
1. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

These terms and conditions shall be construed and implemented 
pursuant to the Laws of U.A.E., Dubai Islamic Bank’s Memorandum 
and Articles of Association, its regulations, instructions of the 
Central Bank, the Bank’s Internal Sharia Supervision Committee 
(Sharia Committee) and the principles of Shari’a as set out in the 
Sharia Standards issued by Accounting & Auditing Organization for 
Islamic Financial Institutions (AAOIFI) as amended from time to 
time. In the event of a conflict between the Arabic and the English 
text, the Arabic text shall prevail.
Whereas the Customer desires to deal with the Bank for the purpose 
of opening an account/deposit or obtaining a banking service 
and the Bank accepted such desire, the Customer irrevocable 
and unconditionally agree on the following terms and conditions 
(including SPECIAL TERMS AND CONDITIONS & ELECTRONIC 
BANKING SERVICES). This shall be subject always to the UAE 
Central Bank’s regulations and/or its guidelines issued from time 
to time (including the Consumer Protection Regulation/Standard 
issued by the Central Bank of the UAE) and/or any other applicable 
federal and local laws of the UAE (“Terms and Conditions”):
1. Definitions: The following words shall have the meanings 

assigned to them hereunder associated with each one: 
a. Account(s):  means any Islamic account(s) opened and/or 

maintained by the Customer with the Bank, including but not 
limited to the Current Account, and/or other account(s) (as 
applicable) as per the Bank’s policy at place and/or under the 
Terms and Conditions.

b. Affiliate(s): means in relation to any person, any entity 
controlled, directly or indirectly, by the person, any entity 
that controls, directly or indirectly, the person or any entity 
directly or indirectly under common control with the person. 
For this purpose, “control” of any entity or person means 
ownership of a majority of the voting power of the entity or 
person.

c. Al Islami Business Online Maintenance Form: means 
a standard Bank format through which the Customer 
maintains/modifies its receipt of the Service, including 
without limitation, changing its Corporate Administrator.

d. Al Islami Business Online Enrollment Form: means a 
standard Bank format used by the Customer to appoint their 
Corporate User(s).

e. Application: means the application form provided to the 
Customer by the Bank for the purpose of applying for access 
to the Service and any documents and information submitted 
pursuant thereto, including without limitation, the Al Islami 
Business Online Enrollment Form and Maintenance Form.

f. Bank: means Dubai Islamic Bank Public Joint Stock Company 
(P.J.S.C.) licensed and regulated by the Central Bank of the 
United Arab Emirates, of the United Arab Emirates, its local 
or foreign branches, subsidiaries, affiliates, representative 
offices, it’s or their agents, its successors and/or assigns, and 
any third parties selected by any of them or by the Customer).

g. Banking Transactions: Include contracts of opening Current 
account, Savings account, Investment deposit, other types 
of deposits and all other types of accounts related to funds 
registration in the credit or debit balance or transferring such 
funds; in addition to other services and products provided by 
the Bank through the electronic banking services and the 
common banking services provided by the Bank. This shall 
be subject always to the UAE Central Bank’s regulations 
and/or its guidelines issued from time to time (including the 
Consumer Protection Regulation/Standards issued by the 
Central Bank of the UAE) and/or any other applicable federal 
and local laws of the UAE.

1. الشروط واألحكام العامة 

تُفّســر هــذه الشــروط واألحــكام وتُنّفــذ طبقــا لقوانيــن دولــة اإلمــارات 
دبــي  لبنــك  األساســي  والنظــام  التأســيس  وعقــد  المتحــدة،  العربيــة 
الرقابــة  ولجنــة  المركــزي  المصــرف  وتعليمــات  ولوائحــه،  اإلســامي 
الشــرعية( ومبــادئ  )اللجنــة  اإلســامي  دبــي  لبنــك  الداخليــة  الشــرعية 
الشــريعة اإلســامية، كمــا هــي مبينــة فــي المعاييــر الشــرعية الصــادرة 
 (AAOIFI) عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالية اإلســامية
وأي تعديــات قــد تطــرأ عليهــا مــن وقــت آلخــر. يعتبــر النــص باللغــة العربيــة 
هــو المعتمــد فــي حــال حــدوث تعــارض بيــن النصيــن العربــي واإلنكليــزي.

وحيــث إن المتعامــل يرغــب فــي التعامــل مــع بنــك دبــي اإلســامي وذلك 
بقصــد فتــح حســاب/ايداع األمــوال أو الحصــول علــى خدمــة مصرفيــة، 
وحيــث إن البنــك قــد وافــق علــى ذلــك، يوافــق المتعامــل بشــكل ال رجعــة 
فيــه ودون قيــد أو شــرط علــى الشــروط واألحــكام التاليــة )بمــا فــي 
ذلــك الشــروط واألحــكام الخاصــة والخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة(. 
ويكــون ذلــك دائًمــا بااللتــزام للوائــح مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
المركــزي و / أو تعاليمــه الصــادرة مــن وقــت آلخــر )بمــا فــي ذلــك نظــام/ 
معيــار حمايــة المســتهلك الصــادر عــن مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ــة أخــرى معمــول بهــا فــي  ــة ومحلي ــن اتحادي المركــزي( و / أو أي قواني

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة )“الشــروط واألحــكام”(:
المعانــي  وردت  أينمــا  التاليــة  للكلمــات  يكــون  التعاريــف:   .1

منهــا: كل  قريــن  الموضحــة 
“الحســاب” يُقصــد بــه كافــة الحســابات اإلســامية، المفتوحــة  أ. 
ــك علــى  ــدى البنــك، بمــا فــي ذل أو التــي يمتلكهــا المتعامــل ل
ســبيل المثــال ال الحصــر: الحســاب الجــاري، و/ أو أيــة حســابات 
أخــرى )بحســب مقتضــى الحــال( وفقــا لسياســة البنــك القائمــة، و 

/ أو بموجــب الشــروط واألحــكام.
الشــركة )الشــركات( التابعــة: تعنــي فيمــا يتعلــق بــأي شــخص  ب. 
اعتبــاري، أي كيــان يتــم التحكــم بــه، بشــكل مباشــر أو غيــر 
مباشــر، مــن قبــل شــخص اعتبــاري، أو أي كيــان يتحكــم، بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر، فــي الشــخص أو أي كيــان يخضــع بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر للســيطرة المشــتركة مــع الشــخص. 
لهــذا الغــرض، فــإن “الســيطرة” علــى أي كيــان أو شــخص تعنــي 

ــدى الكيــان أو الشــخص. ــت ل امتــاك قــوة األغلبيــة عنــد التصوي
ــن لألعمــال” يُقصــد  ــث خدمــة اإلســامي أون الي “اســتمارة تحدي ت. 
بهــا اســتمارة نمطيــة خاصــة بالبنــك يقــوم المتعامــل مــن خالهــا 
ــى  ــك عل ــي ذل ــة تلقــي الخدمــة، بمــا ف ــل طريق ــث / تعدي بتحدي

ســبيل المثــال ال الحصــر، تغييــر مديــر الخدمــة.
“اســتمارة التســجيل فــي خدمــة اإلســامي أون اليــن لألعمــال”  ث. 
يقصــد بهــا اســتمارة نمطيــة خاصــة بالبنك يســتخدمها المتعامل 

مــن أجــل تحديــد مســتخدم )مســتخدمي( الخدمــة. 
“الطلــب” يُقصــد بــه نمــوذج الطلــب المقــدم إلــى المتعامــل مــن  ج. 
جانــب البنــك بغــرض التقــدم بطلــب إلتاحــة الوصــول إلــى الخدمــة 
ــك  ــه، بمــا فــي ذل ــق ومعلومــات يتــم تقديمهــا بموجب ــة وثائ وأي
ــي خدمــة  ــال ال الحصــر، اســتمارة التســجيل ف ــى ســبيل المث عل

اإلســامي أون اليــن لألعمــال واســتمارة التحديــث. 
البنــك: يعنــي بنــك دبــي اإلســامي شــركة مســاهمة عامــة  ح. 
)ش.م.ع( شــركة مرخصــة وخاضعــة لرقابة مصــرف اإلمارات العربية 
اإلمــارات أو  المركــزي، بمــا فــي ذلــك فروعــه داخــل  المتحــدة 
خارجهــا، والشــركات التابعــة لــه، والمكاتــب التمثيليــة، ووكائــه، 
وخلفائــه و / أو المتنــازل لهــم، وأي جهــات خارجيــة يختارهــا أي 

منهــم أو يختــاره المتعامــل(.
المعامــات المصرفيــة: وتشــمل عقــود فتــح الحســاب الجــاري  خ. 
واالدخــاري )التوفيــر( والوديعــة االســتثمارية، وأنــواع الودائــع األخــرى، 
وكل أنــواع الحســابات األخــرى الخاصــة بقيــد األمــوال فــي الحســاب 
الدائــن أو المديــن أو تحويــل هــذه األمــوال، باإلضافــة إلــى الخدمــات 
والمنتجــات األخــرى التــي يقدمهــا البنــك عبــر الخدمــات المصرفيــة 
اإللكترونيــة والخدمــات المصرفيــة المتعــارف عليهــا لــدى البنــوك 
اإلســامية والتــي يقدمهــا البنــك. وتكــون هــذه الخدمــات خاضعــة 
لدولــة  المركــزي  المصــرف  توجيهــات  أو  و/  لتنظيمــات  دائمــا 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة الصــادرة مــن حيــن آلخــر )بمــا فــي 
ذلــك نظــام / معاييــر حمايــة المســتهلك الصــادرة عــن المصــرف 
المركــزي لدولــة اإلمــارات( و/ أو أيــة قوانيــن اتحاديــة أو محليــة 

ــة اإلمــارات. أخــرى معمــول بهــا فــي دول
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h. Business Day: means any day on which Bank and/or banks 
and/or financial institutions are generally open for business 
in the UAE.

i. Card: means Visa Electron card or any other cards issued by 
the Bank.

j. Command(s): means any request or instruction that is 
received from the Customer by the Bank through the Service.

k. Confidential Information: means the information provided 
or obtained through the Service, its form, format, mode or 
method of compilation, selection, configuration, presentation, 
and expression.

l. Corporate Administrator: means a Corporate User named in 
the Application by the Customer with the authority to and 
responsibility for administrating all other relevant Corporate.

m. Corporate User: means the person authorized from time to 
time by the Customer to use the Service to issue Commands. 
For the avoidance of doubt, a Customer appoints a Corporate 
User by executing a Corporate IB User Enrollment Form and/
or a Corporate IB Approval Rules Form.

n. Customer: means the natural or corporate person who has an 
account (s) of any type with the Bank. This shall be subject 
always to the UAE Central Bank’s regulations and/or its 
guidelines issued from time to time (including the Consumer 
Protection Regulation/ Standard issued by the Central Bank 
of the UAE) and/or any other applicable federal and local 
laws of the UAE.

o. Internet Site: means any internet site established, operated 
and/or maintained by Bank or on the Bank’s behalf to 
facilitate the provision of the Service to the Customer.

p. Investment Weights: means points granted on each invested 
amount based on the value and term of such investment. 

q. Online: means by way of internet access to the Service 
through any Internet Site(s).

r. Password: means the alpha numeric password provided 
by the Bank to Customer in order to complete the self-
registration process

s. Personal Identification Number (PIN): means the password 
and/or the security code which consists of alphabetic letters 
or numbers offered by the Bank to the Customer so to access 
the provided services across the electronic banking services 
(EBS) and/or conducting its banking transactions through 
the Automated Teller Machines (ATM) or for conducting 
any other banking services require such number, including 
voice-banking service. The Customer shall be responsible 
for maintaining the confidentiality and privacy of all these 
numbers.

t. Sale Points: means the special devices at the points of sale 
or services that accept the Card.

u. Service(s): means the online services and transactions and 
facilities offered by the Bank through the Internet to the 
Customer.

v. UAE: means the United Arab Emirates.
w. User Guide: means the guidance and information set out 

on screen in the ‘Help’ pages of the Service and all other 
Customer guides issued by the Bank in connection with the 
Service, as amended by the Bank from time to time at its sole 
discretion.

x. Username: means the unique identifier, by whatever name 
called, which is issued to each corporate User in connection 
with the Service.

y. Tax: means any tax, levy, impost, duty, or other charge or 
withholding of a similar nature or any VAT or other similar 
tax.

z. VAT: means any value added or similar consumption tax in 
accordance with the provisions of the UAE Federal Decree 
Law No. (8) of 2017 (as amended) and as supplemented 
through rules and/or regulations issued thereunder from 
time to time.

“يــوم العمــل”: يُقصــد بــه أي يــوم يفتــح فيــه البنــك و/ أو البنــوك  د. 
و/ أو المؤسســات الماليــة أبوابهــا للعمــل بشــكل عــام فــي دولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
البطاقــة: بطاقــة فيــزا إلكتــرون أو أيــة بطاقــة أخــرى يصدرهــا بنــك  ذ. 

دبــي اإلســامي.
“األمــر )األوامــر(” يُقصــد بــه أي طلــب أو تعليمــات يتلقاهــا البنــك  ر. 

مــن المتعامــل مــن خــال الخدمــة. 
يتــم  التــي  المعلومــات  بهــا  يُقصــد  الســرية”  “المعلومــات  ز. 
تقديمهــا أو الحصــول عليهــا مــن خــال الخدمة وشــكلها وصيغتها 
ووســيلة أو أســلوب إعدادهــا وكيفيــة اختيارهــا وتهيئتهــا وعرضها 

ــا. ــر عنه والتعبي
المؤسســة  فــي  مســتخدم  أي  بــه  يُقصــد  الخدمــة”  “مديــر  س. 
يحــدده المتعامــل فــي طلــب الخدمــة، باعتبــار أن لديــه الســلطة 
المعنييــن. اآلخريــن  الخدمــة  إلدارة كافــة مســتخدمي  والمســئولية 

“مســتخدم الخدمــة مــن المؤسســة” يُقصــد بــه الشــخص الــذي  ش. 
ــى آخــر الســتخدام الخدمــة مــن  يفوضــه المتعامــل مــن وقــت إل
المتعامــل بتعييــن  األوامــر. ولــدرء الشــك، يقــوم  أجــل إصــدار 
التوقيــع  خــال  مــن  المؤسســة  مــن  للخدمــة  مســتخدم  أي 
علــى اســتمارة تســجيل مســتخدم مــن المؤسســة للخدمــات 
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت و/ أو اســتمارة قواعــد الموافقــة علــى 

الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت أو كليهمــا.
المتعامل: الشــخص الطبيعي أو المعنوي الذي يحتفظ بحســاب  ص. 
أو حســابات بمختلــف أنواعــه / أنواعهــا لــدى بنــك دبــي اإلســامي. 
ويكــون ذلــك خاضعــا دائمــا لتنظيمــات و/ أو توجيهــات المصــرف 
المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الصــادرة مــن حيــن آلخر 
)بمــا فــي ذلــك نظــام/ معاييــر حمايــة المســتهلك الصــادرة عــن 
ــة أو  ــة قوانيــن اتحادي ــة اإلمــارات( و/ أو أي المصــرف المركــزي لدول

محليــة أخــرى معمــول بهــا فــي دولــة اإلمــارات.
“الموقــع اإللكترونــي” يقصــد بــه أي موقــع إلكترونــي يقــوم  ض. 
البنــك بإنشــائه أو تشــغيله و/أو تحديثــه مــن قبــل البنــك أو نيابــة 
ــى المتعامــل. ــم الخدمــة إل عــن البنــك مــن أجــل تســهيل تقدي

لــكل مبلــغ مســتثمر  نقــاط تمنــح  أوزان االســتثمارات: هــي  ط. 
اســتثماره. ومــدة  قيمــة  حســب 

ــت مــن  ــر اإلنترن ــى الخدمــة عب ــه الوصــول إل ــن” يقصــد ب “األوناي ظ. 
إلكترونيــة(. )مواقــع  إلكترونــي  موقــع  خــال 

“كلمــة المــرور” يُقصــد بهــا كلمــة المــرور األبجديــة الرقميــة التــي  ع. 
يقدمهــا البنــك إلــى المتعامــل مــن أجــل إكمــال عمليــة التســجيل الذاتــي.
“رقــم التعريــف الشــخصي”: (PIN): يُقصــد بــه الكلمــة الســرية و/ غ. 
أو الرقــم الســري الــذي يتألــف مــن حــروف أبجديــة أو أرقــام، والــذي 
المقدمــة  الخدمــات  إلــى  للوصــول  للمتعامــل  البنــك  يمنحــه 
عبــر الخدمــة المصرفيــة اإللكترونيــة (EBS) و/أو إجــراء معاماتــه 
المصرفيــة مــن خــال أجهــزة الصــراف اآللــي (ATM) أو إلجــراء أيــة 
معامــات مصرفيــة أخــرى تتطلــب ذلــك الرقــم بمــا فيهــا الخدمــات 
مســؤولية  المتعامــل  علــى  وتقــع  الهاتــف،  عبــر  المصرفيــة 

المحافظــة علــى ســرية وخصوصيــة جميــع هــذه األرقــام.
“نقــاط البيــع”: األجهــزة المتخصصــة عند مواقع البيــع أو الخدمات  ف. 

التــي تقبــل البطاقــة.
“الخدمــة )الخدمــات(” يُقصــد بها الخدمات اإللكترونية والمعامات  ق. 

والتســهيات التــي يقدمهــا البنــك عبــر اإلنترنــت إلــى المتعامــل.
ك.  “اإلمارات”: يقصد بها دولة اإلمارات العربية المتحدة.

“دليــل المســتخدم” يقصــد بــه التوجيهــات والمعلومــات الــواردة  ل. 
بالخدمــة  الخاصــة  فــي صفحــات “المســاعدة”  الشاشــة  علــى 
وكافــة كتيبــات دليــل االســتخدام األخــرى الصــادرة مــن قبــل البنــك 
فيمــا يتعلــق بالخدمــة، مــع مــا يجــري البنــك عليهــا مــن تعديــات 

ــره المطلــق. مــن وقــت إلــى أخــر وفــق تقدي
“اســم المســتخدم” يقصــد بــه الرمــز التعريفــي المميــز، أيــا  م. 
كان اســمه، الــذي يتــم إصــداره لــكل مســتخدم من مســتخدمي 

ــق بالخدمــة. ــة فيمــا يتعل الخدم
“الضريبــة”: الضريبــة تعنــي أي ضريبــة، أو مكــوس، أو واردات،  ن. 
أو ضريبــة جمركيــة، أو أي رســوم أخــرى، أو اقتطــاع ذي طبيعــة 
مماثلــة أو أي ضريبــة قيمــة مضافــة أو ضريبــة مماثلــة أخــرى.

“ضريبــة القيمــة المضافــة”: يقصــد بهــا أي ضريبــة قيمــة مضافــة  ه. 
ــا ألحــكام  ــك وفق ــب االســتهاكية وذل ــا شــابهها مــن الضرائ أو م
القانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم 8 لســنة 
2017 فــي شــان ضريبــة القيمــة المضافــة وأي لوائــح وقــرارات تصــدر 

تنفيــذًا لــه وحســبما يتــم تعديلــه مــن وقــت آلخــر.



2. Interpretation:
a) (Gender) words importing any gender will include all genders.
b) (Headings) the headings to the clauses and sub-clauses 

herein will not be taken into consideration in the interpretation 
of these Terms and Conditions;

c) (including) including and includes are not words of limitation.
d) (References) a reference to the background, a party, clause, 

paragraph, is a reference to the background, a party, clause, 
paragraph, to or of these Terms and Conditions;

e)  (singular) words importing the singular number will include 
the plural and vice versa.

f) (Time and date) a reference to a time or date in connection 
with the performance of an obligation by a party is a 
reference to the time and date in Dubai, United Arab Emirates 
even if the obligation is to be performed elsewhere and

g) (writing) a reference to a notice, consent, request, approval 
or other communication under these Terms and Conditions or 
an agreement between the parties means a written notice, 
request, consent, approval, or agreement.

3.  Account Number: The Bank shall allocate a unified number 
for each Customer to conduct all his/ her /its transactions 
with the Bank. The Customer bears the liability of disclosing 
its Account number to any third party.

4.  Signature Specimen: The Customer’s signature specimen 
(whether in paper or electronic form) registered with the 
Bank, shall be considered to be the basis of carrying out 
Banking Transactions on his/her/its Accounts, and shall be 
valid unless modified and/or cancelled. The modification and/
or cancellation shall only be valid on the next Business Day 
following the day of receipt by branch at which the Account 
was maintained of the modification and/or cancellation 
request.

5.  Changing Name: Should the Customer want to change his/ 
her /its name for any reason, then the Customer shall produce 
a document issued by the concerned authority indicating its 
approval of the change of the name. In such case, the Bank 
shall have the right to reject or accept to pay all cheques, 
payment orders and all documents issued in the old name 
without any responsibility to the Bank.

6.  Deposits: The Bank accepts deposits from the Customer 
whether in cash or by any of the banking customary practices. 
The Bank has the right to accept any of third-party deposits 
into the Accounts without any responsibility to the Bank. 
In the case of deposit of any amount in the account of the 
Customer through a bank transfer or other means and found 
either by the Bank, which had transferred the amount or any 
other entities inside or outside the Bank, the existence of 
a crime or suspicion of the existence of a crime - according 
to the laws of the United Arab Emirates or the laws of the 
country of the remitter bank or any other law - related to the 
amount deposited, the Bank will seize the amount transferred 
and dispose it of in accordance with the instructions of the 
Central Bank and the relevant authorities in the United Arab 
Emirates without any responsibility to the Bank. In the case 
of a request from the remitting bank to refund the deposited 
amount, the Bank will return the amount and the Customer 
agrees that the Bank will not be responsible for seizing the 
said amount or disposing it of in accordance with the above.

7. Withdrawals: Withdrawal from the Accounts shall be made 
by orders issued from him/her/ it to be accepted to the Bank 
or through the points of sale.

8.  Collection:
a. The Bank shall have the right to reject or accept the 

collection of the commercial papers presented to the 
Bank by the Customer.

b. The Bank shall collect the commercial papers on behalf 
of the Customer and in accordance with the customary 
Islamic Banking norms without bearing any liability in 
the event of non-collection of such papers.

التفسير:  .2

)الجنــس( تحمــل الكلمــات التــي تشــير إلــى جنــس معيــن إشــارة  أ. 
إلــى كافــة األجنــاس.

ب.  )العناويــن( ال يعتــد بعناويــن البنــود والبنــود الفرعيــة الــواردة هنــا 
ــد تفســير هــذه الشــروط واألحــكام. عن

ت.  )بمــا فــي ذلــك( ال يُقصــد التقييــد بعبــارة “بما في ذلــك” وبكلمة 
“تشــمل”.

)اإلشــارات( عنــد اإلشــارة إلــى الخلفيــة العامــة أو إلــى طــرف أو بنــد  ث. 
أو فقــرة، يُقصــد بذلــك اإلشــارة إلــى الخلفيــة العامــة، أو طــرف، أو 

بنــد، أو فقــرة فــي هــذه الشــروط واألحــكام أو متعلقــة بهــا.

ج.  )المفــرد( تحمــل الكلمــات التــي تشــير إلــى المفــرد معنــى 
صحيــح. والعكــس  الجمــع 

ــق  ــخ فيمــا يتعل ــت أو تاري ــى وق ــد اإلشــارة إل ــخ( عن )الوقــت والتاري ح. 
بــأداء التــزام مــا مــن جانــب أحــد األطــراف، فــإن ذلــك يعنــي اإلشــارة 
إلــى الوقــت والتاريــخ فــي إمــارة دبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، حتــى إذا كان االلتــزام ســيتم تنفيــذه فــي مــكان آخــر.

خ.  )خطيــً( عنــد اإلشــارة إلــى إخطــار، أو موافقــة، أو طلــب، أو تصريــح، 
أو مراســات أخــرى بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام أو أي اتفــاق 
بيــن الطرفيــن، فــإن ذلــك يعنــي إخطــارًا، أو طلبــا، أو موافقــًة، أو 

تصريحــا، أو اتفاقــا كتابيــا.

رقــم الحســاب: يخصــص البنــك رقمــا موحــدًا لكل متعامــل إلجراء   .3
كافــة معاماتــه/ معاماتهــا مــع البنــك، ويتحمــل المتعامــل 

مســؤولية إفشــاء رقــم حسابه/حســابها ألي طــرف آخــر.

)ســواء  المتعامــل  توقيــع  نمــوذج  يُعتبــر  التوقيــع:  نمــوذج   .4
كان ورقيــا أو إلكترونيــا( المســجل لــدى البنــك، أساســا إلجــراء 
معامــات مصرفيــة   علــى حساباته/حســاباتها، ويظــل ســاريا مــا 
لــم يتــم تعديلــه أو إلغــاؤه، وال يســري التعديــل و/ أو اإللغــاء إال فــي 
يــوم العمــل التالــي لتســلم الفــرع المفتــوح بــه الحســاب لطلــب 

التعديــل و/ أو اإللغــاء.

ألي  اســمها  اســمه/  تغييــر  المتعامــل  أراد  إذا  االســم:  تغييــر   .5
ســبب، فعليــه/ فعليهــا تقديــم ســند مــن الجهــة المختصــة يحمــل 
الموافقــة علــى تعديــل االســم، وفــي هــذه الحالة فــإن للبنك الحق 
فــي رفــض أو اعتمــاد صــرف كافــة الشــيكات وأوامــر الدفــع وكافــة 
المســتندات الصــادرة باالســم القديــم دون أدنــى مســؤولية علــى 

البنــك.

اإليداعــات: يقبــل البنــك اإليداعــات مــن المتعامــل نقــدًا أو بالطــرق   .6
ــر  ــات الغي ــول إيداع ــك قب ــا، ويجــوز للبن ــا مصرفي المتعــارف عليه
البنــك.  أدنــى مســؤولية علــى  فــي حســابات المتعامــل دون 
وفــي حالــة تــم إيــداع أي مبلــغ فــي حســاب المتعامــل عــن طريــق 
تحويــل مصرفــي أو غيــره وتبيــن للمصــرف الــذي قــام بتحويــل 
المبلــغ أو ألي جهــات أخــرى داخــل أو خــارج البنــك وجــود جريمــة 
ــة اإلمــارات العربيــة  أو شــبهة بوجــود جريمــة – وفقــا لقوانيــن دول
المتحــدة أو قوانيــن دولــة المصــرف الــذي قــام بالتحويــل أو أي 
قانــون آخــر– تتعلــق بالمبلــغ المــودع فــإن البنــك ســوف يقــوم 
ــا لتعليمــات  ــه وفق ــغ المحــول والتصــرف في ــى المبل بالحجــز عل
اإلمــارات  دولــة  فــي  المعنيــة  والســلطات  المركــزي  المصــرف 
العربيــة المتحــدة دون أدنــى مســؤولية علــى البنــك. وفــي حالــة 
طلــب المصــرف الــذي قــام بتحويــل المبلــغ رد المبلــغ المــودع 
فــان البنــك ســوف يقــوم بــرده. ويوافــق المتعامــل بــأن البنــك لــن 
يكــون مســئوالً عــن حجــز المبلــغ المذكــور أو التصــرف فيــه وفــق 

مــا ذكــر أعــاه.

الســحوبات: يتــم الســحب مــن حســابات المتعامــل عــن طــرق   .7
أوامــر صــادرة منــه تكــون مقبولــة لــدى البنــك أو مــن خــال نقــاط 

ــع. البي

التحصيل:  .8

للبنــك الحــق فــي رفــض أو قبــول تحصيــل األوراق التجاريــة  أ. 
المتعامــل. مــن  للبنــك  المقدمــة 

يقــوم البنــك بتحصيــل األوراق التجاريــة نيابــة عــن المتعامــل  ب. 
أدنــى  دون  الســائدة  اإلســامية  المصرفيــة  لألعــراف  وفقــا 
مســؤولية علــى البنــك وذلــك فــي حالــة عــدم تحصيــل تلــك 

األوراق.



c. The value of the commercial papers may not be 
withdrawn until it has been collected.

9.  Banking service Fees and Commissions: The Bank, 
without referring to the Customer, may deduct from the 
Customer’s account expenses, fees or commissions payable 
for the banking services rendered to the Customer according 
to the banking fees and commissions schedules approved by 
the Bank.

10.  Guarantees: The Bank shall have the right to seize all 
guarantees and properties retained in the Bank in the name 
of the Customer for the purpose of payment of any amounts 
due to the Bank from the Customer.

11.  Clearing: The Customer agrees that the Bank, at any time and 
without any prior notice to the Customer, shall have the right 
to freeze, set-off or transfer any amounts in the Accounts 
held by the Bank from one account to another irrespective 
of its type or names whether they are several and /or joint, 
whether in Local or Foreign Currency - at the rate of exchange 
on that day- whereby each such account shall be considered 
as a security for the other Accounts jointly or severally for 
the settlement of any of the indebtedness payable by the 
Customer or his /her/its guarantors to the Bank.

12.  Accounts in Foreign Currencies:
a) The Customer may open Accounts in foreign currency subject 

to the approval of the Bank
b) Transactions on such accounts shall take place only through 

Bank drafts or transfers and in the same currency of the Account.
c) The Customer may deposit / withdraw from such accounts 

in Local Currency (Dirham) according to the rate of exchange 
prevailing in the same day.

d) The Customer may make transfer internally from his/ her/its 
accounts in Foreign Currency to his Account in Local Currency 
and vice versa according to the rate of exchange prevailing in 
the same day.

e) The Customer acknowledges that the Bank shall not be liable 
for any currency exchange loss as a result of the transfer / 
movement of the balance from Foreign Currency into his/her/
its Account of another currency.

13.  Telex Transfers/Swift/Bank Cheques/Drafts:
a. The Bank shall pay the actual amount of the Telex or Swift 

transfers, or bank cheques/ drafts received by the Bank in 
favor of the Customer, after deducting the banking fees and 
commissions.

b. The Customer agrees that the refund by the Bank of a bank 
cheque/ draft (in foreign currency) previously issued by the 
Bank upon the Customer request, shall be at the discretion of 
the Bank and at the exchange rate prevailing at the date of 
purchase after deduction of Bank’s fees and commissions.

c. The Bank shall deposit all the incoming transfers into the 
Customer’s accounts in the currency of such Accounts, such 
depositing shall be effected at the exchange rate prevailing 
on the same day.

d. The Bank shall not be responsible for any act, omission, 
error, or delay in the transfer caused by any correspondent 
or paying bank of the fund. The Customer acknowledges 
that the Bank is not responsible for such occurrences and 
undertakes to indemnify the Bank for all actual losses, 
damages, expenses incurred by the Bank with respect to any 
bank cheque/draft issued by the Bank or any transfers made 
according to instructions issued from the Customer.

e. The Bank shall have the right to reject payment of any bank 
cheque/draft or transfer if the beneficiary’s name and/or its 
Account number are not identical to the Bank’s records or for 
any other reason.

14. The account statements:
a. The Customer shall be provided by notices and account 

statements (as per its request or upon the Bank decision). 
In event the Bank doesn’t receive any objection within 30 
(thirty) business days of the date of sending the notice or 
the Account statement and / or e-statements, then such 
statements and notices shall be deemed correct.

ــل إال  ــة المقدمــة للتحصي ت.  ال يســمح بســحب قيمــة األوراق التجاري
بعــد تحصيلهــا. 

ودون  للبنــك،  يحــق  المصرفيــة:  الخدمــات  وعمــوالت  رســوم   .9
الرجــوع إلــى المتعامــل، خصــم أيــة مصروفــات، أو رســوم، أو 
عمــوالت مقابــل الخدمــات المصرفيــة التــي يقدمهــا للمتعامــل، 
البنــك. وفــق لوائــح الرســوم والعمــوالت المصرفيــة المعتمــدة مــن 

الضمانــات: يحــق للبنــك مصــادرة جميــع الضمانــات والممتلــكات   .10
التــي يحتفــظ بهــا البنــك باســم المتعامــل لســداد أيــة مبالــغ 

مســتحقة علــى المتعامــل لصالــح البنــك.

المقاصــة: يوافــق المتعامــل علــى أن يقــوم البنــك، فــي أي وقــت   .11
ودون إشــعار مســبق للمتعامــل، بتجميــد أو إجــراء المقاصــة أو 
تحويــل أيــة مبالــغ بيــن حســابات المتعامــل أيــا كان نوعهــا أو 
مســمياتها، ســواء كانت منفردة و/أو مشــتركة، ســواء بالعملة 
المحليــة أو األجنبيــة، وفقــا لســعر الصــرف فــي ذلــك اليــوم، بحيــث 
يضمــن كل حســاب منهــا الحســابات األخــرى مجتمعــة أو منفــردة 
وذلــك لتســوية أيــة مديونيــات مســتحقة فــي ذمــة المتعامــل أو 

ضامنيــه تجــاه البنــك.  

الحسابات بالعمات األجنبية:  .12

للمتعامــل أن يفتــح حســابات بالعملــة األجنبيــة بعــد موافقــة  أ. 
لبنــك. ا

إال بواســطة الشــيكات  التعامــل فــي هــذه الحســابات  يتــم  ال  ب. 
الحســاب. عملــة  وبنفــس  الحــواالت  أو  المصرفيــة 

بالعملــة  الحســابات  تلــك  مــن  الســحب   / اإليــداع  للمتعامــل  ت. 
اليــوم. ذلــك  فــي  الصــرف  ســعر  بحســب  )الدرهــم(  المحليــة 

بالعملــة  حســاباته  مــن  الداخلــي  التحويــل  إجــراء  للمتعامــل  ث. 
األجنبيــة إلــى حســاباته بالعملــة المحليــة أو العكــس بحســب 

اليــوم. ذلــك  فــي  الصــرف  ســعر 

ــة خســارة صــرف  ج.  يقــر المتعامــل بعــدم مســؤولية البنــك عــن أي
عمــات يتكبدهــا نتيجــة تحويــل / نقــل الرصيــد مــن حســاباته 

بالعملــة األجنبيــة إلــى حســابه بعملــة أخــرى.

حواالت التلكس / نظام السويفت / الشيكات المصرفية:  .13

يقــوم البنــك بدفــع القيمــة الفعليــة لحواالت التلكس والســويفت  أ. 
والشــيكات المصرفيــة المســتلمة لصالــح المتعامــل، وذلــك بعــد 

اســتيفاء رســوم وعمــوالت البنــك.

مصرفــي  شــيك  لمبلــغ  البنــك  إعــادة  بــأن  المتعامــل  يوافــق  ب. 
ــت  ــي وق ــك ف ــن البن ــة( صــادر م ــة أجنبي ــة )بعمل ــة مصرفي / حوال
ســابق بنــاء علــى طلــب المتعامــل، ســوف يكــون حســب تقديــر 
البنــك وبحســب ســعر الصــرف الســائد فــي يــوم الشــراء، وذلــك 

بعــد اســتيفاء رســوم وعمــوالت البنــك.

يقــوم البنــك بإيــداع جميــع الحــواالت الــواردة للمتعامــل فــي  ت. 
ــداع بحســب ســعر  حســاباته بعملــة تلــك الحســابات، ويكــون اإلي

الصــرف فــي نفــس اليــوم.

البنــك غيــر مســؤول عــن أي تصــرف، أو إغفــال، أو خطــأ، أو تأخيــر  ث. 
ــذي يقــوم  ــك ال ــك مراســل أو البن ــل أي بن ــل مــن قب ــي التحوي ف
بدفــع األمــوال، ويقــر المتعامــل بعــدم مســؤولية البنــك عــن ذلــك 
ويلتــزم المتعامــل بتعويــض البنــك عــن جميــع الخســائر واألضــرار 
ــأي  الفعليــة والمصروفــات التــي يتكبدهــا البنــك فيمــا يتعلــق ب
شــيك مصرفــي صــادر مــن البنــك أو أيــة حــواالت تمــت بنــاء علــى 

تعليمــات صــادرة مــن المتعامــل.

للبنــك الحــق فــي رفــض دفــع قيمــة أي شــيك مصرفــي أو حوالــة  ج. 
إذا كان اســم المســتفيد و/أو رقــم حســابه غيــر مطابــق لســجات 

البنــك أو ألي ســبب آخــر.

كشوف الحسابات:  .14

يتــم تزويــد المتعامــل باإلشــعارات وكشــوف الحســابات )حســب  أ. 
طلبــه أو بقــرار مــن البنــك( وفــي حــال عــدم تســلم البنــك أي 
اعتــراض مــن المتعامــل علــى مــا جــاء في الكشــف / الكشــوفات 
واإلشــعار/ اإلشــعارات المذكــورة بعــد مضــي 30 )ثاثــون( يــوم 
عمــل مــن تاريــخ إرســال اإلشــعار أو كشــف الحســاب و/أو كشــف 
ــه يتــم اعتبــار ذلــك الكشــف واإلشــعار  الحســاب اإللكترونــي، فإن

ــا. صحيًح



b. The Customer, at its own expense, may request an additional 
copy of the Account statement.

c. The Bank shall have the right to stop sending any notices or 
Account statements in the event it has been returned to the 
Bank without receipt and it will not be responsible for any 
damage due to such matter.

