e-statement

خدمة ك�شف احل�ساب الإلكرتوين

APPLICATION FORM

ا�ستمــــارة طـلـب

:ا�سـم العمـيـل
					 :رقم جواز ال�سفر
CPR Number: nnnnnnnnn :ال�سكانية
		  رقم البطاقةPassport Number:
:هاتف
							
:نقال
Telephone:
		
Mobile
Number
:الربيد الإلكرتوين
Email ID:
				
:*هوية العميل
Customer ID*:
nnnnnn
Customer Name:

YES. I would like to subscribe to e-statements.

. �أرغب بالإ�شرتاك يف خدمة ك�شف احل�ساب الإلكرتوين،نعم

In consideration of Ahli United Bank B.S.C. agreeing at the Customer’s
request that future bank account statements be sent to the Customer
via electronic mail (e-mail) instead of ordinary mail, the Customer
hereby agrees to the following terms and conditions:

ب على طلب العميل ب�إر�سال ك�شوفات ح�سابه امل�صريف.م.يف مقابل موافقة البنك االهلي املتحد �ش
 يوافق العميل على االلتزام، يف امل�ستقبل عن طريق الربيد الإلكرتوين بدال من الربيد العادي
: بال�شروط واالحكام اخلا�صة التالية

1. T he Customer confirms that his bank account statements shall be
received via electronic mail (e-mail) to such e-mail address as indicated
in the service application form and shall give immediate notice to
the Bank immediately if he is unable to get his e-statement.

	يقر العميل ب�أن ك�شف ح�سابه امل�صريف �سي�ستلمه عن طريق الربيد الإلكرتوين الذي قام.1
 وعلى �أن يلتزم ب�إ�شعار البنك فورا �إذا مل يتمكن من، بتدوينه يف �إ�ستمارة طلب اخلدمة
. احل�صول على ك�شف ح�سابه الإلكرتوين

2. In the case of e-statement sent to the Customer via email, the
e-statement shall be attached together with the email notification.

	يف حالة �إر�سال ك�شف احل�ساب الإلكرتوين �إىل العميل عن طريق الربيد الإلكرتوين يجب �أن.2
. يرفق ب�إ�شعار الربيد الإلكرتوين

3. O
 nce the Service is provided to the Customer, the Bank will cease to
provide the Customer with printed and mailed statements.

	�سوف يتوقف البنك عن تزويد العميل بك�شوفات احل�ساب االعتيادية التي تر�سل عرب الربيد.3
. فور �إ�ستالمه الك�شوفات الإلكرتونية

4. T he provision of this Service is at the Bank’s absolute discretion,
and the Bank is entitled to modify, suspend, withdraw, cancel or
discontinue such Service at any time. In such event, the Bank shall
notify the Customer of this action.

 وبذلك يحتفظ البنك بحقه يف، 	�إن خدمة ك�شف احل�ساب الإلكرتوين هي حق مطلق للبنك.4
تعديل هذه اخلدمة �أو تعليقها �أو �إلغا�ؤها يف �أي وقت على �أن يلتزم البنك يف مثل هذه احلاالت
. على �إ�شعار العميل بذلك االجراء

5. T he Bank’s system of transmission of the e-statements is proprietary
to the Bank and the Customer agrees to the non-exclusive sublicense
of the system granted by the Bank for use of the Service. The
Customer is aware that any unauthorized use of the system by the
Customer or through parties (whether authorized or unauthorized
by the Customer) may result in civil action being taken against the
Customer by the Bank.

	يعترب نظام بث و�إر�سال الك�شوفات الإلكرتونية من قبل البنك ملكا للبنك وحده وبذلك يوافق.5
العميل على الرتخي�ص الفرعي غري احل�صري للنظام واملمنوح من قبل البنك لإ�ستعمال
 كما يقر العميل ب�أن �أي �إ�ستعمال غري مرخّ �ص له للنظام �سواء من قبله �أو من. اخلدمة
قبل �أطراف �أخرى (�سواء مت مبوافقة من قبل العميل �أو بدونه) ميكن �أن تدفع البنك �إىل
.مقا�ضاة العميل

6. T he Customer shall not interfere in this Service nor abuse in any
manner and in case any damage arises from the Customer’s use of
fraudulent methods, the Customer shall be liable for indemnifying
the Bank.

	ال يجوز للعميل �أن يتدخل يف هذه اخلدمة �أو ي�سىء �إ�ستخدامها ب�أي �شكل من اال�شكال ويف.6
 يكون العميل م�س�ؤوال عن �أية، حالة وقوع �أي �ضرر ناجت عن �إ�ستخدام العميل لأ�ساليب �إحتيالية
. تعوي�ضات جتاه البنك

7. S ince the Customer is the owner and designated user of the
Designated Email, he shall take all necessary security measures and
precautions to ensure that the Designated Email is not accessed by
any unauthorized party.

