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Terms and conditions
Preamble:
These terms and conditions regulate the operation of Islamic
accounts of the Customer opened and maintained with the
Bank and shall be deemed to form part of the Account Opening
Forms (as defined herein) as signed by the Customer from time
to time.
These terms and conditions shall be construed in accordance
with the Memorandum and Articles of Associations of the Bank,
its by laws and regulations, the U.A.E. Central Bank’s regulations
as issued from time to time, the Fatwas issued by the Fatwa
and Sharia’h Supervisory Board of the Bank and the provisions
of noble Islamic Sharia’h. Should there be any discrepancy
between the Arabic and English texts, the Arabic version of the
text will prevail.
The Bank shall have the sole discretion to amend, add to, or
delete any provision of these terms and conditions at any time
and to such extent as permitted by law and/or by any other
reasonable means of notification of such changes.

Definitions:
In these terms and conditions, the following words and
expressions shall have, whenever mentioned herein, the
meanings shown against each of them:
Account: means the Islamic account(s) opened and maintained
by the Customer with the Bank.
Account Opening Form: means the account opening form
in the Bank’s standard format, which is issued by the Bank
and signed by the Customer in relation to the opening of an
Account.
Debit Card: means a card issued by the Bank in favour of the
Customer, to be used by the Customer in designated automated
teller machines to access a debit account and to complete
transactions permitted by the bank via automated teller
machines.
Bank: means Mashreq, acting through its Islamic banking
division, namely Mashreq Al Islami.
Category: means a group of Customers having the same
maturity classification for their Mudaraba Account for a given
currency.
Current Account: means the account(s) compliant with Sharia’h
rules opened and maintained by the Customer with the Bank.
Customer: means the Account holder or any person who
requests the banking and financing services from the Bank or
its successors and assignees as named in the relevant Account
Opening Form.

Mudaraba Account: means the Sharia’h compliant savings
and Investment Deposit Account(s) opened and maintained by
the Customer with the Bank under which the monies placed
by the Customer therein shall be invested by the Bank and
which, where the context requires, includes the Mudaraba Term
Account.
Mudaraba Term Account: means the Mudaraba Account which
is opened by the Customer solely for the Mudaraba Term Period
as shall be selected by the Customer in the Account Opening
Form.
Terms and conditions: means these terms and conditions herein
contained, as varied, amended, supplemented or modified from
time to time.
UAE Dirham: means the lawful currency of the UAE.
UAE: means the United Arab Emirates.

Interpretation:
Unless the context requires otherwise, the following rules
shall apply:
a) Reference to any person including the Customer, the Bank
and/or any other persons and/or legal entities shall include
the personal representatives, successors and/or assignees of
the person.
b) Reference to any person shall include any corporation, firm,
partnership, society, association, statutory body and agency,
whether local or foreign.
c) The clauses and other headings herein are for ease of
reference only and shall not affect the interpretation of any
provision hereof.
d) Reference to a statutory provision includes reference to any
modification, consolidation or re-enactment of it for the time
being in force, and all statutory instruments or orders made
pursuant to it.
e) Words importing the singular meaning shall where the
context admits include the plural and vice-versa.
f)

Words for a gender include all genders.

g) Where a word or phrase is defined, its other grammatical
forms have a corresponding meaning.
h) Where two or more persons constitute the expression the
“Customer”, all covenants, agreements, undertakings,
stipulations, obligations, conditions and other provisions
hereof and their liability herein shall be deemed to be made
by and be binding and applicable respectively on them jointly
and each of them severally and shall also be binding on and
applicable to his/its personal representatives, successors and/or
assignees jointly and severally.

(a) General terms and conditions
1

Terms and conditions governing Banking relationship
a) I/We hereby agree to provide up-to-date copies of my/
our visa.
b) I/We hereby agree to provide details of transactions
carried through my/our account as and when required
by the Bank.
c) The Bank shall at all times have the right to verify the
Customer’s bank account information and any other
information or otherwise at Customer’s office/residence.
d) The Bank has the absolute right at any time at its sole
discretion and determination without assigning any
notice or reason, to close the above account(s).
e) The Bank and the financial institution have the right to
block the funds transferred to the Customer’s account
in the case of any suspicion of any money laundering of
financing terrorism or terrorist organisations.
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Sharia’h Compliance:
The Customer undertakes and confirms to the Bank that he/she
is not involved in any Sharia’h repugnant activities such as:
a) Gambling/Casino
b) Alcohol
c) Pork
d) Pornographic Material

In case of any doubt, the Customer is required to seek
clarification from the relevant account opening officer.
3

Account opening:
a) An Account can be opened in the name of one person
or jointly in the name of two or more natural persons.
b) Accounts can be opened with the Bank upon
submission of documents to the satisfaction of
the Bank.
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Account Number:

The Bank shall assign a base account number for each Customer
to proceed with all transactions with the Bank. Under the
base number allocated, each type of Account opened by the
Customer will be allotted as a separate account number. The
Customer may carry out all transactions permitted under the
Accounts with any branch of the Bank within the UAE.
5

Specimen Signature:

The Customer’s specimen signature registered with Bank shall
be considered to be the basis of carrying out transactions on the
Customer’s Accounts and shall remain valid unless changed or
cancelled. Any change or cancellation shall only become valid

on the next working day following the day of receipt of such
instructions by the branch at which the Account is maintained.
6

Deposits and Withdrawals:
a) The Bank may accept deposits from Customers in cash
or by any of the customary banking and/or financing
practices. The Bank shall be entitled, in its sole
discretion, to refuse any instrument or deposit and/
or limit the amount permitted to be deposited and/or
return any deposit or any part thereof at any time and
from time to time. Deposits by third parties into the
Account may be accepted without any responsibility to
the Bank. The Bank may, without prior notice to and/
or consent of the Customer, reverse any entries in the
Account where transfers, remittances, cheques or other
instruments previously credited to the Account are
recalled or returned unpaid for any reason. The Bank
shall be entitled to retain unpaid cheques or instruments
and to exercise all rights in relation thereto. The Bank
may, without prior notice to the Customer, reverse any
entry made in error and accepts no responsibility for,
or liability in respect of, any loss or damage arising out
of or relating to such operating errors. In the event the
Customer discovers any such error, the Customer shall
immediately notify the Bank in writing of such error.
b) Withdrawals by the Customer shall be subject to such
notice or restrictions as may be applicable from time to
time. Cash withdrawals from a Deposit Account shall
be done by using such forms as prescribed from time
to time by the Bank. Cash withdrawals from a Current
Account shall be done by using the cheques issued by
the Bank or in the case of individual Customers, the
Debit Card. The Bank may, in its sole discretion, accept
instructions allowing a third party to withdraw funds
from the Account, but only if such instructions are in
a form acceptable to the Bank and on the condition
that the Customer shall indemnify the Bank as herein
provided or otherwise as required by the Bank.
c) Individual Customers who cannot sign their names
(blind/illiterate customers) should produce proper
identification acceptable to the Bank and will be
required to finger print and/or stamp, as required by
the Bank before withdrawing any amount from the
Account. To protect the interest of such Customers, the
Bank shall not issue cheque books or Debit Cards to
them except through the Customer’s authorised agent
as notified by the Customer to the Bank in writing.
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Collections and Remittances:
a) Cheques and drafts drawn to the order of the depositor
or the Customer, deposited in the Account shall be

accepted as collection items, unless agreed otherwise
by the Bank in accordance with standard banking and
financing practices prevailing from time to time. The
Bank has the right to reject cheques, drafts or any
other securities drawn to the order of a third party. The
Bank maintains the right to debit any account with any
unpaid and non-collected items in addition to the Bank’s
charges, without assuming any responsibility in case of
non-collection of such items.
b) Drawings against cheques under collection shall only be
allowed after their actual realisation.
c) The Bank shall pay the actual amount of telex/SWIFT
transfers or company drafts/cheques received in favour
of the Customer after deducting banking fees/charges
and commissions applicable from time to time. The
applicable fee/charges for the Bank’s services are set out
and continuously displayed in the Bank’s head office
and branches.
d) The Customer, agrees that the purchase by the Bank
of a draft (in foreign currency) previously issued by
the Bank at the instruction of the Customer, shall be
at the discretion of the Bank and at the exchange rate
prevailing on the date of purchase after the deduction
of the Bank’s fees/charges and commissions.
e) The Bank shall credit all the incoming remittances
and drafts of the Customer into the Account in the
currency in which such Account is maintained unless
the Bank receives instructions contrary thereto from
the Customer received no later than two working days
prior to the date of such credit, and the deposit shall
be at the exchange rate prevailing on the same day of
booking such transactions.
f)

The Bank shall have the right to reject to pay for any
draft or transfer if the name of the beneficiary and/
or his/her account number does not match the Bank’s
records or for any other reason.

g) All the transfers effected by the Bank according to
the Customer’s instructions shall be at the Customer’s
expense and responsibility, and the Bank shall not be
responsible if the amounts credited to the Customer
accounts are reduced due to the charges or decline
in value, and the Bank shall not be responsible if the
Customer was unable to avail other funds on account of
any restrictions issued by the concerned authorities.
h) The Bank and its correspondents are not liable for
the consequences of any irregularity, delay, mistake,
telegraphic error, omission or misinterpretation that
may arise, and from and against any loss, which may
be incurred through its correspondents failing properly

to identify the persons named in the instructions
or retaining the funds, should the Bank or its
correspondents deem such retention expedient, pending
confirmation of the identity of any person or of the
above instruction by a letter or otherwise.
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i)

Should all or any transfers be unpaid and refunded
to the Bank, the Customer can only claim the value
thereof at the buying rate of the day when the
refund takes place. The refund cannot be affected
until the Bank has received definite advice from its
correspondents that the funds are unpaid and that the
original instructions have been cancelled.

j)

The Bank shall comply with all anti-money laundering
laws and regulations in force and applicable to it from
time to time and may at its discretion call for additional
details or information on the above transactions and
provide the same to regulatory authorities involved
in the said operations. The Bank will not take any
responsibility for delayed execution of transactions
if the information called for is not provided by the
Customers in time or if approval from regulatory
authorities is pending.

Statements of Accounts / Addresses / Details:
a) The Customer shall be provided with the advice and
statements of accounts (as per the Customer’s request
or by the decision of the Bank) at such intervals as
the Bank deems fit. If the Bank does not receive any
objection within fifteen (15) days from the date of
dispatch of the advice of the statement of account
by mail, and/or by any electronic media, then such
statement and advice shall be deemed correct and
binding upon the Customer. If the Customer does not
receive a statement of account for any period, it is the
responsibility of such Customer to request a statement
from the Bank within one month of the date on which
such statement would normally have been sent to him/
them.
b) Unless the Customer gives notice in writing the address
set out in the Account Opening Form shall be the
approved address for the mailing of all letters, notices,
advices, statements of account or other notification
(legal or otherwise). The Customer shall inform the
Bank in writing, in case of any change of the Customer’s
particulars set out in the Account Opening Form.
c) The Bank may stop mailing the advices or statements of
Account if they are returned undelivered consecutively
on two or more occasions, until such time the Bank is
provided by the Customer with an alternative address
for mailing such statements. Those statements not

mailed to the Customer may be collected from the
Bank’s premises, after serving sufficient notice for
retrieval of the same, in accordance with the Bank’s
prevailing practice from time to time. The Bank, at
any time and without giving any prior notification to
Customer, may stop mailing through either normal or
registered postal mail the statement of accounts where
the Bank’s own electronic delivery channels/access
options are available to allow the Customer to request,
receive and retrieve his/their statements of accounts
electronically. The Customer hereby absolves the Bank
from any consequences, losses, damages, claims or
other rightful acts, which the Customer may otherwise
have against the Bank, arising either directly or
indirectly, from the Bank not dispatching the statements
of the Accounts. Furthermore, the Customer agrees
that the Bank will not be responsible in any way, for
the Customer’s inability to verify the correctness or the
propriety of the entries in the statements. The Customer
must immediately inform the Bank in writing of any
change in the details given on the Account Opening
Form and any subsequent changes thereto.
d) The Customer may request for an additional copy of the
statement of account, which shall be provided to the
Customer at the Customer’s own expense.
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Standing Orders & Instruction by Fax:
a) The Bank shall accept requests for the execution of any
standing order from the Customer provided that the
Customer shall have sufficient balance in the relevant
Account on the due date(s) for the executions of such
orders. The Bank shall not be liable for any delay
or error in the dispatch or in the transmission or for
any error on the part of the paying bank or any of its
correspondents. The Customer acknowledges that the
Bank shall not be liable for such delays or errors and
the Customer shall indemnify the Bank for the loss,
damages and expenses incurred by the Bank as a result
of the execution of the standing orders given by the
Customer.
b) If the Customer gives the instructions to the Bank by
facsimile, the Bank may, at its sole discretion, process
or refuse to act on them .The Customer acknowledges
and assumes all risks associated with communication
of instructions by facsimile, and declares that the Bank
shall not be liable, and the Customer shall indemnify
the Bank for all the losses, damages and expenses
incurred by the Bank as a result of any act or omission
relating to any instructions given or understood to
have been issued by the Customer. In addition, the
Customer agrees that the Bank shall not be liable for

any errors in the dispatch or transmission. The Bank
shall not be required to obtain confirmation or make
enquiry as to the genuineness of the instructions. The
Bank may, however, without being obliged to do so
and at its sole and absolute discretion, decline to act
upon such instructions and/or request verification of
instructions by means of a confirming telephone call to
the Customer.
c) In case the Customer seeks to have the instruction by
fax service, the Customer shall fill out and sign a form
specially provided for this purpose and the Bank shall
reserve the right to refuse to grant such request of the
Customer.
10 Adjustment of Entries:
In case of any error in entries, any adjustment or correction
in the entries signed by the Bank shall be considered effective
and correct. The Customer shall not have the right to claim
the value of the erroneous deposits into the Account, and
the Bank is authorised to process the correction entries and
debit them to the Account. The Customer declares that the
Bank has the right to claim the amounts paid wrongfully to
the Customer with the Customer’s obligation to settle them
by the method, procedures and the dates as specified by the
Bank without an objection and irrespective of the elapse of
any period of time from the date of occurrence of the wrong
entry.
11 Fees & the Banking Service charges:
The Bank may, without referring to the Customer, debit
the Accounts with any charges, expenses or commission
payable against the banking and financial services rendered
in accordance with the banking and financial charges and
commissions approved and announced by the Bank.
12 Company’s Rights of Accounts, Set-off & Securities:
a) Where a Customer that maintains or establishes more
than one Account (whether now or in the future and
whether with the Bank’s head office or at any of its
branches), such relationship between the Bank and
the Customer will be deemed to constitute that of
a single account relationship. The Bank shall have
an absolute right to combine or merge any or all the
Accounts for the purpose of setting-off debit balance
against available credit balance or to reimburse itself
for recovery of dues of commitments for which the
Customer is liable.
b) The Customer agrees that the Bank, at any time and
without giving any prior notice, may freeze, setoff or transfer any amounts between the Accounts
whatsoever their types or names, whether Individual

and/or Joint Account, in local or foreign currency, so
that each account shall be considered as security for the
other Accounts, individually or jointly, for the purpose
of settling any debts of the Customer of the party(s)
guaranteed by the Customer towards the Bank.
c) The Bank may attach all the guarantees and properties
maintained by the Bank in the name of the Customer
for the purpose of settling any amounts due by the
Customer to the Bank, and further the Bank shall have
the right to set-off the Accounts.
13 Accounts in foreign currencies:
a) The Customer may open Accounts in a foreign currency
upon the approval of the Bank and the transactions in
this Account shall be effected only by the Bank’s forms,
drafts or written instructions, in the same currency of
the Account.
b) The Customer may transfer funds from its foreign
currency accounts to its local currency accounts or vice
versa at the prevailing rate of exchange in the same
day. The Customer acknowledges that the Bank will
not be held responsible for any exchange losses that
the Customer may incur when transferring any amount
from its foreign currency accounts to accounts in other
currencies.
14 Conditions for joint accounts:
a) Two or more individual Customers (“Joint Customers”)
may open an account jointly (a “Joint Account”) in
which their rights there under shall be joint and several.
If the Account is opened in the name of the Joint
Customers, these terms and conditions shall constitute
an agreement between the Joint Customers, jointly and
severally, as well as between the Joint Customers and
the Bank and shall be applicable in addition to the other
provisions of these terms and conditions.
b) All deposits made in a Joint Account and the inward
transfers to a Joint Account shall be deemed to be
owned equally by the Joint Customers unless otherwise
stipulated in the Account Opening Form.
c) Persons authorised to operate Joint Accounts will be
entitled to deposit and withdraw convertible currencies,
cheques, payment orders, drafts or other negotiable
instruments. Such authorised persons will also have the
right to draw, endorse and negotiate cheques, transfers
or other negotiatable instruments in favour of the Bank
in their capacity as authorised representatives.
d) The Joint Customers shall be jointly and severally liable
for settling in full all dues or claims to the Bank that
may arise or any commitments, present or future, by

the actions for those operating the Joint Account or
any withdrawals that may cause the Joint Account to
be overdrawn. Any debit balance arising on the Joint
Account for any reason (and any other liability that may
be incurred) will be the joint and several responsibilities
of all the Joint Customers. Any such liability will not
be discharged or otherwise affected by the death or
incapacity of any one or more of the Joint Customers.
e) The Bank shall have the right to close the Joint Account
at any time at its option for any reason whatsoever.
f)

If one of the Joint Customers is subject to an
attachment, such attachment will be enforced on such
Customer’s share only with effect from the day of
notifying the Bank of the said attachment. The Bank
shall stop withdrawal from the Joint Account to the
extent of the attached share, and consequently notify
the Joint Customers or their representative of the said
attachment within fourteen days from the day of
attachment notification at the address set out in the
Account Opening Form.

g) The Joint Customers expressly agree and consent that
the Bank has and shall have the right, in its discretion
and without notice to any of the Joint Customers,
to assert a lien on the Joint Account and apply all
credit balance or any part thereof in setting off any
(actual, contingent, matured or immatured) sums
that may be owing to the Bank from any or all of the
Joint Customers and to set-off the amount of such
indebtedness to the balance of the Account.
h) In the event of death of one of the Joint Customers or
the loss of his/her legal capacity, the remaining Joint
Customers shall notify the Bank of their intention
to continue the Joint Account, within a period not
exceeding ten days from the date of death or the loss of
the legal capacity (as the case may be). The Bank shall
then suspend withdrawals from the Joint Account until
a successor is legally appointed.
i)

Any of the Joint Customers or their representatives
should not request credit facilities in their personal
names to be secured by the Joint Account without a
written approval from all the Joint Customers.

j)

The Bank shall have the right to issue the Debit Card
to each of the Joint Customers if each of them is
authorised to handle the Account, and they will be held
individually or jointly, responsible for all liabilities that
occur from using this service.

15 Conditions relating to companies, establishments
and organisations accounts:

a) The persons authorised to sign; whose names are
mentioned in the Account Opening Form shall handle
all the banking and investment transactions with the
Bank to the extent of the powers granted to them in the
memorandum of association, contract of establishment,
by-laws or their equivalent.
b) The owners of the company / establishment /
organisations indebted to the Bank in any way
undertake jointly and severally to pay all the Bank
dues, whether from the assets of the company/
establishment/organisation or from their own funds.
c) The company/establishment/organisation undertakes
to inform the Bank promptly of any changes in its
memorandum and articles of association, contract
of establishment or its by-laws or the change of the
legal form or any change in its constitution, board of
directors, partners or representatives or any changes
in the authorised signatories. The Bank will bear
no responsibility in the event any of its directors,
partners, managers or representatives have violated the
provisions as contained in its articles of association,
contract of establishment or its by-laws or have acted
ultra vires or in excess of their powers.
d) The company/establishment/organisation authorises the
Bank to pay and debit the Account, whether the Account
was in credit or overdrawn, or which subsequently
become overdrawn due to such debits, all transactions
issued by those authorised to operate the Account. The
company/establishment/organisation shall be liable for
any instruction or orders issued to the Bank by those
authorized to operate the Account and enter into all the
banking and financial transactions including opening
documentary letters of credit, money transfer and all
transactions including the applications of credit facilities.
e) Such signatories who sign the banking transactions shall
be personally liable to compensate the Bank in full for
any debts, present or future, or any amount incurred
or any loss or damage caused to the Bank as a result of
any unlawful acts done by them.
f)

The company/establishment/organisation undertakes
to furnish the Bank with an audited balance sheet and
income statements or any other document required by
the Bank at such intervals and at such time as requested
by the Bank.

g) The relevant partners/shareholders declare that in
case of the amendment in the powers of any partner
representing the company/establishment/organisation,
whether due to withdrawal, resignation or dismissal or
to any amendment of the memorandum of association

or the change of is name or the loss of legal capacity
of any partners or the declaration of his/her the
bankruptcy or death or joining or withdrawals of one or
more partners, the remaining partners/shareholders shall
be fully liable on behalf of the company/establishment/
organisation, and the Bank shall have the right to attach
all the credit amounts of the company/establishment/
organisation in favour of the Bank to recover its dues or
in favour of any court order or judgment.
16 Conditions relating to accounts of societies, clubs
and similar organisation:
a) The Account shall be operated in accordance with
the board of director’s resolutions. A board resolution
should be submitted stating the names and designation
of the signatories. Signatories shall not delegate others
to exercise such powers.
b) The clubs and societies and similar organisations shall
submit the registration decision issued by the concerned
authorities in the United Arab Emirates upon submitting
the application for opening the Account.
c) In case of expiry of the term of the board of directors
of the club or societies or similar organisations or the
resignation or dismissal of the board, a letter evidencing
the appointment of the board of directors or the
minutes of the general meeting in which the new board
of directors has been elected shall be submitted to the
Bank, indicating the name and capacity of those who
have the right to sign before the Bank on behalf of the
club or society and similar organisation and the manner
in which the account is to be operated.
17 Other general conditions:
a) The Bank shall have the right to respond to all queries of
other banks concerning the Accounts without reference
to the Customer. The Customer also authorises the
Bank to get official information from any entity in order
to update its data, without any liability on the Bank or
that entity.
b) In case of the death of the Customer, his /her account
shall be frozen and no amounts in his/her name with
the Bank shall be released to the heirs or their attorneys
unless a formal order by the competent court is
addressed to the Bank to this effect, and the Bank shall
only be responsible therefore from the date on which it
has been notified about the death.
c) In case the association/organisation becomes bankrupt
or has financial problems, the Account shall be frozen
until the receipt of a formal order from a competent
court.

d) The Bank shall not open a Current Account for minors
but may open saving/investment deposit account for
minors under the signature of his/her father or a legal
guardian until the minor comes of the age of majority,
then he/she shall be entitled to receive his/her funds
and operate his/her account by himself/herself. In case
of a minor under guardianship, a decision or judgement
of the competent court for lifting the guardianship must
be obtained to enable him/her to operate the account.
e) The Bank may close the Account at any time without
giving reasons or notifying the Customer. In all such
cases the Bank’s responsibility shall cease to exist by
issuing a cheque for the credit balance on the Account
(after deducting the necessary fees and expenses
related to the closure of such Account) and sending
it to the Customer by mail at the Customer’s address.
The Customer shall repay any amounts due to the Bank
upon receiving the Bank’s advice of its intention to close
the Customer’s indebted account.
f)

The Account shall be considered dormant if no
transaction is effected for a period exceeding six
consecutive months and the Bank shall, in this case,
have the right to reject any debit to the Account
including cheques, outgoing transfers or any other
commercial papers. The Customer shall be fully
responsible for any consequences, claims, legal
procedures or losses pertinent thereto, and the
Customer declares that the Bank shall not, in any case
be responsible therefore. The Customer may request the
Bank to reactivate or close the Account. The Bank may
comply with such request at its sole discretion.

g) The Customer shall be responsible for paying the Zakat
due on his/her/their funds and the Bank shall furnish the
Customer with details of his/her Accounts if required.
h) The Bank has the right to destroy the cheque books/
Debit Cards/and/or correspondence containing the
Customer’s personal identification number (as the
case may be) if they have not been collected by the
Customer within one month from their date of issuance
thereof. The Customer shall submit a new application
and pay the relevant charges for re-issuance of any of
these items.
i)

The Bank shall at any time have the right to amend
these Terms and Conditions by notifying the Customer
through a general notice to be displayed at the Bank’s
branches and the Customer shall be, thereafter, bound
by such amendments. If the Bank does not receive an
objection from the Customer within fifteen days of such
amendment, then the Customer shall be considered to

have accepted such amendment. The amendment shall
be effective on the renewal of the deposit if the Bank
notifies the Customer of such amendment before the
expiry of its term.
j)

If the Bank does not at any time exercise the full
implementation of any clause or obligation set out
in these terms and conditions, or if the Bank delays
the implementation thereof, the same shall not be
considered to be a waiver of its right or abandonment
of the full implementation at a subsequent time. The
Bank’s records and documents shall be considered as
evidence of the correctness of the Customer’s balance.
If, however the contrary is claimed, then the burden of
proof shall lie with the Customer.

(b) Specific terms and conditions:
1

Current Account:
a) The Bank opens current accounts for its customers on the
basis of a Sharia’h compliant Qard and accordingly the
Customer is not entitled to any share of profit or interest.
b) Any credit balance in the current account is a Qard
from the Customer to the bank (loan without interest),
and on demand the Bank undertakes to pay the credit
balance in full.
c) The Bank as a borrower has the right to use, for its own
Sharia’h compliant business, the credit balance available
in the Current Account at its own risk. No reward shall
be availed to the Customer as the result of this usage of
the Customer’s funds.
d) Any adult individual or commercial entity has the right
to open a Current Account if he/she is a national or
resident in the UAE subject to the controls, rules and
regulations of the UAE Central Bank currently in force.
e) Withdrawals from a Current Account shall be made
through cheques issued by the Bank or an Debit Card.
f)

Deposits in the Current Account shall be accepted in
all branches of the Bank in the UAE by cash, cheques
drawn on Company’s branches or local banks or through
the Bank’s automated teller machines.

g) The Bank shall have the right, to refuse to pay any
payment orders or cheques written on forms other than
the Bank’s forms, without any responsibility whatsoever
on the part of the Bank.
h) The Customer shall draw cheques in Arabic or English
languages, and the Bank shall not accept cheques
written in any other language.
i)

The Bank shall have the right, but not the obligation,

to honor the value of cheque or other negotiable
instruments, drawn on a Current Account even if this
were to cause the Current Account to be overdrawn and
the Customer undertakes to repay all the due amounts
in the Customer’s overdrawn account whenever the
Bank requests. No fee shall be charged for the overdraft.
j)

The Bank shall have the right to refuse to pay the
value of the cheques, withdrawals and payment orders
drawn on the Current Account if the credit balance
in the Current Account is not sufficient, even if the
Customer has credit balance in any other Accounts with
the Bank, unless the Customer authorises the Bank in
writing to pay the value of such cheques, or any other
withdrawals from any of the Customer’s other Accounts
with the Bank no later than one working day prior to
such payment.

k) The Bank may accept from the Customer any stop
payment of cheque in case it is lost, or in other
circumstance as shall be allowed by law and agreed by
the Bank. However, the Customer will bear any loss,
damage and cost (including legal cost) due to these
incidents.
l)

The Customer shall take due care of the cheque book,
and shall bear full responsibility for it. The Customer
shall not give any of his/her cheque books to any third
parties. The Customer shall immediately inform the
Bank in writing, upon the loss or theft of a cheque book,
in the absence of which otherwise the Customer shall
bear all the consequences in cases of its misuse.

m) The Bank has the right to refuse issuing a cheque book
to the Customer, without giving any reason thereof.
n) The Bank has the right to close the Current Account
and to cause the Customer’s name to be blacklisted in
accordance with the regulations of the UAE Central
Bank in force from time to time. The customer has the
right to know the reasons for such action.
o) The Bank does not accept any responsibility in the event
of a postdated cheque being inadvertently or otherwise
honored before the due date.
p) The total amount of cheques drawn on the Current
Account but not yet presented for payment must not,
at any time, exceed the credit balance on the Current
Account and funds available for withdrawal. The Bank is
not obliged to honor cheques drawn against unrealised
or non-cleared payments into the Current Account. In
addition to the other rights of the Bank hereunder, the
Bank will in accordance with the Bank’s prevalent policy
levy a charge for any cheque that is returned unpaid for
lack of funds.

2

Savings and Investment Account:
a) Savings and Investment Accounts shall be opened on
the basis of Mudarabah contract. The Customer (being
the fund owner or “Rab al Maal”) shall authorise the
Bank (being the “Mudarib”) to invest the Customer’s
funds according to the principles of Islamic Sharia’h
in such manner as the Bank, in its absolute discretion,
deems fit.
b) As per the UAE Central Bank regulation, the Bank shall
not issue a cheque book to Mudaraba Term Investment
account holders, and the Customer shall not be entitled
to issue payment orders drawn on his Account.
c) The Bank shall issue an Debit Card to the Savings
Account holders. In the case of investment accounts,
the standard cash withdrawal slips available at the Bank
premises must be used in making all withdrawals from
the Account.
d) The Bank may at its discretion restrict/limit the number
of withdrawals permissible during a calendar month
on the Savings Account, and in case the number of
withdrawals exceeds the number of transactions
specified by the Bank, then the Bank may levy a service
charge for each transaction exceeding such limit. These
charges shall be published, from time to time, as part of
the bank fees list.
e) The Bank as a Mudarib shall invest the funds standing
in the credit balance of the saving and Investment
Accounts (the “Mudaraba Funds”) on the basis of the
minimum monthly balance available in these Accounts
less the legal liquidity reserve.
f)

The Mudaraba Funds shall be placed in a joint
investment pool with the Bank funds and shall be
managed and invested by the Bank on an unrestricted
basis in accordance with the principles of the Islamic
Sharia’h.

g) The net profits accruing from the investments shall be
allocated to the various fund Categories in proportion
to their respective contributions to such joint
investment pool.
h) The Bank as Mudarib shall be entitled to a pre
determined percentage of the realised net profit arising
from the investments of the Mudaraba Funds as the
Mudarib share of profit. The Bank’s share of the realised
net profits are available in annex (1) attached hereto.
The Bank’s share of profits and any variations thereof
shall be determined by the Bank’s management and
shall be notified/displayed at the Bank’s head office and
its branches from time to time.

i)

Profits shall be calculated at the end of every Gregorian
calendar quarter on the basis of constructive liquidation
and customer’s share of profit shall be credited to his
savings or current accounts (as instructed by customer)
in the subsequent month. Each subsequent period
shall be considered a new Mudaraba on the same
terms as agreed before, and the customer shall be
considered agreeing to the renewal of the investment
at its maturity date unless the bank receives a written
notification four days before maturity date to the
contrary of that.

j)

If the customer decides to withdraw his balance in the
investment account before maturity and he received
profits for past distribution terms as per contractual
maturity, then the bank has the right to adjust the
profits of such customer equating them with the profits
of similar maturity. The adjustment amount, deducted
from the account balance, shall be credited to the
Mudaraba pool.

k) The Customer authorises the Bank as Mudarib to
deduct, if required, a certain percentage of the net
profit from the share of the investors in the joint
investment pool to manage any risk of loss encountered
by the Customers in relation to the Mudaraba Accounts
and/or a percentage of the aggregate of the Mudaraba
profits for purpose of stabilisation of Mudaraba returns.
Such funds shall be deducted, held and disbursed only
upon instruction and prior approval of the Sharia’h
Supervisory Board of the Bank.
l)

In the case of an Investment Account, the following
additional conditions shall apply:

		

a) The Customer shall select a fixed term of [one],
[three], [six] or [twelve] months or any other term as
shall be specified by the Customer in the Account
Opening Form (the “Mudaraba Term Period”),
provided that the minimum fixed term shall be one
(1) month;

		

b) In the event the Customer wishes to make a
withdrawal from the investment Account prior
to the expiry of the Mudaraba Term Period the
following additional conditions shall apply:

			

i)

The Customer shall give seven (7) days advance
notice in writing of such intended withdrawal;

			

ii) Only the whole (and not part) of the Mudaraba
Funds may be withdrawn;

			

iii) The Customer is not entitled to profits if he
withdraws his investment in less than a month
and he has not been exposed to loss.

		

c) Withdrawals of deposits exceeding UAE Dirham
1 million shall require 24 hours prior notice to the
Bank;

		

d) The official currency for Saving and Investment
Accounts is the Emirates Dirham. If a customer
deposits funds in other currencies the Bank will
apply the exchange rate prevailing on the day the
deposit is made.

		

e) The minimum limit for accepting the Mudaraba
Funds in other currencies shall be defined by the
Bank from time to time. The foreign currency
investment accounts shall be invested in the same
currency in a separate pool in order for each pool to
bear its FX risks.

		

f)

Unclaimed profit amount on a Mudarabah deposit
will remain in a non distributable charity account
for a period of 1 year. At the end of this period if the
amount has not been claimed by the customer, then
it will be given to a charity selected by the Bank.

(c) Debit Card (where applicable):
In the event the Bank issues a Debit Card to the Customer, the
following terms shall apply:
a) Debit Card shall be issued to individual Customers and
not corporate Customers.
b) The Debit Card is issued at the discretion of the Bank
and will at all times remain the property of the Bank.
The Customer shall surrender the Debit Card upon
closure of the Account or upon demand by the Bank.
c) It is a condition of issue and use that the Debit
Cardholder maintains an Account with the Bank
at a branch of the Bank in the UAE.
d) The Debit Card is issued for use only on electronic
machines capable of accepting VISA/ELECTRON/
NSWITCH/UAE SWITCH Cards and/or MAESTRO/CIRRUS/
NSWITCH/UAE SWITCH Cards for the Bank account
holders and so authorised and may not be used to
obtain credit of any description on the strength of the
Debit Card.
e) The Debit Card is issued entirely at the risk of the
Customer who shall indemnify the Bank for all loss or
damage howsoever caused resulting from the use of the
Debit Card.
f)

The Customer undertakes not to disclose his/her
personal identification number (“PIN”) to any other
person. In the event of the PIN becoming known to
someone other than the Customer, that person may be
treated by the Bank as an acting agent of the Customer

and the Customer shall indemnify the Bank against all
loss or damage which may occur as a result of the PIN
becoming known.
g) The Customer shall take every possible care to prevent
the Debit Card from being lost, mislaid or stolen and
shall not pass the Debit Card to any other person.
h) The Customer shall notify the Bank immediately if the
card is lost, mislaid or stolen or if it comes into the
hands of a third party or if the PIN is otherwise disclosed
or made available to a third party.
i)

Where oral notice of loss or theft of the Debit Card
is given, it must be confirmed in writing to the
Customer’s branch of the Bank within 48 hours of
the receipt of notice.

j)

The Bank shall debit the Customer’s account with
the amount of any withdrawal/transfer payment of
telephone, water, electricity bill payment for goods and
services at Point of Sales (POS) terminals and all such
payments as effected by the use of the Debit Card along
with the related Bank charges.

k) The Customer shall at all times remain liable for any
transaction made by the use of the Debit Card and shall
indemnify the Bank for all loss/damage howsoever
caused by any unauthorised use of the Debit Card. The
Bank’s record of transactions processed by the Debit
Card electronically or otherwise shall be conclusive and
binding for all purposes and in particular for the purpose
of legal evidence.
l)

The amount of any Debit Card transaction in a currency
other than UAE Dirham will be converted into UAE
Dirham at a rate of exchange determined by the Bank
at the date when the relevant Debit Card transaction is
debited to the Debit Card Account. A handling charge
will be levied on all transactions processed through
automated teller machines other than that of the Bank.

m) The Customer accepts all debits made to the account
arising from the use of the Debit Card without limitation
(except after written notice of loss has been received
and acknowledged by the Bank).
n) The Customer shall ensure that it has sufficient funds
in the Account to which the Debit Card relates before
making any withdrawals. If for any reason an Account is
overdrawn by the use of the Debit Card, the Customer
shall be responsible for immediately making up the
deficit by a direct payment or transfer of funds from
any other account maintained with the bank, failure
to comply with this condition shall entitle the Bank
to cancel the Debit Card and/or make a transfer on

the Customer’s behalf (if more than one account is
maintained at the Bank).
o) The Bank reserves the right to limit the total cash sum
withdrawn by the Customer during any 24 hour period
and to advise the Customer of such limits from time to
time.
p) The Bank shall not be responsible for any loss
or damage arising directly or indirectly from
any malfunction or failure of the Debit Card or
the automated teller machine or the temporary
insufficiency of funds in such machine.
q) Any deposit made through the automated teller
machine will be subject to verification by the Bank
which shall be binding and conclusive for all purposes.
r)

The tone pad shall remain the sole property of the Bank,
and the Customer shall surrender and deliver it to the
Bank immediately upon first demand. The tone pad is
non-negotiable, non-assignable and non-transferable
to anyone, and the Bank has absolute right at any time
to deny, prevent and suspend access to the Telebank,
to refuse reissuance, renewal or extension of the PIN
and to replace, change or cancel the tone pad at its sole
discretion.

s)

The Bank shall not be liable or responsible in any way if
the Telebank refuses access for any reason whatsoever
and the Bank has the absolute right at any time and
without prior notice to modify, withhold, suspend,
withdraw or cancel any or all of the services under such
system.

t)

The Customer shall not disclose the PIN to anyone and
shall exercise all reasonable care to ensure safety of
the tone pad to prevent loss, misuse, theft, etc. and
if the tone pad is lost or stolen, the Customer shall
immediately notify the same in writing to any branch
of Mashreq within the UAE. If in any case the PIN
is disclosed, the Bank shall not be held responsible
or liable for any acts, transactions or any illegal or
incapacitated acts carried out prior to receipt of the
written notice thereof.

d) Telephone banking services
(where applicable):
In the following conditions,“Subscriber” means the Customer
to whom the above service is provided. Where the service
mandate is signed by more than one individual, they shall be
jointly and severally bound by these conditions.
a) The Subscriber should maintain an account with the
Bank at any branch of the Bank in the UAE. In the event

of the account being closed for any reason the service
shall immediately cease.
b) The Bank reserves the right to refuse an application
and may, at its sole discretion, withdraw at any time all
rights and privileges pertaining to the service.
c) The service is provided entirely at the risk of the
Subscriber who shall indemnify the Bank for all loss or
damage howsoever caused resulting from the use of the
service.
d) The Subscriber should not disclose his/her telephone
PIN to any other person. In the event of the telephone
PIN becoming known to someone other than the
Subscriber, that person may be treated by the Bank as
an acting agent of the subscriber and the subscriber
shall indemnify the Bank against all loss or damage
which may occur as a result of the telephone PIN
becoming known.
e) The Subscriber hereby irrevocably and unconditionally
without any right of objection accepts all debts made to
the account arising from the use of the service, without
limitation.
f)

The Subscriber shall ensure sufficient drawing power
in the account to which the service relates before
making any transfer. If for any reason an account is
overdrawn by the use of the service, the Subscriber shall
be responsible for immediately making up the deficit
by a direct payment or transfer of funds from any other
account maintained with the Bank. Failure to comply
with this condition shall entitle the Bank to cancel the
service and/or make a transfer on the Subscriber’s behalf
(if more than one account is maintained at the Bank).

g) The funds transfer service is restricted for transfer from
one account to another of the same Subscriber and is
subject to such limits as may be advised by the Bank
from time to time.
h) The Bank shall not be responsible for any loss
or damage arising directly or indirectly from any
malfunction or failure of the service.
i)

The Bank shall not be responsible for any erroneous
payments to utility bank or credit card institution(s)
arising out of wrong input of consumer/card number by
the Subscriber. The Bank shall not be responsible for any
mistake or omission caused by the service and/or any
delay by the Bank due to reasons beyond its control.

j)

In the event of part payment of the bill, the utility bank
may use its power to discontinue the utility service in
which event the Bank or the utility bank will not be
responsible therefore in any way.

k) Where the service is made available to an account with
the Bank in two or more names, it is acknowledged
that, irrespective of whether the mode of operation of
such account is joint or several, the service may only be
used by one Subscriber acting alone.

e) Telebanking/IVR/ Customer Service Unit
(where applicable):
These terms and conditions govern the services offered through
Self Service Banking at the Banking and the call centre provided
by the Bank. The following shall have the definitions ascribed
to them:
Instructions: means the instructions given or purported to
be given by the Customer to the Bank via the call centre or
automated self service and also includes any other written or
verbal instruction issued or purported to have been issued by
the Customer to the Bank and the same are irrevocable and
binding on the Customer upon receipt by the Bank.

