
General Terms and Conditions

1.  National Bank of Bahrain “NBB” acts only as the depositor’s 
collecting agent and assumes no responsibility for the realization 
of any items deposited with NBB for collection. Proceeds of 
cheques or other instruments deposited are not available for 
withdrawal until collected by NBB. NBB reserves the right to 
debit any Account that may have been exceptionally credited 
with an item subsequently returned unpaid on collection.

2.  Deposits of cash shall not be available for withdrawal until 
the next business day after the day of deposit and deposits of 
cheques drawn on NBB shall not be available for withdrawals 
until the next business day after collection thereof unless such 
withdrawals during or after such time is not possible for reasons 
beyond NBB’s control.

3.	 	In	 addition	 to	 any	 general,	 specific	 similar	 right	 	 to	 the	 rights	
enjoyed by NBB  in accordance with the law or custom/practice, 
NBB shall be entitled to combine or consolidate all or any of the 
Account holder’s Accounts with the NBB or any of its branches 
or subsidiaries, inside or outside the Kingdom of Bahrain at any 
time to settle any outstanding obligations or claims whether  
several or jointly with the association of others or in any other 
form,	and	NBB	may	set-off	or	transfer	any	sum	or	outstanding	
sums to settle the balance of any one or more Accounts or any 
obligations incurred by NBB in favor of the Account holder, 
or regarding the obligations of the Account Holder or joint 
Account Holders towards NBB or for any other reason, whether 
such obligations are actual or future,  primary or collateral, 
individual or  joint, in local currency or foreign if the  liabilities 
are	in	different	currencies,	NBB	may	transfer	any	of	the	banking	
liabilities, according to the approved exchange rate prevailing in 
the context of the usual business, for the purpose of executing 
the	 set	 off.	Moreover,	 all	 of	 the	 Account	 Holder’s	 deposits	 of	
cash,	 commercial	 papers,	 financial	 documents,	 and	 precious	
metals with NBB shall be mortgaged in its favor to ensure that 
the	Account	Holder	fulfills	his	obligations	towards	NBB.							

4.  Cash Deposit/Withdrawal from a foreign currency Account 
in the same currency will carry a handling charge as per NBB’s 
prevailing	tariff	of	charges.

5.  NBB does not accept responsibility for any loss or damage 
suffered	 or	 incurred	 by	 the	 Account	 holder	 due	 to	 any	
Government order, law, levy, tax moratorium, embargo, 
exchange restriction, war, monetary reform, and frustration of 
contract or force majeure whatsoever.

6.  The Account Holder agrees to abide by the procedures imposed 
by NBB aimed at ensuring the information provided meets the 
legal and regulatory requirements. The account holder also 
agrees to notify the bank immediately in writing of any change 
or update of his address / address or residence / residence in 
Bahrain or in the Gulf Cooperation Council region, as the case 
may be, or his contact details, his identity details, passport 
details, or any change in relation to his business or his business 

Terms and Conditions of Account Opening & Operation
شروط و أحكام فتح و تشغيل الحساب

الشروط واألحكام العامة

ــل للمــودع  ــل تحصي ــه وكي 1.  يعمــل بنــك البحريــن الوطنــي  »البنــك« بصفت
وال يتحمــل أيــة مســؤولية فيمــا يتعلــق بتحصيــل )صــرف( أيــة شــيكات أو 
أوراق ماليــة أخــرى تــودع بهــدف تحصيلهــا . ولــن تكــون عائــدات الشــيكات 
أو األوراق الماليــة األخــرى المودعــة مســتحقة الســحب إال عنــد قيــام البنــك 
بتحصيلهــا أواًل. ويحتفــظ البنــك لنفســه بالحــق فــي خصــم مبلــغ أي شــيك 
ــده فــي أي حســاب بصفــة اســتثنائية  ــة يكــون قــد ســبق قي أو ورقــة مالي

ولــم يتــم صرفــه فيمــا بعــد عنــد التحصيــل.

2.  ودائــع النقــد ال تكــون مســتحقة الســحب إال فــي يــوم العمــل التالــي 
إليداعهــا. أمــا ودائــع الشــيكات المســحوبة علــى البنــك فإننهــا ال تكــون 
مســتحقة الســحب إال فــي يــوم العمــل التالــي بعــد تحصيلهــا مــا لــم يتعــذر 

الســحب أثنــاء أو بعــد هــذا الوقــت لســبب خارجــي ال يــد للبنــك فيــه.

3.  باإلضافــة إلــى أي حــق امتيــاز عــام أو محــدد يتمتــع بــه البنــك بموجــب 
القانــون أو العرف/الممارســة، يحــق لـــلبنك جمــع أو دمــج كل أو أي مــن 
حســابات العميــل لــدى البنــك أو أي فــرع مــن فروعــه أو لــدى الشــركات 
أي  لتســوية  كان   وقــت  أي  فــي  البحريــن،  وخــارج  داخــل  لــه،  التابعــة 
التزامــات أو مطالبــات مســتحقة للبنــك ســواء كانــت منفــردة أو بالتضامــن 
وباالشــتراك مــع اآلخريــن أو بــأي شــكل كانــت،  كمــا أنــه يجــوز للبنــك إجــراء 
المقاصــة أو تحويــل  أي مبلــغ أو مبالــغ قائمــة لتســوية رصيــد أي حســاب 
أو أكثــر أو أي التــزام  يقــع علــى البنــك لصالــح صاحــب الحســاب أو فــي 
مــا يخــص التزامــات صاحــب الحســاب أو أصحــاب الحســابات المشــتركة 
تجــاه البنــك أو ألي ســبب آخــر، ســواء كانــت هــذه االلتزامــات فعليــة أو 
ــة،  ــة أو تبعي ــة، منفــردة  أو مشــتركة، أصلي ــة أو مجموع مســتقبلية، إحادي
بالعملــة المحليــة أو بالعملــة األجنبيــة. وإذا كانــت االلتزامــات بعمــات 
ــه يجــوز للبنــك تحويــل أي مــن تلــك االلتزامــات طبقــَا لســعر  مختلفــة، فإن
الصــرف الســائد لديــه فــي ســياق األعمــال المعتــادة وذلــك ألغــراض إجــراء 
ــغ نقديــة  ــع إيداعــات صاحــب الحســاب مــن مبال ــر جمي المقاصــة. كمــا تعتب
وأوراق تجاريــة ومســتندات ماليــة ومعــادن ثمينــة لــدى البنــك مرهونــة رهنــا 
ــك. ــاه البن ــه تج ــب الحســاب بالتزامات ــاء صاح ــا لوف ــك ضمان ــح البن ــا لصال حيازي

فــي  النقديــة  اإليداعــات  أو  الســحوبات  معاملةعلــى  رســوم  4.  تحتســب 
تعرفــة  بحســب  العملــة  بنفــس  تتــم  التــي  األجنبيــة  العمــات  حســاب 

البنــك. فــي  الســائدة  الرســوم 

5.  لــن يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية عــن خســائر أو أضــرار تلحــق بصاحــب 
الحســاب نتيجــة أي أمــر صــادر مــن أيــة جهــة رســمية مختصــة أو قانــون 
أو أي قــرار رســمي بتأجيــل دفــع الديــون )موراتوريــوم( أو حظــر أو فــرض 
قيــود علــى التحويــل أو بســبب الحــرب أو االصاحــات النقديــة أو االمتنــاع 

عــن تنفيــذ العقــد أو بســبب القــوة القاهــرة مهمــا كانــت طبيعتهــا .

6.  يوافــق صاحــب الحســاب بااللتــزام باإلجــراءات التــي يفرضهــا البنــك والتــي 
تهــدف إلــى ضمــان معرفــة مــا إذا كانــت المعلومــات المتوفــرة تفــي 
باالشــتراطات القانونيــة والرقابيــة أم ال كمــا يوافــق صاحــب الحســاب علــى 
إشــعار البنــك خطيــا و علــى الفــور بــأي تغييــراو بتحديث فــي عنوانه/عنوانها 
أو إقامته/قامتهــا فــي البحريــن أو فــي منطقــة مجلــس التعــاون الخليجــي 
ــه أو تفاصيــل هويتــه أو تفاصيــل  حســب األحــوال أو تفاصيــل االتصــال ب
جــواز الســفر أو بــأي تغييــر فــي شــكل عملــه التجــاري أو فــي إلتزاماتــه 
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obligations and responsibilities or any other changes that may 
affect	 NBB	 regardless	 of	 the	 nature	 of	 these	 changes.	 Such	
changes shall not be binding to NBB unless the documents 
supporting such are duly registered in NBB’s records. In the event 
where such information does not comply with the mentioned 
conditions or does not meet them, the Account Holder must 
immediately provide this information and as required by NBB in 
order	to	fulfill	the	legal	or	regulatory	requirements.		

7.  For the best interest of the Account holder, NBB must be 
informed in writing within 60 days from the date of the statement 
or e-statement that he/she has not received his/her statement 
or e-statement for the relevant period/s. Failure by the Account 
holder to inform NBB in the above prescribed manner will result 
in NBB’s inability to detect disputed transactions which shall 
discharge its liability laps of time.

8.  NBB reserves the right to close the Account holder’s Account/s 
if	the	specified	credit	balance	(as	defined	in	NBB’s	tariff	charges)	
is not maintained in the Account or upon breach by the Account 
holder of any of the terms and conditions stipulated herein. NBB 
shall also have the right to close the Account in which NBB’s 
own opinion is unsatisfactorily conducted. The Account holder 
undertakes in such an event to promptly return all unutilized 
cheques,	 Debit	 Cards,	 Credit	 Cards	 and	 other	 (if	 any).	 	 The	
agreed interest between the Account Holder and the Bank shall 
continue to be calculated on its debit balance due to NBB even 
after the account is closed until the full payment is made. 

9.  In transactions relating to dormant accounts, electronic and 
manual transfers to the account shall be permissible by the 
Bank. An account will become dormant if it remains inactive for 
a period of 12 months for current accounts and 24 months for 
savings accounts. In this case, the account will be closed within 
six months from the date the account becomes dormant and its 
balance	 becomes	 zero	 following	which,	 a	 closure	 notification	
will be sent to the Account Holder by mail, e-mail or other 
communication channel. In such case, if the Account Holder 
wishes to re activate his/her dormant Account, he/she will need 
to submit to the Bank a written request to activate the account 
with stating the reasons for dormancy of the account. In case of 
a Joint Account, the written request for activation of the dormant 
account shall be signed by the Joint Account Holders authorized 
to operate the Account unless a valid power of attorney is 
provided.

10.  NBB reserves the right to charge the account with additional 
fees	and	expenses	(according	to	its	prevailing	rates)	in	the	event	
where the Account balance is less than the minimum balance 
requirements determined by the bank from time to time. No 
interest shall be paid on the balance that falls below that minimum 
or in the Account in which the Account Holder exceeds the number 
of withdrawals determined by NBB from time to time. 
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ومســؤولياته الخاصــة بالعمــل التجــاري أو أيــة تغيــرات أخــرى قــد تؤثــر علــى 
ــرات ملزمــة  ــن تكــوت التغي ــرات. ل ــك التغي ــت طبيعــة تل ــك ومهمــا كان البن
للبنــك إال بعــد تســجيل المســتندات المؤيــدة لذلــك فــي ســجات البنــك 
حســب األصولوفــي حالــة كــون هــذه المعلومــات ال تتفــق مــع اإلشــتراطات 
ــر  ــا، فــأن صاحــب الحســاب أن يقــوم فــورًا بتوفي ــورة أو ال تفــي به المذك
هــذه المعلومــات وذلــك كمــا يطلبــه البنــك للوفــاء باالشــتراطات القانونيــة 

أو الرقابيــة

ــًا خــال 60  ــك كتابي ــاغ البن ــة صاحــب الحســاب , يجــب إب 7.  مــن أجــل مصلح
يوميــًا مــن تاريــخ كشــف الحســاب أو كشــف الحســاب اإللكترونــي بأنــه 
ــرة/ ــم يســتلم كشــف الحســاب أو كشــف الحســاب اإللكترونــي عــن الفت ل
الفتــرات ذات العاقــة . إن عــدم قيــام صاحــب الحســاب بإبــاغ البنــك 
بالطريقــة المذكــورة مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى عــدم قــدرة البنــك علــى 
ــه مــن المســؤولية  ــذي يعفي ــازع فيهــا األمــر ال اكتشــاف المعامــات المتن

مــع تقــادم الوقــت. 

8.  يحتفــظ البنــك بحقــه فــي إغــاق حســاب أو حســابات صاحــب الحســاب فــي 
حالــة عــدم احتفاظــة بالرصيــد الدائــن المحــدد ) كمــا هــو محــدد فــي تعرفــة 
ــه بــأي مــن الشــروط واألحــكام  رســوم خدمــات البنــك ( أو فــي حالــة إخال
المنصــوص عليهــا فــي هــذه الوثيقــة . كمــا يحق للبنك إغاق أي حســاب ال 
يكــون فيــه األداء مرضيــًا حســب رأي البنــك . ويتعهــد صاحــب الحســاب بــأن 
يقــوم فــورًا بإعــادة جميــع الشــيكات غيــر المســتعملة وبطاقــات  الصــراف 
اآللــي وبطاقــات االئتمــان وغيرهــا )إن وجــدت(. ويســتمر احتســاب الفوائــد 
ــن البنــك وصاحــب الحســاب بعــد إغــاق الحســاب علــى  المتفــق عليهــا بي

رصيــده المديــن المســتحق للبنــك حتــى الســداد التــام.

