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These Standard Chartered Saadiq Terms and Conditions (the “Terms and Conditions”) shall apply to
islamic deposit accounts of the Customer opened and maintained with the Bank and related services.
The Bank shall have the sole discretion to amend, add or delete any provision of these Terms and
Conditions at any time and to such extent as permitted by law, by displaying a notice to such effect at
the branch where the account is opened, and/or by any other reasonable means of notification of
such changes. Unless provided to the contrary in these Terms and Conditions, the Customer shall be
deemed to have accepted such changes if the Bank does not receive any notice to the contrary from
the Customer.
1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION
In these Terms and Conditions, unless the context otherwise requires;
a. “Account(s)” means the Saadiq account(s) opened and maintained by the Customer with the
Bank and where the context requires, shall include the Current and/or the Mudaraba Account.
b. “Authorised
Person”
means
a
person
authorised
by
the Customer (whether in the account opening form or otherwise) to act on behalf of the
customer in relation to the Account(s) and any transactions in relation to such Account(s).
c.

“Bank” means Standard Chartered Bank acting through the branch at which the Account is
opened. Other branches, offices and affiliates of the Bank, shall have no responsibility or
liability in relation to the Account.

d. “Category” means a group of Customers having same maturity classification for their
Mudaraba Account for a given currency.
e. “Clause” means a clause of these Terms and Conditions.
f.

“Current Account” means the Saadiq current account(s) opened and maintained by the
Customer with the Bank.

g. “Customer(s)” mean the account holder named in the account opening form.
h. “Mudaraba” means a partnership in profit in which one party provides capital (“Rab-ul-maal”
or “Mudaraba Investor”) and the other party provides its experience and skill in relation to the
investment of such capital (“Mudarib” or “Mudaraba Manger”). Profit, if any, is shared between
the parties as per an agreed ratio while loss, if any, is borne solely by the Mudaraba Investor.
i.

“Mudaraba Account” means the Islamic Shariah compliant savings & term account(s) opened
and maintained by the Customer with the Bank under which the monies placed by the
Customer therein shall be invested by the Bank in Islamic Shariah Complaint Assets and
which, where the context requires, includes the Mudaraba Term Account.

j.

“Mudaraba Term Account” means the Mudaraba Account which is opened by the Customers
solely for the Mudaraba Term Period as shall be selected by the Customer in the account
opening form.

k.

“Mudaraba Term Period” means, in relation to the Mudaraba Term Account, a fixed term of
one (1), three (3), six (6) or twelve (12) months or any other terms as specified by the
Customer in the account opening form.

l.

“Zakat” means an obligation that a muslim has to donate a certain proportion of wealth each
year to charitable causes.

m. “Islamic Shariah Compliant Assets” has the meaning ascribed to it in Schedule 1 of these
Terms and Conditions.
n. “Standard Chartered Group” means Standard Chartered Bank and any undertaking which is
on or after the date of these Terms and Conditions a subsidiary undertaking of Standard
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Chartered Bank, a parent undertaking of Standard Chartered Bank or subsidiary undertaking
of parent undertaking of Standard Chartered Bank, as those terms are construed in
accordance with Section 258 of English Companies Act 1985 (as amended from time to time).
o. “Terms and Conditions” means the terms and conditions herein contained, as varied,
amended, supplemented or modified from time to time as well as the specific services terms
and conditions annexed hereto.
1.1 Interpretation
Unless the context requires otherwise, the following
rules shall apply:
a. Where two or more persons constitute the expression the Customer, all covenants,
agreements, undertakings, stipulations, obligations, conditions and other provisions hereof
and their liability herein shall be deemed to be made by and be binding and applicable
respectively on them jointly and each of them severally and shall also be binding on and
applicable to his/its personal representatives, successors and/or assigns jointly and
severally.
b. Reference to any person including the Customer, the Bank and/or any other persons and/or
legal entities shall include the personal representatives, successors and/or assigns of the
person.
c.

Reference to any person shall include any corporation, firm, partnership, society,
association, statutory body and agency, whether local or foreign.

d. The clauses and other headings herein are for case of reference only and shall not effect
the interpretation of any provision hereof.
e. Reference to a statutory provision includes reference only shall not effect the interpretation
of any provision hereof.
f.

Words importing the singular meaning shall where the context admits include the plural and
vice-versa.

i.

Words for a gender include all genders.

ii.

Where a word or phrase is defined, its other grammatical forms have a corresponding
meaning.

2. INSTRUCTIONS
g. The Bank is authorised to act on all instructions given in accordance with the signing
instructions stated in the account opening form or otherwise provided to and accepted by
the Bank. If any instructions are unclear or if the Bank receives conflicting instructions, the
Bank may choose not to act upon them or any of them until the ambiguity or conflict had
been resolved to the Bank’s satisfaction. The Bank has no obligation to verify that any
instructions are genuine.conflict had been resolved to the Bank’s satisfaction. The Bank has
no obligation to verify that any instructions are genuine.
h. If the Bank agrees to act upon telex, telephone, facsimile, electronic communication, e-mail,
letter or other form of instructions, the Bank shall be authorised to act upon such
instructions, purporting to be issued by, or believed by the Bank to be issued by, the
Customer or an Authorised Person. The Customer acknowledges and assumes all risks
associated with communication of instructions by such methods and waives, releases and
discharges the Bank from any and all claims, obligations or right that the Customer has or
may have against the Bank in relation to or arising out of such instructions. The Bank shall
not be required to obtain confirmation or make enquiry as to the genuineness of the
instructions. The Bank may, however, without being obliged to do so and at its sole and
absolute discretion, decline to act upon such instructions and/or request verification of
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instructions by means of a confirming telephone call to the Customer or Authorised Person,
if any
i.

Neither the Bank nor any of its officers, employees or agents shall be under any liability to
the Customer or to any other person for any loss or damage caused as a result (including
any reason of delay), direct or indirect, of acting upon or refraining from acting upon
instructions or in construing or processing such instruction in error, including duplication of
transactions through inadvertence or oversight, negligently, or through misdescription or
fraud, and the Bank may debit any Account with any amount paid out pursuant to the receipt
of such instructions.

j.

The Customer shall hold harmless and indemnify the Bank, its officers, employees and/or
agents, against any loss, cost, damage, expense or liability which they or any of them may
incur (direct or indirect) as a result of the Bank or any such officer employee or agent acting
upon, delaying or refraining from acting upon instructions of the Customer or purporting to
be from the Customer or which the Bank believes to have been issued by or for the
Customer.

k.

The Customer agrees and acknowledges that, subject to any express written instructions of
the Customer (i) any Authorised Person(s) appointed by the Customer shall be fully
empowered to act on behalf of the Customer in all transactions with the Bank and that the
Bank may comply with and act on any instructions given by such Authorised Person(s)
without limitation. (ii) the Authorised Person(s) is/ are authorised to arrange with the Bank
advances (by way of financing or otherwise) and any other credit, guarantee or other forms
of facilities from time to time and to sign and provide such security as may be required by
the Bank. (iii) the Authorised Person(s) may order any transfer to his/their personal account
or order, or any change the credit balance of the Account or any part thereof as security for
credit facilities granted to such person(s) or third parties, (iv) the Authorised Person(s) may
delegated the powers conferred on the Authorised Person(s) or any of them, to others, (v)
the Authorised Person may vary, amend, or revise any mandate or instruction previously
given to the Bank.

l.

The Customer agrees and acknowledges that the Bank’s shariah advisory committee may
from time to time amend or establish further guidelines for the Bank in respect of the
Account(s) and/or recommend subsequent changes, modifications or further requirements
relating to the Account(s) and/or these Terms and Conditions. The Customer hereby
consents to the compliance by the Bank and the Customer with any such amended or
further guidelines and to any subsequent changes, modifications or requirements in relating
to the Account(s) and/or these Terms and Conditions relating thereto.

3. DEPOSITS, CREDITS AND WITHDRAWALS
a. The Bank shall be entitled, in its sole discretion, to refuse any instrument or deposit and/or
limit the amount permitted to be deposited and/or return any deposit or any part thereof at any
time and from time to time.
b. No
deposits
shall
be
made
available
to
the
Customer
until the Bank has received cash or its equivalent at the branch where the Account is
maintained. Proceeds of deposits are not available until cleared funds are received by the
Bank. In accepting items for deposit, the Bank acts as the Customer’s collecting agent and
assumes no responsibility for realization.
c.

The Bank may, without prior notice to and/or consent of the Customer, reverse any entries in
the Account where transfers, remittances, cheques or other instruments previously credited to
the Account are recalled or returned unpaid for any reason. The Bank shall be entitled to retain
unpaid cheques or instruments and to exercise all rights in relation thereto.

d. If (i) the Bank has exceptionally or erroneously credited the Account; (ii) the Customer has
withdrawn funds subsequent to such credit and (iii) subsequently, the funds are recalled or
uncleared, Clause 4 shall apply to any overdraft created by the withdrawal of funds.
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e. The Bank shall not be responsible or liable for any act or omission of other banks or third
parties (including any other member of the Standard Chartered Group) in any transaction and,
in particular, shall not be liable for any delays or losses, charges or expenses which may be
incurred. The Customer further acknowledges that it may not receive the full value of a draft,
cheque or telegraphic transfer as a result of the deduction of any applicable fee, charges or
other restrictions in respect thereof.
f.

The Bank may convert all foreign currency deposits or transfers to the Account at the Bank’s
prevailing rate for such currency.

g. In the event the Bank agrees to accept bills cheques, drafts or instruments drawn on banks
outside the Kingdom of Bahrain (the “Foreign Instruments”) for clearing or collection, the
Customer irrevocably and unconditionally acknowledges and agrees as follows:
i.
The clearing or collection of foreign instruments is dependent upon the laws and practices of
the country or state in which the drawee bank is located.
ii.
The Bank may accept foreign instruments for clearing or collection at its absolute discretion
and solely as a facility to the Customer at its request from time to time. The Bank reserves
the right to refuse any Foreign Instrument at its discretion or to return any Foreign
Instruments at any time;
iii.
The Bank assumes no responsibility for the realization of any Foreign Instrument deposited
with it or for the value given by a foreign bank or for any mail or communication delays, loss
of mail or courier, operating errors, clearing system delays or losses or for any charge,
expense or loss, howsoever caused; and
iv.
In certain countries, the clearing of cheques may be with recourse and, even when funds
have been made available, the drawee bank may return the cheque or recall the funds
subsequently.
h. The Bank may, without prior notice to the Customer, reverse any entry made in error and
accepts no responsibility for, or liability in respect of, any loss or damage arising out of or
relating to such operating errors. In the event the Customer discovers any such error, the
Customer shall immediately notify the Bank in writing of such error.
i.

Withdrawals from the Account shall be subject to such notice or restrictions as may be
applicable from time to time.

j.

The Bank may, in its sole discretion, accept instructions allowing a third party to withdraw funds
from the Account, but only if such instructions are in a form acceptable to the Bank and on the
condition that the Customer shall indemnify the Bank as herein provided or otherwise as
required by the Bank.

k.

The Bank shall have the right to refuse to honour any cheque, instrument or instruction if the
signature thereon or any entry, alteration or endorsement thereon is not acceptable to the Bank
or if the funds in the Account are insufficient there for. However, if the Bank, in its sole
discretion, allows an overdraft, the provisions of Clause 4 shall apply.

l.

The Bank shall have the right to freeze or suspend operation of the Account and to refuse any
and all deposits, credits and withdrawals if the Customer is in breach of any of these Terms and
Conditions or if (i) any instruction given to the Bank are ambiguous, conflicting or not acceptable
to the Bank, (ii) if the Bank suspects that there may be any illegality in any transactions
(including, without limitation any breach of Central Bank regulations relating to money
laundering); or (iii) if the Bank requires any further instructions, information or documentation, in
form and content satisfactory to the Bank. (iv) An account can be blocked in case of any freeze
orders issues by the authorities/ courts.

m. While the Bank acknowledges that the funds deposited are at the disposal of the Customer, the
Bank may, at its sole discretion, use the funds in a Shariah compliant manner in accordance
with the guidelines/advice issued by the Bank’s shariah advisory committee. Furthermore, the
Customer, acknowledges, agrees and understands that the Customer has no right to demand
any profits generated through the fund under any of the Accounts, unless agreed otherwise with
the Bank.
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4. OVERDRAFTS AND MINIMUM BALANCES
Account(s) may not be overdrawn without the prior consent of the Bank. In the event that an
Account is overdrawn, all amounts overdrawn will be immediately repayable upon demand by
the Bank. At the request of the Customer, the Bank may at its sole discretion provide an
overdraft facility to the Customer. In the event that an Account is in overdraft at any time
without such authorisation, the Customer shall immediately deposit into such Account sufficient
funds to bring the Account into a credit balance. The Bank may charge a fixed processing fee
each time the account is overdrawn, which such fee shall be fixed regardless of the amount
overdrawn and the duration for which the Account remains overdrawn.
5. CURRENT ACCOUNTS
a. The Bank shall be irrevocably authorised to honour and debit to the Current Account all
cheques and instruments drawn by the Customer on the Current Account.
b. The Customer hereby agrees and undertakes: (i) to protect the cheque book(s) issued by the
Bank, and the Customer hereby irrevocably agrees that it assumes full and absolute
responsibility and liability in respect of the issuance and use of any cheques and shall be
responsible in all case arising out of theft of the cheque book or the misuse thereof or of any of
the cheques contained therein, including forgery, regardless of whether the aforementioned
misuse was committed by any employee(s) of the Customer or by any other person, and the
Customer shall sustain all the consequences of the default and indemnify and hold the Bank
harmless in all respect; (i) to use only the cheques supplied by the Bank; and (ii) to indemnify
the Bank in respect of the Bank’s acceptance of any stop payment order.
c.

The Bank may at its discretion and without assigning any reason, and without incurring any
liability whatsoever for doing so, refuse to honour any cheques, draft or written instructions
signed by the Customer. If the Bank, however, does honour and pay such cheque, draft or
written instruction, the Customer shall assume full responsibility and liability in respect thereof.

6. MUDARABA ACCOUNTS
a. The Customer may, at any time in accordance with these Terms and Conditions, place funds
(the “Mudaraba Funds”) to the credit of a Mudaraba Account, which shall be managed and
invested on a Mudaraba basis by the Bank in Islamic Shariah Compliant Asset (the “Mudaraba
Assets”)
b. The Profits from the Mudaraba Assets (the “Mudaraba Profits”) shall be allocated between the
Bank and the Customer at the end of the period for which Mudaraba Profits are being
calculated (the “Profit Allocation Period”) as follows:
(i) The clearing or collection of foreign instruments is dependent upon the laws and
practices of the country or state in which the drawee bank is located.
(ii) The remaining Mudaraba Profit, after deduction of the Manager’s Profit Share (the
“Profit Amount”) shall be allocated amongst the Customers at the end of each Profit
Allocation Period by reference to the weightages (the “Profit Weightages”) determined by
the Bank in respect of each Category at the commencement of each Profit Allocation Period
and the average balance maintained by the Customer in its Mudaraba Account during the
Profit Allocation Period calculated on a daily product basis. The Customer’s share of the
profit will be determined in accordance with the per annum rate (the “Profit Rate”) applicable
to the relevant Category to which the Customer belongs.
(iii) The Manager’s Profit Share and the Profit Weightages applicable to each Category shall
be determined by the Bank at the commencement of every Profit Allocation Period.
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(iv) The updated and prevailing Manager’s Profit Share and Profit Weightages applicable to
each Category will be available at the Bank’s website, displayed in the Bank’s branches,
may be obtained from the Bank from time to time and/or shall be communicated to the
Customer in any other mode, whether electronic or otherwise, in accordance with the Bank’s
prevailing practices. The Bank reserves the right to vary the Manager’s Profit Share and/ or
the Profit Weightage from time to time in accordance with the prevailing regulations and/ or
directives applicable to it. Such variation shall be deemed to be effective upon the
commencement of the Profit Allocation Period immediately succeeding such variation. The
Customer shall deemed to have accepted such variation if the Bank does not receive any
notice to the contrary within 7 days from the issuance of such notice.
(v) The profit amount payable by the Bank to the Customer shall be paid to the Customer in
accordance with the terms agreed in the account opening form or as otherwise advised by
the Bank from time to time.
c.

The Customer may withdraw the Mudaraba Funds from the Mudaraba Terms Account prior to
expiry of the applicable Mudaraba Term Period, subject to the following conditions:
(i) the Customer shall give seven days advance written notice of such withdrawal to the
Bank;
(ii) only the whole (and not part of) the Mudaraba Funds may be withdrawn:
(iii) If the date on which the withdrawal is effected (the “Withdrawal Date”) occurs within
thirty days from the date the Mudaraba Funds were deposited in the Mudaraba Term
Account (the “Deposit Date”), the Customer shall not be entitled to any profit for the relevant
Profit Allocation Period; and
(iv) in all other cases, the Customer shall be entitled to profit calculated by reference to the
relevant Profit Rate applicable to the last completed Mudaraba Term Period preceding the
Withdrawal Date (“Revised Profit Rate”). Such Revised Profit Rate shall be applied to each
completed month elapsed from the Deposit Date up to the Withdrawal Date.

d. The Customer acknowledges that nothing in these Terms and Conditions shall be construed
as being a warranty or a representation by the Bank of any guaranteed profits, or any
guaranteed payment of any part or the entire portion in respect of the Mudaraba Account
(including the original Mudaraba Funds) are exposed to potential losses arising out of a loss
incurred in respect of a Mudaraba Asset and that such losses may even affect the principal
amount of the funds deposited by the Customers in the Mudaraba Account.
e. Any losses incurred on the Mudaraba Funds during a Profit Allocation Period shall be borne
solely by the Customer. If however, the Bank has also invested a certain sum in the Mudaraba
Assets then such losses shall be shared between the Customer and the Bank proportionately
in accordance with the respective amounts invested by the Customer and the Bank in the
Mudaraba Assets. In the event that such losses occur during a Profit Allocation Period, the
Bank shall not be entitled to the Manager’s Profit Share in respect of the relevant Profit
Allocation Period.
f. In the event that the Bank intends to make a variation (including any addition or deletion) to
the composition of the relevant members of the Standard Chartered Group referred to in the
definition of Islamic Shariah Complaint Assets in Schedule 1 hereof, if the Bank shall notify
such Customer in writing of the intended variation. If Customer disagrees to such variation or
any other variation as may be made by the Bank as indicated elsewhere in these Terms and
Conditions, he may, within 7 days from the date of the Bank’s notification, inform the Bank in
writing, upon which this Agreement shall be terminated and:
(i) in the case of a Mudaraba Account (other than a Mudaraba Terms Account), the
Customer shall be in entitled to withdraw the entire amount of the Mudaraba Funds; and
(ii)in the case of a Mudaraba Term Account, the withdrawal of the Mudaraba Funds shall be
in accordance with the provisions of Clauses 6(c) (ii) to (iv).
7.

CUSTOMER ACKNOWLEDGMENT REGARDING PAYMENT OF ZAKAT
The Customer hereby acknowledges that it shall be solely responsible for paying any Zakat due
on the balance in the Account.
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8.

JOINT ACCOUNTS

a. If the Account is opened in the name of one or more Customers (the “Joint Customers”), this
Clause 8 shall constitute an agreement between the Joint Customers, jointly and severally, as
well as between the Joint Customers and the Bank and shall be applicable in addition to the other
provisions of these Terms and Conditions.
b. Instructions in respect of a joint Account (the “Joint Account”) may be given by such customers
as are specified in the account opening form (including withdrawal in favour of the signatory
thereof and the allocation of the credit balance in the case of the demise of a Customer) and the
Joint Customers hereby accept and ratify all actions carried out by the Bank pursuant to such
instructions.
c.

Any debit balance arising on the Account for any reason (and any other liability that may be
incurred) will be the joint and several responsibility of all the Joint Customers. Any such liability
will not be discharged or otherwise affected by the death or incapacity of anyone or more of the
Joint Customers.

d. The Bank shall be authorised to accept for deposit or credit to the Account any cheque,
instrument, transfer or payment order in the name of one or more of the Joint Customers.
e. The Joint Customers expressly agree and consent that the Bank has and shall have the right, in
its discretion and without notice to any of the Joint Customers, to assert a lien on the Joint
Account and apply all credit balances or any part thereof in setting off any (actual, contingent,
matured or unmatured) sums that may be owing to the Bank from any or all of the Joint
Customers and to set-off the amount of such indebtedness to the balance of the Account.
f.

The Bank may continue to rely upon the information provided in the account opening form until it
is notified to the contrary by any one or more of the Joint Customers and, if it deems necessary,
has been able to advice everyone whom it considers to be affected by it.

g. The Joint Customer acknowledges that the Authorised Person or signatory to the Account may
order any transfer of the credit balance of Account or any part thereof to his own personal
account or order, and may charge the credit balance of this Account or any part thereof as
security for credit facilities granted to such person or to third parties.
h. Notwithstanding the provisions of Clause 8(c). In the event of the demise of a Customer:
i. Where a co-owner of a joint account dies, it shall give notice to the Bank of whether or not they
wish to continue the account within not more than 10 days of the date of the death. The Bank
shall thereupon suspend the withdrawals from the joint account until a successor is legally
appointed.
ii. The Bank shall be entitled to assume that the deceased Customer’s portion in the credit
balance of the Account is proportionate to the number of Customers operating such Joint
Account (the “Customer’s Portion”) and shall distribute the Customer’s Portion in accordance with
such valid instructions received by the Bank by such persons authorised by the laws of
succession for the time being applicable in Bahrain; and
iii. the surviving Customers shall not be entitled to utilise the deceased Customer’s Portion,
unless the deceased Customer had provided otherwise under Clause 8(b).
9. FOREIGN CURRENCY ACCOUNT
a. Unless the Bank otherwise agrees, withdrawals from an Account denominated in a foreign
currency may only be made by the Bank’s drafts, cheques or telegraphic transfers.
10. CARDS AND OTHER SERVICES (PERSONAL ACCOUNTS)
a. In the event the Bank issues an Automated Teller Machine (ATM) or debit card (the “Card”), the
following terms and conditions shall apply to the use of the Card, in addition to any specific terms
which may be separately notified.
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b. The Card is issued at the discretion of the Bank and will at all times remain the property of the
Bank. The Customer shall surrender the Card upon closure of the Account or upon demand by the
Bank:
c.

