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Account Services Agreement

رقم احل�ساب

اتفاقية خدمات الحسابات

S A

IBAN No.

Base No.

Account No.

شخصي

Personal

مرحبًا بكم في
مرحبًا بكم في الخدمات البنكية العالمية المستوى.
المرنة ،اآلمنة والفورية.
أينما كنتم حول العالم وعلى مدار الساعة.

Welcome to samba
Welcome to world-class banking.
Convenient. Secure. Instant.
Around the world - around the clock.

سامباموبايل

أجهزة سامبا
للصرف اإللكتروني

سامبا أون الين

سامبافون

Samba Mobile

Samba ATM

Samba Online

SambaPhone

لطلب المساعدةFor assistance: :

800 124 1010 l www.samba.com

اتــفــاقــيــة فــتــح حــ�ســاب

ACCOUNT OPENING AGREEMENT

م ـعـلــومـ ــات �شـ ـخــ�ص ـيـ ــة

PERSONAL INFORMATION

�صاحب احل�ساب

Account Owner
Title:

�أخرى

Other

Ms.

�آن�سة

ال�سيدة

Mrs.

ال�سيد

Mr.

:اللقب
:الإ�سم الأول

First Name:
Second Name:

:�إ�سم الأب

Third Name:

:�إ�سم اجلد
:�إ�سم العائلة

Family Name/Surname:

بلد الإقامة

اجلن�سية

Country of Residence

Nationality

ذكر

�أنثى

Gender:

Female

Male

:اجلن�س

تاريخ امليالد

Date of Birth
(Year) (Month) (Day)

�سنة

�أخرى

الرجاء التحديد

Identification:

Please Specify

)جواز ال�سفر( للمر�أة ال�سعودية

Passport (For Saudi Female only)

Other

الإقامة

الهوية الوطنية

Iqama

تاريخ الإنتهاء

�شهر

National ID

يوم

:ال ـ ـ ـ ـه ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ــة

رقم الهوية

Expiry Date

ID No.

(Year) (Month) (Day)

�سنة

Occupation:

�شهر

يوم

ربة منزل

، حمامي،(طبيب
) الخ،مهند�س

Professional (Doctor,
Lawyer, Architect, etc.)

Housewife

ع�سكري

�أخرى

Other

موظف قطاع عام

مدير

Other

م�ساعد مدير

Private Sector Employee

موظف

:املن�صب الوظيفي

Staff

Assistant Manager

Manager

عدد �سنوات اخلدمة يف العمل احلايل

موظف قطاع خا�ص

Public Sector Employee

Retired

�أخرى

Employment Position:

Self-Employed

متقاعد

Military

:املـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـنـ ـ ـ ــة

�صاحب عمل خا�ص

�إ�سم جهة العمل

Name of Current Employer

Years with Current Employer

:م�صدر الدخل

Source of Income:

منتجات ا�ستثمارية

�أخرى

Other

تقاعد

Investment Products

Pension

:�أي دخل �أخر

Other Income:

درا�سات عليا

Education Level:

جامعي

Post-Graduate

عدد �أفراد
الأ�سرة

Number of
Dependents

�أخرى

3

ت�أمني

Insurance

متويل �سكني
Mortgage

Salary

:الراتب ال�شهري
�أخرى

Other

Under-Graduate

 �أرمل/ مطلق

Marital Status:

Divorced / Widow

�أعزب

متزوج

Single

Married

:م�ستوى التعليم
:احلالة الإجتماعية

:)عدد �سنوات اخلدمة يف اململكة العربية ال�سعودية (للأجانب
Yes

ال

No

If yes, please tick below.
Others

راتب

Business

ثانوي �أو �أقل

Graduate

Years of service in KSA (For Expatriates):
Relationship with Samba or other Bank/s:

�أعمال حرة

Rental

Monthly Salary:

)(�شهري

(Monthly)

�إيجار

متويل �شخ�صي

Personal Finance

بطاقة �إئتمانية
Credit Cards

ودائع الجل

Time Deposits

ح�ساب توفري

Savings Accounts

نعم

: بنوك �أخرى/تعامالت مع �سامبا

.�إذا كانت �إجابتك «نعم» الرجاء و�ضع عالمة �أدناه
ح�ساب جاري
البنوك/�إ�سم البنك

Current Accounts

Name of Bank/s

م ـعـلــومـ ــات �شـ ـخــ�ص ـيـ ــة

PERSONAL INFORMATION

�صـاحـب الـحـ�سـاب ال ـثـ ــان ـ ــي

Joint Account Owner
Title:

�أخرى

Other

�آن�سة

Ms.

ال�سيدة

Mrs.

ال�سيد

Mr.

:اللقب
:الإ�سم الأول

First Name:
Second Name:

:�إ�سم الأب

Third Name:

:�إ�سم اجلد
:�إ�سم العائلة

Family Name/Surname:

بلد الإقامة

اجلن�سية

Country of Residence

�أنثى

Gender:

Nationality

ذكر

Female

Male

:اجلن�س

تاريخ امليالد

Date of Birth
(Year) (Month) (Day)

�سنة

الرجاء التحديد

Identification:

�أخرى

Please Specify

الإقامة

)جواز ال�سفر( للمر�أة ال�سعودية

Other

الهوية الوطنية

Iqama

Passport (For Saudi Female only)

�شهر

National ID

يوم

:ال ـ ـ ـ ـه ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ــة

رقم الهوية

تاريخ الإنتهاء

ID No.

Expiry Date

(Year) (Month) (Day)

�سنة

Occupation:

�شهر

يوم

ربة منزل

، حمامي،(طبيب
) الخ،مهند�س

Professional (Doctor,
Lawyer, Architect, etc.)

Housewife

ع�سكري

�أخرى

Other

موظف قطاع عام

Retired

Other

م�ساعد مدير

Manager

عدد �سنوات اخلدمة يف العمل احلايل

موظف قطاع خا�ص

Private Sector Employee

Public Sector Employee

مدير

�أخرى

Employment Position:

Self-Employed

متقاعد

Military

:املـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـنـ ـ ـ ــة

�صاحب عمل خا�ص

موظف

Assistant Manager

:املن�صب الوظيفي

Staff

�إ�سم جهة العمل

Name of Current Employer

Years with Current Employer

:م�صدر الدخل

Source of Income:

منتجات ا�ستثمارية

�أخرى

Other

تقاعد

Investment Products

Pension

:�أي دخل �أخر

Other Income:

درا�سات عليا

Education Level:

جامعي

Post-Graduate

عدد �أفراد
الأ�سرة

Number of
Dependents

�أخرى

ت�أمني

Insurance

متويل �سكني
Mortgage

Salary

:الراتب ال�شهري
�أخرى

Other

Under-Graduate

 �أرمل/ مطلق

Marital Status:

Divorced / Widow

�أعزب

متزوج

Single

Married

:م�ستوى التعليم
:احلالة الإجتماعية

:)عدد �سنوات اخلدمة يف اململكة العربية ال�سعودية (للأجانب
Yes

ال

No

If yes, please tick below.
Others

راتب

Business

ثانوي �أو �أقل

Graduate

Years of service in KSA (For Expatriates):
Relationship with Samba or other Bank/s:

�أعمال حرة

Rental

Monthly Salary:

)(�شهري

(Monthly)

�إيجار

متويل �شخ�صي

Personal Finance

بطاقة �إئتمانية
Credit Cards

ودائع الجل

Time Deposits

ح�ساب توفري

Savings Accounts

نعم

: بنوك �أخرى/تعامالت مع �سامبا

.�إذا كانت �إجابتك «نعم» الرجاء و�ضع عالمة �أدناه
ح�ساب جاري
البنوك/�إ�سم البنك

Current Accounts

Name of Bank/s
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عناوين التوا�صل مع العميل

CONTACT INFORMATION

:العنوان املحلي

Local Address:
Address Line 2

العنوان

Address Line 1

العنوان

City

املدينة

P.O. Box

�صندوق بريد

Country

البلد

Zip Code

الرمز الربيدي

:عنوان وا�صل

Wasel Address:
Street

ال�شارع

Unit No.

House No.

رقم املنزل

رقم الوحدة

Area

املنطقة

Zip Code

الرمز الربيدي

City

املدينة

Country

البلد

Additonal No.

الرقم الإ�ضايف

:عنوان العمل

Office Address:

�شارع

املنطقة

ا�سم ورقم املبنى

�صندوق بريد

الرمز الربيدي

املدينة

�إ�سم الإدارة

التحويلة

رقم الهاتف

Street

Area

P.O. Box

Building Name & Number
City

Zip Code

Department

Telephone No.

Extension

العنوان الدائم يف البلد الأم
:)(لغري ال�سعوديني

Permanent Address In home country
(for Non-Saudi):

�شارع

الدور

ا�سم ورقم املبنى

املدينة

املنطقة

�صندوق بريد

البلد

بالقرب من

رقم الهاتف

Street

Floor

City

P.O. Box

Area

Country

Telephone No.

Landmark

عنوان العمل

Correspondence Address:
(Please tick)

ملك العائلة

حملي

وا�صل

Office Address

Type of Residence:

Building Name & Number

Wasel

بدل �سكن من ال�شركة

Family Owned

ملك

�إيجار

Company Provided

Contact Details:

:عنوان املرا�سلة
)(�ضع عالمة

Local

Rented

الفاك�س

الهاتف

الربيد الإلكرتوين

اجلوال

Fax

Phone

E-mail

References:
(Should not reside with you)

:تفا�صيل الإت�صال

Mobile

Telephone No.

رقم الهاتف

Name

الإ�سم

Telephone No.

رقم الهاتف

Name

الإ�سم

BANK ACCOUNT SELECTION
Type of Account:

Currency of Account:

Purpose of Opening Account:

)ح�ساب توفري (مع عموله
�أخرى

Other

جاري

Savings (without commission)

يورو
EUR

جنيه ا�سرتليني
GBP

دوالر �أمريكي
USD

�أعمال حرة

حتويل راتب

�أخرى

�إ�ستثمار

توفري

Business

Investments

:نوع احل�ساب

Current

متويل �شخ�صي

Consumer Loans

:مـ ــرج ــع

)(الي�سكن معك

احل ــ�ساب الـبن ـكـ ــي املـخ ـتـ ــار
)ح�ساب توفري (بدون عموله

Savings (with commission)

Other
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:نوع امل�سكن

Own

Salary Transfer

Savings

ريال �سعودي
SAR

:عملة احل�ساب

:الهدف من فتح احل�ساب

الـخــدمـ ــات املـطـلــوبـ ــة

SERVICES REQUIRED
eStatement:

Mail Statement Frequency:

No

ال

�أخرى

ن�صف �سنوي

Annual

No

ال

:ك�شف ح�ساب عن طريق الإنرتنت

نعم

�سنوي

Others

ATM Card:

Yes

Semi-Annual

Yes

ربع �سنوي

:�إ�صدار ك�شف ح�ساب

Quarterly

:بطاقة ال�صرف الآيل

نعم

•

I/We understand that eStatements are to be accessed through SambaOnline or any
method as decided by the Bank.

نقر �أن خدمة ك�شف احل�ساب عن طريق الإنرتنت متوفرة على موقع �سامبا/ نحن �أقر/ •	�أنا
.�أون الين �أو عن طريق �أي قناة �إت�صال يحددها البنك

•

I/We understand that eStatement customers will not receive any statements by
physical mail.

نقر �أن امل�ستفيد من خدمة ك�شف احل�ساب عن طريق الإنرتنت ال يتلقى/ نحن �أقر/ •	�أنا
.ك�شف احل�ساب عن طريق الربيد

Language Preference:

:لغة التوا�صل املف�ضلة

عربي

English

�س ـ ـب ـي ـ ــد ك ـ ــا�ش

SPEEDCASH

:احلوالة للت�سليم باليد

DOOR-TO-DOOR REMITTANCE:

:�إ�سم امل�ستفيد الرئي�سي

Primary Beneficiary Name:

:اجلن�سية

Nationality:

:)�إ�سم امل�ستفيدالبديل (اختياري

Alternate Beneficiary Name (Optional):

:عنوان امل�ستفيد

Beneficiary Address:

البلد

املدينة

اجلوال

الرمز الربيدي

Country

City

Mobile

Zip Code

الربيد الإلكرتوين
E-mail

:احلوالة للإيداع باحل�ساب

CREDIT TO ACCOUNT:

:�إ�سم �صاحب احل�ساب

Account Title:

:رقم احل�ساب

Account Number:
Account Type:

:نوع احل�ساب

Account Currency:

:عملة احل�ساب

Bank Name:

:�إ�سم البنك

Branch Name:

:�إ�سم الفرع

Branch Address:

Branch Code:

:عنوان الفرع

:رمزالفرع

USA ABA No.:
UK Sort Code:
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TERMS & CONDITIONS FOR ACCOUNT OPENING
AND OTHER BANKING PRODUCTS & SERVICES
A.

ACCOUNT OPENING

1.

Definitions: The words and expressions that hereinafter follow shall, unless
the context otherwise requires, have the meaning assigned hereinafter to
each of them, as follows:
“Account” means the bank account which is the subject for the application
presented by the Account Owner to the Bank for availing such Account
pursuant to the terms herein.
“Account Owner” means the applicant(s) for the Account and in the case of
Joint Account it means each of the applicants.
The Bank means Samba Financial Group with Commercial Registration
No.CR1010035319, having its Head Office at King Abdulaziz Road, P.O. Box
833, Riyadh 11421 Saudi Arabia.
“Instrument” means a draft and other non-cash instrument for payment of
money.

2.

Deposits: All checks and instruments deposited in the Account are subject to
collection in cash or solvent credits paid to the Bank at its office. The Bank has
the right to debit the Account for the amount of any check or other instrument
credited to the Account and not subsequently honoured. The Bank will not be
liable for any loss due to the fault of, or delay by, any local or foreign collecting
or correspondent bank.

3.

Collections: These items are accepted for collection and transmission only at
the Account Owner’s own risk and the Bank will not be responsible for any
neglect, or error on the part of its correspondents, nor for their solvency or
that of their sub agents, nor will the Bank be responsible for loss or delays
occurring in the course of transmission of any bills or documents attached
thereto nor for the authenticity or regularity of any such bills or documents.
Proceeds will be credited after realisation.
The Account Owner agrees that if the collection item is forged, counterfeit or
is another country’s government check, it can be returned after the legally
stipulated period of that country. So, in any one of such events, the Account
will be debited for the value of the returned item, plus any charges thereof,
whenever the same is returned, irrespective of the length of time taken to
return it.

4.

Overdrafts: Unless the Account Owner has an overdraft credit facility under a
separate agreement with the Bank, (a) checks causing the Account to be over
drawn will be returned and the Account will be debited a charge in accordance
with the tariff of charges issued by the Bank from time to time for each check
returned and (b) if a check creating an overdraft is inadvertently honored by
the Bank, the Account Owner shall promptly, upon demand, pay to the Bank
the amount of the overdraft plus a penalty in an amount to be determined by
the Bank from time to time and accruing for each day elapsing until the Bank
has been fully reimbursed therefore.

5.

Stopping Payment of a Check: Except as otherwise provided in Section A Article
6 below, the Account Owner may stop payment on a check in accordance with
the Commercial Papers Law regulations drawn on the Account if the Account
Owner notifies the Bank by mail or by completing and delivering a stop order
form at a Bank branch office. The stop order will be effective when noted by
the Bank on its records of the Account, and shall remain effective for the
period prescribed by applicable regulatory requirements for dated checks and
12 (twelve) months for undated checks. Any stop order to be effective must
include the Account number, the number and date of the check, the name
of the payee and the amount. The Account Owner shall indemnify the Bank
against any loss or claim arising in connection with the Account Owner’s stop
order instructions.
The Account Owner also agrees: (a) that should the said check be paid
through inadvertence, oversight or as a result of misdescription to the check,
the Bank will in no way be responsible, provided that the Bank has followed
the usual procedure for handling stop payment orders; (b) to notify the Bank
promptly in writing if the said check is received or destroyed; and (c) to notify
the Bank in writing, before issuing any replacement and to state on the face
of such replacement check the word “REPLACEMENT” and a date different
from that shown above. To secure such obligations, the Account Owner
hereby unconditionally and irrevocably authorises the Bank to immediately
and without notice to the Account Owner, set-off against such obligations
any funds or collaterals available in any Accounts and/or investments of the
Account Owner with the Bank.

6.

Manager’s Checks Stop Payment Order: The Bank is entitled to disregard
any stop payment order issued by the Account Owner with respect to any
managers check drawn on the Account which has been certified by the Bank.
However the Account Owner hereby agrees: (a) to indemnify the Bank against
any loss or damage that the Bank may incur as a result of the non-payment of
the said check, (b) to pay the Bank, on its first demand, the value of the said
check and any additional charges incurred by the Bank in the event that the
Bank, any of its branches, correspondents or agents should effect payment of
the said check, and (c) to notify the Bank promptly in writing if the said check
is received or destroyed.

7.

Joint Account: If the Account is a joint account, credit balances will be
owned jointly by the Account Owners in equal percentages unless otherwise
provided. Each of the Account Owners may make deposits in and, if his or her
individual signature card is on file with the Bank, may make withdrawals from
the Account and the Bank shall be entitled to act on written instructions with
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�أحـكــام و�شــروط فــتـح الـح�ســاب
واملنـتـجـات واخلدمـات البنـكيــة
 فتح احل�ساب.�أ

 ف�إن الكلمات والتعبريات الواردة �أدناه �سوف حتمل املعاين، ما مل يتطلب الن�ص خالف ذلك: التعريفات.1
:املحددة لكل منها فيما يلي
 تعني احل�ساب البنكي الذي هو مو�ضوع الطلب املقدم من �صاحب احل�ساب �إىل البنك لفتح:ح�ساب
.ذلك احل�ساب وفقا لل�شروط الالحقه
 تعني كال املتقدمني، ويف حالة احل�ساب امل�شرتك، تعني مقدم الطلب لفتح احل�ساب:�صاحب احل�ساب
.بطلب فتح احل�ساب
 ومقرها الرئي�سي يف طريق امللك1010035319  �سجل جتاري رقم، تعني جمموعة �سامبا املالية:البنك
. اململكة العربية ال�سعودية11421  الريا�ض،833  �ص ب،عبد العزيز
 تعني ال�سندات لأمر وغريها من الأوراق التجارية غري النقدية واخلا�صة بدفع:الأوراق التجاريه
.الأموال
 تخ�ضع كافة ال�شيكات والأوراق التجارية املودعة يف احل�ساب للتح�صيل نقدا �أو ب�أر�صدة: الإيداعات.2
 ويحق للبنك �أن يقيد على احل�ساب قيمة �أي �شيكات �أو �أي ورقة،نقديه مدفوعة �إىل البنك يف مقره
 ولن يكون البنك م�س�ؤو ًال عن �أية خ�سارة،جتارية �أخرى م�ضافة للح�ساب ومل يتم الوفاء بقيمتها الحقا
.نا�شئة عن خط�أ �أو ت�أخري �أي بنك حم�صل �أو مرا�سل حملي �أو �أجنبي
 تقبل هذه الو�سائل للتح�صيل والتحويل فقط حتت م�س�ؤولية �صاحب احل�ساب ولن يكون: التح�صيالت.3
 ولن يكون م�س�ؤو ًال عن �إع�سارهم �أو،البنك م�س�ؤو ًال عن �أي �إهمال �أو خط�أ من جانب البنوك املرا�سلة
 ولن يكون البنك م�س�ؤو ًال عن اخل�سارة �أو الت�أخري الذي يحدث يف �أثناء،�إع�سار وكالئهم من الباطن
 و�سيتم.حتويل �أي �سندات �أو وثائق مرفقة بها وال عن �صحة �أو نظامية �أي من تلك ال�سندات �أو الوثائق
 و يوافق �صاحب احل�ساب على �أنه يف حالة تزوير م�ستند التح�صيل.حت�صيل العوائد بعد �إثبات ال�صرف
 ميكن �أن يعاد بعد املدة املحددة قانونا من تلك، �أو �إذا كان �شيك يخ�ص حكومة دولة �أخرى.�أو تزييفه
 بالإ�ضافة اىل، �سيخ�صم من احل�ساب قيمة الو�سيلة املعادة، لذلك ف�إنه يف �أي من تلك احلاالت.الدولة
. بغ�ض النظر عن طول املدة امل�ستغرقة لإعادتها،�أية م�صاريف تتعلق به
 ما مل يكن لدى �صاحب احل�ساب ت�سهيالت بال�سحب على املك�شوف مبوجب: ال�سحب على املك�شوف.4
 (�أ) تعاد ال�شيكات التي جتعل احل�ساب مك�شوفا ويقيد على،اتفاقية ت�سهيالت منف�صلة مع البنك
احل�ساب مبلغ الر�سوم وفقا لتعريفة الر�سوم التي ت�صدر من قبل البنك من حني �إىل �آخر نظري كل
 يتعني، ب�صرف �شيك يجعل احل�ساب مك�شوفا،�شيك مردود و (ب) �إذا قام البنك عن طريق اخلط�أ
على �صاحب احل�ساب �أن يدفع فورا وعند �أول مطالبة للبنك املبلغ امل�سحوب على املك�شوف م�ضافا �إليه
غرامة وفقا ملا يحدده البنك بني احلني والآخر عن كل يوم ينق�ضي �إىل �أن ي�سرتد البنك كامل املبلغ
.امل�سحوب على املك�شوف
 يجوز ل�صاحب احل�ساب، �أدناه6  ما مل ين�ص على خالف ذلك يف الق�سم �أ من املادة:	�إيقاف دفع �شيك.5
 م�سحوب على احل�ساب �إذا قام �صاحب احل�ساب، وفقا لقانون االوراق التجارية،�أن يوقف دفع �شيك ما
 ي�صبح �أمر.ب�إخطار البنك بريديا �أو عن طريق تعبئة وت�سليم منوذج �إيقاف الدفع يف مقر فرع البنك
�إيقاف الدفع �ساري املفعول عند قيده لدى البنك يف �سجالته اخلا�صة باحل�ساب ويظل �ساري املفعول
 لكي ي�صبح �أي �أمر �إيقاف دفع.للمدة املحددة مبوجب املتطلبات النظامية املطبقة بالن�سبة لل�شيكات
نافذا يجب �أن ي�شتمل على رقم احل�ساب ورقم وتاريخ ال�شيك وا�سم املدفوع �إليه واملبلغ القابل للدفع
 ويتعني على �صاحب احل�ساب �أن يعو�ض البنك نظري �أي خ�سارة �أو مطالبة تن�ش�أ فيما.و�سبب الإيقاف
.يتعلق بتعليمات �إيقاف الدفع من �صاحب احل�ساب
 (�أ) على �أنه يف حالة دفع ال�شيك املذكور عن طريق اخلط�أ �أو ال�سهو �أو:كما وافق �صاحب احل�ساب
 �شريطة �أن يكون البنك، لن يكون البنك م�س�ؤو ًال ب�أي حال من الأحوال،نتيجة لو�صف خاطئ لل�شيك
 و (ب) على �أن يخطر البنك فورا وخطيا يف،قد اتبع الإجراء املعتاد يف معاملة �أوامر �إيقاف الدفع
 قبل �إ�صدار �أي بديل و�أن يذكر، و (ج) على �أن يخطر البنك خطيا،حالة ا�ستالم ذلك ال�شيك �أو �إتالفه
 ول�ضمان تنفيذ هذه.على وجه ال�شيك البديل كلمة “بديل” وتاريخ خمتلف عن ذلك املذكور �سابقا
 فقد فو�ض �صاحب احل�ساب مبوجب هذا البنك تفوي�ضا غري م�شروط وغري قابل للنق�ض �أن،االلتزامات
يقوم فورا وبدون �إ�شعار �إىل �صاحب احل�ساب ب�سداد تلك االلتزامات من �أية �أموال �أو �ضمانات موجودة
.�أو اال�ستثمارات اخلا�صة ب�صاحب احل�ساب لدى البنك/يف �أي من احل�سابات و
 يحق للبنك �أن يتجاهل �أي �أمر ايقاف دفع �صادر من �صاحب:	�أمر �إيقاف دفع ال�شيكات امل�صرفيه.6
 ومع ذلك.احل�ساب فيما يتعلق ب�أي �شيك م�صريف م�سحوب على احل�ساب والذي اعتمد من قبل البنك
وافق �صاحب احل�ساب مبوجب هذا على (�أ) �أن يعو�ض البنك عن �أي خ�سارة �أو �ضرر ميكن �أن يتعر�ض
 قيمة ال�شيك املذكور، عند �أول طلب له، (ب) �أن يدفع للبنك،له البنك نتيجة لعدم دفع ذلك ال�شيك
، �أو �أي من فروعه �أو مرا�سليه �أو وكالئه،و�أي م�صاريف �إ�ضافية يتكبدها البنك يف حالة قيام البنك
. و (ج) �أن يخطر البنك فورا وخطيا يف حالة ا�ستالم ذلك ال�شيك �أو �إتالفه،بدفع قيمة ذلك ال�شيك
 تكون ملكية الأر�صدة الدائنة ملكا م�شرتكا، �إذا كان احل�ساب ح�سابا م�شرتكا: احل�ساب امل�شرتك.7
 ويجوز لكل واحد من �أ�صحاب احل�ساب،لأ�صحاب احل�ساب بن�سب مت�ساوية ما مل ي�شرتط خالف ذلك
 �أن ي�سحب من احل�ساب ويحق، و�إذا كان منوذج توقيعه �أو توقيعها حمفوظا مبلفات البنك،�إيداع مبالغ
للبنك �أن يت�صرف وفقا للتعليمات اخلطية املتعلقة باحل�ساب واملوقعة من قبل كافة �أ�صحاب احل�ساب
 ويفو�ض كل �صاحب ح�ساب �صاحب احل�ساب،�أو من �أي منهم مبفرده ما مل ي�شرتط على خالف ذلك
الآخر ب�أن يودع يف احل�ساب �أية �شيكات �أو غري ذلك من الأوراق التجاريه امل�ستحقة الدفع لكافة �أو لأي
 يعترب البنك، ويف حالة ا�ستالم البنك لأي �شيك �أو ورقة جتاريه دون تظهري،من �أ�صحاب احل�ساب
مفو�ضا مبوجب هذه االتفاقية ب�إجراء التظهري نيابة عن �أ�صحاب احل�ساب و�إ�ضافة ذلك ال�شيك �أو
.الورقة التجاريه للح�ساب

respect to the Account signed by all Account Owners or by any one of them
alone, unless otherwise provided. Each Account Owner authorizes the other
to deposit in the Account any checks or other instruments payable to all or
any of the Account Owner(s), and should any such check or instrument be
received by the Bank without endorsement, the Bank is hereby authorized to
endorse the same on behalf of the Account Owner(s) and to credit the same
to the Account.
Credit balances in the Account at any time or times may be withdrawn or
otherwise disposed of in whole or in part by check or other written instructions
signed by any one of the Account Owners (or any Account Owner’s attorneyin-fact or other legal representative) without the written consent of any other
Account Owner. The Bank shall have no duty of enquiry as to checks or orders
payable to the Account Owner signing the same. Payment or withdrawals
from the Account on the orders or instructions of any of the Account Owners
may be made regardless of whether the other Account Owner or Owners are
alive at the time of payment, but if the Bank is given written notice of the
death of an Account Owner, the Bank shall be entitled to suspend operation of
the Account and to hold any credit balance until the bank has received written
instructions pursuant to a court order or signed by the surviving Account
Owner(s) and the legal representatives or heirs of the deceased Account
Owner. The Account Owners jointly and severally release the Bank from any
liability in making or withholding payments pursuant to this paragraph.
The Bank may exercise the right to set-off referred to in Section L Article
3 herein and apply all or any of the credit balance of the Account to any
indebtedness, matured or unmatured owed by any Account Owner without
notice to or further consent from any other Account Owner.
Any debit balance arising on the joint account for any reasons (and any other
liability that may be incurred) will be the joint and several responsibility of all
the Account Owners. Any such liability will not be discharged or otherwise
affected by the death or incapacity of any one or more of the Account
Owners.
8.

Savings Account: Without prejudice to the other terms and provisions, the
following terms and conditions shall apply on Savings Accounts.
a. Withdrawals. All cash withdrawals from a Savings Account may be made
by the Account Owner at the Bank’s counters or at the Automated Teller
Machines. No Cheque book will be issued.
b. Commission on Account Balances: Commission (if applicable) will accrue
on the minimum balance above SAR 1,000.00 during each calendar month
at a rate per annum to be determined from time to time by the Bank and
subject to change by the Bank without prior written notice to the Account
Owner. No commission will accrue for the period in which the Account
is closed. Accrued commission will only be credited (made available)
periodically on dates decided by the Bank and at the time the Account is
closed.

9.

Foreign Currency: If the currency of the Account is other than Saudi Riyals,
Account credit balances may be deposited in the name of the Bank, but at
the risk of the Account Owner, with correspondent banks in or outside the
country of such currency, and the Account Owner accepts the risk of all
legal or administrative restrictions now or hereafter imposed with respect to
exchange or transfer of such currency and all taxes or charges imposed by the
country of such currency. Withdrawals from the Account of such currency may
be made by draft in a form approved by the Bank, or by electronic transfer,
or by traveler’s checks or by cash withdrawals to the extent approved by the
Bank. Any stamp, transmission or other charges related to withdrawals from
any account hereunder, will be paid by the Account Owner upon demand.
Foreign currency cash withdrawals shall be subject to availability of the said
currency.

10. Authorised Agents; Power of Attorney: If the Bank is presented with a power
of attorney, authorising an attorney-in-fact to operate the Account, which the
Bank has reasonable grounds to believe was signed by the Account Owner,
the Bank shall be entitled to rely upon such power of attorney and shall not
be liable for, nor chargeable with notice of, any legal deficiencies in respect
of the contents or formalities of execution or the absence of notarisation of
the power of attorney, and the Account Owner hereby requests the Bank to
rely upon such power of attorney and to honour all checks or instruments
drawn upon the Account by the grantee of such power of attorney, regardless
of whether such checks or instruments are payable to the Account Owner or
such guarantee or otherwise, and the power of attorney. The Account Owner
shall indemnify and hold the Bank harmless from any and all claims and
liabilities paid or incurred by the Bank in connection with reliance upon, and
the operation of the Account by the guarantee of any such power of attorney.
11.

