استمارة التسجيل للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت للزبائن األفراد والمشتركين

ONLINE BANKING REGISTRATION FORM FOR INDIVIDUAL / JOINT CUSTOMERS
Note: Kindly fill the form in block letters and sign in the appropriate
space only after reading the terms and conditions. The terms and
conditions which apply to this service form an integral part of this
application form.

 يرجى ملء االستمارة بأحرف واضحة والتوقيع في المكان المناسب:مالحظة
 تعتبر الشروط واألحكام التي تنطبق على هذه.فقط بعد قراءة الشروط واألحكام
.الخدمة جزءا ال يتجزأ من استمارة الطلب هذه

Customer Details

بيانات الزبون
رقم الزبون

Customer Number
Customer Name .......................................
(First Name
Customer type

)االسم األول

Individual

.......................................
(Second Name

)االسم الثاني

(Third Name

)االسم الثالث

)المفضل األول

.......................................
		اسم الزبون
(Family/Tribal Name
مشترك

Joint

Preferred Login Name .............................................
(1st Preference

.......................................

..........................................
(2nd Preference

)المفضل الثاني

القبيلة/)اسم العائلة
فرد

نوع الزبون

.......................................... االسم المفضل لتسجيل الدخول
(3rd Preference

)المفضل الثالث
مالحظة

Note:
• All accounts linked to your customer number will be accessible
through Internet Banking

• يمكن الوصول لكافة الحسابات المرتبطة برقم الزبون الخاص بك من خالل
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت

• For Joint customers with ‘Joint’ operating mandate on linked
accounts, only view access will be provided

• بالنسبة للزبائن المشتركين الذين يتمتعون بتكليف تشغيل ‹مشترك› في
 سيتم توفير الوصول لالطالع فقط،الحسابات المرتبطة
• بالنسبة للزبون المشترك الذي يتمتع بتكليف تشغيل ‹فردي› في الحسابات

• For Joint customer with ‘Singly’ operating mandate on linked
accounts access will be provided for all transactions

 سيتم توفير الوصول لجميع المعامالت،المرتبطة

Customer Signatures: I confirm that the information given is true
and complete. I have read, understood and bound by the terms and
conditions overleaf and any amendment thereto as may be made by
the Bank from time to time.

 وبأنني قرأت. أقر بأن المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة:توقيعات الزبون

Signature of Account holder(s) ..........................................................

....................................................................................................... :توقيع صاحب (أصحاب) الحساب

وفهمت وملتزم بالشروط واألحكام الموجودة في الصفحة التالية وأي تعديل
.يدخله البنك عليها من وقت آلخر

Terms & Conditions:

:الشروط واألحكام

The Online Banking Service is made available to the customers by
the Bank on the following terms and conditions. These terms and
conditions, together with the General Banking Terms and Conditions
apply to the use of this service. The Customer is required to read these
terms and conditions carefully before deciding on whether it would
like to avail this service. Upon the commencement of availment of
the service by the Customer, the Customer will be deemed to have
accepted these terms and conditions.
1. Definitions

يتيح البنك للزبائن هذه الخدمة المصرفية عبر اإلنترنت وفقا للشروط واألحكام
، مع الشروط واألحكام المصرفية العامة، وتسري هذه الشروط واألحكام.التالية
 ينبغي على العمالء قراءة هذه الشروط واألحكام.على استخدام هذه الخدمة
.بعناية قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا يرغبون في االستفادة من هذه الخدمة
 فإن الزبون يعتبر قد قبل هذه الشروط،عند بدء استفادة الزبون من الخدمة
.واألحكام
 تعريفات.1
في هذه الشروط واألحكام

In these terms & conditions

تعني كلمة «الزبون « صاحب الحساب الفردي أو وكيله المفوض من البنك

a) Customer” refers to the individual account holder or legal entity
authorized by the Bank to open an account with the Bank.