15. Standing Orders: The Bank may accept to execute any 
standing order transactions from the Customer provided 
that the Customer should have sufficient funds in his/her/ 
its Account to perform such transactions. The Bank shall 
not be responsible for any delay or error in transmission 
or for any error on the part of the paying bank or any of 
its correspondents. The Customer acknowledges that the 
Bank does not bear any liability for such delay or error 
and undertakes to compensate the Bank for actual losses, 
damages and expenses incurred due to execution by the 
Bank of such standing orders.

16. Facsimile Instructions: In case the Customer issued its 
instructions to the Bank by fax or phone, the Bank may 
process such instructions or refuse to act on them. The Bank 
shall not be obliged to obtain confirmation of the correctness 
of such instructions. The Customer acknowledges that 
the Bank shall not be liable in this regard. The Customer 
undertakes to indemnify the Bank against losses, damages 
and expenses incurred due to such instructions issued by the 
Customer or deemed to have been issued by the Customer. 
The Customer agrees that the Bank is not responsible for 
any errors in transmission, and should the Customer wish 
to have this service, then he/she/it should fill and sign the 
form designed for such purpose and the Bank has the right 
to reject the Customer’s request.

17.  Destruction: The Bank shall have the right to destroy cheque 
books, Electron Cards, Personal Identification Numbers in the 
event the Customer does not receive them after one month 
(at the latest) of its issuance date. The Customer must submit 
a new application and to pay the due fees in order to re-issue 
any of such services.

18. Minors’ Accounts: The Bank may open a current l saving 
account / investment deposit accounts for the minor who 
have reached the age of (18) and yet to reach (21) of age and 
the Bank may open a saving account/ investment deposit 
accounts for minors who are below 18 years  by obtaining 
the signature of the father or in case of the father’s death 
the signature of the true grandfather or the guardian by 
virtue of the guardianship order  to be issued by the court. 
Such arrangement shall continue till the minor has attained 
the legal age or has the permission of his/her father or true 
grandfather in case of the father’s death to receive his / her 
funds and manages his/ her account. In the case of the minor 
under guardianship, a decision of a competent court shall be 
produced regarding the lifting of custody for enabling the 
minor to operate his/her account by himself/herself.

19. Impaired Vision/Illiterate Customers: The blind or 
illiterate Customer shall process their transactions before 
the concerned officer in the Bank by using fingerprint and 
seal (if any). In order to protect the interest of the blind/
illiterate Customer, the Bank shall not issue any cheque 
books, Electron Card, or telephone-banking service for them, 
except through an official proxy.

20. Change of Entries: In case of an error in the entries, any 
amendment or correction made to the entries duly signed by 
the Bank shall be deemed effective and valid. The Customer 
may not claim the amounts wrongly deposited in his/her/
its accounts. The Customer’s signature on these Terms and 
Conditions will be considered as an authorization for the Bank 
to correct such entries and to register them on his/her /its 
account. The Customer acknowledges that the Bank has the 
right to recover from him/her/it the amounts that has been 
paid to him/her/it in error. The Customer undertakes to pay 
such amounts in the manner and on the dates determined by 
the Bank, without objection and irrespective of the elapse of 
any period of time from the date of occurrence of the wrong 
entry.

يحــق للمتعامــل علــى نفقتــه الخاصــة، طلــب نســخة إضافيــة مــن  ب. 
كشــف الحســابات.

كشــوف  أو  اإلشــعارات  إرســال  عــن  يتوقــف  أن  للبنــك  يحــق  ت. 
الحســابات إذا أُعيــدت إلــى البنــك بــدون اســتام ولــن يتحمــل 

لذلــك. نتيجــة  ينشــأ  ضــرر  أي  عــن  مســؤولية  أي  البنــك 

أوامــر الدفــع الدائمــة: يمكــن أن يقبــل البنــك تنفيــذ أي أمــر   .15
بالدفــع الدائــم مــن المتعامــل بشــرط أن يكــون لديــه رصيــد كاف 
فــي حســابه لتنفيــذ تلــك التعليمــات، وال يكــون البنــك مســؤوالً 
عــن أي تأخيــر أو خطــأ فــي اإلرســال أو خطــأ مــن قبــل البنــك الــذي 
يقــوم بالدفــع أو مراســيله، ويقــر المتعامــل بعــدم مســؤولية 
البنــك عــن ذلــك، ويلتــزم المتعامــل بتعويــض البنك عن الخســائر 
ــذ أوامــر  ــدة نتيجــة لتنفي ــات المتكب ــة والمصروف واألضــرار الفعلي

الدفــع الدائمــة للمتعامــل.

التعليمــات بالفاكــس: إذا أصــدر المتعامــل تعليماتــه إلــى البنــك   .16
متابعــة  فــي  الحــق  للبنــك  يكــون  الهاتــف،  أو  الفاكــس  عبــر 
تنفيذهــا أو رفضهــا، وال يكــون البنــك ملزمــا فــي الحصــول علــى 
تأكيــد صحــة تلــك التعليمــات، و يقــر المتعامــل بعــدم مســؤولية 
البنــك عــن ذلــك، ويلتــزم المتعامــل بتعويــض البنك عن الخســائر 
واألضــرار والمصروفــات المتكبــدة نتيجــة لتلك التعليمــات الصادرة 
عــن المتعامــل أو التــي يُفتــرض بأنهــا صــادرة مــن المتعامــل، و 
ــة أخطــاء  ــق المتعامــل علــى عــدم مســؤولية البنــك عــن أي يواف
ــة  ــب هــذه الخدم ــة المتعامــل طل ــة رغب ــي حال ــي اإلرســال، وف ف
فعليــه تعبئــة وتوقيــع النمــوذج المخصــص لذلــك، وللبنــك الحــق 

فــي رفــض طلــب المتعامــل.

اإلتاف: للبنك الحق في إتاف دفاتر الشــيكات/بطاقات اإللكترون/   .17
تســلمها  عــدم  حالــة  فــي  وذلــك  الشــخصية  التعريــف  أرقــام 
ــخ  ــر( مــن تاري ــل المتعامــل بعــد مــرور شــهر )علــى األكث مــن قب
إصدارهــا، وعلــى المتعامــل تقديــم طلــب جديــد ودفــع الرســوم 

المقــررة إلعــادة إصــدار أي مــن هــذه الخدمــات.

ادخــار  جــاري/  حســاب  فتــح  للبنــك  يجــوز  القصــر:  حســابات   .18
ــم  ــغ ســن )18( ول ــذي بل ــة اســتثمارية للقاصــر ال ــر(/ وديع )التوفي
يبلــغ )21( مــن عمــره بعــد، ويجــوز للبنــك فتــح حســاب ادخــار / 
حســابات ودائــع اســتثمارية للقصــر الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 18 
عاًمــا عــن طريــق الحصــول علــى توقيــع األب أو فــي حالــة وفــاة 
ــة  ــع الجــد الحقيقــي أو الوصــي بموجــب حكــم الوصاي األب توقي
الــذي تصــدره المحكمــة. يســتمر هــذا الترتيــب حتــى بلــوغ القاصر 
الســن القانونــي أو حصولــه علــى إذن مــن والده/والدهــا أو جــده/

جدهــا الحقيقــي فــي حالــة وفــاة األب لتلقــي أمواله/أموالهــا وإدارة 
حسابه/حســابها. أمــا فــي حالــة القاصــر تحــت الوصايــة، فيجــب 
إحضــار قــرار أو حكــم مــن المحكمــة المختصــة برفــع الوصايــة 

إلدارة حســابه بنفسه/بنفســها.

المتعاملــون المكفوفون/األميــون: علــى المتعامــل المكفــوف   .19
/األمــي إجــراء معاملتــه أمــام الموظــف المختــص فــي البنــك، 
وذلــك باســتخدام البصمــة والختــم )إن وجــد(. وحرصــا علــى مصالح 
دفاتــر  لهــم  يصــدر  ال  البنــك  فــإن  المكفوف/األمــي  المتعامــل 
ــف، إال  ــر الهات ــة عب ــرون أو خدمــة مصرفي ــة إلكت شــيكات أو بطاق

مــن خــال وكيــل رســمي.

تعديــل القيــود: فــي حالــة وجود خطــأ في القيود، فإن أي تعديل أو   .20
تصحيــح فــي القيــود موقــع مــن قبــل البنــك يعتبــر نافــذًا وصحيحا، 
ــا عــن  ــم إيداعه ــي ت ــغ الت ــة بالمبال وال يجــوز للمتعامــل المطالب
طريــق الخطــأ فــي حســابه/ حســابها، ويعتبــر توقيعــه علــى هــذه 
الشــروط واألحــكام بمثابــة تفويــض للبنــك إلجــراء تصحيــح القيــود 
وتســجيلها علــى حسابه/حســابها، ويقــر المتعامــل بحــق البنــك 
فــي الرجــوع عليه/عليهــا بالمبالــغ المدفوعــة لــه بطريــق الخطــأ، 
مــع التزامــه بســدادها بالطريقــة و األســلوب وفــي التواريــخ التــي 
يحددهــا لــه البنــك، وذلــك دون معارضــة أو اعتبــار لمضــي أي فتــرة 

زمنيــة علــى حصــول الخطــأ فــي القيــد.



21. The Bank’s Records: The Bank’s records and its documents 
shall be considered as evidence of the correctness of the 
Customer’s balance. If, however, the contrary is claimed, then 
the burden of proof shall lie on the Customer.

22. Zakat: The Customer shall be responsible to pay Zakat 
due on his/ her funds unless he/she authorizes the Bank in 
writing to pay Zakat on his/her behalf.

23. Liability: All transactions conducted by the Bank upon the 
Customer instructions shall be at the Customer’s expense 
and responsibility. The Bank shall not be responsible should 
the amounts credited to the Customer’s account decrease 
due to fees or value reduction. The Bank shall not bear 
any responsibility should the Customer not be able to 
receive money due to any restriction’s orders issued by the 
competent official authorities.

24. Customer’s Death: In the event of the Customer’s death, 
his/her account shall be frozen and no amount whatsoever 
available in the Customer’s name held by the Bank shall be 
paid to the Customer’s 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.

25. Closing of Account: The Bank may close the Customer’s 
account with 60 days prior written notice with reasons for 
such closure. In such a case the Bank’s obligation towards the 
Customers shall end following the issuance of a cheque with 
the amount of the available credit balance and sending it by 
post to the Customer’s address. The Customer acknowledges 
that he/she/it will be fully committed to settle any amounts 
owed to the Bank immediately after the Customer receives 
the Bank’s notification of the account closure.

 If the account is closed due to any reason whatsoever, 
Customer should return the unused Cheque leaves to Bank.

26. Modification: The Bank shall have the right to amend the 
terms and conditions of any banking services at any time 
and shall notify the Customer through a general notice. Such 
changes shall be notified to the Customer with a minimum 
period of 60 calendar days before the date of change. 
Thereafter, the Customer shall be bound to comply with 
such amendments. As for the deposit contracts (Investment 
Savings–Investment Deposits), the Bank may not make 
any amendments during their validity without giving the 
Customer notice thereof at his/ her/ its address held by 
the Bank and by virtue of a general notice posted in the 
Bank’s website and branches. If the Bank does not receive 
an objection from the Customer during fifteen days from the 
date of the notice, then the Customer shall be considered to 
have accepted such amendments. Such amendments shall 
apply to the deposit renewal if the Customer is notified by 
the Bank of such amendments before expiry of the deposit 
term.

27.  Address and Notices: 
a. All notices, and communications to be forwarded to the Bank 

shall be in writing and should be sent to the Bank’s address 
where the Customer’s account is held or to the Bank’s 
headquarters address. - All notices or communications to be 
addressed to the Customer, should be sent to the Customers 
address available with the Bank.

b. Notices sent by the Bank to the Customer may be delivered 
by email or registered mail, courier, SMS message. Phone 
calls or any other method as consented by the Customer.

c. Notices sent by email shall be deemed to be received on the 
Business Day following the day they are transmitted and 
if sent by registered mail or courier, shall be deemed to be 
received three (3) Business Days after the date of posting or 
dispatch (as the case may be) and properly addressed to the 
addressee.

d. All communications, notices or documents made and 
delivered shall be in English or Arabic language. 

e. The Bank has the absolute discretion whether or not to 

ســجات البنــك: تعتبــر ســجات البنــك ومســتنداته دليــا علــى   .21
ــك، يقــع  ــد المتعامــل، وإذا ادعــى المتعامــل خــاف ذل صحــة رصي

عليــه عندئــذ عــبء اإلثبــات لمــا يدعيــه.

ــا  ــه، م ــراج زكاة أموال ــن إخ زكاة األمــوال: المتعامــل مســؤول ع  .22
لــم يكلــف البنــك كتابيــا بإخراجهــا نيابــة عنــه.

المســؤولية: جميــع المعامــات التــي يقــوم بهــا البنــك بنــاء   .23
علــى تعليمــات المتعامــل تكــون علــى نفقــة المتعامــل وعلــى 
مســؤوليته، وال يكــون البنــك مســؤواًل إذا انخفضــت قيمــة المبالغ 
المودعــة فــي حســاب المتعامــل بســبب الرســوم أو انخفــاض 
القيمــة، وال يتحمــل البنــك مســؤولية عــدم تمكــن المتعامــل 
مــن تســلم أموالــه بســبب أيــة أوامــر تقييديــة صــادرة مــن الجهــات 

الرســمية المختصــة.

وفــاة المتعامــل: فــي حالــة وفــاة المتعامل يتم تجميد الحســاب،   .24
وال تصــرف أيــة مبالــغ موجــودة باســمه/ باســمها لــدى البنــك 
لورثتــه أو وكائهــم إال بطلــب رســمي مــن المحكمــة المختصــة 
موجــه للبنــك ينــص علــى ذلــك، وال يكــون البنــك ملزمــا بتجميــد 

الحســاب إال مــن تاريــخ إخطــاره بالوفــاة بكتــاب رســمي.

إغــاق الحســابات: يجــوز للبنــك غلــق حســاب المتعامــل بعــد   .25
ارســال إخطــار كتابــي للمتعامــل قبــل 60 يوًمــا مــع ذكــر أســباب 
ــاه  ــك تج ــة تنتهــي مســؤولية البن ــي هــذه الحال ــاق. وف هــذا اإلغ
المتعامــل بعــد إصــدار شــيك بمبلــغ الرصيــد الموجــود بالحســاب 
المتعامــل  ويقــر  المتعامــل،  عنــوان  علــى  البريــد  عــن طريــق 
بااللتــزام التــام بدفــع أي مبالــغ مســتحقة للبنــك فــور اســتام 

المتعامــل إشــعار البنــك بإغــاق الحســاب.

وإذا تــم إغــاق الحســاب ألي ســبب كان، فــإن علــى المتعامل إرجاع   
الشــيكات التــي لــم يســتخدمها مــن دفتــر الشــيكات للبنــك.

التعديــل: يحــق للبنــك تعديــل شــروط وأحــكام تقديــم أي خدمــات   .26
مصرفيــة فــي أي وقــت مــع إخطــار المتعامــل مــن خــال إشــعار 
عــام. يتــم إخطــار المتعامــل بهــذه التغييــرات خــال فتــرة ال تقــل 
عــن 60 يوًمــا تقويميًــا قبــل تاريــخ التغييــر. بعــد ذلــك، يلتــزم 
المتعامــل بهــذه التعديــات. أمــا بالنســبة لعقــود الودائــع )االدخــار 
االســتثماري - الودائــع االســتثمارية(، فإنــه ال يجــوز للبنــك تعديلهــا 
أثنــاء ســريانها إال بعــد إعــام المتعامــل بإشــعار كتابــي بذلــك 
ــدى البنــك وبموجــب إشــعار  ــه / عنوانهــا المســجل ل علــى عنوان
عــام يتــم نشــره علــى الموقــع االلكترونــي للبنــك. وإذا لــم يتلــق 
البنــك اعتراًضــا مــن المتعامــل خــال خمســة عشــر يوًمــا مــن 
ــك قبــوال مــن قبــل المتعامــل لهــذه  ــخ اإلشــعار، فســيعتبر ذل تاري
التعديــات. تســري هــذه التعديــات علــى تجديــد الوديعــة إذا أخطــر 

البنــك المتعامــل بهــذه التعديــات قبــل انتهــاء مــدة الوديعــة.

العناوين واإلخطارات:  .27

أن  يجــب  للبنــك  توجــه  التــي  المراســات  أو  اإلخطــارات  جميــع  أ. 
ــة وأن ترســل إلــى عنــوان البنــك الــذي يوجــد فيــه  تكــون مكتوب
حســاب المتعامــل أو الــى عنــوان المقــر الرئيســي للبنــك.  توجــه 
ــه المســجل  ــى عنوان ــى المتعامــل إل اإلخطــارات أو المراســات إل

ــك. ــدى البن ل

ب.  يمكــن تســليم اإلخطــارات الموجهــة إلــى المتعامــل مــن قبــل 
البنــك عبــر البريــد اإللكترونــي، أو البريــد المســجل، أو البريــد 
الســريع، أو الرســائل النصيــة القصيــرة، أو المكالمــات الهاتفية، أو 

ــل. ــا المتعام ــق عليه ــرى يواف ــة أخ أي طريق

ت.  تُعتبــر اإلشــعارات المرســلة عبــر البريــد اإللكترونــي مســتلمة 
فــي يــوم العمــل التالــي ليــوم إرســالها وإذا تــم إرســالها بالبريــد 
ــد  ــا مســتلمة بع ــد الســريع، فســيتم اعتباره المســجل أو البري
ثاثــة )3( أيــام عمــل مــن تاريــخ اإلرســال وموجهــة بشــكل صحيــح 

ــه. ــى المرســل إلي إل

ــع المراســات أو اإلخطــارات أو المســتندات  ث.  يجــب أن تكــون جمي
التــي يتــم إجراؤهــا وتســليمها باللغــة اإلنجليزيــة أو العربيــة. 

لــدى البنــك الســلطة التقديريــة المطلقــة لقبــول أو رفــض التصرف  ج. 
بنــاًء علــى أي اتصــال يتــم تلقيه عبر الهاتــف، أو البريد اإللكتروني، 
أو التلكــس، أو الفاكــس غيــر المجــّرب، ويحــق لــه طلــب التحقــق 

مــن أي اتصــال بــأي طريقــة يراهــا البنــك مناســبة.



accept, rely or act upon any communication received via 
telephone, electronic mail, untested telex or facsimile 
transmission and shall be entitled to request verification 
of any such communication by any method the Bank deems 
appropriate

28. Updating the Account’s Database:
a. The Customer shall be committed to updating the 

account database kept by the Bank such as Identity 
Cards, Trade Licenses, Passports, Residence Renewals, 
and any other documents whenever such documents are 
replaced or renewed.

b. In addition to the above, information related to accounts 
of minors should be updated regularly, and the Bank 
should be informed when the minor has attained the 
legal age, otherwise the Bank shall have the right to 
freeze the account till data updating is completed.

c. As for the accounts opened by virtue of official approvals 
or letters such as governmental authorities, and accounts 
relating to embassies, international organizations, and 
similar bodies, under licenses and records of indefinite 
period, such as in the case of societies, charity 
organizations, and private schools; the account database 
should be updated whenever they are renewed or 
replaced.

d. In all situations, the Customer shall be solely responsible 
for all consequences that may result due to the Customer 
non-compliance and failure to update its information as 
afore mentioned. The Bank shall in no situation bear 
responsibility for indemnification of the Customer or 
third party against any damages caused by such act.

29.  Account Freezing with the expiry of the Identity Card 
validity: The Bank shall have the right to freeze the account 
due to the expiry of the identity card, or as a result of a 
minor person reaching the legal age, or if the Customer has 
not updated its data, personal information, its addresses, 
sources of income, signature and any other information. The 
Bank shall not bear any liability in this regard.

a. The Customer acknowledges, agrees and expressly permits 
the Bank to, at any time deemed necessary and without 
prior notice freeze and/or block credit balances in any 
of the Customer accounts with the Bank , or any other 
associated account, at any time the Bank deems necessary, 
and acknowledges that the Bank is permitted to block any 
amounts relating to payment of any financing facility, even 
in cases where the Bank implements a block in advance of 
the amount falling due. The Customer hereby holds the Bank 
harmless and releases the Bank from any liability in this 
regard.

b. For avoidance of doubt, the Customer releases and discharges 
the Bank, its shareholders, directors, employees, officers, 
representatives from and waives any right that accrues 
to the Customer at law against the Bank, its shareholders, 
directors, employees, officers, and representatives regarding 
any damages suffered, directly or indirectly, as a result of 
such freeze and/or block, as mentioned above.

30.  non-waiver of exercising the Right: Any delay in 
exercising or the non-exercise of any right hereunder by the 
bank will not be construed as a waiver of that right or of the 
full exercise at any time later.

31. The Customer irrevocably and unconditionally authorizes, 
confirms , agrees that Dubai Islamic Bank, for the avoidance 
of doubt means Dubai Islamic Bank, its branches, subsidiaries, 
affiliates, representative offices, its agents or any entity 
under its control (collectively referred to as “Bank”) at 
the Bank’s sole discretion and as the Bank may consider 
appropriate from time to time, to use its approved verification 
channel and agencies and/or make references/inquiries from 
any source of information (such as any local or international 
authority, credit reference agency or any other person/entity 
which maintains such information), and/or any person and/
or entity nominated or authorized to share such information 

تحديث بيانات الحساب:  .28

يلتــزم المتعامــل بتحديــث قاعــدة معلومــات الحســاب المحتفــظ  أ. 
ــة، جــوازات  ــة، الرخــص التجاري ــه فــي البنــك مثــل بطاقــات الهوي ب
الســفر وتجديــد اإلقامــة وأي مســتندات أخــرى كلمــا تــم تجديدهــا 

أو اســتبدالها.

إضافــًة لمــا ســبق، فإنــه يجــب تحديــث البيانــات الخاصــة بحســابات  ب. 
القصــر بشــكل منتظــم، وإخطــار البنــك فــي حــال بلــوغ القاصــر 
الســن القانونــي وإال فــان للبنــك الحــق فــي تجميــد الحســاب حتــى 

يتــم اكتمــال تحديــث البيانــات.

بالنســبة للحســابات المفتوحــة بموجــب موافقــات أو خطابــات  ت. 
الســفارات  وحســابات  الحكوميــة،  الحســابات  مثــل  رســمية 
والمنظمــات الدوليــة ومثياتهــا، وبموجــب تراخيــص وســجات 
مفتوحــة المــدة مثل الجمعيات والمؤسســات الخيرية والمدارس 
الخاصــة، فإنــه يتوجــب تحديــث قاعــدة معلومــات الحســاب كلمــا 

تــم تجديدهــا أو اســتبدالها.

فــي جميــع األحــوال يلتــزم المتعامــل وحده بتحمــل كافة التبعات  ث. 
التــي قــد تترتــب نتيجــة لعــدم التــزام المتعامــل بتحديــث بياناتــه 
ــأي حــال مــن األحــوال  وفقــا لمــا تقــدم، وال يعــد البنــك مســؤوالً ب
عــن تعويــض المتعامــل أو الغيــر عــن أيــة أضــرار قــد تنتــج عــن ذلــك.

تجميــد الحســابات مــع انتهــاء صاحيــة بطاقــة الهويــة: يحــق   .29
للبنــك تجميــد الحســاب بســبب انقضــاء صاحيــة بطاقــة الهويــة، 
أو بســبب بلــوغ القاصــر الســن القانونــي، أو فــي حالــة عــدم قيــام 
وعناوينــه  الشــخصية  بياناتــه ومعلوماتــه  بتحديــث  المتعامــل 
ومصــادر دخلــه وتوقيعــه وأيــة معلومــات أخــرى، وذلــك دون أدنــى 

ــك. ــى البن مســؤولية عل

يقــر المتعامــل ويوافــق ويســمح للبنك في أي وقــت يُعتبر ضروريا  أ. 
وبــدون إشــعار مســبق، ليقــوم بتجميــد و/ أو حجــز األرصــدة الدائنــة 
فــي أي مــن حســابات المتعامــل لــدى البنــك أو أي حســابات أخــرى 
مرتبطــة بهــا فــي أي وقــت يــراه البنــك ضروريــا. ويقــر المتعامــل 
بأنــه يحــق للبنــك الحجــز علــى أية مبالغ تتعلق بســداد أي تســهيل 
تمويلــي، حتــى لــو قــام البنــك فــي بعــض الحاالت بالحجز مســبقا 
علــى المبالــغ التــي اقتــرب موعد اســتحقاقها. ويعفــي المتعامل 

بموجبــه البنــك عــن أي مســؤولية أو ضــرر فــي هــذا الصــدد.

تفاديــا للشــك، يعفــي المتعامــل ويبــرء ذمة البنك، ومســاهميه،  ب. 
ومديريــه، وموظفيــه والممثليــن عنــه ويتنــازل عــن أي حقــوق قــد 
تنشــأ للمتعامــل بموجــب القانــون ضــد البنــك، ومســاهميه، 
ومديريــه، وموظفيــه والممثليــن عنــه فيمــا يتعلــق بــأي أضــرار 
تعــرض لهــا المتعامــل بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر نتيجــة لهذا 

التجميــد / الحجــز علــى النحــو المبيــن أعــاه.

عــدم التنــازل عــن ممارســة الحــق: ال يفســر تأخــر البنــك عــن   .30
ممارســة أي مــن حقوقــه الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام أو 
عــدم ممارســتها علــى أنــه تنــازل عــن ذلــك الحــق أو أنــه تخلــي عــن 

ــه فــي أي وقــت الحــق. الممارســة التامــة ل

يصــرح المتعامــل ويؤكــد ويفــوض ويوافــق بشــكل نهائــي وغيــر   .31
للشــك  قطعــا  بــه،  يقصــد  اإلســامي  دبــي  بنــك  أن  مشــروط 
باليقيــن، بنــك دبــي اإلســامي، وفروعــه، والشــركات الفرعيــة 
التابعــة لــه، والمكاتــب الممثلــة لــه، ووكاؤه أو وكاء تلك الفروع 
ــة تخضــع لســيطرته  والشــركات الفرعيــة، أو أي شــخصية اعتباري
)ويشــار لهــا جميعــا باســم “البنــك”( وفــق خيــار البنــك المنفــرد 
وبحســب مــا يعتبــره البنــك مناســبا مــن وقــت آلخــر، الســتعمال 
قنــوات وكاالت التحقــق المعتمــدة التابعــة لــه و/ أو إعــداد مراجــع 
و/ أو االســتعام مــن أي مصــدر معلومــات )كأي جهــة محليــة أو 
دوليــة، أو أيــة هيئــة تصنيــف ائتمانــي، أو أي شــخص آخــر أو بنــك 
أو مؤسســة ماليــة /جهــة أخــرى تمتلــك هــذه المعلومــات(، و/ أو 
أي شــخص و/ أو جهــة محــددة أو مخولــة لمشــاركة المعلومــات 
بشــكل  البنــك  المتعامــل   ويفــوض  بالمتعامــل،  المتعلقــة 
نهائــي وغيــر مشــروط للحصــول علــى أيــة معلومــات ائتمانيــة و/

أو كشــوف الحســابات البنكية و/ أو معلومات تخص التســهيات 
الماليــة للمتعامــل مــن أي مــن البنــوك و/أو المؤسســات العاملة 
بالدولــة و/ أو الســتخدام معلومــات االئتمــان والتحقــق منهــا و/أو 
مــن أيــة معلومــات ماليــة أخــرى يحصــل عليهــا البنــك ذاتــه و/ أو 
المراجــع التــي يتــم االتصــال بهــا و/ أو المؤسســات الماليــة و/ أو 
البنــوك و/ أو وكاالت تحصيــل الديــون و/ أو مكاتــب االئتمــان و/ أو 
أي شــخص وكيــان آخــر يفصــح للبنــك عــن أيــة معلومــات ماليــة و/



therein and irrevocably and unconditionally authorizes the 
Bank to get/avail the Customer’s bank statements and/or 
any finance facility information from any and all financial 
institutions and/or banks within UAE and/or to use and verify 
the credit information and/or any other financial information 
received by the Bank itself and/or such contacted references, 
financial institutions, banks, debt collection agencies, credit 
bureaus, and/or any other person and/or entity discloses 
to the Bank with any financial information and/or any 
relevant documents are requested about the Customer in 
its possession. The Bank will provide the Customer with a 
summary of any assessments made with credit agencies. 
The Customer understands that any non-executed payment 
instructions, including return cheques, will be reflected in 
the AECB report and shall negatively affect the credibility of 
Customer.

32. The Customer authorizes the Bank to communicate with/
contact the Customer through all available means, including 
but not limited to sending Emails, Statements, SMS’s, EDM’s, 
Mail, Courier, Telephone, Channel visits and social media. 
This form of communication includes marketing of existing 
products/services or promoting new financial products/ 
services or other related products, including market research 
and Customers surveys.

33. The Bank shall collect the Personal Information of the 
Customer to provide him/her with the required products and 
services and to meet Bank’s regulatory obligations, while the 
Bank safeguards the Customer’s personal information using 
the highest standards of security and confidentiality. In order 
to achieve this, the Bank:

i. Collects and Process the Customer’s Personal data only in 
accordance with his/her express Consent.

ii. Collects and processes the following Personal information, 
but not limited to: 
a. Full Name
b. Mobile/Telephone Number
c. E-mail
d. Date of Birth
e. Emirate ID or Passport
f. Biometrics data
g. Collects and processes the Personal Information only for 

lawful purposes directly related to the provision of the 
banking services under the Customer’s relationship with 
the Bank. 

h. The Bank may collect the Customer’s Personal 
Information where necessary from external authorized 
agents and reputable sources such as but not limited to:

i. Al Etihad Credit Bureau (AECB) and
j. Geo tagging Service Providers

iii. The Bank will only share the Customer’s personal Data and/
or reveal his/her Personal Data with Authorized internal or 
external agencies who have similar Standards of security 
and confidentiality or more stringent and only if the Bank 
has the Customer’s express Consent to do so.

iv. The Bank will not process the Customer Personal Information 
for any unlawful purposes beyond the limitations provided 
through his/her express Consent unless there is a legal 
obligation for the Bank to do so.

v. The Bank will put in place strict internal controls to effectively 
protect information and Data, against internal and external 
frauds.

vi. The Bank will use it best endeavors to protect Customer data 
which has been collected, used or disclosed to permitted and 
authorized parties. The Customer freely consents to the Bank 
using their Personal Data, which the Customer may withdraw 
at a later date.

أو مســتندات معنيــة يطلبهــا بخصــوص المتعامــل موجــودة فــي 
حيازتــه. وســيقدم البنــك للمتعامــل تقريــًرا ملخصــا ألي تقييمــات 
تــم إجراؤهــا مــع وكاالت االئتمــان. ويفهــم المتعامــل بــأن أي 
تعليمــات دفــع غيــر منفــذة بمــا فــي ذلــك الشــيكات المرتجعــة 
ســوف تنعكــس فــي تقريــر شــركة االتحــاد للمعلومــات االئتمانية 

األمــر الــذي ســيؤثر ســلبا علــى مصداقيــة المتعامــل.

يصــرح المتعامــل للبنــك بالتواصــل / االتصــال بالمتعامــل من خال   .32
جميــع وســائل االتصــال المتاحــة، بمــا في ذلك على ســبيل المثال 
ال الحصــر، إرســال رســائل البريــد اإللكترونــي والبيانــات والرســائل 
النصيــة القصيــرة والهاتــف والبريــد اإللكترونــي المباشــر، والبريــد 
العــادي والبريــد الســريع والهاتــف والزيــارات ووســائل التواصــل 
االجتماعــي. يشــمل هــذا النــوع مــن االتصــاالت تســويق المنتجــات 
/ الخدمــات الحاليــة أو الترويــج لمنتجــات / خدمــات ماليــة جديــدة 
أو غيرهــا مــن المنتجــات المعنيــة، بمــا فــي ذلــك أبحــاث الســوق 

واســتطاعات العمــاء.

البنــك بجمــع المعلومــات الشــخصية للمتعامــل مــن  يقــوم   .33
أجــل تزويــده / تزويدهــا بالمنتجــات والخدمــات المطلوبــة والوفــاء 
بااللتزامــات التنظيميــة للبنــك، وفــي نفــس الوقــت يحافــظ البنــك 
علــى المعلومــات الشــخصية للمتعامــل ويحميهــا باســتخدام 
أعلــى معاييــر األمــان والســرية. ولتحقيــق ذلــك يقــوم البنــك بمــا 

يلــي:

جمــع البيانــات الشــخصية للمتعامــل ومعالجتهــا فقــط وفًقــا   .1
الصريحــة. لموافقتهــا  لموافقتــه/ 

جمــع ومعالجــة المعلومــات الشــخصية التاليــة، علــى ســبيل   .2
الحصــر:  ال  المثــال 

االسم الكامل أ. 

رقم الهاتف المتحرك / الهاتف ب. 

البريد االلكتروني ت. 

تاريخ الوالدة ث. 

هوية دولة اإلمارات أو جواز السفر ج. 

بيانات المقاييس الحيوية ح. 

خ.  جمــع ومعالجــة المعلومــات الشــخصية لألغراض المشــروعة 
الخدمــات  بتقديــم  مباشــر  بشــكل  والمتعلقــة  فقــط 
دبــي  بنــك  مــع  المتعامــل  عاقــة  إطــار  فــي  المصرفيــة 

اإلســامي. 

يجــوز للبنــك جمــع المعلومــات الشــخصية للمتعامــل عنــد  د. 
الضــرورة مــن وكاء معتمديــن خارجييــن ومصــادر حســنة 

الســمعة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

االتحاد للمعلومات االئتمانية )AECB( و ذ. 

مزودي خدمة المواقع الجغرافية ر. 

لــن يشــارك البنــك البيانــات الشــخصية للمتعامــل و / أو يكشــف   .3
عنهــا إال للــوكاالت الداخليــة أو الخارجيــة المصــرح لهــا التــي لديهــا 
معاييــر أمــان وســرية مماثلــة أو أكثــر صرامــة وبعــد أن يكــون 
البنــك قــد حصــل علــى موافقــة صريحــة مــن المتعامــل للقيــام 

بذلــك.

لــن يقــوم البنــك بمعالجــة المعلومــات الشــخصية للمتعامــل ألي   .4
أغــراض غيــر قانونيــة تتجــاوز مــا حــدده المتعامــل فــي موافقتــه 
الصريحــة مــا لــم يكــن هنــاك التــزام قانونــي علــى البنــك للقيــام 

بذلــك.

يطبــق البنــك ضوابط داخلية صارمــة لحماية المعلومات والبيانات   .5
بشــكل فعــال مــن عمليــات االحتيــال الداخليــة والخارجيــة.

يبــذل البنــك قصــارى جهــده لحمايــة بيانــات المتعامــل التــي تــم   .6
جمعهــا أو اســتخدامها أو الكشــف عنهــا لألطــراف المصــرح لهــم. 
يوافــق المتعامــل بمحــض ارادتــه علــى اســتخدام البنــك لبياناتــه 

ــخ الحــق. الشــخصية، والتــي يجــوز للمتعامــل ســحبها فــي تاري



Second Section

SPECIAL TERMS AND CONDITIONS
1. Current Account:
a. Definition: It is an interest - free call deposit account (Qard 

Hassan), that is governed by the rules applied to financing 
with respect to guarantee to repay an equal amount on 
demand. It does not participate in investment profit nor bear 
risks.

b. Persons entitled to open Current account: Any person 
may open a Current account if he/she is UAE national or 
legal resident in the UAE according to the regulations and 
instructions of the Central Bank and these terms and 
conditions.

c. Maintenance Fees: In case the Current account balance 
is less than a specific amount determined by the Bank 
management (subject to amendment from time to time), 
then the Bank may impose charges against the account’s 
maintenance which will be advertised at the Bank’s website 
and branches.

d. Cheque Book:
1. The Customer shall take due care of his/her/its cheque 

book and shall assume full responsibility thereof.
2. The Bank shall have the right to withhold issuance of a 

cheque book to the Customer without giving reasons.
3. The Customer shall write the cheque either in Arabic 

or English language, and no cheques written in other 
languages shall be accepted or cashed.

4. The Bank may refuse to pay the amount of the cheques 
drawn on the Customer’s account if there are 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.

5. The Bank may honor the value of the cheques or other 
commercial papers drawn on the current account of the 
Customer, even if this were to cause the account to be 
overdrawn. The Customer undertakes to pay all due 
amounts in his/her/its overdrawn account immediately 
or when required by the Bank.

