خدمة الإ�شعارات للأعمال

BUSINESS ALERTS

طلب ت�سجيل

REGISTRATION FORM
Company Name

ا�سم ال�شركة

Account Number

رقم احل�ساب

(Applicable service fees
will be debited from this
account)

(�سيتم اقتطاع ر�سوم اخلدمة من
)هذا احل�ساب

بيانات امل�ستخدم

USER DETAILS

• �أدخل معلومات امل�ستخدم الذي �سوف ي�ستلم �إ�شعارات عن طريق الر�سائل الن�صية و الربيد
.الإلكرتوين على معامالت احل�ساب
.• الرجاء احلفاظ على �سرية رقم الهاتف املتحرك و الربيد الإلكرتوين
. م�ستخدمني ويرجى تعبئة طلب جديد3 • لت�سجيل اكرث من

• Enter information about the users who should be sent SMS/ E-mail
notifications on any activity on your account
• Mobile number & e-mail address cannot be shared between more
than 1 user
• If you would like to register more than 3 users, please attach
another registration form

User No.

1

2

رقم امل�ستخدم

3

First Name

اال�سم الأول

Last Name

اال�سم الأخري

Mobile Number

05

E-mail Alerts
Required? Optional

05

رقم الهاتف املتحرك

05

Yes

نعم

Yes

نعم

Yes

نعم

No

ال

No

ال

No

ال

�إ�شعار عن طريق الربيد
)الإلكرتوين (خياري

E-mail Address
If yes selected above
Preferred Language
Specify company
accounts that user
should be notified
about

الربيد الإلكرتوين
Arabic
English

العربية
الإجنليزية

Arabic
English

العربية
الإجنليزية

Arabic
English

العربية

اللغة املف�ضلة

الإجنليزية

All
Accounts

 كلAll
 احل�ساباتAccounts

 كلAll
 احل�ساباتAccounts

كل
احل�سابات

Select
Accounts

 اخرتSelect
 احل�ساباتAccounts

 اخرتSelect
 احل�ساباتAccounts

اخرت
احل�سابات

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

�أخرت ح�سابات ال�شركة التي
�سيتم �إ�شعار امل�ستخدم عنها

ا�سم املخول بالتوقيع
AUTHORISED SIGNATORY NAME

فقط املخول له بالتوقيع من ال�شركة هو من يحق له التوقيع

Only signatories authorised to operate account on behalf of
company should sign this section

SIGNATURE / التوقيع

خدمة الإ�شعارات للأعمال

BUSINESS ALERTS

الأحكام و ال�شروط

TERMS & CONDITIONS
Business Alerts offered by Dubai Islamic Bank (DIB), UAE shall be governed by the following
terms & conditions:
1.

While the Bank will take reasonable care to ensure that any message it sends reaches
the customer and that is accurate and complete, the Bank cannot guarantee this as it
depends upon the reliability of the text messaging or mail box service provider, internet
and the network operator for your mobile phone(s) as well as geographic and other
conditions or circumstances beyond our control. The Bank shall not be liable for any
loss caused by delay or failure of any message to be received by you/your Users’ mobile
telephone or mailbox
2. The Bank will not be liable for any loss that customer may suffer due to any event or
circumstance beyond our reasonable control which leads to the service being wholly
or partly unavailable such as, but not limited to, technical breakdown, strikes or other
industrial action (whether or not involving our employees) or communications or power
failure.
3. The Bank shall not be liable to you for any loss or damage arising out of your use of
the Service to the extent that such loss or damage is indirect, consequential or special,
or, without prejudice to the foregoing, is a loss of business or profits, or a loss of data,
whether or not we have been advised of the possibility of such loss or damage.
4. Customer agrees to pay the fees for the Service (if any) as set out in the bank’s schedule
of charges and details of which can be found on it’s website or branches
5. The bank reserves the right to amend the fees for the service at any time at its sole
discretion by giving customer 30 days advance notice. Such notice may be in any form
that the bank deems appropriate, including notice on it’s website, SMS/ email notification
or physical advice
6. Customer undertakes to pay the service fees, if any, for Business Alerts and understands
that the set up & monthly fees will be deducted from their current/ savings account.
7. Customer understand that the monthly fee is levied for each user of the company who
is registered for this service
8. Bank has the right to recover any overdue fees of the service from other relationships of
the customer apart from the primary account number in any currency without referring to
the customer or obtaining prior approval
9. Bank reserves the right to discontinue without prior intimation the service from customers
defaulting on payment of the specified service charges, if any
10. It is the responsibility of the customer to immediately inform the Bank in writing about
any change in information about the user registered for this service. The Bank shall not
be held liable for any loss or damage that may arise due non-updation of user details
11. DIB reserves the right at all times to amend the terms & conditions or introduce new
terms & conditions without prior notice to the customer
12. These terms and conditions shall be governed by and construed in accordance with
the laws of the UAE as applied in the courts of Dubai and customer hereby irrevocably
submit to the non-exclusive jurisdiction of the courts of Dubai