9.  فــي المعامــات المتعلقــة بالحســابات الخاملــة، يســمح البنــك بالتحويــات 
إذا بقــي  إلــى الحســاب. يصبــح الحســاب خامــًا  اليدويــة  اإللكترونيــة و 
لحســابات  شــهرًا   24 و  الجاريــة  للحســابات  شــهرًا   12 لمــدة  غيرنشــط 
التوفيــر. فــي هــذه الحالــة ، ســيتم إغــاق الحســاب فــي غضون ســتة أشــهر 
مــن التاريــخ الــذي يصبــح فيــه الحســاب خامــًا ويصبــح رصيــده صفــرًا بعــد 
ذلــك، و ســيتم إرســال إشــعار اإلغــاق إلــى صاحــب الحســاب عــن طريــق 
البريــد أو البريــد اإللكترونــي أو أي قنــاة اتصــال أخــرى. فــي هــذه الحالــة ، 
إذا رغــب صاحــب الحســاب فــي إعــادة تنشــيط حســابه الخامــل، فســيتعين 
عليــه / عليهــا تقديــم طلــب كتابــي إلــى البنــك لتفعيــل الحســاب مــع ذكــر 
أســباب خمــول الحســاب. فــي حالــة الحســاب المشــترك ، يجــب توقيــع 
الطلــب الكتابــي لتنشــيط الحســاب الخامــل مــن قبــل أصحــاب الحســاب 
المشــترك المصــرح لهــم بتشــغيل الحســاب مــا لــم يتــم إعطــاء توكيــل 

رســمي ســاري المفعــول.

ــة  ــل الحســاب برســوم ومصاريــف إضافي ــك بالحــق فــي تحمي 10.  يحتفــظ البن
)وفقــا للمعــدالت الســائدة لديــه( وذلــك عندمــا يقــل رصيــد الحســاب عــن 
الحــد األدنــى لمتطلبــات الرصيــد الــذي يحــدده البنــك مــن وقــت آلخــر. ولــن 
ــي أو  ــد األدن ــك الح ــذي يقــل عــن ذل ــد ال ــى الرصي ــدة عل ــم دفــع أي فائ يت
فــي أي حســاب يتجــاوز فيــه صاحــب الحســاب عــدد عمليــات الســحب التــي 

يحددهــا البنــك مــن وقــت آلخــر. 
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11. 

	 a.	 	Interest	 paid	 on	 Savings	Account	will	 be	 calculated	 on	 the	
monthly minimum balance and credited to the account 
annually, provided the balance has not fallen below BD 100 
on any day during the month, in which case no interest will be 
paid for that particular month. 

	 b.	 	The	 interest	 on	 Al	 Mumayaz	 Account	 shall	 be	 computed	
on the daily balance and credited monthly, provided the 
balance during the month has not fallen below the minimum 
balance limit and the number of withdrawal transactions 
have	not	exceeded	the	maximum	limit,	as	specified	in	NBB’s	
tariff	of	charges.

	 c.	 	Subject	to	any	minimum	balance	requirements,	the	amount	
of interest on the Call Account will be computed on the 
daily balance and credited monthly. To withdraw funds from 
the Call Account, the Account holder should give seven 
(7)	 days	 prior	 written	 notice,	 failing	 which	 the	 Account	
holder acknowledges that NBB will withhold interest on the 
withdrawn funds for the above notice period.

 d.  No interest is payable on Current Account. The issuance 
of cheque book will not be charged as per NBB’s prevailing 
tariff	of	charges.	If	cheque(s)	issued	on	the	Account	holder’s	
Current	Account	bounce	(returned	unpaid	due	to	inadequate	
funds),	NBB	may	close	the	Account	holder’s	Account/s.

 e.  The interest on Time Deposit is payable only on maturity of 
the Time Deposit. Withdrawal of Time Deposit prior to the 
maturity date will be subject to early withdrawal fee and 
interest penalty, as determined by NBB.

 f.  NBB reserves the right to determine the rate of interest for 
each Account and reserves the right to amend such rates 
without prior notice.

12.  The statement or e-statement of Account shall be sent at a 
frequency determined by NBB. The Account holder may also 
request for statement from any of NBB’s branches by paying a 
fee	as	specified	in	NBB’s	tariff	of	charges.

13.	 	The	 Record	 Book	 provided	 for	 Savings	 Account	 is	 for	 the	
convenience of our Account holders so that they may keep 
track	of	their	transactions	and	it	is	not	an	official	document	and	
NBB is under no obligation to ensure correctness of transaction 
entered therein.

14.  NBB’s books, records, statements and e-statements  
extracted	from	them	are	conclusive	and	definitive	evidence	in	
proving all the obligations and amounts owed by the Account 
Holder towards NBB and/or the amounts owed by NBB to the 
Account Holder.

15.  Deposits held with NBB are covered by the Deposit Protection 
Scheme	established	by	the	Central	Bank	of	Bahrain	regulation	
concerning	 the	 establishment	 of	 Deposit	 Protection	 Scheme	
and a Deposit Protecting Board. Deposit protection is limited to 
the	maximum	amount	allowed	under	the	Scheme.
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ــد  ــى رصي ــى أدن ــر عل ــي تدفــع لحســابات التوفي ــدة الت أ .   تحتســب الفائ  
خــال الشــهر وتقيــد فــي الحســاب ســنويًا بشــرط أال يقــل رصيــد 
الحســاب عــن 100 دينــار فــي أي يــوم مــن الشــهر، ولــن يتــم تدفــع إيــة 

فائــدة عــن الشــهر .

ب .  تحتســب الفائــدة علــى الحســاب المميــز علــى أســاس الرصيــد اليومي   
وترحــل شــهريًا إلــى الحســاب بشــرط أال يقــل رصيــد الحســاب خــال 
الشــهر عــن الحــد األدنــى، وأال يزيــد عــدد عمليــات الســحب عــن الحــد 

ــك . ــات البن ــة رســوم خدم ــدد حســب تعرف ــى المح األعل

ــدة  ــد, تحســب الفائ ــات الحــد األدنــى للرصي ــزام بمتطلب ت .  شــريطة اإللت  
علــى الحســاب تحــت الطلــب علــى الرصيــد اليومــي ويتــم ترحيلهــا 
شــهريًا فــي الحســاب . لســحب أي مبلــغ مــن الحســاب تحــت الطلــب , 
يجــب علــى صاحــب الحســاب إرســال إخطــار كتابــي مســبق مدته ســبعة 
)7( أيــام . يقــر صاحــب الحســاب فــي حالــة فشــله فــي إرســال هــذا 
اإلخطــار بحــق البنــك فــي عــدم دفــع الفائــدة علــى المبلــغ المســحوب 

خــال مــدة اإلخطــار المذكــورة إعــاه . 

ث .  ال تدفــع علــى الحســابات الجاريــة أيــة فائــدة . يخضــع إصــدار دفتــر   
الشــيكات للرســوم المقــررة فــي تعرفــة الرســوم و الخدمــات . يجــوز 
للبنــك إغــاق حســاب أو حســابات صاحــب الحســاب إذا ارتــد أي شــيك 

مســحوب علــى الحســاب الجــاري بســبب عــدم كفايــة الرصيــد . 

ج .  يتــم دفــع الفائــدة علــى الودائــع ألجــل فــي تاريــخ اســتحقاق الوديعــة.   
يخضــع ســحب الودائــع ألجــل قبــل تاريــخ  االســتحقاق لرســوم ســحب 

مبكــرة و فوائــد جزائيــة حســبما يقــرره البنــك .

ــكل حســاب , كمــا  ــدة ل ــد نســبة الفائ ــه فــي تحدي ــك بحق ح .  يحتفــظ البن  
 . مســبق  إخطــار  بــدون  النســبة  هــذه  تعديــل  فــي  أيضــاً  بحقــه  يحتفــظ 

ــي  ــك بإرســال كشــف الحســاب أو كشــف الحســاب اإللكترون 12.  ســيقوم البن
كشــف  طلــب  الحســاب  لصاحــب  يجــوز  البنــك.  يحددهــا  فتــرات  علــى 
الحســاب مــن أي فــرع مــن فــروع البنــك بعــد دفــع الرســم المحــدد حســب 

تعرفــة رســوم خدمــات البنــك .

ــر مقــدم  ــك لحســاب التوفي ــذي يقدمــه البن ــات ال ــر تســجيل العملي 13.  إن دفت
لمائحــة صاحــب الحســاب لتدويــن العمليــات التــي تتــم فــي الحســاب 
وليــس لــه أي صفــة قانونيــة , وإن البنــك غيــر مســئول عــن التأكــد مــن 

صحــة البيانــات المدونــة فيــه . 

14.  تعتبــر دفاتــر البنــك و ســجاته والكشــوف  أو كشــوف الحســاب اإللكترونــي 
المســتخرجة منهــا دليــا قاطعــا ونهائيــا فــي إثبــات صحــة  جميــع االلتزامــات 
والمبالــغ المســتحقة علــى صاحــب الحســاب للبنــك و/أو المبالــغ المســتحقة 

علــى البنــك لصاحــب الحســاب . 

ــع الصــادر مــن  ــة الودائ ــدى البنــك بنظــام حماي ــع المودعــة ل ــع الودائ 15.  تتمت
 , الودائــع  نظــام و مجلــس  بإنشــاء  الخــاص  المركــزي  البحريــن  مصــرف 
تقتصــر حمايــة الودائــع علــى الحــد األقصــى للمبلــغ المســموح بــه وفقــًا 

للنظــام المذكــور . 
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16.  In consideration of the services provided by NBB to the Account 
Holder, NBB reserves the right to charge the Account with 
fees,	 expenses,	 expenses,	 benefits,	 and	 commission	 fees	 for	
services, etc... determined by NBB at its absolute discretion and 
the Account Holder acknowledges that he has reviewed and 
accepted the list of fees available on its online website and all 
its branches and applied at the time of opening the Account 
or at the time of any services provided to the Account Holder 
according to the prevailing formulas and rates and any rates 
that may be changed from time to time, and without the need to 
notify the Account Holder on each case separately.

17.  The Account holder shall agree that NBB may freeze any funds 
in the Account holder’s Account, or take other necessary 
actions if NBB believes or has reason to believe that the funds 
have been obtained through unlawful means or arising from 
unlawful transactions.

18.  The Account holder acknowledges NBB’s legal duty to report to the 
competent authorities any money laundering transaction or any 
other suspicious transaction carried out in the account. The Account 
holder	shall	not	have	the	right	to	plead	confidentiality	against	NBB,	
when NBB at its discretion reports or provides any information to 
the	 competent	 authorities	 in	 fulfilment	 of	 its	 obligations	 of	 the		
Prohibition	of	Combating	Money	Laundering	Law	or	any	other	Law,	
or governmental decisions, NBB will be not be responsible for any 
damages to the Account Holder as a result of such.

19.  The Account holder shall not do any of the following acts in his/
her Account:

 a.  Carrying out a transaction related to any funds knowing, or 
having reason to know that such funds have been gained 
from illegitimate activity or from an act that is considered as 
participation therein.

 b.  Concealing the nature of any funds, its source, place, or 
method of disposal thereof knowing, or having reason to 
know that it has been gained from illegitimate activity.

 c.  Acquiring, receiving, allowing the use of his/her Account for 
illegitimate or suspicious transactions, or maintaining any 
funds knowing or having reason to know that they have been 
gained from illegitimate or suspicious transactions.

	 d.	 	Allowing	any	other	person(s)	to	use	the	Account	as	to	deposit	
monies that appear to be owned by the Account holder but in 
fact are owned by and came from unknown sources to NBB.

 e.  The Account holder shall fully comply with the laws and 
regulations relating to combat money laundering, and shall 
not undertake any transactions or activities contrary to the 
laws of the Kingdom of Bahrain as enforced from time to time.  
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16.  نظيــر الخدمــات التــي يقدمهــا البنــك لصاحــب الحســاب، يحــق للبنــك تحميل 
ــخ ،  الحســاب برســوم ومصاريــف ونفقــات وفوائــد وعمــوالت خدمــات ,ال
والتــي يحددهــا البنــك بمحــض تقديــره المطلــق وفقــا لألســعار والمعدالت 
الســائدة لديــه، ومــن دون حاجــة إلشــعار صاحب الحســاب فــي كل حالة على 
ــه قــام بمراجعــة وقبــول قائمــة الرســوم  حــده. ويقــر صاحــب الحســاب بأن
المتاحــة علــى موقــع البنــك اإلنترنــت وجميــع فروعــه وتطبيقهــا فــي وقــت 
ــا  ــم أي خدمــات لصاحــب الحســاب وفًق ــح الحســاب أو فــي وقــت تقدي فت
للشــروط الســائدة واألســعار وأي أســعار يمكــن تغييرهــا مــن وقــت آلخــر ، 

ودون الحاجــة إلــى إخطــار صاحــب الحســاب فــي كل حالــة علــى حــدة.

17.  يوافــق صاحــب الحســاب علــى أنــه يجــوز للبنــك تجميــد أيــة مبالــغ فــي 
الحســاب أو اتخــاذ اإلجــراءات الضروريــة األخــرى إذا اعتقــد أو كان لديــه ســبب 
يدعــوه لاعتقــاد بــأن المبالــغ تــم الحصــول عليهــا مــن خــال طــرق ووســائل 

غيــر مشــروعة أو ناشــئة عــن معامــات غيــر مشــروعة .

