Mudaraba Terms and Conditions
Introduction:
These consolidated Terms and Conditions govern each account (hereinafter referred to as
the “Account”) opened or held by the Customer/Account Holder/Joint Account Holder with
The National Bank of Fujairah PJSC, United Arab Emirates (hereinafter referred to as the
“Bank”). The Customer/Account Holder/Joint Account Holder’s signature(s) herein constitute
acceptance of these Terms and Conditions as amended from time to time and the Customer/
Account Holder/Joint Account Holder is/are bound by these Terms and Conditions in respect
of all banking relationship with the Bank. These consolidated Terms and Conditions govern
the entire general banking relationship between the Customer/Account Holder/Joint Account
Holder and the Bank save and except that if any particular banking relationship between
the Customer/Account Holder/Joint Account Holder and the Bank is governed by a separate
agreement or specific terms and conditions, that agreement or those specific terms and
conditions shall prevail over these terms and conditions to the extent that the provisions of
that agreement or those specific terms and conditions (as the case may be) conflict with
these terms and conditions. The reference to Customer/Account Holder/Joint Account Holder
hereunder shall be referred to as (“Customer”); the headings in these Terms and Conditions
are for convenience and will be ignored in construing the Terms and Conditions. Unless
the context otherwise requires, the singular shall include the plural and vice versa and the
masculine gender shall include the feminine gender and vice versa.
The Bank shall notify the Customer when adding an addendum to these Terms and Conditions
for the purpose of adding any additional terms and conditions for any type of accounts and
banking services that are not specified by these Terms and Conditions or for the completion
thereof (the “Addendum”) at any time but provided that the terms and conditions of Such
Addendum shall not contradict with the laws, the Central Bank›s directions and regulations
and the rules and principles of Islamic Shari’a by displaying the Addendum at the branches
of the Bank, on the Bank›s website and/or by any other acceptable means of notification of
such Addendum. The Customer shall be deemed to have accepted the changes stipulated in
the Addendum if the Customer does not close all his/her Accounts with the Bank or utilizes
any of the banking services within (15) fifteen banking days of notification reception. Unless
provided to the contrary in these Terms and Conditions, the changes shall take effect upon
the expiry of the above mentioned period.

First: General Terms and Conditions:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Governing Law & Jurisdiction:
The law governing these Terms and Conditions is that of
the United Arab Emirates (“UAE”), UAE Central Bank
Instructions (the “Central Bank”), and the Fatwa’s issued
by the Shari’a Supervisory Board of the Bank (“Shari’a
Supervisory Board”), and the provisions of noble Islamic
Shari’a. In the event of any dispute arising in relation to the
Account or these Terms and Conditions, the Commercial
Courts of Dubai will have jurisdiction provided that the
Bank may, in its absolute discretion, bring proceedings in
any other jurisdiction in which the Customer resides, has
assets or conducts business inside or outside UAE.
Set-Off and Consolidation Rights
In addition to any general lien or any other right or remedy
to which the Bank may be entitled, the Bank may at any time
and from time to time, without notice or demand combine
and/or consolidate all or any of the Customer’s Accounts
(including the termination of any Investment Deposit or any
other deposit prior of their maturity dates) and liabilities
(in each case denominated in any currency) with the Bank
in the UAE, whether singly or jointly with any other person
or set off all or any monies (denominated in any currency)
standing to the credit of such Accounts including the
Customer’s deposits with the Bank (whether matured or
not) towards satisfaction of any of the Customer’s liabilities
(denominated in any currency) to the Bank in the UAE,
whether as principal or surety, actual or contingent, primary
or collateral, singly or jointly with any other person. The Bank
may effect any necessary or related currency conversions
at the Bank’s own rate of exchange then prevailing. The
Bank is not liable for any loss and or damage of whatsoever
nature incurred to the Customer due to such actions taken
by the Bank to protect its rights.
Indemnity
The Customer hereby agrees to fully indemnify and hold
harmless the Bank, its officers, employees or agents against
any liability, loss, charge, demand, proceedings, cost
(including legal fees), or expense, which the Bank may suffer,
pay or incur as a result of the Bank, its officer, employee or
agents acting upon or delaying or refraining from acting
upon instructions of the Customer or purporting to be from
the Customer or which the Bank believes have not been
issued by or for the Customer or in any way in connection
with the Account, these Terms and Conditions, or in
enforcing these Terms and Conditions and in recovering of
any amounts due to the Bank or incurred by the Bank in any
legal proceedings of any nature.
Sanctions Indemnity:
The Customer hereby agrees to fully indemnify and hold
harmless the Bank, its officers, employees or agents
against any liability, loss, charge, demand, proceedings,
cost (including legal fees), or expense, which the Bank
may suffer, pay or incur as a result of the Bank processing
transaction(s) payment(s) at the request of the Customer
whereas such transaction(s) payment(s) being blocked by
correspondent banks due to the United States of America/
United Nations/ any other sanctions issued by any entity
whatsoever.
Waiver
No forbearance, neglect or waiver by the Bank in the
exercise or enforcement of any right or remedy arising from
any of these terms and conditions will prejudice the Bank’s
right thereafter to strictly enforce the same. No waiver by
the Bank will be effective unless it is in writing.
Variations
The Customer is deemed to have read, understood and
agreed to be bound by these Terms and Conditions. At
any time, the Bank may change, add, amend, supersede or
supplement any or all of the provisions of these Terms and
Conditions. The Bank will notify all Customers in writing of
any change/amendment to these Terms and Conditions
and such amendments will be effective from the date of
such change as notified to all the Customers. However,
such changes are deemed to be binding on the Customer

whether or not the Customer has received specific notice in
person of such amendments.
7.

Severability
If any provision in these Terms and Conditions is found to
be unenforceable, invalid or illegal, such provision will be
deemed to be deleted and the remainder of these Terms
and Conditions will be unaffected by such unenforceability,
invalidity or illegality.

8.

Force Majeure
The Bank shall not be liable for its inability to pay due to
restrictions on convertibility or transferability, requisitions,
involuntary transfers, acts of war or civil strife or other
similar causes beyond the Bank’s control. In such event no
other office, branch, subsidiary or affiliate of the Bank shall
be responsible or liable to the Customer.

9.

Assignment
The Bank may, without any prior notice to the Customer,
at its own discretion assign the whole or any part of its
rights and obligations under these Terms and Conditions.
The obligations of the Customer under these Terms and
Conditions may not be assigned in whole or in part, without
obtaining prior written consent of the Bank.

10.

Records
The Bank is entitled to record all communication and
conversations (including telephone conversations) with
the Customer and/or any authorised representative of the
Customer and messages and/or instructions sent to the
Bank whether by telephone, in person, voice, use of a touchtone key pad, electronically or otherwise and transactions
conducted by or through any such medium. The Bank’s
record of all such communications, conversations,
instructions, messages and transactions will be conclusive
and binding on the Customer for all purposes.

11.

Notices
Save as otherwise provided in these Terms and Conditions,
any demand or communication made by the Bank under
these Terms and Conditions will be in writing in English and
made at the address given by the Customer (or such other
address as the Customer may notify the Bank from time to
time) and, if posted, will be deemed to have been served on
the Customer on the date of posting.

12.

By signing the application form and the Terms and
Conditions, Customer confirms having read, understood
and approved the same and further confirms his / their
prior approval to any amendments to the same.

Second: Terms and Conditions Governing Accounts
A.

Definitions
Unless the context requires otherwise, the following terms
and expressions shall have the meaning set out below:
‘Account(s)’ means any bank account(s) opened and
operated by the Customer with the Bank in accordance
to the rules and Principles of Islamic Shari’a, these Terms
and Conditions of the Bank and where the context requires,
shall include the Current Account and/or the Mudaraba
Accounts (either for a specified or unspecified period, such
as Investment Deposit Accounts or Savings Account).
‘Account Opening Application’ means a duly signed
application (in the Bank’s standard format) including
the declaration/mandate submitted by the Customer
for opening an Account in his/her name by giving full
information/details as required in the application.
‘ATM’ means an Automated Teller Machine of the Bank
having cash withdrawal facility and with or without deposit
of cash facility including other facilities provided by the
Bank or any Card operated machine/ device whether
belonging to the Bank or other participating banks or
financial institutions nominated from time to time by the
Bank, which accepts the Card.
‘Available Funds’ means the available balance in the
account.

‘Bank’ means The National Bank of Fujairah, its successors
and assignees.
‘Business Day’ means any day on which the Bank is open
for business in the UAE.
‘Card’ means a Debit Card issued by the Bank to the Customer
(includes new, renewed, reissued and replacement Card),
which is used to avail the Card services provided by the
Bank, or access the available funds held in the Customer’s
Account.
‘Customer’ means one or more individual persons that have
jointly or severally, opened and are maintaining an Account
with the Bank in his/their name as identified in the Account
Opening Application, or the authorised Power of Attorney
holder of the Customer.
‘Current Account’ means the account based on a benevolent
loan granted to the Bank and is guaranteed by the Bank.
“Cardholder” means a Customer, having an Account with
the Bank in his/their name as mentioned in the Account
Opening Application, which is linked to the Card issued by
the Bank bearing his/their name.
‘Card Number’ is the sixteen-digit number printed or
embossed on the face of the Card.
‘Card Transactions’ means any Financial or Non-Financial
Transactions by using the Card with or without use of the
PIN or Signature, regardless of any slip or other voucher
signed by the Cardholder(s).
‘Cash Withdrawal’ means any amounts withdrawn in any
manner provided under these Terms and Conditions by
debiting the Customer’s Account.
‘Cash Deposit’ means any amounts deposited in any
manner provided under these Terms and Conditions by
crediting the Account of the Customer.
‘Charges’ means amounts (including any fees, commission
or charges) payable by the Customer arising from usage
of services under these Terms and Conditions and includes,
without limitation all transactions fees, finance charges,
additional expenses, damages, legal costs, which shall be
debited to the Customer’s Account.
‘Default Limit’ means the daily limit set for usage on
the Card for Cash Withdrawal or purchase of goods and
services, subject to availability of funds in the Customer’s
Account. The set default limit on the Card may be changed
at any time by the Bank.
‘Financial Transaction’ means any function or services
provided by the Bank, which involve any financial impact on
the Customer’s Account.
‘International Transactions’ means the transactions
performed by the Customer outside United Arab Emirates.
‘Investment Deposit’ means the funds invested in the
Investment
Deposit
Account.
‘Investment Deposit Account’ means the deposit Account
(term deposit Account) based on Mudaraba opened and
maintained by the Customer with the Bank for a prespecified period.
‘Investment Period’ means a period of one, three, six, nine
or twelve calendar months or any other period approved by
the Bank as may be selected by the Customer in respect of
the tenure of an Investment Deposit.
‘Investment Risk Reserves’ means the reserve maintained
by the Bank of the Mudaraba Account holders› Share in
the Profit in order to maintain a certain level of profits and
protection against future losses incurred by the Mudaraba
Account holders in accordance with Clause 2.3.

‘Merchant/
Merchant
Establishment’
means
any
establishment, corporate entity, person or other virtual
establishment, supplying goods and/or services, which
accepts/honors the Card as a mode of payment or
reservation by the Cardholder.
‘Month’ means calendar month.
‘Mudaraba’ means a partnership in profit in which one party
provides capital (“Rab-al-Maal” or “Mudaraba Investor”)
and the other party provides its expertise, skill and effort
in the investment of such capital (“Mudarib› or “Mudaraba
Manager”). Profit, if any, is shared between the parties as
per an agreed common ratio, unless financial loss (if any)
is not due to the Mudarib›s negligence. Infringement or
violation of the terms and conditions of the contract, it shall
be borne solely by the Mudaraba Investor while the Mudarib
will lose his efforts and time spent.
‘Mudaraba Accounts’ means the Investment Deposit
Account and the Savings Account, and any other accounts
opened on Mudaraba basis.
‘Non-Financial Transactions’ means usage of any function
or services provided by the Bank, which do not involve any
financial impact on the Customer’s Account.
‘Personal Identification Number’ (PIN) means a random
secure computer generated number by the Bank and issued
to the Cardholder(s) to enable the use of the Card at any
ATM or POS terminal.
‘Point of Sale (POS) Terminal’ means an electronic terminal
available at Merchant Establishments whether local or
international, capable of processing the Card Transaction
for purchase of goods & services.
‘Profit Calculation Period’ means, in relation to a Mudaraba
Account, a period of one, three, six, nine or twelve calendar
months or any other period as may be required by the
Customer at the Account opening date and approved by
the Bank, It is the period in relation to which profits on the
Mudaraba Account balance shall be calculated from the
realised profits.
‘Profit Equalization Reserves’ means the reserve of the
general pool maintained by the Bank (prior of the deduction
of the Mudarib›s Profit Share) in order to maintain a certain
level of return on investment for the Mudaraba Accounts
and increase the rights of property owners in accordance
with Clause 2.3.
‘Profit Payment Date’ means the date on which the
Bank pays the Mudaraba Account share of the realised
and distributed profits which shall be determined as per
the rules applied by the Bank and agreed upon with the
Mudaraba Account.
‘Savings Account’ means an account, which is based
on Mudaraba and its profit shall be calculated based on
the profit earned on any balance maintained above the
minimum threshold or average threshold (as may be agreed
upon with the Bank).
‘Statement of Account’ means the Bank’s periodic
statement sent to the Customer, which includes particulars
of the Debit Card transactions conducted by the Customer
during the period and debit or credit of the Customer’s
Account.
‘TAKHARUJ’ means the sale of the Mudaraba. Account›s
common share in the assets of Mudaraba pool (and the
general pool), Profit Equalization Reserves, investment
risk reserves (if any and only once available and created
by the Bank) and others, and the amount obtained by the
Mudaraba Account shall be the return of Takharuj.
‘Weightings’ means weightings or weighs on which the
Mudaraba Account holders› share in the profit is distributed
among the Mudaraba Accounts s (as defined in Clause 2.3).

B.

Terms and Conditions

1.

The Bank may open Mudaraba Accounts for the Customer,
and may open Current Account for the resident Customer
in the UAE (in accordance to the Central Bank›s definition of
the word “Resident” as may from time to time be amended)
an subject always to the laws of the UAE and the Central
Bank›s regulations without any contradiction with the
provisions and principles of the Islamic Shari’a.

2.

The Bank is hereby authorised to act on signed instructions,
instruments or documents drawn or accepted in accordance
with the instructions given in the Account Opening
Application or by attorney(s) duly authorised by the
Customer without making any enquiry until such time as
the Customer gives the Bank written notice to the contrary:
(a) for making payments of cheques, bills of exchange,
promissory notes, standing orders, issuance of drafts,
mail and telegraphic transfers, purchases and sales
of securities and foreign currency and any other
instructions by debiting such Account(s) whether in
credit or otherwise; and
(b) to accept any other instructions regarding such
Account(s) including instructions for the closure of
such Account(s).

3.

The Account number must be quoted on all correspondence
with the Bank and when deposits and/or withdrawals are
made.

4.

The Customer understands that any funds received by
the Bank on the Customer’s behalf are to be credited to
the relevant Account unless the Bank receives written
instructions from the Customer to the contrary.

5.

The Customer understands that the Bank acts only as the
Customer’s collecting agent and assumes no responsibility
for the realization of any items deposited with the Bank
for collection. Proceeds of cheques or other instruments
deposited are not available for withdrawal until collected by
the Bank. The Bank reserves the right to debit any Account
that may have been exceptionally credited with an item
subsequently unpaid on collection. The Bank may refuse
to honor or accept for collection cheques drawn in favor
of third parties or if the payee’s name is not identical to
the Customer’s name in the Bank’s record. The Bank may,
but is not obliged to, decline to pay any cheque presented
for payment more than six months after the date of its
issue. The Bank will not accept for credit to the Account
any cheque or draft in favor of a third party crossed or
denoted “Account Payee” (or any words of similar effect) or
contrary to Bank records. Any cancellation of any crossing
or denoting as mentioned above will be null and void.
The Bank does not accept any responsibility in the event
of a post-dated cheque being inadvertently or otherwise
honored before the due date.

6.

7.

8.

9.

The Bank is always entitled without notice to the Customer
to levy or impose any banking and other charges and
expenses in respect of the Account(s) or in respect of
any other banking facilities provided to the Customer by
the Bank, and to debit the relevant Account in accordance
with the Bank’s normal banking procedures. Such charges
may be subject to change and are not refundable upon
termination of the relevant Account or of any other Account
of the Customer.
The Customer hereby authorises the Bank to accept for
safekeeping, collection or for any other purpose, any
securities or other property deposited with the Bank or
received from the Customer and to release or deliver or give
up any of these against the Customer’s written instructions.
The Customer understands that deposits or withdrawals in
respect of an Account may be made at any of the Bank’s
branches in the United Arab Emirates (“UAE”) subject to
sufficient funds being available in the relevant Account and
the production of evidence of identity satisfactory to the
Bank.
In relation to any dealings in respect of the Account, the
Bank will not be liable for any loss resulting from the

Customer’s death, incapacity, insolvency or bankruptcy (or
any other analogous event or proceedings) of the Customer
(in case of Joint Account, any person identified as Joint
Accountholder) unless and until the Bank has received
a written notice of any such event together with such
documentary evidence as the Bank may require. In such
circumstances, the Bank at its own discretion may freeze
the Account and suspend all dealings in the Account until a
duly appointed successor or legal heir is empowered by the
Court in order to deal with the Account and/or the Bank will
act in accordance with the Court order.
10.

The Bank will not be liable to the Customer for any loss,
damage or delay attributable in whole or in part to the act of
any government or government agency or any other event
outside the Bank’s control (including, without limitation,
strikes, industrial actions, equipment failures or interruption
of power supplies) provided the Bank will in each case
endeavor to give notice generally to its customers of any
anticipated delays due to any of the above events by notice
in its branches or otherwise.

11.

The Customer represents and warrants that the information
contained in the Account Opening Application is true
and correct as on the date it was given and undertakes
to immediately inform the Bank in writing regarding any
changes in the details provided in the Account Opening
Application. The Customer must inform the Bank promptly
in writing if the Customer changes his name, address or
contact numbers. The Bank reserves the right to request
evidence of the new address. All written notices, statements
and other information will be sent to the address or the
e-mail address of the first named account holder. If mail is
returned from that address and the Bank holds alternative
communication details for the Customer, the Bank may
attempt to contact the Customer but will continue to send
the Statement of Account or any other correspondence
at the same address until the Customer has confirmed his
new address in writing. It is the Customer’s responsibility to
ensure that the Bank is provided with accurate and up to
date contact details.

12.

The Bank reserves the right to request additional
information and/or documentation if the customer opens
additional accounts with the Bank. The Bank may also ask
the Customer to provide proof of the source of any funds
deposited or the underlying transaction for any entry in the
account and delay processing any transaction until such
proof is provided. The Bank will not be liable or responsible
for any delay or loss arising as a result of these enquiries.

13.

The Bank’s records alone will be conclusive and binding in
case of any dispute.

14.

The Bank reserves the exclusive right to close or to refuse to
open any Account, and claim settlement of any balance due
to the Bank without assigning any reason whatsoever.

15.

Amounts deposited by the Customer or held in the
Customer’s name, cannot be assigned or charged by the
Customer to any third party by way of security without the
prior written approval of the Bank.

16.

The Bank will not be liable for any loss or damage, whether
direct or indirect or for any erroneous entry by the
Customer, to any cheque, instrument, pay order, remittance
or any other item, while the same is in transit from the Bank
to the Customer or vice versa, or from the Bank to any other
bank or vice versa.

17.

Any letter, advice, Statement of Account or other
communication mailed to the Customer’s address as
recorded in the Bank’s records is deemed to be duly
received by the Customer.

18.

Any deposit of cash/cheque can be made at the Bank’s ATM
in UAE. All cash deposits can be made directly at the Bank’s
ATM or by placing the cash in a sealed envelope dispensed
by the ATM with clear instructions signed by the Customer.
Any cheque so deposited shall be accepted for collection
and the proceeds will be available only after the proceeds

are received from the paying Bank and subsequently
credited to the Account. Any cash/cheque deposit made at
the Bank’s ATM and the slip issued in response thereof by
the ATM, which exhibits the figure keyed in by the Customer,
is subject to verification by the Bank. The Bank’s record
pertaining to any cash/cheque deposited through Bank’s
ATM in UAE shall be final and binding on the Customer.
19.

Where the Customer chooses to deposit cash, cheque or
uses any other transfer or payment facilities provided by the
Bank, the Customer will be solely responsible for advising
the correct Account number or customer reference number
to which the transfers/ payments are to be made. The Bank
shall be not liable for any incorrect transfer of funds due
to the Customer’s error/ incorrect advice. The Bank shall
not be a party to queries or disputes regarding excess,
insufficient, late or incorrect transfer/payment or disputes
of any nature whatsoever, which may arise between the
Customer and the designated beneficiary. The Bank shall
not be liable for any loss or damage related to any financial
transactions to the Account arising directly or indirectly as
a result of any error by the Customer.)

20.

The Customer shall he responsible for paying the Zakat
due on his/her/their funds unless he/she/they authorise the
Bank in writing to pay it on his/her/their behalf.

21.

The Bank will not block any merchant codes herein, the
customer shall practice his sound in dealing with his
preferred dealers.

22.

C.
1.

2.
2.1.

If the bank decides that only a defined percentages of the
customer deposits shall be invested in the joint unrestricted
Mudaraba pool to earn profits, then the Bank shall have the
right to invest the remaining part of the credit balance in
Savings Accounts and Investment Deposits not sharing in
Mudaraba Pool and the Bank shall bear the results of such
investments. The deposit percentage that Bank shall invest
on unrestricted Mudaraba basis in the joint investment pool
shall be subject to change as to be fixed by the Bank from
time to time and will be notified at the head office and its
branches
Types of Accounts
Current Accounts
Credit balance in the Current Account is Qard Hasan (loan
without profit), and on demand the Bank undertakes to pay
the credit balance in full, and does not share the investment
profit or bear any risk. The use of the funds received
under Qard agreement for current account is at the sole
discretion/policy of the Management of the Bank and may
change from time to time based on the policies of the Bank.
NBF may, in the best interest of the Bank put such funds to
profitable use as may be deemed fit, in the best interest of
the Bank. Since the account is under the Qard contract,
in which there is a commitment from NBF for repayment
of the amount received from the Customer only (as loan
without profit), NBF is neither under any obligation to
share any profit/returns which NBF may realize out of use/
deployment/investment of such funds received under Qard
Contract, nor does the customer have any right to claim any
share in such profits/returns.
Mudaraba Accounts
Qualifying Accounts
Only Mudaraba Accounts which satisfy the minimum or
the average balance requirements as agreed upon with the
Bank shall be the Qualifying Accounts for receiving profits
of the profits accrued (“Qualifying Accounts”). To the extent
and for the period any Mudaraba Accounts do not meet the
minimum balance or average balance requirements, such
Accounts shall:
(a) be subject to the charges and fees specified in the
announced Schedule of Fees; and
(b) not be entitled to any returns of whatsoever nature
(including profit).

2.2. General Terms of Mudaraba Accounts
(a)

Under a Mudaraba Account, the Customer as (the
“owner of funds “ or “Rab-al-Maal›) authorises the

Bank which accepted such authorization (as the
“Mudarib› to invest the Customer›s funds deposited in
the Mudaraba Account (“Mudaraba Capital”) through a
designated Mudaraba pool or General Mudaraba pool
or any other Mudaraba pool as may be determined by
the Bank according to the provisions and principles
of Islamic Shari’a in such manner as the pool capital
(“Mudaraba Pool Capital”) and the owner of the funds
has authorised the fund manager to mix the Mudaraba
Capital with its own funds of the equity rights, balances
of the of Current Accounts, other accounts deemed
as Current Accounts and others in which the Bank is
authorised to invest.
(b)

The investment shall include the whole Mudaraba
Capital except such amount necessary for the
obligatory reserve and for the purposes of cash
liquidity as prescribed in the instructions of the Central
Bank. If the amount necessary for the purposes of cash
liquidity is invested and generated a profit, such profit
shall be treated as profits accrued on the Mudaraba
Capital.

(c)

The Customer may make withdrawals from any
Mudaraba Accounts in accordance with Clause 2.3
(d), (k) except the Investment Deposit Account the
withdrawal of which is subject to specific conditions in
accordance with these Terms and Conditions.

(d)

The Mudaraba Capital or credits of the Mudaraba
Account shall not be guaranteed by the Bank unless in
cases of Bank›s negligence, infringement or otherwise
violation of these Terms and Conditions.

(e)

The Mudaraba Account holders authorise the Bank to
retain the profits of finances or investments determined
to be retained by the Shari’a Supervisory Board due to
violation of Shari’a principles in the execution of the
finance or investment to be dispensed in charity as per
its instructions.

(f)

The Mudaraba Account holders shall authorise
the Bank to provide exemption from the profits,
financing amount in the philanthropies, if necessary,
or for commercial purposes including the prizes for
premature payment as may determine in all cases by
the Shari’a Supervisory Board.

