نظام التحويالت المالية
اإللكترونية

تعقب معامالتك المصرفية مع
 وفواتير+ فوري،فوري

ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

Electronic Fund Transfer
System (EFTS)

Fast track your transactions
with Fawri, Fawri+ and Fawateer

Approved to offer Islamic products under CBB’s Retail bank license

The EFTS is a national funds transfer and payment system, that
enables Banks’ customers to use and benefit from the EFTS three
main services:

هو نظام وطني للتحويالت والمدفوعات المالية في البحرين بحيث يستطيع من

: خدمات رئيسة3 خالله جميع عمالء البنوك التجارية االستفادة من

+ فوري

Fawri+
A 30 seconds single transfer from any
Bahraini Dinar Bank Account to any
other Bahraini Dinar Bank Account in
Bahrain with a maximum limit of BHD
1,000/- per Account per day.

Charges:
Up to BD 100/ – free, Above BD
100/- up to BD 1000/ = 0.100 fills
per transfer.

:الرسوم

ً
 أكثر من،مجانا
 ب. د100 مبلغ يصل إلى
=  د ب1000  ب إلى مبلغ يصل إلى. د100
. ب لكل تحويل. د0٬100

فوري

Fawri
Single or Bulk fund transfers from
any Bahraini Dinar Bank Account
to any other Bahraini Dinar Bank
Account in Bahrain within few hours
during the business day.

Charges:
Direct credit 0.100 fills per transfer.

:الرسوم

. ب لكل تحويل. د0٬100 اإليداع الفوري

تحويالت مالية مفردة أو مجموعة من أي
حساب بنكي بالدينار البحريني ألي حساب
بنكي بالدينار البحريني في البحرين في غضون
.ساعات معدودة في أيام العمل الرسمية

فواتير

Fawateer
A one stop shop for bill enquiries
and payments, where customers
can view their outstanding bills
of multiple billers and pay all
immediately in a single click.

 ثانية فقط من30 عملية تحويل في غضون
أي حساب بنكي بالدينار البحريني ألي حساب
بنكي آخر بالدينار البحريني في البحرين بمبلغ
 دينار بحريني في اليوم1000 تحويل ال يتجاوز
.الواحد كحد أقصى لكل حساب بنكي

Charges:
Free.

:الرسوم
ً
.مجانا

:الشروط واألحكام

Terms and Conditions:

• The Applicant authorizes the Bank to carry out the Electronic Fund Transfer System(EFTS).

• The Applicant represents that the aforesaid details, including the IBAN of the beneficiary,
provided are correct and that the Bank accepts no liability that may arise as a result of or in
connection with providing erroneous information.
• The Applicant agrees that the EFTS will be affected solely by using the IBAN of the
beneficiary, and such beneficiary’s name or other particulars will not be used.

• The Applicant agrees that EFTS requests in excess of BHD 1,000 submitted after cut off time
will be sent in the next batch or the next working day as applicable.
• The Applicant authorizes the Bank to debit the account with the charges applicable for the
EFTS.

• The Applicant understands that the Bank shall not be liable for any loss or damage that
may arise as a result of or in connection with delay in transmission or non-delivery of
EFTS message or any mistake, omission, or error in transmission or delivery thereof or in
deciphering the message for any cause whatsoever or the misinterpretation or the action of
.ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻟﺬي
اﻷﻫﻠﻲ
اﻟﺒﻨﻚ
the destination
bank or any
act اﻟﺒﻨﻚ
beyond ،اﻟﻤﺘﺤﺪ
its reasonable
control.
• The Applicant agrees that transaction confirmation will be sent to a registered mobile and
that the Bank shall not be held responsible for any delay or non-receipt of message due to
mobile services providers and/or networks.

نظام موحد يتيح للعميل خدمة االستفسار
ودفع الفواتير المستحقة له من أكثر من جهة
.بصورة مباشرة بضغطة زر واحدة

.• يخول صاحب الطلب البنك بتنفيذ طلب التحويل االلكتروني لألموال

 المقدمة، بما في ذلك رقم الحساب المصرفي الدولي للمستفيد،• يقر صاحب الطلب بأن المعلومات
.صحيحة وبأن البنك ال يتحمل أي مسؤولية أو مطالبة والتي قد تنشأ نتيجة لتقديم معلومات خاطئة
• يوافق صاحب الطلب بأن تنفيذ طلب التحويل االلكتروني لألموال سيتم باستخدام رقم الحساب
.المصرفي الدولي للمستفيد بدون االعتماد على اسم المستفيد أو أي معلومة أخرى

 دينار بحريني والمقدمة1.000 • يوافق صاحب الطلب بأن طلب التحويل االلكتروني لألموال التي تجاوز مبلغ
.بعد ساعات العمل سترسل في الدفعة التالية أو في يوم العمل التالي حسب األحوال
.• يفوض صاحب الطلب البنك بخصم رسوم ومصاريف طلب التحويل االلكتروني لألموال من الحساب

مسؤوال عن أي خسائر أو أضرار والتي قد تنشأ نتيجة أو فيما
• يدرك صاحب الطلب بأن البنك لن يكون
ً
يتعلق بأي تأخير في البث أو عدم وصول رسالة طلب التحويل االلكتروني لألموال أو أي خطأ أو أو إغفال
سبب كان أو الخطأ في فهم أو فعل
أو خطأ في البث أو التوصيل أو نتيجة فك رموز رسالة التحويل ألي
ٍ
.البنك المستلم أو ألي سبب خارج عن قدرة وسيطرة البنك

AUB, your dependable bank.

• يوافق صاحب الطلب بأن البنك سيقوم بإرسال تأكيد للمعاملة لرقم الهاتف النقال المسجل لديه وبأن
.مسؤوال عن أي تأخير أو عدم استالم هذا التأكيد لسبب عائد إلى شركة أو شبكات الهاتف
البنك لن يكون
ً

17 221 999
Bank Terms and Conditions Apply.
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الشروط
تطبق
Approved to offer Islamic products under.واألحكام
CBB’s Retail
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