
طلب خدمة تطبيق بنكي

BANKY APPLICIATION

نوع الطلب

بيانات العميل

Type of Request

Customer Information

change  Passwordكلمة سر بديلة New Requestطلب جديد  Add Serviceاضافة خدمةSuspension  Serviceايقاف الخدمة 

ــة  ــة وحقيقي ــاه صحيح ــورة آع ــات المذك ــع المعلوم ــأن جمي ــاه ب ــع أدن ــا الموق ــر أن اق
كمــا أثــر بأننــي قــد قــرأت الشــروط واألحــكام الخاصــة بخدمــات بنــك اليمــن والكويــت 
االلكترونيــة التــي تنفــذ مــن شــبكة االنترنــت وتســلمت نســخة منهــا، وانــي قــد اطلعــت 

علــى تلــك الشــروط واالحــكام وقــد وافقــت عليهــا بــدون تحفــظ مــن جانبــي.
كمــا أوافــق علــى ان يتــم ارســال كلمــة الســر واســم المســتخدم الــى رقــم الهاتــف 

وااليميــل الموضــح أعــاه

I hereby acknowledge that the information given above is correct. I have reviewed 
and accept the terms and conditions related to the Online Banking services offered 
by Yemen Kuwait bank and hereby confirm my acceptance to these terms and 
conditions without any reservation from my part.
I also agree to send the password and username to the phone number and email 
shown above

Customer Nameاسم العميل

االيميل

تفاصيل اخرى

Email

Other Details

رقم الهاتف الجوال Mobile Number تاريخ المياد  Date of Birth

التاريخ Dateالفرع Branch NameY Y Y Y M M DD

Available Servicesالخدمات المتاحة

Enquiryاالستعام

Cheaque Bookدفتر الشيكات

Deposits  ودائع

BankChequesشيكات مصرفية

Transfer Moneyتحويل بين الحسابات

loans paymentسداد قروض

External Transferحواالت خارجية

Bill Paymentسداد فواتير

اقرار وتوقيع العميل

إلستعمال الفرع

إلستعمال القنوات المباشرة

Customer Declaration and Signature

For Branch Use Only

For Direct Channles Use Only

Branchرقم الفرعرقم الحساب  Customer IDAccount Numberالرقم الموحد للعميل

التوقيعاسم العميل Customer Signature

اسم المختص

اسم مدخل 
البيانات

ختم مطابقة 
التوقيع

التوقيع

Specialist  Name

Maker Name

Signature
Verication
Stamp

Signature

اسم مسؤول 
الفرع

اسم المصرح

التوقيع

التوقيع

Supervisor Name

Checker Name

Signature

Signature
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ــك(  ــت )البن ــن والكوي ــك اليم ــن بن ــة بي ــى العاق ــكام عل ــروط واألح ــذه الش ــري ه - تس
وأي عميــل مــن عمــاء البنــك )العميــل( يتقــدم بطلــب االشــتراك بالقنــوات اإللكترونيــة 
إضافتهــا  البنــك  يقــرر  خدمــة  أي  أو   / و  خالهــا  مــن  المقدمــة  الخدمــات  ومنحــه 
مســتقبًا، وتشــكل جــزءًا متممــً لطلــب االشــتراك بالخدمــات اإللكترونيــة الموقــع مــن 

قبــل العميــل لــدى أي فــرع مــن فــروع بنــك اليمــن والكويــت.
- ويقــر العميــل بتوقيعــه علــى هــذه الشــروط واألحــكام أنــه تفهمهــا بدقــة ووافــق 
ــا  ــزء منه ــا أو أي ج ــا ورد فيه ــع م ــل جمي ــي تعدي ــك ف ــق البن ــال بح ــا دون اإلخ عليه
فــي أي وقــت مــن األوقــات دون إبــداء األســباب ودون اشــتراط إعــام العميــل بتلــك 
التعديــات مســبقً وموافقتــه عليهــا، ويقــر العميــل بموافقتــه علــى التقيــد بأيــة 

ــكام. ــروط واألح ــذه الش ــى ه ــك عل ــا البن ــات يجريه تعدي
- يســري لفــظ المذكــر علــى المؤنــث كمــا يســري لفــظ المفــرد علــى المثنــى والجمــع 

أينمــا ورد ذلــك.
ــا إال إذا  ــة له ــي المخصص ــا وردت المعان ــث م ــة حي ــارات التالي ــات والعب ــون للكلم - يك

دلــت القرينــة غيــر ذلــك:
البنك: بنك اليمن والكويت أو أي فرع من فروعه.