2.3. Investment and Allocation of Profits
(a) The Mudaraba Pool Capital shall be invested by the
Bank in a joint investment pool the(“General Pool”)
on which the funds of Bank›s shareholders in terms of
equity rights, credits of Current Accounts and credits
of other accounts deemed as Current Accounts and
may include the funds authorised to be invested by
the Bank on the basis of Investment Agency (as may
be applicable in the Bank), a partnership relation
(“Partnership”) is established between such funds and
the Mudaraba Pool Capital and constitute together a
(“Partnership Capital”).
(b)

In order to calculate and allocate the realised profits,
the Bank shall make a balance sheet (with the other
necessary financial statements) for the general pool
for the period for which the profits are calculated
and allocated on the basis of constructive liquidation
(valuation) to ensure the soundness of the partnership
capital and the realization of Profit to be allocated, if
any. The profits realised by the general pool (“General
Pool Profits”) after deducting the fees and expenses
(as may applicable in the Bank in relation to the
allocation of fees and expenses among the general
pool and shareholders shall be allocated as follows:
(i)

the profits of the general pool shall be
proportionately
allocated
amongst
the
depositors of the partnership capital as per the
percentage share in the general pool owned by
each depositor when the financial statement is
made, or by the other manner applied by the
Bank, if any, as shown in the Addendum

(ii)

the Bank shall, as Mudarib, obtain its share of
the profits of the Mudaraba pool capital (the
“Mudaraba Profit›). The share shall be determined
in accordance with the predetermined percentage
of the Mudaraba Profit (“Mudarib›s Profit Share”)
(iii) after the deduction of the Mudarib’s Profit Share
from the Mudaraba Profit, the remaining sum
of the Mudaraba Profit determined as per the
predetermined percentage of the Mudaraba
Profit (“Mudaraba Account holders› Share in
the Profit”) shall be for the Mudaraba Account
holders as fund owners (“Mudaraba Account
holders› Share in the Profit”) and the Mudaraba
Account holders› Share in the Profit shall be
distributed amongst the Mudaraba Account
holders as per the weightings applied by the Bank
(“Weightings”) and in accordance with Clause 2.3
(iv) the updated and prevailing Mudarib’s Profit Share,
Mudaraba Account holders› Share in the Profit
and Weightings applicable to each Category will
be displayed in the Bank›s branches and website
and may be obtained from the Bank or otherwise
in accordance with the Bank›s prevailing practices.
The Bank reserves the right to vary the Mudarib›s
Profit Share and the Mudaraba Account holders›
Share in the Profit and/or the Weightings from
time to time at its sole discretion (after obtaining
the approval of the Shari’a Supervisory Board)
and shall announce the same in seen place in the
Bank’s branches and its website or by special
notice to be served to the Mudaraba Accounts
holders. Such variation shall be deemed to be
effective upon the commencement of the Profit
Calculation Period immediately succeeding such
variation provided that such announcement or
notice shall be made prior to at least thirty (30)
banking days of such period. The Customer shall
be deemed to have accepted such variation if the
Bank does not receive any notice to the contrary
within the 30day period mentioned above.
(c)

The Customer acknowledges that nothing in these
Terms and Conditions shall be construed in any case
as being a warranty or a representation by the Bank
of any guaranteed profits, or any guaranteed payment
of any part or the entire portion, in respect of the
Mudaraba Account balances. The Customer is aware
that all balance in the Mudaraba Accounts (including
the (investment Deposits) are exposed to potential
losses arising out of a potential loss and that such
losses may even affect the principal amount of the
funds deposited by the Customers in the Mudaraba
Account.

(d)

In respect of Savings Account, profits shall be
calculated on the minimum balance for the relevant
period of profits calculation of the Saving Account and
shall in respect of an average balance Saving Account
be calculated on the monthly average balance of the
Savings Account for the relevant Profit Calculation
Period of the account. The calculation shall be made
using either method as applied and declared in the
Bank at the time of opening the account. The profit
calculation period for the Savings Account shall be
one (l) calendar month starting from the first day of
the month succeeding post of the first amount at or
after the opening of the account. Unless such deposit
is made in the first day of the month on which the
account is opened, the period shall then commence of
that day.

(e)

In cases where the Bank determines to pay to all or
some Mudaraba Account holders an amount higher
than the profits due to them as per the achieved profits
by way of donation of the Bank›s Shareholders profits,
such donation shall not obligate the Bank to make
such donation in the future whatsoever the times of
recurrence and shall in all cases remain optional for the
Bank at its absolute discretion.

(f)

In cases where a Saving Account is closed prior to

the applicable Profit Payment Date, the Customer
agrees that it shall not be entitled to receive the profits
accrued on the Mudaraba Capital for the relevant
period in which the account is closed and agrees to
receive an amount equivalent to the account balance
on Takharuj basis for that month. However, the profits
calculated for the month(s) preceding the month in
which the account is closed and have not yet been
paid to the Customer shall be paid upon the closure
of the account except for the amounts due to the
Customer of the Investment Risk Reserves and Profit
Equalization Reserves (if any and only once available
and created by the Bank) included in the said Takharuj.
(g)

The Mudaraba Account holders authorise the Bank, to
retain, if required, a certain percentage of the Mudaraba
Profit of the realised profits due to be allocated to in
the Investment Risk Reserves but shall not exceed
certain percentage of such share as the percentage
applied and declared by the Bank, if any, upon approval
by the Bank›s Shari’a Supervisory Board on the same,
for the purposes of Protecting against the future loss
for which the Bank shall not be liable and maintaining
the stability and sustainability of the regular allocation
of the profits on the Mudaraba Accounts holders as
per the market rates in the future under the following
controls:
(i)

The balance of the Investment Risk Reserves
shall always remain the right of the Mudaraba
Account holders owning the Mudaraba accounts
in the Bank at any time and the Bank shall not
have the right to deduct for itself any amount of
this balance, and at the liquidation of the Bank
the said reserve balance shall be allocated to the
Mudaraba Account holder existing at that time. If
anything remained thereof, it shall be dispensed
in charities;
(ii) Upon the allocation of the Investment Risk
Reserves or any part thereof to the Mudaraba
accounts holders, such allocation shall be made
according to the Weightings or on pro rate bases
or in any other manner as may have been agreed
between the Bank and the Customer at the
Account opining date, any accounts or category
shall not receive more than what it deserves in
accordance to that;
(iii) To facilitate the matter, it is allowable to establish
a sub Investment Risk Reserve for each kind type
or category of the Mudaraba accounts according
to the aforesaid roles; and
(iv) The Investment Risk Reserves balance shall be
invested for such reserve on Mudaraba basis under
the same Terms and Conditions of the Saving
Account, if a sub reserve has been established
for each type of the Mudaraba accounts, then
the reserve balance shall be invested under the
same Terms and Conditions of this account and in
this case the Investment term for the Investment
Deposit shall be one month.
(h)

The Mudaraba. Account holders shall authorise the
Bank, to retain, if required, part of the Profit of the
Mudaraba pool (Mudaraba Profits) of the realised
profits due to be allocated to the Mudaraba Account
holders and the Bank in the Profit Equalization
Reserves but shall not exceed certain percentage of
such profits which shall be the percentage applied
and declared by the Bank, if any, upon approval by the
Bank›s Shari’a Supervisory Board on the same, for the
purposes of maintaining the stability and sustainability
of the regular allocation of the profits on the Mudaraba
Accounts holders as per the market rates in the future
under the following roles:
(i) At all times, the balance of the Profit Equalization
Reserves shall remain the right of the Mudaraba
Account holders owning the Mudaraba Accounts
and the Bank. The Bank shall not be the sole
owner of such Profit Equalization Reserves, and
In case of liquidation of the Bank, the said reserve
account shall be allocated to the Mudaraba

Account holders existing at that time. lf anything
remained thereof, it shall be dispensed in
charities as should be determined by the Shari’a
Supervisory Board.
(ii) The Profit Equalization Reserves balance shall
be invested for such reserve on Mudaraba basis
under the same Terms and Conditions of the
investment of the Partnership Capital in the
general pool.
(iii) Upon the allocation of the Profit Equalization
Reserves or any part thereof to the Mudaraba
Account holders, such allocation shall be made
as per Mudaraba Profit allocation principles.
(i) If the profits are calculated and not paid to the
Customer in accordance with these Terms and
Conditions, the Customer hereby authorises the
Bank to invest such profits under the same Terms
and Conditions of their respective account.
(j) The Mudaraba Account holders shall authorise
the Bank to pay the Zakat of the Investment
Risk Reserves balance and their respective share
in the Profit Equalization Reserves balance and
dispense the same as may be determined by the
Shari’a Supervisory Board.
(k) The Bank may at its discretion restrict/limit
the number of withdrawals or the maximum
daily withdrawal amount through the branches
permissible daily or during a calendar month
from the Savings Account, and if the number of
withdrawals exceeds the number of transactions
specified by the Bank, then the Bank may collect
a service charge specified in the Schedule of
Fees for each additional withdrawal transaction
exceeding such limit.
2.4. Special Terms of the Investment Deposit Accounts
(a) the General Provisions shall apply to the investment
Deposit Account and the following additional
conditions shall also apply:
(i) In relation to an Investment Deposit Account, the
Customer shall select a fixed Investment Period
(or such other periods approved by the Bank),
provided that the minimum fixed Investment
Period shall be one (1) calendar month;
(ii) The profit on the Investment Deposit Account
shall be calculated based on the realised profit
and shall be paid to the Customer either:
(A) On the first Profit Payment Date falling
immediately after the expiry of the
Investment Period; or
(B) On Profit Payment Dates at such certain
intervals as may be mutually agreed to
between the Customer and the Bank (if
such agreement exists); and
(iii) Unless otherwise instructed to the Bank by the
Customer fifteen (15) banking days before the
expiry of Investment Period, the deposit shall
be renewed automatically on the same terms
and conditions. The Customer may opt to, when
opening the investment deposit account, add the
achieved and allocated profit to the deposit at
the renewal to be invested with it and may opt
not to add the same.
(b) The profit calculation period for the investment
deposit shall be determined as may be requested by
the Customer when opening the Investment Deposit
Account and approved by the Bank and shall in any
case commence from the banking day following the
deposit of the investment deposit funds.
(c)

The minimum limit for accepting the opening
of investment Deposit Account in AED or other
currencies shall be determined by the Bank from time
to time. Except for the investment term of deposits
in AED, the Bank is not bound to repay deposits
upon liquidation or closure of their accounts in the
same currency deposited, but undertakes payment
by issuing a demand draft or transfer of the same
currency deposited at the exchange rate prevailing as
on the day of repayment of the said deposit.

(d)

The Bank is not bound to accept the closure, of the
Investment Deposit Account liquidation and withdrawal
of the deposit request from the Customer before the
expiry of the Investment Period. In special cases the
Bank may allow withdrawal of the deposit prior to
the expiry of the investment period in consideration
of Takharuj amount to then be agreed upon as may
be accepted by the Bank. If the deposit profit was
calculated for the month(s) preceding the month in
which Takharuj is made and has not yet paid to the
Customer, the same shall be paid to the Customer at
the time of Takharuj except for such amounts due to
the Customer in the Investment Risk Reserves or in the
Profit Equalization Reserves (if any) as the same shall
be included in the Takharuj. The Customer shall, in the
requests of liquidation and withdrawal of equal value
of AED One (1) million or more, notify the Bank of such
requests five (5) working days prior notice of the date
of liquidation.

(e)

Conditional upon compliance with the aforementioned,
the liquidation and withdrawal of the deposit shall only
be made in whole and is not acceptable to be partial
and is made on the Takharuj basis and the amount paid
to the Customer shall be the consideration of Takharuj
as agreed upon between the Customer and the Bank.

2.5. Special Types of Mudaraba Accounts
The Bank may add special types of Mudaraba Accounts
provided that the terms and conditions of the same shall be
specified in the Addendum.
D.

Insufficient Funds and Overdrafts
1.
If at any time the Customer does not have sufficient
funds in the Account or fails to provide covering funds
for cheques presented to the Bank or amounts required
to complete any investment or foreign exchange
transaction, or to meet any debt owing to the Bank,
including any costs or fees, or to complete any other
transaction, the Bank may in its sole discretion:(a) Return the cheque or other instrument unpaid
and charge a return cheque fee to the Customer’s
Account;
(b) Refuse to complete the transaction;
(c) Complete the transaction and recover any
associated fees and charges by debiting any
Account the Customer maintains with the Bank;
2.
The Customer agrees that the Bank may continue
to exercise its discretion as set out in clause 1 (a)
above, if the Customer still has insufficient funds in
the Account when any subsequent cheques, payment
instructions or settlement charges are given to the
Bank. The Customer accepts full responsibility for any
consequences of not keeping adequate funds in the
Account, including the Customer’s obligations to pay
not being honored, and the Customer’s creditor(s)
charging penalty charges or fees for late payment and
taking legal action against the Customer.
3.

The Customer is not entitled to overdraw the Account.

4.

The Bank may require the Customer to maintain
a minimum balance in the Account and specify a
minimum amount in relation to any other service
provided by or through the Bank. If the required
minimum amount is not maintained, the Bank may
transfer monies from any other Account of the
Customer and/or realize any investment held in any
Account of the Customer and/or convert currency
from any Account of the Customer in order to restore
the minimum balance and/or require the Customer to
pay the Bank a periodic administration fee, which the
Bank considers appropriate.

5.

The Bank may refuse to accept any cheques for
collection drawn in favor of third parties, which is
contrary to the Bank’s policies, provisions of UAE law
and/or any Central Bank of UAE regulations.

6.

The Customer authorises the Bank to utilize payment
received into any Account of the Customer with the
Bank, and/or to transfer funds (including any payment
received into an Account of the Customer with the
Bank) from any other Account of the Customer to the
Account through which the Advance is made available,
and/or to realize any investment held in any Account
of the Customer, and/or to convert one currency
into another, at any time, and to apply such funds
(including any salary payment) and/or the proceeds
of the realization of any investment and/or of the
conversion of any currency, in repayment first of any
charges and costs accrued or payable in respect of
any service or in such order as the Bank considers fit.

E.

ChequeBooks
The Bank may, in its absolute discretion, issue the Customer
with a chequebook. If a chequebook is issued, the Customer
undertakes to be responsible for its safe custody at all times
and will immediately notify the Bank if the chequebook, or
any of the cheques contained therein, are lost or stolen. The
Customer understands that the Bank may, in its absolute
discretion, accept from the Customer any stop cheque
instructions (in writing) in cases where the Customer has
lost the relevant cheque and obtained a police report,
the payee has become insolvent and a court receiver had
been duly appointed or in other circumstances allowed by
law and agreed by the Bank. Should the Bank accept any
such instructions from the Customer or from some other
person purporting to be or to represent the Customer,
the Customer hereby undertakes to indemnify the Bank
against any losses, damages, penalties, costs (including
any legal costs) or demands incurred by it as a result of,
or in connection therewith. In addition to other remedies
available to the Bank under these Terms and Conditions, the
Bank shall be entitled to close the Account if the Customer
issues 4 cheques with insufficient funds in the Account, with
a maximum time span of one year between the issuance
of the first and the fourth cheque. The Customer agrees to
indemnify the Bank and keep the Bank indemnified against
any loss, claim, costs, expense or litigation, which may arise
directly or indirectly from the Bank doing so. The Customer
understands that the Bank will report such Accounts and
related details to UAE Central Bank and other relevant
authorities.

F.

Foreign Currency Accounts
The Customer understands that there is risk associated
with any Account denominated in a foreign currency, which
for the purposes of these Terms and Conditions means
any currency other than UAE Dirhams. Accordingly, the
Customer accepts that the Customer is solely responsible
for all such risks and any costs, charges and expenses,
howsoever arising (including, without limitation, those
arising from any international or domestic legal or regulatory
restrictions, as a result of exchange rate fluctuations or as a
result of converting one currency into another) in respect of
any Account denominated in a foreign currency. Conversion
from one currency to another will be at the rate of exchange
as determined by the Bank, in its sole discretion, from time
to time. The Bank in its sole discretion may permit, but is
not obliged to permit, cash deposits in a foreign currency to
and cash withdrawals in a foreign currency from an Account
denominated in a foreign currency, subject to such charges
as the Bank determines from time to time or in respect of
a particular transaction. The Bank will accept UAE Dirhams
for credit to an Account denominated in a foreign currency
subject to first converting such UAE Dirhams into the
relevant currency and will permit withdrawals of cash in
UAE Dirhams from an Account denominated in a foreign
currency subject to sufficient funds being available in the
relevant Account and subject to first converting the funds
denominated in the foreign currency into UAE Dirhams.

G.

Statement of Account
Statements of Account of Customers shall be provided
at agreed intervals. Unless instructed by the Customer in
writing to hold all correspondence, the Bank will dispatch
Statements and advices to the Customer’s postal address as
recorded in the Bank’s records and the same will be deemed
to have been received by Customer. The Customer should

carefully check the transactions (including Debit Card
transactions) in the Statement and any error or discrepancy
must be notified in writing to the Bank within (15) fifteen
days from the date on which the Statement is sent to the
Customer’s address as entered in the Bank’s records. If
the Customer gives no such notice, the Statement will be
deemed to be correct and the Customer may not thereafter
raise any objection to such Statement. If the Customer does
not receive a Statement of Account for any period, it is the
responsibility of the Customer to demand a Statement from
the bank within (15) fifteen days from the date on which the
Statement would normally have been sent.
H.

Closure of Account
(a) The Customer may close an Account by giving at least
(15) fifteen days prior notice in writing to the Bank. The
Bank may agree to close the Account at the request of
the Customer subject to adherence of the following:
(i) Request for closure made on the standard format
provided by the Bank;
(ii) Confirmation in writing pertaining to the list of
cheques issued but yet to be presented to the
Bank;
(iii) Return to the Bank of all unused cheque leaves,
Debit Cards, Credit Cards and any other property
of the Bank, for cancellation;
(iv) Settlement/payment all the direct/indirect
liabilities towards the Bank.
(b) The Customer will remain liable for any cheque issued
but not yet presented to the Bank in case of closure
of the Account and shall make appropriate actions
to replace the issued cheques. The Bank takes no
responsibility for returning the cheques unpaid due to
closure of the Account.
(c) The Bank may, however, immediately at the instance of
any court or administrative order or otherwise, close,
freeze or suspend dealings on any account without
notice to the Customer or without being liable for
any breach of any duty it may owe to the Customer.
The Bank may at its own instance without giving any
reason, close an Account by giving a notice in writing
to the Customer. The Bank will close the Account only
after deduction of all the monies due to the Bank at
the time of closing of such Account.

I.

Minors
In respect of an Account opened on behalf of a minor, the
Bank is entitled to act on instructions received from the
guardian named in the Account Opening Application (the
“Guardian”), even if the minor Account holder ceases to
be a minor, until the Bank receives written notice from an
appropriate authority and/or the Guardian in accordance
with the mandate relating to the Account, requiring the
Bank to act on the instructions of a person other than or
in addition to the Guardian named in the Account Opening
Application. Where an Account is opened on behalf of
a minor, the Guardian named in the Account Opening
Application will provide the Bank with such authorities,
information and
documentation (including without
limitation, guarantees and evidence of parental consent
for the Account being opened) relating to the opening,
maintaining and operating of the Account as the Bank may
require. The Guardian agrees to indemnify the Bank against
any loss that the Bank may incur by reason of any claim by
or on behalf of the minor and will be personally liable to pay
such claim immediately upon demand.

J.

Standing Instructions
The Bank will execute any standing instructions on behalf
of the Customer when it receives duly signed written
instruction(s) given by the Customer to the Bank without
further instruction from or prior notification to the Customer
to take specified action on a specified date relating to
transfer, payment of monies in the Account or any other
action as pre-set by the Customer. The Customer’s standing
instructions will be acted upon only if there are sufficient
clear funds available in the Account on particular specified
dates. The Customer agrees to indemnify the Bank against
any losses, claims, damages and expenses arising as a
consequence of the execution or non-execution of any
standing instructions given by the Customer and to absolve

the Bank of any responsibility towards the same. The Bank
will not be responsible for any delay, loss in transit, errors of
transmission or errors of any correspondent banks or any
circumstances beyond the control of the Bank. The Bank
at its own discretion may impose charges for recording,
amending and executing the standing instructions.
K.

Disclosure of Information
The Customer irrevocably authorises and permits the Bank
to disclose and furnish such information that it deems fit
concerning the Customer or the Account and/or its affairs
including but not limited to the provisions of these Terms
& Conditions to the Bank’s associates, branches, assignees,
agents or any other third parties by the Bank. The Customer
also authorises the Bank to respond, if the Bank so chooses,
to any and all enquiries received from any other bankers,
credit agencies or UAE Authorities concerning the Account
without reference to the Customer. For the avoidance of
doubt, any such response may include a bank reference.

L.

Dormant Accounts
The Bank at its own discretion, will classify any Account
as dormant on which the Customer initiated transactions
are not made for such period as stipulated by Central Bank
regulations/ circulars and/or as determined by the Bank
from time to time and take appropriate action as deemed
necessary to safeguard the funds lying in such Accounts.
Once the Account has been classified as dormant, the
Customer is required to personally contact the Bank to reactivate the Account.

M.

Illiterate Customer Accounts
An illiterate Customer shall be required to provide copies of
a recent photograph to be attached to the Account Opening
Application to facilitate identification. Cheque Book will
not be issued to an illiterate Customer. Withdrawals will
be allowed only on personal application and identification
of the Customer at the Bank. The Bank would allow
withdrawals from the Account only on personal appearance
and identification of the Customer at the Bank. Third party
withdrawals will not be honored even if the available balance
covers the amount intended to be withdrawn.

N.

Cash Withdrawal/Deposit Limits
The Account may be used for cash transactions i.e. deposit
or withdrawal. The Bank may at its sole discretion set a
cash withdrawal/deposit limit from time to time. The Bank
is entitled to levy charges on any cash deposit and/or
withdrawal by the Customer, which is above the limits as set
by the Bank from time to time without liability towards the
Customer.

O.

Account to Account Transfer Facility
1.
Only Customers who maintain an operating Account in
UAE Dirhams (or such other currency as the Bank may
from time to time agree) with the Bank are entitled
to use Bank’s ATM for Account to Account Transfer
facility.
2.
Account to Account Transfer Facility offered by the
Bank allows the Customer to transfer funds from
Customer’s one Account to another Account held
with the Bank. Funds transfers can only be completed
between Accounts that are owned by the Customer.
3.
The Bank is not responsible for any costs or losses
incurred from funds transfers that are not permitted
under these terms and conditions or those restrictions
imposed by applicable law.
4.
The Customer may not make funds transfers in excess
of limits described on the facility. The Bank reserves
the right to change from time to time the amount
of limit on the Account to Account Transfer the
Customers are permitted to make using this Facility.
The Bank reserves the right to limit the frequency
and the amounts for Funds Transfer facilities from the
Account.
5.
The Bank reserves the right to decline to effect any
funds transfer or to carry out change or cancellation
requests. The Bank may reject a transfer instruction, in
case of insufficient Available Funds in the Customer’s
Account, or in the usable balance in the Customer’s
Account or for any other reason.

6.

7.

By using Account to Account transfers, the Customer
confirms that, if any of the Accounts is a joint account,
the joint account holder has consented for the
Customer to use the Account for the facility. The Bank
may end/block use of the facility by the Customer, if
any joint account holder notifies the Bank that (i) they
never consented to the use of Funds Transfers Facility
(ii) the joint account can no longer be operated
on Customer’s instructions alone, or (iii) they are
withdrawing consent for the Customer to operate the
joint account.
Any payment will be debited to the Customer’s
Account on the same working day and will immediately
be credited to the beneficiary’s account on the same
working day.

P.

Banking Instructions by Facsimile/Telephone
1.
The Bank is authorised, but not obliged, to act on
the Customer’s banking instructions transmitted by a
facsimile machine or through Telephone.
2.
The Customer undertakes that no unauthorised person
shall have access to the fax machine or the Telephone
Identification Code and the Customer shall safeguard
and prevent access to the fax machine and/or the
Telephone Identification Code and be responsible for
any misuse therein.
3.
The Customer understands and is fully aware of
the various risks inherent and associated with
communicating instructions to the bank by facsimile/
Telephone transmission and the various fraudulent
activities arising form and out of such transmissions and
the Customer hereby undertakes to accept such risks
and hereby will indemnify and hold the Bank harmless
from and against all actions, suits, proceedings costs
(including legal costs), claims, demands, charges,
expenses, losses and liabilities howsoever arising in
consequence of, or in any way related to:
(a) the Bank having acted in good faith in
accordance with the Customer’s facsimile/
Telephone instructions, notwithstanding that
such instructions may have been initiated or
transmitted in error or fraudulently altered,
misunderstood or distorted in the lines of
communication or transmission; and
(b) the Bank having refrained from acting in
accordance with the Customer’s facsimile/
Telephone instructions for any reason whatsoever
including without limitation, by reason of failure of
actual transmission thereof to the Bank or receipt
by the Bank for whatsoever reason, whether
connected with fault, failure or un-readiness of
the sending or receiving machines.

Q.

Joint Accounts
1.
Each Customer hereby authorises and empowers each
of his/her joint Account Holder(s) in respect of an
Account to endorse for deposit and to deposit with the
Bank any and all cheques, notes or other instruments
for payment of money, payable to any one or more
joint Account Holder. If the Bank receives any such
instruments without having been so endorsed then
the Bank is hereby authorised to endorse any such
instrument on behalf of each joint Account Holder and
to credit the same to the Account.
2.
If the Bank receives conflicting instructions from
different signatories of a joint Account and/or any
dispute between the Customers, the Bank may require
a fresh mandate from all the signatories or Customers
in respect of that Account before giving effect to any
further instructions. The Customer will not hold the
Bank responsible for any consequences arising out
of the Bank requiring fresh instructions before acting
on the instructions of one or more signatories of an
Account pursuant to this clause and will indemnify and
hold the Bank harmless for any and all loss, damage
and expense occasioned thereby save to the extent
caused by the Bank’s gross negligence or willful
default.

3.

4.

R.

S.

In the event of the death or legal disability of any of
the individuals in respect of a joint Account, the other
individual(s) will immediately, (but in any event not later
than ten (10) days after such death or legal disability),
notify the bank of such death or legal disability. In
the absence of such written notice the survivor(s)
will be liable to any claim by the Bank arising from
continuation of the Account and the Bank will not
be liable for allowing operations in the Account. On
receipt of the notice, the Account will be frozen until
the legal successor(s) to the deceased or the relevant
Court or department or authority appoints a legally
enabled individual.
All obligations incurred on the Account or otherwise
will be the joint and several liability of each and every
Joint Account Holder.

