الشروط واألحكام
ً عن أية نتيجة مرتبطة باألداء ،التأخري
ّ البنك لن يكون مسؤوال
.1يوافق العميل على أن
ً عن عدم كفاية الرصيد أو عن
أو عدم تنفيذ أي حتويل أو حني يكون عدم التحويل ناجتا
خطأ أو يف حال وجود نقص أو عدم دقة يف التعليمات ،أو من خالل فرض أية قيود على
ّية أو
ّت مصادرته من قبل السلطات احملل
التحاويل أو إذا كان املبلغ قد خصم منه أو مت
ّ سبب
من أية سلطات أخرى أو يف حال اإلشتباه بتبييض األموال أو متويل اإلرهاب أو ألي
آخر.
ّبة من البنك املراسل.
.2يوافق العميل على دفع كافة مصاريف وعموالت التحويل املرتت
حيق للبنك إحتساب القيمة التقديرية هلذه العموالت ويلتزم العميل بدفع أية مصاريف
إضافية يطالب هبا البنك املراسل.
ّ للعميل بأن يطالب بإعادة قيمة التحويل
.3يف حال عدم دفع التحويل للمستفيد ،حيق
ّبة على إعادة
حبسب سعر صرف الشراء يف يوم إعادة املبلغ ،مع خصم أية عموالت مرتت
ّ للعميل املطالبة بإعادة مبلغ
التحويل من قبل البنك أو البنك املراسل .ال حيق
ّ إذا أعاد للبنك ما استلمه من شيكات مصرفية أو مستندات أخرى
التحويل/الشيك اال
ً من البنك املراسل أن مبلغ
ً هنائيا
صادرة عن البنك ،أو فقط بعد إستالم البنك إخطارا
َع وأن التعليمات األصلية التابعة له قد ألغيت.
ُدف
التحويل مل ي
ّل أية مسؤولية
.4من املتفق عليه مبوجب هذا أن البنك والبنوك املراسلة له لن تتحم
عن أي عواقب نامجة عن تأخري ،فعل أو سهو ،تضارب ،خطأ يف الرقابة ،يف اإلرسال أو خطأ
تقين يف تنفيذ التحويل ،و يوافق العميل على أن البنك والبنوك املراسلة له لن
يتحملوا أية مسؤولية ناجتة عن تأخري يف دفع احلوالة بسبب طلبهم التأكيد على صحة
املعلومات ،األمساء والبيانات ،املوجودة يف طلب التحويل ،أو التعليمات بالدفع.

.5جيب على العميل التعويض للبنك وللبنوك املراسلة له عن أية خسارة ناجتة عن تنفيذ
ً عن أية خسارة ناجتة عن تنفيذ
التحويل ،ويف مجيع األحوال ،إن البنك ليس مسؤوال
التحويل أو أي خطأ أو إمهال من قبل البنك أو أي بنك مراسل له.
.6يف حال طلب العميل حتويل بني البنوك
ّ العميل أن هذا التحويل
إلزامي ،يقر
املصرفية للمستفيد املذكور يف تعليمات
البنك وبنك املستفيد من أية مسؤولية
رقم حسابه من أجل إستكمال تنفيذ أو

وأو الدول حيث استخدام رقم اهلوية املصرفية
ّذ على أساس التحقق من رقم اهلوية
مؤسس ومنف
ً لذلك يعفي العميل كل من
التحويل فقط ،وفقا
جتاه أي منهما يف التحقق من إسم املستفيد أو
دفع قيمة التحويل.