العميــل: صاحــب الحســاب و / أو الحســابات الــذي تــم قبــول اشــتراكه بالقنــوات 
منهــا،  ألي  اســتخدامه  عــن  تامــة  مســئولية  مســئواًل  يكــون  والــذي  اإللكترونيــة، 

خالهــا. مــن  المقدمــة  الخدمــات  مــن  واالســتفادة 
يــوم عمــل: فتــرة الــدوام الرســمي للبنــك مــن الســاعة الثامنــة صباحــً حتــى الســاعة 
الثالثــة عصــرًا، أو حســب مــا يقــرره البنــك المركــزي اليمنــي مــا عــدا أيــام العطــل 

واألعيــاد الرســمية.
ومنهــا  البنــك  يقدمهــا  التــي  اإللكترونيــة  الخدمــات  هــي  المباشــرة:  القنــوات 
ــائل  ــة الرس ــي خدم ــة ف ــة المتمثل ــاة اإللكتروني ــال القن ــن خ ــدم م ــي تق ــات الت الخدم
القصيــرة المقدمــة مــن خــال بنكــي  وأي خدمــة / أو خدمــات إلكترونيــة يقــرر البنــك 

إضافتهــا مســتقبًا.
حســابات العميــل: الحســابات التــي يحتفــظ بهــا العميــل لــدى البنــك والمتعلقــة 

اإللكترونيــة. الخدمــات  باســتخدامات 
الرقــم الســري: هــو الرقــم الــذي يصــدره البنــك للعميــل لغايــات اســتخدام الخدمــات 
اإللكترونيــة، ويعطــى للعميــل بطريقــة ســرية دون إطــاع البنــك عليهــا، ويمكــن 
الخدمــات  اســتخدام  متطلبــات  حســب  أو  بذلــك،  رغــب  متــى  تغييــره  للعميــل 

اإللكترونيــة.
ــف  ــات والمصاري ــد والعم ــف الفوائ ــمل مختل ــف: وتش ــوالت والمصاري ــد والعم الفوائ
ــس  ــس والتلك ــراف والفاك ــف والتلغ ــد والهات ــات البري ــور ونفق ــع وأج ــوم الطواب ورس
التحصيــل  ونفقــات  العمــوالت  وســائر  والعمولــة  العملــة  وفــرق  والســفر  والنقــل 

- These Terms and Conditions apply between Yemen Kuwait Bank (the Bank) and a 
bank’s Customers (Customer) applying for Mobile Banking provided by the Bank,  
and/or any services the Bank decides to add them in the future. 

- By signing below the Customer agrees and understands those Terms and Condi-
tions. The Bank has the right to modify all or some at any time without giving rea-
sons and without the requirement to inform the Customer, and the Customer has to 
comply with any modifications carried out to these Terms and Conditions. 

- The male terms apply to the female, and the singular terms apply to the plural

Below are the definition for the words and phrases being used throughout the - 
Terms and Conditions, unless the context indicates otherwise: 

Bank: Yemen Kuwait Bank (YKB) or any of its branches. 

Customer: the account(s) holder that accepted his participation in Mobile Banking, 
and he is fully responsible for the use of any of them. 

Working Day: 8:00 AM – 3:00 PM, or as determined by the Central Bank of Yemen 
except holidays. 

Electronic Channels : the Electronic Services offered by the Bank the Bank decides 
to add them in the future. 

Customer Accounts: Accounts owned by the Customer and maintained at the Bank, 
and uses e-services. 

Password: is the number issued by the Bank to the Customer for the purposes Mo-
bile Banking, and given to the Customer in a confidential manner. The Customer can 
change it when desired. 

