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These Terms supplement the existing terms and conditions governing Applicant's account used for the Remittance Service. To the extent of any inconsistency, these Terms shall prevail.
 هذه الشروط مكملة للشروط والأحكام الحالية التي تحكم حساب صاحب الطلب المستخدمة لخدمة التحويل. وفي حال وجود تعارض بين هذه الشروط والشروط والأحكام الحالية، فان هذه الشروط هي التي تسود
 
1. Remittance Service. (a) Bank shall use reasonable care and skill in providing the Remittance Service. (b) Unless a later date is specified in the application, Bank shall seek to execute the remittance on the business day that Bank receives the remittance application, if received prior to the applicable cut-off time at Bank's service location; otherwise, Bank shall seek to execute the remittance on the next business day. The remittance may take longer than one business day to execute. (c) Bank may instruct its affiliate, another bank, a clearing house, a payment, clearing or settlement system or other payment intermediary (each a "payment intermediary") in the execution of the remittance. Each payment intermediary may rely on Applicant's remittance instructions as if directed to it. (d) Bank may not execute the remittance if Applicant's account has insufficient funds. (e) Upon Applicant's written request, Bank shall use reasonable efforts to cancel or stop the remittance; however, Bank shall not be responsible if the remittance is executed. (f) Bank may act on incomplete or inconsistent instructions if Bank reasonably believes that it can complete or clarify such information without referring to Applicant. (g) Bank or a payment intermediary may make any required currency conversion. A cancellation or other return of funds may involve a reverse currency conversion, and Applicant shall bear any related loss, charges, costs and expenses of any kind resulting from such currency conversion.
خدمة التحويل أ.( يبذل البنك الرعاية والمهارة المعقولة عند تقديم خدمة التحويل )ب.( ما لم يحدد تاريخ لاحق في الطلب، يقوم البنك بتنفيذ التحويل في يوم العمل الذي يتلقى فيه البنك طلب التحويل في حال استلام طلب التحويل قبل وقت الإغلاق في موقع خدمة البنك؛ وعكس ذلك ، يقوم البنك بتنفيذ التحويل في يوم العمل التالي. قد يستغرق تنفيذ التحويل وقتاً أطول من يوم عمل واحد) ج.( قد يصدر البنك تعليمات للفروع التابعة له أو إلى بنك آخر أو إلى غرفة التقاص أو إلى نظام الدفع أو التقاص أو التسوية أو إلى وسيط دفع آخر )"كلٍ منها "وسيط دفع"( بشأن تنفيذ التحويل. وقد يعتمد كل وسيط دفع على تعليمات التحويل الصادرة عن صاحب الطلب كما لو كانت موجهة له) د.( قد لا يقوم البنك بتنفيذ التحويل في حال كان لا يوجد رصيد كاف في حساب لصاحب الطلب) هـ.( عند طلب خطي من صاحب الطلب، يبذل البنك الجهود المعقولة لإلغاء أو إيقاف التحويل؛ لكن لا يكون البنك مسؤولاً عن تنفيذ التحويل) و.( قد يقوم البنك بالتصرف في حال كانت التعليمات غير مكتملة أو غير منسجمة إذا اعتقد البنك بصورة معقولة أن بإمكانه إكمال أو توضيح هذه المعلومات دون الرجوع إلى صاحب الطلب) ز.( قد يقوم البنك أو وسيط الدفع بإجراء أي تحويل عملة مطلوب. وقد يتطلب إلغاء أو إعادة المبالغ تحويل عكسي للعملة، ويتحمل صاحب الطلب أي خسارة أو رسوم أو تكاليف أو مصاريف متصلة من أي نوع ناتجة عن هذا التحويل للعملة
  
2. Remittance Obligations. Applicant agrees and authorises Bank to debit upfront the remittance amount and any amount payable in connection with the Remittance Service from any of Applicant's accounts with Bank.
التزامات التحويل يوافق صاحب الطلب ويفوض البنك بالقيام مقدماً بتقييد قيمة التحويل وأي مبلغ مستحق الدفع فيما يتصل بخدمة التحويل على أي حسابات لصاحب الطلب لدى البنك  
 
