Marketing Communication Terms
شروط الرسائل التسويقية

 In line with the Consumer Protection Regulation, Sharjah
Islamic Bank, (SIB) has updated its terms and conditions for
all products and services. For more information kindly visit
& read the updated terms and conditions:
www.sib.ae/tariff
 By submitting this form, the applicant, undertake and agree
that the information and documents enclosed with this
application are true and correct, submitted documents will
become part of the Bank’s records and may not be
returned. The applicant hereby authorize Sharjah Islamic
Bank to verify any information contained in this application
from source it may consider appropriate, and access the
applicant credit information from Al Etihad Credit Bureau
(AECB).
 By agreeing to provide consent for receiving marketing
communication, special offers of the products and Services
offered by Sharjah Islamic Bank on the website, ATM, SMS,
Online & Mobile Banking, Social Media, Call Center or any
other channel you agree to these Terms and Conditions,
without limitation or exception, and acknowledge having
read them in their entirety
 You agree to grant Sharjah Islamic Bank the right to collect,
store and process any information or data you provide to
Sharjah Islamic Bank and to use information and data about
your use of the requested services
 Sharjah Islamic Bank may share any information and data
with (third parties0 based on your permission obtained for
receiving information on special offers by using this site or
other mediums and you hereby explicitly agree to the
collection and use of the said data by Sharjah Islamic Bank
for the purpose described in the application
 Sharjah Islamic Bank and/ or third parties may use such
information or data to identify you on social media or other
platforms in order to provide you with the latest products,
offers or incentives offered Sharjah Islamic Bank or such
third parties
 Any conditional subscription is considered void and invalid.
If you do not agree with these T&Cs, which you cannot
modify, you must not subscribe to receiving special offers
 Sharjah Islamic Bank reserves the right to update and to
change these Terms and Conditions at any time and at its
sole discretion
 Sharjah Islamic Bank reserves the right to decide on any
appropriate actions, without any commitment on our part
to take specific actions and/or transfer the complaint to the
authorities in case a situation arises

 قام مصرف الشارقة اإلسالمي، تماشياً مع الئحة حماية المستهلك
 تفضل،  لمزيد من المعلومات.بتحديث الشروط واألحكام الخاصة به
: www.sib.ae/tariffبزيارة وقراءة الشروط واألحكام المحدثة
 بإرسال الطلب فإن العميل يوافق على شروط وأحكام المنتج من
 يتعهد مقدم الطلب ويوافق على أن،خالل تقديم هذا الطلب
 وستصبح،المعلومات والمستندات المرفقة بهذا الطلب صحيحة
.المستندات المقدمة جز ًءا من سجالت المصرف وال يجوز إعادتها
يفوض مقدم الطلب بموجبه مصرف الشارقة اإلسالمي للتحقق من
،أي معلومات واردة في هذا الطلب من المصدر الذي قد يراه مناسبًا
أو الوصول إلى المعلومات االئتمانية لمقدم الطلب عبر االتحاد
.)AECB( للمعلومات االئتمانية
 بموافقتك على تقديم قبول تلقي المراسالت التسويقية والعروض
الخاصة بالمنتجات والخدمات المقدمة من قبل مصرف الشارقة
، الرسائل النصية، الصراف اآللي،اإلسالمي على الموقع اإللكتروني
 مركز االتصال، وسائل التواصل االجتماعي،خدمة األونالين والموبايل
 فأنت توافق على هذه الشروط واألحكام دون قيد،أو القنوات األخرى
أو استثناء وتقر بقراءتها كاملة
 توافق على منح مصرف الشارقة اإلسالمي الحق بجمع وحفظ وتنفيذ
أي معلومات أو بيانات تقوم بتقديمها إلى مصرف الشارقة اإلسالمي
وباستخدام المعلومات والبيانات المتعلقة باستخدامك للخدمات
المطلوبة
 يحق لمصرف الشارقة اإلسالمي مشاركة أية معلومات أو بيانات مع
الغير (طرف ثالث) بنا ًء على التصريح المقدم من قبلك لتلقي
المعلومات المتعلقة بالعروض الخاصة وذلك باستخدام هذا الموقع
وغيره من القنوات وعليه توافق صراحة بموجبه على أن يجمع
ويستخدم مصرف الشارقة اإلسالمي البيانات المذكورة للغرض
المبين من الطلب
 أو الغير استخدام مثل هذه/ يجوز لمصرف الشارقة اإلسالمي و
المعلومات أو البيانات للتحقق من هويتك على منصات التواصل
االجتماعي أو غيرها من أجل تزويدك بأحدث المنتجات أو العروض أو
الحوافز المقدمة من قبل مصرف الشارقة اإلسالمي أو طرف آخر
معين من قبل المصرف
 فإذا كنت غير موافق. يعتبر أي اشتراك مشروط باطالً وغير صحيح
 فينبغي عليك، والتي ال يمكنك تعديلها،على هذه الشروط واألحكام
عدم االشتراك لتلقي العروض الخاص
 يحتفظ مصرف الشارقة اإلسالمي بحقه في تحديث وتغيير هذه
الشروط واألحكام في أي وقت وفقاً لتقديره الخاص
 يحتفظ مصرف الشارقة اإلسالمي بحقه في إقرار أي إجراءات مناسبة
 أو تحويل الشكوى/دون االلتزام من جانبنا باتخاذ إجراءات محددة و
إلى السلطات المعنية في حال نشوء أي أمر أو اختالف
 أنت تفوض مصرف الشارقة اإلسالمي وممثليه للتواصل معك فيما
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شروط الرسائل التسويقية
 You authorize Sharjah Islamic Bank and its representatives
to contact you with reference to your product
application(s). This consent will override any registration for
“Do not Contact”/ “OPTOUT”(Call, SMS, Email)
 If you no longer wish to receive these promotional
communications by simply send “OPTOUT” to 6667
 Withdrawal of consent will not affect the legality of any
process carried out based on prior expressed consent, and
it would normally take effect within 5-7 calendar days of
your request. If you withdraw your consent, we may not be
able to offer certain products or services to you.

