات؟
عند �إنهاء �إيجار خزانة حفظ الآمانات:
(�أ) تنتهي فور ًا حقوقك المتعلقة بخزانة حفظ الآمانات؛ و
(ب) يعيد �إليك البنك مبلغ الت�أمين بعد �أن يخ�صم منه �أي مبالغ يحق للبنك �أن
يح�صلها وفق ًا لهذه الأحكام وال�شروط.
يتقا�ضاها �أو ِّ

 11-11ماذا يحدث �إذا لم تقم ب�إعادة كافة الأ�شياء التي زودك بها البنك
للو�صول �إلى خزانة حفظ الآمانات عند �إنهاء �إيجار خزانة حفظ
الآمانات؟
�ستكون ملزم ًا ويجب �أن ت�سدد �إلى البنك عند طلبه �أي ًا من وكافة التكاليف والر�سوم
التي قد يتكبدها ب�سبب عدم �إعادة كافة الأ�شياء ،بما في ذلك ،على �سبيل المثال ال
الح�صر ،الر�سوم الإ�ضافية وفق ال�سعر المعمول به في حينه.

 12-11ماذا يحدث �إذا لم تُفرغ خزانة حفظ الآمانات من محتوياتها عند
�إنهاء الإيجار؟
	�إذا لم تقم ب�إفراغ خزانة حفظ الآمانات من كافة محتوياتها خالل  60يوم ًا من تاريخ
�إنهاء �إيجارها ،يحق للبنك ،بعد �أن يوجه لك �إ�شعار ًا في هذا ال�ش�أن ،تقديم طلب �إلى
المحكمة المخت�صة في الإمارة التي يوجد فيها خزانة حفظ الآمانات للح�صول على
�إذن لفتحها.
تُفتح خزانة حفظ الآمانات بح�ضور طرف تعينه المحكمة يعد تقرير ًا عن عملية فتح
خزانة حفظ الآمانات وجرد ًا لمحتوياتها .ويُوقِع ممثل عن المحكمة وممثل عن البنك
على التقرير والجرد ،ويعتبر ذلك دلي ًال حا�سم ًا على تلك المحتويات.
مع مراعاة حكم المحكمة �أو التعليمات ال�صادرة عن الم�صرف المركزي ،يحق
للبنك االحتفاظ بالمحتويات على �سبيل حفظ الآمانات �أو حفظها على �سبيل حفظ
الآمانات لدى طرف من الغير تحدده المحكمة �إلى حين �إعادتها �إليك �أو �إلى �أن ت�أمر
المحكمة بالت�صرف بها.
	�إذا �أمرت المحكمة بالت�صرف بالمحتويات ،يكون للبنك حق الأولوية في عوائد ذلك
الت�صرف لتح�صيل كافة الر�سوم والتكاليف والم�صاريف الأخرى المترتبة فيما يتعلق
بخزانة حفظ الآمانات ومحتوياتها.
يحق للبنك �أي�ض ًا �أن ي�سترد منك مبا�شرة (بما في ذلك عن طريق الخ�صم من
مبلغ الت�أمين) كافة الر�سوم والتكاليف والم�صاريف الأخرى (بما فيها �أي تكاليف
قانونية) التي قد يتكبدها ب�شكل معقول فيما يتعلق بفتح خزانة حفظ الآمانات
والت�صرف بمحتوياتها.
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	�إذا تم الت�صرف على النحو المذكور �أعاله وبقيت �أي عوائد بعد ت�سوية كافة المبالغ
الم�ستحقة �إلى البنك� ،سير�سل البنك �أي مبالغ متبقية �إلى عنوانك .و�إذا كانت
المبالغ الناتجة عن الت�صرف المذكور ال تغطي التزاماتك تجاه البنك ،يحق للبنك
ا�سترداد تلك المبالغ منك عند الطلب.
يحق للبنك ا�ستخدام العوائد الناتجة عن الت�صرف بمحتويات خزانة حفظ الآمانات
وفق الترتيب التالي:
(�أ) لت�سوية الفوائد المترتبة على التزاماتك تجاه البنك حتى تاريخ ال�سداد؛
(ب) ومن ثم لت�سوية �أي م�صاريف مترتبة �أو ر�سوم م�ستحقة مقابل خدمات �إ�ضافية
قُدِ مت فيما يتعلق بال�سداد المت�أخر �أو عدم ال�سداد؛
(جـ) ومن ثم لت�سوية الر�سوم المتعلقة ب�إيجار خزانة حفظ الآمانات؛
(د) ومن ثم لت�سوية �أ�صل �أي مبلغ غير مدفوع؛
(هـ) ومن ثم لت�سوية �أي مبالغ �أخرى م�ستحقة منك �إلى البنك.
يتم االحتفاظ ب�أي محتويات ال يتم الت�صرف بها لدى البنك بالطريقة التي يراها
منا�سبة �أو لدى �أمين �آخر تعينه المحكمة.

 13-11ماذا يحدث في حالة وفاتك �أو فقدانك للقدرات العقلية خالل مدة
�إيجار خزانة حفظ الآمانات؟
في حالة فقدانك للقدرات العقلية خالل مدة �إيجار خزانة حفظ الآمانات� ،سي�سمح
البنك لممثليك القانونيين بفتح خزانة حفظ الآمانات �أو يفتحها لهم� ،شريطة �أن
يبرز �أولئك الأ�شخا�ص عند الطلب �إثبات ًا يرت�ضيه البنك ب�أنهم ممثليك القانونيين
وفق ًا للقوانين المطبقة.
في حالة وفاتك ال ي�سمح البنك بفتح خزانة حفظ الآمانات بعد علمه بوفاتك �إال بناء
على �أمر ق�ضائي �صادر عن محكمة في الإمارة التي يوجد فيها خزانة حفظ الآمانات.

 -12ال�شيك الم�صرفي
 1-12كيف يمكنني طلب ا�صدار �شيك م�صرفي؟
يجوز طلب �إ�صدار �شيك م�صرفي من خالل تعبئة النموذج المعني وتقديم ذلك
النموذج �إلى البنك.
عند �إ�صدار �شيك م�صرفي بوا�سطة البنك ،يقوم البنك بخ�صم مبلغ ال�شيك
الم�صرفي باال�ضافة �إلى �أية ر�سوم من ح�سابك.
	�إذا كان الر�صيد المتوفر في ح�سابك �أقل من المبلغ المطلوب لل�شيك الم�صرفي،
يجوز للبنك رف�ض �إ�صدار ال�شيك الم�صرفي.
يخ�ضع دفع ال�شيك الم�صرفي �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�صرفي.
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 2-12هل يمكن ا�صدار �شيك م�صرفي بعملةٍ �أجنبية؟
بطلب للح�صول على �شيك م�صرفي بعمل ٍة تختلف عن عملة ح�سابك،
	�إذا تقدمت ٍ
يتم احت�ساب المبلغ المخ�صوم من ح�سابك ب�أ�ستخدام �سعر ال�صرف ال�سائد بتاريخ
�إ�صدار البنك لل�شيك الم�صرفي.
	ال يجوز للم�ستفيد من �أي �شيك م�صرفي الح�صول على كامل القيمة الإ�سمية لل�شيك
الم�صرفي ب�سبب الر�سوم والأجور و�أ�سعار ال�صرف التي قد تنطبق عند تقديم ال�شيك
الم�صرفي.

 3-12هل يجوز �إلغاء ال�شيك الم�صرفي؟
يجوز �إلغاء �أي �شيك م�صرفي ح�سب التقدير المطلق للبنك .وفي حالة طلبك �إلغاء
�شيك م�صرفي ،يجب عليك �إعادة ال�شيك الم�صرفي الأ�صلي للبنك �أو في حالة فقدان
�أو �سرقة �أو تلف ال�شيك الم�صرفي ،يجب عليك تقديم تقرير �شرطة �صالح و�ساري
م�ستندات �أخرى �أو تعهد بالتعوي�ض �أو نموذج قد يكون مطلوب ًا
ٍ
المفعول م�صحوب ًا ب�أي
وقت �إلى �آخر.
من قبل البنك من ٍ
يجوز فر�ض �أي ر�سوم مقابل �إلغاء ال�شيك الم�صرفي.
	�إذا كان ال�شيك الم�صرفي �صادر ًا بعمل ِة بخالف عملة ح�سابك ،يتم �إ�ضافة �أي مبالغ
م�ستردة في ح�سابك بعملة ح�سابك .ويكون �سعر ال�صرف الم�ستخدم الحت�ساب المبلغ
الم�سترد هو �سعر ال�صرف ال�سائد في وقت تمرير البنك للمبلغ الم�سترد ناق�ص ًا جميع
الر�سوم.

 4-12ماهي مدة �صالحية ال�شيك الم�صرفي ؟
يكون ال�شيك الم�صرفي �ساري المفعول و�صالح لل�صرف لمدة �ستة �أ�شهر من تاريخ
�إ�صداره بوا�سطة البنك.

 5-12ماهي م�س�ؤولية البنك في حالة فقدان �أو �سرقة �أو تلف ال�شيك
الم�صرفي؟
في حالة فقدان �أو �سرقة �أو تلف ال�شيك الم�صرفي ،يجب عليك القيام فور ًا ب�إبالغ
البنك بذلك عن طريق االت�صال بالبنك .و�إذا كان ذلك الزم ًا طبق ًا لقوانين الدولة
التي حدثت فيها الواقعة ،يجب عليك اي�ض ًا �أبالغ ال�شرطة في تلك الدولة.
في حالة ا�ستردادك لل�شيك الم�صرفي المفقود او الم�سروق ،يتعين عليك اتالفه فوراً.
	�إلى �أق�صى حد م�سموحٍ به قانون ًا اليتحمل البنك �أي م�س�ؤولية ويجب عليك تعوي�ض
التزامات �أو م�س�ؤوليات قد تن�ش�أ ب�صف ٍة
ٍ
وحماية البنك و�شركاته الحليفة عن ومن �أي
مبا�شرة �أو غير مبا�شرة عن فقدان �أو �سرقة �أو تلف �أي �شيك م�صرفي ب�صرف النظر
عن ماكان البنك قد وافق �أو لم يوافق على ا�صدار �شيك م�صرفي بديل �أو رد مبلغ
ال�شيك الم�صرفي �إليك.
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الق�سم الثالث
الخدمات الم�صرفية الإلكترونية
ي�سري هذا الق�سم الثالث على الخدمات الم�صرفية الإلكترونية ويجب قراءته
مع الأق�سام الأخرى ذات ال�صلة من هذه الأحكام وال�شروط.

-1

الخدمات الم�صرفية الإلكترونية

 1-1كيف تنطبق �شروط الخدمات الم�صرفية الإلكترونية عليك؟
تنطبق عليك ال�شروط العامة للخدمات الم�صرفية الإلكترونية عندما تتقدم بطلب
للح�صول على الخدمات الم�صرفية الإلكترونية.
	�إذا تقدمت بطلب للح�صول على:
(�أ) الخدمات الم�صرفية عبر الهاتف المتحرك� ،ستطبق عليك �أي�ض ًا �شروط
الخدمات الم�صرفية عبر الهاتف المتحرك؛
(ب) الخدمات الم�صرفية الهاتفية� ،ستطبق عليك �أي�ض ًا �شروط الخدمات
الم�صرفية الهاتفية؛ و
(جـ) الخدمات الم�صرفية عبر الإنترنت� ،ستطبق عليك �أي�ض ًا �شروط الخدمات
الم�صرفية عبر الإنترنت؛

 2-1ما هي الخدمات المتاحة عبر الخدمات الم�صرفية الإلكترونية؟
يجوز للبنك من وقت لآخر ،ووفق ًا لما ي�سمح به هو ح�سب تقديره المطلق� ،أن يتيح لك
مجموعة متنوعة من الخدمات من خالل ا�ستخدام بع�ض �أو كافة �أ�شكال الخدمات
الم�صرفية الإلكترونية .وت�شتمل الخدمات التي يمكن توفيرها عبر الخدمات
الم�صرفية الإلكترونية ،على �سبيل المثال ولأغرا�ض التو�ضيح ودون �أن يكون البنك
ملزم ًا بتوفيرها ،على الخدمات التالية:
(�أ) الإطالع على ر�صيد ح�سابك ()1؛
(ب) دفع فاتورة بطاقة االئتمان وفواتير بع�ض �شركات الخدمات المختارة؛
(جـ) تحويل الأموال؛
(د) طلب دفاتر �شيكات؛
(هـ) معرفة مكان �أقرب جهاز خدمة ذاتية �أو فرع للبنك؛
(و) الح�صول على معلومات عن خدمات معينة للبنك وتقديم طلب للح�صول عليها؛
(ز) ت�سجيل وتحديث عنوانك وبياناتك ال�شخ�صية الأخرى؛
(ح) الإطالع على ك�شوفات ح�سابك الإلكترونية؛
(ط) تفعيل بطاقة الخ�صم المبا�شر �أو بطاقة االئتمان؛
(�	)1أر�صدة الح�سابات التي يتم االطالع عليها عبر الخدمات الم�صرفية الإلكترونية في �أي وقت قد ال تعك�س المعامالت التي
ال تزال قيد التنفيذ.
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(ي) معرفة ر�صيد نقاطك في �أحد برامج مكاف�آت البنك �أو برامج مكاف�آت الغير؛
(ك) تجديد و�/أو �إ�ضافة ر�صيد �إلى �أي نظام دفع م�سبق (بما في ذلك ،على �سبيل
المثال ال الح�صر ،نظام الدفع الم�سبق للهاتف المتحرك)؛ و�/أو
(ل) فتح الح�ساب وتقديم طلبات الح�صول على بطاقات ائتمان �أو قرو�ض �أو �أي
عرو�ض يقرر البنك طرحها من وقت �إلى �أخر.
يتيح لك البنك كافة الخدمات الم�صرفية الإلكترونية ب�شكل اختياري ويجوز له
�سحبها �أو تغييرها �أو ا�ستبدالها �أو الإ�ضافة �إليها في �أي وقت ودون �أن يكون ملزم ًا
ب�إبالغك م�سبقاً.

 3-1هل يمكنك ا�ستخدام الخدمات الم�صرفية الإلكترونية للح�سابات
الم�شتركة؟
	ال تتاح الخدمات الم�صرفية الإلكترونية �إال للح�سابات الم�شتركة التي ت�سمح للبنك
بقبول «تعليمات فردية» من �أي من �أ�صحاب الح�ساب الم�شترك وفق ًا للبند  1-13من
الق�سم الأول.
	�إذا رغب �أي من �أ�صحاب الح�ساب الم�شترك في ا�ستخدام خدمة م�صرفية �إلكترونية
معينة ،يجب عليه الت�سجيل ب�شكل فردي للح�صول عليها.

 4-1ماذا لو �أدخلتَ معلومات غير �صحيحة بخ�صو�ص الحفاظ على �سرية
المعلومات؟
	�إذا �أدخلت معلومات الحفاظ على �سرية المعلومات ب�شكل غير �صحيح �أكثر من
المرات التي ي�سمح بها البنك من وقت لآخر ،فقد تُحجب الخدمة الم�صرفية
الإلكترونية المعنية و�سيكون عليك االت�صال بالبنك لرفع ذلك الحجب.

 5-1متى يمكن تغيير معلومات الحفاظ على ال�سرية؟
يجوز للبنك تغيير معلومات الحفاظ على ال�سرية الخا�صة بك في �أي وقت ،و�سيقوم
ب�إبالغك به حال حدوثه.
يجوز للبنك �إيقاف تفعيل معلومات الحفاظ على ال�سرية الخا�صة بك في �أي وقت
ودون توجيه �أي �إ�شعار �إذا �شك بوجود �إ�ساءة ا�ستخدام لتلك المعلومات.
يمكنك تغيير معلومات الحفاظ على ال�سرية الخا�صة بك في �أي وقت.
يجوز �أي�ض ًا للبنك ،ح�سب تقديره المطلق� ،إ�ضافة مزايا مفتاح الأمان من وقت لآخر
لمنحك مزيد ًا من الأمان عند ا�ستخدامك للخدمات الم�صرفية الإلكترونية .و�إذا قام
البنك بذلك� ،سيتم تزويدك بمفتاح �أمان ،ويجب عليك اتباع �أي تعليمات �صادرة عن
البنك بخ�صو�ص ا�ستخدام ذلك المفتاح من �أجل الو�صول �إلى �أي من خدمات البنك
التي يقرر البنك �أنها تخ�ضع لمثل تلك البروتوكوالت الأمنية.

 6-1هل هناك �أي ر�سوم على الخدمات الم�صرفية الإلكترونية؟
تقدم لك الخدمات الم�صرفية الإلكترونية دون مقابل في الوقت الحالي .ويحتفظ
البنك بحق فر�ض ر�سوم على ا�ستخدام مزايا معينة من الخدمات الم�صرفية
الإلكترونية .و�سيعلمك البنك بتلك الر�سوم عندما يبد�أ العمل بها.
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	�أنت م�س�ؤول عن كافة الر�سوم التي يفر�ضها مزود خدمات الهاتف المتحرك �أو مزود
خدمات االت�صاالت �أو مزود خدمات الإنترنت (كما يكون عليه الحال) فيما يتعلق
با�ستخدامك للخدمات الم�صرفية الإلكترونية .وقد يفر�ض مزود خدمات الهاتف
المتحرك �أو مزود خدمات االت�صاالت �أو مزود خدمات الإنترنت ر�سوم ًا �إ�ضافية في
حالة ا�ستخدامك للخدمات الم�صرفية الإلكترونية خارج الإمارات العربية المتحدة.

 7-1كيف يُنفِّذ البنك التعليمات الإلكترونية؟
تُعتبر التعليمات الإلكترونية ملزمة ب�صفة نهائية ال رجعة فيها دون قيد �أو �شرط ،وهي
ت�صدر على م�س�ؤوليتك الكاملة.
�سيبذل البنك جهود ًا معقولة لتعديل �أي تعليمات �إلكترونية �أو ت�أخيرها �أو منع تنفيذها
�إذا طلبتَ ذلك ،ولكن لن يتحمل البنك �أو الكيانات التابعة له �أي م�س�ؤولية عن �أي
التزامات نتيجة لعدم التقيد بذلك الطلب.

 8-1من الم�س�ؤول عن الأجهزة والبرمجيات الالزمة ال�ستخدام الخدمات
الم�صرفية الإلكترونية؟
	�أنت تتحمل منفرد ًا م�س�ؤولية:
(�أ) الح�صول والمحافظة على �أي �أجهزة الزمة لو�صولك �إلى الخدمات الم�صرفية
الإلكترونية وا�ستخدامها ب�شكل م�ستمر وعلى (�إن لزم الأمر) البرامج الم�ضادة
للفيرو�سات وغير ذلك من �إجراءات بتلك الأجهزة ،بما في ذلك الإجراءات الالزمة
من �أجل توفير حماية كافية للبيانات ون�سخها ب�شكل احتياطي؛ و
(ب) الت�أكد من �أن الأجهزة التي ت�ستخدمها للو�صول �إلى الخدمات الم�صرفية
الإلكترونية وا�ستخدامها هي منا�سبة لذلك اال�ستخدام وتعمل كما يجب.
تعتمد الخدمات الم�صرفية الإلكترونية على توفُّر البنية التحتية واالت�صاالت
والخدمات التي يقدمها مزودو خدمات الهاتف المتحرك واالت�صاالت والإنترنت
ومزودو الخدمات الأخرى الذين يتعامل معهم البنك وتتعامل معهم �أنت .وقد
تت�أثر دقة المعلومات التي ير�سلها لك البنك (بما في ذلك التنبيهات وردود البنك
عبر الهاتف المتحرك� ،إن كان ذلك نافذاً) و�إمكانية قراءتها وو�صولها في الوقت
المطلوب بالخدمات التي يقدمها مزودو خدمات الهاتف المتحرك واالت�صاالت
والإنترنت ومزودو الخدمات الأخرى الذين يتعامل معهم البنك وتتعامل معهم �أنت.
	�إذا عَ لِمت ب�أي �أعطال �أو �أخطاء �أو م�شاكل �أثناء ا�ستخدامك للخدمات الم�صرفية
الإلكترونية ،يجب عليك االت�صال بالبنك فور ًا على �أرقام االت�صال المبينة على
الموقع الإلكتروني.

 9-1ما الذي ال يتحمل البنك م�س�ؤوليته فيما يتعلق بالخدمات الم�صرفية
الإلكترونية؟
بالإ�ضافة �إلى �أي حدود �أو ا�ستثناءات �أخرى اللتزامات البنك بموجب هذه الأحكام
وال�شروط ،ال يتحمل البنك �أو الكيانات التابعة له �أي م�س�ؤولية عن �أي التزامات تن�ش�أ
عن �أي مما يلي:
(�أ) �أي معاملة غير م�صرح بها تم تنفيذها عبر الخدمات الم�صرفية الإلكترونية
قبل �أن تقوم ب�إبالغ البنك بتلك المعاملة غير الم�صرح بها �أو ب�أي �إ�ساءة ا�ستخدام
لمعلومات الحفاظ على ال�سرية الخا�صة بك �أو بفقدانها �أو �سرقتها �أو الك�شف عنها؛
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(ب) �أي عملية احتيال تتم عبر الخدمات الم�صرفية الإلكترونية (ما لم يقم بها
البنك)؛
(جـ) عدم تقيدك ب�أي من معلومات الحفاظ على ال�سرية الخا�صة بك بموجب هذه
الأحكام وال�شروط؛
(د) و�صولك �إلى الخدمات الم�صرفية الإلكترونية �أو ا�ستخدامك لها بطريقة �أو
لغر�ض غير م�صرح به من قبل البنك؛
(هـ) فقدان �أي معلومات �أو تعليمات �إلكترونية �أثناء نقلها ب�سبب ظروف غير متوقعة؛
(و) و�صول طرف من الغير ب�شكل غير م�صرح به �إلى الخدمات الم�صرفية
الإلكترونية �أو التعليمات الإلكترونية �أو معلومات الح�ساب؛
(ز) الإر�سال �أو الإر�سال الخاطئ �أو الحذف �أو عدم التخزين لأي تعليمات �إلكترونية
�أو �أي �إعدادات �شخ�صية؛
(ح) المعامالت التي تتم بناء على تعليماتك الإلكترونية قبل �إنهاء و�صولك �إلى
الخدمة الم�صرفية الإلكترونية المعنية؛
(ط) ا�ستخدامك للخدمات الم�صرفية الإلكترونية بما في ذلك� ،إن كان ذلك نافذاً،
�أي مواد و�/أو بيانات و�/أو برمجيات يتم تحميلها �أو الح�صول عليها ب�أي وجه �آخر عن
طريق ا�ستخدام الخدمات الم�صرفية الإلكترونية؛ و�/أو
(ي) �أي �ضرر يلحق ب�أجهزتك �أو برمجياتك نتيجة ال�ستخدامك للخدمات الم�صرفية
الإلكترونية.

 10-1هل يمكن تعليق �أو �إنهاء و�صولك �إلى الخدمات الم�صرفية
الإلكترونية؟
يمكنك التوقف عن ا�ستخدام الخدمات الم�صرفية الإلكترونية في �أي وقت.
يجوز للبنك ،في �أي وقت وح�سب تقديره المطلق ،تعليق (بما في ذلك لأغرا�ض
ال�صيانة) �أو �إنهاء و�صولك �إلى الخدمات الم�صرفية الإلكترونية .وبالرغم من �أن
البنك �سيبذل الجهد المعقول لإبالغك قبل تعليق �أو �إنهاء و�صولك �إلى تلك الخدمات،
�إال �أنه يحق للبنك القيام بذلك دون �إبالغك م�سبقاً ،بما في ذلك في �أي من الحاالت
التالية:
(�أ) �إذا خالفت �أي بند من هذه الأحكام وال�شروط ولم ت�صحح تلك المخالفة خالل
ثالثة �أيام عمل من ا�ستالمك �إ�شعار ًا من البنك يطلب فيه منك ت�صحيح المخالفة
(�أو �أي مدة �أخرى يحددها البنك من وقت لآخر)؛
(ب) �إذا �شك البنك �أو علم بحدوث خرق �أمني؛
(جـ) �إذا �شك البنك �أو علم ب�أي عملية احتيال في ا�ستخدام الخدمات الم�صرفية
الإلكترونية؛
(د) �إذا اعتقد البنك ب�شكل معقول �أنك لن تكون قادر ًا على �سداد �أي مبالغ تدين له
بها؛ و�/أو
(هـ) في حالة وفاتك �أو �إ�شهار �إع�سارك �أو �إفال�سك �أو فقدانك للأهلية.
لن يُنفذ البنك �أي تعليمات �إلكترونية �أ�صدرتها قبل �إنهاء و�صولك �إلى الخدمة
الم�صرفية الإلكترونية المعنية ويحين موعد تنفيذها بعد ذلك الإنهاء ،ما لم يتم
االتفاق على خالف ذلك.
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الخدمات الم�صرفية عبر الهاتف المتحرك

 1-2كيف يمكنك ا�ستخدام الخدمات الم�صرفية عبر الهاتف المتحرك؟
يمكنك ا�ستخدام الخدمات الم�صرفية عبر الهاتف المتحرك عن طريق الر�سائل
الن�صية الق�صيرة �أو تطبيق الهاتف المتحرك .وقد تكون الخدمات التي يتيحها البنك
عن طريق الر�سائل الن�صية الق�صيرة مختلفة عن تلك المتاحة عن طريق تطبيق
الهاتف المتحرك.

 2-2كيف تقدم طلب ًا للح�صول على الخدمات الم�صرفية عبر الهاتف
المتحرك؟
يمكنك التقدم بطلب للح�صول على الخدمات الم�صرفية عبر الهاتف المتحرك
ب�إحدى الطرق التالية:
(�أ) االت�صال بالبنك عن طريق مركز االت�صال �أو نظام الرد ال�صوتي التفاعلي �أو �أي
و�سيلة �أخرى يحددها البنك من وقت لآخر واتباع �أي تعليمات �صادرة عن البنك؛
(ب) تحميل تطبيق الهاتف المتحرك على هاتفك المتحرك؛ و�/أو
(جـ) تعبئة ا�ستمارة الطلب ذات ال�صلة.
	�إذا رغبت في ا�ستخدام الخدمات الم�صرفية عبر الهاتف المتحرك عن طريق
الر�سائل الن�صية الق�صيرة ،يجب عليك تزويد البنك برقم هاتفك المتحرك الحالي
من �أجل طلب الخدمات الم�صرفية عبر الهاتف المتحرك.

 3-2ما هي �شروط ا�ستخدام تطبيق الهاتف المتحرك؟
لت�سجيل الدخول �إلى تطبيق الهاتف المتحرك ،يجب عليك �إدخال معلومات الحفاظ
على ال�سرية الخا�صة بك و�أي معلومات �أخرى يطلبها البنك .ولن يكون البنك م�س�ؤو ًال
عن التحقق من هوية الطرف الذي يُدخل معلومات الحفاظ على ال�سرية
يجب عليك تحميل �أي تحديثات لتطبيق الهاتف المتحرك عندما ت�صبح متاحة.
قد يتم ت�سجيل خروجك تلقائي ًا من تطبيق الهاتف المتحرك �إذا لم تفعل �شيئ ًا خالل
مدة زمنية معينة يحددها البنك.
يجب عليك عدم ا�ستخدام تطبيق الهاتف المتحرك لأي غر�ض غير الو�صول �إلى
ح�ساب الخدمات الهاتفية عبر الهاتف المتحرك وال�ستخدام الخدمات الم�صرفية
عبر الهاتف المتحرك على هاتفك المتحرك.
مع مراعاة البند  24من الق�سم الأول ،يمنحك البنك رخ�صة محدودة وغير ح�صرية
وغير قابلة للنقل ال�ستخدام تطبيق الهاتف المتحرك على هاتفك المتحرك من
لحظة تحميلك للتطبيق على هاتفك المتحرك و�إلى حين �إنهائها وفق ًا للبندين 10-1
و 11-2من هذا الق�سم.

 4-2هل يمكنك االعتماد على دقة تطبيق الهاتف المتحرك و�أمانه وعمله
ب�شكل مت�سق؟
�سيحاول البنك �ضمان دقة وكفاية واكتمال تطبيق الهاتف المتحرك ومعلومات
التطبيق� ،إال �أن:
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(�أ) ا�ستخدام تطبيق الهاتف المتحرك يكون على م�س�ؤوليتك الخا�صة؛
(ب) تطبيق الهاتف المتحرك ومعلومات التطبيق يتاحان �إليك على �أ�سا�س و�ضعهما
الحالي وبح�سب توفرهما؛
(جـ) البنك ال يمكنه ت�أكيد دقة �أو كفاية �أو اكتمال تطبيق الهاتف المتحرك �أو
معلومات التطبيق ،ولن يتحمل البنك �أو الكيانات التابعة له �أي م�س�ؤولية عن �أي
التزامات تن�ش�أ عن �أي خط�أ �أو نق�ص في تطبيق الهاتف المتحرك �أو معلومات
التطبيق؛ و
(د) ال ت�أكيد� ،ضمان ،تمثيل �أو تعهد من �أي نوع� ،سواء ب�شكل �ضمني �أو �صريح �أو
قانوني ،يتم تقديمه فيما يتعلق بتطبيق الهاتف المتحرك �أو معلومات التطبيق ،بما
في ذلك �أي ت�أكيد يتعلق بعدم التعدي على حقوق الغير �أو ملكيتهم �أو المالءمة لغر�ض
معين �أو ال�سالمة من الفيرو�سات.

 5-2كيف يمكنك ا�ستخدام الخدمات الم�صرفية عبر الهاتف المتحرك عن
طريق الر�سائل الن�صية الق�صيرة؟
يمكنك ا�ستخدام الخدمات الم�صرفية عبر الهاتف المتحرك عن طريق الر�سائل
الن�صية الق�صيرة ب�إر�سال كلمات معينة �إلى رقم يحدده البنك من وقت لآخر .على
�سبيل المثال ،لالطالع على ر�صيد ح�سابك ،يمكن �إر�سال كلمة ” ”BALمتبوعة ب�آخر
�ست خانات من رقم ح�سابك �إلى الرقم .2626
يجوز للبنك من وقت لآخر �أن ير�سل لك تنبيهات (قد تتعلق بح�ساب الخدمات
الم�صرفية عبر الهاتف المتحرك وقد ال تتعلق به) ،مثل الإ�شعار بتنفيذ معاملة عبر
ح�ساب الخدمات الم�صرفية عبر الهاتف المتحرك �أو بدء خدمة جديدة للبنك.
ويجب عليك �إبالغ البنك �إذا كنت ال تريد ا�ستالم تلك التنبيهات.

 6-2متى �سير�سل لك البنك رد ًا عبر الهاتف المتحرك؟
�سيبذل البنك جهده لير�سل لك رد ًا عبر الهاتف المتحرك في �أ�سرع وقت ممكن ب�شكل
معقول بعد ا�ستالم طلبك الم�صرفي عبر الهاتف المتحرك ،ما لم تمنعه من ذلك
ظروف غير متوقعة.
يجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق ودون �إبالغك� ،أن يمتنع عن �إر�سال رد عبر
الهاتف المتحرك �إذا ارت�أى �أن الطلب الم�صرفي عبر الهاتف المتحرك غير وا�ضح �أو
ال يمكن تنفيذه.
	�إذا كنت خارج منطقة تغطية مزود خدمات الهاتف المتحرك �أو خارج المناطق التي
ت�شكل جزء ًا من �شبكة التجوال لمزود خدمات الهاتف المتحرك ،فقد ال تتمكن من
تقديم الطلبات الم�صرفية عبر الهاتف المتحرك وا�ستالم ردود البنك عبر الهاتف
المتحرك.

 7-2هل �سي�ستخدم البنك المعلومات المتعلقة بمكان تواجدك الفعلي؟
�سي�ستخدم البنك المعلومات المتعلقة بمكان تواجدك الفعلي والمر�سلة عبر هاتفك
المتحرك عندما ت�ستخدم خدمات معينة للبنك من خالل الخدمات الم�صرفية عبر
الهاتف المتحرك (مثل خدمة تحديد موقع �أقرب جهاز خدمة ذاتية �أو فرع تابع
للبنك).
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بمجرد ا�ستخدامك لخدمات البنك المذكورة �آنفاً� ،أنت توافق على قيام البنك
والكيانات التابعة له بمعرفة مكان تواجدك ومراقبته والإف�صاح عنه لأطراف من
الغير.

 8-2هل يمكن للبنك وللكيانات التابعة له الو�صول �إلى معلوماتك
ال�شخ�صية �إذا ا�ستخدمتَ الخدمات الم�صرفية عبر الهاتف المتحرك؟
دون الم�سا�س بالبندين  3-8و 4-8من الق�سم الأول� ،أنت تقر ب�أن كل طلب م�صرفي
عبر الهاتف المتحرك وكل رد من البنك عبر الهاتف المتحرك قد يت�ضمن معلومات
�سرية ومعلومات عن موقعك وتفا�صيل �أخرى تتعلق با�ستخدامك لخدمات البنك و/
�أو المنتجات والخدمات الإ�ضافية و�/أو خدمات الغير .و�أنت توافق ب�صفة نهائية ال
رجعة فيها على قيام البنك والكيانات التابعة له (وموظفيهم) داخل الإمارات العربية
المتحدة وخارجها بنقل وتخزين واالطالع على المعلومات المتعلقة با�ستخدامك
للخدمات الم�صرفية عبر الهاتف المتحرك.

 9-2ما هي �إجراءات الحفاظ على ال�سرية التي يجب عليك اتخاذها فيما
يتعلق بالخدمات الم�صرفية عبر الهاتف المتحرك؟
بالإ�ضافة �إلى التزاماتك بموجب البند  6من الق�سم الأول ،يجب عليك ت�سجيل
الخروج من تطبيق الهاتف المتحرك حالما تنتهي من ا�ستخدامه وقبل �أن تترك
هاتفك المتحرك دون رقابة.

 10-2ما الذي ال يتحمل البنك م�س�ؤوليته فيما يتعلق بالخدمات الم�صرفية
عبر الهاتف المتحرك؟
بالن�سبة للخدمات الم�صرفية عبر الهاتف المتحرك ،وبالإ�ضافة �إلى �أي حدود �أو
ا�ستثناءات �أخرى اللتزامات البنك بموجب البند  9-1من هذا الق�سم والبنود الأخرى
من هذه الأحكام وال�شروط ،ال يتحمل البنك �أو الكيانات التابعة له �أي م�س�ؤولية عن
�أي التزامات تن�ش�أ عن �أي مما يلي:
(�أ) �أي فقدان لأي تنبيهات �أو ردود من البنك عبر الهاتف المتحرك �أثناء �إر�سالها
ب�سبب ظروف غير متوقعة؛ �أو
(ب) �أي و�صول غير م�صرح به من قبل �أي طرف من الغير �إلى �أي تنبيهات �أو ردود
من البنك عبر الهاتف المتحرك.

 11-2هل يمكن تعليق �أو �إنهاء و�صولك �إلى الخدمات الم�صرفية عبر الهاتف
المتحرك؟
بالإ�ضافة �إلى حقوق البنك بموجب البند  10-1من هذا الق�سم ،يحق للبنك ،ح�سب
تقديره المطلق وبدون توجيه �إ�شعار لك� ،أن يقوم وعلى الفور بتعليق �أو �إنهاء و�صولك
�إلى الخدمات الم�صرفية عبر الهاتف المتحرك في �أي من الحاالت التالية:
(�أ) �إذا لم يعد لديك ح�ساب للخدمات الم�صرفية عبر الهاتف المتحرك؛ �أو
(ب) �إذا لم يعد البنك يدعم تطبيق الهاتف المتحرك على هاتفك المتحرك.
عند �إنهاء الخدمات الم�صرفية عبر الهاتف المتحرك ،تنتهي الرخ�صة التي منحها
لك البنك ال�ستخدام تطبيق الهاتف المتحرك ،ويجب عليك حذف تطبيق الهاتف
المتحرك من هاتفك المتحرك.
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 12-2متى تنفذ تحويالت الأموال التي تتم عبر الخدمات الم�صرفية عبر
الهاتف المتحرك؟
مع مراعاة البند  3-2من الق�سم الأول والبند  3-7من الق�سم الثاني ،تخ�صم
تحويالت الأموال التي تجريها عن طريق الخدمات الم�صرفية عبر الهاتف المتحرك
من ح�سابك فوراً.

-3

الخدمات الم�صرفية الهاتفية

 1-3كيف يمكنك ا�ستخدام الخدمات الم�صرفية الهاتفية؟
يمكنك ا�ستخدام الخدمات الم�صرفية الهاتفية عن طريق االت�صال بمركز االت�صال
�أو عبر نظام الرد ال�صوتي التفاعلي .وقد تكون الخدمات التي يتيحها البنك عن
طريق مركز االت�صال مختلفة عن تلك المتاحة عن طريق نظام الرد ال�صوتي
التفاعلي.

 2-3كيف تقدم طلب ًا للح�صول على الخدمات الم�صرفية الهاتفية؟
يمكنك التقدم بطلب للح�صول على الخدمات الم�صرفية الهاتفية عن طريق
االت�صال بالبنك .و�سيُطلب منك ت�أكيد بع�ض معلومات الحفاظ على ال�سرية التي قد
يطلبها البنك.
في حالة قبول ت�سجيلك� ،سيطلب منك البنك �إن�شاء رقم تعريف �شخ�صي هاتفي �أو
كلمة مرور �صوتية .وتبع ًا للجهاز الذي تت�صل منه (�أي من هاتفك المتحرك الم�سجل
�أو من هاتف �آخر)� ،سي�ستخدم رقم التعريف ال�شخ�صي الهاتفي و�/أو كلمة المرور
ال�صوتية للت�أكد من هويتك في كل مرة ت�ستخدم فيها الخدمات الم�صرفية الهاتفية.

 3-3كيف يمكنك تقديم طلب م�صرفي هاتفي؟
يمكنك تقديم طلب م�صرفي هاتفي عن طريق االت�صال بمركز االت�صال والتحدث
�إلى �أحد موظفي خدمة العمالء �أو با�ستخدام نظام الرد ال�صوتي التفاعلي �أو ب�أي
و�سيلة �أخرى ي�سمح بها البنك من وقت لآخر .وقد تختلف و�سائل تقديم الطلب
الم�صرفي الهاتفي تبع ًا لنوع الخدمة التي تطلبها ولتوفر تلك الخدمة في �أي وقت
معين.
يجب عليك تقديم �أي معلومات �إ�ضافية يطلبها البنك من وقت لآخر من �أجل تمكينه
من تقديم الخدمات الم�صرفية الهاتفية.

-4

الخدمات الم�صرفية عبر الإنترنت

 1-4كيف يمكنك ا�ستخدام الخدمات الم�صرفية عبر الإنترنت؟
يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني من �أجل الو�صول �إلى الخدمات الم�صرفية
عبر الإنترنت .ويجوز للبنك تغيير الموقع الإلكتروني الذي ت�ستخدمه للو�صول �إلى
الخدمات الم�صرفية عبر الإنترنت دون �إبالغك م�سبقاً.
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لت�سجيل الدخول �إلى الخدمات الم�صرفية عبر الإنترنت ،يجب عليك �إدخال معلومات
الحفاظ على ال�سرية الخا�صة بك ورمز مفتاح الأمان الخا�ص بك ،كما يكون عليه
الحال .ولن يكون البنك م�س�ؤو ًال عن التحقق من هوية الطرف الذي يدخل معلومات
الحفاظ على ال�سرية.
قد يتم ت�سجيل خروجك تلقائي ًا من الخدمات الم�صرفية عبر الإنترنت �إذا لم تفعل
�شيئ ًا خالل مدة زمنية معينة يحددها البنك.

 2-4كيف تقدم طلب ًا للح�صول على الخدمات الم�صرفية عبر الإنترنت؟
يمكنك التقدم بطلب للح�صول على الخدمات الم�صرفية عبر الإنترنت عن طريق
تعبئة ا�ستمارة الطلب الخا�صة بتلك الخدمات �أو االت�صال بالبنك.

