
www.sc.com/ae

Ve
rs

io
n 

2.
0 

pr
in

te
d 

on
 N

ov
em

be
r 

 2
01

4

www.sc.com/ae





Contents

Choosing the account that is right for you 1

Savings accounts  2

Fixed deposits  3

Current/cheque accounts  4

Foreign currency  5

Minimum balances  6

Payments into accounts  7

Payments out of accounts  8

Fusion account insurance scheme  9

Dormant accounts  10

Closing accounts  11

Foreign Exchange  12

Meaning of words  13

Important notice

.You need to read this document
 It sets out specific terms and conditions on
which we agree to provide you with current/
 cheque account, fixed deposit and savings
 account products.  You must read it in
 conjunction with our Customer Terms,
 the product brochure and any other
 documents forming our banking agreement
 included in your Welcome Pack. To the
 extent of any inconsistency between these
 terms and our Customer Terms, these terms
 prevail. These terms do not apply to any
.existing ,  or  you have with us

Key words
 The meaning of key words printed  and
 other words used in our banking agreement
 is explained in our Customer Terms. Some
  additional key words which apply to the
 referred to in these terms are explained at the
.end of these terms
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ا�سعار هام

اإنك حتتاج اإىل قراءة هذه الوثيقة.

على  نوافق  التي  العامة  والأحكام  ال�رصوط  تر�سي  اإنها 

اأ�سا�سها لتزويدك ملنتجات ح�ساب جاري/�سيكات ووديعة 

�رصوط  مع  قراءتها  عليك  وتتعني  توفري.  وح�ساب  ثابتة 

العميل اخلا�سة بنا وكتيب املنتج واأية وثائق اأخرى ت�سكل 

بك.  الرتحيب  ار�سالية  يف  امل�سمولة  امل�رصفية  اتفاقياتنا 

واإىل حد اأي تعار�ض ين�ساأ فيما بني هذه ال�رصوط و�رصوط 

العميل اخلا�سة بنا، فاإن هذه ال�رصوط هي التي ت�سود. واإن 

جاري/ ح�ساب  منتجات  اأية  على  ت�رصي  ل  ال�رصوط  هذه 

�سيكات قائم او وديعة ثابتة او ح�ساب توفري قائمة تتمتع 

بها معنا حاليا.

امل�سطلحات الرئي�سية

ال�سكل  بهذا  املطبوعة  الرئي�سية  امل�سطلحات  معنى  اإن 

وامل�سطلحات الأخرى امل�ستخدمة يف اتفاقيتنا امل�رصفية 

اإن بع�ض  قد مت تو�سيحها يف �رصوط العميل اخلا�سة بنا. 

على  ت�رصي  والتي  ال�سافية  الرئي�سية  امل�سطلحات 

املنتجات امل�سار اإليها يف هذه ال�رصوط قد مت تو�سيحها يف 

نهاية هذه ال�رصوط.



1 Choosing the account that is  
right for you

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

2 Savings accounts

Age restriction

2.1 If you below the majority age a saving 
account must be operated with 
your parent or legal guardian on the 
following conditions:

	 •	deposits	 in	 the	saving account are 
payable to you only;

	 •	 withdrawals	 from	 the	 saving 
account are made using the 
account operating authority of your 
parent or legal guardian;

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

No cheque facility

2.2 Savings accounts do not include a 
cheque facility. 

Interest - general

2.3 If you have a credit balance in a 
savings account you may be entitled 
to receive interest depending on the 
type of account (see the product 

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

3 Fixed deposits 

Minimum age for fixed deposits

3.1 You must be above the majority age 
to apply for a fixed deposit.  

Interest on fixed deposits 

3.2 Interest on a fixed deposit is paid 
in accordance with the product 
brochure and Service & Price Guide. 
In some circumstances, we may allow 
an early withdrawal. We may not pay 
all the interest accrued if you make an 
early withdrawal of any amount. The 
arrangements for interest payable on 
amounts withdrawn early are set out 
in the product brochure or Service & 
Price Guide. 

Maturity of fixed deposit 

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

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

3.5 You must instruct us in writing (or any 
other way we agree to accept) before 
the maturity date (and in the case of 
foreign currency deposits, at least 
2 banking days before the maturity 
date) whether you want:

	 •	 to	renew	the	fixed deposit; or

	 •	 us	 to	 pay	 you	 the	 principal	 and	
interest on the maturity date.

 If you do not instruct us, we may 

اختيار احل�ساب املالئم لك  1

اإننا نطرح �سل�سلة من احل�سابات اجلارية و/اأو ال�سيكات   

مت  التي  التوفري  وح�سابات  الثابتة  والودائع 

ال�سخ�سية.  امل�رصفية  حاجاتك  لتالئم  ت�سميمها 

و/اأو  اجلارية  احل�سابات  من  اخلا�سة  الأنواع  اإن 

ال�سيكات والودائع الثابتة وح�سابات التوفري التي 

الكتيب اخلا�ص باملنتج. ويف  نطرحها واردة يف 

اأية �سمات خا�سة  حال كنت حتتاج منا تو�سيح 

او  ثابتة  وديعة  او  جاري/�سيكات  ح�ساب  باأي 

ح�ساب توفري او ال�رصوط التي ت�رصي عليها، يرجى 

الت�سال بنا. 

ح�سابات التوفري  2

قيود ال�سن

اذا كان عمرك اقل من ال�سن القانوين، فاإن ت�سغيل   1.2

ح�ساب التوفري يجب ان يكون عن طريق والدك او 

الو�سي القانوين وفق ال�رصوط التالية:

% اليداعات يف ح�ساب التوفري تدفع لك فقط، 	•  

ال�سحوبات من ح�ساب التوفري تكون با�ستعمال  	•  

�سلطة التغ�سيل من والدك او الو�سي القانوين.

اأي ا�سرتاك بخدمة م�رصفية الكرتونية مت�سلة  	•  

او  والدك  من  تكون  ان  يجب  توفري  بح�ساب 

الو�سي القانوين.

ل ت�سهيالت �سيكات

ان ح�سابات التوفري ل ت�ستمل على ت�سهيالت �سيكات.   2.2

الفائدة - عام

يف حال وجود ر�سيد دائن يف ح�ساب التوفري اخلا�ص   3.2

نوع  على  اعتماداً  فائدة  ت�ستحق  قد  فاإنك  بك، 

اخلدمة  دليل  و/اأو  املنتج  كتيب  )اأنظر  احل�ساب 

والأ�سعار(. وقد يكون �سعر الفائدة حمدداً او متغرياً 

وفق ما نقرره.

الودائع الثابتة   3

احلد الأدنى لل�سن فيما يتعلق بالودائع الثابتة

يتعني عليك اأن تكون بالغًا لل�سن القانوين لتقدمي طلب   1.3

للح�سول على وديعة ثابتة.   

الفائدة على الودائع الثابتة

يجري دفع الفائدة على الوديعة الثابتة طبقًا للكتيب   2.3

املنتج ودليل اخلدمة والأ�سعار. يف بع�ص احلالت، 

بدفع  نقوم  ل  وقد  مبكر.  ب�سحب  ن�سمح  قد  فاإننا 

كافة الفائدة املرتتبة يف حال قمت باجراء �سحب 

مبكر لأي مبلغ. واإن الرتتيبات اخلا�سة بالفائدة 

امل�ستحقة على املبالغ امل�سحوبة مبكراً مبينة يف 

كتيب املنتج اأو دليل اخلدمة والأ�سعار.

