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حساب الخدمة اإللكترونية.

. 16

يمكن استخدام هذه البطاقة لدى أجهزة الصراف اآللي التي تحمل عالمة منظمة الفيزا
العالمية وكذلك أجهزة الصراف اآللي التابعة لبيتك  -البحرين وشبكة بنفت ونقاط البيع
 P.O.S.التي تحمل عالمة منظمة الفيزا العالمية والمنتشرة في جميع أنحاء العالم كما
تتيح للعميل الحصول على كافة الخدمات التي يعلن عنها بيتك  -البحرين ومنظمة
الفيزا العالمية من حين إلى آخر.

. 17

تنطبق أحكام وقواعد منظمة الفيزا العالمية وأحكام القانون البحريني على كافة األمور
المتعلقة باستخدام البطاقة بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية ويكون االختصاص
في الفصل في النزاع لمحاكم مملكة البحرين.

. 18

يحق لبيتك  -البحرين إلغاء البطاقة في أي وق��ت دون الرجوع إل��ى العميل أو دون
إبداء األسباب.

. 19

يحق للبنك إت�لاف بطاقة ال��ص��راف اآلل��ي ف��ي حالة ع��دم استالمها م��ن قبل العميل
خالل  45يوم من تاريخ اصدارها والعميل يتحمل أي مصاريف قد تنشأ في حالة اصدار
بطاقة ثانية.

الشروط الخاصة بالحساب:
.1

حساب الخدمة اإللكترونية بالدينار البحريني فقط.

.2

يفتح الحساب لألفراد والشركات والمؤسسات والهيئات االعتبارية.

االستثمار:
الرصيد الدائن في هذا الحساب هو قرض حسن حال الدفع عند الطلب  ،وبالتالي ال يستحق ربح
وال يتحمل خسارة.
7

الخدمات

ش����روط وأح���ك���ام إص�����دار ب��ط��اق��ة ف��ي��زا إل��ك��ت��رون  /ال���ص���راف اآلل����ي (ل��ل��ح��س��اب��ات الشخصية
والمؤسسات الفردية فقط):
بناء على الطلب المقدم من العميل إلصدار بطاقة فيزا إلكترون/الصراف اآللي التي يصدرها بيتك
– البحرين  ،يوافق العميل على االلتزام الكامل بالشروط واألحكام اآلتي بيانها:
التعار يف:

يكون للكلمات التالية أينما وردت المعاني الموضحة قرين كل منها.

البطاقة:

وت��ع��ن��ي ب��ط��اق��ة ف��ي��زا إل��ك��ت��رون ال��ت��ي ي��ص��دره��ا ب��ي��ت التمويل
الكويتي  -البحرين.

حساب البطاقة:

وتعني الحساب الذي تقيد فيه جميع المبالغ المتعلقة بمعامالت
البطاقة والرسوم وااللتزامات والمصاريف.

نقطة البيع:

وتعني األج��ه��زة المخصصة عند مواقع البيع بالمفرق أو عند أي
مؤسسات تجارية أخرى.

معاملة نقطة البيع:

وهي معامالت شراء السلع أو الخدمات أو إعادة البضائع المشتراة أو
طلب استرجاع قيمة البضائع من نقطة البيع.

الشــــروط:
.1

يتم إصدار البطاقة والرقم السري على مسئولية العميل كاملة وعليه أن يحافظ عليها
وال يجوز له أو لغيره الرجوع على بيتك  -البحرين بسبب ما قد يحدث من أضرار أو تلفيات
نتيجة سوء استخدامها أو استعمالها بطرق غير مشروعة.

.2

على العميل المحافظة على البطاقة والرقم السري وتجنب استخدامها من قبل الغير يجب
إتباع الخطوات التالية:
1-2
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شروط وأحكام استخدام الخدمة المصرفية الهاتفية:

يقدم بيتك – البحرين الخدمة المصرفية الهاتفية والتي يستفيد منها العميل عن طريق
استخدام الرقم السري المعطى له لهذا الغرض وبالشروط التالية:
الرقم السري
.1

يقر العميل باستالم الرقم السري الخاص به الستخدام الخدمة المصرفية الهاتفية
وبمسئوليته في الحفاظ عليه وإبالغ بيتك  -البحرين فور فقدانه أو معرفة الغير به.

