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Preface

Part A and B shall jointly be referred to as the “Customer Agreement”�

Part A separately shall be referred to as the “General Terms and Conditions”�

Part B separately shall be referred to as the “Product Specific Terms and Conditions”�

This Customer Agreement
 » Applies to any customer with an existing Habib Bank AG Zurich account or custom-

ers who are provided with any product or service by Habib Bank AG Zurich in the 
United Arab Emirates; and

 » Explains the Bank’s obligations to the Customer and the Customer’s obligations 
to the Bank�

The Customer agreement with the Bank is contained in:
 » The General Terms and Conditions (Part A) and Product Specific Terms and Condi-

tions (Part B);

 » The Additional Conditions (see below Condition 1�); and any application form 
signed by the Customer�

 » Part A and Part B shall come into effect immediately upon the Customer signing 
an application form for any product or service with Habib Bank AG Zurich in the 
United Arab Emirates�

Part A: General Terms & Conditions

1) Customer agreement

1.1) In the Customer Agreement ‘’the Customer’’ means any customer operating an ac-
count with the Bank and includes (where appropriate) any person the Customer author-
izes to give instructions for the said accounts� ‘’the Bank’’ means Habib Bank AG Zurich 
Bank (including the United Arab Emirates branches) and “Habib Bank AG Zurich Group” 
means the Bank’s parent company and any companies the parent company totally or 
partly own at any time�

1.2) The Additional Conditions include the Bank charges and the interest rates, notice 
periods, minimum or maximum balances and other terms which is specific to a particular 
account or service� The Bank will inform the Customer what these Additional Conditions 
is when the Customer open an account and/or from time to time (including when the 
Customer applies for a new service or product)� They are set out in the material the Bank 
publishes which the Customer may ask for at any time� The Bank may also publish them 
on the Bank’s website�

1.3) If the Additional Conditions are inconsistent with the provisions of the Customer 
Agreement, the Additional Conditions will apply

2) Contacting each other

2.1) The Bank may contact the Customer by post, telephone, facsimile and computer 
(which in this Customer Agreement includes the internet, electronic mail, digital televi-
sion and any form of electronic message made by any type of electronic device) using 
the latest address, telephone number, facsimile number or electronic mail address the 
Customer has given the Bank� In certain circumstances the Bank may contact the Customer 
in person by visiting the Customers at their office or residence within the United Arab 
Emirates or otherwise� It is the Customers responsibility to ensure that the Bank has their 
current contact details� The Bank will continue sending information to the Customers at 
the last known address the Bank maintains of the Customer until two consecutive pieces 
of information has been returned to the Bank undelivered� The Bank will not be held liable 
for loss or damage resulting from the Customers failure to receive information from the 
Bank� If the Customer does not inform the Bank promptly of a change to the Customer 
details, the security of the Customer information could be put at risk��

2.2) The Bank may record or monitor telephone calls and monitor electronic communica-
tions (including emails) between the Bank and the Customer, so that the Bank can check 
instructions and make sure that the Bank is meeting the Banks service standards� Such 
records may also be produced by the Bank in court or other official proceedings in order 
to verify the Customer instructions�

2.3) The Customer is required to promptly notify the Bank in writing of any chang-
es in employment or business or address (office or residential) or nationality or 
residence status�

3) Executing Banking Instructions

3.1) The Customer can give the Bank instructions either in writing, verbally, by telephone 
or computer unless the Bank tells the Customer that the instructions can only be given 
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المقدمة

الجزء أ والجزء ب يشار إليهما مجتمعين ب  إتفاقية العميل . 
ويشار للجزء أ منفرداً ب شروط وبنود عامة.

ويشار للجزء ب منفرداً ب تفاصيل شروط وبنود المنتج                                  

إتفاقية العميل                                            
تطبــق هــذه اإلتفاقيــة علــى أي عميل لديه حســاب قائم لــدى حبيب بنك آي جــي زيوريخ أو العمالء  	

الذيــن يتــم تزويدهــم بــأي منتــج أو خدمــات من حبيــب بنك آي  جــي زيوريخ في اإلمــارات العربية 
المتحدة؛ و

توضح إلتزامات البنك للعميل و إلتزامات العميل للبنك. 	

اتفاقية العميل مع البنك الواردة في:
الشروط والبنود العامة )الجزء أ( والشروط والبنود  الخاصة  بالمنتج الجزء )2(، 	

الشروط اإلضافية )أنظر الشرط 1 أدناه(، كما تشمل أي نموذج طلب يوقعه العميل. 	

يســري الجــزء أ و الجــزء ب فــوًرا عنــد توقيــع العميــل علــى طلــب أي منتــج أو خدمــة مــع حبيــب  	
بنــك آي جــي زيوريــخ فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة.

الجزء أ: بنود وشروط عامة

إتفاقية العميل(1 

ــمل)حيثما (1 (  ــك وتش ــدى البن ــاباً ل ــر حس ــل يدي ــي أي عمي ــل” تعن ــل “العمي ــة العمي ــي إتفاقي ف

كان ذلــك مناســبا( أي شــخص يفوضــه العميــل بتوجيــه تعليمــات بخصــوص الحســاب المذكــور.” 

ــة المتحــدة( و   البنــك” تعنــي حبيــب بنــك آي جــي زيوريــخ ) وتشــمل األفــرع فــي اإلمــارات العربي

“مجموعــة حبيــب بنــك آي جــي زيوريــخ “ شــركة البنــك األم وأيــة شــركات تملكهــا الشــركة األم في أي 
. وقــت كليــاً أو جزئياً

تشــمل الشــروط اإلضافيــة مصروفــات البنــك وســعر الفائــدة وفتــرة اإلخطــار والحــد األدنــى أو (1 ( 

األقصــى للرصيــد والبنــود األخــرى التــي تحــدد تفاصيــل الخدمــة أو الحســاب المعيــن. ٌيعلــم البنــك 

العميــل عــن هــذه الشــروط اإلضافيــة عندمــا يقــوم بفتــح حســاب و/أو مــن حيــن آلخــر ) بمــا في ذلك 

عنــد تقديــم العميــل طلــب ألي خدمــة أو منتــج( يصدرهــا البنــك كمــادة مطبوعــة والتــي قــد يطلبهــا 

ــت. ــبكة االنترن ــي ش ــك ف ــع البن ــى موق ــاً عل ــك أيض ــا البن ــت و يصدره ــي أي وق ــل ف العمي

إذا تعارضت الشروط اإلضافية مع أحكام إتفاقية العميل ُُتطبق الشروط اإلضافية.(1 ( 

اإلتصال بين الطرفين(1 

يجــوز للبنــك اإلتصــال بالعميــل عــن طريــق البريــد والهاتــف والفاكــس والكمبيوتــر )أي (1 ( 

منهــم شــملته إتفاقيــة العميــل هــذه مثــل اإلنترنــت البريــد اإللكترونــي، التلفــاز الرقمــي وأي 

ــوان أو  ــا العن ــتخدم فيه ــي( ويس ــاز إلكترون ــأي جه ــل ب ــي ترس ــة الت ــائل اإللكتروني ــن الرس ــوع م ن

ــا  ــراً، كم ــك مؤخ ــل للبن ــا العمي ــي قدمه ــي الت ــد اإللكترون ــس أو البري ــم الفاك ــف أو رق ــم الهات رق

داخــل  منزلــه  أو  مكتبــه  بزيــارة  بالعميــل شــخصياً  اإلتصــال  معينــة  فــي ظــروف  للبنــك  يجــوز 

تفاصيـــل  أن  مـــن   التأكـــد  مســؤولية  العميـــل  يتحمــل  وغيرهــا،   المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 

االتصــال الحالـــي  الخاصــة بــه لــدى البنــك. ال يتحمـــل البنـــك مســـئولية أي خســـارة أو ضـــرر ناتـــج 

عـــن فشـــل العميـــل فـــي تلقـــي المعلومـــات مـــن البنـــك. عدم إبالغ العميــــل البنــــك فــــوراً عــــن 

ــر. ــل للخطــ ــات العميــ ــرض معلومــ ــد يع ــه ق ــة  ب ــال الخاص ــل إتصــ ــر تفاصيــ تغيــ

)شــاملة (1 (  اإللكترونيــة  االتصــاالت  تصويــر  أو  الهاتفـــية  المكالمـــات  تســجيل  للبنــك  يجــوز 

ــد مــن جــودة  ــل ألغــراض مراجعــة التعليمــات والتأك ــك والعمي ــن البن ــي( بي ــد االلكترون رســالة البري

ــد أي إجــراء رســمي  ــك اإلفصــاح عــن هــذه التســجيالت فــي المحكمــة أو عن الخدمــات. ويجــوز للبن

ــل. ــات العمي ــن تعليم ــق م ــوص التحق بخص

ــاً فــوراَ عــن أي تغيــر فــي الوظيفــة أو عنــوان العمــل ) (1 (  مطلــوب مــن العميــل إخطــار البنــك خطي

ــة.  الرســمي أو الســكني( أو وضــع الجنســية أو اإلقام

تنفـيذ تعليمات البنك(1 

ــر (1 (  ــف أو الكمبيوت ــق الهات ــن طري ــفهياً أو ع ــاً أو ش ــات خطي ــاء التعليم ــك إعط ــن للبن يمك

مــا لــم يحــدد البنــك للعميــل طريقــة معينــة تخــص الحســاب أو الخدمــة المعينــة. ويمكــن 
ــق  ــة المتف ــراءات الحماي ــاة إج ــع مراع ــس م ــق الفاك ــن طري ــك ع ــات للبن ــاء تعليم ــل إعط للعمي
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in a specific way for a particular account or services� The Customer can give the Bank 
instructions by facsimile subject to security procedures agreed in writing in advance with 
the Bank� The Bank may not be able to change or stop any instructions given by the Cus-
tomer (except in certain limited circumstances where the Bank will inform the Customer, 
however the customer may be subjected to a certain charge)�

3.2) Before the Bank can act on instructions given to the Bank by telephone or computer, 
the Bank will agree security procedures with the Customer� By “security procedures” the 
Bank means the use of a password, security keys, cards, personal identifier(s), codes, and 
electronic signatures, Personal Identification Numbers (PIN s) or encryption device which 
may be changed by agreement in the future�

3.3) The Customer must do all that is reasonably required to ensure that the security pro-
cedures is kept confidential at all times� The Customer must not give details of the security 
procedures to anyone else or let anyone else use the Customers security procedures� 
Try to remember any code or PIN and destroy any notification as soon as the Customer 
receives it� The Customer must never write down or record the Customers PIN or other 
security procedures� Any security related device must be kept physically secure, which 
includes making sure that security details is not kept in any form (including by browser or 
any other software) in such a way that anyone using the same device can go through the 
security procedures using stored details�

3.4) The Customer must inform the Bank as soon as the Customer becomes aware that 
any security procedure has been breached� The Customer will be liable for any transac-
tions on their account where it is proved that they have acted fraudulently or without 
reasonable care� The Bank will have no further liability to the Customer� The Bank can ask 
the Customer for all the information the Customer has about the misuse of the security 
procedures, which the Bank may pass to the police or other relevant authorities if the 
Bank think that will be useful�

3.5) The Bank will take reasonable care to prevent any breach of security, resulting in 
unauthorized access to the Customer accounts and the information the Bank hold about 
the Customer, provided condition 3�3� The Customer should also read and follow any se-
curity procedures the Bank advice from time to time, to help prevent any security breach�

The Bank may remove, suspend or reduce:

3.5.1) Access to the Customer’s account using the Bank’s computer and/ or telephone 
banking services; and

3.5.2) Any of the services the Bank make available to the Customer as part of the Bank’s 
computer and/or telephone banking services, without giving the Customer notice if the 
Bank consider there is a financial crime / security risk or potential fraud�

3.6) The Bank can act on instructions given:

3.6.1) On a document bearing the Customer original signature(s);

3.6.2) By the Customer verbally, provided the Customer has satisfied the Bank’s identifi-
cation and verification procedures;

3.6.3) By telephone or computer, whether or not they were given by the Customer as 
long as the Bank has followed the security procedures; or

3.6.4) By facsimile (subject to security procedures agreed in writing in advance with 
the Bank)�

3.6.5) The Bank reserves the right to take additional security measures before acting on 
instructions from time to time� As long as the Bank has followed the Customer instructions 
correctly, the Bank can deduct the amount of any payment from the Customer account�

3.7) The Customer agrees that the Bank may rely on any information quoted in an in-
struction as correct�

3.7.1) If the Customer gives the Bank an instruction by telephone or computer, the Bank 
can ask the Customer to confirm it in writing�

3.8) The Bank can refuse to act on any instruction if:

3.8.1) The Bank has a good reason for thinking that the Customer did not give the Bank 
the instruction;

3.8.2) The instruction is not clear;

3.8.3) The Bank believes that by carrying out the instruction, the Bank might break a law, 
regulation, code or other duty which applies to the Bank;

3.8.4) The Bank reasonably believes that carrying out the instruction may damage the 
Bank’s reputation�

3.9) The Bank may apply financial and other limits to telephone and computer instruc-
tions from time to time� The Bank may vary these limits at any time with prior notice to 
the Customer�

If the Customer has a joint account and operations is singly, the Bank is entitled to rely on 
instructions given by any of the joint account holders by phone, computer and facsimile 
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. قــد ال يتمكــن البنــك مــن تغييــر أو إيقــاف إســتخدام تعليمــات  عليهــا فــي الســابق خطيــاً

إخضــاع  يجــوز  العميــل،  البنــك  يخطــر  حيــث  ومحــددة  معينــة  ظــروف  فــي  العميل)ماعــدا 

محــددة(. لمصروفــات  العميــل 

قبــل تصــرف البنــك فــي تعليمــات العميــل عــن طريــق الهاتــف أو الكمبيوتــر يوافــق البنــك علــى (1 ( 

بعــض اإلجــراءات األمنيــة مــع العميــل، يعنــي البنــك ب” إجــراءات الحمايــة” كلمــة الســر والمفاتيــح األمنية 

والبطاقات ورقم/أرقام والهوية الشخصية و الرموز والتوقيع االلكتروني ورقم الهوية الشخصية “رمز التعريف 

الشــخصي” أو األجهــزة التــي يجــوز تغييرهــا بإتفاقيــة مســتقباًل.

يطلــب مــن العميــل الحفــاظ علــى ســرية إجــراءات الحمايــة فــي جميــع األوقــات. وال يطلــع العميــل (1 ( 

أي شــخص آخــر بتفاصيــل إجــراءات الحمايــة أو الســماح ألي كان إســتخدام إجــراءات حمايــة العميــل وعلــى 

العميــل أن يحــاول حفــظ أي رمــز أو رقــم هويــة شــخصية )بيــن( و أن يتلــف أي إخطــار فــي أقــرب وقــت 

يســتلمه. ال يجــوز للعميــل تدويــن أو تســجيل رقــم الهويــة الشــخصية أو أي إجــراءات حمايــة أخــرى كمــا 

يجــب عليــه المحافظــة علــى أي جهــاز له عالقة بإإلجراءات مؤمناً وتشــمل التأكد من عــدم اإلحتفاظ بتفاصيل 

الحمايــة مكتوبــة بــأي شــكل )بمــا فيهــا متصفــح النــت أو أي برامــج كمبيوتــر( أو طريقــة تمكــن مســتخدم 

الجهــاز مــن اإلطــالع على تفاصيــل إجراءات الحمايــة المخزنة.

 يجــب علــى العميــل إخطــار البنــك فــي أســرع وقــت ممكــن عنــد معرفتــه إختــراق أي مــن إجــراءات (1 ( 
الحمايــة، ويكــون العميــل مســئوالً عــن أي معاملــة مــن الغيــر حالــة ثبــوت  فعــل إحتيــال أو دون االهتمــام 

الــالزم. و ليــس علــى البنــك أي مســئوليات أخــرى علــى العميــل، ويمكــن للبنــك أن يســأل العميــل عن جميع 

المعلومــات التــي يعرفهــا عــن إســاءة إســتخدام إجــراءات الحمايــة و التــي قــد يبلــغ البنــك عنهــا الشــرطة أو 

أي ســلطات مختصــة يراهــا مفيــدة.

علــى البنــك توخــي الحــرص الــالزم للحمايــة مــن أي إختــراق إلجــراءات الحمايــة الناتجــة عــن حصــول (1 ( 

شــخص غيــر مخــول على حســاب العميل أو المعلومــات التي يحتفظ بها البنك عن العميــل و المنصوص عليها 

فــي البنــد 3.3. كمــا يجــب علــى العميــل قــراءة وإتبــاع إجــراءات الحمايــة التــي ينصــح بهــا البنــك مــن 

وقــت ألخــر للمســاعدة فــي الحماية مــن إختراقها.
يجوز للبنك إزالة  أو تعليق أو خفض:

الدخول إلى حساب العميل باستخدام الكمبيوتر و/أو خدمات الهاتف المصرفي، و(1 ( ( 

أي مـــن خدمـــات البنـــك المقدمـة للعميـل كجـــزء مـن خدمـات كمبيوتـر البنـــك و/ خدمـات الهاتـف (1 ( ( 
المصرفـــي دون إخطـــار العميـــل إذا إعتقد البنـــك أن هنـــاك إحتمال أي خطـــر أو إحتيال.

يمكن للبنك التصرف وفقاً للتعليمات المعطاة:(1 ( 

في المستندات التي تحمل توقيع/توقيعات العميل األصلية؛ و(1 ( ( 

من العميل شفاهة ما دام العميل راضياً عن إجراءات البنك في التحقق من الصحة؛(1 ( ( 

عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر سواء أن قدمها العميل أم ال طالما كان العميل متبعاً إلجراءات الحماية؛ أو (1 ( ( 

عن طريق الفاكس )تخضع إلجراءات الحماية المتفق عليها كتابًة ومسبقاً مع البنك(.(1 ( ( 

يحتفــظ البنــك بحــق إتخــاذ إجــراءات حمايــة إضافيــة قبــل التصــرف بموجــب التعليمــات مــن حيــن (1 ( ( 
آلخــر،  طالمــا كان البنــك متبعــاً تعليمات العميل بدقة يمكن للبنك خصم قيمة أية دفعات من حســاب العميل. 

يوافق العميل على أنه يجوز للبنك اإلعتماد على أية معلومات مذكورة في التعليمات على أنها صحيحة.(1 ( ( 

فــي حالــة تقــدم العميــل للمعلومــات عــن طريــق الهاتــف أو الكمبيوتــر يجــوز للبنــك طلــب تأكيــد (1 ( ( 
خطــي مــن العميــل.

بإمكان للبنك رفض التصرف وفق أي من التعليمات اذا:(1 ( 
كان للبنك سبب وجيه لإلعتقاد أن العميل لم يقدم تعليمات للبنك، أو

التعليمات المقدمة لم تكن واضحة.؛(1 ( 

ــاً للقانــون أو اللوائــح أو القواعــد أو (1 ( (  ــذه تعليمــات العميــل قــد يشــكل خرق إعتقــد البنــك أن تنفي
ــزام يطبقــه البنــك. أي إلت

إذا إعتقد البنك أن تطبيق تعليمات العميل قد يضر بسمعة البنك.(1 ( ( 

يجــوز للبنــك مــن حيــن آلخــر  تطبيــق أي حــدود للتصرفــات الماليــة علــى التعليمات التــي تقدم عبر (1 ( ( 
الهاتــف أو الكمبيوتــر. يصــدر البنــك حيثمــا أمكــن  ذلــك إخطــارا مســبقاً بهــذه التعليمــات كمــا يجــوز للبنــك 

تغييرهــا مــن حيــن آلخــر. 

يعتقد البنك بشكل معقول أن تنفيذ التعليمات قد يضر بسمعة البنك. (1 ( ( 

يجـــوز للبنـــك مـــن حيـــن آلخـــر تطبيـــق أي حـــدود للتصرفـــات الماليـــة علـــى التعليمات التـي (1 ( 

ــم  ــع تقدي ــت م ــي أي وق ــدود ف ــك الح ــر تل ــك تغيي ــوز للبنـ ــر. يج ــف أو الكمبيوتـ ــر الهاتـ ــدم عب تق

ــل. ــبق للعمي ــعار مس إش
إذا كان للعميــل حســاباً مشــتركاً ويــدار بصــورة منفــردة يكــون مــن حــق البنــك اإلعتمــاد علــى التعليمــات 
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(subject to security procedures and operating instructions agreed in writing in advance 
with the Bank)�

4) Credits to and payments out of the Customer account

4.1) If the Bank receives instructions and credits for an account before the relevant cut-
off time on any working day, the Bank will process them on that day or on the date 
specified in the Customer instructions� Instructions and credits received after the cut-off 
time or for a non-working day will be processed on the next working day� The cut-off time 
is the latest time each day that the Bank can make payments or transfers from an account� 
The Bank will inform the Customer the cut-off time applicable to telephone and computer 
instructions� The cut-off time for Branches may vary�

4.2) The Customer may deposit or withdraw money from the account with the Bank from 
any of the Banks branches or Automated Teller Machines / Cash Deposit Machines (where 
such service is available) in the United Arab Emirates� The Bank’s determination of the 
authenticity of any cash deposited shall be conclusive�

4.3) The Bank may return instructions and credits for an account if:

4.3.1) The Bank believes that by complying with the instruction or receiving the credit, 
the Bank might break a law, regulation, code or other duty which applies to the Bank; or

4.3.2) The Bank reasonably believes that complying with the instruction or receiving the 
credit may damage the Bank’s reputation�

4.4) The clearing cycle for cheques and automated payments is the time taken for pay-
ments to or from the Customer’s account to be debited or credited�

In accepting cheques for deposit, the Bank only act as the collecting agents for the Cus-
tomer and assume no responsibility for realization of the same� The Bank is not obliged to 
make a credit to an account before receipt of cleared funds by the Bank� If the Bank does 
make a credit to the Customer account before such receipt, the Bank has the right to re-
verse all or part of the credit without prior notice (including any applicable interest), make 
an appropriate entry to the Customer’s account and require repayment of an amount 
corresponding to any debit balance� If any electronic or other payment the Customer has 
received is recalled, the Bank will debit the Customer’s account with the amount of that 
payment, whether or not it goes overdrawn and even if the Bank allows the Customer to 
make a payment or to take cash against that item� The Customer may incur charges and/
or interest on any overdrawn amount�

4.5) It is up to the Bank’s discretion to process the cheque after 6 months from the date 
of issue of the said cheque� However, it is the responsibility of the customer to request for 
stop payment of the original cheque, if the duplicate cheque has been issued�

The Bank may refuse to make any payment if the Customer does not have sufficient clear 
funds in the account at the close of the working day before the payment is due to be 
made� In deciding whether the Customer has sufficient clear funds, the Bank takes into 
account any authorized card transactions, any overdraft limit, any cheques that the Bank 
is treating as cleared, any instruction to make payments and regular payments which has 
not yet been paid from the Customer’s account� The Bank may inform the Customer if the 
Customer can make payments from the Customer’s account against cheques which is not 
cleared� The Bank does not have to take account of regular credit or any amount received 
after the Bank has decided not to make the payment� In the case of multiple cheques 
presented for payment which, together, exceed the clear funds in the Customer account, 
the Bank will process these cheques against the account in the order of presentment or 
otherwise as per the Bank’s discretion�

4.6) To make an international payment, the Bank may have to send payments through 
another paying bank, and if this is the case, the Bank will use a paying bank that is either 
chosen:

4.6.1) by the Bank; or

4.6.2) by a bank in the country the payment is being sent to and/or in the country whose 
national currency is being sent�

4.7) If the Bank has to make an international payment through another bank, the Bank 
will give the Customer an indication of the date on which the payment is expected to be 
received by that bank� This does not mean that the person to whom the payment is being 
sent will receive the payment on the same day� This will depend on the banking practice 
of the country concerned� In making an international payment or accepting an interna-
tional deposit, the Bank is acting for the Customer� The Customer will have to comply with 
any relevant local laws and the Customer agrees to hold the Bank harmless against all 
obligations and responsibilities the Bank may incur as a result of acting for the Customer�

4.8) The Bank may supply cheques, payment instruments and related materials to the 
Customer� the Customers is required to take due care to avoid any fraud, loss, theft, 
misuse or dishonor in respect of the cheques, payment instruments and related materials 
the Bank has supplied to the Customer� The Customer must promptly notify the Bank in 
writing of the loss or theft of any cheque or payment instrument and the Customer is 
required to return to the Bank or destroy any unused cheque, payment instruments and 
related materials when the relevant account is closed�
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الصــادرة مــن أي مــن اصحــاب الحســاب ســواء كانت عــن طريق الهاتــف أو الكمبيوتر أو الفاكــس )مع مراعاة 
إجــراءت الحمايــة وتعليمــات إدارة الحســاب المتفــق  عليهــا  فــي الســابق خطيــاً  مــع البنــك(.

اإليداعات إلى أو الخصم من حساب العميل (1 

ــوم العمــل يقــوم (1 (  ــة ي ــة تلقــي البنــك تعليمــات وإيداعــات فــي حســاب العميــل قبــل نهاي فــي حال

البنــك بتنفيــذ التعليمــات فــي نفــس اليــوم أو فــي التاريــخ المحــدد فــي تعليمــات العميــل. أمــا التعليمــات 

التــي يتــم إســتالمها بعــد نهاية يوم العمل يقوم البنك بتنفيذها فــي يوم العمل التالي . تعتبر نهاية يوم العمل 

هــو آخــر موعــد يقــوم فيــه البنــك بعمــل دفعــات أو تحويالت من وإلى حســاب العميــل. يقوم البنــك بإخطار 

العميــل عــن وقــت نهايــة يــوم العمــل، يطبــق وقت نهايــة يوم العمــل أيضا علــى تعليمات العميــل عن طريق 

الهاتــف أو الكمبيوتــر. يجــوز إختــالف أوقــات نهاية يــوم العمل مــن فرع آلخر. 

4.2 يجــوز للعميــل إيــداع أو ســحب أيــة مبالــغ مــن حســاب العميــل مــن أي فــرع مــن أفــرع البنــك (1 ( 
أو ماكينــات الصــراف اآللــي/ ماكينــات إيــداع النقود)حيثمــا كانــت هــذه الخدمــة متوفــرة( داخــل اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة. تقاريــر البنك عن صحة إيــداع أي نقود تعتبر بينة قاطعة.

يجوز للبنك عدم قبول التعليمات واإلضافات الخاصة بحساب ما إذا:(1 ( 

إذا إعتقــد البنــك إن إلتزامــه بالتعليمــات أو تنفيــذه لإلضافــات يمثــل خرقــا للقانــون واللوائــح أو أيــة (1 ( ( 
إلتزامات ســائدة لدى البنك، أو

إذا إعتقــد البنــك لســبب وجيــه إن إلتزامــه بالتعليمــات أو تنفيــذه لإلضافــات يمكــن أن يســئ إلــى (1 ( ( 
سمعة البنك .

دورة مقاصــة الشــيكات والدفعــات اآلليــة هــي الوقــت الــذي تســتغرقه المدفوعــات ليتــم خصمها من (1 ( 

الحســاب أو  قيدهــا  فــي الحســاب.
فــي حالــة قبــول البنك شــيكات إليداعها بالحســاب يكون البنــك مجرد محصل بالنيابة عــن العميل  وال يتحمل 
البنــك مســئولية  تحويــل تلــك الشــيكات إلــى أمــوال. كما ال يلتــزم البنك بإضافــة أية أموال إلى الحســاب قبل 
إستالمها فعلياً، إذا قيد البنك مبالغ في الجانب الدائن لحساب العميل قبل إستالمها فعلياً يحق للبنك التراجع 
عــن قيــد كل أو جــزء تلــك األمــوال دون إخطــار ســابق )شــاملة الفوائــد المســتحقة حســب الســعر الســائد(، 
ويجــوز للبنــك قيــد رصيــد مديــن بالمبالــغ والمطالبة بســداد الرصيد المديــن، عند إلغاء أي دفعــات إلكترونية 
للعميــل بعــد إســتالمها يقيــد البنــك قيمة تلك الدفعات ديناً على حســاب العميل ســواء أن كانت من الســحب 
علــى المكشــوف أو ســمح البنــك للعميــل بعمــل دفعــات أو اخــذ نقــود مقابــل ذلــك. ويجــوز أن يتكبــد 

العميــل مصروفــات و/أو فائــدة علــى أي مبالــغ ســحبت علــى المكشــوف.

يتــرك للبنــك تقديــر إجــراء الشــيك بعــد ســتة أشــهر مــن تاريــخ اإلصــدار. إال أنــه تقــع علــى  العميــل (1 ( 

مســئولية طلب إيقاف دفع الشــيك األصلي في حالة إصدار صورة طبق للشــيك.
ــة  ــة وصافي ــوال كافي ــل أم ــاب العمي ــي حس ــن ف ــم يك ــغ اذا ل ــة مبال ــع أي ــض دف ــك رف ــوز للبن  يج
عنــد نهايــة يــوم العمــل قبــل الســداد. ليقــرر البنــك مــا إذا كان العميــل لديــه أمــوال كافيــة 
وخاليــة مــن األعبــاء يأخــذ فــي االعتبــار كل المعامــالت بالبطاقــة و حــد الســحب علــى المكشــوف 
ــا مــن  ــم دفعه ــم يت ــي ل ــا و تعليمــات الدفعــات المنتظمــة الت ــم إســتالم قيمته ــي ت و الشــيكات الت
مــن  دفعــات  تقديــم  إســتطاعته  فــي  كان  إذا  العميــل  إخطــار  للبنــك  يجــوز  العميــل.  حســاب 
ــات  ــار أي إضاف ــك إعتب ــى البن ــس عل ــا. لي ــتالم قيمته ــم إس ــم يت ــي ل ــيكات الت ــل الش ــابه مقاب حس
منتظمــة أو مبالــغ مودعــة فــي حالــة قــراره بعــدم الدفــع. إذا تعــددت الشــيكات المقدمــة للدفــع 
ــع  ــل م ــك بالتعام ــوم البن ــل، يق ــاب العمي ــي حس ــة ف ــغ المودع ــة المبال ــا مجتمع ــاوزت قيمته وتج

ــك. ــر البن ــب تقدي ــك حس ــالف ذل ــي  أوخ ــم الزمن ــة التقدي ــب أقدمي ــيكات حس الش

فيمــا يختــص بالدفعــات الدوليــة يجــوز للبنــك إرســال الدفعــات خــالل أي بنــك وفــي هــذه الحالــة (1 ( 

يســتخدم البنــك الذي تم إختيــاره إما:

بواسطة البنك؛ أو(1 ( ( 

بواســطة البنــك فــي الدولــة الــذي أرســلت لهــا الدفعــات و/أو فــي الدولــة االتــي أرســلت الدفعــات (1 ( ( 
بعملتهــا الوطنيــة.

إذا أضطــر البنــك لعمــل دفعــات دوليــة خــالل بنــك آخــر يقــدم البنــك إخطــار للعميــل عــن تاريــخ (1 ( 

إســتالم البنــك اآلخــر للدفعــات المتوقعــة. وهــذا ال يعني إن إســتالم الشــخص المرســل إليــه الدفعات في 

ــة الدفــع أو  ــة المعينــة. فــي حال نفــس اليــوم  بــل يعتمــد ذلــك علــى طريقــة أداء  البنــك فــي الدول

اإليــداع الدولــي يتصــرف البنــك بالنيابــة عــن العميل، وعلــى العميل اإلمتثــال للقوانين المحليــة والموافقة 

علــى المحافظــة علــى البنــك دون ضــرر مقابــل جميــع اإللتزامــات والمســئوليات التــي قــد يتكبدهــا البنك 

ــل. ــة عــن العمي نتيجــة التصــرف بالنياب

ــل (1 (  ــى العمي ــة. وعل ــتندات المادي ــع والمس ــندات الدف ــيكات وس ــل بالش ــد العمي ــك تزوي ــوز للبن يج
توخــي الحــذر الــالزم لتفــادي أي إحتيــال أو فقــدان أو ســرقة أو إســاءة إســتخدام أو رفــض القبــول للشــيكات 
وســندات الدفــع أو المــواد. يجــب علــى العميــل إخطــار البنــك فــوراً و خطيــاً عنــد ســرقة أو فقــدان أي 
شــيك أو ســندات دفــع، وعلــى العميــل إرجــاع أو إتــالف الشــيكات وســندات الدفــع غيــر المســتعملة عنــد 

إغالق الحســاب المذكور.
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4.9) Unless otherwise specified, transactions in the normal course of business shall be 
undertaken in United Arab Emirates Dirham’s (AED)� 

4.10) All returned cheques/payment instruments drawn on the Customer account will 
be reported as per the applicable regulations, which may impact customer’s credit rating� 
In case of 4 or more returned cheques due to insufficient balance, account may be closed 
by the Bank�

5) Interest and charges

5.1) Unless the Bank tells the Customer otherwise; the Bank normally calculates interest 
on a minimum balance on the amount of the cleared balance on each account at each 
end of the month�

5.2) The Bank pays interest or, if applicable, charge interest and fees by crediting or 
debiting the Customer’s account�

5.3) The Bank shall be entitled to charge the Customer fees whenever the Customer uses 
any of the services the Bank makes available to the Customer account(s) from time to 
time� the Customer will be given details of the Bank’s fees for using these services (in-
cluding the Bank overdraft services, as explained in condition Part B (8)) either when the 
Customer opens an account and / or from time to time� The Bank may vary, at the Bank’s 
discretion, the interest rates and fees for the Bank’s services from time to time in accord-
ance with condition 14� If, at any time, the Customer does not have sufficient clear funds 
in the account(s) to cover the Bank’s fees and charges, the Bank has the right to deduct 
the amount of such fees and charges from any credit coming into customers account(s)� 
Please also note, in particular, that the Bank maintains the right of set-off between the 
accounts the Customer holds with the Bank�

5.4) There may be other taxes or costs that is not paid through the Bank or imposed by 
the Bank that the Customer has to pay in connection with the Customer’s account�

5.5) If, at any time, for any reason, the balance of an account falls below the Bank 
prevailing minimum limits during any calendar month (where such limits apply), the Cus-
tomer will be required to pay and the Bank will be entitled to debit to the Customer’s 
account with the Bank’s applicable service charges� The Bank may charge interest on any 
debit balance in an account at the Bank prevailing rate of interest�

5.6) If, for any reason, any of the account the Customer holds with the Bank are closed, 
the Customer will be required to fully and finally settle any outstanding fees and charges 
relating to such account(s) in clear funds without any set-off or deduction whatsoever�

6) Statements

Unless the Bank agrees with the Customer otherwise, the Bank will provide statements 
every quarter, by post or electronically (at the Customer election) showing all amounts 
added to or taken from the Customer account since the previous statement� The Customer 
must check the statement carefully and inform the Bank within 30 days of the date of 
dispatch of the statement if the statement contains any discrepancies� Failure to notify 
the Bank of the discrepancy within the 30-day period will make the statement final and 
will be treated as conclusive evidence in respect of the period of time to which it relates�

7) Responsibility for borrowing

7.1) Individuals are personally responsible for any borrowings from the Bank�

7.2) Joint account holders are individually and jointly liable for any borrowings from the 
Bank� The Bank has the right to demand repayment from all or any account holders for all 
or part of such outstanding�

8) Telegraphic Transfers, Demand Drafts and any other type of Fund Transfer

8.1) The Customer may be unable to obtain full value under a demand draft or manag-
er’s cheque or pursuant to a telegraphic transfer due to exchange or other restrictions 
applicable in the country of payment or country of issue or due to charges and fees of 
the paying bank�

8.2) Any cancellation of demand draft or manager’s cheque will be at the sole discretion 
of the Bank and at the current prevailing exchange rate�

8.3) In the absence of special instructions from the Customer, the Bank may convert 
all transfers to the Customer account into the currency of the account at the prevailing 
exchange rate for the currency�

All transfers requested by the Customer will be converted by the paying bank into the 
destination country’s local currency at its buying rate�

8.4) The Bank shall not be liable for any act or omission of any correspondent or paying 
bank or for any error or delay in transmission� The Customer agrees to indemnify and 
hold the Bank harmless against all losses, damages and expenses incurred by the Bank in 
relation to any demand drafts or manager’s cheques issued by the Bank or any telegraphic 
transfers made by the Bank on the Customer instructions�
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ــم (1 (  ــم يت ــا ل ــي م ــة المتحــدة بالدرهــم اإلمارات ــارات العربي ــم إجــراء المعامــالت داخــل اإلم يت

تحديــد عملــة أخــرى. 

يتــم اإلبــالغ عــن جميــع الشــيكات / ســندات الدفــع المرتجعــة المســحوبة علــى حســاب (1  ( 

ــة  ــي حال ــل. ف ــي للعمي ــف االئتمان ــى التصني ــر عل ــد تؤث ــي ق ــا، والت ــول به ــح المعم ــا للوائ ــل وفًق العمي

ــك. ــطة البن ــاب بواس ــالق الحس ــم إغ ــد يت ــد ق ــة الرصي ــدم كفاي ــبب ع ــر بس ــيكات أو أكث ــاع 4 ش إرج

الفائدة والمصروفات(1 

مــا لــم يعلــم البنــك العميــل خــالف ذلــك؛ يقــوم  البنــك عــادًة بإحتســاب الفائــدة علــى الحــد األدنــى (1 ( 
للرصيــد علــى مبلــغ الرصيــد الصافــي في كل حســاب في نهاية كل شــهر.

يدفــع البنــك فائــدة  للعميــل - إن كانــت مطبقــة- بايداعهــا فــي حســاب العميــل، كمــا قــد يفــرض (1 ( 

كلفــة أو فائــدة أو رســوم تقيــد دينــاً علــى حســاب العميــل.

ــة (1 (  ــك الممنوح ــات البن ــن خدم ــتخدام أي م ــبب إس ــل بس ــى العمي ــوم عل ــرض رس ــك ف ــق البن ــن ح م

ــك عــن إســتخدام  ــل رســوم البن ــل تفاصي ــك للعمي ــدم البن ــن آلخــر. ويق ــل مــن حي لحســاب/ حســابات العمي

ــد  ــا عن ــرط ب )8(( إم ــي الش ــح ف ــو موض ــا ه ــوف كم ــى المكش ــحب عل ــات الس ــمل خدم ــات )تش الخدم

ــدة  ــدل فائ ــر مع ــره تغيي ــاً لتقدي ــك وفق ــٍن آلخــر، ويجــوز للبن ــن حي ــل و/أو م ــح الحســاب بواســطة العمي فت

ورســوم خدمــات البنــك مــن حيــن آلخــر طبقــاً للشــرط )14(، فــي أي وقــت، عندمــا ال يتوفــر فــي حســاب/ 

حســابات العميــل النقــد الصافــي الكافــي لتغطيــة رســوم ومصروفــات البنــك. وللبنــك حــق خصــم مبلــغ الرســوم 

والمصروفــات مــن أي مبلــغ يدخــل فــي حســاب /حســابات العميــل. يرجــي التكــرم بالعلــم وعلــى وجــه الدقــة 

ــدى البنــك.  ــل ل ــن حســابات العمي ــك يحتفــظ بحــق المقاصــة بي أن البن

يجــب علــى العميــل دفــع الضرائــب أو التكاليــف  األخــرى المرتبطــة بحســاب العميــل وال تدفع خالل (1 ( 

البنك ولم يفرضها البنك. 

ــهر (1 (  ــي أي ش ــدده ف ــذي ح ــد ال ــن ح ــل م ــبب أق ــت وألي س ــي أي وق ــاب ف ــد الحس   إذا كان رصي
تقويمي)عنــد ســريان الحــد( يدفــع العميــل الدفع الرســوم الســارية وللبنــك الحق في قيد الدين على حســاب 

العميــل بســعر مصروفــات الخدمــة الســارية فــي حينهــا ويجــوز للبنــك فــرض رســوم علــى أي رصيــد مديــن 

ــن.   ــدة المعل بســعر الفائ

في حالة إغالق حســاب العميل لدي البنك يطلب من العميل ســداد الرســوم والمصروفات المرتبطة بذلك (1 ( 

الحساب/الحسابات كاملة و نهائية و بأموال صافية وخالية من الديون  ودون أية مقاصة أو إستقطاع من أي نوع.

كشوفات الحساب(1 

مــا لــم يتفــق البنــك مــع العميــل خــالف ذلــك، يرســل البنــك كشــوفات حســاب ربــع ســنوية للعميــل بالبريــد 
أو إلكترونيــاً )بإختيــار العميــل( يوضــح فيهــا المبالــغ المضافــة  إلــى أو المأخــوذة مــن حســاب العميــل منــذ 

الكشــف الســابق. ويجــب علــى العميــل مراجعــة كشــوفات الحســابات بعنايــة وإبــالغ البنــك خــالل )30( 
يــوم مــن تاريــخ إرســال الكشــوفات فــي حالــة وجــود أي تعــارض أو تناقــض. فــي حالــة عــدم إبــالغ البنــك 

عــن التناقــض فــي كشــف الحســاب خــالل فتــرة ال )30( يــوم، تصبح الكشــوفات نهائيــة و تعتبر بينــة قطعية 
عــن الفتــرة التــي تغطيهــا.

