
E-Cheque Customer Registration
Request Form

تقليدي تجزئة  قطاع  كمصرف  المركزي  البحرين  مصرف  قبل  من  Licensed as a conventional retail bank by the CBBمرخص 

نوع وثيقة الهوية
ID type

آخر
Other

اسم الشركة
Corporate Name

الهوية
ID

نوع المؤسسة
Entity type

مسؤول البنك ١
Bank Administrator 1

مسؤول البنك 2
Bank Administrator 2

اسم الفرع
Branch name

تاريخ النظر في الطلب
Process Date

توقيع مسؤول البنك
Bank Administrator Signature

تمت معالجتها لنظام الشيكات اإللكترونية
Processed to E-Cheque system

العنوان
Address

1
1

2
2

3
3

الستخدام مسؤول البنك*
For the use of Bank Administrator*

توقيع الشركة
Corporate Signature

 نموذج طلب تسجيل عمالء 
الشيكات اإللكترونية

نعم
Yes

ال
No

سجل تجاري
CR

شركة
Enterprise

ملكية مشتركة
Joint

بطاقة سكانية
CPR

مؤسسة صغيرة أو متوسطة
SME

وكيل قانوني
POA

هوية خليجية
GCC ID

شركة الشخص الواحد
SPC

الرقم
No.

رقم الحساب المصرفي الدولي
IBAN

رقم الحساب
Account No.

العملة
Currency

حساب جاري/إيداع
Current/Deposit

باالشتراك/باالنفراد
Jointly/Separately

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

نوع الطلب
Type of Request

إضافة
Create

تغيير
Modify

حذف
Delete
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Benefit E-Cheque Disclaimer إخالء المسؤولية لخدمة الشيكات اإللكترونية من بنفت

Subject to the disclaimers and undertakings herein, the Customer 
applies for the E-Cheques service and submits to the “E-Cheque 
Service - Terms and Conditions” attached herewith and acknowledges 
that the E-cheque service and systems related thereto are provided, 
controlled and managed by a third-party provider that is not related 
to, represented, managed or controlled by Ahli United Bank BSC (the 
“Bank”). The Bank is not entering into any implied terms or making 
any representations about any of the content of “Benefit E-Cheque 
Service - Terms and Conditions” or related systems, their accuracy or 
completeness, safety or compliance with any particular legislation or 
regulatory requirements and accepts no responsibility for loss which 
may arise from reliance on such content or usage of the service 
therein.

The Customer acknowledges that additional fees and expenses may 
occur in relation to availing the E-cheques service and accepts to pay 
all fees and disbursements in relation to the execution and usage of 
the said service.

Subject to any applicable law, the terms and conditions entered into 
and applicable between the Customer and the Bank (the “T&Cs”) 
shall continue to apply. In the event of any ambiguity or conflict 
between the “E-Cheque Service - Terms and Conditions” and the 
T&Cs, the latter shall prevail as between the Customer and the Bank.

Nothing contained herein or in any other document referred to 
herein shall be read or construed as imposing additional liabilities 
on the Bank.

الوثيقة، يتقدم  الواردة في هذه  مع مراعاة ما ورد في بيان إخالء المسؤولية والتعهدات 
العميل بطلب الحصول على خدمة الشيكات اإللكترونية ويتعهد بااللتزام ببنود "خدمة 
الشيكات  خدمة  بأن  ويقر  كما  هنا،  المرفقة  واألحكام"  الشروط   - اإللكترونية  الشيكات 
اإللكترونية واألنظمة المتعلقة بها يتم توفيرها والتحكم بها وإدارتها من قبل مزود طرف 
ثالث ال رابط له مع وال يمثله أو يديره أو يتحكم به البنك األهلي المتحد ش.م.ب )"البنك"(. 
أي من محتوى "خدمة  أو تعهدات حول  ألية شروط ضمنية  البنك  من  يمثل هذا قبوالً  ال 
أو  ودقتها  الصلة،  ذات  األنظمة  أو  واألحكام"  الشروط   - بنفت  من  اإللكترونية  الشيكات 
اكتمالها أو سالمتها أو امتثالها ألي تشريعات أو متطلبات تنظيمية معينة، كما ال يقبل 
أو  المحتوى  االعتماد على مثل هذا  تنشأ عن  قد  التي  الخسارة  أية مسؤولية عن  البنك 

استخدام الخدمة المبينة فيه.

يقر العميل بأنه قد تحتسب رسوم ومصاريف إضافية فيما يتعلق باالستفادة من خدمة 
بتنفيذ  المتعلقة  والمدفوعات  الرسوم  جميع  دفع  ويقبل  كما  اإللكترونية،  الشيكات 

واستخدام الخدمة المذكورة.

العميل  بين  والمطبقة  المبرمة  واألحكام  الشروط  فإن  به،  معمول  قانون  أي  مراعاة  مع 
والبنك )"الشروط واألحكام"( سوف تظل سارية. في حالة وجود أي غموض أو تعارض بين 
"خدمة الشيكات اإللكترونية - الشروط واألحكام" والشروط واألحكام، سيتم العمل حسب 

هذه األخيرة بين العميل والبنك.

أو  إليه هنا ستتم قراءته  آخر مشار  أي مستند  أو في  الوثيقة  ال شيء مما ورد في هذه 
تفسيره على أنه يفرض التزامات إضافية على البنك.
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