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تمهيد:
حيث يرغب العميل بالتعامل مع بنك بروة بغر�ض فتح ح�ساب/

يوفرها  التي  امل�سرفية  اخلدمات  من  والإ�ستفادة  ح�سابات 

البنك وحيث اأن البنك  يوافق على تقدمي تلك اخلدمات، يتفق 

وفقاً  الإتفاقية  هذه  واأحكام  �سروط  تُف�سر  اأن  على  الطرفان 

للنظام الأ�سا�سي اخلا�ض بالبنك ولوائحه التنفيذية بالإ�سافة 

اإىل تعليمات م�سرف قطر املركزي والفتاوى املقدمة من قبل 

هيئة الرقابة ال�سرعية واأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. وعليه يتفق 

الطرفان على تنفيذ ال�سروط والأحكام العامة املبينة اأدناه.

تعاريف:
يق�سد بامل�سطلحات والعبارات التالية اأينما ما وردت يف هذه 

الإتفاقية املعاين املبينة ازاء كل منها:

مبا  احل�سابات  اأن��واع  ملختلف  امل�سطلح  هذا  ي�سري  احل�ساب: 

القيود  من  وغريها  التمويل  وعقود  امل�سرفية  البطاقات  فيها 

التي تُ�سجل يف دفاتر البنك حتت ا�سم العميل.

البنك: بنك بروة (�ض.م.ق.خ).

اجلارية  احل�سابات  فتح  عقود  ت�سمل  امل�سرفية:  املعامالت 

وح�سابات التوفري والودائع الإ�ستثمارية ف�ساًل عن احل�سابات 

الأخرى التي عادة ما توفرها البنوك الإ�سالمية.

يوم عمل: ي�سري امل�سطلح اإىل اأيام العمل الر�سمية يف دولة قطر 

التي تفتح فيها البنوك اأبوابها ل�ستقبال العمالء.

البطاقة: اأي بطاقة ي�سدرها البنك للعميل اأو لأي من حاملي 

البطاقات الإ�سافية كما هو مو�سح يف القوانني اخلا�سة بفيزا 

اأو اأي بطاقة اخرى حتمل عالمة جتارية ي�سدرها البنك.

ح�ساب البطاقة: ي�سري اإىل ح�ساب البطاقة الذي يقوم البنك 

بفتحه با�سم العميل اأو با�سم حامل البطاقة الإ�سافية.

القطري الريال  قطر:  لدولة  املحلية  العملة  البطاقة:   عملة 

 (ر.ق).

احلد الئتماين للبطاقة: ي�سري اإىل احلد الأق�سى الذي يُ�سمح 

به لكل حامل بطاقة كما يتم الإتفاق مع البنك من وقت لأخر 

ويحق للبنك خف�ض هذا احلد وفقاً ملدى اإلتزام العميل ب�سداد 

مديونياته.

العمليات  جميع  اإىل  امل�سطلح  هذا  ي�سري  البطاقة:  عمليات 

املنفذة من خالل بطاقة الإئتمان اأو بطاقة اخل�سم �سواء تلك 

التي يقوم بتنفيذها حامل البطاقة الرئي�سية اأو حامل البطاقة 

والرقم  البطاقة  رق��م  ا�ستخدامهم  خ��الل  من  اأو  الإ�سافية 

ال�سري.

ال��ذي  ال�سخ�ض  اإىل  امل�سطلح  ه��ذا  ي�سري  البطاقة:  حامل 

ا�سدرت البطاقة من اأجله ويظهر ا�سمه على البطاقة ويتحمل 

حامل البطاقة الرئي�سية وحاملي البطاقات الإ�سافية منفردين 

على  املرتتبة  والر�سوم  التكاليف  م�سوؤولية جميع  اأو جمتمعني 

اإ�ستخدام البطاقة واإ�سدارها وجتديدها.

ال�سلفة النقدية: وهي املبالغ النقدية التي يح�سل عليها العميل 

من قبل البنك اأو املوؤ�س�سة املالية داخل اأو خارج دولة قطر اأو 

من خالل اأجهزة ال�سراف الآيل التابعة لتلك املوؤ�س�سات.

الر�سوم: وهي املبالغ امل�ستحقة والواجب على العميل �سدادها 

خالل  من  اأو  البطاقة  اأو  احل�ساب  ا�ستخدام  عن  تن�ساأ  والتي 

اإدخال الرقم ال�سري للبطاقة يف ظل ال�سروط والأحكام املبينة 

اأو وفقاً ملا يعلنه البنك من وقت لآخر وت�سمل على �سبيل املثال 

ول تقت�سر على  جميع املعامالت و الر�سوم الإدارية و ر�سوم 

والتكاليف  الأ���س��رار  و  الإ�سافية  والتكاليف  الطلبات  تنفيذ 

القانونية التي يتم خ�سمها من ح�ساب العميل.

اأي �سخ�ض  اأو  اأو جتاري)(  العميل: �ساحب احل�ساب  (فردي 

يرغب بالإ�ستفادة من اخلدمات امل�سرفية التي يقدمها البنك.

اأية  اأو  موؤ�س�سة حكومية  �سراكة /  اأي فرد /�سركة /  التاجر: 

البطاقة  اأرق��ام  اأو  البنك  من  ال�سادرة  البطاقة  تقبل  موؤ�س�سة 

كطريقة للدفع للب�سائع / خدمات/ فوائد اأو حجوزات .

اأو  و�سرياً  اإلكرتونياً  اإ�سداره  يتم  فردي  رقم  ال�سري:   الرقم 

يختاره حامل البطاقة ليتم اإ�ستخدامه مع البطاقة.

ال�سمان: قد يكون على �سكل وديعة و/اأو كفالة اأو اأي �سمان 

اآخر.

بتزويد  البنك  يقوم  دوري  اأو  �سهري  ك�سف  احل�ساب:  ك�سف 

العميل  ر�سيد  تفا�سيل  كافة  الك�سف  هذا  ويُظهر  به  العميل 

احلايل واملعامالت املنجزة من تاريخ ك�سف احل�ساب ال�سابق.

الإ�سافية  البطاقة  حامل  يعني  الإ�سافية:  البطاقة  حامل 

املفو�ض من قبل حامل البطاقة  .

بغر�ض  ُو�سعت  الإتفاقية  هذه  يف  الفقرات  عناوين  العناوين: 

تي�سري القراءة فقط دون اأن يكون لها الأثر على معاين الفقرات 

التي تليها.

الشروط واألحكام العامة
1 فتح احل�ساب:

اأو  واح��د  �سخ�ض  ا�سم  الأف��راد حتت  ح�سابات  فتح  ُيكن  اأ- 

ب�سورة م�سرتكة حتت اإ�سمني اأو اأكرث.

بكافة  البنك  تزويد  �سريطة  �سركة  با�سم  ح�سابات  ُيكن  ب- 

امل�ستندات املطلوبة مبا ير�سي البنك.

ت- ليجوز ا�ستخدام احل�سابات ال�سخ�سية لأغرا�ض جتارية.

2  الرقم التعريفي للعميل:
 (RIM ب�  البنك بتخ�سي�ض رقم تعريفي للعميل (يُعرف  يقوم 

معامالت  جميع  تنفيذ  يتم  الرقم  هذا  ومن خالل  عميل  لكل 

العميل مع البنك  ويُ�ستخدم هذا الرقم  يف حتديد احل�سابات 

تنفيذ كافة  العميل من  البنك كما ُيكن  للعميل لدى  املختلفة 

معامالته امل�سرفية يف خمتلف فروع البنك.
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3- منوذج التوقيع:
يُعد منوذج توقيع العميل املُ�سجل لدى البنك مفتاح التعامل على 

اأن  اإىل  ح�سابات العميل املختلفة ويبقى منوذج التوقيع �سارياً 

يقوم العميل بطلب تعديله. ي�سري مفعول التعديل  مع حلول يوم 

العمل التايل من تاريخ تلقي البنك تعليمات العميل بالتعديل.

4- الإيداعات وال�سحوبات:
املمار�سات  اأو من خالل  نقداً  العمالء  اإيدائع  البنك  يقبل  اأ-   

امل�سرفية املعتادة ويجوز للبنك قبول الودائع من اأي طرف 

ثالث دون اأي م�سوؤولية على عاتق البنك.

ب- يجوز ل�ساحب احل�ساب اأو من يفو�سه اإجراء ال�سحوبات 

بعد ا�ستيفاء اجراءات التفوي�ض اخلا�سة بالبنك كما يجوز 

تنفيذ ال�سحوبات النقدية من ح�سابات التوفري واحل�سابات 

اخلا�ض  الطلب  اأو  النموذج  ملىء  خالل  من  الطلب  حتت 

اأما  الآيل.  ال�سراف  بطاقة  ا�ستخدام  خالل  من  اأو  بذلك 

باإمكان العميل تنفيذ  فيما يتعلق باحل�سابات اجلارية فاإنه 

التي  ال�سيكات  اإ�ستخدام  خ��الل  من  النقدية  ال�سحوبات 

اأو  الآيل  ال�سراف  بطاقة  خ��الل  من  اأو  البنك  ي�سدرها 

النموذج املزود من البنك.

مبقدورهم  لي�ض  ممن  احل�سابات  لأ�سحاب  بالن�سبة  ت-اأم��ا 

التوقيع (املكفوفني/الأميني) فيتوجب حتديد و�سيلة تعريف 

موظفي  اأمام  امل�سرفية  معامالتهم  لتنفيذ  ومقبولة  �سليمة 

اأو  الأ�سبع  ب�سمة  اإ�ستخدام  خ��الل  من  الر�سميني  البنك 

هذا  (يُطبق  مبالغ  اأي��ة  �سحب  قبل  ُوج���دت)  (اأن  الأخ��ت��ام 

ال�سرط فقط على ح�سابات الأفراد) بغر�ض �سمان م�سلحة 

دفاتر  باإ�سدار  البنك  يقوم  لن  املكفوفني/الأميني  العمالء 

�سيكات اأو بطاقات جهاز �سراف اآيل اإل يف حال وجود وكيل 

معتمد ومفو�ض ليمثلهم.

5- التح�سيل واحلوالت:
وال�سمانات/ال�سكوك  ال�����س��ي��ك��ات/الأرب��اح  ق��ب��ول  ي��ج��وز  اأ- 

املودع  طلب  على  بناءاً  امل�سحوبة  الإ�سالمية/الكمبيالت 

بنود  باإعتبارها  احل�ساب  يف  العميل  يودعها  التي  تلك  اأو 

للممار�سات  وفقاً  ذل��ك  خ��الف  على  يُتفق  م��امل  حت�سيل 

للبنك  ويحق  الإ�سالمية.  البنوك  يف  ال�سائدة  امل�سرفية 

رف�ض ال�سيكات اأو الكمبيالت اأو غريها من الأوراق املالية 

البنك  يحتفظ  كما  ثالث،  على طلب طرف  بناءاً  امل�سحوبة 

بحق خ�سم اأي مبلغ م�ستحق وغري م�سدد اأو حم�سل من اأي 

اأي م�سوؤولية  البنك دون حتمل  ح�ساب وي�سمل ذلك ر�سوم 

ناجمة عن عدم حت�سيل هذه البنود.

خا�سعة  �سيكات  مقابل  تتم  التي  بال�سحوبات  يُ�سمح  ل  ب- 

للتح�سيل اإل بعد حت�سيل تلك املبالغ.

ت- يقوم البنك بدفع القيمة الفعلية ملا يرد من حوالت تلك�ض/

�سويفت والكمبيالت وال�سيكات التي يتم ا�ستالمها ل�سالح 

العميل بعد خ�سم ر�سوم وعمولت البنك.

الكمبيالت  �سراء  للبنك  يحق  اأن��ه  على  العميل  يوافق   ث- 

(بالعملة الأجنبية) والتي �سبق اإ�سدارها من قبل البنك بناءاً 

لتقدير البنك وبح�سب �سعر  على طلب العميل وذلك وفقاً 

ال�سرف ال�سائد يف يوم ال�سراء بعد خ�سم ر�سوم وعمولت 

البنك.

يقوم البنك باإيداع جميع احلوالت والكمبيالت الواردة اإىل  ج- 

اإل  احل�ساب  مع  تتما�سى  التي  بالعملة  ح�سابه  يف  العميل 

تفيد بخالف  العميل  تعليمات من  البنك  تلقى  اأن  يف حال 

ذلك، ويتم الإيداع وفقاً ل�سعر ال�سرف ال�سائد يف نف�ض يوم 

الإيداع.

يحق للبنك رف�ض دفع اأي كمبيالت اأو حوالت يف حال مل  ح- 

املوجودة يف  البيانات  اأو رقم ح�سابه  امل�ستفيد  اإ�سم  يطابق 

�سجالت البنك اأو لأي �سبب اآخر من الأ�سباب.

لتعليمات  تقع م�سوؤولية احلوالت التي ينفذها البنك وفقاُ  خ- 

البنك  يتحمل  اأن  دون  نف�سه  العميل  عاتق  على  العميل 

املودع يف احل�ساب نظراً  املبلغ  اإنخف�ض  امل�سوؤولية يف حال 

البنك  يُعد  القيمة، كما ل  اأو لإنخفا�ض يف  لإقتطاع ر�سوم 

م�سوؤولً يف حال عدم اإ�ستطاعة العميل �سرف تلك الأموال 

نظراً لفر�ض قيود معينة من قبل ال�سلطات املعنية.

ليتحمل البنك ومرا�سليه م�سوؤولية العواقب التي قد تنجم  د- 

نتيجة خمالفة اأو تاأخري اأو خطاأ اأو خلل تلغرايف اأو اإغفال 

اأو �سوء تف�سري قد ين�ساأ عنه اأية خ�سائر ب�سبب عدم قدرة 

املرا�سلني على حتديد الأ�سماء املبينة يف التعليمات واإحتجاز 

املبالغ موؤقتاً اإىل اأن يتم تاأكيد هوية ال�سخ�ض املعني اأو تاأكيد 

التعليمات املطلوبة.

ذ-  يف حال عدم �سرف احلوالت اأو اإرجاعها للبنك فاإنه يحق 

ال�سائد  ال�سراء  ل�سعر  بقيمة احلوالة وفقاً  املطالبة  للعميل 

اإ�سرتداد  للعميل  ليكن  احلوالة.  هذه  اإ�سرتداد  تاريخ  يف 

احلوالة اإىل اأن يتلقى البنك تاأكيداً من اجلهة املرا�سلة تفيد 

باأنه مل يتم �سرف احلوالة واإنه مت اإلغاء التعليمات الأ�سلية 

اخلا�سة بها.

6- ك�سف احل�ساب/العناوين/البيانات
يتم تزويد العميل بالإ�سعارات وبك�سوف احل�سابات اخلا�سة  اأ- 

الك�سف  ويُ��ع��د  البنك)  رغبة  اأو  العميل  لطلب  (وف��ق��اً  ب��ه 

يوماً   (15) خالل  اعرتا�سه  العميل  يبدي  مل  اإن  �سحيحاً 

ميالدياً من تاريخ اأر�سال الإ�سعار اأو الك�سف احل�ساب عرب 

الربيد اأو اأي و�سيلة اإت�سال اخرى يُتفق عليها.

العنوان  على  البنك  ك�سوف  و  ا�سعارات  جميع  اإر�سال  ب-يتم 

الوارد يف منوذج فتح احل�ساب ما مل ير�سل العميل اإ�سعاراً 

وتفا�سيل  بيانات  على  تغيري  بحدوث  يفيد  للبنك  خطياً 

العميل الواردة يف منوذج فتح احل�ساب.

ت-يحق للبنك وقف اإر�سال الإ�سعارات وك�سوف احل�سابات يف 

حال مت اإعادتها للمر�سل اأو عدم اإ�ستالمهم مرتني من قبل 

العميل.

ث-يحق للعميل طلب احل�سول على ن�سخة اإ�سافية من ك�سف 



800 8555 | barwabank.com5

احل�ساب مقابل ر�سوم يتحملها العميل.

7- تعليمات اأوامر الدفع امل�ستدمية
التي  امل�ستدية  ال��دف��ع  اأوام���ر  تعليمات  تنفيذ  البنك  يقبل 

يف  ح�سابه  يف  ك��اف  ر�سيد  توفر  �سريطة  العميل  ي�سدرها 

يكون  ول  التعليمات  ه��ذه  لتنفيذ  املحددة  التاريخ/التواريخ 

من جانب  الإر�سال  اأو خطاأ يف  تاأخري  اأي  عن  م�سوؤولً  البنك 

العميل  وي�سرح  املبالغ،  بتحويل  يقوم  الذي  مرا�سله  اأو  البنك 

بعدم م�سوؤولية البنك ويتلزم بتعوي�ض البنك مقابل اأية اأ�سرار 

احلوالت  لتنفيذ  نتيجة  البنك  يتكبدها  نفقات  اأو  خ�سائر  اأو 

الدورية ال�سادرة عن العميل.

8- تعديل بيانات اأوامر الدفع امل�ستدمية :
يف حال اإرتكاب اأي خطاأ يف اإدخال القيود امل�سرفية، يقوم البنك 

بتعديل هذا اخلطاً ويُعد هذا التعديل �سارياً و�سحيحاً وليحق 

للعميل املطالبة بقيمة اأي مبلغ مت اإيداعه بح�ساب العميل عن 

الت�سحيحية  الإجراءات  اتخاذ  للبنك  طريق اخلطاأ. كما يحق 

املنا�سبة بخ�سم ذلك املبلغ من ح�ساب العميل وي�سرح العميل 

اأنه يحق للبنك ا�سرتداد املبالغ التي مت دفعها عن طريق اخلطاً 

وفقاً  املبلغ  ذلك  بت�سوية  يقوم  اأن  على  العميل  ويوافق  للعميل 

لالأ�ساليب والإجراءات والتواريخ والفرتات التي يحددها البنك 

دون اأن يبدي العميل اأي اعرتا�ض وب�سرف النظر عن الفرتة 

الزمنية التي م�ست على تاريخ الإدخال اخلاطىء.

9- ر�سوم وعمولت اخلدمات امل�سرفية:
يحق للبنك دون الرجوع للعميل خ�سم اأي ر�سوم اأو تكاليف  اأ- 

امل�سرفية  اخلدمات  لقاء  العميل  ح�ساب  من  عمولت  اأو 

التي  امل�سرفية  اخلدمات  وعمولت  لر�سوم  وفقاً  املقدمة 

يُعلن عنها البنك.

واحل�سابات  التوفري  وح�سابات  اجلارية  احل�سابات  ب-تخ�سع 

وفقاً  اليومي  للر�سيد  الأدنى  احلد  ملتطلبات  الطلب  حتت 

ملا هو حُمدد وُمعلن من قبل البنك. كما يحق للبنك اقتطاع 

الر�سوم املطلوبة يف حال انخف�ض ر�سيد العميل عن احلد 

الأدنى املطلوب. 

10- حقوق البنك يف ال�سمانات والت�سوية بني 
ح�سابات العميل:

اإن كان لدى العميل اأكرث من ح�ساب واحد مع البنك �سواء  اأ- 

يف الوقت الراهن اأو قام بفتح ح�ساب اآخر م�ستقباًل لدى اأي 

من فروع البنك، فاإن العالقة امل�سرفية بني البنك والعميل 

البنك.  مع  فقط  واحد  للعميل ح�ساب  واح��داً  ح�ساباً  تُعد 

ح�سابات  جميع  دم��ج  يف  املطلق  احل��ق  للبنك  ويكون  ه��ذا 

العميل بغر�ض ت�سوية اأية اأر�سدة م�ستحقة من العميل مقابل 

الر�سيد املتاح يف اأي من احل�سابات الخرى اخلا�سة به. 

ب- يوافق العميل على اأنه يحق للبنك يف اأي وقت ودون اإعطاء 

اأي  اأو حتويل  املقا�سة  اإج��راء  اأو  م�سبق جتميد  اإ�سعار  اأي 

ا�سم  عن  النظر  بغ�ض  املختلفة  العميل  ح�سابات  بني  مبلغ 

م�سرتكاً  اأو  فردياً  ح�ساباً  كان  اإذا  ما  اأو  احل�ساب  نوع  اأو 

�سواء كان احل�ساب بالعملة املحلية اأو الأجنبية، بحيث يُعترب 

اأو جمتمعة  كل ح�ساب ك�سمان للح�سابات الأخرى منفردة 

من  اأي  اأو  العميل  عاتق  على  تقع  ديون  اأي  ت�سوية  بغر�ض 

الأطراف التي تكفل العميل ل�سالح البنك.

ت-يجوز للبنك الت�سرف بكافة ال�سمانات والأ�سول التي قام 

البنك باحل�سول عليها ك�سمان ل�سالح البنك بغر�ض ت�سوية 

اأي مبالغ اأو اإلتزامات م�ستحقة على العميل جتاه البنك.

11- احل�سابات بالعملة الأجنبية:
موافقة  بعد  الأجنبية  بالعملة  ح�سابات  فتح  للعميل  يحق  اأ- 

البنك على طلب العميل وتتم املعامالت على هذه احل�سابات 

فقط من خالل مناذج البنك التي يقوم العميل بتعبئتها اأو 

من خالل اإ�سدار التعليمات املكتوبة بنف�ض عملة احل�ساب.

العملة  ح�سابات  من  النقدي  ال�سحب  عمليات  تخ�سع  ب- 

التي  ال�سحب(  )ي��وم  والر�سوم  ال�سرف  لأ�سعار  الأجنبية 

يحددها البنك من وقت لآخر.

ت- يجوز للعمالء ممن لديهم ح�سابات بالعملة الأجنبية حتويل 

مبالغ من تلك احل�سابات اإىل ح�سابات اخرى بالعملة املحلية 

والعك�ض �سحيح وفقاً ل�سعر ال�سرف ال�سائد يف ذلك اليوم، 

اأية خ�سائر  البنك عن  بعدم م�سوؤولية  العميل  يتعهد  وعليه 

ترتتب على عملية ال�سرف والتي قد يتكبدها العميل عند 

قيامه بتحويل اأي مبلغ من ح�ساب العملة الأجنبية اإىل اأي 

ح�ساب ذو عملة خمتلفة.

12- �سروط احل�سابات امل�سرتكة )للأفراد فقط(:
احل�ساب امل�سرتك هو ح�ساب مفتوح بغر�ض ا�ستخدامه من  اأ- 

واإلتزاماتهم  تت�ساوى حقوقهم  اأكرث حيث  اأو  �سخ�سني  قبل 

يتم  التي  املبالغ  جميع  وتُعد  احل�ساب  بهذا  يتعلق  فيما 

قبل  من  بالت�ساوى  مملوكة  امل�سرتك  احل�ساب  يف  اإيداعها 

اأ�سحاب احل�ساب ما مل ين�ض خالف ذلك خطياً للبنك.

ب- يحق لالأ�سخا�ض املخولني تنفيذ عمليات الإيداع وال�سحب 

للعمالت القابلة للتحويل كما يحق لهم �سرف ال�سيكات و 

اإ�سدار اأوامر الدفع و تنفيذ احلوالت وغريها من ال�سكوك 

القابلة للتداول. كما يحق لالأ�سخا�ض املخولون عن احل�ساب  

�سحب وجتيري و�سرف ال�سيكات والقيام بعمليات التحويل 

البنك  ل�سالح  للتداول  القابلة  ال�سكوك  م��ن  غريها  اأو 

ب�سفتهم املمثلني املفو�سني.

بالتكافل  منفردين  اأو  احل�ساب جمتمعني  اأ�سحاب  ت-يتحمل 

والت�سامن م�سوؤولية ت�سوية كامل م�ستحقات البنك التي قد 

تن�ساأ الآن اأو م�ستقباًل والناجمة عن اإ�ستخدامات احل�ساب 

اأو عن تنفيذ ال�سحوبات على املك�سوف.



6

اأحد  اأم��وال  على  اأو حتفظ  ق��رار حجز  �سدور  ح��ال  ث- يف 

على  احلجز  تنفيذ  يتم  فاإنه  امل�سرتكة  احل�سابات  اأ�سحاب 

البنك  اإ�ستالم  ت��اري��خ  م��ن  فقط   املعني  ال�سخ�ض  ح�سة 

املنفذة  ال�سحوبات  وقف  للبنك  يحق  كما  احلجز،  لإ�سعار 

على احل�سابات امل�سرتكة للقيمة مو�سع احلجز مع اإخطار 

اأ�سحاب احل�ساب امل�سرتك اأو ممثليهم بهذا احلجز خالل 

خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالم ا�سعار احلجز.

تخ�سع  اأن  يف  البنك  امل�سرتك  احل�ساب  اأ�سحاب  يفو�ض  ج-  

ح�س�سهم القائمة يف احل�ساب للمقا�سة اأو الت�سوية مع اأي 

ح�سابات اخرى خا�سة بهم عند احلاجة لذلك.

ح- يف حال وفاة اأحد اأ�سحاب احل�ساب امل�سرتك اأو فقدانهم 

احل�ساب  اأ�سحاب  على  يتوجب  فاإنه  القانونية  لالأهلية 

اإ�ستخدام  يف  بالإ�ستمرار  برغبتهم  البنك  اإب��الغ  الآخرين 

اأو  ال��وف��اة  ت��اري��خ  م��ن  اأي���ام  وذل��ك خ��الل ع�سرة  احل�ساب 

تنفيذ  بتعليق  البنك  ويقوم  القانونية  الأهلية  فقدان  تاريخ 

ال�سحوبات على احل�ساب امل�سرتك اإىل اأن يتم تعيني خلف 

قانوين من قبل املحكمة املخت�سة.

اأ�سحاب احل�ساب امل�سرتك التقدم بطلب  خ- ليجوز لأي من 

ب�سمان  ا�سمهم  حتت  ائتمانية  ت�سهيالت  على  احل�سول 

من  خطية  مبوافقة  البنك  تزويد  دون  امل�سرتك  احل�ساب 

جميع اأ�سحاب احل�ساب امل�سرتك للقيام بذلك.

اأ�سحاب  من  لكل  اخل�سم  بطاقة  اإ�سدار  يف  احلق  للبنك  د- 

لتنفيذ  الآخ��ر  منهم  كل  فو�ض  حال  يف  امل�سرتك  احل�ساب 

العمليات على احل�ساب ب�سكل فردي من خالل توقيع واحد 

فقط، كما يتحمل اأ�سحاب احل�ساب جمتمعني اأو منفردين 

هذه  ا�ستخدام  من  تن�ساأ  التي  واللتزامات  امل�سوؤولية  كافة 

اخلدمة.

13- ال�سروط اخلا�سة بح�سابات ال�سركات 
واملوؤ�س�سات والهيئات:

ا�سماوؤهم  ترد  الذين  بالتوقيع  املفو�سني  لالأ�سخا�ض  يجوز  اأ- 

امل�سرفية  املعامالت  كافة  تنفيذ  على منوذج فتح احل�ساب 

وال�ستثمارية مع البنك يف �سوء ال�سالحيات املمنوحة لهم 

وال�سجل  الأ�سا�سي  ال�سركة ونظامها  تاأ�سي�ض  مبوجب عقد 

التجاري اأو مبوجب توكيل ر�سمي وقانوين.

ب- تتعهد ال�سركة / املوؤ�س�سة / الهيئة باإخطار البنك خطياً 

فوراً باأية تغيريات تطراأ على قانونها اأو نظامها الأ�سا�سي اأو 

�سجلها التجاري  اأو باأي تغيري يف ال�سكل القانوين لل�سركة 

اأو  ال�سركة  اإدارة  تغيري يف جمل�ض  اأي  اأو  ت�سريعاتها  اأو يف 

ول  ال�سركة،  عن  بالتوقيع  املفو�سني  اأو  وممثليها  �سركائها 

من  اأي  ال��ت��زام  ع��دم  ح��ال  يف  م�سوؤولية  اأي  البنك  يتحمل 

اأو  مدرائها  اأو  �سركائها  اأو  ال�سركة  اإدارة  جمل�ض  اأع�ساء 

لالأحكام  خمالفتهم  حال  يف  اأو  ال�سركة  بقوانني  ممثليها 

عند  اأو  بال�سركة  اخل��ا���ض  الأ�سا�سي  النظام  يف  ال���واردة 

اتخاذهم اأي اجراءات لتقع �سمن �سالحياتهم.

