General Terms and Conditions of Accounts
and Banking Services for Commercial Bank of Dubai

الشـ ـ ـ ــروط واألحكـ ـ ـ ــام العامـ ــة للحسابـات
والـخدمات المرصفـي ــة لبنك دبـي التجاري

In consideration of Commercial Bank of Dubai (hereinafter
referred to as “the Bank” or “CBD”) which expression shall
include their successors and legal assigns agreeing to open an
Account (as hereinafter defined) to the customer or the
performance of any transaction or subscription to any Banking
services (as hereinafter defined), the Customer hereby agrees
to the following terms and conditions (Terms and Conditions),
in addition to any other terms and conditions issued by the Bank
in relation to the Account(s) and Banking Services.

التعبي
دب التجاري (ويشار اليه فيما بعد بـ «البنك») وهو
ر
مقابل قيام بنك ي
رن
 بالموافقة عىل فتح،القانونيي
الذي يشمل خلفاءه والمتنازل إليهم
حساب (كما هو معروف فيما بعد) للعميل أو قيام العميل بتنفيذ أي
معاملة أو خدمة (كما تم تعريفها فيما بعد) يوافق العميل بموجبه عىل
الشوط واألحكام ر
هذه ر
 باإلضافة إىل أي رشوط،)(الشوط واألحكام
/
وأحكام أخرى تصدر عن البنك تتعلق بالحساب الحسابات والخدمات
. المرصفية

These Terms and Conditions shall apply on all the bank
accounts of any kind opened or maintained by the Customer
with the bank and these terms and conditions govern all the
transactions conducted through those accounts. The Customer
signature on the Bank’s Account opening forms and
applications, subscription or usage of any Services/ product
offered by the Bank and conducting of any transaction with the
Bank shall constitute an acceptance to these Terms and
Conditions as amended from time to time.

تنطبق هذه ر
الشوط واألحكام عىل جميع الحسابات المرصفية أيا كان
الت يقوم العميل بفتحها أو االحتفاظ بها لدى البنك وتحكم هذه
نوعها ي
ر
.الت تتم من خالل تلك الحسابات
المعامالت
جميع
واألحكام
الشوط
ي
يعتي توقيع العميل عىل نماذج وطلبات فتح الحسابات الخاصة بالبنك
ن
الت يقدمها البنك
المنتجات ي/أو االشياك يف أو استخدام أي من الخدمات
وتنفيذ أي معاملة لدى البنك قبوال لهذه ر
الشوط واألحكام وأية تعديالت
.تطرأ عليها من وقت آلخـر

Phrasing
Words importing only the singular shall include the plural and
vice versa, and where the Account is a joint Account, reference
to single customer shall be reference to all customers in the
names of whom the account is opened, unless the text indicates
otherwise.

الصياغة
الت ترد بصيغة المفرد الجمع والعكس بالعكس وبالنسبة
الكلمات
تشمل
ي
للحسابات المشيكة فإن اإلشارة إىل عميل واحد سوف تشمل جميع
.العمالء الذين فتح الحساب باسمهم ما لم تدل القرينة عىل خالف ذلك

The words importing any gender shall include all genders,
words importing person shall include a sole proprietor,
partnership, firm, company, corporation or other legal person.

رن
الجنسي سوف تشمل الجنس اآلخر والكلمات
تشي إىل أحد
الت ر
الكلمات ي
ر
تشي إىل شخص سوف تشمل المالك الفرد أو الشاكة أو المؤسسة أو
الت ر
ي
ر
. الشكة أو الهيئة أو أي شخص معنوي آخر

These Terms and Conditions and their amendments constitute
an integral part of the Account opening documents and relevant
Banking Service documentations offered by the Bank to the
Customer.

تشكل هذه ر
الشوط واألحكام وتعديالتها جزءا ال يتجزأ من مستندات فتح
الت يقدمها البنك
الحساب ومستندات الخدمة المرصفية المعنية ي
.للعميل

Definitions
In these Terms and Conditions where the context so admits the
followings expressions shall have the meanings herein
Designated unless the context otherwise require:

تعريفات
ن
نف هذه ر
المعاب
التالية
ات
ر
والعبا
للكلمات
يكون
،واألحكام
وط
الش
ي
ي
:المقابلة لها ما لم يقتض السياق خالف ذلك

1. Account: means any of the following accounts: Current ، حساب جاري: ويقصد به أي من الحسابات التالية: حساب.1
حساب ر
Account, Savings Account, Call Account, Fixed Deposit  وأي نوع من، ودائع ثابتة، حساب تحت الطلب،وفي
/أنواع الحسابات و
بأي
البنك
لدى
فتحها
تم
الت
الودائع
أو
ي
and any other type of Account or deposit opened with
.اسم
the Bank under any name.
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2. Agents: means any person or persons appointed or
approved by the Bank to support or offer Banking
Services.

طبيع او اعتباري يمتلك
 ويقصد به أي شخص ن ي:العميل
أو مشيك يف أو مستخدم للخدمة/حسابا لدى البنك و
.المرصفية

.2

3. Application: means the mobile application developed,
owned and operated by the Bank,

 ويقصد به طلب الهاتف المتحرك المطور والمملوك:الطلب
.والمدار من قبل البنك

.3

4. Alerts: shall mean the customized messages sent to
the Customer over his mobile phone as short
messaging service ("SMS") in response to the settings
specified by the Customer,

 يقصد بها الرسائل المخصصة المرسلة للعميل عي:التنبيهات
") استجابةSMS"( قصية
هاتفه المتحرك كخدمة رسائل
ر
.لإلعدادات المحددة من قبل العميل

.4

5. Bank: means CBD and its branches, successors and
legal assigns.

دب التجاري وفروعه وخلفاؤه
 ويقصد به بنك ي:البنك
رن
.القانونيي
والمتنازل إليهم

.5

6. Banking Service: means any kind of banking
service(s) offered by the Bank to the Customers such
as and without limitation Branch Banking, Internet
Banking, Phone Banking, Mobile Banking, withdrawals,
deposits and payments through Automated Teller
Machines (ATM) and Cash Deposit Machines, making
payments through the internet or any other technology,
and/or any other kind of Banking Services provided to
the Customer at any time.

خدمات مرصفية/ ويقصد بها أي خدمة:الخدمة المرصفية
يقدمها البنك إىل العميل ومنها عىل سبيل المثال ودون
أو عي/ الخدمات المرصفية من خالل فروع البنك و،تحديد
أو الخدمات/أو األعمال المرصفية الهاتفية و/االنينت و
أو معامالت السحب/ و،المرصفية عي الهاتف المتحرك
أو أجهزة/اآلىل و
واإليداع والسداد من خالل أجهزة الرصاف ي
أو أي/أو إجراء الدفعات عي االنينت و/اإليداع النقدي و
أو أي نوع آخر من الخدمات/وسيلة تكنولوجية أخرى و
.الت يقدمها البنك إىل العميل ن يف أي وقت
المرصفية ي

.6

7. Beneficiary: means the authorized recipient of any
funds through Banking Services.

 يقصد به المستلم المعتمد ألي أموال من خالل:المستفيد
.الخدمات المرصفية

.7

8. Business Day: means any official working day on
which the Bank is open for business.

رسم يكون فيه البنك
 يقصد به أي يوم عمل:يوم عمل
ي
ً
.مفتوحا للعمل

.8

9. Customer: means any natural or legal person who has
an Account with the Bank and/or subscribed to utilizing
any of the Bank Services.

طبيع أو اعتباري لديه حساب
 يقصد به أي شخص:العميل
ي
.أو مشيك لالستفادة من أي من خدمات البنك/لدى البنك و

.9

10. Customer’s Instructions: means the instructions
given by the Customer to the Bank from time to time
regarding the Account.

الت يصدرها العميل
 يقصد بها التعليمات ي: تعليمات العميل.10
.إىل البنك من وقت آلخر بخصوص الحساب

11. Card: means automated teller machine card (i.e. Visa
Electron/ Visa Debit Card) or any other Card issued by
the Bank to its Customers to use it for cash withdrawal
from Automated Teller Machines (ATM) or purchase of
goods and services through the internet, phone, or any
other mean where the card is not physically available
at the time of the transaction when the bank allows to
do so.

 ويقصد بها بطاقة أجهزة الرصاف اآلىل (أي بطاقة ر ن: البطاقة.11
فيا
ي
 بطاقة خصم ر ن/الكيون
فيا) أو أي بطاقة أخرى يصدرها البنك
اآلىل
لعمالئه الستخدامها للسحب النقدي من أجهزة الرصاف ي
أو ر
لشاء البضائع والخدمات عي االنينت أو الهاتف أو أي
ن
فعىل للبطاقة يف
وجود
هنالك
يكون
ال
حيث
أخرى
وسيلة
ي
.وقت المعاملة مت ما سمح البنك بذلك

12. Cardholder: means any individual in the name of
whom a Card is issued by the Bank to undertake
financial transactions through the Account. The

 ويقصد به أي شخص يتم إصدار البطاقة: حامل البطاقة.12
باسمه لتنفيذ المعامالت المالية من خالل الحساب ويشمل
ُ
ئيس وحامل البطاقة
حامل ن البطاقة كل من حامل البطاقة الر ي
.)اإلضاف (إن وجد
ي
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Cardholder includes the principle Cardholder and
supplementary Cardholder, if any.
13. CBD Affiliate means any company where CBD holds
enough shares to make any decision without any
additional affirmative votes from other shareholders.

ر
 ويقصد بها أي رشكة يمتلك:دب التجاري
 شكة تابعة لبنك ي.13
ن
يكف من األسهم التخاذ أي قرار دون
فيها بنك ي
دب التجاري ما ي
رن
.المساهمي اآلخرين
أي أصوات إيجابية إضافية من

14. CBD Site: The Bank portal through which you access
Online Banking.

الت يمكنك من خاللها
 بوابة البنك ي:دب التجاري
 موقع بنك ي.14
.الوصول إىل الخدمات المرصفية عي اإلنينت

15. Computer: Any device or equipment of any kind used
to access Online Banking including without limitation
PCs and mobile phones.

 أي جهاز من أي نوع يستخدم للوصول إىل: حاسوب.15
ن
الخدمات المرصفية عي اإلنينت بما يف ذلك عىل سبيل المثال
.ال الحرص أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة

16. Customer Instruction: Any request, instruction,
agreement or other communication that is received by
the Bank through Online Banking.

 ويقصد بها أي طلب أو تعليمات أو اتفاقية: تعليمات العميل.16
أو أي مراسالت أخرى يتلقاها البنك من خالل الخدمات
.المرصفية عي اإلنينت

17. Customer Information: The information about the
Customer obtained by the Bank in connection with any
of the Online Banking Services availed/ proposed to be
availed by the Customer.

الت حصل
 المعلومات المتعلقة بالعميل ي: معلومات العميل.17
عليها البنك فيما يتعلق بأي من الخدمات المرصفية عي
. المقيح استخدامها من قبل العميل/اإلنينت المتاحة

18. CBD Mobile Banking: means any service we offer as
an extension of CBD Online Banking that enables you
to receive information from us and to transmit
instructions to us electronically, in relation to an
Account or other matter we specify, using a mobile
device capable of accessing the internet.

دب
 الخدمات المرصفية عب الهاتف المتحرك من بنك ي.18
 ويقصد بها أي خدمة نقدمها كامتداد للخدمات:التجاري
والت تمكنك من
المرصفية عي اإلنينت من بنك ي
دب التجاري ي
ً
تلف المعلومات منا وإرسال التعليمات إلينا إلكيونيا فيما
ي
يتعلق بحساب أو مسألة أخرى نحددها باستخدام جهاز
.متحرك قادر عىل الوصول لإلنينت

19. CBD SMS Banking: means any service we offer that
enables you to receive information from us through the
telephone, in relation to an Account or other matter.

القصبة من بنك
 الخدمات المرصفية عب الرسائل النصية.19
ر
والت تمكنك من
 ويقصد بها أي خدمة نقدمها ي:دب التجاري
ي
تلف معلومات منا عي الهاتف فيما يتعلق بحساب أو مسألة
ي
.أخرى

20. Electronic Banking Services: includes but not limited
to Online Banking, Mobile banking, SMS Banking, and
Phone banking and "Electronic Banking Service"
refers to (includes but not limited to) any one of these
services.

ر
 وتشمل عىل سبيل المثال ال:اإللكبونية
 الخدمات المرصفية.20
الحرص الخدمات المرصفية عي اإلنينت والخدمات المرصفية
عي الهاتف المتحرك والخدمات المرصفية عي الرسائل
وتشي
القصية والخدمات المرصفية عي الهاتف
النصية
ر
ر
ر
اإللكبونية" إىل (تشمل عىل سبيل
"الخدمة المرصفية
.المثال ال الحرص) أي من هذه الخدمات

21. FTIN: means the Financial Telephone Identification
Number

ن
الهاتف
 يقصد به رقم تعريف:المال
الهاتف
 رقم التعريف.21
ي
ي
ي
.الماىل
ي

22. Facility: shall mean the Mobile Alerts Banking or CBD
Phone Banking Facility services or other facility
provided by the Bank of access to information relating
to the Account of the Customer and usage of product
and other services as may be made available on the

 يقصد بها الخدمات المرصفية لتنبيهات الهاتف: التسهيالت.22
المحمول أو خدمات التسهيالت المرصفية عي الهاتف
الت يوفرها
الخاصة ببنك ي
دب التجاري أو التسهيالت األخرى ي
البنك للوصول إىل المعلومات المتعلقة بحساب العميل
الت قد تكون متاحة عىل
واستخدام المنتج والخدمات األخرى ي
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mobile phone by the Bank from time to time through
mobile phone or telephone.

الهاتف المتحرك عن طريق البنك من وقت آلخر عن طريق
.الهاتف المتحرك أو الهاتف

23. Internet: means a collection of information stored in a
computer available throughout the world.

ن
ر
 يقصد به مجموعة من المعلومات المخزنة يف جهاز:اإلنبنت
.23
ً
.حاسوب ومتاحة عي الشبكة عالميا

24. Mobile Phone Number: shall mean the number
specified by the Customer on the CBD Site, through the
call center or in writing either through any form provided
by the Bank or otherwise for the purpose of availing the
Facility.

 يقصد به الرقم المحدد من قبل: رقم الهاتف المتحرك.24
دب التجاري من خالل مركز االتصال
العميل ً عىل موقع بنك ي
أو كتابيا إما من خالل أي نموذج يقدمه البنك أو بخالف ذلك
.لغرض االستفادة من التسهيالت

25. Online Banking: The Bank’s internet banking system.

 الخدمات المرصفية عب ر.25
 يقصد بها نظام الخدمات:اإلنبنت
.المرصفية عي اإلنينت الخاص بالبنك

26. Personal Information: The information provided by
the Customer to the Bank in the application form for
availing any of the Services that may be provided by
the Bank from time to time;

الت يقدمها
 المعلومات.26
 يقصد بها المعلومات ي:الشخصية
ن
العميل للبنك يف نموذج الطلب لالستفادة من أي من
.الت قد يقدمها البنك من وقت آلخر
الخدمات ي

27. Password Any confidential password, phrase, code or
number, memorable data, or any other identification of
any kind whether issued to the Customer by the Bank
or created by the Customer which may be used either
alone or with any Security Device or other thing to
access or facilitate access to any of the CBD Site,
Online Banking and the Services or to effect Customer
Instructions.

 يقصد بها أي كلمة ش شية أو عبارة أو رمز أو رقم: كلمة الس.27
أو بيانات ال تنس أو أي تعريف آخر من أي نوع سواء تم
إصداره للعميل من قبل البنك أو تم إنشاؤه بواسطة العميل
والذي يمكن استخدامه إما بمفرده أو مع أي جهاز أمن وحماية
ر
شء آخر للوصول أو تسهيل الوصول إىل أي من مواقع
أو أي ي
دب التجاري والخدمات المرصفية عي اإلنينت
بنك ي
.والخدمات أو لتفعيل تعليمات العميل

28. PIN: means the Personal Identification Number issued
to the Cardholder and/or selected by the Cardholder to
enable the Card to be used at an ATM, retail outlet
accepting the Card, and other self-service terminals.

الشخص
 يقصد به رقم التعريف:الشخص
 رقم التعريف.28
ي
ي
أو الرقم الذي يختاره حامل/الذي يتم إصداره لحامل البطاقة و
ن
اآلىل
البطاقة لتمكينه من استخدام البطاقة يف أجهزة الرصاف ي
الت تقبل الدفع بالبطاقة ونقاط الخدمة
ومحالت التجزئة ي
.الذاتية

29. Regulations: Any regulation applicable to these Terms
and Conditions.

 يقصد بها أي نظام أو الئحة مطبقة عىل: األنظمة واللوائح.29
هذه ر
.الشوط واألحكام

30. Security Device: Any token, device, procedure,
application or other thing whether issued to the
Customer by the Bank or adopted by the Customer
which may be used alone or with any Password or other
thing to access or facilitate access to any of the CBD
Site, Online Banking and the Services or to effect
Customer Instructions or to generate any Password.

 يقصد به أي رمز أو جهاز أو إجراء أو: جهاز األمن والحماية.30
ر
شء آخر سواء أصدر للعميل من قبل البنك أو
تطبيق أو أي ي
اعتمده العميل ويمكن استخدامه بمفرده أو مع أي كلمة ش أو
ر
شء آخر للوصول أو تسهيل الوصول إىل أي من مواقع
أي ي
دب التجاري والخدمات المرصفية عي اإلنينت
بنك ي
.والخدمات أو لتنفيذ تعليمات العميل أو إلنشاء أي كلمة ش

31. Services: Any banking product or service provided by
the Bank to the Customer using Online Banking.

 يقصد بها أي منتج أو خدمة مرصفية يقدمها البنك: الخدمات.31
.للعميل باستخدام الخدمات المرصفية عي اإلنينت

32. Swift: Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunications, a computer network which
provides interbank communication facilities worldwide.

 يقصد به جمعية االتصاالت المالية العالمية ر ن: السويفت.32
بي
 وه شبكة حاسوبية توفر تسهيالت االتصال ر ن،البنوك
بي
ي
.البنوك ن يف جميع أنحاء العالم
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33. Transaction: Any transaction or other services existing
or being availed of or hereafter entered into or to be
provided between/by the Bank and/to the Customer
provided that the Bank may decide to permit other
Transactions or to stop existing Transactions from time
to time, which shall be communicated in such form or
manner as the Bank may determine.

 يقصد بها أي معاملة أو خدمات أخرى موجودة أو: المعاملة.33
يتم االستفادة منها أو يتم الدخول فيها أو سيتم تقديمها ر ن
/ بي
 للعميل رشيطة أن يقرر البنك السماح/ من قبل البنك و
،بمعامالت أخرى أو إيقاف المعامالت الحالية من وقت آلخر
الت قد يحددها
والت يجب اإلبالغ عنها بالشكل أو الطريقة ي
ي
.البنك

34. Triggers: means the customized triggers that are
required to be set by the Customer with Bank, which
shall enable Bank to send the Alerts relating to its
Account.

الت يجب أن
 يقصد بها المشغالت المخصصة ي: المشغالت.34
والت ستمكن البنك من إرسال
،يحددها العميل مع البنك
ي
.التنبيهات المتعلقة بحسابه

35. TIN: means secret “Telephone Identification Number”,
which when used by the Customer in conjunction with
the Login ID will allow the Subscriber access to the
Phone Banking, it may also be the same personal
identification numbers of the automated debit card
issued by the Bank to the customer.

ن
"الهاتف
 يقصد به "رقم التعريف:الهاتف
 رقم التعريف.35
ي
ي
 والذي عند استخدامه من قبل العميل باالقيان مع،الشي
رقم تعريف تسجيل الدخول سيسمح للمشيك بالوصول إىل
ً
 وقد يكون أيضا نفس أرقام،الخدمات المرصفية عي الهاتف
اآلىل الصادرة عن البنك
التعريف الشخصية لبطاقة الخصم ي
.للعميل

36. Terms and Conditions: means this document and any
amendment or complimentary document set in forth by
the Bank from time to time.

 ر.36
 يقصد بها هذه الوثيقة وأي تعديل أو:السوط واألحكام
.وثيقة تكميلية ينص عليها البنك من وقت آلخر

37. The Bank Electronic Instructions: means the Bank
electronic documentation via the Internet, ATMs,
Mobile Banking, Phone Banking, operating instructions
or reference guidelines issued by the Bank in any
written form or in the guide on the Bank website.

ر
 يقصد بها الوثائق اإللكيونية:اإللكبونية للبنك
 التعليمات.37
اآلىل أو الخدمات
للبنك عي اإلنينت أو أجهزة الرصاف
ي
المرصفية عي الهاتف المحمول أو الخدمات المرصفية عي
الهاتف أو تعليمات التشغيل أو اإلرشادات المرجعية الصادرة
ن
عن البنك بأي شكل مكتوب أو يف الدليل الموجود عىل موقع
.البنك

38. User Identification: The Customer Identification
number or word advised by the Bank to the Customer
for the purposes of identification while using the
Banking Services.

 يقصد به رقم تعريف العميل أو الكلمة: تعريف المستخدم.38
الت يخطرها البنك للعميل ألغراض التعريف أثناء استخدام
ي
.الخدمات المرصفية

39. Value Date: means the date on which the funds
pertaining to a Financial Transaction are made
available to the beneficiary.

ن
توفي األموال
يعت التاري ــخ الذي يتم فيه ر
 ي: تاري ــخ االستحقاق.39
.المتعلقة بمعاملة مالية ما للمستفيد

Section 1. ACCOUNTS GENERAL TERMS AND
CONDITIONS
1. Bank Accounts. Changes or amendments to the
Terms and Conditions. In addition to the Terms and
Conditions, if any, set forth in the application form
completed by the Customer, the Customer agrees that
the following Terms and Conditions are applicable to all
Accounts types opened with the Bank. The Bank may,
from time to time, and at its sole discretion, with prior
notice to the Customer by any means as the Bank
deems fit, change or amend any of these Terms and
Conditions. Such changes shall apply on the effective

 ر.1 القسم
السوط واألحكام العامة للحسابات
التغيبات أو التعديالت عىل ر
.الحسابات البنكية
السوط
ر
ر
، إن وجدت، باإلضافة إىل الشوط واألحكام.واألحكام
ن
،المنصوص عليها يف نموذج الطلب الذي عبأ العميل بياناته
يوافق العميل عىل أن ر
الشوط واألحكام التالية تنطبق عىل
 ويجوز للبنك.جميع أنواع الحسابات المفتوحة لدى البنك
ً
من وقت آلخر ووفقا لتقديره الخاص بموجب إشعار مسبق
تغيي أو تعديل
يرسله للعميل بأي وسيلة يراها البنك مناسبة ر
ن
أي من هذه ر
التغييات يف تاري ــخ
 وتشي هذه.الشوط واألحكام
ر
ن
الشيان المحدد من قبل البنك يف اإلشعار المرسل إىل العميل

.1

Page 5 of 61
CBD General Terms and Conditions_ August 2020

date specified by the Bank in the notification sent to the
Customer and such changes will be reflected in the
documentation uploaded and available on CBD
website.

ن
الت تم تحميلها والمتاحة
وستنعكس هذه
ر
التغييات يف الوثائق ي
عىل الموقع اإللكي ن
.دب التجاري
لبنك
وب
ي
ي

 يقر العميل أنه لن يتم فتح أي حساب قبل.الوثائق المطلوبة
الت يطلبها البنك وفق تقديره
استيفاء جميع المستندات
ي ن
 ويحتفظ البنك بالحق يف طلب وثائق ومستندات.المطلق
إضافية قبل فتح الحساب أو بعده من أجل االمتثال إلجراءاته
.الداخلية وأي لوائح معمول بها
ً
ن
يحتفظ البنك بالحق يف رفض أي طلب وفقا لتقديره وليس
 ولن يتم إعادة الطلب المرفوض إىل مقدم.عليه إثبات قراره
.الطلب
ن
تغيي رقم
يوافق العميل عىل أن للبنك الحق يف تعديل أو ر
ن
الحساب أو رقم تعريف العميل يف أي وقت بموجب إشعار
.مسبق

.2

3. Additional Accounts. Subject to any minimum
balance, Banking Service fees and/or any other
requirements, the Customer may request the Bank in
writing (or through Internet Banking Service whenever
possible) to establish and open any additional Account
with a different account number. Unless agreed
otherwise, these Terms and Conditions shall apply to
the Accounts with prefixes/suffixes and any additional
Accounts with prefixes/suffixes opened with the Bank
and linked to the Customer primary account number
without any need for executing fresh account opening
documentation for each additional prefixes or suffixes.

 مع مراعاة أي حد ن.الحسابات اإلضافية
أو/أدب للرصيد و
 يجوز،أو أي متطلبات أخرى/رسوم الخدمات المرصفية و
ً
للعميل أن يطلب من البنك كتابيا (أو من خالل الخدمة
المرصفية عي اإلنينت كلما أمكن ذلك) إنشاء وفتح أي حساب
ن
 وما لم يتم االتفاق عىل خالف.إضاف برقم حساب مختلف
ي
ر
 تنطبق هذه الشوط واألحكام عىل الحسابات ذات،ذلك
التابعة وأي حسابات ذات أرقام إضافية/األرقام الالحقة
تابعة مفتوحة لدى البنك ومرتبطة برقم الحساب/الحقة
األساش الخاص بالعميل دون أي حاجة لتوقيع مستندات
ي
.فتح حساب جديدة لكل رقم الحق أو أرقام الحقة إضافية

.3

4. Specimen Signature. The Customer’s specimen
signature registered with the Bank shall be considered
to be the basis for carrying out transactions by the
Customer, and shall be valid unless changed or
cancelled. Any change or cancellation shall only be
valid on the next working day following the day of
receipt of the notification of the change or request by
the Branch at which the account was maintained.

 يعتي توقيع نموذج العميل المسجل لدى.نموذج التوقيع
،البنك بمثابة األساس لتنفيذ المعامالت من قبل العميل
ً
تغيي أو
 وال يشي أي ر.تغييه أو إلغاؤه
ويكون صالحا ما لم يتم ر
ن
يىل يوم استالم اإلخطار
إلغاء إال يف يوم العمل
ي
التاىل الذي ي
بالتغيي أو الطلب من قبل الفرع الذي تم فيه االحتفاظ
ر
.بالحساب

.4

5. Changes to the Customer’s Information. The
Customer must immediately notify the Bank in writing
of any change in the details given on the Customer
Information/ Account opening form/application. If the
Customer changes its name for any reason, then a
document issued by the appropriate authority shall be
produced to the Bank indicating its approval of the
new name. In such a case, the Bank may either
refuse or accept to pay any or all cheques and
payment orders as well as all documents issued in the

 يجب عىل العميل إخطار.التغيبات يف معلومات العميل
ر
ً
ن
ن
تغيي يف التفاصيل الواردة يف
البنك عىل الفور كتابيا بأي
ر
 وإذا قام. فتح الحساب/ طلب معلومات العميل/نموذج
 فسيتم تقديم،بتغيي اسمه ألي سبب من األسباب
العميل
ر
يشي إىل
مستند صادر عن السلطة المختصة إىل البنك
ر
ن
 يجوز، و يف مثل هذه الحالة.موافقتها عىل االسم الجديد
للبنك إما رفض أو قبول دفع أي أو كل الشيكات وأوامر الدفع
وكذلك جميع المستندات الصادرة باالسم القديم دون أي
تغيي االسم إال
 ولن يقبل البنك ر.مسؤولية من جانب البنك

.5

2.

Documentation required. The Customer
acknowledges that no Account will be opened until all
documentation required by the Bank at its sole
discretion is duly received. The Bank reserves the
right to request additional documentation before or
after the Account opening in order to comply with its
internal procedures and any applicable Regulations.
The Bank reserves the right to reject any application,
at its discretion and does not have to substantiate its
decision. Rejected application will not be returned to
the applicant.
The Customer agrees that the Bank shall have the
right to modify or change the Account number or
customer identification number at any time with prior
notice.
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old name without any responsibility on the part of the
Bank. The change on the name will be accepted by
the Bank only to the extent that all the documentation
requested has been duly submitted including but not
limited to the correspondent Trade License and the
Amendment of the Memorandum of Understanding (if
applicable).
Payments into your Accounts
6. Subject to a Customer or a third party remitter
providing such documents and evidence as the Bank
may require (including as to the source or origin of
funds or the method of transmission), funds may be
paid into an Account by: a)cash paid in at our
counters; b) electronic (wire) transfers; c) Standing
Orders and Direct Debits; d) internal transfers; and e)
cheques, provided that such payment instructions are
issued: (i) to the Customer in its legal name; or (ii) if
you are a legal partnership and permitted by
applicable law and regulation to any or all partners or
to the duly registered partnership trading name.

بالقدر الذي يتم فيه تقديم جميع الوثائق المطلوبة عىل النحو
ن
الواجب بما يف ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص الرخصة
.)التجارية المقابلة وتعديل مذكرة التفاهم (إن وجدت

المدفوعات إل حساباتك
 مع مراعاة قيام العميل أو الطرف الثالث المحول بتقديم.6
ن
الت قد يطلبها البنك (بما يف
المستندات واألدلة واإلثباتات ي
 يمكن دفع،)ذلك مصدر أو منشأ األموال أو طريقة التحويل
ً
 أ) نقدا عىل شبابيكنا ب) عن طريق:األموال إىل الحساب
التحويالت اإللكيونية (اليقية)؛ ج) األوامر الدائمة والخصم
ر
 ر،المباش؛ د) التحويالت الداخلية و ـه) الشيكات
بشط إصدار
ن
) إذا2( القانوب؛ أو
) للعميل باسمه1( :تعليمات الدفع هذه
ي
كنت تمثل رشاكة قانونية ويسمح القانون واللوائح واألنظمة
المعمول بها ألي من ر
الشكاء أو جميعهم أو باالسم التجاري
ر
.للشاكة المسجل حسب األصول

7. Customer shall not send cash to the Bank by post,
courier or similar service or leave any cash
unattended in any way for us in any manner or in any
place. The Bank shall not be held responsible in any
way for any Loss you suffer (directly or indirectly) as a
consequence of a failure by the Customer to comply
with this clause.

ال يجوز للعميل إرسال مبالغ نقدية إىل البنك عن طريق الييد
العادي أو الييد الشي ــع أو أي خدمة مماثلة أو ترك أي مبالغ
نقدية دون مراقبة بأي شكل من األشكال بالنسبة لنا بأي
ً
ن
 ولن يكون البنك مسؤوال بأي شكل من.طريقة أو يف أي مكان
ر
ر
)غي مباش
األشكال عن أي خسارة تتكبدها (بشكل مباش أو ر
.نتيجة عدم امتثال العميل لهذا البند

.7

8. Any payments of cash made into an Account over the
counter at one of our Branches may, in our sole and
absolute discretion, be refused if, following a request
by any of our employees or agents at such branch for
the source of such funds: a) you do not clearly and in
writing declare the source of such funds; or b)
following the submission by you of a clear and written
declaration of the source of such funds, the Bank
determines that it is prohibited by applicable law or
regulation from accepting such funds for payment into
the Account.

قد يتم رفض أي مدفوعات نقدية يتم دفعها إىل حساب عىل
ً
ن
ً  و،وفقا لتقديرنا المطلق
بناء عىل
،الشباك يف أحد فروعنا
ن
طلب من أي من موظفينا أو وكالئنا يف هذا الفرع لمصدر هذه
خط عن مصدر هذه
 أ ) لم تعلن بوضوح وبشكل:األموال إذا
ي
األموال؛ أو ب) بعد تقديمك إلعالن واضح ومكتوب عن
 قرر البنك أنه محظور بموجب القانون،مصدر هذه األموال
ن
أو اللوائح واألنظمة المعمول بها قبول هذه األموال للدفع يف
.الحساب

.8

9. Any amounts of cash or cheques (subject in the latter
case to clause 12 and subsequent below) deposited
into an Account in one of our deposit accepting ATMs
in an envelope provided by the ATM, shall be: a)
counted and verified after the contents of such ATM
machine have been received by our branch staff
following the collection of such contents (which
collection and receipt may be two (2) Business Days or
longer following the deposit of such funds into the
ATM); b) available for the Customer to withdraw
immediately after processing following the receipt of

ن
12 األخية للبند
أي مبالغ نقدية أو شيكات (تخضع يف الحالة
ر
ن
ن
اآلىل
وما يليه) المودعة يف حساب
ف إحدى أجهزة الرصاف ي
ين
الت تقبل الودائع الخاصة بنا يف مظروف مقدم من جهاز
ي
اآلىل
 تم استالم جهاز الرصاف ي: ن يجب أن تكون،اآلىل
الرصاف ي
موظف الفرع لدينا بعد تحصيل هذه المحتويات
من قبل
ي
ر
ن
) عمل أو أكي2( يومي
(والت قد يستغرق التحصيل واالستالم ر
ي
ً
ن
اآلىل)؛ ب) متاحا
بعد إيداع هذه
األموال يف جهاز الرصاف ي
ً
للعميل للسحب فورا بعد المعالجة بعد استالم هذه األموال
ن
المشار إليها يف النقطة أ) أعاله؛ و ج) يتم التعامل معها عىل

.9
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such funds referred to in a) above; and c) treated as
cleared for interest calculation purposes (if applicable)
on the same day as such were credited to Customer’s
Account.
10. The Bank accepts deposits from the Customer in cash
or by any of the banking customary practices. The
Bank may accept deposits by third parties into the
Customer’s account without any responsibility on the
part of the Bank.
11. All deposits and request through ATMs will be
processed either on same day or on the following
working day. Any deposits made in the ATM will be
subject to verification by two officers of the Bank and
their decisions will be final and binding on the
Cardholder. (N.B.: It will not be possible to deposit
Cash or cheque(s) by using ATM machines of other
Banks. Any cheque(s) deposited is/are deemed to be
deposited for collection only and the proceeds shall not
be credited to the Card Account until the cheque(s)
has/have been realized.
Payments from your Accounts
12. We shall not be obligated to accept any cheque,
Foreign Cheque or other instrument for payment into
any Account unless: a) where such cheque or Foreign
Cheque has been made payable to someone else, the
Beneficiary of such cheque or Foreign Cheque has
affixed their signature (or in the case of any person
other than a natural person, the signature of an
authorized signatory of such person) on the back of
such cheque or Foreign Cheque; and b) where such
cheques or other similar instrument are marked as
“not transferable” or “account payee”, such cheques
are payable to the Customer in itis name or duly
registered trade name; and c) we have received such
other documents or evidence as we may require.
13. Any amount of funds paid into an Account by a cheque
or similar instrument shall not (without our prior written
consent) be available to be withdrawn until the funds
represented by such cheque or similar instrument have
been cleared and paid into such Account.
14. The Bank may at its sole discretion issue a cheque
book in the name of the Customer and to be used in
connection with one of its Accounts, and which will be
available for collection by the Customer or its
representative at the branch at which the Account was
opened or may either be sent by courier/mail at the
Customer’s absolute responsibility and risk and without
any liability on the Bank, to the address specified in the

)أنها تمت الموافقة عليها ألغراض حساب الفائدة (إن وجدت
.ن يف نفس اليوم عىل أنها تمت إضافتها إىل حساب العميل

ً
 يقبل البنك اإليداعات من العميل نقدا أو بالطرق المتعارف.10
ً
ن
الغي يف حسابات
 ويجوز للبنك قبول إيداعات ر،عليها مرصفيا
العميل دون ن
.أدب مسؤولية عىل البنك

اآلىل
 جميع.11
الت تتم عي أجهزة نالرصاف ي
اإليداعات والطلبات ن ي
ن
سوف تقيد يف الحساب إما يف نفس اليوم أو يف يوم العمل
ن
اآلىل تكون خاضعة
 وكل اإليداعات ن يف جهاز الرصاف ي.التاىل
ي
ً
لتدقيق ر ن
موظف البنك وسيكون قرارهما باتا وملزما
اثني من
ي
 ال يمكن إيداع المبالغ النقدية أو: (ملحوظة.لحامل البطاقة
 ويعتي.)اآلىل لبنوك أخرى
الشيكات باستخدام أجهزة الرصاف ي
إيداع أي شيك أو شيكات إيداعا برسم التحصيل فقط ولن يتم
ن
قيد المبلغ يف حساب البطاقة إال بعد تحصيل قيمة الشيك أو
.الشيكات

المدفوعات من حساباتك
ن
أجنت أو أي وسيلة
ملزمي بقبول أي شيك أو شيك
 لن نكون.12
ر
ي
ن
 أ) إذا كان هذا الشيك أو:أخرى للدفع يف أي حساب ما لم
األجنت مستحق الدفع لشخص آخر أو قام المستفيد
الشيك
ي
ن
 (أو يف حالة أي.األجنت بتوقيعه
من هذا الشيك أو الشيك
ي
 توقيع المفوض بالتوقيع لدى،الطبيع
غي الشخص
شخص ر
ي
)األجنت؛ و ب
الشيك
أو
الشيك
هذا
ظهر
عىل
)الشخص
هذا
ي
غيها من
عندما يتم وضع عالمة عىل هذه الشيكات أو ر
"غي قابلة للتحويل" أو "لحساب
السندات المماثلة عىل أنها ر
 فإن هذه الشيكات مستحقة الدفع للعميل باسمه،"المستفيد
أو باالسم التجاري المسجل حسب األصول؛ و ج) تلقينا مثل
.الت قد نطلبها
هذه المستندات أو األدلة األخرى ي

ن
 لن يكون أي مبلغ من األموال المدفوعة يف الحساب بشيك أو.13
ً
سند مماثل (بدون موافقتنا الخطية المسبقة) متاحا ليتم
الت يمثلها هذا الشيك أو
سحبه حت يتم تصفية األموال ي
.السند المماثل ودفعها ن يف هذا الحساب
ً
 يجوز للبنك وفقا لتقديره الخاص إصدار دفي شيكات باسم.14
ً
 وسيكون متاحا،العميل الستخدامه فيما يتعلق بأحد حساباته
ن
للتحصيل من قبل العميل أو ممثله يف الفرع الذي تم فيه فتح
 الييد عىل/الحساب أو إرساله إما عن طريق الييد العادي
مسؤولية وعاتق العميل وحده ودون أي مسؤولية عىل البنك
ن
األخي
إىل العنوان المحدد يف نموذج طلب الحساب أو العنوان
ر
.الذي تم إبالغ البنك به
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Account application form or the latest address informed
to the Bank.
15. The Bank shall be entitled to debit from the Customer’s
Account any cheque, bills of exchange, promissory
notes or orders for payment drawn, accepted or made
by an authorized signatory of the Account and to carry
out any instructions relating to the Account
notwithstanding that any such debiting or carrying out
may cause, such Account to be overdrawn or any
overdraft to be increased, but always without prejudice
to the Bank’s right to refuse to allow any overdraft or
exceeding the limit. The Customer shall be responsible
for any overdraft or obligations arising in or in
connection with the Account according to the clauses
stated whithin this Terms and Conditions.
16. The Customer undertakes and agrees to keep the
cheques book in a safe custody and place to avoid any
misuse or fraudulent actions on the cheque book by
third parties. In the event of loss or theft of the cheques
book or any cheque(s), the Customer shall promptly
notify the competent authorities and give immediate
notice in writing to the Bank to stop the payment of the
lost or stolen cheque (s), the Customer shall bear any
losses or damages arising thereof in case the Bank
paid the amount of any lost cheque according to the
legal and banking principles.
17. The Customer shall write the cheques either in Arabic
or English language, and no other languages will be
accepted by the Bank. No Instructions for stop payment
of any cheque(s) shall be accepted unless pursuant to
the applicable laws. The Bank accepts no responsibility
for any failure to comply with such instructions and shall
not be held liable for any consequences and cost
including without limitation legal fees and penalties,
which may arise out of its compliance with such
instructions.
18. The proceeds of cheques or other instruments shall not
be available for withdrawal until collected by the Bank.
The Bank reserves the right to debit any of the
Customer’s Accounts or demand payment from the
Customer for any amount exceptionally or mistakenly
credited or credited under usual reserve, which are
subsequently unpaid.
19. A Current Account may not become overdrawn except
by previous arrangement with the Bank. However, if
the Bank and at its sole discretion allows any
overdraft whether or not previously arranged for
overdraft, or the increases of any overdraft on the

 يحق للبنك أن يقيد عىل حساب العميل أي شيكات أو سندات.15
تحويل أو سندات إذنية أو أوامر دفع مسحوبة أو مقبولة أو
صادرة من الوكيل المفوض بالتوقيع عىل الحساب وتنفيذ أي
تعليمات تتعلق بالحساب بغض النظر عما إذا كان أي خصم
ن
أو تنفيذ من هذا القبيل يف زيادة حد السحب من الحساب أو
ً
 ولكن دون المساس دائما،زيادة أي سحب عىل المكشوف
ن
بحق البنك يف رفض السماح بأي سحب عىل المكشوف أو
ً
 ويكون العميل مسؤوال عن أي سحب عىل.تجاوز الحد
ً
المكشوف أو ن
اليامات تنشأ عن الحساب أو فيما يتعلق به وفقا
للبنود المنصوص عليها نف هذه ر
.الشوط واألحكام
ي

ن
 يتعهد العميل ويوافق عىل االحتفاظ بدفي الشيكات يف مكان.16
آمن وذلك للحيلولة دون سوء االستخدام أو ن
اليوير من قبل
ن
وف حالة شقة أو ضياع أي دفي شيكات أو أي شيك
ر
 ي.الغي
ً
(شيكات) يجب عىل العميل إبالغ السلطات المختصة فورا
كتاب فوري للبنك من أجل وقف رصف
والقيام بإعطاء إشعار ي
الشيك (الشيكات) المشوق أو المفقود عىل أن يتحمل العميل
أي خسائر أو ن
أرصار ناجمة عن ذلك إذا قام البنك بدفع قيمة
.أي شيك مفقود وفق األصول القانونية والمرصفية

 يجب عىل العميل كتابة الشيكات إما باللغة العربية أو.17
رن
. ال يقبل البنك رصف شيكات مدونة بلغات أخرى،اإلنجليية
وال تقبل أي تعليمات بوقف رصف أي شيك إال إذا كانت وفقا
الت يقررها القانون وال يتحمل البنك أي مسؤولية
للحاالت ي
ن
الت تخالف تلك الحاالت
بالتعليمات
ام
االلي
عدم
بسبب
ي
باإلضافة إىل ذلك ال يتحمل البنك مسؤولية أي نتائج أو
الت
تكاليف وتشمل دون حرص الرسوم القانونية والجزاءات ي
قد تنجم عن ن
.اليامه بمثل تلك التعليمات
ً
 ال يكون ري ــع الشيكات أو أية سندات أخرى متاحا للسحب إىل.18
ن
أن يقوم البنك بتحصيله ويحتفظ البنك بحقه يف القيد عىل
ن
أي حساب أو مطالبة العميل بدفع أية مبالغ تم قيدها يف
،الحساب استثنائيا أو عن طريق الخطأ أو وضعت فيه احتياطا
.ثم لم يتم تحصيلها فيما بعد

ن
 ال يجوز تجاوز حد السحب يف الحساب الجاري إال بيتيب.19
ً
 إذا سمح البنك وفقا لتقديره، ومع ذلك.مسبق مع البنك
المطلق بأي سحب عىل المكشوف سواء تم ترتيب السحب
ً
 أو زيادة أي سحب عىل،عىل المكشوف مسبقا أم ال
 أو،المكشوف عىل الحساب الجاري ألي سبب من األسباب
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Current Account for any reason, or in the event that
any cheque causing the Customer’s Current Account
to be overdrawn in excess of the permissible limits or
funds or if such cheques are inadvertently honored by
the Bank, the Customer shall repay the Bank the
amount overdrawn together with interest at the Bank’s
non-requested rate mentioned in Clause 27 b) and the
Bank’s prevailing charges on demand. The overdraft
amount and due interest shall be payable by the
Customer to the Bank immediately upon demand.