IVR: Means interactive voice response, which is the machine
that the Customer interacts with using the Self Service
banking, and which responds to and will accept touchtone
evidence Instructions.
Self Service Banking: Means any or all of the banking services
offered by the Bank, which can be availed by the Customer
via a telephone and the automated interactive voice response
machine.
Debit PIN: Means Debit Card Personal Identification Number
issued by the Bank to the Customer to verify the identity of the
Customer and for the Customer to authorise transactions via
call centre or ATM machine.
Phone PIN: Means the telephone personal identification number
selected by the Customer to verify the identity of the Customer
and for the Customer to authorise transactions via the call
centre or the Self Service Banking.
a) In the event of unauthorised disclosure of the Debit
Card PIN or Phone PIN, the Customer shall immediately
notify the Bank. The time at which the Bank received
the aforementioned information or Instructions will be
determined and certified solely by the Bank and such
determination shall be binding and conclusive on the
Customer. The Bank reserves the right to ask for written
confirmation.
b) The Customer shall be solely responsible for ensuring
that the Debit Card PIN or Phone PIN and any other
information that may be communicated to the
Customer in this regard by the Bank is fully secured and
is not disclosed to any unauthorised persons or third
parties. The customer service representatives are NOT

authorised to receive the detail of any Phone PIN or
Debit Card PIN. The Debit Card PIN or Phone PIN will
only need to be disclosed via touch-tone telephone
while using the automated IVR.
c) The Customer should immediately inform the Bank
if access to IVR is required to be blocked. The Bank
reserves the right to ask for written confirmation. The
Customer understands and agrees that the Bank will
not be liable for any misuse by another person in such
an event and for failure of the Customer to inform the
Bank to block IVR access.
d) In addition to the general terms and conditions that are
applicable to use of the call centre and the Self Service
Banking options, the following further provisions will
also apply:
		

a) All transactions are charged at the normal
banking rates. For details please refer to the fees
and charges schedule pertaining to the different
products offered by the Bank.

f) Applicable laws and jurisdiction:
These terms and conditions shall be governed by the laws
applicable in the UAE as applied in the Emirate of Dubai and
the parties hereby irrevocably submit to the jurisdiction of the
courts of the Emirate of Dubai.

g) Acceptance of the terms and conditions
I/We acknowledge that I/we have read, understood and agreed
on these terms and conditions, and that they will apply to all
accounts currently opened or will be opened in the future with
the Bank, and I/we have signed in agreement to the same.

h) Internet Banking
Where the Bank at its discretion offers and the customer
accepts the option of banking with the bank through the
internet, the Customer acknowledges that whilst every
reasonable effort will be made by the Bank to make such
banking secure and accurate, electronic transmission can be
intercepted, corrupted or fail to be delivered and accordingly
the Bank is unable to accept responsibility for the use of
internet banking services. The customer therefore accepts the
sole responsibility for the risks and any consequences in terms
of costs, claims and ineffectiveness thereby incurred. The Bank
and the Customer acknowledge that internet banking in respect
of the Account will, unless the Bank otherwise decides, require
a separate agreement, as well as separate mandates and specific
operational instructions for the bank banking and the internet
banking. Any change in mandates or operational instructions
will therefore require instructions to both the branch and the
internet banking center before they can be effective. The terms

of any separate agreement for internet banking services shall
apply in addition to these Terms and Conditions and prevail in
the event of inconsistency.

i) Loss in Transit
The Bank shall not be liable for any loss of or damage to any
cheque or any other commercial instrument or bank document
while the same is in transit from the Bank to any Customer or
from a Customer to the Bank.

j) Communications
1. Each of the Customer and the Bank will comply with certain
agreed security procedures (the “protocols”), designed to
verify and authenticate the communications between them
such as instructions, notifications, enquires and advices
(each a ‘Communication”).
2. When determining the authority or identity of the person
issuing a Communication, the Bank need only comply
with the Protocols. Errors or omissions made by the
Customer in such Communications or the duplication of any
Communication is solely the responsibility of the Customer
and the Bank shall not have any liability in this regard.
3. The Bank may act on a Communication on the basis only of
an account number provided notwithstanding that the title
of the account may also be provided.
4. The Bank may act on a Communication if it reasonably
believes that it contains sufficient information and may
in its discretion decide not to act on a Communication
where it reasonably doubts its authenticity or compliance
with the Protocols. Where the Bank decides not to act
on a Communication received, it will immediately notify
the Customer of such decision through such means at its
disposal including telephone, facsimile, SMS, email or letter.
5. Where the Customer seeks to withdraw or vary any
communication to the Bank, the Bank will make reasonable
endeavour to implement such request without any liability
for omission or failure to do the same.
6. The Bank may in its sole and unfettered discretion offer
or make available to the Customer banking services
by telefax, facsimile, email, internet communications,
telephone or mobile telephony including SMS and in such
case the Customer may be required to enter into a separate
agreement with the Bank prior to utilizing such services.
The provisions of the separate agreement shall supplement
and in the case of inconsistency prevail over these
Terms and Conditions. The Customer accepts that such
communications carry a risk and that such risk or any losses
occurring are solely the responsibility of the Customer.
Where the Bank acts on any Customer Communication

sent by telephone, SMS, telex, facsimile, electronic mail
(including email) or by hand, then subject to the Bank’s
compliance with the Protocols, the Customer will indemnify
the Bank against all loss or damage incurred by the Bank in
acting on such communication.
7. Any notice, instructions or other communication given
by the Customer to the Bank shall be given or confirmed
in writing and deemed to be validly given or served when
acknowledged by an appropriate officer of the Bank.
The Customer shall provide originals of all applications
and other documents that are, in the sole opinion of
the Bank, required or necessary to be provided for any
transactions that are initiated by such Communications.
Where the Bank at its sole discretion and at the request of
the Customer, acts on instructions by telephone, facsimile
or electronic mail, such instructions shall be immediately
confirmed in writing, duly signed by the Customer stating:
CONFIRMATION OF INSTRUCTIONS - DUPLICATION TO BE
AVOIDED”. The Customer shall remain liable in respect of
such instructions or other communications notwithstanding
that the Bank does not receive the written confirmation.
8. Where the Bank’s forms or Bank stationery are prescribed
for particular instructions, communications or procedures
the Customer is requested to abide by such set forms
or stationery. If the Bank receives instructions or
communication from the Customer in forms or stationery
other than that prescribed the Bank may accept the same
at its sole discretion and once accepted shall be deemed
to have been received in the Bank’s forms or stationery as
appropriate, subject to these Terms and Conditions and any
other applicable provisions and procedures of the Bank had
the prescribed forms been used. In honouring or acting on
such instructions or communications the Bank shall not be in
any manner liable or accept responsibility for the same.

k) Credit Bureau
In order to comply with the applicable laws and regulations and
for the purposes of (i) getting my / our personal information, (ii)
managing my / our account(s) and the transactions entered into
by me / us and (iii) executing any product or service subscribed
by me / us including but not limited to finances and credit cards,
I / We hereby irrevocably and unconditionally agree, consent
and authorize the Bank, its subsidiaries, agents and bank’s third
party service providers, and any others as the Bank may deem
appropriate and at its sole and absolute discretion, to:
a) Collect, seek, obtain, confirm and keep updated all
information relating to me / us including but not limited to
my / our personal details, details of my / our accounts,
statements, finances, current and previous credit card,
banking transactions, repayment history and any default (the
”Information”).

b) Disclose and exchange the Information with any
government authority and / or quasi government authority
and / or private entities, including but not limited to Al
Etihad Credit Bureau, or any other third party.
I / We undertake to regularly provide the Bank with the
requested Information and keep this Information updated as
long as I / we shall remain Customer(s) of the Bank.

l) VAT
Definitions:
Value Added Tax means any value added tax or similar tax
payable to any authority in respect of transactions and includes,
but without limitation, any other form of taxation that may be
applicable to this agreement.
1- All amounts expressed to be payable under this Agreement
by the Customer to the Bank which (in whole or in part)
constitute the consideration for any fees for services for
VAT purposes are deemed to be exclusive of any VAT which
is chargeable on that fees for services, and accordingly if
VAT is or becomes chargeable on any fees for services by
the Bank to the Customer under this Agreement and the
Bank is required to account to the relevant tax authority
for VAT on that fees for services, that Customer must pay
to the Bank (in addition to and at the same time as paying
any other consideration for such fees for services or at the
point the VAT becomes due to be paid by the Bank if earlier)
an amount equal to the amount of that VAT and the Bank
must promptly provide an appropriate VAT invoice to the
Customer where so required to by law).
2- Where this Agreement requires the Customer to reimburse
or indemnify the Bank for any fees for services, the
Customer shall reimburse or indemnify (as the case may
be) the Bank for the full amount of such fees for services,
including such part thereof as represents VAT, save to the
extent that such the Bank reasonably determines that it is
entitled to credit or repayment in respect of such VAT from
the relevant tax authority.
3- In relation to any services provided by the Bank to the
Customer under this Agreement, if reasonably requested
by the Customer, the Bank must promptly provide the
Customer with details of the Banks VAT registration and
such other information as is reasonably requested in
connection with the Customer’s VAT reporting requirements
in relation to fees for services provided.

M) Restricting transactions temporarily and/or
hold on Account
While the Bank will reasonably endeavour to give you prior
notice before doing so (unless prohibited from giving such
notice under applicable laws), the Bank may at any time and

in its sole discretion suspend or freeze the Account, block the
Customer’s transactions and/or put a hold on the Account and/
or transactions under the following circumstances:
(i) if the Account is in debit or the Customer has exceeded
the spending limit and in such case the Customer will be
obliged to pay the Bank the amount of any debit balance
and applicable charges (mentioned in the Schedule of
Charges);
(ii) if the Bank receives written confirmation or other evidence
to its satisfaction of the Customer or any Joint Account
Holder’s death or legal disability until the relevant court
appoints the legal successor; if so appointed, the Customer’s
nominee’s death or legal disability; or in the case of a minor,
the guardian’s death or legal disability;
(iii) if the Bank receives an order from a court or other
regulatory authority to suspend, freeze, block or put a hold
on the Account;
(iv) if the Bank believes that funds in the Account have been
obtained through unlawful means or that the Account
is being used to effect suspicious transactions. In such a
case, the Bank may require the Customer to provide any
necessary documentation to verify the legality of the
transactions in question;
(v) if the Customer’s salary transfers (if applicable) to the Bank
cease or the Bank believes that the Customer is likely to lose
his/her primary source of income, and the Customer have
existing obligations to make monthly payments to the Bank;
(vi) if the Customer have obligations to make monthly
payments to the Bank out of his/her salary and the
Customer receives any advance salary payments into the
Account, in which case the Bank will have the right to put
a hold on the advance payments corresponding to the
monthly payments that they are intended to cover;
(vii) if the Customer does not, upon request, provide the Bank
with any information or documentation relating to him/her
and/or the Account that the Bank is required to maintain
in accordance with applicable Laws and/or the Bank’s own
policies or is otherwise requested by the Bank;
(viii) if the Account is in the process of being closed;
(ix) in the case of a Joint Account, if the Joint Account Holders
are in dispute and the Bank exercises its right to block or
freeze the Account;
(x) if the Customer’s (or Customer’s Nominee) default on any
of your obligations under the terms of any of the Bank’s
products and services or otherwise; and
(xi) if, in the case of an Account held by a guardian on behalf
of a minor, the guardian and minor fail to comply with
their obligations and/or if there are any other valid reasons

whereby the Bank believes it is necessary to do so.
Neither the Bank nor its affiliates shall be responsible for
any liability, except in cases of gross negligence or willful
misconduct by the Bank, arising out of any of the Accounts
or transactions (as applicable) being suspended, frozen,
blocked or put on hold.
The Customer will indemnify and hold harmless the Bank
and its affiliates against any liability (excluding opportunity
loss and liquidated damages) arising out of any of the
Accounts or transactions (as applicable) being suspended,
frozen, blocked or put on hold.

N) Suspending Access and closing accounts,
related products and services offered
While the Bank will reasonably endeavour to give the Customer
prior notice before doing so (unless prohibited from giving
such notice under Applicable Laws), the Bank may at any time
and in its sole discretion close the Account(s) in the following
circumstances:
(i) if four or more cheques issued by the Customer during a
year are returned unpaid by the Bank due to insufficient
funds;
(ii) if the Account carries a ‘zero’ balance with no activity for
90 consecutive days or more;
(iii) if the Account carries a balance of less than the minimum
balance with no activity for such period as may be
prescribed by the Bank from time to time;
(iv) if the Account is deactivated and remains deactivated for
such period as may be prescribed by the Bank from time to
time;
(v) if the Bank receives an order from a court or regulatory
authority requiring it to do so;
(vi) if the Customer is no longer a resident of the UAE;
(vii) if the Bank believes, acting reasonably, that the Customer
have acted fraudulently or dishonestly;
(viii) if the Customer is convicted of a crime;
(ix) if the Customer is in breach of these Terms and Conditions
or any other agreement with the Bank;
(x) if the Customer does not, upon request, provide the Bank
with any information or documentation relating to him/
her and/or the Account that it is required to maintain in
accordance with applicable laws and/or the Bank’s own
policies or is otherwise requested by the Bank;
(xi) if the Customer provides the Bank with incorrect
information;
(xii) where the Bank considers it necessary to do so, for the
prevention of money laundering;

(xiii) for prevention of fraud;
(xiv) where the Bank has suspended, frozen, blocked or put
a hold on your Account pursuant to these Terms and
Conditions; and/or
(xv) if there are any other valid reasons why the Bank believes
it is necessary to do so. While the Bank will reasonably
endeavour to notify the Customer before closing your
Account, it will have the right to do so without notifying the
Customer in advance. Neither the Bank nor its affiliates shall
be responsible for any liability arising out of the closure of
the Account, except in cases of gross negligence or willful
misconduct by the Bank. The Customer will indemnify and
hold harmless the Bank and its affiliates against any liability
(excluding opportunity loss and liquidated damages) arising
out of the closure of the Account.
In the event of closure of the Account for any of the reasons
stated in clauses M and N above, the Customer agrees that the
remaining balance in the Account (if any) can be disbursed or
refunded to the Customer by the Bank in UAE Dirhams, after
deducting any applicable charges and fees (including conversion
cost in case of foreign currency). Such charges and fees will be
communicated through the Schedule of Charges www.mashreqalislami.com/soc.

Mashreq Al Islami - Private
Banking Terms and Conditions
Throughout these terms and conditions,
the following words shall have the meanings
given below:
“Bank” and ‘Mashreq” mean Mashreqbank psc / Mashreq Al
Islami and its successor and assignees.
“PIN” means Personal Identification number.
“Card” means ATM/Debit Card (Mashreq Al Islami Card).
“Cardholder” means the person to whom or in whose name the
Card is issued by the Bank.
“TIN” means Telephone Identification Number for the Mashreq
Al Islami Telephone Banking sector.
“Customer” means a customer of Mashreq / Mashreq Al Islami
issued a PIN by the Bank to gain access to the Telebank.
“Credit Card” means the account opened by the ‘Bank’ in the
name of the Principal Cardholder for the purpose of debiting
all Card Transactions generated as a result of using the ‘Credit
Card’, together with fees and any other charges, as well as
crediting refunds due, as made by the ‘Cardholder’, principal
and/or supplementary

Term and conditions governing banking
relationships:
1

I/We hereby agree to provide up-to-date copies of my/our
visa(s).

2

I/We hereby agree to provide details of transactions carried
through my/our Account as and when required by the Bank.

3

I/We hereby agree that a non-transactional Current Account
will be opened when i/we subscribe to the Credit Card.

4

The Bank shall at all times have the right to verify the
Customer’s Bank Account information and any other
information or otherwise at Customer’s office/residence.

5

The Bank may at any time at its sole discretion and
determination, replace, change, amend or supplement any of
the terms and conditions herein mentioned. The changes will
be updated on the bank’ website.

6

The Bank has the right from time to time at its sole discretion
and determination, to impose service charges, as per the
schedule of charges. Any changes to the existing schedule of
charges will be updated on the bank’ website.

7

All the transactions undertaken by the Bank or the Account
holder’s instructions shall be at the cost and risk of the
Account holder. The Bank shall not be liable to the Account
holder if the value of the funds credited to the holder’s
Account diminishes due to levies, taxes, fees or depreciation.

8

The Bank shall have the absolute right without assigning
any notice or reason to the Account holder, to combine and
consolidate the above Account(s) or set off or transfer any
sums standing to the credit of any such Account(s) in and
towards satisfaction of all or any of its other branches and
subsidiaries, or in any other respect whether such liabilities be
actual, contingent or collateral.

9

The Bank may at any time at its sole discretion and
determination, waive compliance with any of the terms
and conditions herein contained and such waiver shall not
prejudice the Bank’s right and benefits in any of the remaining
terms and conditions including the Bank’s right to enforce
such terms and conditions as a future date.

10 The Bank has the absolute right at any time at its sole
discretion and determination without assigning any notice or
reason, to close the above Account(s).
11 The records of the Bank regarding the amount of the deposits
and the acquired profit shall constitute evidence as to the
correctness of the said.
12 The Bank and the financial institution have the right to
block the funds transferred to the Customer’s Account in the
case of any suspicion of any money laundering of financing
terrorism or terrorist organisations.
13 Death of signatory — if a signatory to the above Account
(but not the Account holder) dies:
a. If operations are by single signature, any other
authorized signatory may continue to operate such an
Account.
b. If operations are by joint signature, the surviving
signatory may continue to operate the Account.
14 Without prejudice to the Bank’s right to submit to any other
law or jurisdiction, the terms and conditions governing the
above Accounts are commercial by nature, subject to the
commercial law/practice prevailing in the UAE, shall have
the exclusive jurisdiction to resolve any difference or dispute
arising or which may arise out of them.

Terms and conditions governing Current and
Savings Accounts:
1

A Customer’s Savings Account shall earn a profit at the rate(s)
announced by the Bank on a quarterly basis.

2

Profit will be credited quarterly on Easy Saver accounts,
provided there are no withdrawals during the month.

3

No profit is paid for Current Accounts.

4

The Bank upon its sole discretion shall from time to time
impose service charges on Savings and/or Current Accounts
if the average/minimum credit balances of such Accounts are
less than the balance determined by the Bank. Please refer to
the Statement of Charges for details.

5

Charges on issuance of cheque books and post-dated
cheques deposited with the Bank shall be solely determined
by the Bank.

6

The Bank shall have the right, without reference to the
Customer, to debit the Customer’s Account with all fees,
expenses, profit commission / taxation and other charges for
all the transactions between the Customer and the Bank as
mentioned in the Schedule of Charges.

7

The Bank shall have the right to charge whatever the amount
determined by the Bank for any and each returned cheque
due to lack/insufficiency of Funds as mentioned in the
Schedule of Charges.

8

The Bank without notice combines and/or consolidates all
the Customer’s accounts with the Bank end exercises the
authority to set off the credit balances for such accounts for
the settlement of any debit balance in other accounts of the
Customer with the Bank.

9

As a collection agent, the Bank assumes no responsibility
whatsoever in exercising collection and shall only permit
withdrawals of the value of the collected cheque upon final
payment to the Bank. The Bank reserves the right to
a. Route each item for collection in accordance with
Bank’s normal practice.
b. Refrain from presenting, demanding or giving notice of
non-payment or notice of dishonour on holidays.
c. Refuse to accept for collection any item presented by
the Customer.
d. Debit the Customer’s Account for any cheque, or
instruments credited to it/them is/are not subsequently
honoured.

10 The Customer’s new Account will be closed if there are no
funds in the Account for 180 days without informing the
Customer.
11 The Account/Card holder should take the responsibility of
updating his/her contact details whenever there is a change
by visiting the nearest Mashreq branch or signing onto
Mashreq online, or calling Direct Banking Centre.

12 In case the Statement of Accounts is returned to the Bank
for two consecutive months owing to a wrong or unknown
contact address, the Bank shall have the right to stop sending
Statements to the Account/Card holder.
13 Any action to prematurely withdraw funds from profitbearing deposits will be eligible for the rate of the last
completed tenor. Minimum term period of 1 month is
required to be eligible for profit payout in case of premature
(full) withdrawal of deposit.
14 Investment by Cheque/Draft — if the mode of investment
is done by Cheque/Draft or both, the investment shall come
into Force only upon net realisation and receipt of the
amount of the above Cheque/Draft or both by Mashreq Al
Islami.
15 Your Account will be shifted to the “Dormant category’ in
case of no transaction in your Account for 1 year, and will be
treated as per UAE central bank regulations.

Terms and conditions governing Mashreq
Al Islami ATM / Debit Card (Mashreq Al Islami
Card) and Mashreq Al Islami Telephone Banking
System:
1

The Card and related PIN are issued to the Cardholder entirely
at his/her own risk, and the Bank shall bear no liability
whatsoever for any loss/damage arising from the issuance of
the Card and the related PIN.

2

The Bank may cancel the Card or refuse to re-issue, renew or
replace the Card at any time without notice and at its own
discretion.

3

All deposits and requests must be placed in sealed envelopes
dispensed by the ATM with clear disposal instructions signed
by the Cardholder.

4

Any deposit made in the ATM will be subject to verification
by two officers of the Bank and their decision on the matter
will be final and binding on the Customer.

5

Any other request for money transfers will be carried on the
next working day and the Cardholder or Customer will be
advised accordingly.

6

The Bank will issue a TIN and tone pad to the Customer to
gain access to the Telebank.

7

The tone pad shall remain the sole property of the Bank,
and the Customer shaIl surrender and deliver it to the
Bank immediately upon First demand. The tone pad is
non-negotiable, non-assignable and non-transferable to
anyone, and the Bank has the absolute right at any lime to
deny- prevent and suspend access to the Telebank, to refuse

re-issuance, renewal or extension of the PN and to replace,
change or cancel the tone pad at its sole discretion.
8

The Bank shall not be liable or responsible in any way if the
Telebank refuses access for any reason whatsoever and the
Bank has the absolute right at any time and without prior
notice to modify, withhold, suspend, withdraw or cancel any
or all the services under such system.

9

The Customer shall not disclose the PIN to anyone and shall
exercise all reasonable care to ensure safety of the tone
pad to prevent loss, misuse, theft, etc. and if the tone pad
is lost or stolen, the Customer shall immediately notify the
same in writing to any branch of Mashreq within the UAE if
in any case the PIN is disclosed, the Bank shall not be held
responsible or liable for any acts, transactions or any illegal or
incapacitated acts carried out prior to receipt of the written
notice thereof.

10 The Bank will debit the Customer’s Account with the amount
of any withdrawals/transfers/payments of telephone, water
and electricity bills and payments for goods and services at
point of sale (POS) terminals and such payments as effected
by the use of the Card or Telebank, along with the related
Bank charges.
11 Cash deposits will be credited to the Cardholder or
Customer’s Account on the next working day. Cheques
deposited will be credited to the Cardholder’s or the
Customer’s account immediately after realisation.
I2 Telephone/Water/Electricity bills deposited, if in order, will be
paid on the next working day. Request to issue a draft or pay
order will be carried out on the next working day and it will
be ready for collection by the Cardholder or Customer after
11:30 am.
13 Any other request for money transfer will be carried out on
the next working day and the Cardholder or the Customer
will be advised accordingly.
14 All payments and transfers through MashreqOnline/ATM/
CCDM/IVR/Call Centre will be at the sole responsibility of
the Cardholder or the Customer, and the Bank will not be
responsible for any loss, damage, delay or inconvenience
suffered by the Cardholder or the Customer due to any
reason except for gross negligence on Bank’s part.
15 The Cardholder or the Customer shall at all times remain
liable for any transaction made by the use of Card or
Telebank and shall indemnify the Bank for any loss/damage
howsoever caused by any unauthorized use of the Card or
the Telebank and/or the related PIN. The Bank’s record of
transactions processed by the Card or Telebank shall be final
and conclusive, and binding on the Cardholder.

16 The Cardholder and the Customer shall accept all debit
entries arising as a result of the use of the Card or the
Telebank.
17 The records, books and statements maintained, prepared and
made by the Bank with respect to any transactions or acts
carried out under the Card and Telebank shall be conclusive
and binding on the Customer with no right or objection.

1. T
 erms and Conditions for operation of the
Account
1.1 These Terms and Conditions (“these Terms and Conditions”)
shall apply to govern every business & personal Account
including any subsequent Account or Accounts (“the
Account”) opened by a banking Customer (“the Customer”)
with Mashreq Al Islami (the Islamic Banking Division of
Mashreq Bank) (“Bank”) pursuant to an Account opening
form or in any other acceptable manner and are binding
on the Customer and the Bank including in particular the
branch, subsidiary or affiliate where the Account is held.
The signature by or on behalf of the Customer to the
Account opening form shall be deemed to constitute the
agreement and acceptance of the Customer to these Terms
and Conditions and create a biding agreement between the
Customer and the Bank, as varied in accordance with these
Terms and Conditions from time to time. The signature on
the Account opening form shall also be deemed to be a
signing by the Customer on all the pages of these Terms and
Conditions constituting acknowledgement and acceptance of
the provisions of each page of this document. The Customer
(s) may therefore not contest the contents hereof on the
grounds of lack of initials or signature(s).
1.2 Within forty-eight hours of the Account being opened and
the Account number being notified to the Customer, the
Customer shall fund the Account so that it may be activated
by the Bank.
1.3 The Bank will provide branch services for the Account and
act on instructions properly issued by the Customer during
normal business hours for the banks in the United Arab
Emirates and on days when commercial banks are open for
business in the country (“business days”). Customers are
advised that time limits and deadlines are applied from time
to time for the provision of different services and products by
the branches of the Bank.
1.4 If any service other than that specified in the account
opening terms, conditions and forms is offered by the Bank, a
separate form and agreement may be required to activate the
service, and accordingly such service will be governed with
these Terms and Conditions as supplemented or amended
by the Terms and Conditions specified in the separate

agreement. If there is any inconsistency between the Terms
and Conditions, the agreement for the specific service or
product shall prevail.
1.5 The Customer (and its principals where applicable) expressly
agrees to abide with these Terms and Conditions as amended
from time to time by other Terms and Conditions which may
come into effect and undertakes to regularly provide the
Bank with:
a. all renewed/updated and other documents and
information reasonably required by the Bank or which
are materials with respect to the Customer, its business,
revenues, its legal or regulatory status including the
issue of necessary visas, licenses and permits or in
relation to any Account or any banking service or
banking product, or required by the Bank to keep the
relationship or regulated and to confirm the ongoing
validity of the entity of Account holder; and
b. when required by the Bank, all necessary or requisite
documents with respect to the Customer’s commercial
and banking transactions connected to or involving the
Account.
1.6 The Bank may at its discretion and at any time replace,
amend or supplement these Terms and Conditions by notice
in writing to that effect sent to the Customer and in the
absence of any written objection by the Customer received
by the Bank within fifteen days the Customer shall be
deemed to have accepted and agreed to such variation.
1.7 The Bank may at its discretion waive compliance with any
of these Terms and Conditions but no such waiver shall
prejudice or be construed as a waiver of its rights and benefits
otherwise arising under these Terms and Conditions including
the right to fully enforce them at a future date.
1.8 In these Terms and Conditions where the neutral gender is
used, it shall include the male or female gender as the case
may be and vice-versa.

2. Authority and change of authority
2.1 The Customer shall by notice in writing and in a form
acceptable to the Bank, appoint a designated person or
persons through whom it shall issue all instructions and other
communications and otherwise deal with the Bank. The Bank
will at its sole discretion accept the authority of the person or
persons so designated.
2.2 The Bank may rely on the authority of each person or
persons so designated (in a form acceptable to the Bank)
by the Customer to issue instructions and communications
or otherwise deal with the Bank until the Bank receives

written notice or other notice advising to the contrary from
the Customer, its board of directors or other authority or
representative acceptable to the Bank
2.3 Any change of authority or mandate will be effective once
the Bank has received a valid notification of change and has
had reasonable time to register such change of authority or
mandate.

3. Communications
3.1 Each, the Customer and the Bank will comply with certain
agreed security procedures (the “Protocols”), designed to
verify and authenticate the communications between them,
such as instructions, notifications, enquiries and advices (each
a “Communication”).
3.2 When determining the authority or identity of the person
issuing a Communication, the Bank need only comply
with the Protocols. Errors or omissions made by the
Customer in such Communication or the duplication of any
Communication is solely the responsibility of the Customer,
and the Bank shall not have any liability in this regard.
3.3 The Bank may act on a Communication on the basis only of
an Account number provided notwithstanding that the title
of the Account may also be provided.
3.4 The Bank may act on a Communication if it reasonably
believes that it contains sufficient information and may
in its discretion decide not to act on a Communication
where it reasonably doubts its authenticity or compliance
with the Protocols. Where the Bank decides not to act on
a Communication received, it will immediately notify the
Customer of such a decision through such means at its
disposal including telephone, facsimile, SMS, e-mail or letter.
3.5 Where the Customer seeks to withdraw or vary any
communication to the Bank, the Bank will make reasonable
endeavor to implement such requests without any liability for
omission or failure to do the same.
3.6 The Bank may in its sole and unfettered discretion, offer or
make available to the Customer banking services by telefax,
facsimile, e-mail, internet communications, telephone
or mobile telephony including SMS and in such case the
Customer may be required to enter into a separate agreement
with the Bank prior to utilising such services. The provisions
of the separate agreement shall supplement and in the case
of inconsistency prevail over these Terms and Conditions.
The Customer accepts that such communications carry a
risk and that such risk or any losses occurring are solely the
responsibility of the Customer. Where the Bank acts on any
Customer Communication sent by telephone, SMS, telex,
Facsimile, electronic mail (including e-mail) or by hand, then

subject to the Bank’s compliance with the Protocols, the
Customer will indemnify the Bank against all loss or damage
incurred by the Bank in acting on such communication.
3.7 Any notice, instructions or other communication given
by the Customer to the Bank shall be given or confirmed
in writing and deemed to be validly given or served when
acknowledged by an appropriate officer of the Bank. The
Customer shall provide originals of all applications and
other documents that are, in the sole opinion of the Bank,
required or necessary to be provided for any transactions
that are initiated by such communications. Where the Bank
at its sole discretion and at the request of the Customer, acts
on instructions by telephone, facsimile or electronic mail,
such instructions shall be immediately confirmed in writing,
duly signed by the Customer stating “CONFIRMATION OF
INSTRUCTIONS — DUPLICATLON TO BE AVOIDED”. The
Customer shall remain liable with respect to such instructions
or other communications notwithstanding that the Bank does
not receive the written confirmation.
3.8 Where the Bank’s forms or Bank stationery are prescribed
for particular instructions, communications or procedures,
the Customer is requested to abide by such set forms or
stationery. If the Bank receives instructions or communication
from the Customer in forms or stationery other than that
prescribed, the Bank may accept the same at its sole
discretion and once accepted shall be deemed to have been
received in the Bank’s forms or stationery as appropriate,
subject to these Terms and Conditions, and any other
applicable provisions and procedures of the Bank had the
prescribed forms been used. In honoring or acting on such
instructions or communications the Bank shall not be in any
manner liable or accept responsibility for the same.

4. Deposits and Withdrawals
4.1 The Bank may make any debit to an Account even if this
results in or increases a debit balance.
4.2 The Bank shall credit the Customer with sums which may be
paid in or transferred for such purpose by the Customer or
by any third party for the benefit of the Customer. Proceeds
of the deposits or credits will generally not be available for
withdrawal by the Customer until cleared funds are received
by the Bank.
4.3 Cheques and other instruments drawn to the order of the
Customer or to the bearer will be accepted for collection
but may not be drawn against unless cleared. The Bank
reserves the right to debit the Customer with the value of
any returned cheques together with the costs and charges
applicable to returned cheques.

4.4 The Bank reserves the sole right to credit an Account before
the funds have cleared. In such case it may also reverse any
debit or credit thus made if the funds do not clear in the
ordinary course of time.
4.5 In the event of any erroneous debit or credit to the Account,
the Bank reserves the right to unilaterally reverse such entry
or otherwise rectify the effects of such entry without any
liability for any losses or damages thereby incurred.
4.6 In accepting items for deposit or credit, the Bank only acts as
the Customer’s collecting agent and assumes no responsibility
for the realization of the same. The Bank may route and handle
items for collection in accordance with its normal practice.
4.7 Withdrawals may only be made by the channels permitted by
the Bank, from time to time which include but are not limited
to cheques, ATM machine facilities, written orders to pay or
transfers against cleared funds in the Account.
4.8 In the absence of an overdraft facility or special arrangements
with the Bank, the Bank shall not honour any cheques, bills of
exchange, promissory notes or other orders for the payment
of money issued by the Customer if it creates a debit balance.
If such payment instruments are honoured for any reason by
the Bank, the Customer shall repay the amount overdrawn
together with bank’s prevailing charges on demand. The Bank
shall have no responsibility or liability to the Customer in the
event that it refuses to honor such payment.
4.9 If the total amount of debits to an Account exceeds the
available credit, the Bank shall decide which debits it will
make and in which order. Any credit extended by reason of
permitting the Account to result in a debit balance will be
treated as an overdraft and such credit may be cancelled at
any time at the Bank’s discretion.
4.10 The Bank may at any time cancel any extension of credit. The
Customer will transfer to the Bank on closure of an Account
and otherwise on demand from the Bank immediately,
sufficient funds to cover any debit balance on an Account or
any other extension of credit and any profit, fees and other
amounts owed by the Customer to the bank.

5. T
 elegraphic Transfers, Demand drafts and
Manager’s Cheques
5.1 The Customer accepts that value for incoming and outgoing
payment instruments to him/her, or a third party will be given
net of costs, banking charges and fees, taxes and exchange
losses.
5.2 The Bank may at its discretion, negotiate the purchase of
a payment or collection instrument previously issued by
it. Any such transaction will be affected at the buying rate
determined by it.

5.3 The Bank may make any currency conversions at its spot
rate of exchange for the relevant currencies at the time of
conversion.

6. Cheques and payment instruments
6.1 Cheque books will be issued for Current Accounts and any
other eligible Accounts at the bank’s discretion and subject
to payment of the Bank’s current charges. No cheque book
will however be issued to the Customer in relation to savings
accounts. The Customer will make every reasonable effort
to avoid any fraud, theft or misuse or dishonor of cheques
and payment instruments and will promptly notify the Bank
in writing of any theft or loss of such cheques or payment
instruments.
6.2 On closure of the Account, the Customer shall promptly
return all unused cheques, payment instruments and related
materials.
6.3 If Cheque(s) issued by the Customer have to be returned
unpaid on account of inadequate funds, the Bank may close
the Account pursuant to the applicable laws and regulations
of the U.A.E. In such an event, the Customer will return to
the Bank, the cheque books relating to the account. The
Customer understands that the Bank may be obliged to
report details or Accounts with returned cheques to the
U.A.E. central bank and other relevant authorities.
6.4 Where cheques drawn in favour of the Customer are
returned, the Bank may at its option, return such cheques(s)
to the Customer through ordinary or registered mail to the
last given address of the Customer without any liability for
any losses due to postal errors, thefts or otherwise.

7. Loss in transit
The Bank shall not be liable for any loss of or damage to any
cheques or any other commercial instrument of Bank document
while the same is in transit from the Bank to any Customer of
from a Customer to the bank.

8. Statements and advices
The Bank shall send to the Customer at monthly or agreed
intervals, a Statements (paper statement or e-statement of
Account showing the entries made in the Account since the
last statement and specifying the balance in the Account. The
Customer will notify the Bank in writing of any incorrect entry
in a statement or advice promptly and in any case within thirty
(30) days from the date on which the statement or advice is
sent to the Customer. If the Bank does not receive an objection
in writing to the statement within the specified time period the
Customer shall be deemed to have confirmed the correctness of
the Account, statement/advice.

9. Profit, fees and other amounts.
The Customer acknowledges that when opening the Account, a
copy of the schedule of the Bank’s fees, profit rates and charges
prevailing at the time was received. Unless otherwise agreed,
such fees, profit rates and charges may be revised from time to
time by the Bank on giving seven (7) days prior written notice of
such change or changes.
The Bank reserves the right to debit the Customer’s Account or
Accounts without reference to the Customer with all expenses,
fees including ledger fees, profit, commissions, taxes, postage
and other expenses paid or incurred on behalf of the Customer
or arising out of the banking services and facilities provided to
the Customer and with respect to any dealings between the
Bank and the Customer, including any legal and other costs
incurred in taking and realizing any security. The charges for the
banking services and facilities shall be based on the charges or
tariffs of the Bank prevailing or otherwise in force from time to
time, unless otherwise agreed.

10. Internet Banking
Where the Bank at its discretion offers and the Customer
accepts the option of banking with the Bank through the
Internet, the Customer acknowledges that whilst every
reasonable effort will be made by the Bank to make such
banking secure and accurate, electronic transmission can be
intercepted, corrupted or fail to be delivered and accordingly
the Bank is unable to accept responsibility for the use of
Internet banking services. The Customer therefore accepts the
sole responsibility for the risks and any consequences in terms
of costs, claims and ineffectiveness thereby incurred. The Bank
and the Customer acknowledges that Internet Banking with
respect to the Account will, unless the Bank otherwise decides
require a separate agreement as well as separate mandates and
specific operational instructions for the branch banking and
the internet banking. Any change in mandate or operational
instructions will therefore require instructions to both the
branch and the internet banking center before they can be
effective. The terms of any separate agreement for Internet
banking services shall apply in addition to these Terms and
Conditions and prevail in the event of inconsistency.

