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Important notice 
 
You need to read this document.  
It sets out specific terms and conditions on which we agree to provide you with current/cheque account, fixed deposit and 
savings account products. You must read it in conjunction with our Client Terms, the product brochure and any other 
documents forming our banking agreement. To the extent of any inconsistency between these terms and our Client 
Terms, these terms prevail. 
 
Key words 
The meaning of key words in our banking agreement is explained in our Client Terms. Some additional key words which 
apply to the products referred to in these terms are explained at the end of these terms. 
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1. Choosing the account that is right for you 
 

We offer a variety of current/cheque accounts, fixed deposits and savings accounts designed to suit your personal 
banking needs. The particular types of current/cheque accounts, fixed deposits and savings accounts we offer are 
set out in the product brochure. If you need us to explain any of the features of, or the terms applying to, any 
current/cheque account, fixed deposit or savings account, please contact us. 

 
2. Savings accounts 
 

Age restriction 
 
2.1 If you are below the majority age, we may require you operate a saving account with your parent or legal guardian 

on the following conditions: 
 

 deposits in the saving account are payable to you only; 
 withdrawals from the saving account are made using the account operating authority of your parent or legal 

guardian; 
 any subscription to an electronic banking service in connection to the saving account is made by your parent or 

legal guardian. 
 

No cheque facility 
 
2.2 Savings accounts do not include a cheque facility. 
 

Interest - general 
 
2.3 If you have a credit balance in a savings account you may be entitled to receive interest depending on the type of 

account (see the product brochure and/or Service & Price Guide). The rate of interest may be fixed or varied as we 
determine. 

 
3. Fixed deposits 
 

Minimum age for fixed deposits 
3.1 We may require you to be of a certain age in order to apply for a fixed deposit. 
 
3.2 Interest on a fixed deposit is paid in accordance with the product brochure and Service & Price Guide. In some 

circumstances, we may allow an early withdrawal. We may not pay all the interest accrued if you make an early 
withdrawal of any amount. The arrangements for interest payable on amounts withdrawn early are set out in the 
product brochure or Service & Price Guide. 

 
Maturity of fixed deposit 

 
3.3 If a fixed deposit matures on a day which is not a banking day, then the date will be extended to the next banking 

day. 
 
3.4 We only pay the principal and interest to you at the branch where it was initially placed (unless we otherwise 

agree). 
 
3.5 You must instruct us in writing (or any other way we agree to accept) before the maturity date (and in the case of 

foreign currency deposits, at least 2 banking days before the maturity date) whether you want: 
 

 to renew the fixed deposit; or 
 us to pay you the principal and interest on the maturity date. 

 
If you do not instruct us, we may renew the fixed deposit for a similar term with interest at the prevailing interest 
rate for that term. However, we have no obligation to do so. 

 
3.6 Interest ceases to be payable after the maturity date unless the fixed deposit is renewed. 
 
4. Current/cheque accounts 
 Current/cheque accounts are accounts with a cheque facility.
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3.7  Notwithstanding anything contained herein to the contrary, if your account/relationship is subject to any block/freeze 
by any of the concerned regulatory/other authorities, we shall be under no obligation to renew/rollover the fixed 
deposit upon maturity. Moreover, we are under no obligation to renew/rollover your fixed deposit in the event that any 
of your “client due diligence/know your customer” documentation have not been updated with us or if your account is 
dormant or unclaimed, as per the Bank’s requirements.
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Minimum age 

 
4.1 We may require you to be of a certain age in order to apply for a current/cheque account, and in accordance with 

the laws of Bahrain. 
 

Interest 
 
4.2 Interest is not payable on a current/cheque account unless specified in the product brochure for the particular type 

of current/cheque account. 
 

Cheque books 
 
4.3 When you open a current/cheque account we issue you with a cheque book. You must keep cheque books secure 

(including keeping them in a safe place - please refer to the security procedures set out in the Client Terms). 
 
4.4 If you need a new cheque book it can be ordered by either filling out the application form in the cheque book or by 

any other process we offer. We may refuse to issue a new cheque book. We need not give you a reason for doing 
so. 

 
4.5 When you receive your cheque book you should check that the account number and name are correct. 
 

Writing cheques 
 
4.6 You or an authorised person must be careful when writing cheques to ensure the cheque cannot be altered without 

authorisation and to prevent fraud by forgery. For example, when writing cheques, you or an authorised person 
must: 

 
 only use cheques in the form we have issued; 
 write in non-erasable ink or ballpoint pen; 
 write the words and figure of the amount as close as possible to each other and to the left-hand margin in order 

to prevent space for insertions; 
 add the word ‘only’ after the amount stated in words; 
 never pre-sign a cheque in blank; 
 if sending cheques by post, delete the words ‘or bearer’ (to make the cheque an ‘order’ cheque) and cross the 

cheque with two parallel lines; 
 not alter the cheque (including deleting the words ‘or bearer’) unless confirmed by their full signature; 
 not use correction fluid.  

 
We may dishonour and return any cheque that is not completed in accordance with these procedures, post-dated 
or out of date or otherwise not in a form acceptable to us. 

 
If the words ‘or bearer’ are not deleted the cheque is a ‘bearer cheque’ and may be deposited by anyone holding 
the cheque. 
 
You can protect yourself by crossing a cheque with two parallel lines as the cheque must then be paid into the 
payee’s account rather than ‘on demand’. 

 
Fees & charges 

 
4.7 Fees and charges apply to cheques including stop fees, dishonour fees and fees if a cheque is returned to us for 

any reason (as set out in the Service & Price Guide). 
 

We may report you 
 
4.8 We may terminate your banking agreement or give details about your account to the Central Bank of Bahrain or 

any other authorities if you have a certain number of bounced cheques or as required under any regulatory 
guidelines. 

 
5. Foreign currency 

 
Deposits of foreign currency are generally made into a form of savings account or fixed deposit. However, foreign 
currency current/cheque accounts may also be available (see the product brochure). 
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Minimum age 

 
5.1 We may require you to be of a certain age in order to apply for a foreign currency account. 
 

Terms of deposit 
 

We accept foreign currency deposits in currencies acceptable to us and on the conditions (including term, interest 
rates and minimum deposit amounts) available at our branches or as set out in the product brochure. 

 
Deposit methods 

 
5.2  We may accept and deposit, as agent for collection, foreign currency drafts, cheques or travellers’ cheques for 

good value after clearance. We deduct from the proceeds our fees and charges as set out in the product brochure 
or Service & Price Guide and any fees and charges that may be imposed by third parties. 

 
However, we may: 

 
 refuse to accept for collection drafts, cheques drawn in favour of third parties or if the payee’s name is not 

identical to your name in our records; 
 need to see the purchase agreement of any travellers’ cheques presented for deposit.  

 
We return dishonoured cheques, drafts to your last notified address at your risk and cost. 

 
5.3 If you have an existing foreign currency fixed deposit and we receive additional foreign currency funds with no 

specific instructions, we may place them in any type of account we determine for a minimum of one month. 
However, if the additional funds are below our minimum deposit amounts, we may place them in an existing 
account in the same currency and with the interest rate and the earliest maturity date we determine. 

