طلب إستخدام خدمة الرسائل القصيرة
فرع___________:
رقم الفرع

المعلومات الشخصية :
االسم (الرباعي) :
باللغة العربية
باللغة اإلنجليزية
رقم الهاتف
نوع الحساب

جاري

إدخار

إستثمار

رقم الحساب

نوع الخدمة :
أساسية
تنبيه باإليداع والسحب النقدي

إضافية
االستفسار عن رصيد عند الطلب

تنبيه باإليداع والسحب عبر الصرافات اآللية

االخطار بالرصيد يومياً

تنبيه باإليداع والسحب عبر الشيكات

رصيد التمويل
مبلغ وتاريخ آخر معاملة تمت
خدمة أسعار العمالت
عرض آخر  5معامالت

طلب إيقاف شيك
أي خدمات مستقبلية
 تطبق الرسوم وفقًا لتعرفة البنك

شروط إستخدام الرسائل القصيرة :
الشروط واألحكام التالية تسري علي العالقة فيما بين بنك الخليج وأي عميل يستخدم هذه الخدمة.
أوالً  :تعريفات:
مالم يقتضي السياق معني آخر تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها.

البنك :يقصد به بنك الخليج.
خدمة الرسائل القصيرة  :يقصد بها الرسائل القصيرة الصادرة من البنك والواردة إلي العميل.
العميل  :هو الشخص الذي طلب خدمة الرسائل القصيرة ولديه حساب ببنك الخليج.

 شروط إستخدام خدمة الرسائل: ًثانيا
1.

The SMS Banking USER shall be solely responsible for all the transactions and
consequences arising out of the messages emanating from the registered
mobile phone instrument. Bank will not assume any responsibility for
unauthorized messages sent by any other person without authority.

2.

All the transactions arising out of the use of SMS Banking in relation to a joint
account shall be binding on all joint account holders. The USER shall take all
necessary precautions to prevent unauthorized and illegal use of Alkahleej
SMS Bank and unauthorized access to the accounts provided by SMS
Banking.

3.

The bank shall reasonable care to, ensure the security of and to prevent
unauthorized access to SMS Banking. SMS Banking USER shall ensure that
Alkhaleej SMS bank service or illegal ,improper or any other purpose apart
from the specified or requested services under Alkhaleej SMS Bank which is
not authorized under these terms.

4.

The Bank has the absolute discretion to amend or supplement any of the
terms at any time at any time without notice. Changed terms and conditions
shall be effective immediately on being practiced and the SMS Banking USER
agrees and shall be deemed to have accepted the changed terms and
conditions .

5.

The SMS Banking USER may request for termination of Alkhaleej SMS Bank
service any time by giving a written notice of at least 15 WORKING DAYS in
advance to the Bank. SMS Banking USER shall remain responsible for any
transactions made in his account(s) through Alkhaleej SMS Bank till they said
service is cancelled by the Bank.

6.

The Bank shall make reasonable efforts to ensure that the SMS Banking USER
information is kept confident .The bank however shall not be responsible for
any leakage of confidential user information in any manner for reasons
beyond its control.

7.

SMS Banking USER agrees not to hold the bank, its directors ,its officers, its
employees and agents liable for any loss, liability or expenses arising out of
or in any way connected with the usage of Alkhaleej SMS Bank services.

8.

The SMS Banking USER is bound by all other terms and conditions of the Bank
pertaining to Alkhaleej SMS Bank.

9.

The Bank may suspend or terminate Alkhaleek SMS Bank services without
prior notice if the SMS Banking USER has breached these terms and
conditions or the Bank leans of the death ,bankruptcy or lack of legal capacity
of the USER.

10.The

Bank reserves the right to charge fees in relation to the user and/or
termination of the services and to revise such fees. Fees shall be collected
from the user in such manner and at such intervals as the bank may specify.
Normally Notice will be given in the website.

11.For sending SMS messages under SMS Enquiry The user will be charged by
your Mobile operator applicable SMS charges.

By registering for Alkhaleej SMS Bank service, the user agrees to have
understood and abides by the Terms and Conditions governing
Alkhaleej SMS Bank.

