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TERMS & CONDITIONS FOR ACCOUNT OPENING

AND OTHER BANKING PRODUCTS & SERVICES AGREEMENT

A. Account Opening

1. Definitions. The words and expressions that hereinafter follow
shall, unless the context otherwise requires, have the meaning
assigned hereinafter to each of them, as follows:
“Account” means the bank account, which is the subject for
the application presented by the Account Owner to the Bank
for availing such Account pursuant to the terms herein.
“Account Owner“ means the applicant(s) for the Account and
in the case of Joint Account it means each of the applicants.
The “Bank” means Foreign Branches of The "Bank" or "SNB
UAE" means The Saudi National Bank in the United Arab
Emirates.“Instrument” means a draft and other non-cash
instrument for payment of money.

2. Deposits. All Checks and Instruments deposited in the Account
are subject to collection in cash or solvent credits paid to the
Bank at its office. The Bank has the right to debit the Account
for the amount of any Check or other Instrument credited to
the Account and not subsequently honored. The Bank will not
be liable for any loss due to the fault of, or delay by, any local
or foreign collecting or correspondent bank.

3. Collections. These items are accepted for collection and
transmission only at the Account Owner’s own risk and
the Bank will not be responsible for any neglect, or
error on the part of its correspondents, nor for their
solvency or that of their sub agents, nor will the Bank be
responsible for loss or delays occurring in the course of
transmission of any bills or documents attached thereto
nor for the authenticity or regularity of any such bills or
documents. Proceeds will be credited after realization.
The Account Owner agrees that if the collection item is
forged, counterfeit or is another country government Check,
it can be returned after the legally stipulated period of that
country. So, in anyone of such events, the Account will be
debited for the value of the returned item, plus any charges
thereof, whenever the same is returned, irrespective of the
length of time taken to return it.

4. Overdrafts. Unless the Account Owner has an overdraft credit
facility under a separate agreement with the Bank, (a) Checks
causing the Account to be over drawn will be returned and the
Account will be debited a charge in accordance with the tariff
off charges issued by the Bank from time to time for each
Check returned and (b) if a Check creating an overdraft is
inadvertently honored by the Bank, the Account Owner shall
promptly, upon demand, pay to the Bank the amount of the
overdraft plus a penalty in an amount to be determined by
the Bank from time to time and accruing for each day elapsing
until the Bank has been fully reimbursed thereof.

5. Stop Payment of a Check. The Account Owner may stop
payment on a Check, in accordance with the UAE laws and
regulations. The stop payment will be effective when noted
by the Bank on its records of the Account, and shall remain
effective for 6 (six) months for dated Checks (payment
presentation time limit) and 12 (twelve) months for undated
Checks. Any stop payment to be effective must include the
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Account number, the number and date of the Check, the 
name of the payee and the amount. The Account Owner 
shall indemnify the Bank against any loss or claim arising 
in connection with the Account Owner’s stop payment 
instructions. 

The Account Owner shall not stop payment of a Check for 
any other reasons, except when the Check is lost or if the 
bearer of the Check is bankrupt. The Bank shall pay the  
Check in spite of the Account Owner’s objection in case of any 
other reasons than those stated above.

The Account Owner also agrees: (a) that should the said 
Check be paid through inadvertence, oversight or as a 
result of misdescription to the Check, the Bank will in no 
way be responsible, provided that the Bank has followed 
the usual procedure for handling stop payment orders; and 
(b) to notify the Bank promptly in writing if the said Check
is received or destroyed. To secure such obligations, the
Account Owner hereby unconditionally and irrevocably
authorizes the Bank to immediately and without notice to
the Account Owner, set-off against such obligations any funds
or collaterals available in any Accounts and/or investments of
the Account Owner with the Bank.

6. Certified Checks. In consideration for payment of a Certified
Check, the Bank is obliged to keep the blocked amount under
its responsibility in favor of the bearer of the Check until the
lapse of the time limit set for presentation of the Check for
payment, which is 6 (six) months.

7. Joint Account. If the Account is a joint account, credit
balances will be owned jointly by the Account Owners in equal
percentages unless otherwise provided. Each of the Account
Owners may make deposits in and, if his or her individual
signature card is on file with the Bank, may make withdrawals
from the Account and the Bank shall be entitled to act on
written instructions with respect to the Account signed by all
Account Owners or by anyone of them alone, unless otherwise
provided. Each Account Owner authorizes the other to deposit
in the Account any Checks or other Instruments payable to all
or any of the Account Owner(s), and should any such Check or
instrument be received by the Bank without endorsement, the
Bank is hereby authorized to endorse the same on behalf of
the Account Owner(s) and to credit the same to the Account.

Credit balances in the Account at any time or times may be
withdrawn or otherwise disposed of in whole or in part by Check
or other written instructions signed by any one of the Account
Owners (or any Account Owner’s attorney-in-fact or other legal
representative) without the written consent of any other Account
Owner. The Bank shall have no duty of enquiry as to Checks or
orders payable to the Account Owner signing the same. Payment
or withdrawals from the Account on the orders or instructions of
any of the Account Owners may be made regardless of whether
the other Account Owner or Owners are alive at the time of
payment, but if the Bank is given written notice of the death of an
Account Owner, the Bank shall be entitled to suspend operation
of the Account and to hold any credit balance until the bank has
received written instructions pursuant to a court order or signed
by the surviving Account Owner(s) and the legal representatives
or heirs of the deceased Account Owner. The Account Owners

طريق  عن  املذكور  الشيك  دفع  حالة  يف  أنه  عىل  (أ)  الحساب:  صاحب  وافق  ك  

الخطأ أو السهو أو نتيجة لوصف خاطئ للشيك، لن يكون البنك مسئوال بأي حال من 

األحوال، رشيطة أن يكون البنك قد اتبع اإلجراء املعتاد يف معاملة أوامر إيقاف الدفع، 

و (ب) عىل أن يخطر البنك فورا وخطيا يف حالة استالم ذلك الشيك أو إتالفه. ولض ن 

تفويضا  البنك  هذا  ¯وجب  الحساب  صاحب  فوض  فقد  االلتزامات،  هذه  تنفيذ 

الحساب  صاحب  إىل  إشعار  وبدون  فورا  يقوم  أن  للنقض  قابل  وغ¸  مرشوط  غ¸ 

بسداد تلك االلتزامات من أية أموال أو ض نات موجودة يف أي من الحسابات و/أو 

االستث رات الخاصة بصاحب الحساب لدى البنك.

باملبلغ . ٦ يحتفظ  أن  املصدق،  الشيك  دفع  مقابل  للبنك،  يحق  املصدقة:  الشيكات 

املوقوف تحت مسئوليته لصالح حامل الشيك إىل حÇ انتهاء الفرتة الزمنية املحددة 

لتقديم الشيك للدفع، وهي ستة (٦) أشهر.

الدائنة . ٧ األرصدة  ملكية  تكون  مشرتكا،  حسابا  الحساب  كان  إذا  املشرتك:  الحساب 

ملكا مشرتكا ألصحاب الحساب بنسب متساوية ما Ð يشرتط خالف ذلك، ويجوز لكل 

واحد من أصحاب الحساب إيداع مبالغ، وإذا كان Óوذج توقيعه أو توقيعها محفوظا 

¯لفات البنك، أن يسحب من الحساب ويحق للبنك أن يترصف وفقا للتعلي ت الخطية 

 Ð فرده ما املتعلقة بالحساب واملوقعة من قبل كافة أصحاب الحساب أو من أي منهم̄ 

يشرتط عىل خالف ذلك، ويفوض كل صاحب حساب صاحب الحساب اآلخر بأن يودع 

يف الحساب أية شيكات أو غ¸ ذلك من األوراق املالية املستحقة الدفع لكافة أو ألي 

من أصحاب الحساب، ويف حالة استالم البنك ألي شيك أو ورقة مالية دون تظه¸، يعترب 

وجب هذه االتفاقية بإجراء التظه¸ نيابة عن أصحاب الحساب وإضافة  البنك مفوضا̄ 

ذلك الشيك أو الورقة املالية للحساب.

هذه  من  عام  البند  من   ٣ باملادة  اليه  املشار  التقاص  حق  Ýارس  أن  للبنك  يجوز 

الحساب يف  التي يظهرها  الدائنة  األرصدة  أي من  أو  كافة  االتفاقية وأن يستعمل 

من   أي  من  مطلوبا  يكون  استحقاقه،  موعد  يحن   Ð أو  مستحق  دين،  أي  استيفاء 

أي من أصحاب  موافقة الحقة من  أو  إخطار  للبنك وذلك دون  الحساب  أصاحب 

الحساب اآلخرين.

أي رصيد مدين ينشأ عىل الحساب املشرتك ألي سبب من األسباب (وأي مسئولية أخرى Ýكن 

أن تنشأ) ستكون مسئولية تضامنية وانفرادية لكافة أصحاب الحساب، ولن يتم اإلعفاء من 

مثل هذه املسئولية أو تتأثر نتيجة لوفاة أو عجز أي واحد أو أكß من أصحاب الحساب.

حساب توف¸: دون اإلخالل بالرشوط واألحكام األخرى، تنطبق الرشوط التالية عىل حساب . ٨

:̧ التوف

السحوبات: يتم إجراء كافة السحوبات من حساب التوف¸ من قبل صاحب الحساب  أ)  

إما من مكاتب البنك أو بواسطة مكائن السحب اآليل ولن يتم إصدار دفاتر شيكات.

العمولة عىل أرصدة الحساب: تكون العمولة مستحقة عىل األرصدة التي تزيد عىل  ب)  

١٫٠٠٠ درهم إماراå كحد أدä خالل كل شهر تقوÝي وُتحسب العمولة عىل أساس 

سنوي يحدده البنك من وقت آلخر وتخضع العمولة للزيادة من قبل البنك دون أن 

يصدر البنك إشعاراً خطياً مسبقاً إىل صاحب الحساب. لن ُتحسب عمولة عىل الشهر 

الذي يتم فيه قفل الحساب، ويجري قيد العمولة (تحصيلها) عىل أساس دوري خالل 

التواريخ التي يحددها البنك وقت قفل الحساب.   
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jointly and severally release the Bank from any liability in making 
or withholding payments pursuant to this paragraph.

The Bank may exercise the right of set-off referred to in 
Section K Article 3 herein and apply all or any of the credit 
balance of the Account to any indebtedness, matured or 
unmatured owed by any Account Owner without notice to or 
further consent from any other Account Owner.

Any debit balance arising on the joint account for any reason 
(and any other liability that may be incurred) will be the joint 
and several responsibility of all the Account Owners. Any such 
liability will not be discharged or otherwise affected by the 
death or incapacity of any one or more of the Account Owners.

8. Savings Account. Without prejudice to the other terms and
provisions, the following terms and conditions shall apply to
a Savings Account.

a. Withdrawals. All withdrawals from Savings Account may be
made by the Account Owner at the Bank’s counters or at
the Automated Teller Machines “ATM“. No Checkbook will be
issued.

b. Commission on Account Balances: Commission will accrue on
the minimum balance above AED 1,000.00 during each calendar
month at a rate per annum to be determined from time to
time by the Bank and subject to change by the Bank without
prior written notice to the Account Owner. No commission will
accrue for the month in which the Account is closed. Accrued
commission will only be credited (made available) periodically
on dates decided by the Bank and at the time the Account is
closed.

9. Foreign Currency: If the currency of the Account is other than
UAE Dirhams Account credit balances may be deposited in
the name of the Bank, but for the risk of the Account Owner,
with correspondent banks in or outside the country of such
currency, and the Account Owner accepts the risk of all legal
or administrative restrictions now or hereafter imposed with
respect to exchange or transfer of such currency and all
taxes or charges imposed by the country of such currency.
Withdrawals from the Account of such currency may be made
by draft in a form approved by the Bank, or by telegraphic or
telex transfer, or by travelers Checks or by cash withdrawals
to the extent approved by the Bank. Any stamp, transmission
or other charges related to withdrawals from the Account, will
be paid by the Account Owner upon demand. Foreign currency
cash withdrawals shall be subject to availability of the said
currency.

10. Authorized Agents; Power of Attorney. If the Bank is presented
with a power of attorney, authorizing an attorney-in-fact
to operate the Account, which the Bank has reasonable
grounds to believe was signed by the Account Owner, the
Bank shall be entitled to rely upon such power of attorney
and shall not be liable for, nor chargeable with notice of, any
legal deficiencies in respect of the contents or formalities
of execution or the absence of notarization of the power of
attorney, and the Account Owner hereby requests the Bank
to rely upon such power of attorney and to honor all Checks
or instruments drawn upon the Account by the grantee of
such power of attorney, regardless of whether such Checks
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حســاب عمالت أجنبيـة: إذا كان الحساب مفتوحا بعملة غ� الدرهم اإلمارا�، يجوز . ٩

صاحب  مسئولية  عىل  ولكن  البنك،  باسم  الدائنة  الحساب  أرصدة  يودع  أن  للبنك 

الحساب، مع بنوك مراسلة داخل أو خارج البلد الذي تنتمي إليه تلك العملة، ويقبل 

صاحب الحساب مخاطر كافة القيود القانونية أو اإلدارية املفروضة حالية أو التي قد 

تفرض مستقبال في³ يتعلق برصف أو تحويل تلك العملة وكافة الرضائب أو الرسوم 

التي تفرضها الدولة صاحبة العملة، ويجوز أن تتم السحوبات من الحساب املفتوح 

بتلك العملة ·وجب شيك مرصيف بالشكل الذي يعتمده البنك أو ·وجب حوالة برقية 

أو تلكسية أو شيكات سياحية أو سحوبات نقدية إىل املدى الذي يوافق عليه البنك. 

ويتع¿ عىل صاحب الحساب عند الطلب أن يدفع أية رسوم أو مرصوفات متعلقة 

توفر  ملدى  األجنبية  بالعملة  النقدية  السحوبات  وتخضع  الحساب.  من  بالسحوبات 

تلك العملة.

وكالء الحسابات والوكالة الرشعية: إذا قدمت للبنك وكالة تخول أحد الوكالء لتشغيل . ١٠

الحساب، وإذا كان هنالك من األسباب ما يدفع البنك لالعتقاد بأن تلك الوكالة موقعة 

من صاحب الحساب، فإنه يحق للبنك أن يعتمد عىل تلك الوكالة ولن يكون مسئوال 

أو ملزما بتوجيه إخطار في³ يتعلق بأية نواقص أو عيوب قانونية يف مضمون أو شكل 

صاحب  يطلب  االتفاقية  هذه  و·وجب  عدل،  كاتب  من  تصديقها  عدم  أو  الوكالة 

الحساب من البنك أن يعتمد عىل تلك الوكالة بأن يدفع كافة الشيكات أو األوراق 

املالية املسحوبة عىل الحساب من قبل الشخص الذي منحت له تلك الوكالة، وبغض 

النظر ع³ إذا كانت تلك الشيكات أو األوراق املالية مستحقة الدفع لصاحب الحساب 

أو الشخص الذي منحت له تلك الوكالة، ويتع¿

عىل صاحب الحساب أن يعوض البنك مقابل كافة املطالبات واملسئوليات التي دفعها 

أو تحملها البنك باعت³ده عىل تلك الوكالة أو بسب تشغيل الحساب من قبل الشخص 

الذي منحت له الوكالة.

أية معلومات مغايرة يف أي إعالن عام، سوف . ١١ النظر عن  بالتوقيع: بغض  املفوضون 

بالتوقيع  املفوض¿  بشأن  الصادرة  التعلي³ت  عىل  يعتمد  أن  يف  الحق  للبنك  يكون 

وذلك إىل أن يتلقى البنك إلغاء خطيا لتلك التعلي³ت من قبل صاحب الحساب، ويقر 

البنك باالستالم، ولن يكون البنك ملزما بالتحقق من الشيكات أو األوامر املستحقة 

الدفع ألي مفوض بالتوقيع.

يجوز إجراء الدفع أو السحب من الحساب بناًء عىل أوامر أو تعلي³ت من قبل أي 

رشيك لصاحب الحساب (إذا Õ يكن صاحب الحساب شخص طبيعي) أو من قبل 

أي مفوض (مفوض¿) آخرين بالتوقيع برصف النظر ع³ إذا كان جميع رشكاء صاحب 

البنك  استالم  ح¿  إىل  وذلك  الدفع  إجراء  وقت  الحياة  قيد  عىل  زالوا  ما  الحساب 

وإقراره باستالم إشعار خطي يفيد بوفاة أحد رشكاء صاحب الحساب أو تصفيته.

يفيد  (أ) تقديم إشعار خطي  ·ا ييل  الحساب وفوراً  يلتزم صاحب  عىل ضوء ذلك، 

بالوفاة، إنعدام األهلية القانونية، اإلعسار أو إنسحاب أي رشيك من صاحب الحساب، 

أو الرشوع يف أي إجراءات تصفية، و(ب) تزويد البنك بأرسع فرصة بكل وأي تعديل 

عىل السجل التجاري لصاحب الحساب. يحق للبنك لدى استالمه لهذا اإلشعار الخطي 

تعليق عمليات الحساب وحجز أي رصيد دائن بالحساب إىل أن يتلقى البنك تعلي³ت 

خطية ·وجب أمر قضاÜ أو تعلي³ت موّقعة من قبل رشكاء صاحب الحساب األحياء 

واملمثل¿ الرشعي¿ أو ورثة الرشيك املتوىف. يلتزم صاحب الحساب وأي من رشكائه 



or instruments are payable to the Account Owner or such 
grantee or otherwise. The Account Owner shall indemnify and 
hold the Bank harmless from any and all claims and liabilities 
paid incurred by the Bank in connection with reliance upon, 
and the operation of the Account by the grantee of any such 
power of attorney.

11. Authorized Signatories; Notice of revocation; dissolution of
partnership. Notwithstanding any contrary information in any
public announcement or, if applicable, in the Account Owner’s
commercial registration, the Bank shall be entitled to rely on
instructions as to authorized signatories until written revocation
of such instruction by the Account Owner has been delivered to
and receipt acknowledged by the Bank. The Bank shall have no
duty of inquiry as to Checks or orders payable to any authorized
signatory.

Payments or withdrawals from the Account on the orders 
or instructions of any partner of the Account Owner (if the 
Account Owner is not a natural body) or of any other authorized
signatory(ies) may be made regardless of whether all the
partners of the Account Owner are alive at the time of payment,
until the Bank shall have received, and acknowledged a receipt
of written notice of the death of any partner of the Account
Owner or of its dissolution.

The Account Owner shall promptly (a) give the Bank a written
notice of the death, legal incapacity, insolvency or withdrawal
from the Account Owner of any partner or the commencement
of any dissolution proceedings, and (b) as soon as available,
deliver to the Bank each and every amendment to the Account
Owner’s commercial registration. Upon receipt by the Bank
of such written notice, the Bank shall be entitled to suspend
operation of the Account and to hold any credit balance in
the Account until the Bank has received written instructions
pursuant to a court order or signed by the surviving partners
of the Account Owner and the legal representatives or heirs
of the deceased partner. The Account Owner and each of
its partners jointly and severally release the Bank from any
liability in making or withholding payments pursuant to this
section.

12. Statements, Advices, and Complaints. The Bank will send the
Account Owner statements of the Account and written advices
of transaction in the Account in accordance with the Bank’s
customary practice. The statement and advices of the Account
will be sent periodically to the Account Owner’s address
indicated on the application for the Account or to such other
address as shall have been furnished by the Account Owner
to the Bank in writing. The Account Owner agrees to review
and retain statements/advices permanently in his record. The
Bank may destroy records of statements, withdrawal forms
and other instruments at the Bank’s discretion without notice
to the Account Owner. The Account Owner will give the Bank
prompt notice of any alleged errors in any statement or advice
in writing within 60 (sixty) days after the date of mailing by the
Bank. Any other complaints of the Account Owner with respect
to the Account shall be brought promptly to the attention of
the Bank. All statements and advices shall be conclusively
deemed correct unless errors are brought to the attention of
the Bank in writing within 60 (sixty) days after the date thereof.
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متضامن� وفرادى بإبراء ذمة البنك من أية مسئولية ناشئة من إجراء أو عدم إجراء 

الدفع �وجب هذه املادة.

الحساب . ١٢ إىل صاحب  البنك  يرسل  والشكاوى: سوف  واإلشعارات  الحساب  كشوفات 

وفقا  وذلك  الحساب  يف  تتم  التي  باملعامالت  خطية  وإشعارات  الحساب  كشوفات 

إلجراءات البنك املعتادة، ويوافق صاحب الحساب عىل مراجعة كشوف الحسابات / 

اإلخطارات واالحتفاظ بها يف سجالته بصورة دا®ة. يجوز للبنك إتالف سجالت كشوف 

الحسابات وºاذج السحب واألوراق املالية األخرى حسب رؤية البنك بدون إخطار 

إىل صاحب الحساب، وعىل صاحب الحساب إخطار البنك بأية أخطاء مزعومة يف أي 

كشف حساب أو إشعار خالل ست� (٦٠) يوما تالية لتاريخ إرسالها من قبل البنك. أي 

شكاوى أخرى لصاحب الحساب فيÇ يتعلق بالحساب يجب أن تبلغ فورا إىل البنك، 

وتعترب كافة كشوفات الحساب واإلشعارات صحيحة ما È يتم إخطار البنك خطيا بأية 

أخطاء خالل ست� (٦٠) يوما تالية لتاريخ تلك الكشوفات أو اإلخطارات.

١٣ . Çوجب إخطار خطي مسبق اىل البنك) ك�قفل الحساب. يجوز لصاحب الحساب (

يجوز للبنك (بدون إخطار خطي لصاحب الحساب) أن يقفل الحساب يف أي وقت 

البنك، بعد خصم كافة  الحساب، سوف يرسل  األسباب، وعند قفل  وألي سبب من 

وشيكا  الحساب  لصاحب  بالربيد  إخطارا  للبنك،  العائدة  املستحقات  أو  املصاريف 

بالرصيد النهاÐ الدائن، إن كان هنالك رصيد، رشيطة أنه يف حالة الحساب املشرتك، 

يكون الشيك قابال للدفع بصورة مشرتكة لكافة أصحاب الحساب ويسلم فقط �وجب 

تعليÇت موقعة منهم متضامن�.

العنوان الربيدي: سوف ترسل كشوفات الحساب واإلخطارات بصورة دورية إىل عنوان . ١٤

صاحب الحساب املب� بطلب فتح الحساب أو عىل أي عنوان آخر يخطر به املفوض 

بالتوقيع البنك خطيا.

مدة محدودة لحفظ السجالت والشيكات: يكون صاحب الحساب مسئوال عن حفظ . ١٥

الكشوفات الشهرية للحسابات يف سجالته الدا®ة، وسوف يقوم البنك دوريا بتحويل 

نسخ من كشوفات الحساب إىل سجالت امليكروفيلم (أو وسائل الكرتونية مشابهة) 

الحساب، وباإلضافة إىل ذلك  الكشوفات األصلية دون إخطار صاحب  ويتخلص من 

سوف يحتفظ البنك بشيكات صاحب  الحساب امللغية حتى نهاية الشهر الثاÚ الذي 

ييل نهاية كل سنة ميالدية كاملة احتفظ فيها بذلك الحساب، وما È يتلق البنك بعد 

ذلك من صاحب الحساب طلبا خطيا مسبقا لتسليم صاحب الحساب الشيكات امللغية 

امليكروفيلم  سجالت  إىل  الشيكات  تلك  تحويل  يتم  سوف  الحساب  عىل  املسحوبة 

التي يحتفظ بها البنك ويتخلص من الشيكات األصلية دون إخطار صاحب الحساب. 

ويجوز للبنك أن يتخلص يف أي وقت من كافة سجالت امليكروفيلم الخاصة بكشوف 

الحساب والشيكات امللغية التي يزيد عمرها عن فرتة االحتفاظ املعتمدة دون إخطار 

لصاحب الحساب. 

ب.  بطاقة سامبا للرصف اآليل

�وجب هذا يقبل حامل لبطاقة سامبا للرصف اآليل (املسمى أيضا صاحب الحساب . ١ 

ويشار إليه هنا باسم «حامل البطاقة») ويوافق عىل التقيد بالرشوط واألحكام التالية 

الصادرة  «البطاقة»)  باسم  ييل   Çفي إليها  (املشار  االئتÇنية  سامبا  بطاقة  الستخدام 

من البنك. وتعني حامل البطاقة ذلك الحامل األسايس وكذلك اإلضايف/املشرتك لبطاقة 

سامبا للرصف اآليل.



13. Closing the Account. Either the Account Owner (by prior
written notice to the Bank) or the Bank (without prior notice
to the Account owner) may close the Account at any time for
any reason. Upon closing of the Account, the Bank will mail the
Account Owner notice and a Check for the final credit balance,
if any, provided that in the case of a joint account, the Check will
be made payable jointly to all the Account Owners and will be
delivered only upon their jointly-signed instructions.

14. Mailing Address. All statements, advices and other written
communications by the Bank to the Account Owner shall
be mailed to the Account Owner’s address indicated on the
application for the Account or to such other address as shall
have been furnished by the Account Owner to the Bank in
writing making specific reference to the Account number.

15. Limited Period for Retention of Records and Checks.
The Account Owner shall be responsible for retaining
the statements of the Account in his records. The Bank
will periodically transfer its copies of the statements to
its microfilm (or similar) records and discard the original
statements without notice to the Account Owner. In addition,
the Bank will retain the Account Owner’s cancelled Checks
until the end of the second month following the close of each
full calendar year in which the Account has been maintained,
and then, unless the Bank has received from the Account
Owner a prior request in writing that the Bank deliver to the
Account Owner cancelled Checks drawn on the Account, the
Checks will be transferred to the Bank’s microfilm records and
the original Checks destroyed without notice to the Account
Owner. All microfilm records of statements and cancelled
Checks which are more than the approved retention period
may be destroyed at any time by the Bank without notice to
the Account Owner.

B. ATM Card

1. The ATM Card Holder (also called the Account Owner and 
hereinafter called the “Card Holder”) accepts and agrees to 
abide by the following terms and conditions for using the Card
(hereinafter called the “Card“) issued by the Bank. The Card
Holder shall mean the primary as well as supplementary / co-
joint holder of the SNB UAE Card.

2. The Card shall remain the property of the Bank and will
be surrendered to the Bank upon request.

3. At no time and under no circumstances shall the Card
Holder inform any entity or person (including Bank
employee) of the Personal Identification Number (“PIN“),
assigned to the Card Holder.

4. The Card is not transferable and may be used only by the
Card Holder.

5. The Card Holder shall advise the Bank immediately of the loss 
of the Card in writing, how so ever occurring. The Card Holder
shall remain liable for any transaction performed through his
lost Card unless the Bank has received a written notification
to that effect prior to such transaction taking place.

6. In the event of a discrepancy between the amount of 
any deposit as stated by the Card Holder and the Bank’s 
count, the Bank’s count shall be controlling and binding on 
the Card Holder. The Bank shall promptly notify the Card 
Holder of any

6 ٦

تظل البطاقة ملكا للبنك ويجب أن تسلم للبنك عند طلب البنك ذلك.. ٢

ال يجوز لحامل البطاقة يف أي وقت وتحت أي ظروف إبالغ أي جهة أو شخص (�ا يف . ٣

ذلك موظفي البنك) بالرقم الرسي الشخيص املخصص لحامل البطاقة.

ال يجوز تحويل البطاقة وال يجوز استخدامها إال من قبل حامل البطاقة.. ٤

يتعهد حامل البطاقة بإشعار البنك فورا بفقدان البطاقة خطيا، كيف¥ كانت طريقة . ٥

بطاقته  تنفذ °ت من خالل  عملية  أي  البطاقة مسئوال عن  ويظل حامل  الفقدان، 

املفقودة ما ¶ يتسلم البنك إشعارا خطيا بهذا املعنى قبل إ°ام تلك العملية.

يف حالة وجود اختالف ب« مبلغ أي إيداع نقدي حسب¥ يدعيه حامل البطاقة وحسب¥ . ٦

يظهر يف حسابات البنك، تكون السيادة لحسابات البنك، وتكون ملزمة لحامل البطاقة، 

ويقوم البنك عىل الفور بإبالغ حامل البطاقة بأي فرق من هذا النوع.

سوف يخصم البنك من حساب حامل البطاقة أي سحوبات أو تحويالت تجرى عن . ٧

طريق استخدام البطاقة، ويتع« عىل حامل البطاقة يف كافة األحوال أن يقبل كامل 

املسئولية عن كافة املعامالت املنفذة عن طريق استخدام البطاقة، سوءا نفذت بعلم 

أو بدون علم حامل البطاقة، بتفويض منه أو بدون تفويض. ك¥ يقبل حامل البطاقة 

سجل البنك للمعامالت عىل أنه سجل نهاË وملزم لكافة األغراض. 

سوف تخضع املعامالت املنفذة عن طريق البطاقة للقيود املوضوعة من قبل البنك . ٨

من ح« آلخر، ولن يكون البنك مسئوال يف أي حال من األحوال تجاه حامل البطاقة 

البنك ألي سبب  بواسطة  البطاقة  إذا سحبت  أو  البطاقة  يعد بحاجة لخدمة  إذا ¶ 

من األسباب.

عقد . ٩ بداية  أنه  البطاقة عىل  استبدال  و/أو  رقم رسي جديد  اختيار  يفرس  أال  يجب 

جديد.

يحق للبنك سحب البطاقة أو إيقاف الخدمة التي تقدم �وجبها أو تعديل أو إضافة . ١٠

لحامل  إشعار مسبق  إىل  الحاجة  أي وقت دون  واألحكام يف  الرشوط  أي من هذه 

البطاقة.

عندما يصدر البنك بطاقة جديدة ويسلمها لحامل البطاقة، سوف تحمل البطاقة نفس . ١١

الرقم الرسي الشخيص املستخدم من قبل حامل البطاقة. وسوف يلغي أول استخدام 

ناجح للبطاقة الجديدة يف نظام الرصاف اآليل التابع للبنك أو وكالئه البطاقة القدÜة 

وسوف يعترب دليال كافيا الستالم البطاقة الجديدة من قبل حامل البطاقة. 

سوف تحسب رسوم عىل حامل البطاقة يف كل مرة يجري فيها سحوبات نقدية و/. ١٢

أو يستفرس عن رصيد الحساب الخاص به باستخدام جهاز الرصاف اآليل املوجود يف 

دول أجنبية.

لن يكون البنك مسئوال عن أي ظروف تؤثر عىل استخدام البطاقة �ا يف ذلك عىل   .١٣

سبيل املثال ال الحرص (أ) عدم قبول أي تاجر للبطاقة أو الرصف بها، (ب) الطريقة 

التي يبلغ بها رفض قبول البطاقة، (ج) تعطل أي جهاز أو نظام معالجة بيانات أو 

أو رشاء  تقديم معلومات  أو  النقدية  بالتحويالت  املتعلق  النزاع  أو  وصلة معامالت 

بضائع أو خدمات، أو (د) عدم توفر النقد الكايف يف نظام الرصاف اآليل. 

واألحكــــام . ١٣ الـشـــروط  لنفس  تطلب  إضافية  بطاقــــات  أي  تخضع  ســوف 



such discrepancy.

7. The Bank will debit the Card Holder’s account with any
withdrawal or transfer performed by the use of the Card. The 
Card Holder shall in all circumstances accept full responsibility
for all transactions processed by the use of the Card, whether
or not processed with the Card Holder’s knowledge or by
his authority. The Card Holder accepts the Bank’s record of
transactions as conclusive and binding for all purposes.

8. Transactions processed by means of the Card shall be subject
to limits established by the Bank from time to time. The Bank
will in no circumstances be liable to the Card Holder no longer
requiring the service or if the Card shall be withdrawn by the
Bank for any reason whatsoever.

9. The selection of a new PIN and/or the replacement of the Card
shall not be construed as commencement of a new contract.

10. The Bank shall be entitled to withdraw the Card, the service
thereby provided or to amend or supplement any of these
terms and conditions at any time without prior notice to the
Card Holder.