Interest, Commission, and Expenses: includes various interest, currencies, expens-
es, stamps, mail, telephone, telegraph, fax, telex, transportation, travels, collection 
and attorney’s fees, and any expenses or fees incurred by the Bank through the Cus-
tomer use for e-services. 

اسم العميل

التوقيع

Customer Name

Signature

الشروط واالحكام 

?Marketing Information: How did you Hear About Bankyمعلومات تسويقية: كيف سمعت عن خدمة بنكي؟
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ــئة  ــون ناش ــك وتك ــا البن ــوم يتكبده ــف أو رس ــرة وأي مصاري ــاة والخب ــاب المحام وأتع
عــن اشــتراك العميــل واســتخدامه للخدمــات اإللكترونيــة.

ــر المقدمــة جــزء ال يتجــزأ مــن هــذه األحــكام والشــروط وتقــرأ معهــا كوحــدة  1. تعتب
واحــدة.

2. يقــر العميــل ويوافــق علــى أيــة قيــود يجريهــا البنــك بأيــة مبالــغ ناتجــة عــن االشــتراك 
بالقنــوات اإللكترونيــة واالســتفادة مــن الخدمــات المقدمــة مــن خــال هــذه القنــوات 
تفويــض  ألي  الحاجــة  ودون  العميــل  إلــى  الرجــوع  دون  للبنــك  ويحــق  اإللكترونيــة 
ــي  ــف الت ــوالت والمصاري ــد والعم ــع الفوائ ــل جمي ــاب العمي ــى حس ــد عل ــق أن يقي الح
ــن  ــا بي ــات فيم ــن أي معام ــج ع ــي تنت ــل أو الت ــن العمي ــك ع ــا البن ــا أو يتحمله يدفعه
البنــك والعميــل، كمــا يحــق للبنــك أن يقيــد علــى أي مــن حســابات العميــل أي مصاريــف 
ــم  ــوم المحاك ــك رس ــي ذل ــا ف ــميتها بم ــا أو تس ــً كان نوعه ــل أي ــى العمي ــة عل مترتب

ــت. ــا بلغ ــة مهم ــارات القانوني ــاة واالستش ــاب المحام وأتع
3. يكــون اســتخدام القنــوات اإللكترونيــة مقتصــرًا علــى العميــل المشــترك بالخدمــات 
اإللكترونيــة ويتحمــل منفــردًا كافــة المخاطــر و / أو المســئولية الناتجــة عــن اســتخدام 

القنــوات اإللكترونيــة واالســتفادة مــن الخدمــات المقدمــة مــن خالهــا.
4. يلتــزم العميــل بإتبــاع تعليمــات اســتخدام القنــوات اإللكترونيــة بالكيفيــة التــي يــزود 
بهــا البنــك بدقــة عنــد رغبتــه فــي اســتخدامها واالســتفادة مــن الخدمــات المقدمــة 

مــن خالهــا.
5. مــن المفهــوم والمســلم بــه أن الرقــم الســري هــي التــي تحــدد هويــة العميــل لــدى 
البنــك وعليــه فــإن أي عمليــات تتــم باســتخدام .الرقــم الســري الخــاص بالعميــل تعتبــر 
صــادرة عنــه ويكــون هــو المســئول منفــردًا عــن جميــع العمليــات المنفــذة باســتخدام 

الخدمــات اإللكترونيــة المشــترك بهــا باســتخدام  الرقــم الســري.
6. يكــون العميــل مســئول عــن توفيــر وصيانــة األجهــزة والبرمجيــات وكافة ما يســتلزم 
لتشــغيل القنــوات اإللكترونيــة مــن مصاريــف ونفقــات وأجــور اتصــال وال يتحمــل البنــك 
ــة  ــزة إضافي ــات و / أو أي أجه ــي البرمجي ــب ف ــأ و / أو عي ــن خط ــة ع ــئولية ناتج أي مس
قــد تعــرض أمــن وفاعليــة الخدمــة للمخاطــر أو القصــور وكذلــك ال يتحمــل البنــك أي 
مســئولية فــي حالــة وجــود فيروســات فــي أجهــزة العميــل يكــون مــن شــأنها كشــف 
بياناتــه الهامــة و / أو أرصدتــه ويحمــل العميــل منفــردًا كافــة النتائــج الناشــئة عــن 
ذلــك وكذلــك فإنــه ال مســئولية علــى البنــك فــي حــال وصــول الرســائل عبــر األجهــزة 
الخلويــة واالتصــاالت الاســلكية إذا كان ســبب ذلــك هــو شــبكة االتصــاالت الســلكية و 

