نموذج طلب خدمة الرسائل القصيرة المصرفية لحسابات الشركات
SMS Banking Service Form for Company Accounts

CIF #
Date

التاريخ

(DD/MM/YYYY)

) السنة/  الشهر/ (اليوم

Branch

الفرع

طلب جديد
New Application

)طلب تعديل (سيتم إعادة ضبط خدمة الرسائل النصية الخاصة بالحساب المحدد
Modification Request (This will overwrite your previous message settings on the specified account)

Company Name
Company Type

اسم الشركة
مكلية فردية
Sole Proprietorship

شراكة
Partnership

ذات مسؤولية محدودة
LLC

شركة مساهمة عامة
PJSC

Others (Please specify)

نوع الشركة
)أخرى (يرجى التحديد

Mobile Number 1

1 الهاتف المتحرك

Mobile Number 2

2 الهاتف المتحرك

Mobile Number 3

3 الهاتف المتحرك

PUSH Service

اإلشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة

You will be signed up for the following PUSH services:
Cash Deposit (Branch & CDM),Cheque Debit, Cheque Deposit, Cheque Return,
Telegraphic Transfer, Inward Remittance, Standing Order, Manager’s Cheque issuance,
Installments, Term Deal Maturity.

)(سيتم تعيين اإلنجليزية كلغة افتراضية
إذا لم يتم تحديد اللغة
ّ

Select language (English will be defaulted if any language is not selected)
English

:سيتم تسجيلك في خدمة اإلشعارات (خدمات تبليغ العميل) للخدمات التالية
، شيكات مرتجعة، إيداع وسحب الشيكات،)اإليداع النقدي (الفروع وأجهزة اإليداع النقدي
. أقساط، إصدار شيكات مدراء، أمر دفع دائم، تحويل أموال داخلي،تحويل برقي

Arabic

عربي

PULL Service

انجليزي

الرد على الرسائل النصية القصيرة

You will be signed up for the following PULL services:
Available Balance, Mini Account Statement, Exchange rate

:سيتم تسجيلك في خدمة الرد على الرسائل النصية القصيرة
 أسعار العمالت األجنبية، ملخص كشف حساب،الرصيد المتاح

Accounts

الحسابات

Account Number

رقم الحساب

2nd Account Number

رقم الحساب الثاني

3rd Account Number

رقم الحساب الثالث

4th Account Number

رقم الحساب الرابع

5th Account Number

رقم الحساب الخامس

I/We confirm having read, accepted & understood the attached Terms and Conditions
 نوافق على شروط وأحكام/  نؤكد قراءة وفهم الشروط واألحكام المرفقة وأوافق/ أؤكد
in conjunction with the Bank’s General Terms and Conditions and agree to be bound
 نحن بالموافقة على جدول الرسوم بما في/  أوافق أنا.المصرف العامة اإللتزام بها دون رجعة
by the same irrevocably. I/We accept and agree to be bound by the Bank’s Schedule of
ذلك على سبيل المثال ودون حصر أي مبلغ مستحق عن أي ضريبة قيمة مضافة مطبقة أو أي
Charges including, but not limited to, an amount charged in respect of any applicable
ضريبة مبيعات مماثلة أخرى (الضريبة) التي سيتم تغييرها من وقت آلخر حسب تقدير المصرف
Value Added Tax or any other similar sales tax (VAT) as amended and notified from time
.المطلق من وقت آلخر
to time.

Authorized Signatories
(As per account operation mandate)

Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) is licensed by the Central Bank of the UAE.

المفوضين بالتوقيع
)(حسب تفويض عمليات الحساب
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Company Stamp

ختم الشركة

CIF #
Documents

الوثائق

Document to be attached (as applicable):

مستندات يجب إرفاقها (إن وجد):

Commercial License

رخصة تجارية

الستعمال المصرف فقط

FOR BANK USE ONLY

تم قبول نموذج الطلب من ِقبل
(اسم الموظف)

Application accepted by
)(Staff name
Staff ID

بطاقة تعريف الموظف

تاريخ

Date

Signature

التوقيع

تم قبول نموذج الطلب من قبل
(اسم الموظف)

Application verified by
)(Staff name
Staff ID

بطاقة تعريف الموظف

تاريخ

Date

Signature

التوقيع

Branch Stamp

ختم الشركة

For Back Office Use Only

الستخدام المكاتب الداخلية فقط

Input by

اإلدخال بواسطة

تاريخ

Date

Signature

التوقيع

Approved by

تمت الموافقة عليها من قبل

تاريخ

Date

Signature

التوقيع

ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ )ش.م.ع (.ﻫﻮ ﻣﺼﺮف ﻣﺮﺧﹼﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰي.
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Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) is licensed by the Central Bank of the UAE.