The Bank may, from time to time, amend the nature and scope of the services provided in
relation to the Card and may discontinue any services at any time.

d. The Customer shall keep the personal identification number (the “PIN”) confidential at all times.
Any use of the Card or PIN shall be deemed to have been made by the Customer. The Customer
will immediately notify the Bank in the event of loss or theft of the Card or of an unauthorised
acquisition of the PIN. The Customer shall remain responsible for all Card transactions, effected
by use of the Card, Card number or PIN until such time as the Bank confirms that it has received
notice of loss or theft from the Customer.
e. The Bank’s records of all Card transactions shall be conclusive and binding on the Customer. The
amount stated on any ATM screen or printed receipt or slip should not be conclusive of the state
of the Account with the Bank.
f.

The Customer acknowledges that all deposit envelopes paid into any ATM machine or otherwise
delivered to the Bank will be opened in the presence of two Bank staff members. The slip issued
by the ATM machine will state the figure typed by the Customer and is not conclusive. The Bank’s
record of the amount received by the Bank shall be considered correct and will be deemed to be
the amount deposited. Cash deposited will be credited to the Account, the working day following
the date of the deposit. Any cheques deposited shall be subject to realisation of proceeds as
provided herein.

g. The Bank shall not be liable if the Card is not honoured or accepted in any manner or if there is
any mechanical defect in or malfunction of or insufficiency of funds in the ATM.
h. Without prejudice to any of the Clauses, the Bank shall debit the customer’s account with the
amount of any withdrawal/transfer, payment of telephone, water, electricity bills/ payment for
goods and service at point of sale (POS) terminals and all such payments as effected by the use
of the card, along with the related bank charges.
i.

In the event the Bank provides utility bill payment facilities to the Customer (whether by Card,
telephone, electronic or Internet Banking service or otherwise) the following terms and conditions
shall apply, in addition to any specific terms which may be separately notified;

j.

The Bank may at any time at its discretion, suspend, cancel or vary any utility bill payment
facilities.

k.

The Customer acknowledges that the Bank will act as an intermediary in transferring funds from
the Account. The Bank shall not be responsible for and shall not be a party to any dispute or
inquiry regarding the correctness of the utility bill, any payment or service.

l.

The Customer expressly acknowledges that the payment of utility bill through the Bank will take at
least three (3) working days to clear and therefore, the Customer shall be responsible for ensuring
payment is made in a timely manner. The Bank will not be responsible for any suspension or
disconnection of any utility services, whether due to insufficient or delayed payment or otherwise.

m. The Customer acknowledges that the Card and other services referred to herein are provided by
the Bank at the Customer’s request. The Customer acknowledges and assumes all risks
associated with the use of the Card, ATM, PIN and other services provided hereunder and
waives, releases and discharges the Bank from and all claims, obligations or rights that the
Customer has or may have against the Bank in relation to or arising out of such services. The
Customer will indemnify the Bank and keep it indemnified, for any loss, damage, costs (including
legal costs), claims or demands (i) arising in connection with the use, loss or theft of any Card or
PIN issued to the Customer or (ii) arising as a result of any fraudulent or unauthorised act of any
person or (iii) howsoever arising in relation to the services provided by the Bank.
n. Certain purchases of goods or services, such as alcohol, dealing in pork and pork related
products, gambling, pornography or other illegal activities, are prohibited under the principles of
the Islamic Shariah. It is the Debit Cardholder’s responsibility to ensure that the Card is utilized for
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Card Transactions which are not contrary, offensive or repugnant to the principles of the Islamic
Shariah. The Bank shall be entitled, without notice, to withdraw the Debit Cardholder's right to use
the Card or to refuse to authorize any Card Transaction in the event that the Debit Cardholder fails
to comply with this provision.
11. BANK CHARGES AND FEES
The Bank may debit the Account and the Customer will on demand pay the Bank’s charges and fees
for the operation of the Account and other facilities and services provided to the Customer by the
Bank. The Bank is entitled to amend, at any time with prior notice (minimum 15 days), its charge,
or fees.
12. RIGHT OF LIEN AND SET OFF
The Bank may, at any time assert a lien (with the consent of the Customer) over any money, shares,
securities, documents or other assets and property of whatever nature which are held in the
Customer’s name in any Account and/or at any branch of the Bank. The Bank may at any time, apply
all or part of the money, shares, securities, documents or other assets and property of whatever
nature which are held in the Customer’s name in any Account and/or at any branch of Bank
(including, if applicable, before the maturity of a fixed deposit) forwards any indebtedness,
howsoever incurred and whether actual or contingent, of the Customer to the Bank (or if the Account
is a Joint Account, any such indebtedness of any of the Joint Customers to the Bank, whether
several or joint or otherwise) and whether in the same currency as the Account or not. The Bank may
effect any necessary conversions at the rate of exchange at which the Bank is able to purchase the
currency of the Customer’s obligations or at the Bank’s own prevailing rate of exchange displayed at
the Bank’s countries, as the Bank may select at its absolute discretion. All costs, other than interest,
incurred by the Bank in respect of the exercise of the said right of lien and set off shall be for the
account of the Customer and payable on demand.
13. CLOSURES OR TRANSFER OF ACCOUNT
a. The Bank shall have the right at any time in its discretion to close any Account and to request
immediate settlement thereof (and the return of any unused cheques) without giving any reason
whatsoever and without incurring any liability in so doing. In such event, the Bank may mail to the
Customer a cheque for the balance in the currency of the Account.
b. Without prejudice to the Bank’s aforesaid right, the Bank shall be entitled to close the Account
without notice to the Customer if the Customer issues any cheques with insufficient funds in the
Account.
c.

The Customer consents and agrees that the account may be transferred (whether by assignment,
novation or otherwise) by the Bank to a third party (“Assignee”) upon not less than thirty (30) days
prior written notice to the Customer. During the said notice period, the Customer may approach
the Bank to close the Account in accordance with and subject to these Terms and Conditions.
Upon such transfer, the Assignee shall assume all the Bank’s rights and obligations vis-a-vis the
Customer, the Account and all ancillary matters, including with regard to any liability of the
Customer or any collateral security for any liability of the Customer.

d. On closure of the Account, any unused cheques relating to the Account must be returned by the
Customer to the Bank.
14 .STATEMENT OF ACCOUNT
a. The Bank shall provide to the Customer periodic statements of account or as may otherwise be
agreed.
b. (i) In the case of non-receipt of a statement of account, the Customer shall notify the Bank of
such non-receipt within thirty (30) days of the end of the period to which the statement of account
relates. (ii) In the case of discrepancy in any entry or balance shown in a statement of account, the
Customer shall notify the bank of such discrepancy within thirty (30) days of the date of the
statement.
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c.

The Customer shall be deemed to have received the statement of account and have irrevocably
consented to the correctness of the entries and balance shown therein and the Customer waives
any right to challenge the transactions, entries or other dealings on the Account unless:
i. In the case of non-receipt of the statement of account, the Customer has notified the
Bank within thirty (30) days of the end of the period to which the statement of
account relates; and
ii. In the case of discrepancies in any entry or the balance shown in the statement of
account, the Customer has notified the Bank within thirty (30) days of the date of the
statement and such notification has been agreed and accepted by the Bank.
15. BANK’S BOOKS & RECORDS, CUSTOMER INFORMATION

a. The Bank’s books, records and accounts shall be conclusive and binding. Any certificate, printout
or statement of account issued by the Bank shall be final and conclusive evidences against the
Customer of the correctness thereof in any legal proceedings or otherwise.
b. The Customer acknowledges and accepts that telephone calls by or to the Bank may be recorded
for the protection of the interest of the Customer and Bank.
c.

The Customer acknowledges and agrees that the Bank may maintain, transfer, process and store
its data, information and records in electronic, form on microfilm or other methods (including in
processing centres and databases outside of Bahrain and further agrees that the messages,
cables, telexes, facsimiles, microfilms, tapes computer printouts and photocopies, which may be
exhibited by the Bank as an extract from its files, books, record or accounts shall constitute
conclusive evidence of the genuineness of the contents thereof.

d. The Customer acknowledges and agrees the Bank may utilise the service of third party
contractors and that any such third party may have access to the Bank’s books and records
including information regarding the Customer and the Account.
e. The Customer irrevocably consents to the disclosure and reporting by the Bank, its officers,
employees and/or agents, in any whatsoever, of any information relating to the Customer and its
account relationship with the Bank (including without limitation, credit balances and deposits with
the Bank, account history and other Customer related information) as the Bank, its employees,
and/or agents may in their absolute discretion think fit to:
i.
the Bank’s head office, any of its representative officers, subsidiaries, affiliates and
branches in any jurisdiction and any related corporations of the Bank, or any member of the
Standard Chartered Group.
ii.
service providers including persons to whom the Bank has outsourced any operational
functions which may be engaged by the Bank to carry out any of the Bank’s business or
operations (including without limitation, ATM, credit card or other network providers) within
or outside of Bahrain and are under a duty of confidentiality to the Bank;
iii.
any actual or potential Assignee(s) of any rights or obligations of the Bank.
iv.
any guarantor, third party pledgor or security provider.
v.
in response to any request from a third party for a reference.
vi.
any solicitors or accountants or other professional advisors acting for the Bank and/ or
agents and independent contractors
vii.
any regulatory, fiscal, supervisory or governmental authority in any jurisdiction; and/or
viii.
any other person(s) which the Bank considers, is in its interest to make such disclosure.
The Customer will not assert any claim, and waives any right to assert any claim, against
the Bank for any loss, damage or injury suffered or alleged as a result of any such
disclosure or reporting,
16. FORCE MAJEURE
The obligation to pay any amounts deposited with the Bank is limited to payment by the branch at
which the Account is maintained, the Bank shall not be liable for its liability to pay from such branch
due to restrictions on convertibility or transferability, requisitions, involuntary transfers, acts of war or
civil strife or other similar causes beyond the Bank’s control. In such event no other office, branch,
subsidiary or affiliate of the Bank shall be responsible or liable to the Customer.
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17. NOTICES TO THE CUSTOMER
Any notice or communication posted to the Customer at the address stated in the account opening
form shall be deemed to have been duly received by the Customer 7 days after the date of posting of
the same. The Bank shall not be liable for any delay or loss of mail. Notification of any change of
address of the Customer shall not be binding on the Bank until the Bank’s records have been
amended.
18. WAIVER
The failure of the Bank to require strict compliance of these Terms and Conditions shall not be
construed as a waiver by the Bank of its right hereunder.
19. ISLAMIC SHARIAH
The Customer acknowledges and agrees that these Terms and Conditions shall be subject to the
provisions of the noble Islamic Shariah as applied and interpreted by the Bank’s shariah supervisory
board from time to time.
20. GOVERNING LAW & JURISDICTION
a. These Terms and Conditions shall be governed by the laws and regulations of Bahrain and the
Customer submits to the non-exclusive jurisdiction of the Courts of Bahrain. The Bank shall be
entitled to institute proceedings in any one or more jurisdictions in which the Customer is
domiciled, or possesses assets, or conducts business,
b. The
Courts
of
Bahrain
deal with any claim against the Bank

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

shall

have

sole

jurisdiction

to

21. The Customer hereby consents to the Bank its officers and agents disclosing information
relating to me/us and my/our account(s) and/or dealing relationship(s) with the Bank, including
but not limited to details of my/our facilities, any security taken, transactions undertaken and
balances and positions with the Bank, to:
the head office of the Bank, any of its subsidiaries or subsidiaries of its holding company,
affiliates, representative and branch offices in any jurisdiction (the “Permitted Parties”);
professional advisers and service providers of the Permitted Parties who are under a duty of
confidentiality to the Permitted Parties;
any actual or potential participant or sub-participant in relation to any of Bank’s rights and/or
obligations under any agreement between us, or assignee, novatee or transferee (or any agent
or adviser of any of the foregoing);
any rating agency, incurer or insurance broker of, or direct or indirect provider of credit protection
to any Permitted Party;
any court or tribunal or regulatory, supervisory, governmental or quasi-governmental authority
with jurisdiction over the Permitted Parties.
SCHEDULE 1
“Islamic Shariah Compliant Assets” means the entire pool of all the Shariah compliant products,
assets and investments comprising individual, corporate or sovereign or sent sovereign portfolios
whether by way of stocks, trust certificates (sukuk) or any other Shariah compliant investment
product held by
(i) Bahrain:(which for the avoidance of doubt, excludes assets held in the respective trading
books of this entity) and which are invested on the basis of either or any combination of the
murahaba, ijarah, musharakah, istisna or any other modes of Islamic Shariah complaint financing
as approved by the Bank’s shariah supervisory committee from time to time.
PHONE BANKING / IVR

a. If and when such facility becomes available, the Customer authorizes the Bank in its absolute
discretion to follow/act on its oral instructions (including any instructions required by or given by it,
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in relation to these Terms and Conditions unless these Terms and Conditions otherwise expressly
state to the contrary).
b. The Customer shall not reveal its Telephone Identification Number (TIN) to anyone. The
Customer’s oral instructions identified by its correct Account number and TIN shall be deemed to
be proper. Accordingly, the Bank shall be entitled to rely on any such instructions. Should the
Bank accept any such instructions from the Customer, or from any other person purporting to be
the Customer, the Customer hereby agrees to indemnify the Bank against any loss, damage,
costs (including legal costs), or demands incurred by the Bank as a result of or in connection
herewith.
c.

The Bank may in its absolute discretion require that written confirmation of the Customer’s oral
instructions be received by it within such period as the Bank may specify.

d. Where any of the above accounts are opened by more than one person, any one person shall be
entitled to give any oral instructions and the Bank shall be entitled to rely upon any such
instructions.
ONLINE BANKING
The Customer hereby applies for the Bank’s Internet and Electronic Banking Service (collectively
“Electronic Banking Services”) as may be available to the Customer by the Bank from time to
time.
Further the Customer acknowledges that its use of the Electronic Banking Services shall be
governed by the Bank’s prevailing Electronic Banking Terms and Conditions, available on the
Bank’s website at www.sc.com/bh and the Customer declares that it has read and fully
understood the said Terms and Conditions and accepted the same.
The Customer hereby instructs and authorizes the Bank to mail/send by courier its electronic
banking password (collectively “Security Codes”) relating to its access to the Electronic Banking
Services to the Customer’s address, as per the Bank’s records, and the Customer agrees that
the risk of non-receipt and/or disclosure of the Security Codes to an unauthorized third party shall
be fully borne by the Customer.
Subject to the Bank’s prevailing terms governing the use of the services, the Customer hereby
authorizes and instructs the Bank to act on any instructions received through the use of your
Security Codes, including, but not limited to the transfer of funds (subject to limits as may be
imposed by the Bank from time to time) from your Account(s) with the Bank (which you are
entitled to operate on a single signatory basis) to the third party accounts named under the
heading “Beneficiary Accounts”, above, and, to any account which you may designate from time
to time, for this purpose under the Bank’s prevailing procedures.
The Customer warrants that all the information provided by it, in this application form is true,
accurate and complete in all respects.
MOBILE BANKING
Definitions:
In this document, the following words and phrases have the meaning set below unless the
context indicates otherwise:
“Account(s)” shall mean bank account and/or credit card account and /or any other type of
account maintained by the Customer with Standard Chartered Bank, Bahrain for which the
Facility is being offered or may be offered in future (each an “Account” and collectively
“Accounts”);
“Alert(s)” means the notifications about transactional activities carried out on the customer’s bank
accounts and other information sent as short messaging service (“SMS”).
“Customer” shall mean a customer of Standard Chartered Bank, Bahrain or any person who has
applied for any product/ service of Standard Chartered Bank Bahrain.
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“Facility” shall mean the mobile banking facility which provides the Customer with the Services
on the customer’s Mobile Phone Number.
“Mobile Phone Number” shall mean the number specified by the Customer in writing either
through any form provided by the Bank or otherwise for the purpose of opening an account or for
availing the Facility.
“Request Facility” shall mean facility through which Customers will be able to make requests
about their Accounts by sending “key words” through SMS to Mobile Phone Number provided by
the Bank for the purpose.
“Services” shall mean:







Check account balance
View a mini bank statement for last 3 transactions
Request Bank Statements
Transfer funds between personal accounts and nominated accounts held with the Bank
Request a cheque book
Alerts and any other such service to be provided by the Bank from time to time.

“Website” refers to www.sc.com/bh or any other website as may be notified by the Bank from
time to time.
In this document all reference to Customer in masculine gender shall be deemed to include the
feminine gender.
Applicability of Terms and Conditions
a. These terms are in addition to the Terms and Conditions that apply to the individual accounts the
customer may be accessing through the Facility. If there is a conflict or inconsistency between the
present terms and any other relevant terms and conditions, the present terms will prevail to the
extent of the conflict or inconsistency in relation only to the mobile banking facility;
b. These terms relate only to individual accounts in the Customer’s sole name and to joint accounts
which the Customer holds with another person but only if these may be operated by a single
signing authority. Only one of the joint account holders may apply and use the Facility.
Application
a. The Customer shall apply to the Bank for use of the Facility by submitting an application form or in
any other way as prescribed by the Bank from time to time for the use of the Facility.
b. Application for the Facility shall be accepted only after authentication of the Customer through any
mode of verification as may be stipulated by the Bank from time to time.
c.

Activation
of
the
Facility
may
take
up
working days from the date of receipt of the application.

to

a

minimum

of

7

d. Only those Accounts opened with the Bank and attached to the respective Customer’s ATM/Debit
Card/Credit Card will be accessible through the Facility.
Records
All records of the instructions and transactions made through the Facility whether in paper or
electronic form shall be conclusive evidence of their content and the receipt or non-receipt of
them by the Bank.
Accuracy of Information
a. The Customer undertakes to provide accurate information wherever required and shall be
responsible for the correctness of information provided by him to the Bank at all times including for
the purposes of availing of the Facility. The Bank shall not be liable for consequences arising out
of erroneous information supplied by the Customer.
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b. Any information the Bank gives to the Customer is for reference purposes only. The Bank is
not liable for the accuracy or completeness of the information given. If the Customer considers
that there is an error in the information supplied by the Bank to him, he shall advise the Bank
as soon as possible.
Security and Access Procedures
a. The Bank may issue separate requirements, restrictions, instructions, activation and access
procedures, or any additional conditions pertaining to the access and use of the SMS-Service,
(“Procedures”). All Procedures may be varied by the Bank from time to time. The Customer
agrees and undertakes to be bound by and to comply with all of the Procedures as may be
issued by the Bank from time to time.
b. The Customer must not leave his mobile phone unattended or permit any person access to
the mobile phone in such a manner that he may access the SMS-Service, whether with or
without the Customer’s consent.
c.

In the event that the Customer loses or replaces or parts with possession or control of his
mobile phone, the customer must immediately notify and instruct the Bank of the same, and
make a fresh application to register for the Mobile Banking Facility.

d. The Customer acknowledges that messages received or sent by him via the Mobile Banking
Facility may contain confidential information relating to the customer’s Accounts and in the
event that the Customer loses, replaces, parts with possession or control of his mobile phone,
such confidential information may be seen, retrieved or accessed by others. The Customer
agrees to take reasonable precautions and exercise care in ensuring that each message
received or sent by him via the Mobile Banking Facility is deleted from the customer’s mobile
phone immediately after the Customer has read or sent it. The Customer further agrees not to
hold the Bank responsible for any loss or damage suffered by him in the event of the
Customer’s failure to follow the procedures outlined in this Clause.
Customer Instructions
a. The instructions of the Customer shall be effected only after authentication of the Customer by
means of verification of the Mobile Phone Number and/or through verification of Mobile
Banking PIN allotted by the Bank to the Customer or through any other mode of verification as
may be stipulated at the discretion of the Bank.
b. Where the Bank considers it appropriate, it may seek clarification from the Customer before
acting on any instruction of the Customer or act upon any such instruction as it may deem fit.
The Bank shall have the right to suspend the services under the Facility if the Bank has
reason to believe that the Customer’s Mobile phone or Mobile Banking Facility is being
misused.
Liability and Indemnity Mobile Banking
a. The Bank will take reasonably practicable steps to ensure that its systems in connection with
the Mobile Banking Facility are installed with adequate security designs and to control and
manage the risks in operating the systems, taking into account any law, rules, regulations,
guidelines, circulars, codes of conduct and prevailing market practices which may be
applicable to us from time to time.
b. The Bank will not be liable for any loss or damage to the customer as a result of making the
Mobile Banking Facility available to the Customer, including any direct, indirect, consequential
or special loss, even if the Bank has been advised of the same. Examples of circumstances in
which the Bank will NOT be liable to the customer for loss or damage resulting to the
customer through the use of the Mobile Banking Facility include (but are not limited to):
(i) any incompatibility between the Customer’s mobile phone and the Mobile Banking Facility.
(ii) any machine, system or communications breakdown, interruption, malfunction or failure
(except where such failure should have been prevented by the risks control and arrangement
measures had the Bank adopted such reasonable measures), industrial dispute, failure or
fault of any internet service providers, telecommunications or SMS service providers or
operators, or their respective agents and subcontractors or other circumstances beyond the
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(iii)
(iv)
(v)
(vi)

c.

