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Private Account Opening Agreement Terms and Conditions 
 
 

1. Definitions:  
The words and expressions that hereinaf ter f ollow shall, unless the context 

otherwise requires, hav e the meaning assigned hereinaf ter to each of  them, as 

f ollows: 
a) Account Opening Agreement: Is a contract between the Bank and the Account 

Holder (the customer) duly  signed by  both.  

b) Account: A bank account is an accounting record maintained by a 
licensed bank. Such a record is generated under a contract called 

"Account Opening Agreement" signed by the bank and the account 
holder (the customer). The agreement sets out the rights and 
obligations of each of the parties including accounting entries posted 
by the bank in accordance with the applicable regulations and the 

acceptable rules and practices agreed upon under the account 
opening agreement, other agreements signed by the tw o parties, and 
other instructions given by the account holder to the bank 

 

c) Account: A Bank Account is an accounting record maintained by  the Bank. 

Such a record is generated under a contract called "Account Opening 
Agreement" signed by  the Bank and the Account holder (the customer).  

d) Customer: means the applicant (natural person) f or the Account and in the case 

of  Joint Account, it means each of  the applicants.  

e) Bank: means Banque Saudi Fransi. 
f )    Residence: means the address of  the Customer registered with Saudi Post f rom 

time to time, if  any , or the address of  the Customer as notif ied in writing to the 

Bank f rom time to time. 

 

2. 2. Account Opening: 
Upon signing the Priv ate Account Opening Agreement, the Account will be opened 

in the name of  the customer and in the requested currency . All deposits and 

withdrawals will be posted to the Account, customer may  open Accounts in Saudi  
Riy al and the av ailable currencies in consistency  with the regulations and 

instructions as per Customer classif icat ion 

 

3.  3. Cheques Deposits:  
The Bank acts only  as the Customer's collecting agent in receiv ing items f or deposit 

or collection (whether cheques, bills, commercial paper or otherwise). The Bank  

may  present such items at its discretion in accordance with its usual practices and 
assumes no responsibility  f or any  delay s or other problems. All cheque deposits will 

be credited to the Account upon f inal pay ment to the Bank. The Bank may  charge 

back and rev erse the credit f or any  item at any  time ev en after actual final pay ment, 

including without limitation any  item drawn on the Bank if  it is determined that such 
item is not to be honored against the drawer's Account, ev en if  doing so creates an 

ov erdraf t. 

 

4.  4. Stop payment of a Cheque:  
The Customer may  stop pay ment on a cheque drawn on the Account in accordance 

with any  regulatory  body  rules and regulations, by  completing and deliv ering a stop 

pay ment Request at a Bank branch. The stop order will be ef f ective when noted by  

the Bank on its records of  the Account. Any  stop order to be ef f ective must include 
the Account number, the number and date of  cheque, the name of  the pay ee, and 

the amount. The Customer shall indemnif y  the Bank against any  loss or claim 

arising in connection with the Customer's stop order instructions. The Customer 

also agrees:  
(a)    that should hav e said cheque be paid as a result of  miss description to the 

cheque, if  the Bank has f ollowed the normal procedures related to stop 

pay ment of  a cheque 
(b)     to notif y  the Bank promptly  in writing if  said cheque is receiv ed or destroy ed.  

(c)     to notif y  the Bank in writing, bef ore issuing any  replacement and to state on 

the f ace of  such replacement cheque the word "Replacement". To secure 

such obligations, the Customer hereby  unconditionally  and irrev ocably  
authorizes the Bank, without notice to the Customer, to set -of f against such 

obligations any  f unds or collaterals av ailable in any  Accounts and/or 

inv estments of  the Customer with the Bank, 

(d)   The Bank shall report all dishonored cheques to Saudi Credit Bureau (SIMAH) 
or other licensed Credit company  in compliance with regulatory  rules. 

 
5.  5. Joint Account: 

a) A joint Account is opened by  two or more Customers, where the  
credit balances will be owned jointly  or sev erally  by  each Customer, and each 

Customer may  operate the Account independently . Credit balances may  

theref ore be withdrawn or otherwise disposed of , in whole or in part, by  any one 

of  Account holders (Customer) if  he is authorized singly  to make withdrawals  
without the written consent of  any  of  the other Customers hav ing an interest in 

the Account. 
b) In case of  the death of  an Account holder(s) or declaration of  his bankruptcy  or 

 حساب شخصي فتح واحكام اتفاقية شروط 
 
 

 :.  التعاريف۱
 :ذلك خالف السياق يقتض لم ما لها ، المرافقة المعاني يلي فيما الواردة والعبارات للكلمات يكون 

 
 .عقد موقع بين البنك وصاحب الحساب )العميل(اتفاقية فتح الحساب:    أ(
 

  اتفاقية" يُسمى عقد بموجب يُنشأ ،المملكة في مرخص بنك لدى محاسبي سجل هو: البنكي الحسابب
  حقوق العقد اهذ عن وينشااأ. يفوضاا  من أو( العميل) الحساااب وصاااحب البنك بين" حساااب فتح

  طبقا   البنك بها يقوم محاسااابية قيودا   وااللتزامات الحقوق هذه وتشااامل. الطرفين لكال والتزامات
  واالتفاقيات العقد في عليها االتفاق يتم التي واإلجراءات ،المتبعة البنكية واألعراف لألنظمة
  إلى الحساب صاحب يصدرها التي األوامر من ذلك وغير الطرفين بين توقيعها يتم التي األخرى

 البنك
 
 
 

 
  من شخص كل المشتركة الحسابات حالة وفي الحساب( فتح الطبيعي )طالبالشخص  هو: العميل ج(

 .الحساب فتح بطلب المتقدمين األشخاص
 

 .الفرنسي السعودي البنك يعني: البنك  د(
 

ه(  محل االقامة يعني عنوان العميل المساجل لدى البريد الساعودي ان وجد او العنوان الذي قام العميل 

 بتزويده للبنك خطيا. 
 
 

 :الحساب .  فتح٢
  باسام حساااب بفتح عليها شااخصااي والتوقيع حساااب فتح اتفاقية تحرير تاريخ من اعتبارا البنك يقوم   

حساااااااابات  فتح للعمالء يمكنو. والمدينة الدائنة المبالغ جميع في  وتقيد يطلبها التي وبالعملة العميل

  تصاااانيف حساااااب والتعليمات االنظمة مع يتوافق وبمااالجنبية المتاحة  باللاير الساااااعودي وبالعمالت
  من قبل البنك.  العميل

 

 :الشيكات إيداع .۳
  أو إيداعها العميل يطلب التي األوراق يقبل ثم ومن فقط، تحصايل كوكيل التصارف على البنك يوافق 

  المساااتندات هذه يقدم أن وللبنك(. وغيرها التجارية واألوراق والكمبياالت الشااايكات مثل) تحصااايلها
  البنك يتحمل وال الخصوص هذا في المعتادة لدي  لإلجراءات ووفقا ، المطلق تقديره حسب ، للتحصيل

  قيمة بقيد البنك ويقوم أخرى، مشاااااكل أي حدوث أو التحصاااايل عملية تأخير حالة في مساااائولية أي
  مالية ورقة أي يسااترد أن للبنك ويجوز. والكاملة الفعلية القيمة يسااتلم أن بعد الحساااب، في الشاايكات

  سبيل على ذلك في بما المبلغ ، سداد بعد ذلك كان لو حتى األوقات من وقت أي في الرصيد وتصحيح
  لو كاف حتى غير السااحب رصايد أن تبين متى البنك ، على المساحوبة األوراق الحصار دون المثال
 .الحساب كشف إلى االجراء ذلك أدى

 
 :الشيكات صرف ايقاف .٤   

  وإجراءات ألنظمة وفقا حساااااب  ، على مسااااحوب شاااايك أي صاااارف ايقاف يطلب أن للعميل يجوز 
بتعبئة نموذج طلب ايقاف صرف شيك وتسليم   العميل يقوم أن وعلى العالقة ، ذات النظامية الجهات

  الخاصة ساجالت  في بقيده البنك قام متى المفعول سااري الصارف ايقاف أمر الى الفرع. هذا ويصابح
  الحسااب ، رقم يتضاامن أن المفعول ، ساااري يكون حتى الصاارف ايقاف أمر في ويراعى بالحساااب،

  خساارة أي عن البنك تعويض مسائولية العميل ويتحمل والمبلغ المساتفيد ، واسام الشايك ، وتاريخ ورقم
 :  العميل ايضا يوافق كما الصرف ، ايقاف أوامر من عن  يصدر لما نتيجة لها البنك يتعرض مطالبة أو

 
البيانات في الشيك طالما  صحة لعدم نتيجة الشيك صرف اذا مسئولية أي البنك تحميل عدم على)أ( 

 ان البنك قد اتبع االجراءات المعتادة  بشان ايقاف صرف الشيكات.
 .  إتالف  أو الشيك استالم حالة في خطيا البنك إخطار الى يسارع أن( ب)

  ."فاقد بدل" عبارة الشيك وج  على يكتب وأن فاقد بدل شيكا يصدر أن قبل خطيا البنك يخطر أن( ج)
 أو قيد ودون للنقض قابل غير تفويضاااا البنك، العميل يفوض االلتزامات ، بهذه التقيد ولضااامان

  والضمانات األموال بالمقاصة من كافة  االلتزامات هذه تسوية بإجراء العميل إخطار ودون شرط
 .البنك لدى بالعميل الخاصة االستثمارات أو الحسابات من أي في الموجودة

 
  للمعلومات الساعودية الشاركة نظام في للصارف القابلة غير الشايكات جميع بتساجيل البنك يقوم أن( د)

 .بها المعمول األنظمة مع أو أي شركة معلومات ائتمانية مرخص لها توافقا   (سمة) االئتمانية

 
 

 :المشترك . الحساب٥
  هذا في الموجودة االرصدة وتكون العمالء ، من أكثر أو أثنين قبل من فتح  يتم الذي الحساب هو (أ

  هذا يدير أن عميل لكل ويجوز مجتمعين أو منفردين العمالء، هؤالء من واحد لكل ملكا الحسااب
 التصرف أو المشترك الحساب من األرصدة سحب ذلك على بناء   ويجوز مستقلة، بصفة الحساب

  مفوضاا وكان البنك سااجالت في محفوظ توقيع لدي  كان اذا عميل أي قبل من كليا أو جزئيا بها
  اآلخرين العمالء من أي من خطي إذن على الحصاااول دون المنفرد بالساااحب شاااركائ  قبل من

 .بالحساب المشتركين

______________________________________________ 

http://www.alfransi.com.sa/
http://www.alfrensi.com.sa/
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of  a restriction on his legal competence requested by  an authorized party , or if  

the Bank is notif ied in writing of  any  dispute among the Customers, the Bank 

shall be entitled to suspend operation of  the Account and to hold any  credit 

balance until the Bank has receiv ed written instructions pursuant to a court 

order or signed by  the surv iv ing Account Owner(s) and the legal 

representativ es or heirs of  the deceased Account Owner. The Account Owners 

jointly  and sev erally  release the Bank f rom any  liability in making or withholding 

pay ments pursuant to this regard. 

c) The Bank may  exercise the right of  set-of f ref erred to in this document and 

apply  all or any  of  the credit balance of  the Customers to any  matured 

indebtedness, owned by  any  Customer without any  notice to or f urther consent 

f rom any  other Customer.  

 

 

d) The joint account shall be frozen, whether operated by Joint or Single 

signature, upon the expiration of the ID of any of the account holders. 

6. 6. Foreign Currency:  

Customers can open accounts in available foreign currencies with the 
Bank, and the customer can deposit and w ithdraw in foreign currency, 

and in the absence of that currency at the time of w ithdrawal, the 
customer can request exchange in Saudi Riyals w ith the usual fees and 
expenses arising from such transactions. The bank may issue bank 
cheques in foreign currency instead of cash at the request of the 

customer. 
 
If  the currency of the Account is other than Saudi Riyals, funds may be 
deposited for credit of the Account in the name of the Bank, but for the 

risk of the Customer, w ith correspondent Banks in or outside the country 
of such currency, and the Customer accepts the risk of all legal or 
administrative restrictions now  or hereafter imposed w ith respect to 

exchange or transfer of such currency and all taxes or charges imposed 
by the country of such currency. 
 

7. Account Closing:  
The Bank or the Customer shall hav e the right to close the Account at any  time and 

f or any  reason whatsoev er and the Customer undertakes to settle the debit balance 

in the said Account(s) if  any  upon f irst demand as f ollows: 

 
a) When the customer wishes to end his dealings with the bank he/she must 

submit a request to close his/her account and must return the unused cheque 

book and ATM card and Account card.  (In the ev ent that the customer is unable 
to return it f or any  legitimate and accepted reason with the bank, the bank will 

take a written declaration of  liability  f rom the customer confirming that he/she 

bears f ull responsibility  if  it is used af ter the account is closed either by  him 

personally  or by  any one else  ( in which the Bank will destroy  it in Customer 
presence. The Bank will then pay  the whole amount in the Account to the 

Customer. The bank may  reject the customer's request if  the account to be 

closed is linked with f inancial serv ices arising during the continuity  and 

existence of  the account such as letters of  guarantee, letter of  documentary  
credits, and discounting commercial papers of  f inancial importance and ef f ects 

that require the continuation of  the account 

 
b) The Bank shall close the Account if  no amount is deposited w ithin a 

period of 90 days from its opening date, w ith the exception of HAFEZ 
Accounts, the period w ill be one year instead of 90 days. 
 

c) In the event of opening the account and the Customer deposited to it 

and then w ithdrew from it and its balance became zero and continued 
w ithout balance or transaction for 4 years; then after verifying that 
there are no links or obligations on the account, the Bank w ill close 
the account after notifying the customer one month before the date 

of its closing, and also notify the Customer at the closing date. 
 

d) In case the Account after its opening faced problems as to the 
verif ication of the Banking relationship, and it w as not possible to 

resolve these problems, or the Account w as used for purposes other 
than w hat it w as opened for, then the Bank w ill close the Account and 
return the balance of the fund to the source. The Bank shall also close 

the Account if  there is suspicious transaction conducted by the 
Customer (AML & CTF) including reporting. 
 

 جهة قبل من اهليت  تقييد او علي  الحجر او وفات  أو إفالسا  أو عميل أي على الحجز حالة في  (ب
 تشااليل يوقف أن للبنك يحق فإن  العمالء، بين خالف بوجود البنك إخطار حالة في أو نظامية

 أمر على بناء تصاادر خطية تعليمات البنك يتلقى أن الى دائنة أرصاادة أية يجمد وأن الحساااب

 الحياة قيد على الباقين الحسااااااب أصاااااحاب أو الحسااااااب صااااااحب قبل من موقعة أو محكمة
 الحساب أصحاب يعفي هذا وبموجب ، المتوفى الحساب صاحب ورثة أو القانونيين والممثلين
 .الخصوص هذا في مبالغ حجز أو بدفع قام إذا مسؤولية أية من البنك واالنفراد بالتضامن

 
 
 

  بالعمالء الخاصااة االسااتثمارات أو الحسااابات بين المقاصااة إجراء في حق  ممارسااة للبنك يجوز  (ج

  أي تساااوية في من  جزء أي أو بالعمالء الخاص الدائن الرصااايد كامل يساااتخدم وأن البنك لدى
  بالحساب المشتركين اآلخرين العمالء إخطار دون عميل أي من مطلوبة تكون ، مستحقة مديونية

  .موافقتهم على الحصول أو
 

الحساب المشترك بتوقيع مشترك او منفرد في حال انتهاء سريان هوية احد المشتركين تجميد يتم  (د
   في الحساب.