ن
ن
يف حالة تسبب أي شيك يف سحب الحساب الجاري للعميل
بما يتجاوز الحدود أو األموال المسموح بها أو إذا تم رصف هذه
 يجب عىل العميل أن،غي قصد من قبل البنك
الشيكات عن ر
يسدد للبنك مبلغ الزيادة عن حد السحب مع الفائدة بسعر
ن
 ب) ورسوم البنك27 غي المطلوب المذكور يف البند
البنك ر
 ويجب أن يدفع العميل مبلغ السحب.السائدة عند الطلب
.عىل المكشوف والفائدة المستحقة للبنك عند الطلب

20. The Bank shall not be liable or responsible for failure to
give notice of nonpayment or dishonor of any cheque
in connection with any claims, losses or expenses
which may arise as a result of returning a dishonored
cheque, whether by ordinary or registered mail or any
other means. The Bank reserves the right to debit the
Customer’s Accounts with the amount of any cheque
which was drawn or endorsed in favor of the Customer
(whether or not the cheque is drawn on the Bank, its
branches, affiliates or subsidiaries) that has been
credited to the Account and is subsequently unpaid,
whether or not the cheque itself can be returned.

 ال يتحمل البنك أية مسؤولية أو ن.20
اليام عن عدم إعطاء إشعار
بعدم دفع أو رصف أي شيك أو اإلشعارات بخصوص أية
،مطالبات أو خسائر أو نفقات قد تنشأ نتيجة إعادة أي شيك
 يحتفظ.سواء بالييد العادي أو المسجل أو أية وسيلة أخرى
ن
البنك بحقه يف خصم مبلغ أي شيك مسحوب أو مظهر لصالح
العميل من الحساب (سواء كان أم لم يكن الشيك مسحوبا
عىل البنك أو فروعه أو مؤسساته الزميلة أو التابعة) والذي قد
ن
 سواء كان أم لم يكن،تم قيده يف الحساب ولم يدفع فعليا
.ممكنا إعادة أصل الشيك نفسه

21. Unless agreed to the contrary, the Customer agrees
that it is not entitled for interests on the credit balances
of the Current Account and that it reserves no right to
claim for the payment of any interests on those
balances.

 يوافق العميل عىل أنه ال، ما لم يتم االتفاق عىل خالف ذلك.21
ن
تستحق فائدة عىل األرصدة الدائنة يف الحساب الجاري وال
.يحق له المطالبة بدفع أي فوائد عىل تلك األرصدة

22. Without prejudice to what is stated in the above clause,
if at any time cheques issued on the Customer Account
return or bounce unpaid due to insufficient balance in
the Account, the Bank may close the Account pursuant
to the applicable laws and regulations of the Central
Bank of United Arab Emirates. The Customer shall
return to the Bank the cheque books relating to the
Account closed, the Customer understands that the
Bank will report such Account and related details to the
Central Bank of United Arab Emirates and any relevant
authorities.
23. All money’s securities, bonds, collateral shares,
shipping document, banknotes, coins, gold or other
valuables and property of whatever nature which are
held in the name of the Customer by the Bank whether
in the form of Account of whatever type shall be so held
as security to guarantee the settlement of any debit
balance due to the Bank arising under these Terms and
Conditions or any other banking facility agreement or
loan granted to the Customer in future.

ن
ن
 إذا تم يف أي وقت إعادة، دون المساس بما ذكر يف البند السابق.22
شيكات صادرة من الحساب الخاص بالعميل دون دفع بسبب
عدم كفاية الرصيد بالحساب يجوز للبنك أن يغلق الحساب
رن
القواني المعمول بها وتعليمات مرصف اإلمارات
بموجب
 يجب عىل العميل إعادة دفي.العربية المتحدة المركزي
 ويدرك العميل بأن البنك،الشيكات الخاص بالحساب المغلق
سيبلغ مرصف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وأي جهة
.مختصة عن ذلك الحساب والبيانات المتعلقة به

 تعتي جميع المبالغ واألوراق المالية والسندات والضمانات.23
واألسهم و وثائق الشحن والعمالت الورقية والمعدنية
والذهب وأية أصول ذات قيمة وأمالك مهما كانت طبيعتها
ن
 وسواء كانت بشكل،والت تكون يف حوزة البنك باسم العميل
ي
رن
لتأمي دفع
حساب مهما كان نوعه بأنها ضمان لدى البنك
ر ئ
والناش بموجب هذه
الرصيد المدين المستحق للبنك
ر
الشوط واألحكام أو بموجب أي اتفاقية تسهيالت مرصفية أو
. تم منحها للعميل،قرض
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Furthermore, the Customer agrees to keep it within the
Bank’s possession as “collateral against credit facilities
or loans” until the Customer fully pays his indebtedness
to the Bank including due interests, commissions,
expenses and other due charges.

ن
ويوافق العميل عىل أن تبف يف حوزة البنك بوصفها "ضمانات
لحي سداد كافة ن
مقابل تسهيالت ائتمانية أو قروض" ر ن
اليامات
ن
العميل تجاه البنك بالكامل بما يف ذلك الفوائد المستحقة
.والعموالت والمصاريف والنفقات األخرى المستحقة

24. If the Customer does not pay such indebtedness to
the Bank on its first request, the Customer herewith
authorizes the Bank to set off the outstanding balance
from its possession held in “collateral against credit
facilities or loans” account without having to notify or
inform him beforehand. This authorization is
irrevocable and the Customer cannot cancel it without
the Bank’s written consent. The Bank shall have the
right to always set off the credit and debit balances of
the Customer’s Accounts. The debit balance of
anyone of the Customer’s Accounts will be secured by
the credit balance of any other one of his Accounts
including Accounts opened in any other foreign
currency. The Bank may also debit any of the
Customer’s Accounts opened with the amount of any
bills, guarantees, cheques and drawings, given or
purchased and signed by the Customer.

ن
االليامات عند أول طلب من
 إذا لم يقم العميل بسداد هذه.24
البنك فإن العميل يفوض البنك بإجراء المقاصة بينها
ن
والمحجوزات يف حساب «الضمانات مقابل تسهيالت ائتمانية
أو قروض» وذلك دون الرجوع إىل العميل ودون الحاجة إىل
ئ
نهاب وال يحق للعميل
 إن هذا التفويض ي.إرسال إشعار مسبق
ن
 ويحق للبنك يف أي،الرجوع عنه إال بموافقة البنك الخطية
وقت إجراء المقاصة ر ن
بي أرصدة حسابات العميل الدائنة
 ويكون الرصيد المدين ألي من حسابات العميل،والمدينة
ن
مكفوال بالرصيد الدائن ألي من حساباته األخرى بما يف ذلك
 ويحق للبنك كذلك،الحسابات المفتوحة بأي عملة أجنبية
أن يخصم من أي حساب للعميل يكون مفتوحا لدى البنك
الت يقوم
قيمة الكمبياالت والكفاالت والشيكات والسحوبات ي
.العميل بتقديمها أو رشائها أو توقيعها

25. The Bank reserves the right, and the Customer hereby
authorizes the Bank to debit the Customer’s Account
(in case of insufficient balance to overdraw the
Account) in case of crediting any funds to the Account
due to computer system error, technical error or
malfunction, human error, clearing system error, or any
other reason without any liability on the Bank.

 ويفوض العميل بموجبه البنك بالقيد، يحتفظ البنك بالحق.25
ن
(ف حالة عدم وجود رصيد كاف لتجاوز
عىل حساب العميل
ن
ي ن
ن
حد السحب يف الحساب) يف حالة إيداع أي أموال يف الحساب
ن
ن
فت أو عطل أو خطأ
بسبب خطأ يف ن نظام الحاسوب أو خطأ ي
ر
بشي أو خطأ يف نظام المقاصة أو ألي سبب آخر دون أي
.مسؤولية عىل البنك

26. Acting only as the Customer’s collection agent, the
Bank may agree to accept, but without assuming any
responsibility for their realization, cheques, bank drafts
and other similar payment instruments for deposit,
provided that they are made out in favor of the
Customer or endorsed to his order. For this purpose,
the Bank and its correspondents or other agents
appointed by the Bank shall be deemed to be the
Customer’s agents.

 يجوز للبنك أن يقوم كوكيل تحصيل عن العميل فقط.26
 دون تحمل أي مسؤولية عن التحصيل- بالموافقة عىل قبول
 شيكات وتحويالت بنكية وأدوات دفع أخرى مشابهة بغرض،اإليداع رشيطة أن تكون صادرة ألمر العميل أو مظهرة ألمره
ولهذا الغرض فإن البنك ومراسليه أو وكالئه اآلخرين الذين
.يقوم البنك بتعيينهم سوف يعتيون وكالء للعميل

Interests Rates
27. You will receive interest on positive balance (if
previously agreed with the Bank) and pay interest on
negative balance in relation to each Account at the rate:
a) agreed in writing between you and us for such Account
on the opening of such Account; or b) failing such
agreement, our then current standard interest rates
published on our website or as noted in our Tariff of
Charges (which rate can be obtained from us by phone
or in writing upon request).

معدالت الفائدة
ً
اإليجاب (إذا تم االتفاق مسبقا مع
الرصيد
عىل
فائدة
ستتلف
.27
ي
السلت فيما يتعلق بكل
الرصيد
عىل
فائدة
وستدفع
)البنك
ي
:حساب بالمعدل
ً
أ) المتفق عليه كتابيا بينك وبيننا عىل هذا الحساب عند فتح هذا
ن
 يتم،الحساب؛ أو ب) يف حالة عدم وجود مثل هذه االتفاقية
ر
نش معدالت الفائدة القياسية الحالية لدينا عىل موقعنا
ن
اإللكي ن
وب أو كما هو موضح يف دليل التعرفات والرسوم
ي
الخاصة بنا (المعدل الذي يمكن الحصول عليه منا عي الهاتف
ً
.)أو كتابة عند الطلب
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b) Interest shall accrue on a daily basis and is calculated
on the basis of a 365 day year (366 day year in the case
of a leap year). Interest will be deducted from or
credited (as the case may be) to each Account monthly,
quarterly or half-yearly, depending upon the interest
period in respect of such Account (which period we may
change upon notice to you, unless otherwise agreed).
On the dates debit interest (or any other charge) is
deducted from an Account, debit interest will accrue on
any borrowings created or deemed created by such
deduction.

يوم وتحسب عىل أساس
ب) يجب أن تياكم الفائدة عىل
أساس ي
ً
ً
.) يوما ن يف حالة السنة الكبيسة366(  يوما ن يف السنة365
وسيتم اقتطاع الفائدة أو قيدها (حسب الحالة) لكل حساب
ً
ً
ً
 اعتمادا عىل فية الفائدة،شهريا أو ربــع سنويا أو نصف سنوي
تغييها
فيما يتعلق بهذا الحساب
الت يجوز لنا ر
(وه الفية ي
ي
ً
.) ما لم يتم االتفاق عىل خالف ذلك،بناء عىل إشعار نرسله لك
ن
الت يتم فيها اقتطاع
وستياكم الفائدة المدينة يف التواري ــخ ي
الفائدة المدينة (أو أي رسوم أخرى) من الحساب عىل أي
قروض تم إنشاؤها أو تم االعتبار بأنه تم إنشاؤها بموجب هذا
.االقتطاع أو الخصم

28. If any tax laws or regulations apply to any Accounts, we
may deduct the prescribed rate of tax from credit
interest payments in respect of such Account unless we
have received evidence satisfactory to us that you are
eligible to receive such credit interest without any tax
deduction.

رن
،قواني أو لوائح نرصيبية تنطبق عىل أي حسابات
 إذا كانت أي.28
ن
فيجوز لنا اقتطاع وخصم معدل الرصيبة المحدد من
مدفوعات الفائدة االئتمانية فيما يتعلق بهذا الحساب ما لم
ً
ً
لتلف هذه الفائدة
نتلق دليال مرضيا لنا عىل أنك مؤهل
ي
ن
.يت
االئتمانية دون أي اقتطاع أو خصم رص ي

Dormant Accounts
29. An account is considered to be dormant if no
transaction is performed thereon for the period
stipulated as mandated by UAE Central Bank for that
kind of account in such case the Bank may refuse to
debit the account, including cheques and payment
orders or any other negotiable instruments. The
Customer shall be fully responsible for the
consequences, claims, legal proceedings, or a loss
related thereto and acknowledges that the Bank shall
not be liable in all cases, the Customer shall approach
the Bank for reactivating or closing the account.

الحسابات الساكنة
ً
 يعتي الحساب خامال إذا لم يتم إجراء أي معاملة عليه خالل.29
الفية المنصوص عليها عىل النحو المنصوص عليه من قبل
مرصف اإلمارات العربية المتحدة المركزي لهذا النوع من
 ن.
 يحق للبنك رفض القيد عىل،وف هذه الحالة
الحساب
ين
الحساب بما يف ذلك الشيكات والتحويالت الصادرة أو أية
 و يتحمل العميل كامل المسؤولية عن أية،أوراق تجارية أخرى
نتائج أو مطالبات أو إجراءات قانونية أو خسائر متعلقة بمثل
ن
، ويقر بعدم مسؤولية البنك يف جميع األحوال.ذلك الترصف
ويجب عىل العميل الحضور للبنك إلعادة تشغيل الحساب أو
.إغالقه

Bank Account Statements
30. The Customer may be given the option of accessing
his Account statement via the Internet Banking
Service if he subscribes to the Bank’s Internet
Banking Service. If the Customer opts from this
Service, once the Account statement becomes
available on the Bank’s website, the Bank will deliver
a notice to the Customer’s email address available in
the Bank’s record.

كشوفات الحساب المرصفية
 يجوز منح العميل خيار االطالع عىل كشف حسابه من خالل.30
ن
 إذا اشيك يف الخدمة،موقع البنك عىل شبكة االنينت
، إذا اختار العميل هذه الخدمة.المرصفية عي اإلنينت
،فبمجرد توفر كشف الحساب عىل موقع البنك عىل اإلنينت
سيقوم البنك بتوجيه إخطار إىل العميل عىل عنوان بريده
ن
.وب المسجل بسجالت البنك
اإللكي ي

31. The Bank shall be deemed to have delivered the
statement of Account to the Customer upon receipt by
the Customer of the Notice.

 سيعتي البنك أنه قد قام بتسليم كشف الحساب إىل العميل.31
.عند استالم العميل لإلخطار المشار إليه أعاله

32. The Customer agrees to notify the Bank within (7)
seven days of the receipt of the Notice if he is unable
to get access to the statement of the Account. Upon
expiry of such period the Customer shall be deemed to
have received and accessed the statement of the
Account.

) سبعة7(  يوافــق العميــل عىل أنــه سيقوم بإخط ــار البنــك خالل.32
ن
أيام من استالم اإلخطار يف حالــة عدم قدرته عىل االطالع عىل
 وعند انتهاء تلك المدة سيعتي العميل عىل.كشف الحساب
.أنه قد استلم واطلع ووافق عىل كشف الحساب
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33. In addition to the above, the Customer acknowledges
the risk that is associated with the data
received/delivered through the internet/e-mail including
any confidential information that might have been
accessed or seen by third parties. The Customer
releases and discharges the Bank, its employees,
officers and representatives with regard to damages
suffered by the Customer directly or indirectly due to
such unauthorized access by or disclosure of
confidential information to third parties provided the
bank has maintained the adequate IT safety standards.

 يقر العميل بالمخاطر المرتبطة، باإلضافة إىل ما ذكر أعاله.33
ن
الييد اإللكيو ن يب بما يف/بالبيانات المستلمة من خالل اإلنينت
ذلك أي معلومات شية قد يتم الوصول إليها أو مشاهدتها من
 وييئ العميل البنك وموظفيه ومسؤوليه وممثليه.الغي
قبل ر
ن
الت قد يتكبدها العميل بشكل
من المسؤولية عن األرصار ي
ر
ر
غي
غي
مباش بسبب ذلك الوصول أو االطالع ر
مباش أو ر
الغي أو اإلفصاح لهم عن معلومات شية
المرصح به من قبل ر
رشيطة ن
.بمعايي الحماية الكافية لنظم المعلومات
اليام البنك
ر

34. The Customer understands and agrees that the
storage of information including without limitation, the
user name, password, the Account information,
account activity, the transactions conducted in the
Account and any other information stored on the
Customer’s personal computer shall be stored at the
Customer’s risk and liability, the Bank shall not be
responsible for any unauthorized access by or
disclosure of information to third parties.

 يقر ويوافق العميل عىل أن حفظ معلومــات اســم المستخ ــدم.34
الت
وكلمـة الش وبيانات الحساب ونشاط الحساب والعمليات ي
الت يتم
تتم من خالله ورصيد الحساب ر
وغيها من المعلومات ي
اآلىل الخاص بالعميل سيتم حفظها عىل
حفظها عىل الحاسب ي
مسؤولية العميل الخاصة ولن يكون البنك مسؤوال عن أي
.للغي
غي مسموح به أو أي إفصاح عن المعلومات ر
وصول ر

35. The Bank will ensure to take proper security
measures before transmitting any information or data
to Customer by email, internet or mobile.

 سيقوم البنك باتخاذ إجراءات الحماية المناسبة قبل تمرير أية.35
ن
وب أو
معلومات أو بيانات إىل العميل من خالل الييد اإللكي ي
.اإلنينت أو الهاتف المتحرك

36. The Customer agrees that the Bank may at its sole
discretion restrict or terminate the Customer’s use of
the service stated herein. The Customer further agrees
that the Bank may stop sending him statements for its
Accounts by mail after requesting the service stated in
this clause.

 يوافق العميل بأن البنك قد يقيد أو يقوم بإنهاء استخدام.36
العميل لخدمة استالم الكشف عن طريق اإلنينت حسب
 كما يوافق العميل عىل أن البنك قد يوقف.تقديره المطلق
إرسال كشوف الحساب إليه عن طريق الييد إذا اختار
.استخدام تلك الخدمة

37. The Customer may close the Account by giving 30
(thirty) days prior written notice at any time to the Bank
after payment of all monies due to/from the Bank. The
Bank may also close, freeze or suspend dealings on
the Account with proper notification to the Customer.
The Bank reserves the right not to close any Account
until the Customer has returned all cards issued by
CBD in respect of such Account and all the unused
cheques provided by the Bank.
38. The customer hereby authorizes the bank to request
any information about the Customer, its address, or the
residence address of any of its representatives,
directors, signatories or shareholders whether in the
UAE, home country or any other country where any of
them has a residence address.. It is known and agreed
that the Bank has the right to authorize any lawyers and
collection agencies (in or outside the UAE) to follow up
the procedures of collecting any due indebtedness from
the Customer. The Customer hereby authorizes the

ن
 يمكن للعميل أن يقوم بإغالق الحساب يف أي وقت وذلك.37
كتاب اىل البنك رشيطة أن يتم دفع جميع المبالغ
بتوجيه إشعار ي
 كما يجوز للبنك إغالق أو تجميد.عىل البنك/المستحقة للبنك
.أو تعليق التعامل بالحساب بعد إبالغ العميل بطريقة مناسبة
ن
ويحتفظ البنك بالحق يف عدم إغالق أي حساب حت يقوم
دب التجاري
العميل بإعادة جميع البطاقات الصادرة عن بنك ي
غي المستخدمة
فيما يتعلق بهذا الحساب وجميع الشيكات ر
.المقدمة من البنك
 يرصح العميل بموجبه للبنك طلب أي معلومات عن العميل.38
رن
المفوضي
أو عنوانه أو عنوان إقامة أي من ممثليه أو مديريه أو
ن
رن
المساهمي سواء يف اإلمارات العربية المتحدة
بالتوقيع لديه أو
أو البلد األم أو أي دولة أخرى يوجد فيها عنوان إقامة ألي
 ومن المعروف والمتفق عليه أنخ يحق للبنك تفويض.منهم
رن
محامي ووكاالت تحصيل (داخل دولة اإلمارات العربية
أي
المتحدة أو خارجها) لمتابعة إجراءات تحصيل أي مديونية
 ويفوض العميل بموجبه البنك تزويد.مستحقة من العميل
رن
المحامي والوكاالت بأي معلومات أو مستندات تتعلق
هؤالء
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Bank to provide such lawyers and agencies with any
information or documents pertaining to the Customer’s
account. The lawyers and the colleting agencies are
authorized to take the appropriate action on behalf of
the Bank while fulfilling their mission including
contacting the Customer.
39. Sharing Information. By using the Services, the
Customer agrees that CBD may (as necessary and
appropriate for the Purposes) transfer and disclose any
Customer Information to the following recipients (who
may also process, transfer and disclose such Customer
Information for the Purposes):
a) Any member of the CBD Affiliate;
b) Any sub-contractors, agents, service providers or
associates of the CBD Affiliate (including their
employees, directors and officers);
c) Any Authority;
d) Anyone acting on your behalf, payment recipients,
beneficiaries, account nominees, intermediary,
correspondent and Agent Banks, clearing houses,
clearing
or
settlement
systems,
market
counterparties, upstream withholding agents, swap
or trade repositories, stock exchanges, companies
in which you have an interest in securities (where
such securities are held by CBD for the Customer);
e) Any party acquiring an interest in or assuming risk
in or in connection with the Services;
f) Other financial institutions, credit reference
agencies or credit bureaus, for obtaining or
providing credit references;
g) Any third party fund manager who provides asset
management services to the Customer;
h) Any introducing broker to whom CBD provides
introductions or referrals, and/or
i) In connection with any CBD business transfer,
deposit, disposal, merger or acquisition;
Whether located, including in jurisdictions which do not
have data protection laws that provide the same level
of protection as the jurisdiction in which the Services
are supplied.
40. Anti-Money Laundering and Financial Crime
Compliance.
The Customer agrees that the Bank shall abide by the
applicable laws and competent authorities instructions
to freeze any funds in the Customer’s Account or take
any action necessary if the Bank believes that funds
have been obtained through illegal means or
transactions. The Bank may report any suspected or

رن
للمحامي ووكاالت التحصيل اتخاذ
 كما يحق.بحساب العميل
ن
اإلجراءات المناسبة نيابة عن البنك أثناء أداء مهمتهم بما يف
.ذلك االتصال بالعميل

 يوافق العميل عند استخدامه للخدمات. مشاركة المعلومات.39
دب التجاري (حسبما هو نرصوري ومالئم
عىل أنه يجوز لبنك ي
لألغراض) نقل أي معلومات خاصة بالعميل والكشف عنها
ً
رن
رن
التاليي (الذين قد يقومون أيضا بمعالجة
المستلمي
إىل
:)معلومات العميل ونقلها واإلفصاح عنها لألغراض
ن ر
دب التجاري؛
أ) أي عضو يف شكة تابعة لبنك ي
مقدم خدمات أو
ب) أي متعاقدين من الباطن أو وكالء أو ن ي
رن
دب التجاري (بما يف ذلك موظفيهم
رشكاء
تابعي لبنك ي
ومديريــهم ومسؤوليهم)؛
ج) أية سلطة أو هيئة؛
مستلم
،العميل
عن
بالنيابة
يترصفون
د) أشخاص
ي
ن ن
، الوسطاء،المعيني يف الحساب
، المستفيدين،الدفعات
ر
 أنظمة، دور المقاصة،البنوك المراسلة أو الوكيلة
ن
 وكالء، األطراف اآلخرين يف السوق،المقاصة أو التسوية
ن
 مراكز المبادلة أو التجارة أو أسواق،يت
الحجز الرص ي
ر
الت يمتلك فيها العميل حصة
ناألوراق المالية أو الشكات ي
يف األوراق المالية (حيث سيتم امتالك هذه األوراق
دب التجاري لصالح العميل)؛
المالية من ن قبل بنك ي
تستدع االهتمام أو تفيض وجود
ـه) أي طرف يف معاملة
ي
ن
مخاطر يف أو تتعلق بالخدمات؛
و) للمؤسسات المالية األخرى ووكاالت التصنيف االئتمابن
ي
توفي
أو مكاتب االئتمان للوفاء بأغراض الحصول عىل أو ر
ن
االئتماب والمعلومات األخرى؛
التصنيف
ي
الغي يوفر خدمات إدارة األصول
ز) أي مدير صندوق لدى ر
للعميل؛
ح) أي وسيط معرف يقوم بنك دب التجاري ن
بيويده
ي
بتعريفات أو إحاالت؛
ط) بشأن أي عمل من أعمال النقل أو اإليداع أو الترصف أو
دب التجاري؛
الدمج أو االستحواذ
لدى بنك ي
ن
ن
الت ليس
قضائية
اختصاصات
ف
ذلك
 بما يف،أينما تواجدوا
ي
ي
رن
الت توفر نفس مستوى الحماية
قواني حماية
لديها
البيانات ي
ئ
.توفي الخدمات فيه
االختصاص
مثل
القضاب الذي يتم ر
ي
.لقواني مكافحة غسيل األموال والجرائم المالية
 االمتثال.40
ر
يوافق العميل عىل أن البنك ن
رن
بالقواني المعمول بها
يليم
ن
وتعليمات السلطات المختصة لتجميد أي أموال يف حساب
العميل أو اتخاذ أي إجراء نرصوري إذا كان البنك يعتقد أنه تم
غي
الحصول عىل األموال من خالل وسائل أو معامالت ر
ر
 ويجوز للبنك اإلبالغ عن أي عمليات غسيل أموال.مشوعة
غي
غيها من األنشطة المشبوهة أو ر
مشتبه بها أو مؤكدة أو ر
ن
ر
المشوعة أو المعامالت يف أو المتعلقة بالحساب أو الخدمات
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confirmed money laundering or other suspicious or
illegal activities or transactions in or related to the
Account or Banking Services to the competent
authorities in United Arab Emirates. The customer
further agrees that the bank shall have the right to
freeze the credit balances in any account in execution
of competent court order, Central Bank of the UAE
instructions or the instructions of any competent
authority.
The customer undertakes that all banking transactions
in the account shall be in compliance with UAE Central
Bank regulation concerning procedures for anti-money
laundering and the Federal Law No (4) of 2002
regarding criminalization of money laundering. The
customer shall provide the Bank with any information
or document immediately upon request from the bank
with regards to any transaction in the account. If the
Customer does not provide the Bank with information
or documents the Bank needs, the Bank may close the
account and/or terminate the banking facilities of the
Customer. CBD shall not be liable to you or any third
party in respect of any loss whether the delaying,
blocking or refusing or any payment or the provision of
all or part of the Services due to an action required by
any applicable law or regulation related to anti-money
laundering, sanctions or financial crime prevention.
CBD, and its affiliates are required and may take any
action they considier appropriate in their sole and
absolute discretion, to meet Compliance oblifations in
connection with thhe detection, investigation and
prevention of Financial Crime (“Financial Crime Risk
Management
Activity”).
Such action may include, but is not limited to: a)
screening, intercepting and investigating any
instruction, communication, drawdown request,
application of services, or any payment sent to or by
you, or on your behalf, b) investigating the source of or
intended recipient of funds; c) combining customer
information with other related information in the
possession of CBD Group, and/or (d) making further
enquiries as to the status of a person or entity, whether
they are subject to a sanctions regime, or confirming a
customer’s identity and status. The Customer hereby
accepts and acknowledges that all notifications sent by
the Bank to the last reported address (including but not
limited to postal address, e-mail address, mobile
number) shall be considered valid and unquestionable.
In addition, the Customer agrees to inform any change
on its information to the Bank at the earliest as possible.

ن
المرصفية إىل السلطات المختصة يف دولة اإلمارات العربية
 ويوافق العميل كذلك عىل أنخ يحق للبنك تجميد.المتحدة
ً
ن
األرصدة الدائنة يف أي حساب تنفيذا ألمر محكمة مختصة أو
تعليمات مرصف لدولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي أو
.تعليمات أي سلطة مختصة
ن
يتعهد العميل بأن تكون جميع المعامالت المرصفية يف
الحساب متوافقة مع الئحة مرصف اإلمارات العربية المتحدة
المركزي المتعلقة بإجراءات مكافحة غسيل األموال والقانون
. بشأن تجريم غسيل األموال2002 ) لسنة4( االتحادي رقم
ويجب عىل العميل تزويد البنك بأي معلومات أو وثيقة فور
ن
 وإذا لم.طلبها من البنك فيما يتعلق بأي معاملة يف الحساب
الت يحتاجها
يزود العميل البنك بالمعلومات أو المستندات ي
أو إنهاء التسهيالت/ فيجوز للبنك إغالق الحساب و،البنك
ً
دب التجاري مسؤوال
 ولن يكون بنك ي.المرصفية للعميل
تجاهك أو تجاه أي طرف آخر فيما يتعلق بأي خسارة سواء
توفي كل
كان
التأخي أو الحجب أو الرفض أو أي مدفوعات أو ر
ر
الخدمات أو جزء منها بسبب إجراء مطلوب بموجب أي قانون
أو نظام معمول به يتعلق بمكافحة غسيل األموال أو العقوبات
دب التجاري
 ويشيط عىل بنك ي.أو منع الجرائم المالية
ً
ً
ر
والشكات التابعة لها اتخاذ أي إجراء يعتيونه مناسبا وفقا
لتقديرهم الوحيد والمطلق وذلك لتلبية ن
اليامات االمتثال فيما
يتعلق بالكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها والوقاية
.)"منها ("نشاط إدارة مخاطر الجرائم المالية
:
 عىل سبيل المثال ال الحرص أ) فحص،وقد يشمل هذا اإلجراء
ن
وتدقيق واعياض والتحقيق يف أي تعليمات أو مراسالت أو
طلبات سحب أو طلبات خدمات أو أي مدفوعات مرسلة
ن
 ب) التحقيق يف مصدر أو،إليك أو بواسطتك أو نيابة عنك
المتلف المقصود لألموال؛ ج) دمج معلومات العميل مع
ي
ن
المعلومات األخرى ذات الصلة الموجودة يف حوزة مجموعة
أو (د) إجراء مزيد من االستفسارات حول/ و،دب التجاري
بنك ي
رن
خاضعي لنظام عقوبات
 سواء كانوا،حالة الشخص أو الكيان
.أو تأكيد هوية العميل و الحالة
الت يرسلها البنك إىل آخر عنوان تم اإلبالغ
جميع
اإلخطارات ي
ن
عنه (بما يف ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص العنوان الييدي
ن
وب ورقم الهاتف المحمول) تعتي صالحة
وعنوان الييد اإللكي ي
 يوافق العميل عىل إبالغ،  باإلضافة إىل ذلك.وال جدال فيها
ن
تغيي يطرأ عىل معلوماته يف أقرب وقت ممكن
البنك بأي ر
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Tax Authorities Requirements
41. The Bank may be required by law, regulation or by
agreement with tax authorities, to report certain
information about customers (or its direct and indirect
owners or its trustees and beneficiaries in case of legal
persons) and about the Customer’s relationship with
the Bank, including information about the Customer’s
accounts and other banking products related to the
accounts:
a. To the tax authorities in the country where the Bank
maintains accounts for the Customer, which may then
pass that information to the tax authorities in another
country where the Customer may be subject to tax; or
b. Directly to the tax authorities in other countries (such
as the United States) where the Bank reasonably thinks
or is required to presume the Customer is subject to
tax.

متطلبات السلطات الرصيبية
 قد ُيطلب من البنك بموجب القانون أو األنظمة أو باالتفاق.41
مع السلطات ن
الرصيبية اإلبالغ عن معلومات معينة عن العمالء
ر
ر
وغي المباشين أو األمناء والمستفيدين
(أو مالكيها المباشين ر
نف حالة األشخاص االعتبار ر ن
يي) وحول عالقة العميل مع
ي
ن
 بما يف ذلك معلومات حول حسابات العميل،البنك
:والمنتجات المرصفية األخرى المتعلقة بالحسابات

ن
ن
الت يحتفظ فيها البنك
إىل السلطات الرصيبية يف الدولة ي
والت قد تنقل تلك المعلومات بعد
،بحسابات للعميل
ي
ن
ذلك إىل السلطات ن
الرصيبية يف بلد آخر قد يخضع فيه
العميل ن
للرصيبة؛ أو

)أ

ن
مباش إىل السلطات ن
ب) بشكل ر
الرصيبية يف البلدان األخرى
(مثل الواليات المتحدة) حيث يعتقد البنك بشكل
معقول أو يطلب منه افياض أن العميل يخضع ن
.للرصيبة

42. Where the Bank is required to report information about
the Customer and its accounts and/or the Customer’s
relationship with the Bank, this information includes
(but is not limited to) the account number, the amount
of interest paid or credited to the account, the account
balance, the Customer’s name, address, country of
residence and social security number or tax
identification number. In addition, the Bank may need
the Customer to provide further information, documents
or certifications about the Customer’s identity, tax
residence and nationality.

