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الشروط واألحكام للخدمات المـصرفية
لألعمال - التحصيل عبر اإلنترنت



1. DEFINITIONS

AED or Dirhams means the lawful currency of the United Arab Emirates.

Bank means Commercial Bank of Dubai PJSC, its successors and 
assigns.

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

Client means the corporate client of the Bank that has successfully 
applied for the Service and who is registered as the applicant on the 
application form.

Cut-Off Times means with the respective cut-off times defined in Clause 
4, as applicable.

ICCS means Image-Based Cheque Clearing Service.

ICCS Connect means the web-based user interface which the Bank will 
make available to the Client that has been approved to use the Service 
and which can be used to upload the scanned cheque images and 
associated details and submit batch files to the Bank for processing.

Payments & Cash Management – Schedule of Charges means 
the schedule of prices, fees and charges to be applied by the Bank 
in consideration for the provision of the Service to the Client, which 
may be amended from time to time, available at www.cbd.ae or as 
communicated to you by CBD and shall include the penalty charges that 
may be applicable in the event the Client does not comply with these 
terms and conditions. 

Scanner means an ICCS compatible scanner which the Client shall 
procure and maintain pursuant to the provisions of these terms and 
conditions. 

Service means the ICCS offered by the Bank to its corporate Clients 
to remotely scan (using a Scanner) and submit (using ICCS Connect) 
receivable cheques (both current and post-dated) for payment to the 
Bank from the Client’s offices, during the CBUAE working hours ( …am till 
…. pm ) during the official working days: Sunday to Thursday (inclusive).

2. SERVICE

2.1. The Bank will issue a welcome pack for the Service which will include the 
relevant nomination forms, Payments & Cash Management – Schedule of 
Charges (applicable at that time) and other relevant information to Clients 
whose applications for the Service have been approved.  

2.2. The Client will be required to have access to an internet connection, 
procure and install the Scanner in order to make use of the Service.  
Clients may only procure the Scanner from a vendor approved by the 
Bank and the Client shall ensure that the Scanner shall, at all times, 
comply with all requirements stipulated by the Bank.  The Scanner shall 
be installed by the vendor approved by the Bank.  

2.3. Depending on the option selected by the Client the Bank will process and 
submit the scanned cheques to the UAE Central Bank either before (Direct 
Mode) or after (Indirect Mode) reconciliation with the physical cheque.  
Clients will be required to submit the physical cheques in accordance 
with the Cut-Off Times.  Post-dated cheques will all be subject to Indirect 
Mode processing on their respective settlement dates.  The Bank will only 
process cheques marked for Indirect Mode processing upon receipt of 
the physical cheques by the Bank’s authorised representatives.

2.4. The Service requires that an individual or individuals be nominated by the 
Client for scanning, account selection, data entry and uploading into ICCS 
Connect (the Maker). The Makers should be distinct from the individual or 
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التعريفات  -1

درهم اإماراتي اأو درهم: ُيق�صد به العملة القانونية للإمارات العربية املتحدة.  

البنك: ُيق�صد به بنك دبي التجاري �ش.م.ع وخلفائه واملتنازل اإليهم.  

يوم العمل: ُيق�صد به اأي يوم غري اجلمعة اأو ال�صبت اأو العطلت الر�صمية يف الإمارات   

العربية املتحدة.

اخلدمة  على  للح�صول  بنجاح  تقدم  الذي  ال�صركات  من  العميل  به  ُيق�صد  العميل:   

واملُ�صجل بو�صفه مقدم الطلب على ا�صتمارة الطلب.

 

اآخر موعد لقيد الودائع يف ح�ساب العميل: ُيق�صد به اآخر مواعد لقيد الودائع يف   

ح�صاب العميل، كما هو معرف يف البند 4، حيثما ينطبق ذلك.

مقا�صة  خدمة  به  ُيق�صد  اإ���س(:  �سي  �سي  )اآي  ال�سيكات  �سور  مقا�سة  خدمة   

ال�صيكات القائم على ال�صورة.

