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خطاب تعهد بالتعوي�ص

تفوي�ض وتعهد بالتعوي�ض للت�رصف بناء على توجيهات مر�سلة بالربيد الإلكرتوين
اأو الهاتف اأو الو�سائل الإلكرتونية الأخرى ب�سكل عام.

اإلى: �ستاندرد ت�سارترد بنك، ___________________ )"البنك"(

على الرغم من �رصوط اأي تفوي�ض م�رصيف حايل اأو م�ستقبلي اأو اأية اتفاقية اأخرى 
اأو تعامل بينكم وبيني/بيننا، اأنا/نحن املوقعون اأدناه نطلب مبوجب هذا اخلطاب 

ونفو�سكم )لكن بدون اأي التزام عليكم( للت�رصف بناء على اأية تعليمات اأو مرا�سالت 
بخ�سو�ض اأي غر�ض )مبا يف ذلك على �سبيل املثال ت�سغيل كافة ح�ساباتي/ح�ساباتنا 
وبخ�سو�ض الت�سهيالت الئتمانية و/اأو الت�سهيالت الأخرى اأو الرتتيبات امل�رصفية مع 
البنك( والتي تر�سل اأو من املق�سود اإر�سالها )وفق النموذج املحدد لديكم( عن طريق 
الهاتف اأو بالربيد الإلكرتوين )ت�سمل اأية اإ�سارة اإلى "بريد اإلكرتوين" يف هذا التفوي�ض 

والتعهد بالتعوي�ض اأية تعليمات موجهة اإلى البنك والتي اأرفقت يف اأية ر�سالة 
بالربيد الإلكرتوين( اأو باأية و�سيلة اإلكرتونية اأخرى �سيتم ا�ستخدامها يف امل�ستقبل 

اأو اأي �سكل اآخر من اأ�سكال الت�سال الإلكرتوين بالنيابة عن العميل دون قيام البنك 
بالتحقق من �سلطة اأو هوية ال�سخ�ض الذي اأعطى اأو يفهم اأنه اأعطى هذا الإ�سعار 

اأو التعليمات اأو اأي اإت�سال اآخر وبغ�ض النظر عن الظروف ال�سائدة عند تقدمي ذلك 
الإ�سعار اأو التعليمات اأو املرا�سالت الأخرى )مبا يف ذلك اأولئك املفو�سني بت�سغيل 

ح�سابي/ح�سابنا )ح�ساباتي/ح�ساباتنا لديكم(. 

يحق للبنك معاملة ذلك الإ�سعار اأو التعليمات اأو املرا�سالت الأخرى كتفوي�ض كامل 
من قبلي/قبلنا واعتبارها ملزمة يل/لنا ويحق للبنك )لكنه غري ملزم( كما ويحق 

للبنك اتخاذ هكذا خطوات بخ�سو�ض ذلك الإ�سعار اأو تلك التعليمات اأو املرا�سالت 
الأخرى اأو العتماد عليها. كما يعترب البنك ذلك منا�سباً بنية ح�سنة، �سواء كانت 

تلك املرا�سالت ت�سمل اأو ل ت�سمل تعليمات بدفع الأموال اأو اخل�سم من اأي ح�ساب 
اأو الإ�سافة اإلى اأي ح�ساب اأو تتعلق بالت�رصف باأية �سمانات اأو م�ستندات اأو ممتلكات 

يحتفظ بها البنك بالنيابة عني/عنا اأو التي من املق�سود اأن تلزمني/تلزمنا باأي 
اتفاقية اأو اأي ترتيبات اأخرى من البنك اأو مع اأي �سخ�ض اآخر اأو تلزمني/تلزمنا باأي نوع 
اآخر من التعامالت اأو الرتتيبات مهما كان نوعها، بغ�ض النظر عن طبيعة التعامالت 

اأو الرتتيبات اأو املبلغ املايل املعني وبغ�ض النظر عن اأي خطاأ اأو �سوء فهم اأو عدم 
و�سوح يتعلق بذلك الإ�سعار اأو تلك التعليمات اأو املرا�سالت الأخرى.  