6. The Bank shall have the right to withhold payment on 
any payment orders or written cheques written on any 
forms other than Bank approved forms, without any 
responsibility whatsoever on the part of the Bank.

7. Requests to Stop Payments: The Customer instructions 
to stop the payment of cheques issued by him/her/ it 
shall not be binding unless such instructions fall within 
the scope of applicable laws and regulations in the UAE.

1.1 Warning and Legal Consequences applicable to Current 
Accounts:

a. The Customer shall ensure that he/she writes and issues the 
cheques with the utmost prudence and care since issuing, 
with malefide intentions, of cheques that are dishonored is a 
criminal offence under the laws of the UAE.

b. If four (4) or more cheques are returned due to insufficient 
fund in a year, this can lead to account closure and / or a 
negative report to Al Etihad Credit Bureau (AECB).

c. The Customer shall ensure that he/she reports any 
unauthorized transactions to the Bank on his/her account 
within 30 business days from the date of sending the 
account statement and/or e-statement

d. Safe custody of access tools to his/her account like Debit card, 
PINs, T-Pins, Cheques, Online/Mobile Banking usernames, 
passwords; other personal information, etc. is his/her 
responsibility. The Bank cannot be held responsible in case 
of a security lapse at his/her end. The Central Bank of UAE 
or Dubai Islamic Bank PJSC will never Call/ SMS/ Mail/ Email 
to ask for Customer’s confidential details and other sensitive 
information related to the Bank accounts. The Customer 

القسم الثاني

الشروط واألحكام الخاصة
الحساب الجاري:  .1

التعريــف: هــو قــرض حســن تحت الطلب خــاٍل من الفائــدة الربوية،  أ. 
وتطبــق عليــه أحــكام التمويــل مــن حيــث ضمــان رد المثــل عنــد 

ــاح االســتثمار وال يتحمــل مخاطــره. الطلــب. وال يشــارك فــي أرب
األشــخاص الذيــن يحــق لهــم فتــح حســاب جــاري: يحــق ألي شــخص  ب. 
فتــح حســاٍب جــاٍر إذا كان مواطنــا أو مقيمــا بصــورة قانونيــة بدولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة وفقــا لضوابــط وتعليمــات المصــرف 

ــا لهــذه الشــروط واألحــكام. المركــزي ووفًق
رســوم الصيانــة: إذا قــل رصيــد الحســاب الجــاري عــن مبلــغ معيــن  ت. 
تحــدده إدارة البنــك )يخضــع للتعديــل مــن وقــت آلخــر(، فإنــه يحــق 
ــا  ــان عنه ــم اإلع ــة الحســاب، يت ــر صيان ــرض رســوم نظي ــك ف للبن

ــي للبنــك. ــع االلكترون ــروع البنــك وعلــى الموق فــي ف
دفتر الشيكات: ث. 

علــى المتعامــل المحافظــة علــى دفتــر شــيكاته ويتحمــل   .1
المســؤولية عــن ذلــك. كامــل 

ــر شــيكات للمتعامــل  ــاع عــن إصــدار دفت يحــق للبنــك االمتن  .2
األســباب. إبــداء  دون 

أو  العربيــة  باللغــة  إمــا  الشــيك  كتابــة  المتعامــل  علــى   .3
اإلنجليزيــة، وال يقبــل البنــك أو يصــرف شــيكات مدونــة بلغــات 

أخــرى.
يحــق للبنــك رفــض الوفــاء بقيمة الشــيكات المســحوبة على   .4
حســاب المتعامــل إذا لــم يكــن هنــاك رصيــد كاف لــه، حتــى 
لــو كانــت لــه حســابات أخــرى دائنــة، مــا لــم يفــوض المتعامل 
البنــك خطيــا فــي تغطيــة مبالــغ الشــيكات أو أيــة ســحوبات 
أخــرى مــن حســاباته الجاريــة األخــرى أو حســاباته االدخاريــة 

)التوفيــر( لــدى البنــك.
التجاريــة  األوراق  أو  الشــيكات  بقيمــة  الوفــاء  للبنــك  يحــق   .5
األخــرى المســحوبة علــى الحســاب الجــاري للمتعامــل، حتــى 
ولــو تســبب ذلــك فــي كشــف الحســاب، ويلتــزم المتعامــل 
بســداد كافــة المبالــغ المســتحقة بحســابه المكشــوف فــورا 

ــك. ــك ذل ــب البن أو إذا طل
أو  الدفــع  أوامــر  صــرف  عــن  االمتنــاع  فــي  الحــق  للبنــك   .6
الشــيكات الخطيــة المكتوبــة علــى نمــاذج خاًفــا لنمــاذج 
البنــك. علــى  مســؤولية  أدنــى  دون  المعتمــدة،  البنــك 

طلبــات إيقــاف الدفــع: البنــك غيــر ملــزم بتنفيــذ أي تعليمــات   .7
صــادرة عــن المتعامــل إليقــاف صــرف شــيكات صــادرة عنــه، 
إال فــي نطــاق القوانيــن والنظــم المعمــول بهــا فــي دولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
الحســابات  علــى  الســارية  القانونيــة  والتبعــات  التحذيــرات    1.1

الجاريــة:

يجــب علــى المتعامــل التأكــد مــن كتابــة وإصــدار الشــيكات  أ. 
بأقصــى قــدر مــن الحــذر والعنايــة حيــث يعتبــر ارتجــاع الشــيكات 
دون صــرف -بســوء نيــة- جريمــة جنائيــة بموجــب قوانيــن دولــة 

المتحــدة. العربيــة  اإلمــارات 
إذا تــم ارتجــاع أربعــة )4( شــيكات أو أكثــر بســبب عــدم كفايــة  ب. 
ــاق الحســاب  ــى إغ ــك إل ــؤدي ذل ــد ي ــد، فق ــام واح ــد خــال ع الرصي
ــى شــركة االتحــاد  ــر ســلبي عــن المتعامــل إل و / أو ارســال تقري

.)AECB( االئتمانيــة  للمعلومــات 
يلتــزم المتعامــل بإبــاغ البنــك عــن أي معامــات غيــر مصــرح بهــا  ت. 
ــخ  ــن تاري ــوم عمــل م ــي غضــون 30 ي ــى حســابه / حســابها ف عل

إرســال كشــف الحســاب و / أو الكشــف اإللكترونــي.
مثــل  الوصــول  أدوات  حفــظ  مســؤولية  المتعامــل  يتحمــل  ث. 
بطاقــة الخصــم، وأرقــام التعريــف الشــخصية، وأرقــام التعريــف 
الخاصــة بخدمــة الهاتــف والشــيكات، وكلمــات المــرور للخدمــات 
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت / عبــر الهاتــف المحمــول، والمعلومــات 
الشــخصية األخــرى، ومــا إلــى ذلــك. وال يتحمــل البنــك بــأي شــكل 
مــن األشــكال أي مســؤولية فــي حالــة حــدوث تســرب فــي هــذه 
البيانــات الســرية مــن جانــب المتعامــل. لــن يقوم مصــرف اإلمارات 
العربيــة المتحــدة المركــزي أو بنــك دبــي اإلســامي ش.م.ع أبــًدا 
باالتصــال بالمتعامــل عبــر الهاتــف، أو الرســائل النصيــة القصيــرة، 
ــة بتفاصيــل المتعامــل  ــي للمطالب ــد اإللكترون ــد، أو البري أو البري
الســرية وغيرهــا مــن المعلومــات الحساســة المتعلقــة بحســابات 
البنــك. يجــب أن يكــون المتعامــل علــى درايــة بــأن مشــاركة هــذه 
المعلومــات مــع أي شــخص قــد يتســبب فــي احتيــال مالــي. 



must be aware of this fact that sharing such information 
with anyone might cause financial fraud. Similarly, he/she 
must be cautious of phishing emails asking the Customer to 
click on link and for instance, change the password of his/ her 
bank account

2. Investment Savings Deposit Account:
a. Definition: It is a deposit for unlimited period whereby the 

depositor (Rab Al mal) authorizes the Bank (Mudarib) to 
invest the funds based on unrestricted Mudaraba contract in 
accordance with the principle of Sharia.

b. The Bank shall not issue cheque books for the investment 
savings accounts holders and the Customer shall not issue 
written payment orders on such account.

c. Withdrawal: The Customer may withdraw from his/hers/ its 
account once per month. The withdrawn amount shall not 
participate in the investment during that month. The entire 
balance shall not participate in investment during the month 
where the withdrawals exceed one.

d. Invested Amount: The Bank, from time to time, determines 
the minimum and maximum amount to be invested.

e. Profit Calculations: Participation of the invested amounts in 
the profit shall start from the next business day in which the 
deposit is made. 

f. Participation in Profits: Funds of investment savings 
deposit account and other un-restricted investment deposit 
accounts shall be invested on unrestricted Mudaraba basis 
in the joint investment pool amongst the depositors and the 
shareholders. The Bank shall invest balances of investment 
savings accounts according to the weightages notified and 
displayed at the Bank’s website and branches.

g. In case the deposited amount in the investment savings 
account is less than the minimum amount limit, which is 
determined by the Bank’s management and displayed at 
the Bank’s branches, then the investment savings deposit 
accounts shall be treated as a current account and shall be 
governed by its rules (In respect of being a demand interest-
free loan “Qard Hassan” that is guaranteed to be repaid in 
equal amount. Thus, it does not participate in the investment 
profits; nor does it bear its risks), and in such a case, it shall 
be subject to charges imposed on current accounts.

h. Profit Distribution: The net profits of the joint investment 
pool shall be distributed amongst the shareholders and the 
depositors according to their respective weightages in the 
invested funds. The Bank, as (Mudarib), shall be entitled to 
90% of the realized net profit of the depositors’ share of 
Mudaraba profit (or as amended from time-to-time subject to 
90 days prior notice to the depositors).
i. If the investment circumstances require to change the 

investment weightages of the investment savings 
accounts balances or Mudarib’s percentage of the 
realized net profit, then such change shall be notified in 
writing to the Customer at its address. In addition, the 
Bank management shall notify and display such change 
at the Bank’s branches and this modification shall 
become effective in the quarter following the quarter in 
which the modification was made.

ii. Profits, if any, of investment savings account shall be 
credited to the Customer’s account within a period 
not exceeding fifteen days of the subsequent month 
following the yearly quarter for which the profit is 
being distributed unless the Customer had requested 
otherwise. The Customer authorizes the Bank to invest 
profits from the date it is credited into the account 
on the same investment terms and conditions of the 
investment savings deposit accounts.

iii. The Bank as Mudarib, reserves the right to deduct a 
certain percentage of the depositors’ net Profit in the 
joint investment pool after deducting the Mudarib’s 
share to hedge against investment risks solely for the 
benefit of the depositors. Such funds shall be deducted, 
held and distributed only after obtaining Internal Shariah 

كمــا يجــب علــى المتعامــل توخــي الحــذر مــن رســائل البريــد 
اإللكترونــي المخادعــة التــي قــد تطلــب مــن المتعامــل النقر فوق 
رابــط معيــن، أو تغييــر كلمــة مــرور الحســاب المصرفــي مــن خال 

الرابــط.

حساب ودائع االدخار االستثماري )حساب التوفير(:  .2

ــر محــددة المــدة يفــوض فيهــا المــودع  ــف: هــو وديعــة غي التعري أ. 
)رب المــال( البنــك )المضــارب( فــي اســتثماره األمــوال على أســاس 

عقــد المضاربــة المطلــق ووفقــا ألحــكام الشــريعة اإلســامية.

االدخــار  حســابات  ألصحــاب  الشــيكات  دفتــر  البنــك  يصــدر  ال  ب. 
االســتثماري وال يجــوز للمتعامــل إصــدار أوامــر دفــع خطيــة علــى 

الحســاب. هــذا 

الســحب: يجــوز للمتعامــل أن يســحب مــن حسابه/حســابها مــرة  ت. 
واحدة خال الشــهر، وال يشــارك المبلغ المســحوب في االســتثمار 
خــال الشــهر، كمــا ال يشــارك الرصيــد كلــه فــي االســتثمار خــال 

الشــهر الــذي تتجــاوز فيــه مــرات الســحب المــرة الواحــدة.

المبلــغ المســتثمر: يحــدد البنــك مــن وقــت آلخــر الحــد األدنــى  ث. 
المســتثمر. للمبلــغ  واألعلــى 

احتســاب األربــاح: تبــدأ مشــاركة المبالــغ المســتثمرة فــي األربــاح  ج. 
اعتبــارا مــن يــوم العمــل التالــي لليــوم الــذي يتــم اإليــداع فيــه. 

المشــاركة فــي األربــاح: تســتثمر أمــوال حســاب ودائــع االدخــار  ح. 
وفقــا  المطلقــة  االســتثمارية  الودائــع  وحســابات  االســتثماري 
ــاء االســتثماري المشــترك  ــي الوع ــة المطلقــة ف ألســس المضارب
بيــن المودعيــن والمســاهمين، ويســتثمر البنــك أرصــدة حســابات 
ــي  ــا ف ــا وعرضه ــان عنه ــم اإلع ــا ألوزان يت ــار االســتثماري وفق االدخ

فــروع البنــك وعلــى الموقــع االلكترونــي للبنــك.

إذا قــل المبلــغ المــودع بحســاب االدخــار االســتثماري عــن الحــد  خ. 
ــروع  ــه فــي ف ــذي تحــدده إدارة البنــك، ويتــم اإلعــان عن المعيــن ال
ــع االدخــار االســتثماري تعامــل معاملــة  البنــك فــإن حســابات ودائ
الحســاب الجــاري وتنطبــق عليهــا أحكامــه )مــن حيــث كونــه قــرض 
حســن ووجــوب ضمــان ســداد مبلــغ مســاو وال يشــارك فــي أربــاح 
االســتثمار وال يتحمــل مخاطــره(، فــي هــذه الحالة يخضع للرســوم 

ــة. التــي تفــرض علــى الحســابات الجاري

االســتثماري  الوعــاء  أربــاح  صافــي  توزيــع  يتــم  األربــاح:  توزيــع  د. 
المشــترك بيــن المســاهمين والمودعيــن وفقــا ألوزان األمــوال 
المســتثمرة لــكل منهــم ويســتحق البنــك بصفتــه مضاربــا نســبة 
%90 مــن صافــي ربــح حصــة المودعيــن فــي ربــح المضاربــة )أو كمــا 
يتــم تعديلــه مــن وقــت آلخــر بشــرط اطــاع مســبق مدتــه 90 يومــا 

للمودعيــن(.

إذا تطلبــت ظــروف االســتثمار تغييــر أوزان اســتثمار أرصــدة   .1
حســابات االدخــار االســتثماري أو نســبة المضــارب مــن صافــي 
علــى  كتابيــا  المتعامــل  إشــعار  فيتــم  المتحقــق  الربــح 
عنوانــه، كمــا تعلــن إدارة البنــك عــن هــذا التغييــر بفــروع 
البنــك، ويســري هــذا التعديــل مــن الربــع الســنوي التالــي 

للربــع الســنوي الــذي تــم فيــه التعديــل.

إلــى  االســتثماري  االدخــار  حســاب  وجــدت-  -إن  أربــاح  تــودع   .2
حســاب المتعامــل خــال مــدة ال تزيــد عــن خمســة عشــر يومــا 
مــن الشــهر التالــي الــذي يلــي ربــع الســنة الــذي تــم توزيــع 
األربــاح عنهــا مــا لــم يكــن المتعامــل قــد طلــب خــاف ذلــك، 
ويفــوض المتعامــل البنــك باســتثمار األربــاح اعتبــارا مــن تاريــخ 
اإليــداع للحســاب بنفــس شــروط وأحــكام االســتثمار الخاصــة 

ــار االســتثماري. ــع االدخ بحســابات ودائ

يحتفــظ البنــك بصفتــه مضاربــا بحقــه فــي اقتطــاع نســبة   .3
الوعــاء  فــي  المودعيــن  حصــة  أربــاح  صافــي  مــن  معينــة 
االســتثماري المشــترك بعــد اقتطــاع نصيــب المضــارب بغــرض 
التحــوط لمخاطــر االســتثمار لصالــح المودعيــن حصريـًـا ويتــم 
ــع  ــا لسياســة توزي ــع هــذه األمــوال وفًق اقتطــاع وحجــز وتوزي

األربــاح المعمــول بهــا فــي البنــك.



Supervision Committee of the Bank, in accordance with 
the applicable Profit Distribution Policy of the Bank.”the 
ISSC”.

iv. The Bank as Mudarib reserves the right to deduct a 
certain percentage of the net profit from the share of the 
depositors in the joint investment pool after deducting 
the Mudarib’s share, to create an investment risk reserve 
solely for the benefit of the depositors. Such funds shall 
be deducted, held, and distributed in accordance with 
the applicable Profit Distribution Policy of the Bank.

v. The Bank, as Mudarib, reserves the right to deduct, a 
certain percentage of the shares of both the depositors 
and the shareholders from the net Profit in the joint 
investment pool before deducting Mudarib’s share, for 
the purpose of profit stabilization (profit equalization 
reserve)/smoothing for the benefit of the depositors 
and shareholders. Such funds shall be deducted, held 
and distributed in accordance with the applicable Profit 
Distribution Policy of the Bank only after obtaining 
approval of the ISSC.

vi. If the Customer closes his/her account, he/she shall 
release the Bank and remaining depositors from any 
responsibility / liability regarding his/her/its rights in 
any undistributed or non-apparent profit. In addition, all 
the depositors relieve the Customer closing his/her/its 
account from any responsibility pertaining to any losses 
that have not yet become apparent.  Accordingly, the 
Customer who closes his/her/its account will take the 
realized profit and waives his/her/it future right (if any) 
for the remaining depositors. Similarly, the remaining 
depositors releases him/her/it from his/him/her future 
liability (if any).

2.1  Warning and Legal Consequences applicable to Savings 
Accounts:

a. The Customer may withdraw from his/her account once per 
month. The withdrawn amount shall not participate in the 
investment during that month. The entire balance shall 
not participate in investment during the month where the 
withdrawals exceed one time

b. The Customer shall ensure that he/she reports any 
unauthorized transactions to the Bank on his/her account 
within 30 business days from the date of sending the 
account statement and/or e-statement.

c. Safe custody of access tools to his/her account like Debit card, 
PINs, T-Pins, Online/Mobile Banking usernames, passwords; 
other personal information, etc. is his/her responsibility. The 
Bank cannot be held responsible in case of a security lapse 
at his/her end. The Central Bank of UAE or Dubai Islamic Bank 
PJSC will never Call/ SMS/ Mail/ Email to ask for Customer’s 
confidential details and other sensitive information related 
to bank accounts. The Customer must be aware of this fact 
that sharing such information with anyone might cause 
financial fraud. Similarly, The Customer must be cautious of 
phishing emails asking the Customer to click on link and for 
instance, change the password of his/ her bank account.

d. The Bank, as Mudarib, reserves the right to deduct, a 
certain percentage of the shares of both depositor and 
shareholders from the net Profit in the joint investment 
pool before deducting Mudarib’s share, for the purpose 
of profit stabilization (profit equalization reserve) for the 
benefit of the depositors and shareholders. Such funds shall 
be deducted, held, and distributed in accordance with the 
applicable Profit Distribution Policy of the Bank. 

e. In case of any loss, the depositor (the Customer as Rab Al Mal) 
shall bear a loss pro-rated against its share in the Mudaraba 
pool.

3. Unrestricted Investment Deposit Account:
a. Definition: A fixed term deposit in which the depositor (Rab 

Al mal) authorizes the Bank (Mudarib) to invest the funds on 
the basis of Mudaraba contract in accordance with the agreed 
terms and conditions.

يحتفــظ البنــك بصفتــه مضاربــا بحقــه فــي اقتطــاع نســبة   .4
ــاح  معينــة مــن حصــص كل مــن المودعيــن مــن صافــي األرب
حصــة  اقتطــاع  بعــد  المشــترك  االســتثماري  الوعــاء  فــي 
المضــارب بغــرض إنشــاء احتياطــي مخاطــر االســتثمار لصالــح 
المودعيــن ويتــم اقتطــاع وحجــز وتوزيــع هــذه األمــوال وفًقــا 

لسياســة توزيــع األربــاح المعمــول بهــا فــي البنــك. 

يحتفــظ البنــك بصفتــه مضاربــا بحقــه فــي اقتطــاع نســبة   .5
معينــة مــن حصــص كاً مــن المودعيــن والمســاهمين مــن 
صافــي األربــاح فــي الوعاء االســتثماري المشــترك قبــل اقتطاع 
حصــة المضــارب بغــرض تثبيت األربــاح )احتياطي معــدل األرباح( 
لصالــح المودعيــن والمســاهمين ويتم اقتطــاع وحجز وتوزيع 
هــذه األمــوال وفقــا لسياســة توزيــع األربــاح المعمــول بهــا فــي 

البنــك. 

ــإن المتعامــل  فــي حــال إغــاق المتعامــل حسابه/حســابها ف  .6
ــه  ــزام تجــاه حقوق ــن مــن االلت ــة المودعي ــك وبقي يعفــي البن
/ حقوقهــا فــي أي ربــح غيــر مــوزع أو غيــر ظاهــر. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، يقــوم جميــع المودعيــن بإعفــاء المتعامــل الــذي 
يغلــق حســابه / حســابه مــن االلتــزام تجــاه أي خســائر لــم 
تتضــح بعــد، وبالتالــي، فــإن المتعامــل الــذي يغلــق حســابه / 
حســابه ســيأخذ الربــح المحقــق ويتنــازل عــن حقــه / حقهــا فــي 
المســتقبل )إن وجــد( لبقيــة المودعيــن. وبالمثــل، فــإن بقيــة 
المودعيــن يعفــون المتعامــل مــن مســؤوليته / مســؤوليتها 

المســتقبلية )إن وجــدت(.

التحذيــرات والتبعــات القانونيــة المطبقــة علــى حســاب ودائــع    2.1
التوفيــر(: االســتثماري )حســاب  االدخــار 

أ.  يجــوز للمتعامــل الســحب مــن حســابه مــرة واحــدة فــي الشــهر. 
ولــن يشــارك المبلــغ المســحوب فــي االســتثمار خال ذلك الشــهر. 
ــه فــي االســتثمار خــال الشــهر  ــد بأكمل ــن يشــارك الرصي كمــا ل

ــذي تتجــاوز فيــه عمليــات الســحب مــرة واحــدة. ال

يلتــزم المتعامــل بإبــاغ البنــك عــن أي معامــات غيــر مصــرح بهــا  ب. 
ــخ  ــن تاري ــوم عمــل م ــي غضــون 30 ي ــى حســابه / حســابها ف عل

إرســال كشــف الحســاب و / أو الكشــف اإللكترونــي.

إلــى  الوصــول  أدوات  المتعامــل مســؤولية حفــظ  تقــع علــى  ت.  
التعريــف  وأرقــام  الخصــم،  بطاقــة  مثــل  حســابها،  حســابه/ 
الشــخصية، وأرقــام التعريــف الخاصــة بخدمــة الهاتــف والشــيكات، 
وكلمــات المــرور للخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت / عبــر الهاتــف 
المحمــول، والمعلومــات الشــخصية األخــرى، ومــا إلــى ذلــك. ال 
يتحمــل البنــك بــأي شــكل مــن األشــكال أي مســؤولية فــي حالــة 
حــدوث تســرب فــي هــذه البيانــات الســرية مــن جانــب المتعامــل. 
ــة المتحــدة المركــزي أو بنــك  ــن يقــوم مصــرف اإلمــارات العربي ل
دبــي اإلســامي ش.م.ع أبــًدا باالتصــال بالمتعامــل عبــر الهاتــف، 
أو الرســائل النصيــة القصيــرة، أو البريــد، أو البريــد اإللكترونــي 
للمطالبــة بتفاصيــل المتعامــل الســرية وغيرهــا مــن المعلومــات 
الحساســة المتعلقــة بحســابات البنــك. يجــب أن يكــون المتعامل 
علــى درايــة بــأن مشــاركة هــذه المعلومــات مــع أي شــخص قــد 
يتســبب فــي احتيــال مالــي. كمــا يجــب علــى المتعامــل توخــي 
الحــذر مــن رســائل البريــد اإللكترونــي المخادعــة التــي قــد تطلــب 
مــن المتعامــل النقــر فــوق رابــط معيــن، أو تغييــر كلمــة مــرور 

ــط.  الحســاب المصرفــي مــن خــال الراب

ث.  يحتفــظ البنــك، بصفتــه مضــارب بحقــه فــي اقتطــاع نســبة معينــة 
مــن حصــص كٍل مــن المودعيــن والمســاهمين مــن صافــي األرباح 
)احتياطــي معــدل الربــح( فــي الوعــاء االســتثماري المشــترك قبــل 
اقتطــاع حصــة المضــارب، وذلــك بغــرض تحقيــق اســتقرار األربــاح 
لصالــح المودعيــن والمســاهمين. وال يتــم اقتطــاع وحجــز وتوزيــع 
هــذه األمــوال إال وفقــا لسياســة توزيــع األربــاح المعمــول بهــا فــي 

البنــك.

ج.  فــي حالــة حــدوث أي خســارة، يتحمــل المــودع )المتعامــل بصفتــه 
ــاء  ــه فــي وع رب المــال( الخســارة مقســمة بالتناســب مــع حصت

المضاربــة.

حساب الوديعة االستثمارية المطلقة:  .3
ــف: هــي وديعــة محــددة المــدة يفــوض فيهــا المــودع )رب  التعري أ. 
المــال( البنــك )المضــارب( باســتثمار أموالهــا علــى أســاس عقــد 

المضاربــة وفقــا للشــروط واألحــكام المتفــق عليهــا.



b. The Bank shall, from time to time, determine the minimum 
and maximum limits for accepting the investment deposit in 
local currency or its equivalent in other currencies.

c. Investment Term: The investment of the deposit shall start 
from the working day following the day on which the funds 
are deposited for a specific term ranging from1, 2, 3, 6, 9 to 
12 months as requested by the depositor.

d. Deposit Receipt Advice: The Bank shall issue a receipt of 
investment deposit advice to the Customer, showing the 
amount deposited, the investment term, the effective date 
of the deposit and its expiry date, investment weightages 
and applicable share of the Mudarib. This deposit receipt 
may not be transferred or endorsed to a third party without a 
written approval of the Bank.

e. Renewal of the investment deposit: Unless instructed 
otherwise by the Customer 15 days prior to the expiry 
date of the Investment Deposit term, the deposit shall be 
automatically renewed on the same terms and conditions.

f. This deposit, other unrestricted investment deposits and 
investment savings accounts shall be invested in accordance 
with Mudaraba basis in the joint investment pool amongst 
the depositors and shareholders. The Bank shall invest the 
depositors’ funds for different investment terms according to 
weightages as notified and displayed at the branches and 
website of the Bank.

g. Profits Distribution: The net profits of the joint investment 
pool shall be distributed amongst the shareholders and 
depositors according to their respective weightages in the 
invested funds. The Bank, as Mudarib, shall be entitled 
to 90% of the depositors’ share of Mudaraba profit (or as 
amended from time-to-time subject to 90 days prior notice 
to the depositors).

h. If the investment circumstances require the change in the 
investments’ weightages of the unrestricted investment 
deposit or percentage of the Mudarib from the realized 
net profit, the Customer shall be notified in writing at its 
address. The Bank’s management shall also notify and 
display such change at the Bank’s branches and website and 
this modification shall become effective as from the quarter 
following the quarter in which the modification was made.

i. Withdrawal of the investment deposit: The Customer, who 
withdraws –his/ her/ its investment deposit after its expiry 
date, and before the distribution of profits, acknowledges 
that-he/she/ it shall bear his/her/ its share of losses - God 
forbid - which may appear later.

j. The realized profit, if any, on the deposit amount shall be due 
on the last day of each Calendar quarter and will be credited 
to the Customer’s account within a period not exceeding 
fifteen (15) days of the subsequent month following the 
quarter for which the profit is due.

k. Except for the unrestricted investment deposits in the UAE 
Dirhams, the Bank shall not be obliged to refund the deposits 
in the same currency in which they were deposited. However, 
the Bank undertakes to pay it by issuing a demand draft or 
transfer in the same currency at the exchange rate prevailing 
as of the day of refund.

l. The Bank is not bound to accept withdrawal request from the 
depositor before its expiry. In special cases the management 
of the Bank may allow withdrawal of the deposit. Withdrawal 
of AED 1 million or more shall require five working days prior 
notice to the Bank. Deposit(s) withdrawn before maturity 
i.e., Broken Deposit(s), will only be eligible for the profit 
applicable for such deposit(s) as per the Bank’s applicable 
policy (as set out in Schedule of Charges), and the Bank has 
the right to make the necessary settlement to recover any 
extra profit paid earlier.

m. The Bank as Mudarib reserves the right to deduct a certain 
percentage of the net profit from the share of the depositors 
in the joint investment pool after deducting the Mudarib’s 
share, in order to create an investment risk reserve solely for 
the benefit of the depositors. Such funds shall be deducted, 

يحــدد البنــك مــن وقــت آلخــر الحــد األدنــى واألعلــى لقبــول الوديعــة  ب. 
ــرى. ــا بعمــات أخ ــا يعادله ــة أو م ــة المحلي بالعمل

مــدة االســتثمار: يبــدأ اســتثمار الوديعــة مــن يــوم العمــل التالــي  ت. 
إليــداع األمــوال، وذلــك لمــدة محــددة تتــراوح بيــن )١٢،٩،٦،٣،٢،١( 

شــهرًا حســب طلــب المــودع.

إشــعار اســتام الوديعــة: يصــدر البنــك إلــى المتعامــل إشــعار  ث. 
ــدة  ــغ المــودع وم ــه المبل ــن في ــة االســتثمارية يبي اســتام الوديع
االســتثمار وتاريــخ بــدء الوديعــة وانتهائهــا وأوزان االســتثمار، وحصــة 
المضــارب المعمــول بهــا. وال يجــوز تحويــل أو تظهيــر الوديعــة 

للغيــر إال بموافقــة خطيــة مــن البنــك.

تجديــد الوديعــة االســتثمارية: تتجــدد الوديعــة تلقائيــا وبنفــس  ج. 
الشــروط مــا لــم تصــدر تعليمــات مــن المتعامــل بخــاف ذلــك قبــل 

ــرة االســتثمار. ــاء فت ــخ انته ــا مــن تاري 15 يوم

ــرى  ــة األخ ــع االســتثمارية المطلق ــة والودائ ــتثمر هــذه الوديع تُس ح. 
وحســابات االدخــار االســتثماري وفقــا ألســس المضاربــة فــي الوعــاء 
االســتثماري المشــترك بيــن المودعيــن والمســاهمين. ويســتثمر 
البنــك أمــوال المودعيــن للفتــرات االســتثمارية المختلفــة بــأوزان 

يتــم اإلعــان عنهــا وعرضهــا علــى الموقــع االلكترونــي للبنــك.

االســتثماري  الوعــاء  أربــاح  صافــي  توزيــع  يتــم  األربــاح:  توزيــع  خ. 
المشــترك بيــن المســاهمين والمودعيــن بحســب أوزان األمــوال 
مضاربــا  بصفتــه  البنــك  ويســتحق  منهــم،  لــكل  المســتثمرة 
نســبة %90 مــن صافــي ربــح المودعيــن حصــة المودعيــن فــي 
ربــح المضاربــة )أو كمــا يتــم تعديلــه مــن وقــت آلخــر بشــرط اطــاع 

مســبق مدتــه 90 يومــا للمودعيــن(.

أمــوال  اســتثمار  أوزان  تغييــر  االســتثمار  ظــروف  تَطّلبــت  إذا  د. 
ــي  ــة أو نســبة المضــارب مــن صاف ــة االســتثمارية المطلق الوديع
الربــح المتحقــق فإنــه يتــم إشــعار المتعامــل بذلــك كتابيــا علــى 
عنوانــه، كمــا تعلــن إدارة البنــك عــن هــذا التغييــر بفــروع البنــك 
ــل مــن  وعلــى الموقــع االلكترونــي للبنــك، ويســري هــذا التعدي
الربــع الســنوي الــذي يلــي الربــع الســنوي الــذي تــم فيــه التعديــل.

ســحب الوديعة االســتثمارية: يقر المتعامل الذي يســحب وديعته  ذ. 
االســتثمارية بعــد انتهــاء مدتهــا وقبــل توزيــع األربــاح بتحمــل نصيبه 

/نصيبهــا مــن الخســائر ال قــدر اللــه والتــي قــد تظهــر الحقــا.

يُســتحق الربــح المحقــق -إن وجــد- علــى مبلــغ الوديعــة فــي اليــوم  ر. 
األخيــر مــن كل ربــع ســنة، ويتــم إضافتــه إلــى حســاب المتعامــل 
خــال مــدة ال تزيــد عــن خمســة عشــر )15( يومــا مــن الشــهر التالــي 

الــذي يلــي ربــع الســنة الــذي اســتحقت عنــه األربــاح.

باســتثناء الوديعــة االســتثمارية المطلقــة بالدرهــم اإلماراتــي،  ز. 
فالبنــك ليــس ُملزمــا بــأن يســدد الودائــع بنفــس عمــات اإليــداع، 
ولكنــه يتعهــد بــأن يســددها بإصــدار حوالــة أو تحويــل عنــد الطلــب 
بنفــس عملــة اإليــداع بســعر الصــرف الســائد فــي تاريــخ ســداد 

المذكــورة. الوديعــة 

البنــُك ليــس ملزمــا بقبــول طلــب المــودع بســحب الوديعــة قبــل  س. 
مدتهــا، ومــع ذلــك يجــوز الســحب فــي حــاالت خاصــة تقررهــا إدارة 
البنــك، ويتطلــب ســحب وديعــٍة تبلــغ مليــون درهــم إماراتــي أو 
ــل  ــك قب ــى البن ــم إشــعاٍر مســبٍق مــن المتعامــل إل ــر، تقدي أكث
ــخ الســحب المطلــوب. وأي وديعــة /  ــام عمــل مــن تاري خمســة أي
ــد االســتحقاق، أي كســر الوديعــة  ــل موع ــع يتــم ســحبها قب ودائ
ــاح المطبقــة علــى مثــل هــذه  ــع، فإنهــا ال تســتحق إال األرب / الودائ
الوديعــة )الودائــع( حســب السياســة المعمــول بهــا فــي البنــك 
ــة(،  )حســبما يتــم عرضهــا فــي الئحــة رســوم الخدمــات المصرفي
وللبنــك الحــق فــي عمــل التســوية الازمــة الســترداد أي أربــاح 

ــم دفعهــا مســبقا. ــة ت إضافي

يحتفــظ البنــك بصفتــه مضاربــا بحقــه فــي اقتطــاع نســبة معينــة  ش. 
االســتثماري  الوعــاء  فــي  المودعيــن  حصــة  أربــاح  صافــي  مــن 
المشــترك بعــد اقتطــاع حصــة المضــارب، وذلــك إلنشــاء إنشــاء 
احتياطــي مخاطــر االســتثمار لصالــح المودعيــن حصريًــا. ويتــم 
اقتطــاع وحجــز وتوزيــع هــذه األمــوال وفقــا لسياســة توزيــع األربــاح 

المعمــول بهــا فــي البنــك.



held, and distributed in accordance with the applicable Profit 
Distribution Policy of the Bank.

n. The Bank, as Mudarib, reserves the right to deduct, a 
certain percentage of the share of both depositor and 
shareholders from the net Profit in the joint investment 
pool before deducting Mudarib’s share, for the purpose 
of profit stabilization (profit equalization reserve) for the 
benefit of the depositors and shareholders. Such funds shall 
be deducted, held, and distributed in accordance with the 
applicable Profit Distribution Policy of the Bank.

o. In case the Customer closes his/her/its account; this shall 
release the Bank and remaining depositors from commitment 
towards his/her/its rights in any undistributed or non-
apparent profit. In addition, all the depositors shall relieve 
the Customer closing his/her/its account from commitment 
towards any losses that have not yet become apparent, 
therefore, the Customer who closes his/her/its account will 
take the realized profit and waives his/her/it future right (if 
any) for the remaining depositors. Similarly, the remaining 
depositors shall relieve him/her/it from his /her/its future 
liability (if any).

p. The Customer may, by notice in writing to Bank and/or 
through any of Bank’s channels availed from time to time 
(including Online or Mobile Banking), request immediate 
liquidation or termination of the Investment prior to the 
Investment Maturity Date. Any such request shall be for the 
liquidation of the full amount of the Investment outstanding 
at that time and not part only.

3.1  Warning and Legal Consequences applicable to Investment 
Deposits:

a. The Bank, as Mudarib, reserves the right to deduct, a 
certain percentage of the shares of both depositor and 
shareholders from the net Profit in the joint investment 
pool before deducting Mudarib’s share, for the purpose 
of profit stabilization (profit equalization reserve) for the 
benefit of the depositors and shareholders. Such funds shall 
be deducted, held, and distributed in accordance with the 
applicable Profit Distribution Policy of the Bank. 

b. In case of any loss, the depositor (the Customer as Rab Al Mal) 
shall bear a loss pro-rated against its share in the Mudaraba 
pool. 