Authorised Signatories; Notice of revocation; Dissolution of partnership: Not
withstanding any contrary information in any public announcement or, if
applicable, in the Account Owner’s commercial registration, the Bank shall
be entitled to rely on instructions as to auhorised signatories until written
revocation of such instruction by the Account Owner has been delivered to
and receipt acknowledged by the Bank. The Bank shall have no duty of inquiry
as to checks or orders payable to any authorised signatory.
Payments or withdrawals from the Account on the orders or instructions of
any partner of the Account Owner (if the Account Owner is not a natural body)
or of any other authorised signatory(ies) maybe made regardless of whether
all the partners of the Account Owner are alive at the time of payment, until
the Bank shall have received, and acknowledged a receipt of written notice of
the death of any partner of the Account Owner or of its dissolution.
The Account Owner shall promptly (a) give the Bank a written notice of the
death, legal incapacity, insolvency or withdrawal from the Account Owner of
any partner or the commencement of any dissolution proceedings, and (b)
as soon as available, deliver to the Bank each and every amendment to the

ويجوز �سحب الأر�صدة الدائنة التي يف احل�ساب يف �أي وقت من الأوقات �أو الت�صرف فيها كلي ًا �أو جزئي ًا
بوا�سطة �شيك �أو تعليمات خطية موقعة من قبل �أي واحد من �أ�صحاب احل�ساب (�أو من قبل الوكيل �أو
املمثل القانوين لأي واحد من �أ�صحاب احل�ساب) دون �أن تكون هنالك موافقة خطية من �أي واحد من
 ولن يكون البنك م�س�ؤو ًال عن التحقق من ال�شيكات �أو الأوامر امل�ستحقة،�أ�صحاب احل�ساب الآخرين
،الدفع ل�صاحب احل�ساب متى كانت تلك ال�شيكات �أو الأوامر موقع عليها من قبل �صاحب احل�ساب
ويجوز ا�سرتداد �أو �سحب مبالغ من احل�ساب بناء على �أوامر �أو تعليمات �أي من �أ�صحاب احل�ساب وذلك
بغ�ض النظر عما �إذا كان �صاحب احل�ساب الآخر �أو �أ�صحاب احل�ساب الآخرين على قيد احلياة يف وقت
 ف�إنه يحق للبنك �أن، غري �أنه �إذا �أعطي البنك �إخطارا خطيا عن وفاة �أحد �أ�صحاب احل�ساب،الدفع
يوقف ت�شغيل احل�ساب و�أن يجمد �أية �أر�صدة دائنة اىل �أن يتلقى البنك تعليمات خطية ت�صدر بناء على
�أمر حمكمة �أو موقعة من قبل �صاحب احل�ساب �أو �أ�صحاب احل�ساب الباقني على قيد احلياة واملمثلني
 ومبوجب هذا يعفي �أ�صحاب احل�ساب بالت�ضامن واالنفراد،القانونيني �أو ورثة �صاحب احل�ساب املتوفى
.البنك من �أية م�س�ؤولية �إذا قام بدفع �أو حجز مبالغ وفقا لهذه الفقرة
 من هذه ال�شروط و�أن ي�ستعمل3 يجوز للبنك �أن ميار�س حق املقا�صة امل�شار اليه يف الق�سم ل املادة
 م�ستحق �أو مل يحن موعد،كافة �أو �أي من الأر�صدة الدائنة التي يظهرها احل�ساب يف ا�ستيفاء �أي دين
 يكون مطلوبا من �صاحب احل�ساب للبنك وذلك دون �إخطار �أو موافقة الحقة من �أي من،ا�ستحقاقه
.�أ�صحاب احل�ساب
	�أي ر�صيد مدين ين�ش�أ على احل�ساب امل�شرتك لأي �سبب من الأ�سباب (و�أي م�س�ؤولية �أخرى ميكن �أن
 ولن يتم الإعفاء من مثل هذه،تن�ش�أ) �ستكون م�س�ؤولية ت�ضامنية وانفرادية لكافة �أ�صحاب احل�ساب
.امل�س�ؤولية �أو تت�أثر نتيجة لوفاة �أو عجز �أي واحد �أو �أكرث من �أ�صحاب احل�ساب
 �سوف تنطبق ال�شروط والأحكام التالية، بدون الإخالل بال�شروط والأحكام الأخرى: ح�ساب االدخار.8
.على ح�ساب االدخار
 يجوز ل�صاحب احل�ساب �إجراء جميع ال�سحوبات النقدية من ح�ساب االدخار يف مقر: ال�سحوبات.�أ
. ولكن لن ي�صدر دفرت �شيكات له،البنك �أو اجهزة ال�صرف الآيل
 �سوف ت�ستحق عمولة (�إذا انطبق) على ر�صيد احل�ساب الذي: العمولة على �أر�صدة احل�سابات.ب
 ريال �سعودي خالل كل �شهر تقوميي مبعدل �سنوي يحدد من وقت �إىل �آخر1.000.00 يزيد على
 لن.من قبل البنك ويخ�ضع للتغيري بوا�سطة البنك بدون �إ�شعار خطي م�سبق �إىل �صاحب احل�ساب
 حت�سب (تتاح) العمولة امل�ستحقة فقط يف.ت�ستحق عمولة عن الفرتة التي يقفل فيها احل�ساب
.التواريخ التي يقررها البنك ويف املوعد الذي يقفل فيه احل�ساب
 يجوز للبنك �أن يودع، �إذا كان احل�ساب مفتوحا بعملة غري الريال ال�سعودي: ح�ســاب العمالت الأجنبيـة.9
 لدى بنوك مرا�سلة داخل، ولكن على م�س�ؤولية �صاحب احل�ساب،�أر�صدة احل�ساب الدائنة با�سم العميل
 ويقبل �صاحب احل�ساب خماطر كافة القيود القانونية �أو،�أو خارج البلد الذي تنتمي �إليه تلك العملة
الإدارية املفرو�ضة حاليا �أو التي قد تفر�ض م�ستقبال فيما يتعلق ب�صرف �أو حتويل تلك العملة وكافة
 ويجوز �أن تتم ال�سحوبات من احل�ساب املفتوح،ال�ضرائب �أو الر�سوم التي تفر�ضها الدولة �صاحبة العملة
بتلك العملة مبوجب �شيك م�صريف بال�شكل الذي يعتمده البنك �أو مبوجب حوالة الكرتونية �أو �شيكات
 ويتعني على �صاحب احل�ساب عند الطلب.�سياحية �أو �سحوبات نقدية �إىل املدى الذي يوافق عليه البنك
 وتخ�ضع ال�سحوبات النقدية بالعملة.�أن يدفع �أية ر�سوم �أو م�صروفات متعلقة بال�سحوبات من احل�ساب
.الأجنبية ملدى توفر تلك العملة
 �إذا قدمت للبنك وكالة تخول �أحد الوكالء لت�شغيل: وكالء احل�سابات املعتمدين والوكالة ال�شرعية.10
 و�إذا كان هنالك من الأ�سباب ما يدعو البنك لالعتقاد ب�أن تلك الوكالة موقعة من �صاحب،احل�ساب
 ف�إنه يحق للبنك �أن يعتمد على تلك الوكالة ولن يكون م�س�ؤو ًال �أو ملزما بتوجيه �إخطار فيما،احل�ساب
،يتعلق ب�أية نواق�ص �أو عيوب قانونية يف م�ضمون �أو �شكل الوكالة �أو عدم ت�صديقها من كاتب عدل
ومبوجب هذه ال�شروط يطلب �صاحب احل�ساب من البنك �أن يعتمد على تلك الوكالة ب�أن يدفع كافة
،ال�شيكات �أو الأوراق التجاريه امل�سحوبة على احل�ساب من قبل ال�شخ�ص الذي منحت له تلك الوكالة
وبغ�ض النظر عما �إذا كانت تلك ال�شيكات �أو الأوراق التجارية م�ستحقة الدفع ل�صاحب احل�ساب �أو
 ويتعني على �صاحب احل�ساب �أن يعو�ض البنك مقابل.ال�شخ�ص الذي منحت له تلك الوكالة �أو غريه
كافة املطالبات وامل�س�ؤوليات التي دفعها �أو حتملها البنك باعتماده على تلك الوكالة �أو ب�سب ت�شغيل
.احل�ساب من قبل ال�شخ�ص الذي منحت له الوكالة
 بغ�ض النظر عن �أية معلومات مغايرة يف �أي �إعالن: املفو�ضون بالتوقيع و�إخطار الإلغاء وحل ال�شراكة.11
 �سوف يكون للبنك احلق يف �أن يعتمد على،عام �أو يف ال�سجل التجاري اخلا�ص ب�صاحب احل�ساب
التعليمات ال�صادرة ب�ش�أن املفو�ضني بالتوقيع وذلك �إىل �أن يتلقى البنك �إلغاء خطيا لتلك التعليمات من
 ولن يكون البنك ملزما بالتحقق من ال�شيكات �أو الأوامر. ويقر البنك باال�ستالم،قبل �صاحب احل�ساب
.امل�ستحقة الدفع لأي مفو�ض بالتوقيع
يجوز دفع املبالغ �أو ال�سحوبات من احل�ساب بناء على �أوامر �أو تعليمات �أي �شريك مفو�ض بالتوقيع
من �شركاء �صاحب احل�ساب (�إذا كان �صاحب احل�ساب لي�س �شخ�ص طبيعيا) �أو يف حالة تفوي�ض �أي
مفو�ضني بالتوقيع بغ�ض النظر عما �إذا كان جميع �شركاء �صاحب احل�ساب على قيد احلياة/مفو�ض
 حتى يت�سلم البنك ويقر با�ستالم �إخطار خطي بوفاة �أي �شريك ل�صاحب احل�ساب �أو،يف وقت الدفع
.ت�صفية ال�شراكة معه
ويتعني على �صاحب احل�ساب �أن يقوم فورا (�أ) بتزويد البنك ب�إخطار خطي بوفاة �أو عجز �أو �إع�سار �أو
(ب) يقدم للبنك كل، و حيثما يتوفر،ان�سحاب �أي �شريك ل�صاحب احل�ساب �أو بدء �أي �إجراءات ت�صفية
، مبوجب ا�ستالم البنك لذلك الإخطار اخلطي.تعديل على ال�سجل التجاري اخلا�ص ب�صاحب احل�ساب
يحق للبنك �أن يوقف ت�شغيل احل�ساب و�أن يعلق �أي ر�صيد دائن يف احل�ساب حتى يتلقى البنك تعليمات
خطية بناء على قرار حمكمة �أو موقع من ال�شركاء الباقني ل�صاحب احل�ساب واملمثلني ال�شرعيني �أو ورثة
 ومبوجب هذا يعفي �صاحب احل�ساب وكل من �شركائه جمتمعني ومنفردين البنك من.ال�شريك املتوفى
.�أي التزام ب�سداد �أو احتجاز مبالغ وفقا لهذا الق�سم
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Account Owner’s commercial registration. Upon receipt by the Bank of such
written notice, the Bank shall be entitled to suspend operation of the Account
and to hold any credit balance in the Account until the Bank has received
written instructions pursuant to a court order or signed by the surviving
partners of the Account Owner and the legal representatives or heirs of
the deceased partner. The Account Owner and each of its partners jointly
and severally release the Bank from any liability in making or withholding
payments pursuant to this section.
12. Statements and Complaints: The Bank will send the Account Owner
statements of the Account in accordance with the Bank’s customary practice.
The statement of the Account will be sent periodically to the Account Owners
address indicated on the application for the Account or to such other addresses
as shall have been furnished by the Account Owner to the Bank in writing. The
Account Owner agrees that the statement of account will be mailed only in
the event of the Account having transactions during the statement period
chosen by him/her to review and retain statements permanently in his record.
The Bank may destroy records of statements, withdrawal forms and other
instruments at the Bank’s discretion subject to SAMA regulation without
notice to the Account Owner. The Account Owner will give the Bank prompt
notice of any alleged errors in any statement or advice in writing within 60
(sixty) days after the date of mailing by the Bank. Any other complaints of the
Account Owner with respect to the Account shall be brought promptly to the
attention of the Bank. All statements shall be conclusively deemed correct
unless errors are brought to the attention of the Bank in writing within 60
(sixty) days after the date thereof.
13. Closing the Account: Either the Account Owner (by prior written notice to the
Bank) or the Bank (without prior notice to the Account owner) may close the
Account at any time for any reason. Upon closing of the Account, the Bank
will mail the Account Owner a notice and a check for the final credit balance,
if any, provided that in the case of a joint account, the check will be made
payable jointly to all the Account Owners and will be delivered only upon their
jointly-signed instructions.
14. Mailing Address: All statements and other written communications by the
Bank to the Account Owner shall be mailed to the Account Owner’s address
indicated on the application for the Account or to such other address as shall
have been furnished by the Account Owner to the Bank in writing making
specific reference to the Account number.
15. Limited Period for Retention of Records and Checks: The Account Owner shall
be responsible for retaining the statements of the Account in his/her records.
The Bank will periodically transfer its copies of the statements to its microfilm
(or similar) records and discard the original statements without notice to
the Account Owner. In addition, the Bank will retain the Account Owner’s
cancelled checks until the end of the second month following the close of
each full calendar year in which the Account has been maintained, and then,
unless the Bank has received from the Account Owner a prior request in
writing that the Bank deliver to the Account Owner cancelled checks drawn
on the Account, the checks will be transferred to the Bank’s microfilm records
and the original checks destroyed without notice to the Account Owner. All
microfilm records of statements and cancelled checks which are more than
the approved retention period may be destroyed at any time by the Bank
without notice to the Account Owner.

B.

SAMBA ATM CARD

1.

The Samba ATM Cardholder (also called the Account Owner and hereinafter
called the “Cardholder”) accepts and agrees to abide by the following terms and
conditions for using Samba ATM Card (hereinafter called the “Card”) issued by the
Bank. The Cardholder shall mean the primary as well as supplementary/co-joint
holder of the Card.

2.

The Card shall remain the property of the Bank and will be surrendered to the Bank
upon request.

3.

At no time and under no circumstances shall the Cardholder inform any entity
or person (including Bank employee) of the Personal Identification Number (PIN),
assigned to him/her.

4.

The Card is not transferable and may be used only by the Cardholder.

5.

The Cardholder shall advise the Bank immediately of the loss of the Card in writing,
howsoever occurring. The Cardholder shall remain liable for any transaction
performed through his/her lost Card unless the Bank has received a written
authenticated notification to that effect prior to such transaction taking place.

6.

In the event of a discrepancy between the amount of any deposit as stated by the
Cardholder and the Bank’s count, the Bank’s count shall be controlling and binding
on the Cardholder.

7.

The Bank will debit the Cardholder’s account with any withdrawal or transfer
performed by the use of the Card. The Cardholder shall in all circumstances accept
full responsibility for all transactions processed by the use of the Card, whether
or not processed with the Cardholder’s knowledge or by his/her authority. The
Cardholder accepts the Bank’s record of transactions as conclusive and binding for
all purposes.

8.

Transactions processed by means of the Card shall be subject to limits established
by the Bank from time to time. The Bank will in no circumstances be liable to the
Cardhoder no longer requiring the service or if the Card shall be withdrawn by the
Bank for any reason whatsoever.

9.

The selection of a new PIN and/or the replacement of the Card shall not be
construed as commencement of a new contract.

10. The Bank shall be entitled to withdraw the Card, the service thereby provided or to
amend or supplement any of these terms and conditions at any time without prior
notice to the Cardholder.
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 �سوف ير�سل البنك �إىل �صاحب احل�ساب ك�شوفات احل�ساب وفقا: ك�شوفات احل�ساب وال�شكاوى.12
 وتر�سل الك�شوف اخلا�صة باحل�ساب �إىل عنوان �أ�صحاب احل�ساب املو�ضح،لإجراءات البنك املعتادة
على طلب فتح احل�ساب �أو تلك العناوين الأخرى التي تقدم من �صاحب احل�ساب �إىل البنك ب�صورة
 ويوافق �صاحب احل�ساب على ان ير�سل الك�شف فقط يف حالة وجود عمليات م�صرفية على.خطية
 يجوز للبنك �إتالف. و مراجعة ك�شوف احل�سابات واالحتفاظ بها يف �سجالته ب�صورة دائمة.احل�ساب
�سجالت ك�شوف احل�سابات ومناذج ال�سحب والأوراق التجارية الأخرى ح�سب �أنظمة م�ؤ�س�سة النقد
 وعلى �صاحب احل�ساب �إخطار البنك ب�أية �أخطاء،ور�ؤية البنك بدون �إخطار اىل �صاحب احل�ساب
.) يوما تالية لتاريخ �إر�سالها من قبل البنك60( مزعومة يف �أي ك�شف ح�ساب �أو �إ�شعار خالل �ستني
 وتعترب كافة،�أي �شكاوى �أخرى ل�صاحب احل�ساب فيما يتعلق باحل�ساب يجب �أن تبلغ فورا اىل البنك
) يوما تالية60( ك�شوفات احل�ساب �صحيحة ما مل يتم �إخطار البنك خطيا ب�أية �أخطاء خالل �ستني
.لتاريخ تلك الك�شوفات
 يجوز لأي من �صاحب احل�ساب (مبوجب �إ�شعار خطي م�سبق �إىل البنك) �أو البنك:	�إقفال احل�ساب.13
 مبوجب �إقفال.(بدون �إ�شعار خطي م�سبق �إىل �صاحب احل�ساب) �إقفال احل�ساب يف �أي وقت لأي �سبب
 �إن، ير�سل البنك بالربيد �إ�شعار ًا ل�صاحب احل�ساب و�شيك بر�صيد احل�ساب الدائن النهائي،احل�ساب
 يكون ال�شيك قابال للدفع ب�صورة م�شرتكة جلميع �أ�صحاب، �شريطة �أنه يف حالة احل�ساب امل�شرتك،وجد
.احل�ساب وي�سلم فقط مبوجب التعليمات املوقعة ب�صورة م�شرتكة بينهم
 �سوف تر�سل جميع ك�شوفات احل�ساب والإخطارات واملرا�سالت اخلطية الأخرى من: العنوان الربيدي.14
قبل البنك �إىل عنوان �صاحب احل�ساب املبني بطلب فتح احل�ساب �أو على �أي عنوان �آخر يخطر به
.�صاحب احل�ساب البنك خطيا مع �إ�شارة خا�صة لرقم احل�ساب
 يكون �صاحب احل�ساب م�س�ؤو ًال عن حفظ الك�شوفات: املدة املحددة حلفظ ال�سجالت وال�شيكات.15
 و�سوف يقوم البنك دوريا بتحويل ن�سخ من ك�شوفات احل�ساب،ال�شهرية للح�سابات يف �سجالته الدائمة
�إىل �سجالت امليكروفيلم (�أو و�سائل م�شابهة) ويتخل�ص من الك�شوفات الأ�صلية دون �إخطار �صاحب
 وبالإ�ضافة �إىل ذلك �سوف يحتفظ البنك ب�شيكات �صاحب احل�ساب امللغية حتى نهاية ال�شهر.احل�ساب
 وما مل يتلق البنك بعد،الثاين الذي يلي نهاية كل �سنة ميالدية كاملة احتفظ فيها بذلك احل�ساب
ذلك من �صاحب احل�ساب طلبا خطيا م�سبقا لت�سليم �صاحب احل�ساب ال�شيكات امللغية امل�سحوبة على
احل�ساب �سوف يتم حتويل تلك ال�شيكات �إىل �سجالت امليكروفيلم التي يحتفظ بها البنك ويتخل�ص من
 ويجوز للبنك �أن يتخل�ص يف �أي وقت من كافة �سجالت.ال�شيكات الأ�صلية دون �إخطار �صاحب احل�ساب
امليكروفيلم اخلا�صة بك�شوف احل�ساب وال�شيكات امللغية التي يزيد عمرها عن فرتة االحتفاظ املعتمدة
.دون �إخطار ل�صاحب احل�ساب

: بطاقة �سامبا لل�صرف الآيل.ب
 مبوجب هذا يقبل ع�ضو بطاقة �سامبا لل�صرف الآيل (امل�سمى �أي�ضا �صاحب احل�ساب وي�شار �إليه هنا.1
با�سم “�صاحب البطاقة”) ويوافق على التقيد بال�شروط والأحكام التالية ال�ستخدام بطاقة �سامبا
 وتعني �صاحب البطاقة.لل�صرف الآيل (امل�شار �إليها فيما يلي با�سم “البطاقة”) ال�صادرة من البنك
.امل�شرتك لبطاقة �سامبا لل�صرف الآيل/ذلك الع�ضو الأ�سا�سي وكذلك الإ�ضايف
. تظل البطاقة ملكا للبنك ويجب �أن ت�سلم �إىل البنك عند طلب البنك ذلك.2
	ال يجوز ل�صاحب البطاقة يف �أي وقت وحتت �أي ظروف �إبالغ �أي جهة �أو �شخ�ص (مبا يف ذلك موظفي.3
.البنك) بالرقم ال�سري ال�شخ�صي املخ�ص�ص ل�صاحب البطاقة
.	ال يجوز حتويل البطاقة وال يجوز ا�ستخدامها �إال من قبل �صاحب البطاقة.4
 ويظل �صاحب، كيفما كانت طريقة الفقدان، يتعهد �صاحب البطاقة ب�إ�شعار البنك فورا بفقدان البطاقة.5
البطاقة م�س�ؤو ًال عن �أي عملية تنفذ من خالل بطاقته املفقودة ما مل يت�سلم البنك �إخطار ًا من خالل
.القنوات الر�سمية بهذا املعنى قبل �إمتام تلك العملية
 يف حالة وجود اختالف بني مبلغ �أي �إيداع نقدي ح�سبما يدعيه �صاحب البطاقة وح�سبما يظهر يف.6
. يكون عد البنك نهائي ًا وملزم ًا ل�صاحب البطاقة،ح�سابات البنك
 �سوف يخ�صم البنك من ح�ساب �صاحب البطاقة �أي �سحوبات �أو حتويالت جترى عن طريق ا�ستخدام.7
 ويتعني على �صاحب البطاقة يف كافة الأحوال �أن يقبل كامل امل�س�ؤولية عن كافة املعامالت،البطاقة
 بتفوي�ض منه، �سوءا نفذت بعلم �أو بدون علم �صاحب البطاقة،املنفذة عن طريق ا�ستخدام البطاقة
 كما يقبل �صاحب البطاقة �سجل البنك للمعامالت على �أنه �سجل نهائي وملزم لكافة.�أو بدون تفوي�ض
.الأغرا�ض
 ولن، �سوف تخ�ضع املعامالت املنفذة عن طريق البطاقة للقيود املو�ضوعة من قبل البنك من حني لآخر.8
يكون البنك م�س�ؤو ًال يف �أي حال من الأحوال جتاه �صاحب البطاقة �إذا مل يعد بحاجة خلدمة البطاقة �أو
.�إذا �سحبت البطاقة بوا�سطة البنك لأي �سبب من الأ�سباب
.�أو ا�ستبدال البطاقة على �أنه بداية عقد جديد/ يجب �أال يف�سر اختيار رقم �سري جديد و.9
 يحق للبنك �سحب البطاقة �أو �إيقاف اخلدمة التي تقدم مبوجبها �أو تعديل �أو �إ�ضافة �أي من هذه.10
.ال�شروط والأحكام يف �أي وقت دون احلاجة �إىل �إ�شعار م�سبق �إىل �صاحب البطاقة
 �سوف حتمل البطاقة نف�س الرقم ال�سري، عندما ي�صدر البنك بطاقة جمدده وي�سلمها ل�صاحب البطاقة.11
 و�سوف يُلغي �أول ا�ستخدام ناجح للبطاقة اجلديدة يف.ال�شخ�صي امل�ستخدم من قبل �صاحب احل�ساب
نظام ال�صراف الآيل التابع للبنك �أو وكالئه البطاقة القدمية و�سوف يعترب دليال كافيا ال�ستالم البطاقة
.املجددة من قبل �صاحب احل�ساب

11.

Whenever the Bank issues a new Card and delivers it to the Account Owner,
the Card will carry the same PIN as previously used by the Account Owner.
The first successful usage of the new Card on the Bank’s or its agents’ ATM
will invalidate the old card and will be construed as conclusive evidence of
receipt of the new Card by the Account Owner.

12. The Cardholder will be charged a fee whenever he/she makes cash withdrawals
and/or inquires about his/her account balance using ATMs located in foreign
countries.
13. The Bank shall not be liable for any circumstances affecting the use of the
Card including but not limited to (a) the failure of any merchant to accept
or honor a Card; (b) the manner in which the refusal to accept the Card is
communicated; (c) any machine, data processing system or transaction link
malfunction, strike or dispute relating to the transfer of funds, provision of
information or goods or services purchased; or (d) limitation of funds available
through an ATM.
14. Any additional Cards requested shall be subject to the same terms and
conditions identified above.
15. The Cardholder shall be fully and directly responsible for all transactions
which are carried out through the use of the additional Card in accordance
with the text of this Agreement.
16. The additional Card shall be considered as an irrevocable and unconditional
authority issued by the Cardholder to the person who uses the additional Card
at any time for any transaction. Therefore, the Cardholder shall be directly
responsible for all obligations that arise in relation to the additional Card as if
these obligations had arisen from using the Cardholder’s original Card.

C.

SAMBAPHONE BANKING SERVICES BY SAMBA ATM CARD

1.

The Cardholder accepts the terms and conditions for availing SambaPhone
Banking services with the use of a Secret Telephone Code.

2.

The basic function and use of a Secret Telephone Code is similar to that
of an ATM PIN and selection will immediately allow Cardholder(s) to avail
SambaPhone Banking services. The Cardholder, by selecting a Secret
Telephone Code and/or utilizing SambaPhone Banking services, shall be
deemed to have read, understood and agreed to be bound by the following
terms and conditions and amendments thereto.

3.

Any instructions conveyed or identified by the Card number and the Secret
Telephone Code, being in lieu of physical signature, shall be binding on the
Cardholder (notwithstanding that they may subsequently be disputed by the
Cardholder for any reason including the reason that they were given by a
person other than the Cardholder) and may be conclusively relied upon by the
Bank and considered as the Cardholder’s instructions.

4.

The Cardholder shall choose his/her Secret Telephone Code at any Samba
Bank Branch or Samba Bank ATM. He/She shall not under any circumstances
disclose the Secret Telephone Code to anyone. He/She shall be solely
responsible for any losses, costs and expenses incurred whether directly or
indirectly as a consequence of disclosure of the Secret Telephone Code. If
the Cardholder feels that the Secret Telephone Code has been disclosed or is
known to any party, the Cardholder shall immediately change his/her Secret
Telephone Code and inform the Bank.

5.

The Bank will have the absolute discretion, without notice to the Cardholder,
to refuse or act on all or any telephone instructions. The Bank is also entitled
to request a written confirmation of the Cardholder’s telephone instruction
(even where identified by the Cardholder’s Secret Telephone Code) and
refuse to act on such telephone instruction until such written instructions are
received.

6.

The Bank may, at its absolute discretion but without being obliged to, tape
or record the Cardholder’s telephone instructions. The Cardholder hereby
consents to such taping or recording, and agrees to its use for any purpose
that the Bank deems necessary, including as evidence, in any proceedings
or litigation instituted by or against the Cardholder himself or any other
person.

7.

The Bank shall not be liable or responsible for any loss, damage or expense
which the Cardholder may incur or suffer as a result of the Bank acting on any
telephone instructions identified by the Cardholder’s Secret Telephone Code,
including without limitation, where the Cardholder has not complied with
Section C Article 4 herein above. The Cardholder agrees to fully indemnify
the Bank against any loss, damage or expense that the Bank may suffer or
incur for complying with such instruction.

8.

The Cardholder hereby agrees that the Bank shall not be liable or responsible
for any consequential loss(es), direct or indirect, that result from the
Cardholder not being able to use SambaPhone Banking services for any
reason whatsoever, whether inside the Kingdom of Saudi Arabia or outside.

9.

The Bank shall be entitled to add, change or delete any of SambaPhone banking
services without prior notice, verbally or in writing to the Cardholder.

10. At the time of Secret Telephone Code selection, the Cardholder is cautioned
for his/her own protection, not to select commonly associated numbers,
consecutive numbers, ascending or descending numbers, etc. These are
simple in nature and may be guessed by another person and possibly used
for fraudulent purposes. For better protection, the Cardholder is also advised
to select a Secret Telephone Code that is different from his/her ATM PIN.
Further, the Bank reserves the right to block the Secret Telephone Code after
four unsuccessful attempts have been made to access SambaPhone Banking
services.
11.