Telex/Swift and Remittance Transfers
1.
The Customer understands and agrees that the Telex/
Swift messages are sent entirely at the Customer’s risk
and the Bank shall not be held liable for any mistake
or omission arising from the transmission of the
messages.
2.
The Customer undertakes to pay all charges and fees
charged towards such remittances and the Bank has
the right to deduct from the Customer’s Account to
recover such charges.
3.
The Customer hold harmless and indemnify the Bank
against any loss or damage incurred as a result of the
Bank acting upon or delaying to act upon or refraining
from acting upon the said instructions.
4.
The Customer understands that payment of transferred
funds is subject to the rules and regulations of the
country where the payment is to be made. The Banks
or its correspondents or agents shall not be liable for
any loss or delay caused on account of any act or
order or a Government/ Government agency or force
majeure.
Terms and Conditions Relating To Debit Card
1.
The card shall at all times, remain the property of the
Bank and the Customer shall surrender the cards to
the Bank immediately upon request.
2.
The Cards(s) and related PIN are issued to the
Customer at the Customer’s risk and responsibility and
the Bank shall bear no liability whatsoever for any loss/
damage arising from the issuance of the card(s) and
related PIN howsoever caused.
3.
The Customer shall not disclose the PIN to any other
person.
4.
The card is issued for use only on electronic machines
capable of accepting VISA ELECTRON / NSWITCH /
UAE SWITCH cards in addition to all the ATM machines
of the Bank. The Bank may at a later stage, notify any
changes to the range of machines where these cards
may be accepted.
5.
The Customer shall at all times, remain liable for any
transactions made by the use of the Card and shall
indemnify the Bank for all loss/ damage howsoever
caused by any transactions made by the use of the
card and shall indemnify the bank for all loss/ damage
howsoever caused by any unauthorised use of the
cards or related PIN.
6.
Without prejudice to the provisions of clause 3 of the
terms and conditions, the Customer shall exercise
every possible care to prevent the Card(s) and details
of the related PIN being lost or stolen and shall notify
the Bank immediately and confirm in writing any loss
or theft.
7.
The Bank’s record of transactions processed by the
use of the Card shall be conclusive and binding for all
purposes.
8.
The Bank shall debit the Customer’s Account with the
amount of any withdrawal/ transfer and payment for
goods and services at Point-of-Sales (POS) terminals
along with the related charges.
9.
The Bank shall debit the Customer’s Account with
all expenses / charges arising from the issue of the
Card(s) or its usage as may be determined by the Bank
from time to time and for the charges relating to any
replacement of the Card.
10. The amount of any Card transaction in a currency

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

other than UAE Dirham will be converted into UAE
Dirham at a rate of exchange as determined by the
Bank. A handling charge may be levied by the Bank for
all transactions, including enquiries processed through
machines which are not operated by the Bank.
The Customer shall not be entitled to overdraw his/
their Account(s) with the Bank or to withdraw funds /
make payments for goods and services by use of the
Card(s) in excess of any overdraft limit agreed with the
Bank.
The Bank may set, from time to time a limit on the
daily withdrawal of the cash by usage of the card. The
Customer acknowledges that requests for transactions
in excess of such limits set by the Bank may be declined
by the Bank.
The Bank shall not be responsible for any loss or
damage arising directly or indirectly as a result of any
malfunction/ failure of the card(s) or the machines
capable of accepting the card, the temporary
insufficiency of funds in such machines or otherwise
howsoever.
The Customer and/or the Joint Account Holder shall
be jointly and severally responsible for all transactions
processed by the use of the Card(s) issued to them,
notwithstanding any stipulation, which the Customer
and/or the Joint Account Holder may have made in
the joint account mandate requiring all parties to the
account to sign.
The Bank shall not be responsible for any claims arising
as a result of any purchase of goods or services by
means of the Card.
The Bank may at any time vary these terms and
conditions without prior notice to the Customer.
The Bank shall be entitled to the immediate return of
the Card in the event of :
(a) Closure of Customer account
(b) Death or incapability of the Customer

Fourth: Terms and Conditions Relating To NBF Direct (Mobile
Banking Service)
Mandate: The Customer hereby authorises and requests National
Bank of Fujairah PJSC, United Arab Emirates (“the Bank”) for
providing NBF Direct – Mobile Banking Service, upon terms and
conditions for Subscription and Use set out below. The Bank
may at any time vary these terms and conditions by posting the
same in the Bank’s Internet website and the Customer hereby
accepts and agrees with such variations and waive any right of
contestation in respect thereof and fully agree to be bound by
the same.
Terms and Conditions: In this Agreement the following terms and
expression shall have the meaning assigned to them respectively:
“Bank” means National Bank of Fujairah PJSC
“Subscriber” means the Customer to whom the Service has
been provided.
“Equipment” means Mobile Phone(s) (GSM) or any
equipment or device(s) approved by the Bank to provide
the Subscriber’s with this Service,
“Service” means NBF Direct Mobile Banking which is a
product owned by the Bank that provides the Subscriber
to view his/her account/ credit card related information as
well as other information.
The Subscriber acknowledges, confirms and understands the
following:
Eligibility:
1.
It is a condition precedent for the use of Mobile Banking
service that the Customer maintains an account with the
Bank in the United Arab Emirates. In the event where the
account relationship is terminated for any reason or in the
event of any breach of the terms and conditions herein
contained or surrendering of mobile phone connection or
disconnection of mobile phone, the Bank shall be entitled
forthwith to cancel the Service. Subscriber may be reinstated at the Bank’s sole discretion and the Bank reserves
the right to impose a reasonable reinstatement charge.

2.

The Bank reserves the right to refuse an application and
may at its sole discretion, withdraw at any time all rights
and privileges pertaining to the Service.

3.

Where the Customer, before accessing any new facilities,
is required to confirm his concurrence for the associated
terms and conditions, customer understands that such
concurrence communicated via any media including but
not limited to digital, or electronic media will be sufficient
and will be binding on the Subscriber for all intents and
purposes.

4.

Notwithstanding the above, the Subscriber undertakes to
execute any additional documents that may be required by
the Bank prior to provision of any modified or additional
facilities under the Service to the Subscriber. To subscribe
additional mobile phone(s) to an existing Account may
require additional documentation. Where a subscriber fails
to comply with the above requirement, he shall not be
eligible for such enhanced or modified service and the Bank
will be entitled to withdraw the service provided earlier also.

5.

The Subscriber agrees that the Bank has the right to
withdraw any or all of the features under the Service,
without assigning any reason, after serving a notice to
the Subscriber by ordinary post or via message to the
Subscriber’s
equipment.

Mode of Operation:
1.
Where the Service is made available linked to a Joint
Account Holder(s), it is acknowledged that, irrespective of
whether the mode of operation of such account(s) is joint or
single, the Service will be provided to one / all Subscriber(s).
The Bank also reserves the right to hold both/ all joint users
liable for any damages arising therein.
2.

The Bank will transmit the Mobile Banking data on time
to the Service Provider but the delivery of the data to the
Subscriber’s equipment depends on the Service Provider
locally and abroad which the Bank is not responsible for.

3.

The Bank will transmit the data on time to the Service
Provider upon the receipt of any pull requests, but the
delivery of the pull request to the Bank’s systems and
the subsequent delivery of the data to the Subscriber’s
equipment depends on the Service Provider locally and
abroad which the Bank is not responsible for.

4.

Bank at its sole discretion shall have the absolute right to
add new mobile operator to provide the customer with the
Service, the Bank may notify the customer with the new
operator as deemed appropriate.

5.

The Subscriber can unsubscribe from NBF Direct Banking
services by visiting any of the bank’s branches and
completing the required formalities. Each phone banking
request will be levied with the standard telecom operator
charges applicable.

6.

The NBF Direct service will expire every two years from the
registration date. Advance notification will be provided to
customers who will require completing the application form
and renewing their subscription to ensure no disruption in
the NBF Direct mobile banking service.

Liability:
1.
The service is provided entirely at the risk of the Subscriber
who shall indemnify the Bank for all loss or damage,
howsoever caused, resulting from the use of the service.
2.

The Bank will not be responsible for any loss or damage
arising directly or indirectly from any malfunction or failure
of the service.

3.

The Subscriber acknowledges that the Bank is not liable to
the Subscriber for failure to provide any or all of the facilities
available under NBF Direct service attributable, either wholly
or partly, to reasons beyond the Bank’s control, including
without limitations any technical malfunction/breakdown.

4.

In case of loss/theft of the subscriber’s equipment,
the subscriber undertakes to notify the Bank in writing

immediately of such instance to protect the interest of all
parties. The Subscriber shall indemnify the Bank for all loss
or damage on account of subscriber’s failure to notify the
Bank of the loss of instrument.
5.

In case of change/disconnection of subscriber’s mobile
phone number(s) or equipment, the subscriber undertakes
to notify the bank in writing immediately of such instance
to protect the interest of all parties. The Subscriber shall
indemnify the Bank for all loss or damage on account of
subscriber’s failure to notify the bank of the change/
disconnection of Subscriber’s mobile phone number(s).

6.

In case of Subscriber’s equipment lying unattended,
the Subscriber undertakes to lock it prior to leaving it
unattended. In the event of not locking it, the Bank is
not liable for any breach of confidentiality of any data
/ information sent to the subscriber’s equipment. The
Subscriber acknowledges that he/she is solely responsible
for protecting his/her mobile phone/devise.

7.

The Subscriber acknowledges that the Bank does not
guarantee and is not liable for the security or confidentiality
of any data transmitted to the Subscriber or across the
network.

8.

The Bank will send the latest available data to Subscriber’s
equipment as a pull request. The Subscriber acknowledges
that this may not necessarily be the actual latest transaction
data due to the possibility of all the Bank’s systems not
being updated instantly. The Bank will not be liable to any
loss or damage arising out of this.

9.

The Subscriber acknowledges that he/she is liable for any
losses or damage resulting in the following:
(a) Subscribers themselves or other people with
Subscribers’ permission who acted fraudulently.
(b) Attempt or obtain access to or destroy critical
information (i.e., of other Subscribers)
(c) Cause damage to the service or use the service to
cause damage to others say, introduction of virus.
(d) Any virus or other harmful components that may
occur while using the service
(e) Subscriber’s negligence
(f) Errors or omissions in the information transmitted
(g) Delay or failure in transmission
(h) Subscribers breached of any of the Terms and
Conditions

Charges and fees:
1.
The Bank shall debit the subscribers account with fees &
charges for any instructions through the Service. Such
charges shall be as per the Bank’s Schedule of Charges for
the various Services. The Bank also reserves the right to
make any changes to the fees and charges for the Service
or to the Service Terms and Conditions at any time.
2.

The Subscriber authorises the Bank to debit the Subscriber’s
account with applicable fees and charges for the service
of the previous month on the first working day of the
subsequent month as determined by the bank at its own
discretion.

3.

In case the Subscriber does not pay the applicable fees
and charges for two consecutive months, the Bank will
be entitled to cancel the service without referring to the
subscriber.

Confidentiality:
1.
The Subscriber acknowledges that the NBF Direct Banking
Service is the property of the Bank which has the copyright
interest in all software and documentation of the service
and subsequent amendments including user guidelines in
any form.
2.

The Subscriber agrees to treat the access rights,
documentation or any other information related to the
service, strictly private and confidential at all times and shall
not copy/ reproduce the above in any form either in whole
or in part or allow access to any other party without the
Bank’s prior consent in writing.

Fourth: Terms and conditions – NBF SMS –Services:
1.
The Bank shall act at its absolute discretion in providing
the service whereby the Bank may accept, refuse any
application to provide the service or cancel or withdraw any
services or privileges there under and may further add any
new services.
2.

3.

The service shall be provided only in the event of the
customer marinating an account with the Bank and for as
long as the account relationship has not been terminated
irrespective of the reason.
The service shall be provided specifically to the subscribing
customer irrespective of whether or not the account is
single for joint.

4.

In the event that the frequency fails on a day which is a
holiday in the UAE, the service will be provided on the
following working day.

5.

Concurrence and approval communicated through media
means including but not limited to digital and electronic
media, in respect of any service hereunder, shall be deemed
valid and therefore binding on customer for all intents
and purposes. However, the Bank reserves its right to
request customer to execute any additional documents
specifically were the service relates to granting facilities and
modification, renewal or increase of the same.

15.

16.

The Bank shall at its discretion amend from time to time the
terms and conditions herein contained. The Bank shall also
have the right at any time without stating the reason, to
withdraw any facility under the service upon giving written
notification to customer or sending customer a message to
this respect.
The customer acknowledge that the services are provided
by utilizing the technology of an independent third party
and the Bank shall not be in any way be liable, whether
directly or indirectly as a result of delays, interruptions,
errors in transmission, un received messages or for any
other malfunction or failure in the service.

Fifth: Terms and Conditions governing NBF Direct Online
Banking Service:
The Customer (hereinafter referred to as “Subscriber”) enjoys
a relationship with the Bank and has applied for the provision
of the Online Banking Service (“Service”) through the designed
application form (“Application Form”) and the Bank has agreed
to grant the Subscriber access to the Service.
Therefore, both Parties have agreed as follows:
1.

Definition
Accounts: means the account or accounts of the Subscriber
with the Bank which shall be accessed through the Service.

6.

Customer agrees to immediately inform the Bank of any
change in its e-mail address or mobile number. Customer
also agrees to inform the Bank in the event of the loss of its
equipment / mobile or the disconnection of its line.

Functionalities: means all Financial and Non-Financial
Transactions available on the Service and whereas the
Subscriber has submitted an Application Form to avail the
following:

7.

In case of loss/ theft of the Customer’s equipment, the
customer undertakes to notify the Bank immediately of
such instance to protect the interest of all parties. The
customer shall indemnify the Bank for all loss or damage
on account of customer’s failure to notify the Bank of the
change/disconnection of the customer’s mobile number.

(a)

8.

Customer hereby authorises the Bank to debit the customer
account with AED 0.50 per message subject to a minimum
charge of AED 3 per month. The Bank reserves the right at
any time to amend the charges by prior notification and the
charges shall have effect from the date of such notification.

9.

Customer authorises the Bank to debit customer’s account
on a monthly basis of for the Bank’s applied charges from
time to time in respect of the services on the first working
day in a month in payment of the service provided for the
previous month.

10.

The customer authorises the Bank to debit the customer
account with AED 50/- every time a requires is made in
writing for details of the messages that were sent to the
customer’s mobile phone at any given period, subject to
that each period should not exceed two calendar months.

11.

Customer irrevocably and unconditionally releases the Bank
from the liabilities whatsoever arising directly or indirectly
as a result of or in connection with the Bank accepting
customer’s instructions and /or with providing the service
hereunder.

12.

Customer acknowledges that the service is the property of
the Bank, being the sole owner of the copyright interest in
all software and documentation relating to the service and
any amendments thereto including but not limited to user
guidelines in any form.

13.

Customer undertakes to maintain strict confidentiality
in respect of the access rights, documentation and other
information relating to the service and further undertakes
not to copy or in any way reproduce the same or to allow
any third party access to the same without prior written
approval of the Bank.

14.

Any breach and /or contestation by customer of any
of its obligations and/or any of the conditions and
acknowledgements hereunder shall give the Bank the right
to cancel, withdraw or terminate the provision of the service
hereunder, without any liability whatsoever.

Financial Transaction: means all transaction that
involves any exchange of funds and/or monies
within the Subscriber’s Account(s) or third parties’
account(s).
(b) Non-Financial Transactions: means all transaction that
does not involve any exchange of funds and/or monies
within the Subscriber’s Account(s) or third parties’
account(s).
NBF Direct: is the brand name of the Online Banking
channel launched by National Bank of Fujairah PJSC.
Password; means the secret alphanumeric code set
and maintained by each User which together with the
User ID and any other methodology that the Bank
may choose to adopt for better security, in its sole
discretion, allows a User to access the Service.
Service: means all or any of the functionalities on the
Online Banking delivery channel provided by National
Bank of Fujairah over its website under the brand name
NBF Direct and is in addition to and in conjunction
with any other normal banking delivery channel such
as Branch banking, IVR, ATM, etc.…
User: means authorised individual to access the
Service
User ID: means the unique alphanumeric code provided
by the Bank. It allows an authorised User to access
the Service for the specific functions permitted to the
User, when used in conjunction with the password and
any other methodology that the Bank may choose to
adopt for better security, in its sole discretion.
2.

Use of Service
2.1. Use of the Service is permitted only upon the Bank
allowing access to the Subscriber. The bank reserves
the right to require further documentation prior
allowing such access.
2.2. Upon access to the Service the User shall have full
access to all Functionalities comprised therein as
applied for and, for the purpose of internal records
may (a) download and store data on hard disk and (b)
print hard copies of certain pages.
2.3. The Subscriber may freeze/cancel access rights at
any time by sending a prior written notification to
the Bank confirming the cancelation to access the
Service. The Subscriber will continue to be liable for
any Transactions submitted until the Bank confirms in
writing that the internal records of the Bank had been
amended and that the access has been cancelled.

3.

4.

Instructions and Transactions
3.1. The Subscriber irrevocably authorises the Bank
and shall be fully responsible to accept and act
upon instructions for Financial and Non-Financial
Transactions given to the Bank.
3.2. The Subscriber shall be liable for all monies due arising
from instructions given to the Bank and liabilities
incurred in accordance with the Bank’s Schedule of
Charges.
3.3. The Subscriber accepts that the payment request
submitted to the Bank cannot be treated as evidence
of the Bank having paid or agreed to pay the sum so
requested.
3.4. The Subscriber accepts that the cut-off time for a
Business Day is the same as the Bank’s normal business
timings in the UAE from Saturday to Thursday. All
requests received after the cut-off time or on a Bank
holiday will be deemed to have been received on the
following Business Day.
3.5. The Subscriber agrees that the Bank shall in no
circumstances be liable for any loss or damage arising
from payment requests submitted to the Bank where
the time of receipt of such requests by the Bank does
not fall during the normal business timings of the Bank.
3.6. The Subscriber accepts that any transaction will be
completed as and when the process is successfully
concluded, provided all other requirements are met.
3.7. The Bank will not act on any instructions via public
email nor will the Bank or the Subscriber transmit to
the other any information of a sensitive nature via
public email. In the event that public email system is
used by the User(s), the Bank shall in no circumstances
be liable for any loss or damage arising from such use.
3.8. The Bank shall not be responsible for any payments
to any third party arising out of erroneous input of the
User(s).
3.9. The Subscriber hereby acknowledges all debits
arising from the use of the Service and considers that
the Bank’s books, entries and registers shall be final
and conclusive evidence of the correctness of any
transaction.
Security
4.1. The Bank undertakes to use reasonable care to ensure
that in no way or manner shall the Password become
known to any of the Bank’s employees or agents.
It is the responsibility of the Subscriber to set the
password at inception and to change it as and when
required in order to secure confidentiality and security
of the Password.
4.2. The Subscriber undertakes not to disclose the
Password, and any other methodology that the
Bank may choose to adopt, to any person and the
Subscriber is entirely responsible for ensuring that the
Password and/ or any other methodology that the
Bank may choose to adopt are kept secret and not
used by anyone else for any fraudulent purpose. In the
event of the Password and/or any other methodology
that the Bank may choose to adopt becoming known
to someone, that person may be treated by the Bank
as an authorised User(s) and the Bank shall not
be responsible for any loss or damage which may
occur as a result of the Password and/or any other
methodology that the Bank may choose to adopt
becoming known to others. If the Subscriber knows or
suspects that someone else has learned its Password
or any other methodology that the Bank may choose,
the Subscriber shall freeze/cancel the User and inform
the Bank immediately.
4.3. The Subscriber agrees and undertakes to treat the
access rights, documentation or any other information
related to the Service, strictly private and confidential
at all times.
4.4. All technology based devices and methods of
electronic authentication for the security and integrity
of electronic data and electronic communications
transmission and identification of the Subscriber may
be subject to change, at the sole discretion of the

Bank. The Bank is not obliged to give prior notification
to the Subscriber for any technological change.
5.

Limitation of Liability
5.1. With the exception of gross negligence and/or willful
misconduct committed by the Bank, the Bank shall not
be responsible for any damage or loss incurred by the
Subscriber resulting from the use of Service.
5.2. The Bank shall not be responsible or have any liability
to the Subscriber or anyone else for indirect or
consequential losses or damages.

6.

Termination
6.1. The Bank reserves the right, in its sole discretion, to
terminate the Agreement and the Subscriber’s use of
the Service by giving ten Business Days prior written
notice to the Subscriber.
6.2. The Subscriber may terminate this Agreement and the
use of the Service by giving ten Business Days prior
written notice to the Bank, whereas the Subscriber
shall be responsible for the immediate disconnection
of the Service.

7.

Events of Default
The Bank may terminate the access to the Service with
immediate effect if:
7.1. The Subscriber ceases to maintain an Account with
the Bank in the United Arab Emirates;
7.2. The Subscriber’s relationship with the Bank or any
other banking activity has terminated;
7.3. Upon making of an administration order in relation to
the Subscriber or the appointment of a receiver over,
or an encumbrances taking possession of or selling an
asset of the Subscriber;
7.4. Upon the Subscriber making an arrangement or
composition with its creditors generally or making an
application to a court of competent jurisdiction for
protection from its creditors; or
7.5. The subscriber notifies the Bank of changes in the
status of the Subscriber which are unacceptable to the
Bank.

الشروط واألحكام للحسابات والودائع
اإلسالمية لدى بنك الفجيرة الوطني
مقدمة:
تحكــم هــذه الشــروط واألحــكام كل حســاب (يشــار إليــه فيمــا بعــد الحســاب) يفتحــه أو يحتفــظ بــه العميــل/
صاحــب الحســاب /صاحــب الحســاب المشــترك لــدى بنــك الفجيــرة الوطنــي ش م ع ،اإلمــارات العربيــة
المتحــدة (يشــار إليــه فيمــا بعــد البنــك) .يشــكل توقيــع العميــل  /صاحــب الحســاب  /صاحــب الحســاب
ـوال بهــذه الشــروط واألحــكام التــي تعــدل مــن وقــت آلخــر ويلــزم العميــل  /صاحــب الحســاب
المشــترك قبـ ً
 /صاحــب الحســاب المشــترك بهــذه الشــروط واألحــكام فــي كافــة عالقاتــه المصرفيــة مــع البنــك .وتحكــم
هــذه الشــروط واألحــكام العالقــة المصرفيــة العامــة بأكملهــا بيــن العميــل  /صاحــب الحســاب  /صاحــب
الحســاب المشــترك والبنــك إال إذا وباســتثناء الحالــة التــي تخضــع فيهــا أي عالقــة مصرفيــة بيــن العميــل
 /صاحــب الحســاب  /صاحــب الحســاب المشــترك والبنــك باتفاقيــة منفصلــة أو شــروط وأحــكام خاصــة،
عندهــا تســري االتفاقيــة أو تلــك الشــروط واألحــكام الخاصــة علــى الشــروط العامــة إذا مــا تداخلــت أحــكام
تلــك االتفاقيــة واألحــكام والشــروط المحــددة (حســب الحالــة) ويشــار إلــى العميــل  /صاحــب الحســاب /
صاحــب الحســاب المشــترك (بالعميــل) وإن عناويــن هــذه الشــروط واألحــكام هــي للتوضيــح وتهمــل عنــد
تفســير الشــروط واألحــكام .ومــا لــم ينــص الســياق علــى خــاف ذلــك ،تســري صيغــة المفــرد علــى صيغــة
الجمــع ،والعكــس صحيــح وصيغــة المذكــر علــى المؤنــث والعكــس صحيــح.
علــى البنــك إخطــار المتعامــل فــي حــال إضافــة ملحــق إلــى هــذه الشــروط واألحــكام مــن وقــت آلخــر بهــدف
إضافــة شــروط واحــكام خاصــة بــأي نــوع مــن الحســابات أو الخدمــات المصرفيــة غيــر المشــمولة بهــذه
الشــروط واألحــكام أو بهــدف إكمالهــا («الملحــق») شــريطة أن ال تتعــارض شــروط وأحــكام الملحــق مــع
أحــكام القانــون أو تعليمــات وأنظمــة المصــرف المركــزي أو أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية ،ويتــم
ذلــك مــن خــال عــرض الملحــق فــي فــروع البنــك أو فــي الموقــع االلكترونــي للبنــك و/أو بأســتخدام أيــة
ـا بالتغييــرات الــواردة فــي الملحــق إذا لــم يغلــق جميــع
وســيلة أخــرى مقبولــة لإلخطــار ،ويعــد المتعامــل قابـ ً
حســاباته المفتوحــة لــدى البنــك ،أو قــام باســتخدام أي مــن الخدمــات المصرفيــة خــال خمســة عشــر ()15
يومـ ًـا مصرفيـ ًـا مــن تاريــخ إخطــاره بالتغييــرات ،ويبــدأ ســريان أثــر التغييــرات مــن انتهــاء المــدة المذكــورة،
وهــذا مــا لــم تنــص هــذه الشــروط واألحــكام علــى خالفــه.