وخ�سم  بدفع  البنك  الهيئة   / املوؤ�س�سة   / ال�سركة  ت-تفو�ض 

يف  ر�سيد  هناك  ك��ان  ���س��واء  ال�سركة  ح�ساب  م��ن  املبالغ 

مك�سوفاً  اأ�سبح  اأو  مك�سوفاً  احل�ساب  كان  اإن  اأو  احل�ساب 

البنك  ال�سركة  تفو�ض  كما  اخل�سم  عملية  تنفيذ  ج��راء 

احل�ساب  اأ�سحاب  بها  ياأمر  التي  العمليات  كافة  بتنفيذ 

املفو�سني وفقاً لالئحة التفوي�ض التي مت تزويد البنك بها، 

التعليمات  م�سوؤولية  الهيئة   / املوؤ�س�سة   / ال�سركة  وتتحمل 

لتنفيذ  املفو�سني  الأ�سخا�ض  قبل  للبنك من  ت�سدرها  التي 

خمتلف العمليات امل�سرفية والتي ت�سمل خطابات ال�سمان 

واحلوالت املالية و غريها من العمليات امل�سرفية مبا فيها 

الت�سهيالت الئتمانية.

ث- تتعهد ال�سركة / املوؤ�س�سة / الهيئة بتزويد البنك بالبيانات 

املالية املدققة مبا فيها بيان الدخل ب�سورة دورية، بالإ�سافة 

اإىل اأي وثائق اخرى يطلبها البنك. 

14- ال�سروط اخلا�سة بح�سابات اجلمعيات 
والأندية وما ي�سابها:

لقرارات و�سروط جمل�ض  يتم ت�سغيل واإدارة احل�ساب وفقاً  اأ- 

ي�سابهها  وما  اجلمعيات  من  البنك  عمالء  ويلتزم  الإدارة 

بتزويد البنك بقرار جمل�ض الإدارة الذي ين�ض على ا�سماء 

تعديالت  واأي  بالتوقيع  للمخولني  الوظيفية  وامل�سميات 

تفوي�ض  بالتوقيع  للمفو�سني  يجوز  ول  تطراأ،  قد  لحقة 

اآخرين ملمار�سة هذه ال�سالحيات.

ب- تلتزم الأندية واجلمعيات وما ي�سابهها من املنظمات بتزويد 

البنك باأوراق الت�سجيل ال�سادرة عن ال�سلطات املخت�سة يف 

دولة قطر وذلك عند تقدمي طلب فتح احل�ساب.

اإدارة عمالء  اأع�ساء جمل�ض  اأحد  ت- يف حال انق�ساء خدمة 

اأو  ا�ستقالتهم  ح��ال  يف  اأو  واجلمعيات  الأن��دي��ة  من  البنك 

البنك  بتزويد  املنظمات  هذه  تلتزم  منا�سبهم  من  اإقالتهم 

تقدمي  اأو  جديد  اإدارة  جمل�ض  ع�سو  بتعيني  يفيد  بكتاب 

حم�سر اجتماع اجلمعية العمومية التي مت خاللها انتخاب 

و�سالحيات  ا�سم  بيان  مع  اجلديد  الإدارة  جمل�ض  ع�سو 

املفو�سني بالتوقيع عن تلك الأندية اأو اجلمعيات اأمام البنك 

بغر�ض اإدارة وت�سغيل ح�ساب هذه املنظمات.

15- التعليمات التي ي�سدرها العميل عن 
طريق الفاك�س اأو الربيد الإلكرتوين اأو 

الهاتف:

الفاك�ض  للبنك عن طريق  تعليمات  العميل  اإ�سدار  يف حال  اأ- 

اأو الربيد الإلكرتوين اأو الهاتف فاإنه للبنك احلق يف تنفيذ 

على  ملزماً  البنك  يكون  اأن  دون  التعليمات  تلك  رف�ض  اأو 

التاأكد من �سحة هذه التعليمات ما مل يكن العميل قد اأ�سار 

بذلك على منوذج فتح احل�ساب اأو يف اأي وقت لحق خطياً 

غري  البنك  اأن  العميل  ي�سرح  التعليمات.  تلك  قبول  بعدم 
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م�سوؤول  ويلتزم بتعوي�ض البنك عن اأي خ�سائر اأو اأ�سرار اأو 

تكاليف تكبدها البنك لقاء اأي فعل اأو اإغفال فيما يتعلق باأي 

تعليمات �سادرة من قبل العميل كما يوافق العميل على اأن 

البنك غري م�سوؤول عن اأية اأخطاء تتعلق يف عملية الإجناز.

ب- يوافق العميل مبوجب هذه الإتفاقية ويفو�ض البنك وفقاً 

لتقديره بالرد على والت�سرف وفقاً لأية اإ�سعارات اأو تعليمات 

اأو  العميل  ي�سدرها  التي  والر�سائل  الكتب  من  غريها  اأو 

الإلكرتوين  الربيد  طريق  عن  العميل  ي�سدرها  التي   تلك 

(من العناوين الإلكرتونية التي احاط العميل البنك بها) اأو 

الفاك�ض اأو الهاتف دون احلاجة من قبل البنك للتحقق من 

�سحة هذه التعليمات اأو من هوية مر�سلها �سواء كانت تلك 

باملبالغ  الت�سرف  اأو  اأو خ�سم  مبالغ  بدفع  تفيد  التعليمات 

املودعة يف احل�ساب  ، كما يكون للبنك وفقاً لتقديره حرية 

البنك  وثائق يلكها  اأو  اأو �سمانات  اأي مبالغ  الت�سرف يف 

متفق  اآخ��ر  ترتيب  اأي  اأو  اإتفاقية  ب��اأي  العميل  تُلزم  والتي 

عليه بني البنك والعميل. هذا ويوافق العميل م�سبقاً ويبدي 

موافقة غري قابلة للنق�ض وغري م�سروطة اأن تلك التعليمات 

�سادرة من العميل اأو بالنيابة عنه وتُعترب ملزمة للعميل.

اأي  بتاأكيد  القيام  ال�سرورة  من  لي�ض  اأن��ه  العميل  ي��درك  ت- 

اإ�سعارات اأو تعليمات اأو اأي ر�سائل اخرى من خالل اإر�سال 

الوثائق الأ�سلية.

ث- يوافق العميل على اأن البنك لن يقبل ولن يقوم بتنفيذ اأي 

تعليمات يتلقاها عن طريق الربيد الإلكرتوين اأو الفاك�ض اأو 

الهاتف والتي تفيد برغبة العميل بالتعديل يف اإدارة احل�ساب 

اأو تفوي�ض  اأو تغيري املفو�سني بالتوقيع اأو اإغالق احل�ساب اأو 

حتويل ر�سيده باأي �سكل من الأ�سكال.

ج-  تبقى �سروط اإدارة احل�ساب �ساحلة ونافذة اإىل اأن يتلقى 

البنك اإ�سعاراً خطياً من العميل يفيد باإنهاء اأي من ال�سروط 

املنا�سب  الوقت  البنك  منح  مع  احل�ساب  لإدارة  احلالية 

اإ�سعار العميل. ول يُعفي هذا  لتنفيذ التعليمات الواردة يف 

اأفعال مت  اأي  ناجمة عن  م�سوؤولية  اأي  من  العميل  الإ�سعار 

تنفيذها قبل انتهاء �سالحية ال�سروط التي مت انهاوؤها.

البنك  لأحكام  كبديل  ولي�ض  كاإ�سافة  الأحكام  هذه  تاأتي  ح-  

العميل/ يلتزم  كما  احل�ساب،  ب��اإدارة  تتعلق  والتي  احلالية 

العمالء  بتحمل م�سوؤولية كافة الأفعال والعواقب والأحكام 

التي قد تن�ساء عن  هذا التعوي�ض.

16 اخلدمات امل�سرفية عرب الهاتف 
والإنرتنت:

اأ- قواعد اإ�ستعمال اخلدمات:

الر�سيد  توفر  امل�سرفية فقط عند  املعامالت   تنفيذ  يتم   -1
للمعاملة  العميل  اإر�سال  وقت  احل�ساب    لذلك يف  الكايف 

العميل  ينفذها  التي  املعامالت  لعدد  الأق�سى  للحد  ووفقاً 

اأو يف  العمل  اأيام  املعامالت يف  تنفيذ جميع  يومياً. و�سيتم 

يوم العمل التايل اإذا اإ�ستلمت املعاملة بعد اإنتهاء دوام العمل.

2- يجوز للبنك وفقاً لتقديره اخلا�ض رف�ض تنفيذ اأي عمليات  
يف حال كان لديه �سبب لالإعتقاد باأن التعليمات ال�سادرة عن 

العميل غري قانونية (ويعد قرار البنك نهائياً وملزماً للعميل)

اخلدمات  طريق  عن  املر�سلة  التعليمات  عك�ض  ليكن   -3
البنك  الإنرتنت دون احل�سول على موافقة  امل�سرفية عرب 

ول  املثال  �سبيل  (على  مايلي  عن  م�سوؤول  البنك  وليكون 

يقت�سر على) اأ- عك�ض التعليمات املر�سلة عرب اأي اخلدمات 

تلك  اأو  امل�سروطة  التعليمات  املوافقة على  –ب-  امل�سرفية 

التي تتطلب اأن يقوم البنك بتنفيذ عملية دفع لطرف ثالث 

املمار�سات  خارج  اآخر  وقت  اأي  يف  اأي  لحقاً)  (اأو  م�سبقاً 

امل�سرفية املعتادة.

ب- التحويلت واحلوالت واملدفوعات:

1- يُ�سمح باجراء التحويالت بني ح�سابات العميل لدى البنك.
بالريال  ثالثة  لأط��راف  واملدفوعات  احل��والت  قبول  يتم    -2
اخلدمات  طريق  عن  فقط  الأجنبية  والعمالت  القطري 

امل�سرفية عرب الإنرتنت يف اأي وقت ويتم معاجلتها وتنفيذها 

خالل نف�ض اليوم اأو خالل يوم العمل التايل يف حال جتاوز 

الأوقات املحددة لذلك كما ويُطبق �سعر ال�سرف ال�سائد يف 

وقت تنفيذ العملية.

ت- اآخر موعد لتنفيذ العملية امل�سرفية خلل اليوم:

1- تتم معاجلة وتنفيذ التعليمات التي تُر�سل يف موعد اأق�ساه 
12:00 ظهراً خالل نف�ض اليوم، بينما تتم معاجلة وتنفيذ 
اأق�ساه  موعد  يف  تر�سل  التي  الأجنبية  العمالت  عمليات 

1:00 ظهراً (بتوقيت دولة قطر) خالل نف�ض اليوم.
القطري  بالريال  املتعلقة  التعليمات  وتنفيذ  معاجلة  تتم   -2
البند  املبينة يف  الأوقات  بعد  ترد  التي  الأجنبية  والعمالت 

اأعاله اأو تلك التي يتم اإر�سالها خالل اأيام العطل الر�سمية 

يف دولة قطر يف يوم العمل التايل. 

3- يتم خ�سم قيمة اأي ر�سوم اإ�سافية خا�سة بالبنك املرا�سل اأو 
البنك امل�ستفيد (اإن وجدت) من مبلغ احلوالة.

ث-دفع فواتري املرافق:

1- يجب على العميل اإدخال جميع البيانات املطلوبة لدفع قيمة 
فواتري املرافق.

2-  تقع م�سوؤولية �سحة املدخالت والبيانات على عاتق العميل 
حيث يتحمل العميل م�سوؤولية اأي مدفوعات خاطئة ل�سركات 

املرافق والتي قد تن�ساأ عن اإدخال معلومات غري �سحيحة.

3- يوؤكد العميل ويوافق على التنازل عن اأي حق يقوم مبوجبه 
تاأخري من  اأو  اأو تق�سري  اأي خطاأ  البنك م�سوؤولية  بتحميل 

يتعلق  فيما  اإرادت��ه خا�سة  لأ�سباب خارجة عن  البنك  قبل 

بالقيام بتحويل املدفوعات ل�سركات املرافق مما قد يت�سبب 

يف انقطاع يف اخلدمات املقدمة من تلك ال�سركات.

ج- الر�سوم والعمولت:

1- يتم خ�سم تكلفة جهاز الرمز الآمن اأو اأي بديل له بالإ�سافة 
املبني  العميل  البنك من ح�ساب  ر�سوم وعمولت  كافة  اإىل 

يف الطلب.

2- يقوم البنك بخ�سم كافة املبالغ الناجمة عن تنفيذ عمليات 
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العميل بالإ�سافة اإىل الر�سوم والعمولت املطبقة من وقت 

لآخر من ح�ساب العميل املبني يف الطلب.

ح- اأدوات الأمن واحلماية:

الإف�ساح  بالكامل عن حماية وعدم  العميل م�سوؤولً  يكون   -1
عن بياناته ال�سرية لأي �سخ�ض ويتوجب على العميل تغيري 

كلمته ال�سرية وفقاً لتعليمات البنك من خالل اخلدمة اأو عن 

طريق و�سائل الإت�سال املختلفة.

 2- يف حالة فقدان/�سرقة/تلف جهاز الرمز الآمن فاإنه يتوجب 

فوراً على امل�ستخدم اإبالغ البنك بذلك لإيقاف اخلدمة.

و�سائل  من  و�سيلة  واحلماية  الأم��ن  وبيانات  اأدوات  تُعد   -3
التعرف على هوية العميل والتحقق منها وعليه فاإنه مبجرد 

التعليمات  كافة  تُعترب  بنجاح  ح�سابه  اإىل  العميل  دخ��ول 

ال�سادرة عن امل�ستخدم اأنها �سادرة من العميل نف�سه. 

4- �سيتم تلقائياً حظر الدخول اإىل اخلدمات امل�سرفية عرب 
الإنرتنت والهاتف (يُرمز اإىل رقم املعرف اخلا�ض بالهاتف 

يف  خاطئة  ب�سورة  ال�سرية  الكلمة  اإدخ��ال  فور   (»TIN« ب� 

بالبنك  الت�سال  للعمالء  ويكن  متتالية   خم�ض حماولت 

ال�ساأن  هذا  يف  امل�ساعدة  من  املزيد  على  احل�سول  لطلب 

عرب  امل�سرفية  للخدمات  ج��دي��دة  �سرية  كلمة  لطلب  اأو 

الإنرتنت اأو الهاتف »TIN« حيث يتم اإر�سال مغلف الكلمة 

ال�سرية لأحد فروع البنك ليقوم العميل با�ستالمه �سخ�سياً 

باإعادة  العميل  رغبة  حال  يف  اأما  هويته.  من  التحقق  بعد 

تفعيل الرقم وطلبه لذلك، يقوم البنك مبنح العميل خم�ض 

اإع��ادة  بغر�ض  ال�سرية  الكلمة  لإدخ��ال  اإ�سافية  حم��اولت 

تفعيل احل�ساب، اإل اأنه يف حال اإيقاف اخلدمة جمدداً بعد 

ب�سورة  ال�سرية  الكلمة  اإدخال  ب�سبب  التفعيل  اإعادة  عملية 

خاطئة عدة مرات ف�سيقوم البنك باإعادة تعيني كلمة �سرية 

فروع  اأحد  من  �سخ�سياً  با�ستالمها  العميل  ليقوم  جديدة 

البنك بعد التحقق من هويته.

5- يقوم البنك بال�ستجابة لطلبات العميل يف تعيني كلمة �سرية 
جديدة خلدمة الإنرتنت اأو الهاتف »TIN«  عند فقدان اأو 

ن�سيان الكلمة (اأو اإن راودت العميل ال�سكوك بت�سرب الكلمة 

ال�سرية للغري) بعد التحقق والتاأكد من هوية العميل وعليه 

باإعادة تعيني كلمة �سرية جديدة ليقوم العميل  يقوم البنك 

التحقق من  بعد  البنك  اأحد فروع  من  با�ستالمها �سخ�سياً 

هويته.

امل�سوؤولية: خ- 

يُ�سدرها  تعليمات  اأي  امل�سوؤولية عن  كامل  العميل  يتحمل    -1
للبنك دون اأن يتحمل البنك باأي �سكل من الأ�سكال م�سوؤولية 

اأو  م��زورة  تعليمات  اأي  اأو  بها  م�سرح  غري  تعليمات  اأي��ة 

خاطئة.

باأن  والأحكام  ال�سروط  هذه  مبوجب  ويتعهد  العميل  يقر   -2
اأو مطالبات  اأ�سرار  اأو  اأخطاء  اأية  البنك غري م�سوؤول عن 

اأو الهاتف  قد تن�ساأ ب�سبب طبيعة اخلدمات عرب الإنرتنت 

ناجمة  اأية خماطر  عن  م�سوؤولً  وحده  العميل  يكون  حيث 

عن ا�ستخدام هذه اخلدمات. عالوة على ذلك يلتزم العميل 

بتعوي�ض البنك وموظفيه وممثليه تعوي�ساً كاماًل لقاء كافة 

الإجراءات واملطالبات والدعاوى واخل�سائر والأ�سرار (مبا 

يف ذلك العواقب املبا�سرة وغري مبا�سرة) والتكاليف والنفقات 

واأية  القانونية  والتكاليف  والغرامات  وال�سرائب  والر�سوم 

اأيا كان نوعها التي قد يتكبدها يف البنك  اأخرى  التزامات 

ب�سبب العميل وا�ستخدامه لهذه اخلدمات.

3-  يكون العميل وحده م�سوؤولً عن دقة و�سحة جميع البيانات 
وتتم  البنك  خدمات  طريق  عن  يُر�سلها  التي  والتفا�سيل 

معاجلة وتنفيذ التعليمات ال�سادرة عن العميل دون الرجوع 

اإليه ودون اإ�سعار خطي للتحقق من دقة البيانات املزودة.

4-  مبجرد اإر�سال العميل وتاأكيده للتعليمات التي ير�سلها عرب 
اخلدمة فاإنه ليقع على البنك اأي اإلتزام باأن يقبل القيام باأية 

تعديالت لحقة اأو اإلغاء لتلك التعليمات.

وتعديل  واإ�سافة  اإن�ساء  عن  م�سوؤولً  وحده  العميل  يكون   -5
بيانات امل�ستفيد من خالل هذه اخلدمات ول يتحمل البنك 

م�سوؤولية عدم الدفع اأو الدفع اإىل م�ستفيد اآخر عن طريق 

العميل  قام  التي  امل�ستفيد  بيانات  دقة  لعدم  نتيجة  اخلطاأ 

على  القدرة  عدم  م�سوؤولية  البنك  ليتحمل  كما  بتزويدها، 

حتديد امل�ستفيد اأو م�سوؤولية التاأخري يف اإمتام عملية الدفع 

يف اجلهة املتلقية للمدفوعات.

الدخول  بيانات  كافة  مع  يتعامل  اأن  على  العميل  يوافق   -6
ال�سلة  ذات  والبيانات  املعلومات  م��ن  وغ��ريه��ا  وال��وث��ائ��ق 

باخلدمات بكل خ�سو�سية و�سرية وذلك يف جميع الأوقات 

تلك  اإن��ت��اج  اإع���ادة  اأو  ن�سخ  ع��دم  على  العميل  ي��واف��ق  كما 

البيانات والوثائق باأي �سكل كلي اأو جزئي.

7- ل تقع على البنك اأي مطالبات بالتعوي�ض عن اخل�سائر اأو 
الأ�سرار التي قد تنجم عن اأي عملية اأو تعليمات اأ�سدرها 

على  العميل  يوافق  كما  اخلدمات  هذه  خالل  من  العميل 

تعوي�ض البنك مقابل جميع الطلبات والتعليمات.

8-  يف حال تنازل البنك وعدم اتخاذه لالجراءات الالزمة عند 
يُعد  ل  التنازل  هذه  فاإن  والأحكام  لل�سروط  العميل  خرق 

البنك  حقوق  على  �سلبي  اأثر  اأي  له  يكون  ول  دائماً  تنازلً 

مبوجب هذه التفاقية. 

9- ليكون البنك م�سوؤولً عن اأي خ�سارة اأو �سرر اأياً كان �سواء 
كان ال�سرر مبا�سر اأو غري مبا�سر اأو اأي عواقب مت�ض العميل 

العميل  ح�ساب  بيانات  على  ثالث  ط��رف  حل�سول   نتيجة 

اأو  لإهمال  نتيجة  تن�ساأ  التي  احلالت  تلك  من  (ويت�ستثنى 

هذه  ويف  البنك،  قبل  من  متعمد  غري  اأو  متعمد  تق�سري 

احلالة يتحمل البنك م�سوؤولية اأي خ�سارة مبا�سرة اأو �سرر 

قد ينجم يف ال�سياق الطبيعي لهذه الأحداث)

10- يوافق العميل على ابراء البنك وتعوي�سه لقاء اأي خ�سارة، 
اإجراءات قد  اأو  اأو م�سوؤولية  تكاليف  اأو  وال�سرر  والتكلفة، 

اأو  التنفيذ  تاأخري  اأو  بتنفيذ  قيامه  نتيجة  البنك  يتكبدها 

الإمتناع عن تنفيذ التعليمات ال�سادرة عن العميل.

للخدمات  ا�ستخدام  �سوء  اأي  م�سوؤولية  العميل  يتحمل   -11
نتيجة لعدم اإلتزامه باإجراءات الأمن واحلماية بال�سافة اإىل 
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عدم اإلتزامه بهذه ال�سروط والأحكام اأو الإف�ساح عن بيانات 

الدخول للح�ساب وغريها من الأفعال التي تخالف �سروط 

الأمن من طرف العميل.

باخلدمات  اخلا�ض   »TIN« املعرف  رقم  ا�ستخدام  يتم   -12
وليجوز  وح��ده  العميل  قبل  م��ن  الهاتف  ع��رب  امل�سرفية 

الإف�ساح عن رقم املعرف لأي �سخ�ض كان.

عن  تنجم  قد  خ�سائر  اأي��ة  م�سوؤولية  البنك  يتحمل  ل   -13
ا�ستخدام رقم املعرف »TIN« اخلا�ض باخلدمات امل�سرفية 

عرب الهانف من قبل اأي �سخ�ض غري خمول.

14- ليتحمل البنك اأي م�سوؤولية قد تنجم عن اأ�سباب خارجة 
املثال ول يقت�سر على  اإرادت��ه مبا يف ذلك على �سبيل  عن 

اأجهزة  اأو  الآيل  اأجهزة احلا�سب  ت�سيب  قد  التي  الأعطال 

الأعطال  اأو  الكهربائي  التيار  يف  اأعطال  اأي  اأو  الإت�سال 

الفنية اأو تلك الأعطال املتعلقة بال�سبكة.

واأي  العميل  بني  ين�ساأ  نزاع  اأي  يف  طرفاً  البنك  ليكون   -15
مزود خدمة.

16- تُعترب املعلومات والبيانات التي يقدمها البنك مثل بيانات 
احل�ساب والأ�سهم وتبادل املعلومات دقيقة وموثوق بها  اإل 

اأن البنك ل ي�سمن �سالحية و�سحة تلك البيانات.

من  اأي  على  العميل  اعتماد  م�سوؤولية  البنك  ليتحمل   -17
املعلومات املقدمة من خالل هذه اخلدمات ويتحمل العميل 

م�سوؤولية ا�ستخدامه لتلك املعلومات.

قواعد عامة: د- 

مقابل  للعميل  خطي  تاأكيد  اأي  باإ�سدار  البنك  يقوم  لن   -1
العمليات املنفذة من خالل تلك اخلدمات، وتُعترب �سجالت 

البنك املتعلقة بتلك العمليات ملزمة قانونياً كما تُعد كدليل 

قاطع على تنفيذ تلك العمليات والتعليمات.

واإت��اح��ة  توفري  على  للعمل  جهده  ق�سارى  البنك  يبذل   -2
م��دار  على  والهاتف  الإن��رتن��ت  ع��رب  امل�سرفية  اخل��دم��ات 

اأن  اإل  العام،  ميالدياً يف  يوماً   365 و  اليوم  �ساعة يف   24
اخلدمة  على  الزائد  والإقبال  الروتينية  ال�سيانة  متطلبات 

اإرادة  عن  اخلارجة  الإنقطاعات  ببع�ض  اأحياناً  يت�سبب  قد 

البنك.

3- يجوز للبنك تعليق اأي من اخلدمات امل�سرفية املقدمة عرب 
الإنرتنت اأو الهاتف دون �سابق اإنذار حتى يف احلالت التي 

احلالت  هذه  ت�سمل  بذلك.  العميل  اإخطار  عليه  يتوجب 

اأمن  بخرق  ال�ستباه  عند  ح�سرياً  ولي�ض  املثال  �سبيل  على 

احل�سابات اأو عند اجراء اعمال ال�سيانة على اخلدمة.

ا�ستخدام  مقابل  ر���س��وم  اأي  حالياً  البنك  يتقا�سى  ل   -4
اأنه يحق  اإل  اأو الإنرتنت،  اخلدمات امل�سرفية عرب الهاتف 

لقاء  ر�سوم  تقا�سي  اخلا�ض  لتقديره  وفقاً  م�ستقباًل  للبنك 

هذه اخلدمات، ويتم اإخطار العميل خطياً بتكاليف واأ�سعار 

اخلدمات م�سبقاً قبل تطبيقها.

وفقا  لهذه اخلدمات  اأي طلب  رف�ض  بحق  البنك  يحتفظ    -5
لتقديره املطلق.

6-  يلتزم العميل باإ�ستخدام هذه اخلدمات بح�سن نية دون اأن 

ي�سيء يف اإ�ستخدامها او اإ�ستغاللها يف اإرتكاب اأي نوع من 

ويلتزم  قانونية  غري  �سورة  باأي  اأو  والإحتيال  الغ�ض  اأن��واع 

ال�سروط  لهذه  وفقاً  املقدمة  اخلدمات  باإ�ستخدام  العميل 

والأحكام.    

الربيد  ع��ن��وان  اإ�ستخدام  ب�سوء  امل�ستخدم  ق��ام  ح��ال  7- يف 
فاإنه يحق  له من خالل هذه اخلدمات  املعطى  الإلكرتوين 

اإ�سعار  دون  اخلدمات  اإ�ستخدام  من  العميل  حظر  للبنك 

م�سبق.

8- يحتفظ البنك بحق اإنهاء هذه اخلدمات اإما ب�سورة جماعية 
اأو فردية �سواء ب�سكل كلي اأو جزئي اأو اإنهاء هذه اخلدمات 

عن اأي من العمالء وفقاً لتقدير البنك.

9- يحق لكل طرف اإنهاء اخلدمات امل�سرفية عرب الإنرتنت اأو 
اأيام عمل)   3) اإ�سعار خطي م�سبق  الهاتف من خالل منح 

للطرف الآخر.

17  احل�سابات امل�سرفية )ال�سروط والأحكام(:
17.1 احل�سابات اجلارية:   

قر�ض  عبارة عن  اجلاري  احل�ساب  الدائن يف  الر�سيد  اإن  اأ- 

الر�سيد  ب��رد  البنك  ويتعهد  اأرب���اح)   ب��دون  (قر�ض  ح�سن 

فائدة  يف  البنك  ي�سرتك  ل  و  الطلب  عند  بالكامل  الدائن 

ال�ستثمار اأو يف حتمل اأي خماطر.

ب- يحق لأي �سخ�ض بالغ اأو موؤ�س�سة جتارية فتح ح�ساب جاري 

اإن كان مواطناً اأو مقيماً يف دولة قطر وذلك وفقاً لقواعد و 

توجيهات و تعليمات م�سرف قطر املركزي.

�سيكات  خالل  من  اجل��اري  احل�ساب  من  ال�سحوبات  ت-تتم 

باإ�ستخدام  اأو  خطية  تعليمات  اأو  البنك   قبل  من  م�سدرة 

بطاقة ال�سراف الآيل. يتم قبول الإيداعات يف جميع فروع 

اأو  البنك  فروع  اأحد  على  م�سحوب  ب�سيك  اأو  نقداً  البنك 

البنوك املحلية اأو من خالل اأجهزة ال�سراف الآيل/الإيداع 

مابني  التحويل  طريق  عن  اأو  فقط  للبنك  التابعة  النقدي 

احل�سابات.