3. Legal and Regulatory Compliance. Bank, its affiliates and payment intermediaries are subject to the laws, orders, requests and guidelines (each a "regulation") of various governmental, quasi-governmental and self-regulatory authorities (each an "authority") and also to the respective policies and procedures (each a "policy") adopted by Bank, its affiliates and payment intermediaries relating to, without limitation: anti-money laundering; counter-terrorism financing; security, diplomatic, trade, financial, economic and other embargoes and sanctions; court orders; investigations; taxes; transaction review and monitoring; and reporting requirements. In seeking to comply with such regulations and policies, Bank, its affiliates and/or payment intermediaries may (a) suspend, reject or block the remittance; (b) restrain, deduct, impound and/or turn over to an authority, Applicant's funds in respect of the remittance, including from Applicant's accounts; (c) report the remittance, its details and those of Applicant to one or more authorities; and (d) take or forbear from taking any other action.  Applicant shall bear the risk of any delay and losses relating to any and all actions or forbearance from action. Bank, its affiliates and payment intermediaries may not be permitted to disclose information relating to actions taken in respect of regulations or their policies, immediately or at any time.
الامتثال القانوني والتنظيمي يخضع البنك والفروع التابعة له ووسطاء الدفع إلى قوانين وأوامر وتعليمات )كلٌ منها "نظام "( سلطات حكومية وشبه حكومية وسلطات ذاتية التنظيم )كلٌ منها "سلطة"( وإلى السياسات والإجراءات )كلٌ منها "سياسة"( معتمدة لدى البنك والفروع التابعة له ووسطاء الدفع والمتصلة، دون تحديد، بمكافحة غسيل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب؛ والأمن، والحظر والعقوبات الدبلوماسية والتجارية والمالةي والاقتصادية؛ وأوامر المحاكم؛ والتحريات والتحقيقات؛ والضرائب؛ ومراجعة ومراقبة المعاملة؛ ومتطلبات إعداد التقارير. وللامتثال لهذه الأنظمة والسياسات، فإنه يجوز للبنك والفروع التابعة له و/أو وسطاء الدفع )أ( تعليق أو رفض أو قفل التحويل؛ )ب( حجز عن أو خصم أو مصادرة و/أو تسليم سلطة مبالغ صاحب الطلب فيما يتعلق بالتحويل بما فيه من حسابات صاحب الطلب؛ )ج( إبلاغ سلطة واحدة أو أكثر بالتحويل وتفاصيله وبتفاصيل صاحب الطلب؛ و )د( اتخاذ أو الامتناع عن اتخاذ أي إجراء آخر. ويتحمل صاحب الطلب مخاطر أي تأخير أو أي خسائر متصلة بأي اتخاذ او عدم اتخاذ إجراء . قد لا يكون مسموحاً للبنك والفروع التابعة له ووسطاء الدفع الإفصاح عن معلومات تتصل بالإجراءات المتخذة فيما يتعلق بأنظمتها أو سياساتها فوراً أو في أي وقت
 
4. Force Majeure. Bank may suspend or terminate the execution of the remittance as a result of any force majeure event, including, without limitation: (a) change in any regulation or in the interpretation or enforcement of any regulation; (b) act, order or request of any authority; (c) restriction or impending restriction on the availability, convertibility, credit or transferability of any currency; (d) failure or default of any payment intermediary; (e) malfunction of a computer system; (f) failure or default of a service provider or vendor to Bank; (g) any failure in the transmission of, or miscommunication with respect to, the remittance instruction; or (h) any other event beyond Bank's reasonable control. Applicant shall bear the risk of any delay and losses relating to a force majeure event.
القوة القاهرة  قد يعلق البنك أو ينهي تنفيذ التحويل نتيجة أي قوة قاهرة، بما فيه دون تحديد: أ.( تغيير في أي نظام أو في تفسير أو تنفيذ أي نظام ؛ )ب( تصرف أو أمر أو طلب من أي سلطة؛)ج( تقيد أوتقيد وشيك الحدوث على توافر أو قابلية تحويل أو ائتمان أو تحويل أي عملة؛ )د( فشل أو قصور من أي وسيط دفع؛ )هـ( تعطل نظام الحاسوب عن العمل؛ )و( فشل أو قصور مزود خدمة أو مورد للبنك؛ )ز( أي فشل في تحويل أو عدم اتصال فيما يتعلق بتعليمات التحويل؛ أو )ح( أي حدث آخر خارج نطاق سيطرة البنك المعقولة. يتحمل صاحب الطلب خطر أي تأخير وخسائر تتصل بقوة قاهرة
 
5. Information Disclosure. Applicant consents to Bank disclosing to its affiliates, to its and their respective service providers, insurers and professional advisors and to payment intermediaries and authorities, and as required by regulation, the information that Applicant furnished in the application.
الإفصاح عن المعلومات. يوافق صاحب الطلب على أن يقوم البنك بالإفصاح إلى الفروع التابعة له ومزودي الخدمة التابعين للبنك وللفروع التابعة للبنك ولشركات التأمين والمستشارين المهنيين ووسطاء الدفع والسلطات، وحسب ما يتطلبه النظام ، عن المعلومات التي يزودها صاحب الطلب في الطلب 
 
