
(Customer & Account Relationship)
1. GENERAL

1.1 These conditions shall govern the relationship between the National Bank of Oman (SAOG) (The “Bank”) 
and the Customer whose particulars are set out on the appropriate Customer information and account 
opening form regarding all and any accounts opened by the Customer with the Bank, subject only to any 
special conditions applicable to any of the accounts. For this purpose, the term “the Bank” shall include 
its branches, successors and assigns.

1.2 A unique number will be allotted to your account and this shall be quoted in all correspondence relating 
to the account and at the time of making withdrawals and deposits. The Customer agrees that the Bank 
shall have the right to modify or change the Account number or customer identification number at any 
time with prior notice.

1.3 The Customer will receive, at its email address registered with the Bank, Current/Savings Account 
statements on half yearly basis or otherwise as may be agreed to by the Bank. Any other specified 
statement request, shall be furnished within 7 working days from the date of receiving the request, as 
long as provided period does not exceed one year in which a separate request should be made by the 
Customer.

1.4 The Customer shall, within 3 Business Days of any change notify, in writing, any change in address, contact 
details (including email, GSM and so on) or any other relevant information held by the branch where the 
account(s) is/are maintained. The Bank will not be responsible for any return of undelivered mail at the 
Customer’s address.

1.5 It is the Customer’s duty to examine each statement of account and to raise any objection in writing 
within 30 days of the date of any disputed transaction of such statements. Any consequences due to 
delay in reporting any unauthorized transactions in the Customer’s account(s), shall be borne by the 
Customer, who in addition, indemnifies the Bank for any loss incurred to his delay or failure in reporting 
such unauthorized transactions in his account(s). The Customer agrees that the Bank may (but is under no 
obligation to do so) notify any suspicious or illegal activity in the Customer’s Accounts to any competent 
authority upon becoming aware of the same.

1.6 The Bank may act on any instruction (in any format and sent or received via any channel acceptable to the 
Bank) and is authorized to debit any Account of the Customer. Moreover, the Bank is hereby authorised 
by the Customer to debit any Customer’s Account(s) for all the, including without limitation, interest, 
commission and/or other banking charges and expenses (including legal charges), taxes, duties, all 
charges for dishonoured cheques, insufficient balance etc, incurred in connection with the Account(s) 
without reference to the Customer. The Bank has no obligation to process or act on an instruction or 
to accept a cheque or any other similar payment instrument if, in its absolute opinion, acting on such 
instructions may result in a breach of any applicable law or any economic, financial or trade sanctions or 
embargo or the Bank’s internal policies or procedures. Deposits, withdrawals, and dealing in any foreign 
currency account are subject to applicable conditions and to a commission payable by the Customer to 
the Bank. Unless otherwise agreed, any communication to be made or delivered in connection with any 
Service shall be made in writing. The Bank is entitled to deliver such communication in any format it 
deems appropriate (including in paper form or electronically).

1.7 In case of joint accounts, in the absence of any contrary written instruction signed by all joint account 
holders, each of the joint account holders shall be jointly and severally liable for all actions, liabilities 
or obligations incurred by any one or all of them jointly and shall be binding in full on each of them as 
personal liabilities.

1.8 The Bank must be informed in writing on the death, incapacity, dissolution, insolvency or bankruptcy 
of the Customer and the Bank shall not be held liable for any loss, which may arise from any dealings 
on the Account prior to written notice having been received by the Bank. Upon receiving the required 
written notice, the Bank shall suspend operation of the Account until such time as it is satisfied that a duly 
appointed successor or court appointed officer has been legally empowered to deal with the Account 
or that the heirs to the deceased of an account have established their rights in accordance with the 
Laws of the United Arab Emirates and entitled to receive the funds available in and/or for the concerned 
account(s).

1.9 The Customer shall at all times in respect of his accounts and in his dealings with the Bank act in good faith 
and with due diligence, and take all necessary precautions in all acts and matters relating to the operation 
and maintenance of his/her account(s) with the Bank. The Customer alone will bear all the consequences 
of his/her negligence and/or breach and/or omission and/or act and hold the Bank indemnified and 
harmless against all and any kinds of, including without limitation, losses, costs, liabilities including third 
party claims, fines, interest, damages, compensation etc.

1.10 The Bank shall have a right without any further notice, or a consent from the customer to set off on all and 
any of the deposits or the Customer including any foreign currency accounts, investment, merchandise or 
cash against all and any of his indebtedness to the Bank. For this purpose, all the accounts of the Customer 
at any branch of the Bank (local or abroad) shall be treated as a single account. All amounts to be paid 
to the Bank must be paid in the currency specified and without (and free and clear of any deduction for) 
withholding (including on account of any tax), set-off or counterclaim. All securities, bills, deposits, bank 
notes, gold, shares or other properties or documents of whatever nature, which are held in the name of 
the Customer by the Bank in any of its branches, or which come into the possession of the Bank, shall be 
held as security against the Customer’s Liabilities, whether arising under these General Conditions, any 
Specific Conditions or any other Service or financial accommodation made available to the Customer. 
The Customer agrees to take any action (including execution of any additional documents) as the Bank 
may specify to perfect the security interest intended to be created above or otherwise to facilitate the 
realization or liquidation of the assets which are (or are intended to be) the subject of a security interest.

1.11 The Bank will not honour any Cheques, withdrawals, or payment instructions in the absence of sufficient 
funds in the account or without prior arrangements having been made and expressly agreed to by the 
Bank in this respect. However, the Bank reserves the right to allow temporary overdraft in the account 
solely at its own discretion. Any such overdraft(s), if allowed, shall oblige the Customer to repay the 
outstanding liability (principal amount and the accrued interest) on first demand by the Bank, and 
shall not constitute any express or implied agreement to allow further temporary overdraft(s) to the 
Customer. Any dishonour of any Cheque/payment instructions or withdrawals from the account(s) due 
to insufficiency of funds in his/her account(s) shall be the sole responsibility of the Customer. Cheques 
drawn on the account will have to be written either in Arabic or English. The Bank is not obliged to honour 
cheques written in any other language.

 The Bank will stop issuance of cheque books to any account if the cheques are returned repeatedly. The 
Bank also reserves the right to close such accounts without prior notice to the customer.

 The Bank shall debit a service charge of AED 200 or as revised from time to time for every cheque returned 
unpaid by the Bank for financial reasons. The Bank reserves the right to recover this charge from any of 
the accounts of the customer or from further credits to any of his/her account if the charge could not be 
recovered due to insufficient balance. The Bank reserves the right to put a ‘Hold” on the account for the 
unrecovered value of this charge.

 Cash withdrawals from eligible accounts across the counter will be allowed only on cheques drawn on the 
account or against system generated receipts, and duly signed by the customer.

1.12 The Bank reserves its right to charge the Customer for any bank charges incurred in the normal course of 
business or due to the Customer’s failure to maintain the minimum balances in the Account(s), and such 
charges may be deducted from the Customer’s Account(s) at any time. The Bank reserves the right to 
amend such charges from time to time at its own discretion.

1.13 In case of any error made by the Bank in recording debit/credit entries, the Bank shall have the right to 
make necessary correction without prior notice to the Customer and recover the amounts (if any) due 
from the Customer. The Bank shall not be liable for any damage or loss arising as a result of any such error.

1.14 The Customer warrants and undertakes that at the date of opening all and any of the accounts, the 
Customer is solvent and has not ceased to make payment of any debts.

1.15 The Customer further warrants that all documents given to the Bank are true and correct, and if any 
details change at any point of time will be immediately notified to the Bank.

1.16 I/we hereby authorize the Bank to provide information to any third party, in accordance with the 
prevailing rules and regulations. The Bank may be authorised to delegate from time to time any of its 
duties under these General Conditions and any Specific Conditions to such Delegate as it may think fit.

)عالقة العميل بالحساب(
أحكام عامة   .1

يجــب أن تحكــم هــذه الشــروط واألحــكام العالقــة بيــن البنــك الوطنــي العمانــي )ش.م.ع.ع( )»البنــك«( والعميــل   1-1
الــذي تظهــر تفاصيلــه فــي نمــوذج فتــح الحســاب ومعلومــات العميــل فيمــا يتعلــق بــأي مــن وجميــع أنــواع 
الحســابات التــي يقــوم العميــل بفتحهــا لــدى البنــك، ويســتثنى مــن ذلــك الحــاالت التــي تكــون هنالــك شــروط 
خاصــة واجبــة التطبيــق علــى أي حســاب مــن الحســابات. و لهــذه األغــراض، فــإن مصطلــح )»البنــك«( يشــمل فــروع 

البنــك وخلفــاؤه والمفوضــون بالنيابــة عنــه.

ــة  ــع المراســالت المتعلق ــي جمي ــم ف ــر هــذا الرق ــاص لحســابك، ويجــب أن يظه ــم خ ــص رق ــم تخصي ســوف يت  2-1
بالحســاب وعنــد إجــراء أي عمليــات للســحب واإليــداع. يوافــق العميــل علــى أن للبنــك الحــق فــي تعديــل أو تغييــر 

ــف العميــل فــي أي وقــت مــع إشــعار مســبق. رقــم الحســاب أو رقــم تعري

ــدى البنك،علــى كشــوفات خاصــة بالحســاب  ــي المســجل ل ــد االلكترون ــوان البري ــى عن ــل، عل ســيحصل العمي  3-1
الجاري/التوفيــر وذلــك علــى أســاس نصــف ســنوي أو بخــالف ذلــك حســبما يتفــق عليــه مــن قبــل البنــك. وفــي 
ــخ اســتالم  ــام عمــل مــن تاري ــه ســوف يتــم توفيــره خــالل 7 أي ــة طلــب العميــل لكشــف حســاب محــدد، فإن حال
الطلــب، بشــرط أن ال تتجــاوز فتــرة الكشــف المطلــوب ســنة واحــدة، وفــي هــذه الحالــة يجــب أن يقــدم العميــل 

ــا منفصــالً. طلًب

يجــب علــى العميــل أن يقــوم بإبــالغ الفــرع الــذي يحتفــظ فيــه بالحســاب، وبموجــب إشــعار خطــي، عــن أي تغييــر   4-1
فــي عنوانــه أو تفاصيــل االتصــال )بمــا فــي ذلــك عنــوان البريــد االلكترونــي، الهاتــف المتحــرك ومــا إلــى ذلــك( أو 
ــن يكــون البنــك  ــام عمــل مــن وقــوع أي تغييــر مــن هــذا القبيــل. ول أي معلومــات ذات صلــة وذلــك خــالل 3 أي

مســؤوال عــن أي ارتــداد للبريــد دون اســتالم اإلشــعار علــى عنــوان العميــل.

أنــه مــن واجــب العميــل أن يقــوم بفحــص كل كشــوفات الحســاب التــي يســتلمها ورفــع أي اعتــراض خطيــا وفــي   5-1
غضــون 30 يومــً مــن تاريــخ أ المعاملــة المتنــازع عليهــا فــي مثــل هــذه الكشــوفات. أي عواقــب بســبب التأخيــر 
فــي اإلبــالغ عــن أي معامــالت غيــر مصــرح بهــا فــي حســاب / حســابات العميــل يجــب أن يتحملهــا العميــل نفســه، 
عــالوة علــى ذلــك، يجــب علــى العميــل تعويــض البنــك عــن أي خســارة يتكبدهــا نتيجــة للتأخيــر أو الفشــل فــي 
ــه يجــوز  ــالغ عــن مثــل هــذه المعامــالت غيــر المصــرح بهــا علــى حســابه / حســاباته. يوافــق العميــل علــى أن اإلب
للبنــك )ولكــن ليــس عليــه أي التــزام تجــاه العميــل بالقيــام بذلــك( إخطــار أي نشــاط مشــبوه أو غيــر قانونــي 

فــي حســابات العميــل إلــى أي ســلطة مختصــة عنــد علمــه بذلــك.

ــة  ــاة مقبول ــر أي قن ــم إرســالها أو اســتالمها عب ــأي شــكل يت ــاًء علــى أي تعليمــات )ب ــك التصــرف بن يجــوز للبن  6-1
للبنــك(، كمــا أن البنــك مصــرح لــه بالخصــم مــن أي حســاب للعميــل. عــالوة علــى ذلــك ، فــإن البنــك مفــوض مــن 
قبــل العميــل للخصــم مــن أي حســاب )حســابات( للعميــل، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، الفوائــد 
و / أو العمــوالت و / أو الرســوم والمصاريــف البنكيــة األخــرى )بمــا فــي ذلــك الرســوم القانونيــة( والضرائــب 
والرســوم الجمركيــة وجميــع الرســوم الخاصــة بالشــيكات المرتــدة ، وعــدم كفايــة الرصيــد، ومــا إلــى ذلــك، 
المتكبــدة فيمــا يتعلــق بالحســاب )الحســابات( و دون الرجــوع إلــى العميــل. ال يلتــزم البنــك بإجــراء معاملــة أو 
التصــرف بنــاًء علــى تعليمــات أو قبــول شــيك أو أي وســيلة دفــع أخــرى مماثلــة، إذا كان التصــرف بنــاًء علــى هــذه 
التعليمــات، فــي رأيــه المطلــق، قــد يــؤدي إلــى انتهــاك أي قانــون معمــول بــه أو أي قانــون أو عقوبــات اقتصاديــة 
أو ماليــة أو تجاريــة أو حظــر أو السياســات أو اإلجــراءات أو اللوائــح الداخليــة للبنــك. تخضــع اإليداعــات والســحوبات 
والتعامــالت التــي تتــم فــي أي حســاب بالعملــة األجنبيــة للشــروط المعمــول بهــا وللعمولــة مســتحقة الدفــع 
مــن العميــل للبنــك. مــا لــم يتــم االتفــاق علــى خــالف ذلــك، فــإن أي اتصــال يتــم إجــراؤه أو تســليمه فيمــا يتعلــق 
بــأي خدمــة يجــب أن يتــم كتابًيــا. ويحــق للبنــك تســليم مثــل هــذه االتصــاالت بــأي صيغــة يراهــا مناســبة )بمــا 

فــي ذلــك الصيغــة الورقيــة أو اإللكترونيــة(.

فــي حالــة الحســابات المشــتركة، وعنــد غيــاب أي تعليمــات خطيــة موقعــة مــن قبــل جميــع أصحــاب الحســاب   7-1
المشــترك تفيــد بغيــر ذلــك، فإنــه يجــب أن يكــون المشــتركين فــي الحســاب مســؤولين بالتضامــن والتكافــل 
عــن جميــع اإلجــراءات والمصاريــف أو النفقــات التــي يتكبدهــا أي واحــد منهــم أو جميعهــم وذلــك التزامــا كامــال 

وكأنهــا بمثابــة مســؤولية شــخصية علــى كل منهــم.

ــة  ــة وفــاة أو عجــز أو حــل أو إعســار أو إفــالس العميــل، ولــن يتحمــل البنــك أي ــالغ البنــك خطيــً فــي حال يجــب إب  8-1
مســؤولية تجــاه أي خســائر قــد تنشــأ عــن أي تعامــالت تتــم علــى الحســاب قبــل اســتالم البنــك أي إشــعار خطــي 
بخصــوص ذلــك. أمــا بعــد اســتالم اإلشــعار المطلــوب، فيقــوم البنــك بتعليــق تشــغيل الحســاب المذكــور حتــى 
يحيــن الوقــت الــذي يقتنــع فيــه أنــه تــم تعييــن خليفــة فــي المصلحــة حســب األصــول أو قامــت محكمــة مختصــة 
بتعييــن حــارس قضائــي مخــول قانونيــا للتعامــل مــع الحســاب أو أن ورثــة صاحــب الحســاب المتوفــى قــد أثبتــوا 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وثبــت حقهــم فــي الحصــول علــى واســتالم األمــوال  حقوقهــم وفقــا لقوانيــن دول

المتوفــرة فــي و / أو متعلقــة بحســاب / حســابات المتوفــى.

