1. The Bank is accepting the applicant’s
signature in an electronic format for
application, verification and to rely for
transactional purposes.
2. Bank is the relying party on such
electronic/digital signature of the
applicant.
3. The purpose of this electronic application
form is to encourage and facilitate
electronic transactions and
communications by means of reliable
electronic records.
4. The electronic application form along with
the applicant’s specimen signature shall
be retained in the format in which it was
generated or received, or in another
format which the Bank may demonstrate
to represent accurately the information
which was generated or received;
5. The applicant’s affirmative conduct by
providing/applying for the
account/loan/product electronically by
providing his details, signature and
acceptance of these terms and conditions
is his/her consent towards the use of such
electronic application, details and
signature.
6. Electronic Signature shall be understood
to have the meaning in accordance with
Federal Law No. 1 of 2006 concerning
Electronic Commerce and Transactions.

7. You undertake and warrant that you are
providing your correct details and
signature and you understand that the
Bank may rely solely on such
electronic/digital information which is
provided by you for its transactional
purposes and you hereby agree not to
contest the Bank’s actions by placing
reliance on such digital/electronic
signature and details of yours.
8. By signing this electronic form you accept
the terms & conditions mentioned in this
form, and the form including all details
provided by you herein, your personal
details, signature, acceptance to terms
and conditions may be used as an
evidence in court of law in case of any
dispute.

 يقبل البنك توقيع العميل بشكل إلكتروني للطلبات.1
و للتحقق واإلعتماد عليه ألغراض المعامالت

 يكون البنك هو الطرف المعتمد على ذلك التوقيع.2
 الرقمي الخاص بمقدم الطلب/ اإللكتروني
 الغرض من نموذج الطلب اإللكتروني هذا هو.3
تشجيع وتسهيل المعامالت واإلتصاالت
اإللكترونية عن طريق السجالت اإللكترونية
الموثوقة
 يجب اإلحتفاظ بنموذج الطلب اإللكتروني ونموذج.4
توقيع مقدم الطلب بالشكل الذي تم إنشاؤه أو
إستالمه بها أو بأي شكل آخر يمكن للبنك معه
عرض البيانات التي تم إنشاؤها أو إستالمها بشكل
.واضح ودقيق
 التقديم/  يكون تصرف العميل اإليجابي بتزويد.5
 المنتج إلكترونيا ً بتقديم تفاصيله/  القرض/للحساب
وتوقيعه وقبوله لهذه الشروط واألحكام هو موافقة
 منها على إستخدام ذلك الطلب أو التفاصيل/ منه
أو التوقيع اإللكتروني
 يجب أن يفهم التوقيع اإللكتروني على أنه يحمل.6
المعنى المخصص له بموجب القانوني اإلتحادي
 بشأن التجارة والمعامالت2006  لسنة1 رقم
اإللكترونية
 تتعهد وتضمن بأنك تقدم التفاصيل والتوقيع.7
 كما تفهم بأن البنك قد يعتمد بشكل، الصحيح
 الرقمية/ مطلق على هذه المعلومات اإللكترونية
 وتوافق، التي قمت بتقديمها ألغراض المعامالت
بموجبه على عدم اإلعتراض على تصرفات البنك
/ بإعتماده على التوقيع والتفاصيل اإللكترونية
.الرقمية الخاصة بك
 بتوقيعك على هذا النموذج اإللكتروني فإنك تقبل.8
 وقد، الشروط واألحكام الواردة في هذا النموذج
يتم إستخدام تفاصيلك الشخصية وتوقيعك وقبولك
للشروط واألحكام كدليل في المحكمة في حالة أي
نزاع

9. By using this Interactive Teller machine,
you hereby agree to the rounding of any
amount dispensed by this machine to the
nearest 25 fils. You understand and agree
that any amount dispensed by this
machine may be rounded up or down,
and may result in you receiving more or
less cash than requested.

 فإنك توافق بموجبه، باستخدام الصراف اآللي التفاعلي.9
على تقريب أي مبلغ يتم صرفه من قبل هذا الجهاز إلى
 كما أنك تفهم وتوافق صراحة بأن أي. فلس25 أقرب
مبلغ يتم صرفه من قبل هذا الجهاز قد يتم تقريبه إلى
مبلغ أعلى أو أقل وعليه فإنك قد تستلم مبلغ أقل أو
أكثر من المبلغ المطلوب