11. Discharge of the Bank’s obligations
11.1 The Bank will make every effort to comply with and exceed
the performance standards and practices established
by the reputable banks in the United Arab Emirates and
discharge its obligations diligently and efficiently with
Customer satisfaction being the paramount objective. In so
doing the Bank may use the methods, systems, equipment,
software, banking intermediaries, network relationships and

programmes it deems to be the most suited and optimum for
its purposes and customer satisfaction objective. The Bank’s
performance at any time will therefore be dependent on such
supporting systems, equipment and arrangements particularly
with respect to reimbursement, documentary collection
and letter of credit- related services, and governed by
international banking standards, guidelines and procedures
set by global standards bodies such as the International
Chamber of Commerce.
11.2 No claim may at any time be made not shall either party have
any liability for any indirect, incidental or consequential loss
or damages (including loss of profit), even if advised of or
being aware of the possibility of such loss or damages.
11.3 Payments with respect to an Account, letter of credit or
confirmation shall be made in the currency in which that
Account, letter of credit or confirmation is denominated.
The rights and obligations of the Bank and the Customer
with respect to any Account, letter of credit or confirmation
shall be governed by the laws and regulations of the country
or territory in which the Account is held or such letter of
credit or confirmation is issued and will be enforceable only
against the branch, subsidiary or affiliate of the Bank where
the Account is held or such letter of credit or confirmation is
issued.
11.4 Where the Bank opens or confirms a letter of credit at the
request of or for the Customer, the Customer’s obligation to
pay arises on substantially conforming documents.
11.5 “Force majeure event” for the purposes of these Terms
and Conditions, shall mean any event due to any cause
beyond the reasonable control of the relevant party, such as
restrictions on convertibility or transferability, requisitions,
involuntary transfers, unavailability of any banking
arrangements or system, sabotage, fire, flood, explosion, acts
of God, civil commotion, strikes or industrial action of any
kind, riots, insurrection, war or acts of government. Where
the Bank or its performance is prevented, hindered or delayed
by a force majeure event; its obligations will be suspended for
as long as the force majeure event continues.
11.6 Should the performance by the Bank or the Customer of any
of its obligations with respect to any Account or banking
activity result in the breach of any law, regulation or other
lawful requirement of any relevant governmental or other
authority, then such party shall be entitled to decline to
discharge such obligation without any liability for such nonperformance.

12. Addresses and receipt of communications
12.1 For the purposes of any dealings with the Customer, the Bank
shall rely on the address stipulated in the Account opening
form or the most recent statements for the relevant Account,
unless a change is validly and effectively communicated
to the Bank. Any change in address shall be notified by the
Customer to the Bank in writing. The Bank shall give effect to
the revised address once such notification has actually been
received and the Bank’s records updated accordingly. In the
event of failure to notify the Bank of any change of address,
the Bank shall incur no responsibility or liability for any losses
resulting.
12.2 Any communication which may be sent to the Customer at
such address shall be deemed to have been received by the
Customer four days after the date of mailing of the same.
When such communication is sent by facsimile or e-mail
or electronic transmission to a facsimile number or e-mail
address given by the Customer to the Bank for that purpose
in the Account opening form or by a subsequent valid update
or notification, the communication shall be deemed to have
been received immediately after completion of transmission
regardless of when and if it was actually received.
12.3 The Bank shall not incur any liability or responsibility for any
delays or loss of any mail sent to the Customer at the address
provided.
12.4 Written notices by the Customer shall be effective if
delivered to the Bank’s address on the most recent statement
for the relevant Account (or at any other address it may
provide by written notice for this purpose).
12.5 Notices shall be in English unless otherwise agreed.

13. Customer Information
Whilst every effort will be made by the Bank to treat customer
information as highly confidential, the Customer acknowledges
and agrees to the Bank disclosing or sharing of customer
information to and between: (a) the branches, subsidiaries,
representative offices, affiliates and agents of the Bank; (b)
third parties selected by any of them, wherever situated, for
confidential use including any data processing, statistical and
risks analysis purposes; and (c) any relevant law, court, regulator
or legal process to which any of them is subject.

14. Closing an Account: Termination
14.1 Subject to these Terms and Conditions, either party may close
an Account at any time and without assigning any reason.
14.2 The Customer shall ensure that at all times the Account is in
credit with an amount not less than the required minimum

balance. When the Account does not meet the minimum
required balance, the Bank may either impose a service
charge or terminate the Account. Without prejudice to the
other provisions of these Terms and Conditions, the Bank is
entitled by giving written notice to the Customer to close
an Account if there is no credit balance in the Account for a
period of one month.
14.3 When an Account is closed, and subject to these Terms and
Conditions, the Bank will pay to the Customer any final
cleared funds standing to the credit of the Account and
any profit due as at the time the Account is closed, and the
Customer shall return to the Bank all related information,
money owed and equipment supplied by the Bank within
seven days.
14.4 The Bank may by notice in writing and solely at its own
unfettered discretion close an Account and any such
closure shall be binding upon the Customer. The closure
shall be effective as of the date stipulated in the notice
notwithstanding that the Customer had inadvertently not
received the said notice. The Customer irrevocably agrees
and waives any right, whether legal or otherwise, that it/they
may have to challenge the Bank’s right or decision to close an
Account.

15. The Bank’s books and records
15.1 Extracts or statements from the Bank’s books, records and
Accounts, duly certified by an authorized officer of the
Bank, including any computer and electronic printouts and
telephone recordings shall be final and conclusive evidence
against the Customer as to the accuracy thereof in any
dispute, differences or legal proceedings or otherwise.
15.2 The Customer agrees to relinquish any legal or contractual
entitlement to have the Bank’s books, accounts and records
audited or, inspected or to require that such books, Accounts
or records be produced physically by any court or person.
The Customer agrees to accept as genuine and binding duly
authorized signatures of any the Bank’s documents and
transactions.
15.3 The Customer recognizes and accepts that the Bank’s
records are contained on microfilm and other information
repositories and confirms and agrees that all documents,
recordings and communications produced, are legal and
genuine instruments, constituting conclusive evidence as
against the Customer. The Customer agrees not to exercise
any legal rights or entitlement to object such evidence.
15.4 The Customer acknowledges that the bank maintains
telephonic and electronic monitoring and recording of
communications with Customers for the purposes of records,

service quality, training and security. The parties agree to such
recordings and records being produced in evidence in the
course of any proceedings concerning the relationship of the
Customer and the Bank.

16. General
16.1 The Bank may in its unfettered discretion and without being
obliged to give any prior notice or disclose any reason
therefore restrict, curtail, suspend or cancel the operation
of an Account or the provision of any or all types of banking
service or facilities. In exercising such discretion, the Bank
shall not be subject to or incur any liability for any claims,
losses, disruption or inconvenience which may be caused.
16.2 The rights and obligations of each party under the Terms and
Conditions may not be assigned without the written consent
of the other which when requested shall be forthcoming
unless withheld or delayed for good reason. The Bank
may however, without the Customer’s consent, assign or
transfer the Account and all its rights and obligations in
respect thereof to a branch, subsidiary or affiliate where
it would be without detriment to the provision of services
to the Customer or if required by the Bank’s corporate or
operational restructuring.
16.3 The illegibility, invalidity or unenforceability of any provision
of these terms and Conditions shall not prejudice the
remainder of these Terms and Conditions which shall remain
in full force and effect.
16.4 The bank may at its discretion waive compliance with any
of these Terms and Conditions but no such waiver shall
prejudice or curtail he Bank’s rights and benefits under the
Terms and Conditions generally, including the right to enforce
the waived term or condition at a future date.
16.5 Amounts deposited by the Customer or held in the
Customer’s name cannot be assigned or charged by the
customer to any other person or entity by way of security
without the Bank’s consent.

17. Overdrafts and balances
The Customer shall not be entitled to overdraw an Account
without the Bank’s consent. The balance of any such overdraft
shall be repayable by the Customer to the Bank, immediately
upon demand.

18. Legitimate funds
18.1 The Customer accepts that banks in the United Arab Emirates
and elsewhere have statutory and regulatory obligations
imposed on them with regards to ascertaining the source
and nature of their Customers funds. Accordingly, the

Customer, as with other Customers, agrees and consents to
the Bank being at liberty in the discharge of such obligations
to report any confirmed or suspected money laundering
or other suspicious or illegal transactions in or related to
the Customer’s Account(s) to the relevant authorities, and
where necessary, to take such action as may be necessary
if the Bank’s representatives believe the funds to have been
obtained other than through lawful means or transactions.
18.2 Where the Customer or its agents or servants present to
the Bank any counterfeit currency notes of any description
whether advertently or inadvertently, such currency notes
shall be retained and forfeited to the Bank. Any such
counterfeit currency received will be fully disclosed and
reported to the central bank of the UAE and other lawful
authorities of the state notwithstanding that such action may
be contrary to the Customer’s expressed instructions and no
liability on the part of the Bank shall thereby arise whether
with respect to Customer confidentiality or otherwise.

19. Provisions regarding specific Accounts:
19.1 Current Account
a. Current Account facilities are only available to businesses
resident or registered in the United Arab Emirates and the
denomination of Current Accounts may be restricted to
U.A.E. Dirhams only or the other specified currencies subject
to the Bank’s prevailing policy. In exceptional circumstances
or events and subject to the requisite regulatory approvals
being obtained by the Bank, the Bank may at its sole
discretion open a Current Account for a non-resident
Customer.
b. All Current Accounts shall be non- profit bearing unless the
Bank decides otherwise.
19.2 Savings Accounts
Subject to any minimum balance requirements, the profit on
any Savings Account will be announced and credited on a
quarterly basis in the Customer’s Savings Account. The profit
rate shall be published on the Bank’ website and in all the
Mashreq Branches.
19.3 Other Accounts
Customers may be offered other Accounts which will be
governed by the Bank’s Terms and Conditions from time to
time which will be applicable in addition to these Terms and
Conditions.
19.4 Fixed Deposit
a. When a Fixed Deposit is opened for a specified period of time
the bank will issue a confirmation advice stating the principal

sum, the term and the indicative profit rate. The Fixed Deposit
will be subject to the minimum balance limit determined by
the Bank from time to time. Profit will be paid on maturity
and withdrawals may be made only on the maturity date
of the relevant deposit unless otherwise agreed for Wakala
based FD’s.
b. Instructions for renewal or withdrawal of Fixed Deposit
must be received by the Bank no later than two business
days prior to the maturity date. If the Bank does not receive
instructions, then the deposit and any profit earned will be
automatically rolled over for a similar period.
c. Where the Customer withdraws a Wakala Fixed Deposit early,
the indicative profit rate will be paid as of the last completed
tenor.

20. Foreign Currency Account
If an Account is denominated in a foreign currency, withdrawals
and cash deposits may only be made in the local currency and
such Accounts will be subject to the local and national laws
and regulations. All transmission costs, service charges and any
other charges and expenses whatsoever of any kinds relating
to withdrawals from the Account, will be paid by the Customer
in full without deduction or set-off immediately upon demand.
The Bank’s spot rate of exchange from time to time shall prevail
unless the Bank in its discretion decides otherwise.

21. Joint Accounts
The Customer agrees that the title of a Customer’s Account will
not give any person any right to the benefit of any particular
Current, Savings, Call, Fixed or other Accounts and that the
Account opening form or related documentation will determine
whether the particular Current, Savings, Call, Fixed or other
Accounts are single or joint.

22. Other Profit earning Accounts
In the case of any other profit earning Accounts, instructions for
the withdrawal of monies shall be received by the Bank no later
than the time and date the Bank specifies for this purpose. Profit
earned will be credited to the Account at intervals specified by
the Bank for this purpose. Profit will accrue on a 360-day year
basis. The profit rate may be changed and/or modified by the
Bank at any time without prior notice to the Customer.

23. Set-off and consolidation
The Bank may at any time and without notice to the Customer,
combine or consolidate all or any of the Customer’s Accounts
at any of its branches and set off or transfer any sum or sums
outstanding to the credit of one or more of such Accounts
or any other asset of the Customer in the Bank’s Custody or

control in or towards satisfaction of any of the Customer’s
liabilities to the Bank on any other Account or in any other
respect, whether such liabilities be actual or contingent, primary
or collateral, several or joint. The combinations, consolidation,
set off and transfers referred to may be made on one or more
occasions and at the discretion of the Bank. Any exercise of its
rights under these provisions shall not prejudice any security
held by the Bank.

24. Opening of additional Accounts and
Provision of Additional Products
The Bank may from time to time open any further Account(s) in
any currency in the name of the Customer where the Customer
makes a request to that effect, or, if the Bank deems it
necessary and advantageous for operational or legal reasons to
control, monitor, segregate and /or separate some transactions
from others. Such Accounts when opened shall be governed
by these Terms and Conditions and the Bank shall be deemed
to have lawful authority to open and maintain such Accounts
for so long as it may think fit without requiring additional
Account opening forms to be executed by the Customer, who
will be deemed to have accepted the same. The Bank may at its
discretion and at such time as it deems fit, close any Accounts
which have been thus opened.

26. Death of a signatory
Subject to compliance with the mandate of the Customer from
time to time, if any signatory (other than a sole proprietor) dies
then:
i.

if withdrawal is by one or more signatures from a set of
signatories, the other signatories may continue to operate the
Account; and

ii. if withdrawal is by joint signature, the surviving signatory
may continue to operate the Account.
This is also provided that the operation of an Account shall in
such event be subject to the Bank being satisfied that it may
lawfully permit such continued operation.

27. Law, jurisdiction and immunity
27.1 The operation of the Account and these Terms and Conditions
are governed by the law of the United Arab Emirates and by
the Laws of the specific Emirate of the branch at which the
Account is opened. As all transactions are commercial in
nature, the provisions of the Civil Code of the United Arab
Emirates do not apply to the Account or these Terms and
Conditions or any transactions arising therefrom.
27.2 Any dispute or difference between the bank and the
Customer arising with respect to or touching upon the

Account, any funds therein or these Terms and Conditions,
will be submitted to resolution by the civil courts of the
United Arab Emirates or, at the sole discretion of the Bank, by
arbitration in the Emirate of the branch holding one or more
of the Customer’s Accounts before a single arbitrator subject
as below.
27.3 In the case of arbitration, the parties shall jointly appoint an
arbitrator within 30 days of the service of a notice by either
party specifying the subject matter of the dispute, but if
by the end of such period the parties have been unable to
agree on an arbitrator, the arbitrator shall be appointed by
the Dubai International Arbitration Centre on application by
either party, and the arbitration and entire process shall be
conducted in accordance with the rules of the Centre. The
venue of the arbitration shall be Dubai and the language
of the arbitration shall be English. The award made shall
be, to the extent possible under the applicable law, binding
on the parties and not subject to appeal. The costs shall be
determined and borne as set out in the award.
27.4 Each, the Customer and the bank, waives any right it may
have to immunity from legal proceedings or execution.

28. Acceptance of these Terms and Conditions
The Customer confirms that it or its duly authorized
representative has read these Terms and Conditions set out as
above and understood and accepted the same.

APPENDIX 1
UNDERTAKING AND INDEMNITY FOR EMAIL
AND TELEPHONE TRANSMISSIONS
A) I/We hereby represent and declare that the nature of my
business requires me to give instructions to banks, and I/we
understand that transmission by email and/or telephone is
the quickest and most expedient means of communicating
our instructions to Mashreq Al Islami;
B) I/We hereby represent that if I/We adopt/ employ any other
means of transmission other than by email and/or telephone
transmission to communicate my instructions to Mashreq Al
Islami, there will be a delay in my business transactions and
I will consequently suffer loss of business opportunity and
profits;
C) I/We hereby expressly acknowledge that I/we are fully
aware and cognizant of the various risks (e.g. technical
and/or internet forgery, programming of bogus telephone
numbers) inherent and associated with communicating
instructions to Mashreq Al Islami by email and/or telephone

transmission and various fraudulent activities arising from
and out of such transmissions and are fully prepared to
accept such risks and that it is not in the interest of banks to
assume such risks which have far-reaching consequences;
and
D) I/We hereby request and fully authorize Mashreq Al Islami
to rely upon, accept and act on any and all banking
instructions regardless of the nature of the transaction or
the amount of money involved and notwithstanding any
error or misunderstanding or lack of clarity in the terms of
such communication which may from time to time be, or
purported to be communicated/given by me by email and/
or telephone transmission without inquiry on Mashreq Al
Islami’s part as to the authority or identity of the person and
regardless of the circumstances prevailing at the time of
transmission of such email and/or telephone instruction.
Notwithstanding the terms on any existing or future mandate
or other agreement or course of dealing between Mashreq Al
Islami and me/us, I/We, hereby request and authorize Mashreq
Al Islami (but Mashreq Al Islami is not obliged) to act on any
instructions or communications for any purpose (including
but not limited to the operation of all my/our accounts and in
respect of credit and/or other facilities or banking arrangements
with Mashreq Al Islami i.e. non-financial and financial
instructions) which may from time to time be or purport to be
given (in Mashreq Al Islami’s specified format) by telephone,
and email (any reference to an “email “ in this Undertaking
and Indemnity shall include any instruction addressed to the
Bank which has been attached to an email), or any other
electronic channel to be produced in the future or other form of
electronic communication on behalf of me/us without enquiry
on part of Mashreq Al Islami as to the identity of the person
giving or purporting to give such notice, instruction or other
communication and regardless of the circumstances prevailing
at the time of such notice, instruction or other communication
(including those empowered to operate my/our account(s) with
Mashreq Al Islami).
Mashreq Al Islami shall be entitled to treat such notice,
instruction or other communication as fully binding upon me/
us and Mashreq Al Islami shall be entitled (but not bound) to
take such steps in connection with or in reliance upon such
notice, instruction or other communication as Mashreq Al
Islami may in good faith consider appropriate, whether or
not such communication includes instructions to pay money
or otherwise to debit or credit any account, or relates to the
disposition of any securities, documents or property held by
Mashreq Al Islami on my behalf, or purports to bind me/us to
any agreement or other arrangement with Mashreq Al Islami or
with any other person or to commit me/us to any other type of

transaction or arrangement whatsoever, regardless of the nature
of the transaction or arrangement or the amount of money
involved and notwithstanding any error or misunderstanding or
lack of clarity in the terms of such notice, instruction or other
communication.
I understand, acknowledge and confirm that I/we are entirely
aware of the numerous risks inherent and associated in
conveying my instructions to you via the telephone, email or
any other electronic means or through any electronic channels
to be produced in the future (including but not limited to
damages incurred as a result of interception of any email, failure
of any encryption of any attachment to an email, viruses within
the machine/terminal used by me/us or by Mashreq Al Islami,
lack of clarity in the instructions and any risks associated with
Mashreq Al Islami processing a forged/tampered instruction in
good faith) and hereby confirm my acceptance of all risks and
unconditionally agree that all risks shall be fully borne by me/
us and Mashreq Al Islami will not be liable for any losses or
damages arising as a consequence of Mashreq Al Islami acting
(without being obliged to) on any instructions by me/us or
purporting to be from me/us received by Mashreq Al Islami via
the telephone, or email to be produced in the future, provided
Mashreq Al Islami has acted in good faith.
In consideration of Mashreq Al Islami acceding to my/our
request and agreeing to accept and act upon instructions by
email and/or telephone as above, I/we, the undersigned, hereby
confirm, agree and undertake the following:
1. Any communication I/we send to Mashreq Al Islami by email
and telephone shall be sent by my/our email address and
telephone number registered with Mashreq Al Islami.
2. Any email communication shall be considered as confirmed
instructions and shall have the same legal weight and
standing as non-electronic written correspondence. While
it is not mandatory for me/us to send a hard copy of any
email communication sent by email to Mashreq Al Islami,
should I/we choose to forward a hard copy of any email
communication to Mashreq Al Islami, it must be boldly
marked with the following:
“EMAILED ON [DATE]. THIS IS A HARD COPY DUPLICATE
OF AN EMAIL COMMUNICATION.”
3. Mashreq Al Islami is authorized (but not obliged) to record
any telephone conversation between me/us and Mashreq Al
Islami, in writing or by tape or any other means as you may
determine, and Mashreq Al Islami record shall be conclusive
and binding on me/us. Mashreq Al Islami may dispose of such
written records and erase such tapes after the expiration
of such period as Mashreq Al Islami deems fit without any
recourse to me/us.

4. Any communication sent by either Party shall be deemed
to have been signed and/or delivered by that respective
Party and shall be deemed to constitute a “writing” for
the purpose of any agreement between the Parties and all
existing laws, rules and/or regulations that requires the terms
of such communication to be in writing or to be signed
and/or delivered and the Parties expressly waive any right
to raise any deference or waiver of liability based on the
absence of a writing or of a signature.
5. Any communication sent by email by either Party (including
any confirmation of any transaction) shall be admissible in
any legal, administrative or other proceedings as conclusive
evidence of the contents of the email, whether or not a hard
copy of the email was sent, and the Parties waive any right
to object to the use of any such email communication in
evidence.
6. If for any reason or other, Mashreq Al Islami acted on
an email communication sent through my email system
which was misused or if Mashreq Al Islami does not receive
the original of any email as above, and subsequently it
is proved that this email is not sent by me/us, I/we agree
and acknowledge that, in the absence of fraud or willful
misconduct by Mashreq Al Islami, I/we shall take full
responsibility and liability for this and Mashreq Al Islami shall
not be responsible for acting on this email, as this amounts
to violation of my duty to exercise diligence and due care
and to my/OUR agreement and undertaking with Mashreq Al
Islami under this Undertaking and Indemnity.
7. If Mashreq Al Islami acted on instructions sent through our
telephone numbers registered with Mashreq Al Islami which
turned out to be misused, I/We confirm that Mashreq Al
Islami shall not be responsible for acting on such instruction
and I/we will take full responsibility and liability for this, as
this amounts to violation of my duty to exercise diligence
and due care pursuant to this Undertaking and Indemnity.
8. Mashreq Al Islami shall not be liable for any irregularity,
delay, mistake or omission, which may occur in the
transmission of email communications, or for the non-receipt
of, or misinterpretation of any email communications.
9. Mashreq Al Islami is hereby irrevocably authorized to rely
on my email communications as genuine, true and accurate
communications. Mashreq Al Islami shall bear no liability for
acting thereupon and Mashreq Al Islami is entitled to treat
each email communication as fully binding on me/us and
Mashreq Al Islami is entitled (but not bound) to take any
such steps in connection with or in reliance upon such email
communication as Mashreq Al Islami may in its sole and
absolute discretion deem appropriate.
10. I/We agree and acknowledge that Mashreq Al Islami may,

entirely at its own discretion and with no obligation to do so,
decide to undertake a call back to me/us on the telephone
number registered with Mashreq Al Islami in order to confirm
the authenticity of any email and telephone communication.
11. If for any reason Mashreq Al Islami is held responsible and/
or liable by any person or authority or suffer any loss, claim
or damage for acting pursuant to any email communication,
I/we hereby agree and undertake to protect, defend, hold
harmless, indemnify and keep Mashreq Al Islami and
its shareholders, directors, officers and employees fully
indemnified of, from and against any and all claims, losses,
damages, liabilities, obligations, demands, penalties, actions,
causes of action, proceedings, judgments, suits, costs and
expenses of any kind or nature whatsoever and howsoever
arising which are imposed or that may be imposed on,
incurred or that may be incurred, asserted or which may
be asserted, suffered or that may be suffered, by you or be
required to be paid by reason of, or as a result of, or arising
directly or indirectly out of Mashreq Al Islami compliance
with any of my aforesaid requests and authorizations/
instructions.
12. In addition, I/we hereby fully, irrevocably and forever
waive, release, discharge and relieve Mashreq Al Islami
from any and all claims, obligations and rights whatsoever
and however arising that I/we may have against Mashreq
Al Islami (if any) which arises or may arise as a result of or
based on any existing laws, rules and/or regulations as I/
We request and authorize Mashreq Al Islami to accept
email communication as stated above and induce Mashreq
Al Islami to accept my transaction requests /instructions
through email communication.
13. I/We acknowledge and agree that Mashreq Al Islami
shall have the absolute right and discretion, for any
reason whatsoever, to act or not to act upon any email
communication.
14. This Undertaking and Indemnity concerning email and
telephone transmissions shall be governed pursuant to the
laws of the Emirate of Dubai and to the extent applicable,
the federal laws of the United Arab Emirates. Without
prejudice to the Mashreq Al Islami’s right to submit any
disputes arising out of or in connection with this Undertaking
and Indemnity (“Disputes”) to any court of competent
jurisdiction, any Disputes shall be submitted to the courts of
the Emirate of Dubai.
This Undertaking and Indemnity does not affect any other
agreement or document entered into between the Parties
providing for alternative forms of communication in respect of
the Agreement, e.g. facsimile communication.

APPENDIX 2
UNCONDITIONAL DEBIT AUTHORISATIONS/
INSTRUCTIONS
I/We hereby irrevocably, unconditionally and fully authorize
and instruct the Bank to internally transfer (debit and/or credit)
funds to/from all accounts under CIF number (Conventional and
Islamic) in the account form as and when deemed necessary to
cover any unanticipated shortfall in any of the accounts under
my/our CIF number (Conventional and Islamic) without any
notice or referring to me/us and at the Bank’s sole and absolute
discretion. These instructions are and shall also be valid and
applicable to all accounts opened subsequently under the above
CIF number (Conventional and Islamic). These instructions are
valid for perpetuity unless cancelled in writing by the authorized
signatories.
I/We hereby represent and warrant that I/we have taken all
the necessary action to authorize the issuance of this letter
of authorization/instruction. I/We hereby acknowledge and
represent that the Bank and its directors and officers shall
not be liable in any manner whatsoever for any action taken
pursuant to this instruction and authorization letter, and I/we
agree and undertake to fully protect, defend, hold harmless and
keep the Bank and its directors and officers fully indemnified
from and against any and all claims, obligations, liabilities,
lawsuits, actions, costs, expenses and disbursements of any
kind or nature whatsoever and howsoever arising, whether
directly or indirectly, in consequence of, or, as a result of these
authorizations/instructions.

APPENDIX 3
DISPATCH INSTRUCTIONS OF MASHREQ AL
ISLAMI DEBIT CARD
I/We authorize Mashreq Al Islami to send my Debit Card to the
international address as mentioned on the Account Opening
form.
I/we fully indemnify the Bank for any and all actions,
proceedings, costs, losses or damage (including legal costs)
it may have suffered in connection with the delivery of the
Card or PIN or the use or provision of the Facilities and /or my/
our and /or the Staff use/misuse of the Card/PIN and /or the
facilities.
I/We understand that the card will be sent in an INACTIVE
STATUS. Mashreq Al Islami will not be responsible for any loss/
misuse/damage of the debit card.

I/We understand that no paper PIN will be sent.
In order to activate the card and generate the PIN, the customer
will have to log on to Mashreq Online.
Courier delivery will be a non-consignee delivery.

APPENDIX 4
ACCOUNT HOLDER(S) DECLARATIONS
1. Account Declaration:
I/We, the Account Holder(s) declare and acknowledge, in
respect of the Account(s) (as defined in this Declaration below),
the following matters:
(1) I/We are the ultimate beneficial owners / or one of the
ultimate beneficial owners of the entity holding the
Account(s) with Mashreq Al Islami.
(2) The source of funds held in the Account(s) as at the date
of account opening, and the placement of the deposits in
the account(s) from time to time, do not, and shall not,
arise from any illegal/money laundering activities (including
circumvention of any regulatory and/or tax requirements
including evasion of tax) or breach of any sanctions
regulations.
(3) I/We shall disclose the existence of the Account(s), and the
existence and source of any funds held in the Account(s) at
any time from time to time, whenever I/we may be legally
required to do so, to any regulatory authority whether in the
United Arab Emirates or in any other country.
(4) Mashreqbank PSC / Mashreq Al Islami (“Mashreq”/ “Bank”) is
not responsible for the discharge of any legal requirements
or obligations that I/we may have towards any taxation or
regulatory authority, whether in the United Arab Emirates
or any other country, in respect of the Account(s) and/or the
source of any funds held or deposited in the Account(s) from
time to time.
(5) I am / We are aware of the fact that the Bank may share
the details of the Account(s) to the extent required by the
applicable laws and regulations to the relevant regulatory
authorities, whether in the United Arab Emirates or in any
other country.
(6) I/We shall be responsible for ensuring that I/We request from
the Account Holder(s) and receive all monthly statements
provided by the Bank to the Account Holder(s) in respect of
the Account(s), and that the Bank has not responsibility in the
event I/we do not perform this undertaking.

(7) I/We shall, where applicable, inform and /or obtain requisite
permission(s) / Approval(s) from the central bank, monetary
authority or any equivalent governing body in our home
country / place of domicile for purposes of opening and
operating the Accounts(s).

2. Sanctions Indemnity:
Mashreq has always thrived on conducting its business in a
compliant manner. Mashreq, including all domestic and foreign
branches, is committed to ensuring full compliance with
applicable laws, regulations and sanctions requirements in
all jurisdictions in which it operates. Mashreq expects that its
customers also abide by the same objective.
Funds Transfer Declaration (Bank’s Sanctions policy
requirements):
a. The Bank does not engage in any transactions, irrespective
of currency, with or involving Iran, Israel, Syria, Cuba, Crimea
and North Korea.
b. The Bank does not engage in USD denominated transactions
with or involving Sudan (North). As such, it is expected that
customers do not conduct any transaction in USD involving
this country. It is also advised that proceeds of any such
transactions received in any other currency should not be
converted in USD and routed through the Bank.
c. The Bank does not allow any transaction with persons,
entities or vessels designated as sanctions targets by local
and international regulators.
d. The Bank does not engage in transactions (including imports
or exports) involving items of dual-use which can be used
for offensive purposes e.g. items that can be used in nuclear
proliferation, arms, ammunitions etc.
e. The Bank pursuant to its policy provides banking services
exclusively to its account holders who are customers of
the bank. Customers are therefore advised not to conduct
transactions in their account(s) on behalf of 3rd party(ies).
In keeping with the Bank’s adopted policies and its regulatory
compliance obligations, the Bank will not be able to serve
customers that fail to abide by the foregoing requirements.

3. Consent Declaration:
(1) I/We consent to abide by the terms and conditions of the
Account Documents (defined hereunder) and any other
additional terms and conditions relating to any other
products availed by me/us through the telephone, internet,
ATM or any other alternate channels introduced by the Bank
from time to time.

(2) In order to comply with the applicable laws and regulations
and for the purposes of (i) getting my/our personal
information, (ii) managing my/our account(s) and the
transactions entered into by me/us and (iii) executing any
product or service subscribed by me/us including but not
limited to finances and credit cards, I/we hereby irrevocably
and unconditionally agree, consent and authorize the
Bank, its subsidiaries, agents and Bank’s third party service
providers, and any others as the Bank may deem appropriate
and at its sole and absolute discretion, to:
(a) Collect, seek, obtain, confirm and keep updated all
information relating to me/us including but not limited
to my/our personal details, details of my/our accounts,
statements, finances, current and previous credit card,
banking transactions, repayment history and any default
(the “Information”).
(b) Disclose and exchange the Information with any
government and/or quasi government authority and/or
private entities, including but not limited to Al Etihad
Credit Bureau or any other third party. I/We undertake
to regularly provide the Bank with the requested
Information and keep the Information updated as long
as I/we shall remain the Account Holder(s) of the Bank.
I/We hereby declare that I/we have read, understood and
agree in totality with the above terms and conditions and all
Appendices.
I/We confirm my/our complete acceptance to the terms and
conditions and all declarations in the above Appendices by my/
our signatures on the physical account opening form.

هـ -ال يقدم البنك ،وفقًا ل�سيا�سته ،اخلدمات البنكية �إال ملن ميلكون ح�سابات
ن�صح العمالء بعدم �إجراء معامالت على
لديه من عمالئه .وبالتايلُ ،ي َ
ح�ساباتهم نياب ًة عن طرف خارجي.
متا�شـ ًيا مع ال�سيا�سات التي يتبعها البنك والتزاماته التنظيمية املتعلقة باالمتثال
للمتطـلبات ،لن ي�سـتطيع البنـك خـدمـة العمـالء الذين ال يلتزمون باملتطـلبات
�سالفة الذكر.

�	-3إقرار املوافقة:
(املعرفة �أدناه) و�أي
(� )1أوافق على االلتزام ببنود و�رشوط وثائق احل�ساب
ّ
�رشوط و�أحكام �إ�ضافية �أخرى تتعلق ب�أي من املنتجات الأخرى التي
�أ�ستخدمها من خالل الهاتف �أو الإنرتنت �أو ماكينة ال�رصاف الآيل �أو �أي
قنوات بديلة �أخرى يقدمها البنك من حني لآخر.
( )2من �أجل االمتثال للقوانني واللوائح املعمول بها ولأغرا�ض ( )1احل�صول
على معلوماتي ال�شخ�صية )2( ،و�إدارة ح�سابي (ح�ساباتي) واملعامالت
التي �أبرمها )3( ،وتنفيذ �أي منتج �أو خدمة ا�شرتكت فيها ،مبا يف ذلك
على �سبيل املثال ال احل�رص -منتجات التمويل وبطاقات االئتمان� ،أوافقمبوجبه على منح البنك و�رشكاته الفرعية ووكالئه ومقدمي اخلدمات
اخلارجيني التابعني للبنك و�أية جهات �أخرى -ح�سبما يراه البنك مالئم ًا
ح�سب تقديره احل�رصي واملطلق� -صالحية:
( )1جمع والتما�س واحل�صول على وت�أكيد وحتديث كافة املعلومات
املتعلقة بي ،مبا يف ذلك -على �سبيل املثال ال احل�رص -معلوماتي
ال�شخ�صية ومعلومات ح�ساباتي والبيانات والتمويل وبطاقات االئتمان
احلالية وال�سابقة واملعامالت امل�رصفية و�سوابق ال�سداد و�أي تق�صري
(«املعلومات»).
(� )2إف�شاء وتبادل املعلومات مع �أي �سلطة حكومية و�/أو �شبه حكومية و/
�أو كيانات خا�صة ،مبا يف ذلك -على �سبيل املثال ال احل�رص -مكتب
االحتاد االئتماين �أو �أي جهة خارجية �أخرى� .أتعهد بتزويد البنك بانتظام
باملعلومات املطلوبة ،و�إبقاء املعلومات حمدثة طاملا بقيت �صاحب احل�ساب.
�أعلن مبوجبه �أنني قد قر�أت وفهمت ووافقت بالكامل على ال�رشوط والأحكام
املذكورة �أعاله وكافة املالحق.
�أ�ؤكد موافقتي الكاملة على ال�رشوط والأحكام وكافة الت�رصيحات الواردة يف
املالحق �أعاله من خالل توقيعي يف ا�ستمارة فتح احل�ساب املطبوعة.

(� )3أنني �س�أك�شف عن وجود احل�ساب ،وعن وجود وم�صدر �أي �أموال حمتفظ
بها يف احل�ساب يف �أي وقت من حني لآخر ،كلما كان ذلك مطلو ًبا من الناحية
القانونية� ،إىل �أي �سلطة تنظيمية �سواء يف الإمارات العربية املتحدة �أو يف �أي
بلد �آخر.
(� )4أن بنك امل�رشق �ش.م.ع/بنك امل�رشق الإ�سالمي («امل�رشق»»/البنك») غري
علي جتاه
م�س�ؤول عن الوفاء ب�أي متطلبات �أو التزامات قانونية قد تكون َّ
�أي �سلطة �رضيبية �أو تنظيمية� ،سواء يف دولة الإمارات العربية املتحدة �أو
�أي بلد �آخر ،فيما يتعلق باحل�ساب و�/أو م�صدر �أي �أموال حمتفظ بها �أو
مودعة يف احل�ساب من حني لآخر.
(� )5أنني على دراية بحقيقة �أنه يجوز للبنك م�شاركة تفا�صيل احل�ساب بالقدر
الذي تتطلبه القوانني واللوائح املعمول بها �إىل ال�سلطات التنظيمية ذات
ال�صلة� ،سواء يف دولة الإمارات العربية املتحدة �أو يف �أي بلد �آخر.
(� )6أنني �س�أكون م�س�ؤو ًال عن الت�أكد من �أن �أطلب من �صاحب احل�ساب و�أن
�أتلقى كافة البيانات ال�شهرية املقدمة من البنك �إىل �صاحب احل�ساب فيما
يتعلق باحل�ساب ،و�أن البنك لي�س م�س�ؤو ًال يف حال عدم تنفيذ هذا التعهد.
(� )7س�أقوم ،عند االقت�ضاء ،ب�إبالغ و�/أو احل�صول على الأذونات/املوافقات
املطلوبة من البنك املركزي �أو �أي �سلطة نقدية �أو �أي �سلطة �إدارية معادلة يف
بلدي/مكان �إقامتي لأغرا�ض فتح احل�ساب وت�شغيله.

 -2التعوي�ض ب�ش�أن العقوبات:
دائما �أعماله بطريقة تتوافق مع املتطلبات؛ حيث يلتزم بنك
يزاول بنك امل�رشق ً
امل�رشق ،مبا يف ذلك جميع فروعه املحلية والأجنبية ،ب�ضمان االمتثال الكامل
ملتطلبات القوانني واللوائح والعقوبات املعمول بها لدى كافة البلدان التي يزاول
فيها �أعماله .ويتوقع بنك امل�رشق من عمالئه االلتزام �أي�ض ًا من جانبهم بهذا
الهدف.
بيان ب�ش�أن حتويالت الأموال (متطلبات �سيا�سة العقوبات اخلا�صة بالبنك):
�أ -ال ي�شارك البنك يف �أي معامالت ،بغ�ض النظر عن عملتها ،مع �إيران
و�إ�رسائيل و�سوريا وكوبا و�شبه جزيرة القرم وكوريا ال�شمالية� ،أو �أي
معامالت ت�شمل تلك البلدان املذكورة.
ب -ال ي�شارك البنك يف �أي معامالت بالدوالر الأمريكي مع ال�سودان (ال�شمال)
�أو �أي معامالت ت�شمل تلك البلد .وبالتايل ،من املتوقع �أال يقوم العمالء
ب�أي معاملة بالدوالر الأمريكي ت�شمل هذا البلد .كما ُين�صح بعدم حتويل
العائدات التي تنتج عن مثل هذه املعامالت ب�أي عملة �أخرى �إىل الدوالر
الأمريكي وتوجيهها من خالل البنك.
جـ -ال ي�سمح البنك ب�إجراء �أي معاملة مع الأ�شخا�ص �أو الكيانات �أو القنوات
املحددة على �أنها م�ستهدفة بتوقيع عقوبات عليها من جانب جهات
تنظيمية حملية ودولية.
د -ال ي�شارك البنك يف �أي معامالت (مبا يف ذلك عمليات اال�سترياد والت�صدير)
تت�ضمن عنا�رص ذات ا�ستخدام مزدوج ميكن ا�ستخدامها لأغرا�ض
عدوانية ،مثل العنا�رص التي ميكن ا�ستخدامها يف االنت�شار النووي
والأ�سلحة والذخائر ،وما �شابه.

خطاب التفوي�ض/التعليمات هذا� .أقر مبوجبه و�أتعهد ب�أن البنك ومديريه
وموظفيه لن يكونوا م�س�ؤولني ب�أي �شكل من الأ�شكال عن �أي �إجراء يتم
اتخاذه وفقًا خلطاب التعليمات والتفوي�ض هذا ،و�أوافق و�أتعهد بحماية البنك
ومديريه وموظفيه والدفاع عنهم و�إبراء ذممهم وتعوي�ضهم من و�ضد وعن
�أي وكافة املطالبات وااللتزامات وامل�س�ؤوليات والدعاوى الق�ضائية والإجراءات
والتكاليف وامل�رصوفات �أ ًيا كان نوعها وطبيعتها وكيفما ن�ش�أت� ،سواء ب�شكل
مبا�رش �أو غري مبا�رش ،نتيجة لهذه التفوي�ضات/التعليمات.

