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الـ�ســـــروط والأحـــــكـام الـعــــامـــــة للـحـ�ســــابـات

والـخـــدمـات املـ�سـرفـيـــة لبنك دبــي التجــاري

مقابل	قيام	بنك	دبي	التجاري	)وي�سار	اليه	فيما	بعد	بـ	»البنك«(	وهو	التعبري	الذي	ي�سمل	خلفاءه	واملتنازل	

اإليهم	القانونيني،	باملوافقة	على	فتح	ح�ساب	)كما	هو	معروف	فيما	بعد(	للعميل	اأو	قيام	العميل	بتنفيذ	

والأحكام	 ال�سروط	 هذه	 على	 مبوجبه	 العميل	 يوافق	 بعد(	 فيما	 تعريفها	 مت	 )كما	 خدمة	 اأو	 معاملة	 اأي	

باحل�ساب/ تتعلق	 البنك	 عن	 ت�سدر	 اأخرى	 واأحكام	 �سروط	 اأي	 اإىل	 بالإ�سافة	 والأحكام(،	 )ال�سروط	

احل�سابات	واخلدمات	امل�سرفية.	

تنطبق	هذه	ال�سروط	والأحكام	على	جميع	احل�سابات	امل�سرفية	اأيا	كان	نوعها	التي	يقوم	العميل	بفتحها	

تلك	 تتم	من	خالل	 التي	 املعامالت	 والأحكام	جميع	 ال�سروط	 البنك	وحتكم	هذه	 لدى	 بها	 الحتفاظ	 اأو	

يف	 ال�سرتاك	 اأو	 بالبنك	 اخلا�سة	 احل�سابات	 فتح	 وطلبات	 على	مناذج	 العميل	 توقيع	 يعترب	 احل�سابات.	

البنك	قبول	لهذه	 اأي	معاملة	لدى	 البنك	وتنفيذ	 التي	يقدمها	 اأي	من	اخلدمات/املنتجات	 اأو	ا�ستخدام	

ال�سروط	والأحكام	واأية	تعديالت	تطراأ	عليها	من	وقت	لآخـر.	

ال�سياغة

ت�سمل	الكلمات	التي	ترد	ب�سيغة	املفرد	اجلمع	والعك�س	بالعك�س	وبالن�سبة	للح�سابات	امل�سرتكة	فاإن	الإ�سارة	

اإىل	عميل	واحد	�سوف	ت�سمل	جميع	العمالء	الذين	فتح	احل�ساب	با�سمهم	ما	مل	تدل	القرينة	على	خالف	

ذلك.	

الكلمات	التي	ت�سري	اإىل	اأحد	اجلن�سني	�سوف	ت�سمل	اجلن�س	الآخر	والكلمات	التي	ت�سري	اإىل	�سخ�س	�سوف	

ت�سمل	املالك	الفرد	اأو	ال�سراكة	اأو	املوؤ�س�سة	اأو	ال�سركة	اأو	الهيئة	اأو	اأي	�سخ�س	معنوي	اآخر.	

ت�سكل	هذه	ال�سروط	والأحكام	وتعديالتها	جزءا	ل	يتجزاأ	من	م�ستندات	فتح	احل�ساب	وم�ستندات	اخلدمة	

امل�سرفية	املعنية	التي	يقدمها	البنك	للعميل.

تعريفات

ال�سياق	 يقت�س	 مل	 ما	 لها	 املقابلة	 املعاين	 التالية	 والعبارات	 للكلمات	 يكون	 والأحكام،	 ال�سروط	 هذه	 يف	

خالف	ذلك.	

ح�ساب:	ويق�سد	به	اأي	من	احل�سابات	التالية:	ح�ساب	جاري،	ح�ساب	توفري،	ح�ساب	حتت	الطلب،	ودائع	

ثابتة،	واأي	نوع	من	اأنواع	احل�سابات	و/اأو	الودائع	التي	مت	فتحها	لدى	البنك	باأي	ا�سم.	

البنك:	ويق�سد	به	بنك	دبي	التجاري	وفروعه	وخلفاوؤه	واملتنازل	اإليهم	القانونيني.

اأو	 يف	 م�سرتك	 و/اأو	 البنك	 لدى	 ح�سابا	 ميتلك	 اعتباري	 او	 طبيعي	 �سخ�س	 اأي	 به	 يق�سد	 و	 العميل:	

م�ستخدم	للخدمة	امل�سرفية.	

اخلدمة امل�سرفية:	و	يق�سد	بها	اأي	خدمة/خدمات	م�سرفية	يقدمها	البنك	اإىل	العميل	ومنها	على	

�سبيل	املثال	ودون	حتديد،	اخلدمات	امل�سرفية	من	خالل	فروع	البنك	و/اأو	عرب	النرتنت	و/اأو	الأعمال	

والإيداع	 ال�سحب	 معامالت	 و/اأو	 املتحرك،	 الهاتف	 عرب	 امل�سرفية	 اخلدمات	 و/اأو	 الهاتفية	 امل�سرفية	

عرب	 الدفعات	 اإجــراء	 و/اأو	 النقدي	 الإيــداع	 اأجهزة	 	 و/اأو	 الآيل	 ال�سراف	 اأجهزة	 خالل	 من	 وال�سداد	

النرتنت	و/اأو	اأي	و�سيلة	تكنولوجية	اأخرى	و/اأو	اأي	نوع	اآخر	من	اخلدمات	امل�سرفية	التي	يقدمها	البنك	

اإىل	العميل	يف	اأي	وقت.	

الوكيل:	ويق�سد	به	ال�سخ�س	املعني	اأو	املعتمد	من	البنك	لدعــم	اأو	تقـدمي	اخلدمـــة	امل�سرفية.	

امل�ستفيد:	ويق�سد	به	ال�سخ�س	املفو�س	با�ستالم	اأية	اأموال	من	خالل	اخلدمة		امل�سرفية.	

تعليمات العميل:	و	يق�سد	بها	التعليمات	التي	ي�سدرها	العميل	اإىل	البنك	من	وقت	لآخر	بخ�سو�س	

احل�ساب.	

الإنرتنت	 عرب	 املتوفرة	 اللكرتونية	 البنك	 م�ستندات	 بها	 يق�سد	 و	 اللكرتونية:	 البنك  تعليمات 

واأجهزة	ال�سراف	الآيل	وخدمة	العمليات	البنكية	من	خالل	الهاتف	الثابت/املتحرك	اأو	تعليمات	الت�سغيل	

على	 موقعه	 على	 البنك	 دليل	 يف	 اأو	 كتابي	 ب�سكل	 �سواء	 البنك	 عن	 ال�سادرة	 الإر�سادية	 التوجيهات	 اأو	

النرتنت.

 

الإنرتنت:	و	يق�سد	به	جمموعة	من	املعلومات	املخزنة	يف	جهاز	كمبيوتر	ومتاحة	عرب	ال�سبكة	عامليا.	

�سبكة	حا�سوب	 ت�سهل	من	خالل	 البنوك	 ات�سال	مالية	عاملية	خا�سة	بني	 و�سيلة	 به	 و	يق�سد	 �سويفت:	

الت�سالت	بني	البنوك	يف	خمتلف	دول	العامل.	

تعريف امل�ستخدم:	و	يق�سد	به	رقم	اأو	كلمة	تعريف	امل�ستخدم	املقدم	من	البنك	اإىل	العميل	بغر�س	

تعريف	العميل	عند	ا�ستخدام	اخلدمة	امل�سرفية.	
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يوم عمل:	و	يق�سد	به	اأي	يوم	يكون	فيه	البنك	مفتوحا	للتعامالت.	

رقم التعريف الهاتفي:	و	يق�سد	به	رقم	التعريف	الهاتفي	ال�سري	والذي	ي�سمح	للعميل	اإذا	ا�ستخدم	

لبطاقة	 ال�سري	 الرقم	 اأي�سا	 يعني	 وقد	 الهاتفية.	 امل�سرفية	 اإىل	اخلدمة	 الدخول	 امل�ستخدم	 تعريف	 مع	

ال�سراف	الآيل	التي	اأ�سدرها	البنك	للعميل.	

رقم التعريف ال�سخ�سي:	و	يق�سد	به	رقم	التعريف	ال�سخ�سي	الذي	يتم	اإ�سداره	حلامل	البطاقة	و/

اأو	الرقم	الذي	يختاره	حامل	البطاقة	لتمكينه	من	ا�ستخدام	البطاقة	يف	اأجهزة	ال�سراف	الآيل	وحمالت	

التجزئة	التي	تقبل	الدفع	بالبطاقة	ونقاط	اخلدمة	الذاتية.	

تاريخ ال�ستحقاق:	و	يق�سد	به	التاريخ	الذي	ت�سبح	فيه	الأموال	التي	تعود	ملعاملة	م�سرفية	متاحة	

للم�ستفيد.	

للعميل	 البنك	 ي�سدرها	 اأخــرى	 بطاقة	 اأي	 اأو	 الآيل	 ال�سراف	 اأجهزة	 بطاقة	 بها	 يق�سد	 و	 البطاقة:	

النرتنت	 واخلدمات	عرب	 الب�سائع	 ل�سراء	 اأو	 الآيل	 ال�سراف	 اأجهزة	 من	 النقدي	 لل�سحب	 ل�ستخدامها	

اأي	و�سيلة	اأخرى	حيث	ل	يكون	هنالك	وجود	فعلي	للبطاقة	يف	وقت	املعاملة	متى	ما	�سمح	 اأو	 اأو	الهاتف	

البنك	بذلك.	

حامل البطاقة:	و	يق�سد	به	اأي	�سخ�س	يتم	اإ�سدار	البطاقة	با�سمه	لتنفيذ	املعامالت	امل�سرفية	من	

خالل	احل�ساب	وي�سمل	حامل	البطاقة	الرئي�سي	والإ�سايف	)اإن	وجد(.

الكتاب الأول – الأحكام وال�سروط العامة للح�سابات

اوًل -  الـح�سابات امل�سرفية  - �سروط عامة  

يوافق	 بتعبئته	 العميل	 قام	 الذي	 الطلب	 منوذج	 يف	 املبينة	 وجدت	 اإن	 والأحكام	 ال�سروط	 اإىل	 بالإ�سافة	

العميل	باأن	ال�سروط	والأحكام	التالية	�سوف	تنطبق	على	جميع	اأنواع	احل�سابات	املفتوحة	لدى	البنك:	

البنك	وفق	 التي	يطلبها	 امل�ستندات	 ا�ستيفاء	جميع	 اأي	ح�ساب	قبل	 يتم	فتح	 اأنه	لن	 العميل	 يقر	 	-1

تقديره	املطلق.

منوذج	التوقيع	يعترب	منوذج		توقيع	العميل	امل�سجل	لدى	البنك	اأ�سا�سا	للتعامل	على	ح�ساباته	ويظل	 	-2

�ساريًا	مامل	يعدل	اأو	يلغي،	و	ل	ي�سري	التعديل	اأو	الإلغاء	اإل	يف	يوم	العمل	التايل	ل�ستالم	الفرع		

املفتوح	به	احل�ساب	لطلب	التعديل	اأو	الإلغاء.

تغيري	ال�سم.	اإذا	اأراد	العميل	تغيري	ا�سمه	لأي	�سبب	فعليه	تقدمي	�سند	من	اجلهة	املخت�سة	حتمل	 	-3

اأو	اعتماد	و�سرف	كافة	 املوافقة	على	تعديل	ال�سم	،	ويف	هذه	احلالة	فاإن	للبنك	احلق	برف�س	

على	 م�سوؤولية	 اأدنى	 دون	 القدمي	 بال�سم	 ال�سادرة	 امل�ستندات	 كافة	 و	 الدفع	 واأوامــر	 ال�سيكات	

البنك.

ال�سيكات	 دفرت	 ت�سليم	 وميكن	 للعميل،	 �سيكات	 دفرت	 اإ�سدار	 املطلق،	 تقديره	 وفق	 للبنك،	 يجوز	 	-4

بالربيد	 للعميل	 اإر�ساله	 اأو	 لديه	احل�ساب	 فتح	 الذي	 الفرع	 املفو�س	من	خالل	 اأو	ممثله	 للعميل	

العادي	اأو	املمتاز	على	عنوان	العميل	املو�سح	يف	طلب	فتح	احل�ساب	وذلك	على	م�سوؤولية	العميل	

املطلقة	ودون	اأي	م�سوؤولية	على	البنك.	

اأو	 اأو	�سندات	حتويل	 اأية	�سيكات	 يحق	للبنك،	وفق	تقديره	املطلق،	اأن	يقيد	على	ح�ساب	العميل	 	-5

�سندات	اإذنيه	اأو	اأوامر	دفع	م�سحوبة	اأو	مقبولة	من	طرف	العميل	اأو	وكيله	املفو�س	واأن	ينفذ،	وفق	

تقديره	املطلق،	اأية	تعليمات	تتعلق	باحل�ساب	على	الرغم	من	اأن	مثل	ذلك	القيد	اأو	التنفيذ	قد	

ينتج	عنه	اأن	ي�سبح	احل�ساب	مدينا	اأو	اأن	يزيد	حد	ال�سحب	على	املك�سوف،	دون	الإخالل	بحق	

البنك	يف	اأي	وقت	بعدم	ال�سماح	بال�سحب	على	املك�سوف	اأو	جتاوز	هذا	احلد	ويكون	العميل	م�سوؤول	

عن	اأي	�سحب	على	املك�سوف	اأو	التزام	قد	ين�ساأ	عن	اأو	يكون	متعلقا	باحل�ساب.	

يف	حالت	الوفاة	اأو	انعدام	الأهلية	اأو	حل	اأو	اإع�سار	اأو	اإفال�س	العميل	اأو	حدوث	اأية	حالت	مماثلة،	 	-6

ل	يتحمل	البنك	اأية	م�سوؤولية	عن	اأية	خ�سائر	تن�ساأ	عن	اأية	تعامالت	يف	احل�ساب	ما	مل	واإىل	اأن	

يتلقى	اإ�سعارا	خطيا	بذلك	م�سحوبا	مب�ستندات	مقبولة	وفق	تقدير	البنك	املطلق.	عندها	يقوم	

للقوانني	 وفقا	 احل�ساب	 و�سع	 ت�سويب	 يتم	 اأن	 اإىل	 احل�ساب	 يف	 التعامالت	 كافة	 بتعليق	 البنك	

املعمول	بها.	

يتحمل	العميل	كافة	التكاليف	والنفقات	وامل�سوؤوليات	واللتزامات	فيما	يت�سل	باأي	ح�ساب	يكون	 	-7

باأي	عملة	كانت	مبا	يف	ذلك	ودون	ح�سر	اأية	قيود،	اأو	قرارات	قانونية	اأو	تنظيمية	دولية	اأو	حملية	

�سارية	املفعول.	ول	يتحمل	البنك	امل�سوؤولية	عن	اأية	خ�سائر	اأو	تاأخري	نتيجة	تلك	القيود.	تخ�سع	

ال�سحوبات	بالعمالت	الأجنبية	لتوفرها	يف	فرع	البنك	املعني.	وتتم	اإجراءات	التحويل	من	عملة	

اإىل	اأخرى	وفقا	ل�سعر	ال�سرف	املعمول	به	لدى	البنك	ح�سبما	يحدده	البنك	من	حني	لآخر	بتاريخ	

تنفيذ	عملية	التحويل.	

والعمالت	 ال�سحن	 وثائق	 و	 والأ�سهم	 وال�سمانات	 وال�سندات	 املالية	 والأوراق	 املبالغ	 تعترب	جميع	 	-8

تكون	يف	 والتي	 طبيعتها	 كانت	 مهما	 واأمالك	 قيمة	 ذات	 اأ�سول	 واأية	 والذهب	 واملعدنية	 الورقية	

حوزة	البنك	با�سم	العميل،	و�سواء	كانت	ب�سكل	ح�ساب	مهما	كان	نوعه	باأنها	�سمان	لدى	البنك	

لتاأمني	دفع	الر�سيد	املدين	امل�ستحق	للبنك	والنا�سئ	مبوجب	هذه	ال�سروط	والأحكام	اأو	مبوجب	

اأي	اتفاقية	ت�سهيالت	م�سرفية	اأو	قر�س،	مت	منحها	للعميل.

اأو	 ائتمانية	 ت�سهيالت	 مقابل	 »�سمانات	 بو�سفها	 البنك	 حوزة	 يف	 تبقى	 اأن	 على	 العميل	 يوافق	 	

قرو�س«	حلني	�سداد	كافة	التزامات	العميل	جتاه	البنك	بالكامل	مبا	يف	ذلك	الفوائد	امل�ستحقة	

والعمولت	وامل�ساريف	والنفقات	الأخرى	امل�ستحقة.	

اأول	طلب	من	البنك	فاإن	العميل	يفو�س	البنك	 اإذا	مل	يقم	العميل	ب�سداد	هذه	اللتزامات	عند	 	

باإجراء	املقا�سة	بينها	واملحجوزات	يف	ح�ساب	»ال�سمانات	مقابل	ت�سهيالت	ائتمانية	اأو	قرو�س«	

وذلك	دون	الرجوع	اإىل	العميل	ودون	احلاجة	اإىل	اإر�سال	اإ�سعار	م�سبق.	اإن	هذا	التفوي�س	نهائي	

ول	يحق	للعميل	الرجوع	عنه	اإل	مبوافقة	البنك	اخلطية،	ويحق	للبنك	يف	اأي	وقت	اإجراء	املقا�سة	

العميل	 الر�سيد	املدين	لأي	من	ح�سابات	 الدائنة	واملدينة،	ويكون	 العميل	 اأر�سدة	ح�سابات	 بني	

باأي	عملة	 املفتوحة	 الأخرى	مبا	يف	ذلك	احل�سابات	 الدائن	لأي	من	ح�ساباته	 بالر�سيد	 مكفول	

البنك	قيمة	 لدى	 يكون	مفتوحا	 للعميل	 اأي	ح�ساب	 اأن	يخ�سم	من	 للبنك	كذلك	 اأجنبية،	ويحق	

الكمبيالت	والكفالت	وال�سيكات	وال�سحوبات	التي	يقوم	العميل	بتقدميها	اأو	�سرائها	اأو	توقيعها.	

مع	مراعاة	القوانني	املطبقة،	اأي	تاأخري	اأو	�سهو	من	قبل	البنك	يف	ممار�سة	اأو	تنفيذ	اأي	حق	اأو	 	-9

تدابري	ناجتة	عن	احل�ساب	)�سواء	كليًا	اأو	جزئيًا(	لن	يف�سر	على	اأنه	تنازل	عن	ذلك	احلق	اأو	تلك	

التدابري.	

العميل	 اإىل	 �سهري	 ح�ساب	 ك�سف	 باإر�ســال	 البنك	 يقـوم	 ذلــك،	 غري	 على	 التفـــاق	 يتم	 مل	 ما	 	-10

للعميل	ك�سف	ح�ساب	على	بريده	اللكرتوين	 اأن	ير�سل	 للبنك	 العادي.	ويحق	 عن	طريق	الربيد	

املحتفظ	به	لدى	البنك	ويعفى	ذلك	البنك	من	اإر�سال	ك�سوف	ح�ساب	بالربيد	العادي	للعميل.	

يجب	على	العميل	اأن	يقوم	مبراجعة	ك�سف	احل�ساب	بعناية	عند	ا�ستالمه،	ويلتزم	العميل	باإخطار	 	-11

اإر�سال	 تاريخ	 من	 يوما	 	)03( ثالثني	 اختالف	خالل	 اأو	 خطاأ	 اأي	 وجود	 حالة	 يف	 خطيا	 البنك	

ك�سف	 يعترب	 ذلــك،	 وبخالف	 البنك.	 �سجالت	 يف	 مو�سح	 هو	 كما	 العميل	 عنوان	 اإىل	 الك�سف	

للعميل	العرتا�س	 الكرتونيا(	�سحيحا	ونهائيا	ول	يحق	 اأو	 بالربيد	 اإر�ساله	 احل�ساب	)�سواء	مت	

عليه.	اإذا	مل	ي�ستلم	العميل	ك�سفا	عن	اأي	فرتة	فاإن	العميل	�سيكون	م�سوؤول	عن	طلب	ك�سف	من	

البنك	خالل	�سهر	واحد	من	التاريخ	الذي	يتم	فيه	عادة	اإر�سال	ذلك	الك�سف	اإليه.	

يجب	اأن	يقوم	العميل	فورًا	باإخطار	البنك	خطيا	عن	اأي	تغيريات	تطراأ	على	البيانات	املقدمة	يف	 	-12

طلب/منوذج	بيانات	العميل/فتح	احل�ساب.	

يجوز	منح	العميل	خيار	الطالع	على	ك�سف	ح�سابه	من	خالل	موقع	البنك	على	�سبكة	النرتنت،	 	-13

اإذا	ا�سرتك	يف	اخلدمة	امل�سرفية	عرب	الإنرتنت.	اإذا	اختار	العميل	هذه	اخلدمة،	فبمجرد	توفر	

ك�سف	احل�ساب	على	موقع	البنك	على	الإنرتنت،	�سيقوم	البنك	بتوجيه	اإخطار	اإىل	العميل	على	

عنوان	بريده	الإلكرتوين	امل�سجل	ب�سجالت	البنك.	

�سيعترب	البنك	اأنه	قد	قام	بت�سليم	ك�سف	احل�ساب	اإىل	العميل	عند	ا�ستالم	العميل	لالإخطار	 اأ-	

امل�سار	اإليه	اأعاله.	

يوافــق	العميــل	على	اأنــه	�سيقوم	باإخطـــار	البنــك	خالل	)7(	�سبعة	اأيام	من	ا�ستالم	الإخطار	 ب-	

�سيعترب	 املدة	 تلك	 انتهاء	 وعند	 احل�ساب.	 ك�سف	 على	 الطالع	 على	 قدرته	 عدم	 حالــة	 يف	

العميل	على	اأنه	قد	ا�ستلم	واطلع	ووافق	على	ك�سف	احل�ساب.	

بالإ�سافة	اإىل	ما	ذكر	اأعاله،	يقر	العميل	باملخاطر	املرتبطة	بالبيانات	امل�ستلمة	من	خالل	 ج-	
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اأو	 اإليها	 الو�سول	 يتم	 قد	 �سرية	 معلومات	 اأي	 ذلك	 يف	 مبا	 الإلــكــرتوين	 الإنرتنت/الربيد	

م�ساهدتها	من	قبل	الغري.	ويربئ	العميل	البنك	وموظفيه	وم�سوؤوليه	وممثليه	من	امل�سوؤولية	

عن	الأ�سرار	التي	قد	يتكبدها	العميل	ب�سكل	مبا�سر	اأو	غري	مبا�سر	ب�سبب	ذلك	الو�سول	اأو	

الطالع	غري	امل�سرح	به	من	قبل	الغري	اأو	الإف�ساح	لهم	عن	معلومات	�سرية	�سريطة	التزام	

البنك	مبعايري	احلماية	الكافية	لنظم	املعلومات.	

وبيانات	 ال�سر	 وكلمـة	 امل�ستخـــدم	 ا�ســم	 معلومــات	 حفظ	 اأن	 على	 ويوافق	 العميل	 يــدرك	 د-	

من	 وغريها	 احل�ساب	 ور�سيد	 خالله	 من	 تتم	 التي	 والعمليات	 احل�ساب	 ون�ساط	 احل�ساب	

املعلومات	التي	يتم	حفظها	على	احلا�سب	الآيل	اخلا�س	بالعميل	�سيتم	حفظها	على	م�سوؤولية	

العميل	اخلا�سة	ولن	يكون	البنك	م�سوؤول	عن	اأي	و�سول	غري	م�سموح	به	اأو	اأي	اإف�ساح	عن	

املعلومات	للغري.	

اإىل	 بيانات	 اأو	 اأية	معلومات	 املنا�سبة	قبل	مترير	 اإجــراءات	احلماية	 باتخاذ	 البنك	 �سيقوم	 هـ-	

العميل	من	خالل	الربيد	الإلكرتوين	اأو	الإنرتنت	اأو	الهاتف	املتحرك.	

يوافق	العميل	باأن	البنك	قد	يقيد	اأو	يقوم	باإنهاء	ا�ستخدام	العميل	خلدمة	ا�ستالم	الك�سف	 و-	

عن	طريق	الإنرتنت	ح�سب	تقديره	املطلق.	كما	يوافق	العميل	على	اأن	البنك	قد	يوقف	اإر�سال	

ك�سوف	احل�ساب	اإليه	عن	طريق	الربيد	اإذا	اختار	ا�ستخدام	تلك	اخلدمة.	

يـوافـــق	العميــل	باأن	البنــك	�سوف	يتقـيـد	بالقوانني	املعمــول	بهـــا	وبتعليمــات	ال�سلطات	املخت�سة	 	-14

اأن	هذه	 اإذا	راأى	البنك	 اإجراء	�سروري	 اأي	 اأو	اتخاذ	 اأموال	يف	ح�ساب	العميل	 اأي	 ب�ساأن	جتميد	

الأموال	مت	احل�سول	عليها	بو�سائل	اأو	معامالت	غري	قانونية.	يجوز	اأن	يقوم	البنك	بالإبالغ	عن	

اأي	عمليات	غ�سيل	اأموال	م�ستبه	بها	اأو	موؤكدة	اأو	اأن�سطة	اأو	معامالت	اأخرى	غري	قانونية	تخ�س	

اأو	اخلدمة	امل�سرفية	اإىل	ال�سلطات	املخت�سة	يف	دولة	الإمارات	العربية	املتحدة.	كما	 احل�ساب	

يوافق	العميل	باأنه	يحق	للبنك	جتميد	الأر�سدة	الدائنة	يف	اأي	ح�ساب	تنفيذًا	لأمر	حمكمة	خمت�سة	

اأو	تنفيذًا	لتعليمات	م�سرف	الإمارات	العربية	املتحدة	املركزي	اأو	اأي	جهة	ذات	�سالحية.	

يحق	للبنك	ويفو�س	العميل	مبوجبه	البنك،	باخل�سم	من	ح�ساب	العميل	)ويف	حال	عدم	وجود	 	-15

ر�سيد	لك�سف	احل�ساب(	وذلك	يف	حالة	اإيداع	اأي	اأموال	نتيجة	خلطاأ	بنظام	احلا�سب	الآيل	اأو	

خطاأ	تقني	اأو	خلل	بالأجهزة	اأو	خطاأ	ب�سري	اأو	خطاأ	يف	نظام	املقا�سة	اأو	لأي	�سبب	اآخـر	دون	اأية	

م�سوؤولية	على	البنك.

يوافق	العميل	على	اأنه	يحق	للبنك	تعديل	اأو	تغيري	رقم	احل�ساب	اأو	رقم	تعريف	العميل	يف	اأي	وقت	 	-16

مع	اإ�سعار	العميل	م�سبقا	بذلك.	

مع	مراعاة	اأي	متطلبات	حد	اأدنى	للر�سيد	اأو	ر�سوم	اخلدمة	امل�سرفية	و/اأو	اأي	متطلبات	اأخرى	 	-17

يجوز	للعميل	اأن	يطلب	من	البنك	خطيا	)اأو	عن	طريق	اخلدمة	امل�سرفية	عرب	النرتنت	متى	ما	

كان	ذلك	ممكنا(	اإن�ساء	وفتح	ح�ساب	اإ�سايف	برقم	ح�ساب	خمتلف.	وما	مل	يتم	التفاق	بخالف	

ذلك،	تنطبق	هذه	ال�سروط	والأحكام	على	احل�سابات	ذات	الأرقام	الالحقة/التابعة	واأي	ح�سابات	

ذات	اأرقام	اإ�سافية	لحقة/تابعة	مفتوحة	لدى	البنك	ومرتبطة	برقم	احل�ساب	الأ�سا�سي	اخلا�س	

لحقة	 اأرقــام	 اأو	 لحق	 رقم	 لكل	 جديدة	 ح�ساب	 فتح	 م�ستندات	 لتوقيع	 حاجة	 اأي	 دون	 بالعميل	

اإ�سافية.

دون	امل�سا�س	مبا	ذكر	يف	البند	ال�سابق،	اإذا	مت	يف	اأي	وقت	اإعادة	�سيكات	�سادرة	من	احل�ساب	 	-18

اأن	يغلق	احل�ساب	 اخلا�س	بالعميل	دون	دفع	ب�سبب	عدم	كفاية	الر�سيد	باحل�ساب	يجوز	للبنك	

مبوجب	القوانني	املعمول	بها	وتعليمات	م�سرف	الإمارات	العربية	املتحدة	املركزي.	يجب	على	

العميل	اإعادة	دفرت	ال�سيكات	اخلا�س	باحل�ساب	املغلق،	ويدرك	العميل	باأن	البنك	�سيبلغ	م�سرف	

الإمارات	العربية	املتحدة	املركزي	واأي	جهة	خمت�سة	عن	ذلك	احل�ساب	والبيانات	املتعلقة	به.	

الإيداعات:	يقبل	البنك	الإيداعات	من	العميل	نقدًا	اأو	بالطرق	املتعارف	عليها	م�سرفيًا،	و	يجوز	 	-19

للبنك	قبول	اإيداعات	الغري	يف	ح�سابات	العميل	دون	اأدنى	م�سوؤولية	على	البنك.	

ميكن	للعميل	اأن	يقوم	باإغالق	احل�ساب	يف	اأي	وقت	وذلك	بتوجيه	اإ�سعار	كتابي	اىل	البنك	�سريطة	 	-20

اأن	يتم	دفع	جميع	املبالغ	امل�ستحقة	للبنك/على	البنك.	كما	يجوز	للبنك	اإغالق	اأو	جتميد	اأو	تعليق	

التعامل	باحل�ساب	بعد	اإبالغ	العميل	بطريقة	منا�سبة.	

مع	مراعاة	القوانني	املطبقة،	يوافق	العميل	على	قيام	البنك	واأي	من	موظفيه	ووكالئه	بالإف�ساح	 	-21

اأو	عالقاته	املالية	مع	البنك	مبا	يف	ذلك	دون	 اأو	باأي	من	ح�ساباته	 اأي	معلومات	متعلقة	به	 عن	

ح�سر	تفا�سيل	الت�سهيالت	امل�سرفية	واأي	�سمانـــة	ممنوحــــة	اأو	عمليـــــــات	متت	واأيــــة	اأر�ســـــدة	

اأو	مراكــــــــز	ماليــــــــــــة	لدى	البنك	وذلك	اإىل:	

�سرية	 على	 باحلفاظ	 وامللتزمني	 لهم	 امل�سرح	 اخلدمــــات	 ومقــدمي	 املهنيني	 امل�ست�ســـارين	 اأ-	

املعلومات.	

اأي	�سريك	فعلي	اأو	حمتمل	اأو	جزئي	فيما	يتعلق	باأي	من	حقوق	و/اأو	التزامات	البنك	مبوجب	 ب-	

اأي	اتفاقية	مع	البنك	اأو	املتنازل	له	اأو	املحالة	اإليه	اأو	املنقولة	له	)اأو	اأي	وكيل	اأو	م�ست�سار	لأي	

من	ال�سابق	ذكرهم	يف	هذا	البند(.	

اأي	حمكمة	اأو	جهة	حتكيمية	اأو	جهة	تنظيمية	اأو	اإ�سرافيه	اأو	حكومية	اأو	�سبه	حكومية	ذات	 ج-	

�سالحية.	

اأو	من	جهة	 يخول	العميل	البنك	وي�سمح	له	بال�ستف�سار	من	البنوك	واملوؤ�س�سات	املالية	الخرى	 	-22

عمل	العميل	اأو	اأي	جهة	اأخرى	يراها	البنك	منا�سبة	عن	اأية	معلومات	مالية	اأو	غري	مالية	خا�سة	

بالعميل	وذلك	دون	ح�سر	تفا�سيل	الت�سهيالت	امل�سرفية	اخلا�سة	بالعميل	واملركز	املايل	للعميل	

ودخل	العميل	واأي	معلومة	اأخرى	يراها	البنك	منا�سبة	وذلك	دون	الرجوع	للعميل.	

