
The CBDiBusiness Customer Agreement is made on ____________ 20     ,

entered into between Commercial Bank of Dubai and 

The customer ____________________________________________________

Having its address ________________________________________________

1. Meaning of words
Customer setup Form means the form by which the Client applies to use the 
CBDiBusiness Banking Service.

Customer Amendment Form means the form by which the Client may request CBD 
to agree to certain modifications in its provision of CBDiBusiness Banking Service to 
the Client.

Security Token Acknowledgement/Activation Form means the form by which the Client 
acknowledges the receipt of security tokens delivered as per client’s request, and 
request for activation of tokens for users mentioned by the client. 

Account means an account held with CBD, nominated by the Client in the Application 
Form and/or in any subsequent Additions/Amendments Request Form for use in 
connection with CBDiBusiness Banking Service.

Authorised Signatory means the person authorised by the Client (and notified to CBD) 
to grant the right to use the CBDiBusiness Banking Services to Authorised Users within 
the Client’s firm.  

Account Information means balance, transaction and other information provided by 
CBD related to Accounts held by the Client.

Authorised User means a person who is authorised by the Authorised Signatory to 
use the CBDiBusiness Banking Service to conduct Transactions and includes the 
Authorised Signatory.

Available Funds means the clear credit funds in the Client’s Accounts.

Business Day means a day other than a Friday or Saturday or a United Arab Emirates 
public holiday.

CBD means the Commercial Bank of Dubai, and its successors and assigns.

CBDiBusiness Banking Service means CBD’s electronic business banking solution, 
described by that name, by which the Client may undertake Transactions.

Client means _____________________________________________, including its 
Personnel, successors, assigns and, in relation to its rights to use CBDiBusiness 
Banking Service, any other authorised person acting within his or her authority.

Instruction means any instruction to CBD from the Client and received by CBD using 
the CBDiBusiness Banking Service, whether or not such Instruction has in fact been 
properly authorised by the Client.

Notice means a notice sent from either party to the other using the means specified 
in clause  13.

Personnel means Authorised Users, the Authorised Signatory and the Client’s agents, 
representatives, contractors and employees.

PIN means a Personal Identification Number that is used in conjunction with a Token.

Transaction means any transaction carried out by the Client using the CBDiBusiness 
Banking Service.

Token means a personal authentication security device that is used in conjunction with 
a PIN for the purpose of accessing and using the CBDiBusiness Banking Services.

Unauthorised Transaction means any Transaction where the Client claims that the 
Client did not engage in or have knowledge or consent to the Transaction even though 
the Client’s Token was used to generate the disputed transaction.

User ID means the user identification to be used in conjunction with the PIN and the 
Token.

Words importing the singular include the plural and vice versa.

CBDiBusiness Banking Services Agreement )CBDiBusiness( اتفاقية اخلدمات امل�صرفية لأعمال بنك دبي التجاري عرب الإنرتنت

)CBDiBusiness( حتررت اتفاقية عميل اأعمال بنك دبي التجاري عرب الإنرتنت

بتاريخ ____       20، بني بنك دبي التجاري و 

العميل ____________________

وعـنوانه ___________________

معاين الكلمات   -1
منوذج الإعداد للعميل يعني النموذج الذي يتقدم به العميل ل�ستخدام خدمة اأعمال بنك دبي   

التجاري امل�سرفية عرب الإنرتنت.

التجاري  دبي  بنك  من  مبوجبه  العميل  يطلب  الــذي  النموذج  يعني  العميل  تعديل  منــوذج   

املوافقة على اإدخال بع�ض التعديالت على اأحكامه اخلا�سة بخدمة اأعمال بنك دبي التجاري 

امل�سرفية املقدمة للعميل عرب الإنرتنت.

منوذج تاأكيد/تفعيل الرمز الأمني يعني النموذج الذي يقر مبوجبه العميل با�ستالم الرموز   

الأمنية التي مت ت�سليمها وفًقا لطلب العميل وطلب تفعيل الأدوات للم�ستخدمني الذين ذكرهم 

العميل. 

ح�ساب يعني احل�ساب املفتوح لدى بنك دبي التجاري الذي يحدده العميل يف منوذج الطلب   

واأي منوذج طلب لإ�سافات/تعديالت لحقة لال�ستخدام فيما يت�سل بخدمة اأعمال بنك دبي 

التجاري امل�سرفية عرب الإنرتنت. 

التجاري(  دبي  بنك  به  )ويخطر  العميل  يفو�سه  الــذي  ال�سخ�ض  يعني  بالتوقيع  املفو�ض   

ملنح امل�ستخدمني املفو�سني يف موؤ�س�سة العميل احلق يف ا�ستخدام خدمات اأعمال بنك دبي 

التجاري امل�سرفية عرب الإنرتنت.

معلومات احل�ساب تعني الر�سيد واملعامالت وغري ها من املعلومات التي يوفرها بنك دبي   

التجاري ذات ال�سلة باحل�سابات التي ميتلكها العميل.

امل�ستخدم املفو�ض يعني ال�سخ�ض الذي يفو�سه املفو�ض بالتوقيع ل�ستخدام خدمات اأعمال   

بنك دبي التجاري امل�سرفية عرب الإنرتنت لإجراء املعامالت وي�ستمل على املفو�ض بالتوقيع.

الأموال املتاحة تعني �سايف الأموال املقيدة يف اجلانب الدائن يف ح�سابات العميل.  

يوم عمل يعني اأي يوم خالف اجلمعة اأو ال�سبت اأو العطالت الر�سمية يف الإمارات العربية   

املتحدة. 

