
AUTHORISATION AND INDEMNITY FOR TELEPHONE, EMAIL AND 
FACSIMILE INSTRUCTIONS

You have agreed to act in accordance with all instructions, relating 
to any facilities, accounts and agreements which I/we have with you 
from time to time (the “Facilities”), which are received by you from 
time to time by telephone, email and facsimile (the “Instructions”) 
and which, in respect of each set of instructions relating to any Facility:

(a)  are signed by, or are purported to be signed by, on my/our behalf, a 
person who is an Authorized Signatory for that Facility (in accordance 
with the account mandate(s) relating to the Facilities from time to 
time in force) (or where more than one signatory is specified as being 
required for that Facility, the relevant Authorized Signatories).

In consideration of you, your staff, agents or otherwise agreeing to 
act in accordance with any Instructions received by you which comply 
with paragraphs (a) and (b) above, I/we hereby unconditionally and 
irrevocably:

Expressly authorize you to act in accordance with any Instructions 
received by you

Confirm that you shall have no obligation or duty, and shall not 
otherwise be required, to make any inquiry as to whether any 
Instructions received by you have in fact been sent by me/us;

Agree that the Bank shall be entitled to treat the Instructions as 
fully authorized by and binding upon me/us and the Bank shall be 
entitled to take such steps in connection with or in reliance upon 
the Instructions as the Bank may consider appropriate, whether 
the Instructions include Instructions to pay money or otherwise to 
debit or credit any account, or relate to the disposition of any money 
securities or documents, or purports to bind me/us to any agreement 
or other arrangement with the Bank or with any other person to 
commit me/us to any other type of transaction of arrangement what 
so over, regardless of the nature of the transaction or arrangement 
or the amount of money involved and not withstanding any error, 
ambiguity, misunderstanding or lack of clarity in the terms of the 
Instructions;

Agree that you shall not be liable for any losses, costs, damages, 
expenses, liabilities, actions, proceedings, claims or demands 
whatsoever (together the “Claims”) which you may suffer, incur or 
sustain or which may be made against you by reason of or in any way 
whatsoever in connection with your acting or agreeing to act on my/
our Instructions (including, without limitation, any Claims arising 
from any forging of an authorized signatory’s signature or any error 
in, or unclear, transmission or any malfunction (including, without 
limitation, the running out of paper) of any facsimile machine ;Agree 
to indemnify and hold you harmless on demand, from and against 
all Claims and authorize you, without prior notice to me/us, to apply 
from time to time any credit balance to which I am/we are then 
entitled on any of my/our accounts with you at any of your branches 
in or towards satisfaction of any sum then due and payable from me/
us to you hereunder. For this purpose, you are authorized to purchase 
with the moneys standing to the credit of such account such other 
currencies as may be necessary to effect such application

Annexure IV
الملحق الرابع

التفويــض والتعويــض عــن التعليمــات الصــادرة عــن طريــق الهاتــف والبريــد 
والفاكــس اإللكترونــي 

توافــق علــى التصــرف بموجــب جميــع التعليمــات المتعلقــة بــأي تســهيالت أو 
حســابات أو اتفاقيــات ُتبــرم معــك مــن وقــت إلــى أخــر,  )»التســهيالت«( والتــي 
تتلقاهــا مــن وقــت آلخــر عبــر الهاتــف والبريــد اإللكترونــي والفاكــس بخصــوص 

كل مجموعــة مــن التعليمــات المتعلقــة بالتســهيالت:

مفــوض  شــخص  قبــل  مــن  عنــا  نيابــة  موقعــة  أنهــا  يظهــر  أو  موقعــة،  )أ( 
ــا للتفويــض الســاري المتعلــق بحســاب  بالتوقيــع بخصــوص التســهيالت )وفًق
التســهيالت( )أو فــي حالــة وجــود أكثــر مــن شــخص مفــوض بالتوقيــع عــن تلــك 

التســهيالت »المفوضــون بالتوقيــع المعنيــون«(.

