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أواًل( فتح الحساب:

التعاريــف: فــي هــذه االتفاقية وما لم يقتض الســياق معنى آخر، تكون للكلمــات والعبارات الواردة هنا   .1
فيما بعد نفس المعاني المبينة أمام كل منها.

الحســاب: يعني الحســاب البنكي/ الحســابات التي تشــكل موضوع الطلب الذي يتقدم به العميل 	 
للبنك للحصول على الحساب المذكور وفقًا لألحكام المذكورة في هذه االتفاقية .

صاحب الحســاب: يعني مقدم أو مقدمي طلب الحصول على الحســاب )على اختالف أجناســهم 	 
وطبيعتهم(. وفي حالة الحساب المشترك يعني كل واحد من مقدمي الطلب.

البنك: يعني بنك اإلمارات دبي الوطني.	 
أدوات المالية: تعني األوراق المالية أو التجارية غير النقدية والخاصة بدفع النقود.	 

اإليداعات: تخضع كافة الشــيكات والمســتندات المودعة في الحســاب للتحصيل نقدًا وتكون معتمدات   .2
ســائلة ُتدفــع للبنــك فــي مقــره، ويحــق للبنك أن يخصم من الحســاب قيمة أي شــيك أو أي مســتند آخر 
مضــاف إلــى الحســاب ولــم تســدد قيمته، ولن يكون البنك مســؤواًل عن أي خســارة ناتجــة عن خطأ بنك 

محلي أو مراسل يقوم بالتحصيل. 

التحصيــل: تقبــل هــذه األوراق / الورقــة التجاريــة للتحصيل والتحويل على مســئولية العميــل فقط ولن   .3
يكــون البنــك مســئواًل عــن أي خطأ أو إهمــال أو عدم مقدرة على الوفاء من جانب مراســليه أو من جانب 
وكالئهم الفرعيين، ولن يكون البنك مســئواًل عن أية خســارة أو تأخير يحصل أثناء عملية تحويل أي ورقة 

تجارية أو أي مستند مرفق بها أو عن صحة أو صالحية أي من هذه األوراق أو المستندات.

ســوف تقيــد المبالــغ المحصلة في حســاب العميل وتصبح تحت تصرفه عند تحصيــل هذه المبالغ فعليًا   
وسوف يقوم البنك بالخصم من حساب العميل أو بتحصيل قيمة الورقة التجارية موضوع التحصيل من 
العميل إذا ما تمت إعادة هذه الورقة غير المحصلة ألي ســبب، أو إذا ما تم دفع هذه الورقة للعميل أو 

لحسابه نتيجة لخطأ.

يعلــم العميــل ويوافــق على أنه إذا كانت الورقة مزيفة أو مزورة في حالة كون الورقة صادرة عن حكومة   
أجنبيــة، فــإن هــذه الورقة قد تعــاد بعد فترة معينة ومحددة وفقًا لقوانين تلــك البالد وإذا ما تمت إعادة 
الورقة موضوع التحصيل  ألي من األســباب أعاله، فإن للبنك الحق باقتطاع قيمتها من حســاب العميل 
أو إلزام العميل بإعادة قيمتها مع المصاريف، بصرف النظر عن المدة الزمنية المستغرقة إلعادة الورقة 

التجارية.

الســحب على المكشــوف: ما لم يكن صاحب الحساب مخواًل بالسحب على المكشوف بموجب اتفاقية   .4
تسهيالت ائتمانية منفصلة مع البنك فإن:

الشــيكات التي تســبب كشــف الحســاب تعاد ويتم قيد رسوم الحساب حســب تقدير البنك عن كل  أ. 
شيك تمت إعادته وفقا للتعرفة أو الرسوم التي يصدرها البنك من وقت آلخر.

إذا كان البنك قد قام من دون قصد بصرف أي شيك يؤدي إلى كشف الحساب، يجب على صاحب  ب. 
الحساب أن يدفع إلى البنك فورًا عند الطلب قيمة المبلغ المسحوب على المكشوف مضافًا إليها 
غرامــة حســبما يحددهــا البنــك من وقت آلخر وتتراكم هذه الغرامة عــن كل يوم يمر حتى يتم الدفع 

بالكامل إلى البنك. 

الحسابات المشتركة: إذا كان الحساب مشتركًا، فإن األرصدة تكون مملوكة ألصحاب الحساب مجتمعين   .٥
بنســب متســاوية ما لم يشــترط خالف ذلك، ويجوز ألي منهم إيداع مبالغ في الحســاب، وأن يسحب أي 
مبلــغ منــه إذا كان لــه بطاقــة توقيع منفرد محفوظ في ملف الحســاب الموجود بالبنــك، ويحق للبنك أن 
يتصرف وفقًا ألي تعليمات خطية تخص الحســاب موقعة بواســطة جميع أصحاب الحســاب أو بواســطة 
أي منهم ما لم يشــترط خالف ذلك، ويفوض أصحاب الحســاب بعضهم البعض بأن يودع في الحســاب 
أي شيكات أو أوراق تجارية واجبة الدفع لجميع أو ألي من أصحاب الحساب، وفي حالة استالم البنك ألي 
شــيك أو ســند غير مجير، فإنه يحق للبنك أن يقوم بالتجيير نيابة عن أصحاب الحســاب وأن يقيد القيمة 

إلى الحساب.

يجوز ســحب األرصدة المضافة إلى الحســاب في أي وقت أو التصرف فيها كليًا أو جزئيًا بموجب شــيك   
أو بموجــب تعليمــات خطيــة موقعــة من أي من أصحاب الحســاب اآلخرين وال يعتبر البنــك ملزمًا بالتحري 
فيما يختص بالشيكات أو أوامر الدفع إلى صاحب الحساب الموقع عليها، إذا تم إخطار البنك بوفاة أحد 
أصحاب الحساب، قد يتخذ البنك أي إجراءات مطلوبة أو مسموح بها بموجب القوانين واللوائح المعمول 
بها، بما في ذلك وقف جميع التعامالت المتعلقة بالحســاب وتجميد الرصيد المتاح حتى يســتلم البنك  
تعليمات خطية بموجب أمر محكمة أو بموجب مستند خطي موقع عليه من قبل أصحاب الحساب األحياء 
والممثلين القانونيين أو الشرعيين أو ورثة صاحب الحساب المتوفى، يبرئ أصحاب الحساب مجتمعين 
ومنفردين البنك من أية مسؤولية فيما يختص بالدفع أو االمتناع عن الدفع بموجب هذه الفقرة أو وفقًا 

للقوانين واللوائح المعمول بها.

إن أي رصيد خصم ناجم عن الحســاب المشــترك ألي ســبب )باإلضافة إلى أي مســؤولية أخرى متكبدة( 
ســتكون المســئولية مشــتركة ومتعددة لكل أصحاب الحســابات. ولن يتم تصريف أي مسؤولية من هذا 

القبيل أو تتأثر بأي شكل آخر بموت أو عجز واحد أو أكثر من أصحاب الحسابات.

يجوز للبنك ممارسة حق المقاصة وأن يخصص الحساب أو أي جزء منه لسداد أي دين مستحق الدفع أو   
غير مستحق يكون مطلوبًا من أي من أصحاب الحساب وذلك دون إشعار إلى أو الحصول على موافقة 

أي من أصحاب الحساب اآلخرين.  

حساب التوفير: دون المساس بالنصوص واألحكام األخرى الواردة هنا، تنطبق األحكام والشروط التالية   .٦
على حساب التوفير:

الســحوبات: تتــم كافــة الســحوبات مــن قبــل صاحب الحســاب في فــروع البنك أو بواســطة آالت  أ. 
الصرف اآللي وال يصدر البنك دفتر شيكات لهذه الحسابات.

العمولة على األرصدة الدائنة: يتم احتساب العمولة على أدنى رصيد دائن يزيد على 1000 ريال  ب. 
ســعودي خــالل كل شــهر ميــالدي من أشــهر الســنة وبســعر يقرره البنــك من وقت آلخــر، ويخضع 
السعر المذكور للتغيير بواسطة البنك دون أي إشعار خطي مسبق إلى صاحب الحساب، وال تقيد 
العمولــة عــن الشــهر الذي يقفل فيه الحســاب، وتســجل العمولة المســتحقة في الحســاب دوريًا 

فقط، وفي تواريخ يقررها البنك.

العملة األجنبية: إذا كان الحســاب مفتوحًا بعملة غير الريال الســعودي، يجوز إيداع األرصدة بإســم البنك   .٧
فــي بنــوك أخــرى مراســلة للبنــك مــن داخل أو خــارج البلــد المالك لتلــك العملــة على أن يتحمــل صاحب 
الحساب المخاطر التي تنشأ عن اإلجراءات القانونية أو اإلدارية سواء المعمول بها محليًا أو التي تفرض 
فــي المســتقبل بالنســبة لتبديــل أو تحويل تلــك العملة وكذلك كافــة الضرائب والرســوم التي تفرضها 
الدولة المالكة لتلك العملة، ويجوز الســحب من مثل هذا الحســاب المفتوح بتلك العملة بواسطة شيك 
مصرفي أو بالتحويل أو نقدًا في حدود ما يقرره البنك. وســوف يتحمل صاحب الحســاب أي رســم بريد 
أو تحويل وأية رسوم أخرى تتصل بالسحب من أي حساب مفتوح بموجب هذه االتفاقية حسبما يطلبها 

منه البنك، تكون السحوبات بالعملة األجنبية خاضعة لظروف توافر تلك العملة األجنبية لدى البنك. 

الوكالء المفوضون – التوكيل: إذا تم تقديم توكيل للبنك بتفويض وكيل لتشغيل الحساب وكان لدى   .٨
البنــك أســباب معقولــة لالعتقــاد بأن ذلك التوكيل موقع من قبل صاحب الحســاب فإنــه يحق للبنك أن 
يعتمد على ذلك التوكيل ولن يكون البنك مســؤواًل عن أي أخطاء قانونية بخصوص محتويات التوكيل 
أو إجــراءات تنفيــذه أو عــدم توثيــق التوكيــل وال عــن إخطــار صاحب الحســاب بذلك وبهــذا يطلب صاحب 
الحساب من البنك أن يعتمد تمامًا على ذلك التوكيل وأن يعتمد كافة الشيكات أو السندات المسحوبة 
على الحساب بموجب ذلك التوكيل وذلك بغض النظر إذا كانت تلك الشيكات أو السندات قابلة للدفع 

لصاحب الحساب أو التوكيل أو خالفه ويعتبر التوكيل ساري المفعول إلى أن يستلم البنك من صاحب 
الحساب إشعارًا خطيًا بإلغاء التوكيل ويجب على صاحب الحساب أن يعوض البنك على كافة االلتزامات 

التي دفعها أو تحملها نتيجة العتماده على هذا التوكيل وتشغيل الحساب استنادًا إليه.

المفوضــون بالتوقيع/اإلخطار بإلغاء أو حل الشــراكة: على الرغم مــن أية معلومات مخالفة يحتويها أي   .٩
إعالن عام أو يحتويها السجل التجاري لصاحب الحساب )إذا كان ذلك منطبقًا(: 

يحــق للبنــك أن يعتمــد علــى تعليمات صاحب الحســاب بخصــوص المفوضين بالتوقيع وذلــك إلى حين   
استالم البنك إلشعار خطي من صاحب الحساب بإلغاء تلك التعليمات وصدور إقرار من البنك باستالم 
ذلــك اإلشــعار، وال يعتبــر البنــك ملزمــًا بالتحــري عــن الشــيكات أو أوامــر الدفــع الصــادرة لصالــح أي مــن 

المفوضين بالتوقيع.
يجوز الصرف أو السحب من الحساب بناء على أوامر أو تعليمات أي شريك من شركاء صاحب الحساب   
أو تعليمات أي مفوض وذلك بغض النظر عما إذا كان جميع شركاء الحساب موجودين على قيد الحياة 
عند الصرف أم ال وذلك حتى يســتلم البنك ويقر باســتالم إشــعار بوفاة أي شــريك من شــركاء صاحب 

الحساب أو إلى حين استالمه اإلشعار بحل الشركة ويجب على صاحب الحساب:

أن يخطــر البنــك خطيــًا وفــورًا عن وفاة أو عدم أهلية أو إعســار أي شــريك أو انســحابه من الشــركة  أ. 
صاحبة الحساب أو بالشروع في أية إجراءات لحل الشركة.