امللحق الثالث

تعليمات �إر�سال بطاقة اخل�صم من امل�رشق الإ�سالمي
�أخول امل�رشق الإ�سالمي ب�إر�سال بطاقة اخل�صم اخلا�صة بي �إىل العنوان الدويل
املذكور يف ا�ستمارة فتح احل�ساب.
متاما عن �أي وكافة الإجراءات �أو الدعاوى �أو التكاليف
و�أتعهد بتعوي�ض البنك ً
�أو اخل�سائر �أو الأ�رضار (مبا يف ذلك التكاليف القانونية) التي قد يكون تكبدها
فيما يتعلق بت�سليم البطاقة �أو رمز � PINأو ا�ستخدام �أو توفري الت�سهيالت
�أو ا�ستخدام �أو �سوء ا�ستخدام البطاقة �أو رمز � PINأو الت�سهيالت من جانبي �أو
جانب املوظفني التابعني يل.
مفعلة .ولن يكون امل�رشق الإ�سالمي
�أدك �أن البطاقة ً
�ست�سل �إ َّيل وهي غري َّ
م�س�ؤو ًال عن �أي خ�سارة �أو �سوء ا�ستخدام �أو تلف لبطاقة اخل�صم املبا�رش.
�أدرك �أنه لن يتم �إر�سال رمز  PINورقي.
ولتفعيل البطاقة و�إن�شاء رمز � ،PINسيتعني على العميل ت�سجيل الدخول �إىل
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ت�سليم الربيد ال�رسيع �سيكون دون حتديد هوية املر�سل �إليه.

امللحق الرابع

�إقرارات �صاحب احل�ساب
�	-1إقرار احل�ساب:
�أقر �أنا �-صاحب احل�ساب-و�أتعهد فيما يتعلق باحل�ساب (كما هو حمدد يف هذا
الإقرار �أدناه) بالأمور التالية:
(� )1أنني املالك النهائي امل�ستفيد�/أو �أحد املالكني امل�ستفيدين النهائيني للكيان
الذي ميتلك احل�ساب لدى بنك امل�رشق الإ�سالمي.
(� )2أن م�صدر الأموال املحتفظ بها يف احل�ساب كما يف تاريخ فتح احل�ساب،
و�إيداع الودائع يف احل�ساب من حني لآخر ،ال ولن ين�ش�أ عن �أي من �أن�شطة
غ�سل الأموال غري امل�رشوعة (مبا يف ذلك التحايل على �أي متطلبات تنظيمية
و�/أو �رضيبية مبا يف ذلك التهرب من ال�رضائب) �أو خرق �أي لوائح ب�ش�أن
العقوبات.

امل�رشق الإ�سالمي وم�ساهميه ومديريه وم�س�ؤوليه وموظفيه والدفاع
عنهم و�إبراء ذممهم وتعوي�ضهم و�إبقائهم معو�ضني من وعن و�ضد
كافة املطالبات واخل�سائر والأ�رضار امل�س�ؤوليات وااللتزامات واملطالب
والعقوبات والإجراءات و�أ�سباب الدعوى والإجراءات والأحكام والدعاوى
والتكاليف والنفقات من �أي نوع �أو طبيعة �أي ًا كانت وكيفما ن�ش�أت �أو التي
قد تُفر�ض �أو يتم تكبدها من قبلك� ،أو قد تكون مطال ًبا بدفعها ب�سبب �أو
كنتيجة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة عن التزام امل�رشق الإ�سالمي ب�أي من
الطلبات �أو التخويالت �أو التعليمات املُدىل بها �أعاله.
12ـ بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أعفي مبوجبه -ب�شكل كامل وبال رجعة وعلى �سبيل
الدوام -امل�رشق الإ�سالمي و�أبرئ ذمته و�أتنازل له من وعن �أي وكافة
املطالبات وااللتزامات واحلقوق �أي ًا كانت وكيفما ن�ش�أت والتي قد تكون يل
�ض ّد امل�رشق الإ�سالمي (�إن وجدت) والتي تن�ش�أ �أو قد تن�ش�أ كنتيجة �أو بنا ًء
على �أي قوانني �أو قواعد �أو لوائح حالية فيما �أطلب من امل�رشق الإ�سالمي
بقبول االت�صال عرب الربيد الإلكرتوين كما هو مذكور �أعاله و�أحثه على
قبول طلباتي/تعليماتي املتعلقة باملعامالت امن خالل التوا�صل عرب الربيد
الإلكرتوين.
13ـ �أقر و�أوافق على �أن امل�رشق الإ�سالمي له احلق ومطلق التقدير ،لأي �سبب
من الأ�سباب ،يف الت�رصف �أو عدم الت�رصف بنا ًء على �أي ات�صال عرب الربيد
الإلكرتوين.
14ـ � َّأن هذا التعهد و�إبراء الذمة فيما يتعلق باالت�صاالت عرب الربيد الإلكرتوين
والهاتف يخ�ضع لقوانني �إمارة دبي ،والقوانني االحتادية لدولة الإمارات
العربية املتحدة بقدر انطباقها .ومع عدم الإخالل بحق امل�رشق الإ�سالمي
يف تقدمي �أي نزاعات تن�ش�أ عن �أو فيما يتعلق بالتعهد و�إبراء الذمة املاثل
(«املنازعات») �إىل �أي حمكمة خمت�صة ،تُعر�ض �أي نزاعات على حماكم �إمارة
دبي.
ال ي�ؤثر التعهد و�إبراء الذمة املاثل على �أي اتفاقية �أو وثيقة �أخرى يتم �إبرامها
بني الأطراف تن�ص على �أ�شكال ات�صال بديلة فيما يتعلق باالتفاقية ،على �سبيل
املثال ات�صال الفاك�س.

امللحق الثاين

تفوي�ضات/تعليمات الديون غري امل�رشوطة
�أ�رصح مبوجبه -بال رجعة فيه ودون قيد �أو �رشط -للبنك و�أطلب منه حتويل
مبالغ (الدائنة و�/أو املدينة) داخل ًيا �إىل/من كافة احل�سابات حتت رقم CIF
(املعامالت التقليدية والإ�سالمية) يف ا�ستمارة احل�ساب متى وكلما كان ذلك
�رضور ًيا لتغطية �أي نق�ص غري متوقع يف �أي من احل�سابات حتت رقم CIF
اخلا�ص بي (املعامالت التقليدية والإ�سالمية) دون �إخطاري �أو الرجوع �إ َّيل
أي�ضا
وفقًا لتقدير البنك املطلق والوحيد .هذه التعليمات �صاحلة وتنطبق � ً
على كافة احل�سابات املفتوحة الحقًا حتت رقم � CIFأعاله (املعامالت التقليدية
والإ�سالمية) .هذه التعليمات �صاحلة للأبد ما مل يتم �إلغا�ؤها كتابة من قبل
املوقعني املعتمدين.
�أقر مبوجبه و�أتعهد ب�أنني اتخذت كافة الإجراءات الالزمة للرتخي�ص ب�إ�صدار

تكون �رشوط هذا االت�صال مكتوبة �أو �أن يتم توقيعها و�/أو ت�سليمها،
ويتنازل الطرفان �رصاحة عن �أي حق يف رفع �أي دفاع �أو تنازل عن
امل�س�ؤولية بنا ًء على عدم وجود كتابة �أو توقيع.
5ـ �أنَّ �أي ات�صال يتم �إر�ساله عرب الربيد الإلكرتوين من قبل �أي من الطرفني
ً
مقبول يف �أي �إجراءات قانونية
(مبا يف ذلك �أي ت�أكيد لأي معاملة) يكون
�أو �إدارية �أو غريها كدليل قاطع على حمتويات ر�سالة الربيد الإلكرتوين،
�سواء مت �إر�سال ن�سخة ورقية من ر�سالة الربيد الإلكرتوين �أم ال ،ويتنازل
الطرفان عن �أي حق يف االعرتا�ض على ا�ستخدام �أي ات�صال عرب الربيد
�إلكرتوين كدليل.
6ـ �إذا كان امل�رشق الإ�سالمي قد ت�رصف بنا ًء على �أي بريد �إلكرتوين مت
�إر�ساله من خالل نظام الربيد الإلكرتوين اخلا�ص بي والذي مت �إ�ساءة
ا�ستخدامه �أو �إذا مل يتلق امل�رشق الإ�سالمي ن�سخة �أ�صلية من �أي بريد
�إلكرتوين كما هو مو�ضح �أعاله ،وثبت الحقًا �أنه مل يتم �إر�سال هذا الربيد
الإلكرتوين من قبلي� ،أوافق و�أقر -يف حالة عدم وجود احتيال �أو �سوء
ت�رصف متعمد من قبل امل�رشق الإ�سالمي -ب�أن �أحتمل امل�س�ؤولية الكاملة
عن هذا الت�رصف ولن يكون امل�رشق الإ�سالمي م�س�ؤو ًال عن الت�رصف
ً
انتهاكا لواجبي املتمثل
بنا ًء على هذه الر�سالة الإلكرتونية ،لأن هذا ميثل
يف ممار�سة االجتهاد والعناية الواجبة ويخالف اتفاقي وتعهداتي للم�رشق
الإ�سالمي مبوجب التعهد و�إبراء الذمة املاثل.
7ـ �إذا كان امل�رشق الإ�سالمي قد ت�رصف بنا ًء على التعليمات املر�سلة من
خالل �أرقام هواتفي امل�سجلة لدى امل�رشق الإ�سالمي وتبني �أنه قد �أ�سيء
ا�ستخدامها� ،أقر �أن امل�رشق الإ�سالمي لن يكون م�س�ؤو ًال عن الت�رصف بنا ًء
على هذه التعليمات و�أنني �أحتمل امل�س�ؤولية الكاملة عن هذا الت�رصف ،لأن
ً
انتهاكا لواجبي املتمثل يف ممار�سة االجتهاد والعناية الواجبة
هذا ميثل
مبوجب التعهد و�إبراء الذمة املاثل.
8ـ لن يكون امل�رشق الإ�سالمي م�س�ؤو ًال عن �أي خمالفة �أو ت�أخري �أو خط�أ �أو
�إهمال قد يحدث يف نقل ر�سائل الربيد الإلكرتوين �أو عدم تلقي �أي من
ر�سائل الربيد الإلكرتوين �أو �سوء تف�سريها.
9ـ �أنَّ امل�رشق الإ�سالمي خمول مبوجبه -بال رجعة -باالعتماد على
ات�صاالت الربيد الإلكرتوين كات�صاالت حقيقية و�صحيحة ودقيقة.
ال يتحمل امل�رشق الإ�سالمي �أي م�س�ؤولية عن الت�رصف بنا ًء على هذه
االت�صاالت ،ويحق للم�رشق الإ�سالمي �أن يعامل كل ر�سالة بريد �إلكرتوين
متاما يف حقي ،ويحق للم�رشق الإ�سالمي (لكن دون �إلزام
على �أنها ملزمة ً
عليه) اتخاذ �أي خطوات تتعلق بهذا االت�صال عرب الربيد الإلكرتوين �أو
باالعتماد عليه ح�سبما يراه امل�رشق الإ�سالمي منا�س ًبا يف تقديره اخلا�ص
واملطلق.
10ـ �أوافق و�أقر �أن امل�رشق الإ�سالمي يجوز له ،وفقًا لتقديره اخلا�ص ودون �أي
التزام بالقيام بذلك� ،أن يقرر الرجوع �إ َّيل مبكاملة هاتفية على رقم الهاتف
امل�سجل لدى امل�رشق الإ�سالمي من �أجل ت�أكيد �صحة �أي ات�صال عرب الربيد
الإلكرتوين �أو الهاتف.
11ـ �إذا ُحكِ م على امل�رشق الإ�سالمي ب�أنه م�س�ؤول لأي �سبب من الأ�سباب من
قبل �أي �شخ�ص �أو �سلطة �أو تكبد �أي خ�سارة �أو مطالبة �أو �رضر ب�سبب
الت�رصف وفقًا لأي ات�صال عرب الربيد الإلكرتوين� ،أوافق و�أتعهد بحماية

مالئما مت�رصفً ا بح�سن نية� ،سواء كان هذا االت�صال يت�ضمن �أو ال يت�ضمن
ً
تعليمات بدفع �أموال �أو التعامل على ح�سابي باخل�صم �أو الإ�ضافة� ،أو يتعلق
بالت�رصف يف �أي �أوراق مالية �أو م�ستندات �أو ممتلكات يحتفظ بها امل�رشق
الإ�سالمي نيابة عني �أو تهدف �إىل �إلزامي ب�أي اتفاق �أو ترتيب �آخر مع امل�رشق
الإ�سالمي �أو مع �أي �شخ�ص �آخر �أو �إلزامي ب�أي نوع �آخر من املعامالت �أو
الرتتيبات على الإطالق ،ب�رصف النظر عن طبيعة املعاملة �أو الرتتيب �أو مقدار
املال املعني وبغ�ض النظر عن �أي خط�أ �أو �سوء فهم �أو عدم و�ضوح يف �رشوط
هذا الإخطار �أو التعليمات �أو االت�صاالت الأخرى.
�أفهم و�أقر و�أ�ؤكد �أنني على دراية تامة باملخاطر العديدة الكامنة يف واملرتبطة
بتو�صيل تعليماتي �إليكم عرب الهاتف �أو الربيد الإلكرتوين �أو �أي و�سيلة
�إلكرتونية �أخرى �أو من خالل �أي قنوات �إلكرتونية يتم �إنتاجها يف امل�ستقبل
(مبا يف ذلك -على �سبيل املثال ال احل�رص -عن الأ�رضار التي تكبدتها نتيجة
العرتا�ض �أي بريد �إلكرتوين ،وف�شل ت�شفري �أي مرفق بالربيد الإلكرتوين،
والفريو�سات داخل اجلهاز/املحطة الطرفية التي �أ�ستخدمها �أنا �أو ي�ستخدمها
امل�رشق الإ�سالمي ،وعدم الو�ضوح يف التعليمات و�أي خماطر مرتبطة مبعاجلة
امل�رشق الإ�سالمي لأي تعليمات مزورة/مت العبث بها بح�سن نية) و�أ�ؤكد
مبوجبه قبويل لكافة املخاطر و�أوافق دون قيد �أو �رشط على �أن �أحتمل كافة
املخاطر و�أال يكون امل�رشق الإ�سالمي م�س�ؤو ًال عن �أي خ�سائر �أو �أ�رضار ناجتة
عن ت�رصفه (دون �إلزام عليه) بنا ًء على �أي تعليمات يتلقاها مني -حقيقة �أو
زعما -عرب الهاتف �أو الربيد الإلكرتوين �أو �أي و�سيلة ات�صال تُنتج يف امل�ستقبل،
ً
ب�رشط �أن يكون امل�رشق الإ�سالمي قد ت�رصف بح�سن نية.
يف مقابل موافقة امل�رشق الإ�سالمي على طلبي وموافقته على قبول التعليمات
عرب الربيد الإلكرتوين و�/أو الهاتف والت�رصف بنا ًء عليها بالكيفية الواردة
�أعاله� ،أقر �أنا -املوقع �أدناه -و�أتعهد مبا يلي:
1ـ �إمتام �أي ات�صال مني �إىل امل�رشق الإ�سالمي عرب الربيد الإلكرتوين
والهاتف عن طريق عنوان الربيد الإلكرتوين ورقم الهاتف امل�سجلني لدى
امل�رشق الإ�سالمي.
2ـ �أنَّ �أي ات�صال عرب الربيد الإلكرتوين ُيعترب من قبيل التعليمات امل�ؤكدة ،وله
نف�س الثقل واملركز القانونيني مثل املرا�سالت املكتوبة غري الإلكرتونية.
ملزما ب�أن �أر�سل ن�سخة مطبوعة من �أي
ب�رصف النظر عن �أنني ل�ست ً
ر�سالة �أر�سلها عرب الربيد الإلكرتوين �إىل امل�رشق الإ�سالمي� ،إال �أنه يف حال
قررت �أن �أفعل ذلك ،يجب �أن ُيكتب عليها ال�سطر التايل بخط عري�ض:

«مت الإر�سال �إلكرتون ًيا يف (تــاريــخ) .هذه �صورة مطبوعة طبق اال�صل
من مرا�سلة متت عرب الربيد الإلكرتوين».

لزما) بت�سجيل �أي حمادثة
3ـ �أنَّ امل�رشق الإ�سالمي خمول (ولكن لي�س ُم ً
هاتفية بيني وبني امل�رشق الإ�سالمي ،كتاب ًيا �أو ب�رشيط �أو ب�أي و�سيلة
وملزما
قاطعا
�أخرى حتددها ،وت�سجيل امل�رشق الإ�سالمي �سيكون
ً
ً
بالن�سبة يل .يحق للم�رشق الإ�سالمي التخل�ص من هذه ال�سجالت املكتوبة
وحمو هذه الأ�رشطة بعد انتهاء املدة التي يراها امل�رشق الإ�سالمي منا�سبة
دون الرجوع �إ ّيل.
4ـ ُيعترب �أي ات�صال يتم من قبل �أي من الطرفني قد مت توقيعه و�/أو ت�سليمه
من قبل ذلك الطرف املعني ،ويعترب مبثابة «كتابة» لغر�ض �أي اتفاق بني
الطرفني وكافة القوانني والقواعد و�/أو اللوائح احلالية التي ي�شرتط �أن

امللحق الأول

تعهد و�إبراء ذمة ب�ش�أن االت�صال عرب الربيد الإلكرتوين والهاتف
� )1أقر و�أعلن مبوجبه �أن طبيعة عملي تتطلب مني تقدمي تعليمات للبنوك،
و�أدرك �أن الربيد الإلكرتوين و�/أو الهاتف هما �أ�رسع و�سائل �إي�صال
تعليماتي �إىل امل�رشق الإ�سالمي و�أكرثها مالءم ًة؛
 )2و�أقر مبوجبه �أنه يف حالة تبني/ا�ستخدام �أي و�سيلة ات�صال �أخرى بخالف
الربيد الإلكرتوين و�/أو الهاتف لإي�صال تعليماتي �إىل امل�رشق الإ�سالمي،
فيكون ثمة ت�أخري يف معامالتي التجارية وبالتايل �س�أعاين من خ�سارة
فر�ص العمل والأرباح؛
 )3و�أقر �رصاحة �أنني �أدرك متام الإدراك املخاطر املختلفة (مثل التزوير الفني
و�/أو التزوير عرب الإنرتنت وبرجمة �أرقام الهواتف املزيفة) املرتبطة
ب�إي�صال التعليمات �إىل امل�رشق الإ�سالمي عرب الربيد الإلكرتوين و�/أو
الهاتف وخمتلف الأن�شطة االحتيالية النا�شئة عن عمليات االت�صال هذه
وخارجها ،و�أنني على ا�ستعداد تام لقبول هذه املخاطر ،و�أنه لي�س من
م�صلحة البنوك حتمل هذه املخاطر التي لها عواقب بعيدة املدى؛
 )4و�أخول امل�رشق الإ�سالمي مبوجبه و�أطالبه باالعتماد الكامل على �أي
وكافة التعليمات امل�رصفية وقبولها والت�رصف بنا ًء عليها بغ�ض النظر
عن طبيعة املعاملة �أو املبلغ الذي تنطوي عليه ،وبغ�ض النظر عن �أي خط�أ
�أو �سوء فهم �أو عدم و�ضوح يف �رشوط هذه االت�صاالت التي قد �أعقدها
زعما -من حني لآخر عرب الربيد الإلكرتوين و�/أو الهاتف دون
حقيقة �أو ًا�ستف�سار من جهة امل�رشق الإ�سالمي فيما يتعلق ب�سلطة �أو هوية ال�شخ�ص
وبغ�ض النظر عن الظروف ال�سائدة وقت ذلك االت�صال �أو �إلقاء التعليمات
عرب الربيد الإلكرتوين و�/أو الهاتف.
ب�رصف النظر عن �رشوط �أي تفوي�ض حايل �أو م�ستقبلي �أو �أي اتفاق �أو م�سار
تعامل بيني وبني امل�رشق الإ�سالمي ،ف�إنني �أطالب مبوجبه امل�رشق الإ�سالمي
(دون �إلزام عليه) و�أخوله بالت�رصف بنا ًء على �أي تعليمات �أو ات�صاالت لأي
الغر�ض (مبا يف ذلك -على �سبيل املثال ال احل�رص -ت�شغيل جميع ح�ساباتي
وفيما يتعلق بالت�سهيالت االئتمانية و�/أو غريها من الت�سهيالت �أو الرتتيبات
امل�رصفية مع امل�رشق الإ�سالمي ،مثل التعليمات غري املالية واملالية) والتي قد
يتم تقدميها �أو ادعاء تقدميها من وقت لآخر (بالتن�سيق املحدد من امل�رشق
الإ�سالمي) عن طريق الهاتف والربيد الإلكرتوين (يجب �أن تت�ضمن �أي �إ�شارة
�إىل «بريد �إلكرتوين» يف هذا التعهد و�إبراء الذمة �أي تعليمات موجهة �إىل البنك
مت �إرفاقها بالربيد الإلكرتوين) �أو �أي قناة �إلكرتونية �أخرى تكون �أنتجت يف
امل�ستقبل �أو يف �شكل �آخر من �أ�شكال االت�صال الإلكرتوين نيابة عني دون
ا�ستف�سار من جانب امل�رشق الإ�سالمي فيما يتعلق بهوية ال�شخ�ص الذي يقدم
�أو يدعي تقدمي مثل هذا الإخطار �أو تعليمات �أو �أي ات�صال �آخر وبغ�ض النظر
عن الظروف ال�سائدة وقت هذا الإخطار �أو التعليمات �أو �أي ات�صال �آخر (مبا
ي�شمل �أولئك املخولني بت�شغيل ح�سابي لدى بنك امل�رشق الإ�سالمي).
يجوز للم�رشق الإ�سالمي �أن يتعامل مع هذا الإخطار �أو التعليمات �أو
متاما يل ،ويحق للم�رشق الإ�سالمي (لكن
االت�صاالت الأخرى باعتبارها ملزمة ً
دون �إلزام عليه) اتخاذ تلك اخلطوات فيما يتعلق بهذا الإخطار �أو التعليمات �أو
غري ذلك من و�سائل االت�صال �أو باالعتماد عليها وفق ما يراه امل�رشق الإ�سالمي

واالحتفاظ بها طاملا كان ذلك منا�س ًبا من جمه نظره دون ا�شرتاط توقيع
العميل على ا�ستمارات فتح ح�ساب �إ�ضافية ،ويعترب �أن العميل قد قبل
بذلك .يجوز للبنك ،ح�سب تقديره ويف الوقت الذي يراه منا�سب ًا� ،إغالق �أي
ح�سابات مت فتحها.

 26وفاة �أحد املوقعني
مع مراعاة االمتثال لتفوي�ض العميل من حني لآخر� ،إذا تويف �أحد املوقعني
(بخالف املالك الوحيد) فعندئذ:
� .iإذا كان ال�سحب بتوقيع واحد �أو �أكرث من جمموعة من املوقعني ،يجوز
�أن يوا�صل املوقعون الآخرون ت�شغيل احل�ساب؛ و
� .iiإذا كان ال�سحب بالتوقيع امل�شرتك ،فيجوز للموقّ ع الباقي على قيد
احلياة ت�شغيل احل�ساب.
وهذا �رشيطة �أن يخ�ضع ت�شغيل احل�ساب يف مثل هذه احلالة لكون البنك
مطمئنًا �إىل �أنه يجوز له قانونًا بال�سماح مبوا�صلة ت�شغيل احل�ساب على
هذه ال�شاكلة.

 27القانون احلاكم واالخت�صا�ص الق�ضائي و�أحكام احل�صانة
27ـ 1يخ�ضع ت�شغيل احل�ساب وهذه ال�رشوط والأحكام لقانون دولة الإمارات
العربية املتحدة وقوانني الإمارة املحددة للفرع الذي يتم فيه فتح احل�ساب.
نظرا لأن جميع املعامالت جتارية بطبيعتها ،ف�إن �أحكام القانون املدين
ً
لدولة الإمارات العربية املتحدة ال تنطبق على احل�ساب �أو هذه ال�رشوط
والأحكام �أو �أي معامالت تن�ش�أ عنها.
27ـُ 2يرفع �أي نزاع �أو اختالف بني البنك والعميل ين�ش�أ فيما يتعلق �أو
بخ�صو�ص احل�ساب �أو �أي �أموال داخله �أو هذه ال�رشوط والأحكام
لت�سويته �أمام املحاكم املدنية لدولة الإمارات العربية املتحدة� ،أو -وفقًا لتقدير
البنك -عن طريق التحكيم يف الإمارة حيث يقع الفرع الذي يحتفظ بح�ساب
واحد �أو �أكرث من ح�سابات العميل �أمام ّ
حمكم واحد بال�رشوط التالية.
يوما من
27ـ 3يف حالة التحكيم ،ي�شرتك الطرفان يف تعيني حمكم يف غ�ضون ً 30
تقدمي �إخطار من قبل �أي من الطرفني يحدد فيه مو�ضوع النزاع ،ولكن �إذا
عي املحكم من قبل مركز دبي
تعذر على الطرفني االتفاق على املحكمُ ،ي َّ
للتحكيم الدويل بناء على طلب من �أي من الطرفني ،ويجب �أن يتم التحكيم
والعملية برمتها وفقًا لقواعد املركز .يكون مكان التحكيم �إمارة دبي،
وتكون اللغة الإجنليزية اللغة الر�سمية للتحكيم .يكون احلكم ال�صادر،
�إىل �أق�صى حد يجيزه القانون املعمول به ،ملزم ًا للطرفني وال يخ�ضع
لال�ستئنافُ .يحدد احلكم التكاليف والطرف الذي �سيتحملها.
27ـ 4يتنازل كل من العميل والبنك عن �أي حق قد يكون لديه يف احل�صانة من
الإجراءات القانونية �أو التنفيذ.

 28قبول هذه ال�رشوط والأحكام
ي�ؤكد العميل �أنه �أو ممثله املفو�ض ح�سب الأ�صول املرعية قد قر�أ هذه
ال�رشوط والأحكام املو�ضحة �أعاله وفهمها وقبلها.

3ـ يف حال قام العميل ب�سحب الوديعة الثابتة القائمة على الوكالة يف وقت
اعتبارا من �آخر مدة م�ستحقة.
مبكرُ ،يدفع معدل الربح الإر�شادي
ً

 20ح�ساب العملة الأجنبية
مقوما بعملة �أجنبية ،فال يجوز �إجراء ال�سحوبات
�إذا كان احل�ساب
ً
والودائع النقدية �إال بالعملة املحلية و�ستخ�ضع هذه احل�سابات للقوانني
واللوائح املحلية والوطنية .يتحمل العميل كافة تكاليف النقل ور�سوم
اخلدمة و�أية تكاليف وم�صاريف �أخرى من �أي نوع تتعلق بال�سحوبات من
فورا عند الطلب .ي�سود �سعر
احل�ساب كاملة دون خ�صم �أو تتم مقا�صتها ً
ال�رصف الفوري للبنك من حني لآخر ما مل يقرر البنك خالف ذلك.

 21احل�سابات امل�شرتكة
يوافق العميل على �أن ا�سم ح�ساب العميل لن مينح �أي �شخ�ص �أي حق يف
اال�ستفادة من احل�ساب اجلاري �أو ح�ساب التوفري �أو ح�ساب الوديعة حتت
الطلب �أو ح�ساب الوديعة الثابتة �أو �أي ح�سابات �أخرى ،و�أن ا�ستمارة فتح
احل�ساب �أو الوثائق ذات ال�صلة �ستحدد ما �إذا كان احل�ساب اجلاري �أو
ح�ساب التوفري �أو ح�ساب الوديعة حتت الطلب �أو ح�ساب الوديعة الثابتة
ً
م�شرتكا.
�أو غريه فرد ًيا �أو

 22احل�سابات املدرة للأرباح الأخرى
يف حالة وجود �أي ح�سابات �أخرى مدرة للأرباح ،يتم ا�ستالم تعليمات
�سحب الأموال من قبل البنك يف موعد ال يتجاوز الوقت والتاريخ اللذين
يحددهما البنك لهذا الغر�ض .تُ�ضاف الأرباح املكت�سبة �إىل احل�ساب على
وت َّمع الأرباح على �أ�سا�س عام
فرتات زمنية يحددها البنك لهذا الغر�ضُ .
يوما .يجوز للبنك تغيري و�/أو تعديل ن�سبة الربح يف �أي
يت�ألف من ً 360
وقت دون �إخطار العميل م�سبقًا.

 23املقا�صة والتوحيد
يجوز للبنك ،يف �أي وقت ودون �سابق �إخطار للعميل ،دمج �أو توحيد
جميع �أو �أي من ح�سابات العميل املفتوحة لدى �أي من فروعه ومقا�صة
�أو حتويل �أي مبلغ �أو مبالغ م�ستحقة �إىل ر�صيد ح�ساب واحد �أو �أكرث من
هذه احل�سابات �أو �أي �أ�صول �أخرى للعميل يف عهدة البنك �أو حتت �سيطرته
للوفاء ب�أي من التزامات العميل جتاه البنك على �أي ح�ساب �آخر �أو يف �أي
وجه �آخر� ،سواء كانت هذه االلتزامات حقيقية �أو طارئة �أو �أولية �أو �ضمنية
�أو متعددة �أو م�شرتكة .يجوز �إجراء عمليات الدمج والتوحيد واملقا�صة
والتحويل امل�شار �إليها يف منا�سبة واحدة �أو �أكرث وح�سب تقدير البنك .وال
مت�س �أي ممار�سة من قبل البنك حلقوقه مبوجب هذه الأحكام ب�أي �ضمان
يحتفظ به البنك.

 24فتح احل�سابات الإ�ضافية وتوفري املنتجات الإ�ضافية
يجوز للبنك من وقت لآخر فتح �أي ح�ساب (ح�سابات) �آخر ب�أي عملة
با�سم العميل متى طلب العميل ذلك� ،أو �إذا ر�أى البنك �أن ذلك �رضوري
ومفيد لأ�سباب ت�شغيلية �أو قانونية لل�سيطرة على بع�ض املعامالت و�/أو
مراقبتها و�/أو ف�صلها عن غريها .تخ�ضع هذه احل�سابات عند فتحها لهذه
ال�رشوط والأحكام ،و ُيعترب البنك له �سلطة قانونية يف فتح هذه احل�سابات

االلتزامات للإبالغ عن �أي عمليات غ�سيل �أموال م�ؤكدة �أو م�شتبه بها �أو
غري ذلك من املعامالت امل�شبوهة �أو غري القانونية يف �أو بخ�صو�ص ح�ساب
(ح�سابات) العميل �إىل ال�سلطات املخت�صة ،وعند ال�رضورة ،التخاذ ما يلزم
من �إجراءات �إذا كان ممثلو البنك يعتقدون �أن الأموال مت ك�سبها بخالف
الو�سائل �أو املعامالت القانونية.
18ـ 2عندما يقدم العميل �أو وكال�ؤه �أو موظفوه �إىل البنك �أي �أوراق عملة مزيفة
من �أي و�صف� ،سواء كان ذلك عن ق�صد �أو عن غري ق�صد ،يجب االحتفاظ
ب�أوراق العملة هذه وم�صادرتها من قبل البنك .ويجب الك�شف عن �أي عملة
مزيفة من هذا القبيل و�إبالغها �إىل البنك املركزي لدولة الإمارات العربية
املتحدة واجلهات املعنية الأخرى يف الدولة ب�رصف النظر عن �أن هذا
الإجراء قد يتعار�ض مع تعليمات العميل املعلنة ،وال تن�ش�أ �أي م�س�ؤولية من
جانب البنك فيما يتعلق ب�رسية العميل �أو غري ذلك.

 19الأحكام املتعلقة بح�سابات حمددة:
19ـ 1احل�ساب اجلاري
 -1ال تتوفر ت�سهيالت احل�ساب اجلاري �إال للأعمال التجارية التي مقرها
دولة الإمارات العربية املتحدة �أو امل�سجلة فيها ،وقد يقت�رص ت�صنيف
احل�سابات اجلارية على الدرهم الإماراتي فقط �أو العمالت الأخرى
املحددة رهنًا بال�سيا�سة ال�سائدة لدى البنك .ويف ظروف �أو �أحداث
ا�ستثنائية ورهنًا باحل�صول على املوافقات التنظيمية املطلوبة من قبل
البنك ،يجوز للبنك -وفقًا لتقديره اخلا�ص -فتح ح�ساب جارٍ لعميل
غري مقيم يف الإمارات العربية املتحدة.
 -2تكون كافة احل�سابات اجلارية غري هادفة للربح ما مل يقرر البنك
خالف ذلك.
19ـ 2ح�سابات التوفري
وفقًا ملتطلبات الر�صيد الدنياُ ،يعلن عن الأرباح وتُ�ضاف على �أي ح�ساب
توفري كل ثالثة �أ�شهر يف ح�ساب التوفري اخلا�ص بالعميل .وتُن�رش ن�سبة
الأرباح على موقع البنك الإلكرتوين ويف جميع فروع امل�رشق.
19ـ 3احل�سابات الأخرى
يجوز تقدمي ح�سابات �أخرى للعمالء والتي �ستخ�ضع ل�رشوط و�أحكام
البنك من حني لآخر والتي �سيتم تطبيقها بالإ�ضافة �إىل هذه ال�رشوط
والأحكام.
19ـ 4الوديعة الثابتة
 -1عندما يتم فتح وديعة ثابتة لفرتة حمددة من الوقت� ،سي�صدر البنك
وثيقة ت�أكيد تو�ضح املبلغ الأ�سا�سي واملدة ومعدل الربح الإر�شادي.
وتخ�ضع الوديعة الثابتة للحد الأدنى للر�صيد الذي يحدده البنك
من حني لآخر .وتُدفع الأرباح عند اال�ستحقاق وال يجوز �إجراء
ال�سحوبات �إال يف تاريخ ا�ستحقاق الوديعة ذات ال�صلة ما مل يتم
االتفاق على خالف ذلك ب�ش�أن الودائع الثابتة القائمة على الوكالة.
 -2يجب �أن ي�ستلم البنك تعليمات جتديد �أو �سحب الوديعة الثابتة يف
موعد ال يتجاوز يومي عمل قبل تاريخ اال�ستحقاق .و�إذا مل يتلق
البنك �أي تعليمات ،ف�سيتم ترحيل الوديعة و�أي ربح مكت�سب تلقائ ًيا
ملدة مماثلة.

وغريها من م�ستودعات املعلومات ،وي�ؤكد ويوافق على �أن كافة امل�ستندات
والت�سجيالت واالت�صاالت املنتجة هي �أدوات قانونية وحقيقية وت�شكل
�أدلة قاطعة �ضد العميل .ويوافق العميل على عدم ممار�سة �أي حقوق �أو
ا�ستحقاقات قانونية يف االعرتا�ض على هذه الأدلة.
15ـ 4يقر العميل �أن البنك يحتفظ ب�سجالت وت�سجيالت لالت�صاالت الهاتفية
والإلكرتونية مع العمالء لأغرا�ض ال�سجالت وجودة اخلدمة والتدريب
والأمان .ويوافق الطرفان على �إخراج هذه الت�سجيالت وال�سجالت كدليل
يف �سياق �أي �إجراءات تتعلق بعالقة العميل والبنك.

�	16أحكام عامة
16ـ 1يجوز للبنك -وفقًا لتقديره غري املطلق ودون �أي التزام من جانبه يف �إعطاء
�أي �إخطار م�سبق �أو الك�شف عن �أي �سبب -تقييد �أو تقلي�ص �أو تعليق �أو
�إلغاء ت�شغيل احل�ساب �أو تقدمي �أي �أو جميع �أنواع اخلدمات �أو الت�سهيالت
امل�رصفية .ويف ممار�سة هذا التقدير ،ال يخ�ضع البنك �أو يتحمل �أي
م�س�ؤولية عن �أي مطالبات �أو خ�سائر �أو تعطل �أو �إزعاج قد يحدث.
16ـ 2ال يجوز التنازل عن حقوق والتزامات كل طرف مبوجب ال�رشوط
والأحكام دون موافقة خطية من الطرف الآخر والتي يجب �إ�صدارها
عند الطلب ما مل يتم حجبها �أو ت�أخريها ل�سبب وجيه .ولكن ،يجوز
للبنك -دون موافقة العميل -التنازل عن �أو نقل احل�ساب وكافة حقوقه
والتزاماته فيما يتعلق به �إىل �أي فرع �أو كيان تابع �أو �شقيق له متى كان
ذلك دون �إ�رضار بتوفري اخلدمات للعميل �أو مبقت�ضى عملية �إعادة هيكلة
مل�ؤ�س�سة البنك �أو عملياته الت�شغيلية.
16ـ 3ال يخل عدم �رشعية �أو بطالن �أو عدم �إمكانية تنفيذ � ٍأي من �أحكام هذه
ال�رشوط والأحكام ،مبا تبقى من هذه ال�رشوط والأحكام والتي تظل كاملة
الأثر واملفعول.
16ـ 4يجوز للبنك -ح�سب تقديره -التنازل عن االمتثال لأي من هذه ال�رشوط
والأحكام ،ولكن ال مي�س هذا التنازل �أو يحد من حقوقه ومزاياه مبوجب
عموما ،مبا يف ذلك احلق يف �إنفاذ احلكم �أو ال�رشط الذي
ال�رشوط والأحكام
ً
مت التنازل عنه يف تاريخ الحق.
16ـ	5املبالغ املودعة من قبل العميل �أو املحتفظ بها با�سم العميل ال يجوز التنازل
عنها �أو تخ�صي�صها �إىل �أي �شخ�ص �أو كيان �آخر على �سبيل ال�ضمان دون
موافقة البنك.

 17عمليات ال�سحب على املك�شوف والأر�صدة
ال يحق للعميل التعامل على احل�ساب بال�سحب على املك�شوف دون موافقة
البنك .ويلتزم العميل بدفع ر�صيد �أي من عمليات ال�سحب على املك�شوف
�إىل البنك فور الطلب.

 18م�رشوعية الأموال
18ـ 1يقبل العميل �أن البنوك يف دولة الإمارات العربية املتحدة و�أماكن �أخرى
عليها التزامات قانونية وتنظيمية فيما يتعلق بالت�أكد منم�صدر وطبيعة
�أموال عمالئها .وبنا ًء على ذلك ،ف�إن العميل ،كما هو احلال مع العمالء
الآخرين ،يقر ويوافق على �أن يكون للبنك مطلق احلرية يف الوفاء بهذه

 13معلومات العميل
ب�رصف النظر عن �أن البنك �سيبذل ق�صارى جهده ملعاملة معلومات
العميل معاملة املعلومات ال�رسية للغاية ،يقر العميل ويوافق على قيام
البنك بالإف�صاح عن معلومات العميل �أو م�شاركتها مع�( :أ) فروع البنك
والكيانات التابعة له ومكاتبه التمثيلية والكيانات ال�شقيقة له ووكالئه؛ (ب)
والأطراف الثالثة املختارة من قبل �أي من الكيانات املذكورة� ،أينما كانت،
لال�ستخدام ال�رسي �أي من �أغرا�ض معاجلة البيانات والإح�صاء وحتليل
املخاطر؛ (ج) و�أي جهة قانونية �أو حمكمة �أو جهة تنظيمية �أو جهة ق�ضائية
معنية يخ�ضع لها �أي منهم.