CBD يعني بنك دبي التجاري وخلفاءه واملتنازل اإليهم.  

الإلكرتوين  امل�سريف  احلل  تعني  الإنرتنت  عرب  امل�سرفية  التجاري  دبي  بنك  اأعمال  خدمة   

ويجوز   )CBDiBusiness( ال�سم  بهذا  اإليها  وي�سار  التجاري،  دبي  بنك  لدى  الأعمال  لأداء 

للعميل مبوجبها القيام باملعامالت. 

موظفيه  على  عــالوة   ،_____________ يعني  العميل   

وخلفائه واملتنازل اإليهم وفيما يت�سل بحقوقه ل�ستخدام خدمات اأعمال بنك دبي التجاري 

امل�سرفية عرب الإنرتنت، اأي �سخ�ض اآخر مفو�ض يت�سرف يف حدود �سلطته.

التعليمات تعني اأي من التعليمات ال�سادرة من العميل اإىل بنك دبي التجاري والتي يت�سلمها   

بنك دبي التجاري عرب خدمة اأعمال بنك دبي التجاري امل�سرفية عرب الإنرتنت، �سواًء مت 

اعتماد هذه املعلومات ب�سكل �سليم من جانب العميل اأم ل.

الواردة يف  الو�سائل  با�ستخدام  لالآخر  الطرفني  اأي من  من  املر�سل  الإخـطار  يعني  اإخـطار   

البند 13.

وممثليه  العميل  ووكــالء  بالتوقيع  واملفو�ض  املفو�سني  امل�ستخدمني  بهم  يق�سد  العاملون   

ومقاوليه وموظفيه.

PIN يعني الرقم ال�سخ�سي لتحديد الهوية امل�ستخدم مع الرمز )الأمني(.  

معاملة تعني اأية معاملة يجريها العميل با�ستخدام خدمة اأعمال بنك دبي التجاري امل�سرفية   

عرب الإنرتنت.

الرمز يعني و�سيلة اأمنية للم�سادقة ال�سخ�سية ي�ستخدم مع الرقم ال�سخ�سي لتحديد الهوية   

بهدف الولوج اإىل خدمات اأعمال بنك دبي التجاري امل�سرفية عرب الإنرتنت وا�ستخدامها.

معاملة غري م�سرح بها تعني اأية معاملة يدعي العميل عدم م�ساركته فيها اأو عدم علمه بها   

اأو عدم موافقته عليها رغم ا�ستخدام رمز العميل لتنفيذ املعاملة مو�سع اخلالف.

هوية امل�ستخدم تعني حتديد هوية امل�ستخِدم فيما يت�سل بالرقم ال�سخ�سي لتحديد الهوية   

والرمز )الأمني(.

الكلمات الواردة ب�سيغة املفرد ت�سمل �سيغة اجلمع والعك�ض �سحيح.  
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Authorized signature and company stamp ______________________________________________________________________________ التوقيع املعتمد و ختم ال�سركة



2. CBDiBusiness Banking Services
 CBD will provide the CBDiBusiness Banking Services agreed between CBD and the 

Client from time to time on the terms and conditions set forth in this Agreement and the 
Client must comply with these terms and conditions. 

3. Materials provided with CBDiBusiness  Banking Service
3.1 To facilitate the Client’s access to CBDiBusiness Banking Service, CBD will (on the 

completion and acceptance by CBD of the Application Form) provide the Client with 
one or more Tokens and associated User IDs and Personal Identification Numbers 
(PINS).

3.2 The number of User IDs, Tokens and PINs to be supplied shall be specified by the 
Client on the Application Form.  The Client acknowledges and agrees that a Token and 
PIN must only be used by the relevant Authorised User. 

4. Intellectual Property Rights
4.1 The Client acknowledges that the CBDiBusiness Banking Service system and all 

related content are subject to copyright and possibly other intellectual property rights 
(Intellectual Property Rights).

4.2 CBD (or its licensors) retain all right, title, and interest in and to the Intellectual property 
Rights comprising the CBDiBusiness Banking Service system and all related content, 
and nothing the Client does on or in relation to the CBDiBusiness Banking Service 
system or any of the related content will:
(a) transfer any of those Intellectual Property Rights to the Client; or
(b) license the Client to exercise any of those Intellectual Property Rights unless this 

is expressly stated in writing.

5. Conditions of use
5.1 The Client acknowledges that all applications to use CBDiBusiness Banking Service 

are subject to approval by CBD, such approval being at CBD’s sole discretion.
5.2 CBD makes no representations or warranties as to the suitability of any personal 

computer or modem provided or obtained by the Client for the purpose of using the 
CBDiBusiness Banking Services.  The Client will be responsible for maintaining personal 
computers and any other required hardware, equipment or telecommunication lines, at 
the Client’s expense.

5.3 CBD is entitled to assume that any access and operation of CBDiBusiness Banking 
Service has been made by an Authorised User, regardless of the true identity of the 
person accessing and operating CBDiBusiness Banking Service. CBD’s records of 
CBDiBusiness Banking Service transactions shall be prima facie evidence of such 
access and operation.

5.4 We may treat all apparently valid customer instructions received by the bank through 
CBDiBusiness as instructions properly authorized by you, even if made fraudulently 
and even if they conflict with the terms of any other instructions or mandates given by 
you at any time concerning your accounts or affairs. We shall be under no obligation 
to check the authenticity of Customer instructions or the authority of the person or 
persons giving them

5.5 You are responsible for the accuracy and completeness of Customer Instructions 
(including the complete application of the Security Procedures) and for ensuring that 
they will achieve your intended purpose.