أن يســلم للبنك بمجرد توفر أي تعديل يتم في الســجل التجاري لصاحب الحســاب, وعند اســتالم  ب. 
البنك اإلشعار الخطي بذلك، يحق للبنك أن يوقف تشغيل الحساب وأن يحجز أي رصيد بالحساب 
حتــى يســتلم تعليمــات خطيــة بموجب أمر محكمة أو مســتند خطــي موقع عليه من قبل الشــركاء 
األحياء في الشــركة صاحبة الحســاب والممثلين القانونيين للشــريك المتوفى أو ورثته، ويعفي 
صاحب الحساب وكل من الشركاء مجتمعين و/أو منفردين البنك من أي مسؤولية بخصوص قيام 

البنك بالدفع عن أو الدفع بموجب هذه المادة.

كشــوف الحســاب واإلشــعارات والشكاوى: يرســل البنك كشــوف الحســاب وكذلك أية مراسالت إلى   .10
صاحــب الحســاب علــى العنــوان الموجود بالبنك موضحــًا فيها العمليات التي تمت في الحســاب وذلك 
وفقًا لإلجراءات البنكية  المتبعة، ويتم إرسال كشوف الحساب وتلك المراسالت إلى آخر عنوان لصاحب 
الحســاب يكــون موجــودًا لــدى البنك ويوافق صاحب الحســاب علــى القيام باإلطالع علــى ومراجعة تلك 

الكشوفات/ المراسالت واالحتفاظ بها لديه بصفة دائمة.

يجوز للبنك أن يتخلص من وأن يتلف ســجالت كشــوفات الحســاب واســتمارات الســحب والمســتندات   
األخرى وذلك بمحض اختياره ودون الحاجة إلى إخطار صاحب الحساب بذلك، ويجب على صاحب الحساب 
أن يخطر البنك فورًا وخطيًا عن أي أخطاء يدعي وجودها في كشف الحساب وذلك خالل ستين ٦0 يومًا 
من تاريخ كشف الحساب وأية شكاوى أخرى من صاحب الحساب فيما يتعلق بحسابه فيجب تبليغها فورًا 
للبنك. إن كشوف الحساب سوف تعتبر كلها صحيحة إال إذا تم تبليغ البنك خطيًا بخالف ذلك خالل ستين 

٦0 يومًا من تاريخ كشف الحساب.

 11. إقفال الحساب:

ينبغي على المصرف إبالغ العميل بأي قرار يتخذه المصرف في حال إغالق حســابه قبل ٦0 يومًا    .1
مــن تاريــخ صــدور القــرار مــع توضيح األســباب التي أدت لذلــك, ويمكن للمصرف إغــالق أو تجميد 

الحساب فورًا في حال إكتشاف حاالت إختالس أو إحتيال ُمرتبطة فيه.

ينبغــي علــى المصــرف إبــالغ العميــل بشــكل رســمي بنتائــج وتبعــات فتــح الحســاب المصرفــي 
وتشغيله, وذلك لضمان إدراكه عواقب تمكين طرف ثالث الوصول للحساب.

2.  عنــد رغبــة العميــل فــي إنهــاء تعامله مــع البنك فإنه يجب عليــه تقديم طلب بقفل حســابه وإعادة  
الشــيكات وبطاقــة الصــراف اآللي وبطاقة الحســاب ويقــوم البنك بإتالفها أمامه ويســلمه كامل 
المبلــغ الموجــود في حســابه. وللبنك الحــق رفض طلبه في حالة ارتباط الحســاب المطلوب قفله 
بخدمــات ماليــة نشــأت علــى قوة هذا الحســاب ووجــوده كإصدار خطابــات ضمان وفتــح اعتمادات 

مستندية وخصم أوراق تجارية لها خطورتها المالية وآثار تتطلب استمرار الحساب.

فــي حالــة تعرض الحســاب بعد فتحه لمشــاكل التحقق مــن العالقة البنكية وتعذر حل اإلشــكال أو   .3
اســتخدم لغيــر الغــرض المفتــوح مــن أجله فإنــه يتوجب علــى البنك قفل الحســاب وإعــادة المال / 

الرصيد إلى مصدره، أما في حال كانت مشاكل التحقق واستخدامه في غير الغرض

المفتــوح مــن أجلــه ذات صلة باشــتباه في تعامالتك (غســل أمــوال أو تمويل إرهــاب أو نحوها )فيطبق   
البنك التعليمات الخاصة بذلك في دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بما في ذلك التبليغ.

يجب على البنك قبول فتح حساب ألي عميل يطلب ذلك دون اشتراط إيداع أي مبالغ فيه، وإذا لم    .4
يودع أي مبالغ خالل مدة ٩0 يومًا من تاريخ فتحه فيجب على البنك قفل الحســاب، ويســتثنى من 
هذه المدة للقفل الحسابات الحكومية والتي تنص موافقة وزارة الماليه على فتحها دون ايداع اي 

مبلغ للمده التي تحددها الوزاره ايا كانت.

فــي حــال ُفتــح الحســاب وقــام العميــل باإليــداع فيــه ومــن ثم الســحب منــه وأصبح رصيــده صفر   .٥
واســتمر دون رصيد أو تعامل لمدة 4 ســنوات، فيجب على البنك- بعد التحقق من عدم وجود أي 
ارتباطات على الحساب مع صناديق أو محافظ استثمارية أو ضمانات أو اعتمادات مستندية أو أي 
التزامات أخرى- قفل الحساب بعد إشعاره قبل شهر من تاريخ قفله وإشعاره عند اإلقفال وتوثيق 
اإلشــعارات وحفظهــا فــي ملفــه. يحــق للبنــك أيًضا إغــالق الحســاب إذا كان ذلــك مطلوًبا بموجب 

القوانين واللوائح ذات الصلة.

العنوان البريدي:  ترسل كافة كشوف الحساب والبيانات والتقارير وغير ذلك من المراسالت الخطية من    .٦
البنك إلى صاحب الحســاب على عنوانه الموضح في طلب فتح الحســاب أو إلى أي عنوان آخر يخطر به 

صاحب الحساب البنك خطيًا وذلك مع توضيح رقم الحساب.

ثانيًا( البطاقات اإللكترونية الخاصة بجهاز الصرف اآللي:

باإلضافــة إلــى أيــة شــروط منصــوص عليهــا - إن وجدت- فــي الطلبــات المكتملــة و النماذج، و/أو أي شــروط 
منصــوص عليهــا في الموقع اإللكتروني للبنك، فإن الشــروط و األحــكام التالية تنطبق على بطاقات الصرف 

اآللي من البنك الصادرة للعميل، و ألي معاملة تتعلق بهذه البطاقات.

ومقابل إتاحة البنك البطاقة للعميل، يوافق العميل بموجب ذلك على اإللتزام بالشروط و األحكام التالية: 

إن حامل بطاقة بنك اإلمارات دبي الوطني الخاصة بجهاز الصرف اآللي ( ُيشار إليه أيضًا بعبارة صاحب    .1
الحســاب وُيشــار إليــه هنا فيما بعــد بعبارة صاحب البطاقــة) بموجب هذا يوافقعلــى االلتزامات والتقيد 
بالشــروط واألحــكام التاليــة فيما يتعلق باســتعماله بطاقــة بنك اإلمارات دبي الوطني (ُيشــار إليها فيما 

بعد ب البطاقة) الصادرة إليه من البنك.

تظل البطاقة مملوكة للبنك ويجب إعادتها له متى طلب البنك ذلك. 3) ال يجوز لصاحب البطاقة في أي   .2
وقت وتحت أي ظرف من الظروف أن يكشف أو يفشي رمزه السري ألي شخص أو جهة حتى موظفي 

البنك. 4) إن البطاقة غير قابلة للتحويل وال يجوز استعمالها إال بواسطة صاحبها.

يجــب علــى صاحــب البطاقــة أن يخطــر البنــك فــورًا وخطيًا إذا فقــد بطاقته بــأي شــكل كان. يظل صاحب    .3
البطاقة مسؤواًل عن أي عملية تتم عن طريق استعمال بطاقته المفقودة وذلك ما

أحكام وشروط فتح الحساب
والمنتجات والخدمات البنكية
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لــم يكــن البنــك قد تســلم إشــعارًا خطيًا بفقدان البطاقــة قبل إجــراء العملية المذكورة. ٦فــي حالة وجود   
اختــالف بيــن أي مبلــغ إيداع حســبما تم توضيحه بواســطة صاحب البطاقة وبين ما تــم توضيحه بموجب 
ســجالت البنك، تكون الســيادة لســجالت البنك والتي تكون ملزمة لصاحب الحساب. ويقوم البنك فورًا 

بإخطار صاحب البطاقة بوجود مثل هذا االختالف.

يقــوم البنــك بقيــد أي ســحب أو تحويــل يتــم باســتعمال البطاقــة عن طريــق الخصم من حســاب صاحب    .4
البطاقــة، وفــي جميــع الظــروف يقبل صاحب البطاقة المســؤولية كاملــة عن جميع العمليــات التي تتم 
باستعمال بطاقته سواء تمت تلك العمليات بواسطته شخصيًا أو بتفويض منه، ويقبل صاحب البطاقة 

سجالت البنك المتصلة بتلك العمليات ويعتبرها نهائية وملزمة لجميع األغراض.

إن العمليات التي تتم باســتعمال البطاقة ســتكون خاضعة ألية حدود يقررها البنك من وقت آلخر، ولن    .٥
يكون البنك تحت أي ظرف مسؤواًل تجاه صاحب البطاقة الذي ال يكون راغبًا في االستمرار في الحصول 

على خدمات البطاقة أو إذا تم سحب البطاقة من قبل البنك.

٦.  إن قيام صاحب البطاقة بتغيير رقمه السري أو استبدال البطاقة لن يكون بمثابة بدء تعاقد جديد.

٧.  يحــق للبنــك أن يســحب البطاقــة أو الخدمــات التي تقدم عــن طريقها أو أن يقوم بتعديــل أو تغيير هذه 
الشــروط واألحكام أو اإلضافة إليها وذلك في أي وقت دون الحاجة إلى إخطار صاحب البطاقة مســبقًا 

بذلك.

٨.  سوف يقوم البنك بخصم رسوم استخدام بطاقة الصرف اآللي على آالت الصرف اآللي خارج المملكة 
سواء لعمليات السحب النقدي و/أو االستعالم عن الرصيد.

٩.  يجوز للبنك في أي وقت وبدون إشــعار مســبق أن يقيد على حســاب صاحب البطاقة أو أي حســاب آخر 
لصاحب البطاقة أي رسوم أو أجور مستحقة على البطاقة.