مسئولية اإلقتراض (1 

األفراد مسئولين شخصياً عن أي قرض من البنك.(1 ( 

حاملــي الحســاب المشــترك مســئولين منفرديــن ومجتمعيــن عــن أي إقتــراض مــن البنــك. و للبنك الحق (1 ( 

فــي طلــب الســداد مــن جميــع أو أي مــن حاملــي الحســاب كل أو جــزء مــن تلــك المبالــغ غيــر المدفوعة.

التحويالت التلغرافية والحواالت عند الطلب وأي نوع آخر من الحواالت النقدية((1 

قد ال يحصل العميل على القيمة الكاملة للحوالة عند الطلب أو الشــيك المدير الموضحة في التحويل (1 ( 

التلغرافــي نتيجــة فــرق إســتبدال العملــة أو أليــة قيود ســارية  في الدولــة الذي تم فيها الدفــع أو الصادر منها 

أو بســبب مصروفــات و رســوم البنــك الصــارف.  

عنــد إلغــاء الحوالــة عنــد الطلــب أو شــيك المديــر يكــون حســاب ســعر الصــرف وفقــاً لتقديــر البنــك (1 ( 

منفــرداً و وفقا لألســعار الســائدة فــي ذلك الحين.

فــي حالــة عــدم وجــود تعليمــات مخصصــة مــن العميــل يجــوز للبنــك تحويــل كل الحــواالت إلــى (1 ( 

حســاب العميــل بعملــة الحســاب  وبســعر العملة الســائد حينها.
يتــم تحويــل كل الحــواالت المطلوبــة مــن العميــل بواســطة البنــك الصارف بعملة بلــد البنك الصــارف المحلية 

وبســعر الصرف الخاص به. 

ــر مســئول عــن أي تصــرف أو حــذف مــن المراســل أو البنــك الصــارف أو عــن أي خطــأ (1 (  البنــك غي

أو تأخيــر فــي المعاملــة. يوافــق العميــل علــى أن يضمــن و يحافــظ علــى البنــك دون خســارة أو ضــرر أو 

نفقــات يتكبدهــا البنــك فيمــا يتعلــق بــأي حوالــة عنــد الطلــب أو شــيك مديــر صــادر مــن البنــك أو عــن 

طريــق أيــة حــواالت تلغرافيــة يجريهــا البنــك وفقــاً لتعليمــات العميــل.



12/62

8.5) If a manager’s cheque or demand draft is lost, stolen or destroyed, the Customer will 
indemnify the Bank and hold the Bank free and harmless from all liability with respect 
to the lost, stolen or destroyed manager’s cheque or draft if the Bank agrees to issue a 
replacement cheque (subject to compliance with regulations) or draft for the same value 
less charges or refund the amount of the cheque or draft after canceling the same in the 
Bank’s book�

9) Bank’s liability to the Customer and the Customer’s liability to the Bank

9.1) The Bank will not be liable to the Customer if:

9.1.1) The Bank does not act on the Customer instructions for any reason under condition 
3 or 4 above;

9.1.2) The instructions the Customer give the Bank is not correct; or

9.1.3) The Bank cannot carry out the Bank’s responsibility under this Agreement as a 
result of anything that the Bank cannot reasonably control� This includes, amongst other 
things, any machine or electronic device failing to work, or by a Force Majeure Event�

9.2) The Bank will not be liable to the Customer in any circumstances for:

9.2.1) Loss of business, loss of goodwill, loss of opportunity, loss of profit;

9.2.2) Any type of special, consequential or indirect loss whatsoever; or

9.2.3) Loss caused as a result of any use by the Customer of any account aggregation or 
similar service provided by someone else�

9.3) If the Customer breaks any of the conditions of this Customer Agreement, the Bank 
shall be entitled to claim from the Customer any losses or costs that the Bank incurs as a 
result of the Customer breach� These include, but are not limited to, the cost of tracing the 
Customer, notifying the Customer of the breach, communicating with the Customer about 
the breach and enforcing payment of any amount due to the Bank including legal fees� 
the Bank entitlement to claim such losses from the Customer is in addition to the Bank 
entitlement to recover from the Customer any monies that the Customer already owe 
the Bank (such as the amount outstanding on any overdraft the Bank has made available 
to the Customer, or any fees for the Bank services that the Customer has not yet paid)�

10) Using information about the Customer

10.1) In order to provide the Customer with products and services the Bank need to 
collect, use, share and store personal and financial information about the Customer (“the 
Customer information”)� This includes information which the Bank:

10.1.1) Obtain from the Customer or from third parties, such as employers, joint account 
holders, credit reference agencies, fraud prevention agencies or other organizations, 
when the Customer apply for an account or any other product or service, or which the 
Customer or they give to the Bank at any other time; or

10.1.2) learn from the way the Customer uses and manage the Customer account(s), 
products and services, from the transactions the Customer makes such as the date, 
amount, currency and the name and type of supplier (e�g� supermarket services, medical 
services, retail services) and from the payments which is made to the Customer account�
Where the Customer provides personal and financial information relating to others (e�g� 
defendants, joint account holders) for the purpose of opening or administering the Cus-
tomer account the Customer confirms that the Customer has their consent or is otherwise 
entitled to provide this information to the Bank and for the Bank to use it in accordance 
with this Customer Agreement�

10.2) The Bank and its overseas branches and subsidiaries will use the Customer infor-
mation to manage the Customer’s account(s), give the Customer statements and provide 
the Bank services, for assessment and analysis (including credit and/or behavior scoring, 
market and product analysis), to prevent and detect fraud, money laundering and other 
crime, carry out regulatory checks and meet the Bank’s obligation to any relevant regula-
tory authority, and to develop and improve the Bank’s services to the Customer and other 
customer’s and protect the Bank’s interests�

10.3) The Bank and its overseas branches and subsidiaries will use the Customer’s in-
formation to inform the Customer by letter, telephone, text (or similar) messages, digital 
television, email and other electronic methods, about products and services (including 
those of others) which may be of interest to the Customer� The Customer may inform the 
Bank at any time if the Customer does not wish to receive marketing communications 
from the Bank and/or other members of the Habib Bank AG Zurich Group by writing to the 
Bank providing the Customer full name, address and account details�

10.4) The Bank and credit reference and fraud prevention agencies will share the Cus-
tomer information� The Bank and other organizations may access and use this information 
to make credit assessments and to prevent and detect fraud, money laundering and other 
crimes� Examples of circumstances when the Customer information or information relating 
to the Customer’s partner or other members of the Customer household may be accessed 
and/or shared include:
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فــي حالــة فقــدان أو ســرقة أو تلــف الشــيك المديــر أو الحوالــة عنــد الطلــب  يضمــن العميــل البنــك (1 ( 

ويحافــظ علــى البنــك دون ضــرر عــن جميــع الديــون الخاصــة بالشــيك المديــر المفقــود أو المســروق أو 

التالــف ويوافــق العميــل علــى إصــدار شــيك بديــل أو حوالــة )خاضعــة للوائــح( أو حوالــة بنفــس القيمــة 

مطروًحــا منهــا رســوم أو إســترداد مبلــغ الشــيك أو الحوالــة بعــد إلغاءهــا فــي دفاتــر البنــك.

مسئولية البنك تجاه العميل و مسئوليات العميل تجاه البنك(1 

ال يكون البنك مسئوالَ للعميل في حالة: (1 ( 
عدم تصرف البنك على تعليمات العميل ألي سبب بموجب الشروط 3 أو 4 أعاله.؛(1 ( ( 

في حالة عدم صحة تعليمات العميل للبنك؛ أو(1 ( ( 

عجــز البنــك عــن تنفيــذ المســئولية بموجــب هــذه اإلتفاقيــة الناتــج عــن أي ســبب خــارج (1 ( ( 
ســيطرة البنــك و يشــمل ذلــك دون حصــر أي ماكينــة أو فشــل أي جهــاز إلكترونــي أو فــي حالــة 

ــرة. ــوة القاه الق

ال يكون البنك مسئوالً تجاه العميل تحت أي ظرف مثل:(1 ( 
خسارة العمل أو عدم الرضا أو فقدان الفرصة أو ما فاته من ربح؛ (1 ( ( 

أي نوع من الخسارة الناتجة عن الخسائر غير المباشرة؛ أو؛(1 ( ( 

الخســارة الناتجــة عــن إســتعمال العميــل ألي حســاب تجميــع أو خدمــات مشــابهة مقدمــة (1 ( ( 
مــن شــخص مــا.  إذا خــرق العميــل أي مــن شــروط إتفاقيــة العميــل هــذه يكــون للبنك حــق مطالبة 
العميــل بــأي خســارة أو كلفــة تكبدهــا البنــك نتيجــة تلــك المخالفــة، علــى ســبيل المثــال ال 
الحصــر تكلفــة البحــث عــن العميــل وإخطــاره واالتصــال بــه فيمــا يتعلــق بتلــك المخالفــة وتنفيــذ أي 
مــن الدفعــات المســتحقة للبنــك شــاملة الرســوم القانونيــة. يفــوض البنــك بمطالبــة العميــل 
ــا  ــن به ــغ مدي ــتعادة أي مبال ــي إس ــك ف ــق البن ــى ح ــة إل ــارة  باإلضاف ــك الخس ــن تل ــض ع بالتعوي
ــك  ــن البن ــة م ــوف والممنوح ــى المكش ــحوبة عل ــوال المس ــل األم ــل. )مث ــن قب ــك م ــل للبن العمي

للعميــل أو أي رســوم خدمــات البنــك التــي لــم يدفعهــا العميــل بعــد(.

إستخدام معلومات عن العميل (1  

ــتخدام (1 (   ــع وإس ــك لتجمي ــاج البن ــات يحت ــات والخدم ــل بالمنتج ــد العمي ــن تزوي ــن م للتمك

وهــي  العميــل”(  )“معلومــات  والماليــة  الشــخصية  المعلومــات  تخزيــن  و  الغيــر  وإشــراك 

تشــمل اآلتــي:

حصــول البنــك علــى معلومــات مــن الغيــر كالموظفيــن وحاملــي الحســاب المشــترك و (1 ( (  
ــد تقديــم العميــل طلــب  ــال أو غيرهــا مــن المنظمــات عن مراجــع اإلئتمــان وأجهــزة مكافحــة اإلحتي
ــك  ــات للبن ــك الجه ــل أو تل ــا العمي ــي يقدمه ــات الت ــك المعلوم ــة أو تل ــج أو خدم حســاب أو أي منت

ــن؛ و  ــي أي حي ف

لمعامــالت (1 ( (   ا فــي  ته  با به/حســا حسا وإدارة  إســتخدام  فــي  لعميــل  ا طريقــة  معرفــة 
ــات  ــاًل خدم لمورد)مث ــوع ا ــم ون ــة و إس لعمل ــغ وا لمبل ــخ وا ري لتا ــل ا ــل مث لعمي ــا ا ه ــي أجرا لت ا
ــاب  ــى حس ل ــات إ لدفع ــن ا ــك م ــة( وكذل ــات تجزئ ــة أو خدم ــات طبي ــت أو خدم ــوبر مارك س

لعميــل.  ا

حاملــي (1 (   )مثــل  الغيــر  تخــص  شــخصية  أو  ماليــة  معلومــات  العميــل  تقديــم  عنــد 

الحســاب المشــترك( لغــرض فتــح أو إدارة حســاب العميــل، يؤكــد العميــل أنــه قــد حصــل 

علــى موافقتهــم أو أنــه مفــوض بالتزويــد بتلــك المعلومــات للبنــك وإلســتخدام البنــك وفقــاً 

ــة. ــل الحالي ــة العمي إلتفاقي

ــاب/(1 (   ــل إلدارة حس ــات العمي ــه معلوم ــارج ومعاوني ــه بالخ ــع أفرع ــك وجمي ــتخدم البن يس

حســابات العميــل وعمــل كشــوفات حســابات العميــل وتزويــد خدمــات البنــك بهــا للتقييــم وللتحليــل 

ــط  ــج( ولمكافحــة و ضب ــل الســوق والمنت ــان و/ أو الســلوك وتحلي ــم االئتم ــك تقيي ــي ذل ــا ف )بم
ــك ألي  ــات البن ــع إلتزام ــة ودف ــة الدوري ــام بالمراجع ــم والقي ــوال والجرائ ــيل األم ــال وغس اإلحتي

ســلطة مؤسســية ذات ســلطة ولتطويــر وتحســين خدمــات البنــك للعميــل وعمــالء آخريــن لحمايــة 

فوائــد البنك.

يســتخدم البنــك وأفرعــه بالخــارج معلومــات العميــل إلبــالغ العميــل بالرســائل أو الهاتــف والرســالة (1 (  

النصيــة)أو نحوهــا( الشاشــة الرقميــة والبريد اإللكتروني والوســائل اإللكترونية. يجــوز للعميل إبالغ البنك في 

أي وقــت عــن رغبتــه فــي عدم تلقي اإلتصــاالت الترويجية من البنك و/أو أي من أعضــاء مجموعة حبيب بنك 

آي جــي زيوريــخ  خطيــاً للبنــك بإعطــاء اإلســم الكامــل والعنــوان وتفاصيــل حســاب العميل.  يتشــارك كل من 
البنــك ومراجــع اإلئتمــان وأجهــزة مكافحة اإلحتيــال في معلومات العميل، ويجوز لكل من البنك والمؤسســات 
األخــرى الحصــول علــى و إســتخدام معلومــات العميــل لعمــل تقييــم إئتمــان ولحماية وضبط اإلحتيال وغســل 
األمــوال والجرائــم األخــرى، تكــون معلومــات العميــل أو معلومــات أي شــريك أو أعضــاء آخريــن مــن أســرة 

العميــل متاحــة و/أو مشــترك فيهــا فــي الحــاالت اآلتيــة:
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 » Checking details on applications for credit and credit related or other facilities;

 » Managing credit and credit related accounts or facilities;

 » Recovering debt;

 » Checking details on proposals and claims for all types of insurance; and

 » Checking details of job applicants and employees

10.5) In addition, the Bank will share information about the Customer and how the Cus-
tomer manages the Customer’s account with credit reference agencies�

10.6) Information held about the Customer by the credit reference agencies may already 
be linked to records relating to the Customer partner or members of the Customer house-
hold where a financial “association” has been created� Any enquiry the Bank makes at 
a credit reference agency may be assessed with reference to any “associated” records� 
Another person’s record will be ‘associated’ with the Customers when:

10.6.1) The Customer makes a joint application;

10.6.2) The Customer advise the Bank of a financial association with another person; or

10.6.3) If the credit reference agencies have existing, link or ‘associated’ records� This 
‘association’ will be taken into account in all future applications by either or both of the 
Customer and shall continue until one of the Customer applies to the credit reference 
agencies and is successful in filing a ‘disassociation’

10.7) Credit reference agencies keep a record of the Bank enquiries and may record; 
use and give out information the Bank gives them to other lenders, insurers and other 
organizations� If false or inaccurate information is provided or fraud is suspected, details 
may be passed to fraud prevention and credit reference agencies� Law enforcement agen-
cies may access and use this information� The information recorded by fraud prevention 
agencies may be accessed and used by organizations in the United Arab Emirates and in 
other countries� Please contact the Bank if the Customer wants to receive details of the 
relevant fraud protection agencies

10.8) The Bank may give information about the Customer and how the Customer man-
ages the account to:

10.8.3.1) Other companies within the Habib Bank AG Zurich Group;

10.8.3.2) People who provide services to the Bank or are acting as the Bank’s agents, on 
the understanding that they will keep the information confidential;

10.8.3.3) Anyone to whom the Bank transfers or may transfer the Bank’s right and/or 
duties under this Customer Agreement; and

10.8.3.4) Any third party as a result of any restructure, sales or acquisition of any company with-
in the Habib Bank AG Zurich Group, provided that any recipient uses the Customer information for 
the same purposes as it was originally supplied to the Bank and/or used by the Bank�

10.9) The Bank may also give out information about the Customer if the Bank has a duty 
to do so or if the law allows the Bank to do so� Otherwise, the Bank will keep information 
about the Customer confidential�

10.10) If the Bank transfers the Customer information in accordance with condition 10 
to any person, office, branch or organization located in another country, the Bank will 
make sure that they agree to apply the same levels of protection as the Bank is required 
to apply to the Customer information and to use the Customer information strictly in 
accordance with the Bank’s instructions�

10.11) The Bank will retain information about the Customer after the closure of the 
account, or if the Customer’s application is declined or abandoned for as long as permitted 
for legal, regulatory, fraud prevention and legitimate business purposes�

10.12) The Customer can ask for a copy of the information the Bank holds about the 
Customer by writing to the Bank� A fee will be charged for this service�

11) Special conditions relating to foreign currency accounts, cheques drawn abroad 
and foreign currency cheques

11.1) The Bank at its sole discretion can hold foreign currency reserve with any corre-
spondent bank with which it maintains an account� The customer will be responsible for 
any exchange rate risk�

11.2) Notice periods for withdrawals may vary according to the currency� Details are 
available upon request� Withdrawals from the Customer’s Foreign Currency Account may 
be made only by bank drafts or telegraphic transfers�

11.3) The Customer must repay Overdraft Facility in freely convertible and transferable 
funds in the relevant currency, as the Bank may specify�

11.4) When the Bank converts foreign currency, the Bank will do so at the Bank’s prevail-
ing rate of exchange subject to the Bank’s standard charges which the Bank will deduct 
from the Customer’s account� The timing of debit and credit to the Customer’s account 
depends on the currencies involved�
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مراجعة تفاصيل طلبات التسهيالت والتسهيالت المتعلقة بها و أية تسهيالت أخرى؛  	
إدارة التسهيالت والتسهيالت المتعلقة بها ؛ 	
سداد الديون؛ 	
مراجعة تفاصيل الخطة والمطالبة عن كل أنواع التأمين؛ و  	
مراجعة تفاصيل طالبي العمل و الموظفين. 	

باإلضافة لذلك يشارك البنك معلومات العميل وكيفية إدارة حسابه مع وكاالت مراجع اإلئتمان.(1 (  

ــريك (1 (   ــجالت ش ــة بس ــك مرتبط ــا البن ــظ به ــي يحتف ــل الت ــات العمي ــون معلوم ــوز أن تك يج

العميــل أو أفــراد أســرته المكونــة ل “”إتحــاد مالــي”. أي إستفســار مــن البنــك عــن أجهــزة مرجع 

اإلئتمــان يجــوز تقييمهــا مــع المرجــع مــع أي ســجالت “متحــدة” و يجــوز اإلشــراك فــي ســجالت 

ــل عندما: العمي

يقدم العميل طلب مشترك.(1 ( (  

يفيد العميل البنك عن أي إتحاد مالي مع أي شخص آخر؛ و(1 ( (  

إذا كان لمصادر االئتمان رابطة أو ســجالت)متحدة( يؤخذ ذلك في الحســبان عند طلبات أي أو كل من (1 ( (  
العمالء مستقبالَ وتستمر حتى يبلغ أحد العمالء أجهزة مصادر اإلئتمان  إلى أن ينجح في تسجيل )حل اإلتحاد(. 

تحتفــظ وكاالت المراجــع االئتمانيــة بســجل الستفســارات البنــك ويجــوز لهــا تســجيل (1 (  

ــن  ــركات التأمي ــراض وش ــات اإلق ــى جه ــك إل ــن البن ــة م ــات المقدم ــاء المعلوم ــتخدم واعط واس

والمنظمــات األخــرى. فــي حالــة تقديــم معلومــات خاطئــة أو غيــر دقيقــة أو االشــتباه فــي احتيــال 

ــاذ  ــوكاالت إنف ــة. ل ــع االئتماني ــال والمراج ــع االحتي ــى وكاالت من ــل إل ــر التفاصي ــم تمري ــد يت ق

القانونالحصــول علــى و اســتخدام هــذه المعلومــات. قــد يتــم الوصول إلــى المعلومات المســجلة من 

قبــل وكاالت منــع االحتيــال وتســتخدم مــن قبــل المنظمــات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

ودول أخــرى. الرجــاء التواصــل مــع البنــك إذا أراد العميــل تلقــي تفاصيــل وكاالت الحمايــة مــن 

ــة. ــال ذات الصل االحتي

يجوز للبنك تقديم معلومات عن العميل وكيفية إدارته لحسابه لكل من:(1 (  

الشركات األخرى داخل مجموعة حبيب بنك آي جي زيوريخ. (1 ( (  

األشخاص الذين يقدمون خدمات أو يعملون كوكالء للبنك على أساس اإلحتفاظ بسرية المعلومات؛ (1 ( (  

أي شخص يحول له البنك أو قد يحول له البنك حق و/أو مهمة بموجب إتفاقية العميل؛ و (1 ( (  

أي طــرف ثالــث يدخــل نتيجــة إعــادة الهيكلــة أو البيــع أو حيــازة أي شــركة داخــل (1 ( (  
مجموعــة حبيــب بنــك آي جــي زيوريــخ بشــرط إســتخدام المتلقــي للمعلومــات التــي يقدمهــا البنــك 

ــرض. ــس الغ لنف

فــي (1 (   أو  مهمــة  إلنجــاز  للبنــك  لعميــل  ا عــن  معلومــات  إعطــاء  للبنــك  يجــوز  كمــا 

لعميل. لبنــك علــى ســرية معلومــات ا ء ذلــك، و خــالف ذلــك يحافظ ا نــون بإجــرا لقا لــة ســماح ا حا

إذا قــام البنــك بتحويــل معلومــات العميــل وفًقــا للشــرط 10 إلــى أي شــخص أو مكتــب أو فــرع (1  (  

ــة  ــه علــى تطبيــق نفــس مســتويات الحماي ــد آخــر، يتأكــد البنــك مــن موافقت أو منظمــة موجــودة فــي بل

ــا  التــي يطلبهــا البنــك لتطبيقهــا علــى معلومــات العميــل واســتخدام معلومــات العميــل بشــكل صــارم وفًق

لتعليمــات البنــك.

ــب (1  (   ــض طل ــة رف ــي حال ــاب أو ف ــالق الحس ــد إغ ــل بع ــات العمي ــك بمعلوم ــظ البن يحتف

العميــل أو التنــازل عنــه بالقــدر المصــرح بــه قانونــاً لمكافحــة اإلحتيــال ولقانونيــة أغــراض األعمال.

يمكــن للعميــل أن يطلــب خطيــاً نســخة مــن المعلومــات التــي يحتفــظ بهــا البنــك عنــه ويتحمــل (1  (  

المصروفــات مقابــل هــذه الخدمــة.

شــروط خاصــة بحســابات العملــة األجنبيــة والشــيكات حســابات العمــالت (1  
ــة: ــة األجنبي والشــيكات المســحوبة فــي الخــارج والشــيكات بالعمل

يحتفــظ البنــك وفقــاً لتقديــره منفــرداً بالحســاب بالعملــة األجنبيــة لــدى أي بنــك مراســل. يكــون (1 (  

العميــل مســئوالً عن مخاطر صــرف العملة.

يجــوز إختــالف فتــرة اإلشــعار وفقــاً لنــوع العملــة. التفاصيــل متاحــة عنــد الطلــب. ال يجــوز إجــراء (1 (  

ــة أو  ــواالت المصرفي ــق الح ــن طري ــل إال ع ــاص بالعمي ــة الخ ــة األجنبي ــاب العمل ــن حس ــحب م ــات الس عملي

ــة. ــالت البرقي التحوي

علــى العميــل ســداد تســهيالت الســحب على المكشــوف بأية أمــوال قابلــة للتحويل بالعملــة المعينة (1 (  

كمــا يحددها البنك.

عنــد قيــام البنــك بتحويــل العمــالت األجنبيــة، يقــوم البنــك بذلــك وفًقــا لســعر الصــرف الســائد لــدى (1 (  

ــل. يعتمــد توقيــت الخصــم  ــك مــن حســاب العمي ــي ســيخصمها البن ــك القياســية الت ــا لرســوم البن ــك ووفًق البن

ــة. ــوع عمــالت المعامل ــى ن ــل عل ــداع فــي حســاب العمي واإلي
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11.5) The Bank may accept foreign cheques and other items on term available on re-
quest� Cheques payable abroad which may be received for payment into the Customer’s 
account will be negotiated at the Bank’s discretion or collected at the Customer’s expense� 
If any cheques are returned unpaid for any reason, the Bank will debit the Customer’s 
account even if the return takes place after the Bank has advised the Customer of pay-
ment of the cheque� Negotiation and collection of cheques shall be subject to the current 
International Chamber of Commerce Uniform Rules for Collections�

11.6) Any fees or charges for foreign currency accounts, cheques drawn abroad, foreign 
currency cheques or other foreign currency products and services will be payable in their 
AED equivalent� The AED equivalent will be calculated in accordance with condition 11�4

12) Special conditions relating to banking by Internet

12.1) The Bank will take reasonable care to ensure the security of and prevent unauthor-
ized access to the Bank’s internet banking services�

12.2) The Customer must:

12.2.1) Ensure the Customer’s computer and equipment comply with the latest security 
standards;

12.2.2) Carry out the Customer own regular virus checks;

12.2.3) Follow the procedures and instructions published by the Bank, on it’s website, 
from time to time;

12.2.4) Not attempt to change any software provided by the Bank;

12.2.5) Not copy or allow any third party to use or copy any software provided by the 
Bank without the Bank’s consent; and

12.2.6) Inform the Bank as soon as the Customer can if the Customer become aware of 
any failure, delay, malfunction or error in the sending or receiving of instructions or any 
suspected fraud�

12.3) If the Customer use the Bank’s internet banking service outside the United Arab 
Emirates, the Customer is required to ensure that he complies with the local regulations�

Any instructions that the Customer gives to the Bank via internet will be final evidence of 
the Customer’s instructions�

12.4) The Customer is responsible if, the Customer gives the Bank incorrect instructions 
or mistakenly instructs the Bank to make the same payment more than once�

In addition to the terms and conditions, if any, provided in the relevant website, the 
following terms and conditions are applicable to the Bank’s internet banking services and 
products through its website/s from time to time (the “Bank Online Services”)�

12.5) In consideration of the Bank making available, the Bank Online Services, the Cus-
tomer hereby acknowledges, accepts and understands the following:

12.5.1) By using the Bank Online Services, the Customer has accepted and agreed to be 
bound by these Terms and Conditions as amended by the Bank from time to time�

12.5.2) The Customer agrees to pay all fees, expenses or charges applicable to the Bank 
Online Services which the Bank may (i) charge from time to time, in its sole discretion, 
and (ii) directly debit to the Customer Account(s)

12.5.3) The Customer irrevocably and unconditionally accepts as binding any transaction 
and /or instructions made or given in connection with the Bank Online Services at the 
Customer’s own risk and responsibility� The Bank’s records of any transactions or instruc-
tions processed in connection with the Bank Online Services shall constitute binding and 
conclusive evidence of such transaction or instructions for all purposes�

12.5.4) The Customer agrees that all security procedures used and implemented by the 
Bank are reasonable and adequate�

12.5.5) The Customer shall safeguard from disclosure and/or use by any other person/s 
the Customer identification numbers (PIN), passwords and all other items included in 
the security procedure, or any other authentication methods/devices as the Bank may 
provide from time to time, from being disclosed to any third parties or unauthorized 
personnel�

12.5.6) The Customer agrees that the Bank is not required to make any investigations 
regarding the identity of the user gaining access to these services other than the PIN and 
password provided in the security procedure and any other additional security methods/ 
devices implemented by the Bank at its discretion�

12.5.7) The Customer will be liable for the usage of the PIN, password or any other 
identification method/devices used to access this service by authorized personnel, unau-
thorized personnel or any other third parties�

12.5.8) The Bank may reasonably rely on the authenticity of transactions conducted by 
the users accessing this service by use of the security procedure� If the Bank has reason to 
doubt the genuineness of any instructions or transactions, the Bank may, in its discretion 
choose not to process the instructions and or transactions initiated through this service�
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يجــوز للبنــك قبــول الشــيكات األجنبيــة وأي ســندات أو مــواد متاحــة عنــد الطلب.الشــيكات الواجبــة (1 (  

الدفــع بالخــارج والتــي قــد تدخــل فــي حســاب العميــل يتــم تداولها وفقــاَ لتقدير البنــك أو يتــم تحصيلها على 

نفقــات العميــل.  فــي حالــة إرتــداد أي مــن الشــيكات دون صرف ألي ســبب يحســب البنك قيمة الشــيك ديناً 

علــى حســاب العميــل حتــى لــو حدث هــذا اإلرتداد بعد أن أفــاد البنك العميل عن دفع الشــيك، يخضع تداول 

وتحصيل الشــيكات لقواعد التحصيل الموحدة الحالية لغرفة التجارة الدولية. 

رســوم أو مصروفــات حســاب النقــد األجنبــي والشــيكات المســحوبة بالخــارج وشــيكات العمــالت (1 (  

األجنبيــة أو أيــة منتجــات أو خدمــات للعملــة األجنبيــة يتــم دفعهــا بمــا يكافــئ الدرهــم اإلماراتــي. يحســب 

مكافــئ الدرهــم اإلماراتي وفقاَ للشــرط 4.11.

شروط الخدمات المصرفية باإلنترنت  (1  

يولي البنك اإلهتمام الالزم لضمان الحماية ومنع الحصول على معلومات الخدمات المصرفية.(1 (  

يجب على العميل:    (1 (  

التأكد من توافق أجهزة الكمبيوتر والمعدات الخاصة بالعميل مع أحدث معايير األمان؛(1 ( (  

مراجعة جهاز الكمبيوتر دورياً للكشف عن الفيروسات؛ (1 ( (  

إتباع اإلجراءات والتعليمات التي ينشرها البنك على موقع البنك من حيٍن آلخر؛(1 ( (  

عدم محاولة تغيير أي برامج يقدمها البنك؛(1 ( (  

عــدم النســخ أو الســماح ألي طــرف ثالــث بإســتخدام نســخة مــن أي برامــج مقدمــة مــن البنك دون (1 ( (  
الحصول علــى موافقة البنك؛ 

إبالغ العميل البنك بأســرع ما يمكن عن أي فشــل أو تأخير أو عطب أو خطأ في إرســال أو إســتقبال (1 ( (  
التعليمات أو عند وجود أي شبهة إحتيال.  

إذا كان العميــل يســتخدم خدمــات االنترنــت المصرفيــة خارج اإلمــارات العربية المتحــدة يطلب من (1 (  

العميــل التأكــد من أنه ال يخالــف القوانين المحلية.   
أي تعليمات يصدرها البنك للعميل عبر االنترنت تكون دليال قطعياً عن وصول التعليمات للعميل.

العميــل مســؤول عــن تقديمــه تعليمــات غيــر صحيحــة أو تقديمــه نفــس الدفــع للبنــك أكثــر مــن (1 (  

مــرة بغيــر قصــد. 
باإلضافــة إلــى الشــروط واألحــكام-إن وجــدت- المنصــوص عليهــا فــي الموقــع اإللكترونــي ذي الصلــة، تنطبق 
البنــود والشــروط التاليــة علــى خدمــات ومنتجــات البنــك المصرفية عبــر اإلنترنت من وقت آلخــر )“خدمات 

البنــك عبــر اإلنترنت” (.

مقابــل قيــام البنــك بتوفيــر الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت، يقــر العميــل بموجبــه  ويقبــل و (1 (  

يفهــم ما يلي:                   

مجــرد  إســتخدام خدمــات البنــك عبــر اإلنترنــت  يعتبر موافقة العميــل على االلتزام بهذه الشــروط (1 ( (  
واألحــكام بصيغتهــا التــي يعدلها  البنك من حين آلخر.                            

يوافــق العميــل علــى دفــع كل المصاريــف أو النفقــات أو الرســوم المطبقــة علــى خدمــات البنــك (1 ( (  
عبــر اإلنترنــت  والتــي يجــوز للبنــك )1( فرضهــا من وقت آلخر وفًقــا لتقديره الخاص، و )2( الخصم المباشــر 

مــن حساب/حســابات العميــل.                 

ــة (1 ( (   ــة و/أو التعليمــات المقدم ــأي معامل ــزم ب ــه مل ــى أن ــل دون شــرط أو تراجــع عل يوافــق العمي
فيمــا يتعلــق بخدمــات البنــك عبــر اإلنترنــت علــى مســؤولية الخاصــة. ســجالت البنــك الخاصــة بــأي معامالت 
أو تعليمــات تــم تناولهــا  بخدمــات البنــك عبــر اإلنترنــت هــي بينــة قاطعة ودليــل نهائي عن تلــك المعاملة أو 

التعليمــات لجميــع األغراض.                                        

يوافق العميل أن جميع إجراءات الحماية المستخدمة والمنفذة من قبل البنك معقولة وكافية.                     (1 ( (  

يجــب علــى العميــل حمايــة كلمــة المــرور و العناصــر األخــرى  المدرجــة فــي إجــراءات (1 ( (  
الحمايــة مــن أي كشــف و /أو ســؤ إســتخدام، والمحافظــة علــى  أي وســيلة / أجهــزة  تحقــق أخرى 
قــد يوفرهــا البنــك مــن وقــت آلخــر مــن الكشــف عنهــا ألي طــرف ثالــث أو أفــراد غير مصــرح لهم.                                 

يوافــق العميــل علــى أن البنــك غيــر مطالــب بإجــراء أي تحقيقــات بشــأنه هويــة اي مســتخدم (1 ( (  
ــوص  ــرور المنص ــة الم ــخصي وكلم ــف الش ــم التعري ــدون رق ــات ب ــذه الخدم ــى ه ــول إل ــتطيع الدخ يس
عليهــا فــي إجــراءات األمــان وأي وســيلة/ أجهزة أمــان إضافية أخرى مطبقة بواســطة البنك حســب تقديره.             

ــم التعريــف الشــخصي أو كلمــة المــرور أو أي وســيلة (1 ( (   ــل مســؤول عــن اســتخدام رق العمي
ــر  ــم وغي ــرح له ــراد المص ــل األف ــن قب ــة م ــذه الخدم ــى ه ــول  إل ــزة  للدخ ــرى/ أجه ــف أخ تعري

ــر. ــم أو الغي ــرح له المص

يجــوز للبنــك اإلعتمــاد بإعتــدال علــى صحة المعامــالت التي يجريها المســتخدمون في هــذه الخدمة (1 ( (  
باســتخدام إجراء الحماية. إذا كان لدى البنك ســبب للشــك في صحة أي تعليمات أو معامالت  يجوز للبنك، 

وفًقــا لتقديــره، عــدم تنــاول و إجراء التعليمات و / أو المعامــالت الناتجة من هذه الخدمة.
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12.5.9) The Bank owns all information stored and transmitted through the Bank Online 
Service and shall have the right to renew, monitor, change or delete such information for 
security, administrative or any other purpose�

12.5.10)  The Customer agrees that the Bank may at its own discretion include additional 
banking products or services in connection with the service, or with prior notice discon-
tinue some of the banking products and services provided in connection with this service�

12.5.11) The Bank may at its sole discretion restrict the usage of any authentication 
methods/devices and restrict or terminate the Customer’s use of the service with prior 
notice�

12.5.12) The Customer acknowledges that access to some of the banking products or 
services available through the Bank Online Services may require additional processing 
within the Bank which may take time because of differences in time, business hours and 
business days between the place where the instruction or transaction is received and the 
place of accounts to be debited or credited�

12.5.13) The Customer agrees that the Bank Online Services are provided exclusively for 
the benefit of the Customer, and accordingly the Bank shall not be liable in any manner 
or form for providing the Bank Online Services, including but not limited to any of the 
following: (1) If the Customer is unable to access and/or utilize the Bank Online Services 
due to any reason beyond the Bank’s control including any technical, communication 
or network malfunction or breakdown, (2)For any loss or damage that may arise or be 
incurred directly or indirectly by reasons of the Bank carrying out the Customers’ trans-
actions or instructions or from any malfunction or failure of the Bank Online Services� (3) 
For any change, alteration, additions or deletions to these Terms and Conditions, the Bank 
Online Services or the daily cut-off times or (4) For any partial, incomplete, late or failed 
transfer of bill payment to any payee nominated under the Bank Online Services due to 
reasons beyond the Bank’s control

12.5.14) The accuracy, completeness and timeliness of information set out or included 
on the Bank Online Services are not guaranteed by the Bank� Any information set out or 
included on the Bank Online Services is subject to amendments, variation and change 
from time to time�

12.5.15) The Bank shall not be held liable for any harm caused by the transmission 
through the Bank Online Services, of a computer virus or other computer code or program-
ming device that might be used to access, modify, delete, damage, corrupt, deactivate, 
disable, disrupt or otherwise impede in any manner the operation of the Bank Online 
Services or any of the customer’s software, hardware, data or property�

13) Assignment

The Bank is entitled at any time, without the Customer consent, to assign the whole or 
part of the Bank rights and/or obligations, under or with regard to any account or service 
and this Customer Agreement, with prior notice to the Customer� The Customer may not 
assign, transfer or pledge any right, title or interest relating to any of the Customer’s 
account(s) with the Bank without the Bank’s prior written permission� The Bank shall dis-
regard any attempted assignment, transfer or pledge made without the Bank’s consent�

14) Changing the terms of the Customer Agreement

14.1) The Bank may change the terms of this Customer Agreement (including the 
Bank’s charges and interest rates) and introduce changes to and charges for the Bank’s 
services (including any benefits or services provided as part of an account package)� 
Changes will normally be caused by market conditions (including any change in base 
interest rates), changes in the cost of providing a service to the Customer, predicted 
changes in legal or other regulatory requirements affecting the Bank, or any system or 
product development�

14.2) The Bank will give the Customer prior notice of any changes by changing any rele-
vant information on the board at the Bank branches and may also do this by:

14.2.1) Sending the Customer written notice by post or computer;

14.2.2) Publishing on the Bank’s website (https://www�habibbank�com/uae/home/
uaeHome�html)� 

14.2.3) Putting messages on the Customer’s statements or advices; or

14.2.4) Text (or similar) messages�

15) Closing the Customer account

15.1) The Customer can close the Customer’s account by telling the Bank� The Bank may 
ask the Customer to confirm this in writing� If the Customer does inform the Bank, the Cus-
tomer must refrain from using the Bank banking services or facilities without the Bank’s 
consent� In the case of joint accounts, any one account holder may inform the Bank, 
providing the Customer has agreed that any one of the Customer can give the instruction 
to the Bank�
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يمتلــك البنــك جميــع المعلومــات المخزنــة والمرســلة خــالل خدمــة البنك عبــر اإلنترنــت و له الحق (1 ( (  
فــي تجديــد أو مراقبــة أو تغيير أو حذف هــذه المعلومات ألغراض أمنية أو إدراية أو غيرها.  

ــات (1  ( (   ــات أو خدم ــن منتج ــاص تضمي ــره الخ ــا لتقدي ــك وفًق ــوز للبن ــه يج ــى أن ــل عل ــق العمي يواف
مصرفيــة إضافيــة مرتبطــة بالخدمــة، أو إيقــاف بعــض المنتجــات والخدمــات المصرفيــة المقدمــة والمرتبطــة 

ــة بإشــعار مســبق.            ــذه الخدم به

يجــوز للبنــك حســب تقديــره منفــرداً تقييــد مصادقــة إســتخدام أي وســيلة / جهــاز وتقييــد أو إنهــاء (1  ( (  
اســتخدام العميــل للخدمــة مــع إشــعار مســبق.

ــات (1  ( (   ــة المتاحــة بخدم ــات المصرفي ــى بعــض المنتجــات أو الخدم ــأن الدخــول إل ــل ب ــر العمي يق
البنــك عبــر اإلنترنــت قــد يتطلــب معالجــة إضافية داخل البنــك التي قد تســتغرق وقًتا بســبب االختالفات في 
الوقــت وســاعات العمــل بيــن مكان تلقي التعليمات أو المعاملة ومكان الحســابات المــراد خصمها أو قيدها.

يوافــق العميــل أن تقديــم خدمــات البنــك عبــر اإلنترنــت فقــط لمصلحــة  العميل، وبنــاًء عليه، فإن (1  ( (  
البنك غير مسؤول بأي شكل أو كيفية عن توفير خدمات مصرفية عبر اإلنترنت، بما في ذلك على سبيل المثال 
ال الحصر أًيا مما يلي  )1(  عدم تمكن العميل من الدخول الى و/أو إســتخدام  خدمات البنك عبر اإلنترنت 
ألي ســبب خــارج عــن ســيطرة البنــك مثــل األســباب الفنيــة و عــدم أو انقطاع اإلتصــال أو عطل الشــبكة  )2( 
أي خســارة أو ضــرر نتــج  بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عــن إجــراء معامالت العمــالء أو تنفيــذ تعليماتهم أو 
نتيجــة أي عطــل أو فشــل الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت.  )3( أي تغيير أو تعديــل أو إضافات أو حذف 
لشــروط و بنــود الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت أو أوقــات التوقــف اليوميــة. أو  )4( أي تحويــل ناقــص 
أو غيــر مكتمــل أو متأخــر أو فاشــل لدفــع أي فاتــورة إلــى أي مســتفيد  بموجــب خدمات البنــك عبراإلنترنت 

ألســباب خارجة عن سيطرة البنك.

ن( ال يضمــن البنــك دقــة واكتمــال وتوقيت المعلومات المنصوص عليهــا أو المدرجة في الخدمات (1  ( (  
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت. أي معلومــات منصــوص عليهــا أو متضمنــة في خدمــات البنك عبــر اإلنترنت تخضع  

للتعديــل والتبديــل والتغيير مــن حين إلى آخر.