أوال :أحكام وشروط عامة
ً
.1

القانون المطبق والسلطة القضائية
القانــون الــذي يحكــم هــذه الشــروط واألحــكام هــو قانــون دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ("إ.ع.م") ،وتعليمــات المصــرف المركــزي لإلمــارات العربيــة المتحــدة
("المصــرف المركــزي") ،والفتــاوى الصــادرة عــن هيئــة الرقابــة الشــرعية فــي البنــك
("هيئــة الرقابــة الشــرعية") ،وأحــكام الشــريعة اإلســامية الغــراء .وفــي حــال نشــوء
أي نــزاع يتعلــق بالحســاب أو هــذه الشــروط واألحــكام ،تختــص بذلــك المحاكــم
التجاريــة فــي دبــي بشــرط أن يقــدم البنــك ،بنــاء تقديــره المحــض ،إجــراءات فــي
دائــرة قضائيــة أخــرى التــي يقيــم فيهــا العميــل ويملــك فيهــا أصــول أو يديــر عمــل
داخــل أو خــارج اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

.2

التسوية والحقوق الموحدة
باإلضافــة إلــى أي قيــود عامــة أو أي حــق أو تعويــض آخــر قــد يســتحقه البنــك،
يجــوز للبنــك فــي أي وقــت ومــن وقــت آلخــر ،دون إشــعار أو مطالبــة ،الجمــع
بيــن أو الدعــوة إلــى ضــم كافــة أو أي مــن حســابات العميــل (بمــا فــي ذلــك إنهــاء
أي وديعــة اســتثمارية أو أي وديعــة أخــرى قبــل تاريــخ اســتحقاقها) والديــون (فــي
كل حالــة وبــأي عملــة كانــت) لــدى البنــك فــي إ.ع.م ،.ســواء كانــت منفــردة أو
مجتمعــة مــع أي شــخص آخــر أو تســوية كافــة أو أي أمــوال (بــأي عملــة كانــت)
باقيــة فــي رصيــد هــذه الحســابات بضمنهــا إيداعــات العميــل لــدى البنــك (ســواء
أكانــت مســتحقة أم ال) وبمــا يســاعد فــي تســوية أي مديونيــات للعميــل (بــأي
ـا للديــن المديــن ،فعليـ ًـا أو
عملــة) للبنــك فــي إ.ع.م ،ســواء كان أصليـ ًـا أو كفيـ ً
ً
ً
ً
ً
مجتمعــا مــع أي شــخص آخــر .ويحــق
منفــردا أو
عرضيــا،
رئيســا أو
محتمــا،
ً
للبنــك إجــراء أي تحويــات ضروريــة أو ذات صلــة بالعملــة بســعر الصــرف
الموجــود فــي البنــك .وال يتحمــل البنــك المســؤولية عــن أي خســارة أو ضــرر
مهمــا كانــت طبيعتــه يتكبدهــا العميــل بســبب هــذه اإلجــراءات التــي يتخذهــا
البنــك لحمايــة حقوقــه.
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التعويض
يوافــق العميــل بموجبــه علــى التعويــض الكامــل ويحمــي البنــك وموظفيــه
ومســتخدميه أو وكالئــه ضــد أي مديونيــة ،خســارة ،نفقــات ،مطالبــة ،إجــراءات
وتكلفــة (بضمنهــا الرســوم القانونيــة) أو النفقــات التــي قــد يتكبدهــا البنــك أو
يدفعهــا نتيجــة لتصــرف البنــك أو أحــد موظفيــه أو مســتخدميه أو وكالئــه أو
تأخيــره أو امتناعــه عــن اتخــاذ إجــراءات بموجــب تعليمــات مــن العميــل أو يفتــرض
بأنهــا صــادرة عــن العميــل أو التــي يعتقــد البنــك أنهــا لــم تصــدر عــن أو لصالــح
العميــل أو لهــا صلــة بالحســاب ،وبهــذه الشــروط واألحــكام ،أو بتنفيــذ الشــروط
واألحــكام وفــي اســتعادة أي مبالــغ مســتحقة للبنــك أو يتكبدهــا البنــك فــي أي
إجــراءات قانونيــة مهمــا كانــت طبيعتهــا.

.4

تعويض العقوبات
يوافــق العميــل بموجبــه علــى أن يعــوض بالكامــل ويحمــي البنــك وموظفيــه
ومســتخدميه أو وكالئــه ضــد أي مديونيــة ،خســارة ،رســوم ،مطالبــة ،إجــراءات،
تكلفــة (بضمنهــا الرســوم القانونيــة) أو نفقــات التــي قــد يتكبدهــا البنــك أو
يدفعهــا نتيجــة لقيــام البنــك بإجــراء معاملــة (معامــات) ودفعــات بطلــب مــن
العميــل فــي حيــن تقــوم بنــوك مقابلــة بمنــع مثــل هــذه المعامــات والدفعــات
بســبب عقوبــات تفرضهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة  /األمــم المتحــدة والتــي
تصــدر عــن أي جهــة مهمــا كانــت طبيعتهــا.
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التنازل
ال يعتبــر أي تأخيــر ،أو إهمــال أو تنــازل مــن قبــل البنــك عــن ممارســة أو تنفيــذ
أي حــق أو تعويــض ينشــأ عــن أي مــن هــذه الشــروط واألحــكام ،علــى أنــه تنــازل
للعميــل ،وبالتالــي يحــق للبنــك ممارســة هــذا الحــق فيمــا بعــد وتنفيذه،ولــن
ً
خطيــا.
يدخــل أي تنــازل حيــز التنفيــذ مــا لــم يكــن
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التغييرات
يعتبــر العميــل أنــه قــرأ وفهــم ووافــق علــى أن يلتــزم بهــذه الشــروط واألحــكام.
وفــي أي وقــت ،يحــق للبنــك تغييــر وإضافــة وتعديــل وإلغــاء أو تعزيــز أي مــن
أو كافــة أحــكام هــذه الشــروط واألحــكام .ويقــوم البنــك بإشــعار كافــة العمــاء
خطيـ ًـا بــأي تغييــر  /تعديــل علــى هــذه الشــروط واألحــكام وتدخــل هــذه التعديــات
حيــز التنفيــذ مــن تاريــخ إشــعار كافــة العمــاء بذلــك .إال أن هــذه التغييــرات تعتبــر
ـعارا محـ ً
ملزمــة للعميــل ســواء اســتلم العميــل أو لــم يســتلم إشـ ً
ـددا بمثــل هــذه
التعديــات
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إمكانية التجزئة
إذا مــا وجــد أي بنــد فــي هــذه األحــكام والشــروط غيــر قابــل للتنفيــذ أو غيــر ســاري
ً
محذوفــا فــي حيــن ال تتأثــر بقيــة
المفعــول أو غيــر قانونــي ،يعتبــر هــذا البنــد
الشــروط واألحــكام بمثــل هــذه الحالــة مــن عــدم إمكانيــة التنفيــذ أو عــدم الســريان
أو الغيــر قانونــي.
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الظروف القاهرة
ال يتحمــل البنــك أي مســؤولية تجــاه دفــع أي مبلــغ بســبب قيــود علــى إمكانيــة
التحويــل أو إمكانيــة نقــل الملكيــة أو اســتيالء علــى أمــوال أو تحويــات إجباريــة
أو حــاالت الحــرب ،واالضطرابــات المدنيــة أو أســباب مماثلــة أخــرى تقــع خــارج
ســيطرة البنــك .وفــي مثــل هــذه الحالــة ال يتحمــل أي مكتــب أو فــرع أو شــركة
تابعــة للبنــك المســؤولية تجــاه العميــل.
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حق التنازل
يجــوز للبنــك دون الحاجــة إلــى أي إشــعار مســبق للعميــل ،وحســب تقديــره،
التنــازل عــن حقوقــه والتزاماتــه أو أي جــزء منهــا بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام.
وبالتالــي ال يحــق للعميــل التنــازل عــن التزاماتــه كليـ ًـا أو جزئيـ ًـا دون الحصــول علــى
الموافقــة الخطيــة المســبقة مــن البنــك.
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السجالت
يحــق للبنــك تســجيل كافــة المراســات والمحادثــات (بضمنهــا المكالمــات
الهاتفيــة) مــع العميــل و/أو أي ممثــل مفــوض للعميــل والرســائل و/أو
ً
ـخصيا
التعليمــات التــي ترســل إلــى البنــك ســواء كانــت عــن طريــق الهاتــف أو شـ
أو صوتيـ ًـا أو باســتخدام مفتــاح كلمــات يعمــل باللمــس أو بــأي طريقــة إلكترونيــة
أو خالفــه والمعامــات التــي تجــري عــن طريــق أو مــن خــال هــذه الوســائط.
ويكــون تســجيل البنــك لكافــة هــذه المراســات والمحادثــات والتعليمــات
والرســائل والمعامــات قطعيــة وملزمــة للعميــل لكافــة األغــراض.
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اإلشعارات
باســتثناء مــا هــو منصــوص عليــه فــي هــذه الشــروط واألحــكام ،تكــون أي
مطالبــة أو مراســلة يقــوم بهــا البنــك بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام ،خطيــة
وباللغــة اإلنجليزيــة وترســل علــى العنــوان الــذي يقدمــه العميــل (أو أي عنــوان
آخــر يبلــغ بــه العميــل للبنــك مــن وقــت آلخــر) وفــي حــال إرســاله بالبريــد ،تعتبــر
المراســلة أو المطالبــة قــد أرســلت إلــى العميــل فــي تاريــخ اإلرســال.

.12

بمجــرد مــا أن يوقــع العميــل علــى اســتمارة الطلــب وعلــى الشــروط واألحــكام،
فإنــه يؤكــد علــى أنــه قــرأ ،وفهــم ووافــق علــى ذلــك ويؤكــد موافقتــه المســبقة
علــى أي تعديــات قــد تطــرأ بعــد ذلــك.

ً
ثانيا :الشروط واألحكام التي تحكم الحسابات
أ.

تعريفات
مــا لــم يتطلــب الســياق خــاف ذلــك ،تأخــذ المصطلحــات والعبــارات التاليــة
المعانــي المحــددة لهــا أدنــاه:
الحســاب (الحســابات) :يعنــي أي حســاب (حســابات) مصرفيــة يتــم فتحــه
وتشــغيله مــن قبــل المتعامــل وفقـ ًـا لمبــادئ وأحــكام الشــريعة اإلســامية وهــذه
الشــروط واألحــكام لــدى البنــك ,ويشــمل ذلــك الحســاب الجــاري و/أو حســابات
المضاربــة ســواء كانــت محــددة المــدة أو غيــر محــددة المــدة ومنهــا حســاب
ً
وفقــا لمــا يقتضيــه ســياق النــص.
وديعــة االســتثمار وحســاب التوفيــر ,وذلــك
ً
خطيــا أو وفــق
طلــب فتــح الحســاب :يعنــي طلــب فتــح الحســاب (ســواء كان
نمــوذج إلكترونــي) وفــق النمــوذج الــذي يحــدده البنــك والصــادر عنــه مــن وقــت
آلخــر والموقــع عليــه مــن البنــك والمتعامــل أو المؤكــد أو المقبــول منهــا بــأي
طريقــة أخــرى.
أيــه تــي إم :تعنــي جهــاز (ماكينــة) الصــراف اآللــي للبنــك التــي توفــر خدمــة
الســحب النقــدي وخدمــة اإليــداع النقــدي أو بدونهــا بضمنهــا الخدمــات األخــرى
التــي يقدمهــا البنــك أو اي ماكينــة تعمــل ببطاقــة  /جهــاز ســواء كانــت ملكيتــه
تعــود للبنــك أو بنــوك مشــاركة أخــرى أو مؤسســات ماليــة يرشــحها البنــك مــن
وقــت آلخــر والتــي تقبــل البطاقــة.

األموال المتوفرة :تعني الرصيد المتوافر في الحساب.
البنك :يعني بنك الفجيرة الوطني وخلفائه والمتنازل لهم.
يــوم العمــل :يعنــي أي يــوم يكــون فيــه البنــك مفتوحـ ًـا للعمــل فــي اإلمــارات
العربيــة المتحــدة.
(البطاقــة) :تعنــي بطاقــة مديــن (مشــتريات) يصدرهــا البنــك للعميــل (بضمنهــا
البطاقــة الجديــدة ،المجــددة ،إعــادة إصــدار ،أو بــدل ضائــع) والتــي تســتخدم
لالســتفادة مــن خدمــات البطاقــة التــي يوفرهــا البنــك أو الحصــول علــى المبالــغ
المتاحــة الموجــودة فــي حســاب العميــل.
ً
ً
مجتمعــا بفتــح الحســاب
منفــردا أو
عميــل :تعنــي شــخص أو أكثــر يقــوم
واالســتمرار فيــه لــدى البنــك باســمه  /بأســمائهم كمــا يحــدد فــي طلــب فتــح
الحســاب أو حامــل الوكالــة المعتمــد عــن العميــل.
الحســاب الجــاري :يعنــي الحســاب الــذي يقــوم علــى أســاس قــرض خيــري يمنــح
للبنــك ويضمنــه البنــك.
حامــل البطاقــة :يعنــي عميــل لديــه حســاب لــدى البنــك باســمه  /بأســمائهم كمــا
مبيــن فــي طلــب فتــح الحســاب ويرتبــط بالبطاقــة التــي يصدرهــا البنــك والتــي
تحمــل اســمه  /أســمائهم.
رقــم البطاقــة :هــو العــدد الــذي يتكــون مــن ( )16رقــم مطبوعــة أو محفــورة علــى
وجــه البطاقــة.
معامــات البطاقــة :تعنــي أي معامــات ماليــة أو غيــر ماليــة باســتعمال البطاقــة
باســتخدام الرقــم الشــخصي الســري أو التوقيــع أو بدونهمــا بغــض النظــر عــن أي
إيصــال أو قســيمة أخــرى يوقعهــا حامــل (حاملــو) البطاقــة.
الســحب النقــدي :يعنــي أي مبالــغ تســحب بــأي طريقــة مذكــورة فــي هــذه
الشــروط واألحــكام بالســحب مــن حســاب العميــل.
اإليــداع النقــدي :يعنــي أي مبالــغ تــودع بــأي طريقــة منصــوص عليهــا فــي هــذه
الشــروط – األحــكام بإضافــة رصيــد إلــى حســاب العميــل.
الرســوم :تعنــي المبالــغ (بضمنهــا أي رســوم ،عمولــة ،أو أجــور) تكــون مســتحقة
الدفــع علــى العميــل والتــي تنشــأ عــن اســتخدام الخدمــات بموجــب الشــروط
واألحــكام وتشــمل دون الحصــر كافــة رســوم المعامــات والرســوم الماليــة،
والنفقــات اإلضافيــة والتعويضــات والتكاليــف القانونيــة ،التــي تســتقطع مــن
حســاب العميــل.
حــد الســحب :تعنــي الحــد اليومــي الــذي يحــدد الســتعمال البطاقــة فــي الســحب
النقــدي أو شــراء الســلع والخدمــات بنــاء علــى مــا هــو متوفــر مــن المبالــغ فــي
حســاب العميــل .ويمكــن تغييــر حــد االســتخدام علــى البطاقــة فــي أي وقــت مــن
قبــل البنــك.
معاملــة ماليــة :تعنــي أي مهمــة أو خدمــة يقدمهــا البنــك وتشــمل أي أثــر مالــي
علــى حســاب العميــل.
المعامــات الدوليــة :تعنــي المعامــات التــي ينفذهــا العميــل خــارج دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
وديعــة االســتثمار :تعنــي األمــاول التــي يتــم إيداعهــا فــي حســاب وديعــة
ا ال ســتثما ر .

احتياطــي مخاطــر االســتثمار :يعنــي االحتياطــي الــذي يحتفــظ بــه البنــك مــن
حصــة أصحــاب حســابات المضاربــة مــن األربــاح بغــرض المحافظــة علــى
مســتوى معيــن مــن األربــاح والحمايــة مــن الخســارة المســتقبلية ألصحــاب
ً
وفقــا للبنــد .3-2
حســابات المضاربــة ,وذلــك
تاجــر  /مؤسســة تجاريــة :تعنــي أي مؤسســة ،كيــان تجــاري ،شــخص أو مؤسســة
افتراضيــة أخــرى ،تقــوم بتجهيــز الســلع و/أو الخدمــات التــي تقبــل  /كوســيلة
دفــع أو حجــز مــن قبــل حامــل البطاقــة.
شهر :يعني شهر تقويمي.
المضاربــة :تعنــي المشــاركة فــي األربــاح بحيــث يقــدم أحــد الطرفيــن رأس
المــال ("رب المــال") أو "المســتثمر فــي المضاربــة") بينمــا يقــدم الطــرف اآلخــر
خبرتــه ومهارتــه وجهــده الســتثمار رأس المــال المذكــور ("المضــارب" أو «مديــر
المضاربــة") .ويتــم توزيــع األربــاح (إن وجــدت (بيــن الطرفيــن وفــق النســب
الشــائعة المتفــق عليهــا أمــا الخســارية الماليــة (إن وجــدت) فيتحملهــا المســتثمر
فــي المضاربــة لوحــده إذا لــم تكــن راجعــة إلــى تعــدي المضــارب أو تقصيــره أو
مخالفتــه لشــروط التعاقــد ويخســر المضــارب جهــده ووقتــه.
حســابات المضاربــة :تعنــي حســاب وديعــة االســتثمار وحســاب التوفيــر وأي
حســابات أخــرى قائمــة علــى صيغــة المضاربــة.
معامــات غيــر ماليــة :تعنــي اســتعمال أي مهمــة أو خدمــة يوفرهــا البنــك وال
تشــمل أي تأثيــر مالــي علــى حســاب العميــل.
رقــم التعريــف الشــخصي :يعنــي رقــم عشــوائي ســري ينتجــه الحاســب اآللــي
فــي البنــك ويصــدر لصالــح حامــل البطاقــة لتمكينــه مــن اســتعمال البطاقــة فــي
أي صــراف آلــي أو نقطــة بيــع.
نقطــة بيــع :تعنــي نقطــة الكترونيــة موجــودة فــي مؤسســات تجاريــة ســواء
كانــت محليــة أو دوليــة ،قــادرة علــى معالجــة معاملــة بالبطاقــة لشــراء ســلع
وخدمات.
مــدة حســاب األربــاح :تعيــن فيمــا يتعلــق بــأي حســاب مضاربــة فتــرة مؤلفــة مــن
شــهر أو ثالثــة أو ســتة أو تســعة أو اثنــي عشــر شـ ً
ـهرا ميالديـ ًـا أو أي مــدة أخــرى
ً
وفقــا لمــا يطلبــه المتعامــل عنــد فتــح الحســاب ويوافــق عليــه البنــك ,وهــي
المــدة التــي يتــم احســاب أربــاح علــى أمــوال المضاربــة بخصوصهــا مــن األربــاح
المحققــة.
احتياطــي معــدل األربــاح :يعنــي االحتياطــي الــذي يحتفــظ بــه البنــك مــن أربــاح
الوعــاء العــام (قبــل اقتطــاع حصــة المضــارب مــن األربــاح) بغــرض المحافظــة
علــى مســتوى معيــن مــن عائــدات االســتثمار ألصحــاب حســابات المضاربــة
ً
وفقــا للبنــد .3-2
وزيــادة حقــوق أصحــاب الملكيــة ,وذلــك
تاريــخ دفــع األربــاح :يعنــي التاريــخ الــذي يدفــع فيــه البنــك حصــة صاحــب حســاب
المضاربــة مــن األربــاح المحققــة ,والموزعــة ,وهــو يتحــدد وفــق المطبــق لــدى
البنــك والمتفــق عليــه مــن أصحــاب حســابات المضاربــة.
ً
حســابا يقــوم علــى صيغــة المضاربــة ,ويحســب الربــح
حســاب التوفيــر :يعنــي
فيــه مــن الربــح المحقــق علــى أي رصيــد يزيــد عــن الحــد األدنــى المحــدد أو
ً
(وفقــا لمــا يتــم االتفــاق عليــه مــع البنــك).
متوســط الرصيــد
كشــف حســاب :تعنــي كشــف الحســاب البنكــي الــذي يصــدر بصــورة دوريــة
ويرســل إلــى العميــل ويشــتمل علــى تفاصيــل معامــات بطاقــة المشــتريات
(المديــن) التــي يقــوم بهــا العميــل أثنــاء الفتــرة وحســابه الدائــن والمديــن.

حســاب وديعــة االســتثمار :يعنــي حســاب وديعــة (حســاب وديعــة ألجــل) يقــوم
علــى صيغــة المضاربــة ,يفتحــه المتعامــل ويحتفــظ بــه لــدى البنــك لمــدة محــددة
ً
مســبقا.

التخــارج :يعنــي بيــع صاحــب حســاب المضاربــة لحصتــه الشــائعة فــي موجــودات وعــاء
المضاربــة (والوعــاء العــام) وفــي احتياطي معدل األرباح واحتياطي مخاطر االســتثمار(إن
وجــد وفقــط حالمــا يكــون متوفـ ً
ـرا ويتــم إنشــاؤه مــن قبــل البنــك) ,وغيرهــا ,ومــا يحصل
عليــه صاحــب حســاب المضاربــة عنــد التخــارج هــو مقابــل التخــارج.

مــدة االســتثمار :تعنــي فتــرة مؤلفــة مــن شــهر أو ثالثــة أو ســتة أو تســعة أو
اثنــي عشــر شـ ً
ـهرا ميالديـ ًـا أو أي مــدة أخــرى يوافــق عليهــا البنــك حســب اختيــار
المتعامــل بخصــوص مــدة وديعــة االســتثمار.

الترجيحــات :تعنــي الترجيحــات أو األوزان التــي يتــم علــى أساســها توزيــع حصــة
أصحــاب حســابات المضاربــة مــن األربــاح بيــن أصحــاب حســابات المضاربــة
ً
(وفقــا للــوارد فــي البنــد .)3-2

ب.

الشروط واألحكام

.1

ً
ً
جاريــا
حســابا
يجــوز للبنــك أن يفتــح حســابات مضاربــة للمتعامــل ،وأن يفتــح
ً
(فقــا لتعريــف المصــرف
للمتعامــل المقيــم فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة
المركــزي لكلمــة «مقيــم» وفقـ ًـا لمــا قــد يجــري تعديلــه مــن وقلــت آلخــر) مــع
االلتــزام دائمـ ًـا بقوانيــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة وأنظمــة المصــرف المركــزي
بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية.

.2

يفــوض البنــك بموجبــه بالتصــرف بموجب تعليمات موقعة أو مســتندات أو وثائق
موقعــة مســحوبة أو مقبولــة طبقـ ًـا للتعليمــات الصــادرة في طلب فتح الحســاب أو
ّ
مــن قبــل وكيــل مفــوض وفــق األصــول مــن طــرف العميــل دون الحاجــة إلــى إجــراء
أي استفســار لحيــن قيــام العميــل بإشــعار البنــك خطيـ ًـا بخــاف ذلــك.
لدفــع الشــيكات ،والكمبيــاالت ،والكفــاالت والطلبــات المســتحقة،
أ.
وإصــدار الســحوبات والتحويــات البريديــة والبرقيــة وشــراء وبيــع األوراق
الماليــة والعمــات األجنبيــة وأي تعليمــات أخــرى عــن طريــق الخصــم مــن
هــذا الحســاب (الحســابات) ســواء كانــت دائنــة أو غيرهــا ،و
ب .قبــول أي تعليمــات أخــرى بشــأن هــذا الحســاب (الحســابات) بضمنهــا
التعليمــات إلغــاق الحســاب.

.3

يجــب ذكــر رقــم الحســاب فــي كافــة المراســات مــع البنــك وعنــد إجــراء اإليداعات
والســحوبات

.4

يفهــم العميــل أن أي مبالــغ يســتلمها البنــك نيابــة عــن العميــل تضــاف كرصيــد
دائــن للحســاب المعنــي مــا لــم يســتلم البنــك تعليمــات خطيــة مــن العميــل
بخــاف ذلــك.