10.   يحتفظ البنك بحقه في أن يحدد عدد المرات الستخدام البطاقة أو مبالغ العمليات التي يمكن تنفيذها 
باستخدام البطاقة وأن يتغير أيضًا نطاق العمليات التي تنفذ باستخدام البطاقة وتغيير مبلغ الرسوم أو 
األجور أو إضافة رسوم أو أجور جديدة على البطاقة أو للعمليات التي يمكن أن تنفذ بالبطاقة، أو تغيير 
سياســاته المتعلقــة بــأي من هذه األمــور أو تتعلق بطريقة أخرى باســتخدام البطاقة في أي وقت بدون 

توجيه إشعار مسبق إلى صاحب البطاقة/ الحساب.

لــن يكــون البنــك مســؤواًل عن أي ظروف تؤثر على اســتخدام البطاقــة بما في ذلك على ســبيل المثال    .11
ال الحصــر )أ( فشــل التاجــر فــي قبــول أو تظهير البطاقــة. )ب( الطريقة التي يمكن بهــا اإلبالغ عن رفض 
قبول البطاقة. )ج( أي آلة أو نظام لمعالجة البيانات أو عطل في وصلة أو إضراب أو نزاع يتعلق بتحويل 
األموال أو توفير المعلومات أو السلع أو الخدمات المشتراة ؛ أو )د( الحد من األموال المتاحة من خالل 

أجهزة الصراف اآللي

12.  تخضع أي بطاقات إضافية مطلوبة لنفس الشروط واألحكام المشار إليها أعاله

ثالثًا. الخدمات الهاتفية بواسطة بطاقة الصرف اآللي )مدى(.:

إن صاحب بطاقة البنك الخاصة بجهاز الصرف اآللي )ُيشار إليه أيضًا/ بصاحب الحساب/ وُيشار إليه فيما   .1
بعــد بـــ/ صاحــب البطاقــة( بموجب هذا يوافق على الشــروط واألحــكام التالية التي تحكــم تقديم خدمات 
البنك الهاتفية باســتعمال الرمز الســري للهاتف. إن عبارة صاحب البطاقة ســوف تعني صاحب البطاقة 

األصلية وصاحب البطاقة اإلضافية ومن يشاركهما في حمل واستعمال البطاقة.

إن الغرض واالســتعمال األساســي للرمز الســري للهاتف هو نفس الغرض الخاص بالرمز الســري لجهاز   .2
الصــرف اآللــي، كمــا وأن قيام صاحب البطاقة باختيار الرمز الســري ســوف يســمح له مباشــرة بالحصول 
علــى خدمــات البنــك الهاتفيــة وأن صاحــب البطاقــة بقيامه باختيار رقم ســري لخدمات البنــك الهاتفية و/
أو قيامه باســتعمال خدمات البنك الهاتفية ســوف يعتبر قد قرأ وفهم ووافق على أن يلتزم بالشــروط 

واألحكام التالية وأية تعديالت الحقة لها.

إن أيــة تعليمــات يتــم تقديمهــا أو التعــرف عليها عن طريق رقم البطاقة والرقم الســري للهاتف ســتكون   .3
باعتبارها بدياًل عن التوقيع الفعلي وملزمة لصاحب البطاقة )حتى ولو نازع صاحب البطاقة الحقًا بشأنها 
ألي ســبب كان شــاماًل ادعاءه بأن تلك التعليمات قد أعطيت بواســطة شــخص آخر غير صاحب البطاقة(، 
وســيتم االعتمــاد عليهــا تمامــًا  بواســطة البنــك الــذي يحــق لــه أن يعتبرهــا تعليمــات صادرة مــن صاحب 

البطاقة.

ســيقوم صاحــب البطاقــة باختيــار الرمز الســري لخدمات البنــك الهاتفية الخاص به فــي أي فرع من فروع   .4
البنــك أو عــن طريــق أي مــن أجهزة الصــرف اآللي الخاصة بالبنك أو عن طريق خدمــات البنك الهاتفية. ال 
يجوز لصحاب البطاقة تحت أي ظرف أن يقوم بإفشــاء الرمز الســري الخاص بخدمات البنك الهاتفية ألي 
شــخص آخر وســيكون صاحب البطاقة وحده مســؤواًل عن أي ضياع أو تكاليف أو مصاريف سواء مباشرة 
أو غير مباشرة يتم تكبدها بسبب وصول الرمز السري إلى علم أي شخص آخر، إذا أحس صاحب البطاقة 

بأن الرمز السري للهاتف انكشف لشخص آخر يجب عليه أن يقوم فورًا بتغيير الرمز السري.

يكــون للبنــك الحــق المطلــق فــي القيــام دون الحاجة إلخطــار صاحب البطاقــة برفض العمــل بموجب أي   .٥
مــن أو جميــع التعليمــات الصــادرة إليه عبر خدمات البنك الهاتفية. ويحــق للبنك أيضًا أن يطلب من حامل 
البطاقة القيام باعتماد تلك التعليمات الهاتفية خطيًا ) حتى في الحاالت التي يكون فيها قد تم التعرف 
علــى تلــك التعليمــات بواســطة الرمــز الســري(، وبالتالي يحــق للبنك رفض االســتجابة لتلــك التعليمات 

الهاتفية حتى يستلم البنك االعتماد الخطي المطلوب.

يجوز للبنك أن يقوم بمحض اختياره، ولكن دون أن يكون ملزمًا بذلك، تســجيل تعليمات صاحب البطاقة   .٦
التــي تصــل عبر خدمات البنك الهاتفية على أشــرطة تســجيل، بموجب هذا يوافــق صاحب البطاقة على 
قيام البنك بذلك التســجيل وعلى أن يقوم البنك باســتعمال تلك التســجيالت ألي غرض كان يراه البنك 
ضروريــًا شــاماًل اســتعمالها كدليــل خــالل أية إجــراءات قانونيــة أو قضائية تكون مقامه بواســطة أو ضد 

صاحب البطاقة أو أي شخص آخر داخل و/أو خارج المملكة العربية السعودية.

لن يكون البنك ملزمًا أو مسؤواًل عن أي ضياع أو خسارة أو مصاريف قد يتكبدها صاحب البطاقة نتيجة   .٧
قيــام البنــك بالعمــل بنــاءًا على أية تعليمات هاتفية يتــم التعرف عليها عن طريق الرمز الســري لخدمات 
البنك الهاتفية والخاص بصاحب البطاقة، شاماًل دون حصر الحاالت التي ال يكون فيها صاحب البطاقة 
قد تقيد بأحكام أعاله. يوافق صاحب البطاقة على منح البنك الحماية الكاملة ضد أي ضياع أو خسارة أو 

أضرار أو مصاريف قد يتكبدها االإلنترنتيجة تقيده بتلك التعليمات.

بموجــب هــذا يوافــق صاحــب البطاقــة علــى أن البنــك لن يكون مســؤواًل عن أية خســارة مباشــرة أو غير   .٨
مباشــرة تنتــج عــن عــدم تمكــن صاحب البطاقة مــن الحصول على خدمــات البنك الهاتفية ألي ســبب كان 

سواء أحدث ذلك داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.

إن التعليمــات المعطــاة للحصــول علــى خدمــات البنــك الهاتفية قد يتم تضمينها في مرشــد اســتعمال   .٩
مستقل خاضع للتغيير بواسطة البنك باإلضافة والتعديل والحذف دون إشعار خطي أو شفهي مسبق 
لصاحــب البطاقــة، ويحــق للبنــك أيضًا أن يضيــف منتجات وخدمات أخــرى في المســتقبل. إن التغييرات 
والتعديالت التي تدخل على الشروط واألحكام )إن وجدت( سوف يتم تبليغها لصاحب البطاقة وستكون 

ملزمة له.

في وقت قيام صاحب البطاقة باختيار الرمز السري لخدمات البنك الهاتفية الخاص به، يتم تنبيه صاحب   .10
البطاقة لحمايته إلى ضرورة عدم اختيار األرقام التي عادة ما تكون مصاحبة لبعضها أو األرقام المتتالية 
ســواء صعــودًا أو هبوطــًا ..الــخ، حيــث أن مثــل هــذه األرقام غالبــًا ما تكون بســيطة وقد يمكــن تخمينها 
بواســطة شــخص آخر بحيث يمكن  اســتعمالها ألغراض غير شــريفة. لتحقيق حماية أكثر فإن من مصلحة 
صاحب البطاقة أن يقوم أيضًا باختيار رمز ســري يكون مختلفًا عن الرمز الذي اختاره لجهاز الصرف اآللي، 
وباإلضافة لما ورد، يحتفظ البنك بالحق في أن يوقف الرمز السري الخاص بخدمات البنك الهاتفية بعد 

ثالث محاوالت فاشلة تتم للحصول على خدمات البنك الهاتفية.

بموجب هذا يوافق حامل البطاقة على أن يقوم البنك من وقت آلخر بإجراء عمليات ومنح الرمز الســري   .11
لخدمات البنك الهاتفية وبتنفيذ التعليمات الهاتفية وذلك دون اســتعمال الرمز الســري ولكن باســتعمال 
إجــراءات التعــرف اليدويــة المســتعملة داخليًا في البنك. يوافق صاحب البطاقــة على أن البنك لن يكون 

مسؤواًل عن قيامه أو عدم قيامه بمثل هذا اإلجراء.

إن جميع التعليمات الهاتفية سوف تكون خاضعة للقيود التي يضعها البنك من وقت آلخر سواء بسبب   .12
مستلزمات السياسة الداخلية أو بأمر من سلطة قانونية أو تشريعية رسمية.

يكــون للبنــك الخيــار في أي وقت في فرض أية رســوم يراها مناســبة بالنســبة لخدمات البنــك الهاتفية   .13
حسبما هو منوه عنها أعاله، وعلى كل حال فإن طلبات الحواالت التلغرافية وسندات الطلب والشيكات 
البنكية..الــخ ســوف تكــون خاضعــة للرســوم العاديــة والمناســبة ألغراض تحصيــل مثل هــذه المبالغ. إن 
صاحب البطاقة بموجب هذا يفوض البنك تفويضًا غير قابل للنقض بخصم قيمتها من أي من حساباته 
البنكيــة الموجــودة لــدى البنك وذلك في وقت قيام البنــك بتنفيذ ما جاء في التعليمات الهاتفية أو في 
وقــت الحــق حســبما يقــرره البنك، في حــال أي تغيير في الرســوم والعمــوالت أو فرض رســوم جديدة 

سوف يقوم البنك بإبالغ العميل قبل 30 يوم عمل من إجراء هذا التغيير.

يقــوم البنــك بإرســال كشــف حســاب دوري يــورد فيــه الرســوم وأتعــاب الخدمــات المتصلــة بالتعليمات   .14
الهاتفية ويجب على صاحب البطاقة أن يقوم فورًا بتسوية كشوفاته، وأن يتصل بالبنك في خالل )٦0( 
يومًا من تاريخ الكشــف لتقديم أي اعتراض قد يكون له شــريطة أن يكون االعتراض خطيًا. ســوف يعتبر 
صاحب البطاقة مقرًا بكل ما جاء بالكشف ومتنازاًل عن حق االعتراض المذكور وذلك بانتهاء مدة االعتراض 

المذكورة.

رابعًا( الوديعة محدودة األجل والودائع تحت الطلب:

إن التزامات البنك والعميل في المملكة العربية السعودية تخضع فقط للشروط واألحكام الواردة أدناه:

يعتبــر المــودع الــذي يظهــر اســمه فــي طلب الوديعــة أنه على علــم تام بالشــروط واألحــكام التي تحكم   .1
الوديعة وأنه ملتزم بها كاملة.

الفتــرات المتاحــة للوديعــة هــي من أســبوع إلى ســنة واحدة. أما الفترات التي تزيد عن ســنة، فســوف   .2
تعتمد على توفرها في األسواق وتخضع لموافقة البنك.