18.  يقــر صاحــب الحســاب بواجــب البنــك القانونــي بإبــاغ الســلطات المختصــة 
عــن أيــة معاملــة غســل أمــوال أو أيــة معامــات أخــرى مشــبوهه يتــم 
تنفيذهــا مــن خــال الحســاب و ال يحــق لصاحــب الحســاب التمســك بمبــدأ 
ــره باإلبــاغ أو تقديــم  ــام البنــك وفقــا لتقدي ــد قي الســرية تجــاه البنــك عن
أيــة معلومــات للســلطات المســئولة  تنفيــذا اللتزاماتــه  بموجــب قانــون 
حظــر غســل األمــوال أو أيــة قوانيــن أو قــرارات قضائيــة أو حكوميــة أخــرى 
، ولــن يكــون البنــك مســئوال عــن أيــة أضــرار تلحــق بصاحــب الحســاب مــن 

جــراء ذلــك.

مــن التاليــة  األمــور  مــن  بــأي  القيــام  الحســاب  لصاحــب  يحــق   19.  ال 
خال حسابه: 

أ .  إجــراء أيــة معاملــة تتعلــق بأيــة مبالــغ وهــو يعلــم،أو لديــه ســبب يدعوه   
للعلــم بــأن هــذه المبالــغ قــد تــم الحصــول عليهــا مــن أنشــطة غيــر 
مشــروعة أو مــن أي تصــرف يعتبــر بأنــه مشــاركه فــي تلــك األنشــطة .

ــغ أو مصدرهــا أو مكانهــا أو طريقــة التصــرف  ــة مبال ب .  إخفــاء طبيعــة أي  
بهــا وهــو يعلــم , أو لديــه ســبب يدعــوه للعلــم بأنــه قــد تــم الحصــول 

عليهــا مــن نشــاطات غيــر مشــروعة .

ت .  شــراء أو اســتام أو الســماح باســتخدام حســابه إلجــراء معامــات غيــر   
مشــروعة أو مشــبوهة أو األحتفــاظ بأيــة مبالــغ وهــو يعلــم، أو لديــه 
ســبب يدعــوه للعلــم بــأن المبالــغ تــم الحصــول عليهــا مــن معامــات 

غيــر مشــروعة أو مشــبوهة . 

ث .  الســماح ألي شــخص آخــر / أيــة أشــخاص آخريــن باســتخدام الحســاب   
إليــداع مبالــغ يبــدو بأنهــا مملوكــة لصاحــب الحســاب ولكنهــا فــي 

 . للبنــك  معروفــة  غيــر  مصــادر  مــن  جــاءت  أو  مملوكــة  الواقــع 

ج .  علــى صاحــب الحســاب أن يتلــزم التزامــًا تامــًا بالقوانيــن واألنظمــة   
بأيــة  القيــام  لــه  يجــوز  وال  األمــوال  غســل  بمكافحــة  المتعلقــة 
معامــات أو أنشــطة تخالــف أو تتعــارض مــع قوانيــن مملكــة البحريــن 

. مــن وقــت ألخــر  المطبقــة  و 
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20.  The Account holder shall undertake to fully abide by the rules and 
measures set out by the CBB for providing NBB with the related 
information/documents which accurately enable NBB to identify 
and	determine	the	true	nature	of	the	Account	holder,	the	financial	
position of the Account holder or any person whose behalf the 
Account holder is acting, and the features of the transactions that 
NBB may inter into with or for the Account holder.

21.  The Account holder understands and agrees that, NBB may 
terminate the banking relationship in case of the Account 
holder’s failure to abide by the provisions of this clauses 18-24.

22.  NBB shall in no case be liable to the Account holder for any direct 
or	 indirect	 damages	 including	 loss	 of	money	 or	 profit	 or	 other	
special,	 incidental	 or	 consequential	 damages	 suffered	 by	 the	
Account holder or any person who acts on behalf of the Account 
holder or any third party due to the Account holder’s inability to 
perform a transaction or transactions or any banking activity with 
NBB, by reason of none availability of the system, system failure, 
power failure, black out, or any other cause beyond NBB’s control.

23.  The Account holder’s access to open banking services shall be 
governed by the following terms and conditions:

 a.  “Account Information Services” means services 
allowing an Account holder to consolidate information 
about	 different	 payment	 accounts	 to	 review	 its	 overall	
(aggregate)	financial	position.

 b.  “Funds Transfer” means a movement of funds between 
Accounts, to an account held by a third party with NBB, or to 
an account held with another bank either within Bahrain or 
outside Bahrain.

 c.  “Payment Initiation Services” means services that assist the 
Account holder to make a Funds Transfer out of the Account. 

 d.  “Third Party Provider (TPP)” means an independent provider 
of	services	which	can	offer	Account	Information	Services	or	
Payment	Initiation	Services	to	the	Account	holder.	

24.  If the Account holder chooses to use a TPP in respect of Account 
Information	Services	or	Payment	 Initiation	Services	then	these	
terms and conditions, together with NBB’s online and/or mobile 
open banking terms and conditions which the Account holder 
must agree to and accept at the time of using open banking 
services, will continue to apply. 

25.  NBB will give the TPP access to the information in respect of the 
Account and the Account holder will be able to make payments 
through the TPP. 

26.  The Account information will include details about who the 
Account holder makes payments to and who they receive 
payments	 from.	 Such	 Account	 information	 may	 contain	
some	 sensitive	 personal	 information	 (e.g.	 subscriptions	 or	
memberships)	paid	directly	from	the	Account.	

Terms and Conditions of Account Opening & Operation
شروط و أحكام فتح و تشغيل الحساب

التــي  اإلجــراءات  و  القواعــد  بجميــع  باأللتــزام  الحســاب  20.  يتعهــد صاحــب 
 / بالمعلومــات  البنــك  لتزويــد  المركــزي  البحريــن  مصــرف  يحددهــا 
المســتندات التــي تســاعد البنــك بشــكل دقيــق علــى تحديــد و تقريــر هويــة 
صاحــب الحســاب ووضعــه المالــي أو أي شــخص يتصــرف صاحــب الحســاب 
نيابــه عنــه وخصائــص المعاملــة التــي يمكــن للبنــك إبرامهــا مــع أو لصالــح 

صاحــب الحســاب . 

21.  يفهــم صاحــب الحســاب ويوافــق علــى أنــه يجــوز للبنــك إنهــاء العاقــة 
المصرفيــة ي حالــة عــدم التــزام صاحــب الحســاب بنصــوص البنــك 24-18. 

22.  لــن يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية تجــاه صاحــب الحســاب عــن أيــة أضــرار 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة , بمــا فــي ذلــك خســارة األمــوال أو األربــاح أو 
أضــرار أخــرى خاصــة أو تبعيــة يتعــرض لهــا صاحــب الحســاب أو أي شــخص 
يتصــرف نيابــة عنــه أو أي طــرف ثالــث نتيجــة عــدم قــدرة صاحــب الحســاب 
علــى إجــراء عمليــة أو عمليــات أو أي نشــاط مصرفــي مــع البنــك وذلــك 
نتيجــة عــدم توافــر النظــام أو إخفــاق األنظمــة أو عطــل فــي كهربــاء أو أي 

ســبب آخــر يحــدث خــارج نطــاق ســيطرة البنــك . 

23.  يخضــع حصــول صاحــب الحســاب علــى الخدمــات المصرفيــة المفتوحــة 
التاليــة: واألحــكام  للشــروط 

تســمح  التــي  الخدمــات  تعنــي  الحســاب«   معلومــات  أ .  »خدمــات   
الدفــع  بحســابات  الخاصــة  المعلومــات  بدمــج  الحســاب  لصاحــب 
للحســابات. اإلجمالــي  المالــي  المركــز  لمراجعــة  ذلــك  و  المختلفــة  

ب .  »تحويــل األمــوال« يعنــي نقــل األمــوال بيــن الحســابات، إلــى حســاب   
طــرف ثالــث لــدى البنــك، أو إلــى أي حســاب لــدى بنــك آخــر ســواء 

داخــل مملكــة البحريــن أو خارجهــا.

ت .  »خدمــات إصــدار أوامــر الدفــع« تعنــي الخدمــات التــي تســاعد صاحــب   
الحســاب. مــن  األمــوال  تحويــل  إجــراء  علــى  الحســاب 

الخدمــة اآلخريــن )مــزود خدمــة(« يعنــي مــزود مســتقل  ث .  »مــزودو   
للخدمــات الــذي يمكــن أن يقــدم لصاحــب الحســاب خدمــات معلومــات 

الدفــع.  أوامــر  إصــدار  خدمــات  أو  الحســاب 

24.  تطبــق هــذه الشــروط واألحــكام، باإلضافــة الــى  شــروط البنــك الخاصــة 
بالخدمــات المصرفيــة عــن طريــق اإلنترنــت و/أو األجهــزة المحمولــة - والتــي 
يجــب علــى صاحــب الحســاب الموافقــة عليهــا وقبولهــا - عنــد اســتخدام 
ــار  ــال اخت ــي ســتظل ســارية فــي ح ــة، و الت ــة المفتوح ــات المصرفي الخدم
صاحــب الحســاب التعامــل مــع مــزود خدمــة فيمــا يتعلــق بخدمــات معلومات 

الحســاب أو خدمــات إصــدار أوامــر الدفــع.

25.  ســيمنح البنــك لمــزود الخدمــة إمكانيــة الوصــول إلــى المعلومــات المتعلقة 
بالحســاب، وســيتمكن صاحــب الحســاب مــن إجــراء عمليــات الدفــع مــن 

خــال مــزود الخدمــة.

يقــوم  الذيــن  األفــراد  حــول  تفاصيــل  الحســاب  معلومــات  26.  ســتتضمن 
صاحــب الحســاب بإجــراء عمليــات الدفــع لهــم، باإلضافــة لألفــراد الذيــن 
يتــم تلقــى المدفوعــات مــن قبلهــم. قــد تحتــوي معلومــات الحســاب علــى 
بعــض المعلومــات الشــخصية الحساســة )مثــل االشــتراكات أو العضويات( 

ــة مباشــرة مــن الحســاب. المدفوع
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27.  NBB is not responsible for any such use of the Account 
information by a TPP. This shall be governed by the contractual 
relationship between the Account holder and the TPP. 

28.  The Account holder may give security details to a TPP where it is 
necessary for the services of the TPP. 

29.  NBB may refuse access to a TPP in respect of an Account if NBB 
is concerned that the TPP is unauthorised or acting fraudulently 
or if NBB becomes aware that the TPP is no longer authorised 
or regulated by an appropriate authority. NBB will advise the 
Account	holder	of	such	refusal	(unless	to	do	so	would	be	unlawful	
or	would	compromise	NBB’s	security	measures).	

30.  The Account holder must check the information given by a TPP 
to see that they’re authorised. If the Account holder gives its 
security details to an unauthorised third party, NBB will assume 
it is the Account holder authorising NBB to give access to 
information about the Account and the Account holder will be 
responsible for any payments made as a result. If NBB is aware 
that an unauthorised third party is using the Account holder’s 
security details, NBB will block access to the Account. If there is 
any suspicion on the part of the Account holder that a payment 
made through a TPP was unauthorised or incorrect then the 
Account holder must contact NBB as soon as possible. 

31.  The Account holder may revoke the access of a TPP to their 
Account by following the procedures of the TPP, via NBB’s online 
banking	services	(if	applicable)	or	by	a	branch	of	NBB.	Where	the	
Account holder tells NBB that it wishes to withdraw consent to 
a TPP to access the Account, then NBB will comply with such 
request but will not act as a revocation of consent to a payment 
that has been debited from the Account or to information that 
has	already	been	provided	to	a	TPP	in	response	to	a	confirmation	
of	funds	request	or	for	Account	Information	Services.	

32.  The account holder irrevocably consents to NBB to receive, 
host, store, process and transfer the information obtained by 
Wathiq	services	operated	by	the	Benefit	Company	and	through	
the	Information	and	eGovernement	Authority	(IGA)	at	any	time	
to digitally authenticate the identity of the Account Holder for 
Know	your	Customer	(e-KYC).	Per	CBB’s	requirements,	collected	
data is retained for 10 years and may include Personal and ID 
information, bank account information, employment details, 
residency information and contact information.

33.  The Account holder irrevocably consents to NBB processing any 
Personal	Data	including	Sensitive	Personal	Data	(both	Personal	
Data	and	Sensitive	Personal	Data	have	 the	same	meaning,	 for	
the	 purposes	 of	 these	 terms	 and	 conditions,	 as	 are	 defined	
in the Personal Data Protection Law No.30 of 2018 and its 
implementing regulations, as may be amended, revoked or 
supplemented	from	time	to	time,	the	“PDPL”).

Terms and Conditions of Account Opening & Operation
شروط و أحكام فتح و تشغيل الحساب

27.  لــن يكــون البنــك مســؤواُل عــن طريقــة اســتخدام مــزود الخدمــة لمعلومــات 
ــكام المتفــق  ــث أن هــذا اإلســتخدام يخضــع للشــروط و األح الحســاب، حي

عليهــا مــن  قبــل مــزود الخدمــة وصاحــب الحســاب.