4. Dormant Accounts/Deposits:
a. Any individual Account held by the Customer, shall be 

classified as “Dormant” if:
i. There have been no financial transactions (withdrawals 

or deposits), other than transactions initiated by the 
Bank (such as profit, and charges posted by the system 
or manually) for a period of 1 year and the account is not 
blocked based on instructions of regulatory bodies.

ii. The Customer’s KYC has not been updated for at least 1 
year,

iii. The Customer’s EID/ Passport information has not been 
updated for at least 1 year, and

iv. The Customer does not have active assets with the 
Bank.

b. Joint accounts shall be classified as “Dormant” if there have 
been no financial transactions (withdrawals or deposits), 
other than transactions initiated by the Bank (such as profit, 
and charges posted by the system or manually) for a period 
of 1 year and the account is not blocked based on instructions 
of regulatory bodies.

c. For the accounts that are classified as “Dormant”, the Bank 
shall have the right to refuse to debit the account including 
cheques, transfers, or any other commercial papers.

d. The Customer shall bear full responsibility for any 
consequences, claims, proceedings, or losses related thereto 
and acknowledges that the Bank, in all cases, shall not be 
liable for such action. The Customer should approach the 
Bank and submit a request for re-activating or closing the 
Account.

يحتفــظ البنــك بصفتــه مضاربــا بحقــه فــي اقتطــاع نســبة معينــة  ص. 
مــن حصــص كٍل مــن المودعيــن والمســاهمين مــن صافــي األرباح 
فــي الوعــاء االســتثماري المشــترك قبــل اقتطــاع حصــة المضــارب 
بغــرض تحقيــق اســتقرار األربــاح )احتياطــي معــدل الربــح( لصالــح 
المودعيــن والمســاهمين. ويتــم اقتطــاع وحجــز وتوزيــع هــذه 
ــاح المعمــول بهــا فــي البنــك. األمــوال وفقــا لسياســة توزيــع األرب

وبقيــة  البنــك  يعفــي  لحسابه/حســابها  المتعامــل  اغــاق  إن  ض. 
المودعيــن مــن االلتــزام تجــاه حقوقــه / حقوقهــا فــي أي ربــح غيــر 
مــوزع أو غيــر ظاهــر. باإلضافــة إلــى ذلــك، يقــوم جميــع المودعيــن 
بإعفــاء المتعامــل الــذي يغلــق حســابه / حســابه مــن االلتــزام تجــاه 
أي خســائر لــم تتضــح بعــد، وبالتالــي، فــإن المتعامــل الــذي يغلــق 
حســابه / حســابه ســيأخذ الربــح المحقــق ويتنــازل عــن حقــه / حقهــا 
فــي المســتقبل )إن وجــد( لبقيــة المودعيــن. وبالمثــل، فــإن بقيــة 
المودعيــن يعفــون المتعامــل مــن مســؤوليته / مســؤوليتها 

المســتقبلية )إن وجــدت(.

يجــوز للمتعامــل، بموجــب إشــعار كتابــي إلــى البنــك و / أو مــن  ط. 
خــال أي مــن قنــوات التواصــل مــع البنــك المتاحــة مــن وقــت آلخــر 
)بمــا فــي ذلــك الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت أو عبــر الهاتــف 
ــة أو إنهــاء االســتثمار قبــل  ــة الفوري المتحــرك(، أن يطلــب التصفي
ــخ اســتحقاق االســتثمار. ويجــب أن يكــون أي طلــب مــن هــذا  تاري
ــي  ــغ االســتثمار المســتحق ف ــة كامــل مبل ــل بهــدف تصفي القبي

ذلــك الوقــت وليــس لتصفيــة جــزء منــه فقــط.

التحذيرات والتبعات القانونية المطبقة على ودائع االستثمار:   3.1

يحتفــظ البنــك، بصفتــه مضــارب بحقــه فــي اقتطــاع نســبة معينــة  أ. 
مــن حصــص كٍل مــن المودعيــن والمســاهمين مــن صافــي األرباح 
فــي وعــاء االســتثمار المشــترك قبــل اقتطــاع حصــة المضــارب، 
لغــرض تحقيــق اســتقرار الربــح )احتياطــي معــدل الربــح( لصالــح 
المودعيــن والمســاهمين. ويتــم اقتطــاع وحجــز وتوزيــع هــذه 
ــك. ــي البن ــا ف ــاح المعمــول به ــع األرب ــا لسياســة توزي األمــوال وفق

فــي حــال حــدوث أي خســارة، يتحمــل المــودع )المتعامــل بصفتــه  ب. 
ــاء  ــه فــي وع رب المــال( الخســارة مقســمة بالتناســب مــع حصت

المضاربــة

حسابات / ودائع خامدة:   .4

ــه المتعامــل كحســاب  يتــم تصنيــف أي حســاب فــردي يحتفــظ ب أ. 
التاليــة: الحــاالت  فــي  “خامــد” 

لــم يجــر عليــه أي معامــات ماليــة )عمليــات ســحب أو إيــداع(   .1
األربــاح  )مثــل  البنــك  أجراهــا  التــي  المعامــات  باســتثناء 
والرســوم التــي تــم إدراجهــا بواســطة النظــام أو يدويـًـا( لمــدة 
عــام واحــد، ولــم يتــم حجــب الحســاب بنــاًء علــى تعليمــات 

الهيئــات التنظيميــة.

2.  لــم يتــم تحديــث نمــوذج “أعــرف عميلــك” )KYC( الخــاص 
األقــل.  علــى  واحــد  عــام  لمــدة  بالمتعامــل 

ولــم يتــم تحديــث معلومــات بطاقــة الهويــة اإلماراتيــة/ جــواز   .3
ــل  ــى األق ــد عل ــام واح الســفر الخاصــة بالمتعامــل لمــدة ع

4.  وليس لدى المتعامل أية أصول قائمة لدى البنك.

يتــم تصنيــف الحســابات المشــتركة علــى أنهــا “خامــدة” إذا لــم  ب. 
تكــن هنــاك معامــات ماليــة )عمليــات ســحب أو إيــداع(، باســتثناء 
المعامــات التــي أجراهــا البنــك )مثــل األربــاح والرســوم التــي تــم 
ــا( لمــدة عــام واحــد، ولــم يتــم  إدراجهــا بواســطة النظــام أو يدوي

حجــب الحســاب بنــاء علــى تعليمــات الهيئــات التنظيميــة.

ــم تصنفيهــا علــى أنهــا “خامــدة”،  ت.  بالنســبة للحســابات التــي ت
فإنــه يحــق للبنــك رفــض الســحب مــن الحســاب بمــا فــي ذلــك 

أيــة أوراق تجاريــة أخــرى. الشــيكات والتحويــات الصــادرة أو 

أو  عواقــب،  أيــة  عــن  المســؤولية  المتعامــل كامــل  ويتحمــل  ث. 
مطالبــات، أو إجــراءات قانونيــة، أو خســائر متعلقــة بمثــل ذلــك 
التصــرف ويقــر بعــدم مســؤولية البنــك عــن ذلــك فــي جميــع 
األحــوال، ويجــب علــى المتعامــل الحضــور للبنــك وتقديــم طلــب 

إلعــادة تشــغيل أو إغــاق الحســاب. 



e. Any requests by Customer to issue certificates or letters of 
any kind shall be declined if his/her account with the Bank 
remains Dormant unless the Bank is provided with a written 
request by a competent UAE Court.

f. For the accounts that are classified as “Dormant”, at (3) years 
plus (3) months (after sending notification to the Customer) 
from the date of the last transaction (financial or non-
financial), account balance shall be placed under “Dormant 
Account Ledger” category at the Bank. Moreover, Customer’s 
address shall be considered as unknown if the Customer 
did not respond to the Bank’s notification by making a 
transactional action within 3 months of the notification

g. For the accounts that are classified as “Dormant”, at 5 
years from the date of the last transaction (financial or 
non-financial), account balance shall be transferred to the 
“Unclaimed Balances Account – Dormant Accounts” held 
with the Central Bank of the UAE. Due charges (if any) shall 
be deducted prior to transferring net amount of a dormant 
account to the Central Bank of the UAE.

h. Realized Profit, if any, on savings/investment deposits shall 
continue to be paid depending on the agreed terms between 
the Customer and the Bank, until the unclaimed funds are 
transferred to Central Bank of the UAE.

i. The accounts whose balance has been transferred to the 
“Unclaimed Balances Account – Dormant Accounts” at the 
Central Bank of the UAE, shall be closed.

j. The Customer has the right to claim his/her Dormant Account 
balance and / or unclaimed amount that remains with the 
Bank in the original currency of the balance/amount, after 
activating his/her dormancy status through the Bank’s 
dormancy activation process.

k. The Customer must visit the branch in person to activate 
account upon approval of the branch manager. The 
Customer’s identity shall be verified and the contact details, 
KYC, FATCA, CRS and required forms by the Central Bank of 
the UAE shall be updated. Power Of Attorney shall not be 
accepted for activation of individual accounts.

l. Customer, and all individual accounts held by the Customer, 
classified as “Dormant”, shall be made active if the Customer 
activates his/her dormancy status through the dormancy 
activation process. Dormancy activation shall include all 
individual accounts i.e., the Customer Identification File (CIF).

m. Once account is classified as dormant, e-statement and 
physical statements shall not be generated. However, 
Customer will not be precluded from other routine Bank 
communications.

n. The Customer has the right to claim his/her Dormant Account 
balance and / or unclaimed amount that was transferred to 
the Central Bank of the UAE in local currency only and shall 
be settled after receipt of funds from the Central Bank of the 
UAE and such amount shall be considered as the Customer’s 
final balance.

o. Cheques, Bank Drafts or Cashier orders issued on the request 
of a Customer shall be classified as “unclaimed” if not claimed 
by the beneficiary of the Customer for 1 year counting from 
the date of issuance.

p. The amounts that continue to be classified “unclaimed” for 
period of 3 months after sending a notification to the issuer 
/ requester shall be transferred to the banks internal GL 
account (i.e., “Unclaimed balances”) account.

q. The amounts that continue to be classified “unclaimed” for 
period of 4 years shall be transferred to “unclaimed balance 
accounts – Dormant accounts” at the CBUAE.

r. Foreign currency amounts/balances shall be converted to 
local currency before transferring them to the CB UAE and 
the prevailing conversion rate shall be the rate of date of 
transfer at the Bank’s published Customer rates.

s. The Customer shall not be permitted under Dormant Account 
to do any transactions through Internet Banking, Mobile 
Banking, and other electronic channels. The Customer shall 

ــات مقدمــة مــن المتعامــل إلصــدار شــهادات  ــم رفــض أي طلب يت ج. 
أو خطابــات، أيــا كان نوعهــا، إذا كانــت حســاباته / حســاباتها لــدى 
البنــك ال تــزال “خامــدة”، مــا لــم يتــم تزويــد البنــك بطلــب كتابــي 
مــن قبــل إحــدى المحاكــم المختصــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة.
بالنســبة للحســابات المصنفــة علــى أنهــا “خامــدة”، لمــدة ثــاث  ح. 
ســنوات وثاثــة أشــهر )بعــد إرســال إشــعار للمتعامــل بذلــك( مــن 
تاريــخ آخــر معاملــة )ماليــة أو غيــر ماليــة(، فإنــه يتــم وضــع رصيــد 
الحســاب تحــت “الســجل العــام للحســابات الخامــدة” لــدى البنــك. 
عــاوة علــى ذلــك، ســوف يتــم اعتبــار عنــوان المتعامــل مجهــوالً / 
غيــر معــروف، فــي حــال عــدم رد المتعامــل علــى إشــعار البنــك 
مــن خــال إجــراء أي معامــات خــال 3 ثاثــة أشــهر مــن تاريــخ اإلشــعار.
بالنســبة للحســابات المصنفــة علــى أنهــا “خامــدة”، لمــدة خمس  خ. 
ســنوات مــن تاريــخ آخــر معاملــة )ماليــة أو غيــر ماليــة(، فإنــه يتــم 
تحويــل رصيــد الحســاب إلــى “حســاب األرصــدة غيــر المطالــب بهــا 
ــة اإلمــارات  ــدى المصــرف المركــزي لدول – الحســابات الخامــدة” ل
ــة المتحــدة. وســوف يتــم خصــم الرســوم المســتحقة )إن  العربي
ــد الصافــي للحســاب الخامــد  ــغ الرصي ــل مبل ــل تحوي وجــدت(، قب

ــة المتحــدة. ــة اإلمــارات العربي ــى المصــرف المركــزي لدول إل
يســتمر دفــع األربــاح المحقــق -إن وجــدت- علــى الودائــع االدخاريــة/ د. 

االســتثمارية بموجــب الشــروط المتفــق عليهــا بيــن المتعامــل 
ــا  ــب به ــر المطال ــغ غي ــل المبال ــخ تحوي ــى تاري ــك حت ــك، وذل والبن

إلــى المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
ــل رصيدهــا إلــى “حســاب  ــم تحوي يتــم إغــاق الحســابات التــي ت ذ. 
األرصــدة غيــر المطالــب بهــا– الحســابات الخامــدة” لــدى المصــرف 

المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
يحــق للمتعامــل المطالبــة برصيــد حســابه الخامــد و / أو المبلــغ  ر. 
ــة  ــة األصلي ــك بالعمل ــدى البن ــه ل ــظ ب ــه والمحتف ــب ب ــر المطال غي
للرصيــد/ المبلــغ، وذلــك بعــد تفعيــل الحســاب الخامــد طبقــا 

لإلجــراءات المتبعــة لــدى البنــك.
ــارة الفــرع شــخصيا لتفعيــل الحســاب  يتعيــن علــى المتعامــل زي ز. 
ــة المتعامــل  ــق مــن هوي ــم التحق ــرع. يت ــر الف ــة مدي ــد موافق بع
 ،KYC كمــا يتــم تحديــث بيانــات االتصــال، ونمــوذج أعــرف عميلــك
 FATCA / ــة ــي للحســابات األجنبي ــال الضريب ــون االمتث ونمــوذج قان
ــة مــن  ــاغ المشــترك CRS والنمــاذج المطلوب ــار االب ونمــوذج معي
قبــل المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. علمــا 
ــل الحســابات  ــي” لتفعي ــل القانون ــول “التوكي ــم قب ــن يت ــه ل بأن

الشــخصية. 
الفرديــة  الحســابات  المتعامــل وجميــع  تنشــيط حســاب  يتــم  س. 
انهــا “خامــدة” عنــد قيــام  بــه/ بهــا والمصنفــة علــى  الخاصــة 
المتعامــل بإزالــة وضعيــة الخمــود لديــه/ لديهــا مــن خــال اجــراءات 
تفعيــل الحســاب وإزالــة الخمــود. ويشــمل تفعيــل الخمــود جميــع 
الخــاص  التعريفــي  الملــف  أي  للمتعامــل،  الفرديــة  الحســابات 

 .)CIF( بالمتعامــل 
بمجــرد تصنيــف الحســاب كـــ “خامــد” لــن يتــم إصــدار كشــوفات  ش. 
حســابية إلكترونيــة أو ورقيــة. ولكــن لــن يتــم اســتبعاد المتعامل 

مــن المراســات البنكيــة الروتينيــة األخــرى.
و/  الخامــد  حســابها   / حســابه  رصيــد  طلــب  للمتعامــل  يحــق  ص. 
أو المبلــغ غيــر المطالــب بــه الــذي تــم تحويلــه إلــى المصــرف 
المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بالعملــة المحليــة 
ــغ مــن المصــرف  ــم تســديده بعــد اســتام المبال ــث يت فقــط، حي
النهائــي  الرصيــد  بمثابــة  المبالــغ  هــذه  وتعتبــر  المركــزي. 

للمتعامــل.
أو  البنكيــة  والحــواالت  المصرفيــة،  الشــيكات  تصنيــف  يتــم  ض. 
أذونــات الصــرف النقــدي الصــادرة بنــاًء علــى طلــب المتعامــل كـــ 
“مبلــغ غيــر مطالــب بــه” فــي حــال عــدم المطالبــة بهــا مــن قبــل 
المســتفيد المحــدد مــن المتعامــل لمــدة ســنة واحــدة اعتبــارًا من 

ــخ اإلصــدار. تاري
المبالــغ التــي تظــل مصنفــة علــى أنهــا غيــر مطالــب بهــا، لمــدة  ط. 
3 أشــهر بعــد إرســال إشــعار إلــى المصــدر / الطالــب، ســوف يتــم 
)أي  للبنــك  الداخلــي   GL العــام إلــى حســاب االســتاذ  تحويلهــا 

حســاب األرصــدة غيــر المطالــب بهــا(.
المبالــغ التــي تظــل مصنفــة علــى أنهــا غيــر مطالــب بهــا لمــدة 4  ظ. 
ســنوات، يتــم تحولهــا إلــى “حســابات األرصــدة غيــر المطالــب بهــا 
ــة المتحــدة  ــارات العربي ــدى مصــرف اإلم — الحســابات الخامــدة” ل

المركــزي.
العملــة  إلــى  األجنبيــة  العمــات  أرصــدة   / مبالــغ  تحويــل  يتــم  ع. 
ــة المتحــدة  ــى مصــرف اإلمــارات العربي ــا إل ــل تحويله ــة قب المحلي



have the access only upon activation of the account. The 
Customer shall not be charged for these non-accessible 
services.

t. Auto-Renewable Investment Deposit Accounts or other 
deposit accounts shall be classified as “Inactive: Eligible 
for Dormancy” if the Customer did not make a financial 
transaction on a deposit account and/or Current account/
Savings account for a period of 1 year (counting from the 
first maturity date of such deposit account) and the account 
is not blocked based on instructions of regulatory bodies 
(UAE CB, Court, etc.).

u. Auto-Renewable accounts classified as “Inactive: Eligible 
for Dormancy” shall be declassified if the Customer makes 
a financial transactional action on such account before the 
account is marked ‘Dormant’.

5. Joint Account:
a. Definition: It is an account opened for two or more persons 

jointly whereby they have equal rights and obligations unless 
otherwise agreed by the joint account holders.

b. Account Management: The Joint Account shall be managed 
by all joint account holders or according to their instructions 
or by a person who holds an official authorization issued by 
the joint account holders.

c. Credit Facilities: None of the Joint Account holders or their 
agents may request credit facilities in their personal names 
under the security of the Joint Account or in the name of 
the account unless upon a written consent of all the joint 
holders.

d. Electron Card/ Phone Banking /PIN: The Bank may issue 
Electron Card/ Phone Banking/PIN for each of the joint 
account holders if each of them is authorized to manage the 
account by individual signature only. All the holders shall be 
jointly and severally liable for all financial obligations arising 
from the use of such services.

5.1  Attachment of the Account and set-off:
a. If the bank is notified to impose an attachment on the balance 

of a joint account holder, such attachment shall be enforced 
only on his/her share. The Bank shall stop withdrawals from 
the joint account in an amount equal to the attached share or 
as decided by the authority issuing such attachment. In such 
case, the Bank shall inform the account holders or whoever 
represents them of the seizure/attachment within no more 
than five days as of the date of placing the attachment.

b. Where the Bank is affecting a set-off between the various 
accounts of an account holders of a joint account, it may not 
include such joint account in the set-off, except with the 
written consent of the other account holders.

c. Account Freezing: If a joint account holder dies or loses 
legal competence, the other joint account holders shall notify 
the Bank of the same within ten days from the date of the 
death or the loss of competence. The Bank shall suspend 
withdrawal from the joint account up to the share of the 
concerned account joint holder in the joint account’s balance 
as on the date of the death or the loss of competence. 
Withdrawal from the share of the account joint holder who 
dies or loses legal competence shall not be allowed until 
successor is appointed. 

d. Terms of Account: The Terms and Conditions of the Current 
Accounts/ Investment Savings Accounts/ Investment 
Deposits/Wakala Deposits shall apply to the Joint Account, 
and shall be an integral part of these terms and conditions 
and completing them in a manner that shall not prejudice the 
terms and conditions of the Joint Account

6. Corporate Account:
a. Definition: Accounts opened for companies, firms, clubs, 

associations, charity organizations, money exchange houses 
and similar organizations that are registered in the UAE in 
their different types. Persons who are duly authorized to 
sign on behalf of such firms or their legal representatives 
may operate such accounts.

المركــزي، ويكــون ســعر الصــرف حســب أســعار البنــك للصــرف 
التحويــل. بتاريــخ  المتعامليــن  إلــى  المنشــورة 

ال يصــرح للمتعامــل صاحــب الحســاب الخامــد القيــام بأيــة عمليــات  غ. 
ــر  ــت، أو عب ــر اإلنترن ــة عب ــق الخدمــات المصرفي ــة عــن طري مصرفي
الهاتــف المتحــرك أو القنــوات اإللكترونيــة األخــرى. ولــن يتــم إعطــاء 
صاحيــة الدخــول لهــذه الخدمــات إال فــي حــال قيــام المتعامــل 
المتعامــل  يتــم فــرض رســوم علــى  بتفعيــل الحســاب. ولــن 

ــة. ــر المتاح ــل الخدمــات غي مقاب
ــع االســتثمارية المجــددة تلقائيــا”  يتــم تصنيــف “حســابات الودائ ف. 
وغيرهــا مــن حســابات الودائــع علــى أنهــا “غيــر مفعلــة: مؤهلــة 
ــأي معاملــة ماليــة  للخمــود” فــي حــال عــدم قيــام المتعامــل ب
علــى حســاب وديعــة و / أو حســاب جــاري / حســاب ادخــار )توفيــر( 
لمــدة ســنة واحــدة )اعتبــارًا مــن تاريــخ االســتحقاق األول لهــذا النــوع 
مــن حســابات الودائــع( ولــم يتــم حجــب الحســاب بنــاًء علــى 
تعليمــات الجهــات التنظيميــة )مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

المركــزي، المحكمة...الــخ(.
يتــم إلغــاء تصنيــف “الحســابات المجــددة تلقائيــا” المصنفــة كـــ  ق. 
“غيــر مفعلــة: مؤهلــة للخمــود” فــي حــال قيــام صاحــب الحســاب 
بإجــراء معاملــة ماليــة علــى هــذا النــوع مــن الحســابات قبــل وضع 

إشــارة “خامــد” علــى الحســاب.
الحساب المشترك:   .5

التعريــف: هــو حســاب يفتــح لشــخصين أو أكثــر باالشــتراك بحيــث  أ. 
ــم يتفــق  تكــون لهــم حقــوق وعليهــم التزامــات متســاوية مــا ل

أصحــاب الحســاب المشــترك علــى خــاف ذلــك.
ــه  إدارة الحســاب: تتــم إدارة الحســاب المشــترك مــن قبــل أصحاب ب. 
يحمــل  شــخص  قبــل  مــن  أو  تعليماتهــم  بحســب  أو  جميعــا 

المشــترك. الحســاب  أصحــاب  مــن  صــادرًا  رســميا  تفويضــا 
التســهيات االئتمانية: ال يجوز ألي من أصحاب الحســاب المشــترك  ت. 
أو وكائهــم طلــب تســهيات ائتمانيــة بأســمائهم الشــخصية 
بموجــب  إال  الحســاب  باســم  أو  المشــترك  الحســاب  بضمــان 

موافقــة كتابيــة صــادرة عــن جميــع الشــركاء.
بطاقــة الكتــرون/ الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف / رقم التعريف  ث. 
الخدمــات   / الكتــرون  بطاقــة  إصــدار  للبنــك  يحــق  الشــخصي: 
المصرفيــة عبــر الهاتــف / رقــم التعريــف الشــخصي/ لــكل مــن 
أصحــاب الحســاب المشــترك إذا كان كل منهــم مفوضــا في إدارة 
الحســاب بتوقيــع منفــرد فقــط، وتنعقــد مســؤوليتهم جميعــا 
منفرديــن أو مجتمعيــن بالتكافــل والتضامــن فيمــا بينهــم عــن 
ــة الناشــئة عــن اســتعمال تلــك الخدمــات. ــة االلتزامــات المالي كاف

الحجز على الحساب والمقاصة:    5.1

فــي حــال إبــاغ البنــك بالحجــز علــى رصيــد أحــد أصحــاب الحســاب  أ. 
ــه يتــم تنفيــذ ذلــك الحجــز علــى حصــة المحجــوز  المشــترك، فإن
عليــه فقــط، ويوقــف البنــك الســحب مــن الحســاب المشــترك 
بمــا يســاوي الحصــة المحجــوزة، أو وفقــا لمــا تقــرره الجهــة التــي 
ــاغ أصحــاب  ــزم البنــك بإب ــة، يلت أوقعــت الحجــز، وفــي هــذه الحال
الحســاب المشــترك أو مــن يمثلهــم عــن الحجــز خــال مــدة ال تزيــد 

ــخ إيقــاع الحجــز. ــام مــن تاري عــن خمســة أي
فــي حــال قيــام البنــك بإجــراء مقاصــة بيــن الحســابات المختلفــة  ب. 
ألصحــاب الحســاب المشــترك، فيمكــن أال يقــوم البنــك بتضميــن 
لــم يكــن ذلــك  هــذا الحســاب المشــترك فــي المقاصــة، مــا 

بموافقــة كتابيــة مــن أصحــاب الحســابات اآلخريــن.
تجميــد الحســاب: إذا توفــي صاحــب الحســاب المشــترك أو فقــد  ت. 
األهليــة القانونيــة، فإنــه يجــب علــى أصحــاب الحســاب المشــترك 
اآلخريــن إخطــار البنــك بذلــك فــي غضــون عشــرة أيــام مــن تاريــخ 
ــاة أو فقــدان األهليــة. وســوف يقــوم البنــك بإيقــاف الســحب  الوف
مــن الحســاب المشــترك فــي حــدود حصــة الشــخص المعنــي مــن 
ــاة أو  ــخ االخطــار بالوف ــاًرا مــن تاري ــد الحســاب المشــترك اعتب رصي
فقــدان األهليــة. وال يجــوز الســحب مــن حصــة صاحــب الحســاب 
المشــترك الــذي توفــي أو فقــد األهليــة القانونيــة إال بعــد تعييــن 

خلــف لــه.
االدخــار   / الجــاري  الحســاب  شــروط  تنطبــق  الحســاب:  شــروط  ث. 
االســتثماري/ الودائــع االســتثمارية/ ودائــع الوكالــة علــى الحســاب 
المشــترك وتعتبــر جــزءًا ال يتجــزأ مــن هــذه الشــروط ومتممــة لهــا 

بمــا ال يخالــف شــروط وأحــكام الحســاب المشــترك.
حساب الشركات:   .6

التعريــف: هــي حســابات تفتــح للشــركات والمؤسســات والنوادي  أ. 
ومــن  الصرافــة  ومراكــز  الخيريــة  والمنظمــات  والجمعيــات 
فــي حكمهــا والمســجلة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 



b. Terms and conditions of opening companies and, similar 
organizations Accounts:
1. The authorized signatories mentioned in the account 

opening agreement and their agents who have official 
powers of attorney may carry out all banking and 
investment transactions with the Bank in accordance 
with the powers granted to them under the Memorandum 
of Association or under the official powers of attorney.

2. The owners of companies/ their legal representatives, 
or organizations indebted to the Bank in any way, 
undertake to pay all the Bank’s due in accordance with 
the relevant law.

3. The partners shall notify the Bank promptly of any 
changes in the memorandum and articles of association 
of the company/ organization such as change in its Board 
of Directors, legal form of the company/ organization, 
any changes in the authorized signatories or otherwise. 
The Bank shall bear no responsibility in the event of not 
being notified in writing of any of these changes.

c. Terms and Conditions of association, clubs, and similar 
organizations Accounts:
1. Submission of a resolution from the Board of Directors 

specifying the name and capacity of those who have the 
right to sign and manage the account or any amendments 
thereto.

2. The account shall be operated pursuant to the terms and 
conditions to be determined by the Board of Directors of 
the club or association.

3. Clubs, associations, and similar organizations shall 
produce the decision of registration of the club, 
association or similar organization issued and signed 
by the official competent authority in the UAE upon 
submission of the application for opening the account.

4. In case of the expiry of the term of the Board of Directors 
of the club, association and similar organization or the 
resignation or dismissal of the Board, a letter evidencing 
the appointment of the Board of Directors or minutes 
of the general meeting in which the new Board has 
been appointed to be dully attested by the Ministry 
of Community Development shall be produced. Such 
letter or minutes of meeting shall specify the name and 
capacity of the persons authorized to sign before the 
Bank on behalf of the club or association and the manner 
in which the account is to be operated.

d. Terms of the Account: The terms and conditions of the 
Current Accounts/ Investment Savings Accounts/Investment 
Deposits shall apply to the Corporate Accounts and shall be 
an integral part of these terms and conditions and completing 
them in a manner that shall not prejudice the terms and 
conditions of the corporate Accounts.

7. Individual Establishments’ Account:
1. It is an account opened in the name of an establishment 

by its sole proprietor to be operated by him or by his dully 
authorized representative.

2. The owner of the establishment shall notify the Bank 
promptly of any changes in his establishment such as the 
change in the ownership, the authorized signatory.

8. Debit Card:
a. Definition: It is a Card that is used to withdraw cash from 

ATMs and for purchases and services through points of sale 
inside and outside the UAE. The deduction shall be made 
directly from either current or savings account.

b. The Customer shall notify the Bank immediately in case the 
card is lost/stolen. The Customer shall bear any damages 
resulting from the period between the loss/theft and time 
the Bank is officially notified of such lost/theft.

c. Cash or cheques deposits are accepted by card in ATMs of the 
Bank only. Cash deposits shall be credited into the account 
of the Customer on the working day following the date of 

بمختلــف أنواعهــا. ويجــوز لألشــخاص المخوليــن حســب األصــول 
بالتوقيــع بالنيابــة عــن هــذه الشــركات أو لممثليهــم القانونييــن 

بــإدارة هــذه الحســابات.
ومــا  للشــركات  مصرفيــة  حســابات  فتــح  وأحــكام  شــروط  ب. 

: بهها شــا

ــن فــي اتفاقيــة فتــح  يجــوز للمفوضيــن بالتوقيــع، المذكوري  .1
الحســاب ووكائهــم المفوضــون بموجــب وكاالت رســمية، 
إجــراء جميــع المعامــات المصرفيــة واالســتثمارية لــدى البنــك 
بمــا يتوافــق مــع الصاحيــات الممنوحــة لهــم بموجــب عقــد 

التأســيس أو الــوكاالت الرســمية.
أو  القانونيــون،  ممثلوهــم   / الشــركات  مــاك  يتعهــد   .2
المؤسســات المدينــة للبنــك بــأي طريقــة كانــت، بســداد 
ــك بمــا يتوافــق مــع  جميــع مــا للبنــك مــن مســتحقات وذل

المعنــي. القانــون 
يجــب علــى الشــركاء إخطــار البنــك علــى الفــور بــأي تغييــرات   .3
قــد تطــرأ علــى عقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة 
/ المؤسســة مثــل إعــادة تشــكيل مجلــس اإلدارة، أو الشــكل 
فــي  تغييــرات  أيــة  أو  المؤسســة،   / للشــركة  القانونــي 
التوقيعــات المعتمــدة أو مــا عــدا ذلــك مــن التغييــرات. ولــن 
يتحمــل البنــك أي مســؤولية فــي حالــة عــدم إخطــاره كتابيـًـا 

بــأي مــن هــذه التغييــرات.
فــي  ومــا  والنــوادي  الجمعيــات  حســابات  وأحــكام  شــروط  ج. 

مؤسســات: مــن  حكمهــا 

تقديــم قــرار مــن مجلــس اإلدارة يحــدد اســم وصفــة مــن لهــم   .1
ــك. ــات تطــرأ علــى ذل ــة تعدي ــع وإدارة الحســاب أو اي حــق التوقي

يتــم ادارة الحســاب وفًقــا للشــروط واألحــكام التــي يحددهــا   .2
مجلــس إدارة النــادي أو الجمعيــة.

ــرار  ــم ق ــا تقدي ــي حكمه ــا ف ــات وم ــوادي والجمعي ــى الن عل  .3
الصــادر  حكمهــا،  فــي  ومــا  الجمعيــة  أو  النــادي  تســجيل 
ــارات  ــة اإلم ــات الرســمية المختصــة بدول ــن الجه ــع م والموق
العربيــة المتحــدة، وذلــك عنــد تقديــم طلــب فتــح الحســاب.

أو  النــادي  إدارة  مجلــس  عضويــة  مــدة  انتهــاء  حــال  فــي   .4
ــن  ــه، يتعي ــا أو اســتقالته أو إقالت ــي حكمه ــا ف ــة وم الجمعي
تقديــم “كتــاب” يفيــد بتعييــن مجلــس اإلدارة أو محضــر 
الجمعيــة العموميــة الــذي تــم فيــه انتخــاب مجلــس اإلدارة 
الجديــد مصدقــا عليــه وفــق األصول مــن وزارة تنمية المجتمع، 
ويجــب أن يحــدد هــذا الكتــاب أو المحضــر اســم وصفــة مــن 
لهــم حــق التوقيــع لــدى البنــك نيابــة عــن النــادي أو الجمعيــة 

والطريقــة التــي ســيتم ادارة الحســاب مــن خالهــا.
شــروط الحســاب: تطبــق شــروط وأحــكام الحســاب الجــاري /  د. 
حســاب االدخــار االســتثماري/ الودائــع االســتثمارية علــى حســابات 
ــزًءا ال يتجــزأ مــن هــذه الشــروط واألحــكام  ــر ج الشــركات، وتعتب
ومتممــة لهــا مــع عــدم المســاس بشــروط وأحــكام حســابات 

الشــركات.
7. حساب المؤسسة الفردية:

حســاٌب يُفتــح باســم المؤسســة الفرديــة ويتــم ذلــك بواســطة   .1
مالــك المؤسســة ويــدار الحســاب بواســطة مالكهــا أو مــن يخولــه 

بموجــب وكالــة مصدقــة حســب األصــول.
بــأي  الفــور  علــى  البنــك  بإخطــار  المؤسســة  صاحــب  يلتــزم   .2
تغييــرات تطــرأ علــى مؤسســته مثــل التغييــر فــي الملكيــة، أو 

المؤسســة. عــن  بالتوقيــع  المخــول  علــى 
8. بطاقة الخصم:

التعريــف: هــي بطاقــة تســتخدم للســحب النقــدي مــن أجهــزة  أ. 
الصــراف اآللــي وإلجــراء المشــتريات والخدمــات بواســطة نقــاط 
البيــع داخــل وخــارج دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ويتــم الخصم 

مباشــرة مــن الحســاب الجــاري أو حســاب االدخــار )التوفيــر(.
علــى المتعامــل إخطــار البنــك فــورًا فــي حــال فقــدان/ ســرقة  ب. 
البطاقــة، مــع تحمــل المتعامــل أيــة أضــرار تنجــم عــن الفتــرة 
الواقعــة بيــن الفقــدان/ الســرقة وبيــن إباغــه البنــك رســميا بحادثــة 

الســرقة. الفقــدان/ 
ت.  يقبــل البنــك اإليداعــات بالبطاقــة نقــدًا أو بالشــيكات فــي أجهــزة 
ــة  ــات النقدي ــك فقــط، وتســجل اإليداع ــي التابعــة للبن الصــراف اآلل
فــي حســاب المتعامــل فــي يــوم العمــل التالــي لإليــداع بعــد 
تأكــد البنــك مــن صحــة المبالــغ المودعــة ويعتبــر اعتمــاد البنــك 
لصحــة المبالــغ نهائيــا وملزمــا، ويمثــل اإليصــال الصــادر مــن جهــاز 
الصــراف اآللــي تفاصيــل اإليــداع مــن قبــل المتعامــل فقــط. ويتــم 



depositing after verification by the Bank of the correctness 
of the deposited funds. The approval of the Bank as to the 
correctness of the funds so deposited shall be final and 
binding. The receipt issued by the ATM represents only 
the details of deposit made by the Customer. The cheques 
deposited shall be credited after the collection of the value 
thereof. In all cases, the Customer is solely responsible for 
any deposits in fake currencies made to its account using 
ATM, without any responsibility on the Bank in this regard.

d. The Bank shall not be liable to the Customer for any failure 
to fulfill obligations or provide any service as a result of 
misusing of the ATM, exhaustion of cash in in the ATM, the 
card damage, fault of computers, communications or power 
failure or any other technical failure, including the failure 
of the system or other reason. The Bank shall not bear any 
losses or damages arising out of that.

e. The Customer shall be fully responsible for all purchase 
transactions made by means of using the Card and the Bank 
shall not be responsible in case the card is rejected or not 
accepted by third parties.

f. The Bank determines the total amount that can be withdrawn 
by using the Card in single day. The Bank may limit or change 
the total cash amount withdrawals and the number of 
transactions allowed.

g. The Bank shall have the right to deduct fees for the using of 
ATMs operated by other Banks through the UAE Switching 
System (UAE SWITCH) according to the Central Bank’s 
regulations and Bank’s fees.

h. Transfer through Debit Card from and into Savings Account is 
governed by the terms and conditions of savings account.

i. Purchases and withdrawals outside the UAE registered on 
the card holder’s account are valued in the US$ and then 
by UAE Dirham on the transaction date and in the currency 
exchange rate prevailing on that day. The prescribed fees 
shall be added for each cash withdrawal.

j. The bank is entitled to add, delete, modify or suspend any of 
the services provided through the Debit Card, from time to 
time, without prior notice or giving reasons.

k. The bank shall not issue Debit Cards to corporate entities; 
However, business account holders can get Islamic Debit 
Card at the sole discretion of the Bank.

l. Laws of the United Arab Emirates, instructions of the 
Central Bank and Visa International Corporation’s terms and 
conditions relating to the using of the Card shall be applied 
in a manner that shall not prejudice the provisions of Sharia. 
In the case of a dispute arising, the courts of the United Arab 
Emirates shall be competent to decide on such dispute.

m. Any change in the legal status, name or/and ownership of 
the Customer shall be notified immediately to the Bank 
failing which shall cause to the suspension of the services.

