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نموذج طلب فتح حساب فردي ومشترك
INDIVIDUAL & JOINT ACCOUNT OPENING APPLICATION FORM

Debit Card بطاقة ائتمان

المطلوب بطاقة ائتمان 
Debit Card Required

نعم
Yes

ال
No

االسم المطلوب بطاقة ائتمان )مقدم الطلب 1( 
Name on Debit Card (1st Applicant)

االسم المطلوب بطاقة ائتمان )مقدم الطلب 2(
Name on Debit Card (2nd Applicant)

الفرع
Branch

التاريخ
Date

أرغب / نرغب في فتح الحساب التالي باسمي منفردًا / بأسمائنا مجتمعين حسب البيانات الموضحة أدناه 
I / We would like to open the following account in my sole / our joint name(s) as per the details below

هل تتعامل حاليًا مع المصرف 
Are you an existing Al Masraf Customer

نعم
Yes

ال
No

إذا كانت اإلجابة بنعم ، أذكر رقم الحساب 
If yes, Account No.:

Customer Information بيانات العميل

اسم مقدم الطلب )1(  
Name of 1st applicant

اسم مقدم الطلب )2(
Name of 2nd applicant

نوع الحساب 
Account Type

جاري
Current 

توفير
Savings

 حساب التوفير التجاري )درهم فقط( 
Tiered Savings (AED only)

عملة الحساب
Account Currency

درهم إماراتي
AED

دوالر أمريكي
USD

جنيه إسترليني
GBP

يورو
EUR

أخرى
Others:_______________________

طبيعة الحساب  
Account Nature

فردي
Individual

مشترك
Joint

قاصر
Minor

Digital Banking الخدمات المصرفية الرقمية

تتوفر الخدمة عند فتح الحساب لدى المصرف من الحاجة إلى استكمال أي إجراءات لتفعيل الخدمة الموضحة أدناه.
The service will be available to the customers upon opening of account with the Bank without requiring completion of any formalities for activation of below service.

االشتراك في الخدمات المصرفية الهاتفية   
Subscription to Phone Banking

نعم
Yes

ال
No

االشتراك في الخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة   
Subscription to SMS Banking

نعم
Yes

ال
No

االشتراك في الخدمات المصرفية عبر االنترنت    
Subscription to Online Banking

نعم
Yes

ال
No

Cheque Book (for Current Account Only) دفتر الشيكات )للحساب الجاري فقط(

يرجى إصدار دفتر شيكات يحتوي على )10( شيكات  
Please issue me/us cheque book containing 10 Leaves

طريقة االستالم   
Method of Collection

شركة نقل الوثائق
By Courier

شخصيًا  /  صاحب الحساب  
Self / Bearer
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نموذج طلب فتح حساب فردي ومشترك
INDIVIDUAL & JOINT ACCOUNT OPENING APPLICATION FORM

Personal Details (Applicant 1) البيانات الشخصية )مقدم الطلب 1(

االسم الكامل )حسب جواز السفر(
Full Name (as per passport)  

الصفة 
Title 

 السيد
Mr.

اآلنسة 
Ms.

السيدة
Mrs.

أخرى
Others: __________________________________________________________________

الجنس
Gender

ذكر  
Male

أنثى 
Female

الجنسية
Nationality

الجنسية الثانية 
Second Nationality (If applicable)

الجنسية الثالثة 
Third Nationality (If applicable)

حامل جواز سفر أمريكي / حاصل على البطاقة 
الخضراء
Holding US Passport / Green Card holder

ال                           نعم  
Yes                         No

تاريخ الميالد
Date of Birth

مكان الميالد
Place of Birth

اسم األم
Mother’s Name

الحالة اإلجتماعية
Marital Status

متزوج 
Married 

أعزب
Unmarried

أخرى 
Others: _________________

Identification Documents مستندات إثبات الشخصية

رقم جواز السفر
Passport No.

تاريخ اإلصدار 
Date of Issue

مكان اإلصدار 
Place of Issue

تاريخ االنتهاء 
Date of Expiry

الرقم الموحد 
UID No.

تاريخ انتهاء التأشيرة 
Visa Expiry Date

نوع التأشيرة 
Visa Type

عمل    
Investor

الذهبية    
Golden

أخرى    
Others: _____________________

موظف    
Salaried

مستثمر    
Self Employed

رقم بطاقة الهوية اإلماراتية 
Emirates ID No.

تاريخ إصدار بطاقة الهوية اإلماراتية
EID Date of Issue

تاريخ انتهاء بطاقة الهوية اإلماراتية
EID Date of Expiry

Employment Details (to be filled by salaried individuals only) )بيانات التوظيف )يتم ملؤها من قبل الموظفين فقط

نوع العمل 
Employment Status

دوام كامل 
Full time

تعاقدي
Contractual

دوام جزئي 
Part-Time

أخرى 
Others: _____________________________________

اسم الشركة : )حسب شهادة الراتب(
Name of Institution (as per 
Salary Certificate)

القطاع
Sector

العام 
Private

الخاص 
Public

حكومة 
Government

شبه حكومية 
Semi-Government

اإلدارة 
Department

اسم البناية 
Building Name

المدينة 
City

الشارع
Street

رقم صندوق البريد 
P. O. Box

الوظيفة
Designation

رقم الموظف 
Employee Number

تاريخ االلتحاق بالعمل 
Date of Joining

صاحب العمل السابق في اإلمارات 
Previous Employer in UAE
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نموذج طلب فتح حساب فردي ومشترك
INDIVIDUAL & JOINT ACCOUNT OPENING APPLICATION FORM

Business Details (to be filled by self-employed individuals only) بيانات العمل

اسم الشركة
)حسب الرخصة التجارية(
Name of Business
(as per Trade License)

نوع الشركة 
Business type

محدودة المسؤولية  
LLC

شراكة  
Partnership

فردية  
Sole Proprietorship 

أخرى  
Others: _______________________________________________________________________________________

مدة ممارسة الشركة لنشاطها 
Years in Business

نسبة الشراكة 
Percentage of Shareholding

العائد السنوي )بالدرهم( 
Annual Turnover (AED)

  Address – Residence  عنوان السكن

رقم المنزل / الشقة 
House / Flat No.

اسم البناية / رقم مكاني  
Building Name / Makani No.

 

اسم / رقم الشارع 
Street Name / No.

أقرب عالمة بارزة  
Nearest Landmark

المدينة / اإلمارة 
City / Emirate

الدولة  
Country

رقم صندوق البريد  
P. O. Box

رقم الهاتف  
Telephone No.

رقم الهاتف المتحرك  
Mobile No.

البريد اإللكتروني 
E-Mail

 Address – Office   عنوان المكتب

رقم المكتب  
Office No.

اسم البناية / رقم مكاني  
Building Name / Makani No.

 

اسم / رقم الشارع 
Street Name / No.

أقرب عالمة بارزة  
Nearest Landmark

المدينة / اإلمارة 
City / Emirate

الدولة  
Country

رقم صندوق البريد  
P. O. Box

رقم الهاتف  
Telephone No.

رقم الهاتف المتحرك  
Mobile No.

البريد اإللكتروني 
E-Mail

  Address – Home Country    عنوان السكن في الموطن

رقم المنزل / الشقة 
House / Flat No.

اسم البناية / رقم مكاني  
Building Name

 

اسم / رقم الشارع 
Street Name / No.

أقرب عالمة بارزة  
Nearest Landmark

المدينة 
City

الدولة  
Country

رقم قطعة األرض 
Plot No.

رقم صندوق البريد  
P. O. Box

رقم الهاتف  
Telephone No.

رقم الهاتف المتحرك  
Mobile No.

For Minor Accounts خاص بحسابات القاصرين

اسم ولي األمر / الوصي  
Name of Parent / Guardian

الصلة بالقاصر  
Relationship with Minor
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نموذج طلب فتح حساب فردي ومشترك
INDIVIDUAL & JOINT ACCOUNT OPENING APPLICATION FORM

Personal Details (Applicant 2) البيانات الشخصية )مقدم الطلب 2(

االسم الكامل )حسب جواز السفر(
Full Name (as per passport)  

الصفة 
Title 

 السيد
Mr.

اآلنسة 
Ms.

السيدة
Mrs.

أخرى
Others: __________________________________________________________________

الجنس
Gender

ذكر  
Male

أنثى 
Female

الجنسية
Nationality

الجنسية الثانية 
Second Nationality (If applicable)

الجنسية الثالثة 
Third Nationality (If applicable)

حامل جواز سفر أمريكي / حاصل على البطاقة 
الخضراء
Holding US Passport / Green Card holder

ال                           نعم  
Yes                         No

تاريخ الميالد
Date of Birth

مكان الميالد
Place of Birth

اسم األم
Mother’s Name

الحالة اإلجتماعية
Marital Status

متزوج 
Married 

أعزب
Unmarried

أخرى 
Others: _________________

Identification Documents مستندات إثبات الشخصية

رقم جواز السفر
Passport No.

تاريخ اإلصدار 
Date of Issue

مكان اإلصدار 
Place of Issue

تاريخ االنتهاء 
Date of Expiry

الرقم الموحد 
UID No.

تاريخ انتهاء التأشيرة 
Visa Expiry Date

نوع التأشيرة 
Visa Type

عمل    
Investor

الذهبية    
Golden

أخرى    
Others: _____________________

موظف    
Salaried

مستثمر    
Self Employed

رقم بطاقة الهوية اإلماراتية 
Emirates ID No.

تاريخ إصدار بطاقة الهوية اإلماراتية
EID Date of Issue

تاريخ انتهاء بطاقة الهوية اإلماراتية
EID Date of Expiry

Employment Details (to be filled by salaried individuals only) )بيانات التوظيف )يتم ملؤها من قبل الموظفين فقط

نوع العمل 
Employment Status

دوام كامل 
Full time

تعاقدي
Contractual

دوام جزئي 
Part-Time

أخرى 
Others: _____________________________________

اسم الشركة : )حسب شهادة الراتب(
Name of Institution (as per 
Salary Certificate)

القطاع
Sector

العام 
Private

الخاص 
Public

حكومة 
Government

شبه حكومية 
Semi-Government

اإلدارة 
Department

اسم البناية 
Building Name

المدينة 
City

الشارع
Street

رقم صندوق البريد 
P. O. Box

الوظيفة
Designation

رقم الموظف 
Employee Number

تاريخ االلتحاق بالعمل 
Date of Joining

صاحب العمل السابق في اإلمارات 
Previous Employer in UAE
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نموذج طلب فتح حساب فردي ومشترك
INDIVIDUAL & JOINT ACCOUNT OPENING APPLICATION FORM

Business Details (to be filled by self-employed individuals only) بيانات العمل

اسم الشركة
)حسب الرخصة التجارية(
Name of Business
(as per Trade License)

نوع الشركة 
Business type

محدودة المسؤولية  
LLC

شراكة  
Partnership

فردية  
Sole Proprietorship 

أخرى  
Others: _______________________________________________________________________________________

مدة ممارسة الشركة لنشاطها 
Years in Business

نسبة الشراكة 
Percentage of Shareholding

العائد السنوي )بالدرهم( 
Annual Turnover (AED)

  Address – Residence  عنوان السكن

رقم المنزل / الشقة 
House / Flat No.

اسم البناية / رقم مكاني  
Building Name / Makani No.

 

اسم / رقم الشارع 
Street Name / No.

أقرب عالمة بارزة  
Nearest Landmark

المدينة / اإلمارة 
City / Emirate

الدولة  
Country

رقم صندوق البريد  
P. O. Box

رقم الهاتف  
Telephone No.

رقم الهاتف المتحرك  
Mobile No.

البريد اإللكتروني 
E-Mail

 Address – Office   عنوان المكتب

رقم المكتب  
Office No.

اسم البناية / رقم مكاني  
Building Name / Makani No.

 

اسم / رقم الشارع 
Street Name / No.

أقرب عالمة بارزة  
Nearest Landmark

المدينة / اإلمارة 
City / Emirate

الدولة  
Country

رقم صندوق البريد  
P. O. Box

رقم الهاتف  
Telephone No.

رقم الهاتف المتحرك  
Mobile No.

البريد اإللكتروني 
E-Mail

  Address – Home Country    عنوان السكن في الموطن

رقم المنزل / الشقة 
House / Flat No.

اسم البناية / رقم مكاني  
Building Name

 

اسم / رقم الشارع 
Street Name / No.

أقرب عالمة بارزة  
Nearest Landmark

المدينة 
City

الدولة  
Country

رقم قطعة األرض 
Plot No.

رقم صندوق البريد  
P. O. Box

رقم الهاتف  
Telephone No.

رقم الهاتف المتحرك  
Mobile No.

For Minor Accounts خاص بحسابات القاصرين

اسم ولي األمر / الوصي  
Name of Parent / Guardian

الصلة بالقاصر  
Relationship with Minor
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نموذج طلب فتح حساب فردي ومشترك
INDIVIDUAL & JOINT ACCOUNT OPENING APPLICATION FORM

 Signature for dealing with the Bank 
(Specimen)

التوقيع المعتمد لدى المصرف
)عينة( Signature of applicant as per Passport توقيع مقدم الطلب حسب جواز السفر

اسم مقدم الطلب )1(  
Name of Applicant (1)

التوقيع   
Signature

التوقيع   
Signature

اسم مقدم الطلب )2(  
Name of Applicant (2)

التوقيع   
Signature

التوقيع   
Signature

Signing Instructions تعليمات التوقيع

التسلسل
Sr#

اسم المفوض بالتوقيع / سند التوكيل
 Name of Signatories / POAs

الصفة
Designation

تعليمات إدارة الحساب
Operating Instructions

منفردًا حتى
Singly up to

مجتمعين حتى
Jointly up to

1

2
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نموذج طلب فتح حساب فردي ومشترك
INDIVIDUAL & JOINT ACCOUNT OPENING APPLICATION FORM

Cooling-off Period

1.    Cooling-off period clause:
        Prior to making any decision in relation to our Current and Saving Accounts 

products, you are requested to fully read and understand the Terms and 
Conditions of the Key Fact Statement (KFS) as well as Cards terms & 
condition and the applicable Schedule of Fees.

        a.   The “Cooling-off period” is offered as part of our commitment to maintain 
a fair Banking relationship

        b.   You have the option to waive the Cooling-off period by ticking on the 
waiver of Cooling-off clause

        c.   In case you decide not to waive the Cooling-off period, the Bank will wait 
for 5 business days for you to reconsider your Account application and will 
only proceed with the application after 5 business days.

        d.   In addition, you may choose to consult other persons including a lawyer 
or any advisor in order to make an informed decision. By the end of 5th 
business day, you must decide to choose to proceed or cancel with your 
application.

2.     Cooling-off period Waiver option: In case if you wish to waive the Cooling-off 
period, kindly tick the following clause:

        I/We hereby wish to waive the Cooling-off Period offered to me/us and I/We 
hereby authorize the Bank to proceed with opening of the account. Further, 
I fully understand and agree that by waiving the Cooling-off period, I/We will 
be liable for all the charges and/or penalties in the event of early termination/
cancellation of my/our Account

                Yes                  No          

3.     I/We hereby acknowledge that I have read and fully understood the Data 
Protection Policy available at https://almasraf.ae/privacy-notice/ 

4.     I/We hereby acknowledge that I have read and fully understood the financial 
product feature, pricing, benefit, risks, fees as mentioned in Key Fact 
Statement and as signed.

Declaration

1. I/We would like to use all the Banking service channels provided by the 
Bank from time to time and unconditionally accept all the terms and 
conditions governing the operation of the account and the usage of all 
service channels. I/We hereby authorise the Bank to collect any service 
charges as per the Bank’s standards. I/We confirm and declare that the 
details furnished by me/us in this application are true and correct.

2. I/We confirm that the General Terms and Conditions of Accounts and 
Banking Services have been explained to me/us, and I have also been given 
a copy of said Terms and Conditions.

3. I/We acknowledge and agree that the Bank may from time to time, at its 
sole discretion, by giving prior notice to the me/us, by any means as the 
Bank may deem fit, amend or vary these Terms and Conditions. Such 
changes shall apply on the effective date specified by the Bank.

4. I/We understand that the Bank will use my/our personal information as 
set out in the Privacy Notice. (Refer Privacy Notice overview section of the 
Terms and Conditions).

5. The customer authorizes and allows the bank to enquire from banks, 
other financial institutions, AECB (Al Etihad Credit Bureau), Central Bank, 
the employer of the customer and any other governmental / private body 
as the bank may deem appropriate about any financial and non-financial 
information relating to the customers; including but not limited to the 
details of banking facilities, loans, financial position, income and any other 
information related to the customer which the banks may deem necessary 
at its own discretion without reference to the customer.

خاص بحسابات القاصرين

1.    بند الفترة المحددة إللغاء الطلب:
        قبل اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بمنتجات الحسابات الجارية وحسابات التوفير الخاصة 

بالمصرف ، يرجى قراءة وفهم كل األحكام والشروط المذكورة في المعلومات األساسية 
وأحكام وشروط البطاقات وجدول الرسوم والمصاريف المعمول به.

        أ.        تم تخصيص الفترة المحددة إللغاء الطلب باعتبارها جزًء من التزام المصرف 
بالمحافظة على عالقة مصرفية عادلة مع العميل.

        ب.   يحق للعميل التنازل عن الفترة المحددة إللغاء الطلب بوضع عالمة في المكان 
المخصص في بند التنازل عن الفترة المحددة إللغاء الطلب.

        ج.    إذا قرر العميل عدم التنازل عن الفترة المخصصة إللغاء الطلب ، يقوم المصرف 
بإمهال العميل )5( ايام عمل إلعادة النظر في الطلب ومن ثم البدء باستكمال 

إجراءات اإلصدار في نهاية المهلة.
        د.     إضافة إلى أنه يحق للعميل استشارة أشخاص آخرين بما فيهم المحامي أو أي 

مستشار لمساعدته في اتخاذ القرار. بعد انتهاء مهلة األيام )5( الخمسة ، يجب على 
العميل أن يختار إما رفض أو مناقشة التعديالت المطلوبة على العقد ، وبخالف 

ذلك ، يصبح العقد ساريًا وفقًا ألحكام وشروط العقد.

2.     خيار التنازل عن الفترة المحددة إللغاء الطلب : يرجى وضع إشارة في المكان المخصص 
في بند التنازل عن الفترة المخصصة إللغاء الطلب:

         أرغب / نرغب بموجبه في التنازل عن الفترة المخصصة المقدمة لي / لنا وأني فوض 
البنك بموجبه بالمضي قدًما في فتح الحساب. عالوة على ذلك ، أفهم تماًما وأوافق 

على أنه من خالل التنازل عن الفترة المخصصة ، سوف أتحمل مسؤوليت عن جميع 
الرسوم و / أو العقوبات في حالة اإلنهاء المبكر / اإللغاء المبكر لحسابي / حسابنا

         نعم                   ال 

3.     أقر / نقر بقراءة وفهم سياسة حماية البيانات المنشورة على
https://almasraf.ae/privacy-notice/        

4.     أقر / نقر بقراءة وفهم مزايا وامتيازات ومخاطر ورسوم منتجات التمويل المذكورة في  
المعلومات األساسية والتوقيع عليها.

إقرار

أرغب / نرغب في استخدام الخدمات المصرفية التي يوفرها المصرف من وقت إلى . 1
آخر والموافقة غير المشروطة على كل األحكام والشروط التي تحكم تشغيل الحساب 

واستخدام كل الخدمات المصرفية. أفوض / نفوض بموجبه المصرف بتحصيل رسوم 
أي خدمة وفقًا للمعايير المتبعة لدى المصرف. أؤكد / نؤكد وأقر / نقر بأن البيانات 

المقدمة في هذا الطلب صحيحة وكاملة.

أؤكد / نؤكد بأن األحكام والشروط العامة للحسابات والخدمات المصرفية قد تم . 2
توضيحها لي/ لنا كما تم تزويدي / تزويدنا بنسخة من تلك األحكام والشروط.

أقر / نقر أقر وأوافق على أنه يجوز للبنك من وقت آلخر ، وفًقا لتقديره الخاص ، من . 3
خالل إرسال إشعار مسبق إلي / لنا ، بأي وسيلة قد يراها البنك مناسبة ، تعديل أو تغيير 

هذه الشروط واألحكام. تسري هذه التغييرات في تاريخ السريان المحدد من قبل البنك.

أفهم / نفهم أنه يحق للمصرف استخدام البيانات الشخصية وفقًا لما منصوص . 4
عليه في إشعار الخصوصية. )يرجى الرجوع إلى إشعار الخصوصية الوارد في األحكام 

والشروط(.
يقوم العميل بتفويض والسماح للمصرف باالستفسار من المصارف والمؤسسات . 5

المالية األخرى واالتحاد للمعلومات االئتمانية والمصرف المركزي وصاحب عمل العميل 
وأي جهات حكومية / خاصة أخرى يراها المصرف مناسبة ، عن أي معلومات مالية 
أو غير مالية تتصل بالعميل شاملة ، على سبيل المثال وليس الحصر ، التسهيالت 
المصرفية والقروض والوضع المالي والدخل وأي بيانات أخرى تتصل بالعميل يراها 

المصرف ، حسب خياره المطلق ، ضرورية من غير الرجوع إلى العميل.
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Consent Letter خطاب الموافقة

 Method of Marketing Communication طريقة االتصال التسويقي

أرغب / نرغب في ستالم الرسائل التسويقية / الترويجية عن خدمات ومنتجات المصرف    
I/We would like to receive marketing / promotional messages about the Bank’s 
services and products

نعم
Yes

ال
No

إذا كانت اإلجابة بنعم ، يرجى التحديد
If Yes, please select

عن طريق البريد 
االلكتروني
By Email

عن طريق الرسائل 
القصيرة
By SMS

 عن طريق الهاتف
By Phone

 اللغة المفضلة لالتصال
Preferred language for communication

إنجليزي
English

عربي
Arabic

I hereby allow Al Masraf and its employees and agents to contact me using the 
following methods of communications selected Below for any banking services and 
for the purpose of marketing and promotion as indicated Below:

Authorized Signature(s) التوقيع ) التواقيع ( المعتمدة

اسم مقدم الطلب األساسي 
Principle Applicant Name

اسم مقدم الطلب شراكة أو ولي األمر / الوصي   
Joint Applicant or Guardian / Custodian Name

التوقيع   
Signature

التوقيع   
Signature

D D M M Y Y Y Y D D M M Y Y Y Y

التاريخ   
Date

التاريخ   
Date

By signing this form, I hereby acknowledge that I have read and understood 
the information provided on this account opening form and I understand the 
risk associated with the different methods of communications stated above, 
especially email, telephone communication and consent to the communications 
outlined in this form:

I/We, hereby give consent to the collection and processing/sharing of my/our 
personal data by the Bank for the purpose stated under Clause P and Q of the 
General Terms & Conditions of Accounts and Banking Services.

Further, I/We acknowledge that my/our right to withdraw the consent at any time 
and to request the Bank to as far as permitted by applicable laws, regulations, 
access to and rectification or deletion my personal data has been clarified to me 
by the Bank.

I/We acknowledge that the Bank shall archive this consent for the purpose of 
fulfilling the Bank’s statutory obligation and to demonstrate that my/our consent to 
the processing has been given.

مــن خــال التوقيــع علــى هــذا النمــوذج، فإننــي أقــر بموجــب هــذا بأننــي قــد قــرأت وفهمــت 
بطــرق  المرتبطــة  المخاطــر  وأتفهــم  هــذا  الحســاب  فتــح  نمــوذج  فــي  المقدمــة  المعلومــات 
المراســات المختلفــة المذكــورة أعــاه وخاصــة البريــد اإللكترونــي واالتصــال الهاتفــي أوافــق علــى 

طــرق المراســات الموضحــة فــي هــذا النمــوذج.

أوافــق/ نوافــق بموجــب هــذا، علــى جمــع ومعالجــة / مشــاركة بياناتــي / بياناتنــا الشــخصية مــن قبــل 
ــه فــي الفقرتيــن “ع” و “ف” مــن األحــكام والشــروط العامــة  المصــرف للغــرض المنصــوص علي

للحســابات والخدمــات المصرفيــة.

عــالوة علــى ذلــك، فإننــي/ أننــا أقــر/ نقــر بــأن المصــرف قــد وضــح لــي/ لنــا حقــي/ حقنــا فــي ســحب 
الموافقــة فــي أي وقــت ومطالبــة المصــرف بالقــدر الــذي تســمح بــه القوانيــن واللوائــح المعمــول 

بهــا بالوصــول إلــى بياناتــي الشــخصية وتصحيحهــا أو حذفهــا.