28.  يجــوز لصاحــب الحســاب تقديــم تفاصيــل األمــن الخاصــة بالحســاب إلــى 
مــزود الخدمــة حيثمــا كان ذلــك ضروريــًا إلســتخدام الخدمــات المقدمــة مــن 

قبــل مــزود الخدمــة.

29.  يجــوز لـــبنك البحريــن الوطنــي رفــض دخــول مــزود الخدمــة للحســاب إذا 
مــا شــك البنــك فــي وجــود تصريــح لمــزود الخدمــة أو فــي قيــام مــزود 
الخدمــة بأعمــال احتياليــة أو إذا علــم البنــك أن مــزود الخدمــة لــم يعــد مصــرح 
ــه باإلطــاع علــى األمــور الخاصــة بالحســاب أو لعــدم خضوعــه للســلطة  ل
المختصــة. وســوف يقــوم البنــك بإخطــار صاحــب الحســاب بهــذا الرفــض 
)إال إذا كان هــذا اإلخطــار غيــر قانونــي أو كان مــن شــأنه  التأثيــر علــى 

التدابيــر األمنيــة للبنــك(.

30.  يجــب علــى صاحــب الحســاب التحقــق مــن المعلومــات المقدمــة مــن قبــل 
مــزود الخدمــة للتأكــد مــن تخويلــه باســتخدام هــذه المعلومــات. وفــي حــال 
قــام صاحــب الحســاب بتقديــم أي تفاصيــل أمــن خاصــة بالحســاب  إلــى 
طــرف آخــر غيــر مخــول، ســيعتبر البنــك أن صاحــب الحســاب هــو الــذي  
قــام بتخويــل البنــك بإعطــاء المعلومــات الخاصــة بالحســاب وســيتم إعتبــار 
صاحــب الحســاب مســؤواًل عــن أي مدفوعــات تتــم نتيجــة لذلــك. إذا علــم 
ــل أمــن الحســاب الخاصــة  ــر مخــول تفاصي ــر غي ــك باســتخدام طــرف آخ البن
اســتخدام  بحظــر  الوطنــي  اليحريــن  بنــك  ســيقوم  الحســاب،  بصاحــب 
الخدمــة  الحســاب فــي قيــام مــزود  الحســاب. فــي حــال شــك صاحــب 
بعمليــة دفــع غيــر صحيحــة أو مــن دون تخويــل، يجــب علــى صاحــب الحســاب 

ــي فــي أقــرب وقــت ممكــن. ــن الوطني ــك البحري ــاغ بن إب

31.  يجــوز لصاحــب الحســاب إلغــاء تخويــل مــزود الخدمــة بالدخــول إلــى حســابه 
باتبــاع اإلجــراءات الخاصــة بمــزود الخدمــة، أو عــن طريــق خدمــات البنــك 
المصرفيــة عــن طريــق االنترنــت )إن وجــد( ، أو عــن طريــق أحــد أفــرع البنــك. 
ــه بتخويــل مــزود الخدمــة  ــام صاحــب الحســاب بإلغــاء موافقت فــي حــال قي
بدخــول الحســاب، ســيقوم البنــك بإتخــاذ التدابيــر الازمــة حســب رغبــة 
صاحــب الحســاب، ولكــن لــن يقــوم البنــك بإلغــاء عمليــة دفــع تــم الموافقــة 
ــات  ــرد علــى طلب ــم إعطائهــا لمــزود الخدمــة المقدمــة ك أو أي معلومــات ت

ــد الحســاب أو خدمــات معلومــات الحســاب. ــد رصي تأكي

البنــك  حــق  علــى  لإللغــاء  قابــل  غيــر  بشــكل  الحســاب  32.  يوافــق صاحــب 
فــي  اســتام  وتخزيــن ومعالجــة ونقــل بيانــات صاحــب الحســاب التــي 
ــي تديرهــا شــركة بنفــت  مــن  ــق الت ــر خدمــات واث ــم الحصــول عليهــا عب يت
وقــت  أي  فــي   )IGA( اإللكترونيــة  والحكومــة  المعلومــات  هيئــة  خــال 
والمصادقــة  الحســاب  هويــة صاحــب  مــن   التحقــق  فــي  واســتخدامها 
عليهــا رقميــًا ألغــراض إجــراء عمليــة توثيــق أعــرف عميلــك )e-KYC.(. وفًقــا 
لمتطلبــات مصــرف البحريــن المركــزي ، ســيتم االحتفــاظ بتلــك البيانــات 
الشــخصية،  المعلومــات  تشــمل  أن  يمكــن  والتــي  ســنوات   10 لمــدة 
معلومــات الهويــة، معلومــات الحســاب المصرفــي ،  وتفاصيــل التوظيــف  

االتصــال. اإلقامــة ومعلومــات  ومعلومــات 

33.  يوافــق صاحــب الحســاب علــى معالجــة بنــك البحريــن الوطنــي ألي بيانــات 
شــخصية بمــا فــي ذلــك البيانــات الشــخصية الحساســة )ويشــمل ذلــك 
هــذه  ألغــراض   ، الحساســة  الشــخصية  والبيانــات  الشــخصية  البيانــات 
الشــروط واألحــكام، كمــا هــو معــرف فــي قانــون حمايــة البيانات الشــخصية 

رقــم 30 لعــام 2018 ولوائحــه التنفيذيــة، والتعديــات الاحقــة عليــه(.
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34.  The Account holder acknowledges that NBB will use Personal 
Data in connection with exercising its rights and performing its 
obligations under any agreements entered into or to be entered 
into between the Account holder and NBB and for all purposes 
connected with exercising NBB’s rights and discharging NBB’s 
obligations under any such agreements. The Account holder 
acknowledges that such use may include disclosing the Account 
holder’s Personal Data to government departments, the Central 
Bank of Bahrain and other public authorities both within Bahrain. 

35.  The Account holder warrants and undertakes that in relation to 
Personal Data it has the explicit consent of every person or entity 
(if	 any)	 to	disclose	 such	data	 to	NBB	and	 for	NBB	 to	use	 such	
Personal Data in accordance with clause 38.

36.  The Account holder irrevocably consents, authorizes and 
permits NBB to share, transmit or disclose the Personal Data to 
NBB’s associates, branches, assignees, agents, credit reference 
agencies or any other parties including third party service 
providers as part of any outsourcing arrangements entered into 
by NBB. 

37.  The Account holder irrevocably consents to NBB transferring and 
storing, including through third party outsourcing arrangements, 
the Personal Data of the Account holder to a country or a region 
providing an adequate level of data protection or to any other 
country or region if NBB is authorised to do so under the PDPL. 

38.  The Personal Data processed by NBB may be used to provide the 
Account holder with details about NBB products and services 
and also products and services from NBB’s partners and other 
relevant third parties. The Account holder acknowledges that 
NBB will obtain its Personal Data directly from third parties which 
may include NBB’s assignees, agents, credit reference agencies 
or any other parties including third party service providers to 
assist in providing personalized information to the Account 
holder about products and services.  

39.  The Account holder may choose to stop receiving marketing 
messages at any time by contacting NBB. Even if the Account 
holder decides not to receive marketing messages, NBB may 
continue to use the Account holder contact details to provide 
important information to the Account holder, such as changes 
to the terms and conditions.

40.  The Account holder has a number of rights in relation to the 
Personal Data that NBB holds about the Account holder. These 
rights include, in certain circumstances:

 a.  the right to access Personal Data that NBB holds about the 
Account holder;

 b.  the right to object to and to request that NBB restricts 
processing the Personal Data of the Account holder; 

	 c.	 	the	right	to	request	that	NBB	rectifies	the	Personal	Data	of	
the Account holder if it is inaccurate or incomplete; and

Terms and Conditions of Account Opening & Operation
شروط و أحكام فتح و تشغيل الحساب

البيانــات  البنــك باســتخدام  34.  يقــر صاحــب الحســاب ويوافــق علــى قيــام 
الشــخصية فيمــا يتعلــق بممارســة حقوقــه وأداء التزاماتــه بموجــب أي 
اتفاقيــة يتــم إبرامهــا أو ســيتم إبرامهــا بيــن صاحــب الحســاب والبنــك 
ولجميــع األغــراض المرتبطــة بممارســة حقــوق البنــك والقيــام إلتزاماتــه 
بموجــب أي مــن هــذه االتفاقيــات. ويقــر صاحــب الحســاب ويوافــق علــى 
أن هــذا االســتخدام قــد يشــمل اإلفصــاح عــن البيانــات الشــخصية لصاحــب 
والســلطات  المركــزي  البحريــن  ومصــرف  الحكوميــة  لــإلدارات  الحســاب 

العامــة األخــرى داخــل البحريــن.

35.  يقــر صاحــب الحســاب  بتخويلــه مــن كل شــخص أو شــخص اعتبــاري )إن 
وجــد( بالإلفصــاح عــن البيانــات الشــخصيةل  لبنــك و بإمكانيــة إســتخدام 

البنــك لهــذه البيانــات الشــخصية وفقــًا للبنــد 38.

36.  يقــر صاحــب الحســاب بموافقتــه علــى مشــاركة البنــك لبياناتــه الشــخصية 
أو نقلهــا أو اإلفصــاح عنهــا إلــى شــركاء البنــك ، وفروعــه، والمحــال إليهــم، 
والــوكاء، ووكاالت المرجعيــة االئتمانيــة أو أي أطــراف أخــرى بمــا فــي ذلــك 
مــزودو الخدمــة اآلخريــن، الذيــن يتعاقــد معهــم البنــك مــن خــال إتفاقيــات  

االســتعانة بمصــادر خارجيــة.

37.  يقــر صاحــب الحســاب ويوافــق علــى قيــام البنــك بعمليــات تخزيــن ونقــل 
بياناتــه الشــخصية - بمــا فــي ذلــك العمليــات التــي تتــم باســتعانة بمصادر 
خارجيــة - إلــى بلــد أو منطقــة تقــوم بتوفيــر مســتوى كاف مــن الحمايــة 
للبيانــات أو إلــى أي بلــد أو منطقــة أخــرى يجــوز للبنــك تخزيــن البيانــات 
ــات الشــخصيه. ــة البيان ــون حماي الشــخصية فيهــا أو نقلهــا إليهــا بموجــب قان

38.  قــد يتــم اســتخدام البيانــات الشــخصية التــي تتــم معالجتهــا مــن قبــل 
البنــك لتزويــد صاحــب الحســاب بتفاصيــل حــول عــروض وخدمــات بنــك 
البحريــن الوطنــي ، باإلضافــة الــى العــروض والخدمــات المقدمــة مــن 
قبــل شــركاء البنــك واألطــراف األخــرى ذات الصلــة. يقــر صاحــب الحســاب 
بويوافــق علــى حصــول البنــك علــى بياناتــه الشــخصية مباشــرة مــن أطراف 
أخــرى والتــي قــد تشــمل المحــال إليهــم أو وكائهــم أو وكاالت المرجعيــة 
االئتمانيــة أو أي أطــراف أخــرى بمــا فــي ذلــك مقدمــوا الخدمــات اآلخريــن 
ــم معلومــات مخصصــة لصاحــب الحســاب فــي مــا يخــص  مــن أجــل تقدي

العــروض و الخدمــات المقــدم.  

39.  يمكــن لصاحــب الحســاب التوقــف عــن تلقــي الرســائل التســويقية فــي أي 
وقــت عــن طريــق االتصــال البنــك. فــي حــال عــدم رغبــة صاحــب الحســاب 
فــي تلقــي الرســائل التســويقيقية، فــإن يجــوز للـــبنك فــي جميــع األحــوال 
االســتمرار فــي اســتخدام معلومــات االتواصــل الخاصــة بصاحــب الحســاب 
و ذلــك لتقديــم معلومــات مهمــة لصاحــب الحســاب،مثل التغييــرات فــي 

الشــروط واألحــكام.

بالبيانــات  يتعلــق  فيمــا  الحقــوق  مــن  بعــدد  الحســاب  صاحــب  40.  يتمتــع 
الشــخصية التيــي فــي حــوزة البنــك. وتشــمل هــذه الحقــوق - حســب 

يلــي: مــا   - الظــروف 

أ .  الحــق فــي الوصــول إلــى البيانــات الشــخصية التــي يحتفــظ بهــا البنــك   
الحســاب؛ صاحــب  عــن 

ب .  الحــق  فــي االعتــراض علــى معالجــة البيانــات الشــخصية لصاحــب   
المعالجــة؛ هــذه  حصــر  البنــك  مــن  والطلــب  الحســاب 

ت .  الحــق فــي الطلــب مــن البنــك بتصحيــح البيانــات الشــخصية لصاحــب   
كاملــة؛ غيــر  أو  دقيقــة  غيــر  كانــت  إذا  الحســاب 
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 d.  the right to request that NBB erases the Personal Data of the 
Account holder.

41.	 	The	provisions	under	clauses	37	 to	44	above	do	not	affect	any	
rights and obligations the Account holder or NBB have under data 
protection legislation to which it is subject, including the PDPL.