 عندما ُيطلب من البنك اإلبالغ عن معلومات حول العميل.42
 فإن هذه المعلومات،أو عالقة العميل بالبنك/وحساباته و
تتضمن (عىل سبيل المثال ال الحرص) رقم الحساب ومبلغ
ن
الفائدة المدفوعة أو المقيدة يف الحساب ورصيد الحساب
االجتماع أو
واسم العميل وعنوانه وبلد اإلقامة ورقم الضمان
ي
ن
 قد يحتاج البنك، وباإلضافة إىل ذلك.يت
رقم التعريف الرص ي
من العميل تقديم مزيد من المعلومات أو المستندات أو
ن
الرصيبية
الشهادات حول هوية العميل وبلد اإلقامة
.والجنسية

43. To comply with its obligations the Bank may centralize
the processing of customer information in another
country. The Bank may also use carefully selected
agents or sub-contractors that have adequate
protections for keeping its customers’ data secure and
operate under a strict duty of confidentiality to the Bank.

 يجوز للبنك لغرض االمتثال ن.43
بالياماته إضفاء الطابع المركزي
ً
ن
 ويجوز للبنك أيضا.عىل معالجة معلومات العمالء يف بلد آخر
استخدام وكالء مختارين بعناية أو متعاقدين من الباطن
يتمتعون بوسائل حماية كافية للحفاظ عىل بيانات عمالئه
.آمنة ويعملون بموجب واجب الشية الصارم تجاه البنك

44. By signing the Account Opening Form and accepting
these Terms and Conditions, the Customer confirms
and agrees that (notwithstanding any other provision in
the Terms and Conditions):
a. The Customer will provide additional information or
documents that the Bank needs from the Customer and
that the Customer waives any confidentiality rights
applicable under data protection, bank secrecy or
similar laws in respect of all information the Bank holds
or obtains from the Customer which the Bank needs to
disclose to comply with its obligations;
b. The Customer permits disclosure of such information to
the tax authorities referred to above (and any other

 من خالل التوقيع عىل نموذج فتح الحساب وقبول هذه.44
ر
 يؤكد العميل ويوافق عىل (بغض النظر عن،الشوط واألحكام
ن
ر
:)أي بند آخر يف الشوط واألحكام
سيقدم العميل معلومات أو مستندات إضافية يحتاجها
البنك من العميل ويتنازل العميل عن أي حقوق شية
مطبقة بموجب حماية البيانات أو الشية المرصفية أو
رن
الت
القواني المماثلة فيما يتعلق بجميع المعلومات ي
والت
يحتفظ بها البنك أو يحصل عليها من العميل
ي
يحتاجها البنك للكشف عن االمتثال ن
اللياماته؛

.أ

 يسمح العميل بالكشف عن هذه المعلومات إىل.ب
السلطات ن
الرصيبية المشار إليها أعاله (وأي سلطة أخرى
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authority according to any applicable law or regulation)
and their agents and the agents or sub-contractors
engaged for the purpose of centralizing the processing
of customer information in another country;
c. If the Customer does not provide the Bank with
information or documents the Bank needs, the Bank
may withhold a proportion of the available balance,
including interest, paid to the Customer as required by
any tax authority, close the account and/or terminate
the banking facilities of the Customer or transfer the
account and/or banking facilities to an affiliate of the
Bank;
d. If the Customer asks the Bank to make a payment to
an account based at a financial institution which does
not participate or comply with the relevant tax
legislation, the Bank may be required, and the
Customer authorizes the Bank, to withhold certain
amounts from the payment and the Bank will inform the
Customer if this is the case;
e. The Bank may transfer the Customer’s data to another
country or countries for processing by and on behalf of
the Bank and use agents and sub-contractors to
process the Customer’s data to comply with the Bank
obligations;
f. The Bank will not be liable to the Customer for any loss
the Customer may suffer as a result of complying with
legislation or agreements with tax authorities in
accordance with this provision unless that loss is
caused by the Banks gross negligence, willful default
or fraud; and

ً
وفقا ألي قانون أو الئحة معمول بها) ووكالئها والوكالء أو
المتعاقدين من الباطن المشي ر ن
كي بغرض جعل معالجة
ن
معلومات العميل مركزية يف دولة أخرى؛
الت
 إذا لم يزود العميل البنك بالمعلومات أو المستندات ي.ج
 فيجوز للبنك حجز جزء من الرصيد،يحتاجها البنك
ن
 بما يف ذلك الفائدة المدفوعة للعميل كما هو،المتاح
أو/مطلوب من قبل أي سلطة نرصيبية وإغالق الحساب و
إنهاء التسهيالت المرصفية الخاصة بالعميل أو تحويل
أو التسهيالت المرصفية إىل إحدى ر/الحساب و
الشكات
التابعة للبنك؛
ن
إذا طلب العميل من البنك سداد دفعة إىل حساب يف
بالتشيعات ا ن
مؤسسة مالية ال تشارك أو ن
ر
لرصيبية
تليم
 ويفوض العميل، فقد ُيطلب من البنك،ذات الصلة
 باستقطاع مبالغ معينة من الدفعة وسيقوم البنك،البنك
ه الحالة؛
بإبالغ العميل إذا كانت هذه ي

.د

 يجوز للبنك نقل بيانات العميل إىل دولة أو دول أخرى.ـه
للمعالجة من قبل البنك وبالنيابة عنه واستخدام الوكالء
والمتعاقدين من الباطن لمعالجة بيانات العميل لالمتثال
ن
الليامات البنك؛
ً
لن يكون البنك مسؤوال تجاه العميل عن أي خسارة قد
يتكبدها العميل نتيجة االمتثال ر
للتشيعات أو االتفاقيات
ً
مع السلطات ن
الرصيبية وفقا لهذا الحكم ما لم تكن تلك
تقصي متعمد
الخسارة ناجمة عن إهمال جسيم للبنك أو
ر
أو احتيال؛ و

.و

Severability
45. The Customer agrees that the invalidity or
enforceability of any part of these Terms and
Conditions shall not prejudice or affect the validity or
enforceability of the other provisions herein.

استقاللية األحكام
ن
 يوافق العميل عىل انه يف حالة عدم شيان او عدم نفاذ أي من.45
الشوط واألحكام فإن ذلك لن يؤثر عىل باف ر
هذه ر
الشوط
ي
.األخرى

Waiver and Assignment
46. The Customer agrees that the Bank shall have the right
to assign and transfer any of its rights and obligations
under these Terms and Conditions to any third party
without obtaining the Customer’s consent. The
Customer has no right to assign any of its rights and
obligations under these Terms and Conditions without
obtaining the Bank’s prior written consent.

التنازل واإلحالة
 يوافق العميل بانه يحق للبنك التنازل عن وإحالة كل حقوقه.46
ن
والياماته الواردة نف هذه ر
الشوط واألحكام إىل أي شخص دون
ي
 ال يحق للعميل التنازل عن أو إحالة أي،أخذ موافقة العميل
من حقوقه أو ن
.الياماته إال بعد أخذ موافقة البنك الكتابية

Fees and commissions
47. The Bank may impose any kind of fees and charges on
any of the banking services provided to the Customer
in accordance with rates specified in the Central Bank
instructions in force.

الرسوم والعموالت
 يحق للبنك استيفاء الرسوم والعموالت والمصاريف عىل أي.47
من الخدمات المرصفية المقدمة للعميل وفق النسب
.المحددة ن يف تعليمات المرصف المركزي السارية المفعول
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48. The Customer accepts all costs, expenses, and risk
whatsoever in connection with any Account
denominated in any currency including without
limitation, any valid legal or regulatory restriction
international or domestic. The Bank shall not be liable
for any loss or delay pursuant thereto. Withdrawals in
foreign currency notes shall be subject to their
availability at the concerned Bank’s branch.
Conversion from one currency to another shall be at the
Bank’s rate of exchange as determined by the Bank
from time to time on the transaction’s date.
49. Destruction. The Bank may destroy the Cheque
Book/ Electron Card’s PIN in case of non-receipt by
the Customer after the lapse of one month as a
maximum from the date of issue. The Customer shall
submit a new request and pay the prescribed fees for
reissuing any of the said services.
50. Liability. All transactions carried out by the Bank on
the basis of the Customer’s instructions shall be at its
own cost and risk. The Bank shall not be liable before
the Customer if the amount of funds credited to the
Customer’s account is reduced because of fees,
exchange rates or other items affecting its value nor
shall the Bank be held liable if the Customer is unable
to receive funds as a result of any restrictions or
regulations issued by the competent official authorities.
Section 2. Joint Accounts
1. In the event that the Account is opened in the name of
more than one Customer (“Joint Account”) any balance
now or hereafter deposited in the Joint Account shall
remain jointly owned by the Customers in equal basis
unless they agree otherwise and informed to the Bank
by written.
2. In the event of the death, incapacity, insolvency or
bankruptcy of either of the Joint Account Holders or all
of them the Bank may continue to act from time to time
in reliance upon the power and authority conferred
herein until it shall have received a written notice from
or on behalf of one of the Joint Customers of the death,
incapacity, insolvency or bankruptcy. Upon receiving
such a written notice, the relevant legal provisions shall
apply to the Account.
3. The liability of each of the Joint Customers shall be joint
and several and every agreement and undertaking
herein shall be construed accordingly and the liability of
any one of the Joint Account Holders shall not be
discharged or affected in any way by reason of the

 يتحمل العميل كافة التكاليف والنفقات والمسؤوليات.48
ن
واالليامات فيما يتصل بأي حساب يكون بأي عملة كانت بما
ن
 أو قرارات قانونية أو تنظيمية،يف ذلك ودون حرص أية قيود
 وال يتحمل البنك المسؤولية.دولية أو محلية سارية المفعول
 تخضع السحوبات.تأخي نتيجة تلك القيود
عن أية خسائر أو ر
ن
ن
 وتتم.المعت
البنك
ع
فر
ف
لتوفرها
بالعمالت األجنبية
ي
ي
إجراءات التحويل من عملة إىل أخرى وفقا لسعر الرصف
المعمول به لدى البنك حسبما يحدده البنك من ر ن
حي آلخر
.بتاري ــخ تنفيذ عملية التحويل

ن
 بطاقات/  للبنك الحق يف إتالف دفاتر الشيكات. اإلتالف.49
ن
 أرقام التعريف الشخصية و ذلك يف حالة عدم/اإللكيون
ر
 و،األكي ) من تاري ــخ إصدارها
استالمها بعد مرور شهر (عىل
عىل العميل تقديم طلب جديد و دفع الرسوم المقررة إلعادة
.إصدار أي من هذه الخدمات
ً  جميع المعامالت الت يقوم بها البنك. المسؤولية.50
بناء عىل
ي
تعليمات العميل تكون عىل نفقة العميل و عىل مسؤوليته وال
يكون البنك مسؤوال إذا انخفضت قيمـة المبــالغ المضافة إىل
حساب العميل بسبب الرسوم أو انخفاض القيمة وال يتحمل
البنك مسؤولية عدم تمكن العميل من رصف أمواله بسبب أية
.قيود صادرة من الجهات الرسمية المختصة

ر
المشبكة
 الحسابات.2 القسم
ن
ر
 يف حالة فتح الحساب باسم أكي من عميل واحد ("الحساب.1
ن
 فإن أي رصيد يتم إيداعه اآلن أو فيما بعد يف،)"المشيك
ً
الحساب المشيك سيظل مملوكا بشكل مشيك من قبل
العمالء عىل قدم المساواة ما لم يتفقوا ويبلغوا البنك بخالف
.ذلك بشكل مكتوب
ن
يف حالة الوفاة أو العجز أو اإلفالس أو اإلفالس ألي من
 يجوز للبنك،أصحاب الحساب المشيك أو جميعهم
ن
االستمرار يف الترصف من وقت آلخر باالعتماد عىل السلطة
ً
والصالحية الممنوحة بموجب هذه الوثيقة حت يتلف إشعارا
ً
ن ن
كي يف حالة الوفاة أو
كتابيا من أو نيابة عن أحد العمالء المشي ر
 وعند استالم مثل هذا اإلخطار.العجز أو اإلعسار أو اإلفالس
. تنطبق األحكام القانونية ذات الصلة عىل الحساب،الكتاب
ي

يجب أن تكون مسؤولية كل من العمالء المشي ر ن
كي مشيكة
تفسي كل اتفاقية وتعهد بموجب هذه
 ويجب،ومتعددة
ر
ً
 وال يجوز إبراء ذمة أي من أصحاب،االتفاقية وفقا لذلك
الحسابات المشيكة أو تأثرها بأي شكل من األشكال بسبب
)بطالن أو القدرة الباطلة وعدم قابلية اإلنفاذ فيما يتعلق بـ (أ

.2

.3

Page 18 of 61
CBD General Terms and Conditions_ August 2020

invalidity, void ability, and unenforceability as regards
to (a) any other such personal guarantee which the
Bank may hold in respect of the Joint Account or any
part thereof and (b) by the Bank’s releasing,
discharging, compounding with or varying the liability
hereunder or making any other arrangement with any
of the Joint Account Holders or third parties.
Section 3. Saving Accounts Special Terms
1. The cash withdrawal slips available at the Bank
branches or such other instruction acceptable to the
bank shall be used in making all withdrawals from the
Savings Account(s).
2. Subject to any minimum balance requirement for the
Savings Account Customers, the interest rate
applicable for the Savings Account shall be available at
the Bank branches and website and shall be subject to
change with notification. The interest payable on the
Savings Account will be computed and credited to the
Customer Account in line with the product features as
applicable and as determined by the Bank from time to
time. Interest rates, tiers, crediting cycle and any other
features of the Account are subject to change at any
time at the Bank sole discretion and with notification.
Section 4. Fixed /Time Deposit Account Special Terms
1. Subject to the Bank’s sole discretion and minimum
balance requirement determined by the Bank from time
to time, the Customer may open a Fixed Deposit
Account. Upon opening such Account the Bank will
issue a confirmation advice to the Customer stating the
principle sum, the term and the rate of interest payable
for the Fixed Deposit Account.
2. The Deposit Receipt is non-transferable and nonnegotiable and shall be surrendered if the Deposit is
broken and paid before maturity.
3. In absence of any instruction from the Fixed Deposit
Customer at the time of placement of the deposit, the
Fixed Deposit, together with interest accrued, will be
renewed at the bank’s absolute discretion for similar
period at the prevailing rate of interest on the date of
such renewal.
4. The premature withdrawal of the Fixed Deposit shall
render the deposit to be subject to lower interest and
premature withdrawal penalty as determined by the
Bank from time to time.

شخص آخر قد يحتفظ به البنك فيما يتعلق
أي ضمان
ي
بالحساب المشيك أو أي جزء منه و (ب) عن طريق إبراء ذمة
تغيي المسؤولية
البنك أو إعفاءه أو التوفيق والتسوية مع أو ر
بموجب هذه الوثيقة أو تقديم أي ترتيب آخر مع أي من
.أصحاب الحسابات المشيكة أو األطراف اآلخرين

 ر.3 القسم
التوفب
السوط الخاصة بحسابات
ر
ن
 يجب استخدام قسائم السحب النقدي المتوفرة يف فروع.1
ن
البنك أو أي تعليمات أخرى مقبولة للبنك يف إجراء جميع
.عمليات السحب من حساب (حسابات) االدخار
ن
األدب للرصيد لعمالء حساب
مع مراعاة متطلبات الحد
 يجب أن يكون معدل الفائدة المطبق عىل حساب،االدخار
ً ن
ن
 ويخضع،وب
االدخار متاحا يف فروع البنك وموقعه اإللكي ي
 وسيتم احتساب الفائدة.للتغيي بموجب إخطار بهذا الشأن
ر
المستحقة عىل حساب االدخار وإضافتها إىل حساب العميل
ر
يتماش مع ر ن
ميات المنتج حسب الحالة وعىل النحو الذي
بما
 وتخضع معدالت الفائدة.يحدده البنك من وقت آلخر
ن
والفئات ودورة االئتمان وأي ر ن
للتغيي يف
ميات أخرى للحساب
ر
ً
أي وقت وفقا لتقدير البنك المطلق وبموجب إخطار بهذا
.الشأن

.2

 ر.4 القسم
 الودائع محددة/السوط الخاصة بحساب الوديعة الثابتة
المدة
ً
 يجوز للعميل فتح حساب وديعة ثابتة وفقا لتقدير البنك.1
ن
الت يحددها البنك من
المطلق ومتطلبات الحد األدب للرصيد ي
 وسيصدر البنك عند فتح هذا الحساب إشعار.وقت آلخر
األساش والمدة ومعدل الفائدة
تأكيد للعميل يوضح المبلغ
ي
.المستحقة عىل حساب الوديعة الثابتة

وغي قابل
غي قابل للتحويل ر
إن إيصال استالم الوديعة ر
للتفاوض ويجب التنازل عنه إذا تم كش الوديعة ودفعه قبل
.تاري ــخ االستحقاق
ن
ن
يف حالة عدم وجود أي تعليمات من عميل الوديعة الثابتة يف
 سيتم تجديد الوديعة الثابتة باإلضافة إىل،وقت إيداع الوديعة
ً
الفائدة المياكمة وفقا لتقدير البنك المطلق لفية مماثلة بسعر
.الفائدة السائد ن يف تاري ــخ ذلك التجديد

سيؤدي سحب الوديعة الثابتة قبل األوان إىل إخضاع الوديعة
لفائدة أقل وغرامة سحب مبكرة عىل النحو الذي يحدده
.البنك من وقت آلخر

.2

.3

.4
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Section 5. Call Accounts Special Terms
1. Subject to the Bank’s sole discretion and minimum
balance requirement, the Bank may open a Call
Account for the Customer; the Customer may be
entitled to earn interest on the Account in accordance
with the interest rate determined by the Bank.
2. The interest rate applicable on the Call Account shall
be available at the Bank branches and website and
shall be subject to change without notice. The interest
payable on Call Accounts will be computed and
credited to the Customer’s Account as determined by
the Bank from time to time. Subject to the Bank sole
discretion interest rates, tiers, crediting cycle and any
other features of the Call Account are subject to change
at any time with notification to the Customer.
Section 6. Bought and Discounted Cheques
1. The customer undertakes that all cheques/drafts
discounted by the Bank have been passed to him in
legal way and through the normal course and the Bank
shall act as their collection agent.

 ر.5 القسم
السوط الخاصة بالحسابات تحت الطلب
ً
وفقا لتقديره المطلق ومتطلبات الحد األدبن
 يجوز للبنك.1
للرصيد فتح حساب تحت الطلب للعميل؛ وقد يكون العميل
ً
ً
مخوال بكسب فائدة عىل الحساب وفقا لسعر الفائدة الذي
.يحدده البنك
يجب أن يكون سعر الفائدة المطبق عىل الحساب تحت
ً ن
ن
وب ويخضع
الطلب متاحا يف فروع البنك وموقعه اإللكي ي
 وسيتم احتساب الفائدة المستحقة.للتغيي دون إشعار مسبق
ر
الدفع عىل الحسابات تحت الطلب وإضافتها إىل حساب
 وتخضع.العميل عىل النحو الذي يحدده البنك من وقت آلخر
معدالت الفائدة والمستويات ودورة االئتمان وأي ر ن
ميات أخرى
ن
للتغيي يف أي وقت مع إخطار العميل
للحساب تحت الطلب
ر
.بذلك

.2

ر
المشباة والمخصومة
 الشيكات.6 القسم
الت تم خصمها من قبل
الشيكات
جميع
بأن
العميل
 يتعهد.1
ي
البنك قد تم تحويلها إليه بطريقة قانونية ومن خالل المسار
.العادي وأن البنك يعمل كوكيل تحصيل

2. The customer agrees to indemnify the Bank against
any cost, expense or damage which may incur or suffer
as a result of any claim or action arising out of or in
connection with the said instrument(s)

يوافق العميل عىل تعويض البنك عن أي تكلفة أو مصاريف أو
أرصار قد يتكبدها أو ن
ن
يعاب منها نتيجة ألي مطالبة أو إجراء
ي
ر
ئ
.ناش عن أو فيما يتعلق بالسند (السندات) المذكورة

.2

3. The customer undertakes to refund on Bank’s first
demand the value of the said instrument(s) together
with interest and costs in the event that the
instrument(s) is/are known by the Bank to be fraudulent
or forged or in any way connected to fraud or forgery or
any other illegal activity.

يتعهد العميل برد قيمة السند (السندات) المذكورة عند طلب
ن
البنك ألول مرة مع الفائدة والتكاليف يف حالة ما إذا كان البنك
يعرف بأن السند (السندات) مزورة أو مزيفة أو مرتبطة بأي
ن
شكل من األشكال باالحتيال أو ن
قانوب
غي
اليوير أو أي نشاط ر
ي
.آخر

.3

4. The Bank shall reserve the right to debit customer’s
account or claim from the customer and exercise lien
and set off and take any action whatsoever in
compensation for any loss resulting from any act or
credit made in connection with the collection of said
instrument(s) up to a period of six years or more
starting from the date you have received good value for
the said instrument (s).

ن
يحتفظ البنك بالحق يف الخصم من حساب العميل أو
المطالبة من العميل وممارسة الرهن والمقاصة واتخاذ أي
إجراء من أي نوع للتعويض عن أي خسارة ناتجة عن أي فعل
أو عملية قيد للحساب تم إجراؤها فيما يتعلق بتحصيل السند
ً
(السندات) المذكورة لمدة ست سنوات أو ر
أكي بدءا من تاري ــخ
.استالمك قيمة جيدة للسند (السندات) المذكورة

Section 7. Bank Remittances
1. All transfers shall be processed in accordance with and
subject to the Bank’s system & procedures.
2. The Bank shall pay the actual amount of the Bank
drafts received in favor of the Customer after deducting
the banking fees and commissions.

.4

 التحويالت المرصفية.7 القسم
ً
 تتم معالجة جميع التحويالت وفقا لنظام وإجراءات البنك.1
.وتخضع له
ن
الفعىل لشيكات البنك المستلمة
يليم البنك بدفع المبلغ
ي
.لصالح العميل بعد خصم الرسوم والعموالت المرصفية

.2
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3. The Bank shall deposit all the incoming transfers into
the Customer’s account in the currency of such
accounts, such deposit shall be affected at the rate
prevailing on the same day.
4. The Bank shall not be liable for any act, omission,
failure, error or delay in the transfer by any
correspondent or paying Bank of funds and the
Customer acknowledges that the Bank shall not be
liable for any such instance and undertakes to
indemnify the Bank for all losses, damage and
expenses incurred by the Bank with respect to any draft
issued by the Bank executed at the instructions of the
Customer.
5. The Bank may refuse to pay the amount of any
incoming` funds/ draft if the name of the beneficiary
and/or the account number does not match the Bank’s
records or for any other reason.
Section 8. Customers’ representatives who are
blind/illiterate
1. Customers’ representatives who are blind/illiterate shall
process the transactions before the concerned officers
by using fingerprints and stamp (if any). To protect the
interest of blind/illiterate Customers’ representatives
and unless it is expressly agreed between the Bank and
the Customer, the Bank shall not issue Cheque Books,
Electron Cards or Telephone Banking Services for
them except through an official proxy.
Section 9. Debit card/account withdrawal- Special Terms
and Conditions
1. Subject to the Bank sole discretion, the Bank may issue
a Debit/ Withdrawal Card to the Customer who
maintains Current Account or Savings Account with the
Bank at a branch of the Bank in the United Arab
Emirates.
2. In case of closing the Account by the Bank for any
reason, the Customer/Cardholder shall promptly return
the card to Bank and it will become invalid.
3. The Cardholder agrees and acknowledges that the
Card is issued for use on electronic terminals capable
of accepting the card for Bank Account holders and
who is authorized - whenever it’s possible - to purchase
goods and services, from retailers, within the UAE and
overseas, through a point of sale machine accepting
the card.

ن
يقوم البنك بإيداع جميع التحويالت الواردة يف حساب العميل
ن
 ويتأثر هذا اإليداع بالسعر السائد يف،بعملة هذه الحسابات
.نفس اليوم
ً
لن يكون البنك مسؤوال عن أي فعل أو إغفال أو فشل أو خطأ
ن
تأخي يف التحويل من قبل أي بنك مراسل أو بنك دافع
أو ر
ً
لألموال ويقر العميل بأن البنك لن يكون مسؤوال عن مثل هذه
ن
واألرصار
الحالة ويتعهد بتعويض البنك عن جميع الخسائر
الت يتكبدها البنك فيما يتعلق بأي شيك صادر
والمصاريف ي
ً عن البنك يتم تنفيذه ورصفه
.بناء عىل تعليمات العميل

 حواالت واردة إذا كان/يجوز للبنك رفض دفع مبلغ أي أموال
أو رقم الحساب ال يتطابق مع سجالت البنك/اسم المستفيد و
.أو ألي سبب آخر

.3

.4

.5

/المكفوفي
األميي
 ممثلو العمالء.8 القسم
ر
ر
رن
رن
/المكفوفي
األميي معالجة
ممثىل العمالء
يجب عىل
ي
رن
رن
المعنيي باستخدام بصمات
المسؤولي
المعامالت أمام
ممثىل
 ولحماية مصالح ً ي.)األصابع والطوابع (إن وجدت
احة ربين
رن
رن
/المكفوفي
 وما لم يتم االتفاق رص،األميي
العمالء
 لن يقوم البنك بإصدار دفاتر شيكات أو،البنك والعميل
بطاقات إلكيونية أو خدمات مرصفية عي الهاتف لهم إال من
.رسم
خالل وكيل
ي

.1

 ر-  السحب من الحساب/ بطاقة الخصم.9 القسم
السوط واألحكام
الخاصة
ً
 سحب/ يجوز للبنك وفقا لتقديره المطلق إصدار بطاقة خصم.1
للعميل الذي يحتفظ بحساب جاري أو حساب ادخار لدى
.البنك ن يف أحد فروع البنك ن يف دولة اإلمارات العربية المتحدة

ن
يف حالة إغالق الحساب من قبل البنك ألي سبب من
 حامل البطاقة إعادة البطاقة/ يجب عىل العميل،األسباب
.غي صالحة
عىل الفور إىل البنك وستصبح ر
يوافق حامل البطاقة ويقر بأن البطاقة صادرة لالستخدام عىل
األجهزة اإللكيونية القادرة عىل قبول البطاقة ألصحاب
 ر-  كلما أمكن- الحسابات المرصفية والمرصح لهم
لشاء السلع
والخدمات من تجار التجزئة داخل اإلمارات العربية المتحدة
.الت تقبل البطاقة
وخارجها من خالل آلة نقاط البيع ي

.2

.3
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4. Subject to the Bank sole discretion and prior written
approval the Bank may allow the Customer to use the
Card to purchase goods and services, via the internet,
by telephone or mail order, or by any other means
where the card is not physically present at the time of
the transaction. The Customer may be allowed to
access ATMs accepting the card and access to the
Bank Interactive Voice Response (IVR).

ً
 يجوز،وفقا لتقدير البنك المطلق والموافقة الخطية المسبقة
للبنك السماح للعميل باستخدام البطاقة ر
لشاء السلع
والخدمات عي اإلنينت أو عن طريق الهاتف أو طلب الييد أو
ً ن
بأي وسيلة أخرى حيث ال تكون البطاقة موجودة فعليا يف
 وقد ُيسمح للعميل بالوصول إىل أجهزة.وقت المعاملة
الت تقبل البطاقة والوصول إىل خدمة الرد
الرصاف ي
اآلىل ي
.)IVR( التفاعىل للبنك
الصوب
ي
ي

5. The Card shall not be used to obtain credit of any type.

.ال يجوز استخدام البطاقة للحصول عىل ائتمان من أي نوع

6. The Card shall remain the property of the Bank at all
times, the Bank may, at its sole discretion, cancel the
validity of the Card and request its return at any time,
in which case the Cardholder shall immediately comply
with such request.

ً
ن
، ويجوز للبنك،تظل البطاقة ملكا للبنك يف جميع األوقات
ً
 إلغاء صالحية البطاقة وطلب إعادتها،وفقا لتقديره المطلق
ن
ن
وف هذه الحالة يجب عىل حامل البطاقة االمتثال
 ي،يف أي وقت
.عىل الفور لهذا الطلب

.4

.5
.6

7. The Card is issued entirely at the risk of the Cardholder
who shall indemnify the Bank for all loss or damage
howsoever caused resulting from the issuance and use
of the Card.

يتم إصدار البطاقة بالكامل عىل مسؤولية حامل البطاقة الذي
رن
يتعي عليه تعويض البنك عن جميع الخسائر أو األ نرصار مهما
.كانت الناتجة عن إصدار واستخدام البطاقة

.7

8. The Cardholder undertakes not to disclose his PIN to
any other person. In the event of the PIN becoming
known to someone other than the Cardholder, that
person may be treated by the Bank as an acting agent
of the Cardholder and the Cardholder undertakes to
bear all loss or damage which may occur as a result of
disclosing the PIN.

يتعهد حامل البطاقة بعدم الكشف عن رقم التعريف
ن
وف حالة معرفة رقم
 ي.الشخص الخاص به ألي شخص آخر
ي
 يجوز،غي حامل البطاقة
التعريف
الشخص لشخص آخر ر
ي
للبنك معاملة هذا الشخص كوكيل بالنيابة لحامل البطاقة
ن
الت
ويتعهد حامل البطاقة بتحمل جميع الخسائر أو األرصار ي
.الشخص
قد تحدث نتيجة الكشف عن رقم التعريف
ي

.8

9. The Cardholder shall take the maximum care to
prevent the Card from being lost, mislaid or stolen and
the Cardholder undertakes not to pass the Card to any
other person.

يجب عىل حامل البطاقة اتخاذ أقص درجات العناية لمنع
 ويتعهد حامل البطاقة،ضياع البطاقة أو فقدانها أو شقتها
.بعدم تمرير البطاقة إىل أي شخص آخر

.9

10. In the event that the Card is lost or stolen or the PIN is
disclosed to any other party, the Cardholder shall
immediately, thereafter report the said loss, theft or
disclosure, together with the particular of the Card, to
the Bank in person or by calling the Bank call center
number specified by the Bank from time to time and,
until the loss, theft or disclosure of PIN to third party is
reported to the Bank as stated in this article, the
Customer will be responsible for the transactions
processed by use of the Card. The Bank shall not be
liable for any damages or loss resulting from such loss,
theft or disclosure of PIN.

ن
 يف حالة ضياع البطاقة أو شقتها أو اإلفصاح عن رقم التعريف.10
 يجب عىل حامل البطاقة اإلبالغ،الشخص ألي طرف آخر
ً ي
فورا بعد ذلك عن الضياع أو الفقدان أو الشقة أو اإلفصاح
ً
المذكور باإلضافة إىل بيانات البطاقة إىل البنك شخصيا أو
بواسطة االتصال برقم مركز االتصال بالبنك المحدد من قبل
 وحت يتم إبالغ البنك عن فقدان أو،البنك من وقت آلخر
الشخص لطرف آخر كما
شقة أو اإلفصاح عن رقم التعريف
ي
ً
ن
 سيكون العميل مسؤوال عن،هو مذكور يف هذه المادة
.الت تتم معالجتها عن طريق استخدام البطاقة
المعامالت ي
ً
مسؤوال عن أي ن
أرصار أو خسارة ناتجة عن
ولن يكون البنك
مثل هذه الخسارة أو الشقة أو اإلفصاح عن رقم التعريف
.الشخص
ي

11. Where oral notice of loss, theft or discloser of PIN
referred to in clause (10) above is given to the Bank, it
must be confirmed in writing by the Cardholder to the
branch in which its Account was opened within (48)

ن
شفه عن فقدان أو شقة أو اإلفصاح
 يف حالة تقديم إشعار.11
ي
ن
) أعاله إىل10( الشخص المشار إليه يف البند
عن رقم التعريف
ًي
 يجب تأكيده كتابيا من قبل حامل البطاقة إىل الفرع،البنك
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forty eight hours of the receipt of the oral notice notified
to the Bank.
12. The Cardholder shall at all times remain liable for any
transaction made by the use of the Card and shall
indemnify the Bank for all loss/damage howsoever
caused by the unauthorized use of the Card or related
PIN. The Bank record of transactions processed by the
card electronically or otherwise shall be conclusive and
binding evidence for all - purpose.

) ثمان وأر ر ن48( الذي تم فيه فتح حسابه خالل
بعي ساعة
.الشفه الذي تم إخطاره للبنك
باستالم اإلشعار
ي
ً ن
 يظل حامل البطاقة مسؤوال يف جميع األوقات عن أي معاملة.12
يتم إجراؤها عن طريق استخدام البطاقة ويجب عليه تعويض
 ن/البنك عن جميع الخسائر
األرصار مهما كانت الناجمة عن
لشخص
غي المرصح به للبطاقة أو رقم التعريف ا
االستخدام ر
ي
الت تتم معالجتها
للمعامالت
البنك
سجل
يكون
 و.ذي الصلة
ًي
ً
ً
ً
غي ذلك دليال قاطعا وملزما
بواسطة البطاقة إلكيونيا أو ر
.لجميع األغراض

13. The amount of any Card transaction in a currency other
than United Arab Emirates Dirham (AED) will be
converted into AED at a rate of exchange determined
by the Bank for the date when the relevant transaction
is debited to the Card Account. The Bank will impose
charges on all transactions processed through the
ATMs of other banks whether in United Arab Emirates
or abroad.

غي الدرهم
 سيتم تحويل مبلغ أي معاملة بالبطاقة بعملة ر.13
اب بسعر الرصف الذي يحدده البنك
اب إىل الدرهم اإلمار ي
ناإلمار ي
يف التاري ــخ الذي يتم فيه خصم قيمة المعاملة ذات الصلة من
 وسيقوم البنك بفرض رسوم عىل جميع.حساب البطاقة
اآلىل للبنوك
الت تتم من خالل أجهزة الرصاف ي
المعامالت ي
.األخرى سواء ن يف اإلمارات العربية المتحدة أو ن يف الخارج

14. The
bank
debits
the
account
of
the
Cardholder/Customer with all the cash withdrawal
amounts, transfers, direct debits and payments for
goods and services made with the bank, at any ATM
machine or
other points of sales, and any other
payments made by using the Card, in addition to the
banking charges and expenses and in the events
where the balance of the Cardholder account is in debit
for any reason resulting from the use of the Card.

 العميل بجميع/ يقوم البنك بخصم حساب حامل البطاقة.14
ر
المباش
مبالغ السحب النقدي والتحويالت والخصم
ن
الت تتم مع البنك يف
والمدفوعات مقابل السلع والخدمات ي
آىل أو نقاط بيع أخرى وأي مدفوعات أخرى
أي جهاز رصاف ي
تتم باستخدام البطاقة باإلضافة إىل الرسوم واألجور المرصفية
ن
الت يكون فيها رصيد حساب حامل البطاقة
ي
وف ًالحاالت ي
.مدينا ألي سبب ناتج عن استخدام البطاقة

15. The Bank may send the Card to the Customer or the
Cardholder by normal post or courier to the address of
the Customer maintained on the Bank records and at
the Customer’s responsibility.

 يجوز للبنك إرسال البطاقة إىل العميل أو حامل البطاقة بالييد.15
ن
العادي أو الييد الشي ــع إىل عنوان العميل المحفوظ يف
.سجالت البنك وعىل مسؤولية العميل

16. Upon receipt of the Card, the Cardholder shall sign the
signature panel on the back of the Card immediately,
such signature and/ or Card activation and/or use of the
Card will constitute binding and conclusive evidence of
the Cardholder’s confirmation to be bound by these
terms and conditions, notwithstanding that the Bank is
not notified of the Cardholder’s receipt of the Card.

 يجب عىل حامل البطاقة عند استالم البطاقة التوقيع عىل.16
،لوحة التوقيع الموجودة عىل ظهر البطاقة عىل الفور
أو استخدام/أو تفعيل البطاقة و/وسيشكل هذا التوقيع و
ً
ً
ً
البطاقة دليال ملزما وقاطعا عىل تأكيد حامل البطاقة عىل
ن
االليام بهذه ر
الشوط واألحكام بغض النظر عن عدم إخطار
.البنك باستالم حامل البطاقة للبطاقة

17. If the Card is not collected /received by the
Cardholder within four (4) weeks (or any period
determined by the Bank from time to time) from the
date of issuance of the Card (or any period
determined by the Bank from time to time) the Card
shall be cancelled and the Cardholder will bear the
issuance charges. If a replacement Card is issued
afterwards, a Card replacement fee shall be levied as
per the Bank’s prevailing schedule of service and

ن
 إذا لم يتم استالم البطاقة من قبل حامل البطاقة يف غضون.17
)) أسابيع (أو أي فية يحددها البنك من وقت آلخر4( أربعة
من تاري ــخ إصدار البطاقة (أو أي فية يحددها البنك من وقت
 ن،)آلخر
.تلع البطاقة ويتحمل حامل البطاقة رسوم اإلصدار
 فسيتم فرض رسوم،وإذا تم إصدار بطاقة بديلة بعد ذلك
ً
استبدال البطاقة وفقا لجدول الخدمة والرسوم السائد لدى
.البنك
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charges.
18. The Cardholders shall be jointly and severally liable to
the Bank under these terms and conditions if the
Account is opened in two or more names.
19. The Bank shall not be responsible for any loss or
damage arising directly or indirectly from any
malfunction or failure of the Card or the ATM or the
temporary insufficiency of funds in such machine or
failure of any retailer or supplier to accept or honor the
Card and manner in which the refusal was
communicated to the Customer.

رن
مسؤولي بالتضامن والتكافل أمام
 يكون حاملو البطاقات.18
البنك بموجب هذه ر
الشوط واألحكام إذا تم فتح الحساب
باسمي أو ر
رن
.أكي
ً
 لن يكون البنك مسؤوال عن أي خسارة أو نرصر ينشأ بشكل.19
ن
غي ر
ر
مباش عن أي عطل أو فشل يف البطاقة أو جهاز
مباش أو ر
ن
ن
اآلىل أو النقص المؤقت يف األموال يف اآللة أو فشل أي
الرصاف ي
ن
بائع تجزئة أو مورد يف قبول البطاقة أو الرصف بها والطريقة
.حيث تم إبالغ العميل بالرفض

20. The Cardholder shall only use the Card for purchases
that are legally acceptable in the UAE and/or the
Country of purchase. The bank reserves the right
(subject to applicable law) to refuse settlement of any
Card transaction on the customer’s behalf if the bank is
of the reasonable opinion that the Card transaction is
for goods/services which it consider illegal.