ث-يحق للبنك رف�ض دفع اأي اأوامر دفع اأو �سيكات مكتوبة على 

اأياً  م�سوؤولية  اأي  دون  بالبنك  اخلا�سة  النماذج  غري  مناذج 

كانت على البنك.

اأو  العربية  باللغة  ال�سيكات  حترير  العميل  على  يجب  ج- 

لغة  باأي  مكتوبة  �سيكات  اأي  البنك  يقبل  لن  و  الإجنليزية 

اأخرى.

ح-  يحق للبنك دفع قيمة ال�سيك اأو ال�سكوك املتداولة الأخرى 

امل�سحوبة على ح�ساب العميل اجلاري حتى واإن ت�سبب ذلك 

يف ك�سف ح�ساب العميل و يتعهد العميل ب�سداد كافة املبالغ 

امل�ستحقة يف ح�سابه املك�سوف عند طلب البنك ذلك.

و  وال�سحوبات  ال�سيكات  قيمة  دفع  رف�ض  للبنك احلق يف  خ- 

اأوامر الدفع على احل�ساب يف حال عدم وجود ر�سيد كايف 

اأي  يف  دائ��ن  ر�سيد  للعميل  توفر  واإن  حتى  احل�ساب،  يف 

اأخر لدى البنك ما مل يُفو�ض العميل البنك خطياً  ح�ساب 
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القيام بتغطية مبلغ ال�سيكات اأو ال�سحوبات الأخرى من اأي 

ح�ساب جاري اأو ح�ساب توفري له لدى البنك.

دفع  بوقف  احل�ساب  �ساحب  طلب  يقبل  اأن  للبنك  يجوز  د- 

ال�سيك يف حالة فقدان ال�سيك  اأو يف ظروف اأخرى كما هو 

البنك ويتحمل العميل  و موافق عليه من قبل  جائز قانوناً 

اأية خ�سائر اأو اأ�سرار مبا�سرة اأو غري مبا�سرة  اأو ر�سوم (مبا 

يف ذلك الر�سوم القانونية) نتيجة ذلك. للبنك احلق يف طلب 

تقرير لل�سرطة قبل قبول تعليمات »وقف دفع« . 

يقوم العميل ببذل احلر�ض الالزم فيما يتعلق بالعناية بدفرت  ذ- 

يجوز  ل  و  ذلك  عن  الكاملة  امل�سوؤولية  يتحمل  و  ال�سيكات 

للعميل اإعطاء اأي �سيكات لتُ�ستخدم من قبل اأي طرف ثالث.  

يجب على العميل اإخطار البنك خطياً فور فقدان اأو �سرقة 

العميل  القيام بذلك يتحمل  ال�سيكات ويف حال عدم  دفرت 

كافة العواقب الناجمة عن �سوء ا�ستخدام دفرت ال�سيكات. 

عند  البنك  اإىل  ال�سيكات  دفرت  باإرجاع  العميل  يتعهد  كما 

طلب البنك لذلك اأو عند اإغالق احل�ساب ، ويُدرك العميل 

اأنه يحق للبنك اتخاذ الإجراءات القانونية �سد اأي عميل ل 

يلتزم بهذا التعهد.

من حق البنك رف�ض اإ�سدار دفرت �سيكات للعميل دون تقدمي  ر- 

اأي �سبب.

العقوبات  القانون  من   (357) امل��ادة  بن�ض  العميل  يلتزم  ز- 

القطري رقم (11) لعام 2004، والتي تن�ض على:

جت��اوز  ول  اأ�سهر  ث��الث��ة  ع��ن  تقل  ل  م��دة  باحلب�ض  »يعاقب 

ريال ول  اآلف  تقل عن ثالثة  وبغرامة   ل  �سنوات،  ثالث 

تتجاوزع�سرة اآلف ريال، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من 

ارتكب عمداً اأحد الأفعال التالية:

1- اأعطى �سيكاً ل يقابله ر�سيد قائم وقابل لل�سحب، اأو كان 
الر�سيد اأقل من قيمة ال�سيك.

بع�سه، بحيث ل  اأو  املقابل  ال�سيك كل  اإعطاء  بعد  2- �سحب 
يفي الباقي بقيمته.

3- اأمر امل�سحوب عليه ال�سيك بعدم �سرفه.
4- تعمد حترير ال�سيك اأو التوقيع عليه ب�سورة متنع �سرفه.

وهو  حلامله،  الدفع  م�ستحق  �سيكاً  �سلمه  اأو  لغريه  ظهر   -5
يعلم اأنه لي�ض له مقابل يفي بكامل قيمته اأو اأنه غري قابل 

لل�سرف.«

اأو  ر�سيد  دون  �سيكات  اأي  حترير  بعدم  العميل  يتعهد  ���ض- 

دون ر�سيد كايف يف احل�ساب ويحتفظ البنك بحقاإ�سرتداد 

اإبالغ  و/اأو  احل�ساب  واإغ��الق  م�ستخدمة  الغري  ال�سيكات 

اإىل  ال��رج��وع  دون  احل��الت  تلك  عن  املخت�سة  ال�سلطات 

العميل.

17.2. بطاقات ال�سحب:
اأ- احل�ساب:

التي  للحدود  ال�سحب  ببطاقة  املرتبط  احل�ساب  يخ�سع   -1
املتوفر  الر�سيد  حجم  النظرعن  بغ�ض  البنك  ي�سعها 

على  يقت�سر  ول  املثال  �سبيل  على  وي�سمل  احل�ساب  يف 

املعامالت وال�سحوبات النقدية.

تخ�سع بطاقة ال�سحب امل�ستخدمة على احل�ساب لل�سروط   -2
والأحكام ذات ال�سلة.

ب- بطاقة ال�سحب:

جهاز  عرب  الآيل  ال�سراف  بطاقة  تفعيل  العميل  باإمكان   -1
مركز  مع  التحدث  خ��الل  من  اأو  نف�سه  الآيل  ال�سراف 

الإت�سال.

التي  الآيل  ال�سراف  اأجهزة  يف  البطاقة  ا�ستخدام  يكن   -2
تقبل بطاقات فيزا  وال�سبكة الوطنية »NAPS« وال�سبكة 

.»GCCNET« اخلليجية

ا�ستالمها  فور  البطاقة  على  التوقيع  العميل  على  يجب   -3
ويكن ا�ستخدام البطاقة فقط كما هو مبني اأدناه:

اأن ت�ستخدم من قبل العميل فقط.  -

اأن تُ�ستخدم �سمن احلدود املبينة يف الفرتة (1) اأعاله.  -

اأن تُ�ستخدم �سمن فرتة �سالحيتها.  -

يتم جتديد بطاقات اخل�سم تلقائياً قبل انق�ساء مدتها اإل   -

يف حال طلب العميل خطياً خالف ذلك قبل (45) يوماً 

ميالدياً من انتهاء �سالحية البطاقة.

ج- املعاملت:

اأنها  اخل�سم  بطاقات  باإ�ستخدام  املنفذة  املعامالت  تُعد   -1
غريم�سروطة  موافقة  العميل  مبوافقة  ومنفذة  �سحيحة 

الر�سوم  ب�سداد  وُم��ل��زم  وه��و  عنها  للرجوع  قابلة  وغ��ري 

والعمولت املطبقة.

يتم حتويل املعامالت املنفذة التي من خارج دولة قطر من   -2
ل�سعر  وفقاً  القطري  الريال  اإىل  املعنية  الأجنبية  العملة 

ال�سرف ال�سائد يف ذلك الوقت.

يتم خ�سم قيمة اأي معاملة مبا يف ذلك الر�سوم والعمولت   -3
تنفيذ  عند  اأو  اخل�سم  بطاقة  ا�ستخدام  عند  املطبقة 

العملية.

يف حال قيام العميل بطلب اإلغاء عملية منفذة اإل اأنه لي�ض   -4
من املمكن اإلغائها يف الوقت املراد فاإن تلك العمليات تعترب 

بال�سافة  العملية  قيمة  خ�سم  عليها  بناءاً  ويتم  �ساحلة 

اإىل خ�سم الر�سوم ذات ال�سلة.

يجوز للبنك وفقاً لتقديره اخلا�ض رف�ض تنفيذ اأو ال�سماح   -5
تلك  اأن  لالإعتقاد  �سبب  البنك  لدى  كان  اإذا  معاملة  لأي 

العملية غري قانونية.

يتم اإ�سافة املبالغ امل�سرتدة من قبل املحالت التجارية اأو   -6
مزودي اخلدمات اأو غريهم يف ح�ساب العميل فقط عند 

اإ�ستالم البنك قيمة هذه املبالغ امل�سرتدة.

الأمن واحلماية: ث- 

ورقم  احل�ساب  رقم  على  املحافظة  العميل  على  يتوجب   -1
�سرية  بكل  للبطاقة  ال�����س��ري  وال��رق��م  اخل�سم  بطاقة 

وخ�سو�سية يف جميع الأوقات.

2-  يجب على العميل اإتالف املغلف التي يحمل الرقم ال�سري 
للبطاقة فور اإ�ستالمها من البنك ويف حال ت�سجيله للرقم 
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ال�سري للبطاقة فيتوجب اأن يتم ذلك ب�سورة غري وا�سحة 

للغري وحتفظ بعيداً عن بطاقة اخل�سم نف�سها.

3-  يف حال راودت العميل �سكوك مبعرفة طرف ثالث برقم 
احل�ساب اأو رقم البطاقة اأو الرقم ال�سري للبطاقة اأو يف 

البنك فوراً  اإبالغ  العميل  حال �سرقة بطاقته يتعني على 

وقد يطلب البنك من العميل تقدمي اإ�سعار خطي يو�سح 

(اإن  الداعمة  والأدل���ة  ال�سلة  ذات  التفا�سيل  كافة  فيه 

ُوجدت). ويتحمل العميل م�سوؤولية اأي عواقب تن�ساأ خالل 

البنك  باإبالغ  قام  اأن  اإىل  البطاقة  فقدان/�سرقة  فرتة 

ر�سمياً.

بطاقة  اإ�ستبدال  مقابل  ر�سوم  يتقا�سى  اأن  للبنك  يجوز    -4
اخل�سم املفقودة/امل�سروقة.

املفقودة  اخل�سم  بطاقة  على  لحقاً  العثور  مت  حال  يف   -5
فاإنه  �سرقتها  اأو  بفقدانها  البنك  اإبالغ  بعد  امل�سروقة  اأو 

على  ويتوجب  البطاقة  هذه  ا�ستخدام  بالإمكان  يعود  لن 

العميل اإرجاعها اإىل البنك فوراً.

ج- �سحب واإلغاء بطاقة اخل�سم من العميل:

اأو  �سحب  بحق  اخل��ا���ض  لتقديره  وف��ق��اً  البنك  يحتفظ   -1
رف�ض اإعادة اإ�سدار بطاقة اخل�سم يف حال تخلف العميل 

اأو جتاوزاحلدود اخلا�سة  م�ستحقة  مبالغ  اأي  �سداد  عن 

باحل�ساب اأو يف حال عدم اإلتزام العميل باأي من بنود هذه 

ال�سروط والأحكام.

يجوز للبنك يف اأي وقت وفقاً لتقديره اخلا�ض تعليق و/اأو   -2
وقف خدمة بطاقة اخل�سم.

3-  يلتزم العميل باإرجاع بطاقة اخل�سم للبنك يف حال قام 
لأي  نهائياً  اإيقافها  اأو  تعليقها  اأو  البطاقة  ب�سحب  البنك 

اإ�ستخدام البطاقة من تاريخ  �سبب كان ول يجوز للعميل 

اإ�ستالمه لإ�سعار �سحب اأو تعليق البطاقة اأو اإيقافها.

ل يكون ل�سحب بطاقة اخل�سم اأو تعليقها اأو اإيقافها اأي   -4
اأثر على احلقوق والإلتزامات القائمة على العميل.

يجوز للعميل اإلغاء اأو اإنهاء بطاقة اخل�سم مبوجب اإ�سعار   -5
خطي يُقدم لفرع البنك حيث يتواجد ح�ساب العميل ويتم 

العمل بطلب العميل بعد انق�ساء (30) يوماً ميالدياً من 

�سريطة  للبنك  بتقديه  العميل  قام  الذي  الإ�سعار  تاريخ 

كامل  وت�سوية  للبنك  بطاقة اخل�سم  باإرجاع  العميل  قيام 

وكافة اإلتزاماته املرتتبة على ذلك احل�ساب.

ح- امل�سوؤولية والتعوي�س:

تقع م�سوؤولية املعامالت والتكاليف وامل�ساريف واخل�سائر   -1
عاتق  على  اخل�سم  بطاقة  وا�ستخدام  بتفعيل  املتعلقة 

العميل.

اأف��راداً  اأو  جمعاً  امل�سرتكة  احل�سابات  اأ�سحاب  يتحمل   -2
م�سوؤولية كافة املعامالت املنفذة والر�سوم و العمولت التي 

تن�ساأ عن اإ�ستخدام بطاقة اخل�سم ب�سرف النظر عما اإن 

اأ�سحاب  من  لكل  خ�سم  بطاقات  اأ�سدر  قد  البنك  كان 

احل�ساب امل�سرتك.

يتحمل العميل وحده امل�سوؤولية املرتتبة على �سرقة بطاقة   -3
البطاقة من  واإ�ستخدام  ال�سري  الرقم  اأو معرفة  اخل�سم 

اإبالغ  بعد  البنك بذلك،  باإخطار  يقوم  اأن  اإىل  الغري  قبل 

البنك ومنحه الوقت املنا�سب لتخاذ مايلزم فاإنه ليكون 

به  م�سرح  غري  لحق  ا�ستخدام  اأي  عن  م�سوؤولً  العميل 

لبطاقة اخل�سم مامل يتبني للبنك حماولة احتيال من قبل 

العميل.

4-  يبقى اإلتزام العميل قائماً والناجم عن العمليات املنفذة 
اأو الر�سوم و العمولت ملدة (90) يوماً ميالدياً من تاريخ 

اإعادة بطاقة اخل�سم للبنك يف ظل القيام ب�سحب البطاقة 

اأو تعليقها اأو اإلغائها �سواء من قبل العميل اأو البنك.

خ- حدود الإلتزامات:

اأو  اأو خاطئة  مزورة  اأي عملية  م�سوؤولية  البنك  ليتحمل   -1
اخل�سم  بطاقة  با�ستخدام  تنفيذها  مت  بها  م�سرح  غري 

الوقت  البنك  منح  مع  بذلك  البنك  العميل  يُخطر  ما مل 

املنا�سب للقيام بتعليق احل�ساب وبطاقة اخل�سم.

ل يتحمل البنك م�سوؤولية اأي فعل اأو اأي �سمانات يقدمها   -2
التاجر اأو البائع للعميل فيما يتعلق بال�سلعة اأو املنتج الذي 

قام العميل بدفع قيمته من خالل البطاقة كما ليتحمل 

مع  عليه  متفق  ماهو  البائع  خمالفة  م�سوؤولية  البنك 

�سد  يتخذه  قد  حق  اأي  عن  العميل  يتنازل  كما  العميل، 

�سراوؤها  التي مت  اخلدمات  اأو  بال�سلع  يتعلق  فيما  البنك 

معايري  اأو  املوا�سفات  تُطابق  ومل  البطاقة  با�ستخدام 

اجلودة اأو الغر�ض الذي اأراده العميل ووعد بها البائع.

ليتحمل البنك م�سوؤولية اأي خ�سائر اأو تكاليف اأو اأ�سرار   -3
حلقت بالعميل نتيجة اأي عطل يف اأداء الأجهزة اأو املعدات 

املرتبطة يف ا�ستخدام بطاقات اخل�سم.

د- بنود متفرقة:

     تُطبق �سروط بطاقات اخل�سم اإىل جانب كافة ال�سروط 

والأحكام الأخرى ذات ال�سلة مبا فيها على �سبيل املثال 

دون اأن تقت�سر على ال�سروط والأحكام اخلا�سة باحل�ساب 

و�سروط واأحكام بطاقات فيزا.

17.3. ح�ساب التوفري الإ�ستثماري )للأفراد 
فقط(:

للر�سيد  الأدن��ى  احلد  ملتطلب  التوفري  ح�سابات  تخ�سع  اأ- 

والذي يقوم البنك بتحديده ولن يقوم البنك باإ�سدار اأية 

دفاتر �سيكات لأ�سحاب ح�سابات التوفري وليجوز للعميل 

�سيكات على  اأو حترير  اأوامر دفع  با�سدار  القيام  بدوره 

بطاقة  باإ�سدار  البنك  يقوم  احل�سابات.  من  الفئة  هذه 

خ�سم ل�ساحب احل�ساب متكنه من ال�ستفادة من خدمات 

اأجهزة ال�سراف الآيل ونقاط البيع.

امل�ساربة  لأح��ك��ام  وف��ق��اً  املُ�����س��ارب  ب�سفته  البنك  يقوم  ب- 
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با�ستثمار املبلغ املتاح يف ح�ساب التوفري وفقاً للحد الأدنى 

للر�سيد ال�سهري.

لأ�سا�ض  وف��ق��اً  التوفري  ح�سابات  مبالغ  ا�ستثمار  يتم  ج-  

امل�ساربة املطلقة يف �سناديق ا�ستثمارية م�سرتكة جتمع كل 

من املودعني وامل�ساهمني ويقوم البنك با�ستثمار ن�سبة من 

ويتم  املعتادة  للممار�سات  وفقاً  التوفري  ح�سابات  اأر�سدة 

امل�سرتك  الإ�ستثمارات  �سندوق  من  الأرب��اح  �سايف  توزيع 

يف  منهم  ك��ل  حل�سة  وف��ق��اً  وامل�ساهمني  امل��ودع��ني  ب��ني 

ال�ستثمار، ويحق للبنك ب�سفته امل�سارب ن�سبة من �سايف 

الأرباح املحققة وكما هو متفق عليه فاإن امل�سارب يتحمل 

اأية خ�سائر ناجمة عن خرق اأو خمالفة �سروط امل�ساربة. 

الذكر عند طلب  الن�سب �سالفة  البنك توفري  هذا ويقوم 

ذلك.

واح��داً  �سهراً  التوفري  ح�سابات  يف  الإ�ستثمار  مدة  تبلغ  ح- 

يبداأ اأول اأيام ال�سهر امليالدي وجُتدد تلقائياً اإىل اأن يقوم 

لرغبته  وفقاً  ر�سيده  من  جزء  اأو  كامل  ب�سحب  العميل 

العميل ويف هذه احلالة ي�ستحق العميل اأرباح عن الفرتة 

ح�ساب  اإغ��الق  ح��ال  يف  اأم��ا  ال�سحب،  لتاريخ  ال�سابقة 

ت�سبق  التي  الفرتة  عن  الأرب��اح  ن�سبة  فتحت�سب  التوفري 

تاريخ اإغالق احل�ساب.

العميل وفقاً  باإيداع الأرباح يف نف�ض ح�ساب  البنك  يقوم  خ- 

ذلك  خ��الف  العميل  يطلب  مل  ما  عنها  املعلن  للفرتات 

كما يفو�ض العميل البنك با�ستثمار قيمة الأرباح املحققة 

والتي مت اإيداعها يف احل�ساب وفقاً لنف�ض �سروط واأحكام 

ال�ستثمار اخلا�سة بح�سابات التوفري.

17.4. ح�ساب توفري الف�سيل:
اأ-   يقوم البنك عرب ح�سابات توفري الف�سيل با�ستثمار املبالغ  

املطلقة  امل�����س��ارب��ة  اأ���س��ا���ض  على  احل�����س��اب  امل��ودع��ة يف 

تلك  على  باملوافقة  ال�سرعية  الرقابة  هيئة  قامت  حيث 

اأعمال  باأي  القيام  يف  احلق  للبنك  ويكون  ال�ستثمارات 

يراها منا�سبة لتحقيق املنفعة التي تعود على الطرفني.

ب- يُ�سمح بفتح ح�ساب ف�سيل واحد فقط لكل عميل.

احلد الأدنى للر�سيد 10،000 ريال قطري ويف حال قل  ت- 

ر�سيد العميل عن ذلك يف اأي وقت خالل ال�سهر امليالدي 

الن�سبة  نف�ض  لت�سبح  الأرب���اح  ن�سبة  خف�ض  �سيتم  فاإنه 

املطبقة على ح�سابات التوفري العادية.

اأو عملية  واح��دة  �سحب  من عملية  اأك��رث  تنفيذ  يف حال  ث- 

ذلك  العمليات مبايف  اأ�سكال  من  �سكل  اأي  (وت�سمل  دفع 

عمليات اأجهزة نقاط البيع يف املحالت التجارية) يف اأي 

وقت خالل ال�سهر فاإنه �سيتم خف�ض ن�سبة الأرباح لت�سبح 

نف�ض الن�سبة املطبقة على ح�سابات التوفري العادية.

يتم منح العميل بطاقة خ�سم مع ح�سابات الف�سيل والتي  ج- 

مُتكن العميل من اإجراء ال�سحوبات والإيداعات من/اإىل 

احل�ساب.

النماذج  ال�سحوبات فقط عن طريق  اإجراء  للعميل  ح- يكن 

)با�ستخدام  اخل�سم  بطاقة  طريق  عن  اأو  لذلك  املخ�س�سة 

الرقم ال�سري للبطاقة( التي يقوم البنك بتزويد العميل بها، 

البنك  يف  ال�سندوق  اأمناء  عرب  ال�سحوبات  باإجراء  وي�سمح 

فقط من قبل �ساحب احل�ساب نف�سه بعد التحقق من هويته، 

اإل اإن قام العميل برتتيب اإجراء اآخر.

مليون   2 قيمتها  تبلغ  التي  الودائع  على  الأرباح  ت�ستحق  خ- 

 2 عن  تزيد  التي  الودائع  اأم��ا  �سهرياً،  اأق��ل  اأو  قطري  ري��ال 

قطري  ريال  مليون   2 مبلغ  عن  اأرباح   فت�ستحق  ريال  مليون 

فقط.

الف�سيل  توفري  ح�سابات  على  الأرباح  ودفع  اإحت�ساب  يتم  د- 

�سهرياً وفقاً للحد الأدنى للر�سيد ويتم دفعها �سهرياً.

17.5. ح�ساب توفري جيلكم:
املبالغ  باإ�ستثمار  جيلكم  توفري  ح�سابات  عرب  البنك  يقوم  اأ- 

امل�����س��ارب��ة املطلقة  اأ���س��ا���ض  امل��ودع��ة يف احل�����س��اب ع��ل��ى 

تلك  على  باملوافقة  ال�سرعية  الرقابة  هيئة  قامت  حيث 

اأعمال    ب��اأي  القيام  يف  احلق  للبنك  ويكون  الإ�ستثمارات 

يراها منا�سبة لتحقيق املنفعة التي تعود على الطرفني.

قا�سرين  با�سم  جيلكم  توفري  ح�سابات  تكون  اأن  يجوز  ب- 

ويتم فتح هذه احل�سابات من قبل والد الطفل )اأو والدته 

مبوجب موافقة الوالد( اأو من قبل ال�سخ�ض الو�سي على 

العميل القا�سر )ما دون 18 عاماً(.

احلد الأدنى للر�سيد 10،000 ريال قطري ويف حال قل  ت- 

فاإنه  ال�سهر  خالل  وقت  اأي  يف  ذلك  عن  العميل  ر�سيد 

املطبقة  الن�سبة  نف�ض  لت�سبح  الأرب��اح  ن�سبة  خف�ض  �سيتم 

على ح�سابات التوفري العادية.

والتي  جيلكم  ح�سابات  مع  بطاقة خ�سم  العميل  منح  يتم  ث- 

من/اإىل  والإيداعات  ال�سحوبات  اإجراء  من  العميل  مُتكن 

البطاقة  اإ�ستخدام هذه  املمكن  لي�ض من  اأنه  اإل  احل�ساب 

اإل من قبل والد الطفل )اأو والدته مبوجب موافقة الوالد( 

اأو من ال�سخ�ض الو�سي على العميل القا�سر (ما دون 18 

عاماً).

(وفقاً  عليه  الأو�سياء  اأو  القا�سر  العميل  لوالدي  يحق  ج- 

لل�سالحيات املمنوحة للو�سي مبوجب اأمر املحكمة) فقط 

�سن  يبلغ  اأن  اإىل  القا�سر  ح�ساب  على  ال�سحوبات  تنفيذ 

الر�سد.

يُ�سمح بفتح ح�ساب جيلكم واحد فقط لكل عميل. ح- 

النماذج  طريق  عن  فقط  ال�سحوبات  اإجراء  للعميل  يكن  خ- 

املخ�س�سة لذلك اأو عن طريق بطاقة اخل�سم (باإ�ستخدام 

العميل  بتزويد  البنك  يقوم  التي  للبطاقة)  ال�سري  الرقم 

يف  ال�سندوق  اأمناء  عرب  ال�سحوبات  باإجراء  وي�سمح  بها، 

بعد  نف�سه  احل�ساب  على  الو�سي  قبل  من  فقط  البنك 

التحقق من هويته، ما مل يقم الو�سي برتتيب اإجراء اآخر.

ت�ستحق الأرباح على الودائع التي تبلغ قيمتها 2 مليون ريال  د- 

قطري اأو اأقل �سهرياً، اأما الودائع التي تزيد عن 2 مليون 

ريال فت�ستحق اأرباح  عن مبلغ 2 مليون ريال قطري فقط 
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جيلكم  توفري  ح�سابات  على  الأرب��اح  ودف��ع  اإحت�ساب  يتم  ذ- 

�سهرياً (�سهراً ميالدياً) وفقاً للحد الأدنى للر�سيد.

-10    عند بلوغ �سن الر�سد فاإنه لن يُ�سمح لوالد العميل باإدارة 

احل�ساب كما �سيتم حتويل ح�ساب جيلكم اإىل ح�ساب عادي 

ويتطلب ذلك اإ�ستيفاء النماذج املخ�س�سة وتقديها للبنك 

من قبل القا�سر بعد بلوغه �سن الر�سد.

17.6. ح�سابات الودائع ال�ستثمارية لأجل/
حتت الطلب:

وال�سركات  ل��الأف��راد  بفتحها  البنك  يقوم  ح�سابات  هي  اأ- 

هذه  فتح  وب��الإم��ك��ان  الإعتبارية  واجل��ه��ات  واملوؤ�س�سات 

اأي عملة اأخرى كما  اأو  احل�سابات �سواء بالريال القطري 

الأدن��ى  للحد  وفقاً  وذل��ك  البنك  قبل  من  عليه  متفق  هو 

يف  عنه  والإع���الن  بتحديده  البنك  يقوم  ال��ذي  للر�سيد 

خمتلف فروع البنك.

ل يقوم البنك باإ�سدار دفاتر �سيكات عن هذه احل�سابات  ب- 

ملىء  تتم فقط من خالل  النقدية  ال�سحوبات  فاإن  وعليه 

مناذج البنك املخ�س�سة لذلك.

امل�ساربة  لأح��ك��ام  وف��ق��اً  املُ�����س��ارب  ب�سفته  البنك  يقوم  ت- 

للحد  وفقاً  التوفري  ح�ساب  يف  املتاحة  املبالغ  باإ�ستثمار 

الأدنى للر�سيد ال�سهري.

لأ�سا�ض  وفقاً  الودائع لأجل  مبالغ ح�سابات  اإ�ستثمار  يتم  ث-  

جتمع  م�سرتكة  ا�ستثمارية  �سناديق  يف  املطلقة  امل�ساربة 

كل من املودعني وامل�ساهمني ويقوم البنك با�ستثمار ن�سبة 

اأر�سدة هذه احل�سابات ويتم توزيع �سايف الأرباح من  من 

وامل�ساهمني  املودعني  بني  امل�سرتكة  الإ�ستثمارات  �سندوق 

وفقاً حل�سة كل منهم يف الإ�ستثمار، ويحق للبنك ب�سفته 

امل�سارب ن�سبة من �سايف الأرباح املحققة وكما هو متفق 

عليه فاإن امل�سارب يتحمل اأية خ�سائر ناجمة عن خرق اأو 

خمالفة �سروط امل�ساربة هذه ويقوم البنك بتوفري الن�سب 

�سالفة الذكر عند طلب ذلك.