42.  VAT

 a.  “VAT” means value added tax, or any equivalent tax 
chargeable in the Kingdom of Bahrain, or any equivalent 
tax or duty which may be imposed in substitution for it or in 
addition to it at the rate applicable from time to time.

 b.  Any payment made or given under or in connection with any 
bank accounts and savings accounts the Account holder holds 
with the Bank, and any other agreement or instruments/
arrangements which have been entered into between the 
Account	 holder	 and	 the	 Bank	 (each	 an	 “Agreement” and 
together referred to as the “Agreements”)	 is	 to	 be	 treated	
as exclusive of any VAT. If NBB is required by law to make a 
withholding or deduction in respect of VAT on a payment due 
from the Account holder to the Bank under any Agreement, the 
amount of such payment shall be adjusted to an amount which 
(after	making	any	VAT	deduction)	leaves	an	amount	equal	to	
the payment which would have been due from the Account 
holder if no such withholding or deduction had been required.

 c.  Any VAT withholding or deduction made by the Bank or any of 
the	Bank’s	affiliates,	from	any	payment	of	interest,	dividends,	
or any other sum to the Account holder, or from any of the 
Account holder’s accounts, is required under applicable laws 
of the Kingdom of Bahrain.

 d.  The Account holder acknowledges and accepts that the 
Bank is not required to provide reimbursement for any VAT 
withholding or deduction. 

 e.  The Account holder agrees to provide the Bank with any 
such information so as to enable the Bank to comply with its 
statutory or other obligations related to the Agreements.

	 f.	 	Within	thirty	(30)	days	of	making	a	withholding	or	deduction	
in respect of VAT, the Bank shall deliver to the Account 
holder evidence that the withholding or deduction has been 
made or, as applicable, any appropriate payment paid to the 
relevant taxing authority.

43.  The account holder declares that he accepts receiving notices, 
announcements and letters sent by the Bank via electronic 
means, either by e-mail or by posting them on the Bank’s website 
or	any	other	alternative	site	specified	by	the	Bank	from	time	to	
time. The account holder also declares that the Bank reserves the 
right, at its absolute discretion, at any time, to amend, suspend, 
discontinue, stop, withdraw or terminate any of its product or 
service	 by	way	 of	 notification	 sent	 by	 e-mail	 or	 published	 on	
the Bank’s website, by text message, or via any other means of 
communication. The account holder also acknowledges the 
Bank reserves the right, at its absolute discretion, and at any 
time, to amend these terms and conditions through:

Terms and Conditions of Account Opening & Operation
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ث .   الحق في الطلب من البنك بمحو البيانات الشخصية لصاحب الحساب.  

ــى أي حقــوق أو  ــى 44 أعــاه عل ــود 37 إل ــواردة فــي البن ــر األحــكام ال 41.  ال تؤث
التزامــات تقــع علــى عاتــق صاحــب الحســاب أو البنــك بموجــب تشــريع حمايــة 
البيانــات الــذي يخضــع لــه، بمــا فــي ذلــك قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية.

42.  ضريبة القيمه المضافه

أ .  »الضريبــة«  تعنــي ضريبــة القيمــة المضافــة، أو أي ضريبــة معادلــة   
تفــرض فــي مملكــة البحريــن، أو أي ضريبــة أو رســوم مماثلة قد تفرض 

كبديــل لهــا أو باإلضافــة إليهــا بالمعــدل المطبــق مــن وقــت آلخــر.

ب .  أي مدفوعــات مقدمــة بموجــب أو فيمــا يتعلــق بــأي حســابات مصرفية   
أو  اتفاقيــة  وأي  البنــك،  لــدى  الحســاب  توفيــر لصاحــب  وحســابات 
صكوك/ترتيبــات أخــرى تــم إبرامهــا بيــن صاحــب الحســاب والبنــك )كل 
منهــا »االتفــاق« ويشــار إليــه معــا باســم »االتفاقــات«( يجــب أن 
ــا بموجــب  ــك مطالًب ــة. إذا كان البن ــى أنهــا خاضعــة للضريب تعامــل عل
القانــون بإجــراء خصــم فيمــا يتعلــق بالضريبــة علــى مبلــغ مســتحق مــن 
صاحــب الحســاب إلــى البنــك بموجــب أي مــن االتفاقيــات المطبقــة، 
أي خصــم  إجــراء  )بعــد  الــذي ســيتم خصمــة  المبلــغ  تعديــل  يجــب 
للضريبــة( لجعلــة معــاداَل للمبلــغ المســتحق دفعــه مــن قبلكــم إذا لــم 

ــل هــذا الخصــم أو الخصــم. ــاك حاجــة لمث يكــن هن

ت .  أي مبلــغ ضريبــة  يتــم حجبــه أو خصمــه مــن قبــل البنــك أو أي مــن   
الشــركات التابعــة للبنــك، مــن أي ســداد للفائــدة أو األربــاح أو أي مبلــغ 
آخــر لصاحــب الحســاب، أو مــن أي مــن حســابات صاحــب الحســاب، يتــم 

بموجــب القوانيــن المطبقــة فــي مملكــة البحريــن.

ث .  يقــر صاحــب الحســاب ويوافــق علــى أن البنــك غيــر مطالــب بتعويــض   
المخصومــة. أو  المحجوبــة  الضريبــة  مبالــغ  مــن  أي  عــن  الحســاب  صاحــب 

ج .  يوافــق صاحــب الحســاب علــى تزويــد البنــك بــأي معلومــات مطلوبــة   
مــن  غيرهــا  أو  القانونيــة  اللتزاماتــه  االمتثــال  مــن  البنــك  لتمكيــن 

المطبقــة. باالتفاقيــات  المتعلقــة  االلتزامــات 

ح .  يقــوم البنــك بتســليم  صاحــب الحســاب دليــًا علــى أن الخصــم أو   
الحجــب ، أو أن اي دفعــة - حســب األحــوال - قــد تــم أو ســدد إلــى 

اإلختصــاص. ذات  الضريبيــة  الســلطة 

43.  يقــر صاحــب الحســاب بأنــه يقبــل تســلم اإلشــعارات واإلعانــات والخطابات 
البريــد  طريــق  عــن  ســواء  اإللكترونيــة  بالوســائل  البنــك  يرســلها  التــي 
اإللكترونــي، أو بنشــرها علــى موقــع البنــك علــى شــبكة اإلنترنــت أو أي 
موقــع بديــل يحــدده البنــك مــن وقــت آلخــر. كمــا يقــر صاحــب الحســاب بأنــه 
يحــق للبنــك حســب تقديــره المطلــق وفــي أي وقــت تعديــل أو تعليــق 
ــه بموجــب إشــعار  ــه أو خدمات ــاء أي مــن منتجات ــاف أو ســحب أو إنه أو إيق
علــى شــبكة  البنــك  علــى موقــع  أو ينشــر  اإللكترونــي  بالبريــد  يرســل 
ــر  ــك يق ــرى. كذل ــأي وســيلة اتصــال أخ ــة أو ب اإلنترنــت أو بالرســائل النصي
صاحــب الحســاب  بأنــه بحــق للبنــك حســب تقديــره المطلــق وفــي أي وقــت 

ــل هــذه الشــروط واألحــكام مــن خــال:: بتعدي
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	 a.	 	Sending	a	copy	of	the	proposed	amendments	by	regular	mail	
or email; or 

 b.  Posting a copy of the amendments on NBB’s online website or 
replacement website; or 

	 	The	amendments	to	these	terms	and	conditions	shall	take	effect	
and become binding on the account holder automatically after 
the lapse of 20 days from the date of the sending or publication of 
the notice as the case maybe. The account owner acknowledges 
that operating the account or carrying out any process relating 
to it at any time after the sending of the notice regarding these 
modifications	 or	 its	 publication	 as	 described	 above	 shall	 be	
considered as his approval of such.

44.	 	The	Account	holder	hereby	confirms	that	he	is	acting	on	his/her	
own behalf and is not acting in any capacity for any third party.

45.  The Account holder’s address which is provided for in the 
account opening form shall be his selected domicile for all 
correspondence addressed to him in all matters relating to the 
account and any disputes or legal claims that may arise from him 
before	all	court	levels.	Moreover,	the	Account	holder	undertakes	
to notify NBB in writing in the event of change to this address. 
Such	 change	 shall	 not	 have	 any	 effect	 before	 NBB	 until	 after	
the Account holder has deposited the supporting documents in 
NBB’s records duly and received a receipt from NBB to complete 
this deposit.

46.  Opening and operating an Account is subject to the Bahraini law 
and every dispute arising out of it is subject to the jurisdiction 
of Bahrain’s courts. However, the Account holder acknowledges 
that NBB has the right to choose any other place for litigation 
against him, where the borrower has money or a domicile.

Al Watani services card issuance terms and conditions
(For personal and sole proprietorship accounts only)

The issue and use of National Bank of Bahrain  Cards  shall be governed 
by the following terms and conditions:

1.  In these terms and conditions: “NBB” means National Bank of 
Bahrain	 B.S.C.	 “Card” means National Bank of Bahrain Debit 
Cards. “Cardholder” means the person to whom or for whose 
use the Card and PIN are issued by NBB. “ATM” means any 
Automated	 Teller	 Machine	 installed	 by	 NBB,	 “CDM” means 
any	Cash	Deposit	Machine, “KYC”	means	Know	Your	Customer,	
“eKYC”	means	Electronic	Know	Your	Customer	and	“PIN” means 
the	 related	personal	 identification	number	 issued	 for	use	with	
the Card.

2.  The Card shall at all times remain the property of NBB, and the 
Cardholder shall surrender the Card to NBB immediately upon 
request. NBB has the right at its sole discretion at any time and 
without notice to withdraw, cancel or prohibit the further use or 

Terms and Conditions of Account Opening & Operation
شروط و أحكام فتح و تشغيل الحساب

البريــد  أو  العــادي  البريــد  عــن طريــق  التعديــل  مــن  نســخة  ا.  إرســال   
أو  اإللكترونــي; 

ب.  نشــر نســخة مــن التعديــل علــى موقــع البنــك علــى شــبكة اإلنترنــت أو   
أي موقــع بديــل لــه يحــدده البنــك مــن وقــت آلخــر; أو

  وتســري التعديــات علــى هــذه الشــروط واألحــكام وتكــون ملزمــة لصاحــب 
الحســاب تلقائيــا بعــد انقضــاء 20 يومــا مــن تاريــخ إرســال اإلشــعار أو 
نشــره حســب مقتضــى الحــال. ويقــر صاحــب الحســاب بــأن قيامــه بتشــغيل 
الحســاب أو بإجــراء أي عمليــة فيــه فــي أي وقــت بعــد إرســال اإلشــعار 
بشــأن تلــك التعديــات أو نشــره علــى النحــو الموصــوف أعــاه يعتبــر 

موافقــة منــه عليهــا. 

44.  يؤكــد صاحــب الحســاب بموجبــه أنــه يتصــرف باإلصالــة عــن نفســه وال 
يتصــرف بأيــة صفــة نيابــة عــن أي طــرف ثالــث.

45.  يكــون عنــوان صاحــب الحســاب المثبــت فــي طلــب فتــح الحســاب هــو 
ــق  ــه فــي كل مــا يتعل ــع المراســات التــي توجــه إلي ــار لجمي ــه المخت موطن
بالحســاب ومــا قــد ينشــأ عنــه مــن منازعــات أو دعــاوى قضائيــة أمــام جميــع 
درجــات المحاكــم. ويتعهــد صاحــب الحســاب بإشــعار البنــك خطيــا فــي حــال 
ــك إال  ــرات فــي مواجهــة البن ــك التغيي ــوان. وال تســري تل ــر هــذا العن تغيي
بعــد إيــداع صاحــب الحســاب المســتندات المؤيــدة لهــا فــي ســجات البنــك 

حســب األصــول وتســلمه إيصــاال مــن البنــك بإتمــام هــذا اإليــداع.

46.  يخضــع فتــح وتشــغيل الحســاب للقانــون البحرينــي ويخضــع كل نــزاع ينشــأ 
عنــه الختصــاص محاكــم البحريــن. ومــع ذلــك فــإن صاحــب الحســاب يقــر بحــق 
البنــك فــي اختيــار أي مــكان آخــر لمقاضاتــه يكــون لصاحــب الحســاب محــل 

إقامــة أو مــال فيــه.

شروط و أحكام إصدار خدمات الوطني
) للحسابات الشخصية و المؤسســات  الفردية فقط ( :

التــي يقدمهــا بنــك البحريــن الوطنــي  يخضــع إصــدار و اســتعمال البطاقــة 
اآلتيــة:  وألحــكام  للشــروط 

واألحــكام  الشــروط  هــذه  فــي  الــوادرة  الكلمــات  و  األلفــاظ  1.  تكــون 
ــه بنــك البحريــن الوطنــي , ش.م.ب . ــة »البنــك« يقصــد ب  المعانــي األتي
»حامــل  البنــك  مــن  الصــادرة  الصــرف  بطاقــة  بهــا  يقصــد  »البطاقــة« 
البطاقــة« يقصــد بــه الشــخص الــذي تصــدر لــه والســتعماله البطاقــة مــن 
قبــل البنــك »جهــاز الصــراف اآللــي« يقصــد بــه أجهزةالصــراف اآللــي 
التــي قــام البنــك بوضعهــا لخدمــة أصحــاب الحســابات ، »جهــاز اإليــداع 
النقــدي« يقصــد بــه الجهــاز التــي قــام البنــك بوضعــه لغــرض إيــداع النقــود 
ــق  ــة تحق ــه عملي ــك« يقصــد ب ــاب الحســابات،»اعرف عميل ــل أصح مــن قب
ــه الرقــم الســري الصــادر  ــة الُعمــاء، »الرقــم الســري« يقصــد ب مــن هوي

لاســتعمال مــع البطاقــة.