بنــاًء علــى موافقتــك  وموافقــة موظفيــك ووكالئــك وغيرهــم ممــن يوافقــون 
علــى التصــرف وفًقــا أليــة تعليمــات تتلقاهــا وبمــا يتوافــق مــع الفقرتــان )أ( 
ــا نقــر بموجــب هــذا دون قيــد أو شــرط وبشــكل نهائــي بمــا  و )ب( أعــاله, فإنن

يلــي:

نخولكم صراحة بالتصرف وفًقا ألي تعليمات تتلقاها.

نؤكــد أنــك غيــر ملــزم باالستفســار عمــا إذا كانــت أيــة تعليمــات تتلقاهــا قــد تــم 
إرســالها بالفعــل مــن قبلنــا أم ال, ولــن تكــون مطالًبــا بــأي شــيء خــالف ذلــك.

ــى أنهــا مصــرح بهــا  ــك التعامــل مــع التعليمــات عل ــه يحــق للبن ــى أن نوافــق عل
بالكامــل وملزمــة لنــا ويحــق للبنــك اتخــاذ مثــل هــذه الخطــوات فيمــا يتعلــق 
بهــذه التعليمــات أو يعتمــد علــى التعليمــات التــي قــد يراهــا مناســبة, ســواء 
كانــت التعليمــات تتضمــن تعليمــات لدفــع األمــوال أو الخصــم أو االئتمــان ألي 
حســاب, أو تتعلــق بالتصــرف فــي أي أوراق ماليــة أو مســتندات, أو تلزمنــا باتخــاذ 
ــأي  ــا ب أي اتفــاق أو ترتيــب آخــر مــع البنــك أو مــع أي شــخص آخــر إللزامــي أو لن
نــوع آخــر مــن المعامــالت, بغــض النظــر عــن طبيعــة المعاملــة التــي يتعامــل بهــا 
ــغ المــال المتضمــن وعــدم تحمــل أي خطــأ أو غمــوض أو ســوء  البنــك مــع مبل

فهــم أو عــدم وضــوح فــي شــروط التعليمــات.

ــن تكــون مســؤواًل عــن أي خســائر أو تكاليــف أو أضــرار  أو  نوافــق علــى أنــك ل
نفقــات  أو التزامــات  أو إجــراءات  أو دعــاوى  أو مطالــب مــن أي نــوع )يشــار إليهــا 
مًعــا باســم »المطالبــات«( التــي قــد تتعــرض لهــا أو تتكبدهــا أو تتحملهــا أو قــد 
ــق بتصرفــك أو  ــم رفعهــا ضــدك بســبب أي شــكل مــن األشــكال فيمــا يتعل يت
موافقتــك علــى التصــرف وفًقــا تعليماتنــا )بمــا فــي ذلــك, علــى ســبيل المثــال 
ال الحصــر, أي مطالبــات تنشــأ عــن أي تزويــر لتوقيــع المفــوض بالتوقيــع أو أي 
خطــأ فــي اإلرســال أو اإلرســال غيــر الواضــح أو أي خطــأ فــي الطباعــة )بمــا فــي 
ذلــك, علــى ســبيل المثــال ال الحصــر, نفــاد الــورق( ألي جهــاز فاكــس؛ ونوافــق 
علــى تعويضــك وإعفائــك مــن الضــرر عنــد الطلــب, مــن وضــد جميــع المطالبــات 
وتفويضــك, دون إشــعار مســبق مــن قبلنــا, للتقــدم مــن وقــت آلخــر للحصــول 
علــى أي رصيــد ائتمانــي حيــث يحــق لــك الحصــول عليــه فــي أي مــن حســاباتك 
أو حســاباتنا فــي أي مــن فروعــك وذلــك للوفــاء بــأي مبلــغ مســتحق وواجــب 
الدفــع بموجــب هــذا. ولهــذا الغــرض, يصــرح لــك بالشــراء باألمــوال المســتحقة 
لالئتمــان فــي هــذا الحســاب مثــل العمــالت األخــرى التــي قــد تكــون ضروريــة 

لتفعيــل هــذا التطبيــق.