ا�ستحقاق الوديعة الثابتة

يف حال ا�ستحقت الوديعة الثابتة يف غري يوم عمل   3.3

العمل  يوم  اإىل  حينها  التاريخ  ف�سيمتد  بنكي، 

البنكي التايل. 

اإننا نقوم فقط بدفع املبلغ الأ�سلي والفائدة اإليك يف   4.3

نوافق  مل  )ما  اأوًل  فيه  و�سعها  جرى  الذي  الفرع 

على خالف ذلك(.

يتعني عليك تكليفنا خطيًا )اأو باأية طريقة اأخرى نوافق   5.3

على قبولهـا( قبل تاريخ ال�ستحقاق )وقبل ما ل 

يقل عن يومي عمل بنكيني من تاريخ ال�ستحقاق 

اإذا كنت  يف حال الودائع بالعملة الجنبية( فيما 

ترغب:

	بتجديد الوديعة الثابتة؛ اأو  	•  

	باأن ندفع اإليك املبلغ الأ�سلي والفائدة بتاريخ  	•  

ال�ستحقاق.

الوديعة  جتديد  لنا  يجوز  فاإنه  بتكليفنا،  تقم  مل  حال  ويف 



renew the fixed deposit for a similar 
term with interest at the prevailing 
interest rate for that term.  However, 
we have no obligation to do so.

3.6 Interest ceases to be payable after 
the maturity date unless the fixed 
deposit is renewed.

4 Current/cheque accounts 

Current/cheque accounts are accounts with 
a cheque facility.

Minimum age

4.1 You must be above the majority age 
to apply for a current/cheque account. 

Interest

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

Cheque books

4.3 When you open a current/cheque 
account we issue you with a cheque 
book.  You must keep cheque books 
secure (including keeping them in 
a safe place - please refer to the 
security procedures set out in the 
Customer Terms).

4.4 If you need a new cheque book it can 
be ordered by either filling out the 
application form in the cheque book 
or by any other process we offer.  We 
may refuse to issue a new cheque 
book.  We need not give you a reason 
for doing so.

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

Writing cheques

4.6 You or an authorised person must 
be careful when writing cheques to 
ensure the cheque cannot be altered 
without authorisation and to prevent 
fraud by forgery.  For example, when 
writing cheques, you or an authorised 
person must:

	 •	 only	 use	 cheques	 in	 the	 form	 we	
have issued;

	 •		write	 in	 non-erasable	 ink	 or	
ballpoint pen;

	 •	 write	 the	 words	 and	 figure	 of	 the	
amount as close as possible to 
each other and to the left-hand 
margin in order to prevent space for 
insertions;

	 •	 add	 the	 word	 ‘only’	 after	 the	
amount stated in words;

	 •		never	pre-sign	a	cheque	in	blank;

	 •		if	sending	cheques	by	post,	delete	
the	words	‘or	bearer’	(to	make	the	
cheque	 an	 ‘order’	 cheque)	 and	
cross the cheque with two parallel 
lines;

	 •	 not	 alter	 the	 cheque	 (including	
deleting	 the	 words	 ‘or	 bearer’)	
unless confirmed by their full 
signature;

	 •		not	use	correction	fluid.

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

	 If	 the	 words	 ‘or	 bearer’	 are	 not	
deleted	 the	 cheque	 is	 a	 ‘bearer	

الفائدة  ب�سعر  الفائدة  مع  م�سابهة  ملدة  الثابتة 

ال�سائد عن تلك املدة. عمومًا، فاإنه ل يقع علينا اي 

التزام للقيام بذلك.

تتوقف الفائدة عن ال�ستحقاق بعد تاريخ ال�ستحقاق   6.3

ما مل يتم جتديد الوديعة الثابتة.

4  احل�سابات اجلارية و/اأو ال�سيكات

تتمتع  ال�سيكات هي ح�سابات  و/اأو  اجلارية  احل�سابات  اإن 

بت�سهيالت �سيكات. 

احلد الأدنى لل�سن

يتعني عليك اأن تكون بالغًا لل�سن القانوين لتقدمي طلب   1.4

للح�سول على ح�ساب جاري و/اأو �سيكات.

الفائدة

ل ت�ستحق فائدة على ح�ساب جاري و/اأو �سيكات ما مل   2.4

يتم التحديد يف كتيب املنتج بالن�سبة لنوع ح�ساب 

جاري و/اأو �سيكات معني.

دفاتر ال�سيكات

عندما تقوم بفتح ح�ساب جاري و/اأو �سيكات، فاإننا   3.4

ن�سدر اإليك دفرت �سيكات. ويتعني عليك املحافظة 

ي�سمل  )مبا  م�سمون  ب�سكل  ال�سيكات  دفاتر  على 

الحتفاظ بها يف مكان اآمن - يرجى الرجوع اإىل 

الإجراءات الأمنية الواردة يف �رصوط العميل(.

يف حال كنت حتتاج اإىل دفرت �سيكات جديد، ميكن طلبه   4.4

اإما بتعئبة منوذج الطلب املرفق يف دفرت ال�سيكات 

لنا  ويجوز  نقدمها.  اأخرى  اآلية  اأية  خالل  من  اأو 

ملزمني  ول�سنا  جديد.  �سيكات  دفرت  ا�سدار  رف�ص 

باعطائك �سببا لذلك.

عندما ت�ستلم دفرت ال�سيكات اخلا�ص بك، فاإنه يتعني   5.4

والتاأكد  املت�سل�سلة  ال�سيكات  ارقام  تدقيق  عليك 

من رقم احل�ساب وال�سم.

حترير ال�سيكات 

يتعني عليك او على ال�سخ�ص املفو�ص ان يكون حذراً   6.4

تعديل  امكانية  عدم  ل�سمان  �سيكات  حترير  عند 

بالتزوير.  الحتيال  وملنع  تفوي�ص  بدون  ال�سيك 

على �سبيل املثال، عند حترير �سيكات، فاإنه يتعني 

عليك او على ال�سخ�ص املفو�ص:

قمنا  الذي  ال�سيكات  منوذج  فقط  ي�ستعمل  % ان   

باإ�سداره اإليك؛ 

% الكتابة بحرب غري قابل للمحو او بوا�سطة قلم حرب   

بول بوينت؛ 

قريب  ب�سكل  والأرقام  للحروف  املبلغ  % كتابة   

الهام�ص  واإىل  اأمكن  ما  قدر  البع�ص  بع�سه  من 

عليها  جتري  م�ساحة  توفري  عدم  لغايات  الأي�رص 

الإدخالت؛ 

><فقط ل غري<< فيما يلي ذكر  % ا�سافة كلمة   

املبلغ باحلروف؛ 

% ل تقم مطلقًا بتوقيع �سيك فارغ م�سبقًا؛   

يتم  الربيد،  بوا�سطة  ال�سيكات  اإر�سال  حال  % يف   

ال�سيك  ><اأو للحامل<< )لتنظيم  الكلمات  �سطب 

ب�سفة �سيك ><لالأمر<<( وت�سطري ال�سيك بخطني 

متوازيني؛ 

�سطب  ي�سمل  )مبا  ال�سيك  تعديل على  اجراء  % عدم   

الكلمات ><او للحامل<<( ما مل يتم تاأكيد ذلك 

بالتوقيع الكامل على التعديل؛ 

% عدم ا�ستخدام �سائل الت�سحيح.   

ويجوز لنا اعادة او عدم الوفاء بال�سيك غري املكتمل طبقًا   

الذي  ال�سيك  او  املوؤجل  ال�سيك  او  الإجراءات  لهذه 



cheque’	 and	 may	 be	 deposited	 by	
anyone holding the cheque.