يجــب علــى العميــل و فــي جميــع األوقــات فيمــا يتعلــق بحســاباته وفــي تعامالتــه مــع البنــك أن يتصــرف بحســن   9-1
نيــة و بالعنايــة أو التقصــي الــالزم، واتخــاذ جميــع االحتياطــات الالزمــة فــي جميــع األعمــال والمســائل المتعلقــة 
بتشــغيل و إدارة حســاباته لــدى البنــك. وســوف يتحمــل العميــل وحــده كل النتائــج المترتبــة عــن أي إهمــال و/أو 
انتهــاك و/أو إغفــال مــن جانبــه مــع درء الضــرر عــن البنــك وتعويضــه ، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، عــن جميــع 
وأي أنــواع الخســائر والتكاليــف وااللتزامــات / المطالبــات بمــا فــي ذلــك المطالبــات والغرامــات والفوائــد واألضــرار 

والتعويــض الخــاص بالغيــر ومــا إلــى ذلــك.

يجــب أن يكــون للبنــك الحــق، دون حاجــة إلــى أي موافقــة إضافيــة أو إشــعار للعميــل، فــي أن يقــوم بإجــراء   10-1
المقاصــة علــى جميــع الودائــع فــي حســابات العميــل بمــا فــي ذلــك أي مــن وجميــع الحســابات بالعملــة األجنبيــة 
واالســتثمارات والبضائــع أو المبالــغ النقديــة مقابــل جميــع أو أي مــن المبالــغ التــي يديــن بهــا العميــل للبنــك. 
ولهــذا الغــرض، فــإن جميــع حســابات العميــل فــي أي فــرع مــن فــروع البنــك )المحليــة أو الخارجيــة( ســيتم 
التعامــل معهــا علــى أســاس أنهــا حســاب واحــد. يجــب دفــع جميــع المبالــغ التــي يتعيــن دفعهــا للبنــك بالعملــة 
المحــددة وبــدون اقتطــاع )وتكــون خاليــة مــن أي خصــم( )بمــا فــي ذلــك علــى حســاب أي ضريبــة( أو مقاصــة أو 
مطالبــة مقابلــة. ســيتم االحتفــاظ بجميــع األوراق الماليــة أو الكمبيــاالت أو الودائــع أو األوراق النقديــة أو الذهــب 
أو األســهم أو غيرهــا مــن الممتلــكات أو المســتندات مهمــا كانــت طبيعتهــا، والتــي يحتفــظ بهــا البنــك باســم 
العميــل فــي أي مــن فروعــه، أو التــي تأتــي حيازتهــا للبنــك، كضمــان مقابــل التزامــات العميــل، ســواء كانــت 
ناشــئة عــن هــذه الشــروط العامــة أو أي شــروط خاصــة أو أي خدمــة أخــرى أو تســهيالت ماليــة تمــت إتاحتهــا 
للعميــل. يوافــق العميــل علــى اتخــاذ أي إجــراء )بمــا فــي ذلــك تحريــر وتنفيــذ أي مســتندات إضافيــة( علــى النحــو 
الــذي قــد يحــدده البنــك إلنشــاء المصلحــة الضمانيــة المزمــع إنشــاؤها أعــاله أو بخــالف ذلــك لتســهيل تحقيــق أو 

تصفيــة األصــول التــي )أو مــن المفتــرض أن تكــون( موضــوع مصلحــة الضمــان.

لــن يقبــل البنــك أي شــيكات أو ســحوبات أو تعليمــات دفــع فــي حالــة عــدم وجــود أمــوال كافيــة فــي حســاب   11-1
العميــل مــا لــم يكــن هنالــك ترتيبــات مســبقة قــد تــم إتخاذهــا ووافــق البنــك صراحــة علــى أن يقــوم بذلــك. ومع 
ذلــك، يحتفــظ البنــك بحقــه أن يســمح بســحب علــى المكشــوف مــن الحســاب بشــكل مؤقــت ووفًقــا لتقديــره 
الخــاص. ففــي حالــة ســماح البنــك بــأي معاملــة / معامــالت مــن هــذا القبيــل، يجــب أن يلتــزم العميــل بســداد 
ــل البنــك، وال  ــد أول طلــب مــن قب ــك عن ــد المســتحقة( وذل ــغ األصلــي والفوائ ــر مســددة )المبل ــة الغي المديوني
يشــكل ذلــك موافقــة ضمنيــة أو صريحــة للســماح بالمزيــد مــن الســحب علــى المكشــوف للعميــل. ويتحمــل 
العميــل وحــده المســؤولية عــن أي تبعــات لعــدم قبــول البنــك أي شــيكات أو تلبيــة تعليمــات بالدفــع أو الســحب 
مــن هــذه الحســابات بســبب عــدم كفايــة الرصيــد فــي هــذه الحســابات. كمــا يتحمــل العميــل المســؤولية عــن 
دفــع وســداد مبالــغ الســحب علــى الـمـكـشـــوف المتأخــرة مــع الفائــدة المطبقــة عنــد الطلــب. يجــب أن تكــون 
شــيكات الســحب مكتوبــة باللغــة العربيــة أو اإلنجليزيــة و فــي حالــة تقديــم شــيك بلغــة أخــرى، و يعتبــر البنــك 

غيــر ملزمــا علــى صرفــه. 

ســيتوقف البنــك عــن إصــدار دفاتــر الشــيكات ألي حســاب إذا تــم إرجــاع الشــيكات بشــكل متكــرر. كمــا يحتفــظ   
البنــك أيًضــا بالحــق فــي إغــالق هــذه الحســابات دون الحاجــة إلــى إشــعار مســبق للعميــل.

يقــوم البنــك بخصــم رســوم خدمــة قدرهــا 200 درهــم إماراتــي أو كمــا يتــم تعديلهــا مــن وقــت آلخــر عــن كل   
شــيك مرتجــع غيــر مدفــوع مــن ِقبــل البنــك ألســباب ماليــة. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي اســترداد هــذه الرســوم 
مــن أي مــن حســابات العميــل أو مــن االئتمانــات اإلضافيــة إلــى أي مــن حســاباته إذا تعــذر اســترداد الرســوم 
بســبب عــدم كفايــة الرصيــد. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي »تعليــق« / »الحجــز علــى« الحســاب مقابــل القيمــة غيــر 

المســتردة لهــذه الرســوم.

لــن ُيســمح بالســحب النقــدي مــن الحســابات المؤهلــة عبــر الكاونتــر إال علــى الشــيكات المســحوبة علــى   
العميــل. مــن  األصــول  حســب  والموقعــة  النظــام  بواســطة  إنشــاؤها  تــم  التــي  اإليصــاالت  مقابــل  أو  الحســاب 

يحتفــظ البنــك بحقــه فــي الخصــم مــن حســاب العميــل أي رســوم بنكيــة تكبدهــا البنــك فــي الســياق العــادي   12-1
للعمــل أو بســبب فشــل العميــل فــي الحفــاظ علــى الحــد األدنــى مــن األرصــدة فــي الحســاب/ الحســابات، كمــا 
أنــه يجــوز أن يتــم خصــم أي مــن هــذه الرســوم مــن حســاب / حســابات العميــل فــي أي وقــت. يحتفــظ البنــك 

بالحــق فــي تعديــل هــذه الرســوم مــن وقــت آلخــر حســب تقديــره الخــاص.

فــي حالــة حــدوث أي خطــأ مــن قبــل البنــك فــي تســجيل أو إدراج إدخــاالت المبالــغ المدينــة / الدائنــة، يحــق للبنــك   13-1
ــغ )إن  ــل واســترداد المبال ــى إرســال إشــعار مســبق للعمي ــة إل ــة مــن دون حاج ــح الالزم ــات التصحي ــراء عملي إج
وجــدت( المســتحقة مــن العميــل. ولــن يكــون البنــك مســؤوالً عــن أي ضــرر أو خســارة تنشــأ نتيجــة أي خطــأ مــن 

هــذا القبيــل.

يضمــن العميــل ويتعهــد أنــه و فــي تاريــخ فتــح جميــع أو أي مــن حســاباته لــدى البنــك بأنــه قــادًرا علــى الســداد   14-1
ــون. ــم يتوقــف عــن ســداد أي دي ــه ل وأن

يضمــن العميــل أيًضــا أن جميــع المســتندات المقدمــة للبنــك صحيحــة وحقيقيــة، وأنــه إذا تــم تعديــل أي تفاصيــل   15-1
فــي أي وقــت ســيقوم بإخطــار البنــك علــى الفــور بذلــك التعديــل.

أفــوض / نفــوض بتقديــم معلومــات إلــى أي طــرف ثالــث، وفًقــا للقواعــد واللوائــح التنظيميــة الســائدة. ويجــوز   16-1
تفويــض البنــك ألن يقــوم بتفويــض أي مــن واجباتــه مــن وقــت آلخــر بموجــب هــذه الشــروط العامــة وأي شــروط 

ــراه البنــك مناســًبا. خاصــة إلــى أي ُمفــوض حســبما ي

TERMS AND CONDITIONS الشروط واألحكام 



1.17 It must be clearly understood that any credit entry made in the account in respect of clearing/collection 
Cheques is not available for withdrawal until the proceeds have been finally and absolutely realized by 
the Bank. Further, the Bank reserves the right to debit the account in reversal of the relevant credit entries 
if such Cheques are returned unpaid.

1.18 Any remittance favouring any Customer, received in other than the account receiving currency, shall be 
automatically converted into the account currency according to the exchange rate declared by the Bank 
on the receiving date.

1.19 Accounts maintained for minors or incompetent persons shall be operated by a natural or judicial 
guardian, until the minor attains age of 21 or any such full legal age.

1.20 As the illiteracy does not constitute incompetency for the purpose of opening and maintaining bank 
account(s) in the United Arab Emirates, so, an illiterate Customer has the full right to do so, either directly 
or through a proxy. In case of doing it directly by an illiterate Customer, the documents for opening and 
maintaining bank account(s) can be signed in writing or by thumb-print. However, two witnesses shall 
testify that the thumb printer has affixed his signature in front of them while being aware of the contents 
of the instrument on which he had signed. The two witnesses (first degree relatives, family, friends) of the 
illiterate must be present with him and must sign on the instrument as witnesses of his signature and its 
content as well.

1.21 The Bank’s records will be considered as irrevocable proof of the dispatch of all correspondences and 
notifications to the Customer at the last address given to the Bank.

1.22 The Bank will levy as per the schedule of charges displayed in branches or any of its banking channels, 
subject to variation from time to time. The Bank shall deduct such charge from the Customer’s account.

1.23 The Bank will not be liable for any loss/damage or delay resulting from events beyond the Bank’s control. 
Except in the case of the Bank’s fraud, gross negligence or wilful misconduct. The Customer shall 
indemnify the Bank for any claims, demands, losses, damages, liabilities, actions, suits, proceedings, costs 
and expenses (including legal and any other professional advisers’ fees) and any other liability of whatever 
nature or description howsoever arising that the Bank suffers as a result of any third party claims brought 
against it in connection with (i) the Bank providing Services to the Customer, or (ii) the Bank acting on the 
Customer’s instructions.

1.24 These Terms and Conditions for all Accounts, and shall be governed by and construed in accordance with 
the Laws of the United Arab Emirates.

1.25 The Bank will reserve the right to close Current/Savings accounts if it remains with zero balance and no 
operation in the account for 12 consecutive months with intimation to customer 60 days in advance.

1.26 By opening an Account or otherwise making use of any service provided by the Bank, the Customer 
represents and warrants to the Bank that:

a. the Customer (if a legal person) is duly organised and in good standing in every jurisdiction in which it is 
required to be;

b. the obligations assumed by the Customer pursuant to these Terms & Conditions are the Customer’s legal, 
valid and binding obligations and the performance of those obligations, and the provision of any services 
does not violate or breach any applicable law, contract or other requirement to which the Customer is 
subject;

c. the Customer has obtained any consent, authorisation or instruction required in connection with these 
Terms & Conditions;

d. all information provided to the Bank by the Customer or on the Customer’s behalf is, as of the date that 
information is provided, true, accurate and complete in every material respect. Customer will notify the 
bank, as soon as possible, for any change of information, addition or updating of Customer information 
and/or associated document(s) pertaining to Customer;

e. the Customer is not involved in any economic, financial or trade sanction or embargo administered or 
enforced by any relevant authority, or located, incorporated, organised, existing or resident in a country 
or territory that is the subject of any economic, financial or trade sanction or embargo;

f. the Customer is not bankrupt, insolvent or otherwise experiencing financial difficulties;

g. the Customer has carefully reviewed and understands all information provided by the Bank as well as 
these Terms & Conditions, and risks associated with any Service provided by the Bank;

h. the Customer is not relying on any representation, statement or other information provided by the Bank 
as legal, regulatory, tax or accounting advice, and the Customer has been advised by the Bank to obtain 
(and has obtained), where appropriate, independent legal, regulatory, tax and accounting advice (it is 
noted and agreed to by the Customer that the Bank has not, and does not provide any tax advice to 
Customers); and

i. in all the Customer’s dealings with the Bank, the Customer is acting as principal and not as agent on 
behalf of any third party.

 Each of the representations and warranties set out above are deemed to be repeated on each day 
throughout the period any Account held by the Customer is active. If any representation and warranty set 
out above is or becomes untrue at any time, the Customer must notify the Bank immediately.

1.27 The Bank may collect, use, store, disclose or otherwise process the Customer’s personal data. The Bank 
may process the Customer’s personal data for the following purposes:

a. processing applications for services provided by the Bank, including assessing the Customer’s suitability, 
and performing necessary checks and risk assessments;

b. providing services (including electronic banking services), such as effecting payments or transactions and 
completing instructions or requests;

c. monitoring and improving the Bank’s website and its content;

d. establishing and managing banking relationships and Accounts;

e. conducting market research and surveys with the aim of improving the products and services offered by 
the Bank;

f. sending the Customer information about the Bank’s Services for the purpose of marketing and promotion;

g. preventing, detecting, investigating and prosecuting crimes (including but not limited to money 
laundering, terrorism, fraud and other financial crimes) in any jurisdiction through identity verification, 
government sanctions screening and due diligence checks;

h. complying with applicable laws, regulations, policies, voluntary codes, judgments or court orders, as well 
as any request by any authority, regulator or enforcement agency or body in respect of the Bank;

i. establishing, exercising or defending legal rights in connection with legal proceedings (including 
any prospective legal proceedings) and seeking professional or legal advice in relation to such legal 
proceedings; and

j. surveillance of premises (including automated teller machines).

 The personal data requested by the Bank is necessary to perform its services. If it is not provided to 
the Bank, the Bank may be unable to comply with its legal or regulatory obligations or to provide the 
Customer with the applicable services.

 The Customer’s personal data processed and held by the Bank is kept in a form which permits the 
Customer’s identification for no longer than is necessary for the purposes for which the personal data is 
processed in accordance with legal, regulatory and statutory obligations. At the expiry of such periods, 
the Customer’s personal data will be deleted or archived to comply with legal retention obligations or in 
accordance with applicable statutory limitation periods.

1.28 FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

 The Objective of FATCA is to reduce tax evasion by the United States persons who hold financial assets in 
foreign countries either directly (bank accounts) or indirectly (ownership of foreign entities).

 Under the FATCA regulation, the Bank will be required to identify its U.S. accountholders and annually 
report information about their account.