5.6 In the event that you request us to cancel or modify any Customer Instructions for 
whatever reason, we will make all reasonable efforts to comply with your request. 
However, we are not liable for any failure to cancel or modify the Customer Instruction 
if such a request is received at a time or under circumstances that render us unable to 
comply with your request.

5.7 CBD will not be held liable for the loss, alterations or disclosure, howsoever arising, of 
any information sent by the Client to, or received by the Client from, the CBDiBusiness 
Banking Service which is the result of any cause, event, activity or circumstances 
beyond its direct control.

5.8 The Client may access the CBDiBusiness Banking Service twenty four (24) hours per 
day, seven (7) days a week, except during system housekeeping, or at other times 
when the CBDiBusiness Banking Service is not available for any reason. 

5.9 CBD may maintain details of the Client’s computer operating environment, including 
information regarding the Client’s personal computer operating system. This 
information is retained and used by CBD solely for the purposes of administration and 
troubleshooting any connection problems that may arise.

5.10 CBD does not guarantee that all Instructions will be completed or fulfilled by CBD.  
However, subject to these terms and conditions, CBD undertakes to use all reasonable 
endeavours to effect the Client’s Instructions sent via the CBDiBusiness Banking 
Service.

5.11 The Client is solely responsible for ensuring that any Instruction (without limitation the 
account details) is correct and that CBD is under no obligation to check the correctness 
of any information contained in it. 

5.12 The Client must comply with any guidelines on Token safekeeping and security 
contained in other documentation provided by CBD.

6. Confidentiality and security
6.1 The Client must not, and will ensure that its Personnel do not:

(a) provide a Token to any other person including a family member or friend; or
(b) act with carelessness in failing to protect the security of a Token.

6.2 CBD reserves the right not to give advance notice to the Client when changes 
are necessitated by an immediate need to restore or maintain the security of the 
CBDiBusiness Banking Service or its systems or the Client’s individual accounts.

6.3 Additional Authorised Signatories can only be created in accordance with the 
procedures specified by CBD from time to time.

خدمات اأعمال بنك دبي التجاري امل�صرفية عرب الإنرتنت   -2
يقدم بنك دبي التجاري خدمة اأعمال بنك دبي التجاري امل�سرفية عرب الإنرتنت املتفق عليها   

التفاقية  بتلك  الــواردة  والأحكام  بال�سروط  لآخر  وقت  والعميل من  التجاري  دبي  بنك  بني 

وعلى العميل اللتزام بتلك ال�سروط والأحكام.

املواد املقدمة مع خدمة اأعمال بنك دبي التجاري امل�صرفية عرب الإنرتنت   -3
تي�سرًيا لولوج العميل اإىل خدمة اأعمال بنك دبي التجاري امل�سرفية عرب الإنرتنت، يزود بنك   1-3

دبي التجاري )عند ا�ستكمال منوذج التقدمي وقبوله من جانب بنك دبي التجاري( العميل 

بواحدة اأو اأكرث من الأدوات وهويات امل�ستخدم والأرقام ال�سخ�سية لتحديد الهوية املقرتنة 

بها. 

التي  الهوية  لتحديد  ال�سخ�سية  والأرقــام  والرموز  امل�ستخدمني  هويات  عدد  العميل  يحدد   2-3

والرقم  الرمز  ا�ستخدام  يجب  اأنــه  على  ويوافق  العميل  ويقر  الطلب.  منــوذج  يف  يريدها 

ال�سخ�سي لتحديد الهوية من جانب امل�ستخدم املفو�ض ذي ال�سلة فقط.

 

حقوق امللكية الفكرية  -4
وجميع  الإنــرتنــت  عرب  امل�سرفية  التجاري  دبــي  بنك  اأعمال  خدمة  نظام  اأن  العميل  يقر   1-4

الأخرى  الفكرية  امللكية  والن�سر ورمبا حقوق  الطبع  ال�سلة خا�سعة حلقوق  املحتويات ذات 

)حقوق امللكية الفكرية(.

وامل�سالح يف حقوق  وامللكية  احلقوق  بكافة  له(  املرخ�سني  )اأو  التجاري  دبي  بنك  يحتفظ   2-4

امللكية الفكرية، التي ت�سكل نظام خدمة اأعمال بنك دبي التجاري امل�سرفية عرب الإنرتنت 

اأعمال بنك دبي  وكافة املحتويات ذات ال�سلة ول يوؤدي ما يقوم به العميل يف نظام خدمة 

التجاري امل�سرفية عرب الإنرتنت اأو فيما يت�سل به اأو اأي من املحتويات ذات ال�سلة اإىل: 

حتويل اأي حق من حقوق امللكية الفكرية املذكورة اإىل العميل؛ اأ( 

الت�سريح للعميل مبمار�سة اأي حق من حقوق امللكية املذكورة ما مل يذكر ذلك �سراحًة )ب( 

كتابًيا.

�صروط ال�صتخدام  -5
عرب  امل�سرفية  التجاري  دبي  بنك  اأعمال  خدمة  ل�ستخدام  الطلبات  كافة  اأن  العميل  يقر   1-5

الإنرتنت تخ�سع ملوافقة بنك دبي التجاري. وتخ�سع هذه املوافقة لتقدير بنك دبي التجاري 

املنفرد.

اأو  �سخ�سي  اآيل  حا�سب  اأي  مبالءمة  �سمانات  اأو  اإقــرارات  اأية  التجاري  دبي  بنك  يقدم  ل   2-5

جهاز مودم يوفره العميل اأو يح�سل عليه بغر�ض ا�ستخدام خدمات اأعمال بنك دبي التجاري 

امل�سرفية عرب الإنرتنت. ويتحمل العميل م�سوؤولية احلفاظ على احلوا�سب الآلية ال�سخ�سية 

واأية اأجهزة اأو معدات اأو خطوط ات�سال اأخرى مطلوبة على نفقة العميل اخلا�سة.