 3-4هل يمكنك االعتماد على دقة الموقع الإلكتروني و�أمانه وعمله ب�شكل
مت�سق؟
�سيحاول البنك �ضمان دقة وكفاية واكتمال الموقع الإلكتروني ومعلومات الموقع
الإلكتروني� ،إال �أن:
(�أ) ا�ستخدام الموقع الإلكتروني يكون على م�س�ؤوليتك الخا�صة؛
(ب) الموقع الإلكتروني ومعلومات الموقع الإلكتروني يقدمان �إليك بو�ضعهما الحالي
وبح�سب توفرهما؛
(جـ) البنك ال يمكنه ت�أكيد دقة �أو كفاية �أو اكتمال الموقع الإلكتروني �أو معلومات
الموقع الإلكتروني ،ولن يتحمل البنك �أو الكيانات التابعة له �أي م�س�ؤولية عن �أي
التزامات تن�ش�أ عن �أي خط�أ �أو نق�ص في الموقع الإلكتروني �أو معلومات الموقع
الإلكتروني؛ و
(د) ال ت�أكيد� ،ضمان ،تمثيل �أو تعهد من �أي نوع� ،سواء ب�شكل �ضمني �أو �صريح �أو
قانوني ،يتم تقديمه فيما يتعلق بالموقع الإلكتروني �أو معلومات الموقع الإلكتروني،
بما في ذلك ت�أكيد يتعلق بعدم التعدي على حقوق الغير �أو ملكيتهم �أو المالءمة
لغر�ض معين �أو ال�سالمة من الفيرو�سات.
(هـ) ال ت�أكيد� ،ضمان ،تمثيل �أو تعهد من �أي نوع� ،سواء ب�شكل �ضمني �أو �صريح �أو
قانوني ،يتم تقديمه:
�	-1أن تكون ال�صفحة الإلكترونية متاحة وتلبي احتياجاتك الخا�صة �أو يمكن
ا�ستخدامها دون انقطاع؛
�	-2أن ال يكون هناك �أي ت�أخير ،خط�أ ،عيب� ،أو فقدان �أي معلومات؛ �أو
 -3لن يكون هناك عطل في �أنظمة الحا�سب �آلي الخا�صة بك.
	�أُعدّت معلومات الموقع الإلكتروني وفق ًا للوائح والقوانين في الإمارات العربية
المتحدة ولغر�ض تقديم خدمات البنك داخل الإمارات العربية المتحدة.
الموقع الإلكتروني ومعلومات الموقع الإلكتروني لي�سا موجهين لك �إذا كانا ال يتوافقان
مع قوانين الدولة التي تدخل منها �إلى الموقع الإلكتروني .و�أنت تتحمل م�س�ؤولية
الت�أكد من �أن القوانين التي تخ�ضع لها ت�سمح لك با�ستخدام الخدمات الم�صرفية
عبر الإنترنت.
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 4-4ما هي �إجراءات الحفاظ على ال�سرية التي يجب عليك اتخاذها فيما
يتعلق بالخدمات الم�صرفية عبر الإنترنت؟
بالإ�ضافة �إلى التزاماتك بموجب البند  6من الق�سم الأول ،يجب عليك ما يلي:
(�أ) ت�سجيل الخروج من الخدمات الم�صرفية عبر الإنترنت حالما تنتهي من
ا�ستخدامها �أو قبل �أن تترك حا�سوبك دون رقابة؛ و
(ب) عدم الدخول �إلى الخدمات الم�صرفية عبر الإنترنت من �أي حا�سوب يرتبط
ب�شبكة محلية �أو �أي جهاز �أو نقطة و�صول �إلى الإنترنت متاحين للعموم دون الت�أكد من
عدم قدرة الغير على الدخول با�سمك �إلى الخدمات الم�صرفية عبر الإنترنت.

 5-4ما هي القيود الأخرى التي يخ�ضع لها ا�ستخدامك للخدمات الم�صرفية
عبر الإنترنت؟
يجب عليك عدم العبث �أو �إلحاق ال�ضرر (�أو محاولة العبث �أو �إلحاق ال�ضرر) ب�أي
بيانات �أو برامج ترتبط بالخدمات الم�صرفية عبر الإنترنت ،بما في ذلك �أي مفتاح
�أمان (�إن وجد).
يجب عليك معاملة حقوق الو�صول والوثائق و�أي معلومات �أخرى تتعلق بالخدمات
الم�صرفية عبر الإنترنت على �أنها خا�صة و�سرية جد ًا في كافة الأوقات.
يجب عليك عدم �إن�شاء رابط من �أي موقع �إلكتروني �آخر �إلى الموقع الإلكتروني.

 6-4متى تنفذ تحويالت الأموال التي تتم من خالل الخدمات الم�صرفية
عبر الإنترنت؟
مع مراعاة البند  3-2من الق�سم الأول والبند  3-7من الق�سم الثاني ،تخ�صم
تحويالت الأموال التي تجريها عن طريق الخدمات الم�صرفية عبر الإنترنت من
ح�سابك فوراً.
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الق�سم الرابع
�شروط برامج المكاف�آت
ي�سري هذا الق�سم الرابع على برامج المكاف�آت التي يطرحها البنك من وقت
لآخر ،ويجب قراءته مع الأق�سام الأخرى ذات ال�صلة من هذه الأحكام وال�شروط.
يجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق ومن وقت لآخر� ،أن يطرح برامج مكاف�آت
للبنك �أو برامج مكاف�آت للغير.

-1

برنامج مكاف�آت البنك

 1-1ما هي الأحكام وال�شروط التي ت�سري على برنامج مكاف�آت البنك؟
بالإ�ضافة �إلى هذه الأحكام وال�شروط ،قد تخ�ضع م�شاركتك في �أي من برامج مكاف�آت
البنك لل�شروط والأحكام الخا�صة بذلك البرنامج (التي �سيتم توفيرها لك على
الموقع الإلكتروني �أو من خالله �أو ب�أي و�سيلة �أخرى يحددها البنك من وقت لآخر).
وبمجرد م�شاركتك في �أي من برامج مكاف�آت البنك� ،ستُعتبر �أنك قبلت ووافقت على
االلتزام بالأحكام وال�شروط التي ت�سري على ذلك البرنامج .و�إذا كان هناك تعار�ض
بين الأحكام وال�شروط الخا�صة ب�أي من برامج مكاف�آت البنك و�أي جزء من هذه
الأحكام وال�شروط ،ف�إن الأحكام وال�شروط الخا�صة بذلك البرنامج هي التي يُعمل بها
طالما �أن ذلك التعار�ض يت�صل مبا�شرة ببرنامج مكاف�آت البنك.
يُطبق البنك حالي ًا برنامج مكاف�آت خا�ص به ا�سمه «برنامج تات�ش بوينت�س».
وتتوفر الأحكام وال�شروط الخا�صة ببرنامج تات�ش بوينت�س على الرابط
.www.adcbtouchpoints.com

 2-1ما الذي ت�شمله الأحكام وال�شروط الخا�صة بكل من برامج مكاف�آت
البنك؟
قد يكون لكل برنامج من برامج مكاف�آت البنك �شروطه و�أحكامه الخا�صة التي قد
تختلف من برنامج �إلى �آخر ،ولكنها ت�شمل على �سبيل المثال ال الح�صر �أمور ًا مثل
معايير الأهلية (للع�ضوية في البرنامج وللمعامالت الم�شمولة فيه) وطريقة عمل
البرنامج وا�سترداد المكاف�آت.

 3-1لأي غاية يمكنك ا�ستخدام برنامج مكاف�آت البنك؟
يمكن ا�سترداد نقاط المكاف�آت في برنامج مكاف�آت البنك والح�صول مقابلها على
مكاف�آت البنك وذلك ب�شرط �أن تكون ع�ضويتك في برنامج مكاف�آت البنك المعني
بو�ضعية �سليمة و�أن تح�صل على موافقة البنك .ويت�ضمن دليل مكاف�آت البنك تفا�صيل
مكاف�آت البنك المتاحة بموجب برنامج مكاف�آت البنك.
بالرغم من الجهود المعقولة التي �ستُبذل ل�ضمان �صحة المعلومات الواردة في دليل
مكاف�آت البنك� ،إال �أنه لن يتحمل البنك �أو الكيانات التابعة له �أي م�س�ؤولية عن �أي
التزامات ب�سبب �أي خط�أ �أو نق�ص في الدليل المذكور.
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يمكن ا�سترداد النقاط والح�صول مقابلها على �إحدى مكاف�آت البنك عن طريق
االت�صال بالبنك� ،أو من خالل الخدمات الم�صرفية عبر الإنترنت� ،أو عبر �أي و�سيلة
�أخرى يحددها البنك من وقت لآخر.
�سيُن�ش�أ لك ح�ساب مكاف�آت بمجرد ت�سجيلك في برنامج مكاف�آت البنك .وعندما ت�سترد
نقاط ًا من برنامج مكاف�آت البنك للح�صول على �إحدى مكاف�آت البنك� ،سيُخ�صم من
ح�ساب المكاف�آت الخا�ص بك عدد من النقاط ي�ساوي قيمة تلك المكاف�أة .و�إذا كان
عدد النقاط في ح�ساب المكاف�آت الخا�ص بك ال يكفي للمكاف�أة التي تريدها ،فيجوز
للبنك ،ح�سب تقديره المطلق� ،أن يوقف ت�سليم تلك المكاف�أة �أو يتقا�ضى منك قيمتها
النقدية.
يخ�ضع ا�سترداد مكاف�آت البنك لل�شروط التالية:
(�أ) موافقة البنك؛
(ب) توفر مكاف�أة البنك المعنية في وقت طلب ا�سترداد النقاط؛ و
(جـ) �أي �أحكام و�شروط يفر�ضها �أي طرف من الغير يقوم بدور المورِّد �أو المُ�صدِ ر
لمكاف�أة البنك المعنية.

 4-1ماذا لو و�صلتك مكاف�أة البنك الخا�صة بك تالفة �أو بها عيب �أو لم
ت�صلك على الإطالق؟
	�إذا و�صلتك مكاف�أة البنك الخا�صة بك تالفة �أو بها عيب ،يجب عليك �إبالغ المورِّد
بذلك التلف �أو العيب خالل المدة المحددة في �إي�صال اال�ستالم الخا�ص بالمورِّد.
و�سيبذل البنك جهود ًا معقولة لت�سهيل �إي�صال �شكواك �إلى المورِّد و�إجراء الترتيبات،
�إن �أمكن ذلك ،لتوفير بديل منا�سب لمكاف�أة البنك المعنية ،على �أن البنك ال يتحمل
�أي م�س�ؤولية عن �أي التزامات ب�سبب ذلك التلف �أو العيب.

 5-1ما الذي ال يتحمل البنك م�س�ؤوليته فيما يتعلق ببرنامج مكاف�آت
البنك؟
	ال يكون البنك ،وال يمكن اعتباره في �أي وقت ،المورِّد لأي مكاف�أة من مكاف�آت البنك
يقدمها طرف من الغير �أو وكيل له �أو ممثل عنه.
كافة مكاف�آت البنك التي يقدمها طرف من الغير �ستقبلها �أنت بو�ضعها الحالي وعلى
م�س�ؤوليتك الخا�صة .وال يقدم البنك �أي �ضمان �أو كفالة على الإطالق� ،صريحة كانت
�أم �ضمنية ،وال يقبل �أو يتحمل �أي م�س�ؤولية عن �أي التزامات فيما يتعلق بجودة �أي
مكاف�أة من مكاف�آت البنك يقدمها طرف من الغير �أو قابلية ت�سويقها �أو مالءمتها �أو
منا�سبتها لأي غر�ض �أو ا�ستخدام.
	ال يتحمل البنك �أو الكيانات التابعة له �أي م�س�ؤولية عن �أي التزامات تن�ش�أ عن �أو تتعلق
ب�أي وجه �آخر بما يلي:
(�أ) �أي مبالغ واجبة ال�سداد منك �إلى �أي طرف من الغير تن�ش�أ عن �شراء �أي من
مكاف�آت البنك �أو توريدها �أو جودتها �أو قابلية ت�سويقها �أو تركيبها �أو �إ�صالحها �أو
ا�ستخدامها �أو غير ذلك؛
(ب) �أي تخلف �أو تق�صير �أو �إهمال �أو �إخالل بواجبات قانونية �أو �أي واجبات �أخرى
من جانب �أي مورِّد و�/أو مُ�صدِ ر و�/أو طرف �آخر من الغير له عالقة مبا�شرة �أو غير
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مبا�شرة ب�أي �شكل من الأ�شكال بتوريد �أي من مكاف�آت البنك ،بما في ذلك �أي عيب
في �أي من مكاف�آت البنك �أو تلفها؛ و�/أو
(جـ) حيازتك لأي من مكاف�آت البنك وا�ستخدامك لها.

 6-1هل توجد �أي ر�سوم بموجب برنامج مكاف�آت البنك؟
يحتفظ البنك بحق تطبيق ر�سوم فيما يتعلق بمزايا معينة في برامج مكاف�آت البنك
من وقت لآخر .و�سيعلمك البنك بتلك الر�سوم عندما يبد�أ العمل بها.

 7-1هل يمكن تعديل �أو تغيير برنامج مكاف�آت البنك (�أو �أي جزء منه)؟
دون الم�سا�س بالحق العام للبنك بموجب البند  1-5من الق�سم الأول ،يجوز للبنك
من وقت لآخر وح�سب تقديره المطلق تعديل و�/أو تغيير مزايا �أي من برامج مكاف�آت
البنك ،وكذلك الأحكام وال�شروط التي تحكم ذلك البرنامج .ويمكن �أن ت�شمل تلك
التعديالت/التغييرات ما يلي:
(�أ) تحديد �أو تغيير قيمة �أو مدة �سريان النقاط بموجب برنامج مكاف�آت البنك و�/أو
طريقة ا�ستردادها؛
(ب) تغيير �أي ما يلي:
 -1معايير الأهلية بخ�صو�ص المعامالت التي تترتب عليها نقاط مكاف�آت؛ و�/أو
 -2عدد نقاط المكاف�آت الالزم ا�ستردادها للح�صول على �إحدى مكاف�آت البنك؛ و/
�أو
(جـ) �إلغاء �أي من مكاف�آت البنك وا�ستبدالها ب�أخرى ذات طبيعة وقيمة مماثلة ،وفق ًا
لما يحدده البنك.
قد ت�ؤدي الحقوق المبينة �أعاله �إلى خف�ض قيمة اال�سترداد للنقاط التي �سبق لك
ك�سبها ،ولكن لن يحق لك المطالبة بالتعوي�ض عن مثل تلك الخ�سائر.
بالرغم من �أن البنك �سيبذل جهده المعقول لإبالغك قبل تعديل و�/أو تغيير �أحكام
و�شروط �أو مزايا �أي من برامج مكاف�آت البنك� ،إال �أنه يحق له القيام بذلك دون
�إبالغك م�سبقاً .وال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية عن �أي التزامات تن�ش�أ عن �أو تتعلق
بمثل ذلك التعديل و�/أو التغيير.

 8-1هل يمكن �إنهاء �أو تعليق ع�ضويتك في �أي من برامج مكاف�آت البنك؟
يجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق ،تعليق �أو �إنهاء ع�ضويتك في �أي من برامج
مكاف�آت البنك في �أي وقت وب�شكل فوري .وبالرغم من �أن البنك �سيبذل جهده
المعقول لإبالغك قبل تعليق ع�ضويتك �أو �إلغائها� ،إال �أنه يحق له القيام بذلك دون
�إبالغك م�سبق ًا في �أي من الحاالت التالية:
(�أ) �إذا خالفت هذه الأحكام وال�شروط �أو �أحكام و�شروط برنامج مكاف�آت البنك
المعني �أو �أي بنود قابلة للتطبيق في �أي �سيا�سة �أُ�شير �إليها باعتبارها ت�شكل جزء ًا من
هذه ال�شروط �أو تلك ال�شروط؛
(ب) �إذا تخلفت عن �سداد �أي مبالغ م�ستحقة خالل المدة التي حددها البنك؛
(جـ) �إذا �شك البنك �أو علم ب�أي عملية احتيال؛ و�/أو
(د) لأي �سبب وجيه �آخر.
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برامج مكاف�آت الغير

 1-2ما هي الأحكام وال�شروط التي ت�سري على برامج مكاف�آت الغير؟
بالإ�ضافة �إلى هذه الأحكام وال�شروط ،قد تخ�ضع م�شاركتك في �أي من برامج مكاف�آت
الغير لل�شروط والأحكام الخا�صة بذلك البرنامج (التي �سيتم توفيرها لك على الموقع
الإلكتروني �أو من خالله �أو ب�أي و�سيلة �أخرى يحددها البنك من وقت لآخر).
بمجرد م�شاركتك في �أي برنامج من برامج مكاف�آت الغير� ،ستُعتبر �أنك قبلت ووافقت
على االلتزام بالأحكام وال�شروط التي ت�سري على ذلك البرنامج ،و�أنك تقر وتوافق
على �أن من حق الجهة (�أو الجهات) التي تدير برنامج مكاف�آت الغير ذلك تغيير
�أحكام و�شروط برنامج مكاف�آت الغير ذلك بح�سب تقديرها.
	�إذا كان هناك تعار�ض بين الأحكام وال�شروط الخا�صة ب�أي من برامج مكاف�آت الغير
و�أي جزء من هذه الأحكام وال�شروط ،ف�إن الأحكام وال�شروط الخا�صة بذلك البرنامج
هي التي يُعمل بها طالما �أن ذلك التعار�ض يت�صل مبا�شرة ببرنامج مكاف�آت الغير.
تتوفر الأحكام وال�شروط الخا�صة ببرامج مكاف�آت الغير على الموقع الإلكتروني �أو من
خالله.

 2-2ما الذي ال يتحمل البنك م�س�ؤوليته فيما يتعلق ببرنامج مكاف�آت الغير؟
	ال يكون البنك ،وال يمكن اعتباره في �أي وقت ،المورِّد لأي من مكاف�آت الغير �أو وكيل له
�أو ممثل عنه.
كافة مكاف�آت الغير �ستقبلها �أنت بو�ضعها الحالي وعلى م�س�ؤوليتك الخا�صة .وال يقدم
البنك �أي �ضمان �أو كفالة على الإطالق� ،صريحة كانت �أم �ضمنية ،وال يقبل �أو يتحمل
�أي م�س�ؤولية عن �أي التزامات �أي ًا كانت فيما يتعلق بجودة �أي من مكاف�آت الغير �أو
قابلية ت�سويقها �أو مالءمتها �أو منا�سبتها لأي غر�ض �أو ا�ستخدام.
	ال يتحمل البنك �أو الكيانات التابعة له �أي م�س�ؤولية عن �أي التزامات تن�ش�أ عن �أو تتعلق
ب�أي وجه �آخر بما يلي:
(�أ) �أي مبالغ واجبة ال�سداد منك �إلى �أي طرف من الغير تن�ش�أ عن �شراء �أي من
مكاف�آت الغير �أو توريدها �أو جودتها �أو قابلية ت�سويقها �أو تركيبها �أو �إ�صالحها �أو
ا�ستخدامها �أو غير ذلك؛
(ب) �أي تخلف �أو تق�صير �أو �إهمال �أو �إخالل بواجبات قانونية �أو �أي واجبات �أخرى
من جانب �أي مورِّد و�/أو مُ�صدِ ر و�/أو طرف �آخر من الغير له عالقة مبا�شرة �أو غير
مبا�شرة ب�أي �شكل من الأ�شكال بتوريد �أي من مكاف�آت الغير ،بما في ذلك �أي عيب في
�أي من مكاف�آت الغير �أو تلفها ؛ و�/أو
(جـ) حيازتك لأي من مكاف�آت الغير وا�ستخدامك لها.

 3-2هل توجد �أي ر�سوم بموجب �أي من برامج مكاف�آت الغير؟
يحتفظ البنك بحق تطبيق ر�سوم فيما يتعلق بمزايا معينة في برامج مكاف�آت الغير من
وقت لآخر .و�سيعلمك البنك بتلك الر�سوم عندما يبد�أ العمل بها.
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 4-2هل يمكن تعديل �أو تغيير �أي من برامج مكاف�آت الغير (�أو �أي جزء
منها)؟
	�أنت تقر وتوافق على �أن من حق الجهة (�أو الجهات) التي تدير �أي ًا من برامج مكاف�آت
الغير �أن تقوم من وقت لآخر ،وبح�سب تقديرها الخا�ص ،بتعديل و�/أو تغيير �أي جزء
�أو ميزة في �أي من برامج مكاف�آت الغير ،بما في ذلك الأحكام وال�شروط التي ت�سري
على ذلك البرنامج.
قد ال يكون ذلك التعديل و�/أو التغيير تحت �سيطرة البنك .وبالرغم من �أن البنك
�سيبذل جهده المعقول لإبالغك قبل ذلك التعديل و�/أو التغيير� ،إال �أنك توافق وتقر
على �أن من حق الجهة (�أو الجهات) التي تدير البرنامج تنفيذ ذلك التعديل و�/أو
التغيير دون �إبالغك م�سبقاً .ال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية عن �أي التزامات تن�ش�أ عن
�أو تتعلق بمثل ذلك التعديل و�/أو التغيير.

 5-2هل يمكن �إنهاء �أو تعليق ع�ضويتك في �أي من برامج مكاف�آت الغير؟
يجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق ،وب�شكل فوري تعليق �أو �إنهاء ع�ضويتك في �أي
من برامج مكاف�آت الغير في �أي وقت .وبالرغم من �أن البنك �سيبذل جهده المعقول
لإبالغك قبل تعليق �أو �إلغاء ع�ضويتك في برنامج مكاف�آت الغير� ،إال �أنه يحق له القيام
بذلك دون �إبالغك م�سبق ًا في �أي من الحاالت التالية:
(�أ) �إذا خالفت هذه الأحكام وال�شروط �أو �أحكام و�شروط برنامج مكاف�آت الغير
المعني �أو �أي بنود قابلة للتطبيق في �أي �سيا�سة �أُ�شير �إليها باعتبارها ت�شكل جزء ًا من
هذه ال�شروط �أو تلك ال�شروط؛
(ب) �إذا تخلفت عن �سداد �أي مبالغ م�ستحقة خالل المدة التي حددها البنك؛
(جـ) �إذا �شك البنك �أو علم ب�أي عملية احتيال؛ و�/أو
(د) لأي �سبب وجيه �آخر.
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الق�سم الخام�س
�شروط بطاقات االئتمان
ي�سري هذا الق�سم على بطاقة االئتمان ويجب قراءته مع الأحكام العامة للبطاقة
الواردة في البند  17من الق�سم الأول والأق�سام الأخرى ذات ال�صلة من هذه
الأحكام وال�شروط.

-1

تطبيق �شروط بطاقات االئتمان

 1-1ما هي الأحكام وال�شروط التي تنطبق على ا�ستخدامك لبطاقة ائتمان؟
	�إن �شروط بطاقة االئتمان (وكافة الأق�سام الأخرى ذات ال�صلة من هذه الأحكام
وال�شروط) تحكم ا�ستخدامك لبطاقة االئتمان.
يجوز للبنك من وقت لآخر �أن يعر�ض عليك بطاقات ائتمان (وعلى �سبيل المثال،
بطاقات االئتمان الم�شتركة) والتي قد تخ�ضع� ،إ�ضافة �إلى هذه الأحكام وال�شروط،
�إلى �شروطها الإ�ضافية و�إلى �أحكام و�شروط الغير .وعلى �سبيل المثال ،يُوفر البنك
حالي ًا بطاقة ائتمان �ضيف االتحاد ارتقِ والتي تخ�ضع لهذه الأحكام وال�شروط
و�شروطها الإ�ضافية و�أحكام و�شروط برنامج �ضيف االتحاد.

 2-1متى وكيف تنطبق عليك �شروط بطاقات االئتمان؟
تنطبق عليك �شروط بطاقة االئتمان عندما يُ�صدر لك بطاقة ائتمان وتقوم بتفعيلها
وا�ستخدامها.
	�إن قيامك بتفعيل بطاقة االئتمان و�/أو ا�ستخدامها يُعتبر دلي ًال ملزم ًا وحا�سم ًا على
قبولك التقيد بهذه الأحكام وال�شروط (بما في ذلك �شروط بطاقة االئتمان).

-2

الح�صول على بطاقة ائتمان

 1-2كيف يمكنك الح�صول على بطاقة ائتمان؟
يمكنك التقدم بطلب للح�صول على بطاقة ائتمان من خالل تعبئة ا�ستمارة الطلب
ذات ال�صلة �أو باالت�صال بالبنك .وقد يطلب منك البنك تقديم بع�ض الم�ستندات
الم�ؤيدة مع الطلب ،بما في ذلك ،على �سبيل المثال ال الح�صر� ،إثبات �إقامتك في دولة
الإمارات العربية المتحدة (كت�أ�شيرة �إقامتك �أو بطاقة الهوية الإماراتية).
	�إذا كنت عمي ًال اعتباري ًا و�أردت التقدم بطلب الح�صول على بطاقة ائتمان ،يجب عليك
التقدم بذلك الطلب وفق ًا «لل�شروط والأحكام العامة للخدمات الم�صرفية لل�شركات»
ما لم تكن م�ؤه ًال للح�صول على بطاقة االئتمان الخا�صة ب�أ�صحاب الأعمال .ولمزيد
من المعلومات ،يرجى االت�صال بمدير عالقات العمالء الخا�ص بك.
يحق للبنك ،ح�سب تقديره المطلق ،قبول �أو رف�ض طلبك للح�صول على بطاقة ائتمان
دون �أن يتحمل �أو يقع على عاتقه �أي م�س�ؤولية عن �أي التزامات .و�إذا تمت الموافقة
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على طلبك للح�صول على بطاقة ائتمان� ،سيتم �إبالغك لتقوم با�ستالم بطاقة
االئتمان من فرع محدد �أو بوا�سطة البريد العادي �أو ال�سريع على عنوانك.
يُ�صدر لك بطاقة ائتمان «�إنفينيت» �أو بطاقة االئتمان «البالتينية» �أو «الذهبية» �أو
«الكال�سيكية» �أو �أي فئات �أخرى يحددها البنك من وقت لآخر ويكون من �ش�أنها
تحديد المنافع والمزايا الخا�صة التي �ستتاح لك .ويمكن االطالع على مزيد من
المعلومات حول المنافع والمزايا الخا�صة من خالل الموقع الإلكتروني �أو �أي و�سيلة
�أخرى يقررها البنك من وقت لآخر.
	�إن �أهليتك للح�صول بطاقة ائتمان تخ�ضع لإجراءات التقييم الداخلية للبنك ويجوز
للبنك تغيير معايير الأهلية و�شروط ا�ستخدام بطاقة االئتمان في �أي وقت �أو �أن يقرر
ا�ستبدال بطاقة االئتمان ب�أخرى لأي �سبب كان .و�إذا قرر البنك تغيير نوع بطاقة
االئتمان وكان من �ش�أن هذا التغيير زيادة ر�سوم بطاقة االئتمان� ،سيتم �إبالغك قبل
 15يوم ًا من �إجراء ذلك التغيير .و�إذا لم يكن التغيير ي�ؤدي �إلى زيادة ر�سوم بطاقة
االئتمان ،ال يكون البنك ملزم ًا ب�إبالغك م�سبقاً.

 2-2هل يمكن ا�ستخدام بطاقة االئتمان لأغرا�ض تجارية؟
بطاقة االئتمان هي ال�ستخدامك ال�شخ�صي فقط وال يمكن ا�ستخدامها لأغرا�ض
تجارية (ما لم تكن بطاقة ائتمان خا�صة ب�أ�صحاب الأعمال).

-3

معامالت بطاقة االئتمان وعمليات ال�سحب

 1-3كيف يتم قيد معامالت بطاقة االئتمان في ح�ساب بطاقة االئتمان
الخا�ص بك؟
يقوم البنك بفتح ح�ساب لبطاقة االئتمان ليتم فيه قيد:
(�أ) كافة المبالغ المدفوعة با�ستخدام بطاقة االئتمان وكافة الفوائد والر�سوم �أو
التكاليف وااللتزامات الأخرى الم�شار �إليها في �شروط بطاقة االئتمان؛
(ب) �أي تكاليف يتكبها البنك في �إنفاذ حقوقه بموجب هذه الأحكام وال�شروط
(بما في ذلك ،على �سبيل المثال ال الح�صر ،الم�صاريف القانونية وتكاليف تح�صيل
الديون)؛ و�/أو
(جـ) �أي مبالغ على ح�ساب �أي �ضرائب �أو مكو�س �أخرى يتم فر�ضها على ا�ستخدام
بطاقة االئتمان.
تُقيد كافة معامالت بطاقة االئتمان المنفذة من قبلك في ح�ساب بطاقة االئتمان
بعملة الفاتورة وتظهر في ك�شف ح�سابك.
	�أنت تتحمل م�س�ؤولية كافة معامالت بطاقة االئتمان� ،سواء تم �أو لم يتم تنفيذها
بعلمك �أو بت�صريح �صريح �أو �ضمني منك .ويجوز للبنك �أن يُقيّد قيمة �أي معاملة
تتم ببطاقة االئتمان تظهر في ال�سجالت �أو يتم �إثباتها وفق ًا لأحكام البند  6-17من
الق�سم الأول على الجانب المدين من ح�ساب بطاقة االئتمان.

 2-3كيف يمكنك الح�صول على �سلفة نقدية با�ستخدام بطاقة االئتمان؟
مع مراعاة حد ال�سلفة النقدية المحدد لك ،يجوز للبنك �أن ي�سمح لك من وقت لآخر
وح�سب تقديره المطلق بالح�صول على �سلفة نقدية ب�إحدى الطرق التالية:
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(�أ) �إبراز بطاقة االئتمان في �أي فرع �أو �أي م�ؤ�س�سة �أخرى تكون ع�ضو ًا في مزود
برنامج البطاقة �أو �أي �أماكن م�شاركة �أخرى مع �إبراز �إثبات على هويتك ال�شخ�صية
وقيامك بتوقيع �سجل المعاملة الالزم؛ و�/أو
(ب) مع مراعاة حدود ال�سحب المطبقة الواردة في البند  7-17من الق�سم الأول،
ا�ستخدام بطاقة االئتمان في �أي جهاز �صراف �آلي مملوك للبنك �أو لأي بنك �آخر �أو
م�ؤ�س�سة �أخرى يقبل بطاقة االئتمان.
تخ�ضع ال�سحوبات النقدية للتحقق من قبل البنك ويعتبر البنك المبلغ المتحقق منه
على �أنه المبلغ ال�صحيح الم�سحوب.
تخ�ضع ال�سلف النقدية لر�سوم ال�سلف النقدية وفق الأ�سعار المحددة في جدول
الر�سوم.
قد يكون حد ال�سلفة النقدية �أقل من الحد االئتماني المحدد لك.

 3-3هل يمكنك تحويل الر�صيد؟
يجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق� ،أن ي�سمح لك ب�إجراء تحويل للر�صيد �إن كانت
هذه الميزة متوفرة على بطاقة االئتمان.

 4-3كيف يمكنك �إجراء معامالت ببطاقة االئتمان؟
بالإ�ضافة �إلى اال�ستخدامات المبينة في البند  17من الق�سم الأول ،يمكنك ا�ستخدام
بطاقة االئتمان ل�شراء الب�ضائع والخدمات عبر الإنترنت �أو بطلبها عبر الهاتف
الثابت �أو البريد �أو ب�أي و�سيلة �أخرى ي�سمح بها البنك من وقت لآخر.
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حدود االئتمان

 1-4كيف �سيقوم البنك بتحديد حدك االئتماني؟
يوفر لك البنك حد ًا ائتماني ًا على بطاقة االئتمان تبع ًا للتقييم الداخلي للبنك لطلبك.
ويجوز للبنك تحديد الحد االئتماني ح�سب تقديره المطلق.

 2-4هل ي�ستطيع البنك تغيير حدك االئتماني؟
يحق للبنك زيادة حدك االئتماني �أو تخفي�ضه �أو �إلغائه في �أي وقت ومع النفاذ
الفوري .وفي مثل تلك الحالة� ،سيقوم البنك ب�إبالغك بذلك التغيير ب�أ�سرع وقت
ممكن ب�شكل معقول.

 3-4هل يمكنك تجاوز حدك االئتماني؟
	ال يجوز لك ولأي حامل بطاقة �إ�ضافية ،دون موافقة البنك (ب�أي �صيغة موافقة يقبلها
البنك) ،تجاوز حدك االئتماني �أو الت�سبب في �أن يتجاوز �إجمالي المبلغ الم�ستحق
الدفع والمترتب عليك من كافة معامالت بطاقة االئتمان (بما في ذلك �أي ر�سوم
بطاقة ائتمان ذات �صلة) ذلك الحد االئتماني .و�ستكون م�س�ؤو ًال تجاه البنك في كافة
الأوقات عن كامل المبلغ المتر�صد على بطاقة االئتمان و�أي بطاقات �إ�ضافية.
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	�إذا حاولت �أنت �أو �أي حامل لبطاقة �إ�ضافية �إجراء معاملة ببطاقة االئتمان من
�ش�أنها ،لو تم �إجرا�ؤها� ،أن تت�سبب في تجاوز حدك االئتماني ،ف�إن البنك �سيعتبر تلك
المحاولة على �أنها طلب منك ب�أن تتجاوز حدك االئتماني ،و�سيكون له الحق ،بح�سب
تقديره المطلق ،في قبول ذلك الطلب �أو رف�ضه.
	�إذا تم تجاوز الحد االئتماني لأي �سبب مهما كان:
(�أ) �ستُعتبر �أنك تقدمت بطلب ر�سمي تطلب فيه موافقة البنك على منحك مبلغ ًا
متجاوز ًا للحد االئتماني ويجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق ،قبول �أو رف�ض ذلك
الطلب؛
(ب) �ست�صبح ملزم ًا ب�أن تُ�سدد للبنك ر�سوم تجاوز الحد االئتماني والتي �سيتم قيدها
على ح�ساب بطاقة االئتمان ويجب �سداده كجزء من الحد الأدنى للدفعة الم�ستحقة؛ و
(جـ) �سي�صبح المبلغ المتجاوز للحد االئتماني م�ستحق ًا وواجب الدفع فوراً.

 4-4كيف يمكن لحامل البطاقة (حملة البطاقات) الإ�ضافية �أن ي�ؤثر
(ي�ؤثروا) على حدك االئتماني؟
في حالة وجود �أي بطاقات �إ�ضافية �صادرة على ح�ساب بطاقة االئتمان ،يمكنك
اختيار م�شاركة كامل حدك االئتماني مع حامل البطاقة (حملة البطاقات) الإ�ضافية
�أو تطبيق حد �إنفاق منف�صل لكل حامل بطاقة �إ�ضافية .ويعتبر حدك االئتماني،
ب�صفتك حامل البطاقة الرئي�سية� ،شام ًال لحد الإنفاق الذي تطبقه �أنت على �أي حامل
لبطاقة �إ�ضافية.

-5

الفائدة

 1-5ما هي ر�سوم التمويل؟
مع مراعاة �أحكام البند � 3-5أدناه ،تترتب عليك فائدة يطلق عليها م�سمى «ر�سوم
التمويل» (�أو �أي م�سمى �آخر يُخطر به البنك من وقت لآخر) في حالة:
(�أ) دفعت للبنك مبلغ ًا يقل عن �إجمالي المبلغ الم�ستحق الدفع بتاريخ ا�ستحقاق
الدفعة؛
(ب) �أخذت �سلفة نقدية؛
(جـ) قمت ب�إجراء تحويل للر�صيد يترتب عليه فوائد؛
(د) وافقت على خطة تق�سيط بفوائد على بطاقة االئتمان؛ و�/أو
(هـ) قمت ب�إجراء �أي معاملة بطاقة ائتمان �أخرى يعتبرها البنك من وقت لآخر �أنها
تخ�ضع لر�سوم تمويل.
قد تختلف ر�سوم التمويل تبع ًا لنوع بطاقة االئتمان ومعاملة بطاقة االئتمان (وعلى
�سبيل المثال ،ال�سلف النقدية وتحويالت الر�صيد وغيرها).
تُطبق ر�سوم التمويل المعمول بها على معامالت بطاقة االئتمان التي لم ت�سدد قيمتها
اعتبار ًا من تاريخ �إجراء تلك المعاملة ذات ال�صلة بال�سعر ال�سائد المحدد في جدول
الر�سوم (�أو �أي �سعر �آخر يتم �إبالغك به) وحتى ال�سداد التام.
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 2-5ما هي الفوائد الأخرى التي قد تُفر�ض عليك؟
يجوز للبنك �أي�ض ًا �أن يفر�ض عليك فائدة على الر�سوم و�أق�ساط الت�أمين غير الم�سددة
�أو الر�سوم.

 3-5هل هناك �أي فترة �سماح دون فوائد؟
يتيح لك البنك فترة بال فوائد (كما يتم تحديدها من وقت لآخر في جدول الر�سوم)
اعتبار ًا من تاريخ �شراء الب�ضائع �أو الخدمات في حالة قمت ب�سداد �إجمالي المبلغ
الم�ستحق الدفع بالكامل بحلول تاريخ ا�ستحقاق الدفعة .لن يكون هناك فترة �سماح
دون فوائد بالن�سبة لل�سلف النقدية �أو �أي معامالت تتم ببطاقة االئتمان قد ي�ستثنيها
البنك بح�سب تقديره من فترة ال�سماح دون فوائد.

-6

ال�سداد

 1-6ما هي التزامات ال�سداد المترتبة عليك؟
يت�ضمن كل ك�شف ح�ساب خا�ص ببطاقة االئتمان ،من �ضمن بيانات �أخرى تتعلق
بح�ساب بطاقة االئتمان ،تفا�صي ًال عن �إجمالي المبلغ الم�ستحق و�إجمالي المبلغ
الم�ستحق الدفع والحد الأدنى للدفعة الم�ستحقة وتاريخ ا�ستحقاق الدفعة .ويجب
عليك �أن ت�سدد �إلى البنك الحد الأدنى للدفعة الم�ستحقة على الأقل بتاريخ �أو قبل
تاريخ ا�ستحقاق الدفعة المحدد في ك�شف الح�ساب.
يجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق� ،أن ير�سل تفا�صيل التزامات ال�سداد المترتبة
عليك بوا�سطة الر�سائل الن�صية الق�صيرة �أو ب�أي و�سيلة �أخرى يراها البنك منا�سبة
من وقت لآخر.
يجب عليك �سداد الحد الأدنى للدفعة الم�ستحقة حتى و�إن لم ت�ستلم ك�شف الح�ساب
�أو �أي �إ�شعار �آخر بالتزامات ال�سداد المترتبة عليك الم�شار �إليها �أعاله.
	�إذا كان �إجمالي المبلغ الم�ستحق الدفع �أقل من  100درهم (�أو �أي مبلغ �آخر يحدده
البنك من وقت لآخر) ،عندها لن يكون هناك حد �أدنى للدفعة الم�ستحقة ويعتبر
�إجمالي المبلغ الم�ستحق على �أنه م�ستحق الأداء وواجب الدفع بالكامل.
	�إن قيامك ب�سداد �أي مبلغ للبنك تبع ًا لأي ك�شف ح�ساب (على �سبيل المثال ،الحد
الأدنى للدفعة الم�ستحقة) هي بمثابة قبول منك للقيود الظاهرة في ك�شف الح�ساب.
�إذا قمت ب�سداد �إجمالي المبلغ الم�ستحق الدفع بالكامل بما في ذلك الر�سوم المحددة
في ك�شف الح�ساب بحلول تاريخ ا�ستحقاق الدفعة ،لن يترتب عليك �أي ر�سوم تمويل
(با�ستثناء ما يتعلق ب�أي �سلف نقدية و�أي معامالت �أخرى يحددها البنك من وقت لآخر
على �أنها م�ستثناة من فترة ال�سماح دون فوائد وفق ًا لأحكام البند  3-5من هذا الق�سم).
	�إذا لم تقم ب�سداد �إجمالي المبلغ الم�ستحق الدفع بالكامل بحلول تاريخ ا�ستحقاق
الدفعة� ،سيتم فر�ض ر�سوم تمويل على كافة المعامالت غير الم�سددة اعتبار ًا من
تاريخ تنفيذها لغاية التاريخ التي يتم فيه �سداد كامل المعامالت غير الم�سددة وقد
يترتب عليك �أي�ض ًا ر�سوم ال�سداد المت�أخر.
	�إذا لم تقم ب�سداد الحد الأدنى للدفعة الم�ستحقة بحلول تاريخ ا�ستحقاق الدفعة،
فعندها وبدون الم�سا�س بحقوق البنك بموجب هذا البند  1-6من هذا الق�سم و�أحكام
البند  3-10من الق�سم الأول:
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(�أ) قد يتم وعلى الفور تعليق بطاقة االئتمان؛
(ب) �ستعتبر �أنك مخ ٌل بهذه الأحكام وال�شروط؛
(جـ) �ستكون ملزم ًا ب�سداد ر�سوم ال�سداد المت�أخر المطبقة اعتبار ًا من التاريخ الذي
يلي تاريخ ا�ستحقاق الدفعة؛
(د) قد يُفر�ض عليك فائدة ت�أخيرية (بال�سعر الذي يحدده البنك من وقت لآخر)
على �إجمالي المبلغ الم�ستحق عليك اعتبار ًا من التاريخ الذي يلي تاريخ ا�ستحقاق
الدفعة؛
(هـ) يجوز للبنك �إبالغ �أي وكالة ت�صنيف ائتماني مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على مالءتك
االئتمانية لدى البنك والبنوك والم�ؤ�س�سات المالي الأخرى وقد يت�سبب ذلك في رف�ض
منحك �أي ائتمان م�ستقبالً؛ و
(و) قد يتوا�صل معك البنك �أو قد تتوا�صل معك وكاالت تح�صيل ديون كلفها البنك
لتقوم مقامه ،ويجوز للبنك اتخاذ �أي �إجراءات تنفيذية �أخرى بحقك.
	ال يكون البنك ملزم ًا بعك�س قيود �أي ر�سوم بطاقة ائتمان على دفعات تم ا�ستالمها بعد
انتهاء �ساعات العمل في الفرع المعني الخا�ص بك بتاريخ ا�ستحقاق الدفعة.

 2-6هل ي�ستطيع البنك �أن يطلب منك �سداد �أي دين متر�صد على بطاقة
االئتمان في �أي وقت؟
بالرغم من البند  1-6من هذا الق�سم ،يجوز للبنك في �أي وقت �أن يطلب ال�سداد
الفوري لإجمالي المبلغ الم�ستحق (�أو �أي جزء منه).