TERMS AND CONDITIONS (Continued) الشروط واألحكام )تابع(
يجــب أن يكــون مفهومــً بوضــوح أن أي قيــد ائتمانــي يتــم إجــراؤه فــي الحســاب فيمــا يتعلــق بالمقاصــة وتحصيل   17-1
الشــيكات لــن يتــم توفيــره للســحب حتــى يتــم تحصيــل العائــدات بشــكل كامــل ومطلــق مــن قبــل البنــك. 
ــة إذا  ــة ذات الصل ــك، يحتفــظ البنــك بالحــق فــي الخصــم مــن الحســاب لعكــس اإليداعــات الدائن عــالوة علــى ذل

ارتــدت مثــل هــذه الشــيكات لعــدم كفايــة األرصــدة.

أي تحويــالت لصالــح أي عميــل، تــم اســتالمها بعملــة بخــالف عملــة الحســاب، ســيتم تحويلهــا تلقائيــا إلــى عملــة   18-1
الحســاب وفقــا لســعر الصــرف المعلــن مــن البنــك فــي تاريــخ اســتالم المبلــغ.

يجــب أن يتــم تشــغيل الحســابات المفتوحــة لصالــح القاصريــن أو األشــخاص غيــر المؤهليــن، مــن طــرف الولــي   19-1
ــون. ــً أو أي ســن يحــدده القان ــغ القاصــر ســن )21( عام ــى يبل ــي، حت الطبيعــي أو الحــارس القضائ

ــح وتشــغيل  ــة بغــرض فت ــدم األهلي ــة ال يشــكل عنصــرًا مــن عناصــر ع ــراءة والكتاب ــدم اإللمــام بالق وبمــا أن ع  20-1
ــّي الحــق الكامــل فــي فتــح  حساب/حســابات بنكيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ، يكــون للعميــل اُلأمِّ
الحســاب / الحســابات البنكيــة وتشــغيلها، إمــا مباشــرة أو عــن طريــق وكيــل يعينــه. فــي حالــة القيــام بذلــك 
ــّي، يمكــن توقيــع المســتندات الخاصــة بفتــح وتشــغيل حســاب/ حســابات بنكيــة  مباشــرة مــن قبــل عميــل ُأمِّ
كتابًيــا أو ببصمــة اإلبهــام. ومــع ذلــك، يجــب أن يشــهد شــاهدان علــى أن الشــخص الــذي يوقــع باســتخدام بصمــة 
اإلبهــام قــد وضــع توقيعــه أمامهمــا مــع علمــه بمحتويــات المحــرر الــذي وقــع عليــه. يجــب أن يكــون الشــاهدان 
ــّي حاضريــن معــه ويجــب أن يوقعــا علــى المحــرر كشــاهدين  )األقــارب مــن الدرجــة األولــى، العائلــة، األصدقــاء( لأُلمِّ

علــى توقيعــه ومحتــواه أيًضــا. 

تعتبــر ســجالت البنــك بمثابــة أدلــة قاطعــة ال رجعــة فيهــا عنــد إرســال كافــة المراســالت والمكاتبــات واإلشــعارات   21-1
ــه فــي وقــت ســابق. ــد البنــك ب ــذي قــام العميــل بتزوي إلــى العميــل علــى العنــوان ال

ســيقوم البنــك بفــرض رســوم وفقــا لجــداول الرســوم التــي ُتعــرض فــي الفــروع أو أي مــن قنواتــه المصرفيــة   22-1
ــل. ــك بخصــم هــذه الرســوم مــن حســاب العمي ــر. ســيقوم البن ــت آلخ ــل مــن وق التــي تخضــع للتعدي

لــن يكــون البنــك مســؤوال عــن أي خســارة / ضــرر أو تأخيــر ناتــج عــن أحــداث خارجــة عــن ســيطرة البنــك. باســتثناء   23-1
ــل  ــى العمي ــب البنك.يجــب عل ــال أو اإلهمــال الجســيم أو ســوء الســلوك المتعمــد مــن جان ــاالت االحتي ــي ح ف
تعويــض البنــك عــن أي مطالبــات أو مطالــب أو خســائر أو أضــرار أو التزامــات أو إجــراءات أو دعــاوى أو تكاليــف 
أو نفقــات )بمــا فــي ذلــك أتعــاب المحامــاة وأيــة أتعــاب مهنيــة أخــرى( وأي مســؤولية / التزامــات أخــرى، مهمــا 
كانــت طبيعتهــا أو وصفهــا ومهمــا كانــت طريقــة نشــأتها، والتــي يتكبدهــا البنــك نتيجــة أي مطالبــات مــن 
طــرف ثالــث مرفوعــة ضــده فيمــا يتعلــق بـــ: )i( تقديــم البنــك الخدمــات للعميــل، أو )ii( تصــرف البنــك بنــاًء علــى 

تعليمــات العميــل.

تخضع هذه الشروط واألحكام لجميع الحسابات وُتفسر وفًقا لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.  24-1

ــة إذا بقــي رصيــد أي مــن هــذه الحســابات  يحتفــظ البنــك بحقــه فــي إغــالق حســاب التوفيــر / الحســابات الجاري  25-1
صفــرًا ولــم تكــن هنالــك أي عمليــات علــى الحســاب لمــدة 12 شــهرا متتاليــة مــع إرســال إشعارمســبق لمــدة 60 

يوًمــا. 

بفتــح حســاب أو االســتفادة مــن أي خدمــة يقدمهــا البنــك فيمــا يتعلــق بالحســاب، يقــر العميــل ويضمــن للبنــك   26-1
مــا يلــي:

العميــل )إذا كان شــخًصا اعتباريـًـا( منظًمــا حســب األصــول وفــي وضــع جيــد فــي كل واليــة قضائيــة مطلــوب أن  أ. 
يكــون فيهــا؛

االلتزامــات التــي يتحملهــا العميــل وفًقــا لهــذه الشــروط واألحــكام هــي التزامــات العميــل القانونيــة والصحيحــة  ب. 
والملزمــة، وأن الوفــاء بتلــك االلتزامــات وتوفيــر أي خدمــات ال ينتهــك أو يخالــف أي قانــون أو عقــد أو أي متطلبــات 

أخــرى مطبقــة يخضــع لهــا العميــل؛ 

حصل العميل على أي موافقة أو تفويض أو تعليمات مطلوبة فيما يتعلق بهذه الشروط واألحكام؛ ج. 

جميــع المعلومــات المقدمــة إلــى البنــك مــن قبــل العميــل أو نيابــة عنــه ، اعتبــاًرا مــن تاريــخ تقديــم هــذه  د. 
ــة. يقــوم العميــل بإخطــار البنــك فــي  المعلومــات ، صحيحــة ودقيقــة وكاملــة مــن جميــع النواحــي الجوهري
أقــرب وقــت ممكــن بــأي تغييــر فــي المعلومــات أو إضافــة أو تحديــث لمعلومــات العميــل و/أو المســتند/

المســتندات التــي تخــص العميــل؛

ال يخضــع العميــل ألي عقوبــة أو حظــر اقتصــادي أو مالــي أو تجــاري تديــره أو تفرضــه أي ســلطة ذات صلــة، وأنــه ال  هـ. 
يقــع ولــم يؤســس أو ينظــم أو يوجــد أو يقيــم فــي بلــد أو إقليــم يخضــع ألي عقوبــة أو حظــر اقتصــادي أو مالــي 

أو تجــاري؛

عدم إفالس العميل أو إعساره أو مواجهته صعوبات مالية بأي شكل من األشكال؛ و. 

ــى هــذه الشــروط  ــة إل ــة باإلضاف ــك بعناي ــا البن ــي قدمه ــات الت ــع المعلوم ــة وفهــم جمي ــل بمراجع ــام العمي ق ز. 
البنــك؛ يقدمهــا  خدمــة  بــأي  المرتبطــة  والمخاطــر  واألحــكام 

ال يعتمــد العميــل علــى أي تصريــح أو بيــان أو معلومــات أخــرى قدمهــا البنــك كمشــورة قانونيــة أو تنظيميــة  ح. 
أو ضريبيــة أو محاســبية، وأنــه تــم نصــح العميــل مــن قبــل البنــك بالحصــول )وأنــه حصــل(، عنــد االقتضــاء، علــى 
المشــورة القانونيــة والتنظيميــة والضريبيــة والمحاســبية مــن كيــان مســتقل )ويوافــق العميــل علــى أن البنــك 

لــم يقــم ولــن يقــوم بتقديــم أي مشــورة ضريبيــة للعمــالء(؛ و 

فــي جميــع تعامــالت العميــل مــع البنــك، يتصــرف العميــل بصفــة أصيــل وليــس كوكيــل نيابــة عــن أي طــرف  ح. 
ثالــث.

ــي  ــرة الت ــوم طــوال الفت ــي كل ي ــاله متكــررة ف ــواردة أع ــات ال ــرارات والتصريحــات والضمان ــر كل مــن اإلق تعتب  
ــح أو  ــرار أو تصري ــدى البنــك نشــطة. إذا كان أي إق يكــون فيهــا أي مــن الحســابات التــي يحتفــظ بهــا العميــل ل
ضمــان مذكــور أعــاله غيــر صحيــح أو أصبــح غيــر صحيــح فــي أي وقــت، يجــب علــى العميــل إخطــار البنــك علــى 

ــور. الف

يجــوز للبنــك جمــع البيانــات الشــخصية للعميــل أو اســتخدامها أو تخزينهــا أو الكشــف عنهــا أو معالجتهــا بــأي   27-1
ــات الشــخصية للعميــل لألغــراض التاليــة: طريقــة أخــرى. يجــوز للبنــك معالجــة البيان

معالجــة طلبــات الخدمــات التــي يقدمهــا البنــك، بمــا فــي ذلــك تقييــم مــدى مالئمــة العميــل، وإجــراء الفحوصــات  أ. 
الالزمــة وتقييمــات المخاطــر؛

تقديــم الخدمــات )بمــا فــي ذلــك الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة(، مثــل إجــراء المدفوعــات أو المعامــالت  ب. 
الطلبــات؛ أو  التعليمــات  واســتكمال 

مراقبة وتحسين موقع الويب الخاص بالبنك ومحتوياته؛ ج. 

إنشاء وإدارة العالقات المصرفية والحسابات؛ د. 

إجراء أبحاث واستطالعات السوق بهدف تحسين المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك؛ هـ. 

إرسال معلومات حول خدمات البنك بغرض التسويق والترويج؛ و. 

ــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر  ــم وكشــفها والتحقيــق فيهــا ومقاضــاة مرتكبيهــا )بمــا فــي ذل منــع الجرائ ز. 
غســيل األمــوال واإلرهــاب واالحتيــال والجرائــم الماليــة األخــرى( فــي أي واليــة قضائيــة مــن خــالل التحقــق مــن الهويــة 

ــة؛ ــة الواجب ــق العناي ــة وتدقي ــات الحكومي وفحــص العقوب

االمتثــال للقوانيــن واللوائــح والسياســات المعمــول بهــا والقوانيــن الطوعيــة واألحــكام أو أوامــر المحكمــة،  ح. 
وكذلــك أي طلــب مــن أي ســلطة أو جهــة تنظيميــة أو وكالــة أو هيئــة تنفيذيــة فيمــا يتعلــق بالبنــك؛

إنشــاء أو ممارســة أو الدفــاع عــن الحقــوق القانونيــة فيمــا يتعلــق باإلجــراءات القانونيــة )بمــا فــي ذلــك أي إجــراءات  ط. 
ــة؛ و ــق بهــذه اإلجــراءات القانوني ــة فيمــا يتعل ــة أو القانوني ــة( والتمــاس المشــورة المهني ــة محتمل قانوني

مراقبة المباني )بما في ذلك ماكينات الصرف اآللي(. ي. 

ــد  ــك، فق ــم توفيرهــا للبن ــم يت ــه. إذا ل ــم خدمات ــة ألداء وتقدي ــك ضروري ــا البن ــي يطلبه ــات الشــخصية الت البيان  
يتعــذر علــى البنــك االمتثــال والوفــاء بالتزاماتــه القانونيــة أو التنظيميــة أو تزويــد العميــل بالخدمــات ذات الصلــة.

يتــم االحتفــاظ بالبيانــات الشــخصية للعميــل التــي تتــم معالجتهــا واالحتفــاظ بهــا مــن قبــل البنــك فــي شــكل   
يســمح بتحديــد هويــة العميــل لمــدة ال تزيــد عمــا هــو ضــروري لألغــراض التــي تتــم مــن أجلهــا معالجــة البيانــات 
الشــخصية وفًقــا لاللتزامــات القانونيــة والتنظيميــة والتشــريعية. عنــد انتهــاء هــذه الفتــرات، ســيتم حــذف 
البيانــات الشــخصية للعميــل أو أرشــفتها امتثــاال إللتزامــات االحتفــاظ القانونيــة أو وفًقــا لفتــرات التقــادم القانونيــة 

المعمــول بهــا.

قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية )»فاتكا«(  28-1

الهــدف مــن هــذا القانــون هــو الحــد مــن التهــرب الضريبــي مــن قبــل أشــخاص ينتمــون إلــى الواليــات المتحــدة   
األمريكيــة و يحتفظــون بأصــول ماليــة فــي البلــدان األجنبيــة إمــا مباشــرة )الحســابات المصرفيــة( أو بشــكل غيــر 

ــة(. ــات األجنبي ــة فــي الكيان ــر حصــص الملكي مباشــر )عب

ــد  ــكا«(، ســوف ُيطلــب مــن البنــك تحدي ــون االمتثــال الضريبــي للحســابات الخارجيــة )»فات بموجــب أحــكام قان  
أصحــاب الحســابات الذيــن ينتمــون إلــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة و تقديــم تقاريــر ســنوية بالمعلومــات حــول 

حســاباتهم.



 If the Customer does not provide the required FATCA documentation (accompanying statements, waivers 
and consents, as applicable), then Bank or other persons are required to withhold amounts as may be 
legally required by any tax authority and pay such amounts to the appropriate tax authority.

 The Bank will perform FATCA identification and documentation at the time of Customer on-boarding.

 [The Bank will not open accounts for the Customers who are not willing to produce the required 
documents to establish their US/non-US status.]

 U.S. identified Customers must submit their consent for waiver of confidentiality clause.

1.29 The Customer acknowledges and agrees that the Bank is subject to strict legal and regulatory 
requirements in relation to the provision of services and the operation of Accounts. Nothing in these 
Terms & Conditions will oblige the Bank to do, or refrain from doing, anything that might, in the Bank’s 
opinion, amount to a breach of any:

a. law;

b. order of any competent court or UAE Central Bank or other authority having jurisdiction over the Bank or 
the Customer;

c. duty of care; or

d. economic, financial or trade sanction or embargo.

 The Customer confirms that he/she complies with, and undertakes to continue to comply with, all legal 
and regulatory obligations to which it is subject, including (without limitation) to those relating to the 
prevention of bribery, corruption, fraud, money laundering and terrorist activity and the provision of 
financial and other services to persons or entities which may be subject to sanctions.

 The Customer agrees that the Bank may take whatever action it considers appropriate to meet any 
obligations, either in the United Arab Emirates or elsewhere, relating to the prevention of bribery, 
corruption, fraud, money laundering and terrorist activity and the provision of financial and other services 
to persons or companies who may be subject to sanctions (whether in the form of economic, financial or 
trade sanctions or embargo or otherwise). This may include, but is not limited to, the freezing of funds in 
an Account, investigating and intercepting payments into and out of any Account (particularly in the case 
of international transfers of funds) and investigating the source of or intended recipient of any funds. It 
may also include making enquiries to establish whether a person is subject to sanctions. This may delay the 
carrying out of the Customer’s instructions or the receipt of cleared funds, without any liability on the Bank.