 You can protect yourself by crossing 
a cheque with two parallel lines as 
the cheque must then be paid into 
the	 payee’s	 account	 rather	 than	 ‘on	
demand’.

Fees & charges

4.7 Fees and charges apply to cheques 
including stop fees, dishonour fees 
and fees if a cheque is returned to 
us for any reason (see the Service & 
Price Guide). 

We may report you

4.8 If you issue 4 or more cheques in a 
12 month period when your account 
has insufficient funds we may 
terminate our banking agreement and 
give details about your account to the 
United Arab Emirates Central Bank 
and other authorities.

5  Foreign currency 

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

Minimum age

5.1 You must be above the majority 
age to apply for a foreign currency 
account. 

Terms of deposit

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

Deposit methods

5.2 We may accept and deposit, as 
agent for collection foreign currency 
drafts,	cheques	or	travellers’	cheques	
for good value after clearance. We 
deduct from the proceeds our fees 
and charges as set out in the product 
brochure or Service & Price Guide 
and any fees and charges that may 
be imposed by third parties.

 However, we may:

	 •	 refuse	 to	 accept	 for	 collection	
drafts,	 cheques	 or	 travellers’	
cheques drawn in favour of third 
parties	 or	 if	 the	 payee’s	 name	 is	
not identical to your name in our 
records; 

	 •	 need	 to	 see	 the	 purchase	
agreement	 of	 any	 travellers’	
cheques presented for deposit.

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

5.3 If you have an existing foreign 
currency fixed deposit and we receive 
additional foreign currency funds 
with no specific instructions, we may 
place them in any type of account 
we determine for a minimum of one 
month.  However, if the additional 
funds are below our minimum deposit 
amounts, we may place them in an 
existing account in the same currency 
and with the interest rate and the 
earliest maturity date we determine.

Withdrawal methods

5.4 Foreign currency deposit accounts 
which are fixed deposits may not be 
withdrawn before the maturity date. 
However, we may allow withdrawal 
before the maturity date subject 
to any conditions we may impose 

املقبول  ال�سكل  بغري  قدم  اذا  او  تاريخه  تقادم 

لدينا. 

ويف حال كانت الكلمات ><او للحامل<< غري م�سطوبة،   

ويجوز  للحامل<<  ><�سيكًا  يكون  ال�سيك  فاإن 

اإيداعه من قبل اي �سخ�ص يحوز ال�سيك. 

وميكنك حماية نف�سك بت�سطري ال�سيك بخطني متوازيني حيث   

اأنه يتعني حينها دفع ال�سيك يف ح�ساب امل�ستفيد 

بدًل من ان يكون ><عند الطلب<<. 

الر�سوم وامل�ساريف

ت�رصي على ال�سيكات ر�سوم وم�ساريف مبا ي�سمل ر�سوم   7.4

حال  يف  ور�سوم  الوفاء  عدم  ور�سوم  الإيقاف 

اخلدمة  دليل  )اأنظر  �سبب  لأي  اإلينا  ال�سيك  اإعادة 

والأ�سعار(.

قد نقوم بالبالغ عنك 

يف حال قمت باإ�سدار اربعة �سيكات او اكرث خالل مدة   8.4

21 �سهراً ول يتوفر ر�سيد كاف يف ح�سابك، يجوز 

تفا�سيل  واعطاء  امل�رصفية  اتفاقياتنا  انهاء  لنا 

الإمارات  يف  املركزي  البنك  اإىل  ح�سابك  حول 

العربية املتحدة و�سلطات اأخرى.

5    العملة الأجنبية

اإن الودائع بالعمالت الأجنبية تتم عادة على �سكل ح�ساب 

توفري او وديعة ثابتة. عمومًا، فاإن احل�سابات اجلارية و/

كتيب  )اأنظر  اي�سًا  تتوفر  قد  الأجنبية  بالعملة  ال�سيكات  اأو 

املنتج(.

احلد الأدنى لل�سن 

يتعني عليك ان تكون بالغًا لل�سن القانوين لتقدمي طلب   1.5

للح�سول على ح�ساب بعملة اأجنبية.

�رصوط الإيداع

لدينا  مقبولة  بعمالت  الأجنبية  بالعملة  اليداع  نقبل  اإننا 

واأ�سعار  املدة  ي�سمل  )مبا  ال�رصوط  اأ�سا�ص  وعلى 

الفائدة واحلد الأدنى ملبالغ الإيداع( املتوفرة لدى 

فروعنا او وفق ما ورد يف كتيب املنتج.

طرق الإيداع

قد نقبل ونودع كوكيل حت�سيل �سندات ال�سحب او   2.5

اأجنبية  بعملة  ال�سياحية  ال�سيكات  او  ال�سيكات 

والتي تكون ذات قيمة جيدة بعد املقا�سة. واإننا 

نقوم بخ�سم ر�سومنا وم�ساريفنا من العوائد وفق 

ما مت الن�ص عليه يف كتيب املنتج او دليل اخلدمة 

قد  وم�ساريف  ر�سوم  اأية  اإىل  اإ�سافة  والأ�سعار 

تفر�سها اأطراف ثالثة. 

عمومًا، فاإنه يجوز لنا:

% رف�ص قبول �سندات ال�سحب او ال�سيكات او �سيكات   

لأمر  م�سحوبة  تكون  والتي  للتح�سيل  �سياحية 

اأطراف ثالثة او يف حال كان ا�سم امل�ستفيد لي�ص 

مماثاًل ل�سمك الوارد يف �سجالتنا؛ 

% اأن نطلب الطالع على اتفاقية �رصاء اأية �سيكات   

�سياحية مقدمة لالإيداع. 

واإننا نقوم باإعادة ال�سيكات او �سندات ال�سحب او ال�سيكات   

عنوانك  اإىل  بها  الوفاء  يجري  ل  التي  ال�سياحية 

م�سوؤوليتك  على  وذلك  اأخرياً  باإ�سعاره  تقوم  الذي 

ونفقتك. 

يف حال كانت لديك وديعة ثابتة بعملة اأجنبية قائمة   3.5

وقمنا با�ستالم اموال ا�سافية بعملة اجنبية بدون 

يف  و�سعها  لنا  يجوز  فاإنه  حمددة،  تعليمات  اأية 

�سهر  اي نوع من احل�سابات وفق ما نحدده ملدة 

واحد كحد اأدنى. عمومًا، ويف حال كانت الأموال 

قبلنا  من  املحدد  الأدنى  احلد  عن  تقل  الإ�سافية 

ملبالغ الإيداع، فاإنه يجوز لنا و�سعها يف ح�ساب 

تاريخ  باأقرب  الفائدة  وب�سعر  العملة  بنف�ص  قائم 

ا�ستحقاق نقوم بتحديده.



(including a period of notice, reduced 
or nil interest fees and other charges).

5.5 Proceeds of withdrawal may be 
available in foreign currency notes 
at the fee we specify. The details for 
foreign currency withdrawals and fees 
are available by contacting us at one 
of our branches or by using phone 
banking.

Interest on foreign currency deposits

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

Foreign exchange controls

5.7 Foreign currency accounts, and all 
transactions under them, are subject 
to any applicable exchange control 
laws.

6  Minimum balances

6.1 Some accounts require you to 
maintain a minimum balance.  
For details on required minimum 
balances, see the product brochure 
and Service & Price Guide.

6.2 If a minimum balance applies to 
an account and the balance of the 
account falls below this minimum we: 

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

 
	 •	 need	 not	 pay	 interest	 on	 the	

account;

	 •		may	close	the	account.
 
