
Samba General 
Terms & Conditions

أحكــام وشــروط
سامبا العامـــة

I/We confirm having received a copy of the General 
Terms and Conditions for Account Opening.            
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نحن ن�ؤكد باأننا ا�صتلمنا ال�صروط والأحكام العامة اخلا�صة 

باتفاقية فتح احل�صب.
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TERMS & CONDITIONS FOR ACCOUNT OPENING

AND OTHER BANKING PRODUCTS & SERVICES AGREEMENT

A.	 Account	Opening

1. Definitions. The words and expressions that hereinafter follow 
shall, unless the context otherwise requires, have the meaning 
assigned hereinafter to each of them, as follows:

 “Account” means the bank account, which is the subject for 
the application presented by the Account Owner to the Bank 
for availing such Account pursuant to the terms herein.

 “Account Owner“ means the applicant(s) for the Account and 
in the case of Joint Account it means each of the applicants.

 The “Bank” means Samba Financial Group, Dubai Branch.

 “Instrument” means a draft and other non-cash instrument 
for payment of money.

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

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

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

5. Stop Payment of a Check. The Account Owner may stop 
payment on a Check, in accordance with the UAE laws and 
regulations. The stop payment will be effective when noted 
by the Bank on its records of the Account, and shall remain 
effective for 6 (six) months for dated Checks (payment 
presentation time limit) and 12 (twelve) months for undated 
Checks. Any stop payment to be effective must include the 

اتفاقية الأحكام وال�سروط لفتح ح�ساب الأفراد

�أ- فتح ح�ساب 

تعاريف: »ح�صاب« تعني احل�صاب البنكي الذي ه� م��ص�ع الطلب املقدم من �صاحب . 1

احل�صاب اإىل البنك لفتح ذلك احل�صاب وفقا للأحكام املذك�رة يف هذه التفاقية. 

»�صاحب احل�صاب« تعني مقدم الطلب للح�صاب، ويف حالة احل�صاب امل�صرتك، تعني   

كل واحد من مقدمي الطلب. 

»البنك« تعني جمم�عة �صامبا املالية، فرع دبي.   

»الأوراق املالية« تعني الكمبيالت وغريها من الأوراق املالية غري النقدية واخلا�صة بدفع   

نق�د. 

الإيداعات: تخ�صع كافة ال�صيكات والأوراق املالية امل�دعة يف احل�صاب للتح�صيل نقدا . 2

اأو باأر�صدة �صائلة مدف�عة اإىل البنك مبكتبه، ويحق للبنك اأن يقيد على احل�صاب قيمة 

اأي �صيكات اأو اأي ورقة مالية اأخرى م�صافة للح�صاب ومل يتم ال�فاء بقيمتها لحقا، 

ولن يك�ن البنك م�صئ�ل عن اأية خ�صارة نا�صئة عن خطاأ اأو تاأخري اأي بنك حم�صل اأو 

مرا�صل حملي اأو اأجنبي. 

 التح�صيل:  ُتعترب هذه البن�د مقب�لة للتح�صيل والإر�صال فقط على م�صئ�لية �صاحب 	. 

احل�صاب ولن يتحمل البنك اأية م�صئ�لية نا�صئة عن اأي حالة اإهمال اأو خطاأ من جانب 

مرا�صليه اأو اإع�صارهم اأو من وكلء من الباطن، كما لن يتحمل البنك امل�صئ�لية عن اأية 

خ�صارة اأو تاأخري ناجت اأثناء الإر�صال العادي لأي ف�اتري اأو م�صتندات مرفقة بها، اأو عن 

�صحة اأو نظامية اأي ف�اتري اأو م�صتندات والتي يتعني اإيداع عائداتها بعد حت�صيلها.

ال�صح�بات على املك�ص�ف: ما مل يكن لدى �صاحب احل�صاب ت�صهيلت بال�صحب على . 4

التي  الدفع  ترد طلبات  )اأ(  البنك،  ت�صهيلت منف�صلة مع  اتفاقية  املك�ص�ف مب�جب 

جتعل احل�صاب مك�ص�فا ويقيد على احل�صاب مبلغ الر�ص�م وفقا لتعريفة الر�ص�م التي 

ت�صدر من قبل البنك من حني اإىل اآخر نظري كل �صيك مردود و/اأو )ب( اإذا قام البنك 

عن طريق  اخلطاأ، اأو ح�صب روؤية البنك ب�صرف طلب دفع يجعل احل�صاب مك�ص�فا، 

يتعني على �صاحب احل�صاب اأن يدفع ف�را وعند اأول مطالبة للبنك املبلغ امل�صح�ب على 

املك�ص�ف م�صافا اإليه غرامة وفقا ملا يحدده البنك بني احلني والآخر عن كل ي�م ينق�صي 

اإىل اأن ي�صرتد البنك كامل املبلغ امل�صح�ب على املك�ص�ف.

اإيقاف دفع �صيك: يج�ز ل�صاحب احل�صاب اأن ي�قف دفع �صيك ما، وفقا لنظم وق�اعد . 5

قيده  عند  املفع�ل  �صاري  الدفع  اإيقاف  اأمر  ي�صبح  املتحدة.  العربية  الإمارات  دولة 

لدى البنك يف �صجلته اخلا�صة باحل�صاب ويظل �صاري املفع�ل ملدة )6( �صتة اأ�صهر 

بالن�صبة لل�صيكات امل�ؤرخة و )الفرتة املحددة لتقدمي الدفع( و 12 )اثنا ع�صر( �صهرا 

بالن�صبة لل�صيكات غري امل�ؤرخة. لكي ي�صبح اأي اأمر اإيقاف دفع نافذا يجب اأن ي�صتمل 

للدفع.  القابل  واملبلغ  اإليه  املدف�ع  وا�صم  ال�صيك  وتاريخ  ورقم  احل�صاب  رقم  على 

وعلى �صاحب احل�صاب اأن يع��ض البنك نظري اأي خ�صارة اأو مطالبة تن�صاأ فيما يتعلق 

بتعليمات اإيقاف الدفع من �صاحب احل�صاب. 

ل يج�ز ل�صاحب احل�صاب اأن ي�قف دفع �صيك لأي اأ�صباب اأخرى، اإل يف حالة الفقدان   

اأو اإذا كان حامل ال�صيك مفل�صا. �صيدفع البنك ال�صيك بالرغم من اعرتا�ض �صاحب 

احل�صاب يف اأي حالت اأخرى غري املذك�رة اأعله.
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Account number, the number and date of the Check, the 
name of the payee and the amount. The Account Owner 
shall indemnify the Bank against any loss or claim arising 
in connection with the Account Owner’s stop payment 
instructions. 

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

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

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

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

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

طريق  عن  املذك�ر  ال�صيك  دفع  حالة  يف  اأنه  على  )اأ(  احل�صاب:  �صاحب  وافق  كما   

باأي حال  م�صئ�ل  البنك  يك�ن  لن  لل�صيك،  ل��صف خاطئ  نتيجة  اأو  ال�صه�  اأو  اخلطاأ 

من الأح�ال، �صريطة اأن يك�ن البنك قد اتبع الإجراء املعتاد يف معاملة اأوامر اإيقاف 

اأو  ال�صيك  ذلك  ا�صتلم  حالة  وخطيا يف  ف�را  البنك  يخطر  اأن  على  و )ب(  الدفع، 

هذا  مب�جب  احل�صاب  �صاحب  ف��ض  فقد  اللتزامات،  هذه  تنفيذ  ول�صمان  اإتلفه. 

اإىل  اإ�صعار  وبدون  ف�را  يق�م  اأن  للنق�ض  قابل  وغري  م�صروط  غري  تف�ي�صا  البنك 

�صاحب احل�صاب ب�صداد تلك اللتزامات من اأية اأم�ال اأو �صمانات م�ج�دة يف اأي من 

احل�صابات و/اأو ال�صتثمارات اخلا�صة ب�صاحب احل�صاب لدى البنك.

باملبلغ . 6 يحتفظ  اأن  امل�صدق،  ال�صيك  دفع  مقابل  للبنك،  يحق  امل�صدقة:  ال�صيكات 

امل�ق�ف حتت م�صئ�ليته ل�صالح حامل ال�صيك اإىل حني انتهاء الفرتة الزمنية املحددة 

لتقدمي ال�صيك للدفع، وهي �صتة )6( اأ�صهر.

احل�صاب امل�صرتك: اإذا كان احل�صاب ح�صابا م�صرتكا، تك�ن ملكية الأر�صدة الدائنة . 7

ملكا م�صرتكا لأ�صحاب احل�صاب بن�صب مت�صاوية ما مل ي�صرتط خلف ذلك، ويج�ز لكل 

واحد من اأ�صحاب احل�صاب اإيداع مبالغ، واإذا كان من�ذج ت�قيعه اأو ت�قيعها حمف�ظا 

مبلفات البنك، اأن ي�صحب من احل�صاب ويحق للبنك اأن يت�صرف وفقا للتعليمات اخلطية 

املتعلقة باحل�صاب وامل�قعة من قبل كافة اأ�صحاب احل�صاب اأو من اأي منهم مبفرده ما 

مل ي�صرتط على خلف ذلك، ويف��ض كل �صاحب ح�صاب �صاحب احل�صاب الآخر باأن 

ي�دع يف احل�صاب اأية �صيكات اأو غري ذلك من الأوراق املالية امل�صتحقة الدفع لكافة اأو 

لأي من اأ�صحاب احل�صاب، ويف حالة ا�صتلم البنك لأي �صيك اأو ورقة مالية دون تظهري، 

يعترب البنك مف��صا مب�جب هذه التفاقية باإجراء التظهري نيابة عن اأ�صحاب احل�صاب 

واإ�صافة ذلك ال�صيك اأو ال�رقة املالية للح�صاب.

هذه  من  عام  البند  من   	 باملادة  اليه  امل�صار  التقا�ض  حق  ميار�ض  اأن  للبنك  يج�ز   

يف  احل�صاب  يظهرها  التي  الدائنة  الأر�صدة  من  اأي  اأو  كافة  ي�صتعمل  واأن  التفاقية 

من   اأي  من  مطل�با  يك�ن  ا�صتحقاقه،  م�عد  يحن  مل  اأو  م�صتحق  دين،  اأي  ا�صتيفاء 

اأ�صحاب  من  اأي  من  لحقة  م�افقة  اأو  اإخطار  دون  وذلك  للبنك  احل�صاب  اأ�صاحب 

احل�صاب الآخرين.

اأي ر�صيد مدين ين�صاأ على احل�صاب امل�صرتك لأي �صبب من الأ�صباب )واأي م�صئ�لية اأخرى   

ميكن اأن تن�صاأ( �صتك�ن م�صئ�لية ت�صامنية وانفرادية لكافة اأ�صحاب احل�صاب، ولن يتم الإعفاء 

من مثل هذه امل�صئ�لية اأو تتاأثر نتيجة ل�فاة اأو عجز اأي واحد اأو اأكرث من اأ�صحاب احل�صاب.

ح�صاب ت�فري: دون الإخلل بال�صروط والأحكام الأخرى، تنطبق ال�صروط التالية على ح�صاب . 8

الت�فري:

ال�صح�بات: يتم اإجراء كافة ال�صح�بات من ح�صاب الت�فري من قبل �صاحب احل�صاب  اأ(  

اإما من مكاتب البنك اأو ب�ا�صطة مكائن ال�صحب الآيل ولن يتم اإ�صدار دفاتر �صيكات.

العم�لة على اأر�صدة احل�صاب: تك�ن العم�لة م�صتحقة على الأر�صدة التي تزيد على  ب(  

1.000 درهم اإماراتي كحد اأدنى خلل كل �صهر تق�ميي وحُت�صب العم�لة على اأ�صا�ض 

اأن  �صن�ي يحدده البنك من وقت لآخر وتخ�صع العم�لة للزيادة من قبل البنك دون 

على  عم�لة  حُت�صب  لن  احل�صاب.  �صاحب  اإىل  م�صبقًا  خطيًا  اإ�صعارًا  البنك  ي�صدر 

اأ�صا�ض  على  )حت�صيلها(  العم�لة  قيد  ويجري  احل�صاب،  قفل  فيه  يتم  الذي  ال�صهر 

دوري خلل الت�اريخ التي يحددها البنك وقت قفل احل�صاب.   
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jointly and severally release the Bank from any liability in making 
or withholding payments pursuant to this paragraph.

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

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

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

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

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

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

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

4 4

ح�صــاب عملت اأجنبيـة: اإذا كان احل�صاب مفت�حا بعملة غري الدرهم الإماراتي، يج�ز . 9

�صاحب  م�صئ�لية  على  ولكن  البنك،  با�صم  الدائنة  احل�صاب  اأر�صدة  ي�دع  اأن  للبنك 

احل�صاب، مع بن�ك مرا�صلة داخل اأو خارج البلد الذي تنتمي اإليه تلك العملة، ويقبل 

�صاحب احل�صاب خماطر كافة القي�د القان�نية اأو الإدارية املفرو�صة حالية اأو التي قد 

تفر�ض م�صتقبل فيما يتعلق ب�صرف اأو حت�يل تلك العملة وكافة ال�صرائب اأو الر�ص�م 

املفت�ح  ال�صح�بات من احل�صاب  تتم  اأن  العملة، ويج�ز  الدولة �صاحبة  التي تفر�صها 

بتلك العملة مب�جب �صيك م�صريف بال�صكل الذي يعتمده البنك اأو مب�جب ح�الة برقية 

اأو �صح�بات نقدية اإىل املدى الذي ي�افق عليه البنك.  اأو �صيكات �صياحية  اأو تلك�صية 

متعلقة  م�صروفات  اأو  ر�ص�م  اأية  يدفع  اأن  الطلب  عند  احل�صاب  �صاحب  على  ويتعني 

بال�صح�بات من احل�صاب. وتخ�صع ال�صح�بات النقدية بالعملة الأجنبية ملدى ت�فر تلك 

العملة.

ال�كلء . 10 اأحد  تخ�ل  وكالة  للبنك  قدمت  اإذا  ال�صرعية:  وال�كالة  احل�صابات  وكلء 

تلك  باأن  البنك للعتقاد  يدفع  ما  الأ�صباب  كان هنالك من  واإذا  لت�صغيل احل�صاب، 

ال�كالة م�قعة من �صاحب احل�صاب، فاإنه يحق للبنك اأن يعتمد على تلك ال�كالة ولن 

قان�نية يف  اأو عي�ب  ن�اق�ض  باأية  يتعلق  فيما  اإخطار  بت�جيه  ملزما  اأو  م�صئ�ل  يك�ن 

اأو عدم ت�صديقها من كاتب عدل، ومب�جب هذه التفاقية  ال�كالة  اأو �صكل  م�صم�ن 

يطلب �صاحب احل�صاب من البنك اأن يعتمد على تلك ال�كالة باأن يدفع كافة ال�صيكات 

تلك  له  منحت  الذي  ال�صخ�ض  قبل  من  احل�صاب  على  امل�صح�بة  املالية  الأوراق  اأو 

ال�كالة، وبغ�ض النظر عما اإذا كانت تلك ال�صيكات اأو الأوراق املالية م�صتحقة الدفع 

ل�صاحب احل�صاب اأو ال�صخ�ض الذي منحت له تلك ال�كالة، ويتعني

على �صاحب احل�صاب اأن يع��ض البنك مقابل كافة املطالبات وامل�صئ�ليات التي دفعها   

اأو حتملها البنك باعتماده على تلك ال�كالة اأو ب�صب ت�صغيل احل�صاب من قبل ال�صخ�ض 

الذي منحت له ال�كالة.

املف��ص�ن بالت�قيع: بغ�ض النظر عن اأية معل�مات مغايرة يف اأي اإعلن عام، �ص�ف . 11

بالت�قيع  املف��صني  ب�صاأن  ال�صادرة  التعليمات  على  يعتمد  اأن  يف  احلق  للبنك  يك�ن 

وذلك اإىل اأن يتلقى البنك اإلغاء خطيا لتلك التعليمات من قبل �صاحب احل�صاب، ويقر 

البنك بال�صتلم، ولن يك�ن البنك ملزما بالتحقق من ال�صيكات اأو الأوامر امل�صتحقة 

الدفع لأي مف��ض بالت�قيع.

اأي  اأو تعليمات من قبل  اأوامر  اأو ال�صحب من احل�صاب بناًء على  اإجراء الدفع  يج�ز   

�صريك ل�صاحب احل�صاب )اإذا مل يكن �صاحب احل�صاب �صخ�ض طبيعي( اأو من قبل 

�صركاء  كان جميع  اإذا  عما  النظر  ب�صرف  بالت�قيع  اآخرين  )مف��صني(  مف��ض  اأي 

�صاحب احل�صاب ما زال�ا على قيد احلياة وقت اإجراء الدفع وذلك اإىل حني ا�صتلم 

اأو  احل�صاب  �صاحب  �صركاء  اأحد  ب�فاة  يفيد  خطي  اإ�صعار  با�صتلم  واإقراره  البنك 

ت�صفيته.

خطي  اإ�صعار  تقدمي  )اأ(  يلي  مبا  وف�رًا  احل�صاب  �صاحب  يلتزم  ذلك،  �ص�ء  على   

اأي �صريك من �صاحب  اإن�صحاب  اأو  اإنعدام الأهلية القان�نية، الإع�صار  يفيد بال�فاة، 

فر�صة  باأ�صرع  البنك  تزويد  و)ب(  ت�صفية،  اإجراءات  اأي  يف  ال�صروع  اأو  احل�صاب، 

بكل واأي تعديل على ال�صجل التجاري ل�صاحب احل�صاب. يحق للبنك لدى ا�صتلمه 

اإىل  اأي ر�صيد دائن باحل�صاب  الإ�صعار اخلطي تعليق عمليات احل�صاب وحجز  لهذا 

اأن يتلقى البنك تعليمات خطية مب�جب اأمر ق�صائي اأو تعليمات م�ّقعة من قبل �صركاء 



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

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

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

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

12. Statements, Advices, and Complaints. The Bank will send the 
Account Owner statements of the Account and written advices 
of transaction in the Account in accordance with the Bank’s 
customary practice. The statement and advices of the Account 
will be sent periodically to the Account Owner’s address 
indicated on the application for the Account or to such other 
address as shall have been furnished by the Account Owner 
to the Bank in writing. The Account Owner agrees to review 
and retain statements/advices permanently in his record. The 
Bank may destroy records of statements, withdrawal forms 
and other instruments at the Bank’s discretion without notice 
to the Account Owner. The Account Owner will give the Bank 
prompt notice of any alleged errors in any statement or advice 
in writing within 60 (sixty) days after the date of mailing by the 
Bank. Any other complaints of the Account Owner with respect 
to the Account shall be brought promptly to the attention of 
the Bank. All statements and advices shall be conclusively 
deemed correct unless errors are brought to the attention of 
the Bank in writing within 60 (sixty) days after the date thereof.
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�صاحب احل�صاب الأحياء واملمثلني ال�صرعيني اأو ورثة ال�صريك املت�فى. يلتزم �صاحب 

م�صئ�لية  اأية  من  البنك  ذمة  باإبراء  وفرادى  مت�صامنني  �صركائه  من  واأي  احل�صاب 

نا�صئة من اإجراء اأو عدم اإجراء الدفع مب�جب هذه املادة.

ك�ص�فات احل�صاب والإ�صعارات وال�صكاوى: �ص�ف ير�صل البنك اإىل �صاحب احل�صاب . 12

وفقا  وذلك  احل�صاب  يف  تتم  التي  باملعاملت  خطية  واإ�صعارات  احل�صاب  ك�ص�فات 

لإجراءات البنك املعتادة، وي�افق �صاحب احل�صاب على مراجعة ك�ص�ف احل�صابات 

/ الإخطارات والحتفاظ بها يف �صجلته ب�ص�رة دائمة. يج�ز للبنك اإتلف �صجلت 

ك�ص�ف احل�صابات ومناذج ال�صحب والأوراق املالية الأخرى ح�صب روؤية البنك بدون 

اأخطاء  باأية  البنك  اإخطار  احل�صاب  �صاحب  وعلى  احل�صاب،  �صاحب  اإىل  اإخطار 

مزع�مة يف اأي ك�صف ح�صاب اأو اإ�صعار خلل �صتني )60( ي�ما تالية لتاريخ اإر�صالها 

من قبل البنك. اأي �صكاوى اأخرى ل�صاحب احل�صاب فيما يتعلق باحل�صاب يجب اأن 

تبلغ ف�را اإىل البنك، وتعترب كافة ك�ص�فات احل�صاب والإ�صعارات �صحيحة ما مل يتم 

اإخطار البنك خطيا باأية اأخطاء خلل �صتني )60( ي�ما تالية لتاريخ تلك الك�ص�فات 

اأو الإخطارات.

البنك( . 	1 اىل  م�صبق  خطي  اإخطار  )مب�جب  احل�صاب  ل�صاحب  يج�ز  احل�صاب.  قفل 

اأي  اأن يقفل احل�صاب يف  اإخطار خطي ل�صاحب احل�صاب(  كما يج�ز للبنك )بدون 

وقت ولأي �صبب من الأ�صباب، وعند قفل احل�صاب، �ص�ف ير�صل البنك، بعد خ�صم 

احل�صاب  ل�صاحب  بالربيد  اإخطارا  للبنك،  العائدة  امل�صتحقات  اأو  امل�صاريف  كافة 

و�صيكا بالر�صيد النهائي الدائن، اإن كان هنالك ر�صيد، �صريطة اأنه يف حالة احل�صاب 

امل�صرتك، يك�ن ال�صيك قابل للدفع ب�ص�رة م�صرتكة لكافة اأ�صحاب احل�صاب وي�صلم 

فقط مب�جب تعليمات م�قعة منهم مت�صامنني.

اإىل . 14 دورية  ب�ص�رة  والإخطارات  احل�صاب  ك�ص�فات  تر�صل  �ص�ف  الربيدي:  العن�ان 

عن�ان �صاحب احل�صاب املبني بطلب فتح احل�صاب اأو على اأي عن�ان اآخر يخطر به 

املف��ض بالت�قيع البنك خطيا.

مدة حمدودة حلفظ ال�صجلت وال�صيكات: يك�ن �صاحب احل�صاب م�صئ�ل عن حفظ . 15

الك�ص�فات ال�صهرية للح�صابات يف �صجلته الدائمة، و�ص�ف يق�م البنك دوريا بتح�يل 

ن�صخ من ك�ص�فات احل�صاب اإىل �صجلت امليكروفيلم )اأو و�صائل الكرتونية م�صابهة( 

ويتخل�ض من الك�ص�فات الأ�صلية دون اإخطار �صاحب احل�صاب، وبالإ�صافة اإىل ذلك 

الثاين  ال�صهر  نهاية  حتى  امللغية  احل�صاب  �صاحب   ب�صيكات  البنك  يحتفظ  �ص�ف 

يتلق  مل  وما  احل�صاب،  بذلك  فيها  احتفظ  كاملة  ميلدية  �صنة  كل  نهاية  يلي  الذي 

احل�صاب  �صاحب  لت�صليم  م�صبقا  خطيا  طلبا  احل�صاب  �صاحب  من  ذلك  بعد  البنك 

ال�صيكات امللغية امل�صح�بة على احل�صاب �ص�ف يتم حت�يل تلك ال�صيكات اإىل �صجلت 

اإخطار  دون  الأ�صلية  ال�صيكات  من  ويتخل�ض  البنك  بها  يحتفظ  التي  امليكروفيلم 

�صاحب احل�صاب. ويج�ز للبنك اأن يتخل�ض يف اأي وقت من كافة �صجلت امليكروفيلم 

الحتفاظ  يزيد عمرها عن فرتة  التي  امللغية  وال�صيكات  احل�صاب  بك�ص�ف  اخلا�صة 

املعتمدة دون اإخطار ل�صاحب احل�صاب. 

ب – بطاقة �سامبا لل�سرف الآيل

 مب�جب هذا يقبل حامل لبطاقة �صامبا لل�صرف الآيل )امل�صمى اأي�صا �صاحب احل�صاب . 1

وي�صار اإليه هنا با�صم »حامل البطاقة«( وي�افق على التقيد بال�صروط والأحكام التالية 

ل�صتخدام بطاقة �صامبا الئتمانية )امل�صار اإليها فيما يلي با�صم »البطاقة«( ال�صادرة 



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

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

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

B.		ATM	Samba	Card

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

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

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

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

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

6. In the event of a discrepancy between the amount of any 
deposit as stated by the Card Holder and the Bank’s count, 
the Bank’s count shall be controlling and binding on the Card 
Holder. The Bank shall promptly notify the Card Holder of any 
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من البنك. وتعني حامل البطاقة ذلك احلامل الأ�صا�صي وكذلك الإ�صايف/امل�صرتك 

لبطاقة �صامبا لل�صرف الآيل.

تظل البطاقة ملكا للبنك ويجب اأن ت�صلم للبنك عند طلب البنك ذلك.. 2

ل يج�ز حلامل البطاقة يف اأي وقت وحتت اأي ظروف اإبلغ اأي جهة اأو �صخ�ض )مبا . 	

يف ذلك م�ظفي البنك( بالرقم ال�صري ال�صخ�صي املخ�ص�ض حلامل البطاقة.

ل يج�ز حت�يل البطاقة ول يج�ز ا�صتخدامها اإل من قبل حامل البطاقة.. 4

يتعهد حامل البطاقة باإ�صعار البنك ف�را بفقدان البطاقة خطيا، كيفما كانت طريقة . 5

اأي عملية تنفذ متت من خلل بطاقته  الفقدان، ويظل حامل البطاقة م�صئ�ل عن 

املفق�دة ما مل يت�صلم البنك اإ�صعارا خطيا بهذا املعنى قبل اإمتام تلك العملية.

البطاقة . 6 حامل  يدعيه  ح�صبما  نقدي  اإيداع  اأي  مبلغ  بني  اختلف  وج�د  حالة  يف 

وتك�ن ملزمة  البنك،  ال�صيادة حل�صابات  تك�ن  البنك،  وح�صبما يظهر يف ح�صابات 

باأي فرق من هذا  البطاقة  باإبلغ حامل  الف�ر  البنك على  ويق�م  البطاقة،  حلامل 

الن�ع.

�ص�ف يخ�صم البنك من ح�صاب حامل البطاقة اأي �صح�بات اأو حت�يلت جترى عن . 7

طريق ا�صتخدام البطاقة، ويتعني على حامل البطاقة يف كافة الأح�ال اأن يقبل كامل 

امل�صئ�لية عن كافة املعاملت املنفذة عن طريق ا�صتخدام البطاقة، �ص�ءا نفذت بعلم 

اأو بدون علم حامل البطاقة، بتف�ي�ض منه اأو بدون تف�ي�ض. كما يقبل حامل البطاقة 

�صجل البنك للمعاملت على اأنه �صجل نهائي وملزم لكافة الأغرا�ض. 

�ص�ف تخ�صع املعاملت املنفذة عن طريق البطاقة للقي�د امل��ص�عة من قبل البنك . 8

من حني لآخر، ولن يك�ن البنك م�صئ�ل يف اأي حال من الأح�ال جتاه حامل البطاقة 

اإذا مل يعد بحاجة خلدمة البطاقة اأو اإذا �صحبت البطاقة ب�ا�صطة البنك لأي �صبب 

من الأ�صباب.

يجب األ يف�صر اختيار رقم �صري جديد و/اأو ا�صتبدال البطاقة على اأنه بداية عقد . 9

جديد.

يحق للبنك �صحب البطاقة اأو اإيقاف اخلدمة التي تقدم مب�جبها اأو تعديل اأو اإ�صافة . 10

اإ�صعار م�صبق حلامل  اإىل  اأي وقت دون احلاجة  والأحكام يف  ال�صروط  اأي من هذه 

البطاقة.

عندما ي�صدر البنك بطاقة جديدة وي�صلمها حلامل البطاقة، �ص�ف حتمل البطاقة . 11

نف�ض الرقم ال�صري ال�صخ�صي امل�صتخدم من قبل حامل البطاقة. و�ص�ف يلغي اأول 

ا�صتخدام ناجح للبطاقة اجلديدة يف نظام ال�صراف الآيل التابع للبنك اأو وكلئه 

البطاقة القدمية و�ص�ف يعترب دليل كافيا ل�صتلم البطاقة اجلديدة من قبل حامل 

البطاقة. 

�ص�ف حت�صب ر�ص�م على حامل البطاقة يف كل مرة يجري فيها �صح�بات نقدية و/. 12

اأو ي�صتف�صر عن ر�صيد احل�صاب اخلا�ض به با�صتخدام جهاز ال�صراف الآيل امل�ج�د 

يف دول اأجنبية.

ذلك  يف  مبا  البطاقة  ا�صتخدام  على  ت�ؤثر  ظروف  اأي  عن  م�صئ�ل  البنك  يك�ن  لن   .13

على �صبيل املثال ل احل�صر )اأ( عدم قب�ل اأي تاجر للبطاقة اأو ال�صرف بها، )ب( 



such discrepancy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C.		SambaPhone	Banking	Services	by	ATM	Samba	Card

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

2. The basic function and use of a Secret Telephone Code is 
similar to that of an ATM PIN and selection will immediately 
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نظام معاجلة  اأو  اأي جهاز  تعطل  البطاقة، )ج(  قب�ل  بها رف�ض  يبلغ  التي  الطريقة 

بيانات اأو و�صلة معاملت اأو النزاع املتعلق بالتح�يلت النقدية اأو تقدمي معل�مات اأو 

�صراء ب�صائع اأو خدمات، اأو )د( عدم ت�فر النقد الكايف يف نظام ال�صراف الآيل. 

املحـــــددة . 	1 والأحكــــام  الـ�صـــروط  لنف�ض  تطلب  اإ�صافية  بطاقــــات  اأي  تخ�صع  �صــ�ف 

اأعــــله وتنطبق على الـبطــاقــــــــة الأ�صلية حلامــــل البطاقــــة. 

يك�ن حامل البطاقة م�صئ�ل م�صئ�لية كاملـة ومبا�صــرة عن املعامــلت التي تنفذ من . 14

خــلل ا�صتخدام البطاقة الإ�صافية وفقـا لـهـــذه التفاقـيــة. 

تعترب البطاقة الإ�صافية مبثابة تف�ي�ض غري م�صروط وغري قابل للنق�ض �صادر من قبل . 15

اأي وقت لأي معاملة.  البطاقة الإ�صافية يف  لل�صخ�ض الذي ي�صتخدم  البطاقة  حامل 

تن�صاأ  التي  اللتزامات  كافة  مبا�صرة عن  م�صئ�لية  م�صئ�ل  البطاقة  يك�ن حامل  لذا، 

فيما يتعلق بالبطاقة الإ�صافية كما ل� كانت هذه اللتزامات قد ن�صاأت من ا�صتخدام 

البطاقة الأ�صلية حلامل البطاقة.