 

 
 :األجنبية العمالت .٦    

 بالعملة والساحب اإليداع وللعميل ،البنك لدى المتاحة األجنبية بالعمالت حساابات فتح للعمالء يمكن 
  طلب للعميل فيكون الساااااحب، وقت البنك لدى األجنبية عملةلل النقد توافر عدم حالة وفي األجنبية،

  تلك مثل على المترتبة االعتيادية والمصاااااااريف الرسااااااوم تحمل  مع السااااااعودي باللاير الصاااااارف
  طلب حال في النقد عن عوضا األجنبية بالعملة مصرفية شيكات يصدر أن للبنك ويجوز. المعامالت

 ذلك العميل
 

 
  الدائنة األرصدة يودع أن للبنك يجوز فإن  السعودي، اللاير غير أخرى بعملة الحساب كون حالة في

 العملة تلك صاحبة الدولة داخل المراسلة البنوك لدى -العميل مسئولية على ذلك يكون أن على-باسم 
  أو حاليا المفروضااااة واالدارية القانونية القيود عن الناتجة المخاطر كافة العميل ويقبل. خارجها أو

  لكافة بالنسااابة وكذلك تحويلها، أو العملة تلك تبديل بخصااااوص المسااااتقبل في فرضااااها يتم قد التي
 . العملة تلك صاحبة الدولة تفرضها التي المصروفات أو الضرائب

 

 

 :الحساب إقفال  .٧
  رصايد أي بتساوية العميل ويتعهد كان، سابب وألي وقت أي في الحسااب إقفال للبنك أو العميل يحق 

 :التالية الشروط ووفق البنك طلب على بناء   الحسابات/الحساب على مدين
 

  وإعادة حساااااب  بقفل طلب تقديم علي  يجب فإن  البنك مع تعامل  إنهاء في العميل رغبة عند (أ
  ألي إعادتها العميل على تعذر حال في) الحساب، وبطاقة اآللي الصرف وبطاقة الشيكات دفتر
 خطي إقرار بأخذ الحالة هذه في البنك يقوم ، البنك لدى والمقبول  المشروع  األسباب من سبب
  سااواء الحساااب إقفال بعد إسااتخدامها تم حال في المسااؤولية لكامل تحمل  يؤكد بما العميل على

  العميل ويسالم العميل أمام بإتالفها البنك ويقوم ،( أخر شاخص أي قبل من أو شاخصايا   قبل  من

 المطلوب الحساب ارتباط حالة في العميل طلب رفض وللبنك .حساب  في الموجود المبلغ كامل
  فتح ، ضااااامان خطابات مثل ووجوده الحسااااااب اساااااتمرار خالل نشاااااأت مالية بخدمات قفل 

 .الحساب استمرار تتطلب وأثار مالية أهمية لها تجارية اوراق وخصم ، مستندي  اعتمادات
 

 
 
 

 

 .الحساااب فتح تاريخ من يوما ٩٠ لم يودع اية مبالغ في  لمدة اذا الحساااب بإقفال البنك ب( سااوف يقوم
 يوما. ٩٠باستثناء حسابات "حافز" فتكون المدة سنة بدال من 

 

 
  في  باإليداع ذلك بعد من العميل وقام الحسااااب فتح تم في حال الحسااااب بإقفال البنك يقوم ساااوف( ج

وذلك  سانوات  ٤ لمدة تعامل أو رصايد دون واساتمر صافر رصايده وأصابح من  الساحب ثم ومن
  من شهر قبل العميل إشعار بعد الحساب على التزامات أو ارتباطات أي وجود عدم من التحقق بعد

 . اإلقفال عند وإشعاره قفل  تاريخ
 
 
 

اذا تعرض الحسااااب بعد فتح  لمشااااكل التحقق من العالقة البنكية وتعذر حل االشاااكال أو اساااتخدم (  د
للير اللرض المفتوح من اجل  في حالة تعرض الحساااااااااب بعد فتح  لمشاااااااااكل التحقق من العالقة 

البنك للير اللرض منها فإن  يتوجب على البنكية وتعذر حل االشااااااااكال أو اسااااااااتخدمت العالقة مع 
الرصاايد إلى مصاادره، أما في حال كانت مشاااكل التحقق واسااتخدام /البنك قفل العالقة وإعادة المال

غساااااااال أموال أو تمويل )العالقة في غير اللرض منها ذات صاااااااالة باشااااااااتباه في تعامالت العميل 
بما  حة غسااال األموال وتمويل اإلرهابفيطبق البنك التعليمات الخاصاااة بمكاف( اإلرهاب أو نحوها

 .في ذلك التبليغ
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e) The Bank shall close the Account based on the request of 
Supervisory and Regulatory Authorities. The accounts of expatriates 
must also be closed upon their f inal exit. 

 
f) The Customer shall be liable for any obligations or fees due to the 

Bank related to the subject Account before closure. 

 
8. Overdrafts: 

If  the Customer’s Account balance become ov erdrawn f or any  reason, based on the 

proper approv al f rom concerned department, the Bank at its sole discretion will  
determine the rate at which commission will accrue. The Account owner shall  

promptly , upon demand, pay  to the Bank the amount of  the ov erdraf t plus the 

commission until the Bank has been f ully  reimbursed theref ore. Commission will 

accrue on ov erdrawn amounts and computed through the last day  of  each 
Gregorian month on the basis of  the actual number of  day s elapsed and all  

commission will be treated as an additional ov erdrawn amount on which charges 

will subsequently  accrue. The Customer must pay  the ov erdrawn amounts plus all 
accrued commission upon the Bank's f irst demand without any  objection.  

 

 

9. Saving Account: 
a) All withdrawals f rom sav ings Accounts may be made by  the Customer at the Bank's 

counters or by  ATM. No cheque book will be issued. 

b) Commission will accrue on the daily  balance during each calendar month at a rate 

per annum to be determined f rom time to time by  the Bank and subject to change 
by  the Bank. 

c) Commission calculated monthly  and paid to customers ev ery  six months.  

 

A table is attached below display s the interest calculation method on Sav ings 
Account 

 
10. Cheque Books: 

a) The Customer may  withdraw amounts f rom a current Account by  means of  
cheques prov ided to the Customer by  the Bank. The Customer theref ore 

undertakes to saf eguard such cheques and to immediately  notif y  the Bank in 

writing if  any  of  such cheques are lost. If the Account is closed, the Customer must 

without delay  return all unused cheques to the Bank. The Customer shall bear f ull 
and complete responsibility  f or any  liabilities and obligations that arise due to the 

misuse of  cheques or the Customer's f ailure to notif y  the Bank of  the loss of  any  

cheques. 
b) The cheques shall be used only  f or the Account f or which they  are issued. In no 

circumstances should they  be used f or any  other Account.  

c) Cheques shall be clearly  written in ink and only  on the f orms supplied by  the Bank. 

If  the cheque is amended, the amended part shall be crossed and the correct 
replacement must be signed by  the customer of  the authorized persons to sign on 

the cheque.  

 

d) shall be clearly  written in ink and only  on the f orms supplied by  the Bank. If  the 
cheque is amended, the amended part shall be crossed and the correct 

replacement must be signed.  

e) The amount of  ev ery  cheque issued shall be paid on presentation ev en though 

the cheque may  be post-dated, since the Saudi Commercial Papers Regulations  
prov ides that whoev er commits the f ollowing deeds shall be penalized by  

imprisonment and/or f ine:  

(a) issuing a cheque without hav ing f unds in the Account suf f icient  
to cov er the cheque, and  

(b) issuing undated or post-dated cheque. 

 
11. ATM Card/Debit Card: 

1. For eligible Account ty pes, a Debit Card will be issued to the Customer at his 
request. A debit card enables the Customer to electronically  access the 

Customer’s Account f or v arious Banking transactions. The Bank is authorized to 

carry  out the designated transaction whenev er the Customer's Debit Card is used 
to access the Customer's Account. Since the Debit card offers a Customer another 

way  to use the Customer's Account, any  transaction made using the Debit card 

will be subject to all terms and conditions and rules and regulations gov erning the 

use of  the Account and such other terms and conditions as may  be issued by  the 
Bank f rom time to time. 

2. In case the Customer orders issuance of  a co-applicant (supplementary ) card, the 

Bank will do so on the f ull responsibility  of  the Customer.  

3. The Debit Card shall at all times remain the property  of  the Bank and the Customer 
shall surrender the Debit card to the Bank immediately  upon request or upon 

customer request to close the account 

4. The Bank reserv es the right to withdraw and/or cancel the card,  and/or any  of  the 

f acilities prov ided by  usage of  the card, f or any  reason at  any  time.  
 

5. The Customer will be giv en a Personal Identif ication Number (PIN) which must be 

used with the Customer's Debit card at an ATM or Point of  Sale (POS) terminal, 
in order to access the Customer's Account. The Debit card and the related PIN 

  حساابات إقفال يجب كماالرقابية واإلشارافية.  يقوم البنك بإقفال الحسااب بناء على طلب من الجهات( ه
 .النهائي خروجهم عند الوافدين

 

 
  الحساب بهذا صالة ذات للبنك مساتحقة رساوم او مطالبات إعفاء أي الحسااب إقفال على يترتب ال( و

 .حساب  إقفال قبل بها ملزما العميل يكون

 
 :المكشوف على .  السحب٨

في حال تم كشف رصيد حساب العميل ألي سبب من االسباب بناء على موافقة االدارة المعنية فيحق        
للبنك وحساااب تقديره الخاص ان يحتساااب عمولة مقابل المبالغ المكشاااوفة وحساااب الساااعر الذي يحدده 

بة على كشف البنك، ويحتفظ البنك بحق  بمطالبة العميل بالمبالغ المكشوفة باإلضافة الى العمولة المترت
رصايد الحسااب الى ان يساترد البنك كامل المبالغ المكشاوفة بما في ذلك العمولة. تحتساب العمولة على 
كامل المبالغ المكشااااوفة الى اخر يوم من الشااااهر الميالدي وعلى اساااااس عدد االيام المنقضااااية وتعتبر 

ى العميل ان يقوم بتسااااديد العمولة بمثابة مبالغ اضاااااافية مساااااحوبة ويتقاضاااااى البنك عمولة عليها، وعل

المبالغ المكشااوفة باإلضااافة الى العمولة المحتساابة عليها عند اسااتالم  اول اشااعار من البنك ودون أي 
  اعتراض على ذلك. 

 

 

 :  االدخاري  . الحساب٩
 الصرف أجهزة أحد بواسطة أو الفرع خالل من التوفير حساب من السحب للعميل يمكن (أ

 .الحساب لهذا شيكات دفاتر بإصدار البنك يقوم وال اآللي،
 آلخر وقت من بتحديدها البنك يقوم مئوية لنسبة وفقا اليومي الرصيد على عمولة تحتسب (ب

 .النسبة تلييرهذه للبنك ويجوز

 في حساب العميل كل ستة اشهر. احتساب العمولة على الرصيد اليومي ويتم دفعها يتم (ج
 

 العمولة على حساب التوفير ،مرفق جدول ادناه لمعرفة طريقة احتساب 
 

 
 :الشيكات دفاتر .۱۰

  البنك يقوم التي الشيكات بواسطة الجاري حساب  من نقدية مبالغ يسحب أن للعميل يجوز (أ

  يسااارع وأن ل  المعطاة الشاايكات على يحافظ بأن العميل ويتعهد ، عمالئ  الى بتوفيرها
  كافة يعيد أن العميل وعلى ، الشااايكات هذه من أي فقد حالة في خطيا البنك إخطار الى

  العميل ويتحمل ، الحسااااب إغالق حال تأخير دون البنك الى المساااتعملة غير الشااايكات
  عدم حالة في أو الشاااايكات اسااااتخدام سااااوء عن تنتج قد التي والتبعات المساااائولية كامل

 .منها أي بفقد البنك إخطاره
 

  ال وأن ، ل  صاااادرت التي الحساااااب أجل من الشاااايكات يسااااتخدم أن العميل على يتعين (ب
 .األسباب كانت مهما آخر حساب ألي يستخدمها

 كما للعميل ، البنك يقدمها التي الشاايكات نماذج وعلى فقط بالحبر الشاايكات تحرير يجب (ج
ويوقع على المراد تعديل  عند اجراء أي تعديل على الشاااااايك ان يتم شااااااطب الجزء  يجب

 بالتوقيع على الشيكن فوضوالمقبل العميل نفس  أو التصحيح من 
 

  يجب كما ، للعميل البنك يقدمها التي الشاايكات نماذج وعلى فقط بالحبر الشاايكات تحرير (د
 على التوقيع ويتم تعديل  تم الذي الجزء شااطب يتم ان الشاايك على تعديل أي اجراء عند

 .  التعديل

  حرر قد الشااايك ذلك كان ولو حتى تقديم  عند الشااايك قيمة بصااارف البنك يقوم ساااوف (ه
  عقوبة إنزال على نص قد ، السااااااعودي التجارية األوراق نظام أن ذلك ، آجل بتاريخ
  :التالية األفعال من أي يرتكب من بكل كليهما أو اللرامة أو السجن

 .رصيد دون شيك إصدار( ا        (

 .آجل بتاريخ أو تاريخ دون شيك إصدار( ب       (
 
 

 :اآللي بطاقة الصراف  .۱۱
  بتقديم يسمح الحساب نوع كان بناء على طلب  متى للعميل الى صراف بطاقة البنك يصدر . سوف١

تتيح بطاقة صااااراف للعميل اجراء مختلف العمليات المصاااارفية بصااااورة الكترونية . الخدمة تلك

 من عملية أي إجراء في صاااراف بطاقة اساااتخدام تم متى العمليات بتنفيذ مفوضاااا البنك ويكون
  فإن حساااااب   السااااتخدام إضااااافية إمكانية للعميل توفر صااااراف بطاقة أن وبما. العميل حساااااب
  واللوائح والقواعد واألحكام الشااروط كافة الى تخضااع صااراف بطاقة بموجب تتم التي العمليات

 .آلخر وقت من البنك يصدرها التي واألحكام الشروط وكذلك الحساب استخدام تنظم التي
 
 
  العميل يتحمل أن على البطاقة تلك بإصادار البنك سايقوم إضاافية، بطاقة إصادار العميل طلب إذا. ۲

   .ذلك على المترتبة المسئولية كامل
  طلب عند فورا إعادتها العميل على ويتعين األوقات كافة في للبنك ملكا الصااااراف بطاقة . تبقى۳

 أو عند طلب العميل إقفال الحساب. لذلك البنك
 

  وقت أي في البطاقة بموجب مقدمة خدمات اية أو/و البطاقة إللاء و/أو ساحب بحق البنك .  يحتفظ٤
 كان. الي سبب

 الصرف أجهزة لدى ب ، الخاصة الصراف بطاقة مع استخدام  أجل سري من رقم العميل . يعطى٥
  الى السااااري والرقم صااااراف بطاقة تصاااادر حساااااب  ، على المبلغ لقيد وذلك البيع ونقاط اآللي

 أو تخصاا  التي الصااراف بطاقة إعطاء عدم على العميل ويوافق الكاملة مساائوليت  على العميل
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are issued to the Customer at the Customer's risk and the Customer agrees not 
to giv e its Debit card or disclose the PIN to any  other person and acknowledges  

the importance of  saf ekeeping the Card and PIN. 

6. The Customer must promptly  notif y  the Bank if  the Debit card is misplaced or 

stolen or if  the PIN has been disclosed to any  other person. If , howev er, the 
Customer f ails to prov ide such notice, the Customer will be liable f or all 

transactions prior to receipt of  an authenticated notif ication of  loss or thef t of  the 

Card through the Bank of f icial deliv ery channels. 

 
7. Cash deposited at Cash Deposit Machine (CDM) will be instantly  credited to the 

Customer Account, as per the counted and accepted the phy sical cash by  the 

machine. Bank will not be held liable f or any  errors/omissions made by  the 
Customer while perf orming the transaction and the Bank’s decision will be f inal 

and on the Customer. 

8. The Bank will debit the Cardholder’s Account with any  withdrawal or transf er 

perf ormed by  the use of  the Card. The Cardholder shall in all circumstances 
accept f ull responsibility  f or all transactions processed by  the use of  the Card, 

whether or not processed with the Cardholder’s knowledge or by  his/her authority. 

 

9. The Bank's record of  transactions processed by  the use of  Debit card shall be 
conclusiv e and binding f or all purposes. 

10. The Bank shall debit the Account f or the amount of  any  withdrawal ef f ected by the 

use of  the Customer's Debit card up to a maximum of  SAR5,000 f rom the Account 

through the ATM per day , and up to SAR 20,000 f or purchases through Point of  
Sales. Howev er, the customer may  request to increase the daily  limit of  Point of  

Sales purchases up to SAR200,000 based on written request as per the related 

regulatory  rules and at the Bank's absolute discretion through any  of  our Branches 
or by  contacting Customers Serv ice Call Center- Banque Saudi Fransi.  

 

 

11. The Bank shall debit the Account of  the Customer with any  charges adv ised f rom 
time to time f or any  replacement of  lost or damaged ATM card in case the 

customer asks the bank to issue a card instead of  his lost or damaged card, as 

well as in case the customer requests the issuance of  a supplementary  card.  

 
12. The selection of  a new PIN and/or the replacement of  lost/damaged the Debit Card 

shall not be construed as commencement of  a new contract.  

13. The Bank shall not be responsible f or any  loss arising directly  or indirectly  as a 
result of  misuse of  the Debit card or the ATM / POS. 