�سهراً  لأجل  الإ�ستثمار  ح�سابات  يف  الإ�ستثمار  مدة  تبلغ  ج- 

يقوم  اأن  اإىل  تلقائياً  وجُتدد  ال�سهر  اأيام  اأول  يبداأ  واحداً 

لرغبة  وفقاً  ر�سيده  من  ج��زء  اأو  كامل  ب�سحب  العميل 

العميل.

وفقاً  العميل  نف�ض ح�ساب  الأرب��اح يف  باإيداع  البنك  يقوم  ح- 

ذلك  خ��الف  العميل  يطلب  مل  م��ا  عنها  املعلن  للفرتات 

الأرباح املحققة  باإ�ستثمار قيمة  البنك  العميل  كما يفو�ض 

والتي مت اإيداعها يف احل�ساب وفقاً لنف�ض �سروط واأحكام 

الإ�ستثمار اخلا�سة   بح�سابات الودائع لأجل.

يف حال اإنخف�ض ر�سيد العميل عن احلد الأدنى للر�سيد  خ- 

اخلا�ض  لتقديره  وفقاً  للبنك  يجوز  فاإنه  مقرر  هو  كما 

ح�ساب  اإىل  ر�سيده  وحتويل  الطلب  ح�ساب حتت  اإغالق 

كافة  ويف  بالعميل،  اخلا�ض  اجلاري  احل�ساب  اأو  التوفري 

من  الالزمة  الر�سوم  بخ�سم  �سيقوم  البنك  فاإن  الأح��وال 

ح�ساب العميل عند اإنخفا�ض ر�سيده عن احلد املقرر.

17.7. ح�سابات ودائع الإ�ستثمار الثابتة:
باإ�ستثمار  (امل�����س��ارب)  البنك  امل��ال)  (رب  امل��ودع  يُفو�ض  اأ- 

ملبادىء  وفقاً  املطلقة  امل�ساربة  اإتفاقية  مبوجب  الوديعة 

ال�سريعة الإ�سالمية.

يقوم البنك بتحديد احلد الأدنى لقيمة الإ�ستثمار. ب- 

ملبداأ  وفقاً  الثابتة  الودائع  ح�سابات  مبالغ  اإ�ستثمار  يتم  ت- 

جتمع  م�سرتكة  اإ�ستثمارية  �سناديق  يف  املطلقة  امل�ساربة 

كل من املودعني وامل�ساهمني ويقوم البنك باإ�ستثمار ن�سبة 

للممار�سات  وفقاً  الثابتة  الودائع  ح�سابات  اأر�سدة  من 

املعتادة ويتم توزيع �سايف الأرباح من �سندوق الإ�ستثمارات 

امل�سرتكة بني املودعني وامل�ساهمني وفقاً حل�سة كل منهم 

من  ن�سبة  امل�سارب  ب�سفته  للبنك  ويحق  الإ�ستثمار،  يف 

�سايف الأرباح املحققة وكما هو متفق عليه فاإن امل�سارب 

�سروط  خمالفة  اأو  خرق  عن  ناجمة  خ�سائر  اأي��ة  يتحمل 

عند  الذكر  �سالفة  الن�سب  بتوفري  البنك  ويقوم  امل�ساربة 

طلب ذلك.

�سهر  كل  الأول من  اليوم  الودائع يف  الأرب��اح عن  تُ�ستحق  ث- 

وفقاً  دفعها  اأو  العميل  ح�ساب  يف  اإيداعها  ويتم  ميالدي 

للتعليمات التي ي�سدرها العميل يف وقت توزيع الأرباح اأي 

مبا ليتجاوز يوم العمل اخلام�ض من ال�سهر التايل لفرتة 

الأرباح امل�ستحقة.

ال�سهر  خالل  تُ�ستحق  التي  الودائع  اأرب��اح  اإحت�ساب  يتم  ح- 

اآخر يوم عمل كما هو متفق عليه بني البنك  لنتائج  وفقاً 

والعميل.

بهذه  اخلا�سة  الأرب���اح  ن�سبة  عن  ب��الإع��الن  البنك  يقوم  خ- 

تعديل هذه  للبنك  ويجوز  الأرباح  ك�سوف  احل�سابات على 

�سريطة  اخلا�ض  لتقديره  وفقاً  لآخ��ر  وق��ت  من  الن�سبة 

بالإعالن  اأو فروعه  البنك  قيام  العميل من خالل  اإخطار 

عن ذلك ويف حال عدم اإبداء العميل/ العمالء اأي اعرتا�ض 

ذلك  فاإن  الإخطار،  تاريخ  من  ميالدياً  يوماً   (15) خالل 

�سيعترب كموافقة من قبل العميل على هذا التعديل.

قام  الذي  املبلغ  من  جزء  اأو  كامل  �سحب  للمودع  ليجوز  ج- 

باإيداعه قبل اإنق�ساء الفرتة املحددة اإل يف بع�ض احلالت 

ب�سحب  للمودع  البنك  اإدارة  بها  ت�سمح  قد  التي  اخلا�سة 

كامل اأو جزء من املبلغ مع دفع الأرباح حتى تاريخ ال�سحب 

وفقاً ملعدلت الربح املعلن عنها واخلا�سة بح�سابات توفري 

يف  احلق  البنك  لإدارة  ويكون  ال�سابقة  للفرتة  الإ�ستثمار 

اتخاذ القرار الأن�سب فيما يتعلق بالتعامل مع الودائع يف 

تلك احلالت اخلا�سة.

بعد  تلقائية  ب�سورة  الوديعة  جتديد  على  العميل  يوافق  د- 

قبل  ذلك  بخالف  تفيد  تعليمات  يعطي  مامل  اإ�ستحقاقها 

(4) اأيام عمل من تاريخ انق�ساء مدة الإ�ستثمار.

فاإن  القطري  بالريال  الإ�ستثمار  ودائع  ح�سابات  باإ�ستثناء  ذ- 



14

الإي��داع،  بعملة  الوديعة  مبلغ  بدفع  ملزماً  يكون  ل  البنك 

ويتعهد البنك بتحويل قيمة الوديعة يف عملة الإيداع وفقاً 

لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف تاريخ الدفع وذلك بناءاً على 

طلب العميل.

شروط وأحكام بطاقات االئتمان:
18. تعاريف:

احل�ساب: يق�سد به ح�ساب بطاقة الإئتمان/الدفع لدى البنك 

الذي يفو�ض من خالله حامل البطاقة البنك بخ�سم قيمة 

املدفوعات التي مت تنفيذها من خالل هذه البطاقة.

الوديعة: املبالغ النقدية )اإن ُوجدت( التي يتم اإيداعها ك�سمانة 

اإلتزاماته املرتتبة على  لدى البنك لقاء وفاء العميل لكافة 

احل�ساب اخلا�ض بالبطاقة.

احلد الأدنى لل�سداد: وهو املبلغ املحدد يف ك�سف احل�ساب والذي 

بغر�ض  ا�ستحقاقه  موعد  قبل  اأو  ب�سداده يف  العميل  يلتزم 

�سمان اإ�ستمرار ت�سغيل البطاقة.

تاريخ اإ�ستحقاق ال�سداد: وهو التاريخ املحدد يف ك�سف احل�ساب 

والذي مع حلوله يلتزم العميل ب�سداد ر�سيده احلايل اأو اأي 

جزء منه اأو احلد الأدنى منه.

املدين  الر�سيد  اإجمايل  القائمة:  احل��ايل/امل��دي��ون��ي��ة   الر�سيد 

من  خ�سمها  يتم  التي  والعمولت  الر�سوم  كافة  (وي�سمل 

ح�ساب البطاقة) القائم على ح�ساب البطاقة الذي يتوجب 

�سداده يف تاريخ اإ�سدار ك�سوف احل�ساب.

18.1. البطاقة:
تُعد البطاقة ملكاً للبنك ويلتزم العميل بت�سليمها للبنك فور  اأ- 

طلب البنك لذلك.

م�سبق  اإ�سعار  اأي  ودون  اخلا�ض  لتقديره  وفقاً  للبنك  يحق  ب- 

للعميل باإيقاف اإ�ستخدام البطاقة �سواء ب�سكل موؤقت اأو دائم 

اأو رف�ض طلب تنفيذ اأي عملية دفع من خالل البطاقة.

لي�سمن البنك ال�سلع اأو اخلدمات التي يقوم العميل ب�سرائها  ت- 

ودفع قيمتها من خالل البطاقة ولن يكون البنك طرفاً يف اأي 

نزاعات قد تن�ساأ بني �سركة تاأمني حامل البطاقة واأي طرف 

ثالث.

طريق  عن  البطاقة  ت�سليم  البطاقة خماطر  حامل  يتحمل  ث- 

�سخ�ض  اإىل  اأو  �ساحبها  اإىل  البطاقة  ت�سليم  ويتم  الربيد، 

مفو�ض باإ�ستالمها من قبل حامل البطاقة مبوجب تعليمات 

مكتوبة ويتم ذلك على م�سوؤولية حامل البطاقة.

ويكن  اإ�ستالمها  ف��ور  البطاقة  توقيع  العميل  على  يجب  ج- 

اإ�ستخدام البطاقة فقط كما هو مبني اأدناه:

ت�ستخدم البطاقة فقط من قبل حامل البطاقة املبني اإ�سمه   -

عليها.

تخ�سع البطاقة لأحكام الإتفاقية املطبقة يف وقت اإ�ستخدام   -

البطاقة.

تُ�ستخدم البطاقة �سمن احلدود التي يبينها البنك حلامل   -

البطاقة من وقت لآخر.

تُ�ستخدم �سمن فرتة ال�سالحية املبينة على البطاقة.  -

يتم جتديد بطاقات اخل�سم تلقائياً قبل اإنق�ساء مدتها اإل   -

يف حال طلب العميل خطياً خالف ذلك قبل (45) يوماً من 

اإنتهاء �سالحية البطاقة.

يتوجب على العميل ب�سفته حامل البطاقة باملحافظة على  ح- 

الرقم ال�سري اخلا�ض بالبطاقة بكل �سرية وخ�سو�سية واأن 

ل ي�سمح لأي �سخ�ض اآخر با�ستخدام الرقم ال�سري اخلا�ض 

به.

يقوم البنك بو�سع حد للبطاقة واإ�سعار العميل بذلك، ويجوز  خ- 

للبنك تغيري احلد اخلا�ض بالبطاقة يف اأي وقت مع اإخطار 

العميل باأي تغيري، وليُ�سمح للعميل بتجاوز احلد اخلا�ض 

حال جتاوز  ويف  البنك  من  م�سبقة  موافقة  دون  بالبطاقة 

العميل ذلك احلد فاإنه يحق للبنك تقا�سي ر�سوم لقاء ذلك.

�سيتم حتويل اأي عملية تُنفذ على البطاقة بعملة اخرى اإىل  د- 

عملة البطاقة ووفقاً لأ�سعار ال�سرف املقررة من قبل فيزا 

التي يحددها  العمليات لر�سوم ال�سرف  كما تخ�سع هذه  

البنك.

ليجوز للعميل ا�ستخدام بطاقته يف اأي غر�ض غري م�سروع  ذ- 

مبا يف ذلك �سراء ال�سلع واخلدمات التي حتظرها ال�سريعة 

الإ�سالمية اأو القوانني املعمول بها يف اأي مكان تُ�ستخدم فيه 

ترتبط  التي  العمليات  تنفيذ  رف�ض  للبنك  ويحق  البطاقة 

باأطراف تُعترب حمظورة من قبل ال�سريعة الإ�سالمية.

يف حال اإ�ستخدام العميل الرقم ال�سري للبطاقة اإىل جانب  ر- 

البطاقة لتنفيذ عملية يف اأحدى املحالت التجارية اأو عرب 

جهاز ال�سراف الآيل فاإن اأي عمليات من هذا ال�سكل تظهر 

يف �سجالت البنك تعترب ُملزمة للعميل.

يجب على العميل الإت�سال على الرقم 8008555 لتفعيل  ز- 

البطاقة.

�ض- يجب على العميل اأن يحر�ض على اإتخاذ حاملي البطاقات 

الإ�سافية كافة الإجراءات الالزمة واملبينة اأعاله فيما يتعلق 

باأي بطاقات اإ�سافية ي�سدرها البنك لهم.

18.2. ال�سلفة النقدية:
يجوز للعميل احل�سول على �ُسلفة نقدية باإ�ستخدام البطاقة  اأ- 

اأي من  وذل��ك عرب  وق��ت لآخ��ر  البنك من  ملا يحدده  وفقاً 

الو�سائل التالية:

اأو فرع من  1- من خالل تقدمي البطاقة لأي من فروع البنك 
  (Visa International) الدولية اأع�ساء  موؤ�س�سة فيزا 

والتي تقدم ت�سهيالت من هذا القبيل اإىل جانب تزويد الفرع 

توقيع  مع  دولياً  ومعتمد  ر�سمي  هوية  باإثبات  املوؤ�س�سة  اأو 

منوذج املعاملة اخلا�سة بذلك.

من خالل اإ�ستخدام البطاقة عرب اأي جهاز �سراف اآيل تابع   -2
للبنك اأو اأي جهاز تابع لأي موؤ�س�سة اأخرى يجمعها اإتفاقية 

مع البنك ويف هذه احلالت فاإن قيمة ال�سلفة حُتدد وفقاً 

للحد اليومي لل�سحوبات النقدية عرب جهاز ال�سراف الآيل 
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امل�ستخدم.

من خالل حتويل املبلغ من بطاقة العميل اإىل احل�ساب املراد  ب- 

لدى البنك (جاري، ح�ساب توفري ا�ستثماري، ح�ساب وديعة 

ويتقا�سى  نقدية  ك�سلفة  التحويل  يُعتربهذا  بحيث  لأج��ل) 

البنك مبوجبه الر�سوم املطبقة على ال�سلفة النقدية.

يقوم العميل بدفع ر�سوم ال�سلفة النقدية التي قام باحل�سول  ت- 

عليها من خالل البطاقة ويجوز للبنك تغيري ر�سوم ال�سلفة 

النقدية من وقت لآخر دون الرجوع للعميل .

18.3. املدفوعات:
يلتزم حامل البطاقة بدفع كافة املبالغ املرتتبة على البطاقة  اأ- 

بالإ�سافة اإىل دفع قيمة اأية خ�سائر قد يتحملها البنك نتيجة 

لإ�ستخدام البطاقة اأو نتيجة خلرق حامل البطاقة لأي من 

بنود هذه الإتفاقية.

على  املرتتبة  املبالغ  كافة  الأ�سلي  البطاقة  حامل  يتحمل  ب- 

بطاقته بالإ�سافة اإىل البطاقات الإ�سافية التي قام البنك 

باإ�سدارها للعميل.

للبنك احلق يف مطالبة حامل البطاقة الأ�سا�سي اأو حاملي  ت- 

الر�سوم  بدفع  جمتمعني  او  منفردين  الإ�سافية  البطاقة 

والتكاليف تكبدها البنك من خالل اإ�ستخدامهم للبطاقة. 

يقوم البنك بتوفري ك�سف احل�ساب عرب الإنرتنت اأو ورقياً ول  ث- 

يُعد عدم اإ�ستالم العميل لك�سف احل�ساب اأو عدم قدرته على 

اإ�ستعرا�ض ك�سف احل�ساب عرب الإنرتنت �سبباً مربراً لعدم 

�سداد العميل املبالغ امل�ستحقة للبنك.

يتوجب على العميل التحقق من املبالغ التي تظهر يف ك�سف  ج- 

احل�ساب الوارد اإليه واإبالغ البنك عن اأية فروقات يف غ�سون 

(15) يوماً من تاريخ الك�سف ولن يقبل البنك م�سوؤولية اأي 

اإعرتا�ض يرد بعد املهلة املحددة.

يوافق العميل على �سداد اإجمايل املبالغ والر�سوم التي تظهر  ح- 

الر�سيد احلايل يف  والتي متثل  للبنك  يف ك�سف احل�ساب 

موعد ليتجاوز تاريخ اإ�ستحقاق ال�سداد.

يف حال مل يقم العميل ب�سداد مبلغ املديونية/ احلد الأدنى   خ- 

يف موعد اإ�ستحقاقها بحيث يبقى مبلغ املديونية قائماً حتى 

موعد �سدور ك�سف احل�ساب التايل، �سيقوم البنك باإ�سافة 

املبلغ الغري ُم�سدد اإىل مبلغ احلد الأدنى لل�سداد يف ك�سف 

احل�ساب التايل ويكون م�ستحق ال�سداد على الفور.  

ليجوز للعميل تنفيذ معامالت على البطاقة تتجاوز احلد  د- 

الأق�سى احلايل للبطاقة دون احل�سول على موافقة م�سبقة 

من البنك ويلتزم العميل ب�سداد كامل قيمة هذا التجاوز فور 

طلب البنك لذلك بالإ�سافة اإىل احلد الأدنى لل�سداد. يف 

حال مل يلتزم العميل ب�سداد كامل املبلغ املطلوب فاإنه يحق 

للبنك مبوجب ذلك اإلغاء البطاقة فوراً ودون اأي اإ�سعار م�سبق 

للعميل وعليه يُ�ستحق فوراً �سداد كامل مبلغ املديونية املرتتب 

على البطاقة.

اأي متاأخرات اأو معامالت تخالف   هذه ال�سروط والأحكام  ذ- 

ت�سبح واجبة ال�سداد فوراً للعميل.

يقوم العميل ب�سداد املبالغ وفقاً للرتتيب املبني اأدناه (اأو باأي  ر- 

ترتيب اآخر يراه البنك منا�سباً):

واملبالغ  النقدية  وال�سلفة  م�سددة  غ��ري  ال��ر���س��وم  جميع   -1
والتكاليف املبينة يف اأي ك�سف ح�ساب �سابق؛

واملبالغ  النقدية  وال�سلفة  م�سددة  غ��ري  ال��ر���س��وم  جميع   -2
والتكاليف املبينة يف اأي ك�سف احل�ساب احلايل؛

جميع عمليات البطاقة (با�ستثناء ال�سلفة النقدية) و املبينة   -3
يف اأي ك�سف ح�ساب �سابق؛

جميع عمليات البطاقة (با�ستثناء ال�سلفة النقدية) و املبينة   -4
يف اأي ك�سف احل�ساب احلايل؛ 

على  املنفذة  الأخ���رى  والعمليات  النقدية  ال�سلف  جميع   -5
البطاقة والتي مل تظهر بعد على ك�سف احل�ساب احلايل.

مرجتعة  �سيكات  اأي  مقابل  الر�سوم  تقا�سي  للبنك  يجوز  ز- 

قيمة  من  اأو جزء  كامل  �سرف  عدم  حال  اأو يف  م�سحوبة 

املبلغ املرتبط باأمر الدفع بغر�ض �سداد ر�سيد املديونية دون 

اأن يكون لذلك اأي اأثر على حق البنك يف اإتخاذ الإجراءات 

القانونية املتاحة للبنك.    

�ض- يقوم العميل ب�سداد املبالغ وفقاً للعملة املحددة للبطاقة ويف 

حال قام العميل ب�سداد اأي مبلغ بعملة اأخرى فاإنه يلتزم بدفع 

قيمة ر�سوم ال�سرف بالإ�سافة اإىل اأي خ�سائر قد يتحملها 

البنك عند حتويل قيمة املدفوعات اإىل عملة البطاقة. هذا 

وتتم عملية حتويل العملة وفقاً لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف 

البنك يف يوم العملية والذي يقوم البنك وحده بتحديده يف 

تاريخ تنفيذ القيد على البطاقة. اأما فيما يتعلق باملدفوعات 

التي يقوم بها العميل بنف�ض عملة البطاقة ف�سيتم ايداع تلك 

املدفوعات يف ح�ساب البطاقة فقط يف تاريخ اإ�ستالم البنك 

لتلك املبالغ املطلوبة، ويف حال اإ�ستالم تلك املدفوعات باأي 

عملة اأخرى فيتم اإيداع تلك املبالغ فقط بعد حتويلها لنف�ض 

عملة البطاقة اأو عند اإ�ستالم قيمة تلك املبالغ من قبل البنك 

واإيداعها يف ح�ساب البطاقة.

�ض- يقوم العميل بدفع اأي ر�سوم اإ�سافية قد يطلبها البنك وفور 

طلبه لتلك الر�سوم مقابل تزويد العميل بن�سخ عن اإي�سالت 

قد  التي  احل�سابات  ك�سوف  اأو  النقدية  املبيعات/ال�ُسلفة 

اأي خدمات قد يقوم  اإىل ر�سوم  بالإ�سافة  العميل،  يطلبها 

البنك بتقديها من وقت لآخر.  

�ض-يف حال ت�سكيك العميل باأحد العمليات التي مت تنفيذها على 

البطاقة وتبني لحقاً اأن العملية قد نُفذت بالفعل من قبل 

العميل ف�سيتم اإعادة ت�سجيل املبلغ الأ�سلي لهذه العملية على 

البطاقة يف التاريخ الذي متت به العملية بالإ�سافة اإىل اأي 

تكاليف ن�ساأت جراء ذلك. 

�ض- ليكون لقبول البنك مدفوعات �سداد متاأخرة اأو  جزئية اأو 

�سيكات اأو اأوامر دفع اأي تاأثريعلى حق البنك يف اإتخاذ ما 

يلزم لتح�سيل كامل املبلغ امل�ستحق من العميل كما ليُعد ذلك 

القبول كتعديل اأو تغيري على بنود هذه ال�سروط والأحكام.

يوافق العميل اأنه حال وجود اأي مبلغ م�ستحق على بطاقته  ط- 

يف اأي وقت اأو يف حال وجود مديونية مرتتبة باأي �سكل من 
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الأ�سكال على اأي من ح�ساباته لدى البنك مبختلف اأنواعها 

تخلف  حال  يف  اأو  غريها  اأو  جارية  ح�سابات  كانت  �سواء 

العميل عن ال�سداد مبوجب اأحكام تلك احل�سابات اأو تخلف 

عن �سداد اأي من الت�سهيالت امل�سرفية املمنوحة للعميل من 

فوراً  العميل  يلتزم  احل��الت  تلك  فاإنه مبوجب  البنك  قبل 

ويجوز  ح�سابه  على  املرتتب  املديونية  مبلغ  كامل  ب�سداد 

تلك  �سداد  بغر�ض  العميل  من ح�ساب  مبالغ  للبنك خ�سم 

امل�ستحقات.

بغر�ض  العميل  من  ال�سادرة  ال�سيكات  قبول  للبنك  يجوز  ظ- 

اإل  املبالغ حم�سلة  امل�ستحقة ولتُعترب تلك  املبالغ  حت�سيل 

البنك من  ال�سيكات ودفع قيمتها ل�سالح  ليتم �سرف تلك 

قبل البنك الدافع كما لحُت�ستب الودائع النقدية التي يودعها 

العميل لدى البنك اإىل اأن ي�ستلمها البنك واإىل اأن يتم اإيداعها 

يف ح�ساب البطاقة ويتحمل العميل اأي ر�سوم اأو م�ساريف 

تتعلق يف الودائع النقدية اأو يف حت�سيل ال�سيكات. 

حتى يف حال عدم طلب البنك لذلك يف وقت اإ�سدار البطاقة  ع- 

فاإنه يجوز للبنك يف اأي وقت طلب اإيداع ودائع اأو تعهدات اأو 

�سمانات نقدية من العميل ل�سالح البنك مقابل مبلغ حمدد 

ليتجاوز احلد الإئتماين اخلا�ض بالبطاقة. عند طلب البنك 

تلك  تقدمي  من خالل  اأن��ه  العميل  ي��درك  ال�سمانات  لتلك 

ال�سيكات فاإن العميل يفو�ض البنك بتحرير وحتديد تاريخ 

اأي مبلغ  التاريخ التي مت و�سعه مقابل  ال�سيك و�سرفه يف 

م�ستحق للبنك ويف حال مت �سرف ال�سيك وجتاوزت قيمته 

املبلغ امل�ستحق من العميل �سيقوم البنك برد املبلغ الفائ�ض 

للعميل.

يف حال اإختار العميل �سداد م�ستحقاته جتاه البنك من خالل  غ- 

التي  امل�ستحقة  الن�سبة  خ�سم  �سيتم  فاإنه  املبا�سر  اخل�سم 

يحددها العميل عند التقدم بطلب احل�سول على البطاقة 

اإ�ستحقاق  تاريخ  حلول  بعد  اأو  ف��وراً  العميل  ح�ساب  من 

ال�سداد. ويف حال عدم كفاية ر�سيد العميل ل�سداد الن�سبة 

وفر�ض  العميل  بطاقة  اإلغاء  للبنك  يجوز  فاإنه  امل�ستحقة 

الر�سوم اخلا�سة بذلك.

يجوز للعميل تنفيذ املدفوعات من خالل التحدث مع مركز  ف- 

الإت�سال وليتحمل البنك م�سوؤولية اأي خ�سائر اأو تاأخري ناجم 

عن الإ�ستعانة مبركز الإت�سال.

ليجوز للعميل حتويل املبالغ من ح�ساب البطاقة اإىل ح�ساب  ق- 

اآخر بغر�ض �سداد الر�سيد املدين لأي ح�ساب بطاقة اآخر اإل 

يف حال ح�سول العميل على موافقة م�سبقة من البنك.

يقوم البنك باإيداع اأي مبالغ م�سرتدة على ح�ساب البطاقة  ك- 

تفيد  التي  الق�سيمة  اأو  الإي�سال  البنك  اإ�ستالم  عند  فقط 

بذلك من املوؤ�س�سات .

ينفذها  التي  البطاقة  امل�سجلة على عمليات  القيود  ت�سكل  ل- 

اإ�ستخدام  العميل دلياًل على ح�سول العملية ويجوز للبنك 

هذه القيود والبيانات كدليل يف املحكة عن اللزوم.

18.4. الر�سوم والعمولت:
يجوز للبنك تقا�سي ر�سوم اإ�سرتاك عند تقدم العميل بطلب  اأ- 

اإىل ر�سوم جتديد وذلك  البطاقة بالإ�سافة  احل�سول على 

عند جتديد البطاقة �سنوياً.

يقوم البنك باإحت�ساب ر�سوم اإ�ستبدال البطاقة على احل�ساب  ب- 

يف حال فقدانها اأو �سرقتها.

اإع��ادة اإ�سدار يف حال اإعادة  ت-  ويجوز للبنك تقا�سى ر�سوم 

اإ�سدار البطاقة ب�سبب رغبة العميل يف اإ�سدار رقم �سري 

جديد اأو يف حال تلف البطاقة.

ث-  �سيتم فر�ض ر�سوم جتديد على ح�ساب البطاقة اخلا�سة 

بالعميل حتى لو مت اإلغاء البطاقة  مع عدم وجود نية للتجديد 

نتيجة لتاأخر العميل عن ال�سداد و لن يقوم البنك بتجديد 

البطاقة يف حال اإ�ستمرار وجود اأي م�ستحقات غري ُم�سدد 

على البطاقة حتى موعد اإنتهائها.

عملية  عن  ناجمة  ر�سوم  اأو  تكاليف  اأي  العميل   يتحمل  ج- 

حت�سيل املبالغ املطالب بها  الغري م�سددة على ح�ساب حامل 

البطاقة 

ح- يجوز للبنك �سحب البطاقة الرئي�سية بالإ�سافة اإىل اأي بطاقة 

اإ�سافية مت اإ�سدارها من العميل يف حال عدم �سداده املبلغ 

امل�ستحق خالل املهلة املحددة من قبل البنك بعد طلب البنك 

لذلك.

    

18.5. حامل البطاقة الإ�سافية:
ير�سحه  �سخ�ض  لأي  اإ�سافية  بطاقة  اإ�سدار  للبنك  يجوز  اأ- 

العميل �سريطة اأن يكون قد بلغ �سن (18) عاماً واأن يكون من 

اأحد اأفراد عائلة العميل املبا�سرة وذلك بعد موافقة وموافق 

عليه من البنك على طلب العميل . ويخ�سع طلب العميل هذا 

لل�سروط والأحكام ذات ال�سلة ولتلك ال�سروط التي يراها 

البنك �سرورية �سريطة ا�ستيفاء متطلبات التوقيع من قبل 

حامل البطاقة الإ�سافية والنماذج املخ�س�سة لذلك والأحكام 

وما قد يراه البنك �سرورياً.