 
Withdrawal methods 

 
5.4  Foreign currency deposit accounts which are fixed deposits may not be withdrawn before the maturity date. 

However, we may allow withdrawal before the maturity date subject to any conditions we may impose (including a 
period of notice, reduced or nil interest fees and other charges as set out in the Service & Price Guide). 

 
5.5  Proceeds of withdrawal may be available in foreign currency notes at the fee we specify. The details for foreign 

currency withdrawals and fees are available by contacting us at one of our branches or by using phone banking. 
 

Interest on foreign currency deposits 
 
5.6 Interest on a foreign currency deposit is paid in accordance with the product brochure or Service & Price Guide. 
 

Foreign exchange controls 
 
5.7 Foreign currency accounts, and all transactions under them, are subject to any applicable exchange control laws. 
 
6. Minimum balances 
6.1 Some accounts require you to maintain a minimum balance. For details on required minimum balances, see the 

product brochure and Service & Price Guide. 
 
6.2 If a minimum balance applies to an account and the balance of the account falls below this minimum we: 
 

 need not accept any instruction or allow any transaction on the account which would cause the account to fall 
below the minimum balance; 

 need not pay interest on the account; 
 may close the account. 

 
You must also pay any applicable fees set out in the product brochure or Service & Price Guide. 
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7. Payments into accounts 
 

We may accept or refuse payment 
 
7.1 We may accept or refuse to accept any deposit whether in cash or by cheque or other instrument or set minimum 

or maximum amounts on deposits. We need not give any reason for doing so. 
 
7.2 Any cheque or other instrument is received by us as agent for collection on your behalf. 
 

Foreign cheques or instruments 
 
7.3 If we agree to accept cheques or other instruments drawn on financial institutions located outside the Kingdom of 

Bahrain, you acknowledge that: 
 

 clearance depends on the laws and practices of the location of the financial institution; 
 we are not responsible for the value given by the financial instrument or any other loss incurred in connection 

with the cheque or instrument. 
 

Receipts 
 
7.4 Receipt of a deposit is evidenced by our usual practice, depending on how you make the deposit. A person making 

a deposit should keep their copy of the receipt. 
 
7.5 A deposit slip is only valid if endorsed by our machine print (if deposited at an ATM) or by our stamp and signature 

of a bank officer (if deposited at a branch). 
 

Third party cheques 
 
7.6 If a cheque or other instrument is presented which is payable to a third party or it appears to belong or to have 

belonged to someone else (called a “third party cheque”), we may refuse to accept it for deposit or refuse to cash it. 
If we agree to accept or cash a third party cheque we may require you or an authorized person to comply with 
additional conditions. 

 
Cash deposit machine deposits 

 
7.7 You may deposit cash or bearer cheques into the cash deposit machines. If you make a deposit in this way, you do 

so at your own risk and we will not be liable for any loss incurred as a result of your action. 
 

Clearance of payments 
 
7.8 We do our best to process all cheques and other instruments within a reasonable period of time. Clearance times 

may vary. 
 
7.9 The proceeds of cheques and other payment instruments deposited, or funds transferred electronically cannot 

normally be withdrawn until cleared. If we allow withdrawal of the proceeds before clearance occurs, you must 
repay or we may debit that amount if the cheque, payment instrument or transfer is dishonoured. 

 
Regular payments to an account 

 
7.10 If you ask, we may establish a regular payment arrangement to an account. We may cancel or stop the regular 

payment arrangement if: 
 

 you instruct us to do so in writing; or 
 the payment arrangement no longer complies with the terms of the payment authority signed by you; or 
 required by law. 

 
Dishonoured cheques 

 
7.11 We give you details of any cheque deposited into an account which is dishonoured as soon as practicable. 
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8. Payments out of accounts and withdrawals 
 
8.1   

 Withdrawals from an account are subject to conditions (including notice requirements) we impose. 
 You may withdraw your deposits only at the country where the product is located. However, we may from time 

to time allow withdrawals of deposits from your account to be made in other countries than the Kingdom of 
Bahrain, subject to conditions we may impose, and you agree that we may withdraw any such permission at 
any time without notice. You agree that such withdrawals are subject to market conditions and the laws and 
regulations governing the location of the product, and the location of the withdrawal. 

 
Authority to debit and payment 

 
8.2 You authorise us to debit all cheques and other instruments drawn by you to a current/cheque account. 
 
8.3 We may determine the order of priority for payment of cheques. 
 

Third party withdrawals 
 

8.4 We may, but need not, accept instructions allowing third parties to withdraw from an account. 
 

Direct debits or periodical payments from accounts 
 
8.5 If you ask, we may organise a direct debit or periodical payment arrangement from an account. You will need to 

sign additional documents to authorise it. 
 
8.6 We may cancel or stop any direct debit or periodical payment arrangement if: 
 

 you instruct us to do so in writing; or 
 the payment arrangement no longer complies with the terms of the direct debit authority signed by you. 

 
We may ask that you also notify the person to whom you have given the direct debit authority. 

 
Telegraphic transfers 

 
8.7 You may ask us to effect telegraphic transfers for you. We need not agree to your request. 
 
8.8 We may set a minimum amount or maximum amount for telegraphic transfers. For details of these amounts, please 

contact us. 
 
8.9 If a telegraphic transfer is made in a currency other than the currency of the destination country, you may be 

required to pay multiple charges for the telegraphic transfer as set out in the Service & Price Guide. For details of 
these charges, please contact us. 

 
8.10 You consent to us disclosing any information in connection with the telegraphic transfer to the correspondent or 

intermediary bank. 
 
8.11 If a telegraphic transfer cannot be completed, we are not required to refund the charges paid by you for the 

telegraphic transfer unless the failure to complete was solely and directly due to anything we do or do not do. 
 
9. Dormant accounts 
 

What is a dormant account? 
 
9.1 If no withdrawal, deposit, fund transfer or use of electronic banking services is made on a savings account 

(excluding fixed deposit) or current/cheque account for 12 consecutive months or such other period that we notify to 
you, we classify the account as dormant. 
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10. Closing accounts 
 

When we may close accounts 
 
10.1 We may close a savings account, fixed deposit or a current/cheque account at any time. We need not give a 

reason for doing so. If we do so, we will give you notice and pay you the balance of the account in the manner we 
determine. 

 
Return of cheque books 

 
10.2 If a current/cheque account is closed, you must ensure that any unused cheque books are returned to us. 
 
11. Foreign Exchange 
 

Entering into foreign exchange transactions 
 
11.1 If you are interested in entering into a foreign exchange transaction, you should contact us to discuss your 

requirements. 
 

Warning 
 

 Foreign exchange transactions involve various risks including movements in currency rates. You can make 
losses and that is a risk you take. If you do not understand the risks or are not willing to accept the risks or 
make losses, you should not enter into foreign exchange transactions with us. 

 You must decide for yourself whether you should participate in foreign exchange transactions at all and, if you 
do, about each individual foreign exchange transaction. 