التجاري  دبي  بنك  اأعمال  خلدمة  وت�سغيل  ولوج  اأي  اأن  افرتا�ض  التجاري  دبي  لبنك  يحق   3-5

امل�سرفية عرب الإنرتنت قد مت من جانب م�ستخدم مفو�ض، بغ�ض النظر عن الهوية احلقيقية 

اأعمال بنك دبي التجاري امل�سرفية عرب الإنرتنت  لل�سخ�ض الذي يقوم بالولوج اإىل خدمة 

وت�سغيلها. وت�سكل �سجالت معامالت خدمة اأعمال بنك دبي التجاري امل�سرفية عرب الإنرتنت 

اخلا�سة ببنك دبي التجاري دلياًل كافًيا على ذلك الولوج والت�سغيل.

يجوز لنا اأن نعامل كافة تعليمات العميل ال�سحيحة ظاهرًيا التي يت�سلمها البنك من خالل   4-5

ب�سورة  جانبكم  من  بها  م�سرح  تعليمات  باأنها  الإنرتنت  عرب  التجاري  دبي  بنك  اأعمال 

اأو  التعليمات  اأي من  بنود  مع  تعار�ست  لو  احتيالية وحتى  ب�سورة  اإذا متت  �سحيحة، حتى 

ولن  �سئونكم.  اأو  ح�ساباتكم  ب�ساأن  وقت  اأي  يف  جانبكم  من  ال�سادرة  الأخــرى  التفوي�سات 

نتحمل اأي م�سوؤولية للتحقق من �سحة تعليمات العميل اأو �سلطة ال�سخ�ض اأو الأ�سخا�ض الذين 

ي�سدرونها.

طلب  منوذج  اإكمال  ذلك  يف  )مبا  العميل  تعليمات  واكتمال  دقة  م�سوؤولية  عاتقك  على  تقع   5-5

الإجراءات الأمنية( والتاأكد من اأنها حتقق هدفك املق�سود.

اجلهود  كافة  �سنبذل  كان،  �سبب  لأي  تعديلها  اأو  للعميل  تعليمات  اأية  اإلغاء  طلبك  حالة  يف   6-5

املعقولة لاللتزام بطلبك. اإل اإننا لن نتحمل م�سوؤولية عدم اإلغاء تعليمات العميل اأو تعديلها 

اإذا مت ا�ستالم ذلك الطلب يف وقت اأو ظروف حتول دون تنفيذ طلبك. 

اأية   - كانت  طريقة  باأية   - ك�سف  اأو  تغري  اأو  فقدان  م�سوؤولية  التجاري  دبي  بنك  يتحمل  ل   7-5

اأو  الإنرتنت  عرب  امل�سرفية  التجاري  دبي  بنك  اأعمال  خدمة  اإىل  العميل  اأر�سلها  معلومات 

ت�سلمها العميل منها، اإذا كان ذلك نتيجة اأي �سبب اأو واقعة اأو ن�ساط اأو ظروف خارجة عن 

�سيطرته املبا�سرة. 

يجوز للعميل الولوج اإىل خدمة اأعمال بنك دبي التجاري امل�سرفية عرب الإنرتنت على مدار   8-5

اأربع وع�سرين )24( �ساعة يومًيا، �سبعة )7( اأيام يف الأ�سبوع، با�ستثناء الفرتات التي يخ�سع 

اأعمال بنك دبي  تكون فيها خدمة  التي ل  الأخــرى  الأوقــات  اأو يف  لل�سيانة  النظام  خاللها 

التجاري امل�سرفية عرب الإنرتنت متاحة لأي �سبب من الأ�سباب.

يجوز لبنك دبي التجاري الحتفاظ بتفا�سيل بيئة ت�سغيل احلا�سب الآيل اخلا�سة بالعميل مبا   9-5

يف ذلك املعلومات التي تخ�ض نظام ت�سغيل احلا�سب الآيل ال�سخ�سي للعميل. ويتم الحتفاظ 

اأي  وحل  اإدارة  لأغرا�ض  فقط  التجاري  دبي  بنك  جانب  من  وا�ستخدامها  املعلومات  بهذه 

م�سكالت قد تن�ساأ فيما تتعلق بالت�سال.

ل ي�سمن بنك دبي التجاري اأن جميع التعليمات �سيتم ا�ستكمالها اأو تلبيتها من جانب بنك   10-5

دبي التجاري. اإل اإنه طبًقا لهذه ال�سروط والأحكام، يتعهد بنك دبي التجاري ببذل العناية 

الواجبة لتنفيذ تعليمات العميل املر�سلة من خالل خدمة اأعمال بنك دبي التجاري امل�سرفية 

عرب الإنرتنت.

تفا�سيل  ح�سر  دون  )ت�سمل  تعليمات  اأي  اأن  من  التاأكد  م�سوؤولية  منفرًدا  العميل  يتحمل   11-5

اأي التزام على بنك دبي التجاري بالتحقق من �سحة اأي  احل�ساب( �سحيحة واأنه ل يوجد 

معلومات واردة بها.

على العميل اللتزام باأي اإر�سادات تتعلق بالحتفاظ بالرمز واأمنه، الواردة يف الوثائق الأخرى   12-5

التي زودها بنك دبي التجاري.  