 The Customer agrees to take all such steps as the Bank may require in order to enable the Bank to comply 
with its legal and regulatory requirements as set out above or to ensure that the Customer maintains 
compliance with all legal and regulatory requirements applicable to it.

 The Bank may report any suspicious or illegal activities or transactions to the competent authorities 
whether in the United Arab Emirates or elsewhere.

 The Customer shall, at all times, comply with sanctions Laws, and undertakes to notify the Bank 
immediately, and in any circumstance that may give rise to a potential breach of such laws in respect 
of the Customer or the Account. The Customer warrants and undertakes that they are not using and will 
not use the account for the benefit or at the direction of any person, company or government subject to 
sanctions laws or in any way that does, or could, breach sanctions laws.

1.30 For the purposes of this clause, “Confidential Information” means all information relating to the Customer 
that is, as a matter of law, custom or contract, confidential in nature provided that notwithstanding 
anything to the contrary in any other document, any information that:

a. is publicly available at the time it is provided or subsequently becomes publicly available other than as a 
result of a breach of a duty of confidentiality by the Bank;

b. was known to the Bank (without an obligation of confidentiality to the Customer) before its disclosure by 
the Customer;

c. is independently developed by the Bank without recourse to information disclosed to it by the Customer; 
or

d. is rightfully obtained on a non-confidential basis from a person other than the Customer, provided 
that the person is not known by the Bank to be bound by an obligation of confidentiality in relation to 
that information, shall not be considered “Confidential Information” for the purposes of these General 
Conditions and will therefore not be subject to any duty of confidentiality.

 The Bank shall keep all Confidential Information confidential but the Customer authorises the Bank to 
disclose all such Confidential Information:

a. to any person, to the extent necessary, to enable the Bank to provide its services to the Customer;

b. to any agent, contractor or third-party service provider or any professional adviser of the Bank who is 
under a duty of confidentiality to the Bank;

c. to any exchange, depository, clearing house or settlement system, swap data repository or trade 
repository (whether local or global), where the Bank is required to disclose such Confidential Information;

d. to any actual or potential permitted transferee or assignee (or, in each case, any of their agents or 
professional advisers) of the Bank’s rights and obligations under these Terms & Conditions, or in 
connection with any business transfer, disposal, merger or acquisition undertaken by the Bank;

e. to any rating agency, insurer or insurance broker, or direct or indirect provider of credit protection to the 
Bank in connection with the services provided by the Bank;

f. as required by any applicable law;

g. as required by any court, tribunal, regulatory, supervisory, tax, sanctions, governmental or UAE Central 
Bank or quasi-governmental authority having jurisdiction over the Bank, or that the Bank reasonably 
believes has jurisdiction over the Customer;

h. to any listed company or other type of entity (or its agent or nominee) in which the Customer has an 
interest in securities which are held by the Bank as the Customer’s nominee in circumstances where the 
Bank is obliged to disclose such Confidential Information as the holder, legal owner of record or custodian 
of those securities;

i. as may be required in order to preserve or enforce any of the Bank’s rights or remedies against the 
Customer; or

j. any person to whom the Bank is required or authorized by law or by court order to make such disclosure;

k. any office or branch of the Bank in UAE and/or abroad;

l. any guarantor or third-party security providers in respect of the Customer;

m. as otherwise specified in these General Terms & Conditions.

 The Customer authorises the Bank to obtain information, on an ongoing basis, from banks and other 
financial institutions, the Customer’s employer or any other body as the Bank deems appropriate, about 
the Customer’s financial and non-financial affairs which includes, but is not limited to, the details of 
the Customer’s banking facilities, financial position, income and any other information relating to the 
Customer which the Bank deems appropriate without any reference to the Customer. In compliance with 
the applicable laws and regulations and for the purposes of (i) getting Customer personal information, 
(ii) managing Customer account(s) and the transactions entered into by Customer and (iii) executing any 
product or service subscribed by Customer including but not limited to loans and credit cards, Facilities, 
Customer hereby irrevocably and unconditionally, agree, consent and authorize the Bank, its branches, 
representative offices, subsidiaries and affiliates to: (a) Collect, seek, obtain, confirm and keep updated 
all information relating to Customer including, but not limited to, Customer company details, and/or 
information of Customer account statements, liabilities, loans, current and previous credit card, banking 
transactions, repayment history and any default (the “Information”), and to disclose and exchange the 
Information with any government authority and/ or quasi government authority, UAE Central Bank 
including, but not limited to, Al Etihad Credit Bureau, or Law enforcement bodies; and (b) Customer 
hereby undertakes to regularly provide the Bank with the requested Information, as well as, declares and 
confirms that all the information and documents provided to the Bank by Customer are true and accurate 
in all respects.

TERMS AND CONDITIONS (Continued) الشروط واألحكام )تابع(
إذا لــم يقــدم العميــل مســتندات قانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات الخارجيــة )»فاتــكا«( المطلوبــة )البيانــات   
المرفقــة، والتنــازالت والموافقــات، حســب االقتضــاء(، البنــك أو أشــخاص آخريــن مطالبــون باحتجــاز المبالــغ التــي 
ــغ إلــى مصلحــة الضرائــب المناســبة. ــا مــن قبــل أي ســلطة ضريبيــة ودفــع هــذه المبال ــة قانونً قــد تكــون مطلوب

ســيقوم البنــك بإجــراء تعريــف وتوثيــق بموجــب قانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات الخارجيــة )»فاتــكا«( فــي   
وقــت اشــتراك العميــل بالبنــك.

]لــن يفتــح البنــك حســابات للعمــالء غيــر الراغبيــن فــي تقديــم المســتندات المطلوبــة إلثبــات حالتهــم فــي   
المتحــدة[. الواليــات  خــارج   / المتحــدة  الواليــات 

يجــب علــى العمــالء الذيــن يتــم تحديدهــم بأنهــم مــن الواليــات المتحــدة تقديــم موافقتهــم علــى التنــازل عــن   
شــرط الســرية.

يقــر العميــل ويوافــق علــى أن البنــك يخضــع لمتطلبــات قانونيــة وتنظيميــة صارمــة فيمــا يتعلــق بتقديــم   29-1
الخدمــات وتشــغيل الحســابات. ال يوجــد فــي هــذه الشــروط واألحــكام مــا ُيلــزم البنــك بفعــل، أو االمتنــاع عــن 

ــاك أي: ــد انته ــى ح ــك، إل ــي رأي البن ــى، ف ــد يرق ــأي شــيء ق ــام ب القي

قانون؛ أ. 

ــة المتحــدة المركــزي أو أي ســلطة أخــرى لهــا  أمــر صــادر عــن أي محكمــة مختصــة أو مصــرف اإلمــارات العربي ب. 
اختصــاص علــى البنــك أو العميــل؛

واجب الرعاية / الحرص؛ أو ج. 

العقوبات أو الحظر االقتصادي أو المالي أو التجاري. د. 

يؤكــد العميــل أنــه يمتثــل ويتعهــد بمواصلــة االمتثــال لجميــع االلتزامــات القانونيــة والتنظيميــة التــي يخضــع   
لهــا، بمــا فــي ذلــك )علــى ســبيل المثــال ال الحصــر( تلــك المتعلقــة بمنــع ومكافحــة الرشــوة والفســاد واالحتيــال 
وغســيل األمــوال واألنشــطة اإلرهابيــة و تقديــم الخدمــات الماليــة وغيرهــا لألشــخاص أو الكيانــات التــي قــد 

ــات. تكــون عرضــة للعقوب

ــة  ــأي التزامــات، ســواء فــي دول ــاء ب ــراه مناســًبا للوف ــك اتخــاذ أي إجــراء ي ــه يجــوز للبن ــل علــى أن ــق العمي يواف  
ــال  ــة المتحــدة أو فــي أي مــكان آخــر، فيمــا يتعلــق بمنــع ومكافحــة الرشــوة والفســاد واالحتي اإلمــارات العربي
وغســيل األمــوال واألنشــطة اإلرهابيــة و تقديــم الخدمــات الماليــة وغيرهــا ألشــخاص أو شــركات قــد تخضــع 
ــك،  ــد يشــمل ذل ــك(. ق ــر ذل ــة أو حظــر أو غي ــة أو تجاري ــة أو مالي ــات اقتصادي ــات )ســواء فــي شــكل عقوب لعقوب
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، تجميــد األمــوال فــي حســاب مــا، والتحقيــق واعتــراض المدفوعــات مــن وإلــى أي 
ــوال أو الُمســتلم  ــق بخصــوص مصــدر أي أم ــوال( والتحقي ــة لألم ــالت الدولي ــة التحوي ــي حال حســاب )ال ســيما ف
المقصــود تســليمه هــذه األمــوال. وقــد يشــمل أيًضــا إجــراء استفســارات لتحديــد مــا إذا كان شــخص مــا خاضًعــا 
للعقوبــات. وقــد يــؤدي هــذا إلــى تأخيــر تنفيــذ تعليمــات العميــل أو اســتالم األمــوال المقاصــة / الُمصــرح بهــا، دون 

أي مســؤولية علــى البنــك.

يوافــق العميــل علــى اتخــاذ جميــع الخطــوات التــي قــد يطلبهــا البنــك مــن أجــل تمكيــن البنــك مــن االمتثــال   
ــه القانونيــة والتنظيميــة علــى النحــو المبيــن أعــاله أو لضمــان التــزام العميــل بجميــع المتطلبــات  لمتطلبات

القانونيــة والتنظيميــة المطبقــة عليــه.

يجــوز للبنــك اإلبــالغ عــن أي أنشــطة أو معامــالت مشــبوهة أو غيــر قانونيــة إلــى الســلطات المختصــة ســواء فــي   
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو فــي أي مــكان آخــر.

يلتــزم العميــل، فــي جميــع األوقــات، بقوانيــن العقوبــات، ويتعهــد بإخطــار البنــك علــى الفــور فــي حالــة ظهــور أي   
ظــروف قــد تــؤدي إلــى انتهــاك محتمــل لهــذه القوانيــن فيمــا يتعلــق بالعميــل أو الحســاب. يقــر العميــل ويتعهــد 
بأنــه ال يســتخدم الحســاب ولــن يســتخدمه لصالــح أو بتوجيــه مــن أي شــخص أو شــركة أو حكومــة خاضعــة 

ــات. ــأي طريقــة تخــرق، أو يمكــن أن تخــرق، قوانيــن العقوب ــات أو ب لقوانيــن العقوب

ألغــراض هــذا البنــد ، تعنــي »المعلومــات الســرية« جميــع المعلومــات المتعلقــة بالعميــل التــي تعتبــر، مــن   30-1
ــه بغــض النظــر عــن أي شــيء يتعــارض مــع أي  ــون أو العــرف أو العقــد، ســرية بطبيعتهــا بشــرط، أن حيــث القان

مســتند آخــر، أن أي معلومــات:

ــا للجمهــور بخــالف مــا يكــون نتيجــة خــرق البنــك  ــح متاحــة الحًق ــت تقديمهــا أو تصب متاحــة للجمهــور فــي وق أ. 
الســرية؛ لواجــب 

كانت معروفة للبنك )بدون التزام بالسرية تجاه العميل( قبل اإلفصاح عنها من قبل العميل؛ ب. 

تم تطويرها بشكل مستقل من قبل البنك دون الرجوع إلى المعلومات التي يفصح عنها العميل؛ أو ج. 

تــم الحصــول عليهــا بشــكل صحيــح علــى أســاس غيــر ســري مــن شــخص آخــر غيــر العميــل، بشــرط أن يكــون  د. 
ــه عليــه التــزام بالســرية فيمــا يتعلــق بتلــك المعلومــات، ال تعتبــر  الشــخص غيــر معــروف مــن قبــل البنــك بأن

ــزام بالســرية. ــن تخضــع ألي واجــب لاللت ــي ل ــراض هــذه الشــروط العامــة وبالتال »معلومــات ســرية« لـــ أغ

يجــب علــى البنــك الحفــاظ علــى ســرية جميــع المعلومــات الســرية ولكــن العميــل ُيفــوض البنــك باإلفصــاح عــن   
جميــع هــذه المعلومــات الســرية:

إلى أي شخص، و بالقدر الالزم، لتمكين البنك من تقديم خدماته للعميل؛ أ. 

إلــى أي وكيــل أو مقــاول أو مقــدم خدمــة )طــرف ثالــث( أو أي مستشــار محتــرف للبنــك يخضــع لواجــب الحفــاظ  ب. 
علــى الســرية اتجــاه البنــك؛

إلــى أي هيئــة صــرف أو إيــداع أو دار مقاصــة أو نظــام تســوية أو مســتودع تبــادل البيانــات أو أي مســتودع تــداول  ج. 
ــك المعلومــات الســرية؛ ــن تل ــك اإلفصــاح ع ــً مــن البن ــن يكــون مطلوب ــً( حي ــً أو عالمي تجــاري )ســواء محلي

إلــى أي محــال إليــه أو متنــازل إليــه مجازبشــكل فعلــي أو محتمــل )أو، فــي كل حالــة علــى حــدة، أي مــن  د. 
وكالئهــم أو مستشــاريهم المهنييــن( بشــأن حقــوق البنــك والتزاماتــه بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام أو فيمــا 

ــل البنــك؛ ــازل أو تصــرف أو دمــج أو اســتحواذ مــن قب ــة نقــل تجــاري أو تن ــأي عملي ــق ب يتعل

ــة  ــة تصنيــف أو شــركة تأميــن أو وســيط تأميــن أو مــزود مباشــر أو غيــر مباشــر لخدمــات حماي ــى أي وكال إل هـ. 
االئتمــان لصالــح البنــك فيمــا يتعلــق بالخدمــات المقدمــة مــن البنــك؛

بموجب ما هو مطلوب بمقتضى أي قانون ساري؛ و. 

ــة أو إشــرافية أو  ــم أو ســلطة تنظيمي ــة تحكي ــر أي محكمــة أو هيئ ــوب بمقتضــى أم ــا هــو مطل بموجــب م ز. 
ضريبيــة أو عقابيــة أو مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي أو ســلطة حكوميــة أو شــبه حكوميــة صاحبــة 

ــرى البنــك بشــكل معقــول أنهــا صاحبــة ســلطة علــى العميــل؛ ســلطة علــى البنــك أو ي

إلــى أي شــركة ُمْدرجــة أو أي كيــان مــن نــوع آخــر )أو وكيلهــا أو مــن ينــوب عنهــا( والتــي يملــك فيهــا العميــل  ح. 
مصلحــة علــى هيئــة أوراق ماليــة فــي حــوزة البنــك حســبما رشــحها العميــل فــي الظــروف التــي يضطــر فيهــا 
البنــك لإلفصــاح عــن تلــك المعلومــات الســرية كمالــك لتلــك األوراق الماليــة أو المالــك القانونــي لســجالتها أو 

األميــن عليهــا؛

وفق ما يكون مطلوبً لحفظ أو فرض أي حقوق خاصة بالبنك أو لتدابير تعويضية ضد العميل؛ أو ط. 

أي شــخص ُيطلــب مــن البنــك أو ُيخــول البنــك بموجــب القانــون أو بأمــر مــن المحكمــة إجــراء مثــل هــذا اإلفصــاح  ي. 
لــه؛

أي مكتب أو فرع للبنك في اإلمارات العربية المتحدة و / أو في الخارج؛ ك. 

أي ضامن أو مزود خدمات ضمان من الغير فيما يتعلق بالعميل؛ ل. 