اآي �سي �سي اإ�س كونكت: ُيق�صد بها الواجهة البينية للم�صتخدم القائمة على ال�صبكة   

التي يوفرها البنك اإىل العميل، الذي مت اعتماده لي�صتخدم اخلدمة، وميكن ا�صتخدامها 

لتحميل �صور ال�صيكات املم�صوحة �صوئيًا والبينات املقرتنة بها وتقدمي دفعات امللفات اإىل 

البنك ملعاجلتها.

اإدارة الدفعات والنقدية – جدول الر�سوم: ُيق�صد به جدول الأ�صعار والأتعاب   

اأن  ويجوز  العميل  اإىل  اخلدمة  توفري  مقابل  البنك  يطبقها  اأن  يجب  التي  والر�صوم 

ُيعدل من وقت لآخر كما اأنه متاح على املوقع: ww.cdb.ae، اأو كما يبلغك به بنك دبي 

التجاري، وي�صمل ر�صوم الغرامات التي قد ُتطبق يف حال عدم امتثال العميل اإىل هذه 

الأحكام وال�صروط.

ال�صيكات  �صور  مقا�صة  خلدمة  املتوافق  ال�صوئي  املا�صح  به  ُيق�صد  ال�سوئي:  املا�سح   

الذي يجلبه العميل ويحتفظ به عمًل بن�صو�ش هذه الأحكام وال�صروط

عملئه  اإىل  البنك  يوفرها  التي  ال�صيكات  �صور  مقا�صة  خدمة  بها  ُيق�صد  اخلدمة:   

من ال�صركات مل�صح )با�صتخدام املا�صح ال�صوئي( ال�صيكات امل�صتحقة )احلالية واملوؤجلة( 

اإىل  ال�صداد  بق�صد  كونكت(  اإ�ش  �صي  �صي  اآي  البينية  الرابطة  )با�صتخدام  وتقدميها 

البنك وذلك من مكاتب العميل اأثناء �صاعات عمل البنوك التجارية يف الإمارات العربية 

اإىل  الأح��د  من  الر�صمية:  العمل  اأي��ام  خلل  م�صاًء(   -- اإىل  �صباحًا   -- )من  املتحدة 

اخلمي�ش )مبا يف ذلك اخلمي�ش(.

اخلدمة  -2

ال�صلة،  ذات  الت�صمية  ا�صتمارات  ت�صمل  التي  اخلدمة  ترحيب  حزمة  البنك  ي�صدر   .1-2

واإدارة الدفعات والنقدية – جدول الر�صوم )املعمول به يف ذلك الوقت( وغري ذلك من 

املعلومات ذات ال�صلة بالعملء الذين اعتمدت طلباتهم للح�صول على اخلدمة.

يجب على العميل اأن يكون لديه اإمكانية الدخول على الإنرتنت واأن يجلب ويثبت املا�صح   .2-2

ال�صوئي وذلك لل�صتفادة من اخلدمة ول يجوز للعملء احل�صول على املا�صح ال�صوئي 

اإل من بائع يعتمده البنك، ويتاأكد العميل اأن املا�صح ميتثل، يف جميع الأوقات اإىل كافة 

املا�صح  يركب  البنك  من  املعتمد  البائع  اأن  كما  البنك.  عليها  ين�ش  التي  ال�صرتاطات 

ال�صوئي.

اعتمادًا على خيار العميل، يعالج البنك ويقدم ال�صيكات املم�صوحة �صوئيًا اإىل م�صرف   .3-2

الإمارات العربية املتحدة املركزي اإما قبل التوفيق مع ال�صيك املادي )النموذج املبا�صر( 

طبقًا  املادية  ال�صيكات  تقدمي  العملء  على  ويجب  املبا�صر(.  غري  )النموذج  بعده  اأو 

اإىل معاجلة  املوؤجلة  ال�صيكات  العميل. وتخ�صع  الودائع يف ح�صاب  لقيد  اآخر موعد  اإىل 

ال�صيكات  �صوى  البنك  يعالج  ول  منها.  لكل  الت�صوية  تواريخ  يف  املبا�صر  غري  النموذج 

التي حتمل علمة معاجلة النموذج غري املبا�صر عندما ي�صتلم ممثلي البنك املفو�صني 

ال�صيكات املادية.