 يجب عىل حامل البطاقة استخدام البطاقة فقط للمشييات.20
أو بلد ر/المقبولة قانون ًا نف اإلمارات العربية المتحدة و
.الشاء
ي
ً
ن
ويحتفظ البنك بالحق (وفقا للقانون المعمول به) يف رفض
ً
تسوية أي معاملة بالبطاقة نيابة عن العميل إذا كان للبنك رأيا
ً
 خدمات يعتيها/معقوال يفيد بأن معاملة البطاقة تتعلق بسلع
.غي قانونية
ر

21. The Bank reserves the right at all times and without
notice to the Cardholder to refuse to authorize any
purchase or cash advance, cancel or suspend the right
to use any Card or PIN in respect of all or specific or
transactions and refuse to renew or replace any Card.

ن
 يحتفظ البنك بالحق يف جميع األوقات ودون إخطار حامل.21
ن
البطاقة يف رفض الترصي ــح بأي عملية رشاء أو سلفة نقدية
ن
وإلغاء أو تعليق الحق يف استخدام أي بطاقة أو رقم تعريف
شخص فيما يتعلق بجميع المعامالت أو معامالت محددة أو
ي
.رفض تجديد أو استبدال أي بطاقة

22. The Cardholder agrees that in case of a Card or
supplementary Card linked to a joint Account, fast
cash transactions performed on the Bank ATMs, all
transactions done on other ATMs, and purchases
carried out with the Card will be recorded only on the
primary Card Account and the Account from which the
main Card was issued.

ن
 يوافق حامل البطاقة عىل أنه يف حالة وجود بطاقة أو بطاقة.22
 فإن المعامالت النقدية،إضافية مرتبطة بحساب مشيك
اآلىل التابعة
الت يتم إجراؤها عىل أجهزة الرصاف ي
الشيعة ي
اآلىل
اف
رص
ال
أجهزة
عىل
تتم
الت
المعامالت
وجميع
للبنك
ي
ي
الت تتم باستخدام البطاقة سيتم
يات
والمشي
األخرى
ي
ن
األساش والحساب الذي
تسجيلها فقط يف حساب البطاقة
ي
.صدرت منه البطاقة الرئيسية

23. Cardholder participation in any promotions will be
subject to the promotion terms and conditions
announced by the merchant and the Bank shall not be
responsible of such promotions.
24. The Cardholder shall ensure that there is sufficient
balance available for drawing in the Card Account
before making any withdrawals or transaction. If for
any reason such Account is overdrawn by the use of
the Card or towards any Bank charges, the
Cardholder shall be responsible for settling the
overdrawn amount immediately by a direct payment or
transfer of funds from any other Account maintained
with the Bank. Failure to comply with this condition
shall entitle the Bank to cancel the Card and/or
transfer the overdrawn amount or any amount due

ن
 ستخضع مشاركة حامل البطاقة يف أي عروض ترويجية.23
ر
ويج الذي يعلن عنه التاجر ولن
لشوط وأحكام
العرض الي ي
ً
.مسؤوال عن هذه العروض اليويجية
يكون البنك
 يجب عىل حامل البطاقة التأكد من توفر رصيد كاف للسحب.24
.ن يف حساب البطاقة قبل إجراء أي عمليات سحب أو معاملة
وإذا تم تجاوز حد السحب عىل هذا الحساب ألي سبب من
األسباب عن طريق استخدام البطاقة أو مقابل أي رسوم
ً
 فسيكون حامل البطاقة مسؤوال عن تسوية المبلغ،مرصفية
ر
الزائد عن حد السحب عىل الفور عن طريق الدفع المباش أو
 ويؤدي.تحويل األموال من أي حساب آخر يحتفظ به البنك
ن
عدم االمتثال لهذا ر
الشط إىل منح البنك الحق يف إلغاء البطاقة
أو تحويل المبلغ الزائد عن حد السحب أو أي مبلغ مستحق/و
من أي حساب باسم حامل البطاقة أو العميل المحتفظ به
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from any Account in the Cardholder’s or the
Customer’s name maintained with the Bank. If more
than one account is maintained with the Bank, the
Bank shall have the right to debit or set off any other
account of the Cardholder or the Customer with the
Bank in order to cover the overdrawn Account of the
Cardholder without prior notice.

ن
وف حالة االحتفاظ ر
بأكي من حساب واحد لدى
 ي.لدى البنك
 يحق للبنك خصم أو مقاصة أي حساب آخر لحامل،البنك
البطاقة أو العميل لدى البنك من أجل تغطية حساب حامل
.البطاقة الذي تجاوز حد السحب دون إشعار مسبق

25. Where the Cardholder chooses to utilize the transfer
facility on CBD ATMs the Cardholder will be solely
responsible to advise the correct amounts to which
transfers are to be made and the correct consumer /
reference numbers relative thereto, in the separate
form provided, and also to advise the Bank of any
changes in the consumer/ reference numbers in the
future. It should be noted that transfers made after a
cutoff point of each day, would be credited to the
designated accounts on the following working day.

 عندما يختار حامل البطاقة استخدام تسهيالت التحويل عىل.25
 يكون حامل،دب التجاري
اآلىل ًالتابعة لبنك ي
أجهزة الرصاف ي
الت سيتم
الصحيحة
المبالغ
إدخال
عن
مسؤوال
البطاقة وحده
ي
 األرقام المرجعية/إجراء التحويالت إليها وأرقام المستهلك
ن
،الصحيحة المتعلقة بها وذلك يف النموذج المنفصل المقدم
ن
/تغييات يف أرقام المستهلك
وكذلك تقديم إبالغ البنك عن أي ر
ن
 وتجدر اإلشارة إىل أن.األرقام المرجعية يف المستقبل
الرسم من كل
الت تتم بعد انتهاء ساعات الدوام
ي
التحويالت ن ي
ن
.التاىل
العمل
يوم
ف
المخصصة
الحسابات
يوم ستقيد يف
ي
ي

26. The Bank shall not be party to queries or disputes
regarding excess, insufficient, late or incorrect
payment of the said accounts or disputes of any
nature whatsoever that may arise between the
Cardholder and the utility authorities. The Bank Shall
not be liable for any loss or damage arising directly or
indirectly from utilization of the services. In the event
of Part Payment of the bill, the utility company may
use its powers to discontinue the utility service in
which event the Bank or the utility company will not be
responsible therefore in any way.

ً ن
 لن يكون البنك طرفا يف االستفسارات أو المنازعات المتعلقة.26
ن
غي الصحيح
غي
الكاف أو المتأخر أو ر
بالدفع الزائد أو ر
ي
للحسابات المذكورة أو أي نزاعات من أي نوع قد تنشأ ربين
 ولن يكون البنك.حامل البطاقة وسلطات المرافق والخدمات
ً
غي ر
مسؤوال عن أي خسارة أو نرصر ناتج بشكل ر
مباش
مباش أو ر
 و نف حالة السداد الجزبئ.عن االستفادة من الخدمات
ي
ي
 يجوز ر،للفاتورة
لشكة المرافق والخدمات استخدام صالحياتها
ن
وف هذه الحالة لن يكون
 ي،إليقاف خدمة المرافق والخدمات
البنك أو رشكة المرافق والخدمات مسؤولة بأي شكل من
.األشكال عن ذلك

27. If funds to which the Cardholder is not legally entitled
to are deposited into the Card Account by mistake or
otherwise, the Cardholder agrees that such amounts
are owed to the Bank and the Cardholder authorizes
the Bank to set off (without any notice or demand)
such amounts from the Card Account or any other
deposit account the Cardholder has with the Bank to
the extent permitted by the law.
28. The Card shall be used for cash withdrawals or
purchase within the daily limit determined by the Bank
subject to the Bank sole discretion.
29. The Bank may at its absolute discretion, with
consideration to the Customer’s interest, change the
daily cash withdraw and purchase limits without giving
any reason or prior notice to the Cardholder. Such
Changes shall apply immediately.
30. These terms and conditions shall be construed in
accordance with the laws of the United Arab Emirates
and the rules, legislation and directives of the Central

ن
غي ذلك يف حساب
 إذا تم إيداع أموال عن طريق الخطأ أو ر.27
ً
،والت ال يحق لحامل البطاقة الحصول عليها قانونا
البطاقة
ي
يوافق حامل البطاقة عىل أن هذه المبالغ مستحقة للبنك
ويرصح حامل البطاقة للبنك بإجراء مقاصة (دون أي إشعار أو
طلب) لهذه المبالغ من حساب البطاقة أو أي حساب إيداع
آخر لدى حامل البطاقة لدى البنك إىل الحد الذي يسمح به
.القانون
 يجب استخدام البطاقة نف عمليات السحب النقدي أو ر.28
الشاء
ي
ً
.اليوم الذي يحدده البنك وفقا لتقديره المطلق
ضمن الحد
ي
ً
 يجوز للبنك وفقا لتقديره المطلق مع مراعاة مصلحة العميل.29
تغيي حدود السحب النقدي ر
والشاء اليومية دون إبداء أي
ر
 ويجب تطبيق هذه.سبب أو إشعار مسبق لحامل البطاقة
.الفور
عىل
التغييات
ر
 تار مملإا نيناوق عم قفاوتلمب ماكللاوو طو ر.30
رسلا هذه رسفت
تمعع ر
رس شوو يتار مملإا يز رك ملا كنبلا دداوقوو ةدكتملا ةيبرعلا
 تماهيوتوو. تممدخ يل ول تمبمسكلل مكمكلا ونمقلا ووعوو
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Bank of the UAE. The law governing accounts or any
banking services or transactions shall be the law of the
emirate in which the account is located, and in the
event of any dispute arising in relation to any account,
banking service or transaction, the courts of that
emirate shall have jurisdiction, provided that the bank
can, if it deems it appropriate to proceed with the
procedures. In any jurisdiction, another judicial
initiation, outside or within the United Arab Emirates.

CBD ONLINE BANKING
GENERAL TERMS AND CONDITIONS

ماهف ديوي يتلا ةر مملإا ونمق وه ةيفرص م تلمممعم ول
ن
بمسح يأب قلعتي مميف ئ ر،
بمسكلا، شمن عاز ن يل لمح يفو
ةلممعم ول ةيفرص م ةمدخ، ةر مملإا كلت مكمكمل ووي
كنبلل نومي نل ط ر، بتدا اذإ
يئتمضقلا صمصتخلاا، رس ب
كلذ ر
ن
ًوصمصتخا يل يف تاءار جلإا مبسمنم، رخآ يئتمضق ءدب، جر مخ
ةدكتملا ةيبرعلا تار مملإا لخاد ول.

السوط واألحكام للخدمات المرصفية عب ر
ر
االنبنت
دب التجاري
من بنك ي

1. General information
1.1 The Bank owns, operates and maintains a website,
offering Online Banking. Following the Customer’s
registration for Online Banking, the Bank will set up your
access to Online Banking. By setting up the access to
Online Banking the Bank is making an offer to the Customer
to provide with the use of Online Banking under these Terms
and Conditions. These Terms and Conditions apply to
Commercial Bank of Dubai PSC Online Banking Services.
These Terms and Conditions operate in conjunction with
any other General Terms and Conditions for
opening/operating of Bank Accounts and Electronic Banking
Service, applicable to all Account(s) accessed using these
services including the opening of any new accounts, If there
is any inconsistency, these Terms and Conditions prevail.
Please read this document carefully. Your access and use
of Online Banking will be taken as an acceptance by you
that you agree to be bound by these Terms and Conditions.
Online Banking is a browser-based service which means
you don't need any software other than a compatible
browser. To sign in to Online Banking for the first time, you
need to follow the instructions. Once you sign into Online
Banking, you will have to agree to these Terms and
Conditions which govern your use of this service.

 معلومات عامة.1
ن
وب يقدم الخدمات المرصفية عي
 يمتلك البنك ويدير ويحتفظ ن بموقع إلكي ي1-1
 سيقوم، وبعد تسجيل العميل يف الخدمات المرصفية عي اإلنينت.اإلنينت
 ومن خالل إعداد.البنك بإعداد وصولك إىل الخدمات المرصفية عي اإلنينت
 يعرض البنك عىل العميل تزويده،الوصول إىل الخدمات المرصفية عي اإلنينت
باستخدام الخدمات المرصفية عي اإلنينت بموجب هذه ر
.الشوط واألحكام
وتنطبق هذه ر
الشوط واألحكام عىل الخدمات المرصفية عي اإلنينت من بنك
ً
ر
ر
 وتعمل هذه الشوط واألحكام جنبا إىل جنب مع أي شوط.ع.م.دب التجاري ش
ي
 تشغيل الحسابات المرصفية والخدمات المرصفية/وأحكام عامة أخرى لفتح
الت يتم الوصول إليها باستخدام
 والت،اإللكيونية
تنطبق عىل جميع الحسابات ي
ي ن
، وإذا كان هناك أي تناقض.هذه الخدمات بما يف ذلك فتح أي حسابات جديدة
فيعتد بهذه ر
 سيتم اعتبار. يرج قراءة هذه الوثيقة بعناية.الشوط واألحكام
وصولك واستخدامك للخدمات المرصفية عي اإلنينت بمثابة قبول وموافقة
ن
االليام بهذه ر
 وتعد الخدمات المرصفية عي اإلنينت.الشوط واألحكام
منك عىل
ن
يعت أنك لست بحاجة إىل أي برنامج بخالف
مما
المتصفح
عىل
قائمة
خدمة
ه
ي
ي
 ولتسجيل الدخول إىل الخدمات المرصفية عي اإلنينت ألول.متصفح متوافق
 بمجرد تسجيل الدخول إىل الخدمات المرصفية عي. عليك اتباع التعليمات،مرة
ر
رن
الت تحكم
،اإلنينت
سيتعي عليك الموافقة عىل هذه الشوط واألحكام ي
.استخدامك لهذه الخدمة

2.The Services
2.1 The Services enable you to:
2.1.1 initiate applications, place orders, make
arrangements, give instructions and conclude
contracts for or relating to services and products of
any kind which we may offer from time to time and
to agree or authorize any other matter or thing with
us

 الخدمات.2
ّ
: تمكنك الخدمات من1-2
 بدء الطلبات وتقديم الطلبات وإجراء اليتيبات وإعطاء التعليمات وإبرام1-1-2
والت قد نقدمها
العقود الخاصة بالخدمات والمنتجات من أي نوع أو المتعلقة بها ي
ر
.شء آخر معنا
من وقت آلخر والموافقة أو الترصي ــح بأي مسألة أو ي

2.2 By this Terms and Conditions you authorize us to:

ر
:يىل
 بموجب هذه الشوط واألحكام فإنك تفوضنا بما ي2-2
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2.2.1 Act on and accept Customer Instructions
given by you in respect of any of the matters
referred to in Clause 2.1.1 and to act on and accept
Customer Instructions given by you in respect of
any of the matters referred to in Clause 2.1.2; and

ً  الترصف1-2-2
الت قدمتها وقبولها وذلك فيما يتعلق
بناء عىل
تعليمات العميل ي
ن
الت
1-1-2 بأي من األمور المشار إليها يف البند
والترصف وقبول تعليمات العميل ي
ن
؛ و2-1-2 قدمتها فيما يتعلق بأي من األمور المشار إليها يف البند

2.2.2

Add to Online Banking all of your accounts
whenever opened which are the subject of
Online Banking.

 اإلضافة إىل الخدمات المرصفية عي اإلنينت جميع حساباتك مت فتحت2-2-2
.والت تكون موضوع الخدمات المرصفية عي اإلنينت
ي

2.3 The Services (which we may vary from time to time)
include, without limitation, obtaining balances on accounts,
a choice of payment methods, viewing of transaction details
of payments made, transfers between accounts, viewing,
bills payment, creating, viewing, amending or cancelling of
standing orders and a variety of other services. The
Services available may vary depending upon the type of
Computer (such as hand held devices) used to access
Online Banking.

 وذلك عىل سبيل المثال،)(الت قد نختلف من وقت آلخر
 تشمل الخدمات ي3-2
ن
 الحصول عىل أرصدة يف الحسابات واختيار طرق الدفع وعرض،ال الحرص
تفاصيل معامالت المدفوعات الت تمت والتحويالت ر ن
بي الحسابات والعرض
ي
الفواتي وإنشاء وعرض وتعديل أو إلغاء األوامر الدائمة ومجموعة متنوعة
ودفع
ر
 وقد تختلف الخدمات المتاحة حسب نوع الحاسوب (مثل.من الخدمات األخرى
.األجهزة المحمولة) المستخدمة للوصول إىل الخدمات المرصفية عي اإلنينت

2.4 In order for a Customer Instruction involving a payment
or a transfer to be properly executed, the Customer must
provide the Bank with the payee’s bank sort code and
account number or, where applicable, the bank identification
code (BIC) or other relevant identification of the payee’s
bank and the payee’s international bank account number
(IBAN) or other relevant account number; and/or such other
information if any as the Bank may advise the Customer of
from time to time.

،الت تتضمن دفعة أو تحويل بشكل صحيح
 من أجل تنفيذ تعليمات العميل ي4-2
ن
المرصف للمدفوع له ورقم الحساب
الكود
يجب عىل العميل تزويد البنك برمز
ي
) أو تعريف آخر ذي صلة بنك المدفوعBIC(  رمز تعريف البنك، حسب الحالة،أو
ن
) أو رقم حساب آخر ذيIBAN( الدوىل للمدفوع له
المرصف
ألمره ورقم الحساب
ي
ي
 أو أي معلومات أخرى إن وجدت عىل النحو الذي قد يبلغ عنه البنك/ صلة؛ و
.للعميل بها من وقت آلخر

2.5 Your consent to Customer Instructions is given using the
Security Device and appropriate Password(s) and
username.

 يتم منح موافقتك عىل تعليمات العميل باستخدام جهاز األمن والحماية5-2
رن
.المناسبي
وكلمة (كلمات) الش واسم المستخدم

3. Customer instructions
3.1 We will only accept a Customer Instruction if it has been
effected through Online Banking, where access to Online
Banking appears to have been obtained using the
appropriate Password(s), Security Device and username in
accordance with these Terms and Conditions.

 تعليمات العميل.3
 لن نقبل تعليمات العميل إال إذا تم تقديمها من خالل الخدمات المرصفية1-3
 حيث يبدو أنه تم الوصول إىل الخدمات المرصفية عي اإلنينت،عي اإلنينت
باستخدام كلمة (كلمات) الش المناسبة وجهاز األمن والحماية واسم المستخدم
ً
وفقا لهذه ا ر
.لشوط واألحكام

3.2 You request and authorize us to treat all apparently valid
Customer Instructions received by the Bank as instructions
or other communications properly authorized by you, even
if made fraudulently and even if they conflict with the terms
of any other mandates given by you at any time concerning
your accounts or affairs. Subject to our obligations in Clause
4.1, we shall be under no other obligation to check the
authenticity of Customer Instructions or the authority of the
person or persons giving them.

الت يبدو أنها
 تطلب منا وتفوضنا بالتعامل مع جميع تعليمات العميل ي2-3
والت يتلقاها البنك عىل أنها تعليمات أو اتصاالت أخرى مرصح بها بشكل
صحيحة ي
ر
 حت إذا تم إجراؤها بطريقة احتيالية وحت إذا كانت تتعارض مع شوط،صحيح
ن
 ومع.أي تفويضات أخرى منحتها يف أي وقت بخصوص حساباتك أو شؤونك
ن
مراعاة ن
رن
ملزمي بالتحقق من صحة
 لن نكون،1-4 الياماتنا الواردة يف البند
.تعليمات العميل أو سلطة الشخص أو األشخاص الذين يقدمونها
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3.3 You are responsible for the accuracy and completeness
of Customer Instructions and for ensuring that they will
achieve your intended purpose. We are not liable for any
loss or delay where the contents of a Customer Instruction
are inaccurate or incomplete.

ً
 ستكون مسؤوال عن دقة واكتمال تعليمات العميل وضمان تحقيقها للغرض3-3
 ولن نكون مسؤو ر ن.المقصود
تأخي عندما تكون محتويات
لي عن أي خسارة أو ر
.غي كاملة
غي دقيقة أو ر
تعليمات العميل ر

3.4 If you request us to cancel or modify any Customer
Instruction, 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.

 فسوف نبذل كل، إذا طلبت منا إلغاء أو تعديل أي من تعليمات العميل4-3
رن
مسؤولي عن أي فشل
 فإننا لسنا، ومع ذلك.الجهود المعقولة لالمتثال لطلبك
ن
ن
ن
يف إلغاء أو تعديل تعليمات العميل إذا تم استالم مثل هذا الطلب يف وقت أو يف
.غي قادرين عىل االمتثال لطلبك
ظل ظروف تجعلنا ر

3.5 We are entitled to:
• Debit your Accounts, wherever they are situated and
whenever they are opened, with any amounts that we have
paid or incurred in accordance with a Customer Instruction;
and
• Act and rely upon and treat as binding upon the Customer
any Customer Instruction.

: يحق لنا5-3
 بأي مبالغ دفعناها أو، أينما كانت ومت تم فتحها،• الخصم من حساباتك
ً
تكبدناها وفقا لتعليمات العميل؛ و

3.6 We may, in our absolute discretion and without liability,
not agree to act on or delay acting on a Customer Instruction
if:
3.6.1 It is a request or instruction the effect of which would
be to exceed any limit imposed by the Bank upon you
generally; or.
3.6.2 It is an informal overdraft request, namely a request or
instruction that, if agreed to by us, would cause your account
to go overdrawn or over an existing overdraft limit; or
3.6.3 We know of or suspect a breach of security in respect
of or in connection with the operation of one or more of your
Accounts or the Services generally; or
3.6.4 The Customer Instruction is considered by us in our
discretion to be of a sufficiently high value to warrant the
carrying out of additional steps relating to the prevention of
fraud, money laundering or terrorist activity.

• الترصف واالعتماد والتعامل مع أي تعليمات من تعليمات العميل عىل أنها
.ملزمة للعميل
ً
 عدم الموافقة عىل، وفقا لتقديرنا المطلق ودون أي مسؤولية، يجوز لنا6-3
ً تأخي الترصف
ً الترصف
:بناء عليها إذا
بناء عىل تعليمات العميل أو ر
تأثيه يتجاوز أي حد يفرضه البنك
 كان طلب أو تعليمات بحيث يكون ر1-6-3
عليك بشكل عام؛ أو
 أي طلب أو تعليمات إذا،رسم
غي
 كان طلب سحب عىل المكشوف ر2-6-3
ي
ن
وافقنا عليها من شأنها أن تتسبب يف تجاوز حسابك لحد السحب أو تجاوز حد
الحاىل؛ أو
السحب عىل المكشوف
ي
ن
 نعلم أو نشك يف وجود خرق لألمن فيما يتعلق أو يتصل بتشغيل واحد أو3-6-3
ر
أكي من حساباتك أو الخدمات بشكل عام؛ أو
ً
ن
يكف لضمان
 نعتي تعليمات العميل وفقا لتقديرنا ذات قيمة عالية بما ي4-6-3
.اإلرهاب
تنفيذ خطوات إضافية تتعلق بمنع االحتيال أو غسيل األموال أو النشاط
ي

4. Secure messaging services
4.1 If we make the facility (“Messages”) available to you,
you may send us and we may send you secure e-messages
using Online Banking.

 خدمات الرسائل اآلمنة.4
 فيمكنك مراسلتنا وقد نرسل، إذا جعلنا التسهيالت ("الرسائل") متاحة لك1-4
.لك رسائل إلكيونية آمنة باستخدام الخدمات المرصفية عي اإلنينت

4.2 You must not send us messages:
• In relation to matters for which there is specific functionality
on Online Banking; or
• Which require immediate attention, such as reporting loss
or theft of cheques and/or debit or credit cards and/or
stopping a payment;

: يجب أال ترسل إلينا رسائل2-4
ن
الت لها وظائف محددة يف الخدمات المرصفية عي
• فيما يتعلق بالمسائل ي
اإلنينت؛ أو
ً
ً
أو/ مثل اإلبالغ عن فقدان أو شقة الشيكات و،الت تتطلب اهتماما فوريا
• ي
أو وقف دفعة ما؛/بطاقات الخصم أو االئتمان و

4.3 We may send you messages (and you hereby
authorizes the Bank to do so) concerning any Accounts,

 قد نرسل إليك رسائل (وتفوض البنك بموجب ذلك القيام بذلك) فيما يتعلق3-4
ن
بأي حسابات أو منتجات أو خدمات تمتلكها معنا بما يف ذلك الخدمات المرصفية
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products or services which you have with us including
Online Banking or the Services, or concerning any other
operational or service related matters. These may include,
for example, telling you about changes to these CBD Online
Banking Terms and Conditions, changes to our products
Terms and Conditions, and changes to our published
charges, prices and rates.

 أو تتعلق بأي مسائل تشغيلية أو خدمات أخرى ذات،عي اإلنينت أو الخدمات
الت تطرأ عىل رشوط
 إخبارك، عىل سبيل المثال، وقد تشمل.صلة
ر
بالتغييات ي
والتغييات
التجاري
دب
ببنك
الخاصة
وأحكام الخدمات المرصفية عي اإلنينت
ر
ي
ن
والتغييات يف الرسوم واألسعار واألجور
الت تطرأ عىل رشوط وأحكام منتجاتنا
ر
ي
.المنشورة

5. Service Interruption
5.1 We may (but are not obliged to) suspend any service
provided to you under the Services without notice where we
consider it necessary or advisable to do so, for example to
protect you when:
• We suspect a breach or a potential breach of security; or
• You fail to take reasonable care to ensure the security of
your use of the Services; or
• We need to suspend the Services for routine, non-routine
or emergency maintenance where we consider necessary
to do so.

 انقطاع الخدمة.5
رن
ملزمي) تعليق أي خدمة مقدمة لك بموجب الخدمات
 يجوز لنا (ولكن لسنا1-5
دون تقديم إشعار مسبق وذلك عندما نعتي أنه من ن
الرصوري أو المستحسن القيام
: عىل سبيل المثال لحمايتك عندما،بذلك

5.2 Where not unlawful to do so we shall where possible
give you notice of any suspension, termination or withdrawal
in accordance with the Clause 6 before doing so or if not
possible immediately afterwards. Any such notification shall
be made in accordance with Clause 21.2 or by telephone

ن
• نشك يف وجود انتهاك أو انتهاك محتمل لألمن؛ أو
• عدم اتخاذك سبل الحيطة المعقولة لضمان أمان استخدامك للخدمات؛ أو
• كان ر ن
غي روتينية أو طارئة
يتعي علينا تعليقً الخدمات إلجراء صيانة روتينية أو ر
ن
.عندما نعتي ذلك رصوريا
ً
ن
 ن،قانوب
فسيسل إليك إشعارا حيثما أمكن ذلك بشأن
غي
 إذا كان القيام بذلك ر2-5
ًي
 قبل القيام بذلك أو إذا لم يكن ذلك6 أي تعليق أو إنهاء أو سحب وفقا للبند
ً
ً
ممكنا بعد ذلك ر
2-21  ويجب تقديم أي إشعار من هذا القبيل وفقا للبند.مباشة
أو عي الهاتف

6. Confidentiality
Please note that our CBD Online Banking Terms and
Conditions, issued to you and other customers generally,
set out your agreement with us concerning our use and
sharing with other parties of information about you and your
affairs (‘Your Information’). Without limiting these CBD
Online Banking Terms and Conditions, you agree that we
may exchange Your Information with our affiliates and
others to provide you with the Services and to give effect to
any Customer Instruction or if obliged to by law or by any
regulation. We may use other affiliates and/or third parties
to process information in accordance with our instructions to
provide services on our behalf.

 السية.6
يرج المالحظة أن رشوط وأحكام الخدمات المرصفية عي اإلنينت الخاصة ببنك
والت تحدد اتفاقك معنا
،دب التجاري الصادرة لك ولعمالء آخرين بشكل عام
ي
ي
فيما يتعلق باستخدامنا ومشاركتنا مع األطراف األخرى للمعلومات المتعلقة بك
 وبدون تقييد رشوط وأحكام الخدمات المرصفية عي.)"وشؤونك ("معلوماتك
 فإنك توافق عىل أنه يجوز لنا تبادل،دب التجاري
اإلنينت الخاصة ببنك ي
وغيها ن
معلوماتك مع ر
ليويدك بالخدمات ولتنفيذ أي تعليمات
الشكات
التابعة لنا ر
ً
 ويجوز لنا استخدام.للعميل أو إذا كان ذلك ملزما بموجب القانون أو أي الئحة
ً
أو أطراف أخرى لمعالجة المعلومات وفقا لتعليماتنا لتقديم/رشكات تابعة و
.الخدمات نيابة عنا

7. Security provisions
7.1 You agree to comply with these Terms and Conditions
and any other reasonable instructions or recommendations
we may issue to you regarding Online Banking security.

 أحكام األمن.7
 توافق عىل االمتثال لهذه ر1-7
الشوط واألحكام وأية تعليمات أو توصيات معقولة
.أخرى قد نصدرها لك فيما يتعلق بأمان الخدمات المرصفية عي اإلنينت

7.2 You represent and warrant that you are not located in a
country that is subject to a US embargo or that has been
designated as a “terrorist supporting” country and not listed
on any US government list of prohibited or restricted parties;
7.3You agree that it is your sole responsibility to set-up,
maintain and regularly review security arrangements
concerning access to, and use of, the Services, and

ً ن
 تقر وتضمن أنك لست مقيما يف دولة خاضعة لحظر من الواليات المتحدة2-7
ن
وغي مدرجة يف أي قائمة حكومية
أو تم تصنيفها عىل أنها دولة "داعمة لإلرهاب" ر
أمريكية لألطراف المحظورة؛
 توافق عىل أنه من مسؤوليتك وحدك إعداد ترتيبات األمان والحفاظ عليها3-7
ومراجعتها بانتظام فيما يتعلق بالوصول إىل الخدمات والمعلومات المخزنة عىل
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information stored on your computing and communications
systems, and in particular your control of Passwords,
Security Devices and access to Online Banking.

ن
 وعىل وجه الخصوص تحكمك يف،أنظمة الحوسبة واالتصاالت الخاصة بك
.كلمات الش وأجهزة األمان والوصول إىل الخدمات المرصفية عي اإلنينت

7.4 You must ensure that you keep Password and Security
Device secure and secret at all times and take steps to
prevent unauthorized use of the Password and Security
Device provided to you. For example, you must:
• Never write or otherwise record your Password in a way
that can be understood by someone else
• Avoid any Password which is easy to guess and never
reveal your Password to anyone else; and
• Change your Password regularly.

 يجب عليك التأكد من الحفاظ عىل شية كلمة الش وجهاز األمن والحماية4-7
ن
غي المرصح به لكلمة الش
يف جميع األوقات واتخاذ خطوات لمنع االستخدام ر
ن
: يجب عليك، عىل سبيل المثال.المقدمي لك
وجهاز األمن والحماية
ر

7.5 You must not access Online Banking or CBD Site from
any public internet access device or access point

دب
 يجب أال تصل إىل الخدمات المرصفية عي اإلنينت أو موقع بنك ي5-7
التجاري من أي جهاز وصول إىل اإلنينت أو نقطة وصول عامة

7.6 You must notify us immediately of the following:
• Any unauthorized access to Online Banking, or the CBD
Site, or any unauthorized transaction or instruction which
you know of or suspect; or
• If you suspect someone else knows the Password or has
access to your Security Device. In the event of any such
breach or suspected breach of security you must change
your Passwords immediately to one which you have not
used before.
7.7 You hereby agree to comply immediately with all
reasonable requests for assistance from us and/or the
police in trying to recover any losses or identify actual or
potential breaches of security including, without limitation,
giving us prompt access to any Computer or device that has
been used to access the site.
7.8You are responsible for the security of any Security
Device held in any manner by you. We shall not be liable to
you or to third parties for any loss whatsoever arising from
the copying, tampering or unauthorized use of any Security
Device.

• ال تكتب أو تسجل كلمة الش الخاصة بك بأي طريقة يمكن ألي شخص آخر
فهمها
• تجنب أي كلمة ش يسهل تخمينها وال تكشف عن كلمة الش الخاصة بك ألي
شخص آخر؛ و
.تغيي كلمة الش الخاصة بك بانتظام
• ر

ً
:يىل
 يجب عليك إخطارنا فورا بما ي6-7
دب
• أي وصول ر
غي مرصح به إىل الخدمات المرصفية عي اإلنينت أو موقع بنك ي
غي مرصح بها تعرفها أو تشك فيها؛ أو
التجاري أو أي معاملة أو تعليمات ر
ً
ً
ن
• إذا كنت تشك يف أن شخصا آخرا يعرف كلمة الش أو لديه حق الوصول إىل
 ن.
وف حالة حدوث أي انتهاك أو انتهاك مشتبه
جهاز األمن والحماية الخاص بك ي
تغيي كلمات الش الخاصة بك عىل الفور إىل كلمة لم
 يجب عليك ر،به لألمن
.تستخدمها من قبل
 توافق بموجبه عىل االمتثال الفوري لجميع طلبات المساعدة المعقولة منا7-7
ن
أو ر/و
الشطة يف محاولة اسيداد أي خسائر أو تحديد االنتهاكات الفعلية أو
ً
ً
ن
المحتملة لألمن بما يف ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص منحنا وصوال فوريا إىل
.أي جهاز حاسوب أو جهاز به تم استخدامها للوصول إىل الموقع

ً
 ولن. ستكون مسؤوال عن أمان أي جهاز أمن وحماية بحوزتك بأي طريقة8-7
رن
مسؤولي تجاهك أو تجاه أطراف أخرى عن أي خسارة أيا كانت تنشأ عن
نكون
.غي المرصح به ألي جهاز أمن وحماية
النسخ أو التالعب أو االستخدام ر

7.9 Online Banking is accessed through the Internet which
is a public system over which we have no control. It is
therefore your duty to make sure that any Computer you
used to log in is free from and adequately protected against
acquiring spyware, computer viruses and other invasive,
destructive or disruptive components and has installed on it
up to date (and where relevant regularly run) anti-virus and
anti-spyware software, a firewall and security patches.

 يتم الوصول إىل الخدمات المرصفية عي اإلنينت من خالل اإلنينت وهو9-7
 لذلك يعد من واجبك التأكد من أن أي جهاز حاسوب.نظام عام ال نتحكم فيه
وفيوسات الحاسوب
خال من برامج التجسس ر
ٍ استخدمته لتسجيل الدخول
وغيها من المكونات الغازية أو المدمرة أو التخريبية وأنه تم التثبيت عليه (وحيثما
ر
ً
 يتم تشغيله بانتظام) برامج مكافحة رفيوسات وبرامج مكافحة،كان ذلك مناسبا
.تجسس وجدار حماية وتصحيحات أمنية محدثة

7.10 You agree that you are solely responsible for the
performance and protection of any browser, Computer, and
matters referred to in Clause 7.8 including the prompt

 توافق عىل أنك المسؤول الوحيد عن أداء وحماية أي متصفح وجهاز10-7
 بما نف ذلك ن8-7 حاسوب واألمور المشار إليها نف البند
التبت الفوري من جانبك
ي
ي
ي
وغيها من اإلجراءات األمنية الصادرة أو الموىص بها
لجميع التصحيحات األمنية ر
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adoption by you of all security patches and other security
measures issued or recommended from time to time by the
suppliers of such browsers, Computers’ operating systems
and other matters referred to above, and we shall not be
liable for any damage to/or reduction in the performance of
your Computer system or any part of it by the installation
and/or use of any browser version, Security Device or other
matters referred to above, required to use the Services. You
agree to use a browser version and operating system that is
supported by Online Banking.

من وقت آلخر من قبل الموردين من هذه المتصفحات وأنظمة تشغيل أجهزة
رن
/مسؤولي عن أي نرصر
 ولن نكون.وغيها من األمور المشار إليها أعاله
الحاسوب ر
ن
أو انخفاض يف أداء نظام الحاسوب الخاص بك أو أي جزء منه عن طريق تثبيت
أو استخدام أي نسخة متصفح أو جهاز األمن والحماية أو األمور األخرى المشار/و
 كما توافق عىل استخدام إصدار.إليها أعاله والمطلوبة الستخدام الخدمات
.المتصفح ونظام التشغيل الذي تدعمه الخدمات المرصفية عي اإلنينت

7.11 We will not be responsible for any loss of or damage to
your data, software, Computer, computer networks,
telecommunications or other equipment caused by you
using Online Banking unless such loss or damage is directly
and solely caused by our gross negligence or willful
misconduct.

 لن نتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو نرصر يلحق ببياناتك أو برامجك أو11-7
غيها
جهاز الحاسوب أو شبكات الحاسوب أو االتصاالت السلكية والالسلكية أو ر
من المعدات بسبب استخدامك للخدمات المرصفية عي اإلنينت ما لم تكن هذه
ً
الخسارة أو ن
ناتجا بشكل ر
مباش ووحيد عن إهمالنا الجسيم أو سوء سلوكنا
الرصر
.المتعمد

7.12 You acknowledge that any failure by you to comply with
any of the provisions of the Clause 8 shall for the purposes
of these Terms and Conditions constitute gross negligence
on your part.

ن
 ألغراض،8  تقر بأن أي إخفاق من جانبك يف االمتثال ألي من أحكام البند12-7
ً
ً
هذه ر
.إهماال جسيما من جانبك
 يشكل،الشوط واألحكام

8. Security Devices
8.1 We will make all reasonable efforts to ensure that any
Security Device that we provide to you will perform as
necessary to permit access to Online Banking as and when
required. You will notify us immediately if any Security
Device fails to function correctly.

 أجهزة األمن والحماية.8
 سنبذل كل الجهود المعقولة للتأكد من أن أي جهاز أمن وحماية نقدمه لك1-8
سيعمل حسب ن
الرصورة للسماح بالوصول إىل الخدمات المرصفية عي اإلنينت
ن
.
بالشكل والزمن المطلوب وستقوم بإبالغنا عىل الفور يف حالة فشل أي جهاز أمن
.وحماية ن يف العمل بشكل صحيح

8.2 We shall have no liability for breach of any implied term
as to satisfactory quality, merchantability or fitness for
purpose of any Security Device.