ج - خدمات هاتف �سامبا با�ستعمال بطاقة ال�سراف اللكرتوين 

يقبل حامل البطاقة �صروط واأحكام ت�فري خدمات هاتف �صامبا البنكية . 1

با�صتعمال رمز هاتف �صري.

وظيفة . 2 ي�صبه  ال�صري  الهاتف  لرمز  الأ�صا�صي  وال�صتخدام  الأ�صا�صية  ال�ظيفة  اإن 

يتيح  �ص�ف  واختيارها  الآيل،  ل�صراف  لبطاقة  ال�صخ�صي  ال�صري  الرقم  وا�صتخدام 

ف�را حلامل )اأع�صاء( البطاقة ت�فري خدمات هاتف �صامبا البنكية. وباختيار حامل 

البطاقة لرمز الهاتف ال�صري و/اأو ا�صتخدام خدمات هاتف �صامبا البنكية يعترب قد 

قراأ وفهم ووافق على والتزم بال�صروط والأحكام والتعديلت التالية عليها.

ال�صري �ص�ف حتل . 	 الهاتف  البطاقة ورمز  ب�ا�صطة رقم  اأو حتدد  تعليمات تر�صل  اأي 

حمل الت�قيع الفعلي، �ص�ف تك�ن ملزمة حلامل البطاقة )بغ�ض النظر عن اعرتا�ض 

حامل البطاقة اللحق عليها لأي �صبب مبا يف ذلك �صبب اأنها �صدرت من قبل �صخ�ض 

وتعترب  البنك  قبل  من  نهائي  ب�صكل  عليها  العتماد  وميكن  البطاقة(  حامل  خلف 

تعليمات �صادرة من حامل البطاقة.

يق�م حامل البطاقة باختيار رمز الهاتف ال�صري لدى اأي فرع من فروع البنك، من . 4

خلل جهاز ال�صراف الآيل التابع للبنك، اأو عرب الهاتف من خلل هاتف �صامبا. ل 

يج�زحلامل البطاقة حتت اأي ظرف من الظروف اأن يف�صي رمز الهاتف ال�صري اإىل 

اأو  تكاليف  اأو  اأي خ�صائر  وحده عن  م�صئ�ل  البطاقة  ويك�ن حامل  اآخر،  �صخ�ض  اأي 

ال�صري.  الهاتف  اإف�صاء رمز  اأو غري مبا�صرة عن  تتكبد �ص�اء نتجت مبا�صرة  نفقات 

اإذا �صعر حامل البطاقة اأن رقم الهاتف ال�صري قد اأف�صي اأو اأ�صبح معروفا لأي طرف، 

يتعني على حامل البطاقة اأن يبلغ البنك ف�را ويغري رمز الهاتف ال�صري اخلا�ض به. 

اإ�صعار اىل حامل البطاقة، يف رف�ض ال�صتجابة . 5 يحتفظ البنك باحلق املطلق، بدون 

لتعليمات  تاأكيدا خطيا  اأن يطلب  اأي�صا  للبنك  بالهاتف، ويج�ز  تعليمات �صادرة  لأي 

الهاتف من حامل البطاقة )حتى ل� كانت معرفة برمز الهاتف ال�صري التابع حلامل 

التعليمات  تلك  البنك  يت�صلم  حتى  الهاتف  لتعليمات  ال�صتجابة  ويرف�ض  البطاقة( 

اخلطية.

 يج�ز للبنك، ح�صب تقديره وبدون اأن يك�ن ملزما بذلك، القيام بت�صجيل اأو طباعة 6. 



allow Card Holder(s) to avail SambaPhone Banking services. 
The Card Holder, by selecting a Secret Telephone Code and/
or utilizing SambaPhone Banking services, shall be deemed 
to have read, understood and agreed to be bound by the 
following terms and conditions and amendments thereto.

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

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

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

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

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

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

9. At the time of Secret Telephone Code selection, the Card Holder 
is cautioned for his own protection, not to select commonly 
associated numbers, consecutive numbers, ascending or 
descending numbers, etc. These are simple in nature and 
may be guessed by another person and possibly used for 
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البطاقة  حامل  وي�افق  البطاقة،  حامل  من  الهاتف  طريق  عن  ال�صادرة  التعليمات 

مب�جب هذا على ذلك الت�صجيل اأو الطباعة، وي�افق على ا�صتخدامها لأي غر�ض يراه 

تقا�صي  اإجراءات  اأو  اأي دعاوى  ا�صتخدامها كدليل يف  البنك �صروريا، مبا يف ذلك 

ترفع من قبل اأو �صد ع�ص� البطاقة نف�صه اأو اأي �صخ�ض اآخر.

لن يك�ن البنك م�صئ�ل عن اأي �صياع اأو اأ�صرار اأو م�صاريف ميكن اأن يتكبدها حامل . 7

الهاتف  �صادرة عن طريق  تعليمات  اأي  بالعمل مب�جب  البنك  لقيام  نتيجة  البطاقة 

معرفة برقم الهاتف ال�صري اخلا�ض بحامل البطاقة، مبا يف ذلك على �صبيل املثال 

حامل  وافق  وقد  اأعله.  ج-4  املادة  باأحكام  البطاقة  حامل  التزام  عدم  احل�صر  ل 

البطاقة على تع�ي�ض البنك �صد اأي خ�صائر ميكن اأن يتكبدها البنك ب�صبب اللتزام 

بتلك التعليمات.

مبا�صرة . 8 طئة،  اأ�صرار  اأي  عن  م�صئ�ل  يك�ن  لن  البنك  اأن  على  البطاقة  حامل  وافق 

�صامبا  ا�صتخدام خدمات هاتف  البطاقة عن  اأونتيجة عجز حامل  مبا�صرة،  اأو غري 

البنكية لأي �صبب من الأ�صباب، �ص�اء داخل اأو خارج  دولة الإمارات العربية املتحدة.

عند اختيار رمز الهاتف ال�صري، ينبه حامل البطاقة حلماية نف�صه، واأل يختار الأرقام . 9

ال�صائعة ال�صتخدام اأو الأرقام الت�صل�صلية اأو الت�صاعدية او التنازلية وما �صابه، حيث اأن 

هذه الأرقام ب�صيطة بطبيعتها وي�صهل تخمينها من قبل اأ�صخا�ض اآخرين وقد تتعر�ض 

البطاقة  ين�صح حامل  اأف�صل،  ولت�فري حماية  والتزوير.  الغ�ض  لأغرا�ض  لل�صتخدام 

باأن يختار رقم هاتف �صري خمتلف عن الرقم ال�صري اخلا�ض ببطاقة ال�صراف الآيل. 

بالإ�صافة اإىل ذلك يحتفظ البنك بحق اإيقاف رمز الهاتف ال�صري بعد اأربعة حماولت 

ا�صتخدام غري ناجحة لل��ص�ل اإىل خدمات هاتف �صامبا البنكية.

ي�افق حامل البطاقة ويقبل مب�جب هذه التفاقية على اأن البنك �صيق�م من وقت اإىل . 10

اآخر بتنفيذ معاملت وتغيري رمز الهاتف ال�صري والعمل على تعليمات الهاتف ال�صرية 

بدون رمز الهاتف ال�صري ولكن وفقا لإجراءات التحقق واملراجعة الداخلية للبنك، 

كما وافق حامل البطاقة على اأن البنك لن يك�ن م�صئ�ل عن اتخاذ ذلك الإجراء اأو 

عدم اتخاذه. 

�ص�اء . 11 لآخر  البنك من حني  ي�صعها  التي  للقي�د  الهاتف  تعليمات  كافة  �ص�ف تخ�صع 

كنتيجة لل�صيا�صات الداخلية اأو ب�صبب تنظيمات تفر�صها اأي جهة اأو �صلطة نظامية. 

يتعلق . 12 فيما  منا�صبة  يراها  ح�صبما  عم�لت   / ر�ص�م  فر�ض  وقت  اأي  يف  للبنك  يحق 

بخدمات هاتف �صامبا بالطريقة املذك�رة اأعله، ومع ذلك فاإن طلبات التح�يل الربقي 

والتح�يلت النقدية وال�صيكات البنكية وغريه �ص�ف تخ�صع للر�ص�م العادية. ولغر�ض 

حت�صيل تلك املبالغ، بهذا يعترب البنك مف��صا تف�ي�صا غري قابل للنق�ض اأن يخ�صم 

اأو يف وقت لحق  اأي ح�صاب تابع حلامل البطاقة يف وقت تنفيذ تعليمات الهاتف  من 

ح�صب تقدير البنك.

�صيق�م البنك باإر�صال ك�ص�فات البنك التي تظهر ر�ص�م وعم�لت اخلدمات املتعلقة . 	1

البطاقة  حامل  على  ويتعني  منتظمة.  ب�ص�رة  البطاقة  حامل  اىل  الهاتف  بتعليمات 

خطيا  البنك  يبلغ  واأن  الهاتف  تعليمات  بكافة  اخلا�صة  ك�ص�فاته  مبطابقة  يق�م  اأن 

خلل )60( �صتني ي�ما من تاريخ الك�ص�فات باأي خلف يف املعاملت. ويعترب حامل 

البطاقة قد تخلى عن مطالباته بعد انق�صاء هذه املدة. 



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

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

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

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

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

D Time Deposits (Terms and Conditions) (Time Deposits,  Samba Flexi  
 Deposits, Samba Max & Samba Breakfree Deposits)

1.  General Terms & Conditions:

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

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

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

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

5. The Account Owner has the flexibility to withdraw funds 
anytime before the deposit matures, in which case the 
interest / commission will be reduced or cancelled due to 
pre-maturity termination at the Bank’s sole discretion based 
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 د - ال�سروط والأحكام

 الودائع لأجل (Time  Deposits)  وودائع �سامبا فلك�سي

)Samba Flexi Deposits(

ودائع �سامبا ماك�س (Samba Max  Deposits) و ودائع �سامبا بريك فري 

(Breakfree Deposit)

1. ال�سروط والأحكام العامة 

 �ص�ف تخ�صع التزامات البنك و�صاحب احل�صاب يف الإمارات العربية املتحدة جتاه. 1

 Samba  Deposits( و ودائع)Samba Flexi Deposits(  و ودائع (Time  Deposits)

Max(  و ودائع ) Breakfree Deposits ( لل�صروط والأحكام ال�اردة اأدناه فقط 
وتنح�صر فيها.

يعترب العميل على علم تام وملتزم بال�صروط والأحكام التي حتكم ال�ديعة.. 2

تك�ن مدة ال�ديعة من اأ�صب�ع اىل �صنة واحدة. و�ص�ف تخ�صع املدد التي تتجاوز �صنة . 	

واحدة ل�صعر ال�ص�ق واختيار البنك.

يتم جتديد ال�ديعة  ملدة مماثلة وبن�صبة يتم حتديدها من قبل البنك ما مل ت�صدر . 4

تعليمات اأخرى خلف ذلك من قبل �صاحب احل�صاب. يجب ا�صتلم تعليمات اإيقاف 

ا�صتحقاقها  تاريخ  من  اأيام   )4( اأربعة  قبل  خطيا  لأجل  لل�ديعة  التلقائي  التجديد 

املجدول.

ال�ديعة، . 5 ا�صتحقاق  قبل  وقت  اأي  يف  اأم�ال  ل�صحب  املرونة  احل�صاب  �صاحب  ميتلك 

و  املبكر  للإنهاء  كنتيجة  اإلغاءها  اأو  العم�لة   / الفائدة  خف�ض  يتم  احلالة  هذه  ويف 

الغرامة  تلك  جتاوزت  اإذا  ال�صائد.  الفائدة   / العم�لة  ل�صعر  املطلق   التقدير  للبنك 

اأي  البنك �ص�ف يح�صم  فاإن   ، البنك  للدفع من قبل  القابلة  الفائدة  العم�لة /  مبلغ 

م�صاريف زائدة من املبلغ الأ�صلي امل�دع لدى البنك.

يحق ل�صاحب احل�صاب �صحب اأي مبلغ من ال�دائع لأجل قبل م�عد ا�صتحقاقها بعد . 6

ت�قيع من�ذج “�صحب ال�ديعة قبل ا�صتحقاقها” فقط و املقدم من قبل البنك. وبت�قيع 

هذا النم�ذج، يتخلى امل�دع عن حقه يف املطالبة باأي تع�ي�ض من البنك عن اأي خ�صائر 

ميكن اأن تنتج عن ال�صحب قبل م�عد ال�صتحقاق.

يجب اأن يك�ن لدى �صاحب احل�صاب ح�صابا لدى البنك اأو يق�م بفتح ح�صاب بنف�ض . 7

قبل ت�صفية  اإقفال ذلك احل�صاب  يج�ز  ال�ديعة. ل  فيه  املحف�ظ  الأ�صماء  اأو  ال�صم 

�صاحب  ح�صاب  اإىل  بالأجل  املبلغ  البنك  �صيدفع  ال�ديعة،  ت�صفية  حالة  يف  ال�ديعة. 

احل�صاب.

اأن . 8 ميكن  التي  الأ�صعار  لتقلبات  وال�صتثمارات  الأجنبية  بالعملت  ال�دائع  تخ�صع 

ت�اجه فر�ض اأو خماطر ل�صاحب احل�صاب ح�صب ظروف ال�ص�ق. لذلك فاإن �صاحب 

اأرباح عند حت�يل عملة اأجنبية اىل عملة  اأو يحقق  اأن يتكبد خ�صائر  احل�صاب ميكن 

حملية. وبناء عليه فاإن �صاحب احل�صاب يجب اأن يحدد اإذا ما كان ا�صتثمار ال�ديعة 

لأجل )Time Deposits( بعملة اأجنبية منا�صب اأم ل على �ص�ء اأهدافه ال�صتثمارية 

و�صنداته املالية واملخاطر املحتملة.

يف حالة وفاة �صاحب احل�صاب، يتم دفع الأم�ال اىل ال�رثة من خلل احل�صاب املعني. . 9



on the prevailing commission / interest rate. If such penalty 
exceeds the commission interest payable by the Bank, the 
Bank will deduct any excess charge from the principal amount 
deposited at the Bank.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. The Bank may at its discretion, from time to time, charge a 
set up fee for operating the Samba Max facility, and Samba 
Breakfree deposit. 
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يخ�صع ت�زيع كافة الأر�صدة اىل جميع ال�رثة للنظم املعم�ل بها يف البنك وفقا لق�انني 

دولة الإمارات العربية املتحدة املخت�صة بت�زيع املرياث.

اأي تغيريات لحـقــة على الـ�ديعـــة، على �صبيل املثـال املبلـغ الأ�صلــي لل�ديعــة اأو . 10

مدتهــا اأو معدلهــا، الـخ �صـ�ف يخ�صع لنف�ض الـ�صـروط والأحكـــام.

عند . 11 ال�ديعة  اأو  التي حتكم احل�صاب  ال�صروط  تغيري يف  اأي  قب�ل  العميل  على  يتعني 

اإر�صال الإ�صعار بذلك التغيري اىل اآخر عن�ان معروف للعميل وفقا ل�صجلت البنك.

تعديل . 12 اأو  تغيري  حالة  يف  ال�صروط،  هذه  يف  م�صتمل  مغاير  �صيء  باأي  الإخلل  بدون 

الق�اعد / النظم املنطبقة على ت�صغيل ال�ديعة اأو الت�صهيلت و/اأو احل�صاب البنكي، 

فاإن تلك التغيريات �ص�ف تعترب م�صتملة تلقائيا يف هذه ال�صروط والأحكام.

تخ�صع هذه ال�صروط والأحكام لنظم وق�انني دولة الإمارات العربية املتحدة وحتكم . 	1

وفقا لها.

والتي . 14 اأخرى من احل�صابات  اأ�صكال  واأي  ال�دائع  على  للدفع  القابل  الفائدة  �صعر  اإن 

ميكن اأن يعر�صها البنك من حني لآخر، �ص�ف يت�فر يف فروع البنك ويخ�صع للتغيري 

بدون اأي اإ�صعار.

يفهم العميل اأنـــه لـن يتم احل�صــ�ل على الفـائـــدة علــى الـ�ديعــة اإذا قـام ب�صحب . 15

الأمــ�ال خــلل �صـبعة اأيــام من تـاريخ حجز ال�ديعـة. 

لن ي�ؤثر �صيء يف هذه ال�صروط والأحكام على حق البنك يف مقا�صة اأي مبلغ م�صتحق . 16

له.

يج�ز للبنك ح�صب تقديره، من حني لآخر، اأن يح�صب اأتعاب تاأ�صي�ض لت�صغيل ت�صهيلت . 17

)Breakfree Deposits(و ،)Samba Max  Deposits(  كل من ودائع

 (Samba Flexi Deposits) 2.      ودائع �سامبا فلك�سي

بالإ�صافة اىل ال�صروط املحددة، اإن وجدت، يف ال�صروط والأحكام العامة، نحدد فيما   

   )Time Deposits( يلي ال�صروط والأحكام التالية التي تنطبق على منتج ال�دائع لأجل

واملعاملت املرتبطة بها لدى البنك

حتجز . 1 وديـعــة )Samba Flexi Deposits(�ص�ف  اأن  على  ويـ�افــق  العميل  ي�ؤكـــد 

حني  من  للتغيري  تخ�صع  والتـي  ال�صائــدة،  البنك  ل�صيا�صــة  وفقــا  م�صاويــة  ب�حــدات 

لآخر.

وديعة. 2 تلقائيا  ي�صفي  اأن  ال�صلحية  للبنك  العميل  مينح  هذا   مب�جب 

اإذا  العميل  من  لحق  اإذن  اأي  بدون  كليا،  اأو  جزئيا   )Samba Flexi Deposits(

يت�صلمها  التي  املدين  بتعليمات  لل�فاء  كاف  غري  العميل  ح�صاب  يف  الر�صيد  كان 

وديعة ت�صفية  يف  البنك  �صلحية  فاإن  ال�صك�ك،  جتنب  ولغر�ض   البنك. 

�صتغطي  التي  ال�حدات  تلك  مبلغ  ت�صفية  يف  )Samba Flexi Deposits(تنح�صر 

النق�ض يف ح�صاب العملء. 

ومع ذلك، فاإن احلد الأدنى ملبلغ الحتجاز، الذي ميكن اأن يحدد من حني لآخر، لن . 	

اأن ت�صحب  اأعله وميكن   1 البند  التلقائية املذك�رة يف  ي�صتمل يف ت�صهيلت التح�يل 

مب�جب تعليمات خا�صة.



2.  Samba Flexi Deposits:

 In addition to the terms, if any, set forth in the general 
terms and conditions, the following terms and conditions 
are applicable to Tide Time Deposit product and related 
transactions with the Bank are identified below.

1. The Customer confirms and agrees that Samba Flexi Deposit 
will be booked in equivalent units as per the Banks prevailing 
policy, which is subject to change from time to time.

2. The Customer hereby gives the Bank the authority to 
automatically liquidate the Samba Flexi deposit in part or in 
whole, without any further permission from the Customer in 
the event the balance in the Customer account is not sufficient 
to meet the debit instruction received by the Bank. For the 
avoidance of doubt, the authority of the Bank to liquidate the 
Samba Flexi deposit is restricted to liquidating such amount 
of units which will cover shortfall in the Customers account.

3. However, the minimum holding amount, as may be prescribed 
from time to time, will not be covered by the automatic 
transfer facility mentioned in 1 above and it can be withdrawn 
by a specific instruction.

4. Customer agrees and authorizes the Bank to collect penalty 
charges as per the rate determined by the Bank from time to 
time on each pre-mature withdrawals, details of which will be 
available in the Schedule of Charges.  

3.  Samba Max :

 The Bank may from time to time provide Samba Max facility 
to its customers. If the Customer requests for Samba Max 
then the Customer hereby authorizes the Bank to transfer 
clear and available funds in the Customer Account above the 
fixed threshold to a Samba Flexi Deposit of a fixed tenor as 
determined by the Bank in its sole discretion and which tenor 
is subject to change by the Bank at its sole discretion.

4.  Samba Breakfree Deposits:

 In addition to the terms, if any, set forth in the general terms 
and conditions, the following terms and conditions are 
applicable to Samba Breakfree Deposit product and related 
transactions with the Bank identified below.

1. This Facility has been made available to the Customer by 
the Bank for the Term (as specified in the approval letter or 
otherwise notified to the Customer by the Bank in writing 
from time to time).  In consideration for the Facility the 
Customer hereby pledges with the Bank the deposit available 
in the Customer Account as security for the repayment of the 
Facility. The Customer undertakes not to transfer any funds 
from the Pledge Account during the Term.

2. The Customer may draw funds from the Facility from time to 
time but the Facility may not exceed the Credit Limit (being 
the amount specified to the customer by the Bank).

3. The Customer undertakes to repay the Facility along with all 
accrued interest, costs, charges and other expenses relating 
to the Facility.

4. Interest on the facility will be calculated and accrue on a 
daily basis on the outstanding balance (including the amount 
outstanding, interest already accrued, costs, expenses and 
charges) of the Facility.
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ي�افق العميل ويف��ض البنك بتح�صيل اأي غرامات وفقا للمعدل املحدد من قبل البنك . 4

من حني لآخر على كل عملية �صحب قبل م�عد ال�صتحقاق، والتي تت�فر تفا�صيلها يف 

جدول الر�ص�م. 

(Samba Max) 3.  �سامبا ماك�س

اإذا  لعملئه.   )Samba Max( ودائع  ت�صهيلت  يقدم  اأن  لآخر  للبنك من حني  يج�ز   

طلب العميل عمل وديعة )Samba Max( فاإن العميل  مب�جبه يف��ض البنك بتح�يل 

 Samba Flexi( ل�ديعة  الثابت  احلد  ف�ق  العميل  ح�صاب  يف  ومتاحة  �صافية  اأم�ال 

Deposits( ملدة حمددة ح�صبما يحددها البنك وفقا لتقديره اخلا�ض وتخ�صع تلك 
املدة للتغيري من قبل البنك ح�صب تقديره اخلا�ض. 

(Breakfree Deposits) 4.  ودائع �سامبا بريك فري

بالإ�صافة اىل ال�صروط املحددة، اإن وجدت، يف ال�صروط والأحكام العامة، نحدد فيما   

 )Breakfree Deposits( يلي ال�صروط والأحكام التالية التي تنطبق على منتج ودائع

واملعاملت املرتبطة بها لدى البنك

يتم ت�فري هذه الت�صهيلت اىل العميل من قبل البنك ط�ال مدة ال�صريان )كما ه� . 1

حمدد يف خطاب العتماد اأو ح�صبما يبلغ اىل العميل من قبل البنك خطيا من حني 

لآخر(. ونظرا لتقدمي هذه الت�صهيلت يرهن العميل مب�جب هذا لدى البنك ال�ديعة 

املتاحة يف ح�صاب العميل ك�صمان ل�صداد الت�صهيلت. ويتعهد العميل بعدم حت�يل اأي 

اأم�ال من ح�صاب الرهن ط�ال مدة ال�صريان. 

يج�ز للعميل اأن ي�صحب اأم�ال من الت�صهيلت من حني لآخر ولكن الت�صهيلت يجب األ . 2

تتجاوز حد الئتمان )وه� املبلغ املحدد للعميل من قبل البنك( 

يتعهد العميـل باأن يـ�صــدد الت�صهيلت ب�صــ�رة متزامنـة مع كافة الف�ائـــد والتكاليف . 	

والر�صـــ�م والنفقــات الأخــرى امل�صتحقة املتعلقة بالت�صهيلت. 

حت�صب الفائدة على الت�صهيلت وت�صتحق على اأ�صا�ض ي�مي على الر�صيد املتبقي )مبا . 4

م�صتحقة  تك�ن  التي  والر�ص�م  والنفقات  والتكاليف  والفائدة  املتبقي  املبلغ  ذلك  يف 

بالفعل( للت�صهيلت. 

ي�ؤكد العميل وي�افق على اأن البنك يك�ن له احلق املطلق، من حني لآخر، يف اأن يحدد . 5

امل�صميات  تلك  حتت  ال�صحيحة  والدفعات  الت�صهيلت  على  للفائدة  املنطبق  املعدل 

ح�صبما يراه ملئما. 

�ص�ف يلتزم العميل ويتقيد بالق�اعد والنظم ال�صارية يف حينه والتي تنطبق من حني . 6

لآخر والتي حتكم ت�صغيل احل�صابات، و�صروط اتفاقية الت�صهيلت وال�صروط والأحكام 

التي حتكم ال�دائع. 

ل يج�ز للعميل اإقفال ح�صابه املره�نة فيه ال�ديعة ك�صمان حتى يتم �صداد الت�صهيلت . 7

وجميع امل�صتحقات القابلة للدفع مب�جبها اأو فيما يتعلق بها مع كافة الف�ائد امل�صتحقة 

عليها. 

�صيتم اإ�صافة جميع الف�ائد املكت�صبة على ال�ديعة اىل ح�صاب العميل وتظل مره�نة . 8

للبنك. 

يلتزم العميل بتع�ي�ض البنك وحفظه من ال�صرر، من حني لآخر، ويف جميع الأوقات . 9



5. The Customer confirms and agrees that the Bank shall 
have the absolute right to, from time to time, determine the 
applicable rate of interest for the Facility and appropriate 
payments under such heads as it deems expedient. 

6. The Customer shall comply with and be bound by the rules 
and regulations for the time being and from time to time, 
in force governing the operation of the accounts, the terms 
of the Facility Agreement and the terms and conditions 
governing the Deposit.

7. The Customer shall not close his Account in which the deposit 
has been pledged as security until the Facility and all other 
dues payable there under or in respect thereof are repaid 
along with the accrued interest thereon.

8. All interest earned on the Deposit shall be credited to the 
Customer Account and stand pledged to the Bank.

9. The Customer indemnifies and shall keep the Bank 
indemnified, from time to time, and at all times thereafter, 
against any claims, demands, costs, charges, expenses or any 
other liabilities of whatsoever nature and howsoever arising 
out of or in relation to the said lien so created by reason of 
Bank having advanced the Facility to the Customer.

10. The Deposit and all interest accrued or which may become 
payable under or by virtue of such Deposit shall be a continuing 
security for the Bank for the payment and discharge by the 
Customer to the Bank of all moneys which may be due, owing 
or accruing from the Customer to the Bank with respect to 
the Facility.

11. Notwithstanding anything herein contained, the Bank shall 
have a lien over all the assets of the Customer in the Bank’s 
control and a right of set-off against any monies due from the 
Bank to, either, the Customer or the Customer and to combine 
all the Customer’s accounts for recovery of Bank’s dues.

12. Customer agrees and authorizes the Bank to collect penalty 
charges as per the rate determined by the Bank from time to 
time on each pre-mature withdrawals, details of which will be 
available in the Schedule of Charges.

E.		Transfer	of	Funds

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

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

3. The Bank will take its customary steps for transfer of funds 
and in doing so, the Bank will be free on behalf of the Account 
Owner to make use of any correspondent, sub-agent or other 
currency. In no case will the Bank or its correspondents be 

12 12

التزامات  اأي  اأو  وم�صاريف  ونفقات  وتكاليف  وطلبات  اأية مطالبات  �صد  بعد ذلك، 

بهذه  النا�صئ  املذك�ر  بالرهن  يتعلق  فيما  اأو  من�صاأها  كان  وكيفما  ن�ع  اأي  اأخرى من 

الطريقة ب�صبب تقدمي البنك للت�صهيلت اىل العميل. 

اإن ال�ديعة اأو جميع الف�ائد امل�صتحقة عليها التي ميكن اأن تك�ن قابلة للدفع مب�جب . 10

العميل  من  ال�صداد  مقابل  للبنك  م�صتمر  �صمان  مبثابة  تك�ن  �ص�ف  ال�ديعة  تلك 

يتعلق  فيما  البنك  اىل  العميل  من  ت�صتحق  اأن  ميكن  التي  املبالغ  جلميع  البنك  اىل 

بالت�صهيلت. 

بدون الإخلل باأي �صيء ت�صتمل عليه هذه ال�صروط والأحكام، يك�ن للبنك حق احلجز . 11

اأم�ال  اأية  مقابل  املقا�صة  وحق  البنك  �صيطرة  حتت  التي  العميل  اأ�ص�ل  كافة  على 

م�صتحقة من البنك اىل العميل اأو اىل العميل مع كافة ح�صاباته ل�صرتداد م�صتحقات 

البنك. 

ي�افق العميل ويف��ض البنك لتح�صيل الغرامة وفقا للمعدل الذي يحدده البنك من . 12

حني لآخر على كل �صح�بات قبل م�عد ا�صتحقاقها، والتي تت�فر تفا�صيلها يف جدول 

الر�ص�م. 

 هـ   -  التحويالت النقدية:

ما مل يتم التفاق على خلف ذلك خطيا وب�ص�رة �صريحة وحمددة، اإذا ا�صتلم البنك . 1

اأن يح�ل املبالغ  للبنك ح�صب تقديره  مبالغ بعملة خلف عملة احل�صاب، فاإنه يحق 

التي ي�صتلمها من �صاحب احل�صاب ب�صعر البيع ال�صائد يف البنك يف م�عد ل يتاأخر 

عن ي�م العمل التايل لي�م ا�صتلم تلك املبالغ. ويك�ن بيان البنك اخلطي باإجراء مثل 

هذا التح�يل نهائيا وملزما.

الدفع . 2 فاإن  اإليه  التح�يل  يتم  الذي  البلد  عملة  التح�يل خمتلفة عن  عملة  كانت  اإذا 

اأو  املرا�صل  البنك  لدى  ال�صائد  ال�صراء  ب�صعر  املذك�ر  البلد  بعملة  �صيك�ن  للم�صتفيد 

ال�كيل ما مل يح�صل امل�صتفيد على الدفعة بعملة اأخرى مب�جب ترتيب بني امل�صتفيد 

وبني مرا�صل البنك اأو وكيله الذي يق�م بالدفع ويتم الدفع عند دفع الر�ص�م املعنية 

اإن وجدت.

يتبع البنك الإجراءات العتيادية لتح�يل املبالغ وعند قيامه بهذا العمل يك�ن للبنك . 	

حرية اختيار املرا�صل اأو ال�كيل اأو عملة اأخرى نيابة عن �صاحب احل�صاب، ول يك�ن 

اأو  انقطاع  اأو  نق�ض  اأو  تلف  عن  الأح�ال  من  حال  باأي  م�صئ�لني  مرا�صليه  اأو  البنك 

اأخطاء اأو تاأخري يح�صل يف الربق اأو الربيد من جانب اأية م�صلحة اأو �صركة بريد وبرق 

اأو اأي م�ظف تابع لهذه امل�صلحة اأو ال�صركة اأو لأي �صبب خارج عن نطاق اإرادة البنك 

اأو مرا�صليه على الت�ايل، ول يك�ن البنك م�صئ�ل عن اأية اأخطاء اأو اإهمال اأو تق�صري 

اأو عمل اأو امتناع عن عمل فيما يتعلق باأية مرا�صلت اأو من اأي مرا�صل اأو وكيل فرعي 

اأو من جانب م�ظفيهم.