 You must also pay any applicable 

fees set out in the product brochure 

or Service & Price Guide.

7 Payments into accounts

We may accept or refuse payment

7.1 We may accept or refuse to accept 
any deposit whether in cash or by 
cheque or other instrument or set 
minimum or maximum amounts 
on deposits. We need not give any 
reason for doing so.

7.2 Any cheque or other instrument is 
received by us as agent for collection 
on your behalf.

Foreign cheques or instruments

7.3 If we agree to accept cheques or 
other instruments drawn on financial 
institutions located outside the United 
Arab Emirates, you acknowledge that:

	 •	 clearance	 depends	 on	 the	 laws	
and practices of the location of the 
financial institution;

 
	 •	 we	are	not	responsible	for	the	value	

given by the financial instrument 
or any other loss incurred in 
connection with the cheque or 
instrument.

Receipts

7.4 Receipt of a deposit is evidenced by 
our usual practice, depending on 
how you make the deposit.  A person 
making a deposit should keep their 
copy of the receipt.

7.5 A deposit slip is only valid if endorsed 
by our machine print (if deposited 
at an ATM) or by our stamp and 
signature of a bank officer (if 
deposited at a branch).

Third party cheques

طرق ال�سحب

اإن ح�سابات الوديعة بعملة اأجنبية والتي ت�سكل ودائع   4.5

ال�ستحقاق.  تاريخ  قبل  �سحبها  مربوطة ل يجوز 

تاريخ  قبل  بال�سحب  ن�سمح  قد  فاإننا  عمومًا، 

ال�ستحقاق وذلك طبقا ل�رصوط قد نقوم بفر�سها 

)مبا ي�سمل فرتة ا�سعار او ر�سوم خمف�سة او فائدة 

�سفر وم�ساريف اأخرى(.

اإن عوائد ال�سحب قد تتوفر �سمن �سندات عملة اجنبية   5.5

�سحوبات  تفا�سيل  واإن  نحدده.  الذي  بالر�سم 

تتوفر  بها  اخلا�سة  والر�سوم  الأجنبية  العملة 

با�ستخدام  او  فروعنا  احد  على  بنا  بالت�سال 

اخلدمة امل�رصفية الهاتفية.

الفائدة على ودائع العملة الأجنبية

يجري دفع الفائدة على وديعة بعملة اأجنبية طبقًا   6.5

لكتيب املنتج او دليل اخلدمة والأ�سعار.

مراقبة ال�رصافة الأجنبية

اإن احل�سابات بالعملة الأجنبية وكافة العمليات التي   7.5

�رصافة  مراقبة  قوانني  لأية  تخ�سع  فيها  جتري 

�سارية.

احلد الدنى لالأر�سدة   6

اإن بع�ص احل�سابات تتطلب منك الحتفاظ بحد اأدنى   1.6

اخلدمة  ودليل  املنتج  كتيب  اأنظر  الر�سيد.  من 

املطلوب  الدنى  احلد  تفا�سيل  ب�ساأن  والأ�سعار 

لالأر�سدة.

يف حال ان احلد الدنى للر�سيد ينطبق على احل�ساب،   2.6

احلد  هذا  يقل عن  احل�ساب  ر�سيد  كان  ويف حال 

الأدنى، فاإننا: 

% ل نلتزم بقبول اأية تعليمات او ال�سماح باأية حركة   

على احل�ساب والتي من �ساأنها ان تت�سبب باأن يقل 

احل�ساب عن الر�سيد الأدنى؛

ل نلتزم بدفع فائدة على احل�ساب؛  	•  

يجوز لنا اإغالق احل�ساب. 	•  

ويتعني عليك اي�سًا دفع اية ر�سوم �سارية وفق ما ورد يف   

كتيب املنتج او دليل اخلدمة والأ�سعار.

7    الدفعات يف احل�سابات

يجوز لنا ان نقبل الدفعة او نرف�سها

يجوز لنا قبول او رف�ص قبول اي ايداع �سواء كان   1.7

او نحدد مبالغ  اآخر  �سند  او  �سيك  بوا�سطة  او  نقداً 

الإيداعات الدنيا او الق�سوى. ول نلتزم بابداء اي 

�سبب للقيام بذلك. 

يجري ا�ستالم اي �سيك او �سند اآخر من قبلنا ب�سفة   2.7

وكيل للتح�سيل بالنيابة عنك. 

ال�سيكات اأو ال�سندات الأجنبية 

يف حال وافقنا على قبول �سيكات او �سندات م�سحوبة   3.7

على موؤ�س�سات مالية تقع خارج المارات العربية 

املتحدة، فاإنك تقر باأن: 

واملمار�سات  القوانني  على  يعتمد  % التح�سيل   

العملية يف موقع املوؤ�س�سة املالية؛ 

% اأننا ل نتحمل امل�سوؤولية عن القيمة املحددة يف   

ال�سند املايل او اية خ�سارة اخرى تن�ساأ فيما يتعلق 

بال�سند او ال�سيك. 

الي�سالت

العتيادية  مبمار�ستنا  يثبت  اليداع  ا�ستالم  اإن   4.7

بالعتماد على الكيفية التي تقوم فيها باليداع. 

ان  باليداع  يقوم  الذي  ال�سخ�ص  على  ويتعني 



7.6 If a cheque or other instrument is 
presented which is payable to a 
third party or it appears to belong or 
to have belonged to someone else 
(called a “third party cheque”), we 
may refuse to accept it for deposit 
or refuse to cash it.  If we agree to 
accept or cash a third party cheque 
we may require you or an authorised 
person to comply with additional 
conditions.

Cash deposit machine deposits

7.7 You must not deposit cash or bearer 
cheques into the cash deposit 
machines. If you make a deposit in 
this way, you do so at your own risk 
and we will not be liable for any loss 
incurred as a result of your action.

Clearance of payments 

7.8 We do our best to process all 
cheques and other instruments 
within a reasonable period of time.  
However, if they are deposited in the 
afternoon, they may not be processed 
until the following banking day.  
Clearance times may vary.

7.9 The proceeds of cheques and other 
payment instruments deposited, 
or funds transferred electronically 
cannot normally be withdrawn until 
cleared.  If we allow withdrawal of the 
proceeds before clearance occurs, 
you must repay or we may debit 
that amount if the cheque, payment 
instrument or transfer is dishonoured.

Regular payments to an account 

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

	 •	you	 instruct	us	 to	do	so	 in	writing;	

or

	 •	 the	payment	arrangement	no	longer	
complies with the terms of the 
payment authority signed by you; or

 
	 •		required	by	law.

Dishonoured cheques 

7.11 We give you details of any cheque 
deposited into an account which is 
dishonoured as soon as practicable.

8 Payments out of accounts

Withdrawals

8.1	 •	 Withdrawals	 from	 an	 account are 
subject to conditions (including 
notice requirements) we impose.

	 •	 You	 may	 withdraw	 your	 deposits	
only at the country where the 
product is located. However, 
we may from time to time allow 
withdrawals of deposits from 
your account to be made in other 
countries than the United Arab 
Emirate, subject to conditions we 
may impose, and you agree that we 
may withdraw any such permission 
at any time without notice. You 
agree that such withdrawals are 
subject to market conditions and 
the laws and regulations governing 
the location of the product, and the 
location of the withdrawal.

Authority to debit and payment

8.2 You authorise us to debit all cheques 
and other instruments drawn by you 
to a current/cheque account.

8.3 We may determine the order of 
priority for payment of cheques.

Third party withdrawals

يحتفظ بن�سخته من الي�سال.