 Our role is not to give advice, recommendations or warnings to you. We do not monitor your foreign exchange 
transactions or movements in currency rates for you - this is your responsibility. 

 Anything we, including any of our officers, employees or agents, say to you is opinion only. You may not rely 
on it or hold us liable for it, even if it is wrong. Similarly, you may not hold us liable if we fail to give you advice, 
recommendations or warnings. 

 We will not be liable for your losses in any circumstances. 
 
11.2 Our banking agreement for foreign exchange transactions and the terms of all foreign exchange transactions 

constitute a single agreement between you and us. 
 
11.3 If we enter into a foreign exchange transaction with you orally, the foreign exchange transaction is made from the 

time you and we make the oral deal. 
 
11.4 On each date on which we enter into a foreign exchange transaction with you, you will be taken to represent that: 
 

 You have made your own independent decisions to enter into that foreign exchange transaction and whether 
that foreign exchange transaction is appropriate or proper for you based on your own judgement and on advice 
from advisers that you have considered necessary; and 

 You are not relying on any communication from us as advice or a recommendation or a guarantee of result in 
connection with any foreign exchange transaction and we are not a fiduciary or advisor to you in connection 
with our banking agreement or any foreign exchange transaction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Payment 
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General 

 
11.5 Subject to what follows, you and we must make the payments required under each foreign exchange (FX) 

transaction in accordance with Part F (Payments) of the Client Terms in the currency required under the foreign 
exchange transaction. 

 
11.6 We and you may agree from time to time the manner of settling transactions, or particular types of transactions. 
 
11.7 If you fail to make a payment under any foreign exchange transaction on its due date or for any reason you are not 

able to honour your commitment on the due date, the bank has the right to reverse the foreign exchange 
transaction and debit the loss of closing out the FX position including interests to your account. 

 
11.8 The Bank may at its discretion withhold payment of monies due to you under any foreign exchange transaction until 

such time as it is satisfied that it has received or will receive the amount due from you. 
 
11.9 You will honour foreign exchange transactions even in case your instruction is cancelled by the bank due to any 

signature mismatch, call back failure, discrepancy in instruction, insufficient funds, sanctions, etc. You can give a 
fresh instruction to the Bank within three working days of booking the deal. 

 
11.10 For foreign exchange transactions that require currency conversion, the Bank will convert the currency of the 

payment at the rate of exchange prevailing for purchasing and selling the relevant currency at the time of 
processing of the transaction. 

 
11.11 For booked foreign exchange transactions, the Bank will convert the currency of the payment at the rate of 

exchange prevailing for purchasing & selling the relevant currency at the time of booking the foreign exchange 
transaction. 

 
11.12 You acknowledge that any foreign exchange transactions for the same day value are subject to the time when the 

instruction of booking such transaction is received as we have cut-off times relating to the geographical location of 
the payment destination. 

 
Payment netting 

 
11.13 If you and we owe each other amounts under our banking agreement for foreign exchange transactions in the same 

currency on the same day, then, unless otherwise agreed, the party owing the higher amount must pay the 
difference between those amounts. In those circumstances the other party does not make a payment. 

 
Termination and close out 
 

11.14 We may terminate all of the foreign exchange transactions if: 
 

 a default occurs; or 
 you do not send the original / physical instruction to us within two working days from the date of booking the 

foreign exchange transaction. 
 you disclaim, repudiate or challenge the validity of our banking agreement or any part of it. 

 
11.15 If we terminate or close out foreign exchange transactions, you must also pay us on demand our costs in 

connection with terminating foreign exchange transactions. 
 

Interpretation 
 

Unless the contrary intention appears, in these terms: 
 

 a reference to a time of day is a reference to Bahrain time; and 
 a default is “continuing” if it has not been waived, or remedied to the satisfaction of the other party. 

 
12. Blocking of account 
 

Please note that we reserve the right to block your account and place a hold on it such that you will not be able to 
transact using the account if you are in contravention of any of our policies or requirements. 
 

 
13. Disclosure 
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12.1 Subject to applicable local laws, you hereby consent for Standard Chartered Bank or any of its affiliates (including 

branches) to share your information with domestic or overseas regulators or tax authorities where necessary to 
establish your tax liability in any jurisdiction.  
 

12.2 You agree and undertake to notify SCB Bahrain within 30 calendar days if there is a change in any information 
which you have provided to SCB Bahrain. 
 

12.3 Where required by domestic or overseas regulators or tax authorities, you consent and agree that SCB Bahrain 
may withhold, and pay out, from your account(s) such amounts as may be required according to applicable laws, 
regulations, agreements with regulators or authorities 

 
14. Meaning of words 
 

You also need to refer to our Client Terms which also define key words used in these terms. If a word defined in 
these terms is also defined in our Client Terms, the definition in these terms applies for the purposes of 
current/cheque accounts, fixed deposits, foreign currency deposits, savings accounts, and a foreign exchange 
transaction.  

 
current/cheque account means any account of the type referred to in clause 4. 
 
fixed deposit means any term deposit or fixed deposit described in clause 3. 
 
foreign currency deposit means any deposit of foreign currency described in clause 5. 
 
foreign exchange transaction means a transaction between you and us for the buying or selling of foreign 
currency including foreign exchange spot transaction via any  mode: written OTT/ITT, oral, telephone, fax, scan, 
Online Banking, Online Treasury (OLT), Lynx or any other electronic means introduced now or in the future by the 
Bank. 
 
our banking agreement means the agreement between you and us formed when we accept an application from 
you, the terms of which include our Client Terms and these products terms. 
 
savings account means any account described in clause 2. 
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 :إشعار هام

 ينبغي عليك قراءة هذا المستند

الشيكات والودائع الثابتة / باحلسابات اجلارية  مبنتجات خاصة خاصة نوافق مبوجبها على تزويدكشروطاً وأحكامًا هذا املستند حيتوي 
اتفاقيتنا وأية مستندات أخرى تشكل  كتيب المنتجاخلاصة بنا و شروط العميل، ويتعني عليك قراءهتا مع وحسابات التوفري

 . اريةتكون س، فإن هذه الشروط هي اليت شروط العميل، ويف حالة وجود تعارض بني هذه الشروط والمصرفية

 

 الكلمات الرئيسية

الصادرة عنا، كما يتم يف هناية هذه الشروط توضيح بعض  شروط العميلموضحة يف  اتفاقيتنا المصرفيةمعاين الكلمات الرئيسية يف 
 .الكلمات الرئيسية األخرى املطبقة على املنتجات املشار إليها يف هذه الشروط
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 اختيار الحساب المالئم لك. 1

. املصرفية الشخصيةإحتياجاتك التوفري املصممة لتالئم  وحسابات والودائع الثابتة الشيكات/سلسة من احلسابات اجلاريةنطرح حنن 
ميكنك االتصال بنا إذا كنت  و ،يف كتيب املنتج والودائع الثابتة وحسابات التوفري اليت نقدمها الشيكات/  احلسابات اجلاريةوترد أنواع 
 . أو الشروط املطبقة عليهامن امليزات االستفسار عن أي  ترغب يف

 حسابات التوفير. 2

 قيود العمر

وفق القانوين ، فإن تشغيل حساب التوفري جيب أن يكون عن طريق والدك أو الوصي القانوينإذا كان عمرك أقل من العمر  2-1
 :الشروط التالية

 اإليداعات يف حساب التوفري تدفع لك فقط؛ 
  ؛سلطة التشغيل من والدك أو الوصي القانوينبإستخدام السحوبات من حساب التوفري تكون 
  توفري جيب أن يكون من والدك أو الوصي القانوينالمتصلة حبساب إلكرتونية أي اشرتاك خبدمة مصرفية. 

