التحويل عبر أجهزة الصراف اآللي

Remit TO ATM
I/We, do hereby acknowledge and agree

•
•

أقر  /نقر بموجبه وأوافق /نوافق بأن يتم تنفيذ تعليماتي /

that my/our instruction(s) shall be

تعليماتنا على مسؤوليتي  /مسؤوليتنا وعلى نفقتي  /نفقتنا.

executed at my/our own risk and

أوافق  /نوافق بموجبه بعدم تحمل بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع

expense.

(البنك) وليس على سبيل الحصر ،وكافة فروعه و  /أو إداراته

I/We hereby accept that Dubai Islamic

و  /أو جميع منشأته ،أي مسؤولية أو التزاما ً عن أي خسارة

Bank PJSC (Bank or DIB) and not limited

أو تأخير أو خطأ أو أي ضرر ناشئ عن استخدام خدمة حفظ

to its branches, departments and/or all of

األموال ونقل التعليمات  /المعلومات أو االتصاالت عن طريق

its entities shall not be held

البرقية أو البريد اإللكتروني أو الرسائل القصيرة أو أي وسائل

responsible/liable for any loss, delay,

أخرى مقبولة لالتصال اإللكتروني.
•

أوافق  /نوافق على أن تكون جميع تحويالت األموال التي تتم
بواسطة (التحويالت عبر أجهزة الصراف اآللي) بالعملة
المحلية لدولة اإلمارات العربية المتحدة والمحولة  /المسحوبة
من خالل أجهزة الصراف اآللي لبنك دبي اإلسالمي في

•

/قمنا بطلب  /إصدار تعليماتنا بتحويل األموال.
•

using the service of reserving funds and
transmitting instructions/information or
communications by cable, emails, SMS or
any other accepted means of electronic
communication.

الصراف اآللي لبنك دبي اإلسالمي عند استالم الرقم المرجعي

أي مطالبة أو نزاع ينشأ عن السحب النقدي من جهاز

transfer.

أوافق  /نوافق على أن يقوم المستفيد بسحب المبلغ الذي يتم

أوافق وأقبل  /نوافق ونقبل على أن حماية المعلومات السرية
التي يقدمها البنك هي مسؤوليتي  /مسؤوليتنا وحدنا.

•

أقر  /نقر بإعفاء البنك من أي مسؤولية تنشأ عن و  /أو فيما

I/We accept that the beneficiary is entitled

•

to withdraw cash from DIB’s ATM upon
receiving the correct IB reference number,
secret code and the exact amount and
any claim/dispute arising out of such cash
withdrawal through the DIB’s ATM will be
investigated by the Bank if and when

يتعلق بأي سوء استخدام للمعلومات المذكورة.

complaint is lodged by the account holder.

أفهم وأدرك /نفهم وندرك جيدا ً بأن المعاملة تتم على

I/We, accept that the amount that is being

مسؤوليتي .لن يكون بنك دبي اإلسالمي مسؤوالً عن أي

transferred to the account of the

خسارة أو ضرر ناتج عن ظروف خارجة عن إرادته.

•

shall not be refunded after I/I/We have

قبل صاحب الحساب ،سيقوم بنك دبي اإلسالمي بالتحقيق في

المعاملة.

•

I/We, accept that the service charges
requested/instructed for the funds

تحويله إلى حساب المستفيد في غضون  48ساعة من تلك
•

Currency of the UAE
DIB ATMs in the UAE.

الصراف اآللي لبنك دبي اإلسالمي.

•

Remit-to-ATM will be affected in the local

أوافق  /نوافق على أنه يحق للمستفيد سحب النقود من أجهزة

الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت .في حال تقديم شكوى من

•

I/We accept that all fund transfer under

remitted/transferred/disbursed through

الصحيح والرمز السري وقيمة المبلغ بالضبط من خالل

•

error or any damage arising and out of

اإلمارات العربية المتحدة.
أوافق  /نوافق على أنه لن يتم رد رسوم الخدمة بعد أن قمت

•

•

beneficiary shall be withdrawn by the
beneficiary within 48 hours of that
transaction.
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•

I/We accept and agree that the protection

من خالل الضغط على زر "موافق" فإني أقبل االلتزام

of confidential information provided by the

.بشروط وأحكام التحويل عبر ماكينة الصراف اآللي

Bank is my/our sole responsibility.
•

I/We, discharge and release the Bank

 نشهد على حد علمي أن جميع المعلومات التي قدمتها/ أشهد

connection with any misuse of the said

 قدمناها إلى بنك دبي اإلسالمي فيما يتعلق بهذه المعاملة/

•

/  نفوض بنك دبي اإلسالمي بالخصم من حسابي/ أفوض

be effected at my sole risk. Dubai Islamic

حسابنا المذكور في استمارة الدفع أو في قسم استمارة الرسوم

•

. مع إجمالي رسوم الخدمة ذات الصلة،في المستند الماثل

or damage caused by circumstances over

 منا من/  نوافق على اإلجابة على ما قد يُطلب مني/ أوافق

which it has no control of.

أسئلة مكتوبة إضافية في ظل بعض الظروف قبل إجراء طلب

Simply by pressing the ‘Agree’ button I

•

.صحيحة وسليمة

It is understood that the transaction is to
Bank shall not be held liable for any loss

•

.المنصوص عليها هنا

from any liability arising out of and/or in
information.
•

 نوافق بموجبه على االلتزام بالشروط واألحكام/ أوافق

•

•

.التحويل عبر ماكينة الصراف اآللي من قبل البنك

accept to be bound by the Remit-to-ATM
terms and conditions.
•

I/We hereby agree to be bound by the
terms and conditions stipulated herein.

•

I/We certify to the best of my knowledge
that all the information provided by me /us
to Dubai Islamic Bank in connection with
this transaction are true and correct.

•

I/We authorize Dubai Islamic Bank to
debit my/our account nominated in the
payment form or charges form sections in
this document, with the total service
charges/fee in this condition.

•

I/We may be required to answer
additional written questions under some
circumstances before the Remit-to-ATM
request will be processed by the Bank.
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