 . 2يعتبر الرقم السري الذي يستخدمه العميل إلنجاز أية معامالت خاصة بحسابه /حساباته
لدى بيتك  -البحرين بمثابة توقيعه الشخصي ودلي ً
ال على قيامه وحده وعلى مسئوليته
بالعمليات التي تمت على حسابه /حساباته.
 . 3ال يتحمل بيتك  -البحرين أية مسئولية أو أض��رار ناشئة عن استخدام العميل للخدمة
المصرفية الهاتفية وخصوصًا فيما يتعلق بسوء استخدام هذه الخدمة من إفشاء العميل
الرقم السري الخاص به إلى آخرين غيره.
.4

يحتفظ بيتك  -البحرين بحقه في إلغاء الخدمة المصرفية الهاتفية الممنوحة للعميل في
أي وقت ودون إبداء األسباب وخصوصًا في الحاالت التالية:
-1

التوقيع على الشريط األبيض في ظهر البطاقة فور استالمها من بيتك-البحرين.

 2-2عدم إبالغ أي طرف آخر بالرقم السري الخاص بالبطاقة.

إذا خالف العضو أي من الشروط المذكورة في هذا الطلب.

-2

في حالة فقدان أهلية العميل أو وفاته أو عند إغالق حسابه.

-3

في حالة إلغاء التفويضات الممنوحة له على الحساب.

البيانات المالية:

 3-2اتخاذ كافة إج��راءات الحرص والعناية لضمان الحفاظ على البطاقة وعدم إتالفها
أو تعريضها للحرارة أو الثني و ما إلى ذلك.

.1

.3

يلتزم العميل بتعويض بيتك  -البحرين عن أية خسائر أو إتالفات بأي شكل عن االستخدام
الغير المشروع للبطاقة.

يقوم العميل بموافقته على المعلومات الحسابية ال��واردة على نسخ كشف الحساب
المرسل له عن طريق هذه الخدمة إلى الفاكس الذي يحدده عند طلبه الحصول على كشف
الحساب عن طريق الفاكس ويعتبرها صحيحة ونهائية وملزمة.

.2

.4

على حامل البطاقة إب�لاغ بيتك  -البحرين فور فقدان البطاقة أو سرقتها أو إفشاء
الرقم السري ألي شخص غير مخول قانونيا باستخدامها وعليه إخطار الفرع التابع له أو إدارة
البطاقات المصرفية كتابيًا بذلك وال يتحمل بيتك  -البحرين مسئولية أية خسائر تنتج عن
استخدام بطاقة مفقودة أو مسروقة إال من وقت استالم اإلخطار الكتابي المذكور.

إن ضمان سرية المعلومات التي يطلب العميل تحويلها عن طريق جهاز الفاكس هي من
مسئوليته وتحت طلبه وتعتبر استجابة لرغبته بعد استخدامه للرقم السري الشخصي
الخاص به للحصول على هذه المعلومات.

.5

تعتبر البطاقة ملكًا لبيتك  -البحرين وعلى حاملها إعادتها فور مطالبة البنك بذلك ويحق
لبيتك  -البحرين إلغائها أو وقف التعامل بها دون اعتراض من العميل الذي تظل التزاماته
من قبل البنك قائمة وسارية عنها.

 2-4عدم السماح للغير أيًا كان صلته باستخدام البطاقة.

.6

لبيتك  -البحرين الحق في رفض استبدال البطاقة دون إبداء األسباب.

.7

وبناء على طلب حامل البطاقة األصلي إصدار بطاقة إضافية بحيث
يحق لبيتك  -البحرين
ً
يتم خصم المديونية وكافة المصاريف الناشئة عن استخدام تلك البطاقة من حساب
البطاقة األصلية.

.8

يلتزم حامل البطاقة بصفة دائمة بسداد كافة المسحوبات و التحويالت والمدفوعات وأية
مبالغ أخرى تستحق عليه نتيجة استخدام البطاقة.

.9

بيتك  -البحرين غير مسئول عن أي خسارة أو تلف أو تأخير أو أي إجراء يقوم به حامل
البطاقة خارج نطاق هذا االتفاق.

. 10

بيتك  -البحرين غير مسئول عن عدم قبول طرف ثالث للبطاقة.