 3-6كيف يمكنك �سداد الدفعات على ح�ساب بطاقة االئتمان؟
يمكنك ت�سديد الدفعات على ح�ساب بطاقة االئتمان ب�إحدى الطرق التالية:
(�أ) ال�سداد من ح�سابك الجاري �أو ح�ساب التوفير الخا�ص بك عبر الخدمات
الم�صرفية الإلكترونية؛
(ب) ال�سداد من الح�سابات التي تحتفظ بها في البنوك الأخرى؛
(جـ) ال�سداد نقد ًا لدى �شركاء الدفع المتعاقد معهم (كمحالت ال�صرافة على �سبيل
المثال)؛
(د) �إيداع النقد �أو ال�شيكات في �أي جهاز خدمة ذاتية يحدده البنك لذلك الغر�ض؛
و�/أو
(هـ) ب�أي و�سيلة �أخرى يتم تحديدها في ك�شف الح�ساب �أو ي�سمح بها البنك من وقت
لآخر.
	�إذا وجهت للبنك تعليمات م�ستديمة نهائية ال رجعة عنها ليقوم ب�سداد دفعات على
ح�ساب بطاقة االئتمان ،فقد يتم تنفيذ ذلك الأمر �أكثر من مرة وفي �أيام مختلفة.
كاف في الح�ساب الذي تريد �سداد
ويجب عليك في كافة الأوقات �ضمان توافر ر�صيد ٍ
�أوامر الدفع منه و�إال قد تترتب عليك الم�س�ؤولية التي ين�ص عليها البند  1-6من هذا
الق�سم.
	ال يُ�سمح لك بتحويل الأموال من ح�ساب بطاقة ائتمان �إلى �آخر للوفاء ب�أي مبالغ
م�ستحقة الدفع للبنك.
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 4-6متى يتم قيد �أي دفعة تم �إيداعها في ح�ساب بطاقة االئتمان؟
	ال يتم قيد �أي دفعة ت�سددها بعملة الفواتير �إال بتاريخ ا�ستالم الأموال القابلة لل�سحب
في ح�ساب بطاقة االئتمان.
	ال يتم �إيداع الدفعات النقدية التي تودعها في �أجهزة الخدمة الذاتية في ح�ساب
بطاقة االئتمان �إال بعد التحقق من الإيداع النقدي وقبوله.
في حالة �إيداع �أي دفعة في ح�ساب بطاقة االئتمان بعملة مغايرة لعملة الفواتير ،تعتبر
تلك الدفعة �أنها �أودعت بعد تاريخ تحويلها �إلى عملة الفواتير وا�ستالم البنك لها
ب�أموال قابلة لل�سحب في ح�ساب بطاقة االئتمان.
يجب عليك �أن ت�سدد للبنك كافة ر�سوم �صرف العمالت الأجنبية و�أي عموالت و�أي
ر�سوم �أخرى �أو خ�سائر يتكبدها البنك في تحويل تلك الدفعة �إلى عملة الفواتير.

 5-6ماذا يحدث �إن �سددت دفعة تزيد عن �إجمالي المبلغ الم�ستحق؟
	�إذا دفعت للبنك مبلغ ًا يزيد عن �إجمالي المبلغ الم�ستحق ،يجوز للبنك ،ح�سب تقديره
المطلق وبعد التحقق من �أ�سباب تلك الدفعة الزائدة� ،أن يعيد لك المبلغ الزائد.
يجوز للبنك �إعادة �أي ر�صيد دائن في ح�ساب بطاقة االئتمان خالل  45يوم ًا من تاريخ
�إغالقه ،ب�شرط �أنه يجوز للبنك:
(�أ) االحتفاظ بذلك الر�صيد الدائن لغاية ثالث �سنوات من تاريخ �إغالق الح�ساب؛
و�/أو
(ب) ممار�سة �أي حق مقا�صة يتمتع به البنك بموجب هذه الأحكام وال�شروط مع ذلك
الر�صيد الدائن.

 6-6ب�أي ترتيب �سيقوم البنك با�ستخدام الدفعات التي ت�سددها؟
يتم ا�ستخدام كافة الدفعات التي ي�ستلمها البنك ب�أموال قابلة لل�سحب وفق الترتيب
التالي �أو ب�أي ترتيب �آخر للأولوية يراه البنك منا�سب ًا ح�سب تقديره المطلق:
(�أ) �ضريبة القيمة الم�ضافة؛
(ب) الأق�ساط (بما في ذلك ر�سوم التمويل� ،أق�ساط الت�أمين ،والمبلغ الأ�صلي)؛
(جـ) ر�سوم التمويل ور�سوم بطاقات االئتمان و�أق�ساط الت�أمين (تُطبق �أو ًال على
الر�صيد المحول ال�صادر في الفاتورة ،وم�شتريات التجزئة ،وال�سحب النقدي ال�صادر
في الفاتورة)؛
(د) المبلغ الأ�صلي ال�صادر به فاتورة (تُطبق �أو ًال على تحويل الر�صيد ال�صادر به
فاتورة ،وم�شتريات التجزئة ،وال�سحب النقدي الم�سبق ال�صادر به فاتورة)؛ و
(هـ) معامالت بطاقة االئتمان الحالية غير المقيدة في الفاتورة (بنف�س ترتيب
المعامالت ال�صادر بها فاتورة).
يجوز للبنك �أن ي�ستخدم كافة الدفعات الم�سددة على ح�ساب كل من الفئات المذكورة
�أعاله للقيام �أو ًال بالوفاء بالمبالغ المقيدة على ح�ساب بطاقة االئتمان منذ �أطول فترة
زمنية ومن �أعالها �إلى �أقلها من حيث الفوائد المترتبة عليها ،ما لم يقرر البنك غير
ذلك.
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 7-6هل �سيطلب منك تقديم �ضمانات فيما يتعلق بح�ساب بطاقة االئتمان؟
يجوز للبنك في �أي وقت �أن يطلب منك تقديم �شيك غير م�ؤرخ و�/أو رهن �ضمان
نقدي ل�صالح البنك بالقيمة التي قد يطلبها وب�صرف النظر عن المدة التي �ستحتفظ
ببطاقة االئتمان خاللها.
	�إذا قدمت �شيك ًا غير م�ؤرخ ًا للبنك� ،أنت تفو�ض البنك لت�أريخ ذلك ال�شيك و�إبرازه
لل�سداد بالتاريخ المُدخَ ل مقابل �أي مبلغ متر�صد بذمتك ل�صالح البنك.

 	٨-6هل يمكنك ت�أجيل �سداد الدفعات الم�ستحقة على بطاقة االئتمان؟
يمكنك طلب ت�أجيل ال�سداد عن طريق �إبالغ البنك قبل خم�سة �أيام عمل على الأقل من
تاريخ �إ�صدار ك�شف الح�ساب.
لكي تكون م�ؤه ًال لطلب ت�أجيل ال�سداد ،يجب �أن تكون بطاقة االئتمان (�أ) مفعلة
ولي�ست موقوفة( ،ب) عدم تجاوز الحد االئتماني( ،جـ) �أن يكون قد مر على تاريخ
�إ�صدارها �ستة (� )6أ�شهر على الأقل ،و(د) �أال تكون قد تخلفت من قبل عن �سداد �أي
قر�ض �أو �أي ديون �أخرى م�ستحقة عليك للبنك .ويحق للبنك ،وفق ًا لتقديره المطلق،
تغيير المعايير المذكورة �أعاله عن طريق تحديث الموقع الإلكتروني ،والتي �ستحل
محل المعايير المذكورة في هذه الأحكام وال�شروط.
	�إذا وافق البنك على طلبك لت�أجيل ال�سداد ،ف�إن فترة الت�أجيل لن تتجاوز �أكثر من
�شهر واحد ( )1في المرة الواحدة ويمكن الح�صول على موافقة لت�أجيل ال�سداد مرة
واحدة فقط خالل فترة �ستة (� )6أ�شهر ،بحد �أق�صى ت�أجيلين ( )2خالل � ١٢شهراً.
يحق للبنك �أي�ضاً ،من وقت لآخر ،فر�ض ر�سوم �أو �إ�ضافة �أحكام و�شروط �أخرى ذات
�صلة بقبول طلبك لت�أجيل ال�سداد.
يحق للبنك الموافقة على طلبك لت�أجيل ال�سداد �أو رف�ضه ح�سب تقديره المطلق.
�سوف ت�ستمر في ا�ستالم ك�شف الح�ساب عبر البريد الإلكتروني �أو عبر خدمة البريد
خالل مدة ت�أجيل ال�سداد ،ولكن �سيكون الحد الأدنى للمبلغ الم�ستحق لل�سداد على
بطاقة االئتمان هو �صفر ( )0درهم خالل فترة ت�أجيل ال�سداد� .سيتم �إتاحة هذه
المعلومات �أي�ض ًا على الخدمات الم�صرفية الإلكترونية للأفراد والخدمات الم�صرفية
عبر الهاتف المتحرك بما في ذلك تطبيق الهواتف الذكية.
لن يتم احت�ساب غرامة ت�أخير ال�سداد لعدم �سداد الحد الأدنى للمبلغ الم�ستحق خالل
مدة ت�أجيل �سداد الأق�ساط .ومع ذلك� ،سي�ستمر احت�ساب ر�سوم التمويل خالل مدة
ت�أجيل ال�سداد وفق ًا لجدول الر�سوم.
�سيتم ت�أجيل �أي �أق�ساط م�ستحقة ال�سداد والمتعلقة بتحويل الر�صيد �أو قر�ض بطاقة
االئتمان �أو خطط ال�سداد على �أق�ساط �أو خطط الدفع ال�شخ�صية التي تقع في نف�س
ال�شهر الذي يتم فيه ت�أجيل ال�سداد� ،إلى ك�شف ح�ساب ال�شهر التالي و�ست�صبح جزء ًا
من �إجمالي المبلغ الم�ستحق ال�سداد.
يمكنك اال�ستفادة من ت�أجيل ال�سداد حتى �إذا كنت قد قمت ب�إعداد التعليمات
الم�ستديمة م�سبق ًا �إلى بنك �أبوظبي التجاري ل�سداد الم�ستحقات �إلى ح�ساب بطاقة
االئتمان� .سيتم �إيقاف العمل بالتعليمات الم�ستديمة م�ؤقت ًا خالل فترة ت�أجيل ال�سداد
وا�ستئناف العمل بها تلقائي ًا في نهاية فترة ت�أجيل ال�سداد ،وذلك من دون الحاجة
�إلى �أي موافقة جديدة منك .ويتعين عليك الت�أكّد من �أن الح�ساب الذي �سيتم خ�صم
كاف في
الدفعة الم�ستحقة منه بموجب التعليمات الم�ستديمة يحتوي على ر�صيد ٍ
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جميع الأوقات ،و�إال ف�سوف تتحمل الم�س�ؤولية عن ذلك بموجب البند  1 - 6من هذا
الجزء.
�سي�ستمر احت�ساب ر�سوم الدرع االئتماني خالل مدة ت�أجيل ال�سداد ،و�ست�ستمر التغطية
الت�أمينية وفق ًا لأحكام و�شروط برنامج الدرع االئتماني.
عند انتهاء مدة ت�أجيل ال�سداد� ،ستكون مُلزم ًا ب�سداد الدفعات في تاريخ ا�ستحقاق
ال�سداد ،وذلك للمحافظة على و�ضعية ائتمانية جيدة لح�ساب بطاقة االئتمان� .سوف
يتم فر�ض غرامة على �أي ت�أخير في ال�سداد بعد انتهاء مدة ت�أجيل ال�سداد وفق ًا
لجدول الر�سوم.
لن يتم اعتبار م�ستحقات بطاقة االئتمان م�سددة بالكامل حتى يتم �سداد جميع
الدفعات الخا�صة بطلب ت�أجيل ال�سداد والمدفوعات الأخرى م�سددة بالكامل
بالإ�ضافة �إلى �سداد جميع الفوائد والر�سوم الم�ستحقة (بما في ذلك الفوائد والر�سوم
المحت�سبة على ت�أجيل ال�سداد).
يحق للبنك ،من وقت لآخر ووفق ًا لتقديره المطلق ،تقديم عرو�ض لت�أجيل �سداد
الم�ستحقات بنا ًء على تقييم الملف ال�شخ�صي للعميل .وتخ�ضع عرو�ض ت�أجيل
�سداد الم�ستحقات هذه �إلى الأحكام وال�شروط الخا�صة بها ،والتي تكون �إ�ضافية/
مُكمّلة لهذه الأحكام وال�شروط .ي�شكّل قبولك و�/أو م�شاركتك في عر�ض ت�أجيل �سداد
الدفعات قبو ًال وموافق ًة منك على االلتزام ب�أي �أحكام و�شروط �إ�ضافية.
	�إذا تم ت�أجيل الفائدة لأي �سبب من الأ�سباب ،يتم �إ�ضافة هذه الفائدة �إلى �إجمالي
المبلغ الم�ستحق ال�سداد.
	�أنت تقر وتوافق �أنه بعد طلب �أو الح�صول على ت�أجيل ال�سداد ،ف�إن جميع الأحكام
وال�شروط الأخرى ال تت�أثر ب�أحكام و�شروط هذا العر�ض.

-7

حقوق البنك

 1-7كيف يمكن للبنك �أن يمار�س حقه في المقا�صة بموجب �شروط بطاقة االئتمان؟
بالإ�ضافة �إلى �أي حقوق �أخرى يتمتع بها البنك بموجب البند  3-10من الق�سم الأول
والبند  1-6من هذا الق�سم ،يجوز للبنك �أن يمار�س حقه في المقا�صة:
(�أ) �إذا كنت مدين ًا للبنك ب�أي مبالغ على ح�ساب �آخر تحتفظ به (ب�صفة منفردة �أو
م�شتركة)؛ �أو
(ب) لأي �سبب �أو عذر �آخر يعتبره البنك منا�سب ًا ح�سب تقديره المطلق.

�	-8إلغاء بطاقة االئتمان
 1-8ما هي م�س�ؤولياتك والتزاماتك قبل �أو وقت �إلغاء بطاقة االئتمان؟
	�إذا قمت ب�إبالغ البنك برغبتك في �إلغاء بطاقة االئتمان ،يجب عليك �أن ت�سدد
�إجمالي المبلغ الم�ستحق و�أي مبالغ �أخرى غير م�سددة على ح�ساب بطاقة االئتمان
ك�شرط م�سبق لإجراء ذلك الإلغاء.
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ي�صبح �إجمالي المبلغ الم�ستحق و�أي مبالغ �أخرى غير م�سددة على ح�ساب بطاقة
االئتمان م�ستحق وواجب الدفع على الفور عند قيام البنك ب�إلغاء بطاقة االئتمان �أو
�إغالق الح�سابات المرتبطة ببطاقة االئتمان.
	�إذا كان البنك يحتفظ ب�أي �ضمان وفق ًا لأحكام البند  7-6من هذا الق�سم ،يجوز
للبنك االحتفاظ بذلك ال�ضمان لفترة ال تقل عن  45يوم ًا من تاريخ �إلغاء بطاقة
االئتمان.

-9

المزايا

 1-9معلومات هامة حول مزايا بطاقة االئتمان
يحتفظ البنك بالحق في منحك �أي ميزة دون �إبداء �أي �سبب.
يجوز للبنك� ،إن كان ذلك نافذاً� ،أن يطلب منك ا�ستيفاء معايير الأهلية المطبقة قبل
منحك �أي ميزة .وتعتبر ال�سجالت دلي ًال حا�سم ًا على �إذا كنت �أو لم تكن م�ستوفي ًا
لمعايير الأهلية لأي ميزة معينة.
	ال يتم منح المزايا في حالة:
(�أ) لم يكن ح�ساب بطاقة االئتمان بو�ضعية جيدة بر�أي البنك (كالحاالت ،مثالً،
التي يكون فيها �أر�صدة مت�أخرة الدفع على ح�ساب بطاقة االئتمان)؛
(ب) كنت مخ ًال بهذه الأحكام وال�شروط؛ �أو
(جـ) كان هناك �سبب �آخر يدعو ،ح�سب التقدير الخا�ص للبنك� ،إلى رف�ض منحك
الميزة لك �أو �إلى �إلغائها.
يجوز للبنك في �أي وقت ودون الحاجة لتوجيه �إ�شعار م�سبق ودون �أن يتحمل ب�أي �شكل
من الأ�شكال �أي م�س�ؤولية عن �أي التزامات:
(�أ) �إنهاء و�/أو �إلغاء و�/أو تعديل المزايا �أو خوا�صهم؛
(ب) �سحب �أو تعديل �أو تحديد قيمة معامالت بطاقة االئتمان المقررة لتك�سب
المزايا� ،إن كان ذلك نافذاً؛ و�/أو
(جـ) �سحب �أو تعديل �أو تحديد التجار �أو مزودي الخدمات �أو وكالء ال�سفر المحددين
لتقديم المزايا.
	�إن تحويل الر�صيد وقرو�ض بطاقة االئتمان وبرنامج الدفع ال�شخ�صي هي جزء من
المزايا التي قد تتاح لك .وقد تم �إدراج �أحكام و�شروط تلك المزايا في البنود من
� 3-9إلى  19-9من هذا الق�سم.

 2-9من ي�ستطيع ا�ستخدام المزايا؟
	ال يجوز ا�ستخدام المزايا �إال من قبلك �أو من قبل حملة البطاقات الإ�ضافية
ولال�ستخدام ال�شخ�صي فقط .وال ي�سمح ب�أي ا�ستخدام �آخر للمزايا بما في ذلك
ا�ستخدامها لأغرا�ض الأعمال �أو لأغرا�ض تجارية.
يجب عليك تعوي�ض البنك والكيانات التابعة له وحمايتهم من �أي التزامات تن�ش�أ عن
�إ�ساءة ا�ستخدامك للمزايا و�ستكون ملزم ًا ب�إعادة قيمة المزايا �أو تكلفتها �إلى البنك.
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تحويل الر�صيد
 3-9كيف يمكنك الح�صول على ميزة تحويل الر�صيد؟
تُمنح لك ميزة تحويل الر�صيد ،ح�سب التقدير الخا�ص للبنك ،ب�شرط ا�ستيفائك
لمعايير الأهلية لتلك الميزة .ويمكنك �أن تتقدم بطلب للح�صول على ميزة تحويل
للر�صيد بتعبئة ا�ستمارة الطلب الخا�صة بها.
يخ�ضع مبلغ تحويل الر�صيد للحد الأدنى الذي يقرره البنك من وقت لآخر.
يجوز للبنك في �أي وقت بموجب توجيه �إ�شعار لك �إلغاء التزامه بتوفير ميزة تحويل
الر�صيد �أو تخفي�ض مبلغ تحويل الر�صيد.
يتم تحويل الر�صيد� ،إذا منح البنك هذه الميزة ،من خالل قيد مبلغ تحويل الر�صيد
على الجانب المدين من ح�ساب بطاقة االئتمان وقيام البنك بدفع ذلك المبلغ
بوا�سطة حوالة بنكية �إلى البنك الآخر الذي تتعامل معه (البنوك الأخرى التي تتعامل
معها) و�إر�سال �أي من مرا�سالت البنك على عنوانك.

 4-9كيف �سيُطبق �سعر الفائدة المخف�ض عليك؟
يتم تحديد �سعر الفائدة المخف�ض من قبل البنك ،ح�سب تقديره المطلق ،ويتم
تقا�ضيه على مبلغ تحويل الر�صيد اعتبار ًا من تاريخ قيد مبلغ تحويل الر�صيد على
الجانب المدين من ح�ساب بطاقة االئتمان ولغاية انتهاء فترة تحويل الر�صيد.
يتم ،فور انتهاء فترة تحويل الر�صيد ،تقا�ضي الفائدة بال�سعر ال�سائد على كافة
الأر�صدة غير الم�سددة على ح�ساب بطاقة االئتمان بما في ذلك الر�سوم غير
الم�سددة.
	�إذا دفعت مبلغ ًا يقل عن الحد الأدنى للدفعة الم�ستحقة بحلول تاريخ ا�ستحقاق الدفعة
المحدد في ك�شف الح�ساب المعني ،يجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق ،التوقف عن
�أن يتقا�ضى منك �سعر الفائدة المخف�ض و�أن يقوم بد ًال من ذلك بتقا�ضي �سعر فائدة
�أعلى على المبلغ غير الم�سدد على ح�ساب بطاقة االئتمان بما في ذلك مبلغ تحويل
الر�صيد.

 5-9ما الأمور التي ال يتحمل م�س�ؤوليتها البنك فيما يتعلق بتحويل
الر�صيد؟
	ال يتحمل البنك �أو الكيانات التابعة له �أي م�س�ؤولية عن �أي التزامات تن�ش�أ عن ال�سداد
المت�أخر لمبلغ تحويل الر�صيد �إلى البنك الآخر الذي تتعامل معه (البنوك الأخرى
التي تتعامل معها) .و�إذا كان عليك التزامات �سداد قائمة ،يجب عليك الوفاء بتلك
االلتزامات حتى ت�ستلم ت�أكيد من البنك ب�أن عملية تحويل الر�صيد قد تمت.

قر�ض بطاقة االئتمان
 6-9كيف يمكنك الح�صول على قر�ض بطاقة االئتمان؟
يتم منحك قر�ض بطاقة االئتمان في حالة:
(�أ) ا�ستيفائك لمعايير الأهلية المطبقة ؛ و
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(ب) تقدمت بطلب �إلى البنك للح�صول على قر�ض بطاقة االئتمان عن طريق تعبئة
ا�ستمارة الطلب الخا�صة به.

 7-9ما هي قيمة قر�ض بطاقة االئتمان الذي يمكنك التقدم بطلب
للح�صول عليه؟
يمكنك التقدم بطلب للح�صول على قر�ض بطاقة ائتمان واحد �أو �أكثر وب�أي مبلغ كان
�شريطة �أن تكون �ضمن الحد االئتماني الخا�ص بك وغير الم�ستخدم.
يتم منح قر�ض بطاقة االئتمان ويتم تحديد قيمته بقرار من البنك ،ح�سب تقديره
المطلق ،ويحتفظ البنك بالحق المطلق غير الم�شروط في رف�ض طلب قر�ض بطاقة
االئتمان الذي تقدمت به دون تحديد �أو �إبداء �أي �أ�سباب لذلك الرف�ض.

 8-9كيف يمكنك الموافقة على قر�ض بطاقة ائتمان تم عر�ضه عليك؟
بمجرد تقدمك بطلب للح�صول على قر�ض بطاقة ائتمان وا�ستخدامه �أنت ت�ؤكد
موافقتك على هذه الأحكام وال�شروط.

 9-9كيف �ست�ستلم قر�ض بطاقة االئتمان؟
	�إذا وافق البنك على طلب قر�ض بطاقة االئتمان ،يتم �صرف قيمة قر�ض بطاقة
االئتمان لك عن طريق حوالة بنكية �إلى ح�سابك الذي حددته لذلك الغر�ض.

 10-9كيف �ست�سدد قر�ض بطاقة االئتمان وما هي الفائدة الم�ستحقة عليه؟
يجب عليك �سداد �أ�صل مبلغ قر�ض بطاقة االئتمان وكافة الفوائد المحت�سبة بال�سعر
ال�سائد والر�سوم المطبقة على قر�ض بطاقة االئتمان.
يعتبر كل ق�سط �شهري لقر�ض بطاقة االئتمان جزء ًا من الحد الأدنى للدفعة الم�ستحقة
ويت�ضمن مبالغ ل�سداد �أ�صل المبلغ والفائدة المحت�سبة عليه بال�سعر ال�سائد.
يُ�صدر لك فواتير بالأق�ساط ال�شهرية لقر�ض بطاقة االئتمان ويتم �إدراجها في ك�شف
ح�ساب بطاقة االئتمان .ويبد�أ �إ�صدار الفواتير من �أول ك�شف ح�ساب ير�سل لك بعد
�صرف قر�ض بطاقة االئتمان.
يجب عليك �سداد الق�سط ال�شهري لقر�ض بطاقة االئتمان ال�صادر به فاتورة في ك�شف
ح�ساب بطاقة االئتمان بغ�ض النظر عن قيامك �أو عدم قيامك با�ستخدام بطاقة
االئتمان.
يتم �إر�سال تفا�صيل �أ�سعار الفائدة ومدة قر�ض بطاقة االئتمان وكافة الر�سوم الأخرى
المطبقة عليه �إليك ويتم االتفاق عليها معك بتاريخ تقديمك لطلب قر�ض بطاقة
االئتمان.

 11-9ما الذي يحدث �إذا لم ت�سدد الق�سط ال�شهري لقر�ض بطاقة االئتمان
في موعده؟
دون الم�سا�س ب�أي من الحقوق الأخرى التي يتمتع بها البنك بموجب هذه الأحكام
وال�شروط� ،إذا اخفقت عن �سداد كامل الق�سط ال�شهري لقر�ض بطاقة االئتمان
بحلول تاريخ ا�ستحقاق الدفعة المحدد في ك�شف الح�ساب ،يحق للبنك ،ح�سب تقديره
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المطلق� ،أن يتقا�ضى منك �سعر فائدة �أعلى على المبلغ غير الم�سدد من قر�ض بطاقة
االئتمان.

 12-9هل يمكنك �سداد قر�ض بطاقة االئتمان قبل موعد ا�ستحقاقه؟
يمكنك �أن تدفع للبنك المبلغ غير الم�سدد من قر�ض بطاقة االئتمان بدفعة واحدة.
وفي تلك الحالة تُطبق ر�سوم الدفع المبكر.

 13-9هل يمكن للبنك �إلغاء قر�ض بطاقة االئتمان؟
دون الم�سا�س ب�أي من الحقوق الأخرى التي يتمتع بها البنك بموجب هذه الأحكام
وال�شروط ،يحق للبنك �إلغاء قر�ض بطاقة االئتمان و�إعالن �أن كافة المبالغ غير
الم�سددة بموجب قر�ض بطاقة االئتمان (بما في ذلك كافة الر�سوم والفوائد
الم�ستحقة) قد �أ�صبحت م�ستحقة وواجبة الدفع فور ًا في حالة وقوع �أي من الحاالت
التالية:
(�أ) �إذا تم �إنهاء خدماتك لأي �سبب كان؛
(ب) في حالة �إخاللك ب�أي من التزاماتك بموجب هذه الأحكام وال�شروط؛
(جـ) �إذا تخلفت عن �سداد الحد الأدنى الم�ستحق الدفع دون موافقة م�سبقة من
البنك؛
(د) �إذا تبين عدم �صحة �أي معلومات قدمتها �إلى البنك؛
(هـ) �إذا تبين بطالن �أي تعهد تقدمت به بموجب هذه الأحكام وال�شروط �أو في حالة
�إخاللك به؛
(و) �إذا ارت�أى البنك ب�أن هناك �أ�سباب من �ش�أنها �أن تجعلك (�أو تجعل �أي �ضامن
لك� ،إن وجد) غير قادر على الوفاء بالتزاماتك تجاه البنك؛
(ز) �إذا اعتقد البنك ب�شكل معقول ب�أنك قد غادرت الإمارات العربية المتحدة لتُقيم
في دولة �أخرى؛
(ح) في حالة وفاتك �أو فقدانك للأهلية القانونية �أو �إفال�سك �أو �إع�سارك؛
(ط) لأي �سبب وجيه �آخر.

برنامج الدفع ال�شخ�صي
 14-9ما هو برنامج الدفع ال�شخ�صي؟
«برنامج الدفع ال�شخ�صي» هو برنامج �سداد يعر�ضه البنك على حامل بطاقة االئتمان
لتمكينه من �سداد قيمة معامالت بطاقة ائتمان معينة على �أق�ساط �شهرية مت�ساوية.

 15-9كيف يمكنك ا�ستخدام برنامج الدفع ال�شخ�صي؟
يجوز ا�ستخدام برنامج الدفع ال�شخ�صي لمعاملة واحدة �أو �أكثر من معامالت بطاقة
االئتمان ب�شرط �أال تقل قيمتها عن  500درهم �أو �أي قيمة �أخرى يقررها البنك من
وقت لآخر.
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يمكنك ا�ستخدام برنامج الدفع ال�شخ�صي بعد �إجرائك لمعاملة بطاقة ائتمان
من خالل تقديم طلب عن طريق الخدمات الم�صرفية عبر الإنترنت �أو الخدمات
الم�صرفية الهاتفية �أو �أي و�سيلة �أخرى ي�سمح بها البنك من وقت لآخر لتحويل تلك
المعاملة �إلى برنامج الدفع ال�شخ�صي .و�سيتم �إر�سال �شروط برنامج الدفع ال�شخ�صي
(كتفا�صيل االق�ساط ال�شهرية على �سبيل المثال) �إليك واالتفاق معك عليها بتاريخ
تقديمك للطلب.
يجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق ،قبول �أو رف�ض طلبك بتحويل �أي معاملة بطاقة
ائتمان �إلى برنامج الدفع ال�شخ�صي .ويجوز للبنك �أي�ض ًا بموجب توجيه �إ�شعار لك
�إلغاء التزامه بتطبيق برنامج الدفع ال�شخ�صي على �أي معاملة بطاقة ائتمان �أو
تخفي�ض قيمة معاملة بطاقة االئتمان التي �سيُطبق عليها برنامج الدفع ال�شخ�صي.

 16-9ما هي التزامات ال�سداد الخا�صة بك فيما يتعلق ببرنامج الدفع
ال�شخ�صي؟
يجب عليك �سداد قيمة �أي معاملة بطاقة ائتمان تم تطبيق برنامج دفع �شخ�صي عليها
وفق ًا للبند  5والبند  6من هذا الق�سم مع �أي ر�سوم معينة تكون منطبقة على برنامج
الدفع ال�شخ�صي.
	�إذا اخفقت عن �سداد الق�سط ال�شهري لبرنامج الدفع ال�شخ�صي لمدة �شهرين
متتاليين ،فعندها وبالإ�ضافة �إلى الحقوق الأخرى التي يتمتع بها البنك بموجب هذه
الأحكام وال�شروط يجوز للبنك �إلغاء برنامج الدفع ال�شخ�صي و�إعالن �إجمالي المبلغ
الم�ستحق بموجبه م�ستحق وواجب الدفع منك فور ًا مع �أي فوائد م�ستحقة بال�سعر
ال�سائد و�أي ر�سوم مطبقة.

 17-9هل يمكنك ت�سديد دفعات م�سبقة على برنامج الدفع ال�شخ�صي؟
يمكنك �سداد �إجمالي المبلغ الم�ستحق بموجب برنامج الدفع ال�شخ�صي بدفعة
واحدة .وفي تلك الحالة ،يتم تطبيق ر�سوم ال�سداد المبكر.

 18-9ماذا لو ردت �إليك قيمة �أي ب�ضائع ا�شتريتها بموجب برنامج الدفع
ال�شخ�صي؟
	�إذا ردت لك قيمة �أي معاملة بطاقة ائتمان تم تطبيق برنامج الدفع ال�شخ�صي عليها
(ك�إعادتك للب�ضائع التي ا�شتريتها على �سبيل المثال)� ،سيتم ا�ستخدام تلك المبالغ
المعادة في الوفاء ب�إجمالي المبلغ الم�ستحق.
	ال يترتب على �أي �أموال رُدت �إليك �إنهاء �أو تخفي�ض التزاماتك بموجب برنامج الدفع
ال�شخ�صي .ويجب عليك �أن تتقدم بطلب منف�صل للبنك تفيد فيه برغبتك في �إنهاء
برنامج الدفع ال�شخ�صي فيما يتعلق بمعاملة بطاقة االئتمان التي رُدت قيمتها �إليك.

 19-9كيف �ستُ�صدر لك فواتير فيما يتعلق ببرنامج الدفع ال�شخ�صي
يتم �إظهار معاملة بطاقة االئتمان التي تم تطبيق برنامج الدفع ال�شخ�صي عليها في
ك�شف ح�سابك الذي �سيت�ضمن �أي�ض ًا �إجمالي الأق�ساط ال�شهرية بموجب برنامج الدفع
ال�شخ�صي وعدد الأق�ساط ال�شهرية غير الم�سددة.
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المنافع الإ�ضافية والمزايا الخا�صة
 20-9هل هناك �أي منافع ومزايا �أخرى قد تتاح على بطاقة االئتمان؟
مع مراعاة ا�ستيفائك لمعايير الأهلية للميزة المعنية ،قد تتيح بطاقة االئتمان مزايا
خا�صة كاال�شتراك مث ًال في برنامج مكاف�آت للبنك �أو في برنامج مكاف�آت للغير �أو
�أي منافع و�/أو مزايا �أخرى قد يتم �إتاحتها على بطاقة االئتمان من وقت لآخر.
وقد تخ�ضع تلك المزايا الخا�صة �إلى الأحكام وال�شروط الخا�صة بها �إ�ضافة �إلى
هذه الأحكام وال�شروط .و�ستكون تفا�صيل تلك المزايا الخا�صة متوفرة على الموقع
الإلكتروني .ويجوز للبنك تعديل و�/أو تغيير تلك المزايا الخا�صة في �أي وقت وبح�سب
تقديره المطلق و�أن يقوم بذلك التعديل و�/أو التغيير دون �إبالغك م�سبقاً.

 21-9هل ت�شتمل بطاقة االئتمان على تغطية ت�أمينية؟
قد يتاح لك تغطية ت�أمينية «كالدرع االئتماني» �أو «برنامج الحماية المتميزة» كمزايا
اختيارية على بطاقة االئتمان وذلك تبع ًا للمزايا المتوفرة عليها .وتخ�ضع تلك
التغطية الت�أمينية لل�شروط والأحكام الخا�صة بها .و�ستكون مزايا و�أحكام و�شروط
وثائق الت�أمين المذكورة �آنف ًا متوفرة على الموقع الإلكتروني.
	�أنت توافق� ،إلى الحد الذي يتم فيه ترتيب تغطية ت�أمينية من خالل �شركات ت�أمين من
الغير ،على �أن �أي مطالبة قد تتمتع بها بموجب �أي من وثائق الت�أمين المذكورة �آنف ًا
�سيتم تقديمها �ضد �شركة الت�أمين تلك ولي�س البنك و�أن البنك لن يكون طرف ًا ب�أي من
مثل تلك المطالبات.
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الق�سم ال�ساد�س
�أحكام القرو�ض
ي�سري هذا الق�سم ال�ساد�س على �أي قر�ض تتقدم بطلب للح�صول عليه ،ويجب
قراءته مع الأق�سام الأخرى ذات ال�صلة من هذه الأحكام وال�شروط .وتُف�سر
الإ�شارة �إلى «فقرة» على �أنها �إ�شارة �إلى فقرة في هذا الق�سم ال�ساد�س.

الفقرة (�أ) :ال�شروط العامة للقرو�ض
تت�ضمن الفقرة (�أ) ال�شروط العامة التي ت�سري على �أي قر�ض تتقدم بطلب للح�صول
عليه .ويجب قراءة هذه الفقرة مع الأق�سام الأخرى ذات ال�صلة من هذه الأحكام
وال�شروط.

-1

التطبيق

 1-1كيف ومتى تنطبق عليك �شروط القرو�ض؟
بمجرد تقديمك لنموذج طلب قر�ض (�سواء ب�شكل ورقي �أو �إلكتروني �أو غير ذلك)،
ف�إنك توافق على التقيد بهذه الأحكام وال�شروط ،بما في ذلك وعلى وجه التحديد
ال�شروط العامة للقرو�ض وال�شروط الخا�صة للقر�ض الذي تتعلق به نموذج طلب
قر�ض.
	�إن �صرف مبلغ القر�ض وا�ستالمك له ي�شكل دلي ًال حا�سم ًا وملزماً ،ويُعتبر ت�أكيد ًا
�إ�ضافياً ،على قبولك وموافقتك على التقيد بهذه الأحكام وال�شروط ،بما في ذلك
وعلى وجه الخ�صو�ص �شروط القر�ض و�أي �إ�شعار قر�ض ي�صدر بذلك ال�ش�أن ب�صرف
النظر عن كون ال�شروط الواردة في نموذج طلب قر�ض مختلفة عن ال�شروط التي
�أكدها البنك في �إ�شعار القر�ض.
في حالة وجود �أي تعار�ض بين ال�شروط الخا�صة بالقر�ض وال�شروط العامة للقرو�ض،
ف�إن ال�شروط الخا�صة بالقر�ض هي التي ت�سري.
في حالة وجود �أي تعار�ض �أو اختالف بين ال�شروط الواردة في نموذج طلب قر�ض
من جهة و�إ�شعار القر�ض �أو كتاب الموافقة �أو ال�شروط العامة للقرو�ض �أو ال�شروط
الخا�صة بالقر�ض من جهة �أخرى ،ف�إن ال�شروط الواردة في �إ�شعار القر�ض �أو كتاب
الموافقة �أو ال�شروط العامة للقرو�ض �أو ال�شروط الخا�صة بالقر�ض (كما يكون عليه
الحال) هي التي ت�سري.

 2-1كيف تقدم طلب ًا للح�صول على قر�ض؟
يمكنك التقدم بطلب للح�صول على قر�ض عن طريق تعبئة نموذج طلب قر�ض
المنا�سبة �أو االت�صال بالبنك .وقد يطلب منك البنك تزويده بوثائق م�ؤيدة معينة �إلى
جانب نموذج طلب قر�ض ،بما في ذلك على �سبيل المثال ال الح�صر ما يثبت �إقامتك
في الإمارات العربية المتحدة (مثل ت�أ�شيرة الإقامة وبطاقة الهوية).
يحق للبنك الموافقة على نموذج طلب قر�ض �أو رف�ضها ،ح�سب تقديره المطلق،
دون �أن يتحمل �أي التزام �أو �أي م�س�ؤولية عن �أي التزامات .وفي حالة الموافقة على
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نموذج طلب قر�ض التي قدمتها و�صرف مبلغ القر�ض� ،سيُر�سَ ل لك �إ�شعار قر�ض
بالبريد العادي �أو ال�سريع �إلى عنوانك �أو ب�أي و�سيلة توا�صل �إلكتروني �أخرى يعتمدها
البنك من وقت لآخر ،بما في ذلك البريد الإلكتروني �أو الفاك�س �أو الر�سائل الن�صية
الق�صيرة �أو الهاتف �أو خدمة الترا�سل الآمن �أو الخدمات الم�صرفية الإلكترونية.

 3-1ماذا لو كنت موظف ًا لدى البنك؟
يجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق� ،أن يعر�ض على موظفيه من وقت لآخر �أ�سعار ًا
و�شروط ًا تف�ضيلية� .إذا كنت �أحد موظفا او احد العاملين لدى البنك وقت ح�صولك
على القر�ض ،ف�إنك تقر وتوافق على �أنه يجوز للبنك ،وح�سب تقديره المطلق ،تغيير
تلك الأ�سعار وال�شروط التف�ضيلية وفق ًا لما يراه منا�سب ًا في الوقت الذي ال تعود فيه
احد الموظفين �أو العاملين لدى البنك.

�		-2إلغاء االلتزام
يجوز للبنك في �أي وقت قبل �صرف مبلغ القر�ض �أن يلغي التزامه بمنح القر�ض �أو
يخف�ض مبلغه الوارد في نموذج طلب قر�ض �أو ي�ؤخر الدفع في �أي من الحاالت التالية:
(�أ) �إذا حدث تغيير جوهري �أو �سلبي في ظروفك بعد تقديم نموذج طلب قر�ض،
�أو �إذا كانت �أي من المعلومات �أو التفا�صيل المالية الم�ؤيدة لنموذج طلب قر�ض غير
�صحيحة �أو �أ�صبحت غير �صحيحة؛
(ب) �إذا لم يكن البنك قد ا�ستكمل تحرياته عنك بال�شكل الذي ير�ضيه �أو �إذا ك�شفت
تلك التحريات عن معلومات عنك غير مقبولة بالن�سبة له؛
(جـ) �إذا اكت�شف البنك �أي معلومات �سلبية تتعلق بقراره منحك قر�ضاً؛
(د) �إذا ر�أى البنك ،ح�سب تقديره المطلق� ،أنك لن تكون قادر ًا على التقيّد ب�أي من
تعليماته �أو ت�سجيل �أي �ضمان مطلوب (�إن وجد)؛
(هـ) في حالة قر�ض ال�سيارة:
�	-1إذا لم تُقدَّم للبنك �شهادة ملكية وا�ضحة لل�سيارة؛
�	-2إذا كان لدى البنك �شكوك معقولة حول قيمة ال�سيارة لأي �سبب؛ �أو
�	-3إذا ح�صل ت�أخير في ا�ستالم البنك للوثائق من بائع ال�سيارة؛
(و) في حالة الت�سهيالت الم�ضمونة برهن عقاري �أو قر�ض التمويل العقاري:
�	-1إذا لم تُقدَّم للبنك �شهادة ملكية وا�ضحة للعقار �أو اتفاقية البيع وال�شراء
الخا�صة بالعقار؛
�	-2إذا كان لدى البنك �شكوك معقولة حول قيمة العقار لأي �سبب؛ �أو
�	-3إذا ح�صل ت�أخير في ا�ستالم البنك للوثائق من البائع؛
(ز)	�إذا وجد البنك ،ح�سب تقديره المطلق� ،أن القوانين المطبقة تفر�ض قيود ًا على
منحك قر�ضاً؛
(ح) في حالة عدم الوفاء ،بح�سب التقدير الخا�ص للبنك ،ب�أي من هذه الأحكام
وال�شروط و�/أو �إ�شعار القر�ض و�/أو �أي �شروط �أخرى للموافقة على القر�ض �أو عدم
�إمكانية الوفاء بها؛ و�/أو
(ط) �أو لأي �سبب لآخر.
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يجوز لك في �أي وقت قبل �صرف مبلغ القر�ض �أن تطلب من البنك �إلغاء القر�ض ،مع
مراعاة تحملك لأي ر�سوم مطبقة و�أي ر�سوم التزام مترتبة.