ال�صرية والأمن  -6
على العميل عدم القيام بالآتي، وعليه التاأكد من عدم قيام العاملني لديه بها:   1-6

تزويد اأي �سخ�ض اآخر بالرمز مبا يف ذلك اأفراد الأ�سرة اأو الأ�سدقاء؛   )اأ( 

الإهمال يف املحافظة على �سالمة الرمز. )ب( 

اإجراء  العميل حينما يتوجب  اإىل  اإخطار  اإر�سال  التجاري باحلق يف عدم  يحتفظ بنك دبي   2-6

عرب  امل�سرفية  التجاري  دبي  بنك  اأعمال  خدمة  اأمن  ل�ستعادة  امللحة  لل�سرورة  تغيريات 

الإنرتنت اأو اأنظمتها اأو احل�سابات الفردية للعميل اأو احلفاظ عليها. 

ميكن اإ�سافة مفو�سني بالتوقيع اإ�سافيني طبًقا لالإجراءات التي يحددها بنك دبي التجاري   3-6

من وقت لآخر. 
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7. Fees and charges
 The Client will pay to CBD the fees and charges for the Client’s application and for 

ongoing use of the CBDiBusiness Banking Service as set by CBD, the amount and 
nature of which are set out in the annexure to this Agreement, as amended by CBD 
from time to time.

8. Available Funds
 The Client may use the CBDiBusiness Banking Services for Transactions up to the 

value of the Client’s Available Funds.

9. Liability and Indemnity
9.1 Except to the extent its own wilful or negligent acts or omissions cause loss or damage, 

CBD will not be responsible for and excludes all liability for loss or damage (including 
any indirect or consequential loss or damage) that the Client may suffer or incur by 
reason or in connection with the Client’s use of CBDiBusiness Banking Service whether 
or not it is attributable to CBD, its agents or employees including (without limitation):
(i) any act or omission of CBD, its agents or employees in relation to CBDiBusiness 

Banking Service or the Client’s use of CBDiBusiness Banking Service;
(ii) the inability on the Client’s part to access the CBDiBusiness Banking Service 

through a telecommunications network or where access to the CBDiBusiness 
Banking Service is overloaded, suspended, terminated or otherwise unavailable 
or unsatisfactory for whatever reason;

(iii) where CBD acts on an Instruction purporting to be, but which is not in fact, from 
an Authorised User;

(iv) if for any reason the CBDiBusiness Banking Service system fails, is unavailable or 
does not perform as expected or required;

(v) any error contained in an Instruction or any delays in complying with an Instruction; 
and

(vi) any other matter in respect of which liability is excluded under these terms and 
conditions.

9.2 The Client will indemnify CBD fully against any liability, loss or damage suffered or 
incurred by CBD howsoever arising and by whomsoever caused, whether arising 
directly or indirectly from the Client’s use and operation of CBDiBusiness Banking 
Service or the Client’s access to the CBDiBusiness Banking Service, except to the 
extent such liability, loss or damage is due to the wilful acts or negligence of CBD.

9.3 The Client will indemnify and continue to hold indemnified CBD in full for any claims or 
demands made by any person against CBD in consequence of CBD having acted in 
accordance with an Instruction.

9.4 The Client is liable for losses resulting from Unauthorised Transactions:
(a) where CBD can prove on the balance of probability that the Client contributed to 

the losses through their fraud or their contravention of the security requirements 
in clause  6, the Client is liable for the actual losses which occur before CBD is 
notified that the Token has been misused, lost or stolen; and

(b) where CBD can prove on the balance of probability that the Client contributed to 
losses resulting from Unauthorised Transactions because the Client unreasonably 
delayed notifying CBD after becoming aware of the misuse, loss or theft of the 
Token, in which case the Client will then be liable for the actual losses that 
occurred between the time the Client became aware and when CBD was actually 
notified.

10. Termination
10.1 CBD may, in its absolute discretion, suspend or terminate the Client’s use of 

CBDiBusiness Banking Service in whole or in part at any time with immediate effect 
without prior notification to the Client, including (without limitation) where it determines 
that:
(a) the Client has breached any of these terms and conditions;
(b) it is necessary in order to protect the security of CBDiBusiness Banking Service 

or the interests of CBD; 
10.2 The Client may terminate the Client’s use of CBDiBusiness Banking Service by written 

notice of termination to CBD. Such termination:
(a) notwithstanding clause  13, will not be effective unless the notice of termination is 

actually received by CBD at the address specified in clause  13;
(b) will take effect from 5pm Dubai time on the Business Day after the day on which 

CBD actually receives notice of termination; and
(c) will not affect any obligations incurred by the Client in respect of use of 

CBDiBusiness Banking Service prior to termination.
10.3 All moneys due and owing to CBD in connection with CBDiBusiness Banking Service, if 

not already due and payable, will immediately become due and payable upon the date 
that CBD actually receives notice of termination.

10.4 CBD will not process any transactions that have been forward-dated to take effect after 
the termination.

11. Variations
11.1 These terms and conditions may be altered, amended or added to by CBD at any 

time. However before implementing these changes the client will be given advance 
intimation of such changes to the agreement.

11.2 CBD has the right, in its sole discretion, to change or cancel any of the services that 
comprise CBDiBusiness Banking Service.

12. Assignment
12.1 The Client must not in any way assign or transfer to any other person any of the Client’s 

rights and interests under these terms and conditions.  
12.2 CBD may assign any of its rights and interests under these terms and conditions 

without the Client’s consent.