9. Phone Banking:
a. Definition: It is a service through which the Customer 

contacts a certain phone number for carrying out banking 
transactions to its accounts, using a personal identification 
number (PIN) provided by the Bank for this purpose, according 
to the following terms:

b. The Customer identifies himself/herself on the phone by 
indicating his/her account number and his/her PIN of the 
phone banking before requesting service.

c. The Customer may give instructions to the Bank over the 
phone (either through automated response system or 
through the assistance of the Bank employee) to provide 
certain services to the Customer.

d. The Bank shall not be liable for damages and losses resulting 
from implementing the instructions of the Customer through 
the phone banking as long as they are issued correctly.

e. The Customer agrees that the Bank may record his/her phone 
conversations with the Bank.

f. In case of loss/disclosure of the PIN, the Customer should 
notify the Bank immediately to take the necessary action 

إيــداع الشــيكات فــي الحســاب بعــد تحصيــل قيمتهــا. وفــي جميــع 
بصــورة نهائيــة عــن  األحــوال يعتبــر المتعامــل وحــده مســؤوالً 
أي إيداعــات بعمــات مــزورة تتــم فــي حســابه باســتخدام جهــاز 
ــذا الخصــوص. ــك به ــى البن ــى مســؤولية عل ــي ودون أدن الصــراف اآلل

ال يكــون البنــك مســؤوالً أمــام المتعامــل عــن أي إخفــاق فــي  ث. 
الوفــاء بالتزامــات أو تقديــم أي خدمــة ناتجــا عــن ســوء اســتعمال 
جهــاز الصــراف اآللــي، أو نفــاذ المبالــغ المتوفــرة في الجهــاز، أو تلف 
البطاقــة، أو تعطــل أجهــزة الحاســب اآللــي، أو االتصــاالت، أو انقطــاع 
الكهربــاء، أو أي عطــل فنــي آخــر، بمــا فــي ذلــك تعطــل النظــام أو 
ســبب آخــر، وال يتحمــل البنــك أيــة خســائر أو أضــرار تنشــأ عــن ذلــك.

ــع معامــات  ــن جمي ــة ع يتحمــل المتعامــل المســؤولية الكامل ج. 
الشــراء التــي تتــم باســتعمال البطاقــة وال يكــون البنــك مســؤوالً 

ــر. ــل الغي ــة مــن قب ــول البطاق ــدم قب ــن رفــض أو ع ع

يقــوم البنــك بتحديــد مبلــغ الســحب اإلجمالــي المســموح بــه عــن  ح. 
طريــق البطاقــة فــي اليــوم الواحــد، وللبنــك الحــق فــي تحديــد أو 
ــدد المعامــات  ــة وع ــي للســحوبات النقدي ــغ االجمال ــر المبل تغيي

المســموح بهــا.

اآللــي  الصــراف  أجهــزة  للبنــك خصــم رســوم اســتعمال  خ.  يحــق 
التابعــة للبنــوك األخــرى مــن خــال نظــام التحويــل لدولــة اإلمــارات 
)UAE SWITCH( وذلــك وفقــا للوائــح المصــرف المركــزي ورســوم 

البنــك.

ــى حســاب االدخــار  ــة الخصــم مــن وإل ــل بواســطة بطاق إن التحوي د. 
)التوفيــر( االدخــار  حســاب  وأحــكام  لشــروط  يخضــع  )التوفيــر(، 

الدولــة  خــارج  تُجــرى  التــي  والمســحوبات  المشــتريات  ـُم  تُقيَـّ ذ. 
بالــدوالر األمريكــي ومــن ثــم بالدرهــم اإلماراتــي فــي تاريــخ إجــراء 
المعاملــة وبســعر الصــرف الســائد ذلــك اليــوم علــى حســاب 
صاحــب البطاقــة، مــع إضافــة الرســوم المقــررة علــى كل عمليــة 

ســحب نقــدي.

ــق أيٍّ مــن  ــل، أو تعلي ــة، أو حــذف، أو تعدي ــي إضاف ــك الحــق ف للبن ر. 
الخدمــات المقدمــة مــن خــال بطاقــة الخصــم مــن وقــت آلخــر دون 

إخطــار مســبق أو إبــداء األســباب.

ال يصــدر البنــك بطاقــات الخصــم للشــركات. لكــن يمكــن ألصحــاب  ز. 
حســابات األعمــال الحصــول علــى بطاقــة اإلســامي للخصــم بنــاًء 

علــى موافقــة البنــك.

تُطبّــُق قوانيــن دولــة اإلمــارات العربية المتحــدة وتعليمات المصرف  س. 
المركــزي وأحــكام مؤسســة فيــزا العالمية المتعلقة باســتخدام 
البطاقــة وبمــا ال يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية الغــراء، 
وفــي حالــة نشــوب نــزاع يكــون لمحاكــم دولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة المختصــة قــرار الفصــل فــي ذلــك النــزاع.

الوضــع  البنــك فــورًا عنــد حــدوث أي تغييــر فــي  يجــب إخطــار  ش. 
القانونــي، أو فــي االســم و/ أو فــي ملكيــة المتعامــل. وســيؤدي 

عــدم االلتــزام بذلــك إلــى تعليــق الخدمــات.

9.   الخدمات المصرفية عبر الهاتف:

التعريــف: هــي خدمــة يقــوم بموجبهــا المتعامــل باالتصــال برقــم  أ. 
هاتــف معيــن إلجــراء المعامــات المصرفيــة علــى حســاباته وذلــك 
باســتخدام رقــم تعريــف شــخصي مقــدم مــن البنك لهــذا الغرض، 

وفقــا للبنــود التاليــة:

يقــوم المتعامــل بتعريــف نفســه علــى الهاتــف بذكر رقم حســابه  ب. 
ورقــم التعريــف الشــخصي الخــاص بــه/ بهــا للخدمــات المصرفيــة 

عبــر الهاتــف قبــل طلــب الخدمــة.
يجــوز للمتعامــل إعطــاء التعليمــات للبنــك عبــر الهاتــف )مــن  ت. 
خــال نظــام االســتجابة اآلليــة أو بمســاعدة موظــف البنــك( لتقديــم 

خدمــات معينــة للمتعامــل.
ال يعــد البنــك مســؤوالً عــن األضــرار والخســائر الناجمــة عــن تنفيــذ  ث. 
تعليمــات المتعامــل عبــر الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف طالما 

صــدرت صحيحــة.
يوافــق المتعامــل علــى أن البنــك قــد يقــوم بتســجيل محادثــات  ج. 

البنــك. الهاتفيــة مــع  المتعامــل 
ــف الشــخصي يجــب علــى  ــة فقــدان/ إفشــاء رقــم التعري فــي حال ح. 
ــة، وســوف  ــراءات الازم ــورًا التخــاذ اإلج ــك ف المتعامــل إخطــار البن
يقــوم البنــك بإصــدار رقــم تعريــف شــخصي جديــد علــى نفقــة 



and the Bank shall issue a new PIN at the expense of the 
Customer. The Customer shall remain responsible for all 
transactions made to his/her accounts over the Phone 
Banking until the date of notifying the Bank of loss or 
disclosure.

g. The Bank shall not be liable for any loss or damage due to 
stoppage or failure of the system, including non-execution 
of transactions or instructions of the Customer.

h. Transfer through Phone Banking from and to savings account 
shall be subject to savings account terms and conditions.

i. The Bank shall reserve the right to add, delete, modify or 
suspend any of the services provided through the Phone 
Banking, from time to time, without prior notice or giving 
reasons.

j. In case of sending information by fax within UAE using 
Phone Banking, the Bank shall have the right to deduct 
fees from any current or savings accounts of the Customer 
with the Bank for each transmission. The Customer shall 
bear the responsibility for maintaining the confidentiality of 
information sent to him by fax.

Third Section

1- ELECTRONIC BANKING SERVICES 
a) Electronic Banking Services include:
b) (Al Islami Online Banking): DIB Online Services
c) (Al Islami Phone Banking): DIB Phone Banking service.
d) (Al Islami Mobile): DIB Mobile Banking Service/ Mobile 

App.
e) (Al Islami SMS Banking): DIB SMS services for Individuals.
f) (Al Islami Business Online): DIB Online Services for 

corporates.
g) (Al Islami Business Alerts): DIB SMS services for 

corporates .
h) E-statement, Al Islami Business Online, Business Alerts 

or any other services offered electronically by the Bank.
2. All transactions accepted and implemented by the Bank based 

on the instructions of the Customer shall be at the expense 
and responsibility of the Customer and the Customer shall be 
bound by these instructions.

3. The Bank may, without referring to the Customer, deduct from 
the Customer’s account any expenses, fees, or commissions 
payable against the banking services and products rendered 
to the Customer provided by Electronic Banking Services, 
pursuant to banking fees and commissions regulation 
approved by the Bank.

4. The Bank shall not be liable before the Customer if the 
amount credited or transferred to the Customer’s account is 
reduced because of fees or value depreciation, nor shall the 
Bank be held liable if the Customer was unable to receive 
his/her funds as a result of any restrictions or regulations 
issued by the court or the competent authorities.

5. The Customer may have a printout of his/her statement of 
account through Al Islami Online Banking/Al Islami Business 
Online. In the event of any objection, the Customer shall 
notify the Bank in writing within fifteen (15) days from the 
date of the account statement printout. If the Customer fails 
to notify the Bank within the period mentioned, the account 
statement shall be deemed correct and accepted by the 
Customer.

6. The Bank shall not be liable for any damage, error or loss 
that may occur when the Customer uses the Electronic 
Banking Service. The Customer alone shall be responsible 
for the accuracy of the information and data entered and 
for any change or modification that may take place to such 
information or data from time to time. The Customer shall 
also be responsible for settlement of any dispute arising 
out of the utility bill payment with the concerned utility 
institution.

المتعامــل. ويبقــى المتعامــل مســئوالً عــن كافــة العمليات التي 
تتــم فــي حســاباته عبــر الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف حتــى 

ــف الشــخصي. ــم التعري ــك بفقــدان أو افشــاء رق ــاغ البن ــخ إب تاري

ال يكــون البنــك مســؤوالً عــن أيــة خســائر أو أضــرار بســبب توقــف أو  خ. 
تعطــل النظــام، بمــا فــي ذلــك عــدم تنفيــذ المعاملــة أو تعليمات 

المتعامــل.

إن التحويــل بواســطة الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف مــن وإلــى  د. 
حســاب االدخــار يخضــع لشــروط وأحــكام حســاب االدخــار )التوفيــر(.

يحتفــظ البنــك بالحــق فــي إضافــة، أو حــذف، أو تعديــل، أو تعليــق  ذ. 
أي مــن الخدمــات المقدمــة عبــر الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف 

ــداء األســباب. ــر دون إخطــار مســبق أو إب ــت آلخ مــن وق

يحــق للبنــك فــي حالــة إرســال المعلومات بالفاكس داخــل الدولة،  ر. 
باســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف، أن يخصــم الرســوم 
المقــررة مــن أي مــن حســابات المتعامــل الجاريــة أو االدخاريــة 
وتقــع  إرســال،  عمليــة  عــن كل  وذلــك  البنــك  لــدى  )التوفيــر( 
علــى المتعامــل مســؤولية المحافظــة علــى ســرية المعلومــات 

ــر الفاكــس. ــه عب المرســلة إلي

القسم الثالث

1.   الخدمات المصرفية اإللكترونية
تشمل الخدمات المصرفية االلكترونية أ. 

عبــر  اإلســامي  دبــي  بنــك  خدمــات  اليــن(:  أون  )اإلســامي  ب. 
االنترنــت 

)اإلســامي للخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف(: خدمــات بنــك  ت. 
دبــي اإلســامي المصرفيــة عبــر الهاتــف

)اإلســامي موبايــل(: خدمــات بنــك دبــي اإلســامي المصرفيــة  ث. 
عبــر الهواتــف المتحركــة / تطبيــق الهاتــف المتحــرك

النصيــة  الرســائل  خدمــة  البنكيــة(:  للرســائل  )اإلســامي  ج. 
لألفــراد القصيــرة 

ــن لألعمــال(: خدمــات بنــك دبــي االســامي  )اإلســامي أون الي ح. 
للشــركات عبــر االنترنــت 

)اإلســامي إلشــعارات األعمــال(: خدمــات بنــك دبــي اإلســامي  خ. 
للرســائل النصيــة القصيــرة للشــركات

كشــف الحســاب اإللكترونــي، وخدمــة اإلســامي أون اليــن  د. 
تقــدم  اخــرى  خدمــات  أي  أو  األعمــال  وإشــعارات  لألعمــال، 

البنــك. قبــل  مــن  إلكترونيــا 
إن جميــع المعامــات التــي يقبلهــا وينفذهــا البنــك بنــاء علــى   .2
تعليمــات المتعامــل تكــون علــى نفقــة المتعامــل ومســئوليته 

التعليمــات. بهــذه  ملزمــا  المتعامــل  ويكــون  الخاصــة 
الرجــوع للمتعامــل، أن يخصــم مــن حســاب  يجــوز للبنــك، دون   .3
المتعامــل أي مصاريــف أو رســوم أو عمــوالت مســتحقة الدفــع نظير 
الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة التــي تقــدم للمتعامــل مــن خــال 
)الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة( وذلــك وفقــا لنظــام الرســوم 

والعمــوالت المعتمــد لــدى البنــك.
تخفيــض  حــال  فــي  المتعامــل  تجــاه  مســؤوالً  البنــك  يكــون  ال   .4
المبلــغ الــذي يتــم قيــده أو تحويلــه فــي حســاب المتعامــل بســبب 
الرســوم أو تناقــص القيمــة، وال يكــون ملزمــا بشــيء فــي حــال عجز 
المتعامــل عــن الوصــول إلــى أموالــه/ أموالهــا نتيجــة أليــة قيــود أو 

قــرارات تصدرهــا المحكمــة أو الســلطات المختصــة.
يجــوز للمتعامــل الحصــول علــى نســخة مطبوعــة لكشــف حســابه   .5
/ حســابها عبــر خدمــة اإلســامي أون اليــن المصرفيــة / اإلســامي أون 
اليــن لألعمــال، وفــي حــال وجــود أي اعتــراض ينبغــي علــى المتعامــل 
إخطــار البنــك كتابيـًـا فــي غضــون خمســة عشــر )15( يومــا مــن تاريــخ 
صــدور النســخة المطبوعــة لكشــف حســاب المتعامــل. أمــا فــي 
حــال فشــل المتعامــل فــي إخطــار البنــك خــال المــدة المذكــورة 

فــإن بيــان الحســاب يعتبــر صحيحــا ومقبــوال مــن قبــل المتعامــل.
لــن يكــون البنــك مســؤوالً عــن أي ضــرر أو خطــأ أو خســارة قــد تحــدث   .6
عنــد قيــام المتعامــل باســتخدام الخدمــة المصرفيــة اإللكترونيــة. 
ويكــون المتعامــل مســؤوالً وحــده عــن صحــة المعلومــات والبيانــات 
التــي يتــم إدخالهــا وعــن أي تغييــر أو تعديــل قــد يطــرأ علــى هــذه 
المعلومــات أو البيانــات مــن وقــت آلخــر وكذلــك يكــون المتعامــل 
ــر الخدمــات  ــزاع ينشــأ عــن دفعــات فواتي مســؤوالً عــن تســوية أي ن

االســتهاكية مــع المؤسســة المــزودة للخدمــات االســتهاكية.



7. The Customer shall be committed to discharge the Bank and 
its employees from all obligations and liabilities arising as a 
result of electronic transactions under which the Customer 
accepts transactions.

8. The Bank may refuse any requests, instructions or services 
requested by the Customer if the Customer fails to comply 
with the necessary procedures as provided in the Bank’s 
Website or in this Terms and Conditions or if information and 
data are incorrect or are in violation of the laws applicable in 
the United Arab Emirates.

9. The Bank shall not bear any responsibility resulting from 
non-execution of the transaction or service requested by 
the Customer if such fault or default is beyond the control 
of the Bank, its agents, and employees and if the Customer 
is notified of such fault or default by any acceptable and 
appropriate means.

10. The Customer shall permit the Bank, at any time, without prior 
notice to the Customer, to freeze and set-off any amounts of 
whatsoever value or type in the Customer’s accounts held by 
the Bank in the name of the Customer from one account to 
another irrespective of their types or names, or whether they 
are individual and/or joint and whether in the local or foreign 
currencies, whereby each such account shall be considered 
as a security for the other accounts jointly or severally for 
the settlement of any of the indebtedness due from the 
Customer or his/ her guarantor to the Bank.

11. The Customer accepts that the Bank’s record of electronics 
financial transactions shall be conclusive evidence of such 
transactions (unless the Customer proves the contrary) and 
legally binding on the Customer for all the purposes in any 
claims or disputes that may arise later between the Bank and 
the Customer.

12. The Customer shall adhere to notify the Bank immediately 
if his/her mobile is lost or stolen. The Customer indemnifies 
the Bank from all losses and damages incurred by the Bank 
resulting from failure to notify the Bank.

13. The Customer undertakes to discharge the Bank in full for 
all damages and claims of any kind and shall waive, release, 
and discharge the Bank, its staff and its affiliates from any 
claims, obligations or rights that may arise as a result of the 
use of service, transmission of his/her personal information 
and data of his/her accounts and transactions via GSM and 
the world wide web (Internet).

14. The Customer is responsible to notify the Bank to update 
his latest contact details (Mobile number & Email ID) in DIB 
records at all times.

15. Joint Account: Customers holding joint accounts who have 
separate signatures are entitled to subscribe to the Electronic 
Banking Services by submitting separate applications. In this 
case the conditions of Joint Accounts shall be applied.

16. Loss or misuse of Personal Identification Number (PIN): 
The Customer must send a written notice to the Bank 
immediately if the Password is lost, disclosed, or misused, 
so that the Bank would take the necessary precautionary 
measures. The Bank may issue a new Password at the 
expense of the Customer who is fully responsible for any 
transaction that takes place in his/her account as a result of 
the disclosure or misuse of Personal Identification Number 
until the Bank issue a written notice to the Customer 
confirming the receipt of the Customer’s written notice.

17. The service of electronic account statements and all other 
services shall be provided at the sole responsibility of the 
Customer. In case the relevant data are disclosed, the Bank 
shall not be held responsible towards the Customer of any 
direct, indirect, loss or damage resulting from this disclosure 
and/or from provision of such electronic data through the 
e-mail of the Customer.

18. In case of any dispute arising about an amount written in 
figures and in words, the amount in words shall be adopted.

ــة  ــن كاف ــه ع ــك وموظفي ــاء مســؤولية البن ــزم المتعامــل بإخ يلت  .7
اإللكترونيــة  المعامــات  جــراء  الناشــئة  والمديونيــات  االلتزامــات 

المعامــات. هــذه  بموجبهــا  المتعامــل  يقبــل  والتــي 

ــات أو تعليمــات أو خدمــات  ــذ أي طلب ــض تنفي ــك أن يرف يجــوز للبن  .8
يطلبهــا المتعامــل إذا امتنــع أو تقاعــس عــن االلتــزام باإلجــراءات 
الضروريــة المنصــوص عليهــا فــي موقــع البنــك علــى اإلنترنــت أو 
فــي هــذه الشــروط واألحــكام، أو فــي حــال عــدم صحــة المعلومــات 
والبيانــات أو مخالفتهــا للقوانيــن المعمــول بهــا فــي دولــة اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة.

ال يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية مترتبــة عن عدم تنفيــذ المعاملة أو   .9
الخدمــة المطلوبــة مــن قبــل المتعامــل إذا كان الخطــأ أو التقصيــر 
المــؤدي إلــى ذلــك خارجــا عــن ســيطرة البنــك ووكائــه وموظفيــه 
وكذلــك إذا تــم إخطــار المتعامــل بذلــك الخطــأ أو التقصيــر بــأي 

وســيلة إخطــار مقبولــة ومناســبة.

إخطــاره  وبــدون  أي وقــت  فــي  بالقيــام  للبنــك  المتعامــل  يــأذن   .10
مســبقا، بتجميــد أي مبالــغ فــي حســابه ومقاصتهــا - أيــا كانــت 
قيمتهــا أو نوعهــا- مــع أي حســابات أخــرى للمتعامــل لــدى البنــك 
بصــرف النظــر عــن نوعهــا ومســمياتها وما إذا كانت هذه الحســابات 
فرديــة و/أو مشــتركة أو كانــت بالعملــة المحليــة أو األجنبيــة حيــث 
ســوف يتــم اعتبــار هــذه المبالــغ بمثابــة ضمــان للحســابات األخــرى 
بصــورة تضامنيــة أو منفــردة لغــرض تســوية المديونيــة المطلوبــة 

ــح البنــك. مــن المتعامــل أو مــن ضامنــه/ ضامنهــا لصال

بالمعامــات  الخاصــة  البنــك  لســجات  بقبولــه  المتعامــل  يقــر   .11
الماليــة اإللكترونيــة وأنهــا تعــد بمثابــة دليــل قاطــع علــى صحــة 
ــك( ويكــون  ــم يثبــت المتعامــل عكــس ذل هــذه المعامــات )مــا ل
ملزمــا قانونــا بشــأنها مــن كافــة األوجــه وفــي مواجهــة أيــة ادعــاءات 

أو منازعــات قــد تطــرأ الحقــا بيــن البنــك والمتعامــل.

ــورًا فــي حــال فقــدان أو ســرقة  ــك ف ــزم المتعامــل بإخطــار البن يلت  .12
هاتفــه/ هاتفهــا المتحــرك، ويقــوم المتعامــل بتعويــض البنــك عــن 
كافــة الخســائر واألضــرار التــي لحقــت بالبنــك والمترتبــة علــى عــدم 

قيامــه بإخطــار البنــك.

عــن كل  بالكامــل  البنــك  بإخــاء مســؤولية  المتعامــل  يتعهــد   .13
ــا كان نوعهــا كمــا يتنــازل ويعفــي ويخلــي  األضــرار والمطالبــات أي
أو  أيــة مطالبــات  عــن  البنــك وموظفيــه ومنتســبيه  مســؤولية 
التزامــات أو حقــوق قــد تنشــأ نتيجــة الســتعمال الخدمــة ونقــل 
المعلومــات والبيانــات الخاصــة بحســاباته ومعاماتــه عبــر خدمــة 

)اإلنترنــت(. الدوليــة  المعلومــات  وشــبكة  المتحــرك  الهاتــف 

يتحمــل المتعامــل مســؤولية إخطــار البنــك بتحديــث التفاصيــل   .14
المتعلقــة بأرقــام االتصــال المســتجدة الخاصــة بــه )رقــم الهاتــف 
المحمــول وعنــوان البريــد اإللكترونــي( فــي ســجات بنــك دبــي 

األوقــات. فــي جميــع  اإلســامي 
الحســاب المشــترك: يحــق ألصحــاب الحســابات المشــتركة الذيــن   .15
يوّقعــون بشــكل منفصــل، االشــتراك فــي الخدمــات المصرفيــة 
اإللكترونيــة عــن طريــق طلبــات منفصلــة. وتُطبــق فــي هــذه الحالــة 

شــروط الحســابات المشــتركة.

 :)PIN( الشــخصي  التعريــف  رمــز  اســتخدام  ســوء  أو  فقــدان   .16
ينبغــي علــى المتعامــل إخطــار البنــك كتابيــا علــى الفــور فــي حــال 
ضيــاع أو إفشــاء أو ســوء اســتخدام كلمــة المــرور وذلــك مــن أجــل 
اتخــاذ التدابيــر االحترازيــة الازمــة، ويحــق للبنــك إصــدار كلمــة مــرور 
جديــدة علــى نفقــة المتعامــل الــذي يتحمــل كامــل المســؤولية 
عــن أي معاملــة تتــم فــي حســابه نتيجــة فقــدان أو إفشــاء أو ســوء 
اســتخدام رمــز التعريــف الشــخصي إلــى حيــن قيــام البنــك بالتأكيد 

ــه قــد تســلم اإلخطــار الكتابــي. كتابيــا للمتعامــل بأن

يتم تقديم خدمة كشــوف الحســابات اإللكترونية وجميع الخدمات   .17
األخــرى علــى مســؤولية المتعامــل وحــده. وفــي حال إفشــاء البيانات 
ذات الصلــة التــي يتــم اإلفصــاح عنهــا فــإن البنــك ال يكــون مســؤوالً 
تجــاه المتعامــل عــن أي خســارة أو ضــرر مباشــر أو غيــر مباشــر 
مترتــب علــى هــذا اإلفشــاء و/أو عــن تقديــم هــذه الخدمــة الخاصــة 
بالبيانــات اإللكترونيــة عبــر العنــوان البريــدي اإللكترونــي للمتعامــل.

إذا نشــب نــزاع حــول أي مبلــغ مكتــوب باألرقــام والكلمــات، يكــون   .18
المبلــغ المكتــوب بالكلمــات هــو المعتمــد.



19. The Bank shall not be held responsible for any use or 
unauthorized change of the Customer’s data by any party 
outside the Bank.

20. The Bank may at any time provide new services to the 
Customer or, with the required notice, amend the fees by 
increase or decrease and deduct them from the Customer’s 
accounts at the Bank.

21. The Bank may, at any time and without notices or giving 
reasons, stop or refuse the provision of all the Electronic 
Banking Services.

22. The Customer acknowledges that part of the Electronic 
Banking Services is free. However, the Bank reserves the 
right to impose fees on the services, according to its sole 
discretion, and may change its policy as it deems appropriate, 
upon giving notice to the Customer in an appropriate manner.

23. The Customer acknowledges and agrees that the delivery 
of some Electronic Banking Services shall be confirmed 
by a confirmation message sent to the e- mail addresses 
provided by him/her to the Bank. Therefore, the Bank shall 
not be responsible or liable for any delay in the provision of 
Electronic Banking Services, relevant messages and notices, 
non-delivery of statements (or SMS), any shortage or division 
as a result of stopping, delaying, preventing or filtering of 
e-mail messages by the Customer’s internet service provider, 
the system of e-mail, or by any service provider or any other 
party.

24. The failure of the Bank at any time to require the performance 
by the Customer of any provisions thereof shall not affect 
the full right of the Bank to require such performance at any 
time thereafter.

25. Notices and Correspondence: As provided for this contract, 
all notices and correspondence exchanged between the 
Bank and the Customer shall be in writing and addressed as 
follows:

26. If to the Bank the notice correspondence shall be sent to 
the address of the branch where the Customer’s account is 
opened or to the head office of the Bank.

27. If to the Customer, the notice correspondence shall be sent 
to his/her address indicated in the account application form 
or any such other address as the Customer may notify the 
Bank from time to time.

28. E-statement service: all services are provided entirely at the 
Customer’s sole risk and in case of disclosure of the released 
statement, the Bank shall not be liable to the Customer for 
any direct, indirect special, incidental, or consequential loss 
or damage, which may arise in respect of this disclosure and/
or delivery of this e-statement service through the e-mail 
address(es) stated above.

29. 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-
updating of user details.

30. Any change in the legal status, name or/and ownership of 
the Customer shall be notified immediately to the Bank 
failing which shall cause to the suspension of the services.

31. Terms and Conditions governing the OTP service by SMS 
or Email

32. One Time Password (OTP) is used for security verification 
where Customers are required to key in a digit code when 
making online transactions/operating DIB digital application. 
The OTP will be sent via short messaging system (SMS) and/ 
or e-mail to Customer’s registered mobile number/e-mail 
address registered with Dubai Islamic Bank. Customer will 
receive OTP via SMS/e-mail; when abroad if the registered 
mobile phone number is on roaming mode at Customer’s own 
cost of prevailing telco charges or any fee may be imposed by 
respective mobile phone service provider or any other party, 
provided telco supports and provides such international SMS 
on roaming facilities. Delivery of the OTP via e-mail may be 
subject to delayed transmission due to network congestion 

ال يكــون البنــك مســؤوالً عــن أي اســتخدام أو تغييــر غيــر مصــرح بــه   .19
بالنســبة للبيانــات الخاصــة بالمتعامــل مــن قبــل أي طــرف أو أطــراف 

خــارج البنــك.
يجــوز للبنــك فــي أي وقــت أن يقــدم للمتعامــل خدمــات جديــدة   .20
وأن يدخــل تعديــاً علــى الرســوم بالزيــادة أو النقصــان، بعــد ارســال 
اشــعاًرا بذلــك، مــع خصــم قيمتهــا مــن جميــع الحســابات العائــدة 

للمتعامــل لــدى البنــك.
للبنــك فــي أي وقــت ودون إبــداء أي أســباب أو تقديــم إخطــار أن   .21
اإللكترونيــة.  المصرفيــة  الخدمــات  جميــع  تقديــم  يرفــض  أو  يوقــف 
يقــر المتعامــل بــأن جــزًءا مــن الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة   .22
تكــون خدمــاٍت مجانيــة، ومــع ذلــك يحتفــظ البنك بالحــق في القيام 
بنــاًء علــى تقديــره المطلــق بفــرض رســوم علــى الخدمــات وتغييــر 
سياســته حســبما يــراه مناســبا بعــد قيامــه بإخطــار المتعامــل 

بطريقــة مناســبة.
يقــر المتعامــل و يوافــق علــى أن تقديــم بعــض الخدمــات المصرفيــة   .23
اإللكترونيــة يتــم تأكيــده مــن قبــل البنــك عبــر رســالة تأكيدية على 
ــذا فــإن البنــك  ــد اإللكترونــي التــي يقدمهــا للبنــك، ل ــن البري عناوي
ــة  ــم الخدمــات المصرفي ــن يكــون مســؤوالً عــن التأخــر فــي تقدي ل
اإللكترونيــة أو مــا يتعلــق بهــا مــن رســائل و إخطــارات أو عــن عــدم 
تســليم البيانــات أو )الرســائل النصيــة القصيــرة( أو أي نقــص أو 
تجزئــة نتيجــة إليقــاف، أو تعطيــل، أو منــع، أو تنقيــة لرســائل البريــد 
اإللكترونــي مــن قبــل الجهــة التــي تقــوم بتوفيــر خدمــات اإلنترنــت 
لمقــدم الطلــب أو عــن طريــق منظومــة البريــد اإللكترونــي أو عــن 

طريــق أي مــزود خدمــة أو أي طــرف اخــر.
ــذ أي مــن  ــة البنــك للمتعامــل فــي أي وقــت بتنفي إن عــدم مطالب  .24
ــة  ــك فــي هــذه المطالب ــة، ال يســقط حــق البن أحــكام هــذه االتفاقي

مجــددًا فــي أي وقــت بعــد ذلــك.
اإلشــعارات والمراســات: كمــا ينــص هــذا العقــد، فــإن كل اإلشــعارات   .25
والمراســات المتبادلــة بيــن البنــك والمتعامــل يجــب أن تكــون 

بصيغــة مكتوبــة ويتــم إرســالها علــى النحــو التالــي:
إرســال  يتــم  للبنــك،  والمراســات موجهــة  اإلشــعارات  إذا كانــت   .26
اإلشــعار إلــى عنــوان الفــرع الــذي ُفِتــَح فيــه حســاب المتعامــل أو إلــى 

المقــر الرئيســي للبنــك.
إذا كانــت اإلشــعارات والمراســات موجهــة للمتعامــل، يتــم إرســال   .27
اإلشــعار إلــى عنوانــه/ عنوانهــا المبيــن فــي نمــوذج طلــب الحســاب 
ــوان آخــر يقــوم المتعامــل بتبليغــه للبنــك مــن وقــت آلخــر. أو أي عن

خدمــة كشــف الحســاب اإللكترونــي: يتــم توفيــر جميــع الخدمــات   .28
علــى مســؤولية المتعامــل حصــرًا وفــي حالــة اإلفصــاح عــن كشــف 
الحســاب المرســل، يكــون البنــك غيــر مســؤوالً تجــاه المتعامــل 
عــن أي خســارة، أو أضــرار مباشــرة، أو غيــر مباشــرة، أو خاصــة، أو 
عرضيــة، أو تبعيــة، والتــي قــد تنشــأ فيمــا يتعلــق بذلــك اإلفصــاح و/ أو 
تســليم خدمــة كشــف الحســاب اإللكترونــي هــذه عــن طريــق عنوان 

ــد اإللكترونــي المذكــورة أعــاه. ــن( البري )عناوي
يتحمــل المتعامــل مســئولية إخطــار البنــك كتابيــا علــى الفــور في   .29
حــال حــدوث أي تغييــر فــي معلومــات المســتخدم المســجلة فــي 
هــذه الخدمــة. وال يتحمــل البنــك المســئولية عــن أي خســارة أو ضــرر 

قــد ينشــأ نتيجــة عــدم تحديــث بيانــات المســتخدم.
يجــب إخطــار البنــك فــوًرا بــأي تغييــر بالوضــع القانونــي، أو باالســم   .30
و/ أو ملكيــة المتعامــل. وســيؤدي عــدم االلتــزام بذلــك إلــى تعليــق 

الخدمــات.
 )OTP( الشــروط واألحــكام التــي تحكــم رمــز المــرور لمــرة واحــدة  .31

عــن طريــق الرســائل القصيــرة أو البريــد اإللكترونــي

ــث  ــي حي ــق األمن ــدة )OTP( للتحق ــز المــرور لمــرة واح ــتخدم رم يُس  .32
يُطلــب مــن المتعامليــن إدخــال رمــز رقمــي عنــد إجــراء المعامــات 
ــف. ســيتم إرســال رمــز المــرور لمــرة  ــق الهات ــت / تطبي ــر اإلنترن عب
الهاتــف  رقــم  إلــى   )SMS( القصيــرة  الرســائل  نظــام  عبــر  واحــدة 
دبــي  بنــك  لــدى  المســجل  اإللكترونــي  البريــد  أو  و/  المتحــرك 
ــر الرســائل  ــز المــرور )OTP( عب اإلســامي. ســيتلقى المتعامــل رم
المتحــرك  الهاتــف  رقــم  إذا كان  اإللكترونــي؛  البريــد   / القصيــرة 
المســجل فــي وضــع التجــوال )عنــد التواجــد فــي الخــارج( قــد يتــم 
فــرض أي رســوم مــن قبــل مــزود خدمــة الهاتــف المتحــرك المعنــي 
أو أي طــرف أخــر علــى حســاب المتعامــل الخــاص لرســوم االتصــاالت 
المطبقــة، مــع األخــذ فــي االعتبــار إذا كان مــزود خدمــة االتصــاالت 
يوفــر مثــل هــذه الخدمــة الســتام الرســائل القصيــرة الدوليــة اثنــاء 
التجــوال. قــد يكــون تســليم رمــز المــرور لمــرة واحــدة عبــر البريــد 
أو  الشــبكة  ازدحــام  اإلرســال بســبب  لتأخيــر  اإللكترونــي عرضــة 
غيرهــا مــن األســباب المتعلقــة بالنظــام / اإلنترنــت. يقــر المتعامــل 
ــد يتأخــر أو يُمنــع بســبب  ــأن اســتام رمــز المــرور لمــرة واحــدة ق ب



or other system/internet related parameters. The Customer 
acknowledges that the delivery of the OTP may be delayed 
or prevented by factor(s) outside the Bank’s control. The 
Bank shall not be liable for any loss, damage, expenses, fees, 
costs (including legal costs on a full indemnity basis) that 
may arise, directly or indirectly, in whole or in part, from:
a) The non-delivery, the delayed delivery, or the misdirected 

delivery of the OTP,
b) The non-receipt of the OTP,
c) Inaccurate or incomplete content in the OTP,
d) Reliance on or use of the information provided in the 

OTP,
e) Misuse of OTP,
f) Disclosing the OTP to others.