11. Whenever the Bank issues a new Card and delivers it to the
Account Owner, the Card will carry the same PIN as previously
used by the Account Owner. The first successful usage of the
new Card on the Bank’s or its agents’ ATM will invalidate
the old card and will be construed as conclusive evidence of
receipt of the new Card by the Account Owner.

12. The Card Holder will be charged a fee whenever he/she makes
cash withdrawals and/or inquire about his account balance
using ATMs located in foreign countries.

13. The Bank shall not be liable for any circumstances affecting
the use of the Card including but not limited to (a) the failure
of any merchant to accept or honor a Card; (b) the manner
in which the refusal to accept the Card is communicated;
(c) any machine, data processing system or transaction link
malfunction, strike or dispute relating to the transfer of funds,
provision of information or the goods or services purchased;
or (d) limitation of funds available through an ATM.

14. Any additional cards requested shall be subject to the same
terms and conditions identified above and applicable to the
Card Holder’s original Card.

15. The Card Holder shall be fully and directly responsible for
all transactions which are carried out through the use of the
additional card in accordance with the text of this Agreement.

16. The additional card shall be considered as an irrevocable
and unconditional authority issued by the Card Holder to
the person who uses the additional card at any time for any
transaction. Therefore, the Card Holder shall be directly
responsible for all obligations that arise in relation to the
additional card as if these obligations had arisen from using
the Card Holder’s original Card.

C. SNB UAE Phone Banking Services

1. The Card Holder accepts the terms and conditions for availing
Phone Banking services with the use of a Secret
Telephone Code.

2. The basic function and use of a Secret Telephone Code is
similar to that of an ATM PIN and selection will immediately

7٧

املحـــــددة أعــــاله وتنطبق عىل الـبطــاقــــــــة األصلية لحامــــل البطاقــــة. 

يكون حامل البطاقة مسئوال مسئولية كاملـة ومباشــرة عن املعامــالت التي تنفذ من . ١٤

خــالل استخدام البطاقة اإلضافية وفقـا لـهـــذه االتفاقـيــة. 

تعترب البطاقة اإلضافية ¥ثابة تفويض غ� مرشوط وغ� قابل للنقض صادر من قبل . ١٥

حامل البطاقة للشخص الذي يستخدم البطاقة اإلضافية يف أي وقت ألي معاملة. لذا، 

في®  تنشأ  التي  االلتزامات  كافة  عن  مبارشة  مسئولية  مسئوال  البطاقة  حامل  يكون 

يتعلق بالبطاقة اإلضافية ك® لو كانت هذه االلتزامات قد نشأت من استخدام البطاقة 

األصلية لحامل البطاقة.

 �ج.    خدمات هاتف سامبا باستع�ل بطاقة الرصاف االلكرتو

يقبل حامل البطاقة رشوط وأحكام توف� خدمات هاتف سامبا البنكية . ١

باستع®ل رمز هاتف رسي.

إن الوظيفة األساسية واالستخدام األسايس لرمز الهاتف الرسي يشبه وظيفة واستخدام . ٢

الرقم الرسي الشخيص لبطاقة لرصاف اآليل، واختيارها سوف يتيح فورا لحامل (أعضاء) 

الهاتف  لرمز  البطاقة  حامل  وباختيار  البنكية.  سامبا  هاتف  توف� خدمات  البطاقة 

الرسي و/أو استخدام خدمات هاتف سامبا البنكية يعترب قد قرأ وفهم ووافق عىل 

والتزم بالرشوط واألحكام والتعديالت التالية عليها.

الهاتف الرسي سوف تحل . ٣ البطاقة ورمز  أو تحدد بواسطة رقم  أي تعلي®ت ترسل 

النظر عن اعرتاض  البطاقة (بغض  الفعيل، سوف تكون ملزمة لحامل  التوقيع  محل 

حامل البطاقة الالحق عليها ألي سبب ¥ا يف ذلك سبب أنها صدرت من قبل شخص 

وتعترب  البنك  قبل  من   Òنها بشكل  عليها  االعت®د  وÓكن  البطاقة)  حامل  خالف 

تعلي®ت صادرة من حامل البطاقة.

البنك، من . ٤ الهاتف الرسي لدى أي فرع من فروع  البطاقة باختيار رمز  يقوم حامل 

ال  سامبا.  هاتف  خالل  من  الهاتف  عرب  أو  للبنك،  التابع  اآليل  الرصاف  جهاز  خالل 

يجوزلحامل البطاقة تحت أي ظرف من الظروف أن يفيش رمز الهاتف الرسي إىل أي 

شخص آخر، ويكون حامل البطاقة مسئول وحده عن أي خسائر أو تكاليف أو نفقات 

تتكبد سواء نتجت مبارشة أو غ� مبارشة عن إفشاء رمز الهاتف الرسي. إذا شعر حامل 

البطاقة أن رقم الهاتف الرسي قد أفيش أو أصبح معروفا ألي طرف، يتعÝ عىل حامل 

البطاقة أن يبلغ البنك فورا ويغ� رمز الهاتف الرسي الخاص به. 

يحتفظ البنك بالحق املطلق، بدون إشعار اىل حامل البطاقة، يف رفض االستجابة ألي . ٥

تعلي®ت صادرة بالهاتف، ويجوز للبنك أيضا أن يطلب تأكيدا خطيا لتعلي®ت الهاتف 

من حامل البطاقة (حتى لو كانت معرفة برمز الهاتف الرسي التابع لحامل البطاقة) 

ويرفض االستجابة لتعلي®ت الهاتف حتى يتسلم البنك تلك التعلي®ت الخطية.

 يجوز للبنك، حسب تقديره وبدون أن يكون ملزما بذلك، القيام بتسجيل أو طباعة ٦. 

البطاقة  حامل  ويوافق  البطاقة،  حامل  من  الهاتف  طريق  عن  الصادرة  التعلي®ت 

¥وجب هذا عىل ذلك التسجيل أو الطباعة، ويوافق عىل استخدامها ألي غرض يراه 

البنك رضوريا، ¥ا يف ذلك استخدامها كدليل يف أي دعاوى أو إجراءات تقايض ترفع من 

قبل أو ضد عضو البطاقة نفسه أو أي شخص آخر.

لن يكون البنك مسئوال عن أي ضياع أو أرضار أو مصاريف Óكن أن يتكبدها حامل . ٧
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allow Card Holder(s) to avail hone Banking services. The 
Card Holder, by selecting a Secret Telephone Code and/or 
utilizing Phone Banking services, shall be deemed to have 
read, understood and agreed to be bound by the following 
terms and conditions and amendments thereto.

3. Any instructions conveyed or identified by the Card number and
the Secret Telephone Code, being in lieu of physical signature,
shall be binding on the Card Holder (not withstanding that they
may subsequently be disputed by the Card Holder for any
reason including the reason that they were given by a person
other than the Card Holder) and may be conclusively relied
upon by the Bank and considered as the Card Holder’s 
instructions.

4. The Card Holder shall choose his Secret Telephone Code
at any Bank Branch, through Bank ATM, or over the
telephone through Phone Banking. He shall not under any
circumstances disclose the Secret Telephone Code to
anyone. He shall be solely responsible for any losses, costs
and expenses incurred whether directly or indirectly as a
consequence of disclosure of the Secret Telephone Code.
If the Card Holder feels that the Secret Telephone Code
has been disclosed or is known to any party, the Card Holder
shall immediately inform the Bank and change his Secret
Telephone Code.

5. The Bank will have the absolute discretion, without notice to
the Card Holder, to refuse to act on all or any telephone 
instructions. The Bank is also entitled to request a written
confirmation of the Card Holder’s telephone instruction (even
where identified by the Card Holder’s Secret Telephone Code)
and refuse to act on such telephone instruction until such 
written instructions are received.

6. The Bank may, at its absolute discretion but 
without being obliged to, tape or record 
the Card Holder’s telephone instructions. The Card
Holder hereby consents to such taping or recording, and agrees to
its use for any purpose that the Bank deems necessary,
including as evidence, in any proceedings or litigation
instituted by or against the Card Holder himself or any
other person.

7. The Bank shall not be liable or responsible for any loss,
damage or expense which the Card Holder may incur or
suffer as a result of the Bank acting on any telephone 
instructions identified by the Card Holder’s Secret Telephone
Code, including without limitation, where the Card Holder has 
not complied with Section C Article 4 herein above. The Card
Holder agrees to fully indemnify the Bank against any loss, 
damage or expense that the Bank may suffer or incur for 
complying with such instruction.

8. The Card Holder hereby agrees that the Bank shall
not be liable or responsible for any consequential loss(es),
direct or indirect, that result from the Card Holder
not being able to use Phone Banking services for any
reason whatsoever, whether inside the United Arab Emirates or 
outside.

9. At the time of Secret Telephone Code selection, the Card
Holder is cautioned for his own protection, not to select
commonly associated numbers, consecutive numbers,
ascending or descending numbers, etc. These are
simple in nature and may be guessed by another
person and possibly used for 8

٨

الهاتف  تعلي�ت صادرة عن طريق  أي  بالعمل �وجب  البنك  لقيام  نتيجة  البطاقة 

املثال ال  البطاقة، �ا يف ذلك عىل سبيل  الخاص بحامل  الهاتف الرسي  برقم  معرفة 

الحرص عدم التزام حامل البطاقة بأحكام املادة ج-٤ أعاله. وقد وافق حامل البطاقة 

بتلك  االلتزام  بسبب  البنك  يتكبدها  أن  ªكن  خسائر  أي  ضد  البنك  تعويض  عىل 

التعلي�ت.

وافق حامل البطاقة عىل أن البنك لن يكون مسئوال عن أي أرضار طئة، مبارشة أو غ° . ٨

مبارشة، أونتيجة عجز حامل البطاقة عن استخدام خدمات هاتف سامبا البنكية ألي 

سبب من األسباب، سواء داخل أو خارج  دولة اإلمارات العربية املتحدة.

عند اختيار رمز الهاتف الرسي، ينبه حامل البطاقة لح�ية نفسه، وأال يختار األرقام . ٩

الشائعة االستخدام أو األرقام التسلسلية أو التصاعدية او التنازلية وما شابه، حيث أن 

هذه األرقام بسيطة بطبيعتها ويسهل تخمينها من قبل أشخاص آخرين وقد تتعرض 

بأن  البطاقة  ينصح حامل  أفضل،  ولتوف° ح�ية  والتزوير.  الغش  لالستخدام ألغراض 

يختار رقم هاتف رسي مختلف عن الرقم الرسي الخاص ببطاقة الرصاف اآليل. باإلضافة 

إىل ذلك يحتفظ البنك بحق إيقاف رمز الهاتف الرسي بعد أربعة محاوالت استخدام 

غ° ناجحة للوصول إىل خدمات هاتف سامبا البنكية.

يوافق حامل البطاقة ويقبل �وجب هذه االتفاقية عىل أن البنك سيقوم من وقت . ١٠

الهاتف  تعلي�ت  والعمل عىل  الرسي  الهاتف  رمز  وتغي°  معامالت  بتنفيذ  آخر  إىل 

الداخلية  التحقق واملراجعة  الهاتف الرسي ولكن وفقا إلجراءات  الرسية بدون رمز 

للبنك، ك� وافق حامل البطاقة عىل أن البنك لن يكون مسئوال عن اتخاذ ذلك اإلجراء 

أو عدم اتخاذه. 

البنك من حÓ آلخر سواء . ١١ التي يضعها  للقيود  الهاتف  سوف تخضع كافة تعلي�ت 

كنتيجة للسياسات الداخلية أو بسبب تنظي�ت تفرضها أي جهة أو سلطة نظامية. 

يتعلق . ١٢ في�  مناسبة  يراها  حسب�  عموالت   / رسوم  فرض  وقت  أي  يف  للبنك  يحق 

بخدمات هاتف سامبا بالطريقة املذكورة أعاله، ومع ذلك فإن طلبات التحويل الربقي 

والتحويالت النقدية والشيكات البنكية وغ°ه سوف تخضع للرسوم العادية. ولغرض 

تحصيل تلك املبالغ، بهذا يعترب البنك مفوضا تفويضا غ° قابل للنقض أن يخصم من 

أو يف وقت الحق  الهاتف  تعلي�ت  تنفيذ  وقت  البطاقة يف  لحامل  تابع  أي حساب 

حسب تقدير البنك.

سيقوم البنك بإرسال كشوفات البنك التي تظهر رسوم وعموالت الخدمات املتعلقة . ١٣

بتعلي�ت الهاتف اىل حامل البطاقة بصورة منتظمة. ويتعÓ عىل حامل البطاقة أن 

يقوم �طابقة كشوفاته الخاصة بكافة تعلي�ت الهاتف وأن يبلغ البنك خطيا خالل 

(٦٠) ستÓ يوما من تاريخ الكشوفات بأي خالف يف املعامالت. ويعترب حامل البطاقة 

قد تخىل عن مطالباته بعد انقضاء هذه املدة. 

 د.  الرشوط واألحكام

 ألجل  (Time  Deposits)  وودائع سامبا ف كيس

(SNB Flexi Deposits) الودائع

 ودائع سامبا ماكس (SNB Max  Deposits) و ودائع سامبا بريك فر  
(Breakfree Deposit)



fraudulent purposes. For better protection, the Card Holder is 
also advised to select a Secret Telephone Code that is different 
from his ATM PIN. Further, the Bank reserves the right to block 
the Secret Telephone Code after four unsuccessful 
attempts have been made to access  Phone Banking services.

10. The Card Holder hereby consents and agrees that the Bank
will, from time to time be effecting transactions, Secret 
Telephone Code assignments and acting on telephone 
instructions without Secret Telephone Code but subject to 
the Bank’s internal verification procedures. The Card Holder 
agrees that the Bank will not be liable for taking or failing to
take such action.

11. All telephone instructions shall be subject to the limits
established by the Bank from time to time whether as a result
of internal policy or because of regulations imposed by any
legal or regulatory authority.

12. The Bank shall have the discretion, at any time, to impose fees 
and charges as it deems appropriate for offering Phone
Banking services in the aforementioned manner, however,
requests for telegraphic transfers, demands drafts,
managers Checks, etc., shall be subject to the appropriate
and usual charges. For the purpose of collecting such
amounts, the Card Holder hereby irrevocably authorizes the
Bank to debit any of his Account at the time of processing
his telephone instruction or at a later time as decided by the
Bank.

13. The Bank statement reflecting fees and services charges
relating to telephone instructions, will be dispatched to the
Card Holder on a periodic basis. The Card Holder must
immediately reconcile his statements for all telephone
instructions and contact the Bank within sixty (60) days of
the statement date to dispute the transaction in writing. The 
Card Holder will be deemed to have waived his claims after
elapse of this period.

D Time Deposits (Terms and Conditions) 
1. General Terms & Conditions:

1. The obligations of the Bank and the Account Owner in the
United Arab Emirates to Time Deposits shall be solely
governed by and restricted to the terms and conditions
hereinafter set out:

2. The customer shall be deemed to be fully aware of and bound
by the terms and conditions governing the deposit.

3. Tenor of the Deposit will be one week to one year.
Tenors greater than one year will be subject to market
availability and the Bank’s discretion.

4. The Deposit shall be renewed for an identical period at a rate 
to be determined by the Bank unless otherwise instructed by
the Account Owner. Instructions to discontinue
automatic renewal of time deposit must be received in
writing 4 (four) days prior to the scheduled maturity.

5. The Account Owner has the flexibility to withdraw funds 
anytime before the deposit matures, in which case the 
interest / commission will be reduced or cancelled due to 
pre-maturity termination at the Bank’s sole discretion based
on the prevailing commission / interest rate. If such penalty
exceeds the commission interest payable by the Bank, the
Bank will deduct any excess charge from the principal
amount deposited at the Bank.
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١. الرشوط واألحكام العامة 

  سوف تخضع التزامات البنك وصاحب الحساب يف اإلمارات العربية املتحدة تجاه .١ 

SNB  Deposits)و ودائع (SNB Flexi Deposits) و ودائع  (Time  Deposits)

 Max)   و ودائع( Breakfree Deposits ) للرشوط واألحكام الواردة أدناه فقط 
.وتنحرص فيها

يعترب العميل عىل علم تام وملتزم بالرشوط واألحكام التي تحكم الوديعة.. ٢

تكون مدة الوديعة من أسبوع اىل سنة واحدة. وسوف تخضع املدد التي تتجاوز سنة . ٣

واحدة لسعر السوق واختيار البنك.

يتم تجديد الوديعة  ملدة مÅثلة وبنسبة يتم تحديدها من قبل البنك ما Á تصدر . ٤

تعليÅت أخرى خالف ذلك من قبل صاحب الحساب. يجب استالم تعليÅت إيقاف 

استحقاقها  تاريخ  من  أيام   (٤) أربعة  قبل  خطيا  ألجل  للوديعة   Íالتلقا التجديد 

املجدول.

الوديعة، . ٥ استحقاق  قبل  أي وقت  أموال يف  لسحب  املرونة  الحساب  Óتلك صاحب 

و  املبكر  لإلنهاء  كنتيجة  إلغاءها  أو  العمولة   / الفائدة  يتم خفض  الحالة  هذه  ويف 

للبنك التقدير املطلق  لسعر العمولة / الفائدة السائد. إذا تجاوزت تلك الغرامة مبلغ 

العمولة / الفائدة القابلة للدفع من قبل البنك ، فإن البنك سوف يحسم أي مصاريف 

زائدة من املبلغ األصيل املودع لدى البنك.

يحق لصاحب الحساب سحب أي مبلغ من الودائع ألجل قبل موعد استحقاقها بعد . ٦

توقيع åوذج ”سحب الوديعة قبل استحقاقها“ فقط و املقدم من قبل البنك. وبتوقيع 

هذا النموذج، يتخىل املودع عن حقه يف املطالبة بأي تعويض من البنك عن أي خسائر 

Óكن أن تنتج عن السحب قبل موعد االستحقاق.

يجب أن يكون لدى صاحب الحساب حسابا لدى البنك أو يقوم بفتح حساب بنفس . ٧

تصفية  قبل  الحساب  ذلك  إقفال  يجوز  ال  الوديعة.  فيه  املحفوظ  األسÅء  أو  االسم 

إىل حساب صاحب  باألجل  املبلغ  البنك  سيدفع  الوديعة،  تصفية  حالة  يف  الوديعة. 

الحساب.

أن . ٨ Óكن  التي  األسعار  لتقلبات  واالستثÅرات  األجنبية  بالعمالت  الودائع  تخضع 

تواجه فرص أو مخاطر لصاحب الحساب حسب ظروف السوق. لذلك فإن صاحب 

الحساب Óكن أن يتكبد خسائر أو يحقق أرباح عند تحويل عملة أجنبية اىل عملة 

محلية. وبناء عليه فإن صاحب الحساب يجب أن يحدد إذا ما كان استثÅر الوديعة 

ألجل (Time Deposits) بعملة أجنبية مناسب أم ال عىل ضوء أهدافه االستثÅرية 

وسنداته املالية واملخاطر املحتملة.

يف حالة وفاة صاحب الحساب، يتم دفع األموال اىل الورثة من خالل الحساب املعني. . ٩

 õيخضع توزيع كافة األرصدة اىل جميع الورثة للنظم املعمول بها يف البنك وفقا لقوان

دولة اإلمارات العربية املتحدة املختصة بتوزيع املøاث.

أي تغيøات الحـقــة عىل الـوديعـــة، عىل سبيل املثـال املبلـغ األصلــي للوديعــة . ١٠

أو مدتهــا أو معدلهــا، الـخ سـوف يخضع لنفس الـشـروط واألحكـــام.

يتعõ عىل العميل قبول أي تغيø يف الرشوط التي تحكم الحساب أو الوديعة عند . ١١

إرسال اإلشعار بذلك التغيø اىل آخر عنوان معروف للعميل وفقا لسجالت البنك.

700045
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6. The Account Owner may withdraw any amount from the Time
Deposits before its maturity only after signing a “Pre-Maturity
Withdrawal” form provided by the Bank.  By signing such
form, the depositor waives its right to claim any indemnity
from the Bank for any losses that may result from or due to
such pre-maturity withdrawal.

7. The Account Owner must have or open an account with the
Bank in the same name or names in which Deposit is held.
Such account may not be closed prior to liquidation of the
Deposit. In the event the Deposit is liquidated, the Bank will
pay the amount by credit to the Account Owner’s account.

8. Foreign currency deposits and investments are subject to
rate fluctuations which may pose an opportunity or risk for 
the Account Owner depending on market conditions. 
Therefore, the Account Owner may incur a loss or make 
profits when converting a foreign currency into local 
currency. The Account Owner should therefore determine 
whether a time deposit investment in a foreign currency is
suitable in the light of his investment objectives, financial 
instrument and risk profile.

9. In the event of death of the Account Owner, payment of
the funds will be made to the heirs through the underlying
account. Distribution of all balances to the heirs will be
governed by the regulations of the Bank subject to United
Arab Emirates law pertaining to estate distribution.

10. Any subsequent changes to the Deposit i.e., principal amount,
tenor, rate, etc. shall be governed by the same terms and
conditions.

11. The Customer shall accept as due notification any change in 
conditions governing the account or the deposit when sent
to the last known address of the Customer as per the Bank 
records.

12. Notwithstanding anything to the contrary contained herein,
in the event that the applicable rules/regulations applicable
on the operation of the Deposit, the Facility and/or the Bank
are altered or changed, the same shall stand automatically
incorporated in these terms and conditions.

13. These terms shall be governed by and be subject to the laws
of the United Arab Emirates.

14. The rate of interest payable on deposits and any other form
of account(s) that the bank may offer from time to time, will
be available at the Bank’s branches and is subject to change
without any notice.

15. The Customer understands that interest on the Deposit will
not be earned if he or she withdraws funds within 7 days from
the date of booking the deposit.

16. Nothing in these Terms and Conditions affects the Bank’s
right to set off any amount due to it.

17. The Bank may at its discretion, from time to time, charge a
set up fee for operating the Max facility, and  Breakfree
deposit.
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تعديل . ١٢ أو  تغي�  حالة  الرشوط، يف  مشتمل يف هذه  مغاير  بأي يشء  اإلخالل  بدون 

القواعد / النظم املنطبقة عىل تشغيل الوديعة أو التسهيالت و/أو الحساب البن�، 

فإن تلك التغي�ات سوف تعترب مشتملة تلقائيا يف هذه الرشوط واألحكام.

تخضع هذه الرشوط واألحكام لنظم وقوان© دولة اإلمارات العربية املتحدة وتحكم . ١٣

وفقا لها.

الودائع وأي أشكال أخرى من الحسابات والتي . ١٤ القابل للدفع عىل  الفائدة  إن سعر 

ºكن أن يعرضها البنك من ح© آلخر، سوف يتوفر يف فروع البنك ويخضع للتغي� 

بدون أي إشعار.

يفهم العميل أنـــه لـن يتم الحصــول عىل الفـائـــدة علــى الـوديعــة إذا قـام . ١٥

بسحب األمــوال خــالل سـبعة أيــام من تـاريخ حجز الوديعـة. 

لن يؤثر يشء يف هذه الرشوط واألحكام عىل حق البنك يف مقاصة أي مبلغ مستحق . ١٦

له.

لتشغيل . ١٧ تأسيس  أتعاب  يحسب  أن  آلخر،  ح©  من  تقديره،  حسب  للبنك  يجوز 

(Breakfree Deposits)و (SNB Max  Deposits)  تسهيالت كال من ود ئع

 (SNB Flexi Deposits) .     ودائع سامبا فلكيس٢

 äباإلضافة اىل الرشوط املحددة، إن وجدت، يف الرشوط واألحكام العامة، نحدد في

(Time Deposits) ييل الرشوط واألحكام التالية التي تنطبق عىل منتج الودائع ألجل

واملعامالت املرتبطة بها لدى البنك

يؤكـــد العميل ويـوافــق عىل أن وديـعــة (Samba Flexi Deposits)سوف تحجز . ١

بوحــدات مساويــة وفقــا لسياســة البنك السائــدة، والتـي تخضع للتغي� من ح© 

آلخر.

وديعة. ٢ تلقائيا  يصفي  أن  الصالحية  للبنك  العميل  ºنح  هذا   ëوجب 

العميل  من  الحق  إذن  أي  بدون  كليا،  أو  جزئيا   (Samba Flexi Deposits)

التي  املدين  بتعليäت  للوفاء  كاف  غ�  العميل  حساب  يف  الرصيد  كان  إذا 

وديعة تصفية  يف  البنك  صالحية  فإن  الشكوك،  تجنب  ولغرض  البنك.   يتسلمها 

ستغطي  التي  الوحدات  تلك  مبلغ  تصفية  يف  (Samba Flexi Deposits)تنحرص 

النقص يف حساب العمالء. 

ومع ذلك، فإن الحد األدò ملبلغ االحتجاز، الذي ºكن أن يحدد من ح© آلخر، لن . ٣

البند ١ أعاله وºكن أن تسحب  التلقائية املذكورة يف  التحويل  يشتمل يف تسهيالت 

ëوجب تعليäت خاصة.

يوافق العميل ويفوض البنك بتحصيل أي غرامات وفقا للمعدل املحدد من قبل البنك . ٤

من ح© آلخر عىل كل عملية سحب قبل موعد االستحقاق، والتي تتوفر تفاصيلها يف 

جدول الرسوم. 

(Samba Max) سامبا ماكس    .٣

إذا  لعمالئه.   (Samba Max) يقدم تسهيالت ودائع أن  للبنك من ح© آلخر  يجوز 

طلب العميل عمل وديعة (Samba Max) فإن العميل  ëوجبه يفوض البنك بتحويل 

 Samba Flexi) أموال صافية ومتاحة يف حساب العميل فوق الحد الثابت لوديعة



E. Transfer of Funds

1. Unless otherwise expressly and specifically agreed in writing,
if the Bank receives funds in a currency other than the
currency of the Account, the Bank may at its discretion
convert the funds received from the Account Owner at the
Bank’s selling rate on the day such funds are received. The
Bank’s statement in writing that it has effected such
conversion shall be conclusive and binding.

2. Currency of transfer, if different from that of the country
to which the remittance is made, shall be payable to the
payee in the currency of the said country at the Bank’s
correspondent’s or agent’s buying rates unless the payee by
arrangement with the Bank’s paying correspondent or
agent obtains payment in some other currency upon
payment of charges (if any) connected therewith.

3. The Bank will take its customary steps for transfer of funds
and in doing so, the Bank will be free on behalf of the Account
Owner to make use of any correspondent, sub-agent or other
currency. In no case will the Bank or its correspondents
beliable for any mutilations, omissions, interruptions, errors
or delays occurring in the wire, cable or mail or on the part
of any postal and telegraph authority or any employee of
such authority or company or through any cause beyond the
control of the Bank or its correspondents respectively. The
Bank shall be not liable for any error, neglect or defaults, act
or omission of any correspondent, agent or sub-agent or of
their employees.

4. Refund of telex transfers will not be possible except in cases
where the payment has not been made to beneficiary for
whatever reasons and funds are returned by the
correspondent/agent. It is agreed that a charge (determined
by the Bank) will be collected from the Account Owner if,
owing to incorrect information on the application request,
the money transfer is returned by the paying bank.
Cancellation and refund of drafts will be possible only after
the Bank receives confirmation of effective cancellation from
the paying bank. Refund to purchase in either case will be
made on the basis of the Bank’s buying rate on the day of
refund less the expenses of the Bank, its correspondents and
agents.

5. If the draft or manager’s Check is lost, stolen or destroyed,
the applicant will provide the Bank with an indemnity bond
acceptable to the Bank, protecting the Bank against liability
with respect to the lost, stolen or destroyed draft/
manager’s Check in connection with any request the
applicant may make for the issuance of a replacement Check
or a refund of the amount of the above requested Check.

6. For transfer requests against cash or Checks, the application
will be considered valid only when machine stamped by the
Bank.

7. All bank drafts issued by the Bank must be presented for
payment within 3 (three) months from the date appearing on
their face. Thereafter, payment will be at the discretion of
the drawee and at any event bank drafts will become invalid
9 (nine) months from the date of their issue. Time shall be
calculated in accordance with Gregorian calendar.
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بدون اإلخالل بأي يشء تشتمل عليه هذه الرشوط واألحكام، يكون للبنك حق الحجز . ١١

أموال  أية  مقابل  املقاصة  وحق  البنك  سيطرة  تحت  التي  العميل  أصول  كافة  عىل 

مستحقة من البنك اىل العميل أو اىل العميل مع كافة حساباته السرتداد مستحقات 

البنك. 

يوافق العميل ويفوض البنك لتحصيل الغرامة وفقا للمعدل الذي يحدده البنك من . ١٢

ح° آلخر عىل كل سحوبات قبل موعد استحقاقها، والتي تتوفر تفاصيلها يف جدول 

الرسوم. 

 هـ.  التحويالت النقدية:

ما ¸ يتم االتفاق عىل خالف ذلك خطيا وبصورة رصيحة ومحددة، إذا استلم البنك . ١

مبالغ بعملة خالف عملة الحساب، فإنه يحق للبنك حسب تقديره أن يحول املبالغ 

التي يستلمها من صاحب الحساب بسعر البيع السائد يف البنك يف موعد ال يتأخر عن 

يوم العمل التايل ليوم استالم تلك املبالغ. ويكون بيان البنك الخطي بإجراء مثل هذا 

التحويل نهائيا وملزما.

إذا كانت عملة التحويل مختلفة عن عملة البلد الذي يتم التحويل إليه فإن الدفع . ٢

أو  املراسل  البنك  لدى  السائد  الرشاء  بسعر  املذكور  البلد  بعملة  للمستفيد سيكون 

الوكيل ما ¸ يحصل املستفيد عىل الدفعة بعملة أخرى Ãوجب ترتيب ب° املستفيد 

وب° مراسل البنك أو وكيله الذي يقوم بالدفع ويتم الدفع عند دفع الرسوم املعنية 

إن وجدت.

يتبع البنك اإلجراءات االعتيادية لتحويل املبالغ وعند قيامه بهذا العمل يكون للبنك . ٣

حرية اختيار املراسل أو الوكيل أو عملة أخرى نيابة عن صاحب الحساب، وال يكون 

البنك أو مراسليه مسئول° بأي حال من األحوال عن تلف أو نقص أو انقطاع أو أخطاء 

أو تأخË يحصل يف الربق أو الربيد من جانب أية مصلحة أو رشكة بريد وبرق أو أي 

موظف تابع لهذه املصلحة أو الرشكة أو ألي سبب خارج عن نطاق إرادة البنك أو 

مراسليه عىل التوايل، وال يكون البنك مسئوال عن أية أخطاء أو إهÎل أو تقصË أو 

عمل أو امتناع عن عمل فيÎ يتعلق بأية مراسالت أو من أي مراسل أو وكيل فرعي 

أو من جانب موظفيهم.

من . ٤ للمستفيد ألي سبب  دفعها  يتم   ¸ إذا  إال  التلكس  قيمة حواالت  إعادة  يتم  ال 

األسباب ويكون مبلغ الحوالة قد أعيد بالفعل إىل البنك من قبل املراسل / الوكيل، 

صاحب  من  ستحصل  مقدارها  البنك  يقرر  بنكية  مصاريفاً  أن  عليه  املتفق  ومن 

 Îالخاص م النموذج  أو غË كاملة عىل  الحساب يف حالة إعطائه معلومات خاطئة 

أو  املرصفية  الشيكات  إلغاء  ويجوز  املراسل.  البنك  قبل  من  املبلغ  إعادة  إىل  يؤدي 

إعادة قيمتها يف حال استالم البنك تأكيدا من املراسل بإلغاء الدفع، ويف جميع األحوال 

يتم إعادة املبلغ املحول حسب أسعار رشاء العمالت األجنبية املحددة من قبل البنك 

بتاريخ اليوم الذي يتم فيه الدفع، ناقصا مصاريف البنك واملراسل° والوكالء.