�	14إغالق احل�ساب :الإنهاء
14ـ 1مع مراعاة ال�رشوط والأحكام املاثلة ،يجوز لأي طرف �إغالق ح�ساب يف �أي
وقت ودون حتديد �أي �سبب.
14ـ 2ويلتزم العميل بالت�أكد من �أن احل�ساب دائن يف جميع الأوقات مببلغ ال يقل
عن احلد الأدنى للر�صيد املطلوب .عندما ال يفي احل�ساب باحلد الأدنى
املطلوب من الر�صيد ،يجوز للبنك �إما فر�ض ر�سوم خدمة �أو �إنهاء
احل�ساب .ودون الإخالل بالأحكام الأخرى الواردة يف ال�رشوط والأحكام
املاثلة ،يحق للبنك -مبوجب �إخطار مكتوب للعميل� -إغالق احل�ساب �إذا مل
يكن هناك ر�صيد يف احل�ساب ملدة �شهر واحد.
14ـ 3وعندما يتم �إغالق احل�ساب ورهنًا بهذه ال�رشوط والأحكام� ،سيدفع
البنك للعميل �أي مبالغ نهائية متت ت�سويتها �إىل ر�صيد احل�ساب و�أي ربح
م�ستحق يف وقت �إغالق احل�ساب ،ويعيد العميل �إىل البنك كافة املعلومات
ذات ال�صلة واملبالغ امل�ستحقة عليه والأدوات التي وفرها له البنك يف
غ�ضون �سبعة �أيام.
14ـ 4يجوز للبنك -مبوجب �إخطار مكتوب ووفقًا لتقديره املطلق� -إغالق �أي
ملزما للعميل .وي�رسي الإغالق
ح�ساب ويكون �أي �إغالق من هذا القبيل ً
اعتبارا من التاريخ املحدد يف الإخطار ب�رصف النظر عن �إمكانية عدم
ً
ا�ستالم العميل الإخطار املذكور دون ق�صد .يوافق العميل ويتنازل بال
رجعة عن �أي حق� ،سواء كان قانون ًيا �أو غري ذلك ،قد يكون له بالطعن يف
حق البنك �أو قراره ب�إغالق احل�ساب.

 15دفاتر البنك و�سجالته
15ـ 1تعترب امل�ستخرجات �أو الك�شوف ال�صادرة من دفاتر البنك و�سجالته
وح�ساباته واملعتمدة بيد موظف معتمد لدى البنك ،مبا يف ذلك �أي
وحا�سما
قاطعا
مطبوعات كمبيوتر و�إلكرتونية وت�سجيالت هاتفية ،دلي ًال
ً
ً
�ضد العميل فيما يتعلق بدقتها يف �أي نزاع �أو خالف �أو �إجراء قانوين �أو
غري ذلك.
15ـ 2ويوافق العميل على التخلي عن �أي ا�ستحقاق قانوين �أو تعاقدي لتدقيق
دفاتر البنك وح�ساباته و�سجالته �أو تفتي�شها �أو املطالبة ب�أن يتم �إنتاج
هذه الدفاتر �أو احل�سابات �أو ال�سجالت ماد ًيا من قبل �أي حمكمة �أو جهة
خمت�صة .يوافق العميل على الإقرار ب�أ�صالة و�إلزامية توقيعاته ح�سب
الأ�صول املرعية على �أي من م�ستندات البنك ومعامالته.
15ـ 3يقر العميل ويقبل �أن �سجالت البنك مودعة يف م�ستودعات امليكروفيلم

حقوق والتزامات البنك والعميل فيما يتعلق ب�أي ح�ساب �أو خطاب ائتمان
�أو خطاب اعتماد لقوانني و�أنظمة البلد �أو الإقليم املفتوح فيه احل�ساب �أو
ال�صادر منه خطاب االئتمان �أو االعتماد ،ولن يكون قاب ًال للتنفيذ �إال يف
�ش�أن الفرع �أو الكيان التابع للبنك املفتوح فيه احل�ساب �أو ال�صادر فيه
خطاب االئتمان �أو االعتماد.
11ـ 4عندما يفتح البنك خطاب ائتمان �أو يقره بنا ًء على طلب مقدم من العميل �أو
ل�صاحله ،ف�إن التزام العميل بالدفع ين�ش�أ بنا ًء على م�ستندات مطابقة �إىل حد
كبري.
11ـ« 5حالة القوة القاهرة» لأغرا�ض هذه ال�رشوط والأحكام تعني �أي حدث يقع
ل�سبب خارج عن ال�سيطرة املعقولة للطرف املعني ،مثل القيود املفرو�ضة
على قابلية التحويل �أو قابلية النقل �أو طلبات ال�رشاء �أو التحويالت غري
الطوعية �أو عدم توفر �أي ترتيبات م�رصفية �أو نظام م�رصيف �أو التخريب �أو
احلريق �أو الفي�ضان �أو االنفجار �أو الق�ضاء والقدر �أو اال�ضطرابات املدنية
�أو الإ�رضابات �أو الأعمال ال�صناعية من �أي نوع �أو �أعمال ال�شغب �أو التمرد
�أو احلرب �أو قرارات احلكومة .عندما يتم منع �أو �إعاقة �أو ت�أخري البنك �أو
�أدائه ب�سبب حالة قوة قاهرة ،يتم تعليق التزاماته طاملا ا�ستمرت حالة القوة
القاهرة.
11ـ� 6إذا ترتب على �أداء البنك �أو العميل لأي من التزاماته فيما يتعلق ب�أي ح�ساب
�أو ن�شاط م�رصيف �إىل خرق �أي قانون �أو الئحة �أو �أي متطلبات قانونية
�أخرى لأي �سلطة حكومية �أو �سلطة �أخرى ذات �صلة ،فيحق لهذا الطرف
رف�ض الوفاء بهذا االلتزام دون �أي م�س�ؤولية عن عدم الأداء.

 12العناوين وا�ستالم املرا�سالت
12ـ	1لأغرا�ض �أي تعامالت مع العميل ،يجب �أن يعتمد البنك على العنوان
املن�صو�ص عليه يف ا�ستمارة فتح احل�ساب �أو �أحدث ك�شوف احل�ساب ذي
ال�صلة ،ما مل يتم �إبالغ البنك ب�أي تغيري ب�صورة �صحيحة وفعالة .يلتزم
العميل ب�إخطار البنك ب�أي تغيري يف العنوان كتاب ًيا .ويلتزم البنك بتفعيل
العنوان املنقح مبجرد ا�ستالم هذا الإخطار وحتديث �سجالت البنك وفقًا
لذلك .ويف حالة عدم �إخطار البنك ب�أي تغيري يف العنوان ،ال يتحمل البنك �أية
م�س�ؤولية �أو التزام عن �أي خ�سائر ناجتة.
ُر�سل �إليه على هذا العنوان �إال بعد
12ـ 2ال ُيعتد با�ستالم العميل �أي مرا�سلة قد ت َ
�أربعة �أيام من تاريخ �إر�سالها بالربيد .وعندما يتم �إر�سال هذه املرا�سلة
بالفاك�س �أو الربيد الإلكرتوين �أو الإر�سال الإلكرتوين �إىل رقم الفاك�س
�أو عنوان الربيد الإلكرتوين الذي قدمه العميل �إىل البنك لهذا الغر�ض يف
ا�ستمارة فتح احل�ساب �أو عن طريق حتديث �أو �إ�شعار �صالح الحق ،ف ُيعتد
با�ستالم هذه املرا�سلة فور االنتهاء من الإر�سال بغ�ض النظر عن املوعد
وما �إذا كان قد مت ا�ستالمها بالفعل �أو ال.
12ـ 3ال يتحمل البنك �أي التزام �أو م�س�ؤولية عن �أي ت�أخري �أو فقدان لأي بريد يتم
�إر�ساله �إىل العميل على العنوان املذكور.
12ـ 4تكون الإخطارات املكتوبة �سارية املفعول �إذا مت ت�سليمها �إىل عنوان البنك
املذكور يف �أحدث ك�شف للح�ساب ذي ال�صلة (�أو يف �أي عنوان �آخر قد يقدمه
ب�إخطار مكتوب لهذا الغر�ض).
12ـ 5تكون الإخطارات باللغة الإجنليزية ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك.

�إليه -بكافة امل�صاريف والر�سوم ،مبا يف ذلك ر�سوم دفرت الأ�ستاذ والربح
والعموالت وال�رضائب واخلدمات الربيدية وامل�رصوفات الأخرى املدفوعة
�أو املتكبدة نيابة عن العميل �أو النا�شئة عن اخلدمات والت�سهيالت امل�رصفية
املقدمة �إىل العميل وفيما يتعلق ب�أي تعامالت بني البنك والعميل ،مبا يف
ذلك �أي تكاليف قانونية وغريها من التكاليف املتكبدة يف اتخاذ �أي �ضمان
وحتقيقه .تعتمد ر�سوم اخلدمات والت�سهيالت امل�رصفية على ر�سوم �أو
تعريفة البنك ال�سائدة �أو املعمول بها من حني لآخر ،ما مل يتم االتفاق على
خالف ذلك.

 10اخلدمات امل�رصفية عرب الإنرتنت
عندما يعر�ض البنك -ح�سب تقديره -خيار التعامل امل�رصيف مع البنك
من خالل �شبكة الإنرتنت وقبول العميل هذا اخليار ،فعندها يقر العميل
ب�أنه ب�رصف النظر عن �أن البنك �سيبذل كل جهد ممكن ل�ضمان كون هذه
اخلدمات امل�رصفية �آمنة ودقيقة� ،إال �أن الإر�سال الإلكرتوين قد يتعر�ض
لالعرتا�ض �أو الإخفاق �أو اخلط�أ يف الت�سليم ،وبالتايل ،ف�إن البنك لن يتحمل
�أي م�س�ؤولية عند ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية عرب الإنرتنت .وعليه ،ف�إن
العميل يتحمل وحده امل�س�ؤولية احل�رصية عن املخاطر و�أي من النتائج
الالحقة فيما يخ�ص التكاليف واملطالبات وعدم الفعالية والكفاءة التي قد
يتم تكبدها نتيجة لذلك .يقر البنك والعميل �أن اخلدمات امل�رصفية عرب
الإنرتنت فيما يتعلق باحل�ساب تتطلب -ما مل يقرر البنك خالف ذلك-
ً
ف�ضل عن تفوي�ضات م�ستقلة وتوجيهات ت�شغيلية
وجود اتفاقية م�ستقلة
حمددة للفرع امل�رصيف واخلدمات امل�رصفية عرب الإنرتنت� .سيتطلب �أي
تغيري يف التفوي�ض �أو التوجيهات الت�شغيلية �إ�صدار تعليمات �إىل الفرع
ومركز اخلدمات امل�رصفية عرب الإنرتنت قبل �أن تدخل حيز النفاذ .وتطبق
�رشوط �أي اتفاقية م�ستقلة للخدمات امل�رصفية عرب الإنرتنت بالإ�ضافة �إىل
هذه ال�رشوط والأحكام وت�سود الأوىل يف حالة التعار�ض.

 11وفاء البنك بالتزاماته
11ـ� 1سيبذل البنك ق�صارى جهده لالمتثال ملعايري وممار�سات الأداء التي
و�ضعتها البنوك ذات ال�سمعة الطيبة يف دولة الإمارات العربية املتحدة
وجتاوزها؛ وللوفاء بالتزاماته بجدية وكفاءة مع �إيالء ر�ضا العمالء
الأولوية الق�صوى .وعند القيام بذلك ،يجوز للبنك �أن ي�ستخدم الأ�ساليب
والأنظمة واملعدات والربامج والو�سطاء امل�رصفيني وعالقات ال�شبكة
والربامج التي يعتربها الأن�سب والأف�ضل لأغرا�ضه وهدف �إر�ضاء
العمالء .وبنا ًء على ذلك� ،سيعتمد �أداء البنك -يف �أي وقت -على الأنظمة
واملعدات والرتتيبات الداعمة ،وال �سيما بخ�صو�ص اخلدمات املتعلقة
حمكوما
بال�سداد وحت�صيل امل�ستندات وخطابات االئتمان ،و�سيكون
ً
باملعايري امل�رصفية الدولية والإر�شادات والإجراءات التي و�ضعتها هيئات
املعايري العاملية مثل غرفة التجارة الدولية.
11ـ 2يف �أي وقت ،ال يجوز تقدمي �أي مطالبة -ولن يتحمل �أي من الطرفني �أي
م�س�ؤولية -ب�ش�أن �أي خ�سارة �أو �أ�رضار غري مبا�رشة �أو عر�ضية �أو تبعية
(مبا يف ذلك خ�سارة الأرباح) ،حتى لو مت �إبالغه ب�إمكانية حدوث هذه
اخل�سارة �أو الأ�رضار �أو علِم بها.
ـ	3ترى املدفوعات املتعلقة باحل�ساب �أو خطاب االئتمان �أو خطاب االعتماد
ُ 11
املقوم بها احل�ساب �أو خطاب االئتمان �أو خطاب االعتماد .تخ�ضع
بالعملة َّ

 6ال�شيكات و�أدوات الدفع
6ـ 1تُ�ص َدر دفاتر ال�شيكات للح�سابات اجلارية و�أية ح�سابات �أخرى م�ؤهلة
وفقًا لتقدير البنك وتخ�ضع لدفع الر�سوم احلالية للبنك .ولكن ،لن يتم
�إ�صدار دفرت �شيكات للعميل فيما يتعلق بح�سابات التوفري .ويبذل العميل
ق�صارى جهده لتجنب �أي عمليات احتيال �أو �رسقة �أو �إ�ساءة ا�ستخدام �أو
رف�ض لل�شيكات و�أدوات الدفع ،وي�سارع ب�إخطار البنك كتاب ًيا ب�أي �رسقة
�أو فقدان لهذه ال�شيكات �أو �أدوات الدفع.
6ـ 2عند �إغالق احل�ساب ،يلتزم العميل ب�إعادة كافة ال�شيكات و�أدوات الدفع
واملواد غري امل�ستخدمة على الفور.
6ـ� 3إذا كان من ال�رضوري �إعادة ال�شيكات التي �أ�صدرها العميل دون �رصفها
ب�سبب عدم كفاية الأموال ،فيجوز للبنك �إغالق احل�ساب وفقًا للقوانني
واللوائح املعمول بها يف الإمارات العربية املتحدة .ويف هذه احلالة ،يلتزم
العميل ب�إعادة دفاتر ال�شيكات املتعلقة باحل�ساب �إىل البنك .يدرك العميل �أن
ملزما بالإبالغ عن التفا�صيل �أو احل�سابات ذات ال�شيكات
البنك قد يكون ً
املرفو�ضة �إىل م�رصف الإمارات العربية املتحدة املركزي وغريه من
ال�سلطات املعنية.
6ـ 4يف حالة رف�ض ال�شيكات امل�سحوبة ل�صالح العميل ،يجوز للبنك -ح�سب
اختياره� -إعادة هذه ال�شيكات �إىل العميل عرب الربيد العادي �أو امل�سجل
�إىل �آخر عنوان حمدد للعميل دون �أي م�س�ؤولية عن �أي خ�سائر ناجمة عن
الأخطاء الربيدية وال�رسقات �أو غري ذلك.

 7الفقد �أثناء النقل
ال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية عن �أي خ�سارة �أو �رضر لأية �شيكات �أو �أي
وثيقة جتارية �أخرى من وثائق البنك �أثناء نقلها من البنك �إىل العميل �أو
العك�س.

 8ك�شوف احل�ساب وامل�شورة
يلتزم البنك ب�أن ير�سل �إىل العميل ،على فرتات �شهرية �أو متفق عليها،
ك�شوف ح�ساب (ورقية �أو �إلكرتونية) تو�ضح الإدخاالت التي مت �إجرا�ؤها
يف احل�ساب منذ الك�شف الأخري وحتدد الر�صيد يف احل�ساب� .سيخطر
العميل البنك كتاب ًيا ب�أي �إدخال غري �صحيح يف ك�شف ح�ساب �أو م�شورة
يوما من تاريخ �إر�سال الك�شف �أو
على الفور ،ويف غ�ضون ثالثني (ً )30
اعرتا�ضا كتاب ًيا على
امل�شورة �إىل العميل على �أي حال� .إذا مل يتلق البنك
ً
ك�شف احل�ساب خالل الفرتة الزمنية املحددة ،ف�س ُيعترب العميل قد �أكد
�صحة احل�ساب �أو الك�شف �أو امل�شورة.

 9الربح والر�سوم واملبالغ الأخرى
يقر العميل ب�أنه قد ا�ستلم -عند فتح احل�ساب -ن�سخة من جدول الر�سوم
ومعدالت الربح والر�سوم ال�سائدة لدى البنك يف ذلك الوقت .وما مل يتم
االتفاق على خالف ذلك ،يجوز للبنك تنقيح هذه الر�سوم ومعدالت الربح
والتكاليف من حني لآخر �رشيطة �إعطاء �إخطار كتابي م�سبق مدته �سبعة
(� )7أيام بهذا التنقيح.
يحتفظ البنك باحلق يف حتميل ح�ساب العميل �أو ح�ساباته -دون الرجوع

حلاملها لأغرا�ض التح�صيل ،ولكن ال يجوز �سحبها ما مل يتم ت�سويتها.
ً
ف�ضل
يحتفظ البنك باحلق يف حتميل العميل قيمة �أي �شيكات مرفو�ضة،
عن التكاليف والر�سوم املطبقة على ال�شيكات املرفو�ضة.
4ـ 4يحتفظ البنك وحده باحلق يف حتميل احل�ساب قبل ت�سوية الر�صيد .ويف
أي�ضا �إلغاء �أي ر�صي ٍد مدين �أو دائن مت �إجرا�ؤه على
هذه احلالة ،يجوز له � ً
م�سوى يف الوقت املعتاد.
هذا النحو يف حال كان الر�صيد غري
َّ
4ـ 5يف حال وجود �أي ر�صيد مدين �أو دائن خاطئ على احل�ساب ،يحتفظ البنك
وحده باحلق يف �إلغاء هذا الإدخال �أو ت�صحيح �آثار هذا الإدخال دون �أي
م�س�ؤولية عن �أي خ�سائر �أو �أ�رضار ناجتة عن ذلك.
4ـ 6عند قبول �أي بنود للإيداع �أو االئتمان ،يت�رصف البنك ب�صفته وكيل
حت�صيل عن العميل فقط وال يتحمل �أي م�س�ؤولية عن حتقيق ذلك .ويجوز
للبنك توجيه ومعاجلة البنود للتح�صيل وفقًا للممار�سة املعتادة.
4ـ 7ال يجوز �إجراء عمليات ال�سحب �إال من خالل القنوات التي يجيزها البنك
من حني لآخر ،والتي ت�شمل -على �سبيل املثال ال احل�رص -ال�شيكات �أو
�أجهزة ال�رصاف الآيل �أو �أوامر الدفع املكتوبة �أو التحويالت من الر�صيد
امل�سوى يف احل�ساب.
َّ
4ـ 8يف حالة عدم وجود ت�سهيالت لل�سحب على املك�شوف �أو ترتيبات خا�صة
مع البنك ،ال يجوز للبنك �أن ي�رصف �أي �شيكات �أو �سندات �رصف �أو
�سندات �إذنية �أو �أي �أوامر �أخرى بالدفع �صادرة عن العميل �إذا كانت تن�شئ
ر�صي ًدا مدينًا .ويف حال مت �رصف �أدوات الدفع هذه من قبل البنك لأي
�سبب من الأ�سباب ،يلتزم العميل ب�سداد املبلغ امل�سحوب على املك�شوف �إىل
جانب الر�سوم ال�سائدة لدى البنك عند الطلب .ال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية
�أو التزام جتاه العميل يف حال رف�ضه الوفاء بهذه املدفوعات.
4ـ� 9إذا جتاوز املبلغ الإجمايل للديون املحملة على ح�ساب ما الر�صيد املتوفر
فيه ،يقرر البنك �أي ديون �سوف ي�صدرها وب�أي ترتيب� .سيتم التعامل
مع �أي ر�صيد مينح ب�سبب ال�سماح للح�ساب ب�أن ينتج عنه ر�صيد دائن
على �أنه ال�سحب على املك�شوف وميكن �إلغاء هذا االئتمان يف �أي وقت وفقًا
لتقدير البنك.
4ـ 10يجوز للبنك يف �أي وقت �إلغاء �أي متديد لالئتمان .وينقل العميل �إىل البنك،
عند �إقفال احل�ساب وعند الطلب من البنك على الفورً � ،
أموال كافية تغطي
�أي ر�صيد مدين على احل�ساب �أو �أي متديد �آخر لالئتمان و�أي ربح
ور�سوم ومبالغ �أخرى يدين بها العميل للبنك.

 5التحويالت الربقية واحلواالت عند الطلب و�شيكات املدير
5ـ 1يقبل العميل �أن قيمة �أدوات الدفع الواردة وال�صادرة له �أو لأي طرف ثالث
�ستُمنح �صافية من التكاليف والر�سوم امل�رصفية وال�رضائب وخ�سائر
ال�رصف.
5ـ 2يجوز للبنك ،ح�سب تقديره ،التفاو�ض على �رشاء و�سيلة دفع �أو حت�صيل
�صادرة م�سبقًا عنه .وتتم �أي معاملة من هذا القبيل ب�سعر ال�رشاء الذي
يحدده.
 3-5يجوز للبنك �إجراء �أي حتويالت عملة ب�سعر ال�رصف الفوري للعمالت
ذات ال�صلة يف وقت التحويل.

3ـ 6يجوز للبنك ،وفقًا لتقديره املطلق وغري املقيد ،تقدمي اخلدمات امل�رصفية
للعمالء �أو �إتاحتها له عن طريق التليفاك�س �أو الفاك�س �أو الربيد الإلكرتوين
�أو االت�صال عرب الإنرتنت �أو الهاتف الثابت �أو الهاتف اجلوال مبا ي�شمل
خدمة الر�سائل الق�صرية ،ويف هذه احلالة ،قد ُيطلب من العميل �إبرام
اتفاقية منف�صلة مع البنك قبل ا�ستخدام هذه اخلدمات .وتعترب �أحكام
االتفاقية املنف�صلة مكملة لهذه ال�رشوط والأحكام ،وت�سود �أحكام االتفاقية
املنف�صلة يف حالة التعار�ض بينهما.
ويقبل العميل �أن املرا�سالت من هذا القبيل تنطوي على خماطر ،و�أن
هذه املخاطر �أو �أي خ�سائر حتدث تقع على عاتق العميل وحده .وعندما
يت�رصف البنك مبقت�ضى �أي مرا�سلة من العميل يتم �إر�سالها عرب الهاتف
�أو الر�سائل الن�صية الق�صرية �أو التلك�س �أو الفاك�س �أو الربيد الإلكرتوين �أو
باليد فعندئذ ،رهنًا بامتثال البنك للربوتوكوالت ،يلتزم العميل بتعوي�ض
البنك �ضد �أي خ�سارة �أو �أ�رضار تكبدها البنك يف العمل مبقت�ضى هذه
املرا�سلة.
3ـ� 7أي �إخطار �أو تعليمات �أو �أي مرا�سلة �أخرى ير�سلها العميل للبنك يجب
�أن يتم تقدميها �أو ت�أكيدها كتاب ًيا ،وال ُيعتد بتقدميها �إال بعد �إقرارها من
قِ بل موظف خمت�ص لدى البنك .يجب على العميل تقدمي ن�سخ �أ�صلية
من كافة الطلبات وغريها من امل�ستندات الأخرى التي هي مطلوبة �أو
�رضورية لتوفري �أي معامالت منبعها هذه املرا�سالت ح�سب تقدير البنك
وحده .عندما يت�رصف البنك -وفقًا لتقديره اخلا�ص وبنا ًء على طلب
العميل -مبقت�ضى تعليمات عرب الهاتف �أو الفاك�س �أو الربيد الإلكرتوين،
يجب ت�أكيد هذه التعليمات على الفور كتاب ًيا وتوقيعها بيد العميل ح�سب
الأ�صول املرعية مع ذكر «ت�أكيد التعليمات  -يتم جتنب التكرار» .يظل
العميل م�س� ً
ؤول فيما يتعلق بهذه التعليمات �أو غريها من املرا�سالت بغ�ض
النظر عن عدم تلقي البنك للت�أكيد الكتابي.
3ـ 8عندما يتم حتديد مناذج �أو قرطا�سية معينة من قبل البنك لإ�صدار تعليمات
�أو مرا�سالت �أو �إجراءات معينةُ ،يطلب من العميل االلتزام بهذه النماذج
�أو القرطا�سية� .إذا تلقى البنك تعليمات �أو مرا�سلة من العميل يف مناذج
�أو قرطا�سية �أخرى غري تلك املن�صو�ص عليها ،فيجوز للبنك قبول ذلك
وفقًا لتقديره املطلق ،ومبجرد قبوله �إياها ،تُعترب كما لو كانت قد ُ�س ِّلمت
يف مناذج �أو قرطا�سية البنك ،ح�سب مقت�ضى احلال ،ومع مراعاة هذه
ال�رشوط والأحكام و�أي �أحكام و�إجراءات �أخرى معمول بها لدى البنك
كما لو كانت النماذج املقررة قد ا�ستُخدمت .وعند التقيد بهذه التعليمات �أو
املرا�سالت �أو الت�رصف مبقت�ضاها ،ال يكون البنك -وال يقبل �أن يكون-
م�س�ؤو ًال عن ذلك ب�أي طريقة.

 4الودائع وال�سحوبات
4ـ 1يجوز للبنك فر�ض �أي خ�صم على �أي ح�ساب حتى لو �أدى ذلك �إىل تكون
ر�صيد مدين �أو زيادته.
4ـ 2يقوم البنك بتحميل العميل املبالغ قد يتم دفعها �أو حتويلها لهذا الغر�ض
من قبل العميل �أو من قبل �أي طرف ثالث ل�صالح العميل .لن تكون عائدات
عموما لل�سحب من قبل العميل حتى يتم
الودائع �أو االئتمان متوفرة
ً
ا�ستالم �أموال م�سواة من قبل البنك.
4ـ� 3ستُقبل ال�شيكات والأدوات الأخرى التي يتم �سحبها لطلب العميل �أو

1ـ 7يجوز للبنك -ح�سب تقديره -التنازل عن االمتثال لأي من هذه ال�رشوط
ف�س على �أنه تنازل عن حقوقه
والأحكام ،ولكن ال مي�س هذا التنازل �أو ُي َّ
ومزاياه النا�شئة مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام مبا يف ذلك احلق يف �إنفاذ
هذه احلقوق واملزايا بالكامل يف تاريخ الحق.
1ـ 8يف املواطن من هذه ال�رشوط والأحكام حيث تُغ َّلب �صيغة املذكر �أو امل�ؤنث،
ف�إن هذه ال�صيغة ت�شمل املذكر وامل�ؤنث ،ح�سب مقت�ضى احلال.

 2ال�سلطة وتغيري ال�سلطة
يعي العميل ،عن طريق �إخطار مكتوب وب�صيغة مقبولة لدى البنك،
2ـِّ 1
أ�شخا�صا معينني ُي�صدِر من خاللهم كافة التعليمات
�شخ�صا معينًا �أو �
ً
ً
واملرا�سالت الأخرى ويتعامل من خاللهم مع البنك .ويقبل البنك ،وفقًا
لتقديره اخلا�ص� ،سلطة ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص املعينني بهذه الطريقة.
2ـ 2يجوز للبنك االعتماد على �سلطة كل �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص معينني بهذه
الطريقة (ب�صيغة مقبولة لدى البنك) من قبل العميل لإ�صدار التعليمات
واملرا�سالت �أو التعامل ب�أي بطريقة �أخرى مع البنك حتى يتلقى البنك
إخطارا �آخر يفيد بخالف ذلك من العميل �أو جمل�س
إخطارا مكتو ًبا �أو �
�
ً
ً
�إدارته �أو �أي �سلطة �أخرى �أو ممثل مقبول لدى البنك
2ـ� 3سيكون �أي تغيري لل�سلطة �أو الوالية �ساري املفعول مبجرد تلقي البنك
ً
�صاحلا بالتغيري ،وكان لديه وقت معقول لت�سجيل هذا التغيري
إخطارا
�
ً
لل�سلطة �أو الوالية.

 3املرا�سالت
3ـ 1يلتزم كل من العميل والبنك ب�إجراءات �أمنية معينة متفق عليها
(«الربوتوكوالت») ،تهدف �إىل التحقق من املرا�سالت التي تتم بينهما
وتوثيقها ،مثل التعليمات والإخطارات واال�ستف�سارات والن�صائح (كل
منها «مرا�سلة»).
3ـ 2بعد حتديد �سلطة �أو هوية ال�شخ�ص امل�صدِر للمرا�سلة ،ال يلزم البنك �سوى
االمتثال للربوتوكوالت .ويتحمل العميل وحده امل�س�ؤولية عن الأخطاء �أو
الإغفاالت التي يرتكبها العميل يف هذه املرا�سلة �أو تكرار �أي مرا�سلة ،وال
يتحمل البنك �أي التزام يف هذا ال�صدد.
3ـ 3ال يجوز للبنك �أن يت�رصف مبقت�ضى مرا�سلة �إال على �أ�سا�س رقم احل�ساب
املقدم فقط ب�رصف النظر عن �إمكانية توفري ا�سم احل�ساب.
3ـ 4يجوز للبنك �أن يت�رصف مبقت�ضى مرا�سلة �إذا ما ر�أى ب�شكل معقول �أنها
حتتوي على معلومات كافية ،ويجوز له �أن يقرر -ح�سب تقديره -عدم
الت�رصف مبقت�ضى املرا�سلة متى راودته �شكوك معقولة يف �صحتها �أو
امتثالها للربوتوكوالت .عندما يقرر البنك عدم الت�رصف مبقت�ضى مرا�سلة
مت ا�ستالمها ،فيلتزم ب�إخطار العميل على الفور بهذا القرار من خالل
الو�سائل املتاحة له،والتي منها الهاتف �أو الفاك�س �أو الر�سائل الق�صرية �أو
الربيد الإلكرتوين �أو اخلطابات.
3ـ 5عندما يطلب العميل �سحب �أو تغيري �أي مرا�سلة موجهة �إىل البنك ،يبذل
جهودا معقولة لتنفيذ هذه الطلبات دون �أي م�س�ؤولية عن �إغفال ذلك
البنك
ً
�أو عدم القيام به.

ملزما للعميل والبنك مبا يف ذلك على وجه
طريقة �أخرى مقبولة ،ويكون ً
اخل�صو�ص الفرع �أو الفرع �أو ال�رشكة التابعة التي يحتفظ فيها احل�ساب.
ويعترب توقيع العميل �أو نياب ًة عنه على منوذج فتح احل�ساب مبثابة موافقة
ملزما
العميل على هذه ال�رشوط والأحكام وقبوله لها وهو ما ميثل اتفاقً ا ً
بني العميل والبنك ،على النحو الذي يتنوع وفقًا لهذه ال�رشوط والأحكام
من ٍ
وقت لآخر .كما يعترب التوقيع على منوذج فتح احل�ساب مبثابة توقيع
إقرارا
من العميل على جميع �صفحات هذه ال�رشوط والأحكام التي ت�شكل � ً
وقبو ًال منه لأحكام كل �صفحة من هذه الوثيقة .لذلك ال يجوز للعميل
(العمالء) االعرتا�ض على حمتويات هذه الوثيقة على �أ�سا�س عدم وجود
الأحرف الأوىل �أو التوقيع (التوقيعات).
1ـ 2يتعني على العميل متويل احل�ساب حتى يتم تن�شيطه من جانب البنك وذلك
يف غ�ضون ثمانية و�أربعني �ساعة من فتح احل�ساب و�إر�سال رقم احل�ساب
�إىل العميل.
1ـ� 3سيقدم البنك خدمات الأفرع للح�ساب ويت�رصف بنا ًء على التعليمات
التي ي�صدرها العميل ب�شكل �صحيح خالل �ساعات العمل العادية للبنوك
العاملة يف دولة الإمارات العربية املتحدة ويف الأيام التي تكون فيها
البنوك التجارية مفتوحة للعمل يف البالد ( ُي�شار �إليها فيما يلي با�سم «�أيام
العمل») .ويتم �إبالغ العمالء بتطبيق احلدود الزمنية واملواعيد النهائية من
ٍ
وقت لآخر لتقدمي اخلدمات واملنتجات املختلفة من فروع البنك.
1ـ 4يف حالة تقدمي �أي خدمة بخالف اخلدمات املحددة يف �رشوط و�أحكام
ومناذج فتح احل�ساب من جانب البنك ،فقد يكون هناك حاجة �إىل وجود
منوذج واتفاقية منف�صلني لتفعيل اخلدمة ،وبنا ًء على ذلك� ،ستخ�ضع
هذه اخلدمة لهذه ال�رشوط والأحكام ب�صيغتها املُكملة واملُعدلة مبوجب
ال�رشوط والأحكام املحددة يف االتفاقية املنف�صلة .ويف حالة وجود �أي
تعار�ض فيما بني ال�رشوط والأحكام ،ت�سود االتفاقية اخلا�صة باخلدمة �أو
املنتج املحددين.
1ـ 5يوافق العميل (وموكلوه عند االقت�ضاء) �رصاحة على االلتزام بهذه
ال�رشوط والأحكام ب�صيغتها املعدلة من وقت لآخر وفقًا لل�رشوط
والأحكام الأخرى التي قد تدخل حيز التنفيذ ،ويتعهد بتزويد البنك
بانتظام مبا يلي:
 -1كافة امل�ستندات واملعلومات التي مت جتديدها/حتديثها وغري ذلك من
املعلومات املطلوبة ب�شكل معقول من قبل البنك �أو التي تعترب جوهرية
تتعلق بالعميل �أو �أعماله �أو �إيراداته �أو حالته القانونية �أو التنظيمية
مبا يف ذلك �إ�صدار الت�أ�شريات والرتاخي�ص والت�صاريح الالزمة� -أواملتعلقة ب�أي ح�ساب �أو �أي خدمة م�رصفية �أو منتج م�رصيف �أو املطلوبة
من قبل البنك للحفاظ على العالقة �أو التنظيم وت�أكيد ال�صالحية
امل�ستمرة لكيان �صاحب احل�ساب؛
 -2وكافة امل�ستندات الالزمة -عندما يطلبها البنك -فيما يتعلق باملعامالت
التجارية وامل�رصفية للعميل املت�صلة باحل�ساب �أو التي ت�شمله.
1ـ 6يجوز للبنك -ح�سب تقديره ويف �أي وقت -ا�ستبدال �أو تعديل �أو ا�ستكمال
هذه ال�رشوط والأحكام عن طريق �إر�سال �إخطار كتابي بهذا التغيري �إىل
العميل؛ ويعترب العميل قد قبل ووافق على هذا التغيري يف حالة عدم ت�سلم
يوما.
البنك �أي اعرتا�ض مكتوب منه يف غ�ضون خم�سة ع�رش ً

عن رقم التعريف ال�شخ�صي ،فيكون البنك غري م�س�ؤول عن �أي �أفعال �أو
معامالت �أو �أي �أعمال غري قانونية �أو تعجيزية يتم تنفيذها قبل ا�ستالم
�إخطار مكتوب منه بذلك.
 10يقيد البنك على ح�ساب العميل مبلغ �أي �سحب/حتويل/ت�سديد فواتري
الهاتف واملياه والكهرباء وفواتري الب�ضائع واخلدمات يف نقطة املبيعات
وكافة الدفعات املنفذة عن طريق ا�ستخدام البطاقة �أو اخلدمات امل�رصفية
الهاتفية بالإ�ضافة �إىل ر�سوم البنك ذات ال�صلة.
 11يتم تقييد الودائع النقدية على احل�ساب اخلا�ص بحامل البطاقة �أو العميل
يف يوم العمل التايل .ويتم تقييد ال�شيكات املودعة على احل�ساب اخلا�ص
فورا بعد ال�رصف.
بحامل البطاقة �أو العميل ً

� 12سيتم دفع فواتري الهاتف/املياه/الكهرباء املودعة� ،إذا كانت يف النظام ،يف
يوم العمل التايل .و�سيتم تنفيذ الطلب لإ�صدار كمبيالة �أو �أمر دفع يف يوم
العمل التايل و�ستكون جاهزة للتح�صيل من جانب حامل البطاقة �أو العميل
�صباحا.
بعد ال�ساعة 11:30
ً

� 13سيتم تنفيذ �أي طلب �آخر لتحويل املال يف يوم العمل التايل و�سيتم �إبالغ
حامل البطاقة �أو العميل وفقًا لذلك.
 14تقع م�س�ؤولية جميع املدفوعات والتحويالت من خالل خدمة امل�رشق �أون
الين/ماكينة ال�رصاف الآيل/ماكينة �إيداع النقد وال�شيكات/خدمة الرد
ال�صوتي التفاعلي/مركز االت�صال على حامل البطاقة �أو العميل ،ولن
يتحمل البنك �أية م�س�ؤولية عن �أي خ�سارة �أو �رضر �أو ت�أخري �أو �إزعاج
عانى منه حامل البطاقة �أو العميل لأي �سبب �إال �إذا كان ذلك نتيجة �إهمال
ج�سيم من طرف البنك.
 15يتعني على حامل البطاقة �أو العميل يف جميع الأوقات �أن يظل م�س�ؤو ًال عن
�أي معاملة تتم با�ستخدام البطاقة �أو اخلدمات امل�رصفية الهاتفية ،ويجب
عليه تعوي�ض البنك عن �أي خ�سارة�/أ�رضار ناجتة عن �أي ا�ستخدام غري
م�رصح به للبطاقة �أو اخلدمات امل�رصفية الهاتفية و�/أو رقم التعريف
ال�شخ�صي ذات ال�صلة .وتُعد �سجالت البنك اخلا�صة باملعامالت التي تتم
معاجلتها بوا�سطة البطاقة �أو اخلدمات امل�رصفية الهاتفية نهائية وقاطعة
وملزمة حلامل البطاقة.
 16يتعني على حامل البطاقة والعميل قبول كافة قيود احل�سابات املدينة
النا�شئة نتيجة ال�ستخدام البطاقة �أو اخلدمات امل�رصفية الهاتفية.
 17تكون ال�سجالت والدفاتر وك�شوف احل�سابات التي قام البنك بعملها
وجتهيزها واالحتفاظ بها فيما يتعلق ب�أي معامالت �أو �أفعال يتم �أدائها
مبوجب البطاقة �أو اخلدمات امل�رصفية الهاتفية نهائية وملزمة للعميل دون
�أي حق لالعرتا�ض.
� -1رشوط و�أحكام ت�شغيل احل�ساب
1ـ 1تنطبق هذه ال�رشوط والأحكام ( ُي�شار �إليها فيما يلي با�سم «هذه ال�رشوط
والأحكام») على حكم كل ح�ساب جتاري وح�ساب �شخ�صي مبا يف ذلك
�أي ح�ساب �أو ح�سابات الحقة ( ُي�شار �إليه فيما يلي با�سم «احل�ساب»)
يفتحها عميل لدى البنك ( ُي�شار �إليه فيما يلي با�سم «العميل») مع بنك
امل�رشق الإ�سالمي (ق�سم اخلدمات امل�رصفية الإ�سالمية يف بنك امل�رشق)
( ُي�شار �إليه فيما يلي با�سم «البنك») وفقًا لنموذج فتح احل�ساب �أو ب�أي

	14اال�ستثمار عن طريق ال�شيك/احلوالة� -إذا كان اال�ستثمار يتم عن طريق
ال�شيك/احلوالة �أو كليهما ،فال يدخل اال�ستثمار حيز التنفيذ �إال بعد
التحقيق ال�صايف وا�ستالم امل�رشق الإ�سالمي ملبلغ ال�شيك/احلوالة املذكورة
�أعاله �أو كالهما.
� 15سيتم حتويل ح�سابك �إىل «فئة احل�ساب اخلامل» يف حالة عدم �إجراء �أي
معاملة يف ح�سابك ملدة عام واحد ،و�سيتم التعامل معه وفقًا للأنظمة
واللوائح التي يطبقها م�رصف الإمارات العربية املتحدة املركزي.