)أ

في فتح حسابات لدى البنك
ب) تعني كلمة «المستخدم» الشخص (األشخاص) الذي يقوم من أجله الزبون

b) User” means person/s for whom the Customer/Company /
Ministry / Club Association authorizes the Bank to generate and
issue User ID, Passwords and Tokens for operating bank muscat
Online Banking Facility for the Company’s/ Ministry / Club
Association account/s.

 النادي بتفويض البنك بتوليد وإصدار هوية/  الجمعية/ الوزارة/  الشركة/
مستخدم وكلمات مرور ومولدات الرموز لتشغيل الخدمات المصرفية عبر
/ الوزارة/  حسابات الشركة/ اإلنترنت التابعة لبنك مسقط من أجل حساب
 النادي/ الجمعية

c) Security Identifier” refers to the User’s own User ID, password
and the OTP generated using token provided by the Bank to the
customer or by using any other unique identifier issued by the

معرف األمان» يقصد به معرف المستخدم الخاص بالمستخدم وكلمة
) باستخدام جهاز رمز األمان الذي يقدمه البنك للزبون أوOTP( المرور ورمز

(1)

)ج

bank.

.باستخدام أي معرف فريد آخر يصدره البنك

d) Service” refers to the Internet Banking Service which the Bank is
offering to its customers enabling them to view their accounts and
perform transactions through the Internet.

الخدمة» تشير إلى الخدمة المصرفية عبر اإلنترنت التي يقدمها البنك لعمالئه والتي

)د

.تمكنهم من استعراض حساباتهم وتنفيذ معامالت من خالل شبكة اإلنترنت

2.The Service

 الخدمة.2

a) The Bank may offer the Internet Banking online services to
selected customers at its discretion.

يجوز للبنك تقديم خدمات مصرفية عبر اإلنترنت للزبائن الذين يختارهم وفق

b) The operation and maintenance of the Account (where applicable)
is subject to the Account Opening Terms. If the Account is closed,
then the access to Account through the ONLINE BANKING
Services will also be terminated.

 إذا كان.ب) يخضع تشغيل وصيانة الحساب (إن وجد) لشروط فتح الحساب

c) Any Electronic Instruction received by the Bank after the relevant
cut-off time on a business day (as notified to from time to time) or
on a non-business day will be treated as an Electronic Instruction
received on the next business day.

ت) سيتم التعامل مع أي أوامر إلكترونية يتلقاها البنك بعد وقت التوقف في

.تقديره الخاص

 فإن الوصول للحساب من خالل الخدمات المصرفية عبر،الحساب مغلقا
.اإلنترنت سيكون منتهيا كذلك

يوم العمل (حسبما يتم إخطاره من وقت آلخر) أو في أي يوم من غير أيام
.العمل باعتبارها أوامر إلكترونية تم استالمها في يوم العمل التالي
ث) تخضع المعامالت لحد المعامالت التراكمية اليومي بالشكل الذي يحدده

d) Transactions are Subject to the daily cumulative transaction limit
as specified by the Bank from time to time.

.البنك من وقت آلخر
،يحتفظ البنك بحق فرض رسوم على أي خدمات يقدمها والتي يتم نشرها

e) The Bank reserves the right to levy service charges for any services
provided which will be published on the Bank’s website as will any
changes or alterations in charges.
f)

)ج

. على موقع البنك اإللكتروني،مثل أي تغييرات أو تعديالت في الرسوم
بناء على األوامر
ً أعطى الزبون للبنك تفويضًا ال رجعة فيه لقبول والتصرف

The Bank shall be irrevocably authorized by the Customer to
accept and act upon instructions given by the Customer where the
Security Identifiers appear to have been validly used including the
debit or credit the Customer’s Account with all such transaction
instructions or carry out any service requested without further
authority from the Customer. The Customer hereby agrees to
indemnify the Bank and hold the Bank indemnified against
compliance by it with any instructions from the Customer which
appear to the Bank to have been given by the Customer.