الاســلكية وفــي حالــة أن يكــون ذلــك ألســباب ال تعــود إلــى البنــك.
ــات  ــن الخدم ــتفادة م ــة واالس ــوات اإللكتروني ــتخدام القن ــى اس ــل عل ــق العمي 7. يواف
ــن  ــك م ــا البن ــي يقرره ــوالت الت ــوم والعم ــدول الرس ــب ج ــا حس ــن خاله ــة م المقدم

ــكام. ــروط واألح ــذه الش ــة له ــر مكمل ــي تعتب ــر والت ــت آلخ وق
ــابه /  ــى حس ــد عل ــة القي ــب نتيج ــد تترت ــي ق ــئولية الت ــردًا المس ــل منف ــل العمي 8. يتحم
حســاباته عنــد اســتخدامه أي مــن القنــوات اإللكترونيــة وكذلــك أي مســئولية قــد تنشــأ 
عــن أي خطــأ ناتــج عــن تحويــل أي مبلــغ و / أو مبالــغ لحســاب أي عميــل آخــر  بواســطة 

أي مــن القنــوات اإللكترونيــة.
ــً  ــه يحــق للبنــك إيقــاف و / أو إلغــاء الخدمــة و / أو الخدمــات كلي 9. يوافــق العميــل بأن
ــعار  ــى إش ــة إل ــبة ودون الحاج ــا مناس ــي يراه ــات الت ــن األوق ــت م ــي أي وق ــً ف أو جزئي

ــباب. ــداء األس ــبق ودون إب مس
10. للعميــل طلــب إيقــاف و / أو إلغــاء اشــتراكه بــأي مــن القنــوات اإللكترونيــة أو أي مــن 
الخدمــات المقدمــة مــن خــال القنــوات اإللكترونيــة بموجب طلــب خطــي أو إلكتروني 
ــه  ــة ب ــات الخاص ــض البيان ــث بع ــق بتحدي ــل الح ــإن للعمي ــك ف ــك وكذل ــى البن ــدم إل يق

والقابلــة للتعديــل عبــر قنــاة اإلنترنــت.
11. يحــق للبنــك االمتنــاع عــن إجــراء أي عمليــات تحويــل و / أو أمــر دفــع بــأي مبالــغ 
فــي حالــة عــدم توفــر الرصيــد الكافــي فــي حســاب العميــل فــي الوقــت الــذي يتــم 
ــف  ــوالت والمصاري ــد والعم ــات والفوائ ــذه العملي ــة ه ــي قيم ــا يغط ــل بم ــه التحوي في
المتعلقــة بهــا وكذلــك فــإن للبنــك الحــق باالمتنــاع عــن التحويــل فــي حــال تجــاوز عــدد 

ــل. ــه التحوي ــموح ب ــى المس ــد األقص ــغ الح ــرات و / أو المبال الم
12. يقــوم البنــك بتنفيــذ التحويــل فــورًا وفــي اليــوم الــذي يحــدده العميــل إذا كان 

التحويــل مــا بيــن حســابات العميــل أو إلــى حســابات أخــرى لــدى البنــك .
31. عنــد إيقــاف و / أو إلغــاء خدمــة و / أو خدمــات ألي ســبب مــن األســباب تبقــى أوامــر 
ــذ  ــة للتنفي ــول وقابل ــارية المفع ــل س ــا العمي ــبق وأن طلبه ــي س ــع الت ــل والدف التحوي
فــي يــوم العمــل الــذي حــدده العميــل مالــم يطلــب العميــل إلغائهــا وضمــن الشــرط 

الــوارد فــي الفقــرة الســابقة.
14.تكــون جميــع الخدمــات متاحــة عبــر القنــوات اإللكترونيــة علــى مــدار الســاعة وطيلــة 
أيــام األســبوع، إال مــا كان بحكــم طبيعتــه أو كمــا يقــرر البنــك أنــه متاحــً خــال أيــام 