6. Limitation of Liability; Indemnity. (a) Bank shall not be liable to Applicant for any loss that Applicant may incur or otherwise suffer, however arising or described and whatever the legal basis of the liability in connection with Bank's provision of the Remittance Service, unless the loss was caused by fraud, gross negligence or wilful misconduct on Bank's part. Bank shall not be liable for any indirect or consequential loss or loss of profit whether or not they were foreseeable. (b) Bank shall not be responsible for any loss Applicant may suffer or incur in connection with any act or omission of a payment intermediary. (c) Applicant indemnifies Bank and its affiliates on demand against any and all losses that Bank and/or its affiliates may incur or otherwise suffer in connection with the Remittance Service, except to the extent, with respect to Bank or any affiliate, the losses resulted from fraud, gross negligence or wilful misconduct on its part.
تحديد المسؤولية؛ التعويض أ( لا يكون البنك مسؤولاً تجاه صاحب الطلب عن أي خسارة قد يتحملها صاحب الطلب أو بصورة أخرى يتكبدها مهما كان سبب نشوئها أو وصفها ومهما كان السند القانوني للمسؤولية فيما يتعلق بتزويد البنك لخدمة التحويل ما لم تكن هذه الخسارة ناجمة عن احتيال أو إهمال جسيم أو سوء تصرف متعًمد من قبل البنك. ولا يكون البنك مسؤولاً عن أي خسارة غير مباشرة أو لاحقة أو خسارة ربح سواءً كانت متوقعة أو غير متوقعة. )ب( لا يكون البنك مسؤولاً عن أي خسارة قد يتحملها أو يتكبدها صاحب الطلب فيما يتعلق بأي فعل أو تقصير من قبل وسيط دفع. )ج( يتوجب على صاحب الطلب تعويض البنك والفروع التابعة له عند الطلب عن أي وكل خسائر قد يتحملها أو بصورة أخرى يتكبدها البنك و/أو الفروع التابعة له فيما يتعلق بخدمة التحويل إلا إذا كانت هذه الخسائر ناجمة عن احتيال أو إهمال جسيم أو سوء تصرف متعمد من جانب البنك أو الفرع التابع له
 
7. Fees and Expenses. 
(a) If Applicant has elected BEN on the application: Bank shall seek to collect any fees or expenses due or payable by Applicant from the remittance amount. Bank may charge Applicant additional fees or expenses for cancellation requests, returned remittances and other exceptional handling. Bank's remittance and other fees shall be in accordance with its standard tariffs. 
(b) If Applicant has elected OUR on the application: Bank may charge Applicant an additional remittance fee to cover fees payable to a payment intermediary. Bank shall seek to instruct all payment intermediaries to avoid deducting any fees or expenses from the remittance amount, but Bank will not be responsible where a payment intermediary has made a deduction.
الرسوم والمصاريفلى الطلب: يحاول البنك تحصيل أي رسوم أو مصاريف مستحقة أو واجبة الدفع من قبل BEN أ( إذا اختار صاحب الطلب 
ع صاحب الطلب من قيمة التحويل. ويجوز للبنك فرض رسوم أو مصاريف إضافية على صاحب الطلب مقابل إلغاء الطلبات والتحويلات المستردة والمناولة الاستثنائية الأخرى. وتكون رسوم البنك والرسوم الأخرى الخاصة بالتحويل وفق الأسعار الموحدة
لى الطلب: يجوز للبنك فرض رسوم تحويل إضافية على صاحب الطلب لتغطية OUR لدى البنك. )ب( إذا اختار صاحب الطلب 
ع الرسوم واجبة الدفع لوسيط الدفع. ويصدر البنك تعليمات إلى جميع وسطاء الدفع لتفادي خصم أي رسوم أو مصاريف من قيمة التحويل، لكن لا يكون البنك مسؤولاً في حال قام وسيط الدفع بالاقتطاع  
 
8. Arrangements with Payment Intermediaries. Bank may enter into fee and information sharing arrangements with a payment intermediary in connection with the Remittance Service.
ترتيبات مع وسيط الدفع. قد يدخل البنك في ترتيبات المشاركة في الرسوم والمعلومات مع وسيط دفع فيما يتعلق بخدمة التحويل 
 
9. Interpretation. The terms "authority", "payment intermediary", "policy" and "regulation" have their assigned meanings throughout these Terms. The term "affiliate" means Standard Chartered PLC or any of its subsidiaries, including their head offices and branches.
التفسير يكون للمصطلحات "سلطة"، "وسيط دفع"، "سياسة" و "نظام " المعاني المخصصة لها في هذه الشروط. أما "الفرع التابع" فيعني بنك ستاندرد تشارترد أو اي فرع من الفروع التابعة له بما فيه مكاتبه الرئيسية وفروعه 
 
10. Governing Law. These Terms shall be governed by the laws of the jurisdiction of Applicant's account for the remittance. The parties submit to the non-exclusive jurisdiction of the courts of the jurisdiction whose governing law applies.
القانون واجب التطبيق هذه الشروط لقوانين منطقة حساب صاحب الطلب للتحويل. وعلى الطرفين تحويل اختصاص المحاكم غير الحصري للمنطقة التي ينطبق عليها القانون السائد
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