يتــم تجديــد وديعــة األجــل لفتــرة مماثلة بســعر عمولة جديد يحــدده البنك ما لم يتســلم البنــك تعليمات   .3
مخالفــة مــن المــودع بهذا الخصوص. ويجب أن ترد تعليمات وقــف التجديد التلقائي للوديعة إلى البنك 

خطيًا قبل خمسة أيام على األقل من موعد االستحقاق المحدد للوديعة.

يجــوز للمــودع ســحب أي مبلغ مــن الوديعة في أي وقــت قبل موعد اســتحقاقها المحدد وفي هذه   .4
الحالــة ســيتم خفــض أو إلغــاء العمولــة و/أو تطبيق غرامة بســبب الســحب المبكر للوديعــة وفقًا لما 
يحدده البنك حســب أســعار العمولة الســائدة، إذا تجاوزت الغرامة مبلغ العمولة المدفوع من البنك، 

يقوم البنك باستقطاع هذه الزيادة من المبلغ األساسي الذي أودعه المودع في البنك.

يجوز للمودع ســحب أي مبلغ من الوديعة في أي وقت قبل موعد اســتحقاقها المحدد فقط بعد تقديم   .٥
صاحــب الحســاب للبنــك طلبــًا خطيــًا موقعــًا. وبموجب توقيــع المودع على الطلــب المذكور يقــر المودع 
بتنازله عن حقه نهائيًا في مطالبة البنك بالتعويض عن أي من خسائره سواء بالنسبة للمبلغ األصلي أو 

العمولة والتي ترتبت على قيامه بالسحب المبكر.

يجب على المودع أن يكون له حساب أو أن يفتح حسابًا لدى البنك بنفس االسم/ األسماء التي يتم إيداع   .٦
وديعــة األجــل بهــا وأن ال يقفل ذلك الحســاب قبل تصفيــة الوديعة، وفي حالة تصفيــة الوديعة، يدفع 

البنك مبلغ الوديعة المستحق بقيدها في حساب المودع.

إن ودائــع واســتثمارات العمــالت األجنبيــة تخضع لتقلبات األســعار، وهذه يمكن أن توفــر فرصة مواتية   .٧
للمــودع أو مخاطــرة عليه حســب حالة ســوق العمــالت، وبالتالي فــإن المودع قد يتعرض لخســارة أو ربح 
عنــد تحويــل العملــة األجنبيــة إلى العملــة المحلية، وعليه فإن علــى المودع أن يقرر مــا إذا كانت الوديعة 
أو االســتثمار بعملة أجنبية مناســبًا، وذلك بناًء على أهدافه االســتثمارية واألدوات التي يســتثمر فيها 

ومستوى الخطر الذي يريد تحمله.

فــي حالــة وفــاة المودع ، يتم ســداد األموال وفًقا لألنظمة المعمول بها فــي البنك وبموجب القوانين   .٨
واللوائح ذات الصلة.

أي تغييــرات الحقــة علــى الوديعــة ألجــل، ســواًء مــن حيــث المبلــغ األصلي أو المــدة أو ســعر العمولة،   .٩
ستخضع لنفس هذه الشروط واألحكام.

في حال الوديعة تحت الطلب، يحدد سعر العمولة الخاصة القابل للدفع على أساس السعر السائد لدى   .10
البنك وفقًا لألرصدة اليومية في الحســاب. ويحق للبنك تغيير ســعر العمولة مع إخطار صاحب الحســاب 
بهذا التغيير. كما لن يكون مطلوبًا من البنك أن يدفع عمولة عن أي شهر ميالدي يكون قد انخفض خالله 
الرصيد الدائن في الحساب المذكور إلى أقل من الحد األدنى المقرر للرصيد أو إذا كان الحساب مقفاًل، 

وتقيد العمولة للحساب في نهاية كل شهر.

ال يتم إصدار دفتر شــيكات للحســاب تحت الطلب وبالتالي ال يحق لصاحب الحســاب ســحب شيكات على   .11
حساب الوديعة تحت الطلب.

ألجل ســحب مبالغ من حســاب الوديعة تحت الطلب يوجه صاحب الحســاب إلى البنك إشــعارًا خطيًا قبل   .12
أربعة وعشرين ساعة )24( من السحب أو يقوم بإشعار البنك عبر وسائل إلكترونية مقبولة للبنك )تكون 

فترة اإلشعار خاضعة للتغيير من قبل البنك بمحض تقديره لوحده(.

خامسًا( الحواالت:

مــا لــم يتــم اإلتفــاق على خــالف ذلك خطيًا وبصــورة صريحة ومحــددة فإنه يحق للبنك حســب تقديره أن   .1
يحول المبالغ التي يســتلمها من صاحب الحســاب إلى عمالت أجنبية بســعر البيع السائد في البنك في 
اليوم الذي يتم استالم هذه المبالغ فيه من صاحب الحساب، ويكون بيان البنك الخطي بإجراء مثل هذا 

التحويل نهائيًا وملزمًا.

إذا كانت عملة التحويل مختلفة عن عملة البلد الذي يتم التحويل إليه فإن الدفع للمستفيد سيكون بعملة   .2
البلد المذكور بســعر الشــراء الســائد لدى البنك المراســل أو الوكيل ما لم يحصل المستفيد على الدفعة 
بعملة أخرى بموجب ترتيب بين المستفيد وبين مراسل البنك أو وكيله الذي يقوم بالدفع ويتم بعد دفع 

النفقات إن وجدت.

يتبع البنك اإلجراءات االعتيادية لتحويل المبالغ وعند قيامه بهذا العمل يكون للبنك حرية اختيار المراسل   .3
أو الوكيــل نيابــة عــن صاحــب الحســاب وال يكــون البنــك أو مراســلوه مســؤولين بأي حال عــن أي تلف أو 
نقــص أو انقطــاع أو أخطــاء أو تأخيــر يحصل في البرق أو البريد من جانب أية مصلحة أو شــركة بريد وبرق 
أو أي موظف تابع لهذه المصلحة أو الشــركة أو ألي ســبب خارج عن نطاق إرادة البنك أو مراســليه على 
التوالي وال يكون مسؤواًل عن أية أخطاء أو إهمال أو تقصير أو عمل أو امتناع عن عمل فيما يتعلق بأية 

مراسالت أو من أي مراسل أو وكيل أو وكيل فرعي أو من جانب موظفيهم.

ال يتم إعادة قيمة الحواالت إال إذا لم يتم دفعها للمستفيد ألي سبب من األسباب ويكون مبلغ الحوالة   .4
قــد أعيــد بالفعــل إلــى البنك من قبل المراســل / الوكيل وتجدر اإلشــارة إلى أن أي مصاريــف بنكية يقرر 
البنــك مقدارهــا ســُتحصل مــن صاحــب الحســاب في حالة إعطائــه معلومــات خاطئة أو غيــر كاملة على ا 
لنمــوذج الخــاص ممــا يؤدي إلى إعادة المبلغ من قبل البنك المراســل. ويجوز إلغاء الشــيكات المصرفية 
وإعادة قيمتها في حال استالم البنك تأكيدًا من المراسل ) المسحوب عليه الشيك( بإلغاء الدفع، وفي 
جميــع األحــوال يتم إعادة المبلغ المحول حســب أســعار شــراء العمالت األجنبية المحــددة من قبل البنك 

بتــاريــخ اليوم الذي يتــم فيــه الدفــع، ناقصـًا مصـــاريف البنــك والمــراسلــين والوكالء.

فــي حالــة فقــدان أو ســرقة أو تلــف الســند المالي أو الشــيك المصرفي أو أي شــيك آخر تــم الحصول   .٥
عليــه/ شــراؤه مــن البنك، فإن مقدم الطلب )المشــتري( يتعهد بتقديم ســند تعويــض يكون مقبواًل من 
البنك، وذلك لحماية البنك ضد أي التزامات قد تنشأ عن ذلك السند أو الشيك المفقود أو المسروق أو 
التالف وكذلك فيما يتعلق بأي طلب يتقدم به مقدم الطلب إلصدار شــيك بديل أو إعادة قيمة الشــيك 

المطلوب المذكور أعاله.

فــي حالــة دفــع قيمة الحوالة نقدًا أو بواســطة شــيك فــال يعتبر طلــب التحويل هذا صحيحًا ومســتوفيًا   .٦
للشروط الالزمة إال إذا تم ختمه آليًا من قبل البنك.

يجــب تقديــم جميــع المســودات المصرفية الصــادرة من البنك للدفــع في غضون الوقــت المحدد وفقا   .٧
للقوانين واللوائح ذات الصلة.

يقــر مالــك الحســاب بــأن مبلــغ التحويل ســيصل مع المســتفيد خــالل يومي عمــل لتحويــالت العمالت   .٨
الدولية. ســتتم إضافة التحويالت المحلية قبل موعد وقف الصرف )3:00 بعد الظهر( في نفس اليوم. 
يقر مالك الحساب ويوافق على أن البنك لن يكون مسؤوال عن أي تأخير في تحويل األموال التي تقع 

خارج سيطرته
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سادسُا( اتفاقية استعمال الخدمات المصرفية عبر االنترنت

يرجى قراءة اتفاقية المستخدم أدناه، والتي تشتمل على أمور تهم المستخدم. بالتوقيع على هذه االتفاقية، 
فإنك توافق على الشروط واألحكام الواردة بها.

اتفاقيــة المســتخدم: إن ضميــر )أنــت( وحــرف الــكاف كضمير متصــل في هــذه االتفاقية يعنيــان عميل خدمة 
اإلنترنــت المصرفــي، وكلمــة )البنك ( وكلمة )نحــن( والضمير المتصل )نا( تعني بنــك اإلمارات دبي الوطني. 
ويعني مصطلح )الجهات األخرى المزودة للمعلومات( أية جهة تزود المعلومات يمكن الوصول إليها من خالل 
اإلنترنت المصرفي عدا البنك في حال تواجدها، وتلك الجهات التي توفر الربط بالشبكة الخاصة كما هو مبين 
أدنــاه. ويعنــي مصطلــح )شــركة أخرى مــوردة للبرامج( أية جهة موردة للبرامج المســتخدمة فــي نظام اإلنترنت 
المصرفــي أو للدخــول إلى نظام اإلنترنت المصرفي عدا البنــك، وكلمة )اإلنترنت المصرفي( تعني الخدمات 

التي يقدمها البنك من خالل اإلنترنت.

نطــاق االتفاقيــة: تحكم هــذه االتفاقية المبرمجة بينك وبين البنك اســتخدام نظــام اإلنترنت المصرفي   .1
الــذي هــو عبــارة عــن خدمة إلكترونية وتســمح لعمــالء البنك بالدخــول إلى عدد مــن الخدمــات المالية عبر 
استخدام الحسابات اآللية الشخصية أو وسائل اتصال مشابهة. ويمكن توفير إمكانية الدخول من خالل 
الربط بشبكة خاصة أو من خالل الشبكة العالمية )WWW( . أما الحسابات والخدمات التي يوفرها البنك 
وتدخل إليها عبر نظام اإلنترنت المصرفي فيمكن أن تخضع التفاقية منفصلة تبرم معك وتكون ملزمة 

لك وللبنك.

قبــول االتفاقيــة: إنــك على علم بأنه باســتخدامك نظــام اإلنترنــت المصرفي فإنك توافــق على جميع   .2
شروط وأحكام هذه االتفاقية، وتوافق على استخدام نظام اإلنترنت المصرفي فقط على النحو المحدد 
في هذه االتفاقية. ولن يكون البنك مســؤواًل عن أية خســارة أو تكلفة أو نفقة أيا كانت تتكبدها أنت أو 

أي جهة أخرى كنتيجة ألي مخالفة أو إنتهاك لشروط وأحكام هذه االتفاقية. 