الشروط واألحكام

Terms & Conditions
1. MANDATE:
I/We hereby authorize and request Emirates Islamic Bank PJSC, United Arab Emirates
(“the Bank”) for providing SMS Banking Service, upon the Terms and Conditions for
Subscription and use set out below. The Bank may at any time vary these Terms
and Conditions by posting the same in the Bank’s Internet website and I/we hereby
give my/our prior approval to such variations and waive any right of contestation in
respect thereof and fully agree to be bound by the same. I/We understand that this
agreement supersedes all previous agreements, if any, between the parties hereto.

:تفويض.1
 دولـة اإلمـارات العربيـة.ع.م.نفـوض بموجـب هـذه الوثيقـة اإلمـارات اإلسلامي ش/أفوض
المتحـدة (“المصـرف”) بتوفيـر الخدمـة المصرفية عبر الرسـائل النصية القصيرة وفق الشـروط
 ويجـوز للمصـرف تغييـر هـذه.واألحـكام الخاصـة بالتسـجيل للخدمـة الموضحـة أدنـاه
الشـروط واألحـكام فـي أي وقـت بوضعهـا علـى الموقـع اإللكترونـي للمصرف علـى اإلنترنت
 نتنـازل عـن أي/  موافقتنـا المسـبقة علـى تلـك التغييـرات وأتنـازل/ وأقـدم بموجبـه موافقتـي
/  أفهـم. نوافـق بالكامـل علـى اإللتـزام بهـا/ حـق باالعتـراض فيمـا يخـص التغييـرات وأوافـق
 المبرمـة بيـن األطـراف، إن وجـدت،نفهـم بـأن هـذه االتفاقيـة تلغـي كل االتفاقيـات السـابقة
المذكوريـن أدنـاه

2. TERMS AND CONDITIONS:
In this Agreement the following terms and expression shall have the meaning
assigned to them respectively:
The “Bank” means Emirates Islamic Bank PJSC;
The “Subscriber” means the Customer (individuals or corporate entity) to whom the
Service has been provided;
The “Service” means SMS Banking which is a product of Emirates Islamic Bank
PJSC, Dubai, United Arab Emirates that provides the Subscriber SMS of transactions
conducted in its/their Account/ Credit Card related information as well as
promotional materials from the Bank and exchange rates through GSM Phones. The
Subscriber acknowledges, confirms and understands the following:

 الشروط واألحكام.2
فـي هـذه االتفاقيـة تكـون للمصطلحـات والتعابيـر التاليـة المعانـي المخصصـة لهـا علـى
:التوالـي
؛.ع.م.“المصرف” تعني اإلمارات اإلسالمي ش
“المشترك” تعني العميل (األفراد أو الشركات) الذين يتم تزويدهم بالخدمة؛
 أجهزة يوافـق المصرف/ “الجهـاز” تعنـي الهاتـف المتحـرك (الهواتـف المتحركـة) أو أي جهـاز
.علـى تزويـد المشـترك بهـذه الخدمة مـن خاللها
“الخدمـة” تعنـي الخدمـة المصرفيـة عبـر الرسـائل النصيـة القصيـرة والتـي هـي أحـد منتجات
 والتـي تقـوم بتزويـد المشـترك، اإلمـارات العربيـة المتحـدة، دبـي،.ع.م.اإلمـارات اإلسلامي ش
 بطاقـة االئتمـان/حسـاباتهم/بالمعلومـات ذات الصلـة بالمعاملات التـي تمـت فـي حسابه
بهـم عبـر الرسـائل النصيـة القصيـرة وكذلـك عـروض المـواد الترويجيـة مـن/الخاصـة به
: يقـر المشـترك ويؤكد ويفهـم مايلي.المصـرف وأسـعار الصـرف مـن خلال الهاتـف المتحرك