يخول	العميل	البنك	مبوجبه	باأن	يقوم	بطلب	اأية	معلومات	عن	العميل	اأو	عن	مكان	�سكنه	اأو	عنوانه	 	-23

اأو	مكان	اإقامة	اأي	من	اأفراد	عائلته	�سواء	بدولة	الإمارات	العربية	املتحدة	اأو	ببلده	الأ�سلي	اأو	اأي	

بلد	اأخر	يقيم	به	العميل.	كما	يوافق	العميل	على	قيام	البنك	بال�ستف�سار	عن	اأرقام	هواتف	العميل	

اأو	عن	طريق	اأي	من	وكالء	 اأية	معلومات	تتعلق	بالعميل	�سواء	مبا�سرة	 وعنوانه	الربيدي	وطلب	

البنك	وذلك	دون	الرجوع	للعميل	اأو	اأخذ	اإذنه	امل�سبق.

اأو	 داخل	 )�سواء	 التح�سيل	 ووكالء	 املحامني	 تفوي�س	 للبنك	 يحق	 اأنه	 عليه	 واملتفق	 املفهوم	 من	 	-24

العميل	 ويفو�س	 العميل.	 مواجهة	 يف	 للبنك	 م�ستحقة	 مبالغ	 اأية	 ملتابعة	حت�سيل	 الدولة(	 خارج	

ووكالء	 للمحامني	 ويحق	 العميل.	 بح�ساب	 تتعلق	 م�ستندات	 اأو	 معلومات	 باأية	 بتزويدهم	 البنك	

الت�سال	 ذلك	 للقيام	مبهمتهم	مبا	يف	 البنك	 نيابة	عن	 املنا�سبة	 الإجــراءات	 اتخاذ	 التح�سيل	

بالعميل.	

نظام	 مع	 تتوافق	 امل�سرفية	يف	ح�سابه	 العمليات	 تكون	جميع	 باأن	 العميل	 يتعهد	 الأمــوال:	 غ�سل	 	-25

اإجراءات	مواجهة	غ�سل	الأموال	ال�سادر	من	امل�سرف	املركزي	يف	دولة	الإمارات	العربية	املتحدة	

و	املتعلقة	بنظام	مواجهة	غ�سل	الأموال	و	كذلك	مع	القانون	الحتادي	رقم	)4(	ل�سنة	2002	يف	

البنك	 اأو	وثائق	قد	يطلبها	 اأية	معلومات	 الفور	 العميل	على	 �ساأن	جترمي	غ�سل	الأموال.	�سيقدم	

منه	ب�ساأن	اأي	قيد	اأو	معاملة	على	ح�سابه،	ويف	حال	عدم	قيام	العميل	بتزويد	البنك	باملعلومات	

الت�سهيالت	 اإنهاء	 اأو	 باإغالق	احل�ساب	و/	 اأن	يقوم	 للبنك	 البنك،	يجوز	 التي	يطلبها	 الوثائق	 اأو	

امل�سرفية	املمنوحة	له	من	البنك.

متطلبات	ال�سلطات	ال�سريبية 	-26

قد	يطلب	من	البنك	مبقت�سى	القانون	اأو	اللوائح	اأو	مبوجب	التفاقات	مع	اجلهات	ال�سريبية،	اأن	 	-1

يقدم	تقارير	اإىل	اجلهات	التالية	تت�سمن	معلومات	معينة	عن	العمالء	)اأو	عن	املالكني	املبا�سرين	

وعن	عالقة	 املعنويني(	 الأ�سخا�س	 حالة	 امل�سالح	يف	 اأ�سحاب	 اأو	 الأمناء	 اأو	 املبا�سرين	 غري	 اأو	

العميل	بالبنك،	مبا	يف	ذلك	معلومات	عن	ح�سابات	العميل	واملنتجات	البنكية	ذات	ال�سلة	بتلك	

احل�سابات:

اجلهات	ال�سريبية	يف	الدولة	التي	يحتفظ	البنك	بح�سابات	للعميل	داخلها،	والتي	قد	تقوم	 اأ-	

بدورها	بتمرير	تلك	املعلومات	اإىل	اجلهات	ال�سريبية	يف	دولة	اأخرى	حيث	قد	يخ�سع	العميل	

لل�سرائب؛	اأو

الأمريكية(	حيثما	 املتحدة	 الوليات	 )مثل	 اأخرى	 دول	 ال�سريبية	يف	 اإىل	اجلهات	 مبا�سرة	 ب-	

يعتقد	البنك	ب�سورة	منطقية،	اأو	يكون	مطلوبًا	منه	اأن	يفرت�س،	باأن	العميل	يخ�سع	لل�سرائب	

يف	تلك	الدول

حيثما	يكون	مطلوبًا	من	البنك	الإف�ساح	عن	معلومات	عن	العميل	وح�ساباته	و/	اأو	عالقة	العميل	 	-2

وقيمة	 احل�ساب	 رقم	 احل�سر(	 ل	 املثال	 �سبيل	 )على	 تت�سمن	 قد	 املعلومات	 هذه	 فاإن	 بالبنك،	

الفوائد	املدفوعة	اأو	امل�سافة	اإىل	احل�ساب،	ور�سيد	احل�ساب	وا�سم	العميل	وعنوانه	وبلد	الإقامة	

البنك	من	 يطلب	 قد	 لذلك،	 وبالإ�سافة	 ال�سريبي.	 التعريف	 رقم	 اأو	 الجتماعي	 ال�سمان	 ورقم	

اإقامته	اخلا�سع	 اأو	�سهادات	اإ�سافية	حول	هوية	العميل	وحمل	 اأو	وثائق	 العميل	تقدمي	معلومات	

لل�سريبة	وجن�سيته.
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العمالء	ب�سفة	مركزية	 يقوم	مبعاجلة	معلومات	 بالتزاماته،	قد	 الوفاء	 البنك	من	 يتمكن	 حتى	 	-3

يف	دولة	اأخرى.	كما	يجوز	للبنك	اللجوء	اإىل	وكالء	اأو	متعاقدين	فرعيني	يتم	اختيارهم	بعناية	

ولديهم	اأدوات	حماية	مالئمة	للحفاظ	على	اأمن	بيانات	العمالء،	ويلتزمون	جتاه	البنك	باملحافظة	

على	ال�سرية	التامة	ملعلومات	وبيانات	عمالء	البنك.

مبجرد	توقيعه	على	طلب	فتح	احل�ساب	و	قبول	هذه	ال�سروط	والأحكام	وبالرغم	من	اأية	ن�سو�س	 	-4

اأخرى	يف	تلك	ال�سروط	والأحكام،	يوؤكد	العميل	ويوافق	على	ما	يلي:

اأنه	�سيقدم	اأي	معلومات	اأو	وثائق	اإ�سافية	قد	يطلبها	البنك	من	العميل،	واأن	العميل	يتنازل	 اأ-	

اأو	 البيانات	 تكون	مطبقة	مبوجب	قوانني	حماية	 املعلومات	قد	 ب�سرية	 تتعلق	 اأي	حقوق	 عن	

التي	 املعلومات	 كافة	 ما	يخ�س	 اأخرى	يف	 قوانني	مماثلة	 اأي	 اأو	 امل�سرفية	 املعلومات	 �سرية	

يحوزها	البنك	اأو	يح�سل	عليها	من	العميل،	والتي	قد	يطلب	من	البنك	الإف�ساح	عنها	للوفاء	

بالتزاماته.

اإليها	 اأن	العميل	ي�سمح	للبنك	بالإف�ساح	عن	تلك	املعلومات	اإىل	اجلهات	ال�سريبية	امل�سار	 ب-	

املركزية	 املعاجلة	 بغر�س	 املعينني	 الفرعيني	 املتعاقدين	 اأو	 والوكالء	 وكالئها	 واإىل	 اأعاله	

ملعلومات	العمالء	يف	دولة	اأخرى؛

البنك،	يجوز	 يطلبها	 التي	 الوثائق	 اأو	 باملعلومات	 البنك	 بتزويد	 العميل	 قيام	 يف	حال	عدم	 ج-	

للبنك	اأن	يحجز	مبلغا	من	الر�سيد	املتوفر	يف	احل�ساب	مبا	يف	ذلك	الفوائد	املدفوعة	اإىل	

اإنهاء	 اأو	 و/	 احل�ساب	 اإغــالق	 اأو	 و/	 �سريبية	 جهة	 اأي	 حتددها	 التي	 الن�سبة	 وفق	 العميل	

الت�سهيالت	امل�سرفية	املمنوحة	للعميل	اأو	حتويل	احل�ساب	و/	اأو	الت�سهيالت	امل�سرفية	اإىل	

جهة	تابعة	للبنك؛

اإذا	طلب	العميل	من	البنك	حتويل	دفعة	من	ح�سابه	اإىل	ح�ساب	اآخر	لدى	موؤ�س�سة	مالية	ل	 د-	

تخ�سع	اأو	متتثل	للت�سريعات	ال�سريبية	ذات	ال�سلة،	فقد	ُيطلب	من	البنك	حجز	مبالغ	معينة	

من	تلك	الدفعة؛	ويف	هذه	احلالة	يخول	العميل	البنك	بحجز	تلك	املبالغ	على	اأن	يقوم	البنك	

باإبالغ	العميل	يف	حالة	حدوث	ذلك؛

يجوز	للبنك	نقل	بيانات	العميل	اإىل	بلد	اأو	بلدان	اأخرى	للمعاجلة	بوا�سطة	البنك	ونيابة	عنه،	 ه-	

كما	يجوز	للبنك	ا�ستخدام	وكالء	ومتعاقدين	فرعيني	ملعاجلة	بيانات	العمالء	من	اأجل	الوفاء	

بالتزامات	البنك

لن	يتحمل	البنك	اأية	م�سوؤولية	جتاه	العميل	عن	اأي	خ�سارة	قد	بتكبدها	العميل	نتيجة	لمتثال	 و-	

البنك	للت�سريعات	اأو	اإبرام	اتفاقيات	مع	اجلهات	ال�سريبية	للتقيد	بالتزاماته	املبينة	اأعاله،	

اأو	غ�س	من	جانب	 اأو	تق�سري	متعمد	 اإهمال	ج�سيم	 اإذا	كانت	تلك	اخل�سارة	ناجتة	عن	 اإل	

البنك؛	و

يكون	ملوافقة	العميل	على	الرتتيبات	اأعاله	الأولوية	على	اأي	�سرط	اأو	موافقة	مناق�سة	�سادرة	 ز-	

اأو	بعد	تاريخ	موافقة	العميل	على	هذه	 اأي	اتفاق	مع	البنك،	�سواء	قبل	 عن	العميل	مبوجب	

ال�سروط	والأحكام،	وبغ�س	النظر	عن	اأي	�سرط	يتعلق	بطريقة	تعديل	اأي	اتفاق	م�سبق	بني	

العميل	والبنك..

ثانيًا -  ال�سروط اخلا�سة باحل�سابات اجلارية  

ح�ســب	تقــدير	البنك	املطلق	ومع	مراعـــاة	القـوانني	املعمـــول	بهـــا	وتعليمـــات	م�سرف	الإمارات	 	-1

الإمــارات	 بدولة	 مقيما	 كان	 اإذا	 جاريا	 ح�سابًا	 يفتح	 اأن	 للعميل	 يحق	 املركزي،	 املتحدة	 العربية	

العربية	املتحدة	ولديه	كامل	الأهلية	القانونية	للقيام	بذلك.	

اجلاري.	 ح�سابه	 اإدارة	 من	 ليمكنه	 للعميل	 �سيكات	 دفرت	 اإ�سدار	 تقديره،	 ح�سب	 للبنك	 يجوز	 	-2

�سيكات	معد	مبوا�سفات	خا�سة	يحددها	 له	دفرت	 اأن	ي�سدر	 البنك	 اأن	يطلب	من	 للعميل	 يجوز	

العميل	�سريطة	قيامه	بدفع	تكلفة	اإ�سدار	مثل	ذلك	الدفرت	اخلا�س.	يحتفظ	البنك	بحقه	يف	عدم	

اإذا	كانت	تعليمات	ال�سحب	هذه	مبوجب	 اإل	 باأي	تعليمات	�سحب	من	احل�ساب	اجلاري	 اللتزام	

�سيك.	ميكن	اإر�سال	دفاتر	ال�سيكات	التي	مت	اإ�سدارها	بوا�سطة	الربيد	اأو	�سركات	نقل	الربيد	اأو	

توفريها	لال�ستالم	من	الفرع	الذي	مت	فيه	فتح	احل�ساب	بوا�سطة	العميل	اأو	من	ميثله.	اإذا	اختار	

العميل	اأن	ير�سل	له	البنك	دفرت	ال�سيكات	بوا�سطة	الربيد/�سركات	نقل	الربيد،	يتحمل	العميل	

م�سوؤولية	اأي	خ�سارة	تنتج	عن	الف�سل	اأو	التاأخر	يف	و�سول	دفرت	ال�سيكات	اإليه.	

�سوء	 دون	 للحيلولة	 وذلك	 اآمن	 مكان	 ال�سيكات	يف	 بدفرت	 الحتفاظ	 على	 ويوافق	 العميل	 يتعهد	 	-3

ال�ستخدام	اأو	التزوير	من	قبل	الغري.	يف	حالة	�سرقة	اأو	�سياع	اأي	دفرت	�سيكات	اأو	اأي	�سيك	يجب	

على	العميل	اإبالغ	ال�سلطات	املخت�سة	فورًا	والقيام	باإعطاء	اإ�سعار	كتابي	فوري	للبنك	من	اأجل	

وقف	�سرف	ال�سيك	امل�سروق	اأو	املفقود	على	اأن	يتحمل	العميل	اأي	خ�سائر	اأو	اأ�سرار	ناجمة	عن	

ذلك	اإذا	قام	البنك	بدفع	قيمة	اأي	�سيك	مفقود	وفق	الأ�سول	القانونية	وامل�سرفية.

على	العميل	كتابة	ال�سيك	اإما	باللغة	العربية	اأو	الإجنليزية،	و	ل	يقبل	البنك	�سرف	�سيكات	مدونة	 	-4

بلغات	اأخرى.

للبنك	احلق	يف	رف�س	الوفاء	بقيمة	ال�سيكات	امل�سحوبة	على	ح�ساب	العميل	اإذا	مل	يف	بها	ر�سيده،	 	-5

مبالغ	 تغطية	 يف	 خطيًا	 البنك	 العميل	 يفو�س	 مامل	 دائنة،	 اأخــرى	 ح�سابات	 له	 كانت	 لو	 و	 حتى	

ال�سيكات	اأو	اأية	م�سحوبات	اأخرى	من	ح�ساباته	اجلارية	اأو	التوفريية	لدى	البنك.		

ل	يجوز	اأن	ي�سبح	احل�ساب	اجلاري	مك�سوفا	اإل	مبوجب	ترتيبات	م�سبقة	مع	البنك.	ومع	ذلك	 	-6

فاإذا	�سمح	البنك	وفقا	لتقديره	وبغ�س	النظر	عن	وجود	اأو	عدم	وجود	ترتيبات	م�سبقة	بال�سحب	

على	املك�سوف	اأو	زيادة	يف	ال�سحب	على	املك�سوف	لأي	�سبب	كان	اأو	اإذا	ت�سبب	اأي	�سيك	يف	جعل	

اأموال	 ب�سرف	 البنك	 قام	 اإذا	 اأو	 به	 امل�سموح	 زيادة	عن	احلد	 مك�سوفا	 العميل	اجلاري	 ح�ساب	

املبلغ	امل�سحوب	على	املك�سوف	مع	 للبنك	 اأن	ي�سدد	 العميل	 اأو	�سيكات	عن	طريق	اخلطاأ	فيلتزم	

فائدة	بال�سعر	الذي	يفر�سه	البنك	على	ال�سحب	على	املك�سوف	عند	الطلب.	يكون	ر�سيد	ال�سحب	

املك�سوف	مع	الفوائد	املرتتبة	عليه	م�ستحق	الدفع	فورًا	متى	ما	طلب	البنك	ذلك	من	العميل،	مع	

مراعاة	التزام	البنك	بالتعليمات	ال�سادرة	من	العميل.	

ل	تقبل	اأي	تعليمات	بوقف	�سرف	اأي	�سيك	اإل	اإذا	كانت	وفقا	للحالت	التي	يقررها	القانون	ول	 	-7

يتحمل	البنك	اأي	م�سوؤولية	ب�سبب	عدم	اللتزام	بالتعليمات	التي	تخالف	تلك	احلالت	بالإ�سافة	

القانونية	 الر�سوم	 وت�سمل	دون	ح�سر	 تكاليف	 اأو	 نتائج	 اأي	 م�سوؤولية	 البنك	 يتحمل	 ل	 اإىل	ذلك	

واجلزاءات	التي	قد	تنجم	عن	التزامه	مبثل	تلك	التعليمات.	

اأي	 حتمل	 دون	 	- قبول	 على	 باملوافقة	 فقط	 العميل	 عن	 كوكيل	حت�سيل	 يقوم	 اأن	 للبنك	 يجوز	 	-8

م�سوؤولية	عن	التح�سيل	-		�سيكات	وحتويالت	بنكية	واأدوات	دفع	اأخرى	م�سابهة	بغر�س	الإيداع	

�سريطة	اأن	تكون	�سادرة	لأمر	العميل	اأو	مظهرة	لأمره،	ولهذا	الغر�س	فاإن	البنك	ومرا�سليه	اأو	

وكالئه	الآخرين	الذين	يقوم	البنك	بتعيينهم	�سوف	يعتربون	وكالء	للعميل.	

ل	يكون	ريع	ال�سيكات	اأو	اأية	�سندات	اأخرى	متاحًا	لل�سحب	اإىل	اأن	يقوم	البنك	بتح�سيله	ويحتفظ	 	-9

البنك	بحقه	يف	القيد	على	اأي	ح�ساب	اأو	مطالبة	العميل	بدفع	اأية	مبالغ	مت	قيدها	يف	احل�ساب	

ا�ستثنائيا	اأو	عن	طريق	اخلطاأ	اأو	و�سعت	فيه	احتياطا،	ثم	مل	يتم	حت�سيلها	فيما	بعد.	

ل	يتحمل	البنك	اأية	م�سوؤولية	اأو	التزام	عن	عدم	اإعطاء	اإ�سعار	بعدم	دفع	اأو	�سرف	اأي	�سيك	اأو	 	-10

الإ�سعارات	بخ�سو�س	اأية	مطالبات	اأو	خ�سائر	اأو	نفقات	قد	تن�ساأ	نتيجة	اإعادة	اأي	�سيك،	�سواء	

اأي	�سيك	 البنك	بحقه	يف	خ�سم	مبلغ	 اأخرى.	يحتفظ	 اأية	و�سيلة	 اأو	 امل�سجل	 اأو	 العادي	 بالربيد	

م�سحوب	اأو	مظهر	ل�سالح	العميل	من	احل�ساب	)�سواء	كان	اأم	مل	يكن	ال�سيك	م�سحوبا	على	البنك	

اأو	فروعه	اأو	موؤ�س�ساته	الزميلة	اأو	التابعة(	والذي	قد	مت	قيده	يف	احل�ساب	ومل	يدفع	فعليا،	�سواء	

كان	اأم	مل	يكن	ممكنا	اإعادة	اأ�سل	ال�سيك	نف�سه.	

ما	مل	يتم	التفاق	على	خالف	ذلك،	يوافق	العميل	على	اأنه	ل	ت�ستحق	فائدة	على	الأر�سدة	الدائنة	 	-11

يف	احل�ساب	اجلاري	ول	يحق	له	املطالبة	بدفع	اأي	فوائد	على	تلك	الأر�سدة.	

ثالثًا -  الـح�سابات امل�سرتكة 

فتح	 عند	 يودع	 ر�سيد	 اأي	 فان	 م�سرتك(	 )ح�ساب	 عميل	 من	 اأكرث	 با�سم	 ح�ساب	 فتح	 حالة	 يف	 	-1

احل�ساب	اأو	فيما	بعد	يف	احل�ساب	امل�سرتك	يعترب	ويبقى	ملكا	للعمالء	امل�سرتكني	بالت�ساوي	اإل	اإذا	

مت	التفاق	بخالف	ذلك.	

يف	حالة	وفاة	اأو	عجز	اأو	اإع�سار	اأو	اإفال�س	العمالء	امل�سرتكني	اأو	اأي	منهم،	يجوز	للبنك	اأن	ي�ستمر	 	-2

من	وقت	لآخر	يف	العمل	مبوجب	ال�سلطة	والتفوي�س	املمنوحني	له	مبوجب	هذه	الأحكام	اأو	مبوجب	

القانون	حلني	ا�ستالمه	لإ�سعار	خطي	من	اأو	نيابة	عن	اأحد	العمالء	امل�سرتكني	بالوفاة	اأو	العجز	اأو	

الإع�سار	اأو	الإفال�س	ولدى	ا�ستالم	البنك	مثل	هذا	الإ�سعار	اخلطي،	يتم	تطبيق	الأحكام	القانونية	

ذات	العالقة	على	ذلك	احل�ساب.
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تعهد	 كل	 تف�سري	 ويتم	 والت�سامن	 بالتكافل	 �ستكون	 امل�سرتكني	 العمالء	 من	 عميل	 كل	 م�سوؤولية	 	-3

امل�سرتكة	 احل�سابات	 عمالء	 من	 عميل	 اأي	 اإعفاء	 يتم	 ولن	 لذلك	 تبعا	 ال�سروط	 هذه	 واتفاق	يف	

من	م�سوؤولياته	ولن	تتاأثر	تلك	امل�سوؤولية	ب�سبب	عدم	�سريان	اأو	بطالن	اأو	عدم	قابلية	تنفيذ	)اأ(	

اأي	�سمانة	�سخ�سية	اأخرى	والتي	تكون	يف	حوزة	البنك	ب�ساأن	احل�ساب	امل�سرتك	اأو	اأي	جزء	منه	

)ب(	قيام	البنك	بالإعفاء	من	امل�سوؤولية	او	اإخالء	الذمة	او	جتميع	او	تغيري	اللتزام	مبوجب	هذه	

ال�سروط	او	الدخول	يف	اي	ترتيبات	اأخرى	مع	اأي	عمالء	م�سرتكني	اأو	اأطراف	اأخرى.	

يعترب	احل�ساب	�ساكنًا	اإذا	مل	تتم	اأية	معاملة	باحل�ساب	ملدة	تزيد	عن	�سنة	ويف	هذه	احلالة	يحق	 	-4

اأوراق	 اأية	 اأو	 ال�سادرة	 والتحويالت	 ال�سيكات	 ذلك	 احل�ساب	مبا	يف	 من	 رف�س	اخل�سم	 للبنك	

جتارية	اأخرى،	و	يتحمل	العميل	كامل	امل�سوؤولية	عن	اأية	نتائج	اأو	مطالبات		اأو	اإجراءات	قانونية	اأو	

خ�سائر	متعلقة	مبثل	ذلك	الت�سرف	و	يقر	بعدم	م�سوؤولية	البنك	يف	جميع	الأحوال	وعلى	العميل	

احل�سور	للبنك	لإعادة	ت�سغيل	اأو	اإغالق	احل�ساب.

رابعًا -  ال�سروط اخلا�سة بح�سابات التوفري 

للبنك	 اأخرى	مقبولة	 اأية	مناذج	 اأو	 البنك	 املتاحة	لدى	 النقدي	 ال�سحب	 ا�ستخدام	ق�سائم	 يجب	 	-1

لإجراء	جميع	ال�سحوبات	من	ح�ساب	التوفري/ح�سابات	التوفري.	

مع	مراعاة	اأي	متطلبات	للحد	الأدنى	للر�سيد	لعمالء	ح�ساب	التوفري	يكون	�سعر	الفائدة	املطبق	 	-2

على	ح�ساب	التوفري	متوفرًا	يف	فروع	البنك	وموقع	البنك	على	الإنرتنت	ويكون	خا�سعًا	للتعديل	

مع	اإخطار	العميل	بذلك.	يتم	احت�ساب	الفائدة	امل�ستحقة	على	ح�ساب	التوفري	ح�سب	الفرتة	التي	

املنتج	كما	هي	مطبقة	 �سمات	 يتوافق	مع	 العميل	مبا	 اإيداعها	يف	ح�ساب	 و�سيتم	 البنك	 يقررها	

ودورة	 الر�سيد	 متطلبات	 وفئات	 الفائدة	 �سعر	 يخ�سع	 لآخر.	 وقت	 من	 البنك	 يحدده	 وح�سبما	

الإيداع	وال�سمات	الأخرى	يف	ح�ساب	التوفري	للتعديل	من	وقت	لآخر	وح�سب	تقدير	البنك	املفرد	

مع	اإخطار	العميل	بذلك.

خام�سًا -  ال�سروط اخلا�سة بح�ساب الوديعة الثابتة 

يجوز	للعميل	ح�سب	تقدير	البنك	املفرد	وح�سب	متطلبات	احلد	الأدنى	من	الر�سيد	التي	يحددها	 	-1

البنك	من	وقت	لآخر،	فتح	ح�ساب	وديعة	ثابتة.	عند	فتح	هذا	احل�ساب	يقوم	البنك	باإ�سدار	اإ�سعار	

تاأكيد	للعميل	يو�سح	فيه	املبلغ	الأ�سلي	واملدة	و�سعر	الفائدة	امل�ستحقة	حل�ساب	الوديعة	الثابتة.	

اإن	اإي�سال	الوديعة	غري	قابل	للتحويل	اأو	التداول	و	يجب	ت�سليمه	للبنك	يف	حالة	ت�سييل	الوديعة	قبل	 	-2

تاريخ	ال�ستحقاق.

يف	حالة	عدم	وجود	اأي	تعليمات	من	�ساحب	ح�ساب	الوديعة	الثابتة	بتاريخ	فتح	ح�ساب	الوديعة،	 	-3

ب�سعر	 املطلق	 البنك	 تقدير	 وفق	 ملدة	مماثلة	 امل�ستحقة	 الفائدة	 مع	 الثابتة	 الوديعة	 يتم	جتديد	

الفائدة	ال�سائد	يف	تاريخ	ذلك	التجديد.	

اإن	ال�سحب	املبكر	للوديعة	الثابتة	من	�ساأنه	اأن	يخ�سع	الوديعة	لفائدة	اأقل	وغرامة	ال�سحب	املبكر	 	-4

التي	يحددها	البنك	من	وقت	لآخر.	

�ساد�سًا -  ال�سروط الـخا�سة بالـح�سابات حتت الطلب  

ح�سب	تقدير	البنك	املطلق	ومع	مراعاة	متطلبات	احلد	الأدنى	للر�سيد	املقرر	من	قبل	البنك	من	 	-1

اأن	يفتح	ح�ساب	حتت	الطلب	للعميل	والذي	له	احلق	يف	احل�سول	على	 وقت	لآخر	يجوز	للبنك	

فائدة	بح�سب	معدل	الفائدة	الذي	يقرره	البنك.	

يكون	�سعر	الفائدة	املطبق	على	احل�ساب	حتت	الطلب	متوفرًا	يف	فروع	البنك	وموقع	البنك	على	 	-2

الإنرتنت	ويخ�سع	للتعديل	دون	اإخطار.	يتم	احت�ساب	�سعر	الفائدة	على	احل�سابات	حتت	الطلب	

واإيداعها	يف	ح�ساب	العميل	ح�سبما	يحدده	البنك	من	وقت	لآخر	وكما	يخ�سع	�سعر	الفائدة	وفئات	

للتعديل	من	وقت	 الإيداع	وال�سمات	الأخرى	يف	احل�ساب	حتت	الطلب	 الر�سيد	ودورة	 متطلبات	

لآخر	وح�سب	تقدير	البنك	املفرد	مع	اإخطار	العميل	بذلك.	

�سابعًا -  ال�سيكات امل�سرتاه و املخ�سومة 

يتعهد	العميل	اأن	جميع	ال�سيكات	واحلوالت	املخ�سومة	من	البنك	قد	�سدرت			له	بطريقة	قانونية	 	-1

ومن	خالل	امل�سار	الطبيعي	والبنك	يعمل	كوكيل	حت�سيل.

يوافق		العميل	على	تعوي�س	البنك	اأية	ر�سوم،	نفقات	اأو	اأ�سرار	قد	تنتج	عن	اأية	دعاوى	اأو	مطالبات	 	-2

قد	تن�ساأ	عن	هذه	الأدوات.

يتعهد	العميل	عند	اأول	طلب	من	البنك	باإعادة	قيمة	ال�سندات	املذكورة	مع	الفوائد	و	التكاليف	يف	 	-3

حالة	معرفة	البنك	اأن	ال�سند	مزور	اأو	مرتبط	باأي	طريقة	بالحتيال	اأو	التزوير	اأو	اأي	ن�ساط	غري	

قانوين.

واحلجز	 المتياز	 حق	 وممار�سة	 مطالبته	 اأو	 العميل	 ح�ساب	 خ�سم	 يف	 باحلق	 البنك	 يحتفظ	 	-4

ائتمان	 اأو	 عمل	 اأي	 عن	 الناجمة	 باخل�سارة	 يتعلق	 فيما	 تعوي�سي	 اإجراء	 اأي	 واتخاذ	 	 والتعوي�س	

يتعلق	بال�سندات	اأعاله	ملدة	�ست	�سنوات	اأو	اأكرث		اعتبارًا	من	تاريخ	تلقي	العميل	قيمة	ال�سندات	

املذكورة.

ثامنًا -  التحويالت امل�سرفية 

يقوم	البنك	بدفع	التحويالت	امل�سرفية	امل�ستلمة	وفقًا	للنظام	الأ�سا�سي	للبنك. 	-1

ر�سوم	 ا�ستيفاء	 بعد	 وذلــك	 العميل،	 ل�سالح	 امل�ستلمة	 امل�سرفية	 ال�سيكات	 بدفع	 البنك	 يقوم	 	-2

وعمولت	البنك.

الإيداع	 ويكون	 احل�ســابات،	 تلك	 بعملة	 للعميل	يف	ح�سـابه	 باإيــداع	جميع	احلوالت	 البنك	 يقوم	 	-3

ب�سعر	ال�سرف	يف	ذلك	اليوم.

بنك	 اأي	 التحويل	من	قبل	 تاأخري	يف	 اأو	 اأو	خطاأ	 اأو	تق�سري	 اأي	ت�سرف	 البنك	غري	م�سوؤول	عن	 	-4

يلتــزم	 و	 ذلك	 عن	 البنك	 م�سوؤوليــة	 بعدم	 العميل	 يقر	 و	 بالدفع،	 يقوم	 الذي	 البنك	 اأو	 مرا�سل	

بتعـــوي�س	البنــك	عن	جميـــع	اخل�ســـائر	والأ�سرار	وامل�سروفات	املتكبدة	يف	ما	يتعلق	باأي	�سيك	

م�سريف	�سادر	من	البنك	اأو	اأية	حوالت	متت	بناء	على	تعليمات	�سادرة	من	العميل.

يحق	للبنك	رف�س	دفع	قيمة	اأي	�سيك	م�سريف	اأو	حوالة	اإذا	كان	ا�سم	امل�ستفيد	و	/	اأو	رقم	ح�سابه	 	-5

غري	مطابق	ل�سجالت	البنك	اأو	لأي	�سبب.

تا�سـعـًا -  الإتــــالف 

للبنك	احلق	يف	اإتالف	دفاتر	ال�سيكات	/	بطاقات	الإلكرتون/	اأرقام	التعريف	ال�سخ�سية	و	ذلك	يف	حالة	

عدم	ا�ستالمها	بعد	مرور	�سهر	)على	الأكرث	(	من	تاريخ	اإ�سدارها،	و	على	العميل	تقدمي	طلب	جديد	و	دفع	

الر�سوم	املقررة	لإعادة	اإ�سدار	اأي	من	هذه	اخلدمات.	

عا�سرًا -  ح�سابات الق�سر 

وذلك	 للقا�سر	 توفري/ا�ستثمار/ودائع	 ح�ساب	 فتح	 يجـــوز	 و	 للق�ســـر،	 جــــاريًا	 ح�ســـابًا	 البنك	 يفتح	 ل	

بتوقيع	ويل	الأمر	اأو	و�سي	القا�سر	،		وذلك	حتى	بلوغ	القا�سر	ال�سن	القانوين	حيث	يحق	له	ت�سلم	اأمواله	اأو	

اإدارة	ح�سابه	بنف�سه	باإذن	من	املحكمة	املخت�سة،	اأما	يف	حالة	القا�سر	حتت	الو�ساية	فيجب	اإح�سار	قرار	

اأو	حكم	من	املحكمة	املخت�سة	برفع	الو�ساية	لإدارة	ح�سابه	بنف�سه.	