-3

توفير القر�ض وا�ستخدامه

 1-3كيف ومتى �ست�ستلم القر�ض؟
مع مراعاة البند  2من الفقرة (�أ) ،يجوز للبنك �إيداع مبلغ القر�ض في ح�ساب المبالغ
المدفوعة المعني عن طريق حوالة م�صرفية �أو �شيك م�صرفي (بح�سب نوع القر�ض
وما تم االتفاق عليه مع البنك) ،وذلك بعد:
(�أ) �أن ي�ستلم البنك كافة الت�أكيدات والوثائق والمعلومات والمتطلبات التي طلبها
بال�شكل والم�ضمون اللذين ير�ضى عنهما (وفق ًا لما هو محدد في هذه الأحكام
وال�شروط و�/أو نموذج طلب قر�ض و�/أو غير ذلك مما يعلنه البنك من وقت لآخر)،
وي�شمل ذلك على �سبيل المثال ال الح�صر ما يلي:
 -1كتاب من �صاحب عملك يتعهد فيها بتحويل راتبك ال�شهري ومكاف�أة نهاية
خدمتك �إلى البنك لغاية ال�سداد التام للقر�ض («كتاب التنازل عن الراتب»)؛
 -2تعليمات م�ستديمة نهائية ال رجعة عنها ل�سداد مبالغ الأق�ساط ال�شهرية في تاريخ
ا�ستحقاقها؛
 -3في حالة منح القر�ض مقابل كفالة من �شخ�ص �أو م�ؤ�س�سة ،تقديم كفالة من
�شخ�ص �أو م�ؤ�س�سة وفق نموذج مقبول بالن�سبة للبنك وموقع من الكفيل (�أو
الكفالء)؛ و�/أو
�	-4إذا كان القر�ض م�ضمون ًا ب�ضمان ،دليل يثبت �إن�شاء ال�ضمان المطلوب ل�صالح
البنك و�إتمامه �أ�صو ًال (بما في ذلك الت�سجيل عند اللزوم)؛
(ب) ا�ستالم البنك لأي �شيكات �ضمان يطلبها وفق ًا للبند  2-9من الفقرة (�أ)؛
(جـ) �سداد كافة الر�سوم ذات ال�صلة �إلى البنك (بما في ذلك �أي ر�سوم التزام) في
تاريخ دفع مبلغ القر�ض �أو قبله؛
(د) �إثبات فتح ح�ساب جا ٍر با�سمك؛ و�/أو
(هـ) �أي وثيقة �أخرى �أو �ضمان �آخر يطلبه البنك.
	�إذا لم ي�ستلم البنك المتطلبات المذكورة في البند الفرعي ال�سابق خالل  30يوم ًا من
تاريخ نموذج طلب قر�ض ،يُعتبر الطلب الذي قدمته للح�صول على القر�ض الغٍ ،ما لم
يوافق البنك على خالف ذلك.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،لن يكون البنك ملزم ًا بدفع مبلغ القر�ض �إال �إذا تحقق ال�شرطان
التاليان في يوم الدفع:
(�أ) �أن تكون الإفادات والإقرارات والتعهدات الواردة في البند  11من الفقرة (�أ)
�صحيحة ودقيقة؛ و
(ب) �أال توجد ،وفق الر�أي المعقول للبنك ،حالة �إنهاء �أو ظروف يحتمل �أن ت�ؤدي �إلى
حالة �إنهاء.
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 2-3هل توجد �أي قيود على ا�ستخدام القر�ض؟
	ال يمكنك ا�ستخدام القر�ض �إال للأغرا�ض المبينة في نموذج طلب قر�ض التي قدمتها،
ح�سبما يتم تعديلها وبيانها في �أي �إ�شعار قر�ض.

-4

ال�سداد والدفعات الأخرى

 1-4كيف �ست�سدد القر�ض والدفعات ذات ال�صلة؟
يجب عليك �سداد القر�ض مع الفائدة وكافة الر�سوم الأخرى وفق ًا ل�شروط القر�ض.
تُ�سدد كافة دفعات ال�سداد والدفعات ذات ال�صلة بالطريقة المحددة في نموذج طلب
قر�ض (مع تعديالتها بموجب �إ�شعار القر�ض� ،إن كان ذلك نافذاً) وذلك دون مقا�صة
�أو مطالبة مقابلة ودون �أي خ�صم �أو اقتطاع �أي ًا كان من جانبك.
	�إذا كنت ملزم ًا بموجب القوانين المطبقة للقيام ب�أي خ�صم �أو اقتطاع من �أي مبلغ
ت�سدده �أو تدفعه (كما يكون عليه الحال) ،تتم زيادة المبلغ الم�ستحق �سداده �أو دفعه
�إلى الحد ال�ضروري ل�ضمان ا�ستالم البنك بعد ذلك الخ�صم �أو االقتطاع مبلغ ًا �صافي ًا
ي�ساوي المبلغ الذي كان البنك �سيح�صل عليه لوال ذلك الخ�صم �أو االقتطاع.
في الحاالت التي ي�ستحق فيها الدفع �أو ال�سداد (كما يكون عليه الحال) في يوم لي�س
يوم عمل ،تُ�سدد تلك الدفعة في يوم العمل التالي.
يتم ا�ستخدام �أي مبالغ ي�ستلمها البنك بخ�صو�ص قر�ض معين وفق ترتيب الأولوية
التالي:
(�أ) �أوالً ،ل�سداد كافة التكاليف والم�صاريف؛
(ب) ثانياً ،ل�سداد الر�سوم؛
(جـ) ثالثاً ،ل�سداد الفائدة؛
(د) رابعاً ،ل�سداد �أ�صل المبلغ؛ و
(هـ) خام�ساً ،ل�سداد �أي مبالغ �أخرى م�ستحقة منك �إلى البنك.

 2-4هل يمكنك ت�أجيل �أي دفعات �سداد؟
يمكنك طلب ت�أجيل ال�سداد عن طريق �إبالغ البنك قبل خم�سة �أيام عمل على الأقل من:
(�أ) اليوم الذي يودع فيه راتبك (�أو دخلك المنتظم الآخر) في ح�ساب ال�سداد؛ �أو
(ب) التاريخ المعتاد لدفع �أق�ساطك ال�شهرية.
لكي تكون م�ؤه ًال لطلب ت�أجيل ال�سداد ،يجب �أن يكون قد �سبق لك �سداد �ستة �أق�ساط
�شهرية كاملة متتالية من القر�ض على الأقل .ويجوز للبنك من وقت لآخر �أن يفر�ض
ر�سوم ًا �أو ي�ضع �شروط ًا و�أحكام ًا �أخرى فيما يتعلق بقبول طلبك ت�أجيل ال�سداد.
يجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق� ،أن يقبل �أو يرف�ض طلبك لت�أجيل ال�سداد.
في حالة موافقة البنك على طلبك ت�أجيل ال�سداد ،تُمدد مدة القر�ض لعدد من ال�شهور
ي�ساوي عدد �أق�ساط ال�سداد ال�شهرية الم�ؤجلة �أو �أي مدة �أطول يبلغك بها البنك،
وت�صبح الدفعة الم�ؤجلة م�ستحقة وواجبة ال�سداد خالل المدة المتبقية من القر�ض
(بعد تمديدها وفق ًا لهذا البند).
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	�أنت تقر وتوافق على �أنه نتيجة لطلبك ت�أجيل ال�سداد �سيتوجب عليك �سداد فائدة
�أكبر خالل مدة القر�ض ،لأن ت�أجيل ال�سداد �سي�ؤدي �إلى زيادة المدة وترتب فائدة
على المبلغ الم�ؤجل (مع �أي مبلغ �آخر غير م�سدد) خالل المدة المتبقية للقر�ض.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،قد يزداد الق�سط الأخير من القر�ض ب�سبب ترتب الفائدة خالل
المدة الإ�ضافية .وعليه ،ف�إنك تتعهد ب�سداد �أي مبلغ يزيد عن ق�سطك ال�شهري
المعتاد ب�سبب �أي ت�أجيل لل�سداد.
	ال يُعتبر القر�ض �أنه م�سدد بالكامل �إلى �أن تقوم ب�سداد كافة الدفعات المتعلقة بت�أجيل
ال�سداد والدفعات الأخرى بكاملها ،بالإ�ضافة �إلى كامل الفائدة المترتبة والر�سوم
(بما في ذلك الر�سوم النا�شئة عن �أي ت�أجيل لل�سداد).
يجوز للبنك من وقت لآخر وح�سب تقديره المطلق �أن يقدم للعمالء عرو�ض ت�أجيل
ترويجية تبع ًا لو�ضع العميل ونوع القر�ض .وقد تخ�ضع تلك العرو�ض لأحكام و�شروط
خا�صة بها ت�ضاف �إلى هذه الأحكام وال�شروط .وقبولك لعرو�ض الت�أجيل الترويجية
المذكورة �آنف ًا و�/أو م�شاركتك فيها �ست�شكل قبو ًال وموافقة من جانبك على االلتزام
بتلك الأحكام وال�شروط الإ�ضافية.
	�إذا تم ت�أجيل الفائدة لأي �سبب كان ،تُ�ضاف تلك الفائدة �إلى �أ�صل المبلغ.
	�أنت تقر وتوافق على �أن طلبك ت�أجيل ال�سداد �أو ح�صولك عليه ال ي�ؤثر على كافة
الأحكام وال�شروط الأخرى التي تبقى دون تغيير.

-5

ال�سداد المت�أخر

 1-5ماذا يمكن للبنك �أن يفعل �إذا تخلّفتَ عن �سداد قر�ض �أو ق�سط �أو
فائدة �أو ر�سوم في موعد ا�ستحقاقها؟
	�إذا لم ي�ستلم البنك �أي مبلغ في تاريخ ا�ستحقاقه ،يجوز له ،بالإ�ضافة �إلى �أي حقوق
قد يتمتع بها بموجب البند  3-10من الق�سم الأول والبند  2-13من الفقرة (�أ)،
�أن ي�ستخدم �أي �ضمان يحتفظ به فيما يتعلق ب�أي قرو�ض ح�صلت عليها �أو العوائد
النا�شئة عن ذلك ال�ضمان لتغطية �سداد التزاماتك بموجب �شروط القر�ض.
تترتب فائدة الت�أخير على �أي مبالغ تكون م�ستحقة بموجب �شروط القر�ض ولم يتم
�سدادها ،وت�ستحق تلك الفائدة وتتراكم ب�سعر فائدة الت�أخير و�سيحت�سبها البنك
ب�شكل يومي عن المدة التي يبقى فيها المبلغ المعني غير م�سدد و�سيتم �إ�ضافتها
�إلى �أ�صل المبلغ ويجب عليك �سدادها عند الطلب .وقد تخ�ضع مثل تلك الدفعات
المت�أخرة �أي�ض ًا لر�سوم ال�سداد المت�أخر.
	�أي �إجراء يتخذه البنك �ضدك ال يم�س ب�أي حقوق قد يتمتع بها البنك تجاه �أي من
كفالئك وحقوقه في االت�صال ب�صاحب عملك ال�سترداد �أي دين.

-6

ال�سداد المبكر

 1-6هل يمكنك �سداد القر�ض ب�شكل مبكر؟
	�إذا رغبت في ال�سداد المبكر لجزء من القر�ض �أو للقر�ض ب�أكمله مع �أي فائدة
ور�سوم مترتبة قبل تاريخ ا�ستحقاق القر�ض ،يجب عليك �إبالغ البنك برغبتك في
ال�سداد المبكر (والمبلغ الذي تود �سداده ب�شكل مبكر) من خالل �أي طريقة مقبولة
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لمرا�سالت العميل ،وذلك قبل  15يوم ًا على الأقل من تاريخ اال�ستحقاق التالي
للقر�ض .وال يمكنك ا�سترجاع �أي دفعة ت�سددها ب�شكل مبكر وال يحق لك �سحبها.
تخ�ضع �أي دفعة مبكرة لر�سوم ال�سداد المبكر.
بعد �أن ي�ستلم البنك �إ�شعار ال�سداد المبكر على النحو المبين في البند الفرعي الأول
�أعاله� ،سير�سل لك �إ�شعار ًا بالمبلغ الكلي الم�ستحق له مح�سوب ًا حتى تاريخ اال�ستحقاق
التالي للقر�ض ،بما في ذلك كامل الفائدة المترتبة والر�سوم.
�سي�ستخدم البنك الدفعة المبكرة وفق الترتيب المبين في البند  1-4من الفقرة (�أ)،
وذلك ما لم تُوجه له تعليمات مغايرة .ويمكنك بد ًال من ذلك �أن تطلب في �إ�شعار
ال�سداد المبكر �أن ي�ستخدم البنك تلك الدفعة المبكرة ل�سداد الأق�ساط ال�شهرية
الم�ستقبلية.
	�إذا �سددت مبلغ ًا يزيد عن الدفعة الم�ستحقة ،فلن ي�ستخدم البنك المبلغ الزائد
لل�سداد المبكر لأي قر�ض �أو �أي دفعات ذات �صلة ،ولكن �سيتم ا�ستخدامه نحو �صافي
الق�سط ال�شهري في موعد ا�ستحقاقه ،ما لم تُبلغ البنك بخالف ذلك.
	�إذا �سددتَ دفعة مبكرة� ،سيتم تعديل الدفعة الأخيرة الم�ستحقة منك ل�سداد القر�ض
بكامله تبع ًا لذلك ،وقد ي�ؤدي ذلك �إلى تقلي�ص مدة القر�ض.

-7

الفائدة

 1-7هل تترتب فائدة على القر�ض وكيف تُحت�سب؟
يجب عليك دفع فائدة على �أ�صل المبلغ طوال مدة القر�ض وفق �سعر الفائدة على
القر�ض.
يحت�سب البنك الفائدة على الر�صيد اليومي المتبقي من القر�ض .ويُحت�سب �سعر
الفائدة على �أ�سا�س طريقة الر�صيد المتناق�ص.
�سيُطلب منك �سداد الفائدة المترتبة على �شكل مت�أخرات في كل تاريخ ل�سداد
الفائدة .وتترتب الفائدة ب�شكل يومي وتُحت�سب على �أ�سا�س  360يوم ًا في ال�سنة وعدد
الأيام الفعلية المنق�ضية.
	�إذا ترتبت الفائدة ولم تقدم ب�سدادها في تاريخ �سداد الفائدة (�سواء ب�سبب ت�أجيل
�أو لأي �سبب �آخر)� ،ست�ضاف تلك الفائدة المترتبة �إلى �أ�صل المبلغ ،ولتفادي اللب�س،
ف�إن الفائدة تدفع على الزيادة المترتبة على �أ�صل المبلغ.

		
2-7

هل ي�ستطيع البنك تعديل �سعر الفائدة على القر�ض؟

	�أنت تقر وتوافق على �أنه يحق للبنك ،ح�سب تقديره المطلق� ،أن يعدل في �أي وقت
ودون �إ�شعار �سعر الفائدة لأي قر�ض معين �إذا قرر:
(�أ) �أن تكاليف تمويله للقر�ض قد زادت؛
(ب) �أنه يتكبد �أو من المحتمل ب�شكل معقول �أن يتكبد �أي تكاليف �أو �أجور �أو
م�صاريف �أخرى فيما يتعلق بالقر�ض؛
(جـ) �أو �أن م�ستوى المخاطر المتعلقة بك (بما في ذلك المخاطر المتعلقة ب�أي
�شريك لك في القر�ض) قد تغير؛
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(د) �أنه من المنا�سب تعديل �سعر الفائدة على القر�ض بناء على الأو�ضاع ال�سائدة في
ال�سوق �أو غير ذلك؛ و�/أو
(هـ) �إذا توقف �صاحب عملك عن �إيداع راتبك ال�شهري في ح�ساب ال�سداد الخا�ص
بك �أو لم تُقدّم للبنك كتاب التنازل عن الراتب� ،إن كان ذلك نافذاً.
	�إذا كان لديك قر�ض يتم فيه احت�ساب الفائدة على �أ�سا�س �سعر �إيبور (�أو �أي �سعر
مرجعي �آخر) ،فقد يختلف �سعر الفائدة على القر�ض نتيجة لتقلبات ذلك ال�سعر
المرجعي.
	�أي تعديل �أو تغيير من جانب البنك ل�سعر الفائدة على القر�ض و�أي مبلغ فائدة واجب
ال�سداد منك ومن �أي �شريك في القر�ض (�أو من �أي كفيل �أو ملتزم �آخر� ،إن وجد)
بموجب القر�ض يكون نهائي ًا وملزم ًا لك ولأي �شريك في القر�ض (و�أي كفيل �أو ملتزم
�آخر� ،إن وجد).

 3-7هل �سيترتب عليك فائدة تق�صير؟
يجوز للبنك �أن يفر�ض عليك فائدة تق�صير عند وقوع �أي حالة �إنهاء ،بما في ذلك على
�سبيل المثال ال الح�صر ال�سداد المت�أخر بموجب البند  5من الفقرة (�أ).
تترتب فائدة الت�أخير على �أ�صل المبلغ وت�ستحق وتتراكم ب�سعر فائدة الت�أخير
و�سيحت�سبها البنك ب�شكل يومي طوال فترة ا�ستمرار حالة الإنهاء و�سيتم �إ�ضافتها
�إلى �أ�صل المبلغ (ولتفادي اللب�س ،ف�إن الفائدة تدفع على الزيادة المترتبة على �أ�صل
المبلغ) ويجب عليك �سدادها عند الطلب.

-8

الر�سوم والتكاليف الأخرى

 1-8ما هي الر�سوم والتكاليف الأخرى التي قد تخ�ضع لها؟
بالإ�ضافة �إلى �أي حقوق �أخرى للبنك� ،ستكون ملزم ًا ب�أن ت�سدد عند الطلب كافة
التكاليف والأجور والم�صاريف التي يتكبدها البنك (بما في ذلك الم�صاريف
القانونية و�أي ر�سوم نافذة يفر�ضها البنك) فيما يتعلق بالقر�ض ،بما في ذلك على
�سبيل المثال ال الح�صر م�صاريف التنفيذ التي يتكبدها البنك فيما يتعلق بالقر�ض
و�/أو ال�ضمان.
يجب عليك تعوي�ض البنك والكيانات التابعة له وحمايتهم من �أي التزامات يتكبدها
البنك والكيانات التابعة له فيما يتعلق بالقر�ض و�/أو ال�ضمان.

-9

ال�ضمان والتنازل عن الراتب

 1-9متى �سيُطلب منك تقديم �ضمان �إلى البنك؟
قد يطلب منك البنك ،ح�سب تقديره المطلق وك�شرط لمنحك قر�ضاً� ،أن تقدم �ضمان ًا
معين ًا �أو �أن يُقدم طرف من الغير �ضمان ًا ي�ضمن وفاءك بالتزامك في �سداد القر�ض.
و�إذا طُ لِب منك ذلك فيجب عليك ما يلي:
(�أ) تزويد البنك بال�ضمان الذي يطلبه بال�شكل والم�ضمون اللذين ير�ضى بهما؛ و
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(ب) المحافظة على ال�ضمان المقدم �إلى البنك �أو الترتيب للمحافظة عليه بكامل
النفاذ والفعالية من �أجل �ضمان �سداد القر�ض وكافة المبالغ الأخرى الم�ستحقة
ال�سداد فيما يتعلق به �إلى حين �سداده ب�شكل كامل �إلى البنك.
يجب عليك التقيد بكافة التزاماتك بموجب �أي �ضمان تقدمه �إلى البنك ،والقيام عند
ال�ضرورة ب�ضمان تقيُّد �أي �أطراف �أخرى بتلك االلتزامات ب�شكل تام.

 2-9متى يطلب منك البنك تقديم �شيكات لتكون �ضماناً؟
قد يطلب منك البنك ،ح�سب تقديره المطلق ،وك�شرط لمنحك قر�ض ًا �أن تقدم �شيكات
�ضمان م�ؤرخة �أو غير م�ؤرخة بقيمة �أ�صل المبلغ زائد ن�سبة من الفائدة (بما ال يتجاوز
 %120من قيمة القر�ض �أو �أي حد �آخر تجيزه القوانين المطبقة) لأغرا�ض �سداد �أي
مبلغ غير مدفوع بموجب �أي قر�ض.
	�أنت تُفوّ�ض البنك لت�أريخ تلك ال�شيكات وتقديمها للتح�صيل وا�ستخدام عوائدها
ل�سداد �أي مبلغ غير مدفوع بموجب القر�ض وفق الترتيب المبين في البند  1-4من
الفقرة (�أ).

 3-9ما هي عواقب تقديم �شيك �ضمان؟
قد تترتب عليك م�س�ؤولية مدنية �أو جنائية في حالة ارتجاع �شيك ال�ضمان دون �صرف.
�إذا كنت غير مدرك للعواقب ،ف�إننا نن�صحك بطلب ا�ست�شارة قانونية م�ستقلة قبل
الموافقة على هذه الأحكام وال�شروط .يحتفظ البنك بحقه في مبا�شرة �أي �إجراءات
قانونية بحقك وفق ًا لما تجيزه القوانين المطبقة في حالة ارتجاع ذلك ال�شيك.

 4-9متى يطلب منك البنك تقديم تنازل عن الراتب؟
وك�شرط منه لمنحك �أي قر�ض� ،أن
ٍ
قد يطلب منك البنك ،ح�سب تقديره المطلق
تتنازل للبنك عن كامل حقوقك وا�ستحقاقك ومنفعتك في راتبك المتنازل عنه.
	�إذا طلب البنك منك القيام بذلك� ،أنت توافق بموجب هذه الأحكام وال�شروط وتتعهد
ب�أن تتنازل للبنك عن كامل حقوقك وا�ستحقاقك ومنفعتك في راتبك المتنازل عنه.
و�أنت توافق على �أن ذلك التنازل �سيبقى نافذ ًا �إلى �أن يُ�صدر البنك ت�أكيد ًا خطي ًا
ل�صاحب عملك يفيد ب�إبراء البنك لذلك التنازل .و�أنت تتعهد بموجب ذلك التنازل
بالقيام بما يلي:
(�أ) �أن تودع راتبك ال�شهري ودخلك المنتظم الآخر في ح�ساب ال�سداد الذي يجب �أن
يكون ح�ساب ًا جاري ًا تحتفظ به لدى البنك؛
(ب) �أن تتخذ الخطوات الالزمة ل�ضمان قيام �صاحب عملك بتحويل راتبك المتنازل
عنه �إلى ح�ساب ال�سداد الخا�ص بك ،بما في ذلك على �سبيل المثال ال الح�صر تزويد
البنك بكتاب التنازل عن الراتب؛ و
(جـ) �أال تن�شئ �أي �ضمان على الراتب المتنازل عنه �أو على ح�ساب ال�سداد.
	�إذا ا�ستلمت راتبك المتنازل عنه �أو �سُ لَف على راتبك في ح�ساب ال�سداد الخا�ص
بك ،يجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق ،ا�ستخدام ذلك الراتب �أو تلك ال�سُ لف
لل�سداد المبكر لأي مبالغ غير م�سددة بموجب القر�ض �أو خ�صم الأق�ساط ال�شهرية
الم�ستقبلية من ح�ساب ال�سداد الخا�ص بك ،وفي تلك الحالة يتم خ�صم عدد من
الأق�ساط بما يعادل عدد الأ�شهر التي ا�ستلمت راتبها ك�سلفة .وعلى �سبيل المثال،
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�إذا ا�ستلمت راتب ثالثة �أ�شهر ك�سلفة ،يحق للبنك عندها خ�صم الأق�ساط ال�شهرية
الثالثة التالية.
	�إذا غيرت جهة عملك� ،أنت توافق وتتعهد ب�إبالغ البنك قبل قيامك بذلك التغيير.
ويحق للبنك حالَ تغيُّر و�ضعك الوظيفي �أن يعلن �أن القر�ض بكامله م�ستحق وواجب
الدفع فوراً .وعلى الرغم من ذلك الحق ،يجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق� ،أن
يختار عدم ممار�سة ذلك الحق �إذا قدمت كتاب ًا (ب�شكل وم�ضمون مقبولين للبنك
ح�سب تقديره المطلق) توافق فيه على تحويل راتبك المتنازل عنه من جهة عملك
الجديدة �إلى البنك �أو �أي �شروط �أخرى يحددها البنك.

 -10ح�ساب ال�سداد
 1-10ما هي التزاماتك فيما يتعلق بح�ساب ال�سداد؟
يجب عليك ما يلي:
(�أ) فتح ح�ساب �سداد والمحافظة عليه طوال مدة القر�ض.
(ب) المحافظة طوال مدة القر�ض على ر�صيد في ح�ساب ال�سداد يكفي على الأقل
ل�سداد الق�سط ال�شهري التالي والفائدة المترتبة على القر�ض.

�	-11إفاداتك و�ضماناتك وتعهداتك
	�أنت ت�ضمن للبنك وتتعهد له في التاريخ الذي تُطبَّق فيه �شروط القر�ض وفي تاريخ
دفع القر�ض وفي كل يوم خالل مدة القر�ض بما يلي:
(�أ) �أن �إبرام وتنفيذ كل �شرط من �شروط القر�ض يقع ب�شكل كامل �ضمن نطاق
�صالحياتك؛
(ب) �أن كل �شرط من �شروط القر�ض ين�شئ التزامات قانونية ملزمة لك ال تتعار�ض
مع �أي التزاماتك التعاقدية �أو القانونية الأخرى؛
(جـ) �أنه ال توجد �أي �إجراءات ق�ضائية �أو �إدارية �أو �إجراءات تحكيم (بما في ذلك
ما يت�صل بالإفال�س �أو الإع�سار �أو الت�صفية �أو الحل ،كما يكون عليه الحال) تمت
مبا�شرتها �أمام �أي محكمة �أو هيئة حكومية �أو من قِبلها �ضدك �أو �ضد �أي �أ�صول
تملكها (بما في ذلك �أي �سيارة �أو عقار �إن وجدا) ،وال توجد �أي �إجراءات من هذا
النوع قيد النظر �أو تم التهديد بمبا�شرتها؛
(د) �أن كافة المعلومات التي قدمتها �إلى البنك �صحيحة ودقيقة وغير م�ضللة؛
(هـ) �أنه لم تحدث وال توجد حالة �إنهاء �أو ظروف قد ت�ؤدي �إلى حالة �إنهاء ،ولن تحدث �أي
حالة �إنهاء نتيجة لممار�سة حقوقك �أو �أداء التزاماتك بموجب هذه الأحكام وال�شروط؛
(و) �أنك على علم تام ودراية كاملة بالمخاطر الكامنة والمتعلقة بالقر�ض ،و�أنك تقبل تلك
المخاطر؛
(ز) �أنك قر�أت جدول الأ�سعار والر�سوم و�أنك على علم بها وتوافق عليها؛ و
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(ح) �أن تكون م�ساهمتك فيما يتعلق بالدفعة الأولى المُقدمة (العربون) للح�صول على
قر�ض التمويل العقاري الواردة في طلب القر�ض �أو �أي م�ستند/وثيقة �أخرى خا�صة بقر�ض
الخا�ص ولي�ست م�ستمدة من �أي نوع من �أنواع القرو�ض
ّ
التمويل العقاري ،من مالك
�أو �أ�شكال االقترا�ض بما في ذلك ،على �سبيل المثال ال الح�صر :كافة �أنواع القرو�ض
ال�شخ�صية �أو �أي نوع من قرو�ض بطاقات االئتمان.
	�أنت تتعهد وتوافق ب�صفة نهائية ال رجعة فيها ودون قيد �أو �شرط على ما يلي طوال مدة
�أي قر�ض:
(�أ) تزويد البنك وعلى الفور بالمعلومات المالية والمعلومات الأخرى المتعلقة
ب�ش�ؤونك وو�ضعك المالي التي يطلبها من وقت لآخر؛
(ب) التقيد بكافة االلتزامات المبينة في �شروط القر�ض؛
(جـ) �إبالغ البنك على الفور ورف�ض ا�ستالم ال�سيارة �أو الب�ضائع (بح�سب الحالة)
�إذا كانت ال�سيارة �أو الب�ضائع (بح�سب الحالة) المقدمة لك مختلفة عن ال�سيارة �أو
الب�ضائع (بح�سب الحالة) المذكورة في نموذج طلب قر�ض� ،أو لي�ست ذات نوعية
مقبولة ،ما لم يوافق البنك خطي ًا على ا�ستالمك لل�سيارة �أو الب�ضائع (بح�سب الحالة)؛
(د) �إخطار بنك �أبوظبي التجاري على الفور عند وقوع �أي حادثة �إنهاء �أو �إلغاء؛
(هـ) التحقق من �أن �صاحب عملك ممتثل لكتاب التنازل عن الراتب المُقدم من قِبلك
لبنك �أبوظبي التجاري؛ و
(و) ا�ستخدام القر�ض فقط لأغرا�ض م�شروعة.

 -12حقوق البنك
 1-12ما هي حقوق البنك فيما يتعلق بدفعات �سداد القر�ض؟
تكون حقوق البنك بموجب �شروط القر�ض بالإ�ضافة �إلى �أي حقوق بموجب هذه
الأحكام وال�شروط ودون الم�سا�س بها ،وتكون م�ستقلة عن كل �ضمان �آخر يحتفظ به
البنك في �أي وقت فيما يتعلق ب�أي من التزاماتك بموجب �شروط القر�ض.
يجوز للبنك خالل مدة القر�ض ما يلي:
(�أ) خ�صم كافة المبالغ الم�ستحقة وواجبة ال�سداد من ح�ساب ال�سداد الخا�ص بك �أو
�أي ح�ساب تحتفظ به لدى البنك في كل تاريخ ا�ستحقاق للقر�ض دون �إ�شعارك؛
(ب) الت�صرف بالنيابة عنك في التعامالت مع �أي �شركة ت�أمين ،وت�سوية �أي مطالبات
ت�أمين قد يعتبرها البنك ح�سب تقديره المطلق �ضرورية ،وا�ستخدام �أي عوائد ت�أمين
ل�سداد �أي مبالغ م�ستحقة للبنك؛ و
(جـ) �أن يطلب منك تزويده ب�أي �ضمان �إ�ضافي يعتبره �ضرورياً ،و�ستكونُ ملزم ًا عند
ذلك الطلب بتقديم ذلك ال�ضمان الإ�ضافي وفق �شكل وم�ضمون مقبولين للبنك.

 2-12هل ي�ستطيع البنك تعديل الر�سوم المتعلقة بالقر�ض؟
يجوز للبنك تعديل الر�سوم المتعلقة بالقر�ض بموجب توجيه �إ�شعار لك قبل �شهرين
من ذلك التعديل ،عبر الموقع الإلكتروني �أو ب�أية و�سيلة توا�صل �أخرى ،وفق ًا لما يحدده
البنك من وقت لآخر .يرجى االطالع على جدول الر�سوم لمعرفة الر�سوم الحالية.
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للخدمات المصرفية لألفراد

107

 -13الإنهاء
 1-13هل ي�ستطيع البنك �إنهاء القر�ض؟
دون الم�سا�س ب�أي حقوق �أخرى متاحة للبنك بموجب هذه الأحكام وال�شروط ،يجوز
للبنك �إنهاء القر�ض عند حدوث حالة �أو �أكثر من الحاالت التالية:
(�أ) �إذا تخلفت عن �سداد ثالثة �أق�ساط متتالية �أو �ستة �أق�ساط غير متتالية في تاريخ
ا�ستحقاقها؛
(ب) في حالة ت�أخر �سداد �أي ق�سط لمدة تزيد عن �شهرين؛
(جـ) في حالة عدم تقيدك ب�أي من التزاماتك و�/أو مخالفتك لأي من تعهداتك
الواردة في هذه الأحكام وال�شروط �أو �أي من �سيا�سات البنك �أو �أي م�ستندات ذات �صلة؛
(د) �إذا كان �أو تبين في �أي وقت �أن �أي ًا من التعهدات �أو ال�ضمانات التي قدمتها للبنك
غير �صحيحة �أو ناق�صة �أو م�ضللة؛
(هـ) �إذا تخلفت عن تنفيذ التزاماتك بموجب �أي اتفاق لتقديم ت�سهيل ائتماني �أو
بموجب �أي �ضمان قدمته مقابل تقديم ت�سهيل ائتماني� ،أو �إذا قام �أي مقر�ض ،بما في
ذلك البنك ،بتعجيل عملية �سداد �أي ائتمان ممنوح لك؛
(و) في حالة مبا�شرة �أي دعوى �أو �إجراءات قانونية من قبلك �أو �ضدك (و�/أو
كفيلك� ،إن وجد (�أو كفالءك� ،إن وجدوا)) ،بما في ذلك� ،إن كان ذلك نافذاً،
الإجراءات المتعلقة ب�إفال�سك �أو �إع�سارك �أو ت�صفيتك �أو حلك �أو �أي �إجراء مماثل في
�أي منطقة اخت�صا�ص ق�ضائي؛
(ز) �إذا كنتَ (و�/أو كفيلك� ،إن وجد (�أو كفالءك� ،إن وجدوا)) غير قادر على �سداد
الديون في موعد ا�ستحقاقها �أو مع�سر ًا �أو تمت �إدانتك من قبل محكمة مخت�صة
بارتكاب جريمة جنائية �أو نُزعت منك الأهلية القانونية �أو في حالة وفاتك؛
(ح) �إذا لم يعد �أي �ضمان �أو كفالة مقدمين بخ�صو�ص التزاماتك بموجب هذه
الأحكام وال�شروط �صالحين �أو قابلين للتنفيذ لأي �سبب كان؛
(ط) �إذا �أ�صبح �أي من هذه الأحكام وال�شروط �أو �أُعلن �أنه غير قانوني �أو باطل �أو
قابل للإبطال �أو غير قابل للتنفيذ لأي �سبب كان؛
(ي) �إذا �أبلغت البنك �أو قرر البنك �أو اعتقد �أنك غادرت الإمارات العربية المتحدة
لتقيم في دولة �أخرى؛
(ك) �إذا لم ي�ستطع البنك التوا�صل معك على عنوانك لأي �سبب ال يُن�سب �إليه؛
(ل) �إذا توقفت �أعمالك (�إذا كنت �صاحب عمل خا�ص)؛
(م) في حالة وفاتك �أو فقدانك للأهلية القانونية للتعاقد (�أو في حالة وفاة �أي من
�شركائك في القر�ض �أو فقدانه الأهلية القانونية للتعاقد� ،إن وجدوا)؛
(ن) �إذا تم �إنهاء خدماتك �أو توقف راتبك ال�شهري �أو لم يعد راتبك يُ�سدد وفق ًا
لكتاب التنازل عن الراتب (�إن كان ذلك نافذاً) �أو تم �إلغاء ت�صريح عملك �أو ت�أ�شيرة
�إقامتك في الإمارات العربية المتحدة؛
(�س) �إذا اعتبر البنك ،بح�سب تقديره المطلق� ،أن هناك �أي قيود تنظيمية �أو قيود
�أخرى كانت �ست�ؤثر على قراره الموافقة على منح القر�ض لو وُجِ دت قبل منحه؛
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(ع) �إذا علم البنك ب�أي قيد قانوني �أو تنظيمي يقيد قدرته على �إقرا�ضك و�/أو منحك
�أي قر�ض؛
(ف) �إذا لم تزود البنك بالمعلومات والوثائق التي يطلبها وفق ًا للبند  1-8من الق�سم
الأول؛
(�ص) في حالة �إخاللك ب�أي بند من بنود �أي اتفاقية �أخرى �أو عقد مالي �آخر �أبرمته
مع البنك �أو �أي بنك �آخر؛ و�/أو
(ق) �إذا وقعت �أي حالة �أخرى قد تجعلك (�أو ال�ضامنين) ،وفق الر�أي المعقول للبنك
ولأي �سبب كان ،غير قادر على التقيد التام بالتزاماتك ال�صريحة �أو ال�ضمنية بموجب
�شروط القر�ض �أو وفق ًا لها.
(ر) �إذا قرر البنك ح�سب تقديره المطلق �إنهاء القر�ض لأ�سباب تتعلق ب�سيولة في
الأ�سواق ووجه البنك �إ�شعار ًا بذلك الإنهاء قبل فترة زمنية معقولة.
	ال ي�ؤدي �إنهاء القر�ض �إلى الم�سا�س ب�أي من الحقوق �أو االلتزامات المترتبة لك �أو
للبنك في ذلك التاريخ وال ي�ؤثر عليها.

 2-13ماذا يحدث �إذا �أنهى البنك القر�ض؟
بالإ�ضافة �إلى البند  3-10من الق�سم الأول �أو �أي حقوق �أخرى يتمتع بها البنك
بموجب هذه الأحكام وال�شروط ودون الم�سا�س بها ،يجوز للبنك عند �إنهاء القر�ض ما
يلي:
(�أ) �إنهاء التزامه ب�إتاحة القر�ض؛
(ب) �إعالن �أن كافة المبالغ الم�ستحقة بموجب القر�ض م�ستحقة وواجبة ال�سداد
فوراً؛
(جـ) تنفيذ �أي �ضمان مقدم �إلى البنك ،بما في ذلك تح�صيل قيمة �أي �شيكات
قدمتها للبنك؛ و�/أو
(د) اتخاذ كافة الإجراءات وممار�سة الحقوق والإجراءات الت�صحيحية التي تن�ص
عليها هذه الأحكام وال�شروط �أو التي تكون متاحة للبنك بموجب القوانين المطبقة.

 -14الم�س�ؤولية الم�شتركة
 1-14ماذا لو لم تكن المقتر�ض الوحيد؟
	�إذا �أخذت قر�ض ًا باال�شتراك مع �آخرين ،تكون �أنت والمقتر�ضون الآخرون م�س�ؤولين
بالتكافل والت�ضامن عن التزاماتكم تجاه البنك.
تُوجه مرا�سالت البنك �إلى المقتر�ضين مجتمعين ،ولكنها لن تر�سل �إال �إلى عنوان
المقتر�ض الذي يرد ا�سمه �أو ًال في نموذج طلب قر�ض ،ما لم تزود البنك بعنوان
مغاير .وتُعتبر مرا�سالت البنك التي ت�صل �إلى عنوان المقتر�ض الأول �أنها قد و�صلت
�إلى جميع المقتر�ضين.
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 -15الت�أمين
 1-15هل يجوز للبنك االحتفاظ ببولي�صة الت�أمين تغطي التزاماتي ب�سداد
القر�ض؟
باال�ضافة �إلى �أي بولي�صة ت�أمين قد يطلب منك البنك االحتفاظ بها بخ�صو�ص �أي
قر�ض معين ،يجوز للبنك ( دون اي التزامٍ بالقيام بذلك وح�سب تقديره المطلق) من
ٍ
وقت �إلى �آخر االحتفاظ ببولي�صة الت�أمين لحماية البنك في حالة عدم قدرتك على
ٍ
�سداد القر�ض ب�سبب الوفاة �أو العجز الدائم �أو الفقدان الق�سري للوظيفة �أو في �أي
حال ٍة �أخرى يعتبرها البنك منا�سبة.
	الي�شكل ح�صول البنك على مثل هذه البولي�صة ،تقديم �أي م�شورة ت�أمينية �أو القيام
ب�إدارة �أو ا�صدار �أي بولي�صة ت�أمين �إلى العميل.

 2-15هل هناك �أي ر�سوم تنطبق على �أي من بوالي�ص الت�أمين تلك؟
في حالة احتفاظ البنك ببولي�صة الت�أمين هذه ،يجوز للبنك فر�ض ر�سوم عليك
لتغطية التكلفة التي يتحملها البنك للح�صول على �أي بولي�صة ت�أمين ويجوز �أن تكون
هذه الر�سوم مفرو�ضة لمرة واحدة �أو على �أ�سا�س �شهري �أو �سنوي.
يدفع العميل ر�سوم بولي�صة الت�أمين مبا�شر ًة �إلى البنك وتكون هذه الر�سوم لح�ساب
البنك.

 3-15ماهي الحقوق وااللتزامات المتعلقة بتلك البولي�صة؟
تعود مزايا �أي من بوال�ص الت�أمين �إلى البنك فقط وتغطي فقط المبالغ الم�ستحقة
للبنك.
تدفع �شركة الت�أمين �أي مبالغ م�ستحقة الدفع بخ�صو�ص �أي مطالبات نا�شئة بموجب
�أي من بوال�ص الت�أمين تلك �إلى البنك مبا�شر ًة ويتم ا�ستخدام تلك المبالغ نحو �سداد
المبالغ الم�ستحقة للبنك .واليكون للعميل �أي حق �ضد البنك �أو حق بالرجوع بالحق
على البنك بموجب �أي من تلك البوال�ص .كما ال يكون له الحق في �أي مبالغ م�ستردة
من قبل البنك بموجب �أي من تلك البوال�ص.
يتم االتفاق على احكام و�شروط �أي من بوال�ص الت�أمين مبا�شر ًة بين البنك و�شركة
وقت �إلى �آخر دون موافقة العميل.
الت�أمين ويجوز تعديل تلك الأحكام وال�شروط من ٍ
ويخ�ضع دفع المطالبات المقدمة بموجب �أي بولي�صة ت�أمين �إلى �أحكام و�شروط تلك
البولي�صة.
مع مراعاة �أي قيود مطبقة من قبل �شركة الت�أمين ،يقوم البنك ،عند طلب العميل،
بموافاة العميل بالأحكام وال�شروط المنطبقة على �أي بولي�صة ت�أمين .عند قبول
القر�ض المعني ،ف�إنك توافق على االلتزام باالحكام وال�شروط المنطبقة بموجب �إي
من بوال�ص الت�أمين تلك.
طلب �أو مطالبة يتم رف�ضها بوا�سطة �شركة
	اليتحمل البنك �أي م�س�ؤولية عن �أي ٍ
الت�أمين بموجب �أي من تلك البوال�ص.
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الفقرة (ب) :قرو�ض ال�سيارات
ت�سري الفقرة (ب) على �أي قر�ض �سيارة تتقدم بطلب للح�صول عليه ،ويجب قراءتها
مع الفقرة (�أ) والأق�سام الأخرى ذات ال�صلة من هذه الأحكام وال�شروط.