س( لــن يكــون البنــك مســؤوالً عــن أي ضــرر ناتــج عــن النقــل مــن خدمــات البنــك عبــر اإلنترنــت  (1  ( (  
لفيــروس كمبيوتــر أو رمــز كمبيوتــر آخــر أو جهاز برمجة يمكن اســتخدامه للوصول إلى أو تعديل أو حذف أو 
إتالف أو إفســاد أو إلغاء تنشــيط أو  تعطيل أو بأي طريقة أخرى تشــغيل خدمات البنك عبر اإلنترنت أو أي 

مــن برامــج العميل أو أجهزتــه أو بياناته.

التنــازل   (1  

يحــق للبنــك فــي أي وقــت ودون الحصــول علــى موافقــة العميــل التنــازل عــن كل أو جــزء مــن حقــوق و / أو 
التزامــات البنــك، بموجــب أو فيمــا يتعلــق بــأي حســاب أو خدمــة واتفاقيــة العميــل هــذه ويتــم ذلــك بإشــعار 
مســبق للعميــل. ال يجــوز للعميــل التنــازل أو نقــل أو رهــن أي حــق أو ملكيــة أو مصلحــة تتعلــق بــأي حســاب 
ــي  ــك ف ــك. ال يأخــذ البن ــن البن ــى إذن خطــي مســبق م ــك دون الحصــول عل ــل بطــرف البن /حســابات للعمي

اإلعتبــار أي محاولــة للتنــازل أو التحويــل أو الرهــن تتــم دون موافقــة البنــك.

تغيير بنود إتفاقية العميل (1  

ــدالت (1 (   ــك ومع ــك رســوم البن ــي ذل ــا ف ــل هــذه )بم ــة العمي ــر شــروط إتفاقي ــك تغيي يجــوز للبن

ــزء  ــة كج ــات مقدم ــا أو خدم ــمل أي مزاي ــك )وتش ــات البن ــوم خدم ــرات ورس ــال تغيي ــدة( وإدخ الفائ

ــر  ــك أي تغيي ــي ذل ــا ف ــوق )بم ــروف الس ــبب ظ ــادًة بس ــرات ع ــدث التغيي ــاب(. تح ــة الحس ــن حزم م

ــرات  ــل بالخدمــة، أو التغيي ــد العمي ــرات فــي تكاليــف تزوي ــدة األساســية(، أو التغيي فــي معــدالت الفائ

ــام أو  ــك، أو أي نظ ــى البن ــر عل ــي تؤث ــرى الت ــة األخ ــة أو التنظيمي ــات القانوني ــي المتطلب ــة ف المتوقع

ــج.  ــر منت تطوي

ُيقــدم البنــك للعميــل إشــعاًرا مســبًقا بــأي تغييــرات عــن طريــق تغييــر أي معلومــات ذات صلــة علــى (1 (  

اللوحــة فــي فــروع البنــك، كمــا يمكنــه أيًضــا القيــام بذلــك عــن طريــق:

إرسال إشعار خطي إلى العميل عن طريق البريد أو الكمبيوتر؛(1 ( (  

النشر خالل موقع البنك على اإلنترنت (1 ( (  
(https://www�habibbank�com/uae/home/uaeHome�html)؛

وضع  رسائل  بيان للعميل أو نصائح ؛ أو(1 ( (  

الرسائل النصية )أو المماثلة(.(1 ( (  

إغالق حساب العميل(1  

يمكــن للعميــل إغــالق حســابه بإخطار البنك، ويجوز للبنك الطلب مــن العميل بتأكيد ذلك خطياَ. في (1 (  

حالــة إبــالغ العميــل البنــك عن إغالق حســابه يمنع العميل من إســتخدام خدمات وتســهيالت البنك المصرفية 

دون الحصول على موافقة البنك. في حالة الحســابات المشــتركة يجوز ألي من حاملي الحســاب إبالغ البنك 

مــا دام العميــل قــد وافــق أن أي مــن العمــالء بإمكانه تقديم تعليمــات للبنك.
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15.2) The Bank can end the relationship with the Customer (including closing any ac-
count or ceasing any service) by giving prior notice� The Bank can also give the Customer a 
new account number and/or transfer the Customer account to another branch if the Bank 
close or combines branches, in which case the Bank will give the Customer prior notice� 
Any benefit or services the Bank provides in relation to particular accounts will end as 
soon as the Customer account is closed�

15.3) The Bank reserves the right to close an account immediately and without any prior 
closure notice to the customer if The Bank has reasonable grounds to believe that there 
may be financial crime risks and potential fraud, the Bank may take action to close the 
Customer’s account immediately�

15.4) The Bank may choose not to close the Customer account until the Customer has 
returned any plastic cards the Bank has given the Customer, any unused cheques and any 
computer banking software the Bank has provided� the Customer must repay any money 
the Customer owes the Bank, including the amount of any cheques, card transactions or 
other payment instructions the Customer has made, which has not been taken out of the 
Customer account�

15.5) When the Customer’s account is closed, it is the Customer’s responsibility to cancel 
any direct payments to or from the Customer’s account� Where someone attempts to 
make a payment into an account which has been closed, the Bank will take reasonable 
steps to return the payment to the sender�

15.6) In the event of the Customer’s death (provided the Bank has been officially in-
formed in writing) or if the Customer fails to possess legal capacity (as a result of an order 
of a competent court or being declared bankrupt by a competent court, or if the Customer 
is a corporate entity and an order of liquidation has been issued in relation to the Custom-
er by a competent court) to operate the Customer’s account, the Customer’s Bank account 
will be closed� Any further transfers or withdrawals from the Customer’s account shall 
only be possible pursuant to an order of a competent court in the United Arab Emirates�

15.7) Where no transactions have occurred in relation to any one of the Customer’s 
accounts for a period of one year or more, the Bank may in the Bank’s discretion write 
to the Customer at the Customer’s last known address requesting confirmation that such 
account is still active� If no response is received within two weeks of the Bank’s writing to 
the Customer, the Bank may at the Bank’s discretion take further action including (but not 
limited to) freezing or closing such account with prior notice�

16) Compliance with law

16.1) The Customer confirms that all the assets deposited with the Bank are fully de-
clared and subject to regular income/wealth taxation where the account holder and as 
the case may be – the Controlling Person(s) of Passive NFEs is/are required to pay taxes 
in accordance with the relevant tax regulations�

16.2) If the Customer is an individual, the Customer further confirms that any and all 
transactions, in which the Bank is to provide banking services, are effected for legitimate 
reasons and do not form or intend to form part of a scheme or an arrangement for which 
the main purpose, or one of the purposes, is the illegal avoidance of tax liability in the 
relevant tax jurisdiction(s)�

16.3) If the Customer is a Juridical Person, the Customer confirms that the account hold-
ing entity has been established for legitimate commercial reasons and that, any and all 
transactions, in which the Bank is to provide banking services, are affected for legitimate 
reasons� Neither the account holding entity nor any transaction, in which the Bank is to 
provide banking services, forms or is intended to form part of a scheme or an arrange-
ment for which the main purpose, or one of the purposes, is the illegal avoidance of tax 
liability in the relevant tax jurisdiction(s)�

16.4) The Customer declares that all statements made by the Customer in relation to his/
her/its tax residency status are true, correct and complete�

16.5) The Customer undertakes to advise the Bank of any changes in circumstances that 
affect his/her/its tax residency status within 30 days of such changes in circumstances�

17) Dormancy Rule

17.1) Personal and Business accounts will be marked as Dormant and the relationship 
will be closed at the discretion of the Bank if there are no external transactions/customer 
initiated transactions in the last twelve (12) months� Any available funds in the account 
will be classified as unclaimed�

17.2) Bankers Cheque(s) / Bank Draft(s) that has / have been issued from your account 
and remains unclaimed by the beneficiary for more than past twelve (12) months shall 
be classified as unclaimed funds�

17.3) All unclaimed funds will be transferred to the UAE Central Bank and claims will 
then be settled in accordance with the applicable regulatory framework and Banks poli-
cies/procedures� Neither the Bank nor the UAE Central Bank shall be responsible for any 
consequences, as a result of transferring the amounts available in the Dormant Accounts 
or Unclaimed balances to the Central bank in accordance with the dormancy regulation�
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يمكــن للبنــك إنهــاء العالقــة مــع العميــل )بمــا فــي ذلــك إغــالق أي حســاب أو إيقــاف أي (1 (  

ــل  ــد و / أو تحوي ــل رقــم حســاب جدي ــك إعطــاء العمي ــا يمكــن للبن خدمــة( بإعطــاء إشــعار مســبق. أيًض

ــة يرســل  ــي هــذه الحال ــا، وف ــه أو دمجه ــالق فروع ــك بإغ ــام البن ــرع آخــر إذا ق ــى ف ــل إل حســاب العمي

ــة  ــابات معين ــالل  حس ــك خ ــا البن ــات يقدمه ــا أو خدم ــي أي مزاي ــبًقا. تنته ــعاًرا مس ــل إش ــك للعمي البن

ــل. ــاب العمي ــالق حس ــرد إغ بمج

ــك (1 (   ــدى البن ــور ودون أي إخطــار مســبق إذا كان ل ــى الف ــك بحــق قفــل أي حســاب عل  يحتفــظ البنـ
أســباب معقولــة لالعتقــاد باحتمــال وجــود مخاطــر جرائــم ماليــة أو احتيــال، يجــوز للبنــك إتخــاذ إجــراء قفــل 

حســاب العميــل فــوراً. 

وقــد يختــار البنــك عــدم إغــالق حســاب العميل لحيــن إرجــاع العميــل كل البطاقات البالســتيكة التي (1 (  

قدمهــا لــه البنــك و الشــيكات غيــر المســتعملة و أيــة برامــج كمبيوتــر مصرفيــة مقدمــة مــن البنــك. يســدد 

العميــل كل األمــوال التــي إســتدانها من البنك ويشــمل ذلك مبلغ أي شــيك ومعامالت البطاقــة أو أية تعليمات 

دفــع قدمهــا العميــل ولــم تؤخــذ مــن حســاب العميــل بعــد.

فــي حالــة إغــالق حســاب العميــل يكــون العميــل مســئوالً عن إلغــاء أي دفعات مباشــرة من حســاب (1 (  

العميــل. وإذا حــاول أي شــخص عمــل دفعــات فــي حســاب العميــل المغلــق يتخــذ البنــك الخطوات المناســبة 

إلرجــاع تلــك الدفعات للمرســل.

يغلــق حســاب العميــل فــي حالــة وفــاة العميــل ) فــي حالــة إبــالغ البنــك خطيــاَ( أو فــي حالة فشــل (1 (  

العميــل فــي الحصــول علــى األهليــة القانونيــة ) نتيجة أمــر من محكمــة مختصة أو إعالن اإلفــالس عن طريق 

محكمــة مختصــة أو فــي حالــة أن العميــل شــخصية إعتباريــة مشــتركة وصــدر أمــر تصفية ضدها مــن محكمة 

مختصــة( أي تحويــالت أو ســحوبات الحقــة مــن حســاب العميــل تكــون ممكنة فقــط بموجب قــرار المحكمة 

المختصــة في اإلمــارات العربيــة المتحدة.

فــي حالــة عــدم إجــراء أيــة معامــالت بــأي مــن حســابات العميــل لمــدة ســنة واحــدة أو أكثــر، يجــوز (1 (  

للبنــك وفًقــا لتقديــره الخــاص إرســال كتــاب إلــى العميــل علــى آخــر عنــوان معــروف للعميــل ويطلــب مــن 

ــك أي رد خــالل أســبوعين مــن  ــة عــدم تلقــي البن ــزال نشــًطا. فــي حال ــد أن هــذا الحســاب ال ي ــل تأكي العمي

تاريــخ ذلــك الكتــاب، يجــوز للبنــك وفًقــا لتقديــره إتخــاذ مزيــد مــن اإلجــراءات بمــا فــي ذلــك )علــى ســبيل 

المثــال ال الحصــر( تجميــد هــذا الحســاب أو إغالقــه بإخطــار مســبق.

االمتثال للقانون  (1  

يؤكــد العميــل أن جميــع األصــول المودعة لدى البنك مصرح عنهــا بالكامل و تخضع للضرائب العادية (1 (  

للدخل / الثروة حيث يكون صاحب الحســاب و- حســب مقتضى الحال – الشــخص/ األشــخاص المسيطر على 

الكيانات غير المالية السلبية ملزم بدفع الضرائب وفًق  اللوائح الضريبية ذات  الصلة.               

إذا كان العميــل فــرًدا، فــإن العميــل يؤكــد أيًضــا أن أي وكل المعامــالت التــي يتعيــن علــى البنــك أن (1 (  

يقــدم فيهــا خدمــات مصرفيــة تتــم بشــكل قانوني وال ولن تشــكل جزء مــن مخطط أو ترتيب هدفه الرئيســى 

أو أحــد أهدافــه التهــرب فــي النطــاق /النطاقــات الضريبيــة ذات الصلــة

ــم إنشــائها (1 (   ــد ت ــة الحســاب ق ــة صاحب ــل أن الجه ــد العمي ــة، يؤك ــل شــخًصية اعتبارًي إذا كان العمي

ألســباب تجاريــة مشــروعة وجميــع المعامــالت التــي يقدم فيهــا البنك خدمــات مصرفية تتم ألســباب قانونية. 

وانــه ال الشــخصية االعتباريــة صاحبــة الحســاب وال أي معاملــة  او خدمــات مصرفيــة يتعين علــى البنك القيام 

تشــكل أو ُيقصــد بهــا أن تشــكل جــزًءا مــن مخطــط أو ترتيــب هدفــه الرئيســى أو أحــد أهدافــه التهــرب 

الضريبــي فــي النطــاق القانونــي.

يصــرح العميــل بــأن جميــع البيانــات التــي أدلــى بهــا العميــل بخصــوص وضعيــة إقامته/إقامتهــم/(1 (  

إقامتهــم  الضريبيــة صحيحــة وكاملــة.                                                    

يتعهد العميل بإبالغ البنك خالل 30يوم بأي تغير في ظروف وضعية إقامته/إقامتهم/إقامتهم  الضريبية.      (1 (  

الحساب الخامل(1  

يتم وضع عالمة حســاب خامل على الحســابات الشــخصية والتجارية ويتم إغالق العالقة وفًقا لتقدير (1 (  

البنــك فــي حالــة عــدم وجــود معامالت خارجية / إجــراء العميل المعامالت في آخر اثني عشــر )12( شــهًرا. 

أي أموال متاحة في الحســاب تكون مصنفة على أنها لم تتم المطالبة بها.

الشــيك الشــيكات / الحواالت المصرفية الصادرة من حســابك و  التي لم يطالب بها المســتفيد ألكثر (1 (  

من اثني عشــر )12( شــهًرا ٌتصنف على أنها أموال غير مطالب بها.

يتــم تحويــل جميــع األمــوال التــي لم تتــم المطالبة بها إلــى المصرف المركــزي لدولة اإلمارات (1 (  

العربيــة المتحــدة وبعــد ذلــك يتــم تســويتها وفًقــا لإلطــار التنظيمــي المعمــول بــه وسياســات البنــوك / 

اإلجــراءات. ال يتحمــل البنــك و ال المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مســؤولية 

العواقــب الناتجــة عــن تحويــل المبالــغ المتوفــرة فــي الحســابات الخاملــة أو األرصــدة غيــر مطالــب بهــا 

للبنــك المركــزي وفقــا للوائح خمول الحســاب.
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18) Cooling-off Period

18.1) When an agreement has been reached between the Bank and the Customer to 
avail a banking product, the Bank will offer the Customer a Cooling-Off Period after the 
signing of the contractual agreement during which time the Customer has the right to 
withdraw from the product� 

18.2) The standard Cooling-Off period wherever applicable is 5 Business days� 

18.3) The Customer may waive the Cooling-off Period for banking products that have a 
third party involvement or are price and or cost sensitive or require immediate execution 
subsequent to the signing of the contract� If the Customer chooses to sign the waiver, 
the Customer will no longer be entitled to a refund of fees and or charges and early 
termination, if allowed for the product availed, will apply as per the Schedule of Charges� 

18.4) Should the customer choose to avail the Cooling-Off Period, the Bank will proceed 
with the set-up and or booking of the facility only after the stipulated Cooling- Off Period 
has expired� 

18.5) If the Customer decides to cancel the product request within the Cooling-Off Peri-
od, any fees or charges recovered shall be refunded back to the customer excluding any 
actual expenses and direct costs such as Al Etihad Credit Bureau Charges already incurred 
by the Bank� The Customer must settle all outstanding dues (if any) immediately and / 
or return the bank provided instruments to the Branch on requesting the cancellation� 
The Customer is required to notify the Bank of the cancellation in writing within the 
Cooling-Off Period� 

19) General information

19.1) This Customer Agreement shall be governed by and construed in accordance with 
the laws of the United Arab Emirates�

19.2) The Customer irrevocably and unconditionally submits to the jurisdiction of the 
courts of Dubai� The submission to such jurisdiction shall not (and shall not be construed 
so as to) limit the Bank’s right to take proceedings against the Customer in the courts 
of any other competent jurisdiction nor shall the taking of proceedings in any one or 
more jurisdictions preclude the taking of proceedings in any other jurisdiction, whether 
concurrently or not�

19.3) This Customer Agreement is in English and Arabic and the Bank will write and com-
municate with the Customer in English unless the Customer write to the Bank to request 
that the Bank write and communicate with the Customer in Arabic�

19.4) All activity relating to the Customer’s account with the Bank may be suspended if 
the Bank receives instructions from the relevant government authorities asking the Bank 
to suspend activity on the Customer’s account (or take any further action required) or if 
the Bank is required to do so under a provision of law or under a government regulation 
or notification or court order�

19.5) The Customer is required to inform the Bank, prior to opening any bank accounts 
with the Bank, if the Customer is a member of the United Arab Emirates armed forces�

19.6) The Bank will ask the Customer to complete application forms and questionnaires 
when the Customer requests the Bank to provide the Customer with certain products 
or services� The Customer is required to ensure that the information provided by the 
Customer while completing the application forms and questionnaires is accurate� The 
Bank requires this information in order to assess the Customer’s eligibility for a particular 
product or service� If the Bank finds that the Customer has provided incorrect information, 
the Bank may discontinue providing the Customer with the product or service in respect 
of which the incorrect information was given and/or other products or services at the 
Bank’s discretion�

19.7) If the Bank does grant the Customer an unsecured facility, the Customer undertake 
and agrees that the Customer will not use the said facility for acquiring shares of com-
panies established in the United Arab Emirates or other Gulf Cooperation Council states 
(Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar and Saudi Arabia)�

19.8) The Bank may at any time with prior notice, combine and/or consolidate all or any 
of the Customer’s account(s) with the Bank or at any of the Bank’s branches (whether 
any such other accounts is now existing or hereinafter opened)� The Bank has the right to 
apply any credit balance, set-off or transfer the same towards the satisfaction of any of 
the Customer obligations or liabilities�

19.9) The Bank may from time to time require the Customer to provide the Bank’s with 
security for any liability that the Customer may have with the Bank�

19.10) The inclusion of products, services, methods of communicating or providing in-
structions (by computer, telephone etc) in the Customer Agreement should not be con-
strued as a representation by the Bank that such products, services, methods of com-
municating or providing instructions is currently available� The Bank may from time to 
time introduce or withdraw products, services, methods of communicating and providing 
instructions at the Bank’s discretion�

19.11) The Bank reserves the right to refuse the Customer’s application for any particular 
product or service�
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فترة خيار الشرط(1  

عندمــا يتــم التوصــل إلــى اتفــاق بين البنك والعميل لالســتفادة من منتج أو خدمة، يقــدم البنك للعميل (1 (  

خيار الشرط بعد توقيع االتفاقية التعاقدية وخالل هذه الفترة يكون للعميل الحق في االنسحاب من المنتج.

الفترة المعيارية لخيار الشرط للمنتج والخدمات، حيثما كان ذلك مطبقاً هي)5( أيام عمل. (1 (  

يجــوز للعميــل التنــازل عــن خيــار الشــرط للمنتجــات أو الخدمــات التــي يشــارك فيهــا طــرف ثالــث (1 (  

أو تكــون حساســة مــن حيــث الســعر و / أو التكلفــة أو تتطلــب التنفيــذ الفــوري بعــد توقيــع العقــد. إذا 

اختــار العميــل التوقيــع علــى التنــازل، فلــن يحــق للعميــل بعــد ذلــك اســترداد الرســوم و/ أو المصروفــات، 

و إذا كان اإلنهــاء المبكــر مســموًحا بــه للمنتــج الــذي تــم توفيــره ســيتم تطبيقــه وفًقــا لجــدول الرســوم. 
إذا اختار العميل االســتفادة من خيار الشــرط، لن يباشــر البنك في إعداد و/ أو حجز التســهيالت إال (1 (  

بعد انتهاء فترة خيار الشرط المنصوص عليها. 

إذا قــرر العميــل إلغــاء طلــب المنتــج أو الخدمــة خالل خيار الشــرط، يتم رد أي رســوم أو مصروفات (1 (  

قابلــة لالســترداد إلــى العميــل باســتثناء أي تكاليف مباشــرة مثل رســوم مكتب االتحــاد للمعلومــات االئتمانية 

التي تكبدها البنك بالفعل. يجب على العميل تســوية جميع المســتحقات المترصدة )إن وجدت( على الفور 

وإرجــاع الســندات المقدمــة لــه مــن البنــك إلــى الفــرع عنــد طلــب اإللغــاء. يتعين علــى العميل إخطــار البنك 

باإللغاء خطياً خالل فترة خيار الشــرط.

معلومـات عـامـة (1  

تنشأ وتفسر هذه اإلتفاقية وفقاً لقوانين اإلمارات العربية المتحدة. (1 (  

يخضــع العميــل دون شــرط أو تراجــع لســلطة محاكــم دبــي، ال يفســر ذلــك الخضــوع ال )وال يجــوز (1 (  

تفســيره علــى أنــه( يحــد مــن حق البنك في اتخاذ إجــراءات ضد العميل في محاكــم أي والية قضائية مختصة 

أخــرى وال يــؤدي اتخــاذ اإلجــراءات فــي أي ســلطة قضائية واحدة أو أكثر إلى منع اتخــاذ اإلجراءات في أي أو 

أكثــر مــن والية القضائيــة متفقتين في الــرأي أم ال.

ــك (1 (   ــب البن ــة، ويخاط ــة اإلنجليزي ــة واللغ ــة العربي ــن اللغ ــن لغتي ــل م ــة العمي ــدر إتفاقي تص

العميــل باللغــة اإلنجليزيــة مــا لــم يطلــب العميــل خطيــاَ مــن البنــك التواصــل معــه باللغــة العربيــة.

البنــك (1 (   تلقــي  حالــة  فــي  العميــل  بحســاب  المتعلقــة  النشــاطات  جميــع  تعليــق  يتــم 

تعليمــات مــن جهــة حكوميــة مختصــة تطلــب مــن البنــك تعليــق نشــاط حســاب العميــل) أو 

إتخــاذ أي إجــراء آخــر( أو فــي حالــة طلــب ذلــك مــن البنــك بموجــب أحــكام القانــون واللوائــح 

الحكوميــة أو إنــذار أو أمــر المحكمــة. 

يطلب من العميل إبالغ البنك قبل فتح الحســاب بالبنك إذا كان فردا في القوات المســلحة لإلمارات (1 (  

العربية المتحدة.

عندمــا يتقــدم العميــل بطلــب منتجــات وخدمــات معينــة يطلــب البنــك مــن العميــل مــلء نمــوذج (1 (  

ــة  ــم أهلي ــه، يطلــب البنــك تلــك المعلومــات لتقيي ــد علــى صحــة المعلومــات المقدمــة في الطلــب والتأكي

العميــل للمنتــج أو الخدمــة المعينــة.إذاُ ثبــت للبنــك تقديــم العميــل معلومــات غيــر صحيحــة يجــوز للبنــك 

عــدم اإلســتمرار فــي تزويــد العميــل بالمنتــج أو الخدمــة المعينــة المتعلقة بالمعلومــات غيــر الصحيحة و /أو 

أي خدمــة أو منتــج آخــر وفقــا لتقديــر البنــك.

ــهيالت بغيــر ضمــان يتعهــد العميــل و يوافــق علــى عــدم (1 (   إذا منــح البنــك العميــل تس

إســتخدام التســهيالت المذكــورة للحصــول علــى أســهم  شــركات تأسســت فــي اإلمــارات العربيــة 

وقطــر  وعمــان  الكويــت   ، )البحريــن  األخــرى  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  أو  المتحــدة 

والمملكــة العربيــة الســعودية(.

يجــوز للبنــك فــي أي وقــت مــع إشــعار مســبق، دمــج و / أو ضــم كل أو أي حســاب /حســابات/ (1 (  

ــا  ــيتم فتحه ــة أو س ــابات قائم ــذه الحس ــت ه ــواء كان ــك )س ــروع البن ــن ف ــك أو أي م ــدى البن ــل ل العمي

ــأي مــن التزامــات أو  ــاء ب ــن للوف ــد دائ ــل  أي رصي ــق أو مقاصــة أو تحوي ــك حــق تطبي فيمــا بعــد(. للبن

ــل. ــات  العمي مديوني

يجــوز للبنــك مــن حيــن آلخــر الطلــب مــن العميل تزويــد البنك بضمــان ألية ديــون قد يحصــل عليها (1 (  

من البنك.

إن إحتــواء إتفاقيــة العميــل علــى أيــة منتجــات أو خدمــات أو وســائل اإلتصــال أو تعليمــات مقدمة (1  (  

)عــن طريــق الكمبيوتــر أو الهاتف..إلــخ( ال ينشــأ كدليــل عــن توفيــر البنــك تلــك المنتجــات أو الخدمــات أو 
وســائل اإلتصــال أو التعليمــات فــي الوقــت الحاضــر، يجــوز للبنك من حيــن آلخر تقديم أو ســحب منتجات أو 

خدمــات أو وســائل اإلتصــال أو تعليمــات مقدمــة وذلــك وفقــاً لتقديــر البنــك.

يحتفظ البنك بحق رفض طلب العميل ألي منتج معين أو خدمة معينة.(1  (  
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19.12) The Bank’s record(s) of transactions and account balances shall be relied 
upon as conclusive evidence for the purposes of any litigation, arbitration or other 
dispute resolving proceedings� The Bank may, from time to time, offer promotions 
and special offers relating to the Bank products and services� If the Customer de-
cide to take advantage of such promotions and special offers, the Customer agree 
to be bound by the terms and conditions of such promotions and special offers as 
explained on any applicable application form, advertising and promotional materials 
and/ or notices displayed in the Bank’s branches in relation to such promotions and 
special offers�

19.13) Due to below specified reasons the Bank may at any time, without prior notice, 
without any liability to the Customer, block the account or any privilege on an account 
for a set period of time:

19.13.1) Regulatory or Legal Compliance

19.13.2) Recovery of funds owed to the Bank by the Customer relating to the credit 
facilities or unpaid fees� 

19.13.3) Evidence that the Customer has acted dishonestly, fraudulently, or is convicted 
of a crime�

19.13.4) Evidence that the Customer has expired� 

Part B: Product Specific Terms & Conditions

The following Product Specific Terms and Conditions apply when the Customer request 
a particular account, service or product whether by completing an application form or 
otherwise� Therefore, any account, service, or product is governed by the General Terms 
and Conditions (Part A), the Product Specific Terms and Conditions (Part B), the application 
form for any account, service or product and any Additional Conditions which the Bank will 
inform the Customer when the Customer open an account, request a service or product 
and/or from time to time�

1) Current Account (B1)

1.1) Eligibility: The Customer is only eligible to open a current account if the Customer 
is a national of GCC countries or resident of the United Arab Emirates and if the Customer 
is 18 years of age or older�

1.2) Operation of the Account: The operation of the account shall be assigned to the 
Customer, the Customer’s representative, the Customer’s legal deputy or the Customer’s 
attorney, and no expiration of the capacity of whosoever operates the Customer’s account 
shall be recognized unless the Bank receive a written notification from the Customer 
amending the current instructions�

1.3) Issuance of cheque books: Issuance of cheque books shall be at the Bank’s sole dis-
cretion� Cheque books will not be issued if the Customer is under the age of 18 years� The 
Customer may withdraw cash against cheques, which shall be drawn on forms issued or 
approved by the Bank, or against written orders to pay Withdrawals by any other means 
may be permitted at the Bank’s discretion�

The Customer shall protect the cheque book delivered to the Customer and should inform 
the Bank if the Customer loses it or any of its cheques� The Customer shall be solely re-
sponsible for any damages, which may result from having the cheque book, or any of its 
cheques kept with any of the Customer’s successor(s) or a third party�

1.4) Drawings from current account: The Customer shall draw cheques in Arabic or Eng-
lish languages� The Bank shall not accept cheques written in any other language

The Bank has the right to refuse paying the value of cheques, drawings, and payment 
orders drawn on the Customer’s account if the balance is not sufficient, even if the Cus-
tomer has credit balance in any other accounts with the Bank� The Customer will have to 
authorize the Bank in writing to cover such amounts from the Customer’s other accounts 
with the Bank�

Where a cheque has been endorsed, the Bank has the right to refuse paying the 
value of such cheque� The Bank may, however, accept endorsed cheques where the 
endorser is a Habib Bank AG Zurich customer’s and the Bank is able to verify the 
signature of such endorser� Similarly, the Bank has the right to refuse paying the 
value of cheques that has been altered, unless the alteration has been signed by 
the Customer�

1.5) Stop payments of Cheques: The Bank will not accept instructions in connection 
with stopping payment of a cheque(s) except in the event of loss or theft of a cheque(s) 
or any other conditions as shall be allowed by law and agreed by the Bank� Such instruc-
tions must be in writing and the Customer will bear any loss, damage and cost due to this�

1.6) Closure of account: If cheque(s) issued by the Customer is returned unpaid on 
account of inadequate funds, the Bank may apply charges in relation to such returned 
cheque(s)� In addition, the Bank may close the Customer account(s) pursuant to appli-
cable laws and regulations in the United Arab Emirates� In such an event, the Customer 
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يعتمــد علــى ســجالت البنــك  الخاصــة بالمعامــالت وحســاب الرصيد كبينــة ودليل قاطــع في جميع (1  (  

أغراض الدعاوى أو التحكيم أو إجراءات تسوية أي نزاع. يجوز للبنك من حين آلخر عرض أو تقديم عروض 

خاصــة لمنتجــات وخدمــات البنــك. إذا قــرر العميــل اإلســتفادة من تلك العــروض الخاصة يوافــق العميل على 

التقيــد بشــروط وبنــود تلــك العــروض الخاصــة كمــا هــو موضح في نمــوذج الطلب الســاري والمــادة اإلعالنية 

والترويجيــة و/أو تنويهــات تلــك العروض والترويجات التي تعرض في فروع البنك.    

ــاه، يجــوز للبنــك فــي أي وقــت و دون إشــعار مســبق ودون أي مســؤولية (1  (   لألســباب المحــددة أدن

تجــاه العميــل حظــر الحســاب أو أي امتيــاز علــى حســاٍب مــا لفتــرة زمنيــة محــددة.     

االمتثال للقانون والنظم.  (1 (  (  

تــم تحصيــل األمــوال المســتحقة للبنــك علــى العميــل والمتعلقــة بالتســهيالت االئتمانيــة أو الرســوم (1 (  (  
غيــر المدفوعــة.   

ثبوت تصرف العميل بطريقة مخلة بالشرف واألمانة أو إدانته في جريمة. (1 (  (  

ثبوت وفاة العميل.    (1 (  (  

الجزء ب :  شروط و بنود المنتج 

يتــم تطبيــق شــروط و بنــود المنتــج فــي حالــة طلــب العميــل حســاب معيــن أو خدمــة أو 
منتــح  أو  خدمــة  أو  حســاب  أي  ينشــأ  غيــره.  أو  طلــب  نمــوذج  تعبئــة  طريــق   عــن  منتــج 
ــي  ــج ف ــة بالمنت ــود الخاص ــروط والبن ــذه الش ــزء أ(، وه ــي ) الج ــود ف ــروط والبن ــوم بالش محك
)الجــزء ب(، و نمــوذج طلــب أي حســاب أو خدمــة أو منتــج و أيــة شــروط إضافيــة يبلــغ 
البنــك العميــل عندمــا يقــوم العميــل بفتــح حســاب أو طلــب خدمــة و/أو منتــج مــن حيــن 

آلخر. 

 1))B1( الحساب الجاري

األهليـــة :يكــون العميــل مؤهــاًل لفتــح حســاب جاري فقــط إذا كان مــن مواطني دول مجلــس التعاون (1 ( 

الخليجــي أو مقيــم فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة وعمــره 18 عامــاً أو أكثــر. 

إدارة الحســاب : يتولــى إدارة الحســاب العميــل أو ممثــل العميــل القانونــي أو مــا ينــوب عنــه أو (1 ( 

وكيلــه، و ال يتــم االعتــراف بإنتهــاء صالحيــة إدارة  حســاب العميــل إال فــي حالــة اإلخطار الخطــي من العميل 

بتعديــل التعليمات الحالية.

إصــدار دفاتــر الشــيكات: يتــم إصــدار دفاتــر الشــيكات وفقــاً لتقديــر البنــك منفــرداً. ال يتــم إصــدار (1 ( 

دفتــر شــيكات للعميــل تحــت ســن ال 18 عــام. يجــوز للعميــل ســحب النقــد مقابــل الشــيكات الصــادرة أو 

المعتمــدة مــن البنــك أو مقابــل تعليمــات الدفــع الخطيــة، يجــوز للبنــك ووفقــاَ لتقديــره الســماح بالســحب 

بــأي وســيلة أخــرى.
يجــب علــى العميــل المحافظــة علــى دفتــر الشــيكات و يجــب عليــه إبــالغ البنك فــي حالة فقــدان كل أو جزء 
من شــيكاته، ويكون على العميل منفرداً مســئولية أي ضرر ناتج عن حيازة دفتر الشــيكات أو أي من شــيكاته 

التــي يحتفــظ بهــا أي خليفــة/ خلفــاء العميــل أو الغيــر.
الســحب مــن الحســاب الجــاري: يتــم ســحب الشــيكات بــأي اللغتيــن العربيــة أو اإلنجليزيــة و لن يقبــل البنك 

أي شيكات مكتوبة بأي لغة أخرى.

للبنــك حــق رفــض دفــع قيمــة الشــيكات والســحب والدفــع مــن حســاب العميــل فــي (1 ( 

ــر  ــاب آخ ــي أي حس ــد ف ــر الرصي ــم توف ــل، برغ ــاب العمي ــي حس ــد ف ــة الرصي ــدم كفاي ــة ع حال

حســابات  مــن  المبالــغ  تلــك  لتغطيــة  خطيــاً  البنــك  العميــل  يفــوض  البنــك.  لــدى  للعميــل 

ــك. ــدى البن ــل األخــرى ل العمي
ــول الشــيكات المظهــرة  ــه يجــوز للبنــك قب ــر،إال إن للبنــك حــق رفــض دفــع قيمــة  أي شــيك مظه
إذا كان المظهــر هــو عميــل حبيــب بنــك آي جــي زيوريــخ ويســتطيع البنــك التأكــد مــن صحــة توقيع 
ــر  ــم يظه ــا ل ــه م ــم تعديل ــذي ت ــع قيمــة الشــيك ال ــك حــق رفــض دف ــك للبن ــر، وكذل ــك التظهي ذل

ــل. ــك التعدي ــى ذل ــل عل ــع العمي توقي
  

ــيك /(1 (  ــرف الش ــاف ص ــة بإيق ــات المتعلق ــك التعليم ــل البن ــن يقب ــيكات ل ــرف الش ــف ص وق

الشــيكات إال فــي حالــة ضيــاع أو ســرقة الشــيك /الشــيكات أو أي شــروط أخــرى يســمح بهــا القانــون 

ــرر  ــارة وض ــل أي خس ــل العمي ــة ويتحم ــات خطي ــون التعليم ــب أن تك ــك. يج ــا البن ــق عليه ويواف

وكلفــة ناجمــة عــن ذلــك.

إغـــالق الحســاب: فــي حالــة رجــوع الشــيك /الشــيكات الصادرة عــن العميــل دون صرف لعدم (1 ( 

كفايــة الرصيــد فإنــه يجــوز للبنــك فــرض رســوم علــى هــذا الشــيك /الشــيكات المرتجعــة. كمــا يجــوز 

للبنــك إغــالق حساب/حســابات العميــل وفًقــا للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا فــي دولــة اإلمــارات 

ــتخدمة و  ــر المس ــات غي ــع المنتج ــل جمي ــع العمي ــة، يرج ــذه الحال ــل ه ــي مث ــدة. ف ــة المتح العربي
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will return all unused cheques relating to the Customer’s account(s)� The Bank may, in 
the Bank’s absolute discretion, open in the Customer’s name another account without 
cheques to replace the account which has been closed and to transfer any credit facilities 
previously granted on the closed account (if any) to the new account�

If the Customer leaves the United Arab Emirates to take up residence in any other country, 
the plastic cards and unused cheques are required to be returned to the Bank 14 days prior 
to the Customer’s departure�

1.7) Fees and expenses: The Customer acknowledges that the Bank has the right to deb-
it the Customer’s account(s) with all fees and expenses paid or incurred in connection with 
any dealing between the Bank or between the Customer and any third parties pursuant 
to the Customer’s instructions�

1.8) Minimum balance requirement: Current Accounts may be subject to a minimum 
balance requirement as decided by the Bank�

If the minimum balance falls below the limit decided by the Bank� In addition, the Custom-
er’s current account shall be debited with maintenance charges, as published�

The Bank shall return cheques which have not been honored and other posting media 
back to the Customer through ordinary or registered post, or any other means as the Bank 
deems fit, to the last given address, and the Bank shall not be liable for any losses due 
to postal errors, thefts or for any other liability which may arise in connection with this 
service to the Customer�

Subject to any minimum balance requirement, interest may at the Bank’s absolute discre-
tion, be payable on the Customer’s Account(s) balance(s) in accordance with the Bank’s 
prevailing rates, to be computed on the basis of the daily balance, and paid monthly�

2) Saving Account (B2)

2.1) Eligibility: The Customer is only eligible to open a saving account if the Customer 
is 18 years of age or older�

2.2) Minimum balance requirement: Saving accounts shall be subject to a minimum 
balance requirement as decided by the Bank and in accordance with the prevailing rates 
for saving accounts�

If the minimum balance falls below the limit, the Customer account shall be debited with 
monthly maintenance charges�

2.3) Withdrawals from the Savings account: Cheque books will not be issued to saving 
accounts� Withdrawals shall be made using forms designated for that purpose or ATM 
cards or by any other instrument provided by the Bank in accordance with the Bank’s 
systems applicable thereto�

The Customer can withdraw as frequently as the Customer require but subject to the 
minimum balance being maintained�

2.4) Interest: Interest will be calculated on the minimum balance or otherwise specified 
in the Customer’s account and in accordance with the Bank prevailing rates for saving 
account�

The interest will be credited to the Customer account semi-annually in June and Decem-
ber, or at such other times as the Bank may communicate to the Customer�

The Bank reserves the right to vary the interest rate according to the currency or the 
balance category�

3) Fixed Term Deposit Account (B3)

3.1) The Customer is only eligible to place a Fixed Term Deposit with the Bank if the 
Customer is 18 years of age or older�

3.2) The Customer may place a Fixed Term Deposit with the Bank by opening and op-
erating a Fixed Term Deposit Account(s), which may be denominated either in AED or in 
any foreign currency acceptable to the Bank� Fixed Term Deposit Account(s) is opened by 
submitting a completed Fixed Term Deposit Application Form and making a deposit of 
the principal sum (in clear funds) stated in the Customer Application Form with the Bank�

3.3) In order to open a Fixed Term Deposit Account, the Customer may need to main-
tain a current and/or saving account with the Bank� A current or saving account may be 
opened by submitting a completed Current or Saving Account Application Form�

3.4) If the Bank agrees to open a Fixed Term Deposit Account in the Customer’s name 
upon consideration of the Customer’s Application Form, the Bank shall, within a reason-
able period, issue a Confirmation of Deposit detailing the principal sum received, the 
length of time for which the Customer’s principal sum will remain on deposit with the 
Bank, the maturity date, the applicable interest rate payable by the Bank during the term 
of the Customer’s Fixed Term Deposit, the interest amount due on maturity and the total 
maturity value�

3.5) The Bank will pay interest on the principal sum at maturity of the Fixed Term Depos-
it, calculated and at the interest rate set out in the Customer’s Confirmation of Deposit�
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الشــيكات المتعلقــة بحساب/حســابات العميــل. يجــوز للبنــك و وفًقــا لتقديــر البنــك المطلــق، 

ــه  ــم إغالق ــذي ت ــر إصــدار شــيكات ليحــل محــل الحســاب ال ــل بغي ــح حســاب آخــر باســم العمي فت

وتحويــل أي تســهيالت تــم منحهــا مســبًقا علــى الحســاب المغلــق )إن وجــد( الــى الحســاب الجديــد. 