التعهد بالتعويض يوافق صاحب الحساب على طلب التعويض ويتعهد بحماية وتعويض
البنك وأعضاء مجلس إدارته ومسئوليه وموظفيه وموكليه عن جميع المطالبات والمصروفات
وااللتزامات والتكاليف التي قد يتحملها البنك أو أعضاء مجلس إدارته أو مسئولوه وكالؤه أو
التي قد تظهر ،بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،فيما يتعلق أو نتيجة عدم التزام صاحب الحساب
بالشروط واألحكام.
التنازل عن الحق لن تفسر أية عدم ممارسة أو تأخير من قبل البنك في ممارسة أية حقوق أو
صالحيات بموجب الشروط واألحكام بأنه تنازل عن تلك الصالحيات أو الحقوق ،ولن تستبعد أية
ممارسة منفردة أو جزئية من قبل البنك ألية صالحيات أو حقوق أية ممارسة أو ممارسة إضافية
لهذه الصالحيات أو الحقوق أو ممارسة أية صالحيات أو حقوق أخرى.

بعد التوقيع أدن��اه ،أؤكد بأنني قد قرأت وفهمت الشروط واألحكام المتعلقة بفتح
الحسابات ببيتك  -البحرين .وكما أنني أكون ملزمًا بها وأوافق على أنه قد يتم تعديلها
من وقت إلى آخر عن طريق البنك.

. 11

بيتك  -البحرين غير مسئول في حالة عدم وجود سيولة كافية في جهاز الصراف اآللي.

. 12

بيتك  -البحرين غير مسئول عن أية خسائر أو تلفيات تحدث بسبب توقف النظام.

. 13

لبيتك  -البحرين الحق في أن يخصم ف��ورًا على حساب البطاقة أي��ة مسحوبات أو
تحويالت أو مدفوعات تتم عن طريق استخدام البطاقة وذلك باإلضافة إلى أي عموالت
أو مصاريف مستحقة له أو أية رسوم على إصدار البطاقة كما له إجراء حجز على هذا
الحساب بقيمة المستحقات.

األسم:

. 14

سيقوم بيتك  -البحرين بقيد الودائع النقدية والمودعة عن طريق الصراف اآللي لحساب
المستفيد بعد التحقق منها في يوم العمل التالي.

التوقيع:

. 15

يوافق حامل البطاقة على أية خصومات تتم نتيجة استخدام البطاقة ويقر بصحة البيانات
المسجلة عن عمليات البطاقة لدى بيتك  -البحرين وأنها حجة عليه وملزمة له وإذا ادعى
عكس هذه البيانات فإن عبء إثبات ما يدعيه يقع عليه.

التاريخ:

Rev A

رقم الملف:

BNK-SF-40-3/3

األولويــة المصرفية

أساس المضاربة المطلقة ويبدأ سريان جميع الودائع االستثمارية عقب يوم عمل واحد

.2

من تاريخ إصدار الشهادة ،ولبيتك  -البحرين حرية التصرف في كل ما يراه مناسبًا لتحقيق
المصلحة المشتركة بما في ذلك تحديد أساليب ومجاالت االستثمار.

حساب التوفير االستثماري بالعمالت األجنبية هو حساب حوالة يتم اإليداع والسحب منه
بنظام الحواالت ،أما اإليداع أو السحب النقدي فيتم بنظام التصارف وفقًا ألسعار الصرف
اليومية للعمالت.

االستثمار  /األرباح  /الخسائر:

يتم استثمار أم��وال الودائع االستثمارية على أساس المضاربة المطلقة بالنسب التي
يحددها بيتك – البحرين والتي قد تكون خاضعة لبعض المتطلبات التنظيمية والتي قد
تطبق من حين إلى آخر.

.1

مدة الوديعة االستثمارية شرط ضروري يلتزم به العميل وال يجوز له طلب اإللغاء قبل انتهاء تلك
المدة وفي حال موافقة بيتك  -البحرين على اإللغاء فإن الوديعة تخضع للشروط اآلتي ذكرها:

يقوم بيتك  -البحرين باعتباره شريكًا مضاربًا باستثمار أموال حسابات التوفير االستثمارية
وفقا لمبدأ المضاربة المطلقة على أساس أقل رصيد يومي ومتوسط الرصيد الشهري
بالحساب وللبنك حرية التصرف في كل ما يراه مناسبا لتحقيق المصلحة المشتركة بما
في ذلك تحديد أساليب ومجاالت االستثمار.

.2

يتم توزيع االرب��اح على أساس المضاربة المطلقة بالنسب المحددة في هذا المستند
(النقطة  12في شروط وأحكام عامة لفتح وتشغيل الحساب).

.3

تضاف أرباح أو تحمل خسائر حساب التوفير االستثماري بأنواعه إلي نفس الحساب وذلك
بعد اإلعالن عنها بعد انتهاء السنة المالية.
يفوض صاحب الحساب بيتك  -البحرين باستثمار األرباح المتحققة له منذ قيدها بالحساب
الخاص به لدى البنك.
الحسابات الجارية

.3

اإللغــــاء:

.1

على صاحب الحساب إبالغ البنك باإللغاء قبل ثالثة أيام عمل من انتهاء مدة الوديعة.