ل يتم اإعادة قيمة ح�الت التلك�ض اإل اإذا مل يتم دفعها للم�صتفيد لأي �صبب من الأ�صباب . 4

ويك�ن مبلغ احل�الة قد اأعيد بالفعل اإىل البنك من قبل املرا�صل / ال�كيل، ومن املتفق 

عليه اأن م�صاريفًا بنكية يقرر البنك مقدارها �صتح�صل من �صاحب احل�صاب يف حالة 

اإعادة  اإىل  ي�ؤدي  النم�ذج اخلا�ض مما  اأو غري كاملة على  اإعطائه معل�مات خاطئة 

املبلغ من قبل البنك املرا�صل. ويج�ز اإلغاء ال�صيكات امل�صرفية اأو اإعادة قيمتها يف حال 

ا�صتلم البنك تاأكيدا من املرا�صل باإلغاء الدفع، ويف جميع الأح�ال يتم اإعادة املبلغ 



liable for any mutilations, omissions, interruptions, errors 
or delays occurring in the wire, cable or mail or on the part 
of any postal and telegraph authority or any employee of 
such authority or company or through any cause beyond the 
control of the Bank or its correspondents respectively. The 
Bank shall be not liable for any error, neglect or defaults, act 
or omission of any correspondent, agent or sub-agent or of 
their employees.

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

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

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

7. All bank drafts issued by the Bank must be presented for 
payment within 3 (three) months from the date appearing 
on their face. Thereafter, payment will be at the discretion of 
the drawee and at any event bank drafts will become invalid 
9 (nine) months from the date of their issue. Time shall be 
calculated in accordance with Gregorian calendar.

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

F.		Standing	Instructions

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

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

3. The Bank shall not be liable to act on the Account Owner’s 
instructions in case the Account has insufficient funds at the 
time of execution of the standing instructions. As such, the 
Bank will make two attempts to execute the instruction, i.e., 
on the precise date/day and on the following day, after which 
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الي�م  بتاريخ  البنك  قبل  من  املحددة  الأجنبية  العملت  �صراء  اأ�صعار  املح�ل ح�صب 

الذي يتم فيه الدفع، ناق�صا م�صاريف البنك واملرا�صلني وال�كلء.

يف حالة فقدان، �صرقة اأو تلف ال�صند املايل اأو ال�صيك امل�صريف ، فاإن �صاحب احل�صاب . 5

اأي  �صد  البنك  حلماية  وذلك  البنك،  من  مقب�ل  يك�ن  تع�ي�ض  �صند  بتقدمي  يتعهد 

التزامات قد تن�صاأ عن ذلك ال�صند اأو ال�صيك املفق�د، امل�صروق اأو التالف وكذلك فيما 

يتعلق باأي طلب يتقدم به �صاحب احل�صاب لإ�صدار �صيك بديل اأو اإعادة قيمة ال�صيك 

املطل�ب املذك�ر اأعله.

هذا . 6 التح�يل  طلب  يعترب  ل  ال�صيكات،  اأو  النقد  مقابل  التح�يل  لطلبات  بالن�صبة 

�صحيحا وم�صت�فيا لل�صروط اللزمة اإل اإذا مت ختمه اآليا من البنك.

يجب تقدمي كافة ال�صيكات امل�صرفية ال�صادرة عن البنك لل�صداد خلل ثلثة �صه�ر . 7

امل�صح�ب  البنك  لتقدير  وفقا  ال�صداد  يك�ن  ذلك  بعد  عليها،  امل��صح  التاريخ  من 

عليه، وب�صفة عامة تفقد ال�صيكات امل�صرفية �صلحيتها بعد ت�صعة �صه�ر من تاريخ 

اإ�صدارها، وحت�صب املدة وفقا للتق�مي امليلدي.

البنك . 8 اأي م�صاريف تفر�ض من  البنك غري م�صئ�ل عن  اأن  يدرك �صاحب احل�صاب 

املرا�صل اأو امل�صح�ب عليه من عائدات اأي حت�يل عند قيد املبلغ يف ح�صاب امل�صتفيد.

و   -   التعليمات القائمة: 

احل�صاب 1.  �صاحب  تعليمات  مب�جب  العمل  مراعيا  اجله�د  كافة  يبذل  اإذ  البنك  اإن 

من  اأي  اأو  البنك  يك�ن  األ  ب�صرط  التعليمات  بهذه  قب�له  يعلن  البنك  فاإن  القائمة، 

امل�صئ�لني اأو امل�ظفني بالبنك حتت اأي ظرف من الظروف م�صئ�ل عن اأي خ�صارة اأو 

�صرر، �ص�اء كان �صررا مبا�صرا اأو �صررا ا�صتتباعيًا يك�ن نا�صئا عن عدم مراعاة، اأو 

اأي تاأخري يف مراعاة تلك التعليمات و�ص�اء نتج ذلك عن الإهمال اأو عن اأي �صبب اآخر.

على . 2 بناء  عملية  اأية  لتنفيذ  مناولة  م�صاريف  اإليها  م�صافا  املعتادة  الر�ص�م  تطبق 

تعليمات �صاحب احل�صاب.

الر�صيد . 	 يك�ن  اأن  تعليمات �صاحب احل�صاب يف حالة  بتنفيذ  ملزما  البنك  يك�ن  لن 

املت�اجد يف ح�صاب �صاحب احل�صاب غري كاف يف وقت التنفيذ املطل�ب، وبناء على 

نف�ض  يف  اأي  التعليمات،  لتنفيذ  حماولتني  باإجراء  �صيق�م  البنك  فاإن  الأ�صا�ض  هذا 

يف  للإجراء  التعليمات  جدولة  يتم  ذلك  وبعد  له،  التايل  الي�م  ويف  الي�م   / التاريخ 

ال�صهر / تاريخ ال�صتحقاق التايل. 

�صاحب . 4 امل�ج�د يف ح�صاب  الر�صيد  كان  اإذا  ولغية  باطلة  القائمة  التعليمات  تعترب 

احل�صاب غري كاف لتغطية قيمة العملية، وتدخل يف تلك القيمة قيمة ر�ص�م البنك ملدة 

ثلثة �صه�ر / ثلثة ا�صتحقاقات متتالية وبعدها يق�م باإخطار �صاحب احل�صاب بذلك 

وباإنهاء اتفاقية التعليمات القائمة.

يحتفظ البنك باحلق يف اأن يرف�ض يف اأي وقت تنفيذ التعليمات القائمة وذلك دون . 5

�صاحب  جتاه  البنك  على  م�صئ�لية  اأية  ودون  احل�صاب  �صاحب  اإ�صعار  اإىل  احلاجة 

احل�صاب.

اأو تك�ن . 6 التاريخ املحدد لنتهائها )اإن وجد(  القائمة حتى  التعليمات  ي�صتمر �صريان 

اأن  بالإلغاء يجب  تعليمات خا�صة  اأو  تغيريات  اأي  فاإن  وبعد ذلك  م�صمى،  لأجل غري 

ت�صلم خطيا للبنك واإل لن يك�ن لها اأي اأثر. 



the instructions will be scheduled to the following month/due 
date for action.

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

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

6. The standing instructions shall remain in force until the expiry 
date (if any) or will be of an open-ended nature. Thereafter, 
to be effective, any changes or instructions for cancellation 
should be received in writing by the Bank. 

G.		Card	 Holder	 and	 Related	 SambaPhone,	 SambaOnline	 and	
ATM	Services	Agreement

 The following terms shall apply to the Bank’s Credit Card 
(Visa / MasterCard) as well as the related SambaPhone, 
SambaOnline and ATM Services provided to a Card Holder 
(“Card Holder”) and any person using his / her account.

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

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

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

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

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

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

7 The Card Holder shall make a monthly payment on his / her 
account. The minimum payment due will be shown on his / 
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ي - خدمات بطاقة �سامبا الئتمانية

ما�صرتكارد(   / )فيزا  الئتمانية  البنك  بطاقة  على  التالية  ال�صروط  تنطبق  �ص�ف   

وكذلك خدمات هاتف �صامبا واخلدمات اللكرتونية وخدمات ال�صراف الآيل املقدمة 

لع�ص� البطاقة )ع�ص� البطاقة( واأي �صخ�ض ي�صتخدم ح�صابه / ح�صابها. 

عندما يتم قب�ل طلب الع�ص�ية، ميكن اأن يق�م ع�ص� البطاقة با�صتلم البطاقة اأو يتم . 1

اإر�صالها اليه بالربيد امل�صجل اأو الربيد ال�صريع اإىل عن�انه وعلى م�صئ�ليته ال�صخ�صية 

. عند ال�صتلم يق�م ع�ص� البطاقة ف�را بالت�قيع على املكان املخ�ص�ض لذلك، اإن اأي 

ا�صتعمال للبطاقة اأو للخدمات املذك�رة، �ص�ف ي�صكل قب�ل من جانب ع�ص� البطاقة 

طريق  عن  البطاقة  ت�صغيل  بدء  يقبل  اأن  اأي�صا  للبنك  يج�ز  التفاقية،  هذه  لأحكام 

الت�صال الهاتفي.

يتعهد ع�ص� البطاقة باإ�صعار البنك باأية تغيريات حتدث فيما يتعلق بعن�ان اأو اأرقام . 2

هاتف اأو وظيفة ع�ص� البطاقة.

لأقاربه . 	 اإ�صافية  اأن يح�صل على بطاقات  البنك  البطاقة، وفقا لختيار  لع�ص�  يج�ز 

املبا�صرين )زوجته، والديه، اأخ�ه اأو اأخته واأولده فقط( ممن هم ف�ق الثامنة ع�صر 

)18( �صنة من العمر، ويلتزم ع�ص� البطاقة بال�فاء بجميع اللتزامات النا�صئة عن 

تلك البطاقة / البطاقات الإ�صافية.

يقبل ع�ص� البطاقة كامل امل�صئ�لية عن جميع العمليات التي تتم با�صتعمال بطاقته/ . 4

بطاقتها اخلا�صة اأو الإ�صافية للح�ص�ل على خدمات بنكية بال��صائل اللكرتونية اأو 

خلفها، كما يقبل اأن تك�ن �صجلت البنك اخلا�صة بتلك العمليات نهائية وملزمة له، 

التجار بدون م�صئ�لية  بت�ص�ية جميع منازعاته / منازعاتها مع  البطاقة  يق�م ع�ص� 

على البنك.

ي�افق ع�ص� البطاقة على اأنه يج�ز للبنك يف اأي وقت ودون احلاجة اىل اإ�صعار م�صبق . 5

له / لها، القيام مبا�صرة بخ�صم قيمة اأي مبالغ م�صتحقة له من ع�ص� البطاقة من اأية 

مبالغ م�ج�دة يف اأي ح�صاب لع�ص� البطاقة لدى البنك.

عمليات . 6 بكافة  املتعلقة  املبالغ  تلك  البطاقة  ع�ص�  ح�صاب  من  باحل�صم  البنك  يق�م 

ع�ص�  اأنفقها  التي  الأخرى  واللتزامات  التم�يل  ر�ص�م  الع�ص�ية،  ر�ص�م  البطاقة، 

البطاقة بالإ�صافة اإىل اأية خ�صائر، تكاليف اأو نفقات تكبدها البنك نتيجة ل�صتخدام 

البطاقة. يلتزم ع�ص� البطاقة ب�صداد كافة هذه املبالغ للبنك ب�صرف النظر عما اإذا 

كان م�صتند البيع اأو ال�صلفة النقدية م�قعًا من قبل ع�ص� البطاقة. 

يق�م ع�ص� البطاقة بتقدمي دفعة �صهرية يف ح�صابه/ ح�صابها. اإن مبلغ احلد الأدنى . 7

ميكن  مبلغ  اأقل  �صيك�ن  البطاقة،  ع�ص�  ح�صاب  ك�صف  يف  وامل��صح  دفعه  املطل�ب 

قب�له �صهريا من ع�ص� البطاقة قبل حل�ل التاريخ املحدد للدفع. اإذا مت جتاوز احلد 

الزيادة  مبلغ  عن  للبنك  م�صتحقة  اإ�صافية  مت�يل  ر�ص�م  هناك  �صتك�ن  الئتماين، 

املذك�رة.

وافق ع�ص� البطاقة على اأن يتم قيده تلقائيا )بدون اأي اإجراء لحق من جانب ع�ص� . 8

البطاقة( اإىل اأي برنامج �صداد ف�اتري الكرتوين بالبطاقة ميكن اأن يقدم اإىل ع�ص� 

البطاقة لت�صهيل �صداد الف�اتري ال�صهرية بالبطاقة.

اأي اإ�صعار يلزم من البنك مب�جب هذه التفاقية �ص�ف يعترب �صاري املفع�ل اإذا اأر�صل . 9



her statement and will be payable each month before the 
payment due date. If the credit limit is exceeded, such excess 
will be immediately due and will be subject to additional 
finance charges.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18 In the event of the Card Holder losing his / her residency 
status in the United Arab Emirates, the Bank may cancel 
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بالربيد على العن�ان املقدم من قبل ع�ص� البطاقة اأو اأر�صل بالفاك�ض على الرقم الذي 

يقدمه ع�ص� البطاقة، اأو باأي و�صائل منا�صبة ح�صب اختيار البنك، وبناء عليه يك�ن 

ملزما متاما.

اإن اأية مبالغ ت�دع يف ح�صاب ع�ص� البطاقة، �ص�ف تقيد ل�صالح احل�صاب فقط بعد . 10

ا�صتلم البنك لإ�صعار دائن �صادر ب�صكل نظامي اأو ا�صتلم �صايف مبالغ الإيداع.

من 11.  الـم�صتحقـة  املبـالـغ  جميع  ت�صبح  اإفـل�صـه،  اأو  البطـاقـــة  عـ�صـ�  وفــاة  حالة  يف   

ع�صــ� البطـاقــة قابلة للدفــع فــــ�را اإىل البنك.

الأمريكي، 21.  الدولر  اأو  الإماراتي  الدرهم  اأ�صا�ض  على  البطاقة  �صتتم حما�صبة ع�ص�   

ويبقى ع�ص� البطاقة م�صئ�ل عن فرق �صعر العملة، متى وجد، يف حالة قيام البنك اأو 

اأي طرف اآخر ذي �صلة بتح�يل اأية عملة اأجنبية اإىل الدرهم الإماراتي.

املطلق . 	1 احلق  للبك  ويك�ن  النقد،  ل�صحب  بطاقته  ي�صتخدم  اأن  البطاقة  لع�ص�  يج�ز 

يف حتديد م�صت�ى املقدم النقدي الذي يخ�صع للتغيري على اأ�صا�ض التاريخ الئتماين 

لع�ص� البطاقة وكذلك �صل�كه / �صل�كها الئتماين.

لع�ص� . 14 و�صيك�ن  الأدنى،  احلد  �صداد  تعليمات  اأ�صا�ض  على  البطاقة  ت�صدر  �ص�ف 

البطاقة حق اختيار دفع اإما احلد الأدنى من املبلغ امل�صتحق اأو كامل املبلغ امل��صح يف 

ك�صف ح�صابه / ح�صابها.

باإخطار . 15 القيام ف�را  اآمن مع  البطاقات يف مكان  البطاقة بالبطاقة /  يحتفظ ع�ص� 

اأو  باليد، يف حالة �صياع  بالت�صليم  اأو  بالفاك�ض  تاأكيد خطي  يليه  الهاتف  البنك عرب 

�صرقة اأي من البطاقات. ويظل ع�ص� البطاقة م�صئ�ل عن اأي عمليات تنفذ من خلل 

بطاقته / بطاقتها املفق�دة اأو امل�صروقة ما مل يت�صلم البنك اإ�صعارا بهذا املعنى قبل 

تنفيذ تلك العملية. 

يج�ز لع�ص� البطاقة يف اأي وقت اأن يق�م باإنهاء ا�صتخدام البطاقة وذلك مب�جب اإ�صعار . 16

البطاقات  جلميع  البنك  ا�صتلم  بعد  اإل  نافذا  الإ�صعار  ذلك  يك�ن  ول  للبنك  خطي 

والبطاقات الئتمانية الإ�صافية مقط�عة اإىل ن�صفني وبعد قيام ع�ص� البطاقة بدفع 

جميع املبالغ التي تك�ن حينئذ م�صتحقة منه.

وا�صتعادة . 17 البطاقات   / البطاقة  ا�صتخدام  باإنهاء  وقت  اأي  يف  يق�م  اأن  للبنك  يج�ز 

جتاه،  م�صئ�لية  اأي  دون  وذلك  للبنك(  ممل�كة  كلها  تعترب  )حيث  البطاقات  جميع 

جميع  باإعادة  ف�را  القيام  البطاقة  ع�ص�  وعلى  البطاقة.  لع�ص�  م�صبق،  اإ�صعار  اأو 

فاإن  التفاقية  هذه  اإنهاء  مت  اإذا  للبنك.  ن�صفني  اإىل  مقط�عة  الئتمانية  البطاقات 

للبنك ف�را.  للدفع  البطاقة �ص�ف ي�صبح م�صتحقا  الر�صيد املدين يف ح�صاب  جميع 

الرتاكمية  املكافاآت  نقاط  مقابل  ا�صرتداد  ب�صندات  يطالب  اأن  البطاقة  لع�ص�  يحق 

الباقية، خلل ثلثة اأ�صهر من اإ�صعار الإنهاء من قبل البنك.

يف حالة فقدان ع�ص� البطاقة و�صع الإقامة اخلا�ض به/بها يف دولة الإمارات العربية . 18

املتحدة، يج�ز للبنك اأن يق�م باإلغاء بطاقته )بطاقاته( وت�صبح كافة املبالغ املتبقية 

م�صتحقة ف�را وملزمة لل�صداد. 

اأو . 19 بتغيري  يق�م  اأن  الئتمانية  البطاقة  لع�ص�  اإ�صعار  ودون  وقت  اأي  يف  للبنك  يج�ز 

تعديل اأي من اأحكام ع�ص�ية البطاقة مبا يف ذلك فئات الر�ص�م والفئات الأخرى. اإن 

احتفاظ ع�ص� البطاقة بها بعد تاريخ التغيري املذك�ر ، �ص�ف ي�صكل قب�ل غري م�صروط 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

27 Instructions given by the secret code, being in lieu of physical 
signature, shall be binding on the Card Holder even if alleged 
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من جانبه بذلك التغيري. اإذا مل يكن التغيري مقب�ل لدى ع�ص� البطاقة، يجب عليه / 

عليها القيام باإنهاء اتفاقية ع�ص�ية البطاقة هذه وذلك وفقا للمادة 16 اأعله. 

يج�ز للبنك يف اأي وقت، بدون اأي التزام باإعطاء تف�صريات اأو اأ�صباب لع�ص� البطاقة، . 20

اأن يرف�ض تنفيذ اأي عمليات يطلبها ع�ص� البطاقة على بطاقته/بطاقتها، مبا يف ذلك 

البطاقة يف عمليات  على �صبيل املثال ل احل�صر حيثما ي�جد ا�صتخدام م�از لنف�ض 

يف مكانني خمتلفني اأو ا�صتخدام البطاقة يف عمليات حمظ�رة اأو غري م�صروعة وفقا 

تتم  التي  املخت�صة  الق�انني  و/اأو  املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة  املطبقة  للق�انني 

مب�جبها اأية عمليات وفقا لهذه التفاقية. لن يك�ن البنك م�صئ�ل عن اأية خ�صائر اأو 

اأ�صرار اأو نفقات )مبا�صرة اأو غري مبا�صرة، طارئة اأو خلفه( يتكبدها ع�ص� البطاقة 

نتيجة لرف�ض البنك تنفيذ اأي من العمليات التي يطلب تنفيذها ع�ص� البطاقة. يق�م 

البنك باإبلغ ع�ص� البطاقة بدون تاأخري برف�ض البنك تنفيذ اأي من العمليات التي 

يطلب ع�ص� البطاقة تنفيذها. 

للبنك . 21 يك�ن  الئتمان،  بطاقة  على  للح�ص�ل  البطاقة  ع�ص�  لطلب  البنك  قب�ل  ف�ر 

املتعددة  التاأمني  اأي برنامج من برامج  البطاقة يف  ال�صلحية واحلق يف قيد ع�ص� 

على اأ�صا�ض قب�ل ع�ص� البطاقة امل�صبق ل�صروط واأحكام تلك الربامج. تنطبق اأحكام 

و�صروط خا�صة على برامج التاأمني املختلفة، والتي �صتك�ن ملزمة لكل الطرفني ويتم 

ت�فريها بناء على طلب ع�ص� البطاقة. 

يف حالة وج�د اختلف بني مبلغ اأي اإيداع نقدي ح�صبما يدعيه ع�ص� البطاقة وح�صبما . 22

يظهر يف ح�صابات البنك، تك�ن ال�صيادة حل�صابات البنك، ، ويق�م البنك على الف�ر 

باإبلغ ع�ص� البطاقة باأي فرق من هذا الن�ع.

ي�افق ع�ص� البطاقة على تزويد البنك باأي معل�مات ميكن اأن يطلبها البنك لتاأ�صي�ض . 	2

اإدارة ح�صابات ع�ص� البطاقة والت�صهيلت اخلا�صة به. ويف��ض  و/اأو مراجعة و/اأو 

يتعلق  فيما  يلزم  ح�صبما  معل�مات  اأي  وجمع  على  باحل�ص�ل  البنك  البطاقة  ع�ص� 

بع�ص� البطاقة وح�صاباته / ح�صاباتها والت�صهيلت اخلا�صة به.

يج�ز للبنك فـي اأي وقت الـتنـازل عن اأي من حق�قه مب�جب هـذه التفـاقيـة اإلـى اأي . 24

طـرف اآخـر بـدون اإ�صعار اإىل ع�صـ� البطاقـة اأو طلب م�افقته.

املثال ل احل�صر . 25 اأن املعل�مات، �صاملة على �صبيل  البطاقة وي�افق على  يدرك ع�ص� 

ا�صمه وعن�انه، ميكن اأن تقدم اإىل اأطراف اأخرى معينة لل�فاء مبتطلبات نظامية اأو 

ت�ص�يق  لأغرا�ض  املعل�مات  تلك  ي�صتخدم  اأن  للبنك  ويج�ز  القان�ن.  يتطلبه  ح�صبما 

وعر�ض منتجات اأو خدمات.

ليتم ال�صماح لع�ص� البطاقة احل�ص�ل على ت�صهيلت ب�صاأن ا�صتخدام خدمات هاتف . 26

)اخلدمات(،  الآيل  ال�صراف  جهاز  خدمات  و/اأو  اللكرتونية  اخلدمات  اأو  �صامبا 

يلتزم ع�ص� البطاقة باأن يختار يف اأي فرع من فروع �صامبا اأو عرب هاتف �صامبا، رمز 

�صري يخ�صع لل�صروط ال�اردة اأدناه.

الفعلي، . 27 الت�قيع  حمل  حتل  �ص�ف  ال�صري  الهاتف  رمز  مب�جب  تعطى  تعليمات  اأي 

و�ص�ف تك�ن ملزمة لع�ص� البطاقة حتى ل� ادعى اأنها �صدرت من قبل �صخ�ض خلف 

ع�ص� البطاقة، وميكن العتماد عليها ب�صكل نهائي من قبل البنك. 

ل يج�ز اإف�صاء رمز الهاتف ال�صري اإىل اأي �صخ�ض اآخر، ويك�ن ع�ص� البطاقة م�صئ�ل . 28

وحده عن اأي خ�صائر اأو تكاليف اأو نفقات تتكبد �ص�اء نتجت عن اإف�صاء رمز الهاتف 



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

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

29 The Bank has the absolute right not to act on any SambaPhone, 
SambaOnline or ATM instructions and / or to request a prior 
written confirmation of such instructions. Samba may tape, 
record the phone or microfilm ATM instructions. The Card 
Holder agrees to such taping, recording and microfilming and 
the same shall be conclusive evidence of the contents thereof 
and can be used for all purposes including legal proceedings.

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

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

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

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

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

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

H.	Safe	Deposit

1. The Account Owner acknowledges and agrees to observe 
the following terms and conditions upon which the Bank is 
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اأ�صبح معروفا  اأو  اأف�صي  اأن رقم الهاتف ال�صري قد  اإذا �صعر ع�ص� البطاقة  ال�صري. 

لأي طرف، يتعني على ع�ص� البطاقة اأن يبلغ البنك ف�را ويغري رمز الهاتف ال�صري 

ا�صتخدام  جتنب  ويجب  منتظمة.  ب�ص�رة  ال�صري  الرقم  تغيري  ويجب  به.  اخلا�ض 

رقمني اأو اأكرث متتاليني اأو ا�صتخدام اأرقام مكررة اأو الأرقام التي ي�صهل التعرف عليها 

اأو التكهن بها ب�صكل عام. 

بالهاتف . 29 �صادرة  تعليمات  لأي  ال�صتجابة  رف�ض  يف  املطلق،  باحلق  البنك  يحتفظ 

خطي  تاأكيد  طلب  و/اأو  الآيل  ال�صراف  جهاز  طريق  عن  اأو  الكرتونية  معاملت  اأو 

م�صبق لتلك التعليمات. ويج�ز للبنك القيام بت�صجيل اأو طباعة اأو ت�صجيل ميكروفيلم 

البطاقة  ع�ص�  وي�افق  البطاقة،  ع�ص�  من  الهاتف  طريق  عن  ال�صادرة  للتعليمات 

على  وي�افق  امليكروفيلم،  ت�ص�ير  اأو  الطباعة  اأو  الت�صجيل  ذلك  على  هذا  مب�جب 

ا�صتخدامها كدليل تام على حمت�اها وميكن اأن ت�صتخدم لكافة الأغرا�ض مبا فيها اأي 

دعاوى اأو اإجراءات تقا�صي. 

لن يك�ن البنك م�صئ�ل عن اأي �صياع اأو اأ�صرار اأو م�صاريف )مبا�صرة اأو غري مبا�صرة، . 0	

طارئة اأو خلف ذلك( ميكن اأن يتكبدها ع�ص� البطاقة نتيجة لقيام/اأو عدم قيام 

الكرتونية  معاملة  اأو  الهاتف  طريق  عن  �صادرة  تعليمات  اأي  مب�جب  بالعمل  البنك 

اأو نتيجة لف�صل ع�ص� البطاقة يف ا�صتخدام اخلدمات لأي  اأو جهاز ال�صراف الآيل، 

اأو خارج دولة الإمارات العربية املتحدة، مبا يف ذلك على  �صبب من الأ�صباب داخل 

�صبيل املثال ل احل�صر عدم التزام ع�ص� البطاقة باأي اأحكام من هذه التفاقية. وقد 

وافق ع�ص� البطاقة على تع�ي�ض البنك عن اأي خ�صائر اأو اأ�صرار اأو نفقات ميكن اأن 

يتكبدها البنك مهما كان �صببها.

وبهذا اخل�ص��ض، يج�ز للبنك، بالإ�صافة اإىل اأو بدل من الرقم ال�صري اأن ي�صتخدم . 1	

اإجراءات التحقق الداخلية.

يتعلق . 2	 فيما  منا�صبة  يراها  ح�صبما  ر�ص�م/عم�لت  فر�ض  وقت،  اأي   يف  للبنك  يحق 

باخلدمات. بهذا يعترب البنك مف��صا بالقيام مبا�صرة ودون الرج�ع لع�ص� البطاقة 

احل�صاب  ك�ص�ف  يف  ت��صيحها  مت  ح�صبما  الر�ص�م/العم�لت  تلك  قيمة  بخ�صم 

ال�صهرية، من اأي ح�صاب اأو ح�صابات لع�ص� البطاقة لدى البنك. اإن الك�ص�ف ال�صهرية 

�ص�ف تعترب نهائية و�صحيحة اإل اإذا مت العرتا�ض عليها خطيا ب�ا�صطة ع�ص� البطاقة 

خلل خم�صة ع�صر ي�ما من ا�صتلم الك�ص�فات ال�صهرية. 

ال�قت . 		 يف  البنك  يك�ن  البنك،  ببطاقات  خا�صة  اتفاقية  اأي  واأحكام  �صروط  تعترب 

اللزمة  للدرجة  التفاقية  هذه  ل�صروط  ملحقة  فيها،  طرفا  بعد  فيما  اأو  الراهن 

لإزالة اأي خلف بني التفاقيتني. لذلك فاإن اأي �صرط خمالف يف اأي اتفاقية خا�صة 

ببطاقات البنك �ص�ف تعترب تغيريا �صاريا نافذا من قبل البنك وفقا للمادة 19 اأعله.

بالن�صبة لع�ص� البطاقة الذي ي�صتخدم خطة الدفع بالأق�صاط )مثل عمليات التجزئة . 4	

والعمليات النقدية(، يف حالة تاأخر ع�ص� البطاقة عن الدفع / عدم �صداده لدفعات 

اإلغاء خطة الأق�صاط و�ص�ف ي�صبح كامل مبلغ  البطاقة يف تاريخ ال�صتحقاق، �صيتم 

خطة الأق�صاط املتبقي م�صتحقا للدفع ف�را. 

بدون اأي م�صئ�لية على البنك، يتعهد ع�ص� البطاقة بعدم ا�صتخدام بطاقته/بطاقتها . 5	

اأو خدمات حمظ�رة  اأي عمليات �صراء غري م�صروعة، مبا يف ذلك �صراء ب�صائع  يف 

مب�جب القان�ن يف دولة الإمارات العربية املتحدة.



prepared to make available for the exclusive use of the Account 
Owner the number of safe deposit boxes (“Box”) indicated by 
the Account Owner in the safe deposit application form. The 
terms and conditions relating to the usage of the Box shall 
be read and construed as an integral part of the safe deposit 
application form.

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

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

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

5. Termination:

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

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

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

والتي . 1 اأدناه  امل��صحة  ال�صروط  على  اأطلع  اأنه  على  احل�صاب  �صاحب  وي�افق  يقر 

�صناديق  من  عددًا  احل�صاب  ل�صاحب  لتخ�صي�ض  م�صتعدًا  البنك  يك�ن  عليها  بناًء 

عليها �صاحب احل�صاب يف من�ذج  اأ�صار  التي  ل�دائعه  الآمن  )»ال�صندوق«( احلفظ 

با�صتخدام  املتعلقة  ال�صروط  على  الإطلع  يتعني  ال�دائع.  حفظ  �صندوق  طلب 

ال�صندوق وُتعترب هذه ال�صروط جزًء ل يتجزاأ من من�ذج طلب �صندوق حفظ ال�دائع.