14. If  the rules and regulations of  the regulatory  bodies allow cheque deposit f acilities 

to be made av ailable to Customers by  means of  the Debit card, any  cheque 

deposited by  the use of  the Debit card shall only  be accepted f or collection only 
and the proceeds shall not be av ailable until the cheque(s)has been cleared and 

the proceeds paid to the Bank by  the pay ing Bank. 

15. If  a Debit card is being issued in connection with a joint Account, the Customers 

owning the Account will be jointly  and sev erally  responsible f or all transactions 
processed by  any  of  them using the Debit card and such Customers shall be jointly 

and sev erally  bound by  all terms and conditions and all other rules and regulations 

gov erning their Account. 

 
16. The Bank is not responsible f or the ref usal of  any ATM card on any  POINT of  Sale 

by  any  party . The bank also does not take any  responsibility  f or the goods or 

serv ices prov ided to the customer, which are paid f or by  the card, and the 
customer must resolv e his dispute with the concerned party  independently , and 

the customer’s request of  a claim against any  party does not absolve the customer 

of  his responsibilities towards the bank and the customer must submit his claims 

concerning his purchases to the concerned party  directly  and not to the bank. The 
bank will deduct the v alue of  the customer's purchases of  goods or serv ices made 

using an ATM card at a point of  sale that belongs to any  party  f rom his account. 

If  the customer ref uses to sign any  receipt, he does not absolv e him of  his liability  

to the bank f or these purchases. 
 

17. The Bank will not be liable f or any  f ailure to prov ide any  serv ice or to perf orm any  

obligation hereunder, where such f ailure is attributable, whether directly  or 

indirectly , to any  dispute or other circumstances bey ond its control. The Bank will 
not be liable f or any  consequential, or indirect damage arising f rom or related to 

the use of  the Debit card on any  ATM, POS or other terminal, the temporary  

insuf f iciency of funds in the ATM, or the malf unction/f ailure of  such equipment. 
 

18. The statement billing currency  amount will be in Saudi Riy als; howev er, all f oreign 

currency  transactions would be debited f rom the account in Saudi Riy als as per 

the prev ailing interchange conv ersion rate on the date of  the transaction made by  
Cardholder(Customer). 

  

19. The Bank shall charge the Cardholder/Customer a f ee whenev er he uses the BSF 

Debit Card outside the Kingdom of  Saudi Arabia f or withdrawals and/or inquires 
through ATM. 

 

20. The Cardholder/Customer would be liable f or any  dif f erence resulting f rom 

currency  conv ersions when the transaction(s) will be posted by  the Bank to the 
Cardholder’s Account. 

 

كما يؤكد العميل تفهم  ألهمية حفظ وحماية البطاقة .  آخر شااخص أي الى السااري افشاااء رقم 
 والرقم السري.

 آخر شاخص الى الساري افشااء الرقم حالة في أو البطاقة بفقدان فورا البنك العميل بإشاعار . يتعهد٦

 من تنفذ عملية أي عن مسااؤوال   البطاقة( العميل )صاااحب ويظل الفقدان، طريقة كانت كيفما ،
 المتاحة الرساامية خالل قنوات البنك بذلك من إخطارا   البنك يتساالم لم ما المفقودة بطاقت  خالل
 .العملية تلك إتمام قبل

 
ب العميل حسااب عد المبلغ الفعلي . سااوف يتم قيد االيداعات النقدية في جهاز االيداع النقدي بحسااا٧

وقبول  من قبل الجهاز ولن يتحمل البنك مسااااااؤولية أي خطأ او سااااااهو من قبل العميل اثناء تنفيذ 
 العملية ، كما ان قرار البنك سوف يكون ملزما ونهائيا للعميل.  

 
 
 عن تجرى تحويالت أو ساحوبات أي) البطاقة صااحب(العميل  حسااب من البنك يخصام .  ساوف٨

 كامل يقبل أن األحوال كافة في البطاقة( صااحب(على العميل  ويتعين البطاقة، اساتخدام طريق

 بدون أو بعلم نفذت سااواء البطاقة ، اسااتخدام طريق عن المنفذة العمليات كافة عن المسااؤولية
  .تفويض بدون أو من  بتفويض البطاقة، صاحب علم

  لكافة وملزمة نهائية صاااااااااراف ، بطاقة على تتم التي بالعمليات الخاصاااااااااة البنك قيود . تكون٩
 .األغراض

العميل، علما  حساب صراف من بطاقة بواسطة نقدي تتم سحب عملية كل قيمة بخصم البنك يقوم .١٠
بان اقصى حد مسموح ب  للسحب النقدي من الحساب بواسطة بطاقة الصرف االلي خالل اليوم 

لاير واقصى حد مسموح ب  إلجراء عمليات من نقاط البيع خالل اليوم  5,000الواحد هو مبلغ  

لاير ويحق للعمياال طلااب رفع حااد عمليااات نقاااط البيع لمبلغ اعلى  20,000الواحااد هو مبلغ 
لاير خالل اليوم الواحد وذلك بناء على 200,000 بشااااااااارط ان ال يتجاوز اجمالي مبلغ وقدره 

اليومي حسااااااب التعليمات المنظمة في هذا الشااااااأن ووفقا  تقديم طلب خطي من العميل برفع الحد
البنك  –وذلاك عن طريق احاد فروع البناك او االتصااااااااااال بمركز خادماة العمالء   لتقادير البناك

 الفرنسي.السعودي 
  تالف أو فاقد بدل بطاقة بإصادار الخاصاة المصااريف قيمة العميل حسااب على البنك يقيد . ساوف١١

وكذلك في أو التالفة  المفقودة بطاقت  عن عوضااا بطاقة إصاادار البنك من العميل طلب حالة في
 حالة طلب العميل اصدار بطاقة اضافية

 

 جديد لعقد بدايةاو بدل تالف  فاقد بدل بطاقة إصاااادار أو جديد سااااري رقم ختيارا . ال يعتبر١۲
 .جديد لعقد بداية فاقد بدل بطاقة إصدار أو جديد سري رقم ختيار

  أو صاراف بطاقة اساتخدام لساوء نتيجة مباشارة ، غير أو مباشارة مسائولية ، أي البنك . ال يتحمل١۳
 .البيع نقاط جهاز أو اآللي الصراف جهاز

  من الشااايكات إيداع إمكانية للعمالء تتيح جديدة لقواعد العالقة ذات النظامية الجهات اعتماد . عند١٤
 ولن فقط ، التحصاايل أجل من هو المودعة الشاايكات قبول  فإن اآللي ، الصاارف أجهزة خالل
  المساااحوب البنك قبل من قيمتها البنك واساااتالم تحصااايلها بعد إال للمساااتفيد متاحة مباللها تكون

 .علي 
  في المشااركين االشاخاص كافة يتحمل مشاتركا ، حساابا تخص الصاادرة صاراف بطاقة كانت . إذا١٥

  بطاقة باساتخدام منهم واحد أي بها يقوم التي العمليات مسائولية ومجتمعين ، منفردين الحسااب ،
  القواعد وكذلك واألحكام بالشاااروط بالتقيد ملزمين ومجتمعين ، منفردين ويكونون ، الصاااراف

 .المذكور الحساب عمل تنظم التي واللوائح
 

 أجهزة من جهاز أي على صراف بطاقة قبول جهة أي رفض بسبب مسئولية أية البنك . ال يتحمل١٦
 العميل الى المقدمة الخدمات أو السلع بخصوص مسئولية أي يتحمل ال البنك أن كما. البيع نقاط

  بشاكلالجهة المعنية  مع خالف  حل العميل على ويتعين البطاقة ، بواسااطة قيمتها دفع يتم والتي
  مسااائوليات  من العميل يعفي ال ،أي جهة كانت ضاااد مطالبة بتقديم العميل قيام أن كما مساااتقل ،

الجهة المعنية مباشااااارة  الى مشاااااتريات  التي تخص بمطالبات  يتقدم أن العميل وعلى البنك تجاه
  تتم التي الخدمات أو السالع من العميل مشاتريات قيمة بخصام البنك وسايقوم هذا.البنك إلى وليس

 رفض إذا. حسااب  منأي جهة كانت  الى تعود التي البيع نقاط أحد لدى صاراف بطاقة باساتخدام

 .المشتريات تلك بخصوص البنك تجاه مسئوليات  من يعفي  ال إيصال أي توقيع العميل
 

 

 
  من بأي الوفاء أو الخدمات من أي تقديم في اإلخفاق بسااااااابب مسااااااائولية أي البنك يتحمل . ال١٧

 مباشارة ، غير أو مباشارة بصاورة يعود، االخفاق كان إذا الواردة في هذه الشاروط ، االلتزامات
أي  بساابب مساائولية أي البنك يتحمل ال كما. ساايطرت  نطاق خارج يقع ظرف أو نزاع  أي الى

  أجهزة من أي على الصاااراف بطاقة باساااتخدام عالقة ل  مباشااار غير أو مباشااار الحق ضااارر
 .تعطل  أو جهاز صرف أي من النقد نفاذ بسبب أو آخر، جهاز أي أو البيع نقاط أو الصرف

 

  بعملة تتم التي العمليات ، علما بأن جميع السااااعودي باللاير الحساااااب كشااااف مبلغ عملة تكون. ١٨
  ساعر حساب العملة تبديل ساعر إحتسااب ويتم الساعودي باللاير الحسااب من خصامها يتم أجنبية

   .البطاقة( العميل )صاحب بواسطة تمت التي العملية تنفيذ يوم في السائد الصرف
 

وذلك لعمليات  المملكة خارج للبطاقة العميل اساااااتخدام مقابل رساااااوم بخصااااام البنك يقوم ساااااوف. ١٩
  .التي تتم عبر اجهزة الصراف اآلليالسحب النقدي واإلستعالم عن الرصيد 

 
  يتم عندما العمالت تحويل عملية عن ينجم فرق أي عن مساائوال البطاقة( العميل )صاااحب يكون .۲٠

 .البطاقة صاحب حساب على البنك بواسطة العملية قيد
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21. The use of  BSF Debit Card outside the Kingdom of  Saudi Arabia by  the 
Cardholder/Account Holder shall be subject to the local acquiring rules where the 

card is used. 

 

22. Clause of  Illegal Transactions: The Cardholder/Account Holder undertakes not to 
use the Debit Card issued f or him/her directly  or indirectly  f or any  illegal 

transactions or purposes subject to the rules and laws of  Kingdom of  Saudi Arabia 

and the place where he/she uses his/her card, and those which also v iolate the 

agreement signed by  the Customer. 
 

 

12. Authorized Signatories 
The operation of the account is primarily the responsibility of the account 
holder or other persons authorized by the account holder and approved by 

the bank, and the authorization remains valid until the account holder informs 
the bank of its cancellation or the expiry of the regular period (five years) of 

the authorization/power of attorney or when the authorized person identity 
expires and not presents a renewed document or a valid national identity 

document instead of i t. The authorization of operation and cancellation of the 
account should be through a power of attorney or authorization on the Bank’s 

format. Electronic services can be used to verify the authenticity of the power 
of attorney. 

 
A Power of  Attorney  giv en by  the Accountholder, whether notarized, on Bank's 

f ormat or a letter of  authority  to an Agent/Attorney  to operate the Account and to 

make other acts and things will be binding on the Accountholder as stipulated in  
the Power of  Attorney / letter of  authority  and the Accountholder hereby  requests 

the Bank to rely  on such Power of  Attorney  which will remain in f orce and ef f ect 

until such time as the Bank receiv es f rom the Accountholder a written rev ocation 

of  the Power of  Attorney . The Accountholder shall indemnif y  and hold the Bank 
harmless f rom any  and all claims and liabilities paid or incurred by  the Bank in 

connection with the acceptance of  such Power of  Attorney , and the operation of  

the Account by  the Attorney . The Bank shall be entitled to accept/reject the Power 

of  Attorney / letter of authority in accordance with rules gov erning the opening of  
Bank Accounts and general operational guidelines issued by  SAMA. 

1. Authorized Signatory  (s) shall hav e f ull power and authority  to act on the 

Customer's behalf  in opening and operating the Accounts with the Bank, in Saudi 
Riy als or any  other currency  and requesting cheque books and/or ATM cards and 

any  other serv ices within the authority  limits in the appointment of  authorized 

representativ es f orm/l Power of  Attorney  

2. Authorized Signatories shall in all cases be deemed to hav e f ull power and 
authority  to do the f ollowing within the authority  limits in the appointment of  

authorized representativ es f orm/ Power of  Attorney  in their absolute discretion 

within the scope of  credit balances and/or credit and/or other Banking f acilities 

made av ailable to the Customer unless the Customer adv ises the Bank otherwise 
in writing. 

a) operate, administer and close any  and all Accounts opened f or the Customer 

by  the Bank ("the Accounts")  

b) make deposits into and withdrawals f rom the Accounts;  
c) issue and sign checks, all order notes, bills, receipts transf er orders, pay ment 

orders, transf er applications, demand draf t applications and Letter of  

credits/guarantees and giv e all related endorsements and discharges, ev en if  
doing so would create an ov erdraf t; 

d) Issuing ATMs and credit cards 

3.    The power and authority  of  Authorized Signatories shall not be af f ected by any  

change in the Customer's ownership, status or const itution and Authorized 
Signatories will be deemed to hav e power and authority  to act on behalf  of  the 

Customer unless and until the Customer adv ises the Bank otherwise in writing. 

The Bank shall, without inquiry , permit Authorized Signatories to deposit in, deliv er 

or transf er to or withdraw f rom the Customer's Accounts any  and all f unds, 
instruments or other property  and including without limitation any  disposition f or 

the personal credit or Account of  an authorized signatory  or in pay ment of  the 

indiv idual obligation of  an Authorized signatory  to the Bank or others.  

4.   Authorized Signatories will be presumed to hav e the power and authority  to act 
singly  on behalf  of  the Customer unless the Bank is specif ically  adv ised in the 

signature instructions in this Agreement or separately  in writing that an Authorized 

Signatory  must act jointly  with another Authorized Signatory .  
5.   Any  act or f ailure to act of  an Authorized Signatory  will in all cases be deemed to 

be an act or f ailure to act of  the Customer. 

6.  Should the Accountholder authorize the attorney  otherwise, the Bank will be 

inf ormed in writing and approv e the same. 
 

13. Settlement Debit Balances (Set-Off): 
Any  Account and any  amount in an Account or otherwise belonging to the Customer 

may  be debited f or any  and all liabilities which are due and pay able to the Bank by  
the Customer and the Bank shall at all times hav e a right of  set -of f  ov er such 

Accounts and amounts. The Bank may  theref ore at any  time and f rom time-to-time, 

without making a demand f or pay ment or otherwise prov iding the Customer with 

notice, consolidate all amounts in any  Accounts or otherwise belonging to the 
Customer in the Bank's possession and apply  them to settle such liabilities,  

 حامل  قبل من المملكة خارج الفرنساااي الساااعودي بالبنك الخاصاااة الصاااراف بطاقة اساااتخدام إن .۲١
 .البطاقة استخدام مكان في المطبقة المحلية الشروط لنفس خاضعا سيكون ، العميل/  البطاقة

 

 
  األسااسية البطاقة اساتخدام بعدم الحسااب/  البطاقة حامل  يتعهد:  القانونية غير التعامالت شارط .۲۲

 غير أغراض أو معامالت أية في مباشااارة غير أو مباشااارة ، لها/  ل  الصاااادرة اإلضاااافية أو

 الساعودية العربية بالمملكة تداولها يمنع والتي محرمة خدمات او سالع على الحصاول او قانونية
  تخالف والتي ، المفعول السااااارية والقوانين القواعد بموجب بطاقت  في  اسااااتخدم الذي والمكان

 .من  الموقعة االتفاقية كذلك
 

   :المفوضون بالتوقيع  .۱٢
  اآلخرين األشااخاص على أو الحساااب صاااحب على األساااس في الحساااب تشااليل مسااؤولية تقع

  صااحب يبلغ حتى صاالحا   التفويض ويظل البنك، عليهم ويوافق الحسااب صااحب يفوضاهم الذين
  سااريان انتهاء عند أو( ساانوات خمس) للتفويض النظامية المدة انتهاء أو بإللائ  البنك الحساااب
  عن وإللائ  الحسااااب بتشاااليل التفويض ينشاااأ بحيث .لها تجديدا   يقدم ولم المفوض هوية مفعول
  اإللكترونية الخدمات اساااتخدام ويمكن البنك، داخل مُعد توكيل بموجب أو شااارعية وكالة طريق

 .الوكالة صحة من للتحقق
 
 

 
 
  تشليل للمفوض يمكن فإن  عن  نيابة حساب  بتشليل معين شخص الى وكالة العميل اعطى ما اذا

  صاادرة الوكالة كانت بناء على ما ينص علي  التفويض او الوكالة من صاالحيات ساواء الحسااب

  للعميل ممثل او لوكيل تفويض خطاب بموجب الرساامية او البنك نماذج على او عدل كاتب من
  لموكل  ملزمة تعتبر الوكيل تصااارفات فإن اخرى واجراءات بأعمال والقيام ، حسااااب  لتشاااليل

  المفعول وساااارية نافذة الوكالة هذه تبقى وساااوف. اعتمادها البنك من يطلب بهذا وهو( العميل)
  من تضاارره عدم وضاامان البنك تعويض العميل وعلى. بإللائها خطيا البنك العميل يبلغ أن الى

  من الحساب وتشليل الوكالة لتلك اعتماده نتيجة البنك يتكبدها او يدفعها التزامات او مطالبات أي
هذا ويحق للبنك قبول او رفض الوكالة/التفويض وفقا لقواعد فتح .المفوض بالتوقيع الوكيل قبل

 الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشليلها الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
 

 

  وتشاااااليل فتح في العميل عن نيابة للتصااااارف الصاااااالحية بالتوقيع بكاملالمفوضاااااون  يتمتع.    ١
و/أو األخرى وطلب دفاتر الشاايكات  بالعمالت أو السااعودي باللاير سااواء البنك لدى الحسااابات

التفويض/الوكاالة عليا  في حادود ماا ينص بطااقاات الصااااااااارف اآللي وأي خادماة أخرى وذلاك 

 الشرعية.