ال�رشوط والأحكام التي حتكم بطاقة اخل�صم/ال�رصاف الآيل
لدى امل�رشق الإ�سالمي (بطاقة امل�رشق الإ�سالمي) ونظام
اخلدمة امل�رصفية الهاتفية يف امل�رشق الإ�سالمي:
 1يتم �إ�صدار البطاقة ورقم التعريف ال�شخ�صي ذي ال�صلة حلامل البطاقة
بالكامل على م�س�ؤوليته اخلا�صة ،وال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية على
الإطالق عن �أي خ�سارة�/رضر ناجت عن �إ�صدار هما.
 2يجوز للبنك �إلغاء البطاقة �أو رف�ض �إعادة �إ�صدارها �أو جتديدها �أو
ا�ستبدالها يف �أي وقت دون �إخطار م�سبق وفقًا لتقديره.
 3يجب و�ضع جميع الإيداعات والطلبات يف مظاريف خمتومة يتم �رصفها
بوا�سطة ماكينة ال�رصاف الآيل من خالل تعليمات ت�رصف وا�ضحة موقع
عليها من طرف حامل البطاقة.
� 4سيخ�ضع �أي �إيداع يتم �إجرا�ؤه يف ماكينة ال�رصاف الآيل للتحقق من قِ بل
وملزما
اثنني من موظفي البنك و�سيكون قرارهم ب�ش�أن هذا الأمر نهائ ًيا
ً
للعميل.
� 5سيتم تنفيذ �أي طلب �آخر لتحويل الأموال يف يوم العمل التايل و�سيتم �إبالغ
تبعا لذلك.
حامل البطاقة �أو العميل ً
� 6سيعمل البنك على �إ�صدار رقم التعريف الهاتفي ولوحة ات�صال للعميل
بهدف الو�صول �إىل البنك الهاتفي.
 7تظل لوحة االت�صال ملكية خا�صة للبنك ،ويحر�ص العميل على ت�سليمها
�إىل البنك فور �أول طلب لها .وتعترب لوحة االت�صال غري قابلة للتفاو�ض
وغري قابلة للتنازل وغري قابلة للتحويل لأي �شخ�ص ،وللبنك احلق املطلق
يف �أي وقت رف�ض ومنع وتعليق الو�صول �إىل البنك الهاتفي ،ورف�ض �إعادة
�إ�صدار الرقم ال�شخ�صي �أو جتديده �أو متديده ،وا�ستبدال لوحة االت�صال
�أو تغيريها �أو �إلغا�ؤها وذلك وفق تقديره املطلق.
 8ال يكون البنك خمو ًال �أو م�س�ؤو ًال ب�أي �شكل من الأ�شكال يف حال مت رف�ض
الو�صول �إىل اخلدمات امل�رصفية الهاتفية لأي �سبب من الأ�سباب ،وللبنك
احلق املطلق يف �أي وقت ودون �إخطار م�سبق يف تعديل �أو االمتناع �أو تعليق
�أو �سحب �أو �إلغاء �أي من وكافة اخلدمات يف ظل هذا النظام.
 9ال يجب على العميل الإف�صاح عن رقم التعريف ال�شخ�صي لأي �شخ�ص
ويجب عليه توخي احلذر التام ل�ضمان �سالمة الرمز ال�رسي ال�صوتي
ملنع الفقد �أو �سوء اال�ستخدام �أو ال�رسقة ،وغري ذلك ،ويف حال �رسقة الرمز
فورا ب�إخطار بنك امل�رشق من خالل �أي
ال�رسي ال�صوتي يقوم العميل ً
فرع من فروعه داخل دولة الإمارات العربية املتحدة ،ويف حال مت الك�شف

 3ال يتم دفع �أي ربح للح�سابات اجلارية.
 4يفر�ض البنك من ٍ
وقت لآخر  ،وفق تقديره املطلق ،ر�سوم خدمة على
ح�سابات التوفري و�/أو احل�سابات اجلارية �إذا كان متو�سط/احلد الأدنى
من الأر�صدة االئتمانية لهذه احل�سابات �أقل من الر�صيد الذي يحدده
البنكُ .يرجى الرجوع �إىل قائمة الر�سوم لالطالع على مزيد من التفا�صيل.
 5يحدد البنك ب�شكلٍ ح�رصي الر�سوم املفرو�ضة على �إ�صدار دفاتر ال�شيكات
وال�شيكات م�ؤجلة الدفع املودعة لدى البنك.
 6يكون للبنك احلق ،دون الرجوع �إىل العميل ،يف خ�صم من ح�ساب العميل
جميع الر�سوم وامل�صاريف وعمولة الربح/ال�رضائب والر�سوم الأخرى
فيما يتعلق بجميع املعامالت التي ُترى بني العميل والبنك على النحو
املذكور يف جدول الر�سوم.
 7يحق للبنك حت�صيل �أي مبلغ يحدده بخ�صو�ص �أي �شيك مرجتع ب�سبب
نق�ص/عدم كفاية الأموال كما هو مذكور يف جدول الر�سوم.
 8يعمل البنك دون �سابق �إنذار على جمع و�/أو دمج جميع ح�سابات العميل
لدى البنك وممار�سة �صالحياته يف تقا�ص املبالغ الدائنة لهذه احل�سابات
لأغرا�ض ت�سوية �أي مبلغ مدين يف ح�سابات العميل الأخرى لدى البنك.
 9ب�صفته وكيل حت�صيل ،ال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية على الإطالق يف
ممار�سة التح�صيل وال ي�سمح �إال ب�سحب قيمة ال�شيكات املح�صلة عند
الدفع النهائي للبنك .ويحتفظ البنك بحقه يف
 .1توجيه كل بند من البنود للتح�صيل وفقًا للممار�سة املعتادة التي
يطبقها البنك.
	.2االمتناع عن تقدمي �أو املطالبة �أو �إر�سال �إخطار بعدم الدفع �أو �إخطار
برف�ض ال�سداد يف �أيام العطالت.
 .3رف�ض قبول �أي بند يقدمه العميل للتح�صيل.
	.4اخل�صم من ح�ساب العميل �أي من ال�شيكات �أو الأدوات املقيدة به
والتي ال يتم �سدادها الحقًا.
� 10سيتم �إغالق احل�ساب اجلديد اخلا�ص بالعميل يف حالة عدم وجود �أموال
يوما دون �إبالغ العميل.
مودعة به ملدة ً 180
 11يتحمل حامل احل�ساب/البطاقة امل�س�ؤولية عن حتديث بيانات االت�صال
اخلا�صة به عندما يطر�أ �أي تغيري عليها وذلك من خالل زيارة �أقرب فرع
لبنك امل�رشق �أو ت�سجيل الدخول �إىل امل�رشق عرب الإنرتنت� ،أو االت�صال
باملركز امل�رصيف املبا�رش.
 12يف حالة �إعادة ك�شوف احل�سابات �إىل البنك ملدة �شهرين متتاليني ب�سبب
وجود عنوان ات�صال خاطئ �أو غري معروف ،يحق للبنك �إيقاف �إر�سال
هذه الك�شوف �إىل حامل احل�ساب/البطاقة.
� 13سيكون �أي �إجراء ل�سحب �أموال قبل املوعد املحدد من الودائع املدرة للربح
م�ؤه ًال للح�صول على �سعر �آخر فرتة مكتملة .وي�شرتط �أن تكون الفرتة
�شهرا واح ًدا م�ستوفاة ل�رشوط حت�صيل الأرباح يف حالة
الدنيا البالغ مدتها
ً
ال�سحب املبكر (الكامل) للوديعة.

 6يحق للبنك من ٍ
وقت لآخر ،وفق تقديره وقراره ،فر�ض ر�سوم اخلدمة،
وفقًا جلدول الر�سوم .و�سيتم حتديث �أي تغيريات تطر�أ على جدول
الر�سوم احلايل على املوقع الإلكرتوين للبنك.
 7تكون جميع املعامالت املنفذة مبوجب تعليمات البنك �أو حامل احل�ساب
على تكلفة حامل احل�ساب وم�س�ؤوليته .ولن يكون البنك م�س�ؤو ًال جتاه
حامل احل�ساب �إذا انخف�ضت قيمة الأموال املودعة يف ح�ساب حامل
احل�ساب ب�سبب اجلبايات �أو ال�رضائب �أو الر�سوم �أو اال�ستهالك.
 8يكون للبنك احلق املطلق ،دون �إر�سال �أي �إخطار حلامل احل�ساب �أو �إبداء
�أي �أ�سباب له ،اجلمع بني �أي من احل�سابات املذكورة �أعاله وتوحيدها �أو
تقا�ص �أي مبالغ مقيدة يف �أي من هذه احل�سابات �أو حتويلها مبا ير�ضي
جميع �أو �أي من فروعه و�رشكاته التابعة الأخرى� ،أو فيما يتعلق ب�أي من
النواحي الأخرى� ،سوا ًء كانت هذه االلتزامات فعلية �أو حمتملة �أو �إ�ضافية.
 9يجوز للبنك يف �أي وقت وفق تقديره املطلق ،التنازل عن االمتثال لأي من
ال�رشوط والأحكام املن�صو�ص عليها يف هذه الوثيقة ،على �أال يخل هذا
التنازل بحق البنك ومزاياه يف �أي من ال�رشوط والأحكام املتبقية مبا يف ذلك
حق البنك يف �إنفاذ هذه ال�رشوط والأحكام يف امل�ستقبل.
 10ميتلك البنك احلق املطلق يف �أي وقت ،وفق تقدير ودون �إر�سال �أي �إخطار
�أو �إبداء �أي �أ�سباب ،لإغالق �أي من احل�سابات املذكورة �أعاله.
 11تُ�شكل �سجالت البنك املتعلقة مببلغ الودائع والأرباح املكت�سبة دلي ًال على
�صحة ذلك.
 12يحق للبنك وامل�ؤ�س�سة املالية حجب الأموال املحولة �إىل ح�ساب العميل �إذا
ما ن�ش�أ �أي �شك حول وجود �أي �شكلٍ من �أ�شكال غ�سل الأموال لأغرا�ض
متويل الإرهاب �أو املنظمات الإرهابية.
 13وفاة املوقّ ع � -إذا تُويف �أحد املوقعني على احل�ساب املذكور �أعاله (ولي�س
حامل احل�ساب):
� .1إذا كانت العمليات ُترى بالتوقيع الفردي ،يجوز لأي مفو�ض �آخر
من املفو�ضني بالتوقيع موا�صلة ت�شغيل احل�ساب املعني.
� .2إذا كانت العمليات ُترى التوقيع امل�شرتك ،فيجوز للموقّ ع الباقي
على قيد احلياة ت�شغيل احل�ساب.
 14دون الإخالل بحق البنك يف اخل�ضوع لأي قانون �أو اخت�صا�ص ق�ضائي
�آخر ،تعترب ال�رشوط والأحكام التي حتكم احل�سابات املذكورة �أعاله
جتارية بطبيعتها ،رهنًا بالقانون/املمار�سة التجارية ال�سائدة يف دولة
الإمارات العربية املتحدة ،ويكون لها االخت�صا�ص الق�ضائي احل�رصي
حلل �أي خالف �أو نزاع ين�ش�أ �أو قد ين�ش�أ عنها.

ال�رشوط والأحكام التي حتكم احل�سابات اجلارية
وح�سابات التوفري:
ربحا باملعدالت التي �أعلنها
 1يجب �أن يحقق ح�ساب التوفري اخلا�ص بالعميل ً
البنك على �أ�سا�س ف�صلي.
� 2سيتم قيد الأرباح ب�شكلٍ ف�صلي يف ح�سابات �إيزي �سيفر ،ب�رشط عدم
وجود عمليات �سحب خالل ال�شهر.

امل�رشق الإ�سالمي -
�رشوط و�أحكام اخلدمات
امل�رصفية اخلا�صة

خالل هذه ال�رشوط والأحكام ،يكون للم�صطلحات التالية
املعاين املو�ضحة لها قرين كل منها:
«البنك» و»امل�رشق» يعني بنك امل�رشق �ش.م.ع/امل�رشق الإ�سالمي وخلفائه
واملتنازل �إليهم التابعني له.
«بي �آي �إن» يعني رقم التعريف ال�شخ�صي.
«البطاقة» تعني بطاقة ال�رصاف الآيل/بطاقة اخل�صم (بطاقة امل�رشق
الإ�سالمي).
«حامل البطاقة» يعني ال�شخ�ص الذي يتم �إ�صدار البطاقة له �أو با�سمه من جانب
البنك.
«تي �آن �إن» يعني رقم التعريف الهاتفي امل�ستخدم يف قطاع اخلدمات امل�رصفية
الهاتفية بامل�رشق الإ�سالمي.
«العميل» يعني �أي من عمالء بنك امل�رشق/امل�رشق الإ�سالمي �أ�صدر البنك له
رقم تعريف �شخ�صي حتى يتمكن من الو�صول �إىل البنك الهاتفي.
«بطاقة االئتمان» تعني احل�ساب الذي فتحه «البنك» با�سم حامل البطاقة
الرئي�سي لغر�ض خ�صم جميع معامالت البطاقة الناجتة عن ا�ستخدام «بطاقة
االئتمان» ،جن ًبا �إىل جنب مع الر�سوم و�أي تكاليف �أخرى� ،إ�ضافة �إىل قيد املبالغ
امل�سرتدة امل�ستحقة ،على النحو ال�صادر من «حامل البطاقة»� ،سوا ًء حامل
البطاقة الرئي�سية و � /أو حامل البطاقة الإ�ضافية.

ال�رشوط والأحكام التي حتكم عالقات اخلدمات امل�رصفية:
� 1أوافق/نوافق على تقدمي ن�سخ حديثة من بطاقة (بطاقات) الفيزا اخلا�صة
بي/بنا.
� 2أوافق/نوافق على تقدمي تفا�صيل املعامالت التي ُترى من خالل
ح�سابي/ح�سابنا عندما يطلب البنك احل�صول عليها.
� 3أوافق/نوافق على �أنه �سيتم فتح ح�ساب جاري غري متعلق باملعامالت
عندما �أ�شرتك/ن�شرتك يف بطاقة االئتمان.
 4يحق للبنك يف جميع الأوقات التحقق من معلومات احل�ساب البنكي للعميل
و�أي معلومات �أخرى �أو غري ذلك يف مكتب/حمل �إقامة العميل.
 5يجوز للبنك يف �أي وقت ،وفقًا لتقديره املطلق ،حتديد �أي من ال�رشوط
والأحكام الواردة يف هذه الوثيقة �أو ا�ستبدالها �أو تغيريها �أو تعديلها �أو
ا�ستكمالها .و�سيتم حتديث التغيريات على املوقع الإلكرتوين للبنك.

(� )١٥إذا كان هناك �أي �أ�سباب وجيهة �أخرى جتعل البنك يعتقد �أنه من
ال�رضوري القيام بذلك .يف حني �أن البنك �سي�سعى ب�شكل معقول لإخطار
العميل قبل �إغالق ح�سابه� ،إال �أنه ُيكفل له احلق يف القيام بذلك دون �إخطار
مقدما .لن يتحمل البنك وال ال�رشكات التابعة له م�س�ؤولية �أي التزام
العميل
ً
نا�شئ عن �إغالق احل�ساب� ،إال يف حاالت الإهمال اجل�سيم �أو �سوء الت�رصف
املتعمد من قبل البنك .يلتزم العميل بتعوي�ض و�إبراء ذمة البنك وال�رشكات
التابعة له من �أي التزام (با�ستثناء خ�سارة الفر�صة والأ�رضار املقطوعة)
ين�ش�أ عن �إغالق احل�ساب.
يف حالة �إغالق احل�ساب لأي من الأ�سباب املذكورة يف الفقرتني «م» و»ن» �أعاله،
يوافق العمالء على �أن الر�صيد املتبقي يف احل�ساب (�إن وجد) ميكن �رصفه �أو رده
�إىل العميل من قبل البنك بالدرهم الإماراتي ،بعد خ�صم �أي تكاليف �أو ر�سوم
مطبقة (مبا يف ذلك تكلفة التحويل يف حالة العملة الأجنبية) .يتم الإعالن عن هذه
التكاليف والر�سوم يف جدول الر�سوم www.mashreqalislami.com/soc -

ال يتحمل البنك �أو ال�رشكات التابعة له امل�س�ؤولية عن �أي التزام� ،إال يف
حاالت الإهمال اجل�سيم �أو �سوء الت�رصف املتعمد من قبل البنك ،ين�ش�أ عن
تعليق �أي من احل�سابات �أو املعامالت (ح�سب االقت�ضاء) �أو جتميدها �أو
حظرها �أو �إيقافها.
يلتزم العميل بتعوي�ض و�إبراء ذمة البنك وال�رشكات التابعة له من �أي التزام
(با�ستثناء خ�سارة الفر�صة والأ�رضار املقطوعة) ين�ش�أ عن تعليق �أي من
احل�سابات �أو املعامالت (ح�سب االقت�ضاء) �أو جتميدها �أو حظرها �أو �إيقافها.

(ن) تعليق الو�صول �إىل احل�سابات وما يتعلق به من منتجات
وخدمات مقدمة و�إغالقه
يف حني �أن البنك �سي�سعى ب�شكل معقول ملنحك �إخطار م�سبق قبل القيام بذلك
(ما مل ُيحظر من تقدمي �إخطار من هذا القبيل مبوجب القوانني املعمول بها)،
يجوز للبنك -يف �أي وقت ووفقًا لتقديره اخلا�ص� -إغالق احل�ساب يف ظل
الظروف التالية:
(� )1إذا مت رف�ض �أربعة �شيكات �أو �أكرث �صادرة عن العميل خالل عام من البنك
ب�سبب عدم كفاية الر�صيد؛ و�/أو
يوما متتال ًيا �أو �أكرث؛ و�/أو
(� )2إذا ظل احل�ساب بال ر�صيد دون ن�شاط مدة ً 90
(� )3إذا هبط الر�صيد دون احلد الأدنى للر�صيد مع عدم وجود ن�شاط على
احل�ساب للفرتة التي يحددها البنك من حني لآخر؛ و�/أو
(� )4إذا مت �إلغاء تن�شيط احل�ساب وا�ستمر �إلغاء تن�شيطه للفرتة التي يحددها
البنك من حني لآخر؛ و�/أو
أمرا من حمكمة �أو �سلطة تنظيمية تطلب منه القيام بذلك؛ و�/أو
(� )5إذا تلقى البنك � ً
(� )6إذا مل يعد العميل مقيم ًا يف دولة الإمارات العربية املتحدة؛ و�/أو

(� )7إذا كان البنك يعتقد -متوخ ًيا املعقولية� -أن العميل قد ت�رصف ب�شكل
احتيايل �أو غري �أمني؛ و�/أو
(� )8إذا �أدين العميل بارتكاب جرمية؛ و�/أو
(� )9إذا خالف العميل هذه ال�رشوط والأحكام �أو �أي اتفاق �آخر مع البنك؛ و�/أو
(� )10إذا مل يقم العميل -بنا ًء على طلب م�سبق -بتزويد البنك ب�أي معلومات �أو
مفتوحا وفقًا
م�ستندات تتعلق به و�/أو احل�ساب املطلوب من البنك �إبقائه
ً
للقوانني املعمول بها و�/أو �سيا�سات البنك اخلا�صة �أو �أي معلومات �أو
م�ستندات �أخرى قد يطلبها البنك؛ و�/أو
(� )11إذا زود العميل البنك مبعلومات غري �صحيحة؛ و�/أو
( )12متى ر�أى البنك �أنه من ال�رضوري القيام بذلك ،ملنع غ�سيل الأموال؛ و�/أو
( )١٣ملنع االحتيال؛ و�/أو
(� )١٤إذا قام البنك بتعليق ح�سابك �أو جتميده �أو حظره �أو �إيقافه وفقًا لهذه
ال�رشوط والأحكام ؛ و�/أو

(م) تقييد املعامالت م�ؤقتًا على احل�ساب و�/أو �إيقافه
يف حني �أن البنك �سي�سعى ب�شكل معقول ملنحك �إخطار م�سبق قبل القيام بذلك
(ما مل ُيحظر من تقدمي �إخطار من هذا القبيل مبوجب القوانني املعمول بها)،
يجوز للبنك -يف �أي وقت ووفقًا لتقديره اخلا�ص -تعليق احل�ساب �أو جتميده،
و�/أو حظر معامالت العميل و�/أو �إيقاف احل�ساب و�/أو املعامالت يف ظل
الظروف التالية:
(� )1إذا كان ح�ساب العميل مدينًا �أو جتاوز حد الإنفاق؛ ويف هذه احلالة،
ملزما ب�سداد �أي دين والر�سوم املطبقة (املذكورة يف جدول
�سيكون العميل ً
الر�سوم) �إىل البنك؛
( )2و�إذا تلقى البنك ت�أكي ًدا كتاب ًيا �أو ً
دليل �آخر ير�ضيه يفيد بوفاة العميل �أو
حامل احل�ساب امل�شرتك �أو فقدانهما الأهلية القانونية حتى تعني املحكمة
املخت�صة اخللف القانوين؛ �أو وفاة اخللف القانوين �أو فقدانه الأهلية
القانونية �إذا مت تعيينه؛ �أو وفاة ويل الأمر �أو فقدانه الأهلية القانونية يف
الق�ص؛
حالة َّ
أمرا من حمكمة �أو هيئة تنظيمية �أخرى بتعليق احل�ساب �أو
( )3و�إذا تلقى البنك � ً
جتميده �أو حظره �أو �إيقافه؛
( )4و�إذا اعتقد البنك �أن الأموال املوجودة يف احل�ساب مت حت�صيلها بو�سائل
غري قانونية �أو �أن احل�ساب يتم ا�ستخدامه لتنفيذ معامالت م�شبوهة .ويف
هذه احلالة ،يجوز للبنك �أن يطلب من العميل تقدمي �أي م�ستندات �رضورية
للتحقق من قانونية املعامالت املعنية؛
( )5و�إذا توقف حتويل راتب العميل (�إن وجد) �إىل البنك �أو اعتقد البنك �أنه من
املرجح �أن يخ�رس العميل م�صدر دخله الأ�سا�سي ،والعميل لديه التزامات
حالية بت�سديد مدفوعات �شهرية �إىل البنك؛
ملتزما بت�سديد مدفوعات �شهرية �إىل البنك من راتبه وتلقى
( )6و�إذا كان العميل
ً
العميل �أي �سلف مقدمة يف احل�ساب؛ ويف هذه احلالة� ،سيكون من حق البنك
تعليق ال�سلف املقدمة بقدر املدفوعات ال�شهرية املفرو�ض تغطيتها؛
( )7و�إذا مل يقم العميل -بنا ًء على طلب م�سبق -بتزويد البنك ب�أي معلومات �أو
مفتوحا وفقًا
م�ستندات تتعلق به و�/أو احل�ساب املطلوب من البنك �إبقائه
ً
للقوانني املعمول بها و�/أو �سيا�سات البنك اخلا�صة �أو �أي معلومات �أو
م�ستندات �أخرى قد يطلبها البنك؛
( )8و�إذا كان احل�ساب قيد الإغالق؛
( )9ويف حالة احل�ساب امل�شرتك� ،إذا كان �أ�صحاب احل�سابات امل�شرتكة يف حالة
نزاع و�أراد البنك ممار�سة حقه يف حظر احل�ساب �أو جتميده؛
( )10و�إذا تخلف العميل (�أو خليفته) عن �أي من التزاماته مبوجب �رشوط �أي من
منتجات البنك وخدماته �أو غري ذلك؛
( )11و�إذا مل ميتثل ويل الأمر والقا�رص -يف حالة احل�ساب املفتوح بوا�سطة ويل
�أمر نيابة عن قا�رص -اللتزاماتهما و�/أو �إذا كان ثمة �أي �أ�سباب وجيهة
�أخرى جتعل يعتقد البنك �أنه من ال�رضوري القيام بذلك.

�أ)	احل�صول ،الطلب ،احليازة ،الإقرار ،والبقاء على �إطالع على احدث
املعلومات املتعلقة بي /بنا ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�رص
تفا�صيلي  /تفا�صيلنا ال�شخ�صية ،تفا�صيل ك�شوفات ح�ساباتي /
ح�ساباتنا ،التمويالت ،بطاقات االئتمان احلالية �أو ال�سابقة ،التعامالت
البنكية ،تاريخ ال�سداد و�أي من حاالت التق�صري (املعلومات)
ب) الإف�صاح �أو تبادل املعلومات مع �أي من ال�سلطات احلكومية و � /أو �شبه
احلكومية و � /أو الكيانات اخلا�صة ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�رص
جمل�س ائتمان االحتاد� ،أو �أي طرف ثالث.
�أنا  ،نحن �أتعهد بالقيام بتزويد البنك ب�شكل منتظم بكافة املعلومات املطلوبة
والإبقاء على حتديث هذه املعلومات طوال فرتة بقائي  /بقائنا ب�صفة عميل /
عمالء لدى البنك.

(ل) �رضيبة القيمة امل�ضافة
تعريفات:
�رضيبة القيمة امل�ضافة هي �رضيبة غري مبا�رشة ،ت�شمل �رضيبة القيمة امل�ضافة
نف�سها و�أي �رضيبة �أخرى متوجبة الدفع لأي �سلطة ر�سمية فيما يتعلق
باملعامالت واملنتجات واخلدمات .كما �أنها ت�شمل �أي �شكل �آخر من �أ�شكال
ال�رضائب التي تنطبق عليها هذه االتفاقية.
 -١كافة املبالغ املطلوب دفعها مبوجب هذه «االتفاقية» من «العميل» �إىل «البنك»
والتي متثل (كلي ًا �أو جزئي ًا) ر�سوم ًا لقاء اخلدمات املقدمة ،ال ت�شمل �أي
�رضيبة قيمة م�ضافة م�ستحقة على ر�سوم اخلدمات تلك ،وبالتايل يف
حال كانت �رضيبة القيمة امل�ضافة م�ستحقة �أو �أ�صبحت م�ستحقة على
�أي ر�سوم لقاء اخلدمات املقدمة من قبل «البنك» �إىل «العميل» مبوجب هذه
«االتفاقية» ،وكان مطلوب ًا من «البنك» ح�ساب �رضيبة القيمة امل�ضافة على
تلك الر�سوم ودفعها �إىل �سلطة ال�رضائب املعنية ،عندئذ يجب على «العميل»
�أن يدفع �إىل «البنك» (بالإ�ضافة �إىل دفع �أي مقابل �آخر لهذه الر�سوم ويف
نف�س ذلك الوقت� ،أو يف الوقت الذي ت�صبح فيه �رضيبة القيمة امل�ضافة
م�ستحقة الدفع من قبل «البنك»� ،أيهما قبل) مبلغ ًا م�ساوي ًا ملبلغ �رضيبة
القيمة امل�ضافة ،ويجب على «البنك» على وجه ال�رسعة تقدمي فاتورة
ر�سمية ب�رضيبة القيمة امل�ضافة «للعميل» وفق القانون.
 -٢حيث تقت�ضي هذه «االتفاقية» من «العميل» �أن ي�سدد �إىل «البنك» �أو يعو�ضه
مقابل �أي ر�سوم لقاء اخلدمات املقدمة ،ينبغي على «العميل» �أن ي�سدد �إىل
«البنك» �أو �أن يعو�ضه (ح�سب احلالة) مقابل املبلغ الكامل لر�سوم اخلدمات
هذه ،مبا يف ذلك اجلزء الذي ميثل �رضيبة القيمة امل�ضافة ،با�ستثناء احلالة
التي يقدرها «البنك» يف �أنه يحق له احل�صول على ائتمان �أو ا�سرتداد قيمة
ال�رضيبة القيمة امل�ضافة تلك من �سلطة ال�رضائب املعنية.
 -٣فيما يتعلق ب�أية خدمات يقدمها «البنك» �إىل «العميل» مبوجب هذه
«االتفاقية» ،ويف حال طلب «العميل» ذلك ب�شكل مربر ،يجب على «البنك» �أن
يقدم �إىل «العميل» �رسيع ًا تفا�صيل ت�سجيل «البنك» لدى �سلطة ال�رضائب
املعنية ،وغريها من املعلومات التي يحتاجها «العميل» للوفاء مبتطلبات
�إبالغه عن �رضيبة القيمة امل�ضافة املتعلقة بر�سوم اخلدمات املقدمة.

على تلك ال�رشوط والأحكام .ويوافق العميل على �أن هذه االت�صاالت
تنطوي على خماطر و�أن هذه املخاطر الواقعة ،تكون على امل�س�ؤولية
احل�رصية للعميل .ويف حال ت�رصف البنك بناء على �أي من ات�صاالت
العميل املر�سلة من خالل الهاتف ،الر�سائل الن�صية الق�صرية ،التلك�س،
الفاك�س ،الربيد االلكرتوين (االمييل) �أو من خالل الت�سليم باليد ،ومع
مراعاة التزام البنك بالربوتوكوالت ،ف�إن العميل يقوم بتعوي�ض البنك يف
مقابل كافة اخل�سائر والأَ�رضار املتكبدة من قبل البنك نتيجة ت�رصفه بناء
على تلك االت�صاالت
 ٫7يتم تقدمي �أي من الإ�شعارات �أو التوجيهات �أو �أي من االت�صاالت الأخرى
املقدمة من قبل العميل �إىل البنك� ،أو �إقرارها ب�شكل كتابي ،وتعترب ب�أنها قد
مت ت�سليمها وتقدميها ب�شكل معتمد يف حال مت الإقرار بها من قبل املوظف
امل�س�ؤول املالئم يف البنك .كما يقوم العميل بتقدمي الن�سخ الأ�صلية عن كافة
الطلبات و�أي من الوثائق الأخرى التي تكون ح�سب التقدير ال�شخ�صي
واحل�رصي للبنك ،مطلوبة �أو الزمة لأي من العمليات التي تتم مبا�رشتها
مبوجب تلك االت�صاالت .ويف حال قام البنك ح�سب تقديره ال�شخ�صي
واحل�رصي وبناء على طلب من العميل ،بالت�رصف وفق ًا للإر�شادات
املقدمة من خالل الهاتف ،الفاك�س �أو الربيد االلكرتوين ،فيجب �أن يتم
ت�أكيد و�إقرار هذه الإر�شادات ب�شكل كتابي وتوقيعها ح�سب الأ�صول
من قبل العميل مع بيان العبارة التالية�“ :إقرار التوجيهات  -يجب جتنب
الن�سخ والتكرار” .ويظل العميل م�س�ؤو ًال بخ�صو�ص هذه التوجيهات
�أو �أي من االت�صاالت الأخرى ب�رصف النظر عن ا�ستالم البنك للإقرار
الكتابي املتعلق بها �أم ال.
 8يف حال مت طلب ا�ستخدام مناذج البنك �أو قرطا�سية البنك بخ�صو�ص
�أي من التوجيهات �أو االت�صاالت �أو الإجراءات املحددة ،فعندها يجب
على العميل التقيد بهذه املجموعة من النماذج �أو القرطا�سية .ويف حال
ا�ستالم البنك لتوجيهات �أو ات�صاالت من العميل على مناذج �أو قرطا�سية
با�ستثناء تلك املحددة من قبل البنك ،يجوز �أن يتم قبول ذلك ح�سب تقديره
ال�شخ�صي وعند قبوله ف�إنه يعترب قد مت ا�ستالمه على مناذج �أو قرطا�سية
البنك ح�سبما يكون مالئما ،ومع مراعاة هذه ال�رشوط والأحكام و�أي من
البنود والإجراءات املطبقة لدى البنك ،يف حال مت ا�ستخدام النموذج املحدد.
لن يكون البنك ب�أي حال م�س�ؤو ًال عند الوفاء �أو الت�رصف وفق ًا لهذه
الإر�شادات �أو االت�صاالت ،ولن يتحمل �أي م�س�ؤولية بخ�صو�ص ذلك.

(ك)جمل�س االئتمان
بهدف االلتزام والتقيد بالقوانني واللوائح املطبقة ول�صالح �أغرا�ض  )1احل�صول
على معلوماتي  /معلوماتنا ال�شخ�صية� )2 ،إدارة ح�ساباتي  /ح�ساباتنا
والعمليات املربمة من قبلي  /قبلنا ،و  )3تنفيذ و�إجراء �أي من املنتجات �أو
اخلدمات املحددة من قبلي  /قبلنا ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�رص
التمويالت وبطاقات االئتمان ،و�أنا  /نحن� ،أقوم مبوجبه ب�شكل غري قابل
للنق�ض وغري م�رشوط باملوافقة وتفوي�ض البنك و�رشكاته التابعة ووكالئه،
و�أي من موردي الطرف الثالث لدى البنك و�أي من الأطراف الأخرى التي
يعتربها البنك ح�سب تقديره ال�شخ�صي واحل�رصي ب�أنها مالئمة ملا يلي:

البنكية اخلا�صة بالبنك والعمليات امل�رصفية من خالل ال�شبكة االلكرتونية.
وعليه ف�إن �أي تعديل �أو تغيري على التفوي�ضات �أو التوجيهات الت�شغيلية
�سيتطلب تقدمي توجيهات و�إر�شادات خا�صة لكل من الفرع ومركز العمليات
امل�رصفية من خالل ال�شبكة االلكرتونية قبل �أن ت�صبح نافذة املفعول .ويتم
تطبيق �رشوط و�أحكام �أي من االتفاقيات امل�ستقلة بخ�صو�ص العمليات
امل�رصفية من خالل ال�شبكة االلكرتونية ،ب�شكل �إ�ضايف مع هذه ال�رشوط
والأحكام ،و�سيتم اعتمادها يف حال وجود �أي اختالف

(ط)الفقدان �أثناء النقل

لن يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية عن �أي خ�سارة �أو �رضر يح�صل لأي من
ال�شيكات و�أي من ال�سندات التجارية �أو الوثائق البنكية �أثناء القيام بنقلها من
البنك �إىل �أي عميل �أو من العميل �إىل البنك.

(ي)االت�صاالت
 .1يلتزم ويتقيد كال من العميل والبنك ب�إجراءات ال�سالمة املعتمدة املحددة
(الربوتوكوالت) ،املخ�ص�صة لإقرار وم�صادقة االت�صاالت بينهما ،مثل
الإر�شادات ،الإ�شعارات واال�ستف�سارات والتوجيهات (كل منها يعترب
مبثابة «ات�صال»)
 ٫2عند حتديد �صالحية و�سلطة �أو هوية ال�شخ�ص الذي يقوم ب�إ�صدار االت�صال،
ف�إن البنك يحتاج فقط لاللتزام والتقيد بالربوتوكوالت .وبالتايل ف�إن
الأخطاء �أو الإغفاالت التي ت�صدر عن العميل يف االت�صاالت �أو تكرار �أي من
االت�صاالت ،تقع ب�شكل ح�رصي على عاتق العميل ،ولن يتحمل �أي م�س�ؤولية
بذلك اخل�صو�ص.
 ٫3يجوز �أن يت�رصف البنك بخ�صو�ص �أي من االت�صاالت ،على �أ�سا�س رقم
احل�ساب املقدم فقط ،ب�رصف النظر عن احتمال تقدمي ا�سم احل�ساب كذلك.
 ٫4يجوز �أن يت�رصف البنك بخ�صو�ص �أي من االت�صاالت يف حال كان لديه
�سبب لالعتقاد ب�شكل معقول ب�أنه ي�شتمل على املعلومات الكافية ،ويجوز
�أن يقرر ح�سب تقديره ال�شخ�صي عدم الت�رصف بخ�صو�ص االت�صال،
يف حال كانت لديه �شكوك معقولة تتعلق ب�أ�صالته و�صحته ومطابقته
للربوتوكوالت .ويف حال قرر البنك عدم الت�رصف بخ�صو�ص �أي من
االت�صاالت امل�ستلمة ،ف�إنه يقوم ب�شكل فوري ب�إ�شعار العميل بذلك القرار
من خالل �أي من الو�سائل ح�سب تقديره ال�شخ�صي ،مبا يف ذلك الهاتف،
الفاك�س ،الر�سائل الن�صية الق�صرية �أو الربيد االلكرتوين �أو اخلطابات.
 ٫5يف حال كان العميل يرغب ب�سحب �أو تعديل �أي من االت�صاالت املوجهة
للبنك ،ف�إن البنك يقوم ببذل كل ما لديه من جهد لتنفيذ ذلك الطلب بدون
حتمل �أي م�س�ؤولية عن �أي �إغفال �أو �إخفاق بخ�صو�ص ذلك.
 ٫6يجوز للبنك ح�سب تقديره ال�شخ�صي وقراره غري املقيد بعر�ض �أو
تزويد العميل باخلدمات امل�رصفية من خالل التيليفاك�س ،الفاك�س ،الربيد
االلكرتوين ،ات�صاالت ال�شبكة االلكرتونية ،الهاتف �أو اجلوال ،مبا يف ذلك
الر�سائل الن�صية الق�صرية ،ويف هذه احلالة قد يتم الطلب من العميل �إبرام
اتفاقية م�ستقلة مع البنك قبل اال�ستفادة من هذه اخلدمة ،حيث تكون بنود
االتفاقية امل�ستقلة مبثابة �إ�ضافة ويف حال التعار�ض ف�إنها تعتمد وت�سود

ب) �سيكون العميل م�س�ؤو ًال مبفرده عن �ضمان �أن رقم بي �آي ان
لل�رصاف الآيل �أو للهاتف و�أي معلومات �أخرى يجوز تو�صيلها �إىل
العميل يف هذا ال�صدد بوا�سطة البنك يتم ت�أمينها بالكامل وال يتم
ك�شفها �إىل �أي �شخ�ص غري م�رصح به �أو �إىل �أطراف ثالثة .وال ي�سمح
ملمثلي خدمة العميل با�ستالم تفا�صيل �أي رقم بي �آي ان للهاتف
�أو لل�رصاف الآيل ويتعني الك�شف عنهما فقط عرب املكاملات الهاتفية
الآلية با�ستخدام جهاز �آي يف ار.
ج) يتعني على العميل تبليغ البنك فور ًا �إذا كان الو�صول �إىل �آي يف ار
مطلوب حجبه .ويحتفظ البنك باحلق يف طلب ت�أكيد خطي .ويدرك
العميل ويوافق �أن البنك لن يكون م�س�ؤو ًال عن �أي �إ�ساءة ا�ستخدام
بوا�سطة �شخ�ص �آخر يف هذه احلالة وعن �إخفاق العميل يف تبليغ
البنك ب�رضورة منع الو�صول �إىل �آي يف ار.
		
		

بالإ�ضافة �إىل ال�رشوط والأحكام العامة املطبقة يف ا�ستخدام مركز
االت�صاالت وخيارات اخلدمة امل�رصفية الذاتية� ،ستنطبق ال�رشوط
الإ�ضافية التالية:
�أ)

يتم فر�ض الر�سوم على كافة املعامالت بالر�سوم العادية للبنك.
وللح�صول على التفا�صيل يرجى الرجوع �إىل جدول الر�سوم
والنفقات ب�ش�أن املنتجات املختلفة املعرو�ضة بوا�سطة البنك.