ــرى  ــة اخ ــي أي دول ــة ف ــرض اإلقام ــدة بغ ــة المتح ــارات العربي ــل لإلم ــادرة العمي ــة مغ ــي حال ف
مطلــوب مــن العميــل إرجــاع البطاقــات البالســتيكية والشــيكات غيــر المســتخدمة للبنــك قبــل 14 

ــه. ــن مغادرت ــاً م يوم

الرســوم والنفقــات: يقــر العميــل أن للبنــك الحــق فــي حســاب الديــن علــى حساب/حســابات العميــل (1 ( 

ومعــه كل الرســوم والنفقــات المدفوعــة أو المتكبــدة المتعلقــة بــأي تعامــل بيــن البنــك أو بيــن العميــل وأي 

طــرف ثالــث بموجــب تعليمــات العميــل.

الحــد األدنــى المطلــوب للرصيــد:  تكــون الحســابات الجاريــة خاضعــة لحــد الرصيــد األدنــى وفقــاً لمــا (1 ( 

يقــرره البنك. 
إذا كان الرصيــد أقــل مــن الحــد األدنــى للرصيــد الــذي حدده البنك يتحســب البنــك كلفة اإلحتفاظ بالحســاب 

على حساب العميل. 
يقــوم البنــك بإعــادة الشــيكات التــي لــم يتــم صرفهــا وغيرهــا مــن المــواد المنشــورة إلــى العميــل خــالل 
البريــد العــادي أو المســجل، أو أي وســيلة أخــرى يراهــا البنــك مناســبة  إلــى آخــر عنــوان معيــن، البنــك غيــر 
مســؤول عــن أي خســائر ناجمــة عــن أخطــاء البريــد أو الســرقات أو أي مســؤولية أخــرى قــد تنشــأ فيمــا 

يتعلــق بهــذه الخدمــة للعميــل.                                            
مــع مراعــاة متطلبــات الحــد األدنــى للرصيــد، تحســب الفائــدة وفقــاً لتقديــر البنــك المطلق و تكون مســتحقة 
الدفــع علــى رصيــد/ أرصــدة حســاب /حســابات العميل وفًقا لـــمعدالت البنك الســائدة، و يتم احتســابها على 

أســاس الرصيد اليومي وتدفع شــهرياً.

 1) )B2( حساب اإلدخار

األهليـة:يكون العميل مؤهال ًلفتح حساب إدخار إذا كان عمره 18 عامُا أو أكثر، (1 ( 

الحــد األدنــى المطلــوب للرصيــد:  تكــون حســابات اإلدخــار خاضعــة للحــد األدنــى للرصيــد المطلــوب (1 ( 

وفقــاً لما يقــرره البنك.
إذا كان الرصيــد أقــل مــن  الحــد األدنــى الــذي حدده البنك يحســب ديــن مصروفات اإلحتفاظ بالحســاب على 

حساب العميل شهريُا. 

الســحب مــن حســابات اإلدخــار: ال يتــم إصــدار دفتر شــيكات لحســابات اإلدخار. يتم الســحب بنماذج (1 ( 

مخصصــة لهــذا الغــرض أو بطاقــات الصــراف اآللــي أو أي آلــة يقدمهــا البنــك وفقــا لنظــم البنــك الســارية 

ــة. بموجــب هــذه اإلتفاقي
يمكن للعميل السحب كلما إحتاج إلى ذلك بشرط المحافظة على الحد األدنى للرصيد.

الفائـــدة: يتــم إحتســاب الفائــدة علــى الرصيــد األدنى أو خالفه حســبما هو محدد في حســاب العميل (1 ( 

وبموجب أسعار فائدة حساب اإلدخار السائدة حينئذ. 
تقيــد فائــدة  نصــف ســنوية فــي حســاب العميــل فــي يونيــو وديســمبر، أو فــي األوقــات األخــرى التــي قــد 

يبلغهــا البنك للعميل.
يحتفظ البنك بحق  تغيير سعر الفائدة وفًقا للعملة أو فئة الرصيد.

 1))B3( حساب الوديعة ألجل

يكون العميل مؤهال لوضع وديعة بأجل فقط إذا كان عمره 18 عاما أو أكثر.(1 ( 

يجــوز للعميــل وضــع وديعــة ألجــل لــدى البنــك بفتــح وإدارة حساب/حســابات الوديعــة ألجــل إمــا (1 ( 

بالدرهــم اإلماراتــي أو أي عملــة أجنبيــة مقبولــة للبنك. يتم فتح حساب/حســابات الوديعة ألجل بتعبئة طلب 

حســاب الوديعــة ألجــل بالبنــك، ويعمــل إيداع بالمبلغ األساســي ) بإيــداع حقيقي( الموضح فــي نموذج طلب 

ــل للبنك.                                               العمي

لفتــح حســاب الوديعــة ألجــل يحتــاج العميــل لإلحتفــاظ بحســاب جــاري و/أو حســاب إدخــار لدى (1 ( 

البنــك. يتــم فتــح الحســاب الجــاري أو حســاب اإلدخــار بتقديم نموذج طلب حســاب جاري أو حســاب إد

خــار.                                              

إذا وافــق البنــك علــى فتــح حســاب وديعــة األجــل باســم العميــل عنــد  النظر فــي طلــب العميل يجب (1 ( 

على البنك خالل فترة معقولة إصدار تأكيد لإليداع يوضح بالتفصيل المبلغ األساسي المستلم  والمدة الزمنية 

الــذي يظــل المبلــغ األساســي للعميل مودًعا لدى البنك  وتاريخ االســتحقاق وســعر الفائدة المطبق المســتحق 

الدفــع مــن قبــل البنــك خــالل المــدة المحــددة للعميل و مبلــغ الفائدة المســتحقة عنــد االســتحقاق وإجمالي 

قيمة االستحقاق.

يدفــع البنــك الفائــدة عــن المبلــغ األساســي عنــد إســتحقاق الوديعة ألجل، وتحســب على أســاس ســعر (1 ( 

الفائــدة المحدد فــي تأكيد العميل لإليداع .
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3.6) The Bank will pay interest on the principal sum on and from the date of receipt of 
the principal sum (in clear funds) from the Customer until the maturity date, provided that 
if the Bank receives the principal sum after banking hours or such other cut-off time as 
the Bank may determine, the Bank reserves the right to calculate interest on the principal 
sum on the next day on which the Bank is open for banking business�

3.7) Where the Customer Fixed Term Deposit would otherwise mature on a date on 
which the Bank is not open for banking business, the maturity date of the Fixed Term 
Deposit will instead be the next day on which the Bank is open for banking business�

3.8) The Bank may (but shall not be obliged to) automatically renew the Fixed Term 
Deposit at the maturity date for the same period at the interest rate then applicable (as 
determined by the Bank), unless the Customer instructs the Bank, in writing, otherwise 
no less than three (3) banking business days prior to the maturity date of the Customer’s 
Fixed Term Deposit�

3.9) If the Customer requests a withdrawal of all or part of the principal sum prior to the 
maturity date, the Bank will charge the Customer a breakage fee and an interest rate 
penalty� Such fees and interest rate penalties shall be determined by the Bank, in the 
Bank’s discretion�

3.10) Where the Customer request an early withdrawal of part of the principal sum prior 
to the maturity date (which shall not be permitted unless the Customer receives the Bank’s 
written permission after the Customer’s request for such early partial withdrawal), the fees 
and interest rate penalties will apply only to the amount of the principal sum the Customer is 
withdrawing prior to the maturity date� All fees and interest rate penalties will be deducted 
from the Customer’s Fixed Term Deposit Accounts or any other accounts the Customer has 
with the Bank before the principal sum (and any interest) is made available to the Customer� 
Total fees and interest rate penalties will never exceed the originally deposited principal sum�

3.11) If the Customer request a withdrawal of all or part of the principal sum (at any 
time) in any currency (acceptable to the Bank) other than the currency in which the 
Fixed Term Deposit is denominated, the Bank shall convert the total amount payable to 
the Customer into the currency requested in accordance with condition 11 of the General 
Terms and Conditions (Part A)�

3.12) Amounts representing the principal sum and any accrued interest shall be paid in 
the currency in which the Fixed Term Deposit Account is denominated�

3.13) The interest rate for any new deposit may be varied, changed, and modified at the 
Bank’s sole discretion and without any prior notice� All the Bank’s current interest rates 
for new deposits (including any special or promotional rates) are set out on the display 
board in any of the Bank branches�

4) Call Account (B4)

4.1) Eligibility: The Customer is only eligible to open a saving account if the Customer 
is 18 years of age or older�

4.2) Operation of the account: The operation of the account shall be assigned to the 
Customer, the Customer’s representative, the Customer’s legal deputy, or the Customer’s 
attorney, and no expiration of the capacity of whosoever operates the Customer’s account 
shall be recognized unless the Bank receives a written notification from the Customer 
amending the current instructions�

4.3) Minimum balance requirement: Call accounts shall be subject to a minimum balance 
requirement as decided by the Bank and in accordance with the prevailing rates for call accounts�

4.4) Withdrawals from the Customer account: Withdrawals may be made from the 
Customer call account subject to minimum withdrawal notice requirements specified from 
time to time� Withdrawals will not be permitted from the Customer’s call account prior to 
completion of the notice requirements� Cheque books will not be issued to call accounts� 
Withdrawals shall be made by transfer of funds into another of the Customer’s account(s) 
with the Bank or by any other instrument provided by the Bank in accordance with the 
Bank systems applicable thereto�

The Customer can withdraw as frequently as the Customer requires but subject to the 
minimum balance being maintained�

4.5) Interest: The Bank will pay interest on the daily credit balance of the Customer’s 
call account from time to time, Interest will be credited to the Customer’s account either 
semi-annually in June and December or at such other times and periods as the Bank may 
communicate to the Customer�

The Bank reserves the right to vary the interest rate applicable to call accounts from time 
to time, including on the basis of withdrawal notice periods, particular foreign currency 
denominated accounts and balance categories�

Withdrawal notices shall be subject to such conditions or restrictions as the Bank may from 
time to time, in its sole discretion determines�

In case of withdrawal otherwise than pursuant to the agreed notice, the Customer ac-
knowledges that the Bank will withhold interest on the withdrawn funds for the agreed 
notice period�
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يدفــع البنــك فائــدة علــى المبلــغ األساســي فــي ومنــذ تاريــخ إســتالم المبلــغ األساســي ) بإيــداع أموال (1 ( 

صافيــة( وحتــى تاريــخ اإلســتحقاق، في حالة تلقي البنك المبلغ األساســي بعد ســاعات العمــل المصرفي أو أي 

وقــت بعــد الــدوام كمــا يقــرر البنــك، يحتفــظ البنك بحق حســاب الفائدة عن المبلغ األساســي فــي يوم العمل 

التالــي ألعمــال البنك.

إذا وافــق تاريــخ إســتحقاق العميــل الوديعــة ألجل يــوم ليس يوم عمــل البنك، يكون تاريخ اإلســتحقاق (1 ( 

البديل هو يوم العمل التالي.

يجــوز للبنــك )دون إلــزام( تجديــد الوديعــة األجــل تلقائيــاً فــي تاريــخ اإلســتحقاق ولنفــس (1 ( 

ــل تعليمــات  ــة إصــدار العمي ــي حال ــك( إال ف ــا يحــدده البن ــدة الســائد) كم المــدة و بســعر الفائ

خطيــة للبنــك خــالف ذلــك خــالل مــدة ال تقــل عــن ثالثــة أيــام عمــل قبــل تاريــخ إســتحاق العميــل 

الوديعةألجــل.

إذا طلــب العميــل ســحب كل أو جــزء مــن المبلــغ األساســي قبــل تاريــخ اإلســتحقاق يدفــع (1 ( 

العميــل للبنــك المصروفــات و رســوم كســر الوديعــة وســعر الفائــدة الجزائيــة التــي يحددهــا البنــك 

ــره.  ــاً لتقدي وفق

ــل (1  (  ــراً قب ــي مبك ــغ األساس ــغ أو المبل ــن المبل ــزء م ــحب ج ــل س ــب العمي ــة طل ــي حال ف

ــك بعــد طلــب  ــى إذن خطــي مــن البن ــك إال بعــد الحصــول عل ــخ اإلســتحقاق )ال يســمح بذل تاري

العميــل للســحب الجزئــي أو الكامــل( تطبــق الرســوم و ســعر الفائــدة الجزائيــة فقــط علــى 

المبلــغ األساســي الــذي ســحبه العميــل قبــل تاريــخ اإلســتحقاق، يتــم خصــم كل الرســوم والفائــدة 

الجزائيــة مــن حســابات الوديعــة ألجــل أو أي حســابات أخــرى للعميــل لــدى البنــك قبــل المبلــغ 

ــغ  ــة المبل ــدة الجزائي ــعر الفائ ــوم وس ــي الرس ــاوز إجمال ــري( ال يتج ــوم أخ ــة رس ــي) وأي األساس

األساســي المــودع بالبنــك. 

ــة (1  (  ــأي عمل ــت( ب ــي أي وق ــي )ف ــغ األساس ــن المبل ــزء م ــحب كل أو ج ــل س ــب العمي إذا طل

)مقبولــة لــدى البنــك( غيــر العملــة المودع بها الوديعــة ألجل يقوم البنــك بتحويل إجمالــي مبلغ الوديعة 
الواجبــة الدفــع للعميــل بالعملــة المطلوبــة وفقــاً للشــرط رقــم 11 مــن بنــود وشــروط إتفاقيــة 

العميــل) الجــزء “أ”(.

يتــم دفــع المبلــغ األساســي وأية رســوم يتكبدهــا العميل بعملة الوديعة المســماة في حســاب وديعة (1  ( 

األجل المحدد.

يجــوز تبديــل أو تغييــر أو تعديــل ســعر الفائــدة ألي وديعة جديــدة وفقاً لتقدير البنــك منفرداً ودون (1  ( 

أي إخطــار ســابق. يعــرض ســعر فائــدة الودائــع الجديــدة ) تشــمل أي أســعار خاصــة أو ترويجيــة( فــي لوحة 

العــرض فــي أي مــن أفــرع البنــك. 

 1))B4( الحساب عند الطلب

األهليـة:يكون العميل مؤهال ًلفتح حساب إدخار إذا كان عمره18 عامُا أو أكثر، (1 ( 

إدارة الحســاب:  يتولــى إدارة الحســاب العميــل أو ممثــل العميــل أو نائبــه القانونــي أو وكيلــه، (1 ( 
و ال يتــم االعتــراف بإنتهــاء صالحيــة أي منهــم إال فــي حالــة اإلخطــار الخطــي من العميــل بتعديــل التعليمات 

الحاليــة.

الحــد األدنــى المطلــوب للرصيــد: تكون الحســابات خاضعة للحــد األدنى المطلــوب للرصيد وفقاً (1 ( 
لما يقرره البنك وأسعار الفائدة السائدة حينذاك.   

الســحب مــن حســاب العميــل: يخضــع الســحب مــن حســاب العميــل إلخطــار حــد (1 ( 
الرصيــد األدنــى المطلــوب الــذي يتــم تحديــده مــن حيــن آلخــر، وال يســمح بالســحب من الحســاب عند 

الطلــب للعميــل قبــل إكمــال متطلبــات ذلــك اإلخطــار.  يمكــن للعميــل الســحب كلمــا إحتــاج إلــى ذلــك 

بشــرط المحافظــة علــى حــد الرصيد األدنى.

ــاً علــى رصيــد الحســاب عنــد الطلــب مــن حيــن آلخــر، (1 (  الفائـــدة يتــم حســاب الفائــدة يومي
و تحســب الفائدة على حســاب العميل إما على أســاس نصف ســنوي في شــهري يونيو وديســمبر، أو في 

ــه بالعميــل. أي مواعيــد أخــرى يحددهــا البنــك عنــد إتصال
ــار  ــرات إخط ــاس فت ــى أس ــر عل ــن آلخ ــن حي ــارية م ــدة الس ــعر الفائ ــر س ــق تغيي ــك بح ــظ البن يحتف

الســحب وحســابات العملــة األجنبيــة المســمى فــي الحســاب وفئــات الرصيــد.

ــر  ــت آلخ ــن وق ــك م ــا البن ــوز ان يقرره ــي يج ــود الت ــروط أو القي ــحب للش ــعارات الس ــع إش تخض
وفًقــا لتقديــره الخاص.

فــي حالــة الســحب خالًفــا لإلشــعار المتفــق عليــه يقــر العميــل بــأن البنــك ســوف يحتجــز الفائــدة علــى 
األمــوال المســحوبة لفتــرة لإلشــعار المتفــق عليها. 
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5) Joint Account (B5)

5.1) Title: The Customer (the joint account holders) agree that the title of the 
Customer account will not give any person any right to the benefit of any par-
ticular current, saving, call, fixed or other account and that the account opening 
form or related documentation will determine whether the particular account is 
single or joint�

5.2) Conflicting instructions: If the Bank receives conflicting instructions from different 
signatories to the Customer account, the Bank shall has the option at the Bank’s discretion 
to require a fresh mandate from all the signatories or account holders before giving effect 
to any instructions

5.3) Death of joint account holder: If a joint account holder dies or loses his legal ca-
pacity, the surviving joint account holder shall inform the Bank of the same in writing 
immediately within a period not exceeding 10 days from the death or loss of legal capac-
ity� Upon receipt of such notice in writing, the Bank shall suspend all transactions from 
the joint account until evidence is provided to the Bank satisfaction that the deceased 
or incapacitated joint account holder’s successor or legal representative is appointed in 
accordance with the applicable United Arab Emirates laws and regulations� The Bank shall 
not be liable for any withdrawals that might take place prior to the Bank’s receipt of the 
required written notice�

5.4) Overdraft: Any overdraft or other liability of your (the joint account holder’s) to the 
Bank whatsoever shall be the joint and several responsibilities of all joint account holders�

6) ATM/Debit Card / ATM/Debit Cards (B6)

In addition to the terms and conditions, if any, set forth in the completed application 
form and/or approval letter, the following terms and condition are applicable to ATM 
Cards and Debit Cards (each as hereinafter defined) and related transactions with 
the Bank�

In consideration of the Bank making available the ATM Cards and Debit Cards, the 
Customer hereby acknowledges, accepts and understands the following:

6.1) General

6.1.1) A Bank’s automated teller machine card (an ATM Card) or a debit card (a Debit 
Card) may at the Customer’s request be issued by the Bank for the Customer’s current or 
savings account or for any of the Customer’s accounts or for any banking facilities from 
time to time opened and maintained with or made available by the Bank at the Bank’s 
discretion to enable the Customer to have direct access to any of the accounts or to effect 
banking transactions through the Bank’s Bank Online Services or by electronic means at 
ATM, customer activated terminal, easy pay terminal or other terminal approved by the 
Bank located within or outside the U�A�E� A Debit Card will further enable the Custom-
er to pay for purchases or make reservations of goods or services at merchant outlets 
worldwide�

6.1.2) References in this section B to ATM/Debit Cards” are references to either an ATM 
Card and/or a Debit Card�

6.1.3) The Customer’s use of any ATM/Debit Card shall constitute the Customer’s accept-
ance of these Terms and Conditions:

6.1.4) ATM/Debit Cards shall remain the Bank’s property and will be surrendered to the 
Bank immediately upon the request of the Bank�

6.1.5) The Bank may change from time to time at its discretion and without prior notice 
the available benefits and the scope of the services provided by the Bank in relation to 
the ATM/Debit Card

6.1.6) The Customer accepts the Bank’s record of all ATM/Debit Cards transactions as 
conclusive and binding for all purposes�

6.1.7) No ATM/Debit Card is transferable and any Customer may not pledge an ATM/
Debit Card as security for any purposes whatsoever�

6.1.8) The Bank shall not be liable to the Customer for any failure in performing the 
Bank’s obligations or providing any service in connection with any computer, telecommu-
nications or other technical failure�

6.1.9) The Customer understands that all withdrawals (whether in AED or a foreign 
currency) will be subject to limits determined from time to time by the Bank�

6.1.10) Use of an ATM/Debit Card doesn’t change the terms and conditions of any 
other agreement between the Bank and the Customer

6.1.11) The Bank shall not be responsible for or be in any way liable for any loss or 
damage howsoever incurred or suffered by the Customer by reason of the Bank, any 
member institution, any other bank or financial institution, any ATM or terminal or any 
other party refusing to allow a transactions or accept or to honor the ATM//Debit Card 
or the ATM/Debit Card numbers or the PIN�
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 1)  )B5( الحساب المشترك

ــن (1 (  ــل ل ــاب العمي ــمى حس ــترك( أن مس ــاب المش ــي الحس ــن )حامل ــل م ــق العمي ــمى: يواف المس
يعطــي أي شــخص حــق اإلســتفادة مــن أي حســاب محــدد مثل الحســاب الجاري وحســاب اإلدخار والحســاب 

عنــد الطلــب أو حســاب الوديعــة ألجــل أو أي حســاب آخــر. يحــدد نمــوذج طلب فتح الحســاب المشــترك أو 

المســتندات المتعلقة به ســواء كان ذلك الحســاب فردي أو مشــترك.

ــة مــن المفوضيــن بالتوقيــع (1 (  ــة تلقــي البنــك لتعليمــات متضارب ــة: فــي حال التعليمــات المتضارب
المختلفيــن علــى حســاب العميــل،  للبنــك وفقــا لتقديــره حــق طلــب تفويــض حديــث مــن كل المخوليــن 

بالتوقيــع أو حاملــي الحســاب قبــل إنفــاذ أي مــن التعليمــات. 

وفــاة صاحــب حســاب مشــترك: فــي حالــة وفــاة حامــل الحســاب أو فقدانــه األهليــة القانونيــة، (1 ( 
يقــوم باقــي حاملــي الحســاب بإخطــار البنــك خطيــا بذلــك خــالل مدة ال تتجــاوز 10 أيــام من تاريــخ الوفاة أو 

فقدان األهلية القانونية. عند إســتالم البنك ذلك اإلخطار الخطي يقوم البنك بتعليق جميع معامالت الحســاب 

المشــترك حتــى تقديــم الدليــل المقنــع للبنــك أنــه قــد تــم تعيين خلفــاء أو ممثليــن قانونيين عــن المتوفي أو 

العاجــز وفقــا لقوانيــن ولوائــح اإلمــارات العربية المتحدة الســائدة. وال يكون البنك مســئوالً عن أي ســحوبات 

قد تتم قبل إستالم البنك اإلخطار الخطي المطلوب. 

الســحب علــى المكشــوف: أي ســحب يتــم علــى المكشــوف أو أيــة ديــون أخــرى علــى )حاملــي (1 ( 
الحســاب المشــترك( للبنــك أي كان نوعهــا تكــون مســئولية جميــع حاملــي الحســاب المشــتركة الشــخصية 

والفرديــة. 

 1) )B6( بطاقة /بطاقات/الصراف اآللي / بطاقة الخصم

باإلضافــة إلــى الشــروط واألحــكام، إن وجــدت، و المنصــوص عليها في نموذج الطلــب المكتمل و / أو خطاب 
الموافقــة  تطبــق الشــروط واألحــكام التاليــة علــى بطاقــات الصــراف اآللي وبطاقــات الخصــم )كل على النحو 

المحــدد فيمــا يلــي( والمعامالت ذات الصلــة مع البنك                            
مقابــل قيــام البنــك بتوفيــر بطاقــات الصــراف اآللــي وبطاقــات الخصــم ، يقــر العميــل بموجــب هــذا ويقبــل 

ويفهــم ما يلي:

عام(1 ( 

يجــوز إصــدار بطاقــة الصــراف اآللــي  )بطاقــة الصــراف اآللــي( أو بطاقــة الخصــم )بطاقــة الخصــم( (1 ( ( 
بناًء على طلب العميل من البنك للحســاب الجاري أو حســاب التوفير للعميل أو ألية تســهيالت يمنحها البنك 
واالحتفــاظ بهــا مــن حيــن آلخر لدى البنــك أو توفيرها وفًقا لتقدير البنك لتمكن العميل من الدخول المباشــر 
إلــى أي مــن الحســابات أو إلجــراء المعامــالت المصرفيــة خــالل خدمــات البنــك عبــر اإلنترنــت أو بالوســائل 
اإللكترونيــة فــي أجهــزة الصــراف اآللــي أو جهــاز الدفــع الســهل أو جهــاز آخــر معتمــد مــن قبل البنــك داخل 
أو خــارج دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة. كما تمكــن بطاقة الخصم العميل من الدفع مقابل المشــتريات أو 

شــراء حجــوزات البضائــع أو الخدمــات فــي المنافــذ التجاريــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.                            

اإلشــارات في هذا القســم “ب” إلى بطاقات الصراف اآللي/ الخصم تعود إلى بطاقة الصراف اآللي (1 ( ( 
و / أو بطاقــة الخصــم.

إن  اســتخدام العميــل ألي ماكينــة صــراف آلــي/ بطاقــة خصــم  يمثــل موافقــة العميــل علــى هــذه (1 ( ( 
الشــروط واألحكام:          

تبقى بطاقات الصراف اآللي / الخصم مملوكة للبنك ويتم تسليمها للبنك فوًرا عند طلب البنك.                          (1 ( ( 

يجــوز للبنــك مــن حيــن آلخــر ووفًقــا لتقديــره ودون إخطــار مســبق تغييــر المزايــا المتاحــة ونطــاق (1 ( ( 
الخدمــات التــي يقدمهــا البنــك ببطاقــة الصــراف اآللــي / بطاقــة الخصم.        

يقبــل العميــل أن ســجالت البنــك الخاصــة بــكل معامــالت الصــراف اآللــي / بطاقــات الخصــم نهائيــة (1 ( ( 
وملزمــة لجميــع األغراض.

بطاقــة الصــراف اآللــي/ بطاقــة الخصــم غيــر قابلــة للتحويــل وال يجــوز ألي عميــل اســتخدام بطاقــة (1 ( ( 
الصــراف اآللــي /بطاقــة الخصــم كضمــان ألي غــرض مــن أي نوع.

ــر مســؤول تجــاه العميــل عــن أي إخفــاق فــي أداء التزامــات البنــك أو فــي تقديــم أي (1 ( (  البنــك غي
خدمــة بــأي جهــاز كمبيوتــر أو اتصــاالت أو أي عطــل فنــي آخــر.

يــدرك العميــل أن جميــع عمليــات الســحب )ســواء بالدرهــم اإلماراتــي أو بعملــة أجنبيــة( خاضعــة (1 ( ( 
لقيــود يحددها البنــك من حين آلخر.                                           

ال يغير استخدام بطاقة الصراف اآللي/ بطاقة الخصم شروط وأحكام أي اتفاقية بين البنك والعميل.         (1  ( ( 
ال يتحمــل البنــك مســؤولية مــن اي نــوع  عــن أي خســارة أو ضــرر تكبــده العميل بســبب البنك (1  ( ( 

او أي مؤسســة عضــو أو أي بنــك آخــر أو مؤسســة ماليــة أخــرى أو أي جهــاز صــراف آلــي أو محطــة أو 
أي طــرف آخــر رفــض الســماح بالمعامــالت أو الصــرف ببطاقــة الصــراف اآللــي/ الخصــم أو أرقــام بطاقــة 

الصــراف أو كلمــة المــرور الخاصة بها.  
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6.1.12) Where Customer has failed to respond to the Bank’s written notices requesting 
the Customer to provide required Identification details to update the Bank’s records, the 
Bank will, with prior notice, temporarily block Debit & Credit Cards for all types of trans-
actions, including ATM withdrawals and may temporarily disallow transactions in account 
till records are updated�

6.2) Use Of The Card

6.2.1) The Customer may collect the ATM/Debit Card from the Bank or at the risk 
of the Customer the ATM/Debit Card may be sent by post to the address notified by 
the Customer to the Bank� The Bank may at its discretion require that the Customer 
complete mandatory procedures in order to activate the ATM/Debit Card� Until such 
procedures (if any) have been completed, no transactions may be undertaken with 
the ATM/Debit Card� Upon receipt of an ATM/Debit Card, the Customer or authorized 
user shall sign the ATM/Debit Card� In the event the Customer doesn’t wish to have 
an ATM/Debit Card, he shall promptly inform the Bank through Phone Banking and 
cease use of the ATM/Debit Card, cut the ATM/Debit Card in half and return both 
halves to the Bank�

6.2.2) The Customer will be responsible for all transactions processed by use of an ATM/
Debit Card regardless of whether (1) the transactions are processed with the Customer’s 
knowledge or express or implied authority or (2) the transactions may be the result of 
a fraudulent act� The Customer hereby authorizes the Bank to debit the Customer’s ac-
count/s with the amount of any withdrawal, transfer or transaction in accordance with 
the Bank’s record of transactions�

6.2.3) Before using or attempting to use an ATM/Debit Card, the Customer will always 
ensure that sufficient funds are available in the Customer’s Account(s) or that a prior 
arrangement with the Bank has been made�

6.2.4) If the Customer undertakes any transaction that exceeds the available balance(s) 
of the account(s) or facility(ies) tied to any ATM/Debit Card, the Bank may refuse at 
its discretion to permit such transaction� If however, for whatever reason, the Customer 
exceeds any such available balance or facility, the Customer shall forthwith pay to the 
Bank, upon demand by the Bank, the full sum by which such available balance or facility 
is exceeded and the Bank may at its discretion charge the Customer its prevailing fees 
or charges�

6.2.5) The Customer authorizes the Bank to debit any of the Customer’s accounts with 
the amount of any withdrawal or other transaction affected by use of an ATM/Debit Card�

6.2.6) The Bank shall have the discretion from time to time to set or change the daily 
cut off time without notice or responsibility to the Customer�  Any transaction by use of 
an ATM/Debit Card after such cut off time shall be treated as a next working day value 
transaction�

6.2.7) Cash, cheques or instruments deposited at any terminal by use of an ATM/Debit 
Card will be credited to the Customer’s account after the Bank’s verification of the deposit� 
The amount of deposit verified by the Bank shall be deemed the correct amount of the 
deposit� The record issued by any terminal only represents what the Customer claims to 
have deposited� Cheques that are deposited will be sent for collection and the funds will 
be available only after the cheques have cleared in accordance with the terms hereunder 
and the Bank’s other policies and procedures�

6.2.8) All transactions and obligations arising from the use of an ATM/ Debit Card in 
relation to a joint account shall be binding on, and the joint and several obligations 
of all the joint account holders� If requested, the Bank may in its discretion make 
available more than one ATM/Debit Card to the Customer according to such further 
terms and conditions as the Bank may require� Additional ATM/Debit Cards may be 
made available to additional authorized users for the account or for supplementary 
ATM/DEBIT cardholders (who, for purposes of the ATM/Debit Card, shall also be con-
sidered authorized users for the account)� For the avoidance of doubt, these Terms and 
Conditions and all transactions thereunder will be binding on all account holders and 
authorized users (including any supplementary ATM/Debit cardholders)� In addition to 
the aforesaid, and as a separate undertaking, the account holders shall be fully liable 
(on a joint and several basis) to the Bank for all transactions and obligations arising 
from the use of an ATM/Debit Card by all authorized users (including any supplemen-
tary ATM/Debit cardholders) notwithstanding any legal disability or incapacity of the 
authorized user, and the account holder shall indemnify the Bank (on a joint and sev-
eral basis) against any loss, damage, liability, costs and expenses, incurred or suffered 
by the Bank by reason of any breach of these terms and conditions by any authorized 
user (including any supplementary ATM/Debit cardholders)� A supplementary ATM/
Debit cardholder may be assigned a specific limit that shall constitute the maximum 
transaction limit for such card� Notwithstanding this fact, if a supplementary ATM/
Debit cardholder nevertheless completes a transaction that exceeds the limit, the 
transaction will be binding on the account holders� Other than the authorized users 
(including any supplementary ATM/Debit card holders) for the relevant account(s), 
the Customer will not allow any other person to use an ATM/Debit Card�
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ــم (1  ( (  ــل تقدي ــن العمي ــب م ــي تطل ــة الت ــك الخطي ــارات البن ــل إلخط ــتجابة العمي ــدم إس ــة ع ــي حال ف
تفاصيــل التعريــف المطلوبــة لتحديــث ســجالت البنــك، يقــوم البنــك  بإشــعار مســبق بحظــر بطاقــات الخصــم 
ــي   ــراف اآلل ــزة الص ــن أجه ــحب م ــات الس ــك عملي ــي ذل ــا ف ــالت بم ــواع المعام ــع أن ــا لجمي ــداع  مؤقًت واالي

ــث الســجالت.    ــم تحدي ــى يت ــي الحســاب حت ــا للمعامــالت ف ــه عــدم الســماح مؤقًت ويجــوز ل

إستخدام البطاقة                          (1 ( 

يجــوز للعميــل اســتالم بطاقــة الصــراف اآللــي/ بطاقــة الخصــم مــن  البنــك علــى مســؤولية (1 ( ( 
العميــل، يمكــن إرســال بطاقــة الصــراف اآللــي/ بطاقــة الخصــم بالبريــد إلــى العنــوان الــذي يخطــر بــه 
اإلجــراءات  اســتكمال  العميــل  مــن  يطلــب  أن  تقديــره  حســب  للبنــك  يجــوز  البنــك.  العميــل 
اإللزاميــة لتفعيــل بطاقــة الصــراف اآللــي / الخصــم. لحيــن االنتهــاء مــن هذه اإلجراءات )إن وجدت( 
ال يجــوز إجــراء أي معامــالت باســتخدام بطاقــة الصــراف اآللــي / بطاقــة الخصــم. عنــد اســتالم بطاقــة 
ــى  ــع عل ــه التوقي ــل أو المســتخدم المرخــص ل ــى العمي ــة الخصــم  يجــب عل ــي/ بطاق الصــراف اآلل
بطاقــة الصــراف اآللــي / بطاقــة الخصــم.  فــي حالــة عــدم رغبــة العميــل فــي الحصــول علــى بطاقــة 
صــراف آلــي / بطاقــة خصــم يجــب عليــه إبــالغ البنــك فــوراً عبــر الهاتــف والتوقــف عــن اســتخدام 

بطاقــة الصــراف اآللــي / الخصــم  وقطعهــا إلــى نصفيــن وإعــادة كال النصفيــن إلــى البنــك.

العميــل مســؤول عــن جميــع المعامــالت التــي تتــم باســتخدام ماكينة الصــراف اآللي / بطاقــة الخصم (1 ( ( 
بغــض النظــر عمــا إذا كانــت )1( بمعرفــة العميــل أو بتفويض صريــح أو ضمني أو، )2( نتيجــة عمل احتيالي.  
يفــوض العميــل  البنــك بموجبــه بالخصــم مــن حســاب / حســابات العميــل مبلــغ أي ســحب أو تحويــل أو 

معاملــة وفًقــا لســجالت معامــالت البنك. 

قبــل اســتخدام أو محاولــة اســتخدام ماكينــة الصــراف اآللــي /بطاقــة الخصــم علــى العميــل دائًمــا  (1 ( ( 
التأـــكد مــن توفــر الرصيــد الكافــي فــي حســاب /حســابات العميــل أو إجــراء ترتيــب مســبق مــع البنــك.

ــة (1 ( (  ــدة المتاح ــد /األرص ــد الرصي ــاوز ح ــة تتج ــراء أي معامل ــل بإج ــام العمي ــة قي ــي حال ف
ــة خصــم يجــوز  ــي / بطاق ــة صــراف آل ــأي ماكين للحســاب /الحســابات أو التســهيالت المرتبطــة ب
للبنــك وفًقــا لتقديــره الســماح بمثــل هــذه المعاملــة. إال إنــه فــي حالــة تجــاوز العميــل ألي ســبب 
مــن األســباب أي رصيــد أو تســهيل محــدد فإنــه يجــب علــى العميــل أن يدفــع علــى الفــور للبنــك و 
ــك  ــوز للبن ــاح ويج ــهيل المت ــد أو التس ــاوز للرصي ــل المتج ــغ الكام ــك  المبل ــب البن ــى طل ًء عل ــا بن

ــائدة                                               ــوم الس ــة أو الرس ــل الكلف ــى العمي ــرض عل ــره ان يف ــا لتقدي وفق

يفــوض العميــل البنــك بالخصــم مــن أي مــن حســابات العميــل مبلــغ أي ســحب أو معاملــة ُتجــرى (1 ( ( 
باســتخدام بطاقــة الصــراف اآللــي/ بطاقــة الخصــم. 

للبنــك حســب تقديــره تغييــر وقــت نهايــة العمــل اليومــي فــي أي وقــت و دون إخطــار أو مســؤولية (1 ( ( 
تجــاه العميــل. يتــم التعامــل مــع أي معاملــة تتــم باســتخدام أجهــزة الصــراف اآللــي/ بطاقة الخصــم بعد ذلك 

الوقت على أنها معاملة بقيمة يوم العمل التالي.                                 

ــة صــراف (1 ( (  ــة المودعــة فــي أي ماكين ــد أو الشــيكات أو الســندات  المالي ــداع النق ــم إي يت
ــغ  ــر مبل ــداع. يعتب آلــي / بطاقــة الخصــم فــي حســاب العميــل بعــد تحقــق البنــك مــن ذلــك اإلي
اإليــداع الــذي تــم التحقــق منــه بواســطة البنــك هــو المبلــغ الصحيــح لإليــداع. الســجل الصــادر عــن 
أي ماكينــة يمثــل فقــط مــا يدعــي العميــل أنــه قــد قــام بإيداعــه. يتــم إرســال الشــيكات المودعــة 
ــاه  ــواردة أدن ــا للشــروط ال ــل وال تكــون األرصــدة متاحــة إال بعــد مقاصــة الشــيكات وفًق للتحصي

وسياســات البنــك األخــرى واإلجراءات.