كما هو محدد في هذه الشروط واألحكام العامة. م. 

ــوك والمؤسســات  ــل البنــك فــي الحصــول علــى المعلومــات، علــى أســاس ُمســتمر، مــن البن يفــوض العمي  
الماليــة األخــرى، أو صاحــب عمــل العميــل أو أي هيئــة أو جهــة أخــرى بحســب مــا يــراه البنــك مناســًبا، حــول 
ــة و  ــات المالي ــال ال الحصــر، العالق ــى ســبيل المث ــي تشــمل، عل ــل والت ــة للعمي ــر المالي ــة وغي الشــؤون المالي
الغيــر ماليــة للعميــل، تفاصيــل التســهيالت البنكيــة للعميــل، والمركــز المالــي، واإليــرادات الخاصــة بالعميــل، 
وأي معلومــات أخــرى تتعلــق بالعميــل بحســب مــا يــراه البنــك مناســًبا دون الرجــوع إلــى العميــل. امتثــالًا 
للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا وألغــراض )1( الحصــول علــى المعلومــات الشــخصية للعميــل، و )2( إدارة حســاب 
/ حســابات العميــل والمعامــالت التــي أبرمهــا العميــل و )3( تنفيــذ أي منتــج أو خدمــة يشــترك فيهــا العميــل 
بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، القــروض وبطاقــات االئتمــان والتســهيالت، يوافــق العميــل بشــكل 
ــة والشــركات  ــة وشــركاته الفرعي ــه التمثيلي ــه ومكاتب ــك وفروع ــل ويصــرح للبن ــر مشــروط، ويقب ــي وغي نهائ
التابعــة لــه بمــا يلــي: )أ( جمــع جميــع المعلومــات المتعلقــة بالعميــل والســعي إليهــا والحصــول عليهــا 
وتأكيدهــا وتحديثهــا باســتمرار بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، تفاصيــل شــركة العميــل و / أو 
معلومــات بيانــات حســاب العميــل والمســؤوليات والقــروض وبطاقــات االئتمــان الحاليــة والســابقة والمعامــالت 
المصرفيــة وتاريــخ الســداد وأي تقصيــر )»المعلومــات«(، واإلفصــاح عــن المعلومــات وتبادلهــا مــع أي ســلطة 
ــى  ــك، عل ــي ذل ــة المتحــدة المركــزي بمــا ف ــارات العربي ــة، مصــرف اإلم ــة و / أو ســلطة شــبه حكومي حكومي
ســبيل المثــال ال الحصــر، شــركة االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة، أو هيئــات إنفــاذ القانــون؛ و )ب( يتعهــد العميــل 
ــة بانتظام.كمــا ُيصــرح العميــل ويؤكــد أن جميــع المعلومــات  ــد البنــك بالمعلومــات المطلوب بموجبــه بتزوي

ــع النواحــي. والمســتندات المقدمــة للبنــك صحيحــة ودقيقــة مــن جمي



 In order to comply with the applicable Laws, Rules and Regulations, and for the purposes of security 
right data upload and registration of Collateral in the Emirates Movable Collateral Registry (EMCR), 
Customer hereby irrevocably and unconditionally agree to, consent and authorize the Bank, its branches, 
representative offices, subsidiaries and affiliates to keep updated all information relating to Customer 
including but not limited to Customer company details such as legal name, license details, full address, 
all other contact information, account details, value of obligation, all types of collateral description (“the 
Information”) etc and to disclose and exchange the Information with any government authority and/ or 
quasi government authority, including but not limited to UAE Central Bank, Emirates Development Bank 
(EDB), and the Emirates Movable Collateral Registry (EMCR). Therefore, in light of the aforementioned, 
Customer hereby irrevocably and unconditionally consent and authorize the Bank to do all the 
registrations online for the Electronic Movable Collateral Registry for all kinds of assets which Customer 
have assigned to Bank and/or have provided under lien and/or pledged and/or mortgaged to Bank.

 To comply with its legal or regulatory obligations, the Bank may centralise the processing of the 
Customer’s information in one or more locations inside or outside the United Arab Emirates.

 The Customer agrees to provide any information or documents that the Bank may require and waives any 
confidentiality rights applicable under data protection, bank secrecy or similar laws in respect of all such 
information which the Bank may disclose in accordance with this Clause.

 The Customer agrees to the processing and disclosure of the Customer’s information in accordance 
with this Clause and to the transfer by the Bank of the Customer’s information to another country for 
processing on behalf of the Bank.

 Where the Bank discloses Confidential Information in accordance with this clause, it shall, where 
reasonably practicable, take steps to ensure that the recipient of such Confidential Information will keep 
such information confidential.

1.31 The Bank is required to act in accordance with the laws and regulations of the United Arab Emirates and 
comply with the requests of the authorities which relate to:

a. the prevention of money laundering, terrorist financing, corruption, tax evasion and the provision of 
financial or other services to any persons which may be subject to economic or trade sanctions or;

b. the investigation or prosecution of, or the enforcement against, any person for an offence against any 
laws or regulations.

 The Bank may take any action which the Bank in its sole discretion considers appropriate to prevent or 
investigate crime or the potential breach of sanctions, regimes or to act in accordance with the relevant 
laws, regulations, sanctions, international guidance, Bank procedures or direction of any public or 
regulatory body relevant to the Bank.

1.32 The Bank may close, freeze or suspend dealings on the Account with proper notification to the Customer.

1.33 By continuing to access or operate an Account or use a Service, the Customer shall be deemed to have 
accepted the Schedule of Charges, General Conditions and Specific Conditions applicable to that Account 
or Service as in force at the relevant time.

1.34 Any Account or Service offered by the Bank under these General Conditions is offered at the Bank’s 
sole and absolute discretion and may be closed or discontinued, in whole or in part, temporarily or 
permanently at any time, for any reason. The Bank shall give the Customer reasonable notice of any such 
closure, suspension or termination.

1.35 Provided there are no outstanding Liabilities due to the Bank, the Customer may close any Account or 
request the termination of any Service offered under these General Conditions at any time by giving the 
Bank prior written notice. The precise notice period will differ depending on the Account being closed 
or the Service being terminated. Unless expressly agreed to the contrary, the Customer must provide the 
Bank with at least thirty (30) days’ prior written notice of closure or termination. (That also may include 
closure of account due to breach of policies of the Bank)

1.36 Termination of any Service shall be without prejudice to any of the Bank’s accrued rights prior to the date 
of termination.

1.37 The termination of SMS Banking Facility may not necessarily mean that Bank will discontinue sending SMS 
messages, the Bank, as required by regulator, will continue to send SMS even if the SMS Banking Facility is 
terminated by the Customer.

1.38 The Bank will not be liable or responsible in any circumstances for the delivery of the SMS to the 
Customer’s device. The Bank is completely dependent on the telecommunication service providers for the 
delivery of SMS to the Customer’s device.

1.39 The Customer agrees that the invalidity, illegality or unenforceability of any part of these General Conditions 
or any Specific Conditions under any law of a particular jurisdiction shall not prejudice or affect:

1.40 The validity, legality or enforceability of any other provisions of these General Conditions or those Specific 
Conditions; or

1.41 The validity, legality or enforceability of the General Conditions or those Specific Conditions under the 
laws of any other jurisdiction.

1.42 These terms and conditions shall be construed in accordance with the laws of the United Arab Emirates 
and the rules, regulations and directives of the Central Bank of the United Arab Emirates, and the Courts 
of United Arab Emirates shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute hereunder.

1.43 The Customer irrevocably waives all immunity (whether on the grounds of sovereignty or otherwise) that 
the Customer or any of the Customer’s assets or revenue may otherwise have in any jurisdiction from:

a. the service of any process against the Customer or the Customer’s assets;

b. any execution of a judgment against the Customer.

1.44 The Customer agrees that the Bank shall have the right to assign and transfer any of its rights and obligations 
under these terms and conditions to any third party without obtaining the Customer’s consent.

1.45 The Customer has no right to assign any of his rights and obligations under these to any third party 
without obtaining the Bank’s prior written consent.

1.46 The Bank reserves the right to refuse accepting any power of attorney and/or any kind of documentation 
unless a legal opinion is obtained from the bank’s solicitors, at the Customer’s cost.

Dormant Account

 Dormant Account will be dealt as per order of any competent court or applicable UAE laws or UAE Central 
Bank or other authority having jurisdiction over the Bank or the Customer.

Standing Orders

a. The Bank will execute a standing order on behalf of the account holder only if there are sufficient clear 
funds available in the account on the specified dates.

b. The Bank will not be responsible for any delays, loss in transit, errors of transmission or errors of the 
correspondent banks or any circumstances beyond the control of the Bank or any kind of return or refund 
of the amounts transferred.

c. The account holder agrees to indemnify the Bank against any losses, claims, damages and expenses 
arising in consequence of the execution or non-execution of the standing order given by him/her 
including without limitation, any and all kinds of including without limitation, costs, charges, liabilities, 
exchange rate charges/differences etc shall be borne solely by the Customer due to delays, loss in transit, 
errors of transmission or errors of the correspondent banks or any circumstances beyond the control 
of the Bank or any kind of return or refund of the amounts transferred and to absolve the Bank of any 
responsibility towards the same.

d. There will be a charge levied for recording, amending and executing standing orders.

e. The Bank has the right to cancel any standing order if necessary, without any notification to the Customer.

Stop Payment

a. Stop payment instruction of Cheque/s will be treated in accordance with the order of any competent 
court or applicable UAE laws or UAE Central Bank or other authority having jurisdiction over the Bank or 
the Customer.

TERMS AND CONDITIONS (Continued) الشروط واألحكام )تابع(
ــات حــق الضمــان  ــح المعمــول بهــا، وألغــراض تحميــل ورفــع بيان ــال بالقوانيــن والقواعــد واللوائ مــن أجــل االمتث  
وتســجيل الضمانــات فــي ســجل األصــول المنقولــة والمرهونــة التابــع لشــركة اإلمــارات لتســجيل األصــول 
المنقولــة والمرهونــة، يوافــق العميــل بموجبــه بشــكل نهائــي وغيــر مشــروط، ويقبــل ويصــرح للبنــك وفروعــه 
لــه لتحديــث جميــع المعلومــات المتعلقــة  التابعــة  الفرعيــة والشــركات  التمثيليــة والشــركات  ومكاتبــه 
بالعميــل بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، تفاصيــل شــركة العميــل مثــل االســم القانونــي 
ــزام  ــل الحســاب وقيمــة االلت ــع معلومــات االتصــال األخــرى وتفاصي ــوان الكامــل وجمي ــل الرخصــة والعن وتفاصي
ــك، واإلفصــاح عــن المعلومــات وتبادلهــا مــع أي  ــات )»المعلومــات«( ومــا إلــى ذل ــواع الضمان ووصــف بجميــع أن
ســلطة حكوميــة و/أو هيئــة شــبه حكوميــة، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، مصــرف اإلمــارات 
ــع لشــركة  ــة التاب ــة والمرهون ــة، وســجل األصــول المنقول ــك اإلمــارات للتنمي ــة المتحــدة المركــزي، وبن العربي
اإلمــارات. لذلــك، فــي ضــوء مــا ســبق ذكــره، يوافــق العميــل بموجبــه بشــكل ال رجعــة فيــه وغيــر مشــروط 
ويفــوض البنــك للقيــام بجميــع التســجيالت عبــر اإلنترنــت فــي ســجل األصــول المنقولــة والمرهونــة اإللكترونــي 
بخصــوص جميــع أنــواع األصــول / الموجــودات التــي تنــازل عنهــا العميــل إلــى البنــك و / أو قدمهــا تحــت الحجــز و 

/ أو الرهــن الحيــازي و / أو الرهــن العقــاري للبنــك.

ــي  ــة ف ــل مركزي ــات العمي ــك جعــل معالجــة معلوم ــة، يجــوز للبن ــة أو التنظيمي ــه القانوني ــال بالتزامات لالمتث  
المتحــدة. العربيــة  اإلمــارات  دولــة  خــارج  أو  داخــل  أكثــر  أو  واحــد  موقــع 

يوافــق العميــل علــى تقديــم أي معلومــات أو مســتندات قــد يطلبهــا البنــك ويتنــازل عــن أي حقــوق ســرية   
مطبقــة بموجــب حمايــة البيانــات أو الســرية المصرفيــة أو القوانيــن المماثلــة فيمــا يتعلــق بجميــع هــذه 

المعلومــات التــي قــد يفصــح عنهــا البنــك وفًقــا لهــذا البنــد.

ــا لهــذا البنــد وعلــى قيــام البنــك بنقــل  يوافــق العميــل علــى معالجــة معلومــات العميــل واإلفصــاح عنهــا وفًق  
البنــك. نيابــة عــن  أخــرى لمعالجتهــا  إلــى دولــة  العميــل  معلومــات 

عندمــا ُيفصــح البنــك عــن معلومــات ســرية وفًقــا لهــذا البنــد ، يجــب عليــه، حيثمــا كان ذلــك ممكًنا عملًيــا، اتخاذ   
ــى ســرية هــذه المعلومــات. خطــوات لضمــان أن متلقــي ومســتلم هــذه المعلومــات الســرية ســيحافظ عل

يتعيــن علــى البنــك التصــرف وفًقــا لقوانيــن وأنظمــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة واالمتثــال لطلبــات   31-1
يلــي: بمــا  تتعلــق  التــي  الســلطات  ومتطلبــات 

ــة أو  ــر الخدمــات المالي ــي وتوفي ــل اإلرهــاب والفســاد والتهــرب الضريب ــع غســيل األمــوال وتموي مكافحــة ومن أ. 
أو تجاريــة؛  أو  اقتصاديــة  لعقوبــات  قــد يخضــع  الخدمــات ألي شــخص  غيرهــا مــن 

التحقيق أو المقاضاة أو التنفيذ ضد أي شخص الرتكاب جريمة ضد أي قوانين أو لوائح. ب. 

يجــوز للبنــك اتخــاذ أي إجــراء يــراه، وفًقــا لتقديــره الخــاص مناســًبا، لمنــع أو التحقيــق فــي الجريمــة أو االنتهــاك   
المحتمــل للعقوبــات أو األنظمــة أو التصــرف وفًقــا للقوانيــن ذات الصلــة أو اللوائــح أو العقوبــات أو اإلرشــادات 

الدوليــة أو إجــراءات البنــك أو توجيهــات أي هيئــة عامــة أو تنظيميــة ذات صلــة بالبنــك.

يجوز للبنك إغالق أو تجميد أو تعليق المعامالت على الحساب مع إرسال إشعار مناسب إلى العميل.  32-1

مــن خــالل االســتمرار فــي الوصــول إلــى أو تشــغيل حســاب أو اســتخدام خدمــة، ُيعتبــر العميــل قــد وافــق علــى   33-1
جــدول الرســوم والشــروط العامــة والشــروط الخاصــة المطبقــة علــى هــذا الحســاب أو الخدمــة كمــا هــو 

ــة. ــت ذي الصل ــي الوق ــه ف معمــول ب

ــر البنــك المنفــرد  ــا لتقدي أي حســاب أو خدمــة يقدمهــا / يعرضهــا البنــك بموجــب هــذه الشــروط العامــة، وفًق  34-1
والمطلــق، يمكــن إغالقــه أو إيقافــه، كلًيــا أو جزئًيــا، بشــكل مؤقــت أو دائــم فــي أي وقــت، ألي ســبب. يجــب علــى 

البنــك أن يرســل إلــى العميــل إشــعاًرا معقــوالً بــأي إغــالق أو تعليــق أو إنهــاء.