يكون ك�سف اليداع �ساحلًا فقط يف حال كان م�سدقًا   5.7

حال  )يف  بنا  اخلا�ص  الطباعة  جهاز  بوا�سطة 

بوا�سطة  او  اآيل(  �رصاف  جهاز  طريق  عن  الإيداع 

)يف  البنك  لدى  م�سوؤول  موظف  وتوقيـع  ختمنا 

حال الإيداع لدى فرع(. 

�سيكات الطرف الثالث

يف حال تقدمي �سيك او �سند اآخر يكون م�ستحقًا اإىل   6.7

اإىل  اأو كان عائداً  باأنه عائد  او يظهر  طرف ثالث 

�سخ�ص اآخر )ي�سمى ><�سيك الطرف الثالث<<(، 

فاإنه يجوز لنا رف�ص قبول ايداعه او رف�ص �رصفه. 

ثالث  طرف  �سيك  قبول  على  موافقتنا  حال  ويف 

او من �سخ�ص مفو�ص  او �رصفه، فقد نطلب منك 

مراعاة �رصوط ا�سافية. 

اإيداعات جهاز الإيداع النقدي

ل ينبغي عليك اإيداع نقد او �سيكات للحامل يف اأجهزة   7.7

بهذه  الإيداع  قيامك  حال  ويف  النقدي.  الإيداع 

الطريقة، فاإنك تقوم بذلك على م�سوؤوليتك اخلا�سة 

ولن نتحمل امل�سوؤولية عن اأية خ�سارة تن�ساأ نتيجة 

لفعلك. 

حت�سيل الدفعات

ال�سيكات  لتح�سيل كافة  اق�سى جهدنا  نبذل  اإننا   8.7

معقولة.  زمنية  مدة  خالل  الأخرى  وال�سندات 

عمومًا، ويف حال اإيداعها بعد الظهر، فقد ل جتري 

قد  التايل.  البنكي  العمل  يوم  حتى  معاجلتها 

تختلف الوقات الالزمة لجراء التح�سيل. 

اإن عوائد ال�سيكات و�سندات الدفع الأخرى املودعة او   9.7

ميكن  ل  الكرتونيًا  حتويلها  يجري  التي  الأموال 

�سحبها  اعتياديا حلني اجراء حت�سيلها. ويف حال 

�سمحنا ب�سحب العوائد قبل حت�سيلها، فاإنه يتعني 

بال�سيك  الوفاء  عدم  حال  يف  املبلغ  ت�سديد  عليك 

او ب�سند الدفع او احلوالة فانه يجوز لنا قيده على 

ح�ساب.

الدفعات املنتظمة التي جتري يف احل�ساب

يف حال طلبك لذلك، فاإننا قد نقوم باإر�ساء ترتيب   10.7

اإيقاف  او  الغاء  دفع منتظم يف ح�ساب. يجوز لنا 

ترتيب الدفع املنتظم يف حال:

% قمت بتكليفنا بالقيام بذلك خطيًا؛ اأو  

% مل يعد ترتيب الدفع مطابقًا ل�رصوط تفوي�ص الدفع   

املوقع من قبلك؛ اأو

% كان ذلك مطلوبًا مبوجب القانون.  

ال�سيكات التي ل يتم الوفاء بها

اإننا نقوم باعطائك تفا�سيل اأي �سيك يجري ايداعه يف   11.7

احل�ساب ول يتم الوفاء به يف اأقرب وقت عملي. 

الدفعات التي تدفع من احل�سابات  8

ال�سحوبات

تخ�سع  ح�ساب  من  جتري  التي  ال�سحوبات  اإن  	•  1.8

التي  ال�سعار(  متطلبات  ي�سمل  )مبا  لل�رصوط 

نفر�سها.

يجوز لك �سحب ودائعك فقط يف البلد حيث يوجد  	•  

من  لنا  يجوز  الأحوال،  كل  يف  عموما  املنتج. 

من  الودائع  ب�سحب  لك  ن�سمح  اأن  لأخر  وقت 

خالل ح�سابك يف اأي بلد غري الإمارات العربية 

املتحدة وذلك طبقًا ل�رصوط قد نقوم بفر�سها. 

وانك توافق على اأنه يجوز لنا �سحب هذا الإذن 

اإنذار. كما وتوافق    اأي وقت من دون �سابق  يف 

على اأن هذه ال�سحوبات تخ�سع لظروف ال�سوق 

املنتج  موقع  حتكم  التي  والأنظمة  وللقوانني 

وموقع ال�سحب.



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

Direct debits or periodical payments from 
accounts

8.5 If you ask, we can organise a 
direct debit or periodical payment 
arrangement from an account.  
You will need to sign additional 
documents to authorise it.

8.6 We may cancel or stop any 
direct debit or periodical payment 
arrangement if:

	 •	you	 instruct	us	 to	do	so	 in	writing;	
or

	 •		the	payment	arrangement	no	longer	
complies with the terms of the 
direct debit authority signed by you.

 
 We may ask that you also notify the 

person to whom you have given the 
direct debit authority.

Telegraphic transfers

8.7 You may ask us to effect telegraphic 
transfers for you.  We need not agree 
to your request.

8.8 We may set a minimum amount or 
maximum amount for telegraphic 
transfers. For details of these 
amounts, please contact us.

8.9 If a telegraphic transfer is made in a 
currency other than the currency of 
the destination country, you may be 
required to pay multiple charges for 
the telegraphic transfer.  For details of 
these charges, please contact us.

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

8.11 If a telegraphic transfer cannot be 
completed, we are not required to 
refund the charges paid by you for the 
telegraphic transfer unless the failure 
to complete was solely and directly 
due to anything we do or do not do.

9 Fusion account insurance  
scheme

9.1 We may offer insurance for a fusion 
account which will be governed by 
this clause 9 and any additional terms 
set out in the product brochure.

9.2 We may withdraw or vary the fusion 
account insurance scheme with 
notice to you.

9.3 The fusion account insurance scheme 
does not create any obligations which 
are enforceable against us.

9.4 We are not liable for any loss you 
incur in connection with the fusion 
account insurance scheme.

9.5 We give no representation or warranty 
in connection with the validity of or 
the rights of anyone under the fusion 
account insurance scheme.

10 Dormant accounts

What is a dormant account?

10.1 If no withdrawal, deposit, fund 
transfer or use of electronic banking 
services is made on a savings 
account (excluding fixed deposit) for 
24 consecutive months or current/
cheque account for 12 consecutive 
months, or such other period that we 
notify to you, we classify the account 
as dormant 

Fees for dormant accounts

10.2 If the balance of a dormant account:

التفوي�ص للقيد على احل�ساب والدفع

اإنك تفو�سنا لقيد كافة ال�سيكات وال�سندات الأخرى   2.8

امل�سحوبة من قبلك على ح�ساب جاري/�سيكات.

يجوز لنا تقرير ترتيب الأولوية لدفع ال�سيكات.  3.8

�سحوبات الطرف الثالث

يجوز لنا، ولكن بدون التزام، ان نقبل بالتعليمات التي   4.8

ت�سمح للغري بال�سحب من ح�ساب.

القيود املدينة املبا�رصة على احل�سابات اأو الدفعات الدورية 

منها  

يف حال طلبك لذلك، فاإنه ميكننا تنظيم ترتيب قيد   5.8

مدين مبا�رص او دفعة دورية من ح�ساب. و�سيطلب 

منك توقيع وثائق ا�سافية لتفوي�ص ذلك. 