(و) القانون احلاكم واالخت�صا�ص:

حتكم هذه ال�رشوط والأحكام مبوجب القوانني ال�سارية يف �إ.ع.م ح�سبما يتم
تطبيقها يف امارة دبي ويخ�ضع الأطراف مبوجبه على نحو ال رجعة فيه �إىل
اخت�صا�ص حماكم امارة دبي.

(ز) قبول ال�رشوط والأحكام:

�أنا /نحن نقر �أننا قر�أنا وفهمنا ووافقنا على هذه ال�رشوط والأحكام و�أنها
�ستنطبق على كافة احل�سابات املفتوحة حالي ًا �أو التي �ستفتح يف امل�ستقبل لدى
البنك� .أنا /نحن وقعنا كدليل على قبولنا بتلك ال�رشوط والأحكام.

(ح)العمليات امل�رصفية من خالل ال�شبكة االلكرتونية

يف حال قام البنك ح�سب تقديره ال�شخ�صي بتقدمي عر�ض وقبول العميل خليار
العملية امل�رصفية مع البنك من خالل ال�شبكة االلكرتونية ،فعندها يقر العميل
ب�أنه ب�رصف النظر عن بذل كافة اجلهود املعقول من قبل البنك ل�ضمان حماية
و�أمان ودقة تلك اخلدمات البنكية� ،إال �أن الإر�سال االلكرتوين قد يتعر�ض
لالعرتا�ض �أو الإخفاق �أو اخلط�أ يف الت�سليم وبالتايل ف�إن البنك لن يتحمل �أي
م�س�ؤولية عن ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية من خالل ال�شبكة االلكرتونية.
وعليه ف�إن العميل يتحمل وحده امل�س�ؤولية احل�رصية عن املخاطر و�أي من
النتائج الالحقة مبا يخ�ص التكلفة ،املطالبات وعدم الفعالية والكفاءة التي قد يتم
تكبدها نتيجة لذلك.
كما يقر البنك والعميل ب�أن العمليات امل�رصفية من خالل ال�شبكة االلكرتونية
بخ�صو�ص احل�ساب ،تتطلب ،ما مل يقرر البنك بخالف ذلك ،وجود اتفاقية
م�ستقلة ،ف�ض ًال عن تفوي�ضات م�ستقلة وتوجيهات ت�شغيلية حمددة للعمليات

ط) لن يكون البنك م�س�ؤو ًال عن الدفعات اخلاطئة لبنك املرافق �أو
مل�ؤ�س�سات البطافة االئتمانية النا�شئة عن املدخالت اخلاطئة لرقم
العميل /البطاقة بوا�سطة امل�شرتك .ولن يكون البنك م�س�ؤو ًال عن
�أي خط�أ �أو �سهو ناجت عن اخلدمة و�/أو �أي ت�أخري من جانب البنك
لأ�سباب خارجة عن �سيطرته.
ي) يف حال الت�سديد اجلزئي للفاتورة يجوز لبنك املرافق ا�ستخدام
�سلطته لقطع خدمة املرافق ويف هذه احلالة ف�إن البنك �أو بنك املرافق
لن يكونا م�س�ؤولني يف هذا ال�ش�أن ب�أي �صورة.
ك) يف حال توفري اخلدمة حل�ساب حمفوظ لدى البنك با�سمني �أو �أكرث،
يتم الإقرار ب�أنه ب�رصف النظر عن كون طريقة الت�شغيل لذلك
احل�ساب جمتمعة �أو منفردة ،ف�إن اخلدمة يجوز ا�ستخدامها فقط
بوا�سطة م�شرتك واحد.

(ه) اخلدمة امل�رصفية الهاتفية� /آي يف ار /وحدة خدمات
امل�شرتكني (ح�سبما ينطبق):
حتكم هذه ال�رشوط والأحكام اخلدمات املعر�ضة عرب خدمات ال�صريفة الذاتية
يف مركز ال�صريفة واالت�صاالت واملوفرة بوا�سطة البنك وفيما يلي التعريفات
املخ�ص�صة لكل واحد منها:
التعليمات :وتعني التعليمات املقدمة بوا�سطة العميل �إىل البنك عرب مركز
االت�صاالت �أو اخلدمة الذاتية الآلية وتت�ضمن �أي تعليمات �أخرى خطية �أو
�شفهية م�صدرة بوا�سطة العميل �إىل البنك وهذه التعليمات ال رجعة فيها وملزمة
للعميل عند ا�ستالمها بوا�سطة البنك.
�آي يف ار :وتعني الرد ال�صوتي التفاعلي ،وهو عبارة عن جهاز يتعامل معه
العميل با�ستخدام اخلدمة امل�رصفية الذاتية ،وهو ي�ستجيب �إىل ويقبل التعليمات
امل�صدرة �آليا بالهاتف.
اخلدمة امل�رصفية الذاتية :وتعني �أي وكافة اخلدمات امل�رصفية املعرو�ضة
بوا�سطة البنك والتي ميكن اال�ستفادة منها بوا�سطة العميل عرب الهاتف وماكينة
الرد ال�صوتي الآيل التفاعلي.
رقم بي �آي ان لل�رصاف الآيل :ويعني رقم التعريف ال�شخ�صي ملاكينة ال�رصاف
الآيل ال�صادر بوا�سطة البنك �إىل العميل للتحقق من هوية العميل و للعميل من
�أجل تفوي�ض املعامالت عرب مركز االت�صاالت �أو ماكينة ال�رصاف الآيل.
رقم بي �آي ان للهاتف :ويعني رقم التعريف ال�شخ�صي للهاتف املختار
بوا�سطة العميل للتحقق من هوية العميل وللعميل من �أجل تفوي�ض املعامالت
عرب مركز االت�صاالت �أو اخلدمة امل�رصفية الذاتية.
�أ ) يف حال الك�شف غري امل�رصح به لرقم بي �آي ان لل�رصاف الآيل �أو
بي �آي ان للهاتف� ،سيبلغ العميل البنك فوراً .والوقت الذي ي�ستلم
فيه البنك املعلومات امل�شار اليها �آنف ًا �أو التعليمات �سيتم حتديده
وت�صديقه فقط بوا�سطة البنك و�سيكون ذلك التحديد ملزم ًا وقاطع ًا
بالن�سبة للعميل .ويحتفظ البنك باحلق يف طلب ت�أكيد خطي.

الخ ويف حال �ضياع تون باد �أو �رسقتها� ،سيبلغ العميل البنك فور ًا
وخطي ًا �إىل �أي فرع من فروع امل�رشق �ضمن �إ.ع.م .ويف حال الك�شف
عن بي �آي ان ،لن يتحمل البنك امل�س�ؤولية عن �أي �أعمال ،معامالت
�أو �أي اعمال غري قانونية �أو غري م�رصح بها يتم تنفيذها قبيل
ا�ستالم الإ�شعار اخلطي يف هذا ال�ش�أن.

(د ) اخلدمات امل�رصفية الهاتفية (ح�سبما ينطبق):
يف هذه ال�رشوط ف�إن «امل�شرتك» تعني العميل الذي يتم توفري اخلدمات �أعاله له.
ويف حال توقيع اتفاقية اخلدمة بوا�سطة �أكرث من فرد واحد� ،سيكونون ملتزمني
جمتمعني ومنفردين بهذه ال�رشوط.
�أ ) يتعني على امل�شرتك االحتفاظ بح�ساب لدى البنك يف �أي فرع من
فروعه يف �إ.ع.م .ويف حال �إغالق احل�ساب لأي �سبب �ستتوقف
اخلدمة فوراً.
ب) �سيحتفظ البنك باحلق يف رف�ض الطلب ويجوز له ح�سب تقديراته
�أن ي�سحب يف �أي وقت كافة احلقوق واالمتيازات املتعلقة باخلدمة.
ج) يتم توفري اخلدمة بالكامل على م�س�ؤولية امل�شرتك الذي �سيعو�ض
البنك جتاه كافة اخل�سائر والأ�رضار كيفما ن�ش�أت الناجتة عن
ا�ستخدام اخلدمة.
د) يتعني على امل�شرتك عدم ك�شف رقم بي �آي ان لهاتفه لأي �شخ�ص
�آخر .ويف حال معرفة رقم بي �آي ان بوا�سطة �شخ�ص �آخر بخالف
امل�شرتك� ،سيتم التعامل مع هذا ال�شخ�ص بوا�سطة البنك كوكيل
للم�شرتك و�سيعو�ض امل�شرتك البنك جتاه كافة اخل�سائر �أو الأ�رضار
التي يجوز �أن حتدث نتيجة للك�شف عن رقم بي �آي ان للهاتف.
ه) ويقبل امل�شرتك مبوجبه على نحو ال رجعة فيه وغري م�رشوط
وبدون �أي حق يف الأعرتا�ض كافة الديون املن�ش�أة على احل�ساب
والناجتة من ا�ستخدام اخلدمة بدون قيد.
و) �سي�ضمن امل�شرتك توفر كمية كافة لل�سحب يف احل�ساب الذي تربط
به اخلدمة قبيل �إجراء �أي حتويل .و�إذا حدث لأي �سبب �أن �أ�صبح
احل�ساب م�سحوب ًا على املك�شوف ب�سبب ا�ستخدام اخلدمة� ،سيكون
امل�شرتك م�س�ؤو ًال عن �سد العجز فور ًا عرب الت�سديد املبا�رش �أو
حتويل الأموال من �أي ح�ساب �آخر حمفوظ لدى البنك .و�سي�ؤدي
الإخفاق يف االلتزام بهذا ال�رشط �إىل جعل البنك م�ستحق ًا لإلغاء
اخلدمة و�/أو �إجراء التحويل بالنيابة عن امل�شرتك (يف حال حفظ
�أكرث من ح�ساب واحد لدى البنك).
ز) �أن خدمة حتويل الأموال حم�صورة على التحويل من ح�ساب �إىل
الآخر لنف�س امل�شرتك وهي تخ�ضع للقيود التي يجوز �أن ي�صدرها
البنك من وقت لآخر.
ح) لن يكون البنك م�س�ؤو ًال عن �أي خ�سارة �أو ا�رضار تن�ش�أ ب�صورة
مبا�رشة �أو غري مبا�رشة من �أعطال اخلدمة.

مبثابة دليل قاطع وملزم لكافة الأغرا�ض وعلى وجه اخل�صو�ص
لأغرا�ض الأدلة القانونية.
ل) �سيتم حتويل مبلغ معاملة بطاقة ال�رصاف الآيل ب�أي عملة بخالف
درهم الإمارات �إىل درهم الإمارات ب�سعر ال�رصف املحدد بوا�سطة
البنك يف التاريخ الذي مت فيه قيد معاملة بطاقة ال�رصاف الآيل على
ح�ساب بطاقة ال�رصاف الآيل .و�سيتم فر�ض ر�سوم املناولة على
كافة املعامالت املنجزة عرب ماكينات ال�رصاف الآيل بخالف تلك
اخلا�صة بالبنك.
م) ويقبل العميل كافة القيود املدينة على احل�ساب النا�شئة عن
ا�ستخدام بطاقة ال�رصاف الآيل بدون قيد (با�ستثناء بعد ا�ستالم
الإ�شعار اخلطي ب�ضياع البطاقة والإقرار به بوا�سطة البنك).
ن) �سي�ضمن العميل �أن لديه الأموال الكافة يف احل�ساب اخلا�صة ببطاقة
ال�رصاف الآيل قبل القيام ب�إجراء �أي �سحوبات .و�إذا حدث لأي �سبب
�أن احل�ساب �أ�صبح على املك�شوف ب�سبب ا�ستخدام بطاقة ال�رصاف
الآيل� ،سيكون العميل م�س�ؤو ًال عن �سد العجز فور ًا بالت�سديد املبا�رش
�أو حتويل املبالغ من �أي ح�ساب �آخر حمفوظ لدى البنك ،و�سي�ؤدي
الأخفاق يف الوفاء بهذا ال�رشط �إىل جعل البنك م�ستحق ًا لإلغاء بطاقة
ال�رصاف الآيل و�/أو التحويل بالنيابة عن العميل (�إذا كان هناك �أكرث
من ح�ساب واحد حمفوظ لدى البنك).
�س) يحتفظ البنك باحلق يف حتديد جمموع املبالغ النقدية التي يتم
�سحبها بوا�سطة العميل خالل �أي فرتة � 24ساعة وتبليغ العميل
بتلك القيود من وقت لآخر.
ع) لن يكون البنك م�س�ؤو ًال عن �أي خ�سارة �أو �أ�رضار تن�ش�أ ب�صورة
مبا�رشة �أو غري مبا�رشة عن �أي �أعطال ملاكينات ال�رصاف الآيل �أو
عدم توفر النقد م�ؤقت ًا يف تلك املاكينات.
ف) �أي �إيداع يتم عرب ماكينات ال�رصاف الآيل �سيخ�ضع للتحقق منه
بوا�سطة البنك الأمر الذي �سيكون ملزم ًا وحا�سم ًا لكافة الأغرا�ض.
�ص) �ستظل تون باد حتت امللكية احل�رصية للبنك ،و�سي�سلمها العميل
�إىل البنك فور ًا عند �أول طلب .وتون باد غري قابلة للتفاو�ض ،وغري
قابلة للتنازل ،وغري قابلة للتحويل �إىل �أي �شخ�ص ،ويتمتع البنك
باحلق املطلق يف �أي وقت ملنع وتعليق الو�صول �إىل اخلدمة امل�رصفية
الهاتفية ،ورف�ض �إعادة الإ�صدار ،التجديد �أو التمديد ل بي �آي ان
وا�ستبدال وتغيري �أو �إلغاء تون باد ح�سب تقديراته.
ق) لن يكون البنك م�س�ؤو ًال ب�أي �صورة عن رف�ض اخلدمة امل�رصفية
الهاتفية منح حرية الو�صول لأي �سبب كان ،ويتمتع البنك باحلق
املطلق يف �أي وقت وبدون تقدمي �إ�شعار م�سبق يف تعديل ،حجب،
تعليق� ،سحب �أو الغاء �أي وكافة اخلدمات �ضمن ذلك النظام.
ر) لن يك�شف العميل بي �آي ان �إىل �أي �شخ�ص و�سيتخذ العناية املعقولة
ل�ضمان �سالمة تون باد ملنع ال�ضياع� ،إ�ساءة اال�ستخدام ،ال�رسقة

ب) يتم �إ�صدار بطاقة ال�رصاف الآيل ح�سب تقديرات البنك و�ستبقى يف
كافة الأوقات حتت ملكية البنك .و�سي�سلم العميل بطاقة ال�رصاف
الآيل عند اغالق احل�ساب �أو عند طلب البنك.
ج) ومن �رشوط �إ�صدار وا�ستخدام بطاقة ال�رصاف الآيل �أن يكون
حلامل البطاقة ح�ساب ًا لدى البنك يف فرع من فروع البنك يف �إ.ع.م.
د) يتم ا�صدار بطاقة ال�رصاف الآيل لال�ستخدام فقط يف املاكينات
الإلكرتونية التي تقبل بطاقات فيزا� /إلكرتون� /أن ا�سويت�ش/
بطاقات ا.ع.م و�/أو بطاقات ماي�سرتو� /سري�س� /أن ا�سويت�ش/
بطاقات �إ.ع.م حلاملي ح�سابات البنك املفو�ضني وال يجوز
ا�ستخدامها للح�صول على االئتمان من �أي نوع بناء ًا على قوة بطاقة
ال�رصاف الآيل.
ه) يتم �إ�صدار بطاقة ال�رصاف الآيل بالكامل على م�س�ؤولية العميل
الذي �سيعو�ض البنك كافة اخل�سائر �أو الأ�رضار كيفما تن�ش�أ
والنا�شئة عن ا�ستخدام بطاقة ال�رصاف الآيل.
و ) يتعهد العميل بعدم ك�شف رقم تعريفه ال�شخ�صي («بي �آي �أن»)
�إىل �أي �شخ�ص �آخر .و�إذا �أ�صبحت بي �آي �أن معروفة لأي �شخ�ص
�آخر بخالف العميل� ،سيعامل هذا ال�شخ�ص بوا�سطة البنك كوكيل
للعميل و�سيعو�ض العميل البنك جتاه كافة اخل�سارة �أو الأ�رضار
التي يجوز �أن حتدث نتيجة ملعرفة بي �آي �أن.
ز) �سيتخذ العميل كافة اخلطوات والعناية املطلوبة ملنع �ضياع بطاقة
ال�رصاف الآيل �أو �رسقتها ولن ي�سلم بطاقة ال�رصاف الآيل �إىل �أي
�شخ�ص �آخر.
ح) �سيبلغ العميل البنك فور ًا يف حال �ضياع البطاقة �أو �رسقتها �أو �إذا
و�صلت �إىل �أيادي طرف ثالث �أو �إذا مت الك�شف عن بي �آي �أن �أو
�أ�صبحت متاحة لطرف ثالث.
ط) ويف حال تقدمي �إ�شعار �شفهي ب�ضياع �أو �رسقة بطاقة ال�رصاف
الآيل ،يتعني ت�أكيد ذلك خطي ًا �إىل فرع العميل التابع للبنك خالل 48
�ساعة من ا�ستالم الإ�شعار.
ي) �سيقيد البنك على ح�ساب العميل مبلغ �أي �سحب /حتويل،
ت�سديد فواتر الهاتف واملياه والكهرباء وفواتري الب�ضائع واخلدمات
يف نقطة املبيعات (بي �أو ا�س) وكافة الدفعات املنفذة عن طريق
ا�ستخدام بطاقة ال�رصاف الآيل باال�ضافة �إىل ر�سوم البنك ذات
ال�صلة.
ك) �سيظل العميل م�س�ؤو ًال يف كافة الأوقات عن �أي معاملة تتم عن
طريق ا�ستخدام بطاقة ال�رصاف الآيل و�سيعو�ض البنك جتاه كافة
اخل�سائر /الأ�رضار كيفما ن�ش�أ عن طريق اال�ستخدام غري امل�رصح
به لبطاقة ال�رصاف الآيل .و�ستكون �سجالت البنك للمعامالت
املنجزة بوا�سطة بطاقة ال�رصاف الآيل �إلكرتونيا �أو بخالف ذلك

الغرا�ض تثبيت عوائد امل�ضاربة .و�سيتم خ�صم هذه املبالغ وحفظها
و�رصفها فقط بناء ًا على �أ�سا�س تعليمات واملوافقة امل�سبقة ملجل�س
الرقابة ال�رشعية للبنك.
ل) يف حال ح�ساب اال�ستثمار� ،ستنطبق ال�رشوط الإ�ضافية التالية:
�سيختار العميل مدة زمنية ثابتة من (�شهر واحد ،ثالثة
�شهور� ،ستة �أ�شهر �أو اثني ع�رش �شهر ًا �أو �أي مدة زمنية
�أخرى يحددها العميل يف ا�ستمارة فتح احل�ساب («املدة
الزمنية للم�ضاربة»)� ،رشيطة �أن احلد الأدنى للمدة �سيكون
�شهر واحد.

		

�أ )

		

ب) �إذا رغب العميل يف االن�سحاب من ح�ساب اال�ستثمار قبيل
انق�ضاء املدة الزمنية املحددة للم�ضاربة� ،ستنطبق ال�رشوط
الإ�ضافية التالية:

			

)1

�سيقدم العميل �إ�شعار خطي م�سبق ملدة � 7أيام بالرغبة
يف االن�سحاب،

			

)2

ويجوز فقط �سحب كامل (ولي�س جزء ًا من) �أموال
امل�ضاربة،

			

)3

لن يحق للعميل ا�ستالم الأرباح �إذا �سحب ا�ستثماره يف
�أقل من �شهر واحد ومل يتعر�ض للخ�سارة.

		

ج ) يتطلب �سحب الودائع التي تتجاوز  1مليون درهم االمارات
تقدمي �إ�شعار م�سبق ملدة � 24ساعة �إىل البنك،

		

د ) �إن العملة الر�سمية حل�سابات التوفري واال�ستثمار هي درهم
الإمارات .و�إذا قام العميل ب�إيداع عمالت �أخرى� ،سيطبق
البنك �سعر ال�رصف ال�سائد يف يوم الإيداع.
�إن احلد الأدنى لقبول �أموال امل�ضاربة بالعمالت الأخرى
�سيتم حتديده بوا�سطة البنك من وقت لآخر .و�سيتم ا�ستثمار
ح�سابات اال�ستثمار بالعملة الأجنبية بذات العملة يف �صندوق
منف�صل من �أجل حتمل كل �صندوق ملخاطر ال�رصف
الأجنبي.

		

ه)

		

و) �إن مبلغ الأرباح على ودائع امل�ضاربة الذي ال تتم املطالبة به
�سيتم االحتفاظ به يف ح�ساب خريي غري قابل للتوزيع ملدة �سنة
واحدة .ويف نهاية هذه املدة �إذا مل تتم املطالبة باملبلغ بوا�سطة
العميل� ،سيتم منحه �إىل عمل خريي خمتار بوا�سطة البنك.

(ج) بطاقة ال�رصاف الآيل (ح�سبما ينطبق):
يف حال �إ�صدار البنك لبطاقة ال�رصاف الآيل �إىل العميل:
�أ ) �سيتم �إ�صدار بطاقة ال�رصاف الآيل �إىل العمالء الأفراد ولي�س �إىل
عمالء ال�رشكات.

جتاوز عدد ال�سحوبات عدد املعامالت املحددة بوا�سطة البنك،
عندها يجوز �أن يفر�ض البنك ر�سوم خدمة لكل معاملة تتجاوز
ذلك احلد .و�سيتم ن�رش هذه الر�سوم من قت لآخر كجزء من قائمة
ر�سوم البنك.
ه) و�سيقوم البنك ب�صفته امل�ضارب با�ستثمار الأموال املوجودة يف
الر�صيد الدائن حل�سابات التوفري واال�ستثمار («�أموال امل�ضاربة»)
على �أ�سا�س احلد الأدنى ال�شهري من الر�صيد املتوفر يف هذه
احل�سابات ناق�ص ًا �صندوق االحتياط القانوين.
و) �سيتم و�ضع �أموال امل�ضاربة يف �صندوق ا�ستثمار م�شرتك مع �أموال
البنك و�ستتم �إدارتها وا�ستثمارها بوا�سطة البنك على �أ�سا�س غري
مقيد مبوجب مباديء ال�رشيعة اال�سالمية.
ز) و�سيتم تخ�صي�ص الأرباح ال�صافية املتجمعة من اال�ستثمارات يف
عدة �أ�صناف من الأموال تتنا�سب مع م�ساهمتها يف ذلك ال�صندوق
اال�ستثماري امل�شرتك.
ح) �سيحق للبنك ب�صفته امل�ضارب ن�سبة مئوية حمددة م�سبق ًا من
الأرباح ال�صافية املحققة النا�شئة عن ا�ستثمارات �أموال امل�ضاربة
كح�صة للم�ضارب يف الأرباح .ويتم ذكر ح�صة البنك من الأرباح
ال�صافية املحققة يف امللحق ( )1املرفق مع هذه ال�رشوط والأحكام.
ويتم حتديد ح�صة البنك من الأرباح واي تغيري فيها بوا�سطة ادارة
البنك و�سيتم تبليغها /عر�ضها يف املكتب الرئي�سي للبنك وفروع
البنك من وقت لآخر.
ط) �سيتم ح�ساب الأرباح يف نهاية كل ربع �سنة ميالدي على �أ�سا�س
الت�صفية البناءة و�سيتم قيد ح�صة العميل من الأرباح يف ح�ساب
توفريه �أو ح�سابه اجلاري (ح�سب تعليمات العميل) ،يف ال�شهر
الالحق .و�ستعترب كل فرتة الحقة مبثابة م�ضاربة جديدة بنف�س
ال�رشوط املتفق عليها يف ال�سابق ،و�سيعترب �أن العميل يوافق على
جتديد اال�ستثمار يف تاريخ ا�ستحقاقه ما مل ي�ستلم البنك �إ�شعار ًا
خطي ًا قبل �أربعة �أيام من تاريخ اال�ستحقاق بخالف ذلك.
ي) �إذا قرر العميل �سحب ر�صيده يف ح�ساب اال�ستثمار قبل تاريخ
اال�ستحقاق وا�ستلم الأرباح لفرتة التوزيع ال�سابق ح�سب
اال�ستحقاق التعاقدي ،ففي هذه احلالة �سيحق للبنك تعديل الأرباح
لذلك العميل وجعلها تعادل �أرباح نف�س اال�ستحقاق .و�سيتم قيد
مبلغ التعديل املخ�صوم من ر�صيد احل�ساب ل�صالح ال�صندوق
اال�ستثماري امل�شرتك للم�ضاربة.
ك) يفو�ض العميل البنك ب�صفته امل�ضارب ب�أن يخ�صم �إذا كان ذلك
مطلوب ًا ،ن�سبة مئوية معينة من الأرباح ال�صافية من ح�صة
امل�ستثمرين يف ال�صندوق اال�ستثماري امل�شرتك لإدارة �أي خماطر
ب�ش�أن اخل�سارة تتم مواجهتها بوا�سطة العمالء فيما يتعلق
بح�سابات امل�ضاربة و�/أو ن�سبة مئوية من جمموع �أرباح ال�ضاربة

ك) يجوز للبنك �أن يقبل من العميل �أي �إيقاف لت�سديد ال�شيك يف حال
فقدانه �أو يف الظروف الأخرى التي ي�سمح بها القانون ويوافق عليها
البنك .وعلى �أي حال �سيتحمل العميل �أي خ�سارة� ،أ�رضار وتكاليف
(مبا يف ذلك التكاليف القانونية) ب�سبب هذه االحداث.
ل) �سيهتم العميل ويعتني بدفرت ال�شيكات و�سيتحمل امل�س�ؤولية
الكاملة عنه .ولن ي�سلم العميل �أي من دفاتر �شيكاته �إىل �أي �أطراف
ثالثة .و�سيبلغ العميل البنك فور ًا وخطي ًا عند فقدان �أو �رسقة دفرت
ال�شيكات ،ويف حال الإخفاق يف ذلك� ،سيتحمل العميل كافة العواقب
ب�ش�أن حاالت �إ�ساءة اال�ستخدام.
م) يحق للبنك رف�ض �إ�صدار دفرت �شيكات �إىل العميل بدون ابداء �أ�سباب
يف هذا ال�ش�أن.
ن) يحق للبنك �إغالق احل�ساب اجلاري وو�ضع ا�سم العميل يف القائمة
ال�سوداء مبوجب نظم امل�رصف املركزي يف �إ.ع.م ال�سارية املفعول
من وقت لآخر .ويحق للعميل معرفة �سبب ذلك االجراء.
�س) ال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية يف حال الوفاء بال�شيك الآجل عن غري
ق�صد �أو بخالف ذلك قبيل تاريخ اال�ستحقاق.
ع) يتعني �أال تتجاوز قيمة ال�شيكات امل�سحوبة على احل�ساب اجلاري
ولكن مل يتم تقدميها لل�رصف ،يف �أي وقت الر�صيد الدائن يف
احل�ساب اجلاري والأموال املتوفرة لل�سحب .والبنك غري ملزم
بالوفاء بال�شيكات امل�سحوبة مقابل دفعات مل يتم حت�صيلها �أو مل
تتم خمال�صتها يف احل�ساب اجلاري .وبالإ�ضافة �إىل احلقوق الأخرى
املتاحة للبنك مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام� ،سيفر�ض البنك
مبوجب ال�سيا�سة ال�سائدة للبنك نفقات على �أي �شيك يتم �إرجاعه
وهو غري م�سدد ب�سبب عدم توفر الر�صيد الكايف.
.2

ح�ساب التوفري واال�ستثمار:
�أ) �سيتم فتح ح�سابات التوفري واال�ستثمار على �أ�سا�س عقد امل�ضاربة.
والعميل (ب�صفته مالك الأموال �أو «رب املال») �سيفو�ض البنك (ب�صفته
«امل�ضارب») ال�ستثمار �أموال العميل وفق ًا ملباديء ال�رشيعة الإ�سالمية
بالطريقة التي يعتربها البنك ح�سب تقديراته املطلقة مالئمة.
ب) وح�سب نظام امل�رصف املركزي يف �إ.ع.م ،لن ي�صدر البنك دفرت
�شيكات حلاملي ح�ساب امل�ضاربة اال�ستثماري لأجل ،ولن يحق
للعميل �إ�صدار �أوامر الدفع امل�سحوبه على ح�سابه.
ج) �سي�صدر البنك بطاقة ال�رصاف الآيل حلاملي ح�ساب التوفري .وفيما
يتعلق بح�سابات اال�ستثمار ،يتعني ا�ستخدام الق�سيمة القيا�سية
لل�سحب النقدي املتوفرة يف مكاتب البنك يف �إجراء كافة ال�سحوبات
من احل�ساب.
د) يجوز للبنك ح�سب تقديراته تقييد /حتديد عدد ال�سحوبات
امل�سموح بها خالل ال�شهر التقوميي حل�ساب التوفري ،ويف حال

(ب) ال�رشوط والأحكام املحددة:
.1

احل�ساب اجلاري:
�أ) يفتح البنك احل�سابات اجلارية لعمالئه على �أ�سا�س القر�ض املوافق
لل�رشيعة الأ�سالمية وطبقا لذلك ال يحق للعميل �أي ح�صة يف الأرباح
�أو الفائدة.
ب) �أي ر�صيد دائن يف احل�ساب اجلاري يعترب قر�ض ًا من العميل �إىل
البنك (قر�ض بدون فائدة) ،وعند الطلب يتعهد البنك بت�سديد
الر�صيد الدائن بالكامل.
ج) �إن البنك كمقرت�ض يحق له ا�ستخدام الر�صيد الدائن املتوفر يف
احل�ساب اجلاري على م�س�ؤوليته اخلا�صة ويف �أغرا�ض �أعماله
املتوافقة مع ال�رشيعة اال�سالمية ولن يتم منح العميل �أي مكافئة
نتيجة لهذا اال�ستخدام لأموال العميل.
د) يحق لكل فرد بالغ �أو كيان جتاري فتح ح�ساب جاري �إذا كان
مواطن ًا �أو مقيم ًا يف �إ.ع.م ويخ�ضع ذلك لل�ضوابط واللوائح والنظم
ال�سارية حاليا للم�رصف املركزي يف �إ.ع.م.
ه) �سيتم ال�سحب من احل�ساب اجلاري بوا�سطة ال�شيكات ال�صادرة من
قبل البنك �أو بطاقة ال�رصاف الآيل.
و) يتم قبول الودائع يف احل�ساب اجلاري يف كافة فروع البنك يف �إ.ع.م
نقد ًا� ،أو بال�شيكات امل�سحوبه يف فروع ال�رشكة �أو البنوك املحلية �أو
عرب ماكينات ال�رصاف الآيل للبنك.
ز) �سيحق للبنك رف�ض ت�سديد �أي �أوامر دفع �أو �شيكات مكتوبة على
ا�ستمارات بخالف ا�ستمارات البنك ،بدون حتمل �أي م�س�ؤولية �أي ًا
كانت من جانب البنك.
ح) �سي�سحب العميل ال�شيكات باللغة العربية �أو الإجنليزية ولن يقبل
البنك ال�شيكات املكتوبة ب�أي لغة �أخرى.
ط) �سيحق للبنك ولكن لن يكون ملزم ًا بذلك ،الوفاء بقيمة ال�شيك �أو
ال�سندات الأخرى القابلة للتداول ،امل�سحوبة على احل�ساب اجلاري
حتى لو كان ذلك �سيجعل احل�ساب اجلاري م�سحوب ًا على املك�شوف
ويتعهد العميل ب�إعادة ت�سديد كافة املبالغ امل�ستحقة يف احل�ساب على
املك�شوف للعميل عندما يطلب البنك ذلك .ولن يتم فر�ض ر�سوم
على ال�سحب على املك�شوف.
ي) �سيحق للبنك رف�ض ت�سديد قيمة ال�شيك ،ال�سحوبات و�أوامر الدفع
امل�سحوبة على احل�ساب اجلاري �إذا كان الر�صيد الدائن للح�ساب
اجلاري غري كايف ،حتى لو كان للعميل ر�صيد دائن يف �أي ح�سابات
�أخرى لدى البنك ،ما مل يفو�ض العميل البنك خطي ًا لت�سديد قيمة تلك
ال�شيكات� ،أو �أي �سحوبات �أخرى من �أي من احل�سابات الأخرى
للعميل لدى البنك يف موعد ال يتجاوز يوم عمل واحد قبيل ذلك
الت�سديد.

توفري /ا�ستثمار� /إيداع للقا�رصين حتت توقيع والدهم �أو الو�صي
القانوين �إىل �أن يبلغ القا�رص �سن الر�شد ،ويف هذه احلالة �سيحق
له ا�ستالم �أموالهم وت�شغيل ح�سابه بنف�سه .ويف حال كان القا�رص
حتت الو�صاية ،ف�إن قرار �أو حكم املحكمة ذات االخت�صا�ص برفع
الو�صاية يتعني احل�صول عليه لتمكينه من ت�شغيل ح�سابه.
ه) يجوز للبنك �إغالق احل�ساب يف �أي وقت بدون ابداء الأ�سباب �أو
�إ�شعار العميل .ويف كافة هذه احلاالت تتوقف م�س�ؤولية البنك
ب�إ�صدار ال�شيك بالر�صيد الدائن يف احل�ساب (بعد خ�صم الر�سوم
امل�رصوفات الالزمة املتعلقة ب�إغالق احل�ساب) و�إر�ساله �إىل العميل
بالربيد على عنوان العميل .و�سيقوم العميل ب�إعادة ت�سديد �أي
مبالغ م�ستحقة للبنك عند ا�ستالم �إ�شعار البنك برغبته يف �إغالق
ح�ساب العميل املدين.
و) �سيعترب احل�ساب �ساكن ًا �إذا مل يتم تنفيذ معامالت فيه ملدة تتجاوز
�ستة �شهور متتالية ويف هذه احلالة �سيحق للبنك رف�ض �أي قيد
مدين للح�ساب مبا يف ذلك ال�شيكات والتحويالت ال�صادرة �أو �أي
�أوراق جتارية �أخرى .و�سيكون العميل م�س�ؤو ًال بالكامل عن �أي
عواقب ومطالبات و�إجراءات قانونية �أو خ�سائر يف هذا ال�ش�أن ويقر
العميل �أن البنك لن يكون م�س�ؤو ًال على �أي حال يف هذا ال�ش�أن.
ويجوز للعميل �أن يطلب من البنك �إعادة تن�شيط �أو �إغالق احل�ساب.
ويجوز للبنك الإ�ستجابة لهذا الطلب ح�سب تقديراته مبفرده.
ز) �سيكون العميل م�س�ؤو ًال عن ت�سديد الزكاة امل�ستحقة على �أمواله
و�سيوفر البنك للعميل تفا�صيل ح�ساباته ح�سبما هو مطلوب.
ح) يحق للبنك �إتالف دفاتر ال�شيكات /بطاقات ال�رصاف الآيل /و/
�أو املرا�سالت التي حتتوي على رقم التعريف ال�شخ�صي للعميل
(ح�سبما يكون عليه احلال) �إذا مل يتم ا�ستالمها بوا�سطة العميل
خالل �شهر واحد من تاريخ �إ�صدارها .و�سيقدم العميل طلب ًا جديد ًا
و�سي�سدد النفقات ذات ال�صلة لإعادة �إ�صدار �أي من هذه البنود.
ط) �سيحق للبنك يف �أي وقت تعديل هذه ال�رشوط والأحكام عرب تبليغ
العميل مبوجب �إ�شعار عام يتم عر�ضه يف فروع البنك و�سيكون
العميل ملزم ًا بعد ذلك بتلك التعديالت .و�إذا مل ي�ستلم البنك
اعرتا�ض ًا من العميل خالل خم�سة ع�رش يوم ًا من ذلك التعديل،
�سيعترب �أن العميل قد قبل ذلك التعديل .و�سي�صبح التعديل �ساري
املفعول عند جتديد الوديعة �إذا قام البنك بتبليغ العميل بذلك التعديل
قبل انتهاء مدة الوديعة.
ي) �إذا مل يقم البنك يف �أي وقت بالتنفيذ الكامل لأي �رشط �أو التزام
من�صو�ص عليه يف هذه ال�رشوط والأحكام� ،أو �إذا ت�أخر البنك يف ذلك
التنفيذ ،ف�إن ذلك لن يعترب تناز ًال عن حقوقه �أو تخلي ًا عن التنفيذ
الكامل يف وقت الحق� .ستعترب �سجالت وم�ستندات البنك دلي ًال على
�صحة ر�صيد العميل .ويف حال املطالبة بخالف ذلك� ،سيقع عبء
الإثبات على العميل.