احل�صابات  واختيار  ال�صوئي  للم�صح  اأف��راد  اأو  ف��ردًا  العميل  ي�صمي  اأن  اخلدمة  تتطلب   .4-2

كونكت )ويطلق على ذلك  اإ�ش  �صي  �صي  اآي  البينية  الواجهة  البيانات وحتميل  واإدخ��ال 

ال�صروط والأحكام للخدمات املـ�صرفية

للأعمال - التح�صيل عرب الإنرتنت
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individuals nominated for verification and approval of uploaded cheques 
(the Supervisor).  The Supervisor shall be responsible for verifying the 
data uploaded by the Maker and approving items for processing by the 
Bank.  The Client may select to enable the “Auto Checker” option which 
will result in the uploaded batches bypassing the Supervisor verification 
and the applicable scanned images will be submitted directly to the 
Bank for processing. The Client shall create the details of the Makers 
and Supervisors (where applicable)  after receiving a One Time Password 
(OTP) on its registered phone number at the Bank`s records, and it has 
been clear that the creation and determination of user names. authorized 
persons ( Maker or Supervisor “if any “) and passwords , shall be vested 
to the Client and its sole responsibility without any interference from the 
Bank, and without any liability on the Bank in that regard.   

2.5. The Bank shall notify the Client of its representatives who are authorised 
to receive original cheques.  Cheques will only be considered received 
once the Bank has issued a confirmation of receipt signed by an 
authorised representative. 

3. DELAYED DELIVERY / LOST / DAMAGED PHYSICAL CHEQUES

3.1. The Bank reserves the right to debit the Client’s account in the event 
it does not receive the physical cheques for items marked for Direct 
Mode processing from the Client within the stipulated Cut-Off Times.   In 
addition, the Client shall inform the Bank as soon as it becomes aware 
that a cheque that has been submitted for processing in ICCS Connect 
has been lost or damaged.  Where the affected cheque was marked for 
Direct Mode processing the Bank will debit the Client’s account with the 
amount of the cheque.  Where there are insufficient funds in the account 
to process the debit entries referred to in this Clause 3.1 the provisions of 
Clause 5.3 will apply.  Where the affected cheque was marked for Indirect 
Mode processing the Bank will remove the cheque from ICCS Connect 
and no further processing with respect to this cheque will take place.

3.2. The Bank reserves the right to charge a penalty fee as per the Payments 
& Cash Management – Schedule of Charges for each instance in which a 
physical cheque is not received within the prescribed Cut-Off Times.  For 
the avoidance of doubt this penalty may also be applicable to any lost or 
damaged cheques. 

4. CUT-OFF TIMES

Process

Same day processing of scanned cheque  images 

Receipt of original cheques by the Bank’s authorized representatives

Cut-off Times

Scanned image to be received by the Bank by 9am, applicable only to 
cheques processed using Direct Mode

no later than two (2) Business Days from scanning the cheque into ICCS 
Connect

5. FEES; PAYMENT AND SET-OFF

5.1. The Client shall be obliged to pay all the fees, charges and costs (including 
any taxes, if applicable) levied by the Bank for the provision of access to 
and use of the Service and the Client hereby accepts responsibility for 
any loss or damage thereto. The details of the fees, charges and costs 
for the Service shall be included in Payments & Cash Management – 
Schedule of Charges (as amended from time to time) available at www.
cbd.ae or as communicated to you by CBD.

5.2. The Client will make the necessary payments to the Bank in free and 
cleared funds for the use of the Service, in accordance with the Payments 
& Cash Management – Schedule of Charges.

5.3. Where the Client fails to make any payments to the Bank as described 
herein or the Payments & Cash Management – Schedule of Charges and 
in case of Fraud , the Client authorises the Bank to deduct due payments 
from the Client’s current account, provided that if there are insufficient 
monies in this account, the Client shall pay such shortfall on demand and 
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الفرد “ال�صانع”(. ويختلف ال�صانعون عن الفرد اأو الأفراد امل�صمني للتحقق من �صحة 

ال�صيكات املحملة )ويطلق ذلك الفرد “امل�صرف”(. ويعد امل�صرف م�صوؤوًل عن التحقق من 

�صحة البيانات التي يحملها ال�صانع واعتماد املفردات بق�صد اأن يعاجلها البنك. ويجوز 