وتفادياً لأي �سك، البنك مفو�ض وخمول مبوجب هذا اخلطاب بقبول جميع الطلبات
اأو التعليمات اأو الأوامر اأو التفاوي�ض والتي ت�سمل ول تقت�رص على العمليات واخلدمات 

املذكورة اأدناه: 

)١( اإعادة اإن�ساء رقم التعريف الهاتفي امل�رصيف TPIN، اإعادة اإن�ساء رقم التعريف 
ال�سخ�سي لبطاقة ال�رصاف الآيل/البطاقة الئتمانية وطلب دفرت ال�سيكات؛

)٢( حتويل الأموال �سواء حل�سابي/حل�ساباتنا اأو حل�ساب طرف ثالث لدى بنك �ستاندرد ت�سارترد 
اأو لدى بنوك اأخرى غريه داخل دولة الإمارات اأو دولياً خارج دولة الإمارات العربية املتحدة؛

)٣( طلبات اخلدمات ذات ال�سلة بالقرو�ض التكميلية والتعليمات ذات الأهمية 
الق�سوى مثل طلب زيادة احلد الئتماين لبطاقة الئتمان، طلب زيادة قر�ض/متويل،

حجز وديعة، تغيري تاريخ ا�ستحقاق الوديعة، تغيري تعليمات الإ�ستحقاق؛

)٤( طلبات اخلدمات ذات ال�سلة بح�سابات التوفري واحل�سابات اجلارية، ح�سابات �سادق 
للتوفري، ح�سابات �سادق اجلاريه، MortgageOne و SaadiqOne، مثل طلبات ك�سف 

احل�ساب )طلب ك�سف ح�ساب مطبوع(، طلب تغيري تاريخ الدورة، طلب توحيد البيانات، 
طلب ت�سجيل يف خدمة SMS )للر�سائل الق�سرية( )SMS املر�سل اإلى رقم اجلوال 

امل�سجل لدى البنك(؛

)٥( طلبات اخلدمات ذات ال�سلة بالبطاقات الئتمانية، مثل ر�سوم اإلغاء الر�سوم
اأو طلب اإعفاء من الر�س��وم/والطلبات املتعلقة بنظام نقاط املكافاآت، الطلبات 

املتعلقة بك�س��وف احل�سابات وطلبات اإلغاء البطاقة؛

)٦( طلبات اخلدمات ذات ال�سلة القرو�ض/التمويل، مثل طلب الرهن العقاري، ر�سالة 
اإخالء م�سوؤولية، جدول �سداد، اإجمايل الفائده/الربح املدفوعة لالأغرا�ض ال�رصيبية، 

وطلب تعديل مدة القر�ض، قيمة الق�سط واملوعد امل�ستحق للق�سط، طلب احل�سول 
على تخفي�ض �سعر الفائده للرهن العقاري/معدل اليجار للتمويل العقاري؛

)٧( تعليمات ذات الهمية الق�سوى، مثل طلب وقف �رصف ال�سيك والإبالغ عن 
�سياع/بطاقة ال�رصاف الآيل/بطاقة الئتمان؛

)٨( ال�ستثمارات ومنتجات التاأمني امل�رصيف وح�ساب خدمات ال�ستثمار.
كما واأن التعليمات والأوامر ممكن اأن تتعلق باأي طلبات ا�سرتاك/منوذج تنفيذ/اأوامر 

�رصاء وبيع/ا�سرتداد/اإلغاء/ف�سخ، والتحويل اأو التعديالت على منتجات التاأمني امل�رصيف 
اأو ال�ستثمارات مثل ولي�ض على �سبيل احل�رص ال�سندات اأو الأ�سهم اأو �سكوك
اأو �سمانات اأو �سندات قابلة للتداول اأو �سهادات ودائع اأو اأوراق مالية اأو وحدات 
)وحقوق امل�ساركة اأو اأية حقوق اأخرى يف خطة �سندوق ال�ستثمار اأو ال�سناديق 

 .FX امل�سرتكة اأو ترتيبات ال�ستثمار اجلماعية الأخرى( ومنتجات

لغاية هذا اخلطاب، امل�سطلحات "ال�ستثمارات" و "ح�ساب خدمات ال�ستثمار" يتم 
تف�سريهما ح�سب املعاين والتف�سريات املن�سو�ض عليها �سمن �رصوط واأحكام 

اخلدمات ال�ستثمارية.

Letter of Indemnity

Authority and Indemnity for acting on instructions by Telephone, Email 
or Electronic means in general.

To: Standard Chartered Bank, ___________________, (the “Bank”)

Notwithstanding the terms on any existing or future mandate or other 
agreement or course of dealing between you and me/us, I/we, the 
undersigned, hereby request and authorise you (but you are not obliged) 
to act on any instructions or communications for any purpose (including 
but not limited to the operation of all my/our accounts and in respect 
of credit and/or other facilities or banking arrangements with the Bank 
i.e. non-financial and financial instructions) which may from time to time 
be purported to be given (in your specified format) by telephone, email 
(any reference to an “email” in this Authority and Indemnity shall include 
any instruction addressed to the Bank which has been attached to an 
email), or any other electronic channel to be produced in the future or 
other form of electronic communication on behalf of the Client without 
enquiry on the part of the Bank as to the authority or identity of the 
person giving or purporting to give such notice, instruction or other 
communication and regardless of the circumstances prevailing at the 
time of such notice (including those empowered to operate my/our 
account(s) with you).