ت�سري هذه ال�سروط والأحكام على حامل البطاقة الإ�سافية  ب- 

اأو  جماعة  الإ�سافية  البطاقات  حاملي  جميع  ويتحمل 

اإ�ستخدام  على  املرتتبة  التكاليف  جميع  م�سوؤولية  اأف���راداً 

البطاقة وتنفيذ العمليات �سواء من خالل اإ�ستخدام البطاقة 

الرئي�سية اأو البطاقات الإ�سافية ويكون للبنك احلق يف اإتخاذ 

الإجراءات الالزمة �سد حامل البطاقة الأ�سلية اأو حاملي 

البطاقات الإ�سافية اأو كالهما.  

�سالحية  على  الإ�سافية  البطاقات  �سالحية  مدة  تعتمد  ت- 

البطاقة الأ�سلية، كما اأن اإلغاء البطاقات الإ�سافية لن ينجم 

عنه ولن يت�سبب يف اإنهاء اأو اإلغاء البطاقة الأ�سلية اأو يف اإنهاء 

الإتفاقية املربمة بني العميل والبنك واملتعلقة ببطاقة العميل.

ما بني حامل  تتم  قد  التي  الت�سويات  اأو  للنزاعات  ليكون  ث- 

على  اأثر  اأي  الإ�سافية  البطاقة  وحامل  الأ�سلية  البطاقة 

حامل  قطعها  التي  والإل��ت��زام��ات  وامل�سوؤوليات  التعهدات 
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البطاقة الأ�سلية وحامل البطاقة الإ�سافية.

اأو  اإلتزامات  اأو  يوافق العميل على حتمل قيمة اأي خ�سارة  ج- 

القانونية  الأهلية  عدم  نتيجة  البنك  يتكبدها  قد  تكاليف 

حلامل البطاقة الإ�سافية اأو نتيجة لأي خرق يف بنود هذه 

ال�سروط والأحكام من قبل حامل البطاقة الإ�سافية.

احلد  ي�سمل  الرئي�سية  بالبطاقة  اخلا�ض  الإئتماين  احلد  ح- 

اخلا�ض بتلك البطاقات الإ�سافية ويتحمل حامل البطاقة 

الرئي�سية اإىل جانب حامل البطاقة الإ�سافية م�سوؤولية �سداد 

كافة النفقات لكل البطاقات. 

18.6. فقدان البطاقة والرقم ال�سري:
يف حال فقدان اأو �سرقة بطاقة العميل اأو يف حال معرفة اأي  اأ- 

�سخ�ض اآخر بالرقم ال�سري اخلا�ض بالبطاقة فاإنه يتوجب 

على العميل فوراً اإبالغ البنك على الرقم  8008555 من 

قطر  خ��ارج  من   009744410088 الرقم  اأو  قطر  داخ��ل 

بالإ�سافة اإىل اإبالغ �سرطة الأمن التابعة للدولة التي فقد بها 

العميل بطاقته اأو معرفة رقمها ال�سري. بعد عملية الإبالغ 

اأو  للبنك  موقع  خطي  تاأكيد  اإر�سال  العميل  على  يتوجب 

ر�سالة اإلكرتونية تفيد بذلك عرب موقع اخلدمات امل�سرفية 

عرب الإنرتنت خالل 48 �ساعة من تاريخ الإبالغ. ويتحمل 

العميل م�سوؤولية كافة العمليات التي تنفذ على البطاقة اإىل 

اأن ي�ستلم البنك اإ�سعار التاأكيد من قبل العميل. كما يتعهد 

اإ�سرتداد  يف  البنك  ملعاونة  لزم  ماهو  كل  باتخاذ  العميل 

البطاقة.

نُفذت  اأي خ�سومات  �سداد  كامل م�سوؤولية  العميل  يتحمل  ب- 

املنفذة على  العمليات  والناجمة عن  البطاقة  على ح�ساب 

البطاقة من قبل اأي �سخ�ض �سواء بعلم اأو دون علم العميل 

قبل  من  ال�سخ�ض خم��ولً  كان هذا  اإن  عما  النظر  وبغ�ض 

العميل اأو ل.

يجوز للبنك اإ�ستبدال البطاقات املفقودة اأو امل�سروقة وفقاً  ت- 

البنك  اأخرى يراها  اأي �سروط  اأو  ال�سروط والأحكام  لهذه 

منا�سبة وبالر�سوم التي يحددها البنك من وقت لآخر.

يف حال اإ�سرتداد العميل للبطاقة املفقودة اأو امل�سروقة فاإنه  ث- 

واإرجاعها  ف��وراً  ن�سفني  اإىل  البطاقة  تقطيع  عليه  يتوجب 

للبنك دون اإ�ستخدامها.

الرعاية  كل  باأخذ  العميل  يلتزم  البطاقة  حامل  ب�سفته  ج- 

املمكنة  ل�سمان �سالمة البطاقة ودون ك�سف الرقم ال�سري 

لأي �سخ�ض اآخر وعليه يتوجب على العميل اإتالف مغلف 

الرقم ال�سري للبطاقة فوراً بعد اإ�ستالمه ويف حال ت�سجيل 

العميل للرقم ال�سري للبطاقة فيتوجب اأن يتم ذلك ب�سورة 

نف�سها.  البطاقة  عن  بعيداً  وحُتفظ  للغري  وا�سحة  غري 

البطاقة )املطبوع  العميل الإف�ساح عن رقم  ليتوجب على 

على البطاقة( لأي طرف ثالث ول يتحمل البنك م�سوؤولية اأي 

عطل اأو خلل يف اأجهزة ال�سراف الآيل �سواء كان لهذا العطل 

الأثر على اإ�ستخدام العميل للبطاقة اأم ل.

اإبالغ  اإ�ستخدام الرقم ال�سري للبطاقة بعد  ليجوز للعميل  ح- 

البنك مبعرفة طرف اآخر بالرقم.

18.7   اإلغاء البطاقة
يجوز للعميل يف اأي وقت اإبالغ البنك برغبته يف اإلغاء وقفل  اأ- 

ح�ساب البطاقة واإلغاء كافة البطاقات التي اأ�سدرها البنك 

للعميل اأو حلاملي البطاقات الإ�سافية وذلك من خالل تزويد 

العميل البنك باإ�سعار خطي مع اإعادة جميع البطاقات بعد 

قطعها اإىل ن�سفني. �سيقوم البنك باإغالق ح�ساب البطاقة 

فقط بعد �سداد العميل كافة املبالغ والر�سوم املرتتبة على 

ح�ساب البطاقة وبعد مرور مهلة لتقل عن (45) يوماً من 

تاريخ اإعادة البطاقة للبنك.

ح�ساب  على  م�سدد  الغري  بالكامل  املبلغ  �سداد  ي�ستحق   ب- 

اإىل كل معامالت البطاقة قيد الإجراء  البطاقة بالإ�سافة 

اإحت�سابها بعد  اإ�ستخدام البطاقة لكن مل يتم  الناجمة عن 

على ح�ساب البطاقة بالكامل فور اإلغاء البطاقة.

يف حال اإلغاء اأحد حاملي البطاقات الإ�سافية بطاقته يبقى  ت- 

فرداً  م�سوؤولن  الإ�سافية  البطاقة  وحامل  العميل  من  كل 

و�سراكة عن جميع  املبالغ والر�سوم امل�ستحقة مبوجب هذه 

ال�سروط والأحكام، اإل اأن حامل البطاقة الإ�سافية الذي مت 

اإلغاء بطاقته ل يُعد م�سوؤولً عن اأية ر�سوم اأو اإلتزامات ناجمة 

عن اإ�ستخدامات حامل البطاقة الأ�سلية اأو غريه من حاملي 

البطاقات الإ�سافية (اإن وجدت) بعد اإ�ستالم البنك للبطاقة 

التي مت اإلغاوؤها بعد قطعها اإىل ن�سفني.

يجوز للبنك يف اأي وقت ودون اإ�سعار م�سبق �سحب البطاقة  ث- 

واإلغاء اأو تعليق اإ�ستخدام البطاقة ومبوجب ذلك يتوجب على 

العميل اإعادة البطاقة فوراً للبنك بعد قطعها اإىل ن�سفني مع 

�سداد كامل املبالغ امل�ستحقة على ح�ساب البطاقة.

يجوز للبنك اإنهاء ا�ستخدام البطاقة دون اأي اإ�سعار عند وفاة  ج- 

العميل اأو اإفال�سه اأو عجزه عن اأداء اإلتزاماته اأو حتت اأي 

للبنك يف  يحق  الوفاة  منا�سباً. يف حالة  البنك  يراه  ظرف 

اإ�سرتداد اأي مبلغ م�ستحق من ورثة العميل اأو حماميهم.

يلتزم العميل ب�سداد الأر�سدة املدينة القائمة على ح�ساب  ح- 

البطاقة كما يلتزم ب�سداد كافة التكاليف وامل�ساريف التي قد 

يتكبدها البنك عند اإتخاذه اجراءات حت�سيل تلك الأر�سدة.

دفع  اأو  الإ�سرتاك  ر�سوم  اإع��ادة  م�سووؤلية  البنك  ليتحمل  خ- 

الر�سوم ال�سهرية اأو ال�سنوية للعميل اأو اأي ر�سوم مطبقة اأو 

اأي جزء منها عند اإنهاء ح�ساب البطاقة.

باأي �سمانات  البنك  البطاقة يحتفظ  اإ�ستخدام  اإلغاء  عند  د- 

كان قد ح�سل عليها من قبل العميل ملدة اأق�ساها )60( يوماً 

من تاريخ اإلغاء البطاقة و/اأو اإعادتها للبنك �سواء مت اإلغاء 

البطاقة من قبل البنك اأو العميل.

18.8. ا�ستثناء امل�سوؤولية:
البنك غري م�سوؤول عن اأي خ�سارة اأو �سرر يتكبدها العميل  اأ- 

من قبل البنك اأو تاجر اأو اأي م�سرف اأو موؤ�س�سة مالية اأو 



18

اأي جهاز �سراف اآيل اأو اأي طرف  اآخر يرف�ض تنفيذ عملية 

البطاقة اأو ليقبل البطاقة اأو الرقم ال�سري اأو متديد اأو منح 

�سلفة نقدية للعميل �سمن احلدود اخلا�سة بذلك.

البنك غريم�سوؤول عن رف�ض اأي تاجر اأو  اأي ع�سو ملوؤ�س�سة  ب- 

فيزا الدولية (VISA International) من قبول بطاقة 

العميل، كما ليتحمل البنك م�سوؤولية اأي عيب اأو �سرر يف 

يف ال�سلع اأو اخلدمات املقدمة من قبل التاجر اأو اأي خمالفة 

وعدم اإلتزام من قبل هوؤلء التجار.

اأو  تاجر  اأو  والبنك  العميل  بني  ين�ساأ  ن��زاع  لأي   يكون  ل  ت- 

اأثر على  اأي  اآخر  �سخ�ض  اأو  مالية  اأوموؤ�س�سة  اأي م�سرف 

من  �سكل  ب��اأي  البنك  جت��اه  ومديونيته  العميل  اإل��ت��زام��ات 

الأ�سكال، وليكون ملطالبات العميل �سد البنك اأو تاجر اأو 

اأي م�سرف اأوموؤ�س�سة مالية اأو اأي �سخ�ض اآخر الأثر على 

اإلتزامات العميل نحو البنك.

البنك غريم�سوؤول عن اأي نزاعات يقوم العميل بالإبالغ عنها  ث- 

بعد مرور )30( يوماً من تاريخ �سدور ك�سف احل�ساب ذو 

ال�سلة.

اأي  عن  للعميل  الأ�سكال  من  �سكل  باأي  البنك غريم�سوؤول  ج- 

خ�سائر اأو اأ�سرار اأياً كانت طبيعتها والتي قد تن�ساأ عن اأي 

اإنقطاع اأو خلل يف اأجهزة ال�سراف الآيل اأو اأجهزة واأنظمة 

وربط  ونقل  معاجلة  اأنظمة  يف  عطل  اأي  اأو  الإت�����س��الت 

البيانات اأو اأي خالفات اأخرى اأو اأ�سباب �سواء كانت خارجة 

عن �سيطرتنا اأو غري ذلك.

18.9. الإف�ساح عن البيانات:
البنك  العميل  يفو�ض  والأح��ك��ام،  ال�سروط  ه��ذه  مبوجب  اأ- 

ال�سماح له بالك�سف عن البيانات املتعلقة بالعميل وباأموره 

مبا فيها على �سبيل املثال ول تقت�سر على بيانات ح�ساب 

البطاقة ل�سركائنا وفروعنا ووكالئنا اأو الأطراف الأخرى.

يجوز للبنك الإطالع والتحقق من ر�سيد العميل يف اأي وقت  ب- 

دون الرجوع للعميل بح�سب ما يراه البنك منا�سباً.

18.10. الإ�سعارات:
يلتزم العميل باإخطار البنك خطياً فور ح�سول اأي تغيري يف  اأ- 

اأو عنوانه (الربيد  اأو طبيعة عمله  اأو وظيفته  اإ�سم العميل 

الإلكرتوين و/اأو عنوان العمل اأو ال�سكن)

يف حال بقاء العميل خارج دولة قطر لأكرث من �سهر يتوجب  ب- 

عليه �سداد كامل م�ستحقات ح�ساب البطاقة قبل (7) اأيام 

من تاريخ مغادرة البالد.

يف حال مغادرة العميل دولة قطر نهائياً لالإقامة يف مكان  ت- 

اآخر يتوجب على العميل ت�سليم البطاقة للبنك (بالإ�سافة 

اإىل اأي بطاقات اإ�سافية) بعد قطعها اإىل ن�سفني قبل (45) 

يوماً من تاريخ مغادرة البالد ومبوجب ذلك تعترب البطاقة/ 

البطاقات لغية ومنتهية.

تُعترب جميع املطالب  والإخطارات وغريها من الإ�سعارات  ث- 

التي تُر�سل للعميل اأو حلامل البطاقة الإ�سافية مبوجب هذه 

ال�سروط والأحكام اأنها مر�سلة لكال العميلني.

عرب  للبنك  العميل  ير�سلها  التي  التعليمات  جميع  تُعترب  ج- 

وملزمة  �سارية  نف�سه  البنك  ع��رب  �سخ�سياً  اأو  الفاك�ض 

للعميل ويجوز للبنك اإتخاذ وتنفيذ مايلزم وفقاً ملا ورد بتلك 

التعليمات املر�سلة عرب خمتلف الو�سائل املذكورة.  

وك�سوف  والبطاقات  الإ�سعارات  اإر�سال جميع  للبنك  يجوز  ح- 

احل�سابات واملطالبات وغريها من الوثائق للعميل مبوجب 

هذه ال�سروط والأحكام �سخ�سياً اأو عن طريق الربيد العادي 

والإلكرتوين على  العنوان الأخري املعرف لدينا والذي يقوم 

العميل بتزويده على م�سوؤوليته اخلا�سة، وتعترب جميع هذه 

الإ�سعارات اأو غريها من املرا�سالت ُم�ستلمة من قبل العميل 

يف تاريخ ت�سليمها يف حال ت�سلمها العميل �سخ�سياً اأو عرب 

الربيد الإلكرتوين اأو بعد مرور يومني عمل من تاريخ اإر�سالها 

يف الربيد.

18.11.  ال�سروط العامة لبطاقات الئتمان 
واخل�سم:

يتعهد العميل بتحمل التكاليف الفعلية و دفعها للبنك مقابل  اأ- 

اأو  م�سوؤويل  اأو  م��دراء  يتكبدها  قد  اأ�سرار  اأو  خ�سائر  اأية 

موظفي البنك نتيجة خلرق العميل اأي من بنود هذه ال�سروط 

اأو تلك الأ�سرار التي قد تن�ساأ وتكون ذات �سلة  والأحكام 

اأو  اخل�سائر  تلك  حال جنمت  العميل. يف  بطاقة  بح�ساب 

الأ�سرار ب�سبب اإهمال من العميل، يقوم البنك بخ�سم قيمة 

تلك الأ�سرار من ح�ساب العميل.

بالإ�سافة اإىل جميع احلقوق التي يلكها البنك اإما مبوجب  ب- 

هذه ال�سروط والأحكام اأو يف القانون فاإنه يحق للبنك اأي�ساً 

يف اأي وقت ودون اإ�سعار م�سبق دمج كافة ح�سابات العميل 

تلك  اأو  اأو اجلماعية  الفردية  �سواء احل�سابات  البنك  لدى 

احل�سابات التي جتمع العميل بحاملي البطاقات الإ�سافية 

اأي  وحتويل  احل�سابات  تلك  مابني  الت�سوية  اإج��راء  بغر�ض 

مبالغ موجودة يف تلك احل�سابات ل�سداد اأي مبالغ م�ستحقة 

النظر  بغ�ض  الأم��ر  يحتاج  ذلك عندما  بعمل  ونقوم  للبنك 

عن العملة امل�ستخدمة وفقاً ل�سعر ال�سرف ال�سائد يف ذلك 

الوقت.

يحق للبنك من وقت لآخر اإجراء  اأي تغيري اأو تعديل على  ت- 

هذه ال�سروط والأحكام مع اإخطار العميل بذلك وعليه فاإن 

اإحتفاظ العميل بالبطاقة واإ�ستخدامه لها قبولً من طرفه 

قبول  على  موافقاً  العميل  يكن  مل  حال  يف  التغيري.  لتلك 

اأي تغيري اأو تعديل على ال�سروط والأحكام، فيتوجب عليه 

اإغالق ح�ساب البطاقة مع الإلتزام بالبنود املتعلقة باإنهاء هذه 

الإتفاقية و�سروطها ذات ال�سلة.

باأي  يتعلق  فيما  العميل  جتاه  امل�سوؤولية  البنك  يتحمل  ل  ث- 

ل  وال��ت��ي  للعميل  البنك  يقدمها  ق��د  م��زاي��ا  اأو  ت�سهيالت 

ت�سمل  هذه ال�سروط والأحكام حيث يحق للبنك �سحب تلك 
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الت�سهيالت واملزايا من العميل يف اأي وقت ودون اأي اإ�سعار.

وفقاً  الئتمانية  البطاقة  مع  للعميل  املقدمة  املزايا  تكون  ج- 

لتقدير البنك اخلا�ض وليتحمل البنك م�سوؤولية اأي اإلتزامات 

التي  امل��زاي��ا/اخل��دم��ات  تلك  ظل  يف  العميل  يتكبدها  قد 

يقدمها البنك مع البطاقات الإئتمانية.

الر�سوم  من وقت لآخر وفقاً  للبنك فقط يف تعديل  يحق  ح- 

لتقديره املطلق دون اإ�سعار م�سبق.

18.12. البنود املتعلقة ببطاقات الئتمان:
مع  (ب��الإل��ت��زام  الإئتمان  بطاقات  حد  على  البنك  يوافق  اأ- 

�سيا�سة البنك و قوانني م�سرف قطر املركزي) وفقاً للمفهوم 

الإ�سالمي »القر�ض احل�سن« و »اإجارة«.

يوافق العميل على دفع ر�سوم �سهرية غري قابلة لالإ�سرتداد  ب- 

وفقاً ملا يحدده البنك بالإ�سافة اإىل اأي ر�سوم اأخرى يحددها 

البطاقات. اإ�ستبدال  العميل بدفع ر�سوم  يلتزم  البنك. كما 

يجوز للبنك ويف تقديره اخلا�ض التنازل عن الر�سوم ال�سهرية 

يف حال قام العميل ب�سداد املبلغ امل�ستحق كاماًل.

يحق للبنك بتقا�سي ر�سوم من العميل عن اأي �سداد متاأخر  ت- 

حيث يقوم البنك بتخ�سي�ض جزء من هذه الر�سوم املح�سلة 

والتربع بها لل�سندوق اخلريي لدى البنك.

اإحت�ساب  طريقة  تغيري  اخلا�ض  لتقديره  وفقاً  للبنك  يحق  ث- 

الر�سوم ال�سهرية اأو ر�سوم الإجراءات اأو الر�سوم الإ�سافية 

اأو اأي ر�سوم اأخرى نتيجة لأي تغري جوهري اأو غري جوهري 

الفرتة  اإىل  بالإ�سافة  الر�سوم/التكاليف  هيكل  على  يطراأ 

اإخطار  مع  الر�سوم  �سداد هذه  فيها  يُ�ستحق  التي  الزمنية 

للبنك  امل�ستحقة  الر�سوم  جميع  التغيريات.  بهذه  العميل 

موجب هذه ال�سروط والأحكام هي ر�سوم غري م�سرتدة

19. �سروط واأحكام اأخرى:
19.1.يحق للبنك الرد على جميع الإ�ستف�سارات والإ�ستعالمات 
الواردة اإليه من قبل البنوك الأخرى فيما يتعلق بح�ساب العميل 

دون الرجوع اإىل �ساحب احل�ساب وذلك بالقدر الذي يتطلبه 

وي�سمح به القانون اأو الهيئة التنظيمية. ويُفو�ض العميل البنك 

باحل�سول على اأي معلومات ر�سمية تخ�ض العميل من اأي جهة 

اإلتزام  اأو  بغر�ض حتديث بيانات البنك  من دون اأي م�سوؤولية 

على البنك اأو املوؤ�س�سة التي ح�سل منها البنك على املعلومات.

للقوانني  تخ�سع  البنك  يف  املفتوحة  احل�سابات  جميع   .19.2
اأو  احل�ساب  ومكافحة  منع  اإىل  تهدف  التي  والدولية  املحلية 

اأو  الإره��اب و /  ت�سهيل  التي متر عرب ح�ساب من  املعامالت 

ت�ستخدم لغ�سل الأموال

ح�ساباتهم  بتجميد  البنك  يقوم  العميل  وف��اة  حال  يف   .19.3
اإ�سم العميل املتويف ل�سالح  اأي مبالغ حتت  ول ي�سمح ب�سرف 

ورثته اأو ممثليهم القانونني اإل باأمر ر�سمي �سادر عن حماكم 

البالد  موجه للبنك من املحكمة ذات الإخت�سا�ض. ويكون البنك 

م�سوؤول فقط اإعتباراً من تاريخ اإخطاره بوفاة العميل.

وقائع  اأي  ح��دوث  اأو  ال�سركة  اإفال�ض  اإ�سهار  19.4.  يف حال 
تاأثري  �سلبي على قدرة  اأو �سل�سلة من الأحداث قد يكون لها 

ال�سركة على اأداء اإلتزاماته جتاه البنك مبوجب هذه الإتفاقية، 

فاإنه يجوز للبنك جتميد ح�ساب العميل اإىل اأن ي�سدر اأمر من 

املحكمة املخت�سة.

القا�سرين  للعمالء  جارية  ح�سابات  فتح  للبنك  ليجوز   19.5
واإمنا يجوز له فتح ح�سابات توفري/ودائع اإ�ستثمار لهم مبوجب 

يبلغ  اأن  اإىل  عليه  الو�سي  اأو  القا�سر  العميل  والد  من  توقيع 

يف  احلق  له  ي�سبح  ثم  ومن  القانوين  ال�سن  القا�سر  العميل 

اإ�ستالم املبالغ اخلا�سة به  واإدارة ح�سابه مبعرفته دون احلاجة 

العميل  خ�سوع  ح��ال  ويف  ال��و���س��ي/الأو���س��ي��اء.  م��ن  اإذن  لأي 

القا�سر للو�ساية، فاإنه يتوجب �سدور قرار اأو حكم من املحكمة 

من  ومتكينه  العميل  ع��ن  الو�ساية  لرفع  الإخت�سا�ض  ذات 

ال�سريعة  لأحكام  القا�سرين  ح�سابات  تخ�سع  احل�ساب.  اإدارة 

الإ�سالمية والقانون املدين رقم 22 لعام 2004 والقانون رقم 

40 للعام 2004 فيما يتعلق بالو�ساية على اأموال القا�سرين.
واجلمعيات  والهيئات  املوؤ�س�سات  و  ال�سركات  تخ�سع   .19.6  

والأندية وما ُياثلها من الكيانات لل�سروط اخلا�سة باحل�سابات 

اجلارية و ح�سابات الودائع لأجل وح�سابات الودائع ال�ستثمارية 

التي  ال�سروط  من  ليتجزاأ  ج��زءاً  ال�سروط  تلك  ت�سكل  بحيث 

تتعلق بتلك الكيانات.

19.7. يجوز للبنك اإغالق ح�ساب العميل يف اأي وقت دون اإبداء 
الأ�سباب ودون اإ�سعار العميل ويف هذه احلالة تنتهي م�سوؤولية 

البنك بعد اإ�سداره �سيك بقيمة ر�سيد احل�ساب للعميل واإر�ساله 

بالربيد اإىل عنوان العميل. ويلتزم العميل ب�سداد املبلغ امل�ستحق 

البنك يف  بنية  يفيد  الذي  البنك  لإ�سعار  اإ�ستالمه  للبنك عند 

اإغالق احل�ساب املدين اخلا�ض بالعميل.

ح�سابات  و���س��ع  واإ���س��ت��ع��را���ض  مبتابعة  البنك  ي��ق��وم   .19.8
التابعة  احل�سابات  بت�سنيف  يقوم  حيث  دورية  العمالءب�سورة 

للعميل و التي مل تُنفذ عليها اأية اأن�سطة اأو معمالت كح�سابات 

جامدة. ويتم ت�سنيف ح�سابات التوفري كح�سابات جامدة بعد 

بالن�سبة  اأما  اأن�سطة  اأية  ت�سهد  اأن  مرور عامني ميالديني دون 

واحد.  ميالدي  عام  بعد  ت�سنيفها  فيتم  اجلارية  للح�سابات 

مرور  بعد  جامدة  كح�سابات  لأج��ل  الودائع  ح�سابات  تُ�سنف 

(5) �سنوات ميالدية دون اأي ن�ساط يُذكرعلى احل�ساب. يقوم 

عدم  حالة  ويف  بالعميل  لالإت�سال  مايلزم  كل  باتخاذ  البنك 

اإمكانية الإ�ستدلل عليه   �سيتم حتويل اأي مبالغ غري مطالب 

ل�سوؤون  العامة  الهيئة  اإىل  العميل  بيانات  اإىل  بالإ�سافة  بها 

القا�سرين بعد مرور (10) اأعوام ميالدية من تاريخ اآخر معاملة 

قام بها العميل على احل�ساب وذلك اإلتزاماً بتعليمات م�سرف 

قطر املركزي. 

على  امل�ستحقة  الزكاة  دف��ع  م�سوؤولية  العميل  يتحمل   .19.9
الزكاة  باإخراج  البنك خطياً  العميل  فو�ض  حال  اإل يف  اأمواله 

نيابة عن العميل. 
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19.10. يحق للبنك اإتالف دفاتر ال�سيكات/البطاقات/الأرقام 
 ال�سرية يف حال مل يقم العميل باإ�ستالمها خالل �سهر ميالدي

 (كحد اأق�سى) من تاريخ اإ�سدارها ويتوجب على العميل التقدم 

 بطلب جديد لإعادة الإ�سدار مع دفع الر�سوم اخلا�سة بذلك.

وقت  والأحكام من  ال�سروط  تعديل هذه  للبنك  يحق   .19.11
لآخر. جميع التعديالت �ستكون متاحة على موقع الإلكرتوين 

للبنك واإ�سعار العميل بذلك عرب اإخطار عام يُعر�ض يف خمتلف 

فروع البنك ويف حال مل يتلقى البنك اأي اإعرتا�ض من   العميل 

قبل  من  وموافقة  قبولً  يثل  فاإنه  ميالدياً  يوماً   (15) خالل 

التعديل نافذاً يف جتديد  التعديالت. ي�سبح  العميل على تلك 

التعديل  هذا  مثل  من  العميل  باإخطار  البنك  قام  اإذا  الوديعة 

قبل انتهاء فرتة. 