اإىل العميل اأن يختار ت�صغيل خيار “املراجع التلقائي” مما ي�صفر عن اأن الدفعات املحملة 

تتجنب عملية حتقق امل�صرف من �صحتها وُتقدم مبا�صرًة ال�صور املم�صوحة املعمول بها 

اإىل البنك ملعاجلتها. وين�صئ العميل بيانات ال�صانعني وامل�صرفني )حيثما ينطبق ذلك( 

بعد ا�صتلم كلمة مرور ت�صتخدم ملرة واحدة على رقم هاتفه امل�صجل يف �صجلت البنك. 

ومن الوا�صح اأن اإن�صاء ا�صماء امل�صتخدم والأ�صخا�ش املفو�صني )ال�صانع اأو امل�صرف “اإن 

وجد”( وكلمات املرور وحتديدها مُينح اإىل العميل ويكون م�صوؤوليته وحده دون تدخل من 

البنك ودون اأي م�صوؤولية على البنك يف ذلك ال�صدد.

ال�صيكات  ُتعترب  ول  الأ�صلية.  ال�صيكات  بت�صلم  املفو�صني  مبمثليه  العميل  البنك  يخطر   .5-2

ا�صُتلمت اإل مبجرد ما يكون البنك قد اأ�صدر تاأكيدًا بال�صتلم يوقع عليه املمثل املفو�ش.

التاأخر يف ت�سليم ال�سيكات/ �سياع ال�سيكات/ التلف املادي لل�سيكات  -3

ال�صيكات  يت�صلم  مل  اأنه  حال  يف  العميل  ح�صاب  من  اخل�صم  يف  باحلق  البنك  يحتفظ   .1-3

املادية للأ�صياء التي حتمل علمة معاجلة النموذج املبا�صر من العميل يف غ�صون املدة 

وقت  اأ�صرع  يف  البنك  يبلغ  العميل  فاإن  وكذلك  للإيداع.  موعد  لأخر  عليها  املن�صو�ش 

اآي  البينية  الواجهة  يف  ملعاجلته  �ُصلم  قد  الذي  ال�صيك،  باأن  دراية  على  ي�صبح  عندما 

اأو تلف. ومتى كان ال�صيك التالف يحمل علمة معاجلة  اإ�ش كونكت، قد �صاع  �صي �صي 

هناك  كانت  ومتى  ال�صيك.  مبلغ  العميل  ح�صاب  من  البنك  يخ�صم  املبا�صر،  النموذج 

 ،1-3 البند  هذا  يف  اإليه  امل�صار  اخل�صم  قيود  ملعاجلة  احل�صاب  يف  كافية  غري  اأم��وال 

ُتطبق ن�صو�ش البند 5-3. ومتى كان ال�صيك التالف يحمل علمة معاجلة النموذج غري 

املبا�صر، فاإن البنك يزيل ال�صيك من الواجهة البينية اآي �صي �صي اإ�ش كونكت ول حتدث 

اأي معاجلة اأخرى فيما يخ�ش هذا ال�صيك.

 – والنقدية  الدفعات  اإدارة  ح�صب  الغرامة  ر�صوم  يفر�ش  اأن  يف  باحلق  البنك  يحتفظ   .2-3

جدول الر�صوم وذلك عن كل حالة مل ُي�صتلم فيها ال�صيك املادي يف غ�صون املدة املقررة 

اأي�صًا  اأن تكون معموًل بها  الغرامة يجوز  لل�صك، فاإن هذه  لأخر موعد للإيداع. وجتنبًا 

فيما يتعلق باأي �صيكات مفقودة اأو تالفة.