أقــر/ نقــر بأنــه البنــك يجــب علــى المصــرف أرشــفة هــذه الموافقــة لغــرض الوفــاء بااللتــزام القانونــي 
للبنــك للمصــرف وإلثبــات أنــه قــد تــم منــح موافقتــي/ موافقتنــا بهــذا الخصــوص.

أســمح بموجــب هــذا للمصــرف وموظفيــه ووكائــه باالتصــال بــي باســتخدام طــرق االتصــال 
التاليــة المحــددة أدنــاه ألي مــن الخدمــات المصرفيــة ولغــرض التســويق والترويــج كمــا هــو موضــح 

أدنــاه:
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 Introduced by تمت التزكية من

مدير العالقات )آر ام(   
Relationship Manager (RM) 

عميل حالي : يرجى ذكر اسم المزّكي   
Existing Customer Account Number: Please Enter the Name of the Introducer

خطاب إحالة من مصارف أخرى 
Reference Letter from Other Banks

عميل عابر   
Walk In

For Bank Use Only  الستخدام المصرف فقط

رقم الحساب 
Account Number:

رمز التعريف 
RIM Number:

رمز الفرع    
Branch Code:

رقم الوكيل / مدير العالقات    
Sourcing Agent Full Name / RM ID:

اسم مدير العالقات    
RM Name:

الرمز
Segment:

الرمز الفرعي 
Sub-Segment:

القطاع   
Sector:

For Head Office Use: الستخدام المركز الرئيسي فقط:

معتمد من 
Approved by:

التوقيع
Signature:

اسم موظف المصرف    
Name of Bank Employee:

رقم البطاقة    
ID:

المستندات المقدمة / المعتمدة 
Documents Complete/Verified:

معتمدة من 
Approved By:

المدقق العالمي 
World Check done by:

معتمد من 
Verified by:

تم تحديد الرقم وفتح الحساب بواسطة 
RIM & Account Opened by:

التوقيع المعتمد    
Signature Captured:

المستندات الممسوحة إلكترونيًا
Documents Scanned
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Source of Income (Amount in AED) مصدر الدخل )المبلغ بالدرهم(

الدخل الشهري  
Monthly Income:

العالوات )بالدرهم(
Allowances (AED)

إجمالي الراتب الشهري )بالدرهم(
Total Monthly Salary (AED)

العمولة الشهرية التقديرية  
Approximately Monthly Commission:

الدخل السنوي من االستثمارات  
Yearly Income from Investments:

مبلغ التركة  
Inheritance Amount:

دخل اإليجار الشهري  
Monthly Rental Income:

المكافأة أو األرباح السنوية المتوقعة  
Expected Annual Bonus or Dividend

دخل آخر )بالدرهم(
Other Income (AED)

عائدات االئتمان الشهرية المتوقعة )بالدرهم(  
Expected monthly credit turnover (in AED):

صافي قيمة األصول  
Net Worth in Assets (AED):

صافي المبالغ النقدية  
Net Worth in Cash (AED):

Know your Customer (KYC) Information (Applicant 1) معلومات العميل األساسية )مقدم الطلب 1(

اسم الحساب    
Account Name:

ملف العميل    
Client Profile

عميل جديد    
New Customer

  RIM عميل حالي. إذا كانت اإلجابة بنعم ، رقم
Existing Customer. If yes, RIM Number _______________________________

خالة العميل )مقيم(    
Customer Resident Status:

مقيم يف    
Resident

غير مقيم    
Non-Resident

Customer Income ملف العميل الشخصي

موظف 
Salaried

اسم الشركة 
Company Name:  

الوظيفة     
Designation:  

مستثمر 
Self Employed 

اسم الشركة     
Name of Business:  

نسبة الشراكة (%)     
Shareholding (%):  

نوع الشركة     
Type of Business:  

متقاعد
Retired 

الوظيفة السابقة     
Past Occupation:  

أخرى     
Others  

يرجى التحديد 
Please specify: _______________________________________________________________________
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Other Bank Details التفاصيل لدى المصارف األخرى

اسم المصرف المحول إليه الراتب 
Bank name where salary is credited:

سبب إغالق الحساب في المصرف اآلخر )إذا كان ينطبق(     
Reason for closing account in the other Bank (if applicable):

سبب اختيار المصرف     
Reason for choosing Al Masraf:

الغرض من فتح حساب لدى المصرف 
Purpose of opening an Account with Al Masraf: 

تحويل الراتب 
Salary Transfer

قرض )سيارة ، شخصي ، منزل مع تحويل الراتب(    
Loan (auto, personal, home) with salary transfer 

قرض )سيارة ، شخصي ، منزل( مع نظام السحب المباشر     
Loan (auto, personal, home) with DDS 

بطاقة ائتمان 
Credit card 

حساب توفير 
Savings

وديعة ثابتة 
Fixed deposit

تسهيالت مصرفية 
Locker facility

بغرض االستثمار     
   Investment purpose

أخرى 
Others: _________________________________________________________   

Customer Introduced by تمت التزكية بواسطة

مدير العالقات )آر ام( 
Relationship Manager (RM) 

اسم مدير العالقات     
RM Name:

عميل حالي لدى المصرف 
Existing Al Masraf Customer 

بيانات العالقة  
Relationship Details: 

عميل لدى مصرف آخر  
Other Al Masraf Customer

اسم العميل  
Customer Name:

خطاب إحالة من مصارف أخرى 
Reference Letter from other Banks

اسم المصرف     
Bank Name:  

عميل عابر  
Walk In

Countries that you will receive or sending funds to البلدان التي سوف تتلقى أو ترسل األموال إليها

سيتم استخدام الحساب فقط لتنفيذ المدفوعات داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  
The account will be used only to execute payments within the UAE 

سيتم استخدام الحساب لتلقي األموال من الخارج  
The account will be used to receive funds from abroad 

سيتم استخدام الحساب الستالم وإرسال األموال إلى الخارج  
The account will be used to receive and sending funds abroad 

  :ذا كان 2 أو 3 قابلين للتطبيق ، فيرجى تقديم أسماء البلدان ذات الصلة أدناه
If 2 or 3 is applicable, please provide below the name of related countries:

1 2 3 4

5 6 7 8

Monthly Transaction Details
(in AED or approximate % of expected monthly turnover)

تفاصيل المعامالت الشهرية
)بالدرهم أو النسبة المئوية التقديرية للعائدات الشهرية المتوقعة(

االئتمان )المبلغ(
Credit (Amount)

)مقدار(الخصم
Debit (Amount)

نقدًا   
Cash:

شيكات محلية   
Local Cheques :

 : الحواالت المحلية 
Local Remittances:

: الحواالت الخارجية 
Foreign Remittances:
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Source of Income (Amount in AED) مصدر الدخل )المبلغ بالدرهم(

الدخل الشهري  
Monthly Income:

العالوات )بالدرهم(
Allowances (AED)

إجمالي الراتب الشهري )بالدرهم(
Total Monthly Salary (AED)

العمولة الشهرية التقديرية  
Approximately Monthly Commission:

الدخل السنوي من االستثمارات  
Yearly Income from Investments:

مبلغ التركة  
Inheritance Amount:

دخل اإليجار الشهري  
Monthly Rental Income:

المكافأة أو األرباح السنوية المتوقعة  
Expected Annual Bonus or Dividend

دخل آخر )بالدرهم(
Other Income (AED)

عائدات االئتمان الشهرية المتوقعة )بالدرهم(  
Expected monthly credit turnover (in AED):

صافي قيمة األصول  
Net Worth in Assets (AED):

صافي المبالغ النقدية  
Net Worth in Cash (AED):

Know your Customer (KYC) Information (Applicant 2) معلومات العميل األساسية )مقدم الطلب 2(

اسم الحساب    
Account Name:

ملف العميل    
Client Profile

عميل جديد    
New Customer

  RIM عميل حالي. إذا كانت اإلجابة بنعم ، رقم
Existing Customer. If yes, RIM Number _______________________________

خالة العميل )مقيم(    
Customer Resident Status:

مقيم يف    
Resident

غير مقيم    
Non-Resident

Customer Income ملف العميل الشخصي

موظف 
Salaried

اسم الشركة 
Company Name:  

الوظيفة     
Designation:  

مستثمر 
Self Employed 

اسم الشركة     
Name of Business:  

نسبة الشراكة (%)     
Shareholding (%):  

نوع الشركة     
Type of Business:  

متقاعد
Retired 

الوظيفة السابقة     
Past Occupation:  

أخرى     
Others  

يرجى التحديد 
Please specify: _______________________________________________________________________
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Other Bank Details التفاصيل لدى المصارف األخرى

اسم المصرف المحول إليه الراتب 
Bank name where salary is credited:

سبب إغالق الحساب في المصرف اآلخر )إذا كان ينطبق(     
Reason for closing account in the other Bank (if applicable):

سبب اختيار المصرف     
Reason for choosing Al Masraf:

الغرض من فتح حساب لدى المصرف 
Purpose of opening an Account with Al Masraf: 

تحويل الراتب 
Salary Transfer

قرض )سيارة ، شخصي ، منزل مع تحويل الراتب(    
Loan (auto, personal, home) with salary transfer 

قرض )سيارة ، شخصي ، منزل( مع نظام السحب المباشر     
Loan (auto, personal, home) with DDS 

بطاقة ائتمان 
Credit card 

حساب توفير 
Savings

وديعة ثابتة 
Fixed deposit

تسهيالت مصرفية 
Locker facility

بغرض االستثمار     
   Investment purpose

أخرى 
Others: _________________________________________________________   

Customer Introduced by تمت التزكية بواسطة

مدير العالقات )آر ام( 
Relationship Manager (RM) 

اسم مدير العالقات     
RM Name:

عميل حالي لدى المصرف 
Existing Al Masraf Customer 

بيانات العالقة  
Relationship Details: 

عميل لدى مصرف آخر  
Other Al Masraf Customer

اسم العميل  
Customer Name:

خطاب إحالة من مصارف أخرى 
Reference Letter from other Banks

اسم المصرف     
Bank Name:  

عميل عابر  
Walk In

Monthly Transaction Details
(in AED or approximate % of expected monthly turnover)

تفاصيل المعامالت الشهرية
)بالدرهم أو النسبة المئوية التقديرية للعائدات الشهرية المتوقعة(

االئتمان )المبلغ(
Credit (Amount)

)مقدار(الخصم
Debit (Amount)

نقدًا   
Cash:

شيكات محلية   
Local Cheques :

 : الحواالت المحلية 
Local Remittances:

: الحواالت الخارجية 
Foreign Remittances:

Countries that you will receive or sending funds to البلدان التي سوف تتلقى أو ترسل األموال إليها

سيتم استخدام الحساب فقط لتنفيذ المدفوعات داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  
The account will be used only to execute payments within the UAE 

سيتم استخدام الحساب لتلقي األموال من الخارج  
The account will be used to receive funds from abroad 

سيتم استخدام الحساب الستالم وإرسال األموال إلى الخارج  
The account will be used to receive and sending funds abroad 

  :ذا كان 2 أو 3 قابلين للتطبيق ، فيرجى تقديم أسماء البلدان ذات الصلة أدناه
If 2 or 3 is applicable, please provide below the name of related countries:

1 2 3 4

5 6 7 8
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CRS Self Certification Form – Individual (Applicant 1)

Please read these instructions before completing the form.

Regulations based on the OECD Common Reporting Standard (“CRS”) require Arab Bank for Investment & Foreign Trade to collect and report certain information about an 
account holder’s tax residence. Each jurisdiction has its own rules for defining tax residence, and jurisdictions have provided information on how to determine if you are resident 
in the jurisdiction on the following website www.oecd.org. In general, you will find that tax residence is the country/jurisdiction in which you live. Special circumstances may cause 
you to be resident elsewhere or resident in more than one country/jurisdiction at the same time (dual residency).

If your tax residence (or the account holder, if you are completing the form on their behalf) is located outside the United Arab Emirates, we may be legally obliged to pass on 
the information in this form and other financial information with respect to your financial accounts to the relevant local authorities and they may exchange this information with tax 
authorities of other jurisdictions pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.

This form will remain valid unless there is a change in circumstances relating to information, such as the account holder’s tax status or other mandatory field information, that 
makes this form incorrect or incomplete. In that case you must notify us and provide an updated self-certification.

This form is intended to request information consistent with local regulations.

For joint or multiple account holders, use a separate form for each individual person.

Please tell us in what capacity you are signing in Part 3.

You can also find out more, including a list of jurisdictions that have signed agreements to automatically exchange information, along with details about the information being 
requested and summaries of defined terms such as an Account Holder, Controlling Person, on the OECD automatic exchange of information portal (www.oecd.org). 

Part 1 – Identification of Individual Account Holder

A.  Name of Account Holder:
     Full Name:*

B.  Current Residence Address:
     Line 1 (House/Building Name, Number, Street)*

E.  Place of Birth:
     City of Birth*

     Country of Birth*

D.  Date of Birth*: (dd/mm/yyy)

C.  Mailing Address:
      (please only complete if different than Section B above)
     Line 1 (House/Building Name, Number, Street)*

Part 2 – Country/Jurisdiction of Residence for Tax Purposes and related Taxpayer Identification Number or equivalent number* (“TIN”)

Please complete the following table indicating (i) where the Account Holder is tax resident and (ii) the Account Holder’s TIN for each country/jurisdiction indicated.

If the Account Holder is tax resident in more than three countries/jurisdictions, please use a separate sheet

If a TIN is unavailable please provide the appropriate reason A, B or C where indicated below:

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is resident does not issue TINs to its residents

Reason B -  The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table 
if you have selected this reason)

Reason C -  No TIN is required. (Note. Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by 
such jurisdiction)

F. Please respond the following.

  i. I am a ‘Tax Resident’ of United Arab Emirates only. If yes, please proceed to Part 3.

 ii.  I am a ‘Tax Resident’ of United Arab Emirate and other jurisdiction as well. If yes, please complete to part 3 & 2

 iii. I am not a ‘Tax Resident’ of United Arab Emirates. If yes, please complete to part 3 & 2. 

YES

YES

YES

NO

NO

NO

     Line 2 (Postal Code/City/County)*

     Line 2 (Postal Code/City/County)*

Individual tax residency Self-Certification Form INSTRUCTIONS

Individual tax residency Self-Certification Form - (please complete parts 1-3 in BLOCK CAPITALS)

As a financial institution, Arab Bank for Investment & Foreign Trade is not allowed to give tax advice. Your tax adviser may be able to assist you in answering 
specific questions on this form. Your domestic tax authority can provide guidance regarding how to determine your tax status.

D D M M Y Y Y Y
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CRS Self Certification Form – Individual (Applicant 1)

Country/Jurisdiction of tax residence TIN If no TIN available enter Reason A, B or C

1

2

3

Please explain in the following boxes why you are unable to obtain a TIN if you selected Reason B above

1

2

3

For Bank Use (Internal) Reviewed by

Capacity:

Part 3 – Declarations and Signature*

I understand that the information supplied by me is covered by the full provisions of the terms and conditions governing the Account Holder’s relationship with Arab Bank for 
Investment & Foreign Trade setting out how Arab Bank for Investment & Foreign Trade may use and share the information supplied by me.

I acknowledge that the information contained in this form and information regarding the Account Holder and any Reportable Account(s) may be provided to the tax authorities of 
the country/jurisdiction in which this account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another country/jurisdiction or countries/jurisdictions in which the Account 
Holder may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.

I certify that I am the Account Holder (or am authorised to sign for the Account Holder) of all the account(s) to which this form relates.

I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete.

I undertake to immediately advise Arab Bank for Investment & Foreign Trade of any change in circumstances which affects the tax residency status of the individual identified 
in Part 1 of this form or causes the information contained herein to become incorrect or incomplete, and to provide Arab Bank for Investment & Foreign Trade with a suitably 
updated self-certification and Declaration within 30 days of such change in circumstances.

Note:  If you are not the Account Holder please indicate the capacity (e.g. Guardian, Power of Attorney etc.) in which you are signing the form. If signing under a power of attorney 
please also attacha certified copy of the power of attorney

D D M M Y Y Y Y

D D M M Y Y Y Y

Name

RM Name

Signature: *

Signature: *
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CRS Self Certification Form – Individual (Applicant 2)

Please read these instructions before completing the form.

Regulations based on the OECD Common Reporting Standard (“CRS”) require Arab Bank for Investment & Foreign Trade to collect and report certain information about an 
account holder’s tax residence. Each jurisdiction has its own rules for defining tax residence, and jurisdictions have provided information on how to determine if you are resident 
in the jurisdiction on the following website www.oecd.org. In general, you will find that tax residence is the country/jurisdiction in which you live. Special circumstances may cause 
you to be resident elsewhere or resident in more than one country/jurisdiction at the same time (dual residency).

If your tax residence (or the account holder, if you are completing the form on their behalf) is located outside the United Arab Emirates, we may be legally obliged to pass on 
the information in this form and other financial information with respect to your financial accounts to the relevant local authorities and they may exchange this information with tax 
authorities of other jurisdictions pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.

This form will remain valid unless there is a change in circumstances relating to information, such as the account holder’s tax status or other mandatory field information, that 
makes this form incorrect or incomplete. In that case you must notify us and provide an updated self-certification.

This form is intended to request information consistent with local regulations.

For joint or multiple account holders, use a separate form for each individual person.

Please tell us in what capacity you are signing in Part 3.

You can also find out more, including a list of jurisdictions that have signed agreements to automatically exchange information, along with details about the information being 
requested and summaries of defined terms such as an Account Holder, Controlling Person, on the OECD automatic exchange of information portal (www.oecd.org). 

Part 1 – Identification of Individual Account Holder

A.  Name of Account Holder:
     Full Name:*

B.  Current Residence Address:
     Line 1 (House/Building Name, Number, Street)*

E.  Place of Birth:
     City of Birth*

     Country of Birth*

D.  Date of Birth*: (dd/mm/yyy)

C.  Mailing Address:
      (please only complete if different than Section B above)
     Line 1 (House/Building Name, Number, Street)*

Part 2 – Country/Jurisdiction of Residence for Tax Purposes and related Taxpayer Identification Number or equivalent number* (“TIN”)

Please complete the following table indicating (i) where the Account Holder is tax resident and (ii) the Account Holder’s TIN for each country/jurisdiction indicated.

If the Account Holder is tax resident in more than three countries/jurisdictions, please use a separate sheet

If a TIN is unavailable please provide the appropriate reason A, B or C where indicated below:

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is resident does not issue TINs to its residents

Reason B -  The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table 
if you have selected this reason)

Reason C -  No TIN is required. (Note. Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by 
such jurisdiction)

F. Please respond the following.

  i. I am a ‘Tax Resident’ of United Arab Emirates only. If yes, please proceed to Part 3.

 ii.  I am a ‘Tax Resident’ of United Arab Emirate and other jurisdiction as well. If yes, please complete to part 3 & 2

 iii. I am not a ‘Tax Resident’ of United Arab Emirates. If yes, please complete to part 3 & 2. 

YES

YES

YES

NO

NO

NO

     Line 2 (Postal Code/City/County)*

     Line 2 (Postal Code/City/County)*

Individual tax residency Self-Certification Form INSTRUCTIONS

Individual tax residency Self-Certification Form - (please complete parts 1-3 in BLOCK CAPITALS)

As a financial institution, Arab Bank for Investment & Foreign Trade is not allowed to give tax advice. Your tax adviser may be able to assist you in answering 
specific questions on this form. Your domestic tax authority can provide guidance regarding how to determine your tax status.

D D M M Y Y Y Y
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نموذج طلب فتح حساب فردي ومشترك
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CRS Self Certification Form – Individual (Applicant 2)

Country/Jurisdiction of tax residence TIN If no TIN available enter Reason A, B or C

1

2

3

Please explain in the following boxes why you are unable to obtain a TIN if you selected Reason B above

1

2

3

For Bank Use (Internal) Reviewed by

Capacity:

Part 3 – Declarations and Signature*

I understand that the information supplied by me is covered by the full provisions of the terms and conditions governing the Account Holder’s relationship with Arab Bank for 
Investment & Foreign Trade setting out how Arab Bank for Investment & Foreign Trade may use and share the information supplied by me.

I acknowledge that the information contained in this form and information regarding the Account Holder and any Reportable Account(s) may be provided to the tax authorities of 
the country/jurisdiction in which this account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another country/jurisdiction or countries/jurisdictions in which the Account 
Holder may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.

I certify that I am the Account Holder (or am authorised to sign for the Account Holder) of all the account(s) to which this form relates.

I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete.

I undertake to immediately advise Arab Bank for Investment & Foreign Trade of any change in circumstances which affects the tax residency status of the individual identified 
in Part 1 of this form or causes the information contained herein to become incorrect or incomplete, and to provide Arab Bank for Investment & Foreign Trade with a suitably 
updated self-certification and Declaration within 30 days of such change in circumstances.

Note:  If you are not the Account Holder please indicate the capacity (e.g. Guardian, Power of Attorney etc.) in which you are signing the form. If signing under a power of attorney 
please also attacha certified copy of the power of attorney

D D M M Y Y Y Y

D D M M Y Y Y Y

Name

RM Name

Signature: *

Signature: *
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FATCA Declaration Form (Applicant 2)

Are you a US CITIZEN? Yes  If yes please fill the below form

No   If you are not a US Citizen please sign below Section 2

هل أنت مواطن أمريكي؟ نعم         يف حال كانت اإلجابة نعم ، يرجى ملء النموذج أدناه

ال         يف حال كانت اإلجابة ال، يرجى التوقيع حتت القسم 2

Customer Information معلومات العميل

Customer Name: إسم العميل:

Customer Address: عنوان العميل:

Country of Residence: الدولة التي يقيم فيها العميل:

Contact No. : رقم االتصال:

Email Address: البريد اإللكتروني:

Are you a US Citizen / US Green Card holder
/ US Resident? Yes                   نعم No                   ال هل أنت مواطن أمريكي/ حتمل بطاقة اإلقامة )جرين كارد(

/ مقيم يف الواليات املتحدة؟

Nationality: Yes                   نعم No                   ال اجلنسية:

Do you have any other Nationality / Residency? Yes                   نعم No                   ال هل لديك أية جنسية / إقامة أخرى؟

Do you have a Social Security No.? Yes                   نعم No                   ال هل حتمل رقم ضمان اجتماعي؟

Are you Required to Pay Taxes? Yes                   نعم No                   ال هل أنت مطالب بدفع الضرائب؟

I, the undersigned, hereby declare that the information provided in this form is 
accurate, up-to-date and complete, and I undertake to exempt the Bank from any 
responsibility if the above given information are not true.

I hereby understands that the Bank shall abide with all laws of UAE for privacy of 
stored information including without limitation my account(s) details, account activity 
and account transactions and any other information and shall ensure to take a 
proper security for non-disclosure of the same, despite what is mentioned above ,I 
do hereby authorize and allow the Bank to reveal any required information to FATCA( 
Foreign Account Tax Compliance Act), IRS ( Internal Revenue Service ) or any other 
department with regards to FATCA & Taxes collection, and to debit my account any
amounts due to any official department / governmental.

By signing on this form I acknowledge that I have full knowledge that Now, in all 
countries, failure to report a foreign account or income in that account constitutes 
criminal activity.

Customer Declaration:

I the undersigned hereby declare that I am not a US Citizen/US Green Card
holder or US Resident and I exempt the Bank from any responsibility if the
information are not true and I shall be fully responsible for any result which
may occur due to not revealing any information required.

Signature:

Signature:

أنــا املوقــع أدنــاه، أقــر مبوجــب هــذا بــأن جميــع املعلومــات املذكــورة يــف هــذا النمــوذج دقيقــة 
وحديثــة وكاملــة، وأتعهــد بإبــراء املصــرف مــن أيــة مســؤولية قــد تنتــج عــن عــدم صحــة أي مــن

املعلومات املقدمة.