 غير متاحة تسهيالت شيكات

 شيكاتالال تشمل حسابات التوفري تسهيالت  2-2

 عامةبنود  –الفائدة 

أو دليل / انظر كتيب املنتج و )احلساب  طبقاً لنوعيف حال وجود رصيد دائن يف حساب التوفري اخلاص بك، قد تستحق فائدة  2-3
 .نقررهوفق ما حمدداً أو متغرياً وقد يكون سعر الفائدة . (اخلدمة واألسعار

 الودائع الثابتة . 3

 الحد األدنى للعمر فيما يتعلق بالودائع الثابتة

 .لتقدمي طلب للحصول على وديعة ثابتة للعمر القانوينبالغاً يتعني عليك أن تكون  3-1

يف بعض احلاالت، قد نسمح بسحب و . لكتيب املنتج ودليل اخلدمة واألسعارطبقًا جيرى دفع الفائدة على الوديعة الثابتة  3-2
وترد الرتتيبات اخلاصة بالفائدة املستحقة . سحب مبكر ألي مبلغ مبكر، وقد ال نقوم بدفع كافة الفائدة املرتتبة يف حال قمت بإجراء

 .يف كتيب املنتج أو دليل اخلدمة واألسعارمبكراً على املبالغ املسحوبة 
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 استحقاق الودائع الثابتة

 .التايل، ميتد التاريخ حينها إىل يوم العمل املصريف يف يوم غري يوم عمل مصريف الثابتة يف حال استحقاق الوديعة 3-3

 (.ما مل نوافق على خالف ذلك)أوالً نقوم فقط بدفع املبلغ األصلي والفائدة إليك يف الفرع الذي جرى وضعها فيه  3-4

عمل مصريف يومني وقبل ما ال يقل عن )قبل تاريخ االستحقاق ( أو بأية طريقة أخرى نوافق عليها)يتعني عليك تكليفنا خطًيا  3-5
 :فيما إذا كانت ترغب يف (الودائع بالعملة األجنبية كانت  المن تاريخ االستحقاق يف ح

 جتديد الوديعة الثابتة؛ أو 
 أن ندفع إليك املبلغ األصلي والفائدة بتاريخ االستحقاق. 

وبشكل عام، . د عن تلك املدةئمع الفائدة بسعر الفائدة السا مماثلةالثابتة ملدة  جيوز لنا جتديد الوديعة هويف حال مل تقم بتكليفنا، فإن
 .لسنا ملزمني للقيام بذلك

 .الوديعة الثابتةجتديد تتوقف الفائدة بعد تاريخ االستحقاق ما مل يتم  3-6

 الشيكات/ الحسابات الجارية . 4

 .الشيكات هي حسابات تتمتع بتسهيالت شيكات/ احلسابات اجلارية 

 الحد األدنى للعمر

 .، وفقاً لقوانني مملكة البحرينشيكات/ القانوين لتقدمي طلب للحصول على حساب جاري بالغاً للعمر يتعني عليك أن تكون  4-1

 الفائدة

/  اري  اجلساب احلذلك يف كتيب املنتج بالنسبة لنوع  شيكات ما مل يتم حتديدال/ اري اجلساب احلال تستحق فائدة على  4-2
 .احملددشيكات ال

 دفاتر الشيكات

ويتعني عليك احملافظة على دفاتر الشيكات . شيكات، فإننا نصدر إليك دفرت شيكات/  عندما تقوم بفتح حساب جاري   4-3
 (.اإلجراءات األمنية الواردة يف شروط العميل إىل يرجى الرجوع –مبا يشتمل االحتفاظ هبا يف مكان آمن )

ه إما بتعبئة منوذج الطلب املرفق يف دفرت الشيكات أو من خالل أية يمكن طلبفيف حال كنت حتتاج إىل دفرت شيكات جديد،  4-4
 .وجيوز لنا رفض إصدار دفرت شيكات جديد دون إلزامنا بتقدمي سبب لذلك. آلية أخرى نقدمها

 
 استحقاق الودائع الثابتة

 .التايل، ميتد التاريخ حينها إىل يوم العمل املصريف يف يوم غري يوم عمل مصريف الثابتة يف حال استحقاق الوديعة 3-3

 (.ما مل نوافق على خالف ذلك)أوالً نقوم فقط بدفع املبلغ األصلي والفائدة إليك يف الفرع الذي جرى وضعها فيه  3-4

عمل مصريف يومني وقبل ما ال يقل عن )قبل تاريخ االستحقاق ( أو بأية طريقة أخرى نوافق عليها)يتعني عليك تكليفنا خطًيا  3-5
 :فيما إذا كانت ترغب يف (الودائع بالعملة األجنبية كانت  المن تاريخ االستحقاق يف ح

 جتديد الوديعة الثابتة؛ أو 
 أن ندفع إليك املبلغ األصلي والفائدة بتاريخ االستحقاق. 

وبشكل عام، . د عن تلك املدةئمع الفائدة بسعر الفائدة السا مماثلةالثابتة ملدة  جيوز لنا جتديد الوديعة هويف حال مل تقم بتكليفنا، فإن
 .لسنا ملزمني للقيام بذلك

 .الوديعة الثابتةجتديد تتوقف الفائدة بعد تاريخ االستحقاق ما مل يتم  3-6

 الشيكات/ الحسابات الجارية . 4

 .الشيكات هي حسابات تتمتع بتسهيالت شيكات/ احلسابات اجلارية 

 الحد األدنى للعمر

 .، وفقاً لقوانني مملكة البحرينشيكات/ القانوين لتقدمي طلب للحصول على حساب جاري بالغاً للعمر يتعني عليك أن تكون  4-1

 الفائدة

/  اري  اجلساب احلذلك يف كتيب املنتج بالنسبة لنوع  شيكات ما مل يتم حتديدال/ اري اجلساب احلال تستحق فائدة على  4-2
 .احملددشيكات ال

 دفاتر الشيكات

ويتعني عليك احملافظة على دفاتر الشيكات . شيكات، فإننا نصدر إليك دفرت شيكات/  عندما تقوم بفتح حساب جاري   4-3
 (.اإلجراءات األمنية الواردة يف شروط العميل إىل يرجى الرجوع –مبا يشتمل االحتفاظ هبا يف مكان آمن )

ه إما بتعبئة منوذج الطلب املرفق يف دفرت الشيكات أو من خالل أية يمكن طلبفيف حال كنت حتتاج إىل دفرت شيكات جديد،  4-4
 .وجيوز لنا رفض إصدار دفرت شيكات جديد دون إلزامنا بتقدمي سبب لذلك. آلية أخرى نقدمها

 

Notwithstanding anything contained herein to the contrary, if your account/relationship is subject to any block/freeze 
by any of the concerned regulatory/other authorities, we shall be under no obligation to renew/rollover the fixed 
deposit upon maturity. Moreover, we are under no obligation to renew/rollover your fixed deposit in the event that any 
of your “client due diligence/know your customer” documentation have not been updated with us or if your account is 
dormant or unclaimed, as per the Bank’s requirements. 