في حدود ما ينص  لهم المخولة الصاالحيات بكامل ، األحوال كافة فيالمفوضاون بالتوقيع  يتمتع .  ۲
  حدود وفي المطلق تقديرهم حسااب ، التالية التصاارفات علية التفويض/الوكالة الشاارعية إلجراء

  العميل يخطر لم ما ، للعميل المتاحة واالئتمانية المصااارفية التساااهيالت أو/و الدائنة األرصااادة
 .بلير ذلك خطيا البنك

 
 .البنك لدى للعميل المفتوحة الحسابات كافة أو حساب وإقفال أي وإدارة تشليلأ( 
 .منها والسحب الحسابات في اإليداع ب(
  التحويل وطلبات الدفع وأوامر واإليصااااااالت الساااااندات وجميع الشااااايكات وتوقيع إصااااادار ج(

  حتى  الطرف وإخالء والضاامانات الالزمة اإلعتمادات وإجراء المصاارفية الشاايكات وطلبات
 .الحساب كشف الى التصرف هذا مثل أدى إذا

 .اإلئتمانية والبطاقات اآللي الصرف بطاقات إصدار( د

 

القانوني  وضاع  أو العميل ملكية في تليير بأي" المفوضاون بالتوقيع" صاالحيات تتأثر ال.    ۳

  أشاعر إذا إال العميل عن بالنيابة بالتصارف المفوضاون بالتوقيع مخولين ويعتبر هيكل ، أو

 ألي بذلك إذن على الحصااااول دون ، البنك يساااامح سااااوف.خطيا ذلك بلير البنك العميل

غ كافة العميل حساابات من يساحب أو الى أو يحول أو يقدم يودع بالتوقيع أن مفوض   المبال

ح تصرف أي حصر ودون ذلك في بما األخرى، الموجودات أو المستندات أو المالية   لصال

 خاصااااة فردية التزامات تسااااديد أو بالمفوضااااين بالتوقيع الخاصااااة الشااااخصااااية الحسااااابات

 .لليره أو البنك الى سواء ، بالمفوض

 

 البنك يشاعر لم نيابة عن العميل ما منفردين بالتصارف المفوضاون بالتوقيع مخولين يعتبر  .  ٤

  يتصاااارف أن يجب مفوض أي أن منفصاااال خطاب في أو التوقيع تعليمات في صااااراحة

 .آخر مفوض مع بالتضامن

 كافة بالتوقيع في مفوض أي قبل من التصااااارف اتخاذ في إخفاق أو تصااااارف أي .   يعتبر٥

 نفس . العميل قبل من إخفاقا أو تصرفا األحوال

.  في حال تفويض العميل لوكيل )مفوض بالتوقيع( آخر فسااااااايتم إخطار البنك خطيا والموافقة ٦

 على ذلك.
 

 (:المقاصة) االرصدة تسوية  .۱۳
  مقابل العميل إلى يعود مبلغ أي أو العميل حساابات من حسااب أي من مبلغ أي خصام للبنك يجوز 

  األوقات كافة في يقوم أن للبنك ويحق البنك، الى العميل قبل من الدفع مساتحقة االلتزامات من أي

 من يقوم أن للبنك ويجوز. والمبالغ الحساابات هذه مقابل العميل على مساتحقة التزامات أية بتساوية
  حساااااابات في المبالغ كافة بتجميع ، العميل إخطار ودون بالدفع العميل مطالبة دون آلخر وقت

  أية تساااااوية في واساااااتخدامها البنك حفظ في وتكون العميل إلى تعود أخرى مبالغ أي أو العميل
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In case an ATM cash withdrawal, Cheque pay ments, or any  pay ment instrument 

creates an ov erdraf t and it is inadv ertently  honored by  the Bank, the Customer shall 

promptly , upon demand, pay  to the Bank the amount of  the ov erdraf t.  

The Bank reserv es the right without prior notice to the Customer to debit/rev erse 
any  pay ments or deposits that doesn’t belong to the Customer which is credited to 

his Account by  mistake, whether the mistake was f rom the Bank or its employ ees 

or others. The Customer doesn’t hav e the right to claim any  of  these amounts.  

 

14. Account Statements: 
a)    The records of  the Bank as to any  credit balance or amount due and pay able 

by  the Customer shall be deemed conclusiv e ev idence of  such balance or 

amount, unless the Customer prov es that there is a mistake in the Bank's 
records.  

 

b)    On a periodic basis based on the def ined f requency  by  the Customer the Bank 
will send to the last known address of  the Customer a statement of  Account 

ref lecting the v arious transactions inv olving that Account during the preceding 

period. Any  objection against the balances or transactions contained in the 

statement of  Account must reach the Bank within f if teen (15) day s as from the 
date of  the statement of  Account;  otherwise, the statement of  Account will be 

considered correct. will be f inal and binding on the Customer.   

c)    The customer accepts sending him the e-statements of  his accounts v ia 

internet instead of  paper statement, if  registered in Banque Saudi Fransi 
electronic channels.  

 

15. Customer’s Address 
a) The Customer shall immediately  notif y  the Bank, in writing, if  his/her mailing 

address has changed. Otherwise, the last address or instruction giv en to the 

Bank in writing will be considered the Customer's/Cardholder's mailing and 

accredited address f or purposes of  sending statements and other notices.  

b) The public or priv ate resident – as applicable- which was set by  Saudi Post 
Corporation shall be considered the accredited address of  the Customer for 

serv ice of  any  notices. The Customer undertakes to register and update the 

Residence at Saudi Post Corporation, and at the same time adv ise the Bank 
in writing. The Customer agrees that the Bank will v erif y the National Address 

and also retriev e and update his mailing and national address f rom Saudi  

Post. 

 

16. Non-moving accounts: 
a) Dormant Accounts. 

The account is considered dormant if  completes twenty -f our calendar months 
f rom the date of  last debit f inancial transaction conducted by  customer or 

his/her authorized representativ e recorded or documented written instructions 

regarding transactions. 
 

• Once the account becomes dormant, it is not allowed to accept any  withdrawal 

or transf er on dormant account except by  the presence of  an indiv idual 
customer or the attorney -in-f act who stipulated in his power of  attorney  to deal 

with customer’s bank accounts,  his/her heirs representativ e or the authorized 

person f or the account if  it is an account f or an institution (juristic person).  An 

exception allows the acceptance of  f ax or e-mail documented and certif ied in 
bank records or the execution of  Debit f inancial transactions on the account 

using one of  the BSF electronic channels such as the Internet and the phone 

banking to be an alternativ e to the presence of  the customer, while conf irming 
the customer's knowledge of  the status of  the account and the nature of  The 

process perf ormed. 

 

b)  Unclaimed Accounts. 
The account is considered unclaimed if completes five calendar years (60 

months) including dormant accounts stage and the customer or his/her 
authorized representative did not execute any DEBIT financial transaction 

recorded or written instructions regarding transactions and the bank 
cannot determine the customer and all means of contact are exhausted.  

 
 

• In the ev ent that the Customer contacted the bank to reactiv ate his account or 

withdraw the balance during the stage of  Unclaimed, then a new account may  

be opened and transf erring the outstanding balance in the bank’s records to it,  

or to pay  the balance by  a Bank cheque or Bank transf er af ter v erifying the 
identity  of  the Customer or his legal agent or his inherited agent or authorized 

person to manage and operate the account (as the case may  be).  

 

c)   Abandoned accounts. 

The account, is considered abandoned if  completes ten calendar years 
unclaimed (means f if teen calendar y ears f rom the date of  last Debit financial 

transaction),  

d)   Saf e Deposit Boxes 

 .على العميل الدفع مستحقة التزامات
 
  النقدية الساااحوبات مقابل العميل مكشاااوفا حسااااب تجعل مبالغ بدفع الخطأ طريق عن البنك قام إذا

  ، اخرى دفع وسايلة أي أو الشايكات صارف أو اآللي الصارف بطاقة اساتخدام طريق عن تتم التي
 .الطلب عند فورا المكشوف الرصيد تلطية العميل فعلى

  ايداعات او مبالغ أي عكس أو خصاام في للعميل مساابق إشااعار وبدون بالحق لنفساا  البنك يحتفظ

  يحق وال غيرهم او موظفي  او البنك من الخطأ طريق عن حسااب  على تمت للعميل مساتحقة غير
 .المبالغ هذه من باي المطالبة للعميل

 

 :الحسابات كشوف  .۱٤
  دليال العميل على مساتحق مبلغ أي أو دائن رصايد بأي يتعلق ما في وساجالت  البنك قيود تعتبر  أ( 

  في ما خطأ هناك أن العميل أثبت إذا إال للبنك المسااااتحق المبلغ أو الرصاااايد ذلك على قاطعا

 وقيوده. البنك سجالت
 

وذلك حساب الفترة التي  دورية بصاورة العميل الى الحسااب كشاوف بإرساال البنك يقوم ساوف  ب(
  الكشااوف هذه وسااوف تتضاامن مسااجال لدى البنك عنوان آخر تم تحديدها من قبل العميل على

 على العميل اعتراض حالة وفي الساااابقة الفترة خالل الحسااااب على تمت التي بالعمليات بيانا  
 الى اعتراض  على العميل توجي  يتعين فإن  ، كشف الحساب في الواردة العمليات أو األرصدة

صااحيحا وملزما  يعتبر الكشااف فإن وإال الحساااب، كشااف تاريخ من يوما ١٥فترة  خالل البنك

  للعميل.
  عن عوضاا   االلكتروني البريد طريق عن فقط الي  حساابات  كشاوف إرساال على العميل يوافق(  ج

  من المقدمة االلكترونية الخدمات في بالتسااجيل قيام  حالة وذلك في السااعودي بالبريد إرسااالها
  الفرنسي. السعودي البنك قبل

 

 .عنوان العميل۱٥ 
  قيام  عدم حالة البريدي وفي عنوان  على يطرأ تليير بأي البنك يخطر أن العميل على يتعين   أ(

 للعميل المعتمد البريدي العنوان يعتبر خطيا البنك الى يعطى بريدي عنوان آخر فإن ، بذلك
 .الي  واإلشعارات الحساب كشوف إرسال للرض

السعودي الذي اعدت  مؤسسة البريد   -بحسب االحوال -يعد عنوان محل االقامة العام او الخاص   ب(

هو العنوان المعتماد للعميال وذلاك لتلقي اإلشاااااااااعاارات والتبليلاات ونحوهاا . كماا يلتزم العميال 
بتساااجيل وتحديث بيانات عنوان  الوطني لدى مؤساااساااة البريد الساااعودي وتزويد البنك ب  خطيا. 

من العنوان الوطني واساااااااااترجااع وتحادياث عنوانا  البريدي  البناك تحقق العميال على ويوافق
 البريد السعودي. مؤسسةطني من خالل انظمة والو

 
 

 :المتحركة غير . الحسابات۱٦
 .الراكدة الحسابات (أ

ة مدين مالية عملية آخر تاريخ من ميالديا   شهرا   وعشرون أربعة مدة أكمل إذا راكدا   الحساب يعتبر

 .مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة المفوض وكيل  أو العميل أجراها
 

 
 الراكد الحساب على تحويل أو سحب حركة أي قبول يسمح ال راكدا، الحساب وضع اصبح اذا •

 على التعامل على وكالت  في المنصوص الشرعي الوكيل أو شخصيا   الفرد العميل بحضور إال
  منشاااأة حساااااب كان إذا الحساااااب على المفوض أو ورثت  وكيل أو للعميل البنكية الحسااااابات

  والمعتمدين الموثقين اإللكتروني البريد أو الفاكس بقبول يساامح واسااتثناء  (. اعتباري شااخص)
  القنوات إحدى باساااااااتخدام الحسااااااااب على مدينة مالية عمليات تنفيذ أو البنك ساااااااجالت في

  في وتؤكد العميل، حضاااااور عن بديال   لتكون المصااااارفي والهاتف االنترنت مثل اإللكترونية

 .المنفذة العملية وطبيعة الحساب بحالة العميل علم نفس  الوقت
 
 
 

 
 الحسابات غير المطالب بها. (ب

  مرحلة شاااااملةشاااهرا( ٦٠) ميالدية ساااانوات خمس مدة أكمل إذا ب  مطالب غير الحساااااب يعتبر

مسااجلة أو  المفوض وكيل  أو العميل أجراها مالية مدينة عملية أي تنفيذ دون الراكدة الحساااابات
  وساااائل جميع واسااااتنفد العميل على االسااااتدالل من البنك يتمكن ولم ،مراساالة موثوقة وموثقة

 .ب  االتصال

 

 
  ضامن الحسااب وكان الرصايد ساحب أو حسااب  تنشايط يعيد لكي البنك العميل مراجعة حال في •

  في القائم الرصاااايد ليحوتو جديد حساااااببين فتح  فيخيّر بها المطالب غير الحسااااابات مرحلة

  من التأكد بعد مصارفية حوالة أو مصارفي بشايك الرصايد ل  يصارف أن أو إلي  البنك ساجالت
  الحسااب وتشااليل بإدارة المفوض أو ورثت  وكيل أو ل  الشاارعي الوكيل أو العميل شااخصااية

 (.األحوال حسب)

 
 البنك. عن أصحابها المنقطع المتروكة الحسابات (ج

  غير ميالدية سااانوات عشااار مدة أكمل إذا البنك عن منقطعا   وصااااحب  متروكا   الحسااااب يعتبر
 .( مدينة عملية آخر تاريخ من ميالدية سنة عشرة خمس مجموع أي) بها مطالب

 االمانات صندوقد(  
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The Saf e Deposit Box (SDB) is considered activ e if  the Customer’s last v isit to 
the SDB not exceeds 12 months (a calendar y ear),and in the ev ent that the 

benef iciary  of  the SDB serv ice (customer) has not v isited the SDB af ter that, 

the SDB is classif ied as Dormant and the customer is notif ied to correct this 

situation and v isit the SDB within a period specif ied by  the bank f rom  the date 
of  notif ication, if  didn’t not respond during that period , the Bank shall give 

another notice with another specif ic period,  af ter which the police will be 

inf ormed and the Bank may  f orcibly open the Box, remov e and place in its safe 

and such action shall be documented in Bank’s records. 