 لذلك يلتزم ب�إتخاذ جميع، 	حيث يفرت�ض �أن العميل هو امل�ستخدم املحدد للربيد الإلكرتوين.7
االجراءات االمنية الالزمة لت�أمني عدم الدخول �إىل بريده الإلكرتوين من قبل �أي طرف
. غري مرخّ �ص

8. T he Customer will be required to check all e-statements for ensuring
the validity of all details and entries in the said e-statements. If the
Customer does not make any objection within one month from
receiving the e-statement, all the entries in the e-statement shall
be deemed correct.

 ف�إذا. 	على العميل مراجعة ك�شف ح�سابه للتحقق من �صحة كافة القيود الواردة يف الك�شف.8
مل يبد العميل خالل �شهر من �إ�ستالمه لك�شف ح�سابه الإلكرتوين �أي �إعرتا�ض �أعتربت
.جميع القيود الواردة يف الك�شف �صحيحة

9. T he Customer is aware of the threat arising from access to or
viewing by third parties of data sent or received via the Internet/
email including any confidential information. Therefore, the
Customer agrees to discharge the Bank and its officers from any
legal liability and hereby waives any damages that may be incurred
by the Customer as a result of unauthorized access or disclosure of
confidential information by himself or to third parties.

	يقر العميل بخطر �إمكانية الو�صول �إىل �أو م�شاهدة البيانات املر�سلة �أو امل�ستلمة عن طريق.9
 لذلك يوافق.  الربيد الإلكرتوين مبا فيها �أية معلومات �سرية من قبل الغري/ �شبكة االنرتنت
العميل على �إبراء ذمة البنك وموظفيه من �أية م�س�ؤلية قانونية ويتنازل مبوجبه عن �أية �أ�ضرار
قد يتكبدها العميل �سوا ًء ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر نتيجة لذلك الدخول الغري م�ص ّرح به �أو
. الك�شف عن املعلومات ال�سرية من قبله �أو للغري

10. The Customer acknowledges that the Bank will use its best
endeavours to ensure the security of the Service. Notwithstanding
the foregoing, the Customer agrees that the Bank shall not liable
in any manner for any disruption, unavailability of the Service,
communication, electrical or network failure.
11. T he Customer may terminate the Service at any time by submitting
a request via Phone Banking on Tel: 17221999. The Customer
understands that the Bank will revert to sending the statements
in paper format to the last mailing address appearing on the
Bank’s records.
12. The terms and conditions relating to the Service as hereinafter
provided shall be in addition to and not in substitution of the
Bank’s standard terms and conditions governing banking facilities
and to the services. In the event of a conflict between the terms
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.
13. T he Bank shall have the right to amend these terms and
conditions at any time by giving such notice to the Customer
with respect to such amendments in the manner that the Bank
deems appropriate.

Important Note:
* The Customer ID mentioned above should be YYYYYY digits of the
account number XXXX-YYYYYY-XXX.
• e -statements will be dispatched to only one email id for each
Customer ID.
• This facility is available for Savings and Current Accounts only.

___________________________
First account holder		
�صاحب احل�ساب الأول

		

 كما يوافق العميل، 	يوافق العميل ب�أن البنك �سوف يبذل ق�صارى جهوده ل�ضمان �أمن اخلدمة.10
على �أن البنك لن يكون م�س�ؤال ب�أية طريقة عن �أي عطل �أو عدم توافر اخلدمة ب�سبب خلل يف
. �شبكة االت�صاالت �أو لأية �أ�سباب خارجة عن �إرادته
	يجوز للعميل �إنهاء اخلدمة يف �أي وقت بتقدمي طلب عن طريق االت�صال مبركز خدمة.11
 ويقر العميل ب�أن البنك �سوف. 17221999 املعامالت امل�صرفية الهاتفية على هاتف رقم
يعاود �إر�سال ك�شوفات احل�ساب ب�شكلها االعتيادي ال�سابق وذلك على �آخر عنوان مدّون للعميل
.لدى البنك
	�أن ال�شروط واالحكام الواردة هنا هي �شروط متممة ملجمل االحكام املعمول بها والتي تنظم.12
 يف حال ظهور التعار�ض فيما بني. اخلدمات امل�صرفية والت�سهيالت املقدمة من قبل البنك
 ف�سوف ت�سري �شروط هذه االتفاقية، �شروط و�أحكام هذه االتفاقية وبقية ال�شروط االخرى
. يف حدود التعار�ض املذكور
	للبنك احلق يف تعديل هذه ال�شروط واالحكام يف �أي وقت على �أن يلتزم البنك ب�إ�شعار العميل.13
. بهذه التعديالت بالطريقة التي يراها البنك مالئمة

:مالحظة هامة
 من رقم احل�سابYYYYYY :*هوية العميل امل�شار �إليها �أعاله هي عبارة عن اخلانات ال�ست
.XXXX-YYYYYY-XXX امل�صريف
.•يجري �إر�سال ك�شف احل�ساب االلكرتوين �إىل عنوان بريد �إلكرتوين واحد فقط لكل هوية عميل
.• هذه اخلدمة متوفرة حل�سابات التوفري واحل�سابات اجلارية

_____________________________

____________________________

Second account holder		
				
�صاحب احل�ساب الثاين

Third			
account holder �صاحب احل�ساب الثالث

		

		