العمــل فقــط بمــا فــي ذلــك تحويــل األمــوال.
ــوات  ــق القن ــن طري ــت ع ــي تم ــات الت ــك العملي ــي ذل ــا ف ــاب بم ــف الحس ــر كش 15.يعتب
اإللكترونيــة صحيحــة مــا لــم يصــل البنــك اعتــراض خطــي أو إلكترونــي وخــال خمســة 
عشــر يومــً مــن تاريــخ إصــدار كشــف الحســاب مبينــً رقــم المرجــع والحركــة المعتــرض 
عليهــا وبعكــس ذلــك فــإن قيــود وســجات البنــك تعتبــر صحيحــة حكمــا وقطعيــة 
فــي مواجهــة العميــل بأنــه قــام بإجــراء العمليــة فعــًا وعلــى اعتبارهــا مصدقــة 
وموثقــة وبينــة قاطعــة وملزمــة وال يحــق للعميــل الطعــن بهــا أو االعتــراض بأيــة 

ــت. ــيلة كان وس

1.The introduction is considered part of these Terms and Conditions as a single unit. 

2.The Customer acknowledges and agrees that any fees of any amount are a result 
of the Customer’s enrollment to the Mobile Banking, and the Bank has the right to 
charge the Customer’s account(s) all fees or expenses related to those services 
or transactions made by the Customer.  The Bank is entitled to subtract any of the 
Customer’s account(s) any fees of any kind, including but not limited to court fees, 
attorney’s fees and legal consultations. 

3.Use of Mobile Banking is limited to the Customer enrolled in those services. In 
addition, the Customer is responsible to all risks and / or liability arising from the 
use of Mobile Banking. 

4.Customer shall follow the instructions accurately of how to use Mobile Banking 
provided by the Bank. 

5.The Customer understand that the password is  the identity of the Customer. 
Therefore, the Customer shall be responsible for all transactions executed by using 
the password. 

6.The Customer is responsible for maintaining his hardware, software, and all en-
tities needed to operate the Mobile Banking. The Bank is not responsible for any 
error; defect in the software; anything may endanger the security and effectiveness 
of the service; in the case of the presence of viruses in the Customer devices that 
would detect important data; or in the event of arrival of messages via cellular and 
wireless communications for telecommunication network reasons. 

7.Customer agrees to the use of Mobile Banking and take advantage of the services 
offered through them by the schedule of fees and commissions established by the 
Bank from time to time, which are complementary to these Terms and Conditions. 

8.The Customer is responsible for any transactions made to his account(s) and for 
any error or mistake in transferring money to another Customer’s account while us-
ing the Mobile Banking services.

9.The Bank has the right to stop some or all functions of the Mobile Banking at any 
time without informing the Customer of the reasons.

10.The Customer has the right to stop or cancel his Mobile Banking by submitting 
a handwriting request or electronically to the Bank. The Customer has the right to 
update his info online.

11.The Bank has the right to stop any transfer or payment request in the case of un-
available funds, exceeding number of transfers, or exceeding the transfer limits in 
the Customer’s account(s) to cover the transaction including any fees.

12.Transfer between accounts of the Customer or to a different Customer request 
shall be processed immediately or in the date requested by the Customer to ac-
counts  However, the amount of the transfer shall be deducted from the Customer’s 
account immediately. The Bank is not responsible for any delays caused by any ex-
ternal reasons. The Customer has the right to stop a transfer or payment by submit-
ting a written request. 

13.If any function of Mobile Banking is stopped or canceled, all previous transfer 
or payments requested submitted will still be active and executed on the schedule 
date, unless the Customer submitted a request to stop them.

14.Mobile Banking can be accessed at any time (24/7) however; transfer requested 
will only be processed during working hours.

15.Account statement is considered accurate at all times unless a handwritten or 
e- objection, showing the reference and the transaction number, is received within 
15 days from the issuing of the account statement.

16.The Customer understands that any data (original or photocopy) extracted from 
any technological system (emails, telecoms, computers…etc.) is considered valid 
and lawful. In addition, the Customer understands that all Bank’s files are accurate 
and valid, thus the Customer not entitled to appeal or object to any.