The Customer acknowledges that e-mail is not a secure means of 
transmission and that information issued through e-mail, unless 
encrypted or electronically signed, are prone to unauthorized 
alteration. The Customer specifically agrees to exempt the Bank 
from any and all responsibility/ liability of any misuse of the 
Service and not hold the Bank responsible for any such misuse. 
The Bank reserves the right at any time and from time to time to 
modify or discontinue temporarily or permanently, the Service (or 
any part thereof) with or without notice where the Bank considers 
necessary or advisable to do so.
The Customer accepts full responsibility for the security in using 
of the OTP Service and agrees to act prudently and in good faith 
when using the OTP Service, including by taking the measures 
listed below to safeguard the security of the OTP Service:
i. The Customer must not disclose to any other person or 

otherwise permit or enable any other person to obtain any 
OTP; and if there is any actual or suspected misuse of the 
OTP and/or the device used for receiving OTP, the Customer 
must notify the Bank as soon as reasonably practicable and 
written confirmation of any such notification must also be 
provided to the Bank together with detailed information of 
the misuse.

ii. The Customer must follow the Bank’s security 
recommendations and any other notices relating to the OTP 
Service which may be issued from time to time.

iii. The Customer shall be liable for all transactions conducted in 
his/her account(s) through Bank’s channels of service using 
the OTP Service (including use of the OTP Service by any 
other person with the OTP received as SMS via the registered 
mobile number or email address registered with the Bank).

iv. The Bank shall not be liable to the Customer and/or any third 
party for any modification, non-availability, malfunctioning, 
suspension, or discontinuance of the OTP Service, whether 
within or outside the Bank’s control.

v. The Bank reserves the right to suspend or terminate the 
OTP Service or its use temporarily or permanently at any 
time, without prior notice to the Customer, for any reason 
where the Bank considers necessary or advisable to do so, 
including, but not limited to, when there is a suspected 
breach of security, or when the Bank has reasonable grounds 
to suspect that the information provided by the Customer is 
untrue, not current, incomplete or inaccurate.

vi. Any online or other transactions initiated or conducted using 
the OTP Service prior to its termination or suspension will 
remain valid and the Customer will continue to be bound 
by their liabilities and obligations under these Terms and 
Conditions in respect of such transaction.

عوامــل خارجــة عــن ســيطرة البنــك. لــن يكــون البنــك مســؤوالً عــن 
أي خســارة، أو ضــرر، أو نفقــات، أو رســوم أو تكاليــف )بمــا فــي ذلــك 
التكاليــف القانونيــة علــى أســاس التعويــض الكامــل( التــي قــد 

ــا مــن: ــا أو جزئي ــر مباشــر، كلي تنشــأ، بشــكل مباشــر أو غي
عــدم وصــول أو تأخــر وصــول، أو الوصــول الخاطــئ لرمــز   أ. 

.)OTP( المــرور 
)OTP( ب.  عدم استام رمز المرور

)OTP( ت.  محتوى غير دقيق أو غير كامل في رمز المرور
ث.  االعتمــاد علــى المعلومــات الــواردة فــي رمــز المــرور )OTP( أو 

اســتخدامها.
)OTP( ج.  إساءة استخدام رمز المرور

اإلفصاح عن رمز المرور )OTP( لآلخرين ح. 
 يقــر المتعامــل بــأن البريــد اإللكترونــي ليــس وســيلة آمنــة لإلرســال وأن 
المعلومــات الصــادرة عبــر البريــد اإللكترونــي، مــا لــم تكــن مشــفرة أو 
موقعــة إلكترونيًــا، عرضــة للتغييــر غيــر المصــرح بــه. يوافــق المتعامــل 
علــى وجــه التحديــد علــى إعفــاء البنــك مــن أي مســؤولية / التــزام عــن 
أي إســاءة اســتخدام للخدمــة وعــدم تحميــل البنــك المســؤولية عــن أي 
إســاءة اســتخدام مــن هــذا القبيــل. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي أي وقــت، 
ومــن وقــت آلخــر، فــي تعديــل أو إيقــاف الخدمــة )أو أي جــزء منهــا( بشــكل 
ــك ضــرورة  ــرى البن ــا ي ــه، عندم ــع إشــعار أو مــن دون ــم، م ــت أو دائ مؤق

القيــام بذلــك. 
يقبــل المتعامــل المســؤولية الكاملــة عــن التطبيق اآلمن عند اســتخدام 
خدمــة رمــز المــرور )OTP( ويوافــق علــى التصــرف بحكمــة وبحســن نيــة 
عنــد اســتخدام خدمــة رمــز المــرور )OTP(، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق اتخــاذ 

 :)OTP( التدابيــر المذكــورة أدنــاه لحمايــة أمــن خدمــة رمــز المــرور
يجــب علــى المتعامــل عــدم اإلفصــاح ألي شــخص آخــر أو الســماح   .1
أو تمكيــن أي شــخص آخــر للحصــول علــى أي رمــز مــرور لمــرة 
واحــدة؛ وفــي حالــة وجــود أي إســاءة اســتخدام فعليــة أو مشــتبه 
بهــا لــكل مــن رمــز المــرور )OTP( و / أو الجهــاز المســتخدم لتلقــي 
رمــز المــرور )OTP(، يجــب علــى المتعامــل إخطــار البنــك فــي أقــرب 
وقــت ممكــن عمليــا ويجــب أيضــا تقديــم تأكيــد كتابــي ألي إشــعار 
مــن هــذا القبيــل إلــى البنــك مــع معلومــات تفصيليــة عــن ســوء 

االســتخدام.
يجــب علــى المتعامــل اتبــاع التوصيــات األمنيــة للبنــك وأي اخطــارات   .2
ــد يتــم إصدارهــا  اخــرى تتعلــق بخدمــة رمــز المــرور )OTP( والتــي ق

مــن وقــت ألخــر.
يتــم  التــي  المعامــات  جميــع  عــن  المتعامــل مســؤوالً  يكــون   .3
اجراؤهــا فــي حســابه / حســاباته مــن خــال قنــوات خدمــة البنــك 
ــك اســتخدام خدمــة OTP مــن  باســتخدام خدمــة OTP )بمــا فــي ذل
قبــل أي شــخص آخــر مــع تلقــي رمــز المــرور لمــرة واحــدة فــي 
شــكل رســالة نصيــة قصيــرة عبــر رقــم الهاتــف المتحــرك المســجل 

أو البريــد اإللكترونــي العنــوان المســجل لــدى البنــك(،
لــن يكــون البنــك مســؤوال تجــاه المتعامــل و / أو أي طــرف ثالــث عــن   .4
 ،OTP أي تعديــل، أو عــدم توفــر، أو تعطــل، أو تعليــق، أو وقــف خدمــة
ــت تخضــع لســيطرة البنــك أو خــارج عــن إرادة وســيطرة  ســواء كان

البنــك.
يحتفــظ البنــك بالحــق فــي تعليــق أو انهــاء خدمة OTP أو اســتخدامها   .5
بشــكل مؤقــت أو دائــم فــي أي وقــت، دون إشــعار مســبق إلــى 
المتعامــل، ألي ســبب، عندمــا يــرى البنــك ضــرورة القيــام بذلــك، بمــا 
فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، عندمــا يكــون هنــاك خــرق 
ــة  ــدى البنــك أســباب معقول ــه لألمــن، أو عندمــا يكــون ل مشــتبه ب
للشــك فــي أن المعلومــات التــي قدمهــا المتعامــل غيــر صحيحــة، 

أو ليســت محدثــة، أو غيــر كاملــة أو غيــر دقيقــة.
ــي  ــات الت ــن المعام ــا م ــت أو غيره ــر اإلنترن تظــل أي معامــات عب  .6
يتــم إجراؤهــا باســتخدام خدمــة OTP قبــل إنهائهــا أو تعليقها ســارية 
وســيظل المتعامــل ملزمــا بمســؤولياته والتزاماتــه بموجــب هــذه 

الشــروط واألحــكام فيمــا يتعلــق بهــذه المعاملــة.



Business Alerts:

1. The Bank will take reasonable care to ensure that any message 
of Business Alert 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 mailbox 
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 
of Business Alert to be received by the Customer/ Customer’s 
Users’ mobile telephone or mailbox/email.

2. The Bank will not be liable to the Customer 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 or 
communications or power failure.

3. The Bank shall not be liable to the Customer for any loss or 
damage arising out of Customer’s 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 the bank has 
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 its 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 
thirty (30) days advance notice. Such notice may be in any 
form that the Bank deems appropriate, including notice on its 
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 understands that the monthly fee is levied for 
each user of the company who is registered for the Business 
Alert 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 due to Customer’s default 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 to 
non-updating of user details. Any change in the legal status, 
name or/and ownership of the Customer shall be notified 
immediately to the Bank failing which shall cause to the 
suspension of the services.

11. The Bank reserves the right at all times to amend the terms 
& conditions relating to Business Alerts or introduce new 
terms & conditions relating to Business Alerts without prior 
notice to the Customer.

إشعارات األعمال:

ســوف يبــذل البنــك العنايــة المعقولــة لضمــان وصــول أيــة رســالة   .1
يرســلها تتضمــن إشــعارًا خاصــا باألعمــال إلــى المتعامــل بحيــث 
تكــون الرســالة دقيقــة وكاملــة، إال أن البنــك ال يمكنــه ضمــان 
ذلــك حيــث يعتمــد هــذا علــى مــدى إمكانيــة االعتماد علــى مقدم 
خدمــات الرســائل النصيــة أو صنــدوق البريــد ومشــغل شــبكة 
اإلنترنــت ومشــغل الشــبكة بالنســبة للهاتــف المتحــرك )الهواتــف 
المتحركــة( باإلضافــة إلــى األحــوال أو الظــروف الجغرافيــة والظــروف 
ــك المســئولية  ــك. وال يتحمــل البن ــن ارادة البن ــة ع ــرى الخارج األخ
عــن أيــة خســارة تنتــج عــن أي تأخــر أو فشــل فــي إرســال أيــة رســالة 
تتضمــن إشــعارًا خاصــا باألعمــال يفترض أن يتلقاهــا المتعامل / أو 
يفتــرض أن تصــل إلــى الهاتــف المتحــرك أو صنــدوق البريــد / البريــد 

االلكترونــي الخــاص بالمتعامــل.

ال يتحمــل البنــك المســئولية تجــاه المتعامــل عــن أيــة خســارة قــد   .2
ــة أو ظــرف خــارج عــن قــدرة  يتكبدهــا المتعامــل بســبب أي حادث
ــر الخدمــة بصــورة  ــدم توف ــى ع ــؤدي إل ــة، ممــا ي ــك المعقول البن
كاملــة أو جزئيــة، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، 
األعطــال الفنيــة أو حــاالت اإلضــراب عــن العمــل أو انقطــاع االتصــاالت 

ــي. ــار الكهربائ أو انقطــاع التي

ال يتحمــل البنــك المســئولية تجــاه المتعامــل عــن أي خســارة   .3
أو ضــرر ينتــج عــن اســتخدام المتعامــل للخدمــة طالمــا أن تلــك 
الخســارة أو ذلــك الضــرر غيــر مباشــر أو مترتــب علــى غيــره أو 
خــاص أو دون اإلخــال بمــا ســبق، يمثــل خســارة لألعمــال أو األربــاح 
أو فقــدان البيانــات، ســواًء تــم إخطــار البنــك باحتمــال حــدوث مثــل 

تلــك الخســارة أو الضــرر أم ال.

يوافــق المتعامــل علــى دفــع رســوم الخدمــة )إن وجــدت( علــى   .4
النحــو المحــدد فــي جــدول الرســوم الخــاص بالبنــك، ويمكــن 
االطــاع علــى تفاصيــل تلــك الرســوم عبــر الموقــع اإللكترونــي 

للبنــك أو فــروع البنــك.

ــل رســوم الخدمــة فــي أي وقــت  يحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعدي  .5
وفــق تقديــره المطلــق، وذلــك بعــد إرســال إخطــار مســبق قبــل 
ثاثيــن )30( يومــا إلــى المتعامــل. ويجــوز أن يكــون ذلــك اإلخطــار 
ــر  ــك اإلخطــار عب ــي ذل ــك مناســبة، بمــا ف ــا البن ــة يراه ــأي صيغ ب
موقعــه اإللكترونــي أو عبــر الرســائل النصيــة القصيــرة / البريــد 

اإللكترونــي أو اإلخطــارات التــي تتــم عــن طريــق اليــد.

يتعهــد المتعامــل بدفــع رســوم الخدمــة، )إن وجــدت( والخاصــة   .6
التســجيل فــي الخدمــة  بإشــعارات األعمــال ويــدرك أن رســوم 
والرســوم الشــهرية ســتخصم مــن الحســاب الجــاري / حســاب 

االدخــار )التوفيــر( الخــاص بــه.

كل  علــى  تفــرض  الشــهرية  الرســوم  أن  المتعامــل  يتفهــم    .7
مســتخدم مــن الشــركة مســجل الســتخدام خدمــة إشــعارات 

األعمــال.

ــة رســوم مســتحقة نظيــر الخدمــة مــن  يحــق للبنــك اســترداد أي  .8
الحســاب  رقــم  األخــرى للمتعامــل بخــاف  المصرفيــة  العاقــات 
األساســي، وبــأي عملــة كانــت، دون الرجــوع إلــى المتعامــل أو 

الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.

يحتفــظ البنــك بحقــه فــي إيقــاف الخدمــة، دون إخطــار مســبق،   .9
بســبب تخلــف المتعامــل عــن دفــع رســوم الخدمــة المحــددة، إن 

وجــدت.

ــأي  ــى الفــور ب ــا وعل ــك كتابيً ــاغ البن ــن إب المتعامــل مســؤول ع  .10
تغييــر فــي المعلومــات الخاصــة بالمســتخدم المســجل فــي 
هــذه الخدمــة. ولــن يكــون البنــك مســؤوالً عــن أي خســارة أو ضــرر 
قــد ينشــأ بســبب عــدم تحديــث بيانــات المســتخدم. يجــب إخطــار 
البنــك علــى الفــور بــأي تغييــر فــي الوضــع القانونــي، أو االســم، 
أو / وملكيــة المتعامــل علــى الفــور، ويــؤدي عــدم االلتــزام بذلــك 

إلــى إيقــاف الخدمــات. 

11.  يحتفــظ البنــك بالحــق فــي جميــع األوقــات فــي تعديــل الشــروط 
واألحــكام المتعلقــة بتنبيهــات األعمــال أو إدخــال شــروط وأحــكام 
ــل.    ــات األعمــال دون إشــعار مســبق للمتعام ــق بتنبيه ــدة تتعل جدي



Al Islami Business Online:

The Customer (as defined below) intends to use Dubai Islamic 
Bank’s Online Service (Service) and the Bank is willing to make 
the Service available to the Customer in accordance with and 
subject to these terms and conditions. In the event of any conflict 
between the provisions of these Online Terms and Conditions and 
the Terms and Conditions, the provisions of these Online Terms 
and Conditions shall prevail.
1. Enrollment:
1.1 Each Corporate User will be issued with a Username and a 

Password notified to them directly but mostly at separate 
intervals.

1.2 The Customer shall follow the guidance provided by the Bank 
either in person or online in designating the Username and 
the Password for identifying the Customer for the purposes 
of the Service.

1.3 The Customer shall act in good faith, exercise reasonable 
care and diligence in keeping the login credentials secret. 
At no time and under no circumstances the Customer shall 
disclose directly or indirectly the login credentials to any 
other person or permit the login credentials to come into the 
possession or control of any other person.

1.4 The Customer shall be fully responsible for any accidental 
or unauthorized disclosure of the login credentials to any 
other person and shall bear the risk of the login credentials 
being used by unauthorized persons or for unauthorized 
purposes and the Customer agrees that the Bank shall not be 
responsible or liable for such disclosure and shall indemnify 
the Bank from any loss, damage or cost the Bank may incur 
as a result thereof.

1.5 Upon notice or suspicion of login credentials and/or the login 
credentials being disclosed to, and/or the login credentials 
being lost or has otherwise come into the possession or 
control of any unauthorized person or any unauthorized 
use of the Service being made, the Customer shall notify 
the Bank as soon as practicable (and the Bank may ask the 
Customer to confirm in writing any details given) and, until 
the Bank’s actual receipt of such notification, the Customer 
shall remain responsible for any and all use of the Service 
by unauthorized persons or for unauthorized purposes. 
However, the Bank shall not be responsible or liable for any 
failure to act upon such notification if it is received at a time 
or under circumstances that renders the Bank unable to 
comply therewith.

2. Commands:
2.1 The Customer is required to quote anyone or more of 

the login credentials and any other identifiers as shall be 
prescribed by the Bank from time to time to log-on to the 
Service and give Commands to the Bank Online. Commands 
in connection with the Service shall not be considered to be 
received by the Bank unless they are given in such manner 
as the Bank may prescribe from time to time and until the 
Bank has actually received them. The Bank will only accept 
a Command if it has been effected through the Service using 
an appropriate login credentials and any other identifiers in 
accordance with these Terms and Conditions.

2.2 The Customer requests and authorizes the Bank to treat 
all apparently valid Commands received by the Bank as 
commands properly authorized by the Customer, even if they 
conflict with the terms of any other mandates given by the 
Customer at any time concerning the Customer’s Accounts or 
affairs. Subject to the Bank’s obligations in Clause 2.1 above, 
the Bank shall be under no other obligation to check the 
authenticity of Commands or the authority of the person(s) 
giving them.

2.3 The Customer is responsible for the accuracy and 
completeness of Commands and for ensuring that they will 
achieve the Customer’s intended purpose. The Bank is not 
liable for any loss or delay where the contents of a Command 
are inaccurate or incomplete nor the Bank shall be responsible 
or liable for acting in good faith upon a Command and the 

اإلسامي أون الين لألعمال:

ــي  ــك دب ــاه( باســتخدام خدمــة بن ــّرف أدن ــب المتعامــل )المع يرغ  
توفيــر  فــي  البنــك  ويرغــب  )الخدمــة(  اإلنترنــت  عبــر  اإلســامي 
الخدمــة للمتعامــل وفقــا لهــذه الشــروط واألحــكام ومــا نصــت 
عليــه بنودهــا. وفــي حالــة حــدوث أي تعــارض بيــن بنــود هــذه 
الشــروط واألحــكام الخاصــة بالخدمــة عبــر اإلنترنــت وبيــن الشــروط 
الخاصــة  واألحــكام  الشــروط  هــذه  تســري  العامــة،  واألحــكام 

بالخدمــة عبــر اإلنترنــت.

التسجيل  .1
ســوف يتم إصدار اســم مســتخدم وكلمة مرور لكل مســتخدم    1.1
مــن مســتخدمي الخدمــة وإخطــاره بهــا مباشــرة، لكــن ذلــك 

ــة. ــة منفصل ــرات زمني ــب علــى فت ســيكون فــي الغال

يجــب علــى المتعامــل اتبــاع التوجيهات المقدمة من البنك ســواًء    1.2
ــد اســم المســتخدم  ــت عنــد تحدي ــر اإلنترن بصفــة شــخصية أو عب
وكلمــة المــرور مــن أجــل التعــرف علــى هويــة المتعامــل ألغــراض 

تقديــم الخدمــة.

ــة  ــة الواجب ــذل العناي ــة وب ــزم المتعامــل بالتصــرف بحســن ني يلت   1.3
والمعقولــة للحفــاظ علــى ســرية بيانــات تســجيل الدخــول. ويجــب 
علــى المتعامــل عــدم اإلفصــاح عــن بيانــات تســجيل الدخــول فــي 
أي وقــت وتحــت أي ظــرف ألي شــخص آخــر بصفــة مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة أو الســماح بحيــازة أي شــخص آخــر لبيانــات تســجيل 

الدخــول أو تحكمــه فيهــا.

المتعامــل المســئولية الكاملــة عــن أي إفصــاح غيــر  يتحمــل    1.4
مقصــود أو غيــر مســموح بــه عــن بيانــات تســجيل الدخــول ألي 
شــخص أخــر ويتحمــل مخاطــر اســتخدام بيانــات تســجيل الدخــول 
مــن جانــب أشــخاص غيــر مخوليــن أو ألغــراض غيــر مســموح بهــا، 
كمــا يوافــق المتعامــل علــى أن البنــك ال يتحمــل المســئولية عــن 
أي إفصــاح مثــل ذلــك، وأن عليــه تعويــض البنــك عــن أيــة خســارة أو 

ضــرر أو تكلفــة قــد يتكبدهــا البنــك نتيجــة لذلــك.

عنــد اإلخطــار أو االشــتباه فــي بيانــات تســجيل الدخــول و/أو أن    1.5
ــات تســجيل  ــات تســجيل الدخــول قــد تــم كشــفها أو أن بيان بيان
الدخــول قــد ُفقــدت أو أصبحــت بخــاف ذلــك فــي حيــازة شــخص 
آخــر غيــر مســموح لــه باســتخدامها أو تحــت تحكمــه أو أن هنــاك 
اســتخدام غيــر مســموح بــه للخدمــة، يجــب علــى المتعامــل 
إخطــار البنــك فــي أقــرب وقــت ممكــن )وقــد يطلــب البنــك مــن 
ــات مقدمــة كتابيــا( ويظــل المتعامــل  المتعامــل تأكيــد أي بيان
ــع  ــا، عــن جمي ــك اإلخطــار فعلي ــك ذل ــى يتلقــى البن مســئوالً، حت
عمليــات اســتخدام الخدمــة مــن جانــب األشــخاص غيــر المســموح 
ــك، ال يكــون البنــك  لهــم أو ألغــراض غيــر مســموح بهــا. ومــع ذل
مســئوالً عــن أي فشــل فــي التصــرف بنــاء علــى ذلــك اإلخطــار إذا 
تــم اســتامه فــي وقــت أو فــي ظــل ظــروف يتعــذر علــى البنــك 

ــه. ــا التصــرف بموجب حينه

األوامر   .2
يتعيــن علــى المتعامــل إدخــال بنــد أو أكثــر مــن بيانــات تســجيل    2.1
ــى  ــف أخــرى يطلبهــا البنــك مــن وقــت إل الدخــول وأي رمــوز تعري
آخــر حتــى يمكنــه الدخــول إلــى الخدمــة وإصــدار األوامــر إلــى البنك 
عبــر اإلنترنــت. وال يعــد البنــك قــد تســلم األوامر المتعلقــة بالخدمة 
إال إذا تــم تقديمهــا بالطريقــة التــي يحددهــا البنــك مــن وقــت إلــى 
آخــر وحتــى يتلقاهــا البنــك فعليــا. ولــن يقبــل البنــك أي أمــر إال إذا 
كان صــادرًا مــن خــال الخدمــة باســتخدام بيانــات تســجيل دخــول 
صحيحــة وبعــد تقديــم أي رمــوز تعريــف أخــرى وفقــا لهــذه الشــروط 

واألحــكام.
يطلــب المتعامــل مــن البنــك ويفوضــه فــي التعامــل مــع كافــة    2.2
األوامــر التــي تتضــح صحتهــا والتــي يتلقاهــا البنــك باعتبــار أن 
المتعامــل قــد صــّرح بهــا علــى نحــو مناســب، حتــى إذا كانــت 
تتعــارض مــع شــروط أي تفويضــات أخــرى مقدمــة مــن المتعامــل 
المتعامــل.  شــؤون  أو  بحســابات  يتعلــق  فيمــا  وقــت  أي  فــي 
وبموجــب التزامــات البنــك الــواردة فــي البنــد 2.1 أعــاه، ال يتحمــل 
البنــك أي التــزام آخــر بالتحقــق مــن صحــة األوامــر أو صاحيــات 
الشــخص الــذي أصــدر األوامــر )األشــخاص الذيــن أصــدروا األوامــر(.

يتحمــل المتعامــل المســئولية عــن دقــة واكتمــال األوامــر وعــن    2.3
ضمــان أنهــا ســتحقق الغــرض المقصــود للمتعامــل. وال يتحمــل 
البنــك المســئولية عــن أي خســارة أو تأخيــر عندمــا تكــون األوامــر 
غيــر دقيقــة أو غيــر مكتملــة، كمــا ال يتحمــل البنــك المســئولية 
علــى  ويجــب  أمــر،  أي  علــى  بنــاًء  نيــة  بحســن  التصــرف  عــن 
المتعامــل تعويــض البنــك عــن أي خســارة أو ضــرر أو مصاريــف قــد 

ــك. يتكبدهــا البنــك نتيجــة لذل



Customer shall indemnify the Bank for any loss, damage, or 
expense the Bank may incur as a result thereof.

2.4 Any Command given in connection with the Service by 
quoting the login credentials and such other identifiers of 
the Customer as prescribed by the Bank, once given, may not 
be rescinded, or withdrawn without the consent of the Bank. 
All such Commands given, as understood, and acted on by 
the Bank in good faith, shall be irrevocable and binding on 
the Customer whether given by the Customer or by any other 
person purporting to be the Customer.

2.5 In the event that the Customer requests the Bank to cancel 
or modify any Command, the Bank will make all reasonable 
efforts to comply with the Customer’s request. However, 
the Bank is not liable for any failure to cancel or modify the 
Command if such a request is received at a time or under 
circumstances that renders the Bank unable to comply with 
the Customer’s request.

2.6 The Bank is entitled to debit the Customer’s Accounts, 
wherever they are situated and whenever they are opened, 
with any amounts that the Bank has paid or incurred in 
accordance with a Command.

2.7 The Bank may, in its absolute discretion and without liability, 
refuse to act on or delay acting on a Command if:

2.8 It is a request or command the effect of which would be 
to exceed a limit imposed by the Bank upon the Customer 
generally or upon the Corporate User in question.

2.9 The Bank knows of or suspects a breach of security in respect 
of or in connection with the operation of one or more of the 
Customer’s Accounts or the Service generally or reasonably 
possible. 

2.10  The Bank has terminated the Service pursuant to Clause 10 
below.

2.11  In the event that the Bank does not act on or delays acting 
on a Command pursuant to Clause 2.7 above, the Bank shall 
notify the Customer of such inaction or delay as soon as is 
reasonably possible.

2.12  The Customer acknowledges that a transaction being 
carried out is not always simultaneous with a Command 
being given. Some Commands may take time to process, and 
certain Commands may only be processed during normal 
banking hours even though the Service is Online and may 
be accessible outside such hours. Accordingly, the Bank shall 
not be liable for loss, damage, or cost as a result thereof.

2.13  Any exchange rate, profit and/or, dealing rate and other 
prices and information quoted by the Bank on the Internet 
Site or otherwise in response to an online inquiry is for 
reference only and is not binding. Any rate, price, and 
information offered by the Bank for the purpose of the 
relevant transaction shall be binding on the Customer 
upon his confirmation of his acceptance irrespective of any 
different rate, price or information quoted by the Bank for 
other purposes or transactions.

2.14  Any advice or confirmation that a Command has been 
received and/or a transaction has been effected through 
the Service will be provided by the Bank Online. Such advice 
or confirmation shall be deemed to have been received 
by the Customer immediately after transmission and it 
is the Customer’s responsibility to check such advice or 
confirmation, where the Customer does not receive an advice 
or confirmation within the time usually required for a similar 
advice or confirmation to be received, it is the Customer’s 
responsibility to make enquiries with the Bank. No separate 
advice or confirmation of the transaction will be supplied to 
the Customer by the Bank.

3. Use of the Service:
3.1 The Bank shall provide, subject to these Terms and 

Conditions, Online services, and facilities from time to 
time through any Internet Site to enable the Customer to 
provide Commands and to communicate with the Bank for 
the purposes of conducting banking, investment, financial 
and other transactions, and dealings of various nature and 

ال يجــوز التراجــع عــن أي أمــر يتــم إصــداره فيمــا يتعلــق بالخدمــة    2.4
مــن خــال إدخــال بيانــات تســجيل الدخــول ورمــوز التعريــف األخــرى 
ــك، بمجــرد إصــداره، أو  ــا يحــدده البن ــق م الخاصــة بالمتعامــل وف
ســحبه دون موافقــة البنــك. وتعتبــر كافــة األوامــر الصــادرة، وفــق 
ــة  ــر قابل ــه، غي ــاء علي ــة بن مــا يفهمــه البنــك ويتصــرف بحســن ني
للتراجــع وملزمــة للمتعامــل ســواًء تــم إصدارهــا مــن جانــب 
ــه المتعامــل. ــرض أن ــر يُفت ــب أي شــخص أخ المتعامــل أو مــن جان

ــل أي أمــر،  فــي حــال طلــب المتعامــل مــن البنــك إلغــاء أو تعدي   2.5
لطلــب  لامتثــال  المعقولــة  الجهــود  كافــة  البنــك  فســيبذل 
المتعامــل، ومــع ذلــك، فــا يتحمــل البنــك المســئولية عــن عــدم 
ــك الطلــب  ــم اســتام ذل ــل األمــر إذا ت القــدرة علــى إلغــاء أو تعدي
فــي وقــت أو فــي ظــل ظــروف يتعــذر علــى البنــك حينهــا االمتثــال 

لطلــب المتعامــل.

ــك أن يخصــم مــن حســابات المتعامــل، أينمــا ُوجــدت  يحــق للبن   2.6
ومتــى تــم فتحهــا، أيــة مبالــغ دفعهــا البنــك أو تكبدهــا بموجــب 

أي أمــر.

يجــوز للبنــك، وفــق تقديــره المطلــق ودون التــزام، رفــض التصــرف    2.7
ــة: ــاءً علــى أي أمــر فــي أي مــن الحــاالت التالي ــر التصــرف بن أو تأخي

إذا كان عبــارة عــن طلــب أو أمــر يــؤدي إلــى تجــاوز الحــد المعّيــن    2.8
مــن جانــب البنــك علــى المتعامــل بوجــه عــام أو علــى مســتخدم 

الخدمــة المعنــي.

إذا كان البنــك يعلــم أو يشــك فــي وجــود اختــراق يتعلــق بتشــغيل    2.9
واحــد أو أكثــر مــن حســابات المتعامــل أو الخدمــة بوجــه عــام.

إذا كان البنك قد أنهى الخدمة وفقا للبند “10 “ أدناه.   2.10

فــي حالــة عــدم تصــرف البنــك أو تأخــره فــي التصــرف بنــاًء علــى    2.11
أي أمــر بموجــب البنــد رقــم 2.7 أعــاه، يجــب علــى البنــك إخطــار 
المتعامــل بعــدم تصرفــه أو بتأخــره فــي التصــرف فــي أقــرب وقــت 

ممكــن. 

يقــر المتعامــل بــأن إجــراء أي معاملــة ال يكــون متزامنــا دائمــا    2.12
مــع إصــدار أحــد األوامــر، ذلــك أن بعــض األوامــر قــد تســتغرق وقتــا 
لمعالجتهــا كمــا أن بعــض األوامــر قــد تتطلــب معالجــة اثنــاء 
ســاعات العمــل العاديــة للخدمــات المصرفيــة، حتــى إذا كانــت 
ــر  ــي غي ــا ف ــت ويمكــن الوصــول إليه ــر اإلنترن ــة عب الخدمــة متاح
تلــك الســاعات. وعليــه، فــا يتحمــل البنــك المســئولية عــن أي 

خســارة أو ضــرر أو تكلفــة تنتــج عــن ذلــك.

يُعــد أي ســعر صــرف وربــح و/أو ســعر تــداول وأية أســعار ومعلومات    2.13
أخــرى يذكرهــا البنــك عبــر الموقــع اإللكترونــي أو أي مصــدر آخــر 
ردًا علــى أي استفســار عبــر اإلنترنــت، معلومــاٍت مقدمــة لألغــراض 
المرجعيــة فقــط وليســت ملزمــة. كمــا أن جميــع األســعار واألربــاح 
والمعلومــات المقدمــة مــن جانــب البنــك بغــرض إجــراء المعاملــة 
ذات الصلــة تكــون ملزمــة للمتعامــل عنــد تأكيــد موافقته بصرف 
النظــر عــن أي ســعر أو ربــح أو معلومــات مختلفــة يكــون البنــك 

قــد ذكرهــا أليــة أغــراض أو معامــات أخــرى.

ســوف يقــدم البنــك إخطــار أو تأكيــد باســتام أي أمــر أو تنفيــذ أي   2.14
معاملــة مــن خــال الخدمــة أو كليهمــا عبــر اإلنترنــت. ويعتبــر ذلك 
اإلخطــار أو التأكيــد قــد تــم اســتامه مــن جانــب المتعامــل علــى 
الفــور بعــد إرســاله ويتحمــل المتعامــل مســئولية التحقــق مــن 
صحــة ذلــك اإلخطــار أو التأكيــد، وعنــد عــدم اســتام المتعامــل ألي 
إخطــار أو تأكيــد خــال الفتــرة الزمنيــة المعتــادة الســتام أي إخطــار 
أو تأكيــد مشــابه، فــإن المتعامــل يتحمــل مســئولية االستفســار 
مــن البنــك عــن ذلــك. ولــن يتــم تقديــم إخطــار أو تأكيــد منفصــل 

عــن المعاملــة إلــى المتعامــل مــن جانــب البنــك.

استخدام الخدمة   .3

يلتــزم البنــك بتقديــم الخدمات والتســهيات اإللكترونية، بموجب    3.1
ــح  ــي يتي ــع إلكترون ــال أي موق هــذه الشــروط واألحــكام، مــن خ
للمتعامــل إمكانيــة تقــدم األوامــر والتواصــل مــع البنــك ألغــراض 
تنفيــذ المعامــات المصرفيــة واالســتثمارية والماليــة وغيرهــا مــن 
المعامــات والصفقــات ذات الطبيعــة المختلفــة والحصــول علــى 
ــك.  ــا مــن البن ــع والمزاي ــع والمناف الخدمــات والمنتجــات والبضائ
وينبغــي علــى المتعامــل العمــل كمديــر للخدمــة و / أو ترشــيح 
مديــر للخدمــة، والــذي يجــوز لــه بدوره ترشــيح مســتخدمين آخرين 

للخدمــة.



obtaining services, products, goods, benefits, and privileges 
from the Bank. The Customer shall act as and/or nominate 
a Corporate Administrator, who in turn may nominate other 
Corporate Users.

3.2 The Bank shall have the right to determine and vary from 
time to time the scope and type of Service to be made 
available including, without limitation:

3.3 Expanding, modifying or reducing the Service at any time.
3.4 imposing and varying any restrictions on the use of the 

Service such as minimum and maximum daily limits with 
respect to the value of any transaction or dealing or any type 
of transactions or dealings which the Customer may conduct 
by using the Service and

3.5 Prescribing and changing the normal service hours during 
which the Service is available and any daily cut-off time for 
any type of services or transactions. Any of the Customer’s 
Commands received by the Bank after any applicable daily 
cut-off time may be processed on the same day or latest by 
the next banking day. The Bank may specify banking day 
and daily cut-off times by reference to the time of various 
markets operating in different time zones.

3.6 Until further notice, the Service is offered by the Bank only 
in United Arab Emirates. If the Customer is not resident in 
United Arab Emirates and/or is not accessing the Service 
through a computer located in United Arab Emirates, the 
Customer is required to become informed about and observe 
any relevant laws, regulations, and local practices whether in 
relation to any restrictions or otherwise or in relation to the 
Customer’s own circumstances before using the Service or 
acting on information relating to the Service. No information 
provided through the Service shall be regarded as an offer 
or solicitation to sell investments or make deposits in any 
jurisdiction other than United Arab Emirates nor is such 
information intended to directly or indirectly offer investment, 
legal, accounting, tax, or financial advice to any party.

3.7 The Customer always agrees to, in addition to complying with 
these Terms and Conditions, exercise due diligence and good 
faith in using the Service. Should the Bank be of the opinion 
that the Customer, Corporate Administrator, and/or Corporate 
User in any way breach these Terms and Conditions, the Bank 
shall have the right to, with reasonable post notification (if 
possible), suspend or terminate the use of the Service by the 
Customer and/or anyone or more of the Customer’s Corporate 
Users.

4. Service interruption:
4.1 The Bank may (but is not obliged to) suspend any service 

provided to the Customer under the Service with reasonable 
post notice (if possible) where the Bank considers it necessary 
or advisable to do so, including, without limitation, when:

a) The Bank suspects a breach or a potential breach of security 
or the Terms and Condition.

b) The Customer fails to take reasonable care to ensure the 
security of its use of the Service or

c) The Bank needs to suspend the Service for maintenance or 
other reasons.