متابعــة حســابك: إنــك توافــق على متابعــة أية حســابات تحتفظ بها لــدى البنك من أجل ضمــان تقيدها   .3
باألنظمة والقوانين ذات العالقة. وتوافق أيضًا على تسديد أية رسوم تترتب على استعمال أو متابعة 

تلك الحسابات.

الخدمــات: فيمــا يلــي أمثلــة علــى المنتجــات والخدمات التي تســتطيع الحصــول عليها باســتخدام نظام   .4
اإلنترنت المصرفي.

أ.التحويل من حساب آلخر من حساباتك ضمن البنك.
ب.تحويل من حسابك لدى البنك إلى حساب مستفيد لدى البنك.

ج.تحويل من حسابك لدى البنك إلى حساب في بنك آخر داخل أو خارج المملكة.
د.تعديل التحويالت المحددة مسبقًا – إضافة مستفيد جديد.

ه.تعديل تفاصيل المستفيد – إلغاء مستفيد.

كذلــك يتضمــن نظــام اإلنترنت المصرفي خدمات أخرى متعلقة ببطاقات االئتمان والتمويل الشــخصي   
والتخطيط المالي والودائع ألجل.

الحواالت وتسديد الفواتير:  .٥
عندما توجه تعليمات إلى البنك بتحويل مبالغ مالية من حساباتك لدى البنك أو بتسديد فاتورة من خالل   
نظام اإلنترنت المصرفي، فإنك تفوضه بســحب المبلغ الالزم من حســابك الذي حددته لديه . وتوافق 
على أنك ستصدر تعليماتك إلى البنك بسحب المبلغ المطلوب من حسابك فقط في حالة وجود رصيد 
كاف في حســابك المحدد وقت الســحب. ولن يكون البنك ملزمًا بتنفيذ أية تعليمات بالســحب ترد منك 
إذا لــم يتوفــر رصيــد كاف فــي حســابك المعنــي، بمــا في ذلــك أي حد ائتمانــي تتمتع به للســحب على 

المكشوف )الجاري مدين( في حسابك.
في حالة المدفوعات اإللكترونية، يتم ســحب المبلغ من حســابك في نفس اليوم الذي يتم فيه تحويل   
المبلــغ إلكترونيــًا إلــى المســتفيد. وفي أغلــب الحاالت، يكون هــذا التاريخ هو الذي حددتــه عندما قدمت 
تعليماتــك. وإذا حــددت تاريخــًا يقــع يــوم جمعة أو ســبت أو عطلة عامة، فســوف يتم ســحب المبلغ من 
حسابك وتحويله إلكترونيًا إلى المستفيد في يوم عمل تاٍل . إذا لم يكن رصيد حسابك كافيًا في اليوم 
الــذي طلبــت فيــه تحويــل مبلــغ أو تســديد فاتورة أو خصم أي مبلغ من حســابك، فســوف يقــوم البنك 

بإبالغك من خالل رسالة إلكترونية مباشرة بأن طلبك قد رفض. 

تكلفة اإلنترنت المصرفي  .٦
ال يوجد في الوقت الحاضر أية خدمة أو رسوم على العمليات التي تتم من خالل اإلنترنت المصرفي،   
لكنــك تتحمــل جميع المصاريف والرســوم الهاتفيــة المتعلقة بربط جهازك بنظــام اإلنترنت، كذلك تتحمل 
أية رسوم تتقاضاها أية جهة مزودة لخدمة الدخول إلى اإلنترنت. وليس هناك أية رسوم على ربط جهاز 
بالشــبكة الخاصــة. ربمــا تكــون هناك رســوم منفصلة مقابل خدمــات إضافية تطلبها من خــالل اإلنترنت 
المصرفــي، مثــل خدمــات الجهــات األخــرى المزودة للمعلومات، وســوف يتــم إبالغك بتكلفــة كل خدمة 

إضافية تطلبها وتوقيع اتفاقية لالشتراك فيها.

تغيير الشروط واألحكام   .٧
يجوز للبنك أن يغير في أي وقت خدمات وشــروط اإلنترنت المصرفي، بما في ذلك الرســوم المحددة   
فــي هــذه االتفاقية وســوف يتم إبالغك بــأي تغيير من هذا القبيل إما بالبريد أو برســالة إلكترونية خالل 
ثالثيــن يــوم عمــل، ومــن المعلوم لديك أن اســتعمالك اإلنترنت المصرفي بعد أن يصبح التغيير ســاري 

المفعول يعني أنك موافق عليه. 

إلغاء االتفاقية  .٨
ستبقى هذه االتفاقية سارية المفعول إلى أن يتم إلغاؤها من قبل البنك أو من طرفك.

إنك على علم بأنه يمكنك إلغاء هذه االتفاقية في أي وقت من خالل إشعار إلكتروني أو بريدي ترسله 
إلــى البنــك وهــذا يلغــي أية خدمــات تحصل عليها مــن جهات أخرى مــزودة للمعلومــات، لكنه ال يلغي 

حساباتك لدى البنك 30 يوم عمل مسبقًا.
يمكن للبنك أن يلغي هذه االتفاقية وينهي إمكانيتك الستخدام اإلنترنت المصرفي، ألي سبب وفي 

آي وقت وسنحاول إشعارك مسبقًا لكننا غير ملزمين بذلك.

السرية في البنك  .٩
إنك تتمتع بحقك في ســرية المعلومات، ولذا فنحن لن نقدم أي معلومات محددة حول حســاباتك لدى   

البنك ألحد غير موظفينا ووكالئنا، إال في الحاالت التالية:
عند موافقتك على تقديم معلومات آلخرين.	 
إذا ذكرت البنك كمعرف لك بخصوص مسائل ائتمانية.	 
في حالة إبالغنا للجهات الرسمية عن أية عمليات مشتبه بها من قبل البنك.	 
إذا طلبــت منــا تلــك المعلومات بموجب القانون. مثال ذلك نحن مطالبون أن نقدم إلى مؤسســة 	 

النقد العربي السعودي وجهات حكومية أخرى معلومات تتعلق بحسابك.
عندما يجب علينا إعطاء المعلومات تمشيًا مع إجراء قانوني.	 
عندمــا ينفــذ البنــك تعليماتــك فــي هذه الحالــة ، يمكنه نقــل معلوماتك إلى بنوك أو مؤسســات 	 

مالية أخرى
لــن يقــوم البنــك بجمــع أي معلومــات عنك إال في الحــاالت التي تقدم فيها هــذه المعلومات عن 	 

عمد إلى البنك من خالل اســتخدامك لإلنترنت. لديك الحق في الســرية ولن نكشــف ألي شــخص 
بخالف موظفينا ووكالئنا معلوماتك )بما في ذلك أي تفاصيل عن حساباتك لدى البنك( باستثناء 
مــا ينــص القانــون عليه بخالف ذلــك فإنك توافق على أن يقدم البنك ألي مؤسســات أخرى يراها 
مناســبة أي معلومات تخصك كتلك التي تقدمها أنت أو يحصل عليها البنك كنتيجة لمعامالت أو 
نشــاط آخــر بغــرض أن يعــرض عليــك منتجات وخدمــات نرى أنهــا ذات اهتمام  بالنســبة لك أو ألية 
أغراض أخرى. وإذا لم ترغب في استالم عروض هاتفية و/ أو خطية من البنك الرجاء إشعارنا بذلك 
عن طريق االتصال بالبنك، أو راجع فرع البنك الذي تتعامل معه لكي نســتثني اســمك من قائمة 
العمــالء المعــدة لهــذا الغــرض. إنك توافق علــى أن البنك قد يقوم بتحميــل معلومات معينة بما 

فيها بيانات هوية العميل إلى كمبيوترك أو إلى نظام دخول آخر.
لقــد اتخــذ البنــك جميــع اإلجــراءات الالزمــة لضمــان مســتويات عاليــة مــن األمــن وحمايــة نظامــه 	 

ومعامالتــه وبياناتــه كما هو مطلوب في الممارســات والمعايير التجاريــة، بما في ذلك اإلجراءات 
األمنيــة واإلجــراءات التــي تهــدف إلى منــع الوصول غير المصرح بــه إلى بياناتك. يســتخدم البنك 
تقنيات رائدة مثل )على سبيل المثال ال الحصر( تشفير البيانات وجدران الحماية ومصادقة الخادم 

لحماية أمن بياناتك.
ومــع ذلــك فإنــك تقــر بأنــه ال يمكــن ضمــان نقــل البيانات عبــر اإلنترنــت على أنهــا آمنة تماًمــا. إذا 	 

تــم تكويــن المســتعرض بشــكل مناســب، فيجب أن يخبــرك ما إذا كانــت المعلومات التي ترســلها 
آمنة )بشــكل عام عن طريق عرض رمز ذي صلة(. ال يتحمل البنك أي مســؤولية إذا تم خرق ســرية 

معلوماتك ، على الرغم من اإلجراءات األمنية الصارمة

حدود مسؤولية  البنك والجهات المزودة األخرى- الظروف القاهرة  .10
يوافــق البنــك علــى بذل جهود معقولــة لضمان عمل خدمة اإلنترنت المصرفــي على أكمل وجه ممكن،   
وســيكون البنك مســؤواًل عن التصرف فقط بناء على تلك التعليمات المرســلة من خالل خدمة اإلنترنت 

المصرفي والتي يتم اســتالمها فعاًل. وال يتحمل البنك أي مســؤولية عن أي خلل في أجهزة االتصال 
التي ال تقع ضمن ســيطرته والتي قد تؤثر على دقة الرســائل التي ترســلها أو توقيت وصولها. كذلك 
لن يكون البنك مســؤواًل عن أية خســائر أو تأخير في إرســال التعليمات ينشــأ عن استعمال أية خدمة عن 
طريق اإلنترنت المصرفي أو يســببه أي برنامج تصفح ولن يتحمل البنك أية مســؤولية في حالة قيامك 
بإعطــاء تعليمــات خاطئــة أو إذا لــم تعط تعليمات الدفع كاملة قبل وقت كاٍف يســمح بالدفع في الوقت 

المناسب.
ســوف تعتبــر المعلومــات التــي تســتلمها مــن البنــك أو جهــة مزودة أخــرى على أنهــا موثوقــة. ويمكن   
تزويدها فقط على أساس بـذل الجهود الممكنة لضمان راحتك لكنها ليست مضمونة . وال يعتبر البنك 
أو أي جهة مزودة أخرى مسؤواًل عن أي نقص في دقة تلك المعلومات أو تمامها أو توفرها أو توقيت 
وصولها. أو عن أي استثمار أو قرار آخر يتم اتخاذه باستعمال هذه المعلومات، وكذلك لن يكون البنك أو 
أي جهة أخرى مزودة للمعلومات مســؤواًل عن أي فيروس كمبيوتري أو مشــاكل ذات عالقة بالمعلومات 