أقــر مبوجــب هــذا بأنــي أدرك ضــرورة التــزام املصــرف بكافــة قواننــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة مــن حيــث خصوصيــة املعلومــات املخزنــة لديــه مبــا فيهــا، علــى ســبيل املثــال ال

احلصــر، تفاصيــل حســابي )حســاباتي(، ونشــاط حســابي، وحــركات حســابي، وأيــة معلومــات أخــرى، 
والتعهــد باتخــاذ اإلجــراءات األمنيــة االلزمــة لعــدم اإلفصــاح عنهــا، علــى الرغــم ممــا ذكــر أعالــه، وإنــي 
ــة معلومــات يتطلبهــا  ــق يــف اإلفصــاح عــن أي ــي أفــوض املصــرف وأمنحــه احل ــه بأنن أقــر مبوجب
قانــون االلتــزام الضريبــي للحســابات األجنبيــة)FATCA( ،أو مكتــب ضريبــة الدخــل األمريكــي )IRS( أو 
أيــة دائــرة أخــرى ذات صلــة بقانــون االلتــزام الضريبــي للحســابات األجنبيــة وجمــع الضرائــب، وخصــم 

أيــة مبالــغ مــن حســابي تقتضيهــا أيــة دائــرة رســمية أو حكوميــة.

وبالتوقيع على هذا النموذج، أقر مبعرفتي التامة بأنه يف كافة البلدان، أصبح عدم اإلبالغ
ً عن حساب أجنبي أو دخل يف احلساب يعتبر نشاطا ً إجراميا.

أنا املوقع أدناه:

أقر مبوجبه بأنني لست مواطنا ً أمريكيا/وال أحمل بطاقة اإلقامة األمريكية )جرين ًكارد(/ ولست 
مقيما يف الواليات املتحدة، وإنني أبرئ املصرف من أية مسؤولية عن أية معلومات غير 

صحيحة، وأحتمل كامل املسؤولية التي قد تنتج عن عدم اإلفصاح عن املعلومات املطلوبة.

التوقيع:

التوقيع:

Customer Declaration

Section 2 – Not a US Citizen

إقرار العميل

القسم 2 لست مواطنا ً
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FATCA Declaration Form (Applicant 2)

Are you a US CITIZEN? Yes  If yes please fill the below form

No   If you are not a US Citizen please sign below Section 2

هل أنت مواطن أمريكي؟ نعم         يف حال كانت اإلجابة نعم ، يرجى ملء النموذج أدناه

ال         يف حال كانت اإلجابة ال، يرجى التوقيع حتت القسم 2

Customer Information معلومات العميل

Customer Name: إسم العميل:

Customer Address: عنوان العميل:

Country of Residence: الدولة التي يقيم فيها العميل:

Contact No. : رقم االتصال:

Email Address: البريد اإللكتروني:

Are you a US Citizen / US Green Card holder
/ US Resident? Yes                   نعم No                   ال هل أنت مواطن أمريكي/ حتمل بطاقة اإلقامة )جرين كارد(

/ مقيم يف الواليات املتحدة؟

Nationality: Yes                   نعم No                   ال اجلنسية:

Do you have any other Nationality / Residency? Yes                   نعم No                   ال هل لديك أية جنسية / إقامة أخرى؟

Do you have a Social Security No.? Yes                   نعم No                   ال هل حتمل رقم ضمان اجتماعي؟

Are you Required to Pay Taxes? Yes                   نعم No                   ال هل أنت مطالب بدفع الضرائب؟

I, the undersigned, hereby declare that the information provided in this form is 
accurate, up-to-date and complete, and I undertake to exempt the Bank from any 
responsibility if the above given information are not true.

I hereby understands that the Bank shall abide with all laws of UAE for privacy of 
stored information including without limitation my account(s) details, account activity 
and account transactions and any other information and shall ensure to take a 
proper security for non-disclosure of the same, despite what is mentioned above ,I 
do hereby authorize and allow the Bank to reveal any required information to FATCA( 
Foreign Account Tax Compliance Act), IRS ( Internal Revenue Service ) or any other 
department with regards to FATCA & Taxes collection, and to debit my account any
amounts due to any official department / governmental.

By signing on this form I acknowledge that I have full knowledge that Now, in all 
countries, failure to report a foreign account or income in that account constitutes 
criminal activity.

Customer Declaration:

I the undersigned hereby declare that I am not a US Citizen/US Green Card
holder or US Resident and I exempt the Bank from any responsibility if the
information are not true and I shall be fully responsible for any result which
may occur due to not revealing any information required.

Signature:

Signature:

أنــا املوقــع أدنــاه، أقــر مبوجــب هــذا بــأن جميــع املعلومــات املذكــورة يــف هــذا النمــوذج دقيقــة 
وحديثــة وكاملــة، وأتعهــد بإبــراء املصــرف مــن أيــة مســؤولية قــد تنتــج عــن عــدم صحــة أي مــن

املعلومات املقدمة.

أقــر مبوجــب هــذا بأنــي أدرك ضــرورة التــزام املصــرف بكافــة قواننــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة مــن حيــث خصوصيــة املعلومــات املخزنــة لديــه مبــا فيهــا، علــى ســبيل املثــال ال

احلصــر، تفاصيــل حســابي )حســاباتي(، ونشــاط حســابي، وحــركات حســابي، وأيــة معلومــات أخــرى، 
والتعهــد باتخــاذ اإلجــراءات األمنيــة االلزمــة لعــدم اإلفصــاح عنهــا، علــى الرغــم ممــا ذكــر أعالــه، وإنــي 
ــة معلومــات يتطلبهــا  ــق يــف اإلفصــاح عــن أي ــي أفــوض املصــرف وأمنحــه احل ــه بأنن أقــر مبوجب
قانــون االلتــزام الضريبــي للحســابات األجنبيــة)FATCA( ،أو مكتــب ضريبــة الدخــل األمريكــي )IRS( أو 
أيــة دائــرة أخــرى ذات صلــة بقانــون االلتــزام الضريبــي للحســابات األجنبيــة وجمــع الضرائــب، وخصــم 

أيــة مبالــغ مــن حســابي تقتضيهــا أيــة دائــرة رســمية أو حكوميــة.

وبالتوقيع على هذا النموذج، أقر مبعرفتي التامة بأنه يف كافة البلدان، أصبح عدم اإلبالغ
ً عن حساب أجنبي أو دخل يف احلساب يعتبر نشاطا ً إجراميا.

أنا املوقع أدناه:

أقر مبوجبه بأنني لست مواطنا ً أمريكيا/وال أحمل بطاقة اإلقامة األمريكية )جرين ًكارد(/ ولست 
مقيما يف الواليات املتحدة، وإنني أبرئ املصرف من أية مسؤولية عن أية معلومات غير 

صحيحة، وأحتمل كامل املسؤولية التي قد تنتج عن عدم اإلفصاح عن املعلومات املطلوبة.

التوقيع:

التوقيع:

Customer Declaration

Section 2 – Not a US Citizen

إقرار العميل

القسم 2 لست مواطنا ً
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PUSH Services PULL Services

A/C Balance reaching Threshold تجاوز الرصيد المسموح Account Balance رصيد الحساب

Periodic Account Balance إشعار برصيد الحساب دوريًا Account Statement كشف حساب

Account Summary ملخص الحساب

Last Five Transactions آخر خمسة معامالت

I/We request you to provide me/us with SMS Banking services at my/our
given mobile number below:

أتقدم / نتقدم من حضرتكم بطلب تزويدي/تزويدنا بالخدمات التالية من خالل
الرسائل النصية القصيرة على رقم الهاتف النقال الخاص بي/بنا المذكور أدناه.

 New Subscription اشتراك جديد Cancel Subscription إلغاء اشتراك Preferred Language: English العربية اللغة المفضلة:

Account Number: رقم الحساب:

Title of Account: اسم الحساب:

Mobile Number 1: رقم الهاتف المتحرك ١:

Mobile Number 2: رقم الهاتف المتحرك 2:

SMS Banking Subscription form

Branch: الفرع:

Subscribed Services خدمات التسجيل

Date التاريخ

0

0

9

9

5

5

0

0

7

7

1

1

I/we confirm that I/we have applied for SMS Banking services (the “Service”) and 
that I/we will receive account and transaction information on the mobile GSM 
telephone number that I/we have furnished to you. I/we undertake to fully indemnify 
Al Masraf (the “Bank”) and hereby fully and irrevocably waive, release and discharge 
the Bank and its officers from any claim, obligations and rights that I/we may have 
with respect to account and transaction information being transmitted over the GSM 
network pursuant to the Service including, but not limited to my/our account details, 
being disclosed to others due to my/our specifying an incorrect phone number or 
misplacing my/our GSM mobile telephone or otherwise. I/we declare that the Bank 
shall not be held responsible for any network failure error by my/our mobile phone
service provider.

I/we understand that message(s) will not be delivered if the mobile phone is 
switched-off for an extended period. I/we also agree that Etisalat / DU will charge 
me/us directly for receiving SMS messages from Al Masraf if the mobile phone 
number provided with the service is roaming outside the UAE and the foreign 
telephone operator / service provider charges for Short Message Service. I/we 
understand that the Bank reserves the right to reject an application and may at its 
sole and absolute discretion, discontinue the Service at any time, without any prior 
notification to me/us. I/we hereby authorize the Bank to recover subscription fees 
as per the Bank’s prevailing standard schedule of charges, if any, by debiting my/
our account periodically.

I/we understand that the Service is property of the Bank, which has the copyright 
interest in all software and documentation of the Service and any amendments 
including user guidelines in any form. I/we agree to treat the access rights, 
documentation or any other information related to the Service, as strictly private and 
confidential at all times and shall not copy / reproduce the above in any form either 
in whole or in part or allow access to any party without the Bank’s prior consent in 
writing. I/we also undertake that there shall be adequate balance available in my/
our account at all times to cover all my/our financial debit(s) requests. I/we also hold 
Al Masraf and any of its employees harmless of any obligation in case there is no 
sufficient balance in my/our account to act on my/our SMS requests.

أؤكــد أننــي أتقــدم / نؤكــد اننــا نتقــدم بهــذا الطلــب للحصــول علــى اخلدمــات املصرفيــة عبــر 
الرســائل النصيــة القصيــرة ( اخلدمــات ) واننــي / اننــا ســوف اســتلم / نســتلم معلومــات عــن

احلســاب والتعامالــت عبــر رقــم الهاتــف املتحــرك GSM املوضــح يــف طلــب اخلدمــة، اتعهــد / ً 
ــازل بالكامــل وبصــورة  ــازل / نتن نتعهــد بتعويــض املصــرف ( املصــرف ) تعويضــا كامــال كمــا اتن
غيــر قابلــة إلللغــاء ونبــرىء ذمــة املصــرف وموظفيــه مــن أي مطالبــة والتزامــات وحقــوق تعــود

لــي / الينــا فيمــا يتصــل ببيانــات احلســاب والتعامالــت التــي تتــم عبــر شــبكة GSM مبوجــب 
ــات حســابي / حســابنا التــي  ــال ال احلصــر بيان ــة ويشــمل ذلــك علــى ســبيل املث اخلدمــة املطلوب
يتــم إفشــاءها الــى الغيــر نتيجــة لتزويــدي / تزويدنــا املصــرف برقــم هاتــف خاطــىء أو وضــع رقــم 
هاتفــي / هاتفنــا املتحــرك يــف املــكان اخلطــأ أو أي خطــأ مــن طريــف / طرفنــا، وأقــر / نقــر بــأن 
ــه الشــبكة بســبب الشــركة مقدمــة  املصــرف لــن يتحمــل أي مســؤولية عــن أي عطــل تتعــرض ل

ــا املتحــرك . اخلدمــة لهاتفــي / هاتفن

وأعلــم / نعلــم بــأن الرســالة ( الرســائل ) النصيــة القصيــرة لــن يتــم اســتالمها اذا كان الهاتــف 
املتحــركً  مغلقــا كمــا أوافــق / نوافــق علــى ان تقــوم اتصاالــت بتحميلــي / حتميلنــا رســوم الرســائل 
النصيــة القصيــرة املرســلة لــي / الينــا مــن املصــرف التــي يفرضهــا مشــغل الهاتــف / مقــدم 
اخلدمــة خــارج دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة علــى الرســائل النصيــة القصيــرة اذا كان الهاتــف 
املرســل اليــه الرســائل متواجــد حينــذاك ضمــن خدمــة التجــوال الدولــي كمــا اعلــم / نعلــم ان 
للمصــرف احلــق يــف رفــض الطلــب وان يقــوم حســاب خيــاره املطلــق بوقــف ً اخلدمــة يــف أي 
وقــت يــراه مناســبا بــدون احالجــة الــى اخطــاري / اخطارنــا بذلــك ، أخــول / نخــول املصــرف مبوجبــه 
باســترداد رســوم االشــتراك حســب جــدول االســعار املعيــاري املعتمــد لديــه إن وجــد، بقيدهــا مدينــة 

علــى حســابي / حســابنا بانتظــام.

ــع والنشــر  ــي لديهــا مصلحــة حقــوق الطب ــكا للمصــرف والت ــا / نحــن نفهــم ان اخلدمــة هــي مل ان
يــف جميــع البرامــج والوثائــق مــن اخلدمــة وأيــة تعديالــت مبــا يــف ذلــك املبــادىء التوجيهيــة 
املســتخدم بــأي شــك مــن االشــكال . انــا / نحــن نتفــق علــى ان بيامــات املــرور وأيــة وثائــق وبيانــات 
أو معلومــات اخــرى تتعلــق باخلدمــة هــي خاصــة وســرية يــف جميــع االوقــات ويجــب اال يتــم نســخها 
/ اســتخدام مــا ســبق يــف أي شــكل أو ً جزئيــا أو الســماح ألــي طــرف ً ثالــث للدخــول او اســتخدام 
اخلدمــة دون موافقــة املصــرف كتابيــا مســبقا . أتعهــد / نتعهــد ايضــا ان يكــون هنــاك رصيــد كاف 

يــف حســابي / حســابنا يــف جميــع االوقــات لتغطيــة كل التزاماتــي / التزاماتنــا.

SMS Agreement between Al Masraf & Customer
(Terms & Conditions of SMS Banking)

اتفاقية خدمة الرسائل النصية بني املصرف والعميل
)حكام وشروط اخلدمات املصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة(
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I/ we understand that these terms and conditions shall be governed and interpreted 
by the laws of the United Arab Emirates and In the event of a dispute arising 
in relation to this service, the courts of such emirate shall have the jurisdiction, 
provided that the Bank may, if it deems appropriate, bring proceedings in any other 
jurisdiction, within or outside the United Arab Emirates.

I/We confirm that the information provided in this application form is correct and 
complete.

  I/We have read and understood and agree to Terms and Conditions for the operation 
of accounts through SMS and agree to be governed all times by the same during 
our business relationship.

I/We hereby authorize Al Masraf to accept and execute SMS instructions from the 
account holder to operate all the accounts.

انــا / نحــن نفهــم ان هــذه الشــروط واالحــكام تخضــع وتفســر مبوجــب قواننــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة وانــه يــف حالــة نشــوء اي نــزاع بشــأن إســتعمال اخلدمــة يكــون إلختصــاص القضائــي فيــة 
حمالكــم تلــك اإلمــارة وإن للمصــرف احلــق بالتصــرف فيمــا يــراه مناســب ورفــع دعــوى داخــل او 

خــارج دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــده .

ــة وأخولكــم التأكــد مــن ً  ــواردة فــي هــذا الطلــب صحيحــة وكامل ــأن المعلومــات ال ــد ب   أؤكــد / نؤك
ــه مناســبا. ــا مــن أي مصــدر ترون صحته

أفيد بأنني / بأننا قد قرات / قرأنا وفهمت / فهمنا أحكام وشروط تشغيل الحسابات عبر
خدمة الرسائل النصية القصيرة واوافق / نوافق على االلتزام بتلك االحكام والشروط 

طوال فترة تعاملنا مع المصرف.

 أخــول / نخــول المصــرف بالموافقــة علــى تنفيــذ التعليمــات التــي يســتلمها مــن صاحــب الحســاب 
عبــر الرســائل النصيــة القصيــرة فيمــا يتصــل بتشــغيل جميــع الحســابات المفتوحــة باســم العميــل 

المذكــور فــي هــذا الطلــب . )خــاص بحســابات الشــركات(

(For Bank Use only) )فقط البنك إلستعمال(

RIM No. of the Customer: رقم ملف العميل:

For Branch Use Only: إلستعمال الفرع فقط:

Application received by: Name: اإلسم: Signature: التوقيع: Date: التاريخ:

Application approved & 
Signature Verified by: 

Name: اإلسم: Signature: التوقيع: Date: التاريخ:

SMS Banking processed by: Name: اإلسم: Signature: التوقيع: Date: التاريخ:

SMS Banking Checked by: Name: اإلسم: Signature: التوقيع: Date: التاريخ:

Authorized Signatory: التوقيع المخول

1.Full Name: ١ .االسم بالكامل: 2.Full Name: 2 .االسم بالكامل:

Signature: التوقيع: Signature: التوقيع:

Note: ملحوظة

*Please sign above, as per signature authority in your account. In case of
joint account, all account holders to sign as per mandate.

*يرجى التوقيع في المكان المخصص اعاله حسب منوذج توقيعك المعتمد لدى المصرف اذا 
كان الحساب مشتركا، يتوجب على جميع اصحاب الحساب التوقيع حسب التخويل .

**Service is not available for Joint Account(s) where operation of the
account is “JOINTLY”.

**الخدمة غير متاحة للحساب )الحسابات( المشتركة حيث يتم تشغيل الحساب هو “مشترك”.
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General Terms & Conditions of Accounts and Banking Services

In consideration of Arab Bank for Investment and Foreign Affairs (hereinafter 
referred to as the “Bank/Al Masraf”) which expression shall include their 
successors and legal assigns, agreeing to open an Account (as hereinafter defined) 
to the Customer (as hereinafter defined) or the performance of any transaction or 
subscription to any Banking Services (as hereinafter defined), the Customer hereby 
agrees to the following terms and conditions (hereinafter referred to as the “Terms 
and Conditions”), in addition to any other terms and conditions issued/amended 
subsequently at any point of time 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.

Phrasing

•     Words importing only the singular shall include the plural and vice versa.

•      The Customer shall be construed so as to include the Customer’s authorised 
signatories and, in circumstances and where the relevant 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

األحكام والشروط العامة للحسابات والخدمات المصرفية

مقابــل قيــام   المصــرف العربــي لالســتثمار والتجــارة الخارجيــة )و يشــار اليــه فيمــا بعــد بــــــــ “ البنــك/
المصــرف”( و هــو التعبيــر الــذي يشــمل حلفــاءه والمتنــازل إليهــم القانونييــن، بالموافقــة علــى فتــح 
حســاب )كمــا هــو ُمعــرف فيمــا بعــد(  للعميــل أو قيــام العميــل بتنفيــذ أي معاملــة أو االشــتراك 
فــي أي مــن الخدمــات المصرفيــة ) كمــا هــي ُمعرفــة فيمــا بعــد) ، يوافــق العميــل بموجــب هــذا 
ــة  ــكام”)، باإلضاف ــد بــــــ “الشــروط و األح ــا فيمــا بع ــة  (ويشــار إليه ــكام اآلتي ــى الشــروط واألح عل
إلــى أي شــروط وأحــكام أخــرى تصــدر عن/يتــم تعديلهــا الحقــًا فــي أي وقــت مــن المصــرف تتعلــق 

بالحساب/الحســابات و الخدمــات المصرفيــة.

تنطبــق هــذه الشــروط واألحــكام علــى جميــع الحســابات المصرفيــة أيــا كان نوعهــا التــي يقــوم 
جميــع  واألحــكام  الشــروط  هــذه  وتحكــم  المصــرف  لــدى  بهــا  االحتفــاظ  أو  بفتحهــا  العميــل 
المعامــالت التــي تتــم مــن خــالل تلــك الحســابات. يعتبــر توقيــع العميــل علــى النمــاذج وطلبــات 
ــح الحســابات الخاصــة بالمصــرف أو االشــتراك فــي أو اســتخدام أي مــن الخدمات/المنتجــات  فت
التــي يقدمهــا المصــرف وتنفيــذ أي معاملــة لــدى المصــرف بمثابــة قبــول لهــذه الشــروط واألحــكام 

وأيــة تعديــالت تطــرأ عليهــا مــن وقــت إلــى آخــر.

الصياغة

•      تشــمل الكلمــات التــي تــرد بصيغــة المفــرد الكلمــات التــي تــرد بصيغــة الجمــع والعكــس 
صحيــح.  

ــه، وفــي حــال مــا إذا كان  ــة عن ــع نياب ــن بالتوقي ــل ويشــمل المفوضي ــح العمي •      يفســر مصطل
الحســاب المعنــي حســابًا مشــتركا، فــإن اإلشــارة إلــى عميــل واحــد ســوف تشــمل جميــع 

ــك. ــى عكــس ذل ــة عل ــدل القرين ــم ت ــح الحســاب بأســمائهم مــا ل ــم فت ــن ت العمــالء الذي

•      الكلمــات التــي تشــير إلــى أحــد الجنســين ســوف تشــمل الجنــس اآلخــر والكلمــات التــي تشــير 
إلــى شــخص ســوف تشــمل المالــك أو الشــراكة أو المؤسســة أو الشــركة أو الهيئــة أو أي 

شــخص معنــوي آخــر

•      تشــكل هــذه الشــروط واألحــكام وتعديالتهــا جــزءا ال يتجــزأ مــن مســتندات فتــح الحســاب 
ومســتندات الخدمــة المصرفيــة المعنيــة التــي يقدمهــا المصــرف للعميــل.

التعريفات

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, Saving Account, Call Account, 
Fixed Deposit, and any other type of Account and/or Safe Deposit Boxes opened with 
the Bank under any name.

Agent: 
Means any person or persons such as agent, advisor, auditor, broker, correspondent, 
market professional, contractor, service providers, vendor or custodian etc. appointed 
or approved by the Bank to support or provide a Banking Service to the Customer.

Authorized Signatory/Attorney: 
 Means, any person who is duly authorized and has legal capacity (in such manner 
as may be reasonably acceptable to the Bank) to execute or sign these Terms and 
Conditions or other document or application to be executed or signed under or in 
connection with the Account(s) and Banking Services on behalf of the Customer. The 
Authorized Signatory/Attorney commits that these Terms and Conditions are valid, 
legal and enforceable.

Bank/Al Masraf:  
 Means Arab Bank for Investment and Foreign Affairs, its branches, successors and 
legal assigns.

Banking Services:  
 Banking Services: means any kind of Banking service(s) offered by the Bank to the 
Customers such as and without limitation branches 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.

Bank Electronic Instructions: 
Means the Bank electronic documentation via the Internet ATMs, Mobile Banking, 
Phone Banking, SMS Banking and operating instructions or reference guidelines 
issued by the Bank in any written form or in the guide on the Bank website.

فــي هــذه الشــروط واألحــكام، يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي المقابلــة لهــا مــا لــم يقتــض 
الســياق خــالف ذلــك:

حساب:
 يقصــد بــه أي مــن الحســابات التاليــة: حســاب جــاري، حســاب توفيــر، حســاب تحــت الطلــب، وديعــة 
ــأي  ــدى المصــرف ب ــا ل ــم فتحه ــي ت ــات الت ــق األمان ــواع الحســابات و/أو صنادي ــوع مــن أن ــة وأي ن ثابت

اســم.

الوكيل:
 ويقصــد بــه الشــخص أواألشــخاص مثــل الوكيــل أو المستشــار أو المدقــق أو الوســيط أو المراســل 
أو أخصائــي الســوق أو المقــاول أو مــزودي الخدمــة أو البائــع أو الوصــي ومــا إلــى غيــر ذلــك المعيــن/

المعينيــن أو المعتمد/المعتمديــن مــن البنــك لدعــم أو تقديــم الخدمــات المصرفيــة للعميــل.

حساب:
 يقصــد بــه أي شــخص مفــوض حســب األصــول ولديــه األهليــة القانونيــة )بالطريقــة التــي قــد تكــون 
مقبولــة بشــكل معقــول للبنــك( لتنفيــذ أو التوقيــع علــى هــذه الشــروط واألحــكام أو أي مســتند 
ــل.  يقــر  ــًة عــن العمي ــق بالحســاب ونياب ــذه أو توقيعــه بموجــب أو فيمــا يتعل ــم تنفي ــب آخــر يت أو طل
المفــوض بالتوقيع/الوكيــل القانونــي بــأن هــذه الشــروط واألحــكام صالحــة وقانونيــة وواجــب النفــاذ. 

البنك/المصرف:
إليهــم  الخارجيــة  وفروعــه وخلفــاؤه والمتنــازل  العربــي لالســتثمار والتجــارة  بــه المصــرف   يقصــد 

القانونييــن.