جميــع المعامــالت وااللتزامــات الناشــئة عــن اســتخدام أجهــزة الصراف اآللــي/ بطاقــة الخصم فيما (1 ( ( 
يتعلــق بالحســاب المشــترك ملزمــة لجميــع أصحــاب الحســابات المشــتركة منفرديــن ومجتمعيــن. يجــوز 
ــا  ــل وفًق ــم للعمي ــي/ خص ــراف آل ــة ص ــن بطاق ــر م ــر أكث ــب- توفي ــد الطل ــب تقديره-عن ــك حس للبن
للشــروط واألحــكام اإلضافيــة التــي قــد يطلبها البنــك. يجوز توفير بطاقــات الصراف اآللــي /الخصم اضافية 
لمســتخدمين مخوليــن إضافييــن للحســاب أو لحاملــي إضافيين لبطاقات الصراف اآللــي/ الخصم )الذين يتم 
اعتبارهــم أيًضــا مســتخدمين مصــرح لهــم بالحســاب ألغــراض بطاقــة الصــراف اآللــي /الخصــم(. لتفــادي 
أي لبــس تكــون هــذه الشــروط واألحــكام وجميــع المعامــالت بموجبهــا ملزمــة لجميــع أصحاب الحســابات 
ــة(.  ــم اإلضافي ــراف اآللي/الخص ــات الص ــي بطاق ــك حامل ــي ذل ــا ف ــم )بم ــرح له ــتخدمين المص والمس
ــا ســبق ذكــره-  وكتعهــد منفصــل -  جميــع أصحــاب الحســابات مســؤولين)منفردين  باإلضافــة إلــى م
ومجتمعيــن( تجــاه البنــك عــن جميــع المعامــالت وااللتزامــات الناشــئة بإســتخدام أجهــزة الصــراف اآللــي/ 
بطاقــة الخصــم مــن قبــل جميــع المســتخدمين المصــرح لهــم )بمــا فــي ذلــك حاملــي بطاقــات الســحب 
اآللــي/ الصــراف اآللــي االضافيــة(، دون اإللتفــات ألي عجــز قانونــي أو عــدم أهليــة المســتخدم المصــرح 
ــه علــى أصحــاب الحســاب ضمــان تعويــض البنــك )مجتمعيــن ومنفرديــن( ضــد أي خســارة أو ضــرر  ل
ــذه  ــن ه ــرق اي م ــة خ ــا نتيج ــد يتكبده ــك أو ق ــا البن ــات تكبده ــف أو مصروف ــؤولية أو تكالي أو مس
الشــروط واألحــكام بواســطة أي مســتخدم مصــرح لــه )بمــا فــي ذلــك أي حامــل بطاقــة صــراف آلي/خصم 
إضافــي(. قــد يتــم وضــع حــد معيــن لحامــل بطاقة الســحب اآللي / الصــراف اآللي اإلضافي والذي يشــكل 
الحــد األقصــى للمعامــالت لهــذه البطاقــة. في حالة إكمال معاملة ما بواســطة حامــل بطاقة الصراف اآللي/

الخصــم اإلضافــي و تجــاوز الحــد المعيــن فــإن المعاملــة تكــون ملزمــة ألصحــاب الحســابات ذات الصلــة. 
علــى العميــل عــدم الســماح ألي شــخص آخــر باســتخدام بطاقة الصــراف اآللي/ بطاقــة الخصم.
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6.2.9) To enable use of an ATM/Debit Card at any terminal or electronic network in or 
outside the U�A�E�, the Customer consents to (1) the Bank’s participation from time to 
time in any network permitting such use, (2) the release and transmission of data and 
information with respect to any of the Customer’s accounts to any participants in such net-
work and (3) the storage and processing by any means of the such data and information 
by any participants in such network� The Customer further consents to the compliance by 
the Bank and the said participants in such network with the laws and regulations of their 
respective jurisdictions governing disclosure of account information to which the Bank and 
the said participants maybe respectively subject�

6.2.10) With respect to goods or service acquired with an ATM/Debit Card, the Bank 
shall not be responsible or in any way liable to the Customer or any third party (1) for any 
defect or deficiency in such goods or services (2) for any breach or non-performance by 
a third party or (3) for any loss or injury including by reason of any mechanical or other 
malfunction of any such goods�

6.2.11) The Bank shall not be liable to the Customer or to a third party if the ATM/Debit 
Card is not honored or accepted, nor if the Customer or any third party incurs any loss or 
injury including by reason of any mechanical or other malfunction�

6.2.12) The Bank shall be entitled to treat the following as evidence of a transaction 
properly concluded by the Customer through the use of an ATM/Debit Card:
6.2.12.1) any sales draft, transaction record, credit voucher, cash disbursement draft or 
other charge record bearing the imprint or other reproduction of information printed on 
an ATM/Debit Card and duly completed, or

6.2.12.2) The Bank’s record of any transactions effected by the use of any ATM/ Debit 
Card including but not limited to any record in any medium related to transactions effect-
ed via mail order, telephone or the internet
6.2.13) If a transaction disputed by the Customer is subsequently proven to have been 
originated by him, the Bank retains the right to charge back, as from the date when the 
transactions took place, the transaction amount along with the Bank’s prevailing fees or 
charges and any additional fees and expense incurred by the Bank in the investigation 
thereof�

6.2.14) The Bank will credit the Customer’s account with the amount of any refund only 
upon receipt of a properly issued credit voucher from the third party merchant or other 
establishment�

6.2.15) In the event of any dispute between the Customer and any merchant or third 
party bank or financial institution or any other person, the Customer’s liability to the Bank 
shall not in any way be affected by such dispute or any counterclaim or right of set off that 
the Customer may have against such merchant, bank or financial institution or person�

6.2.16) The Customer acknowledges that electronic funds lodgments cannot be made to 
the Customer’s account by means of electronic debit card transfer�

6.3) Fees & Charges

6.3.1) The Customer shall pay to the Bank the fees and charges listed in the schedule of 
fees and charges for the ATM/Debit Card, and the Customer hereby authorizes the Bank 
to debit its accounts with the Bank without prior notice in order to affect payment of all 
fees and charges payable to the Bank hereunder� A handling charge, listed in the sched-
ule of fees and charges, is payable by the Customer to the Bank immediately upon the 
request of the Bank for the issue of a replacement ATM/Debit Card� Additional charges, 
as listed in the schedule of fees and charges or as otherwise prescribed by the Bank, are 
payable by the Customer to the Bank immediately upon the request of the Bank, for the 
provisions of copies of sales/cash advance drafts and any further services the Bank may 
provide from time to time�

6.3.2) All transactions and all charges and fees shall be debited to the Customer’s Ac-
counts in the currency of the Account and shall be listed in the Account statement�

6.4) Use Of The Card Outside The UAE

6.4.1) All withdrawals and other transactions made with an ATM/Debit Card outside the 
UAE or otherwise in a foreign currency constitute a payment at the Bank’s branches in 
the UAE and a remittance to the country where the withdrawal or transaction is affected 
(at the Bank’s prevailing rates of exchange)� The Bank may in its discretion charge a 
processing fee plus other charges at the Bank’s prevailing rates for all foreign currency 
transactions� The Customer will reimburse the Bank for all costs and expenses the Bank 
incurs as a result of such transactions�

6.4.2) The number, amount and currency or withdrawals shall be limited and subject to 
any restrictions of the terminal or outlet required under applicable laws and regulations 
or by these Terms and Conditions

6.4.3) Use of an ATM/Debit Card outside the UAE shall not in any way (1) cause 
an account domiciled in the U�A�E� to be treated as or deemed to be an account 
domiciled in any other country in which the Bank is located or (ii) cause or give 
rise to any liability to any other branch, subsidiary, parent or affiliate of the 
Bank�
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إلتاحــة اســتخدام بطاقــة الصــراف اآللــي / الخصــم المباشــر فــي أي محطــة أو شــبكة إلكترونية داخل (1 ( ( 
أو خــارج دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، يوافــق العميــل علــى )1( إشــراك البنــك مــن وقت آلخــر في أي 
شــبكة تســمح بهذا االســتخدام، )2( إصدار و نقل البيانات والمعلومات الخاصة بأي من حســابات العميل إلى 
أي مشــاركين فــي هــذه الشــبكة و )3( تخزيــن وتنــاول هــذه البيانــات والمعلومــات بــأي وســيلة مــن قبــل 
أي مشــاركين فــي هــذه الشــبكة. كمــا يوافــق العميــل علــى امتثــال البنــك والمشــاركين المذكوريــن فــي 
هــذه الشــبكة للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا فــي نطاقهــم القضائــي التــي تحكــم الكشــف عــن معلومــات 

الحســاب الخاضــع لهــا البنــك والمشــاركون المذكــورون علــى التوالــي.

فيمــا يتعلــق بالســلع أو الخدمــات التــي يتــم الحصــول عليهــا باســتخدام بطاقــة الصــراف اآللــي / (1  ( ( 
الخصــم لــن يكــون البنــك مســؤوالً بأي حال من األحــوال تجاه العميل أو أي طرف ثالــث )1( عن أي عيب أو 
نقــص فــي هــذه الســلع أو الخدمــات )2( عــن أي خــرق أو عــدم أداء مــن قبــل طــرف ثالــث أو )3( عــن 

أي خســارة أو ضــرر بــاي كيفيــة أو أي خلــل ميكانيكــي أو غيــره بهــذه الســلع.                                                

البنــك غيــر مســؤول تجــاه العميــل أو تجــاه  أي طــرف ثالــث عــن عــدم  قبــول أو عــدم الصــرف (1  ( ( 
بالصــراف اآللــي / بطاقــة الخصــم، وال عــن تكبــد العميــل أو أي طــرف ثالث أي خســارة أو ضــرر بما في ذلك 

بســبب أي عطــل ميكانيكــي أو غيــره         

يحــق للبنــك إعتبــار االتي دليل على معاملة أجراها العميل بشــكل صحيح باســتخدام بطاقة الصراف (1  ( ( 
اآللي/الخصم:

أي مســودة مبيعــات أو ســجل معامــالت أو قســيمة إيــداع أو مســودة صــرف نقــدي أو أي ســجل (1 (  ( ( 
رسوم آخر يحمل بصمة أو نسخة أخرى من المعلومات المطبوعة على بطاقة الصراف اآللي / بطاقة الخصم 

وإكمالها على النحو الواجب ، أو

ســجل البنــك ألي معامــالت يتــم إجراؤهــا باســتخدام أي ماكينــة صــراف آلــي / بطاقــة خصــم بما (1 (  ( ( 
فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصر أي ســجل في أي وســيط يتعلق بالمعامالت التي تتــم عبر طلب البريد 

أو الهاتــف أو اإلنترنت.

إذا ثبــت الحقــاً أن المعاملــة المتنــازع عليهــا بواســطة العميل قد تــم إجرائها بواســطته  يحتفظ (1  ( ( 
البنــك بحــق  إعــادة مبلــغ المعاملــة اعتبــاًرا مــن تاريخ إجــراء المعامــالت باإلضافة إلى الكلفة أو الرســوم 

الســائدة لــدى البنــك و أي رســوم ومصاريــف إضافية يتكبدهــا البنك في التحقيــق في ذلك النزاع.

يضيــف البنــك إلــى حســاب العميــل مبلــغ اإلســترداد فقط عند اســتالم قســيمة ايداع صادرة بشــكل (1  ( ( 
صحيــح مــن التاجر من جهة خارجية أو مؤسســة أخرى.                             

فــي حالــة نشــؤ أي نــزاع بيــن العميــل وأي تاجــر أو بنــك أو طــرف ثالــث أو مؤسســة ماليــة أو (1  ( ( 
أي شــخص آخــر، فــإن مســؤولية البنــك تجــاه العميــل لــن تتأثــر  بهــذا النــزاع أو أي دعــوى مقابلــة أو حــق 

مقاصــة الــذي قــد يكــون للعميــل ضــد هــذا التاجــر أو البنــك أو المؤسســة الماليــة أو الشــخص.                   

يقــر العميــل بأنــه ال يمكــن إجــراء عمليات إيداع األمــوال اإللكترونية في حســاب العميل عن طريق (1  ( ( 
التحويل اإللكتروني ببطاقة الخصم.

 الرسوم والمصاريف(1 ( 

يجــب علــى العميــل أن يدفــع للبنــك الرســوم والتكاليــف المدرجــة فــي جــدول الرســوم  الخاصــة (1 ( ( 
بالصــراف اآللــي/ بطاقــة الخصــم، يفــوض العميــل بموجبه البنك بالخصم من حســاباته لدى البنك دون إشــعار 
ــاول  ــوم تن ــة. رس ــذه االتفاقي ــب ه ــك بموج ــتحقة للبن ــف المس ــوم والمصاري ــع الرس ــداد جمي ــبق لس مس
الحســاب المدرجــة فــي جــدول الرســوم والمصاريــف واجبــة الدفــع مــن العميــل للبنــك فــور طلبــه إصــدار 
بطاقــة صــراف آلــي / خصــم بديلــة. يدفــع الرســوم اإلضافيــة المذكــورة فــي جــدول الرســوم والمصاريــف 
للبنــك فــوًرا عنــد طلــب البنــك للحصــول علــى نســخ مــن مســودات المبيعــات/ نقديــة وأي خدمــات أخــرى 

قــد يقدمهــا البنــك مــن وقــت آلخــر.                                                     

يتــم خصــم جميــع المعامــالت المصروفــات والرســوم مــن حســابات العميــل بعملــة الحســاب ويجب (1 ( ( 
ذكرها في كشــف الحســاب.

استخدام البطاقة خارج الدولة(1 ( 

جميــع عمليــات الســحب والمعامــالت األخــرى التــي تتــم باســتخدام بطاقــة الصــراف اآللــي / الخصم (1 ( ( 
المباشــر خــارج دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو بعملــة أجنبيــة أخــرى تمثــل  دفعة لدى أفــرع البنك في 
اإلمــارات وتحويــاًل إلــى الدولــة التــي ٌأجريــت فيهــا عمليــة الســحب أو المعاملة )أســعار الصرف الســائدة في 
البنــك(. يجــوز للبنــك حســب تقديــره فــرض رســوم تنــاول المعاملــة بجانــب  الرســوم األخــرى باألســعار 
الســائدة للبنــك لجميــع المعامالت بالعمالت األجنبية. يســدد العميل للبنك جميــع التكاليف والمصاريف التي 

يتكبدهــا البنــك نتيجــة هــذه المعامــالت.

عــدد مــرات ومبلــغ وعملــة عمليــات الســحب محــدودة وخاضعــة ألي قيــود خاصــة بالمحطــة أو (1 ( ( 
المنفــذ المطلــوب بموجــب القوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا أو بموجب هذه الشــروط واألحكام.                        

ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال: )1( اســتخدام بطاقة الصــراف اآللي / بطاقة الخصم المباشــر خارج (1 ( ( 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ســبب فــي إنشــاء حســاب فــي اإلمــارات العربية المتحــدة. أن يتــم التعامل 
معــه أو اعتبــاره حســاًبا مقيًمــا فــي أي بلــد آخــر يقــع فيــه البنــك أو )2( أن يســبب أي مســؤولية تجــاه أي 

فــرع آخــر أو شــركة فرعيــة أو شــركة أم أو شــركة تابعــة للبنــك.                                                   
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6.4.4) The Customer agrees that the Customer’s right to make a withdrawal and 
the number of amount of withdrawals are subject to the laws, rules and regulations 
(including without limitation, any exchange controls, regulations or limitations) of 
the UAE, the country in which such withdrawal is requested and the institution that 
owns the terminal�

6.5) Personal Identification Number (PIN)

6.5.1) The Bank will issue a PIN to the Customer to use at ATMs and terminals that will 
accept the ATM/Debit Card� The Customer agrees that:
6.5.1.1) The PIN may be sent by post to the Customer at his risk

6.5.1.2) The Customer shall not disclose the PIN to any persons and shall take all possible 
care to prevent discovery of the PIN by any person and;

6.5.1.3) The Customer shall be fully liable to the Bank for all transactions made 
with the PIN whether with or without the knowledge or authorization of the Cus-
tomer
6.5.2) The Customer shall take all the reasonable precautions to prevent the loss or theft 
of an ATM/Debit Card and shall not disclose the PIN to any party�

6.6) Lost Or Stolen ATM/Debit Card Or PIN

6.6.1) In the event that an ATM/Debit/Credit Card is lost or stolen or the PIN is disclosed 
to any other party, the Customer shall immediately, thereafter, report the said loss, theft 
or disclosure, together with the particulars of the ATM/Debit/ Credit Card, to the Bank by 
telephone or in person and to the Police or other relevant authorities of the county where 
such loss or theft or disclosure occurred� Until the loss, theft or disclosure (as the case may 
be) is reported to the Bank, the Customer will be responsible for all transactions charges 
or under processed on the ATM/Debit/Credit Card�

6.6.2) The Bank may at its discretion issue a replacement ATM/Debit Card for any lost 
or stolen ATM/Debit Card or new PIN subject to these Terms and Conditions or such other 
terms and conditions as the Bank may require (at its discretion)�

6.6.3) In the event that the lost or stolen card is recovered by the Customer, 
he shall immediately return the same cut in half to the Bank without using it� 
The Customer shall not use the PIN after reporting the disclosure thereof to 
the Bank�

6.7) Termination / Withdrawal Of The ATM / Debit Card And Related Service:

6.7.1) The Bank may terminate this service (at its discretion) by giving the Customer 
prior notice� Upon such termination the Customer must immediately cease all use of the 
relevant ATM/Debit Card(s) and return the ATM/Debit Card(s) to the Bank, and all appli-
cable fees and charges shall be immediately due and payable to the Bank� All covenants, 
duties and obligations of the Customer contained herein shall continue in full force and 
effect notwithstanding the termination of an ATM/Debit Card/Credit Card�

6.7.2) The use of an ATM/Debit Card shall be suspended or terminated immediately 
upon the suspension or termination (as the case may be) of the account(s) or facility(ies) 
of the Customer�

7) Standing Instruction (B7)

7.1) The Bank will process any standing instruction from the Customer only if the Custom-
er has sufficient cleared funds available in the Customer’s relevant account�

7.2) If on successive occasions, sufficient cleared funds are not available in the 
Customer’s relevant account for the Bank to process a standing instruction, the 
Bank may not further process that instructions instance at the Bank’s sole dis-
cretion�

7.3) The Bank may at the Bank’s sole discretion determine the order of priority of pay-
ment of standing instructions over cheques drawn on, or other payments to be withdrawn 
from, the Customer account(s)�

7.4) The Bank may in the Bank’s sole discretion make a payment pursuant to a stand-
ing instruction in circumstances where the Customer does not have sufficient cleared 
funds available in the Customer’s relevant account for such payment� The amount of 
any shortfall of cleared funds available for a payment shall constitute an overdraft� 
The Customer will be liable to repay the amount of such overdraft and any applicable 
interest and charges on any temporary overdraft arising as a result of payment of a 
standing instruction�

7.5) The Bank will not be responsible for any delays, losses in transit, errors of trans-
mission, computer error or other errors attributable to the Bank or to any correspond-
ent bank�

7.6) The Customer may amend or cancel any standing instruction by giving the Bank 
prior notice� Such cancellation and amendment request must be communicating to the 
Bank at least 15 days’ prior notice�
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يوافــق العميــل أن  حــق العميــل فــي إجــراء ومــرات الســحب ومبلــغ الســحوب خاضــع للقوانيــن (1 ( ( 
والقواعــد واللوائــح )بمــا فــي ذلــك دون قيــد أي ضوابــط أو لوائــح أو قيــود علــى الصــرف( لدولــة اإلمــارات 

العربية المتحدة، والدولة التي ُيطلب فيها هذا السحب والمؤسسة المالكة للمحطة.

 ) 1)  )NIP( رقم التعريف الشخصي

يصــدر البنــك رقــم تعريــف شــخصي للعميــل الســتخدامه في أجهــزة الصــراف اآللي والمحطــات التي (1 ( ( 
تقبــل بطاقــة الصــراف اآللــي / الخصم. و يوافــق العميل على ما يلي:

قد يتم إرسال رقم التعريف الشخصي عن طريق البريد إلى العميل على مسؤوليته.(1 ( ( ( 

ال يجوز للعميل االفصاح عن رقم التعريف الشــخصي ألي شــخص وعليه أن يبذل كل الجهد الالزم (1 ( ( ( 
للحوؤل دون اكتشــاف رقم التعريف الشــخصي بواســطة أي شخص و ؛ 

العميــل مســؤول مســؤولية تامــة تجــاه البنــك عــن جميــع المعامــالت التــي تتــم باســتخدام رقــم (1 ( ( ( 
التعريــف الشــخصي ســواء كان ذلــك بعلــم أو بدون علــم أو إذن من العميل.

يجــب علــى العميــل إتخــاذ جميــع االحتياطات المعقولــة لمنع فقدان أو ســرقة بطاقــة الصراف اآللي (1 ( ( 
/ بطاقــة الخصــم ويجــب عليه عــدم اإلفصاح عن رقم التعريف الشــخصي ألي طرف.

فقدان أو سرقة بطاقة الصراف اآللي / بطاقة الخصم أو رقم التعريف الشخصي                                  (1 ( 

فــي حالـــة فقـــدان أو ســرقة بطاقـــة الصـــراف اآللــي / الخصــم أو كشــف رقــم التعريــف الشــخصي ألي (1 ( ( 
طــرف آخــر يجــب علــى العميــل إبــالغ هــذا الفقــدان أو الســرقة أو الكشــف وتفاصيــل البطاقــة إلــى البنــك عــن 
طريــق الهاتــف أو شــخصًيا وإلــى الشــرطة أو غيرهــا مــن الســلطات المختصــة فــي المنطقــة التــي حــدث فيهــا 
ــالغ البنــك هــذا الفقــدان أو الســرقة أو الكشــف )حســب  ــن إب ــى حي هــذا الفقــدان أو الســرقة أو الكشــف. إل
الحالــة( يكــون العميــل مســؤوالً عــن جميــع رســوم المعامــالت أو قيــد اإلجــراء علــى بطاقــة الصــراف اآللــي/ 

الخصــم/ اإليــداع.

يجــوز للبنــك  وفًقــا لتقديــره  إصــدار بطاقــة صــراف آلــي / خصــم بديلــة ألي بطاقــة صــراف (1 ( ( 
آلــي / بطاقــة خصــم مفقــودة أو مســروقة أو رقــم تعريف شــخصي جديــد وفًقا لهذه الشــروط واألحكام 

أو أي شــروط وأحــكام أخرى قد يطلبهــا البنك )وفًقا لتقديره(.                                                

ــل (1 ( (  ــع العمي ــل  يقط ــطة العمي ــروقة بواس ــودة أو المس ــة المفق ــتعادة البطاق ــة اس ــي حال ف
ــم  ــل اســتخدام رق ــك دون اســتخدام. ال يجــوز للعمي ــن للبن ــد النصفي ــن ويعي ــى نصفي ــة  إل البطاق

التعريــف الشــخصي بعــد إبــالغ البنــك بالكشــف.                      

إنهاء / سحب جهاز الصراف اآللي / بطاقة الخصم والخدمات ذات الصلة(1 ( 

يجــوز للبنــك إنهــاء هــذه الخدمــة )حســب تقديــره( مــن بإعطــاء العميــل إشــعار مســبق. عنــد هــذا (1 ( ( 
ــات(  ــة )بطاق ــي / بطاق ــراف اآلل ــة الص ــتخدامات بطاق ــع اس ــاف جمي ــوراً إيق ــل ف ــى العمي ــب عل ــاء يج اإلنه
ــع الرســوم  ــح جمي ــك، وتصب ــى البن ــي / الخصــم إل ــات( الصــراف اآلل ــة )بطاق ــادة بطاق الخصــم المباشــر وإع
والتكاليــف المطبقــة مســتحقة وواجبــة الســداد للبنــك علــى الفــور. تظــل جميــع تعهــدات وواجبــات 
والتزامــات العميــل الــواردة فــي هــذه الوثيقــة ســارية المفعــول ولهــا األثــر الكامــل بغــض النظــر عــن إنهــاء 

ــان. ــراف اآللي/الخصم/االئتم ــة الص بطاق

ــاب/ (1 ( (  ــال( للحس ــى الح ــب مقتض ــم )حس ــي/ الخص ــراف اآلل ــة الص ــتخدام بطاق ــاء اس ــق  أو إنه ــم تعلي يت
ــل. ــة بالعمي ــهيالت الخاص ــهيل / التس ــابات أو التس الحس

 1)      )B7( التعليمات المستديمة

ال يباشــر البنــك أي تعليمــات مســتديمة مــن العميــل إال فــي حالــة وجــود أمــوال حقيقيــة للعميل (1 ( 
فــي حســابه ذو الصلة.

إذا تكـــرر لمــرات متتاليــة عـــدم وجـــود أمـــوال كافيــة وصافيــة فـــي حســـاب العميـــل المعيــن (1 ( 

عنــد مباشـــرة التعليمـــات المســـتديمة، يجــوز للبنــك عــدم إجــراء المزيــد مــن التعليمــات وفًقــا لتقديــر 

 . ــرداً ــك منف البن

ــوف (1 (  ــى المكش ــحب عل ــيكات الس ــع ش ــة دف ــب أولوي ــرداً ترتي ــره منف ــاً لتقدي ــك وفق ــوز للبن يج

للتعليمــات المســتديمة للشــيكات المســحوبة أو أيــة دفعــات ســحب مــن حساب/حســابات العميــل.

يجــوز للبنــك وفقــاً لتقديــره منفــرداً عمــل دفعــات بموجــب التعليمــات المســتديمة فــي حالــة (1 ( 

عــدم وجــود األمــوال الصافيــة الكافيــة فــي حســاب العميــل الخــاص بتلــك الدفعــات، فــي حالــة نقصــان 

األمــوال الحقيقيــة المتوفــرة للدفــع يتــم حســابها علــى اســاس  الســحب على المكشــوف و يكــون العميل 

مدينــاً لســداد مبالــغ الســحب علــى المكشــوف وأيــة فوائــد أو مصروفــات ســارية عــن أي ســحب علــى 

ــتديمة. ــات المس ــب التعليم ــع حس ــة الدف ــأ نتيج ــوف ينش المكش

البنــك غيــر مســئوؤل عــن أي تأخيــر أو فقــدان أثنــاء النقــل أو الخطــأ فــي المعاملــة أو أخطــاء (1 ( 

الكمبيوتــر أو أيــة أخطــاء أخــرى تنســب للبنــك أو أي مــن مراســليه.

يجــوز للعميــل تعديــل أو إلغــاء التعليمــات المســتديمة بإعطــاء البنــك إخطــار مســبق. يطلــب (1 ( 

ذلــك التعديــل أو اإللغــاء بإخطــار البنــك بإنــذار مســبق خالل مــدة أقلها 15 يوم.
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7.7) The Bank may ask the Customer to provide the Bank with any information or 
documents relating to a particular standing instruction the Customer has requested� If 
the requested information or documents is not provided, the Bank may not process that 
particular standing instruction�

8) Overdraft Facility (B8)

8.1) The Bank expects the Customer to keep the Customer’s account(s) with the Bank in credit� 
However, the Bank understands that from time to time the Customer may need to request the 
Bank to make available the overdraft services available to the Customer� It is entirely within the 
Bank’s discretion whether the Bank agree to make those services available to the Customer and 
the Bank shall be entitled to charge the Customer fees for such services, as explained below�

8.2) The Customer should request the Bank to make the Bank’s overdraft services available 
to the Customer before the Customer’s account goes into overdraft� In order to make such a 
request the Customer is required to complete the necessary application form� Such applica-
tion form is available at the Bank’s branches� If the Bank agrees to such a request, then the 
Bank will inform the Customer the limit of the overdraft the Bank is making available to the 
Customer and the fees (if any) which the Customer must pay for this service, as well as the 
interest rate that applies to the amount of any overdraft that the Customer uses from time 
to time� the Bank will confirm these details with the Customer in writing or electronically�

8.3) If the Customer does not request the Bank to make overdraft facilities available to 
the Customer in accordance with condition 8�2 of this Part B (8), the Customer may still 
request the use of the Bank’s overdraft facilities by seeking to make a payment on the 
Customer’s account (for example by writing a cheque or by using the Customer’s debit 
card or making a standing order or direct debit payment) even though there is insufficient 
funds standing to the credit of the Customer’s account to meet such a payment� When 
the Customer seeks to make such a payment, or if such a payment would cause the Cus-
tomer to exceed the limit of an overdraft agreed with the Customer in accordance with 
condition 8�2 of this Part B (8), it shall be entirely within the Bank’s discretion whether 
the Bank agrees to process the Customer’s payment� Whether or not the Bank does so, 
the Bank shall be entitled to charge the Customer the Bank’s fees for considering whether 
to process each such payment and interest, as set out in the Bank Additional Conditions�

8.4) When the Bank makes the Bank’s overdraft services available to the Customer in 
accordance with condition 8�3 of this Part B (8), the Bank may ask the Customer to make 
an immediate payment into the Customer’s account to reduce the amount of the overdraft 
the Bank has agreed to make available to the Customer�

8.5) Unless the Bank has specifically agreed otherwise with the Customer, the Bank may 
demand the repayment of, or reduction in, the Customer’s overdraft at any time� Until the Cus-
tomer repays the Bank in full, the Bank will charge interest and fees at the rates set out in the 
additional conditions both before and after any court order in the Bank’s favour for repayment�

8.5.1) Unless the Customer obtains an overdraft facility, cheques causing the Customer’s 
account/s to be overdrawn will not be honored� In the event the Customer does obtain an 
overdraft facility, cheques causing the Customer’s Account(s) to be overdrawn in excess 
of the permissible limit will not be honored� If such cheques are inadvertently honored by 
the Bank, the Customer shall repay the amount overdrawn together with interest at the 
Bank’s overdraft rate and the Bank’s prevailing charges on demand”�

8.5.2) If the Customer’s Account is overdrawn for any reason the Customer understands that 
the Bank will charge the Customer interest calculated on a daily basis at the Banks prevailing 
rate and the Bank’s prevailing fees and charges, all of which may be debited to the Account� 
Unless otherwise agreed in writing, the Customer will promptly and without any requirement of 
notice from the Bank, deposit funds in the Customer’s Account(s) in an amount not less than the 
amount withdrawn� Unless otherwise agreed in writing, the Customer understands that the Bank 
is not obliged to permit overdraft in the Customer’s Account after having done so previously�

9) Investment Services (B9)

The terms and conditions contained in this Part B (9) apply to any Investment services pro-
vided by the Bank� The terms and conditions contained in this Part B (9) should be read in 
conjunction with the General Terms and Conditions (Part A) and the Additional Conditions, 
which also apply to any Investment services provided by the Bank�

9.1) Definitions

“Account” means any current/savings/call or any other banking transaction account held 
by the Customer with the Bank and designated by the Customer as the relevant bank ac-
count for the purposes of conducting the transactions under the provisions of this Part B (9)�

“Investment” means any investment, including but not limited to securities (other than 
shares of companies established in the UAE or other Gulf Corporation Council states (Bah-
rain, Kuwait, Oman, Qatar and Saudi Arabia), Units in funds, structured notes, insurance 
products or other products which may be referred to the Customer by the Bank and in 
respect of which the Bank act as the Customer’s agent on any subscription, purchase, 
sale or redemption�

“Units” means Units, or shares of any class (other than shares of funds established in 
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ــي (1 (  ــة الت ــتديمة المعين ــات المس ــة بالتعليم ــتندات المتعلق ــات أو المس ــب المعلوم ــك طل ــوز للبن يج

طلبهــا العميــل. فــي حالــة عــدم التزويــد بالمعلومــات والتعليمــات المطلوبــة يجــوز للبنــك عــدم مباشــرة 

ــة.  التعليمــات المســتديمة المعين

 1) )B8( تسهيالت السحب على المكشوف

ــم (1 (  ــك يفه ــم ذل ــك، رغ ــدى البن ــة ل ــابات دائن ــى حساب/حس ــل عل ــظ العمي ــك أن يحاف ــرض البن يفت

البنــك أن العميــل قــد يحتــاج مــن حيــن آلخــر لطلب دفعات ســحب علــى المكشــوف. إن موافقــة البنك على 

هــذه الخدمــات متروكــة تمامــأً لتقديــر البنــك ويســتحق البنــك عنــد موافقتــه علــى تلــك الخدمــات رســوم 

مصروفــات كمــا موضــح أدنــاه. 

يجــب علــى العميــل طلــب خدمــات الســحب علــى المكشــوف مــن البنــك قبــل أن يصبــح (1 ( 

الحســاب مكشــوفاً،  ويطلــب مــن العميــل ألجــراء ذلــك تعبئــة نمــوذج الطلــب المتوفــر فــي أفــرع البنــك، 

فــي حالــة موافقــة البنــك علــى هــذا الطلــب يقــوم بإبــالغ العميــل بالحــد المســموح بــه للســحب علــى 

المكشــوف والرســوم التــي يجــب أن يدفعهــا العميــل) إن وجــدت( وســعر الفائــدة الســائدة علــى أي 

مبلــغ ســحب علــى المكشــوف يجريــه العميــل مــن حيــن آلخــر، يؤكــد البنــك هــذه التفاصيــل خطيــاً أو 

 . إلكترونياً

فــي حالــة عــدم طلــب العميــل تســهيالت الســحب علــى المكشــوف وفقــا للشــرط 8.2 مــن الجــزء  (1 ( 

ب )8(، مــازال مــن الممكــن للعميــل طلــب إســتخدام تســهيالت الدفــع على المكشــوف بطلــب الدفع من 
حســاب العميــل ) مثــال كتابــة شــيك أو إســتخدام بطاقــة ديــن العميــل أو عمــل أمــر دائــم أو ســداد 

ديــن مباشــر( حتــى فــي حالــة عــدم كفايــة األمــوال لمقابلــة هــذا الدفــع. أو إذا تســبب  هــذا  فــي  

تجــاوز العميــل حــد الســحب علــى المكشــوف المتفــق عليــه مــع البنــك وفًقــا للشــرط 8.2 مــن هــذا 

ــك أم  ــك بذل ــام البن ــواء ق ــا. س ــك تماًم ــر البن ــات لتقدي ــك الدفع ــر تل ــرك أم ــا يت ــزء ب )8( عنده الج

ال، يحــق للبنــك أن يفــرض علــى العميــل رســوم البنك تناول كل دفعة وفائــدة على النحــو المنصوص عليه 
فــي الشــروط اإلضافيــة للبنــك.

فــي حالــة تقديــم البنــك خدمــات الســحب علــى المكشــوف للعميــل بموجــب الشــرط 8.3 مــن هــذا (1 ( 

الجــزء ب )8( ,يجــوز للبنــك الطلــب مــن العميــل عمــل دفعــات فوريــة فــي الحســاب لتقليــل مبلــغ الســحب 

علــى المكشــوف المتفــق علــى تقديمــه  للعميــل.

ــل، يجــوز للبنــك طلــب ســداد أو تخفيــض حــد (1 (  ــك مــع العمي ــداً خــالف ذل ــم يتفــق البنــك تحدي مــا ل

الســحب علــى المكشــوف الخــاص بالعميــل فــي أي وقــت. إلــى حيــن قيــام العميــل بســداد مســتحقات البنــك 

بالكامــل يفــرض البنــك الفوائــد والرســوم بالمعــدالت المحــددة فــي الشــروط اإلضافيــة قبــل وبعــد أي أمــر 

محكمــة لصالــح البنــك للســداد.

مــا لــم يحصــل العميــل علــى تســهيالت الســحب علــى المكشــوف  فلــن يتــم صــرف الشــيكات المراد (1 ( ( 
التــي تجعــل حســاب /حســابات العميــل مكشــوفة. و فــي حالــة حصــول العميل على تســهيالت الســحب على 
المكشوف لن يتم صرف الشيكات بمبالغ تتجاوز الحد المسموح به في تسهيالت السحب على المكشوف .إذا 
صــرف البنــك تلــك الشــيكات يجــب علــى العميل ســداد المبلغ المســحوب ومعه الفائدة بســعر الســحب على 

المكشــوف للبنــك ورســوم البنــك الســائدة عنــد الطلــب.             

ــم (1 ( (  ــك يخص ــل أن البن ــدرك العمي ــباب، ي ــن األس ــبب م ــوًفا ألي س ــل مكش ــاب العمي إذا كان حس
ــائدة  ــف الس ــوم والتكالي ــك والرس ــائد للبن ــعر الس ــي بالس ــاس يوم ــى أس ــوبة عل ــل المحس ــدة العمي فائ
ــا،  ــم يتــم االتفــاق علــى خــالف ذلــك خطًي للبنــك، والتــي قــد يتــم خصمهــا جميعهــا مــن الحســاب. مــا ل
يقــوم العميــل علــى الفــور وبــدون أي طلــب إشــعار مــن البنــك بإيــداع األمــوال فــي حســاب )حســابات( 
ــا، مــن المفهــوم  ــم يتــم االتفــاق خــالف ذلــك خطًي العميــل بمبلــغ ال يقــل عــن المبلــغ المســحوب. مــا ل
ــام  ــد القي ــل بع ــاب العمي ــي حس ــوف ف ــى المكش ــحب عل ــماح بالس ــا بالس ــس ملزًم ــك لي ــل أن البن للعمي

ــك مســبًقُا. بذل

 1)  )B9( خدمات اإلستثمار

تطبــق البنــود والشــروط فــي هــذا الجــزء ب )9( علــى جميــع  الخدمــات التــي يقدمهــا البنــك؛ يجــب قــراءة 
الشــروط والبنــود فــي الجــزء ب )9( ومعهــا الشــروط والبنــود فــي )الجــزء.أ( ومعهــا الشــروط اإلضافيــة.

التعريفات (1 ( 
“حســاب” تعنــي أي حســاب جاري/إدخار/عنــد الطلــب أو أيــة معاملــة بنكيــة أخــرى للعميــل لــدى البنــك 

خصصهــا العميــل ألغــراض إجــراء المعامالت بموجب األحكام في هــذه الجزء ب )9(.
“ إســتثمار” تعنــي إي إســتثمار علــى ســبيل المثــال ال الحصــر الضمانــات )خالف حصص الشــركات المنشــأة 
فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو أي مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي )البحرين، الكويت، عمــان، قطر و 
المملكــة العربيــة ) أو الوحــدات اإلســتثمارية أو منتجــات اإلســتثمار أو أيــة منتجــات أخرى قــد يوفرها البنك 

للعميــل بخصــوص عمــل البنــك كوكيــل للعميــل  بخصــوص أ إكتتــاب أو شــراء أو بيــع أو إســتراد.
“وحــدات” تعنــي الوحــدات أو األســهم فــي أي فئــة )غير تلك التي تنشــأ فــي اإلمارات العربيــة المتحدة أو 
أي مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي ) البحريــن، الكويــت، عمــان، قطــر، والمملكة العربية الســعودية( في 
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the UAE or other Gulf Corporation Council states (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar and Saudi 
Arabia), in a fund including any fractions or decimals of units or shares�

9.2) Execution only dealing service

9.2.1) The Customer appoints the Bank to act on the Customer’s behalf to subscribe, 
purchase, sell redeem and/or hold Investments on the Customer’s instructions and in 
accordance with this Customer Agreement�

9.2.2) The Bank will execute orders in relation to Investments on the Customer’s behalf 
in accordance with the Customer’s specific instructions� The Bank will not advise the Cus-
tomer about the merits of a particular transaction and the Bank is under no obligation to 
satisfy ourselves that the transaction is suitable for the Customer�

9.2.3) The Bank’s relationship envisages making investments on the Customer’s behalf 
in Investments� All dealings between the Bank and the Customer in relation to Invest-
ments are done on the basis that the Bank is merely facilitating Investments made by 
the Customer from time to time� Nothing in this Customer Agreement shall be construed 
as a relationship or contract of agency between the Bank and the Customer in terms of 
the applicable laws of the United Arab Emirates or that the Bank fulfill any advisory or 
intermediary function in terms of Central Bank regulations or any other applicable law�

9.3) Provisions applicable to the execution only dealing service

9.3.1) All decisions on whether to invest in hold or dispose of any Investment or to enter 
into any agreement resulting from or effected using the Bank’s services under this Part 
B (9) is yours and the Bank shall only enter into transactions as the Customer instructs�

9.3.2) If the Bank provides any information on Investments or markets such as research 
recommendations, market trends, investment analysis or commentary upon the perfor-
mance of selected Investments this should not be construed as a recommendation or the 
provision of advice and the Customer should seek the Customer’s own advice as to the 
suitability of any Investment mentioned�

9.3.3) The Bank may, on the Customer’s instructions, effect transactions relating to In-
vestments on any market, negotiate and execute counterparty and account opening doc-
umentation on the Customer’s behalf and take all routine or day to day decisions and oth-
erwise act as the Bank consider appropriate in implementing the Customer’s instructions�

9.3.4) The Customer takes full responsibility for all investment decisions and if necessary 
the Customer shall seek advice from independent, legal, financial and professional advi-
sors� The Bank shall not be responsible or liable for any losses incurred by the Customer as 
a result of any subscription, purchase, holding, sale or redemption of any Investments by 
the Bank’s acting on the Customer’s behalf�

9.3.5) The Customer confirms that the Customer is acting for the Customer’s own account 
in relation to all transactions executed under this Part B (9)�

9.4) Custody service

9.4.1) The Bank may, without any obligation to do so, provide certain services in relation 
to the Investments, i�e� the safekeeping of the Customer’s Investments, the settlement 
on the Customer’s behalf of any transactions the Bank effect under this Part B (9), the 
collection of income, the presentation for redemption or payment of any Investments that 
is redeemed or called and otherwise administering the Investments�

9.4.2) All Investments will be held in the Bank’s name and will be held by the Bank or by 
a sub-custodian appointed by the Bank until and unless not specified�

9.4.3) The Bank may employ agents (including members of the Habib Bank AG Zurich 
Group) to perform administrative, custodial and ancillary services in order to assist the 
Bank in providing the services referred to in condition 9�4�1 of this Part B (9) and authorize 
them to do the same� the Bank’s liability for all matters so delegated to a member of the 
Habib Bank AG Zurich Group shall be unaffected by the delegation� In all other cases, the 
Bank will exercise reasonable skill and care in the selection, use and monitoring of any 
agents (including sub-custodians) appointed under this condition, but shall not otherwise 
be liable for their acts or omissions except to the extent any loss results from the Bank’s 
gross negligence, willful default or fraud�

9.4.4) The Bank shall exercise any voting or other rights, privileges and options associ-
ated with any Investments only upon the Customer’s specific instructions and provided 
the Customer gives the Bank enough time to follow the Customer’s instructions� If the 
Bank, in the Bank’s sole discretion, decide to exercise any such right, privilege or option 
without specific instructions from the Customer, the Bank may do so (without any obli-
gation whatsoever), acting in what the Bank in the Bank’s sole discretion deem to be in 
the Customer’s best interests in the circumstances and where failure to do so may be 
detrimental to the Customer’s interests�

9.4.5) The Bank shall issue a statement listing all the Investments held by the Bank 
on the Customer’s behalf upon receiving a written request from the Customer to do so�

9.4.6) Where Investments are in un-certificated form or is otherwise transferable by 
book entry transfer, the Bank may (where this is usual market practice) use the service 
of any securities depositary, clearing or settlement system, account controller or other 
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األموال التي تحتوي أي أرقام أو كســور عشــرية من الوحدات أو األســهم.

تنفيذ – خدمة التعامل فقط (1 ( 

يعيــن العميــل البنــك للنيابــة عنــه فــي اإلكتتــاب أو الشــراء أو البيــع أو اإلســترداد و/أو االحتفــاظ (1 ( ( 
باســتثمارات أو تعليمــات العميــل المســتديمة بموجــب إتفاقيــة العميــل هــذه.

ينفــذ البنــك التعليمــات المتعلقــة باإلســتثمار بالنيابــة عــن العميــل وفقــاً لتعليمات العميــل. لن يقدم (1 ( ( 
البنك أي نصائح للعميل عن أفضلية المعاملة المعينة عن غيرها وال يلتزم البنك تحت أي ظرف باإلقناع بأن 

المعاملة المعينة تناسب العميل.

فــي عالقــة العميــل بالبنــك ال يفترض العميل قيام البنك بعمل إســتثمارات بالنيابــة عنه. يقوم التعامل (1 ( ( 
بيــن البنــك والعميــل فيما يتعلق باإلســتثمارات فقط على أســاس تقديم تســهيالت إلســتثمار العميل من وقت 
آلخــر، ال يوجــد فــي هــذه اإلتفاقيــة ما ينشــأ عن عالقة أو وكالــة تعاقدية بين البنك والعميــل في بنود قوانين 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة الســارية أو البنــك كالمهــام اإلســتثمارية أو اإلستشــارية أو الوســاطية فــي بنــود 

ولوائح البنك المركزي أو في أية قوانين ســارية أخرى. 

األحكام السارية في تنفيذ- خدمة التعامل فقط (1 ( 

جميــع قــرارات اإلســتثمار أو اإلحتفــاظ أو التصــرف فــي أي مــن اإلســتثمارات أو الدخــول فــي أي (1 ( ( 
إتفاقيــة ناتــج إســتخدام خدمــات البنــك بموجــب الجــزء ب )9( تظــل متروكــة لتقديــرك، يدخــل البنــك فــي 

المعامــالت حســب تعليمــات العميــل فقط.