A. ELIGIBILITY:
1. It is a condition precedent for the use of SMS Banking Service that the Subscriber
maintains an Account with the Bank in the United Arab Emirates. In the event where
the Account relationship is terminated for any reason or in the event of any breach
of the Terms and Conditions herein contained or surrendering of mobile phone
connection or disconnection of mobile phone, the Bank shall be entitled forthwith
to cancel the Service. Subscriber may be re-instated at the Bank’s sole discretion
and the Bank reserves the right to impose a reasonable reinstatement charge.
2. The Bank reserves the right to refuse an application and may, at its sole discretion,
withdraw at any time all rights and privileges pertaining to the Service.
3. Where the Subscriber, before accessing any new facilities, is required to confirm
his concurrence for the associated terms and conditions, Subscriber understands
that such concurrence communicated via any media including but not limited to
digital, or electronic media will be sufficient and will be binding on the Subscriber
for all intents and purposes.
4. Notwithstanding the above, the Subscriber undertakes to execute any additional
documents that may be required by the Bank prior to provision of any modified or
additional facilities under the Service to the Subscriber. To subscribe additional
mobile phone(s) to an existing account may require additional documentation.
Where the Subscriber fails to comply with the above requirement, the Subscriber
shall not be eligible for such enhanced or modified Service and the Bank will also be
entitled to withdraw the Service provided earlier.

: األهلية.أ
 يشـترط قبـل اسـتخدام الخدمـات المصرفيـة عبـر الرسـائل النصيـة القصيـرة أن يكـون.1
 وفـي حـال تـم إغلاق.للمشـترك حسـاب لـدى المصـرف فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة
الحسـاب ألي سـبب كان أو فـي حـال حـدوث أي انتهـاك للشـروط واألحـكام المبينـة هنـا أو
تـم التخلـي عـن خدمـة الهاتـف المتحـرك أو قطـع خدمـة الهاتـف المتحـرك يحـق للمصـرف
 ويجـوز أن يعـاد تفعيـل الخدمـة للمشـترك وفقًا لتقديـر المصرف.إلغـاء الخدمـة علـى الفـور
.المطلـق ويحتفـظ المصـرف بحقـه فـي فـرض رسـوم إعـادة تفعيـل معقولـة
 سـحب، حسـب تقديره المطلق، كما يجوز له، يحتفـظ المصـرف بحقـه فـي رفض أي طلـب.2
.جميـع الحقـوق والمزايـا التي تتعلق بالخدمـة في أي وقت
 تأكيـد، وقبـل الوصـول إلـى أي تسـهيالت جديـدة، حيثمـا يكـون مطلوباً مـن المشـترك.3
 يفهـم المشـترك أن هـذه الموافقـة يتـم،موافقتـه علـى الشـروط واألحـكام المرتبطـة بهـا
 أو،إرسـالها عبـر أي وسـيط بمـا فـي ذلـك علـى سـبيل المثـال ال الحصـر الوسـائط الرقميـة
.الوسـائط اإللكترونيـة سـتكون كافيـة وسـتكون ملزمـة للمشـترك لجميـع النوايـا واألغـراض
 يتعهـد المشـترك بالتوقيـع علـى أي مسـتندات إضافيـة قـد، علـى الرغـم ممـا ورد أعلاه.4
يطلبهـا المصـرف قبـل تقديمـه ألي تسـهيالت معدلـة أو إضافيـة بموجـب الخدمـة التـي
هواتـف متحركـة إضافيـة فـي/ قـد يسـتلزم تسـجيل هاتـف متحرك.يقدمهـا للمشـترك
 إذا أخفـق المشـترك فـي االمتثـال للمتطلبـات.حسـاب قائـم تقديـم المزيـد مـن المسـتندات
ً
مؤهلا للحصـول علـى مثـل تلـك التحسـينات أو الخدمـات
الـواردة أعلاه لـن يكـون المشـترك
المعدلـة ويحـق للمصـرف فـي هـذه الحالة أيضا سـحب الخدمـة التـي زود بها المشـترك في
.البدايـة