ــاء أي  ــب إنه ــالق أي حســاب أو طل ــل إغ ــك، يجــوز للعمي شــريطة عــدم وجــود التزامــات معلقــة مســتحقة للبن  35-1
خدمــة مقدمــة بموجــب هــذه الشــروط العامــة فــي أي وقــت عــن طريــق إرســال إشــعار خطــي مســبق للبنــك. 
ســتختلف فتــرة اإلشــعار الدقيقــة اعتمــاًدا علــى الحســاب الــذي يتــم إغالقــه أو الخدمــة التــي يتــم إنهاؤهــا. مــا لــم 
يتــم االتفــاق صراحــة علــى خــالف ذلــك، يجــب علــى العميــل تزويــد البنــك بإشــعار كتابــي قبــل ثالثيــن )30( يوًمــا 

علــى األقــل مــن اإلغــالق أو اإلنهــاء. )قــد يشــمل ذلــك أيًضــا إغــالق الحســاب بســبب خــرق سياســات البنــك(.

يتم إنهاء أي خدمة دون المساس بأي من الحقوق المستحقة للبنك قبل تاريخ اإلنهاء.  36-1

إن إنهــاء الخدمــة المصرفيــة عبــر الرســائل النصيــة القصيــرة قــد ال يعنــي بالضــرورة أن البنــك ســيتوقف عــن إرســال   37-1
ــل المنظــم/ المشــرع فــي إرســال  ــرة، وسيســتمر البنــك كمــا هــو مطلــوب مــن قب ــة القصي الرســائل النصي
الرســائل القصيــرة حتــى إذا تــم إنهــاء تســهيل الخدمــات المصرفيــة عبــر الرســائل النصيــة القصيــرة مــن قبــل 

العميــل.

ــى جهــاز العميــل.  ــرة إل ــن يكــون البنــك مســؤوالً تحــت أي ظــرف مــن الظــروف عــن تســليم الرســائل القصي ل  38-1
يعتمــد البنــك بشــكل كامــل علــى مــزودي خدمــات االتصــاالت لتوصيــل الرســائل القصيــرة إلــى جهــاز العميــل.

يوافــق العميــل علــى أن بطــالن أو عــدم قانونيــة أو عــدم قابليــة تنفيــذ أي جــزء مــن هــذه الشــروط العامــة أو أي   39-1
شــروط خاصــة بموجــب أي قانــون لســلطة قضائيــة معينــة لــن يمــس أو يؤثــر علــى:

صالحية أو قانونية أو قابلية تنفيذ أي أحكام أخرى من هذه الشروط العامة أو تلك الشروط الخاصة؛ أو  40-1

ــذ الشــروط العامــة أو تلــك الشــروط الخاصــة بموجــب قوانيــن أي اختصــاص  ــة تنفي ــة أو قابلي ــة أو قانوني صالحي  41-1
قضائــي أخــر.

ُتفســر هــذه الشــروط واألحــكام وفًقــا لقوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وقواعــد ولوائــح وتوجيهــات   42-1
مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي، ويكــون لمحاكــم اإلمــارات العربيــة المتحــدة االختصــاص الحصــري 

ــزاع. لتســوية أي ن

يتخلــى العميــل بصــورة نهائيــة ال رجعــة فيهــا عــن أي حصانــة )ســواء علــى أســاس الســيادة أو غيــر ذلــك( يتمتــع   43-1
بهــا العميــل أو أي مــن أصــول / موجــودات العميــل أو عائداتــه أو خالفــه لــدى أي اختصــاص قضائــي وذلــك ضــد:

تبليغ أي دعوى قضائية ضد العميل أو أصول / موجودات العميل؛ أ. 

أي تنفيذ لحكم قضائي ضد العميل. ب. 

يوافــق العميــل علــى أن للبنــك الحــق فــي التنــازل عــن أي مــن حقوقــه والتزاماتــه بموجــب هــذه الشــروط   44-1
العميــل. الحصــول علــى موافقــة  ثالــث دون  إلــى أي طــرف  واألحــكام ونقلهــا 

ال يحــق للعميــل التنــازل عــن أي مــن حقوقــه والتزاماتــه بموجــب هــذه الشــروط إلــى أي طــرف ثالــث دون الحصــول   45-1
علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن البنــك.

يحتفــظ البنــك بالحــق فــي رفــض قبــول أي توكيــل رســمي و / أو أي نــوع مــن المســتندات إال إذا تــم الحصــول   46-1
ــل. ــك، علــى حســاب العمي ــي مــن محامــي البن علــى رأي قانون

الحساب الخامل

ســيتم التعامــل مــع الحســاب الخامــل بنــاًء علــى أمــر صــادر عــن أي محكمــة مختصــة أو قوانيــن دولــة اإلمــارات   
ــع  ــرى تتمت ــة المتحــدة المركــزي أو أي ســلطة أخ ــارات العربي ــا أو مصــرف اإلم ــة المتحــدة المعمــول به العربي

باختصــاص قضائــي علــى البنــك أو العميــل.

األوامر المستديمة

ســيقوم البنــك بتنفيــذ األمــر المســتديم نيابــة عــن صاحــب الحســاب، فقــط عندمــا تكــون هنالــك أمــوال كافيــة  أ. 
ــد محــددة. ــي مواعي ــي الحســاب وف بشــكل واضــح ف

لــن يكــون البنــك مســؤوال عــن أي تأخيــر أو فقــدان أثنــاء العبــور أو أخطــاء فــي اإلرســال أو أخطــاء البنــوك  ب. 
المراســلة أو أي ظــروف خارجــة عــن ســيطرة البنــك أو أي نــوع مــن عمليــات اســتعادة أو اســترداد المبالــغ 

المحولــة.

يوافــق صاحــب الحســاب علــى تعويــض البنــك عــن أي خســائر أو مطالبــات أو تعويضــات أو نفقــات ناشــئة عــن أو  ج. 
نتيجــة لتنفيــذ أو عــدم تنفيــذ أمــر مســتديم أصــدره العميــل بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، أي 
ــواع بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، التكاليــف والرســوم والمطالبــات / الخصومــات  وجميــع أن
ورســوم / فــرق ســعر الصــرف ومــا إلــى ذلــك والتــي يتوجــب أن يتحملهــا العميــل وحــده بســبب التأخيــر أو 
الفقــدان أثنــاء العبــور أو أخطــاء اإلرســال أو أخطــاء البنــوك المراســلة أو أي ظــروف خارجــة عــن ســيطرة البنــك أو 
ــة، ويبــرئ العميــل ذمــة البنــك مــن أي مســؤولية  ــغ المحول أي نــوع مــن عمليــات اســترجاع أو اســترداد المبال

تتعلــق بالمذكــور.

سوف تكون هنالك رسوم ُتفرض عند تسجيل أو تعديل أو تنفيذ األوامر المستديمة. د. 

للبنك الحق في إلغاء أي أمر مستديم، إذا لزم األمر، من دون حاجة إلى إشعار العميل بذلك. هـ. 

وقف الدفع

ــا ألمــر أي محكمــة مختصــة  ســيتم التعامــل مــع تعليمــات إيقــاف الســداد الخاصــة بالشــيك / الشــيكات وفًق أ. 
أو قوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المعمــول بهــا أو مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي أو أي 

ــل. ــك أو العمي ــى البن ــا اختصــاص عل ســلطة أخــرى له



b. The Customer must ensure that at the time of giving the stop payment instruction, the balance in the 
account is sufficient to cover the “stop payment” charge per instruction. If the balance in the account is 
not sufficient, the Bank will have the right to put a Hold on the account for the un-recovered charge.

c. The Bank will not be held responsible for any consequences for stopping payment of a Cheque as per 
the Customer’s stop payment instruction, and the Customer shall hold the Bank indemnified against any 
and all kinds of, including without limitation, losses, costs, liabilities including third party claims, fines, 
interest, damages, compensation etc sustained as a consequence of having complied with the Customer’s 
stop payment instructions.

d. The Bank reserves the right to close the account unilaterally if the Customer resorts to frequent “Stop 
Payment” instructions without maintaining adequate balance in the account.

Current Account

 The following Terms and Conditions are in addition to the General Terms and Conditions applicable to 
accounts held with the Bank:

a. Cash withdrawal from Current Accounts across the counter will be allowed only by Cheque drawn in the 
account or by a system-generated counter by the account holder.

b. The Customer shall be provided with a Cheque Book upon opening of a Current Account. In the event of 
loss, destruction or theft, the Customer is to notify the Bank immediately in writing. In case of any failure 
to intimate the loss in time, the Customer shall be responsible for the consequences.

c. The Bank will levy Current Account service charge as per its Service charge schedule subject to variation 
from time to time. The Bank reserves the right to recover these charges from any of the accounts of the 
Customers or from further credits to any of his/her account if the charge could not be recovered due to 
insufficient balance. The Bank reserves the right to put hold on the account for the unrecovered value of 
this charge.

d. The Bank reserves the right to refuse, suspend or withdraw the issuance of a Cheque book from the 
Customer as stipulated by the rules, regulations and directives of the Central Bank of the United Arab 
Emirates.

e. Any Bank instrument, Cheque book or electronic card issued in the name of the Customer and other Bank 
documents provided to the Customer shall remain the property of the Bank.

f. The Bank will honour Cheques against available unencumbered funds in the Current Account except 
where there is in place a prior agreement for an overdraft.

g. The Bank shall debit a service charge to the Customer’s Current Account for every Cheque returned 
unpaid for financial reasons or otherwise to be recovered in accordance with rules, regulations and 
directives of the Central Bank of the United Arab Emirates.

h. No interest shall be paid on Current Accounts.

i. If at any time, cheques issued on the Customer account return or bounce un-paid due to insufficient 
balance in the Account, the Bank may close the Account pursuant to the applicable laws and regulations 
of the Central Bank of the United Arab Emirates. The Customer shall return back the cheque books relating 
to the account closed. The Customer understands that the Bank will report such accounts and related 
details to the Central Bank of UAE and relevant authorities.

Savings Account

 The following Terms and Conditions are in addition to the General Terms and Conditions applicable to 
accounts held with the Bank:

a. Cash withdrawal from Savings Account will only be allowed to the Customer himself through the 
prescribed withdrawal form of the Bank or against system generated vouchers. “Third party” payment will 
be allowed at the discretion of the Bank on Savings Accounts and must be accompanied by an authority 
letter from the account holder attesting the signature of the person collecting the payment.

b. The Bank will levy Savings Account service charge as per Service Charge Schedule subject to variation 
from time to time, and the Bank shall deduct such charges every month from the Customers Savings 
Account.

c. Interest on Savings Account will be paid at the applicable rate of interest at half-yearly intervals on 30th 
June and 31st December. Interest is calculated on the basis of the daily closing balance.

d. Deposit or withdrawals are permitted, subject to availability of unencumbered funds, into the Savings 
Account. The Bank reserves the right to return instruments presented to it for collection and to charge the 
Customer for items, which are returned unpaid.

e. The Customer must be present in person to make any withdrawal and produce identification to satisfy the 
Bank with his/her identity.

f. cheques will not be issued by the Bank. The Bank reserves the right to withdraw any cheque issued to the 
Customer.

g. The Bank shall be entitled to amend the interest rates of deposits from time to time by displaying the 
same on its premises.

Fixed Deposits

 The following Terms and Conditions are in addition to the General Terms and Conditions applicable to 
accounts held with the Bank:

a. The Bank shall retain the deposit until the date of its maturity.

b. Interest for each Fixed Deposit shall be paid upon maturity of the deposit or otherwise as may be agreed 
to by the Bank and the Customer.

c. The Bank reserves the right to apply in whole or part of the balances of such deposit accounts towards 
satisfaction of any liabilities of the Depositor to the Bank on any other account or in any other respect, 
whether such liabilities are actual or contingent, primary or collateral and several or joint. This is not to be 
construed as an agreement; either expressed or implied that the Bank is bound to grant to the depositor 
any overdraft facilities.

d. Regarding foreign Currency Deposits, the Bank may charge exchange commission in case the depositor(s) 
wish to withdraw the deposit amounts in foreign currency notes.

e. The Bank shall continue to follow the existing disposal instructions of the depositor(s) on maturity of Fixed 
Deposit, unless otherwise instructed to the contrary by the depositor(s).

f. Repayment of Fixed term Deposit Accounts are permissible only on the date of maturity. Any repayment 
in whole or part of such Fixed Term Deposits, before the date of maturity, will be subject to a penalty and/
or any charges as the Bank may deem appropriate.

g. In the absence of any instructions from the Fixed Deposit customer at the time of placement of the 
deposit, the Fixed Deposit together with the interest accrued, will be renewed at the banks absolute 
discretion for a similar period at the prevailing rate of interest on the date of such renewal.

Illiterate Customer

 Illiterate persons will be permitted to open and operate accounts under their thumb impressions and 
subject to the following conditions:

a. Current accounts will not be opened for illiterate Customers.

b. The Customer agrees to provide two recent passport size photographs.

c. For all withdrawals the Customer will personally visit the branch.

d. For the purpose of opening and maintaining bank account(s) in the United Arab Emirates, an illiterate 
Customer has the full right to do so, either directly or through a proxy. In case of doing it directly by an 
illiterate Customer, the documents for opening and maintaining bank account(s) can be signed in writing 
or by thumb-print. However, two witnesses shall testify that the thumb printer has affixed his signature 
in front of them while being aware of the content of the instrument on which he had signed. The two 
witnesses (first degree relatives, family, friends) of the illiterate must be present with him and must sign 
on the instrument as witnesses of his signature and its content as well.

TERMS AND CONDITIONS (Continued) الشروط واألحكام )تابع(
يجــب علــى العميــل التأكيــد أنــه فــي وقــت صــدور أمــر وقــف الدفــع، أن الرصيــد فــي الحســاب كان كافيــً لســداد  ب. 
رســوم أمــر »وقــف الدفــع« لــكل أمــر. إذا كان الرصيــد فــي الحســاب ليــس كافيــً، ســوف يكــون للبنــك الحــق 

فــي أن يقــوم بتعليــق الحســاب لتحصيــل رســوم وقــف الدفــع غيــر المســددة.

لــن يكــون البنــك مســؤوال عــن أي عواقــب تنجــم عــن وقــف دفــع شــيك نتيجــة ألوامــر وقــف الدفــع الصــادرة مــن  ج. 
ــال ال  ــى ســبيل المث ــك، عل ــي ذل ــواع بمــا ف ــع أن ــك ضــد أي وجمي ــض البن ــل تعوي ــى العمي ــل، ويجــب عل العمي
الحصــر، الخســائر والتكاليــف وااللتزامــات بمــا فــي ذلــك مطالبــات وغرامــات وفوائــد وأضــرار وتعويضــات الطــرف 

ــك؛ نتيجــة لالمتثــال لتعليمــات وقــف الدفــع الصــادرة مــن العميــل. الثالــث ومــا إلــى ذل

يحتفــظ البنــك بحقــه فــي إغــالق الحســاب مــن جانــب واحــد اذا تمــادى العميــل فــي إصــدار »تعليمــات وقــف الدفــع  د. 
ــي الحســاب. ــد كاٍف ف ــظ برصي » بشــكل متكــرر دون أن يحتف

الحساب الجاري

فيمــا يلــي شــروط وأحــكام تضــاف إلــى الشــروط واألحــكام العامــة المطبقــة علــى الحســابات المفتوحــة لــدى   
البنــك:

سُيســمح بالســحب النقــدي مــن الحســابات الجاريــة عبــر الصــراف )الكاونتــر( فقــط عــن طريــق الشــيكات  أ. 
الحســاب.  صاحــب  بواســطة  النظــام  عــن  الصــادر  الصــراف  طريــق  عــن  أو  الحســاب  علــى  المســحوبة 

يجــب تزويــد العميــل بدفتــر شــيكات عنــد فتــح الحســاب الجــاري، و فــي حــال فقــدان هــذا الدفتــر أو تعرضــه للتلــف  ب. 
أو الســرقة، يجــب علــى العميــل إخطــار البنــك خطيــا وبشــكل فــوري. وفــي حــال الفشــل فــي اإلبــالغ عــن هــذا 

الفقــدان فــي الوقــت المناســب، يكــون العميــل مســؤوال عــن العواقــب التــي تنجــم عــن ذلــك.