اأو  (كلياً  تطبيق  اأو  مبمار�سة  البنك  يقم  مل  حال  19.12. يف 
جزئياً) اأي من هذه ال�سروط والأحكام اأو تاأخر يف التنفيذ     فاإن 

حقوقه  تطبيق  حقه يف  عن  البنك  قبل  من  تنازلً  ليعد  ذلك 

بالكامل يف وقت لحق. وليكون التنازل عن اأي من  ال�سروط 

والأحكام هذه الإتفاقية اإل خطياً دون اأن يُ�سكل ذلك تنازل عن 

اأي طلب اأو خمالفة اأخرى من هذه ال�سروط والأحكام. 

19.13. تُعد �سجالت البنك والوثائق كدليل على �سحة ر�سيد 
املثال وجود خطاأ  �سبيل  العك�ض على  اإدع��اء  العميل ويف حال 

وا�سح  ، تقع م�سوؤولية اإثبات ذلك على عاتق العميل.

19.14. يحق للبنك اإ�ستثمار ر�سيد احل�ساب اجلاري واجلزء 
والودائع  الطلب  حتت  والودائع  التوفري  ح�سابات  يف  املتبقي 

الإ�ستثمارية التي لتُ�سارك يف امل�ساربة ويتحمل البنك عواقب 

ونتائج تلك الإ�ستثمارات من اأرباح وخ�سائر.

19.15. ليجوز للعميل حتويل تخ�سي�ض اأو تعيني الأموال اأو 
دون  اآخ��ر  �سخ�ض  لأي  ك�سمان  ح�سابه  يف  املتواجد  الر�سيد 

موافقة خطية من البنك.

19.16. يجوز للبنك من وقت لآخر فتح املزيد من احل�سابات 
باأي عملة ح�سبما يراه �سرورياً  اأو الغري �سخ�سية  ال�سخ�سية 

ومفيداً للتحكم يف ومراقبة و عزل و/اأو ف�سل بع�ض العمليات 

عن غريها مبا فيه م�سلحة مالية اأو غريها من امل�سالح للبنك. 

لل�سروط  بفتحها  البنك  قام  حال  احل�سابات يف  تلك  وتخ�سع 

والأحكام البينة هنا ويكون للبنك ال�سالحية القانونية امل�سبقة 

يف اأن يقوم بفتح تلك احل�سابات دون احلاجة لأي مناذج فتح 

ح�ساب اإ�سافية يوقعها العميل.

من  ع�سو  ي�سبح  لأن  العميل  دع���وة  للبنك  يحق   .19.17
لبنود اخلدمة  العميل  تاأهل  املميزة،يف حال  اأع�ساء اخلدمات 

معايري  اأو  املوؤهلة  املعايري  تلبية  يف  العميل  اإذااأخفق  وباملثل   .

اجلديدة  املعايري  تلبية  يف  العميل  واأخفق  تغريت،  قد  التاأهل 

اأو  ب�سحب  للبنك  يحق  للتغيري،  اإ���س��ع��ار  اإع��ط��اء  اأن��ت��م  بعد 

يف  ت�سمل  املميزة  باخلدمة  اخلا�سة  احل�ساب  اأدوات  اإل��غ��اء 

اخل�سم  وب��ط��اق��ات  ال�سيكات  دف��ات��ر  تقت�سرعلى  ول  ذل��ك 

ب�����اأدوات بديلة.  ب��ط��اق��ات الئ��ت��م��ان،واإ���س��ت��ب��دال��ه��ا   امل��ب��ا���س��ر، 

  

حت�سيل  بغر�ض  و�سيط  اأو  وكيل  تعيني  للبنك  يجوز   .19.18
املبالغ امل�ستحقة من العميل مبوجب هذه ال�سروط والأحكام.

19.19.  تُعد هذه ال�سروط والأحكام ملزمة للعميل �سخ�سياً 
وليجوز للعميل تعيني حقوقه وواجباته لأي �سخ�ض اآخر. ويحق 

للبنك التعاقد مع وكالء يقومون بتنفيذ اأي من الإلتزامات التي 

تقع على عاتق البنك مبوجب هذه الإتفاقية.

19.20. يوافق العميل على اأن يقوم بتوقيع وتزويد البنك باأي 
وثائق اأو اأوراق قد يطلبها البنك من وقت لآخر.

19.21. يف حال اأ�سبح اأحد بنود هذه ال�سروط والأحكام غري 
قانونياً اأو غري قاباًل للتطبيق فاإنه ي�ستمر العمل بكافة ال�سروط 

والأحكام املتبقية.

20. تطبيق القوانني والخت�سا�س الق�سائي:
اأمور  من  بها  يتعلق  ما  وكل  والأحكام  ال�سروط  هذه  تخ�سع 

هيئة  بها  تديل  التي  والفتاوي  الإ�سالمية  ال�سريعة  لأحكام 

الفتوى ال�سرعية يف البنك، كما تخ�سع لبنود النظام الأ�سا�سي 

للبنك وقوانني دولة قطر ومبا ليتعار�ض مع مبادىء ال�سريعة 

الق�سائية  لل�سلطة  والعميل  البنك  من  كل  يَخ�سع  الإ�سالمية. 

حق  من  ذلك  يحد  اأن  دون  قطر  دولة  ملحاكم  ح�سرية  الغري 

الأنظمة  اأي من  العميل لدى  اإتخاذ الإجرءات �سد  البنك يف 

الق�سائية الأخرى.

21. مكافحة غ�سل الأموال:
امل�سرفية/ اخل��دم��ات  واإ���س��ت��خ��دام  احل�����س��اب  فتح  يخ�سع 

الت�سهيالت التي يوفرها البنك جلميع البيانات الالزمة والتي 

بتعليمات م�سرف قطر  يتلعق  فيما  العميل  البنك من  يطلبها 

املركزي اخلا�سة مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب اإىل 

التي  املعلومات  ت�ستويف  مل  حال  يف  البنك.  تعليمات  جانب 

اأن  تبني  حال  يف  اأو  املطلوبة  املعايري  بتزويدها  العميل  قام 

اأي  للبنك رف�ض  فاإنه يحق  اأو غري �سحيحة  التعليمات زائفة 

خدمات اأو ت�سهيالت للعميل. ويف حال الإ�ستباه بتورط العميل 

بعمليات غ�سل اأموال اأو متويل اإرهاب اأو غريها من الأن�سطة 

غري القانونية، يقوم البنك باإبالغ م�سرف قطر املركزي بهذا 

الإ�ستباه وقد يُطلب من البنك من قبل م�سرف قطر املركزي 

حجز اأي مبالغ حمولة اأو متواجدة يف ح�ساب العميل. 

العربية  باللغتني  والأح��ك��ام  ال�����س��روط  ه��ذه  ُح���ررت   .22
والإجنليزية. ويف حال اأي خالف، يطبق ن�ض اللغة العربية

23. قبول ال�سروط الأحكام:
املفتوحة  احل�سابات  والأحكام على جميع  ال�سروط  ُطبق هذه 

اأو تلك التي يتم فتحها م�ستقباًل �سواء من قبل العميل  حالياً 

اأو البنك. ووفقاً ملتطلبات م�سرف قطر املركزي يقوم العميل 

املحمول  الهانف  عرب  الق�سرية  الر�سائل  بخدمة  بالت�سجيل 

اخلا�ض بالعميل وفقاً ملا يتيحه البنك.



GENERAL TERMS & CONDITIONS 
OF BANKING SERVICES 

AGREEMENT



2



800 8555 | barwabank.com 3

Preamble:
Where a Customer wishes to deal with Barwa Bank 
in order to open an Account/Accounts and to utilize 
its banking services, and the Bank has agreed to 
provide these services, the Bank and the Customer 
agree that these conditions and provisions shall be 
construed in accordance with the Memorandum 
and the internal Articles of Association of the 
Bank and its regulations, as well as the instructions 
of the Qatar Central Bank, any advisory opinions 
(Fatwas) of the Shari’ah and Fatwa Supervisory 
Board of the Bank and the provisions of Islamic 
Shari’ah. The two parties have agreed to implement 
the following general Terms and Conditions.

Definitions:
The following words wherever stated have the 
meanings assigned to them respectively:

Account: Means any account, Card, finance 
agreement or other record in the books of the Bank 
in the name of the Customer.
Bank:  Means Barwa Bank (QSC).
Banking Transactions: Includes the contracts of 
opening Current, Savings and Invested Deposit 
Accounts, as well as all other accounts and the 
banking services customarily rendered by Islamic 
banks.
Business  Day:   A day on which the Bank is open 
for banking business in the State of Qatar.
Card: Means any plastic Card issued by the bank 
to you or to any Supplementary Cardholder which 
is defined in the regulations of VISA or any other 
branded Card issued by the Bank.
Card  Account:  Means the Card Account opened 
by us in your name or supplementary Cardholders 
name on your account.
Card Currency: Means the local currency of the 
State of Qatar: the Qatari Riyal (QAR). 
Card Limit: Means the maximum amount that 
each Cardholder shall be permitted on his or her 
Card as agreed by the bank from time to time and 
which the Bank has the right to reduce in relation to 
the Cardholder’s commitment and manner to settle 
his or her debts.
Card Transaction:  Means any transaction carried 
out by you or a Supplementary Cardholder using a 
Credit or Debit Card, the PIN or the Card number.
Cardholder:  A Card Account holder for whose 
use a Card is issued by the Bank and whose name 
appears on the face of the Card and with whom 

supplementary Cardholders will remain jointly and 
severally liable for all Charges incurred through 
the use, issue and renewal of the Card.
Cash Advance: Cash disbursed to the Cardholder 
by any bank or financial institution inside or outside 
Qatar or by their affiliated ATM’s. 
Charges: Means amounts payable by you arising 
from the use of the Account or Card or the Card 
number or the PIN or otherwise, under these terms 
and conditions or as notified by us from time to 
time including, without limitation, all transactions, 
maintenance fees, handling Charges, additional 
expenses, damages, legal costs and disbursements, 
which will be debited to the Account.
Customer: Means the Account holder (Individual 
or Commercial) or any person seeking banking 
services from the Bank.
Merchant: Any person, corporate entity, 
partnership, government entity or other 
establishment, which accepts a Card issued by the 
bank or the Card number as a method of payment 
for the goods, services, benefits or reservations 
offered by it. 
PIN: Means the unique computer generated 
personal identification number issued 
confidentiality to the Cardholder or selected by the 
Cardholder to use in conjunction with the Card.
Security: Means a deposit, guarantee or other 
security.
Statement of Account: The monthly or other 
periodic statement made available to you showing 
particulars of the present balance of your Accounts 
and transactions passed since the previous 
statement. 
Supplementary Cardholder:  A person who you 
have authorised to use the Card and to whom we 
have issued a Supplementary Card. 
The Headings: The clause headings in this 
agreement are only for convenience and do not 
affect the meaning of the relevant clause.

General Terms and 
Conditions

1- Account Opening :
a. Individual Accounts can be opened in the name 

of one person or jointly in the name of two or 
more persons.

b. Accounts can be opened in the name of a 
Company upon submission of documentation to 
the satisfaction of the Bank.
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c. Personal accounts shall not be used for business 
purposes

2-  Base Account Number:
The Bank shall assign a base identification number 
(called RIM) to each customer to proceed with 
all transactions with the Bank. The base account 
number is used to determine the Customer’s 
various account types. The customer may carry out 
transactions with any of the Bank’s branches.

3- Specimen Signature:
The specimen signature of the Customer, registered 
with the Bank, shall be deemed as the basis for 
dealing with the Customer’s accounts and shall 
remain effective unless amended or cancelled. 
Such amendment or cancellation shall be valid 
only on the next working day following the day of 
receipt of such instructions by the Bank.

4- Deposits and Drawings:
a. The Bank will accept deposits from the 

Customer in cash or by customary banking 
practices. Deposits by third parties into the 
Customer’s account may be accepted without 
any responsibility by the Bank.

b. Drawings can be made by the Account holder 
or by an authorised agent who can be appointed 
after completion of the required documents 
prepared by the Bank. Cash drawings from 
savings and call accounts shall be done by 
using the Bank’s forms or the Debit Card. Cash 
drawings from the Current Account shall be 
done by using cheques issued by the Bank or the 
Debit Card or Bank supplied forms.

c. Account holders who are unable to sign their 
names (for example, blind or illiterate customers) 
should produce official identification acceptable 
to the Bank and should complete the transaction 
in front of a Bank official by using a finger print 
and stamp (if any) before drawing any amount 
(applicable to Individual Accounts only). For 
the interest of blind or illiterate customers, the 
Bank will not issue a cheque book or Debit Card 
except through an authorised agent.

5- Collections and Remittances:
a. Cheques/dividends/warrants/Islamic bonds/drafts 

drawn to the order of a depositor or Customer, 
deposited in the Account shall be accepted as 

collection items, unless agreed otherwise by 
the Bank and in accordance with the banking 
practices prevailing at Islamic banks. The Bank 
has the right to reject cheques, drafts or any other 
securities drawn to the order of a third party. The 
Bank maintains the right to debit any account 
with any unpaid and non-collected items in 
addition to any Bank Charges, without assuming 
any responsibility in the case of non-collection of 
such items.

b. Drawings against cheques under collection shall 
only be allowed after their actual realisation.

c. The Bank shall pay the actual value of inward 
telex / SWIFT remittances, drafts and Bank 
cheques received in favour of the Customer 
after deducting any banking commissions and 
Charges.

d. The Customer agrees that the purchase by the 
Bank of a draft (in foreign currency) issued 
previously by the Bank at the request of the 
Customer, shall be at the discretion of the Bank 
and at the prevailing exchange rate on the day of 
purchase after deducting any commissions and 
Charges payable to the Bank.

e. The Bank shall credit all inward remittances 
and drafts of the Customer in the Customer’s 
account in the currency of such account unless 
the Bank receives instructions to the contrary 
from the Customer, whereupon the deposit shall 
be calculated at the exchange rate prevailing on 
the day of deposit.

f. The Bank shall have the right to reject the 
payment of any draft or transfer if the name of 
the beneficiary and/or his/her account number 
does not match the Bank’s records or for any 
other reason.

g. All transfers effected by the Bank according 
to the Customer’s instructions shall be at the 
Customer’s expense and responsibility, and the 
Bank shall not be held responsible if any amounts 
credited to the Customer’s account are reduced 
due to any Charges or a decline in value, and the 
Bank shall not be responsible if the Customer 
is unable to cash any funds on account due to 
restrictions issued by any concerned authorities.

h. The Bank and its correspondents are not 
liable for the consequences of any irregularity, 
delay, mistake, telegraphic error, omission 
or misinterpretation that may arise from 
and against any loss which may be incurred 
through its correspondents failing to properly 
identify the persons named in the instructions 
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or retaining the funds should the Bank or its 
correspondents deem such retention expedient 
pending confirmation regarding the identity 
of any person or of the above instructions by a 
letter or otherwise.

i. Should all or any of these transfers be unpaid 
and refunded to the Bank, the Customer can only 
claim the value of the transfers at the buying rate 
of the day when the refund takes place. The 
refund cannot be effected until the Bank has 
received confirmation from its correspondents 
that the funds are unpaid and that the original 
instructions have been cancelled.

6- Statements of Accounts/Addresses/
Details:

a. The Customer shall be provided with advice and 
Statements of Account (as per the Customer’s 
request or at the Bank’s discretion) and if the 
Bank does not receive any objection within 
fifteen (15) calendar days from the date of 
dispatch of the advice or the Statement of 
Account by mail, or any other agreed means of 
communication then such Statement of Account 
and advice shall be deemed correct.

b. Unless the Customer gives notice in writing, the 
address set out on the Account Opening Form 
shall be the approved address for dispatching by 
mail a notice, advice or Statement of Account or 
notification to the Customer, and the Customer 
shall inform the Bank in writing in case of any 
change regarding the Customer’s details set out 
on the Account Opening Form.

c. The Bank may stop sending advice or Statements 
of Account if they are returned twice to the Bank 
as undelivered.

d.  The Customer shall have the right to ask for an 
additional copy of a Statement of Account at the 
Customer’s own expense.

7- Standing Orders Instruction:
The Bank shall agree to act upon any instructions 
for standing orders provided that the Customer’s 
Account has sufficient balance on the due date(s) 
to fulfill such instructions, and the Bank shall not 
be responsible for any delay or error in dispatch 
on the part of the Bank or its correspondent who 
transfers the funds. The Customer declares that 
the Bank shall not be held liable and the Customer 

shall indemnify the Bank for any losses, damages or 
expenses incurred by the Bank due to the execution 
of the standing orders given by the Customer.

8- Adjustments of Entries:
In case of any error in entries, any adjustment 
or correction in the entries signed by the Bank 
shall be considered effective and correct, and the 
Customer does not have the right to claim the value 
of any deposits made in error into the Customer’s 
account, and the Bank is authorised to process 
the correction entries accordingly and debit the 
Customer’s account. The Customer declares that 
the Bank has the right to claim any amounts paid in 
error into the Customer’s account and the Customer 
agrees to settle any wrongful entry by any method or 
procedure, and on the date(s) specified by the Bank 
without any objection and irrespective of the lapse 
of any period of time from the date of occurrence of 
the wrongful entry.

9- Fees and Banking Services 
Charges:

a. The Bank may, without consulting the Customer, 
debit the Customer’s account with any Charges, 
expenses or commissions payable for any 
banking service rendered in accordance with 
the banking Charges and commissions approved 
and announced by the Bank.

b. Current, savings and call accounts are subject 
to a stipulated minimum daily balance level as 
determined and announced by the Bank. The 
Bank has the right to deduct the required fees 
if the daily balance falls below the determined 
level.

10- The Bank’s Rights of Account Set-
Off and Securities:

a) Where a Customer maintains more than one 
a. Where a Customer maintains more than 
one account with one of the Bank’s branches 
or establishes more than one account in the 
future, the relationship between the Bank and 
the Customer will be deemed to constitute that 
of a single account relationship. The Bank shall 
have an absolute right to combine or merge any 
or all the Customer’s accounts for the purpose of 
setting-off a debit balance against an available 
credit balance or to reimburse itself for the 
recovery of any commitments for which the 
Customer is liable.
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b. The Customer agrees that the Bank may at any 
time and without giving any prior notice freeze, 
set-off or transfer any amount between the 
Customer’s accounts, regardless of the type or 
name of the account, or regardless of whether 
it is an individual and/or joint account, or in 
local or foreign currency, so that each account 
shall be considered as Security for the other 
accounts, individually or jointly, for the purpose 
of setting-off any debts of the Customer or a 
party guaranteed by the Customer in favour of 
the Bank.

c. The Bank may enforce all guarantees and assets 
subject to security granted by or on behalf of the 
Customer in favour of the Bank for the purpose 
of settling any amounts owed by the Customer to 
the Bank.

11- Accounts in Foreign Currencies:
a. The Customer may open accounts in foreign 

currency upon the approval of the Bank and the 
transactions in this account shall be effected only 
by Bank’s forms, drafts or written instructions, 
in the same currency of the account.

b. Cash withdrawal in foreign currency notes 
or from foreign currency accounts will be 
subject to the rate of exchange and commission 
determined by the Bank from time to time.

c. Customers holding foreign currency accounts 
may transfer amounts from the foreign currency 
accounts to local currency accounts or vice 
versa at the prevailing rate of exchange on the 
same day. The Customer acknowledges that 
the Bank will not be held responsible for any 
exchange losses that the Customer may incur 
when transferring any amount from the foreign 
currency accounts to another currency accounts.

12- Conditions of Joint Account 
(Individuals Only):

a. A joint account is an account opened jointly for 
two or more persons in which they have equal 
rights and equal obligations. All deposits made 
in a joint account and the inward transfers to this 
account shall be deemed to be owned equally by 
the account holders unless otherwise stipulated 
in writing to the Bank.

b. Persons authorised to operate joint accounts will 
be entitled to deposit and withdraw convertible 
currencies, cheques, payment orders, drafts or 

other negotiable instruments. Such authorised 
persons, will also have the right to draw, 
endorse and negotiate cheques, transfers or other 
negotiable instruments in favour of the Bank in 
their capacity as authorised representatives.

c. The joint account holders shall be jointly and 
individually/severally liable for settling in full 
all dues or claims to the Bank that may arise or 
any commitments, present or future, resulting 
from the actions of those operating the account 
or any withdrawals that may cause the account to 
be overdrawn.

d. If one of the joint account holders is subject to 
an attachment, such attachment will be enforced 
on that individual’s share only with effect from 
the day of notifying the Bank of said attachment. 
The Bank shall stop withdrawal from the joint 
account to the extent of the attached share, 
and shall consequently notify the joint account 
holders or their representative of the said 
attachment within five working days from the 
day of the attachment notification.

e. The joint account holders authorise the Bank to 
include their share in the joint account for set-off 
against their other various accounts.

f. In the event of death of one of the joint account 
holders or the loss of their legal capacity, the 
other account holders should notify the Bank of 
their intention to continue the account, within a 
period not exceeding ten days from the date of 
death or loss of legal capacity. The Bank shall 
then suspend withdrawal from the joint account 
until a successor is legally appointed by the 
competent court.

g. None of the joint account holders or their 
representatives should request credit facilities in 
their personal name secured by the joint account 
without a written approval from all of the joint 
account holders.

h. The Bank shall have the right to issue an Debit 
Card to each of the joint account holders if each 
of them is authorised to handle the account 
by a single signature only, and they will be 
held individually or jointly, responsible for all 
liabilities that occur from using this service.

13- Conditions Relating to  Companies, 
Establishments and Organizations accounts:

a. The persons authorised to sign, whose names 
are mentioned on the Account Opening form, 
shall handle all of the banking and investment 
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transactions with the Bank to the extent of 
the powers granted to them in the company’s 
memorandum and articles of association and 
commercial registration or by a legalized power 
of attorney.

b. The company/ establishment/ organisation 
undertakes to inform the Bank promptly in 
writing of any changes in its memorandum 
or articles of association, the commercial 
registration or its by-laws or its legal form or any 
change in its constitution, board of directors, 
partners or representatives or any changes in 
the authorised signatories. The Bank will bear 
no responsibility in the event that any of its 
directors, partners, managers or representatives 
have violated the provisions of the Company’s 
status as contained in its articles of association 
or its by-laws or have acted against their powers.

c. The company/ establishment/ organisation 
authorises the Bank to pay and debit the account, 
whether the account was in credit or overdrawn 
or which subsequently becomes overdrawn due 
to such debits, all transactions issued by those 
authorised to operate the Accounts in accordance 
with the authorizations held by the Bank. The 
company/ establishment/ organisation shall 
be liable for any instructions or orders issued 
to the Bank by those authorised to operate 
the Accounts and to enter into all Banking 
Transactions including documentary letters 
of credit, money transfers and all transactions 
including any credit facility etc.

d. The company/ establishment/ organisation 
undertakes to furnish regularly to the Bank an 
audited balance sheet and income statements or 
any other document required by the Bank.

14- Conditions Relating to Accounts    
of Societies, Clubs and the Like:

a. The Account shall be operated in accordance 
with the board of director’s resolutions and 
conditions. A board resolution should be 
submitted stating the names of and designating 
the authorised signatories, and any amendments 
that may occur thereon. The authorised 
signatories should not delegate others to exercise 
such powers.

b. Clubs and societies and the like shall submit the 
registration document issued by the concerned 
authorities in the State of Qatar upon submitting 
the application for opening the Account.

c. In case of expiry of the term of a board director 
of the club or society and the like or their 
resignation or dismissal, a letter indicating the 
appointment of a new board director should 
be submitted to the Bank, or alternatively the 
minutes of the general meeting in which the 
new board of directors has been elected shall be 
submitted, indicating the name and capacity of 
those who have the right to sign on behalf of the 
club or society and the like before the Bank and 
the manner of operating the account.

15- Instruction by Fax, E Mail or 
Telephone:

a. If a Customer gives the instructions to the 
Bank by facsimile, email or telephone the 
Bank shall be entitled to process or reject the 
instructions and the Bank shall not be bound 
to obtain a confirmation of the correctness 
of such instructions unless the customer has 
indicated either on the Account Opening form 
or subsequently in writing not to accept such 
instructions.  The Customer declares that the 
Bank shall not be liable and shall indemnify 
the Bank for any losses, damages, and expenses 
incurred by the Bank due to any act or omission 
relating to any instructions given or understood 
to have been issued by the Customer. The 
Customer agrees that the Bank shall not be liable 
for any dispatch errors. 

b. The Customer hereby agrees and authorises 
the Bank at its discretion to rely upon and act 
in accordance with any notices, instructions 
or other messages issued by the Customer or 
to rely upon and act in accordance with any 
notices, instructions or other messages issued by 
or which purport to be issued by the Customer 
by email (from only the addresses as advised to 
the Bank), facsimile, or telephone, without any 
verification of such instruction being undertaken 
by the Bank to verify or inquire about the 
genuineness of the instructions or the identity 
of its sender, whether such instructions were 
to pay funds or otherwise to debit or credit any 
account or to have discretion to dispose of any 
money or securities or document in the hands of 
the Bank or purport to bind the Customer to any 
agreement or other arrangement with the Bank, 
and the Customer agrees in advance irrevocably 
and unconditionally that such instructions are 
issued from the Customer or on their behalf and 
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accepts such instructions as being binding.
c. The Customer understands that it is not required 

to confirm such notices, instructions or other 
messages by sending the original documents.

d. The Customer also agrees that the Bank will 
not accept or act upon any instructions received 
by email, facsimile, or telephone where such 
instructions are in connection with changing the 
Account(s) operation mandate or changing the 
authorised signatories or assignment of another 
person or the closing of Account(s) and the 
transfer of the balance of the Account, by any 
way.

e. Hence, the terms of these instructions shall 
remain valid and fully effective until the Bank 
receives a written notice of termination from 
the Customer in accordance with the terms of 
the existing Account(s) operation mandate, and 
the Bank had reasonable time to act upon such 
notice. Such termination will not release the 
Customer from any liability in accordance with 
this mandate in regard to any action taken in line 
with its terms before expiry of the termination 
notice period.

f. The provisions of this indemnity are in addition 
to and not in substitution for the provisions of 
our existing mandate to the Bank for the time 
being to operate the account(s). I/we also remain 
obliged and severally liable for all actions 
that may arise from or be connected with this 
indemnity.