يجوز لنا الغاء او ايقاف اي ترتيب قيد مدين مبا�رص اأو   6.8

دفعة دورية يف حال:

قمت بتكليفنا بالقيام بذلك خطيًا؛ اأو 	•  

اأن ترتيب الدفع مل يعد مطابقًا لأحكام تفوي�ص  	•  

القيد املدين املبا�رص املوقع من قبلك.

ويجوز لنا ان نطلب منك اي�ساً ا�سعار ال�سخ�ص الذي قمت   

مبنحه تفوي�ص القيد املدين املبا�رص. 

احلوالت الربقية

يجوز لك ان تطلب منا اجراء حوالت برقية بالنيابة   7.8

عنك. ول نلتزم باملوافقة على طلبك.

يحق لنا حتديد مبلغ اأدنى او اق�سى للحوالت الربقية.   8.8

يرجى الت�سال معنا ب�ساأن تفا�سيل تلك املبالغ. 

يف حال تنظيم حوالة برقية بعملة تختلف عن عملة   9.8

البلد املق�سود ار�سال احلوالة اليه ، فقد يطلب منك 

يرجى  الربقية.  احلوالة  عن  م�ساريف  عدة  دفع 

الت�سال معنا ب�ساأن تفا�سيل تلك املبالغ.

اإنك توافق على قيامنا باإف�ساء اية معلومات تتعلق   10.8

البنك  او  املرا�سل  البنك  اإىل  الربقية  باحلوالة 

الو�سيط. 

يف حال مل يكن بالإمكان امتام حوالة برقية، فاإنه   11.8

قبلك  من  املدفوعة  امل�ساريف  رد  منا  يطلب  ل 

لقاء احلوالة الربقية ما مل يكن ف�سل الإمتام نا�سئًا 

ل  او  نقوم  �سيء  اأي  عن  ومبا�رص  ح�رصي  ب�سكل 

نقوم بفعله.

برنامج تاأمني ح�ساب فيوجن   9

قد نعر�ص تاأمني حل�ساب فيوجن والذي �سيكون حمكوم   1.9

بهذه املادة 9 واي �رصط وارد يف كتيب املنتج. 

يجوز لنا �سحب او تغيري برنامج تاأمني ح�ساب فيوجن   2.9

مع ار�سال ا�سعار اإليك.

اإن برنامج تاأمني ح�ساب فيوجن ل ين�سئ اأية التزامات   3.9

قابلة للتنفيذ مبواجهتنا. 

اإننا ل نتحمل امل�سوؤولية عن اأية خ�سارة تتكبدها فيما   4.9

يتعلق بربنامج تاأمني ح�ساب فيوجن. 

يتعلق  فيما  �سمانة  او  ادعاء  اأي  نعطي  ل  اإننا   5.9

بال�سالحية او حقوق اي �سخ�ص مبوجب برنامج 

تاأمني ح�ساب فيوجن. 

احل�سابات ال�ساكنة  10

ما هو احل�ساب ال�ساكن؟

يف حال مل يتم اجراء اي �سحب او ايداع او حوالة   1.10

الكرتونية  م�رصفية  خلدمات  ا�ستخدام  او  اموال 

الثابتة(  الوديعة  )با�ستثناء  توفري  ح�ساب  على 



	 •	falls	below	a	minimum	limit	set	out	
in the Service & Price Guide, we 
may close the account and use any 
credit balance to pay the dormant 
account fee set out in the Service & 
Price Guide or as notified by us; or

 •  is above the minimum limit set out 
in the Service & Price Guide, we 
may debit the dormant account 
fee set out in the Service & Price 
Guide or as notified by us until the 
account is closed, unless prohibited 
by law.

11 Closing accounts

When we may close accounts

11.1 We may close a savings account, 
fixed deposit or a current/cheque 
account at any time.  We need not 
give a reason for doing so.  If we do 
so, we pay you the balance of the 
account in the manner we determine. 

Return of cheque books

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

12  Foreign Exchange 

Entering into foreign exchange 
transactions

12.1  If you are interested in entering into 
a foreign exchange transaction, you 
should     contact us to discuss your 
requirements.

 
Warning
	 •	 Foreign	 exchange	 transactions	

involve various risks including 
movements in currency rates.  You 
can make losses and that is a risk 
you take.  If you do not understand 

the risks or are not willing to 
accept the risks or make losses, 
you should not enter into foreign 
exchange transactions with us.

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

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

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

	 •	 We	will	not	be	liable	for	your	losses	
in any circumstances.

12.2	 Our	 banking	 agreement	 for	 foreign	
exchange transactions and the terms 
of all foreign exchange transactions 
constitute a single agreement 
between you and us.

12.3 If we enter into a foreign exchange 
transaction with you orally, the foreign 
exchange transaction is made from 
the time you and we make the oral 
deal.

12.4	 On	each	date	on	which	we	enter	into	
a foreign exchange transaction with 
you, you will be taken to represent 
that:

		 •	 You	 have	 made	 your	 own	
independent decisions to enter into 

ملدة 24 �سهراً متتاليًا اأو ح�ساب جاري ملدة 12 

نقوم  التي  الأخرى  املدة  لتلك  او  متتاليًا  �سهراً 

اأنه  على  احل�ساب  ن�سنف  فاإننا  اإليك،  با�سعارها 

ح�ساب �ساكن. 

ر�سوم احل�سابات ال�ساكنة

يف حال كان ر�سيد احل�ساب ال�ساكن:   2.10

دليل  عليه يف  املن�سو�ص  الأدنى  احلد  % يقل عن   

احل�ساب  اغالق  لنا  يحق  فاإنه  والأ�سعار،  اخلدمة 

احل�ساب  ر�سم  لدفع  دائن  ر�سيد  اأي  وا�ستخدام 

ال�ساكن املحدد يف دليل اخلدمة والأ�سعار او وفق 

ما يجري الإ�سعار به من طرفنا؛ اأو

% اعلى من احلد الأدنى املن�سو�ص عليه يف دليل   

اخلدمة والأ�سعار، فاإنه يجوز لنا قيد ر�سم احل�ساب 

ال�ساكن املحدد يف دليل اخلدمة والأ�سعار او وفق 

ما نقوم باإ�سعاره على احل�ساب حلني اغالقه ما مل 

يحظر القانون ذلك.

11     اغالق احل�سابات

متى يجوز لنا اغالق احل�سابات

او وديعة ثابتة او  يجوز لنا اغالق ح�ساب توفري   1.11

نلتزم  ول  وقت.  اأي  يف  جاري/�سيكات  ح�ساب 

باإبداء �سبب القيام بذلك. ويف حال قيامنا بذلك، 

التي  بالطريقة  احل�ساب  ر�سيد  بدفع  نقوم  فاإننا 

نقررها. 

اإعادة دفاتر ال�سيكات

يف حال اغالق ح�ساب جاري/�سيكات، فاإنه يتعني   2.11

غري  �سيكات  دفاتر  اأية  اإعادة  من  التاأكد  عليك 

م�ستعملة اإلينا. 

�رصافة العملة الأجنبية:   12

الدخول يف عمليات �رصافة العملة الأجنبية  

اإذا كنت مهتمًا بالدخول يف عملية �رصافة عمالت    1،12

اأجنبية، فعليك الإت�سال بنا ملناق�سة متطلباتك.

حتذير

على  تنطوي  الأجنبية  العملة  �رصافة  % معامالت   

اأ�سعار  تقلبات  ذلك  يف  مبا  خمتلفة  خماطر 

تتخذه  خطراً  هو  وهذا  تخ�رص  اأن  ميكن  العمالت.  