The Bank shall be entitled to treat such notice, instruction or other 
communication as fully authorised by and binding upon me/us and the 
Bank shall be entitled (but not bound) to take such steps in connection 
with or in reliance upon such notice, instruction or other communication 
as the Bank may in good faith consider appropriate, whether or not 
such communication includes instructions to pay money or otherwise 
to debit or credit any account, or relates to the disposition of any 
securities, documents or property held by the Bank on my/our behalf, 
or purports to bind me/us to any agreement or other arrangement with 
the Bank or with any other person or to commit me/us to any other type 
of transaction or arrangement whatsoever, regardless of the nature of 
the transaction or arrangement or the amount of money involved and 
notwithstanding any error or misunderstanding or lack of clarity in the 
terms of such notice, instruction or other communication.

For the avoidance of doubt, the Bank is authorised hereby to act on 
and accept any request, authorisation or instruction relating to, but not 
limited to, the below listed services and activities:

(1) phone banking TPIN re-generation, debit/ATM/credit card PIN
re-generation, cheque book request; 

(2) fund transfer, whether to own account or to 3rd party account, within 
Standard Chartered Bank or not and in-country or internationally; 

(3) service related requests for top-ups and time-critical instructions, 
such as card permanent limit increase, loan/finance top-up, time deposit 
booking, change of maturity instruction or uplifting;

(4) service related requests for current and savings accounts, Saadiq 
Current, Savings account, MortgageOne and SaadiqOne such as 
statement related requests (hard copy statement request), cycle date 
change request, consolidation statement link or delink request, SMS 
reminder or alert registration/request (SMS sent to registered mobile 
number with the Bank);

(5) service related requests for cards, such as fee reversal or waiver 
request/reward points related requests, statement related requests and 
card cancellation requests; 

(6) service related requests for loans/finance, such as requesting 
mortgage letter, release letter, repayment schedule, total interest/profit 
paid for tax purposes, tenure change request, instalment amount, due 
date and request for mortgage interest rate/rental rate reduction;

(7) time critical instructions, such as stop cheque request and
debit/ATM/credit card reported lost; 

(8) Investment products, bancassurance products and Investment 
Service Account. The requests and/or instructions can be relating to 
any subscription/action form/purchase & sale orders, redemption/
cancellation/unwinding, switching or any kind of amendment on any 
bancassurance products or Investment such as shares, stocks, bonds, 
sukuks, warrants, negotiable instruments, certificates of deposit, 
notes, units (and rights of participation or other interests in a unit trust 
scheme, mutual fund or other collective investment arrangement), 
equites and FX Products. 

For the purpose of this Indemnity, the expressions of Investment and 
Investment Service Account shall have the meanings stated under the 
Investment Services Terms and Conditions.



I/We understand, acknowledge and confirm my/our awareness of 
the numerous risks inherent and associated in conveying my/our 
instructions to you via the telephone, email or any other electronic 
means or through any electronic channels to be produced in the future 
(including but not limited to damages incurred as a result of interception 
of any email, failure of any encryption of any attachment to an email, 
viruses within the machine/terminal used by the Client or by the Bank, 
lack of clarity in the instructions and any risks associated with the Bank 
processing a forged/tampered with instruction in good faith) and hereby 
confirm my/our acceptance of all risks and unconditionally agree that 
all risks shall be fully borne by me/us and the Bank will not be liable for 
any losses or damages arising as a consequence of you acting (without 
being obliged to) on any instructions by me/us or purporting to be from 
me/us received by you via the telephone, email or any other electronic 
means or through any electronic channels to be produced in the future, 
provided you have acted in good faith.