.5

يفهــم العميــل أن البنــك يتصــرف فقــط بمثابــة وكيــل تحصيــل للعميــل وال
يتحمــل مســؤولية عــن تحقيــق أي فقــرات تــودع لــدى البنــك لغــرض تحصيلهــا.
وال تتــاح عائــدات الشــيكات أو المســتندات األخــرى المودعــة لغــرض الســحب
لحيــن قيــام البنــك بتحصيلهــا .ويحتفــظ البنــك بحــق خصــم أي حســاب ربمــا
أضيــف بطريقــة اســتثنائية كحســاب دائــن مــع فقــرة تكــون غيــر مدفوعــة نتيجــة
لذلــك عنــد التحصيــل .ويحــق للبنــك المصادقــة علــى أو قبــول تحصيــل الشــيكات
المســحوبة لصالــح أطــراف أخــرى أو فــي حــال عــدم تطابــق اســم المدفــوع لــه مــع
اســم العميــل فــي ســجل البنــك .ويجــوز للبنــك ،دون أن يلــزم بذلــك ،االمتنــاع عــن
دفــع أي شــيك يقــدم للدفــع لمــدة أكثــر مــن ســتة أشــهر بعــد تاريــخ اإلصــدار .وال
يقبــل البنــك أن يضيــف إلــى رصيــد الحســاب أي شــيك أو مبلــغ لصالــح طــرف
ثالــث عليــه عالقــة أو كتــب عليــه «حســاب المدفــوع لــه» (أو أي كلمــات ذات أثــر
مماثــل) أو خــاف مــا موجــود فــي ســجالت البنــك .ويعتبــر أي إلغــاء لوضــع عالمــة
ـا .وال يتحمــل البنــك أي مســؤولية فــي حــال
أو الكتابــة المشــار إليهــا الغيـ ًـا وباطـ ً
قبــول شــيك مؤجــل الدفــع سـ ً
ـهوا أو خــاف ذلــك قبــل موعــد االســتحقاق.
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ً
دائمــا ،دون الحاجــة إلخطــار العميــل ،فــرض أي رســوم بنكيــة أو
يحــق للبنــك
رســوم أخــرى خاصــة بالحســاب أو تتعلــق بــأي تســهيالت مصرفيــة أخــرى تقــدم
ً
طبقــا إلجــراءات
للعميــل مــن جانــب البنــك وخصــم مــن الحســاب المقصــود
البنــك االعتياديــة وقــد تخضــع هــذه الرســوم للتغييــر وال تكــون قابلــة لإلرجــاع
عنــد إنهــاء الحســاب المقصــود أو أي حســاب آخــر للعميــل.
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يفــوض العميــل بموجبــه البنــك بقبــول االحتفــاظ اآلمــن وتحصيــل أي أوراق
ماليــة أو ممتلــكات تــودع لــدى البنــك أو تســتلم مــن العميــل ألي غــرض كان
وإطــاق وتســليم أو التخلــي عــن أي منهــا بموجــب تعليمــات خطيــة مــن العميــل.
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يفهــم العميــل إمكانيــة القيــام باإليداعــات والســحوبات الخاصــة بحســاب مــا فــي
أي مــن فــروع البنــك فــي إ.ع.م .إذا كانــت المبالــغ كافيــة فــي الحســاب المقصــود
مــع تقديــم الدليــل علــى الهويــة بمــا يرضــي البنــك.
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فيمــا يتعلــق بــأي تعامــات تخــص الحســاب ،ال يتحمــل البنــك أي مســؤولية
عــن أي خســارة تنتــج عــن وفــاة العميــل ،أو عجــزه أو إعســاره أو إفالســه (أو
ً
مشــتركا ،أي شــخص يحــدد
أي حالــة آخــرى مماثلــة) فــي حــال كــون الحســاب
علــى أنــه حامــل لحســاب مشــترك) ،مــا لــم وإلــى حيــن اســتالم البنــك إخطـ ً
ـارا
خطيـ ًـا بمثــل هــذا الحــدث مــع األدلــة الداعمــة والتــي قــد يطلبهــا البنــك .وفــي
مثــل هــذه الظــروف ،يجــوز للبنــك حســب تقديــره تجميــد الحســاب وتعليــق كافــة
التعامــات فــي الحســاب لحيــن تعييــن خلفائــه أو ورثتــه القانونييــن مــن قبــل
المحكمــة مــن أجــل التعامــل مــع الحســاب و/أو البنــك والــذي ســيتصرف بنــاء
علــى أمــر المحكمــة.
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ال يتحمــل البنــك المســؤولية تجــاه العميــل عــن أي خســارة ،ضــرر أو تأخيــر يعــزى
كليـ ًـا أو جزئيـ ًـا إلــى تصــرف ألي حكومــة أو جهــة حكوميــة أو أي حــدث آخــر خــارج
إطــار ســيطرة البنــك (بضمنهــا دون الحصــر ،االضرابــات واإلجــراءات الصناعيــة،
وعطــل المعــدات ،أو انقطــاع التيــار الكهربائــي) .بشــرط أن يحــاول فــي كل حالــة
ً
إخطــارا لعمالئــه بشــأن أي تأخيــرات متوقعــة تنتــج عــن األحــداث
أن يصــدر
المذكــورة مــن خــال إشــعار لفروعــه.
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يتعهــد العميــل ويضمــن أن المعلومــات الــواردة فــي طلــب فتــح الحســاب
صحيحــة وصادقــة اعتبـ ً
ـارا مــن التاريــخ الــذي قــدم فيــه ويتعهــد بإبــاغ البنــك علــى
ً
خطيــا بــأي تغييــرات فــي البيانــات المقدمــة فــي طلــب فتــح الحســاب.
الفــور
يجــب علــى العميــل إبــاغ البنــك خطيـ ًـا وعلــى الفــور فــي حالــة تغييــره الســمه،
وعنوانــه أو ارقــام هواتفــه .ويحتفــظ البنــك بالحــق فــي طلــب الدليــل علــى
العنــوان الجديــد ،وترســل كافــة اإلشــعارات والكشــوفات والمعلومــات األخــرى
علــى العنــوان المذكــور أو عنــوان البريــد االلكترونــي لحامــل الحســاب األول .وفــي
حــال عــودة البريــد مــن ذلــك العنــوان وكان البنــك يحتفــظ ببيانــات إتصــال بديلــة
للعميــل ،يحــق للبنــك أن يبــادر باالتصــال بالعميــل ويواصــل إرســال كشــف
الحســاب أو أي مراســات أخــرى علــى نفــس العنــوان لحيــن يؤكــد العميــل عنوانــه
الجديــد خطيـ ًـا .ويتحمــل العميــل المســؤولية عــن ضمــان أن البنــك مــزود ببيانــات
اتصــال دقيقــة ومحدثــة.
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يحتفــظ البنــك بحــق طلــب معلومــات إضافيــة و/أو وثائــق إضافيــة إذا مــا فتــح
العميــل حســابات إضافيــة لــدى البنــك .ويجــوز للبنــك أن يطلــب مــن العميــل
تقديــم الدليــل علــى مصــدر أي مــن األمــوال المودعــة أو المعاملــة الضمنيــة ألي
دخــول للحســاب ومعالجــة التأخيــر لحيــن توفيــر هــذا الدليــل وال يتحمــل البنــك
المســؤولية عــن أي تأخيــر أو خســارة تنشــأ عــن هــذه االستفســارات.

.13

تكون سجالت البنك فقط قطعية وملزمة في حال نشوء أي نزاع.
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يحتفــظ البنــك بالحــق الحصــري بإغــاق أو رفــض فتــح أي حســاب والمطالبــة بــأي
تســوية ألي رصيــد مســتحق للبنــك دون بيــان األســباب مهمــا كانــت طبيعتهــا.
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ال يجــوز نفــل المبالــغ المودعــة مــن قبــل العميــل أو باســمه أو تحــول إلــى أي
طــرف آخــر عــن طريــق الضمــان بــدون الموافقــة الخطيــة المســبقة مــن البنــك.
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ال يتحمــل البنــك المســؤولية عــن أي خســارة أو ضــرر مباشــر أو غيــر مباشــر أو عــن
أي إدخــال خاطــئ مــن قبــل العميــل ألي شــيك ،أو مســتند أو طلــب دفــع أو حوالــة
أو أي فقــرة أخــرى عندمــا يكــون ذلــك فــي حالــة نقــل مــن البنــك إلــى العميــل أو
مــن العميــل إلــى البنــك أو مــن البنــك إلــى أي بنــك آخــر والعكــس صحيــح.
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تعتبــر أي رســالة ،إشــعار أو كشــف حســاب أو مراســات أخــرى ترســل للعميــل علــى
عنوانــه المســجل لــدى البنــك أنهــا قــد اســتلمت وفــق األصــول مــن قبــل العميــل.
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يمكــن إيــداع أي مبلــغ نقــدي /شــيك فــي أجهــزة الصــراف اآللــي التابعــة للبنــك
فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ويمكــن إيــداع كافــة المبالــغ النقديــة مباشــرة
فــي الصــراف اآللــي للبنــك أو بواســطة وضــع المبلــغ نقـ ً
ـدا فــي ظــرف مغلــف
عــن طريــق الصــراف اآللــي باتبــاع تعليمــات واضحــة ويوقــع عليهــا العميــل.
ويقبــل أي شــيك مــودع بهــذه الطريقــة لغــرض التحصيــل وتكــون عائداتــه
متوفــرة بعــد اســتالم هــذه العائــدات مــن البنــك المســحوب عليــه ثــم يضــاف
إلــى رصيــد الحســاب .يخضــع أي شــيك /مبلــغ نقــدي يــودع فــي الصــراف اآللــي
للبنــك واإليصــال الــذي يصــدر اســتجابة لذلــك مــن جهــاز الصــراف اآللــي ،والــذي
يبيــن الرقــم الــذي أدخلــه العميــل ،للتحقــق مــن قبــل البنــك ويكــون ســجل البنــك
الخــاص بــأي مبلــغ نقــدي /شــيك يــودع فــي أجهــزة الصــراف اآللــي للبنــك فــي
اإلمــارات العربيــة المتحــدة نهائيـ ًـا وملزمـ ًـا للعميــل.

.19

حيــث يختــار العميــل إيــداع مبلــغ نقــدي ،شــيك أو يســتخدم أي تســهيالت
تحويــل ،أو دفــع أخــرى ،يوفرهــا البنــك ،يتحمــل العميــل لوحــده المســؤولية عــن
اإلشــعار برقــم الحســاب الصحيــح أو رقــم المرجــع الصحيــح الــذي تتــم عليــه
عمليــات التحويــل أو الدفــع .وال يتحمــل البنــك المســؤولية عــن أي تحويــل
خاطــئ للمبالــغ بســبب خطــأ ارتكبــه العميــل/أو إشــعار خاطــئ .وال يكــون البنــك
طرفـ ًـا فــي النزاعــات أو التحقيقــات الخاصــة بالتجــاوز أو عــدم كفايــة الرصيــد أو
الدفــع /التحويــل الخاطــئ أو المتأخــر أو المنازعــات مهمــا كانــت طبيعتهــا والتــي
قــد تظهــر بيــن العميــل والمســتفيد المقصــود وال يتحمــل البنــك المســؤولية
عــن أي خســارة أو ضــرر يرتبــط بالمعامــات الماليــة إلــى الحســاب التــي تنشــأ
بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة عــن خطــأ يرتكبــه العميــل.
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يتعيــن علــي العميــل ان يدفــع الــزكاة المســتحقة علــي اموالــه مــا لــم يقــوض
العميــل البنــك خطيــا بــان يدفــع الــزكاة بالنيابــة عنــه.
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لــن يقــوم البنــك باغــاق او منــع أي كــود تابــع ألي شــركة للتجــارة ،للعميــل
الحريــة المطلقــة باعمــال حكمتــه فــي التعامــل معــه الشــركات التجاريــة المختلفــة.
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فــي حــال قــرر البنــك اســتثمار فقــط نســب معرفــة مــن ودائــع العمــاء فــي وعــاء
مضاربــة مشــترك وغيــر مقيــد لجنــي أربــاح ،عندهــا يكــون مــن حق البنك اســتثمار
الجــزء المتبقــي مــن الرصيــد االئتمانــي فــي حســابات توفيــر وودائــع اســتثمارية
غيــر مشــاركة فــي وعــاء المضاربــة ويتحمــل البنــك نتائــج تلــك االســتثمارات.
تكــون نســبة الودائــع التــي يقــوم البنــك باســتثمارها علــى أســاس مضاربــة غيــر
مقيــدة فــي وعــاء االســتثمار المشــترك خاضعــة للتغييــر الــذي يتــم تحديــده مــن
قبــل البنــك مــن وقــت آلخــر ويتــم اإلعــان عنــه فــي المكتــب الرئيســي وفروعــه.

ج.
1

أنواع الحسابات
الحسابات الجارية
يــودع المتعامــل بصفتــه مقرضـ ًـا الرصيــد الدائــن فــي الحســاب الجــاري كقــرض
حســن(قرض بــدون أربــاح) ,ويتعهــد البنــك بــأن يدفــع رصيــد الحســاب الدائــن
بشــكل كامــل وأال يقــوم بمشــاركة أربــاح اســتثمارية أو تحمــل أي خطــر .يكــون
اســتخدام المبالــغ المقبوضــة بموجــب اتفاقيــة القــرض عــن الحســاب الجــاري
وفــق الخيار/السياســة المطلبــة إلدارة البنــك وقــد يتغيــر مــن وقــت آلخــر اعتمـ ً
ـادا
علــى سياســات البنــك .يمكــن بنــك الفجيــرة الوطنــي وفــق أفضــل مصالــح
ً
مالئمــا
البنــك أن يقــوم باســتخدام تلــك المبالــغ لجنــي األربــاح إذا اعتبــر ذلــك
وفــق أفضــل مصالــح البنــك .بمــا أن الحســاب خاضــع لعقــد قــرض يلتــزم
بموجبــه بنــك الفجيــرة الوطنــي بســداد المبلــغ المقبــوض مــن العميــل فقــط
(كقــرض بــدون أربــاح) ،ال يكــون بنــك الفجيــرة الوطنــي ملــزم بمشــاركة أي ربــح/
عوائــد قــد يحققهــا بنــك الفجيــرة الوطنــي نتيجــة استخدام/استغالل/اســتثمار
تلــك المبالــغ المقبوضــة بموجــب عقــد القــرض وال يكــون للعميــل أي حــق فــي
المطالبــة بــأي حصــة فــي تلــك األرباح/العوائــد.

.2

حسابات المضاربة
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الحسابات المؤهلة
تعتبــر حســابات المضاربــة التــي تفــي بمتطلبــات الحــد األدنــى للرصيــد أو الحــد
المتوســط للرصيــد المتفــق عليــه مــع البنــك ,الحســابات الوحيــدة المؤهلــة
للحصــول علــى اربــاح مــن األربــاح المحققــة ,وإلــى الحــد وطــوال الفتــرة التــي
ال تفــي فيهــا حســابات المضاربــة بمتطلبــات الحــد األدنــى للرصيــد أو الحــد
المتوســط للرصيــد ,فــإن تلــك الحســابات:
تفرض عليها الرسوم المحددة في جدول الرسوم المعلن ,و
(أ)
(ب) لــن يكــون لهــا حــق فــي أيــة عوائــد مهمــا كانــت طبيعتهــا (بمــا فــي ذلــك
األربــاح).
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األحكام العامة لحسابات المضاربة
ً
مالــكا لألمــوال
بموجــب حســاب المضاربــة يفــوض المتعامــل بصفتــه
(أ)
("رب المــال") البنــك الــذي قــد قبــل ذلــك بصفتــه مضاربـ ًـا ("المضــارب")
باســتثمار امــوال المتعامــل المودعــة فــي حســاب المضاربــة («رأس
ً
ً
مطلقــا فــي وعــاء المضاربــة المخصــص
اســتثمارا
مــال المضاربــة")
أو وعــاء المضاربــة العــام أو أي وعــاء مضاربــة آخــر ("وعــاء المضاربــة")
ً
وفقــا
بالطريقــة التــي يراهــا المضــارب مناســبة وفــق خيــاره المطلــق
ألحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية ,ويشــكل رأس مــال المضاربــة
المملــوك للمتعامليــن أصحــاب حســابات المضاربــة ("أصحــاب حســابات
المضاربــة") رأس مــال وعــاء المضاربــة ("رأس مــال وعــاء المضاربــة") .وقــد
أذن رب المــال للمضــارب بخلــط رأس مــال المضاربــة بأموالــه مــن حقــوق
الملكيــة وأرصــدة الحســاب الجاريــة وأرصــدة الحســابات األخــرى التــي تأخــذ
مــوكال باســتثماره.
حكــم الحســابات الجاريــة وغيرهــا ممــا قــد يكــون البنــك
ً
(ب) يشــمل االســتثمار جميــع رأس مــال المضاربــة باســتثناء مــا يلــزم
لالحتياطــي اإللزامــي ومــا يلــزم ألغــراض الســيولة ,وفقـ ًـا لمــا هــو محــدد
بتعليمــات المصــرف المركــزي ,وفــي حــال تــم اســتثمار مــا يلــزم ألغــراض
الســيولة وتحقــق ربــح نتيجــة ذلــك االســتثمار ,فــإن الربــح يعامــل معاملــة
األربــاح المحققــة علــى رأس مــال المضاربــة.
(ج) يمكــن للمتعامــل إجــراء ســحوبات مــن أي مــن حســابات المضاربــة وفقـ ًـا
للبنــد (3-2د)( ،ك) ,باســتثناء حســاب وديعــة االســتثمار الــذي يخضــع
ً
وفقــا لهــذه الشــروط واألحــكام.
الســحب منــه ألحــكام خاصــة
ال يضمــن البنــك رأس مــال المضاربــة أو أرصــدة حســابات المضاربــة إال
(د)

(هـ)

(و)

فــي حــال التعــدي أو التقصيــر أو مخالفــة هــذه الشــروط واألحــكام مــن
قبــل البنــك.
يفــوض أصحــاب حســابات المضاربــة البنــك بتجنيــب أربــاح التمويــات أو
االســتثمارات التــي تقــرر هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية تجنيبهــا بســبب
الخلــل الشــرعي فــي تنفيــذ التمويــل أو االســتثمار لصرفهــا فــي الخيــرات
وفقـ ًـا لتعليماتهــا.
يفــوض أصحــاب حســابات المضاربــة البنــك باإلعفــاء مــن أربــاح أو مبالــغ
التمويــات ,فــي الحــاالت اإلنســانية التــي تســتدعي ذلــك أو التــي يكــون
لهــا أغــراض تجاريــة بمــا فــي ذلــك جوائــز الســداد المبكــر ,ممــا تقــره فــي
جميــع األحــوال هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية.

 .3-2االستثمار وتوزيع األرباح
يســتثمر البنــك رأس مــال وعــاء المضاربــة فــي وعــاء اســتثمار مشــترك
(أ)
(«الوعــاء العــام») الــذي يتــم فيــه اســتثمار أمــوال مســاهمي البنــك مــن
حقــوق الملكيــة وارصــدة الحســابات الجاريــة وأرصــدة الحســابات األخــرى
التــي تأخــذ حكــم الحســابات الجاريــة وقــد يضــاف إليهــا األمــوال التــي تــم
توكيــل البنــك باســتثمارها علــى أســاس الوكالــة باالســتثمار (بحســب
المطبــق فــي البنــك) ,حيــث تنشــأ عالقــة مشــاركة ("المشــاركة") بيــن
ً
معــا رأس مــال
هــذه األمــوال ورأس مــال وعــاء المضاربــة ,وتشــكل
المشــاركة ("رأس مــال المشــاركة").
(ب)

لحســاب وتوزيــع األربــاح المحققــة فــإن المصــرف ُيعــد مركـ ً
ـزا ماليـ ًـا (مــع
القوائــم الماليــة األخــرى الالزمــة) للوعــاء العــام للفتــرة المطلوبــة حســاب
وتوزيــع أرباحهــا ويتــم ذلــك علــى أســاس التنضيــض الحكمــي (التقويــم)
للتحقــق مــن ســامة رأس مــال المشــاركة ومــن ثــم رأس مــال وعــاء
المضاربــة وتحديــد األربــاح المحققــة (إن وجــدت) القابلــة للتوزيــع ,ثــم يتــم
توزيــع األربــاح التــي حققهــا الوعــاء العــام («أربــاح الوعــاء العــام») بعــد خصــم
النفقــات والمصروفــات (وفقـ ًـا للمطبــق فــي البنــك فيمــا يتعلــق بتوزيــع
النفقــات والمصروفــات بيــن الوعــاء العــام والمســاهمين) كمــا يلــي:
()1

()2

()3

()4

يتــم توزيــع أربــاح الوعــاء العــام بيــن طرفــي رأس مــال المشــاركة,
بنســبة مــا يملكــه كل منهمــا فــي الوعــاء العــام وقــت إعــداد المركــز
المالــي ,بالنســبة والتناســب أو بالطريقــة األخــرى المطبقــة لــدى
البنــك (إن وجــدت) وهــي المبينــة فــي الملحــق.
يحصــل البنــك بصفتــه مضاربـ ًـا علــى حصتــه مــن أربــاح رأس مــال
ً
وفقــا
وعــاء المضاربــة («أربــاح المضاربــة») وتحــدد تلــك الحصــة
ً
مســبقا مــن أربــاح المضاربــة («حصــة
للنســبة المئويــة المحــددة
المضــارب مــن األربــاح»).
بعــد خصــم حصــة المضــارب مــن أربــاح المضاربــة ,فــإن الباقــي
مــن أربــاح المضاربــة الــذي يتحــدد وفقـ ًـا للنســبة المئويــة المحــددة
مسـ ً
ـبقا مــن أربــاح المضاربــة («حصــة أصحــاب حســابات المضاربــة
مــن األربــاح») يكــون ألصحــاب حســابات المضاربــة بصفتهــم
أربــاب مــال («أصحــاب حســابات المضاربــة») ,ويتــم توزيــع مبلــغ
ً
وفقــا لحصــة
أربــاح أصحــاب حســابات المضاربــة ,الــذي يتحــدد
أصحــاب حســابات المضاربــة مــن األربــاح ,بيــن أصحــاب هــذه
الحســابات وفقـ ًـا للترجيحــات المطبقــة لــدى البنــك (“الترجيحــات”)
ً
ووفقــا للــوارد فــي البنــد .3-2
يعلــن البنــك حصــة المضــارب مــن األربــاح وحصــة أصحــاب
حســابات المضاربــة مــن األربــاح ,والترجيحــات المطبقــة فــي مــكان
بــارز فــي فــروع البنــك وعلــى موقعــه االلكترونــي ويمكــن الحصــول
عليهــا مــن البنــك ,ويســري المعلــن علــى جميــع مــا يتــم فتحــه
مــن الحســابات بعــد إعالنــه .وللبنــك الحــق فــي تعديــل حصــة
المضــارب مــن األربــاح وحصــة أصحــاب حســابات المضاربــة مــن
األربــاح و/أو الترجيحــات مــن وقــت ألخــر (بعــد الحصــول علــى
موافقــة هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية) باإلعــان عــن ذلــك فــي
مــكان بــارز فــي فــروع البنــك وعلــى موقعــه اإللكترونــي أو بإشــعار
خــاص ألصحــاب حســابات المضاربــة ,ويعتبــر ذلــك التعديــل نافـ ً
ـذا
عنــد بــدء مــدة حســاب األربــاح التــي تلــي ذلــك اإلعــان أو اإلشــعار
مباشــرة بشــرط أن يتــم اإلعــان أو اإلشــعار قبــل ثالثيــن ( )30يومـ ًـا
مصرفيـ ًـا علــى األقــل مــن بــدء تلــك المــدة .ويعتبــر المتعامــل أنــه
قــد قبــل بالتعديــل فــي حــال لــم يتســلم البنــك أي إشــعار مــن
ً
يومــا المذكــورة.
المتعامــل بخــاف ذلــك خــال مــدة الثالثيــن

(ج)

يقــر المتعامــل بأنــه ال يوجــد فــي هــذه الشــروط واألحــكام مــا يمكــن
أن يفســر بحــال مــن األحــوال باعتبــاره ضمانـ ًـا أو تعهـ ً
ـدا مــن قبــل البنــك
بتحقيــق أربــاح أو ضمــان تســديد أي مبلــغ بشــكل كامــل أو جزئــي
بخصــوص أرصــدة حســابات المضاربــة ,ويــدرك المتعامــل أن جميــع
أرصيــدة حســابات المضاربــة (بمــا فــي ذلــك الودائــع االســتثمارية) عرضــة
لخســائر محتملــة وأن تلــك الخســائر يمكــن أن تؤثــر حتــى علــى المبلــغ
األساســي لألمــوال التــي يودعهــا المتعاملــون فــي حســاب المضاربــة.

(د)

ســيتم حســاب األربــاح بالنســبة لحســابات التوفيــر علــى الحــد األدنــى
للرصيــد بخصــوص مــدة حســاب األربــاح الخاصــة بحســاب التوفيــر,
أمــا بخصــوص حســاب التوفيــر برصيــد متوســط فتحســب األربــاح علــى
أســاس متوســط الرصيــد الشــهري لحســاب التوفيــر بخصــوص مــدة
حســاب األربــاح الخاصــة بالحســاب ,ويجــري الحســاب بإحــدى الطريقتيــن,
وفقـ ًـا للمطبــق لــدى البنــك والمعلــن عنــد فتــح الحســاب ,وتكــون مــدة
حســاب األربــاح بالنســبة لحســاب التوفيــر مــدة شــهر ميــادي تبــدأ مــن
اليــوم األول للشــهر التالــي إليــداع أول مبلــغ عنــد أو بعــد فتــح الحســاب,
مــا لــم يتــم هــذا اإليــداع فــي اليــوم األول مــن الشــهر الــذي تــم فيــه فتــح
الحســاب فتبــدأ المــدة عندئــذٍ مــن ذلــك اليــوم.

(هـ)

فــي حــال قــرر البنــك أن يدفــع ألصحــاب حســابات المضاربــة أو بعضهــم
أكثــر مــن الربــح المســتحق لهــم وفقـ ًـا للربــح المحقــق ,وذلــك علــى ســبيل
التبــرع مــن أربــاح مســاهمي البنــك فــإن هــذا التبــرع ال يلــزم البنــك بــأن
يقــوم بــه فــي المســتقبل مهمــا تكــرر ,وهــو يبقــى فــي جميــع األحــوال
أمـ ً
ـرا أختياريـ ًـا للبنــك وفقـ ًـا لتقديــره المطلــق.

(و)

فــي حــال إغــاق حســاب التوفيــر قبــل تاريــخ دفــع األربــاح النافــذ ,فــإن
المتعامــل يوافــق علــى أنــه ال يحــق لــه تســلم شــيء مــن األربــاح المحققــة
علــى رأس مــال المضاربــة بخصــوص الشــهر الــذي تــم فيــه إغــاق
الحســاب ,ويوافــق علــى أن يتســلم مبلغـ ًـا مسـ ً
ـاويا لرصيــد الحســاب علــى
أســاس التخــارج لذلــك الشــهر ,أمــا األربــاح التــي تــم حســابها عــن الشــهر أو
األشــهر الســابقة للشــهر الــذي تــم فيــه إغــاق الحســاب ولــم يتــم دفعهــا
للمتعامــل بعــد ,فإنــه يتــم دفعهــا لــه عنــد إغــاق الحســاب ,ويســتثنى مــن
ذلــك مــا للمتعامــل فــي إحتياطــي مخاطــر االســتثمار أو احتياطــي معــدل
األربــاح (إن وجــد وفقــط حالمــا يتوفــر ويتــم إنشــاؤه مــن قبــل البنــك) التــي
تدخــل فــي محــل التخــارج المذكــور.