احلادي ع�سر -  املتعاملون املكفوفون / الأميون  

با�ستخدام	 ذلك	 و	 البنك	 املخت�سني	يف	 املوظفني	 اأمــام	 معاملته	 اإجــراء	 الأمــي	 	/ املكفوف	 العميل	 على	

الب�سمة	و	اخلتم	)اإن	وجد(	و	حر�سًا	على	م�سالح	العميل	املكفوف	/	الأمي	ل	ي�سدر	البنك	لهم	دفرت	

�سيكات	اأو	بطاقة	اإلكرتون	اأو	خدمات	م�سرفية	عرب	الهاتف	اإل	بوا�سطة	وكيل	ر�سمي.

الثاين ع�سر -  امل�سوؤولية 

جميع	املعامالت	التي	يقوم	بها	البنك	بناًء	على	تعليمات	العميل	تكون	على	نفقة	العميل	و	على	م�سوؤوليته		

ول	يكون	البنك	م�سوؤول	اإذا	انخف�ست	قيمـة	املبــالغ	امل�سافة	اإىل	ح�ساب	العميل	ب�سبب	الر�سوم	اأو	انخفا�س	

القيمة	ول	يتحمل	البنك	م�سوؤولية	عدم	متكن	العميل	من	�سرف	اأمواله	ب�سبب	اأية	قيود	�سادرة	من	اجلهات	

الر�سمية	املخت�سة.
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با�ستعمال	 اجراوؤها	 يتم	 اخرى	 مدفوعات	 واية	 الأخــرى	 البيع	 منفذ	 او	 اآيل	 �سراف	 ماكينة	 اأي	

ح�ساب	 ر�سيد	 فيها	 ي�سبح	 التي	 احلالت	 ويف	 البنكية	 وامل�ساريف	 للنفقات	 بالإ�سافة	 البطاقة	

حامل	البطاقة	مدينا	لأي	�سبب	من	ال�سباب	كنتيجة	ل�ستعمال	البطاقة.	

يجب	على	حامل	البطاقة	اأن	يتاأكد	من	توفر	ر�سيد	كاف	لل�سحب	من	احل�ساب	املرتبط	بالبطاقة	 	-15

قبل	تنفيذ	او	اجراء	اأي	�سحوبات	اأو	معاملة	فاإذا	مت	ك�سف	احل�ساب	لأي	�سبب	من	الأ�سباب	من	

خالل	ا�ستخدام	البطاقة	اأو	ب�سبب	خ�سم	اأي	ر�سوم	م�سرفية	يعترب	حامل	البطاقة	م�سوؤول	عن	

ت�سوية	هذا	املبلغ	على	الفور	وذلك	من	خالل	دفع	املبلغ	مبا�سرة	وفورا	اأو	حتويل	هذا	املبلغ	من	اأي	

ح�ساب	اآخر	يحتفظ	به	لدى	البنك.	اإن	اإخفاق	العميل	اأو	حامل	البطاقة	يف	اللتزام	بذلك	�سوف	

يخول	البنك	باأن	يقوم	باإلغاء	البطاقة	و/اأو	حتويل	اأي	مبلغ	مرتتب	على	البطاقة	من	اأي	ح�ساب	

حلامل	البطاقة	اأو	العميل	لدى	البنك	)اإذا	كان	لديه	اأكرث	من	ح�ساب	لدى	البنك(.	�سوف	يكون	

من	حق	البنك	خ�سم	اأو	مقا�سة	اأي	ح�سابات	اأخرى	حلامل	البطاقة	اأو	العميل	لدى	البنك	لتغطية	

احل�ساب	املك�سوف	حلامل	البطاقة	دون	اإخطار	م�سبق.	

الإيداعات،	املدفوعات،	التحويالت: 	-16

جميع	الإيداعات	و	الطلبات	التي	تتم	عرب	اأجهزة	ال�سراف	الآيل	�سوف	تقيد	يف	احل�ساب	 اأ-	

اإما	يف	نف�س	اليوم	اأو	يف	يوم	العمل	التايل.	و	كل	الإيداعات	يف	جهاز	ال�سراف	الآيل	تكون	

خا�سعة	لتدقيق	اثنني	من	موظفي	البنك	و	�سيكون	قرارهما	باتا	و	ملزمًا	حلامل	البطاقة.		

الآيل	 ال�سراف	 اأجهزة	 با�ستخدام	 ال�سيكات	 اأو	 النقدية	 املبالغ	 اإيداع	 :	ل	ميكن	 )ملحوظة	

لبنوك	اأخرى(.	ويعترب	اإيداع	اأي	�سيك	اأو	�سيكات	اإيداعا	بر�سم	التح�سيل	فقط	و	لن	يتم	قيد	

املبلغ	يف	ح�ساب	البطاقة	اإل	بعد	حت�سيل	قيمة	ال�سيك	اأو	ال�سيكات.

يف	حالة	اختيار	حامل	البطاقة	ا�ستخدام	خدمة	التحويل	عن	طريق	اأجهزة	ال�سراف	الآيل،	 ب-	

يكون	حامل	البطاقة	وحده	م�سوؤوًل	عن	اإقرار	املبلغ	ال�سحيح	و	احل�سابات	ال�سحيحة	التي	

املخ�س�سة	 ال�ستمارة	 يف	 وذلك	 ال�سحيحني	 الإ�سارة	 رقم	 و	 ال�سم	 و	 اإليها	 التحويل	 يتم	

لذلك،	كما	ينبغي	اأي�سا	اأن	يخطر	البنك	باأي	تغيـريات		يف	ا�سم	/	رقم	اإ�سارة	اجلهة	املدفوع	

لها	يف	امل�ستقبل	.	ويرجى	العلم	باأن	التحويالت	التي	تتم	بعد	فرتة	ال�ستالم	من	كل	يوم	تقيد	

يف	احل�ساب	املخ�س�س	يف	يوم	العمل	التايل.

اأو	 النق�سان	 اأو	 الزيادة	 بخ�سو�س	 اخلالفات	 اأو	 ال�ستف�سارات	 يف	 طرفًا	 البنك	 يكون	 لن	 ج-	

التاأخري	اأو	الأخطاء		يف	املبالغ	املحولة	حل�سابات	موؤ�س�سات	اخلدمات	العامة	اأو	يف	اأي	نزاع	

اأي	خ�سارة	 البنك	م�سوؤول	عن	 يكون	 لن	 و	 املوؤ�س�سات	 و	هذه	 البطاقة	 مهما	كان	بني	حامل	

ناجتة	بطريقة	مبا�سرة	اأو	غري	مبا�سرة	من	جراء	ا�ستعمال	هذه	اخلدمات.	يف	حالة	ت�سديد	

جزء	من	مبلغ	الفاتورة	ملوؤ�س�سة	خدمات	عامة	فباإمكان	هذه	املوؤ�س�سة	اأن	متار�س	حقها	بقطع	

اخلدمة	و	يف	هذه	احلالة	ل	يكون	البنك	اأو	املوؤ�س�سة	م�سوؤولني	باأي	حال.

اإذا	مت	اإيداع	مبلغ	اأو	مبالغ	يف	ح�ساب	البطاقة	عن	طريق	اخلطاأ	فاإن	حامل	البطاقة	يوافق	 د-	

اإنه	يفو�س	البنك	با�سرتجاع	هذه	املبالغ		)دون	 اأن	مثل	هذه	املبالغ	يف	ذمته	للبنك	و	 على	

البنك	 البطاقة	يف	 اآخر	حلامل	 اإيداع	 اأو	من	ح�ساب	 البطاقة	 اأو	طلب(	من	ح�ساب	 اإ�سعار	

باحلد	الذي	ي�سمح	به	القانون.

�سوف	يتم	ا�ستخدام	البطاقة	لل�سحب	النقدي	او	امل�سرتيات	يف	حدود	املبلغ	اليومي	الذي	يحدده	 	-17

البنك	من	وقت	لآخر	وفقا	لتقديره	املطلق.	

ال�سحب	 اأن	يغري	مبلغ	 العميل،	 بالعتبار	م�سلحة	 الأخذ	 املطلق،	مع	 لتقديره	 للبنك	وفقا	 يجوز	 	-18

اإ�سعار	م�سبق	 او	تقدمي	 اأ�سباب	لذلك	 اأي	 اليومي	بدون	تقدمي	 امل�سرتيات	 اليومي	ومبلغ	 النقدي	

حلامل	البطاقة،	و�سوف	ت�سبح	هذه	التغيريات	�سارية	على	الفور.	

يجوز	للبنك	اإر�سال	البطاقة	اإىل	العميل	اأو	حامل	البطاقة	بالربيد	العادي	اأو	خدمة	الربيد	ال�سريع	 	-19

على	عنوان	العميل	املدون	يف	�سجالت	البنك	وعلى	م�سوؤولية	العميل.	

ظهر	 على	 التوقيع	 مكان	 يف	 بالتوقيع	 فورا	 يقوم	 باأن	 ا�ستالمها	 عند	 البطاقة	 حامل	 على	 يتعني	 	-20

البطاقة	و�سوف	ي�سكل	ذلك	التوقيع	و/اأو	تن�سيط	البطاقة	و/اأو	ا�ستخدامها	دليال	ملزما	وقاطعا	

على	تاأكيد	حامل	البطاقة	على	اللتزام	بهذه	ال�سروط	والأحكام	بغ�س	النظر	عن	عدم	اإخطار	

البنك	با�ستالم	البطاقة.	

يف	حالة	عدم	قيام	حامل	البطاقة	بتح�سيل/ا�ستالم	البطاقة	خالل	)4(	اأ�سابيع	)اأو	اأي	فرتة	 	-21

باإلغاء	 البنك	 يقوم	 �سوف	 البطاقة	 اإ�سدار	 تاريخ	 من	 لآخــر(	 وقت	 من	 البنك	 يحددها	 زمنية	

الثالث ع�سر -  ال�سروط والحكـــام الـخا�ســـة ببطاقـــات الـخ�ســم/ال�سحب من الـح�ساب  

يجوز	للبنك	وفقا	لتقديره	املطلق	اأن	ي�سدر	بطاقة	خ�سم/�سحب	من	احل�ساب	للعميل	الذي	لديه	 	-1

ح�ساب	جاري	اأو	ح�ساب	توفري	لدى	البنك	من	اإحدى	فروعه	يف	دولة	الإمارات	العربية	املتحدة.	

اأن	يقوم	العميل/حامل	البطاقة	باإعادة	 يف	حالة	اإغالق	احل�ساب	لأي	�سبب	من	الأ�سباب	يجب	 	-2

البطاقة	اإىل	البنك	على	الفور	والتي	�سوف	تنتهي	�سالحيتها.	

املهياأة	 الإلكرتونية	 الوحدات	 لال�ستخدام	يف	 م�سدرة	 البطاقة	 باأن	 ويقر	 البطاقة	 حامل	 يوافق	 	-3

لقبول	البطاقة	لأ�سحاب	احل�سابات	لدى	البنك	وبذلك	ي�سرح	لهم	-	متى	ما	كان	ذلك	ممكنا	-	

ب�سراء	الب�سائع	واخلدمات	من	حمال	التجزئة	داخل	دولة	المارات	العربية	املتحدة	ويف	اخلارج	

من	خالل	ماكينات	نقاط	البيع	التي	تقبل	البطاقة.	

وفقا	لتقدير	البنك	املفرد	وموافقته	الكتابية	امل�سبقة	قد	يتم	ال�سماح	من	قبل	البنك	با�ستخدام	 	-4

البطاقة	ل�سراء	الب�سائع	واخلدمات	من	خالل	النرتنت	اأو	التليفون	اأو	الربيد	اأو	باأي	و�سائل	اأخرى	

حيث	ل	تكون	البطاقة	متاحة	فعليا	يف	وقت	اإجراء	املعاملة.	قد	ي�سمح	حلامل	البطاقة	با�ستخدام	

التفاعلية	 الذاتية	 امل�سرفية	 اخلدمة	 اإىل	 والدخول	 البطاقة	 تقبل	 التي	 الآيل	 ال�سراف	 اأجهزة	

اخلا�سة	بالبنك.	

مينع	ا�ستخدام	البطاقة	للح�سول	على	ائتمان	من	اأي	نوع.	 	-5

تبقى	البطاقة	ملكا	للبنك	يف	جميع	الأوقات	ويجوز	للبنك	يف	اأي	وقت	ووفقا	حلريته	املطلقة	اإلغاء	 	-6

�سالحية	البطاقة	واأن	يطلب	اإعادتها	ويف	هذه	احلالة	يجب	على	حامل	البطاقة	تنفيذ	طلب	البنك	

على	الفور.	

اأي	 عن	 البنك	 تعوي�س	 عليه	 يتوجب	 والذي	 للعميل	 التامة	 امل�سوؤولية	 على	 البطاقة	 اإ�سدار	 يتم	 	-7

خ�سائر	اأو	اأ�سرار	اأيا	كانت	تنتج	عن	اإ�سدار	وا�ستخدام	البطاقة.

يتعهد	حامل	البطاقة	بعدم	الإف�ساح	عن	رقم	التعريف	ال�سخ�سي	اخلا�س	به	لأي	�سخ�س	اآخر.	 	-8

يتم	 �سوف	 البطاقة	 حامل	 غري	 ل�سخ�س	 معروفا	 ال�سخ�سي	 التعريف	 رقم	 اأ�سبح	 اأن	 حالة	 ويف	

معاملة	ذلك	ال�سخ�س	على	اأنه	وكيل	بالنيابة	عن	حامل	البطاقة	ويتعهد	حامل	البطاقة	بتحمل	

اأي	خ�سائر	اأو	اأ�سرار	التي	قد	تن�ساأ	عن	الإف�ساح	عن	رقم	التعريف	ال�سخ�سي.	

على	حامل	البطاقة	ممار�سة	اأق�سى	عناية	ممكنة	ملنع	فقدان	اأو	�سياع	اأو	�سرقة	البطاقة	ويتعهد	 	-9

حامل	البطاقة	بعدم	اإعطاء	البطاقة	لأي	�سخ�س	اآخر.	

يجب	 اآخــر،	 طرف	 لأي	 ال�سخ�سي	 التعريف	 رقم	 ك�سف	 اأو	 البطاقة	 �سرقة	 اأو	 فقدان	 حالة	 يف	 	-10

اأو	ك�سف	رقم	التعريف	 اأو	ال�سرقة	 اأن	يقوم	�سخ�سيا	بالإبالغ	عن	الفقدان	 على	حامل	البطاقة	

على	 الت�سال	 خالل	 من	 اأو	 البنك	 اإىل	 البطاقة	 تلك	 بيانات	 تقدمي	 مع	 الفور	 على	 ال�سخ�سي	

هاتف	مركز	الت�سال	الذي	يحدده	البنك	من	وقت	لآخر.	اإىل	اأن	يتم	اإبالغ	البنك	بالفقدان	اأو	

ال�سرقة	اأو	ك�سف	رقم	التعريف	ال�سخ�سي	كما	هو	مبني	يف	هذه	الفقرة	يعترب	العميل	م�سوؤول	عن	

املعامالت	التي	تتم	بوا�سطة	البطاقة	ول	يتحمل	البنك	م�سوؤولية	اأي	اأ�سرار	اأو	خ�سائر	تنجم	عن	

ذلك	الفقدان	اأو	ال�سرقة	اأو	ك�سف	رقم	التعريف	ال�سخ�سي.	

عند	تقدمي	اإخطار	�سفهي	عن	الفقدان	اأو	ال�سرقة	اأو	ك�سف	رقم	التعريف	ال�سخ�سي	-	امل�سار	اإليه	 	-11

يف	الفقرة	)9(	اعاله	-	يجب	تاأكيد	ذلك	خطيا	من	قبل	حامل	البطاقة	اإىل	الفرع	املفتوح	فيه	

احل�ساب	خالل	)84(	�ساعة	من	ا�ستالم	الإخطار	ال�سفهي	بوا�سطة	البنك.	

يعترب	حامل	البطاقة	م�سوؤول	يف	جميع	الأوقات	عن	اأي	معامالت	تتم	با�ستخدام	البطاقة	ويجب	 	-12

الغري	 ال�ستخدام	 تنتج	عن	 والتي	 كانت	 اأيًا	 والأ�سرار	 اخل�سائر	 البنك	عن	جميع	 تعوي�س	 عليه	

م�سرح	به	للبطاقة	و	رقم	التعريف	ال�سخ�سي	املتعلق	بها.	يعترب	�سجل	البنك	للمعامالت	املنفذة	

بالبطاقة	�سواء	اإلكرتونيا	اأو	غري	ذلك	بينة	ودليال	قانونيا	قاطعا	وملزما	جلميع	الأغرا�س.	

اإىل	 العربية	املتحدة	�سوف	يتم	حتويله	 الإمارات	 للبطاقة	بعملة	غري	درهم	 اأي	معاملة	 اإن	مبلغ	 	-13

الدرهم	ب�سعر	ال�سرف	الذي	يحدده	البنك	يف	التاريخ	الذي	يتم	فيه	خ�سم	املعاملة	من	ح�ساب	

اآيل	 اأجهزة	�سراف	 املنفذة	من	خالل	 املعامالت	 على	جميع	 ر�سوم	 البنك	 �سيفر�س	 بالبطاقة.	

اأخرى	غري	اأجهزة	البنك	�سواء	يف	دولة	الإمارات	العربية	املتحدة	اأو	يف	اخلارج.	

والتحاويل	 النقدية	 ال�سحوبات	 مبالغ	 جميع	 البطاقة/العميل	 حامل	 ح�ساب	 على	 البنك	 يقيد	 	-14

واخل�سومات	املبا�سرة	واملدفوعات	عن	ال�سلع	واخلدمات	والتي	يتم	اجراوؤها	مع	البنك	اأو	لدى	
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التا�سع ع�سر -  العنوان

اإن	العنـوان	املذكـور	من	قبل	العميـل	يف	ا�ستمــارة	فتح	احل�سـاب	)العنوان	الدائم	(	و/اأو	منوذج	الطلب	

الإخــطــارات	 كافة	 اإليه	 تر�سل	 الــذي	 املختار	 العنوان	 هو	 �سيكون	 املعينة	 امل�سرفية	 باخلدمة	 اخلا�س	

واملرا�سالت	واملطالبات	املتعلقة	باحل�ساب	ما	مل	يخطر	العميل	البنك	خطيا	بتغيري	عنوانه.

الع�سرون - القانون املعمول به والخت�سا�ص الق�سائي 

تخ�سع	هذه	ال�سروط	والأحكام	وتف�سر	وفقا	للقوانني	ال�سارية	يف	دولة	الإمارات	العربية	املتحدة	وكذلك	

القواعد	واللوائح	التنظيمية	والتعليمات	والتوجيهات	التي	ت�سدر	عن	م�سرف	الإمارات	العربية	املتحدة	

املركزي.	اإن	القانون	الذي	تخ�سع	له	احل�سابات	اأو	اأي	خدمات	اأو	معامالت	هو	القانون	ال�ساري	يف	الإمارة	

املفتوح	فيها	احل�ساب.	يف	حالة	قيام	اأي	نزاع	يتعلق	باحل�ساب	اأو	اخلدمة	امل�سرفية	اأو	املعاملة	فاإن	ملحاكم	

تلك	الإمارة	الخت�سا�س	الق�سائي	�سريطة	اأنه	يجوز	للبنك	-	اإذا	راأى	ذلك	منا�سبا	-	اأن	يقوم	باتخاذ	

اإجراءات	قانونية	اأمام	اأي	حماكم	اأخرى	داخل	اأو	خارج	دولة	الإمارات	العربية	املتحدة.	

احلادي و الع�سرون - اللغة والتف�سري

مت	حترير	هذه	ال�سروط	والحكام	باللغتني	العربية	والجنليزية	ويف	حال	وجود	اأي	تعار�س	بني	الن�سني	

العربي	والجنليزي	يعتمد	الن�س	العربي.

البطاقة	وحتميل	حامل	البطاقة	ر�سوم	الإ�سدار،	واإذا	ما	مت	اإ�سدار	بطاقة	بديلة	بعد	ذلك،	�سوف	

يتم	فر�س	ر�سوم	اإ�سدار	بطاقة	بديلة	وفقا	جلدول	الر�سوم	واخلدمات	املطبق.	

يكون	حاملو	البطاقة	م�سوؤولني	بالت�سامن	والتكافل	جتاه	البنك	مبوجب	هذه	ال�سروط	والأحكام	 	-22

اإذا	كان	احل�ساب	مفتوحا	با�سمني	او	اأكرث.	

ل	يعترب	البنك	م�سوؤول	عن	اأي	خ�سارة	اأو	�سرر	ينتج	ب�سكل	مبا�سر	اأو	غري	مبا�سر	عن	اأي	عطل	او	 	-23

ق�سور	يف	البطاقة	اأو	جهاز	ال�سراف	الآيل	اأو	عدم	كفاية	الأموال	ب�سكل	موؤقت	يف	ذلك	اجلهاز	

اأو	عدم	قبول	بائع	التجزئة	اأو	املورد	للبطاقة	اأو	موافقته	على	ال�سداد	بالبطاقة	والطريقة	التي	مت	

تبليغ	الرف�س	بها	اإىل	العميل.	

يقبل	حامل	البطاقة	ا�ستخدام	البطاقة	فقط	ل�سراء	م�سرتيات	م�سموح	بها	قانونًا	يف	بلد	ال�سراء.	 	-24

يحتفظ	البنك	)وفقا	للقوانني	ال�سارية(	بحق	رف�س	ت�سوية	اأي	معاملة	للبطاقة	نيابة	عن	العميل	

اإذا	كان	لديه	راأيا	معقول	باأن	معاملة	البطاقة	تعود	لب�سائع/خدمات	غري	قانونية.	

يحتفظ	البنك	دائما	بحق	رف�س	ال�سماح	باأي	�سراء	اأو	�سلفة	نقدية	دون	احلاجة	لإخطار	حامل	 	-25

البطاقة	اأو	اإلغاء	اأو	تعليق	حق	ا�ستخدام	اأي	بطاقة	اأو	رقم	تعريف	�سخ�سي	فيما	يتعلق	بكافة	اأو	

بع�س	املعامالت	واأن	يرف�س	جتديد	اأو	ا�ستبدال	اأي	بطاقة.	

اأو	يف	حالة	ربط	البطاقة	بح�ساب	م�سرتك	 يوافق	�ساحب	احل�ساب	يف	حالة	البطاقة	الإ�سافية	 	-26

للبنك	 التابعة	 الآيل	 ال�سراف	 اأجهزة	 خالل	 من	 تنفذ	 التي	 ال�سريعة	 النقدية	 املعامالت	 بــاأن	

وجميع	املعامالت	التي	تتم	من	خالل	اأجهزة	ال�سراف	الآيل	الأخرى	وعمليات	ال�سراء	التي	تتم	

منه	هذه	 �سدرت	 الذي	 واحل�ساب	 الرئي�سية	 البطاقة	 على	ح�ساب	 قيدها	 يتم	 �سوف	 بالبطاقة،	

البطاقة.	

بالعر�س	 اخلا�سة	 والأحكام	 لل�سروط	 ترويجي	 عر�س	 اأي	 يف	 البطاقة	 حامل	 م�ساركة	 تخ�سع	 	-27

الرتويجي	املعلنة	من	قبل	التاجر	ول	يتحمل	البنك	اأية	م�سوؤولية	عن	تلك	العرو�س.

الرابع ع�سر -  الطلبات املرفو�سة 

يحتفظ	البنك	بحقــه	برفـ�س	اأي	طلب	وفقــًا	لتقــديره	اخلــا�س	و	دون	احلاجة	اإىل	ذكر	اأ�سباب	 	-1

ذلك.

لن	يتم	اإرجاع	الطلب	املرفو�س	اإىل	العميل. 	-2

اخلام�ص ع�سر -  قابلية الف�سل

يوافق	العميل	على	انه	يف	حالة	عدم	�سريان	او	عدم	نفاذ	اأي	من	هذه	ال�سروط	والأحكام	فاإن	ذلك	لن	يوؤثر	

على	باقي	ال�سروط	الأخرى.

ال�ساد�ص ع�سر -  التنازل والإحالة 

يوافق	العميل	بانه	يحق	للبنك	التنازل	عن	واإحالة	كل	حقوقه	والتزاماته	الواردة	يف	هذه	ال�سروط	والأحكام	

اإىل	اأي	�سخ�س	دون	اأخذ	موافقة	العميل،	ل	يحق	للعميل	التنازل	عن	اأو	اإحالة	اأي	من	حقوقه	اأو	التزاماته	

اإل	بعد	اأخذ	موافقة	البنك	الكتابية.	

ال�سابع ع�سر -  الر�سوم والعمولت 

يحق	للبنك	ا�ستيفاء	الر�سوم	والعمولت	وامل�ساريف	على	اأي	من	اخلدمات	امل�سرفية	املقدمة	للعميل	وفق	

الن�سب	املحددة	يف	تعليمات	امل�سرف	املركزي	ال�سارية	املفعول.	

الثامن ع�سر -  تغيري ال�سروط والأحكام 

اأو	تعديل	اأي	من	هذه	ال�سروط	والأحكام	وذلك	 يجوز	للبنك	من	وقت	لآخر	ووفقا	لتقديره	املفرد	تغيري	

الذي	 ال�سريان	 تاريخ	 التغيريات	يف	 يراها	منا�سبة.	تطبق	هذه	 و�سيلة	 باأي	 للعميل	 اإ�سعار	م�سبق	 بتوجيه	

يحدده	البنك	يف	ال�سعار	املر�سل	للعميل.
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الأنظمة:	وتعني	اأية	اأنظمة	نافذة	على	هذه	الأحكام	وال�سروط.  

الو�سيلة الأمنية:	وتعني	اأية	�سارة	اأو	جهاز	اأو	اإجراء	اأو	تطبيق	اأو	اأمر	اآخر	�سواء	اأكان	�سادرًا	  

للعميل	من	قبل	البنك،	اأو	معتمدًا	من	قبل	العميل،	والتي	قد	يتم	ا�ستخدامها	لوحدها	اأو	مع	اأية	

كلمة	مرور	اأو	اأمر	اآخر	للدخول	اأو	ت�سهيل	الدخول	اإىل	اأي	من	مواقع	بنك	دبي	التجاري	اأو	خدمة	

اأون	لين	اأو	خدماته	الأخرى	اأو	لتنفيذ	تعليمات	العميل.

اخلدمات:	وتعني	اأي	اإجراء	اأو	خدمات	تعامالت	بنكية	مقدمة	من	قبل	البنك	للعميل	با�ستخدام	  

خدمة	اأون	لين.

اأو	 على،	 اإدراجها	لحقًا	 �سيتم	 اأو	 التوفري	 قيد	 	 اأخرى	 اأو	خدمات	 معاملة	 اأية	 وتعني	 املعاملة:	  

باإجراء	 اأو	ي�سمح	 اأن	يقرر	 للبنك	 اأنه	يجوز	 البنك	و/اأو	العميل،	�سريطة	 تقدميها	بني/بوا�سطة	

التعامالت	البنكية	الأخرى	اأو	التوقف	عن	التعامالت	الراهنة	من	وقت	لآخر،	والتي	يجوز	اإبالغها	

وفق	النموذج	اأو	الطريقة	التي	قد	يحددها	البنك.

اخلدمات  -2

نك	اخلدمات	مما	يلي: متكِّ 	1-2

اأو	 اخلا�سة	 العقود	 واإبــرام	 التعليمات	 وتوجيه	 التفاقيات	 واإجــراء	 الأوامــر	 ورفع	 طلبات	 تقدمي	 	1-1-2

املتعلقة	باخلدمات	واملنتجات	من	اأي	نوع	والتي	قد	نعر�سها	من	وقت	لآخر	وتوافق	على	تفوي�سنا	

باأية	م�ساألة	اأو	اأمر	اآخر.	

لنا	مبا	يلي:	 مبوجب	هذه	الأحكام	وال�سروط	فاإنَّك	تخوِّ 	2-2

هة	ب�سكل	وا�سح	من	قبلك	فيما	بخ�سو�س	اأي	من	 الت�سرُّف	مبوجب	وقبول	تعليمات	العميل	املوجَّ 	1-2-2

امل�سائل	امل�سار	اإليها	يف	الفقرة	2-1-1،	والت�سرف	مبوجب	وقبول	تعليمات	العميل	املوجهة	ب�سكل	

وا�سح	بخ�سو�س	اأي	من	امل�سائل	امل�سار	اإليها	يف	الفقرة	2-1-2؛	و

تلك	 اإىل	 باإ�سافتها	 لين	 اأون	 خدمة	 مو�سوع	 ُتعترب	 التي	 البنكية	 ح�ساباتك	 افتتاح	 عند	 القيام	 	2-2-2

التعامالت.

احل�سول	 ل	احل�سر،	 املثال	 �سبيل	 على	 لآخــر(،	 وقت	 من	 تتباين	 قد	 )التي	 اخلدمات	 ن	 تت�سمَّ 	3-2

امل�سددة،	 الدفعة	 معاملة	 تفا�سيل	 ا�ستعرا�س	 ال�سداد،	 طرق	 اختيار	 احل�سابات،	 اأر�سدة	 على	

اأو	 تعديل	 اأو	 ا�ستعرا�س	 اأو	 اإن�ساء	 الفواتري،	 دفعات	 	، ا�ستعرا�س	 احل�سابات،	 بني	 التحويالت	

اإلغاء	الأوامر	القائمة،	وعدد	من	اخلدمات	الأخرى.	وقد	تتباين	اخلدمات	املتاحة	بناًء	على	نوع	

الكومبيوتر	)مثل	الأجهزة	اليدوية(	امل�ستخدمة	للدخول	اإىل	خدمة	اأون	لين.

	على	العميل	 ن	�سدادًا	اأو	حتوياًل	ب�سكل	منا�سب،	يتعنيَّ لغر�س	تنفيذ	تعليمات	العميل	التي	تت�سمَّ 	4-2

اأو	عند	الإمكان،	رمز	تعريف	 اإليه،	ورقم	احل�ساب،	 البنك	اخلا�س	بامل�سدد	 البنك	بكود	 تزويد	

البنك	BIC،	اأو	معلومات	الهوية	الأخرى	املعنية	اخلا�سة	ببنك	امل�سدد	اإليه،	ورقم	ح�ساب	البنك	

الدويل	للم�سدد	اإليه	IBAN	اأو	رقم	البنك	الآخر	املعني؛	و/اأو	الهوية	الأخرى	اإن	ُوجدت	والتي	قد	

ُيخطر	بها	البنك	العميل	من	وقت	لآخر.

وا�سم	 املــرور	 وكلمات	 الأمنية	 الو�سيلة	 با�ستخدام	 العميل	 تعليمات	 على	 موافقتك	 تقدمي	 يتم	 	5-2

امل�ستخدم	املنا�سب.	

تعليمات العميل  -3

ل	نقبل	تعليمات	العميل	اإل	اإذا	يف	حال	قبولها	عرب	خدمة	اأون	لين،	عندما	يتم	الدخول	اإىل	تلك	 	1-3

املعامالت	با�ستخدام	كلمات	املرور	والو�سيلة	الأمنية	وا�سم	امل�ستخدم	املنا�سب	وفقًا	لهذه	الأحكام	

وال�سروط.

تطلب	منا	وتخولنا	مبعاملة	كافة	تعليمات	العميل	التي	تبدو	�ساحلة	والتي	يتلقاها	البنك،	مبثابة	 	2-3

تعليمات	اأو	مرا�سالت	اأخرى	خمولة	ب�سكل	منا�سب	من	قبلك،	حتى	لو	كانت	احتيالية،	وحتى	لو	

كانت	تتعار�س	مع	بنود	اأية	تفوي�سات	اأخرى	موجهة	من	قبلك	يف	اأي	وقت	بخ�سو�س	ح�ساباتك	

اأو	�سئونك.	ومبوجب	التزاماتنا	يف	الفقرة	4-1،	فاإننا	ل	نلتزم	باأي	تعهد	اآخر	للتحقق	من	�سحة	

تعليمات	العميل	اأو	�سالحية	ال�سخ�س	اأو	الأ�سخا�س	الذين	ي�سدرونها.

