طلب ك�شف ح�ساب الكرتوين

E-Statement Application
:التاريخ

Date:

To: Manager
Branch:

:الفرع

Title Of Account		

�إ�سم احل�ساب:

Account Number

رقم احل�ساب:

Credit Card Number  رقم بطاقة االئتمان:

-

-

I/ We hereby request to enroll my / our account for e-statement
delivery service to receive an electronic form of statement for
my / our accounts to the designated email address given here
below:

 ح�سابنا يف خدمة ت�سليم ك�شف احل�ساب االلكرتوين ال�ستالم �صيغة/ نحن نطلب بذلك �إدراج ح�سابي/ �إنني
:  ح�ساباتنا علي الربيد االلكرتوين املحدد �أدناه/ الكرتونية من ك�شف احل�ساب حل�ساباتي
) ( رجاء كتابة الربيد االلكرتوين املخ�ص�ص بخط وا�ضح

(Please write designated e-mail address clearly)

I/We wish to subscribe to the e-Statement service

 نحن نرغب يف اال�شرتاك يف خدمة ك�شف احل�ساب االلكرتوين/ �أنا

I/We wish to unsubscribe for the e-Statement service

 نحن نرغب ب�إيقاف اال�شرتاك يف خدمة ك�شف احل�ساب االلكرتوين/ �أنا

E-Statement Terms & Conditions:
1. Sharjah Islamic Bank (“SIB”) has the right, at its sole discretion, to
refuse this or any other application or stop the e-statement Service at any
time without any prior notice to me/us and I/We will receive only paper
statements.
2. SIB shall not be liable for any loss incurred or damage suffered by me/
us directly or indirectly by reason of or in consequence of the e-statement
Service
3. In case no dispute about the contents or any entry in the account is
received by the bank within 14 days from the date of receipt hence, the
records of SIB shall be conclusive evidence of the correctness of all debits
and credits and balances of the Account (s)
4. This e-statement service is provided entirely at my/our sole risk and in
case of disclosure of the released statement to any party, SIB shall not be
liable to me/us for any direct, indirect, special, incidental or consequential
loss or damage which may arise in respect of this disclosure and/or delivery
of this e-statement Service through the email address(es) stated above.
5. I/We understand that the e-statement Service is free of charge; however
SIB reserves the right under its sole discretion to charge for the Service in
the future after prior notification to me/us.
I/We hereby confirm to have read and agree to the above Terms & Conditions.
Disclaimer:
SIB will not be liable for delayed e-statements and related messages/notifications, or for the non-delivery of e-statements in complete or partial due
to the suppression, disruption, blocking or filtering of email by the applicant’s internet service provider, email system or any other party.

توقيع

Signature

Name

: بنود و�شروط ك�شف احل�ساب االلكرتوين
 �أو,  يف رف�ض هذا الطلب �أو �أي طلب �آخر,  ح�سب �إرادته املطلقه,  ميلك م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي احلق-1
 نحن با�ستالم/  لنا و�أن �أقوم �أنا/�إيقاف خدمة ك�شف احل�ساب الإلكرتوين يف �أي وقت بدون �أي �إ�شعار م�سبق يل
. ك�شوف احل�سابات على �شكل �أوراق فقط
 لن يكون م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي م�سئوال عن �أية خ�سارة �أو �ضرر �أتعر�ض له ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر-2
. ب�سبب �أو نتيجة خلدمة ك�شف احل�ساب الإلكرتوين
, يوم من تاريخ ا�ستالمه14  يف حال مل يت�سلم امل�صرف �أي اعرتا�ض على حمتويات �أي قيد يف احل�ساب خالل-3
يف هذه احلالة ف�إن �سجالت م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي �سيتم اعتبارها مبثابة دليل نهائي وحا�سم على �صحة
.) قيود املدين والدائن ور�صيد احل�ساب ( احل�سابات
 يتم التزويد بخدمة ك�شف احل�ساب الإلكرتوين على م�س�ؤوليتي (م�س�ؤوليتنا ) اخلا�صة ب�شكل كامل ويف حال-4
 جتاهنا عن/  ف�إن م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي لن يكون م�سئوال جتاهي,�إف�شاء ك�شف احل�ساب امل�ستخرج لأي جهة
 �أو عن/  عر�ضي �أو ذو �صلة ميكن �أن ين�ش�أ عن هذا الإف�شاء و,  خا�ص,  غري مبا�شر, �أية خ�سارة �أو �ضرر مبا�شر
. ار�سال خدمة ك�شف احل�ساب الإلكرتوين عرب عنوان (عناوين )الربيد الإلكرتوين املحدد �أعاله
 �إال �أن م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي يحتفظ,  نحن نتفهم �أن خدمة ك�شف احل�ساب الإلكرتوين جمانيه/  �أنا-5
.  لنا بذلك/باحلق ح�سب �إرادته املطلقه يف فر�ض ر�سوم علي اخلدمة يف امل�ستقبل بعد �إر�سال �إخطار م�سبق يل
.  نحن ن�ؤكد بذلك على �أننا قمنا بقراءة وفهم البنود وال�شروط �أعاله ونوافق عليها/ �أنا
: بيان
 الإخطارات املتعلقة بها/ لن يكون م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي م�سئوال عن ك�شوف احل�ساب املت�أخرة والر�سائل
 �إعاقة �أو فرز,  تعطل,  �أو عن عدم ت�سليم ك�شوف احل�سابات االلكرتونية كاملة �أو ب�شكل جزئي ب�سبب حجب,
 ب�سبب نظام الربيد االلكرتوين �أو, الر�سالة االلكرتونية بوا�سطة مزود خدمة االنرتنت اخلا�ص مبقدم الطلب
. �أي طرف �آخر
 اال�سمCompany Stamp ختم ال�شركة
(for Corporate only) )(لل�شركات فقط

ال�ستخدام الفرع فقط

For Branch use only

Signature Verified By

Authorized By