The Cardholder hereby consents and agrees that the Bank will, from time
to time be effecting transactions and acting on telephone instructions
without Secret Telephone Code but subject to the Bank’s internal verification

�أو ي�ستف�سر عن/ �سوف حت�سب ر�سوم على �صاحب البطاقة يف كل مرة يجري فيها �سحوبات نقدية و.12
.ر�صيد احل�ساب اخلا�ص به با�ستخدام جهاز ال�صراف الآيل املوجود يف دول �أجنبية
 لن يكون البنك م�س�ؤو ًال عن �أي ظروف ت�ؤثر على ا�ستخدام البطاقة مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال.13
 (ب) الطريقة التي يبلغ بها رف�ض قبول،احل�صر (�أ) عدم قبول �أي تاجر للبطاقة �أو ال�صرف بها
 (ج) تعطل �أي جهاز �أو نظام معاجلة بيانات �أو و�صلة معامالت �أو النزاع املتعلق بالتحويالت،البطاقة
 �أو (د) عدم توفر النقد الكايف يف نظام ال�صراف،النقدية �أو تقدمي معلومات �أو �شراء ب�ضائع �أو خدمات
.الآيل
. �سوف تخ�ضع لنف�س ال�شروط والأحكام املحددة �أعاله،	�أي بطاقات �إ�ضافية تطلب.14
 يكون �صاحب البطاقة م�س�ؤو ًال م�س�ؤولية كاملة ومبا�شرة عن املعامالت التي تنفذ من خالل ا�ستخدام.15
.البطاقة الإ�ضافية وفقا لهذه االتفاقية
 تعترب البطاقة الإ�ضافية مبثابة تفوي�ض غري م�شروط وغري قابل للنق�ض �صادر من قبل �صاحب البطاقة.16
 يكون �صاحب البطاقة م�س�ؤو ًال، لذا.لل�شخ�ص الذي ي�ستخدم البطاقة الإ�ضافية يف �أي وقت لأي معاملة
م�س�ؤولية مبا�شرة عن كافة االلتزامات التي تن�ش�أ فيما يتعلق بالبطاقة الإ�ضافية كما لو كانت هذه
.االلتزامات قد ن�ش�أت من ا�ستخدام البطاقة الأ�صلية ل�صاحب البطاقة

 خدمات �سامبا فون با�ستعمال بطاقة ال�صراف الآيل.ج
. يقبل �صاحب البطاقة �شروط و�أحكام توفري خدمات �سامبا فون البنكية با�ستعمال رمز هاتف �سري.1
	�إن الوظيفة الأ�سا�سية واال�ستخدام الأ�سا�سي لرمز الهاتف ال�سري ت�شبه وظيفة وا�ستخدام الرقم ال�سري.2
 واختيارها �سوف يتيح فورا ل�صاحب (�أ�صحاب) البطاقة توفري،ال�شخ�صي لبطاقة ال�صراف الآيل
�أو ا�ستخدام خدمات/ وباختيار �صاحب البطاقة لرمز الهاتف ال�سري و.خدمات �سامبا فون البنكية
�سامبا فون البنكية يعترب قد قر�أ وفهم ووافق على والتزم بال�شروط والأحكام والتعديالت التالية
.عليها
، كونها حتل حمل التوقيع الفعلي،	�أي تعليمات تر�سل �أو حتدد بوا�سطة رقم البطاقة ورمز الهاتف ال�سري.3
�سوف تكون ملزمة ل�صاحب البطاقة (بغ�ض النظر عن اعرتا�ض �صاحب البطاقة الالحق عليها لأي
�سبب مبا يف ذلك �سبب �أنها �صدرت من قبل �شخ�ص خالف �صاحب البطاقة) وميكن االعتماد عليها
.ب�شكل نهائي من قبل البنك وتعترب تعليمات �صادرة من �صاحب البطاقة
 من خالل جهاز، يقوم �صاحب البطاقة باختيار رمز الهاتف ال�سري لدى �أي فرع من فروع البنك.4
 ال يجوز ل�صاحب البطاقة حتت �أي. �أو عرب الهاتف من خالل هاتف �سامبا،ال�صراف الآيل التابع للبنك
 ويكون �صاحب البطاقة م�س�ؤول،ظرف من الظروف �أن يف�شي رمز الهاتف ال�سري �إىل �أي �شخ�ص �آخر
وحده عن �أي خ�سائر �أو تكاليف �أو نفقات تتكبد �سواء نتجت مبا�شرة �أو غري مبا�شرة عن �إف�شاء رمز
، �إذا �شعر �صاحب البطاقة �أن رقم الهاتف ال�سري قد �أف�شي �أو �أ�صبح معروفا لأي طرف.الهاتف ال�سري
.ًيتعني على �صاحب البطاقة �أن يغري رمز الهاتف ال�سري اخلا�ص به ويبلغ البنك فورا
 يف رف�ض اال�ستجابة لأي تعليمات، بدون �إ�شعار اىل �صاحب البطاقة، يحتفظ البنك باحلق املطلق.5
 ويجوز للبنك �أي�ضا �أن يطلب ت�أكيدا خطيا لتعليمات الهاتف من �صاحب البطاقة (حتى،�صادرة بالهاتف
لو كانت معرفة برمز الهاتف ال�سري التابع ل�صاحب البطاقة) ويرف�ض اال�ستجابة لتعليمات الهاتف
.حتى يت�سلم البنك تلك التعليمات اخلطية
 القيام بت�سجيل التعليمات ال�صادرة عن طريق، ح�سب تقديره وبدون �أن يكون ملزما بذلك، يجوز للبنك.6
 ويوافق على، ويوافق �صاحب البطاقة مبوجب هذا على ذلك الت�سجيل،الهاتف من �صاحب البطاقة
 مبا يف ذلك ا�ستخدامها كدليل يف �أي دعاوى �أو �إجراءات،ا�ستخدامها لأي غر�ض يراه البنك �ضروريا
.تقا�ضي ترفع من قبل �أو �ضد �صاحب البطاقة نف�سه �أو �أي �شخ�ص �آخر
 لن يكون البنك م�س�ؤو ًال عن �أي �ضياع �أو �أ�ضرار �أو م�صاريف ميكن �أن يتكبدها �صاحب البطاقة نتيجة.7
لقيام البنك بالعمل مبوجب �أي تعليمات �صادرة عن طريق الهاتف معرفة برقم الهاتف ال�سري اخلا�ص
 مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر عدم التزام �صاحب البطاقة ب�أحكام الق�سم،ب�صاحب البطاقة
 وقد وافق �صاحب البطاقة على تعوي�ض البنك �ضد �أي خ�سائر ميكن �أن يتكبدها البنك. �أعاله4 ج املادة
.ب�سبب االلتزام بتلك التعليمات
، مبا�شرة �أو غري مبا�شرة، وافق �صاحب البطاقة على �أن البنك لن يكون م�س�ؤو ًال عن �أي �أ�ضرار طارئة.8
 �سواء،تنتج من عجز �صاحب البطاقة عن ا�ستخدام خدمات �سامبا فون البنكية لأي �سبب من الأ�سباب
.داخل �أو خارج اململكة العربية ال�سعودية
 �شفهيا �أو خطيا، يحق للبنك �أن ي�ضيف �أو يغري �أو يحذف اي من خدمات �سامبا فون بدون �إ�شعار م�سبق.9
.�إىل �صاحب البطاقة
 و�أال يختار الأرقام ال�شائعة، ينبه �صاحب البطاقة حلماية نف�سه، عند اختيار رمز الهاتف ال�سري.10
 حيث �أن هذه الأرقام ب�سيطة،اال�ستخدام �أو الأرقام الت�سل�سلية �أو الت�صاعدية او التنازلية وما �شابه
.بطبيعتها وي�سهل تخمينها من قبل �أ�شخا�ص �آخرين وقد تتعر�ض لال�ستخدام لأغرا�ض الغ�ش والتزوير
 ين�صح �صاحب البطاقة ب�أن يختار رقم هاتف �سري خمتلف عن الرقم ال�سري،ولتوفري حماية �أف�ضل
 بالإ�ضافة �إىل ذلك يحتفظ البنك بحق �إيقاف رمز الهاتف ال�سري بعد.اخلا�ص ببطاقة ال�صراف الآيل
.�أربعة حماوالت حتديد الرقم غري ناجحة للو�صول �إىل خدمات �سامبا فون البنكية
 يوافق �صاحب البطاقة ويقبل مبوجب هذه االتفاقية على �أن البنك �سيقوم من وقت �إىل �آخر بتنفيذ.11
املعامالت البنكية وتنفيذ التعليمات الهاتفية بدون رقم الهاتف ال�سري ولكن وفقا لإجراءات التحقق
.واملراجعة الداخلية
 �سوف تخ�ضع كافة تعليمات الهاتف للقيود التي ي�ضعها البنك من حني لآخر �سواء كنتيجة لل�سيا�سات.12
.الداخلية �أو ب�سبب تنظيمات تفر�ضها �أي جهة �أو �سلطة نظامية
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procedures. The Cardholder agrees that the Bank will not be liable for taking
or failing to take such action.
12. All telephone instructions shall be subject to the limits established by the
Bank from time to time whether as a result of internal policy or because of
regulations imposed by any legal or regulatory authority.
13. The Bank shall have the discretion, at any time, to impose fees, charges as it deems
appropriate for offering SambaPhone Banking services in the aforementioned
manner. However, request for Telegraphic Transfers, Demand Drafts, Manager’s
Checks, etc., shall be subject to the appropriate and usual charges. For the purpose
of collecting such amounts, the Cardholder hereby irrevocably authorises the
Bank to debit any of his/her Account at the time of processing his/her telephone
instruction or at a later time as decided by the Bank.
14. Bank statement reflecting fees and service charges relating to telephone
instructions, will be dispatched to Cardholder on a periodic basis. The
Cardholder must immediately reconcile his/her statements for all telephone
instructions and contact the Bank within sixty (60) days of the statement’s
date to dispute the transaction in writing. The Cardholder will be deemed to
have waived his/her claims after elapse of this period.

D.

TIME DEPOSIT
The obligations of Samba Financial Group and the Account Owner in Saudi
Arabia shall be solely governed by and restricted to the terms and conditions
hereinafter set out:

1.

The Account Owner whose name appears on this application shall be deemed
to be fully aware of and bound by the terms and conditions governing the
deposit.

2.

Tenor of the time deposit will be one week to one year. Tenors greater than
one year will be subject to market availability and Bank discretion.

3.

The time deposit shall be renewed for an identical period at a rate to be
determined by the Bank unless otherwise instructed by the Account Owner.
Instructions to discontinue automatic renewal of Time Deposit must be
received in writing 4 days prior to the scheduled maturity.

4.

The Account Owner has the flexibility to withdraw funds anytime before the
deposit matures, in which case the commission will be reduced or cancelled
due to pre-maturity termination at the Bank’s sole discretion. In addition,
the Bank may at its discretion impose a penalty amount as determined by
it for such pre-mature terminations. If such penalty exceeds the commission
payable by the Bank, the Bank will deduct any excess charge from the principal
amount deposited at the Bank.

5.

The Account Owner may withdraw any amount from the deposit before its
maturity only after signing a “Pre-Maturity Withdrawal” form provided by
the Bank. By signing such form, the depositor waives its right to claim any
indemnity from the Bank for any losses that may result from or due to such
pre-maturity withdrawal.

6.

The Account Owner must have or open an account with the Bank in the same
name or names in which the Time Deposit is held. Such account may not be
closed prior to liquidation of the Time Deposit. In the event the Time Deposit
is liquidated, the Bank will pay the amount by credit to the Account Owner’s
account.

7.

Foreign currency deposits and investments are subject to rate fluctuations,
which may pose an opportunity or risk for the Account Owner depending on
market conditions. Therefore, the Account Owner may incur a loss or make
profits when converting a foreign currency into the local currency. The Account
Owner should therefore determine whether a time deposit investment in a
foreign currency is suitable in light of his/her investment objectives, financial
instrument and risk profile.

8.

9.

In the event of the death of the Account Owner, payment of the funds will be
made to the heirs through the underlying account. Distribution of all balances
to the heirs will be governed by the regulations of the Bank subject to Saudi
law pertaining to estate distribution.
Any subsequent changes to the time deposit i.e., principal amount, tenor, rate,
etc. shall be governed by the same terms and conditions.

E.

TRANSFER OF FUNDS

1.

Unless otherwise expressly and specifically agreed in writing, if the Bank
receives funds in a currency other than the currency of the Account, the Bank
may at its discretion convert the funds received from the Account Owner
at the Bank’s selling rate on the day such funds are received. The Bank’s
statement in writing that it has effected such conversion shall be conclusive
and binding.

2.

Currency of transfer if different from that of the country to which the
remittance is made, shall be payable to the payee in the currency of the said
country at the Bank’s correspondent’s or agent’s buying rates unless the
payee by arrangement with the Bank’s paying correspondent or agent obtains
payment in some other currency upon payment of charges (if any) connected
therewith.

3.

The Bank will take its customary steps for transfer of funds and in doing so,
the Bank will be free on behalf of the Account Owner to make use of any
correspondent, sub-agent or other currency. In no case, either the Bank or
its correspondents will be liable for any mutilations, omissions, interruptions,
errors or delays occurring in the wire, cable or mail or on the part of any
postal and telegraph authority or any employee of such authority or company
or through any cause beyond the control of the Bank or its correspondents
respectively. The Bank shall not be liable for any error, neglect or defaults, act
or omission of any correspondent, agent or sub-agent or of their employees.
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 يحق للبنك يف �أي وقت فر�ض ر�سوم �أو عموالت ح�سبما يراها منا�سبة فيما يتعلق بخدمات �سامبا فون.13
 ومع ذلك ف�إن طلبات التحويل الربقي والتحويالت النقدية وال�شيكات البنكية،بالطريقة املذكورة �أعاله
 بهذا يعترب البنك مفو�ضا تفوي�ضا، ولغر�ض حت�صيل تلك املبالغ.وغريه �سوف تخ�ضع للر�سوم العادية
غري قابل للنق�ض �أن يخ�صم من �أي ح�ساب تابع ل�صاحب البطاقة يف وقت تنفيذ تعليمات الهاتف �أو يف
.وقت الحق ح�سب تقدير البنك
 �سيقوم البنك ب�إر�سال ك�شوفات البنك التي تظهر ر�سوم وعموالت اخلدمات املتعلقة بتعليمات الهاتف.14
 ويتعني على �صاحب البطاقة �أن يقوم مبطابقة ك�شوفاته اخلا�صة.اىل �صاحب البطاقة ب�صورة منتظمة
) �ستني يوما من تاريخ الك�شوفات ب�أي خالف يف60( بكافة تعليمات الهاتف و�أن يبلغ البنك خطيا خالل
. ويعترب �صاحب البطاقة قد تخلى عن مطالباته بعد انق�ضاء هذه املدة.املعامالت

: الودائع لأجل.د
تخ�ضع التزامات جمموعة �سامبا املالية و�صاحب احل�ساب يف اململكة العربية ال�سعودية فقط للأحكام
:وال�شروط الواردة �أدناه
يعترب �صاحب احل�ساب الذي يظهر ا�سمه على هذا الطلب على دراية ووعي تام وملزم بال�شروط
.وال�ضوابط التي حتكم الوديعة
 و�سوف تخ�ضع الفرتات التي تتجاوز �سنة واحدة لتوفر.تكون مدة الوديعة لأجل من �أ�سبوع �إىل �سنة
.ال�سوق ووفقا لتقدير البنك
جتدد الوديعة لأجل لفرتة مماثلة مبعدل يحدده البنك ما مل ت�صدر تعليمات خالف ذلك من �صاحب
) �أيام من4(  ويجب ا�ستالم تعليمات �إيقاف التجديد التلقائي للوديعة لأجل خطيا قبل �أربعة.احل�ساب
.تاريخ ا�ستحقاقها املجدول
 ويف تلك احلالة،يتمتع �صاحب احل�ساب مبرونة �سحب مبالغ يف �أي وقت قبل موعد ا�ستحقاق الوديعة
 كما يحق للبنك فر�ض.تخف�ض العمولة �أو تلغى نتيجة للإنهاء قبل تاريخ ا�ستحقاقها ح�سب ر�ؤية البنك
 و �إذا كانت تلك الغرامة تزيد على العمولة القابلة للدفع،غرامة عالوه على تخفي�ض العمولة �أو �إلغائها
. �سيقوم البنك بخ�صم �أي ر�سوم زائدة من املبلغ الأ�صلي املودع يف البنك،من قبل البنك
يجوز ل�صاحب احل�ساب �أن ي�سحب �أي مبلغ من الوديعة قبل تاريخ ا�ستحقاقها فقط بعد توقيع منوذج
 يتخلى املودع عن حقه يف، وبتوقيع ذلك النموذج.“ال�سحب قبل اال�ستحقاق” املقدم من البنك
املطالبة ب�أي تعوي�ض من البنك عن �أية خ�سائر ميكن �أن تن�ش�أ من �أو تنتج عن �سحب الوديعة قبل تاريخ
.ا�ستحقاقها
يجب �أن يكون ل�صاحب احل�ساب ح�سابا لدى البنك �أو يفتح ح�سابا جديدا لدى البنك بنف�س اال�سم �أو
 يف حالة. وال يجوز �إقفال ذلك احل�ساب قبل ت�صفية الوديعة لأجل،الأ�سماء املحفوظة بها الوديعة لأجل
. يدفع البنك املبلغ عن طريق قيده يف ح�ساب �صاحب احل�ساب،ت�صفية الوديعة لأجل
 حيث ميكن �أن تواجه فر�صا �أو،تخ�ضع الودائع واال�ستثمارات بالعمالت الأجنبية لتذبذبات الأ�سعار
 بناء عليه ف�إن �صاحب احل�ساب ميكن �أن يتكبد.خماطر بالن�سبة ل�صاحب احل�ساب وفقا لظروف ال�سوق
 لذا يتعني على �صاحب احل�ساب،خ�سائر �أو يحقق �أرباح عند حتويل عملة �أجنبية �إىل العملة املحلية
�أن يحدد ما �إذا كان ا�ستثمار الوديعة لأجل بعملة �أجنبية منا�سبا �أم ال على �ضوء �أهدافه اال�ستثمارية
.والأوراق املالية واحتماالت املخاطر
 ويخ�ضع توزيع. يتم دفع الأموال �إىل الورثة من خالل احل�ساب املعني،يف حالة وفاة �صاحب احل�ساب
.�أر�صدة احل�ساب للورثة لنظم وقواعد البنك وفقا للنظام ال�سعودي املتعلق بتوزيع املرياث
 لنف�س ال�شروط، �أي على �أ�صل الوديعة واملدة وال�سعر وغريه،تخ�ضع �أي تغيريات الحقة على الوديعة لأجل
.والأحكام

.1
.2
.3
.4
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: التحويالت النقدية.هـ
 �إذا ا�ستلم البنك مبالغ بعملة، ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك خطيا وب�صورة �صريحة وحمددة.1
 ف�إنه يحق للبنك ح�سب تقديره �أن يحول املبالغ التي ي�ستلمها من �صاحب،خالف عملة احل�ساب
 ويكون بيان البنك اخلطي ب�إجراء.احل�ساب ب�سعر البيع ال�سائد يف البنك يف يوم ا�ستالم تلك املبالغ
.مثل هذا التحويل نهائيا وملزما
	�إذا كانت عملة التحويل خمتلفة عن عملة البلد الذي يتم التحويل �إليه ف�إن الدفع للم�ستفيد �سيكون بعملة.2
البلد املذكور ب�سعر ال�شراء ال�سائد لدى البنك املرا�سل �أو الوكيل ما مل يح�صل امل�ستفيد على الدفعة
بعملة �أخرى مبوجب ترتيب بني امل�ستفيد وبني مرا�سل البنك �أو وكيله الذي يقوم بالدفع ويتم الدفع عند
.دفع الر�سوم املعنية �إن وجدت
 يتبع البنك الإجراءات االعتيادية لتحويل املبالغ وعند قيامه بهذا العمل يكون للبنك حرية اختيار.3
 وال يكون البنك �أو مرا�سليه م�س�ؤولني ب�أي،املرا�سل �أو الوكيل �أو عملة �أخرى نيابة عن �صاحب احل�ساب
حال من الأحوال عن تلف �أو نق�ص �أو انقطاع �أو �أخطاء �أو ت�أخري يح�صل يف الربق �أو الربيد من جانب
�أية م�صلحة �أو �شركة بريد وبرق �أو �أي موظف تابع لهذه امل�صلحة �أو ال�شركة �أو لأي �سبب خارج عن
 وال يكون البنك م�س�ؤو ًال عن �أية �أخطاء �أو �إهمال �أو تق�صري،نطاق �إرادة البنك �أو مرا�سليه على التوايل
.�أو عمل �أو امتناع عن عمل من �أي بنك مرا�سل �أو وكيل فرعي �أو من جانب موظفيهم
	ال يتم �إعادة قيمة حواالت التلك�س �إال �إذا مل يتم دفعها للم�ستفيد لأي �سبب من الأ�سباب ويكون مبلغ.4
 ومن املتفق عليه �أن م�صاريف بنكية يقرر. الوكيل/ احلوالة قد �أعيد بالفعل �إىل البنك من قبل املرا�سل
البنك مقدارها �ستح�صل من �صاحب احل�ساب يف حالة �إعطائه معلومات خاطئة �أو غري كاملة على
 ويجوز �إلغاء ال�شيكات امل�صرفية �أو.النموذج اخلا�ص مما ي�ؤدي �إىل �إعادة املبلغ من قبل البنك املرا�سل
 ويف جميع الأحوال يتم �إعادة املبلغ،�إعادة قيمتها يف حال ا�ستالم البنك ت�أكيدا من املرا�سل ب�إلغاء الدفع

4.

5.

Refund of Telex Transfers will not be possible except in cases where the
payment has not been made to beneficiary for whatever reasons and funds are
returned by the correspondent/agent. It is agreed that a charge (determined
by the Bank) will be collected from the Account Owner if, owing to incorrect
information on the application request, the money transfer is returned by the
paying Bank. Cancellation and Refund of Drafts will be possible only after
the Bank receives confirmation of effective cancellation from the paying
Bank. Refund of purchase in either case will be made on the basis of the
Bank’s buying rate on the day of refund less the expenses of the Bank, its
correspondents and agents.
If the draft or manager’s check is lost, stolen or destroyed, the applicant will
provide the Bank with an indemnity bond acceptable to the Bank, protecting
the Bank against liability with respect to the lost, stolen or destroyed draft/
manager’s check in connection with any request the applicant may make for
the issuance of a replacement check or a refund of the amount of the above
requested check.

6.

For transfer requests against cash or checks, the application will be considered
valid only when machine stamped by the Bank.

7.

All Bank drafts issued by the Bank must be presented for payment within the
specified time as per applicable regulations with respect to the drawee Bank.

8.

The Account Owner understands and agrees that he/she/they will be
responsible or liable for any charges deducted by any correspondent or
paying bank from the amount remitted to beneficiaries.

F.

STANDING INSTRUCTIONS

1.

While every effort is made to ensure compliance with Standing Instructions,
they are accepted by the Bank on condition that neither the Bank nor any of
its officers or employees will be liable in any circumstances for any loss or
damage, direct or consequential, arising out of any failure to comply or delay
in complying with such instructions, whether due to negligence or any other
cause.

2.

The Bank has the right to charge an annual setup fee for each standing
instruction accepted for execution. Normal transaction charges will be
applied on each execution of the Account Owner’s instructions, in addition to
the handling cost per transaction.

3.

The Bank shall not be liable to act on the Account Owner’s instructions in
case the Account has insufficient funds at the time of execution of the
standing instructions. As such, the Bank will make two attempts to execute the
instruction, i.e., on the precise date/day and on the following day, after which
the instructions will be scheduled to the following month/due date for action.

4.

The Standing Instructions shall become null and void, if the Account does not
have sufficient balance to cover the transaction, including the Bank’s charges
for three consecutive months/due dates.

5.

The Bank reserves the right to refuse to execute Standing Instructions at any
time without giving notice or liability to the Account Owner.

6.

The Standing Instructions shall remain in force until the expiry date (if any) or
will be of an open ended nature. Thereafter, any changes or instructions for
cancellation should be received in writing by the Bank to be effective.

7.

The expatriate Account Owner, hereby acknowledges that the transferable
amount as per the standing instruction will not exceed limits imposed by
SAMA either in amount or frequency and validity of the standing instruction
cannot exceed one year from the date of signing the Standing Instruction
form, unless otherwise renewed. He/she also acknowledges that he/she will
have to visit one of Samba Financial Group’s branches when required to
conduct any amendment or renewal of the standing instruction.

G.

CREDIT CARD TERMS
The following terms shall apply to any Samba Financial Group (Samba) Credit
Card Account (Visa/MasterCard) as well as the related SambaPhone, Samba
Online and ATM Services provided to a Card Member (“Card Member”) and
any person using his/her account:

1.

Upon acceptance of the Card Member’s application, the Credit Card (“Credit
Card”) may be collected by the Card Member personally, or will be sent by the
Bank by registered mail or by courier to the Card Member’s mailing address
at the Card Member’s risk. Upon receipt of the Credit Card, the Card Member
shall immediately sign the signature space on the backside thereon. Any use
of the Credit Card/services shall constitute the Card Member’s acceptance of
the terms hereof. The Card Member will request activation of the Credit Card
via a telephone call.

2.

The Card Member undertakes to notify the Bank of any changes in the Card
Member’s address, telephone numbers or employment, and the Bank will have
the right to freeze the Card Member’s Account if he/she fails to update the
Bank with a copy of the renewed ID, before expiration.

3.

The Card Member may, at the Bank’s discretion, get up to a maximum of
four supplementary cards (“Supplementary Cards”) for immediate relatives
(spouse, parents, siblings and children) over 18 years of age. The Card Member
shall honor all obligations incurred on the Supplementary Card(s).

4.

The Card Member accepts full responsibility for all transactions processed by
use of his/her Credit Card/Supplementary Cards to effect banking transactions
by electronic means or otherwise and that the Bank‘s records thereof shall be
binding on the Card Member. The Card Member shall settle all his/her disputes
with the merchants with no responsibility to the Bank.

5.

The Card Member agrees that the Bank may at any time and without prior
notice, set-off any money in any Card Member’s Account maintained with the
Bank, against all sums due to the Bank.

،املحول ح�سب �أ�سعار �شراء العمالت الأجنبية املحددة من قبل البنك بتاريخ اليوم الذي يتم فيه الدفع
.ناق�صا م�صاريف البنك واملرا�سلني والوكالء
 ف�إن �صاحب احل�ساب يتعهد بتقدمي،  �سرقة �أو تلف ال�سند التجاري �أو ال�شيك امل�صريف،يف حالة فقدان
 وذلك حلماية البنك �ضد �أي التزامات قد تن�ش�أ عن ذلك ال�سند،�سند تعوي�ض يكون مقبوال من البنك
 امل�سروق �أو التالف وكذلك فيما يتعلق ب�أي طلب يتقدم به �صاحب احل�ساب لإ�صدار،�أو ال�شيك املفقود
.�شيك بديل �أو �إعادة قيمة ال�شيك املطلوب املذكور �أعاله
 ال يعترب طلب التحويل �صحيحا وم�ستوفيا لل�شروط الالزمة �إال �إذا مت ختمه،بالن�سبة لطلبات التحويل
.�آليا من البنك
يجب تقدمي كافة ال�شيكات امل�صرفية ال�صادرة عن البنك طبق ًا للمدد املحددة ح�سب االنظمه املعمول
. او وفق ًا النظمة البنك امل�سحوب عليه،بها
 م�سئوولني عن �أي م�صاريف تفر�ض/  �أنهم �سيكون م�س�ؤو ًال/ يدرك �صاحب احل�ساب ويوافق على �أنه
.من البنك املرا�سل �أو امل�سحوب عليه من املبلغ املحول �إىل امل�ستفيد
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.6
.7
.8

: التعليمات القائمة.و
 ف�إن البنك،	�إن البنك �إذ يبذل كافة اجلهود مراعيا العمل مبوجب تعليمات �صاحب احل�ساب القائمة.1
يعلن قبوله بهذه التعليمات ب�شرط �أال يكون البنك �أو �أي من امل�س�ؤولني �أو املوظفني بالبنك حتت �أي ظرف
 �سواء كان �ضررا مبا�شرا �أو �ضررا ا�ستتباعي ًا يكون نا�شئا،من الظروف م�س�ؤو ًال عن �أي خ�سارة �أو �ضرر
 �أو �أي ت�أخري يف مراعاة تلك التعليمات و�سواء نتج ذلك عن الإهمال �أو عن �أي �سبب،عن عدم مراعاة
.�آخر
 تطبق الر�سوم املعتادة للمعامالت م�ضافا �إليها م�صاريف مناولة لتنفيذ �أية عملية بناء على التعليمات.2
 ويحق للبنك ان يتقا�ضى ر�سم تا�سي�س �سنوي عن كل تعليمات قائمة يتم.القائمة ل�صاحب احل�ساب
.قبولها
 لن يكون البنك ملزما بتنفيذ تعليمات �صاحب احل�ساب يف حالة �أن يكون الر�صيد املتواجد يف ح�ساب.3
 وبناء على هذا الأ�سا�س ف�إن البنك �سيقوم ب�إجراء،�صاحب احل�ساب غري كاف يف وقت التنفيذ املطلوب
 وبعد ذلك يتم جدولة، اليوم ويف اليوم التايل له/  �أي يف نف�س التاريخ،حماولتني لتنفيذ التعليمات
. تاريخ اال�ستحقاق التايل/ التعليمات للإجراء يف �شهر
، تعترب التعليمات القائمة الغية �إذا كان الر�صيد املوجود يف احل�ساب غري كاف لتغطية قيمة العملية.4
. لثالثة ا�ستحقاقات متتالية/ “وتدخل يف تلك القيمة قيمة ر�سوم البنك” ملدة ثالثة �شهور
 يحتفظ البنك باحلق يف �أن يرف�ض يف �أي وقت تنفيذ التعليمات القائمة وذلك دون احلاجة �إىل �إ�شعار.5
.�صاحب احل�ساب ودون �أية م�س�ؤولية على البنك جتاه �صاحب احل�ساب
 وبعد، ي�ستمر �سريان التعليمات القائمة حتى التاريخ املحدد النتهائها (�إن وجد) �أو تكون لأجل غري م�سمى.6
.ذلك ف�إن �أي تغيريات �أو تعليمات خا�صة بالإلغاء يجب �أن ت�سلم خطيا للبنك و�إال لن يكون لها �أي �أثر
 ب�أن املبالغ القابلة للتحويل مبوجب التعليمات القائمة لن تتجاوز، يقر �صاحب احل�ساب الأجنبي املقيم.7
 كما �أقر ب�أنه يتعني علي �أن �أزور �أحد فروع جمموعة �سامبا.احلد واملدة ح�سب تعليمات م�ؤ�س�سة النقد
.املالية عندما يلزم �إجراء �أي تعديل �أو جتديد للتعليمات القائمة

 خدمات البطاقة االئتمانية.ز
 ما�سرتكارد) وكذلك/ �سوف تنطبق الأحكام التالية على �أي ح�ساب بطاقة ائتمانية لدى �سامبا (فيزا
خدمات �سامبا فون واخلدمات االلكرتونية (�سامبا �أون الين) وخدمات ال�صراف الآيل املقدمة لع�ضو
.البطاقة (ع�ضو البطاقة) و�أي �شخ�ص ي�ستخدم ح�سابه
 ميكن �أن يقوم ع�ضو البطاقة با�ستالم البطاقة �أو يتم �إر�سالها اليه،عندما يتم قبول طلب الع�ضوية
 عند اال�ستالم يقوم ع�ضو البطاقة فورا.بالربيد امل�سجل �أو الربيد ال�سريع �إىل عنوانه وعلى م�س�ؤوليته
 �سوف ي�شكل قبوال، �إن �أي ا�ستعمال للبطاقة �أو للخدمات املذكورة.بالتوقيع على املكان املخ�ص�ص لذلك
 ويقوم ع�ضو البطاقة بطلب تفعيل البطاقة االئتمانية،من جانب ع�ضو البطاقة لأحكام هذه االتفاقية
.عن طريق االت�صال الهاتفي
يتعهد ع�ضو البطاقة ب�إ�شعار البنك ب�أية تغيريات حتدث فيما يتعلق بعنوان �أو �أرقام هاتف �أو وظيفة
 ويحق للبنك جتميد ح�ساب ع�ضو البطاقة �إذا ف�شل يف تزويد البنك بن�سخة من بطاقة،ع�ضو البطاقة
. قبل تاريخ االنتهاء،الهوية املجددة
) وفقا الختيار البنك �أن يح�صل على �أربعة بطاقات �إ�ضافية (البطاقات الإ�ضافية،يجوز لع�ضو البطاقة
)18(  �أخوه �أو �أخته و�أوالده فقط) ممن هم فوق الثامنة ع�شر، والديه،لأقاربه املبا�شرين (زوجته
 البطاقات/  ويلتزم ع�ضو البطاقة بالوفاء بجميع االلتزامات النا�شئة عن تلك البطاقة،�سنة من العمر
.الإ�ضافية
يقبل ع�ضو البطاقة كامل امل�س�ؤولية عن جميع العمليات التي تتم با�ستعمال بطاقته اخلا�صة �أو الإ�ضافية
 كما يقبل �أن تكون �سجالت البنك،للح�صول على خدمات بنكية بالو�سائل االلكرتونية �أو خالفها
 يقوم ع�ضو البطاقة بت�سوية جميع منازعاته مع التجار بدون،اخلا�صة بتلك العمليات نهائية وملزمة له
.م�س�ؤولية على البنك
 القيام مبا�شرة،يوافق ع�ضو البطاقة على �أنه يجوز للبنك يف �أي وقت ودون احلاجة اىل �إ�شعار م�سبق له
بخ�صم قيمة �أي مبالغ م�ستحقة له من ع�ضو البطاقة من �أية مبالغ موجودة يف �أي ح�ساب لع�ضو البطاقة
.لدى البنك
يخ�صم البنك من ح�ساب ع�ضو البطاقة مبالغ جميع معامالت البطاقة االئتمانية ور�سوم الع�ضوية
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6.

The Bank shall debit the Card Account with the amounts of all Credit Card
transactions, the membership fees and other fees, finance charges payable by
the Card Member and other liabilities incurred by the Card Member as well as
loss or damage incurred by the Bank arising from the use of the Credit Card.
The Card Member shall pay to the Bank all amounts to be debited regardless
of whether a sale or cash advance voucher is signed by the Card Member.

7.

The Card Member shall make a monthly payment on his/her account. The
minimum payment due shown on his/her statement will be the least amount
payable each month before the payment due date. If the credit limit is
exceeded, additional finance charges shall be billed on such excess and the
exceeded amount will be due immediately.

8.

The Card Member agrees to be enrolled automatically (without any further
action on the part of the Card Member) to any card Electronic Bill Payment
Platform (EBPP) such as SADAD that may be offered to the Card Member to
facilitate monthly Card bill payments.