4.2 The Bank will use reasonable efforts to inform the Customer 
without undue delay through the Service, and/or the Bank’s 
Internet. Site(s) if any service under the Service is not 
available. In the event that the Bank has levied any charge 
on the Customer which is specifically expressed to be for 
a particular service which is not available (which for the 
avoidance of doubt shall not mean any periodic fee charged 
for the Service as a whole) then the Bank will reimburse the 
Customer this sum. Other than reimbursing any sum as set 
out in this Clause 4.2, the Bank will have no further liability 
to the Customer.

4.3 It may be necessary from time to time to suspend some 
or all of the Service for routine, non-routine or emergency 
maintenance, where the Bank considers it necessary to do 
so. In the event of such a suspension being necessary, the 
Bank will so far as possible provide the Customer with a 
reasonable period of notice prior to the suspension.

يمتلــك البنــك الحــق فــي تحديــد نطــاق ونــوع الخدمــة التي ســيتم      3.2
توفيرهــا وتغييرهــا مــن وقــت الــى أخــر، بمــا فــي ذلــك، علــى 

ســبيل المثــال ال الحصــر، مــا يلــي: 

توسيع الخدمة أو تعديلها أو الحد من نطاقها في أي وقت.    3.3

فــرض وتغييــر أي قيــود علــى اســتخدام الخدمــة، مثــل الحــد     3.4
األدنــى والحــد األقصــى اليومــي لقيمــة أي معاملــة أو صفقــة أو أي 
نــوع مــن المعامــات أو الصفقــات التــي يجــوز للمتعامــل تنفيذها 

باســتخدام الخدمــة.

توفيــر  يتــم  التــي  العاديــة  العمــل  ســاعات  وتغييــر  تحديــد    3.5
ــات  ــوع مــن الخدم ــف يومــي ألي ن ــت توق ــا وأي وق ــة خاله الخدم
أو المعامــات. ويجــوز معالجــة أي مــن أوامــر المتعامــل التــي 
يتلقاهــا البنــك بعــد وقــت التوقــف اليومــي المحــدد فــي نفــس 
ــر.  ــى أقصــى تقدي ــك عل ــي للبن ــوم العمــل التال ــي ي ــوم أو ف الي
ويجــوز للبنــك تحديــد يــوم العمــل أو أوقــات التوقــف اليومــي مــن 
خــال اإلشــارة الــى وقــت األســواق المختلفــة العاملــة فــي المناطــق 

الزمنيــة المختلفــة.

العربيــة  اإلمــارات  دولــة  علــى  للخدمــة  البنــك  تقديــم  يقتصــر    3.6
المتحــدة، حتــى إشــعار أخــر. فــإذا لــم يكــن المتعامــل مقيمــا في 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة و / أو ال يصــل إلــى الخدمــة مــن  دول
خــال جهــاز حاســوب موجــود فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
وممارســات  ولوائــح  قوانيــن  أيــة  علــى  االطــاع  عليــه  فيتعيــن 
محليــة وااللتــزام بهــا ســواء كانــت تتعلــق بــأي قيــود أو أمــور أخرى 
أو كانــت تتعلــق بالظــروف الخاصــة بالمتعامــل قبــل اســتخدام 
الخدمــة أو التصــرف بنــاًء علــى المعلومــات المتعلقــة بالخدمــة. 
وال تعتبــر أي معلومــات مقدمــة مــن خــال الخدمــة بمثابــة عــرض 
أو اقتــراح ببيــع االســتثمارات أو إيــداع مبالــغ في أي ســلطة قضائية 
ــة األمــارات العربيــة المتحــدة كمــا ال يقصــد بتلــك  أخــرى غيــر دول
المعلومات تقديم مشــورة اســتثمارية، أو قانونية، أو محاســبية، 
أو ضريبيــة، أو ماليــة إلــى أي طــرف ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر 

مباشــر.

ــة الواجبــة والتعامــل بحســن  ــذل العناي يوافــق المتعامــل علــى ب   3.7
نيــة عنــد اســتخدام الخدمــة، باإلضافــة إلــى االلتــزام بهــذه الشــروط 
ــك أن المتعامــل، أو  ــات. وإذا رأى البن ــع األوق ــي جمي واألحــكام، ف
مديــر الخدمــة، أو مســتخدم الخدمــة، أو جميعهــم قــد خالفــوا 
هــذه الشــروط واألحــكام، فيكــون مــن حــق البنــك، بعــد إرســال 
إخطــار معقــول )إن أمكــن(، إيقــاف أو إنهــاء اســتخدام الخدمــة مــن 
جانــب المتعامــل أو واحــد أو أكثــر مــن مســتخدمي الخدمــة لــدى 

المتعامــل أو مــن جانبهــم جميعــا.
4. قطع الخدمة

يجــوز للبنــك )ولكنــه ليــس ملزًمــا بذلــك( إيقــاف أي خدمة مقدمة    4.1
ــم إخطــار معقــول  ــى المتعامــل فــي إطــار الخدمــة بعــد تقدي إل
)إن أمكــن( عندمــا يــرى البنــك أن مــن الضــروري أو المستحســن 
أداء ذلــك، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، أي مــن 

الحــاالت التاليــة:
إذا اشــتبه البنــك فــي وجــود اختــراق أو احتمــال وجــود اختــراق  أ.  

أمنــي أو مخالفــة للشــروط واألحــكام.
عــدم قيــام المتعامــل فــي بــذل العنايــة الواجبــة لضمــان  ب.  

للخدمــة. اســتخدامه  تأميــن 
إذا احتــاج البنــك إليقــاف الخدمــة مــن أجــل الصيانــة أو ألســباب  ج. 

أخــرى.
ســوف يبــذل البنــك الجهــود المعقولــة إلخطــار المتعامــل دون    4.2
تأخيــر غيــر مســوغ مــن خــال الخدمــة أو الموقــع اإللكترونــي 
ــة  ــك أو كليهمــا إذا أصبحــت أي خدم ــة( للبن ــع اإللكتروني )المواق
مقدمــة فــي إطــار الخدمــة غيــر متوفــرة. وإذا كان البنــك قــد فرض 
أي رســوم علــى المتعامــل مــع التحديــد الواضــح أنهــا نظيــر خدمــة 
معينــة، دون أن يتــم توفيــر الخدمــة )ولــدرء الشــك، ال يعنــي ذلــك 
ــر الخدمــة ككل(، فســيقوم  ــة يتــم فرضهــا نظي أي رســوم دوري
البنــك بإعــادة ذلــك المبلــغ الــى المتعامــل. وال يكــون البنــك 
ــأي شــيء آخــر تجــاه المتعامــل بخــاف ســداد أي مبلــغ  ملزمــا ب

علــى النحــو الموضــح فــي هــذا البنــد.
قــد يصبــح مــن الضــروري مــن وقــت إلــى آخــر إيقــاف بعــض أو كل    4.3
أجــزاء الخدمــة مــن أجــل الصيانــة الدوريــة أو غيــر الدوريــة أو الطارئــة 
عندمــا يــرى البنــك أن مــن الضــروري القيــام بذلــك. وفــي حــال 
كان ذلــك اإليقــاف ضروريــا، فســيقوم البنــك، طالمــا كان ذلــك 
ممكنــا، بتقديــم إخطــار مســبق إلــى المتعامــل قبــل اإليقــاف 

ــة. ــرة معقول بفت



5. Records
5.1 The Bank’s records, except in the case of manifest error, will 

be evidence of the Customer’s dealings with the Bank in 
connection with the Service.

5.2 Subject to the applicable laws of evidence, the Customer 
agrees not to object to the admission of the Bank’s records 
as evidence in legal proceedings because such records are 
not originals, are not in writing or are documents produced 
by a computer.

6. Customer’s liabilities:
6.1 The Customer shall be fully liable and responsible for all 

consequences arising from or in connection with the use of 
the Service and/or access to any information as a result of 
such use by the Customer or any other person(s) whether or 
not authorized.

6.2 The Customer will be liable for any loss of funds arising 
from any unauthorized transaction if the loss occurs before 
the Customer notifies the Bank that the Customer’s login 
credentials has been misused, lost or stolen provided that 
the Bank has received such notification at a time or under 
circumstances that renders the Bank able to act upon such 
notification.

6.3 The Customer will be responsible for all losses (including the 
amount of any transaction carried out without the Customer’s 
authority) if the Customer has acted with negligence so as to 
facilitate any unauthorized transaction(s), or if the Customer 
has acted fraudulently. For the purposes of this, Clause 6.3, 
negligence shall be deemed to include failure to observe any 
of the Customer’s security duties referred to in these Terms 
and Conditions, and the User Guide.

6.4 Customer shall be solely responsible for ensuring that 
the online system used by him for accessing the Bank’s 
electronic channel “Al Islami Business Online” is secured from 
viruses, hacking, bugs, any threats that may disclose the 
login credentials to un-authorized persons/parties or lead 
to distorting/altering Customer’s Commands delivered to 
the Bank through the electronic channel “Al Islami Business 
Online” and the Customer shall be held responsible and liable 
for any altered, deleted or duplicated Command made by him 
through the online portal.

7.  Bank’s liabilities:
7.1 The Bank will take reasonably practical steps to ensure that 

its systems in connection with the Service are installed 
with adequate security designs and to control and manage 
the risks in operating the systems, considering any law, 
rules, regulation, guidelines, circulars, codes of conduct and 
prevailing market practices that may be applicable from time 
to time.

7.2 Where the Customer’s identity verification is conducted 
online, the Bank shall apply more than one evidence of 
identity verification for electronic services. The Bank shall 
advise the Customer regarding any directed and repeated 
attempts of online fraud on his/her accounts for the Customer 
to take additional precautions.

7.3 The Bank does not warrant or represent that the Service 
and any information provided by the Service are free from 
virus or other destructive features which may adversely 
affect the Customer’s hardware, software, or equipment. As 
such, the Bank shall not be liable to the Customer for any 
loss or damage incurred by the Customer in the event that 
unauthorized transactions are effected on the Customer’s 
accounts even in the absence of any negligence on his part. 
Further, the Bank shall not be liable to the Customer for any 
loss or damage resulting from computer viruses or other 
similar features which may affect the Customer’s computer 
equipment.

7.4 In no event shall the Bank be liable to the Customer or 
any other person(s) for any incidental, indirect, special, 
consequential, or exemplary damages including, without 
limitation, any loss of use, revenue, profit or savings.

السجات   .5

ــاً علــى تعامــات المتعامــل مــع البنــك  تعــد ســجات البنــك دلي   5.1
فيمــا يتعلــق بالخدمــة، باســتثناء مــا إذا كان هنــاك خطــأ واضــح. 

بموجــب القوانيــن الســارية الخاصــة باألدلــة، يوافــق المتعامل على    5.2
عــدم االعتــراض علــى تقديــم ســجات البنــك كدليــل فــي الدعــاوى 
القانونيــة بســبب كــون تلــك الســجات غيــر أصليــة أو غيــر كتابيــة 

أو تــم إعدادهــا باســتخدام الحاســوب.

التزامات المتعامل   .6
يكــون المتعامــل ملزًمــا ومســئواًل بصفــة كاملــة عــن كافــة    6.1
التبعات الناتجة عن أو المتعلقة باستخدام الخدمة و / أو الوصول 
إلــى أي معلومــات نتيجــة االســتخدام مــن جانــب المتعامــل أو أي 

شــخص آخــر )أشــخاص اخريــن( ســواء كان مســموحا لــه أم ال.

يتحمــل المتعامــل المســؤولية عــن أي خســائر ماليــة تنتــج عــن    6.2
أي معاملــة غيــر مســموح بهــا إذا وقعــت الخســارة قبــل أن يقــوم 
المتعامــل بإخطــار البنــك بإســاءة اســتخدام أو ضيــاع أو ســرقة 
بيانــات تســجيل الدخــول الخاصــة بــه، بشــرط اســتام البنــك لذلــك 
اإلخطــار فــي وقــت أو فــي ظــل ظــروف تتيــح للبنــك إمكانيــة 

التصــرف بنــاء علــى اإلخطــار.

يتحمــل المتعامــل المســؤولية عــن كافة الخســائر )بمــا في ذلك    6.3
مبلــغ أي معاملــة يتــم تنفيذهــا بــدون تفويــض مــن المتعامــل( 
إذا تصــرف المتعامــل بإهمــال ممــا ســهل تنفيــذ أي معاملــة 
ــد تعامــل  ــر مســموح بهــا أو إذا كان المتعامــل ق )معامــات( غي
بطريقــة احتياليــة. ولتوضيــح هــذا البنــد رقــم 6.3، يشــمل اإلهمــال 
عــدم االلتــزام بــأي مــن االلتزامــات األمنيــة الخاصــة بالمتعامــل 
والمشــار إليهــا فــي هــذه الشــروط واألحــكام ودليــل المســتخدم.

يكــون المتعامــل وحــده مســؤوالً عــن التحقــق مــن أن النظــام    6.4
اإللكترونــي الخــاص بشــبكة اإلنترنــت و الــذي يســتخدمه للوصــول 
بالبنــك “اإلســامي  الخاصــة  اإللكترونيــة  الخدمــات  بوابــة  إلــى 
الفيروســات  مــن  محميــة  اإلنترنــت”  عبــر  التجاريــة  لألعمــال 
والقرصنــة، وأي تهديــدات قــد تكشــف عــن بيانــات اعتمــاد تســجيل 
الدخــول لألشــخاص / األطــراف غيــر المصــرح لهــم أو يــؤدي إلــى 
ــن  ــك ع ــى البن ــن لتســليمها إل ــر أوامــر المتعاملي تشــويه /تغيي
طريــق القنــوات اإللكترونيــة “اإلســامي لألعمــال التجاريــة عبــر 
اإلنترنــت” ويجــب أن يتحمــل المتعامل المســؤولية عــن أي تغيير، 
أو حــذف أو تكــرار األوامــر التــي يقدمهــا عــن طريــق بوابــة الخدمــات 

ــت. ــة علــى شــبكة اإلنترن اإللكتروني

التزامات البنك   .7

ســوف يتخــذ البنــك الخطــوات العمليــة المعقولــة لضمــان تثبيــت    7.1
ــه فيمــا يتعلــق  ــة المناســبة مــع األنظمــة الخاصــة ب أدوات الحماي
بالخدمــة والتحكــم فــي المخاطــر المتعلقــة بتشــغيل األنظمــة 
وإدارة تلــك المخاطــر، مــع مراعــاة القوانيــن والقواعــد واللوائــح 
والممارســات  الســلوك  وقواعــد  والتعميمــات  والتوجيهــات 
ــر. ــى أخ ــت إل ــد تكــون ســارية مــن وق ــي ق ــي الســوق الت الســائدة ف

باإلضافــة إلــى عمليــة التحقــق مــن هويــة المتعامــل عبــر اإلنترنــت    7.2
التــي يجريهــا البنــك، يجــب علــى البنــك أيًضــا تطبيــق أكثــر مــن 
دليــل واحــد للتحقــق مــن الهويــة لتقديــم الخدمــات اإللكترونيــة. 
وعلــى البنــك إبــاغ المتعامــل فيمــا يتعلــق بــأي محــاوالت موّجهــة 
ومتكــررة لاحتيــال عبــر اإلنترنــت علــى حســابات المتعامــل حتــى 

يتخــذ /تتخــذ احتياطــات إضافيــة.

ال يتعهد البنك أو يضمن أن تكون الخدمة وأي معلومات مقدمة    7.3
مــن الخدمــة خاليــة مــن الفيروســات أو الوســائل التخريبيــة األخــرى 
التــي قــد توثــر ســلبا علــى أجهــزة أو برامــج أو معــدات المتعامــل. 
ــه، ال يكــون البنــك ملزمــا تجــاه المتعامــل عــن أي خســارة  وعلي
أي معامــات  إجــراء  حالــة  فــي  المتعامــل  علــى  يقــع  أو ضــرر 
غيــر مســموح بهــا علــى حســابات المتعامــل حتــى فــي حالــة 
عــدم وجــود أي إهمــال مــن جانبــه. عــاوة علــى ذلــك، ال يكــون 
البنــك ملزمــا تجــاه المتعامــل عــن أي خســارة أو ضــرر ينتــج عــن 
فيروســات الحاســوب أو البرامــج الخبيثــة المشــابهة التــي قــد تؤثر 

علــى أجهــزة الحاســوب لــدى المتعامــل.

ال يكــون البنــك ملزمــا بــأي حــال مــن األحــوال تجــاه المتعامــل أو    7.4
أي شــخص أخــر )أشــخاص آخريــن( عــن أي أضــرار غيــر مقصــودة، أو 
غيــر مباشــرة، أو خاصــة، أو مترتبــة علــى غيرهــا أو تحذيريــة، بمــا 
ــال ال الحصــر، فقــدان االســتخدام، أو  ــك علــى ســبيل المث ــي ذل ف

ــاح، أو المدخــرات. ــرادات، أو األرب خســارة اإلي



7.5 The Customer acknowledges that all information provided 
through the Service is made available for reference only 
and is not intended for trading or other purposes, and that 
the Bank is not an investment or commercial advisor to the 
Customer.

7.6 No warranty, representation or guarantee of any kind with 
respect to the information provided or obtained through 
the Service is given or may be implied, including without 
limitation, the sequence, accuracy, truth, reliability, adequacy, 
timeliness, or completeness of any information, whether 
they are fit for any purpose, and no employee or agent of the 
Bank is authorized to give any such warranty, representation 
or guarantee. The Bank assume(s) no liability (whether in 
tort or contract or otherwise) for any reliance on information 
provided or obtained through the Service by the Customer or 
any other person.

7.7 The Customer acknowledges that it is the Customer’s 
responsibility to determine independently market prices 
and rates for trading purposes through the Customer’s 
usual trading channels, to verify information provided or 
obtained through the Service before relying or acting on it 
and to seek independent professional advice on legal, tax 
and other issues in connection with the use of the Service, 
information provided or obtained through the Service, the 
conduct of transactions pursuant to such use and these 
Terms and Conditions which may affect the Customer under 
all applicable laws.

7.8 The information provided or obtained through the Service 
will be made available as it is supplied and identifying, where 
relevant, the information provider directly supplying it to then 
Bank. The Bank does not endorse or express any comment 
on any information supplied by any information provider nor 
assume any duty to check or verify any information.

8. Security:

8.1 The Customer is responsible for acquiring and maintaining 
any equipment required for the Customer’s continued access 
to and use of the Internet Site (such as the Customer’s 
telephone or computer) and for the Customer’s own 
computer’s anti-virus software and security measures.

8.2 The Customer confirms that it has assessed the security 
features of internet banking and has determined that they 
are adequate to protect each of the Corporate Users and the 
Customer’s interests in using the Service.

8.3 The Customer agrees to ensure that each of the Customer’s 
Corporate Users complies with these Terms and Conditions 
and any security procedures mentioned or referred to in it 
including, without limitation, the security recommendations 
contained in the User Guide.

8.4 If the Customer suspects any impropriety on the part of any 
Corporate User in connection with the Service or a Corporate 
User leaves the Customer’s business, the Customer must take 
all steps available to ensure that the Corporate User is unable 
to access the Service. The Customer further undertakes to 
notify the Bank immediately to terminate such Corporate 
User’s access to the Service.

9. Indemnity and authority:

9.1 The Customer requests and authorizes the Bank from time 
to time to act upon written instructions or requests to the 
Bank concerning the administration of the Service when 
signed, by the Corporate Administrators. Such instructions 
and requests may include, without limitation, the provision 
by the Customer to the Bank of requests:

1. To remove or replace any Corporate User. 

2. To reset any Passwords or

3. To take any action to promote the continued and orderly 
operation of the Service.

المقدمــة مــن خــال  المعلومــات  بــأن جميــع  المتعامــل  يقــر    7.5
الخدمــة قــد تــم توفيرهــا كمعلومــات مرجعيــة فقــط وال يقصــد 
بهــا التــداول أو أيــة أغــراض أخــرى وأن البنــك ليــس مستشــارًا 

للمتعامــل. تجاريــا  أو  اســتثماريا 
ال يقــدم البنــك أي ضمــان، أو إقــرار، أو تعهــد صريــح، أو ضمنــي    7.6
ــق بالمعلومــات المقدمــة أو التــي يتــم  ــوع فيمــا يتعل مــن أي ن
الحصــول عليهــا مــن خــال الخدمــة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر، تسلســل، أو دقــة، أو صــدق، أو موثوقيــة، أو 
ماءمــة، أو حداثــة، أو كمــال أي معلومــات، ســواًء كانــت مائمــة 
ألي غــرض أم ال، وال يجــوز ألي مــن موظفــي أو وكاء البنــك تقــدم 
مثــل ذلــك الضمــان أو اإلقــرار أو التعهــد. وال يتحمــل البنــك أي 
مســؤولية )ســواًء عــن أي ضــرر أو تعاقــد أو خــاف ذلــك( عــن أي 
اعتمــاد مــن جانــب المتعامــل أو أي شــخص أخــر علــى المعلومات 

المقدمــة أو التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال الخدمــة.
يقــر المتعامــل بأنــه يتحمــل مســؤولية تحديــد أســعار الســوق    7.7
التــداول  قنــوات  خــال  مــن  التــداول  ألغــراض  مســتقلة  بصفــة 
المعتــادة للمتعامــل و كذلــك المســؤولية عــن التحقــق مــن 
صحــة المعلومــات المقدمــة أو التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن 
خــال الخدمــة قبــل االعتمــاد عليهــا أو التصــرف بنــاًء عليهــا و 
الســعي لطلب المشــورة المهنية المســتقلة بخصوص الشــؤون 
القانونيــة و الضريبيــة و الشــؤون األخــرى المتعلقــة باســتخدام 
ــا  ــم الحصــول عليه ــي يت ــة أو الت ــات المقدم ــة و المعلوم الخدم
مــن خــال الخدمــة و إجــراء المعامــات بموجــب ذلــك االســتخدام 
ــى المتعامــل  ــر عل ــد تؤث ــي ق و هــذه الشــروط و األحــكام، و الت

بموجــب كافــة القوانيــن الســارية.
ســوف يتــم توفيــر المعلومــات المقدمــة أو التــي يتــم الحصــول    7.8
عليهــا مــن خــال الخدمــة كمــا تــم تقديمهــا إلــى البنــك وتحديــد 
الجهــة التــي قدمــت المعلومــات إلــى البنــك بصفــة مباشــرة، إن 
أمكــن. وال يصــادق البنــك أو يقــدم أي ماحظــات حــول أي مــن 
المعلومــات المقدمــة مــن قبــل أي مــن مقدمــي المعلومــات 
كمــا ال يتحمــل أي التــزام بمراجعــة أي معلومــات أو التحقــق مــن 

صحتهــا.

األمن   .8
يتحمــل المتعامــل مســؤولية شــراء وصيانــة أيــة أجهــزة مطلوبــة    8.1
حتــى يتمكــن المتعامــل مــن الوصــول بصفــة مســتمرة إلــى 
الموقــع اإللكترونــي واســتخدامه )مثــل جهــاز الهاتف أو الحاســوب 
الخــاص بالمتعامــل( وبرنامــج الحمايــة مــن الفيروســات والوســائل 

األمنيــة الازمــة لجهــاز الحاســوب اآللــي الخــاص بالمتعامــل.
ــة للخدمــات  ــص األمني ــام بتقييــم الخصائ ــه ق يقــر المتعامــل بأن   8.2
المصرفيــة اإللكترونيــة ورأى أنهــا مائمــة لحمايــة كل واحــد مــن 
مســتخدمي الخدمــة وحمايــة مصالــح المتعامــل عنــد اســتخدام 

الخدمــة. 
مســتخدمي  جميــع  التــزام  ضمــان  علــى  المتعامــل  يوافــق    8.3
المتعامــل بهــذه الشــروط واألحــكام واإلجــراءات  لــدى  الخدمــة 
ــى  ــك عل ــي ذل ــا، بمــا ف ــا فيه ــة المذكــورة أو المشــار إليه األمني
ســبيل المثــال ال الحصــر، التوصيــات األمنيــة الــواردة فــي دليــل 

المســتخدم.
إذا اشــتبه المتعامــل فــي وجــود أمــر غيــر صحيــح مــن جانــب أي    8.4
ــرك أي  ــة أو إذا ت ــق بالخدم ــة فيمــا يتعل مــن مســتخدمي الخدم
مــن مســتخدمي الخدمــة العمــل لــدى المتعامــل، فيجــب علــى 
المتعامــل اتخــاذ كافــة الخطــوات المتاحــة لضمــان عــدم تمكــن 
مســتخدم الخدمــة مــن الوصــول إلــى الخدمة. ويتعهــد المتعامل 
بإخطــار البنــك علــى الفــور بإنهــاء صاحيــة وصــول مســتخدم 

ــى الخدمــة. الخدمــة ذاك إل

التعويضات والصاحيات   .9
آخــر  إلــى  وقــت  مــن  ويفوضــه  البنــك  مــن  المتعامــل  يطلــب    9.1
بالتصــرف بنــاًء علــى التعليمــات أو الطلبــات الخطيــة التــي يتــم 
تقديمهــا إلــى البنــك فيمــا يتعلــق بــإدارة الخدمــة عندمــا تكــون 
موقعــة مــن جانــب مديــر الخدمــة. وقــد تشــمل تلــك التعليمــات 
ــات مــن  ــم طلب ــال ال الحصــر، تقدي ــى ســبيل المث ــات، عل والطلب

ــي: ــك مــن أجــل مــا يل ــى البن المتعامــل إل
مــن  الخدمــة  مســتخدمي  مــن  أي  اســتبدال  أو  إلغــاء   .1

سســة  لمؤ ا
أو إعادة تعيين أي من كلمات المرور   .2

والمنتظــم  المســتمر  العمــل  لتعزيــز  إجــراء  أي  اتخــاذ  أو   .3
. للخدمــة



9.2 The Bank shall be entitled to refuse to act on any written 
instruction or request that is sent by facsimile transmission 
or other electronic communication in accordance with Clause 
(9.1) above. The Bank agrees however to use reasonable 
endeavors to inform the Customer of such refusal.

9.3 Where any written instruction or request referred to in 
Clause 9.1 above is sent by facsimile transmission or other 
electronic communication, the Customer hereby requests 
and authorizes the Bank from time to time, without further 
authority or notice, from the Customer, to act upon such 
instruction or request. In addition, the Customer agrees that 
the Bank shall not be liable to the Customer or any third 
party for any loss or damage suffered by the Customer or any 
third party arising from the facsimile transmission or other 
electronic communication being unauthorized or fraudulent 
and the Customer agrees to keep the Bank fully indemnified 
against any claims or demands arising therefrom.

9.4 The Bank shall not be liable for any losses arising as a 
result of any delays when acting in accordance with written 
instructions howsoever provided pursuant to this Clause.

9.5 The Customer shall indemnify the Bank and its respective 
officers and employees against all liabilities, claims, demands, 
losses, damages, costs, charges and expenses of any kind 
(including without limitation, legal fees on a full indemnity 
basis) that may be incurred by any of them and all actions and 
proceedings that may be brought by or against any of them 
in connection with the provision of the Service, information 
provided or obtained through the Service or the exercise or 
preservation of the Bank’s powers and rights under these 
Terms and Conditions except in the case of fraud, gross 
negligence or willful misconduct of the Bank, its officers or 
employees.

10. Termination:
10.1 Either party may terminate the Service on not less than two 

(2) Business Days’ notice to the other party.
10.2 Either party may terminate the Service with immediate 

effect by notice to the other, if the other party commits a 
material breach of these Terms and Conditions or becomes 
insolvent under the laws of any applicable jurisdiction.

10.3 Termination will not affect the rights and remedies of either 
party accrued to the date of termination nor will it affect any 
provision of these Terms and Conditions which are intended 
to apply after termination.

10.4 Upon termination of the Service, all provisions of these 
Terms and Conditions which in order to give effect to their 
meaning need to survive termination of the Service, shall 
remain in full force and effect. Notwithstanding termination, 
each party shall continue to be bound by these Terms and 
Conditions to the extent that they relate to any obligations 
or liabilities which remain to be performed or discharged.

11. Notices and agents:
11.1 The Bank may at any time appoint one or more agents to 

provide all or any part of the Service. The Customer agrees 
that such agents shall have the benefit of any provisions of 
these Terms and Conditions which limit the Bank’s liability.

11.2 The Bank shall be entitled to prescribe, from time to time, the 
form of notice (whether written or any other form) and the 
mode of communication with respect to each type of notice 
to be given pursuant to the Terms and Conditions.

11.3 All notices and advice to be given by the Bank to the 
Customer under these Terms and Conditions may be given in 
writing or electronically through the Service. All such notices 
and advice will be deemed to have been received by the 
Customer:
a) In the case of personal delivery, at the time of personal 

delivery or on leaving it at the last address provided 
by the Customer to the Bank notwithstanding the 
subsequent return of such notices and advice.

b) In the case of posting, three (3) Business Days from 
dispatch to the last address provided by the Customer 

ــى أي تعليمــات  ــاًء عل ــض التصــرف بن ــك رف ــق البن يكــون مــن ح   9.2
أو طلبــات خطيــة يتــم إرســالها بالفاكــس أو بوســيلة إلكترونيــة 
أخــرى وفقــا للبنــد رقــم 9.1 المذكــور أعــاه. ومــع ذلــك، يوافــق 
البنــك علــى بــذل مــا فــي وســعه علــى نحــو معقــول إلخطــار 

المتعامــل بذلــك الرفــض.
عنــد إرســال أي تعليمــات أو طلبــات خطيــة مشــار إليهــا فــي    9.3
البنــد 9.1 أعــاه عبــر الفاكــس أو وســيلة إلكترونيــة أخــرى، فــإن 
المتعامــل يطلــب ويفــوض البنــك بموجبــه بالتصــرف مــن وقــت 
إلــى آخــر بنــاًء علــى تلــك التعليمــات أو الطلبــات دون الحاجــة 
إلــى تفويــض أو إخطــار آخــر مــن المتعامــل. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
يوافــق المتعامــل علــى أال يكــون البنــك ملزمــا تجــاه المتعامــل 
أو أي طــرف آخــر عــن أي خســارة أو ضــرر يتكبــده المتعامــل أو أي 
طــرف آخــر ويكــون ناتجــا عــن كــون الرســالة المرســلة بالفاكــس 
أو بوســيلة إلكترونيــة أخــرى غيــر مســموح بهــا أو مــزورة ويوافــق 
المتعامــل علــى تعويــض البنــك عــن أيــة مطالبــات أو طلبــات 

تنشــأ عــن ذلــك بالكامــل.
ال يتحمــل البنــك المســئولية عــن أيــة خســائر تنشــأ عــن أي تأخيــر    9.4
عنــد التصــرف وفقــا للتعليمــات الخطيــة رغــم تقدمهــا وفقــا لهــذا 

البنــد.
وموظفيــه  ومســئوليه  البنــك  بتعويــض  المتعامــل  يلتــزم    9.5
المعنييــن عــن كافــة االلتزامــات والدعــاوى والطلبــات والخســائر 
ــا كان نوعهــا )بمــا  ــف أي واألضــرار والتكاليــف والرســوم والمصاري
فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، الرســوم القانونيــة 
علــى ســبيل التعويــض الكامــل( التــي قــد يتكبدهــا أي منهــم، 
وكذلــك عــن كافــة الدعــاوى والقضايــا التــي قــد يتــم رفعهــا مــن 
جانــب أي منهــم أو ضــد أي منهــم فيمــا يتعلــق بتقديــم الخدمــة 
أو المعلومــات المقدمــة أو التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال 
الخدمــة أو ممارســة صاحيــات البنــك أو الحفــاظ علــى حقوقــه 
بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام، باســتثناء مــا اذا كان ذلــك 
ــال أو إهمــال جســيم أو ســوء ســلوك متعمــد مــن  نتيجــة احتي

جانــب البنــك أو مســؤوليه أو موظفيــه.
اإلنهاء   .10

يجــوز ألي مــن الطرفيــن إنهــاء الخدمــة بعــد تقــدم إخطــار ال تقــل    10.1
ــر. ــى الطــرف األخ ــن يومــي )2( عمــل إل ــه ع مدت

يجــوز ألي مــن الطرفيــن إنهــاء الخدمــة علــى الفــور مــن خــال تقدم    10.2
إخطــار إلــى الطــرف األخــر إذا ارتكــب الطــرف األخــر مخالفة جســيمة 
لهــذه الشــروط واألحــكام أو أصبــح معســرًا بموجــب القوانيــن 

الســارية فــي أي ســلطة قضائيــة معنيــة.
ــة ألي  ــر اإلنهــاء علــى الحقــوق وســبل التعويــض المكفول ــن يوث ل   10.3
مــن الطرفيــن حتــى تاريــخ اإلنهــاء، كمــا أنــه لــن يوثــر علــى أي 
شــرط مــن هــذه الشــروط واألحــكام مــن المفتــرض أن يظل ســاريا 

بعــد اإلنهــاء.
ــود هــذه الشــروط واألحــكام  ــة بن ــد إنهــاء الخدمــة، تظــل كاف عن   10.4
التــي يقتضــي الغــرض منهــا أن تظــل ســارية بعــد إنهــاء الخدمــة 
ســاريًة بكامــل نفاذهــا وتأثيرهــا. وبصــرف النظــر عــن اإلنهــاء، يجب 
علــى كل طــرف مواصلــة االلتــزام بهــذه الشــروط واألحــكام طالما 
كانــت مرتبطــة بــأي مــن االلتزامــات أو المســئوليات التــي ينبغــي 

أداوهــا أو التحــرر منهــا.
اإلخطارات والوكاء   .11

لتقديــم  أكثــر  أو  وكيــل  تعييــن  وقــت  أي  فــي  للبنــك  يجــوز    11.1
الخدمــة بالكامــل أو تقديــم جــزء منهــا. ويوافــق المتعامــل علــى 
أن يســتفيد هــؤالء الــوكاء مــن أيــة بنــود فــي هــذه الشــروط 

واألحــكام ممــا يحــد مــن التزامــات البنــك.
يحــق للبنــك تحديــد شــكل اإلخطــار )ســواًء كان خطيــا أو بــأي    11.2
صــورة أخــرى( مــن وقــت إلــى آخــر وتحديــد أســلوب االتصــال فيمــا 
يتعلــق بــكل نــوع مــن أنــواع اإلخطــار المطلــوب تقدمهــا بموجــب 

الشــروط واألحــكام.
يجــوز تقديــم جميــع اإلخطــارات واإلشــعارات المطلــوب تقديمهــا   11.3
مــن البنــك إلــى المتعامــل بموجب هذه الشــروط واألحكام خطيا 
أو إلكترونيــا مــن خــال الخدمــة. وتعتبــر جميــع تلــك اإلخطــارات قد 

تــم اســتامها مــن جانــب المتعامــل فــي الحــاالت التاليــة:
فــي حالــة التســليم باليــد، فــي وقــت التســليم باليــد أو تــرك  أ. 
ــدم مــن المتعامــل  ــوان مق ــر عن ــي آخ اإلخطــار أو اإلشــعار ف
إلــى البنــك، بصــرف النظــر عــن رد تلــك اإلخطــارات واإلشــعارات 

الحقــا.
فــي حالــة اإلرســال بالبريــد، بعــد ثاثــة )3( أيــام عمــل مــن  ب. 
اإلرســال إلــى آخــر عنــوان مقــدم مــن المتعامــل إلــى البنــك 

بصــرف النظــر عــن رد تلــك اإلخطــارات واإلشــعارات الحقــا.



to the Bank notwithstanding the subsequent return of 
such notices and advice.

c) In the case of each e-mail communication, immediately 
after transmitting to the e- mail address through which 
the Customer has so communicated with the Bank 

d) In the case of e-mail communication initiated by the 
Bank through the Service, immediately after issuance of 
the message by the Bank.

e) In the case of posting on the Internet Site(s), by display 
and/or advertisement, immediately after such posting, 
display and/or advertisement by the Bank.

11.4 Except where these Terms and Conditions, the Internet 
Site’s disclaimer or internet privacy statement specifically 
provide for the manner of giving notice, all notices and 
communications from the Customer to the Bank (such as 
instructions to close any Account(s) with the Bank) shall be 
in writing and shall be delivered by post or by hand to the 
Bank.

12. Force Majeure:
12.1 Neither party will be liable for delay in performing or failure 

to perform any of its obligations under these Terms and 
Conditions which is caused by circumstances beyond its 
reasonable control, including, without limitation, the failure, 
malfunction or unavailability of telecommunications, data 
communications and computer systems and services, war, 
civil unrest, government action, strikes, lock-outs or other 
industrial action or trade disputes (whether involving either 
party’s employees or those of a third party). Any delay or 
failure of this kind will not be deemed to be a breach of these 
Terms and Conditions and the time for performance of the 
affected obligation will be extended by a period which is 
reasonable under the circumstances.