يف حالة فقدان، رسقة أو تلف السند املايل أو الشيك املرصيف ، فإن صاحب الحساب . ٥

أي  ضد  البنك  لحÎية  وذلك  البنك،  من  مقبوال  يكون  تعويض  سند  بتقديم  يتعهد 

 Îالتزامات قد تنشأ عن ذلك السند أو الشيك املفقود، املرسوق أو التالف وكذلك في

يتعلق بأي طلب يتقدم به صاحب الحساب إلصدار شيك بديل أو إعادة قيمة الشيك 

املطلوب املذكور أعاله.



8. 

F. Standing Instructions

1. While every effort is made to be ensure compliance with
standing instructions, they are accepted by the Bank on
condition that neither the Bank nor any of its officers or
employees will be liable in any circumstances for any loss or
damage, direct or consequential, arising out of any failure to
comply or delay in complying with such instructions, whether
due to negligence or any other cause.

2. Normal transaction charges will be applied on each execution
of the Account Owner’s instructions, in addition to the
handling cost per transaction.

3. The Bank shall not be liable to act on the Account Owner’s
instructions in case the Account has insufficient funds at the
time of execution of the standing instructions. As such, the 
Bank will make two attempts to execute the instruction, i.e.,
on the precise date/day and on the following day, after which
the instructions will be scheduled to the following month/due
date for action.

4. The standing instructions shall become null and void, if the
Account does not have sufficient balance to cover the
transaction, including the Bank’s charges for three
consecutive months/due date after which the Bank will
inform Account Owner and terminate the standing
instructions.

5. The Bank reserves the right to refuse to execute standing
instructions at any time without giving notice or liability to
the Account Owner.

6. The standing instructions shall remain in force until the
expiry date (if any) or will be of an open-ended nature.
Thereafter, to be effective, any changes or instructions for
cancellation should be received in writing by the Bank.
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هذا . ٦ التحويل  طلب  يعترب  ال  الشيكات،  أو  النقد  مقابل  التحويل  لطلبات  بالنسبة 

صحيحا ومستوفيا للرشوط الالزمة إال إذا تم ختمه آليا من البنك.

للسداد خالل ثالثة شهور . ٧ البنك  الصادرة عن  الشيكات املرصفية  يجب تقديم كافة 

من التاريخ املوضح عليها، بعد ذلك يكون السداد وفقا لتقدير البنك املسحوب عليه، 

وبصفة عامة تفقد الشيكات املرصفية صالحيتها بعد تسعة شهور من تاريخ إصدارها، 

وتحسب املدة وفقا للتقويم امليالدي.

البنك . ٨ من  تفرض  مصاريف  أي  عن  مسئول  غ°  البنك  أن  الحساب  صاحب  يدرك 

املراسل أو املسحوب عليه من عائدات أي تحويل عند قيد املبلغ يف حساب املستفيد.

و.   التعلي�ت القا�ة: 

الحساب ١.  صاحب  تعلي¸ت  ºوجب  العمل  مراعيا  الجهود  كافة  يبذل  إذ  البنك  إن 

من  أي  أو  البنك  يكون  أال  برشط  التعلي¸ت  بهذه  قبوله  يعلن  البنك  فإن  القا½ة، 

املسئولÂ أو املوظفÂ بالبنك تحت أي ظرف من الظروف مسئوال عن أي خسارة أو 

رضر، سواء كان رضرا مبارشا أو رضرا استتباعياً يكون ناشئا عن عدم مراعاة، أو أي 

تأخ° يف مراعاة تلك التعلي¸ت وسواء نتج ذلك عن اإله¸ل أو عن أي سبب آخر.

عىل . ٢ بناء  عملية  أية  لتنفيذ  مناولة  مصاريف  إليها  مضافا  املعتادة  الرسوم  تطبق 

تعلي¸ت صاحب الحساب.

الرصيد . ٣ يكون  أن  الحساب يف حالة  تعلي¸ت صاحب  بتنفيذ  ملزما  البنك  يكون  لن 

املتواجد يف حساب صاحب الحساب غ° كاف يف وقت التنفيذ املطلوب، وبناء عىل 

هذا األساس فإن البنك سيقوم بإجراء محاولتÂ لتنفيذ التعلي¸ت، أي يف نفس التاريخ 

/ اليوم ويف اليوم التايل له، وبعد ذلك يتم جدولة التعلي¸ت لإلجراء يف الشهر / تاريخ 

االستحقاق التايل. 

صاحب . ٤ حساب  يف  املوجود  الرصيد  كان  إذا  والغية  باطلة  القا½ة  التعلي¸ت  تعترب 

الحساب غ° كاف لتغطية قيمة العملية، وتدخل يف تلك القيمة قيمة رسوم البنك 

ملدة ثالثة شهور / ثالثة استحقاقات متتالية وبعدها يقوم بإخطار صاحب الحساب 

بذلك وبإنهاء اتفاقية التعلي¸ت القا½ة.

القا½ة وذلك دون . ٥ التعلي¸ت  البنك بالحق يف أن يرفض يف أي وقت تنفيذ  يحتفظ 

صاحب  تجاه  البنك  عىل  مسئولية  أية  ودون  الحساب  صاحب  إشعار  إىل  الحاجة 

الحساب.

أو تكون . ٦ املحدد النتهائها (إن وجد)  التاريخ  القا½ة حتى  التعلي¸ت  يستمر رسيان 

ألجل غ° مسمى، وبعد ذلك فإن أي تغي°ات أو تعلي¸ت خاصة باإللغاء يجب أن 

تسلم خطيا للبنك وإال لن يكون لها أي أثر. 

ز.   خدمات بطاقة سامبا االئت�نية

سوف تنطبق الرشوط التالية عىل بطاقة البنك االئت¸نية (فيزا / ماسرتكارد) وكذلك 

خدمات هاتف سامبا والخدمات االلكرتونية وخدمات الرصاف اآليل املقدمة لعضو 

البطاقة (عضو البطاقة) وأي شخص يستخدم حسابه / حسابها. 

عندما يتم قبول طلب العضوية، æكن أن يقوم عضو البطاقة باستالم البطاقة أو يتم . ١

الربيد الرسيع إىل عنوانه وعىل مسئوليته الشخصية  بالربيد املسجل أو  اليه  إرسالها 

The Account Owner understands that the Bank is not to 
be held responsible for any charges levied by 
correspondent or paying bank from the proceeds of my 
remittance when crediting beneficiary’s account.



G. Card Holder and Related Phone, Online and

ATM Services Agreement

The following terms shall apply to Phone, Online and
ATM Services provided to a Card Holder (“Card Holder”)
and any person using his / her account.

1. Upon acceptance of the Card Holder’s application, the credit
card (“Card”) may be collected by the Card Holder
personally, sent by registered mail or by courier to the
Card Holder’s mailing address at the Card Holder’s risk.
Upon receipt, the Card Holder shall immediately sign the
signature space on the backside thereon. Any use of the Card/
services shall constitute the Card Holder’s acceptance of the
terms hereof. The Card Holder will request activation of the
Card via a telephone call.

2. The Card Holder undertakes to notify the Bank of any
changes in the Card Holder’s address, telephone numbers or
employment.

3. The Card Holder may, at the Bank’s discretion,
request supplementary cards for immediate relatives
(spouse, parents, siblings and children only) over 18
years of age. The Card Holder shall honor and shall be
solely liable for all obligations and liabilities incurred on
the supplementary Card(s).

4. The Card Holder accepts full responsibility for all transactions
processed by use of his / her Cards and the supplementary
Cards and agrees that the Bank’s records thereof shall
be conclusive and binding on the Card Holder. The Card
Holder shall settle all his / her disputes with the merchants
with no responsibility to the Bank.

5. The Card Holder agrees that the Bank may at any time and
without prior notice, set off any money in any Card Holder’s
account with the Bank, against all sums due to the Bank.

6. the Bank shall debit the Card Holder’s account with the 
amounts of all card transactions, membership fees,  finance
charges and other liabilities incurred by the Card Holder
together with any loss, cost or expense incurred by the Bank
arising from the use of the Card. The Card Holder shall pay 
to the Bank all such amounts regardless of whether a sale or
cash advance voucher is signed by the Card Holder.

7. The Card Holder shall make a monthly payment on his / her
account. The minimum payment due will be shown on his /
her statement and will be payable each month before the
payment due date. If the credit limit is exceeded, such excess
will be immediately due and will be subject to additional
finance charges.
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. عند االستالم يقوم عضو البطاقة فورا بالتوقيع عىل املكان املخصص لذلك، إن أي 

استع�ل للبطاقة أو للخدمات املذكورة، سوف يشكل قبوال من جانب عضو البطاقة 

طريق  عن  البطاقة  تشغيل  بدء  يقبل  أن  أيضا  للبنك  يجوز  االتفاقية،  هذه  ألحكام 

االتصال الهاتفي.

يتعهد عضو البطاقة بإشعار البنك بأية تغيªات تحدث في� يتعلق بعنوان أو أرقام . ٢

هاتف أو وظيفة عضو البطاقة.

ألقاربه . ٣ إضافية  بطاقات  عىل  يحصل  أن  البنك  الختيار  وفقا  البطاقة،  لعضو  يجوز 

املبارشين (زوجته، والديه، أخوه أو أخته وأوالده فقط) ممن هم فوق الثامنة عرش 

(١٨) سنة من العمر، ويلتزم عضو البطاقة بالوفاء بجميع االلتزامات الناشئة عن تلك 

البطاقة / البطاقات اإلضافية.

يقبل عضو البطاقة كامل املسئولية عن جميع العمليات التي تتم باستع�ل بطاقته/ . ٤

أو  االلكرتونية  بالوسائل  بنكية  خدمات  عىل  للحصول  اإلضافية  أو  الخاصة  بطاقتها 

خالفها، ك� يقبل أن تكون سجالت البنك الخاصة بتلك العمليات نهائية وملزمة له، 

مسئولية  بدون  التجار  مع  منازعاتها   / منازعاته  بتسوية جميع  البطاقة  عضو  يقوم 

عىل البنك.

يوافق عضو البطاقة عىل أنه يجوز للبنك يف أي وقت ودون الحاجة اىل إشعار مسبق . ٥

له / لها، القيام مبارشة بخصم قيمة أي مبالغ مستحقة له من عضو البطاقة من أية 

مبالغ موجودة يف أي حساب لعضو البطاقة لدى البنك.

عمليات . ٦ بكافة  املتعلقة  املبالغ  تلك  البطاقة  بالحسم من حساب عضو  البنك  يقوم 

البطاقة، رسوم العضوية، رسوم التمويل وااللتزامات األخرى التي أنفقها عضو البطاقة 

باإلضافة إىل أية خسائر، تكاليف أو نفقات تكبدها البنك نتيجة الستخدام البطاقة. 

يلتزم عضو البطاقة بسداد كافة هذه املبالغ للبنك برصف النظر ع� إذا كان مستند 

البيع أو السلفة النقدية موقعاً من قبل عضو البطاقة. 

٧ . Õاألد الحد  إن مبلغ  بتقديم دفعة شهرية يف حسابه/ حسابها.  البطاقة  يقوم عضو 

املطلوب دفعه واملوضح يف كشف حساب عضو البطاقة، سيكون أقل مبلغ Öكن قبوله 

 ،Øشهريا من عضو البطاقة قبل حلول التاريخ املحدد للدفع. إذا تم تجاوز الحد االئت�

ستكون هناك رسوم Úويل إضافية مستحقة للبنك عن مبلغ الزيادة املذكورة.

وافق عضو البطاقة عىل أن يتم قيده تلقائيا (بدون أي إجراء الحق من جانب عضو . ٨

البطاقة) إىل أي برنامج سداد فواتª الكرتوØ بالبطاقة Öكن أن يقدم إىل عضو البطاقة 

لتسهيل سداد الفواتª الشهرية بالبطاقة.

أي إشعار يلزم من البنك ßوجب هذه االتفاقية سوف يعترب ساري املفعول إذا أرسل . ٩

بالربيد عىل العنوان املقدم من قبل عضو البطاقة أو أرسل بالفاكس عىل الرقم الذي 

يقدمه عضو البطاقة، أو بأي وسائل مناسبة حسب اختيار البنك، وبناء عليه يكون 

ملزما Úاما.

إن أية مبالغ تودع يف حساب عضو البطاقة، سوف تقيد لصالح الحساب فقط بعد . ١٠

استالم البنك إلشعار دائن صادر بشكل نظامي أو استالم صايف مبالغ اإليداع.

 يف حالة وفــاة عـضـو البطـاقـــة أو إفـالسـه، تصبح جميع املبـالـغ الـمستحقـة من ١١. 

عضــو البطـاقــة قابلة للدفــع فــــورا إىل البنك.



8. The Card Holder agrees to be enrolled automatically (without
any further action on the part of the Card Holder) to any card
Electronic Bill Payment Platform (EBPP) that may be offered
to the Card Holder to facilitate monthly card bill payments.

9. Any notice required from the Bank hereunder shall be deemed
valid if mailed to the address given by the Card Holder or
faxed to a number given by the Card Holder, or by any suitable
means at the Bank’s discretion, and, as such, shall be fully
binding.

10. The Card Holder’s account will be credited only after the
cleared funds are received by the Bank. Credits to the Card
Holder’s account will be made only when the Bank receives a
properly issued credit voucher.

11. If the Card Holder dies or is declared bankrupt, all amounts
due from the Card Holder shall become immediately payable
to the Bank.

12. The Card Holder shall be billed in UAE Dirham or US Dollars
and any conversion rate from foreign currency to UAE
Dirham either by the Bank or any other related party may
vary and will be binding on the Card Holder.

13. The Card Holder may use his / her Card for withdrawing cash.
The Bank shall have the absolute right to determine the cash
advance level which is subject to change based on the Card
Holder’s credit history as well as his / her credit behavior.

14. The Card will be issued on a minimum payment instruction.
Card Holder will get the option to pay either the minimum
payment due or the full amount shown on his / her statement.

15. The Card Holder shall keep the Card(s) safe and secure and
shall immediately notify the Bank, by telephone and confirm 
the same in writing by fax or hand delivery, if any of the
Cards are lost or stolen. The Card Holder shall remain liable
for any transaction performed through his / her lost or
stolen Card(s) unless the Bank has received a notification to
that effect prior to such transaction taking place.

16. The Card Holder may at any time terminate the use of the
Card by giving a written notice to the Bank; to be effective
only on receipt of all Cards / Supplementary Cards by the
Bank cut in half and on payment of all the Card Holder’s
liabilities.

17. The Bank may at any time terminate the use of the Card(s)
and recall all Cards (which are deemed to be the Bank’s
property) without any responsibility towards, or prior
notice to, the Card Holder. The Card Holder shall immediately
return all Cards cut in half to the Bank If the usage of the
Card is terminated, all the outstanding balance in the Card
account shall become immediately due and payable to the
Bank. The Card Holder shall be entitled to claim
redemption vouchers against his outstanding accumulated
reward points, within three (3) months of such notice of
termination by the Bank.

18.  In the event of the Card Holder losing his / her
residency status in the United Arab Emirates, the Bank
may cancel 15
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 ستتم محاسبة عضو البطاقة عىل أساس الدرهم اإلمارا
 أو الدوالر األمري�، ويبقى ٢١. 

عضو البطاقة مسئوال عن فرق سعر العملة، متى وجد، يف حالة قيام البنك أو أي طرف 

.
آخر ذي صلة بتحويل أية عملة أجنبية إىل الدرهم اإلمارا

يجوز لعضو البطاقة أن يستخدم بطاقته لسحب النقد، ويكون للبك الحق املطلق يف . ١٣

تحديد مستوى املقدم النقدي الذي يخضع للتغي¬ عىل أساس التاريخ االئت©¨ لعضو 

البطاقة وكذلك سلوكه / سلوكها االئت©¨.

سوف تصدر البطاقة عىل أساس تعلي©ت سداد الحد األد·، وسيكون لعضو البطاقة . ١٤

حق اختيار دفع إما الحد األد· من املبلغ املستحق أو كامل املبلغ املوضح يف كشف 

حسابه / حسابها.

يحتفظ عضو البطاقة بالبطاقة / البطاقات يف مكان آمن مع القيام فورا بإخطار البنك . ١٥

عرب الهاتف يليه تأكيد خطي بالفاكس أو بالتسليم باليد، يف حالة ضياع أو رسقة أي 

من البطاقات. ويظل عضو البطاقة مسئوال عن أي عمليات تنفذ من خالل بطاقته / 

بطاقتها املفقودة أو املرسوقة ما Í يتسلم البنك إشعارا بهذا املعنى قبل تنفيذ تلك 

العملية. 

Ñوجب . ١٦ وذلك  البطاقة  استخدام  بإنهاء  يقوم  أن  وقت  أي  يف  البطاقة  لعضو  يجوز 

إشعار خطي للبنك وال يكون ذلك اإلشعار نافذا إال بعد استالم البنك لجميع البطاقات 

بدفع  البطاقة  عضو  قيام  وبعد   Õنصف إىل  مقطوعة  اإلضافية  االئت©نية  والبطاقات 

جميع املبالغ التي تكون حينئذ مستحقة منه.

واستعادة . ١٧ البطاقات   / البطاقة  استخدام  بإنهاء  وقت  أي  يف  يقوم  أن  للبنك  يجوز 

جميع البطاقات (حيث تعترب كلها مملوكة للبنك) وذلك دون أي مسئولية تجاه، أو 

إشعار مسبق، لعضو البطاقة. وعىل عضو البطاقة القيام فورا بإعادة جميع البطاقات 

االئت©نية مقطوعة إىل نصفÕ للبنك. إذا تم إنهاء هذه االتفاقية فإن جميع الرصيد 

املدين يف حساب البطاقة سوف يصبح مستحقا للدفع للبنك فورا. يحق لعضو البطاقة 

أن يطالب بسندات اسرتداد مقابل نقاط املكافآت الرتاكمية الباقية، خالل ثالثة أشهر 

من إشعار اإلنهاء من قبل البنك.

يف حالة فقدان عضو البطاقة وضع اإلقامة الخاص به/بها يف دولة اإلمارات العربية . ١٨

املتحدة، يجوز للبنك أن يقوم بإلغاء بطاقته (بطاقاته) وتصبح كافة املبالغ املتبقية 

مستحقة فورا وملزمة للسداد. 

أو . ١٩ بتغي¬  يقوم  أن  االئت©نية  البطاقة  لعضو  إشعار  ودون  وقت  أي  للبنك يف  يجوز 

تعديل أي من أحكام عضوية البطاقة Ñا يف ذلك فئات الرسوم والفئات األخرى. إن 

احتفاظ عضو البطاقة بها بعد تاريخ التغي¬ املذكور ، سوف يشكل قبوال غ¬ مرشوط 

من جانبه بذلك التغي¬. إذا Í يكن التغي¬ مقبوال لدى عضو البطاقة، يجب عليه / 

عليها القيام بإنهاء اتفاقية عضوية البطاقة هذه وذلك وفقا لل©دة ١٦ أعاله. 

يجوز للبنك يف أي وقت، بدون أي التزام بإعطاء تفس¬ات أو أسباب لعضو البطاقة، . ٢٠

أن يرفض تنفيذ أي عمليات يطلبها عضو البطاقة عىل بطاقته/بطاقتها، Ñا يف ذلك عىل 

 Õسبيل املثال ال الحرص حيث© يوجد استخدام مواز لنفس البطاقة يف عمليات يف مكان

 Õللقوان وفقا  مرشوعة  غ¬  أو  محظورة  عمليات  يف  البطاقة  استخدام  أو   Õمختلف

Ñوجبها  تتم  التي  املختصة   Õالقوان و/أو  املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  املطبقة 

أية عمليات وفقا لهذه االتفاقية. لن يكون البنك مسئوال عن أية خسائر أو أرضار أو 



his / her Card(s) and all amounts outstanding shall become 
immediately due and payable.  

19. The Bank may at any time modify or change any terms herein,
including rates and fees. The retention of the card by the Card
Holder after the effective date of such change shall constitute
the Card Holder’s unconditional acceptance thereof. If the
Card Holder does not accept any such change, he / she must
terminate the use of the Card as per 16 here above.

20.The Bank may at any time, without any obligation to give 
explanations or reasons to the Card Holder, refuse to honor 
any of the transactions that the Card Holder initiated on his/
her Card, including but not limited to where there is parallel 
use of same Card in transactions in two different places or 
use of the Card in prohibited or illegal transactions according 
to applicable United Arab Emirates laws and / or the laws of 
the jurisdiction where any transaction hereunder is made. 
The Bank shall not be liable for any loss, damage or expense 
(direct or indirect, consequential or otherwise) incurred by 
the Card Holder due to the Bank’s refusal to honor any of 
the transactions initiated by the Card Holder. The Bank shall 
inform the Card Holder without delay of the Bank’s refusal to 
honor any of the transactions initiated by the Card Holder.

21. Once the Card Holder’s application for a credit card is
accepted by the Bank, the Bank shall have the authority and
power to enroll the Card Holder into the various insurance
related programs based on the Card Holder’s prior
acceptance and agreement to the terms and conditions of 
such programs. Specific terms & conditions apply for the 
different insurance programs, which will be binding to both
parties and shall be available upon the Card Holder’s request.

22. In the event of a discrepancy between the amount of any 
cash deposit as stated by the Card Holder and the Bank’s
records, the Bank’s records shall prevail. The Card Holder 
shall be notified of any such discrepancy.

23. The Card Holder agrees to provide the Bank with
any information that the Bank requires for the establishing
and/or auditing and/or administrating the Card Holder’s
accounts and facilities therewith. The Card Holder authorizes
the Bank to obtain and collect any information as it deems
necessary regarding the Card Holder, his/her accounts
and facilities therewith.

24.  The Bank may at any time, assign any of its rights
hereunder to any other party without notice to, or seeking
consent of, the Card Holder.

25.  The Card Holder understands and consents that
information, including but not limited to his / her name
and address, may be provided to certain third parties to
meet regulatory requirements or as required by law. The
Bank may also use such information for marketing purposes
to offer products or services.

26.  To avail Phone, Online and / or ATM services (the
Services), the Card Holder shall select at any  branch or
through Phone Banking a secret code subject to the terms
set out below.

27. Instructions given by the secret code, being in lieu of
physical signature, shall be binding on the Card Holder even
if alleged

16 ١٦

نفقات (مبارشة أو غ  مبارشة، طارئة أو خالفه) يتكبدها عضو البطاقة نتيجة لرفض 

البنك تنفيذ أي من العمليات التي يطلب تنفيذها عضو البطاقة. يقوم البنك بإبالغ 

عضو  يطلب  التي  العمليات  من  أي  تنفيذ  البنك  برفض  تأخ   بدون  البطاقة  عضو 

البطاقة تنفيذها. 

للبنك . ٢١ يكون  االئت�ن،  بطاقة  عىل  للحصول  البطاقة  عضو  لطلب  البنك  قبول  فور 

الصالحية والحق يف قيد عضو البطاقة يف أي برنامج من برامج التأم¥ املتعددة عىل 

أساس قبول عضو البطاقة املسبق لرشوط وأحكام تلك الربامج. تنطبق أحكام ورشوط 

خاصة عىل برامج التأم¥ املختلفة، والتي ستكون ملزمة لكال الطرف¥ ويتم توف ها 

بناء عىل طلب عضو البطاقة. 

يف حالة وجود اختالف ب¥ مبلغ أي إيداع نقدي حسب� يدعيه عضو البطاقة وحسب� . ٢٢

الفور  البنك عىل  ، ويقوم  البنك،  البنك، تكون السيادة لحسابات  يظهر يف حسابات 

بإبالغ عضو البطاقة بأي فرق من هذا النوع.

يوافق عضو البطاقة عىل تزويد البنك بأي معلومات Àكن أن يطلبها البنك لتأسيس . ٢٣

ويفوض  به.  الخاصة  والتسهيالت  البطاقة  عضو  حسابات  إدارة  و/أو  مراجعة  و/أو 

عضو البطاقة البنك بالحصول عىل وجمع أي معلومات حسب� يلزم في� يتعلق بعضو 

البطاقة وحساباته / حساباتها والتسهيالت الخاصة به.

يجوز للبنك فـي أي وقت الـتنـازل عن أي من حقوقه Èوجب هـذه االتفـاقيـة إلـى . ٢٤

أي طـرف آخـر بـدون إشعار إىل عضـو البطاقـة أو طلب موافقته.

الحرص . ٢٥ ال  املثال  سبيل  شاملة عىل  املعلومات،  أن  ويوافق عىل  البطاقة  يدرك عضو 

للوفاء Èتطلبات نظامية أو  اسمه وعنوانه، Àكن أن تقدم إىل أطراف أخرى معينة 

املعلومات ألغراض تسويق  تلك  أن يستخدم  للبنك  القانون. ويجوز  يتطلبه  حسب� 

وعرض منتجات أو خدمات.

البطاقة الحصول عىل تسهيالت بشأن استخدام خدمات هاتف . ٢٦ ليتم الس�ح لعضو 

يلتزم  (الخدمات)،  االلكرتونية و/أو خدمات جهاز الرصاف اآليل  الخدمات  أو  سامبا 

عضو البطاقة بأن يختار يف أي فرع من فروع سامبا أو عرب هاتف سامبا، رمز رسي 

يخضع للرشوط الواردة أدناه.

الفعيل، . ٢٧ التوقيع  محل  تحل  سوف  الرسي  الهاتف  رمز  Èوجب  تعطى  تعلي�ت  أي 

وسوف تكون ملزمة لعضو البطاقة حتى لو ادعى أنها صدرت من قبل شخص خالف 

عضو البطاقة، وÀكن االعت�د عليها بشكل نهاà من قبل البنك. 

ال يجوز إفشاء رمز الهاتف الرسي إىل أي شخص آخر، ويكون عضو البطاقة مسئول . ٢٨

وحده عن أي خسائر أو تكاليف أو نفقات تتكبد سواء نتجت عن إفشاء رمز الهاتف 

الرسي. إذا شعر عضو البطاقة أن رقم الهاتف الرسي قد أفيش أو أصبح معروفا ألي 

طرف، يتع¥ عىل عضو البطاقة أن يبلغ البنك فورا ويغ  رمز الهاتف الرسي الخاص 

 èبه. ويجب تغي  الرقم الرسي بصورة منتظمة. ويجب تجنب استخدام رقم¥ أو أك

متتالي¥ أو استخدام أرقام مكررة أو األرقام التي يسهل التعرف عليها أو التكهن بها 

بشكل عام. 

أو . ٢٩ بالهاتف  صادرة  تعلي�ت  ألي  االستجابة  رفض  يف  املطلق،  بالحق  البنك  يحتفظ 

معامالت الكرتونية أو عن طريق جهاز الرصاف اآليل و/أو طلب تأكيد خطي مسبق 

ميكروفيلم  تسجيل  أو  طباعة  أو  بتسجيل  القيام  للبنك  ويجوز  التعلي�ت.  لتلك 



to be given by another person, and shall be conclusively relied 
upon by the Bank.

28.The secret code shall not be disclosed to anyone; the Card 
Holder being solely responsible and liable for any and all 
consequences of such disclosure. If the Card Holder believes 
that such disclosure has taken place, he / she shall promptly 
notify the Bank and have the said numbers changed. The 
secret code is to be changed regularly, usage of two or more 
consecutive identical numbers, usage of leading or trailing 
blanks and, generally, easily identifiable numbers are to be 
avoided.

29. 

30.

31. In relation hereto, the Bank may, in addition to or in lieu
of the secret code use its own internal manual verification
procedures.

32. The Bank is entitled to impose fees / charges as it deems
appropriate for the services. At any time the Bank is hereby
authorized to, directly and without recourse to the Card
Holder, to debit any of the Card Holder’s accounts with the
Bank for such fees / charges as the same is reflected in
the monthly statements. The monthly statements shall be
deemed final and correct unless objected to in writing by the
Card Holder within 15 days of receiving the statement.

33. The terms and conditions of any Co-branded Card Agreement
(CCA) that the Bank is, now or hereafter, a party to, shall
supplement the terms hereof to the extent needed to remove
any conflict between the two agreements. So, any conflicting
term in any such CCA shall be deemed a change effected by
the Bank as per 19 hereabove.

34.For Card Holders using Installment Payment Plan (e.g. for retail
and cash transactions), in case Card Holder is delinquent/does
not make card payment by the due date, the Installment Plan
will be cancelled and the entire Installment Plan outstanding
amount will become due for immediate payment.

35. Without any responsibility to the Bank, the Card Holder
undertakes not to use his/her card for any unlawful purchase,
including the purchase of goods or services prohibited by the
laws in the United Arab Emirates.

H. Safe Deposit

1. The Account Owner acknowledges and agrees to observe
the following terms and conditions upon which the Bank is

17١٧

البطاقة  عضو  ويوافق  البطاقة،  عضو  من  الهاتف  طريق  عن  الصادرة  للتعلي�ت 

عىل  ويوافق  امليكروفيلم،  تصوير  أو  الطباعة  أو  التسجيل  ذلك  عىل  هذا  �وجب 

استخدامها كدليل تام عىل محتواها و�كن أن تستخدم لكافة األغراض �ا فيها أي 

دعاوى أو إجراءات تقايض. 

لن يكون البنك مسئوال عن أي ضياع أو أرضار أو مصاريف (مبارشة أو غ¦ مبارشة، . ٣٠

طارئة أو خالف ذلك) �كن أن يتكبدها عضو البطاقة نتيجة لقيام/أو عدم قيام البنك 

بالعمل �وجب أي تعلي�ت صادرة عن طريق الهاتف أو معاملة الكرتونية أو جهاز 

من  الخدمات ألي سبب  استخدام  يف  البطاقة  لفشل عضو  نتيجة  أو  اآليل،  الرصاف 

األسباب داخل أو خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة، �ا يف ذلك عىل سبيل املثال 

البطاقة بأي أحكام من هذه االتفاقية. وقد وافق عضو  التزام عضو  ال الحرص عدم 

البطاقة عىل تعويض البنك عن أي خسائر أو أرضار أو نفقات �كن أن يتكبدها البنك 

مه� كان سببها.

يستخدم . ٣١ أن  الرسي  الرقم  من  بدال  أو  إىل  باإلضافة  للبنك،  يجوز  الخصوص،  وبهذا 

إجراءات التحقق الداخلية.

يتعلق . ٣٢ في�  مناسبة  يراها  حسب�  رسوم/عموالت  فرض  وقت،  أي   يف  للبنك  يحق 

البطاقة  لعضو  الرجوع  ودون  مبارشة  بالقيام  مفوضا  البنك  يعترب  بهذا  بالخدمات. 

بخصم قيمة تلك الرسوم/العموالت حسب� تم توضيحها يف كشوف الحساب الشهرية، 

من أي حساب أو حسابات لعضو البطاقة لدى البنك. إن الكشوف الشهرية سوف 

تعترب نهائية وصحيحة إال إذا تم االعرتاض عليها خطيا بواسطة عضو البطاقة خالل 

خمسة عرش يوما من استالم الكشوفات الشهرية. 

تعترب رشوط وأحكام أي اتفاقية خاصة ببطاقات البنك، يكون البنك يف الوقت الراهن . ٣٣

أو في� بعد طرفا فيها، ملحقة لرشوط هذه االتفاقية للدرجة الالزمة إلزالة أي خالف 

بÔ االتفاقيتÔ. لذلك فإن أي رشط مخالف يف أي اتفاقية خاصة ببطاقات البنك سوف 

تعترب تغي¦ا ساريا نافذا من قبل البنك وفقا لل�دة ١٩ أعاله.

بالنسبة لعضو البطاقة الذي يستخدم خطة الدفع باألقساط (مثل عمليات التجزئة . ٣٤

والعمليات النقدية)، يف حالة تأخر عضو البطاقة عن الدفع / عدم سداده لدفعات 

مبلغ  كامل  يصبح  األقساط وسوف  إلغاء خطة  االستحقاق، سيتم  تاريخ  البطاقة يف 

خطة األقساط املتبقي مستحقا للدفع فورا. 