-1

قرو�ض ال�سيارات

 1-1ما هو قر�ض ال�سيارة ولماذا يُ�ستخدم؟
قر�ض ال�سيارة هو قر�ض يمنحك �إياه البنك لتمويل �شراء �سيارة.

 2-1متى ي�صدر طلب ال�شراء؟
	�إذا طلبتَ ا�ستالم ال�سيارة قبل �سداد ثمنها �إلى البائع ،و�إذا وافق البائع على ذلك،
يجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق� ،أن يزود البائع بطلب �شراء يبين فيه �شروط
�سداد البنك للثمن �إلى البائع.
	ال يُ�صدر البنك طلب ال�شراء �إلى البائع �إال �إذا تمت الموافقة على قر�ض ال�سيارة وتم
ا�ستيفاء ال�شروط التي يقررها البنك.

 3-1ما الذي يجب �أن تقدمه �إلى البنك ال�ستكمال �إجراءات قر�ض
ال�سيارة؟
بالإ�ضافة �إلى المتطلبات المبينة في البند  1-3من الفقرة (�أ) من هذا الق�سم
ال�ساد�س ،يجب عليك تزويد البنك بما يلي:
(�أ) طلب �شراء يُقر بائع ال�سيارة با�ستالمه �أ�صو ًال (في حال طلبه والموافقة عليه)؛
(ب) ن�سخة من بطاقة ت�سجيل �سارية المفعول لل�سيارة لدى �إدارة المرور المعنية في
الإمارات العربية المتحدة تُبين �أنك مالك ال�سيارة و�أنه تم ت�سجيل �ضمان عليها ب�إ�سم
البنك لدى �إدارة المرور المعنية؛
(جـ) ن�سخة �أ�صلية من وثيقة الت�أمين على ال�سيارة (وفق ًا للمتطلبات الواردة في البند
 5-1من الفقرة (ب)) تُبيّن �أن البنك هو الم�ستفيد الأول من كافة عوائد الوثيقة؛
(د) تقييم لو�ضع ال�سيارة (في �شكل وم�ضمون مقبولين للبنك) من قبل تاجر يتعامل
ب�سيارات م�شابهة؛ و
(هـ) �أي وثائق �أو معلومات �أخرى يطلبها البنك.

 4-1كيف ومتى �ست�ستلم قر�ض ال�سيارة؟
مع مراعاة الوفاء بكافة المتطلبات وال�شروط الواردة في البند  3من الفقرة (�أ)
والبند  3-1من الفقرة (ب) على نحو يرت�ضيه البنك بح�سب تقديره المطلق �أو قيام
البنك بالتنازل عن تلك المتطلبات وال�شروط ،يجوز �أن يتم دفع مبلغ قر�ض ال�سيارة
عن طريق حوالة م�صرفية �إلى ح�ساب المبالغ المدفوعة� ،أو عن طريق �شيك م�صرفي
ب�إ�سم بائع ال�سيارة �إذا تم االتفاق مع البنك على ذلك.
يجب �أن يكون ح�ساب المبالغ المدفوعة ح�ساب ًا يحتفظ به بائع ال�سيارة لدى البنك �أو
لدى بنك �آخر �أو م�ؤ�س�سة مالية �أخرى مقبولة بالن�سبة للبنك.
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5-1

ما هي م�س�ؤولياتك بالن�سبة لقر�ض ال�سيارة؟

في وقت منحك قر�ض ال�سيارة من قبل البنك ،ف�إنك ت�ضمن وتُفيد وتتعهد ب�أنك
عاينت ال�سيارة واطم�أننت �إلى كافة الأمور المتعلقة بها وا�ستلمتها في و�ضع جيد
ي�سمح بقيادتها على الطرقات.
	�أنت تتعهد وتوافق على ما يلي طوال مدة قر�ض ال�سيارة:
(�أ) �أن ت�ؤمن على ال�سيارة ت�أمين ًا �شام ًال على نفقتك وتحافظ على ذلك الت�أمين
في كافة الأوقات و�ضد كافة المخاطر التي ُي�ؤمَ ن �ضدها عاد ًة وبمبلغ ي�ساوي قيمتها
الكاملة ولدى �شركة الت�أمين ووفق ال�شروط التي يحددها البنك و�/أو يوافق عليها من
وقت لآخر ،و�أن تذكر ا�سم البنك في وثيقة الت�أمين باعتباره الم�ستفيد الأ�سا�سي (�أو
«الم�ستفيد الأول») و�صاحب الحق في اال�ستفادة من �أي عوائد بموجب تلك الوثيقة؛
(ب) �إبالغ البنك خطي ًا خالل � 24ساعة من وقوع �أي ظروف تن�ش�أ عنها مطالبة
بموجب وثيقة الت�أمين ،وتزويد البنك بكافة التفا�صيل التي يطلبها فيما يتعلق بتلك
المطالبة؛
(جـ) �سداد كافة المبالغ الم�ستلمة �أو الم�ستردة من �أي �شركة ت�أمين ،واالحتفاظ
بتلك المبالغ بالنيابة عن البنك �إلى حين �سدادها �إليه؛
(د) �سداد المنفعة من �أي خ�صم �أو جزء مرتجع من ق�سط الت�أمين �إلى البنك في
الحاالت التي يُموّل فيها البنك ق�سط الت�أمين؛
(هـ) ت�سجيل رهن �أول على ال�سيارة ل�صالح البنك لدى �إدارة المرور المعنية في
الإمارات العربية المتحدة والمحافظة على ذلك الرهن طالما �أن عليك التزامات
تجاه البنك بموجب قر�ض ال�سيارة؛
(و) ت�سجيل ال�سيارة لدى �إدارة المرور المعنية في الإمارات العربية المتحدة با�سمك
ح�صري ًا وتقديم �شهادة الت�سجيل �إلى البنك .كما �أنك تتعهد بتجديد هذا الت�سجيل
�سنوي ًا والمحافظة عليه؛
(ز) المحافظة على ال�سيارة في و�ضع �صيانة وت�شغيل جيدين ،وتحمل الم�س�ؤولية تجاه
البنك عن كافة الخ�سائر والأ�ضرار التي تلحق بال�سيارة مهما كان �سببها ،با�ستثناء
البلى والتلف باال�ستهالك العادي؛
(ح) القيام بناء على طلب البنك وعلى نفقتك بال�سماح بدخول مندوب يعينه البنك
�إلى �أي مكان توجد فيه ال�سيارة وفي �أي وقت من �أجل معاينتها و�/أو �إ�صالحها و�/أو
نقلها؛
(ط) عدم ا�ستخدام ال�سيارة �إال للغر�ض الذي ت�ستخدم له عاد ًة ووفق ًا لموا�صفات
ال�شركة الم�صنعة؛ و
(ي) ال�سداد الفوري لكافة الغرامات والمخالفات ور�سوم �سالك ور�سوم المواقف
والر�سوم الإدارية والر�سمية ذات ال�صلة �أو �أي ر�سوم �أخرى تتعلق بال�سيارة ويتوجب
عليك �سدادها ،بما في ذلك ما يتعلق بت�سجيل ال�سيارة و�/أو المحافظة على ذلك
الت�سجيل .و�إذا دفع البنك �أي ًا من تلك الر�سوم (علم ًا �أنه لن يكون ملزم ًا بدفعها)
�سيقوم ب�إ�ضافتها �إلى �أ�صل مبلغ القر�ض.

 6-1هل توجد �أي قيود فيما يتعلق ب�سيارتك؟
	�أنت تتعهد وتوافق على ما يلي طوال مدة قر�ض ال�سيارة:
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(�أ) عدم فعل �أو ال�سماح بفعل �أي �شيء قد يُبطل الت�أمين على ال�سيارة �أو يجعله قاب ًال
للإلغاء �أو ين�شئ �أي عبء عليه؛
(ب) عدم الت�صرف بال�سيارة �أو التخلي عن حيازتها �أو بيعها �أو التنازل عنها �أو نقل
ملكيتها �أو ت�أجيرها �أو رهنها �أو �إن�شاء �أي عبء �أو رهن عليها �أو حق �آخر فيها با�ستثناء
الرهن الذي يتم وفق ًا للبند (5-1هـ) من الفقرة (ب) (�أو الموافقة على ذلك �أو
ال�سماح ب�شكل �آخر بفعل �أي من ذلك) �إال بعد الح�صول على موافقة خطية م�سبقة من
البنك؛
(جـ) عدم �إخراج ال�سيارة من الإمارات العربية المتحدة دون الح�صول على موافقة
خطية م�سبقة من البنك؛ �أو
(د) عدم ا�ستخدام ال�سيارة لأي �أغرا�ض غير قانونية �أو غير �أخالقية.
لن يكون على البنك �أي التزام لمراقبة تقيدك بالتعهدات الواردة �أعاله .وكافة
التكاليف والم�صاريف التي يتكبدها البنك نتيجة لإخاللك بتعهداتك بموجب هذا
البند  6-1من الفقرة (ب) �ست�ضاف �إلى �أ�صل المبلغ.

 7-1متى ي�ستطيع البنك �إنهاء قر�ض ال�سيارة وماذا يحدث حينها؟
بالإ�ضافة �إلى حاالت الإنهاء الأخرى ،يجوز للبنك �أي�ضاً ،ح�سب تقديره المطلق� ،إنهاء
قر�ض ال�سيارة في �أي من الحاالت التالية:
(�أ) اتخاذ �أي �سلطة معنية �أي �إجراء تنفيذي �أو �إجراء م�صادرة لل�سيارة �أو التهديد
باتخاذ ذلك الإجراء؛
(ب) تحطم ال�سيارة ب�شكل كامل �أو ت�ضررها ب�شكل يتعذر معه ا�ستخدامها؛ �أو
(جـ) بطالن الرهن الم�سجل على ال�سيارة لم�صلحة البنك �أو تلقي البنك �إ�شعار ًا
باحتمال بطالن الرهن �أو وجود �سبب لديه يدعوه �إلى االعتقاد �أن الرهن قد يبطل.
في حالة حدوث �أي مما �سبق �أو �أي من حاالت الإنهاء بموجب البند  31من الفقرة
(�أ)� ،أنت تلتزم بما يلي:
(�أ) ت�سليم ال�سيارة ،ما لم تكن محطمة� ،إلى البنك وهي تعمل في و�ضع جيد
(با�ستثناء البلى والتلف باال�ستهالك العادي) �إلى العنوان الذي يحدده البنك؛
(ب) �أن تُ�سدِ د �إلى البنك وب�شكل تام كافة المبالغ غير الم�سددة على قر�ض ال�سيارة
دون الحاجة �إلى �أي طلب �آخر من البنك؛
(جـ) ما لم تكن ال�سيارة محطمة� ،أن تُ�سدِ د �إلى البنك �أي مبلغ يُقدِّ ر ب�أنه �سيلزم
لجعل ال�سيارة في و�ضع �صالح للبيع .و�أنت توافق على �أنه يجوز للبنك (دون �أن يكون
ملزم ًا بذلك) �أن ي�سدد بالنيابة عنك �أي مبلغ الزم لجعل ال�سيارة في و�ضع قابل للبيع،
و�ستُ�ضاف كافة تلك التكاليف والم�صاريف التي تكبدها البنك �إلى �أ�صل المبلغ.
(د) �أن تُ�سهِّل عملية بيع ال�سيارة ،ما لم تكن محطمة؛
(هـ) في حالة تحطم ال�سيارة� ،أن تت�أكد من تقديم تقرير �شرطة �شامل �إلى البنك
و�إلى �شركة الت�أمين المعنية ،مع تقديم مطالبة بموجب وثيقة الت�أمين على ال�سيارة.
و�إذا كانت عوائد الت�أمين ال تكفي لت�سوية قر�ض ال�سيارة بكامله ،ف�ستبقى م�س�ؤو ًال
عن الر�صيد المتبقي منه ،بالإ�ضافة �إلى كامل الفائدة وكافة التكاليف والم�صاريف
والأجور والر�سوم المتعلقة بال�سيارة المحطمة ،و�ستُ�ضاف كافة تلك التكاليف
والم�صاريف �إلى �أ�صل المبلغ؛
األحكام والشروط
للخدمات المصرفية لألفراد

113

(و) في حالة ا�ستعادة ملكية ال�سيارة وبيعها� ،إذا كانت عوائد البيع ال تكفي للوفاء
كامل قر�ض ال�سيارة� ،ستبقى م�س�ؤو ًال عن الر�صيد المتبقي منه ،بالإ�ضافة �إلى كامل
الفائدة وكافة التكاليف والم�صاريف والأجور والر�سوم النا�شئة عن ا�ستعادة ملكية
ال�سيارة و�إ�صالحها وبيعها ،و�ستُ�ضاف كافة تلك التكاليف والم�صاريف �إلى �أ�صل
المبلغ؛ و
(ز) �إذا كان من حقك تقديم مطالبة ت�أمين ،يجب عليك بذل الج ُّد واالجتهاد في
تقديم تلك المطالبة دون الم�سا�س ب�أي من االلتزامات ال�سابقة ،وا�ستخدام عوائد
تلك المطالبة ل�سداد �أي مبلغ يكون م�ستحق ًا بموجب قر�ض ال�سيارة.

 8-1هل ي�ستطيع البنك �أخذ �سيارتك منك؟
دون الم�سا�س بحقوق البنك بموجب البند  31من الفقرة (�أ) والبند  7-1من الفقرة
(ب)� ،أنت تمنح البنك بموجب هذه الأحكام وال�شروط تفوي�ض ًا �صريح ًا للقيام بما
يلي من �أجل �سداد المبالغ الم�ستحقة وغير المدفوعة:
(�أ) م�صادرة ال�سيارة ونقل ملكيتها وبيعها ومقا�صة عوائد البيع لتح�صيل كافة
المبالغ الم�ستحقة منك بموجب قر�ض ال�سيارة؛
(ب) المطالبة ب�أي ر�صيد م�ستحق بموجب هذه الأحكام وال�شروط بعد ا�ستخدام
عوائد بيع ال�سيارة؛
(جـ) التن�سيق مع �أي �سلطة معنية (�سواء كانت حكومية �أم غير حكومية) من �أجل
الم�ساعدة في نقل ملكية ال�سيارة ،بما في ذلك تغيير ا�سم المالك �إلى ا�سم البنك
و�إبرام كافة الوثائق ال�ضرورية لذلك؛
(د) تقديم �أي مطالبة ت�أمين بالنيابة عنك �إلى الحد الم�سموح به وا�ستخدام �أي
عوائد للوفاء ب�أي مبالغ م�ستحقة بموجب قر�ض ال�سيارة؛ و
(هـ) �شراء ال�سيارة لح�سابه الخا�ص وخف�ض �أ�صل مبلغ القر�ض بما يعادل القيمة
ال�سوقية الحالية لل�سيارة .و�إذا كانت القيمة ال�سوقية الحالية لل�سيارة ال تكفي للوفاء
بكامل قر�ض ال�سيارة� ،ستبقى م�س�ؤو ًال عن الر�صيد المتبقي من قر�ض ال�سيارة
بالإ�ضافة �إلى كافة الفوائد والتكاليف والم�صاريف والأجور والر�سوم النا�شئة عن
�شراء ال�سيارة ،و�ستُ�ضاف كافة تلك التكاليف والم�صاريف �إلى �أ�صل المبلغ.
�ستكون م�س�ؤو ًال عن كافة الم�صاريف والر�سوم والتكاليف المتعلقة با�ستعادة حيازة
ال�سيارة و�إعادتها وبيعها ،بما في ذلك تكاليف النقل والتخزين و�أي م�صاريف �أخرى
يتكبدها البنك (بما في ذلك م�صاريف الت�أمين والم�صاريف القانونية) لتح�صيل
كافة الدفعات الم�ستحقة له بموجب هذه الأحكام وال�شروط.
يحتفظ البنك بحقه في اعتبار ال�سيارة على �أنها محطمة �إذا كان ،وفق الر�أي
الح�صري للبنك� ،إ�صالحها وبيعها �أمر ًا غير مجدٍ (عندما ت�ؤخذ في الح�سبان عوائد
البيع المحتملة التي يرى البنك �أنه من الممكن تحقيقها من بيع ال�سيارة) .و�أنت
توافق على �أن �أي تقييم يح�صل عليه البنك �سيكون نهائي ًا وملزماً.
	�أنت توافق وتدرك �أنه عندما يمار�س البنك حقه في ا�ستعادة ال�سيارة ،فقد يتوجب
عليه �إزالة �أمتعتك ال�شخ�صية منها .و�سيحاول البنك االت�صال بك على عنوانك لكي
ت�ستلم تلك الأمتعة ال�شخ�صية ،ولكن �إذا لم ت�ستلم تلك الأمتعة خالل  30يوم ًا من
�إبالغك بذلك ،فقد يرتب البنك للتبرع بتلك الأمتعة �إلى جمعية خيرية يختارها �أو
ي�سلمها �إلى ال�شرطة المحلية �أو يتلفها .ولن يكون البنك ملزم ًا ب�أن يبرر لك ما فعله
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بتلك الأمتعة ،ويجب عليك تعوي�ض البنك والكيانات التابعة له وحمايتهم من �أي
التزامات تن�ش�أ نتيجة التخاذ �أي �إجراء وفق ًا لهذا البند  8-1من الفقرة (ب).
	�إذا حُ جزت ال�سيارة من قبل �أي جهة �شُ رطية �أو �أي م�ؤ�س�سة حكومية �أخرى ،وقمتَ بعد
ذلك بالوفاء بكافة االلتزامات الم�ستحقة �إلى البنك� ،سيقوم البنك بالترتيب ل�سحب
�أمر الحجز المقدم �إلى الق�ضاء.
عند ال�سداد التام والنهائي لقر�ض ال�سيارة� ،سي�سلمك البنك كتاب فك ال�ضمان ،ويقع
على عاتقك تقديم ذلك الكتاب �إلى الجهات المعنية وا�ستالم حيازة ال�سيارة .وال يقع
على البنك �أي م�س�ؤولية �أو التزام في �إعادة ال�سيارة �إليك �أو فيما يتعلق بو�ضع ال�سيارة
بعد �سحب �أمر الحجز وت�سليمك كتاب فك ال�ضمان.
يتم ا�ستخدام كافة عوائد البيع التي يح�صل عليها البنك من بيع ال�سيارة وفق ترتيب
الأولوية المبين في البند  1-4من الفقرة (�أ).

 9-1ما الذي ال يتحمل البنك م�س�ؤوليته؟
	ال يُقدّم البنك �أي �ضمان �أو تعهد من �أي نوع فيما يتعلق بال�سيارة ،ولن تقع عليه �أي
التزامات تجاهك �أو تجاه �أي طرف من الغير �إذا كانت ال�سيارة غير مالئمة للغر�ض
المق�صود منها.
يجب عليك تعوي�ض البنك والكيانات التابعة له وحمايتهم من �أي التزامات �أي ًا كانت
وكيفما ن�ش�أت فيما يتعلق بال�سيارة ،بما في ذلك على �سبيل المثال ال الح�صر ما يلي:
(�أ)	�أي خ�سارة تلحق بال�سيارة �أو بقيمتها ب�سبب عدم �إمكانية بيعها �أو ب�سبب �أي
�ضمان �أو كفالة تن�ش�أ لأي �سبب فيما يتعلق بال�سيارة �أو و�ضعها �أو مالءمتها لأي غر�ض
مهما كان؛
(ب) �إذا لم تكن ال�سيارة هي نف�س ال�سيارة التي عاينتها في البداية �أو التي و�صفتها
�أو تم و�صفها لك قبل قبولك ل�شروط قر�ض ال�سيارة �أو ا�ستالمك لل�سيارة؛
(جـ) حيازة ال�سيارة وا�ستخدامها (بما في ذلك ،على �سبيل المثال ال الح�صر� ،أي
�ضرر يلحق بال�سيارة �أو بالأ�شخا�ص �أو الممتلكات �أو �أي التزامات تترتب تجاه �أي
�أطراف من الغير نتيجة ال�ستخدام ال�سيارة �أو �أي حادث يرتبط بها).

الفقرة (جـ) :القرو�ض ال�شخ�صية
ت�سري الفقرة (جـ) على �أي قر�ض �شخ�صي تتقدم بطلب للح�صول عليه ،ويجب
قراءتها مع الفقرة (�أ) والأق�سام الأخرى ذات ال�صلة من هذه الأحكام وال�شروط.

-1

القرو�ض ال�شخ�صية

 1-1ما هو القر�ض ال�شخ�صي ولماذا يُ�ستخدم؟
القر�ض ال�شخ�صي هو قر�ض يمنحك �إياه البنك ويمكن ا�ستخدامه لأغرا�ض متنوعة،
بما في ذلك على �سبيل المثال ال الح�صر م�ستلزمات الأ�سرة والتعليم والطوارئ
والم�صاريف الطبية وم�صاريف ال�سحب على المك�شوف �أو لإن�شاء �شركة �أو ت�شغيلها.
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 2-1هل هناك �شروط خا�صة ت�سري على القر�ض ال�شخ�صي؟
يجب عليك �أن تتنازل ل�صالح البنك عن راتبك المتنازل عنه وفق ًا للبند  4-9من
الفقرة (�أ).
يجب �أن يكون ح�ساب ال�سداد الخا�ص بك مفتوح ًا لدى البنك.
	ال يمكن لأكثر من �شخ�ص الح�صول على قر�ض �شخ�صي ب�صفة م�شتركة.

 3-1كيف ومتى �ست�ستلم مبلغ القر�ض ال�شخ�صي؟
مع مراعاة الوفاء بكافة المتطلبات وال�شروط الواردة في البندين  3و 4-9من الفقرة
(�أ) على نحو يرت�ضيه البنك بح�سب تقديره المطلق �أو قيام البنك بالتنازل عن
تلك المتطلبات وال�شروط ،يجوز �صرف مبلغ القر�ض ال�شخ�صي عن طريق حوالة
م�صرفية �إلى ح�ساب المبالغ المدفوعة .ويجوز �أن يكون ح�ساب المبالغ المدفوعة،
تبع ًا للغر�ض من القر�ض ال�شخ�صي ووفق ًا للتقدير الخا�ص للبنك� ،أحد الح�سابات
التالية:
(�أ) في حالة �إعادة تمويل دين تم الح�صول عليه من بنك �آخر �أو م�ؤ�س�سة تمويل
مقبولة لدى البنك ،ح�ساب لدى ذلك البنك �أو تلك الم�ؤ�س�سة؛
(ب) في حالة الح�صول على قر�ض جديد �أو قر�ض �إ�ضافي ،ح�سابك لدى البنك؛ �أو
(جـ) مق�سوم ًا بين الح�سابين المذكورين �أعاله �إن �أجاز البنك ذلك بح�سب تقديره
المطلق.

الفقرة (د) :الت�سهيالت الم�ضمونة بالراتب
ت�سري الفقرة (د) على �أي ت�سهيالت م�ضمونة بالراتب تتقدم بطلب للح�صول
عليها ،ويجب قراءتها مع الفقرة (�أ) والأق�سام الأخرى ذات ال�صلة من هذه الأحكام
وال�شروط.

-1

الت�سهيالت الم�ضمونة بالراتب

 1-1ما هي الت�سهيالت الم�ضمونة بالراتب ولماذا تُ�ستخدم؟
الت�سهيالت الم�ضمونة بالراتب هي ت�سهيالت ائتمانية يمنحك �إياها البنك ويمكن
ا�ستخدامها لأي غر�ض غير �أغرا�ض الم�ضاربة.

 2-1هل هناك �شروط خا�صة ت�سري على الت�سهيالت الم�ضمونة بالراتب؟
يجب عليك �أن تتنازل ل�صالح البنك عن راتبك المتنازل عنه وفق ًا للبند  4-9من
الفقرة (�أ).
بالإ�ضافة �إلى ما تقدم ،ت�سري �أحكام البند  8من الق�سم الثاني على الت�سهيالت
الم�ضمونة بالراتب �ش�أنها �ش�أن ت�سهيالت ال�سحب على المك�شوف.
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الفقرة (هـ) :القرو�ض الذكية
ت�سري الفقرة (هـ) على �أي قر�ض ذكي تتقدم بطلب للح�صول عليه ،ويجب قراءتها
مع الفقرة (�أ) والأق�سام الأخرى ذات ال�صلة من هذه الأحكام وال�شروط.

-1

القرو�ض الذكية

 1-1ما هو القر�ض الذكي ولماذا يُ�ستخدم؟
القر�ض الذكي هو قر�ض يمنحك �إياه البنك ويمكن ا�ستخدامه ل�شراء ب�ضائع معينة
من متاجر معروفة �أو لأي غر�ض �آخر يقبله البنك.

 2-1كيف ومتى �ست�ستلم مبلغ القر�ض الذكي؟
مع مراعاة الوفاء بكافة المتطلبات وال�شروط الواردة في البند  3من الفقرة (�أ) على
نحو يرت�ضيه البنك بح�سب تقديره المطلق �أو قيام البنك بالتنازل عن تلك المتطلبات
وال�شروط ،يجوز �صرف مبلغ القر�ض الذكي عن طريق حوالة م�صرفية �إلى ح�ساب
المبالغ المدفوعة� ،أو عن طريق �شيك م�صرفي �إذا تم االتفاق مع البنك على ذلك.
يجوز �أن يكون ح�ساب المبالغ المدفوعة ح�ساب ًا تحتفظ به �أنت �أو ح�ساب ًا يحتفظ به
بائع الب�ضائع لدى البنك �أو لدى بنك �آخر �أو م�ؤ�س�سة مالية �أخرى مقبولة للبنك.

الفقرة (و) :قر�ض التمويل العقاري
ت�سري الفقرة (و) على �أي قر�ض تمويل عقاري (في حالة اختيارك �أو عدم اختيارك
خيار التوفير العقاري) تتقدم بطلب للح�صول عليه ،ويجب قراءتها مع الفقرة (�أ)
والأق�سام الأخرى ذات ال�صلة من هذه الأحكام وال�شروط.

-1

قر�ض التمويل العقاري

 1-1ما هو قر�ض التمويل العقاري؟
قر�ض التمويل العقاري هو قر�ض يمنحك �إياه البنك ويكون م�ضمون ًا ب�ضمان على
عقار.

 2-1ماذا يجب عليك �أن تقدم �إلى البنك للح�صول على مبلغ قر�ض التمويل
العقاري؟
بالإ�ضافة �إلى المتطلبات المبينة في البند  1-3من الفقرة (�أ) ،يجب عليك تزويد
البنك بما يلي:
(�أ) موافقتك على قر�ض التمويل العقاري بالنموذج الذي يقبله البنك؛
(ب) �شيك �ضمان غير م�ؤرخ م�سحوب ل�صالح البنك بمبلغ ي�ساوي مبلغ قر�ض
التمويل العقاري وموقع �أ�صو ًال من قبلك؛
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(جـ) تعهد من المطور بت�سجيل رهن عقاري على العقار ل�صالح البنك� ،إن كان ذلك
نافذاً؛
(د) تنازل ل�صالح البنك عن وثائق الت�أمين المتعلقة بالعقار والم�شار �إليها في البند
 7-1من الفقرة (و)� ،إن كان ذلك نافذاً؛
(هـ) تنازل ل�صالح البنك عن كافة مبالغ الإيجار الم�ستقبلية النا�شئة عن العقار� ،إن
كان ذلك نافذاً؛
(و) ن�سخة �أ�صلية من اتفاقية البيع وال�شراء� ،إن كان ذلك نافذاً؛
(ز) ن�سخة �أ�صلية من �أي وثيقة تثبت �إن�شاء رهن عقاري على العقار ل�صالح البنك
وت�سجيل ذلك الرهن و�إتمامه� ،إن كان ذلك م�سموح ًا به؛
(ح) اتفاقية وفق نموذج يقبل به البنك تن�ص على التنازل عن اتفاقية البيع وال�شراء
ل�صالح البنك� ،إن كان ذلك نافذاً؛
(ط) الن�سخ الأ�صلية من كافة �إي�صاالت �سداد الفواتير �إلى المطور و�/أو البائع� ،إن
كان ذلك نافذاً؛
(ي) في حالة �شراء �أي عقار على الخريطة� ،إثبات ت�سجيل عقد البيع لدى دائرة
الأرا�ضي المعنية في الإمارات العربية المتحدة؛
(ك) ن�سخة �أ�صلية من وكالة قانونية ل�صالح البنك وفق نموذج مقبول لدى المحاكم
الإماراتية ولدى للبنك وموثقة لدى الكاتب العدل� ،إن كان ذلك نافذاً؛
(ل) �شيك واحد غير م�ؤرخ ل�صالح البنك يغطي ر�سوم �إن�شاء الرهن العقاري ل�صالح
البنك وت�سجيله و�إتمامه؛ و
(م) �إثبات يقبل به البنك ب�أن ملكيتك للعقار هي ملكية خال�صة وخالية من �أي �أعباء
وقابلة للبيع� ،أو �أنك �ستح�صل على ذلك الحق.
يجوز للبنك ،كجزء من عملية التقدم بطلب للح�صول على قر�ض عقاري� ،أن يُر�سل
لك (ب�أي و�سيلة يراها البنك منا�سبة) نموذج ًا لكتاب الموافقة الذي �سيُعتبر بمثابة
موافقة «مبدئية» دون التزام بالإقرا�ض وقد يخ�ضع لل�شروط الخا�صة به.

 3-1كيف ومتى �ست�ستلم مبلغ قر�ض التمويل العقاري؟
مع مراعاة الوفاء بكافة المتطلبات وال�شروط الواردة في البند  3من الفقرة (�أ)
والبند  2-1من الفقرة (و) على نحو يرت�ضيه البنك بح�سب تقديره المطلق �أو قيام
البنك بالتنازل عن تلك المتطلبات وال�شروط ،يجوز �صرف مبلغ قر�ض التمويل
العقاري عن طريق حوالة م�صرفية �إلى ح�ساب المبالغ المدفوعة� ،أو عن طريق �شيك
م�صرفي �إذا تم االتفاق مع البنك على ذلك.
يجوز �أن يكون ح�ساب المبالغ المدفوعة ،تبع ًا للغر�ض من القر�ض ال�شخ�صي ووفق ًا
للتقدير الخا�ص للبنك� ،أحد الح�سابات التالية:
(�أ) ح�ساب يحتفظ به المطور �أو البائع (بح�سب الحالة)؛
(ب) في حالة �إعادة تمويل دين تم الح�صول عليه من بنك �آخر �أو م�ؤ�س�سة تمويل
ح�ساب لدى ذلك البنك �أو تلك الم�ؤ�س�سة؛
ٍ
مقبولة لدى البنك،
(جـ) في حالة الح�صول على قر�ض �إ�ضافي ،ح�سابك لدى البنك؛ �أو
(د) مق�سوم ًا بين الح�سابين المذكورين في الفقرتين (ب) و(جـ) �أعاله �إن �أجاز
البنك ذلك بح�سب تقديره المطلق.
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 4-1هل ي�ستطيع البنك �سحب التزامه بتوفير قر�ض التمويل العقاري لك؟
بالإ�ضافة �إلى الظروف المذكورة في البند  2من الفقرة (�أ) ،يجوز للبنك في �أي
وقت قبل �صرف مبلغ قر�ض التمويل العقاري �أن يلغي التزامه بتوفير قر�ض التمويل
العقاري �أو يخف�ض مبلغه الوارد في نموذج طلب قر�ض �أو �أي كتاب موافقة �أو �أن
ي�ؤخر �صرفه �إذا لم يتلق البنك تقرير ًا يرت�ضيه من م�ست�شاريه حول الم�سائل القانونية
وم�سائل الت�أمين التي تهمه (مثل ملكية العقار).
	�إذا مار�س البنك حقوقه بموجب البند  4-1من الفقرة (و) �أو البند  2من الفقرة
(�أ) ،لن يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية تجاهك عن �أي التزامات تتعلق ب�أي خ�سائر
تتكبدها فيما يتعلق بنيتك �شراء العقار ،ويجب عليك تعوي�ض البنك والكيانات التابعة
له وحمايتهم من مثل تلك االلتزامات .وال يكون البنك ملزم ًا ب�أن يُعيد �إليك �أي ر�سوم
دفعتها له فيما يتعلق بطلبك الح�صول على قر�ض عقاري.

 5-1ما هي التزاماتك فيما يتعلق ب�أي �ضمان يت�صل بالعقار؟
	�إذا لم تكن ملكية العقار م�سجلة ب�شكل تام لدى دائرة ت�سجيل الأرا�ضي المعنية (ك�أن
تكون مث ًال م�سجلة في �سجل م�ؤقت مثل نظام «عقود» لدى دائرة الأرا�ضي والأمالك
في دبي� ،أو �أي �سجل م�شابه في �أي �إمارة �أخرى) �أو �إذا كان للعقار �سند ملكية �أولي
ولي�س �سند ملكية نهائي ،ف�إنك تتعهد بتحويل �سند الملكية الأولي �إلى �سند ملكية
نهائي والت�أكد من ت�سجيل العقار في �سجل العقارات النهائي حالما ي�صبح بالإمكان
ت�سجيل العقار.
	�إذا اعتبر البنك في �أي وقت �أن قيمة ال�ضمان الذي قدمته �أو كفايته �أو �صالحيته
قد ت�أثرت �سلب ًا �أو لي�ست كافية �أو �أنه غير ملزم قانون ًا وغير قابل للتنفيذ �إلى الحد
الأق�صى الذي تجيزه القوانين المطبقة ،يجوز للبنك �أن يطلب منك تزويده ب�ضمان
�إ�ضافي (�أو �إتمام �أي �ضمان قائم) فيما يتعلق بقر�ض التمويل العقاري من �أجل حماية
م�صالحه .و�إذا حدث ذلك ،ف�أنت تتعهد بما يلي:
(�أ) �أن توقع وت�سلم كافة الوثائق وتح�صل على كافة الموافقات وال�صالحيات
ال�ضرورية التي يقرر البنك ح�سب تقديره المطلق �أنها �ضرورية ومحبذة؛
(ب) �أن تعمل مع �أي �سلطة حكومية �أو جهة �أخرى معنية بت�سجيل الأرا�ضي يحددها
البنك؛ و
(جـ) �أن تدفع كافة ر�سوم الت�سجيل والأجور والم�صاريف وااللتزامات الأخرى
والتكاليف القانونية وغيرها فيما يتعلق ب�إتمام �أي �ضمان �أو �أخذ �أي �ضمان �إ�ضافي
على العقار.
	�إذا �أبلغك البنك بوجوب ت�سجيل العقار و�/أو ال�ضمان وتخلفت عن فعل ذلك خالل 30
يوم ًا من ذلك التبليغ ،ف�إنك تعين البنك (و�أي ًا من وكالئه المفو�ضين �أو موظفيه �أو
محاميه) ب�صفة نهائية ال رجعة فيها ودون �شرط �أو قيد ليكون وكي ًال عنك ويقوم نيابة
عنك بالأمور المبينة �أدناه ،وذلك �إلى حين ال�سداد التام لكافة المبالغ الم�ستحقة
منك بموجب قر�ض التمويل العقاري:
(�أ) توقيع �أي وثيقة وت�سليمها وا�ستالمها �أو القيام ب�أي �شيء يعتبره البنك منا�سب ًا
فيما يتعلق بت�سجيل العقار و�/أو �أي �ضمان؛
(ب) �سداد �أي دفعات فيما يتعلق بت�سجيل العقار و�/أو ال�ضمان و�إ�ضافة تلك الدفعات
�إلى �أ�صل مبلغ قر�ض التمويل العقاري؛
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(جـ) اتخاذ �أي خطوات لت�سجيل العقار و�/أو ال�ضمان لدى المطور �أو في �أي �سجل
�أرا�ضي حكومي �أو �سجل الأرا�ضي المعني؛ و�/أو
(د) اتخاذ �أي خطوات لإتمام �أي �ضمان.
دون الم�سا�س ب�أي حق �آخر قد يتمتع به البنك بموجب البند  4-1من الفقرة (و)،
يجب عليك تعوي�ض البنك والكيانات التابعة له وحمايتهم من �أي التزامات تتعلق
بتخلفك �أو عدم قدرتك على ت�سجيل العقار �أو ال�ضمان المطلوب منك تقديمه فيما
يتعلق بقر�ض التمويل العقاري.