13. Internet sites, charges, and supplemental terms:
13.1 The Customer agrees to pay the Bank’s scale of charges (if 

any) for providing the Service as the Bank advises to the 
Customer from time to time. The Bank reserves the right to 
charge fees in relation to the use and/or termination of the 
Service including, without limitation, to impose a charge for 
its provision online services and to revise such fees. The Bank 
may with reasonable notice to the Customer vary its charges 
and the frequency and dates of payment at any time. These 
charges are in addition to any charges for particular banking 
or other services the Bank might provide in response to the 
Customer’s Commands through the Service.

13.2 The Customer is liable for any telephone charges and any 
charges made by the Customer’s Internet service provider as 
a result of the use by the Customer of the Service.

13.3 The Customer authorizes the Bank to set off, freeze or debit 
any of the Customer’s accounts with any charges for the 
provision of the Service.

13.4 When the Bank introduces new services under the Service 
the Bank may do so on supplementary terms which will be 
notified to the Customer from time to time in accordance 
with these terms and Conditions.

13.5 The Internet Site(s) through which the Customer accesses 
the Service is/are subject to change by the Bank. Unless such 
change would affect a right or obligation of the Customer or 
the Bank under these Terms and Conditions or if the Bank 
has specifically agreed to give prior notice to the Customer, 
the Bank may make such changes (including changes to the 
layout) without notification to the Customer.

13.6 The Bank may modify these Al Islami Business Online Terms 
and Conditions on not less than thirty (30) Business Days’ 
notice to the Customer or such shorter period (other than 
in the event of any variations to the Bank’s charges) as is 
necessary for the effective operation of the Service. The 
Customer’s access to and use of the Service after such 
modifications have been notified to the Customer shall 
constitute the Customer’s acceptance of the same.

فــي حالــة اإلرســال بالبريــد اإللكترونــي، علــى الفــور بعــد  ت. 
تواصــل  الــذي  اإللكترونــي  البريــد  عنــوان  إلــى  اإلرســال 

البنــك. مــع  خالــه  مــن  المتعامــل 
فــي حالــة اإلرســال بالبريــد اإللكترونــي مــن جانــب البنــك أوالً  ث. 
مــن خــال الخدمــة، علــى الفــور بعــد إصــدار الرســالة مــن جانب 

البنــك.
)المواقــع  اإللكترونــي  الموقــع  علــى  النشــر  حالــة  فــي  ج. 
اإللكترونيــة(، مــن خــال العــرض و /أو اإلعــان، علــى الفــور بعــد 
ذلــك النشــر و /أو العــرض و /أو اإلعــان مــن جانــب البنــك.

باســتثناء مــا إذا نصــت هــذه الشــروط واألحــكام أو بيــان إخــاء    11.4
عبــر  الخصوصيــة  بيــان  أو  اإللكترونــي  للموقــع  المســئولية 
اإلنترنــت علــى طريقــة تقديــم اإلخطــار، فإنــه يجــب أن تكــون كافــة 
اإلخطــارات والمراســات المقدمــة مــن قبــل المتعامــل إلــى البنــك 
)مثــل تعليمــات إغــاق أي حســاب )حســابات( لــدى البنــك( كتابيــة 

ــك. ــى البن ــد إل ــد أو بالي ــم تســليمها بالبري وأن يت

القوة القاهرة   .12

ــن المســئولية عــن التأخــر فــي أداء أي  ال يتحمــل أي مــن الطرفي   12.1
ــي هــذه الشــروط واألحــكام  ــا ف ــه المنصــوص عليه مــن التزامات
أو عــدم أداء أي مــن تلــك االلتزامــات إذا كان ذلــك بســبب ظــروف 
خارجــة عــن إرادتــه علــى نحــو معقــول، مــا فــي ذلــك، علــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر، انقطــاع أو تعطــل أو عــدم توفر االتصاالت وأنظمة 
البيانــات وأنظمــة وخدمــات الحاســوب، أو الحــرب، أو االضطــراب 
أو  العمــل،  عــن  اإلضــراب  أو  الحكوميــة،  اإلجــراءات  أو  المدنــي، 
ــة )ســواًء  االعتصــام، أو حــاالت اإلضــراب األخــرى، أو النزاعــات التجاري
كانــت تشــمل موظفــي أي مــن الطرفيــن أو موظفــي طــرف 
آخــر(. وال يُعــد أي تأخــر أو إخفــاق مــن هــذا النــوع مخالفــة لهــذه 
الشــروط واألحــكام ويتــم تمديــد الوقــت المحــدد ألداء االلتــزام 

ــق الظــروف. ــة وف ــرة معقول المعنــي لفت

المواقع اإللكترونية والرسوم والشروط اإلضافية   .13

يوافــق المتعامــل علــى دفــع رســوم البنــك )إن وجــدت( نظيــر    13.1
تقديــم الخدمــة وفــق مــا يقــوم البنــك بإخطــار المتعامــل بــه مــن 
وقــت إلــى آخــر. ويحتفــظ البنــك بالحــق فــي فــرض رســوم علــى 
اســتخدام و/ أو إنهاء الخدمة، بما في ذلك، على ســبيل المثال ال 
الحصــر، فــرض رســوم علــى تقديــم الخدمــات اإللكترونيــة وتعديل 
تلــك الرســوم. ويجــوز للبنــك، بعــد تقديــم إخطــار معقــول إلــى 
المتعامــل، تعديــل رســومه ومعــدل تكــرار دفعهــا وتواريــخ دفعهــا 
ــة رســوم  ــى أي ــة إل ــك الرســوم باإلضاف ــت. وتكــون تل ــي أي وق ف
ــة أو الخدمــات األخــرى التــي  ــة المعين خاصــة بالخدمــات المصرفي
قــد يقدمهــا البنــك اســتجابة لألوامــر التــي يصدرهــا المتعامل من 

خــال الخدمــة.

يتحمــل المتعامــل مســئولية دفــع أية رســوم هاتفية وأية رســوم    13.2
اإلنترنــت للمتعامــل نتيجــة اســتخدام  يفرضهــا مقــدم خدمــة 

المتعامــل للخدمــة. 

يفــوض المتعامــل البنــك فــي تســوية أو تجميــد أو خصــم أيــة    13.3
رســوم نظيــر تقديــم الخدمــة مــن أي مــن حســابات المتعامــل.

عندمــا يطــرح البنــك خدمــات جديــدة فــي إطــار الخدمــة، يجــوز    13.4
إخطــار  ســيتم  إضافيــة  شــروط  علــى  بنــاًء  ذلــك  أداء  للبنــك 
المتعامــل بهــا مــن وقــت إلــى آخــر وفقــا لهــذه الشــروط واألحــكام. 

يخضــع الموقــع اإللكترونــي )تخضــع المواقــع اإللكترونيــة( الــذي   13.5
/ التــي يصــل المتعامــل مــن خالــه / مــن خالهــا إلــى الخدمــة 
للتغييــر مــن جانــب البنــك. ويجــوز للبنــك إجــراء تلــك التغييــرات 
)بمــا فــي ذلــك التغييــرات علــى التخطيــط( دون إخطــار المتعامل، 
ــق  ــى أي ح ــر عل ــرات أن تؤث ــك التغيي ــم يكــن مــن شــان تل ــا ل م
أو التــزام مكفــول للمتعامــل أو البنــك بموجــب هــذه الشــروط 
واألحــكام أو إذا كان البنــك قــد وافــق تحديــدًا علــى تقديــم إخطــار 

مســبق إلــى المتعامــل.

يجــوز للبنــك تعديــل شــروط وأحــكام اإلســامي اونايــن لألعمــال    13.6
بعــد تقديــم إخطــار إلــى المتعامــل ال تقــل مدتــه عــن ثاثيــن )30( 
يــوم عمــل أو مــدة أخــرى أقصــر مــن ذلــك )باســتثناء حالــة إجــراء أي 
تعديــات علــى رســوم البنــك( وفــق مــا يتطلبــه التشــغيل الفعــال 
للخدمــة. ويُعــد وصــول المتعامــل إلــى الخدمــة واســتخدامها بعــد 
إخطــاره بتلــك التعديــات بمثابــة موافقــة مــن قبــل المتعامــل 

عليهــا. 



14. Intellectual property rights:
14.1 The Bank has a license for or owns all copyrights for the 

Internet Site through which the Customer accesses the 
Service and all applicable trademarks and other materials 
used on or provided through it, including, without limitation, 
Dubai Islamic Bank, and the Dubai Islamic Bank logo.

14.2 The Customer acknowledges and agrees that Dubai Islamic 
Bank and the Dubai Islamic Bank logo, the information 
provided or obtained through the Service, its form, format, 
mode or method of compilation, selection, configuration, 
presentation, and expression (collectively ‘Confidential 
Information’) are trade secrets and confidential and 
proprietary property of the Bank and/or that of the respective 
information providers. No right, title, or interest other than 
the right to access the information provided or obtained 
through the Service subject to these Terms and Conditions 
is conveyed or transferred to the Customer. The Customer 
shall not make any representation or do any act which may 
be taken to indicate that the Customer has any such right, 
title or interest in the Confidential Information.

14.3 Unless expressly permitted by these Terms and Conditions, 
the Customer shall not, and shall not attempt to:
a) Sell, transfer, disclose, assign, convey, lease, sub-license, 

share, loan, distribute, transmit, broadcast, cablecast, 
put in circulation, download, reproduce, duplicate, or 
otherwise provide or

b) Disseminate any Confidential Information in any form 
or by any means to any other person or commercially 
exploit any Confidential Information.

c) Remove, obliterate, erase, relocate or modify in any 
way any proprietary marking on or appearing with the 
Confidential Information including, without limitation, 
any trademark or copyright notice or

d) Incorporate or combine the Confidential Information with 
any other programs.

14.4 The Customer is only permitted to print, copy, download or 
temporarily store extracts from the Bank’s Internet Site(s) for 
the Customer’s own information or when the Customer uses 
the Service. The Customer is not permitted to alter anything, 
and any other use is prohibited unless the Customer first 
obtains the Bank’s written consent. The Customer may not 
use any part of the Bank’s Internet Site on any other web site 
or link any other web site to the Bank’s Internet Site, without 
the prior Bank’s written consent.

15. Hyperlinks:
15.1 The Internet Site may provide hyperlinks that enable the 

Customer to access the web site of other companies.
15.2 The hyperlinked web sites may not provide any regulatory 

protection in the Customer’s jurisdiction and the Bank is not 
liable for the Customer’s use of the hyperlinked web sites 
and the Customer shall assume all risks and responsibilities 
which may arise from accessing such web sites via the 
hyperlink and are advised to Read the terms and conditions 
of use for these web sites. The Customer is also advised to 
read the privacy policy statements of such web sites prior to 
providing any personal information.

15.3 The hyperlinks to non-Bank web sites from the Bank’s 
Internet Site do not constitute an endorsement by the Bank 
of such third-party web sites.

16. Encryption:
16.1 The Customer should be aware that the Bank uses a very 

high level of encryption. The use of such levels of encryption 
may be illegal in jurisdictions outside United Arab Emirates. 
It is the Customer’s responsibility to ensure that, if outside 
the United Arab Emirates, the Customer’s ability to use the 
Service is permitted by local law and the Bank shall not 
be liable for any loss or damage suffered by the Customer 
as a result of not being able to use the Service in these 
jurisdictions.
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حقــوق  يمتلــك كافــة  أو  باالســتخدام  ترخيصــا  البنــك  يمتلــك    14.1
النشــر الخاصــة بالموقــع اإللكترونــي الــذي يصــل المتعامــل مــن 
ــة والمــواد  ــات التجاري ــع العام ــك جمي ــى الخدمــة وكذل ــه إل خال
األخــرى ذات الصلــة المســتخدمة علــى الموقــع أو المقدمــة مــن 
خالــه، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، اســم بنــك 

ــي اإلســامي. ــك دب ــي اإلســامي وشــعار بن دب
يقــر المتعامــل ويوافــق علــى أن اســم بنك دبي اإلســامي وشــعار    14.2
بنــك دبــي اإلســامي والمعلومات المقدمــة أو التي يتم الحصول 
عليهــا مــن خــال الخدمــة وشــكلها وتنســيقها وطريقة أو أســلوب 
إعدادهــا واختيارهــا وتهيئتهــا وعرضهــا والتعبيــر عنهــا )يشــار إليهــا 
جميعهــا باســم “المعلومــات الســرية”( تعــد مــن األســرار التجارية 
والمعلومــات الســرية والممتلــكات الخاصة بالبنــك و/أو مقدمي 
المعلومــات ذوي الصلــة. وال ينتقــل أو يتحــول إلــى المتعامــل أي 
حــق أو ملكيــة أو حصــة فــي المعلومــات المقدمــة أو التــي يتــم 
الحصــول عليهــا مــن خــال الخدمــة، باســتثناء حــق الوصــول إلــى 
المعلومــات بموجــب هــذه الشــروط واألحكام. ويلتــزم المتعامل 
ــد يتــم تفســيره  ــأي تصــرف ق ــان ب ــم أي تعهــد أو اإلتي بعــدم تقدي
أو حصــة فــي  المتعامــل يمتلــك أي حــق أو ملكيــة  علــى أن 

المعلومــات الســرية.
مــا لــم يكــن مصرحــا لــه بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام، فإنــه    14.3

ال يجــوز للمتعامــل، وال يحــق لــه محاولــة القيــام بمــا يلــي:
بيــع أيــة معلومــات ســرية أو نقلهــا أو اإلفصاح عنها أو التنازل عنها  أ. 
أو تأجيرهــا أو إصــدار ترخيــص بهــا مــن الباطــن، أو مشــاركتها، أو 
إقراضهــا، أو توزيعهــا، أو إرســالها، أو إذاعتهــا، أو بثهــا، أو تعميمها، 

أو تنزيلهــا، أو إعــادة إنتاجهــا، أو نســخها، أو تقديمهــا، 
أو نشــر أي معلومــات ســرية مهمــا كان شــكلها أو بــأي  ب. 
طريقــة كانــت إلــى أي شــخص آخــر أو اســتغال أي معلومــات 

ــد التجــاري. ــى الصعي ســرية عل
أو إزالــة أي عامــة ملكيــة موجــودة فــي المعلومــات الســرية  ت. 
أو تظهــر معهــا، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصر، 
ــة، أو إشــعار بحقــوق النشــر، أو طمســها، أو  أي عامــة تجاري

محوهــا، أو نقلهــا، أو تعديلهــا بــأي طريقــة كانــت
أو دمج أو إدخال المعلومات السرية مع أية برامج أخرى. ث. 

أو  التنزيــل،  أو  النســخ،  أو  بالطباعــة،  للمتعامــل فقــط  يُســمح    14.4
اإللكترونــي  الموقــع  مــن  للمســتخرجات  المؤقــت  التخزيــن 
أو  المتعامــل  عليهــا  ليطلــع  للبنــك  اإللكترونيــة(  )المواقــع 
للمتعامــل  يجــوز  وال  الخدمــة.  اســتخدام  عنــد  بهــا  ليســتعين 
تعديل أي شــيء ويُحظر عليه أي اســتخدام آخر للمســتخرجات إال 
بعــد الحصــول علــى موافقــة كتابيــة مســبقة مــن البنــك. وال يجوز 
ــك  ــي للبن ــع اإللكترون ــزء مــن الموق للمتعامــل اســتخدام أي ج
عبــر أي موقــع إلكترونــي آخــر أو ربــط أي موقــع إلكترونــي آخــر 
بالموقــع اإللكترونــي للبنــك دون الحصــول علــى موافقــة كتابيــة 

ــك. مســبقة مــن البن
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قــد يتضمــن الموقــع اإللكترونــي للبنــك روابــط تتيــح للمتعامــل    15.1
الوصــول إلــى مواقــع إلكترونيــة لشــركات أخــرى.

قــد ال توفــر المواقــع اإللكترونيــة مــن خــال الروابــط الظاهــرة علــى    15.2
موقــع البنــك اإللكترونــي أيــة حمايــة تنظيميــة فــي منطقــة 
البنــك  يتحمــل  وال  بالمتعامــل،  الخاصــة  القضائيــة  الســلطة 
المســئولية عــن اســتخدام المتعامــل للمواقــع اإللكترونيــة مــن 
خــال الروابــط الظاهــرة علــى موقــع البنــك اإللكترونــي، ويتحمــل 
ــن  ــد تنشــأ ع ــي ق ــة المخاطــر والمســئوليات الت المتعامــل كاف
الوصــول إلــى تلــك المواقــع اإللكترونيــة مــن خــال الرابــط الظاهــر 
ــراءة شــروط وأحــكام  ــع، كمــا يُنصــح المتعامــل بق ــى الموق عل
ــة. ويوصــى المتعامــل أيضــا  ــع اإللكتروني ــك المواق اســتخدام تل
ــة  ــع اإللكتروني ــك المواق ــة لتل ــات سياســة الخصوصي ــراءة بيان بق

ــة معلومــات شــخصية. ــم أي قبــل تقدي
إن وجــود روابــط مؤديــة إلــى مواقــع إلكترونيــة ال تتبــع للبنــك    15.3
ــب  ــة مــن جان ــي للبنــك، ليســت مصادق ــع اإللكترون علــى الموق
البنــك علــى تلــك المواقــع اإللكترونيــة الخاصــة بجهــات اخــرى.
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ينبغــي أن يعلــم المتعامــل ان البنــك يســتخدم مســتوى عاليــا    16.1
ــد يكــون اســتخدام تلــك المســتويات  ــة مــن التشــفير، وق للغاي
مــن التشــفير غيــر قانونــي فــي بعــض الســلطات القضائيــة خــارج 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. ويتحمــل المتعامــل، إذا كان 
خــارج دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، مســئولية التأكــد مــن 
قدرتــه علــى اســتخدام الخدمــة وفــق القوانيــن المحليــة للمنطقــة 
التــي يوجــد بهــا المتعامــل، وال يتحمــل البنــك المســئولية عــن أي 



17. Advertising:
17.1 From time to time the Bank may advertise its own products 

or services and also those of third parties on the Internet 
Site through which the Customer accesses the Service or 
through the Service itself. If, in relation to other agreements 
between the Customer and the Bank, the Customer has 
asked the Bank not to send the Customer any marketing 
material (or if the Customer does so in the future), the 
Customer agrees that this restriction will not apply to these 
electronic advertisements and consents to receiving them 
when accessing the Bank’s Internet Site and/or the Service.

18. General terms:
18.1 These Terms and Conditions constitute the entire agreement 

between the Customer and the Bank concerning the use 
of the Service and supersedes all previous agreements, 
communications, representations and discussions between 
the Customer and the Bank relating to the Service. Any other 
agreements between the Bank and the Customer and/or 
mandates relating to the conduct of the Customer’s Accounts 
shall remain unaffected.

18.2 As applicable, where the Customer is a partnership or 
company, the Terms and Conditions will continue in force 
unless revoked by notice given by relevant authority in 
such partnership or company, notwithstanding any change 
of name of the partnership or company, admission of new 
partner(s) or Shareholder or where such persons are ceasing 
to be a member of the partnership or company by reason of 
death or otherwise.

18.3 The Customer agree to comply with all applicable data 
protection and other laws to the same or similar purpose in 
all relevant jurisdictions.

18.4 Each provision of these Terms and Conditions is severable 
from the others and if one or more of them becomes void, 
illegal or unenforceable, the remainder will not be affected in 
any way.

18.5 Nothing in these Terms and Conditions shall affect any right 
of set-off or combination which the Bank has in relation to 
any Account which the Customer accesses online.

18.6 The Customer acknowledges, accepts and agrees that he 
may be exposed to the risk while using electronic banking 
services and he indemnifies the Bank against any and all 
losses and damages suffered or incurred by him arising out 
of his use of electronic banking services of the Bank.

Fourth Section

Others
1. Termination: Without prejudice to clause “I” (23 Closing of 

Account), any party shall have the right to terminate this 
Agreement at any time by giving the other party a written 
notice not less than one month before the enforcement of 
termination. However, such termination does not affect the 
terms and conditions of unrestricted investment deposit 
account contained in article II/3 of this Agreement regarding 
the termination / Withdrawal of the investment deposit, 
which will remain valid and enforceable between the parties 
until terminated as provide in these conditions.

2. Subtitles: The subtitles are used herein only for convenience 
and shall not be used for the interpretation or application of 
the provisions of this terms and conditions.

3. Effectiveness of agreement: The Customer acknowledges 
and agrees that he/she has fully read and understood all the 
terms and conditions of this Agreement and that he/she - 
has not been subject to any wrong, deception or coercion. 
Arabic version of the Banking Service Agreement terms and 
conditions shall prevail over the English version in the event 
of any discrepancy are dispute.

4. Applicable Law and Jurisdiction: These Terms and 
Conditions, Customer accounts and all other relative matters 
shall be governed by laws of the UAE and in compliance with 
the principles of the noble Sharia as set out in the Sharia 
Standards issued by the AAOIFI and the Fatwas issued by 

خســارة أو ضــرر يقــع علــى المتعامــل نتيجــة عــدم القــدرة علــى 
اســتخدام الخدمــة فــي تلــك الســلطات القضائيــة.
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قــد يقــوم البنــك مــن وقــت إلــى آخــر باإلعــان عــن المنتجــات أو    17.1
الخدمــات الخاصــة بــه أو تلــك الخاصــة بجهــات خارجيــة علــى الموقــع 
اإللكترونــي الــذي يصــل المتعامــل مــن خالــه إلــى الخدمــة أو مــن 
خــال الخدمــة نفســها. وإذا طلب المتعامل، فيمــا يتعلق باالتفاقيات 
األخــرى بيــن المتعامــل والبنــك، أال يرســل البنــك إلــى المتعامــل أيــة 
مــواد تســويقية )أو إذا قــام المتعامــل بذلــك فــي المســتقبل(، فــإن 
المتعامــل يوافــق علــى أن هــذا القيــد لــن يســري علــى تلــك اإلعانات 
اإللكترونيــة ويوافــق علــى تلقــي تلــك اإلعانــات عنــد الوصــول إلــى 

الموقــع اإللكترونــي أو الخدمــة الخاصــة بالبنــك أو كليهمــا.

أحكام عامة   .18

ــن المتعامــل  تمثــل هــذه الشــروط واإلحــكام مجمــل االتفــاق بي   18.1
والبنــك فيمــا يتعلــق باســتخدام الخدمــة وتحــل محــل كافــة 
االتفاقيــات والمراســات والتعهــدات والمناقشــات الســابقة بيــن 
المتعامــل والبنــك فيمــا يتعلــق بالخدمــة. وال تتأثــر أيــة اتفاقيــات 
ــإدارة  أخــرى بيــن البنــك والمتعامــل و/أو التفويضــات المتعلقــة ب

حســابات المتعامــل.

ــل شــراكة أو شــركة، بحســب مقتضــى  إذا كان المتعامــل يمث   18.2
الحــال، فــإن الشــروط واإلحــكام تظــل ســارية مــا لــم يتــم إلغاؤهــا 
مــن خــال تقديــم إخطــار مــن قبــل الســلطة المعنيــة فــي تلــك 
الشــراكة أو الشــركة، وذلــك بصــرف النظــر عــن أي تغييــر فــي 
اســم الشــراكة، أو الشــركة، أو دخــول شــريك، أو مســاهم جديــد 
)شــركاء أو مســاهمين جــدد( أو انتهــاء عضويــة أولئــك االشــخاص 

فــي الشــراكة أو الشــركة بســبب الوفــاة أو خــاف ذلــك.

ــات  ــة البيان يوافــق المتعامــل علــى االلتــزام بكافــة قوانيــن حماي   18.3
الســارية والقوانيــن األخــرى المتعلقــة بنفــس األمــر أو ذات الغــرض 

المشــابه فــي كافــة الســلطات القضائيــة المعنيــة.

تعــد بنــود هــذه الشــروط واإلحــكام منفصلــة عــن بعضها البعــض، وإذا    18.4
مــا أصبــح واحــد منهــا أو أكثــر غيــر صالــح أو غيــر قانونــي أو ال يمكــن 

إنفــاذه، فــإن باقــي البنــود تظــل ســارية دون أدنــى تأثيــر كان.

ال تتضمــن هــذه الشــروط األحــكام مــا مــن شــأنه التأثيــر علــى    18.5
ــة  ــق بأي ــك للمقاصــة أو الجمــع فيمــا يتعل ــول للبن ــق مكف أي ح

حســابات يدخــل اليهــا المتعامــل عبــر اإلنترنــت.

يقــر المتعامــل ويقبــل ويوافــق علــى أنــه قــد يتعــرض لمخاطــر أثنــاء    18.6
ــه ســيعوض البنــك  ــة وبأن ــة اإللكتروني اســتخدام الخدمــات المصرفي
عــن جميــع الخســائر واألضــرار التــي يتعــرض لها أو يتكبدها والناشــئة 

عــن اســتخدامه للخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة للبنــك.

 القسم الرابع

احكام أخرى
ــد أوالً / 23 مــن  ــي البن ــه ف ــص علي ــاء: دون المســاس بمــا ن اإلنه  .1
هــذه االتفاقيــة يحــق ألي مــن الطرفيــن إنهــاء هــذا العقــد فــي أي 
وقــت بعــد قيامــه بإخطــار الطــرف اآلخــر كتابيــا خــال مهلــة إخطــار 
ــك فــإن  ــك اإلنهــاء، ومــع ذل ال تقــل عــن شــهر واحــد قبــل إنفــاذ ذل
هذا اإلنهاء ال يمس شــروط حســاب الوديعة االســتثمارية المطلقة 
الــواردة فــي البنــد ثانيــا / 3 مــن هــذه االتفاقيــة بشــأن إنهاء/ ســحب 
الوديعــة االســتثمارية والتــي ســتظل ســارية ونافــذة بيــن الطرفيــن 

لحيــن إنهائهــا وفــق مــا نصــت عليــه تلــك الشــروط.

ــود هــذه الشــروط  ــة لبن ــن الجانبي ــة: إن العناوي ــن الجانبي العناوي  .2
واألحــكام هــي لســهولة اإلحالــة إليهــا فقــط وال ينبغي اســتخدامها 

ــق نصــوص هــذه الشــروط واالحــكام. ــي تفســير أو تطبي ف

نفــاذ االتفــاق والتغيــرات: يقــر المتعامل ويوافق بأنــه قد قرأ وفهم   .3
فهمــا تامــا كافــة األحــكام والشــروط الــواردة بهــذه االتفاقيــة، وأنــه 
لــم يكــن تحــت تأثيــر أي غلــط أو تدليــس أو إكــراه. فــي حــال وجود 
تعــارض أو اختــاف بيــن النــص العربــي والنــص اإلنكليــزي ألحــكام 
وشــروط اتفاقيــة الخدمــات المصرفيــة، فإنــه يتــم الرجــوع إلــى 

النــص العربــي.

الشــروط  هــذه  تخضــع  القضائيــة:  والســلطة  الســارية  القوانيــن   .4
واألحــكام، وحســابات المتعامــل وجميــع الشــؤون األخــرى ذات الصلــة 
ــة المتحــدة وبمــا يتوافــق مــع أحــكام  ــة اإلمــارات العربي لقوانيــن دول
الشــريعة اإلســامية علــى النحــو المبيــن فــي المعاييــر الشــرعية 
الماليــة  للمؤسســات  والمحاســبة  المراجعــة  هيئــة  عــن  الصــادرة 



the bank Sharia Committee. In case of any conflict between 
laws and the principles of Sharia, the principle of Sharia shall 
prevail. 

5. The Customer irrevocably and unconditionally submits to 
the jurisdiction of the courts of Dubai. The submission to 
such jurisdiction shall not (and shall not be construed so as 
to) limit the Bank’s right to initiate proceedings against the 
Customer in the courts of any other competent jurisdiction 
nor shall the initiation of proceedings in anyone or more 
jurisdictions preclude the initiation of proceedings in any 
other jurisdiction, whether concurrently or not.

6. Taxes Clause:
i. All amounts set out in this Agreement or otherwise 

payable by Customer pursuant to this Agreement, shall 
be made without any deduction or withholding for or on 
account of any Tax.   If any deduction or withholding is 
required by any applicable law, as amended from time 
to time or modified by the practice of any relevant 
governmental revenue authority then in effect, the 
Customer  shall bear such deduction or withholding on 
its own account  and shall be obliged to gross-up the 
payments.

ii. All amounts set out in Agreement or otherwise payable 
by the Customer pursuant to this Agreement, whether 
the amount is paid as an advance payment, a deposit, 
on a fixed fee basis, or otherwise, are exclusive of Tax, 
including VAT. Where VAT is payable by the Customer 
under this Agreement, the amount payable for the 
supply (VAT exclusive) will be increased by the amount 
of the VAT applicable at the prevailing rate.

iii. To the extent already  paid  by  the  Bank  or not  
recovered,  the  Customer  shall keep  the  Bank  
indemnified  from  and  against  any loss,  cost  (including  
any cost  of enforcement),  liability (as well as any tax 
liability incurred, including but not limited to, VAT, as 
applicable), claim, demand  or damage,  which the Bank 
suffers or incurs in the lawful and proper exercise of its 
duties under this Agreement.

7. The Customer will notify the Bank of their preferred method 
of receiving initial documentation, either by way of physical 
documentation or electronically.

8. Non-adherence to the Banking Services Agreement Terms 
and Conditions by the Customer, may lead to closure of the 
relationship with the Bank   

9. The Customer agrees and confirms that the Bank has carried 
out an assessment of the Customer regarding the suitability, 
affordability and/or appropriateness of the Bank’s Products 
and/or Services, and the Bank has provided a summary copy 
of this assessment to the Customer without charge.

10. The Customer understands that the Bank maintains the 
Complaint Management function which is independent 
of management of Retail Operations and able to carry out 
independent review of the escalated Complaints and make 
its recommendations to resolve a Complaint including 
provision of redress. The Customer understands that the 
Complaint Process and Procedures is available with the Bank 
for the timely resolution of the Customer’s Complaints by 
approaching the following channels: 
i. Phone Banking (+971 4 609 2222)
ii. Internet and Mobile Banking
iii. E-mail: Contactus@dib.ae
iv. The Bank’s Website Complaint Form
v. By post: Complaints Management Unit, Dubai Islamic 

Bank, PO Box 1080, Dubai, UAE
11. The Customer agrees and accepts that the Banking Services 

Agreement Terms and Conditions are in line with the UAE 
Central Bank’s Consumer Protection Regulation (Circular 
No: 8/2020 dated 25/11/2020) and Consumer Protection 
Standards.

12. The Customer has signed the attached Account Opening 
Form after reviewing and understanding the Terms and 
Conditions set out in this Agreement.

اإلســامية )أيوفــي( والفتــاوى الصــادرة عــن لجنــة الرقابــة الشــرعية 
الداخليــة لبنــك دبــي اإلســامي.  وفــي حالــة التضــارب مــا بيــن القوانين 

ومبــادئ الشــريعة، فإنــه يتــم الرجــوع إلــى مبــادئ الشــريعة.
للســلطة  وغيــر مشــروطة  نهائيــة  بصــورة  المتعامــل  يخضــع   .5
الســلطة  لتلــك  الخضــوع  يحــد  وال  دبــي.  لمحاكــم  القضائيــة 
القضائيــة )وال يُفســر علــى أنــه يحُــدُّ( مــن حــق البنــك فــي رفــع 
الدعــاوى القضائيــة ضــد المتعامــل أمــام أي ســلطة قضائيــة أخــرى 
مختصــة، كمــا ال يحــول رفــع الدعــاوى القضائيــة أمــام أي ســلطات 
قضائيــة دون رفعهــا أمــام أي ســلطات قضائيــة أخــرى، ســواًء كان 

ذلــك بصــورة متزامنــة أم ال.
بند الضريبة:   .6

أو  االتفاقيــة  هــذه  فــي  المذكــورة  المبالــغ  تســدد جميــع   .1
ــا، مــن دون خصــم او  ــى المتعامــل بموجبه المســتحقة عل
اقتطــاع عــن أي ضريبــة. وإذا كان أي خصــم أو اقتطــاع واجبــا 
بحكــم أي قانــون ســار مــع مــا يطــرأ عليــه مــن تعديــات مــن 
وقــت آلخــر، أو معــدٍل بموجــب التطبيقــات الســائدة حينئــذ 
ــإن المتعامــل يتحمــل  ــة، ف ــة معني ــة اتحادي ألي هيئــة ضريبي
هــذا الخصــم أو االقتطــاع مــن حســابه الخــاص، ويلتــزم بدفــع 

ــل الخصــم. ــاً كمــا كان قب ــغ كام المبل
جميــع المبالــغ المذكــورة فــي هــذه االتفاقيــة أو المســتحقة   .2
علــى المتعامــل بمقتضاهــا، ســواء كان المبلــغ مدفــوع 
ــر  ــن، أو كرســم مقطــوع، أو غي ــة، أو كتأمي ــة مقدم كدفع
ــك  ــة، بمــا فــي ذل ــن تكــون شــاملة ألي ضريب ــك، ســوف ل ذل
ضريبــة القيمــة المضافــة. وإذا اســتحقت أي ضريبــة قيمــة 
مضافــة بموجــب هــذه االتفاقيــة، فإنــه يتــم زيــادة المبلــغ 
المســتحق عــن التوريــد )غيــر شــامل ضريبــة القيمــة المضافة( 
بمقــدار قيمــة ضريبــة القيمــة المضافــة المطبقــة بحســب 

الســعر الســائد.
يعــوض المتعامــل البنــك عــن أي خســارة أو تكاليــف )ومنهــا   .3
أي تكاليــف تنفيــذ( أو التزامــات )وكذلــك أي التــزام ضريبــي، 
القيمــة  الحصــر، ضريبــة  ال  المثــال  علــى ســبيل  ويشــمل 
أو  طلبــات  أو  مطالبــات  أو  مطبقــة(  كانــت  إن  المضافــة، 
أضــرار يتحملهــا البنــك فــي ســبيل أداء التزاماتــه بموجــب 
هــذه االتفاقيــة حســب القانــون، طالمــا أن البنــك تحمــل هــذا 

المبلــغ فعليــا أو لــم يســترده. 
يقــوم المتعامــل بإخطــار البنــك بالطريقــة التــي يفضلهــا فــي   .7
إلكترونيــا. أو  ورقيــا  التوثيــق  كان  ســواء  األوليــة،  الوثائــق  تلقــي 

ــات  ــة الخدم ــكام اتفاقي ــزام المتعامــل بشــروط وأح ــدم الت إن ع  .8
البنــك. إنهــاء العاقــة مــع  إلــى  يــؤدي  المصرفيــة قــد 

يوافــق المتعامــل ويؤكــد بــأن البنــك قــد أجــرى تقييًمــا للمتعامل   .9
فيمــا يتعلــق بماءمــة منتجــات و / أو خدمــات البنــك، والقــدرة 
علــى تحمــل تكاليفهــا، و / أو ماءمــة منتجــات البنــك و / أو 
خدماتــه، وبــأن البنــك قــد قــدم نســخة موجــزة مــن هــذا التقييــم 

للمتعامــل دون أي رســوم.
ــك إدارة الشــكاوى وهــي  ــدى البن ــه يوجــد ل ــدرك المتعامــل بأن ي  .10
ــراد ويمكنهــا إجــراء  ــع لألف ــات البي إدارة مســتقلة عــن إدارة عملي
توصياتهــا  وتقــدم  المرفوعــة  للشــكاوى  مســتقلة  مراجعــة 
لحــل تلــك الشــكاوى بمــا فــي ذلــك توفيــر التعويــض. ويتفهــم 
المتعامــل أن البنــك يتيــح تقديــم الشــكاوى وإجراءاتهــا بهــدف حل 
ــال التواصــل  ــت المناســب مــن خ ــي الوق شــكاوى المتعامــل ف

ــة: ــوات التالي ــر القن عب
الخدمات المصرفية عبر الهاتف (2222 609 4 971+) أ.   

الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والهاتف النقال ب.   
 contactus@dib.ae :البريد اإللكتروني ت.   

استمارة الشكوى المتوفرة عبر الموقع اإللكتروني للبنك ث.   
عــن طريــق البريــد: وحــدة إدارة الشــكاوى، بنــك دبي اإلســامي،  ج.   

المتحــدة العربيــة  اإلمــارات  دبــي،   ،1080 بريــد  صنــدوق 
اتفاقيــة  وأحــكام  شــروط  أن  علــى  ويوافــق  المتعامــل  يقبــل   .11
الخدمــات المصرفيــة تتماشــى مــع نظــام حمايــة المســتهلك 
الصــادر عــن مصــرف اإلمــارات العربية المتحدة المركــزي )التعميم 
المســتهلك. بتاريــخ 25/11/2020( ومعاييــر حمايــة  رقــم: 8/2020 

وقــع المتعامــل علــى طلــب فتــح الحســاب المرفــق، بعــد اطاعــه   .12
وفهمــه للشــروط واالحــكام الــواردة هنــا.