 
17. Minor’s Account.  

a) Bank accounts are open to minors, ages or mentality disabled of 
those under the age of 15 years of hijri by the know ledge and 

signature of the father, guardian or curator, and the father, guardian 
or curator must submit his original identity document, a copy of the 
birth certif icate of the minor or the family register of the family, and a 
copy of the court's guardianship/curatorship deed for the guardian 

and curator, and the account shall be in the name of the minor w hile 
it is operated by the father, guardian or curator, as the case may be 
provided that no cheque book w ill be issued unless he has attained 

the age of (18) Hijerian years' old. 
 

b) When a minor reaches the age of (15) Hijerian years, and if the father, 
the curator, or legal guardian (as the case may be) w ish to open an 

account for him after he has attained this age, then this may not be 
allow ed except with the National Identity Card. If the minor w ants to 
open an account for him after reaching the age of 15 Hijerian years, 
he w ill be allow ed to do so. 

 
c) If the minor is Mentally disabled reaches the age of 15 years Hijri of, 

the bank accounts are opened to him by the know ledge and signature 
of the father, mother, guardian or curator, and the account operated by 

the father, mother, guardian or curator, provided that the father, 
mother, guardian or curator submits their original identity document, 
the identity document of the minor Mentally disabled, and a copy of the 
legal deed that proves the case of the minor is Mentally disabled, and 

a copy of the legal deed proves continuing guardianship of the father 
over his minor Mentally disabled son, or a copy of the legal deed of 
guardianship/curatorship of the minor Mentally disabled, as the case 

may be. 
 

d) The minor’s account opened based on f amily  register shall be f rozen at the end 

of  three y ears f rom the date of  the opening of  the account or the expiry  of  three 

y ears f rom the date of  the account update, and does not require the presence of  

the minor and is only  the presence of  his guardian/curator, and bef ore the minor 

reaches (15) hijri y ears, the bank shall inf orm the guardian or curator of  (90) 

calendar day s of  the need to update the customer's account details and obtain 

the national identity  document data of  the minor. 

e) The f ather/grand-f ather or the legal guardian who opened the account agrees to 

waiv e credit balance in the account to the minor when he/she attains the age 

of  (18) Hijerian and to release the Bank f rom any  responsibility . 
 

 

 
 

1. The Customer must prov ide the Bank with specimen signatures on a special card.  

Such specimen signatures shall be v alid and applicable on all transactions.  

2. Customers are obliged to notif y  the Bank of ficially in case a change has taken place 
in the Customer's legal/f inancial status or any  amendment made on the Account 

opening documents. 

3. All pay ment orders, exchange operations in Saudi Arabia or elsewhere, undertaken 

by  the Bank on behalf  of  the Customer, shall be at the risk of  the Customer at his 
expense. 

4. No transaction of  withdrawal or transf er shall be allowed on dormant Account except 

in the presence of  the respectiv e Customer personally  or his legal attorney  

expressed specif ically  in the power of  attorney  issued by  the Customer to operate 
the Account or his heir's attorney . 

5. Any  negotiable instrument or property  of  whatev er nature belonging to the 

Customer, which is held by  the Bank, in any  manner or capacity , shall be regarded 
as being held to guarantee the pay ment of  any  debt or balance due and pay able to 

the Bank by  the Customer. Such negotiable instruments or property  may  at any  time 

be f reely  liquidated or disposed of  in any  manner that the Bank, in its absolute 

discretion and without hav ing to make a demand f or pay ment or otherwise prov ide 
the Customer with notice, shall deem conv enient. The proceeds of  any  such 

  شااهر ١۲ مدة للعميل زيارة اخر على يمضااي لم اذا نشااطا االمانات صااندوق يعتبر  
 يقم لم (العميل) االمانات صااندوق خدمة من المسااتفيد ان حالة وفي ،(ميالدية ساانة)

 العميل ابالغ ويتم راكد وضع في الصندوق تصنيف يتم ، ذلك بعد الصندوق بزيارة
 وان االبالغ تاريخ من البنك يحددها مدة خالل الصندوق وزيارة الوضع هذا بتصحيح

 تشااعر وبعدها أخرى، محددة ومدة اخر اشااعارا يعطى فان  المدة تلك خالل يتقدم لم
 رسمي محضر في الواقعة وتحفظ الموجودات وتحرز الصندوق ويفتح بذلك الشرطة

 ذلك يثبت

 
 .  حساب القاصر۱٧

ساانة هجرية بمعرفة ( 15)ممن هم دون ساان عقال تفتح الحسااابات البنكية للقاصاارين ساانا  أو  (أ
وتوقيع األب أو الولي أو الوصااااااااي، وعلى األب أو الولي أو الوصااااااااي أن يقدم وثيقة هويت  

األسااارة للعائلة، وصاااورة طبق األصااالية وصاااورة من شاااهادة الميالد للقاصااار أو من ساااجل 
الوصاية الصادرين من المحكمة بالنسبة للولي والوصي، وأن يكون /األصل من صك الوالية

، -بحساب األحوال-األب أو الولي أو الوصاي  الحسااب باسام القاصار بينما يتم تشاليل  من قبل

 .ةسنة هجري( 18)وال يصرف للحساب دفتر شيكات إال بعد بلوغ القاصر سنا  لسن 

 

 

 

- الوصاااي أو الولي أو األب ورغب هجرية سااانة( 15) لسااان سااانا   القاصااار بلوغ حال فيب( 

 الهوية وثيقة بموجب إال بذلك يسمح فال السن  هذا بلوغ  بعد ل  حساب فتح -األحوال بحسب
  سن بلوغ  بعد مباشارة قبل  من ل  حسااب فتح سانا   القاصار رغب إذا ما حال في أما. الوطنية

 .بذلك ل  فيسمح سنة( 15)
 
 

 
 وتوقيع بمعرفة ل  البنكية الحسابات فتفتح هجرية  سنة( 15) لسن عقال   القاصر بلوغ حال في(  ج

 أن على الوصي، أو الولي أو األم أو األب قبل من ويدار الوصي، أو الولي أو األم أو األب
 عقال ، القاصر هوية ووثيقة األصلية، هويت  وثيقة الوصي أو الولي أو األم أو األب يقدم

، القاصر حالة يثبت الذي الشرعي الصك من األصل طبق وصورة  األصل طبق وصورة عقال 
، القاصر ابن  على لألب الوالية استمرار صك من  صك من األصل طبق صورة أو عقال 

 .األحوال بحسب عقال   القاصر على الوصي أو للولي الوصاية أو الوالية
 

 
 
 
 

 
 بداية تاريخ من سنوات ثالث انقضاء عند األسرة سجل بموجب للقصر المفتوح الحساب يجمد(  د

 القاصر حضور يشترط وال الحساب، تحديث تاريخ من سنوات ثالث انقضاء أو الحساب فتح

 بمدة هجرية سنة( 15) القاصر بلوغ قبل البنك يقوم وسوف وصي ، أو ولي  بحضور ويكتفى
 والحصول العميل حساب بيانات تحديث بضرورة الوصي أو الولي بإبالغ تقويميا   يوما  ( 90)

 .بالقاصر الخاصة الوطنية الهوية وثيقة بيانات على
 

 
  الدائن الرصايد عن بالتنازل القاصار حسااب بفتح قام الذي الشارعي الوصاي أو الولي (  يوافقه

 الرشاد سان بلوغ  عند مباشارة قبل  من الحسااب ادارة وكذلك نفسا  القاصار إلى الحسااب في
  بإبراء القاصر حساب بفتح قام الذي الشرعي الوصي أو الولي يقر وبهذا ،(هجرية سنة٨١)

 .البنك ذمة
 

 شروط وأحكام عامة

 
  ومعتمدة نظامية النماذج هذه وتعد ، يفوضااااا  ومن توقيع  بنماذج البنك تزويد على العميل .   يوافق١

 .والمعامالت العمليات لجميع بالنسبة
المالي أو  أو القانوني وضااع  أو هيكلة على يحدث تليير بأي البنك إخطار الى يبادر أن العميل .  على۲

 .الحساب فتح مستندات على تعديل أي
  نيابة البنك بها يقوم التي بالخارج أو الساعودية العربية المملكة في العمالت وتبديل الدفع أوامر .  جميع۳

 . بها على العميل المتعلقة المصروفات وستحمل العميل مسئولية على تكون العميل عن
  الوكيل أو شخصيا العميل بحضور إال الراكد الحساب سحب أو تحويل على حركة أي بقبول يسمح . ال٤

 .ورثت  وكيل أو للعميل البنكية الحسابات مع التعامل على وكالت  في المنصوص الشرعي
 
 

  والخاصة كانت صفة بأي البنك حوزة في الموجودة الممتلكات أو للتداول القابلة المالية األوراق .  تعتبر٥
  أو يبيع أن للبنك ويحق. على العميل للبنك مسااااتحقة أرصاااادة أو دين أي لتسااااديد ضاااامانا بالعميل،

  ودون المطلق لتقديره وفقا ، مناسااااابة يراها طريقة بأي الممتلكات أو األوراق هذه في يتصااااارف
  التصارف أو البيع عملية عوائد اساتخدام للبنك ويمكن ، العميل إخطار أو بالدفع المطالبة إلى الحاجة

  تسااوية أجل من للبنك الدفع مسااتحق رصاايد أو دين أي تسااوية في المذكورة الممتلكات أو باألوراق
 .االلتزامات تلك

General Terms and Conditions 

http://www.alfransi.com.sa/
http://www.alfrensi.com.sa/


 

Page 8 of 13                                                                                                                                                                                                                                                                                      RBG A/C 2/19CON 

Version: Individuals - Conventional 003Nov 19 
مرخص لها بموجب         www.alfransi.com.sa 2722 – 12624+ ، الرياض 999996611289، هاتف  11554الرياض  56006،  ص.ب.  1010073368لاير سعودي ، سجل تجاري رقم 12.053.571.670مساهمة عامة، مساهمة برأس مال البنك السعودي الفرنسي، شركة 

 هـ ، وخاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي. 17/6/1397بتاريخ  23المرسوم الملكي م/
Banque Saudi Fransi, Saudi Joint stock company, Capital of SAR 12,053,571,670  P.O. Box 56006 Riyadh 11554, Telephone +966112899999, Riyadh 12624 – 2722, www.alfrensi.com.sa, Founded under license duly promulgated 
by royal decree No 23 /m dated 17/06/1397 H ,and it is under SAMA supervision and control  

 

liquidation or disposal may  be applied, set-of f  by the Bank against any  such debt or 
balance due, and pay able to the Bank in order to settle such liabilities. 

 

6. If  a bank becomes aware of , or receiv es an of f icial notif ication f rom the competent 

authority  of , the death of  an Account holder(s) or declaration of  his bankruptcy  or of  
a restriction on his legal competence requested by  an authorized party ,  the Bank 

on the basis of  applicable laws will stop all dealings related to the Account and block 

the balance therein, with exception is the case when the drawer has passed away , 

or become bankrupt or lost his legal competence af ter the issuance of  a cheque(s), 
unless there is a court order, the Bank may  set-of f or transf er any  sum(s) standing 

to the credit of  such Account or any  other sum(s) owing f rom the Bank in or towards 

satisf action of  any liabilities to the Bank on any  other Account or in any  other respect 
whether such liabilities are actual or contingent.  

 

7. The Bank has the right, without hav ing to adv ise the Customer bef orehand or obtain 

the Customer's consent, to charge against and debit the Customer's Account f or 
any  and all expenses, f ees, commissions, taxes or other amounts paid or incurred 

by  the Bank on the Customer's behalf  or in connection with any  transaction.  

 

8. Customer complaints with respect to the Account(s) shall be brought promptly  to 
the attention of  the Bank through av ailable Bank’s deliv ery  channels. The complaint 

shall be settled amicably  by  application of  common customs and the Bank's rules 

and practices. If  a customer ref uses the outcome of  the complaint, and he f eels the 

case was not resolv ed f airly , he may  approach the customer complaints of f icer. In 
such case, and the complaint will be escalated to a higher administrativ e lev el f or 

rev iew. If  the customer is not satisfied with the f inal outcome, he is entitled to submit 

y our complaint at SAMA's Customer Protection Department.   
 

 

9. The bank shall keep all the original paper documents relev ant to the dealings with  

the customers f or ten y ears at least f rom the end of  the transaction or the end of  the 
contractual relationship, plus keeping a clear scan of  those documents. Also shall  

keep all the original paper documents relev ant to suit cases or their inv estigations 

whatev er the nature of  the documents, and keeping clear scan of  them f or ten years 

at least af ter the end of  the suit case. 
 

10. The Customer agrees that the Bank will v erif y his/her identity  documents and 

inf ormation with Yakeen sy stem or through any  Gov ernment of f icial agencies.  
 

11. The Customer conf irms that all inf ormation the Customer has prov ided or will 

prov ide to the Bank in any  Bank document is true and correct in all respects and 

the Customer acknowledges that the Bank will rely  upon its accuracy . The Customer 
f urther agrees that this representation is deemed to be repeated on each day  that 

any  relationship between Customer and the Bank exists.  

12. Accounts and transactions between the Bank and the Customer will be gov erned 

by  but not limited to: (a) the signed Customer Agreement; (b) these Terms and 
Conditions and other documents or amendments issued by  the Bank f rom time to 

time pertaining to v arious transactions, products and serv ices; (c) and the rules and 

regulations of  the regulatory  bodies and agencies in the Kingdom 

13. The Customer agrees and authorizes the Bank to send notices, adv ertisements and 
marketing related campaigns, etc. through SMS, email, mail and/or other media.  

14. The Customer conf irms:- (a) f ully  understands the f eatures and risks associated 

with the products and serv ices of fered to the Customer by  the Bank; (b) conf irms all 
the Customer’s questions hav e been satisf actorily  answered by  the Bank;(c) is f ully 

aware that the Customer’s misuse or mismanagement of  products and serv ices 

of f ered by  the Bank might expose the Customer to unnecessary  risks, f or which the 

Bank will hav e no liability ; and  (d) acknowledges hav ing receiv ed, read and 
understood the Consumer Protection Principles. 

15. The Customer undertakes to notif y  the Bank about all the details of  transactions 

carried out on the Account by  writing the complete inf ormation of  the depositors, 

benef iciaries and sources of  f unds deposited and transf erred f rom/into the Account 
on the specif ied Bank f orms. 

16. If  the Customer or his agent uses a personal seal f or withdrawals, the Bank must 

immediately  be notif ied in case the seal is lost or stolen, and Customer accepts f ull 

responsibility  f rom any  improper use thereof .  
 

17. The Account inf ormation may  be shared with the relev ant regulators in the Kingdom  

 
18. The Customer agrees and f ully  understands that the Bank's allowing opening / 

operation of  the Accounts by  the Customer and Bank's prov ision of  any  of  its 

products and serv ices to the Customer shall be subject to these terms and may  be 

modif ied by  the Bank f rom time to time. 
19. The Bank has the right to f reeze the customer's account/accounts when the of f icial 

identity  document expires and/or his personal data, f inancial and personal 

inf ormation and addresses is not updated. The Bank must notif y  their customers of 

the date of  f reezing their respectiv e accounts at least one month (30 day s) prior to 
the date of  f reezing. 

 

20. The Customer commits to update his inf ormation either upon receiv ing a request 

f rom the Bank to do so or ev ery  period (as specif ied by  the bank) not exceeding 5 
y ears. He also prov ided a renewal of  the identity  bef ore the end of  its v alidity , and 

he knows that the bank will f reeze the account if  it does not comply . 

 
  اصااحاب احد او/صااااحب بوفاة المختصاااة الجهة من  رساااميا اخطارا اساااتلم أو البنك علم حالة .  في٦

  لألنظمة اسااتنادا فإن  نظامية جهة قبل من أهليت  تقييد او علي  الحجر أو إفالساا  إشااهار أو الحساااب

  الساحب توفي قد يكن لم ما الرصيد وحجز بالحساب الخاصة المعامالت بوقف البنك سيقوم المرعية
  للبنك ويجوز. قضااائي أمر بشااأنها يرد لم ما علي  المترتبة اآلثار من ذلك يعد فال الشاايك إنشاااء بعد

  العميل على أو التزام مساتحق مديونية أية لساداد الحسااب في الدائن الرصايد كل أو من جزء تحويل

  .يحل لم أو االستحقاق موعد حل سواء للبنك
 

 
   

 
  حساااااب  على يساااااجل أن ، موافقت  على الحصاااااول أو العميل إخطار الى الحاجة دون للبنك، .  يحق٧

  البنك قبل من المدفوعة المبالغ وكافة والضرائب والعموالت والرسوم المصاريف كافة من  ويخصم
 .عملية أية بخصوص العميل عن نيابة البنك تحملها التي أو البنك يتحملها التي أو

 
 

  يتقدم أن علي  يتعين فإن  حسااااب /حساااابات  بخصاااوص الى البنك شاااكوى تقديم في العميل رغب .  إذا٨
  ووفقا ودية بصاااااورة الشاااااكوى حيث تتم تساااااوية من خالل قنوات البنك المتاحةالبنك  الى بشاااااكواه

في حال تم رفض العميل لنتيجة الشااكوى ورأى . البنك لدى المتبعة واإلجراءات والقواعد لألعراف
ان النتيجة لم تكن منصاااااافة ل  فيحق ل  ان يبلغ مساااااائول شااااااكاوي العمالء بذلك اثناء تواصاااااال  مع  

الشااااااااكوى، وفي هذه الحالة يتم عرض شااااااااكوى العميل على مسااااااااتوى اداري اعلى إلبالغ  بنتيجة 

لمراجعتها وفي حالة عدم رضى العميل على النتيجة النهائية للشكوى فيحق ل  رفع شكواه لدى ادارة 
 حماية العمالء في مؤسسة النقد العربي السعودي.