يف. ٣٥ بدون أي مسئولية عىل البنك، يتعهد عضو البطاقة بعدم استخدام بطاقته/بطاقتها

أي عمليات رشاء غ¦ مرشوعة، �ا يف ذلك رشاء بضائع أو خدمات محظورة �وجب

القانون يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

ح. صناديق حفظ الودائع. 

والتي . ١ أدناه  املوضحة  الرشوط  عىل  أطلع  أنه  عىل  الحساب  صاحب  ويوافق  يقر 

صناديق  من  عدداً  الحساب  لصاحب  لتخصيص  مستعداً  البنك  يكون  عليها  بناًء 

ãوذج  يف  الحساب  صاحب  عليها  أشار  التي  لودائعه  اآلمن  الحفظ  («الصندوق») 

طلب صندوق حفظ الودائع. يتعÔ اإلطالع عىل الرشوط املتعلقة باستخدام الصندوق 

وُتعترب هذه الرشوط جزًء ال يتجزأ من ãوذج طلب صندوق حفظ الودائع.

الرسوم. يوافق البنك عىل تخصيص هذا الصندوق (الصناديق) لصاحب الحساب مثل� . ٢

ورد أعاله عند دفع الرسوم السنوية املحددة والتي ُيعترب البنك مفوضاً تفويضاً كامًال 

The Bank shall including legal proceedings, not be liable for  
any loss, damage or expense(direct or indirect, 
consequential  or otherwise) incurred by the Card Holder 
due to the Bank acting / not acting on any Phone,  Online or 
ATM instructions; or due to the Card Holder failing to avail 
the services for any reason inside or outside the United 
Arab Emirates; including, without limitation, the failure to 
comply with any term(s) hereof. The Card Holder agrees to 
indemnify the Bank against all such losses, damages and 
expenses however caused.

The Bank has the absolute right not to act on any Phone, Online or 
ATM instructions and / or to request a prior written  confirmation 
of such instructions. the Bank may tape, record the phone or 
microfilm ATM instructions. The Card Holder agrees to such taping, 
recording and microfilming and the same shall be conclusive 
evidence of the contents thereof and can be used for all purposes
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prepared to make available for the exclusive use of the Account 
Owner the number of safe deposit boxes (“Box”) indicated by 
the Account Owner in the safe deposit application form. The 
terms and conditions relating to the usage of the Box shall 
be read and construed as an integral part of the safe deposit 
application form.

2. Fee. The Bank agrees to make such Box(es) available to the
Account Owner as aforesaid on payment of the specified
annual fee which the Bank is hereby irrevocable authorized
by the Account Owner to debit from any Account of the
Account Owner maintained with the Bank. The initial fee shall
be in the amount indicated in the safe deposit application
form although the Bank reserves the right to increase such
fee at any time, such increase to take effect on renewal of
the availment period. All fees payable thereunder are non-
refundable and if the availment period is terminated prior to
the end of its then current validity period no refund of any
fees shall be made to the Account Owner.

3. Duration. The availment period will last for one Gregorian year
(the availment period) commencing on the date on which the
initial fee is paid by the Account Owner as above.

4. Renewal. Unless terminated in accordance with Section H
Article 5 below, the availment period will renew automatically
for a further period of one year on each anniversary of the
date on which the agreement commenced subject to payment
of the then prevailing fee which the Bank is irrevocably
authorized to debit from any Account of the Account Owner’
maintained with the Bank as aforesaid.

5. Termination:

a. The Account Owner may terminate the availment period
at any time by removing the contents of the Box and
surrendering the Box keys to the Bank.

b. If the Account Owner renting the box does not pay the fee
at the due times, upon the expiration of fifteen days or the
Account Owner fails to observe and perform the terms hereof,
the Bank may require the Account Owner to surrender the
keys and remove the contents of all Box(es) being used by the
Account Owner at that time. If the Account Owner renting the
box does not attend at the appointed time, within 15 (fifteen)
days, or if the term of contract expires and after notice to
him, the Bank may apply to the court within whose circuit the
Bank lies for leave to open and empty the box or to remove
the contents from it in  the presence of the Court appointee.
A record shall be made of the incident, covering the contents
of the box, which shall be signed by the Court appointee and
the Bank. The Court may order that the contents be placed
on deposit with the Bank or with a trustee appointed by the
Court until they are received by their owner or the Court
orders their disposal. The Bank will notify the Account Owner
of such action and send a copy of the inventory to the Account
Owner at his last known address.

6. Access to Box. The Account Owner irrevocably authorizes
the Bank to allow the persons named in the safe deposit
application form and whose signatures are shown on the
said application form to have full access to all such Boxes to
withdraw and/or deposit items therein as per the terms and

18 ١٨

وال رجعة فيه من قبل صاحب الحساب بحسمها من أي حساب لصاحب الحساب 

لدى البنك. وتتمثل الرسوم املبدئية يف ذلك املبلغ املشار إليه يف �وذج طلب صندوق 

حفظ الودائع عىل الرغم من احتفاظ البنك بالحق يف زيادة هذه الرسوم يف أي وقت 

الرسوم  كافة هذه  الصندوق.  تخصيص  فرتة  تجديد  عند  الزيادة  تبدأ هذه  أن  عىل 

قبل  الصندوق  تخصيص  فرتة  انهاء  حال  ويف  لالسرتداد،  قابلة   µغ الدفع  املستحقة 

انتهاء فرتة صالحيتها السارية املفعول فإنه لن يكون هناك أي اسرتداد ألي أتعاب إىل 

صاحب الحساب.

مدة الصندوق. ترسي صالحية فرتة الصندوق ملدة سنة واحدة ميالدية تبدأ من التاريخ . ٣

الذي يتم فيه دفع الرسوم املبدئية من قبل صاحب الحساب كÁ هو موضح أعاله.

(ح) . ٤ املادة  الصندوق Æوجب  فرتة  إنهاء  يتم   Ç ما  الصندوق.  تخصيص  فرتة  تجديد 

الفقرة-٥ أدناه، يتم تجديد فرتة تخصيص الصندوق تلقائياً لفرتة سنة ميالدية أخرى 

يف كل مرة عند حلول تاريخ بدء االتفاقية عىل أن يخضع ذلك لدفع األتعاب السارية 

وقتها املفوض البنك تفويضاً ال رجعة فيه بحسمها من أي حساب لصاحب الحساب 

لدى البنك مثلÁ هو موضح أعاله.

اإلنهاء:. ٥

الصندوق  الصندوق بسحب محتويات  إنهاء فرتة تخصيص  الحساب  يجوز لصاحب  أ) 

وتسليم مفاتيح الصندوق إىل البنك. 

يجوز للبنك إنهاء فرتة تخصيص الصندوق يف أي وقت من خالل تقديم إشعار خطي  ب) 

قبل ١٥ (خمسة عرش) يوماً من اإلنهاء يف حال إخفاق صاحب الحساب يف مراعاة 

من صاحب  يطلب  أن  للبنك  يجوز   Áك االتفاقية،  الواردة يف هذه  الرشوط  وتنفيذ 

كان  التي  (الصناديق)  الصندوق  كل  محتويات  وسحب  املفاتيح  تسليم  الحساب 

الحساب  الوقت. يف حال عدم تسليم صاحب  الحساب يستخدمها يف ذلك  صاحب 

تسليم  بعد  يوماً  عرش)  (خمسة   ١٥ فرتة  خالل  املحتويات  سحب  وعدم  للمفاتيح 

من  للنقض  قابل   µوغ كامًال  تفويضاً  مفوضاً  وُيعترب  للبنك،  يحق  فإنه  اإلشعار  هذا 

قبل صاحب الحساب، فتح الصندوق (الصناديق) بالقوة وسحب املحتويات وحرصها 

ووضعها يف صناديق حفظ الودائع العامة لدى البنك. يتم هذا اإلجراء بحضور ممثل 

من املحكمة يوّقع كل منهÁ عىل حرص املحتويات وُيعترب هذا الحرص ملزماً ونهائياً 

يف وممثليه  Ûالرشعي وأقاربه  وورثته  الحساب  األغراض عىل حساب صاحب  لكافة 

ممتلكاته فيÁ يختص بهذه املحتويات الذين ال أحد منهم لديه الحق يف السؤال أو

النزاع حول هذا الحرص لهذه املوجودات، سيقوم البنك اعالم صاحب الحساب Æثل

هذا االجراء وارسال نسخة من املتعلقات املوجودة يف الصندوق لصاحب الحساب إىل

عنوانه األخµ املعروف لدى البنك.

حرص  من  بنسخة  ويبعث  اإلجراء  هذا  حول  الحساب  صاحب  بإشعار  البنك  يقوم  ج) 

املحتويات إىل صاحب الحساب يف آخر عنوان معروف لديه. يف حال عدم تويل صاحب 

الحساب سلفاً عهدة املحتويات املذكورة، فإن البنك وحسب تقديره سوف يحتفظ بها 

يف صناديق الودائع الكائنة لديه أو يبعث بها عن طريق الربيد املسجل وعىل مسئولية 

صاحب الحساب إىل آخر عنوان معروف عنه.

فتح الصندوق. åنح صاحب الحساب تفويضاً قطعياً وال رجعة فيه إىل البنك بالسÁح . ٦

واملوضحة  الودائع  حفظ  صندوق  طلب  �وذج  يف  أسÁؤهم  املوضحة  لألشخاص 



conditions that hereafter follow:

a. Access to all Box(es) made available to the Account Owner
will be allowed only to persons properly authorized in the
Bank’s records. The Account Owner is cautioned not to deliver
keys to anyone not properly authorized.

b. The Account Owner will have access to all Box(es) made
available to him/her only during normal banking hours on
regular business days. The Bank will not be liable for failure
to give access to Box(es) due to fire or other event of force
majeure or nature or other circumstances over which the
Bank has no control.

c. Contents of all Box(es) made available to the Account
Owner may be examined only in rooms provided by the Bank
for that purpose. The Account Owner will remove and replace
his Box(es) and should an employee of the Bank handle the
Box as an accommodation to the Account Owner, the Bank
will assume no liability thereof.

d. If all or any of the Box(es) made available to the Account
Owner, or contents thereof, becomes the subject matter of
legal proceedings or subject to any conflict or claim, the Bank
will be entitled to restrict or suspend access to such Box(es)
until otherwise directed in writing by the UAE Central Bank
or other appropriate agency, authority or court by written
agreement signed by all the claimants.

e. The Bank may refuse access to all Box(es) made available
to the Account Owner at any time until all charges connected
with all or any of such box(es) have been paid in full.

7. More Than One Account Owner. If the application form is signed
by two or more Account Owners, each will independently
have access to the Box, each may appoint an attorney-in-
fact to have access to the box, and each authorizes the other,
independently and without further consent or notice, to
deposit and remove property from the Box. The contents of
the Box from time to time will be deemed the joint property
of each of the Account Owners having access to the Box
and the Bank shall have no liability for any claim by any
Account Owner that another having access to the Box has
misappropriated his property.

8. Liabilities. The liability of the Bank in respect of property
deposited in a Box is limited to ordinary care in the performance
by employees and officers of the Bank of their duties. Such
duties shall consist only of (a) keeping the Box in its vault and
(b) allowing no persons access to the Box except the Account
Owner or a person named and authorized in writing by the
Account Owner, identification by signature being sufficient,
or his legal representative in the case of death, insolvency
or other disability of the Account Owner (upon production
of valid supporting documentation). Proof of partial or total
loss of contents shall not imply as unauthorized opening. The
Bank will not be liable for any loss or damage to the contents
of the Box whether resulting from any act of force majeure or
nature or otherwise.

9. Keys. The Bank will not retain duplicates of the keys furnished
to the Account Owner and therefore the Bank will not be
able to unlock the Box. Upon surrender of the Box by the
Account Owner, the Account Owner will redeliver the keys to
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توقيعاتهم عىل �وذج الطلب املذكور بالفتح الكامل إىل جميع هذه الصناديق لغرض 

سحب و/أو إيداع األصناف فيه حسب الرشوط اآلتية:

إىل  فقط  الحساب  لصاحب  املخصص  (الصناديق)  الصندوق  بفتح  السªح  يتم  أ) 

األشخاص املفوض´ يف سجالت البنك، وقد تم تحذير صاحب الحساب بعدم تسليم 

املفاتيح ألي شخص ¼ يفوض تفويضاً حسب األصول.

ُيسمح لصاحب الحساب بفتح الصندوق (الصناديق) املخصص له فقط أثناء ساعات  ب) 

عمل البنك العادية خالل أيام العمل املعتادة، ولن  يتحمل البنك املسئولية يف عدم 

منح صاحب الحساب منفذاً إىل الصندوق (الصناديق) بسبب حريق أو حادثة أخرى 

أو ظروف قاهرة أو طبيعية أو ظروف أخرى خارجة عن سيطرة البنك. 

يجوز فحص محتويات الصندوق (كافة الصناديق) املخصص لصاحب الحساب فقط  ج) 

أو  بسحب  الحساب  ويقوم صاحب  الغرض،  لذات  البنك  وفرها  التي  الغرف  داخل 

استبدال صندوقه (صناديقه)، ويف حال قيام أحد عªل البنك Êناولة الصندوق خدمة 

لصاحب الحساب فإن البنك لن يتحمل املسئولية عن ذلك.

يف حال خضع كل أو أي جزء من الصندوق (الصناديق) املخصصة لصاحب الحساب  د) 

فإنه  مطالبة،  أو  نزاع  أو ألي  قانونية  (الصناديق) إلجراءات  الصندوق  محتويات  أو 

يحق للبنك حظر أو تعليق النفاذ إىل الصندوق (الصناديق) املذكور إىل ح´ حصول 

البنك عىل توجيه خطي بخالف ذلك من البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

اتفاق خطي موقع من قبل كل  املختصة Êوجب  املحكمة  أو  السلطة  أو  الجهة   أو 

أطراف النزاع. 

يجوز للبنك رفض النفاذ إىل الصندوق (كافة الصناديق) املخصص لصاحب الحساب يف  هـ)  

أي وقت حتى يتم الدفع التام لكافة النفقات املتعلقة بجميع أو أي من الصناديق.

الحساب اململوك ألكÖ من شخص واحد.  يف حال توقيع �وذج الطلب من قبل اثن´ . ٧

النفاذ  الحسابات، فإنه Øكن لكل واحد منهم وبصفة مستقلة  أو أكÖ من أصحاب 

إىل الصندوق، ويجوز لكل واحد منهم تعي´ وكيل عنه للنفاذ إىل الصندوق ويفوض 

كل واحد منهم اآلخر بصفة مستقلة ودون موافقة أو إشعار آخر فيª يتعلق بإيداع 

املمتلكات يف الصندوق وسحبها منه. تعترب محتويات الصندوق من وقت آلخر ملكية 

الصندوق  إىل  منفذاًَ  لديهم  يتوفر  الذين  الحساب  أصحاب  من  واحد  لكل  مشرتكة 

ولن يتحمل البنك املسئولية عن أية مطالبة من قبل أي صاحب حساب يف حال قيام 

صاحب حساب آخر لديه منفذ للصندوق بإساءة الترصف يف ممتلكاته.

عىل . ٨ الصندوق  يف  املودعة  املمتلكات  تجاه  البنك  مسئولية  تقترص  املسئوليات. 

الواجبات  وتتألف هذه  لواجباتهم،  البنك  أداء عªل وموظفي  العادي عىل  الحرص 

بالنفاذ  السªح ألي شخص  البنك، و(ب) عدم  الصندوق يف مستودع  (أ) حفظ  من 

إىل الصندوق بخالف صاحب الحساب أو شخص محدد باإلسم أو مفوض خطياً من 

قبل صاحب الحساب حيث يكون تحديد الهوية من خالل التوقيع كافياً، أو ممثله 

املستندات  الحساب (عند تقديم  إعاقة صاحب  أو  أو إعسار  الرشعي يف حال وفاة 

الصحيحة الداعمة لذلك). إثبات الفقدان الجزç أو الكيل ملحتويات الصندوق ال يعني 

ضمنياً فتح غé مرشوع للصندوق، ولن يتحمل البنك املسئولية عن أي فقدان أو رضر 

Êحتويات الصندوق سواًء كان بفعل القضاء والقدر، الطبيعة أو خالفه.

لصاحب . ٩ املقدمة  املفاتيح  من  بنسخ  البنك  يحتفظ  لن  الودائع.  صندوق  مفاتيح 



the Bank. The Account Owner will pay on demand, or at the 
Bank’s option it may debit any of Accounts of the Account 
Owner maintained with the Bank (and the Account Owner 
hereby irrevocably authorizes the Bank accordingly), for 
reasonable expenses incurred in opening or repairing any 
Box or the doors thereof or changing any locks occasioned by 
the Account Owner’s loss of or failure to return the Box keys 
to the Bank. The Account Owner will give the Bank prompt 
written notice of the loss of any Box key.

10. Use of Box. The Account Owner will not use any Box or permit
the same to be used, for any items which are hazardous in
nature or contrary to law.

11. If rentals are in arrears or if keys are not surrendered after
notice of termination, the Bank may, after a stipulated
period, repossess the Box and dispose of any contents
under appropriate legal process and prior notification to the
Account Owner.

12. The Bank may, at its option, remove the Box with contents to a
new location under such safeguards as it deems proper, with
prior notification to the Account Owner.

I. Checkbooks

1. The Account Owner agrees to the following rules regarding the
usage and safeguard of Checks supplied to the Account Owner
for the protection of Account Owner and the Bank. New Check
book(s) shall be issued to the Account Owner in person or by
post upon a written request or other means acceptable to the
Bank.

2. The Checks shall be used only for the Account for which they
are issued. In no circumstances should they be used for any
other account.

3. Checks shall be clearly written in ink and only on the forms
supplied by the Bank. Any alterations shall be made clearly
and confirmed by the Account Owner’s full signature (initial
only is not sufficient).

4. For reasons of security, the Account Owner is advised (a) not
to issue blank Checks, (b) to start writing Check as from the
very beginning of the blank space to be used and not to leave
spaces between words or figures, and (c) not to use erasable
ball pens for writing Checks and (d) not to sign blank Checks.

5. The Account Owner is responsible for the Checkbook(s) and
as a safeguard against fraud and forgery, the Account Owner
is advised to keep the Checkbook(s) in a safe place. If any
Check is lost or stolen, the Account Owner shall immediately
notify the Bank giving the Check number, amount and date as
per Section A Article 5.

6. Drawings against Checks under collection shall only be allowed
after their actual realization. The Bank shall have the right to
refuse to honor any Check, instrument or instruction if the
signature thereon or any entry, alteration, or endorsement
thereon is not acceptable to the Bank or if the funds in the
Account are insufficient.

7. The Bank has the right to levy charges for Checks returned
unpaid from the Account Owner’s Account.

J. Online Banking

The Account Owner should read carefully the online
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الحساب  استالم صاحب  وعند  الصندوق،  فتح  البنك  يستطيع  لن  وبالتايل  الحساب 

للصندوق فإنه سوف يقوم بإعادة تسليم املفاتيح إىل البنك. يلتزم صاحب الحساب 

بالدفع عند الطلب أو بناًء عىل اختيار البنك الذي يجوز له الحسم من أي حسابات 

لصاحب الحساب لدى البنك (و¢وجب ذلك يفوض صاحب الحساب البنك تفويضاً 

نهائياً وال رجعة فيه) وذلك مقابل النفقات املعقولة التي تم رصفها ألغراض فتح أو 

قبل  للصناديق بسبب فقدانها من  أقفال  أي   µتغي أو  أبوابه  أو  إصالح أي صندوق 

صـاحب الحساب أو اخفاقه فـي إعادة مفاتيح الصناديق إىل البنك، ويف هذا الشأن 

يتع¿ عىل صاحب الحساب تزويد البنك فوراً بإشعار خطي عن فقدان أي مفتاح.

اســتخدام الصندوق. لن يستخدم صاحب الحساب أي صندوق أو يسمح باستخدامه . ١٠

ملواد تعترب خطµة يف طبيعتها أو مخالفة للقانون.

يف حال التأخµ يف دفع اإليجارات أو يف حال عدم تسليم مفاتيح الصناديق بعد صدور . ١١

إشعار اإلنهاء، يجوز للبنك بعد انقضاء فرتة محددة استعادة ملكية الصندوق والترصف 

إىل  مسبق  إشعار  إصدار  وبعد  السليمة  القانونية  لإلجراءات  وفقاً  محتويات  أي  يف 

صاحب الحساب.

يجــوز للبنك و¢حـض اخـتيــاره سـحب الـصنـدوق ¢حتويـاتـــه إىل موقع جديـــد . ١٢

صـاحب  إشـعار  بعد  وذلك  مناسبة  يراهــا  التي  الحـراسة  أسـاليب  باستخدام 

الـحـســاب بذلك.

ط .   دفاتر الشيكات 

باستعÌالت . ١ يتعلق   Ìفي التالية  واألحكام  الرشوط  عىل  الحساب  صاحب  يوافق 

واملحافظة عىل سالمة الشيكات التي تقدم لصاحب الحساب وذلك لحÌية صاحب 

الحساب  صاحب  لوكيل  جديدة  شيكات  دفاتر  إصدار  يتم  معا.  والبنك  الحساب 

شخصيا أو ترسل له عن طريق الربيد وفقا لطلب خطي بذلك منه أو تسلم له بأية 

وسيلة أخرى يقبلها البنك. 

تستعمل الشيكات فقط عىل الحساب الذي تم إصدار الشيكات بشأنه وال يجوز بأي . ٢

حال من األحوال استعÌلها لألي حساب آخر.

النÌذج . ٣ عىل  وفقط  بالحرب  وتكون  واضحة  الشيكات  عىل  الكتابة  تكون  أن  يجب 

املقدمة من قبل البنك، أي تغيµ يف الشيك يجب أن يتم بوضوح مع اعتÌده بالتوقيع 

الكامل للمفوض¿ بالتوقيع عن صاحب الحساب (التوقيع باألحرف األوىل غµ كاف).

ألسباب تتعلق باألمن والسالمة، يتع¿ عىل املفوض بالتوقيع: (أ) أن ال يصدر شيكات . ٤

عىل بياض، (ب) أن يبدأ كتابة الشيك من أول املكان الخايل املخصص لذلك الغرض 

وأال يرتك فراغات ب¿ الكلÌت أو األرقام، (ج) أن ال يستعمل األقالم التي Úكن مسح 

كتابتها و (د) أال يوقع عىل شيكات عىل بياض.

سيكون صاحب الحساب مسئوال عن دفرت / دفاتر الشيكات التي تسلم له ولتجنب . ٥

أعÌل الغش والتزوير، عليه االحتفاظ بدفاتر الشيكات يف مكان آمن، وإذا تعرض أي 

شيك للضياع أو الرسقة يجب عىل املفوض¿ بالتوقيع أن يقوموا فورا بإشعار البنك 

بذلك موضحا رقم الشيك وقيمته وتاريخه حسبÌ هو منصوص عليه يف املادة ٤ أعاله.

يسمح بالسحوبات مقابل شيكات التحصيل فقط بعد التحقق من صحتها، ويكون للبنك . ٦

أو  عليها  التوقيع  كان  إذا  تعليÌت  أو  مالية  وثيقة  أو  شيك  أي  رفض رصف  الحق يف 



User Agreement terms and conditions stated below. The 
Agreement includes disclaimers of liability and other matters 
of interest to users. In this section:

The word “Al Ahli Online or SNB UAE Online or Online 
Banking” means the Bank’s website through which the 
Account Owner can electronically access a number of 
services connected with his Account in accordance with the 
terms and conditions hereinafter set forth. The word “Other 
Information Provider” means any provider of 
information accessible through Online, other than the Bank. 
Other Information Providers may include, among others, 
Standard & Poor’s, the New York Stock Exchange, the 
American Stock Exchange, NASDAQ Stock Market, the 
Options Price Reporting Authority and Wall Street On 
Demand. “Access Service Provider” means any internet 
service provider providing connection to the internet, 
any commercial online service provider providing 
connection to the internet in addition to its own 
proprietary private network, for example, American Online, 
CompuServe, Prodigy and Web TV, and the provider of the 
private network connection discussed below. The word 
“Other Software Supplier” means any supplier of 
software used in Online or used to access Online, other 
than the Bank.

1. This section governs the use of Online access, an electronic
service that permits the Account Owner to access a number 
of financial services through the use of personal computers,
mobile phones, and similar devices. Access may be provided 
through a private network connection or through the World
Wide Web. Accounts and services provided by the Bank, which
the Account Owner accesses through Online, may be
governed by separate agreements with the Account Owner
and will be binding on the Account Owner and on the Bank.

2. The Account Owner agrees to use Online solely as
provided in this Agreement. The Bank shall not be responsible
for any loss, damage, cost or expense whatsoever
suffered or incurred by the Account Owner or third
party as a result of any use or access of Online in breach
of any terms and conditions of this Agreement and where
Online is disabled for whatever reason.

3. The Account Owner agrees to properly maintain any Accounts
he has with the Bank to comply with the rules
governing these accounts, and to pay any fees associated
with the use or maintenance of these Accounts.

4. Services
The following are examples of Current/Savings
Account services that are available to the Account Owner
when using Online facility:

a. Account-to-Account Transfer - to SNB UAE accounts

b. Account-to-Account Transfer - to other 
United Arab Emirates banks

c. Transfer from SNB UAE account to a beneficiary through
a SNB UAE Branch

d. Maintenance of Pre-Defined Transfer - Adding a beneficiary

e. Maintenance of Beneficiary 

٢١

البيانات املدونة فيها غ مقبولة أو كان بها تغي أو تظه غ مقبول للبنك أو كانت 

املبالغ املوجودة يف رصيد الحساب غ كافية.

صاحب . ٧ حساب  من  تدفع  ال  التي  املعادة  الشيكات  عىل  رسوم  فرض  للبنك  يحق 

الحساب. 

  SAMBAONLINE ط . اتفاقية استع�ل نظام سامبا

سامبا  نظام  مستخدم  اتفاقية  وأحكام  يقرأ رشوط  أن  الحساب  صاحب  عىل  يتع¬ 

املذكورة أدناه بعناية.

يف هذا القسم: 

بالبنك  الخاص  االنرتنت  موقع  تعني   “SAMBAONLINE” نظام سامبا» كلمة  إن 

الذي يستطيع صاحب الحساب من خالله الدخول الكرتونيا إىل عدد من الخدمات 

املرتبطة بحسابه وفقا للرشوط واألحكام املحددة يف هذه االتفاقية. وكلمة ”الجهات 

إليها  الوصول  للمعلومات Ãكن  للمعلومات“ تعني أي جهة مزودة  املزودة  األخرى 

عرب نظام سامبا SAMBAONLINE، عدا البنك. وتشتمل تلك الجهات باإلضافة اىل 

آخرين، ستاندرد آند بورز، بورصة نيويورك لألوراق املالية، البورصة األمريكية لألوراق 

املالية، بورصة ناسداك، هيئة إعداد تقارير أسعار الخيارات، وكذلك وول سرتيت أون 

دÃاند. ويعني مصطلح (الجهة املزودة للمعلومات) أية جهة مزودة لخدمة االنرتنت 

تقدم خدمة الربط باالنرتنت وأية جهة مزودة للمعلومات عىل أسس تجارية مبارشة 

والتي تقدم خدمة الربط باالنرتنت باإلضافة إىل شبكتها الخاصة، مثال ذلك، أمريكا 

 Prodigy بروديجي   ،CompuServe كمبيوسف   ،American Online الين  أون 

و ويب ñ يف Web TV، وتلك الجهات التي توفر الربط بالشبكة الخاصة كì هو 

للربامج  موردة  جهة  أية  للربامج)  موردة  أخرى  (رشكة  مصطلح  ويعني  أدناه.  مب¬ 

 املستخدمة يف نظام سامبا أو للدخول إىل نظام سامبا ”SAMBAONLINE“ ، غ

البنك. 

يحكم هذا القسم استخدام الدخول لنظام ”SAMBAONLINE“ الذي هو عبارة . ١

عن خدمة الكرتونية تسمح لصاحب الحساب الدخول إىل عدد من الخدمات املالية 

مشابهة.  اتصال  وسائل  أو  الجوالة  الهواتف  أو  الشخصية  الحاسبات  استخدام  عرب 

الشبكة  أو من خالل  الربط بشبكة خاصة  الدخول من خالل  إمكانية   وÃكن توف

العاملية (www) ، أما الحسابات والخدمات التي يوفرها البنك ويدخل إليها صاحب 

الحساب عرب نظام ”SAMBAONLINE“ فيمكن أن تخضع التفاقيات منفصلة تربم 

مع صاحب الحساب وتكون ملزمة لصاحب الحساب وللبنك.

وافق صاحب الحساب عىل استخدام نظام ”SAMBAONLINE“ فقط عىل النحو . ٢

املحدد يف هذه االتفاقية، ولن يكون البنك مسئوال عن أية خسائر أو أرضار أو تكاليف 

أو نفقات من أي نوع يتكبدها صاحب الحساب أو أي طرف ثالث نتيجة ألي استخدام 

أو دخول إىل نظام ”SAMBAONLINE“ باملخالفة ألية رشوط أو أحكام وردت يف 

هذه االتفاقية أو حيثì يتعطل نظام ”SAMBAONLINE“ ألي سبب من األسباب. 

وافق صاحب الحساب عىل املحافظة عىل أية حسابات لديه مع البنك للتقيد بالقواعد . ٣

أو حفظ هذه  باستخدام  تتعلق  رسوم  أية  يدفع  وأن  الحسابات،  تحكم هذه  التي 

الحسابات. 

    الخدمات. ٤
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5. Transfers and Bill Payments
When the Account Owner instructs the Bank to transfer funds
from his Accounts or pay a bill through Online, the Account
Owner authorizes the Bank to withdraw the necessary funds
from the Account. The Account Owner agrees that he/she 
will instruct the Bank to make a withdrawal only when a
sufficient balance is available in his Account at the time of 
withdrawal. The Bank will not be obligated to act on any
withdrawal instruction from the Account Owner if sufficient
funds, including overdraft lines of credit, are not available in
the Account.
In the case of electronic payments, the money is taken out of
the Account on the day the Bank electronically transmits the
payment to the payee. In most cases, this is the date the
Account Owner specified when he gave the Bank his
instructions. If, however, the Account Owner specifies a date, 
which falls on a Non-Business day, the Bank will take the 
money out of the Account and electronically transmit it to
the payee on the next business day. If there are insufficient
funds available in the Account on the day a transfer, bill 
payment, or other debit instructions are requested, the Bank
will notify the Account Owner on-line by electronic message 
that his application has been rejected.

6. Online Banking Charges
There are currently no service charges or transaction fees for
Online. However, the Account Owner is responsible for all
telephone charges incurred in connecting to Online. The
Account Owner is also responsible for charges by any
access service provider. No charge is made for use of
the private network connection.
There may be separate charges for additional services
the Account Owner requests on Online, for example,
services of Other Information Providers. The Account Owner
will be informed of the cost of each additional service when
he signs up for it.

7. Changes in Terms/Fees
The Bank may change the Online services and the terms,
including fees, at any time. The Account Owner will be
notified of any such change as required, either by mail or by
an electronic message. The Account Owner understands that 
by using Online after a change becomes effective, he has
agreed to such change.

8.  Suspension
The Bank may, without prior notice to the Account,
Owner suspend the use of Online at its sole discretion without
assigning any reason.

9. Confidentiality at the Bank
The Account Owner has a right to confidentiality and the
Bank will not give anyone other than its employees and 
agents and its Head Office representatives  any specific 
information about the Account except:

- When the Account Owner agrees that the Bank may provide
the information to others.

22 ٢٢

في� ييل أمثلة عىل خدمات الحسابات الجارية/حسابات االدخار املتاحة 

 : “SAMBAONLINE” لصاحب الحساب عند استخدامه لخدمات نظام

التحويل من حساب آلخر ضمن سامبا تحويل مبلغ من حساب آلخر لدى 

بنك محيل يف اإلمارات العربية املتحدة تحويل مبلغ من حساب لدى سامبا 

اىل مستفيد من خالل أي من فروع سامبا تعديل التحويالت املحددة مسبقا 

– إضافة مستفيد جديد تعديل تفاصيل املستفيد-الغاء مستفيد 

كذلك يتضمن نظام سامبا ”SAMBAONLINE“ خدمات أخرى متعلقة ببطاقات 

االئت�ن والتمويل الشخيص والتخطيط املايل والودائع ألجل وصناديق االستث�ر. 