 6-1ما هي م�س�ؤولياتك فيما يتعلق بقر�ض التمويل العقاري؟
	�أنت تتعهد وت�ضمن للبنك في التاريخ الذي تنطبق فيه �شروط قر�ض التمويل العقاري
وبتاريخ �صرف قر�ض التمويل العقاري وفي كل يوم طوال مدة �أي قر�ض تمويل عقاري
ما يلي:
(�أ) �أن البنك لم يُقدّم �أي تعهد من �أي نوع فيما يتعلق بالعقار؛
(ب) �إذا كنتَ مالك العقار� ،أن ملكيتك للعقار هي ملكية خال�صة وخالية من �أي
�أعباء وقابلة للبيع ،بما في ذلك (كما يكون عليه الحال) عن طريق حق التملك الحر
�أو الإيجار �أو االنتفاع �أو الم�ساطحة �أو �أي نوع �آخر من الملكية معترف به بموجب
القانون المطبق؛
(جـ) �إذا لم تكن مالك العقار� ،أنه بعد �أداء التزاماتك بموجب اتفاقية البيع وال�شراء
�ست�صبح (�أو �سيكون من حقك �أن ت�صبح) مالك ًا للعقار ملكية خال�صة وخالية من �أي
�أعباء وقابلة للبيع ،بما في ذلك (كما يكون عليه الحال) عن طريق حق التملك الحر
�أو الإيجار �أو االنتفاع �أو الم�ساطحة �أو �أي نوع �آخر من الملكية معترف به بموجب
القانون المطبق؛
(د) �أنه ال يوجد �أي �ضمان (با�ستثناء ال�ضمان المطلوب منك منحه �إلى البنك) قائم
على ملكيتك للعقار �أو اتفاقية البيع وال�شراء �أو وثيقة الت�أمين ذات ال�صلة �أو الأجرة
(كما يكون عليه الحال)؛
(هـ) �أنه لم يحدث �أي �إخالل بموجب اتفاقية البيع وال�شراء؛
(و) �إذا كان العقار غير مكتمل البناء� ،أنه لم يحدث �إخالل بموجب �أي عقد لبناء
العقار؛ و
(ز) �أنه ال يوجد �أي �شرط مُقيِّد �أو حق ارتفاق �أو حق مرور ي�ؤثر على العقار.
	�أنت تتعهد وتوافق ب�صفة نهائية ال رجعة فيها ودون قيد �أو �شرط على ما يلي طوال مدة
قر�ض التمويل العقاري:
تف وتنفذ التزاماتك بموجب اتفاقية البيع
(�أ) �أن تتقيد ب�شروط القر�ض و�أن ِ
وال�شراء وبموجب �أي عقد� ،إن وجد ،لبناء العقار؛
(ب) �إذا لم تكن المالك الم�سجل للعقار� ،أن تطلب من المطور و�/أو البائع (كما
يكون عليه الحال) �أن ي�سلم البنك كافة الوثائق الأ�صلية التي تثبت حقك وملكيتك
وم�صلحتك في العقار ،وفي حالة ت�سليم تلك الوثائق �إليك� ،أن ت�سلمها فور ًا �إلى
البنك؛
(جـ) �أن تقوم ب�إبالغ البنك فور حدوث �أي حالة �إخالل بموجب اتفاقية البيع وال�شراء
�أو �أي عقد بناء� ،أو �أي حالة �إنهاء �أو �أي مطالبة �أو م�صلحة قد ت�ؤثر �سلب ًا على العقار،
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بما في ذلك �أي ت�أخيرات �أو تغييرات �أو تعديالت مقترحة بموجب اتفاقية البيع
وال�شراء �أو بموجب �أي عقد بناء؛
(د) �إنفاذ حقوقك بموجب اتفاقية البيع وال�شراء و�/أو �أي عقد بناء؛
(هـ) �أن تحافظ على العقار و�أي تركيبات وتجهيزات ومناطق خارجية في و�ضع
�صيانة وت�شغيل جيدين و�أال تهمله �أو تفعل �أي �شيء من �ش�أنه �أن ينق�ص قيمته؛
(و) �أن تتقيد بالتزاماتك في الت�أمين بموجب البند  7-1من الفقرة (و)؛
(ز) �أن تتقيد بكافة القوانين المطبقة المتعلقة بالعقار ،بما في ذلك على �سبيل
المثال ال الح�صر �أي من وكافة الأنظمة ال�صادرة عن المطور �أو �أي اتحاد مُالك
والملزمة للعقار ،وكافة العقود وال�سندات والوثائق الأخرى الملزمة للعقار؛
(ح) �أن ت�سدد �أي ًا من وكافة الر�سوم والأجور والجبايات والتقييمات وال�ضرائب
الم�ستحقة فيما يتعلق بالعقار في مواعيد ا�ستحقاقها؛
(ط) �أن ت�سمح وترتب لل�سماح للبنك �أو لممثليه المفو�ضين بمعاينة العقار؛
(ي) �أن تقوم فور ًا ب�إبالغ البنك ب�أي �أمر �أو مطالبة �أو �إ�شعار �أو م�س�ألة �أخرى يتم
�إ�شعارك بها من قبل الغير ومن �ش�أنها �أن ت�ؤثر �أو يُرجح �أن ت�ؤثر على العقار �أو على
حقك في ملكيته �أو �إ�شغاله؛
(ك) �أن ت�سجل الرهن العقاري على العقار ل�صالح البنك على نفقتك وح�سابك في
�أ�سرع وقت ممكن عملياً؛ و�/أو
(ل) �أال تقوم ب�أي مما يلي دون موافقة خطية م�سبقة من البنك:
 -1نقل ملكية العقار �أو بيعه �أو التنازل عنه �أو منح �أو ت�سجيل �أي م�صلحة فيه �أو في
�أي جزء منه �إلى �أي طرف من الغير ،بما في ذلك �إبرام �أي ترتيب ال�ستئجار
العقار بعد بيعه؛
 -2منح �أي �ضمان على العقار �أو �أي جزء منه (با�ستثناء ال�ضمان المطلوب منك
منحه �إلى البنك)؛
 -3منح �أي حق ارتفاق �أو حق مرور �أو �شرط مُقيّد ي�ؤثر على العقار �أو �أي جزء منه؛
 -4ت�أجير كامل العقار �أو جزء منه؛
�	-5إجراء تعديالت جوهرية على العقار �أو على �أي جزء منه؛
 -6تغيير ا�ستخدام �أو و�ضع كامل العقار �أو �أي جزء منه؛
 -7مزاولة �أي مهنة �أو عمل في العقار؛
 -8منح �أي حقوق في العقار قد ت�ؤثر على قيمته �أو على حقوق البنك بموجب �شروط
قر�ض التمويل العقاري؛
�	-9إلغاء �أو �إبطال �أو الطعن في �صالحية الوكالة القانونية الم�شار �إليها في البند
(2-1ك) من الفقرة (و)؛
 -10تعديل اتفاقية البيع وال�شراء �أو تغييرها �أو �إنها�ؤها؛
�	-11إذا كان العقار غير مكتمل البناء� ،إجراء �أي تغيير �أو تعديل على �أي عقد يتعلق
ببنائه؛ و�/أو
 -12الدخول في �أي مفاو�ضات مع �أي �سلطة حكومية ب�ش�أن اال�ستحواذ على كامل
العقار �أو جزء منه �أو الموافقة على ذلك.
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 7-1ما هي التزاماتك في الت�أمين بموجب قر�ض التمويل العقاري؟
	�أنت تتعهد وتوافق على القيام (على نفقتك الخا�صة) بما يلي طوال مدة قر�ض
التمويل العقاري:
(�أ) الت�أمين على العقار (والمحافظة على ت�أمينه) �ضد كافة المخاطر المعتادة لدى
�شركة ت�أمين معروفة يوافق عليها البنك بقيمة ت�ساوي على الأقل قيمة العقار ،مع
ذكر ا�سم البنك في الوثيقة باعتباره الم�ستفيد منها ،ووفق �شكل وم�ضمون يقبل بهما
البنك؛ و
(ب) ترتيب ت�أمين على الحياة لدى �شركة ت�أمين معروفة يوافق عليها البنك بمبلغ
ي�ساوي الر�صيد المتبقي من قر�ض التمويل العقاري على الأقل ،مع ذكر ا�سم البنك
في الوثيقة باعتباره الم�ستفيد منها ،ووفق �شكل وم�ضمون يقبل بهما البنك.
تكون وثائق الت�أمين الم�شار �إليها �أعاله لمنفعة البنك ،و�أي مبالغ ت�ستحق بموجبها
ت�سدد �إلى البنك وفق ًا لما يراه �ضروري ًا (با�ستثناء في حالة مطالبات الغير) .و�أنت
تقر وتوافق على �أنه يجوز للبنك ا�ستخدام �أي مبالغ مدفوعة بموجب وثائق الت�أمين
هذه من �أجل:
(�أ) �إ�صالح �أي �ضرر م�ؤمن �ضده وفق ًا لما يعتبره البنك �ضروري ًا ل�ضمان المحافظة
على قيمة العقار و�أي �ضمان؛ و�/أو
(ب) تخفي�ض �أو �سداد �أي مبالغ متبقية بموجب قر�ض التمويل العقاري.
يجب �أن تت�أكد من �أن وثائق الت�أمين الم�شار �إليها �أعاله ال يمكن �إلغا�ؤها �أو تعديلها
�أو تغييرها �أو ال�سماح بانق�ضائها دون �أن ت�صدر �شركة الت�أمين �إ�شعار خطي ًا م�سبق ًا
للبنك ال تقل مدته عن  30يوماً.
	�إذا لم تحافظ على وثائق الت�أمين وفق ًا للبند  7-1من الفقرة (و) و�/أو لم تتنازل
عنها وفق ًا للبند  2-1من الفقرة (و) ،يحق للبنك (دون �أي يكون ملزم ًا بذلك) �شراء
وثائق الت�أمين تلك ل�صالحه وفق ًا لما يعتبره �ضروري ًا و�/أو �سداد �أي �أق�ساط ت�أمين
بالنيابة عنك .و�ستُ�ضاف �أي �أجور �أو م�صاريف �أو تكاليف قانونية �أو ر�سوم �أو جبايات
�أو �ضرائب يتكبدها البنك في ممار�سته لذلك الحق �إلى �أ�صل المبلغ.

 8-1ما هي م�س�ؤولياتك فيما يتعلق ب�صيانة العقار؟
يجب عليك المحافظة على العقار في و�ضع �صيانة وت�شغيل جيدين ،و�أنت تتحمل
الم�س�ؤولية تجاه البنك عن كافة الخ�سائر والأ�ضرار التي تلحق بالعقار مهما كان
�سببها ،با�ستثناء البلى والتلف باال�ستهالك العادي .كما يجب عليك �سداد كافة
الدفعات التعاقدية الم�ستحقة بموجب �أي عقد �صيانة خا�ص بالعقار.
	�إذا لم تُ�سدَّد �أي مبالغ م�ستحقة بموجب �أي عقد �صيانة خالل  14يوم ًا (�أو �أي عدد
�آخر من الأيام يُحدده البنك من وقت لآخر بح�سب تقديره المطلق) من ا�ستالمك
لأول �إ�شعار بال�سداد ،يحق للبنك (دون �أن يكون ملزم ًا بذلك) �أن ي�سدد تلك المبالغ
بالنيابة عنك للمحافظة على م�صلحته في العقار وفي �أي �ضمان .و�ستُ�ضاف تلك
الدفعات الم�سددة بالنيابة عنك (بما في ذلك �أي �أجور �أو م�صاريف �أو تكاليف
قانونية �أو ر�سوم �أو جبايات �أو �ضرائب يتكبدها البنك) �إلى �أ�صل المبلغ.
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 9-1ماذا لو كان العقار قيد البناء وقت ح�صولك على قر�ض التمويل
العقاري؟
	�إذا كان العقار قيد البناء على �أر�ض ال تملكها ،ي�صرف البنك مبلغ قر�ض التمويل
العقاري وفق ًا للبند  3-1من الفقرة (و) ووفق ًا لجدول ال�سداد المقدم من المطور
(مع التعديالت التي تطر�أ عليه من وقت لآخر) وفقط �إذا اطم�أن البنك �إلى
ا�ستحقاق �أي دفعة �إلى المطور بناء على جدول البناء المتفق عليه ومع مراعاة قيامك
بالم�ساهمة من �أموالك الخا�صة ب�أي دفعات �أولى مطلوبة وفق ًا لما ي�شترطه البنك.
	�إذا لم تُ�سدَّد �أي مبالغ م�ستحقة فيما يتعلق ببناء العقار خالل �سبعة �أيام من ا�ستالمك
لأول �إ�شعار بال�سداد ،يحق للبنك (دون �أن يكون ملزم ًا بذلك) �أن ي�سدد تلك المبالغ
بالنيابة عنك .و�ستُ�ضاف تلك الدفعات الم�سددة بالنيابة عنك (بما في ذلك �أي �أجور
�أو م�صاريف �أو تكاليف قانونية �أو ر�سوم �أو جبايات �أو �ضرائب يتكبدها البنك) �إلى
�أ�صل المبلغ.
لن يكون البنك ملزم ًا ب�إبالغك بموعد ا�ستحقاق �أي دفعات �إلى �أي طرف من الغير
بخ�صو�ص بالعقار .ويجب عليك تعوي�ض البنك والكيانات التابعة له وحمايتهم من �أي
التزامات في حالة تخلفك عن �سداد �أي من تلك الدفعات في موعد ا�ستحقاقها.
يجب عليك تزويد البنك ببيانات المطور والمقاول واال�ست�شاري.
يجب عليك �أي�ض ًا �إبالغ البنك فور ًا ب�أي دعوى �أو �إجراءات �أو تحكيم �أو مطالبة �أو طلب
�أي ًا كان نوعه تبا�شره �ضد �أي طرف من الغير ي�شارك في بناء العقار (بما في ذلك
المطور و�/أو المقاول و�/أو اال�ست�شاري) �أو يبا�شرها �أي منهم �ضدك ،مع تقديم �أي
تفا�صيل ووثائق يطلبها البنك .ويجب عليك التنازل فور ًا �إلى البنك (بالنموذج الذي
يطلبه) عن المنفعة من �أي حكم محكمة �أو قرار تحكيم �أو قرار �آخر ي�صدر ل�صالحك
بما ي�صل �إلى قيمة مبلغ قر�ض التمويل العقاري .و�إذا �سُ ددت �إليك �أي دفعة (�سواء
قبل تاريخ التنازل �أو بعده) بخ�صو�ص �أي حكم محكمة �أو قرار تحكيم �أو قرار �آخر،
يجب عليك �سداد تلك الدفعة �إلى البنك فوراً.
	�إذا كان العقار يُ�شيّد بالنيابة عنك على �أر�ض تملكها �أنت:
(�أ) يجب عليك تقديم وثائق �إثبات يرت�ضيها البنك ت�ؤكد ما يلي:
 -1مدة بناء العقار (من البداية حتى الت�سليم النهائي)؛
 -2التكلفة الإجمالية للبناء (مع تحديثها من وقت لآخر بناء على تقلبات الأ�سعار
في ال�سوق) بما في ذلك على �سبيل المثال ال الح�صر جدول الكميات؛ و
 -3القيمة التقديرية للعقار عند �إنجازه وكذلك قيمة الأر�ض التي يُبنى عليها؛
(ب) يجب عليك �إعالم البنك با�ستمرار طوال مدة قر�ض التمويل العقاري ب�أي
تطورات �أو تغييرات في مدة البناء وتكلفته وتقييم الأر�ض والعقار؛ و
(جـ) يُ�صرف مبلغ قر�ض التمويل العقاري وفق ًا للبند  3-1من الفقرة (و) على عدة
دفعات مُقدّمة ال تقل قيمة كل منها عن  %10من مبلغ قر�ض التمويل العقاري .وعند طلب
كل دفعة مُقدمة يجب عليك تزويد البنك ب�شهادة �أ�صلية من اال�ست�شاري تفيد ب�إنجاز
مرحلة معينة من مراحل البناء وتت�ضمن تعليمات لل�سداد �إلى المقاول .وال يتم ال�سداد
بموجب كل طلب دفعة مُقدمة �إال �إلى المقاول الذي تحدده �أنت وي�ؤكده اال�ست�شاري.
	�أنت توافق على قيام البنك بالإف�صاح �إلى المطور والمقاول واال�ست�شاري (و�أي من
وكالئهم المفو�ضين من الغير) عن �أي معلومات قد تكون ذات �صلة بقر�ض التمويل
العقاري و�أي �ضمان قدمته.
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 10-1ماذا لو كُ نتَ مواطن ًا �إماراتي ًا مُنحت له �أر�ض؟
	�إذا كُنتَ مواطن ًا �إماراتي ًا ُمنِحت �أو وُهِ بت لك �أر�ض من حاكم الإمارة التي توجد فيها
الأر�ض ،ف�إنك تتعهد وت�ضمن للبنك ما يلي:
(�أ) �أنك لم تح�صل على قر�ض دون فائدة فيما يتعلق بالأر�ض الممنوحة �أو الموهوبة؛
و
(ب) �أن منح الأر�ض �أو وهبها ال ي�شمل عقار ًا مبنياً.

 11-1ما هي الم�ستندات التي يجب عليك تقديمها في حالة ح�صول البنك
على رهن من الدرجة الثانية؟
في الحاالت التي يوافق فيها البنك على قبول رهن من الدرجة الثانية ك�ضمان للقر�ض
العقاري ،يجب عليك تزويد البنك بكتاب عدم ممانعة من المرتهن الأول و�إثبات على
ت�سجيل الرهن من الدرجة الثانية وب�أي �سجالت تثبت القر�ض ال�سابق الم�ضمون
برهن من الدرجة الأولى على العقار ،وما يثبت �أي ًا من وكافة ال�ضمانات ذات ال�صلة
الممنوحة من قبلك مقابل ذلك القر�ض ال�سابق.

 12-1ماذا لو ح�صلت على قر�ض تمويل عقاري باال�شتراك مع �آخرين؟
	�إذا ح�صلت على قر�ض تمويل عقاري باال�شتراك مع �آخرين� ،سيُعتَبر �أن لكل مقتر�ض
م�صلحة مت�ساوية في العقار و�أن كل مقتر�ض م�س�ؤول بالتكافل والت�ضامن عن قر�ض
التمويل العقاري و�أن كل مقتر�ض وافق على �إن�شاء حق ال�ضمان في العقار ،ما لم
تقوموا ب�إبالغ البنك بغير ذلك قبل �صرف القر�ض.

 13-1كيف �ستُفر�ض عليك فائدة بموجب قر�ض التمويل العقاري؟
�ستُفر�ض عليك فائدة على الر�صيد اليومي المتبقي من مبلغ قر�ض التمويل العقاري
وفق ًا للبند  1-7من الفقرة (�أ).
	�إذا ح�صلت على قر�ض تمويل عقاري ب�سعر فائدة متغير على �أ�سا�س �سعر �إيبور،
يُح�سب �سعر الفائدة كما يلي :مجموع
(�أ) �سعر �إيبور المعنيّ ؛ زائد
(ب) هام�ش الربح.
�سيراجع بنك �أبوظبي التجاري ب�شكل دوري منتظم �سعر �إيبور المعنيّ  .في حال تغيّر
�سعر �إيبور المعنيّ في تاريخ المراجعة� ،سيتم تغيير �سعر الفائدة المطبق عليك
اعتبار ًا من ذلك التاريخ وفق ًا لذلك التغيير ،ب�شرط �أال يقل الحد الأدنى ل�سعر الفائدة
�سنوي ًا عما هو محدد في كتاب الموافقة �أو �إ�شعار القر�ض �أو نموذج طلب القر�ض
�أو غيرها من الوثائق الأخرى المتعلقة بالقر�ض؛ �أو وفق ًا لما يو�صي به بنك �أبوظبي
التجاري .يظ ّل هذا ال�سعر ثابت ًا حتى تاريخ المراجعة التالية.
�سيُحدد هام�ش الربح و�سعر �إيبور المعنيّ في كتاب الموافقة �أو �إ�شعار القر�ض �أو
نموذج طلب القر�ض �أو �أي وثيقة �أخرى متعلقة بالقر�ض �أو وفق ًا لما يو�صي به بنك
�أبوظبي التجاري� .سيظل هام�ش الربح ثابت ًا طوال مدة قر�ض التمويل العقاري.
على الرغم مما ورد �أعاله ،يجوز لبنك �أبوظبي التجاري مراجعة �سعر �إيبور وفق وتيرة
زمنية �أق�صر �أو �أطول مما ذكر في كتاب الموافقة �أو �إ�شعار القر�ض �أو نموذج طلب
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القر�ض �أو �أي وثيقة �أخرى متعلقة بالقر�ض ،وذلك وفق توقيت يحدده بنك �أبوظبي
التجاري ح�سب تقديره المطلق.

 14-1ماذا يحدث في حالة بيع العقار قبل �سدادك للقر�ض العقاري؟
	�إذا تم بيع العقار قبل �سداد كامل مبلغ قر�ض التمويل العقاري �إلى البنك ،ت�صبح
كافة الدفعات المتبقية التي تدين بها بموجب قر�ض التمويل العقاري م�ستحقة وواجبة
ال�سداد فور ًا ويجب عليك �سدادها فور ًا �إلى البنك.

 15-1هل ي�ستطيع البنك �إنهاء قر�ض التمويل العقاري؟
بالإ�ضافة �إلى حاالت الإنهاء الأخرى ،يجوز للبنك �أي�ضاً ،ح�سب تقديره المطلق� ،إنهاء
قر�ض التمويل العقاري في �أي من الحاالت التالية:
تف �أو تُنفّذ �أي �ضمان �أو تعهد بموجب �شروط قر�ض التمويل العقاري �أو
(�أ) �إذا لم ِ
ال�شروط العامة للقرو�ض؛
(ب) �إذا لم تُ�سدد �أي مبلغ واجب ال�سداد بموجب قر�ض التمويل العقاري في تاريخ
ا�ستحقاقه� ،سواء في تاريخ اال�ستحقاق المحدد �أو تاريخ اال�ستحقاق النهائي �أو
المُعجّ ل �أو غير ذلك؛
(جـ) �إذا لم َيعُد الرهن العقاري و�/أو �أي �ضمان �آخر ممنوح بموجب �شروط قر�ض
التمويل العقاري بكامل النفاذ والفعالية لأي �سبب كان؛
(د) �إذا لم تعد �شروط قر�ض التمويل العقاري بكامل النفاذ والفعالية لأي �سبب غير
�إنهاء قر�ض التمويل العقاري �أو انتهائه وفق ًا ل�شروطه؛
(هـ) �إذا حدث تغيير �سلبي جوهري في قيمة العقار �أو و�ضعه �أو ا�ستخدامه الم�سموح
به �أو حدث �أي �أمر يعتبره البنك ،ح�سب تقديره المطلق� ،أنه قد ي�ؤثر �سلب ًا على
م�صالح البنك بموجب �شروط قر�ض التمويل العقاري �أو ال�شروط العامة للقرو�ض �أو
الرهن العقاري؛
(و) �إذا وقع �إخالل من جانبك بموجب اتفاقية البيع وال�شراء �أو عقد البناء �أو الرهن
العقاري �أو �أي اتفاق �آخر يتم بموجبه تقديم �ضمان للبنك بخ�صو�ص التزاماتك
بموجب �شروط قر�ض التمويل العقاري �أو ال�شروط العامة للقرو�ض؛
(ز) �إذا لم تُقدم �أي �ضمان يطلبه البنك وفق ًا للبند  5-1من الفقرة (و) (ولم تقم
بت�سجيله و�إتمامه� ،إن كان ذلك نافذاً) بال�شكل الذي يُر�ضي البنك ح�سب تقديره
المطلق؛
(ح) �إذا تم بيع كامل العقار �أو جزء منه �أو ت�أجيره �أو م�صادرته �أو نزع ملكيته �أو
اال�ستيالء عليه �أو الت�صرف به ب�أي وجه �آخر دون موافقة م�سبقة من البنك؛
(ط) �إذا وقع �أي �إخالل ب�أي من التزاماتك المتعلقة ب�أي �ضمان قدمته؛
(ي) �إذا قمت ببيع العقار �أو ت�أجيره �أو تنازلت عنه ب�أي وجه �آخر �إلى طرف من الغير
دون موافقة م�سبقة من البنك؛
(ك) �إذا �صدر حكم ق�ضائي �أو �أمر من �سلطة معنية �أخرى ين�ص على بيع كامل
العقار �أو جزء منه �أو حجزه ل�صالح جهة غير البنك؛
(ل) �إذا لم تتقيد بالتزاماتك في الت�أمين بموجب البند  7-1من الفقرة (و) و�/أو �أي
التزامات �سداد �أخرى؛
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(م) �إذا كان بناء العقار غير مكتمل واعتبر البنك �أنه لن يكتمل خالل المدة الزمنية
المقترحة �أ�صالً� ،أو �إذا اعتبر البنك �أنك اتخذت �أي �إجراء قد ي�ؤدي �إلى �إنهاء اتفاقية
البيع وال�شراء �أو �أي اتفاق يتعلق ببناء العقار؛ و�/أو
(ن) �إذا وقع �إخالل من جانب المطور �أو البائع بموجب اتفاقية البيع وال�شراء �أو �أي
اتفاقية ذات �صلة �أو �أي اتفاقية مع البنك بخ�صو�ص العقار.
في حالة وقوع �أي من الحاالت الم�شار �إليها في هذا البند  15-1من الفقرة (و)،
�سيوجه لك البنك �إ�شعار ًا يطلب فيه منك ت�صحيح ذلك الإخالل خالل ثالثة �أيام،
و�إال جاز للبنك �إنهاء قر�ض التمويل العقاري دون توجيه �إ�شعار �آخر �إليك �أو الح�صول
على موافقتك �أو الحاجة لقيامك ب�أي �إجراء.

 16-1ماذا يحدث �إذا �أنهى البنك قر�ض التمويل العقاري؟
يحق للبنك حال �إنهائه لقر�ض التمويل العقاري اتخاذ الإجراءات المبينة �أدناه وقت
الإنهاء ،وذلك بالإ�ضافة �إلى ودون تقييد �أو الم�سا�س بحقوقه بموجب البند  13من
الفقرة (�أ) �أو �أي حقوق �أخرى بموجب القوانين المطبقة �أو غير ذلك:
(�أ) الدخول �إلى العقار و�/أو ت�سلم حيازته وتنفيذ �أي �إ�صالحات �أو تح�سينات فيه؛
(ب) �إزالة �أي �أثاث �أو �أمتعة �أو متعلقات �شخ�صية �أو �أ�شياء �أخرى في العقار �أو
تخزينها �أو بيعها �أو الت�صرف بها ب�أي وجه �آخر؛
(جـ) �إبرام عقد �إيجار �أو اتفاقية �أخرى بخ�صو�ص العقار وتجديد �أي عقد �إيجار
للعقار �أو �إلغائه �أو تعديله �أو تغيير �شروطه �أو التفاو�ض على �شروط جديدة له؛
(د) بيع العقار �أو الت�صرف به ب�أي وجه �آخر وفق ال�شروط التي يعتبرها البنك
منا�سبة؛ و�/أو
(هـ) تحويل والتنازل عن اتفاقية البيع وال�شراء و�أي عقود (�إن كان ذلك نافذاً)
بخ�صو�ص بناء العقار و�/أو �صيانته �إلى البنك �أو �إلى �أي �شخ�ص ي�سميه البنك
والترتيب لنقل ملكية العقار.
على الرغم من ممار�سة البنك لحقوقه بموجب البند  61-1من الفقرة (و) ،يبقى
التزامك بموا�صلة �سداد الفائدة على قر�ض التمويل العقاري حتى �سداده بالكامل
�ساري ًا قبل وبعد �صدور �أي حكم عن �أي محكمة مخت�صة.

 17-1ماهو خيار التوفير العقاري؟
خيار التوفير العقاري هو عبارة عن خيار متاح بموجب قر�ض التمويل العقاري.
في حالة اختيارك خيارالتوفير العقاري في طلب القر�ض الخا�ص بقر�ض التمويل
العقاري ،يكون قر�ض تمويل العقاري الخا�ص بك ،باال�ضافة �إلى احكام و�شروط القر�ض
االخرى ،خا�ضع �إلى احكام البنود الفرعية من � 71-1إلى  32-1من الق�سم «و» هذا.

 18-1ماهو الح�ساب المرتبط بخيار التوفير العقاري؟
يتطلب منك خيار التوفير العقاري فتح ح�ساب �أو االحتفاظ بح�ساب جاري محدد في
قر�ض الطلب المقدم من قبلك على �أنه الح�ساب المربوط بخيار التوفير العقاري
ويطلق عليه في ما يلي الح�ساب المرتبط بخيار التوفير العقاري.
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 19-1ماهو الفرق بين الح�ساب الجاري والح�ساب المرتبط بخيار التوفير
العقاري؟
جميع االحكام وال�شروط المنطبقة على الح�ساب الجاري ،تنطبق �أي�ض ًا على الح�ساب
المرتبط بخيار التوفير العقاري بخالف ا�ستحقاق وا�ضافة وتطبيق الفائدة على
الح�ساب المرتبط بخيار التوفير العقاري المذكورة ادناه.
ت�سحق الفائدة على الح�ساب المرتبط بخيار التوفير العقاري ب�سعر الفائدة المحدد
في خطاب الموافقة ال�صادر بخ�صو�ص ح�ساب قر�ض التمويل العقاري المربوط
بالح�ساب المرتبط بخيار التوفير العقاري .ويجوز للبنك زيادة �أو تخفي�ض �سعر
وقت �إلى �آخر
الفائدة المنطبقة على الح�ساب المرتبط بخيار التوفير العقاري من ٍ
(ح�سب تقديره المطلق).
في حالة تق�صيرك في الوفاء بالتزاماتك بموجب �أحكام القر�ض المتعلقة بقر�ض
التمويل العقاري ،لن ت�ستحق الفائدة على الح�ساب المرتبط بخيار التوفير العقاري
ونتيجة لذلك ال يتم �سداد قر�ض التمويل العقاري الخا�ص بك بالطريقة المذكورة في
البند الفرعي  20-1من الق�سم « و» هذا.
ما لم يتخط الر�صيد الختامي اليومي للح�ساب المرتبط بخيار التوفير العقاري
حد مزايا خيار التوفير العقاري ،يتم احت�ساب الفائدة يومي ًا على الر�صيد الختامي
للح�ساب المرتبط بخيار التوفير العقاري .و�إذا كان الر�صيد الختامي للح�ساب
المرتبط بخيار التوفير العقاري يتخطى حد مزايا خيار التوفير العقاري ،يتم
احت�ساب الفائدة فقط على مبلغ ي�ساوي حد مزايا خيار التوفير العقاري.
يتم ا�ستخدام الفائدة المحت�سبة ( �إن وجدت) على الح�ساب المرتبط بخيار التوفير
العقاري ،بكل تاريخ ا�ستحقاق للقر�ض ،تلقائي ًا بوا�سطة البنك مقابل المبلغ اال�صلي
لقر�ض التمويل العقاري عو�ض ًا عن ا�ضافة تلك الفائدة �إلى الح�ساب المرتبط بخيار
التوفير العقاري.

 20-1كيف يتم ا�ستخدام الفائدة المحت�سبة على الح�ساب المرتبط بخيار
التوفير العقاري؟
يتم ا�ستخدام الفائدة الم�ستحقة على الح�ساب المرتبط بخيار التوفير العقاري (�إن
وجدت) ك�سداد للقر�ض بتاريخ ا�ستحقاق القر�ض التالي لتخفي�ض المبلغ الأ�صلي.
تكون �أي من دفعات ال�سداد تلك بالإ�ضافة �إلى �أي ق�سط �سداد �شهري م�ستحق بتاريخ
ا�ستحقاق القر�ض.
ي�ستخدم البنك �أي من دفع ال�سداد تلك لتخفي�ض المبلغ الأ�صلي لقر�ض التمويل
العقاري.
يقوم البنك ب�أبالغك بالأثر النا�شئ عن تلك الدفعة على المبلغ الأ�صلي وذلك من
خالل ك�شف الح�ساب ومن خالل الخدمات الم�صرفية االلكترونية عبر االنترنت.

 21-1هل يمكنك عمل االيداعات وال�سحوبات من الح�ساب المرتبط بخيار
التوفير العقاري؟
يمكنك ا�ستخدام الح�ساب المرتبط بخيار التوفير العقاري بنف�س الطريقة التي
ت�ستخدم فيها الح�ساب الجاري فيما يتعلق بااليداعات وال�سحوبات
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 22-1هل هناك حد �أدنى للر�صيد المطلوب في الح�ساب المرتبط بخيار
التوفير العقاري؟
يكون الحد الأدنى للر�صيد ( �إن وجد) المطبق على الح�ساب المرتبط بخيار التوفير
العقاري هو نف�س الحد الأدنى للر�صيد المنطبق على الح�ساب الجاري ح�سبما هو
مذكور في جدول الر�سوم.

 23-1هل يمكنك االحتفاظ باكثر من ح�ساب مرتبط بخيار التوفير العقاري
بخ�صو�ص قر�ض التمويل العقاري� ،أم يمكنك االحتفاظ ب�أكثر من
ح�ساب واحد مرتبط بخيار التوفير العقاري بخ�صو�ص قر�ض التمويل
ٍ
العقاري؟
	ال ،يمكن ربط ح�ساب واحد مرتبط بخيار التوفير العقاري مع قر�ض التوفير العقاري
والعك�س �صحيح.

الفقرة (ز) :الت�سهيالت الم�ضمونة برهن عقاري
ت�سري الفقرة (ز) على �أي ت�سهيالت م�ضمونة برهن عقاري تتقدم بطلب للح�صول عليها،
ويجب قراءتها مع الفقرة (�أ) والأق�سام الأخرى ذات ال�صلة من هذه الأحكام وال�شروط.

-1

الت�سهيالت الم�ضمونة برهن عقاري

 1-1ما هو الت�سهيل الم�ضمون برهن عقاري؟
الت�سهيل الم�ضمون برهن عقاري هو ت�سهيل ائتماني يمنحك �إياه البنك ويكون
م�ضمون ًا ب�ضمان على عقار ويمكن ا�ستخدامه لأي غر�ض غير �أغرا�ض الم�ضاربة ،بما
في ذلك تداول الأ�سهم.

 2-1هل يمكن تخفي�ض الت�سهيل الم�ضمون برهن عقاري وما هو المبلغ الذي
�ستدفعه؟
يجوز خف�ض مبلغ الت�سهيل الم�ضمون برهن عقاري الذي تتم الموافقة عليه بموجب
�إ�شعار القر�ض بمبلغ ي�ساوي قيمة انخفا�ض الت�سهيل في نهاية كل �سنة اعتبار ًا من
تاريخ قيام البنك بتوفير الت�سهيل الم�ضمون برهن عقاري لك.
يجب عليك �سداد قيمة انخفا�ض الت�سهيل ذات ال�صلة خالل مهلة �أق�صاها التاريخ
الذي ي�أتي بعد �سنة كاملة من تاريخ توفير الت�سهيل الم�ضمون برهن عقاري لك من
قبل البنك.
	�أي مبالغ تبقى غير مدفوعة بموجب الت�سهيل الم�ضمون برهن عقاري في تاريخ انتهاء
مدة الت�سهيل يجب عليك �سدادها بالكامل في ذلك التاريخ.

 3-1ماذا يجب عليك �أن تقدم �إلى البنك للح�صول على مبلغ الت�سهيل
الم�ضمون برهن عقاري؟
بالإ�ضافة �إلى المتطلبات المبينة في البند  1-3من الفقرة (�أ) ،يجب عليك تزويد
البنك بما يلي:
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(�أ) قبولك بالت�سهيل الم�ضمون برهن عقاري بالنموذج الذي يقبله البنك؛
(ب) �شيك �ضمان غير م�ؤرخ م�سحوب ل�صالح البنك بمبلغ ي�ساوي الت�سهيل الم�ضمون
برهن عقاري وموقع �أ�صو ًال من قبلك؛
(جـ) تنازل ل�صالح البنك عن وثيقة ت�أمين على الحياة تم �شرا�ؤها با�سمك وتغطي
على الأقل مبلغ الت�سهيل الم�ضمون برهن عقاري� ،إن كان ذلك نافذاً؛
(د) تنازل ل�صالح البنك عن وثائق الت�أمين المتعلقة بالعقار بما في ذلك ت�أمين
على العقار �ضد الحريق والحوادث يغطي على الأقل مبلغ الت�سهيل الم�ضمون برهن
عقاري� ،إن كان ذلك نافذاً؛
(هـ) تنازل ل�صالح البنك عن كافة مبالغ الإيجار الم�ستقبلية النا�شئة عن العقار� ،إن
كان ذلك نافذاً؛
(و) ن�سخة �أ�صلية من اتفاقية البيع وال�شراء� ،إن كان ذلك نافذاً؛
(ز) ن�سخة �أ�صلية من �أي وثيقة تثبت �إن�شاء رهن عقاري ل�صالح البنك وت�سجيل ذلك
الرهن و�إتمامه� ،إن كان ذلك م�سموحاً؛
(ح) اتفاقية وفق نموذج يقبل به البنك تن�ص على التنازل عن اتفاقية البيع وال�شراء
ل�صالح البنك� ،إن كان ذلك نافذاً؛
(ط) الن�سخ الأ�صلية من كافة الفواتير و�إي�صاالت �سداد الدفعات �إلى المطور و�/أو
البائع� ،إن كان ذلك نافذاً؛
(ي) ن�سخة �أ�صلية من وكالة قانونية ل�صالح البنك وفق نموذج مقبول لدى المحاكم
الإماراتية ولدى البنك وموثقة لدى الكاتب العدل� ،إن كان ذلك نافذاً؛
(ك) �شيك واحد غير م�ؤرخ ل�صالح البنك يغطي ر�سوم �إن�شاء الرهن العقاري ل�صالح
البنك وت�سجيله و�إتمامه؛ و�/أو
(ل) �إثبات يقبل به البنك ب�أنك تملك العقار ملكية خال�صة وخالية من �أي �أعباء
وقابلة للبيع.

 4-1ما هي م�س�ؤولياتك فيما يتعلق بالت�سهيل الم�ضمون برهن عقاري؟
	�أنت تتعهد وت�ضمن للبنك في التاريخ الذي تنطبق فيه �شروط الت�سهيالت الم�ضمونة
برهن عقاري وبتاريخ توفير الت�سهيالت الم�ضمونة برهن عقاري لك وفي كل يوم
طوال مدة �أي ت�سهيالت م�ضمونة برهن عقاري ما يلي:
(�أ) �أن البنك لم يُقدّم �أي تعهد من �أي نوع فيما يتعلق بالعقار؛
(ب) �أنه ال يوجد �أي �ضمان (با�ستثناء ال�ضمان المطلوب منك منحه �إلى البنك)
قائم في ملكية العقار �أو اتفاقية البيع وال�شراء �أو �أي وثيقة ت�أمين ذات �صلة �أو الأجرة
(كما يكون عليه الحال)؛
(جـ) �أنه لم يحدث �أي �إخالل بموجب اتفاقية البيع وال�شراء؛
(د) �أنه ال يوجد �أي �شرط مُقيّد �أو حق ارتفاق �أو حق مرور ي�ؤثر على العقار؛ و
(هـ)	�أن ملكيتك للعقار هي ملكية خال�صة وخالية من �أي �أعباء وقابلة للبيع ،بما في
ذلك (كما يكون عليه الحال) عن طريق حق التملك الحر �أو الإيجار �أو االنتفاع �أو
الم�ساطحة �أو �أي حق ملكية �آخر معترف به بموجب القانون المطبق.
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	�أنت تتعهد وتوافق ب�صفة نهائية ال رجعة فيها ودون قيد �أو �شرط على ما يلي طوال مدة
الت�سهيل الم�ضمون برهن عقاري:
تف وتنفذ التزاماتك بموجب �أي اتفاقية بيع
(�أ) �أن تتقيد ب�شروط القر�ض و�أن ِ
و�شراء تتعلق بالعقار؛
(ب) �أن ت�ستخدم الت�سهيل الم�ضمون برهن عقاري ح�صري ًا للغر�ض المذكور في
البند  1-1من الفقرة (ز)؛
(جـ) �أن تقوم ب�إبالغ البنك فور حدوث �أي حالة �إخالل بموجب اتفاقية البيع وال�شراء
�أو �أي حالة �إنهاء �أو �أي مطالبة �أو م�صلحة ت�ؤثر �سلب ًا على العقار ،بما في ذلك �أي
تغييرات �أو تعديالت مقترحة بموجب اتفاقية البيع وال�شراء؛
(د) �إنفاذ حقوقك بموجب اتفاقية البيع وال�شراء؛
(هـ) �أن تحافظ على العقار و�أي تركيبات وتجهيزات ومناطق خارجية في و�ضع
�صيانة وت�شغيل جيدين و�أال تهمله �أو تفعل �أي �شيء من �ش�أنه �أن ينق�ص قيمته؛
(و) �أن ت�ؤمن على العقار على نفقتك وح�سابك وتحافظ على ذلك الت�أمين في كافة
الأوقات �ضد كافة المخاطر التي ي�ؤمن �ضدها عادة مالكو العقارات الم�شابهة (بما
في ذلك على �سبيل المثال ال الح�صر ت�أمين �ضد الحريق والحوادث) وذلك وفق
�شروط ولدى �شركات ت�أمين ومن خالل و�سطاء ت�أمين يقبل بهم البنك ،مع الترتيب
لإدراج ا�سم البنك في وثائق الت�أمين باعتباره الم�ستفيد منها؛
(ز) �أن تت�أكد من �أن وثائق الت�أمين الم�شار �إليها في البند الفرعي (و) �أعاله تن�ص
على �أنه ال يمكن �إلغا�ؤها �أو تعديلها �أو تغييرها �أو ال�سماح بانق�ضائها دون �أن ت�صدر
�شركة الت�أمين �إ�شعار خطي ًا م�سبق ًا للبنك ال تقل مدته عن  30يوماً؛
(ح)	�أن تتقيد بكافة القوانين المطبقة المتعلقة بالعقار ،بما في ذلك على �سبيل
المثال ال الح�صر �أي من وكافة الأنظمة ال�صادرة عن المطور �أو �أي اتحاد مُالك
والملزمة للعقار ،وكافة العقود وال�سندات والوثائق الأخرى الملزمة فيما يتعلق بالعقار
والتي لها ت�أثير عليه؛
(ط) �أن ت�سدد �أي ًا من وكافة الر�سوم والأجور والجبايات والتقييمات وال�ضرائب
الم�ستحقة فيما يتعلق بالعقار في مواعيد ا�ستحقاقها؛
(ي) �أن ت�سمح �أو ترتب لل�سماح للبنك �أو لممثليه المفو�ضين بمعاينة العقار؛
(ك) �أن تقوم فور ًا ب�إبالغ البنك ب�أي �أمر �أو مطالبة �أو �إ�شعار �أو م�س�ألة �أخرى يتم
تبليغك بها من قبل الغير ومن �ش�أنها �أن ت�ؤثر �أو يُرجح �أن ت�ؤثر على العقار �أو حقك في
ملكيته �أو �إ�شغاله؛
(ل) �أن تقوم بما يلزم لتتقيد جهة عملك ب�أي ر�سالة تحويل راتب تُقدم �إلى البنك
بالنيابة عنك؛
(م) �أن ت�سجل الرهن العقاري على العقار ل�صالح البنك على نفقتك وح�سابك في
�أ�سرع وقت ممكن عملياً؛ و�/أو
(ن) �أال تقوم ب�أي مما يلي دون موافقة خطية م�سبقة من البنك:
 -1نقل ملكية العقار �أو بيعه �أو التنازل عنه �أو منح �أو ت�سجيل �أي م�صلحة فيه �أو في
�أي جزء منه �إلى �أي طرف من الغير ،بما في ذلك �إبرام �أي ترتيب ال�ستئجار
العقار بعد بيعه؛
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 -2منح �أي �ضمان على العقار �أو �أي جزء منه (با�ستثناء ال�ضمان المطلوب منك
منحه �إلى البنك)؛
 -3منح �أي حق ارتفاق �أو حق مرور �أو �شرط مُقيّد ي�ؤثر على العقار �أو �أي جزء منه؛
 -4ت�أجير كامل العقار �أو جزء منه؛
�	-5إجراء تعديالت جوهرية على العقار �أو على �أي جزء منه؛
 -6تغيير ا�ستخدام �أو و�ضع كامل العقار �أو �أي جزء منه؛
 -7مزاولة �أي ن�شاط تجاري �أو �أعمال في العقار؛
 -8منح �أي حقوق في العقار قد ت�ؤثر على قيمته �أو على حقوق البنك بموجب �شروط
الت�سهيالت الم�ضمونة برهن عقاري؛
�	-9إلغاء �أو �إبطال �أو الطعن في �صالحية الوكالة القانونية الم�شار �إليها في البند
(3-1ي) من الفقرة (ز)؛
 -10تعديل اتفاقية البيع وال�شراء �أو تغييرها �أو �إنها�ؤها؛
 -11الدخول في �أي مفاو�ضات مع �أي �سلطة حكومية ب�ش�أن اال�ستحواذ على كامل
العقار �أو جزء منه �أو الموافقة على ذلك؛ و�/أو
 -12تجاوز حد ت�سهيلك الم�ضمون برهن عقاري.

 5-1ماذا يحدث في حالة بيع العقار قبل �سدادك لمبلغ الت�سهيل الم�ضمون
برهن عقاري؟
�إذا تم بيع العقار قبل �سداد كامل مبلغ الت�سهيل الم�ضمون برهن عقاري �إلى البنك،
ت�صبح كافة الدفعات المتبقية التي تدين بها بموجب الت�سهيل الم�ضمون برهن عقاري
م�ستحقة وواجبة ال�سداد فور ًا ويجب عليك �سدادها فور ًا �إلى البنك.

