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TERMS & CONDITIONS

الشروط واألحكام

1. Cheque Deposit Credit subject to realisation.

ً
.أوال
 يخضع قيد مبلغ الشيك المودع في الحساب لتحصيل الشيك.1

2. I /We understand that the Bank may delay or decline to make a payment and/or effect
my/our deposits and or any other transactions, in order for the Bank to comply with

 أو تنفيذ اإليداعات/  نحن نفهم أن البنك قد يؤخر أو يرفض إجراء عملية دفع و/  أنا. 2
 ولوائح، حتى يمتثل البنك للقانون المعمول به، بنا أو أي معامالت أخرى/الخاصة بي

applicable law, UAE Central Bank regulations and directives, a request from a

 وطلب من سلطة مختصة،وتعليمات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

competent authority and its own internal policies. In addition, I/We acknowledge that:

:نحن نقر بأن/ أنا،  باإلضافة إلى ذلك.والسياسات الداخلية الخاصة بها

• The Bank may request from me/us to provide additional documentation or
information related to the deposit, in a form acceptable to the Bank.
• The Bank may set maximum amounts for deposit amounts at its discretion.
3. If at any time the instrument(s) is returned unpaid for any reason whatsoever or
if the Bank suffers any losses in clearing the same, the Bank is authorised to
debit (or overdraw) my account for such amounts that the bank may incur in
this respect.
4. Please note the credit to the account will be provided as per the Credit Account
Number provided on the deposit slip irrespective of the Credit Currency and
Deposit Currency mentioned. The Client understands that the Bank shall not
be held responsible for any erroneous transaction(s) arising out of incorrect,

 في،  منكم تقديم مستندات أو معلومات إضافية متعلقة باإليداع/ 	•قد يطلب البنك منك
.شكل مقبول لدى البنك
.	•يجوز للبنك أن يحدد المبالغ القصوى لمبالغ الودائع حسب تقديره
 في حالة إرتجاع الشيك دون دفع ألي سبب من االسباب أو إذا ما تكبد البنك أي خسائر.3

ً
مفوضا ألن يخصم من حسابي (أو يسحب على
 يعتبر البنك،تتعلق بمقاصة الشيك

. المكشوف) قيمة هذه المبالغ التي يتحملها البنك في هذا الشأن
ً
وفقا لرقم حساب اإليداع المتوفر في
 يرجى العلم بأن اإليداع في الحساب سيتم.4
.قسيمة اإليداع بصرف النظر عن عملة اإليداع وعملة المبلغ المودع المشار إليه
معامالت خاطئة ناتجة/يدرك العميل بأن البنك ال يتحمل المسؤولية عن أي معاملة
.عن البيانات غير الصحيحة أو غير المكتملة أو غير المقروءة المقدمة من قبل العميل

incomplete or illegible details provided by the Client.
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