المقدمة تنشأ عن خدمات تقدمها أية جهة مزودة للمعلومات أو قد تنشأ من كمبيوترك الشخصي. 
ال يتحمــل البنــك أي مســؤولية عــن الخســائر أو األضرار التي تتكبدها بســبب اســتخدام اإلنترنت، ســواء 
كنتيجة ألوجه قصور فنية )على ســبيل المثال ، التحميل الزائد للشــبكة ، أو انقطاع الخدمة ، أو الصيانة 
)ســواء تــم جدولتهــا أم ال(( ، أو طــرف ثالــث غيــر مصــرح بــه. الوصول ، وما إلــى ذلك( أو غيــر ذلك. أنت 
علــى درايــة كاملــة بالمخاطــر المرتبطــة باإلنترنت وتقبلها ، وســتكون غير ضارة وتعــوض البنك عن جميع 
المطالبات والخسائر واألضرار والتكاليف والمصروفات التي قد يتم تكبدها فيما يتعلق باإلنترنت ما لم 
يحدث نفس الشــيء مباشــرة من اإلهمال الجســيم وسوء التصرف المتعمد أو االحتيال. كما أنك تفهم 
وتوافــق علــى أن الوصــول إلــى أي ارتباطات تشــعبية أو موارد إنترنت أخرى ســيكون على مســؤوليتك 
الخاصــة وأن البنــك ال يحقــق فــي المحتــوى أو اآلراء التي تعبــر عنها هذه المــوارد أو يراقبها أو يثبتها أو 

يؤيدها

حظر استخدام اإلنترنت المصرفي ألغراض أخرى  .11
يســتخدم نظــام اإلنترنت المصرفي برامج ذات ملكيــة خاصة للبنك وأخرى تعود لجهات مزودة أخرى فإذا   
زودك البنك ببرامج الستعماله مع نظام اإلنترنت المصرفي فهذا يمنحك ترخيصًا غير حصري باستعمال 
هذا البرنامج ويســمح لك باســتعمال البرامج ألغراضه المقررة فقط كما هي محددة في هذه االتفاقية 
وال يجــوز لــك فــك أو تجزئــة أو نســخ أو تعديــل أو إعــادة هندســة أي من برامــج اإلنترنــت المصرفي، أو 

السماح ألي شخص آخر بذلك.
تتيــح لــك خدمــة اإلنترنــت المصرفــي إمكانيــة الدخول إلى خدمــات ومعلومــات من البنك وجهــات أخرى   
وتعتبــر هــذه الخدمــات والمعلومــات ملكيــة خاصــة للبنك والجهــات المــزودة األخرى ويمكنك اســتعمال 
اإلنترنت المصرفي فقط ألغراضك الشــخصية غير التجارية وال يجوز لك إعادة استنســاخ أو بيع أو توزيع 
جــزء مــن المعلومــات التي يوفرها لك نظام اإلنترنت المصرفي، ومن المعلوم لديك أن البنك ال يقدم 
لك أية معلومات أو بيانات بخصوص استعمال هذه الشبكة أو أية برامج اتصالية أو طرق تسليم يحددها 
البنــك فيمــا يتعلــق بجودتهــا وتوقيتهــا وأدائها ودقتهــا وموثوقيتها واســتمرار توفرها أو غيــر ذلك. وال 
يضمــن البنــك أو يصــرح بأن برنامج التشــغيل أو أيــة اتصاالت أو نظام للتســليم مطابقًا ألي مواصفات 

يوفرها البنك أو أنه سيكون خاليًا من األخطاء أو المشاكل.
تنشــيط حســاب اإلنترنــت: يمكنــك العثــور علــى كافة المعلومــات المتعلقة بتنشــيط حســاب اإلنترنت ، 
وإلغــاء تنشــيطه ، ومنــع الوصول إلى اإلنترنــت ، باإلضافة إلى معلومات حول اإلجــراءات األمنية ذات 
الصلــة علــى موقعنــا اإللكترونــي. يرجى قراءة هــذا بعناية قبل إعداد حســاب اإلنترنــت الخاص بك. عن 
طريق الوصول إلى اإلنترنت ، فإنك تقبل وتوافق على أنك قد قرأت وفهمت تماًما هذه المعلومات.

خدمة العمالء  .12
إذا احتجت أية مســاعدة بخصوص نظام اإلنترنت المصرفي أو إذا كنت ترغب في تقديم شــكوى يرجى   
االتصــال بخدمــات العمــالء بالبنــك أو الكتابــة إلينــا على عنــوان البنك، كمــا أنك توافق على أنــه يجوز لنا 
تســجيل المحادثــات التــي يجريهــا مـوظفــونـــا معك كإجــراء نقوم به مــن وقت آلخر بهــدف مراقبة جودة 
خدماتنــا ودقــة المعلومــات التي يزودك بها موظفونا وكذلــك للتأكد من اتباع تعليماتك. يمكن للخدمات 
الهاتفية بالبنك أن تساعدك في حل أي مشاكل تتعلق باإلنترنت المصرفي لكنهم غير مفوضين بالتنازل 
عن أي شرط من شروط هذه االتفاقية. يمكنك العثور على التفاصيل ذات الصلة المتاحة على موقعنا. 

الرسائل اإللكترونية  .13
بالنظر إلى أن الرسائل المرسلة عبر البريد اإللكتروني لشبكة اإلنترنت المصرفي قد ال تكون آمنة فإنك   
توافــق علــى االتصــال بنــا إلكترونيــًا فقط من خالل )مركز الرســائل( باســتعمال خيار طلب المســاعدة كما 
أنك توافق على استالم المخاطبات المتعلقة بحسابك بطريقة إلكترونية وتتعهد بأنك لن تحاول تفادي 
اســتالم أية رســائل إلكترونية أرســلت إليك عندما تصبح تلك الرســائل متاحة لك. ويمكنك طباعة نســخة 

من تلك المخاطبات باستعمال وظيفة اطبع المتوفرة في برنامجك.

الحواالت المالية اإللكترونية   .14

أيام العمل  
أيــام العمــل المعتــادة بالبنــك هــي من االحد الــى الخميس عدا أيام العطــل العامة ويعتبــر يوم الجمعة   
والســبت مــن كل أســبوع عطلــة البنوك فــي المملكة العربية الســعودية لكن الدخول إلــى موقعنا على 

اإلنترنت سيكون متاحًا لك على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع .

كشوف الحسابات  
ســوف تتســلم كشــف حســاب دوري لحســاباتك البنكيــة، يوضــح ضمــن أشــياء أخــرى عملياتــك الماليــة   

والمصرفية التي تمت إلكترونيًا.

الوثائق والمستندات  
ســوف تعتبــر ســجالت البنــك بما فيها من اإلشــعارات وخطابــات التعزيز والمســتندات األخرى التي   
يصدرها  البنك بخصوص العمليات إثباتًا قاطعًا يعتمد عليه بالحكم في أية خالفات أو نزاعات تتعلق 
باألرقام والبيانات والرســوم واألتعاب والتكاليف والتعليمات أو أي خالف أو مســألة أخرى تنشــأ بين 

صاحب الحساب والبنك.

الرقم السري الشخصي  
يتعين عليك التأكد من حفظ هوية المســتعمل الخاصة بك وكلمة الســر / الرقم الســري فهذه   
الشــيفرات هي وســائل حماية مهمة لك. فال تكتبها في كمبيوترك أو مواد كمبيوترية أو أية 
وثائــق أو وســائط معلوماتيــة أخــرى للدخــول المباشــر. وإذا ظننت أن شــخصًا غيــر مصرح له قد 
تمكن من اإلطالع على رقمك السري أو كلمة السر الخاصة بك يرجى االتصال بنا فورًا. ويعتبر 
الهاتف أســرع طريقة إلشــعارنا بأن شــخصًا ربما يستعمل رقمك الســري أو كلمة السر الخاصة 
بــك دون إذن أو تفويــض منك. ومن الممكن بســبب ذلك أن تخســر كامــل المبلغ المتوفر في 
حســابك )باإلضافــة إلــى حــدك االئتمانــي المتاح لك للســحب على المكشــوف(. فضاًل اتصل 
بمركز الخدمة الهاتفية وســتجد أحد موظفينا على أهبة االســتعداد لتلقي مكالمتك على مدار 

الساعة وطوال أيام األسبوع.
وإذا ظننت بأن حوالة مالية أو قيدًا مدينًا في كشف حسابك غير صحيح، أو إذا اعتقدت بأن هناك حوالة   
ماليــة أو عمليــة قيــد مدين غير مشــروعة قد حدثت، الرجاء االتصال بنا في أســرع وقت ممكن. وســوف 
يكون كشف حسابك صحيحًا إذا لم نتلق منك إشعار اعتراض خالل ٦0 يومًا من تاريخ الكشف. وفي حالة 

وجود خطأ أو تغير في عنوانك يجب عليك إبالغ البنك بذلك.
لن يكون البنك مســؤواًل عن أي ضرر يلحق بك نتيجة لفقدانك رقم الســري أو كلمة الســر الخاصة بك   

أو انكشافها لشخص آخر أو استعمالها بصورة غير مشروعة.
أنت توافق وتقبل قراءة التوصيات األمنية التي يقدمها لك البنك من وقت آلخر وأي رسائل تحذيرية 
ووعــي والتــي يعرضهــا البنــك باســتمرار في موقعه علــى اإلنترنت. كمــا أنك توافق وتقــر بأن هذه 
التوصيــات ليســت بالضرورة شــاملة وأنك ستشــير إلــى مواقع متخصصة أخرى من أجــل البقاء على 

اطالع بأحدث المعايير والتوصيات األمنية وتنفيذها لحماية معلوماتك واهتماماتك.
أنت تقر وتؤكد أنك تتحمل كامل المســؤولية عن الخســارة أو الضرر الناجم عن اســتخدام اإلنترنت من 
قبلــك أو مــن األشــخاص الذيــن تمكنوا من الوصــول إلى اإلنترنت كنتيجة لفشــلك في الحفاظ على 

األمن الكافي فيما يتعلق بهوية المستخدم الخاصة بك و كلمه السر.  
أنــت تؤكــد أنــك تــدرك تماًمــا المخاطر الكامنــة التي تنطــوي عليها الخدمــات عبر اإلنترنت )مثل ســرية 
الوصــول إلــى طــرف ثالــث وفيروســات الكمبيوتــر وما إلى ذلــك(. كما تؤكــد أيًضا أنك تفهــم أنه قد 
تكون هناك مخاطر متزايدة في الوصول إلى اإلنترنت باســتخدام الشــبكات / أجهزة الكمبيوتر العامة 
أو الشــبكات الدوليــة من الخارج. تلتزم باتخاذ كافــة اإلجراءات األمنية الضرورية وتتحمل جميع المخاطر 

المرتبطة باالستخدام غير المصرح به أو االحتيالي لإلنترنت.

استقاللية الشروط  .1٥

فــي حالــة بطــالن أي شــرط أو أكثــر من شــروط هذه االتفاقيــة أو أصبح غير قانوني   أو غيــر واجب التنفيذ ألي 
سبب من األسباب فإن بقية الشروط ستظل سارية المفعول وواجبة التنفيذ.

النظام الذي يحكم االتفاقية  .1٦

تخضــع هــذه االتفاقية وتفســر وفقــًا لقوانين المملكة العربية الســعودية. تكون لجنة مؤسســة النقد العربي 
السعودي لتسوية المنازعات المصرفية هي الجهة المختصة بالتعامل مع جميع المنازعات والمسائل الناشئة 
عن هذه االتفاقية ذي اختصاص قضائي تحدث فيه عملية مصرفية محددة وفي حالة عدم وجود نظام صريح 
ســتخضع هــذه االتفاقيــة للقواعــد واإلجراءات واألعراف المصرفيــة المتعارف عليها عالميًا وســوف تخضع أي 
مســألة تتعلــق بــأي منتــج أو خدمــة تحصــل عليها مــن البنك عــن طريق نظــام اإلنترنــت المصرفــي للتعليمات 
المحددة في االتفاقية الخاصة بذلك المنتج أو الخدمة التي سبق أن وافقت عليها مثل: اتفاقية فح الحساب، 

اتفاقية بطاقة االئتمان.. الخ 
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األحكام والشروط  .1٧
ســوف تخضــع االلتزامــات المترتبــة علــى البنــك لألحــكام والشــروط الــواردة أدنــاه، وفيما يلــي األحكام   

والشروط التي تنطبق على جميع العمليات التي تتم من خالل خدمة اإلنترنت المصرفي: 

1٧-1. التحويــالت )إلــى أحد حســاباتك/ حســاب آخر فــي بنك اإلمارات دبــي الوطني / التحويــالت المحلية 
والدولية بما فيها التحويالت المعرفة مسبقًا وتعليمات الدفع المستديمة(.