(س) يخــول أصحــاب حســابات المضاربــة البنــك بــأن يحتفــظ (عنــد اللــزوم)
بجــزء مــن حصــة أربــاح أصحــاب حســابات المضاربــة مــن األربــاح المحققــة
والمســتحقة التوزيــع عليهــم فــي احتياطــي مخاطــر االســتثمار ,وذلــك بمــا
ال يجــاوز نســبة مئويــة معينــة مــن تلــك الحصــة ,وهــي النســبة المطبقــة
والمعلنــة لــدى البنــك (إن وجــدت) بنــاء علــى اعتمــاد هيئة الفتــوى والرقابة
الشــرعية لهــا ,وذلــك بغــرض الحمايــة مــن الخســارة المســتقبلية التــي ال
يســأل عنهــا البنــك والمحافظــة علــى اســتقرار واســتمرار توزيــع األربــاح
ً
وفقــا لمعــدالت
علــى أصحــاب حســابات المضاربــة بشــكل منظمــة
الســوق فــي المســتقبل ,وذلــك بالضوابــط اآلتيــة:
-1

-2

-3

-4

يبقــى رصيــد احتياطــي مخاطــر االســتثمار حقـ ًـا ألصحــاب حســابات
المضاربــة المالكيــن لحســابات مضاربــة لــدى البنــك فــي أي وقــت
ً
شــيئا منــه,
مــن األوقــات ,وال يحــق للبنــك أن يقتطــع لنفســه
وعنــد تصفيــة البنــك فــإن رصيــد االحتياطــي المذكــور يــوزع علــى
أصحــاب حســابات المضاربــة الموجوديــن فــي ذلــك الوقــت ,وإن
حصــل وبقــى منــه شــيء فإنــه يصــرف فــي الصدقــات.
عنــد توزيــع رصيــد احتياطــي مخاطــر االســتثمار أو بعــض منــه بيــن
ً
وفقــا للترجيحــات
أصحــاب حســابات المضاربــة فــإن ذلــك يتــم
أو بالنســبة والتناســب أو بــأي طريقــة أخــرى يتــم االتفــاق عليهــا
بيــن البنــك والمتعامــل عنــد فتــح الحســاب ,وال يجــوز أن يعطــي
حســاب (أو فئــة) أكثــر ممــا يســتحقه بموجــب ذلــك.
ً
تيســيرا لألمــر أن يتــم تكويــن احتياطــي فرعــي لمخاطــر
يمكــن
االســتثمار لــكل نــوع مــن أنــواع حســابات المضاربــة أو فئــة مــن
فئــات حســابات المضاربــة بالضوابــط التــي تقدمــت.
يتــم اســتثمار رصيــد احتياطــي مخاطــر االســتثمار لصالــح هــذا
االحتياطــي علــى أســاس المضاربــة بنفــس شــروط وأحــكام حســاب
التوفيــر ,وإذا تــم تكويــن احتياطــي فرعــي لــكل نــوع مــن أنــواع
حســابات المضاربــة فــإن رصيــد االحتياطــي يتــم اســتثماره بنفــس

شــروط وأحــكام نــوع الحســاب الخــاص بــه ,وفــي هــذه الحالــة تكــون
مــدة االســتثمار بالنســبة لحســاب وديعــة االســتثمار مــدة شــهر.
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(ح)

يخــول أصحــاب حســابات المضاربــة البنــك بــأن يحتفــظ (عنــد اللــزوم)
بجــزء مــن أربــاح وعــاء المضاربــة (أربــاح المضاربــة) مــن األربــاح المحققــة
والمســتحقة التوزيــع علــى أصحــاب حســابات المضاربــة والبنــك فــي
احتياطــي معــدل األربــاح ,وذلــك بمــا ال يجــاوز نســبة مئويــة معينــة مــن
تلــك األربــاح ,وهــي النســبة المطبقــة والمعلنــة لــدى البنــك (إن وجــدت)
بنــاء علــى اعتمــاد هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية لهــا ,وذلــك بغــرض
المحافظــة علــى اســتقرار واســتمرار توزيــع األربــاح علــى أصحــاب حســابات
ً
وفقــا لمعــدالت الســوق فــي المســتقبل,
المضاربــة بشــكل منتظــم
وذلــك بالضوابــط اآلتيــة:
ً
حقــا ألصحــاب حســابات
يبقــى رصيــد احتياطــي معــدل األربــاح
-1
المضاربــة المالكيــة لحســابات المضاربــة لــدى البنــك (فــي أي
وقــت مــن األوقــات) والبنــك ,وال يحــق للبنــك أن يســتأثر بــه
لوحــده ,وفــي حــال تصفيــة البنــك فــإن حصــة أصحــاب حســابات
المضاربــة فــي رصيــد االحتياطــي المذكــور تــوزع علــى أصحــاب
حســابات المضاربــة الموجوديــن فــي ذلــك الوقــت ,وإن حصــل
وبقــى منهــا شــيء فإنــه يصــرف فــي الخيــرات حســبما تحــدده
هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية.
يتــم اســتثمار رصيــد احتياطــي معــدل األربــاح لصالــح هــذا
-2
االحتياطــي علــى أســاس المضاربــة بنفــس شــروط وأحــكام
اســتثمار رأس مــال المشــاركة فــي الوعــاء العــام.
عنــد توزيــع رصيــد احتياطــي معــدل األربــاح أو بعضـ ًـا منــه فــإن ذلــك
-3
ً
وفقــا ألســس توزيــع أربــاح المضاربــة.
يتــم

(ط)

إذا تــم حســاب األربــاح ولــم يتــم دفعهــا للمتعامــل وفقـ ًـا لهــذه الشــروط
واألحــكام ,فــإن المتعامــل يخــول البنــك باســتثمارها بنفــس شــروط
وأحــكام الحســاب الــذي تتبعــه بضمهــا عنــد حســاب األربــاح إلــى رصيــد
الحســاب.

(ي)

يفــوض أصحــاب حســابات المضاربــة البنــك بإخــراج زكاة رصيــد احتياطــي
مخاطــر االســتثمار ,ومــا يخصهــم مــن رصيــد احتياطــي معــدل األربــاح,
ً
وفقــا لمــا تقــره هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية.
وصرفهــا

(ك)

يجــوز للبنــك وفــق خيــاره الخــاص تقييــد  /الحــد مــن عــدد الســحوبات
المســموح بهــا مــن خــال الفــروع خــال أي شــهر ميــادي مــن حســاب
التوفيــر وإذا كان عــدد الســحوبات أكبــر مــن عــدد الســحوبات التــي حددهــا
البنــك ,فإنــه يجــوز للبنــك تحصيــل رســم الخدمــة المحــدد فــي جــدول
الرســوم علــى كل عمليــة ســحب إضافيــة تزيــد عــن ذلــك العــدد.

شروط خاصة بحسابات ودائع االستثمار
تســري األحــكام العامــة لحســابات المضاربــة علــى حســاب وديعــة
(أ)
االســتثمار ,كمــا تســري الشــروط اإلضافيــة اآلتيــة :
فيمــا يتعلــق بــأي حســاب وديعــة اســتثمار ,فــإن المتعامــل يلتــزم
()1
باختيــار مــدة اســتثمار محــددة (أو أيــة فتــرات أخــرى مقبولــة لــدى
البنــك) بشــرط أن يكــون الحــد األدنــى لمــدة االســتثمار الثابتــة
ً
ً
ً
واحــدا.
ميالديــا
شــهرا

(ب)

تحســب األربــاح علــى حســاب وديعــة االســتثمار علــى أســاس
()2
األربــاح المحققــة وتدفــع إلــى المتعامــل إمــا:
فــي أول تاريــخ دفــع أربــاح والــذي يقــع بعــد نهايــة مــدة
(أ)
االســتثمار مباشــرة ,أو
ً
وفقــا
(ب) فــي تواريــخ دفــع األربــاح فــي مــدد زمنيــة معينــة
لمــا يتفــق عليــه البنــك مــع المتعامــل (إن وجــد مثــل هــذا
االتفــاق).
مــا لــم تصــدر تعليمــات بخــاف ذلــك مــن المتعامــل إلــى البنــك
()3
ً
ً
مصرفيــا مــن تاريــخ انتهــاء مــدة
يومــا
قبــل خمســة عشــر ()15
االســتثمار ,فــإن الوديعــة تتجــدد تلقائيـ ًـا بنفــس الشــروط واألحكام,
ويمكــن للمتعامــل أن يختــار عنــد فتــح حســاب وديعــة االســتثمار
إضافــة الربــح المحقــق والمــوزع إلــى الوديعــة عنــد التجديــد بحيــث
يســتثمر معهــا أو عــدم إضافتــه.
تحــدد مــدة حســاب األربــاح بالنســبة لوديعــة االســتثمار وفقـ ًـا لمــا يطلبــه
المتعامــل عنــد فتــح حســاب وديعــة االســتثمار ويوافــق عليــه البنــك,
وهــي فــي جميــع األحــوال تبــدأ مــن اليــوم المصرفــي التالــي إليــداع مبلــغ
وديعــة االســتثمار.

(ج)

يحــدد البنــك مــن وقــت ألخــر الحــد األدنــى لقبــول فتــح حســاب وديعــة
االســتثمار بالدرهــم أو بالعمــات األخــرى ,وباســتثناء حســابات ودائــع
االســتثمار بدرهــم اإلمــارات ,فغــن البنــك ال يكــون ملزمـ ًـا بتســديد الودائــع
عنــد تســييلها وإغــاق حســابها بنفــس عملــة اإليــداع لكنــه يتعهــد بالدفــع
بإصــدار حوالــة عنــد الطلبــة بنفــس عملــة اإليــداع أو تحويــل العملــة
المودعــة وفــق ســعر الصــرف الســائد فــي تاريــخ تســديد الوديعــة.

(د)

البنــك غيــر ملــزم بقبــول طلــب إغــاق حســاب وديعــة االســتثمار وتســييل
وســحب الوديعــة مــن قبــل المتعامــل قبــل انتهــاء مــدة االســتثمار الخاصة
بهــا .وفــي حــاالت خاصــة يمكــن للبنــك الســماح بتســييل وســحب
الوديعــة قبــل انتهــاء مــدة االســتثمار علــى أســاس التخــارج بمقابــل تخــارج
يتــم االتفــاق عليــه فــي وقتــه وفقـ ًـا لمــا يقبــل بــه البنــك ,وإذا كان قــد تــم
حســاب أربــاح للوديعــة للشــهر أو األشــهر الســابقة للشــهر الــذي تــم فيــه
التخــارج ولــم يتــم دفعهــا للمتعامــل بعــد ,فإنــه يتــم دفعهــا له عنــد التخارج
مــن غيــر أن تدخــل فــي التخــارج ,ويســتثنى مــن ذلــك مــا للمتعامــل فــي
احتياطــي مخاطــر االســتثمار أو فــي احتياطــي معــدل األربــاح حيــث يدخــل
ذلــك فــي التخــارج ,ويجــب فــي طلبــات التســييل والســحب التــي تســاوي
قيمتهــا مليــون درهــم أو أكثــر أن يقــوم المتعامــل بإخطــار البنــك بهــا قبــل
خمســة ( )5أيــام عمــل مــن تاريــخ التســييل.

(هـ)

بشــرط التقيــد بمــا ســبق ,فــإن تســييل وســحب الوديعــة ال يكــون إال
بشــكل كامــل ,وال يقبــل أن يكــون جزئيـ ًـا ,ويتــم ذلــك علــى اســاس التخارج,
ومــا يدفــع للمتعامــل عنئــذ هــو مقابــل التخــارج الــذي يتــم االتفــاق عليــه
بيــن المتعامــل والبنــك.
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أنواع خاصة من حسابات المضاربة :
يمكــن للبنــك أن يضيــف أنواعـ ًـا خاصــة بــه مــن حســابات المضاربــة ,بشــرط بيــان
شــروطها وأحكامهــا الخاصــة فــي الملحــق.

د.

عدم وجود مبالغ كافية والسحب على المكشوف
إذا لــم يكــن لــدى العميــل مبالــغ كافيــة فــي الحســاب أو قصــر العميــل في
.1
تغطيــة المبالــغ الخاصــة بالشــيكات التــي يتــم تقديمهــا للبنــك أو المبالــغ
المطلوبــة لتنفيــذ أي اســتثمار أو تعامــل بعملــة أجنبيــة أو الوفــاء بــأي ديــن
يســتحق للبنــك ،بمــا فــي ذلــك أي تكاليــف ورســوم أو إلتمــام أي تعامــل
آخــر ،يجــوز للبنــك وفــق خيــاره المطلــق أن:
يعيــد الشــيك أو أي مســتند آخــر غيــر مدفــوع وفــرض رســوم شــيك
آ)
راجــع مــن حســاب العميــل،
ب) يرفض إنجاز المعاملة،
إنجــاز المعاملــة واســتعادة أي رســوم مرتبطــة بــه وذلــك بخصمــه
ج)
مــن أي حســاب يحتفــظ بــه العميــل لــدى البنــك ،أو
.2

يوافــق العميــل أنــه يحــق للبنــك االســتمرار فــي ممارســة تقديــره كمــا
ً
ً
كافيــا
رصيــدا
تبيــن فــي الفقــرة (-1أ) أعــاه ،إذا لــم يكــن لــدى العميــل
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ال يحق للعميل السحب على المكشوف من الحساب.

-4

يحــق للبنــك أن يطلــب مــن العميــل المحافظــة علــى حــد أدنــى مــن
الرصيــد فــي الحســاب وتحديــد مبلــغ الحــد األدنــى الخــاص بــأي خدمــة
يقدمهــا البنــك ،وتتــم مــن خــال البنــك .وفــي حــال عــدم المحافظــة علــى
الحــد األدنــى مــن المبلــغ المطلــوب ،يحــق للبنــك تحويــل األمــوال مــن
أي حســاب آخــر للعميــل و/أو تحويــل أي اســتثمار موجــود فــي أي حســاب
للعميــل و/أو تحويــل الصلــة مــن أي حســاب للعميــل مــن أجــل اســتعادة
الحــد األدنــى للرصيــد و/أو بطلــب مــن العميــل أن يدفــع للبنــك رســوم
إداريــة دوريــة يراهــا البنــك مناســبة.

-5

يحــق للبنــك رفــض قبــول أي شــيكات للتحصيــل المســحوبة لصالــح
أطــراف أخــرى ،بمــا يخالــف سياســات البنــك ،وأحــكام قوانيــن دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة و/أو أي مــن لوائــح البنــك المركــزي اإلماراتــي.

فــي الحســاب عنــد تقديــم أي شــيكات الحقــة أو أوامــر بالدفــع أو رســوم
تســوية ،ويقبــل العميــل المســؤولية الكاملــة عــن أي تبعــات عــدم
االحتفــاظ برصيــد غيــر كاف فــي الحســاب بضمنــه عــدم احتــرام االلتزامات
بالدفــع وفــرض رســوم تأخيــر للدائنيــن عليــه لتأخــره فــي الدفــع واتخــاذ
إجــراء قانونــي ضــده.
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يفــوض العميــل البنــك فــي اســتغالل الدفعــة المســتلمة فــي حســاب
العميــل لــدى البنــك ،و/أو تحويــل المبالــغ (بضمنهــا أي دفعــة تســتلم
فــي حســاب العميــل لــدى البنــك) مــن أي حســاب آخــر للعميــل إلــى
الحســاب مــن خــال الســلفة و/أو تحويــل أي اســتثمار فــي أي حســاب
للعميــل ،و/أو تحويــل أي عملــة إلــى أخــرى ،وفــي أي وقــت ،واإلفــادة
مــن مثــل هــذه المبالــغ (بضمنهــا دفعــة الراتــب) و/أو عوائــد تحويــل أي
اســتثمار و/أو تحويــل إلــى عملــة ،كدفعــة ألي ،رســوم ونفقــات متراكمــة
ً
مناســبا.
أو مســتحقة الدفــع عــن أي خدمــة أو أي طلــب يــراه البنــك

هـ.

دفاتر الشيكات
يحــق للبنــك حســب تقديــره المطلــق أن يصــدر للعميــل دفتــر شــيكات .فــي حــال
إصــدار دفتــر شــيكات ،يتعهــد العميــل بتحمــل المســؤولية عــن الحيــازة اآلمنــة
فــي كافــة األوقــات ويقــوم بإبــاغ البنــك علــى الفــور فــي حــال فقــدان أو ســرقة
دفتــر الشــيكات أو أي مــن الشــيكات التــي يحتويهــا ويفهــم العميــل أنــه يحــق
للبنــك ،حســب تقديــره المطلــق ،أن يقبــل مــن العميــل أي تعليمــات خطيــة
بإيقــاف الشــيك فــي الحــاالت التــي يفقــد فيهــا العميــل الشــيك المقصــود وأن
يحصــل علــى تقريــر مــن الشــرطة ،أو فــي حــال إعســار المدفــوع لــه أو تعييــن
حــارس قضائــي وفــق األصــول أو فــي ظــروف أخــرى يســمح بهــا القانــون ويقبــل
بهــا البنــك .وفــي حــال قبــول البنــك ألي مــن هــذه التعليمــات مــن العميــل
أو مــن شــخص آخــر يفيــد بأنــه أو يمثــل العميــل ،يتعهــد العميــل بموجبــه
بتعويــض البنــك عــن أي خســائر ،أضــرار ،غرامــات ،وتكاليــف (بضمنهــا أي رســوم
قانونيــة) أو مطالبــات يتكبدهــا أو تنتــج مــن أو علــى صلــة بذلــك .وباإلضافــة إلــى
التعويضــات األخــرى المتاحــة للبنــك بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام ،يحــق
للبنــك إغــاق الحســاب إذا مــا أصــدر العميــل أربــع شــيكات بــدون رصيــد كاف
فــي الحســاب ،وبفتــرة فاصلــة قصــوى قدرهــا ســنة واحــدة بيــن إصــدار الشــيك
األول والشــيك الرابــع .ويوافــق العميــل علــى تعويــض البنــك واالســتمرار فــي
تعويضــه عــن أي خســارة ،مطالبــة ،تكاليــف ،نفقــات أو رســوم قانونيــة قــد تنشــأ
بصــور مباشــرة أو غيــر مباشــرة عــن قيــام البنــك بذلــك .ويفهــم العميــل أن البنــك
ســيقوم بإبــاغ البنــك المركــزي اإلماراتــي والجهــات األخــرى ذات الصلــة بمثــل
هــذه الحســابات.

و.

الحسابات بالعملة األجنبية
يفهــم العميــل أن هنــاك مخاطــرة مرتبطــة بــأي حســاب يفتــح بعملــة أجنبيــة
ويعنــى بهــذا فــي صــدد هــذه الشــروط واألحــكام ،الحســاب المفتــوح بــأي
عملــة أجنبيــة أخــرى غيــر الدرهــم اإلماراتــي .ولذلــك ،يقبــل العميــل أنــه ســيكون
المســؤول الوحيــد عــن كافــة هــذه المخاطــر وأي تكاليــف ورســوم ونفقــات
تنشــأ بــأي طريقــة كانــت (بضمنهــا دون الحصــر ،أي قيــود قانونيــة محليــة
أو دوليــة نتيجــة لتذبذبــات ســعر الصــرف أو نتيجــة لتحويــل عملــة إلــى أخــرى)
بخصــوص أي حســاب مفتــوح بعملــة أجنبيــة .ويتــم التحويــل مــن عملــة إلــى
أخــرى بســعر الصــرف الــذي يقــرره البنــك ،حســب تقديــره المطلــق ،مــن وقــت
آلخــر .ويمكــن للبنــك حســب تقديــره لوحــده ،أن يســمح ،وهــو ليــس ملزمـ ًـا بــأن
يســمح ،باإليداعــات النقديــة بعملــة أجنبيــة وســحوبات نقديــة بعملــة أجنبيــة
مــن الحســاب المفتــوح بالعملــة األجنبيــة بشــرط تحويــل الدرهــم اإلماراتــي
إلــى العملــة المقصــودة ويســمح بالســحوبات النقديــة بالدرهــم اإلماراتــي مــن
مقيــم بعملــة أجنبيــة بنــاء علــى توفــر الرصــد فــي الحســاب المذكــور
حســاب
ّ
أوال.
الدرهــم
إلــى
األجنبيــة
بالعملــة
مــة
المقي
المبالــغ
تحويــل
وبشــرط
ً
ّ

ز)

كشف الحساب
يتــم إصــدار كشــوفات الحســاب للعمــاء فــي فتــرات متفــق عليهــا .ومــا لــم
يصــدر العميــل تعليمــات خطيــة بوقــف كافــة المراســات ،يقــوم البنــك بإرســال
الكشــوفات واإلشــعارات علــى العنــوان البريــدي للعميــل المســجل لــدى البنــك
وتعتبــر المراســات قــد اســتلمت مــن قبــل العميــل .ويجــب علــى العميــل أن
يتأكــد مــن التعامــات (بضمنهــا بطاقــة المشــتريات) فــي الكشــف ويجــب إبــاغ
البنــك عــن أي خطــأ أو تناقــض خــال ( )15يــوم مــن تاريــخ إرســال الكشــف إلــى
عنــوان العميــل المــدرج فــي ســجالت البنــك .وفــي حــال عــدم إرســال العميــل
إشـ ً
ـعارا ،يعتبــر الكشــف صحيحـ ًـا وال يحــق للعميــل بعــد ذلــك تقديــم أي اعتــراض
ً
كشــفا بالحســاب ألي
علــى هــذا الكشــف .وفــي حــال عــدم اســتالم العميــل
فتــرة ،يتحمــل العميــل المســؤولية عــن المطالبــة بكشــف مــن البنــك خــال 15
يــوم مــن التاريــخ الــذي كان يجــب أن يرســل فيــه الكشــف.

ح.

إغالق الحساب
يحــق للعميــل إغــاق حســاب بموجــب إصــدار إشــعار خطــي إلــى البنــك
أ)
قبــل  15يــوم علــى األقــل مــن ذلــك ،ويجــوز للبنــك الموافقــة علــى إغــاق
الحســاب بطلــب مــن العميــل بشــرط االلتــزام بمــا يلــي:
أن يقدم طلب اإلغالق بالصيغة المعتمدة التي يوفرها البنك.
)1
تأكيــد خطــي لــه عالقــة بكافــة الشــيكات الصــادرة والتــي يجــب
)2
تقديمهــا إلــى البنــك،
أن يعيــد إلــى البنــك كافــة أوراق الشــيكات غيــر المســتعملة،
)3
وبطاقــات المشــتريات واالئتمــان وأي ممتلــكات أخــرى تعــود
للبنــك لغــرض إلغائهــا.
تسوية /دفع كافة الديون المباشرة /غير المباشرة للبنك.
)4
ب)

ـؤوال عــن أي شــيك يصــدره ولــم يقــدم بعــد إلــى البنــك
يبقــى العميــل مسـ ً
فــي حــال إغــاق الحســاب وأن يتخــذ اإلجــراءات المناســبة الســتبدال
الشــيكات الصــادرة .وال يتحمــل البنــك المســؤولية عــن إعــادة الشــيكات
غيــر مدفوعــة بســبب إغــاق الحســاب.

ج)

يحــق للبنــك فــور صــدور أي قــرار قضائــي أو إداري أو خالفــه ،إغــاق أو
تجميــد أو تعليــق التعامــات علــى أي حســاب دون إشــعار العميــل أو دون
تحمــل المســؤولية عــن أي انتهــاك ألي التــزام قــد يكــون مديــن بــه لعميــل
ً
ووفقــا لقــراره ودون تقديــم أي ســبب ،إغــاق حســاب
ويحــق للبنــك
بإصــدار إشــعار خطــي للعميــل .ويغلــق البنــك الحســاب بعــد اســتقطاع
كافــة المبالــغ المســتحقة لــه وقــت إبــاغ ذلــك الحســاب.

ط.

القاصرون
بالنســبة لحســاب يفتــح بالنيابــة عــن شــخص قاصــر ،يحــق للبنــك التصــرف
بنــاء علــى تعليمــات يســتلمها مــن ولــي األمــر المذكــور اســمه فــي طلــب فتــح
الحســاب حتــى لــو لــم يعــد صاحــب حســاب القاصــر قاصـ ً
ـرا إلــى أن يســتلم البنــك
ً
ً
ً
طبقــا للتفويــض الخــاص
خطيــا مــن جهــة مختصــة و/أو ولــي األمــر
إشــعارا

ي.

التعليمات الدائمة
ينفــذ البنــك أي تعليمــات دائمــة معتمــدة نيابــة عــن العميــل عنــد اســتالمه
تعليمــات خطيــة موقعــة وفــق األصــول مــن قبــل العميــل إلــى البنــك دون
تعليمــات إضافيــة أو إشــعار مســبق إلــى العميــل التخــاذ إجــراء محــدد فــي تاريــخ
محــدد متعلــق بالتحويــل ،أو تســديد مبالــغ فــي الحســاب أو أي إجــراء يحــدده
ً
مســبقا .ويتــم تنفيــذ تعليمــات العميــل المعتمــدة فقــط إذا كانــت
العميــل
هنــاك مبالــغ كافيــة فــي الحســاب فــي تواريــخ محــددة .ويوافــق العميــل علــى
تعويــض البنــك ضــد أي خســائر ،مطالبــات ،أضــرار أو نفقــات تنشــأ عــن تنفيــذ أو
عــدم تنفيــذ أي تعليمــات دائمــة معتمــدة صــادرة عــن العميــل ،مــع عــدم تحميــل
ـؤوال عــن أي تأخيــر ،خســارة
البنــك أي مســؤولية عــن ذلــك .وال يكــون البنــك مسـ ً
عابــرة ،أو أخطــاء فــي اإلرســال أو إخطــار مــن طــرف البنــوك المقابلــة أو عــن أي
ظــروف تقــع خــارج نطــاق ســيطرة البنــك .ويجــوز للبنــك حســب تقديــره فــرض
رســوم علــى تســجيل وتعديــل وتنفيــذ التعليمــات المعتمــدة.

ك.