9.

Any notice required from the Bank hereunder shall be deemed valid if mailed
to the address given by the Card Member or faxed to a number given by the
Card Member, or by any suitable means at the Bank’s discretion, and as such,
shall be fully binding.

10. The Card Member’s Account will be credited only after the cleared funds are
received by the Bank. Credits to the Card Member’s Account, will be made only
when the Bank receives a properly issued credit voucher.
11.

In case of death of the Card Member, the Bank shall have the right to ask his/
her estate to settle the due amount immediately. If the Card Member declares a
bankruptcy, all amounts due from the Card Member shall become immediately
payable to the Bank.

12. The Card Member shall be billed on Saudi Riyal and any conversion rate from
foreign currency to Saudi Riyal either by the Bank or any other related party
may vary and will be binding on the Card Member.
13. The Card Member may use his/her Credit Card for withdrawing cash. Subject to
applicable regulatory requirements, the Bank shall have the absolute right to
determine the cash advance level which is subject to change based on the Card
Member’s credit history as well as his/her credit behavior that is determined
by the Bank’s records.
14. The Credit Card will be issued on a minimum payment instruction. The Card
Member will get the option to pay either the minimum payment due or the full
amount shown on his/her statement.
15. The Card Member shall keep the Credit Card(s) secure and shall immediately
notify the Bank, by telephone and confirm the same in writing by fax or by
hand delivery, if the Credit Card is lost or stolen. The Card Member shall remain
liable for any transaction performed through his/her lost or stolen Credit
Card(s) unless the Bank has received a notification to that effect prior to such
transaction taking place.
16. The Card Member may at any time terminate his/her Credit Card agreement by
giving a written notice to the Bank; to be effective only on receipt of the Credit
Card/Supplementary Cards by the Bank cut in half and on payment of all Card
Member’s liabilities.
17.

The Bank may at any time terminate the Credit Card agreement and recall all
Cards (which are deemed to be the Bank’s Property) without any responsibility
towards, or prior notice to, the Card Member. The Card Member shall
immediately return all Credit Cards/Supplementary Cards cut in half to the
Bank. If the Credit Card agreement is terminated, all the outstanding balance
in the Card Account shall become immediately due and payable to the Bank.

18. In the event of the Card Member losing his/her residency status in the Kingdom
of Saudi Arabia, the Bank will cancel his/her Cards and all amounts outstanding
shall become immediately due and payable.
19. The Bank may at any time and without prior written notice to the Card Member
modify or change any terms relating to the Credit Card. However, post any
such changes, the Bank will notify the Card Member about the changes and
the Card Member, if he/she does not accept the changes, then he/she must
within 10 days of receipt of the notification of such changes, inform the Bank
in writing and cancel the Credit Card and terminate the Credit Card agreement
as per Article 16.0 above. The retention of the Credit Card by the Card Member
after the effective date of such change shall constitute the Card Member’s
unconditional acceptance thereof.
20. The Bank may at any time without obligation to give explanations or reasons
to the Card Member refuse to honor any of the transactions that the Card
Member initiated on his/her Credit Card including but not limited to, parallel
use of same Credit Card in transactions in two different places, or use of the
Credit Card in prohibited or illegal transactions according to applicable Saudi
Laws and/or the laws of the jurisdiction where any transaction hereunder is
made. The Bank shall not be liable for any loss, damage or expense (direct or
indirect, consequential or otherwise) incurred by the Card Member due to the
Bank’s refusal to honor any of the transactions initiated by the Card Member.
The Bank shall inform the Card Member without delay of the Bank’s refusal to
honor any of the transactions initiated by the Card Member.
21. Once the Card Member’s application is accepted and the Credit Card is
activated, the Bank shall have the authority and power to enroll the Card
Member into the various insurance related programs based on the Card
Member’s prior acceptance and agreement to the terms and conditions of
such programs. Specific Terms & Conditions apply for the different insurance
programs, which will be binding to both parties and shall be available upon the
Card Member’s request.
22. In the event of a discrepancy between the amount of any cash deposit as
stated by the Card Member and the Bank’s counting, the Banks counting shall
prevail. The Card Member shall be notified of any such discrepancy.

13

 ور�سوم التمويل القابلة للدفع من ع�ضو البطاقة وااللتزامات الأخرى التي يتحملها،وامل�صاريف الأخرى
.ع�ضو البطاقة وكذلك �أي خ�سائر �أو �أ�ضرار يتكبدها البنك والتي تن�ش�أ عن ا�ستخدام البطاقة االئتمانية
ويدفع ع�ضو البطاقة �إىل البنك جميع املبالغ التي تخ�صم بغ�ض النظر عما �إذا كان قد مت توقيع �سند بيع
.�أو دفع مقدم بوا�سطة ع�ضو البطاقة
 �إن مبلغ احلد الأدنى املطلوب دفعه واملو�ضح يف. يقوم ع�ضو البطاقة بتقدمي دفعة �شهرية يف ح�سابه.7
 �سيكون �أقل مبلغ ميكن قبوله �شهريا من ع�ضو البطاقة قبل حلول التاريخ،ك�شف ح�ساب ع�ضو البطاقة
 �ستكون هناك ر�سوم متويل �إ�ضافية م�ستحقة للبنك عن، �إذا مت جتاوز احلد االئتماين.املحدد للدفع
.مبلغ الزيادة املذكورة
 وافق ع�ضو البطاقة على �أن يتم قيده تلقائيا (بدون �أي �إجراء الحق من جانب ع�ضو البطاقة) �إىل �أي.8
برنامج �سداد فواتري الكرتوين بالبطاقة مثل برنامج “�سداد” ميكن �أن يقدم �إىل ع�ضو البطاقة لت�سهيل
.�سداد الفواتري ال�شهرية بالبطاقة
	�أي �إ�شعار يلزم من البنك مبوجب هذه االتفاقية �سوف يعترب �ساري املفعول �إذا �أر�سل بالربيد على.9
 �أو ب�أي،العنوان املقدم من قبل ع�ضو البطاقة �أو �أر�سل بالفاك�س على الرقم الذي يقدمه ع�ضو البطاقة
. وبناء عليه يكون ملزما متاما،و�سائل منا�سبة ح�سب اختيار البنك
 �سوف تقيد ل�صالح احل�ساب فقط بعد ا�ستالم البنك،	�إن �أية مبالغ تودع يف ح�ساب ع�ضو البطاقة.10
.لإ�شعار دائن �صادر ب�شكل نظامي �أو ا�ستالم �صايف مبالغ الإيداع
 ويف حالة �إعالن. يحق للبنك الطلب من ورثته �سداد املبلغ امل�ستحق فورا،  يف حالة وفاة ع�ضو البطاقة.11
. ت�صبح جميع املبالغ امل�ستحقة من ع�ضو البطاقة قابلة للدفع فورا �إىل البنك،ع�ضو البطاقة �إفال�سه
 �ستتم حما�سبة ع�ضو البطاقة على �أ�سا�س الريال ال�سعودي و�أي �سعر حتويل من عملة �أجنبية �إىل الريال.12
.ال�سعودي �سواء بوا�سطة البنك �أو �أي طرف �آخر ذي �صلة ميكن �أن يتغري ويكون ملزما لع�ضو البطاقة
، وفقا للمتطلبات النظامية املطبقة، ويكون للبنك، يجوز لع�ضو البطاقة �أن ي�ستخدم بطاقته ل�سحب النقد.13
احلق املطلق يف حتديد م�ستوى املقدم النقدي الذي يخ�ضع للتغيري على �أ�سا�س التاريخ االئتماين لع�ضو
.البطاقة وكذلك �سلوكه االئتماين الذي يحدد من خالل �سجالت البنك
 و�سيكون لع�ضو البطاقة حق اختيار دفع، �سوف ت�صدر البطاقة على �أ�سا�س تعليمات �سداد احلد الأدنى.14
.�إما احلد الأدنى من املبلغ امل�ستحق �أو كامل املبلغ املو�ضح يف ك�شف ح�سابه
 البطاقات يف مكان �آمن مع القيام فورا ب�إخطار البنك عرب الهاتف/  يحتفظ ع�ضو البطاقة بالبطاقة.15
 ويظل ع�ضو. يف حالة �ضياع �أو �سرقة البطاقة االئتمانية،يليه ت�أكيد خطي بالفاك�س �أو بالت�سليم باليد
البطاقة م�س�ؤو ًال عن �أي عمليات تنفذ من خالل بطاقته املفقودة �أو امل�سروقة ما مل يت�سلم البنك �إ�شعارا
.بهذا املعنى قبل تنفيذ تلك العملية
 يجوز لع�ضو البطاقة يف �أي وقت �أن يقوم ب�إنهاء اتفاقية البطاقة االئتمانية اخلا�صة به وذلك مبوجب.16
�إ�شعار خطي للبنك وال يكون ذلك الإ�شعار نافذا �إال بعد ا�ستالم البنك جلميع البطاقات والبطاقات
االئتمانية الإ�ضافية مقطوعة �إىل ن�صفني وبعد قيام ع�ضو البطاقة بدفع جميع املبالغ التي تكون حينئذ
.م�ستحقة منه
 يجوز للبنك �أن يقوم يف �أي وقت ب�إنهاء اتفاقية البطاقة االئتمانية وا�ستعادة جميع البطاقات (حيث تعترب.17
 ويتعني على ع�ضو. لع�ضو البطاقة، �أو �إ�شعار م�سبق،كلها مملوكة للبنك) وذلك دون �أي م�س�ؤولية جتاه
 �إذا مت �إنهاء اتفاقية.البطاقة القيام فورا ب�إعادة جميع البطاقات االئتمانية مقطوعة �إىل ن�صفني للبنك
. ف�إن جميع الر�صيد املدين يف ح�ساب البطاقة �سوف ي�صبح م�ستحقا للدفع للبنك فورا، البطاقة االئتمانية
 �سيقوم البنك،  يف حالة فقدان ع�ضو البطاقة و�ضع الإقامة اخلا�ص به يف اململكة العربية ال�سعودية.18
.ب�إلغاء بطاقته (بطاقاته) وت�صبح كافة املبالغ املتبقية م�ستحقة فورا وقابلة للدفع
 يجوز للبنك يف �أي وقت ودون �إ�شعار لع�ضو البطاقة االئتمانية �أن يقوم بتغيري �أو تعديل �أي من �أحكام.19
 بعد �إجراء مثل هذا التغيري يقوم البنك ب�إخطار ع�ضو البطاقة عن تلك، ومع ذلك.ع�ضوية البطاقة
 يجب عليه خالل ع�شرة �أيام من ا�ستالم، و �إذا مل يكن التغيري مقبوال لدى ع�ضو البطاقة،التغيريات
�إ�شعار بتلك التغيريات ب�أن يبلغ البنك خطيا و�إلغاء البطاقة االئتمانية و�إنهاء اتفاقية البطاقة االئتمانية
 �سوف ي�شكل،  �إن احتفاظ ع�ضو البطاقة بها بعد تاريخ التغيري املذكور. �أعاله16 هذه وذلك وفقا للمادة
.قبوال غري م�شروط من جانبه بذلك التغيري
 �أن يرف�ض تنفيذ، بدون �أي التزام ب�إعطاء تف�سريات �أو �أ�سباب لع�ضو البطاقة، يجوز للبنك يف �أي وقت.20
 اال�ستخدام، مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر،�أي عمليات يطلبها ع�ضو البطاقة على بطاقته
 �أو ا�ستخدام البطاقة يف عمليات حمظورة �أو،املوازي لنف�س البطاقة يف عمليات يف مكانني خمتلفني
�أو القوانني املخت�صة التي تتم مبوجبها/غري م�شروعة وفقا للقوانني املطبقة باململكة العربية ال�سعودية و
 لن يكون البنك م�س�ؤو ًال عن �أية خ�سائر �أو �أ�ضرار �أو نفقات (مبا�شرة.�أية عمليات وفقا لهذه االتفاقية
 طارئة �أو خالفه) يتكبدها ع�ضو البطاقة نتيجة لرف�ض البنك تنفيذ �أي من العمليات،�أو غري مبا�شرة
 يقوم البنك ب�إبالغ ع�ضو البطاقة بدون ت�أخري برف�ض البنك تنفيذ.التي يطلب تنفيذها ع�ضو البطاقة
.�أي من العمليات التي يطلب ع�ضو البطاقة تنفيذها
 يكون، فور قبول البنك لطلب ع�ضو البطاقة للح�صول على بطاقة االئتمان وتفعيل البطاقة االئتمانية.21
للبنك ال�صالحية واحلق يف قيد ع�ضو البطاقة يف �أي برنامج من برامج الت�أمني املتعددة على �أ�سا�س
 تنطبق �أحكام و�شروط خا�صة على برامج.قبول ع�ضو البطاقة امل�سبق ل�شروط و�أحكام تلك الربامج
. والتي �ستكون ملزمة لكال الطرفني ويتم توفريها بناء على طلب ع�ضو البطاقة،الت�أمني املختلفة
 يف حالة وجود اختالف بني مبلغ �أي �إيداع نقدي ح�سبما يدعيه ع�ضو البطاقة وح�سبما يظهر يف ح�سابات.22
 ويقوم البنك على الفور ب�إبالغ ع�ضو البطاقة ب�أي فرق من هذا،  تكون ال�سيادة حل�سابات البنك،البنك
.النوع

23. The Card Member agrees to provide the Bank with any information that it
requires for the establishing and/or auditing and/or administrating the Card
Member Account and facilities therewith and the Card Member authorizes
the Bank to obtain and collect any information as it deems necessary or in
need for regarding the applicant, his/her accounts and facilities therewith,
from the Saudi Credit Bureau (Simah) and to disclose that information to the
said company (Simah) or to any other agency approved by Saudi Arabian
Monetary Agency (SAMA).
24. The Bank may at any time, assign any of its rights hereunder to any other
party without notice to, or seeking consent of, the Card Member.
25. To avail SambaPhone, Samba Online and/or ATM service (the services), the
Card Member shall select at any Bank branch or through SambaPhone, a
secret code subject to the terms set forth herein below.
26. Instructions given by the secret code, being in lieu of physical signature, shall
be binding on the Card Member even if alleged to be given by another person,
and shall be conclusively relied upon by the Bank.
27. The secret code shall not be disclosed to anyone; otherwise the Card Member
shall solely be responsible for any and all consequences thereof. If the Card
Member believes that such disclosure has taken place, he/she shall promptly
notify the Bank and have the said numbers changed. The Secret code is to
be changed regularly, usage of two or more consecutive identical numbers,
usage of leading or trailing blanks and, generally, easily identifiable numbers
are to be avoided.
28. The Bank has the absolute right not to act upon on any SambaPhone, Samba
Online or ATM instructions and/or to request a prior written confirmation.
The Bank may tape, record or microfilm the phone or ATM instructions. Such
taping, recording and microfilming shall be conclusive evidence of the contents
thereof and can be used for all purposes including legal proceedings.
29. The Bank shall not be liable for any loss, damage or expense (direct or indirect,
consequential or otherwise) incurred by the Card Member due to the Bank
acting/not acting on any SambaPhone, Samba Online or ATM instructions; or
due to the Card Member failing to avail the services for any reasons inside or
outside Saudi Arabia; including, without limitation, the failure to comply with
any term(s) hereof. The Card Member indemnifies the Bank against all such
losses, damages and expenses no matter how it is caused.
30. The instructions pertinent hereto are contained in a separate Usage Guide
which the Bank may change at any time without prior notice. More products
may be added by the Bank in the future. Such changes and additions shall
be communicated to and binding on the Card Member. In relation hereto, the
Bank may, in addition to or in lieu of the secret code use its own internal
manual verification procedures.
31. The Bank is entitled to, impose fees/charges as it deems appropriate for
the SambaPhone, Samba Online and ATM services. At any time the Bank
is hereby authorized to, directly and without recourse to the Card Member,
debit any of the Card Member’s Accounts with the Bank for such fees/charges;
as the same is reflected in the monthly statements. The monthly statements
shall be deemed final and correct unless objected to in writing by the Card
Member within 30 days of receiving the statement.
32. The terms and conditions of any Cobranded Card Agreement (CCA) that the
Bank is, now or hereafter, a party to, shall supplement the terms hereof to the
extent needed to remove any conflict between the two agreements. So, any
conflicting term in any such CCA shall be deemed a change effected by Samba
as per Article 19 hereinabove
33. For Card Members using Taqseet program, in case the Card Member is
delinquent/does not make the Credit Card payment by the due date, Taqseet
will be cancelled and the entire Taqseet outstanding amount will become due
for immediate payment.
34. The Card Member undertakes not to use his Credit Card for any unlawful
purchase, including the purchase of goods or services prohibited by the laws
in Saudi Arabia.
35. The exchange rate between the transaction currency and the billing currency
is based on the wholesale market rate.

/�أو مراجعة و/ يوافق ع�ضو البطاقة على تزويد البنك ب�أي معلومات ميكن �أن يطلبها البنك لت�أ�سي�س و.23
 ويفو�ض ع�ضو البطاقة البنك باحل�صول على.�أو �إدارة ح�سابات ع�ضو البطاقة والت�سهيالت اخلا�صة به
وجمع �أي معلومات ح�سبما يلزم فيما يتعلق بع�ضو البطاقة وح�ساباته والت�سهيالت اخلا�صة به من �شركة
االئتمان ال�سعودية (�سمه) و�أن يبلغ تلك املعلومات �إىل تلك ال�شركة (�سمه) �أو �أي هيئة �أخرى معتمدة
.)من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (�ساما
 يجوز للبنك يف �أي وقت التنازل عن �أي من حقوقه مبوجب هذه االتفاقية �إىل �أي طرف �آخر بدون �إ�شعار.24
.�إىل ع�ضو البطاقة �أو طلب موافقته
 ليتم ال�سماح لع�ضو البطاقة احل�صول على ت�سهيالت ب�ش�أن ا�ستخدام خدمات �سامبا فون �أو اخلدمات.25
 يلتزم ع�ضو البطاقة،)�أو خدمات جهاز ال�صراف الآيل (اخلدمات/االلكرتونية(�سامبا اون الين) و
. رمز �سري يخ�ضع لل�شروط الواردة �أدناه، ب�أن يختار يف �أي فرع من فروع البنك �أو عرب �سامبا فون
 و�سوف تكون ملزمة،	�أي تعليمات تعطى مبوجب رمز الهاتف ال�سري �سوف حتل حمل التوقيع الفعلي.26
 وميكن االعتماد عليها،لع�ضو البطاقة حتى لو ادعى �أنها �صدرت من قبل �شخ�ص خالف ع�ضو البطاقة
.ب�شكل نهائي من قبل البنك
 ويكون ع�ضو البطاقة م�س�ؤول وحده عن �أي من،	ال يجوز �إف�شاء رمز الهاتف ال�سري �إىل �أي �شخ�ص �آخر.27
 �إذا �شعر ع�ضو البطاقة �أن رقم الهاتف ال�سري قد �أف�شي �أو �أ�صبح.وجميع العواقب الناجتة عن ذلك
. يتعني على ع�ضو البطاقة �أن يبلغ البنك فورا ويغري رمز الهاتف ال�سري اخلا�ص به،معروفا لأي طرف
 ويجب جتنب ا�ستخدام رقمني �أو �أكرث متتاليني �أو ا�ستخدام.ويجب تغيري الرقم ال�سري ب�صورة منتظمة
.�أرقام مكررة �أو الأرقام التي ي�سهل التعرف عليها �أو التكهن بها ب�شكل عام
 يف رف�ض اال�ستجابة لأي تعليمات �صادرة بالهاتف �أو معامالت الكرتونية، يحتفظ البنك باحلق املطلق.28
 ويجوز للبنك القيام.�أو طلب ت�أكيد خطي م�سبق لتلك التعليمات/�أو عن طريق جهاز ال�صراف الآيل و
،بت�سجيل �صوتي �أو خطي �أو ت�سجيل ميكروفيلم للتعليمات ال�صادرة عن طريق الهاتف من ع�ضو البطاقة
 ويوافق على ا�ستخدامها،ويوافق ع�ضو البطاقة مبوجب هذا على ذلك الت�سجيل �أو ت�صوير امليكروفيلم
.كدليل تام على حمتواها وميكن �أن ت�ستخدم لكافة الأغرا�ض مبا فيها �أي دعاوى �أو �إجراءات تقا�ضي
 طارئة �أو خالف، لن يكون البنك م�س�ؤو ًال عن �أي �ضياع �أو �أ�ضرار �أو م�صاريف (مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.29
�أو عدم قيام البنك بالعمل مبوجب �أي تعليمات/ذلك) ميكن �أن يتكبدها ع�ضو البطاقة نتيجة لقيام
 �أو نتيجة لف�شل ع�ضو البطاقة،�صادرة عن طريق الهاتف �أو معاملة الكرتونية �أو جهاز ال�صراف الآيل
 مبا يف ذلك على،يف ا�ستخدام اخلدمات لأي �سبب من الأ�سباب داخل �أو خارج اململكة العربية ال�سعودية
 وقد وافق ع�ضو البطاقة.�سبيل املثال ال احل�صر عدم التزام ع�ضو البطاقة ب�أي �أحكام من هذه االتفاقية
.على تعوي�ض البنك عن �أي خ�سائر �أو �أ�ضرار �أو نفقات ميكن �أن يتكبدها البنك مهما كان �سببها
	�إن التعليمات املتعلقة بهذه االتفاقية م�شتملة يف دليل امل�ستخدم امل�ستقل الذي ميكن للبنك �أن يغريه يف.30
 و�سيتم �إبالغ، وميكن �إ�ضافة منتجات جديدة بوا�سطة البنك يف امل�ستقبل.�أي وقت بدون �إ�شعار م�سبق
 بالإ�ضافة �إىل �أو بدال، يجوز للبنك، وبهذا اخل�صو�ص.تلك التغيريات �إىل ع�ضو البطاقة وتكون ملزمة له
.من الرقم ال�سري �أن ي�ستخدم �إجراءات التحقق الداخلية
عموالت ح�سبما يراها منا�سبة فيما يتعلق بخدمات �سامبا فون/ فر�ض ر�سوم، يحق للبنك يف �أي وقت.31
 بهذا يعترب البنك مفو�ضا بالقيام.�أو اخلدمات االلكرتونية ( �سامبا اون الين) وخدمات ال�صراف الآيل
العموالت ح�سبما مت تو�ضيحها يف/مبا�شرة ودون الرجوع لع�ضو البطاقة بخ�صم قيمة تلك الر�سوم
 �إن الك�شوف ال�شهرية. من �أي ح�ساب �أو ح�سابات لع�ضو البطاقة لدى البنك،ك�شوف احل�ساب ال�شهرية
 يوما30 �سوف تعترب نهائية و�صحيحة �إال �إذا مت االعرتا�ض عليها خطيا بوا�سطة ع�ضو البطاقة خالل
.من ا�ستالم الك�شوفات ال�شهرية
 يكون البنك يف الوقت الراهن �أو فيما بعد، تعترب �شروط و�أحكام �أي اتفاقية خا�صة ببطاقات البنك.32
 لذلك ف�إن. ملحقة ل�شروط هذه االتفاقية للدرجة الالزمة لإزالة �أي خالف بني االتفاقيتني،طرفا فيها
�أي �شرط خمالف يف �أي اتفاقية خا�صة ببطاقات البنك �سوف تعترب تغيريا �ساريا نافذا من قبل البنك
. �أعاله19 وفقا للمادة
 عدم/  يف حالة ت�أخر ع�ضو البطاقة عن الدفع، بالن�سبة لع�ضو البطاقة الذي ي�ستخدم برنامج تق�سيط.33
 �سيتم �إلغاء برنامج تق�سيط و�سوف ي�صبح كامل مبلغ،�سداده لدفعات البطاقة يف تاريخ اال�ستحقاق
.تق�سيط املتبقي م�ستحقا للدفع فورا
 مبا فيها �شراء، يتعهد ع�ضو البطاقة ب�أال ي�ستخدم بطاقته االئتمانية يف �أي م�شرتيات غري م�شروعة.34
.ب�ضائع �أو خدمات حمظورة مبوجب نظم اململكة العربية ال�سعودية
. يعتمد �سعر ال�صرف بني عملة العملية وعملة الفوترة على �سعر ال�صرف ال�سائد يف ال�سوق.35
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36. Please refer to Disclosure Statement, below, for Cost of Credit table, a
summary of charges as well as examples of Finance Charge, and Foreign
Exchange transactions.

 وملخ�ص الأتعاب وكذلك، للتعرف على تكلفة جدول االئتمان، يرجى الرجوع �إىل �إقرار الإف�صاح �أدناه.36
.�أمثلة على �أتعاب التمويل ومعامالت ال�صرف الأجنبي

DISCLOSURE STATEMENT

جدول العموالت

Type of Fee

بطاقات �سامبا التقليدية

Samba Conventional Cards

نوع الأتعاب

Platinum

Gold

Classic/Silver

 الف�ضية/الكال�سيكية

Annual Membership
(Primary)

SR 1000

SR 300

SR 150

 ريال150

 ريال300

 ريال1000

)الع�ضوية ال�سنوية (الأ�سا�سية

Annual Membership
(Supplementary)

SR 500

Free

Free

جمانية

جمانية

 ريال500

)الع�ضوية ال�سنوية (الإ�ضافية

Annual Membership
(Taqseet Card)

Free

Free

Free

جمانية

جمانية

جمانية

)الع�ضوية ال�سنوية (بطاقة التق�سيط

Annual Membership
(Low Limit Card)

Free

Free

Free

جمانية

جمانية

جمانية

الع�ضوية ال�سنوية
)(البطاقة منخف�ضة احلد

Returned Cheque

SR 50 per incidence

Finance Charge for Accountholder

2.2% per month (26.4% per annum)

Finance Charge for Non Accountholder

2.5% per month (30% per annum)

Cash Withdrawal

3.5% Or SR 75 per transaction whichever is higher

Installment Service Fee		2.2% per month on total amount due based on the
date of transaction
International Transaction

Up to 2.75%

Management Fee

NA

Monthly Minimum Payment		5% of the total due amount, or SR 200, whichever is the higher
Samba Credit Shield % per month

0.49% of the total outstanding balance*

Disputed Transaction		SR 250 will be charged for investigating disputed transactions
if the result is against the Card Member.
Late Payment 		SR 100 to SR 450 depending on the Card Member’s outstanding
Over Limit

SR 75

* There is no cancellation charge. Customer may cancel at any time. Coverage stops upon cancellation.

Finance Charge is charged by the Bank from the date of the unpaid transaction.
To avoid any charging of finance charge, please pay full amount within the
due date.

INTEREST CALCULATION
Finance Charges (Service Charges)
Finance charges are payable at the monthly percentage rate on all transactions
from the date of transaction in the event of the Card Member choosing not to pay
his balance in full. Finance charges, if payable, are debited to the Card Member’s
account till the outstanding on the card is paid in full.

Interest-Free Grace Period
The interest-free credit period could range from 21 to 50 days subject to submission
of claims by the merchant.

Example
If the Card Member has his billing statement generated 15th day of every month
and he does the following transactions between the period 15th November and
15th December in a year.
•

Retail purchases for SAR 5,000 on 20th November

•

Cash withdrawal for SAR 7,000 on 10th December

Assuming No Previous Balance carried forward from the 15th November statement,
the Card Member will get his 15th December statement showing SAR 12,000 of
transactions. The Card Member needs to make payment against the outstanding
21 days from the Statement Date, for anything between the entire amount or 5%
of the amount outstanding.
In case the balance outstanding on the statement date is paid in full by the
payment due date, no interest is charged on such balances.
In case a partial payment of e.g. SAR 3,600 is received for the account on 6th
January the interest is calculated as follows:
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الذهبية

البالتينية

 ريال لكل حادثة50
) يف ال�سنة% 26.4(  يف ال�شهر%2.2
) يف ال�سنة% 30(  يف ال�شهر%2.5

ال�شيك املعاد
الر�سم ال�شهري ل�صاحب احل�ساب
الر�سم ال�شهري ملن لي�س له ح�ساب

 ريال �أيهما �أكرب75  �أو%3.5
�سحب نقدي
 يف ال�شهر على �إجمايل املبلغ امل�ستحق على%2.2
ر�سوم خدمة التق�سيط
	�أ�سا�س تاريخ املعاملة
%2.75 حتى
العمليات الدولية
ر�سوم �إدارية	ال توجد
 ريال �أيهما �أكرب200  �أو، من �إجمايل املبلغ امل�ستحق%5

احلد الأدنى للدفعة ال�شهرية

* من �إجمايل الر�صيد املتبقي%0.49

الدرع االئتماين

 ريال حت�سب مقابل بحث املعاملة املتنازع عليها250
	عملية اعرتا�ض
	�إذا كانت النتيجة �ضد ع�ضو البطاقة
 ريال ح�سب الر�صيد املتبقي لع�ضو البطاقة450  �أو/  ريال و100
غرامة التاخري
 ريال �سعودي75
جتاوز احلد االئتمانى
.* ال يوجد ر�سوم لإلغاء برنامج الدرع االئتماين

، لتجنب �أي ح�ساب لر�سوم متويل.ت�سحب ر�سوم متويل من قبل البنك من تاريخ املعاملة غري املدفوعة
.يرجى دفع كامل املبلغ قبل تاريخ اال�ستحقاق

ح�ساب العمولة
)ر�سوم االئتمان (ر�سوم خدمة

تكون ر�سوم التمويل قابلة للدفع مبعدل الن�سبة ال�شهرية على جميع املعامالت من تاريخ املعاملة يف حالة
 من، �إذا كانت قابلة للدفع، تخ�صم ر�سوم الإئتمان.اختيار ع�ضو البطاقة عدم دفع املبلغ الباقي عليه بالكامل
.ح�ساب ع�ضو البطاقة حتى يتم دفع املبلغ الباقي على البطاقة بالكامل

فرتة �سماح بدون عمولة

. يوما ح�سب تقدمي املطالبات من قبل التاجر50  �إىل21 �إن فرتة االئتمان بدون عموالت ميكن �أن ترتاوح بني

مثال

�إذا كان ك�شف فواتري ع�ضو البطاقة ي�صدر يف اليوم اخلام�س ع�شر من كل �شهر و�أجرى املعامالت التالية بني
: الفرتة من اخلام�س ع�شر من نوفمرب واخلام�س ع�شر من دي�سمرب يف �سنة من ال�سنوات
 ريال يف الع�شرين من نوفمرب5.000 • م�شرتيات جتزئة مببلغ
 ريال يف العا�شر من دي�سمرب7.000 • �سحب نقدي مببلغ
 �سيح�صل ع�ضو البطاقة على،وبافرتا�ض عدم وجود ر�صيد �سابق مرحل من ك�شف اخلام�س ع�شر من نوفمرب
 يحتاج ع�ضو البطاقة �إىل ال�سداد. ريال12.000 ك�شف اخلام�س ع�شر من دي�سمرب مبينا معامالت مببلغ
. من املبلغ املتبقي%5  لأي �شيء بني كامل املبلغ �أو، يوما الباقية من تاريخ الك�شف21 مقابل الـ
 لن حت�سب عمولة على تلك،يف حالة دفع الر�صيد املتبقي يف تاريخ الك�شف بالكامل بحلول تاريخ الدفع
.الأر�صدة
 ريال يف احل�ساب بتاريخ ال�ساد�س من يناير يح�سب الربح على3.600 يف حالة ا�ستالم جزء من املبلغ مثال
: النحو التايل

Retail Transaction
SAR 5000 X 57 days X 26.4% / 365 = SAR 206.13 or
SAR 5000 X 57 days X 30% / 365 = SAR 234.25

Cash Transaction (From Effective Date to Payment Date)
SAR 7000 X 27 days X 26.4% / 365 = SAR 136.70 or
SAR 7000 X 27 days X 30% / 365 = SAR 155.35

Cash Transaction (From Payment Date to Next Statement Date)
SAR 3400 X 10 days X 26.4% / 365 = SAR 24.59 or
SAR 3400 X 10 days X 30% / 365 = SAR 27.95
Total

SAR 367.42 or SAR 417.55

Finance Charge Foreign Transactions
A finance charge of 2.75% is charged on the Foreign Transactions.