الخدمات المصرفية: 
 ويقصــد بهــا أي خدمة/خدمــات مصرفيــة يقدمهــا البنــك للعميــل ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال 
ــر اإلنترنــت و/أو  ــة عب الحصــر، الخدمــات المصرفيــة مــن خــالل فــروع البنــك و/أو الخدمــات المصرفي
الخدمــات المصرفيــة الهاتفيــة و/أو الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك و/أو الســحوبات و/أو 
اإليداعــات و/أو الدفعــات عــن طريــق أجهــزة الصــراف اآللــي وأجهــزة اإليــداع النقــدي وإجــراء الدفعــات 
عبــر اإلنترنــت و/أو أي وســيلة تكنولوجيــة أخــرى و/أو أي نــوع آخــر مــن الخدمــات المصرفيــة التــي 

يقدمهــا البنــك إلــى العميــل فــي أي وقــت.

تعليمات البنك اإللكترونية: 
 ويقصــد بهــا مســتندات البنــك اإللكترونيــة المتوفــرة عبــر اإلنترنــت وأجهــزة الصــراف اآللــي والخدمــات 
المصرفيــة مــن خــالل الهاتــف الثابــت أو المتحــرك أو الرســائل النصيــة أو تعليمــات التشــغيل أو 
التوجيهــات اإلرشــادية الصــادرة عــن البنــك ســواء بشــكل كتابــي أو فــي دليــل البنــك علــى موقعــه 

االلكترونــي.
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نموذج طلب فتح حساب فردي ومشترك
INDIVIDUAL & JOINT ACCOUNT OPENING APPLICATION FORM

Beneficiary: 
Means the authorized recipient of any funds through Banking Services.

Business Day: 
Means any official working day on which the Bank is open for business.

CBUAE: 
 Means Central Bank of United Arab Emirates.

Card:  
 Means Automated Teller Machine (ATM) card (i.e. Mastercard / 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.

Cooling-off Period:  
Is a period of time after agreeing to open the Account, allows a Customer to reconsider 
the opening of the Account and to withdraw from the Agreement without suffering any 
undue costs, obligations or inconvenience. The Cooling-off Period begins immediately 
after signing of the Account Application Form.

Customer:  
 Means any person individual or corporate who has an Account with the Bank and/or 
subscribed to utilizing any of the Banking Services.

Customer’s Instructions:  
 Means the instructions given by the Customer to the Bank from time to time regarding 
the Account.

Electronic Communications:  
 Means all electronic correspondence including but not limited to facsimiles, emails, 
Internet, SMS and statement of Account between the Bank and the Customer and any 
other party related to the placement of these Terms and Conditions shall be deemed 
as a legal and binding communication.

Internet:  
 Means a collection of information stored in a computer available throughout the world.

Internet Banking Services:  
 Means a computer based electronic Banking service offered by the Bank to the 
Customer (currently known as Al Masraf Mobile app and online Banking portal or any 
other name determined by the Bank) which enables the Customer to connect with the 
Bank via the Internet to conduct Banking Services with the Bank from remote locations 
such as and without limitation balance inquiry, funds transfer, bills payment and/or any 
other Banking Services offered by the Bank from time to time.

Joint Account:  
A Joint Account is an Account that is opened in the name of two or more natural 
persons.

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.

Swift:
Society for Worldwide InterBank Financial Telecommunications, a computer network 
which provides interBank communication facilities worldwide.

TIN: 
Means secret “Telephone Identification Number”, which when used by the Customer 
in conjunction with the  User Identification will allow the Subscriber access to the 
Phone Banking Service, it may also be the same personal identification numbers of the 
automated debit card issued by the Bank to the Customer.

UAE: means United Arab Emirates.

المستفيد:
 ويقصد به الشخص المفوض باستالم أية أموال من خالل الخدمات المصرفية.

يوم عمل: 
 ويقصد به أي يوم عمل رسمي يكون فيه البنك مفتوحا ومتاًحا  للعمل.

المصرف المركزي: 
 يقصد به مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

البطاقة: 
 ويقصــد بهــا بطاقــة الصــراف اآللي)فيــزا الكتــرون أو بطاقــة فيــزا للخصــم( أو أي بطاقــة أخــرى يصدرهــا 
البنــك للعميــل الســتخدامها للســحب النقــدي مــن أجهــزة الصــراف اآللــي أو لشــراء البضائــع والخدمات 
ــة  ــا وقــت المعامل ــت أو الهاتــف أو أي وســيلة أخــرى ال تكــون فيهــا البطاقــة متاحــة فعلًي ــر اإلنترن عب

متــى مــا أجــاز البنــك ذلــك.

حامل البطاقة: 
 ويقصــد بــه أي شــخص يتــم إصــدار البطاقــة باســمه لتنفيــذ المعامــالت المصرفيــة مــن خــالل 

وجــد(. )إن  واإلضافي/الثانــوي   الرئيســي  البطاقــة  حامــل  ويشــمل  الحســاب. 

فترة الغاء الشراء: 
الحســاب  فتــح  فــي  النظــر  إعــادة  للعميــل  تتيــح  الحســاب  فتــح  علــى  االتفــاق  تلــي  زمنيــة   فتــرة 
واالنســحاب مــن العقــد دون تكبــد أي تكاليــف أو التزامــات أو متاعــب مفرطــة. وتبــدأ فتــرة الغــاء 

الشــراء فــور توقيــع نمــوذج فتــح الحســاب.

العميل: 
 ويقصــد بــه أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري يمتلــك حســاب لــدى البنــك و/أو مشــترك فــي أو مســتخدم 

للخدمــات المصرفية.

تعليمات العميل: 
 ويقصد بها التعليمات التي يصدرها العميل إلى البنك من وقت آلخر بخصوص الحساب

وسائل االتصال اإللكترونية: 
 ُيقصــد بهــا جميــع المراســالت اإللكترونيــة بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر الفاكــس أو 
ــن البنــك  ــرة أو كشــف الحســاب بي ــة القصي ــي أو اإلنترنــت أو الرســائل النصي ــد اإللكترون رســائل البري
والعميــل وأي طــرف آخــر ذي صلــة بهــذه الشــروط واألحــكام والتــي تعتبــر بمثابــة وســيلة اتصــال 

ــة وملزمــة. قانوني

اإلنترنت: 
 ويقصد به مجموعة من المعلومات المخزنة في جهاز الكمبيوتر ومتاحة عبر الشبكة عالميا.

الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت: 
للعميــل  البنــك  يقدمهــا  والتــي  الكمبيوتــر  علــى  القائمــة  اإللكترونيــة  المصرفيــة  الخدمــة  تعنــي 
)المعروفــة حالًيــا باســم تطبيــق المصــرف للهواتــف المحمولــة وبوابــة الخدمــات المصرفيــة عبــر 
ــت  ــر اإلنترن ــك عب ــل مــن االتصــال بالبن ــي ُتمكــن العمي ــك( والت ــت أو أي اســم آخــر يحــدده البن اإلنترن
إلجــراء الخدمــات المصرفيــة مــع البنــك مــن مواقــع عــن بعــد علــى ســبيل المثــال ال الحصــر االستفســار 
عــن الرصيــد، تحويــل األمــوال، دفــع الفواتيــر و/أو أي خدمــات مصرفيــة أخــرى يقدمهــا البنــك مــن 

وقــت آلخــر.

الحساب المشترك: 
الحساب المشترك هو حساب يتم فتحه باسم شخصين طبيعيين أو أكثر.

رقم التعريف الشخصي: 
ــاره  ــذي يخت ــم اصــداره لحامــل البطاقــة و/أو الرقــم ال ــذي  يت ــه رقــم التعريــف الشــخصي ال ويقصــد ب
ــة التــي  ــه مــن اســتخدام البطاقــة فــي أجهــزة الصــراف اآللــي ومحــالت التجزئ حامــل البطاقــة لتمكين

ــة.  ــل الدفــع بالبطاقــة ونقــاط الخدمــة الذاتي تقب

سويفت: 
هــو اختصــار لجمعيــة االتصــاالت الماليــة العالميــة بيــن البنــوك وهــي وســيلة اتصــال ماليــة عالميــة 
ــن البنــوك فــي مختلــف دول  ــن البنــوك تســهل مــن خــالل شــبكة حاســوب االتصــاالت بي خاصــة بي

العالــم.

رقم التعريف الهاتفي: 
تعريــف  مــع  اســتخدمه  إذا  للعميــل  يســمح  والــذي  الســري  الهاتفــي  التعريــف  رقــم  بــه  ويقصــد 
المســتخدم الدخــول إلــى الخدمــة المصرفيــة الهاتفيــة، وقــد يعنــى أيضــا الرقــم الســري لبطاقــة 

ــل. ــا البنــك للعمي ــي أصدره ــي الت الصــراف اآلل

إ ع م: يقصد بها دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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نموذج طلب فتح حساب فردي ومشترك
INDIVIDUAL & JOINT ACCOUNT OPENING APPLICATION FORM

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.

Value Date: 
Means the date on which the funds pertaining to a Financial Transaction are made 
available to the beneficiary.

A. Bank Accounts

In addition to the terms and conditions, if any, set forth in the application form complete 
by the Customer, the Customer agrees that the following terms and conditions are 
applicable to all Account 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 Customer shall have the right to a Cooling-off Period of five (5) business 
days from the date of signing the Account application form. During this period the 
Customer has  the right to cancel the Account application form without incurring 
any undue charges or penalty. However, if the Customer wish to waive the 
Cooling-off Period, Customer may sign the waiver letter attached to the Account 
application form.

3.    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 authorized signatory/
attorney 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.

4.    The Bank shall be entitled to debit the Customer’s Account any cheque, bills of 
exchange, promissory notes or orders for payment drawn, accepted or made by 
the Authorized Signatory/Attorney 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.

5.    In (or another analogous proceeding) of the Customer (including a Joint Account 
holder), 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 block or freeze all dealings on the 
Account (whether in whole or in part) in the name of the Customer, whether held 
singly or jointly with another account holder, from the date of notification until the 
Account status is corrected according to the applicable laws.

6.    At any time that an Account is blocked or frozen, the Bank may accept deposits 
into that Account in accordance with these General Conditions but no withdrawals 
shall be made from such Account other than in accordance with applicable law or 
in accordance with an order from a competent court or authority having jurisdiction 
over the Bank.

7.    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.

8.    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 

تعريف المستخدم: 
ويقصــد بــه رقــم أو كلمــة تعريــف المســتخدم المقــدم مــن البنــك إلــى العميــل بغــرض تعريــف العميــل 

عنــد اســتخدام الخدمــة المصرفية.

تاريخ االستحقاق: 
ويقصد به التاريخ الذي تصبح فيه المبالغ التي تعود لمعاملة مصرفية متاحة للمستفيد.

 أ. الحسابات المصرفية

باإلضافــة إلــى الشــروط واألحــكام المبينــة فــي نمــوذج الطلــب الــذي قــام العميــل بتعبئتــه، يوافــق 
العميــل بــأن الشــروط واألحــكام التاليــة ســوف تنطبــق علــى جميــع أنــواع الحســابات المفتوحــة لــدى 

البنــك:

1.    يقــر العميــل أنــه لــن يتــم فتــح أي حســاب لــه قبــل اســتيفاء جميــع المســتندات التــي يطلبهــا البنــك 
وفــق تقديــره المطلق.

ــع نمــوذج  ــخ توقي ــام عمــل مــن تاري ــرة الغــاء الشــراء مدتهــا خمســة )5( أي ــل الحــق فــي فت 2.    للعمي
طلــب فتــح الحســاب. خــالل هــذه فتــرة يحــق للعميــل الغــاء طلــب فتــح الحســاب دون تكبــد أي 
ــى  ــرة الغــاء الشــراء، عل ــازل عــن فت ــل فــي التن ــك، فــإذا رغــب العمي تكاليــف أو غرامــات. ومــع ذل

ــح الحســاب. ــازل المرفــق بنمــوذج طلــب فت ــع خطــاب التن ــل توقي العمي

3.    يجــوز للبنــك وفــق تقديــره المطلــق، إصــدار دفتــر شــيكات للعميــل و يمكــن تســليم دفتــر 
الشــيكات للعميــل أو المفــوض بالتوقيع/الوكيــل القانونــي عنــه مــن خــالل الفــرع الــذي فتــح لديــه 
الحســاب أو إرســاله للعميــل بالبريــد العــادي أو الممتــاز علــى عنــوان العميــل الموضــح فــي نمــوذج 
طلــب فتــح الحســاب وذلــك علــى مســؤولية العميــل المطلقــة ودون أي مســؤولية علــى البنــك.

ــة شــيكات أو ســندات  ــل أي ــق، أن بخصــم مــن حســاب العمي ــره المطل 4.    يحــق للبنــك، وفــق تقدي
ــا أو انجازهــا مــن طــرف المفــوض  ــم قبوله ــة أو أوامــر دفــع مســحوبة ت ــل أو ســندات اذني تحوي
بالتوقيع/الوكيــل القانونــي وأن ينفــذ، وفــق تقديــره المطلــق، أيــة تعليمــات تتعلــق بالحســاب 
علــى الرغــم مــن أن مثــل ذلــك الخصــم أو التنفيــذ قــد يجعــل الحســاب مدينــا أو أن يزيــد حــد 
ــدم الســماح بالســحب  ــك فــي أي وقــت بع ــى المكشــوف، دون اإلخــالل بحــق البن الســحب عل
علــى المكشــوف أو تجــاوز هــذا الحــد. ويكــون العميــل مســؤوال عــن أي ســحب علــى المكشــوف 

ــزام قــد ينشــأ عــن أو يكــون متعلقــا بالحســاب. أو الت

5.    فــي حــاالت الوفــاة أو انعــدام األهليــة أو حــل أو إعســار أو إفــالس العميــل أو حــدوث أيــة حــالت 
ــة تعامــالت فــي  ــن أي ــة خســائر بشــرية تنشــأ ع ــن أي ــة مســؤولية ع ــك أي ــة، ال يتحمــل البن مماثل
الحســاب مــا لــم وإلــى أن يتلقــى إشــعارا خطيــا بذلــك مصحوبــا بمســتندات مقبولــة وفــق تقديــر 
البنــك المطلــق. عندهــا يقــوم البنــك بتعليــق كافــة التعامــالت فــي الحســاب إلــى ان يتــم تصويــب 

وضــع الحســاب وفقــا للقوانيــن المعمــول بهــا.

6.    يقبــل المصــرف اإليــداع فــي الحســاب المحجــوز عليــه أو المجمــد فــي أي وقــت وفقــًا لهــذه 
الشــروط العامــة ، بينمــا ال يســمح بالســحب مــن ذلــك الحســاب إال وفقــًا للقانــون المطبــق أو 

ــا المصــرف. ــي يخضــع له بأمــر صــادر مــن المحكمــة المختصــة أو الســلطة الت

7.    يتحمــل العميــل كافــة التكاليــف والنفقــات والمســؤوليات فيمــا يتصــل بــأي حســاب يكــون بــأي 
عملــة كانــت بمــا فــي ذلــك ودون حصــر أيــة قيــود، أو قــرارات قانونيــة أو تنظيميــة دوليــة أو محليــة 
ــود.  ــك القي ــر نتيجــة تل ــة خســائر أو تأخي ــك المســؤولية عــن أي ســارية المفعــول. وال يتحمــل البن
تخضــع الســحوبات بالعمــالت األجنبيــة لتوفرهــا فــي فــرع البنــك المعنــي. وتتــم إجــراءات التحويــل 
عــن عملــة إلــى أخــرى وفقــا لســعر الصــرف المعمــول بــه لــدى البنــك حســبما يحــدده البنــك مــن 

حيــن آلخــر بتاريــخ تنفيــذ عمليــة التحويــل.
الشــحن  ووثائــق  واألســهم  والضمانــات  والســندات  الماليــة  واألوراق  المبالــغ  جميــع  8.    تعتبــر 
والعمــالت الورقيــة والمعدنيــة والذهــب وأيــة أصــول ذات قيمــة وأمــالك مهمــا كانــت طبيعتهــا 
ــت بشــكل حســاب مهمــا كان نوعــه  ــل، وســواء كان ــي تكــون فــي حــوزة البنــك باســم العمي والت
بأنهــا ضمــان لــدى البنــك لتأميــن دفــع الرصيــد المديــن المســتحق للبنــك والناشــئ بموجــب هــذه 
ــل.  ــا للعمي ــم منحه ــة أو قــرض، ت ــة تســهيالت مصرفي الشــروط و األحــكام أو بموجــب أي اتفاقي

ــات مقابــل         عــالوة عــن ذلــك، يوافــق العميــل علــى أن تبقــى فــي حــوزة البنــك بوصفهــا »ضمان
تســهيالت ائتمانيــة أو قــروض« لحيــن ســداد كافــة التزامــات العميــل تجــاه البنــك بالكامــل بمــا فــي 
ذلــك الفوائــد المســتحقة والعمــوالت والمصاريــف والنفقــات األخــرى المســتحقة. إذا لــم يقــم 
العميــل بســداد هــذه االلتزامــات عنــد أول طلــب مــن البنــك فــإن العميــل يفــوض البنــك بإجــراء 
المقاصــة بينهــا والمحجــوزات فــي حســاب »الضمانــات مقابــل تســهيالت انتمائيــة أو قــروض« 
وذلــك دون الرجــوع إلــى العميــل ودون الحاجــة إلــى إرســال اشــعار مســبق. أن هــذا التفويــض 
نهائــي وال يحــق للعميــل الرجــوع عنــه إال بموافقــة البنــك الخطيــة، ويحــق للبنــك فــي أي وقــت 
إجــراء المقاصــة بيــن أرصــدة حســابات العميــل الدائنــة والمدينــة، ويكــون الرصيــد المديــن ألي مــن 
حســابات العميــل مكفــوال بالرصيــد الدائــن ألي مــن حســاباته األخــرى بمــا فــي ذلــك الحســابات 
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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, cheque 
and drawings, given or purchased and signed by the Customer.

9.    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.

10.    The Bank shall provide the account statement to the Customer for each Account 
to the customer’s email address held with the Bank at such intervals as the Bank 
may decide.

11.    Unless otherwise requested by the Customer, account statements shall be 
delivered by electronic mail to the Customer’s registered electronic mail address 
in the Bank’s records. It is the Customer’s responsibility to set up, maintain and 
regularly review the security arrangements concerning access to and use of the 
Customer’s electronic mail and internet systems. Any account statement delivered 
electronically will be deemed to constitute an account statement as required by 
applicable law and shall, for all purposes, satisfy the Bank’s obligations to deliver 
to the Customer an account statement.

12.    In circumstances where the Bank determines it is not reasonably practicable to 
deliver account statements to the Customer electronically and if the Customer 
requests, the Bank may deliver such statements of account by regular post or 
courier to the Customer’s address in the Bank’s records.

13.    The statement of Account must be carefully checked and reviewed by the 
Customer on receipt, and notified in writing to the Bank of any error or discrepancy 
within thirty (30) days of the statement of Account date as it appears in the Bank 
records, otherwise, the statement of Account shall be deemed to be correct 
(subject to the Bank’s right to rectify any error) and accepted by the Customer. 
The Customer may not thereafter raise any objections to the   statement of 
Account and the statements maintained by the Bank as to the status of the 
Customer’s Accounts shall be conclusive and binding on the Customer.

14.    If the Customer does not receive the statement of Account for any period, it is the 
responsibility of the Customer to notify and request a statement of Account from 
the Bank within one (1) month of the date on which such statement of Account 
would normally have been sent to him.

15.    The Customer must immediately notify the Bank in writing of any change in the 
details given on Customer information / Account opening form. If Customer fails 
to notify the Bank, the Bank and its employees, officers or representatives shall 
not be liable for whatever loss incurred until notifying in writing.

16.    The Customer may be given the option of accessing his statement of Account 
via the Internet Banking Service if he subscribes to the Bank’s Internet Banking 
Service. If the Customer opts from this Service, once the statement of Account 
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.

• The Bank shall be deemed to have delivered the statement of Account to the 
Customer upon receipt by the Customer of the email containing such Statement 
of Account unless the Bank receives an automated message stating that email 
has not been delivered.

•  The Customer agrees to notify the Bank within seven (7) days of the receipt of 
the email if he is unable to get access to the statement of Account. Upon expiry 
of such period, the Customer shall be deemed to have received, accessed and 
accepted as true and correct all information contained in the statement of the 
Account.

• 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.

ــل يكــون  ــك أن يخصــم مــن أي حســاب للعمي ــك كذل ــة، ويحــق للبن ــة أجنبي ــأي عمل المفتوحــة ب
مفتوحــا لــدى البنــك قيمــة الكمبيــاالت والكفــاالت والشــيكات والســحوبات التــي يقــوم العميــل 

بتقديمهــا وشــرائها أو توقيعهــا.

ــذ أي  ــك فــي ممارســة أو تنفي ــل البن ــر أو ســهو مــن قب ــن المطبقــة، أي تأخي ــاة القواني 9.    مــع مراع
حــق او تدابيــر ناتجــة عــن الحســاب( ســواء كليــا أو جزئيــا)  لــن يفســر علــى ان تنــازل عــن ذلــك الحــق 

او تلــك التدابيــر.

10.    مــا لــم يتــم االتفــاق علــى غيــر ذلــك، يقــوم البنــك بإرســال كشــف حســاب شــهري إلــى العميــل 
بريــده  علــى  كشــف حســاب  للعميــل  يرســل  ان  للبنــك  ويحــق  العــادي.  البريــد  طريــق  عــن 
اإللكترونــي المحتفــظ بــه لــدى البنــك ويعفــى ذلــك البنــك مــن ارســال كشــوف حســاب بالبريــد 

ــل. ــادي للعمي الع

11.    ترســل كشــوف الحســاب إلــى العميــل إلــى البريــد اإللكترونــي المســجل فــي ســجالت المصــرف، 
إال إذا اســتلم المصــرف طلبــًا مــن العميــل بخــالف ذلــك. يكــون العميــل مســؤواًل عــن تهيئــة 
بــه  الخاصــة  االنترنــت  وأنظمــة  اإللكترونــي  لبريــده  اآلمــن  واالســتخدام  الدخــول  إعــدادات 
ــه كشــف  ــى أن ــًا عل ــم إرســاله إلكتروني ــر أي كشــف حســاب يت ومراجعتهــا بشــكل منتظــم. يعتب
حســاب مطلــوب حســب القانــون المطبــق ويفــي بالتزامــات المصــرف الخاصــة بإرســال كشــف 

الحســاب إلــى العميــل فــي جميــع الحــاالت.

12.    يجــوز للمصــرف إرســال كشــوف الحســاب بالبريــد العــادي أو بواســطة شــركة لنقــل الوثائــق إلــى 
عنــوان العميــل المســجل لــدى المصــرف فــي الحــاالت التــي يــرى فيهــا المصــرف أنــه ليــس مــن 
المناســب عمليــًا إرســال كشــوف الحســاب إلــى العميــل إلكترونيــًا وفــي حالــة اســتالم المصــرف 

طلبــًا بذلــك مــن العميــل.

13.    يجــب علــى العميــل ان يقــوم بمراجعــة كشــف الحســاب بعنايــة عنــد اســتالمه، ويلتــزم العميــل 
ــة وجــود اي خطــأ او اختــالف خــالل ثالثيــن )30( يومــا مــن تاريــخ  ــا فــي حال بإخطــار البنــك خطي
إرســال الكشــف إلــى عنــوان العميــل كمــا هــو موضــح فــي ســجالت البنــك. وبخــالف ذلــك 
يعتبــر كشــف الحســاب )ســواء تــم ارســاله بالبريــد أو الكترونيــا) صحيحــا ونهائيــا وال يحــق للعميــل 
ــل ســيكون مســئوال  ــرة فــإن العمي ــل كشــفا عــن اي فت ــم يســتلم العمي ــه. إذا ل ــراض علي االعت
عــن طلــب كشــف مــن البنــك خــالل شــهر واحــد مــن التاريــخ الــذي يتــم فيــه عــادة إرســال ذلــك 

الكشــف إليــه.

ــالغ المصــرف  ــل إب ــى العمي ــرة ، يجــب عل ــن أي فت ــل كشــف الحســاب ع ــم يســتلم العمي 14.    إذا ل
وطلــب كشــف الحســاب خــالل شــهر واحــد مــن التاريــخ المحــدد إلرســال كشــف الحســاب إلــى 

العميــل.