إفشاء المعلومات.
ً
تفويضــا ال رجعــة فيــه ويســمح لــه بالكشــف عــن
يفــوض العميــل البنــك
ً
مناســبا بخصــوص العميــل
معلومــات الحســاب وتزويدهــا وفــق لمــا يــراه
ً
وفقــا للبنــود المدرجــة فــي هــذه
أو الحســاب و/أو أي معلومــة دون حصــر،
الشــروط واألحــكام ،لشــركاء البنــك وفروعــه ،والجهــات المتنــازل لهــا ،ووكالئــه
أو أي أطــراف أخــرى .كمــا يقــوم العميــل بتفويــض البنــك ،إذا مــا اختــار ذلــك،
باالســتجابة ألي وكافــة االستفســارات التــي يســتلمها مــن أي جهــات مصرفيــة
أخــرى أو وكاالت ائتمانيــة أو اإلدرات الرســمية العاملــة فــي اإلمــارات تخــص
الحســاب دون الرجــوع إلــى العميــل .ولتجنيــب الشــك ،يمكــن أن تشــمل هــذه
االســتجابة إشــارة (مرجعيــة) ألحــد البنــوك.

ل.

الحسابات الراكدة
يصنــف البنــك حســب تقديــره الخــاص ،أي حســاب علــى أنــه حســاب راكــد ال
ّ
تنفــذ فيــه معامــات العميــل لفتــرة مــن الزمــن تحددهــا لوائح/تصميمــات البنــك
المركــزي و/أو بنــاء علــى قــرار البنــك مــن فتــرة ألخــرى واتخــاذ اإلجــراء المناســب
الــذي يــراه البنــك مالئمـ ًـا لحمايــة األمــوال الموجــودة فــي مثــل هــذه الحســابات.
ً
ـخصا االتصال
وبعــد أن يتــم تصنيــف الحســاب بأنــه راكــد ،يطلــب مــن العميــل شـ
بالبنــك إلعــادة تفعيــل الحســاب.

م.

األمي
حسابات العميل ّ
يجــب علــى عميــل ّأمــي أن يقــدم نســخ مــن صــورة حديثــة ترفــق باســتمارة
طلــب فتــح الحســاب الشــخصي لتســهيل عمليــة تحديــد الهويــة .وال يصــدر دفتــر
شــيكات لعميــل أمــي ويســمح بالســحوبات فقــط بموجــب طلــب شــخصي
وتحديــد هويــة العميــل فــي البنــك .ويمكــن أن يســمح البنــك بالســحوبات مــن
الحســاب عنــد طهــور العميــل فــي البنــك وحديــد هويتــه .وال تعتمــد ســحوبات
الغيــر حتــى فــي حــال توفــر رصيــد يغطــي المبلــغ المــراد ســحبه.

ن.

حدود السحب /اإليداع النقدي
ً
ً
وإيداعــا.
ســحبا
يمكــن اســتخدام الحســاب ألغــراض المعامــات النقديــة،
ويجــوز للبنــك حســب تقديــره ،تحديــد حــد للســحب/اإليداع النقــدي مــن وقــت
آلخــر .ويحــق للبنــك فــرض رســوم علــى أي إيــداع و /أو ســحب نقــدي مــن قبــل
العميــل ،والــذي يتجــاوز الحــد الــذي يثبتــه البنــك مــن وقــت آلخــر دون تحمــل
المســؤولية تجــاه العميــل.

س.

خدمة التحويل من حساب إلى حساب
يحــق للعمــاء الذيــن يحتفظــون بحســاب عامــل بالدرهــم اإلماراتــي (أو
-1
أي عملــة أخــرى يوافــق عليهــا البنــك مــن وقــت آلخــر) فقــط لــدى البنــك
باســتخدام جهــاز الصــراف اآللــي التابــع للبنــك لغــرض خدمــة التحويــل مــن
حســاب إلــى حســاب.
تســمح خدمــة التحويــل مــن حســاب إلــى حســاب التــي يوفرهــا البنــك
-2
للعميــل بــأن ينقــل مبالــغ مــن إحــدى حســاباته إلــى حســاب آخــر موجــود
لــدى البنــك .ويمكــن أن تنجــز تحويــات المبالــغ بيــن الحســابين اللذيــن
يعــودان للعميــل.
ال يتحمــل البنــك المســؤولية عــن أي نفقــات أو خســائر يتكبدهــا نتيجــة
-3
نقــل المبلــغ غيــر المســموح بهــا بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام أو
تلــك القيــود التــي يفرضهــا القانــون المطبــق،
ال يجــوز للعميــل إجــراء تحويــات أمــوال تزيــد عــن الحــدود المذكــورة فــي
-4
الخدمــة .ويحتفــظ البنــك بحــق تغييــر حــد المبلــغ مــن وقــت آلخــر علــى
خدمــة تحويــل حســاب إلــى حســاب للعمــاء المســموح لهــم القيــام
بذلــك .ويحتفــظ البنــك بحــق تحديــد عــدد المــرات والمبالــغ التــي تحــول
مــن حســاب إلــى آخــر.
يحتفــظ البنــك بحــق رفــض تنفيــذ أي عمليــة تحويــل للمبالــغ أو تنفيــذ
-5
طلبــات التغييــر أو اإللغــاء ويجــوز للبنــك رفــض أمــر تحويــل ،فــي حــال
عــدم توفــر رصيــد كاف فــي حســاب العميــل ،أو فــي الرصيــد العامــل فــي
حســاب العميــل أو ألي ســبب آخــر.
باســتعمال التحويــات مــن حســاب لحســاب ،يؤكــد العميــل ،إذا كان
-6
ـابا مشـ ً
أي مــن الحســابات حسـ ً
ـتركا ،أن صاحــب الحســاب المشــترك قــد
وافــق علــى الحســاب لغــرض التحويــل .ويحــق للبنــك إنهاء/منــع اســتخدام
الخدمــة مــن قبــل العميــل ،إذا مــا قــام صاحــب الحســاب بإخطــار البنــك
ً
أبــدا علــى اســتخدام خدمــة تحويــات المبالــغ أو ()2
( )1أنــه لــم يوافــق
فــي حــال عــدم إمكانيــة تشــغيل الحســاب المشــترك بنــاء علــى أوامــر
العميــل لوحــده ،أو ( )3أنــه يســحب موافقتــه الممنوحــة للعميــل لتشــغيل
الحســاب المشــترك.
تســتقطع أي دفعــة مــن حســاب العميــل فــي نفــس يــوم العمــل ويتــم
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ً
فــورا إلــى رصيــد حســاب المســتفيد فــي نفــس يــوم العمــل.
إضافتهــا

ع.

التعليمات البنكية عن طريق الفاكس/الهاتف
يفــوض البنــك ،دون أن يلــزم ،بالتصــرف علــى أســاس تعليمــات العميــل
-1
التــي تنقــل عبــر الفاكــس أو مــن خــال الهاتــف.
يتعهــد العميــل بعــدم إمكانيــة شــخص غيــر مفــوض باســتخدام الفاكــس
-2
أو رمــز الهاتــف الشــخصي ويتعهــد بــأن يقــوم العميــل بتأميــن دفــع
مســؤوال عــن أي
الوصــول إلــى الفاكــس و/أو رمــز الهاتــف وأن يكــون
ً
ســوء اســتعمال لهــا،

بالحســاب ،يطلــب فيــه مــن البنــك التصــرف بنــاء علــى تعليمــات شــخص غيــر
ولــي األمــر المذكــور اســمه فــي طلــب فتــح الحســاب الشــخصي أو إضافــة
إليــه .وحيــث يفتــح حســاب نيابــة عــن قاصــر ،يقــوم ولــي األمــر المذكــور اســمه
فــي طلــب فتــح الحســاب الشــخصي بتزويــد البنــك بالصالحيــات والمعلومــات
والوثائــق (بضمنهــا دون الحصــر ،الضمانــات وإثبــات موافقــة ولــي األمــر علــى
فتــح الحســاب) الخاصــة بفتــح الحســاب واســتمراره وتشــغيله حســب متطلبــات
البنــك .ويوافــق ولــي األمــر علــى تعويــض البنــك عــن أي خســارة قــد يتكبدهــا
ً
ـخصيا عــن
بســبب أي مطالبــة مــن قبــل أو نيابــة عــن القاصــر ويكــون مســؤول شـ
دفــع مبلــغ المطالبــة فـ ً
ـورا عنــد الطلــب.
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يعلــن العميــل أنــه مــدرك تمامـ ًـا للمخاطــر المختلفــة التــي ترتبــط وتكمــن
فــي إصــدار التعليمــات إلــى البنــك عــن طريــق الفاكس/الهاتــف ويتعهــد
بموجبــه بقبــول هــذه المخاطــر ويضمــن تعويــض وعــدم تعريــض البنــك
ألي مخاطــر وضــد كافــة اإلجــراءات ،والدعــاوي ،وتكاليــف التقاضــي
(بضمنهــا الرســوم القانونيــة) والمطالبــات ،والطلبــات والرســوم
والنفقــات والخســائر والمديونيــات مهمــا كانــت طبيعتهــا التــي تنشــأ عــن
أو ترتبــط بمــا يلــي:
أ-

ب-

تصــرف البنــك بحســن نيــة وحســب تعليمــات العميــل عبــر
الفاكس/الهاتــف حتــى وإن كانــت التعليمــات قــد أرســلت خطـ ًـا أو
بدلــت بقصــد االحتيــال أو أســيء فهمهــا أو شــوهت فــي خطــوط
االتصــال أو اإلرســال و
ً
طبقــا لتعليمــات العميــل عبــر
امتنــاع البنــك عــن التصــرف
الفاكس/الهاتــف ألي ســبب كان بمــا فــي ذلــك دون الحصــر،
عطــل إرســال التعليمــات إلــى البنــك أو اســتالمها مــن البنــك ألي
ســبب كان ،ســواء ارتبــط ذلــك بخطــأ أو عطــل أو عــدم اســتعداد
فــي أجهــزة اإلرســال أو االســتالم.

ف.
-1

الحسابات المشتركة
يفــوض كل عميــل بموجبــه ويعطــي الصالحيــة لــكل مــن شــركائه فــي الحســاب
المشــترك الخــاص بالحســاب للمصادقــة علــى إيــداع واإليــداع لــدى البنــك علــى
كافــة وأي مــن الشــيكات ،والكمبيــاالت أو المســتندات األخــرى لدفــع المبالــغ،
المســتحقة ألي شــخص أو أكثــر فــي الحســاب المشــترك .وإذا مــا اســتلم البنــك
مثــل هــذه المســتندات دون أن تتــم المصادقــة عليهــا عقدهــا يفــوض البنــك
بموجبــه بتظهيرهــا نيابــة عــن صاحــب الحســاب المشــترك وتحويــل ذلــك إلــى
رصيــد الحســاب.
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إذا مــا اســتلم البنــك تعليمــات متناقضــة مــن موقعيــن مختلفيــن فــي حســاب
مشــترك و/أو فــي حــال وجــود نــزاع بيــن العمــاء ،يحــق للبنــك المطالبــة
بتفويــض جديــد مــن كافــة الموقعيــن أو العمــاء بشــأن ذلــك الحســاب قبــل
يحمــل العميــل البنــك المســؤولية عــن أي
تنفيــذ أي تعليمــات إضافيــة .وال ّ
تبعــات تنشــأ عــن مطالبــة البنــك بتعليمــات جديــدة قبــل التصــرف بنــاء علــى
تعليمــات أحــد الموقعيــن أو أكثــر طبقـ ًـا لهــذه الفقــرة ويقــوم العميــل بتعويــض
البنــك وحمايتــه مــن أي وكافــة الخســائر واألضــرار ،والنفقــات التــي ترتبــط بذلــك
باســتثناء تلــك التــي تنتــج عــن إهمــال صريــح مــن البنــك أو تقصيــر متعمــد.
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فــي حــال وفــاة أي مــن األشــخاص المشــمولين فــي الحســاب المشــترك أو
عجزهــم القانونــي ،يقــوم الشــخص (األشــخاص) اآلخــر علــى الفــور (وفــي كل
األحــوال فــي موعــد أقضــاه ( )10أيــام مــن الوفــاة أو العجــز القانونــي) بإشــعار
البنــك بالوفــاة أو العجــز القانونــي .وفــي حــال غيــاب ذلــك اإلشــعار الخطــي،
يتحمــل الشــخص الــذي بقــي علــى قيــد الحيــاة المســؤولية عــن أي مطالبــة مــن
ـؤوال عــن الســماح
البنــك تنشــأ عــن اســتمرارية الحســاب وال يكــون البنــك مسـ ً
بالعمليــات فــي الحســاب .وعنــد اســتالم اإلشــعار ،يتــم تجميــد الحســاب لحيــن
قيــام الوريــث (الورثــة) الشــرعي للمتوفــي أو المحكمــة أو الجهــة المختصــة
ً
قانونــا.
بتعييــن شــخص مفــوض
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يتحمل كل شــخص في الحســاب المشــترك المســؤولية مجتمعين أو منفردين
عــن أي التزامــات علــى الحســاب أو خالفــه.

ص .التحويالت بالتلكس/سويفت والحواالت
يعلــن العميــل ويوافــق أن رســائل التلكس/ســويفت ترســل علــى
-1
يحمــل البنــك المســؤولية عــن أي خطــأ أو
وال
ـل
ـ
بالكام
ـل
ـ
العمي
ـؤولية
ـ
مس
ّ
إهمــال ينشــأ عــن إرســال الرســائل.
يتعهــد العميــل بدفــع كافــة الرســوم والنفقــات الخاصــة بالتحويــات
-2
ويحــق للبنــك خصــك ذلــك مــن حســاب العميــل لتغطيــة تلــك الرســوم.
يحمــي العميــل البنــك ويعوضــه ضــد أي خســارة أو ضــرر يتكبــده نتيجــة
-3
لتصــرف البنــك أو امتناعــه فــي التصــرف بنــاء علــى التعليمــات المذكــورة.
المحولــة يخضــع لقواعــد ولوائــح البلــد الــذي
يقــر العميــل أن دفــع المبالــغ
-4
ّ
يتــم فيــه الدفــع .وال تكــون البنــوك أو نظيراتهــا أو وكالئهــا مســؤولين
عــن أي خســارة أو تأخيــر فــي الحســاب بســبب أي تصــرف أو أمــر أو إجــراء
حكومــي /أو مؤسســة حكوميــة أو بفعــل ظــرف قاهــر.

ر.

الشروط واألحكام الخاصة ببطاقة المشتريات (الرصيد المدين)
تبقــى هــذه البطاقــة فــي كل األوقــات ملـ ً
ـكا للبنــك وعلــى العميــل تســليم
)1
ً
فــورا عنــد الطلــب.
البطاقــات إلــى البنــك
تصــدر البطاقــة (البطاقــات) ورقــم التعريــف الشــخصي للعميــل علــى
)2
مســؤوليته وال يتحمــل البنــك المســؤولية مهمــا كانــت طبيعتهــا عــن
أي فقدان/تلــف ينشــأ عــن صــدور البطاقــة ورقــم التعريــف الشــخصي
الخــاص بهــا مهمــا كان الســبب.
ال يجــوز للعميــل الكشــف عــن رقــم التعريــف الشــخصي ألي شــخص
)3
آخــر.
تصــدر البطاقــة لغــرض االســتعمال علــى األجهــزة اإللكترونيــة فقــط
)4
القــادرة علــى قبــول بطاقــة فيــزا إلكتــرون /ان ســوتش ويــو ايــه أي
ســويتش باإلضافــة إلــى كافــة أجهــزة الصــرف اآللــي للبنــك .وقــد يقــوم
البنــك فــي مرحلــة الحقــة باالبــاغ عــن أي تغييــرات ،تشــكيلة األجهــزة
التــي يمكــن أن تقبــل هــذه البطاقــات.
مســؤوال عــن أي معامــات تتــم
يبقــى العميــل فــي كافــة األوقــات
)5
ً
باســتخدام البطاقــة ويعــوض البنــك عــن أي خســارة/ضرر مهما كان ســببه
نتيجــة ألي تعامــات تتــم باســتعمال البطاقــة ويعــوض البنــك عــن كافــة
الخســائر/األضرار مهمــا كان ســببها نتيجــة لالســتعمال غيــر المرخــص
للبطاقــات أو رقــم التعريــف الشــخصي.
دون اإلخــال ببنــود الفقــرة ( )3مــن األحــكام والشــروط ،يمــارس العميــل
)6
أقصــى درجــات الحــذر للحيلولــة دون فقــدان البطاقــة (البطاقــات)
والبيانــات المرتبطــة برقــم التعريــف الشــخصي أو ســرقتها ويقــوم بإبــاغ
ً
خطيــا.
البنــك علــى الفــور وتأكيــد ذلــك
تكــون ســجالت البنــك الخاصــة بالعمليــات التــي تجــري باســتعمال
)7
البطاقــة قطعيــة وملزمــة لكافــة األغــراض.
يخصــم البنــك مــن حســاب العميــل مبلــغ أي ســحب /تحويــل أو دفــع
)8
لقيمــة الســلع والخدمــات فــي نقــاط البيــع إلــى جانــب الرســوم المرتبطــة
بهــا.
يخصــم البنــك مــن حســاب العميــل كافــة النفقــات /الرســوم التــي تنشــأ
)9
عــن إصــدار البطاقــة (البطاقــات) أو اســتعمالها حســب مــا يقــرره البنــك
مــن وقــت آلخــر والرســوم المرتبطــة باســتبدال البطاقــة.
 )10يتــم تحويــل مبلــغ أي معاملــة بطاقــة أجريــت بعملــة غيــر الدرهــم اإلماراتي
إلــى الدرهــم اإلماراتــي وســعر الصــرف الــذي يحــدده البنــك .وقــد يفــرض
البنــك رســوم معالجــة عــن كافــة المعامــات بضمنهــا االستفســارات
التــي تتــم عــن طريــق األجهــزة التــي ال يشــغلها البنــك.
 )11ال يحــق للعميــل الســحب علــى المكشــوف مــن حســابه لــدى البنــك أو
ســحب أمــوال /أو تســديد مبالــغ عــن ســلع وخدمــات باســتعمال البطاقــة
(البطاقــات) متجـ ً
ـاوزا أي حــد مــن حــدود الســحب علــى المكشــوف المتفق
عليهــا مــع البنــك.
ً
حــدا علــى الســحب اليومــي
 )12يجــوز للبنــك ،مــن فتــرة ألخــرى ،أن يثبــت
النقــدي باســتعمال البطاقــة .ويقــر العميــل أن طلبــات المعامــات التــي
تزيــد عــن الحــدود المثبتــة مــن قبــل البنــك يمكــن رفضهــا مــن قبــل
البنــك.
 )13ال يتحمــل البنــك المســؤولية عــن أي خســارة أو ضــرر ينشــأ بصــورة
مباشــرة أو غيــر مباشــرة عــن أي خطــأ فــي االســتخدام  /أو خلــل فــي
البطاقــة أو األجهــزة التــي تقبــل البطاقــات ،أو عــدم الكفايــة المؤقتــة
للرصيــد فــي مثــل هــذه األجهــزة أو خــاف ذلــك.
 )14يكــون العميــل و/أو صاحــب الحســاب المشــترك مســؤولين منفرديــن
أو مجتمعيــن عــن كافــة المعامــات التــي تجــري باســتعمال البطاقــة
(البطاقــات) الصــادرة لهــم دون اإلخــال بــأي نــص قانونــي ،قدمــه
العميــل و/أو صاحــب الحســاب المشــترك بإعطــاء تفويــض متطلــب مــن
كافــة أطــراف الحســاب التوقيــع عليــه.
ـؤوال عــن أي مطالبــات تنشــأ أي مشــتريا لســلع أو
 )15ال يكــون البنــك مسـ ً
خدمــات عــن طريــق البطاقــة.
 )16يجــوز للبنــك فــي أي وقــت تغييــر هــذه الشــروط واألحــكام دون الحاجــة
إلــى إشــعار مســبق إلــى العميــل.
ً
فورا في حال:
 )17يحق للبنك واستعادة البطاقة
إغالق حساب العميل
أ)
ب) وفاة العميل أو تعرضه للعجز

رابعـ ًـا :الشــروط واألحــكام الخاصــة لخدمــة بنــك الفجيــرة الوطنــي المباشــرة (الخدمــة
البنكيــة علــى الهاتــف المتحــرك)
التفويــض :يفــوض العميــل بموجبــه ويطلــب مــن بنــك الفجيــرة الوطنــي ش م ع،
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة (البنــك) توفيــر خدمــة بنــك الفجيــرة الوطنــي( ،أن بــي
أف) دايركــت ،الخدمــة البنكيــة المباشــرة عبــر الهاتــف المتحــرك بالشــروط واألحــكام
الخاصــة المبينــة أدنــاه .ويحــق للبنــك فــي أي وقــت تغييــر هــذه الشــروط واألحــكام مــن
خــال نشــرها علــى الموقــع اإللكترونــي للبنــك وبذلــك يقبــل العميــل ويوافــق علــى
هــذه التغييــرات ويتخلــى عــن أي حــق فــي الطعــن علــى ذلــك ويوافــق عليهــا بالكامــل
ويلتــزم بهــا.

)3

يقــوم البنــك بإرســال البيانــات فــي وقتهــا لمــزود الخدمــة عنــد اســتالم أي
طلبــات ســحب ،إال أن توصيــل طلــب الســحب إلــى أنظمــة البنــك والتوصيــل
الالحــق للبيانــات إلــى جهــاز المشــترك يعتمــد علــى مــزود الخدمــة المحلــي أو
مســؤوال عنهــا.
األجنبــي والتــي ال يكــون البنــك
ً

)4

يكــون للبنــك ،وفقـ ًـا لتقديــره المحــض ،الحــق المطلــق إضافــة شــغل متحــرك
جديــد لتزويــد العميــل بالخدمــة ،ويقــوم البنــك بإخطــار العميــل بالمشــغل الجديــد
حســب مــا يــراه مناسـ ً
ـبا.

)5

يســتطيع المشــترك إنهــاء اشــتراكه فــي خدمــة ان بــي أف دايركــت المباشــرة
عــن طريــق زيــارة أي مــن فــروع البنــك وملــىء االســتمارات المطلوبــة ،ويفــرض
علــى كل طلــب خدمــة بنكيــة علــى الهاتــف المتحــرك الرســوم المطبقــة مــن قبــل
الجهــة المشــغلة لالتصــاالت.

)6

تنتهــي خدمــة أن بــي أف دايركــت المباشــرة كل ســنتين مــن تاريــخ التســجيل.
وســيتم إشــعار العمــاء بإخطــار مســبق ممــن يتطلــب منهــم ملــىء اســتمارة
التقديــم وتجديــد اشــتراكهم بضمــان عــدم انقطــاع الخدمــة البنكيــة المباشــرة
علــى المتحــرك مــن أن بــي أف.

الشــروط واألحــكام :فــي هــذه االتفاقيــة تأخــذ المصطلحــات والعبــارات التاليــة المعانــي
التــي تعطــى لهــا علــى التوالــي:
البنك :يعني بنك الفجيرة الوطني ش م ع
المشترك :تعني العميل الذي تقدم له الخدمة
المعــدات :تعنــي الهاتــف المتحــرك ،نظــام العالمــي لالتصــاالت المتحركــة ،أو
أي معــدات أو أجهــزة يعتمدهــا البنــك لتزويــد المشــترك بالخدمــة.
الخدمــة :تعنــي خدمــة أن بــي أف دايركــت /الخدمــة البنكيــة المباشــرة عبــر الهاتــف
المتحــرك وهــو منتــج تعــود ملكيتــه للبنــك ويــزود المشــترك بالخدمــة مراجعــة
حســابه /المعلومــات الخاصــة ببطاقــة االئتمــان باإلضافــة إلــى معلومــات أخــرى.

المسؤولية:
يتــم توفيــر الخدمــة علــى مســؤولية المشــترك الــذي يعــوض البنــك عــن أي
)1
خســارة أو ضــرر مهمــا كان ســببه وينتــج عــن االســتفادة مــن الخدمــة.
)2

لــن يتحمــل البنــك المســؤولية عــن أي خســارة أو ضــرر ينشــأ مباشــرة أو بصــورة
غيــر مباشــرة عــن أي خلــل فــي العمــل أو عطــل الخدمــة.

)3

يقــر المشــترك أن البنــك غيــر مســؤول تجــاه المشــترك عــن التعــذر فــي توفيــر
أي مــن الخدمــات أو جميعهــا والمتوفــرة ضمــن خدمــة أن بــي اف والــذي يعــزى
كليـ ًـا أو جزئيـ ًـا ألســباب خــارج نطــاق تحكــم البنــك بضمنهــا دون الحصــر أي خلــل/
عطــل فنــي.

)4

فــي حــال فقــدان /ســرقة أجهــزة المشــترك ،يتعهــد المشــترك بإخطــار البنــك
خطيـ ًـا فــور وقــوع مثــل هــذه الحــاالت لحمايــة مصالــح كافــة األطــراف .ويعــوض
المشــترك البنــك عــن الخســارة أو الضــرر بســبب فشــل المشــترك فــي إبــاغ
البنــك عــن فقــدان الجهــاز.

)5

فــي حــال تغييــر /فصــل رقــم الهاتــف المتحــرك أو جهــاز المشــترك يتعهــد
المشــترك بإخطــار البنــك خطيـ ًـا فــور وقــوع مثــل هــذا الحــادث لحمايــة مصالــح
كافــة األطــراف .ويعــوض المشــترك البنــك عــن أي خســارة أو ضــرر بســبب
فشــل المشــترك فــي إبــاغ البنــك عــن التغييــر /فصــل رقــم هاتــف المشــترك.

)6

فــي حــال بقــاء جهــاز المشــترك دون اهتمــام ،يتعهــد المشــترك بإغالقــه قبــل
تركــه دون حراســة .وفــي حــال عــدم إغالقــه ،ال يتحمــل البنــك المســؤولية عــن
اختــراق ســرية أي بيانات/معلومــات ترســل إلــى جهــاز المشــترك ،ويقــر المشــترك
أنــه المســؤول الوحيــد عــن حمايــة هاتفــه المتحــرك /جهــازه.

)7

يقــر المشــترك أن البنــك ال يضمــن وغيــر مســؤول عــن أمــن أو ســرية أي بيانــات
ترســل إلــى المشــترك أو غيــر الشــبكة.