)ح

 طلما أن إسم المستخدم و الرقم السري استخدمت،التي يصدرها الزبون
 بما في ذلك الخصم من أو التحميل على حساب الزبون،بصورة صحيحة
بكافة أوامر المعامالت أو القيام بأي خدمة مطلوبة دون الحاجة لمزيد من
 وافق الزبون بموجب هذه الوثيقة على تعويض البنك.التفويض من العمالء
وإعفاء البنك من أي تعويض مقابل االمتثال ألي أوامر من العمالء يظهر للبنك
. أنها صدرت من الزبون
يوافق الزبون على أنه لن يحاول في أي وقت من األوقات تنفيذ معامالت

g) The Customer agrees that at no time shall it attempt to effect
transactions executed through bank muscat Online Banking
Facility unless sufficient funds are available in the Customer’s
account/s. The Customer agrees that transactions scheduled for
future date will be executed by the Bank only if the sufficient
funds are available in the account on the relevant date and further
agrees that the Bank is under no obligation to honor payment
instructions unless there are sufficient funds in the designated
account/s at the time of receiving its payment instructions and /
or at the time such payments fall due.

)خ

من خالل الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت من بنك مسقط ما لم تتوفر
 يوافق الزبون على أن البنك لن.  حسابات الزبون/ سيولة كافية في حساب
ينفذ المعامالت المقرر تنفيذها في موعد الحق ما لم تتوفر أموال كافية
في الحساب في الموعد المحدد كما وافق كذلك على أن البنك غير ملزم
 الحسابات/ بالوفاء بأوامر الدفع ما لم تكن توجد أموال كافية في الحساب
 أو في وقت استحقاق هذه/ المحددة في وقت استالم أوامر الدفع و
.المبالغ
 األوامر التي يقدمها الزبون/ يوافق الزبون على أن تخضع بعض الطلبات

h) The Customer agrees that some requests/instructions given by
the Customer are subject to authorization by officer/s of the
Bank, and therefore may not be immediately and automatically
affected. The customer further agrees that the Bank reserves the
right to allow or disable such requests at its discretion with or
without prior notice to the customer.
i)

)أ

)د

 وبالتالي قد ال، الموظفين المسئولين في البنك/ لتصريح الموظف المسئول
 كما يوافق الزبون أيضا على أن يحتفظ البنك.يتم تنفيذها على الفور وتلقائيا
بالحق في تعطيل أو السماح بهذه الطلبات وفقا لتقديره وبإخطار أو بدون
. إخطار مسبق للزبون
يعتبر العرض أو المخرجات المطبوعة التي يخرجها المستخدم وقت

The display or printed output produced by a User at the time of
the use of the Online Banking Service is a record of the operation
of internet access and shall not be construed as the Bank’s record
of transactions. The Bank’s own record of transactions maintained
through computer systems or otherwise shall be accepted as
conclusive and binding unless any discrepancy is pointed out to the
Bank within 7 days of receipt of such statement by a Customer.

)ذ

،استخدام الخدمة المصرفية عبر اإلنترنت سجال لتشغيل خدمة اإلنترنت
 يتم قبول سجل المعامالت.وينبغي أال يفسر على أنه سجل لمعامالت البنك
الخاص بالبنك المحفوظ على أنظمة كمبيوتر أو خالف ذلك كسجل قاطع
 أيام من استالم الزبون7 وملزم ما لم يتم يراسل أي اعتراض إلى البنك خالل
.لمثل هذا الكشف

The customer agrees and authorize the Bank, at its discretion to
record by whatever means the transactions which the company or
Users effect via bank muscat Online Banking Facility and that such
records may be used by the Bank for the purpose of, amongst
other things, establishing or verifying that a particular transaction
was effected through the use of User ID and Passwords.

 المعامالت، بأي وسيلة كانت، وفقا لتقديره لقيد،يوافق الزبون ويفوض البنك

k) Records maintained by the bank of any instruction given by the
Customer under this Service shall be conclusive evidence of the
Customer’s instruction and the time it was give except in the case
of manifest error.