15.    يجــب أن يقــوم العميــل فــورا بإخطــار البنــك خطيــا عــن أي تغييــرات تطــرأ علــى البيانــات المقدمــة 
فــي طلب/نمــوذج بيانــات العميل/فتــح الحســاب. إذا لــم يقــم العميــل بإخطــار البنــك، فلــن 
يكــون البنــك وموظفيــه أو مســؤوليه أو ممثليــه مســؤولين عــن أي خســارة يتــم تكبدهــا لحيــن 

إخطــاره كتابًيــا.

ــى شــبكة  ــك عل ــى كشــف حســابه مــن خــالل موقــع البن ــار االطــالع عل ــل خي ــح العمي 16.    يجــوز من
اإلنترنــت إذا اشــترك فــي الخدمــة المصرفيــة عبــر اإلنترنــت. إذا اختــار العميــل هــذه الخدمــة، 
فبمجــرد توفــر كشــف الحســاب علــى موقــع البنــك علــى اإلنترنــت، ســيقوم البنــك بتوجيــه إخطــار 

إلــى العميــل علــى عنــوان بريــده اإللكترونــي المســجل بســجالت البنــك.

 يعتبــر البنــك أنــه قــد قــام بتســليم كشــف الحســاب إلــى العميــل عنــد اســتالم العميــل لإلخطــار • 
المشــار إليــه أعــاله.

ــام مــن اســتالم اإلخطــار •  يوافــق العميــل علــى أنــه ســيقوم بإخطــار البنــك خــالل ســبعة )7( أي
فــي حالــة عــدم قدرتــه علــى االطــالع علــى كشــف الحســاب. وعنــد انتهــاء تلــك المــدة ســيعتبر 

العميــل علــى أنــه قــد اســتلم واطلــع ووافــق علــى كشــف الحســاب.

 باإلضافــة إلــى مــا ذكــر أعــاله، يقــر العميــل بالمخاطــر المرتبطــة بالبيانــات المســتلمة مــن • 
خــالل اإلنترنت/البريــد اإللكترونــي بمــا فــي ذلــك أي معلومــات ســرية قــد يتــم الوصــول إليهــا 
أو مشــاهدتها مــن قبــل الغيــر. ويبــرئ العميــل البنــك وموظفيــه ومســئوليه وممثليــه مــن 
المســئولية عــن األضــرار التــي قــد يتكبدهــا العميــل بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بســبب ذلــك 
الوصــول أو االطــالع غيــر المصــرح بــه مــن قبــل الغيــر او اإلفصــاح لهــم عــن معلومــات ســرية 

ــة الكافيــة لنظــم المعلومــات. ــر الحماي ــزام البنــك بمعايي شــريطة الت
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• 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.

• The Bank will ensure to take proper security measures before transmitting any 
information or data to Customer by email, internet or mobile.

• 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.

17.    The Customer agrees that the Bank shall abide by the 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, CBUAE instructions or the instructions of any competent 
authority. Furthermore, the Bank has the full right to stop transaction(s) and close 
the Account with immediate effect, if there is a sanctions/compliance concern 
without sending prior notification to the Customer.

18.    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 towards the Bank. The Customer hereby waives 
its right to file any claim or lawsuit against the Bank as a result of exercising its 
right under this clause.

19.    The Customer agrees that the Bank shall have the right to modify or change the 
Account number or User Identification number at any time with prior notice.

20.  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.

21.  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 CBUAE. 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.

22.  Notwithstanding anything to the contrary contained in these Terms and 
Conditions, it is hereby expressly agreed and declared that the Authorizes 
Signatory/Attorney and the Customer shall be jointly and personally liable and 
bound even in the absence of any such actions as foresaid and until settlement 
by way of payment of the debit balance in the Account together with interest 
accrued thereon at the stipulated rate and all  expenses incurred in case of taking 
legal action against the relevant party if should deem appropriate to the Bank and 
on its sole discretion. 

23.  The Customer hereby declare that he/she is the ultimate beneficial owners and 
no other person owns or exercises effective ultimate control. In addition, the 
Customer agrees that the Account will not be used for any third party transactions 
or act on behalf of third party to use the Account.

24.  The Bank is maintaining files for its Customers’ complaints and has clear handling 
procedures for receiving, reviewing, and evaluating Customers’ complaints 
by a formally designated unit. Customers’ Complaints are investigated in a 
“uniform and timely” manner and the Bank evaluates whether or not Customers’ 
complaints are handling in line with the CBUAE requirements. For further details, 

 يــدرك العميــل علــى أن حفــظ معلومــات اســم المســتخدم وكلمــة الســر وبيانــات الحســاب • 
ونشــاط الحســاب والعمليــات التــي تتــم مــن خاللــه ورصيــد الحســاب وغيرهــا مــن المعلومــات 
التــي يتــم حفظهــا علــى الحاســوب اآللــي الخــاص بالعميــل ســيتم حفظهــا علــى مســئولية 
العميــل الخاصــة ولــن يكــون البنــك مســئوال عــن أي وصــول غيــر مســموح بــه أو أي إفصــاح 

ــر. عــن المعلومــات للغي

•    ســيقوم البنــك باتخــاذ إجــراءات الحمايــة المناســبة قبــل تمريــر أيــة معلومــات أو بيانــات إلــى العميــل 
مــن خــالل البريــد اإللكترونــي أو اإلنترنــت أو الهاتــف المتحــرك.

•    يوافــق العميــل بــأن البنــك قــد يقيــد أو يقــوم بإنهــاء اســتخدام العميــل لخدمــة اســتالم الكشــف عن 
طريــق اإلنترنــت حســب تقديــره المطلــق. كمــا يوافــق العميــل علــى أن البنــك قــد يوقــف إرســال 
كشــوف الحســاب إليــه عــن طريــق البريــد إذا اختــار اســتخدام تلــك الخدمــة المذكــورة فــي هــذا البنــد.

الســلطات  وبتعليمــات  بهــا  المخــول  بالقوانيــن  يتقيــد  البنــك ســوف  بــأن  العميــل  17.    يوافــق 
المختصــة بشــأن تجميــد أي أمــوال فــي حســاب العميــل أو اتخــاذ أي إجــراء ضــروري إذا رأى البنــك 
أن هــذه األمــوال تــم الحصــول عليهــا بوســائل أو معامــالت غيــر قانونيــة. يجــوز أن يقــوم البنــك 
باإلبــالغ عــن أي عمليــات غســيل أمــوال مشــتبه بهــا أو مؤكــدة أو أنشــطة أو معامــالت أخــرى غيــر 
قانونيــة تخــص الحســاب أو الخدمــة المصرفيــة إلــى الســلطات المختصــة فــي دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة. كمــا يوافــق العميــل بأنــه يحــق للبنــك تجميــد األرصــدة الدائنــة فــي أي حســاب 
تنفيــذا ألمــر محكمــة مختصــة أو تنفيــذا لتعليمــات مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي 
ــة )المعامــالت(  ــك، يحــق للمصــرف وقــف المعامل ــى ذل ــة إل ــة. اضاف أو أي جهــة ذات صالحي
وإغــالق الحســاب فــورًا ومــن غيــر الحاجــة إلــى إرســال إشــعار مســبق إلــى العميــل إذا كانــت هنــاك 

مخــاوف تتعلــق بالعقوبــات / االمتثــال.

18.    يحــق للبنــك، ويفــوض العميــل بموجبــه البنــك، بالخصــم مــن حســاب العميــل ( وفــي حــال عــدم 
وجــود رصيــد لكشــف الحســاب)  وذلــك فــي حالــة إيــداع أي أمــوال نتيجــة لخطــأ بنظــام الحاســب 
اآللــي أو خطــأ تقنــي أو خلــل باألجهــزة أو خطــأ بشــري أو خطــأ فــي نظــام المقاصــة أو ألي ســبب 
آخــر دون أي مســؤولية علــى البنــك. يتنــازل العميــل بموجــب هــذه الشــروط عــن حقــه فــي تقديــم 

أي مطالبــة أو إقامــة أي دعــوى ضــد المصــرف نتيجــة لممارســته لحقوقــه بموجــب هــذا البنــد.

19.    يوافــق العميــل علــى انــه يحــق للبنــك تعديــل أو تغييــر رقــم الحســاب أو رقــم تعريــف العميــل فــي 
أي وقــت مــع إشــعار العميــل مســبقا بذلــك.

ــات  ــة و/أو أي متطلب ــة المصرفي ــد أو رســوم الخدم ــى للرصي ــد أدن ــات ح ــاة أي متطلب 20.  مــع مراع
أخــرى يجــوز للعميــل أن يطلــب مــن البنــك خطيــا( أو عــن طريــق الخدمــة المصرفيــة عبــر اإلنترنــت 
متــى مــا كان ذلــك ممكنــا ) إنشــاء وفتــح حســاب إضافــي برقــم حســاب مختلــف. ومــا لــم يتــم 
ــة  ــى الحســابات ذات ارقــام إضافي ــق هــذه الشــروط واألحــكام عل ــك، تنطب االتفــاق بخــالف ذل
الحقة/تابعــة مفتوحــة لــدى البنــك ومرتبطــة برقــم الحســاب األساســي الخــاص بالعميــل دون 

أي حاجــة لتوقيــع مســتندات فتــح حســاب جديــدة لــكل رقــم الحــق أو ارقــام الحقــة إضافيــة.

ــم فــي أي وقــت إعــادة شــيكات صــادرة مــن  ــد الســابق، إذا ت 21.  دون المســاس بمــا ذكــر فــي البن
الحســاب الخــاص بالعميــل دون دفــع بســبب عــدم كفايــة الرصيد بالحســاب يجوز للبنــك أن يغلق 
الحســاب بموجــب القوانيــن المعمــول بهــا وتعليمــات المصــرف المركزي . يجب علــى العميل أن 
يعيد إلى البنك دفاتر الشيكات المتعلقة بالحساب المغلق، ويتفهم العميل أن البنك سيبلغ عن 

ــة. ــى المصــرف وأي ســلطات ذات صل ــة إل ــل ذات الصل هــذا الحســاب والتفاصي

22.  بغــض النظــر عــن أي نــص آخــر مخالــف وارد فــي هــذه األحــكام والشــروط ، مــن المتفــق عليــه 
ــأن المفــوض بالتوقيــع / الوكيــل والعميــل يتحملــون المســؤولية ويكونــون ملزميــن  صراحــة ب
مجتمعيــن ومنفرديــن ، حتــى فــي حالــة عــدم وجــود أي مــن اإلجــراءات الموضحــة أعــاله ، وحتــى 
الســداد التــام للرصيــد المتبقــي مــن الديــن فــي الحســاب مــع الفائــدة المتراكمــة المترتبــة عليــه 
ــي ضــد  ــراء قانون ــي تكبدهــا المصــرف فــي اتخــاذ أي إج بالســعر المحــدد وكل المصروفــات الت

الطــرف المعنــي بمــا يــراه المصــرف مناســبًا حســب خيــاره المطلــق.

23.  يقــر العميــل بموجبــه بأنــه المالــك المســتفيد الفعلــي وال يوجــد شــخص آخــر ســواه يملــك فعليــًا 
أو يتمتــع بصالحيــة التحكــم الفعلــي فــي الحســاب. إضافــة إلــى ذلــك، يوافــق العميــل علــى عــدم 
اســتخدام الحســاب إلجــراء معامــالت لصالــح أي طــرف آخــر أو أن يســتخدم الحســاب فــي العمــل 

بالنيابــة عــن أي طــرف آخــر.

24.  يحتفــظ المصــرف بملفــات لشــكاوى المتعامليــن ويتبــع إجــراءات واضحــة فــي اســتالم ومراجعــة 
وتقييــم شــكاوى المتعامليــن بواســطة قســم الشــكاوى. يتــم التحقيــق فــي شــكاوى المتعاملين 
“بالطريقــة المناســبة وفــي الوقــت المناســب”، إضافــة إلــى تقييــم مــدى معالجــة الشــكوى بمــا 
يتماشــى مــع متطلبــات المصــرف المركــزي. ولمزيــد مــن المعلومــات، يرجــى زيــارة موقعنــا 
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please visit our website as below:

  https://www.almasraf.ae/complaints/

  https://www.almasraf.ae/complaints/?lang=ar

Closing the Accounts

25.  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 the Account by providing Sixty (60) days written notification to the Customer 
(immediately and without notice if due to UAE Financial Crime Compliance 
requirement) and may request immediate settlement of any outstanding balances 
due to the Bank if any. The Customer hereby agrees that the Bank’s action in 
closing the Account shall be effective and binding upon him.

26.   The Bank may block the Account or Account privileges and funds at any time 
upon instruction from the UAE Central Bank or due to the relevant UAE laws and 
regulations. 

27.  The Bank may also block the account, a privilege on an account or a determined 
amount of funds in the Account for a set of period of time by providing written 
notice 24 hours in the following scenarios.

 1.  A court order served on the Bank to block the account and/or a defined 
amount;

 2. Upon instruction from the CBUAE;

 3.  Recovery of amount of funds owed to the Bank by the Customer in relation 
to the credit facilities and/or unpaid fees;

 4.  Evidence that the Customer has acted dishonestly, fraudulently, or is 
convicted of a crime; or

 5. Evidence that the Customer has passed away.

  The Bank will inform the Customer for the action the Customer is expected to 
take and the contact information for the Bank  regarding the blockage. However, 
this provision is applicable  if the Bank have reasonable basis of considering the 
transaction is related to risks of financial crime or as may be prohibited by law.

B. Current Accounts Special Terms

1.  Subject to the Bank’s sole discretion and the applicable laws and the regulations 
of the CBUAE, the Customer may be eligible to open a Current Account if he is 
resident in the UAE 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. . 

3.  The cheque books and/or debit card issued may be sent by mail / courier to 
the Customer’s address in the Bank’s records and at the Customer’s absolute 
responsibility and risk and without any liability on the Bank, to the address 
specified in the Account application form or made available for collection by the 
Customer or his Authorized Signatory/Attorney from the branch at which the 
Current Account was opened or any of the Bank’s branches specified by the 
Customer or his representative. If the Customer request the Bank to 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.

4.  The Customer undertake not to misuse the cheque or use it for any fraudulent 
activity and acknowledges that in the event of any dishonoured cheques, the 
Bank shall have the right charge fees, close the account and/or a provide 
negative report to the Credit Information Agency.

5.  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.

6.  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 

اإللكترونــي التالــي:

https://www.almasraf.ae/complaints   

https://www.almasraf.ae/complaints/?lang=ar  

إغالق الحسابات

25.  يمكــن للعميــل أن يقــوم بإغــالق الحســاب فــي أي وقــت وذلــك بتوجيــه إشــعار كتابــي إلــى 
البنــك شــريطة أن يتــم دفــع جميــع المبالــغ المســتحقة للبنــك/ علــى البنــك. كمــا يجــوز للبنــك 
إغــالق أو تجميــد أو تعليــق التعامــل بالحســاب بعــد إبــالغ العميــل مــن خــالل اشــعار خطــي مدتــه 
ســتين )60( يوًمــا )يكــون االغــالق فورًيــا وبــدون إشــعار إذا كان ذلــك بســبب متطلبــات االمتثــال 
ضــد الجرائــم الماليــة فــي دولــة إ.ع.م( وقــد يطلــب تســوية فوريــة ألي أرصــدة مســتحقة للبنــك 
إن وجــدت. يوافــق العميــل بموجبــه علــى أن إجــراء البنــك إلغــالق الحســاب ســيكون ســاري 

ــا لــه. المفعــول وملزًم

26.  يحــق للمصــرف الحجــز علــى الحســاب أو علــى االمتيــازات واألمــوال الممنوحــة للحســاب فــي أي 
وقــت عنــد اســتالمه تعليمــات مــن المصرف المركــزي أو وفقًا للقوانيــن واألنظمة المطبقة في 

إ.ع.م. 

27.  كمــا يحــق للمصــرف الحجــز علــى الحســاب أو االمتيــازات الممنوحــة للحســاب أو حجــز األمــوال 
الموجــودة فــي الحســاب لفتــرة محــددة بموجــب إشــعار مكتــوب مدتــه 24 ســاعة فــي الحــاالت 

التاليــة:

1.   أمــر صــادر مــن المحكمــة إلــى المصــرف بالحجــز علــى الحســاب و/أو الحجــز علــى مبلــغ   
محــدد.

استالم تعليمات من المصرف المركزي.   .2  

3.   اســترداد األمــوال المســتحقة للمصــرف فــي ذمــة العميــل عــن التســهيالت االئتمانيــة و/  
المدفوعــة. غيــر  الرســوم  أو 

4.   الحصــول علــى دليــل يثبــت بــأن العميــل يتعامــل بســوء نيــة أو يمــارس االحتيــال أو   
أو جنايــة.  فــي  عليــه  محكــوم 

الحصول على دليل يثبت وفاة العميل.   .5  

   يقــوم المصــرف بإخطــار العميــل باإلجــراء المتوقــع مــن العميــل اتخــاذه وبيانــات االتصــال 
بالمصــرف بخصــوص الحجــز علــى الحســاب. ومــع ذلــك، ينطبــق هــذا الشــرط إذا تبيــن للمصــرف 
وبشــكل معقــول أن المعاملــة تتصــل بمخاطــر الجرائــم الماليــة أو محظــورة بموجــب القانــون.

الشروط الخاصة بالحسابات الجارية  ب. 

1.  حســب تقديــر البنــك المطلــق ومــع مراعــاة القوانيــن المعمــول بهــا وتعليمــات المصــرف 
المركــزي، يحــق للعميــل أن يفتــح حســابا جاريــا إذا كان مقيمــا بدولــة إ.ع.م ولديــه كامــل األهليــة 

القانونيــة للقيــام بذلــك.

2.  يجــوز للبنــك حســب تقديــره، إصــدار دفتــر شــيكات للعميــل ليمكنــه مــن إدارة حســابه الجــاري. 
ــا  ــد بمواصفــات خاصــة يحدده ــر شــيكات مع ــك اصــدار دفت ــب مــن البن ــل أن يطل يجــوز للعمي
العميــل شــريطة قيامــه بدفــع تكلفــة إصــدار مثــل ذلــك الدفتــر الخــاص. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي 
عــدم االلتــزام بــأي تعليمــات ســحب مــن الحســاب الجــاري إال إذا كانــت تعليمــات الســحب هــذه 

بموجــب شــيك. 

3.  يجــوز إرســال دفاتــر الشــيكات و/أو بطاقــة االئتمــان بالبريــد أو بواســطة شــركة لنقــل الوثائــق إلــى 
ــر تحمــل  ــل، مــن غي ــل المســجل فــي ســجالت المصــرف وعلــى مســؤولية العمي ــوان العمي عن
المصــرف أي مســؤولية، أو إلــى العنــوان المكتــوب فــي نمــوذج طلــب فتــح الحســاب أو أن 
يســتلمها العميــل أو المفــوض بالتوقيع/الوكيــل القانونــي مــن الفــرع الــذي تــم فتــح الحســاب 
الجــاري فيــه أو أي فــرع آخــر يحــدده العميــل أو ممثلــه. إذا طلــب العميــل مــن المصــرف إرســال 
ــل مســؤولية فقــدان  ــق، يتحمــل العمي ــد أو بواســطة شــركة لنقــل الوثائ ــر الشــيكات بالبري دفت

ــر الشــيكات إلــى العميــل. ــر الشــيكات بســبب أي فشــل أو خطــأ فــي تســليم دفت دفت

4.  يتعهــد العميــل بــأن ال يســئ اســتخدام الشــيك أو اســتخدامه فــي أي عمليــة احتيــال، ويقــر 
بأنــه يحــق للمصــرف فــرض رســوم و/أو إغــالق الحســاب و/أو تقديــم تقريــر ســلبي إلــى وكالــة 

المعلومــات االئتمانيــة فــي حالــة رجــوع أي شــيكات.

5.  يتعهــد العميــل ويوافــق علــى االحتفــاظ بدفتــر الشــيكات فــي مــكان آمــن وذلــك للحيلولــة دون 
ســوء االســتخدام أو التزويــر مــن قبــل الغيــر.  فــي حالــة ســرقة أو ضيــاع أي دفتــر شــيكات أو أي 
شــيك يجــب علــى العميــل ابــالغ الســلطات المختصــة فــورا والقيــام بإعطــاء إشــعار كتابــي فــوري 
للمصــرف مــن أجــل وقــف صــرف الشــيك المســروق أو المفقــود علــى أن يتحمــل العميــل 
أي خســائر أو أضــرار ناجمــة عــن ذلــك إذا قــام المصــرف بدفــع قيمــة أي شــيك مفقــود وفــق 

ــة. ــة والمصرفي ــادئ القانوني األســس والمب

ــات مســبقة مــع البنــك. ومــع  ــح الحســاب الجــاري مكشــوفا إال بموجــب ترتيب 6.  ال يجــوز أن يصب

ذلــك فــإذا ســمح البنــك وفقــا لتقديــره وبغــض النظــر عــن وجــود أو عــدم وجــود ترتيبــات مســبقة 
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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 Account 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.

7.  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.

8.  Acting only as the Customer’s collection agent, the Bank may agree to accept, 
but without assuming any responsibility for 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.

9.  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.

10.  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.

11.  Unless agreed to the contrary, the Customer agrees that he is 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 Special Terms

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.  Each of the Joint Customers hereby authorise and empowers the other the right 
to endorse a deposit and to deposit in the Joint Account any and all cheques, 
notes or other instruments payable or purporting to belong to the Joint Account 
holders or anyone of them. Should any instrument(s) be received by the Bank 
without being endorsed, the Bank is hereby authorised to endorse it/them on the 
Joint Customer’s behalf and credit the same to the Joint Account.

3.  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 Joint Account.

4.  Upon the death or legal incapacity of a co-owner of a joint account, the other co-
owners shall give notice to the Bank of such incident within no more than Ten (10) 
days from the date of death or incapacitation. The Bank shall thereupon freeze 
withdrawals from the joint account as of the date of notification within the limits 
of this person’s share of the balance on the day of his death or incapacitation 
pending the appointment of his successor.

5.  The liability of each of the Joint Customers shall be joint and several to the Bank 
for repayment of all Liabilities owing or incurred under the Joint Account 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 

بالســحب علــى المكشــوف أو زيــادة فــي الســحب علــى المكشــوف ألي ســبب كان أو إذا تســبب 
أي شــيك فــي جعــل حســاب العميــل الجــاري مكشــوفا زيــادة عــن الحــد المســموح بــه أو إذا قــام 
ــغ  ــل أن يســدد للبنــك المبل ــزم العمي ــق الخطــأ فيلت البنــك بصــرف امــوال أو شــيكات عــن طري
المســحوب علــى المكشــوف عنــد الطلــب. يكــون رصيــد الســحب المكشــوف مــع الفوائــد 
المترتبــة عليــه مســتحق الدفــع فــورا متــى مــا طلــب البنــك ذلــك مــن العميــل، مــع مراعــاة التــزام 

البنــك بالتعليمــات الصــادرة مــن العميــل.

7.  ال تقبــل أي تعليمــات بوقــف صــرف أي شــيك إال إذا كانــت وفقــا للحــاالت التــي يقررهــا القانــون 
وال يتحمــل المصــرف أي مســؤولية بســبب عــدم االلتــزام بالتعليمــات التــي تخالــف تلــك 
ــى ذلــك ال يتحمــل المصــرف مســؤولية أي تبعــات أو تكاليــف وتشــمل  الحــاالت باإلضافــة إل
ــك التعليمــات. ــل تل ــن التزامــه بمث ــي قــد تنجــم ع ــزاءات الت ــة و الج دون حصــر الرســوم القانوني

8.  يجــوز للبنــك أن يتصــرف كوكيــل تحصيــل عــن العميــل فقــط ويوافــق علــى قبــول – دون تحمــل 
أي مســؤولية عــن التحصيــل – شــيكات وتحويــالت بنكيــة وأدوات دفــع اخــرى مشــابهة بغــرض 
اإليــداع شــريطة أن تكــون صــادرة ألمــر العميــل أو مظهــرة ألمــره، و لهــذا الغــرض فــإن المصــرف 

ومراســليه أو وكالئــه اآلخريــن الذيــن يقــوم البنــك بتعيينهــم ســوف يعتبــرون وكالء للعميــل.

