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 اإلفصاح عن المخاطر

 حسابات تحت الطلب

 هذا ليس عرًضا لالئتمان أو العقد.

يتم تضمين ميزات المنتج في بيان الحقائق الرئيسية ويتم تضمين الشروط واألحكام في شروط المستهلك 

 وشروط المنتج. 

  وهى مسائل هامةترد الشروط واألحكام في شروط المستهلك وخطاب العرض.  الشروط واألحكام 

 في حال قبولها. تحتاج إلى قراءتها وفهمها. تكون ملزًما بها بشكل ال رجعة فيه و

تعديل الشروط 

 واألحكام 

يحتفظ البنك وفقًا لتقديره الخاص بالحق في تعديل وتغيير الشروط واألحكام 

يوًما والذي يجب  60الخاصة به من وقت آلخر من خالل تقديم إشعار خطي قبل 

قراءته مجتمعين بالتزامن مع هذا اإلفصاح. هذا يعني أنه يتعين عليك النظر فيما إذا 

كانت التغييرات مقبولة بالنسبة لك وإذا لم تكن كذلك، فتحتاج إلى اتخاذ ترتيبات 

 أخرى.

( أيام عمل بعد توقيع الطلب / خطاب العرض لتغيير المنتج 5خمسة )يكون لديك  فترة المراجعة 

أو إلغائه ولن يتمكن البنك من المتابعة حتى انتهاء هذه الفترة. لن يتم رد بعض 

 الرسوم التي دفعتها.

بالنسبة لهذا المنتج، ال يتم تحصيل أي رسوم مقدًما وفي حال رفض المنتج خالل 

 رداد أي مبالغ.فترة المراجعة، فال يمكن است

في حال تنازل عن الحق في فترة المراجعة، فتكون ملزًما التزاًما نهائيًا بشروط 

 المنتج على الفور.

يجوز الحصول على مشورة من استشاري قبل قبول أي عرض ما إذا كان 

 التنازل عن حقوق مراجعة الحسابات مناسبًا لك.

األموال في حسابك. قد تؤدي مشاركة أي  يجب أن تفهم أنك مسؤول عن أمن المخاطر )عامة(

معلومات مع شخص آخر إلى السماح بالوصول غير المصرح به إلى أموالك إلى 

طرف ثالث إلى فقدان األموال التي قد ال يتم استردادها. يجب أن تحافظ على أمان 

المعلومات المتعلقة بحسابك المصرفي. أنت مسؤول عن جميع الخسائر التي لم 

 .ين حسابك فيهاتقم بتأم

مخاطر صرف 

 العمالت األجنبية 

في حال القيام بفتح حساب بعملة أخرى بخالف الدرهم اإلماراتي، فقد تواجه 

مخاطر تقلبات العملة عند التحويل من / إلى حسابك بالدرهم اإلماراتي. وينطبق 

 هذا أيًضا عند تحويل األموال بعمالت أخرى غير الدرهم اإلماراتي.

إغالق مخاطر 

 الحساب

بموجب القانون اإلماراتي، في حال عدم تحديث حسابك بتفاصيل أعرف عميلك 

عند التجديد. قد يكون الوصول إلى حسابك محدودًا. قد يتم إغالق الحساب أيًضا 

في حال تمويله من خالل وسائل غير مشروعة أو استخدمه أشخاص غير 

 مصرح لهم. 

مخاطر عدم تمويل 

 الحساب

عطاء تعليمات الدفع وكان الحساب ال يحتوي على أموال كافية، فقد في حال إ

تواجه عقوبات أو إجراءات قانونية من المستفيد من الدفعة. يجوز أيًضا مشاركة 

هذا مع السلطات التنظيمية إلدراجه في قاعدة البيانات مما قد يؤثر على متطلبات 

 االئتمان الخاصة بك في المستقبل.



 

 
The Bank of Choice  investbank.ae 

2 
 

على عدم المحافظة 

 الرصيد

 في حال عدم االحتفاظ  بالحد األدنى للرصيد في حسابك، فسيتم تحميلك رسوم.

حدود البطاقة / 

 اإلنترنت 

من أجل سالمة أموالك، فإن بطاقات الصراف اآللي والقنوات اإللكترونية لها حدود 

لعمليات السحب / الشراء والتحويل. في حال  استخدام هذا الحد، فلن يُسمح بأي 

 عامالت حتى اليوم التالي.م

 التحذيرات

يتعييييين عليييييك تقييييديم المسييييتندات المحدثيييية لنمييييوذج أعييييرف عميلييييك إلييييى بنييييك االسييييت مار فييييي جميييييع • 

 األوقات. قد يؤدي عدم تقديم ذلك إلى إغالق / حظر الحساب وتقييد الرسوم والمعامالت.