مــا لــم يتــم االتفــاق على خالف ذلك خطيــًا وبصورة صريحة ومحــددة فإنه يجوز للبنك حســب تقديره أن   .1
يحول المبالغ التي يستلمها من العميل إلى عمالت أجنبية بسعر البيع المعتمد بالبنك في اليوم الذي 

يتم استالم هذه المبالغ فيه من العميل.

إذا كانت عملة التحويل مختلفة عن عملة البلد الذي يتم التحويل إليه  فإن قيمة الحوالة ستدفع للمستفيد   .2
بعملة البلد المذكور بســعر الشــراء المعتمد لدى بنكنا المراســل أو وكيلنا ما لم يحصل المســتفيد على 
القيمة بعملة أخرى بموجب ترتيب بينه وبين المراسل أو وكيلنا مقابل دفع العمولة  المتعلقة بذلك إن 

وجدت.

يتبع البنك إجراءاته االعتيادية لتحويل المبالغ وفي حالة قيامه بهذا العمل نيابة عن العميل يكون للبنك   .3
حريــة اختيــار المراســل أو الوكيــل ولن يكون البنك أو مراســلوه مســؤولين بأي حال عــن أي تلف أو نقص 
أو انقطــاع أو أخطــاء أو تأخيــر يحصــل فــي البرق أو البريــد أو من جانب أي مصلحة أو شــركة بريد وبرق أو 
أي موظــف تابــع لهــذه المصلحــة أو الشــركة أو ألي ســبب خارج عن الحــدود المعقولة لســيطرة البنك أو 
مراسليه، كل فيما يخصه، ولن يكون البنك مسؤواًل عن أي أخطاء أو إهمال أو تقصير أو عمل أو نقص 

في أي مراسالت أو من أي مراسل أو وكيل فرعي أو من جانب أي من موظفيهم.

ال تعــاد قيمــة الحــواالت إال في حالة عدم دفعها للمســتفيد ألي ســبب من االســباب وإعــادة مبلغ الحوالة   .4
بالفعــل مــن قبــل المراســل/ الوكيل. الرجاء مالحظة أن هنــاك مصاريف بنكية يحددها البنــك ويتم تحصيلها 
مــن العميــل فــي حالــة تقديــم معلومــات خاطئة أو غيــر كاملة مما يــؤدي إلى إعــادة المبلغ مــن قبل البنك 
المراســل ويجوز إلغاء الشــيكات المصرفية وإعادة قيمتها فقط في حال اســتالم البنك  تأكيدًا من المراسل 
)المســحوب عليه الشــيك( بإلغاء الدفع. وفي جميع األحوال يتم إعادة المبلغ حســب أســعار شراء العمالت 
األجنبيــة المحــددة مــن قبــل البنــك وبتاريــخ اليوم الــذي يتم فيه الدفــع، ناقصــًا مصاريف البنك ومراســليه 

ووكالئه.

في حالة فقدان أو ســرقة أو تلف الشــيك المصرفي أو أي شــيك آخر تم شــراؤه من البنك، فإن مقدم   .٥
الطلــب ) المشــتري( يتعهــد بتقديم ســند تعويض يكون مقبواًل من البنك، وذلــك لحماية البنك ضد أية 

التزامات قد تنشأ عن ذلك الشيك المفقود، المسروق، أو التالف.

يجــب تقديــم جميــع المســودات المصرفية الصــادرة من البنك للدفــع في غضون الوقــت المحدد وفقا   .٦
للقوانين واللوائح المعمول بها.

إننا إذ نبذل كافة الجهود مراعين العمل بموجب تعليماتكم الثابتة، فإن البنك يقبل هذه التعليمات بشرط   .٧
أال يتحمــل البنــك أو أي مــن مســؤوليه أو موظفيــه تحــت أي ظــرف من الظــروف أية مســؤولية تجاه أية 
خســارة أو ضرر، ســواء كان مباشــرًا أو غير مباشــر يكون ناجمًا عن عدم تطبيق تلك التعليمات أو أي تأخر 

في تطبيقها، سواء كان ذلك ناتجًا عن إهمال أو عن أي سبب آخر.

تطبــق الرســوم المعتــادة لقاء تنفيذ أية عملية تطلبونها مضافًا إليهــا المصاريف اإلدارية الخاصة بتنفيذ   .٨
العملية.

ال يلتــزم البنــك بتنفيــذ تعليماتكــم الثابتة في حالة عدم وجود رصيد كاف في حســابكم في موعد تنفيذ   .٩
التعليمــات، وفــي هذه الحالة، ســوف يجري البنــك محاولتين لتنفيذ العملية في نفــس اليوم و/أو يوم 

العمل التالي.

ســوف تعتبــر التعليمــات الثابتــة الغيــة فــي حالــة عــدم وجــود رصيد كاف فــي حســابكم لتغطيــة عملية   .10
التعليمــات الثابتــة مضافًا إليها رســوم البنك لمرتين متتاليتين، وعند ذلك ســوف يشــعركم البنك بإلغاء 

طلب التعليمات الثابتة.

يحتفــظ البنــك بحقــه المطلــق في رفض تنفيــذ تعليماتكم الثابتة في أي وقت بدون إبداء األســباب وال   .11
يحق لكم  المطالبة بالتعويض عن ذلك.

هــذه التعليمــات الثابتــة ســتكون ســارية المفعــول حتــى تاريــخ انتهائها أو ســتكون مفتوحة المــدة. وأية   .12
تعديالت أو تعليمات إللغائها يجب أن تسلم للبنك خطيًا .

1٧-2. الودائع ألجل

مدة الوديعة ألجل هي إما أسبوع، شهر، 3 أشهر، ٦ أشهر أوسنة.  .1

عنــد عــدم الرغبــة فــي التجديــد التلقائــي للوديعــة. يجب علــى العميــل أن يخطر البنــك بذلك كتابــًة قبل   .2
خمســة أيــام علــى األقــل مــن موعــد اســتحقاق الوديعــة. وفي حالة عــدم اســتالم البنــك ألي تعليمات 
بهذا الخصوص، فســوف يتم تجديد الوديعة مع العمولة المســتحقة لمدة مماثلة وبنســبة عمولة يتم 

تحديدها من قبل البنك.

إذا تم سحب مبلغ الوديعة األساسي قبل تاريخ االستحقاق، فلن يتم دفع أية عمولة.  .3

يجب أن يكون للمودع حساب أو أن يفتح حسابًا لدى  البنك بنفس االسم أو األسماء التي ستكون في   .4
طلب ربط الوديعة ألجل لصاحبها، وال يجوز للمودع إغالق حســابه قبل تصفية وتســديد الوديعة ألجل. 

ويقوم البنك بدفع مبلغ الوديعة بقيدها في الحساب.

يتحمل العميل صاحب الوديعة بالعملة األجنبية خطر تقلبات أسعار الصرف األجنبي.  .٥

في حالة وفاة المودع )ال ســمح الله(، تودع المبالغ المســتحقة للعميل في الحســاب المذكور في طلب   .٦
الوديعــة ويخضــع التصرف في رصيد الحســاب ألنظمــة البنك التي تنطبق على ذلك الحســاب وأي من 

األنظمة أو اللوائح ذات الصلة.

تخضع أية تعديالت الحقة للوديعة، مثل المبلغ األساسي أو المدة أو سعر العمولة..الخ لنفس األحكام   .٧ 
والشروط.

سابعًا( أحكام عامة:

يوافــق العميــل علــى أن بعــض المعلومــات مثل اســمه وعنوانه يمكــن تزويدها لشــركات خارجية معينة   .1
يرى البنك بأنها تتمتع بالســمعة الحســنة، وذلك ألغراض التســويق وعرض منتجات أو خدمات. وبطبيعة 
الحــــال، إذا كان يتعين على البنك نظامًا أن يكشــف عـــن بعـــــض المعلومات عن العمـــــالء، فإن البــــنك 
سيتقيد بذلك. أنت تقر وتوافق على أنه في سياق تقديم الخدمات لك ، يقوم البنك بجمع واستخدام 
المعلومــات ، بمــا فــي ذلــك المعلومــات المالية ، عنك. يحتفــظ البنك بمعلوماتك بســرية تامة ، ويتخذ 

كافة الخطوات الضرورية بشكل معقول للحفاظ على سرية تلك المعلومات.

أنت توافق بموجب هذا على السماح للبنك بجمع )إما منك أو من مصادر أخرى( ، ومعالجته واستخدامه 
وتخزينه ونقله والكشف عن معلوماتك )بما في ذلك المعلومات المالية(

كما أنك تفوض البنك )أ( بالحصول على أي معلومات مطلوبة تتعلق بتاريخك المصرفي واالئتمان من 
مكتــب االئتمــان الســعودي )SIMAH( أو أي وكالــة أخــرى معتمدة من مؤسســة النقد العربي الســعودي 
)ب( لإلفصــاح عــن أي معلومــات تتعلــق بحســاباتك إلى SIMAH أو أي وكالة أخرى تســمح بها مؤسســة 

النقد العربي السعودي.

علــى الرغــم ممــا ســبق ، يجوز للبنــك اإلفصاح عن معلوماتك أو مشــاركتها مع أي من الشــركات التابعة 
للبنك أو الجهات الخارجية األخرى ، سواء داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ، حتى يتمكن البنك أو 
أي شركة تابعة أخرى تابعة للبنك من تنفيذ التزاماته بموجب هذه الشروط واألحكام وألغراض أخرى ذات 
صلة. يجوز للبنك أيًضا اإلفصاح عن معلوماتك عند االقتضاء بموجب القوانين أو اللوائح المعمول بها 
التي تنص على اإلبالغ عن المعلومات واالحتفاظ بها و / أو تسليمها )بما في ذلك ، على سبيل المثال 
ال الحصر ، التشــريعات المتعلقة بمكافحة غســل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب( أو يفرض اإلفصاح 
مــن قبــل ســلطة أو هيئــة أو وكالــة أو محكمة أو مصرف مركــزي أو وكالة تنفيذ أو أي مــن وكالئها الذين 

يتمتعون بالسلطة القضائية على أي عضو من مجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني.