عملية م�شرتيات

 ريال206.13 = 365 / %26.4 *  يوما57 *  ريال5000
 ريال234.25 = 365 / %30 *  يوما57 * 5000 �أو

)عملية �سحب نقدى (من تاريخ العملية �إىل تاريخ ال�سداد

 ريال136.70 = 365 / %26.4 *  يوما27 *  ريال7000
 ريال155.35 = 365 / %30 *  يوما27 *  ريال7000 �أو

)عملية �سحب نقدى (من تاريخ ال�سداد �إىل تاريخ ك�شف احل�ساب اجلديد
 ريال24.59 = 365 / %26.4 *  يوما10 *  ريال3400
 ريال27.95 = 365 / %30 *  يوما10 *  ريال3400 �أو
 ريال417.55  ريال �أو367.42
الإجمايل

ر�سوم اخلدمة على العمليات الدولية

. من مبلغ العمليات الدولية التي تتم على البطاقة%2.75 حت�سب ر�سوم خدمة ي�صل حتى

Example
Transaction Amount: 1000
Transaction Currency: A
Conversion Rate from currency A to SAR: 4.5
SAR Amount = 1000 X 4.5 = SAR 4500
Foreign transaction finance charge: SAR 4500 X 2.75% = SAR 123.75
The conversion from foreign currency to Saudi Riyal is done by the respective
schemes that are VISA/MasterCard as per their prevailing rates for that day.
Dear applicant, we recommend you to retain a copy of the Disclosure statement
for your records.
Card Member can view the above Disclosure statement on www.samba.com
37. Credit Shield Terms & Conditions:
a) Credit Shield Group Credit Insurance covers all of participants of Samba
Credit Shield Program.

:مثال

1000 : مبلغ املعاملة
 �أ: عملة املعاملة
4.5 معدل التحويل من العملة �أ �إىل الريال ال�سعودي
 ريال4500 = 4.5 × 1000 = مبلغ الريال
 ريال123.75 = %2.75 ×  ريال4500 : ر�سوم متويل املعاملة الأجنبية
 ما�سرتكارد ح�سب/ يتم التحويل من العملة الأجنبية �إىل الريال ال�سعودي عن طريق النظم املعنية فيزا
.�أ�سعارهم ال�سائدة يف ذلك اليوم
. نن�صحك ب�أن حتتفظ بن�سخة من ك�شف الإف�صاح ل�سجالتك،عزيزي مقدم الطلب
www.samba.com ميكن لع�ضو البطاقة �أن يراجع ك�شف الإف�صاح املذكور على موقع البنك

b) Sum Covered is outstanding balance of participant
c) Events covered:
i. Death due to accident or sickness
ii. Total permanent disability due to accident or sickness
iii. Temporary total disability due to accident or sickness unless excluded
as defined herein.
d) Entry Age into Scheme:
		

i. Maximum age is sixty (60) based on the Gregorian calendar.

		

ii. Minimum age is twenty (20) based on the Gregorian calendar.

e) Termination age:
		

Cover shall terminate upon the participant attaining age sixty five (65)

f) For any clarifications call SambaPhone (800 124 2000)

H.

SAFE DEPOSIT

1.

The Account Owner acknowledges and agrees to observe the following terms
and conditions upon which the Bank may at its discretion make available for
the exclusive use of the Account Owner the number of safe deposit boxes
(“Box”) indicated by the Account Owner in the safe deposit application form.
The terms and conditions relating to the usage of the Box shall be read and
construed as an integral part of the safe deposit application form.

2.

Fee: The Bank agrees to make such Box(es) available to the Account Owner
as aforesaid on payment of the specified annual fee which the Bank is hereby
irrevocably authorized by the Account Owner to debit from any Account of the
Account Owner maintained with the Bank. The initial fee shall be in the amount
indicated in the safe deposit application although the Bank reserves the right
to increase such fee at any time. Such increase to take effect on renewal of
the availment period. All fees payable thereunder are non-refundable and if
the availment period is terminated prior to the end of its then current validity
period no refund of any fees shall be made to the Account Owner.

3.

Duration: The availment period will last for one Gregorian year of 365 days
(the availment period) commencing on the date on which the initial fee is paid
by the Account Owner as above.

4.

Renewal: Unless terminated in accordance with Article 5 below, the availment
period will renew automatically for a further period of one year on each
anniversary (of 365 days) of the date on which the agreement commenced
subject to payment of the then prevailing fee which the Bank is irrevocably
authorized to debit from any Account of the Account Owner maintained with
the Bank as aforesaid.

5.

Termination:
i.

ii.

The Account Owner may terminate the availment period at any time by
removing the contents of the Box and surrendering the Box keys to the
Bank.
The Bank may terminate the availment period at any time by giving 15
(fifteen) days prior written notice if the Account Owner fails to observe

:  �شروط و�أحكام الدرع االئتماين.37
�أ) يغطي ت�أمني االئتمان من جمموعة احلماية االئتمانية جميع امل�شرتكني يف برنامج �سامبا للدرع
.االئتماين
ب) املبلغ املغطى هو الر�صيد املتبقي للم�شرتك
: ج) الأحداث املغطاة
 الوفاة نتيجة حادث �أو مر�ض.1
 العجز الكلي الدائم نتيجة حادث �أو مر�ض.2
. العجز الكلي امل�ؤقت نتيجة حادث �أو مر�ض ما مل ي�ستثنى كما هو حمدد هنا.3
: د) العمر امل�سموح لدخول الربنامج
 �سنة على �أ�سا�س التقومي امليالدي60 	�أق�صى �سن هو.1
 �سنة على �أ�سا�س التقومي امليالدي20 	�أدنى �سن هو.2
: هـ) العمر النهائي
)65( تنتهي التغطية مبوجب و�صول امل�شرتك �إىل �سن اخلام�سة وال�ستني
)8001242000( و) للمزيد من الإي�ضاح يرجى االت�صال على هاتف �سامبا

 �صناديق حفظ الأمانات.ح

يقر �صاحب احل�ساب ويوافق على مراعاة ال�شروط والأحكام التالية التي مبوجبها يجوز للبنك
ح�سب ر�ؤيته وتقديره �أن يتيح لال�ستخدام احل�صري ل�صاحب احل�ساب عدد �صناديق حفظ الأمانات
 تقر�أ ال�شروط.(ال�صندوق) املو�ضح من قبل �صاحب احل�ساب يف منوذج طلب �صناديق حفظ الأمانات
والأحكام املتعلقة با�ستخدام “ال�صندوق” وتف�سر كجزء ال يتجز�أ من منوذج طلب �صناديق حفظ
.الأمانات
 وافق البنك على �إتاحة هذه ال�صناديق �إىل �صاحب احل�ساب كما ذكر �أعاله بناء على دفع:الر�سوم
الر�سوم ال�سنوية املحددة والتي يفو�ض �صاحب احل�ساب البنك مبوجبه تفوي�ضا غري قابل للنق�ض �أن
 تكون الر�سوم الأولية باملبلغ املو�ضح يف.يخ�صمها من �أي ح�ساب يخ�ص �صاحب احل�ساب لدى البنك
طلب �صندوق حفظ الأمانات بالرغم من �أن البنك يحتفظ لنف�سه باحلق يف زيادة تلك الر�سوم يف �أي
 جميع الر�سوم القابلة للدفع مبوجب. وت�سري هذه الزيادة عند جتديد فرتة �إتاحة هذه ال�صناديق،وقت
ذلك غري قابلة لال�سرتداد و�إذا �أنهيت فرتة �إتاحتها قبل فرتة ال�سريان احلالية لن يتم رد �أي ر�سوم �إىل
.�صاحب احل�ساب
 يوما (فرتة الإتاحة) تبد�أ365  ت�ستمر فرتة �إتاحة تلك ال�صناديق ملدة �سنة ميالدية واحدة من:املدة
.من تاريخ دفع الر�سوم الأولية من قبل �صاحب احل�ساب كما هو مذكور �أعاله
 جتدد فرتة الإ�ستخدام تلقائيا لفرتة �أخرى مدتها �سنة عند، �أدناه5  ما مل تنهى وفقا للمادة:التجديد
 يوما) يف التاريخ الذي بد�أت منه االتفاقية ب�شرط دفع الر�سوم ال�سارية يف365( اكتمال ال�سنة الأوىل
حينها والتي ميلك البنك تفوي�ضا غري قابل للنق�ض بخ�صمها من �أي ح�ساب ل�صاحب احل�ساب موجود
.لدى البنك كما ذكر �سالفا

.1

.2

.3
.4
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and perform the terms hereof. If the Account Owner fails to surrender the
keys and remove the contents within 15 (fifteen) days after such notice is
given, the Bank shall give another notice of 7 days to the Account Owner
to remove the items in the Box(es). Following the expiry of the second
notice if the Account Owner has failed to contact the Bank or remove
the items in the Box(es), the Bank shall advise the police authorities
of the same and thereafter may forcibly open the Box(es) being used
by the Account Owner, remove and make an inventory of the contents
thereof, and place the contents in its general safe. Such action will be
taken in the presence of two officers of the Bank and a police officer all
of whom shall sign the inventory of the contents and such inventory shall
be binding and conclusive for all purposes on the Account Owner, the
Account Owner’s heirs, next-of-kin and representatives of his estate as
to the contents thereof none of whom shall have the right to question or
dispute the accuracy of such inventory.
iii.

6.

The Bank will notify the Account Owner of such action and send a copy
of the inventory to the Account Owner at his last known address. Unless
the Account Owner has previously taken custody of the contents thereof,
such contents shall, at the Bank’s sole discretion be kept in its general
safe or sent by registered mail and at the Account Owner’s risk to the
Account Owner at his last known address.

Access to Box: The Account Owner irrevocably authorizes the Bank to allow
the persons named in the safe deposit application form and whose signatures
are shown on the said application to have full access to all such Boxes to
withdraw and/or deposit items therein as per the terms and conditions that
hereafter follow :
i.

Access to all Box(es) made available to the Account Owner will be
allowed only to persons properly authorized in the Bank’s records. The
Account Owner is cautioned not to deliver keys to any one not properly
authorized.

ii.

The Account Owner will have access to all Box(es) made available to him
only during normal banking hours on regular business days. The Bank will
not be liable for failure to give access to Box(es) due to fire or other event
of force majeure or nature or other circumstances over which the Bank
has no control.

iii.

Contents of all Box(es) made available to the Account Owner may be
examined only in rooms provided by the Bank for that purpose. The
Account Owner will remove and replace his Box(es) and should an
employee of the Bank handle the Box as an accommodation to the
Account Owner, the Bank will assume no liability thereof. In accordance
with applicable regulations an authorized employee of the Bank may
examine and view the contents/materials which the Account Owner is
keeping in the Bank.

iv.

If all or any of the Box(es) made available to the Account Owner, or
contents thereof, becomes the subject matter of legal proceedings or
subject to any conflict or claim, the Bank will be entitled to restrict or
suspend access to such Box(es) until otherwise directed in writing by the
Saudi Arabian Monetary Agency or other appropriate agency, authority
or court by written agreement signed by all the claimants.

v.

The Bank may refuse access to all Box(es) made available to the Account
Owner at any time until all charges connected with all or any of such
Box(es) have been paid in full.

7.

More Than One Account Owner: If the application form is signed by two or
more Account Owners, each will independently have access to the Box, each
may appoint an attorney-in-fact to have access to the box, and each authorizes
the other, independently and without further consent or notice, to deposit
and remove property from the Box. The contents of the Box from time to
time will be deemed the joint property of each of the Account Owners having
access to the box and the Bank shall have no liability for any claim by any
Account Owner that another having access to the Box has misappropriated
his property.

8.

Liabilities: The liability of the Bank in respect of property deposited in a Box
made available to the Account Owner hereunder is limited to ordinary care in
the performance by employees and officers of the Bank of their duties. Such
duties shall consist only of (a) keeping the Box in its vault and (b) allowing no
persons access to the Box except the Account Owner or a person named and
authorised in writing by the Account Owner, identification by signature being
sufficient, or his or her legal representative in the case of death, insolvency
or other disability of the Account Owner (upon production of valid supporting
documentation). Proof of partial or total loss of contents shall not imply as
unauthorised opening. The bank will not be liable for any loss or damage to
the contents of the Box whether resulting from any act of force majeure or
nature or otherwise.

9.

Keys: The Bank will not retain duplicates of the keys furnished to the Account
Owner and therefore the Bank will not be able to unlock the Box. Upon
surrender of the Box by the Account Owner, the Account Owner will redeliver
the keys to the Bank. The Account Owner will pay on demand, or at the Bank’s
option it may debit any of the Accounts of the Account Owner maintained
with the Bank (and the Account Owner hereby irrevocably authorises the Bank
accordingly), for reasonable expenses incurred in opening or repairing any Box
made available to the Account Owner or the doors thereof or changing any
locks occasioned by the Account Owner’s loss of or failure to return the Box
keys to the Bank. The Account Owner will give the Bank prompt written notice
of the loss of any Box key. The Bank will charge SR 1000 towards charges for
key replacement.

10. Use of Box: The Account Owner will not use any Box made available to him
hereunder, or permit the same to be used, for any items which are hazardous
in nature or contrary to law.
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: الإنهاء.5
�أ) يجوز ل�صاحب احل�ساب �إنهاء فرتة الإ�ستخدام يف �أي وقت عن طريق ا�ستالم حمتويات ال�صندوق
.وت�سليم مفاتيح ال�صندوق �إىل البنك
15 ب) يجوز للبنك �إنهاء فرتة الإ�ستخدام يف �أي وقت مبوجب تقدمي �إ�شعار خطي م�سبق مدته
 يف حالة ف�شل.(خم�سة ع�شر) يوما �إذا ف�شل �صاحب احل�ساب يف مراعاة و�أداء هذه ال�شروط
 (خم�سة ع�شر) يوما15 �صاحب احل�ساب يف ت�سليم املفاتيح و ا�ستالم حمتويات ال�صناديق خالل
 �أيام �إىل �صاحب احل�ساب الخذ7  يقوم البنك ب�إعطاء �إ�شعار �آخر مدته،من تاريخ ذلك الإ�شعار
 �إذا مل يقم �صاحب احل�ساب، بعد انتهاء مدة الإ�شعار الثاين.)حمتويات ال�صندوق (ال�صناديق
 يقوم البنك ب�إبالغ اجلهات املخت�صه،)باالت�صال بالبنك �أو اخذ حمتويات ال�صندوق (ال�صناديق
 وبعدها يجوز للبنك �أن يفتح عنوة ال�صندوق (ال�صناديق) امل�ستخدمة من قبل �صاحب،بذلك
 يتم اتخاذ ذلك الإجراء يف. وي�ضع املحتويات يف خزانته العامة،احل�ساب وينزع ويجرد حمتوياتها
ح�ضور اثنني من م�س�ؤويل البنك و�ضابط �شرطة ويوقع كل منهم على جرد املحتويات ويكون ذلك
 وورثة �صاحب احل�ساب و�أقربائه،اجلرد ملزما ونهائيا جلميع الأغرا�ض على �صاحب احل�ساب
وخلفائه يف املرياث فيما يتعلق مبحتويات ال�صناديق وال يحق لأي منهم االعرتا�ض على دقة ذلك
.اجلرد
ج) يقوم البنك ب�إبالغ �صاحب احل�ساب بذلك الإجراء و�إر�سال ن�سخة من اجلرد �إىل �صاحب احل�ساب
 ف�إن، وما مل يكن �صاحب احل�ساب قد ا�ستحوذ م�سبقا على حمتوياته.على �آخر عنوان معروف له
. �سوف حتفظ يف خزانة البنك العامة، ح�سب تقدير البنك،تلك املحتويات
 �إن �صاحب احل�ساب يفو�ض البنك تفوي�ضا غري قابل للنق�ض ب�أن ي�سمح: الو�صول �إىل ال�صندوق.6
للأ�شخا�ص املذكورة �أ�سما�ؤهم يف منوذج طلب �صناديق حفظ الأمانات واملو�ضحة توقيعاتهم على ذلك
�أو �إيداع بنود فيها وفقا/الطلب ب�أن يكن لهم حرية الو�صول الكامل �إىل جميع تلك ال�صناديق ال�ستالم و
: لل�شروط والأحكام الواردة �أدناه
�أ) ي�سمح بالو�صول �إىل جميع ال�صناديق املتاحة ل�صاحب احل�ساب فقط للأ�شخا�ص املفو�ضني
 وينبه �صاحب احل�ساب ب�أال ي�سلم املفاتيح �إىل �أي �شخ�ص غري مفو�ض.ر�سميا يف �سجالت البنك
.ر�سميا
ب) يكون ل�صاحب احل�ساب حرية الو�صول �إىل جميع ال�صناديق املتاحة له فقط �أثناء �ساعات العمل
 لن يكون البنك م�س�ؤو ًال عن الف�شل يف ال�سماح بالو�صول �إىل.املعتادة للبنك يف �أيام العمل العادية
ال�صناديق نتيجة حلريق �أو حادث �آخر من �أحداث القوة القاهرة �أو �أحداث الطبيعة �أو �أي ظروف
.�أخرى خارجة عن �سيطرة البنك
ج) يجوز فح�ص حمتويات جميع ال�صناديق املتاحة ل�صاحب احل�ساب فقط يف الغرف املوفرة من
 يقوم �صاحب احل�ساب بنزع وا�ستبدال �صندوقه (�صناديقه) ويف حالة.قبل البنك لذلك الغر�ض
 لن يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية،ت�سليم �أحد موظفي البنك ال�صندوق كت�سهيل ل�صاحب احل�ساب
 يجوز لأحد موظفي البنك املعتمدين �أن يفح�ص بالنظر ويراجع، وفقا للنظم املطبقة.عن ذلك
. املواد التي يحتفظ بها �صاحب احل�ساب يف ال�صندوق/ املحتويات
 لدعاوى قانونية �أو، �أو حمتوياتها،د)	�إذا خ�ضعت كل �أو �أي من ال�صناديق املتاحة ل�صاحب احل�ساب
 يحق للبنك �أن يقيد �أو يوقف الو�صول �إىل تلك ال�صناديق حتى يوجه،خ�ضعت لأي نزاع �أو مطالبة
 �أو ال�سلطة،بخالف ذلك خطيا من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �أو اجلهة املعنية الأخرى
.�أو املحكمة باتفاقية خطية موقعة من جميع �أطراف النزاع
هـ) يجوز للبنك �أن يرف�ض الو�صول �إىل جميع ال�صناديق املتاحة ل�صاحب احل�ساب يف �أي وقت حتى
.يتم دفع جميع الر�سوم املتعلقة ب�أي من تلك ال�صناديق �أو جميعها بالكامل
 ف�إنه، �إذا كان منوذج الطلب موقعا من اثنني �أو �أكرث من �أ�صحاب احل�ساب:	�أكرث من �صاحب ح�ساب.7
،يكون لكل منهما م�ستقال حرية الو�صول �إىل ال�صندوق وذلك ح�سب التعليمات ال�صادره منهم للبنك
، ويفو�ض كل منهما الآخر،ويجوز لكل منهما تعيني وكيل قانوين يكون له حق الو�صول �إىل ال�صندوق
 وتعترب. �أن يودع وي�ستلم ممتلكات من ال�صندوق،ب�شكل م�ستقل وبدون موافقة الحقة �أو �إ�شعار الحق
حمتويات ال�صندوق من وقت �إىل �آخر ملكية م�شرتكة لكل من �أ�صحاب احل�ساب الذين لهم حق الو�صول
�إىل ال�صندوق ولن يكون البنك م�س�ؤو ًال عن �أي مطالبة من �أي �صاحب ح�ساب ب�أن الآخر الذي له حق
.الو�صول لل�صندوق قد �أ�ساء ا�ستغالل ممتلكاته
 �إن م�س�ؤولية البنك فيما يتعلق باملمتلكات املودعة يف ال�صندوق املتاح ل�صاحب احل�ساب: امل�س�ؤوليات.8
 وتتكون.مبوجب هذه ال�شروط حمدودة يف الرعاية العادية يف �أداء موظفي البنك وم�س�ؤوليه لواجباتهم
هذه الواجبات فقط من (�أ) حفظ ال�صندوق يف خزانته و (ب) عدم ال�سماح لأي �شخ�ص بالو�صول
 ويكون التعرف،�إىل ال�صندوق �إال �صاحب احل�ساب �أو ال�شخ�ص امل�سمى واملفو�ض خطيا من قبل العميل
 �أو ممثله القانوين يف حالة الوفاة �أو الإع�سار �أو عجز �صاحب احل�ساب،ًبوا�سطة التوقيع والهوية كافيا
 �إن �إثبات الفقدان اجلزئي �أو الكلي للمحتويات ال.)(مبوجب تقدمي امل�ستندات امل�ؤيدة �سارية املفعول
 لن يكون البنك م�س�ؤو ًال عن �أي فقدان �أو تلف ملحتويات ال�صندوق.يعني فتح غري مفو�ض لل�صندوق
.�سواء نتج عن �أي حدث من �أحداث القوة القاهرة �أو �أحداث الطبيعة �أو غري ذلك
 لن يحتفظ البنك بن�سخة ثانية من املفاتيح املقدمة �إىل �صاحب احل�ساب وبالتايل ف�إن البنك: املفاتيح.9
 يلتزم �صاحب، مبوجب �إعادة ال�صندوق من قبل �صاحب احل�ساب.لن يكون قادرا على فتح ال�صندوق
 �أو ح�سب ر�ؤية، بناء على طلب البنك، ويدفع �صاحب احل�ساب.احل�ساب بت�سليم املفاتيح �إىل البنك
 يخ�صم من �أي ح�ساب ل�صاحب احل�ساب لدى البنك (ومبوجب هذا ف�إن �صاحب احل�ساب،البنك
 �أي م�صروفات معقولة تنفق يف فتح �أو �إ�صالح �أي �صندوق،)يفو�ض البنك تفوي�ضا غري قابل للنق�ض
يتاح ل�صاحب احل�ساب �أو �أبوابه �أو تغيري �أقفاله يحدث ب�سبب فقدان �صاحب احل�ساب للمفاتيح �أو ف�شله
 يلتزم �صاحب احل�ساب ب�أن يقدم �إىل البنك �إ�شعارا فوريا بفقدان �أي من مفاتيح.يف �إعادتها �إىل البنك
. ريال �سعودي كر�سوم مقابل ا�ستبدال املفتاح1000  �سيفر�ض البنك مبلغ.ال�صندوق
 �أو ي�سمح، لن ي�ستخدم �صاحب احل�ساب �أي �صندوق متاح له مبوجب هذه ال�شروط: ا�ستخدام ال�صندوق.10
. لأية بنود تكون ذات طبيعة خطرة �أو خمالفة للقانون،با�ستخدامها

11.

If rentals are in arrears or if keys are not surrendered after notice of
terminations, the bank may, after a stipulated period, repossess the safe and
dispose of any contents under appropriate legal process and prior notification
to the Account Owner.

12. The Bank may, at its option, remove the safe with contents to a new location
under such safeguards as it deems proper, with prior notification to the
Account Owner.
13. The Bank reserves the right to advise relevant security authorities if it
feels that the Box is being used for any unlawful purposes or any abnormal
activities.

I.

CHECKBOOKS

1.

The Account Owner agrees to the following rules regarding the usage and
safeguard of checks supplied to the Account Owner for the protection
of Account Owner and the Bank. New check book(s) shall be issued to the
Account Owner in person or by post upon a written request or other means
acceptable by the Bank.

2.

The checks shall be used only for the Account for which they are issued. In no
circumstances should they be used for any other account.

3.

Checks shall be clearly written in ink and only on the forms supplied by the
Bank. Any alterations shall be made clearly and confirmed by Account Owner’s
full signature (initial only is not sufficient).

4.

5.

6.

For reasons of security, the Account Owner is advised (a) not to issue blank
checks, (b) to start writing check as from the very beginning of the blank
space to be used and not to leave spaces between words or figures, and (c) not
to use erasable ball pens for writing checks and (d) not to sign blank checks.
Account Owner is responsible for the check book(s) and as a safeguard
against fraud and forgery, the Account Owner is advised to keep the check
book(s) in a safe place. If any check is lost or stolen, the Account Owner shall
immediately notify the Bank giving the check number, amount and date as per
Section A Article 5.
The amount of every check issued shall be paid on presentation even though
the check may be post-dated, since the Saudi Commercial Papers Regulations
in the Kingdom of Saudi Arabia provides that whoever commits the following
deeds shall be penalised by imprisonment and/or fine: (a) issuing a check
without having funds in the Account sufficient to cover the check, and (b)
issuing an undated or post-dated check.

7.

The bank has the right to charges for check book(s) issuance/checks returned
unpaid from the account.

J.

Samba online

USER AGREEMENT
1.

The Account Owner accepts the terms and conditions for availing Samba
Online services with the use of User ID and password.

2.

The basic function and use of a User name and password is similar to that
of a Secret Telephone Code and an ATM PIN and selection will immediately
allow Account Owner to avail Samba Online services. The Account Owner, by
assigning a user name and password and/or utilizing Samba Online services
shall be deemed to have read, understood and agreed to be bound by the
following terms and conditions and amendments thereto.

3.

Any instructions conveyed or identified by the user name and password,
being in lieu of physical signature, shall be binding on the Account Owner
(notwithstanding that they may subsequently be disputed by the Account
Owner for any reason) and may be conclusively relied upon by the bank and
considered as the Account Owner’s instruction.

4.

The Account Owner shall choose his/her User ID and password by registering
to Samba Online through the online registration service in Samba.com using
his/her ATM card and PIN or by registering in the branch. He/She shall not
under any circumstances disclose the user name and password to anyone.
He/She shall be solely responsible for any losses, costs and expenses incurred
whether directly or indirectly as a consequence of disclosure of user name and
password. If the Account Owner feels that the user name and password has
been disclosed or is known to any party, the Account Owner shall immediately
inform the Bank and change his/her user name and password.

In this section:
The words “Samba Online” means the Bank’s website through which the Account
Owner can electronically access a number of services connected with his/her
Account in accordance with the terms and conditions hereinafter set forth. The
word “Other Information Provider” means any provider of information accessible
through Samba Online, other than the Bank. Other Information Providers may
include, among others, Mubasher, Al-Elm information security company, Tadawul
Exchange, etc. The word “Access Service Provider” means any Internet Service
Provider providing connection to the Internet, any Commercial Online Service
Provider providing connection to the Internet in addition to its own proprietary
private network, for example, local ISP companies, local telecom companies, Visa
International, etc, and the provider of the private network connection discussed
below. The word “Other Software Supplier” means any supplier of software used in
Samba Online or used to access Direct Access, other than the Bank.