تعتبر السجالت التي يحتفظ بها البنك ألي أمر صدر من الزبون بموجب هذه

L) The User is responsible for the accuracy of all information supplied
to the Bank through the use of this Service and any other means
such as electronic mail or written communication and the Bank
shall not be liable for any consequences by reason of erroneous

س) يتحمل المستخدم مسؤولية دقة كافة المعلومات المقدمة للبنك من

j)

)ر

التي تنفذها الشركة أو المستخدمون من خالل الخدمات المصرفية عبر
،اإلنترنت من بنك مسقط وأن البنك يمكنه استخدام هذه السجالت لغرض
 إنشاء أو التحقق من تنفيذ معاملة معينة من،على سبيل المثال ال الحصر
.خالل استخدام هوية المستخدم وكلمات المرور
)ز

الخدمة دليال قاطعا على أمر الزبون والوقت الذي تم إعطاؤه إال في حالة
.وجود خطأ بين

 وأي وسائل أخرى مثل البريد االلكتروني أو،خالل استخدام هذه الخدمة
االتصال الكتابي وال يتحمل البنك مسئولية أي تبعات بسبب المعلومات
 عند اكتشاف، ينبغي على المستخدم.الخاطئة التي يقدمها المستخدم

(2)

information provided by the User. Where the User discovers an
error or mistake, he/she is to inform the Bank immediately.

 تخطر البنك على الفور/  أن يخطر،خطأ أو غلطة
 سواء كانت،ش) يحق للبنك وقف أو الحجز على أي من الحسابات المتعلقة بالمستخدم

M) The Bank shall have the right of set-off and lien in respect of
any of the Customer’s linked Accounts, either joint or single with
regard to any outstanding dues arising out of the Service.

.مشتركة أو فردية بهدف استيفاء أي مستحقات غير مسددة ناشئة عن الخدم

3. Security
a) Security Identifiers are to be kept confidential at all times.

.3

.ينبغي أن تظل معرفات األمان سرية في جميع األوقات

)أ

 خروجها من الحساب عندما يترك جهاز/ ب) ينبغي على الزبون تسجيل خروجه

b) The Customer must logout from his/her account when leaving
his/her computer unattended.

. بها دون مراقبة/الكمبيوتر الخاص به
 جهاز رمز/وافق الزبون على اإلقرار كما ينبغي باستالم بريد الرقم السري

c) The Customer agrees to duly acknowledge the receipt of its
Password Mailer/Tokens according to the Bank’s requirements.
The customer also agrees that Bank has a right to retain the
Customer’s bank muscat Online Banking Facility User ID in disabled
status till the Bank receives proper acknowledgement from the
Customer.

)ج

 كما وافق الزبون أيضًا على أن يحتفظ البنك.األمان وفقا لمتطلبات البنك
بحق االحتفاظ بمعرف المستخدم الخاصة بالزبون فيما يتعلق بالخدمات
المصرفية عبر اإلنترنت التابعة لبنك مسقط في وضع اإليقاف حتى يحصل
. البنك على اإلقرار المطلوب من الزبون
ْ الزبون على دراية
 قد،بأنه يتحمل مسؤولية الحصول والحفاظ على أي معدات

d) The Customer is aware that it is the Customer’s responsibility to
obtain and maintain any equipment, which may be necessary
for using bank muscat Online Banking Facility, in proper working
condition and with adequate safeguards against malicious threats
to such equipment or to bank muscat Online Banking Facility.

)د

،تكون ضرورية الستخدام الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت التابعة لبنك مسقط
في الوضع المناسب للعمل ومع ضمانات كافية ضد التهديدات الكيدية لهذه
. المعدات أو الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت التابعة لبنك مسقط
هـ) إذا أصبح الزبون على دراية بأن معرفات األمان معروفة على ما يبدو لطرف

e) If the Customer becomes aware that its Security Identifiers appear
to be known to a third party, the Customer must inform the Bank
immediately. The Bank is not liable for loss from any unauthorized
transactions or otherwise by use of the Customer’s Account
through the proper Security Identifiers.
f)

األمن

ال يتحمل البنك مسؤولية. ينبغي على الزبون إبالغ البنك على الفور،ثالث
خسارة من أي معامالت غير مصرح بها أو خالف ذلك عن طريق استخدام
.حساب الزبون من خالل معرفات أمان صحيحة
البريد اإللكتروني ليس وسيلة آمنة لالتصال ولن يعمل البنك وفقا لتعليمات

Electronic mail is not a secure means of communication and the
Bank shall not act on an instructions sent by e-mail.