ً يكون مستخدم خدمة الرسائل النصية المقدمة من بنك الخليج مسئوال.1
عن كل المعامالت ومايترتب عليها من نتائج ناشئة عن إستخدام
 وال يتحمل البنك أية مسئوالً عن الرسائل غير المصرح، الخدمة
.بها من األشخاص غير المصرح لهم
 تكون جميع المعامالت الناشئة عن إستخدام خدمة الرسائل النصية.2
والمرتبطة بالحساب المشترك ملزمة الصحاب الحساب يجب علي
المستخدم إتخاذ جميع اإلحتياطات الالزمة لمنع االستخدام والوصول
.غير المصرح به وغير القانوني لخدمة الرسائل النصية
 يكون البنك مسئوالً من ضمان تأمين ومنع الوصول غير المصرح.3
 يجب علي المستخدم التأكد من أن خدمة، به لخدمة الرسائل النصية
الرسائل النصية او أي خدمات أخري ذات صلة اليتم إستخدامها
ألغراض غير قانونية أو غير الئقة أو ألي أغراض أخري عدا
الخدمات المحددة أو المطلوبة بموجب إتفاقية خدمة الرسائل النصية
.من بنك الخليج التي تتضمنها إتفاقية خدمة الرسائل النصية
 لدي البنك الصالحية المطلقة بتعديل أو إستكمال أي من هذه.4
الشروط في أي وقت ودون إشعار مسبق وتكون الشروط التي تم
تعديلها مفعلة علي الفور ويكون المستخدم قد قبل تلك الشروط
.واألحكام
 يحق للمستخدم إنهاء إشتراكه في خدمة الرسائل النصية في أي وقت.5
 يوم عمل علي15 علي ان تكون عن طريق تقديم إشعار خطي قبل
ويظل المستخدم مسئوالً عن أي معامالت تتم في حسابه إلي. األقل
.حين إخطاره أن الخدمة قد تم إلغائها من قبل البنك
 يقوم البنك بكل الجهود الممكنة لضمان سرية وتأمين.6
ومع ذلك ال يكون البنك مسئوالً عن أي تسريب.المعلومات
لمعلومات المستخدم بأي شكل من األشكال ألسباب خارجة عن
.تحكمه
أو وكالئه،موظفيه، مدراءه،  يوافق المستخدم علي عدم تحميل البنك.7
.اي خسارة او نفقات تنشأ عن إستخدام خدمات بنك الخليج
 يكون المستخدم ملم وموافق علي كل الشروط واألحكام األخري.8
.المتعلقة بخدمة الرسائل النصية من بنك الخليج
 إذا كان،  يحق للبنك إنهاء خدمة الرسائل النصية دون إشعار مسبق.9
المستخدم قد أخل بالشروط واألحكام او في حالة وفاة المستخدم أو
.اإلفالس أو في حالة عدم األهلية القانونية للمستخدم
او،  يحتفظ البنك بالحق في فرض رسوم فيما يتعلق باإلستخدام.10
.بإنهاء الخدمات بالطريقة التي يحددها البنك
 يتحمل المستخدم تكلفة الرسائل وذلك، ألرسال رسائل اإلستفسار.11
.وفقا ً للمشغل الخاص بالمستخدم وفقا ً للرسوم المعمول بها
 انت تقر، من خالل تسجيلك لخدمة الرسائل النصية من بنك الخليج
علي فهمك وموافقتك علي الشروط واألحكام الخاصة بخدمة الرسائل
.النصية من بنك الخليج

 وأقر بصحة جميع البيانات الواردة، أقر أنا الموقع أدناه بإطالعي علي هذه الشروط وموافقتي عليها
__________________________:  ________________________________________________________ التوقيع: إسم صاحب الحساب
____________:تاريخ اإلصدار

_________________: _______________ مكان اإلصدار:  __________________ رقمه: نوع إثبات الشخصية

:إلستخدام الفرع
___________________ :_______________________ الختم: ____________________________________________ التوقيع: اإلسم