لقبول  م�ستعد  اأو غري  املخاطر  تفهم  ل  كنت  اإذا   .

اأن تدخل يف معامالت �رصافة  املخاطر، ل يجب 

العملة الأجنبية معنا.

% يجب اأن تقرر لنف�سك ما اإذا كان ينبغي اأن ت�سارك   

يف عمليات �رصافة العملة الأجنبية على الإطالق، 

�سوف  بامل�ساركة  قرارك  فان  بذلك،  قمت  واإذا 

العملة  ل�رصافة  فردية  عملية  كل  على  ي�رصي 

الأجنبية.

% دورنا ل يتمثل يف تقدمي امل�سورة، التو�سيات اأو   

التحذيرات لك. نحن نال نر�سد معامالتك ل�رصافة 

�رصف  اأ�سعار  يف  التحركات  اأو  الأجنبية  العملة 

العمالت لك - هذه هي م�سوؤوليتك.

% اأي �سيء نقوله لك، مبا يف ذلك اأي من موظفينا   

تعتمد عليه  اأن  راأي فقط. ل يجب  اأو وكالئنا، هو 

خاطئًا.  كان  لو  حتى  عنه،  امل�سوؤولية  حتملنا  اأو 

وباملثل، ل  يجب اأن حتملنا امل�سوؤولية اإذا ف�سلنا 

يف تقدمي امل�سورة، التو�سيات، اأو التحذيرات لك.

% لن نكون م�سوؤولني عن اخل�سائر اخلا�سة بك يف اأي   

ظرف من الظروف.

ب�رصافة  املتعلقة  هذه  العمليات  خدمات  اتفاقية   2،12

جميع  و�رصوط  للبنك  والعائدة  الأجنبية  العملة 

اتفاقية  ت�سكل  الأجنبية  العملة  �رصافة  معامالت 

واحدة فيما بيننا. 

يف حال مت التفاق على اجراء عملية �رصافة عملة      3،12

عملية  تنفيذ  �سيتم  فانه  �سفويا،  معك  اأجنبية 

قمنا  اللذي  الوقت  من  الأجنبية  العملة  �رصافة 

نحن واأنت بالإتفاق ال�سفوي. 



that foreign exchange transaction 
and whether that foreign exchange 
transaction is appropriate or 
proper for you based on your own 
judgement and on advice from 
advisers that you have considered 
necessary; and

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

Payment

General

12.5 Subject to what follows, you and we 
must make the payments required 
under each foreign exchange 
transaction in accordance with Part 
F (Payments) of the Customer Terms 
in the currency required under the 
foreign exchange transaction.

12.6 We and you may agree from time 
to time the manner of settling 
transactions, or particular types of 
transactions.

12.7 If you fail to make a payment under 
any foreign exchange transaction on 
its due date or for any reason you are 
not able to honour your commitment 
on the due date, the bank has the 
right to reverse the foreign exchange 
transaction and debit the loss of 
closing out the FX position including 
interests to your account.

12.8 The Bank may at its discretion 
withhold payment of monies due 
to you under any foreign exchange 
transaction until such time as it is 
satisfied that it has received or will 

receive the amount due from you.
       
12.9 You will honour foreign exchange 

transactions even in case your 
instruction is cancelled by the bank 
due to any signature mismatch, 
call back failure, discrepancy in 
instruction, insufficient funds, 
sanctions etc. You can give a fresh 
instruction to the Bank within three 
working days of booking the deal.

12.10 For foreign exchange transactions 
that require currency conversion, 
the Bank will convert the currency of 
the payment at the rate of exchange 
prevailing for purchasing and selling 
the relevant currency at the time of 
processing of the transaction. 

12.11 For booked foreign exchange 
transactions, the Bank will convert the 
currency of the payment at the rate 
of exchange prevailing for purchasing 
& selling the relevant currency at the 
time of booking the foreign exchange 
transaction.

12.12 You acknowledge that any foreign 
exchange transactions for the same 
day value are subject to the time 
when the instruction of booking 
such transaction is received as we 
have cut-off times relating to the 
geographical location of the payment 
destination. 

Payment netting

12.13 If you and we owe each other 
amounts under our banking 
agreement for foreign exchange 
transactions in the same currency on 
the same day, then, unless otherwise 
agreed, the party owing the higher 
amount must pay the difference 
between those amounts.  In those 
circumstances the other party does 
not make a payment.

يف اأي وقت يتم فيه التفاق على اجراء عملية �رصافة    4،12

اأجنبية معك، �سوف يتم اعتبارك باأنك قمت  عملة 

بالتعهدات التالية: 

% باأنك قد قمت باتخاذ  قراراتك امل�ستقلة للدخول   

يتعلق  وفيما  الأجنبية،  العملة  �رصافة  عملية  يف 

بكون  عملية �رصافة العملة الأجنبية تلك مالئمة 

على  بناء  مت  القرارقد  ذلك  فان  لك  منا�سبة  اأو 

تقديرك وبناء على م�سورة من امل�ست�سارين  اللتي 

اإعتربتها �رصورية؛ و

انك ل تعتمد على اأي معلومة  مقدمة من قبلنا كم�سورة   

ما  يف  للنتيجة  �سمان  اأو  كتاأكيد  اأو  كتو�سية  اأو 

ونحن  اأجنبية  عملة  �رصافة  عملية  ؟يتعلق باأي 

مبوجب  يتعلق  ما  يف  لك  م�ست�سار  اأو  وكيل  ل�سنا 

باأي عملية �رصافة  يتعلق  فيما  اأو  التفاقية  هذه 

عملة اأجنبية.

الدفع 

عام 

املبلغ  ت�سديد  وعلينا  عليك  يجب  يلي،  ملا  طبقًا    5،12

اأجنبية  عملة  �رصافة   عملية  كل  حتت  املطلوب 

العميل  �رصوط  من  )الدفعات(  زو�ص  للجزء  وفقا 

العملة  �رصافة  عملية  حتت  املطلوبة  بالعملة  و 

الأجنبية.

نحن و اأنت قد  نتفق من وقت لآخر على طريقة ت�سوية    6،12

املعامالت، اأو اأنواع معينة من املعامالت.

اإذا مل تتمكن من ت�سديد دفعة حتت اأي عملية �رصافة    7،12

اأجنبية يف موعد ا�ستحقاقها اأو لأي �سبب اأنت ل�ست 

قادرا على الوفاء بالتزامك يف تاريخ ال�ستحقاق، 

فاإن البنك لديه احلق يف عك�ص اجتاه حركة عملية 

عن  اخل�سائرالناجتة  وخ�سم  الأجنبية  ال�رصافة 

اإغالق عملية �رصافة العملة الأجنبية مبا يف ذلك 

الفوائد من ح�سابك.

الأموال  دفع  حجب  لتقديره  وفقا  للبنك  يجوز    8.12

العملة  �رصافة  عملية  اأي  حتت  لك  امل�ستحقة 

البنك  الذي يقتنع به  الوقت  الأجنبية حتى يحني 

امل�ستحق  املبلغ  على  �سيح�سل  اأو  ح�سل  قد  اأنه 

منك.

�سوف تويف بجميع عمليات �رصافة العملة الأجنبية    9.12

البنك  قبل  من  اأوامر  اأية  اإلغاء  مت  حال  يف  حتى 

معاودة  ف�سل   ، توقيع  تطابق  عدم  اأي  ب�سبب 

الت�سال ، التباين يف الأوامر ، عدم كفاية الأموال، 

جديد  اأمر  اإعطاء  ميكنك  ذلك.  اإىل  وما  العقوبات 

للبنك يف غ�سون ثالثة اأيام عمل من تاريخ حجز 

ال�سفقة.