Privacy Policy
SIB is committed to protecting your privacy, whether you are
an employee, customer, third party, or shareholder of the
bank. SIB commits to full transparency in terms of how your
personal data is handled and shared. This also ensures that
you are always in control of your data through the rights that
you have been granted in applicable data privacy legislation,
including the Consumer Protection Regulation.

 وتلغي هذه.يخص طلب (طلبات) المنتجات المقدمة من قبلك
الموافقة أي تسجيل في خاصية "عدم االتصال" "إيقاف الرسائل
) البريد اإللكتروني، الرسائل القصيرة،التسويقية" (المكالمات
 فما عليك سوى، إذا لم تعد ترغب في تلقي هذه االتصاالت الترويجية
6667 " إلىOPTOUT" إرسال
 لن يؤثر سحب الموافقة على قانونية أي من المعامالت التي تم
 وعادة ما تصبح،عمليات تم اجرائها على موافقة صريحة مسبقة
 في حال. يوماً تقويمياً من طلبك7-5 سارية المفعول في غضون
 قد لن نتمكن من تقديم منتجات أو خدمات،قمت بسحب موافقتك
.معينة لك
سياسة الخصوصية
 سواء كنت موظ ًفا،يتعهد مصرف الشارقة اإلسالمي بحماية خصوصيتك
ً
ً
ً طرفا ثال ًثا أو مساه
 ويتعهد مصرف الشارقة.ما في المصرف
عميال أو
أو
اإلسالمي بالشفافية الكاملة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع بياناتك
ً  يضمن هذا أي.الشخصية ومشاركتها
ً ضا أنك تتحكم دائ
ما في بياناتك
من خالل الحقوق الممنوحة لك في تشريع خصوصية البيانات المعمول
. بما في ذلك الئحة حماية المستهلك،به

Your personal information that is necessary to offer you the
requested service/product may be shared with third parties, in
limited and necessary circumstances, for the purpose of
processing transactions. SIB requires all third parties to adhere
to standard privacy policies and treat your personal
information as strictly confidential.

كما أن مشاركة معلوماتك الشخصية مع الطرف الثالث ضرورية لتقديم

We may obtain your information from external sources such as
contracted third parties, credit agencies or your
representative(s). Personal information will be collected from
these sources where we are legally entitled/obliged to do so.

قد نحصل على معلوماتك الشخصية من مصادر خارجية مثل الطرف

 وذلك، في ظروف محدودة وفق الحاجة،المنتجات المطلوبة/الخدمات
 يطلب مصرف الشارقة اإلسالمي من الطرف.لغرض تنفيذ المعامالت
الثالث االلتزام بسياسات الخصوصية القياسية والتعامل مع معلوماتك
.الشخصية على بسرية وأمان

 وسيتم جمع.)الثالث المتعاقد أو وكاالت االئتمان أو ممثلك(ممثليك
المعلومات الشخصية من المصادر التي يحق للمصرف جمعها قانونياً أو
.ًإلزاميا