٥ .�    الحواالت وتسديد الفوات

عندما يوجه صاحب الحساب تعلي�ته اىل البنك بتحويل مبالغ مالية من حساباته 

لدى البنك أو بتسديد فاتورة من خالل  نظام ”SAMBAONLINE“ فإن صاحب 

الحساب يفوض البنك بسحب املبلغ الالزم من حسابه الذي حدده لديه. وقد وافق 

صاحب الحساب عىل أنه/أنها سيصدر تعلي�ته / تعلي�تها إىل البنك بسحب املبلغ 

املطلوب من حسابه فقط يف حالة وجود رصيد كاف يف الحساب يف وقت السحب، 

 Ë ولن يكون البنك ملزما بتنفيذ أية تعلي�ت بالسحب ترد من صاحب الحساب إذا

يتوفر رصيد كاف يف الحساب املعني. 

يف  الحساب  من حساب صاحب  املبلغ  يتم سحب  االلكرتونية،  املدفوعات  حالة  يف 

الحاالت،  أغلب  املستفيد ويف  اىل  الكرتونيا  املبلغ  تحويل  فيه  يتم  الذي  اليوم  نفس 

يكون هذا التاريخ هو الذي حدده صاحب الحساب عندما قدم تعلي�ته. وإذا حدد 

صاحب الحساب تاريخا يقع يوم جمعة أو سبت أو عطلة عامة، فسوف يتم سحب 

العمل  يوم  يف  املستفيد  اىل  الكرتونيا  وتحويله  الحساب  صاحب  حساب  من  املبلغ 

فيه  طلب  الذي  اليوم  يف  كافيا  الحساب  صاحب  حساب  رصيد  يكن   Ë إذا  التايل. 

البنك  يقوم  فسوف  من حسابه،  مبلغ  أي  أو خصم  فاتورة  تسديد  أو  مبلغ  تحويل 

بإبالغ صاحب الحساب مبارشة من خالل رسالة الكرتونية مبارشة بأن طلبه قد رفض.

“SAMBAONLINE” ٦.      ماذا سيكلف

تتم من  التي  العمليات  أو رسوم عىل  أية رسوم خدمة  الحارض  الوقت  يوجد يف  ال 

خالل نظام ”SAMBAONLINE“ عرب االنرتنت لكن صاحب الحساب يتحمل جميع 

 “SAMBAONLINE” بنظام  جهازه  بربط  املتعلقة  الهاتفية  والرسوم  املصاريف 

كذلك يتحمل صاحب الحساب أية رسوم تتقاضاها أية جهة مزودة لخدمة الدخول 

إىل االنرتنت، وليس هناك أية رسوم عىل ربط جهاز صاحب الحساب بالشبكة الخاصة، 

الحساب  صاحب  يطلبها  إضافية  خدمات  مقابل  منفصلة  رسوم  هناك  تكون  رßا 

املزودة  األخرى  الجهات  خدمات  مثل   ،  “SAMBAONLINE” نظام  خالل  من 

يطلبها  إضافية  خدمة  كل  بتكلفة  الحساب  صاحب  إبالغ  يتم  وسوف  للمعلومات، 

ويوقع اتفاقية لالشرتاك فيها. 

٧.      تغي� الرشوط واألحكام 

يجوز للبنك أن يغâ يف أي وقت خدمات ورشوط ”ß “SAMBAONLINEا يف ذلك 

الرسوم املحددة يف هذه االتفاقية، وسوف يتم إبالغ صاحب الحساب بأي تغيâ من 

الحساب أن  املعلوم لدي صاحب  الكرتونية، ومن  أو برسالة  بالربيد  إما  القبيل  هذا 

أنه  يعني  املفعول  ساري   âالتغي يصبح  أن  بعد   “SAMBAONLINE” استع�له 
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- When the Account Owner has given the Bank a credit
reference.

- When an inquiry is made regarding sufficient funds to cover
a Check the Account Owner has written.

- If the Bank closes the Account because it has been
maintained in an unsatisfactory manner.

- When law requires the Bank, to report to the UAE Central
Bank or any other UAE regulatory body and provide
information requested by them in relationship to the
Account.

- When the Bank is required to provide the information to
comply with legal process.

Except as otherwise prohibited by law, the Account Owner 
agrees that the Bank may share with other reputable firms, as 
the Bank deems fit, information about the Account Owner that 
he provides, or that the Bank obtains as a result of transactions 
or other activity, for, among other things, the purpose of 
offering the Account Owner products and services that the 
Bank believes may be of interest to the Account Owner. If the 
Account Owner does not wish to receive telephone and/or mail 
solicitations from the Bank, the Account Owner should notify 
the Bank by calling the number set forth in this Agreement, or 
visit the Bank’s branch. The Bank will then remove the Account 
Owner’s name from any mailing or telephone list used for these 
purposes.

The Account Owner agrees that the Bank may download 
certain information, including customer identification 
information, to his computer or other access device.

10. Limit of the Bank’s and Other Providers’ Responsibility

The Bank agrees to make reasonable efforts to ensure full
performance of Online. The Bank will be responsible for 
acting only on those instructions sent through Online which
are actually received. The Bank cannot assume
responsibility for malfunctions in communications facilities,
which may affect the accuracy or timeliness of messages the
Account Owner sends.

The Bank is not responsible for any losses or delays in
transmission of instructions arising out of the use of any
Access Service Provider or caused by any browser software.
The Bank is not responsible should the Account Owner
give incorrect or incomplete instructions or if his payment
instructions are not given sufficiently in advance to allow for
timely payment.

Any information the Account Owner receives from the Bank
and Other Information Providers is believed to be reliable.
However, it can only be provided on a reasonable efforts basis
for the Account Owner’s convenience and is not guaranteed.
The Bank and Other Information Providers are not liable for
any deficiencies in the accuracy, completeness, availability or
timeliness of such information or for any investment or other
decision made using this information.

The Bank or Other Information Providers are not responsible for 
any computer virus or related problems, which may be attributable 
to services provided by any Access Service Provider or which may 
originate from the Account Owner’s PC.

23٢٣

موافق عليه.

“SAMBAONLINE” ٨.     إيقاف العمل بنظام

نظام  استخدام  يوقف  أن  الحساب،  صاحب  اىل  مسبق  إشعار  بدون  للبنك،  يجوز 

”SAMBAONLINE“ حسب تقديره بدون الحاجة اىل تقديم أية مربرات لذلك.

٩.    الرسية يف البنك 

أية  يقدم  لن  البنك  فإن  لذا  املعلومات،  بحقه يف رسية  يتمتع  الحساب  إن صاحب 

معلومات محددة حول حساب صاحب الحساب لدى البنك ألحد غ¬ موظفي البنك 

ووكالئه وممثيل املركز الرئييس، إال يف الحاالت التالية: 

- عند موافقة صاحب الحساب عىل تقديم معلومات آلخرين 

- إذا ذكر صاحب الحساب البنك كمعرف له بخصوص مسائل ائتÁنية 

- ند االستفسار عن كفاية رصيد الحساب لتغطية شيك حرره صاحب الحساب. 

- إذا قام البنك بإغالق الحساب بسبب إدارته بطريقة غ¬ مقبولة بالنسبة للبنك. 

- إذا طلب املرصف املركزي اإلماراË تلك املعلومات من البنك Êوجب القانون، أو  

طلبت جهات حكومية أخرى معلومات تتعلق بالحساب. 

 .Óشيا مع إجراء قانوÖ عندما يلزم من البنك إعطاء املعلومات -

باستثناء ما ينص عليه القانون بخالف ذلك، فإن صاحب الحساب يوافق عىل أن يقدم 

البنك ألية مؤسسات أخرى يراها مناسبة أية معلومات تخص صاحب الحساب كتلك 

التي يقدمها صاحب الحساب أو يحصل عليها البنك كنتيجة ملعامالت أو نشاط آخر 

بغرض أن يعرض عىل صاحب الحساب منتجات وخدمات يرى البنك أنها ذات اهتÁم 

بالنسبة لصاحب الحساب. وإذا Þ يرغب صاحب الحساب يف استالم عروض هاتفية و/

أو خطية من البنك، عليه إشعار البنك بذلك عن طريق االتصال بالرقم املبß يف هذه 

االتفاقية، أو زيارة فرع البنك، وسيقوم البنك حينئذ باستثناء اسم صاحب الحساب 

من قاâة العمالء املعدة لهذا الغرض. 

فيها  Êا  معينة،  بتحميل معلومات  يقوم  قد  البنك  أن  الحساب عىل  يوافق صاحب 

بيانات هوية العميل إىل جهاز الحاسب الخاص به أو إىل نظام دخول آخر 

١٠.  حدود مسئولية البنك والجهات املزودة األخرى

وافق البنك عىل بذل جهود معقولة لضÁن عمل خدمة ”SAMBAONLINE“ عىل 

أكمل وجه ممكن. وسيكون البنك مسئوال عن الترصف فقط بناء عىل تلك التعليÁت 

املرسلة من خالل خدمة ”SAMBAONLINE“ والتي يتم استالمها فعال. وال يتحمل 

البنك أية مسئولية عن أي خلل يف أجهزة االتصال التي ال تقع ضمن مسطرته والتي قد 

تؤثر عىل دقة الرسائل التي يرسلها صاحب الحساب أو توقيت وصولها. 

ينشأ  التعليÁت  إرسال  يف  تأخ¬  أو  خسائر  أية  عن  مسئوال  البنك  يكون  لن  كذلك 

البنك  أية خدمة عن طريق أو يسببه أي برنامج تصفح. ولن يتحمل  عن استعÁل 

أية مسئولية يف حالة قيام صاحب الحساب بإعطاء تعليÁت خاطئة أو إذا Þ يعط 

تعليÁت الدفع كاملة قبل وقت كاف يسمح بالدفع يف الوقت املناسب. 



11. No Other Use
Online uses propriety software of The Saudi National Bank
Group, and Other Software Suppliers. If the Bank has provided
the Account Owner with software to use with
Online, the Account Owner is being granted a non-
exclusive license to use this software. This allows him to use
the software only for its intended purposes as provided
hereunder. The Account Owner may not
disassemble, decompile, copy, modify or reverse
engineer any of the Online software or allow
anyone else to do so.
Online gives the Account Owner access to 
services and information from the Bank, 
and Other Information Providers, which may 
be presented with a distinctive
“look and feel.” These services, information and 
“look and feel” are proprietary information of The Saudi 
National Bank and the Other Information Providers. 
The Account Owner may use Online only for his personal, 
non-business use and may not reproduce, sell or distribute all 
or any portion of the information provided to him/her by 
Online. The Bank makes no representation to the Account 
Owner regarding the use of the Online platform or any 
communications or delivery system specified by the Bank with 
respect to its quality, timeliness, performance, accuracy, 
reliability, continued availability or otherwise. The Bank does 
not warrant or represent that the platform or any 
communications or delivery system will conform to any 
description thereof provided by the Bank or will be free of 
errors or defects.

12. Customer Service

to have received any electronic messages sent to him
when they are made available to him. The Account Owner

سوف تعترب أية معلومات يستلمها صاحب الحساب من البنك أو جهة مزودة أخرى 

عىل أنها موثوقة. و�كن تزويدها فقط عىل أساس بذل الجهود املمكنة لض�ن راحة 

أخرى  أية جهة مزودة  أو  البنك  يعترب  ليست مضمونة، وال  لكنها  الحساب  صاحب 

مسئولة عن أي نقص يف دقة تلك املعلومات أو �امها أو توفرها أو توقيت وصولها ، 

أو عن أي استث�ر أو قرار آخر يتم اتخاذه باستع�ل هذه املعلومات. 

كذلك لن يكون البنك أو أية جهة مزودة للمعلومات مسئوال عن أي ف»وس كمبيوتري 

أو مشاكل ذات عالقة باملعلومات املقدمة تنشأ عن خدمات تقدمها أية جهة مزودة 

للمعلومات أو قد تنشأ من جهاز حاسبك الشخيص. 

١١.   حظر استخدام ”SAMBAONLINE“ ألغراض أخرى 

يستخدم نظام ”SAMBAONLINE“ برامج ذات ملكية خاصة ملجموعة سامبا املالية 

وأخرى تعود لجهات مزودة أخرى، فإذا زود البنك صاحب الحساب بربنامج الستع�له 

غ» حرصي  ترخيصا  الحساب  �نح صاحب  فهذا   ،“SAMBAONLINE” نظام  مع 

باستع�ل هذا الربنامج ويسمح له باستع�ل الربنامج ألغراضه املقررة فقط ك� هي 

محددة يف هذه االتفاقية، وال يجوز لصاحب الحساب فك أو تجزئة أو نسخ أو تعديل 

أو إعادة هندسة أي من برامج ”SAMBAONLINE“ أو الس�ح ألي شخص آخر 

بذلك. 

إىل  الدخول  إمكانية  الحساب  لصاحب   “SAMBAONLINE” خدمة  تتيح 

بخاصية بارز  بشكل  تقدم  قد  مزودة  أخرى  البنك وجهات  من  ومعلومات   خدمات 

 “look and feel” وخاصية  واملعلومات  الخدمات  هذه  وتعترب   ،“look and feel”

لصاحب  و�كن  األخرى،  املزودة  والجهات  املالية  سامبا  ملجموعة  خاصة  ملكية 

الحساب استع�ل ”SAMBAONLINE“ فقط ألغراضه الشخصية غ» التجارية، وال 

يجوز له إعادة استنساخ أو بيع أو توزيع أي جزء من املعلومات التي يوفرها نظام 

”SAMBAONLINE“ لصاحب الحساب.

 ومن املعلوم أن البنك ال يقدم لصاحب الحساب أي تعهد بخصوص استخدام هذه 

بجودتها  يتعلق  في�  البنك  يحددها  تسليم  طرق  أو  اتصالية  برامج  أية  أو  الشبكة 

البنك  أو غ» ذلك، وال يضمن  توفرها  وأدائها ودقتها وموثوقيتها واستمرار  وتوقيتها 

أو يرصح بأن برنامج التشغيل أو أية اتصاالت أو نظام التسليم سيكون مطابقا ألية 

مواصفات يوفرها البنك أو أنه سيكون خاليا من األخطاء أو املشاكل. 

١٢.   خدمة العمالء 

إذا احتاج صاحب الحساب أية مساعدة بخصوص نظام ”SAMBAONLINE“ أو 

رغب يف االتصال مع البنك، يجوز له أن يتصل بهاتف سامبا عىل رقم ٢٠٧٧٧-٨٠٠ 

�كن  ك�  الدولة.  خارج  من   +٩٧١٤٧٠٩١٦٧٧ أو  املتحدة  العربية  اإلمارات  داخل 

 “SAMBAONLINE” :لصاحب الحساب الكتابة اىل البنك عىل العنوان التايل

مجموعة سامبا املالية، 

ص ب ٦٠٣٨، 

دò، اإلمارات العربية املتحدة 

موظفو  يجريها  التي  املحادثات  تسجيل  للبنك  يجوز  أنه  عىل  الحساب  صاح  وافق 

٢٤

If the Account Owner needs assistance or wishes to 
communicate with the Bank, he may call Phone Banking at 
800 55 000 within the United Arab Emirates or (00971) 
4709-1620 when calling the Bank from overseas. The 
Account Owner may also write to the Bank:   The Saudi 
National Bank Dubai Branch, P. O. Box 6038, Dubai, United 
Arab Emirates.

The Account Owner agrees that the Bank may record the 
conversations its employees have with him. The Bank does 
this from time to time to monitor the quality of service and 
accuracy of information its employees give the Account 
Owner, and to ensure that the Account Owner’s instructions 
are followed. Phone employees can help resolve any Online 
problems but is not authorized to waive any provision of this 
hereunder.

13. Electronic Messages

Because normal Internet e-mail transmissions may not be 
secure, the Account Owner agrees to contact the Bank 
electronically only through the "Message Center". The 
Account Owner also agrees to receive communications 
regarding the Account electronically and will not attempt to 
circumvent receiving any messages. The Account Owner is 
deemed to have received any electronic messages sent to him 
when they are made available to him. The Account Owner 
may print a copy of such communications using the â€œprintâ
€  function of his software, or he may request that the Bank 
mail to him/her a paper copy of such communication by 
contacting Customer Service as provided



in Section 12 above.

(b) The Bank may in its sole discretion send statements,
advices, confirmations and other communications (including
but not restricted to marketing messages) with respect to a
Product, promotion or these Terms and Conditions to the
Account Owner’s facsimile number and/or e-mail
address and/or mobile number provided by the Account
Owner to SNB UAE.

14.  Electronic Funds Transfers
Business Days
The Bank’s normal business days are Monday through 
Friday, except for public holidays. Access to the Bank’s 
website will, however, generally be made available 24 hours a 
day, 7 days a week.
Account Statements
The Account Owner will receive a periodic account statement 
for his Account, showing, among others, his e-banking 
financial transactions.
Documentation/Source Media
The Bank’s records, consisting of advices, confirmations, and 
other documents relating to transactions generated by the 
Bank shall be the conclusive evidence to be relied upon in 
judging any disputes relating to figures, data, charges, fees, 
transactions, instructions or any other matter arising 
between the Account Owner and the Bank.
Personal Identification Number
The Account Owner should ensure to keep his user ID and 
password/ Personal Identification Number (PIN) to himself/
herself; these codes are important means of protection for 
the Account Owner. The Account Owner should not write them 
on his personal computer or any computer materials, or any 
other access device. The Account Owner should contact the 
Bank immediately if he/she believes that an unauthorized 
person has obtained access to his PIN /Password. The 
telephone is the fastest way to alert the Bank that someone 
may be using the Account Owner’s PIN /Password without his 
permission. The Account Owner could lose all the money in 
the Account (plus his maximum overdraft line of credit). The 
Account Owner should call Phone Banking at 800 55 000 
Someone will be available to receive the Account Owner’s call 
24 hours a day, 7 days a week. The Bank shall not be 
responsible for any damage the Account Owner suffers as a 
result of loss, disclosure or fraudulent use of his user ID and/
or password/PIN.

15. Security Tips & Recommendations
The Account Owner agrees to read and comply with 
the security tips/ recommendations that the Bank provides 
the Account Owner from time to time and those precaution 
and awareness messages that the Bank continuously 
displays in its Internet sites. The Bank also agrees that these 
tips are not necessarily comprehensive and that the Account 
Owner shall refer to other specialized sites in order to remain 
informed of the latest security standards/ hazards/ 
recommendations and implement them to protect his 
banking interest, including his user ID and password. The 
Bank shall not be responsible for any damages that the 
Account Owner may incur as a result of

البنك معه، وهذا إجراء يقوم به البنك من وقت اىل آخر بهدف مراقبة جودة خدماته 

من  للتأكد  وكذلك  الحساب،  البنك صاحب  بها موظفو  يزود  التي  املعلومات  ودقة 

إتباع تعلي�ت صاحب الحساب. 

بنظام  تتعلق  مشاكل  أية  حل  يف  يساعدوا  أن  سامبا  هاتف  ملوظفي  و¢كن 

sambaonline، لكنهم غ¬ مفوضª بالتنازل عن أي رشط من رشوط هذه االتفاقية. 

الرسائل االلكرتونية  .١٣

(أ)  بالنظر إىل أن الرسائل املرسلة عرب الربيد االلكرتو« لشبكة االنرتنت قد ال تكون 

آمنة، فإن صاحب الحساب يوافق عىل االتصال بالبنك الكرتونيا فقط من خالل (مركز 

الرسائل) باستع�ل خيار (طلب املساعدة). ك� يوافق صاحب الحساب عىل استالم 

املخاطبات املتعلقة بحسابه بطريقة الكرتونية ويتعهد بأنه لن يحاول تفادي استالم 

تصبح  عندما  إليه  أرسلت  الكرتونية  رسائل  أية  استلم  أنه  يعترب  رسائل، وسوف  أية 

تلك الرسائل متاحة له، و¢كن لصاحب الحساب طباعة نسخة من تلك املخاطبات 

باستع�ل وظيفة ”print“ املتوفرة يف برنامجه، أو أن يطلب من البنك أن يرسل إليه 

بالربيد نسخة ورقية من تلك الرسالة، وذلك من خالل اتصاله بخدمات العمالء ك� 

هو منصوص عليه يف البند ١٢ أعاله.

وأي  التأكيدات  النصائح،  البيانات،  إرسال  يف  الحرصي  بحقها  سامبا  تحتفظ  (ب)   

بالغات أو معلومات أخرى (من ضمنها وليس وفقاً عىل الرسالة التسويقية) املتعلقة 

باملنتج، العرض أَو هذه الرشوط واألحكام إىل صاحب حساب سامبا عرب رقم الفاكس 

الخاص به، هاتفه املتحرك أو بريده اإللكرتو« الذي قام بتزويده لسامبا مسبقاً.

الحواالت املالية االلكرتونية  .١٤

أيام العمل 

العامة،  العطل  أيام  عدا  الخميس،  إىل  السبت  من  بالبنك هي  املعتادة  العمل  أيام 

لكن الدخول إىل موقع البنك عىل االنرتنت سيكون متاحا لصاحب الحساب عىل مدار 

الساعة وطوال أيام األسبوع. 

كشوف الحساب

سوف يستلم صاحب الحساب كشف حساب دوري لحساباته البنكية، يوضح ضمن 

أشياء أخرى، عملياته املالية واملرصفية التي äت الكرتونيا الوثائق واملستندات سوف 

تعترب سجالت البنك æا فيها اإلشعارات وخطابات التعزيز واملستندات األخرى التي 

يصدرها البنك بخصوص العمليات إثباتا قاطعا يعتمد عليه يف الحكم يف أية خالفات أو 

نزاعات تتعلق باألرقام والبيانات والرسوم واألتعاب والتكاليف والعمليات والتعلي�ت 

أو أي خالف أو مسألة أخرى تنشأ بª صاحب الحساب والبنك. 

الرقم الرسي الشخيص

وكلمة  به  الخاصة  املستعمل  هوية  حفظ  من  التأكد  الحساب  صاحب  عىل   ªيتع

الرس / الرقم الرسي، فهذه الشيفرات هي وسائل ح�ية مهمة له، فال يكتبها يف جهاز 

الحاسب الخاص به أو مواد كمبيوتر أخرى أو أية وثائق أو وسائط معلوماتية أخرى 

له قد äكن من  الحساب أن شخصا غ¬ مرصح  املبارش. وإذا ظن صاحب  للدخول 

االطالع عىل رقمه الرسي أو كلمة الرس الخاصة به، يتعª عليه االتصال فورا بالبنك، 

ويعترب الهاتف أرسع وسيلة إلشعار البنك بأن شخصا رæا يستعمل رقمه الرسي أو 
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loss, disclosure or fraudulent use of his user ID and password.

K. General

1. The Bank shall have the right to freeze or suspend operation
of the Account and to refuse any and all deposits, credits
and withdrawals if the Account Owner is in breach of any
of the terms and conditions of this Agreement or if (a) any
instructions given to the Bank are ambiguous, conflicting
or not acceptable to the Bank; (b) if the Bank suspects that
there may be any fraud or illegality in any transactions
(including, without limitation, any breach of UAE Central
Bank regulations relating to money laundering); or (c) if
the Bank requires any further instructions, information or
documentation, in form and content satisfactory to the Bank.
The Bank may also report any money laundering, illegal and/
or suspicious transactions in the Account to the authorities
within the United Arab Emirates or abroad. The Bank shall
comply with all anti-money laundering laws and regulations
in force and applicable to it from time to time and may at
its discretion call for additional details or information of the
Account Owner and/or the Account and provide the same to
regulatory authorities involved in the said operations. The
Bank will not take any responsibility for delayed execution of
transactions if the information called for is not provided by
the Account Owner in time.

2. The Account Owner understands and consents that information,
such as his name and address, may be provided to certain
external firms that the Bank deems reputable and they may
use the information for marketing purposes to offer products
or services. If the Bank is required by law to disclose certain
customer information, the Bank will comply.

3. Debit for Charges - Set-Off. The Bank has the right to debit
the Account for bank charges and any taxes, duties, or other
governmental impositions with respect to the Account. If the
Account Owner has failed to make full and timely payment of
any indebtedness to the Bank, including, without limitation,
any amounts owed by way of indemnification under Section
A Articles 4 or 10 hereof, the Bank may at any time, and
without notice, set-off against such indebtedness and apply
to payment thereof any credit balance in the Account and in
any other account maintained by the Account Owner with the
Bank.

4. Any charges, fees, levies, etc. mentioned in this Agreement
which are recoverable by the Bank on the Account or for
the services being provided to the Account Owner shall be
charged by the Bank at its prevailing rate (as notified in
the Bank’s schedule of charges), which rates are subject to
change, from time to time, at the discretion of the Bank and
without any notice to the Account Owner.

5. Governing Law. This Agreement shall be governed by the laws
and regulations prevailing in the United Arab Emirates and
the Account Owner irrevocably agrees that the civil courts
in the United Arab Emirates shall have jurisdiction to hear
and determine any suit, action or proceeding and to settle
any disputes which may arise out of or in connection with
this Agreement and for such purposes the Account Owner
irrevocably submits to the jurisdiction of such courts, without
prejudice to the right of the Bank to bring any legal action

كلمة الرس الخاصة به دون إذن أو تفويض منه. ومن املمكن بسبب ذلك أن يخرس 

املتاح  االئت �  إىل حده  (باإلضافة  املتوفر يف حسابه  املبلغ  كامل  الحساب  صاحب 

بالبنك عىل هاتف  الحساب االتصال  للسحب عىل املكشوف)، ويتع� عىل صاحب 

مكاملته عىل  لتلقي  االستعداد  أهبة  البنك عىل  أحد موظفي  ٢٠٧٧٧-٨٠٠ وسيكون 

مدار الساعة وطوال أيام األسبوع. 

لن يكون البنك مسئوال عن أي رضر يلحق بصاحب الحساب كنتيجة لفقدانه رقمه 

الرسي أو كلمة الرس الخاصة به أو انكشافها لشخص آخر أو استع لها بصورة غ¸ 

مرشوعة. 

نصائح وإرشادات أمنية   .١٥

يزود  التي  األمنية  واإلرشادات  بالنصائح  وااللتزام  قراءة  الحساب عىل  يوافق صاحب 

البنك صاحب الحساب بها من ح� آلخر ورسائل التنبيه والتحذير التي يصدرها البنك 

بصفة مستمرة يف مواقعه عىل االنرتنت. ك  يوافق صاحب الحساب أن هذه النصائح 

متخصصة  أخرى  مواقع  مراجعة  عليه  الحساب  وأن صاحب  شاملة  بالرضورة  ليست 

من أجل البقاء عىل اطالع بأحدث املعاي¸/املخاطر/اإلرشادات األمنية وتنفيذها بهدف 

ح ية مصالحه البنكية، Ñا فيها رقمه الرسي وكلمة الرس الخاصة به، ولن يكون البنك 

مسئوال عن أي أرضار Óكن أن يتعرض لها صاحب الحساب نتيجة لفقدانه رقمه الرسي 

أو كلمة الرس الخاصة به أو انكشافها لشخص آخر أو استع لها بصورة غ¸ مرشوعة. 

عــام  ك. 

يحق للبنك تجميد أو إيقاف تشغيل الحساب وأن يرفض أي من وجميع اإليداعات . ١

والقيود والسحوبات إذا كان صاحب الحساب مخال بأي من رشوط أو أحكام هذه 

االتفاقية أو إذا (أ) كانت أي تعلي ت مقدمة إىل البنك غامضة أو متعارضة أو غ¸ 

مقبولة للبنك، (ب) إذا شك البنك أن هناك احت ل وجود غش أو عدم رشعية يف أي 

 Ûا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص أي إخالل بنظم البنك املركزي اإلماراÑ) معامالت

املتعلقة بغسيل األموال)، أو (ج) إذا طلب البنك أي تعلي ت إضافية أو معلومات أو 

مستندات، بالشكل واملضمون املقنع للبنك. ك  يجوز للبنك أن يبلغ عن أي عمليات 

غسيل أموال أو معامالت غ¸ مرشوعة و/أو مشبوهة يف الحساب إىل السلطات املعنية 

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة أو خارجها. وسوف يلتزم البنك بكافة قوان� ونظم 

مكافحة غسيل األموال السارية واملطبقة عليه من وقت إىل آخر ويجوز له حسب 

اختياره أن يطلب تفاصيل أو معلومات إضافية عن صاحب الحساب و/أو الحساب 

يتحمل  وال  العمليات.  بتلك  املعنية  النظامية  السلطات  إىل  املعلومات  تلك  ويقدم 

املطلوبة  املعلومات  تقدم   ã إذا  معامالت  أي  تنفيذ  تأخ¸  عن  مسئولية  أي  البنك 

بواسطة صاحب الحساب يف املوعد املحدد.

يدرك صاحب الحساب ويوافق عىل أن املعلومات مثل اسمه وعنوانه Óكن أن تقدم . ٢

تستخدم  أن  وÓكن  طيبة  سمعة  ذات  أنها  البنك  يرى  معينة  خارجية  رشكات  إىل 

إذا  الحساب.  صاحب  عىل  خدمات  أو  منتجات  وعرض  تسويق  ألغراض  املعلومات 

يلتزم  سوف  العميل،  عن  معينة  معلومات  إفشاء  القانون  Ñوجب  البنك  من  طب 

البنك بتقدÓها.

خصم الرسوم من الحساب – حق املقاصة: يحق للبنك أن يخصم من الحساب أي . ٣

رسوم أو رضائب أو مرصوفات أو غرامات حكومية في  يتعلق بالحساب. يف حالة 
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or proceedings against the Account Owner before any other 
competent court of law.  

6.  Should there be any difference between the Arabic and the 
English versions of this Agreement, the Arabic version shall 
always prevail.

7.  Legal Proceedings. If the Account becomes the subject of 
legal proceedings or conflicting claims, the Bank shall be 
entitled to restrict or suspend use of the Account and to hold 
the credit balance until otherwise directed in writing by the 
UAE Central Bank, a court order, binding arbitration award or 
by written agreement of all the claimants.

8.  Complaints. Except as otherwise provided in Section A Article 
12 herein above with respect to notice within 60 (sixty) days 
of any alleged error in monthly statements or advices, any 
other complaints of the Account Owner with respect to the 
Account shall be brought promptly to the attention of the 
Bank at its branch at which the Account is maintained. If the 
Account Owner fails to raise any complaint within 12 (twelve) 
months after the transaction occurred giving rise to the 
complaint, The Account Owner shall be conclusively deemed 
to have waived any rights to bring such complaint.

9.  Change of Terms & Conditions. The Bank may change from 
time to time the standard terms and conditions of the 
agreements applicable to the Account and other products 
and services, and shall supply copies of such standard terms 
and conditions and/or any such amendments supplements or 
variations thereto or thereof to the Account Owner by mail to 
the last address of the Account Owner as shown in the Bank’s 
records and proof of posting shall be deemed proof of receipt.

10. The Account Owner confirms the following:
 (a) that the Account Owner is not legally prohibited to be 

dealt with and that all the information and data provided by 
him them is true and reliable;

 (b) that the funds deposited in the Account are from legal sources 
and that the Account Owner is liable for the funds deposited in 
the Account, being free from forgery or counterfeit and that 
if the Bank receives from the Account Owner any counterfeit 
currency it will be confiscated and the Account Owner will not be 
refunded or compensated; and

 (c) that the Account Owner is liable before the competent 
authorities for the funds deposited in the Account by the 
Account Owner personally or deposited by others with or 
without the Account Owner’s knowledge. Where a third party 
has deposited funds into the Account, the Account Owner will 
be liable before the competent authorities, whether or not 
such funds have been subsequently disposed off unless the 
Account Owner brings such deposit to the attention of the 
Bank within a reasonable time.