Bank’s control that leads either to the Mobile Banking Facility being totally or partially
unavailable or delayed.
the Customer relying on or using any financial or product information provided as part, or by
means, of the Mobile Banking Facility.
any misuse of the customer’s mobile phone or the Mobile Banking Facility by the Customer
or anyone else.
any access to information about the Customer’s Accounts which is obtained by a third party as
a result of the Customer using the Facility (except where that access is obtained as a result of
the Bank’s negligence or the Bank’s willful default);
any delay or failure to send, transmit, receive, confirm or acknowledge any email, SMS
messages, security codes or anything available under the service, or any error, inaccuracy or
incompleteness of any information or data available under the Facility.
The Customer shall indemnify the Bank, the Bank’s employees and the Bank’s nominees or
agents promptly and on a full indemnity basis from or against all actions, omissions,
negligence, proceedings, claims, demands, damages, losses (including direct, indirect or
consequential losses), costs and expenses including all duties, taxes, as applicable or other
levies and legal costs as between solicitor and client (on actual basis) and other liabilities
which the Bank may incur or suffer from or by reason of the use of the Facility or the breach of
this Agreement.

d. The Customer shall indemnify the Bank against, and must pay the bank on demand for, any
actual loss the Bank reasonably incurs in connection with:
(i) instructions the customer gives the Bank via the Facility.
(ii) the Bank acting on, delaying or refusing to act on instructions from the customer.
e. Further, the Customer acknowledges and agrees that the availability and proper functioning of
the Facility is dependent on many variable circumstances, including location, mobile network
availability and signal strength, proper functioning of hardware, software and the customer’s
mobile phone, and the Bank will not be liable for any loss or damage caused by any
unavailability or improper functioning of the facility for any reason.
f.

The Customer agrees that the Bank shall not be involved in or in any way liable to the
Customer for any dispute between the Customer and a cellular services provider or any third
party service provider (whether appointed by the Bank or otherwise).
Charges
The Bank shall be entitled to impose separate fees and charges for the Facility, which may
be varied from time to time by notice to the Customer in advance. In addition, the Customer
shall be solely responsible for all the fees and charges howsoever called as may be imposed
by the service provider including but not limited to any fees or charges incurred for the
sending or receiving of the SMS, data or any other services arising from your subscription to
the service provider.
Termination

a.

The Customer or the Bank shall be entitled to terminate the Facility at any time by 30 days
written notice to the other without assigning any reason, or by such other mode of
communication as may be prescribed by the Bank from time to time.

b. The Bank shall be entitled to terminate the Facility by immediate notice upon the occurrence
of any of the following events:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

the Customer breaches any provision of these Terms and Conditions.
the Customer’s continued access to the Facility poses any threat to the security,
integrity or operations of the Facility or the Bank, or the information systems of the
Bank or those of its other customers.
the Facility had remained inactive for a period of 60 days.
the Bank ceases to provide the facility for any reason.
all Customer Accounts with the Bank are terminated or closed.
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c.

The Bank shall be entitled to suspend the customer’s access to the Facility without notice
where a right of termination by the Bank exists, and such right of suspension may be
exercised in lieu of termination, or as an additional remedy before termination.
Governing Law and Jurisdiction
This agreement is governed by the laws of the Kingdom of Bahrain and any dispute arising
out of or in connection with the Facility shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the
Courts of Bahrain.
Disclosure of Information
The Customer accepts that all information relating to the customer (including details of
accounts, products etc.) maybe disclosed to:

a. Our head office and any other member of the Standard Chartered Group in any jurisdiction
(“permitted parties”)
b. Professional advisers, service providers or independent contractors to, or agents of, the
permitted parties, such as debt collection agencies, data processing firms and
correspondents who are under a duty of confidentiality to the permitted parties:
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Any
actual
or
potential
participant
or
sub-participant
in relation to any of our obligations under our banking Agreement between us, or
assignee, novatee or transferee (or any officer, employee, agent or adviser of any of
them);
Any credit reference agency, rating agency, business alliance partner, insurer or
insurance broker of, or direct or indirect provider of credit protection, or any
permitted parties;
Any financial institution which you have or may have dealings for the purpose of
conducting credit check (including in the form of bank references);
Any court, tribunal or authority (including an authority investigating an offence) with
jurisdiction over the permitted parties;
A merchant or a member of a card association where the disclosure is in connection
with use of a card;
Any authorised person or any security provider; and
Anyone we consider necessary in order to provide you with services in connection
with an account.

Variation of the Terms
The Customer acknowledges that the Bank may change the terms and conditions by prior notice to
you in accordance with our usual practice and in accordance with any applicable law. The notice will
be by public announcement in a local newspaper, on our website or by display in our Branches.
Severability
If any provision of this Agreement is agreed by the Bank and you to be illegal, void or unenforceable
under any law that is applicable or if any court of competent jurisdiction in a final decision so
determines, this Agreement shall continue in force save that such provision shall be deemed to be
deleted with effect from the date of such agreement or decision or such earlier date as you and the
Bank may agree.
e-STATEMENTS
In consideration of the Bank agreeing the Customer’s request that future statements be sent to the
Customer via electronic mail (e-mail) to such e-mail address as in the Bank’s record (“Designated
email”) or such other designated e-mail account as may be instructed by the Customer from time to
time (collectively known as the “Service”), the Customer hereby agree as follows:
a. The Customer shall agree to the terms and conditions relating to the service as herein after
provided, and the Customer confirms that these shall be in addition to and not in substitution of
the Bank’s standard Terms and Conditions and to the services which shall apply to the Service as
if the said terms and conditions were repeated herein. In the event of a conflict between the terms
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and conditions of this agreement and any other relevant terms and conditions, the terms and
conditions of this agreement will prevail to the extent of such conflict. The use of the Service will
constitute the Customer’s agreement to and receipt of these terms and conditions as well as the
Customer’s acknowledgement of the inherent risks in the transmission of e-Statement via e-mail.
b. The provision of this Service is at the Bank’s discretion, and such Service may be modified,
suspended, withdrawn, cancelled or discontinued by the Bank at any time. In the event of such
modification, suspension, withdrawal, cancellation or discontinuance of the Service, the Bank shall
notify you and shall revert to sending the statements in paper format to your last mailing address
appearing on the Bank’s record. In the case of e-Statement via email, the e-Statement shall be
attached together with the email. Once the Service is provided to the Customer, the Bank will
cease to provide the Customer with printed and mailed statements.
c.

The Customer confirms that it is the owner and designated user of the “Designated
email” and shall take all necessary security measures and precaution to ensure that the
“Designated email” is not accessed by any unauthorized party. The Customer agrees and
confirms that the Bank does not warrant the timeliness, security, confidentiality or availability in
the transmission of the e-Statements to the “Designated email”.

d. The Customer may terminate the Service at any time by completing a designated form and
returning it to the Bank. The Customer understands that the Bank will revert to sending the
Customer its statements in paper format to the last mailing address appearing on the Bank’s
records.
e. The Bank’s system of transmission of the e-Statements is proprietary to the Bank and the Customer
agrees to the nonexclusive sub-licence of the system granted by the Bank to the Customer for its
use of the Service. The Customer is aware that any unauthorized use of the system by it or through
parties (whether authorized or unauthorized by the Customer) may result in civil action being taken
against the Customer by the Bank. The Customer shall not (whether by itself or otherwise) reengineer, modify, disseminate, copy, decompile any software within the system or otherwise owned
or provided by the Bank.
f.

The Customer will be required to check all e-Statements for any unauthorized transactions. If the
Customer should be aware of any unauthorized transaction(s) on any of the e-Statements, it must
notify the Bank as soon as reasonably practicable but in any event not later than the stipulated
applicable time period specified in the e-Statement. Any applicable time periods within which the
Customer must notify the Bank of any unauthorized transaction(s) shall begin on the statement date
printed on the relevant e-Statement regardless of when Customer accesses or opens the eStatement.

g. The Customer is aware that the Bank never makes any request from the Customer to provide its
Account or security details via email. Where the Customer has requested for e-Statement to be sent to
to the “Designated email”, the Customer acknowledges that the e-Statement can be accessed/ viewed
normally by accessing the email account as the e-Statement shall be sent to the Customer’s email
address designated by the Customer to benefit from this service. The Customer acknowledges that it
is responsible for checking the e-Statement for any unauthorized transactions and that if the Customer
is aware of any unauthorized transaction(s) on any of the e-Statements, it must immediately notify the
Bank. The first 6 digits of the account number & the first 12 digits of the card number will be masked as
a security precaution. If the Customer is aware or if the Customer suspects that the details of the eStatement is known to someone else, it must notify the Bank immediately.
h. The Customer agrees that from time to time the Bank may advertise its products and services,
and those of other companies in the Standard Chartered Bank Group, through the e-Statement
Service.
i.

The Customer acknowledges that the Bank will use its best endeavors to ensure the security of
the Service. Notwithstanding the foregoing, the Customer agrees that the Bank shall not be liable
in any manner for any disruption, unavailability of the Service, communication, electrical or
network failure that may result in the e-Statements being incomplete, unavailable or delayed in
transmission. The Customer further acknowledges that the use of and the transmission of
information via email and/or internet may not be guaranteed to be secure. The Customer
acknowledges that the information transmitted may be liable to errors, viruses, delay,
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interception, modification or amendment by unauthorized persons and the Customer
acknowledges that transmission may be disrupted, interrupted, delayed or incorrect. The
Customer shall not hold the Bank responsible for any errors, viruses, delay, inaccuracy, losses,
damages whatsoever arising from or in connection with its use of the Service (including but not
limited to any interception, modification or amendment, disruption, interruption, delay or
inaccuracy of e-mails or internet transmission or other communication equipment or facilities. For
the avoidance of doubt, the Bank shall not be responsible for any losses suffered whether direct,
indirect, consequential, or special loss, even if the Bank shall have been advised of the same.
j.

The Customer will not hold the Bank responsible for any consequences that may arise as a result
of any online communication between itself and the Bank which may be lost in transmission
(whether in whole or in part).

k.

The Customer acknowledges and agrees that the Bank shall have the right to amend any term(s)
of this agreement at any time by giving such notice in writing to the Customer, whether by mail,
facsimile, email notification or otherwise or by placing prominent notices at the Bank’s offices or
branches and the Customer agree to be bound by the same.

l.

No statement can be obtained through e-Statement for months before subscription date for this
service.
SAADIQ PERSONAL FINANCE TERMS AND CONDITIONS

In consideration of the Bank granting to the Customer deferred payment terms on the Purchase Price
of the Metal purchased from the Bank, as is evident from the Offer and Acceptance to which these
Terms and Conditions are annexed, the Customer agrees to be bound by the following terms and
conditions:
For the purposes of these Terms and Conditions:
“Acceptance” means an acceptance letter or any other means of valid acceptance of the Offer by
the Customer;
“Assignment” means the assignment of the Customer’s end of service benefits with any Employer
in terms of clause 15 below;
“Business Day” means a day on which the Bank is generally open for business to retail clients in
Bahrain & United Arab Emirates;
“Customer” means the person/s signing the attached Acceptance;
“Employer” means each employer of the Customer during the Payment Period, whose particulars
shall be supplied by the Customer to the Bank from time to time;
“Group Member” means any entity, including Standard Chartered Plc that is owned directly or
indirectly, whether in whole or in part, by Standard Chartered Plc; and
“Offer” means the attached Offer by the Bank to sell the Metal on deferred payment terms.

(Capitalised terms in the Offer and Acceptance shall have the same meaning herein.)
1. The effective date of the sale of the Metal from the Bank to the Customer shall be the date the
Customer stated in the Acceptance.
2. The Metal shall be delivered to the Customer by constructive means in that the Bank (or its agent)
shall stop holding the Metal as the owner and hold it, or be instructed to hold it (in the case of an
agent), on behalf of the Customer.
3. The Bank (or its agent) shall hold the Metal on Customer’s behalf within a bulk quantity at a
common location and it shall not be traded or otherwise dealt with until the Customer instructs the
Bank to do so (either specifically or in the form of a general agency mandate).
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4. The Metal shall be purchased on as-is-where-is basis in its present state and condition and the
Bank has not and shall not be deemed to give or make any warranty or representation whatsoever
in relation to the Metal.
5. The Customer shall be irrevocably and unconditionally obliged to pay the Purchase Price by means
of the Instalments on the Payment Dates from the date of the Acceptance onwards.
6. The Purchase Price is accepted as valid and fair consideration for the Metal, irrespective of the
spot price for the Metal on the actual date of the sale of the Metal.
7. In the case of any amount being due on a day other than a Business Day, such amount shall be
due on the immediately preceding Business Day.
8. All
payments
to
be
made
by
the
Customer
in
terms
of
the
Agreement shall be made free from any set-off, deduction, withholding or counterclaim and in
immediately available and freely transferable funds for good value on each of the Payment Dates.
9. The Bank shall be authorised to debit the Customer’s account number stated in the Acceptance at the
Bank with amounts equal to the Installments due on the Payment Dates, or (in the event of insufficient
funds in such account of the Customer) any other account of the Customer held at the Bank that has a
credit balance at the time.
10. The Bank shall also be entitled to block and/or recover any Instalment and/or payments due on the
date when the Customer’s salary is deposited with the Bank, regardless of whether such date is a
Payment Date in terms of the Agreement. In instances where the Customer receives an advance of
salary payments for a period representing more than one month’s salary, the Bank shall be
authorised, and it reserves the right, to recover Instalments in advance that are equal to the
respective number of months that the Customer has received advanced salary payments.
11. In addition, the Customer may at any time be requested to issue cheques or promissory notes in
respect of any or all of the Instalments due in the above regard. In the event of any cheques or
promissory notes lacking the date and/or the amount payable, for whatsoever reason or cause
arising, the Bank shall be authorised (without any obligation to give prior notice) to complete such
cheques or promissory notes on the Customer’s behalf, to reflect any amount owing by the
Customer to the Bank at any relevant time and the Bank shall be authorised to present such
cheques or promissory notes at any stage that it regards as necessary for doing so.
12. The Bank may (in its sole discretion) declare all amounts outstanding in connection with this
Agreement as immediately due and payable if:
a. the Customer fails to pay any Instalment on any of the Payment Dates; or
b. the Customer breaches or repudiates any terms of any agreement or facility in place between the
Bank and the Customer at the time; or
c.

it becomes apparent that the Customer has supplied any facts or documentation to the Bank
pertaining to the Agreement that is false and/or that misrepresents any facts contained therein; or

d. it is unlawful or impossible for the Customer to perform or comply with any or all of his/her
obligations hereunder; or
e. any obligation of the Customer here under ceases to be legal, valid and binding; or
f.

the Customer commits any act that (without concerning the merits) is sufficient cause to bring
bankruptcy proceedings against the Customer; or

g. a material adverse change has occurred or is likely to occur in relation to the Customer’s financial
position or business, which is likely (in the Bank’s sole opinion) to adversely affect the willingness
or ability of the Customer to comply with his obligations under the Agreement; or
h. the Customer is liquidated, placed under receivership (or anything substantially similar), or is
declared bankrupt or insane or he/she dies.
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13. In the event of acceleration of payment under clause 12 above, the Bank shall be allowed (without
prejudice to any other rights it may have) to set off any obligation owed by the Customer in
connection with the Agreement against any obligation (whether or not due and payable at the time,
or held singly or jointly) owed by the Bank to the Customer, regardless of the place of payment,
booking branch or currency of either obligation. If any such obligation is unliquidated or
unascertained, the Bank may cause set-off to take place in an amount estimated by it in good faith
to be the value of that obligation. If obligations are in different currencies, the Bank may convert, for
the purpose of the set-off, either obligation at a market rate of exchange quoted by the Bank’s
treasury division.
14. The Bank’s statements and records of account shall, in the absence of manifest error, be binding
on the Customer and constitute conclusive evidence of amounts due and owing in connection with
the Agreement for all relevant purposes, inclusive of legal proceedings.
15. The Customer, by way of continuing security for all its indebtedness in connection with this
Agreement, hereby unconditionally and irrevocably assigns to the Bank all of the end of service
benefits accruing and payable to the Customer pursuant to the Customer’s employment contract(s)
with the Employers.
16. The Customer shall observe, perform and discharge each and all of its obligations and do all acts
and things necessary or desirable to complete the Assignment and cause the monies thereby
assigned to become payable directly to the Bank (irrespective of whether the Customer is in default
or not) and the Customer shall immediately give notice to, and obtain the consent of, the Employer
in respect of the Assignment, which notice and consent shall be in a format acceptable to the Bank.
17. The Customer warrants and irrevocably undertakes in favour of the Bank that it shall not at any
stage give any contrary instructions to the Employer concerning the Assignment or any payments
to be made thereunder.
18. The Customer warrants that the subject matter of the Assignment is not subject to any prior
assignment and is free from all other charges and encumbrances whatsoever and that he/it shall
not create or permit to be created any other charge or encumbrance whatsoever in respect thereof.
19. Right
of
set-off:
Standard
Chartered
Bank
may,
in
addition
to its rights as Bankers, at any time and without notice to the customer, combine or consolidate all
or any of the credit balances against this financing or any other obligations whether such liabilities
are actual or contingent, primary or collateral and several or joint.
20. Bancassurance: The Customer’s outstanding [Purchase Price]is insured by the Bank. In the event
of any unforeseen circumstances relating to the death of the customer, the outstanding as at that
date, including the top-up finances, will be settled by the insurance (takaful) company directly to the
Bank. The insurance premium collected from the Customer to insure its personal finance will be
added to your finance amount and amortized over the life of the finance. Your Personal Finance will
be insured up to a maximum of 84 months, provided that you are not more than 65 years old at the
expiry of financing.
21. Top-up on your Personal Finance: Subject to your strict adherence to the terms and conditions of
your finance Agreement including receipt of maximum 6 monthly instalments on its due dates and
in accordance with applicable regulations, the Bank may agree at its discretion to increase your
finance amount plus insurance and other charges i.e. profit, fees, etc., under the present terms and
conditions.
22. Prepayment: You may prepay all of the outstanding [Purchase Price]at any time but the Bank shall
then have the right to impose such conditions on such prepayments as it may in its discretion and
in accordance with the applicable legal and regulatory requirement decide and to the extent
permitted by the law.
23. Demand Payment: In case the Customer is in breach of any of the terms of this agreement, the
Bank may demand payment of the [Purchase Price] in full.
24. For avoidance of doubt, it is clarified that the Bank reserves the right to cancel this sale (within 15
working days) if the Customer does not meet its credit criteria along with other checks related to
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(but not limited to) sanctions and financial crime compliance which would force the Bank not to
proceed with the transaction.
25. Counter Offer: Depending on the Bank’s credit criteria, the Customer accepts that the Bank may
approve a finance amount/tenor lower than the one the Customer has requested. In this case, a
counter offer will be made to the Customer and a verbal confirmation on the Customer’s part will be
deemed sufficient to proceed with disbursement. Details of the amount of instalment, profit and fees
will be notified to the Customer in advance.
26. If at any time, any provision hereof becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect, the
legality, validity or enforceability of the remaining provisions shall not be affected or impaired
thereby.
27. Any notice made by the Bank in respect of the Facility shall be in writing and made at the address
given by the Customer at the foot of the individual account mandate signed by the Customer and
shall be deemed to have been served on the Customer on the date of posting.
28. No amendment or variation of, addition to, deletion from or consensual cancellation of this
Agreement or any provision or term thereof and no extension of time, waiver or relaxation of any of
the provision or terms of this Agreement shall bind either party unless recorded in a written
document signed by both parties.
29. The Customer may not transfer and/or assign its rights and obligations under the agreement to any
third party without the written consent of the Bank. The Bank may cause any such transfer and/or
assignment to a Group Member.
30. This Agreement is not intended to create any rights or remedies capable of enforcement by third
parties.
31. These Terms and Conditions shall be governed by and construed in accordance with the applicable
laws of Bahrain in which the branch of the Bank concluding the Agreement is located and the
applicable Federal Law of the Kingdom of Bahrain, and the Customer hereby irrevocably submits to
the non-exclusive jurisdiction of the Court of Kingdom of Bahrain, such submission shall not,
however, prejudice the right of the Bank to bring proceedings against the Customer in any other
jurisdiction.
32. In any legal action or proceedings between the Bank and the Customer arising out of or in
connection with this Agreement, no party shall claim or plead any entitlement to interest on any
judgment debt except any compensation for delayed payments that may be payable under the law
relating to the recovery of finances by the Bank.
33. In the event that the Customer is more than one person, then each such person is jointly and
severally liable for all amounts outstanding in connection with this Agreement.
34. Payments in full: All payments you must make to us under our banking agreement must be
received by us on the due date in full in immediately available funds in the currency we specify and
without set off, counterclaim or deduction or withholding (including on account of any tax) unless
the deduction or withholding is required by law.
35. Withholding tax: If a law requires the Customer to deduct any tax from a payment to the Bank, the
Customer must increase the amount payable so that, after making the deduction, the Bank receives
the amount it would have received if no deduction had been required. The Customer agrees to
deduct the amount for the tax, pay that amount to the relevant authority in accordance with
applicable law and give us the original receipts.
36. Value added tax: All payments to be made by the Customer in connection with our banking
agreement are calculated without regard to any goods and services tax, consumption tax, value
added tax or any tax of a similar nature. If any of these types of taxes is payable in connection with
the payment, the Customer must pay us an additional amount equal to the payment multiplied by
the appropriate rate of tax. The Customer must do so at the same time as making the payment.
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37. Disclosure: Whilst the Bank maintains strict confidentiality in all matters relating to Customer’s
Account(s) and business, it is agreed and understood that the Bank may disclose all information
relating to you (including details of accounts, products, etc.) to:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Our head office and any other member of the Standard Chartered Group in any jurisdiction
(“permitted parties”);
Professional advisers, service providers or independent contractors to, or agents of, the permitted
parties, such as debt collection agencies, data processing firms and correspondents who are
under a duty of confidentiality to the permitted parties;
Any actual or potential participant or sub-participant in relation to any of our obligations under our
banking agreement between us, or assignee, novatee or transferee (or any officer, employee,
agent or adviser of any of them);
Any credit reference agency, rating agency, business alliance partner, insurer or insurance broker
of, or direct or indirect provider of credit protection, or any permitted parties;
Any financial institution which you have or may have dealings for the purpose of conducting credit
checks (including in the form of bank references);
Any court, tribunal or authority (including an authority investigating an offence) with jurisdiction
over the permitted parties;
A merchant or a member of a card association where the disclosure is in connection with use of a
card;
Any authorised person or any security provider;
Anyone we consider necessary in order to provide you with services in connection with an
account.
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ستاندرد تشارترد صادق