 

من قبل أي من السلطات  حجز/ ألي تجميد مع البنك خاضعة  عالقتك/على الرغم من أي شيء يرد في هذه الوثيقة على العكس من ذلك، إذا كان حسابك
ملزمين بتجديد الودائع  فاننا لن نكونك، على ذل عالوة. ستحقاقإلاتاريخ بتجديد الودائع الثابتة عند  ينكون ملزمناألخرى، فإننا لن  المعنية/ التنظيمية 

عالقتك مع البنك  في حالة ساكنة او غير /او اذا كان حسابك ،الخاصة بك "معرفة عميلك/العناية الواجبة" الثابتة في حالة عدم تحديث أي من وثائق
 .لمتطلبات البنك وفقا   مطالبة
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 .اخلاص بك، فإنه يتعني عليك التأكد من صحة رقم احلساب واالسمعندما تستلم دفرت الشيكات  4-5

 تحرير الشيكات

عند حترير شيكات لضمان عدم إمكانية تعديل الشيك بدون تفويض وملنع  توخي احلذريتعني عليك أو على الشخص املفوض  4-6
 :على سبيل املثال، عند حترير شيكات، فإنه يتعني عليك أو على الشخص املفوض. االحتيال بالتزوير

 ؛أن يستعمل فقط منوذج الشيكات الذي أصدرناه إليك 
  ؛للمحو أو بواسطة قلم حرب بول بوينتقابل الكتابة حبرب غري 
  كتابة املبلغ باحلروف واألرقام بشكل قريب من بعضه البعض قدر ما أمكن وإىل اهلامش األيسر لغرض عدم توفري مساحة

 ؛جترى عليه اإلدخاالت
  ؛عقب ذكر املبلغ باحلروف" فقط ال غري"إضافة كلمة 
 ؛عدم توقيع شيك فارغ 
 تسطري و "( ألمر"الشيك بصفة شيك  لتحرير" )أو للحامل"ال إرسال الشيكات بواسطة الربيد، يتم شطب كلمة يف ح

 ؛الشيك خبطني متوازيني
  ؛ما مل يتم تأكيد ذلك بالتوقيع الكامل"( أو للحامل"مبا يشمل شطب كلمة )عدم إجراء تعديل على الشيك  
 عدم استخدام سائل التصحيح. 

أو الشيك املقدم  هالشيك غري املكتمل طبًقا هلذه اإلجراءات أو الشيك املؤجل أو الشيك الذي تقادم تارخي وإرجاعوجيوز لنا إعادة 
 .بشكل غري مقبول لدينا

 .وجيوز إيداعه من قبل أي شخص حيوز الشيك" شيًكا حلامله"غري مشطوبة، فإن الشيك يكون " أو للحامل"ويف حال كانت كلمة 

حيث إنه يتعني حينها دفع الشيك يف حساب املستفيد بداًل من أن يكون  ،بتسطري الشيك خبطني متوازينيوميكنك محاية نفسك 
 ". عند الطلب"
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 الرسوم والمصاريف

تسري على الشيكات رسوم ومصاريف مبا يشمل رسوم اإليقاف ورسوم عدم الوفاء ورسوم يف حال إعادة الشيك إلينا ألي  4-7
 (. انظر دليل اخلدمة واألسعار)سبب 

 قد نقوم باإلبالغ عنك

 وأاهناء اتفاقيتنا املصرفية ، جيوز لنا ما تطلبه أية إرشادات تنظيميةوفق أو املرجعة يف حال حتريرك لعدد معني من الشيكات  4-8
 .أو أية سلطات أخرىاملركزي يف مملكة البحرين البنك إعطاء تفاصيل حول حسابك إىل 

 العملة األجنبية. 5

الشيكات / احلسابات اجلارية قد تتوفر أيًضا وعموًما، . تتم الودائع بالعملة األجنبية عادة على شكل حساب توفري أو وديعة ثابتة
 (.انظر كتيب املنتج)األجنبية بالعملة 

 الحد األدنى للعمر

 للسن القانوين لتقدمي طلب للحصول على حساب بعملة أجنبيةبالغاً يتعني عليك أن تكون  5-1

 شروط اإليداع

مبا يشمل املدة وأسعار الفائدة واحلد األدىن ملبلغ )وعلى أساس الشروط  نوافق على اإليداع بالعملة األجنبية بعمالت مقبولة لدينا
 .املتوفرة لدى فروعنا أو وفق ما ورد يف كتيب املنتج( اإليداع

 طرق اإليداع

الشيكات السياحية بعملة أجنبية واليت تكون ذات قيمة  شيكات أو سندات السحب أو -كوكيل حتصيل-قد نقبل ونودع  5-2
 ةونقوم خبصم رسومنا ومصاريفنا من العوائد وفق ما ورد يف كتيب املنتج أو دليل اخلدمة واألسعار باإلضافة إىل أي. قاصةجيدة بعد امل

 . يفرضها الغريرسوم أو مصاريف قد 

 :ومع ذلك، جيوز لنا

  المسك الوارد يف يف حال كان اسم املستفيد ليس مماثاًل أو سحوبة ألمر الغري املرفض قبول سندات السحب أو الشيكات
 سجالتنا؛

  ي شيكات سياحية مقدمة ليإيداع؛ألشراء الأن نطلب االطالع على اتفاقية 
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 . وذلك على مسئوليتك ونفقتك ،إىل آخر عنوان لك أخطرتنا به يتم صرفها ملاليت نقوم بإعادة الشيكات أو سندات السحب 

نا باستالم أموال إضافية بعملة أجنبية بدون تعليمات حمددة، فإنه جيوز يف حال كان لديك وديعة ثابتة بعملة أجنبية قائمة وقم 5-3
إذا كانت األموال اإلضافية تقل عن احلد وعموًما، . لنا وضعها يف أي نوع من احلسابات وفق ما حندده ملدة شهر واحد كحد أدىن

 .وبسعر الفائدة بأقرب تاريخ استحقاق نقوم بتحديدهاألدىن لدينا ملبالغ اإليداع، فإن جيوز لنا وضعها يف حساب قائم بنفس العملة 