)و

.مرسلة عن طريق البريد اإللكتروني
ينبغي على الزبون أن يكون على دراية بأن اإلنترنت ليس وسيلة اتصاالت

g) The Customer should be aware that the Internet is not a
completely reliable means of communication and should the
customer choose to communicate through such means, he/she
does it at his/her own risk.

)ي

 وإذا اختار الزبون التواصل من خالل هذه،يمكن االعتماد عليها بشكل كامل
. مسئوليتها الخاصة/  فإنها تقوم بذلك على مسئوليته/  فإنه،الوسائل

4. Liability
a) The Bank shall not be liable to the Customer for any negligence,
breach of contract, misrepresentation or otherwise for any loss
howsoever caused (including any loss direct, indirect, incidental,
consequential and irrespective of whether any claim is based
on the loss of revenue, investment, production, goodwill, profit,
interruption of business) to the Customer by reason of but not
limited to, any of the following:

المسؤولية

.4

ال يتحمل البنك مسؤولية تجاه الزبائن عن أي إهمال أو اإلخالل بالعقد أو

)أ

تحريف للحقائق أو خالف ذلك عن أي خسارة أيًا كان سببها (بما في ذلك
أي خسارة تقع بشكل مباشر أو غير مباشر أو بشكل عرضي أو تبعي وبصرف
النظر عما إذا كان أي ادعاء يستند إلى خسارة إيرادات أو استثمار أو إنتاج أو اسم
شهرة أو أرباح أو توقف في العمل) يتعرض لها الزبون بسبب أي من اإلجراءات
:التالية على سبيل المثال ال الحصر
 استخدام الزبون لخدمة أو أي مواد أو برامج يتم تقديمها أو تحميلها.1

1.The Customer’s use of the Service or any materials or
software provided or downloaded from the website;

.من موقع اإلنترنت
 إخفاق الزبون في استخدام أو الوصول إلى الخدمة في أي وقت وأي.2

2. Failure on the part of the Customer to use or access the
Service at any time and any error in the provision of any part
of it;

.خطأ في تقديم أي جزء منها
 أي تأخير أو إخفاق في إرسال أو استالم أي أوامر أو إخطار يتم إرساله.3

3. Any delay or failure of any transmission or receipt of any
instructions or notification sent through the Service.

.من خالل الخدمة
 استخدام الزبون للبريد اإللكتروني أو غيره من األوامر اإللكترونية غير.4

4. The Customer’s use of e mail or other non-secure electronic
instructions to provide instructions to the Bank;

.اآلمنة لتقديم أوامر للبنك

5. any inaccurate information or opinions displayed through
the Service or the Customer’s reliance thereon;

 أي معلومات أو آراء غير دقيقة تقدم من خالل الخدمة أو اعتماد الزبون.5

6. any loss incurred by the use of User ID and password/s
issued to the Customer / Company or to Delegates or any
substitutes thereon used without the customer’s / Company’s
authority.

كلمات/  أي خسارة تقع بسبب استخدام هوية المستخدم وكلمة.6

7. Any loss caused by failure to safeguard the security
identifiers issued to the users

 أي خسارة تنجم عن اإلخفاق في حماية معرفات األمان الصادرة للمستخدمين.7

عليها في هذا الشأن؛

 الشركة أو من ينوبون عنهم أو يحلون محلهم/ المرور الصادرة للزبون
. الشركة/ في هذا الشأن يتم استخدامها دون تفويض الزبون

ب) وافق الزبون بتعويض البنك عن أي خسارة يتعرض للبنك بسبب أي دعوى

b) The Customer shall be liable to the Bank for any loss incurred by
the Bank as a result of a claim brought by a third party against the
Bank or its customers by reason of improper use of the Service by
the User.