11.  In the event any one or more of the provisions of this 
Agreement shall for any reason be held to be invalid, illegal 
or unenforceable, the remaining provisions shall remain valid 
and enforceable.

12. Any reference to ‘him’ in this Agreement shall be construed to 
refer to the feminine gender as the case may require.

13. “The Account Owner agrees and acknowledges that the Bank 
reserves the right to restrict the Account Owners access and 
operation of the Account (either partial or total) in the event 
that the Bank requests from the Account Owner updated 

إخفاق صاحب الحساب يف سداد أي مبالغ يف موعدها تتعلق بأي مديونية للبنك، �ا 

يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص أية مبالغ مستحقة عىل سبيل التعويض �وجب 

أحكام هذه االتفاقية، يجوز للبنك يف أي وقت، وبدون إشعار أن يجري مقاصة مقابل 

الحساب ويف أي حساب آخر  املديونية ويستخدم لسدادها أي رصيد دائن يف  تلك 

يكون لصاحب الحساب لدى البنك.

أي مصاريف أو أتعاب أو رسوم أو غ¬ه ذكرت يف هذه االتفاقية تكون قابلة لالسرتداد . ٤

من الحساب لصالح البنك أو عن خدمات تقدم إىل صاحب الحساب سوف يقدرها 

البنك باألسعار السائدة يف حينه (ك· هي معلنة يف جدول الرسوم البنكية)، وتخضع 

إىل  إشعار  أي  وبدون  البنك  تقدير  آخر، حسب  إىل  للتغي¬ من وقت  األسعار  هذه 

صاحب الحساب.

القانون الذي يحكم االتفاقية: تخضع هذه االتفاقية لألحكام والقوانÀ املعمول بها يف . ٥

دولة اإلمارات العربية املتحدة، وقد وافق صاحب الحساب موافقة غ¬ قابلة للنقض 

 Æعىل أن املحاكم املدنية يف اإلمارات العربية املتحدة هي صاحبة االختصاص القضا

للنظر يف أي دعوى أو قضية والقضاء فيها وتسوية أي نزاعات Éكن أن تنشأ عن هذه 

االتفاقية أو في· يتعلق بها، ولهذه األغراض يخضع صاحب الحساب Íاما لالختصاص 

القضاÆ لتلك املحاكم، بدون اإلخالل بحق البنك يف تقديم أي دعوى أو دعاوى قانونية 

.Æضد صاحب الحساب أمام أي محكمة أخرى ذات اختصاص قضا

إذا كان هناك أي اختالف بÀ النسخة العربية والنسخة االنجليزية من هذه االتفاقية، . ٦

فإن النسخة العربية هي التي تسود داÒا.

مطالبات . ٧ أو  قانونية  إجراءات  موضوع  الحساب  أصبح  إذا  القانونية:  اإلجراءات 

متعارضة، يحق للبنك أن يقيد أو يوقف استع·ل الحساب وأن يجمد أي رصيد دائن 

إىل أن يتلقى تعلي·ت خطية من املرصف املركزي اإلمارا× أو أمر محكمة أو حك· 

ملزما من هيئة تحكيم أو اتفاقا خطيا من كافة األطراف.

٨ . Àست باإلخطار خالل  يتعلق  في·  أعاله،   ٦ الفقرة  أ  البند  يف  عليه  نص  ما  باستثناء 

(٦٠) يوما عن خطأ مزعوم يف كشوفات الحساب الدورية أو اإلشعارات فإنه يجب 

أن يخطر صاحب الحساب البنك فورا بأي شكاوى أخرى في· يتعلق بالحساب وذلك 

بفرع البنك الذي يحتفظ فيه بالحساب. وإذا فشل صاحب الحساب يف اتخاذ تلك 

قد  الحساب  يعترب صاحب  الشكوى،  أسباب  ١٢ شهرا من حدوث  اإلجراءات خالل 

ألغى كلية أيا من وكافة الحقوق يف اتخاذ تلك اإلجراءات.

أن يغ¬ من وقت إىل آخر الرشوط واألحكام . ٩ للبنك  تغي¬ األحكام والرشوط: يجوز 

وسوف  األخرى،  والخدمات  واملنتجات  الحساب  عىل  املطبقة  لالتفاقيات  القياسية 

أو  املالحق  أو  التعديالت  و/أو  القياسية  واألحكام  الرشوط  تلك  من  نسخا  يقدم 

معروف  عنوان  آخر  عىل  الربيد  طريق  عن  الحساب  صاحب  إىل  عليها  التغي¬ات 

لصاحب الحساب ك· هو مبÀ يف سجالت البنك، ويعترب إثبات اإليداع يف الربيد دليال 

عىل االستالم.

صالحية . ١٠ تقييد  يف  بالحق  لنفسه  يحتفظ  البنك  بأن  ويقر  الحساب  صاحب  وافق 

املفوضÀ بالتوقيع من الوصول إىل وتشغيل الحساب (سواء جزئيا أو كليا) إذا طلب 

السارية  التعريف  الحساب معلومات حديثة، �ا فيها مستندات  البنك من صاحب 

البنك خالل الفرتة الزمنية  املفعول وأخفق صاحب الحساب يف تقديم ما طلب إىل 

املحددة. 
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information, including valid identification documentation 
and the Account Owner fails to provide the same to the Bank 
within the required timeframe”.

14. The Account Owner hereby expressly 
declares and acknowledges that he they has/have read, 
clearly understood and agreed with all the terms and 
conditions contained in this Agreement.

15. Customer understands and acknowledges that, with regards
to their account and/or banking activity with the Bank, they
are responsible for knowing and complying with the laws and
regulations of the country or jurisdiction in which the
customer reside, have citizenship, have residence or work
permit or any other link which results in the applicability of
such laws and regulations. Customer understands and 
acknowledges that they shall take an independent decision to
open accounts or subscribe to any wealth management
products and shall have obtained independent advice
including but not limited to issues regarding tax, foreign
exchange, capital control, reporting and filing requirements,
legal,  and other related matters prior to opening the account
or subscribing to any wealth management products. If the 
Customer changes residence, citizenship, nationality, or place
of work, it is their responsibility to understand how their 
transactions are affected by such change and comply with all 
applicable laws and regulations as and when such becomes
applicable. The Customer understands and acknowledges that
SNB UAE does not provide legal and/or tax advise and is not
responsible for advising its customers on the laws pertaining
to their accounts / wealth management  transactions and 
shall not be liable for any loss or claim imposed by the
applicable Jurisdiction on Customers as a result of their non-
compliance with any laws, regulations, or legal process of the 
applicable Jurisdiction.

L. Facsimile, Telephone and Email instruction(s)

I/We refer to my/our account(s) (the “Account(s)”) maintained
with you and the account opening agreement (the “Account(s)
Documentation”) between us governing the operation of
the Account(s) and the “Money Transfer/Draft Issuance
Application” (Fund Transfer Form) and I/we hereby instruct
you as follows:

1. The Bank is hereby instructed and authorized by me/us
to rely on, and act in accordance with, any instruction(s),
authorization(s) and/or communication(s)s whatsoever which
may be given, or purported to be given, to the Bank through
(i) telephone, or (ii) facsimile transmission or (iii) email (the
“Electronic Communications”) (provided that in case of
email, a scanned copy of any original signed instructions,
authorization or other communication are attached to
the email) hereinafter together referred to as “Electronic
Instructions” bearing or purporting to bear the signature(s)
of the authorized signatories as identified in the Account
Documentation (the “Authorized Signatories”) without
enquiry by you as to the authenticity or the genuineness of the
signature(s) of the Authorized Signatories appearing on the
Electronic Instructions and regardless of the circumstances
prevailing at the time thereof.

2. I/we acknowledge that the Bank cannot detect from the

يؤكد صاحب الحساب ما ييل: . ١١

أن صاحب الحساب غ� ممنوع قانونا التعامل معه وأن جميع املعلومات والبيانات   أ)  

املقدمة صحيحة وموثوقة. 

أن األموال املودعة يف الحساب من مصادر مرشوعة وأن صاحب الحساب مسئول    ب)  

عن األموال املودعة يف الحساب، وأنها سليمة من أي تزوير أو تزييف، وأنه إذا  

استلم البنك من صاحب الحساب أي عمالت مزيفة سيتم مصادرتها ولن يتم  

تعويض صاحب  الحساب عن تلك األموال أو ردها إليه، 

أن صاحب الحساب مسئول أمام السلطات املختصة عن األموال املودعة يف   ج)  

الحساب بواسطة املفوض» بالتوقيع / الوكالء / املمثل» املعتمدين شخصيا أو  

مودعة من قبل آخرين بعلمهم أو بدون علمهم. وحيث¶ يودع طرف ثالث أمواال  

يف الحساب، سيكون صاحب الحساب مسئوال أمام السلطات املختصة، سواء كانت  

تلك األموال قد تم الترصف فيها الحقا أو ال، ما ¼ يبلغ صاحب الحساب تلك  

اإليداعات إىل البنك خالل فرتة معقولة. 

إذا أصبح أي من نص من نصوص هذه االتفاقية غ� ساري املفعول أو غ� قانوÄ أو . ١٢  

الباقية  األحكام  ونفاذ  قانونية وصحة  فإن  األسباب،  من  للنفاذ ألي سبب  قابل  غ� 

سوف تظل سارية املفعول ونافذة.

حسب¶ . ١٣ املؤنث  تشمل  أنها  عىل  تفرس  سوف  االتفاقية  هذه  يف  املذكر  إىل  إشارة  أي 

تتطلب الحالة.

يقر صاحب الحساب Ôوجب هذا ويعلن أنه قد فهم بوضوح ووافق عىل كافة الرشوط . ١٤

واألحكام املتضمنة يف هذه االتفاقية.

يفهم العميل ويقر بأن، في¶ يتعلق بحسابه و / أو نشاطه املرصيف مع سامبا، فهي    .١٥

الوالية  أو  الدولة  يف  بها  املعمول  واألنظمة  للقوان»  واالمتثال  معرفة  عن  املسؤولة 

القضائية التي يقيم بها العميل، يحملون الجنسية، يقيمون أو ترصيح العمل أو أي 

بأن  ويقر  العميل  يفهم  واللوائح.  القوان»  تلك  انطباق  إىل  يؤدي  م¶  أخرى  وصلة 

وإدارة  املنتجات  من  أي  يف  االشرتاك  أو  حسابات  لفتح  مستقل  قرار  اتخاذ  عليهم 

تقترص  ال  ولكن  مستقلة  مشورة  ذلك  يف  Ôا  عليها  الحصول  تم  قد  يكون  الÞوات 

عىل القضايا املتعلقة الرضائب والرصف األجنبي، سيطرة رأس املال، وتقديم متطلبات 

االشرتاك يف  أو  الحساب  فتح  قبل  الصلة  ذات  األخرى  املسائل  و  والقانونية،  اإلبالغ 

أو  واملواطنة  العمالء،  اإلقامة  التغي�ات  كانت  إذا  الÞوات.  إدارة  املنتجات  من  أي 

الجنسية، أو مكان العمل، فإنه تقع عىل عاتقهم مسؤولية فهم كيفية تأثر املعامالت 

من خالل تغي�، واالمتثال لجميع القوان» واللوائح املعمول بها، وعندما يصبح هذا 

الواجب التطبيق. ويفهم العميل ويقر بأن سامبا ال يوفر القانونية و / أو الرضائب 

وتقديم املشورة ليست مسؤولة عن تقديم املشورة لعمالئها عىل القوان» املتعلقة 

الÞوات والصفقات لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو مطالبة  إدارة   / حساباتهم 

تفرضها الوالية القضائية املطبقة عىل العمالء نتيجة لعدم االمتثال مع أية قوان» أو 

أنظمة، أو اإلجراءات القانونية من االختصاص املعمول بها.
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inspection of the Electronic Instructions  whether:

a. the original document from which a fax was created or the
text or any other content of any email (including or any
document or file attached to an email) forming part of the
Electronic Instructions  was forged, fabricated, unauthorized,
wrongfully altered, and/or otherwise misused; or

b. any of the transmission details imprinted automatically on a
fax, such as the name of sender, sender’s  fax number or the
date or time of transmission, are false or fictitious; or

c. any of the transmission details included in a received email,
such as the sender’s name, the sender’s email address, the
date or time of sending, server details or the route through
which the email travelled are false or fictitious;

d. the confirmation of voice instructions, and the instructions
itself, received over telephone was forged, fabricated,
unauthorized or compromised in any manner or the origin
of the transmission through which the voice instructions
travelled are false or fictitious

3. I/We understand, acknowledge and confirm my/our
awareness of the numerous risks inherent and associated
in conveying my/our instructions to you via Electronic
Instructions (including but not limited to damages incurred
as a result of interception of such electronic communications
within the channels used by me/us and any risks associated
with the Bank processing a forged/tampered/compromised/
intercepted instruction in good faith) and hereby confirm my/
our acceptance of all risks and unconditionally agree that all
risks shall be fully borne by me/us and the Bank will not be
liable for any losses or damages arising as a consequence of
you acting (without being obliged to) on any instructions by
me/us or purporting to be from me/us received by you via
Electronic Instructions.

4. I/We hereby understand and acknowledge that the Bank is
not obliged to act based on the Electronic Instructions and
hereby indemnify the Bank and agree to keep the Bank, its
Directors, Officers and Employees indemnified against all
losses, claims, actions, proceedings, damages, costs and
expenses whatsoever and howsoever incurred or sustained
by the Bank as a result of the Bank’s refusal to act based on
the Electronic Instructions, without any notice to me/us. I/
We fully, irrevocably and forever waive, release and discharge
and relieve the Bank from any and all claims, obligations and
rights whatsoever and howsoever arising, that I/ we may have
against the Bank (if any) which arises or may arises a result
of Bank’s refusal to act based on the Electronic Instructions,
without any notice to me/us.

5. I/We hereby undertake to deliver, within fifteen days, to the
Bank the original documents of the copies which have been
submitted through the Electronic Communications to the
Bank, and I/We remain liable to the Bank whether or not I/We
delivered such original documents.

6. I/We have read and understood the conditions governing the
Fund Transfer Form and the Account Documentation and I/
We undertake and agree to indemnify the Bank against all
claims, losses, damages which may be incurred by the Bank
in consequence of the Bank having agreed to transfer the

التعلي�ت الصادرة بواسطة الفاكس والهاتف والربيد اإللكرتو� ل. 

لديكم  («الحساب/الحسابات»)  حسا	/حسابا
/حسابنا/حساباتنا  إىل  أش�/نش� 

تشغيل  تحكم  التي  بيننا  الحساب/الحسابات»)  («وثائق  الحساب  فتح  واتفاقية 

الحساب/الحسابات و «طلب تحويل أموال/إصدار حوالة» (است�رة تحويل األموال) 

وُأصدر/نصدر إليكم �وجبه التعلي�ت التالية:

ُأوّجه/نوّجه �وجبه تعلي�ت إىل البنك وأمنحه/§نحه تفويضاً لالعت�د عىل والترصف  .١

وفقاً ألي تعلي�ت أو تفويضات أو اتصاالت تصُدر إىل البنك أو تظهر أنها صادرة إليه 

اإللكرتونية»)  اإللكرتوµ («االتصاالت  الربيد  أو (٣)  الفاكس  أو (٢)  الهاتف  عرب (١) 

(برشط أنه يف حالة الربيد اإللكرتوµ يجب أن ُترفق به نسخة ممسوحة ضوئياً من أي 

عة)  ويشار إليها مجتمعة في� ييل  تعلي�ت أو تفويض أو مراسالت أخرى أصلية موقَّ

�سمى «التعلي�ت اإللكرتونية» وتحمل أو يظهر أنها تحمل توقيع/تواقيع األشخاص 

املفوضÎ بالتوقيع املحددين يف وثائق الحساب («املفوضون بالتوقيع») دون التحري 

عن أصالة أو صحة توقيعات املفوضÎ بالتوقيع الظاهرة عىل التعلي�ت اإللكرتونية 

وبرصف النظر عن الظروف السائدة يف حينه. 

ُأقر/ُنقر إن البنك ال يستطيع أن يكشف من خالل معاينة التعلي�ت اإللكرتونية إن   .٢

كانت:

أي  أو  النص  أو  بالفاكس  املرسلة  النسخة  عنها  أُخذت  التي  األصلية  الوثيقة   -١

محتوى آخر يف أي رسالة بالربيد اإللكرتوµ (�ا يف ذلك أي وثيقة أو ملف مرفق 

برسالة الربيد اإللكرتوµ) وتشكل جزءاً من التعلي�ت اإللكرتونية هي مزورة أو 

مختلقة أو غ� مرصح بها أو أجري عليها تغي� غ� قانوµ أو أُيسء استخدامها 

بشكل آخر.

أي من بيانات اإلرسال املطبوعة أوتوماتيكياً عىل رسالة الفاكس، مثل اسم املرسل   -٢

أو رقم فاكسه أو تاريخ اإلرسال أو وقته، كاذبة أو وهمية.

أي من بيانات اإلرسال الواردة يف رسالة اسُتلمت عرب الربيد اإللكرتوµ، مثل اسم   -٣

املرسل أو عنوان بريده اإللكرتوµ أو تاريخ اإلرسال أو وقته أو بيانات الخادم أو 

املسار الذي سلكته رسالة الربيد اإللكرتوµ، كاذبة أو وهمية.

أو  مزورة  الهاتف  عرب  الواردة  نفسها،  والتعلي�ت  الصوتية،  التعلي�ت  تأكيد   -٤

مختلقة أو غ� مرصح بها أو ُمخرتقة بأي شكل أو أصل اإلرسال الذي وردت عربه 

التعلي�ت الصوتية كاذب أو وهمي.

أدرك/ندرك وأقر/نقر وأؤكد/نؤكد معرفتي/معرفتنا باملخاطر الكث�ة الكامنة واملرتبطة   .٣

بإرسال تعلي�
/تعلي�تنا إليكم بواسطة التعلي�ت اإللكرتونية (�ا يف ذلك عىل سبيل 

املثال ال الحرص األرضار الناتجة عن اعرتاض تلك االتصاالت اإللكرتونية ضمن القنوات 

تعلي�ت  بنية حسنة  البنك  بتنفيذ  مرتبطة  وأي مخاطر  أستخدمها/نستخدمها  التي 

لجميع  قبويل/قبولنا  �وجبه  وأؤكد/نؤكد  بها/اخرتاقها/اعرتاضها)  تزويرها/العبث  تم 

وعىل  كاملة  بصورة  املخاطر  تحمل جميع  دون رشوط عىل  وأوافق/نوافق  املخاطر 

عدم تحمل البنك أي مسؤولية عن أي خسائر أو أرضار تنشأ نتيجة لترصفكم (دون أن 

تكونوا ملزمÎ بذلك) بناء عىل أي تعلي�ت مني/منا أو تظهر أنها مني/منا تتلقونها 

بواسطة التعلي�ت اإللكرتونية. 

التعلي�ت  عىل  بناء  بالترصف  ملزم  غ�  البنك  إن  �وجبه  وأقر/نقر  أدرك/ندرك   .٤
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funds based on the Electronic Instructions using non-bank 
format stationery. (e.g. personal or official letter head or any 
other written instruction instead of the Money Transfer/Draft 
Issuance Application). 

7. I/we acknowledge that the provisions of this indemnity letter
apply even if any Electronic Instructions were produced by,
or contain, or have attached any forgery, lack of authority,
wrongful alteration or other misuse of a document, text or
file, or if any transmission details or information appearing
on it are not genuine. This indemnity letter applies even if any
Electronic Instructions were not in fact issued by me/us or
with my/our authority.

8. I/We hereby indemnify the Bank and agree to keep the Bank,
its Directors, Officers and Employees indemnified against
all losses, claims, actions, proceedings, damages, costs and
expenses whatsoever and howsoever incurred or sustained
by the Bank as a result of the Bank’s reliance on, and/or
acting in accordance with, the Electronic Instructions. I/We
fully, irrevocably and forever waive, release and discharge
and relieve the Bank from any and all claims, obligations and
rights whatsoever and howsoever arising, that I/ we may have
against the Bank (if any) which arises or may arises a result
of Bank’s reliance on, and/or acting in accordance with, the
Electronic Instructions. .

9. The terms of this indemnity letter shall remain in full force and
effect unless and until you receive, and have had a reasonable
time to act upon receiving, a notice of termination signed by
me/us and I/We hereby confirm that any such termination
will not release me/us from any liability hereunder in respect
of any act performed by the Bank in accordance with and in
reliance on the provisions of this indemnity letter prior to the
expiry of such notice of termination or amendment.

SUPPLEMENTARY TERMS & CONDITIONS
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In consideration of SNB UAE (hereinafter referred to as “the 
Bank”) which expression shall include their successors and legal 
assigns, agreeing to open an Account (as hereinafter defined) 
to the Customer or the performance of any transaction or 
subscription to any Banking Service (as hereinafter defined), 
the Customer hereby agrees to the following terms and 
conditions (Terms and Conditions), in addition to any other 
terms and conditions issued by the Bank in relation to the 
Account(s) and Banking Services.
These Terms and Conditions shall apply on all the bank accounts 
of any kind opened or maintained by the Customer with 
the Bank and these terms and conditions govern all the 
transactions conducted through those accounts.
The Customer signature on the Bank’s Account opening 
forms and applications, subscription or usage of any Services/
Product offered by the Bank and conducting of any 
transaction with the Bank shall constitute an 
acceptance to these Terms and Conditions as amended 
from time to time.

الفروع األجنبية ملجموعة سامبا املالية السعودية باإلمارات العربية املتحدة.
إليها



Phrasing 

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

• Where the Account is a Joint Account, reference to
single customer shall be reference to all customers in the
names of whom the account is opened, unless the text
indicates otherwise

• The words importing any gender shall include all genders,
words importing person shall include a sole proprietor,
partnership, firm, company, corporation or other legal person.

• These Terms and Conditions and their amendments constitute
an integral part of the Account opening documents and
relevant Banking Service documentations offered by the
Bank to the Customer.
Definitions:
In these Terms and Conditions where the context so admits
the followings expressions shall have the meanings herein
designated unless the context otherwise require:
Account: means any of the following accounts: Current
Account, Savings Account, Call Account, Fixed Deposit,
and any other type of Account or deposit opened with the
Bank under any name.
Bank: means The Saudi National Bank UAE and its
branches, successors and legal assigns.
Customer: means any natural or legal person who has an
Account with the Bank and/or subscribed to utilizing any of
the Bank Services.
Banking Service: means any kind of banking service(s)
offered by the Bank to the Customers such as and without
limitation Branch Banking, Internet Banking, Phone Banking,
Mobile Banking, withdrawals, deposits and payments
through Automated Teller Machines (ATM) and Cash Deposit
Machines, making payments through the internet or any
other technology, and /or any other kind of Banking Services
provided to the Customer at any time.
Agents: means any person or persons appointed or approved
by the Bank to support or offer Banking Services. 
Beneficiary: means the authorized recipient of any funds
through Banking Services.
Customer’s Instructions: means the instructions given by
the Customer to the Bank from time to time regarding the
Account.
The Bank Electronic Instructions: means the Bank electronic
documentation via the Internet ATMs, Mobile Banking, Phone
Banking, operating instructions or reference guidelines issued
by the Bank in any written form or in the guide on the Bank
website.
Internet: means a collection of information stored in a
computer available throughout the world.
Swift: Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunications, a computer network which provides
interbank communication facilities worldwide.

الحسابات والخدمات املرصفية.

التي  نوعها  كان  أيا  املرصفية  الحسابات  واألحكام عىل جميع  الرشوط  تنطبق هذه 

يقوم العميل بفتحها او االحتفاظ بها لدى البنك وتحكم هذه الرشوط واألحكام جميع 

املعامالت التي تتم من خالل تلك الحسابات.

يعترب توقيع العميل عىل £اذج وطلبات فتح الحسابات الخاصة بالبنك أو االشرتاك 

يف أو استخدام أي من الخدمات/املنتجات التي يقدمها البنك وتنفيذ أي معاملة لدى 

البنك قبوال لهذه الرشوط واألحكام وأية تعديالت تطرأ عليها من وقت آلخر.

الصياغة :-

تشمل الكل´ت التي ترد بصيغة املفرد الجمع والعكس بالعكس. •

وبالنسبة للحسابات املشرتكة فإن اإلشارة إىل عميل واحد سوف تشمل جميع العمالء •  

الذين فتح الحساب بإسمهم ما ¾ تدل القرينة عىل خالف ذلك.

• Àسوف تشمل الجنس اآلخر والكل´ت التي تش Áإىل أحد الجنس Àالكل´ت التي تش   

إىل شخص سوف تشمل املالك الفرد أو الرشاكة أو املؤسسة أو الرشكة أو الهيئة أو أي 

شخص معنوي آخر. 

تشكل هذه الرشوط واألحكام وتعديالتها جزءا ال يتجزأ من مستندات فتح الحساب •

ومستندات الخدمة املرصفية املعنية التي يقدمها البنك للعميل

تعريفات: 

يف هذه الرشوط واألحكام، يكون للكل´ت والعبارات التالية املعاÇ املقابلة لها ما ¾ 

يقتض السياق خالف ذلك: 

 حساب: ويقصد به أي من الحسابات التالية: حساب جاري،   حساب توفÀ،  حساب تحت 

الطلب، ودائع ثابتة، وأي نوع من أنواع الحسابات و/أو الودائع التي تم فتحها لدى 

البنك بأي اسم.

.Áالبنك: ويقصد به مجموعة سامبا املالية وفروعه وخلفاؤه واملتنازل إليهم القانوني

 العميل: ويقصد به أي شخص طبيعى او اعتبارى Ôتلك حساب لدى البنك و/أو مشرتك 

يف أو مستخدم للخدمة املرصفية. 

 الخدمة املرصفية : ويقصد بها أي خدمة/خدمات مرصفية يقدمها البنك إىل العميل 

ومنها عىل سبيل املثال ودون تحديد، الخدمات املرصفية من خالل فروع البنك و/

الهاتف  الخدمات املرصفية عرب  الهاتفية و/أو  االنرتنت و/أو األع´ل املرصفية   أوعرب 

اآليل  الرصاف  أجهزة  خالل  من  والسداد  واإليداع  السحب  معامالت  و/أو   املتحرك، 

وسيلة  أي  و/أو  االنرتنت  عرب  الدفعات  إجراء  و/أو  النقدي  اإليداع  وأجهزة   و/أو 

تكنولوجية أخرى و/أو أي نوع آخر من الخدمـات املرصفية التي يقدمها البنك إىل  

العميل يف أي وقت. 

الخدمة  تقديم  او  لدعم  البنك  من  املعتمد  أو   Áاملع الشخص  به  ويقصد  الوكيل: 

املرصفية.

املستفيد: ويقصد به الشخص املفوض بأستالم أية أموال من خالل الخدمة املرصفية

البنك من وقت  العميل إىل  التي يصدرها  التعلي´ت  بها  العميل: ويقصد  تعلي�ت 
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User Identification: The Customer Identification number or 
word advised by the Bank to the Customer for the purposes of 
identification while using the Banking Services.

Business Day: means any official working day on which the 
Bank is open for business. 

TIN: means secret “Telephone Identification Number”, which 
when used by the Customer in conjunction with the Login 
ID will allow the Subscriber access to the Phone Banking, it 
may also be the same personal identification numbers of the 
automated debit card issued by the Bank to the customer.

PIN: means the Personal Identification Number issued to the 
Cardholder and/or selected by the Cardholder to enable the 
Card to be used at an ATM, retail outlet accepting the Card, 
and other self-service terminals.

Value Date: means the date on which the funds pertaining to 
a Financial Transaction are made available to the beneficiary.

Card: means automated teller machine card (i.e. Visa Electron/
Visa Debit Card) or any other Card issued by the Bank to its 
Customers to use it for cash withdrawal from Automated Teller 
Machines (ATM) or purchase of goods and services through 
the internet, phone, or any other mean where the card is not 
physically available at the time of the transaction when the 
bank allows to do so.

Cardholder: means any individual in the name of whom a 
Card is issued by the Bank to undertake financial transactions 
through the Account. The Cardholder includes the principle 
Cardholder and supplementary Cardholder, if any.

A. Bank Accounts:

1. General Terms:

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

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

2. The Bank may at its sole discretion issue the Customer a
cheque book which may be made available for collection by
the Customer or his representative at the branch at which
the Account was opened or may either be sent by courier /
mail at the Customer’s absolute responsibility and risk and
without any liability on the Bank, to the address specified in
the Account application form.

3. The Bank shall be entitled to debit the Customer’s Account
any cheques, bills of exchange, promissory notes or orders for
payment drawn, accepted or made by the authorized signatory
and to carry out any instructions relating to the Account
notwithstanding that any such debiting or carrying out may
cause, such Account to be overdrawn or any overdraft to be
increased, but always without prejudice to the Bank’s right
to refuse to allow any overdraft or exceeding the limit. The
Customer shall be responsible for any overdraft or obligations
arising in or in connection with the Account.

آلخر بخصوص الحساب. 

عرب  املتوفرة  االلكرتونية  البنك  مستندات  بها  ويقصد  االلكرتونية:  البنك  تعلي�ت 

الثابت/ الهاتف  البنكية من خالل  اإلنرتنت وأجهزة الرصاف اآليل وخدمة العمليات 

املتحرك أو تعلي�ت التشغيل أو التوجيهات اإلرشادية الصادرة عن البنك سواء بشكل 

كتا§ أو يف دليل البنك عىل موقعه عىل اإلنرتنت؛ 

اإلنرتنت: ويقصد به مجموعة من املعلومات املخزنة يف جهاز كمبيوتر ومتاحة عرب 

الشبكة عاملياً ؛

البنوك تسهل من خالل  مالية عاملية خاصة ب®  اتصال  به وسيلة  سويفت: ويقصد 

شبكة حاسوب االتصــاالت ب® البنوك ىف مختلف دول العا°.

 تعريف املستخدم: ويقصد به رقم أو كلمة تعريف املستخدم املقدم من البنك إىل العميل 

بغرض تعريف العميل عند استخدام الخدمة املرصفية. 

يوم عمل. ويقصد به أي يوم يكون فيه البنك مفتوحا للتعامالت.

رقم التعريف الهاتفي. ويقصد به رقم التعريف الهاتفي الرسي والذي يسمح للعميل  إذا 

 استخدم مع تعريف املستخدم الدخول إىل الخدمة املرصفية الهاتفية . وقد يعنى ايضا 

الرقم الرسى لبطاقة الرصاف األىل التى اصدرها البنك للعميل.

 رقم التعريف الشخيص: ويقصد به رقم التعريف الشخيص الذي يتم إصداره لحامل 

البطاقة  استخدام  من  لتمكينه  البطاقة  حامل  يختاره  الذي  الرقم  و/أو   البطاقة 

 يف أجهزة الرصاف اآليل و محالت التجزئة التي تقبل الدفع بالبطاقة ونقاط الخدمة 

الذاتية.

 تاريخ االستحقاق. ويقصد به التاريخ الذي تصبح فيه األموال التي تعود ملعاملة مرصفية 

متاحة للمستفيد.

البنك  أو أي بطاقة آخرى يصدرها  بها بطاقة أجهزة الرصاف اآليل   البطاقة: ويقصد 

البضائع  لرشاء  أو  اآليل  الرصاف  أجهزة  من  النقدي  للسحب  الستخدامها   للعميل 

 والخدمات عرب االنرتنت أو الهاتف أو أى وسيلة أخرى حيث ال يكون هنالك وجود فعىل 

للبطاقة ىف وقت املعاملة متى ما سمح البنك  بذلك  . 

املعامالت  لتنفيذ  باسمه  البطاقة  إصدار  يتم  أي شخص  به  ويقصد  البطاقة:   حامل 

املرصفية من خالل الحساب. ويشمل حامل البطاقة الرئييس واإلضايف (إن وجد).

الحسابات املرصفية:  أ.    