ســيقوم البنــك بتحصيــل رســوم خدمــة الحســاب الجــاري طبقــا لجــدول رســوم الخدمــات مــع مراعــاة التغيــرات  ج. 
مــن وقــت إلــى آخــر. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي اســترداد هــذه الرســوم مــن أي حســاب مــن حســابات العميــل أو 
مــن أي ودائــع دائنــة فــي أي حســاب مــن حســابات العميــل إذا تعــذر تحصيــل هــذه الرســوم بســبب عــدم كفايــة 
الرصيــد فــي الحســاب.يحتفظ البنــك بحقــه فــي التعليــق / الحجــز علــى حســاب العميــل مــن أجــل قيمــة رســوم 

الخدمــة التــي لــم يتــم تحصيلهــا. 

يحتفــظ البنــك بالحــق فــي رفــض أو تعليــق أو ســحب إصــدار دفتــر الشــيكات مــن العميــل كمــا هــو منصــوص  د. 
عليــه فــي قواعــد ولوائــح وتوجيهــات مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي.

يظــل أي صــك مصرفــي أو دفتــر شــيكات أو بطاقــة إلكترونيــة صــادرة باســم العميــل أو المســتندات البنكيــة  هـ. 
ــك. ــكا للبن ــك مل ــل للبن ــا العمي ــي قدمه ــرى الت األخ

ســيقوم البنــك بالوفــاء بالشــيكات مقابــل األمــوال غيــر المثقلــة بالديــون المتاحــة فــي الحســاب الجــاري فيمــا  و. 
عــدا حالــة وجــود اتفــاق مســبق للســحب علــى المكشــوف.

ســيقوم البنــك بخصــم رســوم خدمــة علــى الحســاب الجــاري للعميــل لــكل شــيك يرتــد بــدون ســداد ألســباب  ز. 
ــة  ــح وتوجيهــات مصــرف اإلمــارات العربي ــن ولوائ ــك، و ســيتم اســترداد الرســوم وفقــً لقواني ــة أو خــالف ذل مالي

المتحــدة المركــزي.

لن يتم دفع أي فائدة على الحسابات الجارية. ح. 

فــي أي وقــت ترتــد الشــيكات الصــادرة علــى حســاب العميــل دون صــرف بســبب عــدم كفايــة الرصيــد فــي  ط. 
الحســاب، فيجــوز للبنــك إغــالق الحســاب وفًقــا للقوانيــن المعمــول بهــا ولوائــح مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
المركــزي. يجــب علــى العميــل إعــادة دفاتــر الشــيكات المتعلقــة بالحســاب المغلــق. يتفهــم العميــل أن 
البنــك ســيبلغ عــن هــذه الحســابات والتفاصيــل ذات الصلــة إلــى مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي 

والســلطات ذات الصلــة.

حساب التوفير

فيمــا يلــي شــروط وأحــكام إضافيــة تضــاف إلــى الشــروط واألحــكام العامــة المطبقــة علــى الحســابات المفتوحــة   
ــدى البنــك: ل

يســمح بالســحوبات النقديــة مــن حســاب التوفيــر فقــط للعميــل شــخصيا، عبــر اســتمارة الســحب المعــدة مــن  أ. 
قبــل البنــك أو القســائم المجهــزة إلكترونيــً فــي نظــام البنــك. ُيســمح بالدفــع إلــى »طــرف ثالــث« مــن حســابات 
ــا بخطــاب تفويــض مــن صاحــب الحســاب يشــهد علــى  ــر البنــك ويجــب أن يكــون مصحوبً ــا لتقدي ــر وفًق التوفي

صحــة توقيــع الشــخص الــذي قــام بتحصيــل المدفوعــات.

ســيقوم البنــك بتحصيــل رســوم خدمــة حســاب التوفيــر طبقــا لجــدول رســوم الخدمــات مــع مراعــاة التغيراتمــن  ب. 
وقــت إلــى آخــر، ويحــق للبنــك اقتطــاع / خصــم هــذه الرســوم كل شــهر مــن حســاب التوفيــر الخــاص بالعميــل.

تدفــع الفائــدة علــى حســاب التوفيــر بســعر الفائــدة المعمــول بــه علــى فتــرات نصــف ســنوية فــي 30 يونيــو و 31  ج. 
ــد الختامــي اليومــي. ــدة شــهريا علــى أســاس الرصي ديســمبر. ويتــم احتســاب الفائ

ُيســمح بإيــداع أو ســحب المبالــغ مــن حســاب التوفيــر، شــريطة توفــر أمــوال غيــر مثقلــة بديــون فــي الحســاب. و  د. 
يحتفــظ البنــك بحقــه فــي رد األدوات المقدمــة لــه للتحصيــل، وبحقــه فــي تحصيــل الرســوم مــن العميــل علــى 

الصكــوك الماليــة التــي ارتــدت بــدون ســداد.

يجــب علــى العميــل الحضــور بنفســه للقيــام بــأي عمليــة ســحب مــع تقديــم مســتند إثبــات الهويــة إلــى حــد  هـ. 
ُيقنــع البنــك بهويتــه.

لــن يصــدر البنــك أي دفتــر شــيكات علــى حســاب التوفيــر. و يحتفــظ البنــك بحقــه فــي ســحب أي دفتــر شــيكات  و. 
ــل بهــذا الصــدد.  صــدر للعمي

يحــق للبنــك أن يقــوم بتعديــل أســعار الفائــدة علــى الودائــع مــن وقــت آلخــر عــن طريــق عــرض تلــك التعديــالت فــي  ز. 
ــه.  مقرات

الودائع الثابتة

فيمــا يلــي شــروط وأحــكام إضافيــة تضــاف إلــى الشــروط واألحــكام العامــة المطبقــة علــى الحســابات المفتوحــة   
ــدى البنــك: ل

يجب على البنك االحتفاظ بالوديعة حتى تاريخ االستحقاق. أ. 

ُتدفع الفائدة عن كل وديعة ثابتة عند استحقاق الوديعة أو بخالف ذلك حسبما يتفق عليه البنك والعميل. ب. 

يحتفــظ البنــك بحقــه فــي أن يخصــم علــى أرصــدة حســابات هــذه الودائــع كليــا أو جزئيــا إلــى حــد يفــي بالتزامــات  ج. 
المــودع إزاء البنــك فــي أي حســاب آخــر أو فــي أي صعيــد آخــر، ســواء كانــت هــذه االلتزامــات فعليــة أو طارئــة أو 
ابتدائيــة ثانويــة و ســواء كانــت بالتضامــن أو التكافــل. ال يمكــن تفســير ذلــك علــى أنــه اتفاقيــة؛ ســواء كانــت 

ضمنيــة أو صريحــة، بــأن البنــك قــد التــزم بــأن يمنــح المــودع أي تســهيالت للســحب علــى المكشــوف.

فيمــا يتعلــق بالودائــع بالعمــالت األجنبيــة، يجــوز للبنــك الحصــول علــى عمولــة الصــرف فــي حالــة أن قــرر المــودع  د. 
ــة. ــة األجنبي ــغ بالعمل ســحب المبال

يجــب أن يســتمر البنــك فــي اتبــاع تعليمــات التصــرف الحاليــة مــن قبــل المــودع فــي تاريــخ اســتحقاق الوديعــة  هـ. 
الثابتــة، مــا لــم يصــدر المــودع تعليمــات بخــالف ذلــك.

ــخ االســتحقاق، و أي ســداد كامــل أو جزئــي لهــذه الودائــع  يجــوز ســداد حســابات الودائــع الثابتــة فقــط فــي تاري و. 
الثابتــة، قبــل تاريــخ االســتحقاق، ســيخضع لفــرض فائــدة جزائيــة و / أو أي رســوم أخــرى بحســب مــا قــد يــراه البنــك 

مناســًبا. 

فــي حالــة عــدم وجــود أي تعليمــات مــن عميــل الوديعــة الثابتــة فــي وقــت إيــداع الوديعــة، ســيتم تجديــد الوديعــة  ز. 
الثابتــة مــع الفائــدة المتراكمــة وفًقــا للتقديــر المطلــق للبنــك لفتــرة مماثلــة بســعر الفائــدة الســائدة فــي تاريــخ 

هــذا التجديــد.

ّي  العميل اُلأمِّ

يســمح لألشــخاص الذيــن ال يجيــدون القــراءة والكتابــة بفتــح وتشــغيل الحســابات باســتخدام بصمــة اإلبهــام   
التاليــة: للشــروط  وطبقــا 

ّيين. لن يتم فتح حسابات جارية للعمالء اُلأمِّ أ. 

يوافق العميل بأن يزود البنك بصورتين حديثتين له بحجم صورة جواز السفر. ب. 

في جميع حاالت السحب يجب أن يحضر العميل بنفسه إلى الفرع. ج. 

ــّي لــه الحــق  ألغــراض فتــح وتشــغيل حســاب / حســابات بنكيــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فــإن العميــل اُلأمِّ د. 
ــة القيــام بذلــك مباشــرة مــن  ــك، إمــا بشــكل مباشــر أو مــن خــالل وكيــل. فــي حال الكامــل فــي القيــام بذل
ــا أو  ــة كتابًي ــح وتشــغيل حســاب / حســابات بنكي ــع المســتندات الخاصــة بفت ــّي، يمكــن توقي ــل ُأمِّ ــل عمي قب
باســتخدام بصمــة اإلبهــام. ومــع ذلــك، يجــب أن يشــهد شــاهدان علــى أن مــن وقــع باســتخدام بصمــة اإلبهــام 
قــد وضــع توقيعــه أمامهمــا مــع علمــه بمحتويــات المحــرر الــذي وقــع عليهــا. يجــب أن يكــون الشــاهدان )األقــارب 
مــن الدرجــة األولــى، العائلــة، األصدقــاء( لألمــي حاضريــن معــه ويجــب أن يوقعــا علــى المحــرر كشــاهدين علــى 

توقيعــه ومحتــواه أيًضــا.

ســوف يتــم إجــراء جميــع عمليــات الســحب بموجــب بصمــة إبهــام العميــل التــي توضــع علــى المــكان المخصص  هـ. 
لذلــك فــي مســتندات البنــك وبحضــور مســاعد مديــر البنــك أو مشــرف البنــك.



e. All withdrawals will be made against the thumb impression of the Customer put on the Bank’s prescribed 
stationery in the presence of a Bank’s Assistant Manager or Supervisor of the Bank.

f. The Customer agrees to indemnify the Bank against all losses, claims and/or damages arising out of or in 
any way relating to the opening or operations of the account allowed by the Bank on the strength of the 
thumb impression of the Customer.

 The above-mentioned conditions are in addition to the General Conditions, Savings Account Conditions 
and Dormant Account Conditions.

SMS Banking Service

a. The SMS Banking Facility will be available to all accounts of the Customer, current and future. In case of a 
joint account, the Message will only be sent to the assigned number.

b. The Customer acknowledges that the Bank is not required to resend any unsuccessfully transferred messages.

c. In the event of loss of the mobile equipment or loss of the connection to the number or loss of its 
possession, for whatsoever reason, it would be the Customer’s duty to inform the Bank in writing, and 
either request to stop the messages or divert them to another number. Until the Customer receives a 
written confirmation from the Bank, the Customer will be solely bear all the consequences.

d. In consideration of the Bank providing this facility, The Customer agrees to indemnify and keep safe, 
harmless and indemnified the Bank from and against all actions, claims, demands, proceedings, loss, 
damages, costs, charges, and expenses whatsoever which the Bank may at any time incur, sustain, suffer 
or be put to, as a consequence of or arising out in good faith for acting on or omitting or refusing to act 
on any instructions given by use of the facility.

e. The Customer at its own risk and responsibility may decide to permit other persons to have access 
to his mobile phone, which may jeopardize the confidentiality of his banking transactions and other 
information. In case of that, the Customer will solely bear responsibility for any consequences.

f. The Bank shall take all reasonable steps to ensure the accuracy of the messages. The Bank shall not be 
liable for any loss or damage occasioned by any error or inaccuracy in such messages. The Customer shall 
not hold the Bank liable for any information, which turns out to be incorrect or inaccurate.

g. Charges for the SMS Banking Facility will be at the discretion of the Bank and may be varied from time to 
time without prior notice to the Customer.

h. The Customer hereby agrees to give seven days’ notice in writing to the Bank for termination of the SMS 
Banking Facility made available to the Customer by the Bank. And the Bank has the right to terminate 
the service by giving notice to the Customer. The Customer may continue to receive messages following 
termination of the SMS Banking Facility.

i. The Bank may terminate the SMS Banking Facility granted to the Customer, without prior notice in the 
event of, but not limited to, breach or non-compliance with terms and conditions or any agreement with 
the Bank or any other cause arising out of operation of law or any reason where the Bank considers it 
reasonable to do so.

j. The Bank from time to time, in its sole discretion, may announce or notify the Customer through the 
SMS Banking Facility about any third party’s products, including but not limited to, shares, bonds or any 
other products.

k. In case of any events or circumstances, including but not limited to, natural calamities, fire, floods, 
war, hostility, civil commotion, acts of God, sabotage, strikes, riots, terrorist activities, embargoes, that 
are beyond the reasonable control of the Bank hereto, and prevents the Bank from carrying out its 
contractual obligations, the Bank shall not be in breach to this agreement.

ATM CARD

a. The ATM card shall remain the property of the Bank at all times, and the Customers are obliged to 
surrender the ATM card to the Bank whenever requested. The Bank reserves its right to suspend the 
provision of any banking services to the Customer following any such request.

b. The Customer shall accept all transactions done by using ATM card, notwithstanding the fact that such 
transactions may have exceeded the authorized limits, and where an ATM card has been issued in the 
name of more than one person, or for an illiterate person, or for a minor at the request of his competent 
guardian, the Customer agrees to be jointly and severally liable for the liability incurred by the use of the 
ATM card.

c. The ATM card must be used with a PIN that should not be disclosed by the Customer to anyone under any 
circumstances.

d. The ATM Card and the PIN are issued to the Customer at the Customer’s risk and responsibility, and the 
Bank shall bear no responsibility for any loss or damage from the issue of the ATM Card and/or PIN. The 
Customer is however, well advised to keep the ATM Card and the PIN secured and separate at all times, 
and, where possible, destroy the PIN once the PIN number has been memorized.

e. The Customer shall indemnify and hold the Bank indemnified against any loss or damage occasioned by 
unauthorized use of the ATM Card due to the Customer’s negligence.

f. In any case and for any reason whatsoever, if the Customer’s account goes into overdraft by using the ATM 
card, the Customer shall be held liable to the Bank, and the Bank has the right to be granted an immediate 
remedy.

g. In the event the Bank dispenses cash in excess of the amount requested, the Customer is obliged to 
immediately inform the Bank of this incidence. However, the Customer hereby authorizes the Bank to 
debit his/her account for the excess even if such debit brings the account in to debit balance.

h. The Bank has the right to debit the Customer’s account with any charges or expenses in connection with 
the use or replacement of such a card.

i. The Bank reserves the right to amend the terms and conditions relating to the ATM card service without 
prior notice to the Customer.

j. The Bank will not be responsible for the malfunctioning of any ATM card due to any mechanical defect or 
any other reason beyond its control.

k. The Bank is not responsible where ancillary services such as payment of utility bills cannot be processed 
due to insufficiency of funds in the account or mechanical failure or for reasons beyond the control of the 
Bank..

l. When the ATM Card is used for a transaction in a currency other than UAE Dirhams, Visa / MasterCard will 
convert the amount of the Card used for a transaction at the rate of exchange prevalent at the time, or at 
any such rates agreed with the Bank, into UAE Dirhams and debit the Customer’s account.

m. in case of Cash Withdrawals outside the territory of the United Arab Emirates, Local switch will attract cash 
withdrawals fee as determined by the Bank from time to time.

n. The Bank will debit the Customer’s ATM card account when used in sales and services points.

