e-statement Terms and Conditions
Accounts

•
•
•

I accept that all information relating to my account activities is readily available to me through
Samba service delivery channels and that I can at any time request a statement of my account
covering any period since my last statement.
I agree that I will immediately notify Samba if I find any discrepancy or error in my account before
sixty days.
I agree that I will be receiving my statement on Samba Website on a monthly basis and will no
longer be receiving my regular physical statement.

Credit Cards

•
•
•

I accept that all information related to my credit card activities will be readily available to me
through Samba service delivery channels and that I would be able to, at any time, request a
statement of my credit card account covering any period since my last statement.
I agree that the monthly e-statements shall be deemed final and correct unless I object to in
writing within 30 days.
I agree that I will be receiving my statement on Samba Website on a monthly basis and will no
longer be receiving my regular physical statement.

الشروط واألحكام لكشف الحساب األلكتروني

الحسابات

أوافق على أن جميع المعلومات المتعلقة بنشاط حسابي متوفرة عبر القنوات المستخدمة من قبل سامبا وأن بإمكاني أن أطلب
.في أي وقت كشف حساب يغطي أي فترة بعد اخر كشف حساب

•

.أوافق على أن أبلغ سامبا على الفور عن أي فرق أو خطأ في كشف الحساب قبل ستون يوما

•

•

أوافق بانني سوف احصل على كشف الحساب بشكل شھري من موقع سامبا و أوافق على عدم إرسال كشف الحساب على
صندوق البريد.

بطاقات االئتمان

•

أقر على أن جميع المعلومات المتعلقة بنشاط بطاقتي متوفرة عبر القنوات المستخدمة من قبل سامبا وأن بإمكاني أن أطلب في
أي وقت كشف حساب يغطي أي فترة بعد اخر كشف حساب.

•

أقر على أن الكشوف الشھرية االلكترونية تعتبر نھائية وصحيحة إال إذا اعترضت عليھا خطيا ً خالل  30يوما ً.

•

أقر بانني سوف احصل على كشف الحساب بشكل شھري من موقع سامبا و أوافق على رغبتي بعدم إرسال كشف الحساب
على صندوق البريد.