رشوط عامة:     .١

قام  الذي  الطلب  ×وذج  يف  املبينة   – وجدت  إن   – واألحكام  الرشوط  إىل  باإلضافة 

العميل بتعبئته، يوافق العميل بأن الرشوط واألحكام التالية سوف تنطبق عىل جميع 

أنواع الحسابات املفتوحة لدى البنك: 

يقر العميل أنه لن يتم فتح أي حساب قبل استيفاء جميع املستندات التي يطلبها البنك     .١ 

وفق تقديره املطلق.

يجوز للبنك، وفق تقديره املطلق، إصدار دفرت شيكات للعميل،. وßكن تسليم دفرت     .٢ 

 الشيكات للعميل أو ممثله املفوض من خالل الفرع الذي فتح لديه الحساب أو إرساله 
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4.  In the event of the death, incapacity, dissolution, insolvency 
or bankruptcy (or another analogous proceeding) of the 
Customer the Bank shall not be liable for any loss which may 
arise from any dealings on the Account unless and until the 
Bank has received a written notice of the same together with 
satisfactory documents acceptable to the Bank at its sole 
discretion. In such circumstances, the Bank shall suspend all 
dealings on the Account until the Account status is corrected 
according to the applicable laws. 

5.  The Customer accepts all costs, expenses, and risk whatsoever 
in connection with any Account denominated in any currency 
including without limitation, any valid legal or regulatory 
restriction international or domestic. The Bank shall not be 
liable for any loss or delay pursuant thereto. Withdrawals in 
foreign currency notes shall be subject to their availability at 
the concerned Bank’s branch. Conversion from one currency to 
another shall be at the Bank’s rate of exchange as determined 
by the Bank from time to time on the transaction’s date. 

6. All money’s securities, bonds, collateral, shares, shipping 
document, banknotes, coins, gold or other valuables and 
property of whatever nature which are held in the name of 
the Customer by the Bank whether in the form of Account of 
whatever type shall be so held as security to guarantee the 
settlement of any debit balance due to the Bank arising under 
these Terms and Conditions or any other banking facility 
agreement or loan granted to the Customer in future. 

 Furthermore, the Customer agrees to keep it within the Bank’s 
possession as “collateral against credit facilities or loans” until 
the Customer fully pays his indebtedness to the Bank including 
due interests, commissions expenses and other due charges.

 If the Customer does not pay such indebtedness to the Bank’s 
on its first request, the Customer herewith authorizes the 
Bank to set off the outstanding balance from his possession 
held in “collateral against credit facilities or loans” account 
without having to notify or inform him beforehand. This 
authorization is irrevocable and the Customer cannot cancel 
it without the Bank’s written consent. The Bank shall have 
the right to always set off the credit and debit balances of 
the Customer’s Accounts. The debit balance of anyone of the 
Customer’s Accounts will be secured by the credit balance of 
any other one of his Accounts including Accounts opened in 
any other foreign currency. The Bank may also debit any of 
the Customer’s Accounts opened with the amount of any bills, 
guarantees, cheques and drawings, given or purchased and 
signed by the Customer.

7.  Without prejudice to the applicable laws, any delay or omission 
by the Bank in exercising or enforcing (whether wholly or in 
part) any right or remedy arising in respect of the Account 
shall not be construed as a waiver of such right or remedy. 

8.  Unless otherwise agreed the Bank sends a monthly statement 
of Account to the Customer through regular mail. The bank 
shall have the right to send the account statement to the 
customer’s email address held with the bank the act which  
exempts the bank from sending the account statements to the 
customer by regular mail.

 9. The statement must be carefully checked and reviewed by 

 للعميل بالربيد العادى او املمتاز عىل عنوان العميل املوضح ىف طلب فتح الحساب 

وذلك عىل مسؤولية العميل املطلقة ودون أي مسؤولية عىل البنك. 

يحق للبنك، وفق تقديره املطلق، أن يقيد عىل حساب العميل أية شيكات أو سندات     .٣ 

 تحويل أو سندات إذنية أو أوامر دفع مسحوبة أو مقبوله من طرف العميل أو وكيله 

 املفوض وأن ينفذ ، وفق تقديره املطلق، أية تعلي�ت تتعلق بالحساب عىل الرغم من أن 

 مثل ذلك القيد أو التنفيذ قد ينتج عنه أن يصبح الحساب مدينا أوأن يزيد حد السحب 

بالسحب عىل  الس�ح  بعدم  أي وقت  البنك يف  بحق  اإلخالل  املكشوف، دون   عىل 

 املكشوف أو تجاوز هذا الحد. ويكون العميل مسئوالً عن أي سحب عىل املكشوف أو 

إلتزام قد ينشأ عن أو يكون متعلقا بالحساب.

يف حاالت الوفاة أو انعدام األهلية أو حل أو إعسار أو إفالس العميل أو حدوث أية حاالت      .٤ 

 م�ثلة، ال يتحمل البنك أية مسؤولية عن أية خسائر تنشأ عن أية تعامالت يف الحساب 

 ما Ã وإىل أن يتلقى إشعارا خطيا بذلك مصحوبا Àستندات مقبولة وفق تقدير البنك 

 املطلق. عندها يقوم البنك بتعليق كافة التعامالت يف الحساب إىل أن يتم تصويب 

وضع الحساب وفقا للقوانÅ املعمول بها. 

بأي  يتصل  في�  وااللتزامات  واملسؤوليات  والنفقات  التكاليف  كافة  العميل  يتحمل     .٥ 

 حساب يكون بأي عملة كانت Àا يف ذلك ودون حرص أية قيود، أو قرارات قانونية أو

 تنظيمية دولية أو محلية سارية املفعول. وال يتحمل البنك املسؤولية عن أية خسائر أو 

 تأخÎ نتيجة تلك القيود. تخضع السحوبات بالعمالت األجنبية لتوفرها يف فرع البنك 

 املعني. وتتم إجراءات التحويل من عملة إىل أخرى وفقا لسعر الرصف املعمـول به لـدى 

البنـك حسب� يحدده البنك من حÅ آلخر بتاريخ تنفيذ عملية التحويل.

الشحن  ووثائق  واألسهم  والض�نات  والسندات  املالية  واألوراق  املبالغ  تعترب جميع     .٦

 والعمالت الورقية واملعدنية والذهب و أية أصول ذات قيمة وأمالك مه� كانت طبيعتها 

 والتي تكون يف حوزة البنك باسم العميل، وسواء كانت بشكل حساب مه� كان نوعه 

البنك لتأمÅ دفع الرصيد املدين املستحق للبنك والناشئ Àوجب   بأنها ض�ن لدى 

 هذه الرشوط واألحكام أو Àوجب أي إتفاقية تسهيالت مرصفية أو قرض، تم منحها 
للعميل. 

عالوة عىل ذلك، يوافق العميل عىل أن تبقى يف حوزة البنك بوصفها «ض�نات مقابل 

تسهيالت ائت�نية أو قروض « لحÅ سداد كافة التزامات العميل تجاه البنك بالكامل 

Àا يف ذلك الفوائد املستحقة والعموالت واملصاريف والنفقات األخرى املستحقة. 

 إذا Ã يقم العميل بسداد هذه االلتزامات عند أول طلب من البنك فإن العميل يفوض 

البنك بإجراء املقاصة بينها واملحجوزات يف حساب «الض�نات مقابل تسهيالت ائت�نية 

إرسال إشعار مسبق.  الحاجة إىل  العميل ودون  إىل  الرجوع   أو قروض» وذلك دون 

 أن هذا التفويض نهاß وال يحق للعميل الرجوع عنه إال Àوافقة البنك الخطية، ويحق 

 للبنك يف أي وقت إجراء املقاصة بÅ أرصدة حسابات العميل الدائنة واملدينة، ويكون 

من حساباته  الدائن ألي  بالرصيد  مكفوالً  العميل  من حسابات  املدين ألي  الرصيد 

 األخرى Àا يف ذلك الحسابات املفتوحة بأي عملة أجنبية، ويحق للبنك كذلك أن يخصم 

 من أي حساب للعميل يكون مفتوحا لدى البنك قيمة الكمبياالت والكفاالت والشيكات 

والسحوبات التي يقوم العميل بتقدâها أو رشائها أو توقيعها.

مع مراعاة القوانÅ املطبقة، أي تأخÎ أو سهو من قبل البنك يف م�رسة أو تنفيذ أي     .٧ 

 حـق أو تدابÎ ناتجة عن الحسـاب (سواء كلـياً أو جزئياً ) لن يفرس عىل أنه تنازل عـن 
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the Customer on receipt, any error or discrepancy shall be 
notified by the Customer in writing to the Bank within thirty 
days (30 days) of the statement date as it appear in the Bank 
records, otherwise, the statement is deemed to be correct 
and conclusive (whether sent by mail or electronically) and 
the Customer may not thereafter raise any objections to the 
statement. If the Customer does not receive a statement of 
Account for any period, it is the responsibility of the Customer 
to request a statement from the Bank within one month of the 
date on which such statement would normally have been sent 
to him. 

10. The Customer must immediately notify the Bank in writing of 
any change in the details given on the customer information / 
Account opening form / application.

11.  The Customer may be given the option of accessing his Account 
statement via the Internet Banking Service if he subscribes to 
the Bank’s Internet Banking Service. If the Customer opts from 
this Service, once the Account statement becomes available 
on the Bank’s website, the Bank will deliver a notice to the 
Customer’s email address available in the Bank’s record. 

a) The Bank shall be deemed to have delivered the statement of 
Account to the Customer upon receipt by the Customer of the 
Notice.

b) The Customer agrees to notify the Bank within (7) seven days 
of the receipt of the Notice if he is unable to get access to 
the statement of the Account. Upon expiry of such period the 
Customer shall be deemed to have received and accessed the 
statement of the Account.

c) In addition to the above, the Customer acknowledges the risk 
that is associated with the data received / delivered through 
the internet/e-mail including any confidential information 
that might have been accessed or seen by third parties. The 
Customer releases and discharges the Bank, its employees, 
officers and representatives with regard to damages suffered 
by the Customer directly or indirectly due to such unauthorized 
access by or disclosure of confidential information to third 
parties provided the bank has maintained the adequate IT 
safety standards. 

d) The Customer understands and agrees that the storage of 
information including without limitation, the user name, 
password, the Account information, account activity, the 
transactions conducted in the Account and any other 
information stored on the Customer’s personal computer shall 
be stored at the Customer’s risk and liability, the Bank shall not 
be responsible for any unauthorized access by or disclosure of 
information to third parties.

e) The Bank will ensure to take proper security measures before 
transmitting any information or data to Customer by email, 
internet or mobile.  

f) The Customer agrees that the Bank may at its sole discretion 
restrict or terminate the Customer’s use of the service stated 
herein. The Customer further agrees that the Bank may stop 
sending him statements for his Account by mail if he opts to 
use the service stated in this clause. 

12. The Customer agrees that the Bank shall abide by the 

.�ذلك الحق أو تلك التداب

إىل  شهري  حساب  كشف  بإرسال  البنك  يقوم  ذلك،   �غ عىل  االتفاق  يتم   � ما     .٨ 

 العميل عن طريق الربيد العادي . ويحق للبنك أن يرسل للعميل كشف حساب عىل 

 بريده االلكرتو� املحتفظ به لدى البنك ويعفى ذلك البنك من ارسال كشوف حساب 

بالربيد العادى للعميل .

راجعة كشف الحساب بعناية عند إستالمه، ويلتزم العميل  يجب عىل العميل أن يقوم̈     .٩ 

بإخطار البنك خطيا يف حالة وجود أي خطأ أو اختالف خالل ثالث± (٠٣) يوما من 

البنك. وبخالف  العميل ك¼ هو موضح يف سجالت  تاريخ إرسال الكشف إىل عنوان 

ونهائيا  الكرتونياً)  صحيحاً  أو  بالربيد  ارساله  تم  الحساب( سواء  يعترب كشف  ذلك، 

وال يحق للعميل االعرتاض عليه. إذا � يستلم العميل كشفا عن أي فرتة فإن العميل 

سيكون مسئوال عن طلب كشف من البنك خالل شهر واحد من التاريخ الذي يتم فيه 

عادة إرسال ذلك الكشف إليه.

يجب أن يقوم العميل فوراً بإخطار البنك خطيا عن أي تغي�ات تطرأ عىل البيانات     .١٠

املقدمة يف طلب/Ìوذج بيانات العميل/فتح الحساب.

يجوز منح العميل خيار االطالع عىل كشف حسابه من خالل موقع البنك عىل شبكة    .١١ 

االنرتنت إذا اشرتك يف الخدمة املرصفية عرب اإلنرتنت. إذا اختار العميل هذه الخدمة، 

فبمجرد توفر كشف الحساب عىل موقع البنك عىل االنرتنت، سيقوم البنك بتوجيه 

إخطار إىل العميل عىل عنوان بريده االلكرتوÕ املسجل بسجالت البنك

سيعترب البنك أنه قد قام بتسليم كشف الحساب إىل العميل عند استالم العميل   أ.   

لإلخطار املشار إليه أعاله.

يوافق العميل عىل أنه سيقوم بإخطار البنك خالل (٧) سبعة أيام من استالم اإلخطار   ب.   

 يف حالة عدم قدرته عىل اإلطالع عىل كشف الحساب. وعند انتهاء تلك املدة سيعترب 

العميل عىل أنه قد استلم واطلع ووافق عىل كشف الحساب. 

من  املستلمة  بالبيانات  املرتبطة  باملخاطر  العميل  يقر  أعاله،  ذكر  ما  إىل  باإلضافة  ج.   

 خالل االنرتنت/الربيد االلكرتوÕ ¨ا يف ذلك أي معلومات رسية قد يتم الوصول إليها 

أو مشاهدتها من قبل الغ�. ويربئ العميل البنك وموظفيه ومسئوليه وممثليه من 

 املسئولية عن األرضار التي قد يتكبدها العميل بشكل مبارش أو غ� مبارش بسبب ذلك 

الوصول او االطالع غ� املرصح به من قبل الغ� أو اإلفصاح لهم عن معلومات رسية 

رشيطة إلتزام البنك ¨عاي� الح¼ية الكافية لنظم املعلومات.

يدرك العميل ويوافق عىل أن حفظ معلومات اسم املستخدم وكلمة الرس وبيانات  د.   

 الحساب ونشاط الحساب والعمليات التي تتم من خالله ورصيد الحساب وغ�ها من 

بالعميل سيتم حفظها عىل  الخاص  اآليل  الحاسب  يتم حفظها عىل  التي  املعلومات 

مسئولية العميل الخاصة ولن يكون البنك مسئوال عن أي وصول غ� مسموح به أو 

 .�أي إفصاح عن املعلومات للغ

سيقوم البنك بإتخاذ إجراءات الح¼ية املناسبة قبل èرير أية معلومات أو بيانات إىل   هـ.  

العميل من خالل الربيد اإللكرتوÕ أو اإلنرتنت أو الهاتف املتحرك.

إستالم  لخدمة  العميل  استخدام  بإنهاء  يقوم  أو  يقيد  قد  البنك  بأن  العميل  يوافق   و.  

 الكشف عن طريق اإلنرتنت حسب تقديره املطلق. ك¼ يوافق العميل عىل أن البنك قد 
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applicable laws and competent authorities instructions to 
freeze any funds in the Customer’s Account or take any 
action necessary if the Bank believes that funds have been 
obtained through illegal means or transactions. The Bank may 
report any suspected or confirmed money laundering or other 
suspicious or illegal activities or transactions in or related to 
the Account or Banking Services to the competent authorities 
in United Arab Emirates. The customer further agrees that the 
bank shall have the right to freeze the credit balances in any 
account in execution of competent court order, Central Bank 
of the UAE instructions or the instructions of any competent 
authority.

13. The Bank reserves the right, and the Customer hereby 
authorizes the Bank to debit the Customer’s Account (in case 
of insufficient balance to overdraw the Account) in case of 
crediting any funds to the Account due to computer system 
error, technical error or malfunction, human error, clearing 
system error, or any other reason without any liability on the 
Bank.

14. The Customer agrees that the Bank shall have the right  
to modify or change the Account number or customer 
identification number at any time with prior notice. 

15. Subject to any minimum balance, Banking Service fees and/or 
any other requirements, the Customer may request the Bank 
in writing (or through Internet Banking Service whenever 
possible) to establish and open an additional Account with 
a different account number. Unless agreed otherwise, these 
Terms and Conditions shall apply to the Accounts with 
prefixes/suffixes and any additional Accounts with prefixes/
suffixes opened with the Bank and linked to the Customer 
primary account number without any need for executing fresh 
account opening documentation for each additional prefixes 
or suffixes. 

16. Without prejudice to what is stated in the above clause, if at 
any time cheques issued on the Customer Account return or 
bounce unpaid due to insufficient balance in the Account, the 
Bank may close the Account pursuant to the applicable laws 
and regulations of the Central Bank of United Arab Emirates. 
The Customer shall return to the Bank the cheque books 
relating to the Account closed, the Customer understands 
that the Bank will report such Account and related details to 
the Central Bank of United Arab Emirates and any relevant 
authorities. 

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

18. Without prejudice to the applicable laws, the Customer agrees 
to the Bank, its officers and agents disclosing information 
relating to his / her Accounts and/or financial relationships 
with the Bank, including but not limited to details of any credit 
facilities, any security taken, transaction undertaken, balances 
and financial positions with the Bank, to:

a. Professional advisors and service providers of the permitted 

يوقف إرسال كشوف الحساب إليه عن طريق الربيد إذا اختار استخدام تلك الخدمة.

السلطات  وبتعلي�ت  بها  املعمول  بالقوان�  يتقيد  سوف  البنك  بأن  العميل  يوافق    .١٢

إذا  إجراء رضوري  أي  اتخاذ  أو  العميل  أموال يف حساب  أي  املختصة بشأن تجميد 

رأى البنك أن هذه األموال تم الحصول عليها بوسائل أو معامالت غ£ قانونية. يجوز 

أن يقوم البنك باإلبالغ عن أي عمليات غسيل أموال مشتبه بها أو مؤكدة أو أنشطة 

السلطات  إىل  املرصفية  الخدمة  أو  الحساب  تخص  قانونية   غ£  أخرى  معامالت  أو 

املختصة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. ك� يوافق العميل بأنه يحق للبنك تجميد 

األرصدة الدائنة ىف أى حساب تنفيذُا ألمر محكمة مختصة أو تنفيذا لتعلي�ت مرصف 

االمارات العربية املتحدة املركزى أو أى جهة ذات صالحية.

حال  (ويف  العميل  من حساب  بالخصم  البنك،  ¿وجبه  العميل  ويفوض  للبنك،  يحق    .١٣

عدم وجود رصيد لكشف الحساب) وذلك يف حالة إيداع أي أموال نتيجة لخطأ بنظام 

الحاسب اآليل أو خطأ تقنى أو خلل باألجهزة أو خطأ برشي أو خطأ ىف نظام املقاصة 

أو ألي سبب آخر دون أية مسؤولية عىل البنك. 

يوافق العميل عىل أنه يحق للبنك تعديل أو تغي£ رقم الحساب أو رقم تعريف العميل    .١٤

يف أي وقت مع إشعار العميل مسبقا بذلك.

أي  و/أو  املرصفية  الخدمة  رسوم  أو  للرصيد   Òأد حد  متطلبات  أي  مراعاة  مع    .١٥ 

الخدمة  طريق  عن  (أو  خطيا  البنك  من  يطلب  أن  للعميل  يجوز  أخرى  متطلبات 

 املرصفية عرب االنرتنت  متى ما كان ذلك ممكنا) إنشاء وفتح حساب إضايف برقم حساب 

عىل  واألحكام  الرشوط  هذه  تنطبق  ذلك،  بخالف  االتفاق  يتم   Ù وما   مختلف. 

الحقة/ إضافية  أرقام  ذات  حسابات  وأي  الالحقة/التابعة  األرقام  ذات   الحسابات 

 تابعة مفتوحة لدى البنك ومرتبطة برقم الحساب األسايس الخاص بالعميل دون أي 

حاجة لتوقيع مستندات فتح حساب جديدة لكل رقم الحق أو أرقام الحقة إضافية.

البند السابق، إذا تم يف أي وقت إعادة شيكات صادرة من  دون املساس ¿ا ذكر يف    .١٦ 

 الحساب الخاص بالعميل دون دفع بسبب عدم كفاية الرصيد بالحساب يجوز للبنك 

 أن يغلق الحساب ¿وجب القوان� املعمول بها وتعلي�ت مرصف اإلمارات العربية 

املتحدة املركزي. يجب عىل العميل إعادة دفرت الشيكات الخاص بالحساب املغلق،  

ويدرك العميل بأن البنك سيبلغ مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي وأي جهة 

مختصة عن ذلك الحساب والبيانات املتعلقة به.

âكن للعميل أن يقوم بإغالق الحساب ىف أي وقت وذلك بتوجيه إشعار كتاà اىل البنك    .١٧

رشيطة ان يتم دفع جميع املبالغ املستحقة للبنك/ عىل البنك. ك� يجوز للبنك إغالق 

أو تجميد أو تعليق التعامل بالحساب بعد إبالغ العميل بطريقة مناسبة.

مع مراعاة القوان� املطبقة، يوافق العميل عىل قيام البنك وأي من موظفيه ووكالئه    .١٨

باإلفصاح عن أي معلومات متعلقة به أو بأي من حساباته أو عالقاته املالية مع البنك 

¿ا يف ذلك دون حرص تفاصيل التسهيالت املرصفية وأي ض�نة ممنوحة أو عمليات 

éت وأية أرصدة او مراكز مالية لدى البنك وذلك إىل: 

بالحفاظ عىل رسية  الخدمات املرصح لهم وامللتزم�  املهني� ومقدمي  املستشارين  أ.   

املعلومات.

أي رشيك فعيل أو محتمل أو جزí في� يتعلق بأي من حقوق و/أو التزامات البنك  ب.   

¿وجب أي اتفاقية مع البنك أو املتنازل له أو املحالة إليه أو املنقولة له (أو أي وكيل 
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parties who are under a duty of confidentiality 

b. Any actual or potential participant or sub- participant in 
relation to any of the Bank’s rights and/or obligations under 
any agreement with the Bank, or its assignee or transferee (or 
any agent or adviser of any of the foregoing);

c.  Any court or tribunal or regulatory, supervisory, governmental 
or quasi-governmental authority with jurisdiction over the 
permitted parties. 

19. The Customer authorizes and allows the Bank to inquire from 
banks and other financial institutions, the employer of the 
Customer, or any other body as the Bank deem appropriate 
about any financial and non-financial information relating 
to the Customer including but not limited to the details of 
banking facilities, the financial position, the income, and any 
other information relating to the Customer which the Bank 
deems appropriate without reference to the Customer.

20. The customer hereby authorizes the bank to request any 
information about the customer, his residence, address, or the 
residence address of any of his family members whether in the 
UAE, home country or any other country where the customer 
resides. The customer also agrees to the bank inquiring about 
the telephone numbers and mailing address of the Customer 
and request any information relating to the Customer whether 
directly or through any of the Bank agents with reference to or 
prior permission from the Customer. 

21. It is known and agreed that the Bank has the right to authorize 
any lawyers and collection agencies (in or outside the UAE) to 
follow up the procedures of collecting any due indebtedness 
from the Customer. The Customer hereby authorizes the Bank 
to provide such lawyers and agencies with any information 
or documents pertaining to the Customer’s account. The 
lawyers and the collecting agencies are authorized to take the 
appropriate action on behalf of the Bank while fulfilling their 
mission including contacting the Customer.

B. Current Accounts Special Terms :

1.  Subject to the Bank’s sole discretion and the applicable 
laws and the regulations of the Central Bank of United Arab 
Emirates the Customer may be eligible to open a Current 
Account if he is resident in the United Arab Emirates and has 
the full legal capacity.

2.  Subject to the Bank’s discretion, the Bank may issue a cheque 
book to the Customer to enable him to operate his Current 
Account. The Customer may request the Bank to issue him 
a customized cheque book the specification of which shall 
be determined by the Customer provided that the Customer 
pays the cost of issuing such customized cheque book. The 
Bank reserves the right to refuse to comply with any drawing 
instruction from Current Account unless such withdrawals 
instruction is made by cheque. The cheque books issued 
maybe sent by mail / courier to the Customer or made 
available for collection by the customer or his representative 
from the branch at which the account was opened. If the 
customer opts to have the Bank send him the cheque book by 
mail / courier, he shall be liable for any loss resulting from any 
failure or delay in the delivery of the cheque book to him. 

أو مستشار ألي من السابق ذكرهم يف هذا البند).

أي محكمة أو جهة تحكيمية أو جهة تنظيمية أو إرشافية أو حكومية أو شبه حكومية ذات   ج.   

صالحية.

يخول العميل البنك ويسمح له باالستفسار من البنوك واملؤسسات املالية االخرى أو    .١٩

من جهة عمل العميل أو أي جهة أخرى يراها البنك مناسبة عن اية معلومات مالية 

أو غ¥ مالية خاصة بالعميل وذلك دون حرص تفاصيل التسهيالت املرصفية الخاصة 

بالعميل و املركز املاىل للعميل و دخل العميل وأي معلومة أخرى يراها البنك مناسبة 

وذلك دون الرجوع للعميل. 

يخول العميل البنك °وجبه بأن يقوم بطلب اية معلومات عن العميل أو عن مكان سكنه    .٢٠ 

 أو عنوانه أو مكان أقامة أى من أفراد عائلته سواء بدولة االمارات العربية املتحدة أو 

ببلده االصىل أو اى بلد أخر يقيم به العميل .  ك¹ يوافق العميل عىل قيام البنك باالستفسار 

بالعميل  تتعلق  معلومات  اية  وطلب  الربيدى  وعنوانه  العميل  هواتف  ارقام   عن 

 سواء مبارشة أو عن طريق أى من وكالء البنك وذلك دون الرجوع للعميل أو أخذ اذنه 

املسبق  .

(سواء  التحصيل  ووكالء   Àاملحام تفويض  للبنك  يحق  أنه  عليه  واملتفق  املفهوم  من    .٢١

داخل أو خارج الدولة) ملتابعة تحصيل أية مبالغ مستحقة للبنك يف مواجهة العميل.

ويفوض العميل البنك بتزويدهم بأية معلومات أو مستندات تتعلق بحساب العميل. 

ويحق للمحامÀ ووكالء التحصيل إتخاذ اإلجراءات املناسبة نيابة عن البنك للقيام 

°همتهم °ا يف ذلك اإلتصال بالعميل.

ب.    الرشوط الخاصة بالحسابات الجارية  

حسب تقدير البنك املطلق ومع مراعاة القوانÀ املعمول بها وتعلي¹ت مرصف اإلمارات     .١ 

 العربية املتحدة املركزي، يحق للعميل أن يفتح حسابا جاريا   إذا كان مقي¹ بدولة 

اإلمارات العربية املتحدة ولديه كامل األهلية القانونية للقيام بذلك. 

إدارة حسابه  ليمكنه من  للعميل  دفرت شيكات  إصدار  تقديره،  للبنك حسب  يجوز     .٢

الجاري. يجوز للعميل أن يطلب من البنك أن يصدر له دفرت شيكات معد °واصفات 

الخاص.  الدفرت  العميل رشيطة قيامه بدفع تكلفة إصدار مثل ذلك  خاصة يحددها 

يحتفظ البنك بحقه يف عدم اإللتزام بأي تعلي¹ت سحب من الحساب الجاري     إال 

إذا كانت تعلي¹ت السحب هذه °وجب شيك. Ðكن إرسال دفاتر الشيكات التي تم 

إصدارها بواسطة الربيد أو رشكات نقل الربيد أو توف¥ها لالستالم من الفرع الذي تم 

فيه فتح الحساب بواسطة العميل أو من Ðثله. إذا اختار العميل أن يرسل له البنك 

دفرت الشيكات بواسطة الربيد/رشكات نقل الربيد، يتحمل العميل مسئولية أي خسارة 

تنتج عن الفشل أو التأخر يف وصول دفرت الشيكات إليه.

يتعهد العميل ويوافق عىل االحتفاظ بدفرت الشيكات يف مكان آمن وذلك للحيلوله دون     .٣

سوء االستخدام أو التزوير من قبل الغ¥. يف حالة رسقة أو ضياع أي دفرت شيكات أو 

 Ûأي شيك يجب عىل العميل ابالغ السلطات املختصة فورا و القيام بإعطاء إشعار كتا 

فوري للبنك من أجل وقف رصف الشيك املرسوق او املفقود عىل أن يتحمل العميل أي    

البنك بدفع قيمة أي شيك مفقود وفق  قام  إذا  ناجمة عن ذلك  أو أرضار  خسائر    

األصول القانونية واملرصفية.   

ال يجوز أن يصبح الحساب الجاري  مكشوفاً إال °وجب ترتيبات مسبقه مع البنك.     .٤ 
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3. The Customer undertakes and agrees to keep the cheque 
book in a safe custody and place to avoid any misuse or 
fraudulent actions on the cheque book by third parties. In the 
event of loss or theft of the cheque book or any cheque(s), 
the Customer shall promptly notify the competent authorities 
and give immediate notice in writing to the Bank to stop the 
payment of the lost or stolen cheque(s), the Customer shall 
bear any losses or damage arising thereof in case the Bank 
paid the amount of any lost cheque according to the legal and 
banking principles.

4. A Current Account may not become overdrawn except by 
previous arrangement with the Bank. However, if the Bank 
and at its sole discretion allows any overdraft whether or 
not previously arranged for overdraft, or the increase of 
any overdraft on the Current Account for any reason, or in 
the event that any cheque causing the Customer’s Current 
to be overdrawn in excess of the permissible limits or funds 
or if such cheques are inadvertently honored by the Bank, 
the Customer shall repay the Bank the amount overdrawn 
together with interest at the Bank’s overdraft rate and the 
Bank’s prevailing charges on demand. The overdraft amount 
and due interest shall be payable by the Customer to the Bank 
immediately upon demand, provided that the Bank is abided to 
the Customer’s instructions.

5. No Instructions for stop payment of any cheque(s) shall be 
accepted unless pursuant to the applicable laws. The Bank 
accepts no responsibility for any failure to comply with such 
instructions and shall not be held liable for any consequences 
and cost including without limitation legal fees and penalties, 
which may arise out of its compliance with such instructions. 

6. Acting only as the Customer’s collection agent, the Bank may 
agree to accept, but without assuming any responsibility 
for their realization, cheques, bank drafts and other similar 
payment instruments for deposit, provided that they are made 
out in favor of the Customer or endorsed to his order. For this 
purpose, the Bank and its correspondents or other agents 
appointed by the Bank shall be deemed to be the Customer’s 
agents.

7. The proceeds of cheques or other instruments shall not be 
available for withdrawal until collected by the Bank. The Bank 
reserves the right to debit any of the Customer’s Accounts 
or demand payment from the Customer for any amount 
exceptionally or mistakenly credited or credited under usual 
reserve, which are subsequently unpaid. 

8. The Bank shall not be liable or responsible for failure to give 
notice of nonpayment or dishonor of any cheque in connection 
with any claims, losses or expenses which may arise as a 
result of returning a dishonored cheque, whether by ordinary 
or registered mail or any other means. The Bank reserves 
the right to debit the Customer’s Accounts with the amount 
of any cheque which was drawn or endorsed in favor of the 
Customer (whether or not the cheque is drawn on the Bank, 
its branches, affiliates or subsidiaries) that has been credited 
to the Account and is subsequently unpaid, whether or not the 
cheque itself can be returned. 

9.  Unless agreed to the contrary, the Customer agrees that he is 

 ومع ذلك فإذا سمح البنك وفقاً لتقديره وبغض النظر عن وجود او عدم وجود ترتيبات 

 مسبقة بالسحب عىل املكشوف أو زيادة يف السحب عىل املكشوف ألي سبب كان أو اذا  

 تسبب أي شيك يف جعل حساب العميل الجاري مكشوفا زيادة عن الحد املسموح به 

أو إذا قام البنك برصف أموال أو شيكات عن طريق الخطأ فيلتزم العميل أن يسدد 

 للبنك املبلغ املسحوب عىل املكشوف مع فائدة بالسعر الذي يفرضه البنك عىل السحب 

 عىل املكشوف عند الطلب. يكون رصيد السحب املكشوف مع الفوائد املرتتبة عليه 

البنك  إلتزام  العميل، مع مراعاة  البنك ذلك من  متى ما طلب  الدفع فوراً   مستحق 

بالتعلي´ت الصادرة من العميل. 