 6-1هل ي�ستطيع البنك �إنهاء الت�سهيل الم�ضمون برهن عقاري �أو تغيير
حده؟
بالإ�ضافة �إلى حاالت الإنهاء الأخرى ،يجوز للبنك �أي�ضاً ،ح�سب تقديره المطلق� ،إنهاء
الت�سهيل الم�ضمون برهن عقاري �أو تغيير حده في �أي من الحاالت التالية:
تف �أو تُنفّذ �أي �ضمان �أو تعهد بموجب �شروط الت�سهيالت الم�ضمونة
(�أ) �إذا لم ِ
برهن عقاري �أو ال�شروط العامة للقرو�ض؛
(ب) �إذا لم تُ�سدد قيمة انخفا�ض الت�سهيالت �أو �أي مبلغ �آخر واجب ال�سداد بموجب
�شروط الت�سهيالت الم�ضمونة برهن عقاري في تاريخ ا�ستحقاقه� ،سواء في تاريخ
اال�ستحقاق المحدد �أو تاريخ اال�ستحقاق النهائي �أو المُعجل �أو غير ذلك؛
(جـ) �إذا لم َيعُد الرهن العقاري و�/أو �أي �ضمان �آخر ممنوح بموجب �شروط الت�سهيل
الم�ضمون برهن عقاري بكامل النفاذ والفعالية لأي �سبب كان؛
(د) �إذا لم تعد �شروط الت�سهيل الم�ضمون برهن عقاري بكامل النفاذ والفعالية لأي
�سبب غير �إنهاء الت�سهيل الم�ضمون برهن عقاري �أو انتهائه وفق ًا ل�شروطه؛
(هـ) �إذا حدث تغيير �سلبي جوهري في قيمة العقار �أو و�ضعه �أو ا�ستخدامه الم�سموح
به �أو حدث �أي �أمر يعتبره البنك ،ح�سب تقديره المطلق� ،أنه قد ي�ؤثر �سلب ًا على
م�صالح البنك بموجب �شروط الت�سهيالت الم�ضمونة برهن عقاري �أو ال�شروط العامة
للقرو�ض؛
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(و) �إذا وقع �إخالل من جانبك بموجب اتفاقية البيع وال�شراء �أو الرهن العقاري �أو
�أي اتفاق �آخر يقدم للبنك �ضمان ًا بخ�صو�ص التزاماتك بموجب �شروط الت�سهيالت
الم�ضمونة برهن عقاري �أو ال�شروط العامة للقرو�ض؛
(ز) �إذا تم بيع كامل العقار �أو جزء منه �أو ت�أجيره �أو م�صادرته �أو نزع ملكيته �أو
اال�ستيالء عليه �أو الت�صرف به ب�أي وجه �آخر دون موافقة م�سبقة من البنك؛
(ح) في حالة �إخاللك ب�أي من التزاماتك فيما يتعلق ب�أي �ضمان قدمته؛
(ط) �إذا قمت ببيع العقار �أو ت�أجيره �أو تنازلت عنه ب�أي وجه �آخر �إلى طرف من الغير
دون موافقة م�سبقة من البنك؛
(ي) �إذا �صدر حكم ق�ضائي �أو �أمر من �سلطة معنية �أخرى ين�ص على بيع كامل العقار
�أو جزء منه �أو حجزه ل�صالح جهة غير البنك؛
(ك) �إذا لم تتقيد بالتزاماتك في الت�أمين بموجب البند  4-1من الفقرة (ز) و�/أو
�أي التزامات �سداد �أخرى؛ و�/أو
(ل) �إذا وقع �إخالل من جانب البائع بموجب اتفاقية البيع وال�شراء �أو �أي اتفاقية
ذات �صلة �أو �أي اتفاقية مع البنك بخ�صو�ص العقار.
دون الم�سا�س بحقوق البنك الم�شار �إليها �أعاله في �إنهاء الت�سهيل الم�ضمون برهن
عقاري ،يجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق� ،أن يختار بد ًال من ذلك خف�ض حد
ت�سهيلك الم�ضمون برهن عقاري بالقدر الذي يراه منا�سباً.
في حالة وقوع �أي من الحاالت الم�شار �إليها في هذا البند  6-1من الفقرة (ز)،
�سيوجه لك البنك �إ�شعار ًا يطلب فيه منك ت�صحيح ذلك الإخالل خالل ثالثة �أيام،
و�إال جاز للبنك �إنهاء الت�سهيل الم�ضمون برهن عقاري �أو تعديل حدّه دون توجيه �إ�شعار
�آخر �إليك �أو الح�صول على موافقتك �أو الحاجة لقيامك ب�أي �إجراء.

 7-1ماذا يحدث �إذا �أنهى البنك الت�سهيل الم�ضمون برهن عقاري؟
يحق للبنك حال �إنهائه للت�سهيل الم�ضمون برهن عقاري اتخاذ الإجراءات المبينة
�أدناه وقت الإنهاء ،وذلك بالإ�ضافة �إلى ودون تقييد �أو الم�سا�س بحقوقه بموجب البند
 13من الفقرة (�أ) �أو �أي حقوق �أخرى بموجب القوانين المطبقة �أو غير ذلك:
(�أ) الدخول �إلى العقار و�/أو ت�سلم حيازته وتنفيذ �أي �إ�صالحات �أو تح�سينات فيه؛
(ب) �إزالة �أي �أثاث �أو �أمتعة �أو متعلقات �شخ�صية �أو �أ�شياء �أخرى في العقار �أو
تخزينها �أو بيعها �أو الت�صرف بها ب�أي وجه �آخر؛
(جـ) �إبرام عقد �إيجار �أو اتفاقية �أخرى بخ�صو�ص العقار وتجديد �أي عقد �إيجار
للعقار �أو �إلغائه �أو تعديله �أو تغيير �شروطه �أو التفاو�ض على �شروط جديدة له؛
(د) بيع العقار �أو الت�صرف به ب�أي وجه �آخر وفق ال�شروط التي يعتبرها البنك
منا�سبة؛ و�/أو
(هـ) تحويل والتنازل عن اتفاقية البيع وال�شراء �إلى البنك �أو �إلى �أي �شخ�ص ي�سميه
البنك والترتيب لنقل ملكية العقار.
على الرغم من ممار�سة البنك لحقوقه بموجب البند  7-1من الفقرة (ز) ،يبقى
التزامك بموا�صلة �سداد الفائدة على مبلغ الت�سهيل الم�ضمون برهن عقاري حتى
�سداده بالكامل �ساري ًا قبل وبعد �أي حكم ي�صدر عن �أي محكمة مخت�صة.
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قائمة الم�صطلحات
ما المق�صود بالتعابير الواردة بخط �أ�سود داكن والتعابير الأخرى؟
	�أدرجت الأ�سئلة وعناوين الفقرات في هذه الأحكام وال�شروط ل�سهولة الداللة فقط
ولن ت�ؤثر على تف�سير �أي بند من بنود هذه الأحكام وال�شروط.
الكلمات التي ترد ب�صيغة المفرد ت�شمل الجمع والعك�س �صحيح والكلمات التي ت�شير
�إلى �أحد الجن�سين ت�شمل الجن�س الآخر ما لم يقت�ض �سياق الن�ص غير ذلك.
الكلمات التي ت�شير �إلى �شخ�ص �أو طرف ت�شمل ،كما يكون عليه الحال� ،أي م�ؤ�س�سة
فردية �أو �شراكة بين �أفراد �أو من�ش�أة �أو �شركة �أو �أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري �آخر.
تُف�سر الإ�شارات �إلى التواريخ والأ�شهر وال�سنوات وفق ًا للتقويم الميالدي ما لم يُذكر
غير ذلك.
الإ�شارات الموجهة لك لتقوم «باالت�صال بـ» �أو «�إبالغ» البنك (�أو القيام ب�أي �إجراء
مماثل) تعني ،ما لم يُذكر غير ذلك� ،أن تقوم باالت�صال بالبنك �أو ب�إبالغه ب�إحدى
الطرق التي يتم بها توجيه مرا�سالت العميل �أي ًا كانت �صيغتها (وفق ًا للبند  2من
الق�سم الأول) �أو ب�أي و�سيلة �أخرى يقبلها البنك من وقت لآخر لأغرا�ض ا�ستالم تلك
االت�صاالت �أو الإ�شعارات الموجهة من قبلك.
الإ�شارات الموجهة للبنك ليقوم «باالت�صال» بك �أو «ب�إبالغك» (�أو القيام ب�أي �إجراء
مماثل) تعني ،ما لم يُذكر غير ذلك� ،أن يقوم البنك باالت�صال بك �أو ب�إبالغك
ب�إحدى الطرق التي يتم بها توجيه مرا�سالت البنك �أي ًا كانت �صيغتها (وفق ًا للبند 3
من الق�سم الأول) �أو ب�أي و�سيلة �أخرى يعتبرها البنك من وقت لآخر منا�سبة لأغرا�ض
توجيه تلك االت�صاالت �أو الإ�شعارات �إليك.
يكون للتعابير الواردة بخط �أ�سود داكن (مثال «مرا�سالت البنك») المعاني المحددة
قرين كل منها �أدناه.
الح�ساب

يعني �أي ح�ساب تفتحه لدى البنك؛

معلومات الح�ساب

يعني هذا التعبير (دون ح�صر) �أي معلومات تتعلق بك (�أو
بحامل البطاقة الإ�ضافية) وبح�سابك /ح�ساباتك وت�شمل على
�سبيل المثال ال الح�صر رقم الح�ساب وقيمة الفائدة المدفوعة
�أو المُقيّدة على الجانب الدائن من الح�ساب والتعامالت التي تتم
على الح�ساب ور�صيد الح�ساب ورقم بطاقة االئتمان ورقم بطاقة
الخ�صم المبا�شر ،وت�شمل المعلومات الخا�صة بك (�أو بالمالكين
المنتفعين منك� ،إذا كنت عمي ًال اعتبارياً) كا�سمك وعنوانك
وتاريخ/مكان والدتك وبلد الإقامة ورقم الت�أمين االجتماعي ورقم
التعريف ال�ضريبي الخا�صين بك والمعلومات الخا�صة ب�أي �أموال
�أو ا�ستثمارات يحتفظ بها البنك نيابة عنك و�أي معلومات مالية
�أخرى؛

رقم الح�ساب

يعني الرقم الت�سل�سلي الفريد الذي يخ�ص�صه البنك من وقت
لآخر ح�سب تقديره المطلق لكل ح�ساب يتم فتحه لديه؛
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البنك

يعني بنك �أبوظبي التجاري وكافة فروعه وخلفاءه ومن يتنازل
�إليهم؛

خدمات البنك

تعني �أي منتجات �أو خدمات �أو ت�سهيالت �أو مزايا �أو برامج
مكاف�آت يوفرها البنك من وقت لآخر؛

�سيا�سات البنك

يعني هذا التعبير ال�سيا�سات والإجراءات الداخلية للبنك
(وتعديالتها من وقت لآخر من قبل البنك ح�سب تقديره
المطلق)؛

مكاف�أة البنك

تعني �أي من المكاف�آت و�/أو الحوافز التي يوفرها البنك �أو يتم
توفيرها من خالله من وقت لآخر مقابل النقاط المكت�سبة �ضمن
برنامج مكاف�آت البنك والتي قد تت�ضمن:
(�أ) مقا�صة مع ر�سوم معينة يحددها البنك؛ و�/أو
(ب) ق�سائم �شراء �أو ق�سائم خ�صم لمنتجات وخدمات معينة؛

دليل مكاف�آت البنك يعني دليل مكاف�آت البنك المتوفر على الموقع الإلكتروني �أو من
خالل الخدمات الم�صرفية عبر الإنترنت �أو ب�أي طريقة �أخرى
يتيحها البنك؛
برنامج مكاف�آت
البنك

يعني برنامج مكاف�آت يديره البنك ويتيح مكاف�آت ومزايا؛

المنتجات
والخدمات
الإ�ضافية

يعني �أي خدمة من خدمات البنك التي يوفرها البنك من وقت
لآخر ولم يرد ذكرها تحديد ًا في هذه الأحكام وال�شروط؛

العنوان

يعني �أحد بيانات االت�صال المبينة �أدناه (ح�سبما ينطبق):
(�أ) العنوان الفعلي (وي�شمل مقر �إقامتك �أو عملك �أو �أي عنوان
�آخر يتم فيه ا�ستالم المرا�سالت)؛
(ب) رقم الهاتف الأر�ضي؛
(جـ) رقم الهاتف المتحرك؛
(د) رقم الفاك�س؛
(هـ) عنوان البريد الإلكتروني؛
(و) رقم «مكاني» (�أو ما بحكمه)؛ و�/أو
(ز) �أي نقطة �أو طريقة ات�صال �أخرى يمكن الو�صول �إليك من
خاللها لأغرا�ض توجيه مرا�سالت البنك �أي ًا كانت �صيغتها �إليك؛
والتي يتم قيدها في ال�سجالت من وقت لآخر؛

محاكم �سوق
�أبوظبي العالمي

تعني محاكم �سوق �أبوظبي العالمي (حالما يتم �إن�شا�ؤها)؛

لجنة �سوق �أبوظبي تعني لجنة الدعاوى ال�صغيرة �أو ما بحكمها التابعة لمحاكم �سوق
�أبوظبي العالمي (حالما يتم �إن�شا�ؤها)؛
العالمي
الدرهم
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يعني العملة الر�سمية لدولة الإمارات العربية المتحدة؛

ال�شركات التابعة

ي�شمل هذا التعبير ال�شركات الفرعية المملوكة للبنك وال�شركة الأم
والم�ساهمين في البنك والكيانات الحليفة والمرتبطة به و�أع�ضاء
مجل�س �إدارته وموظفيه وم�س�ؤوليه وممثليه ومن يتنازل �إليهم
وفروعه و�شركاءه والم�ست�شارين المهنيين ومزودي الخدمات
المتعامل معهم والوكالء و�شركات الت�أمين والمقاولين من الغير
المتعاقد معهم والبنوك والم�ؤ�س�سات المالية الأخرى ومزودي
برنامج البطاقة ووكاالت الت�صنيف االئتماني والوكاالت الم�صدرة
للبيانات المالية ووكاالت تح�صيل الديون وخلفاء كل منهم ولكن
با�ستثناء المزودين من الغير الذين يقدمون خدمات الغير؛

التنبيهات

تعني الر�سائل �أو الإ�شعارات (عدا ردود البنك عبر الهاتف
المتحرك) التي ير�سلها البنك �إلى العميل عبر الر�سائل الن�صية
الق�صيرة �أو البريد الإلكتروني �أو خدمة الترا�سل الآمن �أو ب�أي
و�سيلة ات�صال �أخرى متاحة؛

ر�سوم الع�ضوية
ال�سنوية

تعني الر�سوم ال�سنوية التي يحددها البنك لبطاقة االئتمان وكل
بطاقة �إ�ضافية بتاريخ �إ�صدارها �أو تجديدها؛

الإمارة المعنية

(�أ) �إذا كنت عمي ًال اعتبارياً:
 -1ت�أ�س�ست في دولة الإمارات العربية المتحدة ،ف�إن
هذا التعبير يعني الإمارة التي ت�أ�س�ست فيها؛
 -2ت�أ�س�ست خارج دولة الإمارات العربية المتحدة
ولديك مكتب م�سجل �أو مقر �أعمال داخل الإمارات
العربية المتحدة ،ف�إن هذا التعبير يعني الإمارة
الكائن فيها مكتبك الم�سجل �أو مقر �أعمالك؛ �أو
 -3ت�أ�س�ست خارج دولة الإمارات العربية المتحدة
ولي�س لديك مكتب م�سجل �أو مقر �أعمال داخل
الإمارات العربية المتحدة ،ف�إن هذا التعبير يعني
�إمارة �أبوظبي؛
(ب) �إذا كنت �شخ�ص ًا طبيعياً:
 -1من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة،
ف�إن هذا التعبير يعني الإمارة ال�صادر فيها جواز
�سفرك �أو بطاقة هويتك؛
 -2من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة
ولكنك مقيم فيها ،ف�إن هذا التعبير يعني الإمارة
التي �صدرت فيها ت�أ�شيرة �إقامتك؛ �أو
 -3من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة
ولم تكن مقيم ًا فيها ،ف�إن هذا التعبير يعني �إمارة
�أبوظبي؛

القوانين المطبقة

ي�شمل هذا التعبير �أي قانون (بما في ذلك على �سبيل المثال ال
الح�صر �أي قوانين ولوائح يُ�صدرها الم�صرف المركزي �أو �أي
�سلطة تنظيمية �أخرى يخ�ضع لها البنك) �أو الئحة �أو ت�شريع �أو
�أمر �أو نظام �أو حكم �أو مر�سوم �أو قانون طوعي �أو نظام عقوبات �أو
قرار محكمة �أو حكم ق�ضائي �صادر عن محكمة ذات اخت�صا�ص
ق�ضائي داخل الإمارات� ،أو اتفاق بين بنك �أبوظبي التجاري
و�أي حكومة �أو هيئة تنظيمية �أو �أي اتفاق �أو معاهدة بين هيئات
حكومية وتنظيمية (�سواء �أكانت محلية �أو �أجنبية �أو دولية� ،أي ًا
كانت الحالة)؛
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الراتب المتنازل
عنه

يعني راتبك ال�شخ�صي ومكاف�أة نهاية خدمتك و�أي دخل �آخر
لك قمت ب�إدراجه في نموذج طلب القر�ض الذي تقدمت به و/
�أو �إ�شعار القر�ض؛

كتاب الموافقة

كتاب الموافقة الأولي �أو النهائي المر�سل لك من قبل بنك
�أبوظبي التجاري والذي يُبين التفا�صيل الأ�سا�سية لأي قر�ض
وجميع الأحكام وال�شروط الإ�ضافية المتعلقة بذلك القر�ض (�أو
ب�صرفه)؛

خدمة الم�ساعدة
في الدخول

تعني الخدمة التي تتيح لك الو�صول �إلى خزانة حفظ
الآماناتالخا�صةبك وذلك بم�ساعدة وبرفقة �أحد موظفي البنك
ممن يحملون مفتاح ًا رئي�سياً؛

جهاز ال�صراف
الآلي

يعني �أي جهاز �صراف �آلي �أو �أي ماكينة �أو جهاز يعمل ببطاقة
الخ�صم المبا�شر �أو بطاقة االئتمان �سواء كان ذلك الجهاز �أو تلك
الماكينة مملوكين للبنك �أو لأي بنوك �أو م�ؤ�س�سات مالية �أخرى
م�شاركة تقبل بطاقة الخ�صم المبا�شر �أو بطاقة االئتمان �أو بطاقة
ال�صراف الآلي؛

بطاقة ال�صراف
الآلي

تعني �أي بطاقة يُ�صدرها البنك �إليك وتُمكّنك من ا�ستخدام
جهاز ال�صراف الآلي للتحقق من ر�صيد ح�سابك و�إيداع مبالغ
فيه ولكنها ال تتيح لك �سحب �أي مبالغ �أو �إجراء �أي معامالت
م�صرفية �أخرى؛

الر�صيد المتوفر

يعني الر�صيد المتاح حالي ًا في الح�ساب ناق�ص ًا �أي �شيكات مودعة
�أو �أوامر دفع �أخرى م�سحوبة ب�إ�سم بنوك �أخرى ولم يتم مقا�صتها
في كال الحالتين وناق�ص ًا �أي مبالغ لم يتم مقا�صتها �أو �أي مبالغ
قام البنك بحجزها �أو تجميدها في �سياق ممار�سته لحقوقه
بموجب هذه الأحكام وال�شروط؛

تحويل الر�صيد

يعني �إجراء قيد على الجانب المدين من ح�ساب بطاقة االئتمان
بالمبلغ الذي يكون م�ستحق ًا منك ل�صالح �أي بنك �آخر �أو م�ؤ�س�سة
مالية �أخرى (�أو �أي معاملة �أخرى يعتبرها البنك ح�سب تقديره
المطلق بمثابة «تحويل ر�صيد») يتم �إجرا�ؤه وفق البنود � 3-9إلى
 5-9من الق�سم الخام�س؛

مدة تحويل
الر�صيد

تعني الفترة التي تبد�أ من تاريخ قيد مبلغ تحويل الر�صيد على
الجانب المدين من ح�ساب بطاقة االئتمان وتنتهي في التاريخ
الذي يحدده البنك ح�سب تقديره المطلق؛

خدمات الت�أمين
الم�صرفي

تعني المنتج الت�أميني الذي يتم توفيره من خالل البنك ب�صفته
و�سيطاً؛
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مرا�سالت البنك

ي�شمل هذا التعبير كافة الإ�شعارات والإخطارات والبطاقات و�أرقام
التعريف ال�شخ�صية وكلمة المرور لمرة واحدة ومعلومات الحفاظ
على ال�سرية الخا�صة بك ودفاتر ال�شيكات و�أوامر ال�صرف وك�شوف
الح�سابات والأوامر والتنبيهات وردود البنك عبر الهاتف المتحرك
وردود البنك الهاتفية والر�سائل الإلكترونية والإي�صاالت وكافة
المرا�سالت الأخرى التي ير�سلها البنك �إليك؛

�شيك م�صرفي

�شيك �صادر بوا�سطة البنك لأمر م�ستفيد محدد للدفع والتقديم
داخل دولة الإمارات العربية المتحدة؛

عملة الفواتير

تعني العملة التي يتم بها ت�شغيل ح�ساب بطاقة االئتمان وت�صدر
بها الفواتير الخا�صة بذلك الح�ساب؛

الفرع

يعني �أي فرع من فروع البنك في الإمارات العربية المتحدة؛

تعني بطاقة االئتمان الخا�صة ب�أ�صحاب الأعمال والمو�ضحة
بطاقة االئتمان
الخا�صة بال�شركات بمزيد من التف�صيل على الموقع الإلكتروني؛
يوم عمل

يعني �أي يوم تفتح فيه البنوك �أبوابها لمزاولة الأعمال في
الإمارات العربية المتحدة؛

مركز االت�صال

يعني مركز االت�صال الخا�ص بالبنك والذي يمكن االت�صال به
عبر �أرقام الهاتف الثابت التي يقررها البنك من وقت لآخر؛

ح�ساب الوديعة
تحت الطلب

يعني الح�ساب المتوفر بالعمالت المعينة التي يحددها البنك
من وقت لآخر والذي يتيح لك الو�صول الفوري لأموالك والمو�ضح
بمزيد من التف�صيل في البند  4من الق�سم الثاني؛

قر�ض ال�سيارة

يعني القر�ض الم�شار �إليه في الفقرة (ب) من الق�سم ال�ساد�س؛

�شروط قر�ض
ال�سيارة

تعني ال�شروط المبينة في الفقرة (ب) من الق�سم ال�ساد�س؛

البطاقة

يعني بطاقة الخ�صم المبا�شر �أو بطاقة االئتمان؛

ح�ساب البطاقة

فيما يتعلق بـ:
(�أ) بطاقة الخ�صم المبا�شر ،ف�إن هذا التعبير يعني ح�ساب
بطاقة الخ�صم المبا�شر؛ و
(ب) بطاقة االئتمان ،ف�إن هذا التعبير يعني ح�ساب بطاقة
االئتمان؛

ر�سوم البطاقة

فيما يتعلق بـ:
(�أ) بطاقة الخ�صم المبا�شر ،ف�إن هذا التعبير يعني ر�سوم بطاقة
الخ�صم المبا�شر؛ و
(ب) بطاقة االئتمان ،ف�إن هذا التعبير يعني ر�سوم بطاقة
االئتمان؛
األحكام والشروط
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حد البطاقة

فيما يتعلق بـ:
(�أ) بطاقة الخ�صم المبا�شر ،ف�إن هذا التعبير يعني حد الإنفاق؛ و
(ب) بطاقة االئتمان ،ف�إن هذا التعبير يعني الحد االئتماني؛

حامل البطاقة

يعني حامل بطاقة الخ�صم المبا�شر �أو حامل بطاقة االئتمان؛

مزود برنامج
البطاقة

ي�شمل هذا التعبير �شركة فيزا �أو ما�ستر كارد (كما يكون عليه
الحال) �أو �أي ا�سم �آخر يتم ا�ستخدامه للداللة على �أي منهما؛

معاملة البطاقة

فيما يتعلق بـ:
(�أ) بطاقة الخ�صم المبا�شر ،ف�إن هذا التعبير يعني معاملة
بطاقة الخ�صم المبا�شر؛ و
(ب) بطاقة االئتمان ،ف�إن هذا التعبير يعني معاملة بطاقة
االئتمان؛

ال�سلفة النقدية

(�أ) �أي مبلغ يتم الح�صول عليه با�ستخدام بطاقة االئتمان �أو رقم
بطاقة االئتمان �أو رقم التعريف ال�شخ�صي �أو ب�أي طريقة �أخرى
يعتمدها حامل بطاقة االئتمان� ،سواء من جهاز �صراف �آلي �أو
من البنك �أو �أي بنك �آخر �أو م�ؤ�س�سة مالية �أخرى ،ويتم قيده على
الجانب المدين من ح�ساب بطاقة االئتمان؛
(ب) �شراء �أي عملة غير الدرهم الإماراتي؛ �أو
(جـ) �أي معاملة بطاقة ائتمان �أخرى ي�صنفها البنك �أو مزود
برنامج البطاقة على �أنها معاملة يجب قيدها كما لو �أنها تمت
نقد ًا مع البنك �أو �أي بنك �آخر �أو م�ؤ�س�سة مالية �أخرى؛

حد ال�سلفة
النقدية

تعني الر�سوم التي يتم فر�ضها على كل �سلفة نقدية ويتم قيدها
في الجانب المدين من ح�ساب بطاقة االئتمان عند ا�ستخدامك
بطاقة االئتمان للح�صول على �سلفة نقدية ،ويتم احت�ساب هذه
الر�سوم على �أ�سا�س يومي وت�ستحق وتتراكم اعتبار ًا من تاريخ
�سحب ال�سلفة النقدية ولغاية ال�سداد التام لها وي�ضاف �إليها
ر�سوم معاملة ثابتة (يكون لها حد �أدنى)؛

ال�سحب النقدي

يعني �أي مبلغ يتم �سحبه با�ستخدام بطاقة الخ�صم المبا�شر �أو
رقم التعريف ال�شخ�صي �أو ب�أي طريقة �أخرى يعتمدها حامل
بطاقة الخ�صم المبا�شر من �أي جهاز �صراف �آلي �أو من البنك
�أو �أي بنك �آخر �أو م�ؤ�س�سة مالية �أخرى ويتم خ�صمه من ح�ساب
بطاقة الخ�صم المبا�شر؛

الم�صرف المركزي

يعني م�صرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي؛

الر�سوم

ي�شمل هذا التعبير الر�سوم والم�صاريف والتكاليف والعموالت
والغرامات والنفقات الأخرى (بما في ذلك �أي ر�سوم بطاقة)
المتر�صدة بذمتك ل�صالح البنك نظير خدمات البنك �أو مقابل
امتثال البنك لأي التزامات تنظيمية ،والتي يتم بيانها في جدول
الر�سوم �أو يقررها البنك ب�أي وجه �آخر من وقت لآخر ؛
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ال�شريحة

تعني معالج �آمن �صغير الحجم يكون مدمج ًا بالبطاقة ويتيح �آلية
متطورة للتحقق من الهوية وخيارات ا�ستخدام منا�سبة؛

المعلومات ال�سرية

تعني معلومات ح�سابك معلومات الحفاظ على ال�سرية الخا�صة
بك ومرا�سالت البنك ومرا�سالت العميل و�أي معلومات �أخرى
تكون �سرية بطبيعتها؛

اال�ست�شاري

يعني ا�ست�شاري البناء المرخ�ص �أ�صو ًال الذي يتم تعيينه فيما
يتعلق بعملية ت�شييد �أي عقار؛

العميل االعتباري

يعني �أي كيان يخ�ضع لهذه الأحكام وال�شروط ويكون �شركة �أو
م�ؤ�س�سة �أو فرع �أو مكتب تملكه عائلة واحدة �أو من�ش�أة فردية �أو
ا�ستثمارية �أو �أي نوع �آخر من �أنواع ال�شركات �أينما وكيفما تم
ت�أ�سي�سها �أو �إن�شا�ؤها؛

تقنية الدفع دون
تما�س

تعني خا�صية الدفع دون تما�س التي تتيح �إجراء معاملة بطاقة
بمجرد تمرير البطاقة �أمام �أجهزة قراءة البطاقات المتوفرة في
محالت تجارية مختارة؛

المقاول

يعني �أي مقاول بناء مرخ�ص �أ�صو ًال يتولى عملية ت�شييد �أي عقار؛

بطاقة االئتمان

تعني بطاقة االئتمان التي ي�صدرها البنك لعميل (وت�شمل
البطاقات الرئي�سية والبطاقات الجديدة والبطاقات المجددة
والبطاقات البديلة والبطاقات الإ�ضافية) التي ت�ستخدم لإجراء
معامالت بطاقة ائتمان؛

حامل بطاقة
االئتمان

يعني �أي عميل يُ�صدِ ر له البنك بطاقة ائتمان تحمل ا�سمه ،وي�شمل
هذا التعبير حامل البطاقة الرئي�سية وحامل البطاقة الإ�ضافية؛

ح�ساب بطاقة
االئتمان

يعني الح�ساب المرتبط ببطاقة االئتمان؛

ر�سوم بطاقة
االئتمان

تعني واحد �أو �أكثر من الأجور و�/أو الر�سوم المرتبطة با�ستخدام
بطاقة االئتمان والمبينة في جدول الر�سوم �أو التي يُعلمك بها
البنك من وقت لآخر والتي يجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق،
تعديلها من وقت لآخر؛

قر�ض بطاقة
االئتمان

يعني القر�ض الذي يُ�سدد على �أق�ساط وتُحدَ د قيمتُه تبع ًا للحد
االئتماني غير الم�ستخدم على بطاقة االئتمان والذي يحق لك
التقدم بطلب للح�صول عليه وفق ًا للبنود � 6-9إلى  13-9من
الق�سم الخام�س؛

رقم بطاقة
االئتمان

يعني الرقم المطبوع على الوجه الأمامي لبطاقة االئتمان �أو
�أي رقم �آخر يحدده البنك من وقت لآخر على �أنه رقم بطاقة
االئتمان؛
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�شروط بطاقة
االئتمان

تعني �أحكام و�شروط بطاقات االئتمان المبينة في الق�سم الخام�س
وما ينطبق من هذه الأحكام وال�شروط على بطاقات االئتمان
(بما في ذلك ،على �سبيل المثال ال الح�صر ،البند  17من الق�سم
الأول) و�أي �أحكام و�شروط �إ�ضافية تنطبق على بطاقات االئتمان
وت�سري من وقت لآخر (وت�شمل ،على �سبيل المثال ،ال�شروط
المدرجة في ك�شف ح�سابك)؛

معاملة بطاقة
االئتمان

يعني هذا التعبير �شراء �أي ب�ضائع و�/أو خدمات �أو �سحب �سلف
نقدية �أو �إجراء �أي معاملة �أخرى با�ستخدام بطاقة االئتمان
(بما في ذلك البطاقة الإ�ضافية) �أو رقم بطاقة االئتمان �أو
رقم التعريف ال�شخ�صي �أو كلمة المرور لمرة واحدة �أو ب�أي
طريقة �أخرى يعتمدها حامل بطاقة االئتمان (�أو حامل البطاقة
الإ�ضافية ،كما يكون عليه الحال)؛

الحد االئتماني

يعني الحد الأق�صى للر�صيد الدائن المتاح في بطاقة االئتمان
والذي يحدده البنك ح�سب تقديره المطلق؛

م�سطّ ر

ي�شير هذا التعبير �إلى الخطين المتوازيين الظاهرين على الوجه
الأمامي لل�شيك؛

الح�ساب الجاري

يعني ح�ساب التعامالت المو�ضح بمزيد من التف�صيل في البند
 1من الق�سم الثاني؛

العميل

يعني �أي �شخ�ص ي�ستخدم �أي خدمة من خدمات البنك �أو
ي�شتريها �أو ي�شترك بها؛

مرا�سالت العميل

ي�شمل هذا التعبير كافة الإ�شعارات والتعليمات والمرا�سالت
الأخرى التي توجهها للبنك؛

موعد الإقفال

يعني �آخر موعد ،ح�سبما يحدده البنك من وقت لآخر وفق تقديره
المطلق ،في �أي يوم عمل لتنفيذ المعامالت الم�صرفية التي
جرت في ذلك اليوم ،وقد يختلف هذا الموعد بالن�سبة للمعامالت
التي تتم بوا�سطة الخدمات الم�صرفية عبر الإنترنت �أو في فروع
معينة؛

بطاقة الخ�صم
المبا�شر

تعني بطاقة الخ�صم المبا�شر التي ي�صدرها البنك للعميل (وت�شمل
البطاقات الرئي�سية والبطاقات الجديدة والبطاقات المجددة
والبطاقات البديلة والبطاقات الإ�ضافية) والتي تُ�ستخدم لتمكين
حاملها من �إجراء معامالت بطاقة الخ�صم المبا�شر؛

ح�ساب بطاقة
الخ�صم المبا�شر

الح�ساب المرتبط ببطاقة الخ�صم المبا�شر الخا�صة بك؛

ر�سوم بطاقة
الخ�صم المبا�شر

تعني واحدة �أو �أكثر من الأجور و�/أو الر�سوم المرتبطة با�ستخدام
بطاقة الخ�صم المبا�شر والمبينة في جدول الر�سوم �أو التي
يُعلمك بها البنك من وقت لآخر والتي يجوز للبنك ،ح�سب تقديره
المطلق ،تعديلها من وقت لآخر؛
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حامل بطاقة
الخ�صم المبا�شر

يعني �أي عميل يُ�صدِ ر له البنك بطاقة خ�صم مبا�شر تحمل ا�سمه،
وي�شمل هذا التعبير حامل البطاقة الرئي�سية وحامل البطاقة
الإ�ضافية؛

رقم بطاقة
الخ�صم المبا�شر

يعني الرقم المطبوع على الوجه الأمامي لبطاقة الخ�صم
المبا�شر �أو �أي رقم �آخر يحدده البنك من وقت لآخر على �أنه رقم
بطاقة الخ�صم المبا�شر؛

�شروط بطاقة
الخ�صم المبا�شر

تعني �أحكام و�شروط بطاقات الخ�صم المبا�شر المبينة في البند
 10من الق�سم الثاني وما ينطبق من هذه الأحكام وال�شروط
على بطاقات الخ�صم المبا�شر (بما في ذلك ،على �سبيل المثال
ال الح�صر ،البند  17من الق�سم الأول) و�أي �أحكام و�شروط
�إ�ضافية تنطبق على بطاقات الخ�صم المبا�شر وت�سري من وقت
لآخر (وت�شمل ،على �سبيل المثال ،ال�شروط المدرجة في ك�شف
ح�سابك)؛

معاملة بطاقة
الخ�صم المبا�شر

يعني هذا التعبير �شراء �أي ب�ضائع و�/أو خدمات �أو �إجراء عمليات
�سحب نقدي �أو �أي معامالت �أخرى با�ستخدام بطاقة الخ�صم
المبا�شر (بما في ذلك البطاقة الإ�ضافية) �أو رقم التعريف
ال�شخ�صي �أو كلمة المرور لمرة واحدة �أو ب�أي طريقة يعتمدها
حامل بطاقة الخ�صم المبا�شر (�أو حامل البطاقة الإ�ضافية ،كما
يكون عليه الحال)؛

فائدة الت�أخير

تعني الفائدة الم�ستحقة ال�سداد منك نتيجة ت�أخرك في ال�سداد
�أو في �أي حالة �إنهاء ،فيما يتعلق ب�أي قر�ض ،والمو�ضحة بمزيد
من التف�صيل في البند  3-7من الفقرة (�أ) من الق�سم ال�ساد�س؛

�سعر فائدة
الت�أخير

ال�سعر الذي يتم فر�ض فائدة الت�أخير به فيما يتعلق ب�أي قر�ض،
والمبين في جدول الر�سوم والذي يجوز للبنك ،ح�سب تقديره
المطلق ،تعديله من وقت لآخر؛

المطور

يعني مطور �أي عقار؛

مركز دبي المالي
الدولي

يعني مركز دبي المالي الدولي؛

محاكم مركز دبي

تعني محاكم مركز دبي المالي الدولي؛

الت�أكيد الرقمي

يكون لهذا التعبير المعنى المحدد له في البند  1-3من الق�سم
الأول؛

ح�ساب المبالغ
المدفوعة

يعني الح�ساب الذي يوافق البنك على �إيداع مبلغ �أي قر�ض فيه
والذي قد يكون (تبع ًا لنوع القر�ض) ح�سابك �أو ح�ساب طرف �آخر
من الغير (كالمطور مثالً) وقد يكون مفتوح ًا لدى البنك �أو بنك
�آخر �أو م�ؤ�س�سة مالية �أخرى ح�سبما يقبله البنك؛
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قيمة انخفا�ض
الت�سهيالت

تعني القيمة التي �ستنخف�ض بها الت�سهيالت الم�ضمونة برهن
عقاري مع نهاية كل �سنة اعتبار ًا من تاريخ توفير تلك الت�سهيالت
من قبل البنك؛

�إيبور

�سعر الفائدة المعرو�ض بين البنوك العاملة في دولة الإمارات
العربية المتحدة بعملة درهم الإمارات كما هو محدد من قبل
البنك من وقت لآخر؛

الخدمات
الم�صرفية
الإلكترونية

ي�شمل هذا التعبير الخدمات الم�صرفية عبر الهاتف المتحرك
و�/أو الخدمات الم�صرفية الهاتفية و�/أو الخدمات الم�صرفية
عبر الإنترنت؛

�شروط الخدمات
الم�صرفية
الإلكترونية

تعني ال�شروط العامة للخدمات الم�صرفية الإلكترونية وال�شروط
الخا�صة للخدمات الم�صرفية الإلكترونية؛

التعليمات
الإلكترونية

تعني الطلبات الم�صرفية عبر الهاتف المتحرك و�/أو الطلبات
الم�صرفية الهاتفية و�/أو التعليمات الم�صرفية عبر الإنترنت؛

معايير الأهلية

تعني معايير الأهلية التي يقررها البنك من وقت لآخر ح�سب
تقديره المطلق والتي ت�ؤهل اال�شتراك بخدمة معينة من خدمات
البنك �أو ا�ستخدامها؛

الإمارات

تعني �إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة؛

م�ستند ت�أ�سي�سي

يعني �أي من الم�ستندات التالية:
(�أ) �شهادة الع�ضوية في غرفة التجارة وال�صناعة؛
(ب) الرخ�صة التجارية ال�صادرة عن البلدية؛
(جـ) �شهادة ال�سجل التجاري؛
(د) عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي �أو �أي م�ستندات ت�أ�سي�سية
�أخرى؛ و�/أو
(هـ) �أي م�ستند �آخر يطلبه البنك من وقت لآخر؛

ك�شف الح�ساب
الإلكتروني

يعني ك�شف الح�ساب الإلكتروني الذي يُ�صدره البنك للعميل
ب�صورة �شهرية �أو ب�أي تواتر �آخر ويُبين الر�صيد المتوفر في
الح�ساب والمعامالت التي جرت عليه خالل الفترة التي يغطيها
ك�شف الح�ساب؛

برنامج �ضيف
االتحاد

يعني برنامج الم�سافر كثير الأ�سفار (وتعديالته من وقت لآخر)
الذي �أطلقته وتديره طيران االتحاد �ش.م.ع.؛

مبلغ ال�سحب
اال�ستثنائي

يعني المبلغ الذي يتم �سحبه من الح�ساب وين�ش�أ عنه تجاوز لحد
الإنفاق دون �أن تتقدم قبل �سحبه بطلب للبنك للح�صول على
ت�سهيالت �سحب على المك�شوف بخ�صو�ص ذلك المبلغ؛
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الفائدة على مبلغ تعني الفائدة التي تُقيد على الجانب المدين من الح�ساب
ال�سحب اال�ستثنائي وتحت�سب على مبلغ التجاوز بال�سعر ال�سائد؛
�سعر ال�صرف

يعني هذا التعبير فيما يتعلق ب�صرف العمالت من عملة �إلى
�أخرى� ،سعر �صرف العمالت الأجنبية الذي يحدده البنك؛

تعني قانون االمتثال ال�ضريبي للح�سابات الأجنبية ل�سنة  2010في
لوائح االمتثال
ال�ضريبي الأمريكي الواليات المتحدة الأمريكية (فاتكا) ولوائح الخزينة الأمريكية
ذات ال�صلة (وتعديالتها من وقت لآخر) و�أي ت�شريعات �أو لوائح
مماثلة تكون �سارية المفعول في �أي منطقة اخت�صا�ص ق�ضائي
�أخرى من وقت لآخر؛
التزامات االمتثال
ال�ضريبي

تعني االلتزامات المقررة بموجب لوائح االمتثال ال�ضريبي
الأمريكي و�أي اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
وحكومة الواليات المتحدة الأمريكية �أو مع �أي دولة �أخرى فيما
يتعلق بتطبيق لوائح االمتثال ال�ضريبي الأمريكي �أو �أي �أنظمة
مماثلة �أو حالية �أو م�ستقبلية تهدف �إلى �ضمان تبادل المعلومات
لأغرا�ض ال�ضرائب بما في ذلك (وبدون ح�صر) معايير الإف�صاح
الم�شترك ال�صادرة عن منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية و�أي
ت�شريعات �أو لوائح مماثلة تكون �سارية المفعول من وقت لآخر في
�أي منطقة ذات اخت�صا�ص ق�ضائي و�/أو �أي اتفاقيات حكومية
دولية �أو �أي اتفاقيات �أخرى يتم �إبرامها و�أي قوانين و�/أو لوائح
(�سواء محلية �أو غير ذلك) يتم اعتمادها تطبيق ًا لما ورد �أعاله؛

