الشروط واألحكام الخاصة بفتح حساب فوركس المشرق نيو


ال يجوز إال للعمالء األفراد الذين لديهم حساب جاري أو حساب توفير في المشرق نيو فتح حساب نيو للعمالت
األجنبية ("فوركس").



حساب نيو للعمالت األجنبية ("فوركس") متوفر بعمالت اليورو والدوالر األمريكي والجنيه االسترليني والدوالر
االسترالي والدوالر الكندي والريال السعودي والين الياباني فقط.



ال تنطبق بطاقة الخصم ودفتر الشيكات على هذا النوع من الحسابات.



ال توجد فائدة مستحقة على حساب نيو للعمالت األجنبية ("فوركس").



في وقت إجراء تحويل ("بيع أو شراء") ،تكون أسعار العمالت األجنبية المعروضة داللية وقد تختلف األسعار الفعلية
في وقت التحويل .وتتضمن أسعار العمالت األجنبية المعروضة الهامش بين سعري عرض وطلب العمالت األجنبية
المطبق .ويجب التحقق من أسعار العمالت األجنبية قبل التأكيد على المعاملة.



يحق للبنك ،من حين آلخر وفقا ً لتقديره الخاص ،فرض رسوم خدمات على الحساب أعاله.



يكون للبنك الحق المطلق في جمع وتوحيد المقاصة أو تحويل أي مبلغ أو مبالغ معلقة إلى رصيد أي من هذه
الحسابات ،وذلك بدون تقديم أي إخطار أو إبداء أي أسباب لصاحب أو أصحاب الحساب ،وعلى النحو الذي يرضي
أي من فروعه وشركاته التابعة األخرى أو في أي شأن آخر سوا ًء كانت هذه االلتزامات فعلية أو عرضية أو أساسية
أو فرعية.



يجوز للبنك في أي وقت وفقا ً لتقديره وقراره الخاص استبدال أي من الشروط واألحكام الواردة هنا أو تغييرها أو
تعديلها أو تكميلها.



يتحمل صاحب أو أصحاب الحساب التكلفة والمسؤولية عن جميع المعامالت التي يجريها البنك بنا ًء على تعليماتهم.
وال يكون البنك مسؤوالً تجاه صاحب أو أصحاب الحساب في حال انخفاض قيمة األموال المقيدة لحسابهم أو انخفاض
القيمة المستهدفة نتيجةً للضرائب أو الرسوم أو انخفاض في تلك القيمة.



يجوز للبنك في أي وقت ،ووفقا ً لتقديره وقراره الخاص ،التنازل عن االمتثال ألي من الشروط واألحكام المتضمنة هنا
ولكن بدون أن يخل هذا التنازل بحقوق البنك ومصالحه في أي من الشروط واألحكام األخرى المتبقية بما في ذلك حقه
في تطبيقها في أي تاريخ مستقبلي.



البنك لديه الحق المطلق في إغالق الحساب أو الحسابات أعاله في أي وقت ،ووفقا ً لتقديره وقراره الخاص ،وبدون
تقديم أي إخطار أو إبداء أي أسباب.



الشروط واألحكام التي تحكم الحساب تجارية بطبيعتها وفقا ً للقانون /العرف التجاري السائد في اإلمارات العربية
المتحدة ويكون لمحاكمها المدنية االختصاص القضائي الحصري لتسوية أي خالف أو نزاع ينشأ أو قد ينشأ عنها،
وذلك بدون اإلخالل بحق البنك في اللجوء ألي قانون آخر أو جهة أخرى ذات اختصاص قضائي.



من أجل االمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها وألغراض (أ) الحصول على معلوماتي /معلوماتنا الشخصية ،و(ب)
إدارة حسابي /حساباتنا والمعامالت التي أجريها /نجريها ،و(ج) تقديم أي منتج أو خدمة أشتركت /أشتركنا فيها بما في
ذلك على سبيل المثال ال الحصر القروض والبطاقات االئتمانية ،أوافق أنا /نوافق نحن بموجب هذه الشروط واألحكام
ونفوض البنك وشركاته التابعة ووكالئه ومقدمي الخدمات التابعين للبنك من الغير ،وأي جهات أخرى على النحو الذي
يراه البنك مالئما ً ووفقا ً لتقديره الخاص والمطلق ،بشكل غير مشروط وال رجعة فيه ،للقيام بما يلي:



جمع جميع المعلومات المتعلقة بي /بنا والبحث عنها والحصول عليها والتأكيد عليها وتحديثها باستمرار ،بما في ذلك
على سبيل المثال ال الحصر بياناتي /بياناتنا الشخصية ،وتفاصيل حسابي /حساباتنا ،وكشوف الحسابات ،والقروض،
وبطاقة االئتمان الحالية والسابقة ،والمعامالت المصرفية ،وتاريخ السداد ،وأي تأخير في السداد ("المعلومات")،



واإلفصاح عن المعلومات وتبادلها مع أي سلطة حكومية و/أو شبه حكومية و/أو جهات خاصة ،بما في ذلك على سبيل
المثال ال الحصر مكتب االتحاد للمعلومات االئتمانية أو أي طرف آخر من الغير.