17. When the customer opens his/her deposit via the electronic channels, the bank 
has the right to reject that and return the amount of the deposit to the customer’s 
account from which the deposit was opened and without the need to return to the 

اسم العميل

التوقيع

Customer Name

Signature



طلب خدمة تطبيق بنكي

BANKY APPLICIATION

ــي  ــق ف ــك الح ــان للبن ــه ف ــوات االلكتروني ــر القن ــه عب ــح وديع ــل فت ــام العمي ــد قي 16. عن
رفــض ذلــك واعــاده مبلــغ الوديعــه الــى حســاب العميــل الــذي تــم فتــح الوديعــه منــه 

ودون الحاجــه الــى الرجــوع للعميــل الخــذ موافقتــه.
ــً  ــر وفق ــزم االم ــي ان ل ــر رجع ــع وباث ــى الودائ ــده عل ــعر الفائ ــل س ــك تعدي ــق للبن يح
ــه  ــزي و/او سياس ــك المرك ــات البن ــي و/او تعليم ــوق المصرف ــي الس ــائد ف ــعر الس للس

ــه . ــذ موافقت ــل الخ ــوع للعمي ــى الرج ــه ال ــه دون الحاج ــك الداخلي البن
تاريــخ  تعديــل  او  /وكلــي(  او  )جزئــي  الوديعــه  بكســر  العميــل  قيــام  حــال  17.فــي 
االســتحقاق او زيــاده مبلــغ الوديعــه عبــر القنــوات االكترونيــه فيحــق للبنــك رفــض ذلــك 
ــل  ــوع للعمي ــى الرج ــه ال ــل دون الحاج ــابات العمي ــي حس ــه ف ــويات الازم ــراء التس واج
الخــذ موافقتــه، كمــا انــه فــي حــال كســر الوديعــه )جزئيــاو /و كلــي ( فيحــق للبنــك 
ــه  ــذ موافق ــى اخ ــه ال ــابقه دون الحاج ــره الس ــتحقه للفت ــد المس ــرف الفوائ ــض ص رف

ــك. ــل بذل العمي
ــوات  ــر القن ــرض عب ــن الق ــزء م ــًا او ج ــرض كام ــديد الق ــل تس ــام العمي ــال قي ــي ح 18.ف

ــل. ــك والعمي ــن البن ــرم بي ــد المب ــى العق ــر عل ــذا ال يؤث ــه فه االلكتروني
19. ال يحــق للعميــل اســترجاع أيــه أقســاط قــام بســدادها عبــر القنــوات االكترونيــه 
ــرم  ــد المب ــي العق ــن ف ــو مبي ــا ه ــه كم ــتحقاقها او عدم ــخ اس ــن تواري ــر ع ــض النظ بغ

ــك . ــل والبن ــن العمي بي
ــه  ــر احــدى القنــوات االلكتروني ــام العميــل بإصــدار شــيك مصرفــي عب 20. فــي حــال قي
وتــم الخصــم مــن حســاب العميــل فيحــق للبنــك رفــض ذلــك واعــاده مبلــغ الشــيك 
ــل  ــوع للعمي ــى الرج ــه ال ــه ودون الحاج ــم من ــم الخص ــذي ت ــل ال ــاب العمي ــى حس ال

ــه. ــذ موافقت الخ
21.يقــر العميــل أن البيانــات المســتخرجة مــن الحاســوب ووســائل التقنيــة األخــرى ســواء 
ــي  ــة ه ــجيات الصوتي ــة والتس ــات اإللكتروني ــا البيان ــا فيه ــورة بم ــة أو مص ــت أصلي كان
وســائل إثبــات قانونيــة وصحيحــة وملزمــة لــه ويســقط حقــه فــي االعتــراض عليهــا أو 
الطعــن فيهــا ويوافــق العميــل علــى اعتبــار كافــة ســجات البنــك مصدقــة وموثقــة 
ــام أي  ــا أم ــن فيه ــا أو الطع ــراض عليه ــه االعت ــق ل ــه وال يح ــة ل ــة وملزم ــة قاطع وبين