اآخر موعد لقيد الودائع يف ح�ساب:  -4

العملية

نف�ش اليوم الذي ُتعالج فيه �صور ال�صيكات املم�صوحة �صوئيًا

يت�صلم ممثلي البنك املفو�صون ال�صيكات الأ�صلية

اآخر موعد لقيد الودائع يف احل�ساب

يت�صلم البنك ال�صورة املم�صوحة �صوئيًا يف ال�صاعة 9 �صباحاً، ول ينطبق ذلك اإل على 

ال�صيكات التي ُتعالج با�صتخدام النموذج املبا�صر

اآي �صي �صي  يومي )2( عمل من م�صح ال�صيكات يف الواجهة البينية  اأق�صاه  يف موعد 

اإ�ش كونكت

الر�سوم والدفع واملقا�سة  -5

5-1. يلتزم العميل بدفع كافة الأتعاب والر�صوم والتكاليف )مبا يف ذلك اأي �صرائب، اإذا انطبق 

الأمر( التي يفر�صها البنك لتوفري اإمكانية الدخول على اخلدمة وا�صتخدمها، وقد قبل 

تفا�صيل  وُتدرج  بها.  يلحق  اأو �صرر  اأي خ�صارة  م�صوؤولية  التفاقية  العميل مبوجب هذه 

اأتعاب اخلدمة ور�صومها وتكاليفها يف اإدارة الدفعات والنقدية – جدول الر�صوم )كما 

ُيعدل من وقت لآخر( املتاح على املوقع: www.cbd.ae اأو كما يبلغك به البنك.

5-2.  ي�صدد العميل الدفعات ال�صرورية اإىل البنك يف اأموال حرة وغري مدينة وذلك ل�صتخدام 

اخلدمة طبقًا اإىل اإدارة الدفعات والنقدية – جدول الر�صوم.

اإدارة  اأو  التفاقية  هو مبني يف هذه  كما  البنك،  اإىل  دفعات  اأي  العميل  ي�صدد  متى مل    .3-5

البنك  يفو�ش  العميل  ف��اإن  الحتيال،  حالة  ويف  الر�صوم  ج��دول   – والنقدية  الدفعات 

لقتطاع الدفعات الواجبة من احل�صاب اجلاري للعميل، على اأنه اإذا كانت هناك اأموال 

اأي  ويوافق على  الطلب،  النق�ش، عند  العميل ذلك  غري كافية يف هذا احل�صاب، يدفع 



agrees that any of the Client’s other accounts with the Bank, irrespective 
of their designation, may be debited with the relevant payments or 
amounts due or any part thereof.  

5.4. The Bank reserves the right to levy a penalty for any delay in payment 
by the Client in accordance with the Payments & Cash Management – 
Schedule of Charges .

5.5. The Bank shall have the right to, at any time and without notice to the 
Client, set off and apply any credit balance on any account of the Client 
with the Bank, and any other indebtedness owing to the Client by the 
Bank (in each case, whether or not subject to notice, matured or owing by 
a different branch or office and in whatever currency) against the liabilities 
of the Client incurred pursuant to the use of the Service.

6. CLIENT’S OBLIGATIONS

6.1. The Client will, at its sole cost, procure, install and maintain the Scanner.

6.2. The Client will, and shall procure that its employees, act in good faith at 
all times when using the Service and shall ensure that the Service is used 
only for the purpose envisaged herein.  The Client shall not and shall 
procure that its employees do not abuse or tamper with the Service, the 
Scanner or any equipment or facilities provided by the Bank with respect 
to the Service. 

6.3. The Client will comply with all the terms and conditions for the Service 
as notified by the Bank from time to time  As mentioned in the ICCS ` 
requirements memo (attached as annexure 2 to this Agreement) , and the 
Client shall be solely responsible in case it fails to comply with any of the 
requirements , and shall bear solely all the consequences , without any 
liability or obligation on the Bank . 

6.4. The Client undertakes to make payments in respect of this Service as and 
when they fall due.  For the avoidance of doubt this undertaking includes 
payment of any penalty charges.

6.5. The Client shall ensure that passwords for use with the Service are kept 
secure and will bear any loss arising out of any unauthorised disclosure 
or distribution of its passwords and/or restricted confidential information.

6.6. The Client undertakes that it shall not attempt to replicate the functionality 
of the Service or ICCS Connect.

6.7. The Client undertakes to protect its infrastructure (including its network) 
from viruses.

6.8. The Client is responsible for ensuring that it maintains the infrastructure 
required to access the Service, which shall include its network and 
internet access.

6.9. The Client will ensure that only the approved vendor as nominated by the 
Bank installs, maintains or services the Scanner.