حامــل  للبنــك ويلتــزم  ملــكًا خاصــًا  األحــوال  فــي جميــع  البطاقــة  2.  تظــل 
البطاقــة بتســليمها إلــى البنــك فــورًا عنــد الطلــب . يكــون للبنــك الحــق 
بمحــض تقديــره المنفــرد القيــام فــي أي وقــت وبــدون إشــعار بســحب أو 
إلغــاء أو حظــر االســتعمال المســتقبلي أو رفــض إعــادة إصــدار أو تجديــد أو 
اســتبدال أيــة بطاقــة دون المســاس فــي أي حــال مــن األحــوال بالتزامــات 
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to refuse to re-issue, renew or replace any card without in any 
case	 affecting	 the	 Cardholder’s	 obligations	 hereunder	 which	
shall continue in force. The Cardholder shall not use the Cad in 
any unlawful transaction or in any illegal activity.

3.  The Card and PIN are issued to the Cardholder entirely at the 
Cardholder’s risk. And NBB shall bear no liability whatsoever 
for any loss or damage howsoever caused from the issue to the 
Cardholder of the Card and PIN.

4.  The Cardholder will exercise all possible care to ensure the 
safety of the Card and will prevent the PIN becoming known 
to any persons without the prior written consent of NBB. The 
Cardholder shall at all times remain liable for any transactions 
made by the use of the Card and shall indemnify NBB for all 
losses or damages howsoever caused by any unauthorized use 
of the Card or PIN, and NBB shall be entitled to assume all uses 
of the Card and the PIN are authentic unless NBB has received 
notice of any loss or theft of the Card or of any record of the PIN 
or	official	notification	of	the	death	of	the	Cardholder.	If	the	Card	
is lost or stolen or for any other reason being misused, or if the 
PIN is disclosed in breach of this condition, the Cardholder must 
immediately	notify	NBB	and	Public	Security	and	confirm	this	in	
writing and the Cardholder will be held liable for all damages and 
losses caused by unlawful and unauthorized use of the Card prior 
to the notice. In the event of such loss, theft, issue or disclosure 
being	 suspected,	 NBB	 may	 provide	 Public	 Security	 with	 any	
information it considers relevant.

5.  NBB’s record of transactions processed by the use of the Card 
shall be conclusive and binding for all purposes.

6.  NBB shall debit the Cardholder’s Account with all expenses 
arising from the issue of the Card as may be announced by NBB 
from time to time and any replacement thereof.

7.  NBB shall debit the Cardholder’s Account with the amount 
of	any	withdrawal	effected	by	use	of	the	Card.	The	Cardholder	
shall not be entitled to overdraw the Account with NBB or to 
withdraw funds by use of the Card in excess of any overdraft limit 
agreed with NBB or the daily withdrawal limit determined for the 
Cardholder by NBB.

8.  NBB will try to give a complete service at all times but does not 
guarantee it. NBB shall not be liable for any loss or damage 
arising directly or indirectly due to any malfunction or failure of a 
Card, data-processing system, or transmission link or due to the 
nondelivery, misdelivery, or any delay or omission in executing 
any	 instruction	 deposited	 with	 NBB	 by	 ATM/CDM	 or	 due	 to	
anything outside the control of NBB. The Cardholder hereby 
undertakes to indemnify NBB against all losses, damages, and 
expense whatsoever arising in connection with the foregoing.

Terms and Conditions of Account Opening & Operation
شروط و أحكام فتح و تشغيل الحساب

ــب أن تســتمر  ــي يج ــكام الت ــب هــذه الشــروط واألح ــة بموج حامــل البطاق
ســارية المفعــول. يجــب علــى حامــل البطاقــة عــدم اســتخدام البطاقــة فــي 

معامــات أو نشــاطات غيــر قانونيــة .

3.  تصــدر البطاقــة والرقــم الســري لحامــل البطاقــة علــى مســئوليته بالكامــل 
ــن يكــون البنــك مســئواًل عــن أيــة خســارة أو أضــرار تنجــم عــن إصــدار  , ول

ــة .  ــل البطاق ــى حام ــم الســري إل ــة و الرق البطاق

4.  يتلــزم حامــل البطاقــة ببــذل العنايــة الازمــه للمحافظــة علــى ســامة 
الرقــم الســري دون  البطاقــة و يلتــزم بعــدم تعريــف أي شــخص علــى 
موافقــة كتابيــة مســبقة مــن البنــك. ويظــل حامــل البطاقــة مســئواًل فــي 
جميــع األوقــات عــن أيــة معاملــة تنشــأ عــن اســتخدام البطاقــة ويلتــزم 
بتعويــض البنــك عــن جميــع الخســائر أو األضــرار مــن أي نــوع كانــت والتــي 
تنجــم عــن األســتخدام غيــر المصــرح بــه للبطاقــة أو الرقــم الســري ويكــون 
ــة والرقــم الســري  ــع اســتعماالت البطاق ــار أن جمي ــق فــي اعتب ــك الح للبن
ســليمة إال إذا تلقــى البنــك إشــعارًا بضيــاع أو ســرقة البطاقــة أو الســجل 
الخــاص بالرقــم الســري أو إخطــارًا رســميُا لوفــاة حامــل البطاقــة . إذا فقــدت 
ــر أو إذا  البطاقــة أو ســرقت أو تعرضــت لســوء االســتعمال ألي ســبب آخ
افشــي الرقــم الســري بالمخالفــة لهــذا الشــرط يجــب علــى حامــل البطاقــة 
إخطــار البنــك واألمــن العــام وإثبــات ذلــك كتابيــًا  و ســيكون حامــل البطاقــة 
ــر  ــن االســتخدام الغي ــع  األضــرار والخســائر  الناجمــة  ع ــن جمي مســؤوال ع
القانونــي وغيــر المصــرح بــه قبــل  إخطــار البنــك.. وفــي حالــة الشــك فــي 
وقــوع الضيــاع أو الســرقة أو ســوء االســتعمال أو اإلفشــاء يجــوز للبنــك أن 

يقــدم إلــى األمــن العــام أيــة معلومــات يراهــا الزمــة . 

اســتخدام  عــن  تنشــأ  التــي  بالمعامــات  الخــاص  البنــك  ســجل  5.  يكــون 
البطاقــة دليــًا قاطعــا ونهائيــا فــي إثبــات صحــة  تلــك المعامــات ولجميــع 

األغــراض األخــرى . 

6.  ســوف يخصــم البنــك مــن حســاب حامــل البطاقــة جميــع مصاريــف إصــدار 
ــر .  ــك مــن وقــت آخ ــه البن ــًا لمــا يعلن البطاقــة وفق

7.  ســوف يخصــم البنــك مــن حســاب حامــل البطاقــة أي مبلــغ يتــم ســحبه 
ــغ  ــن يكــون لحامــل البطاقــة الحــق فــي ســحب مبال باســتخدام البطاقــة . ل
تــؤدي إلــى كشــف حســابه لــدى البنــك أو أن يحســب أمــوااًل باســتخدام 
البطاقــة تتجــاوز حــد الســحب علــى المكشــوف المتفــق عليــه مــع البنــك أو 
حــد الســحب اليومــي المقــرر مــن قبــل البنــك لصاحــب الحســاب . ويحتفــظ 
البنــك بالحــق فــي خصــم الرصيــد المديــن للحســاب مــن أيــة أرصــدة دائنــة 

فــي أيــة حســابات أخــرى يحتفــظ بهــا صاحــب الحســاب لــدى البنــك.

ــر  ــه غي ــع األوقــات لكن ــة فــي جمي ــم خدمــة كامل ــك نحــو تقدي 8.  يســعى البن
ملتــزم بتحقيــق ذلــك . لــن يكــون البنــك مســئواًل عــن أيــة خســارة  أو 
أضــرار تنشــأ بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بســبب أي خلــل أول عطــل فــي 
البطاقــة, نظــام معالجــة البيانــات , وســيلة البــث أو بســبب عــدم التوصيــل 
أو خطــأ فــي التوصيــل أو التأخيــر أو أي تقصيــر فــي تنفيــذ أيــة تعليمــات 
تصــل إلــى البنــك عــن طريــق جهــاز الصــراف اآللــي / جهــاز  اإليــداع  النقــدي 
أو بســبب أي شــي خــارج عــن إرادة وســيطرة البنــك . يتعهــد حامــل البطاقــة 
بموجبــه أن يعــوض البنــك عــن جميــع الخســائر و األضــرار و المصاريــف مــن 

أي نــوع كانــت الناشــئة عــن أي ممــا تقــدم . 
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9.  The Cardholder shall notify NBB when the card is retained by 
the	ATM/CDM	and	 in	the	event	of	any	error	 in	any	transaction	
relating	to	the	use	of	the	ATM/CDM	service.

10.  Any cheque instruction, or other communication deposited 
with NBB by use of the Card shall only be executed and/or 
credited	 to	 the	 stated	 beneficiary	 after	 verification	 by	 NBB,	
which shall be conclusive and binding for all purposes. Any 
cheque(s)	deposited	shall	be	accepted	for	collection	only	and	
proceeds	 shall	 not	 be	 available	 for	 withdrawal(s)	 until	 the	
cheque(s)	has/have	been	cleared.

11.  Any cash deposit shall be counted before being credited to the 
stated	Account(s)	 the	 following	business	day.	NBB	counting	 is	
conclusive.

12.  If separate Cards are issued to more than one holder of a Joint 
Account, each such Cardholder shall be jointly and severally 
responsible for all transactions on that Account processed by 
the use of such Cards. NBB may continue to debit that Account 
even if joint account instructions are varied or terminated, until 
all Card issued with that account have been returned to NBB.

13.  In case of electricity/telephone bills payment through the 
ATM	or	 any	digital	 channels,	NBB	will	 be	 an	 intermediary	only	
for transferring from time to time funds for settlement of the 
said Accounts. NBB shall not be party to queries or disputes 
regarding	excess,	insufficient,	late,	or	incorrect	payment	of	the	
said Account, or disputes of any nature whatsoever that may 
arise between the Cardholder and the above named authorities. 
NBB shall not be liable for any loss or damage arising directly or 
indirectly from utilization of the services, or due to the errors on 
the Cardholder’s part, or malfunction, or system failure. In the 
event of any change of electricity/telephone Account number, 
the Cardholder shall inform NBB immediately.

14.  In case of lost or stolen Card, it is the Cardholder’s responsibility 
to immediately advise NBB by calling or attending any of NBB’s 
branches	 during	 the	 branches	 official	 hours	 or	 calling	 Call	
Centre 24/7 to supply NBB with his/her card number or his/
her Account number. In the absence of such information,  the 
Cardholder will be held liable for all damages and losses caused 
by unlawful and unauthorized use of the Card and NBB shall 
not be liable to take any action and therefore NBB shall not be 
liable or responsible should any withdrawals be made due to 
non-adhering to NBB’s requirement.

15.  NBB may at any time alter these terms and conditions without 
prior notice to the Cardholder.

Terms and Conditions of Account Opening & Operation
شروط و أحكام فتح و تشغيل الحساب

9.  يلتــزم حامــل البطاقــة بإبــاغ البنــك فــي حــال مــا إذا علقــت البطاقــة فــي 
ــدث خطــأ  ــة ح ــدي, وفــي حال ــداع  النق ــاز  اإلي ــي/ جه ــاز الصــراف اآلل جه
مــا فــي أيــة معاملــة تتعلــق بإســتعمال خدمــة الصــراف اآللــي/ جهــاز  

اإليــداع  النقــدي.

10.  أي شــيك , تعليمــات , أو أي مراســات تــودع لــدى البنــك عــن طريــق 
اســتخدام البطاقــة ســتنفذ أو/وتقيــد فــي حســاب المســتفيد المذكــور 
ــع  ــًا لجمي ــك ملزمــًا ودامغ ــة المضاهــاة ويكــون ذل ــك بعملي ــام البن بعــد قي
أنهــا  األغــراض . يعتبــر قبــول أي شــيك أو شــيكات يتــم إداعهــا علــى 
بعــد  إال  للســحب  قابلــة  عائداتهــا  تكــون  وال  فقــط  التحصيــل  ألغــراض 

 . تحصيــل قيمتهــا 

11.  يقــوم البنــك بقيــد الودائــع النقديــة المودعــة عــن طريــق الصــراف اآللــي 
فــي الحســاب المذكــور فــي يــوم العمــل التالــي بعــد عدهــا والتأكــد مــن 

ــًا .  ــع فــي هــذا الصــدد نهائي ــك للودائ ــد البن مبلغهــا , ويكــون ع

12.  إذا أصــدرت بطاقــات منفصلــة ألكثــر مــن شــخص ) فــي حالــة الحســاب 
المشــترك( يكــون كل حامــل بطاقــة مســئواًل منفــردا وبالتضامــن مــع باقــي 
أصحــاب الحســاب عــن جميــع المعامــات فــي ذلــك الحســاب والتــي تنشــأ 
عــن طريــق اســتعمال هــذه البطاقــات . يجــوز للبنــك االســتمرار فــي القيــد 
ــاء التعليمــات الخاصــة  ــل أو إلغ ــم مــن تعدي ــور بالرغ ــى الحســاب المذك عل
بالحســاب المتشــرك الســالف الذكــر حتــى تتــم إعــادة جميــع البطاقــات 

الصــادرة إلــى البنــك .