In consideration of the Bank agreeing to act on the above instructions 
or communication, I/we agree and understand and undertake:

a) that you are authorised (but not obliged) to record any telephone 
conversation between me/us and you, in writing or by tape or 
any other means as you may determine, and your record shall be 
conclusive and binding on me/us. You may dispose of such written 
records and erase such tapes after the expiration of such period as 
you deem fit without recourse to me/us;

b) that you may (without being obliged to) require the above transaction 
or communication to contain an identification code or test specified 
to you from time to time and I/we shall ensure the secrecy and 
security of such code or test and I/we shall be solely responsible for 
any improper use of such code or test;

c) that you may, if you deem necessary to do so at your absolute 
discretion, require from me/us confirmation of any of the above 
instructions or communications in such form as you may specify 
before acting on the same;

d) that you may, at your absolute discretion and without notice 
to me/us, refuse to act or delay in acting on any of the above 
instructions or communications in any circumstances as you may 
deem appropriate, including without limitation, in the absence or 
delay of any code, test or confirmation specified by you pursuant 
to paragraph (b) or (c) (in which event you shall have the absolute 
discretion to determine the disposal of the relevant instruction or 
communication), without any responsibility or liability whatsoever on 
your part for any such refusal or delay in acting as a result; 

e) that you will not be liable for any failure or delay in acting on any 
of the above instructions or communications by reason of any 
breakdown or failure of transmission or communication equipment 
or facilities for whatsoever reason, or breakdown of or delay or error 
in transmission or communication (including without limitation any 
misdirection of the above instruction or communication within the 
Bank) for any reason, or any cause beyond the control of the Bank;

f)  that provided that the Bank officer concerned believed the 
instruction to be genuine at the time it was given you may (but shall 
not be obliged to) act as aforesaid without inquiry as to the identity 
or authority of the person giving or purporting to give any instruction 
or the authenticity of any signature or telephone or email message or 
any other form of electronic means and may treat the same as fully 
authorised and binding on me/us, regardless of the circumstances 
prevailing at the time of instruction or amount of the transaction and 
notwithstanding any error, alteration, distortion, misunderstanding, 
lack of clarity, fraud, forgery or lack of authority in relation, thereto, 
and without requiring further confirmation or authentication or 
separate independent verification in any form;

g) to accept complete responsibility, keep the Bank indemnified and 
hold it harmless against any losses that I/we might suffer as a result 
of the Bank acting on any instruction received by the Bank through 
any electronic means.

h) Notwithstanding anything contained herein, the Bank is not bound 
to act in accordance with the whole or any part of the directions 
relating to any instruction and may defer acting in accordance with 
any instruction pending further enquiry and/or confirmation by

 my/our designated authority. However I/we expressly agree that 
the Bank shall not be under any responsibility whatsoever to make 
any such deferral in any case and recognise the Bank has sole 
discretion in deciding whether in any particular instance the Bank 
shall exercise any such right of deferral;

i)  that this indemnity covers all existing accounts with the Bank in 
addition to covering any future accounts which may be opened by 
the same legal entity with the Bank;

j)  (if there are two or more of us, jointly and severally) to protect, 
defend, hold harmless, indemnify and keep the Bank and its 
shareholders, directors, officers and employees fully indemnified 
of, from and against any and all claims, losses, damages, liabilities, 
obligations, demands, penalties, actions, causes of action, 
proceedings, judgements, suits, costs and expenses of any kind 
whatsoever (including legal costs) and howsoever arising which 
are imposed or that may be imposed on, incurred or that may be 

اإنني/اإننا اأفهم واأقر واأوؤكد/نتفهم نقر ونوؤكد على اإ�ستيعابي/ا�ستيعابنا التام 
للمخاطر العديدة املت�سمنة واملرتبطة بتو�سيل توجيهاتي/توجيهاتنا اإليك عرب 

الهاتف اأو الربيد الإلكرتوين اأية و�سيلة اإلكرتونية اأخرى، اأو عرب اأي قناة اإلكرتونية تظهر 
يف امل�ستقبل )مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�رص الأ�رصار التي ميكن تكبدها 

نتيجة لعرتا�ض اأي بريد اإلكرتوين اأو الإخفاق يف ت�سفري اأي مرفق باأي بريد اإلكرتوين 
اأو وجود فريو�سات داخل الآلة/الوحدة الطرفية امل�ستخدمة من قبل العميل اأو من 

قبل البنك، اأو عدم و�سوح التوجيهات واأي خماطر اأخرى مرتبطة مبعاملة البنك بنية 
ح�سنة لأي توجيه زائف/مزور( واإنني/اإننا اأوؤكد مبوجب هذا قبويل/قبولنا جلميع املخاطر 

واأوافق/موافقة غري م�رصوطة على اأنني/اأننا اأحتمل جميع املخاطر متاماً واأن البنك لن 
يكون م�سوؤولاً عن اأي خ�سائر اأو اأ�رصار تن�ساأ نتيجة ت�رصف البنك )دون اإلزام( مبوجب 

اأي من توجيهاتي/توجيهاتنا اأو التوجيهات التي يفهم اأنها واردة مني/منا والتي 
يت�سلمها البنك عرب الهاتف اأو الربيد الإلكرتوين اأو اأي و�سيلة اإلكرتونية اأخرى، اأو عرب 

اأي قناة اإلكرتونية تظهر يف امل�ستقبل، ب�رصط اأن تكون قد ت�رصفت بنية ح�سنة. 