دليل الشروط واألحكام لفــتـح حســاب ستاندرد تشارترد صادق
أحـكــام وشــروط صادق للتمويل الشخصي
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تطبق هذه الشروط واألحكام الخاصة ببنك ستاندرد تشارترد صادق ("الشروط واألحكام") على حسابات اإليداع
اإلسالمية التي يقوم العميل بفتحها أو اإلحتفاظ بها لدى البنك والخدمات ذات الصلة .يحق للبنك تعديل أو إضافة أو
حذف أيا ً من هذه الشروط واألحكام في أي وقت وبالقدر الذي يسمح به القانون ،وذلك من خالل عرض إشعار بذلك
في الفرع الذي يتم فيه فتح الحساب و  /أو بأي وسيلة مناسبة أخرى لإلخطار بهذه التغييرات .وما لم ينص على
خالف ذلك في هذه الشروط واألحكام ،يعتبر العميل قد قبل هذه التغييرات إذا لم يتلق البنك أي إخطار بعكس ذلك من
العميل.
 .1التعريفات والتفسيرات:
في تلك الشروط واألحكام ،ما لم يقتضي النص خالف ذلك؛
أ -يعني "الحساب  /الحسابات" حساب  /حسابات صادق التي يقوم العميل بفتحها واإلحتفاظ بها لدى البنك
وحينما يقتضي السياق سوف يشمل الحساب الجاري و /أو حساب المضاربة.
ب" -الشخص المفوض" يعني شخص تم تفويضه من قبل العميل (سواء في نموذج فتح الحساب او غير ذلك)
للتصرف نيابة عن العميل فيما يتعلق بالحساب  /الحسابات وأية معامالت تخص هذا الحساب  /الحسابات.
ج" -البنك" يعني بنك ستاندرد تشارترد الذي يعمل من خالل الفرع الذي يتم فيه فتح الحساب ولن يتحمل غيره
من الفروع ،والمكاتب والجهات التابعة له أي مسئولية أو التزام فيما يتعلق بهذا الحساب.
د" -الفئة" تعني مجموعة من العمالء الذين لديهم نفس تصنيف اإلستحقاق لحساب المضاربة الخاص بهم بعملة
معينة.
هـ" -البند" يعني أحد بنود هذه الشروط واألحكام.
و" -الحساب الجاري" يعني حساب  /حسابات صادق الجاري الذي يقوم العميل بفتحه أو اإلحتفاظ به لدى
البنك.
ز" -العميل (العمالء)" يعني صاحب الحساب المذكور في نموذج فتح الحساب.
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ح" .المضاربة" تعني الشراكة في الربح الذي يقدم فيه أحد الطرفين رأس المال ("رب المال" أو "مستثمر
المضاربة") ويعرض الطرف اآلخر خبرته ومهارته فيما يتعلق باستثمار رأس المال ("المضارب" أو "مدير
المضاربة") .يتم تقاسم الربح ،إن وجد ،بين الطرفين وفقا ً لنسبة متفق عليها بينما يتحمل الخسارة ،إن وجدت،
مستثمر المضاربة وحده.
ط" -حساب المضاربة" يعني حساب أو حسابات التوفير والحساب أو الحسابات محددة األجل المتوافقة مع
الشريعة اإلسالمية التي يقوم العميل بفتحها أو اإلحتفاظ بها لدى البنك والتي بموجبها يقوم البنك باستثمار
األ موال التي وضعها العميل فيها في أصول متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ،وحينما يتطلب السياق ،تشتمل
على حساب المضاربة ألجل.
ي" .حساب المضاربة ألجل" يعني حساب المضاربة الذي يفتحه العميل فقط لفترة المضاربة ألجل الذي يتم
اختياره بواسطة العميل في نموذج فتح الحساب.
ك" .مدة المضاربة" تعني ،فيما يتعلق بحساب المضاربة ،مدة محددة من واحد ( ،)1ثالثة ( ،)3ستة ( )6أو اثنا
عشر ( )11شهراً أو أي شروط أخرى يحددها العميل في نموذج فتح الحساب.
ل" -الزكاة" تعني التزام المسلم بالتبرع بنسبة معينة من ثروته كل عام ألعمال الخير.
م" .األصول المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية" يكون لها المعنى المشار إليه في الملحق  1من هذه الشروط
واألحكام.
ن" -مجموعة ستاندرد تشارترد" تعني بنك ستاندرد تشارترد وأية منشأة تجارية تعد وقت تاريخ هذه الشروط
واألحكام أو بعدها منشأة تجارية تابعة لبنك ستاندرد تشارترد أو شركة أم لبنك ستاندرد تشارترد أو شركة
تابعة لشركة أم لبنك ستاندرد تشتارترد ،حيث يتم تفسير تلك الشروط وفقا ً للفقرة  152من قانون الشركات
اإلنجليزي لعام ( 1825كما تم تعديلها من وقت آلخر).
س" -الشروط واألحكام" تعني الشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة ،والتي يتم تغييرها أو تعديلها أو
استكمالها أو تبديلها من وقت آلخر ،وكذلك األحكام والشروط الخاصة بالخدمات المحددة المرفقة بهذه الوثيقة.
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 1-1التفسير
ما لم يقتض السياق خالف ذلك ،تطبق القواعد التالية:
ا .إذا كان شخصان أو أكثر يشكالن تعبير العميل ،فإن جميع الوثائق واإلتفاقيات والتعهدات واإلشتراطات والواجبات
والشروط واألحكام وغيرها من البنود األخرى الواردة هنا ومسئولياتها في هذه الشروط يتم اعتبار أنها قد حررت من
قبلهم بإالشتراك معاً ،وتكون ملزمة لهم معا ً وسارية بشكل مشترك وكل منهم بشكل فردي وتكون أيضا ً ملزمة
وسارية على األشخاص الذين يمثلوهم ،وخلفائهم و /أو المتنازل لهم متحدين أو منفردين.
ب .تتضمن اإلشارة إلى أي شخص بما في ذلك العميل ،والبنك وغيرهم من األشخاص أو الكيانات القانونية بما في
ذلك سبق األشخاص الذين يمثلونهم ،وخلفائهم ،والمتنازل لهم من قبلهم.
ج -تتضمن اإلشارة إلى أي شخص أي شركة أو مؤسسة أو شراكة أو جمعية أو هيئة قانونية أو وكالة ،سواء كانت
محلية أو أجنبية.
د .تكون البنود وغيرها من العناوين الواردة هنا هي على سبيل المرجع فقط وال تؤثر على تفسير أي بند من البنود
الورادة هنا.
هـ .إن اإلشارة إلى حكم قانوني يتضمن اإلشارة فقط وال يؤثر على تفسير أي حكم من أحكام هذه الشروط.
و .الكلمات التي ترد بصيغة المفرد حينما يدل السياق على ذلك ،سوف تشمل الجمع ،والعكس بالعكس.
ز .الكلمات التي تشير إلى أحد الجنسين سوف تشمل كال الجنسين.
ح .حينما يتم تعريف كلمة أو عبارة ،فإن الصور النحوية األخرى منها يكون لها المعنى المناظر.

 .2التعليمات
ز .يفوض البنك في تنفيذ جميع التعليمات المذكورة طبقا ً للتعليمات الخاضعة للتوقيع الوارد في نموذج فتح الحساب أو
التي يتم تقديمها إلى البنك والموافقة عليها .إذا كانت أي من التعليمات غير واضحة أو إذا كان البنك قد تلقى تعليمات
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متعارضة ،فان البنك قد يختار عدم التصرف بنا ًء عليها أو أي منها حتى يتم إزالة الغموض أو حل التعارض على
النحو الذي يرتضيه البنك .وليس لدى البنك أي التزام تجاه التحقق من صحة التعليمات.
ح .إذا وافق البنك على التصرف بنا ًء على تعليمات صادرة عن طريق التلكس أو الهاتف أو الفاكس أو اإلتصاالت
اإللكترونية أو البريد اإللكتروني أو الخطابات أو أي شكل آخر من التعليمات ،فإن البنك يكون مخوالً للتصرف بنا ًء
على تلك التعليمات المفوض باصدارها  ،أو التي يعتقد البنك أنها تم إصدارها من قبل العميل أو الشخص المفوض.
يقر العميل ويتحمل جميع المخاطر المرتبطة بتوصيل التعليمات بواسطة هذه الطرق ويعفي البنك عن أي وجميع
المطالبات واإللتزامات أو الحقوق التي تكون أو قد تكون لدى العميل ضد البنك فيما يتعلق بمثل هذه التعليمات أو التي
تنشأ عنها .وال يطلب من البنك الحصول علی تأکيد أو استفسار بشأن صحة التعليمات .غير أنه يجوز للبنك ،دون أن
يكون ملزما ً بذلك ،وحسب تقديره المطلق ،أن يرفض التصرف بنا ًء على هذه التعليمات و  /أو يطلب التحقق من
التعليمات من خالل التأكد بواسطة مكالمة هاتفية للعميل أو الشخص المفوض له ،إن وجد.
ط .ال يتحمل البنك أو أي من مسؤوليه أو موظفيه أو وكالئه أي مسؤولية تجاه العميل أو أي شخص آخر عن أي
خسارة أو ضرر ناتج (بما في ذلك أي سبب للتأخير) ،سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ،أو اإلمتناع عن
التصرف بنا ًء على التعليمات أو في تفسير أو معالجة مثل هذه التعليمات عن طريق الخطأ ،بما في ذلك ازدواجية
المعامالت عن طريق اإلهمال ،أو الخطأ ،أو السهو ،أو من خالل الوصف الخطأ أو اإلحتيال ،ويجوز للبنك الخصم
من أي حساب بأي مبلغ يدفع وفقا ً الستالم مثل هذه تعليمات.
ي -يلتزم العميل بعدم تحميل البنك ومسؤوليه وموظفيه ووكالئه وتعويضهم المسؤولية عن أي خسارة أو تكلفة أو
ضرر أو مصاريف أو مسؤولية قد يتحملها جميعهم أو أي منهم (على نحو مباشر أو غير مباشر) نتيجة لقيام البنك أو
أي من مسؤوليه ،أو موظفيه أو وكالئه بالتصرف أو التأخير عن التصرف أو اإلمتناع بناء على تعليمات العميل أو
المفوض باصدارها من قبل العميل أو التي يعتقد البنك أنه تم إصدارها من قبل العميل.
ك -يوافق العميل ويقر أنه ،رهنا بأي تعليمات كتابية صريحة من العميل ( )1يكون أي شخص مفوض (أشخاص
مفوضين) يعين من قبل العميل له كامل الصالحيات في التصرف نيابة عن العميل في جميع المعامالت لدى البنك وأن
البنك يجوز له االمتثال لـ والتصرف بنا ًء على أي تعليمات يصدرها هذا الشخص المفوض أو هؤالء األشخاص
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المفوضون دون أي قيد )1( .يخول الشخص المفوض  /األشخاص المفوضين إلجراء الترتيبات الخاصة بالمبالغ
المقدمة من البنك (عن طريق التمويل أو غير ذلك) وأي ائتمان أو ضمان آخر أو غير ذلك من صور التسهيالت من
وقت آلخر والتوقيع على هذا الضمان وتقديمه حسبما يلزم من قبل البنك )3( .يجوز للشخص المفوض (األشخاص
المفوضين) طلب أي تحويل إلى حسابه الشخصي  /حسابهم الشخصي أو ألمره أو أي تغيير في الرصيد الدائن
للحساب أو أي جزء منه كضمان للتسهيالت االئتمانية الممنوحة لهذا الشخص (هؤالء األشخاص) أو للغير )4( .يجوز
للشخص المفوض (األشخاص المفوضين) أن يفوض الصالحيات الممنوحة للشخص المفوض أو األشخاص
المفوضين ،أو أي منهم للغير )5( ،يجوز للشخص المفوض له أن يغير أو يعدل أو ينقح أي تفويض أو تعليمات سبق
منحها للبنك.
ل .يوافق العميل ويقر على أنه يجوز للجنة االستشارية الشرعية لدى البنك أن تقوم من وقت آلخر بتعديل أو وضع
المزيد من المبادئ التوجيهية للبنك فيما يتعلق بالحساب (الحسابات) و  /أو ما يتم التوصية به من التغييرات أو
التعديالت الالحقة أو المتطلبات اإلضافية المتعلقة بالحساب (الحسابات) و  /أو هذه الشروط واألحكام .يوافق العميل
بم وجب هذا على التزام البنك والعميل بأي من هذه المبادئ التوجيهية المعدلة أو اإلضافية وأي تغييرات أو تعديالت
أو متطلبات الحقة تتعلق بالحساب (الحسابات) و  /أو هذه الشروط واألحكام المتعلقة بها.

 .3اإليداعات ،المعامالت اإلئتمانية والسحوبات
أ .يحق للبنك ،وفقاً لتقديره الخاص ،رفض أي سندات أو إيداع و  /أو الحد من المبلغ المسموح بإيداعه و /أو إعادة أي
إيداع أو أي جزء منه في أي وقت ومن وقت آلخر.

ب .ال يتم السماح بعمليات اإليداع للعميل حتى يست لم البنك النقد أو ما يعادله في الفرع الذي يحتفظ فيه بالحساب .ولن
تكون متحصالت الودائع متاحة حتى يتم استالم األموال المتحصلة من قبل البنك .عند قبول بنود لإليداع ،يقوم البنك
بدور وكيل التحصيل نيابة عن العميل ولن يتحمل أي مسؤولية عن التسوية النقدية،
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ج .يجوز للبنك ،دون إخطار العميل مسبقا ً و  /أو الحصول على موافقته ،عكس أي قيد في الحساب ألغيت فيه
التحويالت أو الحواالت المالية أو الشيكات وأية مستندات أخرى قد قيدت مسبقا ً في الحساب أو تمت إعادتها دون دفع
ألي سبب كان .ويحق للبنك اإلحتفاظ بالشيكات أو السندات غير المدفوعة وممارسة جميع الحقوق المتعلقة بها.

د .إذا ( )1قام البنك بإضافة مبلغ إلى الحساب بشكل استثنائي أو على سبيل الخطأ؛ ( )1إذا قام العميل بسحب األموال
الملحقة بهذا اإلئتمان و( )3في وقت الحق ،إذا تمت إعادة األموال أو عدم تسويتها ،تطبق الفقرة  4على أي سحب
على المكشوف ينشأ عن سحب تلك األموال.
ه .لن يكون البنك مسؤوالً عن أو يتحمل تبعات أي تصرف أو امتناع من جانب البنوك األخرى أو الغير (بما في ذلك
أي عضو آخر في مجموعة ستاندرد تشارترد) في أي معاملة ،وعلى وجه الخصوص ،لن يكون مسؤوالً عن أي
تأخير أو خسائر أو رسوم أو نفقات يمكن تكبدها .كما يقر العميل بأنه قد ال يتسلم القيمة الكاملة للحوالة أو الشيك أو
التحويل البرقي نتيجة لخصم أي رسوم أو مصروفات أو غيرها من القيود المتعلقة بهذا الصدد.

و -يجوز للبنك تحويل جميع اإليداعات أو التحويالت بالعمالت األجنبية إلى الحساب على أساس سعر الصرف السائد
لدى البنك لهذه العملة.

ز .في حالة موافقة البنك على قبول الشيكات ،الكم بياالت ،أو السندات المالية المسحوبة على بنوك خارج مملكة
البحرين ("السندات األجنبية") لغرض المقاصة أو التحصيل ،فإن العميل يقر ويوافق بشكل غير قابل لإللغاء وغير
مشروط على ما يلي:
 .1أن مقاصة أو تحصيل السندات األجنبية يعتمد عل ى قوانين وأعراف الدولة التي يقع فيها البنك المسحوب
عليه.؛
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 .1يجوز للبنك أن يقبل السندات األجنبية للمقاصة أو التحصيل وفقا لتقديره المطلق وفقط لتسهيل أمور
العميل بناء على طلبه من وقت آلخر .ويحتفظ البنك بالحق في رفض أي سند أجنبي وفقا لتقديره المطلق أو
إعادة أي سندات أجنبية في أي وقت من األوقات.

 -3ال يتحمل البنك أية مسؤولية عن تحصيل أي سند أجنبي مودع لديه أو لقيمته التي يحددها أي بنك أجنبي
أو عن أي تأخير في استالم البريد أو المراسالت أو فقدان الرسائل المرسلة عبر البريد أو من خالل خدمة
الطرود أو عن األخطاء التشغيلية أو التأخير في نظام المقاصة أو عن الخسائر أو عن أية رسوم أو مصاريف
أو خسائر مهما كان سببها؛ و

د .في بعض البلدان ،قد تتضمن مقاصة الشيكات حق إرجاع الشيكات وحتى في حالة توفير األموال  ،يمكن للبنك
المسحوب عليه إعادة الشيك أو سحب األموال الحقاً.

ح .يجوز للبنك ،دون إخطار مسبق إلى العميل ،عكس أي قيد تم عن طريق الخطأ وال يقبل أي مسؤولية فيما يتعلق
بأي خسارة أو ضرر ناتج عن أو يتعلق بتلك األخطاء التشغيلية .في حالة اكتشاف العميل ألي خطأ من هذا القبيل،
يقوم العميل فوراً بإخطار البنك خطيا بهذا الخطأ.

ط .تخضع السحوبات من الحساب إلشعار أو تلك القيود المعمول بها من وقت إلى آخر.
ي .يجوز للبنك ،وفقا ً لتقديره الخاص ،قبول التعليمات التي تسمح لطرف ثالث بسحب أموال من الحساب ،ولكن فقط
إذا كانت هذه التعليمات في شكل مقبول للبنك وبشرط أن يقوم العميل بتعويض البنك كما هو منصوص عليه في هذه
الشروط أو خالفا ً لذلك وفق ما يتطلبه البنك.

ك .يحق للبنك أن يرفض الوفاء ب أي شيك أو سند أو تعليمات إذا كان التوقيع عليه أو أي إدخال ،أو تعديل أو إقرار
عليه غير مقبول لدى البنك أو إذا كانت األموال في الحساب غير كافية له .ومع ذلك ،إذا كان البنك ،وفقا لتقديره
الخاص ،يسمح بالسحب على المكشوف ،تطبق أحكام الفقرة .4
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ل .يحق للبنك تجميد أو تعليق تشغيل الحساب ورفض جميع اإليداعات ،والمعامالت اإلئتمانية ،والسحوبات إذا خالف
العميل أي من هذه الشروط واألحكام أو ( )1إذا كان أي تعليمات مقدمة إلى البنك غامضة ،أو متعارضة ،أو غير
مقبولة لدى البنك ( )1إذا كان البنك يشتبه في أنه قد يكون هناك أي عدم قانونية في أي معامالت (بما في ذلك ،على

سبيل المثال ال الحصر أي خرق في لوائح البنك المركزي المتعلقة بغسيل األموال) .أو ( )3إذا طلب البنك المزيد من
التعليمات أو المعلومات أو الوثائق اإلضافية في شكل ومضمون مرضي للبنك )4( .يمكن أن يجمد الحساب في حالة
قيام السلطات /المحاكم بإصدار أوامر بالتجميد.

م .بينما يقر البنك بأن األموال المودعة تكون تحت تصرف العميل ،إال أنه يجوز للبنك ،وفقا ً لتقديره الخاص ،استخدام
األموال بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وفقا ً للمبادئ التوجيهية  /اإلستشارة الصادرة عن اللجنة
اإلستشارية الشرعية للبنك .وعالوة على ذلك ،يقر العميل ويوافق على ويتفهم أنه ال يحق للعميل طلب أي أرباح عن
األموال في أي من الحسابات ما لم يتفق على خالف ذلك مع البنك.