الر�صوم وامل�صروفات  -7
ال�ستخدام  وعن  العميل  رمز  عن  التجاري  دبي  لبنك  وامل�سروفات  الر�سوم  العميل  ي�سدد   

دبي  بنك  حددها  كما  الإنرتنت  عرب  امل�سرفية  التجاري  دبي  بنك  اأعمال  خلدمة  امل�ستمر 

التجاري، وحتدد قيمتها وطبيعتها يف ملحق بهذه التفاقية، ح�سبما يطراأ عليها من تعديل 

من جانب بنك دبي التجاري من حني لآخر.

 

الأموال املتاحة  -8
لإجراء  الإنرتنت  امل�سرفية عرب  التجاري  دبي  بنك  اأعمال  ا�ستخدام خدمات  للعميل  يجوز   

املعامالت يف حدود الأموال املتوفرة يف ح�ساب العميل.

امل�صوؤولية والتعوي�ض  -9
اأو �سهوه، ل يكون  اإهماله  اأو  اأو الأ�سرار النا�سئة عن ت�سرفاته املتعمدة  با�ستثناء اخل�سائر   1-9

اأي  ذلك  يف  )مبا  والأ�سرار  اخل�سائر  عن  امل�سوؤولية  من  ويعفى  م�سوؤوًل  التجاري  دبي  بنك 

خ�سائر اأو اأ�سرار غري مبا�سرة اأو تبعية( يتكبدها العميل اأو يتحملها ب�سبب ا�ستخدام العميل 

اأكانت  �سواًء  بها،  يتعلق  فيما  اأو  الإنرتنت  امل�سرفية عرب  التجاري  دبي  بنك  اأعمال  خلدمة 

تعزى اإىل بنك دبي التجاري اأو وكالئه اأو موظفيه مبا يف ذلك )دون ح�سر(: 

اأي ت�سرف اأو �سهو من جانب بنك دبي التجاري اأو وكالئه اأو موظفيه فيما يتعلق بخدمة   )1(

اأعمال بنك دبي التجاري امل�سرفية عرب الإنرتنت اأو ا�ستخدام العميل خلدمة اأعمال 

بنك دبي التجاري امل�سرفية عرب الإنرتنت؛ 

عرب  امل�سرفية  التجاري  دبي  بنك  اأعمال  خدمة  اإىل  الولوج  من  العميل  متكن  عدم   )2(

الإنرتنت من خالل �سبكة الت�سالت اأو حيث يكون الولوج اإىل خدمة اأعمال بنك دبي 

التجاري امل�سرفية عرب الإنرتنت مفرط التحميل اأو معلق اأو موقوف اأو غري متاح اأو غري 

مر�سي باأي �سكل اآخر لأي �سبب من الأ�سباب؛ 

حينما يت�سرف بنك دبي التجاري بناًء على تعليمات يفرت�ض اأنها �سادرة من امل�ستخدم   )3(

املفو�ض، بينما هي يف حقيقة الأمر لي�ست كذلك؛ 

اإذا تعطل نظام خدمة اأعمال بنك دبي التجاري امل�سرفية عرب الإنرتنت اأو كان غري   )4(

متاح اأو ل يعمل بال�سورة املتوقعة اأو املطلوبة لأي �سبب؛ 

اأي خطاأ وارد يف اأية تعليمات اأو اأي تاأخري يف اللتزام باأية تعليمات؛   )5(

واأي اأمر اآخر بخ�سو�ض الإعفاء من امل�سوؤولية مبوجب هذه ال�سروط والأحكام.   )6(

بنك  يتكبدها  �سرر  اأو  خ�سارة  اأو  م�سوؤولية  اأي  عن  كليًة  التجاري  دبي  بنك  العميل  يعو�ض   2-9

دبي التجاري اأو يتحملها باأي طريقة كانت ومن جانب اأي �سخ�ض كان، �سواًء ن�ساأت ب�سورة 

التجاري امل�سرفية  اأعمال بنك دبي  العميل خلدمة  ا�ستخدام  اأو غري مبا�سرة من  مبا�سرة 

عرب الإنرتنت وت�سغيلها اأو ولوج العميل اإىل خدمة اأعمال بنك دبي التجاري امل�سرفية عرب 

الإنرتنت، با�ستثناء اخل�سائر اأو الأ�سرار الناجمة عن الت�سرفات املتعمدة لبنك دبي التجاري 

اأو اإهماله.

يعو�ض العميل بنك دبي التجاري ويخلي م�سوؤوليته متاًما من اأي مطالبات اأو مطالب يقوم بها   3-9

اأي �سخ�ض �سد بنك دبي التجاري عقب ت�سرف بنك دبي التجاري وفًقا لأية تعليمات.

يعد العميل م�سوؤوًل عن اخل�سائر الناجمة عن املعامالت غري امل�سرح بها والتي:   4-9

العميل  اأن  اإثبات  اأ�سا�ض ترجيح الحتمالت،  التجاري، على  عندما ميكن لبنك دبي  )اأ( 

يكون   ،6 البند  يف  الأمــن  مبتطلبات  اأخل  اأو  الحتيال  خالل  من  اخل�سائر  يف  �ساهم 

اأن  التجاري  دبي  بنك  اإخطار  قبل  التي حتدث  الفعلية  م�سوؤوًل عن اخل�سائر  العميل 

�سيء ا�ستخدامه اأو فقد اأو �سرق؛ 
ُ
الرمز قد اأ

عندما ميكن لبنك دبي التجاري، على اأ�سا�ض ترجيح الحتمالت، اإثبات اأن العميل قد  )ب( 

�ساهم يف اخل�سائر الناجمة عن املعامالت غري امل�سرح بها لأن العميل تاأخر ب�سورة 

ا�ستخدام  ب�سوء  علم  على  اأ�سبح  اأن  بعد  التجاري  دبي  بنك  اإخطار  يف  معقولة  غري 

الرمز اأو فقدانه اأو �سرقته، يف تلك احلالة يكون العميل م�سوؤوًل عن اخل�سائر الفعلية 

التي وقعت بني الوقت الذي اأ�سبح فيه العميل على علم ووقت قيامه باإخطار بنك دبي 

التجاري فعلًيا.