6.10. The Bank shall only accept responsibility of items actually delivered to its 
authorised representatives. The Client shall be responsible for all liabilities 
arising out of the transportation of its items to the Bank’s authorised 
representatives.

6.11. In case any cheque that has been cleared and subsequently found to be 
fraudulent by the Bank, on receipt of the same from the client or as being 
informed by CBUAE. Then, the Client must return the funds pertaining 
to the cheque to the Bank, and further authorizes the Bank to debit any 
of its accounts, even freeze them and to take any measures as the Bank 
may deems fit.

7. EFFECTIVE DATE; TERMINATION

7.1. Once the Bank has approved the Client’s application for the Service the 
Bank will inform the Client of the date from which the Service will be 
available.

7.2. The Bank may, at its sole discretion, terminate the Service, or any part of 
the Service, at any time, without any reason whatsoever.  
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ُتخ�صم منها  ت�صميتها، قد  النظر عن  بغ�ش  البنك،  للعميل مع  الأخرى  من احل�صابات 

الدفعات اأو املبالغ ذات ال�صلة امل�صتحقة اأو اأي جزء منها.

5-4.  يحتفظ البنك باحلق يف اأن يفر�ش اأي غرامة عن اأي تاأخري للعميل يف الدفع طبقًا اإىل 

اإدارة الدفعات والنقدية – جدول الر�صوم.

5-5.  للبنك احلق، يف اأي وقت ودون اإخطار العميل، اأن يجري مقا�صة اأو ي�صتخدم اأي ر�صيد 

العميل من  اإىل  م�صتحقة  اأخرى  واأي مديونية  البنك  لدى  للعميل  اأي ح�صاب  دائن على 

البنك )يف كل حالة، �صواء مع مراعاة الإخطار بذلك اأم ل اأو انها م�صتحقة اأو وواجبة 

ال�صداد من فرع اأو مكتب خمتلف واأي عملة اأيًا كانت( مقابل مطلوبات العميل املتكبدة 

عمًل با�صتخدام اخلدمة.

التزامات العميل  -6

6-1.  ي�صرتي العميل، على نفقته، ويركب ويحتفظ باملا�صح ال�صوئي.

6-2.  يعمل العميل، ويت�صبب يف اأن يعمل موظفوه، بنية ح�صنة يف جميع الأوقات، عند ا�صتخدام 

اإل للأغرا�ش املت�صورة يف هذه التفاقية.  اخلدمة، ويتاأكد من اأن اخلدمة ل ت�صتخدم 

املا�صح  اأو  يعبثوا، باخلدمة  اأو  ي�صيء موظفوه  األ  ويت�صبب يف  يعبث،  اأو  العميل  ي�صيء  ل 

ال�صوئي اأو اأي اأجهزة اأو ت�صهيلت يوفرها البنك فيما يخ�ش اخلدمة.

6-3.  ميتثل العميل اإىل اأحكام اخلدمة و�صروطها، كما يبلغه بها البنك من وقت لآخر. وكما 

ُذكر يف مذكرة ا�صرتاطات خدمة مقا�صة �صور ال�صيكات )كما هي مرفقة بو�صفها امللحق 

2 لهذه التفاقية(، فاإن العميل يعد م�صوؤوًل وحده يف حال عدم امتثاله اإىل اأي ا�صرتاطات 

ويتحمل وحده كافة العواقب دون اأي م�صوؤولية اأو التزام على البنك.

6-4.  يتعهد العميل ب�صداد الدفعات فيما يخ�ش هذه اخلدمة، عند ا�صتحقاقها. وجتنبا لل�صك، 

فاإن هذا التعهد ي�صمل �صداد اأي ر�صوم للغرامات.

اأي  ويتحمل  اآمنة  اخلدمة  مع  امل�صتخدمة  امل��رور  بكلمات  الحتفاظ  من  العميل  يتاأكد    .5-6

خ�صارة ناجمة عن اأي اإف�صاح عن كلمات مروره اأو املعلومات ال�صرية اخلا�صة، اأو كليهما 

معًا، اأو عن توزيعها غري امل�صرح به.

6-6.  يتعهد العميل باأل يحاول اأن يكرر الأداء الوظيفي للخدمة اأو الواجهة البينية كونكت اآي 

�صي �صي اإ�ش.