الر�ص�م. ي�افق البنك على تخ�صي�ض هذا ال�صندوق )ال�صناديق( ل�صاحب احل�صاب . 2

مثلما ورد اأعله عند دفع الر�ص�م ال�صن�ية املحددة والتي ُيعترب البنك مف��صًا تف�ي�صًا 

ل�صاحب  ح�صاب  اأي  من  بح�صمها  احل�صاب  �صاحب  قبل  من  فيه  رجعة  ول  كامًل 

احل�صاب لدى البنك. وتتمثل الر�ص�م املبدئية يف ذلك املبلغ امل�صار اإليه يف من�ذج طلب 

�صندوق حفظ ال�دائع على الرغم من احتفاظ البنك باحلق يف زيادة هذه الر�ص�م 

اأن تبداأ هذه الزيادة عند جتديد فرتة تخ�صي�ض ال�صندوق. كافة  اأي وقت على  يف 

هذه الر�ص�م امل�صتحقة الدفع غري قابلة لل�صرتداد، ويف حال انهاء فرتة تخ�صي�ض 

اأي  هناك  يك�ن  لن  فاإنه  املفع�ل  ال�صارية  �صلحيتها  فرتة  انتهاء  قبل  ال�صندوق 

ا�صرتداد لأي اأتعاب اإىل �صاحب احل�صاب.

تبداأ من . 	 ال�صندوق ملدة �صنة واحدة ميلدية  ت�صري �صلحية فرتة  ال�صندوق.  مدة 

التاريخ الذي يتم فيه دفع الر�ص�م املبدئية من قبل �صاحب احل�صاب كما ه� م��صح 

اأعله.

جتديد فرتة تخ�صي�ض ال�صندوق. ما مل يتم اإنهاء فرتة ال�صندوق مب�جب املادة )ح( . 4

�صنة ميلدية  لفرتة  تلقائيًا  ال�صندوق  يتم جتديد فرتة تخ�صي�ض  اأدناه،  الفقرة-5 

اأخرى يف كل مرة عند حل�ل تاريخ بدء التفاقية على اأن يخ�صع ذلك لدفع الأتعاب 

ال�صارية وقتها املف��ض البنك تف�ي�صًا ل رجعة فيه بح�صمها من اأي ح�صاب ل�صاحب 

احل�صاب لدى البنك مثلما ه� م��صح اأعله.

الإنهاء:. 5

يج�ز ل�صاحب احل�صاب اإنهاء فرتة تخ�صي�ض ال�صندوق ب�صحب حمت�يات ال�صندوق  اأ( 

وت�صليم مفاتيح ال�صندوق اإىل البنك. 

يج�ز للبنك اإنهاء فرتة تخ�صي�ض ال�صندوق يف اأي وقت من خلل تقدمي اإ�صعار خطي  ب( 

قبل 15 )خم�صة ع�صر( ي�مًا من الإنهاء يف حال اإخفاق �صاحب احل�صاب يف مراعاة 

�صاحب  من  يطلب  اأن  للبنك  يج�ز  كما  التفاقية،  هذه  يف  ال�اردة  ال�صروط  وتنفيذ 

كان  التي  )ال�صناديق(  ال�صندوق  كل  حمت�يات  و�صحب  املفاتيح  ت�صليم  احل�صاب 

�صاحب احل�صاب ي�صتخدمها يف ذلك ال�قت. يف حال عدم ت�صليم �صاحب احل�صاب 

للمفاتيح وعدم �صحب املحت�يات خلل فرتة 15 )خم�صة ع�صر( ي�مًا بعد ت�صليم هذا 

الإ�صعار فاإنه يحق للبنك، وُيعترب مف��صًا تف�ي�صًا كامًل وغري قابل للنق�ض من قبل 

�صاحب احل�صاب، فتح ال�صندوق )ال�صناديق( بالق�ة و�صحب املحت�يات وح�صرها 

وو�صعها يف �صناديق حفظ ال�دائع العامة لدى البنك. يتم هذا الإجراء بح�ص�ر ممثل 

من املحكمة ي�ّقع كل منهما على ح�صر املحت�يات وُيعترب هذا احل�صر ملزمًا ونهائيًا 

لكافة الأغرا�ض على ح�صاب �صاحب احل�صاب وورثته واأقاربه ال�صرعيني وممثليه يف 

ممتلكاته فيما يخت�ض بهذه املحت�يات الذين ل اأحد منهم لديه احلق يف ال�ص�ؤال اأو 

النزاع ح�ل هذا احل�صر لهذه امل�ج�دات، �صيق�م البنك اعلم �صاحب احل�صاب مبثل 

هذا الجراء وار�صال ن�صخة من املتعلقات امل�ج�دة يف ال�صندوق ل�صاحب احل�صاب 



conditions that hereafter follow:

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

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

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

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

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

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

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

9.  Keys. The Bank will not retain duplicates of the keys furnished 
to the Account Owner and therefore the Bank will not be 
able to unlock the Box. Upon surrender of the Box by the 
Account Owner, the Account Owner will redeliver the keys to 
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اإىل عن�انه الأخري املعروف لدى البنك.

ح�صر  من  بن�صخة  ويبعث  الإجراء  هذا  ح�ل  احل�صاب  �صاحب  باإ�صعار  البنك  يق�م  ج( 

ت�يل  عدم  حال  يف  لديه.  معروف  عن�ان  اآخر  يف  احل�صاب  �صاحب  اإىل  املحت�يات 

�ص�ف  تقديره  البنك وح�صب  فاإن  املذك�رة،  املحت�يات  �صلفًا عهدة  �صاحب احل�صاب 

يحتفظ بها يف �صناديق ال�دائع الكائنة لديه اأو يبعث بها عن طريق الربيد امل�صجل 

وعلى م�صئ�لية �صاحب احل�صاب اإىل اآخر عن�ان معروف عنه.

البنك . 6 اإىل  فيه  رجعة  ول  قطعيًا  تف�ي�صًا  احل�صاب  �صاحب  مينح  ال�صندوق.  فتح 

ال�دائع  حفظ  �صندوق  طلب  من�ذج  يف  اأ�صماوؤهم  امل��صحة  للأ�صخا�ض  بال�صماح 

هذه  جميع  اإىل  الكامل  بالفتح  املذك�ر  الطلب  من�ذج  على  ت�قيعاتهم  وامل��صحة 

ال�صناديق لغر�ض �صحب و/اأو اإيداع الأ�صناف فيه ح�صب ال�صروط الآتية:

اإىل  فقط  احل�صاب  ل�صاحب  املخ�ص�ض  )ال�صناديق(  ال�صندوق  بفتح  ال�صماح  يتم  اأ( 

الأ�صخا�ض املف��صني يف �صجلت البنك، وقد مت حتذير �صاحب احل�صاب بعدم ت�صليم 

املفاتيح لأي �صخ�ض مل يف��ض تف�ي�صًا ح�صب الأ�ص�ل.

اأثناء  فقط  له  املخ�ص�ض  )ال�صناديق(  ال�صندوق  بفتح  احل�صاب  ل�صاحب  ُي�صمح  ب( 

�صاعات عمل البنك العادية خلل اأيام العمل املعتادة، ولن  يتحمل البنك امل�صئ�لية يف 

عدم منح �صاحب احل�صاب منفذًا اإىل ال�صندوق )ال�صناديق( ب�صبب حريق اأو حادثة 

اأخرى اأو ظروف قاهرة اأو طبيعية اأو ظروف اأخرى خارجة عن �صيطرة البنك. 

ال�صناديق( املخ�ص�ض ل�صاحب احل�صاب  ال�صندوق )كافة  يج�ز فح�ض حمت�يات  ج( 

فقط داخل الغرف التي وفرها البنك لذات الغر�ض، ويق�م �صاحب احل�صاب ب�صحب 

اأو ا�صتبدال �صندوقه )�صناديقه(، ويف حال قيام اأحد عمال البنك مبناولة ال�صندوق 

خدمة ل�صاحب احل�صاب فاإن البنك لن يتحمل امل�صئ�لية عن ذلك.

يف حال خ�صع كل اأو اأي جزء من ال�صندوق )ال�صناديق( املخ�ص�صة ل�صاحب احل�صاب  د( 

اأو حمت�يات ال�صندوق )ال�صناديق( لإجراءات قان�نية اأو لأي نزاع اأو مطالبة، فاإنه 

يحق للبنك حظر اأو تعليق النفاذ اإىل ال�صندوق )ال�صناديق( املذك�ر اإىل حني ح�ص�ل 

العربية  الإمارات  لدولة  املركزي  البنك  من  ذلك  بخلف  خطي  ت�جيه  على  البنك 

 املتحدة اأو اجلهة اأو ال�صلطة اأو املحكمة املخت�صة مب�جب اتفاق خطي م�قع من قبل كل 

اأطراف النزاع. 

ل�صاحب  املخ�ص�ض  ال�صناديق(  )كافة  ال�صندوق  اإىل  النفاذ  رف�ض  للبنك  يج�ز  هـ(  

اأي من  اأو  التام لكافة النفقات املتعلقة بجميع  اأي وقت حتى يتم الدفع  احل�صاب يف 

ال�صناديق.

احل�صاب اململ�ك لأكرث من �صخ�ض واحد.  يف حال ت�قيع من�ذج الطلب من قبل اثنني . 7

اأو اأكرث من اأ�صحاب احل�صابات، فاإنه ميكن لكل واحد منهم وب�صفة م�صتقلة النفاذ 

اإىل ال�صندوق، ويج�ز لكل واحد منهم تعيني وكيل عنه للنفاذ اإىل ال�صندوق ويف��ض 

اأو اإ�صعار اآخر فيما يتعلق باإيداع  كل واحد منهم الآخر ب�صفة م�صتقلة ودون م�افقة 

املمتلكات يف ال�صندوق و�صحبها منه. تعترب حمت�يات ال�صندوق من وقت لآخر ملكية 

اإىل ال�صندوق  اأ�صحاب احل�صاب الذين يت�فر لديهم منفذَاً  م�صرتكة لكل واحد من 

ولن يتحمل البنك امل�صئ�لية عن اأية مطالبة من قبل اأي �صاحب ح�صاب يف حال قيام 

�صاحب ح�صاب اآخر لديه منفذ لل�صندوق باإ�صاءة الت�صرف يف ممتلكاته.

على . 8 ال�صندوق  يف  امل�دعة  املمتلكات  جتاه  البنك  م�صئ�لية  تقت�صر  امل�صئ�ليات. 



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

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

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

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

I.	Checkbooks

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

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

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

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

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

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

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

J.	SambaOnline

 The Account Owner should read carefully the sambaonline 
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اأداء عمال وم�ظفي البنك ل�اجباتهم، وتتاألف هذه ال�اجبات  احلر�ض العادي على 

من )اأ( حفظ ال�صندوق يف م�صت�دع البنك، و)ب( عدم ال�صماح لأي �صخ�ض بالنفاذ 

اأو مف��ض خطيًا  بالإ�صم  اأو �صخ�ض حمدد  اإىل ال�صندوق بخلف �صاحب احل�صاب 

من قبل �صاحب احل�صاب حيث يك�ن حتديد اله�ية من خلل الت�قيع كافيًا، اأو ممثله 

امل�صتندات  اإعاقة �صاحب احل�صاب )عند تقدمي  اأو  اإع�صار  اأو  ال�صرعي يف حال وفاة 

ال�صحيحة الداعمة لذلك(. اإثبات الفقدان اجلزئي اأو الكلي ملحت�يات ال�صندوق ل 

يعني �صمنيًا فتح غري م�صروع لل�صندوق، ولن يتحمل البنك امل�صئ�لية عن اأي فقدان 

اأو �صرر مبحت�يات ال�صندوق �ص�اًء كان بفعل الق�صاء والقدر، الطبيعة اأو خلفه.

ل�صاحب . 9 املقدمة  املفاتيح  من  بن�صخ  البنك  يحتفظ  لن  ال�دائع.  �صندوق  مفاتيح 

احل�صاب وبالتايل لن ي�صتطيع البنك فتح ال�صندوق، وعند ا�صتلم �صاحب احل�صاب 

لل�صندوق فاإنه �ص�ف يق�م باإعادة ت�صليم املفاتيح اإىل البنك. يلتزم �صاحب احل�صاب 

بالدفع عند الطلب اأو بناًء على اختيار البنك الذي يج�ز له احل�صم من اأي ح�صابات 

ل�صاحب احل�صاب لدى البنك )ومب�جب ذلك يف��ض �صاحب احل�صاب البنك تف�ي�صًا 

نهائيًا ول رجعة فيه( وذلك مقابل النفقات املعق�لة التي مت �صرفها لأغرا�ض فتح اأو 

قبل  ب�صبب فقدانها من  لل�صناديق  اأقفال  اأي  تغيري  اأو  اأب�ابه  اأو  اأي �صندوق  اإ�صلح 

�صـاحب احل�صاب اأو اخفاقه فـي اإعادة مفاتيح ال�صناديق اإىل البنك، ويف هذا ال�صاأن 

يتعني على �صاحب احل�صاب تزويد البنك ف�رًا باإ�صعار خطي عن فقدان اأي مفتاح.

ا�صــتخدام ال�صندوق. لن ي�صتخدم �صاحب احل�صاب اأي �صندوق اأو ي�صمح با�صتخدامه . 10

مل�اد تعترب خطرية يف طبيعتها اأو خمالفة للقان�ن.

بعد . 11 ال�صناديق  مفاتيح  ت�صليم  عدم  حال  يف  اأو  الإيجارات  دفع  يف  التاأخري  حال  يف 

�صدور اإ�صعار الإنهاء، يج�ز للبنك بعد انق�صاء فرتة حمددة ا�صتعادة ملكية ال�صندوق 

اإ�صعار  اإ�صدار  وبعد  ال�صليمة  القان�نية  للإجراءات  وفقًا  حمت�يات  اأي  يف  والت�صرف 

م�صبق اإىل �صاحب احل�صاب.

جديـــد . 12 م�قع  اإىل  مبحت�يـاتـــه  الـ�صنـدوق  �صـحب  اخـتيــاره  ومبحـ�ض  للبنك  يجــ�ز 

با�صتخدام اأ�صـاليب احلـرا�صة التي يراهــا منا�صبة وذلك بعد اإ�صـعار �صـاحب الـحـ�صــاب 

بذلك.

ع - دفاتر ال�سيكات 

با�صتعمالت . 1 يتعلق  فيما  التالية  والأحكام  ال�صروط  على  احل�صاب  �صاحب  اي�افق 

واملحافظة على �صلمة ال�صيكات التي تقدم ل�صاحب احل�صاب وذلك حلماية �صاحب 

احل�صاب  �صاحب  ل�كيل  جديدة  �صيكات  دفاتر  اإ�صدار  يتم  معا.  والبنك  احل�صاب 

�صخ�صيا اأو تر�صل له عن طريق الربيد وفقا لطلب خطي بذلك منه اأو ت�صلم له باأية 

و�صيلة اأخرى يقبلها البنك. 

ت�صتعمل ال�صيكات فقط على احل�صاب الذي مت اإ�صدار ال�صيكات ب�صاأنه ول يج�ز باأي . 2

حال من الأح�ال ا�صتعمالها للأي ح�صاب اآخر.

يجب اأن تك�ن الكتابة على ال�صيكات وا�صحة وتك�ن باحلرب وفقط على النماذج املقدمة . 	

من قبل البنك، اأي تغيري يف ال�صيك يجب اأن يتم ب��ص�ح مع اعتماده بالت�قيع الكامل 

للمف��صني بالت�قيع عن �صاحب احل�صاب )الت�قيع بالأحرف الأوىل غري كاف(.

لأ�صباب تتعلق بالأمن وال�صلمة، يتعني على املف��ض بالت�قيع: )اأ( اأن ل ي�صدر �صيكات . 4

لذلك  املخ�ص�ض  اخلايل  املكان  اأول  من  ال�صيك  كتابة  يبداأ  اأن  )ب(  بيا�ض،  على 



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

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

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

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

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

4.		Services

 The following are examples of Current/Savings Account 
services that are available to the Account Owner when using 
sambaonline facility:

 a. Account-to-Account Transfer - to Samba accounts

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

 c. Transfer from Samba account to a beneficiary through a 
Samba Branch

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

 e. Maintenance of Beneficiary Details - Deleting a beneficiary

 Similarly, services relating to Credit Cards, Personal Finance, 
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الغر�ض واأل يرتك فراغات بني الكلمات اأو الأرقام، )ج( اأن ل ي�صتعمل الأقلم التي 

ميكن م�صح كتابتها و )د( األ ي�قع على �صيكات على بيا�ض.

�صيك�ن �صاحب احل�صاب م�صئ�ل عن دفرت / دفاتر ال�صيكات التي ت�صلم له ولتجنب . 5

اأعمال الغ�ض والتزوير، عليه الحتفاظ بدفاتر ال�صيكات يف مكان اآمن، واإذا تعر�ض اأي 

�صيك لل�صياع اأو ال�صرقة يجب على املف��صني بالت�قيع اأن يق�م�ا ف�را باإ�صعار البنك 

 4 املادة  يف  عليه  من�ص��ض  ه�  ح�صبما  وتاريخه  وقيمته  ال�صيك  رقم  م��صحا  بذلك 

اأعله.

ي�صمح بال�صح�بات مقابل �صيكات التح�صيل فقط بعد التحقق من �صحتها، ويك�ن للبنك . 6

اأو  عليها  الت�قيع  كان  اإذا  تعليمات  اأو  مالية  وثيقة  اأو  �صيك  اأي  �صرف  رف�ض  يف  احلق 

البيانات املدونة فيها غري مقب�لة اأو كان بها تغيري اأو تظهري غري مقب�ل للبنك اأو كانت 

املبالغ امل�ج�دة يف ر�صيد احل�صاب غري كافية.

�صاحب . 7 ح�صاب  من  تدفع  ل  التي  املعادة  ال�صيكات  على  ر�ص�م  فر�ض  للبنك  يحق 

احل�صاب. 

  SAMBAONLINE ط -  اتفاقية ا�ستعمال نظام �سامبا

اأن يقراأ �صروط واأحكام اتفاقية م�صتخدم نظام �صامبا  يتعني على �صاحب احل�صاب 

املذك�رة اأدناه بعناية.

يف هذا الق�صم: 

بالبنك  النرتنت اخلا�ض  تعني م�قع   ”SAMBAONLINE“ �صامبا  »نظام  كلمة  اإن 

الذي ي�صتطيع �صاحب احل�صاب من خلله الدخ�ل الكرتونيا اإىل عدد من اخلدمات 

املرتبطة بح�صابه وفقا لل�صروط والأحكام املحددة يف هذه التفاقية. وكلمة “اجلهات 

اإليها  ال��ص�ل  ميكن  للمعل�مات  مزودة  جهة  اأي  تعني  للمعل�مات”  املزودة  الأخرى 

عرب نظام �صامبا SAMBAONLINE، عدا البنك. وت�صتمل تلك اجلهات بالإ�صافة 

اىل اآخرين، �صتاندرد اآند ب�رز، ب�ر�صة ني�ي�رك للأوراق املالية، الب�ر�صة الأمريكية 

اأ�صعار اخليارات، وكذلك وول  للأوراق املالية، ب�ر�صة نا�صداك، هيئة اإعداد تقارير 

مزودة  جهة  اأية  للمعل�مات(  املزودة  )اجلهة  م�صطلح  ويعني  دمياند.  اأون  �صرتيت 

خلدمة النرتنت تقدم خدمة الربط بالنرتنت واأية جهة مزودة للمعل�مات على اأ�ص�ض 

جتارية مبا�صرة والتي تقدم خدمة الربط بالنرتنت بالإ�صافة اإىل �صبكتها اخلا�صة، 

 ،CompuServe كمبي��صريف   ،American Online لين  اأون  اأمريكا  ذلك،  مثال 

بروديجي Prodigy و ويب تي يف Web TV، وتلك اجلهات التي ت�فر الربط بال�صبكة 

للربامج(  م�ردة  اأخرى  )�صركة  م�صطلح  ويعني  اأدناه.  مبني  ه�  كما  اخلا�صة 

�صامبا  نظام  اإىل  للدخ�ل  اأو  �صامبا  نظام  يف  امل�صتخدمة  للربامج  م�ردة  جهة  اأية 

“SAMBAONLINE” ، غري البنك. 

“SAMBAONLINE” الذي ه� عبارة . 1 يحكم هذا الق�صم ا�صتخدام الدخ�ل لنظام 

عن خدمة الكرتونية ت�صمح ل�صاحب احل�صاب الدخ�ل اإىل عدد من اخلدمات املالية 

عرب ا�صتخدام احلا�صبات ال�صخ�صية اأو اله�اتف اجل�الة اأو و�صائل ات�صال م�صابهة. 

ال�صبكة  اأو من خلل  الربط ب�صبكة خا�صة  اإمكانية الدخ�ل من خلل  وميكن ت�فري 

العاملية )www( ، اأما احل�صابات واخلدمات التي ي�فرها البنك ويدخل اإليها �صاحب 

منف�صلة  لتفاقيات  تخ�صع  اأن  فيمكن   ”SAMBAONLINE“ نظام  عرب  احل�صاب 

تربم مع �صاحب احل�صاب وتك�ن ملزمة ل�صاحب احل�صاب وللبنك.



Financial Planning, Time Deposits and Mutual Funds are also 
available using sambaonline.

5.		Transfers	and	Bill	Payments

 When the Account Owner instructs the Bank to transfer funds 
from his Accounts or pay a bill through sambaonline, the 
Account Owner authorizes the Bank to withdraw the necessary 
funds from the Account. The Account Owner agrees that he/
she will instruct the Bank to make a withdrawal only when 
a sufficient balance is available in his Account at the time 
of withdrawal. The Bank will not be obligated to act on any 
withdrawal instruction from the Account Owner if sufficient 
funds, including overdraft lines of credit, are not available in 
the Account.

 In the case of electronic payments, the money is taken out 
of the Account on the day the Bank electronically transmits 
the payment to the payee. In most cases, this is the date 
the Account Owner specified when he gave the Bank his 
instructions. If, however, the Account Owner specifies a date, 
which falls on a Non-Business day, the Bank will take the 
money out of the Account and electronically transmit it to the 
payee on the next business day. If there are insufficient funds 
available in the Account on the day a transfer, bill payment, 
or other debit instructions are requested, the Bank will notify 
the Account Owner on-line by electronic message that his 
application has been rejected.

6.		What	sambaonline	Will	Cost

 There are currently no service charges or transaction fees for 
sambaonline. However, the Account Owner is responsible for 
all telephone charges incurred in connecting to sambaonline. 
The Account Owner is also responsible for charges by any 
access service provider. No charge is made for use of the 
private network connection.

 There may be separate charges for additional services the 
Account Owner requests on sambaonline, for example, 
services of Other Information Providers. The Account Owner 
will be informed of the cost of each additional service when 
he signs up for it.

7.		 Changes	in	Terms/Fees

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

8.		Suspension

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

9.		Confidentiality	at	the	Bank

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

 - When the Account Owner agrees that the Bank may provide  
 the information to others.
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وافق �صاحب احل�صاب على ا�صتخدام نظام “SAMBAONLINE” فقط على النح� . 2

املحدد يف هذه التفاقية، ولن يك�ن البنك م�صئ�ل عن اأية خ�صائر اأو اأ�صرار اأو تكاليف 

اأو نفقات من اأي ن�ع يتكبدها �صاحب احل�صاب اأو اأي طرف ثالث نتيجة لأي ا�صتخدام 

اأو دخ�ل اإىل نظام “SAMBAONLINE” باملخالفة لأية �صروط اأو اأحكام وردت يف 

هذه التفاقية اأو حيثما يتعطل نظام “SAMBAONLINE” لأي �صبب من الأ�صباب. 

للتقيد . 	 البنك  مع  لديه  ح�صابات  اأية  على  املحافظة  على  احل�صاب  �صاحب  وافق 

بالق�اعد التي حتكم هذه احل�صابات، واأن يدفع اأية ر�ص�م تتعلق با�صتخدام اأو حفظ 

هذه احل�صابات. 

اخلدمات. 4

فيما يلي اأمثلة على خدمات احل�صابات اجلارية/ح�صابات الدخار املتاحة 

 : ”SAMBAONLINE“ ل�صاحب احل�صاب عند ا�صتخدامه خلدمات نظام

التح�يل من ح�صاب لآخر �صمن �صامبا حت�يل مبلغ من ح�صاب لآخر لدى 

بنك حملي يف الإمارات العربية املتحدة حت�يل مبلغ من ح�صاب لدى �صامبا 

اىل م�صتفيد من خلل اأي من فروع �صامبا تعديل التح�يلت املحددة م�صبقا 

– اإ�صافة م�صتفيد جديد تعديل تفا�صيل امل�صتفيد-الغاء م�صتفيد 
“SAMBAONLINE” خدمات اأخرى متعلقة ببطاقات  كذلك يت�صمن نظام �صامبا 

الئتمان والتم�يل ال�صخ�صي والتخطيط املايل وال�دائع لأجل و�صناديق ال�صتثمار. 

احلوالت وت�سديد الفواتري. 5

عندما ي�جه �صاحب احل�صاب تعليماته اىل البنك بتح�يل مبالغ مالية من ح�صاباته 

“SAMBAONLINE” فاإن �صاحب  اأو بت�صديد فات�رة من خلل  نظام  البنك  لدى 

احل�صاب يف��ض البنك ب�صحب املبلغ اللزم من ح�صابه الذي حدده لديه. وقد وافق 

�صاحب احل�صاب على اأنه/اأنها �صي�صدر تعليماته / تعليماتها اإىل البنك ب�صحب املبلغ 

املطل�ب من ح�صابه فقط يف حالة وج�د ر�صيد كاف يف احل�صاب يف وقت ال�صحب، ولن 

يك�ن البنك ملزما بتنفيذ اأية تعليمات بال�صحب ترد من �صاحب احل�صاب اإذا مل يت�فر 

ر�صيد كاف يف احل�صاب املعني. 

يف حالة املدف�عات اللكرتونية، يتم �صحب املبلغ من ح�صاب �صاحب احل�صاب يف نف�ض 

يك�ن  احلالت،  اأغلب  ويف  امل�صتفيد  اىل  الكرتونيا  املبلغ  حت�يل  فيه  يتم  الذي  الي�م 

هذا التاريخ ه� الذي حدده �صاحب احل�صاب عندما قدم تعليماته. واإذا حدد �صاحب 

احل�صاب تاريخا يقع ي�م جمعة اأو �صبت اأو عطلة عامة، ف�ص�ف يتم �صحب املبلغ من 

اإذا  التايل.  العمل  ي�م  امل�صتفيد يف  اىل  الكرتونيا  احل�صاب وحت�يله  �صاحب  ح�صاب 

فيه حت�يل مبلغ  الذي طلب  الي�م  كافيا يف  يكن ر�صيد ح�صاب �صاحب احل�صاب  مل 

اأي مبلغ من ح�صابه، ف�ص�ف يق�م البنك باإبلغ �صاحب  اأو خ�صم  اأو ت�صديد فات�رة 

احل�صاب مبا�صرة من خلل ر�صالة الكرتونية مبا�صرة باأن طلبه قد رف�ض.

“SAMBAONLINE” - ماذا �سيكلف6. 

من  تتم  التي  العمليات  على  ر�ص�م  اأو  خدمة  ر�ص�م  اأية  احلا�صر  ال�قت  يف  ي�جد  ل 

خلل نظام “SAMBAONLINE” عرب النرتنت لكن �صاحب احل�صاب يتحمل جميع 

 ”SAMBAONLINE“ بنظام  جهازه  بربط  املتعلقة  الهاتفية  والر�ص�م  امل�صاريف 

كذلك يتحمل �صاحب احل�صاب اأية ر�ص�م تتقا�صاها اأية جهة مزودة خلدمة الدخ�ل 



 - When the Account Owner has given the Bank a credit  
 reference.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 The Bank or Other Information Providers are not responsible for 
any computer virus or related problems, which may be attributable 
to services provided by any Access Service Provider or which may 
originate from the Account Owner’s PC.
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بال�صبكة  احل�صاب  �صاحب  جهاز  ربط  على  ر�ص�م  اأية  هناك  ولي�ض  النرتنت،  اإىل 

�صاحب  يطلبها  اإ�صافية  خدمات  مقابل  منف�صلة  ر�ص�م  هناك  تك�ن  رمبا  اخلا�صة، 

الأخرى  اجلهات  خدمات  مثل   ،  ”SAMBAONLINE“ نظام  خلل  من  احل�صاب 

اإ�صافية  خدمة  كل  بتكلفة  احل�صاب  �صاحب  اإبلغ  يتم  و�ص�ف  للمعل�مات،  املزودة 

يطلبها وي�قع اتفاقية لل�صرتاك فيها. 

تغيري ال�سروط والأحكام . 7

يج�ز للبنك اأن يغري يف اأي وقت خدمات و�صروط “SAMBAONLINE” مبا يف ذلك 

الر�ص�م املحددة يف هذه التفاقية، و�ص�ف يتم اإبلغ �صاحب احل�صاب باأي تغيري من 

اأو بر�صالة الكرتونية، ومن املعل�م لدي �صاحب احل�صاب اأن  هذا القبيل اإما بالربيد 

ا�صتعماله “SAMBAONLINE” بعد اأن ي�صبح التغيري �صاري املفع�ل يعني اأنه م�افق 

عليه.

8 .”SAMBAONLINE“ اإيقاف العمل بنظام

نظام  ا�صتخدام  ي�قف  اأن  احل�صاب،  �صاحب  اىل  م�صبق  اإ�صعار  بدون  للبنك،  يج�ز 

“SAMBAONLINE” ح�صب تقديره بدون احلاجة اىل تقدمي اأية مربرات لذلك.

ال�سرية يف البنك . 9

اأية  يقدم  لن  البنك  فاإن  لذا  املعل�مات،  �صرية  يف  بحقه  يتمتع  احل�صاب  �صاحب  اإن 

معل�مات حمددة ح�ل ح�صاب �صاحب احل�صاب لدى البنك لأحد غري م�ظفي البنك 

ووكلئه وممثلي املركز الرئي�صي، اإل يف احلالت التالية: 

- عند م�افقة �صاحب احل�صاب على تقدمي معل�مات لآخرين 

- اإذا ذكر �صاحب احل�صاب البنك كمعرف له بخ�ص��ض م�صائل ائتمانية 

- ند ال�صتف�صار عن كفاية ر�صيد احل�صاب لتغطية �صيك حرره �صاحب احل�صاب. 

- اإذا قام البنك باإغلق احل�صاب ب�صبب اإدارته بطريقة غري مقب�لة بالن�صبة للبنك. 

- اإذا طلب امل�صرف املركزي الإماراتي تلك املعل�مات من البنك مب�جب القان�ن، اأو  

طلبت جهات حك�مية اأخرى معل�مات تتعلق باحل�صاب. 

- عندما يلزم من البنك اإعطاء املعل�مات مت�صيا مع اإجراء قان�ين. 