مقابل موافقتكم على الت�رصف بناء على التعليمات اأو املرا�سالت الواردة اأعاله، 
اأوافق/نوافق واأفهم/نفهم واأتعهد/نتعهد مبا يلي: 

اأ( اأنكم مفو�سون )لكنكم غري ملزمني( بت�سجيل املكاملات الهاتفية التي تتم 
بيننا وذلك خطياً اأو على �رصيط اأو باأية و�سيلة اأخرى ترونها منا�سبة، ويعترب ذلك 

القيد اأو الت�سجيل دليالً قطعياً وملزماً يل/لنا. ويجوز لكم الت�رصف يف تلك 
ال�سجالت اخلطية وم�سح تلك الأ�رصطة بعد انتهاء املدة التي ترونها منا�سبة 

بدون الرجوع يل/اإلينا.
ب( اأنه ميكنكم )لكن غري ملزمني( طلب اأن تت�سمن املعاملة اأو املرا�سلة املذكورة 

اأعاله رمز اأو اختبار تعريف حتددونه من وقت لآخر واألتزم/نلتزم ب�سمان �رصية واأمن 
ذلك الرمز اأو الختبار واأحتمل/نتحمل امل�سوؤولية عن اأي ا�ستخدام غري اأ�سويل لذلك 

الرمز اأو الختبار. 
ج( اأنه يجوز لكم وفق الظروف التي حتددونها اأن تطلبوا مني/منا تاأكيداً على اأي من 

التعليمات اأو املرا�سالت املذكورة اأعاله وفق ال�سيغة التي حتددونها قبل الت�رصف 
وفقاً لتلك التعليمات اأو املرا�سالت. 

د( يجوز لكم وفق خياركم املطلق وبدون تقدمي اأي اإ�سعار يل/لنا رف�ض الت�رصف 
اأو التاأخر يف الت�رصف وفقاً لأي من التعليمات اأو املرا�سالت املذكورة اأعاله يف اأية 
ظروف كما ترونه منا�سباً مبا يف ذلك وبدون ح�رص يف حالة عدم وجود اأو التاأخري 
بالن�سبة لأي رمز اأو اختبار اأو تاأكيد حتددونه مبوجب الفقرة )ب( اأو )ج( )ويف تلك 

احلالة متلكون اخليار املطلق لتحديد كيفية الت�رصف بالتعليمات اأو املرا�سالت ذات 
ال�سلة( بدون اأية م�سوؤولية اأو التزام مهما كان نوعه على عاتقكم بخ�سو�ض 

ذلك الرف�ض اأو التاأخري يف الت�رصف نتيجة ذلك.   
ه( اأنكم ل تتحملون امل�سوؤولية عن اأي تق�سري اأو تاأخري يف الت�رصف وفقاً لأي من 

التعليمات اأو املرا�سالت املذكورة اأعاله ب�سبب اأي عطل اأو خلل يف معدات
اأو مرافق الإر�سال اأو الت�سال لأي �سبب كان اأو العطل اأو التاأخري اأو اخلطاأ يف   

الإر�سال اأو الت�سال )مبا يف ذلك وبدون ح�رص توجيه تلك التعليمات اأو املرا�سالت 
اإلى ال�سخ�ض اخلطاأ �سمن البنك( وذلك لأي �سبب اأو فعل يكون خارج نطاق 

�سيطرة البنك. 
و( اأنه ب�رصط اعتقاد م�سوؤول البنك املعني باأن التعليمات �سحيحة عند تقدميها، 
ميكنكم )لكنكم غري ملزمني( الت�رصف كما �سبق ذكره بدون التحري عن هوية

اأو �سالحية ال�سخ�ض الذي يقدم اأو ينوي تقدمي اأية تعليمات ول عن �سحة   
اأي توقيع اأو ات�سال هاتفي اأو بالربيد الإلكرتوين اأو اأي �سكل اآخر من الو�سائل 

الإلكرتونية ويجوز للبنك معاملة تلك التعليمات باعتبارها تفوي�ض كامل له 
وكذلك باعتبارها ملزمة يل/لنا، بغ�ض النظر عن الظروف ال�سائدة عند �سدور 

تلك التعليمات اأو مبلغ التعامل وعلى الرغم من اأي خطاأ اأو تغيري اأو ت�سويه
اأو �سوء فهم اأو عدم و�سوح اأو احتيال اأو تزوير اأو عدم وجود تفوي�ض بذلك   

اخل�سو�ض وبدون احلاجة لتقدمي اأي تاأكيد اأو ت�سديق اإ�سايف اأو التحقق ب�سكل 
م�ستقل من �سحة ذلك باأي �سكل من الأ�سكال. 