إذا قــدم البنــك أيــة معلومــات عــن اإلســتثمار أو األســواق مثــل توصيــات األبحــاث أو إتجــاه األســواق (1 ( ( 
أو تحليــل لإلســتثمار أو تعليــق عنــد تنفيــذ اإلســتثمار المعيــن، ال يمثل ذلــك  نصيحة أو توصيــة وعلى العميل 

البحث عما يراه مناســبٌا في أي إســتثمار يذكر.

يجــوز للبنــك إمتثــاالً لتعليمــات العميــل الدخــول فــي معامالت اإلســتثمار فــي من األســواق أو تداول (1 ( ( 
و تنفيــذ الطــرف المقابــل ومســتندات فتــح الحســاب بالنيابــة عــن العميل واتخــاذ كل اإلجــراءات الروتينية أو 

القــرارات اليوميــة وغيرها ما يراه البنك منســاباً لتعليمات العميل. 

يتحمــل العميــل المســئولية الكاملــة عــن جميــع قــرارات اإلســتثمار، وعنــد الضــرورة يلتمــس العميــل (1 ( ( 
النصح من أي قانوني أو مستشار مالي أو أي استشاري مختص مستقل، وال يكون البنك مدينٌا وال مسئواُل عن 
أي خســارة يتكبدهــا العميــل نتيجــة أي إكتتــاب أو بيــع أو شــراء أو تــداول العميــل ألي من إستشــارات البنك 

أجراهــا البنــك بالنيابة عــن العميل.

ــع (1 ( (  ــق بجمي ــا يتعل ــاص فيم ــل الخ ــاب العمي ــن حس ــة ع ــرف نياب ــل يتص ــل أن العمي ــد العمي يؤك
المعامــالت المنفــذة بموجــب هــذا الجــزء ب )9(.

كفـالـة الخـدمـات   (1 ( 

يجــوز للبنــك دون إلــزام تقديــم خدمــات معينــة متعلقــة باإلســتثمارات و يعنــي ذلك حماية إســتثمار (1 ( ( 
العميــل، وتســوية أي معاملــة يجريهــا البنــك بموجــب الجــزء ب )9( بالنيابــة عــن العميــل، أو تحصيــل العائد 
ــك إدارة  ــا لنقــد وخــالف ذل ــم تحويله ــع ألي إســتثمارات يت ــم وإســترداد قيمــة الســندات أو الدف أو تقدي

اإلستثمارات.

تكــون جميــع اإلســتثمارات بإســم البنــك ويحتفظ بها بإســم البنــك أو القيم الفرعي الــذي يعينه البنك (1 ( ( 
حتــى وما لم يتم تحديده. 

يجــوز للبنــك تعييــن وكالء ) يشــمل ذلــك كل أعضــاء مجموعــة حبيــب بنــك أيــه جــي زيوريــخ( (1 ( ( 
ألداء خدمــات اإلدارة والحفــظ أو الخدمــات اإلضافيــة المســاعدة فــي تقديــم خدمــات البنــك المشــار 
ــر  ــك العمــل. ال تتأث ــم ألداء ذل ــي الشــرط 9.4.1 مــن هــذا الجــزء ب )9( ويجــوز تفويضه ــا ف إليه
مســئوليات البنــك عــن المســائل المشــار إليهــا هنــا بالتفويــض المذكور ألعضــاء مجموعــة حبيب بنك آي 
جــي زيوريــخ.  فــي الحــاالت األخرى يمــارس البنك المهــارات والعنايــة المعقولة في إختيار وإســتخدام 
ومراقبــة أي مــن الــوكالء ) شــاماًل القيــم الفرعــي( المعيــن بموجــب هــذا الشــرط. وخــالف ذلــك ال 
يكــون البنــك مســئوال عــن أعمالهــم أو إهمالهــم إال فــي حــدود الخســارة الناتجــة عــن إهمال جســيم أو 

ــال. ــد أو احتي ــر متعم تقصي

يمــارس البنــك حــق التصويــت أو أي حقــوق وامتيــازات وخيــارات أخــرى مرتبطــة بــأي (1 ( ( 
اســتثمارات فقــط بنــاًء علــى تعليمــات محــددة مــن العميــل، بشــرط أن يعطــي العميــل البنــك 
الوقــت الكافــي إلتبــاع تلــك التعليمــات.إذا قــرر البنــك ممارســة أي مــن حقوقــه أو إمتيازاتــه أو خياراتــه 
يجــوز لــه ذلــك وفقــا لتقديــر البنــك منفــرداً دون تعليمــات محــددة مــن العميــل ) دون أي إلتزام من أي 
ــا لتقديــره المطلــق فــي مصلحــة العميــل فــي الظــروف   ــا لمــا يعتبــره البنــك وفًق نــوع( التصــرف وفًق

ــل. ــح العمي ــك ضــاًرا بمصال ــام بذل ــي القي ــاق ف ــون اإلخف ــد يك ــث ق ــة وحي المعين

يصــدر البنــك كشــف حســاب يــدرج فيه كل اإلســتثمارات التــي يحتفظ بهــا البنك بالنيابة عــن العميل (1 ( ( 
في حالة إستالم البنك طلباً خطياً من العميل.

ــد (1 ( (  ــل القي ــق تحوي ــن طري ــل ع ــة للتحوي ــدة أو قابل ــر معتم ــتثمارات غي ــون االس ــا تك عندم
الكتابــي، يجــوز للبنــك )حيــث تكــون هذه ممارســة الســوق المعتادة( اســتخدام خدمة أي جهة إيداع 
لــألوراق الماليــة أو نظــام المقاصــة أو التســوية أو مراقبة الحســاب أو أي مشــاركة أخرى فــي النظام 
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participant in the relevant system (or allow the Bank’s sub-custodian to do so) on such 
terms as the Bank or they think fit for the purposes of the holding and transfer of such 
Investments (or any entitlements to them)� The Investments or entitlements shall be 
separately identifiable from any Investments or entitlements held in the same system 
for the Bank’s account�

9.4.7) The Customer Investments may be pooled with those of other clients 
(including other clients of any of the Bank’s sub-custodians), in which case in-
dividual client entitlements may not be identifiable by separate certificates, or 
other physical documents of title, entries on the register or equivalent electronic 
records� In the event of an irreconcilable shortfall after the Bank default or that 
of a sub-custodian, the Customer may not receive the Customer’s full entitlement 
and may share in that shortfall pro-rata among the Bank’s other customers or 
those of the sub-custodian�

9.4.8) Where the Bank is notified of any class action or group litigation or arbitration that 
is being proposed or taken concerning the provider of any Investments or that is other-
wise relevant to any Investments, the Bank shall not be obliged to inform the Customer 
about or take any other step in relation to that notification�

9.4.9) Where the Customer’s Investments have been pooled with those of third parties, 
distribution of entitlements to any benefits or entitlements arising as a result of corporate 
events shall be allocated pro-rata� Fractions of entitlements that arise as a result of this 
process will be rounded down to the nearest whole unit�

9.5) Dealing on the Customer’s behalf

9.5.1) The Bank may deal for the Customer on such markets and exchanges and with or 
through such counter parties as the Bank thinks fit� The Bank may take such steps as is 
necessary to enable the Bank to comply with the rules, regulations and proper market 
practice of any such market or exchange�

9.5.2) When the Bank deals for the Customer, the Bank may combine the Customer’s 
order with the Bank’s own orders and orders of other clients if by doing this the Bank 
reasonably believe that the Bank will obtain a better price than executing the Custom-
er’s order separately� However, this may not always prove to be the case, and on some 
occasions the Customer may obtain a less favorable price as a result� Where the Bank 
combine orders, the Bank may execute the combined order in a series of deals and treat 
the Customer as having dealt at an average price� The Bank shall be permitted to allow 
brokers with whom the Bank deals on the Customer’s behalf to combine such deals with 
their own and with those on behalf of their customer subjects to any laws and regulations 
applicable to them�

9.5.3) The Bank may, at the Bank’s discretion and on such terms as the Bank from time 
to time agree (including as to debit interest), lend funds to the Customer by way of over-
draft to settle transaction effected for the Customer when purchase monies is payable 
before the proceeds of sale of other Investments is received�

9.6) Matters relevant to specific types of Investment

When the Bank deal for the Customer on specific types of Investments, the Bank will 
provide the Customer with a detailed set of terms and conditions relevant to the specific 
Investment� The Bank will only deal with these specific types of Investments (on the Cus-
tomer behalf) if the Customer agrees to the terms and conditions relevant to the specific 
Investments� The Bank may also provide the Customer with any additional information 
that the Bank believes is relevant�

9.7) Portfolio valuations and accounting for transactions

9.7.1) Reports and valuations in respect of Investments may be sent to the Customer 
from time to time� In preparing the reports and valuations the Bank uses information 
from sources that the Bank reasonably believes to be reliable� However, the Bank accepts 
no liability for any loss arising from inaccuracies in the data provided to the Customer 
save to the extent it arises as a result of the Bank’s gross negligence, willful default or 
fraud� Variations in market conditions and the applicability of fees, charges, commissions 
and taxes will mean that the prices shown in the statements do not necessarily reflect 
realizable values�

9.7.2) The Bank shall dispatch periodical statements and confirmations of all transactions 
to the Customer postal address or electronic mail address as stated in the Bank’s records� 
the Customer should carefully check the statement on receipt and notify the Bank in writ-
ing of any error or discrepancy within 15 (fifteen) days of the date on which the statement 
is sent to the Customer� If the Customer does not give the Bank such notice, the statement 
shall be deemed to be correct and the Customer may not thereafter raise any objection to 
such statement� If the Customer does not receive a statement of account for any period, it 
is the Customer’s responsibility to demand a statement from the Bank within one month 
of the date on which the statement would normally been sent�

9.8) Transaction processing for Investments

9.8.1) All transactions to be processed for subscription, purchase, sale or redemption 
of Investments will be conducted through the Customer’s Account(s) with the Bank� Any 
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ــراض  ــبة ألغ ــا مناس ــك أنه ــرى البن ــروط ي ــك( بش ــام بذل ــك القي ــم البن ــماح لقي ــة )أو الس ذي الصل
ــا )أو أي اســتحقاقاتهم(. يجــب أن تكــون االســتثمارات أو  ــذه االســتثمارات وتحويله ــاظ به االحتف
ــا فــي نفــس  المســتحقات محــددة  بشــكل منفصــل عــن أي اســتثمارات أو اســتحقاقات محتفــظ به

ــك.  ــاب البن ــام لحس النظ

يجــوز مســاهمة إســتثمارات العميــل مــع إســتثمارات العمــالء اآلخريــن) بمــا فــي ذلــك عمــالء (1 ( ( 
البنــوك األخــرى أو أي قيــم فرعــي( فــي هــذه الحالــة ال يتــم تحديــد تفويــض العميــل الفــرد بشــهادات 
منفصلــة أو أي مســتندات تفويــض أخــرى أو ســجالت أو التســجيالت االلكترونيــة المكافئــة، فــي حالــة 
حــدوث نقــص ال يمكــن تســويته بعــد تقصيــر البنــك أو عجــز القيــم الفرعــي، قــد ال يحصــل العميــل علــى 
االســتحقاق الكامــل ويجــوز أن يتشــارك فــي هــذا النقــص مع العمــالء اآلخريــن أو التابعين ألميــن الحفظ 

الفرعــي كٌل حســب حصتــه. 

ــا (1 ( (  ــارية فيم ــة أو س ــم مقترح ــة تحكي ــي أو لجن ــوى أو تقاض ــن أي دع ــك ع ــار البن ــة إخط ــي حال ف
يتعلــق بمقدمــي اإلســتثمار أو المتعلقــة باإلســتثمارات ال يلتــزم البنــك بإخطــار العميــل بذلــك وال إتخــاذ أي 

خطــوات فــي ما يختــص بذلك اإلخطار. 

عنــد مســاهمة إســتثمارات العميــل مــع اســتثمارات الغيــر يتــم توزيــع اإلســتحقاق أليــة فائــدة أو (1 ( ( 
تفويضات ناتجة عن األعمال المشــتركة بين العمالء بالنســبة، تقرب اإلســتحقاقات الناتجة عن هذه المعاملة 

ألقــرب وحدة كاملة. 

التعامل بالنيابة عن العميل (1 ( 

يجــوز للبنــك عمــل صفقــات لصالــح العميــل فــي األســواق والتــداول مــع أو مــن خــالل األطــراف (1 ( ( 
المقابلــة التــي يراها البنك مناســبة. يجوز للبنك إتخاذ هــذه الخطوات عند الضرورة لإلمتثال للقواعد واللوائح 

والممارســات الســليمة في الســوق في تلك األســواق أو األسهم.

ــع (1 ( (  ــل م ــات العمي ــد تعليم ــك ضــم وتوحي ــل يجــوز للبن ــن العمي ــة ع ــك بالنياب ــل البن ــا يتعام عندم
التعليمــات الخاصــة بالبنــك و تعليمــات عمــالء آخريــن حينمــا يعتقــد البنــك إعتقــادا معقــوالً أن ذلــك الضــم 
والتوحيد قد يمكن البنك من تحقيق سعر أفضل من الذي يتحقق عند تنفيذ تعليمات العميل منفصلة. إال أن 
ذلك الســعر ال يحدث دائماً وفي بعض األحيان يحصل العميل على ســعر أقل نتيجة ضم وتوحيد التعليمات. 
عندمــا يضــم البنــك التعليمــات يجــوز للبنــك تنفيــذ تلك التعليمــات الموحدة في سلســلة مــن التعامالت ويتم 
التعامــل مــع العميــل بمتوســط الســعر. يجــب الموافقة للبنك بالســماح للوســطاء مع من يتعامــل معهم البنك 
بالنيابــة عــن العميــل باللضــم والتوحيــد معهــم أو مــع مــن ينوبــون عنهــم مــن عمالئهــم الخاضعيــن لكافــة 

القوانين واللوائح الســارية عليهم.

يجــوز للبنــك وفقــُا لتقديــره  ووفقــاً للبنــود التــي يوافــق عليهــا البنــك مــن حيــن آلخــر ) شــاملة (1 ( ( 
حســاب إحتســاب  الفائــدة( أن يقــرض العميــل أموال بالســحب على المكشــوف لتســوية معاملــة العميل قبل 

إســتالم عائدات اإلســتثمار عندما تكون أموال الشــراء قابلة للدفع. 

أمور متعلقة بأنماط معنية من اإلستثمار(1 ( 
عندمــا يتعامــل البنــك بالنيابــة عــن العميــل فــي نــوع معيــن مــن اإلســتثمار يــزود البنــك العميــل بالشــروط 
والبنــود المفصلــة المتعلقــة بذلك النوع، ويجوز للبنك التعامل مع تلك األنواع المعينة من اإلســتثمار )بالنيابة 
عن العميل( في حالة موافقة العميل على تلك الشروط والبنود ويجوز للبنك تزويد العميل بالبنود والشروط 

اإلضافيــة التي يعتقــد البنك أهميتها.

تقييم المحفظة وحساب المعامالت  (1 ( 

يجــوز أن يرســل البنــك للعميــل مــن حيــن آلخــر تقاريــر وتقييمــات فيمــا يختــص باإلســتثمار. (1 ( ( 
يســتخدم البنــك إلعــداد تلــك التقاريــر والتقييمــات المعلومــات مــن المصــادر التــي يعتقــد البنــك أنهــا 
مصــادر موثوقــة،  إال أن البنــك ال يكــون مســئوالً عــن أي خســارة ناتجــة عــن عــدم دقــة المعلومــات 
الــواردة للعميــل إال فــي حــدود مــا ينشــأ نتيجــة اإلهمــال التــام أو التقصيــر المقصــود أو اإلحتيــال مــن 
البنــك. إن التغييــر فــي أحــوال األســواق وســريان الرســوم بمعنــى أن األســعار التــي تظهــر فــي كشــف 

الحســاب ال تعكــس بالضــرورة القيــم الحقيقــة.

ــى (1 ( (  ــُا عل ــالت دوري ــع المعام ــن جمي ــدات ع ــاب وتأكي ــوفات حس ــال كش ــك إرس ــى البن عل
عنــوان العميــل البريــدي أو بريــده اإللكترونــي كمــا موضــح في ســجالت البنــك. ويجب علــى العميل 
 15 مراجعــة كشــف الحســاب عنــد االســتالم وإخطــار البنــك خطيــاً عــن أي خطــأ أو تناقــض خــالل 
)خمســة عشــر( يومــاً مــن تاريــخ إرســال كشــف الحســاب للعميــل. فــي حالــة عــدم إخطــار العميــل 
ــك  ــراض بذل ــداء إي اعت ــك إب ــد ذل ــل بع ــوز للعمي ــا وال يج ــاب صحيح ــف الحس ــر كش ــك يعتب البن
الكشــف. فــي حالــة عــدم إســتالم العميــل كشــف الحســاب عــن أي فتــرة يكــون العميــل مســئوال 
عــن طلــب كشــف الحســاب مــن البنــك خــالل مــدة شــهر واحد مــن التاريــخ الذي ٌيرســل فيه كشــف 

الحســاب عادة.

إجراء معامالت اإلستثمارات(1 ( 

تجــري جميــع معامــالت اإلســتثمار فــي االكتتــاب والشــراء أو البيــع أو إســترداد الســندات (1 ( ( 
علــى حســاب /حســابات العميــل. تحســب جميــع أربــاح االســتثمارات لحســاب العميــل مــع البنــك إال 
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proceeds relating to any Investments will be credited to the Customer’s Account with the 
Bank, unless the Bank receives contrary instructions from the Customer� Prior to crediting 
the Customer’s Account, the Bank may make the necessary deductions pursuant to this 
Part B (9) and Part A of this Customer Agreement�

9.8.2) Only upon final receipt of freely transferable funds in relation to Investments ei-
ther from the Investment provider or sub-custodian (holding the Investment) shall the 
Bank credits all payments due to the Customer including interest, dividends relating to 
the Investments held on the Customer’s behalf� The Bank assumes no liability for late 
payment and/or any delays in such payments�

9.8.3) The Bank may in the Bank’s absolute discretion refuse any order made by the 
Customer for an Investment�

9.8.4) The Customer acknowledges that the Bank will not be liable for any loss of value 
in any Investment between the time when the Customer gives the Bank instruction to 
subscribe, purchase, sell or redeem a particular Investment and when the Customer’s 
order is actually processed and the Investment is subscribed for, purchased, sold or re-
deemed�

9.8.5) Subject to there being sufficient cleared funds in the correct currency comprised 
in the Customer’s Account(s) (covering the applicable costs to subscribe, purchase, sell 
or redeem as well as all applicable fees, commissions and charges relating thereto) at 
the relevant time which is not required to settle any transaction entered into on the 
Customer’s behalf under this Customer Agreement, the Bank will process instructions to 
subscribe, purchase, sell or redeem the Customer’s Investments based on the Customer’s 
instructions;
9.8.5.1) where they are received before the relevant cut-off time on a working day, on 
that day or on any later date specified in the instructions (or the next following working 
day if such date is not a working day); or

9.8.5.2) Where they are received after the relevant cut-off time on any given day or 
on a day that is not a working day, on the next following working day or on any later 
date specified in the instructions (or the next following working day if such date is not 
a working day)� The Bank will, on request, advise the Customer of the cut-off times for 
instructions�
9.8.6) The Customer may provide the Bank with the Customer’s instructions in relation 
to Investments in accordance with the terms of condition 3 of Part A of this Customer 
Agreement�

9.8.7) Any steps taken by the Bank; which does not form part of the Customer’s specific 
instructions relating to Investments shall be deemed to have been taken as part of a 
general objective set by the Customer to the Bank to act on the Customer’s behalf in 
relation to the Investments�

9.8.8) The Customer authorizes the Bank to accept instructions from individuals author-
ized in accordance with the mandate/instructions given in any Account opening form, or 
by attorney(s) duly authorized by the Customer’s without making any enquiry until such 
time as the Customer give the Bank written notice to the contrary�

9.8.9) The Bank may keep any share of any commission paid as a result of transactions 
the Bank may carry out for the Customer, including transactions made through an asso-
ciate or third party�

9.9) Joint Investments

9.9.1) Joint account holders can also avail of the services under this Part B (9)� In such 
circumstances the Investments will be deemed to be for the benefit of all the joint ac-
count holders�

9.9.2) If Investments is held jointly and the Bank receives conflicting instructions from 
different signatories of the Account, the Bank may require a fresh mandate from all the 
signatories in respect of that Account before giving effect to any instructions� However, 
the Bank shall not be liable for having acted on any conflicting instructions�

9.9.3) In the event of the death or legal disability of any of the individual joint account 
holders, the other individual(s) shall immediately, (but in any event not later than 10 
days after such death or legal disability), inform the Bank in writing of such death or legal 
disability� In the absence of such written notice, the survivor(s) shall be liable for any 
claim made against the Bank that arises from the continuation of transactions relating to 
Investments� On receipt of the notice all activity in relation to the Investments held jointly 
shall be frozen until the legal successor(s) of the deceased or legally disabled individual is 
appointed by the relevant Court or department or authority�

9.10) Charges, interest and payment

9.10.1) The Bank will charge fees and commissions in respect of the Bank’s services 
under this Part B (9) and pay credit interest and charge debit interest in accordance with 
the Bank’s published tariffs�

9.10.2) The Customer will be liable for any costs properly incurred under this Part B (9), 
including reasonable commissions and transfer and registration fees, taxes, stamp duties 
and other fiscal liabilities� In particular, the Bank shall pass on to the Customer brokerage 
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فــي حالــة إســتالم البنــك تعليمــات تفيــد خــالف ذلــك مــن العميــل. قبــل حســاب األربــاح لحســاب 
العميــل يقــوم البنــك بعمــل اإلســتقاطاعات الالزمــة بموجــب الجــزء ب )9( والجــزء أ مــن إتفاقيــة 

ــذه. ــل ه العمي

عنــد إســتالم األمــوال القابلــة للتــداول الخاصــة باإلســتثمار عــن طريــق مقــدم اإلســتثمار أو القيــم (1 ( ( 
الفرعــي) المالكــة لإلســتثمار( يحســب البنــك الدفعــات الواجبــة الدفــع لحســاب العميــل بمــا فــي ذلــك 
الفائــدة و أربــاح األســهم المتعلقــة باالســتثمارات التــي يقــوم بهــا البنــك بالنيابــة عــن العميــل. وال يأخــذ 

البنــك علــى عاتقــه مســئولية أي دفعــات متأخــرة.

يجــوز للبنــك ووفقــاً لتقديــر البنــك المطلــق رفض أي تعليمات إســتثمار مــن العميل. (1 ( ( 

ــي تحــدث (1 ( (  ــك مســؤولية أي خســارة قيمــة أي إســتثمارات الت ــل عــدم تحمــل البن ــر العمي يق
فــي الزمــن بيــن إســتالم تعليمــات العميــل للبنــك وبيــن معاملــة اإلســتثمار الفعليــة فــي اإلكتتــاب أو 

الشــراء أو البيع أو إســترداد الســندات.

ــاء بالعملــة الصحيحــة المكافئــة لحساب/حســابات (1 ( (  مــع مراعــاة توفــر األمــوال الخاليــة مــن األعب
العميل )الالزمة لتغطية كلفة اإلكتتاب أو الشــراء أو البيع أو إســتهالك الســندات باإلضافة للرســوم الســارية 
والعمــوالت والمصروفــات المتعلقــة بهــا( فــي وقــت تكــون تلــك األمــوال غيــر مطلوبــة لتســوية أي معاملة 
أجريــت بالنيابــة عــن العميــل بموجــب إتفاقيــة العميــل. يتبــع البنــك تعليمــات العميــل فــي اإلكتتــاب أو 
الشــراء أو البيــع أو إســتهالك الســندات فــي اإلســتثمارات التي ينوب البنــك فيها عن العميل وفقــاً لتعليمات 

العميــل فــي الحــاالت اآلتيــة: 

عند إستالمها قبل نهاية ساعات العمل في يوم العمل، في ذلك اليوم أو أي تاريخ الحق محدد في (1 ( ( ( 
التعليمات )أو يوم العمل التالي في حالة أن ذلك اليوم ليس يوم عمل( أو ،

ليــوم أو (1 ( ( (  ليــوم المحــدد، فــي ذلــك ا ــة ســاعات العمــل فــي ا ي عنــد  إســتالمها بعــد نها
لتالــي )أو فــي أي تاريــخ الحق إذا  لتعليمــات فــي يــوم العمــل ا فــي أي تاريــخ الحــق محــدد فــي ا
يــة العمــل  لبنــك بإخطــار العميــل بمواعيــد نها ليــوم ليــس يــوم عمــل(. يقــوم ا كان ذلــك ا

عنــد الطلــب.

يجــوز للعميــل تزويــد البنــك بتعليمــات العميــل فيمــا يختــص باإلســتثمارات وفقــُا لبنــود الشــرط 3 (1 ( ( 
مــن الجــزء أ من إتفاقيــة العميل هذه.

أي خطــوات يتخذهــا البنــك و التــي ال تشــكل جــزءا مــن تعليمــات العميــل الخاصة باإلســتثمارات (1 ( ( 
تعتبــر جــزءا مــن األهــداف العامة المحددة مــن العميل للبنــك بالتصــرف بالنيابة عنه.

يصــرح العميــل للبنــك بقبــول التعليمــات مــن األفــراد المصــرح لهــم وفًقــا للتكليــف / (1 ( ( 
التعليمــات الــواردة فــي أي نمــوذج فتــح حســاب،أو بواســطة محامــي /محاميــن مفوضيــن مــن العميــل 
حســب األصــول دون إجــراء أي استفســار حتــى يحيــن الوقــت الــذي يقــدم فيــه العميــل البنــك كتابًيــا 

إشــعار خــالف ذلك. 

يجــوز للبنــك اإلحتفــاظ بــأي حصــة من العمــوالت المدفوعة نتيجــة للمعامالت التي قــد يجريها البنك (1 ( ( 
بالنيابــة عــن العميــل شــاملة المعامالت التــي أجريت من خالل المجموعــة أو الغير.

اإلستثمارات المشتركة(1 ( 

يمكــن لحاملــي الحســاب المشــترك أيضــاً اإلســتفادة مــن الخدمــات بموجــب الجــزء ب )9( في هذه (1 ( ( 
الحالة تعتبر اإلستثمارات لصالح جميع حاملي الحساب.

ــن (1 ( (  ــن المفوضي ــتركة م ــتثمارات المش ــة اإلس ــي حال ــة ف ــات متضارب ــك تعليم ــى البن إذا تلق
ــع  ــن بالتوقي ــك طلــب تفويــض حديــث مــن كل المفوضي ــن للحســاب يجــوز للبن ــع المختلفي بالتوقي
ــرف  ــن التص ــئواُل ع ــون مس ــك ال يك ــة. البن ــذ أي معامل ــل تنفي ــاب قب ــك الحس ــص بذل ــا يخت فيم

وفقــا ألي تعليمــات متضاربــة. 

ــة وفــاة أو عــدم أهليــة أي مــن حاملــي الحســاب المشــترك يجــب علــى البقيــة (1 ( (  فــي حال
الفرد/األفــراد إبــالغ البنــك خطيــاً وفــورٌا ) خــالل مــدة أقصاهــا 10 أيام مــن تاريــخ الوفاة أو عدم 
األهليــة القانونيــة(. فــي حالــة عــدم هــذا اإلخطــار الخطــي يكــون بقيــة حاملــي الحســاب المشــترك 
مســئولين عــن أي مطالبــة ضــد البنــك وتنشــأ عــن إســتمرار المعامــالت الخاصــة باإلســتثمار. لــدي 
إســتالم اإلخطــار تجمــد جميــع اإلســتثمارات القائمــة بالحســاب المشــترك إلــى أن يتــم تعييــن خلفاء 

ــوزارة أو الســلطة. ــة المختصــة أو ال ــا بواســطة المحكم ــي أو العاجــز قانوني الشــخص المتوف

المصروفات والفائدة والدفع(1  ( 

لبنــك (1 (  (  ا بخدمــات  يختــص  فيمــا  لعمــوالت  وا لرســوم  ا و  لمصروفــات  ا لبنــك  ا يحــدد 
ئــدة  لفا لديــن علــى ا ئنــة و إحتســاب ا لدا ئــدة ا لفا لبنــك بدفــع ا لجــزء ب )9(. يقــوم ا بموجــب ا

لمعلنــة.  ا لبنــك  ا تعريفــة  حســب  لمدينــة  ا

وتشــمل (1 (  (   )9( ب  لجــزء  ا بموجــب  تكبدهــا  كلفــة  أي  عــن  مســئول  لعميــل  ا
ليــة  ما ديــون  يــة  وأ لختــم  ا ورســوم  ئــب  لضرا وا لتســجيل  ا و  لتحويــل  ا ورســوم  لعمولــة  ا
بــة  لنيا با يجريهــا  لتــي  ا مــالت  لمعا ا فــي  لوســاطة  ا علــى  مصروفــات  لبنــك  ا يحــدد  أخــرى. 
فــي خطــاب  ملــة أو  لمعا با لخــاص  لعقــد ا ا فــي  لمصروفــات محــددة  ا تلــك  تكــون  لعميــل.  ا عــن 
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charges incurred by the Bank for transactions effected for the Customer� Such charges will 
be indicated on the relevant contract or advice note� When the Bank effects deals for the 
Customer’s under this Part B (9), the Bank may make a dealing charge to a third party 
other than a member of the Habib Bank AG Zurich Group, and in these circumstances it will 
be indicated on the relevant contract or advice note� The Bank may also pay a portion of 
any dealing charges to a member of the Habib Bank AG Zurich Group�

9.10.3) The Bank or members of the Habib Bank AG Zurich Group may receive and retain 
commission in relation to Investments that the Bank purchases in providing the Bank’s 
services under this Customer Agreement� Further details will be supplied on request�

9.10.4) Where the Bank effect foreign currency conversions, the Bank will do so at the 
Bank’s prevailing rate of exchange on the working day on which the conversion is af-
fected� The Bank shall charge commission on foreign currency conversions that the Bank 
transacts with or for the Customer under this Part B (9)� The rate of commission will vary 
depending on the size and nature of the transaction concerned�

9.10.5) All Investment transactions entered into by the Customer where the Customer 
avails of any credit facilities offered to the Customer will be charged at the rates as ad-
vised to the Customer and will be subject to change at the Bank’s discretion� the Customer 
may also be required to meet any other call for further funds made under the terms of any 
such Investments made on the Customer’s behalf or agreed between the Bank and the 
Customer based on fluctuations in the market value of such Investments�

9.11) Security and set-off

9.11.1) Without prejudice to any other right that the Bank may be entitled to exercise 
over the Customer’s Investments the Customer agrees that the Bank may retain, transfer 
or sell any of the Customer’s Investments as far as is necessary to enable the Bank to 
settle any transactions entered into on the Customer’s behalf under this Part B (9) and to 
pay any of the Customer’s outstanding liabilities under or in connection with this Part B 
(9), including any liability to the Bank�

9.11.2) The Customer’s Investments shall be subject to a general lien in the Bank’s favor 
to the extent that any costs, losses, claims or other amounts that the Customer is obliged 
to pay the Bank under this Customer Agreement or in respect of which the Customer is 
obliged to indemnify the Bank remain unpaid�

9.11.3) The Customer agrees that the Customer’s Investments are subject to a lien in 
favor of any sub-custodian, nominee or agent appointed by the Bank in accordance with 
this agreement in respect of charges relating to the administration and safekeeping of 
such Investments or of any depositary or settlement system�

9.12) The Customer’s obligations

9.12.1) The Customer warrants and undertakes:
9.12.1.1) that the Customer has full power and authority to enter into and perform the 
Customer’s obligations under this Part B (9) and to give the Bank instructions in relation to 
the Investments and that, as at the date transferred to the Bank or the Bank’s sub-custo-
dian or nominee, the Investments is free from all liens and charges;

9.12.1.2) that the Customer will not deal in the Investments or authorize any other 
person to do so and shall not take or omit to take any step that will result in any lien or 
charges arising over the Investments; and

9.12.1.3) That any information the Customer has provided to the Bank for the purpose 
of establishing the arrangements contemplated by this Part B (9) (including as to the 
Customer’s status, residence and domicile for tax purposes) is complete and correct in 
all material respects�
9.12.2) The Customer agrees to notify the Bank promptly if there is any material change 
to any information referred to in condition 9�12�1 of this Part B (9) and to provide further 
information the Bank reasonably request in order to enable the Bank to perform the 
Bank’s obligations under this Part B (9) or comply with any applicable law or regulation� 
Failure to do so may adversely affect the quality of the service the Bank is able to provide�

9.12.3) The Customer agrees to make any payment and/or deliver any cash or other 
Investments on or before the due date: (a) in settlement of any transaction entered into 
between the Bank or by the Bank on the Customer’s behalf under this Part B (9); (b) to 
maintain or supplement any deposit or margin in respect of such transactions; and (c) to 
meet any other call for further funds made under the terms of any investment made on 
the Customer’s behalf or agreed between the Bank against foreign exchange fluctuations�

9.12.4) The Bank may deduct from any account the Customer hold with the Bank or 
members of the Habib Bank AG Zurich Group (whether as a result of services provided 
under this Part B (9), or otherwise) any amount necessary to discharge the Customer’s 
obligations under condition 12�3 of this Part B (9)�
Except to the extent it results from the Bank’s gross negligence, willful default or fraud or 
that of any member of the Habib Bank AG Zurich Group in carrying out functions delegated 
to it under this Part B (9), the Customer shall indemnify the Bank and members of the 
Habib Bank AG Zurich Group and keep the Bank harmless against any loss, cost, expense, 
damage, claim or other liability whatsoever (including reasonable legal costs or other 
reasonable costs in connection with investigating and defending any claim or liability) 
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بنــك  حبيــب  مجموعــة  عــدا  مــا  لغيــر  ا مــن  مصروفــات  يطلــب  يجــوز للبنــك أن  ر.  اإلخطــا
ــزء ب )9(.  لج ا ــب  بموج ــل  ــة للعمي صفق ــك أي  لبن ا ــد  يعق ــا  عندم ــك  ــخ وذل زيوري ــي  ج آي 
ــا  يض ــك أ للبن ــوز  يج ــا  كم ر.  ــا اإلخط ــاب  ــة أو خط مل لمعا با ــاص  لخ ا ــد  لعق ا ــي  ف ــك  ذل ــح  ٌيوض

زيوريــخ.  جــي  بنــك آي  مجموعــة حبيــب  ء  ألعضــا ملــة  لمعا ا مــن رســوم  نســبة  دفــع 

لعمولــة (1 (  (  ا بنــك آي جــي زيوريــخ إســتالم  حبيــب  ء مجموعــة  للبنــك وألعضــا يجــوز 
ــة  قي تفا ــب إ بموج ــك  لبن ا ــات  ــم خدم تقدي ــد  عن ــك  لبن ا ــتريها  يش ــي  لت ــتثمارات ا باإلس ــة  لخاص ا

لطلــب.  ا عنــد  فيــة  إضا بمعلومــات  لتزويــد  ا يتــم  لعميــل.  ا

ــوم (1 (  (  لي ــرف  لص ا ــعر  بس ــك  بذل ــك  لبن ــوم ا يق ــة  ــة األجنبي ــك للعمل لبن ــر ا تغيي ــة  ل ــي حا ف
ــي  لت ــة ا األجنبي لعمــالت  ا ــر  تغيي ــى  ــة عل لبنــك عمول ا ويفــرض  ــر.  لتغيي ا ــه  في ــم  ت ــذي  ل ا لعمــل  ا
لعمولــة  ا ســعر  يعتمــد   .)9( ب  لجــزء  ا بموجــب  لعميــل  ا عــن  بــة  لنيا با أو  مــع  يجريهــا 

لمعنيــة. ا ملــة  لمعا ا طبيعــة  و  حجــم  أســاس  علــى 

ــتفيداً (1 (  (  مس ــل  لعمي ا ــا  فيه ــل  يدخ ــي  لت ا ــالت  م لمعا ــع ا جمي ــن  ع ــات  لمصروف ا ــب  تحس
تقديــر  حســب  للتغييــر  وتكــون خاضعــة  لموضــح للعميــل  ا لســعر  با مقدمــة لــه  تســهيالت  مــن أي 
بموجــب  فيــة  إضا مــوال  بأ لبــة  مطا أي  د  ســدا لعميــل  ا مــن  يطلــب  أن  يجــوز  كمــا  لبنــك.  ا
لبنــك  ا بيــن  عليهــا  متفــق  أو  لعميــل  ا عــن  بــة  لنيا با تجــرى  لتــي  ا اإلســتثمارات  تلــك  بنــود 

لســوقية.                             ا اإلســتثمارات  قيمــة  تذبــذب  لعميــل علــى أســاس  وا

والمقاصة (1  (  الضمان 

لحقــوق األخــرى (1 (  (  ا مــن  إجحــاف ألي  للبنــك و دون  يجــوز  ــه  ن علــى أ لعميــل  ا فــق  يوا
لــالزم  لقــدر ا لعميــل با ســتثمارات ا لبنــك إحتفــاظ  ب أو تحويــل أو بيــع أي مــن إ لمفــوض لهــا ا ا
لجــزء  ا بموجــب  لعميــل  ا عــن  بــة  لنيا فيهــا با ملــة يدخــل  معا تســوية أي  مــن  لبنــك  ا يمكــن  لــذي  ا
يــة ديــون للبنــك.  لجــزء ب )9( بمــا فــي ذلــك أ لعميــل بموجــب ا ب )9(  و دفــع كل ديــون ا

أو (1 (  (  تكلفــة  يســاوي  بمــا  لبنــك  ا لــح  لصا عــام  ز  إلمتيــا لعميــل  ا إســتثمارات  تخضــع 
ــة  قي تفا إ ــب  بموج ــك  للبن ــا  ــل لدفعه لعمي ا ــزم  يلت ــرى  أخ ــغ  ل ــة مبا ي ــات أو أ لب رة أو مطا ــا خس

لمترصــدة. ا لعميــل  ا مــات  لتزا بإ يختــص  فيمــا  أو  لعميــل  ا

أي (1 (  (  أو  لبنــك  ا لــح  لصا ز  لإلحتجــا خاضعــة  لعميــل  ا إســتثمارات  أن  لعميــل  ا فــق  يوا
بلــة أي  قيــة لمقا إلتفا لبنــك بموجــب هــذه ا قيــم فرعــي أو شــخص معيــن أو وكيــل معتمــد مــن ا

ــوية.   تس ــداع. أو  ي ــام إ نظ ــتثمارات أو أي  اإلس ــك  تل ــظ  وحف رة  دا ــات إ مصروف

إلتزامات العميل (1  ( 

يتعهد العميل ويضمن  (1 (  ( 

إن للعميــل كامــل األهليــة والصالحيــة للدخــول فــي التزامــات العميــل وتنفيذهــا (1 ( (  ( 
بموجــب هــذا الجــزء ب )9( وإعطــاء تعليمــات البنــك فيمــا يتعلــق باالســتثمارات وأنــه كمــا فــي 
ــتثمارات  ــإن االس ــك  ف ــح للبن ــي أو المرش ــظ الفرع ــن الحف ــك أو أمي ــى البن ــل إل ــخ التحوي تاري

خاليــة مــن جميــع االمتيــازات. 

 ال يديــر العميــل اإلســتثمارات أو يفــوض أي شــخص آخــر إلدارتها وال يتخذ أية خطــوات قد ينتج (1 ( (  ( 
عنهــا أي إمتياز حيازي أو مصروفات و؛

 أن جميــع المعلومــات التــي أدلــى بهــا العميــل للبنــك ألغــراض الترتيبــات المتوقعــة فــي (1 ( (  ( 
الجــزء ب )9( كاملــة وصحيحــة فــي كل المســائل الماليــة )شــاملة وضــع العميــل والســكن ومقر اإلقامة 

الدائــم ألغراض الضرائب(.

يوافــق العميــل علــى إخطــار البنــك فــوراً عنــد حــدوث أي تغييــر مــادي فــي أي مــن المعلومــات (1 (  ( 
المشــار إليهــا فــي الشــرط 9.12.1 مــن هــذا الجــزء ب )9( ويوافــق علــى تزويــد البنــك بأيــة معلومــات 
إضافيــة يطلبهــا البنــك ألداء إلتزاماتــه بموجــب الجــزء ب )9(  واإلذعان ألية لوائح وقوانين ســارية، يؤثر عدم 

إمتثــال العميــل ســلبُا علــى جــودة الخدمات التي يســتطيع البنــك تقديمها.

ــرى (1 (  (  ــتثمارات أخ ــة إس ــود أو أي ــليم أي نق ــات و/أو تس ــة دفع ــل أي ــى عم ــل عل ــق العمي يواف
ــة عــن  ــك بالنياب ــك أو بواســطة البن ــل والبن ــن العمي ــة بي ــخ: )أ( تســوية أي معامل ــل التاري ــي أو قب ف
ــة  ــش متعلق ــات أو هوام ــة إيداع ــة أي ــى أو إضاف ــة عل ــزء ب )9(، )ب( المحافظ ــب الج ــك بموج البن
بتلــك اإلســتثمارات؛ و )ج( تلبيــة أي طلــب أمــوال بموجــب بنــود أيــة إســتثمارات أجريــت بالنيابــة عــن 

العميــل بيــن البنــك ضــد تذبــذب أســعار العمــالت األجنبيــة. 