9.  ال يكــون ريــع الشــيكات أو ايــة مســتندات أخــرى متاًحــا للســحب إلــى أن يقــوم البنــك بتحصيلــه، 
ويحتفــظ البنــك بحقــه فــي القيــد علــى أي حســاب أو مطالبــة العميــل بدفــع ايــة مبالــغ تــم قيدهــا 
فــي الحســاب اســتثنائيا أو عــن طريــق الخطــأ أو وضعــت فيــه احتياطيــا، ثــم لــم يتــم تحصيلهــا 

فيمــا بعــد.

ــع أو صــرف أي  ــدم دف ــدم إعطــاء إشــعار بع ــن ع ــزام ع ــة مســؤولية أو االلت ــك اي 10.  ال يتحمــل البن
شــيك أو اإلشــعارات بخصــوص أيــة مطالبــات أو خســائر أو نفقــات قــد تنشــأ نتيجــة إعــادة أي 
شــيك، ســواء بالبريــد العــادي أو المســجل أو ايــة وســيلة اخــرى. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي خصــم 
مبلــغ أي شــيك مســحوب أو مظهــر لصالــح العميــل مــن الحســاب  (ســواء كان أم لــم يكــن 
الشــيك مســحوبا علــى البنــك أو فروعــه أو مؤسســاته الزميلــة أو التابعــة)  والــذي قــد تــم قيــده 

ــا إعــادة أصــل الشــيك نفســه. فــي الحســاب ولــم يدفــع فعليــا، ســواء كان أم لــم يكــن ممكن

11.  مــا لــم يتــم االتفــاق علــى خــالف ذلــك، يوافــق العميــل علــى أنــه ال يســتحق فائــدة علــى األرصــدة 
الدائنــة فــي الحســاب الجــاري وال يحــق لــه المطالبــة بدفــع أي فوائــد عــن تلــك األرصــدة. 

ج.  الحسابات المشتركة

ــد  ــودع عن ــد ي ــإن أي رصي ــل )حســاب مشــترك( ف ــر مــن عمي ــح حســاب باســم أكث ــة فت 1.  فــي حال
فتــح الحســاب أو فيمــا بعــد فــي الحســاب المشــترك يعتبــر ويبقــى ملــكا للعمــالء المشــتركين 

بالتســاوي إال إذا تــم االتفــاق بخــالف ذلــك.

2.  يقــوم العمــالء المشــتركين بتفويــض وتخويــل بعضهــم البعــض بصالحيــة اعتمــاد اإليــداع وإيــداع 
أي مــن وكل الشــيكات أو الســندات أو الســندات الماليــة األخــرى مســتحقة الدفــع أو التــي تعــود 
إلــى أصحــاب الحســاب المشــترك أو أي منهــم فــي الحســاب المشــترك. ُيفــوض المصــرف، عنــد 
اســتالم المصــرف ألي ســند غيــر معتمد/ســندات غيــر معتمــدة، باعتمادهــا بالنيابــة عــن العمــالء 

المشــتركين وإيداعهــا فــي الحســاب المشــترك.
 

3.  فــي حالــة وفــاة أو عجــز أو إعســار أو إفــالس العمــالء المشــتركين أو أي منهــم، يجــوز للبنــك أن 
يســتمر مــن وقــت آلخــر فــي العمــل بموجــب الســلطة والتفويــض الممنوحيــن لــه بموجــب هــذه 
ــة عــن أحــد  الشــروط و األحــكام أو بموجــب القانــون لحيــن اســتالمه إلشــعار خطــي مــن أو نياب
العمــالء المشــتركين بالوفــاة أو العجــز أو اإلعســار أو اإلفــالس ولــدى اســتالم البنــك مثــل هــذا 

اإلشــعار الخطــي، يتــم تطبيــق األحــكام القانونيــة ذات العالقــة علــى ذلــك الحســاب.

4.  فــي حالــة وفــاة أحــد اصحــاب الحســاب المشــترك أو فقدانــه األهليــة القانونيــة، يجــب علــى 
ــام مــن  أصحــاب الحســاب اآلخريــن إخطــار المصــرف بذلــك خــالل مــدة أقصاهــا عشــرة )10( أي
تاريــخ حــدوث الوفــاة أو فقــدان األهليــة القانونيــة. ويقــوم المصــرف فــي هــذه الحالــة واعتبــارًا 
مــن تاريــخ اإلخطــار، بوقــف الســحب مــن الحســاب المشــترك فــي حــدود حصــة الشــخص 
المتوفــى أو الفاقــد لألهليــة القانونيــة فــي رصيــد الحســاب فــي تاريــخ الوفــاة أو فقــدان األهليــة 

ــن خلفــه. ــم تعيي ــى أن يت ــة إل القانوني

5.  مســؤولية كل عميــل مــن العمــالء المشــتركين ســتكون بالتكافــل والتضامــن ويتــم تفســير 
كل تعهــد و اتفــاق فــي هــذه الشــروط واألحــكام تبعــا لذلــك ولــن يتــم إعفــاء أي عميــل مــن 
عمــالء الحســابات المشــتركة مــن مســؤولياته ولــن تتأثــر تلــك المســئولية بســبب عــدم ســريان 
أو بطــالن أو عــدم قابليــة تنفيــذ  )أ(  أي ضمانــة شــخصية اخــرى والتــي تكــون فــي حــوزة البنــك 
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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.

6.  Each Account holder of the Joint Account hereby agree and authorize that the 
Bank to assert a lien on the balance in the Joint Account and to all or any part 
thereof in setting matured or unmatured sums that may then be owing to the 
Bank by the Joint Customers or any one of them and set-off the amount of 
indebtedness from the balance of the Joint Account.

7.  These Terms and Conditions shall not be waived, altered, modified and amended 
as to any of its terms or provisions without the Bank’s prior written approval, and 
only to such an extent that the Bank, in its absolute discretion, shall determine.

D. Saving Accounts Special 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, 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 Saving Account are subject to change at any time at the Bank sole discretion 
and with notification.

3.  Any Account holder who is a minor (below the age of 18 years) or is otherwise 
lacking full Legal capacity must attend the Bank personally and be accompanied 
by his guardian when carrying out any transaction(s) in his/her Account(s).

4.  If the Customer is a minor (below the age of 18 years), the Savings Account 
shall be opened by his/her legal guardian who will execute all the Account 
opening documentation and carry out all the transactions in the Saving Account. 
Such arrangement shall continue until the minor has attained the legal age or 
has the permission of his/her guardian or custodian to receive his / her funds 
and manages his/ her Account. In the case of the minor under guardianship, a 
decision of a competent court shall be produced regarding the lifting of custody 
for enabling the minor to operate his/her Account by himself/herself.

5.  In addition to the above, information related to Accounts of minors should be 
updated regularly, and the Bank should be informed when the minor has attained 
the legal age, otherwise the Bank shall has the right to freeze the Account till data 
updating is completed.

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 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.

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 

بشــأن الحســاب المشــترك أو أي جــزء منــه  )ب( قيــام البنــك باإلعفــاء مــن المســئولية أو إخــالء 
الذمــة أو تجميــع أو تغييــر االلتــزام بموجــب هــذه الشــروط أو الدخــول فــي أي ترتيبــات أخــرى مــع 

أي عمــالء مشــتركين أو أطــراف اخــرى.

ــه  ــد أو جــزء من ــد الحســاب وأن يخصــص هــذا الرصي 6.  يحــق للبنــك أن يتمســك بحــق  حجــز رصي
لتســديد أي مبالــغ مســتحقة و/أو غيــر مســتحقة تكــون حينئــذ مطلوبــة للبنــك مــن اصحــاب 
الديــن وقيمــة مقابلــة مــن رصيــد  الحســاب أو أي منهــم وأن يجــري المقاصــة بيــن قيمــة 

الحســاب.

7.  ال يجــوز تعديــل أو تغييــر أو تبديــل أي مــن هــذه الشــروط واألحــكام أو التنــازل عــن أي منهــا 
دون موافقــة المصــرف الخطيــة المســبقة وذلــك فقــط بالقــدر الــذي يقــرره المصــرف بمحــض 

اختيــاره.

الشروط الخاصة بحسابات التوفير د. 

1.  يجــب اســتخدام قســائم الســحب النقــدي المتاحــة لــدى البنــك أو أيــة نمــاذج اخــرى مقبولــة للبنــك 
إلجــراء جميــع الســحوبات مــن حســاب التوفير/حســابات التوفيــر.

ــدة  ــر يكــون ســعر الفائ ــد لعمــالء حســاب التوفي ــى للرصي ــات للحــد األدن ــاة أي متطلب 2.  مــع مراع
المطبــق علــى حســاب التوفيــر متوفــرا فــي فــروع البنــك وموقــع البنــك علــى اإلنترنــت ويكــون 
خاضعــا للتعديــل مــع إخطــار العميــل بذلــك. يتــم احتســاب الفائــدة المســتحقة علــى حســاب 
التوفيــر حســب الفتــرة التــي يقررهــا البنــك وســيتم إيداعهــا فــي حســاب العميــل بمــا يتوافــق مــع 
ســمات المنتــج كمــا هــي مطبقــة وحســبما يحــدده البنــك مــن وقــت آلخــر. يخضــع ســعر الفائــدة 
وفئــات متطلبــات الرصيــد ودورة اإليــداع و الســمات األخــرى فــي حســاب التوفيــر للتعديــل مــن 

وقــت آلخــر وحســب تقديــر البنــك المفــرد مــع إخطــار العميــل بذلــك.

3.  إذا كان صاحــب الحســاب قاصــرًا )أقــل 18 عاًمــا( أو بطريقــة اخــرى ال يتمتــع باألهليــة القانونيــة 
الكاملــة، فعليــه الحضــور للمصــرف شــخصيا مــع الوصــي القانونــي عنــد اجــراء أي تعامــل فــي 

الحســاب.
4.  يجــوز فتــح حســاب توفيــر للعميــل القاصــر )أقــل مــن 18 عامــًا( بواســطة وصيــه القانونــي الــذي 
يجــب عليــه التوقيــع علــى جميــع مســتندات فتــح الحســاب وإتمــام كل المعامــالت فــي حســاب 
التوفيــر. يســتمر العمــل بهــذه الترتيبــات حتــى يبلــغ القاصــر ســن الرشــد أو يســمح لــه وليــه أو 
الوصــي القانونــي عليــه باســتالم األمــوال وإدارة الحســاب. يســتطيع القاصــر إدارة حســابه بعــد 

الحصــول علــى قــرار مــن المحكمــة المختصــة برفــع الوصايــة.

5.  إضافــة إلــى ذلــك، يجــب تحديــث البيانــات المتصلــة بحســابات القاصريــن بانتظــام. ويجــب إبــالغ 
المصــرف عندمــا يبلــغ القاصــر ســن الرشــد. وبخــالف ذلــك، يحــق للمصــرف تجميــد الحســاب 

ــات الحســاب. إلــى أن تكتمــل إجــراءات تحديــث بيان

الشروط الخاصة بحساب الوديعة الثابتة ه. 

1.  يجــوز للعميــل حســب تقديــر البنــك المفــرد وحســب متطلبــات الحــد األدنــى مــن الرصيــد التــي 
يحددهــا البنــك مــن وقــت آلخــر، فتــح حســاب وديعــة ثابتــة عنــد فتــح هــذا الحســاب يقــوم البنــك 
بإصــدار إشــعار تأكيــد للعميــل يوضــح فيــه المبلــغ األصلــي والمــدة وســعر الفائــدة المســتحقة 

لحســاب الوديعــة الثابتــة.

ــة بتاريــخ فتــح حســاب  ــة عــدم وجــود أي تعليمــات مــن صاحــب حســاب الوديعــة الثابت 2.  فــي حال
الوديعــة، يتــم تجديــد الوديعــة الثابتــة مــع الفائــدة المســتحقة لمــدة مماثلــة وفــق تقديــر البنــك 

ــد. ــك التجدي ــخ ذل ــدة الســائد فــي تاري ــق بســعر الفائ المطل

3.  إن الســحب المبكــر للوديعــة الثابتــة مــن شــأنه أن يخضــع الوديعــة لفائــدة أقــل وغرامــة الســحب 
ــك مــن وقــت آلخــر. ــي يحددهــا البن المبكــر الت

الشروط الخاصة بالحسابات تحت الطلب و. 

ــد المقــرر مــن قبــل  ــات الحــد األدنــى للرصي ــر البنــك المطلــق ومــع مراعــاة متطلب 1.  حســب تقدي
البنــك مــن وقــت آلخــر يجــوز للبنــك أن يفتــح حســاب تحــت الطلــب للعميــل والــذي لــه الحــق فــي 

الحصــول علــى فائــدة بحســب معــدل الفائــدة الــذي يقــرره البنــك.

ــدة المطبــق علــى الحســاب تحــت الطلــب متوفــرا فــي فــروع البنــك وموقــع  2.  يكــون ســعر الفائ
البنــك علــى االنترنــت ويخضــع للتعديــل دون إخطــار. يتــم احتســاب ســعر الفائــدة علــى الحســابات 
تحــت الطلــب وإيداعهــا فــي حســاب العميــل حســبما يحــدده البنــك مــن وقــت آلخــر وكمــا يخضــع 
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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

G. Dormant Accounts

1.  In accordance with CBUAE Regulations in respect of Dormant Accounts which 
regulates and makes provisions for circumstances if Bank Accounts become 
dormant, and Bank balances are left unclaimed, the Bank aims to regulate the 
handling of Dormant Accounts and to ensure following the relevant criteria as 
prescribed by the CBUAE through the Bank’s Dormant Accounts Policy for 
controlling, protecting of Banks’ Dormant Accounts and how to deal with Dormant 
Accounts and unclaimed balances. The Bank shall have the right to refuse to 
debit the Dormant Account including cheques, transfers or any other commercial 
papers. The Customer shall bear full responsibility for any consequences, claims, 
proceedings or losses related thereto acknowledges that the Bank, in all cases, 
shall not be liable for such action. The Customer should approach the Bank and 
submit a request for re-activating or closing the account.

2.  The Bank shall consider an Account as dormant if no withdrawals or deposits 
(other than those initiated by the Bank such as interest and charges posted by 
the system or manually) have been initiated on such Account for a period of Three 
(3) Years from the date of last transaction on the account or any other period 
specified by the CBUAE from time to time. The Bank will notify the Customer of 
its decision to consider an Account as dormant.

3.  If no response is received from the Customer (whether written or electronic), 
within three (3) months of the communication following the date the account 
becomes a dormant, the Bank may be obliged to transfer amounts standing to 
the credit of a dormant Account to a dormant account ledger maintained by the 
Bank or the CBUAE as per the CB Regulation. 

4.  Once the account becomes dormant as per the CBUAE Regulations, the Banking 
statements will no longer be generated for the Customer accounts.

5.  Funds transferred to the CBUAE will no longer generate interest payments by the 
Bank after the funds are moved to the CBUAE account or moved to the internal 
dormant ledger.

6.  The Customer may re-activate a dormant Account by submitting a Request to 
the Bank with all relevant documentation to prove his/her identity.

7.  Any unclaimed balances in foreign currencies will be converted to local currency 
at the Bank’s prevailing customer rates, prior to the balance transfer to the 
CBUAE. In case of a claim request, the funds will be reimbursed in the AED 
equivalent amount at the time of transfer.

8.  The Customer acknowledges that neither CBUAE nor the Bank shall be liable for 
any currency exchange loss as a result of transferring the amounts available in the 
Dormant Accounts or Unclaimed Balances to the CBUAE.

H. Account withdrawal Special Terms and Conditions

The following terms and conditions are applicable to The Bank Debit Cards issued to 
the Customer and any transaction related to these Cards.

1.  Subject to the Bank sole discretion, the Bank may issue a Debit Card to the 
Customer who maintains Current Account or Savings Account with the Bank at 
a branch of the Bank in the UAE.

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 Card shall not be used to obtain credit of any type.

4.  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 
by giving notice to the Customer, in which case the Cardholder shall immediately 
comply with such request.

5.  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.

6.  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 Authorized Signatory/Attorney of the 

ســعر الفائــدة وفئــات متطلبــات الرصيــد ودورة اإليــداع والســمات األخــرى فــي الحســاب تحــت 
الطلــب للتعديــل مــن وقــت آلخــر وحســب تقديــر البنــك المفــرد مــع إخطــار العميــل بذلــك.

الحسابات الخامدة ز. 

1.  تطبيقــًا ألنظمــة المصــرف المركــزي بشــأن الحســابات الخامــدة التــي تنظــم وتوضــح الحــاالت 
يســعى  خامــدة،  الحســاب  فــي  المتوفــرة  األرصــدة  و  خامــدة  الحســابات  فيهــا  تعتبــر  التــي 
المصــرف إلــى تنظيــم الحســابات الخامــدة وضمــان تطبيــق إجــراءات المصــرف المركــزي الخاصــة 
مــن خــالل السياســة المصرفيــة للحســابات الخامــدة لمراقبــة وحمايــة الحســابات الخامــدة لــدى 
المصــرف وكيفيــة التعامــل معهــا ومــع األرصــدة الخامــدة. يحــق للمصــرف رفــض القيــد المديــن 
فــي الحســاب الخامــد بمــا فــي ذلــك الشــيكات أو التحويــالت أو أي ســندات تجاريــة أخــرى. يتحمــل 
العميــل كامــل المســؤولية عــن أي تبعــات أو مطالبــات أو إجــراءات أو خســائر تتصــل بهــا ، وال 
يتحمــل المصــرف أي مســؤولية عــن تلــك األفعــال. فــي جميــع الحــاالت، يجــب علــى العميــل 

إبــالغ المصــرف وتقديــم طلبــًا إلعــادة تفعيــل أو إغــالق الحســاب.

2.  يعتبــر المصــرف الحســاب خامــًدا إذا لــم تتــم أي عمليــات ســحب أو إيــداع فــي الحســاب )بخــالف 
العمليــات التــي يجريهــا المصــرف عبــر النظــام أو يدويــًا كالفائــدة والرســوم( لفتــرة ثــالث )3( 
ســنوات مــن تاريــخ آخــر حركــة فــي الحســاب أو أي فتــرة أخــرى يحددهــا المصــرف المركــزي مــن 
ــار الحســاب خامــًدا. وقــت إلــى آخــر. يرســل المصــرف إشــعارًا إلــى العميــل بقــرار المصــرف اعتب

3.  إذا لــم يســتلم المصــرف ردًا مــن العميــل )مكتوبــًا أو إلكترونيــا( خــالل ثالثــة )3( أشــهر مــن تاريــخ 
ارســال االشــعار بتحويــل الحســاب إلــى حســاب خامــد، يجــب علــى المصــرف تحويــل المبالــغ 
ــدى المصــرف أو  ــى ســجل الحســابات الخامــدة المحفــوظ ل ــة فــي الحســاب الخامــد إل المتبقي

المصــرف المركــزي حســب انظمــة المصــرف المركــزي.

4.  عندمــا يتحــول الحســاب إلــى حســاب خامــد وفقــا ألنظمــة المصــرف المركــزي، لــن يتــم إصــدار 
كشــوف الحســابات الخاصــة بالعميــل.

5.  المبالــغ التــي تــم تحويلهــا إلــى المصــرف المركــزي لــن تخضــع لســداد الفوائــد مــن جانــب 
البنــك بعــد تحويــل المبالــغ إلــى  حســاب المصــرف المركــزي أو إلــى ســجل الحســابات الخامــدة 

المحفــوظ لــدى البنــك.

6.  يســتطيع العميــل تقديــم طلــب إعــادة تفعيــل الحســاب الخامــد إلــى المصــرف مرفقــًا بــه جميــع 
ــه. ــت هويت ــي تثب المســتندات الت

7.  يجــب تحويــل أيــة ارصــدة غيــر مطالــب بهــا بالعمــالت االجنبيــة إلــى العملــة المحليــة بســعر 
الصــرف الــذي يحــدده البنــك، قبــل تحويــل المبالــغ المترصــدة  إلــى المصــرف المركــزي. ســتتم 
إعــادة ســداد المبالــغ بمــا يعــادل ســعرها بالدرهــم االماراتــي وقــت التحويــل عنــد المطالبــة بهــا.

8.  يقــر العميــل بأنــه لــن يكــون المصــرف المركــزي أو البنــك مســؤواًل عــن أي خســارة فــي أســعار 
صــرف العمــالت نتيجــة لتحويــل المبالــغ المتوفــرة فــي الحســابات الخامــدة أو األرصــدة الخامــدة 

إلــى المصــرف المركــزي.

الشروط واألحكام الخاصة ببطاقات الخصم/السحب من الحساب ح. 

ــل وأي  ــى العمي ــى بطاقــات الخصــم الصــادرة مــن المصــرف إل ــة عل ــق األحــكام والشــروط التالي تطب
ــك البطاقــات. معامــالت تتصــل بتل

1.  يجــوز للبنــك وفقــا لتقديــره المطلــق أن يصــدر بطاقــة خصم/ســحب مــن الحســاب للعميــل الــذي 
لديــه حســاب جــاري أو حســاب توفيــر لــدى البنــك مــن إحــدى فروعــه فــي دولــة إ.ع.م .

ــة إغــالق الحســاب ألي ســبب مــن األســباب يجــب أن يقــوم العميــل /حامــل البطاقــة  2.  فــي حال
بإعــادة البطاقــة إلــى البنــك علــى الفــور والتــي ســتنتهي صالحيتهــا بموجــب ذلــك.  

يمنع استخدام البطاقة للحصول على ائتمان من أي نوع.  .3

4.  تبقــى البطاقــة ملــًكا للبنــك فــي جميــع األوقــات ويجــوز للبنــك فــي أي وقــت ووفقــا لتقديــره 
المطلــق إلغــاء صالحيــة البطاقــة وأن يطلــب إعادتهــا، وفــي هــذه الحالــة يجــب علــى حامــل 

البطاقــة تنفيــذ طلــب البنــك علــى الفــور.

5.  يتــم إصــدار البطاقــة علــى المســؤولية الكاملــة للعميــل والــذي يتوجــب عليــه تعويــض البنــك عــن 
أي خســائر أو أضــرار أيــا كانــت تنتــج عــن إصــدار واســتخدام البطاقــة.

6.  يتعهــد حامــل البطاقــة بعــدم اإلفصــاح عــن رقــم التعريــف الشــخصي الخــاص بــه ألي شــخص 
آخــر. وفــي حالــة أصبــح رقــم التعريــف الشــخصي معروفــا لشــخص غيــر حامــل البطاقــة ســوف 
ــة  ــي لحامــل البطاق ــل القانون ــه المفــوض بالتوقيع/الوكي ــى أن ــك الشــخص عل ــة ذل ــم معامل يت
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Cardholder and the Cardholder and the Authorized Signatory/Attorney undertake 
to bear all loss or damage which may occur as a result of disclosing the PIN.

7.  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.

8.  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. Until 
the loss, theft or disclosure of PIN to third party is reported to the Bank as stated 
in this  clause, 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.

9.  Where oral notice of loss, theft or discloser of PIN referred to in clause (8) above is 
given to the Bank, it must be confirmed in writing by the Cardholder to the branch 
at which his Account was opened within forty eight (48) hours of the receipt of the 
oral notice notified to the Bank.

10.  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.

11.  The amount of any Card transaction in a currency other than UAE 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 UAE or abroad.

12.  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.

13.  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’s 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.

14.  The Card shall be used for cash withdrawals within the daily limit determined by 
the Bank subject to the Bank sole discretion.

15.  The Bank may, at its absolute discretion, with consideration to the Customer’s 
interest, change the daily cash withdraw limits without giving any reasons or prior 
notice to the Cardholder. Such Changes shall apply immediately.

16.  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.

17.  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, notwithstanding that 
the Bank is not notified of the Cardholder’s receipt of the Card.

18.  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.

ويتعهــد حامــل البطاقــة و المفــوض بالتوقيع/الوكيــل القانونــي  لــه بتحمــل أي خســائر أو إضــرار 
التــي قــد تنشــأ عــن اإلفصــاح عــن رقــم التعريــف الشــخصي.

7.  علــى حامــل البطاقــة ممارســة اقصــى عنايــة ممكنــة لمنــع فقــدان أو ضيــاع أو ســرقة البطاقــة 
ويتعهــد حامــل البطاقــة بعــدم إعطــاء البطاقــة ألي شــخص آخــر.

