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ACCOUNT TO ACCOUNT TRANSFER - 
 تحويل من حساب إلى حساب

   

I have read, understood and accept the following terms and conditions in addition to the 
General Terms and Conditions of Accounts and Banking Services for Emirates NBD Bank P.J.S.C:

لقد قرأت وفهمت ووافقت على الشروط واألحكام التالي بيانها باإلضافة إلى الشروط و األحكام العامة 
للحسابات و الخدمات المصرفية لبنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع 

1. I/We understand that the Bank accepts no responsibility for any loss or delay which may occur in 

the transfer, transmission and /or application of funds or in the case of remittance by telegraphic 

transfers  for any error, omission or deductions which may occur in the transmission of any messages 

or for its misinterpretation when received and I/we agree to indemnify the Bank against any actions, 

proceedings, claims and/or demands that may arise in connection with such loss, delay, error, 

omission, deductions or misinterpretation.

2. I / We understand that the value date requested by me/us is subject to currency fluctuations , 

holiday(s) and Bank cut off time.

3. I / We authorize the bank to execute the transfer order set out in the transfer request within two 

business days from the date of submitting the transfer request to the bank . The request is deemed 

to be duly submitted to the bank on the date of delivering it to any branch of the bank. I / We 

understand that the Bank shall have the right to transfer the amount in the event of the death, 

incapacity or bankruptcy of the beneficiary(s) as per the applicable laws. I / We understand that the 

Bank shall not be responsible in case the funds are blocked / freeze for any legal purpose and the Bank 

will not refund me / us with the transferred amounts/funds and I / We shall not have any claim 

whatsoever with the Bank.

4. The Bank shall have the right not to execute the transfer request in case of insufficient balance in 

the account set out in the transfer application or the signature and/ or identity of the applicant is 

not verified. The Bank shall also have the right to deduct from the account(s) of the client who 

requested the transfer in case of deducting any amounts to do the transfer as a result of a 

computer, devices, or technical default, human or any other error.

5. All transfers are sent entirely at the customer’s responsibility and risk. The Bank, reserve the right 

to seek from the customer any additional information and / or documents with respect the parties 

involved and purpose of the transfer / payment instruction under the request , such instruction may 

not be completed or proceeded until the required additional information and/or documents is / are 

provided. The customer agrees to hold harmless and indemnify the Bank against any loss, cost, 

damages, expense, liability or proceedings which the Bank may incur or suffer as a result of the Bank 

acting upon, or delaying to act upon or refraining from acting upon the said request / instructions 

including but not limited to the Bank compliance with any regulatory obligations issued by any 

governmental or international institution. The Bank will, as part of its regulatory obligations, check 

the sources of this payment to satisfy itself that this payment / request does not breach any local or 

international regulations including any regulation in connection with restricted beneficiaries. As part 

of this obligation, the Bank, reserve the right to seek from the customer any additional information 

and / or documents with respect the parties involved and purpose of the transfer / payment 

instruction under the request , such instruction may not be completed or proceeded until the 

required additional information and/or documents is / are provided. The customer agrees to hold 

harmless and indemnify the Bank against any loss, cost, damages, expense, liability or proceedings 

which the Bank may incur or suffer as a result of the Bank acting upon, or delaying to act upon or 

refraining from acting upon the said request / instructions.

أخير قد ينتج عن التحويل/تنفيذ العملية أو عن  بنك غير مسئول عن أية خسارة أو ت أن ال ا/نحن على علم ب 1 - أن

رسائل  إدخال  عملية  اء  ن أث تقع  قد  خصومات  أو  سهو  خطأ،  أي  برقي  ال التحويل  طريق  عن  الدفع  ة  حال في 

أو  دعاوي   ، إجراءات  أي  عن  البنك  نعوض  أن  أوافق/نوافق  كما  المها.  است عند  فهمها  يسئ  أو  التحويل 

ر. ر، الخطأ، السهو، الخصومات أو سوء التفسي أخي ت تيجة هذه الخسارة، ال متطلبات قد تنشأ ن

تقلبات   العملة والعطالت وفترات إنقطاع  اه يخضع ل ن ب اريخ اإلستحقاق الذي طلبته/طل أن ت  2 - أفهم / نفهم ب

الخدمات المصرفية.