يجــوز حجــز أيــة مبالــغ الزمــة إلســتيفاء إلتزامــات العميــل بموجــب بالشــرط 12.3 من أي حســاب (1 (  ( 
للعميــل بالبنــك أو لــدى أي مــن أعضــاء مجموعــة حبيــب بنــك اي جــي زيوريــخ )نتيجــة الخدمــات المقدمــة 

ــا(.  ــزء ب )9( أو غيره ــب الج بموج
ــة  ــارة أو كلف ــد أي خس ــخ ض ــي زيوري ــك آي ج ــب بن ــاء حبي ــن أعض ــك أو أي م ــل البن ــل العمي يكف
ــدا  ــك بعي ــى البن ــل عل ــظ العمي ــوع، ويحاف ــن أي ن ــون م ــة أو دي ــات أو مطالب ــات أو مصروف أو نفق
عــن أي ضــرر مــا عــدا الخســارة الناتجــة عــن التقصيــر أو اإلهمــال الجســيم أو المتعمــد أو االحتيــال 
فــي تنفيــذ المهــام الموكلــة للبنــك أو أي مــن أعضــاء  مجموعــة حبيــب بنــك آي جــي زيوريــخ بموجــب 
ــي  ــاع ف ــات والدف ــة بالتحقيق ــة متعلق ــة معقول ــة أو أي كلف ــة القانوني ــاملة الكلف ــزء ب )9(.) ش الج
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resulting from the Customer’s failure to comply with this Part B (9) or arising in connection 
with any action properly taken by the Bank or by the Bank’s agents under this Part B (9)�
9.12.5) The Customer must send the Bank any dividends or other benefits which the Cus-
tomer receives but is no longer entitled to, or the Bank may take these amounts from the 
Customer’s Investments or the Customer account(s), or claim them from the Customer� 
The Bank will then send them to the person(s) entitled to them�

9.13) Anti-Money laundering requirements

The Customer acknowledge that the Bank is required to adhere to certain requirements 
(the “Money Laundering Requirements”) relating to the prevention of money laundering 
and terrorist financing� In complying with the Money Laundering Requirements, the Bank 
may need to provide information relating to the Customer’s identity and nationality (or 
of the beneficial owner of the investments or person acting on the Customer’s behalf) 
and any Investments the Customer has ordered (“Money Laundering Information”)� The 
Customer therefore agrees to provide the Bank with such Money Laundering Information 
and consent to the Bank’s disclosing such information to any regulatory authority or in-
vestment/fund manager, as is required in order to comply with the Money Laundering 
Requirements�

9.14) General

9.14.1) The Customer understands and agrees that the Bank does not take responsibility 
for or:

 » Guarantee payments on any Investment;

 » Guarantee the liquidity of any Investment;

 » Make any offer to buy back any Investment;

 » Guarantee the redemption or repayment of any Investment on maturity;

 » Guarantee the payment of interest or dividend; or

 » Promise, indicate or guarantee any returns�

9.14.2) The Customer understands and agrees that any Investment made is not a deposit 
with the Bank� The same is not endorsed or guaranteed and does not constitute obliga-
tions of the Bank’s or any member of the Habib Bank AG Zurich Group� The Customer 
acknowledges and agrees that the Investments are third party products and the Customer 
recourses in relation to the Customer Investments are against the Investment provider�

9.14.3) The Customer understands and agrees that in being able to provide the Customer 
with Investments, the Bank may have entered into distribution agreements with third party 
providers� By entering into this Customer Agreement the Customer acknowledges and warrants 
that the Customer will comply with such obligations which relate to the customer/investor�

9.14.4) The Customer understands and agrees that the Investments purchased are sub-
ject to investment risks, including the possible loss of the principal amount invested�

9.15) Termination

9.15.1) The Customer may terminate the provision of the Bank’s services in relation to a 
specific Investment by giving the Bank reasonable written notice�

9.15.2) The Bank may, at the instance of any court or administrative order, terminate, 
freeze or suspend the provision of the Bank’s services in relation to a specific Investment 
without any notice to the Customer or without being liable for any losses the Customer 
may incur as a result�

9.15.3) Termination of the provision of the Bank’s services in relation to an Investment 
will not affect any contractual provisions intended to survive termination or any accrued 
rights, liabilities or existing commitments, (including those in relation to any transac-
tions entered into at the date of termination but unsettled, which shall be completed 
expeditiously by the Bank)� Following any such termination the Customer will pay any 
additional expenses necessarily incurred by the Bank or on the Bank behalf in terminating 
the Bank’s services in respect of the relevant Investment and will bear any losses neces-
sarily realized in settling or concluding outstanding obligations� Upon a termination, the 
Customer will pay the Bank’s fees in respect of the relevant Investment pro rata to the 
date of termination�

9.16) Disclosure

The Customer understands that (in addition to disclosure requirements stated in Part A 
of this Customer Agreement) the Bank may disclose information relating to the Customer 
and the Customer’s Investments to an agent or a third party:

 » For completion of transactions relating to Investments;

 » If required by a court order;

 » To comply with law, regulation or code of conduct; or

 » To a government agency or a regulatory body governing the Bank�

9.17) Applicable laws and market rules

The Customer understands and agrees that the Bank shall act in compliance with all appli-
cable laws and regulations and shall be subject to the relevant market rules and Customs 
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ــي تنشــأ عــن أي  ــال لجــزء ب )9( الت ــل فــي اإلمتث ــون( الناتجــة عــن فشــل العمي ــة أو دي أي مطالب
فعــل تصــرف فيه البنــك أو وكيله كمــا ينبغي.

ــل دون (1 (  (  ــتلمها العمي ــد أخــرى إس ــة فوائ ــاح أســهم و أي ــة أرب ــال أي ــل إرس ــى العمي يجــب عل
ــاب/ ــل أو حس ــتثمار العمي ــن إس ــغ م ــك المبال ــذ تل ــك أخ ــوز للبن ــه يج ــك، أو أن ــى البن ــتحقاق إل إس

حســابات العميــل أو مطالبــة العميــل بهــا. بعــد ذلــك يرســل البنــك تلــك المبالــغ للشــخص/ األشــخاص 
 . لمستحقين ا

متطلبات مكافحة غسيل     (1  ( 
يقــر العميــل أنــه علــى البنــك اإللتــزام بمتطلبــات معينــة )متطلبــات غســيل األمــوال( المتعلقــة بمكافحــة 
غســيل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. ألغــراض اإلمتثــال لمتطلبــات غســيل األمــوال يجــوز أن يحتــاج البنــك 
للمعلومــات المتعلقــة بهويــة وجنســية العميــل ) المالــك المســتفيد مــن اإلســتثمار أو أي شــخص يعمــل 
بالنيابــة عــن العميــل( وأيــة إســتثمار أمــر بــه العميــل )“معلومــات غســل األمــوال”(. بذلــك يوافــق 
العميل بتزويد البنك بأية معلومات عن غســل األموال ويوافق العميل للبنك بإفشــاء تلك المعلومات ألي 

ســلطة تنظيميــة أو إدارة إســتثمار/نقود كمــا هــو مطلــوب إمتثــاال لمتطلبــات غســيل األموال.

عــام(1  ( 

يفهم العميل ويوافق أن البنك ال يتحمل مسئولية:(1 (  ( 
ضمان الدفعات أو أية إستثمار؛ أو 	
ضمان سيولة أية إستثمار؛ أو 	
تقديم أي عرض إلعادة شراء أي استثمار، أو 	
ضمان استرداد أو سداد أي استثمار عند االستحقاق؛ أو 	
ضمان دفع الفوائد أو أرباح األسهم ؛ أو 	
الوعد بأي عمليات إرجاع أو اإلشارة إليها أو ضمانها. 	

يفهــم العميــل ويوافــق أن اإلســتثمار لــدى البنــك ليــس إيداعــاً وال يتــم تظهيــره أو ضمانــه (1 (  ( 
وأنــه ال يشــكل أيــة إلتــزام للبنــك أو ألي مــن أعضــاء مجموعــة حبيــب بنــك آي جــي زيوريــخ. يقــر 
العميــل ويوافــق أن اإلســتثمارات هــي منتجــات طــرف ثالث وأن مــوارد العميــل المتعلقة باإلســتثمار 

تكــون مقابــل الطرف المورد لإلســتثمار.

يفهــم العميــل ويوافــق أنــه يمكــن للبنــك تزويــد العميــل باالســتثمارات، يجــوز للبنــك الدخــول فــي (1 (  ( 
إتفاقيــات توزيــع مــع الطــرف الثالــث المزود. بدخــول العميل في هــذه اإلتفاقية يقر العميــل ويضمن إمتثاله 

لتلك اإللتزامات المرتبطة بالعميل/المســتثمر.

يفهم العميل ويوافق أن اإلســتثمارات المشــتراة تخضع لمخاطر اإلســتثمار مثل الخســارة المحتملة (1 (  ( 
في المبلغ الرئيسي المستثمر.

اإلنهــاء  (1  ( 

يجــوز للعميــل إنهــاء إمــداد البنــك بالخدمــات المتعلقــة بإســتثمار معيــن وذلــك بتقديــم إخطــار (1 (  ( 
خطــي مقبــول للبنــك.

ــداد (1 (  (  ــق إم ــد أو تعلي ــاء أو تجمي ــر إداري إنه ــة أو أم ــب أي محكم ــى طل ــاًء عل ــك بن ــوز للبن يج
خدمــات البنــك المتعلقــة بإســتثمار معيــن دون إخطــار العميــل و بــدون المســئولية عــن أي خســارة للعميــل 

أو الحقــوق التــي تكبدهــا نتيجــة لذلــك.

أي (1 (  (  علــى  يؤثــر  ال  معيــن  بإســتثمار  الخاصــة  لبنــك  ا بخدمــات  لتزويــد  ا إنهــاء  إن 
لتــي تكبدهــا العميــل والديــون أو اإللتزامــات  تعاقــدات متوقعــة إلنهــاء أي مــن الحقــوق ا
ــخ  ــي تاري ــل ف ــا العمي ــي يدخــل فيه لت ــكل المعامــالت ا ــك المرتبطــة ب ــي ذل ــا ف الموجــودة )بم
( عنــد متابعــة هــذا اإلنهــاء يدفــع  لهــا لبنــك فــي إكما لتــي يســرع ا اإلنهــاء ولــم تتــم تســويتها وا
لبنــك  لبنــك فيمــا يختــص بخدمــات ا بــة عــن ا لنيا لبنــك أو با يــة نفقــات إضافيــة تكبدهــا ا العميــل أ
الخاصــة باإلســتثمار المعيــن و يتحمــل العميــل أي خســارة أمــوال تــم تحويلهــا لتســوية أو 
لبنــك الخاصــة باإلســتثمار بمــا  إنهــاء اإللتزمــات المترصــدة. عنــد اإلنهــاء يدفــع العميــل رســوم ا

يناســب تاريــخ اإلنهــاء.

اإلفشــاء(1  ( 
يفهــم العميــل أنــه)و باإلضافــة إفشــاء المتطلبــات الموضحــة فــي الجــزء أ مــن إتفاقيــة العميــل( 
يجــوز للبنــك إفشــاء.  المعلومــات المتعلقــة بالعميــل وإســتثمارات العميــل للوكيــل أو ألي طــرف 

ثالــث لألســباب اآلتية:
إكمال المعامالت الخاصة باإلستثمارات؛ 	
بأمر المحكمة إذا إقتضى األمر؛  	
اإلمتثال بالقانون أو اللوائح أو قواعد السلوك؛ أو 	
ألي هيئة حكومية أو أي جهاز تنظيمي له سلطة على البنك. 	

القوانين السارية وقواعد السوق (1  ( 
يفهــم العميــل ويوافــق أن البنــك يعمــل وفــق القوانيــن واللوائــح الســارية ويخضــع لقواعــد وأعــراف الســوق 
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when dealing with Investments on the Customer’s behalf�

9.18) Credit Cards & Personal Loans specific Terms & Conditions

In addition to the terms, if any, set forth in the completed application form and/or the 
approval letter, the following terms and conditions are applicable to the Customer availing 
of the Personal Finance facility from Habib Bank AG Zurich�

In consideration of Habib Bank AG Zurich the “Bank” extending a personal finance facility 
on the Customer’s request, the Customerr hereby acknowledges, accepts and understands 
the following:
9.18.1) For the purpose of these terms & conditions “Customer” means the person who 
has applied for a personal loan facility ( Credit Card / Personal Loan / Auto Loan) with 
Habib Bank AG Zurich and “business day” means a day on which the Bank is open for 
business in United Arab Emirates�

9.18.2) The facility shall be available for utilization by the customer from the date of the 
Bank’s acceptance of the application until the Bank shall demand repayment� The Bank 
however reserves the right to review the facility on any date it deems fit and as notified to 
the customer� The facility shall be repayable by the customer (without set-off or deduction) 
for the amounts and the times set out in the application form� In case any amount is due on 
a day other than a business day, such amount shall be due on the immediately next busi-
ness day� If any deduction or withholding shall be required by law, the relevant repayment 
will be increased by the customer to ensure that, after making the relevant deduction or 
withholding, the Bank receives the net amount it would have received�

9.18.3) Interest on the facility shall accrue based on actual number of days on the daily 
outstanding balance of the customer’s account debited by the Bank in respect of the cus-
tomer’s utilization of the facility at the Bank prevailing lending rates� Interest (including 
any late payment fee) shall be charged to the customer’s account� If the customer fails to 
pay to the Bank any amounts due in respect of the facility on the due date, the customer 
shall pay the Bank the late payment fee inclusive of overdue interest, on all sums due�

9.18.4) The customer accepts that such lending rates are subject to fluctuations and can 
be changed at the absolute discretion of the Bank as per prevailing market conditions�

9.18.5) All payments that are required to be made in respect of the facility shall be made 
by the customer on their respective due dates and the customer irrevocably authorizes the 
Bank to debit any of its accounts with all amounts owing in respect of the facility including 
interest (including any late payment), charges and expenses (together the “indebtedness”) 
at such time as the same shall become or be due and payable, and to transfer such sum 
to the Bank in settlement of the indebtedness provided that the customer shall remain 
liable and agrees to make payment in full of all such sums to the Bank to the extent that 
the aggregate amount available in such accounts is sufficient on any day in which such 
amount is due and payable� Each payment made by the customer shall be allocated first to 
the discharge of any interest (including any for late payment), charges and expenses and 
thereafter to payment of thefacility� The above is in addition to and without prejudice to any 
remedies or rights the Bank may now or hereafter have under the laws in force�

9.18.6) The Bank is authorized (in its absolute discretion) to open and maintain a new 
loan account for all purposes of each facility in addition to any other existing loan ac-
count(s) for the purpose of administering and recording payment by the customer and 
to combine and consolidate the balance shown on further account(s) with that shown 
on any loan account� The combined balance so produced shall truly represent and be a 
binding statement of the customer’s liability (in respect of the facility) to the Bank from 
time to time for all purposes�

9.18.7) The Bank may at its absolute discretion and in accordance with its credit policy 
offer the facility of extension of installments/ deferment in case the operation of the loan 
account is not satisfactory� The customer undertakes to pay such extended installment/ 
deferment at the end of the extended tenor along with interest and all charges as ap-
plicable� Each payment made by the customer shall be allocated first to the discharge of 
any interest (including any for late payment), charges and expenses and thereafter to 
payment of the facility� In case of extension of installment/deferment, all the other terms 
and conditions will hereby to continue to apply�

9.18.8) The Bank may at any time apply any credit balance to which the customer is 
entitled on any accounts with the Bank (in United Arab Emirates or else where) in satisfac-
tion of the indebtedness� Further, any of the customer’s accounts (including the account 
mentioned in paragraph 6 above) with any branch of the Bank in United Arab Emirates 
or elsewhere shall be treated as one combined account and for this purpose the Bank is 
authorized to purchase with all monies standing to the credit of any such accounts any 
other such currencies as may be necessary to effect such application�

9.18.9) In the event of the salary received in advance for more than a month, Habib Bank 
AG Zurich reserve the right to recover installments in advance for the respective number 
of Months�

9.18.10) The Bank statement and records shall be binding on the customer and consti-
tute conclusive evidence of debt for all purposes�
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عنــد التعامــل بالنيابــة عــن العميــل. 

الشخصية (1  (  والقروض  االئتمان  ببطاقات  خاصة  وأحكام  شروط 
ــأ و / أو خطــاب  ــا فــي نمــوذج الطلــب المعب ــى الشــروط إن وجــدت- المنصــوص عليه باإلضافــة إل
الموافقــة، تطبــق الشــروط واألحــكام التاليــة علــى العميــل الممنــوح تســهيالت التمويــل الشــخصي مــن 

حبيــب بنــك إيــه جــي زيوريخ.
ــب  ــى طل ــاًء عل ــرض شــخص بن ــك” تســهيالت ق ــخ “ البن ــك آي جــي زيوري ــب بن ــح حبي ــل من مقاب

العميــل بموجبــه يقــر العميــل أنــه قــد علــم وقبــل باآلتــي:  

ألغــراض هــذه الشــروط واألحــكام، ُيقصــد بعبــارة “العميل” الشــخص الــذي تقدم بطلــب للحصول (1 (  ( 
علــى تســهيالت قــرض شــخصي )بطاقــة ائتمــان/ قــرض شــخصي / قــرض تمويــل مركبــة( من حبيــب بنك إيه 
جــي زيوريــخ، ويعنــي “يــوم عمــل” اليــوم الــذي  يكــون فيــه البنــك مفتــوح للعمــل فــي اإلمــارات العربيــة 

المتحدة.

ــى (1 (  (  ــب حت ــك للطل ــول البن ــخ قب ــن تاري ــل م ــطة العمي ــتخدام بواس ــة لالس ــهيالت متاح ــون التس تك
ــراه مناســًبا  مطالبــة البنــك بالســداد. ومــع ذلــك، يحتفــظ البنــك بحــق مراجعــة التســهيالت فــي أي تاريــخ ي
ــغ  ــدون مقاصــة أو خصــم( حســب المبال ــل ســداد التســهيالت )ب ــى العمي ــل. يجــب عل ــا إلخطــار العمي ووفًق
ــون هــذا  ــل يك ــوم عم ــر ي ــي غي ــغ ف ــب. إذا حــان اســتحقاق أي مبل ــوذج الطل ــي نم ــد المحــددة ف والمواعي
المبلــغ مســتحًقا فــي يــوم العمــل التالــي مباشــرًة. إذا إقتضــى القانــون أي خصــم أو اســتقطاع يتــم زيــادة مبلــغ 
الســداد ذي الصلــة بواســطة العميــل لضمــان حصــول البنــك بعــد إجــراء الخصــم أو االســتقطاع ذي الصلــة علــى 

المبلــغ الصافــي الــذي كان ســيحصل عليــه.

تترتــب الفائــدة علــى التســهيل علــى أســاس العــدد الفعلــي لأليــام علــى الرصيــد اليومــي المســتحق (1 (  ( 
ــراض  ــدالت اإلق ــهيالت بمع ــل للتس ــتخدام العمي ــق باس ــا يتعل ــك فيم ــن البن ــوم م ــل المخص ــاب العمي لحس
ــل.  ــك أي رســوم دفــع متأخــر( مــن حســاب العمي ــدة )بمــا فــي ذل ــل الفائ ــم تحصي ــدى البنــك. يت الســائدة ل
إذا فشــل العميــل فــي دفــع أي مبالــغ مســتحقة للبنــك فيمــا يتعلــق بالتســهيل فــي تاريــخ االســتحقاق يجــب 
علــى العميــل دفــع رســوم التأخيــر للبنــك بمــا فــي ذلــك الفائــدة المتأخــرة علــى جميــع المبالــغ المســتحقة.

يوافــق العميــل علــى أن معــدالت اإلقــراض متذبذبــة  ويجوز تغييرهــا وفًقا لتقدير البنــك المطلق و (1 (  ( 
وفًقا لظروف الســوق الســائدة.

يجــب ســداد جميــع المدفوعــات المطلوبــة الخاصــة بالتســهيل  بواســطة العميــل فــي (1 (  ( 
ــع  ــاباته بجمي ــن حس ــن أي م ــم م ــع للخص ــك دون تراج ــل البن ــوض العمي ــتحقاقها، ويف ــخ اس تواري
ــي الســداد(  ــك أي تأخــر ف ــي ذل ــا ف ــد )بم ــاملة الفوائ ــغ المســتحقة المرتبطــة بالتســهيالت ش المبال
والرســوم والمصروفــات )مجتمعــة “المديونيــة”( حينمــا تصبــح مســتحقة وواجبــة الدفــع، وتحويــل 
هــذا المبلــغ إلــى البنــك لتســوية المديونيــة بشــرط أن يظــل العميــل مســؤوالً ويوافــق علــى ســداد 
كامــل هــذه المبالــغ للبنــك إلــى الحــد حتى يكــون المبلغ اإلجمالــي المتاح في هذه الحســابات كافياً في 
أي يــوم إســتحقاق أو ســداد. يتــم توجيــه كل دفعــة يدفعهــا العميــل أوالً إلبــراء وســداد أي فائدة )بما 
ــا ورد  ــك دفــع التســهيالت، م ــي ذل ــم يل ــك أي مدفوعــات متأخــرة(، والرســوم والنفقــات  ث فــي ذل
أعــاله هــو باإلضافــة إلــى ودون إجحــاف أي تعويضــات أو حقــوق يجــوز أن يتمتــع بهــا البنــك اآلن أو 

فيمــا بعــد بموجــب القوانيــن المعمــول بهــا.

يحــق للبنــك )حســب تقديــره المطلــق( فتــح حســاب  قــرض جديــد واإلحتفــاظ بــه باإلضافــة (1 (  ( 
إلــى أي حســاب /حســابات قائمــة للقــروض وذلــك لغــرض إدارة وتســجيل المدفوعــات بواســطة العميــل 
وجمــع و دمــج الرصيــد الموضــح فــي الحســاب/ حســابات األخــرى مــع الموجــود فــي أي حســاب قــرض. 
يمثــل الرصيــد المجمــع الناتــج عــن ذلــك حًقــا ويــدرج ذلــك فــي مديونيــة العميل)المتعلقة بالتســهيالت( 

تجــاه البنــك مــن وقت آلخــر و لجميــع األغراض.

ــد األقســاط (1 (  (  ــا لسياســته أن يقــدم تســهيالت لتمدي ــره المطلــق ووفًق ــا لتقدي ــك، وفًق يجــوز للبن
/ التأجيــل فــي حالــة عــدم إدارة حســاب القــرض بصــورة مرضيــة. يتعهــد العميــل بســداد قســط التمديــد/ 
التأجيــل فــي فتــرة التمديــد مــع الفائــدة وجميــع الرســوم حســب االقتضــاء. يتــم توجيــه كل دفعــة يدفعهــا 
العميــل أوالً إلبــراء وســداد أي فائــدة )شــاملة فائــدة تأخــر الســداد( و الرســوم والنفقــات ويليهــا دفــع 

التســهيالت. فــي حالــة تمديــد القســط/ التأجيــل تبقــى جميــع الشــروط واألحكام األخرى ســارية.

يجــوز للبنــك فــي أي وقــت تخصيــص أي رصيــد دائــن مــن حــق العميــل الحصــول (1 (  ( 
ــكان  ــي أي م ــدة أو ف ــة المتح ــارات العربي ــي اإلم ــك )ف ــدى البن ــاباته ل ــن حس ــى أي م ــه عل علي
ــا مــن حســابات العميــل )بمــا فــي ذلــك  ًي آخــر( إلســتيفاء المديونيــة. عــالوة علــى ذلــك، فــإن أ
ــة اإلمــارات  الحســاب المذكــور فــي الفقــرة 6 أعــاله( مــع أي فــرع مــن أفــرع البنــك فــي دول
العربيــة المتحــدة أو فــي أي مــكان آخــر يتــم التعامــل معهــا علــى أنهــا حســاب واحــد متحــد، لهــذا 
الغــرض يحــق للبنــك أســتخدام أي رصيــد دائــن فــي حســابات العميل شــراء أي عمــالت أخرى يراها 

الزمــة إلجــراء ذلــك التخصيــص .

فــي حالــة اســتالم الراتــب مقدًما ألكثر من شــهر، يحتفــظ حبيب بنك إيه جي زيوريخ بحق اســترداد (1 (  ( 
األقســاط مقدًما عن عدد األشــهر المتتابعة.

ســجالت وقيــود وكشــوف حســابات البنك ملزمــة للعميل وهي بينــة قاطعة وحصريــة على الديون (1  (  ( 
األغراض. لجميع 
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9.18.11) By way of continuing the security for the indebtedness the customer uncondition-
ally and irrevocably assign to the Bank, all the end of service benefits accruing and payable 
to the customer pursuant to the customer’s employment contract with the employer whose 
name is recorded in the application form (the employer) provided however, that, if the 
customer shall fulfill his/her obligations to the Bank by paying in full the indebtedness as 
and when the same becomes due and payable, the customer agrees that the Bank may at 
its discretion notify the assignment mentioned in this paragraph 9�18�11 to the employer� In 
addition to the customer agrees with the Bank duly to observe, perform and discharge each 
and all of its obligations and to do all acts and thing necessary or desirable to complete this 
assignment and to cause the monies hereby assigned to become payable and shall imme-
diately give notice to, and obtain the consent of (at the Bank’s demand and if necessary), 
the employer in respect of this assignment, which notice and consent shall be in the form 
given to the customer by the Bank in relation to the application� The customer warrants that 
this subject matter hereof is not subject to any prior assignment and is free from all other 
charges and encumbrances whatsoever and that he/she shall not create or permit to be 
created any other charges or encumbrance whatsoever in respect thereof

9.18.12) Where the facility is obtained by or on behalf of more than one person, then 
the liability of each such person shall be joint and several and each and every agreement 
and obligations herein shall be constructed accordingly�

9.18.13) The loan is subject to the Bank’s right to repayment on demand at any time�

9.18.14) In case of a Personal Loan Facility, the customer agrees that the Bank may obtain 
on his/her behalf a life insurance cover subject to the terms and conditions of a ‘Group cred-
it’ life policy (Which may be changed, modified or cancelled time to time, at the sole discre-
tion of the Bank)� The proceeds of such insurance shall solely be utilized for the settlement 
of the loan and the interest accrued thereon and other charges� The terms and conditions of 
the ‘Group Credit life Insurance policy’ can be made available to the customer upon request�

9.18.15) Should the customer decide to leave Dubai and/ or UAE permanently he/she 
shall then inform the branch in writing at least one month prior to the date of his/her 
departure� Further, the customer will repay the balance of the loan outstanding together 
with the interest and other charges accrued thereon prior to his/her departure�

9.18.16) If at any time any provision hereof become illegal, invalid or unenforceable in 
any respect, neither the legality, validity nor enforceability of the remaining provisions 
shall be affected or impaired thereby�

9.18.17) The customer hereby acknowledges and confirm that a default in respect of 
any facility shall constitute a default for the purpose of all facilities of the customer from 
Habib Bank AG Zurich�

9.18.18) Allowing the customer to re-borrow any part of principal amount of the facility 
that has been repaid, is at Habib Bank AG Zurich’s sole discretion�

9.18.19) The Bank reserve the right to outsource and utilize the services of any third 
party it deems fit to provide any of the Bank’s services to the customers�

9.18.20) The customer shall not be entitled to assign or transfer all or any of its rights, 
benefits or obligations under these terms and conditions�

9.18.21) The Bank reserves the right to alter these terms and conditions unilaterally at 
any time and the customer expressly consents to�

9.18.22) Any notice made by the Bank in respect of the facility shall be in writing and 
sent at the postal address or computer given by the customer at the application form 
or other documents signed by the customer and shall be deemed to have serve on the 
customer 2 days from posting�

9.18.23) These terms and conditions shall be governed by and construed in accordance 
with the laws of the Emirate in which the branch of the Bank granting the facility is 
located and the applicable federal law of the UAE and the customer and the Bank hereby 
irrevocably submit to the nonexclusive jurisdiction of the court of such Emirate� Such sub-
mission shall not, however, prejudice the right of the Bank to bring proceeding against the 
customer in any other jurisdiction�

9.18.24) The Bank may at any time, with prior notice to the Customer, assign or transfer 
any or all of its rights, benefits or obligations under these terms and conditions� The Bank 
may provide any information relating to these terms and conditions or to the customer to 
any person contemplating taking an assignment pursuant to the clause above�

9.18.25) The Bank reserve the right to serve written notice on the Customer requiring im-
mediate settlement of all liabilities to the Bank and modifying or canceling all or any of the 
facilities in the event of default of the customer’s committing or suffering an event of default�

9.18.26) The expression “an event of default” shall mean the occurrence of any one or 
more the followings:
9.18.26.1) Breach of any of the terms and conditions hereof ;

9.18.26.2) Any monthly installment is not paid in full on its payment date

9.18.26.3) The Customer employment is terminated, his monthly salary stopped or his 
work permit or residence visa (if any) is cancelled�
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ــك دون شــرط او تراجــع عــن (1  (  (  ــل للبن ــازل  العمي ــل بتن ــة العمي ــى مديوني ــان عل إســتمرار الضم
جميــع مكافــآت نهايــة الخدمــة والمســتحقة الدفــع إلــى العميــل وفًقــا لعقــد عمــل العميــل مــع جهــة العمــل 
الــذي المذكــور فــي نمــوذج الطلــب هــذا )جهــة العمل(، إال أنه فــي حالة وفــاء العميل بالتزاماتــه تجاه البنك 
بســداد المديونيــة بالكامــل عنــد اإلســتحقاق، يوافــق العميل أنــه يجوز للبنــك وفًقا لتقديره إبــالغ جهة العمل 
بالتنــازل المذكــور الفقــرة 9.18.11. باإلضافــة إلى ذلك العميل يتفق مع البنك حســب االصول لتنفيذ وإبراء 
كل التزاماته والقيام بجميع األعمال واألعمال الالزمة أو المطلوبة إلكمال هذا التنازل و جعل األموال المتنازل 
عنها بموجب هذه االتفاقية قابلة للدفع وإعطاء إشعار فورأ موافقته والحصول على موافقة جهة العمل)عند 
طلــب البنــك وإذا لــزم األمــر(، بهــذا الخصــوص يضمن العميل أن هــذه االموال غير خاضعة ألي تنازل مســبق 
وخالية من جميع الرســوم واألعباء األخرى على اإلطالق وأنه لن ينشــئ أو يســمح بإنشــاء أي رســوم أو أعباء 

أخــرى مــن أي نــوع فيمــا يتعلــق بذلــك.

عنــد الحصــول علــى التســهيالت بواســطة أو نيابــة عــن أكثــر مــن شــخص، يصبح كل منهم مســوؤل (1  (  ( 
منفــرداً ومجتمعــأً مــع اآلخرين عــن جميع  اإلتفاقيات وااللتزامــات الورادة هنا.

يخضع القرض لحق البنك في السداد عند الطلب في أي وقت.(1  (  ( 

فــي حالــة تســهيالت القــرض الشــخصي يوافــق العميــل علــى أنــه يجــوز للبنــك أن يحصــل نيابــة (1  (  ( 
عنــه / عنهــا علــى تغطيــة تأميــن علــى الحيــاة خاضعــة لشــروط وأحــكام وثيقــة التأميــن علــى الحيــاة »إئتمــان 
جماعــي« )والتــي يمكــن تغييرهــا أو تعديلهــا أو إلغاؤهــا مــن وقــت آلخــر وفًقــا لتقديــر البنــك المطلــق(. يتــم 
اســتخدام عائــدات هــذا التأميــن فقــط لتســوية القــرض والفائــدة المتراكمــة عليــه والرســوم األخــرى. شــروط 

وأحــكام »بوليصــة التأميــن علــى الحيــاة اإلئتمانيــة الجماعيــة« متاحــة للعميــل عنــد الطلــب.

ــه (1  (  (  ــم، فعلي ــة المتحــدة بشــكل دائ ــارات العربي ــي و/أو اإلم ــل مغــادرة دب ــرر العمي إذا ق
/ عليهــا إبــالغ الفــرع كتابًيــا قبــل شــهر واحــد علــى األقــل مــن تاريــخ مغادرتــه. عــالوة علــى ذلــك، 
يقــوم العميــل بســداد رصيــد القــرض المســتحق باإلضافــة إلــى الفوائــد والرســوم األخــرى المســتحقة 

عليــه قبــل مغادرته.

ــأي (1  (  (  ــذ  ب ــر ناف ــح  أو غي ــر صال ــي أي وقــت غي ــة ف ــص مــن نصــوص هــذه اإلتفاقي ــح  أي ن إذا أصب
شــكل مــن األشــكال لــن يؤثــر ذلــك  أو يضعــف شــرعية النصــوص المتبقيــة أو صالحيتهــا أو قابليتهــا للتنفيــذ.

يقــر العميــل ويؤكــد ان تخلفــه  عــن ســداد أي تســهيل يشــكل تخلــف عــن جميــع التســهيالت (1  (  ( 
الممنوحــة للعميل من حبيــب بنك إيه جي زيوريخ.

الســماح للعميــل بإعــادة اقتــراض أي جــزء مــن المبلغ األساســي للتســهيل تم ســداده وفًقــا لتقدير (1  (  ( 
حبيــب بنك إيــه جي زيوريخ  منفرداً.

يحتفــظ البنــك بحــق االســتعانة بمصــادر خارجيــة واالســتفادة مــن خدمــات أي طــرف ثالــث يــراه (1  (  ( 
مناســًبا لتقديــم أي مــن خدمات البنــك للعمالء.

ال يحــق للعميــل التنــازل عــن أو نقــل كل أو أي مــن حقوقــه أو فوائــده أو التزاماتــه بموجب هذه (1  (  ( 
الشــروط واألحكام.

يحتفــظ البنــك بالحــق فــي تغييــر هــذه الشــروط واألحكام مــن جانبه فقــط في أي وقــت ويوافق (1  (  ( 
العميل صراحة على ذلك.

يتــم إصــدار أي إشــعار يوجهــه البنــك بخصــوص التســهيل خطًيــا ويتــم إرســاله علــى عنــوان البريــد (1  (  ( 
أو الكمبيوتــر الــذي يقدمــه العميــل فــي نمــوذج الطلــب أو المســتندات األخــرى الموقعــة بواســطة العميــل 

ويعتبــر أنــه قــد تــم تقديمــه للعميــل بعــد يوميــن )2( مــن تاريــخ اإلشــعار.

ــا لقوانيــن اإلمــارة التــي يقــع فيهــا فــرع (1  (  (  تخضــع وتفســر هــذه الشــروط واألحــكام وفًق
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــه ف ــول ب ــادي المعم ــون االتح ــهيالت و للقان ــح التس ــذي يمن ــك ال البن
ــر الحصــري  المتحــدة، بموجــب هــذا يخضــع العميــل والبنــك دون تراجــع لالختصــاص القضائــي غي
لمحكمــة هــذه اإلمــارة. ومــع ذلــك، فــإن هــذا الخضــوع ال يخــل بحــق البنــك فــي رفــع دعــوى ضــد 

ــر. ــي آخ ــاق قضائ ــي أي ونط ــل ف العمي

يجــوز للبنــك فــي أي وقــت مــع إشــعار مســبق للعميــل، التنــازل عــن أو نقــل أي أو (1  (  ( 
كل حقوقــه أو مزايــاه أو التزاماتــه بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام. يجــوز للبنــك تقديــم أي 
معلومــات تتعلــق بهــذه الشــروط واألحــكام أو للعميــل إلــى أي شــخص يفكــر فــي تولــي مهمــة 

ــاله.  ــد أع ــا للبن وفًق

يحتفــظ البنــك بالحــق فــي تقديــم إشــعار خطــي للعميــل بطلــب تســوية فوريــة لجميــع (1  (  ( 
االلتزامــات تجــاه البنــك وتعديــل أو إلغــاء كل أو أي مــن التســهيالت فــي حالــة تقصيــر العميــل.

تعني عبارة “ تقصير” حدوث أي واحد أو أكثر من العناصر التالية:(1  (  ( 

خرق أي من الشروط واألحكام الواردة هنا ؛(1 (  (  ( 

عدم دفع أي قسط شهري بالكامل في تاريخ سداده(1 (  (  ( 

ــح العمــل أو تأشــيرة اإلقامــة (1 (  (  (  ــاء تصري ــه الشــهري أو إلغ ــل أو إيقــاف راتب ــاء عمــل العمي إنه
وجدت(. )إن 
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9.18.26.4) Any information provided in the Loan Application form or in the documen-
tation provided for approval or disbursal is found or considered by Habib Bank AG Zurich 
to be incorrect

9.18.26.5) The Customer or his guarantor(s) (if any) goes into bankruptcy, insolvency, 
liquidation, is declared incapable or dies
9.18.27) On the occurrence of a default by the Customer, the outstanding balance of 
all facilities extended by Habib Bank AG Zurich along with all accrued interest, charges 
and fees shall immediately become due and payable by the Customer and/or the Guar-
antor(s), if any, and Habib Bank AG Zurich shall have the right to demand the immediate 
payment of all such amounts� On receipt of any payment from the Customer, where the 
Customer is in default of a Loan, such payment shall be applied by Habib Bank AG Zurich 
to repay such liabilities of the Customer to Habib Bank AG Zurich as Habib Bank AG Zurich 
may see fit

9.18.28) The Customer hereby acknowledges and confirms that a default in respect of 
any facility shall constitute a default for the purpose of all facilities of the Customer from 
Habib Bank AG Zurich�

9.18.29) If the Customer is in default Habib Bank AG Zurich shall have the right to:
9.18.29.1) demand the immediate payment of all amounts in relation to such facility;

9.18.29.2) enforce any security provided to Habib Bank AG Zurich in respect of this fa-
cility or any other facility between the Customer and Habib Bank AG Zurich (this includes 
set off and enforcement of security, provided for other Habib Bank AG Zurich loans, over 
assets of the Customer);

9.18.29.3) take any and all action and exercise such rights and remedies as are provided 
for herein or as are otherwise available to Habib Bank AG Zurich under applicable law; 
and/or

9.18.29.4) present all cheques provided to Habib Bank AG Zurich by the Customer�
9.18.30) If any Monthly Installment for any facility is not paid on its due date of pay-
ment, then without prejudice to any other right or remedy of Habib Bank AG Zurich,  the 
Customer shall be liable to pay late payment fee at the rate set forth on Habib Bank 
AG Zurich’s then current Schedule of Fees and Charges for Habib Bank AG Zurich Bank 
Accounts, Salary Transfer Loans, Personal Loans, Auto Loans, Credit Cards and Additional 
Products and Services (the “Schedule of Fees and Charges”) plus any other additional fees 
or charges set forth on the Schedule of Fees and Charges�

9.18.31) If the Customer wishes to repay all or part of the Loan facility early, the Custom-
er must notify Habib Bank AG Zurich of such� Habib Bank AG Zurich shall advise the Cus-
tomer of the outstanding Principal Amount, interest, Deferred Payment Charges, Monthly 
Installment(s), early repayment charges, penalties and other amounts due to Habib Bank 
AG Zurich under the Loan on such prepayment�

9.18.32) Unless otherwise stated or required, interest charged on all loan facilities is 
calculated on a reducing balance basis, in accordance with UAE Central Bank Guidelines�

9.18.33) With prior notice Habib Bank AG Zurich may at its sole discretion change the 
interest rates charged on existing facilities, terms and conditions and schedule of fees and 
charges applicable to the Customer�

9.18.34) The Customer agrees to check all notices and statements sent by Habib Bank 
AG Zurich to the Customer� If no objection is received from the Customer within thirty (30) 
days of dispatch of a notice or statement, then the transaction or balance shown therein 
will be considered correct� In consideration of the Bank agreeing to make available to the 
Customer the Principal Amount, the Customer agrees to pay by monthly installments on 
the Payment Dates, the Total Amount�
The Total Amount is the aggregate of the: 
9.18.34.1) Principal Amount and

9.18.34.2) Deferred payment charges,

9.18.34.3) Commission charges and

9.18.34.4) Al amounts, interests and charges, which may be payable pursuant to or in 
connection with such a Loan�

 » Disbursement of the Loan is conditional upon receipt or confirmation of all docu-
ments and requirements requested by the Bank in form and substance satisfactory 
to the Bank and payment to the Bank of all applicable fees and charges�

 » The Bank may be notice to the Customer cancel the Bank’s commitment to make 
available the Loan or reduce the Principal Amount�

 » Unless the Bank decides otherwise, payments by the Customer in connection with 
the Loan shall be applied in the following order (a) in or towards payment of cost 
and expenses, (b) in or towards payment of fees, (c) in or towards payment of 
interest, and (d) in or towards repayment of Principal� Within these categories, all 
payment may, unless otherwise decided by the Bank, be applied by the Bank first 
to the outstanding amount that have been unpaid for the longest period of time”�

 » Allowing the Customer to re-borrow any part of the Principal Amount of a Loan that 
has been repaid is at the Bank’s discretion�
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ــة أو (1 (  (  (  ــة للموافق ــق المقدم ــي الوثائ ــرض أو ف ــب الق ــوذج طل ــي نم ــة ف ــات المقدم المعلوم
ــخ  ــي زيوري ــه ج ــك إي ــب بن ــدى حبي ــة ل ــر صحيح ــا غي ــا أو إعتباره ــدم صحته ــت ع ــرف ثب الص

ــن/(1 (  (  (  ــل أو الضام ــاة العمي ــة أو وف ــدم أهلي ــالن ع ــة أو إع ــالس  أو تصفي ــار أو إف إعس
ــد(.  ــن )إن وج الضامني

عنــد تخلــف العميـــل عــن الســداد يصبــح الرصيــد المســتحق لجميــع التســهيالت المقدمــة مــن (1  (  ( 
حبيــب بنــك إيــه جــي زيوريــخ و معهــا جميع الفوائــد والمصروفات والرســوم المســتحقة على الفور مســتحقاً 
ــي  ــه ج ــك أي ــب بن ــق لحبي ــدوا -ويح ــن. -إن وج ــن /الضامني ــل و/أو الضام ــن العميـ ــداد م ــب الس وواج
زيوريــخ المطالبــة بالســداد الفــوري لجميــع هذه المبالغ. عند اســتالم أي دفعة من العميـــل فــي حالة تخلف 
العميـــل يخصــص حبيــب بنك إيه جي زيوريخ المبلغ المدفوع لســداد التزامات العميـــل تجــاه البنك كما يراه 

حبيــب بنــك إيــه جــي زيوريــخ مناســًبا.