ن
ضمت فيما يتعلق بالجودة
 لن نتحمل أي مسؤولية عن انتهاك أي رشط2-8
ي
.المرضية أو القابلية للتسويق أو المالءمة لغرض أي جهاز أمن وحماية

8.3 You will take reasonable care of any Security Device so
that it does not become stolen, lost, damaged or faulty.

ن
ستعتت بأي جهاز أمن وحماية بشكل معقول حت ال يتعرض للشقة أو
3-8
ي
.الضياع أو التلف أو العيب

9. Password reset and security device reissue
9.1 You hereby request and authorize us from time to time
without further authority or notice from you to act upon any
telephoned request or instruction to re-set any Password or
to revoke and/or deactivate any Security Device, or to issue
and/or replace a Security Device. In addition you agree that
we shall not be liable to you or any third party for any loss
or damage suffered by you or any third party arising from
any such request or instruction being unauthorized or
fraudulent provided we have gone through our normal
security procedures in relation to identification of the person
calling and you agree to keep us fully compensated in
respect of any and all losses, costs or expenses we may

تعيي كلمة الس
 إعادة إصدار جهاز األمن والحماية وإعادة ر.9
 تطلب بموجبه وتفوضنا من وقت آلخر دون إذن أو إشعار آخر منك للترصف1-9
ً
بناء عىل أي طلب أو تعليمات عي الهاتف إلعادة ر ن
أو/تعيي أي كلمة ش أو إللغاء و
.أو استبدال جهاز األمن والحماية/ أو إصدار و،إلغاء تفعيل أي جهاز أمن وحماية
رن
مسؤولي تجاهك أو تجاه أي طرف
 توافق عىل أننا لن نكون،وباإلضافة إىل ذلك
آخر عن أي خسارة أو نرصر تتكبده أنت أو أي طرف آخر ر ئ
ناش عن أي طلب أو
غي مرصح بها أو احتيالية ر
بشط أن نكون قد مررنا بإجراءاتنا األمنية
تعليمات ر
العادية فيما يتعلق بتحديد هوية الشخص المتصل وتوافق عىل إعطائنا
الت قد
تعويضات كاملة فيما يتعلق بأي وجميع الخسائر أو التكاليف أو النفقات ي
.نتكبدها ن يف التعامل مع أي مطالبات أو مطالب ناشئة عن ذلك

Page 31 of 61
CBD General Terms and Conditions_ August 2020

incur in dealing with any claims or demands arising
therefrom.
9.2 We shall not be liable for any losses arising as a result
of our comply with and/or refusal to carry out any of the
matters referred to in Clauses 10.1

رن
أو رفضنا تنفيذ أي/مسؤولي عن أي خسائر تنشأ نتيجة امتثالنا و
 لن نكون2-9
ن
1-10 من األمور المشار إليها يف البند

10. Disclaimer
We do not warrant that the information available through the
Services is accurate, sufficient or error free or that such
information is current and up-to-date at the time it is
accessed.

 إخالء المسؤولية.10
ال نضمن أن المعلومات المتاحة من خالل الخدمات دقيقة أو كافية أو خالية من
.األخطاء أو أن هذه المعلومات حديثة ومحدثة ن يف وقت الوصول إليها

11. Representations by the Customer
The Customer represents to the Bank that:
(i) The Customer has the power to perform its obligations
hereunder and has taken all necessary action to authorize
such execution, delivery and performance;
(ii) It shall be the sole responsibility of the Customer to
comply with all the internal approvals as may be required.
(iii) The availment of Online Banking and the execution,
delivery and performance of any transaction there under
does not violate or conflict with any applicable laws and/or
any regulatory requirements, any provision of its
constitutional documents, any order or judgment of any
court or other agency of government applicable to it or any
of its assets or any contractual restriction binding on or
affecting it or any of its assets.
(iv) There is not pending or, to its knowledge, threatened
against the Customer any action, suit or proceeding at law
or in equity or before any court, tribunal, governmental body,
agency or official or any arbitrator that is likely to affect the
legality, validity or enforceability against it of these Terms
and Conditions or its ability to perform its obligations; and
(v) All applicable information that is furnished in writing, by
or on behalf of the Customer, to the Bank is, as of the date
of the information and repeatedly on each usage of a
transaction, true, accurate and complete in every material
respect.

 إقرارات من قبل العميل.11
:يىل
يقر العميل للبنك بما ي
) يتمتع العميل بالقدرة عىل أداء ن1(
الياماته بموجب هذه ر
الشوط واألحكام وقد
اتخذ جميع اإلجراءات الالزمة للسماح بهذا التنفيذ والتسليم واألداء؛

12. Fees and charges to the agreement
12.1 You agree to pay the fees and charges (if any) for
providing the Services as we advise you from time to time.
We may vary our charges and the frequency and dates of
payment, on giving you’ notice and Clause 12.3 shall apply
to any such notice. We reserve the right to make a charge
for any replacement Security Device where such
replacement is necessary as a result of any breach by you
of Clause 9. These charges are in addition to any charges
for particular banking or other services we might provide in
response to your Customer Instructions through the
Services.

 الرسوم والتكاليف ر.12
المبتبة عىل االتفاقية
 توافق عىل دفع الرسوم والتكاليف (إن وجدت) لتقديم الخدمات كما1-12
تغيي رسومنا وتواتر وتواري ــخ الدفع عند تقديم
 ويجوز لنا ر.ننصحك من وقت آلخر
 ونحتفظ بالحق. عىل أي إشعار من هذا القبيل3-12  وينطبق البند،إشعار لك
ً
ن
يف فرض رسوم عىل أي جهاز أمن وحماية بديل عندما يكون هذا االستبدال نرصوريا
 وهذه الرسوم باإلضافة إىل أي رسوم.9 نتيجة ألي انتهاك من جانبك للبند
ً
لخدمات مرصفية معينة أو خدمات أخرى قد نقدمها ردا عىل إرشادات العميل
.الخاصة بك من خالل الخدمات

) تقع عىل عاتق العميل وحده مسؤولية االمتثال لجميع الموافقات الداخلية2(
.حسب الحالة
) االستفادة من الخدمات المرصفية عي اإلنينت وتنفيذ وتسليم وأداء أي3(
رن
أو أي متطلبات/قواني معمول بها و
معاملة بموجبها ال ينتهك أو يتعارض مع أي
تنظيمية وأي رشط من مستنداتها الدستورية وأي أمر أو حكم صادر عن أي
محكمة أو أي وكالة حكومية أخرى تنطبق عليها أو عىل أي من أصولها أو أي قيود
.تعاقدية ملزمة أو تؤثر عليها أو أي من أصولها

 ) ليس هناك أي إجراء أو قضية أو دعوى قضائية أو إجراءات قضائية ضد4(
 أو أمام أي محكمة أو هيئة قضائية أو حكومية، عىل حد علمه،العميل معلقة أو
أو وكالة أو مسؤول أو أي محكم من المحتمل أن يؤثر عىل رشعية هذه ر
الشوط
واألحكام أو صالحيتها أو قابليتها للتنفيذ ضده أو قدرته عىل أداء ن
الياماته؛ و
ً
) جميع المعلومات المعمول بها والمقدمة كتابيا من قبل العميل أو نيابة عنه5(
ً
ن
إىل البنك اعتبارا من تاري ــخ المعلومات وبشكل متكرر يف كل استخدام للمعاملة
.ه معلومات صحيحة ودقيقة وكاملة من جميع الجوانب المادية
ي
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12.2 You authorize us to debit any of your accounts with any
charges for the Services.

. تفوضنا بخصم أي رسوم وتكاليف للخدمات من أي حساب من حساباتك2-12

12.3 We may change these Terms and Conditions without
prior notice to you.

تغيي هذه ر
.الشوط واألحكام دون تقديم إشعار مسبق لك
 يجوز لنا ر3-12

13. Our liability to you and your liability to us
13.1 We shall only be liable for any loss, damage or delay
which you suffer or incur as a direct result of our gross
negligence or willful misconduct and shall not be liable for
any other loss or damage of any kind.

 مسؤوليتنا تجاهك ومسؤوليتك تجاهنا.13
ن
رن
تأخي تتعرض له أو تتكبده
 سنكون1-13
مسؤولي فقط عن أي خسارة أو رصر أو ر
كنتيجة ر
ن
مسؤولي عن
مباشة إلهمالنا الجسيم أو سوء سلوكنا المتعمد ولن نكون
ر
ن
.أي خسارة أو رصر آخر من أي نوع

13.2 We shall not, in any event, be liable to you for any loss
of business or profits or data, or indirect, consequential or
special loss or damage arising out of your use of or in
connection with Online Banking or the Services, whether or
not we has been advised of the possibility of such loss or
damage and whether or not arising out of negligence,
breach of these Terms and Conditions or otherwise.
14. Authority and agreement from you
14.1 Without prejudice to any other authority covering the
same matters, you authorize us from time to time to act upon
written instructions concerning the administration of Online
Banking or the Services, including the re-setting of
Passwords, the de-activation, issuing and/or replacement of
Security Devices and the agreeing of limits.
14.2 Where any written instruction or request referred to in
Clause 14.1 is sent by facsimile transmission or other
electronic communication, you authorize us without further
authority (but we shall not be obliged) to act upon such
instruction or request. In addition you agree that we shall not
be liable to you or any third party for any loss or damage
suffered by you or any third party arising from the facsimile
transmission or other electronic communication being
unauthorized or fraudulent and you agree to keep us fully
compensated in respect of any and all losses, costs or
expenses we may incur in dealing with any claims or
demands arising therefrom.

ن
رن
مسؤولي تجاهك عن أي خسارة يف األعمال
 لن نكون بأي حال من األحوال2-13
أو األرباح أو البيانات أو الخسائر أو ن
ر
غي المباشة أو التبعية أو الخاصة
األرصار ر
الناشئة عن استخدامك للخدمات المرصفية عي اإلنينت أو الخدمات أو فيما
 سواء تم أو لم يتم إبالغنا بإمكانية حدوث مثل هذه الخسارة أو ن،يتعلق بها
الرصر
ً
ناتجا أم ال عن اإلهمال أو انتهاك هذه ر
.غي ذلك
وما إذا كان
الشوط واألحكام أو ر

 التفويض والموافقة منك.14
 فإنك تفوضنا من وقت،تغط نفس األمور
أخرى
 دون اإلخالل بأي سلطة1-14
ي
ً آلخر للعمل
بناء عىل تعليمات مكتوبة تتعلق بإدارة الخدمات المرصفية عي
ن
ن
تعيي كلمات الش وإلغاء التنشيط
 بما يف ذلك إعادة،اإلنينت أو الخدمات
ر
.أو استبدال أجهزة األمن والحماية والموافقة عىل الحدود/واإلصدار و

ن
1-14  عندما يتم إرسال أي تعليمات أو طلبات مكتوبة مشار إليها يف البند2-14
ن
 فإنك تفوضنا دون إذن،وب آخر
عن نطريق اإلرسال بالفاكس أو أي اتصال إلكي ي
ً ملزمي) بالترصف
رن
.بناء عىل هذه التعليمات أو الطلبات
إضاف (ولكننا لسنا
ي
رن
مسؤولي تجاهك أو تجاه أي طرف
 توافق عىل أننا لن نكون،وباإلضافة إىل ذلك
آخر عن أي خسارة أو نرصر تتكبده أنت أو أي طرف آخر ر ئ
ناش عن إرسال الفاكس
غي مرصح بها أو
غيه من االتصاالت والمراسالت
الت تكون ر
أو ر
اإللكيونية ي
ن
احتيالية وتوافق عىل إعطائنا تعويض كامل يف فيما يتعلق بأي وجميع الخسائر أو
ن
الت قد نتكبدها يف التعامل مع أي مطالبات أو مطالب ناشئة
التكاليف أو النفقات ي
.عن ذلك

14.3 We shall not be liable for any losses arising as a result
of any delays when acting in accordance with or refusing to
rely on written instructions howsoever given pursuant to
Clause 15.

رن
تأخيات عند الترصف
 لن نكون3-14
مسؤولي عن أي خسائر تنشأ نتيجة أي ر
ً
وفقا للتعليمات المكتوبة أو رفض االعتماد عليها مهما كان نوعها بموجب البند
.15

15. Termination
15.1 The Customer may terminate these Terms and
Conditions at any time by visiting one of the bank’s branches
and submit a written notice for such termination; the bank
may terminate these Terms and Conditions immediately
without giving notice or reason.

 اإلنهاء.15
ن
 يجوز للعميل إنهاء هذه ر1-15
الشوط واألحكام يف أي وقت عن طريق زيارة أحد
فروع البنك وإرسال إشعار خط بهذا اإلنهاء؛ ويجوز للبنك إنهاء هذه ر
الشوط
ي
.واألحكام عىل الفور دون إعطاء إشعار أو سبب
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15.2 Either party may also terminate these Terms and
Conditions 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.

ً
أيضا إنهاء هذه ر
الشوط واألحكام بأثر فوري من خالل
 يجوز ألي طرف2-15
ً
ً
تقديم إشعار للطرف اآلخر وذلك إذا ارتكب الطرف اآلخر انتهاكا ماديا لهذه
ً
ئ
ر
رن
.قضاب ساري
قواني أي اختصاص
الشوط واألحكام أو أصبح معشا بموجب
ي

15.3 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 is
intended to apply after termination.

رن
الطرفي
 لن يؤثر اإلنهاء عىل الحقوق وسبل االنتصاف الخاصة بأي من3-15
المستحقة حت تاري ــخ اإلنهاء ولن يؤثر عىل أي بند من هذه ر
الشوط واألحكام
.ُيقصد به التطبيق بعد اإلنهاء

16. Events beyond parties’ control
The Bank shall not be liable for delay in performing or failure
to perform any of its obligations under Terms and Conditions
which is caused by circumstances beyond its reasonable
control, including, but not limited to, the failure, malfunction
or
unavailability
of
telecommunications,
data
communications and computer systems and services, war,
acts of terrorism, civil unrest, government action, strikes,
lock-outs or other industrial action or trade disputes. 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 in the circumstances.

الطرفي
 األحداث الخارجة عن سيطرة.16
ر
ً
التأخي نف أداء أو عدم أداء أي من ن
الياماته بموجب
لن يكون البنك مسؤوال عن
ر ي
ن
ر
 بما يف ذلك،الت تنتج عن ظروف خارجة عن سيطرته المعقولة
الشوط واألحكام ي
عىل سبيل المثال ال الحرص فشل أو خلل أو عطل أو عدم توفر االتصاالت السلكية
والالسلكية أو اتصاالت البيانات وأنظمة وخدمات الحاسوب والحرب وأعمال
ن
واإلرصابات واإلغالق أو
اإلرهاب واالضطرابات المدنية واإلجراءات الحكومية
ُ  ولن.الياعات التجارية
غيها من اإلجراءات الصناعية أو ن ن
تأخي أو فشل
أي
عتي
ي
ر
ر
ً
ن
انتهاكا لهذه ر
االليام المتأثر
الشوط واألحكام وسيتم تمديد وقت أداء
من هذا النوع
.لفية معقولة ن يف ظل الظروف

17. Electronic communications
You and we agree to electronic communications being sent
or delivered between us and you through Online Banking
whether through the Message Services or otherwise.

ر
 االتصاالت.17
اإللكبونية
نوافق أنت ونحن عىل إرسال أو تسليم المراسالت اإللكيونية بيننا وبينك من
غي
خالل الخدمات المرصفية عي اإلنينت سواء من خالل خدمات الرسائل أو ر
.ذلك

18. Money laundering and other matters
18.1 We may take whatever action we consider appropriate
to meet any obligations, either in the United Arab Emirates
or elsewhere in the world, relating to the prevention of fraud,
money laundering or terrorist activity and the provision of
financial and other services to persons who may be subject
to sanctions.

 غسيل األموال وأمور أخرى.18
ً
ن
مناسبا للوفاء بأي ن
 سواء يف دولة،اليامات
 يجوز لنا اتخاذ أي إجراء نراه1-18
ن
ن
اإلمارات العربية المتحدة أو يف أي مكان آخر يف العالم فيما يتعلق بمنع االحتيال
وغيها لألشخاص
اإلرهاب
أو غسيل األموال أو النشاط
وتوفي الخدمات المالية ر
ر
ي
رن
.خاضعي للعقوبات
الذين قد يكونوا

18.2 These actions include, but are not limited to,
investigating and intercepting payments into and out of your
Accounts (particularly in the case of international transfers
of funds) and investigating the source of or intended
recipient of funds. It may also include making enquiries to
establish whether a person is subject to sanctions.

 تشمل هذه اإلجراءات عىل سبيل المثال ال الحرص التحقيق واعياض2-18
ن
)المدفوعات من وإىل حساباتك (خاصة يف حالة التحويالت الدولية لألموال
ً
ن
 وقد يشمل أيضا إجراء.والتحقيق يف مصدر األموال أو المستلم المقصود
.االستفسارات لتحديد ما إذا كان الشخص يخضع للعقوبات أم ال

18.3 We shall not be liable for any loss, liability, delay or cost
incurred by you as a result of us taking such actions; and
we do not warrant that any information on our systems
relating to any payment messages and communications will
be accurate or complete to the extent that it relates to any
Customer Instruction which is subject to such an action
when such information is provided.

مسؤولي عن أي خسارة أو ن
رن
تأخي أو تكلفة تتكبدها نتيجة
 لن نكون3-18
اليام أو ر
اتخاذنا لمثل هذه اإلجراءات؛ وال نضمن أن أي معلومات عىل أنظمتنا تتعلق بأي
رسائل واتصاالت دفع ستكون دقيقة أو كاملة بالقدر الذي يتعلق بأي تعليمات
.للعميل تخضع لمثل هذا اإلجراء عند تقديم هذه المعلومات
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18.4 To help us comply with the above obligations, you
agree to comply with such procedures as may be specified
by us from time to time.

ن
 توافق عىل االمتثال،لالليامات المذكورة أعاله
 لمساعدتنا عىل االمتثال4-18
.الت قد نحددها من وقت آلخر
لإلجراءات ي

19. Intellectual Property Rights
19.1 The copyright, trademarks, logos, slogans and service
marks displayed on the CBD Site are registered and
unregistered intellectual property rights of the Bank or of
respective intellectual property right owners. Nothing
contained on the CBD Site should be construed as granting,
by implication, estoppel, or otherwise, any license or right to
use any intellectual property displayed on the CBD Site
without the written permission of the Bank or such third party
that may own the intellectual property displayed on the CBD
Site.

 حقوق الملكية الفكرية.19
 حقوق ر1-19
النش والعالمات التجارية والشعارات وعالمات الخدمة المعروضة
وغي مسجلة للبنك
ه حقوق ملكية فكرية مسجلة ر
عىل موقع بنك ي
دب التجاري ي
ن
 وال ن.المعنيي
تفسي أي ر
رن
شء وارد يف
ينبع
الفكرية
الملكية
حقوق
أو ألصحاب
ر
ي
ي
ً
غي ذلك أي ترخيص أو
دب التجاري عىل أنه يمنح ضمنيا أو يوقف أو ر
موقع بنك ي
دب التجاري دون إذن
بنك
موقع
عىل
معروضة
فكرية
ملكية
أي
الستخدام
حق
ي
كتاب من البنك أو هذا الطرف اآلخر الذي قد يمتلك حقوق الملكية الفكرية
ي
.دب التجاري
المعروضة عىل موقع بنك ي

19.2 We neither warrant nor represent that the use of
materials displayed on the CBD Site by you will not infringe
patent, copyright or any intellectual property rights or any
other rights of third parties not owned by or affiliated with the
Bank. We grant the right to access the CBD Site to the Client
and use the Online Banking in accordance with these CBD
Online Banking Terms and Conditions. The Customer
acknowledges that the Online Banking including, but not
limited to, text, content, photographs, video, audio and
graphics, are either the property of, or used with permission
by, the Bank and/or by the content providers and may be
protected by applicable copyrights, trademarks, service
marks, international treaties and/or other proprietary rights
and laws of the United Arab Emirates and other countries,
and the CBD Online Banking Terms and Conditions.

دب
 ال نضمن وال نؤكد أن استخدامك للمواد المعروضة عىل موقع بنك ي2-19
التجاري لن ينتهك براءات االخياع أو حقوق الطبع و ر
النش أو أي حقوق ملكية
رن
.منتسبي إليه
غي مملوكة للبنك أو
فكرية أو أي حقوق أخرى ألطراف أخرى ر
ن
دب التجاري للعميل والستخدام الخدمات
ونمنح الحق يف الوصول إىل ً موقع بنك ي
المرصفية عي اإلنينت وفقا ر
لشوط وأحكام الخدمات المرصفية عي اإلنينت من
ن
 بما يف ذلك، ويقر العميل بأن الخدمات المرصفية عي اإلنينت.دب التجاري
بنك ي
عىل سبيل المثال ال الحرص النصوص والمحتوى والصور ومقاطع الفيديو
أو مزودي المحتوى أو مستخدمة بإذن/ه إما ملك للبنك و
والصوت والرسومات ي
أو مزودي المحتوى وقد تكون كذلك محمية بموجب حقوق ر/من البنك و
النش
أو حقوق الملكية/والعالمات التجارية وعالمات الخدمة والمعاهدات الدولية و
ن
رن
والقواني المعمول بها يف اإلمارات العربية المتحدة والبلدان األخرى
األخرى
ر
.دب التجاري
بنك
من
نت
اإلني
عي
المرصفية
الخدمات
وأحكام
وط
وش
ي

19.3 The Customer should assume that everything it sees
or reads on the CBD Site (including but not limited to
directories, guides, news articles, opinions, reviews, text,
photographs, images, illustrations, profiles, audio clips,
video clips, trademarks, service marks and the like,
collectively "the Content") is copyrighted/ protected by
intellectual property laws unless otherwise provided and
may not be used, except as provided in these CBD Online
Banking Terms and Conditions, without the prior written
permission of the Bank or the relevant copyright owner.

دب
 يجب عىل العميل أن يفيض أن كل ما يراه أو يقرأه عىل موقع بنك ي3-19
التجاري (بما ن يف ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص الدالئل واألدلة والمقاالت
اإلخبارية واآلراء والمراجعات والنصوص والصور الفوتوغرافية والصور والرسوم
التوضيحية وملفات التعريف ومقاطع الصوت ومقاطع الفيديو والعالمات
ً
 ويشار إليها معا باسم "المحتوى") محمية،التجارية وعالمات الخدمة وما شابهها
ر
رن
بقواني الملكية الفكرية ما لم ينص عىل خالف
 محمية/والنش
بحقوق الطبع
ن
ر
 باستثناء ما هو منصوص عليه يف شوط وأحكام،ذلك وال يجوز استخدامها
كتاب مسبق من
 دون إذن ي،دب التجاري
الخدمات المرصفية عي اإلنينت من بنك ي
ر
.والنش ذات الصلة
البنك أو مالك حقوق الطبع

20. Miscellaneous
20.1 These Terms and Conditions are the entire agreement
between the parties concerning the use of Online Banking
and supersede all previous agreements, communications,
representations or discussions between you and us relating
to it. Any other agreements between us and you and/or
mandates relating to the conduct of your Accounts shall
remain unaffected.

 أحكام متفرقة.20
 هذه ر1-20
الشوط واألحكام ه االتفاقية الكاملة ر ن
بي األطراف فيما يتعلق
ي
باستخدام الخدمات المرصفية عي اإلنينت وتحل محل جميع االتفاقيات أو
االتصاالت أو المراسالت أو اإلقرارات أو المناقشات السابقة بينك وبيننا فيما
أو التفويضات المتعلقة/ ولن تتأثر أي اتفاقيات أخرى بيننا وبينك و.يتعلق بها
.بإدارة حساباتك

20.2 Any notice to be given under this Agreement must:

: يجب أن يكون أي إشعار يتم تقديمه بموجب هذه االتفاقية2-20
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• When given by us, be communicated by post, email or
through Online Banking including, without limitation, using
the Message Services; and
• When given by you, be communicated by post or through
Online Banking including, without limitation, using the
Message Services.
If given by post the notice will be taken to have been
received five days after posting by one party to the postal
address most recently notified by the receiving party. If
through Online Banking, when it is sent and if by email on
the next working day.
We may also publish notices of general nature on CBD Site,
which are applicable to all Customers. Such notices shall
have the same effect as a notice served individually to each
Customer.
20.3 Where we introduce new services as part of the
Services we may provide them on supplementary terms
which will be notified to you in accordance with this
Agreement.
20.4 Each of the terms of this Agreement 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.
20.5 Subject to the applicable laws of evidence, each party
agrees not to object to the admission of the records
(including computer records) of the other as evidence in
legal proceedings.

ن
وب
 سواء تم إرساله عن طريق،• عندما نقدمه إليك
الييد العادي أو الييد اإللكي ي
ن
 عىل سبيل المثال ال،أو من خالل الخدمات المرصفية عي اإلنينت بما يف ذلك
الحرص استخدام خدمات الرسائل؛ و
 سواء تم إرساله عن طريق الييد العادي أو من خالل،• عندما تقدمه أنت
ن
الخدمات المرصفية عي اإلنينت بما يف ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص استخدام
.خدمات الرسائل
 فسيتم استالم اإلشعار بعد خمسة أيام من،إذا تم تقديم اإلشعار بالييد العادي
ً
إرساله من قبل أحد األطراف إىل العنوان الييدي الذي تم اإلبالغ عنه مؤخرا من
، وإذا تم التقديم من خالل الخدمات المرصفية عي اإلنينت.قبل الطرف المستلم
ن
 فسيتم،وب
فسيتم
استالمه عند إرسالها وإذا تم التقديم عن طريق الييد اإللكي ي
ن
.التاىل
العمل
يوم
ف
استالمه
ي
ي
ً ر
والت
يمكننا أيضا نش إشعارات ذات طبيعة عامة عىل موقع بنك ي
 ي،دب التجاري
تأثي اإلشعار
 ويجب أن يكون لهذه اإلشعارات نفس ر.تنطبق عىل جميع العمالء
.الذي يتم إرساله بشكل فردي إىل كل عميل
 فقد نقدمها ر، عندما نقدم خدمات جديدة كجزء من الخدمات3-20
بشوط
ً
.والت سيتم إعالمك بها وفقا لهذه االتفاقية
تكميلية وإضافية ي

ً
 كل بند من بنود هذه االتفاقية يعتي مستقال وقابل للفصل عن البنود4-20
ً
ن
ر
 فلن،غي قابل للتنفيذ
غي
قانوب أو ر
األخرى وإذا أصبح واحد أو أكي منها باطال أو ر
ي
.باف البنود بأي شكل من األشكال
يتأثر ي
ً
رن
 يوافق كل طرف عىل عدم االعياض عىل،لقواني األدلة المعمول بها
 وفقا5-20
ن
ن
قبول السجالت (بما يف ذلك سجالت الحاسوب) للطرف اآلخر كدليل يف
.اإلجراءات القانونية

20.6 We may appoint other parties to provide some or all of
the Services under these Terms and Conditions. You agree
that such parties shall have the benefit of any provisions of
this Agreement which limit our liability.

 يمكننا ر ن6-20
تعيي أطراف أخرى لتقديم بعض أو كل الخدمات بموجب هذه
ن
ر
 وتوافق عىل أن هذه األطراف ستستفيد من أي أحكام يف هذه،الشوط واألحكام
.االتفاقية تحد من مسؤوليتنا

20.7 We may cancel your access to the Services without
prior notice if there has been no activity for a period of six
consecutive months.

 يجوز لنا إلغاء وصولك إىل الخدمات دون إشعار مسبق إذا لم يكن هناك7-20
.نشاط لمدة ستة أشهر متتالية

21. Electronic statements
You agree that we may elect, at our sole discretion, to
deliver your statement to you only via Online Banking and
not to provide a paper statement. If we choose to do this we
will provide you with the notice of the change.

ر
اإللكبونية
 الكشوفات.21
ً
توافق عىل أنه يجوز لنا أن نختار وفقا لتقديرنا الخاص تسليم كشوفات إليك
.فقط من خالل الخدمات المرصفية عي اإلنينت وليس تقديم كشوفات ورقية
ً
.بالتغيي
 فسنقدم لك إشعارا،إذا اخينا القيام بذلك
ر

22. Links to websites
22.1 This CBD Site may contain links to other websites
operated by other parties. Such links are provided for the
convenience of the Customer only and the Bank does not
control or endorse or recommend such websites, and is not
responsible for their contents. The use of such Website is

ر
اإللكبونية
 الروابط للمواقع.22
دب التجاري هذا عىل روابط لمواقع إلكيونية أخرى
بنك
موقع
 قد يحتوي1-22
ي
توفي هذه الروابط ألغراض التسهيل عىل العميل فقط
 ويتم ر.تديرها أطراف أخرى
ن
غي مسؤول عن
 كما أنه ر،يوىص بها
وال يتحكم البنك يف هذه المواقع أو يؤيدها أو ً ي
ر
وغيها من
 ويخضع استخدام هذا الموقع أيضا لشوط االستخدام ر.محتوياتها
ر
. الواردة ن يف كل موقع من هذه المواقع، إن وجدت،الشوط والمبادئ التوجيهية
Page 36 of 61

CBD General Terms and Conditions_ August 2020

also subject to the terms of use and other terms and
guidelines, if any, contained within each such Website. In
the event that any of the terms contained herein conflict with
the terms of use or other terms and guidelines contained
within any such Website then the terms of use and other
terms and guidelines for such Website shall prevail. The
linked web sites are not under the control of the Bank and it
is not responsible for the contents of any linked website or
any link contained in a linked website, advertisements
appearing in or Services offered by or any changes or
updates to such websites.

ن
و نف حالة تعارض أي من ر
الشوط الواردة يف هذه الوثيقة مع رشوط االستخدام أو
ي
ن
ن
ر
وب من هذا
ر
غيها من الشوط والمبادئ التوجيهية الواردة يف أي موقع إلكي ي
وغيها من ر
الشوط واإلرشادات الخاصة
 فإنه يعتد ب رشوط االستخدام ر،القبيل
ن
 وال تخضع المواقع اإللكيونية المرتبطة لسيطرة البنك.وب
بهذا الموقع اإللكي ً ي
ن
وب مرتبط أو أي رابط موجود
والبنك ليس
مسؤوال عن محتويات أي موقع نإلكي ي
ن
ن
الت تقدمها أو أي
يف موقع إلكي ي
وب مرتبط أو إعالنات تظهر يف أو الخدمات ي
.تغييات أو تحديثات لهذه المواقع اإللكيونية
ر

22.2 This CBD Site may contain links to websites, webpages and services also operated by the Bank, and the
Customer’s use of each such websites is also subject to the
CBD Online Banking Terms and Conditions herein and
other terms and guidelines, if any, governing such website.
In the event that any of the terms, conditions, and notices
contained herein conflict with the terms and conditions
governing such website, then the terms and conditions
governing such website shall prevail.

دب التجاري هذا عىل روابط لمواقع إلكيونية
 قد يحتوي موقع بنك ي2-22
ً
 ويخضع استخدام العميل لكل من،وصفحات ويب وخدمات يديرها البنك أيضا
ً
أيضا ر
لشوط وأحكام الخدمات المرصفية عي اإلنينت
هذه المواقع اإللكيونية
من بنك دب التجاري الواردة هنا ر
 الحاكة، إن وجدت،وشوط وإرشادات أخرى
ي
الموقع اإللكي ن
 و نف حالة تعارض أي من ر.وب
الشوط واألحكام واإلشعارات
لهذا
ي
ي
الشوط واألحكام الت تحكم هذا الموقع اإللكي ن
الواردة نف هذه الوثيقة مع ر
،وب
ي
ي
ي
ن
ر
.وب
الت تحكم هذا الموقع اإللكي ي
فإنه يعتد بالشوط واألحكام ي

23. Assignment and Transferability
23.1 The Customer shall not assign these terms and
conditions to anybody else. The Bank may sub-contract and
employ agents to carry out any of its obligations under these
CBD Online Banking Terms and Conditions.

 التنازل وقابلية التحويل.23
ر
.
 ال يجوز للعميل التنازل عن هذه الشوط واألحكام ألي شخص آخر ويجوز1-23
للبنك التعاقد من الباطن وتوظيف وكالء لتنفيذ أي من ن
الياماته بموجب رشوط
.دب التجاري
وأحكام الخدمات المرصفية عي اإلنينت من بنك ي

23.2 The Bank may transfer or assign its rights and
obligations under these CBD Online Banking Terms and
Conditions to any company in the Bank group or to a third
party without obtaining any prior written consent from the
Customer.

 يجوز للبنك نقل أو التنازل عن حقوقه ن2-23
والياماته بموجب رشوط وأحكام
ن
ر
دب التجاري إىل أي شكة يف مجموعة
الخدمات المرصفية عي اإلنينت من بنك ي
.البنك أو إىل طرف ثالث دون الحصول عىل أي موافقة كتابية مسبقة من العميل

24. Indemnity
In consideration of the Bank providing the Services, the
Customer agrees to indemnify and hold the Bank harmless
against all actions, claims, demands proceedings, loss,
damages, costs, charges and expenses which the Bank
may at any time incur, sustain, suffer or be put to as a
consequence of or arising out of or in connection with any
services provided to the Customer pursuant hereto.

 التعويض.24
 يوافق العميل عىل تعويض البنك وحمايته،بالنظر إىل البنك الذي يقدم الخدمات
ن
واألرصار والتكاليف
من جميع اإلجراءات والمطالبات والطلبات والخسائر
والرسوم والنفقات الت قد يتكبدها البنك نف أي وقت أو يتحملها أو ن
يعاب منها أو
ي
ي
ي
يتم وضعها كنتيجة أو ناشئة عن أو فيما يتعلق بأي خدمات مقدمة للعميل
.بموجب هذه االتفاقية

CBD MOBILE BANKING TERMS AND CONDITIONS

رشوط وأحكام الخدمات المرصفية عب الهاتف المتحرك من
دب التجاري
بنك ي

1.1 The CBD Mobile Banking Terms and Conditions with the
CBD Online Banking Terms and Conditions, the terms and
conditions for each of the Accounts you hold with us, form
the agreement between you and us.

ر
دب
 تشكل شوط وأحكام الخدمات المرصفية عي الهاتف المتحرك من بنك ي1-1
ر
دب
التجاري مع شوط وأحكام الخدمات المرصفية عي اإلنينت من بنك ي
ر
 االتفاقية،الت تمتلكها لدينا
 وشوط وأحكام كل حساب من الحسابات ي،التجاري
.بينك وبيننا
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 2-1جميع ر
الشوط واألحكام العامة المطبقة عىل الخدمات المرصفية عي
دب التجاري تنطبق عىل الخدمات المرصفية عي الهاتف
اإلنينت من بنك ي
دب التجاري ما لم ينص عىل خالف ذلك أدناه.
المتحرك من بنك ي

1.2 All General Terms and Conditions applicable to CBD
Online Banking are applicable to CBD Mobile Banking
unless otherwise specified hereunder.

 3-1يمتلك البنك التطبيق ويديره .وعند استخدام الخدمات المرصفية عي
دب التجاري ،سواء كان ذلك من خالل تصفح التطبيق
الهاتف المتحرك من بنك ي
أو فتحه ،يقر العميل بأنه قد تم قراءة وفهم وقبول رشوط وأحكام الخدمات
المرصفية عي الهاتف لدى بنك دب التجاري ر
وشوط وأحكام الخدمات المرصفية
ي
دب التجاري وأي اتفاقية أخرى بيننا.
عي اإلنينت من بنك ي

1.3 The Application is owned and operated by the Bank. By
using CBD Mobile Banking, whether browsing or opening
the Application, the Customer acknowledges that the CBD
Mobile Banking Terms and Conditions, CBD Online Banking
Terms and Conditions and any other agreement between us
have been read, understood and accepted

دب التجاري عىل
 4-1تحتوي الخدمات المرصفية عي الهاتف المتحرك من بنك
ي ً
ن
والت ال تشكل عرضا للدخول يف
معلومات عامة ًحول منتجات ًوخدمات البنك ،ي
عقد ملزم قانونا وال تشكل جزءا من ر
الشوط واألحكام الخاصة بهذه المنتجات
ن
والخدمات .وال يقدم البنك يف الخدمات المرصفية عي الهاتف المتحرك من بنك
ُ
دب التجاري خدمات أو منتجات وال يقصد اعتبار المعلومات بمثابة نصيحة
ي
ن
مالية وال يأخذ يف االعتبار أي متطلبات وظروف فردية للعميل .وستخضع جميع
لمعايي الموافقة العادية المطبقة ن يف البنك.
الطلبات
ر

1.4 CBD Mobile Banking contains general information about
the Bank products and services, which does not constitute
an offer to enter into a legally binding contract and does not
form part of the terms and conditions for such products and
services. At CBD Mobile Banking, the Bank does not offer
services or products nor is the information intended to be
taken as financial advice and does not take into account any
Customer's individual requirements and circumstances. All
applications will be subject to the normal approval criteria
applicable in the Bank.

 .2الخدمات
دب
بنك
من
المتحرك
الهاتف
عي
المرصفية
الخدمة
استخدام
 1-2يمكنك
ي
الت يمكن الوصول إليها من خالل
الحسابات
تلك
إىل
والوصول
لعرض
التجاري
ي
دب التجاري.
بنك
من
المتحرك
الهاتف
عي
المرصفية
الخدمات
ي

2. The Services
2.1 You can use CBD Mobile Banking Service to view and
access those Accounts accessible on CBD Mobile Banking.

دب التجاري
 2-2قد ال تعمل الخدمات المرصفية عي الهاتف المتحرك من بنك ي
عىل بعض طرازات الهواتف و/أو بعض أنظمة التشغيل.

2.2 CBD Mobile Banking Services may not work on some
phone models and or some operating system.

ن
 3-2إن هدفنا هو ضمان خدمة كاملة يف جميع األوقات ،ولكن ال يمكن ضمان
شعة الخدمة أو عدم انقطاعها .وقد يتم قطع الخدمة بسبب حاجتنا إىل تحديث
ً
رن
الخارجيي الذين يقدمون جزءا من
أو صيانة أنظمتنا أو تلك الخاصة بوكالئنا
الخدمة.

2.3 It is our aim to ensure a complete service at all times,
but the speed or lack of interruption to the service cannot be
guaranteed. The service may be interrupted due to our need
to update or maintain our systems or those of our third party
agents who provide part of the service.

 4-2جميع رشوط االستخدام والرسوم المتعلقة بجهاز متحرك تستخدمه
ه
للوصول إىل الخدمات المرصفية عي الهاتف المتحرك من بنك ي
دب التجاري ي
رن
مسؤولي عن أي تكاليف تتكبدها للوصول إىل
من مسؤوليتك .ولن نكون
دب التجاري باستخدام جهاز
بنك
من
المتحرك
الهاتف
الخدمات المرصفية عي
ي
متحرك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.