عندما يكون اإلفصاح مســموًحا به أو مطلوًبا وفًقا لما ورد أعاله ، سيســعى البنك إلى إعطائك إشــعاًرا 
مسبًقا بذلك )شريطة السماح بهذا اإلشعار  

خصم الرســوم- المقاصة: يحق للبنك أن يخصم من الحســاب الرســوم البنكية وأي ضرائب بما في ذلك   .2
، على ســبيل المثال ال الحصر ، أي ضريبة قيمة مضافة VAT مطبقة أو عوائد أو غير ذلك من الرســوم 
الحكومية التي تخص الحساب وفي حالة عدم قيام صاحب الحساب بالوفاء بقيمة ديونه بالكامل وفي 
المواعيد المحددة لذلك بما في ذلك أية مبالغ مطلوبة كتعويض بموجب المادة )10( من القسم )أواًل( 
مــن هــذه  االتفاقيــة، يحــق للبنــك في أي وقت ودون توجيه إشــعار بذلك خصم ذلــك الدين من الرصيد 
المتبقــي بالحســاب أو مــن أي حســاب آخــر يحتفظ به صاحب الحســاب لدى البنك. باإلضافــة إلى ما ورد 
أعاله، يجوز للبنك دون حاجة إلى إخطار مسبق لصاحب الحساب أن يقوم ببيع أية ضمانات أو ممتلكات 
مقدمــة مــن صاحــب الحســاب وأن يســتعمل العائــدات في تســوية أي مبلغ يكــون مســتحقًا للبنك من 
صاحب الحساب، ويبقى صاحب الحساب ملتزمًا بالفرق متى كانت العائدات المذكورة غير كافية لتغطية 
تلــك المديونيــة. إن الحقوق المملوكة للبنك بموجب هذه المادة ســوف تكــون باإلضافة إلى أية حقوق 
أخرى مكفولة له بموجب هذا المستند أو بموجب استمارة/ استمارات الطلب المقدم للبنك من صاحب 

الحساب أو بموجب األنظمة والقوانين السائدة.

تخضع هذه االتفاقية وتفسر وفًقا لقوانين المملكة العربية السعودية.  .3

اإلجراءات القانونية والتقاضي: إذا أصبح الحساب موضوع إجراءات قانونية أو موضوع نزاع بين أصحاب   .4
الحســاب. يحــق للبنــك تقييد أو تعليق اســتخدام الحســاب وأن يحجز الرصيد  الدائــن بموجب حكم أو قرار 

قضائي.

الشــكاوي ومــكان إقامــة اإلجــراءات القانونيــة: فيمــا لم تنص عليــه المــادة )12( من القســم )أواًل( أعاله   .٥
بالنســبة لإلعــالن خــالل )٦0( ســتين يومــًا عــن أي أخطــاء مزعومــة فــي البيانــات أو اإلشــعارات الدورية، 
فإنه يجب إخطار البنك فورًا بأية شــكاوي أخرى فيما يخص الحســاب وذلك بفرع البنك الذي تم فيه فتح 
الحســاب وإذا لــم يكــن ممكنــًا حل الموضوع وديًا يجوز لصاحب الحســاب رفع دعوى أمــام لجنة المنازعات 
المصرفية. فإذا لم يقم صاحب الحساب باتخاذ تلك اإلجراءات القانونية خالل اثنى عشر )12( شهرًا من 

حدوث أسباب الشكوى فإنه يعتبر قد تنازل عن حقوقه فيما يختص باتخاذ تلك اإلجراءات.

تعديــل األحــكام والشــروط المضمنة هنا: يجــوز للبنك من وقت آلخر أن يعدل الشــروط واألحكام العامة   .٦
القياسية المنطبقة على الحساب والمنتجات والخدمات األخرى المقدمة لصاحب الحساب ويقوم البنك 
بتقديــم صــورة مــن تلك الشــروط واألحــكام القياســية و/أو تلك التعديــالت والمالحــق والتغييرات التي 
تدخل عليها، إلى صاحب الحســاب وذلك عن طريق البريد معنونًا إلى آخر عنوان لصاحب الحســاب يكون 
مدرجًا في ســجالت البنك، ويكون ما يثبت وضع المســتندات في البريد دلياًل على أن صاحب الحســاب 

قد استلم تلك المستندات خالل 30 يومًا عمل.

يتطلــب فتــح واســتمرار تشــغيل الحســاب توفر مســتندات إثبات الهويــة والوثائق ســارية المفعول لدى   .٧
البنــك، ويتعهــد العميــل بتجديــد صالحيــة هذه المســتندات والوثائق قبــل تاريخ انتهاء ســريان مفعولها 
وتقديمهــا إلــى البنــك، كمــا يتعهــد العميــل بتحديــث بياناتــه ومعلوماته الماليــة والشــخصية والعناوين 
ومصــادر األمــوال والتواقيــع. وفــي حالة عدم قيــام العميل بذلك خــالل اآلجال النظامية فســوف يبادر 

البنك تباعًا بتجميد الحساب وتطبيق اإلجراءات المعمول بها في المملكة.

يؤكد صاحب الحســاب أو ممثل صاحب الحســاب أنه يجوز للبنك أو أي عضو في مجموعة بنك اإلمارات   .٨
دبــي الوطنــي بتنفيــذ عمليات تخزيــن معلومات داخل و خارج المملكة العربية الســعودية تتعلق بصاحب 

الحساب و حساباته لدى البنك

٩.      تتعهــد وتوافــق علــى تعويــض البنــك ووكالئــه ضــد أي وجميــع المطالبــات، واإلجــراءات، وااللتزامــات، 
والمطالبــات، واإلجــراءات أو األحــكام التــي قــد يتكبدهــا البنــك أو وكالئــه مــن وقــت آلخــر فيمــا يتعلــق 
بالحساب أو بموجب هذه الشروط واألحكام بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي خرق من قبلك.

10.    فــي حالــة حجــب أي أمــوال في الحســاب وفقا ألوامر أو تعليمات من أي ســلطة قضائية أو تنظيمية أو 
رقابية مختصة ، يتعين عليك تعويض البنك بشكل نهائي وبدون رجعة عن أي وجميع األضرار والخسائر 

أو االلتزامات التي قد يتعرض لها البنك بما يتعلق أو بخصوص هذا الحظر على الحساب.

11.     لن يكون البنك أو وكالئه أو موظفيه أو مديريه أو مسؤوليه مسؤولين عن أي خسارة أو ضرر أو نفقة 
أو مســؤولية من أي نوع تتكبده أو تتكبده أنت ، باســتثناء مدى تعرضك ألي خســائر أو أضرار قد تنســب 

إلى االحتيال أو اإلهمال الجسيم أو سوء التصرف المتعمد من قبل البنك.

12.     لن يكون البنك مسؤواًل أو مسؤواًل تجاهك عن أي إخفاق في أداء أي من التزاماته الواردة أدناه إذا كان 
هذا األداء ســيؤدي إلى خرق أي قانون أو الئحة أو أي متطلب آخر من أي ســلطة حكومية أو تنظيمية أو 

أي سلطة رقابية أخرى وفقا للبنك المطلوب منه التصرف.

13.    لن يكون البنك مسؤواًل أو مسؤواًل أمامك إذا تم منع أدائه أو إعاقته أو تأخيره بأي شكل من األشكال 
نتيجــة لحــدث قــوة قاهــرة، وفــي ظل هذه الظــروف يتم تعليق التزامــات البنك طوال مدة اســتمرار هذا 
الحــدث وعــدم وجــوده ولــن يكون أي فرع أو فرع تابع لمجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني مســؤواًل عن 
هــذا األداء المطلــوب منــه التصرف.لــن يكــون البنــك مســؤواًل أو مســؤواًل أمامــك إذا تم منــع أدائه أو 
إعاقتــه أو تأجيلــه بأي شــكل من األشــكال نتيجة لحــدث قاهر القوة ، وفي ظل هــذه الظروف يتم تعليق 
التزامات البنك طالما استمر هذا الحدث و لن يكون أي فرع أو فرع تابع لمجموعة اإلمارات دبي الوطني 

مسؤواًل عن هذا األداء.

14. يوافــق صاحــب الحســاب علــى أنه يجوز للبنك إغالق حســابه أو تعليقه أو تجميــده إذا كانت هذه اإلجراءات 
مطلوبــة بموجــب القوانيــن واللوائــح المعمــول بها أو بموجــب السياســات واللوائح الداخليــة للبنك كما 
تــم تعديلهــا مــن وقــت آلخــر ، أو اتخاذ أي إجراء آخــر إذا كان البنك يعتقد أن األموال في الحســاب قد تم 

الحصول عليها بخالف الوسائل أو المعامالت القانونية. 

1٥.  يجــوز للبنــك إنهــاء عالقتــه مع صاحب الحســاب والتوقف عن تقديم أي خدمات لصاحب الحســاب بموجب 
هذه الشــروط واألحكام أو بأي طريقة أخرى في أي وقت عن طريق إعطاء صاحب الحســاب إشــعاًرا خطًيا 
مســبًقا قبل 30 يوم عمل ، وفي هذه الحالة تصبح مطالبات البنك مســتحقة وواجبة الدفع على الفور 
ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك كتابًة. يجوز لصاحب الحساب إنهاء عالقته مع البنك من خالل تقديم 
إشعار خطي للبنك ، ويكون هذا اإلنهاء ساري المفعول عند استالم هذا اإلشعار الخطي من قبل البنك 
، وفــي هــذه الحالــة تصبــح أي مطالبــات من البنك مســتحقة وواجبة الدفــع على الفور ما لــم يتم ذلك. 
وافق خطيا. إنهاء العالقة من جانب صاحب الحساب أو البنك لن يخل بأي حقوق أو التزامات قانونية قد 
تكون نشــأت. ال يؤثر اإلخطار بإنهاء هذه االتفاقية على الحقوق التي تم الحصول عليها وااللتزامات أو 

االلتزامات المتكبدة قبل تاريخ سريان اإلنهاء.

1٦.    ســيحتفظ الطــرف األول )بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي( بأصــول المســتندات ذات العالقــة محــل هــذه 
االتفاقية  لمدة عشر سنوات يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء العالقة التعاقدية محل هذه االتفاقية.

1٧.    أنت توافق على استخدام معلوماتك الشخصية في برنامج يقين أو أي برنامج حكومي معتمد اخر

1٨.    بنــاًء علــى موافقتــك, يحــق للبنك تحميل معلوماتك على برنامج يقين أو أي برنامج حكومي معتمد آخر, 
لتحديث بيانات هويتك و بيانات »اعرف عميلك« لدى البنك

ثامنًا( الحسابات الراكدة والغير مطالب بها:

1(    الحسابات النشطة 
يعتبر الحساب أو العالقة أو التعامل نشطًا إذا لم يمضي على آخر عملية مالية )سحب أو إيداع – حسب 
طبيعــة العالقــة( نفذهــا العميل أو وكيله المفوض على الحســاب مدة أربع وعشــرون شــهرًا ميالديًا بدأ 

من تاريخ آخر عملية أجراها العميل.

2(     الحسابات الراكدة 
يعتبر الحساب أو العالقة أو التعامل راكدًا إذا أكمل مدة أربع وعشرون شهرًا ميالديا من تاريخ أخر عملية 
مالية أجراها العميل أو وكيله المفوض )سحب أو إيداع – حسب طبيعة العالقة( مسجلة أو مرسلة خطية 

موثوقة وموثقة بشأن العمليات.

3(     الحسابات غير المطالب بها 
يعتبر الحساب أو العالقة أو التعامل المحدد غير مطالب به إذا أكمل مدة خمس سنوات ميالدية )ستون 
شــهرًا( )تشــمل مرحلــة الحســابات الراكــدة( ولم ينفــذ العميل نفســه أو وكيله المفــوض أي عملية مالية 
)ســحب أو إيداع – حســب طبيعة العالقة( مســجلة أو مراسلة خطية موثوقة وموثقة، ولم يتمكن البنك 

من االستدالل على العميل واستنفذ جميع وسائل االتصال به.

4(     الحسابات والتعامالت المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك 
يعتبــر الحســاب أو العالقــة أو التعامــل متــروكا وصاحبــه منقطعا عن البنك بعد عشــر ســنوات من تاريخ 
تصنيفه غير مطالب به. وتعذر على البنوك بشكل قاطع امكانية االستدالل على وجود صاحب الحساب 
أو العالقة من خالل حركة حساباته أو تعامالته األخرى مع البنك واستنفد وسائل االتصال به كافة وفق 

سياسة واجراءات التواصل المحددة.