 طرق السحب

، فإننا قد نسمح ومع ذلك. ال جيوز سحبها قبل تاريخ االستحقاق ثابتةبعملة أجنبية اليت تشكل ودائع  ائعالود اتحساب 5-4
 فائدة خمفضة أو بدون رسوممبا يشمل فرتة إشعار أو رسوم )بالسحب قبل تاريخ االستحقاق، وذلك طبًقا لشروط قد نقوم بفرضها 

 (.املنصوص عليه يف دليل اخلدمة واألسعار ووأية مصاريف أخرى على النح فائدة

وميكن احلصول على تفاصيل بشأن سحوبات العملة األجنبية . عملة أجنبية بالرسم الذي حندده خدمة سحبقد تتوفر  5-5
 .والرسوم اخلاصة هبا عن طريق االتصال على أحد فروعنا أو باستخدام اخلدمة املصرفية اهلاتفية

 الفائدة على ودائع العملة األجنبية

 .األسعارلكتيب املنتج أو دليل اخلدمة و  اً يتم دفعة الفائدة على ودائع العملة األجنبية طبق 5-6

 مراقبة تحويل العملة األجنبية

  .النافذةختضع احلسابات بالعملة األجنبية وكافة العمليات اليت جتري فيها لقوانني مراقبة حتويل العملة  5-7

 الحد األدنى لألرصدة. 6

واألسعار بشأن تفاصيل احلد انظر كتيب املنتج ودليل اخلدمة . تتطلب بعض احلسابات منك االحتفاظ حبد أدىن من الرصيد 6-1
 .األدىن املطلوب لألرصدة

 :ويف حال كان رصيد احلساب يقل عن هذا احلد األدىن، فإننا يف حال انطباق حد أدىن للرصيد على احلساب، 6-2

  يف نقصان الرصيد عن احلد ال نلتزم بقبول أية تعليمات أو السماح بأية عملية على احلساب واليت من شأهنا أن تسبب
 األدىن

 ال نلتزم بدفع فائدة على احلساب 
 جيوز لنا إغالق احلساب. 
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 .دفع أية رسوم سارية وفق ما ورد يف كتيب املنتج أو دليل اخلدمة واألسعار اً ويتعني عليك أيض

 في الحساب تودعالمبالغ التي . 7

 يجوز لنا قبول أو رفض الدفعة

احلد األدىن واألقصى ملبالغ جيوز لنا قبول أو رفض أي إيداع سواء كان نقًدا أو بواسطة شيك أو سند آخر أو حتديد  7-1
 .وال نلتزم بإبداء أي سبب للقيام بذلك. اإليداعات

 .يتم استالم أي شيك أو سند آخر من قبلنا بصفة وكيل للتحصيل بالنيابة عنك 7-2

 بيةالشيكات أو السندات األجن

 :تقر بأن كعند موافقتنا على قبول شيكات أو سندات مسحوبة على مؤسسات مالية تقع خارج مملكة البحرين، فإن 7-3

 التحصيل يعتمد على القوانني واملمارسات العملية يف موقع املؤسسة املالية؛ 
  تنشأ فيما يتعلق بالسند أو الشيكأننا ال نتحمل أية مسئولية عن القيمة احملددة يف السند املايل أو أية خسارة أخرى 

 اإليصاالت

ويتعني على الشخص الذي يقوم . يثبت استالم اإليداع مبمارستنا االعتيادية باالعتماد على الكيفية اليت تقوم فيها باإليداع 7-4
 .باإليداع أن حيتفظ بنسخته من اإليصال

( ف آيلايف حال اإليداع عن طريق جهاز صر )طباعة اخلاصة بنا بواسطة جهاز المىت كانت موقعة  صاحلةاإليداع  تكون قسيمة 7-5
 (.اإليداع لدى فرع يف حالة) البنكتمنا وتوقيع موظف مسئول لدى خأو بواسطة 

 الغيرشيكات 

شيك "يسمى )إىل شخص آخر  اً أو يظهر بأنه عائد أو كان عائد للغري اً يف حال تقدمي شيك أو سند آخر يكون مستحق 7-6
أو صرفه، فقط نطلب منك أو من  الغريويف حال موافقتنا على قبول شيك . ، فإنه جيوز لنا رفض قبول إيداعه أو رفض صرفه"(لغريا

 .شخص مفوض مراعاة شروط إضافية

 جهاز اإليداع النقدي اإليداع عن طريق

هبذه الطريقة، فإن تقوم بذلك على ويف حالة اإليداع . جيوز لك إيداع نقد أو شيكات حلامله يف جهاز اإليداع النقدي 7-7
 . ولن نكون مسئولني عن أية خسارة تتعرض هلا نتيجة هلذا اإلجراء ،ك اخلاصةيتمسئول
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 تحصيل الدفعات

وقد ختتلف األوقات الالزمة  ،كافة الشيكات والسندات األخرى خالل مدة زمنية معقولة  ملعاجلةحنن نبذل أقصى جهدنا  7-8 
 .التخليصإلجراء 

حلني إجراء  اً ال ميكن سحبها اعتيادي اً لكرتونيإعوائد الشيكات وسندات الدفع األخرى املودعة أو األموال اليت يتم حتويلها  7-9
حسابك إذا مل يتم  خصمه منأو جيوز لينا ، فإنه جيب عليك تسديد املبلغ ختليصهاويف حال مسحنا بسحب العوائد قبل . ختليصها

 .فع أو باحلوالةاإليفاء بالشيك أو بسند الد

 في الحساب متتالدفعات المنتظمة التي 

 :وجيوز لنا إلغاء أو إيقاف ترتيب الدفع املنتظم يف حال. ترتيب دفع متنظم يف احلساب بإنشاءطلبك، قد نقوم، بناًء على  7-11

 ؛اً قمت بتكليفنا بذلك خطي 
 أو ؛روط تفويض الدفع املوقع من قبلكلش اً مل يعد ترتيب الدفع مطابق 
 مبوجب القانون اً كان ذلك مطلوب. 

 الشيكات التي ال يتم الوفاء بها

 .اً قرب وقت ممكن عملينقدم لك تفاصيل أي شيك ال يتم الوفاء به يف أ 7-11

 والسحوبات المبالغ التي تدفع من الحساب. 8

 السحوبات

8-1  

  اليت نفرضها (مبا يشمل متطلبات اإلشعار)ساب ختضع للشروط احلالسحوبات اليت تتم من. 
 جيوز لنا من وقت آلخر أن نسمح لك بسحب ومع ذلك. به املنتج دجيوز لك سحب ودائعك فقط يف البلد الذي يوج ،

وإنك توافق على أنه جيوز . لشروط قد نقوم بفرضها اً الودائع من خالل حسابك يف أي بلد غري مملكة البحرين، وذلك طبق
كما وتوافق على أن هذه السحوبات ختضع لظروف السوق . سابق إنذارلنا سحب هذا اإلذن يف أي وقت من دون 

 . والقوانني واألنظمة اليت حتكم موقع املنتج وموقع السحب
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 للخصم من الحساب والدفعالتفويض 

 .شيكاتال / ارياجلساب احل مناملسحوبة من قبلك كافة الشيكات والسندات األخرى   خلصمتفوضنا  إنك 8-2