 بعد الفرتة، يجوز للبنك،	�إذا كانت الإيجارات تدفع مت�أخرة �أو مل تعاد املفاتيح بعد �إ�شعار الإنهاء.11
 �أن ي�ستحوذ على اخلزانة ويت�صرف يف �أي حمتويات مبوجب الإجراءات القانونية ال�صحيحة،املقررة
.ومبوجب �إ�شعار م�سبق �إىل �صاحب احل�ساب
 �أن ينقل اخلزانة مع املحتويات �إىل موقع جديد حتت احلماية التي يراها، يجوز للبنك ح�سب تقديره.12
. مبوجب �إ�شعار م�سبق �إىل �صاحب احل�ساب،منا�سبة
 يحتفظ البنك باحلق يف �إبالغ ال�سلطات الأمنية املخت�صة �إذا �شعر ب�أن ال�صندوق ي�ستخدم لأي �أغرا�ض.13
.غري م�شروعة �أو �أي �أن�شطة حمظورة

: دفاتر ال�شيكات.ط

يوافق �صاحب احل�ساب على ال�شروط والأحكام التالية فيما يتعلق با�ستعمال واملحافظة على �سالمة
 يتم �إ�صدار دفاتر.ال�شيكات التي تقدم ل�صاحب احل�ساب وذلك حلماية �صاحب احل�ساب والبنك معا
�شيكات جديدة ل�صاحب احل�ساب �شخ�صيا �أو تر�سل له عن طريق الربيد وفقا لطلب خطي بذلك منه
.�أو ت�سلم له ب�أية و�سيلة �أخرى يقبلها البنك
ت�ستعمل ال�شيكات فقط على احل�ساب الذي مت �إ�صدار ال�شيكات ب�ش�أنه وال يجوز ب�أي حال من الأحوال
.ا�ستعمالها عن �أي ح�ساب �آخر
،يجب �أن تكون الكتابة على ال�شيكات وا�ضحة وتكون باحلرب وفقط على النماذج املقدمة من قبل البنك
�أي تغيري يف ال�شيك يجب �أن يتم بو�ضوح مع اعتماده بالتوقيع الكامل ل�صاحب احل�ساب (التوقيع
.)املخت�صر فقط غري كاف
) (ب، (�أ) �أن ال ي�صدر �شيكات على بيا�ض: يتعني على �صاحب احل�ساب،لأ�سباب تتعلق بالأمن وال�سالمة
�أن يبد�أ كتابة ال�شيك من �أول املكان اخلايل املخ�ص�ص لذلك الغر�ض و�أال يرتك فراغات بني الكلمات �أو
. (ج) �أن ال ي�ستعمل الأقالم التي ميكن م�سح كتابتها و (د) �أال يوقع على �شيكات على بيا�ض،الأرقام
 دفاتر ال�شيكات التي ت�سلم له ولتجنب �أعمال الغ�ش/ �سيكون �صاحب احل�ساب م�س�ؤو ًال عن دفرت
 و�إذا تعر�ض �أي �شيك لل�ضياع �أو ال�سرقة يجب، عليه االحتفاظ بدفاتر ال�شيكات يف مكان �آمن،والتزوير
على �صاحب احل�ساب �أن يقوم فورا ب�إ�شعار البنك بذلك مو�ضحا رقم ال�شيك وقيمته وتاريخه ح�سبما
. من الق�سم �أ5 هو من�صو�ص عليه يف املادة
 حيث �أن نظم الأوراق،يدفع مبلغ كل �شيك ي�صدر عند تقدميه حتى لو كان ال�شيك مكتوبا بتاريخ م�ؤجل
:�أو الغرامة/التجارية ال�سعودية تن�ص على �أنه من ارتكب �أي من الأفعال التالية �سوف يعاقب بال�سجن و
 و (ب) �إ�صدار �شيك غري م�ؤرخ �أو،(�أ) �إ�صدار �شيك بدون ر�صيد كايف يف احل�ساب لتغطية مبلغ ال�شيك
.بتاريخ م�ؤجل
يحق للبنك تقا�ضي ر�سوم مقابل �إ�صدار دفاتر �شيكات وعلى ال�شيكات املعادة التي ال تدفع من ح�ساب
.�صاحب احل�ساب

.1

.2
.3
.4
.5

.6

.7

 �سامبا �أون الين.ي
اتفاقية امل�ستخدم

يقبل �صاحب احل�ساب �شروط واحكام توفري خدمات �سامبا �أون الين با�ستعمال ا�سم امل�ستخدم وكلمة
.ال�سر
ان الوظيفة اال�سا�سية واال�ستخدام الأ�سا�سي ال�سم امل�ستخدم وكلمة ال�سر ت�شبه وظيفة رمز الهاتف
 واختيارها �سوف يتيح,ال�سري وت�شبه وظيفة ا�ستخدام الرقم ال�سري ال�شخ�صي لبطاقة ال�صرف االيل
 وباختيار �صاحب احل�ساب ال�سم امل�ستخدم وكلمة ال�سر,خدمات �سامبا �أون الين فورا ل�صاحب احل�ساب
 �أو ا�ستخدام خدمات �سامبا �أون الين يعترب قد قر�أ وفهم ووافق على والتزم بال�شروط والأحكام/ و
.والتعديالت التالية عليها
 �سوف, كونها حتل حمل التوقيع الفعلي, اي تعليمات تر�سل او حتدد بوا�سطة ا�سم امل�ستخدم وكلمة ال�سر
)تكون ملزمة ل�صاحب احل�ساب (بغ�ض النظر عن اعرتا�ض �صاحب احل�ساب الالحق عليها لأي �سبب
.وميكن االعتماد عليها ب�شكل نهائي من قبل البنك وتعترب تعليمات �صادره من قبل �صاحب احل�ساب
يقوم �صاحب احل�ساب بتعني ا�سم امل�ستخدم وكلمة ال�سر عن طريق الت�سجيل يف املوقع با�ستخدام بطاقة
 ال يجوز ل�صاحب احل�ساب.ال�صراف االيل والرقم ال�سري او الت�سجيل يف اي فرع من فروع البنك
 ويكون �صاحب,حتت اي ظرف من الظروف ان يف�شي ا�سم امل�ستخدم وكلمة ال�سر اىل اي �شخ�ص اخر
احل�ساب م�س�ؤول وحده عن اي خ�سائر او تكاليف او نفقات تتكبد �سواء نتجت مبا�شرة او غري مبا�شرة
 اذا �شعر �صاحب احل�ساب ان ا�سم امل�ستخدم وكلمة ال�سر قد.عن اف�شاء ا�سم امل�ستخدم وكلمة ال�سر
 يتعني على �صاحب احل�ساب ان يبلغ البنك فورا ويغري ا�سم امل�ستخدم,اف�شي او ا�صبح معروفا الي طرف
.وكلمة ال�سر اخلا�صة به

.1
.2

.3
.4

: يف هذا الق�سم

عبارة “�سامبا �أون الين” تعني املوقع االلكرتوين للبنك والذي ي�ستطيع �صاحب احل�ساب من خالله �أن ي�صل
 وعبارة “مزود.الكرتونيا �إىل عدد من اخلدمات املرتبطة بح�سابه وفقا لل�شروط والأحكام الواردة �أدناه
 وميكن. خالف البنك،معلومات �آخر” تعني �أي مزود للمعلومات ميكن الو�صول �إليه عرب �سامبا �أون الين
 ال�سوق املالية، �شركة العلم لأمن املعلومات، مبا�شر، من بني �آخرين،ملزودي املعلومات الآخرين �أن ي�شملوا
 وتعني عبارة “مزود خدمة الو�صول” �أي مزود خدمة انرتنت يقدم خدمة.ال�سعودية �أو �أي �شركة �أخرى
 و�أي مزود خدمة انرتنت جتارية يقدم التو�صيل �إىل االنرتنت بالإ�ضافة �إىل �شبكته،التو�صيل �إىل االنرتنت
 ومزود، وفيزا انرتنا�شونال، مثل �شركات تزويد خدمة االنرتنت املحلية و�شركات االت�صاالت املحلية،اخلا�صة
 وتعني عبارة “مورد الربجميات الآخر” �أي مورد للربجميات امل�ستخدمة.و�صلة ال�شبكة اخلا�صة املو�ضح �أدناه
. خالف البنك،”يف �سامبا �أون الين �أو امل�ستخدمة للدخول �إىل “دايركت �أك�س�س
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1.

What this Agreement Covers
This section governs the use of Samba Online access, an electronic service
that permits Account Owner to access a number of financial transactions,
inquiries and request services through the use of personal computers, mobile
phones, SMS and similar devices. Access may be provided through a private
network connection or through the World Wide Web. Accounts and services
provided by the Bank, which the Account Owner accesses through Samba
Online, may be governed by separate agreements with the Account Owner
and will be binding on Account Owner and on the Bank.

2.

Accepting the Agreement
The Account Owner agrees to use Samba Online solely as provided in this
Agreement.
The Bank shall not be responsible for any loss, damage, cost or expense
whatsoever suffered or incurred by Account Owner or third party as a result
of any use or access of Samba Online in breach of the terms and conditions of
this Agreement and where Samba Online is disabled for whatever reason.

3.

Maintaining your Accounts
The Account Owner agrees to properly maintain any Accounts he/she has
with the Bank to comply with the rules governing these accounts, and to pay
any fees associated with the use or maintenance of these accounts.

4.

Services
The following are examples of Current/Savings Account services that are
available to Account Owner when using Samba Online facility:
1.

Account-to-Account Transfer – to Samba accounts

2.

Account-to-Account Transfer – to other Saudi banks

3.

Maintenance of Pre-Defined Transfer – Adding a Beneficiary

4.

Maintenance of Beneficiary Details – Deleting Beneficiaries

5.

SADAD Payments - Utility bills and other billers

Similarly, services relating to Credit Cards, Personal Finance, Time Deposits
are also available using Samba Online.

5.

Transfers and Bill Payments
When Account Owner instructs the Bank to transfer funds from his/her Bank
Accounts or pay a bill through Samba Online, Account Owner authorizes the
Bank to withdraw the necessary funds from the Bank Account. Account Owner
agrees that he/she will instruct the Bank to make a withdrawal only when a
sufficient balance is available in his/her Account at the time of withdrawal.
The Bank will not be obligated to act on any withdrawal instruction from
Account Owner if sufficient funds, including overdraft lines of credit, are not
available in the Account.
In the case of transfer, the money is taken out of the Account Owner’s Account
on the day the Bank electronically transmits the payment to the beneficiary.
In most cases, the Account Owner specified when he/she gave the Bank his/
her instructions. If, however, the Account Owner specifies a date, which falls
on a Thursday, Friday, or public holiday, the Bank will take the money out of
the Account Owner’s Account and electronically transmit it to the payee on
the next business day.

6.

What will Samba Online Cost
There are currently no service charges for Samba Online. However, Account
Owner is responsible for all telephone charges incurred in connecting to Samba
Online. The Account Owner is responsible for charges by any Access Service
Provider. No charge is made for use of the private network connection.
There may be separate charges for additional services Account Owner request
on Samba Online - for example, services of Other Information Providers. The
Account Owner will be informed of the cost of each additional service when
he/she signs up for it.

7.

Changes in Terms/Fees
The Bank may change the Samba Online services and the terms, including
fees, set forth in this Agreement at any time. The Account Owner will be
notified of any such change as required, either by mail or by an electronic
message. The Account Owner understands that by using Samba Online after
a change becomes effective, he/she has agreed to such change.

8.

Suspension
The Bank may, without prior notice to the Account Owner, suspend the use of
Samba Online at its sole discretion without assigning any reason.

9. Confidentiality at the Bank
The Account Owner has a right to confidentiality and the Bank will not give
anyone other than its employees, agents and its Head Office representatives
any specific information about the Accounts except:
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 ماذا تغطي هذه االتفاقية؟1

 وهي خدمة الكرتونية تتيح ل�صاحب احل�ساب،يغطي هذا الق�سم ا�ستخدام الو�صول �إىل �سامبا �أون الين
الو�صول �إىل عدد من املعامالت امل�صرفيه وخدمات اال�ستف�سار والطلب من خالل ا�ستخدام �أجهزة
 ميكن توفري. والهواتف اجلوالة والر�سائل الن�صية الق�صرية و�أجهزة م�شابهة،كمبيوتر �شخ�صية
 �إن احل�سابات واخلدمات.الو�صول من خالل و�صلة �شبكة خا�صة �أو من خالل �شبكة االنرتنت الدولية
 ميكن �أن تخ�ضع، التي ي�صل �إليها �صاحب احل�ساب من خالل �سامبا �أون الين،املقدمة من قبل البنك
.التفاقيات م�ستقلة مع �صاحب احل�ساب وتكون ملزمة ل�صاحب احل�ساب وملزمة للبنك

 قبول االتفاقية2

.يوافق �صاحب احل�ساب على ا�ستخدام �سامبا �أون الين وحده كما هو من�صو�ص عليه يف هذه االتفاقية
لن يكون البنك م�س�ؤو ًال عن �أي فقدان �أو تلف �أو تكلفة �أو م�صروفات من �أي نوع يتحملها �أو يتكبدها
�صاحب احل�ساب �أو �أي طرف ثالث كنتيجة لأي ا�ستخدام �أو دخول �إىل �سامبا �أون الين مبا يخالف
.�شروط و�أحكام هذه االتفاقية وحيثما تف�صل خدمات �سامبا �أون الين لأي �سبب من الأ�سباب

 املحافظة على ح�ساباتك3

يوافق �صاحب احل�ساب على �أن يحافظ على �أي ح�ساب يكون له لدى البنك من �أجل االلتزام بالقواعد
. ودفع �أي ر�سوم تتعلق با�ستخدام تلك احل�سابات �أو املحافظة عليها،التي حتكم هذه احل�سابات

 اخلدمات4

 االدخار املتاحة ل�صاحب احل�ساب عند ا�ستخدامه/ فيما يلي �أمثلة على خدمات احل�ساب اجلاري
: لت�سهيالت �سامبا �أون الين
 حتويل من ح�ساب �إىل ح�ساب – �إىل ح�سابات �سامبا.1
 حتويل من ح�ساب �إىل ح�ساب – �إىل بنوك �سعودية �أخرى.2
 حفظ التحويل املحدد م�سبق ًا – �إ�ضافة م�ستفيد.3
 حفظ تفا�صيل امل�ستفيد – حذف م�ستفيدين.4
 دفعات �سداد – فواتري اخلدمات والفواتري الأخرى.5
.وكذلك تتوفر خدمات تتعلق ببطاقات االئتمان والتمويل ال�شخ�صي والودائع لأجل با�ستخدام �سامبا �أون الين

 التحويالت ودفع الفواتري5

عندما يوجه �صاحب احل�ساب البنك بتحويل �أموال من ح�ساباته البنكية �أو دفع فاتورة من خالل �سامبا
 ويوافق �صاحب. يفو�ض �صاحب احل�ساب البنك ب�سحب الأموال الالزمة من احل�ساب البنكي،�أون الين
احل�ساب على �أنه �سوف يوجه البنك ب�إجراء ذلك ال�سحب فقط حيثما يتوفر ر�صيد كاف يف ح�سابه يف
 لن يكون البنك ملزما بالعمل ب�أي تعليمات �سحب �صادرة من �صاحب احل�ساب �إذا مل.وقت ال�سحب
. مبا فيها ائتمان ال�سحب على املك�شوف،تتوفر يف احل�ساب �أموال كافية
 ت�ؤخذ املبالغ من ح�ساب �صاحب احل�ساب يف اليوم الذي نحول فيه الكرتونيا املبلغ على،يف حالة التحويل
 �إذا حدد،  ومع ذلك. يحدد �صاحب احل�ساب متى �أعطى تعليماته للبنك، يف معظم احلاالت.امل�ستفيد
 �سوف ي�أخذ البنك املبلغ من ح�ساب،�صاحب احل�ساب تاريخا يقع يوم خمي�س �أو جمعة �أو عطلة عامة
.�صاحب احل�ساب ويحوله الكرتونيا �إىل امل�ستفيد يف يوم العمل التايل

 ماذا تكلف �سامبا �أون الين6

 ف�إن �صاحب احل�ساب، ومع ذلك.	ال توجد حاليا ر�سوم خدمة �أو �أتعاب معاملة على �سامبا �أون الين
 كما �أن �صاحب احل�ساب.م�س�ؤول عن جميع ر�سوم الهاتف التي يتكبدها يف الو�صول �إىل �سامبا �أون الين
 وال توجد ر�سوم على ا�ستخدام.م�س�ؤول عن الر�سوم التي يفر�ضها �أي مزود خدمة و�صول �إىل ال�شبكة
.و�صلة ال�شبكة اخلا�صة
ميكن �أن تكون هناك ر�سوم م�ستقلة عن اخلدمات الإ�ضافية التي يطلبها �صاحب احل�ساب عرب �سامبا
 �سيتم �إبالغ �صاحب احل�ساب بتكلفة كل خدمة.�أون الين – مثل خدمة مزودي املعلومات الآخرين
.�إ�ضافية ي�سجل �صاحب احل�ساب لطلبها

 الأتعاب/  التغري يف ال�شروط7

 املحددة يف هذه االتفاقية يف، مبا فيها الأتعاب،يجوز للبنك �أن يغري خدمات و�شروط �سامبا �أون الين
 �سواء عن طريق الربيد االلكرتوين �أو، �سيتم �إبالغ �صاحب احل�ساب ب�أي تغيري ح�سبما يلزم.�أي وقت
 ف�إنه،  ويدرك �صاحب احل�ساب �أنه با�ستخدام �سامبا �أون الين بعد �سريان التغيري.بر�سالة الكرتونية
.يوافق على ذلك التغيري

 الإيقاف8

 �أن يوقف ا�ستخدام �سامبا �أون الين ح�سب، بدون �إ�شعار م�سبق �إىل �صاحب احل�ساب،يجوز للبنك
.تقديره اخلا�ص بدون �إبداء �أية �أ�سباب

 ال�سرية يف البنك9

ل�صاحب احل�ساب احلق يف ال�سرية ولن يقوم البنك ب�إعطاء �أي �شخ�ص خالف موظفيه ووكالئه وممثلي
: مركزه الرئي�سي �أي معلومات خا�صة عن احل�سابات �إال

•

When the Account Owner agrees that the Bank may provide the
information to others.

•

When the Account Owner has given the Bank as a credit reference.

•

When an inquiry is made regarding sufficient funds to cover a check
Account Owner has written.

•

If the Bank closes Account Owner’s Account because it has been
maintained in an unsatisfactory manner.

•

When the law requires the Bank to report to SAMA or any other Saudi
regulatory body information requested by them in relationship to the
Account.

•

When the Bank is required to provide the information to comply with
legal process.

Except as otherwise prohibited by law, Account Owner agrees that the Bank
may share with other reputable firms, as the Bank deem fit, the information
about Account Owner that he/she provides, or that the Bank obtains as a
result of transactions or other activity, for, among other things, the purpose
of offering the Account Owner products and services that the Bank believe
may be of interest to Account Owner. If Account Owner do not wish to receive
telephone and/or mail solicitations from the Bank, the Account Owners
should notify the Bank by calling the number set forth in sub–section 12 of
this Section, or visit the Bank’s branch. The Bank will then remove Account
Owner name from any mailing or telephone list used for these purposes.
Account Owner agrees that the Bank may download certain information,
including customer identification information, to his/her computer or other
access device.

10. Limit of the Bank’s and Other Providers’ Responsibility
The Bank agrees to make reasonable efforts to ensure full performance
of Samba Online. The Bank will be responsible for acting only on those
instructions sent through Samba Online which are actually received. The
Bank cannot assume responsibility for malfunctions in communications
facilities not under its control, which may affect the accuracy or timeliness of
messages Account Owner sends.
The Bank is not responsible for any losses or delays in transmission of
instructions arising out of the use of any Access Service Provider or caused
by any browser software. The Bank is not responsible should Account Owner
gives incorrect or incomplete instructions or if his/her payment instructions
are not given sufficiently in advance to allow for timely payment.
Any information Account Owner receives from the Bank and Other Information
Providers is believed to be reliable. However, it can only be provided on a
reasonable efforts basis for Account Owner convenience and is not guaranteed.
The Bank and Other Information Providers are not liable for any deficiencies
in the accuracy, completeness, availability or timeliness of such information or
for any investment or other decision made using this information.
The Bank or Other Information Providers are not responsible for any computer
virus or related problems, which may be attributable to services provided by any
Access Service Provider or which may originate from Account Owner’s PC.

11. No Other Use
Samba Online uses propriety software of Samba Financial Group, and Other
Software Suppliers. If the Bank has provided the Account Owner with software
to use with Samba Online, the Account Owner is being granted a non-exclusive
license to use this software. This allows him/her to use the software only for
its intended purposes as provided in this Agreement. The Account Owner
may not disassemble, decompile, copy, modify or reverse engineer any of the
Samba Online software or allow anyone else to do so.
Samba Online gives Account Owner access to services and information
from the Bank, and Other Information Providers, which may be presented
with a distinctive “look and feel.” These services, information and “look and
feel” are proprietary information of Samba Financial Group and the Other
Information Providers. The Account Owner may use Samba Online only for
his/her personal, non-business use and may not reproduce, sell or distribute
all or any portion of the information provided to him/her by Samba Online.
The Bank makes no representation to the Account Owner regarding the use
of the Samba Online platform or any communications or delivery system
specified by the Bank with respect to its quality, timeliness, performance,
accuracy, reliability, continued availability or otherwise. The Bank does not
warrant or represent that the platform or any communications or delivery
system will conform to any description thereof provided by the Bank or will be
free of errors or defects.

12. Customer Service
If Account Owner needs assistance or wish to communicate with the Bank,
call SambaPhone. The Account Owner may also write to Sambacare or to the
Bank:

Sambacare Unit
Samba Financial Group
P. O. Box 833, Riyadh 11421
Saudi Arabia

.• عندما يوافق �صاحب احل�ساب على �أن البنك يجوز له تقدمي املعلومات �إىل �آخرين
.• عندما يعطي �صاحب احل�ساب البنك كمرجع ائتماين
.• عندما يتم ا�ستف�سار بخ�صو�ص �أموال كافية لتغطية �شيك يكون قد �أ�صدره �صاحب احل�ساب
.•	�إذا �أقفل البنك ح�ساب �صاحب احل�ساب لأنه حفظ بطريقة غري مر�ضية
• عندما يتطلب القانون من البنك �أن يبلغ م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �أو �أي جهة نظامية
.�سعودية �أخرى مبعلومات تطلبها تلك اجلهة فيما يتعلق باحل�ساب
.• عندما يطلب من البنك �أن يقدم معلومات بغر�ض االلتزام بدعوى قانونية
 يوافق �صاحب احل�ساب على �أن البنك يجوز له �أن يتبادل مع جهات �أخرى،با�ستثناء ما يحظره القانون
 �أو ح�صل، معلومات عن �صاحب احل�ساب يكون قد قدمها هو، ح�سبما يراه البنك منا�سبا،طيبة ال�سمعة
 لغر�ض تزويد �صاحب احل�ساب، �أو من بني �أ�شياء �أخرى،عليها البنك نتيجة للمعامالت �أو �أن�شطة �أخرى
 �إذا مل يرغب �صاحب احل�ساب ا�ستالم.مبنتجات وخدمات يرى البنك �أنها مفيدة ل�صاحب احل�ساب
 يجب �أن يبلغ �صاحب احل�ساب البنك عن طريق االت�صال،�أو الربيد من البنك/عرو�ض عرب الهاتف و
 حينئذ �سيقوم البنك بنزع. �أو زيارة �أحد فروع البنك،. بهذا الق�سم12 بالرقم املحدد يف الق�سم الفرعي
.�إ�سم �صاحب احل�ساب من قائمة الربيد �أو قائمة الهاتف امل�ستخدمة لهذه الأغرا�ض
 مبا فيها معلومات تعريف،يوافق �صاحب احل�ساب على �أن البنك يجوز له حتميل معلومات معينة
. على جهاز الكمبيوتر اخلا�ص به �أو �أجهزة الو�صول الأخرى،العميل

 حدود م�س�ؤولية البنك ومزودي اخلدمات الآخرين.10

 و�سوف يكون،وافق البنك على �أن يبذل اجلهود املعقولة ل�ضمان الأداء الكامل خلدمات �سامبا �أون الين
البنك م�س�ؤو ًال عن العمل فقط بناء على تلك التعليمات املر�سلة عرب �سامبا �أون الين التي يتم ا�ستالمها
 والتي، ولن يتحمل البنك امل�س�ؤولية عن الأعطال يف مرافق االت�صاالت التي لي�ست حتت �سيطرته.بالفعل
.ميكن �أن ت�ؤثر على دقة �أو مواعيد الر�سائل التي ير�سلها �صاحب احل�ساب
لن يكون البنك م�س�ؤو ًال عن �أي خ�سائر �أو ت�أخري يف �إر�سال التعليمات والذي ين�ش�أ عن ا�ستخدام �أي مزود
 ولن يكون البنك م�س�ؤو ًال كذلك يف حالة �إعطاء �صاحب،خدمات و�صول �أو ب�سبب �أي برجميات ت�صفح
احل�ساب تعليمات غري �صحيحة �أو غري كاملة �أو �إذا مل تعطى تعليمات الدفع اخلا�صة به ب�صورة غري
.كافية مقدما لل�سماح بالدفع يف املوعد املحدد
.	�أي معلومات يت�سلمها �صاحب احل�ساب من البنك ومن مزودي املعلومات الآخرين يعتقد �أنها موثوقة
 ف�إنها ميكن �أن تقدم فقط على �أ�سا�س اجلهود املعقولة خلدمة �صاحب احل�ساب ولكنها غري،ومع ذلك
 لن يكون البنك وال مزودي املعلومات الآخرين م�س�ؤولني عن �أي نواق�ص يف دقة �أو اكتمال �أو.م�ضمونة
.توفر �أو مواعيد تلك املعلومات �أو عن �أي ا�ستثمار �أو قرار �آخر ي�صدر با�ستخدام تلك املعلومات
لن يكون البنك �أو مزودي املعلومات الآخرين م�س�ؤولني عن �أي فريو�سات لأجهزة الكمبيوتر �أو م�شاكل
 والتي ميكن �أن تعزى للخدمات املقدمة من �أي مزود خدمة و�صول �أو التي ميكن �أن تن�ش�أ من،معنية بها
.جهاز �صاحب احل�ساب

	ال للإ�ستخدامات الأخرى.11

.ت�ستخدم �سامبا �أون الين برجميات خا�صة مملوكة ملجموعة �سامبا املالية وموردي برجميات �آخرين
 ف�إن �صاحب احل�ساب،�إذا زود البنك �صاحب احل�ساب بربجميات لال�ستخدام مع نظام �سامبا �أون الين
 وهذا الرتخي�ص يتيح له ا�ستخدام الربجميات.مينح ترخي�صا غري ح�صري ال�ستخدام تلك الربجميات
 ال يجوز ل�صاحب احل�ساب فك �أو.فقط لأغرا�ضه اخلا�صة كما هي من�صو�ص عليها يف هذه االتفاقية
�إعادة جتميع �أو ن�سخ �أو تعديل �أو تغيري هند�سة �أي من برجميات �سامبا �أون الين �أو ال�سماح لأي �شخ�ص
.�آخر بالقيام بذلك
يعطي نظام �سامبا �أون الين �صاحب احل�ساب امكانية الو�صول �إىل خدمات ومعلومات من البنك ومن
 �إن هذه اخلدمات واملعلومات. والتي ميكن �أن تقدم بخ�صائ�ص و�سمات مميزة،مزودي معلومات �آخرين
 ويجوز ل�صاحب احل�ساب،وال�سمات املميزة مملوكة ملجموعة �سامبا املالية ومزودي املعلومات الآخرين
�أن ي�ستخدم �سامبا �أون الين فقط ال�ستخداماته ال�شخ�صية وغري اخلا�صة بالأعمال وال يجوز له ن�سخها
.�أو بيعها �أو توزيع كل �أو �أي جزء من املعلومات املقدمة له من نظام �سامبا �أون الين
	ال يقدم البنك �أي تعهدات ل�صاحب احل�ساب بخ�صو�ص ا�ستخدام قاعدة �سامبا �أون الين �أو �أي
ات�صاالت �أو نظام ت�سليم حمدد من قبل البنك فيما يتعلق بجودتها �أو دقة مواعيدها �أو �أدائها �أو دقتها
 وال ي�ضمن البنك �أو يتعهد ب�أن القاعدة �أو �أي ات�صاالت.�أو م�صداقيتها �أو ا�ستمرار توفرها �أو غري ذلك
�أو نظام الت�سليم �سوف تتطابق مع �أي و�صف لها مقدم من قبل البنك �أو تكون خالية من العيوب �أو
.النواق�ص

 خدمة العمالء.12

 ميكنه االت�صال على هاتف �سامبا،�إذا احتاج �صاحب احل�ساب م�ساعدة �أو رغب يف االت�صال مع البنك
:  ميكن ل�صاحب احل�ساب �أي�ضا �أن يكتب �إىل البنك على العنوان التايل.فون

مركز العناية بالعميل

جمموعة �سامبا املالية
11421  الريا�ض833 �ص ب
اململكة العربية ال�سعودية
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The Account Owner agrees that the Bank may record the conversations
its employees have with him/her. The Bank does this from time to time to
monitor the quality of service and accuracy of information its employees
give the Account Owner, and to ensure that Account Owner’s instructions are
followed.
SambaPhone employees can help resolve Samba Online problems but are not
authorized to waive any provision of this Agreement.

13. Electronic Messages
Because normal Internet e-mail transmissions may not be secure, the
Account Owner agrees to contact the Bank electronically only through the
“Message Center” under “Sambacare”. The Account Owner also agrees to
receive communications regarding his/her Account electronically and will
not attempt to circumvent receiving any messages. The Account Owner is
deemed to have received any electronic messages sent to him/her when they
are made available to him/her. The Account Owner may print a copy of such
communications using the “print” function of his/her software, or he/she may
request that the Bank mail him/her a paper copy of such communication by
contacting Customer Service as provided in Section 12 above.

14. Electronic Funds Transfers
Business Days
The Bank’s normal business days are Saturday through Wednesday, except
for public holidays. Thursdays and Fridays are bank holidays in Saudi Arabia.
Access to the Bank’s website will, however, generally be made available 24
hours a day, 7 days a week.

Account Statements
The Account Owner will receive a periodic account statement for his/
her Account, showing, among other things, his/her e-banking financial
transactions.

Documentation/Source Media
The Bank’s records, consisting of advices, confirmations and other documents
relating to transactions generated by the Bank shall be the conclusive
evidence to be relied upon in judging any disputes relating to figures, data,
charges, fees, transactions, instructions or any other matter arising between
Account Owner and the Bank.

Username and Password
The Account Owner should ensure to keep his/her user name and password
confidential. These codes are important means of protection for the Account
Owner. The Account Owner should not store them on his/her personal
computer or any computer materials, or any other access device. The
Account Owner should contact the Bank immediately if he/she believes that
an unauthorized person has obtained access to his/her username/password.
The telephone is the fastest way to alert the Bank that someone may be using
your username/password without your permission. The Account owner could
lose all the money in his/her Account (plus his/her maximum overdraft line
of credit). The Account Owner should call SambaPhone. Someone will be
available to receive the Account Owner call 24 hours a day, 7 days a week.
The Bank shall not be responsible for any damage the Account Owner may
suffer as a result of loss, disclosure or fraudulent use of his/her username and
password.

Security Tips & Recommendations
The Account Owner agrees to read and comply with the security tips/
recommendations that the Bank provides the Account Owner from time
to time and those precaution and awareness messages that the Bank
continuously displays in its Internet sites. The Bank also agrees that these tips
are not necessarily comprehensive and that the Account Owner shall refer
to other specialized sites in order to remain informed of the least security
standards/ hazards/ recommendations and implement them to protect his/
her banking interest, including his/her user ID and password. The Bank shall
not be responsible for any damages that the Account Owner may incur as a
result of loss, disclosure or fraudulent use of his/her user ID and password.

K.

SPEEDCASH
Funds will be transferred by the Bank though the SPEEDCASH service under
the following conditions:

1.

The Account Owner will need to fill out a SPEEDCASH Remittance Agreement
and Customer Information Application Form (this needs to be done once only)
whereafter the Bank will assign a Remittance Account Number (RAN) to the
Account Owner for use with the SPEEDCASH service.

2.

The Account Owner will need to fill out a SPEEDCASH Remittance Application
form or call SambaPhone whenever the Account Owner wants to remit funds to
one of his/her beneficiaries.

3.

The Account Owner will provide the Bank with good funds in a form acceptable
to the Bank.

4.