2.4 All conditions of use and charges relating to a mobile
device you use to access CBD Mobile Banking are your
responsibility. We are not liable for any costs you incur to
access CBD Mobile Banking using a mobile device inside
the United Arab Emirates.

 5-2يجب عليك التحقق من مزود شبكة الهاتف المتحرك لجهازك المتحرك
لمعرفة ما إذا كنت ستتمكن من الوصول إىل الخدمات المرصفية عي الهاتف
دب التجاري إذا كنت تسافر خارج دولة اإلمارات العربية
المتحرك من بنك ي
رن
مسؤولي عن أي تكاليف إضافية قد تتكبدها للوصول إىل
المتحدة .ولن نكون
دب التجاري خارج اإلمارات
بنك
من
المتحرك
الهاتف
عي
الخدمات المرصفية
ي
العربية المتحدة.

2.5 You should check with the mobile network provider for
your mobile device whether you will be able to access CBD
Mobile Banking if you travel outside of the United Arab
Emirates. We are not liable for any additional costs you may
incur to access CBD Mobile Banking outside of the United
Arab Emirates.
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2.6 The service may be affected by the coverage available
from your mobile network provider or maintenance and
upgrades they perform that affect the availability of your
mobile network.
2.7 We will not be responsible to you when failure to provide
the CBD Mobile Banking Services is caused by abnormal
and unforeseeable circumstances beyond our (or our
agents’ and/or subcontractors’) control, the consequences
of which would have been unavoidable despite our efforts
to the contrary.
3. Security
3.1 In addition to the reasonable security precautions set out
in your account terms and conditions, the CBD Online
Banking Terms and Conditions, we ask that you take further
steps in relation to the security of your CBD Mobile Banking
Service as follows:
• Protect your mobile device by using a pin number to lock
and unlock the keypad.
• Ensure any information shown or stored on your phone is
kept secure.
• Always log off from the mobile banking service once you
have finished.
• Never disclose or write down your mobile banking
passcode.
• Never choose a passcode which may be easy to guess by
others, or you have been using for any other application or
website.
• If you believe your security details have been
compromised, contact us immediately.
3.2 You will be responsible for all instructions given by you
or anyone acting with your authority whilst using the CBD
Mobile Banking Service. Please note that this includes any
input errors or instructions sent by someone other than
yourself so please do not leave your mobile device
unattended while you are still logged onto the CBD Mobile
Banking Service.

 قد تتأثر الخدمة بالتغطية المتاحة من مزود شبكة الهاتف المتحرك أو6-2
والت تؤثر عىل توفر شبكة الهاتف المتحرك
الت يقومون بها ي
الصيانة والتحديثات ي
.الخاصة بك
ن
رن
مسؤولي تجاهك عندما يكون اإلخفاق يف تقديم الخدمات
 لن نكون7-2
ً
غي
دب التجاري ناتجا عن ظروف ر
المرصفية عي الهاتف المتحرك من بنك ي
أو/وغي متوقعة خارجة عن سيطرتنا (أو سيطرتنا عىل وكالئنا و
طبيعية
ر
والت كانت عواقبها ال مفر منها عىل الرغم من جهودنا
،)الباطن
من
المتعاقدين
ي
.عىل العكس من ذلك
 األمن والحماية.3
ن
 باإلضافة إىل االحتياطات األمنية المعقولة المنصوص عليها يف رشوط1-3
ر
دب
وأحكام حسابك وشوط وأحكام الخدمات المرصفية عي اإلنينت من بنك ي
 نطلب منك اتخاذ المزيد من الخطوات فيما يتعلق بأمان الخدمات،التجاري
:التاىل
المرصفية عي الهاتف المتحرك من بنك ي
دب التجاري عىل النحو ي
الشخص لقفل وفتح لوحة
احم جهازك المتحرك باستخدام رقم التعريف
•
ي
ي
.المفاتيح
.• تأكد من الحفاظ عىل أمان أي معلومات معروضة أو مخزنة عىل هاتفك
ً
• قم دائما بتسجيل الخروج من الخدمة المرصفية عي الهاتف المتحرك بمجرد
.االنتهاء منها
• ال تكشف أو تكتب رمز المرور الخاص بالخدمات المرصفية عي الهاتف
.المتحرك
ً
 أو كنت،• ال تخي أبدا رمز مرور قد يكون من السهل تخمينه من قبل اآلخرين
.تستخدمه ألي تطبيق أو موقع ويب آخر
 فاتصل،• إذا كنت تعتقد أن بيانات األمن والحماية الخاصة بك قد تم اخياقها
.بنا عىل الفور
ً
الت قدمتها أنت أو أي شخص يترصف
 ستكون مسؤوال عن جميع التعليمات ي2-3
بصالحية منك أثناء استخدام الخدمة المرصفية عي الهاتف المتحرك من بنك
ن
 يرج العلم بأن هذا يتضمن أي أخطاء يف اإلدخال أو تعليمات مرسلة.دب التجاري
ي
 لذا يرج عدم ترك جهازك المتحرك دون مراقبة أثناء،غيك
من قبل شخص آخر ر
دب
تسجيل الدخول إىل الخدمة المرصفية عي الهاتف المتحرك من بنك ي
.التجاري

3.3 You must advise us of any change to your mobile phone
number or email address.

ن
تغيي يف رقم هاتفك المتحرك أو عنوان بريدك
 يجب عليك إبالغنا بأي ر3-3
ن
.وب
اإللكي ي

4.Charges
4.1 We do not currently charge you for the CBD Mobile
Banking Service. However, your mobile phone network
provider may charge you for use of data services and you
should check your tariff and any data limits with your
provider. In particular, charges may vary if you access the
CBD Mobile Banking Service from outside the United Arab
Emirates.

 الرسوم واألجور.4
ً
ً
ً
 ال نفرض عليك حاليا رسوما وأجورا مقابل الخدمة المرصفية عي الهاتف1-4
 قد يقوم مزود شبكة الهاتف المتحرك، ومع ذلك.دب التجاري
المتحرك من بنك ي
الخاص بك بفرض رسوم وأجور عليك مقابل استخدام خدمات البيانات ويجب
 وقد.عليك التحقق من التعرفة وأي حدود بيانات مع مزود الخدمة الخاص بك
تختلف الرسوم عىل وجه الخصوص إذا قمت بالوصول إىل الخدمة المرصفية عي
.دب التجاري من خارج اإلمارات العربية المتحدة
الهاتف المتحرك من بنك ي
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4.2 We may introduce new charges in relation to your CBD
Mobile Banking Service by notifying you personally not less
than 60 days before the change comes into effect.

ً
ً
 قد نفرض رسوما وأجورا جديدة فيما يتعلق بالخدمة المرصفية عي الهاتف2-4
ً
ً
 يوما عىل60 دب التجاري عن طريق إخطارك شخصيا قبل
المتحرك من بنك ي
التغيي ر ن
.حي التنفيذ
األقل من دخول
ر

5. Term and Termination of Service
5.1 You are free to cancel the CBD Mobile Banking Service
at any time. You can do this within the “Settings” option.

 مدة الخدمة وإنهاؤها.5
ن
 لك مطلق الحرية يف إلغاء الخدمة المرصفية عي الهاتف المتحرك من بنك1-5
."دب التجاري ن يف أي وقت ويمكنك القيام بذلك ضمن خيار "اإلعدادات
ي

5.2 It is your responsibility to remove the Application from
your mobile device if you change your mobile device or
dispose of it.

بتغيي
 يقع عىل عاتقك مسؤولية إزالة التطبيق من جهازك المتحرك إذا قمت2-5
ر
.جهازك المتحرك أو التخلص منه

5.3 We may stop or suspend your use of the CBD Mobile
Banking Service for the following reasons:
• If you seriously or repeatedly break these Terms and
Conditions or the conditions of your Account
• Where we have good reason to suspect there may be
fraudulent activity on your account.

 يجوز لنا إيقاف أو تعليق استخدامك للخدمة المرصفية عي الهاتف المتحرك3-5
:دب التجاري لألسباب التالية
من بنك ي
ر
ر
خطي أو متكرر هذه الشوط واألحكام أو شوط حسابك
• إذا انتهكت بشكل
ر

6. License For The Application (The “License”)
6.1 We hereby grant to you a non-assignable, nontransferable, non-exclusive License to use the Application
(and any updates made available to you from time to time
provided you understand such updates may be subject to
additional terms notified to you at the time such update is
made available) subject to the following obligations and/or
restrictions:
6.1.1 You may only use the Application on one single
registered mobile device belonging to you or under your
control. You will need to register separately each additional
or replacement mobile device;
6.1.2 You may only use the Application for the purpose of
receiving the Mobile Banking Service and for no other
purpose whatsoever;
6.1.3 The Application is provided “as is” with no warranty,
guarantee or representation as to its functionality. We (not
your mobile device or app store provider or any of our
licensors) shall be responsible for addressing any claims
you or a third party may have in relation to the Application
and your mobile device or app store provider and our
licensors shall have no liability in relation to the Application
(including without limitation in relation to the sale,
distribution or use thereof, or the performance or nonperformance of the Application). If you have any complaint
in relation to the CBD Mobile Banking Service or the
Application please contact your customer service center.
6.1.4 The Application is licensed by us to you only and you
shall not assign, sub-license or grant any rights of use or
any other rights in respect of the mobile banking app to any
other person;
6.1.5 You shall not copy or reproduce in any way the
Application or any part of it;

ر
)"("البخيص
 ترخيص التطبيق.6
ً
وغي
وغي قابل للتحويل ر
غي قابل للتنازل عنه ر
 نمنحك بموجبه ترخيصا ر1-6
توفيها لك من وقت آلخر ر
بشط
حرصي الستخدام التطبيق (وأي تحديثات يتم ر
أن تفهم أن هذه التحديثات قد تخضع ر
لشوط إضافية يتم إخطارك بها عند إتاحة
ً
ن
:أو القيود التالية/لالليامات و
هذه التحديثات) وفقا

ن
.احتياىل ن يف حسابك
• عندما يكون لدينا سبب وجيه لالشتباه يف وجود نشاط
ي

 ال يجوز لك استخدام التطبيق إال عىل جهاز متحرك واحد مسجل لك أو1-1-6
رن
.تحت سيطرتك
وسيتعي عليك التسجيل بشكل منفصل لكل جهاز متحرك
ن
إضاف أو بديل؛
ي
تلف الخدمة المرصفية عي
 ال يجوز لك استخدام التطبيق إال لغرض ي2-1-6
الهاتف المتحرك وليس ألي غرض آخر عىل اإلطالق؛
 يتم تقديم التطبيق "كما هو" بدون أي ضمان أو إقرار أو تعهد فيما يتعلق3-1-6
 وسنكون (ليس مقدم الخدمة الخاص بجهازك المتحرك أو متجر.بوظائفه
ِّ
رن
المرخ ِص ر ن
مسؤولي عن معالجة أي مطالبات قد
)ي لدينا
التطبيقات أو أي من
تكون لديك أو لدى طرف آخر فيما يتعلق بالتطبيق وجهازك المتحرك أو مزود
ِّ
متجر التطبيقات وال يتحمل المرخصون لدينا أي مسؤولية فيما يتعلق بالتطبيق
ن
(بما يف ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص ما يتعلق ببيعه أو توزيعه أو استخدامه
 وإذا كانت لديك أي شكوى فيما يتعلق بالخدمة.)أو أداء التطبيق أو عدم أدائه
 يرج،دب التجاري
المرصفية عي الهاتف المتحرك أو التطبيق الخاص ببنك ي
.االتصال بمركز خدمة العمالء

 تم ترخيص التطبيق من قبلنا لك فقط وال يجوز لك التنازل عن أي حقوق4-1-6
استخدام أو أي حقوق أخرى فيما يتعلق بتطبيق الخدمات المرصفية عي الهاتف
المتحرك أو منح أي ترخيص من الباطن أو أي حقوق استخدام بشأنها ألي شخص
آخر؛
 ال يجوز لك نسخ التطبيق أو إعادة إنتاجه بأي شكل من األشكال أو أي5-1-6
جزء منه؛
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6.1.6 You shall not alter, modify or adapt the Application or
any part of it;
6.1.7 You shall not remove or tamper with any copyright
notice attached to or contained within the Application and
you acknowledge and agree that between us and you all
responsibility (including maintenance and support) content
and ownership in the Application remains with us;
6.1.8 You represent and warrant that you are not located in
a country that is subject to a US embargo or that has been
designated as a “terrorist supporting” country and not listed
on any US government list of prohibited or restricted parties;
6.1.9 You must when using the Application comply with the
terms and conditions applicable to the use of your mobile
device and your data or network provider ;
6.1.10 On any termination of the CBD Mobile Banking
Service all rights granted to you in respect of the Application
shall immediately cease.
6.2 The License shall commence upon your acceptance of
the License or when you install the Application (whichever
is first) and shall continue until terminated. The License will
terminate automatically if you cancel the CBD Mobile
Banking Service and/or uninstall the Application, or fail to
comply with any term or condition of the License. Upon
termination of the License for any reason whatsoever you
must uninstall the Application and destroy all copies of the
Application including all components of it in your
possession.

تغيي أو تعديل أو تكييف التطبيق أو أي جزء منه؛
 ال يجوز لك ر6-1-6
ن
 ال يجوز لك إزالة أي إشعار حقوق طبع ر7-1-6
ونش مرفق أو متضمن يف التطبيق
ن
أو العبث به وتقر وتوافق عىل أن المسؤولية الكاملة بيننا وبينك (بما يف ذلك
ن
الصيانة والدعم) والملكية يف التطبيق تظل معنا؛
ً ن
 تقر وتتعهد بأنك لست موجودا يف دولة خاضعة لحظر من الواليات8-1-6
ن
وغي مدرجة يف أي قائمة
المتحدة أو تم تصنيفها عىل أنها دولة "داعمة لإلرهاب" ر
حكومية أمريكية لألطراف المحظورة؛
 يجب عليك عند استخدام التطبيق لالمتثال ر9-1-6
للشوط واألحكام المطبقة
عىل استخدام جهازك المتحرك وبياناتك أو مزود الشبكة؛
،دب التجاري
 عند إنهاء الخدمة المرصفية عي الهاتف المتحرك من بنك ي10-1-6
.تتوقف جميع الحقوق الممنوحة لك فيما يتعلق بالتطبيق عىل الفور
 يجب أن يبدأ اليخيص عند موافقتك عىل اليخيص أو عند تثبيت التطبيق2-6
ً
ً
.أوال) ويستمر حت يتم إنهاؤه
وسينته اليخيص تلقائيا إذا قمت
(أيهما يحدث
ي
أو قمت/دب التجاري و
بنك
من
المتحرك
الهاتف
عي
المرصفية
الخدمة
بإلغاء
ي
. أو فشلت ن يف االمتثال ألي رشط أو رشط من اليخيص،بإلغاء تثبيت التطبيق
 يجب عليك إلغاء تثبيت التطبيق،وعند إنهاء اليخيص ألي سبب من األسباب
ن
.الت بحوزتك
وإتالف جميع نسخ التطبيق بما يف ذلك جميع مكوناته ي

CBD SMS BANKING TERMS AND CONDITIONS

القصبة
رشوط وأحكام الخدمات المرصفية عب الرسائل النصية
ر
دب التجاري
من بنك ي

1.1 The CBD SMS Banking Terms and Conditions and CBD
General Terms and Conditions of Accounts and Banking
Services, and the terms and conditions for each of the
Accounts you hold with us, form the agreement between you
and us.

 تشكل ر1-1
الشوط واألحكام الخاصة بالخدمات المرصفية عي الرسائل النصية
القصية من بنك دب التجاري ر
والشوط واألحكام العامة للحسابات والخدمات
ر
ي
المرصفية من بنك دب التجاري ر
والشوط واألحكام الخاصة بكل حساب من
ي
.الت تمتلكها لدينا اتفاقية بينك وبيننا
الحسابات ي

1.2 CBD SMS Banking contains general information about
the Bank products and services, which does not constitute
an offer to enter into a legally binding contract and does not
form part of the terms and conditions for such products and
services. At CBD SMS Banking, the Bank does not offer
financial services or products nor is the information intended
to be taken as financial advice and does not take into
account any Customer's individual requirements and
circumstances.

دب التجاري
القصية من بنك
 تحتوي الخدمة المرصفية عي الرسائل النصية2-1
ر
ًي
والت ال تشكل عرضا للدخول
عىل معلومات عامة حول
 ي،منتجات وخدمات البنك
ً
ً
ن
جزءا من ر
الشوط واألحكام الخاصة بهذه المنتجات
يف عقد ملزم قانونا وال تشكل
ن
دب
وف الخدمات المرصفية عي الرسائل النصية
ر
القصية من بنك ي
 ي.والخدمات
ُ
 ال يقدم البنك خدمات أو منتجات مالية وال يقصد اعتبار المعلومات،التجاري
.بمثابة مشورة مالية وال يأخذ ن يف االعتبار أي متطلبات وظروف فردية للعميل

2. Eligibility and Registration
2.1 Any Customer of the Bank having an Account with the
Bank is eligible to avail the Facility.

 األهلية والتسجيل.2
ً
. يحق ألي عميل للبنك يمتلك حسابا لدى البنك االستفادة من التسهيالت1-2
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3. Usage of CBD SMS Banking Facility Service
3.1 The Customer shall use only a mobile phone registered
in its name and should have the same address as provided
to the Bank and the number of which has been informed to
the Bank to access the said facility.

القصبة من
 استخدام خدمة التسهيالت المرصفية عب الرسائل النصية.3
ر
دب التجاري
بنك ي
 يجب عىل العميل استخدام هاتف متحرك مسجل باسمه فقط ويجب أن1-3
يكون له نفس العنوان كما هو مقدم للبنك والذي تم إبالغ البنك برقمه للوصول
.إىل التسهيل المذكور

3.2 We shall not be responsible for any error made by the
user while setting Triggers.

رن
.مسؤولي عن أي خطأ يرتكبه المستخدم أثناء ضبط المشغالت
 لن نكون2-3

3.3 We may, from time to time, change the features of any
Trigger or Alert. The Customer shall be required to keep
himself updated and informed of the available Triggers or
Alerts.

تغيي ر ن
 ويجب عىل العميل.ميات أي مشغل أو تنبيه
 يجوز لنا من وقت آلخر ر3-3
.أن يظل عىل اطالع دائم بالمشغالت أو التنبيهات المتاحة

4. Setting Triggers and Receiving Alerts
4.1 The Customer will be auto registered for all debit and
credit transactions after opening the account with his
primary mobile number registered with the Bank.

 ضبط المشغالت ر.4
وتلف التنبيهات
ي
ً
 سيتم تسجيل العميل تلقائيا لجميع معامالت الخصم واالئتمان بعد فتح1-4
.األساش المسجل لدى البنك
الحساب برقم هاتفه المتحرك
ي

4.2 The responsibility of the Bank shall not exceed beyond
effecting the instructions of the Customer in best possible
ways and shall not be responsible to verify the authenticity
of the TPIN or any password used to avail the Facility or
acknowledge receipt of any instruction or trigger.

 ال تتجاوز مسؤولية البنك تنفيذ تعليمات العميل بأفضل الطرق الممكنة ولن2-4
ً
الشخص أو أي كلمة ش
يكون مسؤوال عن التحقق من صحة رقم التعريف
ي
.مستخدمة لالستفادة من التسهيالت أو اإلقرار باستالم أي تعليمات أو مشغل

4.3 The Bank may, in its discretion, not give effect to any
Triggers if the Bank has reason to believe (which decision
of the Bank shall be binding on the Customer) that the
Triggers are not genuine or otherwise improper or unclear
or raise a doubt or in case any Triggers cannot be put into
effect for any reasons whatsoever.
4.4 The Customer is responsible for intimating to the Bank
any change in his Mobile Phone Number or the loss/ theft
or disconnection of his mobile phone or email address or
Account details and the Bank will not be liable for sending
Alerts or other information over the Customer's mobile
phone number/email address /fax number recorded with
the Bank. Such information shall be informed to the Bank in
writing or by Fax or e-mail and the Bank shall act on it within
a reasonable time.
4.5 The Customer acknowledges that to receive Alerts, the
Mobile Phone Number must be active and accessible. The
Customer acknowledges that if the Customer's Mobile
Phone Number remains inaccessible for a continuous
period (such period dependent upon service providers) from
the time an Alert message is sent by the Bank, that
particular message may not be received by the Customer.
The Bank shall not be responsible for any such

ً
 يجوز للبنك وفقا لتقديره عدم تفعيل أي مشغالت إذا كان لدى البنك سبب3-4
ً
لالعتقاد (أي قرار للبنك يجب أن يكون ملزما للعميل) أن المشغالت ليست
ً ن
تثي شكا أو يف حالة عدم إمكانية تنفيذ أي
غي واضحة أو ر
غي مناسبة أو ر
أصلية أو ر
.من المشغالت ألي سبب من األسباب

ن
تغيي يف رقم هاتفه المتحرك أو
 يتحمل العميل مسؤولية إخطار البنك بأي ر4-4
ن
وب أو تفاصيل
 شقة أو قطع اتصال/ضياع
هاتفه المتحرك أو عنوان بريده اإللكي ي
ً
حسابه ولن يكون البنك مسؤوال عن إرسال التنبيهات أو المعلومات األخرى عىل
ن
 رقم الفاكس الخاص بالعميل/وب
 عنوان الييد اإللكي ي/رقم الهاتف المتحرك
ً
 ويجب إبالغ البنك بهذه المعلومات كتابة أو عن طريق.المسجل لدى البنك
ن
ن
ً وب ويترصف البنك
بناء عليها يف غضون فية زمنية
الفاكس أو الييد اإللكي ي
.معقولة

تلف التنبيهات يجب أن يكون رقم الهاتف المتحرك
 ً يقر العميل أنه لغرض ي5-4
 ويقر العميل بأنه إذا ظل رقم الهاتف المتحرك الخاص.فعاال ويمكن الوصول إليه
بالعميل يتعذر الوصول إليه لفية متواصلة (تعتمد هذه الفية عىل مزودي
 فقد ال يستلم العميل هذه الرسالة،الخدمة) من وقت إرسال البنك لرسالة التنبيه
ً
 ولن يكون البنك مسؤوال عن أي عدم إمكانية الوصول بسبب السبب.المعينة
.المذكور أعاله أو بسبب أي ظروف قاهرة
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inaccessibility due to the above said reason or due to any
force majeure circumstances.
4.6 The Customers accepts that there shall be an activation
period before the Customer can avail the Facility to process
the Trigger requests.

 يوافق العمالء عىل أنه يجب أن تكون هناك فية تفعيل قبل أن يتمكن العميل6-4
.من االستفادة من التسهيالت لمعالجة طلبات التشغيل

4.7 The Customer acknowledges that the Facilities provided
is dependent on the infrastructure, connectivity and services
provided by service providers engaged by the Bank. The
Customer accepts that timeliness, accuracy and readability
of Alerts sent by the Bank will depend on factors affecting
other service providers engaged by the Bank. The Bank
shall not be liable for non-delivery or delayed delivery of
Alerts, error, loss or distortion in transmission of Alerts to the
Customer.

 يقر العميل بأن التسهيالت المقدمة تعتمد عىل البنية التحتية واالتصال7-4
والخدمات المقدمة من قبل مقدم الخدمات المشي ر ن
 ويوافق.كي من قبل البنك
ي
العميل عىل أن توقيت ودقة وقراءة التنبيهات المرسلة من قبل البنك سيعتمد
عىل العوامل الت تؤثر عىل مقدم الخدمات اآلخرين المشي ر ن
.كي من قبل البنك
ي
ي
ً
تأخي تسليم التنبيهات أو الخطأ أو
ولن يكون البنك مسؤوال عن عدم تسليم أو ر
.الفقد أو التشويه ن يف إرسال التنبيهات إىل العميل

4.8 The Bank shall endeavor to provide the Facility on a best
effort basis and the Customer shall not hold the Bank liable
for non-availability of the Facility or non-performance by
service providers, if any, engaged by the Bank or any loss
or damage caused to the Customer as a result of use of the
Facility (including relying on the Alerts for the Customer's
commercial, investment or business purposes). The Bank
shall not be liable in any manner to the Customer in
connection with the use of the Facility.

 يجب عىل البنك أن يسع إىل تقديم التسهيالت عىل أساس أفضل جهد وال8-4
يتحمل العميل البنك المسئولية عن عدم توفر التسهيالت أو عدم األداء من قبل
رن
المعيني من قبل البنك أو أي خسارة أو نرصر يلحق
، إن وجدوا،مقدم الخدمة
ي
ن
بالعميل نتيجة الستخدام التسهيل (بما يف ذلك االعتماد عىل التنبيهات ألغراض
ً
 ولن يكون البنك مسؤوال بأي شكل من.)تجارية أو استثمارية أو تجارية للعميل
.األشكال تجاه العميل فيما يتعلق باستخدام التسهيالت

4.9 The Customer accepts that each Alert may contain
certain Account information relating to the Customer. The
Customer authorizes the Bank to send Account related
information, though not specifically requested, if the Bank
deems that the same is relevant. The Bank shall states that
the gateway for transmitting the information is secured and
Bank shall endeavor to maintain the confidentiality, secrecy
and security of the personal or Account information being
sent through the Facility.

 يوافق العميل عىل أن كل تنبيه قد يحتوي عىل معلومات حساب معينة9-4
 ويرصح العميل للبنك بإرسال المعلومات المتعلقة بالحساب عىل.تتعلق بالعميل
الرغم من عدم طلبها عىل وجه التحديد وذلك إذا رأى البنك أن هذه المعلومات
 ويجب عىل البنك أن يذكر عىل أن بوابة نقل المعلومات مؤمنة وأن.ذات صلة
البنك سوف يسع للحفاظ عىل شية وأمن المعلومات الشخصية أو معلومات
.الت يتم إرسالها من خالل التسهيل
الحساب ي

5. Fees Chargeable For Providing the Facility
5.1 The Bank reserves the right to charge the Customer with
a certain fee for providing the said Facility (which are subject
to change in the future without prior notice) which shall be
exclusive of charges payable by the Customer to any
service provider.

توفب التسهيالت
 الرسوم المفروضة عىل ر.5
ً
ً
ن
توفي التسهيالت
 يحتفظ البنك بالحق يف تحميل العميل رسوما معينة مقابل ر1-5
ن
والت ال تشمل
(والت تخضع
المذكورة
ر
للتغيي يف المستقبل دون إشعار مسبق) ي
ي
.الت يدفعها العميل ألي مزود خدمة
الرسوم ي

5.2 The Customer may at any time discontinue or
unsubscribe to the said Facility after clearing any dues
payable to the Bank in relation to the usage of the said
facility.
6. Authorization
6.1 The Customer irrevocably and unconditionally
authorizes Bank to access all its Accounts for effecting

ن
ن
 يجوز للعميل يف أي وقت إيقاف أو إلغاء االشياك يف التسهيالت المذكورة2-5
بعد تسوية أي مستحقات واجبة الدفع للبنك فيما يتعلق باستخدام التسهيل
.المذكور
 التفويض.6
وغي ر
مشوط للوصول إىل جميع
فيه
رجعة
ال
بشكل
البنك
العميل
 يفوض1-6
ر
غيها من المعامالت الخاصة
حساباته من أجل تنفيذ المعامالت المرصفية أو ر
.بالمستخدم من خالل التسهيل
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Banking or other transactions of the user through the
Facility.
6.2 The Customer expressly authorizes the Bank to disclose
to the service provider or any other third party, all user
information in its possession, as may be required by them
to provide the services to the Customer.
6.3 The authority to record the transaction details is hereby
expressly granted by the Customer to Bank. All records of
Bank generated by the transactions arising out of use of the
Facility, including the time of the transaction recorded shall
be conclusive proof of the genuineness and accuracy of the
transactions.

ً
 يفوض العميل رصاحة البنك لإلفصاح لمزود الخدمة أو أي طرف آخر عن2-6
الت بحوزته وذلك حسبما يطلبوه لتقديم الخدمات
جميع معلومات المستخدم ي
.إىل العميل
ً
 يتم منح سلطة تسجيل تفاصيل المعاملة بموجبه رصاحة من قبل العميل3-6
 ويجب أن تكون جميع سجالت البنك الناتجة عن المعامالت الناشئة عن.للبنك
ً
ً
ن
 دليال قاطعا عىل أصالة، بما يف ذلك وقت المعاملة المسجلة،استخدام التسهيل
.ودقة المعامالت

6.4 The Customer authorizes the Bank to send any
message or make calls to its mobile phone to inform him
about any promotional offers including information
regarding banks' new products either now available or which
the Bank may come up with in the future, greetings or any
other message that the Bank may consider appropriate to
the user.

 يرصح العميل للبنك بإرسال أي رسالة أو إجراء مكالمات عىل هاتفه المتحرك4-6
ن
إلبالغه بأي عروض ترويجية بما يف ذلك المعلومات المتعلقة بمنتجات البنوك
ن
الت قد يبتكرها البنك يف المستقبل أو التحيات أو أي
الجديدة المتاحة اآلن أو ي
.رسالة أخرى قد يراها البنك مناسبة للمستخدم

6.5 The Customer irrevocably and unconditionally agrees
that such calls or messages made by the Bank and or its
agents shall not be construed as a breach of the privacy of
the user and shall not be proceeded against accordingly.

ئ
وغي ر
مشوط عىل أن هذه المكالمات أو الرسائل
نهاب ر
 يوافق العميل بشكل ي5-6
تفسيها عىل أنها انتهاك
أو وكالئه ال يجوز/الت يتم إجراؤها من قبل البنك و
ر
ي
ً
.لخصوصية المستخدم وال يجوز مقاضاته وفقا لذلك بشأنها

7. Accuracy of Information
7.1 The Customer takes the responsibility for the
correctness of the information supplied by him to the Bank
through the use of the said Facility or through any other
means such as electronic mail or written communication.

 دقة المعلومات.7
الت قدمها للبنك من خالل
المعلومات
صحة
مسؤولية
العميل
 يتحمل1-7
ي
أخرى مثل الييد اإللكي ن
وب أو
وسيلة
أي
خالل
من
أو
المذكور
التسهيل
استخدام
ي
.المراسالت الكتابية

7.2 The Customer herein accepts that in case of any
discrepancy in the information provided by him with regard
to this Facility, the onus shall lie upon the Customer only
and thus agrees to furnish accurate information at all times
to the Bank. If the Customer suspects that there is an error
in the information supplied by Bank to him, he shall inform
the Bank immediately. The Bank will endeavor to correct the
error promptly wherever possible on a best effort basis.
7.3 The Bank agrees that it shall to the best of its ability and
effort try to provide accurate information at all times.
However, the Bank shall not be responsible for any
inadvertent errors or omissions that may occur due to
reasons beyond the control of the Bank.
7.4 The Bank shall also not be responsible for any incidental
error which occurs in spite of necessary steps being taken
by the Bank to ensure the accuracy of the information
provided to the Customer and the Customer shall not have

ن
ن
 يوافق العميل بموجبه عىل أنه يف حالة وجود أي تناقض يف المعلومات2-7
 فإن المسؤولية تقع عىل عاتق،المقدمة من قبله فيما يتعلق بهذه التسهيالت
ن
وبالتاىل يوافق عىل تقديم معلومات دقيقة يف جميع األوقات إىل
،العميل فقط
ي
ن
ن
،الت قدمها له البنك
المعلومات
ف
ما
خطأ
وجود
ف
العميل
اشتبه
 وإذا.البنك
ي
ي
ي
 وسيسع البنك إىل تصحيح الخطأ عىل الفور.فعليه إبالغ البنك عىل الفور بذلك
ً
.حيثما كان ذلك ممكنا عىل أساس بذل قصارى جهده

 يوافق البنك عىل أنه يجب أن يحاول قدر المستطاع والجهد تقديم3-7
ً
ن
 لن يكون البنك مسؤوال عن أي، ومع ذلك.معلومات دقيقة يف جميع األوقات
.غي مقصود قد يحدث ألسباب خارجة عن سيطرة البنك
أخطاء أو سهو ر

ً
ً
مسؤوال عن أي خطأ ن
عرىص يحدث عىل الرغم من
 لن يكون البنك أيضا4-7
ي
ن
الت يتخذها البنك لضمان دقة المعلومات المقدمة للعميل
الخطوات الرصورية ي
ن
ن
/
ولن يكون للعميل أي مطالبة ضد البنك يف حالة أي خسارة رصر يتكبده العميل
.الت يقدمها البنك
نتيجة للمعلومات ر
غي الدقيقة ي
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any claim against the bank in an event of any loss/damage
suffered by the Customer as a consequence of the
inaccurate information provided by the Bank.
8. Liabilities and Responsibilities of the Customer
8.1 The Customer shall be responsible for the accuracy of
any information provided by the Customer for availing the
Facility.
8.2 The Customer shall be responsible for activating the
service after the Bank intimates him and the Bank shall not
be responsible for any delay on the Customer's part.
8.3 The Customer is solely responsible for protecting its
Telephone Banking Password Identification Number (TPIN)/
Mobile Phone Number and any password given by Bank for
the use of the Facility. The said password should not be
disclosed to a third party.
8.4 The Customer shall not interfere with or misuse in any
manner whatsoever the Facility and in the event of any
damage due to improper or fraudulent use by the Customer,
the Customer shall be liable for damages to the Bank.
8.5 The Customer shall be liable to the Bank for any kind of
unauthorized or unlawful use or disclosure of any of the
abovementioned passwords or of the said Facility or any
fraudulent or erroneous instruction given and any financial
charges thus incurred shall be payable by the Customer
only.

 مطلوبات ومسؤوليات العميل.8
ً
 يكون العميل مسؤوال عن دقة أي معلومات يقدمها العميل لالستفادة من1-8
.التسهيل
ً
 يكون العميل مسؤوال عن تفعيل الخدمة بعد إخباره من قبل البنك بذلك2-8
ً
.تأخي من جانب العميل
ولن يكون البنك مسؤوال عن أي ر
 العميل هو المسؤول الوحيد عن حماية رقم تعريف كلمة ش الخدمات3-8
 رقم الهاتف المتحرك وأي كلمة ش يقدمها البنك/ )TPIN( المرصفية عي الهاتف
ن
.ينبع الكشف عن كلمة الش المذكورة لطرف آخر
 وال ي.الستخدام الخدمة

ن
وف حالة حدوث
 ي،يسء استخدامه بأي طريقة كانت
 لن يتدخل العميل أو ي4-8
 يكون،االحتياىل من قبل العميل
أو
السليم
غي
االستخدام
أي نرصر ناتج عن
ر
ي
ً
ن
.الت تلحق بالبنك
العميل مسؤوال عن األرصار ي
ً
غي المرصح به أو
 يعد العميل مسؤوال أمام البنك عن أي نوع من االستخدام ر5-8
ن
القانوب أو اإلفصاح عن أي من كلمات الش المذكورة أعاله أو من التسهيل
غي
ر
ي
المذكور أو أي تعليمات احتيالية أو خاطئة يتم تقديمها وأي رسوم مالية يتم
.تكبدها عىل هذا النحو يجب أن يدفعها العميل لوحده

8.6 The Customer accepts that for the purposes of the said
Facility any transaction emanating from the given Mobile
Phone and Mobile Number shall be assumed to have
initiated by the Customer.

 يوافق العميل عىل أنه ألغراض التسهيل المذكور ُيفيض أن أي معاملة6-8
.صادرة عن رقم الهاتف المتحرك ورقم الهاتف المتحرك المحدد قد بدأها العميل

8.7 It shall be the responsibility of the Customer to update
himself with regard to any information relating to the
services as the Bank may decide to provide certain other
additional services or cease to provide some or all services
under the said Facility. The Bank shall not be responsible
for any disregard on the part of the Customer.

 سيكون من مسؤولية العميل االطالع عىل آخر المستجدات فيما يتعلق بأي7-8
معلومات تتعلق بالخدمات حيث قد يقرر البنك تقديم بعض الخدمات اإلضافية
.األخرى أو التوقف عن تقديم بعض أو كل الخدمات ن يف إطار التسهيل المذكور
ً
.مسؤوال عن أي تجاهل من جانب العميل
ولن يكون البنك

8.8 The Customer shall be liable for all loss if he has
breached the terms and conditions contained herein or
contributed or caused the loss by negligent actions or a
failure on its part to advise the Bank within a reasonable
time about any unauthorized access in the Account.
9. Modification/ Alterations to the Facility
The Bank reserves the absolute discretionary right to make
any amendments in the given terms and condition at any
time as it may deem fit without a prior notice. Any such

ً
مسؤوال عن جميع الخسائر نف حالة انتهاكه ر
للشوط واألحكام
 يكون العميل8-8
ي
ن
الواردة نف هذه ر
الشوط واألحكام أو المساهمة أو التسبب يف الخسارة نتيجة
ي
ن
ن
إلهمال أو فشل من جانبه يف إبالغ البنك يف غضون فية زمنية معقولة بشأن أي
.غي مرصح به إىل الحساب
وصول ر
/  التعديل.9
التغيب عىل التسهيل
ر
يحتفظ البنك بالحق التقديري المطلق نف إجراء أي تعديالت عىل ر
الشوط
ً ي
ن
 ويجب إبالغ.واألحكام المحددة يف أي وقت يراه مناسبا دون تقديم إشعار مسبق
ن
وب أو عن طريق عرضه عىل
العميل بأي تعديل من هذا القبيل عي الييد اإللكي ي
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amendment shall be communicated to the Customer via
email or by displaying on the CBD Site or through the
Facility which ever is suitable; and shall be applicable to the
Customer availing the Facility and this shall be deemed as
sufficient notice to the Customers.
10. Termination of the Facility
10.1 The Customer may request for termination of the
Facility any time by giving a written notice to the Bank or by
calling CBD Call Centre. In case the Customer requests
termination of the Facility, the Facility shall stand terminated
only from that time when the Customer receives an SMS
from CBD Phone Banking confirming the termination of the
said Facility.
10.2 Notwithstanding the termination of the said Facility, the
Customer shall remain accountable for all the transactions
made prior to any such cancellation on the Customer's
account. The Bank may, at its discretion, withdraw
temporarily or terminate the Facility, either wholly or in part,
at any time without giving prior notice to the Customer. The
Bank may, without prior notice, suspend the Facility at any
time during which any maintenance work or repair is
required to be carried out or in case of any emergency or for
security reasons, which require the suspension of the
Facility. The Bank shall endeavor to give a reasonable
notice for withdrawal or termination of the Facility. The
closure of all Accounts of the Customer will automatically
terminate the Facility. The Bank may suspend or terminate
Facility without prior notice if the Customer has breached
these terms and conditions or the Bank learns of the death,
bankruptcy or lack of legal capacity of the Customer.