8.  فــي حالــة فقــدان أو ســرقة البطاقــة أو كشــف رقــم التعريــف الشــخصي ألي طــرف آخــر، يجــب 
علــى حامــل البطاقــة أن يقــوم شــخصيا باإلبــالغ عــن الفقــدان أو الســرقة أو كشــف رقــم التعريــف 
الشــخصي علــى الفــور مــع تقديــم بيانــات تلــك البطاقــة الــى البنــك أو مــن خــالل االتصــال علــى 
هاتــف مركــز االتصــال الــذي يحــدده البنــك مــن وقــت آلخــر. إلــى أن يتــم ابــالغ البنــك بالفقــدان 
أو الســرقة أو كشــف رقــم التعريــف الشــخصي كمــا هــو مبيــن فــي هــذه الفقــرة، يعتبــر العميــل 
مســؤواًل عــن المعامــالت التــي تتــم بواســطة البطاقــة وال يتحمــل البنــك مســؤولية أي أضــرار أو 

خســائر تنجــم عــن ذلــك الفقــدان أو الســرقة أو كشــف رقــم التعريــف الشــخصي.

الشــخصي   التعريــف  رقــم  أو كشــف  الســرقة  أو  الفقــدان  عــن  إخطــار شــفهي  تقديــم  9.  عنــد 
والمشــار إليهــم فــي الفقــرة  )8( أعــاله،  يجــب تأكيــد ذلــك خطيــا مــن قبــل حامــل البطاقــة 
إلــى الفــرع المفتــوح فيــه الحســاب خــالل  )48( ســاعة مــن اســتالم اإلخطــار الشــفهي بواســطة 

البنــك.

10.  يعتبــر حامــل البطاقــة مســؤوال فــي جميــع األوقــات عــن أي معامــالت تتــم باســتخدام البطاقــة 
ويجــب عليــه تعويــض البنــك عــن جميــع الخســائر واألضــرار أيــا كانــت والتــي تنتــج عــن االســتخدام 
الغيــر مصــرح بــه للبطاقــة ورقم التعريف الشــخصي المتعلق بها. يعتبر ســجل البنك للمعامالت 
المنفــذة بالبطاقــة ســواء إلكترونيــا أو غيــر ذلــك بينــة ودليــال قانونيــا قاطعــا وملزمــا لجميــع األغــراض.

ــى الدرهــم  ــه إل ــم تحويل ــر الدرهــم اإلماراتــي ســوف يت ــة غي ــة للبطاقــة بعمل ــغ أي معامل 11.  إن مبل
اإلماراتــي بســعر الصــرف الــذي يحــدده البنــك فــي التاريــخ الــذي يتــم فيــه خصــم المعاملــة مــن 
حســاب بالبطاقــة. ســيفرض البنــك رســوم علــى جميــع المعامــالت المنفــذة مــن خــالل البنــك 

ســواء فــي دولــة إ.ع.م أو فــي الخــارج.

النقديــة  الســحوبات  مبالــغ  جميــع  العميــل   / البطاقــة  حامــل  حســاب  مــن  البنــك  12.  يخصــم 
والتحويــالت والخصومــات المباشــرة والمدفوعــات األخــرى مقابــل الســلع و الخدمــات التــي تتــم 
مــع البنــك فــي أي جهــاز صــراف آلــي أو نقــاط البيــع األخــرى وأي مدفوعــات أخــرى يتــم اجراؤهــا 
باســتخدام البطاقــة، باإلضافــة إلــى الرســوم ومصروفــات الخدمــات المصرفيــة التــي يكــون فيهــا 

ــا ألي ســبب ناتــج عــن اســتخدام البطاقــة. رصيــد حســاب حامــل البطاقــة مديًن

13.  يجــب علــى حامــل البطاقــة ان يتأكــد مــن توفــر رصيــد كاف للســحب مــن الحســاب المرتبــط 
ــم كشــف الحســاب ألي ســبب  ــإذا ت ــة ف ــراء أي ســحوبات أو معامل ــذ أو إج ــل تنفي بالبطاقــة قب
مــن األســباب مــن خــالل اســتخدام البطاقــة أو بســبب خصــم أي رســوم مصرفيــة يعتبــر حامــل 
البطاقــة مســؤوال عــن تســوية هــذا المبلــغ علــى الفــور وذلــك مــن خــالل دفــع المبلــغ مباشــرة 
وفــورا أو تحويــل هــذا المبلــغ مــن أي حســاب آخــر يحتفــظ بــه لــدى البنــك. إن إخفــاق العميــل أو 
حامــل البطاقــة فــي االلتــزام بذلــك ســوف يمنــح  البنــك الحــق فــي أن يقــوم بإلغــاء البطاقــة و/

أو تحويــل أي مبلــغ مترتــب علــى البطاقــة مــن أي حســاب لحامــل البطاقــة أو العميــل لــدى البنــك  
(إذا كان لديــه اكثــر مــن حســاب لــدى البنــك(. ســوف يكــون مــن حــق البنــك خصــم أو المقاصــة 
بيــن أي حســابات أخــرى لحامــل البطاقــة أو العميــل لــدى البنــك لتغطيــة الحســاب المكشــوف 

لحامــل البطاقــة دون إخطــار مســبق.

14.  ســوف يتــم اســتخدام البطاقــة للســحب النقــدي فــي حــدود المبلــغ اليومــي الــذي يحــدده البنــك 
مــن وقــت آلخــر وفقــا لتقديــره المطلــق.

15.  يجــوز للبنــك وفقــا لتقديــره المطلــق، مــع األخــذ باالعتبــار مصلحــة العميــل، أن يغيــر مبلــغ 
الســحب النقــدي اليومــي بــدون تقديــم أي أســباب لذلــك أو تقديــم إشــعار مســبق لحامــل 

البطاقــة، وســوف تصبــح هــذه التغييــرات ســارية علــى الفــور.

16.  يجــوز للبنــك إرســال البطاقــة إلــى العميــل أو حامــل البطاقــة بالبريــد العــادي أو خدمــة البريــد 
الســريع علــى عنــوان العميــل المــدون فــي ســجالت البنــك وعلــى مســؤولية العميــل.

17.  يتعيــن علــى حامــل البطاقــة عنــد اســتالمها بــأن يقــوم فــورا بالتوقيــع علــى ظهــر البطاقــة وســوف 
يشــكل ذلــك التوقيــع و/أو تنشــيط البطاقــة و/أو اســتخدامها دليــال ملزمــا وقاطعــا علــى تأكيــد 
ــك  ــدم إخطــار البن ــن ع ــكام بغــض النظــر ع ــذه الشــروط واألح ــزام به ــى االلت ــة عل حامــل البطاق

باســتالم البطاقــة.

18.  فــي حالــة عــدم قيــام حامــل البطاقــة بتحصيل/اســتالم البطاقــة خــالل )4( أســابيع ( أو أي فتــرة 
زمنيــة يحددهــا البنــك مــن وقــت آلخــر)  مــن تاريــخ إصــدار البطاقــة ســوف يقــوم البنــك بإلغــاء 
البطاقــة وتحميــل حامــل البطاقــة رســوم اإلصــدار، وإذا مــا تــم إصــدار بطاقــة بديلــة بعــد ذلــك، 

ســوف يتــم فــرض رســوم إصــدار بطاقــة بديلــة وفقــا لجــدول الرســوم والخدمــات المطبــق.
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19.  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.

20.  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.

21.  The Bank reserves the right at all times and without notice to the Cardholder to 
refuse to authorize any advance cash, 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 .

22.  Cardholder participation in any promotion will be subject to the promotion 
terms and conditions announced by the merchant and the Bank shall not be 
responsible of such promotions.

23.  All Banking Services provided by the Bank to the Customers are subject to 
these Terms and Conditions in addition to the terms and conditions outlined and 
described on the website of the Bank.

I. Phone Banking Services

Phone Banking is a telephone based Electronic Banking Service that allows the 
Customers who have debit Cards and PIN to perform Financial and Non-financial 
Transactions on the Customers’ Account with The Bank through telephones. In the 
following Terms and Conditions, “Subscriber” means the Customer to whom the 
above Phone Banking Service is provided, where the service mandate is signed by 
more than one individual, they shall be jointly and severally bound by these Terms and 
Conditions.

1.  The Subscriber should maintain an Account with the Bank at any branch in the 
UAE. In the event of the Account being closed for any reason the Phone Banking 
Service shall immediately cease.

2.  The Bank reserves the right to, at its sole discretion, withdraws at any time all 
rights privileges pertaining to the Phone Banking Service.

3.  The Phone Banking Service provided entirely at the risk of the Subscriber who 
shall indemnify the Bank for all loss or damage howsoever caused resulting from 
the use of the Phone Banking Service.

4.  The Subscriber should not disclose his/her PIN to any other person treated by the 
Bank as an acting agent of the Subscriber and the Subscriber shall indemnify the 
Bank against all loss or damage which may occur as a result of the PIN becoming 
known.

5.  The Subscriber hereby irrevocably and unconditionally without any right of 
objection, accepts all debits made to the Account arising from the use of the 
Phone Banking service, without limitation.

6.  The Subscriber shall ensure sufficient drawing power in the Account to which the 
Phone Banking Service relates before making any transfers, if for any reason an 
Account is overdrawn by the use of the Phone Banking Service, the Subscriber 
shall be responsible for immediately making up the deficit by a direct payment 
or transfer of funds from any other account maintained with the Bank make a 
transfer on the Subscriber behalf (if more than one Account is maintained with 
the Bank). The Bank shall have the right to debit or set off any other Account 
of the Subscriber with the Bank in order to cover the overdraft Account of the 
Subscriber without prior notice.

7.  The Subscriber can activate the Phone Banking Service by calling 600 529999 or 
any other number specified on the Bank’s website. After manual verification (set 
by the Bank from time to time) over the phone, the Subscriber will be given the 
Phone Banking ID and he can set his own PIN number. No additional documents 
will be signed by the subscriber for Phone Banking activation.

8.  The Bank’s record of any transaction processed by the use of this Phone 
Banking Service shall be conclusive evidence of such transaction and binding 
the Subscriber for all purposes.

9.  The Bank shall not be responsible for any loss or damage arising directly or 
indirectly from any malfunction or failure of the Phone Banking Service.

10.  The Bank shall not be responsible for any erroneous payments to utility company 
(ies) / credit Cards institution(s) arising out of wrong input of consumer / Card 

19.  يكــون حاملــو البطاقــة مســؤولين بالتضامــن والتكافــل تجــاه البنــك بموجــب هــذه الشــروط 
أكثــر. أو  الحســاب مفتوحــا باســمين  إذا كان  واألحــكام 

20.  لــن يكــون المصــرف مســؤوال عــن أي خســارة أو ضــرر ينتــج بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عــن 
أي عطــل أو قصــور فــي البطاقــة أو جهــاز الصــراف اآللــي أو عــدم كفايــة األمــوال بشــكل مؤقــت 

فــي ذلــك الجهــاز.

21.  يحتفــظ البنــك دائمــًا بحــق رفــض الســماح بســلفة نقديــة دون الحاجــة إلخطــار حامــل البطاقــة 
وإلغــاء أو تعليــق حــق اســتخدام أي بطاقــة أو رقــم تعريــف شــخصي فيمــا يتعلــق بكافــة أو بعــض 

المعامــالت وأن يرفــض تجديــد أو اســتبدال أي بطاقــة.

22.  تخضــع مشــاركة حامــل البطاقــة فــي أي عــرض ترويجــي للشــروط واألحــكام الخاصــة بالعــرض 
ــك العــروض. ــن تل ــة مســؤولية ع ــك أي ــر وال يتحمــل البن ــل التاج ــة مــن قب الترويجــي المعلن

23.  تخضــع كافــة الخدمــات المصرفيــة التــي يوفرهــا البنــك لعمالئــه لهــذه الشــروط واالحــكام 
للمصــرف.  اإللكترونــي  الموقــع  علــى  والمذكــورة  المبينــة  واألحــكام  الشــروط  الــى  باإلضافــة 

الخدمات المصرفية الهاتفية ط. 

اإللكترونيــة  المصرفيــة  الخدمــة  الهاتفيــة هــي خدمــة هاتفيــة تعتمــد علــى  المصرفيــة  الخدمــات 
وتســمح للعمــالء الحاصليــن علــى بطاقــات الخصــم ورقــم التعريــف الشــخصي بتنفيــذ المعامــالت 
الماليــة وغيــر الماليــة فــي حســاباتهم لــدى المصــرف عبــر الهاتــف. فــي الشــروط التاليــة فــإن كلمــة               
)مشــترك(  تعنــي الشــخص الــذي يتــم توفيــر الخدمــة لــه، وفــي حالــة التوقيــع علــى هــذا التفويــض مــن 
قبــل أكثــر مــن شــخص واحــد فــإن الموقعيــن يعتبــرون ملزميــن بهــذه الشــروط واألحــكام مجتمعيــن 

ــن. ومنفردي

1.  يجــب أن يحتفــظ المشــترك بحســاب لــدى المصــرف فــي أي فــرع مــن فروعــه فــي دولــة إ.ع.م 
وفــي حالــة إغــالق الحســاب ألي ســبب يتــم قطــع الخدمــة بصــورة فوريــة.

2.  يحتفــظ المصــرف بحقــه فــي أن يقــوم بمحــض ارادتــه فــي أي وقــت بســحب الحقــوق والمزايــا 
المرتبطــة بالخدمــة المصرفيــة الهاتفيــة.

بالكامــل ويجــب علــى  المشــترك  الهاتفيــة علــى مســؤولية  المصرفيــة  الخدمــة  3.  يتــم توفيــر 
المشــترك أن يقــوم بتعويــض المصــرف عــن أي خســائر أو اضــرار تنتــج ألي ســبب مــن األســباب 

عــن اســتعمال الخدمــة المصرفيــة الهاتفيــة. 

4.  يجــب أن ال ُيمِكــن المشــترك أي شــخص اخــر مــن معرفــة رقــم التعريــف الشــخصي الخــاص بــه/
بهــا و فــي حــال تمكــن شــخص اخــر مــن معرفــة رقــم التعريــف الشــخصي الخــاص بالمشــترك 
ــه هــو وكيــل المشــترك وعلــى  ســيتعامل المصــرف مــع ذلــك الشــخص االخــر علــى اســاس أن
المشــترك تبعــًا لذلــك أن يقــوم بتعويــض المصــرف عــن أي خســائر أو اضــرار قــد تحــدث نتيجــة 

لمعرفــة وافشــاء رقــم التعريــف الشــخصي.

5.  بموجــب هــذا فــان المشــترك يوافــق بصــورة غيــر مشــروطة وغيــر قابلــة للرجــوع أو النقــض عنهــا 
وبــدون أي حــق اعتــراض، علــى جميــع الخصومــات التــي تجــري علــى الحســاب والتــي تنشــأ مــن 

اســتعمال الخدمــة المصرفيــة الهاتفيــة دون حصــر.

بالخدمــة  المتعلــق  الحســاب  فــي  مــن وجــود رصيــد كاف  يتأكــد  أن  المشــترك  علــى  6.  يجــب 
المصرفيــة الهاتفيــة وذلــك قبــل اجــراء أي تحويــالت، امــا اذا اصبــح الحســاب مكشــوفا ألي 
ــة العجــز فــورا بالدفــع  ســبب مــن االســباب باســتعمال الخدمــة، فيجــب علــى المشــترك تغطي
مباشــرة أو تحويــل األمــوال مــن أي حســاب اخــر مفتــوح لــدى المصــرف وفــي حالــة الفشــل 
بالوفــاء بهــذه الشــروط فانــه يحــق للمصــرف ان يقــوم بإلغــاء الخدمــة و/أو اجــراء التحويــل نيابــة 
عــن المشــترك ( وذلــك فــي حالــة وجــود اكثــر مــن حســاب للمشــترك لــدى البنــك) ويحــق للبنــك 
الخصــم مــن و/أو المقاصــة مــع أي حســاب اخــر للمشــترك لــدى المصــرف وذلــك فــي ســبيل 

تغطيــة رصيــد حســاب المشــترك المكشــوف وذلــك دون انــذار مســبق.

رقــم   الهاتــف  علــى  باالتصــال  الهاتفيــة وذلــك  المصرفيــة  الخدمــة  بتشــغيل  القيــام  7.  يمكــن 
600529999   أو أي رقــم آخــر يحــدده المصــرف مــن وقــت آلخــر وبعــد التدقيــق اليــدوي ( الــذي 
يقــرره المصــرف مــن وقــت آلخــر) عبــر الهاتــف ســيتم اعطــاء المشــترك اســم مســتخدم الخدمــة 
الهاتفيــة الخــاص بــه ويمكنــه مــن وضــع رقــم التعريــف الشــخصي الخــاص  بــه ولــن يتــم توقيــع 

ــة. ــة الهاتفي ــة مــن طــرف المشــترك لتشــغيل الخدمــة المصرفي مســتندات اضافي

8.  تعتبــر ســجالت المصــرف فيمــا يتعلــق بــأي معاملــة يتــم اجراؤهــا باســتعمال هــذه الخدمــة 
المعاملــة وملزمــا للمشــترك لجميــع األغــراض. تلــك  ، دليــال قاطعــا علــى  الهاتفيــة  المصرفيــة 

9.  لــن يكــون المصــرف مســؤوال عــن أي خســائر أو اضــرار تنشــأ بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة عــن 
أي عطــل أو توقــف يحــدث للخدمــة المصرفيــة الهاتفيــة.

الــى أي شــركة، شــركات  أيــة مدفوعــات غيــر صحيحــة  المصــرف مســؤوال عــن  يكــون  10.  لــن 
الخدمــات العامــة، مؤسســة، مؤسســات بطاقــات االئتمــان والتــي قــد تكــون ناتجــة عــن أي خطــأ 
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number by the Subscriber. The Bank shall not be responsible for any mistake or 
omission caused in relation to the Phone Banking Service and/or any delay by 
The Bank due to reasons beyond its control in onward transmission of the funds 
to the utility company(s) / Card company (ies) which may result in disruption of 
the utility service and Card related transactions. In the event of part payment of 
the bill, the utility company may use its power to discontinue the utility service in 
which event The Bank or the utility company will not be responsible therefore in 
anyway.

11.  Where the Phone Banking Service is made available linked to an account with 
The Bank in two or more names. It is acknowledged that, irrespective of whether 
the mode of operation of such Account is joint or either or survivor, the Phone 
Banking Service may be used by one Subscriber acting alone

12.  Phone Banking Service gives the Subscriber the facility to register the mobile 
number and will identify the Phone Banking ID immediately if the Subscriber calls 
from his registered mobile number. The Accountholder will register the number at 
his own risk and responsibility.

13.  The transfer limit via Phone Banking Service is up to AED 1,000,000 to any 
Account in the same currency. Transfers between Accounts of different currencies 
shall be limited to the equivalent of USD 10,000 (or such other limit which the 
Subscriber and The Bank may agree) each business day provide that any such 
limits may be changed by The Bank at any time with or without notice to the 
Subscriber

J. 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.

K. 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.

L. 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 CBUAE in force. All charges, commissions and fees are exclusive of Value Added 
Tax (“VAT”) or any other similar sales tax and the Customer hereby agrees to pay an 
amount in respect of any applicable taxes.

M. 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.

N. Communication and Delivery

1.  Any communication between the Bank and the Customer to be made or delivered 
in connection with any Banking Service shall be made in writing. The Bank shall 
have the right to send such communication in any format it deems appropriate 
(including in paper form or electronically). If any Customer has notified the Bank 
that it is incapable of receiving notices by means of Electronic Communications, 
the Bank shall send such communication by regular post or courier to the 
Customer’s address in the Bank’s records.

2.  Any communication delivered in electronic form (through electronic mail or 
mobile telephone) shall constitute delivery of such communication “in writing” or 
in “written” form. The Customer will not challenge the admissibility of any such 
communication on the grounds that it is made in electronic form.

3.  To avoid disruption to account operations and/or services, it is the Customer’s 
responsibility to provide the Bank at all times with an up-to-date Emirates ID, 
Passport copy and/or Trade License, postal address, mobile/ telephone number 
and electronic mail address and to notify the Bank of any change of contact 
information previously provided to the Bank.

ــن يتحمــل المصــرف المســؤولية  ــل المشــترك، ل فــي إدخــال رقــم مســتهلك/البطاقة مــن قب
عــن أي خطــأ أو إغفــال تتســبب فيــه الخدمــة و/أو تأخيــر مــن قبــل المصــرف ألســباب خارجــة عــن 
نطــاق مقدرتــه علــى التحويــل الفــوري لألمــوال الــى شــركة، شــركات الخدمــات العامــة، مؤسســة، 
مؤسســات بطاقــات االئتمــان إذا مــا تســبب ذلــك فــي تعطيــل معامــالت الخدمــة أو البطاقــة 
المعنيــة وفــي حالــة الســداد الجزئــي لفاتــورة معينــة فــإن شــركة الخدمــة المعنيــة قــد تســتعمل 
ســلطتها فــي قطــع الخدمــة المذكــورة وفــي هــذه الحالــة ال يكــون المصــرف أو شــركة الخدمــة 

المعنيــة مســؤولين عــن ذلــك بــأي حــال مــن االحــوال.

11.  عندمــا يكــون تقديــم الخدمــة المصرفيــة الهاتفيــة مرتبطــًا بحســاب لــدى المصــرف باســم 
شــخصين أو اكثــر فــإن ذلــك يشــكل اقــرارا بأنــه بصــرف النظــر عمــا إذا كان تشــغيل الحســاب يتــم 
بتوقيــع مشــترك أو توقيــع فــردي أو توقيــع المشــترك الحــي فــإن االســتفادة مــن هــذه الخدمــة 

المصرفيــة الهاتفيــة يتــم عــن طريــف مشــترك واحــد فقــط يتصــرف منفــردا.

12.  تمنــح الخدمــة المصرفيــة الهاتفيــة المشــترك امكانيــة تســجيل رقــم هاتفــه المتحــرك ويتــم 
ــة فــورًا إذا قــام باالتصــال مــن رقــم  ــة الهاتفي ــى اســم مســتخدم الخدمــة المصرفي التعــرف عل
هاتفــه المتحــرك المســجل لدينــا.  يقــوم صاحــب الحســاب بتســجيل الرقــم علــى مســئوليته 

الشــخصية.

3.  يكــون الحــد االقصــى للتحويــل باســتخدام الخدمــة المصرفيــة الهاتفيــة هــو مبلــغ 1,000,000 
درهــم اماراتــي الــى أي حســاب بنفــس العملــة وتكــون التحويــالت بيــن الحســابات ذات العمــالت 
المختلفــة قاصــرة علــى مــا يعــادل 10,000 دوالر امريكــي ( أو إلــى حــد اخــر يتــم االتفــاق عليــه بيــن 
المصــرف والمشــترك)  فــي كل يــوم عمــل شــريطة أن يتــم تغييــر ذلــك الحــد مــن قبــل المصــرف 

فــي أي وقــت بموجــب أو بــدون ارســال اشــعار للمشــترك.

قابلية الفصل ي. 

يوافــق العميــل علــى أنــه فــي حالــة عــدم ســريان أو عــدم نفــاذ أي مــن هــذه الشــروط واألحــكام فــإن 
ذلــك لــن يؤثــر علــى بقيــة الشــروط واألحــكام األخــرى.

التنازل واإلحالة ك. 

يوافــق العميــل بأنــه يحــق للمصــرف التنــازل عــن وإحالــة كل حقوقــه والتزاماتــه الــواردة فــي هــذه 
الشــروط واألحــكام الــى أي شــخص دون أخــذ موافقــة العميــل، ال يحــق للعميــل التنــازل عــن أو إحالــة 

ــة المســبقة. ــه اال بعــد أخــذ موافقــة المصــرف الكتابي أي مــن حقوقــه أو التزامات

الرسوم والعموالت ل. 

يحــق للمصــرف اســتيفاء أي نــوع مــن الرســوم والمصاريــف علــى أي مــن الخدمــات المصرفيــة 
المقدمــة للعميــل وفــق النســب المحــددة فــي تعليمــات المصــرف المركــزي الســارية المفعــول.

القيمــة  )”ضريبــة  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  تتضمــن  ال  والرســوم  والعمــوالت  المصاريــف  كل 
ــة مبيعــات أخــرى مشــابهة، ويوافــق العميــل بموجــب هــذا علــى دفــع مبلــغ  المضافــة“( أو أي ضريب

أي ضرائــب مطبقــة.

العنوان م. 

مــا لــم يخطــر العميــل البنــك خطيــا بتغييــر عنوانــه، فــإن العنــوان المذكــور مــن قبــل العميــل فــي 
اســتمارة فتــح الحســاب )”العنــوان الدائــم“( و/أو نمــوذج الطلــب الخــاص بالخدمــة المصرفيــة ذات 
الصلــة ســيكون هــو العنــوان المختــار الــذي سترســل إليــه كافــة اإلخطــارات والمراســالت والمطالبــات 

المتعلقــة بالحســاب. 