Declarations

1. The Customer confirms that he/she has read and fully understood the terms and conditions available 
on the Bank’s website (uae.nbo.om) and their application to any services given to the Customer by the 
Bank. The Customer confirms and acknowledges that the Bank has the full right, from time to time, 
in its absolute discretion, to change and modify the terms and conditions of these General Terms and 
Conditions by publishing the changes on the website of the Bank (uae.nbo.om), and such changes shall 
apply immediately.

2. In case the Customer disagrees with the changes and modifications in these General Terms and Conditions, 
the Customer shall inform the Bank by visiting any branch and provide his reservations in writing within 
60 days of the receipt of the letter or email or SMS notifying such changes and modifications. If the Bank 
does not hear from the Customer within 60 days, Bank will treat it as expressed consent on the revision of 
terms and conditions.

TERMS AND CONDITIONS (Continued) الشروط واألحكام )تابع(
يوافــق العميــل علــى تعويــض البنــك عــن جميــع الخســائر والمطالبــات و / أو األضــرار الناشــئة عــن أو التــي تكــون  و. 
بــأي شــكل مــن األشــكال متعلقــة بفتــح أو تشــغيل الحســاب الــذي يســمح بــه البنــك باســتخدام بصمــة اإلبهــام 

الخــاص بالعميــل. 

تضــاف الشــروط واألحــكام المذكــورة أعــاله إلــى الشــروط العامــة وشــروط حســابات التوفيــر وشــروط الحســابات   
الخاملــة. 

الخدمة المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة

ســوف تكــون الخدمــات المصرفيــة عبــر الرســائل النصيــة القصيــرة متاحــة لجميــع حســابات العميــل، الحاليــة  ا. 
ً فقــط. والمســتقبلية. وفــي حالــة وجــود حســاب المشــترك ســيتم إرســال الرســالة إلــى الرقــم المحــدد مســبق

ُيقر العميل بأنه ليس مطلوبً من البنك إعادة إرسال أي رسالة وقع فشل في إرسالها. ب. 

فــي حالــة فقــدان جهــاز الهاتــف المتحــرك أو تعــذر الوصــول إلــى الرقــم أو فقــدان حيازتــه،ألي ســبب مــن األســباب،  ج. 
ســيكون مــن واجــب العميــل إبــالغ البنــك خطيــً، ومــن ثــم يقــوم إمــا بطلــب وقــف إرســال الرســائل إلــى الرقــم 
ــده  ــل وح ــك، ســوف يكــون العمي ــد خطــي مــن البن ــى اســتالم تأكي ــر. حت ــم آخ ــى رق ــا إل المفقــود أو تحويله

مســؤوالً عــن جميــع العواقــب التــي تترتــب عــن ذلــك.

مقابــل توفيــر البنــك لهــذا التســهيل، يجــب علــى العميــل المحافظــة علــى ســالمة البنــك وكــف األذى عنــه  د. 
وتعويضــه ضــد جميــع اإلجــراءات والمطالبــات والطلبــات والخســائر واألضــرار والتكاليــف والرســوم والنفقــات، أيــا 
كان نوعهــا، والتــي قــد يتكبدهــا البنــك فــي أي الوقــت أو يتحملهــا أو يعانــي منهــا، والناشــئة عــن حســن النيــة 

بســبب أي إغفــال أو رفــض للتصــرف بموجــب أي تعليمــات صــدرت الســتخدام هــذا التســهيل.

يجــوز للعميــل، وعلــى مســؤوليته الخاصــة ومخاطرتــه، أن يقــرر ويســمح لألشــخاص اآلخريــن بالوصــول إلــى  هـ. 
ــة  ــي حال ــة وغيرهــا مــن المعلومــات للخطــر. ف ــه المصرفي ــد يعــرض ســرية معامالت هاتفــه المتحــرك، ممــا ق

حــدوث ذلــك، فــإن العميــل وحــده ســوف يكــون مســؤوالً عــن أي عواقــب تنجــم عــن ذلــك.

يجــب علــى البنــك اتخــاذ جميــع الخطــوات المعقولــة لضمــان دقــة الرســائل. ويجــب أن ال يكــون البنــك مســؤوال  و. 
عــن أي خســارة أو أضــرار ناجمــة عــن أي خطــأ أو عــدم دقــة فــي إرســال مثــل هــذه الرســائل. و يجــب علــى العميــل 
ــل البنــك أيــة مســؤولية عــن أي معلومــات، التــي قــد يتبيــن فيمــا بعــد أنهــا غيــر صحيحــة أو غيــر دقيقــة. أن ال ُيحمِّ

ــة  ســوف تكــون رســوم تســهيل الخدمــات المصرفيــة عبــر الرســائل النصيــة القصيــرة وفقــً الســلطة التقديري ز. 
للبنــك ويمكــن أن تختلــف هــذه الرســوم مــن وقــت آلخــر دون إشــعار مســبق للعميــل.

ــة  ــى البنــك إلنهــاء الخدمــات المصرفي ــام إل ــه ســبعة أي ــم إشــعار خطــي مدت ــح وتقدي يوافــق العميــل علــى من ح. 
عبــر الرســائل النصيــة القصيــرة التــي وفرهــا البنــك للعميــل. و للبنــك الحــق فــي إنهــاء هــذه الخدمــة بإرســال 
 إشــعار إلــى العميــل. يجــوز للعميــل االســتمرار فــي تلقــي الرســائل بعــد إنهــاء الخدمــة المصرفيــة عبــر الرســائل 

النصية القصيرة.

يجــوز للبنــك إنهــاء تســهيل الخدمــات المصرفيــة عبــر الرســائل النصيــة القصيــرة الممنوحــة للعميــل، مــن دون  ط. 
ــال لشــروط  ــال ال الحصــر، اإلخــالل أو عــدم االمتث ــة، علــى ســبيل المث إشــعار مســبق فــي أي مــن الحــاالت التالي
وأحــكام أي اتفــاق موقــع مــع البنــك أو ألي ســبب آخــر ينشــأ عــن ســريان وتطبيــق القانــون أو أي ســبب يجعــل 

ــه مــن المعقــول القيــام بذلــك. ــرى أن البنــك ي

ــة إعــالم أو إخطــار العميــل مــن خــالل تســهيل الخدمــات  يجــوز للبنــك مــن وقــت آلخــر وفقــا لســلطته التقديري ي. 
المصرفيــة عبــر الرســائل النصيــة القصيــرة عــن أي منتجــات ألي طــرف ثالــث بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال 

ــرى. ــس الحصــر، األســهم والســندات أو أي منتجــات أخ ولي

فــي حــال وجــود أي أحــداث أو ظــروف، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال و ليــس الحصــر، الكــوارث الطبيعيــة  ك. 
والحرائــق والفيضانــات والحــروب والعدائيــات واالضطرابــات المدنيــة وأفعــال القضــاء والقــدر وأعمــال التخريــب 
واإلضرابــات وأعمــال الشــغب واألنشــطة اإلرهابيــة و وقــرارات الحظــر، التــي تقــع خــارج نطــاق الســيطرة المعقولــة 
للبنــك بموجــب أحــكام هــذه الوثيقــة، وتمنــع البنــك مــن تنفيــذ التزاماتــه التعاقديــة، يجــب أن ال يعتبــر البنــك 

منتهــكً أو خارقــً ألحــكام هــذه االتفاقيــة.

بطاقة ماكينة الصراف اآللي

تبقــى بطاقــة ماكينــة الصــراف اآللــي ملــكا للبنــك فــي جميــع األوقــات، و يعــد العميــل ملزمــا بتســليم بطاقــة  أ. 
ــم أي خدمــات  ــق تقدي ــي تعلي ــه ف ــك بحق ــزم األمــر. كمــا يحتفــظ البن ــك كلمــا ل ــي للبن ــة الصــراف اآلل ماكين

ــل. ــب مــن هــذا القبي ــل بعــد أي طل ــة للعمي مصرفي

يقبــل العميــل جميــع المعامــالت التــي يقــوم بهــا عــن طريــق اســتخدام بطاقــة ماكينــة الصــراف اآللــي، بصــرف  ب. 
النظــر عــن حقيقــة أن مثــل هــذه المعامــالت ربمــا تكــون قــد تجــاوزت الســقوف المصــرح بهــا، وحيثمــا يتــم إصــدار 
ــة،  ــراءة والكتاب ــد الق ــد، أو باســم شــخص ال يجي ــر مــن شــخص واح ــي باســم أكث ــة الصــراف اآلل ــة ماكين بطاق
أو قاصــر بنــاء علــى طلــب منــه عبــر الوصــي المختــص، يوافــق العميــل علــى أن يكــون مســؤوال بالتكافــل 

ــي. ــب عــن اســتخدام بطاقــة ماكينــة الصــراف اآلل والتضامــن عــن المســؤوليات التــي تترت

يجــب اســتخدام بطاقــة ماكينــة الصــراف اآللــي مــع رقــم التعريــف الشــخصي الــذي يجــب عــدم الكشــف عنــه مــن  ج. 
قبــل العميــل إلــى أي شــخص آخــر بــأي حــال مــن األحــوال.

يتــم إصــدار بطاقــة ماكينــة الصــراف اآللــي ورقــم التعريــف الشــخصي )الرقــم الســري( للعميــل وعلــى مســؤولية  د. 
ومخاطــرة العميــل، ولــن يتحمــل البنــك أي مســؤولية عــن أي خســارة أو ضــرر مــن إصــدار بطاقــة ماكينــة 
الصــراف اآللــي و / أو الرقــم الســري. مــع ذلــك، ينصــح البنــك العميــل بالمحافظــة علــى بطاقــة ماكينــة الصــراف 
اآللــي والرقــم الســري بشــكل منفصــل فــي جميــع األوقــات، وحيثمــا كان ممكنــً، التخلــص مــن الرقــم الســري 

عندمــً يتــم حفظــه عــن ظهــر القلــب.

يجــب علــى العميــل تعويــض البنــك ودرء الضــرر عنــه ضــد أي خســارة أو ضــرر يحــدث نتيجــة الســتخدام غيــر مصــرح  هـ. 
بــه لبطاقــة ماكينــة الصــراف اآللــي بســبب إهمــال مــن جانــب العميــل.

فــي جميــع األحــوال وألي ســبب مــن األســباب، إذا انتقــل حســاب العميــل إلــى الســحب علــى المكشــوف  و. 
باســتخدام بطاقــة ماكينــة الصــراف اآللــي، يتحمــل العميــل المســؤولية أمــام البنــك، ويحــق للبنــك أن يطلــب 

منــه تعويًضــا فوريًــا.

فــي حالــة قيــام البنــك بصــرف مبالــغ نقديــة تزيــد عــن المبلــغ المطلــوب، يكــون العميــل ملزًمــا بإبــالغ البنــك  ز. 
علــى الفــور بهــذه الحادثــة. ومــع ذلــك، يفــوض العميــل بــأن يخصــم مــن حســابه المبلــغ اإلضافــي حتــى لــو أدى 

ــن. ــل الحســاب إلــى رصيــد مدي هــذا الخصــم إلــى تحوي

يحق للبنك أن يخصم من حساب العميل أي رسوم أو مصاريف تتعلق باستخدام أو استبدال هذه البطاقة. ح. 

ــل الشــروط واألحــكام المتعلقــة بخدمــات بطاقــة ماكينــة الصــراف اآللــي دون  يحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعدي ط. 
الحاجــة إلــى إعطــاء إشــعار مســبق للعميــل.

لــن يكــون البنــك مســؤوالً عندمــا يكــون هنالــك عطــل فــي بطاقــة ماكينــة الصــراف اآللــي بســبب عيــب فنــي  ي. 
ــك. ــن نطــاق ســيطرة البن ــارج ع ــر خ أو أي ســبب آخ

ال يتحمــل البنــك المســؤولية عندمــا تفشــل الخدمــات اإلضافيــة مثــل ســداد فواتيــر الخدمــات بســبب عــدم  ك. 
البنــك. كفايــة الرصيــد فــي الحســاب أو بســبب عطــل فنــي أو ألســباب أخــرى ال تخضــع لســيطرة 

فيــزا/  اإلماراتــي، ســتقوم  الدرهــم  غيــر  بعملــة  لمعاملــة  اآللــي  الصــراف  بطاقــة ماكينــة  اســتخدام  عنــد  ل. 
ماســتركارد بتحويــل مبلــغ البطاقــة المســتخدمة فــي المعاملــة بســعر الصــرف الســائد فــي ذلــك الوقــت، أو 

بــأي أســعار متفــق عليهــا مــع البنــك، إلــى الدرهــم اإلماراتــي والخصــم مــن حســاب العميــل.

فــي حالــة الســحوبات النقديــة خــارج أراضــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ســتفرض الشــبكة المحليــة  م. 
آلخــر. وقــت  مــن  البنــك  يحــدده  مــا  بحســب  رســوم ســحب  للمصــارف 

ســوف يقــوم البنــك بالخصــم علــى حســاب بطاقــة ماكينــة الصــراف اآللــي الخــاص بالعميــل عندمــا اســتخدامها  ن. 
ــع والخدمــات. فــي نقــاط البي

اإلقرارات 

اإللكترونــي  البنــك  موقــع  علــى  المتوفــرة  واألحــكام  الشــروط  وفهــم  قــراءة  علــى  العميــل  يؤكــد   .1 
ــأن للبنــك الحــق  (uae.nbo.om) وتطبيقهــا علــى أي خدمــات يقدمهــا البنــك للعميــل. ويؤكــد العميــل ويقــر ب
الكامــل، مــن وقــت آلخــر، وفًقــا لتقديــره المطلــق، فــي تغييــر وتعديــل شــروط وأحــكام هــذه الشــروط واألحــكام 
العامــة عــن طريــق نشــر التغييــرات علــى الموقــع اإللكترونــي للبنــك (uae.nbo.om)، وتســري هــذه التغييــرات 

علــى الفــور.

فــي حالــة عــدم موافقــة العميــل علــى التغييــرات والتعديــالت فــي هــذه الشــروط واألحــكام العامــة، يجــب علــى   .2
العميــل إبــالغ البنــك عــن طريــق زيــارة أي فــرع وتقديــم تحفظاتــه كتابًيــا فــي غضــون 60 يوًمــا من اســتالم الرســالة 
أو البريــد اإللكترونــي أو الرســائل النصيــة القصيــرة إلخطــار بتلــك التغييــرات والتعديــالت. إذا لــم يتلقــى البنــك 
مــن العميــل أي شــيء فــي غضــون 60 يوًمــا فســيعامله البنــك علــى أن ذلــك يمثــل موافقــة العميــل الصريحــة 

علــى مراجعــة الشــروط واألحــكام.