يقــر العميـــل ويؤكــد بموجــب هــذا علــى أن التخلــف عــن الســداد فيمــا يتعلــق بــأي تســهيل (1  (  ( 
يشــكل تقصيــًرا يخــص جميــع تســهيالت العميـــل مــن حبيــب بنــك إيه جــي زيوريخ.

في حالة تخلف العميـل عن السداد  يحق لحبيب بنك إيه جي زيوريخ:(1  (  ( 

المطالبة بالسداد الفوري لجميع المبالغ المتعلقة بهذه التسهيالت ؛(1 (  (  ( 

طلــب تقديــم أي ضمــان إلــى حبيــب بنــك إيــه جــي زيــورخ بخصــوص التســهيالت الحاليــة أو (1 (  (  ( 
أي تسهيالت أخرى بين العميـــل وحبيب بنك إيه جي زيوريخ )وهذا يشمل المقاصة وإنفاذ الضمان المقدم 

لقــروض حبيــب بنــك إيــه جــي زيوريــخ علــى أصــول العميـــل(؛

اتخــاذ أي وجميــع اإلجــراءات وممارســة هــذه الحقــوق وســبل االنتصــاف المنصــوص عليهــا فــي (1 (  (  ( 
هــذه اإلتفاقيــة أو غيرهــا  و المتاحــة لـــحبيب بنــك آي جــي زيوريــخ بموجــب القانــون المعمول بــه ؛ و / أو

تقديم جميع الشيكات المقدمة إلى حبيب بنك إيه جي زيوريخ بواسطة العميـل.(1 (  (  ( 

إذا لــم يتــم دفــع أي قســط شــهري ألي تســهيل فــي تاريــخ اســتحقاقه للدفــع فعندئــٍذ دون المســاس (1  (  ( 
بــأي حــق أو تعويــض آخــر لحبيــب بنــك أي جــي زيوريــخ، يكــون العميــل مســؤوالً عــن دفــع رســوم الســداد 
المتأخــر بالســعر المحــدد فــي جــدول حبيــب بنــك آي جــي زيوريــخ للرســوم والنفقــات الحالــي لحســابات 
وقــروض تحويــل الراتــب والقــروض الشــخصية وقــروض الســيارات، وبطاقــات االئتمــان والمنتجــات والخدمــات 
اإلضافيــة )»جــدول الرســوم والتكاليــف«( باإلضافــة إلــى أي رســوم إضافيــة أخــرى أو الرســوم المنصــوص عليهــا 

فــي جــدول الرســوم والمصاريــف.

إذا رغــب العميــل فــي ســداد كل أو جــزء مــن تســهيل القــرض مبكــًرا يجــب علــى العميــل إخطــار (1  (  ( 
حبيــب بنــك أي جــي زيوريــخ بذلــك. يقــوم حبيــب بنــك اي جــي زيوريــخ إخطــار العميــل بالمبلــغ األساســي 
المســتحق والفائــدة ورســوم الدفــع المؤجلــة واألقســاط/ األقســاط الشــهرية ورســوم الســداد المبكــر والغرامات 

والمبالــغ األخــرى المســتحقة لـــحبيب بنــك أي جــي زيوريــخ بموجــب القــرض علــى هــذا الدفــع المســبق.

مــا لــم يذكــر أو ٌيطلــب خالف ذلك، يتم احتســاب الفائــدة المحملة على جميع تســهيالت القروض (1  (  ( 
على أســاس الرصيد المتناقص، وفًقا إلرشــادات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

ــدالت (1  (  (  ــر مع ــبق تغيي ــعار مس ــاص بإش ــره الخ ــا لتقدي ــخ وفًق ــي زيوي ــك آي ج ــب بن ــوز لحبي يج
الفائــدة علــى التســهيالت الحاليــة والشــروط واألحــكام وجــدول الرســوم والتكاليــف المطبقــة على العميـــل.

يوافــق العميــل علــى مراجعــة جميــع اإلخطــارات والكشــوفات المرســلة مــن حبيــب بنــك آي جــي (1  (  ( 
زيوريــخ إلــى العميــل. إذا لــم يتــم اســتالم أي اعتــراض مــن العميــل خــالل ثالثيــن )30( يوًمــا مــن تاريــخ إرســال 
اإلشــعار أو كشــف الحســاب فإنــه ســيتم إعتبــار المعاملــة أو الرصيــد المبيــن فــي كشــف الحســاب صحيحيــن. 
ــي  ــغ اإلجمال ــى ســداد المبل ــل عل ــق العمي ــل يواف ــغ األساســي للعمي ــى إتاحــة المبل ــك عل ــة البن ــر موافق نظي

بأقســاط شــهرية فــي تواريــخ الدفــع. 
مقابــل موافقــة البنــك منــح العميــل المبلــغ األساســي يوافــق العميــل علــى دفــع أقســاط شــهرية فــي تواريــخ 

اإلســتحقاق، المبلــغ األساســي هــو إجمالي:

المبلغ األساسي و (1 (  (  ( 

رسوم الدفع المؤجل،(1 (  (  ( 

رســوم العمولــة و (1 (  (  ( 

جميــع المبالــغ والفوائــد والرســوم التــي قــد تصبــح مســتحقة الدفــع بموجــب هــذا القــرض (1 (  (  ( 
أو فيمــا يتعلــق بــه.

يتم صرف مبلغ القرض للمقترض بشــرط اســتالم أو تأكيد جميع المســتندات والمتطلبات التي طلبها  	
البنك وتكون مرضية للبنك شــكالً ومضمونأ ودفع جميع الرســوم والمصروفات المطبقة لدى البنك.

يجوز للبنك إخطار العميل بإلغاء التزام البنك بمنح القرض أو تخفيض المبلغ األساسي. 	
مــا لــم يقــرر البنــك خــالف ذلــك، يتــم توجيــه دفعــات العميــل الخاصــة بالقــرض بالترتيــب التالــي)أ(  	

دفــع التكاليــف والمصروفــات  )ب( دفــع الرســوم )ج( دفــع الفائــدة )د( ســداد المبلــغ األساســي. 
ضمــن هــذه الفئــات يجــوز للبنــك توجيه جميــع الدفعات أوالً لســداد المبلغ المســتحق غير المســدد 

ألطول فتــرة زمنية.
الســماح للعميــل بإعــادة اقتــراض أي جــزء مــن المبلــغ األساســي للقــرض الــذي تــم ســداده وفًقــا  	

لتقديــر البنك.
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 » The acceptance by the Bank of any partial payment of any installments which are 
then due from the Customer does not constitute a waiver by the Bank, of any right 
to full repayment�

 » By signing the application for the Loan, the Customer warrants and represents 
that the information given therein is true and accurate, and the Customer hereby 
authorizes theBank to make such enquires as it considers necessary to confirm 
this information�

 » The Customer agrees that the Bank may charge Returned Cheques Fees as fixed by 
the Bank� In addition, if the Customer chooses to pay any monthly installments in 
advance, then the Bank will charge early settlement fees in respect of the amount 
paid in advance�

9.19) Credit Cards

9.19.1) In “Definitions”:
 » “Phone Banking” means the services offered by the Bank to its customers, which 

can be availed by calling 800 HABIB (42242) or any other number/s designated 
and informed by the Bank�

 » “Email Statement” means statement of accounts sent by the Bank to the Card-
member’s email address provided by the Cardmember to the Bank�

9.19.2) Any ATM or other deposits affected through the use of ATM or other machines 
installed by the Bank, whether by cheque or cash, shall be subjected to verification by two 
(2) Bank employees whom the Bank may in its absolute discretion appoint and authorize� 
The amount verified by the said two employees shall be deemed to be the correct amount 
of the deposits so affected� The proceeds of the cheques deposited shall be available for 
use only after the cheque has cleared or collection has been completed�

9.19.3) Subject to the provisions hereof, if the previous minimum payment due specified 
in the previous statement is not paid in full, the Bank may in its absolute discretion and 
without prejudice to any of its rights hereunder allow the Cardmember to pay the current 
minimum payment due and previously unpaid minimum payment due�

9.19.4) All payments received by the Bank from the Cardmember in relation to the Card 
Account may be applied in payment of amounts due from the Cardmember to the Bank in 
the following order, or in such other order of priority, as the Bank may think fit:

 » Interest charged on Cash Advances which have been billed

 » Cash Advances Fees which have not been billed

 » Interest charged on purchases which have been billed

 » Charges which have been billed

 » Late Payment Fees and Over limit Fees

 » Card Insurance charges and fees (if any)

 » Card membership fees

 » Cash Advances which have been drawn and billed

 » Purchases which have been made and billed

 » Cash Advances which have been drawn and not yet billed

 » Purchases which have been made and not yet billed�

9.19.5) The Bank’s acceptance of late payments or partial payments or cheques or mon-
ey orders marked as constituting payment in full or otherwise of the Card Account or any 
indulgence granted by the Bank in the failure to collect amounts due from the Card mem-
bers and when they are so entitled under these Terms and Conditions, shall not operate 
as a waiver by the Bank, nor modify these Terms and Condition in any respect nor prevent 
the Bank from later enforcing any of its rights under these Terms and Conditions to collect 
the amounts due hereunder�

9.19.6) The Cardmember hereby expressly agrees that if any sums shall be due from the 
Cardmember to the Bank at any time under the Card Account, of if the Cardmember shall 
be liable to the Bank in any banking account or another account, current or otherwise, in 
any manner whatsoever, or if default is made by the Cardmember in relation to such ac-
counts or in any other banking facilities or loans granted by the Bank to the Cardmember, 
then and in such event the whole outstanding balance of the Cardmember’s account shall 
become immediately due and payable�

9.19.7) Notwithstanding the exercise by the Bank of any of its rights hereunder or the 
termination of the Card Account hereunder, all charges shall continue to be chargeable 
on any of the sums of money which remain due and unpaid after the exercise of any of 
theBank’s rights, the commencement of judicial proceedings and in the event a judgment 
is obtained in relation to any sum wherein it is adjudged that any sum of money be paid 
to the Bank� Charges shall also be payable on such sum of money so adjudged to be pay-
able to the Bank from the date of such judgment until the date of full payment thereof�

9.19.8) The Bank in its absolute discretion may demand a security cheque, and/or pledg-
es cash collateral in favour of the Bank for any amount which the Bank may require as a 
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إن موافقــة البنــك علــى أي دفعــة جزئية ألية أقســاط يتم ســدادها بعد ذلك ال يشــكل تنــازالً من قبل  	
البنــك عــن أي حق في الســداد الكامل.

ــة،  	 ــة ودقيق ــا صحيح ــواردة فيه ــات ال ــل أن المعلوم ــن العمي ــرض يضم ــب الق ــى طل ــع عل بالتوقي
ــد  ــة لتأكي ــه البنــك بإجــراء مثــل هــذه االستفســارات التــي يراهــا ضروري ويفــوض العميــل بموجب

ــات. ــذه المعلوم ه
يوافــق العميــل علــى أنــه يجــوز للبنــك فــرض رســوم الشــيكات المرتجعــة علــى النحــو الــذي يحــدده  	

ــا ســيقوم البنــك بعــد  البنــك. باإلضافــة إلــى ذلــك، إذا اختــار العميــل دفــع أي أقســاط شــهرية مقدًم
ذلــك بفــرض رســوم تســوية مبكــرة فيمــا يتعلــق بالمبلــغ مدفــوع ُمقدمــُا.

بطاقات االئتمان(1  ( 

في “التعريفات”:(1 (  ( 
الهاتــف المصرفــي - يعنــي الخدمــات التــي يقدمهــا البنــك لعمالئــه، والتــي يمكــن االســتفادة منها  	

عــن طريــق االتصــال بالرقــم   HABIB (42242) 800 /  أو أي رقــم / أرقــام أخــرى يحددهــا البنــك 
ويبلــغ بهــا.

كشــف الحســاب بالبريد اإللكتروني - يعني كشــوف الحســابات التي يرســلها البنك إلى عنوان  	
البريد اإللكتروني لصاحب البطاقة الذي أعطاه للبنك.

أي جهــاز صــراف آلــي أو إيداعــات ٌتجــرى باســتخدام أجهــزة الصــراف اآللــي أو غيرها مــن األجهزة (1 (  ( 
المثبتــة بواســطة البنــك ســواء  كانــت بشــيك أو نقــًدا تخضــع للتحقــق بواســطة اثنيــن )2( من موظفــي البنك 
الذيــن يجــوز للبنــك وفًقــا لتقديــره المطلــق تعيينهــم وتفويضهــم. المبلــغ الــذي تــم التحقــق مــن صحتــه 
بواســطة الموظفيــن المذكوريــن يعتبــر هــو المبلــغ الصحيــح المــودع بالمعاملــة. تكــون قيمــة الشــيكات 

المودعــة متاحــة لالســتخدام فقــط بعد مقاصة الشــيك أو اكتمــال التحصيل.

مــع مراعــاة أحــكام هــذا القانــون، فــي حالــة عــدم ســداد  الحــد األدنــى المســتحق المحــدد فــي (1 (  ( 
كشــف الحســاب الســابق  يجوز للبنك وفًقا لتقديره المطلق ودون إجحاف أي حق من حقوقه بموجب هذه 
االتفاقيــة الســماح لصاحــب البطاقــة بدفــع الحــد األدنــى الحالــي للدفعة المســتحقة والحد األدنى من الســداد 

غير المســدد سابًقا .

يجــوز توجيــه جميــع المدفوعــات التــي يتلقاهــا البنــك مــن صاحــب البطاقــة والخاصــة بحســاب (1 (  ( 
البطاقــة لدفــع المبالــغ المســتحقة مــن صاحــب البطاقــة للبنــك بالترتيــب التالــي، أو بترتيــب أولويــة آخــر، 

كمــا قــد يــرى البنــك مناســبأ:
الفوائد المفروضة على السلفيات النقدية التي تم إصدار فواتير بها.                                            	
رسوم السلفيات النقدية التي لم يتم إصدار فواتير بها. 	
الفوائد المحتسبة على المشتريات التي تم إصدار فواتير بها 	
الرسوم التي تم تحرير فواتير  بها 	
رسوم السداد المتأخر ورسوم تجاوز الحد 	
رسوم بطاقة التأمين )إن وجدت( 	
رسوم عضوية البطاقة 	
السلفيات النقدية التي تم سحبها وإصدار فواتيرها 	
المشتريات التي تم إجراؤها وإصدار فواتيرها 	
السلفيات النقدية التي تم سحبها ولم يتم إصدار فواتير بها  	
المشتريات التي تم إجراؤها ولم يتم إصدار فواتيرها بعد “. 	

قبــول البنــك للدفعــات المتأخــرة أو الجزئيــة أو الشــيكات أو األوامــر الماليــة أو غيرها  في حســاب (1 (  ( 
البطاقــة أو أي تســاهل يمنحــه البنــك فــي حالــة عدم تحصيل المبالغ المســتحقة من صاحــب البطاقة بموجب 
هــذه الشــروط واألحــكام ، ال تمثــل دفعــة كاملــة مــن حســاب البطاقــة وال التســاهل مــن البنك عنــد االخفاق 
فــي تحصيــل كامــل المبالــغ المســتحقة مــن صاحــب البطاقــة بموجــب هــذه الشــروط واألحكام، كمــا ال تعني 
تعديــل هــذه الشــروط واألحــكام بــأي شــكل مــن األشــكال وال يمنــع ذلــك البنــك فيمــا بعــد من إنفــاذ أي من 

حقوقــه بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام لتحصيــل المبالــغ المســتحقة بموجبها.

يوافــق صاحــب البطاقــة صراحــًة بموجــب هــذه الوثيقــة علــى أنــه إذا كانــت هنــاك أيــة مبالــغ (1 (  ( 
مســتحقة مــن صاحــب البطاقــة إلــى البنــك فــي أي وقــت بموجــب حســاب البطاقــة، أو إذا كان صاحــب 
البطاقــة مديــن للبنــك فــي أي حســاب مصرفــي أو حســاب آخــر  جــاري أو غيــر ذلــك بــأي كيفيــة  أو فــي 
حالــة تقصيــر صاحــب البطاقــة فيمــا يتعلــق بهــذه الحســابات أو أي تســهيالت أو قــروض مصرفيــة أخــرى 
يمنحها البنك لصاحب البطاقة، عندها يصبح الرصيد المســتحق بالكامل في حســاب صاحب البطاقة مســتحًقا 

وواجــب للدفع على الفور.

بغــض النظــر عــن ممارســة البنــك ألي مــن حقوقــه الــواردة أدنــاه أو إنهاء حســاب البطاقــة بموجب (1 (  ( 
هــذه االتفاقيــة يســتمر تحميــل جميــع الرســوم علــى كل المبالــغ الماليــة ويســتمر إســتحقاق المبالــغ غيــر 
المســتوفاة حتــى بعــد ممارســة البنــك لحقوقــه، عنــد مباشــرة أي اجــراءات قضائيــة و صــدور حكــم بدفــع 
االمــوال إلــى البنــك يجــب أيًضــا دفــع الرســوم علــى هــذا المبلــغ مــن المــال المحكــوم بــه لصالــح البنــك مــن 

تاريــخ هــذا الحكــم حتــى تاريــخ ســداده بالكامــل.

يجــوز للبنــك حســب تقديــره المطلــق طلــب شــيك ضمــان و / أو رهــن نقديــة كضمانــات إضافيــة (1 (  ( 
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condition for the approval of a credit card application or any other credit facility� The Bank 
may also, at any time demand that the Cardmember deposit a security cheque and/ or 
pledge cash in favor of the Bank in an amount which the Bank may require, even where 
such securities were not demanded when the card was initially issued�

9.19.9) The Bank shall not be liable for any loss or delay caused by the use of ATM or 
other machines used for depositing cash or cheques� Cash deposited at an ATM or other 
machine shall only be credited to the Card Account after verification by the Bank which 
shall be conclusive and binding on the Cardmember, and any statement issued on making 
a deposit shall only represent what the Cardmember purports to have deposited and shall 
in no way bind the Bank�

9.19.10) If a Cardmember holds additional cards issued by the Bank, and any of these 
card(s) is cancelled for any reason whatsoever, then the Bank may in its absolute discre-
tion, combine or consolidate the account of the cancelled card, whether in AED or in any 
other currency, with the Card Account, and may do so notwithstanding that the balances 
on such accounts may not be expressed in the same currency, and the  Cardmember 
hereby authorizes the Bank to offset the combination or consolidation with the necessary 
conversions at the Bank’s prevailing exchange rates�

9.19.11) The Cardmember agrees to set the PIN via HBZweb or by calling the phone 
Banking number provided by the Habib Bank AG Zurich at his own risk�

9.19.12) The Cardmember may at any time notify the Bank in writing of his intention 
to convert existing card to another available type, and such a request shall be subject to 
approval by the Bank, payment of applicable fee and to such other terms and conditions 
as the Bank may require�

9.19.13) If the Bank approves the request of the Cardmember to convert his card, all 
charges and other liabilities under the Card Account shall be transferred to the new Card 
Account� It is also understood that, if the Bank approves the conversion, the fate of any 
benefits earned on the card by virtue of any applicable Customer Loyalty or similar plan or 
benefit shall be subject to the Bank’s sole discretion�

9.20) Auto loans – Specific Terms & Conditions

Following shall apply where the Loan is in the form of an Auto Loan:
9.20.1) The Customer confirms that no representation of any kind has been made by 
Habib Bank AG Zurich regarding the Vehicle (as described on the Loan application form) 
and that the Vehicle has been inspected and found in good working order and condition 
by him/her�

9.20.2) Habib Bank AG Zurich may disburse the Auto Loan directly to the automobile 
dealer or other seller of the Vehicle and debit the Customer’s loan account for the amount 
of the Auto Loan so disbursed�

9.20.3) The Customer undertakes from the beginning of the Auto Loan:
9.20.3.1) to register a first chattel mortgage on the Vehicle in favor of Habib Bank AG 
Zurich;

9.20.3.2) Not to create, register, or allow any other lien, encumbrances or mortgage to 
be created on the Vehicle;

9.20.3.3) To keep comprehensive insurance coverage on the Vehicle from an insurance 
company acceptable to Habib Bank AG Zurich so long as the Customer owes money to 
Habib Bank AG Zurich under this Agreement;

9.20.3.4) To submit proof of first chattel mortgage and Comprehensive Insurance of the 
vehicle within thirty (30) days from date of loan account creation�

9.20.3.5) To advise Habib Bank AG Zurich of any accident resulting in the loss of Vehicle 
within seven (7) days of the accident;

9.20.3.6) To keep the Vehicle in good repair and condition;

9.20.3.7) To apply any money received in the event of an accident of the Vehicle to 
its repair or, in the event of its total loss, to pay any sum of money due under this 
Agreement;

9.20.3.8) To keep the registration of the Vehicle in his/her name and not change the 
registration of the Vehicle;

9.20.3.9) Not to take the Vehicle out of United Arab Emirates without the prior written 
consent of Habib Bank AG Zurich;

9.20.3.10) Not to transfer any rights of ownership without the prior written approval of 
Habib Bank AG Zurich;

9.20.3.11) To use the Vehicle only for its normal intended use; and

9.20.3.12) To advise Habib Bank AG Zurich within seven days of any change in address�
9.20.4) For purposes of an Auto Loan, the term Principal Amount shall be the amount 
listed in the completed application form under the entry “Principal loan amount granted 
by the Bank”�

9.20.5) For purposes of an Auto Loan in case of a new vehicle, the interest payable by 
the Customer will be calculated from the date the funds are disbursed by Habib Bank 
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لصالــح البنــك عــن أي مبلــغ قــد يطلبــه البنــك كشــرط للموافقــة علــى طلــب بطاقــة االئتمــان أو أي تســهيل 
ائتمانــي آخــر. يجــوز للبنــك أيًضــا فــي أي وقــت الطلــب مــن صاحــب البطاقــة إيــداع شــيك ضمــان و / أو 
رهــن نقــدي لصالــح البنــك بالمبلــغ الــذي قــد يطلبــه البنــك حتــى فــي حالــة عــدم طلــب هــذه الضمانــات 

عنــد إصــدار البطاقــة فــي البدايــة.

البنــك ال يتحمــل مســؤولية أي خســارة أو تأخيــر ناتــج عــن اســتخدام أجهــزة الصــراف اآللــي (1 (  ( 
أو غيرهــا مــن األجهــزة المســتخدمة إليــداع النقــد أو الشــيكات. اإليــداع النقــدي فــي ماكينــة الصــراف 
اآللــي أو أي جهــاز آخــر يضــاف إلــى حســاب البطاقــة فقط بعــد تحقق البنك و الــذي يعتبــر بينة قاطعة 
وملزمــة لصاحــب البطاقة وأي كشــف حســاب يصدر بشــأن اإليــداع يمثل فقط ما يزعــم صاحب البطاقة 

أنــه قــد أودعه وغيــر ملزم للبنك بــأي حال من األحوال.

ــم إلغــاء هــذه البطاقــة (1  (  (  ــة صــادرة مــن البنــك و ت إذا كان صاحــب البطاقــة يحمــل بطاقــات إضافي
ــة  ــج حســاب البطاق ــق ضــم أو دم ــره المطل ــا لتقدي ــك وفًق ــن األســباب يجــوز للبن ــات( ألي ســبب م )البطاق
الملغــاة ســواء كان بالدرهــم اإلماراتــي أو بــأي عملــة أخــرى مــع حســاب البطاقــة ، ويجــوز لــه القيــام بذلــك 
ــة، ويفــوض  ــل األرصــدة الموجــودة فــي هــذه الحســابات بنفــس العمل ــه ال يجــوز تحوي ــى الرغــم مــن أن عل
صاحــب البطاقــة بموجــب هــذا البنــك ألجــراء مقاصــة هــذا الضــم أو الدمــج مــع التحويــالت الالزمــة بأســعار 

الصــرف الســائدة فــي البنــك.

يوافــق صاحــب البطاقــة علــى تعييــن رقــم التعريــف الشــخصي خــالل موقــع البنــك علــى اإلنترنــت (1  (  ( 
أو عــن طريــق الهاتــف باالتصــال بالرقــم المصرفــي المقــدم مــن حبيــب بنــك أي جــي زيوريــخ علــى مســؤوليته 

الخاصة.

ــة (1  (  (  ــل البطاق ــي تحوي ــه ف ــن رغبت ــاً ع ــك خطي ــار البن ــت إخط ــي أي وق ــة ف ــب البطاق ــوز لصاح يج
ــكام  ــة واألح ــوم المطبق ــع الرس ــك ودف ــة البن ــب لموافق ــذا الطل ــع ه ــاح، ويخض ــر مت ــوع آخ ــى ن ــة إل الحالي

ــك. ــب البن ــبما يطل ــرى حس ــروط األخ والش

ــع الرســوم (1  (  (  ــل جمي ــم تحوي ــه يت ــل بطاقت ــة لتحوي ــب صاحــب البطاق ــى طل ــك عل ــق البن إذا واف
وااللتزامــات األخــرى بموجــب حســاب البطاقة إلى حســاب البطاقــة الجديد. ومن المفهوم أيًضــا أنه في حالة 
موافقــة البنــك علــى التحويــل فــإن أي مزايــا مكتســبة علــى البطاقــة بموجــب أي برنامــج والء ســاري للعميــل 

أو خطــة أو مزايــا مماثلــة يخضع لتقديــر البنك المطلق.

قروض تمويل مركبات- شروط وأحكام محددة  (1  ( 
يسري ما يلي على قرض تمويل المركبة:

يؤكــد العميـــل أنــه ال يوجــد عــرض مــن أي نــوع بواســطة حبيــب بنــك أيه جــي زيوريــخ فيما (1 (  ( 
يتعلــق بالمركبــة )كمــا هــو موضــح فــي نمــوذج طلــب القــرض( وأنــه قــد تــم فحــص المركبــة ووجدت 

ــدة.                                       ــة جي فــي حال

ــى (1 (  (  ــرة إل ــة مباش ــل المركب ــرض تموي ــغ ق ــرف مبل ــخ ص ــي زيوري ــك آي ج ــب بن ــوز لحبي يج
ــاب  ــن حس ــه م ــم صرف ــذي ت ــرض ال ــغ الق ــم مبل ــر وخص ــات آخ ــع مركب ــيارات أو أي بائ ــر الس تاج

ــات. ــل المركب ــرض تموي ــاص بق ــل الخ العميـ

يتعهد العميـل منذ بداية قرض التمويل باآلتي:  (1 (  ( 

أن يرهن المركبة رهناً من الدرجة األولى لصالح حبيب بنك آي جي زيوريخ،                                             (1 ( (  ( 

عدم إنشاء أو تسجيل أو السماح بأي  إمتياز أو أعباء أو رهن على المركبة .(1 ( (  ( 

أن يغطــي العميــل المركبــة بتأميــن شــامل لــدى شــركة معتمــدة ومقبولــة لــدى البنــك طــول (1 ( (  ( 
مــدة ديــن العميـــل لحبيــب بنــك إيــه جــي زيوريــخ بموجــب هــذه االتفاقيــة ؛                                      

تقديــم مســتندات إثبــات الرهــن  مــن الدرجــة األولــى  والتأميــن الشــامل علــى المركبــة خــالل (1 ( (  ( 
ثالثيــن )30( يوًمــا مــن تاريخ إنشــاء حســاب القرض.

إبــالغ حبيــب بنــك أيــه جــي زيوريــخ عــن أي حادث يــؤدي إلى فقــدان المركبة خالل ســبعة )7( (1 ( (  ( 
أيــام من وقــوع الحادث ؛

المحافظة على المركبة في حالة جيدة ؛(1 ( (  ( 

توجيــه  أي أمــوال مســتلمة فــي حالــة وقــوع حــادث للمركبــة إلصــالح المركبــة أو، فــي حالــة (1 ( (  ( 
الخســارة الكليــة توجيــه االموال لدفع أي مبلغ مســتحق بموجب هــذه االتفاقية ؛

االحتفاظ  بالمركبة  مسجلة باسمه / اسمها وعدم تغيير تسجيل المركبة ؛(1 ( (  ( 

عــدم إخــراج المركبــة مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة دون لموافقــة لخطية المســبقة من حبيب (1 ( (  ( 
بنــك إيه جي زيوريخ؛

عدم نقل أي حقوق ملكية دون موافقة خطية مسبقة من حبيب بنك إيه جي زيوريخ؛(1  ( (  ( 

تستخدم المركبة فقط لالستخدام العادي المقصود؛ و (1  ( (  ( 

إخطار البنك خالل سبعة أيام بأي تغيير يطرأ على العنوان.(1  ( (  ( 

ــغ المــدرج فــي نمــوذج الطلــب (1 (  (  ــغ األساســي« هــو المبل ــح »المبل ألغــراض قــرض الســيارة ، مصطل
ــوح مــن البنــك«. ــغ القــرض األساســي الممن ــد »مبل المكتمــل تحــت القي

ــدة المســتحقة مــن (1 (  (  ــدة، يتــم احتســاب الفائ ــة الســيارة الجدي ألغــراض قــرض الســيارة فــي حال
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AG Zurich to finance the loan transaction or the date the vehicle be registered with RTA, 
whichever be earlier� In case of a used vehicle, the interest payable by the Customer will 
be calculated from the date the funds are disbursed by Habib Bank AG Zurich to finance 
the loan transaction or the date the transfer of ownership of the vehicle be registered with 
relevant authorities, whichever be earlier�

9.20.6) In addition to the Clause 9�18�26 above the Customer will be in default in respect 
of an Auto Loan;
9.20.6.1) has not provided proof of first chattel mortgage on the Vehicle in favor of Habib 
Bank AG Zurich within thirty (30) days of loan account creation�

9.20.6.2) has not provided proof of Comprehensive Insurance naming Habib Bank AG 
Zurich as the first beneficiary within thirty (30) days of loan account creation�

9.20.6.3) Any security provided by the Customer for the Auto Loan ceases to be valid 
or Habib Bank AG Zurich has notice or reason to believe that any security may become 
invalid;

9.20.6.4) The Vehicle is damaged such that it is a total loss or otherwise becomes per-
manently inoperable;

9.20.6.5) Any foreclosure procedure or other seizing of the Vehicle is threatened; and/or

9.20.6.6) The Customer is in default in respect of any other Loan from Habib Bank AG 
Zurich�
9.20.7) In the event of a default under an Auto Loan, in addition to its other rights and 
remedies covered under these Terms and Conditions and otherwise, Habib Bank AG Zurich 
shall have the right to foreclose on the Vehicle, to sell it at the available market price, and 
to set-off the sales price against sums due from the Customer, or apply the proceeds of 
any such sale in the repayment of any Loan or amount due to from the Customer to Habib 
Bank AG Zurich as Habib Bank AG Zurich may see fit; in order to give effect to this right, 
the Customer hereby appoints Habib Bank AG Zurich as the Customer’s attorney-in-fact 
with express authority to seize, transfer and sell the Vehicle at the cost and expense of 
the Customer and demand any balance amount due under the Auto Loan and these Terms 
and Conditions after application of the sale proceeds of the Vehicle� Habib Bank AG Zurich 
will have the right to purchase the Vehicle for its own account

9.20.8) Upon payment of all sums of money due under this Agreement, and provided the 
Customer is not in default under any other agreement with Habib Bank AG Zurich, Habib 
Bank AG Zurich shall upon the Customer’s request issue its letter of no-objection to the 
de-registration of the first chattel mortgage on the Vehicle�

9.20.9) It is the Customer’s sole obligation to register and maintain the Vehicle and to 
pay all taxes, fees, fines, registration fees, maintenance costs and other expenses related 
thereto�

9.20.10) The Customer will submit to Habib Bank AG Zurich the insurance policy or poli-
cies duly naming Habib Bank AG Zurich as the first beneficiary� If the Vehicle is not prop-
erly maintained, duly insured or the insurance premium is not paid on maturity, then 
Habib Bank AG Zurich, in addition to its rights contained in these Terms and Conditions 
and otherwise, shall have the right but not the obligation to maintain and/ or insure the 
Vehicle� The Customer agrees to reimburse on demand any expenses or charges incurred 
by Habib Bank AG Zurich in this respect and not to do any thing or take any action that 
may revoke the said vehicle insurance�
9.20.10.1) The Customer may request to defer repayment of a portion of the Principal 
Amount, and the Bank may allow the Customer to defer repayment of such portion (the 
Deferred Amount) in its sole discretion� The Customer must repay the Deferred Amount to 
the Bank on the date specified by the Bank� Interest will be charged during the term of the 
Loan on the outstanding balance (including the Deferred Amount) of the Loan�

9.20.10.2) The Customer undertakes to apply any money received in the event of an 
accident of the vehicle to its repair, or in the event of Total Loss, to pay any sum of money 
due under his/her agreement with the Bank�

NOTE: The general terms and conditions are subject to change�
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ــة القــرض أو  ــل معامل ــخ لتموي ــخ صــرف األمــوال بواســطة حبيــب بنــك أي جــي زيوري ــل مــن تاري العمي
تاريــخ تســجيل الســيارة لــدى هيئــة الطــرق والمواصــالت، أيهمــا أســبق. فــي حالــة الســيارة المســتعملة 
يتــم احتســاب الفائــدة المســتحقة الدفــع مــن العميــل مــن تاريــخ صــرف األمــوال بواســطة حبيــب بنــك 
ــدى  ــجيلها ل ــم تس ــي يت ــيارة الت ــة الس ــل ملكي ــخ نق ــرض أو تاري ــة الق ــل معامل ــخ لتموي ــي زيوري أي ج

ــا أســبق.                    الســلطات المختصــة، أيهم

باإلضافــة إلــى البنــد 9.18.26 أعــاله يعتبــر العميـــل قــد تخلــف عــن الســداد فيمــا يتعلق بقرض (1 (  ( 
تمويــل المركبــة إذا:-.

لــم يقــدم مايثــت الرهــن مــن الدرجــة علــى الســيارة لصالــح حبيــب بنــك إيــه جــي زيوريــخ (1 ( (  ( 
خــالل ثالثيــن )30( يوًمــا مــن  تاريــخ إنشــاء حســاب القرض.                                             

لــم يقــدم مــا يثبــت إن التأميــن الشــامل يســمي حبيــب بنــك إيــه جــي زيوريــخ كمســتفيد أول (1 ( (  ( 
خــالل ثالثيــن )30( يوًما من إنشــاء حســاب القرض.

إنتهــاء صالحيــة أي  ضمــان قدمــه العميـــل لقــرض تمويل مركبة، أو كان لــدى حبيب بنك ىي جي (1 ( (  ( 
زيوريخ إخطار أو ســبًبا لالعتقاد أن أي ضمان قد إنتهت صالحيته  ؛

تلف المركبة الكامل أو تصبح بشكل دائم غير صالحة للعمل.(1 ( (  ( 

وقوع  المركبة تحت تهديد أي إجراء حجز أو رهن  ؛ و / أو(1 ( (  ( 

العميـل تخلف عن سداد  أي قرض آخر من حبيب بنك إيه جي زيوريخ.(1 ( (  ( 

فــي حالــة التخلــف عــن الســداد بموجــب قــرض تمويــل ، باإلضافــة إلــى الحقــوق والتعويضــات (1 (  ( 
األخرى التي تغطيها هذه الشــروط واألحكام وغيرها، يحق لـــحبيب بنك إي جي زيوريخ  حجز الســيارة  
ــل، أو  ــى العميـ ــتحقة عل ــغ المس ــل المبال ــع مقاب ــعر البي ــة س ــائد ومقاص ــوق الس ــعر الس ــا بس وبيعه
توجيــه عائــدات أي بيــع مــن هــذا القبيــل فــي ســداد أي قــرض أو مبلــغ مســتحق مــن العميـــل إلــى 
ــه جــي زيوريــخ مناســًبا؛ مــن أجــل تفعيــل  ــراه حبيــب بنــك إي ــه جــي زيوريــخ كمــا ي حبيــب بنــك إي
ذلــك، يعيــن العميـــل بموجــب هــذا حبيــب بنــك إيــه جــي زيوريــخ كوكيــل فعلــي للعميــل ويفوضــه 
صراحــة بمصــادرة المركبــة ونقلهــا وبيعهــا علــى حســاب العميـــل والمطالبــة بــأي مبلــغ رصيــد 
مســتحق بموجــب قــرض الســيارة وهــذه الشــروط واألحــكام بعــد توجيــه عائــدات بيــع الســيارة، كمــا 

يحــق لحبيــب بنــك إيه جي زيوريخ شــراء الســيارة لحســابه الخاص.

عنــد دفــع جميــع المبالــغ الماليــة المســتحقة بموجب هذه االتفاقية و بشــرط عدم تخلف العميـــل (1 (  ( 
بموجــب أي اتفاقيــة أخــرى مــع حبيــب بنك إيه جي زيوريخ، يتعين علــى حبيب بنك إيه جي زيورخ بناًء على 

طلــب العميـــل إصــدار خطــاب عــدم ممانعة شــطب تســجيل الرهــن  علــى المركبة.                                 

علــى العميـــل مســؤولية تســجيل الســيارة وصيانتهــا ودفــع جميــع الضرائــب والرســوم والغرامــات (1 (  ( 
ورســوم التســجيل وتكاليــف الصيانــة والمصروفــات األخــرى المتعلقــة بهــا.  

ــن (1  (  (  ــق التأمي ــن أو وثائ ــة التأمي ــخ بوليص ــي زيوري ــه ج ــك إي ــب بن ــى حبي ــل إل ــدم العميـ يق
ــة  ــة  بطريق ــاظ المركب ــدم اإلحتف ــة ع ــي حال ــخ كمســتفيد أول. ف ــه جــي زيوري ــك إي باســم حبيــب بن
صحيحــة أو عــدم  التأميــن عليهــا حســب األصــول أو عــدم دفــع قســط التأميــن عنــد االســتحقاق يكــون 
لحبيــب بنــك إيــه جــي زيوريــخ دون إلــزام باإلضافــة إلــى حقوقــه الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام 
وغيرهــا  حــق اإلحتفــاظ / أو تأميــن المركبــة. يوافــق العميـــل علــى أن يســدد عند الطلــب أي نفقات أو 
مصاريــف يتكبدهــا حبيــب بنــك إيــه جــي زيوريــخ بهــذا الخصــوص  وعــدم القيــام بــأي شــيء أو اتخــاذ 

ــور.                                                             ــة المذك ــن المركب ــاء تأمي ــأنه إلغ ــن ش أي إجــراء م

ــماح (1 (  (  (  ــك الس ــوز للبن ــي، ويج ــغ األساس ــن المبل ــزء م ــداد ج ــل س ــب تأجي ــل طل ــوز للعمي يج
ــل  ــى العمي ــب عل ــاص. يج ــره الخ ــا لتقدي ــل( وفًق ــغ المؤج ــزء )المبل ــذا الج ــداد ه ــل س ــل بتأجي للعمي
ــدة  ــالل م ــدة خ ــل الفائ ــم تحمي ــك. ويت ــدده البن ــذي يح ــخ ال ــي التاري ــك ف ــل للبن ــغ المؤج ــداد المبل س

ــرض.    ــن الق ــل( م ــغ المؤج ــك المبل ــي ذل ــا ف ــي )بم ــغ المتبق ــى المبل ــرض عل الق

يتعهــد العميـــل بتوجيــه أي أمــوال يســتلمها فــي حالــة وقــوع حــادث للمركبــة إلصالحهــا  (1 (  (  ( 
أو فــي حالــة التلــف الكامــل لدفــع أي مبلغ من المال مســتحق بموجــب اتفاقه/ اتفاقهــا مع البنك.

مالحظة: تخضع الشــروط واألحكام العامــة للتغيير.



For inquiries, call 800 HABIB (42242)

 800 HABIB (42242) لإلستعالم اتصل على

Habib Bank AG Zurich is licensed by the Central Bank of the UAE to carry on Banking Business
حبيب بنك اي جي زيوريخ مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي لممارسة األعمال المصرفية
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