B. MODE OF OPERATION:
1. Where the Service is made available linked to an Account(s) in two or more
names with the Bank, it is acknowledged that, irrespective of whether the mode of
operation of such Account(s) is joint or single, the Service will be provided to one
subscriber acting alone. The Bank also reserves the right to hold both/ all joint users
personally liable for any damages arising therein.
2. Where the frequency falls on a holiday, the data transmission shall be on the
following working day.
3. The Bank will transmit the SMS BANKING alerts data on time to the Service
provider but the delivery of the data to the Subscriber’s equipment depends on the
Service Provider locally and abroad which the Bank is not responsible for.
4. The Bank will transmit the data on time to the Service provider upon the receipt
of any pull requests, but the delivery of the pull request to the Bank’s systems and
the subsequent delivery of the data to the Subscriber’s equipment depends on the
Service provider locally and abroad which the Bank is not responsible for.

: طريقة التشغيل.ب
، حيثما تم توفير الخدمة باالرتباط بحساب (حسابات) معينة لدى المصرف باسمين أو أكثر.1
 سـواء كانت طريقة تشـغيل هذا الحسـاب (الحسـابات) مشـتركا أو،يصبح من المسـلم به أنه
 ويحتفـظ المصرف أيضا. سـيتم توفيـر الخدمة لمشـترك واحد يتصرف بشـكل منفرد،مفـردًا
 جميع المسـتخدمين المشـتركين مسـؤولين/ بحقـه فـي اعتبـار المسـتخدمين المشـتركين
.بشـكل شـخصي عـن أي أضرار تنشـأ عن ذلك
. يتم نقل البيانات في يوم العمل التالي، إذا صادف تكرار الخدمة يوم عطلة.2
 يقـوم المصـرف بنقـل بيانـات تنبيهـات الخدمـات المصرفيـة عبر الرسـائل النصيـة القصيرة.3
فـي الوقـت المحـدد إلـى مـزود الخدمـة ولكـن يعتمـد إيصـال البيانـات إلـى جهـاز المشـترك
ً علـى مـزود الخدمـة محلياً وفـي الخـارج والتـي لـن يكـون المصـرف مسـؤو
.ال عنها
 يقـوم المصـرف بنقـل البيانـات فـي الوقـت المحـدد إلـى مـزود الخدمـة وفقاً السـتالم.4
المصـرف ألي طلبـات سـحب ولكـن تعتمـد طلبـات السـحب المرسـلة إلـى أنظمـة المصـرف
وتوصيـل البيانـات الناتـج عـن ذلـك إلـى جهـاز العميـل علـى مـزود الخدمـة محليًا وفـي الخارج
.والتـي لـن يكـون المصـرف مسـؤوال عنهـا

C. LIABILITY:
1. The Service is provided entirely at the risk of the Subscriber who shall indemnify
the Bank for all loss or damage, howsoever caused, resulting from the use of the
Service.
2. The Bank will not be responsible for any loss or damage arising directly or
indirectly from any malfunction or failure of the Service.
3. The Subscriber acknowledges that the Bank is not liable to the Subscriber for
failure to provide any or all of the facilities available under SMS Banking Service
attributable, either wholly or partly, to reasons beyond the Bank’s control, including
without limitations any technical malfunction/breakdown.
4. The Subscriber acknowledges that where the original SMS was unsuccessful due
to whatsoever reason, the Bank is not liable to retransmit any data till the next due
date as per contracted frequency.
5. In case of loss/theft of the Subscriber’s equipment, the subscriber undertakes to
notify the Bank in writing immediately of such instance to protect the interest of all
parties. The Subscriber shall indemnify the Bank for all loss or damage on account of
Subscriber’s failure to notify the Bank of the loss of instrument.
Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) is licensed by the Central Bank of the UAE.