ول�سنا	 املعتزم.	 غر�سك	 �ستحقق	 اأنها	 و�سمان	 العميل،	 تعليمات	 ومتام	 دقة	 م�سوؤولية	 ل	 تتحمَّ 	3-3

م�سوؤولني	عن	اأية	خ�سارة	اأو	تاأخري	عندما	تفتقر	تعليمات	العميل	اإىل	الدقة	اأو	الكتمال.

البنود وال�سروط العامة 

للتعامالت البنكية عرب �سبكة الإنرتنت مع  بنك دبي التجاري 

معلومات وتعاريف عامة  -1

م	لعمالئه	خدمات	التعامالت	 ميتلك	البنك	وي�سغل	ويحافظ	على	ا�ستمرارية	موقع	اإلكرتوين،	يقدِّ 	1-1

باإجراء	 نقوم	 ليــن،	 اأون	 خدمة	 يف	 ت�سجيلك	 وبعد	 ليــن(.	 اأون	 )خدمة	 الإنــرتنــت	 عرب	 البنكية	

الإعدادات	الالزمة	لدخولك	اإىل	تلك	اخلدمات.	وبتلك	الإعدادات	فاإننا	نقدم	لك	عر�سًا	باإتاحة	

ا�ستخدام	خدمة	اأون	لين	مبوجب	هذه	البنود	وال�سروط.	تنطبق	هذه	البنود	وال�سروط	على	خدمات	

اأية	 مع	 اإىل	جنب	 جنبًا	 تطبيقها	 ويتم	 �ــس.م.ع.	 التجاري	 دبي	 ببنك	 اخلا�سة	 البنكية	 التعامالت	

بنود	و�سروط	عامة	اأخرى	خا�سة	بفتح/	ت�سغيل	ح�سابات	بنكية	وخدمات	تعامالت	بنكية	اإلكرتونية	

نافذة	على	احل�ساب/احل�سابات	التي	تدخل	اإليها	با�ستخدام	هذه	اخلدمات،	مبا	يف	ذلك	فتح	اأية	

البنود	وال�سروط.	ُيرجى	قراءة	 اإىل	هذه	 اأوًل	الرجوع	 اأي	تعار�س	فيتم	 ح�سابات،	ويف	حال	وجود	

الوثيقة	بعناية.	واإن	دخولك	اإىل	وا�ستخدامك	خلدمة	اأون	لين	ُيعترب	مبثابة	موافقة	من	قبلك	على	

اللتزام	بهذه	البنود	وال�سروط.	واإن	خدمة	اأون	لين	هي	خدمة	متاحة	من	خالل	امل�ستعر�س	فقط،	

مبعنى	اأنك	ل	حتتاج	لأية	برامج	�سوى	م�ستعر�س	متوافق	مع	اخلدمة.	ولغر�س	الدخول	اإىل	خدمة	

اأون	لين،	يجب	املوافقة	على	هذه	البنود	وال�سروط	التي	حتكم	ا�ستخدامك	لهذه	اخلدمة.	

فة	امل�ستخدمة	يف	هذه	التفاقية: فيما	يلي	امل�سطلحات	املعرَّ 	2-1

احل�ساب:	وتعني	ح�ساب	العميل	اجلاري	و/اأي	نوع	ح�ساب/ح�سابات	اأخرى	خم�س�سة	من	قبل	  

البنك	لتكون	مبثابة	ح�ساب/ح�سابات	موؤهلة	للت�سغيل	من	خالل	خدمة	اأون	لين.	ويجب	اأن		تكون	

احل�سابات	التي	ُتتاح	اخلدمة	عربها	با�سم	العميل.

الأحكام وال�سروط:	الأحكام	وال�سروط	العامة	للح�سابات	لدى	بنك	دبي	التجاري،	ف�ساًل	عن	  

ال�سروط	الإ�سافية	اخلا�سة	باملنتجات	واخلدمات	املقدمة	من	البنك	و،اأية	تعديالت	تطراأ	عليها	

من	وقت	لآخر،	مبا	يف	ذلك	اأية	بنود	ملحقة	بها	لتقدمي	اخلدمة،	والتي	يتم	ن�سرها	من	وقت	لآخر.

البنك:	)اأو	نحن،	لنا،	خا�ستنا(:	بنك	دبي	التجاري	�س.م.ع.	  

يوم العمل:	وتعني	اليوم	الذي	تفتح	فيه	فروع	البنك	ب�سكل	عام	اأبوابها	للتداول	اأثناء	�ساعات	  

العمل	البنكية	العتيادية	)با�ستثناء	اأيام	اجلمع	اأو	العطالت	الر�سمية(.

موقع بنك دبي التجاري:	وتعني	بوابة	املوقع	التي	تدخل	عربها	اإىل	خدمة	اأون	لين.  

الكومبيوتر:	وتعني	اأي	جهاز	اأو	اآلة	من	اأي	نوع	كانت	والتي	يتم	ا�ستخدامها	للدخول	اإىل	خدمة	  

اأون	لين،	مبا	يف	ذلك	على	�سبيل	املثال	ل	احل�سر	اأجهزة	احلا�سوب	املكتبية	والهواتف	املتحركة.

العميل:	)واأي�سًا	اأنت	ولك	واخلا�س	بك	(	وتعني	العميل	امل�ستفيد	من	اخلدمة.	  

تعليمات العميل:	وتعني	اأي	طلب	اأو	تعليمات	اأو	اتفاقية	اأو	مرا�سالت	اأخرى	يتم	ا�ستالمها	من	  

قبل	البنك	من	خالل	خدمة	اأون	لين.

معلومات العميل:	وتعني	املعلومات	املتعلِّقة	بالعميل	والتي	يح�سل	عليها	البنك	بخ�سو�س	اأي	  

من	خدمات	اأون	لين	التي	ي�ستفيد	العميل	اأو	يتوقع	ال�ستفادة	منها.

خدمة	 احل�سر	 ل	 املثال	 �سبيل	 على	 وت�سمل	 الإلكرتونية:	 البنكية  التعامالت  خدمات   

اأون	لين	وخدمة	موبايل	وخدمة	الر�سائل	امل�سرفية	الق�سرية	وخدمة	فون،	وت�سري	»التعامالت	

البنكية	الإلكرتونية«	)على	�سبيل	املثال	ل	احل�سر(	اإىل	اأية	من	اخلدمات	املذكورة.

خدمة اأون لين:	وتعني	نظام	خدمة	اأون	لين	اخلا�سة	بالبنك.  

وتت�سم	 للتذكر	 قابلة	 بيانات	 اأو	 مرور	 رقم	 اأو	 رمز	 اأو	 عبارة	 اأو	 كلمة	 اأية	 وتعني	 املرور:	 كلمة   

بال�سرية،	اأو	اأية	هوية	تعريف	اأخرى	من	اأي	نوع،	�سواء	اأكانت	�سادرة	للعميل	من	قبل	البنك	اأو	

من�ساأة	من	قبل	العميل،	والتي	يجوز	ا�ستخدامها	اإما	لوحدها	اأو	عرب	اأية	جهاز	خدمة	اأو	و�سيلة	

اأو	 لين	 اأون	 اأو	خدمة	 التجاري	 دبي	 بنك	 مواقع	 من	 اأي	 اإىل	 الدخول	 ت�سهيل	 اأو	 للدخول	 اأخرى	

خدماته	الأخرى	اأو	لتنفيذ	تعليمات	العميل.

طلبه	 ا�ستمارة	 يف	 للبنك	 العميل	 قبل	 من	 املقدمة	 املعلومات	 وتعني	 ال�سخ�سية:	 املعلومات   

لإتاحة	اأي	من	اخلدمات	على	ال�سكل	الذي	ين�س	عليه	البنك	من	وقت	لآخر؛
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وللعمالء	 لك	 وال�سادرة	 	، لين	 اأون	 امل�سرفية	خلدمة	 والبنود	 ال�سروط	 باأن	 العلم	 اأخذ	 ُيرجى	 	

اأطراف	 ا�ستخدامنا	وم�ساركتنا	مع	 اتفاقيتك	معنا	بخ�سو�س	 تن�س	على	 ب�سكل	عام،	 الآخرين	

العامة	 وال�سروط	 البنود	 لهذه	 ودون	حد	 �سوؤونك	)»معلوماتك«(.	 ملعلومات	حولك	وحول	 اأخرى	

لنا	تبادل	معلوماتك	مع	تابعيك،	واأطراف	 اأنه	يجوز	 ،	فاإنك	توافق	 اأون	لين	 امل�سرفية	خلدمة	

اإن	كنا	ملزمني	بذلك	مبوجب	 اأو	 العميل،	 تعليمات	 اأي	من	 وتفعيل	 لتزويدك	باخلدمات	 اآخرين	

اأخرى	ملعاجلة	 اأطراف	 اآخرين	و/اأو	 اأي	نظام.	ويجوز	لنا	ا�ستخدام	تابعني	 اأو	 اأي	قانون	داخلي	

معلومات	وفقًا	لتعليماتنا	التي	تق�سي	بتقدمي	خدمات	بالنيابة	عنا.

اأحكام اأمنية  -7

قد	 معقولة	 اأخــرى	 تو�سيات	 اأو	 تعليمات	 واأيــة	 وال�سروط،	 الأحــكــام	 بهذه	 اللــتــزام	 على	 توافق	 	1-7

ن�سدرها	لك	بخ�سو�س	اأمن	خدمة	اأون	لين.

تتعهد	وت�سمن	باأنك	غري	موجود	يف	بلد	يخ�سع	اإىل	حظر	من	قبل	الوليات	املتحدة	الأمريكية،	اأو	 	2-7

باأنه	ُيعترب	»داعم	لالإرهاب«،	وغري	مدرج	على	قائمة	عقوبات	اأو	حظر	احلكومية	الأمريكية؛

توافق	على	اأنك	تتحمل	لوحدك	امل�سوؤولية	عن	الإعداد	وال�سيانة	وال�ستعرا�س	الدوري	للرتتيبات	 	3-7

الت�سال	 اأنظمة	 املخزنة	يف	 واملعلومات	 وا�ستخدام	اخلدمات	 اإىل	 الدخول	 تخ�س	 التي	 الأمنية	

واحلو�سبة	اخلا�سة	بك،	وعلى	وجه	اخل�سو�س	التحكم	بكلمات	املرور	والو�سائل	الأمنية	والدخول	

اخلا�س	بك	اإىل	خدمة	اأون	لين.

يتعني	عليك	اأن	ت�سمن	احلفاظ	على	اأمن	و�سرية	كلمات	املرور	والو�سائل	الأمنية	يف	كافة	الأوقات،	 	4-7

الأمنية	 والو�سائل	 املــرور	 لكلمات	 ل	 املخوَّ غري	 ال�ستخدام	 دون	 حتول	 التي	 اخلطوات	 واتخاذ	

مة	لك.	وعليك	على	�سبيل	املثال: املقدَّ

فهمها	 طريقة	ميكن	 باأية	 ذلك	 بخالف	 بك	 اخلا�سة	 املرور	 كلمات	 ت�سجيل	 اأو	 كتابة	 عدم	 	•
بوا�سطة	�سخ�س	اآخر.

بك	 اخلا�سة	 املرور	 كلمة	 عن	 البتة	 الإف�ساح	 وعدم	 التوقع،	 �سهلة	 مرور	 كلمة	 اأية	 جتنب	 	•
اإىل	�سخ�س	اآخر؛	و

دوري. ب�سكل	 املرور	 كلمة	 تغيري	 	•

عليك	عدم	الدخول	اإىل	خدمة	اأون	لين	اأو	موقع	بنك	دبي	التجاري	من	اأي	جهاز	اأو	نقطة	دخول	 	5-7

عامة	اإىل	الإنرتنت.

ا	يلي: عليك	اإخطارنا	حاًل	عمَّ 	6-7

تعامل	 اأي	 اأو	 التجاري،	 بنك	دبي	 اأو	موقع	 اأون	لين،	 اإىل	خدمة	 به	 ح	 اأي	دخول	غري	م�سرَّ 	•
ح	بها،	قد	تعلم	اأو	ت�سك	بها؛	اأو اأو	تعليمات	غري	م�سرَّ

اأو	دخوله	اإىل	و�سيلتك	الأمنية.	ويف	حال	وجود	 �سكوكك	مبعرفة	�سخ�س	اآخر	لكلمة	املرور	 	•
اأخــرى	مل	 اإىل	 الفور	 مــرورك	على	 تغيري	كلمة	 به،	فعليك	 اأو	م�ستبه	 اأمني	فعلي	 اإخــالل	 اأي	

ت�ستخدمها	�سابقًا.	

يف	 ال�سرطة	 و/اأو	 منا	 للم�ساعدة	 املعقولة	 الطلبات	 بكافة	 الفوري	 اللتزام	 على	 مبوجبه	 توافق	 	7-7

ل	 املثال	 �سبيل	 على	 ذلك	 يف	 مبا	 اأمنية،	 اإخــاللت	 اأية	 اأو	حتديد	 خ�سائر	 اأية	 ا�سرتداد	 حماولة	

احل�سر،	اإتاحة	الدخول	الفوري	لنا	اإىل	اأي	جهاز	كومبيوتر	اأو	جهاز	اآخر	مت	ا�ستخدامه	للدخول	

اإىل	املوقع.

م�سوؤولية	 نتحمل	 ول	 كانت.	 طريقة	 باأية	 لديك	 موجودة	 اأمنية	 و�سيلة	 اأية	 اأمن	 م�سوؤولية	 تتحمل	 	8-7

اأو	ا�ستخدام	غري	 اأو	تالعب	 اأية	خ�سارة	مهما	كانت	والتي	تنجم	عن	ن�سخ	 اأو	الغري	عن	 جتاهك	

ح	لأية	و�سيلة	اأمنية. م�سرَّ

يتم	الدخول	اإىل	خدمة	اأون	لين	من	خالل	�سبكة	الإنرتنت،	وهو	نظام	عام	ل	�سلطة	لنا	عليه.	لذلك	 	9-7

من	واجبك	التاأكد	من	اأن	اأي	جهاز	كومبيوتر	ت�ستخدمه	لت�سجيل	الدخول	ل	يحتوي	على،	ويتمتَّع	

بحماية	كافية	من	برامج	التج�س�س	والفريو�سات	وو�سائل	انتهاك	اخل�سو�سية	الأخرى	واملحتويات	

بة	اأو	املخلِّة	الأخرى،	وقد	مت	تن�سيب	اأحدث	برامج	مكافحة	الفريو�سات	ومكافحة	التج�س�س	 املخرِّ

وبرامج	الوقاية	الأمنية	عليه	)وباأنها	تعمل	ب�سكل	نظامي	عندما	يتطلب	الأمر	ذلك(.

توافق	على	اأنك	تتحمل	لوحدك	م�سوؤولية	اأداء	وحماية	اأي	م�ستعر�س	وجهاز	كومبيوتر	وامل�سائل	 	10-7

الأمنية	 التدابري	 لكافة	 قبلك	 من	 الفوري	 العتماد	 ذلك	 يف	 مبا	 	،7-8 الفقرة	 يف	 اإليها	 امل�سار	

يف	حال	طلبت	منا	اإلغاء	اأو	تعديل	اأية	تعليمات	،	فاإننا	�سنبذل	كافة	جهودنا	املعقولة	لتنفيذ	طلبك.	 	4-3

ا�ستالم	ذلك	 العميل	يف	حال	مت	 تعليمات	 تعديل	 اأو	 باإلغاء	 اإخفاق	 اأي	 م�سوؤولية	 نتحمل	 ل	 لكننا	

الطلب	يف	وقت	اأو	مبوجب	ظروف	حتول	دون	قدرتنا	على	اللتزام	بتنفيذ	طلبك.

يحق	لنا	ما	يلي: 	5-3

تكبدناها	 اأو	 ب�سدادها	 قمنا	 مبالغ	 اأية	 وفتحها،	 اإن�سائها	 عند	 ح�ساباتك،	 من	 نقتطع	 اأن	 	•
مبوجب	تعليمات	العميل؛	و

على	 ملزمة	 اعتبارها	 على	 العميل،	 تعليمات	 من	 اأي	 على	 ونعتمد	 مبوجب،	 ف	 نت�سرَّ اأن	 	•
العميل.

يجوز	لنا	مبوجب	تقديرنا	ال�سخ�سي	ودون	حتملنا	لأية	م�سوؤولية،	األ	نوافق	على	الت�سرف	اأو	اأن	 	6-3

نوؤخر	الت�سرف	مبوجب	تعليمات	العميل،	يف	حال:

كان	ذلك	الطلب	اأو	تلك	التعليمات		ذات	تاأثري	يتجاوز	اأية	حدود	مفرو�سة	من	قبل	البنك	عليك	 	1-6-3

ب�سكل	عام؛	اأو

اأو	تعليمات	من	�ساأنها،	يف	حال	املوافقة	 اأنه	طلب	 اأو	م�سودة	طلب	مبعنى	 كان	طلبًا	غري	ر�سمي	 	2-6-3

عليها	من	قبلنا،	اأن	ت�سبب	بزيادة	ال�سحب	من	ح�سابك	مبا	يتجاوز	حدود	ال�سحب	على	املك�سوف؛	

اأو

كنا	نعلم	اأو	ن�ستبه	بوجود	اإخالل	اأمني	يتعلَّق	اأو	يخ�س	ت�سغيل	اأي	واحد	اأو	اأكرث	من	ح�ساباتك	اأو	 	3-6-3

خدماتك	ب�سكل	عام؛	اأو	

اعُتربت	تعليمات	العميل	من	قبلنا	مبوجب	تقديرنا	ال�سخ�سي	باأنها	ذات	قيمة	عالية	ب�سكل	كاٍف	 	4-6-3

لت�سمن	تنفيذ	خطوات	اأخرى	تتعلق	مبنع	الحتيال	اأو	غ�سيل	الأموال	اأو	الن�ساطات	الإرهابية.

تاأمني خدمات الر�سائل امل�سرفية الق�سرية  -4

يف	حال	عملنا	على	اإتاحة	الت�سهيالت	)»الر�سائل«(	لك،	فيمكنك		عندها	اأن	تر�سل	لنا،	وميكننا	 	1-4

اأن	نر�سل	لك	ر�سالة	اإلكرتونية	اآمنة	با�ستخدام	خدمة	اأون	لين.	

4-2	عليك	األ	تر�سل	لنا	ر�سائل:

اأو	 لين؛	 اأون	 من	خالل	خدمة	 خا�سة	 وظيفة	 ذات	 تتعلق	مب�سائل	 	•
دائنة	 اأو	 مدينة	 بطاقات	 و/اأو	 �سيكات	 �سرقة	 اأو	 خ�سائر	 عن	 الإبالغ	 مثل	 فورية،	 عناية	 تتطلب	 	•

و/اأو	اإيقاف	�سداد	دفعة؛

ل	مبوجبه	البنك	بالقيام	بذلك(	بخ�سو�س	اأية	ح�سابات	اأو	 ميكننا	اأن	نر�سل	لك	ر�سائل	)وتخوِّ 	3-4

منتجات	اأو	خدمات	حت�سل	عليها	منا،	مبا	يف	ذلك	اخلدمات	اأو	خدمة	اأون	لين،	اأو	التي	تتعلق	

ن	ذلك،	على	�سبيل	املثال	اإخبارك	عن	التغيريات	 باأية	م�سائل	ت�سغيلية	اأو	خدمية.	يجوز	اأن	يت�سمَّ

احلا�سلة	يف	هذه	بنود	و�سروط	خدمات	اأون	لين	مع	بنك	دبي	التجاري،	وبنود	و�سروط	منجاتنا،	

والتغيري	يف	اأ�سعارنا	وتكاليفنا	ونفقاتنا	املن�سورة.

توقف اخلدمة  -5

دون	 اخلدمات،	 �سمن	 لك	 مقدمة	 اأية	خدمة	 اإيقاف	 بذلك(	 ملزمني	 نكون	 اأن	 )دون	 لنا	 يجوز	 	1-5

اإ�سعار	عندما	نعترب	ذلك	�سروريًا	اأو	حمبذًا،	حلمايتك	على	�سبيل	املثال	عندما:	

اأو اأم	حمتمل؛	 فعلي	 اأمني	 اإخالل	 بوجود	 ن�سك	 	•
اأو للخدمات؛	 الآمن	 ا�ستخدامك	 ل�سمان	 املعقولة	 العناية	 باأداء	 تخفق	 عندما	 	•

نحتاج	لإيقاف	اخلدمات	لأداء	اأعمال	�سيانة	روتينية	اأو	غري	روتينية	اأو	طارئة	عندما	نرى	 	•
�سرورة	للقيام	بذلك.

اإيقاف	 باأي	 اإ�سعارًا	 الإمكان	 عند	 لك	 نقدم	 فاإننا	 للقانون	 خمالفًا	 بذلك	 القيام	 يكون	 عندما	 	2-5

للخدمات	اأو	اإنهاء	اأو	�سحب	لها	وفقًا	للفقرة	6	قبل	القيام	بذلك،	اأو	يف	حال	عدم	الإمكانية	على	

الفور	بعد	ذلك.	واأي	اإ�سعار	كذلك	يتم	تقدميه	وفقًا	للفقرة	12-2	اأو	عرب	الهاتف.
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م�سوؤول	حكومي،	اأو	اأي	حمكم	بحيث	من	املمكن	اأن	توؤثر	على	قانونية	اأو	�سالحية	اأو	نفاذ	هذه	

الأحكام	وال�سروط	عليه،	اأو	قدرته	على	اأداء	تعهداته؛	و		

كافة	املعلومات	النافذة	التي	يتم	تقدميها	خطيًا،	بوا�سطة	اأو	بالنيابة	عن	العميل	للبنك،	هي	 	)5

يف	تاريخ	املعلومات،	وعلى	الدوام	عند	كل	ا�ستخدام	للمعاملة،	�سحيحة	ودقيقة	وكاملة	من	

كافة	اجلوانب	املادية.

الر�سوم وتعديل التفاقية  -12

توافق	على	اأن	ت�سدد	الر�سوم	وامل�ساريف	)اإن	ُوجدت(	لتقدمي	اخلدمات	التي	نخطرك	بها	من	 	1-12

وقت	لآخر.	وقد	نقوم	بتعديل	ر�سومنا،	وتكرار	وتواريخ	ال�سداد،	مبوجب	اإ�سعار	نقدمه	لك	ويتم	

ا�ستبدال	 اأي	 على	 ر�سوم	 بفر�س	 بحقنا	 ونحتفظ	 كذلك.	 اإ�سعار	 اأي	 على	 	3-21 الفقرة	 تطبيق	

و�سيلة	اأمنية	عندما	يكون	ذلك	ال�ستبدال	�سروريًا	نتيجة	لأية	اإخالل	من	قبلك	بالفقرة	9.	وتكون	

تلك	الر�سوم	اإ�سافية	على	اأية	ر�سوم	تتعلق	بخدمات	بنكية	خا�سة	اأو	خدمات	اأخرى	قد	نقدمها	

ردًا	على	تعليمات	العميل	املقدمة	من	قبلك	عرب	اخلدمات.

تخولنا	باأن	نقتطع	من	ح�ساباتك	اأية	ر�سوم	لقاء	اخلدمات. 	2-12

يجوز	لنا	تغيري	بنود	هذه	الأحكام	وال�سروط	دون	اإ�سعار	�سابق	لك. 	3-12

م�سوؤوليتنا جتاهك وم�سوؤوليتك جتاهنا  -13

كنتيجة	 منه	 تعاين	 قد	 الذي	 التاأخري	 اأو	 ال�سرر	 اأو	 اخل�سارة	 عن	 جتاهك	 م�سوؤوليتنا	 تنح�سر	 	1-13

مبا�سرة	لإهمالنا	اجل�سيم	اأو	�سوء	�سلوكنا	املتعمد،	ول	نتحمل	م�سوؤولية	اأية	خ�سارة	اأو	�سرر	اآخر	

من	اأي	نوع.

اأو	 اأربــاح	 اأو	 فر�س	جتارية	 اأية	خ�سارة	 م�سوؤولني	جتاهك	عن	 الأحــوال،	 باأي	حال	من	 نكون،	 ل	 	2-13

بيانات،	اأو	خ�سارة	غري	مبا�سرة	اأو	تبعية	اأو	خا�سة	ناجمة	عن	ا�ستخدامك،	اأو	تتعلق	بالتعامالت	اأو	

خدمة	اأون	لين،	�سواء	مت	اأم	مل	يتم	اإبالغنا	عن	احتمالية	تلك	اخل�سارة	اأو	ال�سرر،	و�سواء	اأكانت	

اأم	مل	تكن	ناجمة	عن	اإهمال	اأو	اإخالل	بهذه	الأحكام	وال�سروط	اأو	بخالف	ذلك.

التخويل واملوافقة من قبلك   -14

دون	اأي	اإخالل	باأي	تفوي�س	اآخر	يغطي	نف�س	امل�سائل،	تخولنا	من	وقت	لآخر	بالت�سرف	مبوجب	 	1-14

التعليمات	اخلطية	املتعلقة	باإدارة	التعامالت	اأو	خدمة	اأون	لين،	مبا	يف	ذلك	اإعادة	�سبط	كلمات	

املرور،	اإلغاء	التعطيل،	اإ�سدار	و/اأو	ا�ستبدال	الو�سائل	الأمنية	واملوافقة	على	احلدود.

عند	اإر�سال	اأية	تعليمات	خطية	اأو	طلب	ُم�سار	اإليه	يف	الفقرة	41-1	بوا�سطة	الفاك�س	اأو	و�سائل	 	2-14

ملزمني	 نكون	 اأن	 دون	 )ولكن	 اآخر	 تفوي�س	 دون	 تخولنا	 فاإنك	 الأخــرى،	 الإلكرتونية	 الت�سال	

بذلك(	بالت�سرف	مبوجب	تلك	التعليمات	اأو	ذلك	الطلب.	بالإ�سافة	لذلك،	توافق	على	اأننا	لن	

نتحمل	م�سوؤولية	جتاهك	اأو	جتاه	الغري	عن	اأية	خ�سارة	اأو	�سرر	تتعر�س	له	اأنت	اأو	اأي	طرف	ثالث	

ب�سبب	الإر�سال	بوا�سطة	الفاك�س	اأو	و�سائل	الت�سال	الإلكرتونية	الأخرى	يف	حال	كانت	احتيالية	اأو	

م�سرحًا	بها،	وتوافق	على	تعوي�سنا	ب�سكل	كامل	فيما	يتعلق	باأي	وكافة	تلك	اخل�سائر	اأو	التكاليف	

اأو	النفقات	التي	قد	نتكبدها	يف	معاجلة	اأية	دعاوى	اأو	طلبات	ناجمة	عنها.	

رف�س	 اأو	 لـ،	 وفقًا	 الت�سرف	 عند	 تاأخريات	 لأية	 نتيجة	 ناجمة	 خ�سائر	 اأية	 م�سوؤولية	 نتحمل	 ل	 	3-14

العتماد	على	تعليمات	خطية	اأيًا	كانت	مبوجب	الفقرة	51.

الإنهاء  -15

البنك	 اأي	وقت	عن	طريق	زيارته	لأي	من	فروع	 اإنهاء	هذه	الأحكام	وال�سروط	يف	 للعميل	 يجوز	 	1-15

وتقدميه	اإ�سعار	خطي	بذلك	،	كما	يجوز.	للبنك	اإنهاء	هذه	الأحكام	وال�سروط	يف	اأي	وقت	دون	

اإعطاء	اأي	اإ�سعار	اأو	اإبداء	اأي	�سبب.

يجوز	لأي	من	الطرفني	كذلك	اإنهاء	هذه	الأحكام	وال�سروط	على	الفور	من	خالل	تقدمي	اإ�سعار	 	2-15

للطرف	الآخر	يف	حال	ارتكاب	ذلك	الطرف	الآخر	اإخالًل	خطيًا	بهذه	الأحكام	وال�سروط	اأو	اأعلن	

عن	اإفال�سه	مبوجب	قوانني	اأية	�سلطة	ق�سائية	نافذة.

ل	يوؤثر	الإنهاء	على	حقوق	وتعوي�سات	كل	طرف	واملرتاكمة	حتى	تاريخ	الإنهاء،	ول	يوؤثر	كذلك	 	3-15

على	اأي	من	اأحكام	هذه	الأحكام	وال�سروط	التي	ت�سري	ملا	بعد	الإنهاء.

والإجراءات	الأخرى	ال�سادرة	اأو	املو�سى	بها	من	وقت	لآخر	من	قبل	موردي	تلك	امل�ستعر�سات	

اأي	 م�سوؤولية	 نتحمل	 ول	 اأعاله،	 اإليها	 امل�سار	 الأخرى	 وامل�سائل	 الكومبيوترية	 الت�سغيل	 اأنظمة	 اأو	

�سرر	يف/	اأو	تراجع	يف	اأداء	نظامك	الكومبيوتري	اأو	اأي	جزء	منه	ب�سبب	تن�سيب	و/اأو	ا�ستخدام	

ُتعترب	مطلوبة	 والتي	 اأعاله،	 اإليها	 م�سار	 اأخرى	 م�سائل	 اأو	 اأمنية	 و�سيلة	 اأو	 م�ستعر�س	 ن�سخة	 اأية	

ل�ستخدام	اخلدمات.	وتوافق	على	اأن	ت�ستخدم	ن�سخة	امل�ستعر�س	ونظام	الت�سغيل	املدعوم	من	قبل	

خدمة	اأون	لين.

الكومبيوتر	 جهاز	 اأو	 براجمك	 اأو	 بياناتك	 له	 تتعر�س	 �سرر	 اأو	 خ�سارة	 اأية	 م�سوؤولية	 نتحمل	 ل	 	11-7

ا�ستخدام	 ب�سبب	 الأخرى	 اأو	معداتك	 ات�سالتك	 اأو	نظام	 الكومبيوترية	 اأو	�سبكتك	 اخلا�س	بك	

اإهمالك	 ب�سكل	مبا�سر	ووحيد	عن	 ناجمًا	 ال�سرر	 اأو	 تلك	اخل�سارة	 اأون	لين	ما	مل	تكن	 خلدمة	

اجل�سيم	اأو	�سوء	�سلوكك	املتعمد.

تقر	باأنه	اأي	اإخفاق	من	قبلك	باللتزام	باأي	من	اأحكام	الفقرة	8	ُيعترب	لأغرا�س	هذه	الأحكام	 	12-7

وال�سروط	مبثابة	اإهمال	ج�سيم	من	قبلك.

الو�سائل الأمنية  -8

ال�سكل	 التي	نقدمها	لك	على	 الو�سائل	الأمنية	 اأداء	كافة	 �سنبذل	كافة	جهودنا	املعقولة	ل�سمان	 	1-8

ال�سروري	لل�سماح	بدخولك	اإىل	خدمة	اأون	لين	عندما	وكلما	كان	ذلك	مطلوبًا.	وعليك	اأن	تقوم	

باإخطارنا	على	الفور	يف	حال	توقف	اأية	و�سيلة	اأمنية	عن	العمل	ب�سكل	�سحيح.

اأو	 التجارية	 املوا�سفات	 اأو	 بالنوعية	 يتعلق	 �سمني	 بند	 باأي	 اإخالل	 عن	 م�سوؤولية	 اأية	 ل	 نتحمَّ ل	 	2-8

مالئمة	الغر�س	ب�سكل	مقبول	لأية	و�سيلة	اأمنية.	

تقوم	ببذل	العناية	الالزمة	باأية	و�سيلة	اأمنية،	بحيث	ل	ُي�سار	اإىل	�سرقتها	اأو	خ�سارتها	اأو	ت�سررها	 	3-8

اأو	توقفها	عن	العمل.