 
المرتبطة بمعامالت العمالء لمدة عشاارة ساانوات .  سااوف يحتفظ البنك بكافة اصااول المسااتندات الورقية ٩

كحد ادنى من تاريخ انتهاء العملية او انتهاء العالقة التعاقدية،  باإلضاااااااافة الى االساااااااتمرار في حفظ 
صاااااورة ضاااااوئية واضاااااحة من هذه المساااااتندات ، كذلك االحتفاظ بكافة اصاااااول المساااااتندات الورقية 

نت طبيعتها مع حفظ صاااااورة واضاااااحة لها وذلك لمدة المرتبطة بدعاوي قضاااااائية او تحقيقاتها أيا كا
 عشرة سنوات كحد ادنى من تاريخ انتهاء القضية.

 
 من أو نظام يقين خالل من ب  الخاصاااة والمعلومات الهوية وثائق من البنك تحقق العميل على .  يوافق١٠

 .اخرى حكومية جهة اية خالل
 

  حقيقية بالبنك خاصاااااة وثيقة أي في للبنك سااااايقدمها أو قدمها التي المعلومات جميع ان العميل يقر  .١١
 العميل ويوافق ، المعلومات هذه دقة على سيعتمد البنك أن العميل يقر كما النواحي كافة من وصحيحة

 .والعميل البنك بين عالقة فيها تنشأ مرة كل في االقرار هذا تكرار اعتبار على أيضا  
 

 الموقعة مع العميل أالتفاقية( أ: ) من لكل والعميل البنك بين تجري التي والعمليات الحساابات .  تخضاع١۲
 والمستندات االخرى واية تعديالت يصدرها البنك من حين آلخر المنظمة واألحكام الشروط هذه( ب)

  والتعليمات القواعد( )ج الحساااااااابات والمنتجات والخدمات االخرى وتشاااااااليل المصااااااارفية للعمليات

  العالقة. ذات النظامية الجهات قبل من الصادرة
  خالل من الخ .. التسااااويقية والحمالت واإلعالنات اإلشااااعارات بإرساااال البنك ويخول العميل .  يوافق١۳

 األخرى. اإلعالم وسائل أو/  ، البريد و اإللكتروني البريد ، القصيرة النصية الرسائل
  والخدمات بالمنتجات والمرتبطة المصاحبة واألمور المخاطر تماما يعلم( أ) ـااااااااا: بان  ايضا العميل . يقر١٤

(  ج) ، مرضااية بصااورة أساائلت  جميع على  أجاب قد البنك  بأن يقر( ب) ، البنك قبل من ل  المقدمة
  قد البنك قبل من ل  المقدمة والخدمات للمنتجات إدارت  ساااااوء أو اساااااتخدام  ساااااوء أن تماما يدرك

  يقر(  د)و الخصااوص ، هذا في مسااؤولية أي البنك يتحمل وال عنها ، غنى في هو لمخاطر يعرضاا 
 العمالء. حماية مبادئ وفهم وقرأ تلقى بأن 

 
 

  اسماء تعبئة خالل من وذلك الحساب على تتم التي العمليات جميع بتفاصيل البنك بإبالغ العميل .  يتعهد١٥
 .والمحولة المودعة األموال ومصادر والمستفيدين المودعين

 
  في المساااارعة عليهما يتعين فإن  الساااحب ، أجل من خاص ختم يساااتعمالن وكيل  أو العميل كان .  اذا١٦

  سااوء أي عن الناشاائة الكاملة المساائولية العميل ويتحمل فقده ، أو الختم ساارقة حالة في البنك إخطار

  . الختم لذلك استخدام
 

 . العالقة المملكة ذاتالرسمية داخل  الرقابية الجهات مع الحساب معلومات تبادل يجوز . ١٧
 

  خالل من العميل بواساطة الحساابات وتشاليل بفتح البنك موافقة بأن تماما   العميل ويدرك ويفهم يوافق . ١٨
  يتم تلييرها قد وان  واألحكام الشاااروط لهذه خاضاااعة تكون خدمات  أو منتجات  من ألي البنك قنوات

 .آلخر حين من البنك بواسطة
 عدم عند سااريان مفعول الوثيقة الرساامية /أو انتهاء عند يجمد حساااب/حسااابات العميل.  يحق للبنك ان ١٩

ومعلومات  المالية والشاااخصاااية والعناوين. ويقوم البنك باشااعار  لبيانات  ومعلومات  الشاااخصاااية تحديث 
 تاريخ التجميد. من االقل على يوما ۳٠العمالء بتاريخ تجميد الحساب قبل مدة 

   
 

كل فترة يحددها البنك على ان  او لذلك البنك طلب عند  ومعلومات بيانات  بتحديث بالقيام العميل يلتزم .۲٠
  البنك بان يعلم وأن  مفعولها، سريان نهاية قبل للهوية تجديد تقديم وكذلك خمسة سنوات.ال تزيد عن 

 .بذلك يلتزم لم إذا الحساب سيجمد

http://www.alfransi.com.sa/
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21. The customer acknowledges his obligation to prov ide the bank periodically  or upon 
request with any  inf ormation, documents and of ficial identification documents and 

agrees to the bank's right to f reeze the account if  he does not comply . 
22. The Bank has the right to amend or change the terms and conditions of  opening 

accounts at any  time, and the bank will notif y  the account holder of  these changes 

or modif ications 30 day s prior to the ef f ective date, by  means that it deems  

appropriate, and af ter the end of  this 30 day s’ period, these changes or 
modif ications will become ef f ective and binding f or the Accountholder.  

In case the account holder does not wish to accept these changes or modif ications, 

he may  stop using the bank's serv ices by  closing the account, in which case the 

ATM card and all unused cheques and account identif ication card must be returned. 
The account is to be cancelled. 

23. This Agreement shall be gov erned by  the laws and regulations prev ailing in the 

Kingdom of  Saudi Arabia, the laws of  any  jurisdiction where a specif ic Banking 
transaction takes place, and in case of  lack of  any  expressed law, the generally  

internationally  acceptable and applicable Banking rules, practices and customs.  

24. The Bank shall hav e the right to f reeze or suspend operation of  the Account and to 

ref use any  and all deposits, credits and withdrawals of  the Account if  the Account 
Owner is in breach of  any  of  the terms and conditions of  this Agreement or if : (a) 

any  instructions giv en to the Bank are ambiguous, conf licting or not acceptable to 

the Bank; (b) if  the Bank suspects there may  be any  f raud or illegality  in any  

transactions. 
25. In accordance with the Value Added Tax Regulation announced by  the General  

Authority  of  Zakat and Tax which will be ef f ective on 1st of  January 2018 at the rate 

of  5%, the Bank shall add that VAT to all applicable f ees of  serv ices and products 

unless the serv ices or product deliv ered is exempt f rom VAT. The rate may  
be amended f rom time to time, as per the VAT Rules and Regulations.  

 

 
 

 

The Customer acknowledges on the f ollowing: 

1) That he is not legally  prohibited to be dealt with, that all inf ormation and data he has 
giv en are true and reliable, and that he has understood the terms, conditions and 

other prov isions of  the account opening agreement.  

2) That he would be liable bef ore the competent authorities f or the f unds deposited to 

his account by  him personally , or deposited by  others with or without his knowledge. 
He would also be liable whether or not he subsequently  disposed personally  of  

these f unds, but he f ailed to f ormally  report to the bank the existence of  such f unds. 

The customer must conf irm that f unds deposited are f rom legal sources, that he is 
liable f or their being f ree f rom any  f orgery  or counterf eiting, and that if  the bank 

receiv es f rom him (customer) any  counterf eit notes, he will not be ref unded or 

compensated. 

3) That he understands and commits himself  f or updating his personal data when 
requested by  the bank or f or a period (as specif ied by  the bank) not exceeding 5 

y ears. The customer undertakes to prov ide a renewed ID bef ore the expiration of  

its existing v alidity , and he acknowledges that if  he f ails to do so, the bank will f reeze 

his account.  
4) That the bank's right to f reeze the account or one of  the amounts deposited in it , in 

the ev ent that the bank suspects the use of  the account or that the amounts are 

resulted of  f inancial f raud 

5) That he is the benef icial owner of  the account and all amounts of  money  deposited 
or transf erred into his Account(s) under this relation and he is not acting as “f ront” 

f or other indiv iduals or as intermediaries. 

6) That the Bank has the right to f reeze اhis Account(s), suspend the power of  
authorized Signatories to operate the Account(s) upon the expiration of  his ID 

and/or when he didn’t update his personal data, inf ormation, addresses, income 

sources and signature etc. and/or if  he f ails to f ollow other regulatory  requirements 

applicable to the Account. 
7) That he is aware of  the Kingdom regulations prohibiting the illegal transf er of  f unds, 

and in all cases of  f und transf ers the benef iciary is known to him and that there is a 

legitimate and legal reason f or all transf ers f rom his Account(s).  

8) That he agrees to prov ide Banque Saudi Fransi with any  inf ormation that it requires 
f or the establishing and/or auditing and/or administering his Accounts and f acilities 

therewith and he also, authorize it to obtain and collect  any  inf ormation as it deems 

necessary  or in need f or regarding him, his Accounts and f acilities therewith, f rom 

the Saudi Credit Bureau (SIMAH) and to disclose and share (inclusiv e of  Data 
Pooling) that inf ormation to the said company  (SIMAH) or any  other licensed Credit 

company   in accordance with the Membership Agreement and Code of  Conduct 

approv ed or to any  other agency  approv ed by  the related Superv isory   and  
Regulatory  Authorities. 

9) By  his obligation to prov ide the bank periodically  or on request with any  of f icial 

inf ormation, documents and identities, and he agrees that the bank's right to f reeze 

the account if  he does not comply . 

 

 

 

  ومساتندات وثائق أو معلومات ةبأي الطلب عند أو دوري بشاكل نكبال بتزويد بإلتزام  العميل يقر. ۲١
 .بذلك إلتزام  عدم حال في الحساب بتجميد البنك حق على ويوافق رسمية

 

  ، األوقات من وقت أي في الخاصاة بفتح الحساابات واألحكام الشاروط يلير أو يعدل ان للبنك يحق .۲۲
  تاريخ من يوما ۳٠ قبل التعديالت أو التلييرات بتلك الحساااب صاااحب بإشااعار البنك يقوم وسااوف

  هذه تصاابح يوما سااوف ۳٠وبعد انتهاء فترة ال  ، مالئمة يراها والوسااائل التي بالطرق وذلك النفاذ

  الحساااب صااااحب رغبة عدم حال ، وفي الحسااااب لصااااحب وملزمة نافذة التعديالت أو التلييرات
  اقفال خالل من البنك خدمات اسااااااتخدام عن التوقف ل  فيجوز التعديالت او التلييرات تلك بقبول

  المسااااتخدمة غير الشاااايكات وكافة االلي الصاااارف بطاقة اعادة يتوجب الحالة هذه وفي ، الحساااااب
 .اللاؤها ليتم البنك وبطاقة الحساب إلى

 
  واألنظمة السااعودية، العربية بالمملكة المفعول السااارية والقوانين األنظمة إلى االتفاقية هذه . تخضااع۲۳

  قانون وجود عدم حالة وفي. معينة عملية أية إنفاذ ب  يتم الذي البلد في المفعول الساااارية والقوانين
 .عالميا بها والمعترف المعتمدة المصرفية واألعراف والممارسات للقواعد االتفاقية تخضع صريح

 االئتمانية والمعامالت من الودائع أي يرفض وأن الحساااااب تشااااليل يوقف أو يجمد أن للبنك . يحق۲٤
 أو االتفاقية هذه وأحكام شااروط من بأي مخال الحساااب صاااحب كان إذا الحساااب من والسااحوبات

 شااك إذا)ب(للبنك ، مقبولة غير أو متناقضااة أو غامضااة البنك إلى مقدمة تعليمات أي كانت )أ(إذا:
  .صحة أي من المعامالت/العمليات عدم أو غش أي وجود في البنك

 
 بموجب  والذي والدخل للزكاة العامة الهيئة قبل من المعلن المضاافة القيمة ضاريبة نظام إلى اساتنادا. ۲٥

 اعتبارا البنك سيقوم لذا .م۲٠١٨ يناير ١ من ابتداء %٥ بنسبة المضافة القيمة ضريبة تطبيق سيتم

 للضااريبة الخاضااعة والمنتجات الخدمات رسااوم على الضااريبة هذه قيمة بإضااافة التاريخ هذا من
 يمكن الضااريبة نساابة بأن علما.للنظام وفقا الضااريبة من المعفاة والمنتجات الخدمات تلك باسااتثناء
 الضريبة. بهذه الخاصة والتشريعات األنظمة حسب آلخر وقت من تعديلها

 

 
 

 يقر العميل بما  يلي:
 أدرك وأن  وموثوقة صاحيحة قدمها التي البيانات جميع وأن مع ، التعامل من نظاما ممنوع غير أن    (١

 .الحساب فتح اتفاقية ونصوص وشروط أحكام
 
 حساب  في اللير يودعها التي أو شخصيا يودعها التي األموال عن المختصة الجهات أمام مسئول أن (   ۲

 عنها يبلغ لم ولكن  بها يتصارف لم أو بعد فيما شاخصايا هو بها تصارف ما إذا علم  بدون أو بعلم 

 مشااروعة نشاااطات عن ناتجة المودعة األموال بأن يقر كما .حساااب  في بوجودها علم  عند رسااميا
 فإن  مزيفة أو مشاروعة أموال غير أي )العميل( من  البنك اساتلم إذا وأن  ساالمتها، عن مسائول وأن 
 .عنها التعويض أو استردادها ل  يحق ال

 

 
 عن تزيد أال على )البنك يحددها (فترة كل أو ذلك، البنك طلب حال بيانات  بتحديث بالقيام التزام (    ۳

 ساااايجمد البنك بان يعلم وأن  مفعولها، سااااريان نهاية قبل للهوية تجديد تقديم وكذلك ساااانوات، خمس

 .بذلك يلتزم لم إذا الحساب
 
 أو الحسااب  باساتخدام البنك اشاتباه حال في في  المقيدة المبالغ إحدى أو الحسااب تجميد في البنك (    حق٤

 .مالي احتيال عمليات عن ناتجة المبالغ أن

 
  باسام  وال حساااب ألي تحويلها أو إيداعها يتم التي من الحساااب ولجميع المبالغ الحقيقي المسااتفيد ان  (   ٥

  .الحساب خالل من جهة او شخص أي عن نيابة او كواجهة يعمل
حساااااابات  أو تجميد صااااااالحيات المفوضااااااين لتشاااااليل / حساااااااب  بتجميد للبنك كامل الصااااااالحية (    بأن ٦

 لبيانات  الشاااااخصاااااية تحديث  عدم عند هوياتهم و/أو/ هويت  صاااااالحية انتهاء حسااااااب /حساااااابات  عند
 التنظيمية لم يسااااتطع  تزويد البنك بالمتطلبات إذا أو توقيع  أو الدخل مصاااادر عناوين ، ومعلومات ،
 األخرى. 

 

  حساااب وذلك لدي  معروفة غير جهات أو ألشااااخاص التحويل يمنع بأن  تامة ومعرفة علم ان  على    (٧
  ألشاخاص هي بها يقوم التي التحويالت جميع وأن الساعودية العربية المملكة في بها المعمول األنظمة

 ومقبولة. معروفة شرعية وألغراض لدي  معروفة جهات /

  تدقيق أو/و لتأسايس من  يطلبها بيانات أو معلومات بأي  الفرنساي الساعودي البنك تزويد علىبموافقت     (٨
  تخص  معلومات من إلي  يحتاجون أو يلزم ما على بالحصاول يفوضاهم كما لديهم حسااب  إلدارة أو/و
 (  سامة) االئتمانية للمعلومات الساعودية الشاركة من لديهم يخصا  آخر حسااب أي أو حسااب  تخص أو

  للمعلومات  السااااعودية الشااااركة تفصااااح أن على يوافق كما مرخص لها، أو أي جهة ائتمانية أخرى

  حسااب وذلك  لديهم يكونب  أو بأي حسااااب آخر يخصااا   الخاصاااة المعلومات عن( سااام ) االئتمانية
  توافق أخرى جهة مع أي المعلومات بتبادل والخاصة المقررة العمل وقواعد المبرمة العضوية اتفاقية
 والتنظيمية ذات العالقة.الجهات اإلشرافية  عليها

 ويوافق رسمية ومستندات وثائق أو معلومات بأي الطلب عند أو دوري بشكل نكبال بتزويد بإلتزام   (٩ 

 بذلك إلتزام  عدم حال في الحساب بتجميد البنك حق على
 
 
 

 
 
 

 

Customer’s declarations: اقرارات العميل 
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Definition 
Customer’s Instructions: 

Means the Instructions giv en or purported to be giv en by  the Client to the Bank v ia the 
Call Centre (Phone Banking Serv ice) and also includes v erbal Instructions issued or 

purported to hav e been issued by  the Client to the Bank, and the same are irrev ocable 

and binding on the Client upon receipt by  the Bank. 