)8

يرســل البنــك أحــدث البيانــات المتوفــرة إلــى جهــاز المشــترك كطلــب .ويقــر
المشــترك أن هــذا قــد ال يكــون بالضــرورة بيانــات ألحــدث معاملــة بســبب وجــود
إمكانيــة بعــدم تحديــث أنظمــة البنــك فـ ً
ـؤوال عــن أي
ـورا .وال يكــون البنــك مسـ ً
خســارة أو ضــرر ينشــأ عــن ذلــك.

)9

يقر المشترك أنه مسؤول عن أي خسائر أو أضرار تنتج ما يلي:
ً
ـخاصا آخريــن يتصرفــون بــإذن مــن المشــترك
المشــتركين أنفســهم أو أشـ
أ-
فــي أعمــال تنطــوي علــى االحتيــال.
ب -محاولــة الحصــول علــى معلومــات حساســة أو تدميرهــا (مثــل مشــتركين
آخريــن)
ج -التســبب فــي ضــرر للخدمــة أو اســتعمالها للتســبب فــي ضــرر باآلخريــن
مثــل إرســال فيــروس
أي فيروس أو مكونات ضارة أخرى قد تحدث أثناء استعمال الخدمة.
د-
هـ -إهمال المشترك
أخطاء أو حاالت إهمال في المعلومات المرسلة
و-

يقر المشترك ويؤكد ويفهم ما يلي:
المخول بالحصول على الخدمة:
مــن الشــروط المســبقة الســتفادة مــن الخدمــة البنكيــة عبــر الهاتــف المتحــرك أن
)1
يكــون لــدى العميــل حســاب لــدى البنــك فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
وفــي حــال إنهــاء العالقــة ألي ســبب كان أو فــي حــال انتهــاك أي مــن الشــروط
واألحــكام الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة أو التخلــي عــن توصيــل الهاتــف المتحــرك
أو قطعــه يحــق للبنــك إلغــاء الخدمــة فـ ً
ـورا .ويمكــن إعــادة المشــترك إلــى الخدمــة
وبموافقــة البنــك لوحــده ويحتفــظ البنــك بحــق فــرض رســوم إعــادة توصيــل
خدمــة معقولــة.
)2

يحتفــظ البنــك بحــق رفــض طلــب ويجــوز لــه ،حســب تقديــره الخــاص ،ســحب
كافــة الحقــوق واالمتيــازات المرتبطــة بالخدمــة فــي أي وقــت.

)3

حيــث يطلــب مــن العميــل ،قبــل الحصــول علــى أي تســهيالت جديــدة ،أن يؤكــد
موافقتــه علــى الشــروط واألحــكام ،يقــر العميــل أن موافقتــه يمكــن إرســالها
عبــر أي وســيلة دون الحصــر ،كالرســائل الرقميــة أو اإللكترونيــة ،ســتكون كافيــة
وملزمــة للمشــترك لكافــة األغــراض والحاجــات.

)4

دون اإلخــال بمــا ســبق ،يتعهــد المشــترك بتنفيــذ أي وثائــق إضافيــة قــد يطلبها
البنــك قبــل توفيــر أي مــن التســهيالت المعدلــة أو اإلضافيــة بموجــب الخدمــة.
ولالشــتراك بــأي هاتــف متحــرك إضافــي علــى حســاب موجــود ،فــإن ذلــك
يتطلــب وثائــق إضافيــة .وفــي حــال عــدم التــزام أحــد المشــتركين بالمتطلبــات
أعــاه ،لــن يكــون مرشـ ً
ـا للخدمــة المعــززة أو المعدلــة وعندهــا يحــق
ـحا أو مؤهـ ً
للبنــك ســحب الخدمــة التــي ســبق لــه أن قدمهــا.

)5

يوافــق المشــترك أن للبنــك الحــق فــي ســحب أي أو كافــة االمتيــازات المقدمــة
بموجــب الخدمــة دون ذكــر أي ســبب بعــد إصــدار إشــعار إلــى المشــترك بالبريــد
العــادي أو عبــر رســالة علــى أجهــزة اتصــال المشــترك.

طريقة التشغيل:
حيــث يتــم توفيــر الخدمــة مربوطــة بصاحــب الحســاب المشــترك ،يتــم أمــر إقــرار
)1
ً
منفــردا أو
بأنــه بغــض النظــر عــن طريقــة تشــغيل ذلــك الحســاب ســواء كان
مشـ ً
ـتركا ،ســيتم توفيــر الخدمــة لمشــترك واحــد /أو كافــة المشــتركين .يحتفــظ
البنــك بحــق تحميــل كليهمــا /أو كافــة المســتخدمين مجتمعيــن المســؤولية عــن
أي أضــرار تنشــأ عــن ذلــك.
)2

يقــوم البنــك بإرســال بيانــات الخدمــة البنكيــة علــى الهاتــف المتحــرك فــي موعدها
إلــى مــزود الخدمــة ولكــن توصيــل البيانــات إلــى جهــاز المشــترك يعتمد علــى موزع
الخدمــة المحلــي أو فــي الخــارج وال يتحمــل البنــك المســؤولية عــن ذلــك.

ز-
ح-

التأخير أو الفشل في اإلرسال
انتهاك المشتركين ألي من الشروط واألحكام.

الرسوم:
يخصــم البنــك مــن حســاب المشــتركين الرســوم والنفقــات عــن أي تعليمــات
.1
ترســل علــى هــذه الخدمــة .ويتــم تحديــد هــذه الرســوم حســب جــدول الرســوم
للخدمــات المختلفــة .ويحتفــظ البنــك بحــق إحــداث أي تغييــرات علــى الرســوم
والنفقــات عــن الخدمــة أو شــروط وأحــكام الخدمــة فــي أي وقــت.
يقــوم المشــترك بتفويــض البنــك بخصــم الرســوم والنفقــات المطبقــة مــن
.2
حســاب المشــترك عــن الخدمــة للشــهر المنصــرم فــي أول يــوم عمــل مــن الشــهر
ً
وفقــا لتقديــره.
الــذي يلــي حســب مــا يقــرره البنــك
فــي حــال عــدم دفــع المشــترك للرســوم المطبقــة لشــهرين متتالييــن ،يحــق
.3
للبنــك إلغــاء الخدمــة دون الرجــوع إلــى المشــترك.
السرية:
يقــر المشــترك أن خدمــة أن بــي أف دايركــت المباشــرة هــي ملــك للبنــك ولــه حق
.1
النشــر فــي كافــة برمجيــات ووثائــق الخدمــة والتعديــات الالحقــة بضمنهــا دليــل
المســتخدم بــأي شــكل كان.
يوافــق المشــترك علــى أن يعامــل حقــوق الحصــول علــى الخدمــة والوثائــق أو
.2
أي معلومــات أخــرى لهــا صلــة بالخدمــة ،علــى أنهــا خصوصيــة وســرية فــي كل
األوقــات ولــن يقــوم بنســخها أو إعــادة إنتاجهــا بــأي شــكل كان كليـ ًـا أو جزئيـ ًـا أو
يســمح بالوصــول إليهــا مــن قبــل أي طــرف آخــر دون الحصــول علــى الموافقــة
الخطيــة المســبقة مــن البنــك.
رابعا :الشروط واألحكام – خدمة الرسائل النصية البنكية (أب بي أف).
يتصــرف البنــك وفقـ ًـا لتقديــره المطلــق فــي توفيــر الخدمــة التــي بموجبهــا يقبــل
.1
البنــك أو يرفــض أي طلــب لتوفيــر الخدمــة أو إلغائهــا أو ســحب أي خدمــات أو
امتيــازات بموجبهــا ويجــوز لــه أن يطبــق أي خدمــات جديــدة.
.2

تقــدم الخدمــة فــي حــال وجــود حســاب للعميــل لــدى البنــك وطالمــا بقيــت
عالمــة الحســاب قائمــة بغــض النظــر عــن الســبب

.3

توفــر الخدمــة للعميــل المشــترك تحديـ ً
ـدا بغــض النظر إن كان الحســاب شــخصي
أم مشــترك.

.4

فــي حــال عطــل الخدمــة فــي يــوم عطلــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
ســيتم توفيرهــا فــي يــوم العمــل الــذي يليــه.

.5

تعتبــر الموافقــات والمصادقــات التــي ترســل مــن خــال رســائل المراســات
بضمنهــا دون الحصــر الوســائط الرقميــة واإللكترونيــة ،المتعلقــة بــأي خدمــة
تقــدم بموجبــه ،صحيحــة وبذلــك تكــون ملزمــة للعميــل لكافــة األغــراض
والغايــات .إال أن البنــك يحتفــظ بحقــه فــي أن يطلــب مــن العميــل تنفيــذ وثائــق
إضافيــة خاصــة إذا كانــت الخدمــة ترتبــط بمنــح تســهيالت تعديــل وتجديــد أو
زيــادة فــي التســهيالت.

.6

يوافــق العميــل علــى أن يبلــغ البنــك فـ ً
ـورا بــأي تغييــر فــي عنــوان بريــده اإللكتروني
أو رقــم هاتفــه المتحــرك .ويوافــق العميــل كذلــك علــى إبــاغ البنــك فــي حــال
فقــدان أجهزتــه /هاتفــه أو قطــع خطــه.

.7

فــي حــال فقــدان /ســرقة أجهــزة العميــل ،يتعهــد العميــل بإخطــار البنــك علــى
الفــور بذلــك لحمايــة مصالــح كافــة األطــراف ويوفــر العميــل الحمايــة والتعويض
للبنــك ضــد كافــة الخســائر أو األضــرار التــي تنتــج عــن عــدم قيامــه بإشــعار البنــك
التغييــر/أو قطــع خطــه هاتفــه المتحــرك.

.8

يفــوض العميــل بموجبــه البنــك اســتقطاع  0.50درهــم مــن حســابه عــن كل
رســالة وبحــد أدنــى شــهري قــدره  3درهــم .يحتفــظ البنــك بحقــه فــي أي وقــت
بتعديــل الرســوم بموجــب إشــعار مســبق وتدخــل الرســوم حيــز التنفيــذ مــن تاريــخ
ذلــك اإلشــعار.

.9

يفــوض العميــل بموجبــه البنــك باســتقطاع رســوم البنــك المطبقــة شـ ً
ـهريا مــن
حســابه مــن وقــت آلخــر وذلــك عــن الخدمــات التــي يقدمهــا البنــك فــي يــوم
العمــل مــن كل شــهر لتســديد رســوم الخدمــة المقدمــة فــي الشــهر الســابق.

.10

يفــوض العميــل بموجبــه البنــك بــأن يســتقطع مــن حســاب العميــل  50.00درهــم
ً
خطيــا تفاصيــل الرســائل التــي أرســلت إلــى هاتــف
فــي كل مــرة يطلــب فيهــا
العميــل المتحــرك فــي فتــرة معينــة ،بشــرط أن ال تتجــاوز الفتــرة مــن شــهرين
تقويمييــن.

.11

يبــرأ العميــل إبــراء ال رجعــة فيهــا وغيــر مشــروط البنــك مــن المديونيــات التــي
تنشــأ بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة عــن قبــول البنــك لتعليمــات العميــل و/أو
تقديــم الخدمــة لــه بموجــب االتفاقيــة.

.12

يقــر العميــل أن الخدمــة ملــك للبنــك باعتبــاره الملــك الوحيــد لحقــوق النشــر
الخاصــة بكافــة البرمجيــات والوثائــق المرتبطــة بالخدمــة وأي تعديــات عليهــا
بضمنهــا دون الحصــر كتيبــات دليــل المســتخدم بــأي شــكل كانــت.

.13

يتعهــد العميــل بالمحافظــة علــى الســرية التامــة لحقــوق االســتفادة مــن الخدمــة
والوثائــق والمعلومــات األخــرى المرتبطــة بهــا ويتعهــد كذلــك بــأن ال يقــوم
بنســخ أو إعــادة إنتــاج تلــك المعلومــات بــأي طريقــة كانــت وأن ال يســمح للغيــر
بالحصــول عليهــا دون الموافقــة الخطيــة المســبقة مــن البنــك.

.14

يعطــي أي انتهــاك و/أو طعــن مــن طــرف العميــل بــأي مــن التزاماتــه و/أو أي مــن
الشــروط واإلقــرارات الــواردة بموجبــه البنــك حــق إلغــاء ،ســحب ،أو إنهــاء توفيــر
الخدمــة المتفــق عليهــا بموجبــه دون تحميــل البنــك أي مســؤولية مهمــا كانــت
طبيعتهــا.

.15

يقــوم البنــك حســب تقديــره الخــاص ومــن وقــت آلخــر بتعديــل الشــروط
واألحــكام الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة وللبنــك الحــق فــي أي وقــت وبــدون ذكــر
األســباب ،ســحب أي تســهيالت مقدمــة بموجــب الخدمــة وذلــك عنــد إصــدار
إشــعار خطــي للعميــل أو إرســاله رســالة لــه بهــذا الخصــوص.

.16

يقــر العميــل أن الخدمــات تقــدم مــن خــال اســتخدام تقنيــة طــرف ثالــث
ـؤوال بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عــن
مســتقل ولــن يكــون البنــك بــأي حــال مسـ ً
التأخيــرات واالنقطاعــات واألخطــاء فــي اإلرســال أو عــدم اســتالم الرســائل أو أي
توقــف أو عطــل فــي الخدمــة.

ً
خامسا :الشروط واألحكام التي تخضع لها بخدمة المصرفية عبر اإلنترنت.
لــدى العميــل (ويشــار إليــه هنــا «بالمشــترك») حســاب مــع البنــك وقــد تقــدم بطلــب
لتوفيــر الخدمــة البنكيــة علــى اإلنترنــت (الخدمــة) مــن خــال اســتمارة الطلــب المخصصة
لذلــك (اســتمارة الطلــب) ،وقــد وافــق البنــك علــى منــح المشــترك حــق اســتخدام هــذه
الخدمــة.
ولذلك اتفق الطرفان على ما يلي:
تعريفات
)1
حســابات :تعنــي الحســاب أو الحســابات الخاصــة بالمشــترك لــدى البنــك يمكنــه
الوصــول إليهــا عبــر الخدمــة.
التعامــات :تعنــي كافــة المعامــات الماليــة وغيــر الماليــة المتاحــة علــى الخدمــة وحيــث
تقــدم المشــترك اســتمارة طلــب للحصــول علــى مــا يلــي:
معاملــة ماليــة :تعنــي كافــة المعامــات التــي تشــمل أي تبــادل للمبالــغ/
)1
أو أرصــدة فــي حســابات المشــترك أو حســابات أطــراف أخــرى.
معامــات غيــر ماليــة :وتعنــي كافــة المعامــات التــي ال تشــمل أي تبــادل
)2
للمبالــغ و/أو االرصــدة فــي حســابات المشــترك أو حســابات أطــراف
أخــرى.
أن بــي أف دايركــت :هــو االســم التجــاري لقنــاة خدمــة األعمــال البنكيــة
عبــر األنترنــت التــي يطلقهــا بنــك الفجيــرة الوطنــي ش م ع.
كلمــة المــرور :تعنــي مجموعــة رمــوز عدديــة لغويــة ســرية يحتفــظ بهــا
كل مســتخدم ،التــي تســمح للمســتخدم باســتعمال الخدمــة إلــى جانــب
هويتــه و/أو طريقــة أخــرى يختارهــا البنــك فــي توفيــر أمــن أفضــل.
الخدمــة :تعنــي كافــة وأي مــن المعامــات علــى قنــاة الخدمــة البنكيــة عبــر
األنترنــت التــي يوفرهــا بنــك الفجيــرة الوطنــي علــى موقعــه اإللكترونــي
تحــت المســمى التجــاري ان بــي أف دايركــت ،باإلضافــة إلــى وبالتزامــن
مــع أي قنــاة خدمــة بنكيــة اعتياديــة أخــرى مثــل الخدمــة التــي تقدمهــا
الفــروع ،و خدمــة اآلي فــي آر و الصــراف اآللــي الــخ.
المستخدم :تعني الشخص المفوض بالحصول على الخدمة.
هويــة المســتخدم :تعنــي رمــز عــددي لغــوي خــاص و الــذي يقــوم البنــك

بتوفيــره الــى المســتخدم .ويســمح للمســتخدمال مفــوض اســتخدام
هــذه الخدمــة لمهــام محــددة مســموحة لــه ،عندمــا يقــوم المســتخدم
بادخــال هويتــه و كلمــة المــرور وأي طريقــة أخــرى يختارهــا البنــك لتوفيــر
حمايــة أفضــل حســب تقديــره.
)2

استخدام الخدمة
 )2.1يســمح باســتخدام الخدمــة فقــط عندمــا يوافــق البنــك علــى دخــول
المشــترك إليهــا .ويحتفــظ البنــك بحــق طلــب معلومــات إضافيــة قبــل
الســماح بذلــك
 )2.2عنــد دخولــه إلــى الخدمــة يحصــل المســتخدم علــى الدخــول الكامــل
لكافــة المعامــات الــواردة فيهــا وحســب مــا قدمــه فــي الطلــب لغــرض
الســجالت الداخليــة ،يجــوز لــه (أ) تنزيــل وحفــظ البيانــات وعلــى قــرص
صلــب و (ب) طباعــة نســخ ورقتــه مــن صفحــات معينــة.
 )2.3يحــق للمشــترك تجميــد /إلغــاء حقــوق الدخــول إلــى الخدمــة فــي أي وقــت
بإرســال إشــعار خطــي مســبق إلــى البنــك يؤكــد فيــه علــى إلغــاء االســتفادة
مســؤوال عــن أي تعامــات
مــن الخدمــة ،ومــع ذلــك يبقــى المشــترك
ً
تقــدم إلــى أن يؤكــد البنــك خطيـ ًـا أن الســجالت الداخليــة للبنــك قــد عدلــت
وأنــه تــم إلغــاء الحصــول علــى الخدمــة.
التعليمات والمعامالت
)3
ً
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)3.1
ً
عــن قبــول التعليمــات والتصــرف علــى أساســها حيــال المعامــات الماليــة
وغيــر الماليــة التــي تصــدر إلــى البنــك.
ـؤوال عــن كافــة المبالــغ المســتحقة التــي تنشــأ عــن
 )3.2يكــون المشــترك مسـ ً
ً
طبقــا لجــدول رســوم البنــك.
التعليمــات الصــادرة للبنــك والديــون
 )3.3يقبــل المشــترك أن ال يعامــل طلــب الدفــع المقــدم بهــا إلــى البنــك
علــى أنــه دليــل علــى أن البنــك قــد دفــع أو وافــق علــى أن يدفــع المبلــغ
المطلــوب.
 )3.4يقبــل المشــترك بــأن أوقــات التوقــف عــن العمــل هــي نفــس األوقــات
التــي تجــري فيهــا توقيتــات العمــل االعتياديــة للبنــك فياإلمــارات العربيــة
المتحــدة مــن الســبت إلــى الخميــس ،وتعتبــر كافــة الطلبــات التي تســتلم
بعــد انتهــاء دوام العمــل أو أيــام العطــل الرســمية علــى أنهــا اســتلمت فــي
يــوم العمــل الــذي يليــه.
ـؤوال فــي كل األحــوال عــن
ـ
مس
ـون
ـ
يك
ـن
ـ
ل
ـك
ـ
البن
 )3.5يوافــق المشــترك بــأن
ً
أي خســارة أو ضــرر ينشــأ عــن طلبــات الدفــع المقدمــة للبنــك حيــث يكــون
وقــت اســتالم هــذه الطلبــات مــن قبــل البنــك ليــس ضمــن أوقــات
العمــل االعتياديــة فيــه.
 )3.6يقبــل المشــترك بــأن أي معاملــة ســتتم عندمــا تجــري العمليــة بنجــاح
بشــرط الوفــاء بكافــة الشــروط األخــرى.
 )3.7ال يتصــرف البنــك علــى أســاس أي تعليمــات صــادرة عــن طريــق البريــد
العــام وال يرســل البنــك أو المشــترك إلــى اآلخــر أي معلومــات ذات
طبيعــة حساســة عــن طريــق البريــد العــام .وفــي حــال اســتخدام نظــام
البريــد العــام مــن قبــل المســتخدم (المســتخدمين) لــن يكــون البنــك
مســؤوال عــن خســارة أو ضــرر ينشــأ عــن ذلــك
بــأي حــال مــن األحــوال
ً
االســتخدام.
ـؤوال عــن أي دفعــات ألي طــرف آخــر تنشــأ عــن طريــق
ـ
مس
ـك
 )3.8ال يكــون البنـ
ً
إدخــال خاطــئ ألي معلومــة مــن قبــل العميــل  /المســتخدم.
 )3.9يقــر المشــترك بموجبــه بــأن كافــة االســتقطاعات التــي تنشــأ عــن
اســتخدام الخدمــة ودفاتــر البنــك التــي ومدخالتــه وســجالته ،هــي دليــل
قطعــي ونهائــي علــى صحــة أي معاملــة.

)4

الحماية
 )4.1يتعهــد البنــك ببــذل جهــد معقــول لضمــان الحفــاظ علــى كلمــة المــرور من
التســرب بــأي طريقــة كانــت ألي مــن موظفــي أو وكالء البنــك .ويتحمــل
المشــترك مســؤولية تحديــد كلمــة المــرور فــي البدايــة وتغييرهــا عندمــا
يكــون ذلــك ضروريـ ًـا لحمايــة ســرية المعلومــات وأمــن كلمــة المــرور.
 )4.2يتعهــد المشــترك بعــدم الكشــف عــن كلمــة المــرور وعــن أي طريقــة
أخــرى قــد يختارهــا البنــك ،ألي شــخص ويكــون المشــترك مســؤول كليـ ًـا
عــن ضمــان المحافظــة علــى ســرية كلمــة المــرور و/أو أي طريقــة يتبناهــا
البنــك وأن ال يســتخدمها أي شــخص آخــر ألغــراض تنطــوي علــى احتيــال.
وفــي حــال أصبحــت كلمــة المــرور و/أو أي وســيلة أخــرى قــد يختارهــا
البنــك كطريقــة معتمــدة للمحافظــة علــى ســريتها معلومــة لــدى شــخص
مــا ،فــإن ذلــك الشــخص قــد يعامــل مــن قبــل البنــك علــى أنــه شــخص
ـؤوال عــن أي خســارة أو ضــرر قــد يحــدث
مفــوض ولــن يكــون البنــك مسـ ً
نتيجــة لمعرفــة شــخص بكلمــة المــرور والطريقــة التــي يختارهــا البنــك وإذا

)4.3

)4.4

مــا عــرف المشــترك أو شــك أن شــخص مــا قــد عــرف كلمــة مــروره أو أي
طريقــة أخــرى يختارهــا البنــك ،يجــب علــى المشــترك تجميــد /إلغــاء الخدمــة
وإبــاغ البنــك بذلــك فـ ً
ـورا.
يوافــق المشــترك ويتعهــد بمعاملــة حقــوق اســتخدام الخدمــة والوثائــق
أو أي معلومــات أخــرى ترتبــط بالخدمــة ،علــى أنهــا شــخصية وســرية جـ ً
ـدا
فــي كل األوقــات.
قــد تخضــع كافــة األجهــزة وطــرق التوثيــق اإللكترونيــة القائمــة علــى
التقنيــات المخصصــة لغــرض حمايــة وســامة البيانــات واالتصــاالت
والمراســات اإللكترونيــة للتغييــر حســب تقديــر البنــك لوحــده .وال يلــزم
البنــك بإصــدار إشــعار مســبق إلــى المشــترك غيــر أي تغييــر فــي التقنيــات.

)5

حدود المسؤولية:
 )5.1باســتثناء اإلهمــال الشــديد و/أو ســوء الســلوك المقصــود الــذي يرتكبــه
مســؤوال عــن أي ضــرر أو خســارة يتكبدهــا
البنــك ،لــن يكــون البنــك
ً
المشــترك نتيجــة لســوء اســتعمال الخدمــة.
ـؤوال تجــاه المشــترك أو أي
 )5.2ال يتحمــل البنــك المســؤولية وال يكــون مسـ ً
شــخص آخــر عــن الخســائر أو ألضــرار غيــر المباشــرة أو الناشــئة عــن ذلــك.

)6

اإلنهاء
 )6.1يحتفــظ البنــك ،حســب تقديــره الخــاص بعــد إنهــاء االتفاقيــة واســتعمال
المشــترك للخدمــة بموجــب إشــعار خطــي مســبق قبــل عشــرة أيــام مــن
ذلــك.
 )6.21يجــوز للمشــترك إنهــاء هــذه االتفاقيــة واســتعمال الخدمــة بموجــب إشــعار
خطــي مســبق قبــل ( )10أيــام مــن ذلــك إلــى البنــك ،فــي حيــن يبقــى
مســؤوال عــن القطــع الفــوري للخدمــة.
المشــترك
ً

)7

حاالت اإلخالل
يحق للبنك إنهاء الحصول على الخدمة بأثر فوري في حال:
 )7.1توقــف المشــترك عــن المحافظــة علــى حســاب لــدى البنــك فــي اإلمــارات
العربيــة المتحــدة
 )7.2انهاء عالقة المشترك مع البنك أو أي نشاط بنكي
 )7.3عنــد إصــدار أمــر إداري يتعلــق بالمشــترك أو تعييــن حــارس قضائــي أو
وجــود أعبــاء علــى أو االســتحواذ علــى أو بيــع أحــد أصــول المشــترك
ً
عمومــا أو تقديــم طلــب إلــى
 )7.4عنــد وجــود ترتيــب أو تســوية مــع دائنيــه
محكمــة مختصــة لحمايــة المشــترك مــن دائنيــه ،أو
 )7.5قيــام المشــترك بإبــاغ البنــك بتغييــرات فــي وضــع المشــترك والتــي
تكــون غيــر مقبولــة للبنــك.