اأن  با�صتثناء ما ين�ض عليه القان�ن بخلف ذلك، فاإن �صاحب احل�صاب ي�افق على 

يقدم البنك لأية م�ؤ�ص�صات اأخرى يراها منا�صبة اأية معل�مات تخ�ض �صاحب احل�صاب 

كتلك التي يقدمها �صاحب احل�صاب اأو يح�صل عليها البنك كنتيجة ملعاملت اأو ن�صاط 

اآخر بغر�ض اأن يعر�ض على �صاحب احل�صاب منتجات وخدمات يرى البنك اأنها ذات 

ا�صتلم  يف  احل�صاب  �صاحب  يرغب  مل  واإذا  احل�صاب.  ل�صاحب  بالن�صبة  اهتمام 

عرو�ض هاتفية و/اأو خطية من البنك، عليه اإ�صعار البنك بذلك عن طريق الت�صال 

بالرقم املبني يف هذه التفاقية، اأو زيارة فرع البنك، و�صيق�م البنك حينئذ با�صتثناء 

ا�صم �صاحب احل�صاب من قائمة العملء املعدة لهذا الغر�ض. 

فيها  مبا  معينة،  معل�مات  بتحميل  يق�م  قد  البنك  اأن  على  احل�صاب  �صاحب  ي�افق 

بيانات ه�ية العميل اإىل جهاز احلا�صب اخلا�ض به اأو اإىل نظام دخ�ل اآخر 

حدود م�سئولية البنك واجلهات املزودة الأخرى. 10



11.		No	Other	Use

 sambaonline uses propriety software of the Samba Financial 
Group, and Other Software Suppliers. If the Bank has provided 
the Account Owner with software to use with sambaonline, 
the Account Owner is being granted a non-exclusive license 
to use this software. This allows him to use the software only 
for its intended purposes as provided hereunder. The Account 
Owner may not disassemble, decompile, copy, modify or 
reverse engineer any of the sambaonline software or allow 
anyone else to do so.

 sambaonline gives the Account Owner access to services 
and information from the Bank, and Other Information 
Providers, which may be presented with a distinctive “look 
and feel.” These services, information and “look and feel” 
are proprietary information of Samba Financial Group and 
the Other Information Providers. The Account Owner may 
use sambaonline only for his personal, non-business use and 
may not reproduce, sell or distribute all or any portion of the 
information provided to him/her by sambaonline.

 The Bank makes no representation to the Account Owner 
regarding the use of the sambaonline platform or any 
communications or delivery system specified by the Bank 
with respect to its quality, timeliness, performance, accuracy, 
reliability, continued availability or otherwise. The Bank 
does not warrant or represent that the platform or any 
communications or delivery system will conform to any 
description thereof provided by the Bank or will be free of 
errors or defects.

12.	Customer	Service

 If the Account Owner needs assistance or wishes to communicate 
with the Bank, he may call SambaPhone at 800-2-2000 within 
the United Arab Emirates or (00971) 4709-1620 when calling 
the Bank from overseas. The Account Owner may also write to 
the Bank: sambaonline, Samba Financial Group Dubai Branch, 
P. O. Box 6038, Dubai, United Arab Emirates.

 The Account Owner agrees that the Bank may record the 
conversations its employees have with him. The Bank does this 
from time to time to monitor the quality of service and accuracy 
of information its employees give the Account Owner, and to 
ensure that the Account Owner’s instructions are followed.

 SambaPhone employees can help resolve any sambaonline 
problems but is not authorized to waive any provision of this 
hereunder.

13.	Electronic	Messages

 (a) Because normal Internet e-mail transmissions may not 
be secure, the Account Owner agrees to contact the Bank 
electronically only through the “Message Center” under “How 
Can Samba Help?” The Account Owner also agrees to receive 
communications regarding the Account electronically and 
will not attempt to circumvent receiving any messages. The 
Account Owner is deemed to have received any electronic 
messages sent to him when they are made available to him. 
The Account Owner may print a copy of such communications 
using the “print” function of his software, or he may 
request that the Bank mail to him/her a paper copy of such 
communication by contacting Customer Service as provided 
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وافق البنك على بذل جه�د معق�لة ل�صمان عمل خدمة “SAMBAONLINE” على 

اأكمل وجه ممكن. و�صيك�ن البنك م�صئ�ل عن الت�صرف فقط بناء على تلك التعليمات 

املر�صلة من خلل خدمة “SAMBAONLINE” والتي يتم ا�صتلمها فعل. ول يتحمل 

البنك اأية م�صئ�لية عن اأي خلل يف اأجهزة الت�صال التي ل تقع �صمن م�صطرته والتي 

قد ت�ؤثر على دقة الر�صائل التي ير�صلها �صاحب احل�صاب اأو ت�قيت و�ص�لها. 

ين�صاأ  التعليمات  اإر�صال  يف  تاأخري  اأو  خ�صائر  اأية  عن  م�صئ�ل  البنك  يك�ن  لن  كذلك 

البنك  اأي برنامج ت�صفح. ولن يتحمل  ي�صببه  اأو  اأية خدمة عن طريق  ا�صتعمال  عن 

اأو اإذا مل يعط  اأية م�صئ�لية يف حالة قيام �صاحب احل�صاب باإعطاء تعليمات خاطئة 

تعليمات الدفع كاملة قبل وقت كاف ي�صمح بالدفع يف ال�قت املنا�صب. 

�ص�ف تعترب اأية معل�مات ي�صتلمها �صاحب احل�صاب من البنك اأو جهة مزودة اأخرى 

على اأنها م�ث�قة. وميكن تزويدها فقط على اأ�صا�ض بذل اجله�د املمكنة ل�صمان راحة 

اأخرى  مزودة  اأية جهة  اأو  البنك  يعترب  ول  م�صم�نة،  لي�صت  لكنها  احل�صاب  �صاحب 

م�صئ�لة عن اأي نق�ض يف دقة تلك املعل�مات اأو متامها اأو ت�فرها اأو ت�قيت و�ص�لها ، اأو 

عن اأي ا�صتثمار اأو قرار اآخر يتم اتخاذه با�صتعمال هذه املعل�مات. 

كذلك لن يك�ن البنك اأو اأية جهة مزودة للمعل�مات م�صئ�ل عن اأي فريو�ض كمبي�تري 

اأو م�صاكل ذات علقة باملعل�مات املقدمة تن�صاأ عن خدمات تقدمها اأية جهة مزودة 

للمعل�مات اأو قد تن�صاأ من جهاز حا�صبك ال�صخ�صي. 

حظر ا�ستخدام “SAMBAONLINE” لأغرا�س اأخرى . 11

�صامبا  ملجم�عة  خا�صة  ملكية  ذات  برامج   ”SAMBAONLINE“ نظام  ي�صتخدم 

املالية واأخرى تع�د جلهات مزودة اأخرى، فاإذا زود البنك �صاحب احل�صاب بربنامج 

ترخي�صا  احل�صاب  �صاحب  فهذا مينح   ،”SAMBAONLINE“ نظام  مع  ل�صتعماله 

غري ح�صري با�صتعمال هذا الربنامج وي�صمح له با�صتعمال الربنامج لأغرا�صه املقررة 

فقط كما هي حمددة يف هذه التفاقية، ول يج�ز ل�صاحب احل�صاب فك اأو جتزئة اأو 

ن�صخ اأو تعديل اأو اإعادة هند�صة اأي من برامج “SAMBAONLINE” اأو ال�صماح لأي 

�صخ�ض اآخر بذلك. 

اإىل  الدخ�ل  اإمكانية  احل�صاب  ل�صاحب   ”SAMBAONLINE“ خدمة  تتيح 

بخا�صية بارز  ب�صكل  تقدم  قد  مزودة  اأخرى  وجهات  البنك  من  ومعل�مات   خدمات 

 ”look and feel“ وخا�صية  واملعل�مات  اخلدمات  هذه  وتعترب   ،”look and feel“
ل�صاحب  وميكن  الأخرى،  املزودة  واجلهات  املالية  �صامبا  ملجم�عة  خا�صة  ملكية 

احل�صاب ا�صتعمال “SAMBAONLINE” فقط لأغرا�صه ال�صخ�صية غري التجارية، 

ول يج�ز له اإعادة ا�صتن�صاخ اأو بيع اأو ت�زيع اأي جزء من املعل�مات التي ي�فرها نظام 

“SAMBAONLINE” ل�صاحب احل�صاب.

 ومن املعل�م اأن البنك ل يقدم ل�صاحب احل�صاب اأي تعهد بخ�ص��ض ا�صتخدام هذه 

بج�دتها  يتعلق  فيما  البنك  يحددها  ت�صليم  طرق  اأو  ات�صالية  برامج  اأية  اأو  ال�صبكة 

وت�قيتها واأدائها ودقتها وم�ث�قيتها وا�صتمرار ت�فرها اأو غري ذلك، ول ي�صمن البنك 

اأو ي�صرح باأن برنامج الت�صغيل اأو اأية ات�صالت اأو نظام الت�صليم �صيك�ن مطابقا لأية 

م�ا�صفات ي�فرها البنك اأو اأنه �صيك�ن خاليا من الأخطاء اأو امل�صاكل. 

خدمة العمالء . 12

اإذا احتاج �صاحب احل�صاب اأية م�صاعدة بخ�ص��ض نظام “SAMBAONLINE” اأو 
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in Section 12 above.

 (b) Samba may in its sole discretion send statements, advices, 
confirmations and other communications (including but not 
restricted to marketing messages) with respect to a Product, 
promotion or these Terms and Conditions to the Account 
Owner’s facsimile number and/or e-mail address and/or 
mobile number provided by the Account Owner to Samba.

14.	Electronic	Funds	Transfers

 Business	Days

 The Bank’s normal business days are Saturday through 
Thursday, except for public holidays. Access to the Bank’s 
website will, however, generally be made available 24 hours a 
day, 7 days a week.

 Account	Statements

 The Account Owner will receive a periodic account statement 
for his Account, showing, among others, his e-banking 
financial transactions.

 Documentation/Source	Media

 The Bank’s records, consisting of advices, confirmations, 
and other documents relating to transactions generated by 
the Bank shall be the conclusive evidence to be relied upon 
in judging any disputes relating to figures, data, charges, 
fees, transactions, instructions or any other matter arising 
between the Account Owner and the Bank.

 Personal	Identification	Number
 The Account Owner should ensure to keep his user ID and 

password/ Personal Identification Number (PIN) to himself/
herself; these codes are important means of protection for 
the Account Owner. The Account Owner should not write 
them on his personal computer or any computer materials, or 
any other access device. The Account Owner should contact 
the Bank immediately if he/she believes that an unauthorized 
person has obtained access to his PIN / Password. The 
telephone is the fastest way to alert the Bank that someone 
may be using the Account Owner’s PIN / Password without 
his permission. The Account Owner could lose all the money 
in the Account (plus his maximum overdraft line of credit). 
The Account Owner should call SambaPhone at 800-2-2000. 
Someone will be available to receive the Account Owner’s call 
24 hours a day, 7 days a week.

 The Bank shall not be responsible for any damage the Account 
Owner suffers as a result of loss, disclosure or fraudulent use 
of his user ID and/or password/PIN.

15.	Security	Tips	&	Recommendations
 The Account Owner agrees to read and comply with the 

security tips/ recommendations that the Bank provides the 
Account Owner from time to time and those precaution and 
awareness messages that the Bank continuously displays in 
its Internet sites. The Bank also agrees that these tips are not 
necessarily comprehensive and that the Account Owner shall 
refer to other specialized sites in order to remain informed of 
the latest security standards/ hazards/ recommendations and 
implement them to protect his banking interest, including his 
user ID and password. The Bank shall not be responsible for 
any damages that the Account Owner may incur as a result of 

رغب يف الت�صال مع البنك، يج�ز له اأن يت�صل بهاتف �صامبا على رقم 800-20777 

ميكن  كما  الدولة.  خارج  من   +97147091677 اأو  املتحدة  العربية  الإمارات  داخل 

 ”SAMBAONLINE“ :ل�صاحب احل�صاب الكتابة اىل البنك على العن�ان التايل

جمم�عة �صامبا املالية، 

�ض ب 8	60، 

دبي، الإمارات العربية املتحدة 

م�ظف�  يجريها  التي  املحادثات  ت�صجيل  للبنك  يج�ز  اأنه  على  احل�صاب  �صاح  وافق 

ج�دة  مراقبة  بهدف  اآخر  اىل  وقت  من  البنك  به  يق�م  اإجراء  وهذا  معه،  البنك 

خدماته ودقة املعل�مات التي يزود بها م�ظف� البنك �صاحب احل�صاب، وكذلك للتاأكد 

من اإتباع تعليمات �صاحب احل�صاب. 

بنظام  تتعلق  م�صاكل  اأية  حل  يف  ي�صاعدوا  اأن  �صامبا  هاتف  مل�ظفي  وميكن   

sambaonline، لكنهم غري مف��صني بالتنازل عن اأي �صرط من �صروط هذه التفاقية. 

الر�سائل اللكرتونية  .13

اأن الر�صائل املر�صلة عرب الربيد اللكرتوين ل�صبكة النرتنت قد ل  )اأ(  بالنظر اإىل 

من  فقط  الكرتونيا  بالبنك  الت�صال  على  ي�افق  احل�صاب  �صاحب  فاإن  اآمنة،  تك�ن 

�صاحب  ي�افق  كما  امل�صاعدة(.  )طلب  خيار  با�صتعمال  الر�صائل(  )مركز  خلل 

احل�صاب على ا�صتلم املخاطبات املتعلقة بح�صابه بطريقة الكرتونية ويتعهد باأنه لن 

يحاول تفادي ا�صتلم اأية ر�صائل، و�ص�ف يعترب اأنه ا�صتلم اأية ر�صائل الكرتونية اأر�صلت 

اإليه عندما ت�صبح تلك الر�صائل متاحة له، وميكن ل�صاحب احل�صاب طباعة ن�صخة 

من تلك املخاطبات با�صتعمال وظيفة “print” املت�فرة يف برناجمه، اأو اأن يطلب من 

البنك اأن ير�صل اإليه بالربيد ن�صخة ورقية من تلك الر�صالة، وذلك من خلل ات�صاله 

بخدمات العملء كما ه� من�ص��ض عليه يف البند 12 اأعله.

التاأكيدات  الن�صائح،  البيانات،  اإر�صال  يف  احل�صري  بحقها  �صامبا  حتتفظ  (ب)   

الت�ص�يقية(  الر�صالة  على  وفقًا  ولي�ض  اأخرى )من �صمنها  معل�مات  اأو  واأي بلغات 

و هذه ال�صروط والأحكام اإىل �صاحب ح�صاب �صامبا عرب رقم 
َ
املتعلقة باملنتج، العر�ض اأ

اأو بريده الإلكرتوين الذي قام بتزويده ل�صامبا  الفاك�ض اخلا�ض به، هاتفه املتحرك 

م�صبقًا.

احلوالت املالية اللكرتونية  .14

اأيام العمل 

اأيام العمل املعتادة بالبنك هي من ال�صبت اإىل اخلمي�ض، عدا اأيام العطل العامة، لكن 

البنك على النرتنت �صيك�ن متاحا ل�صاحب احل�صاب على مدار  اإىل م�قع  الدخ�ل 

ال�صاعة وط�ال اأيام الأ�صب�ع. 

ك�سوف احل�ساب

�ص�ف ي�صتلم �صاحب احل�صاب ك�صف ح�صاب دوري حل�صاباته البنكية، ي��صح �صمن 

اأ�صياء اأخرى، عملياته املالية وامل�صرفية التي متت الكرتونيا ال�ثائق وامل�صتندات �ص�ف 

الأخرى  وامل�صتندات  التعزيز  وخطابات  الإ�صعارات  فيها  مبا  البنك  �صجلت  تعترب 

التي ي�صدرها البنك بخ�ص��ض العمليات اإثباتا قاطعا يعتمد عليه يف احلكم يف اأية 
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loss, disclosure or fraudulent use of his user ID and password.

K.	General

1.  The Bank shall have the right to freeze or suspend operation 
of the Account and to refuse any and all deposits, credits 
and withdrawals if the Account Owner is in breach of any 
of the terms and conditions of this Agreement or if (a) any 
instructions given to the Bank are ambiguous, conflicting 
or not acceptable to the Bank; (b) if the Bank suspects that 
there may be any fraud or illegality in any transactions 
(including, without limitation, any breach of UAE Central 
Bank regulations relating to money laundering); or (c) if 
the Bank requires any further instructions, information or 
documentation, in form and content satisfactory to the Bank. 
The Bank may also report any money laundering, illegal and/
or suspicious transactions in the Account to the authorities 
within the United Arab Emirates or abroad. The Bank shall 
comply with all anti-money laundering laws and regulations 
in force and applicable to it from time to time and may at 
its discretion call for additional details or information of the 
Account Owner and/or the Account and provide the same to 
regulatory authorities involved in the said operations. The 
Bank will not take any responsibility for delayed execution of 
transactions if the information called for is not provided by 
the Account Owner in time.  

2.  The Account Owner understands and consents that information, 
such as his name and address, may be provided to certain 
external firms that the Bank deems reputable and they may 
use the information for marketing purposes to offer products 
or services. If the Bank is required by law to disclose certain 
customer information, the Bank will comply.

3.  Debit for Charges - Set-Off. The Bank has the right to debit 
the Account for bank charges and any taxes, duties, or other 
governmental impositions with respect to the Account. If the 
Account Owner has failed to make full and timely payment of 
any indebtedness to the Bank, including, without limitation, 
any amounts owed by way of indemnification under Section 
A Articles 4 or 10 hereof, the Bank may at any time, and 
without notice, set-off against such indebtedness and apply 
to payment thereof any credit balance in the Account and in 
any other account maintained by the Account Owner with the 
Bank.

4.  Any charges, fees, levies, etc. mentioned in this Agreement 
which are recoverable by the Bank on the Account or for 
the services being provided to the Account Owner shall be 
charged by the Bank at its prevailing rate (as notified in 
the Bank’s schedule of charges), which rates are subject to 
change, from time to time, at the discretion of the Bank and 
without any notice to the Account Owner.

5.  Governing Law. This Agreement shall be governed by the laws 
and regulations prevailing in the United Arab Emirates and 
the Account Owner irrevocably agrees that the civil courts 
in the United Arab Emirates shall have jurisdiction to hear 
and determine any suit, action or proceeding and to settle 
any disputes which may arise out of or in connection with 
this Agreement and for such purposes the Account Owner 
irrevocably submits to the jurisdiction of such courts, without 
prejudice to the right of the Bank to bring any legal action 

خلفات اأو نزاعات تتعلق بالأرقام والبيانات والر�ص�م والأتعاب والتكاليف والعمليات 

والتعليمات اأو اأي خلف اأو م�صاألة اأخرى تن�صاأ بني �صاحب احل�صاب والبنك. 

الرقم ال�سري ال�سخ�سي

يتعني على �صاحب احل�صاب التاأكد من حفظ ه�ية امل�صتعمل اخلا�صة به وكلمة ال�صر 

له، فل يكتبها يف جهاز  ال�صيفرات هي و�صائل حماية مهمة  ال�صري، فهذه  الرقم   /

احلا�صب اخلا�ض به اأو م�اد كمبي�تر اأخرى اأو اأية وثائق اأو و�صائط معل�ماتية اأخرى 

متكن  قد  له  م�صرح  غري  �صخ�صا  اأن  احل�صاب  �صاحب  ظن  واإذا  املبا�صر.  للدخ�ل 

اأو كلمة ال�صر اخلا�صة به، يتعني عليه الت�صال ف�را  من الطلع على رقمه ال�صري 

ي�صتعمل رقمه  باأن �صخ�صا رمبا  البنك  اأ�صرع و�صيلة لإ�صعار  الهاتف  بالبنك، ويعترب 

ال�صري اأو كلمة ال�صر اخلا�صة به دون اإذن اأو تف�ي�ض منه. ومن املمكن ب�صبب ذلك اأن 

يخ�صر �صاحب احل�صاب كامل املبلغ املت�فر يف ح�صابه )بالإ�صافة اإىل حده الئتماين 

بالبنك على  الت�صال  ويتعني على �صاحب احل�صاب  املك�ص�ف(،  لل�صحب على  املتاح 

هاتف 20777-800 و�صيك�ن اأحد م�ظفي البنك على اأهبة ال�صتعداد لتلقي مكاملته 

على مدار ال�صاعة وط�ال اأيام الأ�صب�ع. 

لن يك�ن البنك م�صئ�ل عن اأي �صرر يلحق ب�صاحب احل�صاب كنتيجة لفقدانه رقمه 

ال�صري اأو كلمة ال�صر اخلا�صة به اأو انك�صافها ل�صخ�ض اآخر اأو ا�صتعمالها ب�ص�رة غري 

م�صروعة. 

ن�سائح واإر�سادات اأمنية   .15

ي�افق �صاحب احل�صاب على قراءة واللتزام بالن�صائح والإر�صادات الأمنية التي يزود 

ي�صدرها  التي  والتحذير  التنبيه  ور�صائل  لآخر  حني  من  بها  احل�صاب  �صاحب  البنك 

البنك ب�صفة م�صتمرة يف م�اقعه على النرتنت. كما ي�افق �صاحب احل�صاب اأن هذه 

اأخرى  م�اقع  مراجعة  عليه  احل�صاب  �صاحب  واأن  �صاملة  بال�صرورة  لي�صت  الن�صائح 

متخ�ص�صة من اأجل البقاء على اطلع باأحدث املعايري/املخاطر/الإر�صادات الأمنية 

وتنفيذها بهدف حماية م�صاحله البنكية، مبا فيها رقمه ال�صري وكلمة ال�صر اخلا�صة 

احل�صاب  �صاحب  لها  يتعر�ض  اأن  ميكن  اأ�صرار  اأي  عن  م�صئ�ل  البنك  يك�ن  ولن  به، 

اأو  اآخر  ل�صخ�ض  انك�صافها  اأو  به  اخلا�صة  ال�صر  كلمة  اأو  ال�صري  رقمه  لفقدانه  نتيجة 

ا�صتعمالها ب�ص�رة غري م�صروعة. 

 غ -عــام

اأي من وجميع الإيداعات . 1 اإيقاف ت�صغيل احل�صاب واأن يرف�ض  اأو  يحق للبنك جتميد 

اأو اأحكام هذه  اإذا كان �صاحب احل�صاب خمل باأي من �صروط  والقي�د وال�صح�بات 

التفاقية اأو اإذا )اأ( كانت اأي تعليمات مقدمة اإىل البنك غام�صة اأو متعار�صة اأو غري 

مقب�لة للبنك، )ب( اإذا �صك البنك اأن هناك احتمال وج�د غ�ض اأو عدم �صرعية يف 

اأي معاملت )مبا يف ذلك على �صبيل املثال ل احل�صر اأي اإخلل بنظم البنك املركزي 

اأو  اإ�صافية  اأي تعليمات  اإذا طلب البنك  اأو )ج(  الإماراتي املتعلقة بغ�صيل الأم�ال(، 

معل�مات اأو م�صتندات، بال�صكل وامل�صم�ن املقنع للبنك. كما يج�ز للبنك اأن يبلغ عن 

اإىل  اأو معاملت غري م�صروعة و/اأو م�صب�هة يف احل�صاب  اأم�ال  اأي عمليات غ�صيل 

ال�صلطات املعنية يف دولة الإمارات العربية املتحدة اأو خارجها. و�ص�ف يلتزم البنك 

بكافة ق�انني ونظم مكافحة غ�صيل الأم�ال ال�صارية واملطبقة عليه من وقت اإىل اآخر 

ويج�ز له ح�صب اختياره اأن يطلب تفا�صيل اأو معل�مات اإ�صافية عن �صاحب احل�صاب 

و/اأو احل�صاب ويقدم تلك املعل�مات اإىل ال�صلطات النظامية املعنية بتلك العمليات. 
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or proceedings against the Account Owner before any other 
competent court of law.  

6.  Should there be any difference between the Arabic and the 
English versions of this Agreement, the Arabic version shall 
always prevail.

7.  Legal Proceedings. If the Account becomes the subject of 
legal proceedings or conflicting claims, the Bank shall be 
entitled to restrict or suspend use of the Account and to hold 
the credit balance until otherwise directed in writing by the 
UAE Central Bank, a court order, binding arbitration award or 
by written agreement of all the claimants.

8.  Complaints. Except as otherwise provided in Section A Article 
12 herein above with respect to notice within 60 (sixty) days 
of any alleged error in monthly statements or advices, any 
other complaints of the Account Owner with respect to the 
Account shall be brought promptly to the attention of the 
Bank at its branch at which the Account is maintained. If the 
Account Owner fails to raise any complaint within 12 (twelve) 
months after the transaction occurred giving rise to the 
complaint, The Account Owner shall be conclusively deemed 
to have waived any rights to bring such complaint.

9.  Change of Terms & Conditions. The Bank may change from 
time to time the standard terms and conditions of the 
agreements applicable to the Account and other products 
and services, and shall supply copies of such standard terms 
and conditions and/or any such amendments supplements or 
variations thereto or thereof to the Account Owner by mail to 
the last address of the Account Owner as shown in the Bank’s 
records and proof of posting shall be deemed proof of receipt.

10. The Account Owner confirms the following:
 (a) that the Account Owner is not legally prohibited to be 

dealt with and that all the information and data provided by 
him them is true and reliable;

 (b) that the funds deposited in the Account are from legal sources 
and that the Account Owner is liable for the funds deposited in 
the Account, being free from forgery or counterfeit and that 
if the Bank receives from the Account Owner any counterfeit 
currency it will be confiscated and the Account Owner will not be 
refunded or compensated; and

 (c) that the Account Owner is liable before the competent 
authorities for the funds deposited in the Account by the 
Account Owner personally or deposited by others with or 
without the Account Owner’s knowledge. Where a third party 
has deposited funds into the Account, the Account Owner will 
be liable before the competent authorities, whether or not 
such funds have been subsequently disposed off unless the 
Account Owner brings such deposit to the attention of the 
Bank within a reasonable time.

11.  In the event any one or more of the provisions of this 
Agreement shall for any reason be held to be invalid, illegal 
or unenforceable, the remaining provisions shall remain valid 
and enforceable.

12. Any reference to ‘him’ in this Agreement shall be construed to 
refer to the feminine gender as the case may require.

13. “The Account Owner agrees and acknowledges that the Bank 
reserves the right to restrict the Account Owners access and 
operation of the Account (either partial or total) in the event 
that the Bank requests from the Account Owner updated 

ول يتحمل البنك اأي م�صئ�لية عن تاأخري تنفيذ اأي معاملت اإذا مل تقدم املعل�مات 

املطل�بة ب�ا�صطة �صاحب احل�صاب يف امل�عد املحدد.

يدرك �صاحب احل�صاب وي�افق على اأن املعل�مات مثل ا�صمه وعن�انه ميكن اأن تقدم . 2

ت�صتخدم  اأن  وميكن  طيبة  �صمعة  ذات  اأنها  البنك  يرى  معينة  خارجية  �صركات  اإىل 

اإذا  احل�صاب.  �صاحب  على  خدمات  اأو  منتجات  وعر�ض  ت�ص�يق  لأغرا�ض  املعل�مات 

طب من البنك مب�جب القان�ن اإف�صاء معل�مات معينة عن العميل، �ص�ف يلتزم البنك 

بتقدميها.

خ�صم الر�ص�م من احل�صاب – حق املقا�صة: يحق للبنك اأن يخ�صم من احل�صاب اأي . 	

ر�ص�م اأو �صرائب اأو م�صروفات اأو غرامات حك�مية فيما يتعلق باحل�صاب. يف حالة 

اإخفاق �صاحب احل�صاب يف �صداد اأي مبالغ يف م�عدها تتعلق باأي مدي�نية للبنك، مبا 

يف ذلك على �صبيل املثال ل احل�صر اأية مبالغ م�صتحقة على �صبيل التع�ي�ض مب�جب 

اأحكام هذه التفاقية، يج�ز للبنك يف اأي وقت، وبدون اإ�صعار اأن يجري مقا�صة مقابل 

اآخر  اأي ح�صاب  دائن يف احل�صاب ويف  اأي ر�صيد  ل�صدادها  وي�صتخدم  املدي�نية  تلك 

يك�ن ل�صاحب احل�صاب لدى البنك.

اأي م�صاريف اأو اأتعاب اأو ر�ص�م اأو غريه ذكرت يف هذه التفاقية تك�ن قابلة لل�صرتداد . 4

من احل�صاب ل�صالح البنك اأو عن خدمات تقدم اإىل �صاحب احل�صاب �ص�ف يقدرها 

البنك بالأ�صعار ال�صائدة يف حينه )كما هي معلنة يف جدول الر�ص�م البنكية(، وتخ�صع 

اإىل  اإ�صعار  اأي  وبدون  البنك  تقدير  ح�صب  اآخر،  اإىل  وقت  من  للتغيري  الأ�صعار  هذه 

�صاحب احل�صاب.

بها . 5 املعم�ل  والق�انني  التفاقية للأحكام  التفاقية: تخ�صع هذه  الذي يحكم  القان�ن 

قابلة  غري  م�افقة  احل�صاب  �صاحب  وافق  وقد  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  يف 

للنق�ض على اأن املحاكم املدنية يف الإمارات العربية املتحدة هي �صاحبة الخت�صا�ض 

الق�صائي للنظر يف اأي دع�ى اأو ق�صية والق�صاء فيها وت�ص�ية اأي نزاعات ميكن اأن تن�صاأ 

عن هذه التفاقية اأو فيما يتعلق بها، ولهذه الأغرا�ض يخ�صع �صاحب احل�صاب متاما 

للخت�صا�ض الق�صائي لتلك املحاكم، بدون الإخلل بحق البنك يف تقدمي اأي دع�ى اأو 

دعاوى قان�نية �صد �صاحب احل�صاب اأمام اأي حمكمة اأخرى ذات اخت�صا�ض ق�صائي.

هذه . 6 من  الجنليزية  والن�صخة  العربية  الن�صخة  بني  اختلف  اأي  هناك  كان  اإذا 

التفاقية، فاإن الن�صخة العربية هي التي ت�ص�د دائما.

مطالبات . 7 اأو  قان�نية  اإجراءات  م��ص�ع  احل�صاب  اأ�صبح  اإذا  القان�نية:  الإجراءات 

متعار�صة، يحق للبنك اأن يقيد اأو ي�قف ا�صتعمال احل�صاب واأن يجمد اأي ر�صيد دائن 

اإىل اأن يتلقى تعليمات خطية من امل�صرف املركزي الإماراتي اأو اأمر حمكمة اأو حكما 

ملزما من هيئة حتكيم اأو اتفاقا خطيا من كافة الأطراف.