16- Internet and Telephone Banking   
Services:

a. Rules of Transactions:
i. Transactions will be processed only upon 

the availability of sufficient funds in the 
Customer ś account at the time the user 
submits the transaction and subject to the 
Bank’s standard daily transaction limits. All 
transactions will be carried out on a Business 
Day or the next available Business Day if the 
cut-off times have passed. 

ii. The Bank may, at its sole discretion, refuse 
to carry out any instruction if the Bank has 
reason (in which the decision of the Bank will 
be final and binding) to believe the instruction 
is illegal.

iii. Instructions given on the services cannot be 
reversed without the Bank’s approval. The 
Bank will not be responsible for, including but 

not limited to, the following: (i) to reverse an 
instruction given through either service; (ii) to 
accept an instruction which is conditional or 
which requires the Bank to make payment to 
a third party earlier (or later) than the time the 
Bank requires according to normal banking 
practice.

b. Transfers, remittances  and Payments:
i. Transfers are permitted between the 

Customer ś own accounts with the Bank.
ii. Transfers remittances and payments in QAR 

and in foreign currencies to third parties will be 
accepted only via internet banking, at any time 
and shall be processed on the same Business 
Day  or the next Business Day if the cut-off 
times have passed at the prevailing exchange 
rate applicable at the time of the transaction.

c. Cut off times:
i. Instructions submitted by 12.00 Noon 

(Qatar Time) will be processed on the same 
day. Foreign currency instructions may be 
submitted latest by 1.00 PM (Qatar Time) and 
will be processed on the same day.

ii. QAR and foreign currency instructions 
submitted after the above mentioned cut-off 
times or during any public holiday in Qatar 
will be processed on the next Business Day.

iii. Additional correspondent and/or beneficiary 
bank Charges, if any, will be deducted from 
the remittance amount.

d. Utility Bill Payments:
i. The Customer must input all information 

required to effect utility bill payments.
ii. It is the Customer’s responsibility to ensure 

the correct information is input; any erroneous 
payments to utility companies arising out of 
incorrect information input by the customer 
will be the responsibility and liability of the 
customer.

iii. The Customer confirms and agrees to waive 
any right it may have for holding the Bank 
responsible for any mistake or omission or 
any delay by the Bank, due to reasons beyond 
its control, in the transfer of the funds to 
the utility companies which may result in 
disruption of the utility service.

e. Fees and Charges:
i. The cost of the secure ID device(s) or any 

replacement thereof and all the Bank ś 
fees and Charges, shall be debited from 
the Customer ś Account specified in the 
application. 
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ii. The Bank will debit the Customer’s 
Account with any amount along with the 
applicable Charges/fees from time to time for 
transactions instructed by the Customer

f. Security Tools :
i. The Customer shall be fully responsible for 

safeguarding any Security tools and must 
not disclose any Security information to any 
person. The Customer is required to change 
any password(s) as instructed by the Bank 
through the service or any other means of 
communications.

ii. In case the secure ID device is lost/stolen/
damaged, the user must immediately report to 
the Bank to disable it.

iii. The Security tools are considered as a means 
of customer identification and authentication. 
Once completely and successfully entered, 
the Bank shall consider the Customer as the 
source of all instructions and transactions.

iv. Access to services will be automatically 
stopped if the login password or telephone 
banking Security number (Telephone 
Identification Number, referred to here as 
“TIN”) is entered incorrectly five consecutive 
times. Thereafter, the Customer may contact 
the Bank for further assistance and to request 
a new login password or TIN to be delivered 
to any branch of the Bank for collection by 
the Customer in person, upon verification 
of the Customer’s identity. If the Customer 
wishes to re-activate the same, the Bank will 
allow further (5) five attempts to login. After 
re-activation, if the service is stopped again 
consecutively for the second time due to 
wrong password or TIN input, the Bank will 
reset and issue a new login password or TIN 
to be delivered to the Customer at any branch 
of the Bank as requested by the Customer for 
collection by the Customer in person, upon 
verification of the Customer’s identity.

v. Requests made by the Customer for a new 
login password or TIN due to lost, forgotten 
password or TIN (or if the Customer has 
established that existing login password or 
TIN is compromised), will be responded to by 
the Bank only upon positive authentication of 
the Customer. The Bank will reset and issue 
a new login password or TIN to be delivered 
to the Customer at any branch of the Bank as 
selected by the Customer for collection upon 
verification of the Customer’s identity.

g.  Liability:
i. The Customer is fully responsible for any 

instructions given to the Bank and the 
Bank will not be liable in any manner for 
any unauthorised, fraudulent, or erroneous 
instruction.

ii. The Customer hereby acknowledges that the 
Bank shall not be responsible for any errors, 
damages and claims that may result from 
the open nature of the internet or telephone. 
The Customer shall be solely responsible for 
all risks resulting from using the services. 
Further, the Customer will indemnify the 
Bank, its employees, agents, representatives 
and nominees on a full indemnity basis from 
and against all actions, claims, proceedings, 
demands, losses, damages, harm (including 
direct, indirect or consequential) costs, 
expenses, Charges, taxes, penalties and legal 
costs and any other liabilities of whatsoever 
nature which the Bank may incur or suffer 
by reason of the Customer accessing the 
services.

iii. The Customer is solely responsible for the 
accuracy and correctness of all information 
and details transmitted via the services. The 
Customer acknowledges that all transactions 
and instructions conducted via the services 
will be processed without any further 
reference, written notice or verification.

iv. Once the Customer submits and confirms 
instructions or transactions through the 
services, the Bank shall be under no obligation 
to accept any amendment or cancellation 
thereof. 

v. The Customer shall be solely responsible for 
establishing, adding or modifying beneficiary 
details through the services. The Bank will 
not be liable for non-payment or payment 
to a wrong beneficiary as a result of an 
error in the beneficiaries details submitted 
by the Customer, any failure to identify 
the beneficiary or delay in payment to the 
beneficiary at the receiving destination.

vi. The Customer agrees to treat the access rights, 
documentation, or any information related to 
the service, strictly private and confidential at 
all times and shall not copy or reproduce them 
in any form either in whole or in part. 

vii. The Bank shall not accept any claim for 
compensation, loss or damage that may result 
from any transaction and instruction via the 
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services. The Customer agrees to indemnify 
the Bank against all requests and instructions.

viii. Any waiver by the Bank of any breach 
by a Customer shall not be construed as a 
permanent waiver and such waivers will not 
affect adversely the rights of the Bank under 
this agreement at any other time.

ix.  The Bank will not be responsible for any 
loss or damage of whatsoever nature whether 
direct, indirect or consequential to the 
Customer due to any access by a third party 
to information concerning a Customer’s 
account(s) (except where such access is 
obtained due to gross negligence or willful 
default of the Bank and in such cases the Bank 
will only be liable for direct loss or damage to 
the Customer which in the ordinary course of 
events might reasonably be expected to result 
from the circumstances in question).

x. The Customer agrees to hold harmless and 
indemnify the Bank against any loss, cost, 
damage, expense, liability or proceedings 
which the Bank may incur or suffer as a 
result of the Bank acting upon, delaying to act 
upon, or refraining from acting upon the said 
instructions.

xi. The Customer shall be liable for any misuse 
of the services as a result of non-compliance 
with Security procedures, these terms and 
conditions, disclosure of any Security tools or 
any other form of Security breach from the 
Customer ś terminal.

xii. The telephone identification number (“TIN”) 
is to be used by the authorised user only and 
should not be disclosed to anyone. 

xiii. The Bank will not be liable for any losses 
due to the TIN being used by unauthorised 
persons.

xiv. The Bank shall not be liable for any failure 
of the services beyond its reasonable control, 
including without limitation, any computer, 
telecommunication, electrical, technical or 
network failure/malfunction. 

xv. The Bank shall not be a party to any dispute 
between the Customer and any service 
provider.

xvi. Information provided by the Bank, such as 
account information and share information, 
is believed to be accurate and reliable when 
presented, however the Bank cannot and does 
not guarantee the validity and correctness of 
such information.

xvii. The Bank shall not be liable to any reliance 
by a Customer on any information provided 
through the services; the customer relies on 
any information at their own risk.

h. General :
i. No written advice or confirmation will be 

made or issued by the Bank for any transaction 
conducted via these services. The Bank ś 
records of transactions and instructions shall 
be legally binding and conclusive evidence of 
such transactions and instructions.

ii. The Bank will, on a best effort basis, make 
available the internet and telephone banking 
services on a 24 hour 365 day basis, however 
routine maintenance requirements, excess 
demands on the systems and reasons beyond 
the control of the Bank may cause disruptions 
in availability of these services.

iii. The Bank may suspend any service provided 
under the internet or telephone banking 
service without notice where it is necessary 
or advisable to do so.  Such situations will 
include but not be limited to where there is 
a suspected breach of Security and a need for 
maintenance of the services.

iv. Currently the Bank does not charge a fee for 
the use of the internet or telephone banking 
services, however in future, the bank may at 
its discretion charge a fee for these services, 
the cost and implementation of which shall be 
notified to Customers in writing in advance.

v. The Bank reserves the right to refuse any 
application for these services at its absolute 
discretion. 

vi. The services should be used in good faith, 
should not be abused and should not be used 
to commit any kind of fraud or illegality. The 
services should only be used in accordance 
with these Terms and Conditions.

vii. In the event of any misuse by the user of 
the email provided through the services, the 
Bank shall be entitled to disable the Customer 
ś access to the service without prior notice.

viii. The Bank reserves the right to terminate 
these services either collectively or 
individually, completely or in relation to any 
individual customer at its absolute discretion.

ix. Each party has the right to terminate the 
internet and telephone banking services by 
giving (3) three Business Days prior written 
notice to the other.
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17- Bank Accounts                       
(Terms and Conditions):

17.1 Current Account:
a. Credit balance in the current account is a 

QardHasan (loan without interest), and on 
demand, the Bank undertakes to pay the 
credit balance in full, and does not share the 
investment profit or bear any risk.

b. Any adult individual or company has the right 
to open a current Account if they are a national 
or resident in Qatar subject to the controls, rules 
and instructions of the Qatar Central Bank.

c. Drawings from a current account shall be made 
through cheques issued by the Bank, written 
instructions or debit Card. Depositing in the 
account shall be accepted in all branches of the 
Bank by cash, cheques drawn on the Bank’s 
branches or local banks, or through the Bank’s 
ATMs, or through account transfers.

d. The Bank shall have the right to refuse to pay 
any payment orders or cheques written on 
forms other than the Bank’s forms, without 
any responsibility whatsoever on the part of the 
Bank.

e. The Customer has to write the cheques in 
Arabic or English, the Bank shall not accept 
cheques written in any other languages.

f. The Bank shall have the right to honour the 
value of a cheque or other negotiable instrument 
drawn on the Customer’s current account even if 
this were to cause the account to be overdrawn 
and the Customer undertakes to immediately 
repay all the due amounts in the Customer’s 
overdrawn account whenever the Bank requests.

g. The Bank shall have the right to refuse to pay 
the value of the cheques, drawings and payment 
orders drawn on the account if the balance is 
not sufficient, even if the Customer has credit 
balance in any other accounts at the Bank, 
unless the Customer authorises the Bank in 
writing to cover the amount of cheques, or any 
other withdrawals from any of their current, 
saving or call accounts with the Bank.

h. The Bank may accept from the account holder 
any ‘stop payment’ of cheque request in case it 
is lost or in any other circumstance which shall 
be allowed by law and agreed to by the Bank. 
However, the Customer will bear any direct or 
indirect loss, damage and cost (including legal 
cost) due to this. The Bank maintains the right 
to request a Police Report before accepting 

“stop payment” instructions.
i. The Customer must take care of the cheque 

book, and shall bear full responsibility for it. 
Cheques should not be given to others to use, and 
the Bank should be informed immediately upon 
the loss or theft of a cheque book, otherwise the 
Customer shall bear the consequences in case 
of misuse. The Customer undertakes that they 
shall return to the Bank any issued cheque book 
upon the Bank’s request or upon closure of the 
account with the understanding that Barwa 
Bank may take legal actions against customers 
who do not adhere to the undertaking.

j.  The Bank has the right to refuse issuing a 
cheque book to the Customer, without giving 
any reason.

k. The Customer shall comply with Article 357 of 
Qatari Law (11) / Year 2004, the Penal Code of 
Qatar which states: “Imprisonment punishment 
shall apply for a period not exceeding three 
years but not below three months (or) penalty 
payment not exceeding QAR ten thousand only 
but not below QAR three thousand only (or) 
both for those Customers who intentionally 
commit:

i)  Cheque(s) issued against insufficient funds 
(or) where available funds are less than the 
cheque(s) amount.

ii) Cheque(s) issued, but with subsequent 
withdrawals of the full or part amount from the 
account which makes the Cheque(s) dishonored.

iii) Cheque(s) issued, but the customer subsequently 
instructs the bank to stop-payment.

iv) Issuing cheque(s) intentionally in a manner that 
will not allow withdrawal. 

v) Knowingly endorsing the cheque(s) in a manner 
that will disallow encashment for funds and/or 
technical reasons.

l. The Customer undertakes not to issue any 
cheque without a balance or sufficient available 
balance. The Bank reserves the right to recall 
unused cheque(s) and to close the Account and/
or advise appropriate authorities in such cases, 
without referring to the Customer. 

17.2 Debit Cards:
a) The Account:

i. The Account on which debit Card is issued 
shall be subject to limits set by the Bank 
irrespective of available funds in the Account, 
including but not limited to transaction and 
cash withdrawals limits.
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ii. The debit Card utilised on an Account shall 
be subject to the Customer’s mandate and 
applicable account terms and conditions.

b) Debit Card:
i. The debit Card may be activated via the 

Bank’s ATM network or by contacting the 
Bank’s call centre.

ii. The debit Card may only be used in machines 
that accept VISA, NAPS, GCC Network Cards.

iii. The debit Card must be signed by the 
Customer immediately upon receipt and may 
only be used:

a) by the Customer;
b) within the Account limits as described in 

clause 1 above; and
c) during the validity period of the debit Card.
iv. Debit Cards shall be renewed automatically 

prior to the expiry unless otherwise requested 
in writing by the Customer (45) forty five 
calendar days prior to expiry.

c)   Transaction:
i. A transaction executed using a debit Card 

shall be deemed to be validly given by the 
Customer and the Customer irrevocably 
and unconditionally accepts as binding any 
transaction and applicable fees and Charges.

ii. Transactions effected outside of Qatar will be 
converted from the relevant foreign currency 
into Qatar Riyals at the time of transaction at 
the prevailing rate of exchange.

iii. The Account shall be debited for 
the amount of any transaction, including 
applicable fees and Charges, when using a 
debit Card and upon authorisation by  the  
Bank of a transaction.

iv. A transaction requested by the Customer to 
be cancelled, but that cannot be cancelled in 
time shall be effected as validly given and the 
Account shall be debited for the amount of 
any transaction, including applicable fees and 
Charges.

v. A transaction shall not be authorised if there 
are insufficient funds in the Account.

vi. The Bank may, in its sole discretion, refuse 
to authorise any transaction if the Bank has 
reason to believe, at its absolute discretion, a 
transaction may be fraudulent or illegal.

vii. Any refunds by a Merchant shall only be 
credited to the account upon actual receipt by 
the Bank of the amount of such refund.

d)  Security:
i. The Customer must keep Account numbers, 

debit Card numbers and PIN number 
confidential at all times.

ii. The Bank confirmation of the PIN number 
must be destroyed immediately after receipt. 
Any record of the PIN must be unidentifiable 
and kept separate from the debit Card.

iii. In the event the Customer suspects or 
discovers that their Account numbers, debit 
Card number or PIN number have become 
known by any third party or the debit Card is 
lost or stolen, the Customer must immediately 
notify the Bank and may be required, at 
the Bank’s discretion, to provide written 
notification of such claim setting out all 
relevant details and supporting evidence (if 
any) of the incident. The Customer shall bear 
any consequences occurring in the period 
between the loss/theft and the time the Bank 
is officially notified.

iv. The Customer may be charged a fee for 
replacement of a lost or stolen debit Card.

v. In the event a lost or stolen debit Card is found 
subsequent to reporting  it lost or stolen to the 
Bank, the debit Card cannot be used and must 
be returned to the Bank immediately.

e) Withdrawal Of The Debit Card And Termination:
i. The Bank reserves the right, at its absolute 

discretion, to withdraw or refuse to re-issue a 
debit Card in the event the Customer fails to 
make any payment due; exceeds the Customer’s 
mandate concerning the Account limit; or 
breaches any of these Terms and Conditions.

ii. The Bank may at any time at its absolute 
discretion suspend or cease altogether the debit 
Card facility.

iii. The debit Card must upon withdrawal, 
suspension, cessation or termination of the 
debit Card facility, be returned to the Bank. 
The debit Card must not be used from the 
date of receipt by the Customer of such 
notice of withdrawal, suspension, cessation or 
termination.

iv. Withdrawal, suspension, cessation or 
termination of the debit Card facility for 
whatsoever reason shall not affect the accrued 
rights and liabilities of the Customer.

v. The Customer may cancel or terminate the 
debit Card facility upon thirty (30) calendar 
days written notice to the branch of the 
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Bank where the Customer’s Account is held. 
Termination by the Customer shall only be 
effective upon expiry of the thirty (30) calendar 
days notice period and shall be conditional on 
return to the Bank of all debit Cards and full 
and final settlement of all liabilities of the 
customer under the account.

f) Liability & Indemnity:
i. Transactions or any other actions, costs, 

expenses or losses incurred in the activation 
and use of the debit Card shall be the 
responsibility and liability of the Customer.

ii. Joint account customers shall be jointly and 
severally liable for all transactions and fees 
and Charges arising from utilisation of a 
debit Card, irrespective of whether each such 
Customer is issued with thier own debit Card.

iii. Prior to notification to the Bank of a disclosed, 
lost or stolen debit Card and/or PIN number, 
the Customer shall be solely liable for any 
transactions using a debit Card. Subsequent 
to notification and after reasonable time to 
suspend accounts and cancel the validity of 
the debit Card, the Customer shall not be liable 
for any further unauthorised transactions 
unless the Bank can show the Customer acted 
fraudulently.

iv. The Customer shall remain liable for any 
transactions, fees and Charges incurred 
on the account for a period of ninety (90) 
calendar days after the date the debit Card is 
returned to the Bank pursuant to withdrawal, 
suspension, cessation or termination of the 
debit Card facility or the account by either the 
Customer or the Bank.

g) Limitation of Liability:
i. The Bank shall not be liable for any 

unauthorised, fraudulent, or erroneous 
transaction using a debit Card unless the 
Bank shall have been notified accordingly by 
the Customer and given reasonable time to 
suspend Accounts and debit Cards.

ii. The Bank does not guarantee goods or 
services purchased using a debit Card nor will 
the Bank involve itself in disputes between 
the Customer and a Merchant or any other 
third party.

iii. The Bank shall not be liable for any act by 
a Merchant, any warranty or guarantee given 
by a Merchant in connection with a service 

or product purchased by the Customer 
in a transaction, any failure to deliver, 
misrepresentation or any other breach by 
a Merchant whatsoever and the Customer 
expressly waives any right it may have against 
the Bank in respect of any goods or services 
purchased in a transaction in so far as such 
goods or services may not be as described, of 
Merchantable quality or not fit for the purpose 
for which it was purchased.

iv. The Bank shall not be liable for any costs, 
losses or damages suffered or incurred by 
the Customer as a result of any failure in 
the performance of any machines or any 
equipment associated with utilisation of the 
debit Card.

h) Miscellaneous :
These debit Card terms shall apply in 
conjunction with all other applicable terms 
and conditions, including but not limited to  
the Account Terms and Conditions and VISA 
International terms and conditions.

17.3 Investment Saving Account            
(Individuals Only):

a) Saving accounts are subject to the minimum 
balance decided by the Bank. The Bank will not 
issue a cheque book to saving account holders, and 
the Customer should not issue payment orders or 
write cheques on this account. A debit Card will 
be issued to the saving account holders to enable 
them to utilise the ATMs and POS services.

b) The Bank as a Mudharib according to the absolute 
Mudharaba provisions will invest the funds of the 
saving accounts on the basis of the minimum 
monthly balance available in the account.

c) Funds of the savings account shall be invested 
according to unrestricted Mudharaba basis in the 
joint investing pool between depositors and the 
shareholders. The Bank shall invest a percentage 
of the savings account balances in accordance with 
its standard practice and the net profits from the 
joint investment pool shall be distributed between 
the depositors and shareholders according to their 
respective shares in the investment. The Bank 
as Mudharib shall be entitled to a percentage 
of the realised net profit. As agreed, Mudharib 
shall bear any loss attributable to negligence or 
violation of Mudharaba terms. The percentages 
mentioned above are available upon request.



14

d) The investment period in saving accounts is one 
calendar month commencing from the 1st day of 
the month with auto renewal unless the whole 
or part of the balance is drawn whenever the 
Customer desires, and in this case they shall be 
subject to the profits for the period prior to the 
withdrawal date. For accounts closed during the 
month, calculation shall be done on the day prior 
to the day of closure basis.

e) Profits of the saving account shall be credited 
to the same account as per the Bank’s declared 
frequency, unless the Customer requests 
otherwise, and the Customer authorises the 
Bank to invest the realised profits following the 
credit date with the same investment terms and 
conditions of the savings account.

17.4  Faseel Savings Account:
a) Faseel savings account is an account in which 

the a) Faseel savings account is an account in 
which the deposited funds are invested on the 
unrestricted Mudaraba basis. These investments 
are approved by the Bank’s Shari’ah Supervisory 
Board. The Bank shall have the right to perform 
any acts which it deems fit to achieve the interest 
of both parties.

b) Only one Faseel saving account is permitted per 
Customer.

c) The minimum balance required for the account is 
QAR 10,000. If this is not maintained during the 
calendar month, the profit rate will be reduced to 
our regular savings account profit rate. 

d) More than one (1) withdrawal (any mode of 
transaction including retail transaction at any 
retail store through POS) in a calendar month will 
also result in a reduction of the profit rate and it 
would be reduced to our regular savings account 
profit rate. 

e) The Account is provided with a debit Card; 
withdrawals and deposits can be made from/to the 
Account.

f) Withdrawal may only be made by using special 
stationery or debit Cards (with PIN number) 
provided by the Bank. Unless arranged otherwise, 
over-the-counter withdrawal will be permitted 
only to the accountholder(s) on personal 
application and identification.

g) Profit is payable on deposits of QAR 2 million or 
less in a calendar month only. Deposits in excess 
of QAR 2 million will earn profit only for QAR 2 
million.

h) Profit on Faseel savings accounts for a calendar 
month is calculated on the minimum balance of 
the month and is paid every calendar month.

17.5  Jeelkum Savings Account:
a) Jeelkum savings account is an account in 

which the deposited funds are invested on the 
unrestricted Mudaraba basis. These investments 
are approved by the Bank’s Shari’ah Supervisory 
Board. The Bank shall have the right to perform 
any acts, which it deems fit to achieve the interest 
of both parties.

b) Jeelkum savings accounts may be held in the 
name of a minor, opened by the father (or mother, 
upon the consent of the father) or guardians of a 
minor (under 18 years of age).

c) The minimum balance required for the account is 
QAR 10,000. If this is not maintained during the 
calendar month, the profit rate will be reduced to 
our regular savings account profit rate. 

d) More than one (1) withdrawal (any mode of 
transaction including retail transaction at any 
retail store through POS) in a calendar month will 
also result in a reduction of the profit rate and it 
would be reduced to our regular savings account 
profit rate. 

e) The Account is provided with a debit Card; 
withdrawals and deposits can be made from/to 
the Account. However, said Card will only be 
issued to the father (or mother, upon the consent 
of the father) or guardians of a minor.

f) Only the parents or guardian (subject to specific 
powers bestowed on such guardian in a court 
order) may make withdrawals from the minor’s 
Account until the minor reaches majority.

g) Only one Jeelkum savings account is permitted 
per Customer.

h) Withdrawal may only be made by using special 
stationery or debit Cards (with PIN number) 
provided by the Bank. Unless arranged otherwise, 
over-the-counter withdrawal will be permitted 
only to the account holder(s) guardian on personal 
application and identification.

i) Profit is payable on deposits of QAR 2M or less in 
a calendar month only. Deposits in excess of QAR 
2M will earn profit only for QAR 2M.

j) Profit on Jeelkum savings account for a calendar 
month is calculated on the minimum balance of 
the calendar month and is paid every calendar 
month.

k) Upon reaching majority the parents or guardian 
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shall not be permitted to further operate the 
minor’s account and the account shall be 
converted into a normal account and shall require 
new account forms being submitted by the minor 
upon reaching majority.

17.6  Call Investment Account: 
a) Call investment account is an account that 

can be opened for individuals, companies, 
establishments or organisations, and can be 
opened in Qatari Riyal or any other currency 
as agreed by the Bank, subject to the minimum 
balance defined by the Bank, and announced in 
the branches of the Bank.

b) Cheque books will not be issued to call accounts 
and withdrawals shall be affected by using the 
Bank’s forms.

c) The Bank as a Mudharib according to the 
absolute Mudharaba provisions will invest the 
funds of the call accounts on the basis of the 
daily cleared credit balance available in the 
account.

d) Funds of the call account shall be invested 
according to unrestricted Mudharaba basis in 
the joint investing pool between the depositors 
and the shareholders. The Bank shall invest 
a percentage of the call accounts balances, 
and the net profits of the joint investment pool 
shall be distributed between the depositors 
and shareholders according to their respective 
shares in the investment. The Bank as Mudharib 
shall be entitled to a percentage of the realised 
net profit. As agreed, Mudharib shall bear any 
loss attributable to negligence or violation of 
Mudharaba terms. The percentages mentioned 
above are available upon request.

e) The investment period in call accounts is one 
calendar  month commencing from the 1st day 
of the month with auto renewal unless the whole 
or part of the balance is drawn whenever  the 
Customer desires.

f) Profits of call accounts shall be credited to 
the same account as per the Bank’s declared 
frequency, unless the Customer requests 
otherwise, and the Customer authorises the 
Bank to invest the realised profits following the 
credit date with the same investment terms and 
conditions of call accounts.

g) The Bank at its discretion may close the 
call account and transfer the balance to the 
Customer’s other current or savings accounts 

should the balance fall below the prescribed 
minimum balance. In any case the Bank will 
deduct the required fees if the balance falls 
below the determined level.

17.7 Fixed Term Investment Deposit 
Account:

a) This is an account where the depositor 
(RabbAlmal) authorises the Bank (Mudharib) to 
invest the deposit according to the unrestricted 
Mudharaba agreement under the principles of 
Islamic Shari’ah.

b) The minimum investment is determined by the 
Bank.

c) Funds of the unrestricted fixed deposit shall be 
invested according to unrestricted Mudharaba 
basis in the joint investing pool between the 
depositors and the shareholders. The Bank 
invests a percentage according to the tenor period 
and according to the Bank’s standard procedures. 
The net profits from the joint investment pool 
shall be distributed between the depositors and 
shareholders according to their respective share 
in the investment. The Bank as Mudharib shall be 
entitled to a percentage of the realised net profit. As 
agreed Mudharib shall bear any loss attributable 
to negligence or violation of Mudharaba terms. 
The percentages mentioned above are available 
upon request.

d) Profit on the deposit amount shall become due 
on the last day of each calendar month and shall 
be credited to the Customer’s account, or paid in 
accordance with the Customer’s instructions at 
the time of distribution of the profits, that is no 
later than the first five (5) Business Days of the 
month following the month in which the profits 
were earned.

e) Profit on deposits where their maturity date is 
during the month shall be calculated on the basis 
of the last working day results and on the basis of 
exoneration and reconciliation between the Bank 
and the Customer.

f) The percentage of the profit on this account 
shall be stated in the profit statements. The Bank 
may adjust this percentage from time to time at 
its discretion, provided it notifies the Customer 
by way of announcement at the Bank or any of 
the Bank’s branches. If the Customer does not 
object within fifteen (15) calendar days after the 
date of the announcement, he/she/they shall be 
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considered to have accepted the adjustment. 
g) The depositor may not draw the whole or a 

part of their deposit before its expiry, except 
in special cases where the management of the 
Bank may allow the depositor to draw the whole 
or a part of the deposit, and to pay profit up to 
the date of withdrawal based on the investment 
savings account’s declared profit rate for the 
previous period and the management has the 
right to decide about the treatment of the deposit 
in such case.

h) The Customer shall be considered as agreeing 
to the renewal of the deposit automatically on 
maturity, unless they instruct otherwise within 
four (4) working days before the expiry of the 
investment.

i) Except regarding investment deposit accounts in 
Qatari Riyals, the Bank is not obliged to pay the 
deposit amount in the currency of the deposit. 
However, the Bank undertakes to issue a draft 
or transfer, on request, in the currency of deposit 
at the prevailing exchange rate as on the date of 
payment.

Credit and Charge Card 
Terms and Conditions:

18. Definitions:
Account: Account: A credit/charge Card Account 
held with the Bank by the Cardholder from which 
the Cardholder authorises payments to be made 
against all Charges incurred through the Card.
Deposit: The amount in cash (if any) placed 
with us as Security for the performance of your 
obligations relating to your Card Account.
Minimum Payment: The amount specified in 
the Statement of Account, as the amount that you 
are required to pay on or before the Payment Due 
Date, in order to keep the Card active. 
Payment Due Date: The date specified in the 
Statement of Account, by which date you must 
pay the present balance or any part thereof or the 
minimum payment. 
Present Balance / Outstanding Balance: The 
total debit balance (inclusive of all Charges and 
fees which shall be debited to the Card Account) 
outstanding on the Card Account, payable to us 
in accordance with our records on the date the 
Statement of Accounts issued. 

