
1. These terms and conditions set forth herein 
govern Customer instructions in the Kingdom 
of Bahrain with respect to Telegraphic Transfers, 
Demand Drafts and Cashiers Orders. These terms 
and conditions are in addition to the General Terms 
and Conditions for the Operation of accounts and 
Electronic Banking Services. To the extent that 
there is any inconsistency between these terms 
and conditions for the Operation of Accounts 
and Electronic Banking services, then the terms 
and conditions in the Bank’s General Terms and 
Conditions for the Operation of Accounts and 
Electronic Banking Services shall prevail.

2. The Bank reserves the right not to process, or 
to delay a Telegraphic Transfer, Demand Draft or 
Cashiers Order without any liability on the part 
of the Bank, if the Bank is of the opinion that 
the information given is incomplete, or is not 
sufficiently clear, or does not meet any act or order 
of a regulatory authority/Government agency.

3. Applications for same day value are subject to 
cut-off times relating to the geographical location 
of the destination. The Bank will use reasonable 
endeavours to process applications received by 
the Bank before local cut off times (or other such 
times as notified after such cut off time will be 
processed on the next working day.

4. In the event that a demand draft is lost, stolen, or 
destroyed, the Bank shall not be liable to make 
any refund to the customer but may, in its sole 
discretion, do so after appropriate investigation 
and subject to obtaining from the Customer 
appropriate indemnity together with any security 
it may think necessary.

5. Cancellation by the Bank of a demand draft 
previously issued by the Bank will be at its 
discretion and transacted at its buying rate for the 
currency of the draft or cheque.

6. Future value transactions will be processed 
based on the validity of the authorisation on the 
date of receipt of application. The Bank will not 
be responsible for any loss or damage resulting 
from its acting upon an authorisation which has 
subsequently expired or is otherwise invalid after 
the date of receipt of application.

العمــاء يف  الشــروط واألحــكام املبينــة تعليمــات  حتكــم هــذه   .١

مملكــة البحريــن فيمــا يتعلــق بالتحويــات البرقيــة والتحويــل 

عنــد الطلــب وأوامــر الصــرف النقــدي. وهــذه الشــروط واألحــكام 

هــي إضافــة إىل الشــروط واألحــكام العامــة اخلاصــة بعمليــات 

الشــروط  فــإن  اإللكترونيــة،  املصرفيــة  واخلدمــات  احلســابات 

اخلاصــة  العامــة  واألحــكام  الشــروط  يف  الــواردة  واألحــكام 

املصرفيــة  واخلدمــات  احلســابات  عمليــات  بشــأن  بالبنــك 

الســائدة. هــي  تكــون  اخلدمــات  اإللكترونيــة 

يف حــال تبيــن للبنــك أن البيانــات املقدمــة غيــر مكتملــة أو أنهــا   .٢

غيــر دقيقــة بالشــكل التــام أو أنهــا ال تتوافــق مــع أيــة قوانيــن أو 

تعليمــات اجلهــات التنظيميــة أو احلكوميــة، فــإن البنــك يحتفــظ 

بحــق عــدم تنفيــذ أو تأخيــر التحويــل البرقــي أو التحويــل عنــد 

الطلــب أو أوامــر الصــرف النقــدي دون حتمــل أي مســؤولية عــن 

طــرف البنــك.

أمــا الطلبــات املســتحق تنفيذهــا يف نفــس اليــوم فهــي تخضــع   .٣

جهــة  يف  العمــل  ســاعات  انتهــاء  ووقــت  التســليم  وقــت  إىل 

املتاحــة  اإلجــراءات  أفضــل  باتخــاذ  البنــك  ويقــوم  التحويــل. 

لتنفيــذ الطلبــات التــي يتــم اســتامها مــن قبــل البنــك قبــل انتهــاء 

ســاعات العمــل احملليــة( أو أي وقــت آخــر حســب املعلــن عنــه يف 

فــروع ومراكــز االســتام. )أمــا الطلبــات التــي يتــم اســتامها بعــد 

انتهــاء ســاعات العمــل فســيتم تنفيذهــا يف يــوم العمــل التــايل.(

يف حــال تعــرض طلــب التحويــل للفقــدان أو الســرقة أو التلــف،   .٤

فلــن يتحمــل البنــك أي مســؤولية جتــاه دفــع قيمــة احلوالــة أو 

لتقديــره  يمكــن، ووفًقــا  ولكــن  العميــل،  إضافتهــا  إىل حســاب 

املطلــق، أن يقــوم بذلــك بعــد إجــراء التحقيــق املناســب شــريطة 

حصــول البنــك علــى التعويــض مــن العميــل بمــا يتوافــق مــع أي 

ضمانــات أخــرى قــد يراهــا البنــك الزمــة وضروريــة.

ســابًقا  الصــادرة  التحويــل  بإلغــاء طلبــات  البنــك  قيــام  يكــون   .٥

عــن البنــك وفًقــا لتقديــره املطلــق ويتــم تنفيــذ الشــراء وفًقــا لســعر 

شــراء عملــة التحويــل أو الشــيك.

أســاس  علــى  اآلجــل  االســتحقاق  ذات  املعامــات  تنفيــذ  يتــم   .٦

يكــون  ولــن  الطلــب.  اســتام  تاريــخ  يف  التفويــض  صاحيــة 

تصرفــه  عــن  ينتــج  ضــرر  أو  خســارة  أي  عــن  مســؤواًل  البنــك 

وفًقــا لتفويــض منتهــي الصاحيــة أو بخــاف ذلــك أصبــح غيــر 

الطلــب. اســتام  تاريــخ  بعــد  صاحًلــا 

 الشروط والشروط اإلضافية الخاصة بتحويل
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