جهــة كانــت.
22. يتعهــد العميــل بإبــاغ البنــك فــورًا عــن إمكانيــة دخــول الغيــر إلــى حســابه أو 
احتمــال معرفــة الغيــر الرقــم الســري ويكــون العميــل مســئواًل عــن كافــة العمليــات 
والمبالــغ التــي تــم تحويلهــا نتيجــة ذلــك وحتــى نهايــة دوام اليــوم الــذي يســتلم فيــه 
البنــك إشــعار خطيــً منــه لذلــك كمــا يفــوض العميــل البنــك تفويضــَا مطلقــً باتخــاذ أي 
إجــراءات يراهــا مناســبة بمجــرد إباغــه بمــا فــي ذلــك وقــف الخدمــة و / أو الحــواالت و 
/ أو عــدم تنفيــذ أي مــن األوامــر أو العمليــات الصــادرة عــن العميــل للبنــك بواســطة أي 

مــن القنــوات اإللكترونيــة ودون تحمــل البنــك أليــة مســئولية.
ــى  ــاء عل ــدر بن ــدة تص ــر جدي ــة س ــن كلم ــة ع ــة إضافي ــع عمول ــل بدف ــزم العمي 23. يلت
طلبــه إذا وافــق البنــك علــى ذلــك حســب قائمــة أســعار العمــوالت والرســوم المعتمدة 

فــي حينــه.
24. إذا طلــب العميــل وقــف إي قنــاة إلكترونيــة أو أي مــن الخدمــات المقدمــة مــن 
العمليــات  العميــل مســئول عــن كافــة  بــه يكــون  خالهــا أليــة أســباب متعلقــة 
والمبالــغ التــي تــم تحويلهــا والناتجــة عــن اســتخدام الرقــم الســري الخاصــة بــه 

وحتــى نهايــة دوام يــوم العمــل الــذي يســتلم فيــه البنــك تبليغــً منــه بذلــك.
25. تتوقــف القنــاة اإللكترونيــة الممنوحــة للعميــل مؤقتــً فــي حــال إدخال كلمة الســر 
الخاصــة بالدخــول و / أو كلمــة الســر الخاصــة بعمليــات التحويــل وأوامــر الدفــع بشــكل 
ــة  ــه و / أو اإلدارة المخصص ــة فرع ــل مراجع ــى العمي ــة وعل ــرات متتالي ــاث م ــئ ث خاط

إلعــادة تفعيــل الخدمــة.
لتوثيــق  البنــك  يســتخدمها  التــي  واالنظمــة  االجــراءات  علــى  الغميــل  يوافــق   .26
ــة  ــات صح ــانها اثب ــن ش ــي م ــات والت ــة المعلوم ــه ومعالج ــة مع ــات االلكتروني التعام
المعلومــات ونســبتها للعميــل بمــا فــي ذلــك توقيعــه االلكترونــي كمــا يوافــق العميل 

ــق . ــات التوثي ــا لغاي ــم ترخيصه ــة او يت ــه مرخص ــى جه ــك عل ــام البن ــى قي عل
المصرفيــة  التعامــات  البنــك  والغميــل علــى اجــراء وتنفيــذ  بيــن  االتفــاق  تــم   .27

. الكترونيــة  بوســائل  واالحــكام  الشــروط  هــذا  فــي  المذكــورة 
ــان  ــل ب ــرح العمي ــة يص ــوات االلكتروني ــر القن ــي عب ــل االلكترون ــى التراس ــة ال 28. باالضاف
عنوانــه المعتمــد العنــوان الــذي يحتفــظ بــه لــدى البنــك ويلتــزم العميــل بابــاغ البنــك 

ــا عــن اي تعديــل يطــرا عليــه . خطي
29. يحــق للعميــل انهــاء اشــتراكة بالقنــوات باشــعار خطــي يقدمــة للبنــك كمــا يحــق 
للبنــك  انهــاء اشــتراك العميــل فــي اي وقــت دون الحاجــة لموافقــة العميــل او اخطــاره 