اإعادة �سبط كلمة املرور واإعادة اإ�سدار الو�سيلة الأمنية  -9

تطلب	منا	مبوجبه	وتخولنا	من	وقت	لآخر،	دون	اأي	تخويل	اأو	اإ�سعار	اآخر	من	قبلك،	بالت�سرف	 	1-9

تعطيل	 و/اأو	 اإلغاء	 اأو	 املرور،	 كلمة	 باإعادة	�سبط	 القيام	 هاتفية	 تعليمات	 اأو	 اأي	طلب	 على	 بناًء	

ل	 اأننا	 على	 توافق	 لذلك،	 بالإ�سافة	 اأمنية.	 و�سيلة	 ا�ستبدال	 و/اأو	 اإ�سدار	 اأو	 اأمنية،	 و�سيلة	 اأية	

ح	بها	 نتحمل	م�سوؤولية	جتاهك	اأو	جتاه	اأي	طرف	ثالث	كون	اأي	طلب	اأو	تعليمات	كتلك	غري	م�سرَّ

اأو	احتيالية،	�سريطة	اتباعنا	لإجراءاتنا	الأمنية	العتيادية	املتعلِّقة	بتعريف	ال�سخ�س	املت�سل،	

وتوافق	على	تعوي�سنا	ب�سكل	كامل	بخ�سو�س	اأي	وكافة	اخل�سائر	اأو	التكاليف	اأو	النفقات	التي	قد	

نتكبدها	يف	التعامل	مع	اأية	طلبات	اأو	دعاوى	ناجمة	عن	ذلك.	

اأية	م�سائل	مذكورة	يف	 لتنفيذ	 التزامنا	و/اأو	رف�سنا	 اأية	خ�سائر	ناجمة	عن	 ل	نتحمل	م�سوؤولية	 	2-9

الفقر	1-9.

اإخالء م�سوؤولية  -10

ل	ن�سمن	كون	املعلومات	املتاحة	عرب	اخلدمات	دقيقة	ووافية	اأو	خالية	من	الأخطاء،	اأو	باأن	تلك	 	

املعلومات	راهنة	،وحمدثة	يف	وقت	الدخول	اإليها.

تعهدات العميل  -11

د	العميل	للبنك	مبا	يلي: يتعهَّ 	

الإجــراءات	 كافة	 اتخذ	 قد	 وباأنه	 مبوجبه،	 تعهداته	 لأداء	 بال�سالحية	 يتمتَّع	 العميل	 بــاأن	 	)1

املطلوبة	لتفوي�س	ذلك	التنفيذ	والت�سليم	والأداء؛

باأنه	امل�سوؤول	الوحيد	عن	التزام	العميل	بكافة	املوافقات	الداخلية	على	ال�سكل	املطلوب. 	)2

ل	يخل	توفر	خدمة	اأون	لين	وتنفيذ	وت�سليم	واأداء	اأية	تعامالت	مبوجبها،	اأو	يتعار�س	مع	اأية	 	)3

قوانني	و/اأو	اأنظمة	اأو	متطلبات	نافذة	اأو	اأية	اأحكام	وثائق	د�ستورية،	اأو	اأي	اأمر	اأو	حكم	اأية	

حمكمة	اأو	وكالة	حكومية	اأخرى	نافذة	عليه،	اأو	على	اأي	من	اأ�سوله	اأو	اأية	قيود	تعاقدية	ملزمة	

على	اأو	توؤثر	عليه	اأو	على	اأي	من	اأ�سوله.

لي�س	ثمة،	اأو	ل	يوجد	ح�سب	علمه،	اأي	اإجراءات	قانونية	اأو	ق�سايا	اأو	دعاوى	مبوجب	القانون	 	)4

اأو	حقوق	امللكية	تنتظر	اأو	تهدد	العميل	اأمام	اأية	حمكمة	اأو	هيئة	حتكيم	اأو	هيئة	اأو	وكالة	اأو	
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اأحكام متنوعة  -20

خدمة	 ا�ستخدام	 بخ�سو�س	 الأطــراف	 بني	 التفاق	 كامل	 على	 وال�سروط	 الأحكام	 هذه	 حتتوي	 	1-20

وبيننا	 بينكم	 النقا�سات	 اأو	 التعهدات	 اأو	 املرا�سالت	 اأو	 التفاقات	 كافة	 وحتل	حمل	 لين،	 اأون	

بخ�سو�سها.	واأية	اتفاقات	و/اأو	تعهدات	اأخرى	بيننا	وبينك	بخ�سو�س	اأداء	ح�ساباتك	ل	تتاأثر	

بهذه	التفاقية.

م	مبوجب	هذه	التفاقية	مبا	يلي: يجب	اأن	يت�سم	كل	اإ�سعار	مقدَّ 	2-20

اأو	عرب	خدمة	 الإلكرتوين	 الربيد	 اأو	 الربيد	 بوا�سطة	 اإر�ساله	 قبلنا،	يجب	 تقدميه	من	 عند	 	•
اأون	لين،	مبا	يف	ذلك	على	�سبيل	املثال	ل	احل�سر	ا�ستخدام	خدمات	الر�سائل	امل�سرفية	

الق�سرية؛	و

اأو	عرب	خدمة	 الإلكرتوين	 اأو	الربيد	 اإر�ساله	بوا�سطة	الربيد	 عند	تقدميه	من	قبلك،	يجب	 	•
امل�سرفية	 الر�سائل	 خدمة	 ا�ستخدام	 احل�سر	 ل	 املثال	 �سبيل	 على	 ذلك	 مبا	يف	 لين،	 اأون	

الق�سرية.

يف	حال	اإر�ساله	بوا�سطة	الربيد،	فاإن	الإ�سعار	ُيعترب	باأنَّه	قد	ا�سُتلم	بعد	خم�سة	اأيام	من	اإر�ساله	من	 	

اأحد	الطرفني	على	العنوان	الربيدي	الأخري	املبلغ	به	من	الطرف	امل�ستلم،	ويف	حال	اإر�ساله	عرب	

خدمة	اأون	لين	فعند	اإر�ساله،	ويف	حال	اإر�ساله	بوا�سطة	الربيد	الإلكرتوين	ففي	يوم	العمل	التايل.

عليك	اأي�سًا	ن�سر	اإ�سعاراتك	ذات	الطبيعة	العامة	على	موقع	بنك	دبي	التجاري،	حيث	ي�سري	ذلك	 	

مة	فرديًا	لكل	 على	كافة	العمالء.	ويكون	لتلك	الإ�سعارات	نف�س	الأثر	كما	لو	كانت	اإ�سعارات	مقدَّ

عميل	على	حدة.

يتم	 ملحقة	 بنود	 وفق	 تقدميها	 لنا	 فيجوز	 اخلدمات	 من	 كجزء	 تقدمينا	خلدمات	جديدة	 عند	 	3-20

اإخطاركم	بها	وفقًا	لهذه	التفاقية.

ُيعترب	كل	من	بنود	هذه	التفاقية	منف�ساًل	عن	البنود	الأخرى،	ويف	حال	تبني	بطالن	اأحدها	اأو	 	4-20

اأكرث	من	واحد	منها	اأو	عدم	قانونيته	اأو	عدم	نفاذه	فاإن	البقية	ل	تتاأثر	باأي	�سكل	كان.

مبوجب	قوانني	الإثبات	النافذة	يوافق	كل	طرف	من	الأطراف	على	عدم	العرتا�س	على	قبول	 	5-20

ال�سجالت	)مبا	يف	ذلك	ال�سجالت	الكومبيوترية(	للطرف	الآخر	كاإثبات	يف	الإجراءات	القانونية.	

يجوز	لنا	تعيني	اأطراف	اآخرين	لتقدمي	بع�س	اأو	كل	اخلدمات	مبوجب	هذه	الأحكام	وال�سروط.	 	6-20

وتوافق	اأي�سًا	باأن	لأولئك	الأطراف	املزايا	التي	متنحها	اأية	اأحكام	يف	هذه	التفاقية	والتي	حتد	من	

م�سوؤوليتنا.

يجوز	لنا	اإلغاء	الدخول	اإىل	اخلدمات	دون	�سابق	اإخطار	يف	حال	عدم	وجود	ن�ساط	لفرتة	�ستة	 	7-20

اأ�سهر	متعاقبة.

الك�سوفات الإلكرتونية  -21

توافق	على	اأنه	يجوز	لنا	اأن	نختار،	مبوجب	تقديرنا	ال�سخ�سي،	ت�سليم	ك�سوفاتك	لك	فقط	عرب	 	

لك	 نقدم	 فاإننا	 بذلك	 القيام	 اخرتنا	 ورقية.	ويف	حال	 ك�سوفات	 تقدمي	 وعدم	 لين،	 اأون	 خدمة	

اإ�سعارًا	بذلك	التغيري.

روابط املواقع الإلكرتونية  -22

اأطراف	 بوا�سطة	 ت�سغيلها	 يتم	 اأخــرى	 مواقع	 روابــط	 على	 التجاري	 دبي	 موقع	 يحتوي	 اأن	 يجوز	 	1-22

اأو	 يخول	 اأو	 البنك	 يتحكم	 ول	 فقط،	 للعميل	 مريح	 ب�سكل	 الــروابــط	 تلك	 تقدمي	 يتم	 اآخــريــن.	

يو�سي	بتلك	املواقع،	ول	يتحمل	م�سوؤولية	حمتوياتها.	كما	اأن	ا�ستخدام	تلك	املواقع	يخ�سع	لبنود	

ال�ستخدام	والبنود	والتوجيهات	الأخرى،	اإن	ُوجدت،	والواردة	�سمن	كل	موقع	من	تلك	املواقع.	

والتوجيهات	 البنود	 اأو	 ال�ستخدام	 بنود	 مع	 يلي	 فيما	 الــواردة	 البنود	 من	 اأي	 تعار�س	 حال	 ويف	

الأخرى	الواردة	�سمن	اأي	من	تلك	املواقع،	عندها	يتم	الرجوع	اأوًل	اإىل	بنود	ال�ستخدام	والبنود	

والتوجيهات	الأخرى	اخلا�سة	بذلك	املوقع.	ول	تخ�سع	املواقع	املرتبطة	لتحكم	البنك،	ول	يتحمل	

م�سوؤولية	حمتوى	اأي	من	تلك	املواقع	اأو	اأية	روابط	اأو	اإعالنات	تبدو	يف	مواقع	مرتبطة	اأو	خدمات	

معرو�سة	اأو	اأية	تغيريات	اأو	حتديثات	لتلك	املواقع.			

ي�سغلها	 وخدمات	 ويب	 و�سفحات	 ملواقع	 روابط	 على	 التجاري	 دبي	 بنك	 موقع	 يحتوي	 اأن	 يجوز	 	2-22

البنك،	ويخ�سع	ا�ستخدام	العميل	لكل	من	تلك	املواقع	اأي�سًا	للبنود	وال�سروط	امل�سرفية	خلدمة	

اأون	لين	الواردة	فيما	يلي	والبنود	والتوجيهات	الأخرى،	اإن	ُوجدت،	والتي	حتكم	ذلك	املوقع.	ويف	

الأحداث الواقعة خارج اإرادة الأطراف  -16

هذه	 مبوجب	 تعهداته	 من	 اأي	 بــاأداء	 الإخفاق	 اأو	 اأداء،	 يف	 تاأخر	 اأي	 م�سوؤولية	 البنك	 يتحمل	 ل	 	

اإرادته	املعقولة،	مبا	يف	ذلك	على	�سبيل	املثال	ل	 الأحكام	وال�سروط	ب�سبب	ظروف	خارجة	عن	

احل�سر	الإخفاق	اأو	�سوء	الأداء	اأو	عدم	توفر	ات�سالت	اأو	اإمكانية	نقل	بيانات	واأنظمة	وخدمات	

كومبيوتر،	اأو	حروب،	اأو	اأفعال	اإرهابية،	اأو	ا�سطرابات	اأهلية،	اأو	اأفعال	حكومية،	اأو	اإ�سرابات	اأو	

اأو	اإخفاق	من	هذا	 اأو	نزاعات	جتارية	اأخرى.	واأي	تاأخري	 اأو	اإجراءات	�سناعية	 اإقفالت	عمالية	

النوع	ل	ُيعترب	مبثابة	اإخالل	بهذه	الأحكام	وال�سروط،	ول	يتم	متديد	الوقت	الالزم	لأداء	التعهدات	

املتاأثرة	حتى	فرتة	زمنية	معقولة	يف	ظل	تلك	الظروف.

الت�سالت الإلكرتونية  -17

اأون	 وبيننا	عرب	خدمة	 بينك	 امل�سلمة	 اأو	 املر�سلة	 الإلكرتونية	 الت�سالت	 على	 ونحن	 اأنت	 توافق	 	

لين،	�سواء	من	خالل	خدمة	الر�سائل	امل�سرفية	الق�سرية	اأو	غري	ذلك.

غ�سيل الأموال واأمور اأخرى  -18

العربية	 الإمــارات	 دولة	 اإما	يف	 تعهدات،	 باأية	 لالإيفاء	 منا�سبًا	 نراه	 اإجــراء	 اأي	 اتخاذ	 لنا	 يجوز	 	1-18

املتحدة	اأو	يف	اأي	مكان	اآخر	من	العامل،	فيما	يتعلق	مبكافحة	الحتيال	اأو	غ�سيل	الأموال	اأو	الأفعال	

الإرهابية،	وتقدمي	اخلدمات	املالية	واخلدمات	الأخرى	لأ�سخا�س	قد	يخ�سعون	لعقوبات.

ومن	 اإىل	 دفعات	 اأيــة	 واإيــقــاف	 التحقيق	 احل�سر،	 ل	 املثال	 �سبيل	 على	 الأفــعــال،	 تلك	 تت�سمن	 	2-18

الأمــوال	 والتحقيق	مب�سدر	 الــدويل(،	 امل�ستوى	 على	 الأمــوال	 نقل	 حالة	 )خا�سة	يف	 ح�ساباتكم	

اإذا	كان	 التحقق	مما	 ا�ستف�سارات	حول	 اإجراء	 اأي�سًا	 تت�سمن	 لها.	كما	قد	 امل�ستلم	املفرت�س	 اأو	

ال�سخ�س	يخ�سع	للعقوبات	اأم	ل.

لتلك	 اتخاذنا	 نتيجة	 تتكبدها	 تكلفة	 اأو	 تاأخري	 اأو	 التزام	 اأو	 خ�سارة	 اأيــة	 م�سوؤولية	 نتحمل	 ل	 	3-18

الإجراءات؛	ول	ن�سمن	دقة	اأية	معلومات	تتعلق	باأية	ر�سائل	م�سرفية	اأو	ات�سالت	خا�سة	بدفعات،	

والتي	توجد	على	اأنظمتنا	اأو	متامها	للمدى	الذي	يتعلق	باأية	تعليمات	عميل	تخ�سع	لذلك	الإجراء،	

عند	تقدمي	تلك	املعلومات.

مل�ساعدتنا	يف	اللتزام	بالتعهدات	الواردة	اأعاله،	فاإنك	توافق	على	اللتزام	بتلك	الإجراءات	على	 	4-18

ال�سكل	املحدد	بوا�سطتنا	من	وقت	لآخر.

حقوق امللكية الفكرية  -19

كافة	حقوق	الن�سر	والعالمات	التجارية	وال�سعارات	واملاركات	وعالمات	اخلدمة	املعرو�سة	على	 	1-19

اأو	حقوق	 البنك	 ل�سالح	 ملكية	م�سجلة	وغري	م�سجلة	 بحقوق	 التجاري،	حممية	 دبي	 بنك	 موقع	

اأو	 ر	اأي	�سيء	يف	موقع	بنك	دبي	التجاري	باأنه	مينح	اأو	مينع،	 ملكية	�سخ�سية	ملالكيها.	ول	ُيف�سَّ

بخالف	ذلك،	اأي	ترخي�س	اأو	حق	با�ستخدام	اأية	حقوق	ملكية	فكرية	معرو�سة	على	موقع	بنك	

امللكية	 حقوق	 ميلك	 قد	 الــذي	 الآخــر	 الطرف	 اأو	 للبنك	 اخلطي	 الرتخي�س	 دون	 التجاري	 دبي	

الفكرية	املعرو�سة	على	موقع	بنك	دبي	التجاري.

ل	ن�سمن	ول	نتعهد	باأن	ا�ستخدام	املواد	املعرو�سة	على	موقع	بنك	دبي	التجاري	من	قبلك،	باأنها	 	2-19

لن	تخل	باأية	براءات	اخرتاع	اأو	حقوق	ن�سخ	اأو	اأية	حقوق	ملكية	فكرية	اأو	اأية	حقوق	اأخرى	للغري	

غري	مملوكة	اأو	تابعة	للبنك.	ومننح	احلق	بدخول	موقع	بنك	دبي	التجاري	اإىل	العميل،	وا�ستخدام	

اأون	لين	امل�سرفية.	ويقر	 اأون	لين	وفقا	لبنود	و�سروط	بنك	دبي	التجاري	هذه	خلدمة	 خدمة	

العميل	باأن	خدمة	اأون	لين،	مبا	يف	ذلك	على	�سبيل	املثال	ل	احل�سر	الن�س	واملحتوى	وال�سور	

من	 بت�سريح	 م�ستخدمة	 اأو	 ملكية	 حقوق	 ذات	 اإما	 هي	 والر�سومات	 وال�سوت	 الفيديو	 ومقاطع	

البنك	و/اأو	مزود	اخلدمة،	وجتوز	حمايتها	بوا�سطة	حقوق	امللكية	الفكرية	اأو	العالمات	التجارية	

اأو	عالمات	اخلدمة	اأو	التفاقيات	الدولية	و/اأو	حقوق	امللكية	الفكرية	الأخرى	والقوانني	النافذة	

الأخــرى	 امل�سرفية	 وال�سروط	 والبنود	 الأخـــرى،	 والــدول	 املتحدة	 العربية	 الإمـــارات	 دولــة	 يف	

ل�ستخدام	خدمة	اأون	لين.

التجاري	)مبا	يف	 دبي	 بنك	 يقراأه	على	موقع	 اأو	 يراه	 ما	 كل	 باأن	 اأن	يفرت�س	 العميل	 	على	 يتعنيَّ 	3-19

والعرو�س	 والآراء	 الإخبارية	 والإر�سادات	واملقالت	 الفهار�س	 املثال	ل	احل�سر	 ذلك	على	�سبيل	

الفيديو	 ومقاطع	 ال�سوتية	 واملقاطع	 وامللفات	 والتوجيهات	 والر�سوم	 وال�سور	 والن�سو�س	

)»املحتوى«(	 با�سم	 معًا	 اإليها	 ُي�سار	 والتي	 �سابه	 وما	 اخلدمة،	 وعالمات	 التجارية	 والعالمات	

هي	حممية	بقوانني	حقوق	الن�سر/	حقوق	امللكية،	ما	مل	يتم	الن�س	على	خالف	ذلك،	ول	يجوز	

ا�ستخدامها	اإل	على	ال�سكل	املن�سو�س	عليه	يف	هذه	البنود	وال�سروط	امل�سرفية	خلدمة	اأون	لين،	

دون	املوافقة	اخلطية	امل�سبقة	للبنك	اأو	مالك	حقوق	الن�سخ	ذات	ال�سلة.
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خدمة موبايل:	وتعني	اأية	خدمات	نعر�سها	كامتداد	خلدمات	التعامالت	البنكية	التي	متكنك	  

م�سائل	 اأو	 ح�ساب	 بخ�سو�س	 اإلكرتونيًا	 اإلينا	 املعلومات	 ونقل	 منا	 معلومات	 على	 احل�سول	 من	

اأخرى	نحددها	با�ستخدام	جهاز	هاتف	متحرك	باإمكانه	الت�سال	بالإنرتنت.

اخلدمات  -2

خدمة	 يف	 للدخول	 القابلة	 احل�سابات	 ودخول	 ل�ستعرا�س	 موبايل	 خدمات	 ا�ستخدام	 باإمكانك	 	1-2

التجاري	موبايل.	

خدمات	موبابل	قد	ل	تتوفر	يف	بع�س	اأنواع	الهواتف	املتحركة	اأو	بع�س	الأنظمة	الت�سغيلية.	 	2-2

اأو	 �سرعة	 �سمان	 ميكن	 ل	 ولكن	 الأوقـــات،	 كافة	 يف	 لك	 كاملة	 خدمات	 تقدمي	 ل�سمان	 نهدف	 	3-2

ا�ستمرارية	اخلدمات.	ويجوز	انقطاع	اخلدمة	نتيجة	حلاجتنا	اإىل	حتديث	اأو	�سيانة	اأنظمتنا	اأو	

مون	جزءًا	من	اخلدمات. اأنظمة	وكالء	الغري	الذين	يقدِّ

تقع	م�سوؤولية	كافة	�سروط	ال�ستخدام	والر�سوم	املتعلقة	بجهاز	الهاتف	املتحرك	الذي	ت�ستخدمه	 	4-2

اإىل	 تتكبدها	للدخول	 اأية	تكاليف	 اإىل	خدمة	موبايل	على	عاتقك.	ول	نتحمل	م�سوؤولية	 للدخول	

خدمة	موبايل	با�ستخدام	جهاز	الهاتف	املتحرك	داخل	الإمارات	العربية	املتحدة.

عليك	التحقق	من	مزود	خدمة	الهاتف	املتحرك	اخلا�س	بك	ملعرفة	ما	اإذا	كان	باإمكانك	الدخول	 	5-2

اإىل	خدمة	موبايل	عند	�سفرك	خارج	الإمارات	العربية	املتحدة.	ول	نتحمل	م�سوؤولية	اأية	تكاليف	

اإ�سافية	قد	تتكبدها	للدخول	اإىل	خدمة	موبايل	خارج	الإمارات	العربية	املتحدة.

ال�سيانة	 اأو	 بك	 اخلا�س	 املتحرك	 الهاتف	 �سبكة	 مــزود	 من	 التغطية	 بتوفر	 اخلدمة	 تتاأثر	 قد	 	6-2

والتحديثات	التي	ميار�سونها	والتي	توؤثر	على	توفر	�سبكة	الهاتف	املتحرك	اخلا�سة	بك.

ل	نتحمل	م�سوؤولية	جتاهك	يف	حال	الإخفاق	بتزويد	خدمة	موبايل	ب�سبب	ظروف	غري	اعتيادية	اأو	 	7-2

غري	متوقعة	خارج	اإرادتك	)اأو	اإرادة	وكيلك	و/اأو	مقاولك(،	والتي	ل	ميكن	جتنب	عواقبها	رغم	

جهودك	للتخل�س	منها.

الأمن  -3

بالإ�سافة	اإىل	الحتياطات	الأمنية	املعقولة	املبينة	يف	بنود	و�سروط	ح�سابك	وخدمة	موبايل،	فاإننا	 	1-3

نطلب	منك	اتخاذ	خطوات	اأخرى	تتعلق	باأمن	خدمة	موبايل	اخلا�سة	بك،	كما	يلي:

PIN	لقفل	وفتح	لوحة	املفاتيح. رقم	 با�ستخدام	 املتحرك	 هاتفك	 حماية	جهاز	 	•
املتحرك. هاتفك	 على	 تخزن	 اأو	 تظهر	 معلومات	 اأية	 اأمن	 على	 احلفاظ	 �سمان	 	•

النتهاء. عند	 موبايل	 التجاري	 من	خدمة	 الدوام	 على	 اخلروج	 ت�سجيل	 	•
املتحرك. الهاتف	 البنكية	عرب	 اإىل	خدماتك	 دخولك	 رمز	 كتابة	 اأو	 عن	 الإف�ساح	 عدم	 	•

اأخرى. برامج	 اأو	 لتطبيقات	 ت�ستخدمه	 اأو	 لالآخرين،	 التوقع	 �سهل	 اختيار	رمز	دخول	 عدم	 	•
الفور. على	 بنا	 فات�سل	 للخطر	 تعر�ست	 الأمنية	 تفا�سيلك	 باأن	 تعتقد	 كنت	 اإن	 	•

بتخويل	منك	 يت�سرف	 اأي	�سخ�س	 اأو	 قبلك	 املقدمة	من	 التعليمات	 كامل	 امل�سوؤولية	عن	 تتحمل	 	2-3

اأثناء	ا�ستخدام	خدمة	موبايل.	وُيرجى	مالحظة	اأن	ذلك	يت�سمن	اأية	اأخطاء	مدخالت	اأو	تعليمات	

مر�سلة	من	قبل	�سخ�س	ما	غريك،	لذلك	ُيرجى	األ	ترتك	جهاز	هاتفك	املتحرك	خارج	رقابتك	

اأثناء	ت�سجيل	دخولك	اإىل	خدمة	موبايل.

عليك	اإخطارنا	عن	اأي	تغيري	برقم	هاتفك	املتحرك	اأو	عنوان	بريدك	الإلكرتوين. 	3-3

الر�سوم  -4

ل	نفر�س	حاليًا	ر�سوم	على	خدمة	موبايل.	ولكن،	قد	يفر�س	مزود	�سبكة	هاتفك	املتحرك	ر�سومًا	 	1-4

مزود	 مع	 بيانات	 حــدود	 واأيــة	 تعرفتك	 من	 التحقق	 وعليك	 البيانات،	 خدمات	 ا�ستخدام	 على	

خدمتك.	وعلى	وجه	اخل�سو�س،	قد	تختلف	الر�سوم	يف	حال	دخولك	اإىل	خدمة	موبايل	من	خارج	

الإمارات	العربية	املتحدة.

قد	نفر�س	ر�سومًا	جديدة	تتعلق	بخدمة	موبايل	من	خالل	اإخطارك	�سخ�سيًا	قبل	ما	ل	يقل	06	 	2-4

يوماً	من	تفعيلها.

التي	 وال�سروط	 البنود	 مع	 يلي	 فيما	 الواردة	 والإ�سعارات	 وال�سروط	 البنود	 اأي	من	 تعار�س	 حال	

حتكم	ذلك	املوقع،	عندها	يتم	الرجوع	اأوًل	اإىل	البنود	وال�سروط	التي	حتكم	ذلك	املوقع.

التنازل وقابلية النقل   -23

ل	يتنازل	العميل	عن	هذه	البنود	وال�سروط	لأي	�سخ�س	اآخر.	ويجوز	للبنك	التعاقد	من	الباطن	 	1-23

لتوظيف	وكالء	لتنفيذ	اأي	من	تعهداته	مبوجب	البنود	وال�سروط	امل�سرفية	اخلا�سة	بالتعامالت	

البنكية	لبنك	دبي	التجاري.

وال�سروط	امل�سرفية	اخلا�سة	 البنود	 التنازل	عن	حقوقه	وتعهداته	مبوجب	 اأو	 نقل	 للبنك	 يجوز	 	2-23

بالتعامالت	البنكية	لبنك	دبي	التجاري	اإىل	اأية	�سركة	تابعة	ملجموعة	البنك	اأو	اإىل	طرف	اآخر	

دون	احل�سول	على	اأية	موافقة	خطية	�سابقة	من	العميل.

التعوي�ص  -24

كافة	 �سد	 مبناأى	 واإبقائه	 البنك	 تعوي�س	 على	 العميل	 يوافق	 للخدمات،	 البنك	 تقدم	 مقابل	 	

الت�سرفات	والدعاوى	والطلبات	والإجراءات	واخل�سائر	والأ�سرار	والتكاليف	والر�سوم	والنفقات	

التي	قد	يتكبدها	البنك	اأو	يتعر�س	لها	اأو	يعاين	منها	اأو	يتم	فر�سها	على	اأعقاب	اأو	ب�سبب	اأو	فيما	

يت�سل	باأية	خدمات	مقدمة	للعمل	مبوجبها.

القانون احلاكم وال�سلطة الق�سائية  -25

ر	وفقًا	لقوانني	دولة	الإمارات	العربية	املتحدة،	ويكون	 حُتكم	اأحكام	هذه		الأحكام	وال�سروط	وُتف�سَّ 	1-25

ملحاكم	دبي	ال�سلطة	الق�سائية	غري	احل�سرية	بخ�سو�س	مو�سوعها.

ل	يتحمل	البنك	اأية	م�سوؤولية،	�سواء	اأكانت	مبا�سرة	اأم	غري	مبا�سرة	عن	عدم	اللتزام	بقوانني	 	2-25

اأي	بلد	اإل	دولة	الإمارات	العربية	املتحدة.	ول	يعني	جمرد	اإمكانية	الدخول	اإىل	موقع	بنك	دبي	

اأخرى	غري	دولة	الإمــارات	العربية	املتحدة	باأن	قوانني	ذلك	 التجاري	من	قبل	�سخ�س	يف	دولة	

البلد	�ستحكم	اأداء	اخلدمات	واأية	م�ساألة	تتعلق	بها.	ول	تتوفر	اخلدمات	للمقيمني	الأجانب	عندما	

ل	ميكن	تقدميها	دون	التزامات	تنظيمية	م�سبقة.	ويتحمل	املقيمون	الأجانب	لوحدهم	م�سوؤولية	

ول	 اإقامتهم.	 بلد	 يف	 ا�ستخدامها	 و/اأو	 قانونًا	 للدخول	 قابلة	 اخلدمات	 كانت	 اإذا	 التحقق	مما	

ُتعترب	اخلدمات	مبثابة	عر�س	لبيع	اأو	تقدمي	عر�س	ل�سراء	اأية	خدمات	لأي	�سخ�س	يف	اأية	�سلطة	

ق�سائية	عندما	يكون	من	غري	القانوين	تقدمي	ذلك	العر�س	اأو	ذلك	الإغراء.

دبي  بنك  مع  ك  املتحرِّ الهاتف  عرب  البنكية  بالتعامالت  اخلا�سة  وال�سروط  البنود 

التجاري )خدمة موبايل(

معلومات وتعاريف عامة  -1

ت�سكل	بنود	و�سروط	خدمة	موبايل	والبنود	ال�سروط	امل�سرفية	خلدمة	اأون	لين	والبنود	وال�سروط	 	1-1

اخلا�سة	بكل	من	احل�سابات	التي	حتوزها	لدينا،	التفاق	بيننا	وبينك.

دبي	 بنك	 وخدمات	 منتجات	 و	 احل�سابات	 على	 النافذة	 العامة	 وال�سروط	 البنود	 كافة	 تنطبق	 	2-1

د	خالف	ذلك. التجاري	على	خدمة	موبايل	ما	مل	ُيحدَّ

له.	وبا�ستخدام	العميل	خلدمة	موبايل	�سواء	من	خالل	ا�ستعرا�س	اأو	 ميلك	البنك	التطبيق	وي�سغِّ 	3-1

	باأنه	قد	قراأ	وفهم	بنود	و�سروط	خدمة	موبايل	والبنود	وال�سروط	امل�سرفية	 فتح	التطبيق،	فاإنَّه	يقرُّ

خلدمة	اأون	لين	واأية	اتفاقيات	اأخرى	بيننا.

حتتوي	خدمة	موبايل	معلومات	عامة	عن	منتجات	وخدمات	البنك	ول	ت�سكل	عر�سًا	لإبرام	عقد	 	4-1

ملزم	قانونًا	ول	ت�سكل	جزءًا	من	بنود	و�سروط	تلك	املنتجات	واخلدمات.	ول	يعر�س	بنك	دبي	

منها	 ُيق�سد	 معلومات	 ول	 مالية،	 منتجات	 اأو	 خدمات	 البنكية	 اخلدمات	 خالل	 من	 التجاري،	

تقدمي	ا�ست�سارة	مالية،	ول	تاأخذ	باعتبارها	اأية	متطلبات	وظروف	خا�سة	بالعميل.	هذا	وتخ�سع		

كافة	التطبيقات	اإىل	معيار	املوافقة	العتيادية	النافذ	يف	البنك.

 

على	 اإ�سافية	 وُتعترب	 هذه،	 موبايل	 و�سروط	خدمة	 بنود	 وامل�ستخدمة	يف	 املعرفة	 البنود	 بيان	 مت	 	5-1

التعاريف	الواردة	يف	البنود	وال�سروط	العامة	خلدمة	اأون	لين	،	ما	مل	يتعار�س	ذلك	مع	ال�سياق:

له	البنك. ر	من	قبل	والذي	ميلكه	وي�سغِّ التطبيق:	ويعني	تطبيق	الهاتف	املتحرك	املطوَّ  



2829

بنود  و�سروط خدمة الر�سائل امل�سرفية الق�سرية

معلومات وتعاريف عامة  -1

ت�سكل	بنود	و�سروط	خدمة	الر�سائل	امل�سرفية	الق�سرية	والأحكام	وال�سروط	العامة	للح�سابات	 	1-1

واخلدمات	امل�سرفية	لبنك	دبي	التجاري	مع	بنك	دبي	التجاري	والبنود	وال�سروط	اخلا�سة	بكل	

من	احل�سابات	التي	حتوزها	لدينا،	التفاق	بيننا	وبينك.

