
Licensed as a conventional retail bank by the CBB

SUBSCRIPTION APPLICATION FOR THE PROVISION OF AUB SERVICES

Effective Date:

Merchant:

Commercial Registration Number Nature of Business

Address 1

Address 2

Contact 1

Name

Phone Mobile E-mail Fax

Contact 2

Name

Phone Mobile E-mail Fax

FEES AND CHARGES
1.  In addition to a fixed fee of __________________________ on each Payment Transaction or Online Payment
 Transactions The Merchant agrees to pay and authorizes AUB to charge the following percentage as fees in
 consideration of each Payment Transaction or Online Payment Transaction:

Visa POS Online              MasterCard POS Online Benefit POS Online                  JCB POS Online

% % % % % % % %

CUPS POS Online              Diners POS Online Others POS Online

% % % % % %

2. The Merchant agrees to pay AUB the following fees in consideration of processing Payment Transactions
 online as part of the E-Commerce Services:

a. Setup Fee: US$ b. Annual Fee: US$ c. Equipment Rental Fee: monthly/yearly

3. For the purpose of processing Online Payment Transactions, the following represent the Merchant agreed details:

d. URL: e. Email:

f. IP/Proxy Address: g. Host Company:

h. Acceptance Mode: (3-Party SSL+ OR 2-Party (MO/TO) (details of each acceptance mode are set out in the Terms and Conditions).

4. Merchant agrees to pay AUB the following in consideration of remitting the Bank Account (as defined in
 clause 6.1) with transaction proceeds:

i. Per Transaction Fee: j. Membership Fee: k. Settlement Fee: l. Miscellaneous Fee:

5. Merchant agrees to pay AUB all such other expenses and/or penalties that may be charged to AUB or its
 sub-contractors by third party or the Card Association as a result of processing a Payment Transaction for
 and on behalf of the Merchant.

6. AUB agrees to payback to the Merchant as consideration for its use of the DCC Services, an amount equal
 to ______% of the amount of Foreign Transactions settled on behalf of Merchants under the DCC Services,
 calculated in Bahraini Dinar prior to any conversion of the Foreign Transaction amount under the DCC
 Services (the “DCC Services Participation Payment”).

7. The DCC Services Participation Payment shall be denominated and paid in Bahraini Dinar and such payment
 will be made (net of AUB deducting any applicable commission from the Merchant for such Foreign
 Transactions) and shall be made by the end of the calendar month following the month in which the DCC
 Services Participation Payment was earned.

8.  The Parties acknowledge and agree that there shall be no fee payable to AUB in respect of any amounts
 charged back to the Merchant or in respect of which Refund Vouchers have been issued by the Merchant.

9. SALE PROCEEDS
9.1   AUB shall credit the following account held by the Merchant with all Sale Proceeds resulting from
 processing Cards for and on behalf of the Merchant:

a. Account Number: b. Account Title: 

c. Bank Name: d. Branch: 

e. Address

(the “Bank Account”).

9.2   AUB shall not credit proceeds to the Bank Account in relation to a particular Payment Transaction unless
 payment for such Payment Transaction is approved, collected or received by AUB from the paying party.

ANNEXURE 1

ANNEXURE 2

الملحق 1

الملحق 2

طلب تسجيل لتقديم خدمات البنك

الرسوم والتكاليف

تاريخ التنفيذ

التاجر

رقم السجل التجاري

العنوان 1

العنوان 2

االسم

االسم

أ. رسم اإلعداد: دوالر أمريكي

د. رابط العنوان

و. عنوان مزود اإلنترنت/ المخّدم

ط. عن كل رسم تحويل ي. رسم عضوية

أ. رقم الحساب

ج. اسم البنك

هـ. العنوان

د. الفرع

ب. اسم الحساب

ك. رسم تسوية ل. رسوم متنوعة:

ب. رسم سنوي: دوالر أمريكي ج. رسم إيجار األجهزة:

هـ. البريد اإللكتروني:

ز. شركة االستضافة:

شهريًا/سنويًا

رقم الهاتف

رقم الهاتف

النقال

النقال

البريد اإللكتروني

البريد اإللكتروني

فاكس

فاكس

طبيعة العمل

مسؤول االتصال 1

مسؤول االتصال 2

ــت، يوافــق  ــة دفــع عبــر اإلنترن ــة دفــع أو معامل ــت قيمتــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علــى كل معامل ــى رســم ثاب 1.         إضافــة إل
التاجــر علــى دفــع النســب التاليــة كرســوم عــن كل معاملــة دفــع أو معاملــة دفــع عبــر اإلنترنــت والتصريــح للبنــك بخصــم 

هــذه الرســوم.