اريخ تسليم  ت التحويل خالل يومي عمل من  الوارد في طلب  التحويل  تنفيذ أمر  بنك ل ال 3 - أفوض/نفوض 

بنك. أدرك/ندرك  اريخ تسليمه ألي من فروع ال لبنك في ت ر الطلب قد تم تسليمه ل ب لبنك. يعت طلب التحويل ل

للقوانين  وفقا  المستفيد/المستفيدين  إفالس  أو  عجز  أو  وفاة  حال  المبلغ في  بتحويل  الحق  لبنك  ل أنه  ب

ية في حال تم حجز/تجميد األموال ألي غرض قانوني  بنك لن يتحمل أي مسؤول أن ال المطبقة. أدرك/ندرك ب

بنك. بة مهما تكن تجاه ال ا أي مطال ن ا ولن يكون لي/ل ن الغ/األموال المحولة لي/ل رد المب بنك ب ولن يقوم ال

 

الحساب المذكور فى  بنك بحقه في عدم تنفيذ طلب الحوالة في حالة عدم توفر رصيدكافي ب  4 - يحتفظ ال

لبنك الخصم من حساب   ة, كما يحق ل ة  أو في حالة عدم التحقق من توقيع أو هوية طالب الحوال طلب الحوال

تيجة لخطأ بنظام الحاسب اآللي أو  ة  ن / حسابات العميل طالب الحوالة في حالة خصم أي أموال ألجراء الحوال

خطأ تقنى أو خلل باألجهزة أو خطأ بشري أو أي  خطأآخر.

أن يطلب من العميل  بنك بحقه ب تامة. يحتفظ ال ية العميل ال  5 - يتم إرسال جميع التحويالت على مسؤول

تقديم أي معلومات و / أو مستندات إضافية فيما يتعلق باألطراف المعنية والغرض من تعليمات التحويل 

أو   / و  المعلومات  تقديم  حين  إلى  تعليمات  ال هذه  تنفيذ  أو  إنجاز  يتم  ال  وقد  الطلب،  بموجب  الدفعة   /

البنك وتعويضه عن أي خسارة أو تكلفة  المستندات اإلضافية المطلوبة. يوافق العميل على عدم اإلضرار ب

تنفيذ أو  بنك ب ام ال تيجة قي بنك ن ية أو إجراءات قانونية قد يتكبدها أو يتحملها ال أو أذى أو نفقات أو مسؤول

ال  ث تعليمات المذكورة على سبيل المثال و ليس الحصر امت اع عن تنفيذ الطلب/ال ن أخر في تنفيذ أو االمت ت ال

ه  زامات ت بنك، كجزء من ال ية.كما سيقوم ال زامية الصادرة عن أي جهة حكومية أو دول تنظيمية اإلل لوائح ال بنك ل ال

ًا بأن هذه الدفعة/الطلب ال تخل  ن نحو الذي يجعله مطمئ التحقق من مصادر هذه الدفعة على ال تنظيمية، ب ال

هذا  إطار  وفي  المحظورين.  المستفيدين  ب تتعلق  تعليمات  أي  ذلك  بما في  ية،  دول أو  محلية  أنظمة  بأي 

أن يطلب من العميل تقديم أي معلومات و / أو مستندات إضافية فيما يتعلق  بنك بحقه ب زام، يحتفظ ال ت االل

باألطراف المعنية والغرض من تعليمات التحويل / الدفعة بموجب الطلب، وقد ال يتم إنجاز أو تنفيذ هذه 

العميل على عدم  المطلوبة. يوافق  المستندات اإلضافية  أو   / المعلومات و  إلى حين تقديم  تعليمات  ال

ية أو إجراءات قانونية قد يتكبدها  البنك وتعويضه عن أي خسارة أو تكلفة أو أذى أو نفقات أو مسؤول اإلضرار ب

تعليمات  الطلب/ال تنفيذ  عن  اع  ن االمت أو  تنفيذ  أخر في  ت ال أو  تنفيذ  ب بنك  ال ام  قي تيجة  ن بنك  ال يتحملها  أو 

المذكورة.

     
TERMS & CONDITIONS

      الشروط واألحكام -    
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