ال تقبل أي تعلي´ت بوقف رصف أي شيك إال إذا كانت وفقا للحاالت التي يقررها     .٥

 القانون وال يتحمل البنك أي مسؤولية بسبب عدم اإللتزام بالتعلي´ت التي تخالف تلك 

الحاالت باإلضافة إىل ذلك ال يتحمل البنك مسؤولية أي نتائج أو تكاليف وتشمل دون 

حرص الرسوم القانونية والجزاءات التي قد تنجم عن التزامه Âثل تلك التعلي´ت.

يجوز للبنك أن يقوم كوكيل تحصيل عن العميل فقط باملوافقة عىل قبول – دون تحمل     .٦ 

التحصيل – شيكات وتحويالت بنكية وأدوات دفع أخرى مشابهة  أي مسئولية عن 

بغرض اإليداع رشيطة أن تكون صادرة ألمر العميل أو مظهرة ألمره، ولهذا الغرض  

فإن البنك ومراسليه أو وكالئه اآلخرين الذين يقوم البنك بتعيينهم سوف يعتربون    

وكالء للعميل.   

ال يكون ريع الشيكات أو أية سندات أخرى متاحاً للسحب إىل أن يقوم البنك بتحصيله     .٧ 

 ويحتفظ البنك بحقه يف القيد عىل أي حساب أو مطالبة العميل بدفع أية مبالغ تم 

قيدها يف الحساب استثنائياً أو عن طريق الخطأ أو وضعت فيه احتياطاً، ثم Ô يتم  

تحصيلها في´ بعد. 

التزام عن عدم إعطاء إشعار بعدم دفع أو رصف  البنك أية مسؤولية أو  ال يتحمل     .٨ 

أي شيك أو اإلشعارات بخصوص أية مطالبات أو خسائر أو نفقات قد تنشأ نتيجة    

إعادة أي شيك، سواء بالربيد العادي أو املسجل أو أية وسيلة أخرى. يحتفظ البنك   

بحقه يف خصم مبلغ أي شيك مسحوب أو مظهر لصالح العميل من الحساب (سواء 

كان أم Ô يكن الشيك مسحوباً عىل البنك أو فروعه أو مؤسساته الزميلة أو التابعة)

والذي قد تم قيده يف الحساب وÔ يدفع فعليا، سواء كان أم Ô يكن ممكناً إعادة أصل 

الشيك نفسه. 

ما Ô يتم اإلتفاق عىل خالف ذلك، يوافق العميل عىل انه ال تستحق فائدة عىل االرصدة     .٩ 

الدائنة ىف الحساب الجارى وال يحق له املطالبة بدفع اى فوائد عىل تلك االرصدة .

الحسابات املشرتكة: ت.    

يودع  رصيد  أي  فان  مشرتك)  (حساب  عميل  من   Þأك باسم  حساب  فتح  حالة  يف     .١ 

 àعند فتح الحساب أو في´ بعد يف الحساب املشرتك يعترب ويبقى ملكاً للعمالء املشرتك 

بالتساوي إال إذا تم االتفاق بخالف ذلك. 

يف حالة وفاة أو عجز أو إعسار أو إفالس العمالء املشرتكà أو أي منهم، يجوز للبنك     .٢ 

 أن يستمر من وقت آلخر يف العمل Âوجب السلطة والتفويض املمنوحà له Âوجب 

نيابة عن أحد  القانون لحà استالمه إلشعار خطي من أو   هذه األحكام أو Âوجب 

مثل  البنك  استالم  ولدى  اإلفالس  أو  اإلعسار  أو  العجز  أو  بالوفاة   àاملشرتك  العمالء 

هذا اإلشعار الخطي، يتم تطبيق األحكام القانونية ذات العالقة عىل ذلك الحساب.
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not entitled for interests on the credit balances of the Current 
Account and that he reserves no right to claim for the payment 
of any interests on those balances 

C. Joint Accounts

1. In the event that the Account is opened in the name of more
than one Customer (Joint Account) Any balance now or
hereafter deposited in the Joint Account shall remain jointly
owned by the Customers in equal basis unless they agree
otherwise.

2. In the event of the death, incapacity, insolvency or bankruptcy
of the either of the Joint Account Holders or all of them the
Bank may continue to act from time to time in reliance upon
the power and authority conferred herein until it shall have
received a written notice from or on behalf of one of the Joint
Customers of the death, incapacity, insolvency or bankruptcy.
Upon receiving such a written notice, the relevant legal
provisions shall apply to the account.

3. The liability of each of the Joint Customers shall be joint and
several and every agreement and undertaking herein shall be
construed accordingly and the liability of any one of the Joint
Account Holders shall not be discharged or affected in any way
by reason of the invalidity, void ability, and unenforceability
as regards to (a) any other such personal guarantee which
the Bank may hold in respect of the Joint Account or any
part thereof and (b) by the Bank’s releasing, discharging,
compounding with or varying the liability hereunder or making
any other arrangement with any of the Joint Account Holders
or third parties.

D. Savings Accounts Terms :

1. The cash withdrawal slips available at the Bank branches or
such other instruction acceptable to the bank shall be used in
making all withdrawals from the Savings Account(s).

2. Subject to any minimum balance requirement for the Savings
Account Customers, the interest rate applicable for the Savings
Account shall be available at the Bank branches and website
and shall be subject to change with notification. The interest
payable on the Savings Account will be computed and credited
to the Customer Account in line with the product features as
applicable and as determined by the Bank from time to time.
Interest rates, tiers, crediting cycle and any other features of
the Account are subject to change at any time at the Bank sole
discretion and with notification.

E. Fixed Deposit Account Special Terms :

1. Subject to the Bank’s sole discretion and minimum balance
requirement determined by the Bank from time to time, the
Customer may open a Fixed Deposit Account. Upon opening
such Account the Bank will issue a confirmation advice to the
Customer stating the principle sum, the term and the rate of
interest payable for the Fixed Deposit Account.

2. In absence of any instruction from the Fixed Deposit Customer
at the time of placement of the deposit, the Fixed Deposit,
together with interest accrued, will be renewed at the bank’s
absolute discretion for similar period at the prevailing rate of
interest on the date of such renewal.

مسئولية كل عميل من العمالء املشرتك� ستكون بالتكافل والتضامن ويتم تفس� كل     .٣ 

 تعهد واتفاق يف هذه الرشوط تبعا لذلك ولن يتم إعفاء أي عميل من عمالء الحسابات 

 املشرتكة من مسؤولياته ولن تتأثر تلك املسئولية بسبب عدم رسيان أو بطالن أو عدم 

 قابلية تنفيذ (أ) أي ضªنة شخصية أخرى والتي تكون يف حوزة البنك بشأن الحساب 

أو  الذمة  إخالء  أو  املسئولية  باإلعفاء من  البنك  قيام  منه (ب)  أي جزء  أو   املشرتك 

تجميع أو تغي� االلتزام ¶وجب هذه الرشوط أو الدخول يف أي ترتيبات أخرى مع أي 

عمالء مشرتك� أو أطراف أخرى. 

  �الرشوط الخاصة بحسابات التوف ث.   

يجب استخدام قسائم السحب النقدي املتاحة لدى البنك أو أية ¿اذج أخرى مقبولة     .١

 .  �للبنك إلجراء جميع السحوبات من حساب التوف�/حسابات التوف

مع مراعاة أي متطلبات للحد األدÄ للرصيد لعمالء حساب التوف� يكون سعر الفائدة     .٢ 

املطبق عىل حساب التوف� متوفرا يف فروع البنك وموقع البنك عىل االنرتنت ويكون 

خاضعا للتعديل مع إخطار العميل بذلك. يتم احتساب الفائدة املستحقة عىل حساب 

التوف�  حسب الفرتة التى يقررها البنك وسيتم إيداعها يف حساب العميل ¶ا يتوافق 

 مع سªت املنتج كª هي مطبقة وحسبª يحدده البنك من وقت آلخر. يخضع سعر 

 � الفائدة وفئات متطلبات الرصيد ودورة اإليداع والسªت األخرى يف حساب التوف

للتعديل من وقت آلخر وحسب تقدير البنك املفرد مع إخطار العميل بذلك.

الرشوط الخاصة بحساب الوديعة الثابتة:  ج .   

يجوز للعميل حسب تقدير البنك املفرد وحسب متطلبات الحد األدÄ من الرصيد      .١ 

 التي يحددها البنك من وقت ألخر، فتح حساب وديعة ثابتة. عند فتح هذا الحساب 

 يقوم البنك بإصدار إشعار تأكيد للعميل يوضح فيه املبلغ األصيل واملدة وسعر الفائدة 

املستحقة لحساب الوديعة الثابتة.

فتح  بتاريخ  الثابتة  الوديعة  حساب  صاحب  من  تعليªت  أي  وجود  عدم  حالة  يف     .٢

حساب الوديعة، يتم تجديد الوديعة الثابتة مع الفائدة املستحقة ملدة مªثلة وفق 

تقدير البنك املطلق بسعر الفائدة السائد يف تاريخ ذلك التجديد. 

إن السحب املبكر للوديعة الثابتة من شأنه ان يخضع الوديعة لفائدة أقل وغرامة      .٣

السحب املبكر التي يحددها البنك من وقت آلخر.

الرشوط الخاصة بالحسابات تحت الطلب:  ح -  

حسب تقدير البنك املطلق ومع مراعاة متطلبات الحد األدÄ للرصيد املقرر من قبل    .١

 البنك من وقت آلخريجوز للبنك أن يفتح حساب تحت الطلب للعميل والذى له الحق يف 

الحصول عىل فائدة بحسب معدل الفائدة الذي يقرره البنك. 

يكون سعر الفائدة املطبق عىل الحساب تحت الطلب متوفرا يف فروع البنك وموقع البنك    .٢ 

عىل االنرتنت ويخضع للتعديل دون إخطار. يتم احتساب سعر الفائدة عىل الحسابات 

 ªيحدده البنك من وقت آلخر وك ªتحت الطلب وإيداعها يف حساب العميل حسب 

يف  األخرى  والسªت  اإليداع  ودورة  الرصيد  متطلبات  وفئات  الفائدة  سعر   يخضع 

 الحساب تحت الطلب للتعديل من وقت آلخر وحسب تقدير البنك املفرد مع إخطار 

العميل بذلك.

رابعاً : الرشوط واالحكام الخاصة ببطاقات الخصم/السحب من الحساب: 
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3. The premature withdrawal of the Fixed Deposit shall render the 
deposit to be subject to lower interest and premature withdrawal 
penalty as determined by the Bank from time to time.

F.  Call Accounts Special Terms

1. Subject to the Bank’s sole discretion and minimum balance 
requirement, the Bank may open a Call Account for the 
Customer; the Customer may be entitled to earn interest on 
the Account in accordance with the interest rate determined 
by the Bank. 

2. The interest rate applicable on the Call Account shall be 
available at the Bank branches and website and shall be 
subject to change without notice. The interest payable on Call 
Accounts will be computed and credited to the Customer’s 
Account as determined by the Bank from time to time. Subject 
to the Bank sole discretion interest rates, tiers, crediting cycle 
and any other features of the Call Account are subject to 
change at any time with notification to the Customer.

Fourth: Debit card / Account Withdrawal Special Terms and 
Conditions: 

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

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

3. The Cardholder agrees and acknowledges that the Card is 
issued for use on electronic terminals capable of accepting 
the card for Bank Account holders and who is authorized – 
whenever its possible - to purchase goods and services, from 
retailers, within the UAE and overseas, through a point of sale 
machine accepting the card. 

4.  Subject to the Bank sole discretion and prior written approval 
the Bank may allow the Customer to use the Card to purchase 
goods and services, via the internet, by telephone or mail 
order, or by any other means where the Card is not physically 
present at the time of the transaction. The Customer may be 
allowed to access ATMs accepting the card and access to the 
Bank Interactive Voice Response (IVR). 

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

6.  The Card shall remain the property of the Bank at all times, 
the Bank may, at its sole discretion, cancel the validity of the 
Card and request its return at any time, in which case the 
Cardholder shall immediately comply with such request. 

7.  The Card is issued entirely at the risk of the Cardholder who 
shall indemnify the Bank for all loss or damage howsoever 
caused resulting from the issuance and use of the Card. 

8.  The Cardholder undertakes not to disclose his PIN to any other 
person. In the event of the PIN becoming known to someone 
other than the Cardholder, that person may be treated by the 
Bank as an acting agent of the Cardholder and the Cardholder 
undertakes to bear all loss or damage which may occur as a 
result of disclosing the PIN. 

يجوز للبنك وفقاً لتقديره املطلق أن يصدر بطاقة خصم/سحب من الحساب للعميل    .١

 الذي لديه حساب جاري أو حساب توف� لدى البنك من أحدى فروعه يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.

يف حالة اغالق الحساب ألي سبب من األسباب يجب أن يقوم العميل/ حامل البطاقة    .٢ 

باعادة البطاقة إىل البنك عىل الفور والتى سوف تنتهي صالحيتها.

اإللكرتونية  الوحدات  البطاقة مصدرة لالستخدام يف  بأن  البطاقة ويقر  يوافق حامل    .٣ 

 املهيأة لقبول البطاقة ألصحاب الحسابات لدى البنك وبذلك يرصح لهم- متى ما كان 

اإلمارات  دولة  داخل  التجزئة  محال  من  والخدمات  البضائع  برشاء  ممكنا-   ذلك 

العربية املتحدة ويف الخارج من خالل ماكينات نقاط البيع التي تقبل البطاقة.

وفقا لتقدير البنك املفرد وموافقته الكتابية املسبقة قد يتم الس¿ح من قبل البنك    .٤

 باستخدام البطاقة لرشاء البضائع والخدمات من خالل االنرتنت أو التليفون أو الربيد 

 أو بأي وسائل أخرى حيث ال تكون البطاقة متاحة فعلياً يف وقت إجراء املعاملة. قد 

البطاقة والدخـول  التي تقبل  البطاقة باستخدام أجهزة الرصاف اآليل   يسمح لحامل 

إىل الخدمة املرصفية الذاتية التفاعلية الخاصة بالبنك. 

Êنع استخدام البطاقة للحصول عىل ائت¿ن من أي نوع.    .٥

تبقى البطاقة ملكاً للبنك يف جميع األوقات ويجوز للبنك يف أي وقت ووفقاً لحريته    .٦

املطلقة إلغاء صالحية البطاقة وأن يطلب إعادتها ويف هذه الحالة يجب عىل حامل 

البطاقة تنفيذ طلب البنك عىل الفور. 

يتم إصدار البطاقة عىل املسئولية التامة للعميل والذي يتوجب عليه تعويض البنك    .٧

عن أي خسائر أو أرضار أياً كانت تنتج عن إصدار واستخدام البطاقة. 

ألي  به  الخاص  الشخيص  التعريف  رقم  عن  اإلفصاح  بعدم  البطاقة  حامل  يتعهد    .٨

التعريف الشخيص معروفاً لشخص غ� حامل  شخص أخر. ويف حالة أن أصبح رقم 

البطاقة  بالنيابة عن حامل  أنه وكيل  الشخص عىل  يتم معاملة ذلك  البطاقة سوف 

 ويتعهد حامل البطاقة بتحمل أي خسائر أو أرضار التي قد تنشأ عن اإلفصاح عن رقم 
التعريف الشخيص. 

عىل حامل البطاقة م¿رسة اقىص عناية ممكنة ملنع فقدان أو ضياع أو رسقة البطاقة    .٩ 

ويتعهد حامل البطاقة بعدم إعطاء البطاقة ألي شخص أخر. 

يف حالة فقدان أو رسقة البطاقة أو كشف رقم التعريف الشخيص ألي طرف أخر،     .١٠

 يجب عىل حامل البطاقة أن يقوم شخصيا باالبالغ عن الفقدان أو الرسقة أو كشف 

البنك أو من  البطاقة إىل  الفور مع تقديم بيانات تلك  التعريف الشخيص عىل   رقم 

 خالل االتصال عىل هاتف مركز اإلتصال الذي يحدده البنك من وقت ألخر. إىل أن 

 يتم إبالغ البنك بالفقدان أو الرسقة أو كشف رقم التعريف الشخيص ك¿ هو مبå ىف 

هذه الفقرة يعترب العميل مسئوالً عن املعامالت التي تتم بواسطة البطاقة و ال يتحمل 

البنك مسئولية أي أرضار أو خسائر تنجم عن ذلك الفقدان أو الرسقة أو كشف رقم 

التعريف الشخيص. 

 ١١. عند تقديم إخطار شفهي عن الفقدان أو الرسقة أو كشف رقم التعريف الشخيص - 

البطاقة  حامل  قبل  من  خطيا  ذلك  تأكيد  يجب   - أعاله   (٩) الفقرة  يف  إليه   املشار 

الشفهي  اإلخطار  استالم  من  ساعة   (٨٤) خالل  الحساب  فيه  املفتوح  الفرع   إىل 
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9.  The Cardholder shall take the maximum care to prevent the 
Card from being lost, mislaid or stolen and the Cardholder 
undertakes not to pass the Card to any other person, 

10. In the event that the Card is lost or stolen or the PIN is 
disclosed to any other party, the Cardholder shall immediately, 
thereafter report the said loss, theft or disclosure, together 
with the particular of the Card, to the Bank in person or by 
calling the Bank call center number specified by the Bank from 
time to time and. Until the loss, theft or disclosure of PIN to 
third party is reported to the Bank as stated in this article, the 
Customer will be responsible for the transactions processed by 
use of the Card. The Bank shall not be liable for any damages 
or loss resulting from such loss, theft or disclosure of PIN.

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

12. The Cardholder shall at all times remain liable for any  
transaction made by the use of the Card and shall indemnify 
the Bank for all loss/damage howsoever caused by the 
unauthorized use of the Card or related PIN. The Bank record of 
transactions processed by the card electronically or otherwise 
shall be conclusive and binding evidence for all-purpose. 

13. The amount of any Card transaction in a currency other than 
United Arab Emirates Dirham (AED) will be converted into AED 
at a rate of exchange determined by the Bank for the date 
when the relevant transaction is debited to the Card Account. 
The Bank will impose charges on all transactions processed 
through the ATMs of other banks whether in United Arab 
Emirates or abroad. 

14. The bank debits the account of the Cardholder/Customer 
with all the cash withdrawal amounts, transfers, direct debits 
and payments for goods and services made with the bank, at 
any ATM machine or the other points of sales, and any other 
payments made by using the Card, in addition to the banking 
charges and expenses and in the events where the balance of 
the Cardholder account is in debit  for any reason resulting 
from the use of the Card.

15. The Cardholder shall ensure that there is sufficient balance 
available for drawing in the Card Account before making any 
withdrawals or transaction. If for any reason such Account is 
overdrawn by the use of the Card or towards any Bank charges, 
the Cardholder shall be responsible for settling the overdrawn 
amount immediately by a direct payment or transfer of funds 
from any other Accounts maintained with the Bank. Failure to 
comply with this condition shall entitle the Bank to cancel the 
Card and/or transfer the overdrawn amount or any amount 
due from any Account in the Cardholder’s or the Customer 
name maintained with the Bank. If more than one account 
is maintained with the Bank, the Bank shall have the right 
to debit or set off any other accounts of the Cardholder or 
the Customer with the Bank in order to cover the overdraft 
Account of the Cardholder without prior notice. 

16. The Card shall be used for cash withdrawals or purchase within 
the daily limit determined by the Bank subject to the Bank sole 

بواسطة البنك. 

باستخدام  تتم  معامالت  أي  عن  األوقات  جميع  يف  مسئوالً  البطاقة  حامل  يعترب    .١٢ 

 البطاقة ويجب عليه تعويض البنك عن جميع الخسائر واألرضار أياً كانت والتي تنتج 

 عن االستخدام الغ¢ مرصح به للبطاقة و رقم التعريف الشخيص املتعلق بها. يعترب 

دليًال  و  بينًة  ذلك  غ¢  أو  إلكرتونياً  سواء  بالبطاقة  املنفذة  للمعامالت  البنك   سجل 

قانونيا قاطعاً وملزماً لجميع األغراض. 

يتم  سوف  املتحدة  العربية  اإلمارات  درهم  غ¢  بعملة  للبطاقة  معاملة  أي  مبلغ   ١٣. إن 

 تحويله إىل الدرهم بسعر الرصف الذي يحدده البنك يف التاريخ الذي يتم فيه خصم 

 املعاملة من حساب بالبطاقة. سيفرض البنك رسوم عىل جميع املعامالت املنفذة من 

خالل أجهزة رصاف آيل أخرى غ¢ أجهزة البنك سواء يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

أو يف الخارج. 

يقيد البنك عىل حساب حامل البطاقة / العميل جميع مبالغ السحوبات النقدية     .١٤

 والتحاويل والخصومات املبارشة واملدفوعات عن السلع والخدمات والتى يتم اجراؤها 

مع البنك أو لدى اى ماكينة رصاف أىل أو منفذ البيع األخرى وأية مدفوعات أخرى 

يتم أجراؤها باستعÏل البطاقة باالضافة للنفقات واملصاريف البنكية وىف الحاالت 

التى يصبح فيها رصيد حساب حامل  البطاقة مديناً الى سبب من االسباب كنتيجة  

الستعÏل البطاقة .  

١٥. يجب عىل حامل البطاقة أن يتأكد من توفر رصيد كاف للسحب من الحساب املرتبط 

الحساب ألي  فإذا تم كشف  أو معاملة  اجراء أي سحوبات  او  تنفيذ  قبل  بالبطاقة 

أي رسوم مرصفية  بسبب خصم  أو  البطاقة  استخدام  األسباب من خالل  من  سبب 

يعترب حامل البطاقة مسئوال عن تسوية هذا املبلغ عىل الفور وذلك من خالل دفع 

املبلغ مبارشة وفورا أو تحويل هذا املبلغ من أي حساب أخر يحتفظ به لدى البنك. 

يقوم  بأن  البنك  بذلك سوف يخول  االلتزام  البطاقة يف  او حامل  العميل  إن إخفاق 

بإلغاء البطاقة و/أو تحويل أي مبلغ مرتتب عىل البطاقة من أي حساب لحامل البطاقة 

او العميل لدى البنك (إذا كان لديه أكÙ من حساب لدى البنك). سوف يكون من 

حق البنك خصم أو مقاصة أي حسابات أخرى لحامل البطاقة أو العميل لدى البنك 

لتغطية الحساب املكشوف لحامل البطاقة دون إخطار مسبق. 

١٦. سوف يتم استخدام البطاقة للسحب النقدى أو املشرتيات ىف حدود املبلغ اليومى الذى 

يحدده البنك من وقت الخر وفقاً لتقديره املطلق. 

العميل، أن يغ¢ مبلغ  باإلعتبار مصلحة  لتقديره املطلق، مع األخذ  للبنك وفقاً  ١٧. يجوز 

 السحب النقدي اليومي ومبلغ املشرتيات اليومى بدون تقديم أي أسباب لذلك أو تقديم 

إشعار مسبق لحامل البطاقة، وسوف تصبح هذه التغي¢ات سارية عىل الفور. 

١٨. يجوز للبنك إرسال البطاقة إىل العميل او حامل البطاقة بالربيد العادى أو خدمة الربيد 

الرسيع عىل عنوان العميل املدون ىف سجالت البنك و عىل مسؤولية العميل. 

بالتوقيع يف مكان التوقيع عىل  ١٩. يتعã عىل حامل البطاقة عند استالمها بأن يقوم فوراً 

ظهر البطاقة وسوف يشكل ذلك التوقيع و/أو تنشيط البطاقة و/أو استخدامها دليًال 

ملزماً و قاطعاً عىل تأكيد حامل البطاقة عىل االلتزام بهذه الرشوط واألحكام بغض 

النظر عن عدم أخطار البنك باستالم البطاقة. 

٢٠. يف حالة عدم قيام حامل البطاقة بتحصيل/استالم البطاقة خالل (٤) اسابيع (او  
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discretion. 

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

18. The Bank may send the Card to the Customer or the Cardholder 
by normal post or courier to the address of the Customer 
maintained on the Bank records and at the Customer’s 
responsibility. 

19. Upon receipt of the Card, the Cardholder shall sign the 
signature panel on the back of the Card immediately, such 
signature and/or Card activation and/or use of the Card will 
constitute binding and conclusive evidence of the Cardholder’s 
confirmation to be bound by these terms and conditions, not 
withstanding that the Bank is not notified of the Cardholder’s 
receipt of the Card. 

20. If the Card is not collected/received by the Cardholder within 
four (4) weeks (or any period determined by the Bank from 
time to time) from the date of issuance of the Card (or any 
period determined by the Bank from time to time) the Card 
shall be cancelled and the Cardholder will bear the issuance 
charges. If a replacement Card is issued afterwards, a Card 
replacement fee shall be levied as per the Bank’s prevailing 
schedule of service and charges. 

21. The Cardholders shall be jointly and severally liable to the Bank 
under these terms and conditions if the Account is opened in 
two or more names. 

22. The Bank shall not be responsible for any loss or damage 
arising directly or indirectly from any malfunction or failure of 
the Card or the ATM or the temporary insufficiency of funds 
in such machine or failure of any retailer or supplier to accept 
or honor the Card and the manner in which the refusal was 
communicated to the Customer. 

23. The Cardholder shall only use the Card for purchases that are 
legally acceptable in the UAE and/or the Country of purchase. 
The bank reserves the right (subject to applicable law) to 
refuse settlement of any Card transaction on the customer’s 
behalf if the bank is of the reasonable opinion that the Card 
transaction is for goods/services which it consider illegal. 

24. The Bank reserves the right at all times and without notice to 
the Cardholder to refuse to authorize any purchase or cash 
advance, cancel or suspend the right to use any Card or PIN in 
respect of all or specific or transactions and refuse to renew 
or replace any Card. 

25. The Cardholder agrees that in case of a Card or supplementary 
Card linked to a joint Account, fast cash transactions performed 
on the Bank ATMs, all transactions done on other ATMs, and 
purchases carried out with the Card will be recorded only on 
the primary Card Account and the Account from which the 
main Card was issued. 

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

 أي فرتة زمنية يحددها البنك من وقت الخر) من تاريخ إصدار البطاقة سوف يقوم 

إصدار  تم  ما  إذا  و  االصدار،  رسوم  البطاقة  حامل  وتحميل  البطاقة  بإلغاء   البنك 

 بطاقة بديلة بعد ذلك، سوف يتم فرض رسوم إصدار بطاقة بديلة وفقاً لجدول الرسوم 

والخدمات املطبق. 

يكون حاملو البطاقة مسئول¦ بالتضامن والتكافل تجاه البنك £وجب هذه الرشوط    .٢١ 

واألحكام إذا كان الحساب مفتوحاً باسم¦ أو أك¬. 

ال يعترب البنك مسئوالً عن أي خسارة أو رضر ينتج بشكل مبارش أو غ´ مبارش عن أي    .٢٢ 

عطل أو قصور يف البطاقة أو جهاز الرصاف اآليل أو عدم كفاية األموال بشكل مؤقت 

 يف ذلك الجهاز أو عدم قبول بائع التجزئة أو املورد للبطاقة أو موافقته عىل السداد 

بالبطاقة والطريقة التي تم تبليغ الرفض بها إىل العميل. 

يف  قانوناً  بها  مسموح  مشرتيات  لرشاء  فقط  البطاقة  استخدام  البطاقة  حامل  يقبل   .٢٣

معاملة  أي  تسوية  رفض  بحق  السارية)  للقوان¦  (وفقاً  البنك  يحتفظ  الرشاء.   بلد 

للبطاقة نيابة عن العميل إذا كان لديه رأياً معقوالً بأن معاملة البطاقة تعود لبضائع/

خدمات غ´ قانونية.

يحتفظ البنك داÔا بحق رفض السÓح بأي رشاء أو سلفة نقدية دون الحاجة إلخطار    .٢٤

تعريف شخيص  رقم  أو  بطاقة  أي  استخدام  تعليق حق  أو  إلغاء  أو  البطاقة   حامل 

فيÓ يتعلق بكافة أو بعض املعامالت وأن يرفض تجديد أو استبدال أي بطاقة. 

بحساب  البطاقة  ربط  حالة  ىف  او  االضافية  البطاقة  حالة  يف  الحساب   ٢٥. يوافق صاحب 

اآليل  الرصاف  أجهزة  خالل  من  تنفذ  التي  الرسيعة  النقدية  املعامالت  بان   مشرتك 

األخرى  اآليل  الرصاف  أجهزة  خالل  من  تتم  التي  املعامالت  وجميع  للبنك   التابعة 

 وعمليات الرشاء التي تتم بالبطاقة، سوف يتم قيدها عىل حساب البطاقة الرئيسية 

والحساب الذى صدرت منه هذه البطاقة. 

الخاصة  واألحكام  للرشوط  ترويجي  عرض  أي  يف  البطاقة  حامل  مشاركة  تخضع    .٢٦ 

تلك  عن  مسئولية  أية  البنك  يتحمل  وال  التاجر  قبل  من  املعلنة  الرتويجي  بالعرض 

العروض.

خ ـ     قابلية الفصل:

يوافق العميل عىل أنه يف حالة عدم رسيان أو عدم نفاذ أي من هذه الرشوط واألحكام     

فإن ذلك لن يؤثر عىل باقي الرشوط األخرى. 

د.     التنازل واإلحالة:

يوافق العميل بانه يحق للبنك التنازل عن واحالة كل حقوقه والتزاماته الواردة     

ىف هذه الرشوط واالحكام اىل أي شخص دون أخذ موافقة العميل, ال يحق للعميل  

التنازل عن أو احالة أي من حقوقة أو التزاماته اال بعد أخذ موافقة البنك الكتابية. 

الرسوم والعموالت ذ.  

الخدمات املرصفية  الرسوم والعموالت واملصاريف عىل أي من  للبنك إستيفاء  يحق 

املقدمة للعميل وفق النسب املحددة يف تعليÓت املرصف املركزي السارية املفعول.

تغي  الرشوط واألحكام: ر.    
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G. Severability:

The Customer agrees that the invalidity or enforceability of
any part of these Terms and Conditions shall not prejudice
or affect the validity or enforceability of the other provisions
herein.

H. Waiver and Assignment:

The Customer agrees that the Bank shall have the right to
assign and transfer any of its rights and obligations under
these Terms and Conditions to any third party without
obtaining the Customer consent. The Customer has no right to
assign any of his rights and obligations under these Terms and
Conditions without obtaining the Bank’s prior written consent.

I. Fees and Commissions

The Bank may impose any kind of fees and charges on any of
the banking services provided to the Customer in accordance
with rates specified by the Instructions of the Central Bank in
force.

J. Variation of the Terms and Conditions:

The Bank may, from time to time, and at its sole discretion, with
prior notice to the Customer by any means as the Bank deems
fit, change or amend any of these Terms and Conditions. Such
changes shall apply on the effective date specified by the Bank
in the notification sent to the Customer.

K. Address:

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

L. Governing Law and Jurisdiction:

These Terms and Conditions shall be construed in accordance
with the laws of United Arab Emirates and the rules, regulations
and directives of the Central Bank of United Arab Emirates.
The law governing the Accounts or any Banking Service or
transaction is the law of the Emirate in which the Account
maintained, in the event of a dispute arising in relation to
any Account, Banking Service or transaction the courts of
such Emirates shall have jurisdiction, provided that the Bank
may, if it deems appropriate, bring proceedings in any other
jurisdiction, inside or outside the United Arab Emirates.

M. Language and Interpretation

The Terms and Conditions are made in bilingual Arabic and
English texts however, if there is any contradiction between
the Arabic and English text, the Arabic text shall prevail.
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