با�صتثناء ما ن�ض عليه يف البند اأ الفقرة 6 اأعله، فيما يتعلق بالإخطار خلل �صتني . 8

)60( ي�ما عن خطاأ مزع�م يف ك�ص�فات احل�صاب الدورية اأو الإ�صعارات فاإنه يجب 

اأن يخطر �صاحب احل�صاب البنك ف�را باأي �صكاوى اأخرى فيما يتعلق باحل�صاب وذلك 

بفرع البنك الذي يحتفظ فيه باحل�صاب. واإذا ف�صل �صاحب احل�صاب يف اتخاذ تلك 

اأ�صباب ال�صك�ى، يعترب �صاحب احل�صاب قد  12 �صهرا من حدوث  الإجراءات خلل 

األغى كلية اأيا من وكافة احلق�ق يف اتخاذ تلك الإجراءات.

تغيري الأحكام وال�صروط: يج�ز للبنك اأن يغري من وقت اإىل اآخر ال�صروط والأحكام . 9

2727



information, including valid identification documentation 
and the Account Owner fails to provide the same to the Bank 
within the required timeframe”.

14. The Account Owner hereby expressly declares and 
acknowledges that he they has/have read, clearly understood 
and agreed with all the terms and conditions contained in this 
Agreement.

15. Customer understands and acknowledges that, with regards 
to their account and/or banking activity with Samba, they 
are responsible for knowing and complying with the laws and 
regulations of the country or jurisdiction in which the customer 
reside, have citizenship, have residence or work permit or any 
other link which results in the applicability of such laws and 
regulations. Customer understands and acknowledges that 
they shall take an independent decision to open accounts 
or subscribe to any wealth management products and shall 
have obtained independent advice including but not limited 
to issues regarding tax, foreign exchange, capital control, 
reporting and filing requirements, legal,  and other related 
matters prior to opening the account or subscribing to any 
wealth management products. If the Customer changes 
residence, citizenship, nationality, or place of work, it is 
their responsibility to understand how their transactions are 
affected by such change and comply with all applicable laws 
and regulations as and when such becomes applicable. The 
Customer understands and acknowledges that SAMBA does 
not provide legal and/or tax advise and is not responsible for 
advising its customers on the laws pertaining to their accounts 
/ wealth management  transactions and shall not be liable for 
any loss or claim imposed by the applicable Jurisdiction on 
Customers as a result of their non-compliance with any laws, 
regulations, or legal process of the applicable Jurisdiction.

SUPPLEMENTARY TERMS & CONDITIONS

 In consideration of Samba Financial Group, Dubai Branch 
(hereinafter referred to as “the Bank”) which expression shall 
include their successors and legal assigns, agreeing to open 
an Account (as hereinafter defined) to the Customer or the 
performance of any transaction or subscription to any Banking 
Service (as hereinafter defined), the Customer hereby agrees 
to the following terms and conditions (Terms and Conditions), 
in addition to any other terms and conditions issued by the 
Bank in relation to the Account(s) and Banking Services.

 These Terms and Conditions shall apply on all the bank 
accounts of any kind opened or maintained by the Customer 
with the Bank and these terms and conditions govern all the 
transactions conducted through those accounts

 The Customer signature on the Bank’s Account opening forms 
and applications, subscription or usage of any Services/
Product offered by the Bank and conducting of any transaction 
with the Bank shall constitute an acceptance to these Terms 
and Conditions as amended from time to time. 

Phrasing	

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

و�ص�ف  الأخرى،  واخلدمات  واملنتجات  احل�صاب  على  املطبقة  للتفاقيات  القيا�صية 

اأو  امللحق  اأو  التعديلت  و/اأو  القيا�صية  والأحكام  ال�صروط  تلك  من  ن�صخا  يقدم 

معروف  عن�ان  اآخر  على  الربيد  طريق  عن  احل�صاب  �صاحب  اإىل  عليها  التغيريات 

اإثبات الإيداع يف الربيد  ل�صاحب احل�صاب كما ه� مبني يف �صجلت البنك، ويعترب 

دليل على ال�صتلم.

�صلحية . 10 تقييد  يف  باحلق  لنف�صه  يحتفظ  البنك  باأن  ويقر  احل�صاب  �صاحب  وافق 

املف��صني بالت�قيع من ال��ص�ل اإىل وت�صغيل احل�صاب )�ص�اء جزئيا اأو كليا( اإذا طلب 

ال�صارية  التعريف  فيها م�صتندات  البنك من �صاحب احل�صاب معل�مات حديثة، مبا 

املفع�ل واأخفق �صاحب احل�صاب يف تقدمي ما طلب اإىل البنك خلل الفرتة الزمنية 

املحددة. 

ي�ؤكد �صاحب احل�صاب ما يلي: . 11

اأن �صاحب احل�صاب غري ممن�ع قان�نا التعامل معه واأن جميع املعل�مات والبيانات   اأ(  

املقدمة �صحيحة وم�ث�قة. 

اأن الأم�ال امل�دعة يف احل�صاب من م�صادر م�صروعة واأن �صاحب احل�صاب م�صئ�ل     ب(  

عن الأم�ال امل�دعة يف احل�صاب، واأنها �صليمة من اأي تزوير اأو تزييف، واأنه اإذا  

ا�صتلم البنك من �صاحب احل�صاب اأي عملت مزيفة �صيتم م�صادرتها ولن يتم  

تع�ي�ض �صاحب  احل�صاب عن تلك الأم�ال اأو ردها اإليه، 

اأن �صاحب احل�صاب م�صئ�ل اأمام ال�صلطات املخت�صة عن الأم�ال امل�دعة يف   ج(  

احل�صاب ب�ا�صطة املف��صني بالت�قيع / ال�كلء / املمثلني املعتمدين �صخ�صيا اأو  

م�دعة من قبل اآخرين بعلمهم اأو بدون علمهم. وحيثما ي�دع طرف ثالث اأم�ال  

يف احل�صاب، �صيك�ن �صاحب احل�صاب م�صئ�ل اأمام ال�صلطات املخت�صة، �ص�اء كانت  

تلك الأم�ال قد مت الت�صرف فيها لحقا اأو ل، ما مل يبلغ �صاحب احل�صاب تلك  

الإيداعات اإىل البنك خلل فرتة معق�لة. 

اإذا اأ�صبح اأي من ن�ض من ن�ص��ض هذه التفاقية غري �صاري املفع�ل اأو غري قان�ين . 12  

اأو غري قابل للنفاذ لأي �صبب من الأ�صباب، فاإن قان�نية و�صحة ونفاذ الأحكام الباقية 

�ص�ف تظل �صارية املفع�ل ونافذة.

امل�ؤنث ح�صبما . 	1 ت�صمل  اأنها  على  تف�صر  �ص�ف  التفاقية  املذكر يف هذه  اإىل  اإ�صارة  اأي 

تتطلب احلالة.

يقر �صاحب احل�صاب مب�جب هذا ويعلن اأنه قد فهم ب��ص�ح ووافق على كافة ال�صروط . 14

والأحكام املت�صمنة يف هذه التفاقية.

يفهم العميل ويقر باأن، فيما يتعلق بح�صابه و / اأو ن�صاطه امل�صريف مع �صامبا، فهي    .15

ال�لية  اأو  الدولة  يف  بها  املعم�ل  والأنظمة  للق�انني  والمتثال  معرفة  عن  امل�ص�ؤولة 

اأو اأي  اأو ت�صريح العمل  الق�صائية التي يقيم بها العميل، يحمل�ن اجلن�صية، يقيم�ن 

باأن  ويقر  العميل  يفهم  والل�ائح.  الق�انني  تلك  انطباق  اإىل  ي�ؤدي  مما  اأخرى  و�صلة 

واإدارة  املنتجات  من  اأي  يف  ال�صرتاك  اأو  ح�صابات  لفتح  م�صتقل  قرار  اتخاذ  عليهم 

الرثوات يك�ن قد مت احل�ص�ل عليها مبا يف ذلك م�ص�رة م�صتقلة ولكن ل تقت�صر على 

الق�صايا املتعلقة ال�صرائب وال�صرف الأجنبي، �صيطرة راأ�ض املال، وتقدمي متطلبات 

الإبلغ والقان�نية، و امل�صائل الأخرى ذات ال�صلة قبل فتح احل�صاب اأو ال�صرتاك يف 

اأو  وامل�اطنة  العملء،  الإقامة  التغيريات  اإذا كانت  الرثوات.  اإدارة  املنتجات  اأي من 
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• Where the Account is a Joint Account, reference to single 
customer shall be reference to all customers in the names 
of whom the account is opened, unless the text indicates 
otherwise

• The words importing any gender shall include all genders, 
words importing person shall include a sole proprietor, 
partnership, firm, company, corporation or other legal person.

• These Terms and Conditions and their amendments constitute 
an integral part of the Account opening documents and 
relevant Banking Service documentations offered by the Bank 
to the Customer. 

Definitions:

	 In these Terms and Conditions where the context so admits 
the followings expressions shall have the meanings herein 
designated unless the context otherwise require:

	 Account: means any of the following accounts: Current 
Account, Savings Account, Call Account, Fixed Deposit, and 
any other type of Account or deposit opened with the Bank 
under any name. 

	 Bank: means Samba Financial Group and its branches, 
successors and legal assigns.

	 Customer: means any natural or legal person who has an 
Account with the Bank and/or subscribed to utilizing any of 
the Bank Services. 

	 Banking	 Service: means any kind of banking service(s) 
offered by the Bank to the Customers such as and without 
limitation Branch Banking, Internet Banking, Phone Banking, 
Mobile Banking, withdrawals, deposits and payments 
through Automated Teller Machines (ATM) and Cash Deposit 
Machines, making payments through the internet or any 
other technology, and /or any other kind of Banking Services 
provided to the Customer at any time. 

	 Agents: means any person or persons appointed or approved 
by the Bank to support or offer Banking Services.

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

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

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

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

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

	 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.

اجلن�صية، اأو مكان العمل، فاإنه تقع على عاتقهم م�ص�ؤولية فهم كيفية تاأثر املعاملت 

من خلل تغيري، والمتثال جلميع الق�انني والل�ائح املعم�ل بها، وعندما ي�صبح هذا 

اأو ال�صرائب  ال�اجب التطبيق. ويفهم العميل ويقر باأن �صامبا ل ي�فر القان�نية و / 

املتعلقة  الق�انني  على  لعملئها  امل�ص�رة  تقدمي  عن  م�ص�ؤولة  لي�صت  امل�ص�رة  وتقدمي 

اإدارة الرثوات وال�صفقات لن تك�ن م�ص�ؤولة عن اأي خ�صارة اأو مطالبة  ح�صاباتهم / 

تفر�صها ال�لية الق�صائية املطبقة على العملء نتيجة لعدم المتثال مع اأية ق�انني اأو 

اأنظمة، اأو الإجراءات القان�نية من الخت�صا�ض املعم�ل بها.

ال�سروط والأحكام التابعة

البنك«(   « بـ  بعد  فيما  اليه  )وي�صار  دبي،  فرع  املالية،  �صامبا  جمم�عة  قيام  مقابل 

وه� التعبري الذي ي�صمل خلفاءه واملتنازل اإليهـم القان�نيني، بامل�افقة على فتح ح�صاب 

)كما ه� معرف فيما بعد( للعميل او قيام العميل بتنفيذ اأي معاملة او خدمة )كما 

مت تعريفها فيما بعد( ي�افق العميل مب�جبه على هذه ال�صروط والأحكام )ال�صروط 

تتعلق  البنك  عن  ت�صدر  اأخرى  واأحكام  �صروط  اأي  اإىل  بالإ�صافة  والأحكام(، 

باحل�صاب/احل�صابات واخلدمات امل�صرفية.

التي  اأيا كان ن�عها  ال�صروط والأحكام على جميع احل�صابات امل�صرفية  تنطبق هذه 

يق�م العميل بفتحها او الحتفاظ بها لدى البنك وحتكم هذه ال�صروط والأحكام جميع 

املعاملت التي تتم من خلل تلك احل�صابات.

يعترب ت�قيع العميل على مناذج وطلبات فتح احل�صابات اخلا�صة بالبنك اأو ال�صرتاك 

معاملة  اأي  وتنفيذ  البنك  يقدمها  التي  اخلدمات/املنتجات  من  اأي  ا�صتخدام  اأو  يف 

لدى البنك قب�ل لهذه ال�صروط والأحكام واأية تعديلت تطراأ عليها من وقت لآخر.

ال�سياغة :-

• ت�صمل الكلمات التي ترد ب�صيغة املفرد اجلمع والعك�ض بالعك�ض. 	   

• وبالن�صبة للح�صابات امل�صرتكة فاإن الإ�صارة اإىل عميل واحد �ص�ف ت�صمل جميع  	   

العملء الذين فتح احل�صاب باإ�صمهم ما مل تدل القرينة على خلف ذلك.

• والكلمات 	 الآخر  اجلن�ض  ت�صمل  �ص�ف  اجلن�صني  اأحد  اإىل  ت�صري  التي  الكلمات     

 التي ت�صري اإىل �صخ�ض �ص�ف ت�صمل املالك الفرد اأو ال�صراكة اأو امل�ؤ�ص�صة اأو ال�صركة اأو 

الهيئة اأو اأي �صخ�ض معن�ي اآخر. 

• ت�صكل هذه ال�صروط والأحكام وتعديلتها جزءا ل يتجزاأ من م�صتندات فتح احل�صاب  	   

وم�صتندات اخلدمة امل�صرفية املعنية التي يقدمها البنك للعميل

تعريفات: 

يف هذه ال�صروط والأحكام، يك�ن للكلمات والعبارات التالية املعاين املقابلة لها ما مل  

يقت�ض ال�صياق خلف ذلك: 

 ح�ساب: ويق�صد به اأي من احل�صابات التالية: ح�صاب جاري،   ح�صاب ت�فري،  ح�صاب حتت 

الطلب، ودائع ثابتة، واأي ن�ع من اأن�اع احل�صابات و/اأو ال�دائع التي مت فتحها لدى  

البنك باأي ا�صم.

البنك: ويق�صد به جمم�عة �صامبا املالية وفروعه وخلفاوؤه واملتنازل اإليهم القان�نيني.

 العميل: ويق�صد به اأي �صخ�ض طبيعى او اعتبارى ميتلك ح�صاب لدى البنك و/اأو م�صرتك 
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	 Business	Day: means any official working day on which the 
Bank is open for business. 

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

	 PIN: means the Personal Identification Number issued to the 
Cardholder and/or selected by the Cardholder to enable the 
Card to be used at an ATM, retail outlet accepting the Card, 
and other self-service terminals.

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

	 Card: means automated teller machine card (i.e. Visa Electron/
Visa Debit Card) or any other Card issued by the Bank to its 
Customers to use it for cash withdrawal from Automated Teller 
Machines (ATM) or purchase of goods and services through 
the internet, phone, or any other mean where the card is not 
physically available at the time of the transaction when the 
bank allows to do so.

	 Cardholder: means any individual in the name of whom a 
Card is issued by the Bank to undertake financial transactions 
through the Account. The Cardholder includes the principle 
Cardholder and supplementary Cardholder, if any.

A. Bank Accounts:

1-		 General	Terms:

 In addition to the terms and conditions, if any, set forth in 
the application form completed  by the, the Customer agrees 
that the following terms and conditions are applicable to all 
Accounts types opened with the Bank: 

1-  The Customer acknowledges that no Account will be opened 
until all documentation required by the Bank at its sole 
discretion is received. 

2- The Bank may at its sole discretion issue the Customer a 
cheque book which may be made available for collection by 
the Customer or his representative at the branch at which 
the Account was opened or may either be sent by courier /
mail at the Customer’s absolute responsibility and risk and 
without any liability on the Bank, to the address specified in 
the Account application form.

3- The Bank shall be entitled to debit the Customer’s Account 
any cheques, bills of exchange, promissory notes or orders for 
payment drawn, accepted or made by the authorized signatory 
and to carry out any instructions relating to the Account 
notwithstanding that any such debiting or carrying out may 
cause, such Account to be overdrawn or any overdraft to be 
increased, but always without prejudice to the Bank’s right 
to refuse to allow any overdraft or exceeding the limit. The 
Customer shall be responsible for any overdraft or obligations 
arising in or in connection with the Account. 

4-  In the event of the death, incapacity, dissolution, insolvency 
or bankruptcy (or another analogous proceeding) of the 
Customer the Bank shall not be liable for any loss which may 
arise from any dealings on the Account unless and until the 

يف اأو م�صتخدم للخدمة امل�صرفية. 

 اخلدمة امل�سرفية : ويق�صد بها اأي خدمة/خدمات م�صرفية يقدمها البنك اإىل العميل 

ومنها على �صبيل املثال ودون حتديد، اخلدمات امل�صرفية من خلل فروع البنك و/

 اأوعرب النرتنت و/اأو الأعمال امل�صرفية الهاتفية و/اأو اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف 

 املتحرك، و/اأو معاملت ال�صحب والإيداع وال�صداد من خلل اأجهزة ال�صراف الآيل 

و�صيلة  اأي  و/اأو  النرتنت  عرب  الدفعات  اإجراء  و/اأو  النقدي  الإيداع  واأجهزة   و/اأو 

تكن�ل�جية اأخرى و/اأو اأي ن�ع اآخر من اخلدمـات امل�صرفية التي يقدمها البنك اإىل  

العميل يف اأي وقت. 

الوكيل: ويق�صد به ال�صخ�ض املعني اأو املعتمد من البنك لدعم او تقدمي اخلدمة  

امل�صرفية.

امل�ستفيد: ويق�صد به ال�صخ�ض املف��ض باأ�صتلم اأية اأم�ال من خلل اخلدمة  

امل�صرفية

تعليمات العميل: ويق�صد بها التعليمات التي ي�صدرها العميل اإىل البنك من وقت  

لآخر بخ�ص��ض احل�صاب. 

تعليمات البنك اللكرتونية: ويق�صد بها م�صتندات البنك اللكرتونية املت�فرة عرب 

الإنرتنت واأجهزة ال�صراف الآيل وخدمة العمليات البنكية من خلل الهاتف الثابت/

�ص�اء  البنك  عن  ال�صادرة  الإر�صادية  الت�جيهات  اأو  الت�صغيل  تعليمات  اأو  املتحرك 

ب�صكل كتابي اأو يف دليل البنك على م�قعه على الإنرتنت؛ 

الإنرتنت: ويق�صد به جمم�عة من املعل�مات املخزنة يف جهاز كمبي�تر ومتاحة عرب 

ال�صبكة عامليًا ؛

�سويفت: ويق�صد به و�صيلة ات�صال مالية عاملية خا�صة بني البن�ك ت�صهل من خلل  

�صبكة حا�ص�ب الت�صــالت بني البن�ك فى خمتلف دول العامل.

 تعريف امل�ستخدم: ويق�صد به رقم اأو كلمة تعريف امل�صتخدم املقدم من البنك اإىل العميل 

بغر�ض تعريف العميل عند ا�صتخدام اخلدمة امل�صرفية. 

يوم عمل. ويق�صد به اأي ي�م يك�ن فيه البنك مفت�حا للتعاملت.

رقم التعريف الهاتفي. ويق�صد به رقم التعريف الهاتفي ال�صري والذي ي�صمح للعميل  اإذا 

 ا�صتخدم مع تعريف امل�صتخدم الدخ�ل اإىل اخلدمة امل�صرفية الهاتفية . وقد يعنى اي�صا 

الرقم ال�صرى لبطاقة ال�صراف الأىل التى ا�صدرها البنك للعميل.

 رقم التعريف ال�سخ�سي: ويق�صد به رقم التعريف ال�صخ�صي الذي يتم اإ�صداره حلامل 

البطاقة  ا�صتخدام  من  لتمكينه  البطاقة  حامل  يختاره  الذي  الرقم  و/اأو   البطاقة 

 يف اأجهزة ال�صراف الآيل و حملت التجزئة التي تقبل الدفع بالبطاقة ونقاط اخلدمة 

الذاتية.

 تاريخ ال�ستحقاق. ويق�صد به التاريخ الذي ت�صبح فيه الأم�ال التي تع�د ملعاملة م�صرفية 

متاحة للم�صتفيد.

 البطاقة: ويق�صد بها بطاقة اأجهزة ال�صراف الآيل اأو اأي بطاقة اآخرى ي�صدرها البنك 

الب�صائع  ل�صراء  اأو  الآيل  ال�صراف  اأجهزة  النقدي من  لل�صحب   للعميل ل�صتخدامها 

 واخلدمات عرب النرتنت اأو الهاتف اأو اأى و�صيلة اأخرى حيث ل يك�ن هنالك وج�د فعلى 
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Bank has received a written notice of the same together with 
satisfactory documents acceptable to the Bank at its sole 
discretion. In such circumstances, the Bank shall suspend all 
dealings on the Account until the Account status is corrected 
according to the applicable laws. 

5-  The Customer accepts all costs, expenses, and risk whatsoever 
in connection with any Account denominated in any currency 
including without limitation, any valid legal or regulatory 
restriction international or domestic. The Bank shall not be 
liable for any loss or delay pursuant thereto. Withdrawals in 
foreign currency notes shall be subject to their availability at 
the concerned Bank’s branch. Conversion from one currency to 
another shall be at the Bank’s rate of exchange as determined 
by the Bank from time to time on the transaction’s date. 

6- All money’s securities, bonds, collateral, shares, shipping 
document, banknotes, coins, gold or other valuables and 
property of whatever nature which are held in the name of 
the Customer by the Bank whether in the form of Account of 
whatever type shall be so held as security to guarantee the 
settlement of any debit balance due to the Bank arising under 
these Terms and Conditions or any other banking facility 
agreement or loan granted to the Customer in future. 

 Furthermore, the Customer agrees to keep it within the Bank’s 
possession as “collateral against credit facilities or loans” until 
the Customer fully pays his indebtedness to the Bank including 
due interests, commissions expenses and other due charges.

 If the Customer does not pay such indebtedness to the Bank’s 
on its first request, the Customer herewith authorizes the 
Bank to set off the outstanding balance from his possession 
held in “collateral against credit facilities or loans” account 
without having to notify or inform him beforehand. This 
authorization is irrevocable and the Customer cannot cancel 
it without the Bank’s written consent. The Bank shall have 
the right to always set off the credit and debit balances of 
the Customer’s Accounts. The debit balance of anyone of the 
Customer’s Accounts will be secured by the credit balance of 
any other one of his Accounts including Accounts opened in 
any other foreign currency. The Bank may also debit any of 
the Customer’s Accounts opened with the amount of any bills, 
guarantees, cheques and drawings, given or purchased and 
signed by the Customer.

7-  Without prejudice to the applicable laws, any delay or omission 
by the Bank in exercising or enforcing (whether wholly or in 
part) any right or remedy arising in respect of the Account 
shall not be construed as a waiver of such right or remedy. 

8-  Unless otherwise agreed the Bank sends a monthly statement 
of Account to the Customer through regular mail. The bank 
shall have the right to send the account statement to the 
customer’s email address held with the bank the act which  
exempts the bank from sending the account statements to the 
customer by regular mail.

 9- The statement must be carefully checked and reviewed by 
the Customer on receipt, any error or discrepancy shall be 
notified by the Customer in writing to the Bank within thirty 
days (30 days) of the statement date as it appear in the Bank 
records, otherwise, the statement is deemed to be correct 

للبطاقة فى وقت املعاملة متى ما �صمح البنك  بذلك  . 

 حامل البطاقة: ويق�صد به اأي �صخ�ض يتم اإ�صدار البطاقة با�صمه لتنفيذ املعاملت 

امل�صرفية من خلل احل�صاب. وي�صمل حامل البطاقة الرئي�صي والإ�صايف )اإن وجد(.

احل�سابات امل�سرفية:    – �أ 

�سروط عامة:     -1

بالإ�صافة اإىل ال�صروط والأحكام – اإن وجدت – املبينة يف من�ذج الطلب الذي قام  

العميل بتعبئته، ي�افق العميل باأن ال�صروط والأحكام التالية �ص�ف تنطبق على جميع 

اأن�اع احل�صابات املفت�حة لدى البنك: 

يقر العميل اأنه لن يتم فتح اأي ح�صاب قبل ا�صتيفاء جميع امل�صتندات التي يطلبها البنك     -1 

وفق تقديره املطلق.

يج�ز للبنك، وفق تقديره املطلق، اإ�صدار دفرت �صيكات للعميل،. وميكن ت�صليم دفرت     -2 

 ال�صيكات للعميل اأو ممثله املف��ض من خلل الفرع الذي فتح لديه احل�صاب اأو اإر�صاله 

او املمتاز على عن�ان العميل امل��صح فى طلب فتح احل�صاب   للعميل بالربيد العادى 

وذلك على م�ص�ؤولية العميل املطلقة ودون اأي م�ص�ؤولية على البنك. 

يحق للبنك، وفق تقديره املطلق، اأن يقيد على ح�صاب العميل اأية �صيكات اأو �صندات     -3 

 حت�يل اأو �صندات اإذنية اأو اأوامر دفع م�صح�بة اأو مقب�له من طرف العميل اأو وكيله 

 املف��ض واأن ينفذ ، وفق تقديره املطلق، اأية تعليمات تتعلق باحل�صاب على الرغم من اأن 

 مثل ذلك القيد اأو التنفيذ قد ينتج عنه اأن ي�صبح احل�صاب مدينا اأواأن يزيد حد ال�صحب 

على  بال�صحب  ال�صماح  بعدم  وقت  اأي  البنك يف  بحق  الإخلل  دون  املك�ص�ف،  على    

املك�ص�ف اأو جتاوز هذا احلد. ويك�ن العميل م�صئ�ًل عن اأي �صحب على املك�ص�ف اأو    

اإلتزام قد ين�صاأ عن اأو يك�ن متعلقا باحل�صاب.  

يف حالت ال�فاة اأو انعدام الأهلية اأو حل اأو اإع�صار اأو اإفل�ض العميل اأو حدوث اأية حالت     -4 

 مماثلة، ل يتحمل البنك اأية م�ص�ؤولية عن اأية خ�صائر تن�صاأ عن اأية تعاملت يف احل�صاب 

 ما مل واإىل اأن يتلقى اإ�صعارا خطيا بذلك م�صح�با مب�صتندات مقب�لة وفق تقدير البنك 

 املطلق. عندها يق�م البنك بتعليق كافة التعاملت يف احل�صاب اإىل اأن يتم ت�ص�يب 

و�صع احل�صاب وفقا للق�انني املعم�ل بها. 

باأي  يت�صل  فيما  واللتزامات  وامل�ص�ؤوليات  والنفقات  التكاليف  كافة  العميل  يتحمل     -5 

 ح�صاب يك�ن باأي عملة كانت مبا يف ذلك ودون ح�صر اأية قي�د، اأو قرارات قان�نية اأو

 تنظيمية دولية اأو حملية �صارية املفع�ل. ول يتحمل البنك امل�ص�ؤولية عن اأية خ�صائر اأو 

 تاأخري نتيجة تلك القي�د. تخ�صع ال�صح�بات بالعملت الأجنبية لت�فرها يف فرع البنك 

 املعني. وتتم اإجراءات التح�يل من عملة اإىل اأخرى وفقا ل�صعر ال�صرف املعمـ�ل به لـدى 

البنـك ح�صبما يحدده البنك من حني لآخر بتاريخ تنفيذ عملية التح�يل.

تعترب جميع املبالغ والأوراق املالية وال�صندات وال�صمانات والأ�صهم ووثائق ال�صحن      -6

 والعملت ال�رقية واملعدنية والذهب و اأية اأ�ص�ل ذات قيمة واأملك مهما كانت طبيعتها 

 والتي تك�ن يف ح�زة البنك با�صم العميل، و�ص�اء كانت ب�صكل ح�صاب مهما كان ن�عه 

 باأنها �صمان لدى البنك لتاأمني دفع الر�صيد املدين امل�صتحق للبنك والنا�صئ مب�جب 

 هذه ال�صروط والأحكام اأو مب�جب اأي اإتفاقية ت�صهيلت م�صرفية اأو قر�ض، مت منحها 

للعميل. 
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and conclusive (whether sent by mail or electronically) and 
the Customer may not thereafter raise any objections to the 
statement. If the Customer does not receive a statement of 
Account for any period, it is the responsibility of the Customer 
to request a statement from the Bank within one month of the 
date on which such statement would normally have been sent 
to him. 

10- The Customer must immediately notify the Bank in writing of 
any change in the details given on the customer information / 
Account opening form / application.

11-  The Customer may be given the option of accessing his Account 
statement via the Internet Banking Service if he subscribes to 
the Bank’s Internet Banking Service. If the Customer opts from 
this Service, once the Account statement becomes available 
on the Bank’s website, the Bank will deliver a notice to the 
Customer’s email address available in the Bank’s record. 

a) The Bank shall be deemed to have delivered the statement of 
Account to the Customer upon receipt by the Customer of the 
Notice.

b) The Customer agrees to notify the Bank within (7) seven days 
of the receipt of the Notice if he is unable to get access to 
the statement of the Account. Upon expiry of such period the 
Customer shall be deemed to have received and accessed the 
statement of the Account.

c) In addition to the above, the Customer acknowledges the risk 
that is associated with the data received / delivered through 
the internet/e-mail including any confidential information 
that might have been accessed or seen by third parties. The 
Customer releases and discharges the Bank, its employees, 
officers and representatives with regard to damages suffered 
by the Customer directly or indirectly due to such unauthorized 
access by or disclosure of confidential information to third 
parties provided the bank has maintained the adequate IT 
safety standards. 

d) The Customer understands and agrees that the storage of 
information including without limitation, the user name, 
password, the Account information, account activity, the 
transactions conducted in the Account and any other 
information stored on the Customer’s personal computer shall 
be stored at the Customer’s risk and liability, the Bank shall not 
be responsible for any unauthorized access by or disclosure of 
information to third parties.

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

f) The Customer agrees that the Bank may at its sole discretion 
restrict or terminate the Customer’s use of the service stated 
herein. The Customer further agrees that the Bank may stop 
sending him statements for his Account by mail if he opts to 
use the service stated in this clause. 

12. The Customer agrees that the Bank shall abide by the 
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 

علوة على ذلك، ي�افق العميل على اأن تبقى يف ح�زة البنك ب��صفها »�صمانات مقابل 

ت�صهيلت ائتمانية اأو قرو�ض » حلني �صداد كافة التزامات العميل جتاه البنك بالكامل 

مبا يف ذلك الف�ائد امل�صتحقة والعم�لت وامل�صاريف والنفقات الأخرى امل�صتحقة. 

 اإذا مل يقم العميل ب�صداد هذه اللتزامات عند اأول طلب من البنك فاإن العميل يف��ض 

البنك باإجراء املقا�صة بينها واملحج�زات يف ح�صاب »ال�صمانات مقابل ت�صهيلت  

 ائتمانية اأو قرو�ض« وذلك دون الرج�ع اإىل العميل ودون احلاجة اإىل اإر�صال اإ�صعار م�صبق. 