: المسؤولية.ج
 يتـم توفيـر الخدمـة على مسـؤولية المشـترك بالكامل الـذي يلتزم بتعويـض المصرف عن.1
. الناتجـة عن اسـتخدام الخدمة مهما كانت األسـباب،جميـع الخسـائر واألضـرار
ً  لن يكون المصرف مسـؤو.2
ال عن أي خسـارة أو ضرر ينتج بشـكل مباشـر أو غير مباشـر عن أي
.خلـل فنـي أو انقطاع للخدمة
ً  يقر المشـترك بأن المصرف ليس مسـؤو.3
ال تجاه المشـترك عن اإلخفاق في توفير أي أو كل
،التسـهيالت المتاحـة بموجـب الخدمـة المصرفيـة عبر الرسـائل النصيـة القصيرة والـذي يعزى
 بمـا في ذلـك ودون تحديد أي خلل، ألسـباب خارجة عن سـيطرة المصرف،ًسـواء كلياً أو جزئيا
.فنـي أو عطل فـي الخدمة
 لن يكون، يقر المشـترك بأنه في حال كان إرسـال الرسـالة النصية غير ناجح ألي سـبب كان.4
ً المصـرف مسـؤو
ال عـن إعـادة إرسـال أي بيانـات حتـى تاريـخ االسـتحقاق التالـي وبحسـب التردد
.الـذي تم التعاقـد عليه
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6. In case of change/disconnection of Subscriber’s mobile phone number(s) or
equipment, the Subscriber undertakes to notify the Bank in writing immediately of
such instance to protect the interest of all parties. The Subscriber shall indemnify
the Bank for all loss or damage on account of Subscriber’s failure to notify the Bank
of the change/disconnection of Subscriber’s mobile phone number(s).
7. In case of Subscriber’s equipment lying unattended, the Subscriber undertakes
to lock it prior to leaving it unattended. In the event of not locking it, the Bank is
not liable for any breach of confidentiality of any data/information sent to the
Subscriber’s equipment.
The Subscriber acknowledges that he/she is solely responsible for protecting his/
her mobile phone/devise.
8. The Subscriber acknowledges that the Bank does not guarantee and is not liable
for the security or confidentiality of any data transmitted to the Subscriber or across
the network.
9. The Bank will send the latest available data to the Subscriber’s registered mobile
number with the Bank as an alert or as a pull request. The Subscriber acknowledges
that this may not necessarily be the actual latest transaction data due to the
possibility of all the Bank’s systems not being updated instantly. The Bank will not
be liable to any loss or damage arising out of this.
10. The Subscriber acknowledges that he/she is liable for any losses or damage
resulting in the following:
• Subscribers themselves or other people with Subscriber’s permission who acted
fraudulently. Attempt or obtain access to or destroy critical information (i.e., of other
Subscribers). Cause damage to the Service or use the Service to cause damage to
others (e.g. introduction of virus).
• Any virus or other harmful components that may occur while using the service
• Subscriber’s negligence
• Errors or omissions in the information transmitted
• Delay or failure in transmission
• Subscriber’s breach of any of the Terms and Conditions

ً يتعهـد المشـترك بإخطـار المصـرف كتابيا، سـرقة جهـاز المشـترك/  فـي حالـة فقـدان.5
 يتوجب على المشـترك تعويض المصرف.وفـورًا عـن الواقعة لحمايـة مصالح جميع األطـراف
عـن جميـع الخسـائر واألضـرار الناجمـة عـن فشـل المشـترك فـي إخطـار المصرف عـن فقدان
.أداة الخدمـة
 أرقـام الهاتف المتحرك الخاصة بالمشـترك أو/  قطـع الخدمـة عن رقم/  فـي حالـة تغييـر.6
 يتعهـد المشـترك بإخطـار المصـرف كتابيًا وفـورًا عن الواقعـة لحمايـة مصالح جميع،الجهـاز
 ويتوجـب علـى المشـترك تعويـض المصـرف عـن جميـع الخسـائر واألضـرار الناجمـة.األطـراف
 أرقـام الهاتـف/  قطـع الخدمـة عـن رقـم/ عـن فشـل المشـترك بإخطـار المصـرف بالتغييـر
.المتحـرك الخاص بالمشـترك
 يتعهـد المشـترك بقفلـه قبـل تـرك الجهـاز، فـي حـال تـرك جهـاز المشـترك دون مراقبـة.7
 يكون المصرف غير مسـؤول عن أي خرق لسـرية، وفـي حالـة عـدم قفل الجهـاز.دون مراقبـة
 يقـر المشـترك بـأن حمايـة هاتفـه. معلومـات يتـم إرسـالها إلـى جهـاز المشـترك/ أي بيانـات
.جهـازه هـي مسـؤوليته لوحـده/المتحرك
ً  يقـر المشـترك بـأن ال يضمـن المصـرف وليـس مسـؤو.8
ال عـن أمـن أو سـرية أي بيانـات يتـم
.إرسـالها إلـى المشـترك أو عبـر الشـبكة
 سـيقوم المصـرف بإرسـال أحـدث البيانـات المتاحـة إلـى جهـاز المشـترك بشـكل تنبيـه أو.9
 يقـر المشـترك بأنـه قـد ال يكـون ذلـك بالضـرورة.اسـتجابة لطلـب حصـول علـى معلومـات
بيانـات المعاملات الفعليـة األحـدث نظـرًا إلمكانيـة أال تكـون جميـع أنظمـة المصـرف قد تم
ً  ولـن يكـون المصـرف مسـؤو.تحديثهـا علـى الفـور
.ال عـن أي خسـارة أو ضـرر تنشـأ عـن ذلـك
: بأنه مسؤول عن أي خسائر أو أضرار تنجم عما يلي/  يقر المشترك بأنها.10
• المشـتركون أنفسـهم أو األشـخاص اآلخريـن الذيـن لديهـم إذن مـن المشـتركين الذيـن
 محاولـة أو الوصـول إلـى أو إتلاف معلومـات هامـة،قامـوا بأفعـال احتياليـة
.) معلومات مشتركين آخرين،(أي
ً  (مث،إلحاق الضرر بالخدمة أو استعمال الخدمة إللحاق الضرر باآلخرين
.)ال بإدخال فيروس
• أي فيروس أو غيرها من المكونات الضارة التي قد تحدث أثناء استخدام الخدمة
• إهمال المشتركين
• أخطاء أو نواقص في المعلومات المرسلة
• تأخير أو فشل نقل البيانات
• خرق المشتركين ألي من بنود الشروط واألحكام