.2

تعامل مبالغ الودائع االستثمارية معاملة حساب التوفير االستثماري من حيث طريقة
احتساب األرباح إذا لم تكن الوديعة قد أكملت المدة المحددة لها وبحسب نوعها بشرط
أكملت الوديعة شهرًا كام ً
ال من تاريخ بدءها.

.4

.3

ال يتم إلغاء الودائع االستثمارية بأنواعها إال بإحضار شهادة الوديعة األصلية أو شهادة بدل
فاقد.
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.4

يحصل من العميل مبلغ  10د .ب .رسوم تعويضية بسبب اإللغاء قبل انتهاء مدة الوديعة.

الشروط الخاصة بالحساب:

األرباح والخسائر:

 1-5الحساب الجاري بالدينار البحريني.

يفوض صاحب الوديعة االستثمارية بيتك  -البحرين في حال تحقق أرباح أو خسائر بإضافتها إلى
حسابه الجاري أو التوفير االستثماري أو أي حساب آخر تلقائيًا في تاريخ صرف األرباح .ويسري على
هذه األرباح ما يسري على اإليداعات في تلك الحسابات من شروط وذلك عند انتهاء السنة وتحديد
نتائج أعمال بيتك  -البحرين.

يمكن فتح الحساب لألفراد والشركات والمؤسسات والهيئات االعتبارية.

شروط أخرى:
.1

يصدر بيتك  -البحرين شهادة موقعة من قبل المخولين بالتوقيع يثبت للمودع مبلغ
ومدة الوديعة االستثمارية وهي شهادة اسمية ال يجوز تحويلها للغير أي ال تنتقل ملكيتها
بالتظهير كما لن يكون البنك مسئوال عن قيمة أي شهادة ال تحمل توقيع المخولين.

.2

في حالة تلف أو فقدان الشهادة الخاصة بالوديعة االستثمارية يجب على المودع إخطار
بيتك  -البحرين الستخراج شهادة جديدة و ال يكون بيتك  -البحرين مسئوال عن أي تعامل
تم بواسطة الشهادة المفقودة.

.3

يمكن للعميل حجز وديعته االستثمارية مقابل حصوله على تسهيالت من إدارة بيتك -
البحرين وفقا للشروط المحددة لذلك.

.4

يحق لبيتك  -البحرين تغيير أحد أو بعض الشروط وتسري هذه التغييرات على الودائع
الجديدة أو المجددة على أن يتم إبالغ العمالء بالطرق المتاحة وضمن مهلة محددة.

 		 4حسابات التوفير االستثماري
 1-4حساب التوفير االستثماري بالدينار البحريني.

 2-5الحساب الجاري بالعمالت األجنبية
.1

يمكن فتح الحساب لألفراد والشركات والمؤسسات والهيئات اإلعتبارية.

.2

الحساب الجاري بالعمالت األجنبية هو حساب حوالة يتم اإليداع أو السحب بنظام التصارف
وفقا ألسعار الصرف اليومية للعمالت.

.3

ويقدم هذا الحساب بكافة العمالت الرئيسة (دوالر أمريكي  -الجنيه اإلسترليني  -اليورو)
باإلضافة لمجموعة من العمالت األخرى.

االستثمار :
الرصيد الدائن في هذا الحساب هو قرض حسن حال الدفع عند الطلب ،وبالتالي ال يستحق
ربح وال يتحمل خسارة.
شروط أخرى:
.1

يسلم للعميل دفتر شيكات خاضع للرسوم المحددة من قبل البنك.

.2

يمكن لصاحب الحساب أو الوكيل السحب نقدًا من رصيد الحساب المتاح من أي من
حساباته ومن أي فرع.

.3

يتعهد العميل أن يحرص حرصًا بالغًا في المحافظة على هذه الشيكات وأن يتم استخدامها
من قبله (أو الوكيل) فقط بهدف سحب أي مبلغ من حسابه وفي حالة فقدان أي من هذه
الشيكات أو ضياعها أو اختالسها من قبل طرف ثالث يتعهد العميل بإخطار البنك على
الفور وبإعفاء البنك من المسئولية إذا قام البنك بصرف أي شيك من هذه الشيكات حتى
إذا كان التوقيع مزيفًا أو مزورًا.