18.1 The Card:
a) The Card remains the property of the Bank 

and you must return it to us immediately upon 
request.

b) Subject to the right of the Bank, in its absolute 
discretion and without prior notice, the Bank 
may withdraw the right to use the Card 
temporarily or permanently, or refuse any 
request for authorisation of any particular Card 
Charges.

c) The Bank will not guarantee goods or services 
purchased on the Card or involve itself in 
disputes between the Cardholders insurance 
companies or any other third party.

d)  Where the Card is delivered to you by courier it 
is at the Cardholders risk and the Card will only 
be handed over to the Cardholder or authorised 
representative upon receipt of the Cardholder’s 
prior written instructions and at the risk of the 
Cardholder.

e) The Card must be signed by the Cardholder 
immediately on receipt and may only be used:-

i) by the designated Cardholder whose name 
appears on the face of the Card;

ii)     subject to the current terms of this agreement 
at the time of use;

iii) within the credit limit as advised to the 
Cardholder by the Bank from time to time; and

iv)  during the validity period embossed on the 
Card. 

f) As the Cardholder you must keep the PIN secret 
and must not let anyone else know or use the 
PIN.

g) We shall set the limit and shall notify you of 
it. We may change the limit at any time and 
notify you of any changes. You are not allowed 
to exceed the limit without our prior approval. 
Should you exceed your limit the Bank has the 
right to charge a fee.

h) Any Card Transaction originated in a currency 
other than your Card Currency will be converted 
to your Card Currency at a rate of exchange 
determined by VISA. Such transactions will 
also be subject to a currency conversion fee as 
determined by the Bank.

i) You must not use your Card for any unlawful 
purpose, including the purchase of goods or 
services  prohibited by Islamic Shari’ah or any 
applicable laws wherever the Card is used. The 
Bank has the right to refuse transactions from 
Merchants deemed prohibited by Islamic Shari’ah.
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j) If you are required to use the PIN in conjunction 
with the Card when effecting a Card Transaction 
at a Merchant or ATM, our record of any Card 
Transaction effected in conjunction with a PIN 
shall be conclusively binding on you. 

k) To activate the Card you must call us on +974 
8008555.

l) You shall ensure that any Supplementary 
Cardholder takes the steps outlined above in 
relation to any Card issued to them. 

18.2   Cash Advances:
a) You may obtain Cash Advances using the Card 

in such amounts as may be determined by us 
from time to time by the following means: 

i)  by presenting the Card at any branch of the Bank 
or any branch of a member institution of VISA  
International which offers such facility, together 
with internationally recognised evidence of  
identity, and by signing the appropriate Card 
Transaction record; or 

ii)  by using the Card on any of the Bank ATM’s or 
that of any other bank or institution with whom 
we have an agreement for the use of the ATM 
of the said bank or institution, in which case the 
amount of each advance will be further subject 
to the applicable daily withdrawal limit of the 
ATM used.

b) Any transfer of funds from your Card to the 
Bank transaction account (current, investment 
savings account, investment time deposit 
account) will be treated as a Cash Advance and 
will incur normal Cash Advance fees.

c) You shall pay a Cash Advance fee for each 
Cash Advance you get using the Card. We may 
from time to time vary the amount of the Cash 
Advance fee.

18.3   Payment:  
a) The Cardholder will pay the Bank the amount   

of all Card Charges and any loss incurred by 
the Bank arising from the use of the Card or 
which the Bank determines it has suffered as 
a result of any breach of this agreement by the 
Cardholder.

b) The principal Cardholder is and shall remain at 
all times liable for all Charges incurred on his/
her Card and any Supplementary Card(s).

c) The Bank reserves the right to demand from 
the principal and Supplementary Cardholders, 
severally or jointly to settle all Charges 

incurred through the use of each and every 
Supplementary Card.

d) We shall make available to you online/
physically a Statement of Account for the 
Card Account. Non- receipt of the Statement 
of Account and/or inability to view the Card 
statements online shall not be construed to be 
sufficient reason for non-payment of amounts 
due to us. 

e) The Cardholder must verify all Charges shown 
on the Cardholder statement by checking these 
against receipts and report any discrepancy 
within fifteen (15) calendar days from the 
statement date. The Bank will not accept any 
responsibility for Charges disputed after such 
time.

f) You agree to pay to us the total amount of all 
Charges and fees appearing in the Statement of 
Account as the present balance, not later than 
the Payment Due Date. 

g) If you do not settle the outstanding/minimum 
payment by the Payment Due Date, and it 
remains unsettled at the date of issue of the next 
Statement of Account, the unpaid amount will 
be added to the next Statement of Account’s 
minimum payment and is due immediately. 

h) You are not allowed to make Card Transactions 
that exceed the current limit without prior 
approval from us. You shall immediately 
upon demand by us, pay the full amount by 
which the limit has been exceeded and the 
minimum payment then due. If you fail to make 
such payment in full, we may cancel the Card 
immediately without prior notice to you, and 
the whole outstanding balance on the Card 
Account shall become immediately due and 
payable. 

i) Any arrears and any Card Transaction made 
in breach of these terms and conditions shall 
become immediately payable to you. 

j) All payments you make shall be applied in the 
following order of payment (or such other order 
as we may think fit): 

i)    all unpaid fees, Cash Advances, Charges and 
other costs shown on any previous Statement of 
Account; 

ii)   all unpaid fees, Cash Advances, Charges and 
other costs shown on the current Statement of 
Account; 

iii)  all unpaid Card Transactions (excluding Cash 
Advances) shown on any previous Statement of 
Account. 
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iv)  all unpaid Card Transactions (excluding Cash 
Advances) shown on the current Statement of 
Account; and

v)   all Cash Advances and other Card Transactions 
not yet shown on the current Statement of 
Account. 

k) We may charge fees for any returned unpaid 
cheques drawn by you/failed standing order 
in full or partial payment of the outstanding 
balance, and this shall not affect any of the 
other legal remedies available to us. 

l) You shall make all payments in the Card 
Currency. If you make payments in any other 
currency, you shall pay to us all exchange, 
commission and other Charges or losses we may 
incur in converting such payments to the Card 
Currency. Such conversion shall be effected at 
the prevailing bank rate on the date of exchange, 
which we may conclusively determine at the date 
of entry into the Card Account. Any payment 
you make in the Card Currency will be credited 
to the Card Account only on the date on which 
we receive the required funds for value in our 
books. Whenever a payment is received in any 
other currency, such a payment shall be credited 
after the date when the payment is converted to 
the Card Currency, or when the relevant funds 
have been received for value by us in Qatar and 
credited to the Card Account. 

m) You shall pay additional Charges in the amounts, 
which we may prescribe immediately upon 
request, for the provision of copies of sales/cash 
advance receipts, Statements of Account, which 
you may request, and any further service we 
may provide from time to time. 

n) If you dispute a Card Transaction and it is 
subsequently proven to have been originated by 
you, we will charge back the original amount of 
the Card Transaction when it took place and any 
other fee related/cost incurred due to this. 

o) Our acceptance of late or partial payment, 
cheques or money orders shall not prevent 
us from enforcing our rights to collect the 
full amount due from you, or constitute an 
amendment to these Terms and Conditions. 

p) You agree that if any sum shall be due from you 
to us at any time under the Card Account, or if 
you shall be liable to us on any banking account 
or any other account, current or otherwise, 
in any manner or if you are in default in the 
provisions of such accounts or in any other 
banking facilities granted by us to you, the 

whole outstanding balance on your account 
shall become immediately due and payable and 
we may debit any account maintained by you 
with us to recover such outstanding. 

q) Any cheque deposit shall be acceptable 
for collection and the proceeds shall not be 
available, until the cheque has been cleared 
and the proceeds paid to us by the paying bank. 
Any cash deposit may only be regarded as 
having been received by us upon our receipt or 
crediting the same to the Card Account. Any fees 
and Charges related to cash deposits or cheque 
collection / clearance will be borne by you. 

r) We may at any time demand that you deposit 
and/or pledge cash collateral in our favour for a 
specified amount not exceeding the Card Limit, 
even if such a cheque or cash collateral were 
not demanded when the Card was issued. If 
we make such a demand, you shall be treated 
as having authorised us to insert the date 
on the cheque and present it for payment on 
the inserted date against any amount due to 
us. In case the deposited cheque exceeds the 
outstanding amount and it is cashed, the surplus 
amount will be refunded to you. 

s) If you choose to settle by way of direct debit, 
the percentage of the total amount due specified 
by you when applying for the Card will be 
debited to your bank account on or immediately 
after the Payment Due Date. Where a sufficient 
credit balance is not maintained, we may cancel 
the Card and charge any relevant fee.

t) You may choose to effect payment from your 
account with us via Call Centre. We shall not be 
liable for any loss or delay caused by the use of 
Call Centre. 

u) You may not transfer funds from one Card 
Account to another in settlement of the debit 
balance of one Card Account, except with our 
prior approval. 

v) We will credit the Card Account with the 
amount of any refund only upon receipt of a 
properly issued credit voucher from the member 
establishment. 

w) Our records of any Card Transaction or otherwise 
relating to your Card Account shall constitute 
evidence of the transaction and we may use any 
such information as evidence in court. 

18.4 Fees and Charges :
a) The Bank may apply a joining fee when the Card 

is first issued as well as a renewal fee when the 
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Card is renewed annually.
b) If the Card is replaced due to loss or theft, a 

replacement charge will be posted to the Card 
Account. 

c) A re-issue fee maybe charged to the Card 
Account if the Card is re issued due to the need 
to reissue the PIN or if the Card is damaged. 

d) A renewal fee will be charged to the Card 
Account even if the Card has been cancelled, 
with no intention to be renewed, as a result of late 
a payment meaning there is still an outstanding 
balance at the expiry date of the Card. 

e) Any expenses or fees incurred for the recovery 
of unpaid payment requests will be charged to 
the account of the Cardholder. 

f) Any Cardholder who is advised to pay and 
fails to do so within the period prescribed by 
the Bank shall suffer the withdrawal of his/her 
principal and Supplementary Cards.

18.5  Supplementary Cardholder :
a) We may issue a Supplementary Card to an 

individual nominated by you who is minimum 
eighteen (18) years of age, a member of your 
immediate family and approved by us. This shall 
be subject to the Supplementary Cardholder 
signing the relevant application form and Terms 
and Conditions, as we may deem necessary.

b) These Terms and Conditions shall apply 
to the Supplementary Cardholder.  Every 
Supplementary Cardholder shall be jointly 
and severally liable with you for all Charges 
and all Card Transactions generated by the 
use of the primary Cardholder as well as the 
Supplementary Card. We may commence 
an action or proceedings against you or the 
Supplementary Cardholder or both of you. 

c) The validity of the Supplementary Card is 
dependent on the validity of the primary Card. 
The termination of the Supplementary Card for 
whatever reason shall not terminate the primary 
Card or your agreement with us for your Card. 

d) Your and the Supplementary Cardholder’s 
undertakings, liabilities and obligations to us 
and our rights shall not be affected in any way 
by any dispute, counterclaim or right of set-off, 
which you and the Supplementary Cardholder 
may have against each other. 

e) You agree to pay to us the amount of any loss, 
liability, costs and expenses, which we may 

suffer as a result of any legal disability, or 
incapacity of the Supplementary Cardholder or 
any breach of these Terms and Conditions by 
the Supplementary Cardholder. 

f) Supplementary Card Limit is included in the 
primary Card Limit and primary Cardholder 
is responsible with Supplementary Cardholder 
for settlement for the entire spend on both the 
Cards. 

18.6  Card and PIN loss :
a) If the Card is lost or stolen or the PIN is disclosed 

to any person, you shall immediately notify us 
on +974-8008555 or +974 44100888 (if calling 
internationally) and the Police of the country 
where such loss or theft or disclosure occurred. 
Such notification shall be followed by signed 
written confirmation or email through Internet 
banking within 48 hours of receipt of notice. Until 
receipt of such confirmation, you will be liable 
for all Card Transactions. You also undertake to 
ensure all necessary steps to assist us in recovering 
the missing Card. 

b) You shall be and remain fully liable to pay to us 
any debit to the Card Account arising from any 
Card Transactions by any person, whether with 
or without your knowledge and irrespective of 
whether they were authorised by you or not. 

c) We may issue a replacement for any lost or stolen 
Card subject to these or such other Terms and 
Conditions as we may consider appropriate and 
at a fee determined by us from time to time. 

d) If you recover the lost or stolen Card, you must 
immediately cut it in half and return it to us 
without using it. 

e) As the Cardholder you will exercise all possible 
care to ensure the safety of the Card and will 
prevent the PIN becoming known to any other 
person. The confirmation of the PIN must 
therefore be destroyed immediately after receipt. 
Any record of the PIN must be unidentifiable as 
such and kept entirely separate from the Card. 
The Cardholder will not disclose the Card 
number (embossed on the Card) to any third 
party. The Bank will not be liable for ATM 
failure or malfunction and whether or not it 
affects the ability of the Customer to use the 
Card.   

f) You may not use the PIN after notifying us of its 
disclosure to any person. 
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18.7   Termination: 
a) You may at any time notify us of your intention 

to close the Card Account and terminate 
the use of all Cards issued to you and to any 
Supplementary Cardholder, by giving us notice 
in writing and returning to us all such Cards 
cut in half. The Card Account shall be closed 
only after you have paid in full all Charges and 
amounts due under the Card Account and a 
period of not less than forty-five (45)  calendar 
days has transpired from the date the Card was 
returned to the Bank. 

b) All amounts outstanding on a Card Account, 
together with the amount incurred by the use 
of the Card, but not yet charged to the Card 
Account, shall be payable immediately in full 
upon termination of the use of the Card. 

c) If a Supplementary Cardholder terminates the 
use of the Supplementary Card, you and the 
Supplementary Cardholder shall be and shall 
continue to be jointly and severally liable to us 
for all Charges and other amounts due under 
these Terms and Conditions, except that the 
Supplementary Cardholder whose Card has 
terminated shall not be liable for Charges and 
other liabilities incurred by you, and any other 
Supplementary Cardholder (if any) after our 
receipt of the terminated Supplementary Card 
cut in half. 

d) We may at any time and without prior notice 
recall the Card and terminate or suspend your 
right to use it. You shall immediately after such 
recall return to us the Card cut in half and pay in 
full all Charges and amounts due on your Card 
Account. 

e) We shall terminate the use of the Card 
without notice upon your death, bankruptcy 
or insolvency or in any situation that the Bank 
deems appropriate. The Bank reserves the right 
to recover any outstanding amount from their 
heirs or attorneys.

f) You shall be responsible for setting off 
outstanding balances on the Card Account, and 
shall pay us all expenses and costs that we may 
incur in recovering such balances. 

g) We shall not be liable to refund the joining fee, 
monthly fee, annual fee or any other applicable 
fee or any part of such fee on the termination of 
the Card Account. 

h) Upon cancellation of the use of the Card, any 
Security held by us shall be held for a period of a 

maximum of sixty (60) calendar days following 
the cancellation and/or return of the Card, 
whether cancelled by you or us. 

18.8   Exclusion of Liability :
a) We shall not be liable for any loss or damage 

howsoever incurred or suffered by you by reason 
of us or a Merchant or any bank or financial 
institution or any ATM or other party refusing 
to allow a Card Transaction, or accept the Card 
or the Card number or the PIN or to extend or 
provide a Cash Advance up to the credit limit or 
at all. 

b) We shall not be responsible for the refusal by 
any Merchant or member institution of VISA 
International to honour or accept the Card or for 
any defect or deficiency in the goods or services 
supplied to you by any Merchant or, where 
applicable, for any breach or non performance 
by a Merchant of a Card Transaction.

c) If there is a dispute between you and us, a 
Merchant, a bank or financial institution or 
any other person,  your liability to us shall not 
in any way be affected by such dispute or any 
counterclaim or right of set-off  which you may 
have against us, such Merchant, or other bank or 
financial institution or person. 

d) We shall not be liable for any disputes brought 
to our notice by you after thirty (30) calendar 
days from the date of the relevant Statement of 
Account. 

e) We shall not be liable in any way to you for 
any loss or damage of whatever nature, due 
to or arising from any disruption or failure or 
defect in any ATM or machine or terminal or 
communication system or facilities or data 
processing system or transmission link or any 
industrial or other dispute or anything or cause, 
whether beyond our control or otherwise. 

18.9   Disclosure of Information: 
a) You irrevocably authorise and permit us to 

disclose and furnish such information that 
we deem fit  concerning you and your affairs 
including but not limited to the Card Account to 
our associates,  branches, assignees, agents, or 
other parties. 

b) We may check your credit standing at any times 
as and when we deem fit without reference to 
you. 
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18.10  Notices :
a) You must promptly notify us in writing of any 

changes in your name, employment or business 
and address (email and/or office or residential). 

b) Should you be away from the State of Qatar for 
more than a month, you must settle the Credit 
Card Account in full seven (7)  calendar days 
prior to departure. 

c) If you leave the State of Qatar to take up 
residence elsewhere, the Card (including any 
Supplementary  Card) must be returned to us 
cut in half forty-five (45) calendar  days prior to 
your departure and its/their use shall be deemed 
to be terminated. 

d) All demands, notices and other communications 
sent under these terms and conditions to you and 
any Supplementary Cardholder shall be deemed 
to have been sent to both. 

e) Instructions sent to us from you by facsimile 
transmission or through the Bank net shall be 
considered valid and binding on you and we 
may act upon instructions received by those 
means. 

f) All communications, Cards, notices, Statements 
of Account, demands or other documents under 
these Terms and Conditions may be delivered 
personally to you or sent by post or email to 
the last known  address which you notified us 
at your sole risk. Each such communication 
or other material shall be deemed to have 
been received and served on you on the day of 
delivery, if delivered personally or via email and 
two Business Days after posting, if sent by post. 

18.11  General Conditions relating to 
Charge and Credit Cards: 

a) You undertake to pay to us the amount of any 
loss or damage which our directors, officers and 
employees, or we may suffer by reason of these 
Terms and Conditions or by breach of them 
by you, or arising in any way in connection 
with your Card Account. If caused by your 
negligence we may debit all such amounts to 
your Card Account. 

b) In addition to any other right we may have either 
under these Terms and Conditions or in law, we 
may at any time and without notice consolidate 
and combine all accounts which you hold 
with us, either individually or jointly or with 
a Supplementary Cardholder, and set-off and 

transfer any sums held in any such account in 
satisfaction of any other sums due to us. We may 
do so wherever such accounts are situated and in 
whatever currency they are situated at our then 
prevailing exchange rates. 

c) We may from time to time with notice to you 
change these Terms and Conditions. The 
retention or use by you of the Card shall be 
treated as acceptance of any such change. If 
you do not accept any change, you may close 
the Card Account and clauses relating to 
termination of these Terms and Conditions shall 
apply. 

d) We shall have no liability to you in respect of 
any facilities or benefits which we may make 
available to you, which do not form part of these 
Terms and Conditions. We may withdraw such 
facilities and benefits at any time without notice. 

e) The benefits offered with the  Bank credit Cards 
are provided purely at the discretion of the 
Bank. The Bank takes no responsibility for any 
liabilities incurred by the Customer on account 
of these or any other benefits/services provided 
with the  Bank credit Cards. 

f) Pricing is subject to the Bank’s discretion and 
can be changed at any time without prior notice. 

18.12   Clauses Specific to Credit Cards :
a) The Bank approves the Credit Card Limit 

(In compliance with Bank’s policy and Qatar 
Central Bank’s regulations) based on the Islamic 
concept of “Qard Al Hasan” and “Ujrah”.

b) You agree to pay to us a non-refundable monthly 
fee in the amount we may prescribe, and any 
other fee levied by the Bank. You shall also, 
at our request, pay us a handling fee for the 
issue of a replacement Card. The Bank at its 
own discretion may waive monthly fees if the 
customer has settled the outstanding balance in 
full.

c) The Bank reserves the right to charge you 
fees on any late payments you make, and we 
will channel a portion of the late fee amounts 
collected from you to the charity fund 
maintained by the Bank. 

d) We may at our discretion vary the method 
of calculation of the monthly fees, handling 
charges,  additional charges or any other 
charges, due to any changes in extrinsic and 
intrinsic cost/fee structure  as well as the period 
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of time within which these fees and charges are 
payable. None of the fees payable to us under 
these terms and conditions are refundable. 

 

19. Other General Terms and 
Conditions :

19.1 The Bank shall, to the extent required any 
law or regulator, have the right to respond 
to all queries of other banks concerning the 
Account(s) without reference to the Account 
holder. The Customer authorises the Bank to 
get any official information from any entity in 
order to update its data, without any liability on 
behalf of Bank or that entity.

19.2 All accounts opened in the books of Barwa 
Bank are subject to the local and international 
regulations aimed at preventing and countering 
the account or transactions passing through the 
account from Facilitating Terrorism and/or 
being used for Money Laundering. 

19.3 In case of the death of the Customer, their 
Account shall be frozen and no funds in their 
name with the Bank shall be released to the 
heirs or their attorneys unless a formal order 
by the competent court is addressed to the 
Bank to this effect, and the Bank shall only be 
responsible from the date on which it has been 
notified about the death.

19.4 In case the company becomes bankrupt or any 
event or series of events occurs which has or 
may have an adverse effect on the company’s 
ability to comply with its obligations to the 
Bank under this Agreement, the Account shall 
be frozen until the receipt of the court order.

19.5 The Bank shall not open a current account 
for minors but may open a saving/investment 
deposit account for minors under the signature 
of their father or a guardian until the minor 
comes of legal age, then they shall be entitled 
to receive their funds and operate their account 
by themselves without the permission of 
their guardian(s). In case of a minor under 
guardianship, a decision or judgment of the 
competent court for lifting the guardianship 
must be obtained to enable them to operate the 
account. Minors’ accounts are subject to the 
Islamic Shari’ah principles and the Civil Code 
No. 22 of the Year 2004, and the Law No. 40 
of the Year 2004 concerning guardianship over 
minors’ funds.

19.6 Conditions relating to current/call/investment 
deposit accounts shall apply on the accounts of 
the juridical entities (company / establishment 
/ organization / clubs / associations and the 
like), and shall form an integral part of the 
conditions that identify the judicial entities as 
well as the conditions of the judicial entities.

19.7 The Bank may close the Customer’s Account 
at any time without giving reasons or notifying 
the Customer and in this case the Bank’s 
responsibility shall end by issuing a cheque 
for the Account’s balance to the Customer and 
sending it by mail to the Customer‘s address, 
and the Customer shall pay the amount due to 
the Bank upon receiving the Bank’s advice of 
its intention to close the Customer’s indebted 
Account.

19.8 The Bank will regularly review the status of 
its relationship with its Customers. Where 
no Customer originated Account activity has 
occurred on any of the Accounts associated 
with the Customer, the Customer relationship 
shall be defined as dormant. In the case of a 
saving account, the account will be considered 
dormant after a period of two calendar years 
without activity and one calendar year for 
current account. The term deposit account 
will be considered dormant after five calendar 
years without activity. The Bank will continue 
to make every effort to contact the Customer, 
however, any unclaimed amounts, together 
with the details of the customer will be 
transferred to the General Authority of Minors 
Affairs of the State of Qatar after a period of 
(10) ten calendar years from the date of the last 
Customer originated transaction, in compliance 
with Qatar Central Bank instructions.

19.9 The Customer shall be responsible for paying 
the Zakat due on his/her/their funds unless he/
she/they authorise the Bank in writing to pay it 
on his/her/their behalf.

19.10 The Bank has the right to destroy the cheque 
books/Cards/PIN mailers if they have not been 
collected by the Customer (as the case may be) 
within one calendar month (at the most) from 
the issuance date thereof and the Customer 
shall submit a new application for re-issuance 
of any of these items and pay the relevant 
Charges.

19.11 The Bank reserves the right to vary these terms 
and conditions from time to time. All such 
variations will be available on the website and 
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by notifying the Customer through a general 
notice to be displayed at the Bank’s branches 
and the Customer shall be, thereafter, bound 
by such amendments. Deposit agreements 
(saving/call/investment deposits), shall not 
be amended during their validity without 
notifying the Customer through a general 
notice to be displayed at the Bank branches. If 
the Bank does not receive an objection from 
the Customer during fifteen (15) calendar days, 
then the Customer shall be considered to have 
accepted such amendment. The amendment 
shall be effective on the renewal of the deposit 
if the Bank notifies the Customer of such 
amendment before the expiry of its term.

19.12  If the Bank does not at any time exercise 
or enforce (in whole or in part) the full 
implementation of any clause or obligation set 
out in these terms and conditions or if the Bank 
delays the implementation thereof, the same 
shall not be considered to be a waiver of its right 
or abandonment of the full implementation at 
a subsequent time. No waiver of any of these 
Terms and Conditions or a breach of them shall 
be given unless in writing and shall not operate 
as a waiver of any other requirement or breach 
of these Terms and Conditions. 

19.13 The Bank’s records and documents shall be 
considered as evidence of the correctness 
of the Customer’s balance. If, however, the 
contrary is claimed, for instance in the case 
of manifest error, the burden of proof shall lie 
with the Customer.

19.14 The Bank shall have the right to invest the 
credit balance in the current account and the 
remaining part of the savings account, call 
deposits and investment deposits not sharing 
in Mudaraba Pool and the Bank shall bear the 
results of such investments.

19.15 The Customer shall not assign or charge the 
funds held in her/his/their accounts to any 
other person by way of Security, without the 
Bank’s written consent.

19.16 The Bank may from time to time at its 
option open any further personal/impersonal 
accounts(s) in any currency if deemed 
necessary and advantageous to control, 
monitor, segregate and/or separate some 
transactions from others where the Bank has 
a financial or other interest whatsoever. Such 
account(s) when opened shall also be governed 
by the terms and conditions mentioned herein 

and the Bank shall be considered to hold lawful 
authority in advance to do so, without requiring 
additional account opening forms to be signed 
by the Customer.

19.17 The Bank may invite customers to use or become 
members of premium branded services, subject 
to meeting qualification criteria. Similarly 
where a customer stops meeting the qualifying 
criteria or the qualifying criteria has changed 
and the customer has failed to meet the new 
criteria after being given notice of the change, 
the bank reserves the right to request the return 
of premium branded material, including but not 
limited to Cheque books, Debit Cards, Credit 
Cards, in replacement for alternative material 
applicable to the revised service offering. 

19.18 We may appoint an agent to collect any sum 
due from you to us under these Terms and 
Conditions.

19.19 These Terms and Conditions are binding on 
you personally and you may not assign your 
rights and obligations to any other person. The  
Bank may sub-contract and employ agents 
to carry out any of its obligations under this 
contract.

19.20 You agree to sign and deliver to us such 
further documents as we may request from 
time to time. 

19.21 If any one of these Terms and Conditions 
is or becomes illegal or unenforceable, the 
remaining terms and conditions shall continue 
in full force and effect. 

20. Applicable Laws and Jurisdiction:
These Terms and Conditions, and all relating 
matters are subject to the provision of the Noble 
Islamic Shari’ah, advisory opinions (Fatwas) made 
by Shari’ah and Fatwa Supervisory Board of the 
Bank and the Articles of Association of the Bank as 
well as the Laws of the State of Qatar to the extent 
that it does not conflict with the principles of Islamic 
Shari’ah. You and we submit to the non-exclusive 
jurisdiction of the courts of the State of Qatar. Such 
submission shall not restrict our rights to bring 
proceedings against you in any other jurisdiction.

21. Anti-money Laundering:
Account opening and availing of  banking services/
Account opening and availing of  banking services/
facilities offered by the Bank is subject to all 
information requested by the Bank and required in 
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accordance with Qatar Central Bank anti-money 
laundering and financing terrorism regulations 
and the Bank regulations being provided by the 
Customer ; if the information criteria are not met 
or information provided proves to be in correct 
or fraudulent the Bank under no obligation to,  
and has the right to refuse to offer any services/
facilities to the Customer.  In the event of suspicion 
arising concerning the Customer’s  involvement 
in money laundering, terrorism financing or other 
illegal activities, Qatar Central Bank shall be 
notified accordingly of all such suspicion and the 
Bank may be required by Qatar Central Bank to set 
aside funds transferred to or held in the Customer’s 
Account

22. These Terms and conditions are 
written in Arabic and English 
languages. In case of disputes, the 
Arabic version shall prevail.

23. Acceptance of the Terms and 
Conditions:

These Terms and Conditions will apply to all 
accounts currently opened or will be opened in the 
future by the Customer with the Bank. Pursuant to 
Qatar Central Bank requirements, the Customer 
shall be registered for SMS banking as provided by 
the Bank linked to its mobile number.
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