بنك البحرين الوطني فرع اإلمارات، ُمرّخص ومنّظم من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
يعمل الفرع الرئيسي للبنك في مملكة البحرين بموجب ترخيص من ِقبل مصرف البحرين المركزي.
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Understand that it is our responsibility to monitor that the Instructions 
sent to the Bank are genuine, and that the Bank will not be liable for 
any losses at our end due to misuse of such mode of instruction for 
fraudulent purposes, I/we declare and acknowledge that the validity 
and binding effect of the transactions carried out pursuant to the 
Instructions shall not be impaired or affected by the reason that the 
original instructions have not been presented by me/us to the Bank 
since the details of such transactions are embodied and confirmed 
in the related Bank’s statements/confirmations/advices. I/we also 
understand that unless we advise the Bank in writing about any 
discrepancy within 21 days from the date of any transaction executed 
under any such Instruction, the Bank will consider that we have 
checked such statements/confirmations/advices and found all the 
transactions to be in order.

This letter shall remain in full force and effect until such time as you 
acknowledge to me/us in writing, receipt of any request to terminate 
the terms hereof which I/we may make or until you at your sole 
discretion terminate it upon at least two weeks’ notice in writing to 
me/us, save that such termination will not release me/us from any 
liability under this authorization and indemnity in respect of any act 
performed in accordance with the terms of this authorization and 
indemnity prior to the expiry of such time.

In the event of discrepancy between the English and Arabic texts, the 
English text shall prevail.

This letter shall be governed by the laws of UAE

نفهــم أنــه مــن مســؤوليتنا مراقبــة صحــة التعليمــات المرســلة إلــى البنــك, 
وأن البنــك لــن يكــون مســؤواًل عــن أي خســائر بســبب ســوء اســتخدام مثــل 
وتأثيــر  صالحيــة  بــأن  ونقــر  نعلــن  كمــا  احتياليــة,  ألغــراض  التعليمــات  هــذه 
المعامــالت المنفــذة وفًقــا للتعليمــات لــن يضعــف أو يتأثــر بســبب التعليمــات 
األصليــة التــي لــم يتــم تقديمهــا مــن قبلنــا إلــى البنــك حيــث إن تفاصيــل هــذه 
المعامــالت مضمنــة ومؤكــدة فــي بيانــات أو تأكيــدات أو إخطــارات البنــك ذات 
الصلــة. نقــر أيًضــا أنــه مــا لــم نبلــغ البنــك كتابًيــا عــن أي تعــارض فــي غضــون 21 
يوًمــا مــن تاريــخ أي معاملــة يتــم تنفيذهــا بموجــب هــذه التعليمــات, فســيعتبر 
البنــك أننــا قمنــا بفحــص هــذه البيانــات أو التأكيــدات أو اإلخطــارات ووجدنــا أن 

ــع المعامــالت ســليمة. جمي

تظــل هــذه الرســالة ســارية المفعــول ونافــذة بالكامــل حتــى نتلقــى منــك طلًبــا 
ــاء  ــا هــذا اإلنه ــن يعفين ــاء هــذه الشــروط, ول ــد بإنه ــه أســبوعين يفي ــا مدت كتابًي
مــن أي مســؤولية بموجــب هــذا التفويــض والضمــان فيمــا يتعلــق بــأي فعــل 
يتــم تنفيــذه وفًقــا لشــروط هــذا التفويــض والضمــان قبــل انتهــاء هــذا الوقــت.

فــي حــال وجــود خــالف بيــن اللغتيــن اإلنجليزيــة و العربيــة، يطبــق النــص باللغــة 
اإلنجليزيــة.

يخضع هذا الخطاب لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة
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بنك البحرين الوطني فرع اإلمارات، ُمرّخص ومنّظم من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
يعمل الفرع الرئيسي للبنك في مملكة البحرين بموجب ترخيص من ِقبل مصرف البحرين المركزي.
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Customer Name:

Signature verified by 

For Bank Use Only:

Designated Fax No.

ID Signature

CIF/Account No.

Name 

Designated Email Address (es)

Date

Customer Signature(s)

اسم العميل:

تم التحقق من التوقيع بواسطة:

الستخدام البنك فقط.

رقم الفاكس:

رقم بطاقة الهوية: التوقيع:

CIF رقم الحساب

االسم:

عنوان البريد اإللكتروني:

التاريخ

توقيع العميل :
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