D. CHARGES AND FEES:
1. The Bank shall debit the Subscriber’s Account with fees & charges for any
instructions through the Service. Such charges shall be as per the Bank’s Schedule
of Charges for the various services including, but not limited to, an amount charged
in respect of any applicable Value Added Tax or any other similar sales tax (VAT). The
Bank also reserves the right to make any changes to the fees and charges for the
Service or to the Service Terms and Conditions at any time.
2. The Subscriber authorizes the Bank to debit the Subscriber’s Account with
applicable fees and charges for the Service in advance for the month on the first
working day of the month as determined by the Bank at its own discretion.
3. In case the Subscriber does not pay the applicable fees and charges for two
consecutive months, the Bank will be entitled to cancel the service without referring
to the Subscriber.
4. The Subscriber authorizes the Bank to debit the Account by AED 50/- every
time a request is made in writing for details of the message that were sent to the
Subscriber mobile phone at any given period, subject to that each period should not
exceed 2 (two) calendar months.

: الرسوم والتكاليف.د
 يقـوم المصـرف بخصـم رسـوم وتكاليـف أي تعليمـات مـن خلال الخدمـة مـن حسـاب.1
 وتكـون هـذه الرسـوم وفقاً لجـدول المصـرف للرسـوم للخدمـات المختلفـة.المشـتركين
بمـا فـي ذلـك علـى سـبيل المثـال ودون حصـر أي مبلغ مسـتحق عـن أي ضريبة قيمـة مضافة
 يحتفـظ المصـرف أيضا بحـق إجراء أي.)مطبقـة أو أي ضريبـة مبيعـات مماثلـة أخـرى (الضريبـة
.تغييـرات علـى الرسـوم وتكاليـف الخدمـة أو علـى شـروط وأحـكام الخدمـة فـي أي وقـت
 يخـول المشـترك المصـرف الخصـم مـن حسـابه رسـوم وتكاليـف الخدمـة المسـتخدمة.2
مقدمـا ًلـكل شـهر وذلـك فـي أول يـوم عمـل مـن الشـهر كما هـو محدد مـن قبـل المصرف
.وفقاً لتقديـره الخاص
 فـي حـال عـدم قيـام المشـترك بدفـع الرسـوم والتكاليـف المعمـول بهـا لمـدة شـهرين.3
.متتالييـن يحـق للمصـرف إلغـاء الخدمـة دون الرجـوع إلـى المشـترك
 مـن حسـاب المشـترك فـي كل/  درهـم50  يخـول المشـترك المصـرف بخصـم مبلـغ.4
مـرة يتـم فيهـا طلـب خطـي للحصـول علـى تفاصيـل الرسـالة التي تـم إرسـالها إلـى الهاتف
 (اثنين) شـهرين2  مـع مراعاة عدم تجـاوز كل فتـرة،المتحـرك للمشـترك فـي أي فتـرة معينـة
.ميالدييـن