6-7.  يتعهد العميل باأن يحمي البنية الأ�صا�صية )مبا يف ذلك ال�صبكة( من الفريو�صات.

6-8.  يعد العميل م�صوؤوًل عن التاأكد من �صيانة البينة الأ�صا�صية اللزمة للدخول على اخلدمة، 

مبا يف ذلك �صبكته ودخوله على الإنرتنت.

6-9.  يتاأكد العميل من اأن املا�صح ل يركبه اأو ي�صونه �صوى البائع املعتمد الذي ي�صميه البنك 

فح�صب.

ل يقبل البنك اأي م�صوؤولية عن اأغرا�ش �ُصلمت بالفعل اإىل ممثليه املفو�صني. ويعد العميل   .10-6

م�صوؤوًل عن كافة املطلوبات الناجمة عن نقل اأغرا�صه اإىل ممثلي البنك املفو�صني.

6-11.  يف حال اأن اأجرى البنك مقا�صة لأي �صيك ووجد بعد ذلك اأنه احتيايل، عند ا�صتلمه 

من العميل اأو كما تبلغه بذلك البنوك التجارية يف الإمارات العربية املتحدة، يجب على 

اأن يعيد الأموال املتعلقة بال�صيك اإىل البنك واأن يفو�ش البنك كذلك  العميل، حينئذ، 

باأن يخ�صم من اأي ح�صابات له اأو حتى يجمدها واأن يتخذ اأي تدابري، كما يعدها البنك 

منا�صبة.

تاريخ ال�سريان والإنهاء  -7

مبجرد ما يكون البنك قد اعتمد طلب احل�صول على اخلدمات، فاإن البنك يبلغ العميل   .1-7

بالتاريخ الذي بًد منه تعد اخلدمة متاحة.

يجوز اإىل البنك، ح�صب ما يرتاءى له وحده، اأن ينهي اخلدمة اأو اأي جزء من اخلدمة،   .2-7

يف اأي وقت دون اأي �صبب مهما كان.



8. INDEMNITY

8.1. By signing the application form for the Service the Client irrevocably 
agrees to release the Bank and hold the Bank harmless from and 
against all actions, suits proceedings, costs, claims, demands, charges, 
expenses, losses and liabilities however arising out of or in connection 
with the provision of the Services, including but not limited to the 
following:

(a) the Bank having acted in good faith in accordance with the Client’s 
instructions using the ICCS system, notwithstanding that such 
instruction(s) as above may have been initiated or transmitted in 
error or fraudulently altered, misunderstood or distorted in the lines 
of communication or transmission; or

(b) the Bank having refrained from acting in accordance with the Client’s 
instructions by reason of failure of actual transmission thereof to the 
Bank or receipt by the Bank for whatever reason, whether connected 
with fault failure of the internet connection or the sending or receiving 
machine; or

(c) the Bank having refrained from acting in accordance with the Client’s 
instructions or processing any cheque, if (i) by doing so it shall be 
in breach of any law, regulation, or (ii) it suspects that there may 
be any fraud or illegality (including, without limitation any breach of 
UAE Central Bank regulations relating to money laundering); or (iii) 
instructed to do so by the UAE Central Bank, competent court of law, 
law enforcement agency or other regulatory authority;

(c) the Client’s failure to forward all originals of scanned cheques to the 
Bank within such period as the Bank may specify; or

(d) any virus, worm or any other infection that may affect the Client’s 
network or computers.

8.2. The Client acknowledges that the Bank is not responsible for any liability 
arising from issues outside of its control.

9. GENERAL PROVISIONS

9.1. The Bank reserves the right, at all times, to supplement, amend or vary 
these terms and conditions.  Any such change shall be effective upon 
notice to the Client and notice shall be by any means as determined by 
the Bank.

9.2. The waiver by the Bank of a breach of any of these terms or conditions 
shall not prevent the subsequent enforcement of them and shall not be 
deemed a waiver of any subsequent breach.

10. GOVERNING LAW

 The provision of the Service and everything relating thereto shall be 
governed by and construed in all respects in accordance with the laws 
of the Emirate of Dubai and the federal laws of the United Arab Emirates 
, and the courts of United Arab Emirates shall have exclusive-jurisdiction 
to settle any dispute that may arise from this Agreement.