يرفعها الغير ضد البنك أو عمالئه بسبب استعمال المستخدم للخدمة

c) Customer acknowledge the validity of all orders issued to the Bank
vide the customer User ID and shall waive all his / her claim/s or

 مطالباتها أو اعتراضاته على/الخاصة بالزبون وأنه تنازل عن كل مطالباته

.بشكل غير صحيح
 أقر الزبون بصحة كافة األوامر الصادرة للبنك من خالل هوية المستخدم.)ج
.تنفيذ البنك لهذه األوامر

(3)

objections for the implementation by the Bank of those orders.

د ) لن يستطيع البنك التصرف بناء على تعليمات الزبون التي يتم تقديمها من
:خالل الخدمة إذا شك البنك أو اعتقد على نحو مقبول أن

d) The Bank will not be able to act on a Customer’s instructions
submitted through the Service if the Bank suspects or reasonably
considers:

. تعليمات الزبون قد ال تكون دقيقة أو حقيقية.1
 يكون البنك مخالفا ألي قوانين أو لوائح أو خالف ذلك عند قيامه بتنفيذ.2

1. the Customer’s instructions may not be accurate or authentic;

.هذه األوامر

2.the Bank may be in breach or contravention of any laws,
regulations or other such duty by acting on such instructions;

 ال يستطيع البنك االمتثال للشروط واألحكام بسبب ظروف خارجة عن.3
 أو الصراعات،سيطرة البنك (بما في ذلك أي تعطل في األنظمة أو المعدات

3. the Bank cannot comply with the terms and conditions by
reasons of conditions beyond the Bank’s control (including any
systems or equipment failure, industrial disputes or force majeure).

.)في هذا المجال أو القوة القاهرة
حقوق الملكية

5. Proprietary Rights

.5

ال يحق للزبون أي حقوق امتالك أو حقوق ملكية بسبب استخدام أي من

No proprietary rights or ownership rights vest in the Customer by reason
of use of the any of the software provided for use of the Service.

.البرامج المقدمة الستعمال الخدمة

6. Changes to terms & conditions
a) The Bank has the absolute discretion to change any of these terms
and conditions at any time and shall endeavor to give prior notice
of 15 days for any such changes.

التغييرات في الشروط واألحكام

.6

يكون للبنك الحق المطلق في تغيير أي من هذه الشروط واألحكام في أي

)أ

 يومًا قبل إدخال15 وقت وينبغي عليه أن يسعي لتقديم إخطار مسبق خالل
.أي تغييرات من هذا القبيل

b) The Bank shall determine the privileges attached to the use of
the bank muscat Online Banking Facility and shall have absolute
discretion to change, vary add or amend these privileges and
conditions attached thereto, from time to time, as the Bank
deems fit.

ب) يجوز للبنك تحديد االمتيازات المتعلقة باستخدام الخدمات المصرفية عبر

c) The Bank shall attach or detach any accounts opened in the name
of the Customer, subsequent to this application. The Customer
agrees and acknowledges that such attachment or detachment
can be due to prevailing rules and regulations of the Bank.

. بعد هذا الطلب، يجوز للبنك وصل أو فصل أي حسابات مفتوحة باسم الزبون

 وتكون له سلطة تقديرية مطلقة لتغيير وتعديل،اإلنترنت من بنك مسقط
 حسبما يراه، من وقت آلخر،وإضافة هذه االمتيازات والشروط المرفقة بها
.البنك مناسبا
)ج

وافق الزبون وأقر بأن هذا الوصل أو الفصل قد يعود إلى القواعد واألنظمة
.السائدة المعمول بها في البنك
 خيارات جديدة في الخدمات/  تسهيالت، من وقت آلخر،يجوز للبنك أن يطرح

d) The Bank shall, from time to time introduce new facilities/options
into bank muscat Online Banking Facility. The Customer does
hereby agree to abide by the terms and conditions applicable
to such newly added services, facilities/options though added
subsequently to the activation of the User IDs whether or not the
Customer expressly registers to avail such services.