 اأن هذا التف�ي�ض نهائي ول يحق للعميل الرج�ع عنه اإل مب�افقة البنك اخلطية، ويحق 

 للبنك يف اأي وقت اإجراء املقا�صة بني اأر�صدة ح�صابات العميل الدائنة واملدينة، ويك�ن 

الر�صيد املدين لأي من ح�صابات العميل مكف�ًل بالر�صيد الدائن لأي من ح�صاباته  

 الأخرى مبا يف ذلك احل�صابات املفت�حة باأي عملة اأجنبية، ويحق للبنك كذلك اأن يخ�صم 

 من اأي ح�صاب للعميل يك�ن مفت�حا لدى البنك قيمة الكمبيالت والكفالت وال�صيكات 

وال�صح�بات التي يق�م العميل بتقدميها اأو �صرائها اأو ت�قيعها.

مع مراعاة الق�انني املطبقة، اأي تاأخري اأو �صه� من قبل البنك يف ممار�صة اأو تنفيذ اأي     -7 

حـق اأو تدابري ناجتة عن احل�صـاب )�ص�اء كلـيًا اأو جزئيًا ( لن يف�صر على اأنه تنازل عـن 
 

ذلك احلق اأو تلك التدابري.

اإىل  �صهري  ح�صاب  ك�صف  باإر�صال  البنك  يق�م  ذلك،  غري  على  التفاق  يتم  مل  ما     -8 

 العميل عن طريق الربيد العادي . ويحق للبنك اأن ير�صل للعميل ك�صف ح�صاب على 

 بريده اللكرتونى املحتفظ به لدى البنك ويعفى ذلك البنك من ار�صال ك�ص�ف ح�صاب 

بالربيد العادى للعميل .

يجب على العميل اأن يق�م مبراجعة ك�صف احل�صاب بعناية عند اإ�صتلمه، ويلتزم العميل     -9 

باإخطار البنك خطيا يف حالة وج�د اأي خطاأ اأو اختلف خلل ثلثني )03( ي�ما من 

تاريخ اإر�صال الك�صف اإىل عن�ان العميل كما ه� م��صح يف �صجلت البنك. وبخلف  

ذلك، يعترب ك�صف احل�صاب) �ص�اء مت ار�صاله بالربيد اأو الكرتونيًا(  �صحيحًا ونهائيا 

ول يحق للعميل العرتا�ض عليه. اإذا مل ي�صتلم العميل ك�صفا عن اأي فرتة فاإن العميل  

�صيك�ن م�صئ�ل عن طلب ك�صف من البنك خلل �صهر واحد من التاريخ الذي يتم فيه  

عادة اإر�صال ذلك الك�صف اإليه.  

يجب اأن يق�م العميل ف�رًا باإخطار البنك خطيا عن اأي تغيريات تطراأ على البيانات     .01

املقدمة يف طلب/من�ذج بيانات العميل/فتح احل�صاب.

يج�ز منح العميل خيار الطلع على ك�صف ح�صابه من خلل م�قع البنك على �صبكة    .11 

هذه  العميل  اختار  اإذا  الإنرتنت.  عرب  امل�صرفية  اخلدمة  يف  ا�صرتك  اإذا  النرتنت 

اخلدمة، فبمجرد ت�فر ك�صف احل�صاب على م�قع البنك على النرتنت، �صيق�م البنك 

بت�جيه اإخطار اإىل العميل على عن�ان بريده اللكرتوين امل�صجل ب�صجلت البنك

�صيعترب البنك اأنه قد قام بت�صليم ك�صف احل�صاب اإىل العميل عند ا�صتلم العميل      .1

للإخطار امل�صار اإليه اأعله.

ي�افق العميل على اأنه �صيق�م باإخطار البنك خلل )7( �صبعة اأيام من ا�صتلم الإخطار     .2 

 يف حالة عدم قدرته على الإطلع على ك�صف احل�صاب. وعند انتهاء تلك املدة �صيعترب 

العميل على اأنه قد ا�صتلم واطلع ووافق على ك�صف احل�صاب. 

بالإ�صافة اإىل ما ذكر اأعله، يقر العميل باملخاطر املرتبطة بالبيانات امل�صتلمة من      .3

 خلل النرتنت/الربيد اللكرتوين مبا يف ذلك اأي معل�مات �صرية قد يتم ال��ص�ل اإليها 
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report any suspected or confirmed money laundering or other 
suspicious or illegal activities or transactions in or related to 
the Account or Banking Services to the competent authorities 
in United Arab Emirates. The customer further agrees that the 
bank shall have the right to freeze the credit balances in any 
account in execution of competent court order, Central Bank 
of the UAE instructions or the instructions of any competent 
authority.

13. The Bank reserves the right, and the Customer hereby 
authorizes the Bank to debit the Customer’s Account (in case 
of insufficient balance to overdraw the Account) in case of 
crediting any funds to the Account due to computer system 
error, technical error or malfunction, human error, clearing 
system error, or any other reason without any liability on the 
Bank.

14. The Customer agrees that the Bank shall have the right  
to modify or change the Account number or customer 
identification number at any time with prior notice. 

15. Subject to any minimum balance, Banking Service fees and/or 
any other requirements, the Customer may request the Bank 
in writing (or through Internet Banking Service whenever 
possible) to establish and open an additional Account with 
a different account number. Unless agreed otherwise, these 
Terms and Conditions shall apply to the Accounts with 
prefixes/suffixes and any additional Accounts with prefixes/
suffixes opened with the Bank and linked to the Customer 
primary account number without any need for executing fresh 
account opening documentation for each additional prefixes 
or suffixes. 

16. Without prejudice to what is stated in the above clause, if at 
any time cheques issued on the Customer Account return or 
bounce unpaid due to insufficient balance in the Account, the 
Bank may close the Account pursuant to the applicable laws 
and regulations of the Central Bank of United Arab Emirates. 
The Customer shall return to the Bank the cheque books 
relating to the Account closed, the Customer understands 
that the Bank will report such Account and related details to 
the Central Bank of United Arab Emirates and any relevant 
authorities. 

17. The Customer may close the Account by giving prior written 
notice at any time to the Bank after payment of all monies 
due to/ from the Bank. The Bank may also close, freeze or 
suspend dealings on the Account with proper notification to 
the Customer.

18. Without prejudice to the applicable laws, the Customer agrees 
to the Bank, its officers and agents disclosing information 
relating to his / her Accounts and/or financial relationships 
with the Bank, including but not limited to details of any credit 
facilities, any security taken, transaction undertaken, balances 
and financial positions with the Bank, to:

a. Professional advisors and service providers of the permitted 
parties who are under a duty of confidentiality 

b. Any actual or potential participant or sub- participant in 
relation to any of the Bank’s rights and/or obligations under 
any agreement with the Bank, or its assignee or transferee (or 

اأو م�صاهدتها من قبل الغري. ويربئ العميل البنك وم�ظفيه وم�صئ�ليه وممثليه من  

 امل�صئ�لية عن الأ�صرار التي قد يتكبدها العميل ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر ب�صبب ذلك 

ال��ص�ل او الطلع غري امل�صرح به من قبل الغري اأو الإف�صاح لهم عن معل�مات �صرية 

�صريطة اإلتزام البنك مبعايري احلماية الكافية لنظم املعل�مات.

يدرك العميل وي�افق على اأن حفظ معل�مات ا�صم امل�صتخدم وكلمة ال�صر وبيانات      .4

 احل�صاب ون�صاط احل�صاب والعمليات التي تتم من خلله ور�صيد احل�صاب وغريها من 

املعل�مات التي يتم حفظها على احلا�صب الآيل اخلا�ض بالعميل �صيتم حفظها على  

م�صئ�لية العميل اخلا�صة ولن يك�ن البنك م�صئ�ل عن اأي و�ص�ل غري م�صم�ح به اأو اأي 

اإف�صاح عن املعل�مات للغري. 

�صيق�م البنك باإتخاذ اإجراءات احلماية املنا�صبة قبل مترير اأية معل�مات اأو بيانات اإىل      

العميل من خلل الربيد الإلكرتوين اأو الإنرتنت اأو الهاتف املتحرك.

اإ�صتلم  خلدمة  العميل  ا�صتخدام  باإنهاء  يق�م  اأو  يقيد  قد  البنك  باأن  العميل  ي�افق     .6 

 الك�صف عن طريق الإنرتنت ح�صب تقديره املطلق. كما ي�افق العميل على اأن البنك قد 

ي�قف اإر�صال ك�ص�ف احل�صاب اإليه عن طريق الربيد اإذا اختار ا�صتخدام تلك اخلدمة.

ي�افق العميل باأن البنك �ص�ف يتقيد بالق�انني املعم�ل بها وبتعليمات ال�صلطات     .21

 املخت�صة ب�صاأن جتميد اأي اأم�ال يف ح�صاب العميل اأو اتخاذ اأي اإجراء �صروري اإذا راأى 

يج�ز  قان�نية.  معاملت غري  اأو  ب��صائل  عليها  الأم�ال مت احل�ص�ل  هذه  اأن   البنك 

 اأن يق�م البنك بالإبلغ عن اأي عمليات غ�صيل اأم�ال م�صتبه بها اأو م�ؤكدة اأو اأن�صطة اأو 

ال�صلطات  اإىل  امل�صرفية  اخلدمة  اأو  احل�صاب  تخ�ض  قان�نية   غري  اأخرى  معاملت 

املخت�صة يف دولة الإمارات العربية املتحدة. كما ي�افق العميل باأنه يحق للبنك جتميد 

 الأر�صدة الدائنة فى اأى ح�صاب تنفيذُا لأمر حمكمة خمت�صة اأو تنفيذا لتعليمات م�صرف 

المارات العربية املتحدة املركزى اأو اأى جهة ذات �صلحية.

يحق للبنك، ويف��ض العميل مب�جبه البنك، باخل�صم من ح�صاب العميل )ويف حال    .31

عدم وج�د ر�صيد لك�صف احل�صاب( وذلك يف حالة اإيداع اأي اأم�ال نتيجة خلطاأ بنظام 

احلا�صب الآيل اأو خطاأ تقنى اأو خلل بالأجهزة اأو خطاأ ب�صري اأو خطاأ فى نظام املقا�صة 

اأو لأي �صبب اآخر دون اأية م�ص�ؤولية على البنك. 

ي�افق العميل على اأنه يحق للبنك تعديل اأو تغيري رقم احل�صاب اأو رقم تعريف العميل    .41

يف اأي وقت مع اإ�صعار العميل م�صبقا بذلك.

اأي  و/اأو  امل�صرفية  اخلدمة  ر�ص�م  اأو  للر�صيد  اأدنى  حد  متطلبات  اأي  مراعاة  مع    .51 

متطلبات اأخرى يج�ز للعميل اأن يطلب من البنك خطيا )اأو عن طريق اخلدمة  

 امل�صرفية عرب النرتنت متى ما كان ذلك ممكنا( اإن�صاء وفتح ح�صاب اإ�صايف برقم ح�صاب 

على  والأحكام  ال�صروط  هذه  تنطبق  ذلك،  بخلف  التفاق  يتم  مل  وما   خمتلف. 

اإ�صافية لحقة/ اأرقام   احل�صابات ذات الأرقام اللحقة/التابعة واأي ح�صابات ذات 

 تابعة مفت�حة لدى البنك ومرتبطة برقم احل�صاب الأ�صا�صي اخلا�ض بالعميل دون اأي 

حاجة لت�قيع م�صتندات فتح ح�صاب جديدة لكل رقم لحق اأو اأرقام لحقة اإ�صافية.

دون امل�صا�ض مبا ذكر يف البند ال�صابق، اإذا مت يف اأي وقت اإعادة �صيكات �صادرة من    .61 

 احل�صاب اخلا�ض بالعميل دون دفع ب�صبب عدم كفاية الر�صيد باحل�صاب يج�ز للبنك 

العربية  الإمارات  وتعليمات م�صرف  بها  املعم�ل  الق�انني  يغلق احل�صاب مب�جب   اأن 

املتحدة املركزي. يجب على العميل اإعادة دفرت ال�صيكات اخلا�ض باحل�صاب املغلق،  
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any agent or adviser of any of the foregoing);

c.  Any court or tribunal or regulatory, supervisory, governmental 
or quasi-governmental authority with jurisdiction over the 
permitted parties. 

19. The Customer authorizes and allows the Bank to inquire from 
banks and other financial institutions, the employer of the 
Customer, or any other body as the Bank deem appropriate 
about any financial and non-financial information relating 
to the Customer including but not limited to the details of 
banking facilities, the financial position, the income, and any 
other information relating to the Customer which the Bank 
deems appropriate without reference to the Customer.

20. The customer hereby authorizes the bank to request any 
information about the customer, his residence, address, or the 
residence address of any of his family members whether in the 
UAE, home country or any other country where the customer 
resides. The customer also agrees to the bank inquiring about 
the telephone numbers and mailing address of the Customer 
and request any information relating to the Customer whether 
directly or through any of the Bank agents with reference to or 
prior permission from the Customer. 

21. It is known and agreed that the Bank has the right to authorize 
any lawyers and collection agencies (in or outside the UAE) to 
follow up the procedures of collecting any due indebtedness 
from the Customer. The Customer hereby authorizes the Bank 
to provide such lawyers and agencies with any information 
or documents pertaining to the Customer’s account. The 
lawyers and the collecting agencies are authorized to take the 
appropriate action on behalf of the Bank while fulfilling their 
mission including contacting the Customer.

B. Current Accounts Special Terms :

1.  Subject to the Bank’s sole discretion and the applicable 
laws and the regulations of the Central Bank of United Arab 
Emirates the Customer may be eligible to open a Current 
Account if he is resident in the United Arab Emirates and has 
the full legal capacity.

2.  Subject to the Bank’s discretion, the Bank may issue a cheque 
book to the Customer to enable him to operate his Current 
Account. The Customer may request the Bank to issue him 
a customized cheque book the specification of which shall 
be determined by the Customer provided that the Customer 
pays the cost of issuing such customized cheque book. The 
Bank reserves the right to refuse to comply with any drawing 
instruction from Current Account unless such withdrawals 
instruction is made by cheque. The cheque books issued 
maybe sent by mail / courier to the Customer or made 
available for collection by the customer or his representative 
from the branch at which the account was opened. If the 
customer opts to have the Bank send him the cheque book by 
mail / courier, he shall be liable for any loss resulting from any 
failure or delay in the delivery of the cheque book to him. 

3. The Customer undertakes and agrees to keep the cheque 
book in a safe custody and place to avoid any misuse or 
fraudulent actions on the cheque book by third parties. In the 
event of loss or theft of the cheque book or any cheque(s), 

ويدرك العميل باأن البنك �صيبلغ م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي واأي جهة 

خمت�صة عن ذلك احل�صاب والبيانات املتعلقة به.

ميكن للعميل اأن يق�م باإغلق احل�صاب فى اأي وقت وذلك بت�جيه اإ�صعار كتابي اىل     .71

البنك �صريطة ان يتم دفع جميع املبالغ امل�صتحقة للبنك/ على البنك. كما يج�ز للبنك 

اإغلق اأو جتميد اأو تعليق التعامل باحل�صاب بعد اإبلغ العميل بطريقة منا�صبة.

مع مراعاة الق�انني املطبقة، ي�افق العميل على قيام البنك واأي من م�ظفيه ووكلئه    .81

بالإف�صاح عن اأي معل�مات متعلقة به اأو باأي من ح�صاباته اأو علقاته املالية مع البنك 

مبا يف ذلك دون ح�صر تفا�صيل الت�صهيلت امل�صرفية واأي �صمانة ممن�حة اأو عمليات 

متت واأية اأر�صدة او مراكز مالية لدى البنك وذلك اإىل: 

امل�صت�صارين املهنيني ومقدمي اخلدمات امل�صرح لهم وامللتزمني باحلفاظ على �صرية      .1

املعل�مات.

اأي �صريك فعلي اأو حمتمل اأو جزئي فيما يتعلق باأي من حق�ق و/اأو التزامات البنك      .2

مب�جب اأي اتفاقية مع البنك اأو املتنازل له اأو املحالة اإليه اأو املنق�لة له )اأو اأي وكيل 

اأو م�صت�صار لأي من ال�صابق ذكرهم يف هذا البند(.

اأي حمكمة اأو جهة حتكيمية اأو جهة تنظيمية اأو اإ�صرافية اأو حك�مية اأو �صبه حك�مية ذات     .3 

�صلحية.

يخ�ل العميل البنك وي�صمح له بال�صتف�صار من البن�ك وامل�ؤ�ص�صات املالية الخرى اأو    .91

من جهة عمل العميل اأو اأي جهة اأخرى يراها البنك منا�صبة عن اية معل�مات مالية  

اأو غري مالية خا�صة بالعميل وذلك دون ح�صر تفا�صيل الت�صهيلت امل�صرفية اخلا�صة 

بالعميل و املركز املاىل للعميل و دخل العميل واأي معل�مة اأخرى يراها البنك منا�صبة 

وذلك دون الرج�ع للعميل. 

يخ�ل العميل البنك مب�جبه باأن يق�م بطلب اية معل�مات عن العميل اأو عن مكان �صكنه    .02 

 اأو عن�انه اأو مكان اأقامة اأى من اأفراد عائلته �ص�اء بدولة المارات العربية املتحدة اأو 

ببلده ال�صلى اأو اى بلد اأخر يقيم به العميل .  كما ي�افق العميل على قيام البنك  

 بال�صتف�صار عن ارقام ه�اتف العميل وعن�انه الربيدى وطلب اية معل�مات تتعلق بالعميل 

 �ص�اء مبا�صرة اأو عن طريق اأى من وكلء البنك وذلك دون الرج�ع للعميل اأو اأخذ اذنه 

امل�صبق  .

من املفه�م واملتفق عليه اأنه يحق للبنك تف�ي�ض املحامني ووكلء التح�صيل )�ص�اء     .12

داخل اأو خارج الدولة( ملتابعة حت�صيل اأية مبالغ م�صتحقة للبنك يف م�اجهة العميل.  

ويف��ض العميل البنك بتزويدهم باأية معل�مات اأو م�صتندات تتعلق بح�صاب العميل.  

ويحق للمحامني ووكلء التح�صيل اإتخاذ الإجراءات املنا�صبة نيابة عن البنك للقيام  

مبهمتهم مبا يف ذلك الإت�صال بالعميل.  

ب – ال�سروط اخلا�سة باحل�سابات اجلارية  

ح�صب تقدير البنك املطلق ومع مراعاة الق�انني املعم�ل بها وتعليمات م�صرف الإمارات     .1 

 العربية املتحدة املركزي، يحق للعميل اأن يفتح ح�صابا جاريا   اإذا كان مقيما بدولة 

الإمارات العربية املتحدة ولديه كامل الأهلية القان�نية للقيام بذلك. 

ح�صابه  اإدارة  من  ليمكنه  للعميل  �صيكات  دفرت  اإ�صدار  تقديره،  ح�صب  للبنك  يج�ز     .2

اجلاري. يج�ز للعميل اأن يطلب من البنك اأن ي�صدر له دفرت �صيكات معد مب�ا�صفات 
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the Customer shall promptly notify the competent authorities 
and give immediate notice in writing to the Bank to stop the 
payment of the lost or stolen cheque(s), the Customer shall 
bear any losses or damage arising thereof in case the Bank 
paid the amount of any lost cheque according to the legal and 
banking principles.

4. A Current Account may not become overdrawn except by 
previous arrangement with the Bank. However, if the Bank 
and at its sole discretion allows any overdraft whether or 
not previously arranged for overdraft, or the increase of 
any overdraft on the Current Account for any reason, or in 
the event that any cheque causing the Customer’s Current 
to be overdrawn in excess of the permissible limits or funds 
or if such cheques are inadvertently honored by the Bank, 
the Customer shall repay the Bank the amount overdrawn 
together with interest at the Bank’s overdraft rate and the 
Bank’s prevailing charges on demand. The overdraft amount 
and due interest shall be payable by the Customer to the Bank 
immediately upon demand, provided that the Bank is abided to 
the Customer’s instructions.

5. No Instructions for stop payment of any cheque(s) shall be 
accepted unless pursuant to the applicable laws. The Bank 
accepts no responsibility for any failure to comply with such 
instructions and shall not be held liable for any consequences 
and cost including without limitation legal fees and penalties, 
which may arise out of its compliance with such instructions. 

6. Acting only as the Customer’s collection agent, the Bank may 
agree to accept, but without assuming any responsibility 
for their realization, cheques, bank drafts and other similar 
payment instruments for deposit, provided that they are made 
out in favor of the Customer or endorsed to his order. For this 
purpose, the Bank and its correspondents or other agents 
appointed by the Bank shall be deemed to be the Customer’s 
agents.

7. The proceeds of cheques or other instruments shall not be 
available for withdrawal until collected by the Bank. The Bank 
reserves the right to debit any of the Customer’s Accounts 
or demand payment from the Customer for any amount 
exceptionally or mistakenly credited or credited under usual 
reserve, which are subsequently unpaid. 

8. The Bank shall not be liable or responsible for failure to give 
notice of nonpayment or dishonor of any cheque in connection 
with any claims, losses or expenses which may arise as a 
result of returning a dishonored cheque, whether by ordinary 
or registered mail or any other means. The Bank reserves 
the right to debit the Customer’s Accounts with the amount 
of any cheque which was drawn or endorsed in favor of the 
Customer (whether or not the cheque is drawn on the Bank, 
its branches, affiliates or subsidiaries) that has been credited 
to the Account and is subsequently unpaid, whether or not the 
cheque itself can be returned. 

9.  Unless agreed to the contrary, the Customer agrees that he is 
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 

خا�صة يحددها العميل �صريطة قيامه بدفع تكلفة اإ�صدار مثل ذلك الدفرت اخلا�ض. 

يحتفظ البنك بحقه يف عدم الإلتزام باأي تعليمات �صحب من احل�صاب اجلاري     اإل 

اإذا كانت تعليمات ال�صحب هذه مب�جب �صيك. ميكن اإر�صال دفاتر ال�صيكات التي مت 

اإ�صدارها ب�ا�صطة الربيد اأو �صركات نقل الربيد اأو ت�فريها لل�صتلم من الفرع الذي 

له  ير�صل  اأن  العميل  اختار  اإذا  ميثله.  من  اأو  العميل  ب�ا�صطة  احل�صاب  فتح  فيه  مت 

ال�صيكات ب�ا�صطة الربيد/�صركات نقل الربيد، يتحمل العميل م�صئ�لية  البنك دفرت 

اأي خ�صارة تنتج عن الف�صل اأو التاأخر يف و�ص�ل دفرت ال�صيكات اإليه.

يتعهد العميل وي�افق على الحتفاظ بدفرت ال�صيكات يف مكان اآمن وذلك للحيل�له دون     .3

�ص�ء ال�صتخدام اأو التزوير من قبل الغري. يف حالة �صرقة اأو �صياع اأي دفرت �صيكات اأو 

 اأي �صيك يجب على العميل ابلغ ال�صلطات املخت�صة ف�را و القيام باإعطاء اإ�صعار كتابي 

ف�ري للبنك من اأجل وقف �صرف ال�صيك امل�صروق او املفق�د على اأن يتحمل العميل اأي    

اأي �صيك مفق�د وفق  اإذا قام البنك بدفع قيمة  اأ�صرار ناجمة عن ذلك  اأو  خ�صائر    

الأ�ص�ل القان�نية وامل�صرفية.   

ل يج�ز اأن ي�صبح احل�صاب اجلاري  مك�ص�فًا اإل مب�جب ترتيبات م�صبقه مع البنك.     .4 

 ومع ذلك فاإذا �صمح البنك وفقًا لتقديره وبغ�ض النظر عن وج�د او عدم وج�د ترتيبات 

 م�صبقة بال�صحب على املك�ص�ف اأو زيادة يف ال�صحب على املك�ص�ف لأي �صبب كان اأو اذا  

 ت�صبب اأي �صيك يف جعل ح�صاب العميل اجلاري مك�ص�فا زيادة عن احلد امل�صم�ح به 

اأو اإذا قام البنك ب�صرف اأم�ال اأو �صيكات عن طريق اخلطاأ فيلتزم العميل اأن ي�صدد 

 للبنك املبلغ امل�صح�ب على املك�ص�ف مع فائدة بال�صعر الذي يفر�صه البنك على ال�صحب 

الف�ائد املرتتبة عليه  املك�ص�ف مع  ال�صحب  الطلب. يك�ن ر�صيد  املك�ص�ف عند   على 

اإلتزام البنك   م�صتحق الدفع ف�رًا متى ما طلب البنك ذلك من العميل، مع مراعاة 

بالتعليمات ال�صادرة من العميل. 

ل تقبل اأي تعليمات ب�قف �صرف اأي �صيك اإل اإذا كانت وفقا للحالت التي يقررها      .5

 القان�ن ول يتحمل البنك اأي م�ص�ؤولية ب�صبب عدم الإلتزام بالتعليمات التي تخالف تلك 

احلالت بالإ�صافة اإىل ذلك ل يتحمل البنك م�ص�ؤولية اأي نتائج اأو تكاليف وت�صمل دون 

ح�صر الر�ص�م القان�نية واجلزاءات التي قد تنجم عن التزامه مبثل تلك التعليمات.

يج�ز للبنك اأن يق�م ك�كيل حت�صيل عن العميل فقط بامل�افقة على قب�ل – دون حتمل     .6 

اأخرى م�صابهة  واأدوات دفع  بنكية  – �صيكات وحت�يلت  التح�صيل  اأي م�صئ�لية عن 

بغر�ض الإيداع �صريطة اأن تك�ن �صادرة لأمر العميل اأو مظهرة لأمره، ولهذا الغر�ض  

فاإن البنك ومرا�صليه اأو وكلئه الآخرين الذين يق�م البنك بتعيينهم �ص�ف يعتربون    

وكلء للعميل.   

ل يك�ن ريع ال�صيكات اأو اأية �صندات اأخرى متاحًا لل�صحب اإىل اأن يق�م البنك بتح�صيله     .7 

 ويحتفظ البنك بحقه يف القيد على اأي ح�صاب اأو مطالبة العميل بدفع اأية مبالغ مت 

قيدها يف احل�صاب ا�صتثنائيًا اأو عن طريق اخلطاأ اأو و�صعت فيه احتياطًا، ثم مل يتم  

حت�صيلها فيما بعد. 

اأو �صرف  اإ�صعار بعدم دفع  اإعطاء  التزام عن عدم  اأو  اأية م�ص�ؤولية  البنك  ل يتحمل     .8 

اأي �صيك اأو الإ�صعارات بخ�ص��ض اأية مطالبات اأو خ�صائر اأو نفقات قد تن�صاأ نتيجة    

اإعادة اأي �صيك، �ص�اء بالربيد العادي اأو امل�صجل اأو اأية و�صيلة اأخرى. يحتفظ البنك   

بحقه يف خ�صم مبلغ اأي �صيك م�صح�ب اأو مظهر ل�صالح العميل من احل�صاب )�ص�اء 

كان اأم مل يكن ال�صيك م�صح�بًا على البنك اأو فروعه اأو م�ؤ�ص�صاته الزميلة اأو التابعة(
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C. Joint Accounts 

1.  In the event that the Account is opened in the name of more 
than one Customer (Joint Account) Any balance now or 
hereafter deposited in the Joint Account shall remain jointly 
owned by the Customers in equal basis unless they agree 
otherwise.

2.  In the event of the death, incapacity, insolvency or bankruptcy 
of the either of the Joint Account Holders or all of them the 
Bank may continue to act from time to time in reliance upon 
the power and authority conferred herein until it shall have 
received a written notice from or on behalf of one of the Joint 
Customers of the death, incapacity, insolvency or bankruptcy. 
Upon receiving such a written notice, the relevant legal 
provisions shall apply to the account. 

3.  The liability of each of the Joint Customers shall be joint and 
several and every agreement and undertaking herein shall be 
construed accordingly and the liability of any one of the Joint 
Account Holders shall not be discharged or affected in any way 
by reason of the invalidity, void ability, and unenforceability 
as regards to (a) any other such personal guarantee which 
the Bank may hold in respect of the Joint Account or any 
part thereof and (b) by the Bank’s releasing, discharging, 
compounding with or varying the liability hereunder or making 
any other arrangement with any of the Joint Account Holders 
or third parties. 

D. Savings Accounts Terms :

1.  The cash withdrawal slips available at the Bank branches or 
such other instruction acceptable to the bank shall be used in 
making all withdrawals from the Savings Account(s). 

2.  Subject to any minimum balance requirement for the Savings 
Account Customers, the interest rate applicable for the Savings 
Account shall be available at the Bank branches and website 
and shall be subject to change with notification. The interest 
payable on the Savings Account will be computed and credited 
to the Customer Account in line with the product features as 
applicable and as determined by the Bank from time to time. 
Interest rates, tiers, crediting cycle and any other features of 
the Account are subject to change at any time at the Bank sole 
discretion and with notification.

E. Fixed Deposit Account Special Terms :

1. Subject to the Bank’s sole discretion and minimum balance 
requirement determined by the Bank from time to time, the 
Customer may open a Fixed Deposit Account. Upon opening 
such Account the Bank will issue a confirmation advice to the 
Customer stating the principle sum, the term and the rate of 
interest payable for the Fixed Deposit Account. 

2. In absence of any instruction from the Fixed Deposit Customer 
at the time of placement of the deposit, the Fixed Deposit, 
together with interest accrued, will be renewed at the bank’s 
absolute discretion for similar period at the prevailing rate of 
interest on the date of such renewal. 

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.

والذي قد مت قيده يف احل�صاب ومل يدفع فعليا، �ص�اء كان اأم مل يكن ممكنًا اإعادة اأ�صل 

ال�صيك نف�صه. 

ما مل يتم الإتفاق على خلف ذلك، ي�افق العميل على انه ل ت�صتحق فائدة على الر�صدة     .9 

الدائنة فى احل�صاب اجلارى ول يحق له املطالبة بدفع اى ف�ائد على تلك الر�صدة .

احل�سابات امل�سرتكة: ت-   

ي�دع  ر�صيد  اأي  فان  م�صرتك(  )ح�صاب  عميل  من  اأكرث  با�صم  ح�صاب  فتح  حالة  يف     .1 

 عند فتح احل�صاب اأو فيما بعد يف احل�صاب امل�صرتك يعترب ويبقى ملكًا للعملء امل�صرتكني 

بالت�صاوي اإل اإذا مت التفاق بخلف ذلك. 

يف حالة وفاة اأو عجز اأو اإع�صار اأو اإفل�ض العملء امل�صرتكني اأو اأي منهم، يج�ز للبنك     .2 

 اأن ي�صتمر من وقت لآخر يف العمل مب�جب ال�صلطة والتف�ي�ض املمن�حني له مب�جب 

اأحد  اأو نيابة عن  اأو مب�جب القان�ن حلني ا�صتلمه لإ�صعار خطي من   هذه الأحكام 

 العملء امل�صرتكني بال�فاة اأو العجز اأو الإع�صار اأو الإفل�ض ولدى ا�صتلم البنك مثل 

هذا الإ�صعار اخلطي، يتم تطبيق الأحكام القان�نية ذات العلقة على ذلك احل�صاب.

