Al Islami Current Account

 عواقب قانونية/ تحذيرات

Warnings/Legal Consequences
•

Please ensure that you write cheques with the utmost
prudence and care since dishonor of a cheque (with
a bad faith) is a criminal offence in the UAE

•

4 or more returned cheques in a year can lead to
account closure and / or a negative report to Al
Etihad Credit Bureau (AECB)

•

Please ensure that you report any unauthorized
transactions to the Bank on your account within 30
business days from the date of sending the account
statement and/or e-statement
Safe custody of access tools to your account like
Debit card, PINs, T-Pins, Cheques, Online/Mobile
Banking usernames, passwords; other personal
information, etc. is your responsibility. The Bank
cannot be held responsible in case of a security lapse
at your end. The Central Bank of UAE or Dubai
Islamic Bank will never Call/ SMS/ Mail/ Email to
ask for customer’s confidential details and other
sensitive information related to bank accounts. You
must be aware of this fact that sharing such
information with anyone might cause financial
fraud. Similarly, you must be cautious of phishing
emails asking the customer to click on link and for
instance, change the password of his/ her bank
account

•

•

Non-compliance with the Bank's
Conditions can lead to account closure

•

The Bank may refuse to pay the amount of the
cheques drawn on the Customer’s account if there is
no sufficient funds regardless of the fact that other
accounts of the same Customer may be in credit
balance, unless he/she/ it authorizes the Bank in
writing to cover the cheque amounts or any other
withdrawals from its other current or saving
accounts with the Bank.
In the event of the Customer’s death, his/her account
shall be frozen and no amount whatsoever available
in the Customer name held by the Bank shall be paid
to the Customer heirs or their attorney unless there
is an official request from the competent court
addressed to the Bank to that effect. The Bank shall
not be obliged to freeze the account before the date
on which it has been formally notified of the death
in writing
In case of insufficient balance in your account,
outstanding fees and charges will be kept under
“Track receivable” which will be recovered once the
account has been funded

•

•

Terms

&

يرجى التأكد من كتابة الشيكات بأقصى قدر من الحيطة
والحذر نظرا ألن ارتجاع الشيك مع وجود سوء نية يعتبر
جريمة جنائية في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 شيكات مرتجعة أو أكثر في السنة إلى4 يمكن أن تؤدي
 أو تقديم تقرير سلبي إلى شركة االتحاد/ إغالق الحساب و
)AECB( للمعلومات االئتمانية
يرجى التأكد من إخطار البنك بأي معامالت غير مصرح
 يوم عمل من تاريخ30 بها على حسابكم في غضون
. أو الكشف اإللكتروني/ إرسال كشف الحساب و

•

الوصاية اآلمنة على أدوات الوصول إلى حسابكم مثل
 شيك مقابل، وأرقام التعريف الشخصية،بطاقة الخصم
 وأسماء مستخدمي الخدمات المصرفية عبر،شيك
 وكلمات المرور؛، عبر الهاتف المحمول/ اإلنترنت
 وما إلى ذلك تكون ضمن،المعلومات الشخصية األخرى
 ال يمكن تحميل البنك المسؤولية في حالة.مسؤوليتك
 لن يقوم المصرف المركزي.حدوث خطأ أمني من جانبكم
لدولة اإلمارات العربية المتحدة أو بنك دبي اإلسالمي أبدا
 البريد/  البريد/  إرسال الرسائل القصيرة/ باالتصال
اإللكتروني للمطالبة بتفاصيل المتعامل السرية وغيرها
.من المعلومات الحساسة المتعلقة بالحسابات المصرفية
يجب أن تدرك هذه الحقيقة بأن مشاركة هذه المعلومات
 يجب، وبالمثل.مع أي شخص قد يتسبب في احتيال مالي
أن تكون حذرا من رسائل البريد اإللكتروني المخادعة
 كأن يطلب،التي تطلب من المتعامل النقر على رابط ما
 حسابها/ تغيير كلمة مرور حسابه،منه على سبيل المثال
المصرفي
يمكن أن يؤدي عدم االمتثال لشروط وأحكام البنك إلى
إغالق الحساب

•

يجوز للبنك رفض دفع مبلغ الشيكات المسحوبة على
حساب المتعامل إذا لم يكن هناك أموال كافية بغض النظر
عن حقيقة وجود حسابات أخرى لنفس المتعامل في رصيد
 يفوض البنك بذلك كتابة لتغطية مبالغ/  ما لم يصرح،دائن
الشيكات أو أي عمليات سحب أخرى من حساباته الجارية
.أو حسابات التوفير األخرى لدى البنك

•

 حسابها ولن/  سيتم تجميد حسابه،في حالة وفاة المتعامل
يتم دفع أي مبلغ من أي نوع متوفر باسم المتعامل الذي
يحتفظ به البنك إلى ورثة المتعامل أو ممثلهم القانوني ما
لم يكن هناك طلب رسمي من جانب المحكمة المختصة
 لن يكون البنك ملزما.موجها إلى البنك لهذا الغرض
بتجميد الحساب قبل التاريخ الذي تم فيه إخطاره رسميا
بالوفاة كتابيا

•

 سيتم االحتفاظ،في حالة عدم كفاية الرصيد في حسابكم
بالرسوم والمصاريف المستحقة تحت بند "تتبع المبالغ
المستحقة القبض" والتي سيتم استردادها بمجرد إيداع
أموال في الحساب

•

 شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي،بنك دبي اإلسالمي
Dubai Islamic Bank Public Joint Stock Company, licensed and regulated by the Central Bank of the UAE

•
•

•

•

Governing law and Jurisdiction of Court: the terms
and conditions of this product shall be governed by
the federal laws of the UAE as applied by the
competent court of the UAE to the extent they are
not in conflict with the principles of Sharia.

 تخضع:القانون واجب التطبيق واختصاص المحكمة
شروط وأحكام هذا المنتج للقوانين االتحادية لدولة
اإلمارات العربية المتحدة كما تطبقها المحكمة المختصة
في دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى الحد الذي ال
.تتعارض فيه مع مبادئ الشريعة اإلسالمية

 شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي،بنك دبي اإلسالمي
Dubai Islamic Bank Public Joint Stock Company, licensed and regulated by the Central Bank of the UAE

•