 
IVR: 

Interactiv e Voice Response, this is the machine that the Client interacts with when using 

the Phone Banking; it responds to and will accept touchtone ev idence Instructions.  

 
Phone Banking: 

Means any  or all of  the banking serv ices of f ered by  the Bank, which can be av ailed by  

the Client v ia a telephone and the Automated Interactiv e Voice Response Machine.  
 

Phone PIN: 

Means Phone Personal Identif ication Number selected by  the Client to verify the identity 

of  the Client and f or the Client to authorize transactions v ia the Call Centre or phone 
banking. 

 

1. The Client should maintain an account with any  branch of  the Bank. In the ev ent 

of  the account being closed f or any  reason the serv ice shall be immediately  
ceased. 

2. The Bank reserv es the right to ref use an application and may , at its sole discretion, 

withdraw at any  time all rights and priv ileges pertaining to the serv ice.  The Bank  

will notif y  the Accountholder of  such variations or amendments, 30 day s prior to 
the ef f ective date, by  any  means it deems f it.  

3. The serv ice is prov ided entirely  at the risk of  the Client who shall indemnif y  the 

Bank f or all loss or damage howsoev er caused resulting f rom the use of  the 
serv ice. 

4. The Client should not disclose his PIN to any  other person. In the ev ent of  the PIN 

becoming known to someone other than the Client . The Customer must promptly  

notif y  the Bank if  the PIN has been disclosed to any  other person. If , howev er, the 
Customer f ails to prov ide such notice, the Customer will be liable f or all  

transactions prior to receipt of  an authenticated notif ication through the Bank 

of f icial deliv ery channels. 

5. The Client hereby  irrev ocably  and unconditionally  accepts all debits made to the 
account arising f rom the use of  the serv ice, and he has the right of  objection on 

any  errors.  

6. The customer must ensure that there is suf f icient balance in the account bef ore 
making any  transf ers f rom it. In case the account becomes ov erdrawn f or any  

reason as a result of  the use of  the serv ice, the customer will be responsible f or 

cov ering the balance and must immediately  make direct pay ments or transf er 

amounts f rom any  other account held by  the bank and in case of  f ailure to comply  
with this requirement, the Bank has the right to cancel the serv ice and collect the 

amount of  the ov erdrawn balance f rom any  other account belonging to the same 

customer within the bank and without taking his consent. 
 

7. The f unds transf er serv ice is limited to an equiv alent of  Saudi Riy als as set by  the 

Bank where cross f oreign currency  transactions are inv olv ed.  

8. Where a bank discov ers an error, or is inf ormed of  an error by  a consumer making 
a complaint or a claim, then the bank shall ref und the customer and all other 

consumers who are prov en to be af f ected by  a similar error. This shall be 

completed within 60 business day s of  the original error being identif ied. The bank 
should issue a communication to all af f ected consumers, adv ising them of  the 

error and the steps being taken f or correctiv e action, including the amount of  the 

ref und to the consumers’ accounts.  

9. The Bank shall not be responsible f or any  erroneous pay ments to Utility  
Companies or any  other entity  arising out of  wrong input of  Customer subscription 

number by  the Client. The Bank shall not be responsible f or any  mistake or 

omission caused by  the serv ice and/or any  delay  by  the Bank due to reasons 

bey ond its control in onward transmission of  the f unds to the Utility  Companies or 
any  other entity  which may  result in disruption of  the utility  serv ice.  

10. Where the serv ice is made av ailable linked to an account with the Bank in two or 

more names, it is acknowledged that, irrespectiv e of  whether the mode of  

operation of  such account is joint or either or surv iv or, the service may be used 
by  one Client acting alone.  

 

11. By  registering with the Phone Banking, accepting and selecting the ATM PIN or 
Phone PIN, the Client authorizes the Bank to act on his, oral/touch tone/ 

telephonic Instructions with the Bank’s absolute discretion. The Client hereby  

authorizes the Bank to rely  and act, without any  liability  on the part of  the Bank, 

upon all such Instructions issued by  the Client and to accept the same as correct, 
accurate and duly  authorized by  the Client. 

 

12. The use of  the correct ATM PIN or Phone Banking PIN shall constitute 

conf irmation of  identity of the Client and the Bank may, but is not obliged to, further 
conf irm the identity . The Client hereby  also agrees and authorizes the Bank to 

record such contents of  any  call to the Phone Call Centre made and logged under 

 
 
 عريفت

 تعليمات العميل:

 )الخدمة االتصااااال مركز عبر للبنك العميل من مقدمة أنها على تفهم التي أو يقدمها التي التعليمات تعني
 التي أو يصدرها شفهية تعليمات أي أيضا وتشمل الهاتفية(، المصرفية

 .البنك يستلمها عندما للعميل وملزمة لإلللاء قابلة غير وتعتبر البنك، إلى العميل من صادرة أنها على تفهم
 

 :التفاعلية الصوتية االستجابة
 سااوف والذي الهاتفية المصاارفية الخدمة اسااتخدام عند العميل مع  يتخاطب الذي) اآللي الرد (الجهاز هي

 .الهاتف طريق عن األوامر ويقبل يستجيب
 :الهاتفية المصرفية الخدمة

  خالل من العميل منها يساااااتفيد أن يمكن والتي البنك يقدمها التي المصااااارفية الخدمات جميع أو أي تعني
 اآللي( الرد (التفاعلية الصوتية االستجابة وجهاز الهاتف

 

 :الهاتفي الشخصي التعريف رقم
 والساتخدام  هوية العميل من للتحقق العميل قبل من اختياره تم الذي الهاتفي الشاخصاي التعريف رقم يعني

 .الهاتفية المصرفية خدمة أو االتصال مركز عبر العمليات العتماد العميل بواسطة
 

 سابب ألي إغالق الحسااب حالة وفي .البنك فروع من فرع أي لدى بحسااب العميل يحتفظ أن يجب .1
 .مباشرة الخدمة إللاء يتم سوف كان،

 
 المطلق وحسااب تقديره يشاااء وقت أي في يسااحب أن ل  يجوز كما الطلب رفض بحق البنك يحتفظ .2

  بتلك الحساااب صاااحب بإشااعار البنك يقوم وسااوف .الخدمة إلى تعود التي واالمتيازات الحقوق جميع
 مالئمة. يراها والوسائل التي بالطرق وذلك النفاذ تاريخ من يوما ۳٠ قبل التعديالت أو التلييرات

 خساارة أي عن بتعويض البنك يقوم أن ينبلي الذي للعميل الكاملة المساؤولية على الخدمة تزويد يتم .3
 الخدمة. استخدام عن ناشئ ضرر أو

 
 التعريف رقم حالة أصابح وفي .آخر شاخص ألي الشاخصاي تعريف  رقم عن العميل يفصاح أال يجب .4

 الى الساري افشااء الرقم حالة في فورا البنك العميل بإشاعار يتعهد ، آخر لشاخص معروفا الشاخصاي

 الخدمة هذه خالل من تنفذ عملية أي عن مسؤوال   العميل  ويظل ، الطريقة كانت كيفما آخر ، شخص
 .إتمام تلك العملية قبل المتاحة الرسمية خالل قنوات البنك بذلك من إخطارا   البنك يتسلم لم ما

 
 حسااااب  على تتم التي الخصاااومات كافة على للنقض قابل وغير مشاااروط غير بشاااكل العميل يوافق .5

 . الخدمة ول  حق االعتراض في حالة وجود اية اخطاء استخدام من والناتجة
 

 تحويالت أي قبل إجراء بالخدمة الخاص الحسااب في كافي رصايد وجود ضامان العميل على يجب .6
 العميل يكون ساااوف اساااتخدام الخدمة، نتيجة سااابب ألي مكشاااوفا   الحسااااب أصااابح حالة وفي .من 

 أي من مبالغ تحويل أو المباشااار خالل التساااديد فورا  من القيام الرصااايد وعلي  تلطية عن مساااؤوال  
 إللاء للبنك يحق فإن  الشااااارط بهذا بااللتزام اإلخفاق حالة البنك وفي لدى ب  يحتفظ آخر حسااااااب
وتحصااااايل المبلغ المكشاااااوف ب  الحسااااااب من أي حسااااااب أخر يتبع لنفس العميل داخل البنك  الخدمة

 .ودون أخذ موافقت 

 
 
وكذلك بالنساااابة  البنك يقرره ما الساااااعودي حساااااب باللاير محدد األموال لتحويل األقصاااااى الحد إن .7

 المقابلة. األجنبية بالعملة للعمليات

  مطالبة أو شكوى عميل تقديم نتيجة خطأ أي بحدوث إبالغ  حال في أو ، خطأ البنك اكتشف حال في .8
.  الخطأ لنفس تعرضااوا الذين جميعهم اآلخرين والعمالء العميل بتعويض عندئذ   سااوف يقوم البنك ،

  يقوم وسوف.  األصلي الخطأ تحديد تاريخ من اعتبارا   يوم 60 غضون في اإلجراء هذا إكمال وسيتم

  اتخاذها تم التي التصاحيحية وباإلجراءات بالخطأ وإحاطتهم المتأثرين العمالء بجميع باالتصاال البنك
 حساباتهم. إلى المبالغ إعادة ذلك في بما

 
 التي أوأي جهة أخرى و العامة الخدمات لشاركات بالخطأ تتم دفعات أي عن مساؤوال   البنك يكون لن .9

 عن مسؤوال   يكون البنك ولن .العميل قبل من العميل اشتراك لرقم الخاطئ اإلدخال نتيجة تحصل قد
 األموال تحويل البنك بخصاااوص إرادة عن خارج تأخير أي أو/و الخدمة بسااابب حذف أو خطأ أي
   .العامةالخدمة  تعطل عن  ينتج قد مما ىرأخ جهة أي أو العامة الخدمات شركات إلى

 

 
 من فإن  أوأكثر شخصين باسم مفتوحا البنك مع بحساب مرتبطة اتقديمه يتم التي الخدمة حالة أن في .10

 من أو منهم أي قبل أو من مشاااتركة الحسااااب تشاااليل طريقة كانت إذا عما النظر بلض ، المفهوم
 .الشخصية بصفت  عميل واحد قبل من الخدمة استخدام اعتبار يجوز فإن  خلفائهم

 
 

 الخاص بالخدمة الشااااااخصااااااي التعريف رقم وقبول الهاتفية المصاااااارفية الخدمة مع التسااااااجيل عند .11

 رقم أو الصاااراف اآللي جهاز مع لالساااتخدام الشاااخصاااي التعريف رقم واختيار الهاتفية المصااارفية
 تعليمات  لتنفيذ البنك يفوض العميل الهاتفية، المصاارفية بخدمة الخاص الهاتفي الشااخصااي التعريف
بأنها  ويقبل العميل من الصاااادرة التعليمات حساااب تجاه البنك، مساااؤولية أي دون والهاتفية الشااافهية
 بذلك. البنك فوض قد العميل وأن ودقيقة صحيحة

 
 رقم التعريف أو اآللي الصاااراف بجهاز الخاص الصاااحيح الشاااخصاااي التعريف رقم اساااتخدام يمثل .12

 أن التزام، أي للبنك، دون ويجوز العميل، هوية على تأكيدا الهاتفية المصااارفية للخدمة الشاااخصاااي

Phone Banking Service  

 
الهاتفيةخدمة  المصرفية  
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IVR as may  be deemed appropriate by  the Bank and such recorded conv ersation 
may  be produced as ev idence, if  and when required. The Bank may  utilize other 

means of  conf irming the Instructions. The Bank reserv es the right to ref use to 

execute any  or all of  the Instructions if  there is a f ailure on the part of  the Client to 

conf irm the Instructions/inf ormation’s, in the ev ent the Bank is in doubt as to the 
identity  of  the caller, or the credibility  of  any  Instruction/ inf ormation’s. 

 

13. In the ev ent of  unauthorized disclosure of  the ATM PIN or Phone Banking PIN, 

the Client shall immediately  notif y the Bank. The time at which the Bank receiv ed 
the af orementioned inf ormation or Instructions will be determined and certif ied 

solely  by  the Bank and such determination shall be binding and conclusiv e on the 

Client. 
 

14. The Client shall be solely  responsible f or ensuring that the ATM PIN or Phone 

Banking PIN and any  other Inf ormation that may  be communicated to the Client 

in this regard by  the Bank is f ully secured and is not disclosed to any unauthorized 
persons or third parties. The Bank’s Customer Serv ice Representativ es are NOT 

authorized to receiv e the detail of  any  Customer’s Phone Banking PIN or ATM 

PIN. The ATM PIN or Phone Banking PIN will only  need to be disclosed v ia touch-

tone telephone while using the automated IVR. 
 

 

 

15. In the ev ent of  stolen or lost ATM Card, the Client shall immediately  notif y  the  
Bank to block his ATM Card and access to Phone Banking will be blocked. The 

Client understands and agrees that the Bank will not be liable f or any  misuse by  

another person in such an ev ent and f or f ailure of  the Client to inf orm the Bank.  
 

 

16. The Client acknowledges that phone Banking that may  be prov ided by  the Bank 

at its discretion inv olv es inherent risks, including, but not limited to, risks  
associated with f raud and unintended/erroneous Instructions, which the Bank  

cannot eliminate. The Client hereby  indemnif ies the Bank of  all liabilities and 

responsibilities and accepts any  and all risks associated with the use of  the phone 

Banking. 
 

 

17. All transactions are charged at the normal banking rates. pertaining to the dif f erent 
products of f ered by  the Bank. 

 

18. The Bank reserv es the right to change and amend these Terms and Conditions  at 

any  time and upon notice to Client in adv ance of  30 working day s prior to the 
Ef f ective Date. 

 

19. Bank statement ref lecting f ees and serv ice charges relating to telephone 

instructions, will be dispatched to Cardholder on a periodic basis. The Cardholder 
must immediately  reconcile his statements f or all telephone instructions and 

contact the Bank within sixty  (60) day s of  the statement’s  date to dispute the 

transaction. The Cardholder will be deemed to hav e waiv ed his claims af ter elapse 

of  this period. 
20. The customer should change his ATM PIN af ter completing the phone banking 

registration process. 

 

 

 

1. Accessing the Internet Banking (the Serv ice) entails that the Client f ully  accepts  all 

items stated in this agreement. 
2. The Bank is of f ering this Serv ice through the Internet, utilizing the best security  

measures, but the Bank is not responsible f or any  errors that might occur. 

Theref ore, the Client shall be solely  responsible f or all risks inherent in, or resulting 
f rom, using the serv ice. 

3.  The Bank agrees to of f er the Serv ice to the Client but the Client will be f ully  

responsible f or any  f aults caused by  any software used by  the Client, or if  the Client 

uses any  dev ice or sof tware that causes risks to the security , integrity  or  
f unctionality  of  the sy stem, or any  v iruses residing on the Client ‘s PC  that may  

compromise Client’s critical data, and the Client will be held responsible f or any  

consequences that may  arise as a result of  that.  

4. The Bank shall hav e the right to stop or suspend the Serv ice at any  time, and will 
notif y  the customer with reasons 30 day s prior to the ef f ective date.  

5.   The Client agrees that the Bank will not conduct any  pay ment if  the Client does not 

hav e suf f icient balance in the account he designated, at the time the order is to be 

perf ormed. The Client also agrees that the Bank will not conduct any  f unds transfer 
if  the transf er amount exceeds the daily  transf er limit. 

6. The Client agrees to pay  f ees / charges established by  the Bank f or any  internal or 

external.  
7. The Client alone shall bear any  responsibility  that may  arise as a result of  debiting 

his account, or transf erring any  amount to another Client’s account by  mistake.  