E. CONFIDENTIALITY:
1. The Subscriber acknowledges that the SMS Banking Service is the property of
Emirates Islamic Bank PJSC, Dubai, United Arab Emirates which has the copyright
interest in all software and documentation of the service and subsequent
amendments including user guidelines in any form.
2. The Subscriber agrees to treat the access rights, documentation or any other
information related to the Service, strictly private and confidential at all times and
shall not copy/reproduce the above in any form either in whole or in part or allow
access to any other party without the Bank’s prior consent in writing.

: السرية-هـ
 يقـر المشـترك بـأن الخدمـة المصرفيـة عبـر الرسـائل النصيـة القصيـرة هـي ملـك لإلمـارات.1
 الـذي لديـه مصلحـة حقـوق الطبـع والنشـر فـي، اإلمـارات العربيـة المتحـدة، دبـي،اإلسلامي
جميـع البرمجيـات ومسـتندات الخدمة والتعديالت الالحقـة بما في ذلك المبـادئ التوجيهية
.للمسـتخدم بـأي شـكل من األشـكال
 أو الوثائـق أو أي، يوافـق المشـترك علـى أن يتعامـل مـع حقـوق الوصـول إلـى الخدمـة.2
 ويجب،معلومـات أخـرى تتعلـق بالخدمـة بشـكل خـاص وسـري للغايـة وفي جميـع األوقـات
عليـه عـدم نسـخ أو إعـادة إنتاج ما سـبق في أي شـكل سـواء كان كليـا أو جزئيا وعدم السـماح
.بالوصـول إلـى أي طـرف آخـر دون موافقـة المصـرف الكتابيـة المسـبقة

F. ACCOUNT SERVICES:
1. The Subscriber agrees that the Bank has the right to withdraw any or all of the
facilities under the Service, without assigning any reason, after serving a notice to
the Subscriber by ordinary post or via message to the Subscriber’s equipment.
The Terms and Conditions contained herein shall be governed and interpreted in
accordance with the laws of the United Arab Emirates as applied in the Emirate in
which the branch is situated at which the Subscriber’s relevant Account is held. In
the event of a dispute arising in relation to the use of the Service, the courts of such
Emirate shall have jurisdiction, provided that the Bank may, if it deems appropriate,
bring proceedings in any other jurisdiction, inside or outside the United Arab
Emirates.

: خدمات الحساب-و
 يوافق المشـترك على أن لدى المصرف الحق في سـحب أي أو كافة التسـهيالت المقدمة.1
 بعـد أن إشـعار المشـترك عـن طريـق البريـد العـادي أو، دون إبـداء أي أسـباب، بموجـب الخدمـة
.عـن طريق إرسـال رسـالة إلى جهاز المشـترك
تخضـع الشـروط واألحـكام الـواردة فـي هـذه الوثيقـة ويتـم تفسـيرها وفقـا لقوانيـن دولـة
اإلمـارات العربيـة المتحـدة علـى النحـو المطبـق فـي اإلمارة التـي يقع فيهـا الفرع والـذي فتح
 وفـي حـال نشـأ نـزاع فيمـا يتعلـق باسـتخدام.فيـه المشـترك الحسـاب ذي الصلـة بالخدمـة
 شـريطة أنـه يجـوز، يكـون للمحاكـم فـي هـذه اإلمـارة االختصـاص القضائـي،الخدمـة
 داخـل اإلمـارات، رفـع دعـوى فـي أي واليـة قضائيـة أخـرى، إذا مـا رأى ذلـك مناسـبا،للمصـرف
. العربيـة المتحـدة أو خارجهـا

The Subscriber confirms having read, understood and accepted the above Terms
and Conditions in acknowledgement of which its authorized signatory has signed
this application.

يؤكـد المشـترك بأنـه قـد قـرأ وفهـم وقبـل هـذه الشـروط واألحـكام وهـو اإلقـرار الـذي وقع
.عليـه المفـوض بالتوقيـع علـى الطلـب أعاله

Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) is licensed by the Central Bank of the UAE.
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