 .األولوية لدفع الشيكات حتديدز لنا جيو  8-3

 الغيرسحوبات 

 .جيوز لنا، بدون التزام علينا، أن نقبل التعليمات اليت تسمح للغري بالسحب من احلساب 8-4

 الخصومات المباشرة والدفعات الدورية من الحسابات

ذلك توقيع  كمباشر أو دفعة دورية من احلساب، وسيتطلب من خصميف حال طلبك لذلك، فإنه ميكننا تنظيم ترتيب  8-5
 .مستندات إضافية

 :مباشر أو دفعة دورية يف حال خصمجيوز لنا إلغاء أو إيقاف أي ترتيب  8-6

 للقيام بذلك؛ أو اً كلفتنا خطي 
 املباشر املوقع من قبلك اخلصمألحكام تفويض  اً مل يعد ترتيب الدفع مطابق 

 . اخلصم املباشرإشعار الشخص الذي قمت مبنحه تفويض  اً منك أيضوجيوز لنا أن نطلب 

 الحواالت البرقية

 .وال نلتزم باملوافقة على طلبك. جيوز لك أن تطلب منا إجراء حواالت برقية بالنيابة عنك 8-7

 . غيرجى االتصال بنا بشأن تفاصيل تلك املبال. حيق لنا حتديد مبلغ أدىن أو أقصى للحواالت الربقية 8-8

 عنالبلد املقصود إرسال احلوالة إليه، فقد يطلب منك دفع عدة مصاريف يف حال تنظيم حوالة برقية بعملة ختتلف عن عملة  8-9
 .املصاريفيرجى االتصال بنا بشأن تفاصيل تلك . على النحو املشار إليه يف دليل اخلدمة واألسعار ةاحلوالة الربقي

 .أية معلومات تتعلق باحلوالة الربقية إىل املصرف املرسل أو املصرف الوسيط اإلفصاح عنتوافق على أنه جيوز لنا  8-11

يكن السبب يف ذلك املدفوعة من قبلك لقاء احلوالة الربقية ما مل  فلسنا ملزمني برد املصاريف، مىت تعذر تنفيذ احلوالة الربقية 8-11
 . قمنا أو مل نقم بفعلهما يعود بشكل حصري إىل 
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 الحسابات الجامدة. 9

 ما هو الحساب الجامد؟

باستثناء )لكرتونية على حساب توفري إيف حال مل يتم إجراء أي سحب أو إيداع أو حوالة أموال أو استخدام خلدمات مصرفية  9-1
نصنف احلساب يف ك املدة األخرى اليت خنطرك هبا، فإننا لمتتالية أو لت اً شهر  12شيكات ملدة / أو حساب جاري ( الوديعة الثابتة

 .هذه احلالة على أنه حساب جامد

 إغالق الحسابات. 11

 متى يجوز لنا إغالق الحسابات

. شيكات يف أي وقت بدون التزام من جانبا بإبداء أسباب/ جيوز لنا إغالق حساب توفري أو وديعة ثابتة أو حساب جاري  11-1
 .بالطريقة اليت نقررهاويف حال قيامنا بذلك، فإننا نقوم بدفع رصيد احلساب 

 إعادة دفاتر الشيكات

 .شيكات، فإنه يتعني عليك التأكد من إعادة أية دفاتر شيكات غري مستعملة إلينا/ يف حال إغالق حساب جاري  11-2

 تحويل العملة األجنبية. 11

 معامالت تحويل العملة األجنبية

 .أجنبية، فعليك االتصال بنا ملناقشة متطلباتكعملة الحتويل  معامالتبالدخول يف  اً إذا كنت مهتم 11-2
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 تحذير

 مالت، حيث ميكن أن تتعرض تنطوي معامالت حتويل العملة األجنبية على خماطر خمتلفة، مبا يف ذلك تقلبات أسعار الع
أوالتسبب  ااملخاطر أو غري مستعد لقبوهل هذه إذا كنت ال تفهم .للخسارة، وتكون مثل هذه اخلسارة على مسئوليتك

 .يف معامالت حتويل العملة األجنبية معنا عدم الدخول فيجب عليك، باخلسائر
  قيامك بذلك، فإن قرارك باملشاركة يف عمليات حتويل العملة األجنبية، وعند  املشاركةجيب أن تقرر بنفسك ما إذا كنت تريد

 . سوف يسري على كل عملية فردية لتحويل العملة األجنبية
  ال يتمثل دورنا يف تقدمي املشورة أو التوصيات أو التحذيرات لك، كما أننا ال نرصد معامالت حتويل العمالت األجنبية أو

 .يقع ذلك ضمن مسئولتيكالتحركات يف أسعار صرف العمالت نيابة عنك، حيث 
 ب أن تعتمد عليه أو حتملنا أي شيء نقوله لك، حنن أو أي من موظفينا أو وكالؤنا، هو جمرد رأي فقط، وعليه ال جي

تقدمي املشورة أو التوصيات أو ب عند عدم قيامنا حتميلنا أية مسئولية ال جيوز لكوباملثل، . اً مسئولية عنه حىت لو كان خاطئ
 . التحذيرات لك

 لن نكون مسئولني عن اخلسائر اليت تتعرض هلا يف أي ظرف من الظروف .  

عمليات حتويل العملة األجنبية وشروط مجيع معامالت حتويل العملة األجنبية تشكل اتفاقية واحدة اتفاقيتنا املصرفية بشأن  11-2
 .فيما بيننا

 .العملية من وقت اتفاقك الشفوي معنافإنه سيتم تنفيذ  أجنبية،على إجراء عملية حتويل عملة  اتفقنا معك شفويًايف حال  11-3

 :ء عملية حتويل عملة أجنبية معك، سيتم اعتبار أنك قدمت التعهدات التاليةيف أي وقت يتم فيه االتفاق على إجرا 11-4

  هذه العملية مالئمة أو بأنك قد قمت باختاذ قرارتك املستقلة للدخول يف عملية حتويل العملة األجنبية، وفيما يتعلق بكون
 مشورة من املستشارين اعتربهتا ضرورية؛مناسبة لك من عدمه، فإن ذلك القرار قد مت بناء على تقديرك الشخصي وبناء على 

  إنك ال تعتمد على أية معلومات مقدمة من قبلنا كمشورة أو كتوصية أو كتأكيد أو ضمان للنتيجة فيما يتعلق بأية عملية
أو فيما يتعلق بأية عملية حتويل عملة  تفاقيتنا املصرفيةإبلك فيما يتعلق  اً أو مستشار  حتويل عملة أجنبية، وحنن لسنا وكياًل 

 .أجنبية
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 الدفع

 بنود عامة

( الدفعات( )ز)جزء لل اً وفقكل عملية حتويل عملة أجنبية   مبوجب ، جيب عليك وعلينا تسديد املبالغ املستحقةملا يلي اً طبق 11-5
 .عملية التحويل هذه مبوجبمن شروط العميل وبالعملة املطلوبة 