ز( قبول امل�سوؤولية الكاملة، وتعوي�ض البنك عن الأ�رصار وتربئته من اأي خ�سائر قد 
اأعاين/نعاين منها نتيجة لت�رصف البنك مبوجب اأي توجيه يتلقاه من خالل اأية 

و�سيلة من الو�سائل الإلكرتونية. 
ح( على الرغم من اأي �سيء يت�سمنه هذا اخلطاب، لن يكون البنك ملزماً بالت�رصف 

وفقاً لأية توجيهات تتعلق باأية تعليمات ويجوز للبنك تاأجيل الت�رصف وفق اأية 
تعليمات بانتظار اإجراء حتريات اإ�سافية و/اأو اأي تاأكيد اإ�سايف من قبل مزودي/مزودينا 
باأنه يوافق �رصاحة على اأن البنك لن يتحمل اأية م�سوؤولية من اأجل اإجراء مثل ذلك 

التاأجيل يف اأية حالة واأن م�ساألة ممار�سة البنك يف اأية حالة خا�سة حلق التاأجيل 
املذكور تخ�سع لقرار البنك احل�رصي وفق خياره املطلق. 

ط( اأن هذا اخلطاب يغطي جميع احل�سابات القائمة مع البنك بالإ�سافة اإلى اأي 
ح�سابات م�ستقبلية قد يتم فتحها بوا�سطة نف�ض الكيان القانوين مع البنك؛ 
ي( )اإذا كنا �سخ�سني اأو اأكرث، ب�سكل م�سرتك ومنفرد( نتعهد بتعوي�سكم وتعوي�ض 

امل�ساهمني واملديرين واملوظفني ب�سكل كامل وتام عند الطلب �سد كافة املطالبات 
والإجراءات والدعاوى والتكاليف وامل�ساريف )مبا يف ذلك التكاليف القانونية على 

اأ�سا�ض تعوي�سي( والأ�رصار واخل�سائر وكافة اللتزامات الأخرى مهما كانت طبيعتها 
اأو و�سفها والتي ميكن تقدميها اأو اإجراوؤها اأو اتخاذها �سدكم اأو تكبدها اأو حتملها 
من قبلكم بخ�سو�ض )�سواء ب�سكل مبا�رص اأو غري مبا�رص( اأو نتيجة ت�رصفكم بناء 

على اأي من التعليمات اأو املرا�سالت املذكورة اأعاله. 



incurred, asserted or which may be asserted against, suffered or that 
may be suffered by the Bank or be required to be paid by reason 
of, or as a result of, or arising directly or indirectly out of the Bank's 
compliance with my/our request and authorisations/instructions;

k) to fully, irrevocably and forever waive, release and discharge and 
relieve the Bank from any and all claims, obligations and rights 
whatsoever and howsoever arising, that I/we may have against 
the Bank (if any) which arise or may arise as a result of or based 
on any existing laws, rules and/or regulations as I/we request and 
authorise the Bank to act as stated above and induce the Bank to 
accept my/our transaction requests and authorisations/instructions 
conveyed through the above stated means;

l)  that the terms of this Authority and Indemnity shall be governed by 
and construed in accordance with the laws of the UAE in which the 
Bank's Branch indicated on the front of the Authority and Indemnity 
is located and the applicable Federal laws of the UAE and the Client 
hereby agrees to submit to the non-exclusive jurisdiction of the 
courts of the UAE;

m) that I/we am/are solely responsible for the confidentiality of all 
information related to my/our account(s), payment instructions, 
money transfer or any other information which is accessible or 
which can be copied or stored from any other computer or a similar 
electronic device. I/we confirm that in case of using the Internet I/we 
will solely bear the full responsibility of any transactions resulting from 
my/our use and/or other’s un-authorised use and/or misuse of any 
other party whatsoever that lead directly or indirectly to any loss or 
damage to me/us or the bank.