 -4السحب على المكشوف والحد األدنى للرصيد
قد ال يكون الحساب (الحسابات) مكشوفا ً دون موافقة مسبقة من البنك .فعندما يكون الحساب مكشوفا ً ،سيتم سداد جميع
المبالغ المسحوبة على الفور بنا ًء على طلب البنك .وبنا ًء على طلب العميل ،يجوز للبنك وفقا ً لتقديره الخاص تقديم
تسهيالت السحب على المكشوف إلى العميل .في حالة وجود حساب في السحب على المكشوف في أي وقت دون هذا
الترخيص ،يكون على العميل أن يودع فوراً في هذا الحساب األموال الكافية لجلب الحساب إلى الرصيد الدائن.
ويجوز للبنك فرض رسوم تشغيل ثابتة في كل مرة يكون فيها الحساب مكشوفا ً ،وتكون هذه الرسوم ثابتة بغض النظر
عن المبلغ المسحوب والمدة التي يظل الحساب مكشوفا ً فيها.
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 -5الحسابات الجارية
أ -يفوض البنك على نحو ال رجعة فيه ل لوفاء والخصم من الحساب الجاري جميع الشيكات والسندات المسحوبة من
قبل العميل على الحساب الجاري.
ب .يوافق العميل ويتعهد بموجب هذا على ما يلي )1( :حماية دفتر (دفاتر) الشيكات الصادرة عن البنك ،ويوافق
العميل بموجب ذلك على نحو ال رجعة فيه على أنه يتحمل المسؤولية الكاملة والمطلقة فيما يتعلق بإصدار واستخدام
أي شيكات كما يكون مسؤوالً عما ينتج عن سرقة دفتر الشيكات أو إساءة استخدامها أو أي من الشيكات الواردة فيه
بما في ذلك التزوير بغض النظر عما إذا كان سوء اإلستخدام المذكور قد ارتكب من جانب أي موظف (موظفين) ،أو
أي شخص آخر ويتحمل العميل كافة عواقب التخلف عن السداد ويعوض البنك في جميع األحوال عن؛ ( )1استخدام
الشيكات التي يقدمها البنك فقط؛ و( )1تعويض البنك فيما يتعلق بقبول البنك ألي أمر بوقف الدفع.
ج .يجوز للبنك وفقاً لتقديره ودون إبداء أي سبب ،ودون تحمل أي مسؤولية من أي نوع ،رفض صرف أي شيكات أو
حواالت أو تنفيذ أي تعليمات مكتوبة موقعة من قبل العميل .ومع ذلك ،إذا قام البنك بصرف ودفع مثل هذا الشيك أو
الحوالة أو التعليمات المكتوبة ،فإن العميل يتحمل كامل المسؤولية تجاه ذلك.

 .6حسابات المضاربة
أ .يجوز للعميل ،في أي وقت ووفقا ً لهذه الشروط واألحكام ،تحويل أموال ("أموال المضاربة") إلى حساب المضاربة
الذي يدار ويستثمر على أساس المضاربة من قبل البنك في أصول متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ("أصول
المضاربة")
ب .توزع األرباح من أصول المضاربة ("أرباح المضاربة") بين البنك والعميل في نهاية المدة التي تحتسب فيها
أرباح المضاربة ("فترة توزيع األرباح") على النحو التالي:
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( )1إن مقاصة أو تحصيل السندات األجنبية تعتمد على قوانين وأعراف البلد أو الدولة التي يقع فيها البنك
المسحوب عليه.
( ) 1توزع النسبة الباقية من أرباح المضاربة بعد خصم حصة المدير من الربح ("مقدار الربح") بين
العمالء في نهاية كل فترة توزيع لألرباح وفقا ً للنسب ("نسب األرباح") التي تحدد من قبل البنك عن كل فئة
في بداية فترة توزيع األرباح ومتوسط الرصيد الذي يملكه العميل في حساب المضاربة الخاص به خالل
فترة توزيع األرباح التي تحتسب على أساس المنتج اليومي .وتحدد حصة العميل من األرباح وفقا للمعدل
السنوي ("معدل األرباح") المطبق على الفئة ذات الصلة التي ينتسب إليها العميل.

( )3يح دد البنك حصة المدير من الربح ونسبة األرباح المطبقة على كل فئة عند بداية كل فترة توزيع
األرباح.
( )4سوف تكون حصة المدير من األرباح ونسب األرباح المحدثة والسائدة المطبقة على كل فئة متاحة على
الموقع اإللكتروني للبنك أو تكون معروضة في فروع البنك ،أو يمكن الحصول عليها من البنك من وقت
إلى آخر و  /أو يتم إبالغ العميل بها بأي طريقة أخرى ،سواء كانت إلكترونية أو غير ذلك ،وفقا ً
للممارسات السائدة في البنك .ويحتفظ البنك بالحق في تعديل حصة المدير من األرباح و  /أو نسبة األرباح
من وقت إلى آخر وفقا ً للوائح و  /أو التوجيهات السائدة المطبقة عليه .ويعتبر هذا التعديل ساريا ً عند بدء
فترة توزيع األرباح التي تلي مباشرة هذا التعديل .ويتم اعتبار العميل موافقا ً على هذا التعديل ما لم يتلق
البنك أي إخطار بعكس ذلك في غضون  7أيام من صدور هذا اإلخطار.
( )5يتم دفع مبلغ الربح المستحق السداد من البنك إلى العميل وفقا ً للشروط المتفق عليها في نموذج فتح
الحساب أو على النحو الذي يبلغ به البنك من وقت إلى آخر.

ج .يجوز للعميل سحب أموال المضاربة من حساب المضاربة ألجل قبل انتهاء أجل المضاربة المعمول به ،مع
مراعاة الشروط التالية:
( )1يقوم العميل بتقديم إخطار كتابي مسبق مدته سبعة أيام بهذا السحب إلى البنك؛
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( )1يجوز سحب أموال المضاربة بالكامل فقط (وليس جزءاً منها)؛
( )3إذا حل تاريخ إجراء السحب ("تاريخ السحب") خالل ثالثين يوما ً من تاريخ إيداع أموال المضاربة في
حساب المضاربة ألجل ("تاريخ اإليداع") ،فإن العميل لن يستحق أية أرباح عن فترة توزيع األرباح ذات
الصلة؛ و
( )4في جميع الحاالت األخرى ،يكون للعميل الحق في األرباح المحتسبة وفقا ً لمعدل األرباح ذي الصلة
المطبق على آخر مدة مكتملة للمضاربة ألجل سابقة لتاريخ السحب ("معدل األرباح المعدل") .ويطبق
معدل الربح المعدل على كل شهر كامل منقضي من تاريخ اإليداع حتى تاريخ السحب.
د -يقر العميل بأنه ال يوجد في هذه الشروط واألحكام ما يفسر على أنه ضمان أو إقرار من البنك بأي أرباح مضمونة
أو أي سداد مضمون ألي جزء أو جميع األموال المتعلقة بحساب المضاربة (بما في ذلك أموال المضاربة األصلية)
وتكون معرضة لخسائر محتملة ناتجة عن خسارة متكبدة فيما يتعلق بأصول المضاربة وقد تؤثر هذه الخسائر حتى
على المبلغ األصلي لألموال المودعة من قبل العمالء في حساب المضاربة.
ه .إن أي خسائر تلحق بأموال المضاربة خالل فترة توزيع األرباح يتحملها العميل فقط .ومع ذلك ،إذا استثمر البنك
أيضا مبلغا ً معينا ً في أصول المضاربة ،فعندئذ يتم تقاسم تلك الخسائر بين العميل والبنك على نحو تناسبي وفقا ً للمبالغ
المناظرة المستثمرة من قبل العميل والبنك في أصول المضاربة .في حال تكبد مثل تلك الخسائر خالل فترة توزيع
األرباح ،لن يحق للبنك الحصول على حصة المدير من األرباح عن فترة توزيع األرباح ذات الصلة.
و .إذا رغب البنك في إجراء أي تعديل (بما في ذلك أي إضافة أو حذف) إلى تكوين األعضاء المعنيين في مجموعة
ستاندرد تشارترد المشار إليها في تعريف أصول الشريعة اإلسالمية الواردة في الملحق  1من هذه الشروط واألحكام،
يقوم البنك بإخطار العميل كتابة بالتغيير المراد إجراؤه .وإذا لم يوافق العميل على هذا التغيير أو أي تغيير آخر قد
يقوم به البنك كما هو مبين في مكان آخر في هذه الشروط واألحكام ،يجوز له ،في غضون  7أيام من تاريخ إخطار
البنك ،إبالغ البنك خطياً ،وبناء على ذلك تنهى هذه اإلتفاقية و:
( )1في حالة حساب المضاربة(فضالً عن حساب المضاربة ألجل) ،يحق للعميل سحب المبلغ الكلي ألموال
المضاربة .و
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( )1في حالة حساب المضاربة ألجل ،يكون سحب أموال المضاربة وفقا ً ألحكام البنود ( 6ج) ( )1إلى (.)4

 .7إقرار العميل بشأن دفع الزكاة
يقر العميل بموجب هذا بأنه يتحمل وحده المسؤولية عن دفع أي زكاة مستحقة على رصيد الحساب.

 .8الحسابات المشتركة
أ .إذا تم فتح الحساب باسم عميل واحد أو أكثر ("عمالء الحساب المشترك ") ،فإن هذه الفقرة  2تشكل اتفاقا ً بين
عمالء الحساب المشترك  ،مجتمعين ومنفردين ،وكذلك بين عمالء الحساب المشترك والبنك وتكون سارية المفعول
باإلضافة إلى غيرها من البنود الواردة في هذه الشروط واألحكام.

ب .يجوز أن يعطى هؤالء العمالء تعليمات تتعلق بحساب مشترك ("الحساب المشترك") كما هو محدد في نموذج فتح
الحساب (بما في ذلك السحب لصالح الموقعين عليه وتوزيع الرصيد الدائن في حالة وفاة أحد العمالء) ويقبل عمالء
الحساب المشترك ويصدق بموجب هذا على جميع اإلجراءات التي يقوم بها البنك وفقا ً لهذه التعليمات.
ج .إن أي رصيد مدين ينشأ عن الحساب ألي سبب من األسباب (وأي مسؤولية أخرى قد يتم تكبدها) سيكون مسئولية
مشتركة لجميع عمالء الحساب المشترك  .لن يتم اإل عفاء من أي مسؤولية من هذا القبيل أو تتأثر بطريقة أخرى بوفاة
أو عجز واحد أو أكثر من عمالء الحساب المشترك .
د .يحق للبنك قبول إيداع أو قيد في الحساب أي شيك أو سند أو تحويل أو أمر دفع باسم واحد أو أكثر من عمالء
الحساب المشترك .
ه .يوافق ويقر عمالء الحساب المشترك بكل وضوح أن يكون للبنك ،حالياً ومستقبالً ،ووفقا ً لتقديره المنفرد ،ودون
إخطار أي من عمالء الحساب المشترك ،الحق في الحجز على الحساب المشترك واستخدام جميع األرصدة الدائنة أو

- 13 -

أي جزء منها لتسوية أي مبالغ (فعلية أو محتملة أو مستحقة أو غير مستحقة) التي قد تكون مستحقة الدفع للبنك من
أحد عمالء الحساب المشترك أو جميعهم ،باإلضافة إلى تسوية مبلغ هذه المديونية إلى رصيد الحساب.
و .يجوز للبنك أن يستمر في اإل عتماد على المعلومات المقدمة في نموذج فتح الحساب حتى يتم إخطاره بخالف ذلك
من قبل واحد أو أكثر من عمالء الحساب المشترك ،ويقوم بإبالغ جميع من يعتقد أنهم يتأثرون بذلك إذا رأى ذلك
ضروريا.
ز .يقر العميل المشترك بأنه يجوز للشخص المرخص له أو المفوض بالتوقيع على الحساب أن يطلب تحويل الرصيد
الدائن في الحساب أو أي جزء منه إلى حسابه الشخصي أو ألمره ،ويجوز له رهن الرصيد الدائن لهذا الحساب أو أي
جزء منه كضمان للتسهيالت اإلئتمانية الممنوحة لهذا الشخص أو ألطراف أخرى.
ح .خالفا ً ألحكام البند ( 2ج) .في حالة وفاة أحد العمالء:
( )1في حالة وفاة أحد مالكي الحساب المشترك ،يجب إخطار البنك بما إذا كان يرغب في اإلستمرار في الحساب
خالل مدة ال تتجاوز  11أيام من تاريخ الوفاة .وعليه يقوم البنك بتعليق السحب من الحساب المشترك إلى أن يعين خلفاً
قانونيا ً.
( )1يحق للبنك أن يفترض أن نسبة العميل المتوفى في الرصيد الدائن للحساب متناسبة مع عدد العمالء الذين يقومون
بإدارة هذا الحساب المشترك ("نسبة العميل") وتوزع نسبة العميل وفقا ً لتلك التعليمات السارية التي تسلمها البنك من
قبل هؤالء األشخاص المخولين لهم بقوانين المواريث كما هي مطبقة حاليا ً في مملكة البحرين .و
( )3ال يحق للعمالء الباقين على قيد الحياة اإل ستفادة من نسبة العميل المتوفى ،إال إذا كان العميل المتوفى قد قدم ما
يفيد خالف ذلك بموجب البند ( 2ب).

 .9حساب العملة األجنبية
أ .ما لم يوافق البنك على خالف ذلك ،فإن عمليات السحب من حساب بعملة أجنبية يمكن أن يتم فقط من خالل حواالت
البنك أو شيكاته أو تحويالته البرقية.
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 -11البطاقات والخدمات األخرى (الحسابات الشخصية)
أ .في حالة قيام البنك بإصدار بطاقة الصراف اآللي أو بطاقة خصم ("البطاقة") ،تطبق الشروط واألحكام التالية على
استخدام

البطاقة،

باإلضافة

إلى

أي

شروط

خاصة

يمكن

اإلخطار

بها

بشكل

منفصل.

ب .يتم إصدار البطاقة وفقا ً لتقدير البنك وسوف تبقى في جميع األوقات ملكا ً للبنك .يلتزم العميل بتسليم البطاقة عند
إغالق الحساب أو بناء على طلب البنك.
ج .يجوز للبنك من وقت إلى آخر تعديل طبيعة ونطاق الخدمات المقدمة فيما يتعلق بالبطاقة ويجوز له إيقاف أي
خدمات في أي وقت.
د .يجب على العميل الحفاظ على سرية رقم التعريف الشخصي ( )PINفي جميع األوقات .ويعتبر أي استخدام للبطاقة
أو رقم التعريف الشخصي قد تم من قبل العميل .يقوم العميل بإخطار البنك فورا في حالة فقدان أو سرقة البطاقة أو
حصول أحد األشخاص على رقم التعريف الشخصي بشكل غير مصرح به .ويظل العميل مسؤوالً عن كافة
المعامالت التي تتم عن طريق استخدام البطاقة أو رقم البطاقة أو رقم التعريف الشخصي لحين صدور تأكيد من البنك
أنه تلقى إخطاراً بالفقدان أو السرقة من العميل.
ه .يجب أن تكون سجالت البنك الخاصة بجميع المعامالت التي تتم عن طريق البطاقة حاسمة وملزمة للعميل .يجب
أال يكون المبلغ الذي يظهر على شاشة آي صراف آلي أو إيصال مطبوع دليالً نهائيا ً على ووضع الحساب لدى البنك.
و .يقر العميل بأن كافة مغلفات اإليداع التي تدفع في أي جهاز صراف آلي أو بطريقة أخرى يتم تسليمها إلى البنك
سيتم فتحها بحضور اثنين من موظفي البنك .يبين اإليصال الصادر عن جهاز الصراف اآللي الرقم الذي أدخله العميل
وال يعتبر هذا الرقم قاطعا ً .ويعتبر سجل البنك بالمبلغ الذي تسلمه البنك صحيحا ً ويمثل المبلغ الذي تم إيداعه .ويقيد
المبلغ النقدي المودع في الحساب في يوم العمل الذي يلي تاريخ اإليداع .وتخضع أي شيكات مودعة لتحصيل
اإليرادات كما هو منصوص عليه في هذه الشروط واألحكام.
ز .ال يتحمل البنك أ ية مسؤولية في حال عدم قبول البطاقة أو رفضها بأي شكل من األشكال أو إذا كان هناك أي عيب
ميكانيكي أو خلل أو عدم كفاية في األموال داخل أجهزة الصراف اآللي.
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ح .مع عدم اإلخالل بأي من البنود ،يقوم البنك بخصم المبلغ الخاص بأي سحب  /تحويل ،سداد فواتير الهاتف،
والمياه ،والكهرباء  /سداد ثمن السلع والخدمات في نقاط البيع وجميع المدفوعات التي تتم من خالل استخدام البطاقة،
باإلضافة إلى رسوم البنك ذات الصلة من حساب العميل.
ط .في حال قيام البنك بتقديم تسهيالت لسداد فواتير المرافق للعميل (سواء عن طريق البطاقة أو الهاتف أو الخدمات
البنكية اإللكترونية أو عبر اإلنترنت أو غير ذلك) تطبق الشروط واألحكام التالية ،باإلضافة إلى أي شروط خاصة يتم
االخطار بها بشكل منفصل؛
ي .يجوز للبنك في أي وقت وفقا ً لتقديره تعليق أو إلغاء أو تغيير أي تسهيالت لسداد فواتير المرافق.
ك .يقر العميل بأن البنك سيتصرف كوسيط في تحويل األموال من الحساب .ولن يتحمل البنك أية مسئولية تجاه أي
نزاع أو تحقيق بشأن صحة فواتير المرافق وأي مدفوعات أو خدمات ولن يكون طرفا ً فيها.
ل .يقر العميل صراحة بأن دفع فواتير المرافق من خالل البنك سوف يستغرق ثالثة أيام عمل على األقل لتسوية
الفاتورة ،وبالتالي يكون العميل مسؤوالً عن التأكد من السداد في الوقت المطلوب .لن يتحمل البنك أية مسؤولية تجاه
أي تعليق أو انقطاع أيا ً من خدم ات المرافق سواء كان ذلك بسبب عدم كفاية مبلغ السداد أو تأخير السداد أو غير ذلك.
م .يقر العميل بأن البطاقة والخدمات األخرى المشار إليها في هذه الشروط واألحكام تقدم من البنك بناء على طلب
العميل .يقر العميل ويتحمل كافة المخاطر المتعلقة باستخدام البطاقة و الصراف اآللي ورقم التعريف الشخصي
والخدمات األخرى المقدمة بموجب هذه الشروط واألحكام ويتنازل ويبرئ البنك من جميع المطالبات أو اإللتزامات أو
الحقوق التي قد تكون لدى العميل أو قد تكون ضد البنك فيما يتعلق بتلك الخدمات أو الناشئة عنها .يقوم العميل
بتعويض البنك وإبقائه معوضا ً عن أي خسارة أو ضرر أو تكاليف (بما في ذلك التكاليف القانونية) أو مطالبات ()1
التي تنشأ فيما يتعلق باستخدام أو فقدان أو سرقة أي بطاقة أو رقم تعريف شخصي تم إصداه للعميل أو ( )1التي تنشأ
نتيجة ألي عمل احتيالي أو غير مصرح به من قبل أي شخص أو ( )3التي تنشأ بأية طريقة كانت فيما يتعلق
بالخدمات التي يقدمها البنك.
ن .إن بعض مشتريات السلع أو الخدمات ،مثل الكحول ،واإلتجار في لحم الخنزير والمنتجات المتعلقة بلحم الخنزير،
والمقامرة ،والمواد اإلباحية أو غيرها من األنشطة غير المشروعة ،محظورة بموجب مبادئ الشريعة اإلسالمية .ويقع
على عاتق حامل البطاقة مسؤولية التأكد من استخدام البطاقة في معامالت ال تخالف أحكام الشريعة اإلسالمية أو
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تعتبر مسيئة لها أو تتعارض معها .ويحق للبنك ،دون توجيه اخطار مسبق ،إلغاء حق حامل البطاقة في استخدامها أو
رفض التفويض بإجراء أي معاملة بواسطة البطاقة في حالة عدم امتثال حامل البطاقة لهذا الشرط.
 .11رسوم وتكاليف الخدمات المصرفية
يجوز أن يقوم البنك بالخصم من الحساب ،ويقوم العميل عند الطلب بدفع التكاليف والرسوم المصرفية الخاصة بتشغيل
الحساب وغيرها من التسهيالت والخدمات المقدمة للعميل من قبل البنك .يحق للبنك تعديل أي تكاليف أو عمولة أو
رسوم في أي وقت باخطار مسبق (بحد أدنى  15يوما)
 .12حق الحجز والمقاصة
يجوز للبنك ،في أي وقت( ،بموافقة العميل) ،أن يقوم بالحجز على أية أموال أو أسهم أو أوراق مالية أومستندات أو
غيرها من األصول والممتلكات مهما كانت طبيعتها والتي يحتفظ بها باسم العميل في أي حساب و  /أو لدى أي فرع
من فروع البنك .ويجوز للبنك في أي وقت أن يستخدم كل أو جزء من المبالغ أو األسهم أو األوراق المالية أو
المستندات أو غيرها من األصول والممتلكات مهما كانت طبيعتها والتي يحتفظ بها باسم العميل في أي حساب و  /أو
لدى أي فرع من فروع البنك (بما في ذلك قبل تاريخ استحقاق الوديعة الثابتة إن وجدت) لتغطية أية مديونية ،كيفما
نشأت ،سواء كانت فعلية أو محتملة ،تكون للبنك على العميل (أو إذا كان الحساب حسابا ً مشتركا ً ،أي مديونية للبنك
على أي من العمالء الحساب المشترك إلى البنك) ،سواء كانت فردية أو جماعية أو غير ذلك) وسواء كانت بنفس
عملة الحساب أم بعملة أخرى .ويجوز للبنك القيام بأي تحويالت ضرورية بسعر الصرف الذي يستطيع البنك به شراء
عملة التزامات العميل أو بسعر الصرف السائد في البنك والمعروض في فروع البنك حسبما يختاره البنك وفقا ً لتقديره
المطلق  .تكون جميع التكاليف ،عدا الفوائد التي يتكبدها البنك فيما يتعلق بممارسة حق الحجز والمقاصة المذكور على
حساب العميل وتكون واجبة السداد عند الطلب.
.13إغالق أو تحويل الحساب
أ .يحق للبنك في أي وقت وفقا ً لتقديره إغالق أي حساب وطلب إجراء تسوية فورية له (وإعادة أي شيكات غير
مستخدمة) دون إبداء أي سبب من األسباب ودون تحمل أي مسؤولية عن القيام بذلك .وفي هذه الحالة ،يجوز للبنك أن
يرسل إلى العميل شيكا ً بالرصيد بعملة الحساب.
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ب .مع عدم اإلخالل بحق البنك المذكور أعاله ،يحق للبنك إغالق الحساب دون إخطار العميل إذا أصدر العميل أي
شيكات دون وجود أموال كافية في الحساب.
ج .يوافق العميل على ويقر أنه يجوز تحويل الحساب (سواء عن طريق التنازل أو التجديد أو غير ذلك) من قبل البنك
إلى الغير ("المتنازل" له) بموجب اخطار خطي مسبق للعميل ال تقل مدته عن ثالثين ( )31يوما ً .خالل مدة اإلخطار
المذكورة ،يجوز للعميل التوجه للبنك إلغالق الحساب وفقا ً لهذه الشروط واألحكام ومع اإللتزام بها .وعند إتمام هذا
التحويل ،تنتقل إلى المتنازل له كافة حقوق البنك والتزاماته تجاه العميل والحساب وكافة األمور المتعلقة به ،بما في
ذلك األمور المتعلقة بأي مسؤولية أو أي ضمان إضافي ألي مسئولية على العميل.
د .عند إغالق الحساب ،يجب على العميل إعادة أية شيكات غير مستخدمة تتعلق بالحساب إلى البنك.
 - 14كشف الحساب
ا .يلتزم البنك بأن يقدم للعميل كشوفات حساب دورية للحساب ما لم يتم اإلتفاق على خالف ذلك.
ب )1( .في حالة عدم استالم كشف الحساب ،يقوم العميل بإخطار البنك بعدم اإلستالم خالل ثالثين ( )31يوما ً من
نهاية المدة التي يتعلق بها كشف الحساب )1( .في حالة وجود أي خطأ في أي قيد أو رصيد يظهر في كشف الحساب،
يجب على العميل إخطار البنك بهذا الخطأ خالل ثالثين ( )31يوما من تاريخ صدور كشف الحساب.
ج .يعتبر العميل قد تلقى كشف الحساب ووافق بشكل ال رجعة فيه على صحة ما يظهر فيه من عمليات القيد والرصيد
ويتنازل العميل عن أي حق في اإلعتراض على صحة المعامالت أو القيد أو غيرها من األمور في الحساب إال إذا:
( )1في حالة عدم استالم كشف الحساب ،قام العميل بإخطار البنك بذلك خالل ثالثين ( )31يوما ً من نهاية
الفترة التي يتعلق بها كشف الحساب.
و( )1في حالة وجود أخطاء في أي قيد أو رصيد يظهر في كشف الحساب ،قام العميل بإخطار البنك خالل
ثالثين ( )31يوما ً من تاريخ كشف الحساب ،وتمت الموافقة على هذا اإلخطار وقبوله من قبل البنك.
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 .11دفاتر البنك وسجالته ،ومعلومات العمالء
ا .تكون دفاتر البنك وسجالته وحساباته حاسمة وملزمة .تكون أي شهادة أو بيان مطبوع أو كشف حساب صادر عن
البنك دليالً نهائيا ً وقاطعا ً تجاه العميل على صحته في أي إجراءات قانونية أو غير ذلك.
ب .يقر العميل ويوافق على أن المكالمات الهاتفية الصادرة من وإلى البنك يجوز أن يتم تسجيلها لحماية مصلحة
العميل والبنك.
ج .يقر العميل ويوافق على أنه يجوز للبنك اإل حتفاظ بالبيانات ،والمعلومات ،والسجالت ،ونقلها ،ومعالجتها وتخزينها
في شكل إلكتروني على شكل ميكروفيلم أو بطرق أخرى (بما في ذلك في مراكز المعالجة وقواعد البيانات خارج
البحرين ،كما يوافق على أن الرسائل ،والبرقيات ،ورسائل التلكس ،والفاكس ،ونسخ الميكروفيلم ،والتسجيالت،
والبيانات المطبوعة من الكمبيوتر ،والنسخ الفوتوغرافية ،التي قد يعرضها البنك كمستخرج من ملفاته أو دفاتره أو
سجالته أو حساباته ،تشكل دليالً قاطعا ً على صحة محتوياتها.
د .يقر العميل ويوافق على أن البنك قد يستفيد من خدمات طرف ثالث وأن هذه األطراف يجوز لها اإلطالع على
دفاتر البنك وسجالته بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالعميل والحساب.
ه .يوافق العميل على نحو ال رجعة فيه على اإلفصاح والكشف من قبل البنك ومسؤوليه وموظفيه و  /أو وكالئه،
بأي شكل من األشكال ،عن أي معلومات تتعلق بالعميل وحسابه وعالقته بالبنك (بما في ذلك على سبيل المثال ال
الحصر ،األرصدة الدائنة والودائع المحتفظ بها لدى البنك ،وتاريخ الحساب وغيرها من المعلومات المتعلقة بالعميل)
حسب ما يرى البنك وموظفوه و  /أو وكالئه ذلك مناسبا ً وفقا ً لتقديرهم المطلق لما يلي:
 .1المكتب الرئيسي للبنك ،وأي من المكاتب الممثلة له ،والشركات التابعة له ،والشركات الفرعية له
وفروعه في أي اختصاص قضائي وأي من الشركات ذات الصلة بالبنك ،أو أي عضو في مجموعة
ستاندرد تشارترد.
 .1مزودي الخدمة بما في ذلك األشخاص الذين أسند إليهم البنك أية مهام تشغيلية ويحق له تكليفهم لتنفيذ أي
من أعمال البنك أو عملياته (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،أجهزة الصراف اآللي أو بطاقة
اإلئتمان أو غير ذلك من مزودي الشبكات) داخل أو خارج مملكة البحرين ،ويلتزمون تجاه البنك بواجب
الحفاظ على السرية.