)د

 وافق الزبون بموجب ذلك على.المصرفية عبر اإلنترنت التابعة لبنك مسقط
/ االلتزام بالشروط واألحكام السارية على مثل هذه الخدمات والتسهيالت
الخيارات المضافة مؤخرا رغم إضافتها بعد تفعيل معرفات المستخدم
.سواء سجل الزبون بشكل صريح لالستفادة من مثل هذه الخدمات أم ال
هـ) إذا طلب البنك من الزبون التسجيل للحصول على خدمة معينة تقدمها

e) In case if the Bank requires the Customer to register for a specific
service provided by bank muscat Internet Banking Facility, the
Customer undertakes to adhere to such request for registration to
avail such service. The Customer agrees that any such subsequent
registration becomes an integral part of this agreement.

 تعهد الزبون باالمتثال،الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت التابع لبنك مسقط
 وافق الزبون على أن.لمثل هذا الطلب للتسجيل لالستفادة من هذه الخدمة
.هذا التسجيل الالحق يصبح جزء ال يتجزأ من هذه االتفاقية
 إنهاء.7

7. Termination

 يوما إلى15 يجوز للزبون أن يطلب إنهاء الخدمة بتقديم إخطار خطي مدته

a) The Customer may request termination of the Service by giving
written notice of 15 days to the Bank and shall responsible for all
transactions until the time of cancellation of the Service.

)أ

.البنك ويتحمل مسؤولية جميع المعامالت حتى وقت إلغاء هذه الخدمة
ب) يجوز للبنك سحب الخدمة في أي وقت بشرط تقديم إخطار بفترة معقولة
. للزبون

b) The Bank may withdraw the Service at any time provided that
Customer is given reasonable notice.

يجوز للبنك تعليق أو إنهاء الخدمة دون تقديم إخطار مسبق للزبون إذا أخل

c) The Bank may suspend or terminate the Service without prior notice
to the Customer if the Customer has breached any terms

)ج

.الزبون بأي شرط من الشروط
 اإلخطارات.8

8. Notices

ينبغي بموجب هذه الشروط واألحكام تقديم اإلخطارات للبنك وللزبون

a) Notices under these terms and conditions may be given to the
Bank and the Customer in writing by delivering them by hand or
post to the last known address given by the customer or in the
case of the Bank, to the address mentioned in the heading above.

)أ

خطيا وينبغي تسليمها باليد أو بالبريد إلى آخر عنوان معروف قدمه الزبون أو
. إلى العنوان المذكور في أعلى الصفحة،في حالة البنك
 يجوز للبنك نشر اإلخطارات ذات الطابع العام التي،باإلضافة إلى ذلك

b) In addition, the Bank may publish notices of a general nature
which are applicable to all customers of the Service, on its web
site. Such notices shall have the same effect as a notice served
individually to each customer.

 ويكون لهذه. على موقعه على اإلنترنت،تسري على جميع عمالء الخدمة

c) These terms and conditions shall be governed by and construed
in accordance with the Laws of the Sultanate of Oman. The mere
fact that the Online Banking Service can be accessed through
the internet by a Customer in any other country other than the
Sultanate of Oman does not imply that the laws of the said
country govern these terms and conditions and /or operations
relating to any of the accounts of the Customer under this Service.

إمكانية الزبون على الوصول للخدمة المصرفية عبر اإلنترنت من خالل اإلنترنت

)ب

.اإلخطارات نفس تأثير اإلخطار الذي يقدم بشكل فردي لكل عميل
 ال تعني.تخضع هذه الشروط واألحكام وتفسر وفقا لقوانين سلطنة عمان
في أي دولة أخرى غير سلطنة عمان أن تحكم قوانين الدولة األخرى هذه
 أو العمليات المتعلقة بأي من حسابات الزبون بموجب/ الشروط واألحكام و
.هذه الخدمة

(4)

)ج

(5)