ً
دب التجاري أو من خالل التسهيل أيهما يكون مناسبا؛ ويجب أن تكون
موقع بنك ي
ً
قابال للتطبيق عىل العميل الذي يستفيد من الخدمة ويعتي هذا بمثابة إشعار
.كاف للعمالء
ٍ

 إنهاء التسهيل.10
ن
 يجوز للعميل طلب إنهاء التسهيل يف أي وقت عن طريق تقديم إشعار1-10
ن
وف حالة طلب
خط للبنك أو عن طريق االتصال بمركز اتصال بنك ي
 ي.دب التجاري
ي
 سيتم إنهاء التسهيل فقط من ذلك الوقت عندما يتلف،العميل إنهاء التسهيل
دب
العميل رسالة نصية
ر
قصية من الخدمات المرصفية عي الهاتف من بنك ي
.التجاري تؤكد إنهاء التسهيل المذكور

ً
 يجب أن يظل العميل مسؤوال عن، بغض النظر عن إنهاء التسهيل المذكور2-10
.الت تمت قبل أي إلغاء من هذا القبيل عىل حساب العميل
جميع المعامالت ي
ً
ً
ً
، كليا أو جزئيا،ويجوز للبنك حسب تقديره االنسحاب مؤقتا أو إنهاء التسهيالت
ن
 ويجوز للبنك دون إشعار مسبق.يف أي وقت دون تقديم إشعار مسبق للعميل
ن
ن
تعليق التسهيل يف أي وقت يلزم خالله تنفيذ أي أعمال صيانة أو إصالح أو يف
 وسيسع البنك.حالة حدوث أي طارئ أو ألسباب أمنية تتطلب تعليق التسهيل
 وسيؤدي إغالق جميع.إىل تقديم إشعار معقول بسحب أو إنهاء التسهيل
ً
 كما يجوز للبنك تعليق أو إنهاء التسهيل.حسابات العميل إىل إنهاء التسهيل تلقائيا
دون إشعار مسبق إذا كان العميل قد انتهك هذه ر
الشوط واألحكام أو إذا علم
.البنك بوفاة العميل أو إفالسه أو عدم أهليته القانونية

CBD PHONE BANKING TERMS AND CONDITIONS

ر
دب التجاري
السوط واألحكام المرصفية عب الهاتف من بنك ي

1. General Information
1.1 The CBD Phone Banking Terms and Conditions with the
CBD General Terms and Conditions of Accounts and
Banking Services, the terms and conditions for each of the
Accounts you hold with us form the agreement between you
and us.

 معلومات عامة.1
دب التجاري مع
بنك
من
الهاتف
عي
المرصفية
الخدمات
وأحكام
 إن رشوط1-1
ي
ر
دب
بنك
من
المرصفية
والخدمات
بالحسابات
الخاصة
العامة
واألحكام
الشوط
ي
ر
الت تمتلكها معنا تشكل
التجاري وشوط وأحكام كل حساب من الحسابات ي
.االتفاقية بينك وبيننا

1.2 All General Terms and Conditions applicable to CBD
Online Banking are applicable to CBD Phone Banking
unless otherwise specified hereunder.

 جميع ر2-1
الشوط واألحكام العامة المطبقة عىل الخدمات المرصفية عي
دب التجاري تنطبق عىل الخدمات المرصفية عي الهاتف من
اإلنينت من بنك ي
.دب التجاري ما لم ينص عىل خالف ذلك أدناه
بنك ي

1.3 CBD Phone Banking contains general information about
the Bank products and services, which does not constitute
an offer to enter into a legally binding contract and does not
form part of the terms and conditions for such products and
services. At CBD Phone Banking, the Bank does not offer

دب التجاري عىل معلومات
 تحتوي الخدمات المرصفية عي الهاتف من بنك3-1
ً ي
ن
والت ال تشكل عرضا للدخول يف عقد ملزم
 ي،عامة ً حول منتجات ًوخدمات البنك
قانونا وال تشكل جزءا من ر
.الشوط واألحكام الخاصة بهذه المنتجات والخدمات
ن
 ال يقدم البنك خدمات،دب التجاري
وف الخدمات المرصفية عي الهاتف من بنك ي
ي
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financial services or products nor is the information intended
to be taken as financial advice and does not take into
account any Customer's individual requirements and
circumstances.

ن
أو منتجات مالية وال ُيقصد اعتبار المعلومات بمثابة مشورة مالية وال تأخذ يف
.االعتبار أي متطلبات وظروف فردية للعميل

1.4 Defined terms used in these CBD Phone Banking Terms
and Conditions are set out below and are in addition to the
definitions contained in the CBD General Terms and
Conditions of Accounts and Banking Services

ن
 المصطلحات المحددة المستخدمة يف رشوط وأحكام الخدمات المرصفية4-1
دب التجاري مبينة أدناه وتعد باإلضافة إىل التعاريف الواردة
نعي الهاتف من بنك ي
ف ر
دب
بنك
من
المرصفية
والخدمات
للحسابات
العامة
الشوط واألحكام
ي
ي
.التجاري

2. Eligibility and Registration
2.1 Any Customer of the Bank at a location where CBD
Phone Banking Service is extended and having an Account
with the Bank is eligible to avail the Facility based on
eligibility norms as prescribed by the Bank from time to time.
Such a Customer should both be the account holder and the
sole signatory or be authorized to act independently. An
account in the name of a minor or an Account, in which a
minor is a joint account holder or any joint account holder,
is not eligible for CBD Phone Banking Service.

 األهلية والتسجيل.2
ن
 إن أي عميل لدى البنك يف موقع حيث يتم فيه تقديم الخدمة المرصفية1-2
ً
دب التجاري ولديه حساب لدى البنك يعد مؤهال لالستفادة
عي الهاتف من بنك ي
ً من التسهيالت
معايي األهلية عىل النحو المنصوص عليه من قبل البنك
بناء عىل
ر
 ويجب أن يكون هذا العميل هو صاحب الحساب والموقع الوحيد.من وقت آلخر
ً
 وال يعد الحساب باسم القارص أو.أو أن يكون مفوضا للترصف بشكل مستقل
الحساب حيث يكون فيه القارص صاحب حساب مشيك أو أي صاحب حساب
ً
دب
 مؤهال لالستفادة من الخدمة المرصفية عي الهاتف من بنك ي،مشيك
.التجاري

2.2 Eligible Customers desirous of availing the Facility shall
be required to apply to the Bank using the CBD Online
Banking services or by the way of submitting an application
in the specified form (as prescribed by the Bank) constituted
an integral part of these Terms and Conditions, duly
completed. Acceptance of any application made shall be
subject to the verification of all the information provided by
the Customer through any mode as decided by the Bank.
The Bank shall be entitled at its sole discretion to accept or
reject any application received at locations where CBD
Phone Banking Service is available for a Customer who is
not eligible as per the Bank’s procedures and policies.

ن ن
رن
اغبي يف االستفادة من التسهيالت التقدم
 يجب عىل العمالء2-2
المؤهلي الر ر
دب التجاري
بنك
من
نت
اإلني
عي
المرصفية
الخدمات
باستخدام
بطلب إىل البنك
ي
ن
أو عن طريق تقديم طلب يف النموذج المحدد (عىل النحو المنصوص عليه من
ً
جزءا ال يتجزأ من هذه ر
 معبأ البيانات،الشوط واألحكام
قبل البنك) والذي يشكل
ً
ً
 ويعد قبول أي طلب خاضعا للتحقق من جميع المعلومات المقدمة من.أصوال
ً
 كما يحق للبنك وفقا لتقديره.قبل العميل من خالل أي طريقة يقررها البنك
ن
الت تتوفر فيها الخدمة
الخاص قبول أو رفض أي طلب يتم استالمه يف المواقع ي
ً
غي المؤهل وفقا إلجراءات
دب التجاري للعميل ر
المرصفية عي الهاتف من بنك ي
.وسياسات البنك

2.3 The applicant Customer shall only be allowed to use the
Facility after due processing of the application and the
registration of the information furnished by the Customer
with the bank. By applying for the CBD Phone Banking
Service, the Customer acknowledges and accepts these
terms and conditions.

 لن ُيسمح للعميل المتقدم باستخدام التسهيل إال بعد المعالجة الواجبة3-2
 ومن خالل التقدم.للطلب وتسجيل المعلومات المقدمة من العميل لدى البنك
 يقر،دب التجاري
بطلب للحصول عىل الخدمة المرصفية عي الهاتف من بنك ي
العميل ويقبل هذه ر
.الشوط واألحكام

3. The Services
3.1 If the Facility is availed to the Customer, the Bank
agrees to provide the CBD Phone Banking Service by giving
instructions through the 24-hour Interactive Voice Response
(“IVR”) System and to avail the CBD Phone Banking
Service, Customers are required to identify their selves to
the Phone Banking system by successfully entering the TIN,
FTIN, TOKEN or any other verification tool introduced by the
Bank as per the procedures decided by the Bank from time
to time. The transactions done post the successful

 الخدمات.3
ن
 يوافق البنك عىل تقديم الخدمة، يف حالة االستفادة من التسهيالت للعميل1-3
دب التجاري عن طريق إعطاء تعليمات من خالل
المرصفية عي الهاتف من بنك ي
 ساعة واالستفادة من الخدمة24 ) عىل مدارIVR( التفاعىل
الصوب
نظام الرد
ي
ي
رن
ويتعي عىل العمالء القيام بذلك
،دب التجاري
المرصفية عي
الهاتف من بنك ي
ن
تحديد أنفسهم يف نظام الخدمات المرصفية عي الهاتف عن طريق إدخال رقم
ن
الماىل أو رمز الوصول أو أي أداة تحقق
الهاتف أو رقم التعريف الهات ن يف
التعريف
ي
ي
ً
.
الت يقررها البنك من وقت آلخر ويجب أن
أخرى يقدمها البنك وفقا لإلجراءات ي
الت تمت بعد التحقق الناجح ملزمة للعميل وستكون السجالت
تكون المعامالت ي
.ذات الصلة مقبولة ن يف حالة حدوث أي نزاع
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validation shall be binding on the Customer and the relevant
records of which will be admissible in the event of any
dispute.
3.2 The Bank will provide a 4-6 digits TIN /FTIN and or
access TOKEN of which the Customer will maintain secrecy
and ensure that the same is kept confidential. The TIN/ FTIN
may subsequently, be changed by the Customer, at their
own risk, by using the Phone Banking IVR System. The
Bank will not be responsible if any unauthorized person
including any employee or representative of the Bank,
voluntarily, accidentally or by mistake, have access to the
TIN/ FTIN. If the User forgets, loses, misplaces the TIN/
FTIN ceases to remain secret, the customer undertakes to
inform the Bank immediately.

هاتف أو رقم تعريف ن
 سيوفر البنك رقم تعريف ن2-3
6  إىل4 ماىل مكون من
هاتف ي
ي
ي
.أو رمز وصول سيحافظ العميل عىل شيته ويضمن الحفاظ عىل شيته/أرقام و
ً
ن
ن
لماىل الحقا عىل
الهاتف أو رقم التعريف
تغيي رقم التعريف
ويجوز للعميل ر
الهاتف ا ي
ي
ي
 ولن يكون البنك.التفاعىل
الصوب
الرد
نظام
باستخدام
وذلك
الخاصة
مسؤوليته
ني
ي
ً
 بما يف ذلك أي موظف أو ممثل،غي مرصح له
مسؤوال إذا تمكن أي شخص ر
ن
 من الوصول إىل رقم،عرىص أو عن طريق الخطأ
طوع أو
 سواء بشكل،للبنك
ي
التعريف ي ن
ن
.
نس المستخدم رقم التعريف
وإذا
الماىل
الهاتف
رقم
الهاتف أو
التعريف
ي
ي
ي
ين
ن
ن
غي مكانه حيث توقف
الهاتف
التعريف
رقم
أو
الهاتف
الماىل أو فقده أو وضع يف ر
ي
ي
ي
ً
. يتعهد العميل بإبالغ البنك بذلك عىل الفور،عن كونه شا

3.3 Customer should maintain TIN, FTIN, TOKEN or any
other access tool provided by the Bank in a safe guard and
not to be shared with anyone else. The Customer will be
fully responsible for any misuse of the same. The Bank has
no means of verifying the identity of the person giving the
telephone instructions and any transaction made will be
binding on the Customer, subject to the successful
validation.

ن
ن
الهاتف
الهاتف أو رقم التعريف
 يجب عىل العميل االحتفاظ برقم التعريف3-3
ي
ي
ن
الماىل أو رمز وصول أو أي أداة وصول أخرى يوفرها البنك يف مكان آمن وعدم
ي
ً
 وسيكون العميل مسؤوال مسؤولية كاملة عن أي.مشاركته مع أي شخص آخر
سوء استخدام له إذ ليس لدى البنك أي وسيلة للتحقق من هوية الشخص الذي
يعط التعليمات عي الهاتف وأي معاملة يتم إجراؤها ستكون ملزمة للعميل
ي
ر
.بشط التحقق الناجح من الصحة

3.4 Customer may request for the issue of a new TIN
through CBD Phone Banking Service agents or have the
TIN re-issued through the Phone Banking system, as per
the current applicable procedure. A new TIN will be issued
after the necessary authentication procedures are carried
out. The issuance of a new TIN shall not be construed as
the commencement of a new contract. The same applies for
the FTIN but issuance and re-issuance of FTIN will happen
in the Bank branch or through Online Banking Service. For
TOKEN, all terms and conditions related to TOKEN applies
while using CBD Phone Banking Service.

ن
هاتف جديد من خالل وكالء
 يجوز للعميل طلب إصدار رقم تعريف4-3
ي
دب التجاري أو إعادة إصدار رقم التعريف
الخدمات المرصفية عي الهاتف من بنك ي
ً
ن
الهاتف من خالل نظام الخدمات المرصفية عي الهاتف وفقا لإلجراء المعمول به
ًي
ن
هاتف جديد بعد تنفيذ إجراءات المصادقة
 وسيتم إصدار رقم تعريف.حاليا
ي
ن
هاتف جديد عىل أنه بداية لعقد
تعريف
رقم
تفسي إصدار
 وال يجوز.الالزمة
ر
ين
الماىل ولكن إصدار وإعادة
الهاتف
التعريف
رقم
عىل
نفسه
األمر
 وينطبق.جديد
ي
ي
ن
ن
الماىل سيحدثان يف فرع البنك أو من خالل الخدمة
الهاتف
إصدار رقم التعريف
ي
ي
 تنطبق جميع ر، بالنسبة إىل رمز الوصول.المرصفية عي اإلنينت
الشوط واألحكام
دب
المتعلقة برمز الوصول أثناء استخدام الخدمة المرصفية عي الهاتف من بنك ي
.التجاري

3.5 The facility of financial transactions will be provided in
accordance with the procedures as decided by the Bank
from time to time and subject to successful validation. The
Bank will endeavor to effect such transactions received
through CBD Phone Banking Service subject to sufficient
balance available in the Account or credit card.
3.6 The Bank may from time to time impose maximum and
minimum limits on financial transactions. The Bank may
impose transaction restrictions within particular periods or
amount restrictions within a particular period or even each
transaction limits. All the records of the Bank generated by
the transactions arising out of the use of the CBD Phone
Banking Service, including the time the transaction recorded
shall be conclusive proof of the genuineness and accuracy

ً
الت يقررها البنك من
 سيتم ر5-3
توفي تسهيل المعامالت المالية وفقا لإلجراءات ي
 وسيسع البنك إىل تنفيذ مثل.وقت آلخر وتخضع للتحقق الناجح من الصحة
دب
هذه المعامالت المستلمة من خالل
الخدمة المرصفية عي الهاتف من بنك ي
التجاري ر
.كاف متوفر ن يف الحساب أو بطاقة االئتمان
ٍ بشط وجود رصيد

. يجوز للبنك من وقت آلخر فرض حدود قصوى ودنيا عىل المعامالت المالية6-3
ً
ً
ويجوز للبنك أن يفرض قيودا عىل المعامالت خالل فيات معينة أو قيودا عىل
 ويجب أن تكون جميع.المبالغ خالل فية معينة أو حت حدود كل معاملة
سجالت البنك الناتجة عن المعامالت الناشئة عن استخدام الخدمة المرصفية
ن
 بما يف ذلك الوقت الذي تم فيه تسجيل،دب التجاري
عي الهاتف
من بنك ً ي
ً
ً
ً ن
 ودليال مقبوال يف حالة حدوث، دليال قاطعا عىل صدق ودقة المعاملة،المعاملة
.أي نزاع
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of the transaction, and admissible evidence in case of any
dispute.
4. Fees Chargeable For Providing the Facility
4.1 The Bank reserves the right to charge the Customer with
a certain fee for providing the said Facility (which are subject
to change in the future without prior notice) which shall be
exclusive of charges payable by the Customer to any
service provider.
4.2 The Customer may at any time discontinue or
unsubscribe to the said Facility after clearing any dues
payable to the Bank in relation to the usage of the said
facility.
5. Authorization
5.1 The Customer irrevocably and unconditionally
authorizes Bank to access all its Accounts for effecting
Banking or other transactions of the user through the
Facility.
5.2 The Customer expressly authorizes the Bank to disclose
to the service provider or any other third party, all user
information in its possession, as may be required by them
to provide the services to the Customer.
5.3 The authority to record the transaction details is hereby
expressly granted by the Customer to Bank. All records of
Bank generated by the transactions arising out of use of the
Facility, including the time of the transaction recorded shall
be conclusive proof of the genuineness and accuracy of the
transactions.

توفب التسهيالت
 الرسوم المفروضة عىل ر.4
ً
ً
ن
توفي التسهيالت
 يحتفظ البنك بالحق يف تحميل العميل رسوما معينة مقابل ر1-4
ن
والت ال تشمل
(والت تخضع
المذكورة
ر
للتغيي يف المستقبل دون إشعار مسبق) ي
ي
.الت يدفعها العميل ألي مزود خدمة
الرسوم ي

ن
ن
 يجوز للعميل يف أي وقت التوقف أو إلغاء االشياك يف التسهيالت المذكورة2-4
بعد تسوية أي مستحقات واجبة الدفع للبنك فيما يتعلق باستخدام التسهيل
.المذكور
 التفويض.5
ر
وغي مشوط للوصول إىل جميع
 يفوض العميل البنك بشكل ال رجعة فيه ر1-5
غيها من المعامالت الخاصة
حساباته من أجل تنفيذ المعامالت المرصفية أو ر
.بالمستخدم من خالل التسهيل
ً
 يفوض العميل رصاحة البنك لإلفصاح لمزود الخدمة أو أي طرف آخر عن2-5
الت بحوزته وذلك حسبما يطلبوه لتقديم الخدمات
جميع معلومات المستخدم ي
.إىل العميل
ً
 يتم منح سلطة تسجيل تفاصيل المعاملة بموجبه رصاحة من قبل العميل3-5
 ويجب أن تكون جميع سجالت البنك الناتجة عن المعامالت الناشئة عن.للبنك
ً
ً
ن
 دليال قاطعا عىل أصالة، بما يف ذلك وقت المعاملة المسجلة،استخدام التسهيل
.ودقة المعامالت

5.4 The Customer authorizes the Bank to send any
message or make calls to his mobile phone to inform him
about any promotional offers including information
regarding banks' new products either now available or which
the Bank may come up with in the future, greetings or any
other message that the Bank may consider appropriate to
the user.

 يرصح العميل للبنك بإرسال أي رسالة أو إجراء مكالمات عىل هاتفه المتحرك4-5
ن
إلبالغه بأي عروض ترويجية بما يف ذلك المعلومات المتعلقة بمنتجات البنوك
ن
الت قد يبتكرها البنك يف المستقبل أو التحيات أو أي
الجديدة المتاحة اآلن أو ي
.رسالة أخرى قد يراها البنك مناسبة للمستخدم

5.5 The Customer irrevocably and unconditionally agrees
that such calls or messages made by the Bank and or its
agents shall not be construed as a breach of the privacy of
the user and shall not be proceeded against accordingly.

ئ
وغي ر
مشوط عىل أن هذه المكالمات أو الرسائل
نهاب ر
 يوافق العميل بشكل ي5-5
تفسيها عىل أنها انتهاك
أو وكالئه ال يجوز/الت يتم إجراؤها من قبل البنك و
ر
ي
ً
.لخصوصية المستخدم وال يجوز مقاضاته وفقا لذلك بشأنها

6. Accuracy of Information
6.1 The Customer takes the responsibility for the
correctness of the information supplied by him to the Bank
through the use of the said Facility or through any other
means such as electronic mail or written communication.

 دقة المعلومات.6
الت قدمها للبنك من خالل
مات
المعلو
صحة
مسؤولية
العميل
 يتحمل1-6
ي
أخرى مثل الييد اإللكي ن
وب أو
وسيلة
أي
خالل
من
أو
المذكور
التسهيل
استخدام
ي
.المراسالت الكتابية
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6.2 The Customer herein accepts that in case of any
discrepancy in the information provided by him with regard
to this Facility, the onus shall lie upon the Customer only
and thus agrees to furnish accurate information at all times
to the Bank. If the Customer suspects that there is an error
in the information supplied by Bank to him, he shall inform
the Bank immediately. The Bank will endeavor to correct the
error promptly wherever possible on a best effort basis.
6.3 The Bank agrees that it shall to the best of its ability and
effort try to provide accurate information at all times.
However, the Bank shall not be responsible for any
inadvertent errors or omissions that may occur due to
reasons beyond the control of the Bank.
6.4 The Bank shall also not be responsible for any incidental
error which occurs in spite of necessary steps being taken
by the Bank to ensure the accuracy of the information
provided to the Customer and the Customer shall not have
any claim against the bank in an event of any loss/damage
suffered by the Customer as a consequence of the
inaccurate information provided by the Bank.
7. Liabilities and Responsibilities of the Customer
7.1 The Customer shall be responsible for the accuracy of
any information provided by the Customer for availing the
Facility.
7.2 The Customer shall be responsible for activating the
service after the Bank intimates him and the Bank shall not
be responsible for any delay on the Customer's part.
7.3 The Customer is solely responsible for protecting his
Telephone Banking Password Identification Number (TPIN),
TIN, FTIN, TOKEN, Mobile Phone Number and any
password given by Bank for the use of the Facility. The said
password should not be disclosed to a third party including
any of the Banks employees, representatives, agents, etc.
7.4 The Customer shall not interfere with or misuse in any
manner whatsoever the Facility and in the event of any
damage due to improper or fraudulent use by the Customer,
the Customer shall be liable for damages to the Bank.
7.5 The Customer shall be liable to the Bank for any kind of
unauthorized or unlawful use or disclosure of any of the
abovementioned passwords or of the said Facility or any
fraudulent or erroneous instruction given and any financial
charges thus incurred shall be payable by the Customer
only.

ن
ن
 يوافق العميل بموجبه عىل أنه يف حالة وجود أي تناقض يف المعلومات2-6
 فإن المسؤولية تقع عىل عاتق،المقدمة من قبله فيما يتعلق بهذه التسهيالت
ن
وبالتاىل يوافق عىل تقديم معلومات دقيقة يف جميع األوقات إىل
،العميل فقط
ي
ن
ن
،الت قدمها له البنك
 وإذا اشتبه العميل يف وجود خطأ ما يف المعلومات ي.البنك
 وسيسع البنك إىل تصحيح الخطأ عىل الفور.فعليه إبالغ البنك عىل الفور بذلك
ً
.حيثما كان ذلك ممكنا عىل أساس بذل قصارى جهده

 يوافق البنك عىل أنه يجب أن يحاول قدر المستطاع والجهد تقديم3-6
ً
ن
 لن يكون البنك مسؤوال عن أي، ومع ذلك.معلومات دقيقة يف جميع األوقات
.غي مقصود قد يحدث ألسباب خارجة عن سيطرة البنك
أخطاء أو سهو ر

ً
ً
مسؤوال عن أي خطأ ن
عرىص يحدث عىل الرغم من
 لن يكون البنك أيضا4-6
ي
ن
الت يتخذها البنك لضمان دقة المعلومات المقدمة للعميل
الخطوات الرصورية ي
ن
ن
/
ولن يكون للعميل أي مطالبة ضد البنك يف حالة أي خسارة رصر يتكبده العميل
.الت يقدمها البنك
نتيجة للمعلومات ر
غي الدقيقة ي

 مطلوبات ومسؤوليات العميل.7
ً
 يكون العميل مسؤوال عن دقة أي معلومات يقدمها العميل لالستفادة من1-7
.التسهيل
ً
 يكون العميل مسؤوال عن تفعيل الخدمة بعد إخباره من قبل البنك بذلك2-7
ً
.تأخي من جانب العميل
ولن يكون البنك مسؤوال عن أي ر
 العميل هو المسؤول الوحيد عن حماية رقم تعريف كلمة ش الخدمات3-7
ن
ن
الماىل ورمز
الهاتف
الهاتف ورقم التعريف
المرصفية عي الهاتف ورقم التعريف
ي
ي
ي
 وال ن.الوصول وأي كلمة ش يقدمها البنك الستخدام الخدمة
ينبع الكشف عن
ي
.كلمة الش المذكورة لطرف آخر

ن
وف حالة
 ي،يسء استخدام التسهيل بأي طريقة كانت
 لن يتدخل العميل أو ي4-7
،االحتياىل من قبل العميل
غي السليم أو
حدوث أي نرصر ناتج عن االستخدام ر
ي
ً
ن
.الت تلحق بالبنك
يكون العميل مسؤوال عن األرصار ي
ً
غي المرصح به أو
 يعد العميل مسؤوال أمام البنك عن أي نوع من االستخدام ر5-7
ن
القانوب أو اإلفصاح عن أي من كلمات الش المذكورة أعاله أو من التسهيل
غي
ر
ي
المذكور أو أي تعليمات احتيالية أو خاطئة يتم تقديمها وأي رسوم مالية يتم
.تكبدها عىل هذا النحو يجب أن يدفعها العميل لوحده
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7.6 The Customer accepts that for the purposes of the said
Facility any transaction emanating from the given TIN, FTIN
or TOKEN shall be assumed to have initiated by the
Customer.

 يوافق العميل عىل أنه ألغراض التسهيل المذكور ُيفيض أن أي معاملة6-7
ن
ن
الماىل ورمز الوصول
الهاتف
الهاتف ورقم التعريف
صادرة عن رقم التعريف
ي
ي
ي
.المحدد قد بدأها العميل

7.7 It shall be the responsibility of the Customer to update
himself with regard to any information relating to the
services as the Bank may decide to provide certain other
additional services under the said Facility. The Bank shall
not be responsible for any disregard on the part of the
Customer.

 سيكون من مسؤولية العميل االطالع عىل آخر المستجدات فيما يتعلق بأي7-7
معلومات تتعلق بالخدمات حيث قد يقرر البنك تقديم بعض الخدمات اإلضافية
.األخرى أو التوقف عن تقديم بعض أو كل الخدمات ن يف إطار التسهيل المذكور
ً
.مسؤوال عن أي تجاهل من جانب العميل
ولن يكون البنك

7.8 The Customer shall be liable for all loss if he has
breached the terms and conditions contained herein or
contributed or caused the loss by negligent actions or a
failure on his part to advise the Bank within a reasonable
time about any unauthorized access in the Account.

ً
مسؤوال عن جميع الخسائر نف حالة انتهاكه ر
للشوط واألحكام
 يكون العميل8-7
ي
ن
الواردة نف هذه ر
الشوط واألحكام أو المساهمة أو التسبب يف الخسارة نتيجة
ي
ن
ن
إلهمال أو فشل من جانبه يف إبالغ البنك يف غضون فية زمنية معقولة بشأن أي
.غي مرصح به إىل الحساب
وصول ر

8. Modification/ Alterations to the Facility
The Bank reserves the absolute discretionary right to make
any amendments in the given terms and condition at any
time as it may deem fit without a prior notice. Any such
amendment shall be communicated to the Customer via
email or by displaying on the CBD Site or through the
Facility which ever is suitable; and shall be applicable to the
Customer availing the Facility and this shall be deemed as
sufficient notice to the Customers.

/  التعديل.8
التغيب عىل التسهيل
ر
يحتفظ البنك بالحق التقديري المطلق نف إجراء أي تعديالت عىل ر
الشوط
ً ي
ن
 ويجب إبالغ.واألحكام المحددة يف أي وقت يراه مناسبا دون تقديم إشعار مسبق
ن
وب أو عن طريق عرضه عىل
العميل بأي تعديل من هذا القبيل عي الييد اإللكي ي
ً
دب التجاري أو من خالل التسهيل أيهما يكون مناسبا؛ ويجب أن تكون
موقع بنك ي
ً
قابال للتطبيق عىل العميل الذي يستفيد من الخدمة ويعتي هذا بمثابة إشعار
.كاف للعمالء
ٍ

9. Termination of the Facility
9.1 The Customer may request for termination of the Facility
any time by giving a written notice of at least 15 days to the
Bank. In case the Customer requests termination of the
Facility, the Facility shall stand terminated only from that
time when the Customer is informed by the termination of
the said Facility.

 إنهاء التسهيل.9
ن
خط
إشعار
تقديم
طريق
عن
وقت
أي
ف
التسهيل
إنهاء
طلب
للعميل
 يجوز1-9
ً ن ي
ي
.
 سيتم،وف حالة طلب العميل إنهاء التسهيل
يوما
15
عن
يقل
ال
ما
قبل
للبنك
ي
.إنهاء التسهيل فقط من الوقت عندما يتم إبالغ العميل بإنهاء التسهيل المذكور

9.2 Notwithstanding the termination of the said Facility, the
Customer shall remain accountable for all the transactions
made prior to any such cancellation on the Customer's
account. The Bank may, at its discretion, withdraw
temporarily or terminate the Facility, either wholly or in part,
at any time without giving prior notice to the Customer. The
Bank may, without prior notice, suspend the Facility at any
time during which any maintenance work or repair is
required to be carried out or in case of any emergency or for
security reasons, which require the suspension of the
Facility. The Bank shall endeavor to give a reasonable
notice for withdrawal or termination of the Facility. The
closure of all Accounts of the Customer will automatically
terminate the Facility. The Bank may suspend or terminate
Facility without prior notice if the Customer has breached
these terms and conditions or the Bank learns of the death,
bankruptcy or lack of legal capacity of the Customer.

ً
 يجب أن يظل العميل مسؤوال عن، بغض النظر عن إنهاء التسهيل المذكور2-9
.الت تمت قبل أي إلغاء من هذا القبيل عىل حساب العميل
جميع المعامالت ي
ً
ً
ً
، كليا أو جزئيا،ويجوز للبنك حسب تقديره االنسحاب مؤقتا أو إنهاء التسهيالت
ن
 ويجوز للبنك دون إشعار مسبق.يف أي وقت دون تقديم إشعار مسبق للعميل
ن
ن
تعليق التسهيل يف أي وقت يلزم خالله تنفيذ أي أعمال صيانة أو إصالح أو يف
 وسيسع البنك.حالة حدوث أي طارئ أو ألسباب أمنية تتطلب تعليق التسهيل
 وسيؤدي إغالق جميع.إىل تقديم إشعار معقول بسحب أو إنهاء التسهيل
ً
 كما يجوز للبنك تعليق أو إنهاء التسهيل.حسابات العميل إىل إنهاء التسهيل تلقائيا
دون إشعار مسبق إذا كان العميل قد انتهك هذه ر
الشوط واألحكام أو إذا علم
.البنك بوفاة العميل أو إفالسه أو عدم أهليته القانونية

Page 51 of 61
CBD General Terms and Conditions_ August 2020

CBD FACEBOOK BRANCH TERMS AND CONDITIONS

ر
دب التجاري
شوط وأحكام فرع فيسبوك من بنك ي

1.CBD Facebook Branch
CBD allows access and use of the CBD Online Banking
from its Facebook application (hereinafter "CBD Facebook
Branch").
By accessing CBD Facebook Branch and the materials and
information contained herein, you accept that you have
read, understand and agree to be bound by these Terms
and Conditions. The contents of this application are
intended for general information purposes only and should
not be used as any form of advice.
The contents of this application are provided "as is" and "as
available" without any warranties of any kind.
All information and materials in this application belongs to
CBD, unless otherwise stated. Any unauthorized use or
reproduction of the information or materials in the CBD
website/application is strictly prohibited.
All information contained in this application/website are
subject to change with immediate effect and without notice.
CBD cannot be held responsible for any damages or losses
in connection with this application/website, including but not
limited to direct or indirect third party software, hardware,
virus, delay, error, omission, defect, system failure or
security problems.
CBD will make reasonable efforts to maintain and update
this application/website. However CBD or any of its
directors, employees or advisors disclaims any liability for
possible errors or omissions in the contents of this
application/website.
The hyperlinks to other websites are provided for your
convenience only. CBD does not endorse nor control
contents and hyperlinks provided by these websites or the
third-party websites including a link to the CBD website.

دب التجاري عىل فيسبوك
 فرع بنك ي.1
دب التجاري بالوصول إىل الخدمات المرصفية عي اإلنينت من بنك
يسمح بنك ي
يىل بـ "فرع بنك
فيما
إليه
(المشار
فيسبوك
تطبيق
من
واستخدامها
دب التجاري
ي
ي
.)"دب التجاري عىل فيسبوك
ي
دب التجاري عىل فيسبوك والمواد والمعلومات
من خالل الوصول إىل فرع بنك ي
ن
االليام بهذه ر
الشوط
 فإنك تقبل أنك قد قرأت وفهمت ووافقت عىل،الواردة هنا
 ومحتويات هذا التطبيق مخصصة ألغراض المعلومات العامة فقط وال.واألحكام
ن
.ينبع استخدامها بأي شكل من األشكال عىل أنها مشورة أو نصيحة
ي

CBD holds the right to accept your eligibility for its services
and products.
2.Purpose of the CBD Facebook Branch
CBD Facebook Branch is a new channel that CBD offers its
customers to access and use the Online Banking, through
the social network Facebook, on the terms and conditions
set forth in these terms access and use. For matters not
covered in these conditions of access and use, the CBD
Online Banking General Terms and Conditions apply to the
CBD Facebook Branch.

ه متوفرة" دون أي ضمانات
يتم ر
ه" و "كما ي
توفي محتويات هذا التطبيق "كما ي
.من أي نوع
ن
 ما،دب التجاري
جميع المعلومات والمواد الواردة يف
ه ملك لبنك ي
هذا التطبيق ي
ً
ُ
غي مرصح به
 ويحظر تماما أي استخدام أو استنساخ ر.لم ينص عىل خالف ذلك
ن
.دب التجاري
 تطبيق بنك ي/للمعلومات أو المواد الموجودة يف موقع
ن
ن
للتغيي بأثر
وب
ر
 الموقع اإللكي ي/تخضع جميع المعلومات الواردة يف هذا التطبيق
.فوري وبدون إشعار
ً
مسؤوال عن أي ن
أرصار أو خسائر فيما يتعلق
دب التجاري
بنك
ال يمكن أن يكون
ي
ن
اإللكي ن
/بهذا التطبيق
 بما يف ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص برامج،وب
الموقع
ي
تأخي أو خطأ أو سهو أو عيب أو فشل النظام أو مشاكل
أو
وسات
في
ر
أو أجهزة أو ر
.أمنية خاصة بطرف آخر
ً
ً
 الموقع/دب التجاري جهودا معقولة للحفاظ عىل هذا التطبيق
سيبذل نبنك ي
.
دب التجاري أو أي من مدراءه أو موظفيه
بنك
فإن
،ذلك
ومع
وتحديثه
وب
ي
اإللكي ي
ن
أو مستشاريه لن يتحملوا المسؤولية عن أي أخطاء أو سهو محتمل يف محتويات
. الموقع اإللكيونية/هذا التطبيق
توفي االرتباطات التشعبية للمواقع اإللكيونية األخرى ألغراض التسهيل
يتم
ر
ن
.
دب التجاري وال يتحكم يف المحتويات والروابط
بنك
صادق
ي
ال
و
فقط
عليك
ي
الت توفرها هذه المواقع اإللكيونية أو المواقع اإللكيونية الخاصة
التشعبية ي
األخرى بما نف ذلك أي رابط إىل موقع إلكي ن
دب
ببنك
خاص
وب
باألطراف
ي
ي
ي
.التجاري
.دب التجاري بالحق ن يف قبول أهليتك للوصول إىل خدماته ومنتجاته
يحتفظ بنك ي
دب التجاري عىل فيسبوك
 الغرض من فرع بنك ي-2
دب
بنك
يقدمها
جديدة
قناة
عن
عبارة
هو
فيسبوك
دب التجاري عىل
ي
فرع بنك ي
التجاري لعمالئه للوصول إىل الخدمات المرصفية عي اإلنينت واستخدامها من
ً
وفقا ر
للشوط واألحكام
االجتماع فيسبوك وذلك
خالل شبكة التواصل
ي
المنصوص عليها أعاله نف ر
.
الت
لألمور
وبالنسبة
هذه
واالستخدام
الوصول
وط
ش
ي
ي
 تنطبق ر،ال تغطيها رشوط الوصول واالستخدام هذه
الشوط واألحكام العامة
دب التجاري
دب التجاري عىل فرع بنك ي
للخدمات المرصفية عي اإلنينت من بنك ي
.عىل فيسبوك
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Through this application, you can access the service on
CBD Facebook Branch: consulting the information;
providing banking and/or payment facilities available on this
site and receiving communications.

دب التجاري
يمكنك من خالل هذا التطبيق الوصول إىل الخدمة عىل فرع بنك ي
أو تسهيالت/توفي الخدمات المرصفية و
 استشارة المعلومات؛:عىل فيسبوك
ر
.وتلف االتصاالت
الدفع المتاحة عىل هذا الموقع
ي

This application was designed by and for CBD for the limited
purpose of communicating with the customers, investors
and the general public, and for extending limited
functionalities of CBD Online Banking to existing online
banking customers.