التعوي�س  -8

بالتوقيع على ا�صتمارة طلب اخلدمة يوافق العميل موافقة ل رجعة فيها على اأن يعفي   .1-8

والتكاليف  الق�صائية  والإج��راءات  والق�صايا  الدعوى  كافة  عن  البنك  ويعو�ش  البنك 

واملطالبات واملطالب والر�صوم وامل�صروفات واخل�صائر واملطلوبات، كيفما كانت، مما 

ن�صاأ عن تقدمي اخلدمة، مبا يف ذلك على �صبيل املثال ولي�ش احل�صر:

با�صتخدام نظام خدمة مقا�صة  العميل  تعليمات  اإىل  بنية ح�صنة طبقًا  البنك  ت�صرف  )اأ( 

�صور ال�صيكات، على الرغم من اأن تلك التعليمات، كما ذكرت اأعله، قد تكون بداأت اأو 

نقلت باخلطاأ اأو تغريت اأو اأ�صيء فهمها اأو �صوهت على نحو احتيايل يف خطوط الت�صال 

اأو البث؛ اأو

لتلك  الفعلي  البث  ب�صبب عطل يف  العميل  تعليمات  اإىل  وفقًا  العمل  البنك عن  امتناع  )ب( 

التعليمات اإىل البنك اأو يف ا�صتلم البنك لها مهما كان ال�صبب، �صواء اأنه مرتبط بتعطل 

الت�صال بالإنرتنت اأو يف اآلة الإر�صال اأو ال�صتلم؛ اأو

ج(  امتناع البنك عن العمل طبقًا اإىل تعليمات العميل اأو معاجلة اأي �صيك، اإذا: )1( خرق، 

عند القيام بذلك، اأي قانون اأو نظام؛ اأو )2( ارتاب اأنه قد يكون هناك اأي احتيال اأو 

للوائح م�صرف  اأي خرق  ولي�ش احل�صر  املثال  �صبيل  على  قانونية )مبا يف ذلك  عدم 

باأن  اإليه  اأوعز  اأو )3(  الأموال؛  بغ�صل  ال�صلة  املركزي ذات  املتحدة  العربية  الإمارات 

يفعل ذلك م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي اأو املحكمة ذات ال�صلة اأو هيئة 

اإنفاذ القانون اأو �صلطة تنظيمية اأخرى؛

د(  عدم مترير العميل لكافة ال�صيكات املم�صوحة الأ�صلية اإىل البنك يف غ�صون تلك الفرتة، 

كما قد يحددها البنك؛

ه(  اأي فريو�ش اأو اأي عدوى اأخرى مما قد يوؤثر على �صبكة العميل اأو اأجهزة احلا�صب الآيل 

لديه.

8-2.  اأقر العميل باأن البنك ل يعد م�صوؤوًل عن اأي مطلوبات تنجم عن مو�صوعات خارجة عن 

�صيطرته. 

ن�سو�س عامة  -9

الأحكام  يغري هذه  اأو  يعدل  اأو  يكمل  اأن  باحلق يف  الأوق��ات،  البنك، يف جميع  يحتفظ   .1-9

وال�صروط. واأي تغيري يعد �صاري املفعول بناًء على تقدمي اإخطار اإىل العميل، حيث ُير�صل 

الإخطار باأي و�صيلة يحددها البنك.

اإ�صقاط البنك لأي خرق لأي من هذه الأحكام اأو ال�صروط ل مينع التنفيذ التايل لها ول   .2-9

يعد اإ�صقاطًا لأي خرق اآخر.

القانون احلاكم  -10

يحكم تقدمي اخلدمة وكل �صيء يتعلق بها وُيف�صر من كافة اجلوانب طبقًا اإىل قوانني   

وملحاكم  املتحدة.  العربية  الإم���ارات  يف  بها  املعمول  الحتادية  والقوانني  دبي  اإم��ارة 

ينجم عن  قد  نزاع  اأي  لت�صوية  الق�صائية احل�صرية  الولية  املتحدة  العربية  الإم��ارات 

هذه التفاقية. 
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