.4

في حال إرجاع بيتك  -البحرين  3شيكات مسحوبة على حساب العميل بدون رصيد فإنه
وفقا لتعليمات مصرف البحرين المركزي سيتم إغالق حسابه وإضافته للقائمة السوداء
حيث يمنع من فتح حساب جاري لدى جميع البنوك المحلية لمدة سنة استنادًا إلى قرارات
مصرف البحرين المركزي في هذا الخصوص.

.5

ي��ت��م تحصيل رس���م ق���دره  10د.ب م��ن العميل ع��ل��ى ال��ش��ي��ك ال��م��رج��ع ل��ع��دم توفر
رصيد بالحساب.

.6

ال ي��ح��ق ل��ل��ع��م��ي��ل إص������دار ش��ي��ك إال وف���ق���ًا ل��ل��ن��م��اذج ال���خ���اص���ة ال���ت���ي ي��ص��دره��ا
بيتك  -البحرين.

.7

يحق لبيتك  -البحرين أن يدفع ويقيد على هذا الحساب سواء كان الرصيد دائنا أو مدينا
نتيجة لمثل هذا القيد (جميع الشيكات والسحوبات وأوامر الدفع األخرى والكمبياالت) كما
يحق للبنك أن يقيد في الحساب أية حوالة قد ترد إليه مهما كان نوعها وعلى العميل سداد
المبلغ المكشوف به حسابه عند طلب البنك ذلك.

.8

يحق لبيتك  -البحرين رفض الوفاء بقيمة الشيكات والمسحوبات والكمبياالت وأوامر الدفع
األخرى إذا لم يكن لها رصيد كاف بالحساب بالفرع المسحوب عليه ولو كان للعميل حساب
دائن آخر ما لم يتم االتفاق عليه مسبقًا بين العميل والبنك.

.9

يحق لبيتك  -البحرين رفض صرف دفتر الشيكات إذا لم تظهر حركة الحساب قيام العميل
باستخدام دفتر الشيكات السابق صرفه.

. 10

إصدار شيكات بدون رصيد تعتبر جناية ويعاقب عليها القانون.

يمكن فتح الحساب لألفراد والشركات والمؤسسات والهيئات اإلعتبارية.
 2-4حساب البراعم بالدينار البحريني
.1

هذا حساب مخصص لألطفال من تاريخ الوالدة وحتى اكتمال سن  14سنة.

.2

يفتح الحساب بمعرفة أي من الولي أو الوصي أو األم.

.3

يتولى إدارة الحسابات من قام بفتحة ،والقاصر عند بلوغه سن الرشد.

.4

يمنـع ربط حسـاب البراعـم مع الحسـابات الخـاصة بالـولي الـطـبـيـعـي ويـتـم ربـطـهـا
بـالـحــسـابـات الخـاصـة بـالـطـفـل فقط.

.5

يجوز التوكيل على الحساب بوكالة داخلية فقط لمن يحدده من قام بفتح الحساب.

 3-4حساب شباب الديرة بالدينار البحريني
.1

هذا الحساب مخصص للشباب ابتداء من سن  15سنة وحتى بلوغه  21سنة.

.2

يحق للولي الطبيعي للشاب فتح الحساب (األب والجد) وكذلك لألم وللجد أو الجدة من األم
في حال وجود األب كما يحق للشاب فتح الحساب بنفسه في حالة بلوغة سن الثامنة عشر
وما فوق.

.3

يتولى إدارة الحسابات من قام بفتحة ،والقاصر عند بلوغه سن الرشد.

.4

يمنع ربط حساب الشباب مع الحسابات الخاصة بالولي الطبيعي ويتم ربطها مع الحسابات
الخاصة بالشاب أو الشابة فقط.

.5

يجوز التوكيل على الحساب بوكالة داخلية فقط لمن يحدده من قام بفتح الحساب.

 4-4حساب التوفير المتميز بالدينار البحريني
.1

هذا الحساب مخصص لفئة األولوية من العمالء.

.2

يحصل العميل على أرباح شهرية ،حسب توافق الشروط.