مســبقا عــن اي تعديــل يطــرا عليــه 
30. تخضــع هــذه الشــروط واالحــكام وتفســر وفــق القوانيــن اليمنيــة النافــذة فــي 
الجمهوريــة اليمنيــة وتخــص المحكمــة التجاريــة بالنظــر فــي اي نــزاع يتعلــق بتفســير 

ــكام . ــروط واالح ــذه الش ــق ه او تطبي
ــاب  ــى الحس ــع عل ــق التوقي ــه ح ــن ل ــع كل م ــن م ــردا وبالتضام ــزام منق ــق والت 31. اواف
ــن   ــوا كان م ــة س ــة بالخدم ــريي المتعلق ــز الس ــتخدام الرم ــري باس ــة تج ــن اي عملي ع

ــاب . ــى الحس ــع عل ــي بالتوقي ــخاص مفوض ــخص او اش ش

32. انــا اقــر - نقــر بموجبــه ان كافــة المعلومــات  اعــاه صحيحــة وانــي قــرات  وفهمــت 
شــروط الموبايــل بنكــي واقــر بالموافقــة علــى مــا جــاء فيهــا  

customer to obtain his/her approval.

18.The bank has the right to adjust the interest rate on deposits and retrospectively, 
if necessary, according to the prevailing rate in the banking market and / or central 
bank instructions and / or the bank’s internal policy without the need to refer to the 
customer for approval.

19.In the event that the customer breaks the deposit (partial/total), modifies the 
due date, or increases the amount of the deposit through the electronic channels, 
the bank has the right to reject that and makes the necessary adjustments in the 
customer’s accounts without the need to refer to the customer to obtain his/her ap-
proval. Moreover, if the deposit is broken (partially / totally), the bank has the right 
to reject paying the interest due for the previous period without the need to obtain 
the approval of the customer..

20.In the event that the customer repays the loan in full or part of the loan through 
the electronic channels, this does not affect the contract between the bank and the 
customer.

21.As indicated in the contract between the customer and the bank, the customer 
does not have the right to recover any installments that he paid through the elec-
tronic channels.

 22. In the event that the customer issues a bank check through one of the electronic 
channels and the customer’s account is debited, the bank has the right to reject that 
and return the amount of the check to the customer’s account from which it was 
debited and without the need to return to the customer to obtain his/her approval. 

23.The Customer must notify the Bank if his account has been hacked, and he re-
mains responsible of all transaction until Close of Business Day of the hand written 
notification he submitted to the Bank. The Customer must delegate the Bank to 
take any action seems appropriate such as stopping Mobile Banking, transactions, 
transfers, payment, etc. without incurring the Bank any liability.

24.The Customer shall pay additional fees, based on commission rates and fees ap-
proved at the time, for a new password issued at his request and approved by the 
Bank.  

25.If the Customer requests to stop Mobile Banking Services or any of the services 
provided through it for any personal reasons, the Customer is responsible for all 
transactions and payments submitted through the Customer’s password until Close 
of Business Day of the request submitted.

26.The Customer’s Mobile Banking Services account will be deactivated if the pass-
word was entered wrong 3 times. To reactivate the account the Customer must go 
to a branch. 

27.The Customer agrees to the procedures and systems used by the Bank to au-
thenticate all electronic transactions such as the Customer’s signature.

28.An agreement between the Customer and the Bank has been established to per-
form banking transactions described in these Terms and Conditions by the Mobile 
Banking Services.  

29.The Customer assures that the mailing addresses provided to the Bank is accu-
rate, and the Customer shall notify the Bank in writing if the mailing address chang-
es.

30.The Customer is entitled to terminate his enrollment in Mobile Banking Services 
at any time by a hand written notice provided to the Bank. In addition, the Bank may 
terminate the Customer’s enrollment at any time without Customer’s approval or 
notifying him in advance. 

31.These Terms and Conditions are construed in accordance with the Republic of 
Yemen laws. The Commercial Court of Yemen specials in considering any dispute 
concerning the interpretation and/or application of these Terms and Conditions. 

32.I/We agree and approve any transaction submitted through the Mobile Banking 
Services using the account(s) password. 

I/We acknowledge that all of the information provided above is correct, and that I/
we have read, understood and agree to the Terms and Conditions of Banky service

اسم العميل

التوقيع

Customer Name

Signature