 

أي حسيييياب و / أو فييييي أي  يجييييوز للبنييييك تطبيييييق أي رصيييييد ائتميييياني محييييتفظ بييييه باسييييم العميييييل فييييي• 

 فرع من فروع البنك مقابل أي مديونية أو مبلغ مستحق.

 

فييي حاليية إرجيياع خدميية الخصييم المباشيير ميين حسييابك، قييد يييتم إغييالق حسييابك أو قييد يييتم إدراجييك فييي •

 القائمة السوداء ألي متطلبات ائتمانية وفقًا للوائح مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

 

شييياركة أو فقيييدان سيييرية التفاصييييل الشخصيييية المرتبطييية ببطاقييية الخصيييم الخاصييية بيييك، فيييي حيييال م• 

فقيييد تعيييرض نفسيييك لهجيييوم احتييييالي قيييد ييييؤدي إليييى فقيييدان األميييوال مييين حسيييابك. يرجيييى عيييدم مشييياركة 

 هذه التفاصيل. 

 

قيييد ييييتم تحصيييييل رسيييوم إايييافية ميييين قبيييل البنييييك المراسل/المؤسسييية الماليييية أو الكيييييان اليييذي يقييييدم • 

 .مالية للمستفيد من التحويالتخدمات 

 

قيييد ييييتم تطبييييق غراميييات ورسيييوم فيييي حالييية وجيييود خطيييأ أو إغفيييال مييين العمييييل فيييي تقيييديم معلوميييات • 

 تحويل صحيحة أو غير كاملة.

 

إذا كييييان الحسيييياب الييييذي تملكييييه بعمليييية أجنبييييية، فقييييد يتييييأثر المنييييتج / الخدميييية بييييالتغيرات فييييي أسييييعار • 

  صرف العمالت األجنبية.

 

يختليييل الوقيييت الفعليييي إلتميييام المعاملييية عييين التقيييديرات بسيييبب زييييادة التيييدقيق فيييي المعيييامالت مييين قيييد •

 .قبل البنك المراسل/ المؤسسة المالية أو الكيان الذي يقدم خدمات مالية للمستفيد من التحويالت

 

قييد يييتم إغييالق حسييابك فييي حييال الحصييول علييى األمييوال ميين خييالل وسييائل غييير مشييروعة أو إذا لييم • 

 يتم تشغيل الحساب بواسطتك.

 .في حال كان حسابك مكشوفًا، يتعين عليك دفع فائدة على المبلغ المكشوف• 

 

 في حالة نسيان كلمة المرور أو رقم التعريل الشخصي، يتم تعطيل الوصول إلى حسابك. • 
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قيييد  فيييي حالييية عيييدم اسيييتيفاء أي شيييروط وأحكيييام قبيييل أو أثنييياء عالقتيييك معنيييا ، تكيييون هنيييا  عواقيييب• 

 تشمل تقييد أو حظر أو إغالق حسابك المصرفي.

 

يجييييوز للبنييييك إغييييالق الحسيييياب إذا تبييييين أن سييييلو  الحسيييياب غييييير مييييرض  وفييييًق ا لسياسيييية االمت ييييال  •

 .الخاصة بالبنك وبما يتماشى مع لوائح البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 

تخضيييع الشيييروط واألحكيييام العامييية اليييواردة فيييي شيييروط المسيييتهلك التيييي تحكيييم الخيييدمات المصيييرفية   •

الشخصيييية المقدمييية مييين البنيييك للتغييييير مييين وقيييت آلخييير. نحيييرص عليييى إبيييال  العميييالء بيييأي تغيييييرات 

ميييع اإلشيييعار المطليييوب ونقيييوم بنشييير الشيييروط واألحكيييام المنقحييية عليييى الموقيييع اإللكترونيييي واألنظمييية 

 األخرى للرجوع إليها.  األساسية

 

 هل لديك شكوى او استفسار؟

ال تتردد في التواصل مع بنك االست مار من خالل القنوات التالية. تتم معالجة الشكوى الخاص بك في 

غضون يومي عمل من تاريخ استالم الشكوى / االستفسار أو يتم إبالغك وفقًا لذلك في حال تعذر تلبية 

 ذلك.

 600544404مركز االتصال: 

 0569943777الواتس اب: 

  wecare@investbank.aeالبريد اإللكتروني: 

 إقرار

 أقر بموجبه إقراًرا ال رجعة فيه استالم بيان اإلفصاح عن المخاطر هذا.

  توقيع العميل والتاريخ:  اسم العميل:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االست مار ش.م.ع. هو بنك مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيبنك 
 .ايير المصاحبةتم توفير بيان المعلومات الرئيسية هذه بتوجيهات من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وذلك بموجب قوانين حماية المستهلك والمع

 .ش.م.ع. جميع الحقوق محفوظةبنك االست مار  2022حقوق الطبع والنشر@ 
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