.3

الحد األدنى للحساب هو خمسون ألف دينار بحريني.
 5-4حساب التوفير االستثماري بالعمالت األجنبية

.1

ي��ق��دم ه����ذا ال��ح��س��اب ب��ث�لاث ع��م�لات رئ��ي��س��ي��ة ه���م ال������دوالر األم���ري���ك���ي والجنيه
اإلسترليني وال��ي��ورو وال��ح��د األدن���ى لإلحتفاظ بالحساب ه��و  1000دوالر أم��ري��ك��ي أو
 500جنيه إس��ت��رل��ي��ن��ي ،وي��م��ك��ن ف��ت��ح ال��ح��س��اب ل�ل�أف���راد وال��ش��رك��ات والمؤسسات
والهيئات اإلعتبارية.
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األولويــة المصرفية

 1تعريفات ومختصرات
		 بيت التمويل الكويتي-البحرين ،شركة مساهمة بحرينية (مقفلة).
بيتك  -البحرين
أو البنك	
كل أيام األسبوع (ما عدا يومي الجمعه والسبت) التي تكون فيها 		
أيام العمل		
بنوك البحرين مفتوحة للعمل.
وهو الشخـص (األشخـاص) المــذكــور (ين) في استمــــارة طلـــب
صاحب الحساب
فتــح الحســاب.
			
المدة االستثمارية

وتشمل شهر واح���د 3 ،ش��ه��ور 6 ،ش��ه��ور 9 ،ش��ه��ور 12 ،ش��ه�رًا أو
أي مدة يتم إدراجها ضمنًا عن طريق البنك من وقت آلخر.

القرض الحسن

أي قرض يرد بالمثل ومن دون أي فوائد.

2

الشروط واألحكام المتعلقة بالحسابات

شروط وأحكام عامة

10

يوافق صاحب الحساب على دفع الرسوم أو أجور الخدمات أو العموالت أو مصاريف المعامالت
خصمًا من حسابه.

11

يحتفظ بيتك  -البحرين بحق رفض فتح أو قبول الودائع االستثمارية أو بحق إلغائها وإعادة
مبالغها ألصحابها دون إبداء األسباب كما له حق تجميد الوديعة كليا أو جزئيا متى دعت
الحاجة المشروعة لذلك.

12

عندما يكون ذلك قاب ً
ال للتطبيق ،يحصل بيتك  -البحرين على نسبة من العوائد الناتجة
عن االستثمارات بصفة مضارب .قد يقوم البنك بشكل منفرد بتعديل هذه النسب المئوية
من حين إلى آخر .يجوز لصاحب الحساب أن يطلب معلومات حول نسبة اقتسام األرباح
المطبقة من البنك.

13

يحق لبيتك  -البحرين إجراء المقاصة وتسوية الديون المستحقة على العميل لصالح
البنك خصمًا من حساباته الدائنة في حين توافر المبالغ بها.

14

في حالة القيام بأية إيداعات خاطئة في حساب صاحب الحساب ،فان صاحب الحساب ال يحق
له تقديم أية مطالبة بهذه المبالغ وبموجبه يفوض البنك باتخاذ اإلجراء التصحيحي الذي
يعتبره مناسبًا وخصم هذه المبالغ الخاطئة من الحساب .وتكون أية تغييرات أو تصحيحات
تتم على القيود الموقعة من قبل موظف مسئول صحيحة وسارية.

15

يوافق صاحب الحساب على أحقية بيتك  -البحرين بالرجوع عليه بالمبالغ المصروفة له
بطريق الخطأ مع التزامه بدفعها وسدادها بالطريقة واألسلوب وفي التواريخ التي يحددها
له بيتك  -البحرين.
يوافق صاحب الحساب على القواعد واألحكام المطبقة على حسابه شام ً
ال أي تعديالت
إجرائية على شروط الحسابات في بيتك  -البحرين كما يحددها البنك وفق تقديره من وقت
آلخر دون الحاجة إلخطار صاحب الحساب.

1

يعمل بيتك  -البحرين وكيل تحصيل للمودع وال يتحمل أية مسئولية فيما يتعلق بتحصيل
(صرف) أية شيكات أو مستندات مالية أخرى تودع لديه بهدف تحصيلها .وال تعتبر عائدات
الشيكات أو األوراق المالية األخرى المودعة مستحقة السحب إال إذا قام البنك بتحصيلها
أوال .ويحتفظ البنك لنفسه بالحق في خصم أي مبلغ يكون قد سبق قيده لصالح أي حساب
بصفة استثنائية إن لم يتم صرفه عند التحصيل.

2

الشيكات المسحوبة على بيتك  -البحرين والتي تكون سليمة وصحيحة تضاف إلى
الحساب في اليوم نفسه رهنًا بتوافر المبالغ في حساب الدفع .يجب إيداعه في حساب
المستفيد في نفس يوم العمل الذي يقوم فيه البنك باستالم ذلك الشيك.

