
 إخالء مسؤولية 

عليك االلتزام بالشروط التالية عند استخدامك لهذا الموقع اإللكتروني. ويمثل دخولك واستخدامك للخدمات اإللكترونية على هذا   •

الموقع إقراراً منك بمعرفتك وقبولك بهذه الشروط واألحكام. في حال عدم قبولك بهذه الشروط واألحكام، فعليك تجنب الدخول  

الموقع اإللكتروني أو استخدام أي من الخدمات اإللكترونية التي يوفرها؛ إذ يحظر استخدام هذا الموقع اإللكتروني دون لهذا 

اإللتزام بهذه الشروط. في حال خرق أي من هذه الشروط، سيتم إنهاء إذن استخدام الموقع الخاص بك بشكل تلقائي، ويتوجب  

 .عة حصلت عليها من هذا الموقع اإللكتروني عليك إتالف أي مواد إلكترونية أو مطبو 

تعود ملكية المحتوى الموجود على هذا الموقع، بما في ذلك على سبيل المثل ال الحصر، كافة النصوص، والصور، والرسوم   •

يمتلك   البيانية، والروابط الخارجية، والملفات الصوتية، إلى بنك أبوظبي األول، ويحتفظ البنك بحقوق النشر الخاص بها. كما 

بنك أبوظبي األول كامل حقوق النشر، والعالمات التجارية، وبراءات االختراع، وحقوق الملكية الفكرية الموجودة ضمن هذا 

الموقع اإللكتروني. ويحظر بشكل تام استخدام أو إعادة نشر المواد أو المعلومات المنشورة على الموقع بشكل غير مرخص  

والشروط واألحكام، والشروحات المنشورة على هذا الموقع اإللكتروني عرضة للتغيير دون  به. كافة المواد، والمعلومات، 

 .إشعار مسبق 

أي معلومات أو مواد يتم إرسالها إلى بنك أبوظبي األول عبر هذا الموقع اإللكتروني أو عبر رسائل البريد اإللكتروني تعتبر  •

يه من حيث عالقة العميل مع البنك، أو كما تم االتفاق عليه بشكل محدد، أو  ملكية بنك أبوظبي األول، باستثناء ما تم االتفاق عل

ما هو مطلوب من قبل القانون. يحتفظ بنك أبوظبي األول بحقه في استخدام هذه المعلومات وفق ما يراه مناسباً كنسخها، أو  

 .نقلها، أو توزيعها، أو نشرها على سبيل المثال ال الحصر

ات والخدمات المنصوص عليها في هذا الموقع اإللكتروني في كافة المناطق الجغرافية. وقد ال تكون ال تتوفر جميع المنتج •

مؤهالً لالستفادة من جميع المنتجات والخدمات المذكورة في الموقع. ويعود الحق في تحديد األهلية لالستفادة من المنتجات 

 .يير المعتمدة، والشروط واألحكام الخاصة بالبنكوالخدمات إلى بنك أبوظبي األول حصراً، وذلك وفقاً للمعا

قام بنك أبوظبي األول بجمع وتحليل ودراسة كافة المعلومات الواردة في هذا الموقع اإللكتروني بدقة وعناية، وبذل البنك  •

ضمان أو إقرار  أقصى الجهود الممكنة لضمان دقة وحداثة المعلومات المذكورة على الموقع. وفي المقابل، ال يقدم البنك أي 

بدقة المعلومات المذكورة في الموقع أو كفايتها؛ حيث أن الهدف من تقديم هذه المعلومات في الموقع اإللكتروني هو لتزويد  

 .معلومات عامة فقط، وال يجب اإلعتماد عليها في اتخاذ القرارات المتعلقة باألعمال

ية، مهما كانت، عن أي خسارة أو ضرر، مباشر أو غير مباشر  ال يتحمل بنك أبوظبي األول، تحت أي ظرف كان، أي مسؤول •

)بما في ذلك الخسائر واألضرار الخاصة أو العرضية أو التبعية( التي قد تنتج عن استخدامك لهذا الموقع اإللكتروني. كما ال  

الحصر، أي خلل أو خطأ  يتحمل البنك، بأي شكل كان، مسؤولية أي خسارة أو ضرر أو نفقات تنتج عن، على سبيل المثال ال 

أو عيب أو عدم دقة في الموقع اإللكتروني، أو محتواه أو الخدمات المرتبطة به، أو يمكن أن تحتد نتيجة لعدم توفر الموقع  

 .اإللكتروني أو أي من أقسامه أو محتواه أو الخدمات المرتبطة به

تتعلق بأي خسارة أو ضرر، مباشر أو غير مباشر،   ال يتحمل بنك أبوظبي األول أو يقبل، تحت أي ظرف كان، أي مسؤولية •

 .تنجم عن اإلصابة بفيروسات إلكترونية، سببها استخدام هذا الموقع، ويمكن أن تؤثر على األجهزة اإللكترونية للمستخدمين 

وقات، أو خالل  ال يلتزم بنك أبوظبي األول إطالقاً بتوفر الخدمات على هذا الموقع اإللكتروني أو أي جزء منه في كافة األ •

 .ساعات محددة؛ ويمكن للبنك أي يقوم بسحب أو إيقاف استخدام أو الحد من استخدام الخدمات وفقاً لتقديره الخاص

تتوفر الروابط الخارجية على هذا الموقع اإللكتروني بهدف إعالم المستخدمين وجعل تجربتهم المصرفية أكثر راحة، إال أن   •

سة أو تحليل أي من هذه الروابط أو التحقق منها، وال يعني وجود هذه الروابط على موقع البنك  بنك أبوظبي األول لم يقم بدرا

 .أن بنك أبوظبي األول دعم البنك ألي مواد منشورة على أي موقع آخر

ال يتحمل بنك أبوظبي األول، تحت أي ظرف كان، أي مسؤولية ناجمة عن ربط المستخدم بأي روابط أو مواقع خارجية   •

أو بمحتوى هذه المواقع، سواء أكان هذا الربط من قبلك أو من قبل الموقع الخارجي؛ كما ال يتحمل البنك مسؤولية أو  أخرى

 .عواقب ناجمة عن العمل وفقاً لمحتوى أي موقع إلكتروني آخر

 .تحفظ كافة الحقوق التي لم يتم ذكرها بشكل صريح ضمن هذه الشروط لبنك أبوظبي األول •

األول، وبنك أبوظبي الوطني، دبي فيرست ،وبنك الخليج األول هي عالمات تجارية مملوكة لبنك أبوظبي األول  بنك أبوظبي  * 

 )شركة مساهمة عامة( 