8. If  the Client suspects any  transaction recorded in his activ ity  history, prov ided by 

the Serv ice, the Client must inf orm the Bank within a period not less than 30 days 

 في الهاتفية المكالمة مضاامون البنك بتسااجيل ويفوض أيضااا العميل ويوافق .الهوية من بالتأكد يقوم
 الصااوتية االسااتجابة جهاز خال من وضااعها تم أو التي االتصااال بمركز الهاتفية المصاارفية الخدمة

 إذا كدليل، التسااااجيالت هذه تقديم ويمكن مناساااابة البنك يراها بالطريقة التي )اآللي الرد( التفاعلية

في  بحق  البنك ويحتفظ .التعليمات من للتأكد أخرى طرق اساااااتخدام للبنك يمكن و .ذلك من  طلب
وذلك  العميل، جانب من المعلومات / التعليمات تأكيد يتم لم إذا التعليمات جميع أو أي تنفيذ رفض

 ./ معلومات تعليمات أية مصداقية في أو المتصل هوية في البنك شك حالة في

 
 أو الصااراف اآللي لجهاز الخاص الشااخصااي التعريف رقم عن ب  المصاارح غير الكشااف حالة في .13

 وسوف .مباشرة إخطار البنك العميل على يجب الهاتفية، المصرفية للخدمة الشخصي التعريف رقم
 البنك قبل من أنفا   المذكورة أوالتعليمات المعلومات اسااااتالم في  يتم الذي الوقت واعتماد تحديد يتم

 على العميل. ونهائيا ملزما التحديد هذا ويصبح منفردا
 

 الصراف الخاص لجهاز الشخصي التعريف رقم أن ضمان عن منفردة بصفة مسؤوال   العميل يكون .14
 نقلها يتم أخرى معلومات أوأية الهاتفية المصارفية للخدمة الهاتفي الشاخصاي التعريف رقم أو اآللي

 لهم مصارح غير أشاخاص ألي عنها الكشاف ولم يتم آمنة الخصاوص هذا في البنك قبل من للعميل
 تعريف رقم أي تفاصاايل باسااتالم مخولين البنك عمالء مندوبو خدمة يعتبر وال .آخر طرف ألي أو

 فقط ويتم .بالعميل الخاص اآللي الصااااراف لجهاز الشااااخصااااي رقم التعريف أو هاتفي شااااخصااااي
 الشااخصااي التعريف رقم أو اآللي الصااراف لجهاز الخاص الشااخصااي رقم التعريف عن اإلفصاااح

الصاااوتية  االسااااتجابة خدمة اسااااتخدام عند فقط الهاتف أزرار خالل من الهاتفية للخدمة المصاااارفية
 .)اآللي الرد( التفاعلية

 

 أجل من البنك مباشااارة إخطار العميل على يجب اآللي، الصاااراف بطاقة فقدان أو سااارقة حالة في .15
 الهاتفية المصارفية الخدم  ومنع اساتخدام اآللي الصاراف إلى بالوصاول الساماح وعدم البطاقة إيقاف

 من اساتخدام البطاقة ساوء عن الحالة هذه في مساؤوال   يكون لن البنك أن على ويوافق ويفهم العميل
 .البنك إخطار في العميل تقصير وعن آخر شخص أي قبل

 
 مخاطر ساوف تتضامن لتقديرة وفقا   البنك يقدمها قد التي الهاتفية المصارفية الخدم  بان العميل يقر  .16

 غير والتعليمات المتعلقة باالحتيال المخاطر - الحصاار ال المثال ساابيل على - تشاامل والتي ضاامنية
 البنك بتعويض بموجب  العميل كما يتعهد .اسااتبعادها البنك يسااتطيع ال والتي الخاطئة، / المقصااودة

 باساااتخدام المرتبطة المخاطر وجميع مخاطر على اي  ويوافق والمساااؤوليات االلتزامات جميع عن
 الهاتفية. المصرفية الخدمات

 
 العمليات. جميع على البنك قبل من المحددة االعتيادية المصرفية التسعيرة تطبق سوف .17

 
 

 العميل إشااااعار بعد   وقت أي في األحكام و الشااااروط هذه تعديل و تليير في بحق  البنك يحتفظ   .18
ا  التطبيق . تاريخ عمل قبل يوم 30 ب مسبق 

 
 الهاتف بتعليمات المتعلقة الخدمات وعموالت رساوم تظهر التي البنك كشاوفات بإرساال البنك سايقوم .19

كشاااااوفات   بمطابقة يقوم أن البطاقة صااااااحب على ويتعين .بصاااااورة منتظمة البطاقة صااااااحب الى

 بأي الكشااااوفات تاريخ من يوما سااااتين(60) خالل البنك يبلغ وأن الهاتف تعليمات بكافة الخاصااااة
 .  للعميل وملزما صحيحا يعتبر الكشف فإن وإالالمعامالت.  في خالف

 
  خالل من للبطاقة السري الرقم تليير العميل على يجب ، فون فرنسي خدمات في بنجاح التسجيل بعد .20

 الفرنسي السعودي للبنك التابعة اآللي الصرف أجهزة
 
 
 

 
 

 البنود بكافة يقبل العميل أن تعني)الخدمة  (المصاااارفية االنترنت خدمة العميل اسااااتخدام ان .1
 .االتفاقية هذه في المذكورة

 أن غير األمنية، الحماية وساائل أفضال يساتخدم و اإلنترنت خالل من الخدمة هذه البنك يقدم .2
 عن لوحده مسؤوال   العميل يكون سوف لذلك .يحدث قد ضرر أي عن مسؤوال   يعتبر ال البنك
 الخدمة. هذه استخدام الناتجة عن المخاطر جميع

 في عيب ناتجة عن مسااااااؤولية أي البنك يتحمل وال للعميل الخدمة تقديم على البنك يوافق .3
 قد أخرى أو برامج جهاز أي العميل اسااااااتخدم أذا أو العميل قبل من المسااااااتخدمة البرامج
 جهاز الكومبيوترالشخصي على تتواجد فيروسات أي أو للخطر، الخدمة وفعالية أمن تعرض
 المترتبة النتائج كافة ويتحمل العميل الهامة، العميل بيانات كشااااف شااااأنها من والتي للعميل

 ذلك. على
 إشاعار بعد وذلك االساباب بيان مع وقت أي في العميل عن الخدمة إللاء أو إيقاف للبنك يحق .4

ا العميل  .التنفيذ تاريخ قبل يوما   30 ب مسبق 
 حسااب في الكافي الرصايد يتوفر لم إذا دفع، أمر أي بتنفيذ البنك قيام عدم على العميل يوافق .5

 يقوم لن ساوف البنك بأن العميل يوافق كما التحويل، في  يتم أن ينبلي الذي الوقت في العميل
 .يوميا   للتحويل ب  المسموح األقصى الحد التحويل مبلغ تجاوز إذا مبالغ أية تحويل بتنفيذ

 
 لبنوك تحويل عملية لكل البنك يقررها التي المصاااريف/ الرسااوم يدفع أن على العميل يوافق .6

 .خارجية أو محلية
 إلى مبالغ أية تحويل أو حسااب  على القيد نتيجة تترتب قد مساؤولية أية منفردا   العميل يتحمل .7

 .بالخطأ للعميل آخر حساب

 لهذه بالعميل الخاص العمليات سجل في مسجلة عملية أي في العميل شك إذا .8

Internet Banking Service خدمة االنترنت المصرفية 

http://www.alfransi.com.sa/
http://www.alfrensi.com.sa/
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f rom the date of  sending the relativ e statements of  account to the Client by  mail or 
deliv ering it to him by  hand, or by  E-mail, otherwise, the transaction is deemed to 

be perf ormed on the Client’s behalf .  

9. In case the Client claims that he did not perf orm a transaction recorded in his activ ity 

history  the Bank will inv estigate the matter, and will perf orm a thorough 
inv estigation. The Client will prov ide the Bank with his name, account number and 

transaction ref erence number and the Client will be inf ormed of  the result of  these 

inv estigations as soon as possible. Electronic mail, prov ided through the Serv ice, is 

used as a means of  secure correspondence between the Bank and the Client. The 
Client agrees to receiv e e-mail messages f rom the Bank through the Serv ice. The 

Client is considered a recipient of  any  message the Bank sends to the Client. 

10. The Client is f ully  responsible f or saf eguarding his User-ID, Password(s), The Client 
undertakes to keep the relev ant User-ID, Password(s) as conf idential and priv ate, 

and keep them in separate secure places, and not to release them to any one. The 

Client should exercise extreme caution when using his User-ID, Password(s), on a 

PC in a public place. The Client releases the Bank f rom any  responsibility  or harm 
that may  arise as a consequence to the misuse of  this Serv ice or due to the Client’s 

breach of  this obligation. 

11. The Client understands completely  that the User-ID and Password(s) are considered 

the identif ication means to v erif y the Client’s identity , theref ore all transactions 
perf ormed using them and any one using them will be considered the Client’s. The 

Client shall be liable f or all transactions perf ormed by  using his identif ication means. 

12. In case the Client suspects that a Third Party  is tampering with his accounts through 

the Serv ice, or he doubts that his user ID and password(s) are compromised by  
some Third Party , the Client must inf orm the Bank of  this immediately, the Customer 

will be liable f or all transactions prior to receipt of  an authenticated notif ication 

through the Bank of f icial deliv ery channels.  
13. The Serv ice will be temporarily  locked in case the login password is entered 

incorrectly  three consecutiv e times. The Client will hav e to ref er to call center to re-

activ ate the Serv ice. 

 

  

 
Terms and Conditions 
1. The Customer’s Identity  must be v alid.  
2. Customer age should be of  eighteen Hejerian y ears' old and abov e. 

3. The mobile number used f or registration must be f rom one of  the serv ice providers 

in the Kingdom. 

4. Customer can dump the process of  online account opening and come back to it 
later to continue and his prev ious inputs will still be there.  

5. The e-mail address must be correct. 

6. The national mail address must be correct,  and must be registered with the Saudi 

Post. 
7. The Customer must be registered in ‘Abshir’ serv ices and to be inside the Kingdom  

to complete the new Bank Account inf ormation process.  

8. Af ter opening the Account, the Customer must v isit any  Branch to add the 
signatures if  he wants any  of  the BSF Products. 

9.  The Customer conf irms that he doesn’t occupy  himself  or any  of  his relativ es of  

the f irst degree and hav e not prev iously  occupied any  political position or senior 

position in the state or military  position. 
10. The Customer certif ies that he is not incapacitated to open a personal account 

with the Bank on his own (mental, phy sical or legal cases). He also certif ies that 

he is not a holder of  special cases that require identif ication of  banking procedures 

(blind or Illiterate). 
11. The Customer acknowledges that his captured inf ormation is true and correct.  

12. The Customer acknowledges that he read and understood the terms and 

conditions of  accounts open 
 

 

As evidenced by my signature below, 
 

I acknowledged having received, read and understood these 
terms and conditions and I agree to abide to its content. 
 
 

Customer’s Signature ___________________________ 
 
 
 
 
 
 

 تاريخ من يوما 30 عن تقل ال فترة بذلك خالل البنك إبالغ العميل على يتوجب فإن  الخدمة،
 وإال اإللكتروني بالبريد أو باليد إلي  تسااليمها أو بالبريد العميل إلى كشااوف الحساااب إرسااال

 عن  نيابة تنفيذها تم وقدصحيحة  العملية سوف تعتبر

 على يجب ، العمليات سجل في موجودة بعملية يقم لم بأن  العميل من شكوى حصول حالة في .9
 نتائج عن العميل إبالغ وسيتم للعملية المرجع ورقم الحساب ورقم باسم ، البنك تزويد العميل
.يتم وقت   أسارع في البحث  كوسايلة الخدمة خالل من المقدم اإللكتروني البريد اساتخدام ممكن 

 إلى اإللكترونية رساااائل  بإرساااال العميل يقوم أن ينبلي لذا .والعميل البنك بين آمن  مراسااالة
البنك  من اإللكترونية الرساااائل اساااتالم على العميل ويوافق .فقط الخدمة هذه من خالل البنك
 .إلي  بإرسالها البنك يقوم رسالة لكل مستلما   العميل ويعتبر الخدمة، خالل من

 يتعهد باالحتفاظ كما الساار وكلمات المسااتخدم رمز لحماية الكاملة   المسااؤولية العميل يتحمل .10

 اسااتخدام  حالة الحيطة في واتخاذ منفصاال، وبشااكل امن مكان في وخاص سااري بشااكل بها
 أياة من البناك طرف يخلي العميال كماا .عاام   مكاان   كومبيوترفي خالل جهااز من الخادماة

 اساااتخدام  ساااوء نتيجة أو العميل بذلك، التزام عدم نتيجة ب  تلحق قد أضااارار أو مساااؤولية
 .االلتزام بهذا تقيده عدم نتيجة أو للخدمة

 هوية تحدد التي التعريف وسايلة تعتبران السار وكلمات المساتخدم رمز بأن تماما   العميل يفهم .11
 ويعتبر العميل، من صااادرة تعتبر الوساايلة هذه باسااتخدام منفذة عمليات أي فإن لذا .العميل
 المنفذه العمليات جميع مسااؤوال عن العميل ويعتبر .العميل هو يسااتخدمهما شااخص أي البنك

 .ب  الخاصة التعريف وسائل باستخدام

 وكلمات المساتخدم رمز بأن أو الخدمة، طريق عن بحساابات  يتالعب أحدا   أن العميل شاك إذا .12
  العميل ويظل البنك فورا، بإبالغ العميل يلتزم آخر، طرف قبل من للكشاف تعرضاا قد السار

  بذلك إخطارا   البنك يتساالم لم ما الخدمة هذه خالل نفذت من التي العمليات جميع عن مسااؤوال  

 .العملية تلك إتمام قبل المتاحة الرسمية البنك قنوات خالل من
 

 ثالثة خطأ الخدمة إلى للدخول السر كلمة إدخال حالة في مؤقتا   الخدمة توقف .13
 في هذه  )الهاتفية المصااااارفي  خدمة( االتصاااااال مركز مراجعة العميل وعلى متتالية مرات

 .الخدمة تنشيط إلعادة الحالة
 
 
 

 

 الشروط واألحكام
 يجب أن تكون هوية العميل سارية المفعول.  .1
 .وأكثر هجرية سنة 18 العميل عمر يكون أن يجب .2
يجب أن يكون رقم الجوال المسااااااااتخدم للتسااااااااجيل صااااااااادر من أحد مزودي الخدمة بالمملكة   .3

 العربية السعودية.

يمكن للعميل خالل عملية فتح الحساااااااااب ادخال بيانات  الرئيسااااااااية ثم اسااااااااتكمال ادخال بيانات   .4
 االخرى الحقا حيث تبقى بيانات  الرئيسية محفوظة .

 يجب أن يكون العنوان البريدي اإللكتروني صحيح.  .5

 يجب أن يكون عنوان البريد الوطني صحيح وان يكون مسجال في البريد السعودي.  .6
  العربية المملكة داخل متواجدا   يكون يجب أن يكون العميل مساااااااجال  في خدمة أبشااااااار وأن .7

 أبشر. خالل نإلتمام عملية توثيق معلومات الحساب المصرفي الجديد  م السعودية
بعد فتح الحساب ينبلي على العميل زيارة أي فرع من فروع البنك إلضافة التواقيع المعتمدة  .8

 عند رغبت  في الحصول على أي منتج من منتجات البنك السعودي الفرنسي.
يؤكد العميل بأن  ال يشاااالل أو احد اقارب  من الدرجة االولى ولم يشاااالل سااااابقا أي منصاااب   .9

 سياسي أو منصب رفيع في الدولة أو منصب عسكري.
يقر العميل بأن  ليس فاقد األهلية لفتح حسااب شاخصاي لدى البنك بمفرده )الحاالت الخاصاة   .10

ليس من أصحاب الحاالت الخاصة التي الذهنية أو الجسدية أو المحجور عليهم( كما يقر بأن  
 تتطلب وجود معرف باإلجراءات البنكية )الكفيف أو األمي(

 .المدخلة بيانات  بصحة العميل يقر .11
 يقر العميل بان  اطلع ووافق على الشروط واألحكام الخاصة بفتح الحسابات. .12

 
 
 

 بتوقيعي ادناه، 
 

وأوافق  والشاروط هذه األحكام على وأوافق وفهمت وقرأت اؤكد واقر بأنني اساتلمت ،
 على االلتزام بما جاء في مضمونها. 

 
 

     ________________________________   العميل توقيع
 
 

 
 
 

 

Opening Bank Account VIA BSF Website  البنك السعودي الفرنسي  –فتح حساب جاري عن طريق موقع شبكة االنترنت  

 CSR موظف خدمات العمالء

 Name-----------------------------------------------االسم :

 Signature-----------------------------------------التوقيع: 

 

___________________________ 

 BOM/BMمدير العمليات / مدير الفرع

 Name-----------------------------------------------االسم :

 Signature-----------------------------------------التوقيع: 

 

___________________________ 
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