n) that I/we will use the Email provided to the Bank when 
communications and instructions are to be initiated via emails 
with the bank. Moreover, I/we agree to receive all incoming 
correspondences from the bank via this Email. Thus, all messages 
sent in this manner shall be deemed to have been received.

o) the terms of this Authority or Indemnity shall remain in full force and 
effect unless and until the Bank, receives and has a reasonable time 
to act upon notice of termination from me/us in writing, provided that 
any such termination shall not release me/us from the terms of this 
Authority and Indemnity in respect of any action taken by the Bank 
in accordance with the directions contained in any Instruction or the 
terms of this Authority and Indemnity prior to such termination.

p) that I/we agree to consider all the Bank’s electronic and phone records 
as approved, official, conducive, final and binding to me/us, and I/we 
am/are not authorised to object to them or revoke them before any 
authority whatsoever. That I/we may not assume receipt by the Bank 
of any notice, instruction or other communication notice sent by email 
or any other electronic means or through any electronic channels to be 
produced in the future.

q) the Bank reserves the unconditional right to discontinue the 
availability of this facility to me/us by issuing a one week notice, 
either in writing or through email, forwarded to me/us at my/our 
address registered with the Bank.

r)  that this indemnity, unless specifically revoked and/or modified in 
writing earlier by me/us, shall remain valid and shall continue in 
force. I/we acknowledge that the Bank may at its sole discretion, 
without any notice, cease to act on my/our instructions through 
telephone, email or any other electronic means.

Any amendments or revocation of this letter of Indemnity shall take 
effect two business days after your receipt of written notice in your 
specified format thereof. Such termination shall not release me/us from 
the terms of this Indemnity in respect of any action taken by the Bank 
in accordance with the directions contained in any Instruction or the 
terms of this Indemnity prior to such termination.

Dated this _____________________ day of _______________, 20_______.

Authorised Signatory(ies) Signed by:  

1.______________________________________________________________

Master Account Number: ________________________________________

Name: _________________________________________________________

Passport Number: ______________________________________________

2. _____________________________________________________________

Master Account Number: ________________________________________

Name: _________________________________________________________

Passport Number: ______________________________________________

ك( التنازل عن واإعفاء واإبراء البنك متاماً وعلى نحو اأكيد و�سامل واإلى الأبد من اأية 
مطالبات والتزامات وحقوق كيفما تن�ساأ، والتي قد تكون لدى/لدينا يف مواجهة 

البنك )اإن وجدت( والتي قد تن�ساأ نتيجة اأو اإعتماداً على اأي قوانني اأو اأحكام
اأو اأنظمة قائمة حيث اأنني/اأننا اأطلب واأفو�ض البنك بالت�رصف كما هو مو�سح   
اأعاله واأحث البنك على قبول طلبات وتفوي�سات/تعليمات معامالتي/معامالتنا 

املوجهة عرب الو�سائل الإلكرتونية املو�سحة اأعاله؛
ل( اأن �رصوط هذا التفوي�ض والتعهد بالتعوي�ض تخ�سع وتف�رص وفقاً لقوانني دولة 
الإمارات العربية املتحدة حيث يقع فرع البنك املبني تفا�سيله على ال�سفحة 
الأولى من هذا التفوي�ض والتعهد بالتعوي�ض وفقاً للقوانني الحتادية النافذة 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة ويوافق العميل مبوجب هذا على اخل�سوع 
لالخت�سا�ض الق�سائي غري احل�رصي ملحاكم دولة الإمارات العربية املتحدة املدنية. 

م( اأنني/اأننا نتحمل امل�سوؤولية لوحدنا عن املحافظة على �رصية كافة املعلومات 
املتعلقة بح�سابي/ح�سابنا )ح�ساباتي/ح�ساباتنا( اأو التعليمات اخلا�سة بالدفع

اأو حتويل الأموال اأو اأية معلومات اأخرى ميكن الو�سول اإليها اأو ميكن ن�سخها  
اأو تخزينها من اأي جهاز كمبيوتر اآخر اأو من اأية و�سيلة اإلكرتونية م�سابهة.  