حتتوي	خدمة	الر�سائل	امل�سرفية	الق�سرية	معلومات	عامة	عن	منتجات	وخدمات	البنك	ول	ت�سكل	 	2-1

عر�سًا	لإبرام	عقد	ملزم	قانونًا	ول	ت�سكل	جزءًا	من	بنود	و�سروط	تلك	املنتجات	واخلدمات.	ول	

يعر�س	بنك	دبي	التجاري،	من	خالل	اخلدمات	البنكية	خدمات	اأو	منتجات	مالية،	ول	معلومات	

ُيق�سد	منها	تقدمي	ا�ست�سارة	مالية،	ول	تاأخذ	باعتبارها	اأية	متطلبات	وظروف	خا�سة	بالعميل.	

مت	بيان	البنود	املعرفة	وامل�ستخدمة	يف	بنود	و�سروط	خدمة	الر�سائل	امل�سرفية	الق�سرية	هذه،	 	3-1

واخلدمات	 للح�سابات	 العامة	 وال�سروط	 الأحكام	 يف	 ــواردة	 ال التعاريف	 على	 اإ�سافية	 وُتعترب	

امل�سرفية	لبنك	دبي	التجاري

املتحرك	 هاتفه	 عرب	 العميل	 اإىل	 املر�سلة	 املخ�س�سة	 امل�سرفية	 الر�سائل	 وتعني	 التنبيهات:	  

كخدمة	ر�سائل	ق�سرية	)»الر�سائل	امل�سرفية	الق�سرية«(	ردًا	على	الإعدادات	املحددة	من	قبل	

العميل،

تلقي	 من	 لتمكينك	 نعر�سها	 خدمات	 اأيــة	 وتعني	 الق�سرية:	 امل�سرفية  الر�سائل  خدمة   

معلومات	منا	عرب	الهاتف	فيما	يتعلق	باحل�ساب	اأو	مب�سائل	اأخرى.

الأخرى	 الت�سهيالت	 اأو	 موبايل،	 التجاري	 خدمة	 تنبيهات	 ت�سهيالت	 خدمة	 وتعني	 الت�سهيل:	  

املنتج	 وا�ستخدام	 العميل	 بح�ساب	 املتعلقة	 املعلومات	 اإىل	 للدخول	 البنك	 قبل	 من	 املقدمة	

واخلدمات	الأخرى	على	ال�سكل	الذي	ُيتاح	عرب	الهاتف	املتحرك	من	قبل	البنك	من	وقت	لآخر	

عرب	الهواتف	املتحركة.

رقم الهاتف املتحرك:	وتعني	الرقم	املحدد	من	قبل	العميل	على	موقع	بنك	دبي	التجاري	عرب	  

مركز	الت�سال	خطيًا	اإما	من	خالل	اأي	منوذج	مقدم	من	البنك	اأو	بخالف	ذلك	لغر�س	اإتاحة	

الت�سهيل.

لدى	 العميل	 قبل	 من	 اإعدادها	 املطلوب	 املخ�س�سة	 الإطــالق	 اآليات	 وتعني	 الإطالق:	 اآليات   

البنك،	والتي	متكن	البنك	من	اإر�سال	التنبيهات	املتعلقة	بهذا	احل�ساب.

الأهلية والت�سجيل  -2

يحق	لأي	عميل	للبنك	لديه	ح�ساب	يف	البنك	ال�ستفادة	من	الت�سهيل. 	1-2

ا�ستخدام خدمة ت�سهيالت التعامالت البنكية عرب الر�سائل امل�سرفية الق�سرية مع   -3

)SMS بنك دبي التجاري )امل�سرفية

ي�ستخدم	العميل	فقط	رقم	الهاتف	امل�سجل	با�سمه،	ويتعني	عليه	اأن	ميتلك	نف�س	العنوان	املقدم	 	1-3

للبنك	والرقم	الذي	مت	الإبالغ	به	للبنك	لدخول	الت�سهيل	املذكور.

ل	نتحمل	م�سوؤولية	اأي	خطاأ	يرتكبه	امل�ستخدم	اأثناء	اإعداد	اآليات	الإطالق. 	2-3

	على	العميل	اإبقاء	نف�سه	 يجوز	لنا،	من	وقت	لآخر،	تغيري	مزايا	اأية	اآلية	اإطالق	اأو	تنبيه.	ويتعنيَّ 	3-3

مطلعًا	على	امل�ستجدات	ومواكبًا	لآليات	الإطالق	اأو	التنبيهات	املتاحة.	

اإعداد اآليات اإطالق وا�ستالم التنبيهات  -4

بعد	فتح	احل�ساب	كافة	املعامالت	الدائنة	واملدينة	�سوف	يتم	ت�سجيلها	تلقائيا	للعميل	على	هاتفه	 	1-4

املتحرك	الرئي�سي	امل�سجل	لدى	البنك..

ل	تتجاوز	م�سوؤولية	البنك	تنفيذ	تعليمات	العميل	باأف�سل	الطرق	املمكنة،	ول	ُيعترب	م�سوؤوًل	عن	 	2-4

التحقيق	من	�سحة	رقم	التعريف	ال�سخ�سي	اأو	اأية	كلمة	مرور	م�ستخدمة	لال�ستفادة	من	الت�سهيل	

اأو	الإقرار	با�ستالم	اأية	تعليمات	اأو	اآليات	اإطالق.

يجوز	للبنك،	مبوجب	تقديره	ال�سخ�سي،	عدم	تفعيل	اأية	اآليات	اإطالق	يف	حال	كانت	لديه	اأ�سباب	 	3-4

املدة واإنهاء اخلدمات  -5

تتمتع	بحرية	اإلغاء	خدمة	موبايل	يف	اأي	وقت.	وباإمكانك	القيام	بذلك	يف	خيار	»الإعدادات«. 	1-5

الهاتف	 خدمة	 غريت	 حال	 يف	 املتحرك	 هاتفك	 من	 التطبيق	 اإزالــة	 م�سوؤولية	 عاتقك	 على	 يقع	 	2-5

املتحرك	اأو	تخل�ست	منها.

دبي	 بنك	 مع	 املتحرك	 الهاتف	 عرب	 البنكية	 للخدمات	 ا�ستخدامك	 تعليق	 اأو	 اإيقاف	 لنا	 يجوز	 	3-5

التجاري	لالأ�سباب	التالية:

ح�سابك. �سروط	 اأو	 وال�سروط	 الأحكام	 بهذه	 متكرر	 اأو	 ج�سيم	 ب�سكل	 اأخللت	 حال	 يف	 	•
ح�سابك. احتيايل	يف	 ن�ساط	 بوجود	 لل�سك	 وجيه	 �سبب	 لدينا	 يكون	 عندما	 	•

ترخي�ص التطبيق )»الرتخي�ص«(  -6

الرتخي�س	 ل�ستخدام	 ح�سري	 وغري	 التحويل	 اأو	 للتنازل	 قابل	 غري	 ترخي�سًا	 مبوجبه	 مننحك	 	1-6

)واأية	حتديثات	تتم	اإتاحتها	لك	من	وقت	لآخر،	�سريطة	تفهمك	جلواز	خ�سوع	تلك	التحديثات	

ل�سروط	اإ�سافية	يتم	اإبالغك	بها	يف	وقت	اإتاحتها(	مبوجب	التعهدات	و/اأو	القيود	التالية:

يجوز	لك	فقط	ا�ستخدام	التطبيق	على	جهاز	هاتف	متحرك	واحد	يخ�سك،	اأو	حتت	ت�سرفك.	 	1-1-6

وعليك	الت�سجيل	ب�سكل	منف�سل	لكل	جهاز	هاتف	متحرك	اإ�سايف	اأو	بديل؛

يجوز	لك	ا�ستخدام	التطبيق	فقط	لغر�س	ا�ستالم	خدمة	موبايل،	ولي�س	لغر�س	اآخر	مهما	كان؛ 	2-1-6

يتم	تقدمي	التطبيق	على	اعتبار	»حالته	الراهنة«	دون	�سمان	اأو	كفالة	اأو	تعهد	حول	عمله.	ونحمل	 	3-1-6

على	عاتقنا	)نحن	ولي�س	مزود	هاتفك	املتحرك	اأو	مزود	خمزن	التطبيقات	اأو	اأي	من	مرخ�سيك	

الآخرين(	م�سوؤولية	معاجلة	اأية	دعاوى	قد	ترفعها	اأنت	اأو	اأي	طرف	ثالث	فيما	يتعلق	بالتطبيق	

وجهاز	هاتفك	املتحرك	اأو	مزود	خدمة	خمزن	التطبيقات،	ول	يتحمل	مرخ�سونا	م�سوؤولية	فيما	

يتعلق	بالتطبيق	)مبا	يف	ذلك	على	�سبيل	املثال	ل	احل�سر	ما	يتعلق	مببيعاته	اأو	توزيعه	اأو	اأدائه	اأو	

عدم	اأدائه(.	ويف	حال	كانت	لديك	اأية	�سكوى	تتعلق	بخدمة	موبايل	اأو	التطبيق	فرُيجى	الت�سال	

مبركز	خدمة	العمالء.	

مت	ترخي�س	التطبيق	من	قبلنا	لك	فقط،	ول	يجوز	لك	التنازل	عنه	اأو	ترخي�سه	من	الباطن	اأو	 	4-1-6

منح	اأية	حقوق	يف	ا�ستخدامه	اأو	اأية	حقوق	اأخرى	تتعلق	بتطبيق	خدمة	موبايل	لأي	�سخ�س؛

يتعني	عليك	عدم	ن�سخ	اأو	اإعادة	اإنتاج	التطبيق	اأو	اأي	جزء	منه	باأي	�سكل	كان؛ 	5-1-6

يتعني	عليك	عدم	تعديل	اأو	تغيري	اأو	تكييف	التطبيق	اأو	اأي	جزء	منه؛ 	6-1-6

يتعني	عليك	عدم	اإزالة	اأو	التالعب	باأية	حقوق	ن�سخ	ملحقة	بالتطبيق	اأو	واردة	فيه،	وتقر	وتوافق	 	7-1-6

ال�سيانة	 ذلك	 يف	 )مبا	 وبيننا	 بينك	 بالتطبيق	 اخلا�سة	 وامللكية	 واملحتوى	 امل�سوؤولية	 كامل	 باأن	

والدعم(،	تبقى	منوطة	بنا؛	

تتعهد	وت�سمن	باأنك	غري	موجود	يف	بلد	يخ�سع	اإىل	حظر	من	قبل	الوليات	املتحدة	الأمريكية،	اأو	 	8-1-6

باأنه	ُيعترب	»داعم	لالإرهاب«،	وغري	مدرج	على	قائمة	عقوبات	اأو	حظر	احلكومية	الأمريكية؛

يتعني	عليك	عند	ا�ستخدام	التطبيق	اللتزام	بالبنود	وال�سروط	النافذة	على	ا�ستخدام	هاتفك	 	9-1-6

املتحرك	ومزود	بياناتك	اأو	�سبكتك؛

عند	القيام	باأي	اإنهاء	خلدمة	موبايل،	فاإن	كافة	احلقوق	املمنوحة	لك	فيما	يتعلق	بالتطبيق	يتم	 	10-1-6

اإنهاوؤها	على	الفور.

اأوًل(	 يقع	 )اأيهما	 التطبيق	 بتن�سيب	 تقوم	 عندما	 اأو	 له	 قبولك	 عند	 الرتخي�س	 مفعول	 ي�سري	 	2-6

وي�ستمر	بذلك	حتى	الإنهاء.	ويتم	اإنهاء	الرتخي�س	تلقائيًا	يف	حال	اإلغائك	خلدمة	موبايل	و/اأو	

اإلغاء	تن�سيب	التطبيق،	اأو	اإخفاقك	باللتزام	باأي	من	بنود	اأو	�سروط	الرتخي�س.	وعند	اإنهائك	

للرتخي�س	لأي	�سبب	مهما	كان،	عليك	اإلغاء	تن�سيب	التطبيق	واإتالف	كافة	ن�سخ	التطبيق	مبا	يف	

ذلك	كافة	مكوناته	املوجودة	بحوزتك.
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اأو	 اأو	الر�سائل	التي	ير�سلها	البنك	 يوافق	العميل	ب�سكل	قطعي	وغري	م�سروط	باأن	تلك	املكاملات	 	5-6

ر	على	اأنها	اإخالل	بخ�سو�سية	امل�ستخدم،	ولن	يتخذ	اإجراءات	قانونية	�سده. وكالوؤه،	ل	ُتف�سَّ

دقة املعلومات  -7

يتحمل	العميل	م�سوؤولية	�سحة	املعلومات	املقدمة	من	قبله	للبنك	عرب	ا�ستخدام	الت�سهيل	املذكور	 	1-7

اأو	عرب	اأية	و�سائل	اأخرى	مثل	الربيد	الإلكرتوين	اأو	املرا�سالت	اخلطية.

هذا	 بخ�سو�س	 قبله	 من	 املقدمة	 املعلومات	 يف	 تعار�س	 اأي	 حال	 يف	 اأنــه	 مبوجبه	 العميل	 يقبل	 	2-7

الت�سهيل،	فاإن	امل�سوؤولية	تقع	على	عاتق	العميل	لوحده،	وبالتايل	فاإنه	يوافق	على	تقدمي	املعلومات	

الدقيقة	يف	كافة	الأوقات	للبنك.	ويف	حال	�سك	العميل	بوجود	خطاأ	يف	املعلومات	املقدمة	من	قبل	

البنك	له،	فاإنه	يخطر	البنك	عن	ذلك	على	الفور.	ويبذل	البنك	جهده	لت�سحيح	اخلطاأ	على	الفور	

عندما	يكون	ذلك	ممكنًا	على	اأ�سا�س	بذل	كافة	جهوده.

يوافق	البنك	اأنه	�سيحاول	تقدمي	معلومات	دقيقة	يف	كافة	الأوقات،	باذًل	اأق�سى	جهوده	وعنايته	 	3-7

التامة.	ولكن،	ل	يتحمل	البنك	م�سوؤولية	عن	اأي	خطاأ	اأو	اإغفال	غري	مق�سود	قد	يقع	نتيجة	اأ�سباب	

خارج	اإرادة	البنك.

ل	يتحمل	البنك	كذلك	م�سوؤولية	اأي	خطاأ	عر�س	قد	يقع	رغم	اتخاذ	اخلطوات	ال�سرورية	ل�سمان	 	4-7

دقة	املعلومات	املقدمة	للعميل،	ول	يرفع	العميل	اأية	دعوى	�سد	البنك	يف	حال	اأية	خ�سارة/	�سرر	

يتعر�س	له	العميل	نتيجة	لعدم	دقة	املعلومات	املقدمة	من	قبل	البنك.

التزامات وم�سوؤوليات العميل  -8

يتحمل	العميل	م�سوؤولية	دقة	اأية	معلومات	مقدمة	من	قبل	العميل	للح�سول	على	الت�سهيل. 	1-8

يتحمل	العميل	م�سوؤولية	تفعيل	اخلدمة	بعد	اإبالغ	البنك	له،	ول	يتحمل	البنك	م�سوؤولية	اأي	تاأخري	 	2-8

من	جانب	العميل.

 /TPIN	الهاتفية	البنكية	اخلدمات	مرور	كلمة	تعريف	رقم	حماية	م�سوؤولية	لوحده	العميل	يتحمل 	3-8

رقم	الهاتف	املتحرك	واأية	كلمة	مرور	مقدمة	من	قبل	البنك	ل�ستخدام	الت�سهيل.	ويجب	عدم	

الإف�ساح	عن	كلمة	املرور	تلك	اإىل	طرف	ثالث.

اأو	ي�سيء	ا�ستخدام	الت�سهيل	باأية	طريقة	مهما	كانت،	ويف	حال	وقوع	اأي	�سرر	 ل	يعرقل	العميل	 	4-8

نتيجة	لال�ستخدام	اخلاطئ	اأو	الحتيايل	من	قبله	فاإنه	يتحمل	م�سوؤولية	ال�سرر	اأمام	البنك.

يتحمل	العميل	امل�سوؤولية	اأمام	البنك	عن	اأي	نوع	من	ال�ستخدام	اأو	الإف�ساح	غري	امل�سرح	اأو	غري	 	5-8

اأو	 احتيالية	 تعليمات	 اأية	 اأو	 املذكور	 الت�سهيل	 اأو	 اأعاله	 املذكورة	 املرور	 كلمات	 لأي	من	 القانوين	

خاطئة	مقدمة،	واأية	ر�سوم	مالية	متكبدة	كذلك	تكون	م�ستحقة	من	قبل	العميل	فقط.

ورقم	 املتحرك	 الهاتف	 عن	 �سادرة	 معاملة	 اأية	 فاإن	 املذكور	 الت�سهيل	 لغر�س	 اأنه	 العميل	 يقبل	 	6	-8

الهاتف	املتحرك،	ُتعترب	باأنها	�سادرة	عن	العميل.	

تتعلق	 معلومات	 اأيــة	 م�ستجدات	 بخ�سو�س	 اطــالع	 على	 نف�سه	 اإبقاء	 م�سوؤولية	 العميل	 يتحمل	 	7-8

باخلدمات	على	ال�سكل	الذي	قد	يقرر	البنك	تزويد	خدمات	اإ�سافية	اأخرى	لإيقاف	تقدمي	بع�س	

اأو	كافة	اخلدمات	مبوجب	الت�سهيل	املذكور.	ول	يتحمل	البنك	امل�سوؤولية	بخ�سو�س	اأي	اإهمال	من	

جانب	العميل.

ل	بالبنود	وال�سروط	الواردة	فيما	يلي،	اأو	�ساهم	 يتحمل	العميل	م�سوؤولية	كامل	اخل�سارة	يف	حال	اأخَّ 	8-8

وقت	 �سمن	 البنك	 باإخطار	 جانبه	 من	 اإخفاق	 اأو	 م�ستهرتة	 اأفعال	 من	خالل	 بخ�سارة	 ت�سبب	 اأو	

معقول	حول	اأي	دخول	غري	خمول	اإىل	احل�ساب.

تعديالت/ تبديالت الت�سهيل  -9

يحتفظ	البنك	بحق	تقديره	املطلق	لإجراء	اأية	تعديالت	يف	البنود	وال�سروط	واملقدمة	يف	اأي	وقت	 	

على	ال�سكل	الذي	يراه	�سروريًا	دون	اأي	اإ�سعار	م�سبق.	واأي	من	تلك	التعديالت	يتم	اإبالغ	العميل	

الت�سهيل،	 التجاري	عرب	 بنك	دبي	 اأو	من	خالل	عر�سها	على	موقع	 الإلكرتوين	 الربيد	 بها	عرب	

اإ�سعار	كاٍف	 اأن�سب؛	وُتعترب	نافذة	على	ح�سول	العميل	على	الت�سهيل،	وُيعترب	ذلك	مبثابة	 اأيهما	

للعميل.

اأو	غري	 اأ�سلية	 الإطالق	غري	 اآليات	 باأن	 العميل(	 البنك	ملزمًا	على	 قرار	 اعتبار	 لالعتقاد	)مع	

منا�سبة	اأو	غري	وا�سحة	بخالف	ذلك	اأو	تثري	ال�سكوك،	اأو	يف	حال	عدم	اإمكانية	و�سع	اأية	اآليات	

اإطالق	مو�سع	التنفيذ	لأي	�سبب	كان.

يتحمل	العميل	م�سوؤولية	اإبالغ	البنك	عن	اأية	تغيريات	يف	رقم	هاتفه	املتحرك	اخلا�س	اأو	فقد/	 	4-4

�سرقة	اأو	انقطاع	هاتفه	املتحرك	اأو	عنوان	بريده	الإلكرتوين	اأو	تفا�سيل	ح�سابه،	ول	يتحمل	البنك	

بريده	 عنوان	 املتحرك/	 العميل	 هاتف	 رقم	 عرب	 اأخرى	 معلومات	 اأو	 تنبيهات	 اإر�سال	 م�سوؤولية	

اأو	عرب	 للبنك	خطيًا	 املعلومات	 تلك	 اإبالغ	 ويتم	 البنك.	 لدى	 امل�سجل	 فاك�سه	 رقم	 الإلكرتوين/	

الفاك�س	اأو	الربيد	الإلكرتوين	ويت�سرف	البنك	مبوجبها	�سمن	وقت	معقول.

وقاباًل	 مفعاًل	 يكون	 اأن	 يجب	 املتحرك	 هاتفه	 رقم	 فاإن	 التنبيهات	 ي�ستلم	 لكي	 اأنه	 العميل	 يقر	 	5-4

الدخول	لفرتة	 املتحرك	غري	ممكن	 العميل	 اأنه	يف	حال	بقي	رقم	هاتف	 العميل	 للدخول.	ويقر	

م�ستمرة	)تعتمد	على	مزودي	اخلدمات(	من	وقت	اإر�سال	ر�سالة	التنبيه	بوا�سطة	البنك،	فاإن	تلك	

الر�سالة	بعينها	قد	ل	يتم	ا�ستالمها	من	قبل	العميل.	ول	يتحمل	البنك	م�سوؤولية	اأية	حالت	عدم	

اإمكانية	دخول	كتلك	نتيجة	لل�سبب	املذكور	اأو	ب�سبب	ظروف	قوى	قاهرة.

ملعاجلة	 الت�سهيل	 من	 العميل	 ا�ستفادة	 اإمكانية	 قبل	 تفعيل	 فرتة	 ثمة	 �سيكون	 اأنه	 العمالء	 يقبل	 	6-4

طلبات	اآليات	اإطالق	التنبيهات.

املقدمة	 واخلدمة	 والت�سال	 التحتية،	 البنية	 على	 تعتمد	 املقدمة	 الت�سهيالت	 باأن	 العميل	 يقر	 	7-4

والدقة	 الزمنية	 الأطر	 اأن	 العميل	 ويقبل	 البنك.	 قبل	 امل�ساركني	من	 قبل	مزودي	اخلدمات	 من	

وجاهزية	التنبيهات	املر�سلة	من	قبل	البنك	تعتمد	على	عوامل	توؤثر	مزودي	اخلدمات	الآخرين	

امل�ساركني	من	قبل	البنك.	ول	يتحمل	البنك	م�سوؤولية	عدم	ت�سليم	اأو	تاأخري	ت�سليم	التنبيهات	اأو	

ارتكاب	اأخطاء	اأو	فقدان	اأو	ف�سل	عملية	اإر�سال	التنبيهات	اإىل	العميل.

ل	العميل	 يبذل	البنك	جهده	لتقدمي	الت�سهيالت	على	اأ�سا�س	تقدميه	اأف�سل	جهود	مكنة،	ول	يحمِّ 	8-4

البنك	م�سوؤولية	عدم	توفر	الت�سهيالت	اأو	عدم	اأداء	اخلدمات	من	قبل	مقدم	اخلدمات،	اإن	ُوجد،	

والذي	ي�سركه	البنك،	اأو	اأية	خ�سارة	اأو	�سرر	ناجم	للعميل	نتيجة	ل�ستخدام	الت�سهيل	)مبا	يف	ذلك	

يتحمل	 بالعميل(.	ول	 اأو	عملية	خا�سة	 ا�ستثمارية	 اأو	 التنبيهات	لأغرا�س	جتارية	 العتماد	على	

البنك	م�سوؤولية	باأي	�سكل	كان	جتاه	العميل	فيما	يتعلق	با�ستخدام	الت�سهيل.

ل	 يقبل	العميل	باأن	كاًل	من	التنبيهات	قد	حتتوي	على	معلومات	ح�ساب	معينة	تتعلق	بالعميل.	ويخوِّ 	9-4

العميل	البنك	باإر�سال	معلومات	تتعلق	باحل�ساب،	رغم	عدم	طلب	ذلك	على	وجه	التحديد،	يف	

حال	اعترب	البنك	باأن	ذلك	ذو	�سلة	باملو�سوع.	وين�س	البنك	على	اأن	بوابة	اإر�سال	املعلومات	اآمنة،	

ويبذل	البنك	جهده	للحفاظ	على	ال�سرية	واخل�سو�سية	واأمان	املعلومات	ال�سخ�سية	اأو	معلومات	

احل�ساب	املر�سلة	عرب	الت�سهيل.

الر�سوم املفرو�سة على تقدمي الت�سهيل  -5

يحتفظ	البنك	بحقه	يف	اأن	يفر�س	على	العميل	ر�سومًا	خا�سة	لتقدميه	الت�سهيل	املذكور	)والتي	تخ�سع	 	1-5

للتغيري	م�ستقباًل	دون	�سابق	اإ�سعار(،	ول	ت�سمل	الر�سوم	امل�ستحقة	من	قبل	العميل	لأي	مزود	خدمات.

يجوز	للعميل	يف	اأي	وقت	اأن	يتوقف	عن	اأو	يلغي	ا�سرتاكه	بالت�سهيل	املذكور	بعد	ت�سوية	اأية	ر�سوم	 	2-5

م�ستحقة	للبنك	بخ�سو�س	ا�ستخدام	الت�سهيل	املذكور.

التخويل  -6

ل	العميل	ب�سكل	قطعي	وغري	م�سروط	البنك	بالدخول	اإىل	ح�سابه	لإجراء	عمليات	بنكية	اأو	 يخوِّ 	1-6

تعامالت	اأخرى	للم�ستخدم	عرب	الت�سهيل.

معلومات	 كافة	 عن	 ثالث	 طرف	 اأي	 اأو	 اخلدمة	 ملــزود	 يف�سح	 بــاأن	 �سراحة	 البنك	 العميل	 يخول	 	2-6

امل�ستخدم	املوجودة	بحيازته،	على	ال�سكل	الذي	قد	يكون	مطلوبًا	من	قبلهم	لتقدمي	اخلدمات	للعميل.

�سجالت	 وكافة	 للبك.	 العميل	 قبل	 من	 املعاملة	 تفا�سيل	 بت�سجيل	 ال�سالحية	 منح	 يتم	مبوجبه	 	3-6

املعاملة	 وقت	 ذلك	 يف	 مبا	 الت�سهيل،	 ا�ستخدام	 عن	 والناجمة	 املعامالت	 عن	 ال�سادرة	 البنك	

امل�سجل،	ُتعترب	مبثابة	اإثبات	قطعي	عن	اأ�سالة	ودقة	املعامالت.

ل	العميل	البنك	باإر�سال	اأية	ر�سائل	م�سرفية	ق�سرية	اأو	اإجراء	مكاملات	عرب	هاتفه	املتحرك	 يخوِّ 	4-6

لإبالغه	بخ�سو�س	العرو�س	الرتويجية،	مبا	يف	ذلك	املعلومات	املتعلقة	مبنتجات	البنك	اجلديدة،	

واملتوفرة	حاليًا	اأو	التي	قد	يلحقها	البنك	مبنتجاته	يف	امل�ستقبل،	اأو	ر�سائل	الرتحيب	اأو	الر�سائل	

الأخرى	التي	قد	يراها	البك	منا�سبة	للم�ستخدم.
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با�ستخدام	 للبنك	 طلب	 تقدمي	 الت�سهيل	 من	 بال�ستفادة	 الراغبني	 املوؤهلني	 العمالء	 على	 يتعني	 	2-2

خدمة	اأون	لين	،	اأو	من	خالل	تقدمي	طلب	وفق	النموذج	املحدد	)من	قبل	البنك(،	والذي	ُيعترب	

معباأ	 طلب	 اأي	 قبول	 ويخ�سع	 اأ�سوًل.	 واملعباأ	 وال�سروط	 الأحكام	 هذه	 من	 يتجزاأ	 ل	 جزء	 مبثابة	

للتاأكد	من	كافة	املعلومات	املقدمة	من	قبل	امل�ستخدم	عرب	اأي	منط	يقرره	البنك.	ويحق	للبنك	

مبوجب	تقديره	ال�سخ�سي	قبول	اأو	رف�س	اأي	طلب	م�ستلم	يف	مواقع	تتوافر	فيها	خدمة	فون	لعميل	

غري	موؤهل	مبوجب	اإجراءات	و�سيا�سات	البنك.

ل	ُي�سمح	للعميل	املتقدم	بالطلب	�سوى	با�ستخدام	الت�سهيل	بعد	املعاجلة	اأ�سوًل	للطلب	وت�سجيل	 	3-2

املعلومات	املقدمة	من	قبل	العميل	للبنك.	وبالتقدم	لطلب	خدمة	فون،	فاإن	العميل	يقر	ويوافق	

على	هذه	البنود	وال�سروط.

اخلدمات  -3

يف	حال	تقدمي	الت�سهيل	للعميل،	يوافق	البنك	على	تقدمي	خدمة	فون	من	خالل	تقدمي	التعليمات	 	1-3

عرب	نظام	ال�ستجابة	ال�سوتية	التفاعلية	IVR	خالل	42	�ساعة،	وال�ستفادة	من	خدمة	فون،	يتعني	

على	العمالء	تعريف	اأنف�سهم	على	نظام	التعامالت	البنكية	الهاتفية	من	خالل	الإدخال	الناجح	

اأية	و�سيلة	تعريف	يقدمها	البنك	 اأو	 اأو	الرمز	املميز	 لرقم	تعريف	الهاتف	ورقم	التعريف	املايل	

ح�سب	الإجراءات	التي	يقررها	البنك	من	وقت	لآخر.	وتكون	املعامالت	التي	جُترى	بعد	التعريف	

الناجح	ملزمة	على	العميل،	وتكون	ال�سجالت	ذات	ال�سلة	اخلا�سة	بها	ُمعرتف	بها	يف	حال	اأي	

نزاع.

يقدم	البنك	رقم	تعريف	هاتف/	رقم	تعريف	مايل	مكون	4-6	اأرقام،	اأو	يتيح	الدخول	اإىل	الرمز	 	2-3

رقم	 تغيري	 ويجوز	 على	خ�سو�سيته.	 الإبقاء	 وي�سمن	 �سريته	 على	 العميل	 يحافظ	 الذي	 املميز،	

تعريف	الهاتف/	رقم	التعريف	املايل	لحقًا	من	قبل	العميل	على	م�سوؤوليته	ال�سخ�سية	من	خالل	

اأي	 قام	 حال	 يف	 امل�سوؤولية	 البنك	 يتحمل	 ول	 التفاعلية.	 ال�سوتية	 ال�ستجابة	 نظام	 ا�ستخدام	

�سخ�س	غري	خمول،	مبا	فيهم	موظفو	اأو	ممثلو	البنك،	طوعًا	اأو	ب�سكل	طارئ	اأو	عن	طريق	اخلطاأ	

بالدخول	اإىل	رقم	تعريف	الهاتف/	رقم	التعريف	املايل.	ويف	حال	ن�سي	امل�ستخدم	اأو	فقد	اأو	و�سع	

رقم	تعريف	الهاتف/	رقم	التعريف	املايل	يف	مكان	غري	�سري،	فاإن	العميل	يخطر	البنك	عن	ذلك	

بالفور.

يتعني	على	العميل	اأن	يحافظ	على	رقم	تعريف	الهاتف	اأو	رقم	التعريف	املايل	اأو	الرمز	املميز	اأو	 	3-3

اأية	اأداة	دخول	مقدمة	من	طرف	البنك	يف	حرز	اآمن	غري	م�سرتك	مع	اأحد	اآخر.	ويتحمل	العميل	

كامل	امل�سوؤولية	عن	�سوء	ا�ستخدامها.	ول	ميلك	البنك	و�سيلة	للتحقق	من	هوية	ال�سخ�س	الذي	

يقدم	التعليمات	الهاتفية،	واأية	معامالت	يتم	القيام	بها	تكون	ملزمة	على	العميل،	مبوجب	اإثبات	

ال�سحة	القانونية	ب�سكل	ناجح.