The Bank shall be free to make use of any correspondent or agent to transmit
the funds.
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.يوافق �صاحب احل�ساب على �أن البنك يجوز له �أن ي�سجل املحادثات التي يجريها موظفو البنك معه
ويقوم البنك بعمل ذلك من حني لآخر من �أجل مراقبة اخلدمة ودقة املعلومات التي يقدمها موظفو
. ومن �أجل �ضمان االلتزام بتعليمات �صاحب احل�ساب،البنك �إىل �صاحب احل�ساب
ميكن ملوظفي هاتف �سامبا امل�ساعدة يف حل �أي م�شكالت تتعلق بنظام �سامبا �أون الين لكنهم غري
.مفو�ضني بالتخلي عن �أي من �أحكام هذه االتفاقية

 الر�سائل االلكرتونية.13

 يوافق �صاحب احل�ساب على،لأن ر�سائل الربيد االلكرتوين العادية عرب االنرتنت قد تكون غري �آمنة
كما يوافق �صاحب احل�ساب على تلقي.”االت�صال بالبنك الكرتونيا فقط من خالل “مركز الر�سائل
 يعترب �صاحب.ات�صاالت بخ�صو�ص ح�سابه الكرتونيا ولن يحاول املراوغة من ا�ستالم �أي ر�سائل
 ويجوز ل�صاحب احل�ساب �أن يطبع،احل�ساب قد ا�ستلم �أي ر�سائل الكرتونية مر�سلة اليه عندما تتوفر له
 �أو ميكنه �أن يطلب،ن�سخة من تلك االت�صاالت با�ستخدام وظيفة “طباعة” املتاحة يف الربجميات لديه
�أن ير�سل له البنك بالربيد ن�سخة مطبوعة من تلك االت�صاالت عن طريق االت�صال بخدمة العمالء كما
. �أعاله12 هو م�شار اليه يف البند

 التحويل االلكرتوين للأموال.14
	�أيام العمل

 �أيام اخلمي�س واجلمعة. با�ستثناء العطالت العامة، 	�أيام العمل املعتادة للبنك من ال�سبت حتى الأربعاء
 ومع ذلك ف�إن الو�صول �إىل موقع البنك على االنرتنت.عطالت لدى البنك يف اململكة العربية ال�سعودية
. �أيام يف الأ�سبوع7  �ساعة24 متاح عموما على مدار

ك�شوف احل�ساب

، من بني �أ�شياء �أخرى،�سوف يت�سلم �صاحب احل�ساب ك�شف ح�ساب دوري خا�ص بح�سابه يو�ضح
.معامالته املالية البنكية االلكرتونية

 الو�سائط امل�صدرية/ الوثائق

 التي تتكون من �إ�شعارات وت�أكيدات وم�ستندات �أخرى تتعلق باملعامالت ال�صادرة من،	�إن �سجالت البنك
البنك �سوف تعترب دليال دامغا يعتد به يف احلكم يف �أي نزاع يتعلق بالأرقام �أو البيانات �أو امل�صاريف �أو
. الأتعاب �أو املعامالت �أو التعليمات �أو �أي �أمور �أخرى تن�ش�أ بني �صاحب احل�ساب والبنك

	�إ�سم امل�ستخدم وكلمة ال�سّ ر

 حيث �أن هذه الرموز،يجب �أن يت�أكد �صاحب احل�ساب من حفظ �إ�سم امل�ستخدم وكلمة ال�سّ راخلا�ص به
 يجب �أال يكتب �صاحب احل�ساب تلك الأرقام والرموز على.هي و�سائل هامة حلماية �صاحب احل�ساب
 يجب �أن يت�صل. �أو �أي �أجهزة و�صول �أخرى،جهازه اخلا�ص �أو �أي جهاز كمبيوتر �أو �أي مواد كمبيوترية
/ �صاحب احل�ساب بالبنك فورا �إذا اعتقد �أن �شخ�صا غري م�صرح له قد تو�صل �إىل رقم امل�ستخدم
 ويعترب الهاتف هو �أ�سرع و�سيلة لتنبيه البنك �أن �شخ�صا ما قد ي�ستخدم رقم.كلمة ال�سّ ر اخلا�صة به
 ميكن �أن يفقد �صاحب احل�ساب جميع الأموال املوجودة يف ح�سابه. كلمة ال�سّ ر بدون �إذنه/ امل�ستخدم
 يجب �أن يت�صل �صاحب احل�ساب بهاتف.)(بالإ�ضافة �إىل �أق�صى حد ائتماين لل�سحب على املك�شوف
 �ساعة24  و�سوف يكون هناك �شخ�ص موجود ال�ستقبال مكاملة �صاحب احل�ساب على مدار، �سامبافون
. �أيام يف الأ�سبوع7 يف اليوم
لن يكون البنك م�س�ؤو ًال عن �أي �أ�ضرار ميكن �أن يتعر�ض لها �صاحب احل�ساب نتيجة لفقدان �أو �إف�شاء �أو
.�سوء ا�ستخدام �إ�سم امل�ستخدم �أو كلمة ال�سّ ر اخلا�صة به

ن�صائح وتو�صيات �أمنية

يوافق �صاحب احل�ساب على قراءة وااللتزام بالن�صائح والتو�صيات الأمنية التي يقدمها البنك ل�صاحب
احل�ساب من وقت �إىل �آخر ور�سائل التنبيه والتحذير التي يعر�ضها البنك ب�صفة م�ستمرة يف مواقعه
 كما يوافق البنك على �أن هذه الن�صائح لي�ست بال�ضرورة �شاملة و�أن �صاحب احل�ساب.على االنرتنت
/  املخاطر/ �سوف يراجع مواقع �أخرى متخ�ص�صة من �أجل البقاء على علم واطالع ب�أحدث املعايري
 ولن. مبا فيها رقم التعريف اخلا�ص به وكلمة املرور،التو�صيات وتنفيذها حلماية م�صاحله البنكية
يكون البنك م�س�ؤو ًال عن �أي �أ�ضرار ميكن �أن يتعر�ض لها �صاحب احل�ساب نتيجة خل�سارة �أو �إف�شاء �أو
.�سوء ا�ستخدام رقم التعريف اخلا�ص به �أو كلمة املرور اخلا�صة به

 �سبيد كا�ش.ك

:يتم حتويل االموال عن طريق خدمة �سبيد كا�ش وفق ًا لل�شروط التالية
يتعني على �صاحب احل�ساب �أن يقوم بتعبئة بيانات اتفاقية التحويل وكذلك منوذج معلومات العميل
عن طريق خدمة �سبيد كا�ش (يتم تعبئته مره واحده فقط) يقوم بعدها البنك بتخ�صي�ص رقم ح�ساب
.التحويل ل�صاحب احل�ساب لغر�ض ا�ستخدامه يف خدمة التحويل عن طريق �سبيد كا�ش
يقوم �صاحب احل�ساب بتعبئة منوذج طلب التحويل عن طريق خدمة �سبيد كا�ش �أو بالإت�صال على �سامبا
.فون يف كل مره يرغب �صاحب احل�ساب بتحويل �أموال �إىل �أحد امل�ستفيدين التابعني له
يلتزم �صاحب احل�ساب بتزويد البنك ب�أموال نظيفة امل�صدر ب�صيغة مقبولة للبنك
.يكون للبنك حرية ا�ستخدام �أي بنك مرا�سل �أو وكيل �أخر لتحويل االموال
.ما مل يتم االتفاق على غري ذلك خطيا يتم دفع مبلغ احلوالة بالعملة املحلية لبلد امل�ستفيد

.1
.2
.3
.4
.5

5.

Unless otherwise expressly and specifically agreed to in writing, the funds will
be paid to the beneficiary only in his/her local currency.

6.

The exchange rate applicable to the transfer will be the exchange rate announced
by the Bank (during normal banking hours) on the day of the remittance. In the
event of return of transfer/s, amendment, change to the original instructions,
exchange rate applicable on that day will apply and any charges, cost incurred
to process the return of the said funds shall be borne by the Account Owner.

7.

Neither the Bank nor its correspondents or agents shall have any liability
to the Account Owner or beneficiary for any late payment or non delivery
to a beneficiary for any late payment or non-delivery to a beneficiary due
to omissions, errors or delays occurring in the wire, cable mail or electronic
transmissions, equipment failure, strikes, any incorrect or unclear information
provided by the Account Owner, non-availability of the beneficiary or any other
event beyond the control of the Bank or its correspondents and agents. Any
additional costs as a result of such events shall be for the account of the Account
Owner and may be deducted from the remittance payable to the beneficiary.
The Bank shall have no liability to the Account Owner or its beneficiary except
due to its willful misconduct or gross negligence, and this liability shall not
exceed the amount to be remitted, and in no circumstances shall be liable for
any indirect or consequential losses.

8.

Remittances will be payable to a beneficiary by crediting the account of the
beneficiary with the Bank’s selected correspondent under advice to the
beneficiary or, where the beneficiary has no account with the correspondent
or the Account Owner so requires, by the delivery of a bank draft drawn on the
correspondent. If the beneficiary is not available at the time of delivery, the
Bank’s correspondent will use its best endeavors to deliver a message stating
the branch from which the bank draft may be collected.

9.

The Account Owner may request the Bank to send instructions to a beneficiary
and a beneficiary may request the Bank’s correspondent to send reply of
instruction to the Account Owner. The Bank reserves the right to levy a charge
for such service or withdraw or amend the service at any time. Outward
messages must be clearly stated on the Remittance Application form and be
limited to 200 i.e. two hundred characters.

10. Any charges, taxes or duties levied by government or government agencies or
any acts of government resulting in additional costs or expenses to the Bank
or its correspondents and agents in respect of remitted funds shall be for the
account of the Account Owner and may be deducted from the amount to be
remitted.
11.

If the Bank’s correspondent bank or its agent fails to deliver the remittance
within 90 calendar days, the Bank shall have the right, but not be obliged to
claim, the funds back from the Bank’s correspondent bank or its agent without
the Account Owner’s approval. Such funds shall be held by the Bank until
further instructions are received from the Account Owner.

12. By providing your and/or your beneficiary’s e-mail address/contacts to
the Bank the Account Owner explicitly consents to the transmission and
postage of communications, in and through the internet. The Account Owner
hereby acknowledges that the Bank makes no warranty as to the security or
confidentiality of any transmission, no matter where originating. The Bank
shall not be responsible for the Account Owner’s inability to access or use
any information relating to the Account Owner via the internet. In no event
shall the Bank, its associates, agents, and/or its correspondent banks and its
agents be liable for any claims, damages, losses suffered by the Account Owner
whatsoever in case of any unauthorized, unapproved, illegal or unwanted
access made to the Account Owner’s information.
13. The Account Owner acknowledges that the Bank shall make transmissions to
the beneficiary based on the instructions provided by it and that the Bank shall
have no liability (whether direct or indirect) in the event the beneficiary fails
to receive the money on account of any act or omission by the correspondent
receiving bank or any intermediate bank which may be used by the Bank, at its
discretion to effect the Account Owner’s instructions.
14. The Account Owner confirms and consents to the Bank sharing all its relevant
information with any correspondent bank, money transfer agents in line with
their requirements to effect the transfer, subject to applicable regulatory
guidelines regarding the said disclosure. The Account Owner further undertakes
to promptly provide all such information/documents (in such form) as may
be required by the Bank, any intermediate/receiving bank or any regulatory
authority.
15. I/We acknowledge that the Bank will freeze my/our Remittance Account Number
(RAN) if I/we fail to follow the above stated regulatory requirements.

L.

GENERAL

1.

The Bank shall have the right to freeze or suspend operation of the Account
and to refuse any and all deposits, credits and withdrawals of the Account
if the Account Owner is in breach of any of the terms and conditions of
this Agreement or if: (a) any instructions given to the Bank are ambiguous,
conflicting or not acceptable to the Bank; (b) if the Bank suspects there may be
any fraud or illegality in any transactions; or (c) if the Bank requires any further
instructions, information or documentation, in form and content satisfactory
to the Bank. The Bank may also report any money laundering, illegal and/or
suspicious transactions in the Account to the authorities within the Kingdom of
Saudi Arabia or abroad. The Bank shall comply with all anti-money laundering
laws and regulations in force and applicable to it from time to time and may at
its discretion call for additional details or information on the Account Owner
and/or the Account and provide the same to regulatory authorities involved
in the said operations. The Bank will not take any responsibility for delayed
execution of transactions if the information called for is not provided by the
Account Owner in time.

2.

The Account Owner understands and consents that information, such as his/
her name and address, maybe provided to certain external firms that the Bank
deems reputable and approved by SAMA that may use the information for

 تكون �أ�سعار ال�صرف املطبقة على التحويل هي �أ�سعار ال�صرف املعلنة من قبل البنك (خالل �ساعات.6
 احلواالت �أو تعديلها �أو التغيري/  �أما يف حاله �إعادة احلوالة.العمل البنكية املعتادة) يف يوم التحويل
 و�أي ر�سوم �أو تكاليف تنفق، ف�سوف ينطبق �سعر ال�صرف ال�سائد يف ذلك اليوم، يف التعليمات الأ�صلية
.ملعاملة �إعادة تلك الأموال �سوف يتحملها �صاحب احل�ساب
	ال يتحمل البنك �أو مرا�سليه �أو وكالئه �أي م�س�ؤولية جتاه �صاحب احل�ساب �أو امل�ستفيد عند �أي ت�أخري.7
�أو عدم ت�سليم احلوالة للم�ستفيد ب�سبب تلف �أو خط�أ �أو ت�أخري �أو عطل يح�صل يف �أجهزة االر�سال
االلكرتونية �أو اال�ضطرابات �أو نق�ص �أو عدم اكتمال املعلومات املعطاة من قبل �صاحب احل�ساب �أو
 كما �أن �أية م�صاريف.عدم وجود امل�ستفيد �أو لأي �سبب خارج عن �إدارة البنك �أو مرا�سليه �أو وكالئه
يتحملها البنك للأ�سباب �أعاله �سوف حت�سب على �صاحب احل�ساب �أو تخ�صم من مبلغ احلوالة امل�سلمة
 ال يتحمل البنك �أية م�س�ؤولية جتاه �صاحب احل�ساب �أو امل�ستفيد ماعدا �سوء الت�صرف �أو.للم�ستفيد
االهمال وتكون امل�س�ؤولية يف حدود املبلغ املحول وال يكون البنك يف �أي حال من الأحوال م�س�ؤول عن �أية
.خ�سائر �أو �أ�ضرار مبا�شرة �أو الحقة
 ميكن دفع احلوالة للم�ستفيد بوا�سطة قيدها يف ح�سابة لدى مرا�سل البنك املختار مع ا�شعار امل�ستفيد �أو.8
 يف حال عدم وجود امل�ستفيد.بوا�سطة �شيك م�صريف م�سحوب على البنك املرا�سل على عنوان امل�ستفيد
�أثناء ت�سليم احلوالة �سوف ي�سعى البنك املرا�سل ب�أف�ضل طريقة لإي�صال ا�شعار اىل امل�ستفيد يذكر فيه
.ا�سم الفرع املوجود فيه ال�شيك
 وكذلك ب�أ�ستطاعة، با�ستطاعة �صاحب احل�ساب �أن يطلب من البنك �أن ير�سل تعليمات اىل امل�ستفيد.9
 كما يحق للبنك و�ضع.امل�ستفيد الطلب من البنك املرا�سل �إر�سال رد على تعليمات �صاحب احل�ساب
 كما يجب �أن تكون الر�سائل وا�ضحة يف.�أجور �أو الغاء �أو تعديل هذه اخلدمة يف �أي وقت من الأوقات
. حرف كحد �أق�صى200 منوذج التحويل وتكون يف حدود
 ان اية م�صروفات �أو �ضرائب �أو ر�سوم تفر�ض من قبل احلكومة �أو اجلهات احلكومية �أو �أي �إجراءات.10
حكومية تنتج عنها تكاليف �أو نفقات ا�ضافية على البنك �أو اي من مرا�سليه �أو وكالئه فيما يتعلق
.بالأموال املحوله �سوف تكون على ح�ساب �صاحب احل�ساب وميكن خ�صمها من املبلغ املطلوب حتويله
، يكون للبنك احلق،ً يوما تقومييا90 	�إذا �أخفق البنك املرا�سل �أو وكيل البنك يف ت�سليم احلوالة خالل.11
 يف طلب �إ�سرتداد االموال من البنك املرا�سل �أو الوكيل بدون موافقة �صاحب،وال يكون ملزما بذلك
. وحتفظ تلك االموال لدى البنك حلني �أ�ستالم تعليمات �أخرى من �صاحب احل�ساب،احل�ساب
 ان قيام �صاحب احل�ساب ب�إعطاء عنوان بريده االلكرتوين او عنوان الربيد االلكرتوين اخلا�ص بامل�ستفيد.12
اىل البنك يعني موافقته على �أن ي�ستخدم البنك هذه العناوين يف عمليات االر�سال واالت�صال من خالل
 كذلك يقر �صاحب احل�ساب مبوجبه ب�أنه على علم تام ب�أن البنك ال يقدم �أي �ضمانات.�شبكة االنرتنت
 ولن يتحمل.بخ�صو�ص �أمن املعلومات و�سريتها �أثناء �أي عمليه ات�صال او ار�سال تتم عرب �شبكة االنرتنت
البنك �أيه م�س�ؤوليه يف حال عدم متكن �صاحب احل�ساب من الدخول �إىل �أيه معلومات عن طريق �شبكة
 كذلك لن يتحمل البنك �أو بنكه املرا�سل �أو وكيله.االنرتنت �أو �أيه م�س�ؤولية عن �إ�ستخدامة لتك املعلومات
ب�أي حال من االحوال �أيه م�س�ؤوليه جتاه �صاحب احل�ساب يف حال تعر�ض �صاحب احل�ساب لأي خ�سائر �أو
 تنجم عن ا�ستخدام �صاحب احل�ساب ل�شبكة االنرتنت للح�صول على معلوماته منها �أو،�أيا كانت،�أ�ضرار
 ويتعهد �صاحب احل�ساب ب�أن يحمي البنك �أو بنكه املرا�سل �أو وكيله ويعو�ضه.عدم متكنه من ا�ستخدامها
 �أو التزامات �أيا كان نوعها يف حالة �أي اخرتاق غري قانوين �أو/عن �أي مطالبات �أو �أ�ضرار �أو خ�سائر و
.غري م�صرح به �أو غري �شرعي ملعلومات �صاحب احل�ساب على �شبكة االنرتنت
 يقر �صاحب احل�ساب ب�أن البنك �سوف ير�سل ر�سائل اىل امل�ستفيد على ا�سا�س التعليمات ال�صادرة من.13
 و�أن البنك لن يكون م�س�ؤو ًال (�سواء مبا�شرة �أو غري مبا�شرة) يف حاله �إخفاق امل�ستفيد يف ا�ستالم،قبله
الأموال نتيجة لأي ت�صرف �أو تق�صري من جانب البنك املرا�سل امل�ستلم �أو اي بنك و�سيط ميكن �أن
. لإنفاذ تعليمات �صاحب احل�ساب، ح�سب رغبته وتقديره،ي�ستخدم من قبل البنك
 ي�ؤكد �صاحب احل�ساب ويوافق على قيام البنك بتبادل جميع معلوماته املعنية مع �أي بنك مرا�سل �أو.14
 وفقا للتوجيهات النظامية املعمول بها،وكيل حتويل االموال مبا يتفق مع متطلباتهم النفاذ التحويل
 امل�ستندات/ كما يتعهد �صاحب احل�ساب ب�أن يقدم جميع تلك املعلومات.بخ�صو�ص الإف�صاح املذكور
. امل�ستلم �أو �أي جهه نظامية/ (بتلك ال�صيغة) التي يطلبها البنك �أو البنك الو�سيط
 نحن �أخفقنا يف اتباع/  ح�ساباتنا �إذا �أنا/  نقر �أن �سامبا �سيجمد ح�ساب التحويل/  نحن �أقر/ 	�أنا.15
.التعليمات املنظمة املو�ضحة �أعاله

	�أحكام عامة.ل
 يحق للبنك �أن يجمد �أو يوقف ت�شغيل احل�ساب و�أن يرف�ض �أي من وجميع الودائع واملعامالت االئتمانية.1
وال�سحوبات من احل�ساب �إذا كان �صاحب احل�ساب خمال ب�أي من �شروط و�أحكام هذه االتفاقية �أو
 (ب) �إذا، (�أ) كانت �أي تعليمات مقدمة �إىل البنك غام�ضة �أو متناق�ضة �أو غري مقبولة للبنك: �إذا
 �أو (ج) �إذا طلب البنك �أي تعليمات،�شك البنك يف وجود �أي غ�ش �أو عدم قانونية يف �أي معامالت
 كما يجوز للبنك �أن يبلغ. تكون مر�ضية يف �شكلها وم�ضمونها للبنك،�إ�ضافية �أو معلومات �أو م�ستندات
عن �أي عمليات غ�سيل �أموال �أو معامالت م�شكوك فيها �أو غري قانونية يف احل�ساب �إىل ال�سلطات املعنية
 و�سوف يلتزم البنك بجميع قوانني مكافحة غ�سيل الأموال.يف اململكة العربية ال�سعودية �أو باخلارج
ونظمها ال�سارية واملطبقة عليه من وقت �إىل �آخر ويجوز له ح�سب تقديره اخلا�ص �أن يطلب تفا�صيل �أو
�أو احل�ساب و�أن يقدم تلك املعلومات والتفا�صيل �إىل ال�سلطات/معلومات �إ�ضافية عن �صاحب احل�ساب و
 لن يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية عن ت�أخري تنفيذ �أي معامالت �إذا مل.النظامية املعنية بتلك العمليات
.تقدم املعلومات املطلوبة من قبل �صاحب احل�ساب يف املوعد املطلوب
 ميكن �أن تقدم �إىل �شركات، مثل ا�سمه وعنوانه، يدرك �صاحب احل�ساب ويوافق على �أن املعلومات.2
خارجية معينة يراها البنك ح�سنة ال�سمعة ومعتمدة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وميكن �أن
 �إذا كان.ت�ستخدم تلك املعلومات لأغرا�ض الت�سويق لعر�ض منتجات �أو خدمات على �صاحب احل�ساب
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marketing purposes to offer products or services. If the Bank is required by law
to disclose certain Account Owners information, the Bank will comply.
3.

Debit for Charges; Set-Off. The Bank has the right to debit the Account for any
indebtedness, matured or unmatured owed by any Account Owner to the Bank
for matters relating to the Account and for any bank charges, taxes, duties, or
other governmental impositions with respect to the Account. If the Account
Owner has failed to make full and timely payment of any indebtedness to the
Bank, including, without limitation, any amounts owed by way of indemnification
under Section A Articles 4 or 10 hereof, the Bank may at any time, and without
notice, set-off against such indebtedness and apply to payment thereof any
credit balance in the Account and in any other account maintained by the
Account Owner with the Bank.

4.

Any charges, fees, levies, etc. mentioned in this Agreement which are
recoverable by the Bank on the Account or for the services being provided
to the Account Owner shall be charged by the Bank at its prevailing rate (as
notified in the Bank’s schedule of charges), which rates are subject to change,
from time to time, at the discretion of the Bank and without any notice to the
Account Owner.

5.

These terms and conditions shall be governed by the laws and regulations
prevailing in the Kingdom of Saudi Arabia.

6.

Should there be any difference between the Arabic and the English versions of
this Agreement, the Arabic version shall always prevail.

7.

Legal Proceedings. If the Account becomes the subject of legal proceedings or
conflicting claims, the Bank shall be entitled to restrict or suspend use of the
Account and to hold the credit balance until otherwise directed in writing by the
Saudi Arabian Monetary Agency, a court order, binding arbitration award or by
written agreement of all the claimants.

8.

Complaints and Venue for Legal Proceedings. Except as otherwise provided in
Section A Article 12 hereinabove with respect to notice within 60 (sixty) days
of any alleged error in monthly statements or advices, any other complaints
of the Account Owner with respect to the Account shall be brought promptly
to the attention of the Bank at its branch at which the Account is maintained
and, if the matter cannot be amicably resolved, the Account Owner may bring
legal proceedings before the Saudi Arabian Monetary Agency’s Committee for
Settlement of Banking Disputes. If the Account Owner fails to commence such
proceedings within 12 (twelve) months after the transaction occurred giving
rise to the complaint, The Account Owner shall be conclusively deemed to have
waived any rights to bring such proceedings.

9.

Change of Terms & Conditions. The Bank may change from time to time the
standard terms and conditions of the agreements applicable to the Account
and other products and services, and shall supply copies of such standard
terms and conditions and/or any such amendments supplements or variations
thereto or thereof to the Account Owner by mail to the last address of the
Account Owner as shown in the Bank’s records and proof of posting shall be
deemed proof of receipt.

10. “Except as may be otherwise prohibited by law, the Account Owner hereby
agree and consent that the Bank may share with and disclose to Samba
Capital & Investment Management Company, as the Bank may deem fit, the
information about the Account Owner that he/she provides to the Bank, or
that the Bank obtains or creates as a result of transactions or other activities
for or amongst other things, the purpose of Samba Capital & Investment
Management Company providing or relating to the investment management
services or advice to the Account Owner. All information given or shared with
Samba Capital & Investment Management Company shall be kept confidential
and only used for the purpose of the provision of services to the Account Owner
pursuant to the terms and conditions entered into between the Account Owner
and Samba Capital & Investment Management Company”.
“Where I have pledged any assets in the Securities Account held in my name
at Samba Capital & investment Management Company in favor of the Bank,
I hereby irrevocably agree, consent, empower, authorize and indemnify the
Bank to act and take all required and necessary action it considers desirable
in connection with the perfection of such pledge or the sale of any or all such
pledged assets in the Securities Account until such time as both the Bank and I
revoke this”.
11.

The Account Owner understands that the Bank may offer new products from
time to time , which may be distributed through existing or new channels and
the Account Owner authorizes the Bank to subscribe the Account Owner into
any such banking products that the Bank may offer from time to time.

12. In the event anyone or more of the provisions of this Agreement shall for any
reason be held to be invalid, illegal or unenforceable, the remaining provisions
shall remain valid and enforceable.
13. The Account Owner hereby authorizes the Bank to obtain his/her personal
information from Al-Elm, Ministry of Interior and other sources to authenticate
ID details and other related information. This can be done at the discretion of
the Bank.
14. In case your statement is returned by the postal authorities for reasons
including unknown address, the physical (paper) mailing of future statements
will cease. In such a case, if you are registered for Samba Online, you agree
and consent to receiving eStatements thereafter in accordance with Samba
Online terms and conditions mentioned herein. Mailing of paper statements
will be resumed only upon correction of address registered with the Bank by the
account owner and account owner’s request for physical statements provided
to the Bank again.
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 �سوف يلتزم البنك،يلزم من البنك مبوجب القانون �أن يف�شي معلومات معينة عن �صاحب احل�ساب
.بالقيام بذلك
 يحق للبنك �أن يخ�صم من احل�ساب �أي مديونية ا�ستحق �سدادها �أو مل:  خ�صم امل�صروفات واملقا�صة.3
 �أو،ت�ستحق تكون على �صاحب احل�ساب ل�صالح البنك عن �أمور تتعلق باحل�ساب وعن �أي م�صاريف بنكية
 �إذا ف�شل �صاحب احل�ساب يف ال�سداد.�ضرائب �أو ر�سوم �أو جبايات حكومية �أخرى فيما يتعلق باحل�ساب
 �أي مبالغ م�ستحقة عن طريق، مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر،الكامل لأي مديونية �إىل البنك
 �أن، وبدون �إ�شعار، يجوز للبنك يف �أي وقت، من هذه االتفاقية10  �أو4 التعوي�ض مبوجب الق�سم �أ املواد
يخ�صم تلك املديونية من �أي ر�صيد دائن يف احل�ساب ويف �أي ح�ساب �آخر حمفوظ ل�صاحب احل�ساب
.لدى البنك
	�أي م�صاريف �أو �أتعاب �أو ر�سوم وغريها ذكرت يف هذه االتفاقية تكون قابلة لال�سرتداد بوا�سطة البنك.4
من احل�ساب �أو مقابل خدمات مقدمة ل�صاحب احل�ساب �سوف يح�سبها البنك بال�سعر ال�سائد (كما هي
 ح�سب ر�ؤية البنك، من حني لآخر، وتخ�ضع تلك الأ�سعار للتغيري،)معلنة يف جدول امل�صاريف البنكية
.وبدون �إ�شعار اىل �صاحب احل�ساب
. تخ�ضع هذه ال�شروط والأحكام وحتكمها النظم املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية.5
 يكون الن�ص العربي هو، يف حالة وجود �أي اختالف بني الن�صو�ص العربية والإجنليزية لهذه االتفاقية.6
.ال�سائد دائما
 يحق للبنك �أن يقيد �أو يعلق، يف حالة خ�ضوع احل�ساب لدعاوى قانونية �أو مطالبات: الدعاوى القانونية.7
ا�ستخدام احل�ساب وايقاف الر�صيد االئتماين حتى يت�سلم توجيها خطيا من م�ؤ�س�سة النقد العربي
.ال�سعودي �أو حكم حمكمة �أو حكم هيئة حتكيم ملزم �أو مبوجب اتفاق خطي جلميع املتخا�صمني
 �أعاله فيما12  با�ستثناء ما ورد خالف ذلك يف الق�سم �أ من املادة:  ال�شكاوى ومكان الدعاوى القانونية.8
،) �ستني يوما ب�أي خط�أ مدعى به يف الك�شوف احل�سابية �أو الإ�شعارات60( يتعلق بالإ�شعار الذي مدته
ف�إن �أي �شكاوى �أخرى من �صاحب احل�ساب فيما يتعلق باحل�ساب �سوف تبلغ بال�شكل ال�سليم اىل البنك
 يجوز ل�صاحب احل�ساب �أن، ويف حالة تعذر حل اخلالف وديا،يف الفرع التابع له املحفوظ فيه احل�ساب
.يرفع الدعوى القانونية �أمام جلنة ت�سوية املنازعات امل�صرفية التابعة مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
) اثنا ع�شر �شهرا من �إجراء تلك12( يف حالة ف�شل �صاحب احل�ساب يف اتخاذ تلك الإجراءات خالل
 ف�إن �صاحب احل�ساب يعترب قد تخلى متاما عن �أي حقوق يف رفع تلك،املعاملة التي ن�ش�أت عنها ال�شكوى
.الدعاوى
 يجوز للبنك من حني لآخر �أن يغري ال�شروط والأحكام القيا�سية لالتفاقيات:  تغيري ال�شروط والأحكام.9
املطبقة على احل�ساب واملنتجات واخلدمات الأخرى وعليه تقدمي ن�سخ من تلك ال�شروط والأحكام
 �أو �أي مالحق تعديل �أو تغيري عليها اىل �صاحب احل�ساب عن طريق الربيد على �آخر عنوان/ القيا�سية و
 ويعترب دليل الإيداع بالربيد دليال على ا�ستالم ذلك،ل�صاحب احل�ساب مو�ضح يف �سجالت البنك
.الإ�شعار
 �أقبل و�أوافق مبوجب هذا على �أن يقدم البنك ويف�شي �إىل، با�ستثناء ما ين�ص عليه القانون بخالف ذلك.10
 �أية معلومات تخ�صني و�أقدمها �إىل، ح�سبما يراه البنك منا�سبا،�شركة �سامبا لال�صول و�إدارة اال�ستثمار
 �أو تلك التي يح�صل عليها البنك كنتيجة ملعامالت �أو ن�شاط �آخر بغر�ض قيام �شركة �سامبا املالية،البنك
 جميع املعلومات املقدمة �أو املتبادلة مع �شركة.و�إدارة اال�ستثمار بعر�ض خدمات �إدارة ا�ستثمار علي
�سامبا املالية و�إدارة اال�ستثمار �سوف تظل �سرية وت�ستخدم فقط لغر�ض عر�ض تقدمي اخلدمات يل وفقا
.لل�شروط والأحكام املربمة بيني وبني �شركة �سامبا املالية و�إدارة اال�ستثمار
“حيثما �أرهن �أ�صوال يف ح�ساب ال�ضمانات املحفوظ با�سمي لدى �شركة �سامبا املالية و�إدارة اال�ستثمار
 ف�إنني �أوافق مبوجب هذا موافقة غري قابلة للنق�ض و�أفو�ض و�أخول و�أعو�ض البنك بالعمل،ل�صالح البنك
واتخاذ جميع الإجراءات الالزمة التي يراها مرغوبة فيما يتعلق ب�إمتام ذلك الرهن �أو بيع �أي من �أو
.”جميع الأ�صول املرهونة يف ح�ساب ال�ضمانات �إىل حني قيام البنك و�أنا بالغاء ذلك الرهن
 يدرك �صاحب احل�ساب �أن البنك يجوز له �أن يعر�ض منتجات جديدة من وقت �إىل �آخر والتي ميكن.11
توزيعها عرب القنوات احلالية �أو قنوات جديدة ويفو�ض �صاحب احل�ساب البنك لإ�شراك �صاحب
.احل�ساب يف �أي من تلك املنتجات التي ميكن �أن يعر�ضها البنك من وقت �إىل �آخر
	�إذا �أ�صبح �أي ن�ص من ن�صو�ص هذه االتفاقية غري �ساري املفعول �أو غري قانوين �أو غري قابل للنفاذ لأي.12
. ف�إن قانونية و�صحة ونفاذ الأحكام الباقية �سوف تظل �سارية املفعول ونافذة،�سبب من الأ�سباب
 يفو�ض �صاحب احل�ساب مبوجب هذا البنك باحل�صول على معلوماته ال�شخ�صية من �شركة العلم ووزارة.13
 وميكن �أن يتم ذلك ح�سب.الداخلية و �أي م�صادر �أخرى لتوثيق تفا�صيل الهوية ومعلومات معنية �أخرى
.رغبة البنك
 يف حالة رجوع ك�شف احل�ساب عن طريق �إدارة الربيد وكان ب�سبب ان العنوان الربيدي غري معروف.14
 �إن كنت م�شرتك ًا يف، ويف هذه احلالة. ف�إن ك�شف احل�ساب (الورقي) لن يتم �إر�ساله يف امل�ستقبل،لدينا
 ن�ستلم ك�شوف احل�ساب/  نوافق على ان ا�ستلم/ نقر واوافق/ �إننا اقر/ ف�إنني،خدمة �سامبا اون الين
من بعد هذا التاريخ عن طريق �سامبا اون الين امتثا ًال لل�شروط والأحكام اخلا�صه بخدمة �سامبا اون
 ان �إر�سال ك�شف احل�ساب الورقي للعميل �سوف ي�ست�أنف فقط يف حال.الين الوارده يف هذة االتفاقية
 وبطلب من العميل نف�سه،كون العنوان الربيدي للعميل �صحيح ًا وم�سجل لدى البنك من قبل العميل
.مبعاودة ار�ساله بالربيد

Declaration from Account Owner(s) Regarding the Beneficial
Owner of an Individual Account
I/We the owner(s) of the account hereby declare that:
a.