- 19 -

 .3أي شخص (أشخاص ) يتنازل له البنك فعليا ً أو يحتمل أن يتنازل له عن أي من حقوق البنك أو
التزاماته.
 .4أي كفيل أو طرف ثالث راهن أو مقدم ضمان.
 .5استجابة ألي طلب من الغير للحصول على معلومات مرجعية.
 .6أي محامين أو محاسبين أو مستشارين مختصين آخرين يعملون لصالح البنك و  /أو الوكالء
والمتعاقدين المستقلين
 .7أي هيئة تنظيمية أو مالية أو استشارية أو حكومية في أي سلطة قضائية؛ و  /أو
 .2أي شخص آخر أو أشخاص آخرين يرى البنك أنه من مصلحته الكشف لهم عن مثل هذه المعلومات.
و لن يقوم العميل بتقديم أي مطالبة ويتنازل عن أي حق في تقديم أية مطالبة ضد البنك عن أي خسارة أو
ضرر أو إصابة لحقت به أو يزعم أنها لحقت به نتيجة ألي إفصاح أو تبليغ.

 .16القوة القاهرة
إن اإل لتزام بدفع أي مبالغ مودعة لدى البنك يقتصر على الدفع من قبل الفرع الذي يحتفظ فيه بالحساب ،فإن البنك لن
يكون مسؤوالً عن التزامه بالدفع من هذا الفرع بسبب القيود المفروضة على على صرف العملة وتحويل األموال
والطلبات الرسمية والتحويالت اإلجبارية واألعمال الحربية أو العصيان المدني أو أسباب أخرى مماثلة خارجة عن
سيطرة البنك .وفي مثل هذه الحالة لن يكون أي مكتب آخر أو فرع للبنك أو شركة تابعة له مسؤوال تجاه العميل.

 -17اإلشعارات المرسلة إلى العميل
يعتبر أي إشعار أو رسالة يتم إرسالها إلى العميل على العنوان المذكور في نموذج فتح الحساب قد تم استالمه على
النحو الواجب من قبل العميل بعد  7أيام من تاريخ إرساله .ولن يكون البنك مسؤوالً عن أي تأخير أو فقدانه في البريد.
إن اإلبالغ عن أي تغيير في عنوان العميل لن يكون ملزما للبنك حتى يتم تعديل سجالت البنك.

 - 18التنازل
إن أخل البنك في التقيد الصارم بهذه الشروط واألحكام فإن هذا ال يفسر على أنه تنازل من البنك عن حقه بموجب هذه
الشروط.
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 .19الشريعة اإلسالمية
يقر العميل ويوافق على أن هذه الشروط واألحكام تخضع ألحكام الشريعة اإلسالمية الغراء كما تطبقها وتفسرها هيئة
الرقابة الشرعية من وقت آلخر.

 -21القانون الحاكم واإلختصاص القضائي
أ .تسري هذه الشروط بأحكام القوانين واللوائح الخاصة بمملكة البحرين ويخضع العميل لإلختصاص القضائي غير
الحصري لمحاكم البحرين .ويحق للبنك أن يرفع دعوى في أي من الواليات القضائية التي يقيم فيها العميل أو يمتلك
فيها أصوالً أو يزاول فيها أعماالً.
ب .تختص محاكم البحرين وحدها في التعامل مع أي دعوى ضد البنك.

 .11يوافق العميل بموجب هذه الشروط واألحكام على قيام البنك وموظفيه ووكالئه باإلفصاح عن المعلومات المتعلقة
بي  /بنا و  /أو الحسابات الخاصة بي /بنا و  /أو عالقة (عالقات) التعامل مع البنك ،بما في ذلك ولكن دون حصر
تفاصيــل التســهيالت اإل ئتمانيــة وأي تأميــن مقــدم أو عمليــات تمــت وأيــة أرصــدة أو مراكــز ماليــة لــدى
البنــك وذلــك إلــى:
( )1المكتب الرئيسي للبنك أو أي من شركاته التابعة أو الشركات التابعة لشركته القابضة والجهات المرتبطة به،
ومكاتبه التمثيلية وفروعه في أي اختصاص قضائي ("األطراف المصرح لهم")؛
( )1المستشارين المهنيين ومقدمي الخدمات لألطراف المصرح لهم بها والملتزمون بالحفاظ على السرية تجاه
األطراف المصرح لهم ؛
( )3أي شريك فعلي أو محتمل أو شريك من الباطن فيما يتعلق بأي حقوق و /أو التزامات للبنك بموجب أي اتفاقية
مصرفية بيننا أو المتنازل إليه أو المحال إليه أو المنقول له (أو أي وكيل أو مستشار ألي مما سبق)؛
( )4أي وكالة تصنيف أو شركة تأمين أو وسيط تأمين أو مزود حماية ائتمانية بشكل مباشر أو غير مباشر ألي من
األطراف المصرح لهم؛
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( )5أي محكمة أو هيئة قضائية أو سلطة تنظيمية أو إشرافية أو حكومية أو شبه حكومية ذات والية قضائية على
األطراف المصرح لهم.
الملحق 1
"األصول المطابقة للشريعة اإلسالمية" تعني المجموعة الكاملة من كافة المنتجات واألصول واإلستثمارات المتوافقة
مع الشريعة اإلسالم ية والتي تشتمل على محافظ فردية أو شركات أو سيادية أو سواء عن طريق األسهم أو شهادات
ثقة (صكوك) أو أي منتج استثماري آخر متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في:
( )1البحرين( :والتي لتفادي الشك ،تستثني األصول المحتفظ بها في السجالت التجارية الخاصة بهذا الكيان) والتي يتم
استثمارها على أساس كالً من أو أي من اتحاد مجموعة من المرابحة أو اإلجارة أو المشاركة أو اإلستصناع أو أي
طريقة أخرى) من التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية كما وافقت عليه لجنة الرقابة الشرعية من وقت إلى
آخر.
الخدمات المصرفية عبر الهاتف /خدمة الرد اآللي
أ -في حالة توفر هذه التسهيالت يفوض العميل البنك وفقا ً لتقديره المطلق في اتباع تعليماته الشفهية

و  /أو التصرف

بناء عليها (بما في ذلك أي تعليمات تتطلبها هذه الشروط واألحكام ،أو واردة فيها  ،أو تتعلق بها ما لم تذكر هذه
الشروط واألحكام بشكل واضح خالف ذلك).
ب .يجب على العميل عدم الكشف عن رقم التعريف الهاتفي ) (TINألي شخص .تعتبر التعليمات الشفهية للعميل التي
يحددها رقم الحساب ورقم التعريف الهاتفي الصحيحين هي تعليمات صحيحة .وبناء على ذلك ،يحق للبنك االعتماد
على أي من تلك التعليمات .وفي حال قبول البنك ألي تعليمات من العميل أو من أي شخص آخر يدعي أنه العميل،
فإن العميل يوافق بموجب هذه الشروط واألحكام على تعويض البنك عن أية خسائر أو أضرار أو تكاليف (بما في ذلك
التكاليف القانونية) أو المطالبات التي يتكبدها البنك نتيجة لها أو فيما يتعلق بها.
ج .يجوز للبنك وفقا ً لتقديره المطلق أن يطلب ارسال تأكيدا كتابيا ً لتعليمات العميل الشفهية في غضون الفترة التي قد
يحددها البنك.
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د .في حالة فتح أي من الحسابات المذكورة أعاله من قبل أكثر من شخص واحد ،فإنه يحق ألي شخص أن يعطي أي
تعليمات شفوية ويحق للبنك اإلعتماد على أي من مثل هذه التعليمات.

الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت
يقدم العميل بموجب هذا طلب الحصول على الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والخدمات المصرفية اإللكترونية
(ويشار إليهما معا ً بـ "الخدمات المصرفية اإللكترونية") والتي قد يقوم البنك بتوفيرها للعميل من وقت إلى آخر.
كما يقر العميل بأن استخدامه للخدمات المصرفية اإللكترونية يخضع ألحكام البنك وشروطه المصرفية اإللكترونية
السائدة والمتاحة على الموقع اإللكتروني للبنك  www.sc.com/bhويعلن العميل أنه قد قرأ الشروط واألحكام
المذكورة وفهمها تماما ً ووافق عليها.
يلتزم العميل بموجب هذا بإصدار تعليمات للبنك والسماح له بإرسال عبر البريد أو عبر البريد اإللكتروني كلمة
المرور الخاصة بالمعامالت المصرفية االلكترونية (يشار إليه إجماال باسم "الرموز األمنية") المتعلقة بوصوله إلى
الخدمات المصرفية اإللكترونية إلى عنوان العميل ،وفقا ً لسجالت البنك ،ويوافق العميل على أن خطر عدم استالم و /
أو الكشف عن الرموز األمنية إلى طرف ثالث غير مصرح له يتحملها العميل بالكامل.
مع مراعاة األحكام السائدة للبنك التي تحكم استخدام الخدمات ،يقوم العميل بموجب هذا بالسماح للبنك وإعطائه
تعليمات للتصرف بناء على أي تعليمات يتلقاها من خالل استخدام الرموز األمنية الخاصة بك ،بما في ذلك على سبيل
المثال ال الحصر تحويل األموال (مع مراعاة القيود التي يجوز للبنك فرضها من حين آلخر) من حسابك (حساباتك)
لدى البنك (الذي يحق لك تشغيله على أساس توقيع فردي) إلى حسابات الغير المحددة تحت عنوان "حسابات
المستفيدين" المذكورة أعاله ،و إلى أي حساب يمكنك تحديده من وقت آلخر لهذا الغرض بموجب اإلجراءات المعمول
بها في البنك.
ويضمن العميل أن جميع المعلومات التي يقدمها ،في نموذج الطلب هذا صحيحة ودقيقة وكاملة من جميع النواحي.
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المعامالت المصرفية عبر الهاتف المحمول
التعريفات:
في هذه الشروط ،يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المحدد أدناه ما لم يدل السياق إلى غير ذلك:
"الحساب (الحسابات)" يعني الحساب المصرفي و  /أو حساب بطاقة اإلئتمان و  /أو أي نوع آخر من الحسابات التي
يحتفظ بها العميل لدى بنك ستاندرد تشارترد البحرين الذي يتم تقديم التسهيالت له أو يمكن تقديمه في المستقبل (يشار
لكل منها "الحساب" ويشار إليها مجتمعة "الحسابات")؛
"التنبيه (التنبيهات)" تعني اإلشعارات المتعلقة بأنشطة المعامالت التي تتم على الحسابات المصرفية للعميل
والمعلومات األخرى المرسلة كخدمة الرسائل النصية القصيرة ("إس إم إس").
"العميل" يعني عميل لدى بنك ستاندرد تشارترد ،البحرين أو أي شخص تقدم بطلب للحصول على أي منتج  /خدمة
من بنك ستاندرد تشارترد البحرين.
"التسهيل" يعني التسهيالت البنكية عبر الهاتف النقال االتي تقدم للعميل الخدمات على رقم الهاتف النقال للعميل.
"رقم الهاتف النقال" هو الرقم المحدد من قبل العميل كتابيا ً إما من خالل أي نموذج يقدمه البنك أو غير ذلك لغرض
فتح حساب أو لإلستفادة من التسهيل.
"تسهيل الطلب" يعني التسهيل الذي من خالله يمكن للعمالء تقديم طلبات عن حساباتهم عن طريق إرسال "كلمات
دليلية" من خالل الرسائل النصية القصيرة إلى رقم الهاتف المحمول المعدة من قبل البنك لهذا الغرض.
"الخدمات" تعني:
• التحقق من رصيد الحساب
• عرض كشف حساب مصغر آلخر  3معامالت مصرفية
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• طلب كشوف الحساب المصرفية
• تحويل أموال بين الحسابات الشخصية والحسابات المحددة المحتفظ بها لدى البنك
• طلب دفتر شيكات
• التنبيهات وغيرها من الخدمات التي يقدمها البنك من وقت آلخر.
"الموقع اإللكتروني" يشير إلى  www.sc.com/bhأو أي موقع آخر قد يخطر به البنك من وقت آلخر.
في

هذه

الوثيقة،

تعتبر

جميع

اإلشارة

إلى

العميل

بصيغة

المذكر

شاملة

المؤنث.

قابلية تطبيق الشروط واألحكام
ا .هذه األحكام هي باإلضافة إلى الشروط واألحكام التي تطبق على الحسابات الفردية التي يمكن للعميل الوصول إليها
من خالل التسهيل .إذا كان هناك تعارض أو تضارب بين األحكام الحالية وغيرها من األحكام والشروط ذات الصلة،
فإن الشروط الحالية تسري إلى حد التعارض أو التضارب المتعلق فقط بالخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول؛
ب .تتعلق هذه األحكام فقط بالحسابات الفردية باسم العميل وحده وبالحسابات المشتركة التي يحتفظ بها العميل مع
شخص آخر ولكن فقط إذا كان يمكن تشغيلها من خالل صالحية توقيع فردي .وال يجوز إال ألحد أصحاب الحساب
المشترك أن يقدم طلب للحصول على هذه الخدمة المصرفية وإستخدامها.

الطلب
أ .يقدم العميل إلى البنك طلب لإلستفادة من الخدمة عن طريق تقديم نموذج طلب أو بأي وسيلة أخرى يحددها البنك
من وقت آلخر إلستخدام الخدمة.
ب .يتم قبول طلب الحصول على الخدمة فقط بعد التحقق من العميل من خالل أية وسيلة من وسائل التحقق التي قد
يحددها البنك من وقت إلى آخر.
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ج .قد يستغرق تفعيل الخدمة  7أيام عمل كحد أدنى من تاريخ استالم الطلب.
د .ستكون فقط تلك الحسابات التي تم فتحها لدى البنك والمرتبطة ببطاقة الصراف اآللي  /بطاقة الخصم /بطاقة
االئتمان الخاصة بكل عميل هي المتاحة للخدمة المصرفية.
السجالت
يجب أن تكون جميع السجالت الخاصة بالتعليمات والمعامالت التي تتم من خالل الخدمة المصرفية سواء في شكل
ورقي أو إلكتروني دليالً قاطعا ً على

مضمونها واستالمها أو عدم

تسلمها من قبل البنك.

دقة المعلومات
ا .يتعهد العميل بتقديم معلومات دقيقة عند اللزوم وأن يكون مسؤوالً عن صحة المعلومات التي يقدمها إلى البنك في
جميع األوقات بما في ذلك ألغراض اإلستفادة من الخدمة .لن يكون البنك مسؤوالً عن العواقب الناشئة عن المعلومات
الخاطئة التي يقدمها العميل.
ب .أي معلومات يقدمها البنك للعميل هي ألغراض مرجعية فقط .ولن يكون البنك مسؤوالً عن دقة أو اكتمال
المعلومات المقدمة .إذا رأى العميل أن هناك خطأ في المعلومات المقدمة من قبل البنك له ،فإنه يقوم بإبالغ البنك في
أقرب وقت ممكن.