ر�سوم التمويل

يكون لهذا التعبير المعنى المحدد له في البند  1-5من الق�سم
الخام�س؛

ح�ساب الوديعة
لأجل محدد

يعني الح�ساب الذي تودع فيه الودائع لأجل محدد والمو�ضح
بمزيد من التف�صيل في البند  3من الق�سم الثاني؛

الوديعة لأجل
محدد

يكون لهذا التعبير المعنى المحدد له في البند  1-3من الق�سم
الثاني؛

ا�ستمارة الطلب

تعني اال�ستمارة التي يُعدّها البنك لغر�ض محدد (كالتقدم ،على
�سبيل المثال ال الح�صر ،بطلب للح�صول على خدمة من خدمات
البنك �أو لتوجيه تعليمات �إلى البنك) ويمكن �إتمامها:
(�أ) خطي ًا بتعبئة نموذج مطبوع �أو �إلكتروني؛
(ب) بموجب تعليمات �شفوية �سواء بالح�ضور �شخ�صي ًا �أو عبر
الهاتف؛
(جـ) بوا�سطة الخدمات الم�صرفية الإلكترونية �أو ب�أي طريقة
�إلكترونية �أو رقمية �أخرى تدل على الموافقة وت�شمل ،وبدون
ح�صر ،البريد الإلكتروني �أو الفاك�س؛ و�/أو
(د) �أي طريقة �أخرى يقررها البنك من وقت لآخر لتوجيه
التعليمات �أو لت�أكيد الطلبات؛

األحكام والشروط
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تحويل الأموال

يعني تحويل الأموال من �أي ح�ساب �إلى ح�ساب �آخر �أو �إلى ح�ساب
لدى بنك �آخر �أو م�ؤ�س�سة مالية �أخرى� ،سواء بالدرهم الإماراتي �أو
ب�أي عملة �أخرى ي�سمح بها البنك ،بنا ًء على تعليمات العميل ووفق ًا
للبند  7من الق�سم الثاني؛

مواطن خليجي

يعني �أي �شخ�ص يحمل جن�سية المملكة ال�سعودية �أو الكويت �أو
قطر �أو البحرين �أو عمان؛

ال�شروط العامة
للخدمات
الم�صرفية
الإلكترونية

تعني ال�شروط العامة ال�سارية على الخدمات الم�صرفية عبر
الهاتف المتحرك والخدمات الم�صرفية الهاتفية والخدمات
الم�صرفية عبر الإنترنت المبينة في البند  1من الق�سم الثالث
و�أي �أحكام و�شروط �إ�ضافية �أخرى ت�سري عليها من وقت لآخر؛

ال�شروط العامة
للقرو�ض

تعني ال�شروط العامة ال�سارية على القرو�ض والمبينة في الفقرة
(�أ) من الق�سم ال�ساد�س و�أي �أحكام و�شروط �إ�ضافية ت�سري عليها
من وقت لآخر؛

الب�ضائع

تعني �أي ب�ضائع تعتزم �شراءها با�ستخدام قر�ض ذكي؛

الو�صي

يعني هذا التعبير ولحين بلوغ القا�صر �سن الر�شد:
(�أ) والد القا�صر؛
(ب) والدة القا�صر �شريطة �أن تحمل ت�صريح ًا من والد القا�صر
�أو من محكمة �إماراتية؛ �أو
(جـ) �أي و�صي �آخر يتم تعيينه قانوناً؛

الفرع المعني

يعني الفرع الذي تم فتح الح�ساب فيه؛

حد مزايا خيار
التوفير العقاري

المبلغ اال�صلي المتر�صد لقر�ض التمويل العقاري المنطبق على
خيار التوفير العقاري؛

الح�ساب المرتبط
بخيار التوفير
العقاري
خيار التوفير
العقاري

يكون لهذا التعبير المعنى المحدد له في البند  18-1من الق�سم
«و» ؛

حقوق الملكية
الفكرية
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يكون لهذا التعبير المعنى المحدد له في البند  17-1من الق�سم
«و»؛
ي�شمل هذا التعبير براءات االختراع والعالمات التجارية
وعالمات الخدمات والحقوق (الم�سجلة �أو غير الم�سجلة) في
�أي ت�صاميم والتطبيقات الم�صممة لأي مما �سلف ذكره والأ�سماء
التجارية وحقوق الن�شر والت�أليف (وت�شمل الحقوق في برمجيات
الحا�سب �آلي) والحقوق الطبوغرافية والدراية العملية وال�صيغ
والإجراءات ال�سرية والمعلومات المملوكة وال�سرية وحقوق قواعد
البيانات وكافة الحقوق الأخرى و�أ�شكال الحماية الم�شابهة
بطبيعتها لما �سلف ذكره �أو يكون لها �أثر مماثل في �أي مكان في
العالم؛

تاريخ �سداد
الفائدة

يعني التاريخ الذي يُعلن عنه �أو يُحدّده البنك من وقت لآخر
وي�ستحق فيه �سداد دفعة الفائدة؛

الخدمات
الم�صرفية عبر
الإنترنت

تعني الخدمات الم�صرفية ال�شخ�صية عبر الإنترنت التي يتيحها
البنك من خالل موقعه الإلكتروني والتي يمكن الو�صول �إليها عبر
�شبكة الإنترنت وتتيح ا�ستالم المعلومات وتعليمات الخدمات
الم�صرفية عبر الإنترنت و�إر�سالها �إلكترونياً؛

تعليمات الخدمات
الم�صرفية عبر
الإنترنت

تعني �أي طلب �أو ت�أكيد �أو قبول �أو تعليمات �أو مرا�سالت �أخرى
مماثلة يوجهها البنك �أو ير�سلها عبر الخدمات الم�صرفية عبر
الإنترنت؛

�شروط الخدمات
الم�صرفية عبر
الإنترنت

تعني ال�شروط المبينة في البند  4من الق�سم الثالث و�/أو �أي
�أحكام و�شروط �إ�ضافية �أخرى تنطبق عليها وت�سري من وقت
لآخر؛

المنتج اال�ستثماري يعني المنتج الذي يوفره البنك �أو يتم توفيره من خالل البنك
ب�صفته و�سيطاً؛
الأحكام وال�شروط تعني الأحكام وال�شروط القيا�سية الدارة الثروات ،الخدمات
القيا�سية للخدمات الم�صرفية الخا�صة واال�ستثمارات  ،وكما يتم تعديلها من وقت
الخر.
اال�ستثمارية
مزود خدمات
الإنترنت

يعني مزود خدمات الإنترنت الذي يتعامل معه العميل؛

نظام الرد ال�صوتي
التفاعلي

يعني نظام الرد الهاتفي التفاعلي الخا�ص بالبنك؛

الح�ساب الم�شترك

يعني �أي ح�ساب يتم فتحه وفق ًا للبند  13من الق�سم الأول؛

�صاحب الح�ساب
الم�شترك

يعني كل عميل يحتفظ بح�ساب م�شترك؛

فيما يتعلق بـ:
الم�س�ؤولية
بالتكافل والت�ضامن (�أ) كل �صاحب ح�ساب م�شترك فيما يخ�ص ت�شغيل الح�ساب
الم�شترك؛
(ب) كل حامل بطاقة فيما يخ�ص ا�ستخدام البطاقة والبطاقات
الإ�ضافية التابعة لتلك البطاقة؛ و�/أو
(جـ) كل مقتر�ض فيما يخ�ص �أي قر�ض عندما يكون �أكثر من
مقتر�ض واحد قد تقدموا ب�صفة م�شتركة للح�صول على ذلك
القر�ض،
ف�إن هذا التعبير يعني �أن الم�س�ؤولية عن كافة االلتزامات هي
م�س�ؤولية فردية تقع على عاتق كل �صاحب ح�ساب م�شترك �أو
حامل بطاقة �أو مقتر�ض (كما يكون عليه الحال) �سواء ترتبت �أو
لم تترتب عليه تلك االلتزامات؛
األحكام والشروط
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ر�سوم ال�سداد
المت�أخر

يعني ر�سوم ال�سداد المت�أخر التي يفر�ضها البنك حال تخلفك عن
�سداد �أي دفعة متر�صدة بذمتك للبنك في تاريخ ا�ستحقاق دفعها؛

االلتزامات

ي�شمل هذا التعبير �أي خ�سائر �أو دعاوى �أو مطالبات �أو ت�أخيرات
�أو التزامات �أو م�صاريف �أو �أ�ضرار �أو تكاليف �أو �إجراءات �أو
غرامات �أو ر�سوم �أو �أي التزامات �أخرى بما في ذلك الم�صاريف
القانونية (�سواء كانت تلك االلتزامات نا�شئة فيما يتعلق بك �أو
بالبنك �أو ب�أي طرف ثالث) عن �أي خ�سائر �أي ًا كان �سبب وقوعها
(�سواء كانت خ�سائر مبا�شرة �أو غير مبا�شرة �أو تبعية �أو عر�ضية
حتى و�إن تم الإبالغ باحتمال وقوع تلك الخ�سائر �أو الأ�ضرار)
وبغ�ض النظر عما �إذا كانت �أي دعوى ت�ستند �إلى خ�سارة الأرباح
�أو �إيرادات الأعمال �أو اال�ستثمار �أو ال�سمعة التجارية �أو انقطاع
الأعمال �أو خ�سارة المدخرات المتوقعة �أو فقدان البيانات؛

القر�ض

ي�شمل هذا التعبير قر�ض ال�سيارة �أو القر�ض ال�شخ�صي �أو
القر�ض الذكي �أو ت�سهيالت ال�سحب على المك�شوف �أو الت�سهيالت
الم�ضمونة بالراتب �أو الت�سهيالت الم�ضمونة برهن عقاري �أو
قر�ض التمويل العقاري الذي تم منحه �إليك؛

�إ�شعار القر�ض

يعني الإ�شعار الذي ير�سله لك البنك (�سواء بالبريد الإلكتروني �أو
ب�أي طريقة �أخرى) وي�ؤكد فيه �صرف القر�ض ويُبيّن فيه� ،ضمن
�أمور �أخرى ،تفا�صيل �أ�صل المبلغ و�سعر الفائدة ومدة القر�ض
و�شروط ال�سداد؛

نموذج طلب قر�ض

يعني ا�ستمارة الطلب الذي تتقدم به للح�صول على قر�ض؛

تاريخ ا�ستحقاق
القر�ض

يعني تاريخ ا�ستحقاق �سداد كل ق�سط من �أق�ساط القر�ض
والمحدد في نموذج طلب قر�ض و�/أو �إ�شعار القر�ض؛

الفائدة على
القر�ض

تعني الفائدة التي تترتب عليك فيما يتعلق ب�أي قر�ض والمحددة
في �إ�شعار القر�ض المعني �أو التي يُعلن عنها البنك ب�أي وجه �آخر
والتي يجوز للبنك تغييرها وفق ًا للبند  2-7من الفقرة (�أ) من
الق�سم ال�ساد�س؛

�شروط القر�ض

ي�شمل هذا التعبير ال�شروط العامة للقرو�ض وال�شروط الخا�صة
للقرو�ض ونموذج طلب قر�ض المعنية وكتاب الموافقة و�إ�شعار
القر�ض المعني؛

طلب ال�شراء

يعني طلب ال�شراء الذي يوجهه البنك �إلى البائع ويت�ضمن
ال�شروط الواجب ا�ستيفا�ؤها ل�سداد كامل �أو جزء من �سعر �شراء
ال�سيارة؛

�سن الر�شد

يعني الوقت الذي يبلغ فيه ال�شخ�ص من العمر � 21سنة؛
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هام�ش الربح

يعني ،فيما يتعلق بقر�ض التمويل العقاري المحت�سب على �أ�سا�س
�سعر “�إيبور“ ،هام�ش الربح الذي ي�شكل جزء ًا من �سعر الفائدة
المحدد في كتاب الموافقة �أو �إ�شعار القر�ض �أو نموذج طلب
القر�ض �أو �أي وثيقة �أخرى متعلقة بالقر�ض� ،أو وفق ًا لما يو�صي
به بنك �أبوظبي التجاري؛

التاجر

يعني �أي طرف يُقدّم ب�ضائع و�/أو خدمات ويقبل ا�ستخدام نقاط
المكاف�آت المكت�سبة �ضمن برنامج مكاف�آت البنك �أو البطاقة
�أو رقم البطاقة كو�سيلة لدفع �أو لحجز �شراء الب�ضائع و�/أو
الخدمات منه؛

الحد الأدنى
للر�صيد

يعني الحد الأدنى من الر�صيد الذي يجب �أن تحتفظ به في
ح�ساب معين (مع مراعاة �أنه يجوز للبنك ،ح�سب تقديره
المطلق ،تعديل ذلك الحد الأدنى من وقت لآخر دون �أن يكون
ملزم ًا ب�إبالغك م�سبق ًا بذلك التعديل)؛

الحد الأدنى
للفائدة

يعني قيمة الفائدة التي يجب �أن تتراكم في �أي ح�ساب قبل �أن
ي�صبح العميل م�ؤه ًال للح�صول على �أي فائدة على ذلك الح�ساب
(مع مراعاة �أنه يجوز للبنك ،ح�سب تقديره المطلق ،تعديل ذلك
الحد الأدنى من وقت لآخر دون �أن يكون ملزم ًا ب�إبالغك م�سبق ًا
بذلك التعديل)؛

الحد الأدنى
للدفعة الم�ستحقة

يعني هذا التعبير �إما:
(�أ) �إجمالي كافة المبالغ الم�ستحقة ال�سداد للبنك نظير:
 -1ر�سوم الع�ضوية ال�سنوية؛
 -2قيمة �أي ق�سط �شهري؛
 -3المبلغ المتجاوز للحد االئتماني؛
 -4ر�سوم تجاوز الحد االئتماني؛ و
 %5 -5من الر�صيد المتبقي من �أ�صل المبلغ؛ �أو
(ب)  100درهم؛
�أيهما يكون �أعلى؛

تطبيق الهاتف
المتحرك

يعني تطبيق واحد �أو �أكثر من التطبيقات الممكن تحميلها على
الهواتف المتحركة والتي يطلقها البنك �أو ي�ستبدلها �أو يُحدّثها �أو
يطورها �أو يغيرها من وقت لآخر؛

معلومات تطبيق
الهاتف المتحرك

تعني المعلومات والبيانات (بما في ذلك الن�صو�ص وال�صور
والروابط وغيرها) بما في ذلك على �سبيل المثال ال الح�صر،
البيانات والتحليالت والخطط والتقارير القائمة على �أ�سا�س
معلومات ح�ساب العميل �أو المعلومات المقدمة من قبل العميل
التي تتاح �أو يمكن الو�صول �إليها من خالل تطبيق الهاتف
المتحرك؛

األحكام والشروط
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الخدمات
الم�صرفية عبر
الهاتف المتحرك

تعني الخدمات التي تتيح للعميل تقديم الطلبات الم�صرفية
عبر الهاتف المتحرك �أو عبر �أي �أجهزة متحركة �أخرى
وا�ستالم التنبيهات وردود البنك عبر الهاتف المتحرك وغيرها
من الخدمات الأخرى التي يتيحها البنك للعميل من وقت
لآخر با�ستخدام الر�سائل الن�صية الق�صيرة �أو تطبيق الهاتف
المتحرك؛

ح�ساب الخدمات
الم�صرفية عبر
الهاتف المتحرك

يعني الح�ساب الذي تتاح له الخدمات الم�صرفية عبر الهاتف
المتحرك والذي من �أجله تقدمت بطلب للح�صول على الخدمات
الم�صرفية عبر الهاتف المتحرك؛

هاتف متحرك

يعني �أي جهاز �إلكتروني �شخ�صي ي�ستخدمه العميل للو�صول �إلى
الخدمات الم�صرفية عبر الهاتف المتحرك وا�ستخدامها (بما في
ذلك ،وعلى �سبيل المثال ،الهاتف الذكي �أو الحا�سب �آلي اللوحي)؛

الطلبات الم�صرفية يعني �أي طلب يقدمه العميل عن طريق الخدمات الم�صرفية
عبر الهاتف المتحرك للأغرا�ض الم�شار �إليها في البند  2-1من
عبر الهاتف
الق�سم الثالث؛
المتحرك
رد البنك عبر
الهاتف المتحرك
�شروط الخدمات
الم�صرفية عبر
الهاتف المتحرك
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يعني الرد الذي يوجهه البنك �إلى العميل ويت�ضمن معلومات �أو
ت�أكيد ًا بالتنفيذ ا�ستجابة لطلب م�صرفي عبر الهاتف المتحرك
و�/أو �أي �إجراءات �أخرى تم اتخاذها تنفيذ ًا لطلب م�صرفي عبر
الهاتف المتحرك؛
تعني ال�شروط المبينة في البند  2من الق�سم الثالث و�/أو �أي
�أحكام و�شروط �إ�ضافية �أخرى تنطبق على الخدمات الم�صرفية
عبر الهاتف المتحرك وت�سري من وقت لآخر؛

الرهن العقاري

يعني رهن من الدرجة الأولى على �أي عقار يتم ت�سجيله لدى
الجهة المخت�صة في الإمارة الموجود فيها العقار؛

قر�ض التمويل
العقاري

يعني القر�ض الم�شار �إليه في الفقرة (و) من الق�سم ال�ساد�س؛

�شروط قر�ض
التمويل العقاري

يعني ال�شروط المبينة في الفقرة (و) من الق�سم ال�ساد�س؛

الت�سهيالت
الم�ضمونة برهن
عقاري

يكون لهذا التعبير المعنى المحدد له في الفقرة (ز) من الق�سم
ال�ساد�س؛

�شروط الت�سهيالت
الم�ضمونة برهن
عقاري

تعني ال�شروط المبينة في الفقرة (ز) من الق�سم ال�ساد�س؛

ال�شخ�ص المعين

يكون لهذا التعبير المعنى المحدد له في البند  12من الق�سم
الأول؛

األحكام والشروط
للخدمات المصرفية لألفراد

مكتب مراقبة
الأ�صول

يعني مكتب مراقبة الأ�صول الأجنبية (�أوفاك) التابع لوزارة
الخزانة الأمريكية؛

كلمة المرور لمرة
واحدة

تعني كلمة المرور التي ت�ستخدم مرة واحدة وير�سلها لك البنك
لإجراء معاملة بطاقة �أو لأي ا�ستخدام �آخر لأي خدمة من خدمات
البنك؛

ت�سهيالت ال�سحب
على المك�شوف

تعني الدين الم�ؤقت الذي يقر�ضك �إياه البنك عندما يبلغ ر�صيد
ح�سابك �صفراً ،وي�شمل هذا التعبير ،تجنب ًا لل�شك ،مبلغ ال�سحب
اال�ستثنائي ؛

المبلغ المتجاوز
للحد االئتماني

يعني المبلغ الذي تجاوزت فيه الحد االئتماني الخا�ص بك؛

ر�سوم تجاوز الحد
االئتماني

يعني الر�سوم المفرو�ضة على تجاوزك للحد االئتماني الخا�ص
بك؛

ك�شف الح�ساب
المطبوع

يعني ك�شف الح�ساب الذي يُ�صدره البنك للعميل ب�صورة �شهرية
�أو ب�أي تواتر �آخر ويُبين الر�صيد المتوفر في الح�ساب والمعامالت
التي جرت عليه خالل الفترة التي يغطيها ك�شف الح�ساب؛

كلمة المرور

تعني عبارة فريدة تتكون من �أحرف و�أرقام وي�ستخدمها العميل
للدخول �إلى الخدمات الم�صرفية عبر الإنترنت؛

ت�أجيل ال�سداد

يعني �إمكانية ت�أجيل �سداد �أي من الأق�ساط ال�شهرية المعتادة
والم�ستحقة ال�سداد ب�سبب وجود قر�ض �أو بغر�ض ت�أجيل �سداد
�إجمالي المبلغ الم�ستحق ال�سداد على بطاقة االئتمان؛

تاريخ ا�ستحقاق
الدفعة

يعني التاريخ الذي ت�ستحق فيه �أي دفعة متر�صدة بذمتك ل�صالح
البنك؛

القر�ض ال�شخ�صي

يكون لهذا التعبير المعنى المحدد له في الفقرة (جـ) من الق�سم
ال�ساد�س؛

�شروط القر�ض
ال�شخ�صي

تعني ال�شروط المبينة في الفقرة (جـ) من الق�سم ال�ساد�س؛

برنامج الدفع
ال�شخ�صي

يكون لهذا التعبير المعنى المحدد له في البند  14-9من الق�سم
الخام�س؛

رقم التعريف
ال�شخ�صي

يعني هذا التعبير رقم التعريف ال�شخ�صي الذي يختاره حامل
البطاقة ليتمكن من ا�ستخدام البطاقة في �أي ماكينة؛
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ال�سعر ال�سائد

�سعر الفائدة ال�سائد والمعمول به الذي يحدده البنك من وقت
لآخر وي�سري على �أي قر�ض �أو ح�ساب (بما في ذلك ،وتجنب ًا
لل�شك ،ح�ساب بطاقة االئتمان) ويتم ن�شره على لوحة �إعالنات
في الفرع �أو على الموقع الإلكتروني �أو في �أي �أماكن �أخرى يتم
تحديدها في هذه الأحكام وال�شروط؛

�صاحب الح�ساب
الرئي�سي

يعني ،فيما يتعلق بفتح ح�ساب ،العميل الرئي�سي �أو العميل الظاهر
ا�سمه �أو ًال في �سجالت البنك؛

حامل البطاقة
الرئي�سية

�أي عميل عدا حامل البطاقة الإ�ضافية يُ�صدر له البنك (كما
يكون عليه الحال):
(�أ) بطاقة ائتمان (و�أي بطاقة �إ�ضافية بنا ًء على طلب ذلك
العميل) لت�شغيل ح�ساب بطاقة االئتمان؛ و�/أو
(ب) بطاقة الخ�صم المبا�شر (و�أي بطاقة �إ�ضافية بنا ًء على
طلب ذلك العميل) لت�شغيل ح�ساب بطاقة الخ�صم المبا�شر؛

�أ�صل المبلغ

يعني هذا التعبير ،فيما يتعلق ب�أي قر�ض �أو الر�صيد غير المدفوع
على ح�ساب بطاقة االئتمان� ،إجمالي المبلغ الذي يظل متر�صد ًا
�شام ًال �أي فائدة م�ستحقة غير م�سددة و�/أو الر�سوم؛

المنتجات
والخدمات

يكون لهذا التعبير المعنى المحدد له في البند  9-1من الجزء
1؛

الدولة المحظورة

تعني �أي دولة يتم ت�صنيفها من وقت لآخر بموجب القوانين
المطبقة على �أنها دولة يحظر التعامل معها؛

العقار

يعني هذا التعبير في حالة الت�سهيالت الم�ضمونة برهن عقاري
وقر�ض التمويل العقاري:
(�أ) عقار �سكني مكتمل البناء؛
(ب) عقار �سكني قيد الإن�شاء؛
(جـ) �أر�ض تم منحها للمقتر�ض لإن�شاء عقار �سكني عليها؛ و�/أو
(د) �أي ملكية عقارية �أخرى يرغب البنك في منح قر�ض مقابلها؛
ح�سبما يقبله البنك ويتم بيانه بالتف�صيل في نموذج طلب قر�ض؛

ال�سجالت

ي�شمل هذا التعبير �أي بيانات �أو ت�سجيالت �أو دفاتر �أو م�ستندات
�أو �سجالت �أو ح�سابات يحتفظ بها البنك �أي ًا كانت �صيغتها� ،سواء
كانت ن�سخ �أ�صلية �أو ن�سخ عنها وت�شمل ،وبدون ح�صر ،الن�سخ
المطبوعة منها �أو الرقمية �أو الم�سموعة �أو المرئية والمتعلقة بالعميل
وبا�ستخدامه لأي خدمة من خدمات البنك ومعلومات الح�ساب و�أي
معامالت تتم مع العميل �أو مرا�سالت يتم تبادلها مع العميل؛

�سعر الفائدة
المخف�ض

يعني �سعر الفائدة الخا�ص الذي يتقا�ضاه البنك من حامل بطاقة
االئتمان فيما يتعلق بمبلغ تحويل الر�صيد خالل مدة تحويل الر�صيد؛
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اللوائح

ي�شمل هذا التعبير لوائح العقوبات �أو اللوائح ال�ضريبية �أو �أي لوائح
�أو تو�صيات �أخرى بما في ذلك ،وبدون ح�صر ،الحظر االقت�صادي
والعقوبات وقيود الت�صدير المفرو�ضة على �أي دول �أو بلدان �أو
كيانات �أو م�ؤ�س�سات �أو �أ�شخا�ص وال�صادرة عن الأمم المتحدة
�أو مكتب مراقبة الأ�صول �أو �أي جهة �أخرى معنية �أو �سلطة ذات
اخت�صا�ص (�سواء محلية �أو �أجنبية �أو دولية ،في كل حالة)؛

ح�ساب ال�سداد

(�أ) بالن�سبة للقر�ض ال�شخ�صي والت�سهيالت الم�ضمونة بالراتب
(�أو �أي قر�ض �آخر يطلب البنك كتاب التنازل عن الراتب
لتقديمه) ،ف�إن هذا التعبير يعني الح�ساب الجاري الذي تحتفظ
به لدى البنك؛ و
(ب) بالن�سبة لأي قر�ض �آخر ،ف�إن هذا التعبير يعني الح�ساب
الجاري الذي تحتفظ به لدى البنك �أو �أي بنك �آخر �أو م�ؤ�س�سة
مالية �أخرى ح�سبما يقبله البنك؛
لغر�ض �سداد �أي قر�ض في كلتا الحالتين؛

ح�ساب المكاف�آت

الح�ساب الذي يتم فتحه با�سمك �ضمن برنامج مكاف�آت البنك؛

حق المقا�صة

يعني حق البنك في ا�ستخدام:
(�أ) �أي مبلغ مُقيّد على الجانب الدائن من واحد �أو �أكثر من
الح�سابات التي تحتفظ بها (�أي ًا كان نوعها �سواء كنت تحتفظ
بها منفرد ًا �أو باال�شتراك مع �آخرين و�أي ًا كان مكانها و�سواء كانت
بالدرهم الإماراتي �أو ب�أي عملة �أخرى)؛ و�/أو
(ب) �أي من �أ�صولك الأخرى التي تكون بحوزة البنك �أو تحت
�سيطرته ،بما في ذلك وبدون ح�صر الأوراق المالية وال�سندات
وال�ضمانات والأ�سهم وم�ستندات ال�شحن والأوراق النقدية
والعمالت المعدنية والذهب �أو الأغرا�ض الثمينة الأخرى و�أي
ممتلكات �أخرى �أي ًا كان نوعها؛
للوفاء ب�أي من التزاماتك تجاه البنك (�سواء كانت تلك
االلتزامات فعلية �أو محتملة و�سواء كانت �أ�سا�سية �أو تبعية و�سواء
كانت منفردة �أو م�شتركة).

خزانة حفظ
الآمانات

يعني خزانة حفظ الآمانات الذي يتيح لك البنك ا�ستئجاره
والمبين بالتف�صيل في ا�ستمارة الطلب الخا�صة بذلك الخزانة
والبند  11من الق�سم الثاني؛

كتاب التنازل عن
الراتب

يعني الكتاب المر�سل من �صاحب عملك �إلى البنك والمو�ضح بمزيد
من التف�صيل في البند  1-3من الفقرة (�أ) من الق�سم ال�ساد�س؛

يكون لهذا التعبير المعنى المحدد له في الفقرة (د) من الق�سم
الت�سهيالت
الم�ضمونة بالراتب ال�ساد�س؛
�شروط الت�سهيالت
الم�ضمونة بالراتب

تعني ال�شروط المبينة في الفقرة (د) من الق�سم ال�ساد�س؛
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ح�ساب التوفير

يعني الح�ساب الم�صمم ليتيح لك ادخار الأموال وتحقيق فوائد
على النقد الذي تحتفظ به في الح�ساب والمو�ضح بمزيد من
التف�صيل في البند  2من الق�سم الثاني؛

جدول الر�سوم

يعني جدول الر�سوم و�أ�سعار الفائدة ال�سائدة لدى البنك التي
ت�سري من وقت لآخر ويكون متوفر ًا عند الطلب في �أي فرع �أو
من�شور ًا على الموقع الإلكتروني ،وي�شمل تعديالته من وقت لآخر؛

محكمة الق�ضايا
ال�صغيرة في مركز
دبي المالي الدولي

تعني لجنة الدعاوى ال�صغيرة التابعة لمحاكم مركز دبي المالي.

مفتاح الأمان

يعني �أي جهاز للتحقق من الهوية �أو �أي و�سيلة �أمان �أخرى (�سواء
كانت مادية �أو �إلكترونية) يتيحها لك البنك من وقت لآخر لتتمكن
من الدخول �إلى الخدمات الم�صرفية عبر الإنترنت �أو �أي خدمة
من خدمات البنك يرى ب�أنها ت�ستلزم تدابير دخول �آمن؛

ال�ضمان

يعني �أي �ضمان �أو رهن حيازي �أو ت�أميني �أو حق امتياز �أو تكليف
�أو تنازل �أو تعهد �أو �أي �ضمان �آخر مماثل؛

معلومات الحفاظ
على ال�سرية

ت�شمل هوية الم�ستخدم وكلمة المرور ورقم التعريف ال�شخ�صي
الهاتفي وكلمة المرور ال�صوتية الخا�صين بك و�أجوبتك ال�سرية
علىي �أي �أ�سئلة للحفاظ على �سرية المعلومات و�أي معلومات
�أخرى يطلبها منك البنك لتتمكن من الدخول �إلى الخدمات
الم�صرفية الإلكترونية؛

جهاز الخدمة
الذاتية

يعني �أي ماكينة �أو جهاز (بما في ذلك جهاز ال�صراف الآلي) يتم
ت�شغيله ذاتي ًا ويقوم بقراءة معلومات البطاقة والتقاطها و�إر�سالها
دون وجود من ي�شغله ويتيح لحامل البطاقة المنتج و�/أو الخدمة
التي طلبها (بما في ذلك وتبع ًا لنوع الماكينة �أو الجهاز القيام
بال�سحوبات النقدية وال�سلف النقدية وتحويالت الر�صيد و�إيداع
المبالغ في ح�سابك و�إجراء �أي معامالت �أخرى يوفرها البنك من
وقت لآخر)؛

البائع

يعني بائع �أي عقار بموجب اتفاقية البيع وال�شراء؛

القر�ض الذكي

يكون لهذا التعبير المعنى المحدد له في الفقرة (هـ) من الق�سم
ال�ساد�س؛

�شروط القر�ض
الذكي

تعني ال�شروط المبينة في الفقرة (هـ) من الق�سم ال�ساد�س؛

الر�سائل الن�صية
الق�صيرة

تعني خدمة الر�سائل الن�صية الق�صيرة المر�سلة عبر الهاتف
المتحرك؛
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اتفاقية البيع
وال�شراء

تعني اتفاقية البيع وال�شراء فيما يتعلق ب�أي عقار؛

ال�شروط الخا�صة
للخدمات
الم�صرفية
الإلكترونية

ي�شمل هذا التعبير كل من �شروط الخدمات الم�صرفية عبر
الهاتف المتحرك و�شروط الخدمات الم�صرفية الهاتفية و�شروط
الخدمات الم�صرفية عبر الإنترنت؛

المزايا الخا�صة

تعني المزايا الخا�صة التي تكون متوفرة لخدمة معنية و�/أو
الأحكام وال�شروط التكميلية �سارية على خدمة معينة من خدمات
البنك ،والتي يوفرها البنك عبر موقعه الإلكتروني �أو ب�أي و�سيلة
�أخرى يحددها البنك من وقت لآخر؛

ال�شروط الخا�صة
للقرو�ض

تعني ،بح�سب الحالة� ،شروط قر�ض ال�سيارة و�شروط القر�ض
الذكي و�شروط القر�ض ال�شخ�صي و�شروط الت�سهيالت الم�ضمونة
بالراتب و�شروط الت�سهيالت الم�ضمونة برهن عقاري و�شروط
قر�ض التمويل العقاري و�أي �أحكام و�شروط �إ�ضافية �أخرى ت�سري
من وقت لآخر؛

حد الإنفاق

يعني المبالغ المتوفرة في الح�ساب والحد الم�صرح به لل�سحب
على المك�شوف المحدد لذلك الح�ساب؛

ك�شف الح�ساب

ي�شمل هذا التعبير ،بح�سب الحالة ،ك�شف الح�ساب الإلكتروني �أو
ك�شف الح�ساب المطبوع؛

البطاقة الإ�ضافية تعني البطاقة الإ�ضافية ال�صادرة لحامل البطاقة الإ�ضافية بنا ًء
على طلب حامل البطاقة الرئي�سية؛
حامل البطاقة
الإ�ضافية

يعني ال�شخ�ص الذي �أُ�صدرت له بطاقة �إ�ضافية؛

االلتزامات
ال�ضريبية

�أي التزام بخ�صم او احتجاز ل�صالح �أو لح�ساب �أي �ضرائب �أو
مفرو�ضات �أو جمارك �أو �أي ر�سوم اخرى �أو محتجزات ذات
طبيعة مماثلة (بما في ذلك �أي غرامة �أو فائدة م�ستحقة الدفع
فيما يتعلق ب�أي اخفاق �أو ت�أخير في دفع �أي من تلك الأ�شياء
بالأ�ضافة لأي التزامٍ بتقديم المعلومات وا�صدار اال�شعارات)
بما في ذلك علي �سبيل المثال ال الح�صر �أي التزامات منطبقة
بخ�صو�ص قانون االمتثال ال�ضريبي االمريكي (الفاتكا)؛

الخدمات
الم�صرفية
الهاتفية

تعني الخدمات التي تتيح تقديم الطلبات الم�صرفية الهاتفية
والمعلومات الواجب تقديمها عبر نظام الرد ال�صوتي التفاعلي �أو
من خالل وكالء مركز االت�صال الخا�ص بالبنك؛

الطلب الم�صرفي
الهاتفي

يعني �أي طلب يتم تقديمه با�ستخدام الخدمات الم�صرفية
الهاتفية للأغرا�ض الم�شار �إليها في البند  2-1من الق�سم الثالث؛
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رد البنك الهاتفي

يعني قيام البنك بتنفيذ الطلب الم�صرفي الهاتفي؛

�شروط الخدمات
الم�صرفية
الهاتفية

تعني ال�شروط المبينة في البند  3من الق�سم الثالث و�/أو �أي
�أحكام و�شروط �إ�ضافية تنطبق على الخدمات الم�صرفية الهاتفية
وت�سري من وقت لآخر؛

جهاز

ي�شمل هذا التعبير �أي جهاز خدمة ذاتية �أو �أي جهاز �آخر م�ستخدم
في �أي نقطة مبيعات يمكن �إجراء معامالت البطاقة من خالله؛

حالة �إنهاء

تعني �أي حالة �أو ظرف من الحاالت �أو الظروف المبينة في البنود
والفقرات التالية من الق�سم ال�ساد�س :البند  1-13من الفقرة
(�أ) ،البند  7-1من الفقرة (ب) ،البند  15-1من الفقرة (و)
والبند  6-1من الفقرة (ز)� ،أو �أي حالة �أو ظرف �آخر يرد بيانه
في هذه الأحكام وال�شروط؛

الأحكام وال�شروط هذه الأحكام وال�شروط العامة للعمليات الم�صرفية للأفراد؛
(�أ) ال�شروط الواردة في �أي نموذج طلب خا�صة ب�أي خدمة من
خدمات البنك؛
(ب) ال�شروط الواردة في �أي �إ�شعار قر�ض؛
(جـ) �شروط �أي �إ�شعار بقر�ض؛ و�/أو
(د) جدول الأجور
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خدمات الغير

ي�شمل هذا التعبير �أي منتج �أو خدمة �أو ت�سهيالت �أو منافع �أو
برنامج مكاف�آت يوفره مزود من الغير ويروجه البنك؛

مكاف�آت الغير

تعني �أي مكاف�آت و�/أو مزايا تتاح �إليك من وقت لآخر بموجب
برنامج مكاف�آت الغير؛

برنامج مكاف�آت
الغير

يعني برنامج مكاف�آت تتم �إدارته من قبل طرف ثالث (�سواء
بمفرده �أو باال�شتراك مع البنك) ويتيح مكاف�آت و�/أو مزايا؛

�إجمالي المبلغ
الم�ستحق الدفع

يعني �إجمالي المبلغ الم�ستحق الدفع لتفادي �أي ر�سوم تمويل
والمبين في ك�شف الح�ساب؛

�إجمالي المبلغ
الم�ستحق

يعني �إجمالي المبلغ (�شام ًال ر�سوم بطاقة االئتمان) غير الم�سدد
على ح�ساب بطاقة االئتمان بح�سب ما تُظهره ال�سجالت في �أي
وقت معين وكما يكون محدد ًا في ك�شف الح�ساب؛

رقم التعريف
ال�شخ�صي الهاتفي

يعني رقم التعريف ال�شخ�صي الهاتفي الذي يُ�ستخدم للدخول �إلى
الخدمات الم�صرفية الهاتفية؛

مزود خدمات
االت�صاالت

يعني مزود خدمات االت�صاالت الذي يتعامل معه العميل؛

الإمارات العربية
المتحدة

دولة الإمارات العربية المتحدة؛

األحكام والشروط
للخدمات المصرفية لألفراد

خدمة الدخول
الذاتي

تعني الخدمة التي تتيح لك الو�صول �إلى خزانة حفظ الآمانات
الخا�صة بك من خالل �أنظمة البطاقات البال�ستيكية �أو رقم
تعريف �شخ�صي و�/أو الم�سح البيومتري لل�سمات البيولوجية
�أو ب�أي طريقة �أخرى يقررها البنك وال تحتاج �إلى م�ساعدة
�شخ�صية؛

الظروف غير
المتوقعة

تعني �أحداث الق�ضاء والقدر وغيرها من الظروف غير المتوقعة
التي تخرج عن �سيطرة البنك �أو �شركاته المرتبطة التي ت�ؤثر على
قدرة البنك على الوفاء ب�أي من التزاماته بموجب هذه الأحكام
وال�شروط بما في ذلك ودون ح�صر عدم توافرية �أو انقطاع �أنظمة
و�شبكات االت�صاالت �أو �أنظمة االت�صاالت الال�سلكية �أو الحا�سب
الآلي �أو مرافق المعالجة/التخزين �أو �أي مرافق �أو خدمات
�أخرى م�ستخدمة بوا�سطة البنك �أو �شركاته المرتبطة �أو الأعطال
الميكانيكية �أو انقطاع �أو تذبذب التيار الكهربائي �أو �أي �أعطال
�أو توقف �أو عدم كفاية المعدات �أو الآالت �أو الأنظمة �أو تعطل
البرمجيات �أو الفيرو�سات �أو حاالت الإ�ضراب �أو �أعمال ال�شغب
�أو الأعمال الحربية �أو �إ�ضراب �أرباب العمل �أو اال�ضطرابات
ال�صناعية و�/أو التدخل الحكومي؛

الواليات المتحدة

يعني هذا التعبير الواليات المتحدة الأمريكية؛

هوية الم�ستخدم

يعني رقم الهوية الذي يخ�ص�صه البنك للعميل ليتمكن من
الدخول �إلى الخدمات الم�صرفية عبر الإنترنت؛

�ضريبة القيمة
الم�ضافة

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

ال�سيارة

تعني ال�سيارة المبينة تفا�صيلها في نموذج طلب قر�ض المقدم
للح�صول على قر�ض ال�سيارة وي�شمل هذا التعبير كافة الإ�ضافات
والملحقات وقطع الغيار الخا�صة بال�سيارة وت�سجيلها وتجديد
ت�سجيلها من وقت لآخر؛

كلمة المرور
ال�صوتية

تعني كلمة المرور ال�صوتية التي قد يُطلب منك تقديمها عند
ا�ستخدامك للخدمات الم�صرفية الهاتفية؛

الفيرو�سات

ي�شمل هذا التعبير فيرو�سات الحا�سب �آلي و�/أو �أي رمز متنقل �أو
جهاز برمجة �آخر قد يُ�ستخدم للدخول �إلى �أي برمجيات �أو عتاد
�أو بيانات �أو �أي ممتلكات �أخرى �أو لتعديلها �أو حذفها �أو الإ�ضرار
بها �أو �إتالفها �أو لإيقاف ت�شغيلها �أو لتعطيلها �أو للت�شوي�ش عليها؛

الموقع الإلكتروني يعني � www.adcb.comأو �أي موقع �أو مواقع �أخرى على
�شبكة الإنترنت يحددها البنك من وقت لآخر؛
معلومات الموقع
الإلكتروني

تعني المعلومات والبيانات (بما في ذلك الن�صو�ص وال�صور
والروابط وغيرها) التي تتاح �أو يمكن الو�صول �إليها من خالل
الخدمات الم�صرفية عبر الإنترنت و�/أو الموقع الإلكتروني؛

األحكام والشروط
للخدمات المصرفية لألفراد
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الأحكام وال�شروط تعني الأحكام وال�شروط العامة لت�شغيل الح�سابات ال�صادرة عن
القيا�سية للخدمات البنك لعمالئه من ال�شركات وتعديالتها من وقت لآخر؛ و
الم�صرفية
لل�شركات
�ضمائر المخاطب
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األحكام والشروط
للخدمات المصرفية لألفراد

ا�ستخدمت �ضمائر المخاطب في هذه الأحكام وال�شروط للداللة
�إلى الطرف الذي يتقدم بطلب للح�صول على �أي خدمة من
خدمات البنك �أو �إلى العميل وتف�سر �ضمائر الملكية التي تعود �إلى
المخاطب وفق ًا لذلك؛

adcb.com