الإنهاء  -10
خلدمة  العميل  ا�ستخدام  اإنهاء  اأو  اإيقاف  املنفرد،  تقديره  وفق  التجاري،  دبي  لبنك  يجوز   1-10

اأعمال بنك دبي التجاري امل�سرفية عرب الإنرتنت كلًيا اأو جزئًيا يف اأي وقت باأثر فوري دون 

اإخطار م�سبق اإىل العميل مبا يف ذلك )على �سبيل املثال ل احل�سر( حينما يقرر اأن: 

العميل قد اأخل باأي من هذه ال�سروط والأحكام؛  )اأ( 

من ال�سروري حلماية اأمن خدمة اأعمال بنك دبي التجاري امل�سرفية عرب الإنرتنت اأو  )ب( 

م�سالح بنك دبي التجاري؛

الإنرتنت  عرب  امل�سرفية  التجاري  دبي  بنك  اأعمال  خلدمة  ا�ستخدامه  اإنهاء  للعميل  يجوز   2-10

مبوجب اإخطار كتابي بالإنهاء اإىل بنك دبي التجاري. هذا الإنهاء:

دون الإخالل بالبند 13، يكون غري �ساٍر ما مل يت�سلم بنك دبي التجاري فعلًيا اإخطار  )اأ( 

الإنهاء على العنوان الوارد يف البند 13؛ 

فيه  يت�سلم  الذي  لليوم  التايل  العمل  يوم  دبي يف  بتوقيت  م�ساًء  ي�سري من اخلام�سة  )ب( 

فعلًيا اإخطار الإنهاء؛

ل يوؤثر على اأي التزامات يتحملها العميل بخ�سو�ض ا�ستخدام خدمة اأعمال بنك دبي  )ت( 

التجاري امل�سرفية عرب الإنرتنت قبل الإنهاء. 

اأعمال  بخدمة  يتعلق  فيما  التجاري  دبي  بنك  اإىل  واملدينة  امل�ستحقة  الأمــوال  كافة  ت�سبح   3-10

بنك دبي التجاري امل�سرفية عرب الإنرتنت، م�ستحقة وواجبة ال�سداد على الفور، اإن مل تكن 

م�ستحقة وواجبة ال�سداد بالفعل، يف التاريخ الذي يت�سلم فيه بنك دبي التجاري فعلًيا اإخطار 

الإنهاء. 

لن يجري بنك دبي التجاري اأي معامالت اآجلة ت�سري بعد تاريخ الإنهاء.  4-10

التغيريات   -11
يجوز تغيري هذه ال�سروط والأحكام اأو تعديلها اأو الإ�سافة اإليها من جانب بنك دبي التجاري   1-11

يف اأي وقت على اأن يتم اإخبار العميل بتلك التغيريات م�سبقا قبل تنفيذها. 

تت�سكل  التي  اأي خدمة من اخلدمات  تغيري  املنفرد،  تقديره  التجاري، وفق  لبنك دبي  يحق   2-11

منها خدمة اأعمال بنك دبي التجاري امل�سرفية عرب الإنرتنت اأو اإلغاوؤها.

التنازل  -12
وم�ساحله  حقوقه  من  اأي  نقل  اأو  عن  التنازل  الأ�سكال،  من  �سكل  بــاأي  للعميل،  يجوز  ل   1-12

املن�سو�ض عليها مبوجب هذه ال�سروط والأحكام اإىل اأي �سخ�ض اآخر. 

يجوز لبنك دبي التجاري التنازل عن اأي من حقوقه وم�ساحله املن�سو�ض عليها مبوجب هذه   2-12

ال�سروط والأحكام دون موافقة العميل. 
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13. Notices
13.1 A Notice given by CBD to the Client will be deemed to be duly given or made:

(a) if it is:
(i) in writing signed by an authorised officer of CBD; and
(ii) left at the address of the first-named party in the Application Form, sent by 

prepaid ordinary post (airmail if posted in or from a place outside Dubai) to 
that party’s address, or sent by facsimile to that party’s facsimile number; 
or

(b) if it is given or made electronically from CBD to the Client via the CBDiBusiness 
Banking Service.

13.2 A notice given by the Client to CBD will be deemed to be duly given or made if it is:
(a) in writing signed by the Client; and
(b) left at CBD’s address, sent by prepaid ordinary post (airmail if posted in or from 

a place outside Dubai) to CBD’s address, or sent by facsimile to CBD’s facsimile 
number.

13.3 A posted letter or facsimile is taken to be received:
(a) in the case of a posted letter, on the third (seventh, if posted to or from a place 

outside Dubai) day after posting; and
(b) in the case of a facsimile, on production of a transmission report by the machine 

from which the facsimile was sent which indicates that the facsimile was sent in 
its entirety to the facsimile number of the recipient.

13.4 A Notice delivered in accordance with clause  13.1(b) is:
(a) deemed to be received when it enters the Client’s computer and is effective when 

received even if no person is aware of its receipt; and
(b) to be sent from CBD’s place of business and is deemed to be received at the 

Client’s place of business. 

14. Relationship of the Parties
 Except as expressly provided in this agreement:

(a) nothing in this agreement is intended to constitute a fiduciary relationship or an 
agency, partnership or trust; and 

(b) no party has authority to bind the other party.