دب التجاري وألجله لغرض محدود وهو
تم تصميم هذا التطبيق من قبل بنك ي
 ولتوسيع الوظائف المحدودة،التواصل مع العمالء والمستثمرين وعامة الجمهور
دب التجاري إىل عمالء الخدمات
للخدمات المرصفية عي اإلنينت من بنك ي
رن
.الحاليي
المرصفية عي اإلنينت

We recommend that you read carefully the conditions
concerning the protection of personal data and privacy, as
well as those concerning responsibility for the custody of
identifiers and passwords when signing for CBD Facebook
Branch. If you are unsure to know the extent of these
conditions, you should not complete the process of
registration or, where applicable, must request to be
unsubscribed.

نوىص بأن تقرأ بعناية ر
الشوط المتعلقة بحماية البيانات الشخصية
ي
 وكذلك تلك المتعلقة بالمسؤولية عن حفظ المعرفات وكلمات،والخصوصية
ً
 وإذا لم تكن متأكدا.دب التجاري عىل فيسبوك
الش عند التوقيع ألجل فرع بنك ي
من معرفة مدى هذه ر
، عند الحاجة، فيجب أال تكمل عملية التسجيل أو،الشوط
.يجب أن تطلب إلغاء االشياك

In any case, you may obtain additional information and
appropriate explanations through the website of CBD or
through the official channels of Customer Service of CBD.

وتفسيات مناسبة من خالل
يمكنك عىل أي حال الحصول عىل معلومات إضافية
ر
ن
دب التجاري أو من خالل القنوات الرسمية لخدمة العمالء
وب لبنك ي
الموقع اإللكي ي
.دب التجاري
لدى بنك ي

To access and use the CBD Facebook Branch, you should
read these Terms of Access and Use, and accept them.

 يجب عليك قراءة،دب التجاري عىل فيسبوك واستخدامه
للوصول إىل فرع بنك ي
.رشوط الوصول واالستخدام هذه وقبولها

3. Conditions of Access and Use Applicable to CBD
Facebook Branch
3.1 -Registry and Access to CBD Facebook Branch
For registration and access to the Online Banking on
Facebook, you must already hold the electronic banking
service of CBD Online Banking. You must know that the
Registration and access is exclusive to customers of CBD.
You must also complete the necessary registration data
prior to access and use of this application. The activation
process of access consists of three phases:

ر
دب التجاري عىل
 شوط الوصول واالستخدام المطبقة عىل فرع بنك ي.3
فيسبوك
دب التجاري عىل فيسبوك
بنك
فرع
إل
والوصول
التسجيل
1-3
ي
 يجب أن،للتسجيل والوصول إىل الخدمات المرصفية عي اإلنينت عىل فيسبوك
يكون لديك بالفعل الخدمة المرصفية اإللكيونية من الخدمات المرصفية من
دب
 ويجب أن ً تعلم أن التسجيل والوصول حرصي لعمالء بنك ي.دب التجاري
بنك ي
ن
.
التجاري ويجب عليك أيضا إكمال بيانات التسجيل الرصورية قبل الوصول إىل
: وتتكون عملية تفعيل الوصول من ثالث مراحل.هذا التطبيق واستخدامه

a) Mandatory acceptance of these Terms of Access and
Use, available in Online Banking;
b) Record your login and login to Facebook;
c) Confirmation of high through its (s) key (s) of electronic
signature Online Banking.

ن
أ) قبول إلزام ر
لشوط الوصول واالستخدام هذه المتوفرة يف الخدمات المرصفية
ي
عي اإلنينت؛
ب) إدخال بيانات تسجيل الدخول الخاص بك وتسجيل الدخول إىل فسبوك؛
ن
وب للخدمات المرصفية
عاىل من خالل مفتاح (مفاتيح) التوقيع اإللكي ي
ج) تأكيد ي
.عي اإلنينت

Once the registration process is complete, you can access
the service online through the social network Facebook.
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 يمكنك الوصول إىل الخدمة عي اإلنينت من،بمجرد اكتمال عملية التسجيل
.االجتماع فيسبوك
خالل شبكة التواصل
ي
3.2 -Electronic signature of CBD Facebook Branch
If you are not registered for CBD Online Banking, you need
to register first.
Once the registration for CBD Online Banking is done, you
have to login to your Facebook account and search for
Commercial Bank of Dubai, click on Facebook Branch tab
and then register or link your Online Banking with the
Facebook Branch application.

ر
دب التجاري عىل فيسبوك
 التوقيع2-3
وب لفرع بنك ي
اإللكب ن ي
ً
،دب التجاري
بنك
من
نت
االني
عي
المرصفية
الخدمات
ف
مسجال
إذا لم تكن
ي
ي
ً
.أوال
فأنت بحاجة إىل التسجيل
ن
دب
بمجرد االنتهاء من التسجيل يف الخدمات المرصفية عي اإلنينت من بنك ي
 يجب عليك تسجيل الدخول إىل حسابك عىل فيسبوك والبحث عن،التجاري
دب التجاري والنقر فوق عالمة التبويب فرع فيسبوك ومن ثم التسجيل أو
بنك ي
.ربط الخدمات المرصفية عي اإلنينت الخاصة بك مع تطبيق فرع فيسبوك

4. Basic Services of CBD Facebook Branch
You can access the following services in CBD Facebook
Branch:

دب التجاري عىل فيسبوك
 الخدمات األساسية لفرع بنك.4
ين
:دب التجاري عىل فيسبوك
بنك
فرع
ف
التالية
يمكنك الوصول إىل الخدمات
ي
ي

-

-

-

You will have access to the available
information regarding products and services
contracted with CBD;
You will have the possibility to execute
available orders relating to banking and / or
payment; and
You will have the possibility to subscribe to new
services and/or products provided that you are
eligible for.

5. Breach of the Terms of Use
CBD may adopt rules and security measures which it
considers appropriate to ensure access and participation by
You developed in accordance with the Conditions of Access
and Use and subject to the provisions of the current
applicable rule.
At any time, CBD may require any information and
documentation deemed necessary to verify compliance with
any of the Terms of Use. CBD may, at any time block,
restrict or temporarily suspend or permanently remove the
keys provided by CBD for the access and use of Service
when CBD have the suspicion or knowledge that you violate
the provisions of the Terms of Use and / or any applicable
legal regulations.
6. Responsibilities
6.1 - Responsibility of CBD for managing the Service
CBD will be only liable for actual damages and damages
directly caused by it, such as service provider of CBD
Facebook Branch but in all cases such liability will not
include compensation for lost profits.

سيكون لديك حق الوصول إىل المعلومات المتاحة بخصوص
دب التجاري؛
المنتجات والخدمات المتعاقد عليها مع بنك ي

-

سيكون لديك إمكانية تنفيذ األوامر المتاحة المتعلقة بالخدمات
أو المدفوعات؛ و/المرصفية و

-

ن
أو منتجات جديدة/ ستتاح لك إمكانية االشياك يف خدمات وً
ر
.مؤهال لها
بشط أن تكون

-

 انتهاك رشوط االستخدام.5
الت يراها مناسبة لضمان
دب التجاري القواعد
ر
قد يعتمد بنك ي
والتدابي األمنية ي
ً
ر
والت تم تطويرها وفقا لشوط الوصول واالستخدام وتخضع
وصولك ومشاركتك ي
ً
.ألحكام القاعدة المعمول بها حاليا

ن
دب التجاري أي معلومات ووثائق تعتي نرصورية
 قد يطلب بنك ي،يف أي وقت
ن
ر
دب التجاري يف أي
 ويجوز لبنك ي.للتحقق من االمتثال ألي من شوط االستخدام
دب التجاري
الت يوفرها بنك ي
وقت حظر أو تقييد أو تعليق مؤقت أو إزالة المفاتيح ي
دب التجاري
بشكل دائم للوصول إىل الخدمة واستخدامها عندما يكون لدى بنك ي
أو أي أنظمة أو لوائح قانونية/شك أو علم بأنك تنتهك أحكام رشوط االستخدام و
.معمول بها

 المسؤوليات.6
دب التجاري عن إدارة الخدمة
بنك
 مسؤولية1-6
ي
ً
ن
ن
الت يتسبب
سيكون ًبنك ي
دب التجاري مسؤوال فقط عن األرصار الفعلية واألرصار ي
ن
بها ر
دب التجاري عىل فيسبوك ولكن يف جميع
بنك
ع
لفر
الخدمة
مزود
مثل
،مباشة
ي
. لن تشمل هذه المسؤولية التعويض عن األرباح المفقودة،الحاالت
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CBD is not liable in case of damages caused by:

ً
مسؤوال نف حالة ن
:األرصار الناجمة عن
دب التجاري
لن يكون بنك ي
ي

a) Negligence in the use and custody of your passwords and
signature on CBD Facebook Branch including damage
caused by improper use authorized third party.

ن
أ) اإلهمال يف استخدام وحفظ كلمات الش الخاصة بك والتوقيع عىل فرع بنك
ن
دب التجاري عىل فيسبوك بما ف ذلك ن
غي السليم
الرصر الناجم عن االستخدام ر
ي
ي
.لطرف آخر مرصح له

b) Interference, omissions, interruptions, computer viruses,
telephone breakdowns or disconnections in the operation of
CBD Facebook Branch, due to causes unrelated to CBD or
those who collaborate with it in the provision and operation
of CBD Facebook Branch; and

ب) التدخل أو السهو أو االنقطاعات أو رفيوسات الحاسوب أو أعطال الهاتف أو
ن
دب التجاري عىل فيسبوك وذلك ألسباب ال
انقطاع االتصال يف تشغيل فرع بنك ي
ن
توفي وتشغيل فرع
دب التجاري أو أولئك الذين يتعاونون معه يف ر
عالقة لها ببنك ي
دب التجاري عىل فيسبوك؛ و
بنك ي

c) The information and contents included in the CBD
Facebook Branch.

ن
.دب التجاري عىل فيسبوك
ج) المعلومات والمحتويات المدرجة يف فرع بنك ي

6.2 - Responsibilities of the owner for use of the Service
Without prejudice to the other conditions of the Service, you
will be responsible for the breach of any of the obligations
under these Conditions of access and use the Service.

 مسؤوليات المالك عن استخدام الخدمة2-6
ً
دون اإلخالل ر
 ستكون مسؤوال عن انتهاك أي من،بالشوط األخرى للخدمة
ن
.االليامات بموجب رشوط الوصول إىل الخدمة واستخدامها

Especially, you will answer for breach of the duties of
custody, secret and personal use of the ID and password (s)
access and signature. CBD can block your access to the
Service, without any prior notice, if CBD becomes aware of
any breach.

سوف تتحمل عىل وجه الخصوص المسؤولية عن انتهاك واجبات الحراسة
والشخص للمعرف وكلمة الش (كلمات الش) للوصول
واالستخدام الشي
ي
دب التجاري حظر وصولك إىل الخدمة دون تقديم أي
 ويمكن لبنك ي.والتوقيع
.دب التجاري بأي انتهاك
إشعار مسبق إذا علم بنك ي

7. Amendment of the Terms of Access and Use
CBD reserves the right to unilaterally modify at any time
these Terms and Conditions by publication with a minimum
of 7 days from the date on which they are to enter into force.
New Terms and Conditions shall apply thereafter to all users
and in case of disagreement with the proposed new
conditions you may request to cancel the service.

 تعديل رشوط الوصول واالستخدام.7
يحتفظ بنك دب التجاري بالحق نف تعديل هذه ر
الشوط واألحكام من جانب واحد
ي
ي
 أيام عىل األقل من تاري ــخ دخولها ر ن7 النش نف غضون
نف أي وقت عن طريق ر
حي
ي
ي
 وتطبق ر.التنفيذ
رن
المستخدمي
الشوط واألحكام الجديدة بعد ذلك عىل جميع
ن
وف حالة عدم الموافقة عىل ر
 يمكنك طلب إلغاء،الشوط الجديدة المقيحة
ي
.الخدمة

8. Unsubscribe Service
Access to and use CBD Facebook Branch is indefinite. At
any time, you may request to unsubscribe.

ر
االشباك
 خدمة إلغاء.8
غي محدود ويمكنك
دب التجاري عىل فيسبوك واستخدامه ر
الوصول إىل فرع بنك ي
.ن يف أي وقت طلب إلغاء االشياك

9. Security
Access to CBD Facebook Branch must be made through
electronic devices under your control. You are responsible
for taking the necessary measures to ensure the safety and
operation of such devices that are reasonable according to

 األمن والحماية.9
دب التجاري عىل فيسبوك من خالل األجهزة
يجب أن يتم الوصول إىل فرع بنك ي
ً
التدابي الالزمة لضمان
 وتعد مسؤوال عن اتخاذ.اإللكيونية تحت سيطرتك
ر
ً
ن
سالمة وتشغيل هذه األجهزة المعقولة وفقا لتكنولوجيا الدولة يف جميع األوقات
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the state technology at all times and undertakes to comply
with the safety recommendations provided to it by CBD and
warnings contained in these terms and conditions.

دب التجاري
وتتعهد باالمتثال لتوصيات السالمة المقدمة إليك من قبل بنك ي
والتحذيرات الواردة نف هذه ر
.الشوط واألحكام
ي

10. Communication policy and claims
From the time of acceptance of these legal terms, the CBD
Facebook Branch is constituted, as a means of
communication
recognized
for
receiving
those
communications regarding providing this service. You can
also contact us through the classic channels by directing
any request to the Customer Service 800 223 (CBD) or
through www.cbd.ae.

 سياسة االتصاالت والمطالبات.10
ر
دب التجاري عىل فيسبوك
 يعتي فرع بنك ي،من وقت قبول هذه الشوط القانونية
.لتلف االتصاالت فيما يتعلق بتقديم هذه الخدمة
كوسيلة اتصال معيف بها
ي
ً
ويمكنك أيضا االتصال بنا من خالل القنوات التقليدية عن طريق توجيه أي طلب
.www.cbd.ae ) أو من خاللCBD( 800223 إىل خدمة العمالء

PRIVACY POLICY

سياسة الخصوصية

Collecting and Using Information

جمع واستخدام المعلومات

1. Personal Information We Collect Online
Personal Information means personally identifiable
information such as information you provide via forms,
surveys, applications or other online fields including name,
postal or email addresses, telephone, fax or mobile
numbers, or account numbers.

الت نجمعها عب ر
ر
اإلنبنت
 المعلومات الشخصية ي.1
ن
الت
تعت معلومات التعريف الشخصية مثل المعلومات ي
المعلومات الشخصية ي
تقدمها عي النماذج أو االستطالعات أو التطبيقات أو الحقول األخرى عي اإلنينت
ن
ن
وب أو أرقام الهاتف أو الفاكس
بما يف ذلك االسم أو العناوين الييدية أو الييد اإللكي ي
.أو الهاتف المتحرك أو أرقام الحسابات

2. How We Use Personal Information
We use Personal Information:
o to respond to your inquiries and fulfill your
requests;
o to send you important information
regarding the CBD Site, changes to terms,
conditions, and policies and/or other
administrative information;
o to send you marketing communications that
we believe may be of interest to you;
o to personalize your experience on the CBD
Site by presenting content, ads or offers
tailored to you;
o to allow you to apply for products or
services and evaluate your eligibility for
such products or services;
o to verify your identity and/or location in
order to allow access to your accounts,
conduct online transactions and to maintain
measures aimed at preventing fraud and
protecting the security of account and
Personal Information;

 كيف نستخدم المعلومات الشخصية.2
:نحن نستخدم المعلومات الشخصية
 للرد عىل استفساراتك وتلبية طلباتك؛o
دب
إلرسال معلومات نمهمة إليك بشأن موقع بنك ي
والتغييات ف ر
أو/الشوط واألحكام والسياسات و
التجاري
ر
ي
المعلومات اإلدارية األخرى؛

o

إلرسال رسائل تسويقية نعتقد أنها قد تهمك؛

o

دب التجاري من خالل
لتخصيص تجربتك عىل موقع بنك ي
ً
تقديم محتوى أو إعالنات أو عروض مصممة خصيصا
لك؛
للسماح لك بالتقدم للحصول عىل المنتجات أو الخدمات
وتقييم أهليتك لهذه المنتجات أو الخدمات؛

o

أو موقعك من أجل السماح/للتحقق من هويتك و
بالوصول إىل حساباتك وإجراء المعامالت عي اإلنينت
الت تهدف إىل منع االحتيال وحماية
والحفاظ عىل
ر
التدابي ي
أمن الحساب والمعلومات الشخصية؛

o

o
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o

o

o

o

o
o

To allow you to participate in surveys,
sweepstakes,
contests
and
similar
promotions and to administer these
activities. Some of these activities have
additional rules, which may contain
additional information about how Personal
Information is used and shared;
to allow you to use any CBD Site financial
planning tools. Please note that some
planning tools require that you provide
Personal Information to, whereas others do
not. Information that you enter into one of
these planning tools may be stored for
future access and use. You have the option
not to save the information;
to consolidate your financial account
information at one online location;
understand what product or service may be
of interest to you; and present you with
offers;
to collect through our social media pages
and interactions with you to assist in
verifying your identity and account status.
We may combine this information with
information we already have;
to enhance the CBD Site, identifying usage
trends and determining the effectiveness of
promotional campaigns;
for risk control, for fraud detection and
prevention, to comply with laws and
regulations, and to comply with other legal
process
and
law
enforcement
requirements.

3. Other Information We Collect Online
Other Information is any information other than Personal
Information that does not reveal your specific identity or
does not directly relate to an individual, such as browser
information, information collected through cookies, pixel
tags and other technologies, demographic information,
other information provided by you such as your date of birth
or household income, and aggregated and de-identified
data.
You can be located automatically when using CBD Mobile
Applications if you activated the location services on your
smartphone. It is clarified that CBD performs conservation
and historical location data for different reasons including
marketing purposes. It is reminded that CBD will not be held
responsible for any use that is made of the automatic
position data related to mobile phones including GPS,

ن
للسماح لك بالمشاركة يف االستطالعات واليانصيب
والمسابقات والعروض اليويجية المماثلة وإدارة هذه
 وتحتوي بعض هذه األنشطة عىل قواعد.األنشطة
والت قد تحتوي عىل معلومات إضافية حول
إضافية
ي
كيفية استخدام المعلومات الشخصية ومشاركتها؛

o

الماىل
للسماح لك باستخدام أي من أدوات التخطيط
ي
 يرج مالحظة أن بعض أدوات.دب التجاري
الخاصة ببنك ي
التخطيط تتطلب منك تقديم معلومات شخصية بينما ال
 وقد يتم تخزين المعلومات.يتطلب البعض اآلخر ذلك
ن
الت تدخلها يف إحدى أدوات التخطيط هذه للوصول إليها
ي
ن
 ولديك خيار عدم حفظ.واستخدامها يف المستقبل
المعلومات؛
ن
الماىل يف موقع واحد عي
لتوحيد معلومات حسابك
ي
الت قد تهمك؛ وتقديم
اإلنينت؛ ولفهم المنتج أو الخدمة ي
العروض لك؛

o

للتجميع من خالل صفحاتنا عىل وسائل التواصل
ن
االجتماع والتفاعالت معك للمساعدة يف التحقق من
ي
 وقد نقوم بدمج هذه المعلومات.هويتك وحالة حسابك
مع المعلومات المتوفرة لدينا بالفعل؛

o

دب التجاري وتحديد توجهات
لتعزيز موقع بنك ي
االستخدام وتحديد فعالية الحمالت اليويجية؛

o

ن
للتحكم يف المخاطر وللكشف عن االحتيال ومنعه
ن
للقواني واللوائح واالمتثال لإلجراءات القانونية
واالمتثال
ر
.األخرى ومتطلبات إنفاذ القانون

o

o

 معلومات أخرى نجمعها عب ر.3
اإلنبنت
الت ال تكشف
ه أي معلومات بخالف المعلومات الشخصية ي
المعلومات األخرى ي
ر
 مثل معلومات المتصفح،مباشة بفرد
عن هويتك المحددة أو ال تتعلق
الت تم جمعها من خالل ملفات تعريف االرتباط وعالمات البيكسل
والمعلومات ي
الت تقدمها
األخرى
والمعلومات
افية
ر
الديموغ
والمعلومات
األخرى
والتقنيات
ي
.وغي محددة الهوية
مجمعة
ال
بيانات
ال
و
تك
ش
أ
دخل
أو
ميالدك
ـخ
مثل تاري ـ
ر
ً
دب التجاري عىل
يمكنك تحديد موقعك تلقائيا عند استخدام تطبيقات بنك ي
 وتم توضيح.الذك
الهاتف المتحرك إذا قمت بتفعيل خدمات الموقع عىل هاتفك ي
ن
يج ألسباب
دب نالتجاري يقوم بإجراء عمليات حفظ لبيانات الموقع التار ي
أن بنك ي
دب التجاري لن
 وتجدر اإلشارة إىل أن بنك ي.ف ذلك أغراض التسويق
مختلفة بما ًي
يكون مسؤوال عن أي استخدام يتم إجراؤه لبيانات الموقع التلقائية المتعلقة
ن
 ال سيما فيما،)GPS( العالم
بالهواتف المتحرك بما يف ذلك نظام تحديد المواقع
ي
الت يديرها مزودو الهواتف المتحركة
يتعلق بالبيانات الخاصة والشخصية ي
ر
.مباشة
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particularly regarding private and personal data that are
managed directly by mobiles phones providers.
4. How We Collect and Use Other Information
We and our third-party service providers may collect and
use Other Information in a variety of ways, including but not
limited to:
o Through your browser: Certain information
is collected by most browsers, device type,
screen resolution, operating system
version and internet browser type and
version. We use this information to ensure
CBD Site function properly and for security
purposes.

 كيف نقوم بجمع واستخدام المعلومات األخرى.4
رن
الخارجيي جمع واستخدام المعلومات األخرى بعدة
يجوز لنا ومزودي الخدمات
: بما ن يف ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص،طرق

5. How We Share Personal Information
 We May Share Information with Our Affiliates
In order to provide financial services to you, we may share
certain information about you with our affiliates. We may
share personal information (such as name, address and
account number) and account information (such as type of
accounts, account balances and transaction history) with
our affiliates so that they can serve you more efficiently. Our
affiliates maintain the same privacy standards as we do.

 كيف نشارك المعلومات الشخصية.5
 قد نشارك المعلومات مع ر
السكات التابعة لنا
 قد نشارك معلومات معينة عنك مع ر،من أجل تقديم خدمات مالية لك
الشكات
 وقد نشارك المعلومات الشخصية (مثل االسم والعنوان ورقم.التابعة لنا
الحساب) ومعلومات الحساب (مثل نوع الحسابات وأرصدة الحسابات وسجل
المعامالت) مع ر
.الشكات التابعة لنا حت يتمكنوا من خدمتك بكفاءة أكي
وستحافظ ر
.معايي الخصوصية كما نفعله نحن
الشكات التابعة لنا عىل نفس
ر



We May Share Information with Third-Party
Service Providers
In order for us to conduct our operations, including servicing
your account or processing your transactions, we may need
to share information with our service providers, including
data processing companies, cheque, ATM, and other
payment processing companies, payment networks, loan
service providers, insurance companies, collection
agencies, credit reporting agencies and financial service
providers with whom we have joint marketing agreements.
These service providers act on our behalf and have agreed
in writing to keep the customer information we provide to
them confidential. We do not share your account numbers
with independent third-party marketers offering their own
products and services. While we may assist in offering
financial products and services of our affiliates or other
financial service providers, we control the customer
information used in connection with these offers.


We May Share Information as Legally Required
or Permitted
We may share your customer information in response to a
lawful request issued by a court, a government agency, a
regulatory authority or as permitted by law. We may also
share your information in response to a request made by a
merchant or business necessary to effect, administer or
enforce a transaction that you had requested or authorized

 يتم جمع معلومات:من خالل المتصفح الخاص بك
معينة بواسطة معظم المتصفحات ونوع الجهاز ودقة
الشاشة وإصدار نظام التشغيل ونوع متصفح اإلنينت
 ونستخدم هذه المعلومات لضمان عمل موقع.وإصداره
.دب التجاري بشكل صحيح وألغراض أمنية
بنك ي

o

الخارجيي
يجوز لنا مشاركة المعلومات مع مزودي الخدمة
ر



ن
 قد، بما يف ذلك خدمة حسابك أو معالجة معامالتك،من أجل إجراء عملياتنا
ن
 بما يف ذلك رشكات،نحتاج إىل مشاركة المعلومات مع مزودي الخدمة لدينا
معالجة البيانات والشيكات وأجهزة الرصاف اآلىل ر
وشكات معالجة المدفوعات
ي
األخرى وشبكات الدفع ومقدم خدمات القروض ر
وشكات التأم ر ن
ي ووكاالت
ي
ومقدم الخدمات المالية الذين أبرمنا
التحصيل ووكاالت إعداد التقارير االئتمانية
ي
 ويعمل مزودي الخدمات هؤالء نيابة عنا وقد.معهم اتفاقيات تسويق مشيكة
ً
 كما أننا ال.الت نقدمها لهم
وافقوا كتابة عىل الحفاظ عىل شية معلومات العمالء ي
نشارك أرقام حسابك مع جهات تسويق خارجية مستقلة تقدم منتجاتها
 بينما قد نساعد نف تقديم المنتجات والخدمات المالية ر،وخدماتها
للشكات
ي
ن
التابعة لنا أو مزودي الخدمات المالية اآلخرين حيث نتحكم يف معلومات العميل
.المستخدمة فيما يتعلق بهذه العروض

 يجوز لنا مشاركة المعلومات عىل النحو المطلوب أو المسموح به
قانونا
ن
قانوب صادر عن
لطلب
استجابة
بك
الخاصة
العميل
معلومات
قد نشارك
ي
ً
 ويجوز لنا.محكمة أو وكالة حكومية أو سلطة رقابية أو وفقا لما يسمح به القانون
ً
ً
أيضا مشاركة معلوماتك استجابة لطلب مقدم من تاجر أو رشكة حيث يكون
ً
نرصوريا لتنفيذ أو إدارة أو إنفاذ معاملة كنت قد طلبتها أو سمحت بها فيما يتعلق
.بخدمة أو معالجة منتج أو خدمة مالية أو للحفاظ عىل حسابك لدينا أو خدمته
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in connection with the servicing or processing of a financial
product or service, or to maintain or service your account
with us.
Mobile Applications
Commercial Bank of Dubai's mobile applications
("Applications") allows you to access your account balances
and holdings, transfers and pay bills on your mobile device.
This Policy applies to any Personal Information or Other
Information that we may collect through the Applications.

تطبيقات الهاتف المتحرك
)"دب التجاري ("التطبيقات
ببنك
الخاصة
المتحرك
تتيح لك تطبيقات الهاتف
ي
الفواتي عىل جهازك
الوصول إىل أرصدة حسابك وممتلكاتك والتحويالت ودفع
ر
 وتنطبق هذه السياسة عىل أي معلومات شخصية أو معلومات أخرى.المتحرك
.قد نجمعها من خالل التطبيقات

Linking to other sites
We may provide links to third party websites. If you follow
links to websites not affiliated or controlled by us, you should
review their privacy and security policies and other terms
and conditions, as they may be different from those of CBD
Site. Commercial Bank of Dubai does not guarantee and is
not responsible for the privacy or security of these websites,
including the accuracy, completeness, or reliability of their
information.

االرتباط بالمواقع األخرى
 وإذا قمت باتباع روابط لمواقع ليست تابعة.قد نقدم روابط لمواقع أطراف أخرى
وغيها
 فيجب عليك مراجعة سياسات الخصوصية واألمان ر،لنا أو نتحكم فيها
ر
.دب التجاري
من الشوط واألحكام ألنها قد تختلف عن تلك الخاصة بموقع بنك ي
دب التجاري وال يتحمل أي مسؤولية عن خصوصية أو أمان هذه
بنك
يضمن
وال
ي
. بما ن يف ذلك دقة أو اكتمال أو موثوقية معلوماتها،المواقع

Security
To protect Personal Information from unauthorized access
and use, we use security measures. These measures may
include device safeguards and secured files and buildings
as well as oversight of our third party service providers to
ensure information remains confidential and secure.

األمن والحماية
 نستخدم،غي المرصح به
لحماية المعلومات الشخصية من الوصول واالستخدام ر
ن
والمباب المؤمنة
والت قد تشمل حماية األجهزة والملفات
ر
ي
تدابي أمنية لهذا األمر ي
باإلضافة إىل ر
الغي لضمان بقاء المعلومات شية
اإلشاف عىل مزودي خدمات ر
.وآمنة

Making sure information is accurate
Keeping your account information accurate and up to date
is very important. If your account information is incomplete,
inaccurate or not current, please update your information on
our CBD Site, or call or write to us at the telephone numbers
or appropriate address for changes listed on your account
statements, records, online or other account materials. You
can also speak to a customer representative.

التأكد من دقة المعلومات
ً
 وإذا كانت.من المهم جدا الحفاظ عىل دقة معلومات حسابك وتحديثها
 رفيج تحديث،غي حديثة
غي دقيقة أو ر
غي كاملة أو ر
معلومات حسابك ر
دب التجاري الخاص بنا أو االتصال بنا أو مراسلتنا عىل
معلوماتك عىل موقع بنك ي
ن
للتغييات المدرجة يف كشوفات حسابك أو
أرقام الهواتف أو العنوان المناسب
ر
ً
 ويمكنك أيضا التحدث إىل.سجالتك أو عي اإلنينت أو مواد الحساب األخرى
.مندوب خدمة العمالء
أحد
ي

Updates to this Privacy Policy
This Policy is subject to change. Please review it
periodically. Any changes to this Policy will become
effective when we post the revised Policy on the CBD Site.
Your use of the CBD Site following these changes means
that you accept the revised Policy.

تحديثات سياسة الخصوصية هذه
 وستصبح أي.للتغيي ولهذا يرج مراجعتها بشكل دوري
هذه السياسة عرضة
ر
تغييات تطرأ عىل هذه السياسة سارية عندما ر
ننش السياسة المنقحة عىل موقع
ر
.
دب التجاري بعد إجراء هذه
بنك
لموقع
استخدامك
وإن
التجاري
دب
بنك
ي
ي
ن
.يعت أنك تقبل السياسة المنقحة
ر
التغييات ي

SOCIAL COMMUNITY

االجتماع
الوسط
ي

We have an active social media presence to help us stay in
touch with you and serve you better. We encourage
everyone to use common courtesy, be respectful of others
and follow our guidelines to foster healthy social
communities and to protect your privacy.

االجتماع لمساعدتنا عىل البقاء عىل
لدينا تواجد نشط عىل وسائل التواصل
ي
 ونشجع الجميع عىل استخدام أسلوب.اتصال معك وخدمتك بشكل أفضل
المجاملة العامة واحيام اآلخرين واتباع إرشاداتنا لتعزيز األوساط االجتماعية
.الصحية وحماية خصوصيتك

Privacy and Security Policies

سياسات الخصوصية واألمان
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With respect to content collected through our Social Media,
CBD follows Facebook's privacy policy. Please note that
when visiting any official CBD social media pages, when
applicable you are also subject to the terms and conditions
of CBD's privacy policy and general terms of use, as well as
individual social media channels terms of service and
privacy policy. To protect your privacy and the privacy of
others, please do not include personally identifiable
information such as ID numbers, account numbers, phone
numbers or e-mail addresses in any comment or post. If you
do include personally identifiable information in your
comment, your comment or post may be deleted.

االجتماع
فيما يتعلق بالمحتوى الذي يتم جمعه من خالل وسائل التواصل
ي
 يرج.دب التجاري سياسة الخصوصية الخاصة بفيسبوك
 يتبع بنك ي،الخاصة بنا
دب
لبنك
تابعة
رسمية
اجتماع
تواصل
ل
وسائ
صفحات
العلم أنه عند زيارة أي
ي
ي
ً
ر
 فإنك ستخضع أيضا لشوط وأحكام سياسة الخصوصية، عند الحاجة،التجاري
لدى بنك دب التجاري ر
 باإلضافة إىل رشوط الخدمة،وشوط االستخدام العامة
ي
.
االجتماع الفردية ولحماية خصوصيتك
وسياسة الخصوصية لقنوات التواصل
ي
رن
تضمي معلومات التعريف الشخصية مثل أرقام
 يرج عدم،وخصوصية اآلخرين
ن ن
وب يف أي تعليق
الهوية أو أرقام الحسابات أو أرقام الهواتف أو عناوين الييد
اإللكي ي
ن
رن
 فقد يتم،بتضمي معلومات تعريف شخصية يف تعليقك
 وإذا قمت.أو منشور
.حذف تعليقك أو منشورك

Monitoring the Use of Social Media Tools
Guidance to help identify unsuitable content and be an
effective moderator is crucial. User Generated Content
(UGC) or content provided by other people into a social
media channel which represents CBD (e.g. a blog) should
always be moderated. The objective of moderating content
before it is published is two-fold:
 To ensure unsuitable content is not published into a
channel associated with CBD
 To ensure comments made on blogs are clear and
appropriate to the content/subject matter of the blog
in question
 Moderation is NOT designed to:

Censure people from expressing their opinions
 Correct grammatical or spelling errors in comments,
except where such errors detract from the intended
meaning of the comment.
 As a general rule, comments should be published
by moderators as close to the form and format in
which they were input by the person making the
comment with the bare minimum of changes,
provided they are clear, appropriate and do not
contain unsuitable content.
 Postings should not be published if they:
 Are against the values of CBD or the UAE
 Are considered likely to provoke, attack or offend
others
 Are racist, homophobic, unacceptable, abusive or
otherwise objectionable
 Contain swear words or other language likely to
offend
 Break the law or condone or encourage unlawful
activity
 Are seen to impersonate someone else
 Describe or encourage activities which could
endanger the safety or well-being of others
 Are posted anonymously
 Contain any personal photos

االجتماع
مراقبة استخدام أدوات التواصل
ي
ً ر
ً
ن
مشفا فعاال يعد
غي المناسب وأن تكون
التوجيه للمساعدة يف تحديد المحتوى ً ر
ً
ر
 ولهذا يجب دائما اإلشاف عىل المحتوى الذي ينشئه.أمرا بالغ األهمية
ن
المستخدم أو المحتوى المقدم من قبل أشخاص آخرين يف قناة وسائل التواصل
 ويتألف الهدف من.)دب التجاري (مثل المدونة
الت تمثل بنك ي
االجتماع ي
ي
ر
اإلشاف عىل المحتوى قبل ر
نشه من ر ن
:شقي
ن
لضمان عدم ر
دب
نش محتوى ر
غي مناسب يف قناة مرتبطة ببنك ي
التجاري
الت يتم إجراؤها عىل المدونات واضحة
التعليقات
أن
لضمان
ي
 موضوع المدونة المعنية/ومناسبة لمحتوى



لم يتم تصميم ر
:اإلشاف من أجل
التعبي عن آرائهم
لوم الناس عىل
ر
ن
 باستثناء الحاالت،تصحيح األخطاء النحوية أو اإلمالئية يف التعليقات
ن
.المعت المقصود للتعليق
الت تنتقص فيها هذه األخطاء من
ي





نش التعليقات من قبل ر
 يجب ر،كقاعدة عامة
المش ر ن
في بشكل أقرب
الت تم إدخالها بها من قبل الشخص الذي يقوم
إىل الشكل والصيغة
بالتعليق مع الحد ي ن
 ر،التغييات
بشط أن تكون واضحة
من
األدب
ر
.غي مناسب
ومناسبة وال تحتوي عىل محتوى ر



ن
ينبع ر
:نش المنشورات إذا كانت
ال ي
دب التجاري أو اإلمارات العربية المتحدة
تتعارض مع قيم بنك ي
تسء لآلخرين
أو
تهاجم
أو
تستفز
تعتي من المحتمل أن
ي





رن
غي مقبولة أو مسيئة أو مرفوضة بأي
عنرصية أو معادية
للمثليي أو ر
شكل من األشكال
تحتوي عىل كلمات بذيئة أو لغة أخرى من المحتمل أن تكون مسيئة



ن
ن
قانوب
غي
تخرق القانون أو
تتغاىص أو تشجع عىل نشاط ر
ي



ُينظر إليها عىل أنهت تنتحل شخصية شخص آخر
الت يمكن أن تعرض سالمة أو رفاهية
تصف أو تشجع األنشطة ي
اآلخرين للخطر
تم ر
نشها بشكل مجهول
تحتوي عىل أي صور شخصية
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Used for promoting personal business
Are regarding the bank’s peers and competitors,
legal matters and undisclosed material information.

تستخدم لليوي ــج لألعمال الشخصية
تتعلق بأقران البنك ومنافسيه واألمور القانونية والمعلومات
.غي المفصح عنها
الجوهرية ر







Unsuitable Links:
Links to external websites are permitted as long as
they are not deemed to be unsuitable. A web page
is labeled as unsuitable if it contains, or directly links
to material which is:
Offensive
Unacceptable content
Text and images are likely to offend most people
Hate sites (on grounds of race, religion, politics,
gender or sexual orientation)
Gratuitous violence
Unlawful:
Condones or encourages unlawful acts
Breaches copyright law or encourages others to do
so
Defamatory and/or in contempt of court
Hacking or other technical disruption to online
services.
Presents access or safety problems:
Pay-to-view or other subscription sites
Sites which might compromise the CBD network
(e.g.: sites which initiate a download)

:غي مناسبة
روابط ر
ُ
غي
يسمح بالروابط إىل مواقع إلكيونية خارجية طالما أنها ال تعتي ر
غي مناسبة إذا كانت
 ويتم تصنيف صفحة الويب عىل أنها ر.مناسبة
ً ر
:مباشة بمادة تعد
 أو ترتبط،تحتوي عىل




مهينة
غي مقبول
ذات محتوى ر
تسء النصوص والصور إىل معظم الناس
من المحتمل أن ي
مواقع كراهية (عىل أساس العرق أو الدين أو السياسة أو الجنس أو
)الجنس
التوجه
ي
غي المير
تشجع عىل العنف ر
غي قانونية
ر
ت ن
غي ر
المشوعة
تغاىص أو تشجع عىل األعمال ر
تنتهك قانون حقوق الطبع و ر
النش أو تشجع اآلخرين عىل القيام بذلك






أو تزدري من المحكمة/تشهر و
مقرصنة أو تؤدي إىل التعطيل ن
.الفت للخدمات عي اإلنينت
ي




:تجلب مشاكل ن يف الوصول أو السالمة
الدفع مقابل المشاهدة أو مواقع االشياك األخرى
دب التجاري للخطر (عىل سبيل
الت قد تعرض شبكة بنك ي
المواقع ي
ن
ن
)الت تقدم خدمة التييل
 المواقع ي:المثال
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