اأوؤكد/نوؤكد اأنه يف حالة ا�ستخدام الإنرتنت، اأحتمل/نتحمل لوحدنا كامل امل�سوؤولية   
عن اأية تعامالت ناجتة عن ا�ستخدامي/ا�ستخدامنا و/اأو ال�ستخدام غري امل�رصح 

به من قبل الغري و/اأو �سوء ال�ستخدام من قبل اأي طرف اآخر مهما كانت �سفته 
بحيث يوؤدي اإلى اأية خ�سائر اأو اأ�رصار مبا�رصة اأو غري مبا�رصة يل/لنا اأو للبنك. 
ن( اأنني/اأننا �سن�ستخدم عنوان الربيد الإلكرتوين املقدم اإلى البنك اإذا كان من 

املق�سود اإر�سال املرا�سالت اأو التعليمات بوا�سطة الربيد الإلكرتوين اإلى البنك.
كما اأنني/اأننا نوافق على ا�ستالم كافة املرا�سالت الواردة من البنك على عنوان   

الربيد الإلكرتوين املذكور. وبالتايل تعترب كافة الر�سائل املر�سلة بهذه الطريقة على 
اأنه مت ا�ستالمها. 

س( تبقى �رصوط هذا التفوي�ض والتعهد بالتعوي�ض بكامل النفاذ والفعالية حتى 
ي�ستلم البنك اإ�سعاراً خطياً بالإنهاء من قبلي/قبلنا وحتى يكون لديه الوقت 

املعقول للت�رصف بناء على ذلك الإ�سعار، على �رصط اأن مثل ذلك الإنهاء لن 
يعفيني/يعفينا من �رصوط هذا التفوي�ض والتعوي�ض بخ�سو�ض اأي اإجراء يتخذه 

البنك وفقاً للتوجيهات املت�سمنة يف اأية تعليمات اأو وفقاً ل�رصوط هذا التفوي�ض 
والتعوي�ض قبل تاريخ ذلك الإنهاء. 

ع( اأوافق/نوافق على اعتبار كافة الت�سجيالت الإلكرتونية والهاتفية لدى البنك على 
اأنها مقبولة ور�سمية وقطعية ونهائية وملزمة بالن�سبة يل/لنا واأنني/اأننا غري 
مفو�سني بالعرتا�ض عليها اأو اإلغائها اأمام اأية جهة كانت. واأنه ل يجوز يل/لنا 

افرتا�ض ا�ستالم البنك لأي اإ�سعار اأو تعليمات اأو مرا�سالت اأخرى مر�سلة عن طريق 
الربيد الإلكرتوين اأو اأية و�سيلة اإلكرتونية اأو عن طريق اأية قنوات اإلكرتونية �سيتم 

ا�ستخدامها يف امل�ستقبل. 
ف( يحتفظ البنك بحق غري م�رصوط يف التوقف عن توفري هذه الت�سهيالت اإلى/اإلينا 
عن طريق ا�ستخدام اإخطار مدته اأ�سبوع واحد يتم اإر�ساله اإما خطياً اأو عن طريق 
عنواين/عنواننا امل�سجل لدى البنك.  الربيد الإلكرتوين، ويتم اإر�ساله اإلى/اإلينا على 
ص( اأن هذا اخلطاب �سيظل �ساحلاً و�ساري النفاذ اإّل اإذا مت ف�سخه و/اأو تعديله كتابة 

يف وقت �سابق من قبلي/قبلنا. اإنني/اإننا اأقر باأن البنك يجوز له وفقاً لإرادته 
املطلقة ودون اأي اإ�سعار، التوقف عن الت�رصف مبوجب تعليماتي/تعليماتنا من 

خالل الهاتف اأو الربيد الإلكرتوين اأو اأي و�سائل اإلكرتونية اأخرى. 
 

تعترب اأية تعديالت يف خطاب التعهد بالتعوي�ض هذا اأو اإلغاوؤه نافذة بعد يومي عمل 
من تاريخ ا�ستالمكم لإ�سعار خطي وفق النموذج املحدد من جانبكم لذلك الغر�ض. 

لن يعفيني/يعفينا ذلك الإنهاء من �رصوط هذا التفوي�ض والتعهد بالتعوي�ض 
بخ�سو�ض اأي اإجراء يتخذه البنك وفقاً للتوجيهات املت�سمنة يف اأية تعليمات اأو 

وفقاً ل�رصوط هذا التفوي�ض والتعهد بالتعوي�ض قبل تاريخ ذلك الإنهاء.  

حرر هذا اخلطاب يف هذا اليوم املوافق _____________ من عام ______ ٢٠ _____.

موقع من قبل:

___________________________________________________________ .١

رقم احل�ساب الرئي�سي: _____________________________________________

الإ�سم: ________________________________________________________

رقم جواز ال�سفر: _________________________________________________

___________________________________________________________ .٢

رقم احل�ساب الرئي�سي: _____________________________________________

الإ�سم: ________________________________________________________

رقم جواز ال�سفر: _________________________________________________