العمومية املدققة وبيانات الدخل �أو �أي م�ستند �آخر مطلوب بوا�سطة
البنك يف الفرتات الزمنية والوقت الذي يحدده البنك.
ز) ويعلن ال�رشكاء /حملة الأ�سهم املعنيني �أنه يف حال تعديل �سلطات
�أي �رشيك ميثل ال�رشكة /امل�ؤ�س�سة /املنظمة� ،سواء كان ذلك ب�سبب
االن�سحاب ،اال�ستقالة �أو الف�صل من اخلدمة �أو يف حال تعديل عقد
الت�أ�سي�س �أو التغيري يف اال�سم �أو فقدان الأهلية القانونية لأي �رشيك
�أو �إعالن �إفال�سه �أو الوفاة �أو التحاق �أو ان�سحاب واحد �أو �أكرث من
ال�رشكاء ،ف�إن ال�رشكاء /حملة الأ�سهم الباقني �سيكونون م�س�ؤولني
بالكامل بالنيابة عن ال�رشكة /امل�ؤ�س�سة /املنظمة ،و�سيحق للبنك
حجز كافة املبالغ الدائنة لل�رشكة /امل�ؤ�س�سة /املنظمة ل�صالح البنك
ال�سرتداد م�ستحقاته �أو ب�ش�أن �أي �أمر �أو حكم �صادر من املحكمة.
 .16ال�رشوط املتعلقة بح�سابات اجلمعيات ،النوادي واملنظمات املماثلة:
�أ) �سيتم ت�شغيل احل�ساب ح�سب قرارات جمل�س الإدارة .ويتعني
ت�سليم قرار جمل�س الإدارة الذي يو�ضح �أ�سماء ووظائف املوقعني.
ولن يفو�ض املوقعون الآخرين ملمار�سة تلك ال�سلطات.
ب) �ست�ستلم النوادي واجلمعيات واملنظمات املماثلة قرار الت�سجيل
ال�صادر بوا�سطة ال�سلطات املخت�صة يف الإمارات العربية املتحدة عند
ت�سليم طلب فتح احل�ساب.
ج) يف حال انتهاء مدة جمل�س �إدارة النادي �أو اجلمعية �أو املنظمات
املماثلة �أو ا�ستقالة �أو ف�صل جمل�س الإدارة ،يتعني ت�سليم اخلطاب
الذي يو�ضح تعيني جمل�س الإدارة �أو حم�رض اجتماع اجلمعية
العمومية الذي مت فيه انتخاب جمل�س الإدارة اجلديد �إىل البنك،
مع تو�ضيح ا�سم و�صفة �أولئك الذين يحق لهم التوقيع �أمام البنك
بالنيابة عن النادي �أو اجلمعية واملنظمات املماثلة والطريقة التي
يتعني بها ت�شغيل احل�ساب.
 .17ال�رشوط العامة الأخرى:
�أ) �سيحق للبنك الرد على كافة ا�ستف�سارات البنوك الأخرى املتعلقة
باحل�سابات بدون الرجوع �إىل العميل .كما يفو�ض العميل البنك
�أي�ض ًا باحل�صول على املعلومات الر�سمية من �أي كيان من �أجل
حتديث بياناته بدون حتمل البنك �أو ذلك الكيان لأي م�س�ؤولية.
ب) يف حال وفاة العميل� ،سيتم جتميد ح�سابه ولن يتم الإفراج عن �أي
مبالغ با�سمه حمفوظة لدى البنك �إىل الورثة �أو وكالئهم ما مل ي�صدر
�أمر ر�سمي من املحكمة ذات االخت�صا�ص �إىل البنك يف هذا ال�ش�أن،
و�سيكون البنك م�س�ؤو ًال فقط من تاريخ تبليغه بالوفاة.
ج) يف حال �إفال�س االحتاد /املنظمة �أو تعر�ضها مل�شاكل مالية� ،سيتم
جتميد احل�ساب �إىل �أن يتم ا�ستالم �أمر ر�سمي من حمكمة ذات
اخت�صا�ص.
د) لن يفتح البنك ح�ساب جاري للقا�رصين ولكن يجوز له فتح ح�ساب

تعيني اخللف ب�صورة قانونية.
ط) ال يتعني على �أي من العمالء �أ�صحاب احل�ساب امل�شرتك �أو ممثليهم
طلب الت�سهيالت االئتمانية ب�أ�سمائهم ال�شخ�صية ليتم �ضمانها
بوا�سطة احل�ساب امل�شرتك بدون احل�صول على موافقة كافة
العمالء �أ�صحاب احل�ساب امل�شرتك.
ي) �سيحق للبنك �إ�صدار بطاقة ال�رصاف الآيل لكل واحد من العمالء
�أ�صحاب احل�ساب امل�شرتك �إذا كان كل واحد منهم مفو�ض ًا لإدارة
احل�ساب ،و�سي�صبحون م�س�ؤولني جمتمعني ومنفردين عن كافة
االلتزامات النا�شئة عن ا�ستخدام هذه اخلدمة.
 .15ال�رشوط املتعلقة بح�سابات ال�رشكات ،امل�ؤ�س�سات واملنظمات:
�أ) �إن الأ�شخا�ص املفو�ضني للتوقيع والذين يتم ذكر �أ�سمائهم يف
ا�ستمارة فتح احل�ساب �سيديرون كافة املعامالت امل�رصفية
واال�ستثمارية مع البنك وفق ًا لل�سلطات املمنوحة لهم يف عقد
الت�أ�سي�س ،واللوائح الداخلية �أو ما يعادلها.
ب) يتعهد مالك ال�رشكة /امل�ؤ�س�سة /املنظمات املديونة للبنك ب�أي
�صورة ،جمتمعني ومنفردين ب�أن ي�سددوا كافة م�ستحقات البنك
�سواء من موجودات ال�رشكة /امل�ؤ�س�سة /املنظمة �أو من �أموالهم
اخلا�صة.
ج) تتعهد ال�رشكة /امل�ؤ�س�سة /املنظمة بتبليغ البنك فور ًا ب�أي تغيريات
يف عقد ت�أ�سي�سها ونظامها الأ�سا�سي �أو لوائحها الداخلية �أو التغيري
يف ال�شكل القانوين �أو �أي تغيري يف تركيبتها ،جمل�س �إدارتها،
ال�رشكاء �أو املمثلني �أو �أي تغيريات يف �أ�صحاب التوقيع املعتمد .ولن
يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية يف حال قيام �أي من مدرائها� ،رشكائها �أو
ممثليها بالإخالل ب�أحكام النظام الأ�سا�سي �أو اللوائح الداخلية �أو �إذا
جتاوزوا ال�سلطات املمنوحة لهم.
د) تفو�ض ال�رشكة /امل�ؤ�س�سة /املنظمة البنك لت�سديد والقيد على
احل�ساب� ،سواء كان احل�ساب دائن ًا �أو م�سحوب ًا على املك�شوف� ،أو
�إذا كان �سي�صبح الحق ًا م�سحوب ًا على املك�شوف نتيجة لتلك القيود
املدينة .لكافة املعامالت ال�صادرة بوا�سطة املفو�ضني لت�شغيل
و�إدارة احل�ساب .و�ستكون ال�رشكة /امل�ؤ�س�سة /املنظمة م�س�ؤولة
عن �أي تعليمات �أو �أوامر م�صدرة �إىل البنك بوا�سطة �أولئك املفو�ضني
لت�شغيل و�إدارة احل�ساب والدخول يف كافة املعامالت امل�رصفية
واملالية مبا يف ذلك فتح خطابات االعتماد امل�ستندية ،وحتويل
الأموال وكافة املعامالت مبا يف ذلك طلب الت�سهيالت االئتمانية.
ه) و�سيكون �أولئك املوقعني الذين يوقعون على املعامالت امل�رصفية
م�س�ؤولني �شخ�صي ًا عن تعوي�ض البنك بالكامل لأي دين ،حايل �أو
م�ستقبلي �أو �أي مبلغ متكبد �أو �أي خ�سارة �أو �أ�رضار حتدث للبنك
نتيجة لأي �أعمال غري قانونية مرتكبة بوا�سطتهم.
و) تتعهد ال�رشكة /امل�ؤ�س�سة /املنظمة بتزويد البنك بامليزانية

�إىل احل�ساب امل�شرتك �ستعترب مملوكة بالت�ساوي بوا�سطة العمالء
امل�شرتكني ما مل يتم الن�ص على خالف ذلك يف ا�ستمارة فتح
احل�ساب.
ج) و�سيحق للأ�شخا�ص املفو�ضني لت�شغيل و�إدارة احل�سابات امل�شرتكة
�إيداع و�سحب العمالت القابلة للتحويل ،ال�شيكات� ،أوامر الدفع،
احلوالت �أو الأدوات الأخرى القابلة للتفاو�ض .كما �سيتمتع ه�ؤالء
الأ�شخا�ص املفو�ضني �أي�ض ًا باحلق يف �سحب ،وامل�صادقة على
والتفاو�ض على ال�شيكات ،والتحويل للأدوات الأخرى القابلة
للتفاو�ض ل�صالح البنك ب�صفتهم ممثلني مفو�ضني.
د) و�سيكون العمالء �أ�صحاب احل�ساب امل�شرتك م�س�ؤولني جمتمعني
ومنفردين عن ت�سوية كافة امل�ستحقات �أو املطالبات �إىل البنك
والتي يجوز �أن تن�ش�أ �أو �أي التزامات ،حالية �أو م�ستقبلية مبوجب
عمليات الأ�شخا�ص الذين ي�شغلون ويديرون احل�ساب امل�شرتك �أو
�أي �سحوبات يجوز �أن ت�ؤدي �إىل جعل احل�ساب امل�شرتك مك�شوف ًا.
و�أي ر�صيد مدين ين�ش�أ يف احل�ساب امل�شرتك لأي �سبب (و�أي التزام
�آخر يجوز تكبده) �سيكون �ضمن م�س�ؤولية كافة العمالء �أ�صحاب
احل�ساب امل�شرتك جمتمعني ومنفردين .ولن تتم خمال�صة �أي من
هذه االلتزامات �أو بخالف ذلك تت�أثر بوفاة �أو عدم قدرة �أي واحد
�أو �أكرث من العمالء امل�شرتكني.
ه) �سيحق للبنك �إغالق احل�ساب امل�شرتك يف �أي وقت ح�سب خياراته
لأي �سبب �أي ًا كان.
و) �إذا خ�ضع واحد من العمالء امل�شرتكني �إىل احلجز� ،سيتم �إنفاذ هذا
احلجز على ح�صة ذلك العميل فقط اعتبار ًا من تاريخ تبليغ البنك
بذلك احلجز .و�سيقوم البنك بايقاف ال�سحب من احل�ساب امل�شرتك
فيما يتعلق باحل�صة املحجوزة ،ومن ثم �سيبلغ العمالء امل�شرتكني
�أو ممثليهم باحلجز املذكور خالل  14يوم ًا من تاريخ �إ�شعار احلجز
على العنوان املبني يف ا�ستمارة فتح احل�ساب.
ز) يوافق العمالء �أ�صحاب احل�ساب امل�شرتك على نحو �رصيح �أن
البنك يتمتع باحلق ح�سب تقديراته وبدون تقدمي �إ�شعار �إىل �أي
منهم لإنفاذ احلجز على احل�ساب امل�شرتك وا�ستخدام كافة الر�صيد
الدائن �أو �أي جزء منه يف ت�سوية �أي (مبالغ فعلية ،احتمالية ،حان
تاريخ ا�ستحقاقها �أو مل يحن) يجوز �أن تكون م�ستحقة للبنك من �أي
من
�أو كافة العمالء �أ�صحاب احل�ساب امل�شرتك و�إجراء املقا�صة على
املبلغ اخلا�ص بتلك املديونية مع ر�صيد احل�ساب.
ح) حالة وفاة واحد من �أ�صحاب احل�ساب امل�شرتك� ،أو فقدان �أهليته
القانونية ،ف�إن العمالء الباقني �سيبلغون البنك برغبتهم يف ا�ستمرار
احل�ساب امل�شرتك خالل فرتة ال تتعدى ع�رشة �أيام من تاريخ الوفاة
�أو فقدان الأهلية القانونية (ح�سبما يكون عليه احلال) .وعندها
�سيعلق البنك كافة ال�سحوبات من احل�ساب امل�شرتك �إىل �أن يتم

واملالية التي مت توفريها مبوجب النفقات امل�رصفية واملالية والعموالت
املعتمدة واملعلنة بوا�سطة البنك.
 .12حقوق ال�رشكات يف احل�سابات ،املقا�صة وال�ضمانات:
�أ) يف حال العميل الذي يحفظ �أو يفتح �أكرث من ح�ساب واحد (�سواء
كان ذلك الآن �أو يف امل�ستقبل �أو �سواء كان ذلك يف املكتب الرئي�سي
للبنك �أو يف �أي من فروعه)� ،ستعترب هذه العالقة بني البنك والعميل
عالقة ح�ساب فردي واحد .و�سيتمتع البنك باحلق املطلق لدمج
�أو توحيد �أي �أو كافة احل�سابات بغر�ض مقا�صة الر�صيد املدين
مقابل الر�صيد الدائن �أو للت�سديد لنف�سه ال�سرتداد امل�ستحقات
وااللتزامات التي يعترب العميل م�س�ؤو ًال عنها.
ب) يوافق العميل �أن البنك يجوز له يف �أي وقت بدون تقدمي �إ�شعار
م�سبق ،جتميد ،مقا�صة �أو حتويل �أي مبالغ بني احل�سابات �أي ًا
كان نوعها �أو ا�سمها� ،سواء كانت ح�سابات فردية و�/أو م�شرتكة،
بالعملة املحلية �أو الأجنبية ،بحيث يعترب كل ح�ساب �ضمان ًا
للح�سابات الأخرى منفرد ًا �أو جمتمعة ،بغر�ض ت�سوية �أي ديون
للعميل �أو للطرف امل�ضمون بوا�سطة العميل م�ستحقة للبنك.
ج) يجوز للبنك حجز كافة ال�ضمانات والعقارات واملمتلكات املحفوظة
بوا�سطة البنك با�سم العميل بغر�ض ت�سوية �أي مبالغ م�ستحقة من
العميل ل�صالح البنك ،كما �سيحق للبنك �أي�ض ًا �إجراء املقا�صة بني
احل�سابات.
 .13احل�سابات بالعمالت الأجنبية:
�أ) يجوز للعميل فتح احل�سابات بالعملة الأجنبية بعد احل�صول على
موافقة البنك و�سيتم تنفيذ املعامالت يف هذا احل�ساب فقط مبوجب
ا�ستمارات البنك وحواالته �أو تعليماته اخلطية بنف�س عملة احل�ساب.
ب) يجوز للعميل حتويل املبالغ من ح�ساباته للعملة الأجنبية �إىل
ح�ساباته بالعملة املحلية والعك�س بالعك�س وفق ًا ل�سعر ال�رصف
ال�سائد يف ذات اليوم .ويقر العميل �أن البنك لن يتحمل امل�س�ؤولية عن
�أي خ�سائر يف �سعر ال�رصف يجوز �أن يتكبدها العميل عند حتويل
�أي مبالغ من ح�ساباته بالعملة الأجنبية �إىل ح�ساباته بالعمالت
الأخرى.
� .14رشوط احل�سابات امل�شرتكة:
�أ) يجوز لإثنني �أو �أكرث من العمالء الأفراد («العمالء امل�شرتكني»)
فتح ح�ساب على نحو م�شرتك («احل�ساب امل�شرتك») حيث تكون
حقوقهم يف ذلك احل�ساب جمتمعة ومنفردة .و�إذا مت فتح احل�ساب
با�سم العمالء امل�شرتكني ،ف�إن هذه ال�رشوط والأحكام �ستمثل
اتفاقية بني العمالء امل�شرتكني جمتمعني ومنفردين بالإ�ضافة �إىل
كونها اتفاقية بني العمالء امل�شرتكني والبنك و�ستنطبق بالإ�ضافة �إىل
الأحكام الأخرى لهذه ال�رشوط والأحكام.
ب) كافة الإيداعات التي تتم يف احل�ساب امل�شرتك والتحويالت الداخلية

�سيتم توفريها للعميل على ح�سابه اخلا�ص.
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الأوامر امل�ستدمية والتعليمات بالفاك�س:
�أ) �سيقبل البنك طلبات تنفيذ �أي �أمر دائم من العميل �رشيطة �أن يكون
للعميل ر�صيد ٍ
كاف يف احل�ساب املعني يف تواريخ اال�ستحقاق لتنفيذ
تلك الأوامر .ولن يكون البنك م�س�ؤو ًال عن �أي ت�أخري �أو خط�أ يف
الإر�سال �أو يف الرتا�سل �أو عن �أي خط�أ من جانب البنك الذي يقوم
بالت�سديد �أو �أي من مرا�سليه .ويقر العميل �أن البنك لن يكون
م�س�ؤو ًال عن تلك الت�أخريات �أو الأخطاء و�سيعو�ض العميل البنك
ب�ش�أن اخل�سائر والأ�رضار وامل�رصوفات املتكبدة بوا�سطة البنك
نتيجة لتنفيذ الأوامر امل�ستدمية املقدمة بوا�سطة العميل.
ب) �إذا قدم العميل التعليمات �إىل البنك عن طريق الفاك�س ،يجوز
للبنك ح�سب تقديراته مبفرده �إجنازها �أو رف�ضها .ويقر العميل
ويتحمل كافة املخاطر املرتبطة بتو�صيل التعليمات عن طريق
الفاك�س ،ويعلن �أن البنك لن يكون م�س�ؤو ًال و�أن العميل �سيعو�ض
البنك عن كافة اخل�سائر والأ�رضار وامل�رصوفات املتكبدة بوا�سطة
البنك نتيجة لأي �إجراء �أو �سهو متعلق ب�أي تعليمات مت تقدميها
�أو مت فهم �أنها مت �إ�صدارها بوا�سطة العميل .وبالإ�ضافة �إىل ذلك،
يوافق العميل �أن البنك لن يكون م�س�ؤو ًال عن �أي �أخطاء يف الإر�سال
�أو الرتا�سل .ولن يطلب من البنك احل�صول على ت�أكيد �أو طلب
اال�ستف�سارات فيما يتعلق ب�صحة التعليمات .وعلى �أي حال ،يجوز
للبنك بدون �أن يكون ملزم ًا بفعل ذلك وفق ًا لتقديراته املطلقة ،رف�ض
تنفيذ تلك التعليمات و�/أو طلب التحقق من التعليمات عن طريق
الت�أكيد بوا�سطة مكاملة هاتفية �إىل العميل.
ج) يف حال طلب العميل �إر�سال التعليمات عرب خدمات الفاك�س� ،سيقوم
العميل بتعبئة وتوقيع ا�ستمارة متوفرة خ�صي�ص ًا لهذا الغر�ض
و�سيحتفظ البنك باحلق يف رف�ض �أو منح املوافقة على ذلك الطلب
للعميل.

 .10تعديل القيود:
يف حال حدوث �أي �أخطاء يف القيود ،ف�إن �أي تعديل �أو ت�صحيح للقيود
يتم توقيعه بوا�سطة البنك �سيعترب �صحيح ًا و�ساري ًا .ولن يحق للعميل
املطالبة بقيمة الودائع اخلاطئة يف احل�ساب ،ويتم تفوي�ض البنك لإجراء
ت�صحيح القيود وقيدها على احل�ساب .ويعلن العميل �أن البنك يحق له
املطالبة باملبالغ املدفوعة باخلط�أ �إىل العميل مع التزام العميل بت�سويتها
وفق ًا للطريقة والإجراءات والتواريخ املحددة بوا�سطة البنك بدون
اعرتا�ض وب�رصف النظر عن انق�ضاء �أي فرتة زمنية من تاريخ وقوع
القيد اخلاطىء.
 .11الر�سوم ونفقات اخلدمات امل�رصفية:
يجوز للبنك بدون الرجوع �إىل العميل القيد على احل�سابات ب�ش�أن �أي
نفقات ،م�رصوفات �أو عموالت واجبة الدفع مقابل اخلدمات امل�رصفية

ي) �سيلتزم البنك بكافة قوانني ونظم مكافحة غ�سيل الأموال ال�سارية
املفعول واملطبقة من وقت لآخر ويجوز له ح�سب تقديراته املطالبة
بالتفا�صيل الإ�ضافية �أو املعلومات ب�ش�أن املعامالت �أعاله وتوفريها
�إىل ال�سلطات التنظيمية امل�شرتكة يف العمليات املذكورة .ولن يتحمل
البنك �أي م�س�ؤولية عن ت�أخري �إجناز املعامالت �إذا مل يتم توفري
املعلومات املطلوبة من قبل العمالء يف الوقت املحدد �أو �إذا ظلت
موافقة ال�سلطات التنظيمية قيد االنتظار.
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ك�شوف احل�سابات/العناوين/التفا�صيل:
�أ) �سيتم تزويد العميل بالإ�شعار وك�شوف احل�سابات (ح�سب طلب
العميل �أو ح�سب قرار البنك) يف الفرتات الزمنية التي يراها البنك
مالئمة .واذا مل ي�ستلم البنك �أي اعرتا�ض خالل  15يوم ًا من
تاريخ �إر�سال الإ�شعار بك�شف احل�ساب بالربيد و�/أو بوا�سطة �أي
و�سائط �إلكرتونية ،ففي هذه احلالة ف�إن ك�شف احل�ساب والإ�شعار
�سيعتربان �صحيحني وملزمني للعميل .و�إذا مل ي�ستلم العميل
ك�شف احل�ساب لأي فرتة� ،سيكون العميل م�س�ؤو ًال عن طلب ك�شف
احل�ساب من البنك خالل �شهر واحد من التاريخ الذي يتم فيه عادة
�إر�سال ذلك الك�شف �إىل العميل.
ب) ما مل يقدم العميل �إ�شعار ًا خطي ًا ،ف�إن العنوان املذكور يف ا�ستمارة
فتح احل�ساب �سيكون العنوان املعتمد لإر�سال كافة اخلطابات
والإ�شعارات وك�شوف احل�ساب �أو الإ�شعارات الأخرى (القانونية
�أو بخالف ذلك) .و�سيبلغ العميل البنك خطي ًا يف حال �أي تغيري
يف تفا�صيل العميل املذكورة يف ا�ستمارة فتح احل�ساب.
ج) يجوز للبنك �إيقاف الإر�سال الربيدي للإ�شعارات �أو ك�شوف
احل�ساب �إذا مت �إرجاعها بدون ت�سليم لفرتتني متتاليتني �أو �أكرث،
�إىل �أن يتم تزويد البنك بعنوان بديل للعميل للإر�سال الربيدي لتلك
الك�شوف بوا�سطة العميل .وك�شوف احل�ساب التي مل يتم �إر�سالها
بالربيد �إىل العميل يجوز ا�ستالمها من مكاتب البنك ،بعد تقدمي
�إ�شعار ٍ
كاف ال�ستالمها وفق ًا للإجراءات ال�سائدة يف البنك من وقت
لآخر .ويجوز للبنك يف �أي وقت وبدون تقدمي �أي �إ�شعار م�سبق
�إىل العميل� ،إيقاف الإر�سال الربيدي �سواء بوا�سطة الربيد العادي
�أو امل�سجل لك�شوف احل�ساب �إذا كانت قنوات البنك الإلكرتونية/
خيارات الو�صول متوفرة لل�سماح للعميل �أن يطلب ا�ستالم
وا�ستعادة ك�شوف ح�سابه �إلكرتوني ًا .ويعفي العميل مبوجبه البنك
من �أي عواقب ،خ�سائر� ،أ�رضار ،مطالبات �أو �إجراءات قانونية
�أخرى ،يجوز �أن تكون متاحة للعميل �ضد البنك بخالف ذلك ،والتي
تن�ش�أ على نحو مبا�رش �أو غري مبا�رش عن عدم �إر�سال البنك لك�شوف
احل�ساب .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يوافق العميل �أن البنك لن يكون
م�س�ؤو ًال ب�أي �صورة عن عدم قدرة العميل يف التحقق من �صحة
ملكية القيود يف ك�شوف احل�سابات .ويتعني على العميل �أن يبلغ
البنك خطي ًا فور ًا ب�أي تغيريات يف التفا�صيل املذكورة يف ا�ستمارة
فتح احل�ساب و�أي تغيريات الحقة يف هذا ال�ش�أن.
د) يجوز للعميل �أن يطلب ن�سخة �إ�ضافية من ك�شف احل�ساب والتي

ح�ساب ب�ش�أن �أي بنود مل يتم ت�سديدها ومل يتم حت�صيلها بالإ�ضافة
�إىل ر�سوم البنك ،بدون حتمل �أي م�س�ؤولية يف حال عدم حت�صيل
تلك البنود.
ب)	ال�سحوبات مقابل ال�شيكات حتت التح�صيل �سيتم ال�سماح بها فقط
بعد التح�صيل الفعلي.
ج) �سي�سدد البنك املبلغ الفعلي لتحويالت التليك�س/ا�سويفت �أو
حواالت�/شيكات ال�رشكات امل�ستلمة ل�صالح العميل بعد خ�صم
ر�سوم /نفقات البنك والعموالت املطبقة من وقت لآخر .ويتم
حتديد ر�سوم/نفقات البنك املطبقة نظري خدمات البنك ويتم
عر�ضها با�ستمرار يف املكتب الرئي�سي للبنك والفروع.
د) يوافق العميل �أن ال�رشاء بوا�سطة البنك للحوالة (بالعملة الأجنيبة)
التي مت �إ�صدارها يف ال�سابق بوا�سطة البنك بنا ًء على �أ�سا�س تعليمات
العميل� ،سيتم وفق ًا لتقديرات البنك وب�سعر ال�رصف ال�سائد يف
تاريخ ال�رشاء بعد خ�صم ر�سوم/نفقات وعموالت البنك.
ه) �سيقوم البنك بقيد كافة التحويالت واحلواالت الواردة للعميل
يف احل�ساب بالعملة التي يحفظ بها احل�ساب ما مل ي�ستلم البنك
تعليمات خمالفة لذلك من العميل يف موعد ال يتجاوز يومي عمل
قبيل تاريخ ذلك القيد ،و�سيكون الإيداع ب�سعر ال�رصف ال�سائد
يف نف�س يوم حجز تلك املعاملة.
و) �سيحق للبنك �أن يرف�ض الت�سديد ب�ش�أن �أي حوالة �أو حتويل �إذا كان
ا�سم امل�ستفيد و�/أو رقم ح�سابه ال يتوافق مع �سجالت البنك �أو لأي
�سبب �آخر.
ز) كافة التحويالت املنفذة بوا�سطة البنك مبوجب تعليمات العميل
�ستكون على ح�ساب وم�س�ؤولية العميل ،ولن يكون البنك م�س�ؤو ًال
�إذا كانت املبالغ املقيدة حل�سابات العميل وقد مت تخفي�ضها ب�سبب
النفقات �أو االنخفا�ض يف قيمتها ،كما لن يكون البنك م�س�ؤو ًال �إذا
مل يتمكن العميل من اال�ستفادة من املبالغ الأخرى ب�سبب �أي قيود
�صادرة بوا�سطة ال�سلطات املخت�صة.
ح) كما �أن البنك �أو مرا�سليه غري م�س�ؤولني عن نتائج �أي عدم انتظام،
ت�أخري ،خط�أ ،خط�أ يف الربق� ،سهم �أو �إ�ساءة فهم� ،أو جتاه �أي
خ�سارة يجوز تكبدها ب�سبب �أن مرا�سليه �أخفقوا يف التعرف على
الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني يف التعليمات �أو يف حفظ املبالغ ،و�إذا ر�أى
البنك �أو مرا�سلوه �أن احلفظ مالئم ،يف انتظار التعرف على هوية �أي
�شخ�ص �أو التعليمات �أعاله عن طريق خطاب �أو بخالف ذلك.
ط) و�إذا مل يتم ت�سديد �أو رد �أي حتويالت �إىل البنك ،ميكن للعميل
املطالبة فقط بالقيمة ب�سعر ال�رشاء يف اليوم الذي مت فيه اال�سرتداد.
وال ميكن تنفيذ اال�سرتداد �إىل �أن ي�ستلم البنك �إ�شعار ًا حمدد ًا
من مرا�سليه ب�أن املبالغ مل يتم دفعها و�أن التعليمات الأ�صلية مت
�إلغا�ؤها.
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الإيداع وال�سحب
�أ ) يجوز للبنك قبول الودائع من العمالء نقد ًا �أو بوا�سطة �أي من
الإجراءات امل�رصفية العادية و�/أو الإجراءات التمويلية .و�سيحق
للبنك ح�سب تقديراته مبفرده رف�ض �أي �أداة �أو �إيداع و�/أو تقييد
املبلغ امل�سموح ب�إيداعه و�/أو �إرجاع �أي �إيداع �أو �أي جزء منه يف
�أي وقت ومن وقت لآخر .ويجوز قبول الإيداعات بوا�سطة الغري
«طرف ثالث» يف احل�ساب بدون حتمل البنك لأي م�س�ؤولية .ويجوز
للبنك بدون تقدمي �إ�شعار م�سبق و�/أو موافقة العميل ،عك�س القيود
يف احل�ساب حيث يتم �إرجاع التحويالت ،ال�شيكات �أو الأدوات
الأخرى التي مت قيدها ل�صالح احل�ساب يف ال�سابق ،بدون ت�سديدها
لأي �سبب .و�سيحق للبنك حفظ ال�شيكات �أو الأدوات غري املدفوعة
وممار�سة كافة احلقوق يف هذا ال�ش�أن .ويجوز للبنك بدون تقدمي
�إ�شعار م�سبق �إىل العميل عك�س �أي قيود متت باخلط�أ وعدم حتمل
�أي م�س�ؤولية ب�ش�أنها �أو التزام متعلق ب�أي خ�سارة �أو �أ�رضار نا�شئة
عن تلك الأخطاء الت�شغيلية .و�إذا اكت�شف العميل �أي خط�أ� ،سيقوم
فور ًا بتبليغ البنك خطي ًا بذلك اخلط�أ.
ب) �سيخ�ضع ال�سحب بوا�سطة العميل �إىل القيود التي يجوز تطبيقها
من وقت لآخر .و�سيتم تنفيذ ال�سحب النقدي من ح�ساب الإيداع
با�ستخدام اال�ستمارات املقررة من وقت لآخر من قبل البنك .كما
يتم تنفيذ ال�سحب النقدي من احل�ساب اجلاري با�ستخدام ال�شيكات
ال�صادرة بوا�سطة البنك �أو يف حال العمالء الأفراد ،بطاقة ال�رصاف
الآيل .ويجوز للبنك ح�سب تقديراته مبفرده ،قبول التعليمات التي
ت�سمح لطرف ثالث ب�سحب املبالغ من احل�ساب ،فقط �إذا كانت هذه
التعليمات وفق ًا لل�صيغة املقبولة للبنك ب�رشط �أن العميل �سيعو�ض
البنك ح�سبما هو من�صو�ص عليه يف هذه ال�رشوط والأحكام �أو
بخالف ذلك ح�سبما هو مطلوب بوا�سطة البنك.
ج) وفيما يتعلق بالعمالء الأفراد الذين ال ميكنهم توقيع �أ�سمائهم
(العميل الأعمى/الأمي) يتعني عليهم تقدمي التعريف املالئم املقبول
للبنك و�سيطلب منهم �أن يب�صموا ب�أ�صابعهم و�/أو يختموا ح�سبما
هو مطلوب بوا�سطة البنك قبيل �سحب �أي مبالغ من احل�ساب.
وحلماية م�صلحة ه�ؤالء العمالء ،لن ي�صدر البنك دفاتر �شيكات �أو
بطاقات ال�رصاف الآيل لهم با�ستثناء عرب الوكيل املفو�ض للعميل
ح�سبما يتم تبليغهم للبنك خطي ًا بوا�سطة العميل.
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التح�صيل والتحويل
�أ) �سيتم قبول ال�شيكات واحلواالت امل�سحوبة لأمر املودع �أو العميل
والتي يتم �إيداعها يف احل�ساب باعتبارها بنود حت�صيل ،ما مل
يتم االتفاق على خالف ذلك بوا�سطة البنك مبوجب الإجراءات
امل�رصفية والتمويلية القيا�سية ال�سائدة من وقت لآخر .ويتمتع
البنك باحلق يف رف�ض ال�شيكات واحلواالت �أو �أي �ضمانات �أخرى
م�سحوبة لأمر طرف ثالث .ويحتفظ البنك باحلق يف القيد على �أي

ب) �أنا/نحن نوافق على توفري تفا�صيل املعامالت املنفذة عرب
ح�سابي/ح�سابنا عندما يتم طلب ذلك بوا�سطة البنك.
ج) �سيحق للبنك يف كافة الأوقات التحقق من املعلومات املتعلقة
باحل�ساب امل�رصيف للعميل و�أي معلومات �أخرى �أو بخالف ذلك
يف مكتب�/سكن العميل.
د) يتمتع البنك باحلق املطلق يف �أي وقت ح�سب تقديراته مبفرده
وبدون �إبداء �أي �أ�سباب �أو تقدمي �أي �إ�شعار �إغالق احل�سابات �أعاله.
ه) ويحق للبنك وللم�ؤ�س�سة املالية حجز املبالغ املحولة �إىل ح�ساب
العميل يف حال �أي ا�شتباه بغ�سيل الأموال لتمويل الإرهاب �أو
املنظمات الإرهابية.
 .2االلتزام بال�رشيعة الإ�سالمية:
يقر العميل وي�ؤكد على عدم م�شاركته يف �أية ن�شاطات خمالفة لل�رشيعة مثل:
�أ)	القمار /نوادي القمار
ب)	امل�رشوبات الكحولية
ج) حلوم اخلنزير
د)	الأفالم الإباحية
ويف حال وجود �أي �شك ،يكون العميل مطالب بتقدمي الإي�ضاحات التي قد
يطلبها منه موظف البنك امل�س�ؤول عن فتح احل�ساب.
.3

فتح احل�ساب:
�أ ) ميكن فتح احل�ساب با�سم �شخ�ص واحد �أو يكون ح�ساب ًا م�شرتك ًا
با�سم اثنني �أو �أكرث من الأ�شخا�ص الطبيعيني.
ب ) ميكن فتح احل�سابات لدى البنك عند ت�سليم امل�ستندات التي حتظى
مبوافقة البنك.

.4

رقم احل�ساب:

�سيحدد البنك رقم �أ�سا�سي للح�ساب لكل عميل لإجناز كافة معامالته مع
البنك .ومبوجب الرقم الأ�سا�سي املخ�ص�ص ،ف�إن كل نوع من احل�سابات يتم
فتحه بوا�سطة العميل �سيمنح رقم ح�ساب منف�صل .ويجوز للعميل تنفيذ كافة
املعامالت امل�سمح بها مبوجب احل�سابات مع �أي فرع للبنك داخل �إ.ع.م.
.5

عينة التوقيع:

�ستعترب عينة توقيع العميل امل�سجلة لدى البنك �أ�سا�س ًا لتنفيذ املعامالت يف
ح�سابات العميل و�ستظل �سارية املفعول ما مل يتم تغيريها �أو �إلغا�ؤها .و�أي
تغيري �أو �إلغاء �سي�صبح �ساري املفعول فقط يف يوم العمل التايل بعد اليوم الذي
يتم فيه ا�ستالم تلك التعليمات بوا�سطة الفرع املحفوظ فيه احل�ساب.

والتي يتم مبوجبها �إيداع املبالغ يف تلك احل�سابات من جانب العميل والتي �سيتم
ا�ستثمارها بوا�سطة البنك والتي تت�ضمن ،ح�سب متطلبات ال�سياق ح�ساب
امل�ضاربة لأجل.
ح�ساب امل�ضاربة لأجل :ويعني ح�ساب امل�ضاربة الذي يفتحه العميل فقط
لفرتة امل�ضاربة لأجل والذي يتم اختياره بوا�سطة العميل يف ا�ستمارة فتح
احل�ساب.
ال�رشوط والأحكام :وتعني هذه ال�رشوط والأحكام ح�سب تغيريها وتعديلها
وتكملتها �أو تبديلها من وقت لآخر.
درهم الإمارات :ويعني العملة القانونية للـ �إ.ع.م.
�إ.ع.م :وتعني الإمارات العربية املتحدة.

التف�سري:
ما مل يقت�ضي ال�سياق خالف ذلك� ،سيتم تطبيق اللوائح التالية:
�أ)

تت�ضمن الإ�شارة �إىل �أي �شخ�ص مبا يف ذلك العميل ،البنك و�/أو �أي
�شخ�ص �آخر و�/أو الكيانات القانونية ،الإ�شارة �إىل املمثلني ال�شخ�صيني،
اخللفاء و�/أو من يتم التنازل لهم بوا�سطة ذلك ال�شخ�ص.

ب)

تت�ضمن الإ�شارة �إىل �أي �شخ�ص الإ�شارة �إىل �أي م�ؤ�س�سة� ،رشكة� ،رشاكة،
جمعية ،احتاد ،هيئة قانونية ووكالة �سواء كانت حملية �أو �أجنبية.

ج)

يتم ا�ستخدام البنود والعناوين الأخرى يف هذه ال�رشوط لت�سهيل
الرجوع �إليها فقط ولن ت�ؤثر على تف�سري �أي من هذه ال�رشوط والأحكام.

د)

تت�ضمن الإ�شارة �إىل احلكم القانوين الإ�شارة �إىل �أي تعديل ،توحيد �أو
�إعادة ت�رشيع لهذا احلكم الذي يكون �ساري املفعول لذلك الوقت و�إىل
كافة الأدوات والأوامر القانونية ال�صادرة مبوجبه.

ه)

�ستت�ضمن الكلمات التي ت�شري �إىل املفرد ح�سبما ي�سم ال�سياق بذلك
الإ�شارة �إىل اجلمع والعك�س بالعك�س.

و)

كما تت�ضمن الإ�شارة �إىل �أحد الأجنا�س الإ�شارة �إىل كافة الأجنا�س.

ز)

يف حال متثيل �شخ�صني �أو �أكرث لعبارة (العميل) ف�إن كافة التعهدات
واالتفاقيات وامل�رشوعات والن�صو�ص وااللتزامات وال�رشوط والأحكام
الأخرى �ضمن هذه ال�رشوط والأحكام والتزاماتهم مبوجبها �ستعترب
ملزمة ومنطبقة عليهم جمتمعني ومنفردين كما

ح)

�ستكون �أي�ض ًا ملزمة ومنطبقة على ممثليهم ال�شخ�صيني وخلفائهم ومن
يتنازلون لهم جمتمعني ومنفردين.

(�أ) ال�رشوط والأحكام العامة
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ال�رشوط والأحكام التي حتكم العالقة امل�رصفية:
�أ) �أنا/نحن نوافق على توفري ن�سخ حديثة لت�أ�شريتي/ت�أ�شرياتنا.

ال�رشوط والأحكام
التمهيد:

حتكم هذه ال�رشوط والأحكام ت�شغيل احل�سابات الإ�سالمية للعمالء املفتوحة
واملحفوظة لدى البنك و�ستعترب جزء ًا ال يتجز�أ من ا�ستمارات فتح احل�ساب
(املعروفة �ضمن هذه ال�رشوط والأحكام) واملوقعة بوا�سطة العميل من
وقت لآخر.
و�ستف�رس هذه ال�رشوط والأحكام وفق ًا لعقد ت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي للبنك،
والقوانني والنظم املحلية يف �إ.ع.م ،ونظم البنك املركزي وجمل�س الإ�رشاف
ال�رشعي للبنك و�أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية الغراء .و�إذا كان هناك �أي تناق�ض
بني الن�ص العربي واالجنليزي� ،سي�سود الن�ص العربي.
و�سيحق للبنك ح�سب تقديراته مبفرده تعديل� ،إ�ضافة �أو حذف �أي حكم من
هذه ال�رشوط والأحكام يف �أي وقت ح�سبما ي�سمح به القانون و�/أو �أي و�سائل
�أخرى معقولة للتبليغ بتلك التغيريات.

التعريفات:
يف هذه ال�رشوط والأحكام ،فـ�إن الكلمات والعبارات التالية �ستحمل املعاين
املخ�ص�صة لكل واحد منها:
احل�ساب :ويعني احل�سابات الإ�سالمية املفتوحة واملحفوظة بوا�سطة العميل
لدى البنك.
�إ�ستمارة فتح احل�ساب :وتعني ا�ستمارة فتح احل�ساب وفق ال�صيغة القيا�سية
للبنك ،والتي ي�صدرها البنك ويوقعها العميل ب�ش�أن فتح احل�ساب.
بطاقة ال�رصاف الآيل :وتعني البطاقة امل�صدرة بوا�سطة البنك ل�صالح العميل
والتي ي�ستخدمها العميل يف ماكينات ال�رصاف الآيل املحددة للو�صول �إىل
احل�ساب املدين �أو الدائن و�إجناز املعامالت امل�سموح بها بوا�سطة البنك عرب
ماكينات ال�رصاف الآيل.
البنك :ويعني بنك امل�رشق الذي يعمل عرب �إدارته لل�صريفة الإ�سالمية وهي
بالتحديد امل�رشق الإ�سالمي.
الت�صنيف :ويعني جمموعة من العمالء لها نف�س ت�صنيف اال�ستحقاق حل�ساب
مرابحتهم بعملة حمددة.
احل�ساب اجلاري :ويعني احل�سابات امللتزمة بقواعد ال�رشيعة الإ�سالمية
املحفوظة بوا�سطة العميل لدى البنك.
العميل :ويعني حامل احل�ساب �أو �أي �شخ�ص يطلب خدمات ال�صريفة
والتمويل من البنك �أو خلفائه �أو من يتنازل لهم املذكورين يف ا�ستمارة فتح
احل�ساب ذات ال�صلة.
ح�ساب امل�ضاربة :ويعني ح�سابات الإيداع والتوفري واال�ستثمار امللتزمة
بقواعد ال�رشيعة الإ�سالمية املفتوحة واملحفوظة بوا�سطة العميل لدى البنك

كــتـ ّيـب
الـشــروط واألحــكـام