يجوز	للعميل	اأن	يطلب	اإ�سدار	رقم	تعريف	هاتف	جديد	من	خالل	وكالء	خدمة	جتاري	فون	اأو	 	4-3

اإعادة	اإ�سدار	ذلك	الرقم	عرب	نظام	التعامالت	البنكية	الهاتفي	ح�سب	الإجراءات	الراهنة.	ويتم	

ر	 ُيف�سَّ اإ�سدار	رقم	تعريف	الهاتف	اجلديد	بعد	تنفيذ	اإجراءات		الت�سديق	ال�سرورية.	ولكن	ل	

رقم	 اأي�سًا	على	 ينطبق	ذلك	 �سروع	يف	عقد	جديد.	 اأنه	 تعريف	هاتفي	جديد	على	 اإ�سدار	رقم	

التعريف	املايل،	اإل	اأن	اإ�سدار	واإعادة	اإ�سدار	رقم	التعريف	املايل	يحدث	يف	فرع	البنك	اأو	عرب	

خدمة	اأون	لين.	بالن�سبة	للرمز	املميز	فاإن	كافة	البنود	وال�سروط	املتعلقة	بالرمز	تنطبق	اأثناء	

ا�ستخدام	خدمة	اأون	لين.

لآخر،	 وقت	 من	 البنك	 قبل	 من	 املقررة	 لالإجراءات	 وفقًا	 املالية	 التعامالت	 ت�سهيل	 تقدمي	 يتم	 	5-3

التعامالت	 تلك	 لتنفيذ	 جهده	 البنك	 ويبذل	 ناجح.	 ب�سكل	 القانونية	 ال�سحة	 اإثبات	 ومبوجب	

امل�ستلمة	عرب	خدمة	جتاري	فون،	مبوجب	توفر	ر�سيد	كاٍف	يف	احل�ساب	اأو	البطاقة	الئتمانية.	

يجوز	للبنك	من	وقت	لآخر	فر�س	حدود	ق�سوى	ودنيا	على	التعامالت	املالية.	ويجوز	له	فر�س	 	6-3

اأو	حتى	قيود	على	كل	 اأو	قيود	مالية	�سمن	فرتات	حمددة	 قيود	تعامالت	�سمن	فرتات	حمددة	

معاملة.	واإن	كافة	�سجالت	البنك	التي	ت�سدر	عن	املعامالت	وتنجم	عن	ا�ستخدام	خدمة	جتاري	

فون،	مبا	يف	ذلك	وقت	املعاملة	امل�سجل	ُتعترب	مبثابة	دليل	قاطع	على	اأ�سالة	ودقة	املعاملة،	واإثباتًا	

مقبوًل	يف	حالة	اأي	نزاع.

الر�سوم املفرو�سة على تقدمي الت�سهيل  -4

يحتفظ	البنك	بحقه	يف	اأن	يفر�س	على	العميل	ر�سومًا	خا�سة	لتقدميه	الت�سهيل	املذكور	)والتي	 	1-4

لأي	 العميل	 قبل	 امل�ستحقة	من	 الر�سوم	 ت�سمل	 ول	 اإ�سعار(،	 �سابق	 للتغيري	م�ستقباًل	دون	 تخ�سع	

مزود	خدمات.

اإنهاء الت�سهيل  -10

يجوز	للعميل،	اأن	يطالب	باإنهاء	الت�سهيل	يف	اأي	وقت	من	خالل	تقدميه	اإ�سعارًا	للبنك	اأو	عن	طريق	 	1-10

التوا�سل	مع	مركز	الت�سال	اخلا�س	ببنك	دبي	التجاري.	ويف	حال	طلب	العميل	اإنهاء	الت�سهيل،	

فاإن	الت�سهيل	ُينهى	فقط	من	وقت	ا�ستالم	العميل	ر�سالة	م�سرفية	ق�سرية	من	خدمة	فون	مع	بنك	

دبي	التجاري،	توؤكد	اإنهاء	الت�سهيل	املذكور.

ب�سرف	النظر	عن	اإنهاء	الت�سهيل	املذكور،	يبقى	العميل	م�سوؤوًل	عن	كافة	املعامالت	املنفذة	قبل	 	2-10

اأي	اإنهاء	كذلك	على	ح�ساب	العميل.	ويجوز	للعميل،		مبوجب	تقديره	ال�سخ�سي،	اأن	ي�سحب	ب�سكل	

موؤقت	اأو	ينهي	الت�سهيل،	اإما	ب�سكل	كلي	اأو	جزئي،	يف	اأي	وقت	من	خالل	تقدميه	اإ�سعارًا	م�سبقًا	

اأعمال	 اأية	 فيه	 تكون	 وقت	 اأي	 يف	 الت�سهيل	 يعلق	 اأن	 م�سبق،	 اإ�سعار	 دون	 للبنك،	 ويجوز	 للعميل.	

تعليق	 اأمنية	قد	تتطلب	 لأ�سباب	 اأو	 الطارئة	 اأو	يف	احلالت	 تنفيذها،	 اإ�سالح	مطلوب	 اأو	 �سيانة	

الت�سهيل.	ويبذل	البنك	جهده	لتقدمي	اإ�سعار	معقول	لالن�سحاب	اأو	اإنهاء	الت�سهيل.	ويوؤدي	اإقفال	

كافة	ح�سابات	العميل	تلقائيًا	اإىل	اإنهاء	الت�سهيل.	ويجوز	للبنك	تعليق	اأو	اإنهاء	الت�سهيل	دون	اإ�سعار	

م�سبق	يف	حال	اأخل	العميل	بهذه	البنود	وال�سروط	اأو	علم	البنك	بوفاة	اأو	اإفال�س	اأو	نق�س	الأهلية	

القانونية	للعميل.

بنود و�سروط اخلدمات البنكية عرب الهاتف مع بنك دبي التجاري

معلومات وتعاريف عامة  -1

ت�سكل	بنود	و�سروط	خدمة	فون	والبنود	ال�سروط	العامة	خلدمة	اأون	لين	مع	بنك	دبي	التجاري	 	1-1

والبنود	وال�سروط	اخلا�سة	بكل	من	احل�سابات	التي	حتوزها	لدينا،	التفاق	بيننا	وبينك.

التجاري	على	 اأون	لين	مع	بنك	دبي	 النافذة	على	خدمة	 العامة	 وال�سروط	 البنود	 تنطبق	كافة	 	2-1

د	خالف	ذلك. خدمة	فون	ما	مل	ُيحدَّ

لإبرام	عقد	 ت�سكل	عر�سًا	 ول	 البنك	 منتجات	وخدمات	 معلومات	عامة	عن	 فون	 حتتوي	خدمة	 	3-1

ملزم	قانونًا	ول	ت�سكل	جزءًا	من	بنود	و�سروط	تلك	املنتجات	واخلدمات.	ول	يعر�س	بنك	دبي	

منها	 ُيق�سد	 معلومات	 ول	 مالية،	 منتجات	 اأو	 خدمات	 البنكية	 اخلدمات	 خالل	 من	 التجاري،	

تقدمي	ا�ست�سارة	مالية،	ول	تاأخذ	باعتبارها	اأية	متطلبات	وظروف	خا�سة	بالعميل.	

على	 اإ�سافية	 وُتعترب	 هــذه،	 فون	 خدمة	 و�سروط	 بنود	 يف	 وامل�ستخدمة	 املعرفة	 البنود	 بيان	 مت	 	4-1

التعاريف	الواردة	يف	البنود	وال�سروط	العامة	خلدمة	اأون	لين:

الهاتف	فيما	 اأية	خدمات	نعر�سها	لتمكينك	من	تلقي	معلومات	منا	عرب	 خدمة فون:	وتعني	  

يتعلق	باحل�ساب	اأو	مب�سائل	اأخرى.

اإىل	 للدخول	 البنك	 قبل	 من	 املقدمة	 الأخــرى	 الت�سهيالت	 اأو	 فــون،	 خدمة	 وتعني	 الت�سهيل:	  

ُيتاح	 املعلومات	املتعلقة	بح�ساب	العميل	وا�ستخدام	املنتج	واخلدمات	الأخرى	على	ال�سكل	الذي	

عرب	الهاتف	من	قبل	البنك	من	وقت	لآخر	عرب	الهواتف	املتحركة.

التعريف املايل:	وتعني	رقم	تعريف	الهاتف	املايل  

تعريف الهاتف:	وتعني	رقم	تعريف	الهاتف  

الأهلية والت�سجيل  -2

يحق	لأي	عميل	للبنك	موجود	يف	موقع	تتوفر	فيه	خدمة	فون،	ولديه	ح�ساب	مع	البنك،	ال�ستفادة	 	1-2

من	الت�سهيل	بناًء	على	معايري	الأهلية	املحددة	من	قبل	البنك	من	وقت	لآخر.	ويجب	اأن	يكون	ذلك	

العميل	�ساحب	ح�ساب	واملخول	الوحيد	بالتوقيع	اأو	املخول	بالت�سرف	ب�سكل	م�ستقل	بخ�سو�سه.	

ول	ُيعترب	احل�ساب	امل�سجل	با�سم	قا�سر	اأو	احل�ساب	الذي	ي�سارك	فيه	قا�سر	كمالك	م�سرتك،	اأو	

اأي	مالك	ح�ساب	م�سرتك،	مبثابة	مانح	لأهلية	احل�سول	على	خدمة	فون.
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يتحمل	العميل	امل�سوؤولية	اأمام	البنك	عن	اأي	نوع	من	ال�ستخدام	اأو	الإف�ساح	غري	امل�سرح	اأو	غري	 	5-7

اأو	 احتيالية	 تعليمات	 اأية	 اأو	 املذكور	 الت�سهيل	 اأو	 اأعاله	 املذكورة	 املرور	 كلمات	 لأي	من	 القانوين	

خاطئة	مقدمة،	واأية	ر�سوم	مالية	متكبدة	كذلك	تكون	م�ستحقة	من	قبل	العميل	فقط.

ورقم	 املتحرك	 الهاتف	 عن	 �سادرة	 معاملة	 اأية	 فاإن	 املذكور	 الت�سهيل	 لغر�س	 اأنه	 العميل	 يقبل	 	6	-7

الهاتف	املتحرك،	ُتعترب	باأنها	�سادرة	عن	العميل.	

تتعلق	 معلومات	 اأيــة	 م�ستجدات	 بخ�سو�س	 اطــالع	 على	 نف�سه	 اإبقاء	 م�سوؤولية	 العميل	 يتحمل	 	7-7

باخلدمات	على	ال�سكل	الذي	قد	يقرر	البنك	تزويد	خدمات	اإ�سافية	اأخرى	لإيقاف	تقدمي	بع�س	

اأو	كافة	اخلدمات	مبوجب	الت�سهيل	املذكور.	ول	يتحمل	البنك	امل�سوؤولية	بخ�سو�س	اأي	اإهمال	من	

جانب	العميل.

ل	بالبنود	وال�سروط	الواردة	فيما	يلي،	اأو	�ساهم	 يتحمل	العميل	م�سوؤولية	كامل	اخل�سارة	يف	حال	اأخَّ 	8-7

وقت	 �سمن	 البنك	 باإخطار	 جانبه	 من	 اإخفاق	 اأو	 م�ستهرتة	 اأفعال	 من	خالل	 بخ�سارة	 ت�سبب	 اأو	

معقول	حول	اأي	دخول	غري	خمول	اإىل	احل�ساب.

تعديالت/ تبديالت الت�سهيل  -8

يحتفظ	البنك	بحق	تقديره	املطلق	لإجراء	اأية	تعديالت	يف	البنود	وال�سروط	واملقدمة	يف	اأي	وقت	 	

على	ال�سكل	الذي	يراه	�سروريًا	دون	اأي	اإ�سعار	م�سبق.	واأي	من	تلك	التعديالت	يتم	اإبالغ	العميل	

الت�سهيل،	 التجاري	عرب	 بنك	دبي	 اأو	من	خالل	عر�سها	على	موقع	 الإلكرتوين	 الربيد	 بها	عرب	

اإ�سعار	كاٍف	 اأن�سب؛	وُتعترب	نافذة	على	ح�سول	العميل	على	الت�سهيل،	وُيعترب	ذلك	مبثابة	 اأيهما	

للعميل.

اإنهاء الت�سهيل  -9

يجوز	للعميل،	اأن	يطالب	باإنهاء	الت�سهيل	يف	اأي	وقت	من	خالل	تقدميه	اإ�سعارًا	للبنك.	ويف	حال	 	1-9

طلب	العميل	اإنهاء	الت�سهيل،	فاإن	الت�سهيل	ُينهى	فقط	من	وقت	ا�ستالم	العميل	ر�سالة	توؤكد	اإنهاء	

الت�سهيل	املذكور.

املنفذة	 املعامالت	 كافة	 عن	 م�سوؤوًل	 العميل	 يبقى	 املذكور،	 الت�سهيل	 اإنهاء	 عن	 النظر	 ب�سرف	 	2-9

قبل	اأي	اإنهاء	على	ح�ساب	العميل.	ويجوز	للبنك،	مبوجب	تقديره	ال�سخ�سي،	اأن	ي�سحب	ب�سكل	

موؤقت	اأو	ينهي	الت�سهيل،	اإما	ب�سكل	كلي	اأو	جزئي،	يف	اأي	وقت	من	خالل	تقدميه	اإ�سعارًا	م�سبقًا	

اأعمال	 اأية	 فيه	 تكون	 وقت	 اأي	 يف	 الت�سهيل	 يعلق	 اأن	 م�سبق،	 اإ�سعار	 دون	 للبنك،	 ويجوز	 للعميل.	

تعليق	 اأمنية	قد	تتطلب	 لأ�سباب	 اأو	 الطارئة	 اأو	يف	احلالت	 تنفيذها،	 اإ�سالح	مطلوب	 اأو	 �سيانة	

الت�سهيل.	ويبذل	البنك	جهده	لتقدمي	اإ�سعار	معقول	لالن�سحاب	اأو	اإنهاء	الت�سهيل.	ويوؤدي	اإقفال	

كافة	ح�سابات	العميل	تلقائيًا	اإىل	اإنهاء	الت�سهيل.	ويجوز	للبنك	تعليق	اأو	اإنهاء	الت�سهيل	دون	اإ�سعار	

م�سبق	يف	حال	اأخل	العميل	بهذه	البنود	وال�سروط	اأو	علم	البنك	بوفاة	اأو	اإفال�س	اأو	نق�س	الأهلية	

القانونية	للعميل.

البنود وال�سروط اخلا�سة بفرع في�ص بوك بنك دبي التجاري

فرع في�ص بوك بنك دبي التجاري  -1

ي�سمح	بنك	دبي	التجاري	�س.م.ع.	)وُي�سار	اإليه	ميا	يلي	با�سم	»بنك	دبي	التجاري«(	بالدخول	اإىل	 	

وا�ستخدام	خدمة	اأون	لين	)والتي	ُي�سار	اإليها	ميا	يلي	با�سم	»اأون	لين«(	من	تطبيق	في�س	بوك	

اخلا�س	به	)والذي	ُي�سار	اإليه	فيما	يلي	با�سم	»فرع	في�س	بوك	بنك	دبي	التجاري«(

بدخولك	اإىل	فرع	في�س	بوك	بنك	دبي	التجاري	واملواد	واملعلومات	الواردة	فيه،	فاإنك	تقبل	باأنك	 	

واإن	 وال�ستخدام.	 للدخول	 العامة	 وال�سروط	 البنود	 بهذه	 اللتزام	 على	 ووافقت	 وفهمت	 قراأت	

حمتويات	هذا	التطبيق	هي	خم�س�سة	لأغرا�س	املعلومات	العامة	فقط،	ويجب	عدم	ا�ستخدامها	

على	اأنها	تقدم	ا�ست�سارة	باأي	�سكل	كان.

م	حمتويات	هذا	التطبيق	على	اأ�سا�س	»حالته	الراهنة«	و«و�سعه	املتاح«	دون	اأية	�سمانة	من	اأي	 ُتقدَّ 	

نوع.

كافة	املعلومات	واملواد	الواردة	يف	هذا	التطبيق	تخ�س	بنك	دبي	التجاري،	ما	مل	يتم	الن�س	على	 	

خالف	ذلك.	واأية	ا�ستخدام	غري	مرخ�س	اأو	اإعادة	اإنتاج	للمعلومات	اأو	املواد	املوجودة	يف	موقع	/	

تطبيق	بنك	دبي	التجاري	حمظور	متامًا.

يجوز	للعميل	يف	اأي	وقت	اأن	يتوقف	عن	اأو	يلغي	ا�سرتاكه	بالت�سهيل	املذكور	بعد	ت�سوية	اأية	ر�سوم	 	2-4

م�ستحقة	للبنك	بخ�سو�س	ا�ستخدام	الت�سهيل	املذكور.

التخويل  -5

ل	العميل	ب�سكل	قطعي	وغري	م�سروط	البنك	بالدخول	اإىل	ح�سابه	لإجراء	عمليات	بنكية	اأو	 يخوِّ 	1-5

تعامالت	اأخرى	للم�ستخدم	عرب	الت�سهيل.

معلومات	 كافة	 عن	 ثالث	 اأي	طرف	 اأو	 اخلدمة	 ملزود	 يف�سح	 باأن	 �سراحة	 البنك	 العميل	 يخول	 	2-5

اخلدمات	 لتقدمي	 قبلهم	 من	 مطلوبًا	 يكون	 قد	 الذي	 ال�سكل	 على	 بحيازته،	 املوجودة	 امل�ستخدم	

للعميل.

�سجالت	 وكافة	 للبك.	 العميل	 قبل	 من	 املعاملة	 تفا�سيل	 بت�سجيل	 ال�سالحية	 منح	 يتم	مبوجبه	 	3-5

املعاملة	 وقت	 ذلك	 يف	 مبا	 الت�سهيل،	 ا�ستخدام	 عن	 والناجمة	 املعامالت	 عن	 ال�سادرة	 البنك	

امل�سجل،	ُتعترب	مبثابة	اإثبات	قطعي	عن	اأ�سالة	ودقة	املعامالت.

ل	العميل	البنك	باإر�سال	اأية	ر�سائل	م�سرفية	ق�سرية	اأو	اإجراء	مكاملات	عرب	هاتفه	املتحرك	 يخوِّ 	4-5

لإبالغه	بخ�سو�س	العرو�س	الرتويجية،	مبا	يف	ذلك	املعلومات	املتعلقة	مبنتجات	البنك	اجلديدة،	

واملتوفرة	حاليًا	اأو	التي	قد	يلحقها	البنك	مبنتجاته	يف	امل�ستقبل،	اأو	ر�سائل	الرتحيب	اأو	الر�سائل	

الأخرى	التي	قد	يراها	البك	منا�سبة	للم�ستخدم.

اأو	 اأو	الر�سائل	التي	ير�سلها	البنك	 يوافق	العميل	ب�سكل	قطعي	وغري	م�سروط	باأن	تلك	املكاملات	 	5-5

ر	على	اأنها	اإخالل	بخ�سو�سية	امل�ستخدم،	ولن	يتخذ	اإجراءات	قانونية	�سده. وكالوؤه،	ل	ُتف�سَّ

دقة املعلومات  -6

يتحمل	العميل	م�سوؤولية	�سحة	املعلومات	املقدمة	من	قبله	للبنك	عرب	ا�ستخدام	الت�سهيل	املذكور	 	1-6

اأو	عرب	اأية	و�سائل	اأخرى	مثل	الربيد	الإلكرتوين	اأو	املرا�سالت	اخلطية.

هذا	 بخ�سو�س	 قبله	 من	 املقدمة	 املعلومات	 يف	 تعار�س	 اأي	 حال	 يف	 اأنــه	 مبوجبه	 العميل	 يقبل	 	2-6

الت�سهيل،	فاإن	امل�سوؤولية	تقع	على	عاتق	العميل	لوحده،	وبالتايل	فاإنه	يوافق	على	تقدمي	املعلومات	

الدقيقة	يف	كافة	الأوقات	للبنك.	ويف	حال	�سك	العميل	بوجود	خطاأ	يف	املعلومات	املقدمة	من	قبل	

البنك	له،	فاإنه	يخطر	البنك	عن	ذلك	على	الفور.	ويبذل	البنك	جهده	لت�سحيح	اخلطاأ	على	الفور	

عندما	يكون	ذلك	ممكنًا	على	اأ�سا�س	بذلك	كافة	جهوده.

يوافق	البنك	اأنه	�سيحاول	تقدمي	معلومات	دقيقة	يف	كافة	الأوقات،	باذًل	اأق�سى	جهوده	وعنايته	 	3-6

التامة.	ولكن،	ل	يتحمل	البنك	م�سوؤولية	عن	اأي	خطاأ	اأو	اإغفال	غري	مق�سود	قد	يقع	نتيجة	اأ�سباب	

خارج	اإرادة	البنك.

ل	يتحمل	البنك	كذلك	م�سوؤولية	اأي	خطاأ	عر�س	قد	يقع	رغم	اتخاذ	اخلطوات	ال�سرورية	ل�سمان	 	4-6

دقة	املعلومات	املقدمة	للعميل،	ول	يرفع	العميل	اأية	دعوى	�سد	البنك	يف	حال	اأية	خ�سارة/	�سرر	

يتعر�س	له	العميل	نتيجة	لعدم	دقة	املعلومات	املقدمة	من	قبل	البنك.

التزامات وم�سوؤوليات العميل  -7

يتحمل	العميل	م�سوؤولية	دقة	اأية	معلومات	مقدمة	من	قبل	العميل	للح�سول	على	الت�سهيل. 	1-7

يتحمل	العميل	م�سوؤولية	تفعيل	اخلدمة	بعد	اإبالغ	البنك	له،	ول	يتحمل	البنك	م�سوؤولية	اأي	تاأخري	 	2-7

من	جانب	العميل.

 TPIN	الهاتفية	البنكية	اخلدمات	مرور	كلمة	تعريف	رقم	حماية	م�سوؤولية	لوحده	العميل	يتحمل 	3-7

ورقم	تعريف	الهاتف	ورقم	التعريف	املايل	والرمز	املميز	ورقم	الهاتف	املتحرك	واأية	كلمة	مرور	

مقدمة	من	قبل	البنك	ل�ستخدام	الت�سهيل.	ويجب	عدم	الإف�ساح	عن	كلمة	املرور	تلك	اإىل	طرف	

ثالث،	مبا	يف	ذلك	موظفي	البنك	اأو	ممثليه	اأو	وكالئه،	اإلخ

اأو	ي�سيء	ا�ستخدام	الت�سهيل	باأية	طريقة	مهما	كانت،	ويف	حال	وقوع	اأي	�سرر	 ل	يعرقل	العميل	 	4-7

نتيجة	لال�ستخدام	اخلاطئ	اأو	الحتيايل	من	قبله	فاإنه	يتحمل	م�سوؤولية	ال�سرر	اأمام	البنك.
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ت�سجيل	دخولك	اإىل	تطبيق	في�س	بوك؛ 	)2

الت�سجيل	 عملية	 تكتمل	 وحاملا	 لين.	 اأون	 بخدمة	 اخلا�سة	 التوقيع	 اأزرار	 خالل	 من	 تاأكيد	 	)3

باإمكانك	الدخول	اإىل	خدمة	اأون	لين	عرب	تطبيق	�سبكة	في�س	بوك	الجتماعية.	

التوقيع	الإلكرتوين	لفرع	في�س	بوك	بنك	دبي	التجاري 	2-3

يف	حال	عدم	ت�سجيلك	يف	خدمة	اأون	لين،	فعليك	الت�سجيل	اأوًل. 	

بوك	 في�س	 اإىل	ح�ساب	 الدخول	 ت�سجيل	 يتعني	عليك	 اأون	لين،	 ت�سجيل	خدمة	 اإجناز	 يتم	 حاملا	 	

دبي	 بنك	 بــوك	 في�س	 فــرع	 ل�سان	 على	 والنقر	 التجاري،	 دبــي	 بنك	 عن	 والبحث	 بــك،	 اخلا�س	

التجاري،	ومن	ثم	ت�سجيل	اأو	ربط	خدمة	اأون	لين	اخلا�سة	بك	مع	تطبيق	فرع	في�س	بوك.

اخلدمات الأ�سا�سية لفرع في�ص بوك بنك دبي التجاري  -4

باإمكانك	الدخول	اإىل	اخلدمات	التالية	يف	فرع	في�س	بوك	بنك	دبي	التجاري: 	

باإمكانك	الطالع	على	املعلومات	املتاحة	بخ�سو�س	املنتجات	واخلدمات	املتعاقد	عليها	مع	 	-

بنك	دبي	التجاري؛

تتمتع	باإمكانية	تنفيذ	الأوامر	املتاحة	املتعلقة	بالعمليات	البنكية	و/اأو	ال�سداد؛	و 	-

تتمتع	باإمكانية	ال�سرتاك	بخدمات	و/اأو	منتجات	جديدة،	�سريطة	اأن	تكون	خموًل	بها. 	-

الإخالل ببنود ال�ستخدام  -5

يجوز	لبنك	دبي	التجاري	اعتماد	الأحكام	والتدابري	الأمنية	التي	يراها	منا�سبة	ل�سمان	الدخول	 	

وامل�ساركة	من	قبلك	واملطورة	وفقًا	ل�سروط	الدخول	وال�ستخدام،	مبوجب	الأحكام	النافذة	حاليًا.

للتحقق	 �سرورية	 ُتعترب	 ووثائق	 معلومات	 اأية	 يطلب	 اأن	 وقت،	 اأي	 يف	 الــدويل،	 دبي	 لبنك	 يجوز	 	

من	اللتزام	باأي	من	بنود	ال�ستخدام.	ويجوز	لبنك	دبي	التجاري،	يف	اأي	وقت،	حظر	اأو	تقييد	

اإىل	 للدخول	 التجاري	 دبي	 بنك	 قبل	 املقدمة	من	 لــالأزرار	 الدائمة	 الإزالــة	 اأو	 املوؤقت	 التعليق	 اأو	

وا�ستخدام	اخلدمة	عندما	ي�سك	بنك	دبي	التجاري	اأو	يعلم	باأنك	اأخللت	باأحكام	بنود	ال�ستخدام	

و/اأو	اأنظمة	قانونية	نافذة.

امل�سوؤوليات  -6

م�سوؤولية	بنك	دبي	التجاري	عن	اإدارة	اخلدمات 	1-6

يتحمل	بنك	دبي	التجاري	فقط	م�سوؤولية	الأ�سرار	الفعلية	والناجمة	ب�سكل	مبا�سر	عنه،	مثل	مزود	 	

خدمة	فرع	في�س	بوك	بنك	دبي	التجاري،	ولكن	يف	كل	احلالت	ل	تت�سمن	تلك	امل�سوؤولية	التعوي�س	

عن	الأرباح	الفائتة.	ول	يتحمل	بنك	دبي	التجاري	م�سوؤولية	الأ�سرار	الناجمة	عما	يلي:

الإهمال	يف	ا�ستخدام	ورعاية	كلمات	املرور	والتوقيع	اخلا�سة	بك	يف	فرع	في�س	بوك	بنك	دبي	 	)1

التجاري،	مبا	يف	ذلك	الأ�سرار	الناجمة	عن	�سوء	ا�ستخدام	الطرف	غري	املخول.

العرقلة	اأو	الإهمال	اأو	الإيقاف	اأو	فريو�سات	الكومبيوتر	اأو	اأعطال	الهاتف	اأو	انقطاع	ت�سغيل	 	)2

اأو	تلك	امل�ساهمة	يف	 فرع	في�س	بوك	بنك	دبي	التجاري	نتيجة	لأ�سباب	غري	متعلقة	بالبنك	

تقدمي	وت�سغيل	فرع	في�س	بوك	بنك	دبي	التجاري؛	و

املعلومات	واملحتويات	الواردة	يف	فرع	في�س	بوك	بنك	دبي	التجاري. 	)3

م�سوؤوليات	املالك	عن	ا�ستخدام	اخلدمة 	2-6

دون	اإخالل	ب�سروط	اخلدمة	الأخرى،	فاإنك	تتحمل	م�سوؤولية	الإخالل	باأي	من	التعهدات	الواردة	 	

يف	هذه	ال�سروط	من	حيث	الدخول	اإىل	اخلدمات	وا�ستخدامها.

وال�سرية	 بــك،	 املنوطة	 الرعاية	 بواجبات	 اإخــاللــك	 عــن	 جتيب	 فــاإنــك	 اخل�سو�س	 وجــه	 على	 	

وميكن	 والتوقيع.	 املرور	 كلمات	 با�ستخدام	 والدخول	 التعريف	 لبيانات	 ال�سخ�سي	 وال�ستخدام	

دبي	 بنك	 علم	 حال	 �سابق	يف	 اإ�سعار	 اأي	 دون	 اخلدمة	 اإىل	 دخولك	 اإيقاف	 التجاري	 دبي	 لبنك	

التجاري	باأي	اإخالل.

كافة	املعلومات	الواردة	يف	هذا	التطبيق/	املوقع	تخ�سع	للتغيري	باأثر	فوري	ودون	اإ�سعار. 	

ل	ميكن	حتميل	بنك	دبي	التجاري	امل�سوؤولية	عن	اأي	�سرر	اأو	خ�سائر	فيما	يتعلق	بالتطبيق/	املوقع	 	

املبا�سرة،	 اأم	غري	 املبا�سرة	 الغري	 برامج	 املثال	ل	احل�سر	 �سبيل	 الإلكرتوين،	مبا	يف	ذلك	على	

الأجهزة،	الفريو�سات،	التاأخري،	اخلطاأ،	الإهمال،	العيب،	اإخفاق	النظام	اأو	امل�ساكل	الأمنية.

يقوم	بنك	دبي	التجاري	بجهود	معقولة	للحفاظ	على	وحتديث	هذا	التطبيق/	املوقع	الإلكرتوين.	 	

ولكن	يترباأ	بنك	دبي	التجاري	اأو	اأي	من	مدرائه	اأو	موظفيه	اأو	ا�ست�سارييه	من	اأية	م�سوؤولية	عن	

الأخطار	اأو	الإهمالت	املحتملة	يف	حمتويات	التطبيق/املوقع	الإلكرتوين.

دبي	 بنك	 ول	ي�سادق	 ا�ستخدامك	فقط.	 ل�سهولة	 اأخرى	 ملواقع	 الإلكرتونية	 الروابط	 تقدمي	 يتم	 	

التجاري	ول	يتحكم	باملحتويات	والروابط	الإلكرتونية	املقدمة	من	قبل	تلك	املواقع	اأو	مواقع	الغري	

مبا	يف	ذلك	الروابط	املت�سلة	مبوقع	بنك	دبي	التجاري.

يحتفظ	بنك	دبي	التجاري	باحلق	يف	قبول	اأهليتك	يف	احل�سول	على	خدماته	ومنتجاته. 	

يحتفظ	بنك	دبي	التجاري	وفروعه	بكافة	حقوق	)امللكية	الفكرية(،	مبا	يف	ذلك	حقوق	الن�سخ	 	

والعالمات	التجارية	وبراءات	الخرتاع	املتعلقة	بكافة	املعلومات	املقدمة	يف	املوقع	الإلكرتوين	اأو	

عربه،	مبا	يف	ذلك	كافة	الن�سو�س	والر�سوم	وال�سعارات.	ول	يجوز	لك	ن�سخ	اأو	حتميل	اأو	ن�سر	اأو	

توزيع	اأو	اإعادة	اإنتاج	اأي	من	املعلومات	الواردة	يف	هذا	التطبيق/	املوقع	الإلكرتوين	باأي	�سكل	كان	

دون	املوافقة	اخلطية	امل�سبقة	لبنك	دبي	التجاري	اأو	املوافقة	املنا�سبة	للمالك.	ويجوز	لك	فقط	

طباعة	اأو	حتميل	املعلومات	اإن	كان	ذلك	ل�ستخدامك	ال�سخ�سي.

الغر�ص من فرع في�ص بوك بنك دبي التجاري  -2

ُيعترب	فرع	في�س	بوك	بنك	دبي	التجاري	مبثابة	قناة	جديدة	يقدمها	بنك	دبي	التجاري	لعمالئه	 	

هذه	 ووفق	 الجتماعية	 بوك	 في�س	 �سبكة	 عرب	 وذلك	 لين،	 اأون	 خدمة	 وا�ستخدام	 اإىل	 للدخول	

البنود	وال�سروط	التي	حتدد	�سروط	الدخول	وال�ستخدام.	وبالن�سبة	للم�سائل	التي	ل	تغطيها	هذه	

ال�سروط	للدخول	وال�ستخدام،	فاإن	البنود	وال�سروط	العامة	خلدمة	اأون	لين	تنطبق	اأي�سًا	على	

فرع	في�س	بوك	بنك	دبي	التجاري.	