اإلجراءات األمنية والوصول للمعلومات
أ .يجوز للبنك إصدار على نحو منفصل اشتراطات أو قيود أو تعليمات أو إجراءات تفعيل ووصول أو أي شروط
إضافية تتعلق بالوصول إلى خدمة الرسائل القصيرة واستخدامها ("اإلجراءات") .ويجوز أن يقوم البنك بتغيير جميع
اإلجراءات من وقت إلى آخر .يوافق العميل ويتعهد باإللتزام بجميع اإلجراءات التي قد يصدرها البنك من وقت آلخر
واإلمتثال لها.
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ب -يجب على العميل عدم ترك هاتفه النقال دون مراقبة أو السماح ألي شخص بالوصول إلى الهاتف النقال بطريقة
تمكن

من

الدخول

إلى

خدمة

الرسائل

القصيرة

سواء

بموافقة

العميل

أو

بدونها.

ج .في حالة فقدان العميل لهاتفه النقال أو استبداله أو التخلي عن حيازته أو السيطرة عليه يجب على العميل إخطار
البنك فورا وتوجيه تعليمات له بذلك ،وتقديم طلب للتسجيل مجدداً في الخدمة المصرفية عبر الهاتف النقال.
د .يقر العميل بأن الرسائل التي تم استالمها أو إرسالها من خالل خدمة المعامالت المصرفية عبر الهاتف النقال قد
تحتوي على معلومات سرية تتعلق بحسابات العميل وفي حال فقدان العميل لهاتفه النقال أو استبداله أو التخلي عن
حيازته أو السيطرة عليه ،ف إن تلك المعلومات السرية قد يطلع عليها اآلخرون أو قد يقومون باسترجاعها أو الوصول
إليها .يوافق العميل على اتخاذ اإل حتياطات المعقولة ومراعاة الحرص على ضمان حذف كل رسالة يتم استالمها أو
إرسالها من خالل الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول من الهاتف النقال للعميل مباشرة بعد أن يقوم العميل
بقراءتها أو إرسالها .كما يوافق العميل على أن البنك لن يتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر يتكبده في حالة
عدم اتباع العميل لإلجراءات المبينة في هذه الفقرة.

تعليمات العمالء
أ .لن يتم تنفيذ تعليمات العميل إال بعد التحقق من هوية العميل عن طريق التأكد من رقم الهاتف النقال و  /أو
من خالل التحقق من رقم التعريف الشخصي للمعامالت المصرفية عبر الهاتف النقال الذي يخصصه البنك
للعميل أو من خالل أي طريقة أخرى للتحقق كما هو منصوص عليه وفقا ً لتقدير البنك.
ب .يجوز للبنك ،إذا رأى أن ذلك مناسبا ً ،طلب توضيحا ً من العميل قبل التصرف بناء على تعليمات من
العميل أو التصرف بناء على أي تعليمات قد يراها مناسبة .ويحق للبنك تعليق الخدمات المقدمة بموجب
الخدمة المصرفية إذا وجد لدى البنك سبب يدعو إلى االعتقاد بأن الهاتف النقال أو الخدمة المصرفية عبر
الهاتف النقال يتم استخدامه على نحو سئ.
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المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بالمعامالت المصرفية عبر الهاتف النقال
ا .سوف يتخذ البنك خطوات عملية مناسبة لضمان تثبيت أنظمته المتعلقة بالخدمة المصرفية عبر الهاتف النقال
المزودة بتصاميم حماية مناسبة ومراقبة وإدارة المخاطر عند تشغيل األنظمة مع األخذ في اإلعتبار أيا ً من القوانين أو
اللوائح ،أو الخطوط اإلرشادية ،أو التعميمات ،ومدونات قواعد السلوك والممارسات السائدة في السوق والتي قد
تنطبق علينا من وقت آلخر.
ب .لن يكون البنك مسؤوالً عن أي خسارة أو ضرر يلحق بالعميل نتيجة جعل الخدمة المصرفية عبر الهاتف النقال
متاحة للعميل ،بما في ذلك أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية أو خاصة ،حتى إذا تم إخطار البنك بذلك .ومن
األمثلة على الظروف التي لن يكون فيها البنك مسئوالً تجاه العميل عن الخسائر أو األضرار التي تلحق بالعميل من
خالل استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال (على سبيل المثال ال الحصر):
( )1أي عدم توافق بين الهاتف النقال الخاص بالعميل والخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول.
( )1أي تعطل أو توقف في الخدمة ،أو خلل أو قصور في اآلالت أو األنظمة أو اإلتصاالت (باستثناء إذا كان من
الممكن منع هذا الخلل عن طريق إجراءات مراقبة المخاطر وإدارتها وقيام البنك باتباع هذه اإلجراءات المناسبة) ،أو
النزاع الصناعي أو الفشل أو الخطأ الصادر عن أي من مزودي خدمات اإلنترنت ،أو مزودي خدمات اإلتصاالت
الهاتفيه أو خدمات الرسائل القصيرة أو مشغليها أووكالئها المناظرين ومقاوليها من الباطن أو غيرها من الظروف
األخرى الخارجة عن سيطرة البنك التي تؤدي إما إلى عدم توفر الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال كليا ً أو جزئياً
أو تأخيرها.
( )3يعتمد العميل على أو يستخدم أي معلومات مالية أو خاصة بالمنتجات المعروضة كجزء من الخدمات المصرفية
عبر الهاتف النقال ،أو بواسطتها.
( )4أي سوء استخدام للهاتف النقال الخاص بالعميل أو الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال من قبل العميل أو أي
شخص آخر.
( )5أي وصول للمعلومات الخاصة بحسابات العميل التي يتم الحصول عليها من من قبل الغير كنتيجة لقيام العميل
باستخدام الخدمة (باسثناء ما إذا حدث هذا الوصول إلى المعلومات نتيجة إلهمال أو قصور متعمد من جانب البنك).
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( )6أي تأخير أو إخفاق في إرسال أو تسليم أو استالم أو تأكيد أو إقرار أي بريد إلكتروني أو رسائل نصية قصيرة أو
الرموز األمنية أو أي شيء متاح بموجب الخدمة وكذلك أي خطأ أو عدم دقة أو عدم اكتمال ألي معلومات أو بيانات
متاحة بموجب الخدمة.
ج .يقوم العميل بتعويض البنك وموظفي البنك ومسئوولي البنك أو وكالئه فوراً وعلى أساس تعويض كامل عن أو
ضد كافة التصرفات ،أو السهو ،أو اإلهمال أو اإلجراءات أو الدعاوي أو المطالبات أو األضرار أو الخسائر (بما في
ذلك الخسائر المباشرة أو غير المباشرة أو التبعية ) ،والتكاليف والنفقات بما في ذلك جميع الرسوم والضرائب ،حسب
اإلقتضاء أو غيرها من الرسوم والتكاليف القانونية بين المحامي والعميل (على أساس فعلي) وغيرها من اإللتزامات
التي قد يتكبدها البنك أو يعاني منها أو بسبب استخدام الخدمة المصرفية أو خرق هذه اإلتفاقية المصرفية.
د .يقوم العميل بتعويض البنك ،ويجب أن يدفع للبنك عند الطلب ،أي خسارة فعلية يتكبدها البنك بشكل معقول فيما
يتعلق بما يلي:
( )1التعليمات التي يقدمها العميل للبنك عن طريق الخدمة المصرفية.
( )1تصرف البنك وفقا ً للتعليمات الصادرة من العميل ،أو تأخره أو رفضه التصرف بنا ًء عليها.
ه .عالوة على ذلك ،يقر العميل ويوافق على أن توافر الخدمة المصرفية وسالمة أدائه يتوقف على العديد من الظروف
المتغيرة ،بما في ذلك الموقع ،وتوافر شبكة الهاتف النقال وقوة اإلشارة ،واألداء السليم لألجهزة والبرمجيات والهاتف
النقال للعميل ،ولن يكون البنك مسؤوالً عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن عدم توفر الخدمة أو اختالل أداءها ألي
سبب من األسباب.
و .يوافق العميل على أن البنك لن يشارك في ولن يكون مسئوالً بأي حال من األحوال عن أي نزاع بين العميل ومزود
الخدمات الخلوية أو أي طرف ثالث مزود للخدمة (سواء تم تعيينه من قبل البنك أو غير ذلك).
الرسوم
يحق للبنك فرض رسوم وأتعاب منفصلة للتسهيل المصرفي ،والتي قد تتغير من وقت آلخر عن طريق
إخطار العميل مسبقاً .باإلضافة إلى ذلك ،يكون العميل هو المسؤول الوحيد عن جميع الرسوم والنفقات أيا ً كان مسماها
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حسبما يفرضها مزود الخدمة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي رسوم أو نفقات يتم تكبدها إلرسال
أو تلقي الرسائل النصية القصيرة أو البيانات أو أي خدمات أخرى تنشأ من اشتراكك لدى مزود الخدمة.

اإلنهاء
ا .يحق للعميل أو للبنك إنهاء الخدمة المصرفية في أي وقت من خالل إشعار خطي مدته  31يوما ً إلى الطرف اآلخر
دون إبداء أي سبب أو بأي طريقة أخرى من طرق اإلبالغ حسبما يحددها البنك من وقت آلخر.

ب .يحق للبنك إنهاء الخدمة المصرفية عن طريق إخطار فوري عند حدوث أي من الحاالت التالية:
 .1خالف العميل أي بند من هذه الشروط واألحكام.
 .1إذا شكل استمرار وصول العميل إلى الخدمة المصرفية أي تهديد ألمن أو نزاهة أو عمليات الخدمة
المصرفية أو عمليات البنك أو أنظمة معلومات البنك أو تلك الخاصة بعمالئه اآلخرين.
 .3إذا لم يتم تفعيل الخدمة المصرفية لمدة  61يوما ً.
 .4إذا توقف البنك عن تقديم الخدمة المصرفية ألي سبب من األسباب.
 .5إذا تم إنهاء أو إغالق كافة حسابات العميل لدى البنك.
ج .يحق للبنك تعليق وصول العميل إلى الخدمة دون إشعار مسبق عندما يكون هناك حق في إنهاء الخدمة
من قبل البنك ،ويمكن ممارسة حق التعليق بدالً من إنهاء الخدمة أو كإجراء إضافي قبل اإلنهاء.
القانون الحاكم واالختصاص القضائي
تخضع هذه اإلتفاقية لقوانين مملكة البحرين وأي نزاع ينشأ عن الخدمة المصرفية أو فيما يتعلق به يخضع
لإلختصاص غير الحصري لمحاكم البحرين.
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اإلفصاح عن المعلومات
يوافق العميل على أن جميع المعلومات المتعلقة بالعميل (بما في ذلك تفاصيل الحسابات والمنتجات وما إلى
ذلك) قد يتم الكشف عنها إلى الجهات التالية:

أ .مكتبنا الرئيسي وأي عضو آخر في مجموعة ستاندرد تشارترد في أي سلطة قضائية ("األطراف المصرح لهم")
ب .المستشارين المهنيين ومزودي الخدمات أو المتعاقدين المستقلين ،مع األطراف المصرح لهم ،أو وكالئهم مثل
وكاالت تحصيل الديون وشركات معالجة البيانات والمراسلين الملتزمين بالسرية تجاه األطراف المصرح لهم:
 .1أي شريك فعلي أو محتمل أو شريك من الباطن فيما يتعلق بأي من التزاماتنا بموجب أي اتفاقية مصرفية بيننا أو
المتنازل له أو المحال إليه أو المنقول له (أو أي وكيل أو مستشار ألي من السابق ذكرهم (أو أي وكيل أو مستشار ألي
مما سبق)؛
 .1أي وكالة مراجع ائتمانية ،أو وكالة تصنيف ائتماني ،أو شريك في تحالف أعمال أو شركة تأمين أو وسيط تأمين أو
مزود حماية ائتمانية بشكل مباشر أو غير مباشر ألي من األطراف المصرح لهم،
 .3أي مؤسسة مالية لديكم أو قد يكون لديكم معها تعامالت لغرض إجراء مراجعة ائتمانية (بما في ذلك في شكل
المراجعات المصرفية)؛
 .4أي محكمة أو هيئة قضائية أو سلطة (بما في ذلك أي سلطة تتولى التحقيق في أي جريمة) ذات اختصاص قضائي
على األطراف المصرح لهم؛
 .5أي تاجر أو عضو في المؤسسة المرخصة للبطاقة وكان اإلفصاح يتعلق باستخدام البطاقة.
 .6أي شخص مفوض له أو أي مقدم ضمان؛ و
 .7أي شخص نراه ضروريا ً من أجل تزويدكم بالخدمات المتعلقة بالحساب.
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تغيير الشروط
يقر العميل بأنه يحق للبنك أن يغير الشروط واألحكام عن طريق إخطار مسبق لك وفقا للممارسات المعتادة لدينا ووفقا
ألي قانون معمول به .وسيكون اإلشعار باإلعالن العام في صحيفة محلية ،أو على موقعنا على اإلنترنت أو عن
طريق عرضها في فروعنا.
قابلية الفصل بين البنود
إذا تم اإلتفاق بين البنك وبينك على عدم قانونية أي بند من بنود هذه اإلتفاقية أو بطالنه أو عدم قابلية تنفيذه بموجب أي
قانون ساري أو إذا قررت ذلك أي محكمة مختصة قراراً نهائيا ً ،فإن هذه اإلتفاقية ستظل سارية فيما عدا أن ذلك البند
سيعتبر الغيا ً اعتباراً من تاريخ هذه اإلتفاقية أو القرار أو أيهما أسبق حسبما يتم اإلتفاق بينك وبين البنك.
كشوف الحسابات اإللكترونية
بالنظر إلى موافقة البنك على طلب العميل بإرسال كشوفات الحساب مستقبالً إلى العميل عن طريق البريد اإللكتروني
(اإليميل) إلى عنوان البريد اإللكتروني المذكور في سجل البنك ("البريد اإللكتروني المحدد") أو أي حساب آخر من
حسابات البريد اإللكتروني المحددة وفقا ً لتعليمات العميل من حين آلخر (تعرف مجتمعة باسم "الخدمة") ،يوافق
العميل على ما يلي:
أ .يوافق العميل على الشروط واألحكام المتعلقة بالخدمة المذكورة في هذه اإلتفاقية ،ويؤكد العميل أن هذه الشروط
واألحكام سوف تمثل إضافة إلى األحكام والشروط القياسية للبنك وليس استبداالً لها ويوافق كذلك على الخدمات التي
تطبق على الخدمة كما لو كانت هذه الشروط واألحكام المذكورة قد تكررت هنا .في حالة وجود تعارض بين أحكام
وشروط هذه اإلتفاقية وغيرها من الشروط واألحكام ذات الصلة ،فإن شروط وأحكام هذه اإلتفاقية سوف تسود في
حدود هذا النزاع .وسيشكل استخدام الخدمة موافقة العميل على هذه الشروط واألحكام واستالمها ،وكذلك إقرار العميل
بالمخاطر المتأصلة في إرسال كشوف الحساب اإللكترونية عن طريق البريد اإللكتروني.
ب .إن تقديم هذه الخدمة يتم وفقا ً لتقدير البنك ،ويمكن تعديل هذه الخدمة أو تعليقها أو سحبها أو إلغائها أو إيقافها من
قبل البنك في أي وقت .و في حالة حدوث مثل هذا التعديل أو التعليق أو السحب أو اإللغاء أو التوقف عن الخدمة ،يقوم
البنك بإخطارك ويعاود إرسال الكشوف في شكل ورقي إلى آخر عنوان بريدي موجود فى سجل البنك .في حالة
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الكشوف اإللكترونية عبر البريد اإللكتروني ،يتم إرفاق الكشف اإللكتروني مع رسالة البريد اإللكتروني .وبمجرد
تقديم الخدمة للعميل ،سيتوقف البنك عن إرسال الكشوف المطبوعة والبريدية إلى العميل.
ج .يؤكد العميل على أنه هو مالك البريد اإللكتروني المحدد والمستخدم المحدد له وأنه يتخذ جميع التدابير األمنية
الالزمة واإلحتياطات لضمان أن" البريد اإللكتروني المحدد" ال يمكن الوصول إليه من خالل أي طرف غير مصرح
له .يوافق العميل ويؤكد على أن البنك ال يضمن التوقيت المناسب ،واألمن ،والسرية أو توافر في نقل البيانات
اإللكترونية إلى "البريد اإللكتروني المحدد".
د .يجوز للعميل إنهاء الخدمة في أي وقت عن طريق تعبئة نموذج محدد وإعادته إلى البنك .يدرك العميل أن البنك
سيعود إلى إرسال كشف حسابه في شكل ورقي إلى آخر عنوان بريدي يظهر فى سجالت البنك.
ه .إن نظام نقل كشوف الحسابات اإللكترونية الخاص بالبنك هو ملكية خاصة للبنك ويوافق العميل على الترخيص
غير الحصري من الباطن للنظام الممنوح من قبل البنك للعميل إلستخدامه للخدمة .ويدرك العميل أن أي استخدام غير
مصرح به للنظام أو من خالل األطراف (سواء كان مصرحاً به أو غير مصرح به من قبل العميل) قد يؤدي إلى رفع
البنك دعوى مدنية ضد العميل .وال يجوز للعميل (سواء كان ذلك بنفسه أو خالف ذلك) إعادة تصميم أو تعديل أو نشر
أو نسخ أو تفريغ أي برمجيات داخل النظام أو البرمجيات التي امتلكها أو حصل عليها عن طريق البنك.
و .يتعين على العميل التحقق من جميع كشوفات الحساب اإللكترونية ألي معامالت غير مصرح بها .وإذا كان من
الضرورة أن يكون العميل على علم بأي معاملة (معامالت) غير مصرح بها في أي من الكشوفات اإللكترونية ،فإنه
يجب عليه إبالغ البنك في أقرب وقت ممكن عمليا ً ولكن على أي حال في موعد ال يتجاوز المدة الزمنية المطبقة
والمنصوص عليها والمحددة في الكشف اإللكتروني .يجب أن تبدأ أي مدة زمنية مطبقة التي يقوم العميل خاللها
بإخطار البنك بأي معاملة (معامالت) غير مصرح بها في التاريخ المطبوع على الكشف اإللكتروني ذي الصلة
بصرف النظر عن تاريخ اطالع العميل على الكشف اإللكتروني أو فتحه.
ز .يدرك العميل أن البنك لم يقدم أي طلب إليه لتقديم تفاصيل الحساب أو الرموز األمنية عبر البريد اإللكتروني.
وعندما يطلب العميل إرسال كشف إلكتروني إلى "البريد اإللكتروني المحدد" ،فإن العميل يقر بأنه يمكنه الوصول /
اإلطالع على الكشف اإللكتروني بشكل طبيعي عن طريق الدخول إلى حساب البريد اإللكتروني ،حيث يتم إرسال
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كشف الحساب اإللكتروني إلى البريد اإللكتروني للعميل المحدد عنوانه من قبل العميل لإلستفادة من هذه الخدمة .يقر
العميل بأنه مسؤول عن التحقق من كشف الحساب اإللكتروني عن أية معامالت غير مصرح بها ،وأنه إذا كان العميل
على دراية بأي معاملة (معامالت) غير مصرح بها في أي من الكشوف اإللكترونية ،فإنه يجب عليه إخطار البنك
على الفور .وسيتم حجب أول  6أرقام من رقم الحساب وأول  11رقم من رقم البطاقة كإجراء وقائي أمني .وإذا كان
العميل على علم أو إذا كان يشتبه في أن تفاصيل الكشف اإللكتروني معروفة لشخص آخر ،يجب عليه إبالغ البنك
فوراً.
ح .يوافق العميل على أن البنك قد يعلن من وقت إلى آخر عن منتجاته وخدماته وخدمات الشركات األخرى في
مجموعة

بنك

ستاندرد

تشارترد

من

خالل

خدمة

كشف

الحساب

اإللكتروني.

ط .يقر العميل بأن البنك سيبذل قصارى جهده لضمان أمن الخدمة .وعلى الرغم مما سبق ،يوافق العميل على أن البنك
لن يكون مسؤوالً بأي شكل من األشكال عن أي انقطاع للخدمة أو عدم توفرها أو إنقطاع اإلتصال أو انقطاع الكهرباء
أو الشبكة الذي قد ينتج عنه عدم اكتمال الكشوفات اإللكترونية أو عدم توافرها أو تأخير إرسالها .كما يقر العميل بأن
استخدام ونقل المعلومات عبر البريد اإللكتروني و  /أو شبكة اإلنترنت قد ال يكون مضمونا .ويقر العميل بأن
المعلومات المرسلة قد تكون عرضة ألخطاء أو فيروسات أو تأخير أو اعتراض أو تغيير أو تعديل من قبل أشخاص
غير مرخص لهم ويقر العميل بأن اإلرسال قد يتم تعطيله أو إيقافه أو تأخيره أو قد ينطوي على أخطاء .وال يجوز
للعميل تحمي ل البنك المسؤولية عن أي أخطاء أو فيروسات أو تأخير أو عدم دقة أو خسائر أو أضرار من أي نوع
كانت والتي قد تنشأ عن أو فيما يتعلق باستخدامه للخدمة ( بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي اعتراض أو
تغيير أو تعديل أو تعطيل أو انقطاع ،أو تأخير أو عدم دقة في اإلرسال عبر البريد اإللكتروني أو اإلنترنت أو غيرها
من معدات أو ووسائل االتصاالت .ودرءاً للشك ،لن يكون البنك مسؤوال عن أية خسائر متكبدة سواء كانت مباشرة أو
غير مباشرة أو تبعية أو خاصة ،حتى إذا تم إبالغ البنك بذلك.
ي -لن يقوم العميل بتحميل البنك مسئولية عن أية عواقب قد تنشأ نتيجة ألي مراسالت عبر اإلنترنت بينه وبين البنك
والتي قد يتم فقدها عند اإلرسال (سواء كليا ً أو جزئيا ً).
ك .يقر العميل ويوافق على أن يكون للبنك الحق في تعديل أي بند (بنود) من هذه اإلتفاقية في أي وقت عن طريق
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إرسال اخطاراً خطيا إلى العميل ،سواء عن طريق البريد أو الفاكس أو من خالل البريد اإللكتروني أو غير ذلك أو من
خالل وضع مالحظات بارزة في مكاتب البنك أو فروعه ويوافق العميل على االلتزام بذلك.
ل .ال يمكن الحصول على أي كشف حساب من خالل كشوف الحساب اإللكترونية عن الشهور المنقضية قبل تاريخ
اإلشتراك في هذه الخدمة.