المراسالت والتسليم ن. 

1.  يجــب أن تكــون أي مراســالت تتصــل بالخدمــات المصرفيــة بيــن المصــرف والعميــل مكتوبــة. 
ــراه مناســبًا )شــاملة المراســالت  ــذي ي يحــق للمصــرف إرســال المراســالت حســب النمــوذج ال
الورقيــة أو اإللكترونيــة(. فــي حالــة اســتالم المصــرف إخطــارًا مــن العميــل يبلــغ فيــه المصــرف 
إرســال  المصــرف  علــى  يجــب  إلكترونيــًا،  اإلشــعارات  اســتالم  علــى  العميــل  مقــدرة  بعــدم 
المراســالت بالبريــد العــادي أو بواســطة شــركة لنقــل الوثائــق إلــى عنــوان العميــل المســجل فــي 

ســجالت المصــرف.

2.  تعتبــر أي مراســالت مرســلة إلكترونيــًا )عبــر البريــد اإللكترونــي أو الهاتــف المتحــرك( بمثابــة 
ــًا« ومســتلمة بشــكل صحيــح. ال يحــق للعميــل االعتــراض  مراســلة »مكتوبــة« أو »محــررة كتابي

علــى اســتالم أي مراســالت تتــم بهــذه الطريقــة علــى أســاس أنهــا مرســلة إلكترونيــًا.

3.  لتفــادي تعطيــل عمليــات الحســاب و/أو خدمــات الحســاب ، يجــب علــى العميــل تزويــد المصرف، 
فــي جميــع األوقــات، ببطاقــة الهويــة الجديــدة وصــورة مــن جــواز الســفر و/أو الرخصــة التجاريــة 
وعنــوان البريــد ورقــم الهاتــف المتحــرك/ رقــم الهاتــف وعنــوان البريــد اإللكترونــي مــع إبــالغ 

ــر فــي بيانــات االتصــال التــي ســبق لــه تقديمهــا إلــى المصــرف. ــأي تغيي المصــرف ب
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4.  The Bank is entitled to rely on any communication sent to it by the Customer 
and is not under any obligation to verify the authenticity or accuracy of any such 
communication.

5.  The Customer agrees that telephone conversations with the Bank may be 
recorded and agrees that any recordings so made are admissible as evidence in 
any court, arbitration or other proceedings.

6.  Any Court order, summons or other process may be served upon the Customer 
by posting the same to the Customer’s address and the same shall be deemed 
to be good service upon the Customer. The foregoing shall not however preclude 
the Bank from effecting service of process in any other manner permitted by law.

7.  The Bank, in its discretion, agree to accept notices and other communications to 
it hereunder by Electronic Communications pursuant to procedures approved by 
it, provided that approval of such procedures may be limited to particular notices 
or communications. Unless the Bank otherwise prescribed, 

 1.  notices and other communications sent to an e-mail address shall be 
deemed received upon the sender’s receipt of an acknowledgement from 
the intended recipient (such as by the “return receipt requested” function, 
as available, return e-mail or other written acknowledgement), and 

 2.  notices or communications posted to an Internet website shall be deemed 
received upon the deemed receipt by the intended recipient at its e-mail 
address as described in the foregoing clause (i) of notification that such 
notice or communication is available and identifying the website address 
therefor; provided that, for both clauses (i) and (ii), if such notice, e-mail or 
other communication is not sent during the normal business hours of the 
recipient, such notice, e-mail or communication shall be deemed to have 
been sent at the opening of business on the next Business Day for the 
recipient.

8.  The Customer accepts all the risks (including, but not limited to forgery, hacking 
and transmission failure) involved in using e-mail or facsimile or registered mail.

9.  The Customer agrees that the Bank shall not be liable for executing any 
instructions received through telephone, facsimile or other form of electronic 
communication, including but not limited to, registered email IDs. The Customer 
further agrees to indemnify the Bank from and against all actual liabilities, costs, 
claims, losses, damages or expenses (including legal fees and expenses) which 
the Bank may suffer or incur as a result of or arising out of or in connection with 
the matters specified herein, his/her acting upon any scanned e-mail or facsimile 
or registered mail or messenger instructions purportedly given by the Customer 
or by the Authorized Signatory/Attorney or any imperfection or mechanical failure 
within the fax or e-mail or telecommunication system between the Bank and the 
Customer.

O. Variation of the Terms and Conditions

The Bank may, from time to time, and at its sole discretion, with prior notice of Sixty 
(60) days 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.

P. Confidentiality

1.  The Bank shall keep all Confidential Information confidential and agree to take 
customary and reasonable precautions to maintain the confidentiality of all 
Customer Information. 

2.  Without prejudice to the applicable laws, the Customer acknowledge and 
authorises the Bank, its officers and agents to disclose all such Confidential 
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.  To any Agent of the Bank to the extent necessary to enable the Bank to 
provide Services to the Customer

 b.  Any professional advisors and service providers of the Bank who are under 
a duty of confidentiality to the Bank;

 c.  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 

4.  يحــق للمصــرف االعتمــاد علــى المراســالت المرســلة مــن العميــل وال يكــون مســؤواًل عــن 
دقتهــا. أو  مــن صحتهــا  التحقــق 

ــم مــع المصــرف ، كمــا  ــي تت ــة الت ــه يجــوز تســجيل المكالمــات الهاتفي ــى أن ــل عل 5.  يوافــق العمي
يوافــق علــى أن تعتبــر أي تســجيالت دليــاًل مقبــواًل لــدى أي محكمــة أو هيئــة تحكيــم أو فــي أي 

ــراءات أخــرى. إج

6.  يجــوز إرســال أي أمــر أو اســتدعاء أو إجــراء آخــر صــادر مــن المحكمــة إلــى عنــوان العميــل ويعتبــر 
مســتلمًا مــن العميــل بشــكل صحيــح. لــن يــؤدي هــذا الشــرط إلــى منــع المصــرف مــن اســتخدام 

ــًا. أي وســيلة أخــرى مســموح بهــا قانون

7.  يوافــق المصــرف، وفقــًا لتقديــره المطلــق، علــى قبــول اإلشــعارات والمراســالت األخــرى 
ــًا وفــق اإلجــراءات المعتمــدة لــدى المصــرف، وتنحصــر الموافقــة علــى  ــه إلكتروني المرســلة إلي
تلــك اإلجــراءات فــي إشــعارات أو مراســالت محــددة. إال إذا صــدرت موافقــة مــن المصــرف 

بخــالف ذلــك.

1.  تعتبــر اإلشــعارات والمراســالت األخــرى المرســلة إلــى عنــوان البريــد اإللكترونــي مســتلمة   
ــد اســتالم المرســل إشــعارًا مــن المســتلم المعنــي )مثــل »طلــب إشــعار االســتالم«  عن

الــذي يطلــب بالــرد برســالة إلكترونيــة أو بإشــعار مكتــوب(.

2.   تعتبــر اإلشــعارات أو المراســالت المرســلة إلــى موقــع اإلنترنــت مســتلمة عنــد اســتالمها   
بواســطة المرســل إليــه المعنــي علــى عنــوان بريــده اإللكترونــي الموضــح فــي البنــد 
)1( أعــاله الــذي يشــير إلــى اســتالم اإلشــعار أو الرســالة والتعــرف علــى عنــوان موقــع 
اإلنترنــت. وألغــراض البنديــن )1( و )2( أعــاله، إذا أرســل اإلشــعار أو البريــد اإللكترونــي 
أو الرســالة فــي وقــت خــارج ســاعات العمــل الرســمية للمرســل إليــه، يعتبــر اإلشــعار أو 
البريــد اإللكترونــي أو الرســالة مســتلمة بشــكل صحيــح فــي يــوم العمــل التالــي لــدى 

المرســل إليــه.

8.  يتحمــل العميــل كل المخاطــر الناتجــة عــن اســتخدام البريــد اإللكترونــي أو الفاكــس أو البريــد 
اإلرســال(. فــي  والفشــل  والقرصنــة  التزويــر  الحصــر  ال  المثــال  ســبيل  علــى  )شــاملة  المســجل 

9.  يقــر العميــل بــأن المصــرف ال يتحمــل أي مســؤولية عــن تنفيــذ أي تعليمــات يســتلمها عبــر 
الهاتــف أو الفاكــس أو أي وســيلة تواصــل إلكترونيــة بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال 
الحصــر، عناويــن البريــد اإللكترونــي المســجلة. كمــا يوافــق العميــل علــى تعويــض المصــرف عــن 
وضــد كل االلتزامــات أو التكاليــف أو المطالبــات أو الخســائر أو األضــرار أو النفقــات الفعليــة 
)شــاملة الرســوم والمصاريــف القانونيــة( التــي يتكبدهــا المصــرف أو تكــون نتيجــة أو تنشــأ عــن 
أو تتصــل باألمــور الموضحــة فــي هــذه الشــروط واألحــكام، وعندمــا يعتمــد المصــرف فــي تنفيــذ 
التعليمــات علــى أي مســتند مســموح إلكترونيــًا ومرســل بالبريــد اإللكترونــي أو بالفاكــس أو 
بالبريــد المســجل أو تعليمــات المراســل التــي تصــدر عــن العميــل أو المفــوض بالتوقيــع / الوكيــل 
القانونــي عنــه أو أي فشــل تشــغيلي أو ميكانيكــي فــي نظــام الفاكــس أو البريــد اإللكترونــي أو 

االتصــاالت بيــن المصــرف والعميــل.

تعديل األحكام والشروط س. 

يحــق للمصــرف تعديــل أو تغييــر أي مــن هــذه الشــروط واألحــكام فــي أي وقــت ووفقــًا لتقديــره 
المطلــق بموجــب إشــعار مســبق مدتــه ســتين )60( يومــًا يرســل إلــى العميــل بــأي طريقــة يراهــا 
المصــرف مناســبة ويســري مفعــول تلــك التعديــالت اعتبــارًا مــن التاريــخ الــذي يحــدده المصــرف فــي 

اإلشــعار المرســل إلــى العميــل.

السرية ع. 

1.  يحتفــظ المصــرف بســرية كل المعلومــات الســرية ويتعهــد باتخــاذ كل اإلجــراءات االحترازيــة 
بالعميــل. الخاصــة  المعلومــات  كل  ســرية  علــى  للمحافظــة  والضروريــة  المناســبة 

2.  دون المســاس بالقوانيــن المطبقــة، يقــر العميــل ويفــوض المصــرف وموظفيــه ووكالئــه 
اإلفصــاح عــن كل المعلومــات الســرية المتصلــة بحســابات و/أو العالقــات الماليــة للعميــل مــع 
المصــرف، شــاملة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تفاصيــل أي تســهيالت ائتمانيــة وأي ضمانــات 
ــة: ــه ووضعــه المالــي لــدى المصــرف، إلــى الجهــات اآلتي ــه وأرصدت مقدمــة مــن العميــل وتعامالت

ــه إلــى  أ.  أي وكيــل للمصــرف بالشــكل الضــروري الــذي يســمح للمصــرف بتقديــم خدمات  
. لعميــل ا

ــة  ــى اتفاقي ــن عل ــدى المصــرف الموقعي ب.    أي مستشــارين مهنييــن ومقدمــي الخدمــات ل  
المصــرف. مــع  المعلومــات  ســرية 

ج.  أي مشــارك أو مشــارك فرعــي فعلــي أو محتمــل فيمــا يتعلــق بــأي مــن حقــوق و/أو   
التزامــات المصــرف بموجــب أي اتفاقيــة مبرمــة مــع المصــرف أو المتنــازل لــه أو المحــال 
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its assignee or transferee (or any agent or adviser of any of the foregoing);

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

 e.  To the Etihad Credit Bureau, any other authorised credit reference agency 
or credit bureau or the Emirates Movable Collateral Registry; 

 f. As required by any applicable law; 

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

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

3.  The Customer authorises the Bank to obtain information, on an ongoing basis, 
from Banks and other financial institutions, the Etihad Credit Bureau, the Emirates 
Movable Collateral Registry, the Customer’s employer or any other body as the 
Bank deems appropriate, about the Customer’s financial and non-financial 
information which includes but not limited to the details of the Customer’s 
Banking facilities, financial position, income and any other information relating to 
the Customer which the Bank deems appropriate without any reference to the 
Customer.

4.  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.

5.  The Customer 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.

6.  The Customer further acknowledge that the Bank may disclose Customer 
information that has become public other than through breach of these 
confidentiality obligations or which is obtained by the Bank from a third party who 
is not known by the Bank to be bound by a confidentiality agreement with respect 
to that Customer information.

Q. Privacy Notice Overview

1.  The Bank is aware of the importance of safeguarding the privacy and 
confidentiality of the Customer Data and will maintain appropriate administrative, 
physical, and technical safeguards for protection of the security, confidentiality 
and integrity of Customer Data. 

2.   The Bank may collect, use, store or otherwise process any such information 
(whether provided electronically or otherwise) and may disclose any such 
information (including, without limitation, information relating to the Customers 
transactions and accounts) under or pursuant to any court order or by any 
regulatory authority. 

3.  The Bank may process the Customer’s personal data for the following purposes: 

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

 b.  providing Services (including Electronic Banking Services), such as effecting 
payments or transactions and completing instructions or requests; 

 c.  monitoring and analysing the conduct of your account; 

 d. establishing and managing Banking relationships and accounts; 

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

)أو أي وكيــل أو مستشــار فــي أي مــن الجهــات الموضحــة أعــاله(. إليــه 

الحمايــة  تقــدم  أو جهــة  تأميــن  أو وســيط  تأميــن  أو شــركة  أي وكالــة تصنيــف  د.   إلــى   
ــر المباشــرة للمعلومــات االئتمانيــة للمصــرف فيمــا يتصــل بالخدمــات  المباشــرة أو غي

المصــرف. يقدمهــا  التــي 

ــة أخــرى معتمــدة أو مكتــب  ــة ائتماني ــة أو أي وكال هـ.   مكتــب االتحــاد للمعلومــات االئتماني  
والمرهونــة. المنقولــة  األصــول  لتســجيل  اإلمــارات  شــركة  أو  آخــر  ائتمــان 

و.   حسب ما هو مطلوب بموجب القانون المطبق.  

ز.   حســب مــا هــو مطلــوب ألي محكمــة أو ســلطة قضائيــة أو تنظيميــة أو اشــرافية أو   
ضريبيــة أو رســمية أو حكوميــة أو شــبه حكوميــة يخضــع المصــرف الختصاصهــا أو 

الختصاصهــا. يخضــع  العميــل  أن  مناســب  بشــكل  المصــرف  يعتقــد 

ح.   حســب مــا هــو مطلــوب فــي أمــر المحافظــة علــى أو تفعيــل أي مــن حقــوق المصــرف أو   
العميــل. ضــد  إجــراءات  أي 

3.  يقــوم العميــل بتفويــض المصــرف للحصــول علــى المعلومــات الماليــة وغيــر الماليــة الخاصــة 
للمعلومــات  االتحــاد  مكتــب  أو  األخــرى  التمويــل  ومؤسســات  المصــارف  مــن  بالعميــل 
االئتمانيــة أو شــركة اإلمــارات لتســجيل األصــول المنقولــة والمرهونــة أو الجهــة التــي يعمــل 
لديهــا العميــل أو أي جهــة أخــرى يراهــا المصــرف مناســبة شــاملة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، 
بيانــات التســهيالت المصرفيــة والوضــع المالــي والدخــل وأي معلومــات أخــرى تتصــل بالعميــل 

ــل. ــى العمي ــى الرجــوع إل ــر الحاجــة إل يراهــا المصــرف مناســبة مــن غي

4.  يفــوض العميــل بموجبــه المصــرف بطلــب أي معلومــات عــن العميــل أو محــل ســكنه أو عنوانــه 
أو عنــوان ســكنه أو عنــوان ســكن أي مــن أفــراد عائلتــه فــي دولــة إ.ع.م أو موطــن العميــل أو أي 
ــل علــى أن يستفســر المصــرف عــن  ــل. كمــا يوافــق العمي ــة أخــرى كان يســكن فيهــا العمي دول
أرقــام هاتــف وعنــوان بريــد العميــل ويطلــب أي معلومــات تتصــل بالعميــل بشــكل مباشــر أو عبــر 

أي مــن وكالء المصــرف بالرجــوع إلــى العميــل أو بموافقــة مســبقة مــن العميــل.

5.  يوافــق العميــل علــى أنــه يحــق للمصــرف توكيــل أي محاميــن أو وكاالت لتحصيــل الديــون 
ــل. كمــا  ــون مســتحقة مــن العمي ــل أي دي ــراءات تحصي ــة إ.ع.م( لمتابعــة إج ــارج دول )داخــل أو خ
يقــوم العميــل بتفويــض المصــرف بتزويــد أولئــك المحاميــن وتلــك الــوكاالت بــأي معلومــات 
أو مســتندات تتصــل بحســاب العميــل. يحــق للمحاميــن ووكاالت تحصيــل الديــون اتخــاذ اإلجــراء 
المناســب بالنيابــة عــن المصــرف للقيــام بواجباتهــم علــى أحســن وجــه بمــا فــي ذلــك االتصــال 

ــل. بالعمي

6.  كمــا يقــر العميــل أيضــًا بأنــه يحــق للمصــرف اإلفصــاح عــن بيانــات العميــل المتاحــة للجمهــور 
مــن غيــر انتهــاك لشــروط االلتــزام بالســرية أو التــي حصــل عليهــا المصــرف مــن جهــة أخــرى لــم 

ــل. ــات هــذا العمي ــة ســرية معلومــات لبيان ــم بأنهــا ملزمــة باتفاقي ــى عل يكــن  المصــرف عل

نظــرة عامــة عــن الخصوصية ف. 

ــة  ــل ويحتفــظ بإجــراءات حماي ــات العمي ــة وســرية بيان ــة خصوصي ــة حماي ــدرك المصــرف أهمي 1.  ي
إداريــة وفعليــة وفنيــة لحمايــة أمــن وســرية وســالمة بيانــات العميــل.

2.  يجــوز للمصــرف تحصيــل أو اســتخدام أو تخزيــن أو معالجــة أي بيانــات )إلكترونيــًا أو بــأي وســيلة 
أخــرى( واإلفصــاح عــن أي مــن تلــك المعلومــات )شــاملة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، البيانــات 
المتصلــة بمعامــالت وحســابات العميــل( بموجــب أو وفقــًا ألي أمــر صــادر مــن المحكمــة أو مــن 

أي ســلطة تنظيميــة.

يجوز للمصرف استخدام بيانات العميل الشخصية لألغراض التالية:  .3

أ.  النظــر فــي طلبــات الخدمــات شــاملة تقييــم كفــاءة العميــل وإجــراءات التحقــق الالزمــة   
المخاطــر. وتقييــم 

ب.   تقديــم الخدمــات مثــل ســداد الدفعــات أو تنفيــذ المعامــالت وتنفيــذ التعليمــات أو   
اإللكترونيــة(. المصرفيــة  الخدمــات  )شــاملة  الطلبــات 

مراقبة وتحليل الحركات في حساب العميل. ج.    

تأسيس وإدارة العالقات والحسابات المصرفية. د.    

إجراء أبحاث السوق واالستبيانات بغرض تحسين منتجات وخدمات المصرف. هـ.    
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 f.  sending the Customer information about the Bank’s Services for the 
purpose of marketing and promotion; 

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

 h.  complying with applicable laws, regulations, policies, voluntary codes, 
judgements or court orders, as well as any request by any authority, 
regulator or enforcement agency or body; 

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

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

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

6.  The Customer may have the right at any time to request from the Bank as far as 
permitted by applicable laws, regulations, access to and rectification or deletion 
of the Customer’s personal data. 

7.  For our full Privacy Notice please visit our website

        https://almasraf.ae/privacy-notice/

R. Language and Interpretation:

The Terms and Conditions are made in bilingual (Arabic/English) text however, if there 
is any contradiction between the Arabic and English text, the Arabic text shall prevail.

S. Governing Law and Jurisdiction

These Terms and Conditions shall be construed in accordance with the laws of UAE 
and the rules, regulations and directives of the Central Bank of UAE. 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 UAE.

إرسال معلومات العميل حول خدمات المصرف بهدف التسويق والترويج. و.    

ــر التحقــق مــن  ــى أي ســلطة مختصــة عب ــم إل ــة الجرائ ــق وإحال ــع والتحقي ــة والمن ز.   الحماي  
الهويــة ومراقبــة اإلجــراءات الحكوميــة والمراقبــة المناســبة )شــاملة علــى ســبيل المثــال 
األخــرى(. الماليــة  والجرائــم  واالحتيــال  والتزويــر  واإلرهــاب  األمــوال  غســل  الحصــر،  ال 

ح.   االلتــزام بالقوانيــن أو األنظمــة أو السياســات أو القــرارات المطبقــة أو األحــكام أو األوامــر   
الصــادرة مــن المحكمــة وأي طلــب صــادر مــن أي ســلطة مختصــة أو تنظيميــة أو ســلطة 

أو جهــة مختصــة بتنفيــذ القانــون.

i.  وضــع أو ممارســة أو الدفــاع عــن الحقــوق القانونيــة المتصلــة باإلجــراءات القانونيــة   
)شــاملة أي إجــراءات قانونيــة فــي المســتقبل( وطلــب االستشــارات المهنيــة أو القانونيــة 

القانونيــة. اإلجــراءات  بتلــك  يتصــل  فيمــا 

4.  البيانــات الشــخصية المطلوبــة للمصــرف لتقديــم الخدمــات والتــي لــن يســتطيع المصــرف فــي 
ــل. ــى العمي ــم الخدمــات إل ــة أو تقدي ــة أو التنظيمي ــه القانوني ــاء بالتزامات ــا االيف ــة عــدم تقديمه حال

5.  تحفــظ بيانــات العميــل الشــخصية التــي يتعامــل بهــا المصــرف بشــكل يســمح بالتعــرف علــى 
العميــل فــي حــدود أهــداف التعامــل مــع البيانات الشــخصية وفقــًا اللتزامات المصــرف القانونية 
والتنظيميــة والرســمية. عنــد نهايــة تلــك الفتــرات، يتــم حــذف بيانــات العميــل الشــخصية أو 
حفظهــا فــي الملفــات وفقــًا لاللتزامــات القانونيــة أو تماشــًيا مــع الفتــرات القانونيــة المعمــول 

بهــا.

6.  يحــق للعميــل أن يطلــب مــن المصــرف فــي أي وقــت وبالقــدر الــذي تســمح بــه القوانيــن 
واللوائــح المعمــول بهــا، أن يســمح لــه باالطــالع علــى بيانــات العميــل الشــخصية وتصحيحهــا أو 

حذفهــا. 

ــارة  ــة ، يرجــى زي ــة للمصــرف مــن النظــرة العامــة عــن الخصوصي 7.  لالطــالع علــى النســخة الكامل
االلكترونــي  الموقــع 

                           https://almasraf.ae/privacy-notice/

اللغــة والتفســير ص. 

حــررت هــذه الشــروط واألحــكام باللغتيــن )العربيــة واإلنجليزيــة(. فــي حالــة وجــود أي تعــارض بيــن 
النصيــن، تكــون الســيادة للنــص المكتــوب باللغــة العربيــة. 

القانــون الحاكــم واالختصــاص القضائــي ق. 

ــك القواعــد  ــة إ.ع.م وكذل ــن الســارية فــي دول ــا للقواني تخضــع هــذه الشــروط واألحــكام وتفســر وفق
واللوائــح التنظيميــة والتعليمــات والتوجيهــات التــي تصــدر عــن المركــزي. إن القانــون الــذي تخضــع لــه 
الحســابات أو أي خدمــات أو معامــالت هــو القانــون الســاري فــي اإلمــارة المفتــوح فيهــا الحســاب. فــي 
حالــة قيــام أي نــزاع يتعلــق بالحســاب أو الخدمــة المصرفيــة أو المعاملــة فــإن لمحاكــم تلــك اإلمــارة 
االختصــاص القضائــي.  ومــع ذلــك  يجــوز للبنــك حســب مــا يــراه مناســبًا، أن يقــوم باتخــاذ اجــراءات 

قانونيــة أمــام أي محاكــم أخــرى داخــل أو خــارج دولــة إ.ع.م.