15. Severability
 Any term of this agreement that is wholly or partially void or unenforceable is severed to 

the extent that it is void or unenforceable. The validity or enforceability of the remainder 
of this agreement is not affected.

16. Counterparts
 This agreement may be executed in any number of counterparts, each of which, when 

executed, is an original. Those counterparts together make one instrument.

17. Governing Law
 These terms and conditions shall be governed by and interpreted according to the law 

of the United Arab Emirates and each of the parties submits to the jurisdiction of the 
courts of the United Arab Emirates.

18. Entire Agreement
 The approved Application Form, any approved Additions/Amendments Request Form 

and these terms and conditions are the entire agreement between the Client and CBD, 
and all other terms, undertakings and warranties are excluded.

Signed by the parties’ duly authorised representatives  

الإخطارات  -13
13-1 يعترب الإخطار الذي ير�سله بنك دبي التجاري اإىل العميل اأنه مت اإر�ساله اأو ت�سليمه ب�سورة 

�سحيحة:

اإذا كان:  )اأ( 

موقًعا كتابًيا من امل�سوؤول املفو�ض لبنك دبي التجاري؛    )1(

وترك على العنوان اخلا�ض بالطرف الوارد ا�سمه اأوًل يف منوذج الطلب، املر�سل   )2(

بالربيد العادي املدفوع مقدًما )الربيد اجلوي اإذا كان مر�ساًل اإىل اأو من مكان 

خارج دبي( اإىل عنوان ذلك الطرف اأو مر�سل بوا�سطة الفاك�ض اإىل رقم الفاك�ض 

اخلا�ض بذلك الطرف؛ 

العميل من خالل  اإىل  التجاري  دبي  بنك  اإلكرتونًيا من  ت�سليمه  اأو  اإر�ساله  اإذا مت  اأو  )ب( 

خدمة اأعمال بنك دبي التجاري امل�سرفية عرب الإنرتنت. 

يعترب الإخطار الذي ير�سله العميل اإىل بنك دبي التجاري باأنه مت اإر�ساله اأو ت�سليمه ب�سورة   2-13

�سحيحة اإذا كان: 

موقًعا كتابًيا من جانب العميل؛  )اأ( 

ترك على عنوان بنك دبي التجاري، املر�سل بالربيد العادي املدفوع مقدًما )الربيد  )ب( 

اجلوي اإذا كان مر�ساًل اإىل اأو من مكان خارج دبي( اإىل عنوان بنك دبي التجاري اأو 

مر�سل بوا�سطة الفاك�ض اإىل رقم الفاك�ض اخلا�ض ببنك دبي التجاري. 

يعترب اخلطاب املر�سل اأو الفاك�ض قد مت ا�ستالمه:   3-13

يف حالة اخلطاب املر�سل بالربيد، يف اليوم الثالث )ال�سابع اإذا اأر�سل اإىل اأو من مكان  )اأ( 

خارج دبي( بعد الإر�سال؛ 

الفاك�ض  اأر�سل منها  التي  املاكينة  الإر�سال من  اإ�سدار تقرير  الفاك�ض، عند  يف حالة  )ب( 

والتي ت�سري اإىل اأن الفاك�ض قد اأر�سل كاماًل اإىل رقم فاك�ض امل�ستلم. 

13-4 الإخطار الذي يتم ت�سليمه طبًقا للبند 13-1)ب(: 

يعترب اأنه مت ا�ستالمه حينما يدخل احلا�سب الآيل اخلا�ض بالعميل ويكون �سارًيا عند  )اأ( 

ا�ستالمه حتى لو مل يكن هناك اأي �سخ�ض عاملًا با�ستالمه؛ 

يعترب اأنه قد اأر�سل من مقر اأعمال بنك دبي التجاري واأنه مت ا�ستالمه يف مقر اأعمال  )ب( 

العميل.

 

العالقة بني الأطراف  -14
با�ستثناء ما ورد �سراحًة يف هذه التفاقية:  

ل يوجد يف هذه التفاقية ما يق�سد به اأن ي�سكل عالقة ائتمانية اأو وكالة اأو �سراكة او  )اأ( 

احتاد �سركات؛ 

ل ميتلك اأي من الطرفني ال�سلطة لإلزام الطرف الآخر.   )ب( 

قابلية الف�صل  -15
يتم ف�سل اأي بند من بنود هذه التفاقية يكون باطاًل اأو غري قابل للنفاذ كليًا اأو جزئيًا اإىل   

حد بطالنه وعدم قابليته للنفاذ. ول يتاأثر بذلك �سريان اأو نفاذ البنود الأخرى يف التفاقية. 

 

ن�صخ التفاقية  -16
حترر هذه التفاقية باأي عدد من الن�سخ، يعد كل منها عند حتريرها ن�سخة اأ�سلية. وت�سكل   

هذه الن�سخ مًعا �سنًدا واحًدا.

 

القانون احلاكم  -17
تخ�سع هذه ال�سروط والأحكام وتف�سر طبًقا لقانون الإمارات العربية املتحدة ويخ�سع كل من   

طرفيها لخت�سا�ض حماكم الإمارات العربية املتحدة. 

جممل التفاقية  -18
اإىل جانب هذه  تعديالت معتمد  اإ�سافات /  واأي منوذج طلب  املعتمد  الطلب  ي�سكل منوذج   

التجاري، وي�ستثنى من ذلك كافة  العميل وبنك دبي  ال�سروط والأحكام جممل التفاق بني 

البنود والتعهدات وال�سمانات الأخرى.

وقعها ممثلو الأطراف املفو�سون تفوي�سًا ر�سميًا �سحيحًا  
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