تخ�ضع الإ�شعارات للأعمال املقدمة من قبل بنك دبي الإ�سالمي يف دولة الإمارات العربية املتحدة للأحكام وال�شروط
:التالية
 على الرغم من �أن البنك �سوف يحر�ص ب�شكل م�س�ؤول ل�ضمان ب�أن �أي ر�سائل ير�سلها ت�صل للعميل وب�أن تكون.1
، �إال �أنه ال ميكنه �ضمان اعتمادا فاعلية مزود خدمة الر�سائل الن�صية والربيد الإلكرتوين،الر�سائل دقيقة ومكتملة
 وذلك لظروف جغرافية �أو ظروف،بالإ�ضافة �إىل خدمة الإنرتنت وم�شغل ال�شبكة لأجهزة املحمول اخلا�صة بالعميل
 البنك غري م�س�ؤول عن �أي خ�سارة ب�سبب ت�أخري �أو �إخفاق يف ا�ستالم �أي ر�سالة من قبل.�أخرى خارج �سيطرتنا
. الأجهزة املحمولة �أو الربيد الإلكرتوين اخلا�صة بالعمالء/العميل
 البنك غري م�س�ؤول عن �أي خ�سارة ميكن �أن يتكبدها العميل نتيجة لأي حدث �أو ظروف خارجة عن �سيطرتنا املنطقية.2
 �صواعق �أو، عطل فني، ولكن لي�ست حم�صورة،التي ت�ؤدي �إىل عدم توفر اخلدمة ب�شكل جزئي �أو كلي على النحو التايل
. �أو عطل يف االت�صاالت �أو الكهرباء،)�أعمال �صناعية �أخرى ( فيما �إذا كانت ال ترتبط مبوظفينا
 البنك غري م�س�ؤول عن �أي خ�سارة �أو �ضرر للعميل ناجت عن ا�ستخدام العميل للخدمة �إىل احلد الذي تكون فيه تلك.3
 �أن تكون خ�سارة عمل �أو، بدون حتيز �إىل ما ذكر �أعاله، �أو،اخل�سارة �أو ال�ضرر غري مبا�شرة �أو مرتابطة �أو خا�صة
. فيما �إذا كنا �أو مل نكن خمطرين ب�إمكانية تلك اخل�سارة �أو ال�ضرر،فوائد �أو خ�سارة بيانات
 يوافق العمالء على دفع ر�سوم اخلدمة (�إن وجدت) كما هي مدرجة يف الئحة الر�سوم واخلدمات امل�صرفية والتي.4
.ميكن توفرها على املوقع الإلكرتوين �أو يف الفروع
، يوم ًا30  يحتفظ البنك يف �أي وقت وب�إرادة منفردة بحق تعديل ر�سوم اخلدمة من خالل �إخطار م�سبق للعميل قبل.5
 مبا فيه الإخطار على املوقع الإلكرتوين �أو �إ�شعارات،وميكن �أن يكون هذا الإخطار يف �أي �شكل يراه البنك منا�سب ًا
. الربيد الإلكرتوين �أو الإخطارات ال�شخ�صية/الر�سائل الن�صية
 للإ�شعارات للأعمال و�أن يعلم ب�أن الر�سوم املحددة، �إن وجدت، على العميل �أن يتعهد بدفع ر�سوم اخلدمة.6
. ح�سابات التوفري/وال�شهرية �سوف يتم خ�صمها من ح�سابات العميل اجلارية
. على العميل �أن يعلم ب�أن الر�سوم ال�شهرية تفر�ض على كل م�ستخدم يف ال�شركة م�شرتك يف هذه اخلدمة.7
 للبنك احلق يف �إ�سرتداد �أي ر�سوم م�ستحقة للخدمة من �صالت �أخرى للعميل بغ�ض النظر عن رقم احل�ساب.8
.الرئي�سي وب�أي عملة بدون الرجوع �إىل العميل �أو احل�صول على موافقة م�سبقة
 يحتفظ البنك بحق ف�صل اخلدمة عن العميل وبدون �سابق �إنذار ب�سبب التخلف عن الدفع لر�سوم اخلدمة.9
. �إن وجدت،املحددة
 يقع على عاتق العميل ب�أن يقوم ب�إخطار كتابي فوري للبنك عن �أي تغري بالبيانات عن امل�ستخدم امل�شرتك يف هذه.10
. والبنك غري م�س�ؤول عن �أي خ�سارة �أو �ضرر ميكن �أن يحدث نتيجة عدم حتديث بيانات امل�ستخدم،اخلدمة
 يحتفظ بنك دبي الإ�سالمي بكل الأوقات بحق تعديل الأحكام وال�شروط �أو تقدمي �أحكام و�شروط جديدة بدون.11
.�إخطار م�سبق للعميل
 تخ�ضع وتف�سر هذه ال�شروط والأحكام العامة وفق ًا لقوانني دولة االمارات العربية املتحدة املطبقة من قبل حماكم.12
. و يتقدم العميل مبوجبه �إىل ال�سلطة الق�ضائية الغري خمت�صة ملحاكم دبي،دبي

ت�صريح

DECLARATION
I/we hereby apply for the Business Alerts service and confirm that I/
we have read and understood terms & conditions and hereby agree
to be bound by the same.

/ن�ؤكد موافقتي/قمنا بتقدمي طلب للت�سجيل يف خدمة الإ�شعارات للأعمال و �أ�ؤكد/لقد قمت
موافقتنا على الأحكام و ال�شروط املن�صو�صة
التوقيع بالنيابة عن ال�شركة

Signature for and on behalf of the company

ا�سم املخول بالتوقيع
AUTHORISED SIGNATORY NAME

فقط املخول له بالتوقيع من ال�شركة هو من يحق له التوقيع

SIGNATURE / التوقيع

Only signatories authorised to operate account on behalf of
company should sign this section

ال�ستخدم البنك فقط

FOR BANK USE ONLY

ا�سم الفرع

Branch Name
Date

 التاريخSignature

 التوقيعBranch Staff Name

ا�سم موظف الفرع

Date

 التاريخSignature

 التوقيعCOD Maker Name

COD ا�سم املحرر

Date

 التاريخSignature

 التوقيعCOD Checker Name

COD ا�سم املدقق