 .حنن وأنت من وقت آلخر على طريقة تسوية املعامالت أو على أنواع معينة من املعامالتقد نتفق  11-6

الوفاء  ختلفت ألي سبب عنأية عملية حتويل عملة أجنبية يف موعد استحقاقها أو  مبوجبإذا مل تتمكن من تسديد دفعة  11-7
عن ذلك من حسابك، مبا يف وخصم اخلسائر الناجتة  لتحويلإلغاء عملية الديه احلق يف  البنكلتزامك يف تاريخ االستحقاق، فإن إب

 . ذلك الفوائد

الوقت الذي يتأكد فيه لتقديره حجب دفع األموال املستحقة لك مبوجب عملية حتويل العملة األجنبية حىت  اً وفق بنكجيوز لل 11-8
 .من أنه قد حصل أو سيحصل على املبلغ املستحق منك البنك

بسبب عدم تطابق التوقيع أو  ألية تعليمات البنكعند إلغاء يتعني عليك الوفاء جبميع علميات حتويل العملة األجنبية حىت  11-9
 تعليماتوميكنك إعطاء . و بسبب عقوبات أو ما إىل ذلكأو عدم كفاية األموال أ التعليماتفشل معاودة االتصال أو التباين يف 

  . الصفقةام عمل من تاريخ حجز أي 3يف غضون  للبنك ةجديد

بتحويل عملة الدفع بسعر الصرف  حتويل العمالت، سيقوم البنكفيما يتعلق مبعامالت حتويل العملة األجنبية اليت تتطلب  11-11
 .السائد لشراء وبيع العملة ذات الصلة يف وقت تنفيذ املعاملة

الدفع بسعر الصرف السائد لشراء وبيع  عمليةبتحويل  األجنبية احملجوزة، سيقوم البنك فيما يتعلق مبعامالت حتويل العملة 11-11
 .العملة ذات الصلة يف وقت حجز عملية حتويل العملة األجنبية

تلقي أوامر حجز مثل تلك العمليات، حيث أنت تقر بأن أية عملية حتويل عملة أجنبية لقيمة نفس اليوم ختضع لوقت  11-12
 .هة الدفعحسب املوقع اجلغرايف جل تتوقف فيها العمليات توجد أوقات

 تصفية الدفعات

العملة األجنبية بنفس  يتعلق بعمليات صرفية فيمااتفاقيتنا امل يف حال كنا حنن وأنت مدينني لبعضنا البعض مببالغ مبوجب 11-13
ويف . تلك املبالغ باملبلغ األكرب دفع الفرق بني جيب على الطرف املدين - نتفق على خالف ذلكملما-العملة يف نفس اليوم، فإنه 

 .هذه احلالة، ال يقوم الطرف اآلخر بالدفع
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 اإلنهاء واإلغالق

 :قد ننهي كافة عمليات حتويل العملة األجنبية يف حال 11-14

 أو ؛حدوث تقصري 
  ؛عمل من تاريخ حجز عملية حتويل العملة األجنبية يومنيالفعلي لنا يف غضون / مل ترسل األمر األصلي 
 ضت أو اعرتضت على صالحية اتفاقيتنا املصرفية أو أي جزء منهارف. 

مثل إذا قمنا بإهناء أو إغالق عملية حتويل عملة أجنبية، فإنه يتعني عليك أن تدفع لنا، عند طلبنا، التكاليف املتعلقة بإهناء  11-15
 . هذه العملية

 تفسير

 :يقصد خالف ذلك يف هذه الشروط، فإنما مل 

 و أي إشارة إىل وقت من أوقات اليوم هي إشارة إىل الوقت يف مملكة البحرين؛ 
  مل يتم التنازل عنه أو معاجلته مبا يرضى الطرف اآلخر ما اً مستمر " التخلف"يكون. 

 تجميد الحسابات. 12

، وبالتايل لن تتمكن من التعامل باستخدامه، يف حال انتهاكك حجز عليهوفرض حسابك  جتميدحنتفظ باحلق يف  يرجى العلم بأننا
 . تنا أو متطلباتنااسياسل

 اإلفصاح. 13

مبا يف )ستاندرد تشارترد أو أي من الشركات التابعة له  بنكقيام على ه ة املعمول هبا، فإنك توافق مبوجبللقوانني احمللي وفقاً  13-1
لتزامك الضرييب إمعلوماتك مع اجلهات التنظيمية احمللية أو اخلارجية أو السلطات الضريبية عند الضرورة لتحديد  بإفصاح( ذلك الفروع

 .مكانيف أي 

معلومات قمت  ةإذا كان هناك تغيري يف أي اً تقوميي يوماً  31خالل  ستاندرد تشارترد البحرين بنكإنك توافق وتتعهد بإخطار  13-2
 .درد تشارترد البحرينستان بنك بتقدميها إىل

ستاندرد تشارترد  بنكعلى أن يقوم ، فإنك توافق ذلك جهات رقابية حملية أو خارجية أو سلطات ضريبية إذا ما طلبت 13-3
للقوانني واللوائح املعمول هبا واالتفاقيات مع اجلهات  املبالغ اليت قد تكون مطلوبة وفقاً ( حساباتك)من حسابك  دفعو  حبجز البحرين

 .التنظيمية أو السلطات
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 معاني الكلمات. 14

إذا كانت كلمة . الرجوع إىل شروط العميل اليت تتضمن تعريفات الكلمات الرئيسية املستخدمة يف هذا الشروط اً يتوجب عليكم أيض
الشيكات / احلسابات اجلارية يف شروط العميل، تسري التعريفات يف هذه الشروط ألغراض  اً أيض مت تعريفهامعرفة يف هذه الشروط 

 .والودائع الثابتة وإيداع العملة األجنبية وحسابات التوفري وعمليات حتويل العملة األجنبية

 4أي حساب من النوع املشار إليه يف البند يعين " الشيكات/ الحساب الجاري "

 . 3تعين أية وديعة ألجل أو الوديعة الثابتة الوارد ذكرها يف البند " الوديعة الثابتة"

 .5أية وديعة تودع بعملة أجنبية على النحو الوارد يف البند  تعين" الوديعة بعملة أجنبية"

التحويل الفورية عرب عامالت ممبا يف ذلك  ،ا بينك وبيننا لشراء أو بيع عملة أجنبيةمتعين عملية في" عملية تحويل العملة األجنبية"
، عرب اهلاتف أو الفاكس أو اخلدمات املصرفية عرب االنرتنت أو شفوي (OTT/ITT)حتويل خطي سواء صادر أو وارد : أية طريقة

 .أو مستقبالً  اً أو لينكس أو أية وسائل الكرتونية أخرى يقدمها املصرف حالي( OLT)اخلزينة عرب االنرتنت أو 

تعين االتفاقية املربمة بيننا وبينك عند قبولنا لطلب منك واليت تشمل شروطها شروط العميل اخلاصة بنا وشروط " اتفاقيتنا المصرفية"
 .املنتج هذه

 . 2أي حساب على النحو املذكور يف البند  عيني "حساب التوفير"
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