16

3

ال���ش���روط واألح���ك���ام ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب���اإلي���داع���ات وال��س��ح��وب��ات (ح��س��اب��ات ال��ت��وف��ي��ر،
الجاري ،واإللكتروني).

17

لن يتحمل بيتك  -البحرين أية مسئولية عن أية خسائر أو أضرار تلحق بصاحب الحساب
نتيجة ( أ ) أي أمر صادر من أية جهة رسمية مختصة أو (ب) أي قانون يحظر أو يفرض قيود
معينه أو يوقف حسابات العميل.

 		2-3تقبل اإلي��داع��ات بالحساب بجميع ال��ف��روع نقدًا أو بشيكات مسحوبة على فروع
بيتك  -البحرين أو بنوك محلية كما يمكن للعميل استخدام وسائل اإليداع األخرى
المعمول بها مثل التحويل بين الحسابات أو عن طريق الخدمات اإللكترونية التي
يقدمها البنك.

18

يوافق صاحب الحساب على تعويض بيتك  -البحرين وإخ�لاء طرفه من ومقابل جميع
المطالبات واألضرار أو االلتزامات التي تنشأ ألي سبب كان والتي قد يتكبدها البنك نتيجة
لفتح هذا الحساب.

19

 		3-3يجب على المودع استالم الوصل الرسمي عند إيداع أي مبلغ والتأكد من صحة الوصل
المستلم.

بيتك  -البحرين غير مسئول قانونيا عما يقع منه من خطأ ما لم يثبت أنه كان نتيجة إهمال
أو تقصير من أحد موظفي البنك أو كان مخالفًا لشروط العقد.

20

يحتفظ بيتك  -البحرين بحقه في اإلبالغ عن أي عملية مشبوهة إلى الجهات المختصة.

21

يحتفظ بيتك  -البحرين بحقه في غلق أي حساب يراه غير نشط وبما يتالئم مع تقدير البنك
ومن دون إبداء األسباب .وفي هذه الحالة  ،يوافق العميل على رد جميع البطاقات ودفتر
الشيكات غير المستخدم.

22

يمكن للعميل إجراء وكالة داخلية لدى بيتك  -البحرين للتصرف بحسابه وذلك بعد تحرير
و توقيع األوراق المعدة لذلك من قبل البنك .عندما يكون ذلك قاب ً
ال للتطبيق.

23

يجوز لصاحب الحساب أو من يمثله قانونيا (وكيل) إغالق الحساب بشرط أال يكون هناك
مطالبات أو التزامات مرتبطة بهذا الحساب.

24

يعتبر الحساب ساكنا إذا لم يتحرك لمدة  6شهور وعلى العميل مراجعة فرعه شخصيا
إلعادة تشغيلة.

25

يتعين على كل وريث أو أشخاص آخرين مخولين الستالم مستحقات أي صاحب حساب
إثبات صالحيتهم طبقًا للشرائع والقوانين المحلية وذلك قبل دفع المبالغ المستحقة
إليهم.

 		 1-3يمكن للعميل استخدام وسائل اإلي��داع والسحب التي قد تستحدث متى توافرت
الشروط الالزمة لذك.

 		4-3تكون السحوبات صحيحة فقط بتقديم النماذج المقررة التي يعدها بيتك  -البحرين
أو بخطابات موقعة من أصحاب الحسابات أو بالتلكسات المشفرة( .ال تقبل التعليمات
بالفاكس بدون إجراء ترتيب مسبق).
 5-3ال يمكن للعميل سحب المبالغ ال��م��ودع��ة بحسابه ب��رس��م التحصيل إال بعد
تحصيلها فعليا.
 6-3يمكن لصاحب الحساب أو الوكيل السحب نقدا من رصيد الحساب المتاح أو عمل
الحواالت الخارجية أو أوامر الدفع أو األوامر الثابتة أو التحويل لحساب آخر داخل بيتك
– البحرين أو أي عمليات سحب أخرى بالخصم من الحسـاب وفقـا للنظـام المتبع في
كل من الحاالت السابقة ومع توافر الرصيد الكافي في الحساب.
 7-3عندما يكون ذلك قاب ً
ال للتطبيق وكما يطلبه صاحب الحساب كتابة ،على صاحب
الحساب تس ّلم للعميل بطاقة فيزا الكترون مع رقم سري (بالنسبة للحسابات بالدينار
البحريني فقط) تستخدم في عمليات السحب النقدي من خالل أجهزة الصراف اآللي
التابعة لبيتك  -البحرين أو التابعة للبنوك المحلية أو التابعة لشركة بنفت أو تلك
األجهزة المنتشرة حول العالم ،كما يمكن للعميل استخدام البطاقة لسداد قيمة
المشتريات من خالل نقاط البيع المنتشرة بالمحال التجارية بالبحرين وذلك بالخصم
من رصيد حسابه.
4

26

علــى صـاحـب الحـسـاب إبالغ بيتـك  -البـحـرين فـور تغيـيـر عنوانه.