م�صئ�لية كل عميل من العملء امل�صرتكني �صتك�ن بالتكافل والت�صامن ويتم تف�صري كل     .3 

 تعهد واتفاق يف هذه ال�صروط تبعا لذلك ولن يتم اإعفاء اأي عميل من عملء احل�صابات 

 امل�صرتكة من م�ص�ؤولياته ولن تتاأثر تلك امل�صئ�لية ب�صبب عدم �صريان اأو بطلن اأو عدم 

 قابلية تنفيذ )اأ( اأي �صمانة �صخ�صية اأخرى والتي تك�ن يف ح�زة البنك ب�صاأن احل�صاب 

 امل�صرتك اأو اأي جزء منه )ب( قيام البنك بالإعفاء من امل�صئ�لية اأو اإخلء الذمة اأو 

جتميع اأو تغيري اللتزام مب�جب هذه ال�صروط اأو الدخ�ل يف اأي ترتيبات اأخرى مع اأي 

عملء م�صرتكني اأو اأطراف اأخرى. 

ال�سروط اخلا�سة بح�سابات التوفري   ث-   

يجب ا�صتخدام ق�صائم ال�صحب النقدي املتاحة لدى البنك اأو اأية مناذج اأخرى مقب�لة     .1

للبنك لإجراء جميع ال�صح�بات من ح�صاب الت�فري/ح�صابات الت�فري  . 

مع مراعاة اأي متطلبات للحد الأدنى للر�صيد لعملء ح�صاب الت�فري يك�ن �صعر الفائدة     .2 

املطبق على ح�صاب الت�فري مت�فرا يف فروع البنك وم�قع البنك على النرتنت ويك�ن 

خا�صعا للتعديل مع اإخطار العميل بذلك. يتم احت�صاب الفائدة امل�صتحقة على ح�صاب 

الت�فري  ح�صب الفرتة التى يقررها البنك و�صيتم اإيداعها يف ح�صاب العميل مبا يت�افق 

 مع �صمات املنتج كما هي مطبقة وح�صبما يحدده البنك من وقت لآخر. يخ�صع �صعر 

 الفائدة وفئات متطلبات الر�صيد ودورة الإيداع وال�صمات الأخرى يف ح�صاب الت�فري 

للتعديل من وقت لآخر وح�صب تقدير البنك املفرد مع اإخطار العميل بذلك.

ال�سروط اخلا�سة بح�ساب الوديعة الثابتة:  ج –  

يج�ز للعميل ح�صب تقدير البنك املفرد وح�صب متطلبات احلد الأدنى من الر�صيد      .1 

 التي يحددها البنك من وقت لأخر، فتح ح�صاب وديعة ثابتة. عند فتح هذا احل�صاب 

 يق�م البنك باإ�صدار اإ�صعار تاأكيد للعميل ي��صح فيه املبلغ الأ�صلي واملدة و�صعر الفائدة 

امل�صتحقة حل�صاب ال�ديعة الثابتة.

فتح  بتاريخ  الثابتة  ال�ديعة  ح�صاب  �صاحب  من  تعليمات  اأي  وج�د  عدم  حالة  يف     .2

وفق  مماثلة  ملدة  امل�صتحقة  الفائدة  مع  الثابتة  ال�ديعة  جتديد  يتم  ح�صاب  ال�ديعة، 

تقدير البنك املطلق ب�صعر الفائدة ال�صائد يف تاريخ ذلك التجديد. 
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F.  Call Accounts Special Terms

1. Subject to the Bank’s sole discretion and minimum balance 
requirement, the Bank may open a Call Account for the 
Customer; the Customer may be entitled to earn interest on 
the Account in accordance with the interest rate determined 
by the Bank. 

2. The interest rate applicable on the Call Account shall be 
available at the Bank branches and website and shall be 
subject to change without notice. The interest payable on Call 
Accounts will be computed and credited to the Customer’s 
Account as determined by the Bank from time to time. Subject 
to the Bank sole discretion interest rates, tiers, crediting cycle 
and any other features of the Call Account are subject to 
change at any time with notification to the Customer.

Fourth:	 Debit	 card	 /	 Account	 Withdrawal	 Special	 Terms	 and	
Conditions:	

1. Subject to the Bank sole discretion, the Bank may issue a 
Debit/Withdrawal Card to the Customer who maintains current 
Account or savings Account with the Bank at a branch of the 
Bank in the United Arab Emirates. 

2.  In case of closing the Account by the Bank for any reason, the 
Customer/Cardholder shall promptly return the card to Bank 
and it will become invalid.

3. The Cardholder agrees and acknowledges that the Card is 
issued for use on electronic terminals capable of accepting 
the card for Bank Account holders and who is authorized – 
whenever its possible - to purchase goods and services, from 
retailers, within the UAE and overseas, through a point of sale 
machine accepting the card. 

4.  Subject to the Bank sole discretion and prior written approval 
the Bank may allow the Customer to use the Card to purchase 
goods and services, via the internet, by telephone or mail 
order, or by any other means where the Card is not physically 
present at the time of the transaction. The Customer may be 
allowed to access ATMs accepting the card and access to the 
Bank Interactive Voice Response (IVR). 

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

6.  The Card shall remain the property of the Bank at all times, 
the Bank may, at its sole discretion, cancel the validity of the 
Card and request its return at any time, in which case the 
Cardholder shall immediately comply with such request. 

7.  The Card is issued entirely at the risk of the Cardholder who 
shall indemnify the Bank for all loss or damage howsoever 
caused resulting from the issuance and use of the Card. 

8.  The Cardholder undertakes not to disclose his PIN to any other 
person. In the event of the PIN becoming known to someone 
other than the Cardholder, that person may be treated by the 
Bank as an acting agent of the Cardholder and the Cardholder 
undertakes to bear all loss or damage which may occur as a 
result of disclosing the PIN. 

9.  The Cardholder shall take the maximum care to prevent the 
Card from being lost, mislaid or stolen and the Cardholder 
undertakes not to pass the Card to any other person, 

اإن ال�صحب املبكر لل�ديعة الثابتة من �صاأنه ان يخ�صع ال�ديعة لفائدة اأقل وغرامة      .3

ال�صحب املبكر التي يحددها البنك من وقت لآخر.

ال�سروط اخلا�سة باحل�سابات حتت الطلب:  ح -  

ح�صب تقدير البنك املطلق ومع مراعاة متطلبات احلد الأدنى للر�صيد املقرر من قبل    .1

 البنك من وقت لآخريج�ز للبنك اأن يفتح ح�صاب حتت الطلب للعميل والذى له احلق يف 

احل�ص�ل على فائدة بح�صب معدل الفائدة الذي يقرره البنك. 

يك�ن �صعر الفائدة املطبق على احل�صاب حتت الطلب مت�فرا يف فروع البنك وم�قع البنك    .2 

على النرتنت ويخ�صع للتعديل دون اإخطار. يتم احت�صاب �صعر الفائدة على احل�صابات 

البنك من وقت لآخر وكما  العميل ح�صبما يحدده  واإيداعها يف ح�صاب  الطلب   حتت 

يف  الأخرى  وال�صمات  الإيداع  ودورة  الر�صيد  متطلبات  وفئات  الفائدة  �صعر   يخ�صع 

 احل�صاب حتت الطلب للتعديل من وقت لآخر وح�صب تقدير البنك املفرد مع اإخطار 

العميل بذلك.

رابعاً : ال�سروط والحكام اخلا�سة ببطاقات اخل�سم/ال�سحب من احل�ساب: 

يج�ز للبنك وفقًا لتقديره املطلق اأن ي�صدر بطاقة خ�صم/�صحب من احل�صاب للعميل    .1

 الذي لديه ح�صاب جاري اأو ح�صاب ت�فري لدى البنك من اأحدى فروعه يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة.

يف حالة اغلق احل�صاب لأي �صبب من الأ�صباب يجب اأن يق�م العميل/ حامل البطاقة    .2 

باعادة البطاقة اإىل البنك على الف�ر والتى �ص�ف تنتهي �صلحيتها.

ي�افق حامل البطاقة ويقر باأن البطاقة م�صدرة لل�صتخدام يف ال�حدات الإلكرتونية    .3 

 املهياأة لقب�ل البطاقة لأ�صحاب احل�صابات لدى البنك وبذلك ي�صرح لهم- متى ما كان 

الإمارات  دولة  داخل  التجزئة  حمال  من  واخلدمات  الب�صائع  ب�صراء  ممكنا-   ذلك 

العربية املتحدة ويف اخلارج من خلل ماكينات نقاط البيع التي تقبل البطاقة.

وفقا لتقدير البنك املفرد وم�افقته الكتابية امل�صبقة قد يتم ال�صماح من قبل البنك     -3

 با�صتخدام البطاقة ل�صراء الب�صائع واخلدمات من خلل النرتنت اأو التليف�ن اأو الربيد 

 اأو باأي و�صائل اأخرى حيث ل تك�ن البطاقة متاحة فعليًا يف وقت اإجراء املعاملة. قد 

 ي�صمح حلامل البطاقة با�صتخدام اأجهزة ال�صراف الآيل التي تقبل البطاقة والدخـ�ل 

اإىل اخلدمة امل�صرفية الذاتية التفاعلية اخلا�صة بالبنك. 

مينع ا�صتخدام البطاقة للح�ص�ل على ائتمان من اأي ن�ع.    -4

تبقى البطاقة ملكًا للبنك يف جميع الأوقات ويج�ز للبنك يف اأي وقت ووفقًا حلريته     -5

املطلقة اإلغاء �صلحية البطاقة واأن يطلب اإعادتها ويف هذه احلالة يجب على حامل  

البطاقة تنفيذ طلب البنك على الف�ر. 

يتم اإ�صدار البطاقة على امل�صئ�لية التامة للعميل والذي يت�جب عليه تع�ي�ض البنك    -6

عن اأي خ�صائر اأو اأ�صرار اأيًا كانت تنتج عن اإ�صدار وا�صتخدام البطاقة. 

لأي  به  اخلا�ض  ال�صخ�صي  التعريف  رقم  عن  الإف�صاح  بعدم  البطاقة  حامل  يتعهد    -7

�صخ�ض اأخر. ويف حالة اأن اأ�صبح رقم التعريف ال�صخ�صي معروفًا ل�صخ�ض غري حامل 

البطاقة �ص�ف يتم معاملة ذلك ال�صخ�ض على اأنه وكيل بالنيابة عن حامل البطاقة  

 ويتعهد حامل البطاقة بتحمل اأي خ�صائر اأو اأ�صرار التي قد تن�صاأ عن الإف�صاح عن رقم 
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10. In the event that the Card is lost or stolen or the PIN is 
disclosed to any other party, the Cardholder shall immediately, 
thereafter report the said loss, theft or disclosure, together 
with the particular of the Card, to the Bank in person or by 
calling the Bank call center number specified by the Bank from 
time to time and. Until the loss, theft or disclosure of PIN to 
third party is reported to the Bank as stated in this article, the 
Customer will be responsible for the transactions processed by 
use of the Card. The Bank shall not be liable for any damages 
or loss resulting from such loss, theft or disclosure of PIN.

11. Where oral notice of loss, theft or discloser of PIN referred to in 
clause (10) above is given to the Bank, it must be confirmed in 
writing by the Cardholder’s to the branch at which his Account 
was opened within (48) forty eight hours of the receipt of the 
oral notice notified to the Bank. 

12. The Cardholder shall at all times remain liable for any  
transaction made by the use of the Card and shall indemnify 
the Bank for all loss/damage howsoever caused by the 
unauthorized use of the Card or related PIN. The Bank record of 
transactions processed by the card electronically or otherwise 
shall be conclusive and binding evidence for all-purpose. 

13. The amount of any Card transaction in a currency other than 
United Arab Emirates Dirham (AED) will be converted into AED 
at a rate of exchange determined by the Bank for the date 
when the relevant transaction is debited to the Card Account. 
The Bank will impose charges on all transactions processed 
through the ATMs of other banks whether in United Arab 
Emirates or abroad. 

14. The bank debits the account of the Cardholder/Customer 
with all the cash withdrawal amounts, transfers, direct debits 
and payments for goods and services made with the bank, at 
any ATM machine or the other points of sales, and any other 
payments made by using the Card, in addition to the banking 
charges and expenses and in the events where the balance of 
the Cardholder account is in debit  for any reason resulting 
from the use of the Card.

15. The Cardholder shall ensure that there is sufficient balance 
available for drawing in the Card Account before making any 
withdrawals or transaction. If for any reason such Account is 
overdrawn by the use of the Card or towards any Bank charges, 
the Cardholder shall be responsible for settling the overdrawn 
amount immediately by a direct payment or transfer of funds 
from any other Accounts maintained with the Bank. Failure to 
comply with this condition shall entitle the Bank to cancel the 
Card and/or transfer the overdrawn amount or any amount 
due from any Account in the Cardholder’s or the Customer 
name maintained with the Bank. If more than one account 
is maintained with the Bank, the Bank shall have the right 
to debit or set off any other accounts of the Cardholder or 
the Customer with the Bank in order to cover the overdraft 
Account of the Cardholder without prior notice. 

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

17. The Bank may, at its absolute discretion, with consideration to 
the Customer’s interest, change the daily cash withdraw and 

التعريف ال�صخ�صي. 

على حامل البطاقة ممار�صة اق�صى عناية ممكنة ملنع فقدان اأو �صياع اأو �صرقة البطاقة    -8 

ويتعهد حامل البطاقة بعدم اإعطاء البطاقة لأي �صخ�ض اأخر. 

يف حالة فقدان اأو �صرقة البطاقة اأو ك�صف رقم التعريف ال�صخ�صي لأي طرف اأخر،     -9

 يجب على حامل البطاقة اأن يق�م �صخ�صيا بالبلغ عن الفقدان اأو ال�صرقة اأو ك�صف 

 رقم التعريف ال�صخ�صي على الف�ر مع تقدمي بيانات تلك البطاقة اإىل البنك اأو من 

 خلل الت�صال على هاتف مركز الإت�صال الذي يحدده البنك من وقت لأخر. اإىل اأن 

 يتم اإبلغ البنك بالفقدان اأو ال�صرقة اأو ك�صف رقم التعريف ال�صخ�صي كما ه� مبني فى 

هذه الفقرة يعترب العميل م�صئ�ًل عن املعاملت التي تتم ب�ا�صطة البطاقة و ل يتحمل 

البنك م�صئ�لية اأي اأ�صرار اأو خ�صائر تنجم عن ذلك الفقدان اأو ال�صرقة اأو ك�صف رقم 

التعريف ال�صخ�صي. 

عند تقدمي اإخطار �صفهي عن الفقدان اأو ال�صرقة اأو ك�صف رقم التعريف ال�صخ�صي -   -01 

اأعله - يجب تاأكيد ذلك خطيا من قبل حامل البطاقة  اإليه يف الفقرة )9(   امل�صار 

ال�صفهي  الإخطار  ا�صتلم  من  �صاعة   )84( خلل  احل�صاب  فيه  املفت�ح  الفرع   اإىل 

ب�ا�صطة البنك. 

با�صتخدام  تتم  معاملت  اأي  عن  الأوقات  جميع  يف  م�صئ�ًل  البطاقة  حامل  يعترب   -11 

 البطاقة ويجب عليه تع�ي�ض البنك عن جميع اخل�صائر والأ�صرار اأيًا كانت والتي تنتج 

 عن ال�صتخدام الغري م�صرح به للبطاقة و رقم التعريف ال�صخ�صي املتعلق بها. يعترب 

و دليًل  بينًة  اأو غري ذلك  اإلكرتونيًا  بالبطاقة �ص�اء  املنفذة  للمعاملت  البنك  �صجل 
 

قان�نيا قاطعًا وملزمًا جلميع الأغرا�ض. 

يتم  �ص�ف  املتحدة  العربية  الإمارات  درهم  غري  بعملة  للبطاقة  معاملة  اأي  مبلغ  اإن   -21 

 حت�يله اإىل الدرهم ب�صعر ال�صرف الذي يحدده البنك يف التاريخ الذي يتم فيه خ�صم 

 املعاملة من ح�صاب بالبطاقة. �صيفر�ض البنك ر�ص�م على جميع املعاملت املنفذة من 

خلل اأجهزة �صراف اآيل اأخرى غري اأجهزة البنك �ص�اء يف دولة الإمارات العربية  

املتحدة اأو يف اخلارج. 

يقيد البنك على ح�صاب حامل البطاقة / العميل جميع مبالغ ال�صح�بات النقدية     -31

 والتحاويل واخل�ص�مات املبا�صرة واملدف�عات عن ال�صلع واخلدمات والتى يتم اجراوؤها 

مع البنك اأو لدى اى ماكينة �صراف اأىل اأو منفذ البيع الأخرى واأية مدف�عات اأخرى 

يتم اأجراوؤها با�صتعمال البطاقة بال�صافة للنفقات وامل�صاريف البنكية وفى احلالت 

التى ي�صبح فيها ر�صيد ح�صاب حامل  البطاقة مدينًا لى �صبب من ال�صباب كنتيجة  

ل�صتعمال البطاقة .  

يجب على حامل البطاقة اأن يتاأكد من ت�فر ر�صيد كاف لل�صحب من احل�صاب املرتبط   -41

بالبطاقة قبل تنفيذ او اجراء اأي �صح�بات اأو معاملة فاإذا مت ك�صف احل�صاب لأي �صبب 

من الأ�صباب من خلل ا�صتخدام البطاقة اأو ب�صبب خ�صم اأي ر�ص�م م�صرفية يعترب 

املبلغ  دفع  وذلك من خلل  الف�ر  على  املبلغ  ت�ص�ية هذا  م�صئ�ل عن  البطاقة  حامل 

اإن  البنك.  لدى  به  يحتفظ  اأخر  ح�صاب  اأي  من  املبلغ  هذا  حت�يل  اأو  وف�را  مبا�صرة 

اإخفاق العميل او حامل البطاقة يف اللتزام بذلك �ص�ف يخ�ل البنك باأن يق�م باإلغاء 

البطاقة و/اأو حت�يل اأي مبلغ مرتتب على البطاقة من اأي ح�صاب حلامل البطاقة او 

العميل لدى البنك )اإذا كان لديه اأكرث من ح�صاب لدى البنك(. �ص�ف يك�ن من حق 

البنك  لدى  العميل  اأو  البطاقة  حلامل  اأخرى  ح�صابات  اأي  مقا�صة  اأو  خ�صم  البنك 
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purchase limits without giving any reasons or prior notice to 
the Cardholder. Such Changes shall apply immediately. 

18. The Bank may send the Card to the Customer or the Cardholder 
by normal post or courier to the address of the Customer 
maintained on the Bank records and at the Customer’s 
responsibility. 

19. Upon receipt of the Card, the Cardholder shall sign the 
signature panel on the back of the Card immediately, such 
signature and/or Card activation and/or use of the Card will 
constitute binding and conclusive evidence of the Cardholder’s 
confirmation to be bound by these terms and conditions, not 
withstanding that the Bank is not notified of the Cardholder’s 
receipt of the Card. 

20. If the Card is not collected/received by the Cardholder within 
four (4) weeks (or any period determined by the Bank from 
time to time) from the date of issuance of the Card (or any 
period determined by the Bank from time to time) the Card 
shall be cancelled and the Cardholder will bear the issuance 
charges. If a replacement Card is issued afterwards, a Card 
replacement fee shall be levied as per the Bank’s prevailing 
schedule of service and charges. 

21. The Cardholders shall be jointly and severally liable to the Bank 
under these terms and conditions if the Account is opened in 
two or more names. 

22. The Bank shall not be responsible for any loss or damage 
arising directly or indirectly from any malfunction or failure of 
the Card or the ATM or the temporary insufficiency of funds 
in such machine or failure of any retailer or supplier to accept 
or honor the Card and the manner in which the refusal was 
communicated to the Customer. 

23. The Cardholder shall only use the Card for purchases that are 
legally acceptable in the UAE and/or the Country of purchase. 
The bank reserves the right (subject to applicable law) to 
refuse settlement of any Card transaction on the customer’s 
behalf if the bank is of the reasonable opinion that the Card 
transaction is for goods/services which it consider illegal. 

24. The Bank reserves the right at all times and without notice to 
the Cardholder to refuse to authorize any purchase or cash 
advance, cancel or suspend the right to use any Card or PIN in 
respect of all or specific or transactions and refuse to renew 
or replace any Card. 

25. The Cardholder agrees that in case of a Card or supplementary 
Card linked to a joint Account, fast cash transactions performed 
on the Bank ATMs, all transactions done on other ATMs, and 
purchases carried out with the Card will be recorded only on 
the primary Card Account and the Account from which the 
main Card was issued. 

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

G. Severability:

 The Customer agrees that the invalidity or enforceability of 
any part of these Terms and Conditions shall not prejudice 

لتغطية احل�صاب املك�ص�ف حلامل البطاقة دون اإخطار م�صبق. 

�ص�ف يتم ا�صتخدام البطاقة لل�صحب النقدى اأو امل�صرتيات فى حدود املبلغ الي�مى    -51

الذى يحدده البنك من وقت لخر وفقًا لتقديره املطلق. 

يج�ز للبنك وفقًا لتقديره املطلق، مع الأخذ بالإعتبار م�صلحة العميل، اأن يغري مبلغ    -61

 ال�صحب النقدي الي�مي ومبلغ امل�صرتيات الي�مى بدون تقدمي اأي اأ�صباب لذلك اأو تقدمي 

اإ�صعار م�صبق حلامل البطاقة، و�ص�ف ت�صبح هذه التغيريات �صارية على الف�ر. 

يج�ز للبنك اإر�صال البطاقة اإىل العميل او حامل البطاقة بالربيد العادى اأو خدمة    -71

الربيد ال�صريع على عن�ان العميل املدون فى �صجلت البنك و على م�ص�ؤولية العميل. 

يتعني على حامل البطاقة عند ا�صتلمها باأن يق�م ف�رًا بالت�قيع يف مكان الت�قيع على   -81

ظهر البطاقة و�ص�ف ي�صكل ذلك الت�قيع و/اأو تن�صيط البطاقة و/اأو ا�صتخدامها دليًل 

ملزمًا و قاطعًا على تاأكيد حامل البطاقة على اللتزام بهذه ال�صروط والأحكام بغ�ض 

النظر عن عدم اأخطار البنك با�صتلم البطاقة. 

يف حالة عدم قيام حامل البطاقة بتح�صيل/ا�صتلم البطاقة خلل )4( ا�صابيع )او    -91

 اأي فرتة زمنية يحددها البنك من وقت لخر( من تاريخ اإ�صدار البطاقة �ص�ف يق�م 

اإ�صدار  مت  ما  اإذا  و  ال�صدار،  ر�ص�م  البطاقة  حامل  وحتميل  البطاقة  باإلغاء   البنك 

 بطاقة بديلة بعد ذلك، �ص�ف يتم فر�ض ر�ص�م اإ�صدار بطاقة بديلة وفقًا جلدول الر�ص�م 

واخلدمات املطبق. 

 02- يك�ن حامل� البطاقة م�صئ�لني بالت�صامن والتكافل جتاه البنك مب�جب هذه ال�صروط 

والأحكام اإذا كان احل�صاب مفت�حًا با�صمني اأو اأكرث. 

ل يعترب البنك م�صئ�ًل عن اأي خ�صارة اأو �صرر ينتج ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر عن اأي    -12 

عطل اأو ق�ص�ر يف البطاقة اأو جهاز ال�صراف الآيل اأو عدم كفاية الأم�ال ب�صكل م�ؤقت 

 يف ذلك اجلهاز اأو عدم قب�ل بائع التجزئة اأو امل�رد للبطاقة اأو م�افقته على ال�صداد 

بالبطاقة والطريقة التي مت تبليغ الرف�ض بها اإىل العميل. 

22- يقبل حامل البطاقة ا�صتخدام البطاقة فقط ل�صراء م�صرتيات م�صم�ح بها قان�نًا يف  

معاملة  اأي  ت�ص�ية  رف�ض  بحق  ال�صارية(  للق�انني  )وفقًا  البنك  يحتفظ  ال�صراء.   بلد 

للبطاقة نيابة عن العميل اإذا كان لديه راأيًا معق�ًل باأن معاملة البطاقة تع�د لب�صائع/

خدمات غري قان�نية.

يحتفظ البنك دائما بحق رف�ض ال�صماح باأي �صراء اأو �صلفة نقدية دون احلاجة     -32

 لإخطار حامل البطاقة اأو اإلغاء اأو تعليق حق ا�صتخدام اأي بطاقة اأو رقم تعريف �صخ�صي 

فيما يتعلق بكافة اأو بع�ض املعاملت واأن يرف�ض جتديد اأو ا�صتبدال اأي بطاقة. 

ي�افق �صاحب احل�صاب يف حالة البطاقة ال�صافية او فى حالة ربط البطاقة بح�صاب   -42 

 م�صرتك بان املعاملت النقدية ال�صريعة التي تنفذ من خلل اأجهزة ال�صراف الآيل 

الأخرى  الآيل  ال�صراف  اأجهزة  تتم من خلل  التي  املعاملت  للبنك وجميع   التابعة 

 وعمليات ال�صراء التي تتم بالبطاقة، �ص�ف يتم قيدها على ح�صاب البطاقة الرئي�صية 

واحل�صاب الذى �صدرت منه هذه البطاقة. 

اخلا�صة  والأحكام  لل�صروط  ترويجي  عر�ض  اأي  يف  البطاقة  حامل  م�صاركة  تخ�صع    .62 

بالعر�ض الرتويجي املعلنة من قبل التاجر ول يتحمل البنك اأية م�صئ�لية عن تلك  

العرو�ض.
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or affect the validity or enforceability of the other provisions 
herein.

H. Waiver and Assignment:

 The Customer agrees that the Bank shall have the right to 
assign and transfer any of its rights and obligations under 
these Terms and Conditions to any third party without 
obtaining the Customer consent. The Customer has no right to 
assign any of his rights and obligations under these Terms and 
Conditions without obtaining the Bank’s prior written consent.

I. Fees and Commissions  

 The Bank may impose any kind of fees and charges on any of 
the banking services provided to the Customer in accordance 
with rates specified by the Instructions of the Central Bank in 
force.

J. Variation of the Terms and Conditions:

 The Bank may, from time to time, and at its sole discretion, with 
prior notice to the Customer by any means as the Bank deems 
fit, change or amend any of these Terms and Conditions. Such 
changes shall apply on the effective date specified by the Bank 
in the notification sent to the Customer. 

K. Address:

 Unless the Customer notifies the Bank in writing about 
changing his address, the address stated by the Customer 
in the Account opening form (the “Permanent Address”) 
and/or the relevant Banking Service application shall be the 
selected place of domicile on which the Customer shall receive 
all notices, correspondences, and claims in respect of the 
Account. 

L. Governing Law and Jurisdiction:

 These Terms and Conditions shall be construed in accordance 
with the laws of United Arab Emirates and the rules, regulations 
and directives of the Central Bank of United Arab Emirates. 
The law governing the Accounts or any Banking Service or 
transaction is the law of the Emirate in which the Account 
maintained, in the event of a dispute arising in relation to 
any Account, Banking Service or transaction the courts of 
such Emirates shall have jurisdiction, provided that the Bank 
may, if it deems appropriate, bring proceedings in any other 
jurisdiction, inside or outside the United Arab Emirates. 

M. Language and Interpretation 

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

خ ـ قابلية الف�سل:

ي�افق العميل على اأنه يف حالة عدم �صريان اأو عدم نفاذ اأي من هذه ال�صروط والأحكام     

فاإن ذلك لن ي�ؤثر على باقي ال�صروط الأخرى. 

د - التنازل والإحالة:

ي�افق العميل بانه يحق للبنك التنازل عن واحالة كل حق�قه والتزاماته ال�اردة     

فى هذه ال�صروط والحكام اىل اأي �صخ�ض دون اأخذ م�افقة العميل، ل يحق للعميل  

التنازل عن اأو احالة اأي من حق�قة اأو التزاماته ال بعد اأخذ م�افقة البنك الكتابية. 

ذ-  الر�سوم والعمولت

يحق للبنك اإ�صتيفاء الر�ص�م والعم�لت وامل�صاريف على اأي من اخلدمات امل�صرفية 

املقدمة للعميل وفق الن�صب املحددة يف تعليمات امل�صرف املركزي ال�صارية املفع�ل.

ر - تغيري ال�سروط والأحكام:

يج�ز للبنك من وقت لأخر ووفقًاً لتقديره املفرد تغيري اأو تعديل اأي من هذه ال�صروط    

والأحكام وذلك بت�جيه  ا�صعار م�صبق للعميل   باأي و�صيلة يراها منا�صبة. تطبق هذه 

التغيريات يف تاريخ ال�صريان الذي يحدده البنك فى ال�صعار املر�صل للعميل.

ز – العنوان:

اإن العن�ان املذك�ر من قبل العميل يف ا�صتمارة فتح احل�صاب )»العن�ان الدائم«( و/   

اأو من�ذج الطلب اخلا�ض باخلدمة امل�صرفية املعينة �صيك�ن ه� العن�ان املختار الذي 

تر�صل اإليه كافة الإخطارات واملرا�صلت واملطالبات املتعلقة باحل�صاب. ما مل يخطر 

العميل البنك خطيا بتغيري عن�انه.

�س - القانون املعمول به والخت�سا�س الق�سائي:

تخ�صع هذه ال�صروط والأحكام وتف�صر وفقًا للق�انني ال�صارية يف دولة الإمارات العربية    

املتحدة وكذلك الق�اعد والل�ائح التنظيمية والتعليمات والت�جيهات التي ت�صدر عن 

له احل�صابات  الذي تخ�صع  القان�ن  اإن  املركزي.  املتحدة  العربية  الإمارات  م�صرف 

اأو اأي خدمات اأو معاملت ه� القان�ن ال�صاري يف الإمارة املفت�ح فيها احل�صاب. يف 

حالة قيام اأي نزاع يتعلق باحل�صاب اأو اخلدمة امل�صرفية اأو املعاملة فاإن ملحاكم تلك 

الإمارة الخت�صا�ض الق�صائي �صريطة اأنه يج�ز للبنك - اإذا راأي ذلك منا�صبًا - اأن 

يق�م باتخاذ اإجراءات قان�نية اأمام اأي حماكم اأخرى داخل اأو خارج دولة الإمارات 

العربية املتحدة. 

�س. اللغة و التف�سري 

اأي  العربية والجنليزية، فى حالة وج�د  باللغتني  ال�صروط والحكام  مت حترير هذه    

تعار�ض بني الن�صني العربى والجنليزى يعتمد الن�ض العربى.

40 40