My/Our declaration relates to the account as well as to all other accounts
maintained with the Bank in my/our name(s) and which are linked to this
account and also to accounts that will be opened in future under my/our
name(s) and which will be linked to this account.

b.

My/Our declaration applies only to the accounts which will have identical
ownerships to that of the account mentioned in this form.

c.

There is/are NO beneficial owner(s) of the account apart from the owner(s)
of the account (i.e. accounts are operated in my/our behalf and not on behalf
of a third party).

 ا�صحاب احل�ساب عن امل�سـتـفيـد الـحـقيـقـي/ �إفـ�صـاح من قبل �صاحب
)من احلـ�ساب (ح�سابات االفراد
: نف�صح عن ما يلي/  نحن �أ�صحاب احل�ساب �أ/ �أنا �صاحب احل�ساب

There is a/are beneficial owner(s) of the account apart from the owner(s)
of the account (i.e. accounts are operated on behalf of a third party whose
details are as follows:

 يتعلق هذا االف�صاح بهذا احل�ساب كما يتعلق بجميع احل�سابات املفتوحة حالي ًا لدى البنك والتي لها.�أ
 كما يتعلق ب�أية ح�سابات قد تفتح يف امل�ستقبل ولها �صلة بهذه احل�سابات واملفتوحة،عالقة بهذا احل�ساب
.با�سم �صاحب احل�ساب
 هذا االف�صاح ال ينطبق �سوى على احل�سابات التي تعود ملكيتها ملثل التي يف احل�ساب املذكور يف هذا.ب
.النموذج
 لي�س هناك �أي م�ستفيد �أو م�ستفيدين من هذا احل�ساب �سوى �صاحب �أو �أ�صحاب هذا احل�ساب (�أي �أن.ج
.) ل�صاحلنا ولي�س ل�صالح طرف ثالث/ احل�سابات مفتوحة ل�صاحلي
هناك م�ستفيد �أو م�ستفيدون بالإ�ضافة �إىل �صاحب �أو �أ�صحاب هذا احل�ساب (�أي �أن احل�سابات مفتوحة
:)ل�صالح طرف ثالث مو�ضحة تفا�صيله �أدناه

First Name: ______________________________________________________________

________________________:اال�سم

Middle: __________________________________________________________________

_______________________ :ا�سم الأب

Last: ____________________________________________________________________

ID No._______________________________________Type of ID ___________________

Country of Issuance: ______________________________________________________
					
			

________________________ :العائلة
_______ :_____________ نوع الهوية:رقم الهوية
_______________________:بلدالإ�صدار

First Name: ______________________________________________________________

________________________:اال�سم

Middle: __________________________________________________________________

_______________________ :ا�سم الأب

Last: ____________________________________________________________________

ID No._______________________________________Type of ID ___________________

________________________ :العائلة
_______ :_____________ نوع الهوية:رقم الهوية

Country of Issuance: ______________________________________________________

_______________________:بلدالإ�صدار

First Name: ______________________________________________________________

________________________:اال�سم

Middle: __________________________________________________________________

_______________________ :ا�سم الأب

Last: ____________________________________________________________________

________________________ :العائلة
_______ :_____________ نوع الهوية:رقم الهوية

ID No._______________________________________Type of ID ___________________

Country of Issuance: ______________________________________________________

I/We undertake to give the Bank notice of any change in what has been mentioned
above. I/We am/are aware that submitting false information, including omitting/
neglecting to submit updated information which must be declared, with the
intention that no declaration will be made or to cause incorrect declaration to
be made constitutes a violation of applicable regulations and I/we shall solely be
responsible for any and all consequences thereof.
I/We confirm and declare that I/we don’t maintain any more accounts other than
what I/we have specifically provided/declared to the Bank.
I/We acknowledge that the Bank will freeze my/our account if I/we fail to follow the
above stated regulatory requirements.

_______________________:بلدالإ�صدار

. نقوم ب�إ�شعار البنك يف حال حدوث �أي تغيري ملا مت تقدميه �أعاله/  ب�أننا �سوف �أقوم/  نتعهد ب�أنني/�أتعهد
 ندرك �أن تقدمي �أي معلومات غري �صحيحة مبا فيها املعلومات املحدثة/  �أننا �أدرك/ نعلن �أنني/ كما �أعلن
التي يجب االف�صاح عنها وقد يتم حذفها �أو الإغفال عن ذكرها بنية عدم االف�صاح عنها �أو بنية �إحداث
 وحدنا م�س�ؤولية �أية عواقب/  نتحمل وحدي/ اف�صاح خاطئ مما ي�شكل انتهاك ًا للأنظمة املعتمدة و �أحتمل
.تنتج عن ذلك
 �أننا ال نحتفظ ب�أي ح�سابات �أخرى �سوى/  والتزامنا �أين/  بعلمنا والتزامي/  نقر بعلمي/  نحن �أقر/ �أنا
.احل�سابات التي مت ذكرها و�أقررنا بها البنك
 نحن �أخفقنا يف اتباع التعليمات املنظمة/  ح�ساباتنا �إذا �أنا/  نقر �أن البنك �سيجمد ح�سابي/  نحن �أقر/ �أنا
.املو�ضحة �أعاله
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ACCOUNT OPENING DECLARATIONS FROM ACCOUNT OWNER(S)
I/We declare that:

 ا�صحاب احل�ساب/ تعـهد بخ�صو�ص فـتـح ح�ســاب من قبل �صاحب
: املوقعون �أدناه/ نحن املوقع/  نقـر �أنا/�أقـر

I/We am/are not legally prohibited to be dealt with and that all the information
and data provided by me/us are true and reliable, and I/we understood the terms,
conditions and other provisions of the account opening agreement.

/  معنا و�أن جميع البيانات التي زودتـكم/ ممنوعني �شرعيا من التعامل معي/  �أننا غري ممنوع/ �أننـي
. فهمنا �أحكام و�شروط ون�صو�ص اتفاقية فتح احل�ساب/  �أننا فهمت/ زودناكم بها �صحيحة وموثقة و�أنني

I/We would be liable before the competent authorities for the funds deposited
to my/our account by me/us personally or deposited by others with or without
my/our knowledge. I/We would also be liable whether or not I/we subsequently
disposed personally of these funds, but I/we failed to formally report to the Bank
the existence of such funds.

 نقوم ب�إيداعها �شخ�صيا يف/  م�س�ؤولني �أمام ال�سلطات املخت�صة عن الأموال التي �أقوم/  �أننا م�س�ؤول/ �أين
 علمنا �إذا ما ت�صرفت/  بعلمنا �أو بدون علمي/  ح�سابنا بعلمي/  ح�سابنا �أو يودعها الغري يف ح�سابي/ ح�سابي
 لكننا مل �أبلغ/  نت�صرف بها ولكنني/  ت�صرفنا بهذه الأموال �شخ�صيا فيما بعد �أو حتى فيما �إذا مل �أت�صرف/
. ح�سابنا/  علمنا بوجودها يف ح�سابي/  نبلغ عنها ر�سميا يف حال علمي/

I/We confirm that funds deposited in my/our account are from legal sources and
that I/we are liable for their being free from any forgery or counterfeiting and that
I/we will not be refunded or compensated for such cases.

 �أننا/  ح�سابنا ناجتة عن ن�شاطات م�شروعة و�أنني/  نقر �أن الأموال املودعة يف ح�سابي/  نحن �أقر/ �أنا
 ح�سابنا من التزييف ويف حال ا�ستالم البنك/  م�س�ؤولني عن �سالمة هذه الأموال املودعة يف ح�سابي/ م�س�ؤول
. لنا ا�سرتداد هذه الأموال �أو املطالبة بالتعوي�ض عنها/  منا �آية �أموال مزيفة ف�إنه ال يحق يل/ مني

Saudi National

الأفراد ال�سعوديني

I/We understand and commit that I/we am/are responsible for updating my/
our personal data and signature(s) at least every 5 Hijra years, or earlier if so
requested by the Bank. Moreover, I/we undertake to provide renewed ID (for
account opened with Personal Status Card/National Identity Card, Family
Registration Book, Hafithat Nofos), before the expiration of the validity date(s)
shown on the document.

/  بياناتنا وتوقيعي/  والتزامنا بالقيام بتحديث بياناتي/  بعلمنا والتزامي/  نقر بعلمي/  نحن �أقر/ �أنا
 نتعهد بتقدمي/  منا البنك ذلك وكذلك �أتعهد/ توقيعاتنا كل خم�س �سنوات هجرية �أو �أقل عندما يطلب مني
 حفيظة نفو�س قبل نهاية/  دفرت عائلة/  هوية وطنية/ جتديد للهوية للح�سابات املفتوحة ببطاقة �أحوال
.�سريان مفعولها

I/We understand and commit that I/we am/are responsible for updating my/our
personal data and signature(s) at the expiry date of my Diplomatic or Special
Passport or every 5 Hijra years, which ever comes earlier, for accounts opened
using these documents. I also commit to do so earlier if so requested by the Bank.
Moreover, I/we undertake to provide renewed Diplomatic or Special Passport
before the expiration of the validity date(s) shown on the document or can provide
Personal Status Card/National Identity Card instead.

/  بياناتنا وتوقيعي/  والتزامنا بالقيام بتحديث بياناتي/  بعلمنا والتزامي/  نقر بعلمي/  نحن �أقر/ �أنا
توقيعاتنا يف تاريخ انتهاء جواز �سفري الدبلوما�سي �أو اخلا�ص �أو كل خم�س �سنوات هجرية �أو �أقل للح�سابات
 نتعهد بتقدمي جتديد/  منا البنك ذلك وكذلك �أتعهد/ املفتوحة بهذه الهويات و �أي�ضا عندما يطلب مني
.للهوية قبل نهاية �سريان مفعولها �أو تقدمي بطاقة �أحوال بديلة لآي من هاتني اللهويتني

I/We understand that accounts opened by virtue of “Certificate of Birth” for
“Children having Special Circumstances” will be frozen when the child reaches the
age of 15 Hijra years.

 علمنا �أن احل�سابات املفتوحة “للأطفال ذوي الظروف اخلا�صة”مبوجب/  نقر بعلمي/  نحن �أقر/ �أنا
.“�شهادة امليالد”�سيتم جتميدها عـند و�صول �سن الطفل خم�سة ع�شر �سنة هجرية

Non-Saudi National

الأفراد غري ال�سعوديني

I/We understand and commit that I/we am/are responsible for updating my/
our personal data and signature(s) at least every 2 Hijra years, or earlier if so
requested by the Bank. Moreover, I/we undertake to provide renewed Iqama or
passport (if I was/we were permitted to open account based on passport) before
the expiration of the validity date(s) shown on the document.

/  بياناتنا وتوقيعي/  والتزامنا بالقيام بتحديث بياناتي/  بعلمنا والتزامي/  نقر بعلمي/  نحن �أقر/ �أنا
 نتعهد بتقدمي جتديد/  منا ذلك وكذلك �أتعهد/ توقيعاتنا كل �سنتني هجرية �أو �أقل عندما يطلب البنك مني
.للإقامة وجواز ال�سفر( �إذا كان احل�ساب مفتوح باجلواز) قبل نهاية �سريان مفعولها

In case I/we are Burmese, Beluchis, Turkistanians, national(s), I/we understand
and commit that I/we am/are responsible for updating my/our personal data
and signature(s) annually or earlier if so requested by the Bank. Moreover, I/we
undertake to provide a passport upon receipt thereof from an embassy and my/
our account(s) will only be updated next time upon presenting the passport or a
letter from the Ministry of Interior or passport office to accept the Iqama only. I/
We undertake to provide the renewed Iqama before the expiration of the validity
date(s) shown on the document.

/  بعلمنا والتزامي/  نقر بعلمي/  نحن �أقر/  ترك�ستانيني �أنا/  بلو�شيني/  �أننا برماويني/ يف حالة �أين
 توقيعاتنا كل �سنة هجرية �أو �أقل عندما يطلب مني/  بياناتنا وتوقيعي/ والتزامنا بالقيام بتحديث بياناتي
 نتعـهد بتقدمي جواز ال�سفر بعد احل�صول عليه من �إحدى ال�سفارات وكذلك/ منا البنك ذلك و�أتعهد/
 ح�سابنا لن يحدث يف املرة القادمة �إال ب�إح�ضار اجلواز �أو �إح�ضار خطاب من/  نتعـهد �أن ح�سابي/و�أتعهد
 نتعهد بتقدمي جتديد للإقامة قبل نهاية/  كما �أتعهد.وزارة الداخلية �أو �إدارة اجلوازات بقبول الإقامة فقط
.�سريان مفعولها

Generic (Applicable to all Types of Accounts)
I/We understand and commit that I/we am/are responsible for updating my/our
account and submit necessary documentation whenever requested by the Bank to
do so through one or more communication channels such as mail, e-mail, the Bank
Internet sites, SMS, ATMs, SambaPhone, periodic statements, phone calls, etc. This
will be applicable for all nationalities and types of accounts, even if not specifically
covered in the above clauses.
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�أحكام عامة وملزمة جلميع احل�سابات
 بياناتنا وتقدمي امل�ستند/  والتزامنا بالقيام بتحديث بياناتي/  بعلمنا والتزامي/  نقر بعلمي/  نحن �أقر/ �أنا
الالزم متى ما طلب ذلك ومن خالل �أي من قنوات االت�صال – الربيد – الربيد الإليكرتوين – موقع البنك
 هذا �سيكون ملزما لكل.الخ... على الإنرتنت – ر�سائل املحمول – �أجهزة ال�صرف الآيل – �سامبافون
.اجلن�سيات وكل �أنواع احل�سابات حتى التي مل يتم ذكرها بالفقرة �أعاله

•

I/We agree that the information given in the agreement is complete and true.

•

I/We hereby acknowledge and confirm having read the Bank’s General Terms & Conditions.

•

I/We understand and expressly agree to be bound by the Bank’s General Terms & Conditions.

•

I/We confirm the reliability of the above information and agree that I/we have the obligation
to inform Samba in a timely manner when considerable change takes place in the details I
provided.

•

I confirm that I have read and understood the credit card application and the terms and
conditions and agree to be bound by them. I confirm that everything I have stated herein is
true and correct. I also understand that the terms and conditions may be modified by Samba
Financial Group (Samba) from time to time and if I don’t communicate my non-acceptance of
the said changes in accordance with the terms and conditions hereof and terminate the Card,
then I shall be deemed to have accepted such changes.

•

I hereby authorize Samba and its successors or assignees to review information in order
to approve or decline my application, service my account, and manage its relationship with
me. I also hereby irrevocably authorize Samba and its successors or assignees to the extent
permitted by law to disclose any information, including default in payment, which may adversely
affect my credit record including ability to get future credit, to SIMAH or to any other agency
approved by the regulatory authorities. I agree to accept statement by electronic means if
Samba so delivers it. Any changes I make to the terms of the Application will have no effect. I
also agree to accept a FREE Low Limit Card for overseas travel and small amount transactions
and a free add-on card to help compartmentalize my business and personal expense. I also
agree accepting a Taqseet Card, if eligible, at no extra fee to conveniently charge transactions
that will be automatically converted to a Taqseet at applicable service fee. I understand that
usage of this card is optional and if used implies acceptance of the Taqseet charges. I also
agree that the maximum liability for any unauthorized use of the card on account of its loss
or theft is up to my credit card limit or the amount of unauthorized transactions whichever is
lower at the time of reporting of such loss or theft.

•

I understand and accept that SMS to my mobile number registered with the Bank will substitute
paper based advices that are sent by mail from time to time by the Bank.

•

I understand and agree to convert to eStatement in case my physical (paper) statement is
undelivered for any reason.

•

I understand and agree that the Bank will stop mailing my (paper) statement in case it is
returned by post office for any reason.

•

I/We hereby authorize the Bank to issue/subscribe me into Banking products including Credit
Cards and Remittance products. I also authorize the Bank to issue/subscribe me into any other
Banking products that the Bank may offer from time to time.

. نعلن �أن املعلومات املذكورة �أعاله �صحيحة وكاملة/  نقر و�أعلن/ �أنا نحن �أقر
. قر�أنا ال�شروط والأحكام/  اننا قر�أت/  نعلن ون�ؤكد �أين/�أعلن و�أ�ؤكد
. فهمنا التزامنا ب�شروط و�أحكام البنك/  قر�أنا وفهمت التزامي/  اننا قر�أت/  نعلن �أين/ نقر و�أعلن/�أقر
 نقر بواجب �إخطار �سامبا فور ًا عند ح�صول �أية تعديالت جديرة/  ن�ؤكد م�صداقية املعلومات �أعاله و�أقر/ �أ�ؤكد
.بالذكر يف حمتوى هذه املعلومات
 طلبنا/  نفو�ض �سامبا والحق ًا مالكيه �أو املتنازل لهم التحقق من املعلومات بهدف املوافقة على طلبي/ �أفو�ض
. معنا/  ح�سابنا وتنظيم العالقة معي/  خدمة ح�سابي،�أو رف�ضه
 فهمنا ن�ص وم�ضمون طلب البطاقة/  قر�أنا وفهمت/  اننا قر�أت/  نعلن مبوجب هذا �أين/  نقر و�أعلن/ �أقر
 نعلن �أي�ض ًا ب�أن/  نقر و�أعلن/  �أقر. التزامنا بها/  نعلن التزامي/  و�أعلن،الإئتمانية وال�شروط والأحكام املرفقة
 ندرك ب�أن هذه ال�شروط والأحكام قد تخ�ضع للتعديل/  كما �أدرك.املعلومات الواردة يف هذا الطلب �صحيحة
 قبولنا مبا ذكر/  نبلغكم عن عدم قبوىل/  و�أنه �إذا مل �أبلغكم،من طرف جمموعة �سامبا املالية من حني لآخر
 ملزمون بقبول/  فنحن ملزم/ من ر�سوم واملتوافقة مع �شروط واحكام البطاقة واملو�ضحة ب�إلغاء البطاقة ف�أنا
 نفو�ض �سامبا وال حق ًا مالكيه اجلدد �أو املتنازل لهم بالتحقق من تاريخي/  ومبوجب هذا �أفو�ض.هذه التغريات
 تاريخنا االئتماين لدى ال�شركة ال�سعودية للمعلومات الإئتمانية (�سمه) و�أي�ض ًا التحقق من �أي معلومات �أخرى/
 نفو�ض/  و�أفو�ض. معنا/  وتنظيم العالقة معي، خدمة ح�سابي، طالبنا �أو رف�ضه/ بهدف املوافقة على طلبي
 بك�شف �أي معلومات، �ضمن ما ت�سمح به القوانني املرعية،كذلك �سامبا والحق ًا مالكيه اجلدد �أو املتنازل لهم
 تاريخنا/  عنا بحوزته �إىل (�سمه) مبا يف ذلك الت�أخري يف ال�سداد حيث ان ذلك ي�ؤثر �سلبا على تاريخي/ عني
 �أوافق. �أو لأي م�ؤ�س�سة �أخرى حت�صل على موافقة اجلهات التنظيمية بهذا اخل�صو�ص،)االئتماين لدى (�سمه
 و�أي تعديالت �أدخلها، �إذا مت �إر�ساله من �سامبا،ً لنا ك�شف احل�ساب �إلكرتونيا/  نوافق على �أن ير�سل يل/
 نوافق �أي�ض ًا على احل�صول جمان ًا على بطاقة/  و�أوافق،�إىل ال�شروط والأحكام الواردة يف الطلب تعترب باطلة
 م�صاريفنا/  مل�ساعدتنا يف تنظيم م�صاريفي/ ائتمانية بحد ائتماين منخف�ض وعلى بطاقة �إ�ضافية مل�ساعدتي
 نح�صل عليه من حني/  نوافق على زيادة احلد االئتمانى والذى قد اح�صل/  و�أوافق.ال�شخ�صية والعملية
 نوافق �أي�ضا على احل�صول على بطاقة/  كما �أوافق. كحد اق�صى من حد بطاقتى االئتمانية%100 لآخر بواقع
 والتي ت�سهل وحتول العمليات ب�شكل تلقائي �إىل، كنا م�ستحق لها/  �إذا كنت،التق�سيط بدون ر�سوم �إ�ضافية
 اختيارينا/  ا�ستخدامنا للبطاقة هو اختياري/  نعلم �أن ا�ستخدامي/  و�أعلم،تق�سيط مبعدل ينا�سب الر�سوم
 نوافق على �أن الديون التي قد ترتتب ب�سبب/  كما �أوافق.و�إذا مت اال�ستخدام فانه يعنى قبوىل لر�سوم التق�سيط
 تكون لغاية مبلغ الديون املختل�سة �أو احلد االئتماين للبطاقة �أيهما،�إختال�سات من ا�ستخدام البطاقة يف �أي وقت
.اقل عند وقت الإبالغ بفقد �أو �سرقة البطاقة
 لنا عن طريق/  قبلنا ب�أن الإ�شعارات املر�سله يل/  فهمنا وقبلت/  ب�أننا قد فهمت/ نقر ب�إنني/ نحن اقر/ انا
 �سوف يكون عو�ض ًا عن الإ�شعارات اخلطية التي تر�سل،البنك اىل الهاتف النقال وامل�سجل يف �سجالت البنك
.من قبل البنك بالربيد من وقت لآخر
 قبلنا ب�أن يتم حتويل ك�شوف احل�ساب �إىل �سامبا/ فهمنا وقبلت/ ب�أننا قد فهمت/ نقر ب�أنني/  نحن اقر/ انا
.اون الين يف حال ان ك�شف احل�ساب الورقي مل يتم �إ�ستالمه لأي �سبب
 قبلنا ب�أن البنك �سوف يقوم ب�إيقاف �إر�سال ك�شف/  فهمنا وقبلت/  ب�أننا قد فهمت/ نقر ب�أنني/ نحن اقر/ انا
.احل�ساب الورقي يف حالة رجوع ك�شف احل�ساب عن طريق �إدارة الربيد لأي �سبب
نفو�ض البنك بالإ�صدار والت�سجيل مبنتجاته امل�صرفية مبا فيه بطاقات الإئتمان والتحويالت/نحن �أفو�ض/ �أنا
.املالية �أو �أي منتجات م�صرفية قد يقدمها البنك من حني لأخر

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

الـ ـ ـتـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــع

SIGNATURE

.الرجاء التوقيع داخل الإطار املخ�ص�ص

Please sign within the signature frame.

�صـاحـب الـحـ�سـاب
ال ـثـ ــان ـ ــي

�صاحب
احل�ساب

Joint Account
Owner

Account
Owner

التاريخ
Date
(Year) (Month) (Day)

�سنة

�شهر

يوم

)متطلبات التوقيع (للح�ساب امل�شرتك فقط

Signature Requirements (Only for Joint Accounts)

�أخرى

Others

م�شرتك
Joint

Single

وبنا ًء عليه مت التوقيع على هذه الإتفاقية يف التاريخ املذكور �أعاله

In witness whereof, this Agreement was duly signed on the above mentioned date

FOR BANK USE ONLY

منفرد

لإ�ستخدام البنك فقط

Oct 2009

Processor Name

Processor Signature

Supervisor Name

Supervisor Signature
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رقم احل�ساب

بطـاقـة الــتــوقــيـع
�إ�سم �صاحب احل�ساب الثاين

�إ�سم �صاحب احل�ساب

ال ـتـ ـ ــوق ـ ـي ــع

ال ـتـ ـ ــوق ـ ـي ــع

لإ�ستعمال البنك فقط

متطلبات التوقيع (للح�ساب امل�شرتك فقط)
املوظف املخول بالتوقيع
�أخرى

م�شرتك

منفرد
التاريخ
يوم

�شهر

�سنة

الإ�سم

التوقيع

الإ�سم

التوقيع
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SIGNATURE CARD
Joint Account Owner Name

Account No.

Account Owner Name

SPECIMEN SIGNATURE

SPECIMEN SIGNATURE

FOR BANK USE ONLY

Signature Requirements (Only for Joint Accounts)

Approving Officer/Staff
Name

Signature

Name

Signature

Others

Joint

Single
Date

(Year) (Month) (Day)
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)قائمة التحقق من متطلبات وم�ستندات (احل�سابات ال�شخ�صية

DOCUMENTATION CHECKLIST (Individual Accounts)
Yes

No

Application form duly filled up:
- Complete name of account as per ID
- Personal Data
- ID information as required
- Validity date of ID
- Mailing Address with PO Box number & ZIP code
- Occupation (For Expatriates, this should be as stated in IQAMA)
- Income source and details
- Purpose
- Existing accounts
- Declarations with signatures
Specimen Signatures:
- Approved by 2 designated staff, one of whom should be an officer
- Signature requirement marked in appropriate box
- Signature cards are dated
- Blank signature specimen box on the signature card should
be cancelled (including on reverse)
Application form for checkbook
Application form for ATM
Valid IDs of Principle account holder
Valid IDs of Joint account holder (if applicable)
Certification & Authentication of Documents:
- Certified by the customer as “true copy of the original”
- Authenticated by bank with official stamp as “Original Seen”
- Staff name stamp affixed on documents where required
(Note: Saudi Women’s Civil Status Card/National ID cannot be photocopied
without permission from customer on the ID photocopy itself)
Source of Funds checked (KYC)
SDN for beneficial owners checked
Documentation File:
- Signed by customer
- Witnessed by 2 persons
- Initialled by processor
- Approved by officer/designee
Contact details of customer verified
Customer Interviewed in person

:�إكمال ملف فتح احل�ساب
 الإ�سم الكامل ح�سب الهوية املعلومات ال�شخ�صية معلومات الهوية تاريخ �إنتهاء الهوية رقم ال�صندوق والرمز الربيدي: العنوان الربيدي) املهنة (بالن�سبة للأجانب يجب �أن تكون ح�سب الإقامة م�صدر الدخل والتفا�صيل الأخرى الغر�ض من احل�ساب احل�سابات الأخرى القائمة التعهدات موقع عليها:التواقيع
 موافقة مفو�ضني بالتوقيع �أحدهما م�س�ؤول بالفرع التوقيع داخل حدود ال�صندوق اخلا�ص بالتوقيع حتديد التاريخ على كروت التواقيع �شطب �صندوق التوقيع اخلايل من التواقيعبالإ�ضافة ل�شطب اجلهة اخللفية
طلب دفرت �شيكات
طلب بطاقة �صراف
هوية �سارية املفعول ل�صاحب احل�ساب
)هوية �سارية املفعول لأ�صحاب احل�ساب الآخرين – امل�شرتك (�إذا كان ينطبق
:امل�صادقة على �صحة امل�ستندات
» م�صادقة العميل على م�ستنداته «�صورة طبق الأ�صل» م�صادقة البنك مع اخلتم ب�أنه «مت الإطالع على الأ�صل ختم ا�سم املوظف موجود على امل�ستندات ح�سب ماهو مطلوب يجب احل�صول على موافقة املر�أة ال�سعودية على �أحذ �صورة من هويتها:(مالحظة
)وذلك بالتوقيع على ال�صورة باملوافقة
)م�صدر الدخل (�إعرف عميلك
 للمالكني امل�ستفيدين مت التحقق منهSDN
:ملف فتح احل�ساب
 مت توقيعه من قبل العميل �شهد عليه �شخ�صان موقع من موظف خدمات العمالء موافق عليه من قبل موظف م�س�ؤولمت التحقق من �أرقام الإت�صال مع العميل
متت مقابلة العميل �شخ�صيا

)م�ستندات �إ�ضافية (ح�سب ماينطبق

SPECIAL DOCUMENTATION (Where Applicable)
Yes

No

:الأجانب
) �صورة من جواز ال�سفر (�إذا مل تكن الإقامة من النوع املمغنط احل�صول على �صورة وا�ضحة من الإقامة احل�صول على العنوان يف البلد الأم:ال�سعوديني
 احل�صول على �أ�سماء و�أرقام هواتف �شخ�صني �سعوديني كمرجع:يف حالة الوكاالت على احل�ساب
 الوكالة مكتملة وموقعة من قبل مدير الفرع �أو موظف م�س�ؤول �صور من هويات الوكالء �سارية املفعول الوكالة موقعة وعليها �شهود:بطاقة �صراف �إ�ضافية
 احل�صول على طلب البطاقة الإ�ضافية وامل�ستندات الأخرى:العمالء الأميني واملكفوفني
 احل�صول على الإتفاقية اخلا�صة بهذه الفئات من العمالء: الأطفال/ ح�سابات القا�صرين
 تفوي�ض الزوج (للزوجة فقط) مبوجب م�ستندات قانونية احل�صول على �إتفاقية بطاقة �صراف للأطفال �سنة هجرية15  القا�صر �أقل من/  �إذا كان الطفل الو�صي/  اجلد/  موافقة الأب اجلد الو�صي/  �صورة من هوية الأب �صورة من دفرت العائلة/  �صورة من �شهادة امليالد) �صورة من �صك املحكمة (�إذا كان القا�صر حتت الو�صاية: �سنة15  �إذا كان الطفل القا�صر �أكرث من يجب احل�صول على �صورة من هويته ال�شخ�صية-

Expatriates:
- Passport copy required additionally (only in case of non-magnetized Iqama)
- Photograph on Iqama/ID should be clear
- Obtain home country address
Saudis:
- 2 Saudi references with telephone number (for Saudi Nationals only)
Power of Attorney cases:
- Completed and approved by Branch Manager/Officer
- Valid ID of those who have been given Power of Attorney
- Power of Attorney witnessed
Additional ATM Card Request:
- Appropriate agreement to be obtained
Blind or Illiterate customers:
- Appropriate agreement to be obtained
Minor/Kid’s Accounts:
- Husband’s authorization (for mothers only) on legal document
- Kid’s ATM Card agreement obtained
- If Kid is less than 15 H years
- Permission of Father / Grand Father / Legal guardian
- ID copy of Father / Grand Father / Legal guardian (as applicable)
- Copy of Birth Certificate of Minor / Copy of Family Registration Book
- Copy of Court’s deed (if Minor is under guardianship of a relative)
- If Kid is older than 15 H years
- National ID card of Kid

Documentation checked by (SSR)

(Supervisor)

(Doc. Cust.)
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