27

عندما يكون ذلك قاب ً
ال للتطبيق ،ترسـل كشوفات الحساب على العنوان الذي حدده صاحب
الحساب بحسب الفترات المحددة ما لم تكن هناك تعليمات مغايرة وتعتبر تلك الكشوفات
صحيحة وموافقًا عليها من صاحب الحساب ما لم يعترض عليها خالل  15يوما من تاريخ
إرسالها إليه.

شروط وأحكام فتح الحساب بالعمالت األجنبية:

 1-4تقبل اإلي���داع���ات وال��س��ح��وب��ات ال��ن��ق��دي��ة بنفس عملة ال��ح��س��اب ب��ن��ظ��ام التصارف
وفقًا ألس��ع��ار ال��ص��رف اليومية للعمالت .كما تقبل اإلي��داع��ات والسحوبات بالدينار
البحريني وال��ع��م�لات األخ����رى ع��ل��ى أس���اس ال��ص��رف ال��ي��وم��ي لعملة ال��ح��س��اب في
بيتك  -البحرين.
 2-4يتم إيداع مبالغ الشيكات المحصلة فعال بنفس المبلغ إذا كانت بنفس عملة الحساب أو
بسعر التصارف (بيع و شراء) إذا كان المبلغ المحصل بعملة غير عملة الحساب بعد خصم
المصروفات إن وجدت.
 3-4تحويل مبلغ من الحساب إلى حساب آخر داخل بيتك  -البحرين أو خارجة أو إصدار حوالة
(شيك مصرفي أو تلكس) بنفس عملة الحساب يتم بنفس المبلغ المحول بعد خصم
المصاريف إن وجدت.

28

3

تخضع العالقة بين العميل وبيتك  -البحرين لألحكام والقوانين السارية بمملكة البحرين
بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية ووفقا ألحكام النظام األساسي وعقد التأسيس
لبيتك  -البحرين.
الودائع االستثمارية

بالدينار البحريني:
تكون مدة الوديعة االستثمارية بحسب نوعها  ،وتجدد تلقائيًا لمدة مماثلة ما لم يطلب العميل
عدم تجديدها قبل تاريخ االنتهاء ويمكن للعميل إغالقها قبل تاريخ استحقاقها ويستحق عنها
أرباح المدة التي مكثت فيها (حسب شروط اإللغاء).
بالعمالت األجنبية:

5

تخضع العمالت بخالف الدينار البحريني ألنظمة الرقابة على النقد األجنبي أو األنظمة األخرى
المعمول بها في مملكة البحرين.

.1

يتم االستثمار فيها بالدوالر األمريكي ،الجنيه االسترليني ،اليورو أو أية عمالت أخرى يحددها
بيتك  -البحرين.

6

تخضع السحوبات بموجب أوام��ر الدفع أو تحويالت بالبريد أو بالتلكس لجدول الرسوم
المعمول به لدى بيتك البحرين.

.2

مدة الوديعة اختيارية وبحسب المدة المتفق عليها.

.3

تنطبـق عليهــا شـروط الودائـع االستثمـاريـة بالدينـار البحـرينـي.

7

سـوف تدفـع مبالـغ التلكسـات والحواالت الواردة للدفع بعد خصمها من الحساب.

8
9

االستثمار:

سـوف يتـم قيـد المبالـغ فـي الحسـاب بالنسبـة للحـواالت الـواردة بعـد تحصيلهـا فعليـًا،
وسيتـم إرسـال اشعـار بـذلك لصاحـب الحسـاب.

.1

لبيتك  -البحرين الحق في رفض أو قبول اإليداعات في أي حساب أو وضع حدود للمبالغ التي
يمكن قبول إيداعها في الحساب.

تستثمر أم���وال ال��ودائ��ع وف��ق��ا لمبدأ ال��م��ض��ارب��ة المطلقة وذل���ك الع��ت��ب��ار بيتك  -البحرين
شريكا مضاربا.

.2

يقوم بيتك – البحرين باعتباره شريكًا مضاربًا باستثمار أموال الودائع االستثمارية على

Rev A

BNK-SF-40-3/3