تتطلب  الأجنبية التي  العملة  �رصافة  ملعامالت    10.12

عملة  بتحويل  البنك  �سيقوم   ، العمالت  حتويل 

العملة  وبيع  ل�رصاء  ال�سائد  ال�رصف  ب�سعر  الدفع 

ذات ال�سلة يف وقت تفعيل املعاملة.

املحجوزة،  الأجنبية  العملة  �رصافة  ملعامالت    11.12

ال�رصف  ب�سعر  الدفع  عملة  البنك بتحويل  �سيقوم 

وقت  يف  ال�سلة  ذات  العملة  وبيع  ل�رصاء  ال�سائد 

حجز عملية �رصافة العملة الأجنبية.

اأنت تقر باأن اأي عملية �رصافة عملة اأجنبية لقيمة   12،12

حجز  اأوامر  تلقي  لوقت  تخ�سع  اليوم  نف�ص 

قطع الأوقات  لدينا  اأنه  العمليات حيث  مثل تلك 

متعلقة باملوقع اجلغرايف جلهة الدفع.

ت�سفية الدفعات

مببالغ  البع�ص  لبع�سنا  مدينون   نحن واأنت  اإذا   13،12

املتعلقة  العمليات  خدمات  اتفاقية  مبوجب 

نف�ص  يف  العملة  بنف�ص  الأجنبية  العملة  ب�رصافة 

يجب  ذلك،  خالف  على  نتفق  مل  ما  فانه،  اليوم 

على الطرف املدين باملبلغ الأكرب دفع الفرق بني 

تلك املبالغ. ويف مثل هذه احلالت الطرف الأخر 

ل يقوم بالدفع. 

الإنهاء والغالق

قد ننهي كافة عمليات �رصافة العملة الأجنبية يف   14،12



Termination and close out

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

	 •	 a	default	occurs;	or	
	 •	 You	 do	 not	 send	 the	 original	 /	

physical instruction to us within 
two working days from the date 
of booking the foreign exchange 
transaction. 

	 •	 You	 disclaim,	 repudiate	 or	
challenge the validity of our banking 
agreement or any part of it.

12.15 If we terminate or close out foreign 
exchange transactions under clause, 
you must also pay us on demand our 
costs in connection with terminating 
foreign exchange transactions.  

Interpretation

	 •	 Unless	 the	 contrary	 intention	
appears, in these terms:

	 •	 a	 reference	 to	 a	 time	 of	 day	 is	 a	
reference to UAE  time; and

	 •	 a	default	is	“continuing”	if	it	has	not	
been waived, or remedied to the 
satisfaction of the other party.

13 Meaning of words

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

 current/cheque account means 
any account of the type referred to in 

clause 4. 

 fixed deposit means any term 
deposit or fixed deposit described in 
clause 3.

 foreign currency deposit means any 
deposit of foreign currency described 
in clause 5.

 foreign exchange transaction 
means a transaction between you 
and us for the buying or selling of 
foreign currency including foreign 
exchange spot transaction via 
any	 mode:	 written	 OTT/ITT,	 oral,	
telephone,	fax,	scan,	Online	Banking,	
Online	 Treasury	 (OLT),	 Lynx	 or	 any	
other electronic means introduced 
now or in the future by the Bank.

 fusion account refers to the type 
of	 account	 described	 as	 a	 ‘Fusion	
Account’	in	the	application. 

 our banking agreement means 
the agreement between you and 
us formed when we accept an 
application from you, the terms of 
which include our Customer Terms 
and these products terms.

 savings account means any account 
described in clause 2.

حال :

حدث تخلف بالدفع؛ اأو

مل تر�سل الأمر الأ�سلي والفعلي لنا يف غ�سون يومني عمل   

من تاريخ حجز عملية �رصافة العملة الأجنبية؛ اأو

رف�ست اأو اعرت�ست على �سالحية اتفاقية خدمات العمليات   

املتعلقة ب�رصافة العملة الأجنبية لدينا اأو اأي جزء 

منها.

�رصافة عملة  عمليات  باغالق  قمنا  اأو  اإذا اأنهينا   15،12

الأجنبية مبوجب هذا البند يجب ان تدفع لنا اأي�سا 

يتعلق  ما  يف  املالية  البنك  تكاليف  الطلب  عند 

باإنهاء عمليات �رصافة العملة الأجنبية.

تف�سري

ما مل يظهر عك�ص النية، يف هذه ال�رصوط :  

اإ�سارة اإىل وقت من اأوقات اليوم هي اإ�سارة اإىل الوقت   

يف  الإمارات العربية املتحدة؛ و

تخلف بالدفع هو زم�ستمر�ص يف حال اأنه مل يتم الإعفاء   

عنه، اأو معاجلته على نحو ير�سي الطرف الآخر.

معاين امل�سطلحات  13

اإنك حتتاج اإي�ساً اإىل الرجوع اإىل �رصوط العميل والتي تقوم   

الرئي�سية امل�ستخدمة  اأي�سًا بتعريف امل�سطلحات 

يف هذه ال�رصوط. ويف حال كان امل�سطلح املعرف 

�رصوط  يف  اأي�سًا  تعريفه  مت  قد  ال�رصوط  هذه  يف 

يف  الوارد  التعريف  فاإن  بنا،  اخلا�سة  العميل 

ال�رصوط ي�رصي لغايات احل�سابات اجلارية/ هذه 

ال�سيكات والودائع الثابتة والإيداعات التي جتري 

�رصافة  وعملية  التوفري  وح�سابات  اجنبية  بعملة 

عملة اأجنبية.

احل�ساب اجلاري/�سيكات ويعني اي ح�ساب من النوع   

امل�سار اإليه يف املادة 4.

الوديعة الثابتة وتعني اأية وديعة لأجل او الوديعة الثابتة   

التي مت و�سفها يف املادة 3. 

الوديعة بعملة اأجنبية وتعني اأية وديعة تودع بعملة اجنبية   

والتي مت و�سفها يف املادة 5. 

غكٍفة �رصا[ة افغكفة افاأجلٍبة تغٍل غكٍفة تتك ٍبل_ نٍبلال   

ف�رصاء اأن ٍبغ افغكفات افاأجلٍبة بكا [ ذف_ غكٍفة 

�رصا[ة افغكفة افاأجلٍبة اف[نٍرة غرب اأٍ ظٍرة :حتٍنف 

افمات[!  غرب  �ص[ٍم!  نارد!  اأن  �سادر  �سناء  خٍظ 

افك�رص[ة  افخدكات   ! اف�سنٍئ  !افك�سح  اف[ا_�ص 

 !  )OLT( افاإلرتلت  غرب  افخٍزلة   ! افاإلرتلت  غرب 

 تدك افاآل اأن [ 
ٌ
ٍفل_�ص اأن اأٍ ن�سائف  اإف_ترنٍلة اأخر

افك�ستبف كل بف افبل_.

ح�ساب فيوجن وي�سري اإىل نوع احل�ساب املو�سوف على اأنه   

><ح�ساب فيوجن<< يف الطلب. 

اتفاقيتنا امل�رصفية وتعني التفاقية املربمة فيما بينك   

وبيننا والتي تت�سكل عند قبولنا لطلب من طرفك 

والتي ت�سمل �رصوطها �رصوط العميل اخلا�سة بنا 

و�رصوط املنتج هذه 

ح�ساب التوفري ويعني اأي ح�ساب مت و�سفه يف املادة 2.  