ــاء  ــف والكهرب ــر حســابات الهات ــة اســتخدام تســهيات دفــع فواتي 13.  فــي حال
بواســطة الصــراف اآللــي أو أي قنــوات رقميــة أو اإللكترونيــة، فــإن دور 
البنــك ال يتجــاوز كونــه وســيطًا لتحويــل المبالــغ المطلوبــة بيــن الحيــن 
واآلخــر لتســديد تلــك الفواتيــر . لــن يكــون البنــك طرفــًا فــي أيــة خافــات أو 
نزاعــات تنشــأ فيمــا يتعلــق بالزيــادة فــي المبلــغ المدفــوع أو عــدم كفايتــه أو 
تأخــره أو عــدم صحتــه . كمــا لــن يكــون البنــك طرفــًا فــي أيــة نزاعــات أيــًا كان 
نوعهــا والتــي تنشــأ بيــن حامــل البطاقــة وبيــن الجهــات المذكــورة أعــاه . 
ولــن يكــون البنــك مســئواًل عــن أيــة خســائر أو أضــرار تنشــأ بصــورة مباشــرة 
أو غيــر مباشــرة عــن االنتفــاع بالخدمــات أو بســبب أخطــاء مــن جانــب حامــل 
البطاقــة أو بســبب قصــور أو تعطــل النظــام عــن العمــل . فــي حالــة تغييــر 
رقــم الهاتــف و/ أو رقــم حســاب الكهربــاء فــإن حامــل البطاقــة يلتــزم بإشــعار 

البنــك بذلــك حــااًل . 

14.  فــي حالــة ضيــاع أو ســرقة البطاقــة يتحتــم علــى حامــل البطاقــة إخطــار البنك 
هاتفيــًا أو الحظــور شــخصيًا إل أحــد فــروع البنــك وذلــك خــال ســاعا ت الدوام 
الرســمي أو باألتصــال علــى مركــز خدمــات الزبائــن علــى مــدار الســاعة . 
ولتمكيــن البنــك مــن اتخــاذ االجــراءات الازمــة لوقــف التعامــل بالبطاقــة , 
يلتــزم حامــل البطاقــة بتزويــد البنــك برقــم البطاقــة أو رقــم الحســاب , وفــي 
حــاة عــدم تزويــد البنــك بتلــك المعلومــات األساســية ســوف يتحمــل حامــل 
البطاقــة المســؤولية عــن جميــع األضــرار والخســائر الناتجــة عــن االســتخدام 
البطاقــة الغيــر قانونــي  وغيــر المصــرح بــه و  يتعــذر علــى البنــك اتخــاذ 
اإلجــراءات الازمــة وعليــه يتحمــل حامــل البطاقــة مســئولية أيــة ســحوبات 
قــد تتــم مــن الحســاب / الحســابات نتيجــة لذلــك ولــن يكــون البنــك مســئواًل 

فــي أي حالــة مــن األحــوال عــن تلــك الســحوبات . 

15.  يجــوز للبنــك القيــام فــي أي وقــت بتعديــل هــذه الشــروط و األحــكام بــدون 
إشــعار مســبق إلــى حامــل البطاقــة.
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Al Watani call center services terms & conditions
(For personal and sole proprietorship accounts only)

National Bank of Bahrain (“NBB”) may at its sole discretion agree 
to	 provide	 the	 Account	 holder	 with	 the	 Call	 Center	 Service	 (the 
“Service”) subject to the following terms and conditions:

1.  At the time that the Account holder opens banking relationship 
with NBB or at the time that the Account holder signs up for the 
Service,	NBB	may	at	its	absolute	discretion		use	certain	security	
questions in various forms based on information provided by the 
Account holder  and used to authenticate the Account holder 
(“Security Questions”). The Account holder may request NBB to 
change	his	Security	Questions.	NBB	may	at	its	absolute	discretion	
issue	to	the	Account	holder	a	new	Security	Questions	on	these	
terms and conditions or under such terms and conditions as NBB 
may	deem	fit.

2.  The Account holder will identify himself/herself on the telephone 
(either	through	a	phone	banker	or	the	automated	voice	response	
system)	to	provide	certain	services	to	the	Account	holder.

3.  The Account holder hereby irrevocably authorizes NBB, and NBB 
in its absolute discretion may follow/ act on the Account holder’s 
oral	instructions	(including	any	instructions	required	by	or	given	
by the Account holder, in relation to these terms and conditions 
the Account holder further agrees and admits that any acts or 
transactions carried out by NBB pursuant to the Account holder’s 
oral instruction shall be irrevocably binding on the Account holder. 

4.  The Account holder shall undertake not to allow anyone to use 
the	 Service	 on	 his/her	 behalf.	 The	 Account	 holder	 (i)	 shall	 be	
responsible for safekeeping of any personal account information   
(ii)	 shall	 not	 disclose	 personal	 account	 information	 to	 any	
person	 except	 for	 NBB	 Call	 Center	 (iii)	 shall	 take	 all	 possible	
care to prevent discovery of personal account information or 
that personal account being known to any person. The Account 
holder shall be solely responsible to change any personal account 
information after disclosure of the same to any third party.

5.  NBB shall not be liable for any unauthorized usage or misuse of 
personal account information and the Account holder hereby 
undertakes to fully indemnify and hold NBB harmless against 
any action, suit, proceeding initiated against NBB or any loss, 
cost or damage incurred by NBB as a result thereof. Further, NBB 
shall not be liable for any misuse of any data accessed through 
the	 Call	 Center	 Services	 by	 third	 parties,	 due	 to	 the	 Account	
holder’s	negligence,	mistake(s),	act(s),	or	omission(s).

6.  NBB shall not be liable for acting upon the Account holder’s 
instructions and the Account holder hereby undertakes to 
indemnify and keep NBB harmless against any consequences, 
claims, proceedings, or losses whether direct or indirect, that may 
arise or be incurred by reason of NBB carrying out instructions 
from the Account holder or purporting to be from him.

Terms and Conditions of Account Opening & Operation
شروط و أحكام فتح و تشغيل الحساب

شروط و أحكام الخدمة المصرفية الهاتفية :
)للحسابات الشخصية وحسابات المؤسسات الفردية(

ــح  ــره المنفــرد علــى من ــك ( , حســب تقدي يوافــق بنــك البحريــن الوطنــي ) البن
)الخدمــة( حســب الشــروط و  صاحــب الحســاب الخدمــة المصرفيــة الهاتفيــة 

األحــكام التاليــة :

1.  عنــد بــدء العاقــة المصرفيــة بيــن البنــك و صاحــب الحســاب , أو قيــام 
صاحــب الحســاب بالتســجيل للخدمــة يجــوز للبنــك حســب تقديــره المطلــق 
إصــدار / أســئلة أمنيــة متنوعــة ومتكونــة مــن معلومات متوفــرة من صاحب 
الحســاب يســتخدم  لتحقــق مــن صاحــب الحســاب )»أســئلة األمــان«(. يجــوز 
لصاحــب الحســاب طلــب تغيــر أســئلة األمــان ، ويجــوز للبنــك حســب تقديــره 
المطلــف إصــدار أســئلة األمــان جديــد وفــق هــذه الشــروط واألحــكام أو 

وفقــًا للشــروط و األكام التــي يراهــا مناســبة . 

ــن  ــه ورقــم حســابه ورقمــه الســري ع ــات هويت ــى صاحــب الحســاب إثب 2.  عل
طريــق الهاتــف )إمــا عــن طريــق مخابــر البنــك أو نظــام الــرد اآللــي( وذلــك 

للحصــول علــى الخدمــات المطلوبــة. 

3.  بهــذا يخــول صاحــب الحســاب البنــك تخويــُا غيــر قابــل للنقــض , ويجــوز 
للبنــك حســب تقديــره المطلــق إتبــاع / تنفيــذ تعليمــات صاحــب الحســاب 
الشــفوية )بمــا فــي ذلــك أيــة تعليمــات مطلوبــة أو مقدمــة مــن صاحــب 
صاحــب  األحكام(.ويوافــق  و  الشــروط  بهــذه  المتعلقــة  و  الحســاب 
ــًا  ــك وفق ــا البن ــات يقــوم به ــات  أو عملي ــة تصرف ــأن أي ــر ب الحســاب ويق
لتعليمــات  صاحــب الحســاب الشــفوية ســوف يكــون ملزمــة لــه بصــورة 

ــة للنقــض . ــر قابل غي

4.  يتعهــد صاحــب الحســاب بعــدم الســماح ألي شــخص بإســتخدام الخدمــة 
نيابــة عنــه , يقــع علــى صاحــب الحســاب مســئولية )أ( المحافظــة علــى  
اي  عــن  الكشــف  عــدم  )ب(  بالحســاب   خاصــة  شــخصية  معلومــات  اي 
معلومــات شــخصية خاصــة بالحســاب, )ج( إتخــاد كافــة اإلحتياطــات الازمــه 
لمنــع معرفــة اي معلومــات شــخصية خاصــة بالحســاب أو وصلــه إلــى علــم 
أي شــخص . يتحمــل صاحــب الحســاب لوحــده مســئولية تغييــر  معلومــات 

ــر .  ــد كشــفه ألي شــخص آخ حســابه بع

5.  لــن يكــون البنــك مســئواًل عــن أي اســتعمال غيــر مصــرح بــه ســواء اســتخدام 
اي معلومــات شــخصية خاصــة بالحســاب  وبهــذا بتعهــد صاحــب الحســاب 
بــأن يعــوض البنــك عــن أي إجــراء أو دعــوى أو أي خســارة أو تكاليــف أو 
ــكون البنــك مســئواًل عــن  أضــرار يتكبدهــا البنــك نتيجــة لذلــك . كمــا لــن يـ
أي ســوء اســتخدام ألي مــن المعلومــات التــي وصلــت إلــى علــم الغيــر 
عــن طريــق خدمــة مركــز االتصــال نتيجــة إهمــال أو خطــأ أو فعــل أو امتنــاع 

صاحــب الحســاب.

6.  لــن يكــون البنــك مســئوال عــن أي عملــي أو تصــرف يقــوم بــه وفقــًا 
ــأن يعــوض  لتعليمــات صاحــب الحســاب وبهــذا يتعهــد صاحــب الحســاب ب
البنــك وأال يعرضــه أليــة عواقــب أو مطالبــات أو دعــاوي قضائيــة أو خســائر 
, ســواء كانــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة والتــي قــد تنشــأ أو تترتــب ألي 
ســبب كان جــراء قيــام البنــك بتنفيــذ تعليمــات صــادرة مــن أو فهمــت أنهــا 

صــادرة مــن صاحــب الحســاب . 
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7.	 	NBB	may	in	its	absolute	discretion	require	written	confirmation	
of the Account holder’s oral instructions to be received by it 
within such period as NBB may specify, and the Account holder 
shall	undertake	to	provide	NBB	with	such	written	confirmation	
within	the	specified	period.	NBB	shall	have	the	right	to	withdraw	
the	 Service	 with	 immediate	 effect	 in	 the	 event	 the	 Account	
holder	fails	to	provide	NBB	with	the	written	confirmation	within	
the	specified	period.

8.  Where any of the Accounts are opened by more than one person, 
any one person shall be entitled to give oral instructions and NBB 
shall be entitled to rely upon such instructions until receipt by it 
of a written notice revoking or modifying such instructions.

9.  The Account holder hereby gives his/her irrevocable consent to 
NBB recording his/her telephone calls with NBB and to use the 
recording for any purposes including but not limited to training 
and reference purposes.

10.  The Accountholder understands and agrees that the range of 
Services	provided	over	the	phone	may	be	changed	by	NBB	from	
time to time that NBB shall have the absolute discretion to 
withdraw	or	amend	the	Service	provided,	amend,	or	supplement	
any of the above terms and conditions at any time without prior 
notice to the Account holder. 

11.  Without prejudice to any other provisions of these terms and 
conditions, NBB shall not be liable for any loss or damage 
whatsoever or howsoever caused arising directly or indirectly in 
connection	with	the	Services	and/or	these	terms	and	conditions,	
including without limitation any loss of data; interruption or 
stoppage to the Account holder access to and/or use of the Call 
enter, network failure, or any cause beyond NBB’s control. 

12.  NBB shall not be responsible for any failure on the part of the 
Account	holder	to	utilize	the	Service	due	to	the	Account	holder	not	
being	within	the	geographical	range	where	the	service	is	offered.

Cheque book issuance terms & conditions
(For current account only)

1.  The Account holder shall undertake to exercise great care in 
safeguarding these cheques and to allow them to be used only 
by his self for the purpose of withdrawing funds from his/her 
Account. In the event of any of these cheques being lost, mislaid, 
or extracted by a third party, The Account holder undertake to 
notify NBB immediately and to hold NBB free from responsibility 
should any such cheques be paid by NBB even though the 
signature thereon be forged or counterfeited. 

2.  The Account holder shall understands and agrees that in the 
event of non-collection of his/her cheque books from NBB 
within a maximum period of one week from the date of its issue, 
NBB reserves the right to mail the same by registered post to 
my/our address as appears on NBB’s record and charge my/our 
Account with any subsequent cost incurred.

Terms and Conditions of Account Opening & Operation
شروط و أحكام فتح و تشغيل الحساب

7.  يحــق للبنــك , حســب تقديــره المطلــق طلــب اثبــات كتابــي لتعليمــات صاحــب 
الحســاب الشــفوية علــى إن يقــدم هــذا التأكيــد خــال المــده التــي يحددهــا 
البنــك . ويتعهــد صاحــب الحســاب بتقديــم هــذا التأكيــد الكتابــي خــال هــذه 
ــر فــوري فــي حــال فشــل صاحــب  المــدة. ويحــق للبنــك ســحب الخدمــة بأث

الحســاب فــي تزويــد البنــك بالتأكيــد الكتابــي خــال المــدة المذكــورة . 