أحكام وشروط ستاندرد تشارترد صادق للتمويل الشخصي
مقابل قيام البنك بمنح شروط الدفع اآلجل للعميل على سعر شراء المعدن الذي تم شرائه من البنك كما هو واضح من
العرض والقبول الذي أرفقت به هذه األحكام والشروط ،يوافق العميل على اإللتزام باألحكام والشروط التالية:
ألغراض هذه األحكام والشروط:
"القبول" يعني رسالة القبول أو أي وسيلة أخرى تبين القبول النافذ للعرض من قبل العميل؛
"التنازل" يعني تنازل العميل عن مستحقات نهاية الخدمة لدى أي صاحب عمل فيما يتعلق بالبند  15أدناه؛
"يوم العمل" يعني اليوم الذي يكون فيه البنك مفتوحا ً بشكل عام للعمل واستقبال العمالء في البحرين واإلمارات
العربية المتحدة.
"العميل" يعني الشخص  /األشخاص الذين يوقع /يوقعون على قبول المرفق.
"صاحب العمل" كل صاحب عمل للعميل خالل مدة الدفع ،والذي يجب أن يقدم العميل تفاصيل عنه إلى البنك من حين
آلخر.
"عضو من المجموعة" يعني أي كيان ،بما في ذلك ستاندرد تشارترد بي إل سي التي تملكها ستاندرد تشارترد بي إل
سي بشكل مباشر أو غير مباشر ،سواء كليا ً أو جزئياً؛ و
"العرض" يعني العرض المرفق من قبل البنك لبيع المعدن على أساس الدفع اآلجل.
(يكون للمفردات المكتوبة بأحرف عريضة في رسالة العرض والقبول لها نفس المعنى في هذه األحكام والشروط)
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 -1يكون تاريخ النفاذ لبيع المعدن من البنك إلى العميل هو التاريخ الذي يحدده العميل في رسالة القبول.
 -1يتم تسليم المعدن إلى العميل حكميا ً بحيث يتوقف البنك (أو وكيله) عن حيازة المعدن بصفته مالكا ً له أو
يحتفظ به أو يعطي تعليمات لإلحتفاظ به (في حالة الوكيل) بالنيابة عن العميل.
 -3يحتفظ البنك( أو وكيله ) بكمية سائبة من المعدن بالنيابة عن العميل في مكان عام ،ويلتزم بعدم المتاجرة أو
التعامل به بأي طريقة أخرى حتى يعطي العميل تعليمات إلى البنك للقيام بذلك (إما على وجه التحديد أو في
صورة تفويض بموجب وكالة عامة).
 -4يتم شراء المعدن كما هو وحيث هو في حالته الراهنة ،وال يقوم البنك بإعطاء أو تقديم أو يتم اعتباره قد
أعطى أو قدم أي ضمان أو تفويض مهما كان بخصوص المعدن.
 -5يكون العميل ملزما ً على نحو غير قابل لإللغاء ودون قيد أو شرط بدفع سعر الشراء عن طريق األقساط في
تواريخ الدفع اعتباراً من تاريخ القبول فصاعداً.
 -6يتم قبول سعر الشراء للمعدن كمقابل عادل ومرض ،بصرف النظر عن سعر التسليم الفوري للمعدن في
التاريخ الفعلي لبيع المعدن.
 -7في حالة استحقاق أي مبلغ في يوم ال يكون يوم عمل ،يستحق ذلك المبلغ في يوم العمل السابق مباشرة.
 -2جميع الدفعات التي يتعين أن يسددها العميل بموجب اإلتفاقية خالية من أي مقاصة أو استقطاع أو حجز أو
مطالبة مقابلة وبأموال متوفرة على الفور ويمكن تحويلها بقيمتها الكاملة دون قيود في كل تاريخ دفع.
 -8يفوض البنك في الخصم من حساب العميل المذکور رقمه في رسالة القبول لدى البنك بمبالغ تعادل األقساط
المستحقة في تواريخ السداد أو (في حالة عدم کفاية األموال في ذلك الحساب للعميل) أو أي حساب آخر يمثل
رصيد دائن يحتقظ به لدى البنك في ذلك الوقت.
 -11يحق للبنك أيضا حجز و  /أو استرداد أي قسط و  /أو دفعات مستحقة في تاريخ إيداع راتب العميل لدى
البنك ،بغض النظر عما إذا كان هذا التاريخ هو تاريخ الدفع بموجب اإلتفاقية .في الحاالت التي يستلم فيها
العميل سلفة من دفعات الراتب عن مدة تمثل أكثر من راتب شهر واحد ،سيحق للبنك ،وسيحتفظ بهذا الحق،
استرداد األقساط مقدما ً والتي تساوي عدد األشهر المعنية التي تلقى العميل مقدما ً دفعات رواتب عنها.
 -11إضافة إلى ذلك ،يحق أن يطلب من العميل في أي وقت أن يطلب إصدار شيكات أو سندات إذنية فيما يتعلق
بأي أو جميع األقساط المستحقة بخصوص ما ذكر أعاله .في حالة وجود أية شيكات أو سندات إذنية
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ال تتضمن التاريخ و  /أو المبلغ المستحق ،أيا ً كان سببه  ،فإن البنك يكون مفوضا ً (دون أي التزام بإرسال
إخطار مسبق) إلتمام هذه الشيكات أو السندات اإلذنية نيابة عن العميل ،لتحصيل أي مبلغ مستحق من العميل
إلى البنك في أي وقت ذي صلة ويفوض البنك تقديم تلك الشيكات أو السندات اإلذنية في أي مرحلة يراها
ضرورية للقيام بذلك.
 -11يجوز للبنك (وفقا ً لتقديره الخاص) أن يعلن أن جميع المبالغ المستحقة فيما يتعلق بهذه اإلتفاقية قد أصبحت
مستحقة وواجبة الدفع فوراً في الحاالت التالية:
أ -إذا لم يدفع العميل أي قسط في أي من تواريخ الدفع؛ أو
ب -إذا أخل العميل أو تخلى عن أي أحكام من أي اتفاقية أو تسهيل مبرم بين البنك والعميل في ذلك الوقت؛ أو
ح -إذا اتضح أن العميل قد قدم أي حقائق أو وثائق إلى البنك تتعلق باإلتفاقية مزورة و  /أو تحرف أيا ً من الوقائع
الواردة فيها؛ أو
د -إذا كان من غير القانوني أو من المستحيل بالنسبة للعميل أن ينفذ أيا ً من أو كافة التزاماته  /التزاماته بموجب هذه
األحكام والشروط؛ أو
ه -إذا توقف أي التزام من اإللتزامات عن كونه قانونيا ً ونافذاً وملزماً؛ أو
و -إذا ارتكب العميل أي فعل يشكل (دون التطرق للموضوع) سببا كافيا لتنفيذ إجراءات اإلفالس ضد العميل؛ أو
ز -إذا حدث تغير سلبي جوهري أو كان من المحتمل حدوثه فيما يتعلق بالمركز المالي للعميل أو أعماله التجارية
والتي من المحتمل (حسب رأي البنك المنفرد) أن تؤثر سلبا ً على استعداد أو قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته
بموجب اإلتفاقية؛ أو
ح .إذا تمت تصفية أعمال العميل أو وضعه تحت الحراسة القضائية (أو أي شيء مماثل جوهريا ً) ،أو أعلن إفالسه أو
جنونه أو وفاته.
 -13في حالة تعجيل الدفع بموجب البند  11أعاله ،يسمح للبنك (دون المساس بأي حقوق أخرى له) بإجراء مقاصة
أي التزام مستحق من العميل فيما يتعلق باإلتفاقية مقابل أي التزام (سواء كان مستحقا ً وواجب الدفع في ذلك الوقت أو
لم يكن ،أو محتفظ بها بشكل منفرد أو مشترك) مستحق من البنك للعميل ،بغض النظر عن مكان الدفع أو الفرع الذي
قام بالحجز أو العملة الخاصة بأي التزام .وإذا لم يتم التسوية أو التأكد من أي التزام من هذا القبيل ،يجوز للبنك أن
يعمل على إجراء مقاصة بمبلغ يقدره بحسن نية ليكون هو قيمة ذلك اإللتزام .إذا كانت اإللتزامات بعمالت مختلفة،
يحق للبنك أن يحول ،لغرض المقاصة ،أي التزام بسعر صرف السوق الذي يعلنه قسم الخزينة بالبنك.
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 - 14تكون كشوف البنك وسجالته ،في حالة عدم وجود أي خطأ واضح ،ملزمة للعميل وتشكل دليالً قاطعا ً على
المبالغ المستحقة فيما يتعلق باإلتفاقية بخصوص جميع األغراض بما فيها اإلجراءات القانونية.
 -15يتنازل العميل للبنك ،على سبيل الضمان المستمر بخصوص كامل مديونيته فيما يتعلق بهذه اإلتفاقية ،بشكل غير
مشروط وغير قابل لإللغاء عن كافة مستحقات نهاية الخدمة المترتبة والمستحقة للعميل بموجب عقد (عقود) تعيين
العميل المبرمة مع أصحاب العمل .
 -16يلتزم العميل بمراعاة وتنفيذ وإبراء كل و کافة التزاماته والقيام بجميع التصرفات واألمور الضرورية أو
المرغوبة إلتمام التنازل ويعمل على جعل األموال التي تم التنازل عنها بموجبه قابلة للدفع إلى البنك (بصرف النظر
عما إذا کان العميل في حالة اخالل أم ال) ويقوم العميل بإخطار صاحب العمل على الفور والحصول على موافقته فيما
يتعلق بالتنازل ،على أن يكون اإلخطار والموافقة بصيغة مقبولة للبنك.
 -17يلتزم العميل ويتعهد على نحو ال رجعة فيه لصالح البنك بأنه لن يقوم في أي مرحلة بإعطاء أية تعليمات مخالفة
لصاحب العمل بشأن التنازل أو أية مدفوعات ستتم بموجبه.
 - 12يضمن العميل أن موضوع التنازل ال يخضع ألي تنازل سابق وأنه خالياً من جميع الرسوم واألعباء األخرى أيا
كان ،وأنه ال يجوز له أن ينشئ أو يسمح بإنشاء أي رسوم أو أعباء أخرى مهما كانت فيما يتعلق بها.
 -18حق المقاصة :يجوز لبنك ستاندرد تشارترد ،إضافة إلى حقوقه كمؤسسة مصرفية ،في أي وقت وبدون إخطار
العميل ،أن يقوم بتجميع أو توحيد كل أو أي من األرصدة الدائنة مقابل هذا التمويل أو أي التزامات أخرى سواء كانت
هذه اإللتزامات فعلية أو محتملة أو أولية أو إضافية متعددة أو مشتركة.
 - 11التأمين المصرفي :يؤمن البنك المبلغ المستحق من [سعر الشراء] لدى العميل .في حالة وجود أي ظروف غير
متوقعة تتعلق بوفاة العميل ،يتم سداد المبلغ المتبقي في ذلك التاريخ ،بما في ذلك التمويل اإلضافي ،من قبل شركة
التأمين (التكافل) مباشرة إلى البنك .سيتم إضافة قسط التأمين الذي يتم تحصيله من العميل لضمان تمويله الشخصي
إلى مبلغ التمويل الخاص بك ويتم سداده على مدى فترة التمويل .سيتم تأمين التمويل الشخصي الخاص بك لمدة
أقصاها  24شهراً ،بشرط أال يزيد عمرك عن  65سنة عند انتهاء التمويل.
 .11زيادة التمويل الشخصي الخاص بك :مع مراعاة التزامك الصارم بشروط وأحكام اتفاقية التمويل الخاصة بك بما
في ذلك استالم أقساط شهرية بحد أقصى  6أقساط في تواريخ استحقاقها ووفقا ً للوائح المعمول بها ،يجوز للبنك أن
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يوافق وفقاً لتقديره على زيادة مبلغ التمويل الخاص بك باإلضافة إلى التأمين وغيره من الرسوم أي الربح ،والرسوم،
وما إلى ذلك ،وفقا ً لهذه الشروط واألحكام.
 .11الدفع المسبق :يجوز لك الدفع المسبق لكل [سعر الشراء] المستحق في أي وقت ،ولكن يحق للبنك عندئذ فرض
هذه الشروط على تلك المدفوعات المقدمة وفقا ً لتقديره ووفقا ً للشرط القانوني والتنظيمي المعمول به وإلى الحد الذي
يسمح به القانون.
 .13المطالبة بالدفع :في حالة مخالفة العميل ألي من شروط هذه اإلتفاقية ،يجوز للبنك أن يطلب دفع [سعر الشراء]
بالكامل.
 - 14ولتجنب الشك ،من الواضح أن البنك يحتفظ بحقه في إلغاء هذا البيع (في غضون  15يوم عمل) إذا لم يستوف
العميل معاييره اإلئتمانية إلى جانب تحقيقات  /شروط أخرى تتعلق (على سبيل المثال ال الحصر) بالعقوبات ومكافحة
الجرائم المالية والتي من شأنها إجبار البنك على عدم المضي قدما ً في الصفقة.
 -15العرض المقابل :وفقا ً للمعايير اإلئتمانية للبنك ،يوافق العميل على أن البنك يجوز له أن يوافق على مبلغ  /فترة
التمويل أقل عما طلبه العميل .وفي هذه الحالة ،سيتم تقديم العرض المقابل للعميل وسيتم اعتبار التأكيد الشفهي على
جزء العميل كافيا ً للمضي قدماً في الصرف .سيتم إخطار العميل مسبقا ً بتفاصيل مبالغ األقساط والربح والرسوم.
 -16إذا أصبح أي بند في هذه اإلتفاقية غير قانوني أو باطل أو غير قابل للتنفيذ من أي من الجوانب ،فإن شرعية أو
صالحية أو سريان باقي البنود لن تتأثر بذلك.
 -17يجب أن يكون أي إخطار يوجهه البنك فيما يتعلق باإلتفاقية في صورة خطية ويرسل إلى العنوان الذي يقدمه
العميل في أسفل التفويض البنكي الخاص بالحساب الفردي الموقع من قبل العميل ويعتبر اإلخطار قد تم استالمه من
قبل العميل فى تاريخ اإلرسال بالبريد.
 -12أي تعديل يتم إجراؤه في هذه اإلتفاقية أو أي من بنودها وأحكامها أو تغيير فيها ،أو إضافة إليها ،أو حذف منها،
أو إلغائها بالتراضي أو تمديد الوقت أو التنازل أو التخلي عن أي من بنود أو أحكام هذه اإلتفاقية لن يكون ملزما ً ألي
أي من الطرفين ما لم يتم تسجيله في وثيقة خطية موقعة من كال الطرفين.
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 -18ال يجوز للعميل تحويل و  /أو التنازل عن حقوقه والتزاماته بموجب اإلتفاقية إلى أي طرف ثالث دون موافقة
خطية من البنك .ويجوز للبنك أن يحول و  /أو يتنازل عن هذه الحقوق واإللتزامات إلى أي عضو في المجموعة.
 - 31ليس المقصود من هذه اإلتفاقية إنشاء أية حقوق أو إجراءات يمكن تنفيذها من قبل الغير.
 -31تخضع هذه الشروط واألحكام للقوانين المعمول بها في البحرين التي يقع فيها فرع البنك الذي أبرمت اإلتفاقية فيه
والقانون اإل تحادي المعمول به في مملكة البحرين وتفسر وفقا ً لها .ويخضع العميل بموجب هذا وعلى نحو غير قابل
لإللغاء لإلختصاص القضائي غير الحصري لمحاكم مملكة البحرين ،إال أن هذا الخضوع لن يمس حق البنك في اتخاذ
أية إجرءاءات قانونية ضد العميل في أي اختصاص قضائي آخر.
 -31لن يقوم أي من الطرفين خالل أي دعوى أو إجراءات قانونية بين البنك والعميل التي تنشأ عن هذه اإلتفاقية أو
فيما يتعلق بها بالمطالبة أو الدفع بأي استحقاق للفائدة على أي دين يحكم يه باستثناء أي تعويض بخصوص أية دفعات
متأخرة قد تكون مستحقة بموجب القانون المتعلق باسترداد األموال من قبل البنك.
 -33في حال يكون فيها العميل أكثر من شخص واحد ،عندئذ يكون كل شخص مسؤوالً باإلشتراك أو اإلنفراد عن
جميع المبالغ المستحقة فيما يتعلق بهذه اإلتفاقية.
 .34الدفع بالكامل :يجب أن يتم سداد كافة األموال المستحقة إلينا وفقاً لالتفاقية المصرفية بالكامل في الموعد المحدد
وبأموال متاحة فوراً بالعملة التي نحددها ودون مقاصة أو دعوى مطالبة مضادة أو خصم أو اقتطاع (بما في ذلك على
حساب أي ضريبة) ما لم يوجب القانون هذا الخصم أو اإلقتطاع.
 .35الضريبة المقتطعة :إذا اقتضى القانون من العميل خصم أية ضريبة من أي مبلغ مستحق إلى البنك ،يجب على
العميل زيادة المبلغ مستحق الدفع بحيث يتلقى البنك بعد إجراء الخصم ،المبلغ الذي كان سيحصل عليه إذا لم يكن
هناك خصم مطلوبا ً .يوافق العميل على خصم مبلغ الضريبة ،ودفع هذا المبلغ للسلطة المعنية وفقا ً للقانون المعمول به،
تقديم اإليصاالت األصلية.
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 -36ضريبة القيمة المضافة :تحتسب كافة المبالغ التي تسدد إلينا من قبلكم فيما يتعلق باتفاقيتنا المصرفية بغض النظر
عن أي ضريبة على السلع والخدمات أو ضريبة اإل ستهالك أو ضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة ذات طبيعة
مماثلة .وإذا كان أي من هذه األنواع من الضرائب مستحق الدفع فيما يتعلق بأي مبلغ ،يجب على العميل أن يدفع لنا
مبلغا ً إضافيا ً يساوي المبلغ المضروب في نسبة الضريبة الصحيحة .يجب على العميل القيام بذلك وقت سداد المبلغ
المستحق.
 -37اإلفصاح :في حين أن البنك يحافظ على السرية التامة في جميع األمور المتعلقة بحساب  /حسابات العميل
وأعماله ،من المتفق عليه وجدير بالفهم أن البنك قد يفصح عن جميع المعلومات المتعلقة بك (بما في ذلك تفاصيل
الحسابات والمنتجات وما إلى ذلك) إلى:
 .1مكتبنا الرئيسي وأي عضو آخر في مجموعة ستاندرد تشارترد في أي اختصاص قضائي ("األطراف المسموح
لهم")؛
 .1المستشارين المهنيين أو مزودي الخدمة أو المتعاقدين المستقلين ،أو الوكالء ،أو األطراف المصرح لهم مثل
وكاالت تحصيل الديون ،وشركات معالجة البيانات ،والمراسلين الملتزمين بالسرية تجاه األطراف المصرح لهم؛
 .3أي شريك فعلي أو محتمل أو شريك من الباطن فيما يتعلق بأي من التزاماتنا بموجب اإلتفاقية المصرفية المبرمة
بيننا أو المتنازل إليه أو المحول إليه أو المنقول له (أو أي مسئوول أو موظف أو وكيل أو مستشار ألي من السابق
ذكرهم)؛
 -4أي وكالة مراجع ائتمانية ،أو وكالة تصنيف ،أو شريك في تحالف أعمال أو شركة تأمين أو وسيط تأمين أو مزود
حماية ائتمانية بشكل مباشر أو غير مباشر ألي من األطراف المصرح لهم،
 .5أي مؤسسة مالية لديكم أو قد يكون لديكم معها تعامالت لغرض إجراء مراجعات ائتمانية (بما في ذلك في صورة
المراجعات المصرفية)؛
 .6أي محكمة أو هيئة قضائية أو سلطة (بما في ذلك أي سلطة تتولى التحقيق في أي جريمة) ذات اختصاص قضائي
على األطراف المصرح لهم؛
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 .7أي تاجر أو عضو في المؤسسة المرخصة للبطاقة حين يكون اإلفصاح متعلقا ً باستخدام البطاقة.
 .2أي شخص مفوض أو أي مقدم ضمان؛ و
 .8أي شخص نرى أنه من الضروري اإلفصاح له من أجل تزويدكم بالخدمات المتعلقة بالحساب.
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