باإمكانك	عرب	هذا	التطبيق	الدخول	اإىل	اخلدمات	املتاحة	يف	فرع	في�س	بوك	بنك	دبي	التجاري،	 	

ال�سداد	 و/اأو	 البنكية	 التعامالت	 ت�سهيالت	 على	 واحل�سول	 املعلومات،	 على	 الطالع	 وهي:	 األ	

املوجودة	يف	املوقع	وا�ستالم	املرا�سالت.

مت	ت�سميم	هذا	التطبيق	من	قبل	وبوا�سطة	بنك	دبي	التجاري	لغر�س	حمدود	األ	وهي	التوا�سل	مع	 	

عمالئنا	وم�ستثمرينا	وعموم	املواطنني،	ولتو�سيع	الوظائف	املحدودة	خلدمة	اأون	لين	اإىل	عمالء	

التعامالت	البنكية	عرب	الإنرتنت	املوجودين.

نو�سي	باأن	تقوم	بقراءة	متفح�سة	لل�سروط	املتعلقة	بحماية	البيانات	ال�سخ�سية	واخل�سو�سية،	 	

بالإ�سافة	اإىل	تلك	التي	تخ�س	م�سوؤولية	رعاية	و�سائل	التعريف	وكلمات	املرور	عند	الدخول	اإىل	

فرع	في�س	بوك	بنك	دبي	التجاري.	ويف	حال	عدم	تاأكدك	من	معرفة	مدى	تلك	ال�سروط	فعليك	

عدم	اإمتام	عملية	الت�سجيل،	اأو	عند	الإمكان،	عليك	طلب	اإلغاء	ال�سرتاك.

على	اأية	حالة	يجوز	لك	احل�سول	على	معلومات	اإ�سافية	و�سرح	منا�سب	عرب	املوقع	الألكرتوين	 	

لبنك	دبي	التجاري	من	خالل	القنوات	الر�سمية	خلدمة	عمالء	بنك	دبي	التجاري.

للدخول	اإىل	وا�ستخدام	فرع	في�س	بوك	بنك	دبي	التجاري	عليك	قراءة	بنود	الدخول	وال�ستخدام	 	

هذه	وقبولها.

�سروط الدخول وال�ستخدام النافذة على فرع في�ص بوك بنك دبي التجاري  -3

الت�سجيل	والدخول	اإىل	فرع	في�س	بوك	بنك	دبي	التجاري 	1-3

تكون	قد	حزت	م�سبقًا	على	 اأن	 بوك،	عليك	 في�س	 اأون	لين	على	 اإىل	خدمة	 والدخول	 للت�سجيل	 	

لعمالء	 ح�سري	 والدخول	 الت�سجيل	 باأن	 تعلم	 اأن	 وعليك	 امل�سرفية.	 لين	 اأون	 خدمات	جتاري	

بنك	دبي	التجاري.	وعليك	اأي�سًا	اإمتام	بيانات	الت�سجيل	ال�سرورية	قبل	الدخول	وا�ستخدام	هذا	

التطبيق.	واإن	عملية	تفعيل	الدخول	تتكون	من	مراحل	ثالث:

القبول	الإلزامي	لبنود	الدخول	وال�ستخدام	هذه	املفرو�سة	على	خدمة	اأون	لين؛ 	)1
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ومعلوماتك	 ح�ساباتك	 اأمن	 وحماية	 الغ�س	 مكافحة	 اإىل	 تهدف	 التي	 ال�سيانة	 وتدابري	 البنكية	

ال�سخ�سية؛

لل�سماح	لك	بامل�ساهمة	يف	الإح�ساءات	وم�سابقات	اليان�سيب	وامل�سابقات	والأن�سطة	الرتويجية	  
على	 قد	حتتوي	 اإ�سافية	 اأحكام	 الن�ساطات	 تلك	 لبع�س	 واإن	 الن�ساطات.	 تلك	 واإدارة	 الأخــرى،	

معلومات	اإ�سافية	تتعلق	بكيفية	ا�ستخدام	املعلومات	ال�سخ�سية	وم�ساركتها؛

التجاري.	 دبي	 بنك	 مبوقع	 اخلا�سة	 املالية	 التخطيط	 اأدوات	 من	 اأي	 با�ستخدام	 لك	 لل�سماح	  
بينما	 �سخ�سية،	 معلومات	 تقدمي	 منك	 تتطلب	 التخطيط	 اأدوات	 بع�س	 باأن	 العلم	 اأخذ	 وُيرجى	

ل	تتطلب	الأخرى	ذلك.	وقد	يتم	تخزين	املعلومات	التي	تدخلها	يف	اإحدى	اأدوات	التخطيط	تلك	

للدخول	وال�ستخدام	يف	امل�ستقبل.	واإن	لك	اخليار	يف	عدم	حفظ	املعلومات؛

لتجميع	معلومات	ح�سابك	املايل	يف	واحد	من	مواقع	الإنرتنت؛	وفهم	املنتج	اأو	اخلدمة	التي	قد	  
تكون	ذات	فائدة	لك؛	وتقدمي	العرو�س	لك؛

جتميع	ال�سفحات	ذات	املواد	الإعالمية	الجتماعية	لك	والتفاعالت	معك	مل�ساعدتك	يف	حتديد	  
هوية	وو�سع	ح�سابك.	ويجوز	لك	جتميع	هذه	املعلومات	مع	املعلومات	التي	بحوزتك	م�سبقًا؛

احلمالت	 فاعلية	 وتقرير	 ال�ستخدام،	 اجتاهات	 وتعريف	 التجاري،	 دبي	 بنك	 موقع	 لدعم	  
الرتويجية؛

لإدارة	املخاطر	والتحقق	من	عمليات	الحتيال	ومنعها،	واللتزام	بالقوانني	والأنظمة	واللتزام	  
بالإجراءات	القانونية	ومتطلبات	تنفيذ	القانون؛

املعلومات الأخرى التي جنمعها عرب الإنرتنت  -3

املعلومات	الأخرى	هي	اأية		معلومات	غري	املعلومات	ال�سخ�سية	التي	ل	تف�سح	عن	هويتك	املحددة	 	

تقنيات	 عرب	 املجموعة	 واملعلومات	 امل�ستعر�س	 معلومات	 مثل	 بفرد	 مبا�سر	 ب�سكل	 تتعلق	 ل	 اأو	

cookies	و	pixel tags	والتقنيات	الأخرى	املقدمة	من	قبلك	مثل	تاريخ	ولدتك	اأو	دخلك	العائلي	

والبيانات	املجمعة	والبيانات	ال�سخ�سية	اخلا�سة.	

ميكن	تلقائيا	حتديد	موقع	تواجدك	عند	ا�ستخدام	تطبيقات	بنك	دبي	التجاري	موبايل،	اإذا	ما	 	

دبي	 بنك	 اأن	 ونو�سح	 بك.	 اخلا�س	 الذكي	 الهاتف	 على	 املوقع/التواجد	 بتن�سيط	خدمات	 قمت	

ال�سابقة	لأ�سباب	خمتلفة	مبا	يف	ذلك	علي	�سبيل	 التواجد	 اأماكن	 بيانات	 التجاري	يقوم	بحفظ	

املثال	لالأغرا�س	الت�سويقية.	ونذكرك	باأن	بنك	دبي	التجاري	لن	يكون	م�سئوًل	عن	اأي	ا�ستخدام	

نظام	 ذلك	 مبا	يف	 النقالة	 بالهواتف	 ال�سلة	 ذات	 الأتوماتيكية	 املوقع/التواجد	 بيانات	 من	 لأي	

حتديد	املواقع،	ل	�سيما	فيما	يتعلق	بالبيانات	اخلا�سة	وال�سخ�سية	التي	تدار	مبا�سرة	من	قبل	

مزودي	خدمات	الهواتف	النقالة.

كيفية جمعنا وا�ستخدامنا للمعلومات  -4

قد	نقوم	نحن	اأو	مزودي	خدماتنا	من	الأطراف	الأخرى	بجمع	وا�ستخدام	املعلومات	الأخرى	بعدد	 	

من	الطرق،	مبا	يف	ذلك	على	�سبيل	املثال	ل	احل�سر:

امل�ستعر�سات	 اأغلب	 بوا�سطة	 حمددة	 معلومات	 جمع	 يتم	 بك:	 اخلا�س	 امل�ستعر�س	 عرب	  
واأنواع	الأجهزة	ودقة	ال�سا�سات	ون�سخ	اأنظمة	الت�سغيل	واأنواع	واإ�سدارات	اأنواع	م�ستعر�سات	

ب�سكل	 التجاري	 دبي	 بنك	 موقع	 عمل	 ل�سمان	 املعلومات	 هذه	 با�ستخدام	 ونقوم	 الإنرتنت.	

منا�سب	ولأغرا�س	اأمنية.

مبا�سرة	 خمزنة	 معلومات	 جمموعة	 هي	 	Cookies تقنيات	 	:Cookies تقنيات	 ا�ستخدام	  
على	اجلهاز	الذي	ت�ستخدمه.	واإن	تقنيات	cookies	التي	ن�ستخدمها	ل	حتتوي	على	اأو	جتمع	

cookies	بجمع	معلومات	مثل	نوع	امل�ستعر�س	 معلومات	�سخ�سية	غري	م�سفرة.	وت�سمح	لنا	

وتف�سيالت	 زيارتها	 التي	متت	 وال�سفحات	 التجاري	 دبي	 بنك	 وقت	 يف	 امل�ستغرق	 والوقت	

اللغة	وعالقتك	بنا.	واإننا	ن�ستخدم	املعلومات	لأغرا�س	اأمنية	لت�سهيل	عملية	الت�سفح	وعر�س	

املعلومات	بفاعلية	اأكرب	وت�سخي�س/	تخ�سي�س	جتربتك	اأثناء	زيارة	موقع	بنك	دبي	لتجاري،	

مع	متييز	نوع	جهازك	لل�سماح	لك	با�ستخدام	منتجاتنا	وخدماتنا	عرب	الإنرتنت.	واإننا	نقوم	

بجمع	معلومات	اإح�سائية	حول	ا�ستخدام	موقع	بنك	دبي	التجاري	لغر�س	تطوير	ت�سميمه	

ا�ستخدام	 كيفية	 وفهم	 وحمتوياتنا،	 لإعالناتنا	 ا�ستجابته	 ومراقبة	 الــدوام،	 على	 ووظائفه	

املتعلقة	 امل�ساكل	 وم�ساعدتنا	يف	حل	 التجاري	 دبي	 بنك	 ملوقع	 والزوار	 احل�سابات	 اأ�سحاب	

عرب	 اإعالناتنا	 لأغرا�س	 	cookies با�ستخدام	 نقوم	 اأننا	 كما	 التجاري.	 دبي	 بنك	 مبوقع	

الإنرتنت.

تعديل بنود الدخول وال�ستخدام  -7

الأحكام	 بتعديل	هذه	 وقت	 اأي	 واحد	يف	 القيام	من	طرف	 التجاري	بحقه	يف	 دبي	 بنك	 يحتفظ	 	

وال�سروط	من	خالل	ن�سرها	خالل		7	اأيام	كحد	اأدنى	من	تاريخ	دخولها	حيز	التنفيذ.	وتنطبق	

على	 التفاق	 عــدم	 حــال	 ويف	 امل�ستخدمني،	 كافة	 على	 ذلــك	 بعد	 اجلديدة	 وال�سروط	 الأحــكــام	

ال�سروط	اجلديدة	املفرت�سة	يجوز	لك	طلب	اإلغاء	اخلدمة.

اإلغاء ال�سرتاك باخلدمة  -8

باإمكانك	الدخول	اإىل	وا�ستخدام	فرع	في�س	بوك	بنك	دبي	التجاري	ب�سكل	غري	حمدود.	ويجوز	لك	 	

يف	اأي	وقت	اأن	تطلب	اإلغاء	ال�سرتاك	باخلدمة.

الأمـن  -9

لتحكمك.	 خا�سع	 اإلكرتوين	 جهاز	 عرب	 التجاري	 دبي	 بنك	 بوك	 في�س	 فرع	 اإىل	 الدخول	 يجب	 	

وتتحمل	م�سوؤولية	اتخاذ	التدابري	ال�سرورية	ل�سمان	�سالمة	وت�سغيل	تلك	الأجهزة	ب�سكل	معقول	

وفقًا	لأحدث	التقنيات	يف	كافة	الأوقات،	والتعهد	باللتزام	بتو�سيات	ال�سالمة	املحددة	لها	من	

قبل	بنك	دبي	التجاري،	والتحذيرات	الواردة	يف	هذه	الأحكام	وال�سروط.

�سيا�سة الت�سال والدعاوى  -10

من	وقت	قبول	هذه	البنود	القانونية،	فاإن	فرع	في�س	بوك	بنك	دبي	التجاري	ُيعترب	مبثابة	و�سيلة	 	

اأي�سًا	 وباإمكانك	 بتقدمي	هذه	اخلدمة.	 املتعلقة	 املرا�سالت	 تلك	 على	 للح�سول	 معتمدة	 ات�سال	

رقم	 على	 العمالء	 خدمة	 اإىل	 طلب	 اأي	 توجيه	 خالل	 من	 التقليدية	 القنوات	 عرب	 بنا	 الت�سال	

.www.cbd.ae	:الإلكرتوين	املوقع	خالل	من	اأو	التجاري(	دبي	)بنك	800223

القانون النافذ وال�سلطة الق�سائية  -11

تخ�سع	�سروط	الدخول	وال�ستخدام	هذه	اإىل	القوانني	النافذة	يف	دولة	الإمارات	العربية	املتحدة.	 	

واأي	نزاع	ناجم	عن	اأو	فيما	يتعلق	ب�سروط	الدخول	وال�ستخدام	هذه،	مبا	يف	ذلك	اأي	�سوؤال	يتعلق	

بوجودها	اأو	�سالحيتها	اأو	اإنهائها	ُيحال	اإىل	ويتم	حله	اأخريًا	من	قبل	حماكم	دبي.

�سيا�سة اخل�سو�سية

جمع وا�ستخدام املعلومات

املعلومات ال�سخ�سية التي جنمعها عرب الإنرتنت  -1

تعني	املعلومات	ال�سخ�سية	املعلومات	القابلة	للتعريف	ب�سكل	�سخ�سي	مثل	املعلومات	التي	تقدمها	 	

اأو	 اأو	جمالت	الإنرتنت	الأخرى،	مبا	يف	ذلك	الأ�سماء	 عرب	النماذج	والإح�ساءات	والتطبيقات	

املن�سورات	اأو	عناوين	الربيد	الإلكرتوين	اأو	اأرقام	الهاتف	اأو	الفاك�س	اأو	الهاتف	املتحرك	اأو	اأرقام	

احل�ساب.

كيفية ا�ستخدامنا للمعلومات ال�سخ�سية  -2

نقوم	با�ستخدام	املعلومات	ال�سخ�سية:

طلباتك؛ واأداء	 ا�ستف�ساراتك	 اإىل	 لال�ستجابة	  

ال�سروط	 يف	 والتغيريات	 التجاري	 دبي	 بنك	 موقع	 بخ�سو�س	 لك	 الهامة	 املعلومات	 لإر�سال	  
والبنود	وال�سيا�سات	و/اأو	املعلومات	الإدارية	الأخرى؛

لك؛ اأهمية	 ذات	 نعتربها	 قد	 والتي	 لك	 الت�سويق	 مرا�سالت	 لإر�سال	  

اأو	 التجاري	من	خالل	تقدمي	املحتوى	 لتقدمي	جتربة	�سخ�سية	خا�سة	بك	على	موقع	بنك	دبي	  
الإعالن	اأو	العرو�س	املخ�س�سة	لك؛

اأهليتك	للح�سول	على	تلك	املنتجات	 اأو	اخلدمات	وتقييم	 لل�سماح	لك	بتقدمي	طلبات	املنتجات	  
اأو	اخلدمات؛

املعامالت	 واأداء	 ح�ساباتك	 اإىل	 بالدخول	 ال�سماح	 لغر�س	 موقعك	 و/اأو	 هويتك	 من	 للتحقق	  
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اأو	 التجاري،	 دبي	 بنك	 موقع	 على	 معلومات	 فرُيجى	حتديث	 قدمها،	 اأو	 ح�سابك	 معلومات	 دقة	

املدرجة	يف	 للتغيريات	 املنا�سب	 العنوان	 اأو	 الهاتف	 اأرقام	 على	 مرا�سلتنا	خطيًا	 اأو	 بنا	 الت�سال	

كما	 الأخــرى.	 ح�سابك	 مواد	 اأو	 الإنرتنت	 عرب	 اأو	 �سجالتك	 اأو	 بك	 اخلا�سة	 احل�ساب	 ك�سوفات	

ميكنك	اأي�سًا	التحديث	اإىل	ممثل	العميل.

حتديثات �سيا�سة اخل�سو�سية هذه  

تخ�سع	هذه	ال�سيا�سة	للتغيري.	لذلك	ُيرجى	ا�ستعرا�سها	دوريًا.	واأية	تغيريات	على	هذه	ال�سيا�سة	 	

واإن	 التجاري.	 دبي	 بنك	 موقع	 على	 املعدلة	 ال�سيا�سة	 بن�سر	 نقوم	 عندما	 املفعول	 نافذة	 ت�سبح	

ا�ستخدامك	ملوقع	بنك	دبي	التجاري	بعد	تلك	التغيريات	يعني	باأنك	قد	قبلت	ال�سيا�سة	املعدلة.

التوا�سل الجتماعي  

بكم	 ات�سال	 على	 البقاء	 من	 نتمكن	 لكي	 الجتماعي	 التوا�سل	 مواقع	 على	 فاعل	 ب�سكل	 نتواجد	 	

وخدمتكم	ب�سكل	اأف�سل.	واإننا	ن�سجع	اجلميع	على	اإبداء	اللباقة	املتعارف	عليها	واحرتام	الآخرين	

واتباع	توجيهاتنا	لبناء	جمتمعات	�سحية	وحماية	خ�سو�سيتكم.

�سيا�سات اخل�سو�سية والأمن  

يتبع	 التجاري	 دبي	 بنك	 فــاإن	 الجتماعي،	 التوا�سل	 و�سائل	 عرب	 املجموع	 املحتوى	 بخ�سو�س	 	

اأي	من	�سفحات	 اأنه	عند	زيارة	 العلم	 اأخذ	 �سيا�سة	اخل�سو�سية	اخلا�سة	بفي�س	بوك،.	وُيرجى	

و�سروط	 لبنود	 اأي�سًا	 تخ�سع	 الإمكان	 فعند	 التجاري،	 دبي	 ببنك	 اخلا�سة	 الجتماعي	 التوا�سل	

�سيا�سة	اخل�سو�سية	اخلا�سة	ببنك	دبي	التجاري	و�سروط	ال�ستخدام	العامة،	بالإ�سافة	اإىل	بنود	

خ�سو�سيتك	 وحلماية	 بها.	 اخلا�سة	 اخل�سو�سية	 و�سيا�سة	 الجتماعي	 التوا�سل	 قنوات	 خدمة	

اأرقام	 مثل	 عليها	 التعرف	 �سخ�سية	ميكن	 معلومات	 ت�سمني	 عدم	 ُيرجى	 الآخرين	 وخ�سو�سية	

اأو	 اأي	تعليق	 اإلكرتوين	يف	 اأو	عناوين	بريد	 اأرقام	هواتف	 اأو	 اأرقام	ح�سابات	 اأو	 هويات	�سخ�سية	

اأو	 تعليقك	 فاإن	 تعليق	 يف	 عليها	 التعرف	 ميكن	 �سخ�سية	 ملعلومات	 ت�سمينك	 حال	 ويف	 من�سور.	

من�سورك	قد	يتعر�س	للحذف.

رقابة ا�ستخدام اأدوات التوا�سل الجتماعي  

منه	 والتلطيف	 املنا�سب	 غري	 املحتوى	 على	حتديد	 ت�ساعد	 توجيهات	 وجود	 مبكان	 الأهمية	 من	 	

بفاعلية.	ويجب	اأي�سًا	التلطيف	من	حمتوى	امل�ستخدم	اأو	املحتوى	املقدم	من	قبل	الغري	يف	قنوات	

تلطيف	 الهدف	من	 واإن	 املدونات(.	 التجاري	)مثل	 بنك	دبي	 والذي	ميثل	 التوا�سل	الجتماعي	

املحتوى	قبل	ن�سره	يتمثَّل	يف	�سقني،	األ	وهما:		

التجاري دبي	 ببنك	 مرتبطة	 قنوات	 املنا�سب	يف	 املحتوى	غري	 ن�سر	 عدم	 �سمان	 	•

اخلا�س	 املو�سوع	 للمحتوى/	 ومنا�سبتها	 املدونات	 على	 املن�سورة	 التعليقات	 و�سوح	 �سمان	 	•
باملدونة	املعنية

ول	يهدف	تلطيف	املحتوى	اإىل:

اآرائهم عن	 تعبريهم	 من	 النا�س	حتد	 على	 رقابة	 فر�س	 	•

الأخطاء	 تلك	 حترف	 عندما	 اإل	 التعليقات	 يف	 التهجئة	 اأو	 الإمالئية	 الأخطاء	 ت�سحيح	 	•
التعليق	عن	املعنى	املطلوب.	

كقاعدة	عامة،	يجب	ن�سر	التعليقات	بوا�سطة	اأخ�سائي	يقومون	بتلطيفها	باأقرب	�سكل	ممكن	 	

اإىل	ال�سورة	والتن�سيق	اللذين	اأدخلت	بهما	من	قبل	ال�سخ�س	الذي	ي�سع	التعليق،	باأقل	تغيري	

ممكن،	�سريطة	و�سوحها	ومنا�سبتها	وعدم	احتوائها	على	حمتوى	غري	منا�سب.

يجب	عدم	ن�سر	املن�سورات	اإن	كانت:

املتحدة العربية	 الإمارات	 دولة	 اأو	 التجاري	 دبي	 بنك	 قيم	 تخالف	 	•

لالآخرين ت�سيء	 اأو	 تهاجم	 اأو	 اأنها	حتر�س	 املحتمل	 من	 	•

عن�سرية	اأو	حتر�س	على	كراهية	املثليني	اأو	غري	مقبولة	اأو	م�سيئة	اأو	كريهة	بخالف	ذلك 	•

اأخرى م�سيئة	 كلمات	 اأو	 نابية	 كلمات	 على	 حتتوي	 	•

وباإمكاننا	رف�س	قبول	تقنيات	cookies	هذه،	اإذ	اأن	معظم	الأجهزة	وامل�ستعر�سات		تقدم	اإعدادات	 	

اخل�سو�سية	اخلا�سة	بها	واملتعلقة	بـ	cookies.	وعليك	اإدارة	اإعدادات	cookies	اخلا�سة	بك	لكل	

جهاز	وم�ستعر�س	ل�ستخدام	ال�سخ�سي.	ولكن،	يف	حال	عدم	قبولك	لتقنيات	cookies	هذه،	قد	

تعاين	من	بع�س	الإرباكات	يف	ا�ستخدامك	مبوقع	بنك	دبي	التجاري	وبع�س	املنتجات	واخلدمات	

عرب	الإنرتنت.	فعلى	�سبيل	املثال،	لن	يكون	مبقدورنا	متييز	جهازك،	وعليك	الإجابة	على	�سوؤال	

حتٍد	كل	وقت	تقوم	فيه	بت�سجيل	الدخول.	كما	قد	ل	ت�ستلم	اإعالنات	خم�س�سة	اأو	عرو�س	اأخرى	

منا	قد	تكون	ذات	�سلة	مب�ساحلك	واحتياجاتك.	

كيفية م�ساركتنا للمعلومات ال�سخ�سية  -5

تابعينا مع	 املعلومات	 نت�سارك	 قد	 	•

تابعينا.	 مع	 حولك	 معلومات	حمددة	 نت�سارك	 قد	 فاإننا	 لك،	 مالية	 تقدمي	خدمات	 لغر�س	 	

والعنوان	ورقم	احل�ساب(،	ومعلومات	 اأي�سًا	معلومات	�سخ�سية	)مثل	ال�سم	 نت�سارك	 وقد	

اأن	 ميكننا	 بحيث	 تابعينا	 مع	 املعامالت(	 وتاريخ	 واأر�سدتها	 احل�سابات	 نوع	 )مثل	 ح�ساب	

نخدم	بكفاءة	اأعلى.	هذا	ويحافظ	تابعونا	على	نف�س	معايري	اخل�سو�سية	التي	نعتمدها.

اأخرى اأطراف	 من	 مزودي	خدمات	 مع	 معلومات	 نت�سارك	 قد	 	•

نحتاج	 فقد	 عملياتك،	 معاجلة	 اأو	 ح�سابك	 خدمة	 فيها	 مبا	 عملياتنا،	 بــاأداء	 قيامنا	 لغر�س	 	

وال�سيكات	 البيانات	 معاجلة	 �سركات	 ذلك	 يف	 مبا	 خدماتنا،	 مــزودي	 مع	 معلومات	 لت�سارك	

وجهاز	ال�سراف	الأيل	و�سركات	معاجلة	الدفعات	الأخرى،	و�سبكات	ال�سداد	ومزودي	خدمات	

ومزودي	 الئتمانية	 احلالة	 تقارير	 ووكــالت	 التح�سيل	 ووكــالت	 التاأمني	 و�سركات	 القرو�س	

يت�سرف	مزودو	اخلدمات	 م�سرتكة.	 ت�سويق	 اتفاقيات	 معهم	 اأبرمنا	 الذين	 املايل	 اخلدمات	

اأولئك	بالنيابة	عنا،	وقد	وافقوا	خطيًا	على	احلفاظ	على	�سرية	معلومات	العميل	التي	نقدمها	

لهم.	ول	نت�سارك	اأرقام	ح�سابك	مع	م�سوقني	من	اأطراف	اأخرى	يقدمون	منتجاتهم	وخدماتهم	

اخلا�سة.	ويف	الوقت	الذي	قد	ن�ساعد	فيه	يف	تقدمي	منتجات	وخدمات	مالية	خا�سة	بتابعينا	اأو	

مزودي	خدمات	اآخرين،	فاإننا	ن�سبط	معلومات	العميل	امل�ستخدمة	بخ�سو�س	تلك	العرو�س.	

قانونًا امل�سموح	 اأو	 املطلوب	 ال�سكل	 على	 معلومات	 نت�سارك	 قد	 	•

قد	نت�سارك	معلومات	العميل	اخلا�سة	بك	ردًا	على	طلب	قانوين	�سادر	عن	حمكمة	اأو	وكالة	 	

اأن	 اأي�سًا	 لنا	 يجوز	 كما	 القانون.	 بوا�سطة	 امل�سموح	 ال�سكل	 على	 تنظيمية	 هيئة	 اأو	 حكومية	

ال�سرورية	 ال�سكل	 على	 عمل	جتاري	 اأو	 تاجر	 من	 مقدم	 طلب	 على	 ردًا	 معلومات	 نت�سارك	

اأو	معاجلة	 بها	فيما	يخ�س	خدمة	 اأو	خولت	 التي	طلبتها	 العملية	 اإنفاذ	 اأو	 اإدارة	 اأو	 لتفعيل	

املنتج	اأو	اخلدمة	املالية،	اأو	للحفاظ	على	اأو	خدمة	ح�سابك	لدينا.

تطبيقات الهاتف املتحرك  

ت�سمح	لك	تطبيقات	الهاتف	املتحرك	اخلا�سة	ببنك	دبي	التجاري	)»التطبيقات«(	بالدخول	اإىل	 	

هاتفك	 الفواتري	من	جهاز	 	 و�سداد	 التحويل	 عمليات	 واإجراء	 واأ�سهم	ح�سابك	 اأر�سدة	ح�سابك	

املتحرك.	تنطبق	هذه	ال�سيا�سة	على	اأية	معلومات	�سخ�سية	اأو	معلومات	اأخرى	قد	جنمعها	عرب	

التطبيقات.

الروابط باملواقع الأخرى  

اإلكرتونية	 ملواقع	 رابطًا	 اتبعت	 حال	 ويف	 اأخــرى.	 اأطــراف	 ملواقع	 روابــط	 بتقدمي	 اأي�سًا	 نقوم	 قد	 	

غري	تابعة	ول	خا�سعة	لتحكمنا،	فعليك	ا�ستعرا�س	�سيا�سات	اخل�سو�سية	والأمن	اخلا�سة	بهم،	

ول	 التجاري.	 دبي	 بنك	 اخلا�سة	مبوقع	 تلك	 عن	 تختلف	 قد	 اإذ	 الأخــرى،	 و�سروطهم	 وبنودهم	

ي�سمن	بنك	دبي	التجاري	ول	يتحمل	م�سوؤولية	خ�سو�سية	اأو	اأمن	تلك	املواقع	الإلكرتونية،	مبا	يف	

ذلك	دقة	ومتام	اأو	موثوقية	معلوماتها.

الأمن  

حلماية	املعلومات	ال�سخ�سية	من	الدخول	وال�ستخدام	غري	املخول	فاإننا	ن�ستخدم	تدابري	اأمنية.	 	

وقد	تت�سمن	تلك	التدابري	اإجراءات	وقائية	لالأجهزة	وملفات	ومباٍن	اآمنة	بالإ�سافة	اإىل	مراقبة	

مزودي	اخلدمات	من	الغري	ل�سمان	احلفاظ	على	�سرية	واأمن	املعلومات.

التحقق من دقة املعلومات  

من	الأهمية	مبكان	احلفاظ	على	دقة	وحداثة	املعلومات	اخلا�سة	بك.	ويف	حال	نق�سان	اأو	عدم	 	
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قانوين ن�ساط	غري	 على	 اأو	حتر�س	 ت�سجع	 اأو	 بالقوانني	 تخل	 	•

اآخر	 �سخ�س	 �سخ�سية	 تنتحل	 باأنها	 تبدو	 	•

للخطر الآخرين	 رفاه	 اأو	 �سالمة	 تعر�س	 قد	 ن�ساطات	 على	 ت�سجع	 اأو	 ت�سف	 	•

با�سم	جمهول ن�سرها	 مت	 	•

�سخ�سية �سور	 اأية	 على	 حتتوي	 	•

�سخ�سية لأعمال	جتارية	 للرتويج	 ا�ستخدامها	 مت	 	•

معلومات	جوهرية.	 عن	 تف�سح	 اأو	 القانونية	 �سوؤونه	 اأو	 واأقرانه	 البنك	 مناف�سي	 تخ�س	 	•

فيما	يلي	روابط	مواقع	حمظورة	متامًا:

وُتعترب	�سفحة	 ُتعترب	غري	مالئمة.	 املواقع	اخلارجية	م�سموحة	طاملا	كانت	ل	 روابط	 تكون	 	•
الويب	غري	مالئمة	عند	احتوائها	على	اأو	ارتباطها	ب�سكل	مبا�سر	مبواد:	

خملة:

مقبول حمتوى	غري	 	•
الأ�سخا�س ملعظم	 ت�سيء	 اأنها	 املحتمل	 من	 و�سور	 ن�سو�س	 	•

اأو	اجلن�س	 ال�سيا�سي	 التوجه	 اأو	 الدين	 اأو	 العرق	 اأ�سا�س	 الكراهية	)على	 مواقع	حت�س	على	 	•
اأو	التوجه	اجلن�سي(

ورائه من	 طائل	 ل	 الذي	 العنف	 	•

مواقع	غري	قانونية:

قانونية ل	 اأعمال	 على	 ت�سجع	 اأو	 حت�س	 	•
بذلك القيام	 على	 الآخرين	 ت�سجع	 اأو	 الن�سر	 بقوانني	حقوق	 تخل	 	•

املحكمة بحرمة	 تخل	 و/اأو	 ت�سهريية	 	•
الإنرتنت املقدمة	عرب	 للخدمات	 تقني	 تعطيل	 اأو	 قر�سنة	 مواقع	 	•

ال�سوابط	الأبوية	اأو	م�ساكل	ال�سالمة:

الأخرى ال�سرتاك	 مواقع	 اأو	 املدفوعة	 املواقع	 	•
بالتنزيل	 تبداأ	 قد	 مواقع	 )مثل	 للخطر	 التجاري	 دبــي	 بنك	 �سبكة	 تعر�س	 قد	 مواقع	 	•

التلقائي(

اإ�سدار:	يناير	2016