8.  إذا كان أيــًا مــن الحســابات مفتوحــًا باســم أكثــر مــن شــخص , فإنــه يحــق 
ألي شــخص منهــم إعطــاء تعليمــات شــفوية للبنــك . كمــا  يحــق للبنــك 
ــي ينقــض أو  ــن اســتام إشــعار كتاب ــى هــذه التعليمــات لحي اإلســتناد عل

يعــدل التعليمــات المذكــورة . 

9.  يوافــق صاحــب الحســاب , موافقــة غيــر قابلــة للنقــض علــى قيــام البنــك 
بتســجيل مكالماتــه الهاتفيــة الســتعامات الحقــًا ) علــى ســبيل المثــال 
وليــس الحصــر ( إلغــراض التدريــب أو الرجــوع واالســتناد إليهــا عنــد الضــرورة .

10.  يقــدر صاحــب الحســاب ويوافــق علــى أن مــدى الخدمــة المتوفــرة عــن 
ــك  ــك مــن وقــت آلخــر. و للبن ــر بواســطة البن ــة للتغيي ــق الهاتــف قابل طري
التقديــر المطلــق لوقــف أو تعديــل الخدمــة المتوفــرة أو تعديــل أو إضافــة 
أي بنــود جديــدة للشــروط واألحــكام أعــاه فــي أي وقــت بــدون إخطــار 

صاحــب الحســاب مســبقًا 

11.  دون االخــال بــأي مــن هــذه الشــروط و األحــكام، لــن يكــون البنــك مســئوال 
عــن أيــة أضــرار أو خســائر أيــًا كانــت أو كيفمــا ترتبــت , ســواء أكانــت أضــرار أو 
خســائر مباشــرة  أو غيــر مباشــرة فيمــا يتعلــق بالخدمــة أو/و هــذه الشــروط 
الحصــر ضيــاع  المثــال وليــس  , بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل  واألحــكام 
المعلومــات , انقطــاع أو عــدم تمكــن صاحــب الحســاب مــن الوصــول إلــى 
أو اســتعمال مركــز األتصــال. أو خلــل فــي الشــبكة أو أي ســبب آخــر خــارج 

ســيطرة البنــك .

12.  لــن يكــون البنــك مســئواًل عــن عدم قــدرة صاحب الحســاب اســتعمال الخدمة 
نتيجــة عــدم تواجــده ضمــن المــدى الجغرافــي الــذي تتوافــر فيــه الخدمــة .

شروط و أحكام اصدار دفتر شيكات
) الحسابات الجارية فقط ( :

1.  يتعهــد صاحــب الحســاب بــأن يحــرص حرصــُا بالغــًا فــي المحافظــة الشــيكات 
الممنوحــة لــه مــن قبــل البنــك، و يتعهــد باســتخدامها مــن قبلــه فقــط 
لغــرض الســحب مــن الحســاب فقــط. وفــي حالــة فقــدان أي مــن هــذه 
ــب  ــزم صاح ــا أو اختاســها مــن قبــل طــرف ثالــث يلت الشــيكات أو ضياعه
ــا، وفــي كافــة  ــا صحيح ــى الفــور إخطــارا قانوني ــك عل الحســاب باخطــار البن
األحــوال يعفــى البنــك مــن المســئولية إذا قــام البنــك بصــرف أي شــيك 

مــن هــذه الشــيكت حتــى وإن كان التوقيــع فيهــا مزيفــًا أو مــزورًا.

أنــه فــي حالــة عــدم تمكنــه مــن  2.  يقــر صاحــب الحســاب ويوافــق علــى 
الحضــور للبنــك ألي ســبب مــن األســباب الســتام دفتــر الشــيكات خــال 
مــده أقصاهــا أســبوع مــن تاريــخ إصــدار دفتــر الشــيكات , فإنــه يحــق للبنــك 
ارســاله عــن طريــق البريــد المســجل إلــى عنــوان صاحــب الحســاب وخصــم 

كافــة المصاريــف المتعلقــة بذلــك مــن الحســاب.

Licensed by CBB as a conventional retail bankمرخص من مصرف البحرين المركزي كمصرف قطع تجزئة                            



Foreign currency account opening terms & conditions

1.  Withdrawals from the Account shall be made only by drafts 
or telegraphic transfers in the currency of the Account at the 
request of the undersigned in writing or by authenticated cable. 
Such	request	may	be	in	the	form	of	a	cheque	drawn	upon	NBB,	
provided each such cheque is worded “payable by sight draft in.” 
Any stamp, transmission, or other charges related to withdrawals 
from the Account will be paid by the undersigned upon demand.

2.  NBB shall have no responsibility or liability to the Account holder 
for any diminution due to taxes or imposts or depreciation 
in	 the	 value	 of	 funds	 credited	 to	 the	 Account	 (which	 funds	
may be deposited by NBB in the Account and subject to NBB 
control	with	such	depository(ies)	as	NBB	may	select)	or	for	the	
unavailability of such funds due to restrictions on convertibility, 
requisitions, involuntary transfer, distraint of any character, 
exercise of military usurped power, or other similar causes 
beyond NBB’s control.

3.  NBB may at any time in its own discretion discharge its entire 
liability with respect to the Account by mailing to the Account 
holder, at the address set forth below, NBB draft in the currency 
of the Account without recourse to you as drawer, payable 
to the order of the Account holder in the amount  of the then 
credit balance in the Account; or any time in NBB discretion NBB 
may close the Account on its books and terminate its liability 
hereunder by transferring the Account, by cable or such other 
means	 as	 NBB	may	 elect,	 to	 the	 books	 of	 NBB	 head	 office	 or	
of any other branch of NBB, whereupon the Account shall be 
maintained	 by	 the	 laws	 and	 regulations	 in	 effect	 at	 the	 place	
where	such	office	or	branch	transacts	its	business

Minors accounts opening terms & conditions

1.	 	Except	 to	 the	 extent	 as	 specified	 in	 the	 terms	 and	 conditions	
of minors account contained herein, the General Terms and 
Conditions referred to above shall apply provided that, in the 
event of any inconsistency, the terms and conditions as set out 
in this section, shall prevail.

2.	 	Minors	Account	is	an	account	designated	for	minors	and	may	
be opened and operated by the natural guardian / parent or 
the legal guardian in the name of the minor from the date of 
birth of the minor until the minor reaches the age of twenty 
One	(21)	years.

3.	 	The	guardian	/parent	hereby	undertakes	that	the	Minors	Account	
shall be opened and operated at all times by the guardian/ 
parent	for	the	benefit	of	the	minor	and	the	mode	of	operating,	in	
the account will be single.

4.  In cases of demise of the person who opened and operates the 
Minors	Account,	the	Bank	shall	freeze	the	Minors	Account	and	
require and act in accordance with a judgment or order of a 
Bahraini court or other competent authority.

Terms and Conditions of Account Opening & Operation
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شروط و أحكام فتح و تشغيل الحساب

شروط و أحكام فتح حساب بالعملة األجنبية :

1.  تتــم الســحوبات مــن الحســاب عــن طريــق الحــواالت أو التحويــل التلغرافــي 
بعملــة الحســاب بنــاًء علــى طلــب كتابــي مــن الموقــع أدنــاه . ويجــوز أن 
يكــون الطلــب المشــار إليــه فــي صــورة شــيك مســحوب علــى البنــك 
بشــرط أن تــرد فــي هــذه الشــيك عبــارة ) واجــب الدفــع بموجــب الحوالــة عــن 
ــة أو  ــف خاصــة بالدمغ ــب أي مصاري ــد الطل ــون عن االطــاع ( , ويدفــع الزب

االرســال أو المصاريــف األخــرى المتعلقــة بالســحب مــن الحســاب.

2.  ال يتحمــل البنــك المســئولية عــن أو تجــاه صاحــب الحســاب بشــأن أي نقــص 
نتيجــة الضرائــب أو الرســوم أو االنخفــاض فــي قيمــة األرصــدة المودعــة 
فــي الحســاب ) وهــي األرصــدة التــي يجــوز للبنــك إيداعهــا باســم البنــك 
وتكــون خاضعــه إلشــراف البنــك لــدة جهــات اإليــداع التــي يختارهــا البنــك( 
أو أي مســئولية عــن عــدم توافــر هــذه األرصــدة نتيجــة القيــود المفروضــة 
ــر اإلراديــة أو الحجــز  علــى التحويــل أو المصــادرة الرســمية أو الحــواالت غي
أي  أو  المغتصبــة  أو  العســكرية  الســلطة  أو ممارســة  أنواعــه  بمختلــف 

أســباب أخــرى مماثلــة خارجــة عــن قــدرة وســيطرة البنــك.

3.  يجــوز للبنــك فــي أي وقــت مــن األوقــات وبنــاًء علــى تقديــره المنفــرد 
اعتبــار كامــل مســئوليته منقضيــة فيمــا يتعلــق بالحســاب عنــد إرســاله إلــى 
صاحــب الحســاب بالبريــد حوالــه بعملــة الحســاب وعلــى العنــوان الــوارد 
فــي ســجات البنــك ودون اللجــوء إلــى البنــك )كســاحب( . وتكــون الحوالــة 
واجبــة الدفــع ألمــر صاحــب الحســاب وبالمبلــغ المعــادل للرصيــد الدائــن 
ــى  ــاًء عل ــات بن ــك ي أي وقــت مــن األوق ــوز للبن ــا يج فــي الحســاب . وكم
ــر البنــك وإنهــاء مســئوليته بموجــب  ــق الحســاب فــي دفات ــره أن يغل تقدي
ذلــك وذلــك بإحالــة الحســاب بالبــرق أو بالطريقــة التــي يختارهــا إلــى دفاتــر 
المقــر الرئيســي أو أي فــرع آخــر تابــع للبنــك , وعندئــذ تتــم مباشــرة الحســاب 
واالحتفــاظ بــه أو غلقــة طبقــًا ألنظمــة و تعليمــات المقــر الرئيســي أو الفــرع 
الــذي أحيــل إليــه ويكــون خاضعــًا للقوانيــن واإلنظمــة النافــذة المفعــول 

فــي المــكان الــذي يعمــل فيــه المقــر الرئيســي أو الفــرع المذكــور . 

شروط و أحكام حساب القاصر 

1.  باســتثناء مــا هــو محــدد فــي شــروط وأحــكام حســاب الُقاّصــر ، تطبــق 
حالــة وجــود أي  ، فــي  أعــاه  إليهــا  المشــار  العامــة  الشــروط واألحــكام 
تعــارض ، تســود األحــكام والشــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذا القســم.

ــح و إدارة  ــم  فت ــارة عــن  حســاب مخصــص للقاصــر ويت 2.  حســاب القاصــر عب
الحســاب مــن قبــل الولــي الطبيعــي / الوالديــن أو الوصــي القانونــي 
بإســم القاصــر مــن تاريــخ الــوالدة و حتــى بلــوغ القاصــر ســن واحد وعشــرين 

)21( ســنة.

3.  يتعهــد ويقــر  الولــي الطبيعــي و الوصــي القانونــي ان يتــم فتــح وادارة 
حســاب القاصــر  لصالــح القاصــر فــي جميــع األوقــات مــن قبــل الولــي 
الحســاب  علــى  اإلدارة  و  القانونــي  الوصــي  أو  الوالديــن  الطبيعــي/ 

منفــردة. ســتكون 

4.  فــي حــال وفــاة الشــخص الــذي قــام بفتــح وإدارة حســاب القاصــر ، ســيقوم 
البنــك بتجميــد حســاب القاصــر  و طلــب اعتمــاد حكــم المحكمــة المختصــة 

أو  أي جهــة أخــرى ذات اختصــاص.



5.	 	The	Minors	Account	shall	be	treated	as	an	independent	account	
for	 the	 benefit	 of	 the	 minor	 and	 shall	 not	 be	 linked	 to	 any	
personal accounts of the minor’s natural guardian / parent or the 
legal guardian.

6.  The authority to operate the account will be automatically 
transferred	when	the	minor	reaches	the	age	of	twenty	one	(21)	
and the account is updated by the person in whose name the 
account was opened unless the minor is mentally incapacitated 
as per the law. 

Terms and Conditions of Account Opening & Operation

Licensed by CBB as a conventional retail bankمرخص من مصرف البحرين المركزي كمصرف قطع تجزئة                            

شروط و أحكام فتح و تشغيل الحساب

5.   ســيتم التعامــل مــع حســاب القاصــر علــى إنــه حســاب مســتقل لمصلحــة 
ــط حســاب القاصــر مــع الحســابات الخاصــة  ــك برب ــن يقــوم البن القاصــر ول

بالولــي الطبيعــي/ الوالديــن أو الوصــي القانونــي.

6.  تنتقــل صاحيــة إدارة الحســاب الــى مــن تــم فتــح الحســاب باســمه  تلقائيــًا 
بمجــرد بلــوغ القاصــر واحــد وعشــرين )21( ســنة ويتــم تحديــث الحســاب مــن 
قبــل الشــخص الــذي تــم فتــح الحســاب باســمه مالــم يطــرأ عليــه عــارض مــن 

عــوارض األهليــة وفقــًا ألحــكام القانــون.  