يوافــق التاجــر علــى دفــع الرســوم التاليــة لصالــح البنــك نظيــر معالجــة معامالت الدفــع عبر اإلنترنت كجــزء من خدمات       .2
          التجارة اإللكترونية.

3.      لغــرض معالجــة معامــالت الدفــع عبــر اإلنترنــت، تمثــل البيانــات التاليــة بيانــات التاجر المتفــق عليها:

ح. وضــع الموافقــة: Party SSL+ OR 2-Party (MO/TO)-3) )توضــح تفاصيــل كل وضــع موافقــة فــي الشــروط واألحــكام(.
يوافــق التاجــر علــى دفــع المبالــغ التاليــة لصالــح البنــك نظيــر تحويــل حصيلــة التحويــالت إلــى الحســاب البنكــي )علــى    .4

النحو المعرف في المادة 6.1(:  

يوافــق التاجــر علــى أن يدفــع لصالــح البنــك كل النفقــات و/أو الغرامــات التــي قــد تترتــب علــى البنــك أو وكالئــه     .5
عنــه. وبالنيابــة  التاجــر  لصالــح  دفــع  معاملــة  لمعالجــة  كنتيجــة  بطاقــات  اتحــاد  أو  الغيــر  قبــل  مــن  الثانوييــن   

ــرد للتاجــر نظيــر اســتخدام خدمــات تحويــل العمــالت الديناميكيــة، مبلغــًا قــدره ــــــــــــــــــــــــــــــ% مــن  6.  يوافــق البنــك علــى أن ي
قيمــة المعامــالت األجنبيــة التــي تــم تســويتها بالنيابــة عــن التجــار وفــق خدمــات تحويــل العمــالت الديناميكيــة، وتحتســب 
بالدينــار البحرينــي قبــل أي عمليــة تحويــل لمبلــغ بعملــة أجنبيــة وفــق خدمــات تحويــل العمــالت الديناميكيــة )»رســوم 

المشــاركة فــي خدمــات تحويــل العمــالت الديناميكيــة«(.

7.  ُتصــدر وُتدفــع رســوم المشــاركة فــي خدمــات تحويــل العمــالت الديناميكيــة بالدينــار البحرينــي، ويتــم احتســاب هــذه 
ــة  ــي خصــم البنــك ألي عمــوالت مطبقــة مــن التاجــر علــى هــذه المعامــالت األجنبيــة( ويجــب أن تتــم بنهاي الرســوم )إجمال
الديناميكيــة. العمــالت  المشــاركة فــي خدمــات تحويــل  الــذي اســتحقت فيــه رســوم  التابــع للشــهر  التقويمــي  الشــهر 

يقيــد البنــك حصيلــة البيــع الناتجــة عــن معالجــة البطاقــات للحســاب التالــي الخــاص بالتاجــر لصالــح التاجــر وبالنيابة عنه:  1.9

)“الحســاب البنكي”(
ال يقيــد البنــك حصيلــة البيــع للحســاب البنكــي فيمــا يتعلــق بمعاملــة دفــع معينــة إال إذا تمــت الموافقــة علــى هــذه    2.9

المعاملة، وتحصيلها أو تلقيها من الطرف الدافع.  

تقــر األطــراف وتوافــق علــى وجــود رســم واجــب الدفــع لصالــح البنــك فيمــا يتصل بأي مبالــغ مردودة إلى التاجــر أو باالتصال مع    .8
وثائق رد األموال الصادرة عن التاجر.  

حصيلة المبيعات  .9

عن البنك األهلي المتحد  نيابة عن التاجر

التوقيع ختم البنكالتوقيع  ختم الشركة

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة تقليدي

On behalf of Ahli United Bank On behalf of Merchant

Signature Signature Bank Stamp Company Stamp
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