
 أحكام وشروط وديعة الجنى

 

حيث ال ينطبق هذا البرنامج على عمالء  7ي برنامج الجنى يحق للعمالء األفراد فقط المشاركة ف (1
 الشركات. 

 تصّرف الفوائد كل نصف عام أو تضاف إلى الوديعة كل نصف عام طوال مدة اإليداع المتفق عليها.  (2
يجوز سحب الوديعة قبل أوانها لكن في حال حصول ذلك خالل النصف األول من المدة المتفق عليها  (3

من سعر الفائدة المنطبق في  %50للعميل، وبخالف ذلك وُيطبق جزاء يعادل فلن تصرف أي فوائد 
 تاريخ فتح الوديعة الثابتة يخصم من الفوائد المستحقة أو من مبلغ الوديعة األصلي.

 قابلم الوديعة حجز سيتم الوديعة، هذه مقابل تسهيالت/قرض على للحصول بطلب العميل تقدم إذا (4
 .القرض تسوية أو تسديد بعد إال عنها الحجز فك يتم ولن الممنوح القرض

 سعر قسينطب إذ الدوحة، سوق في للصرف الحالي السعر إلى األجنبية بالعملة ألجل الوديعة تخضع (5
 .  سدادها وقت المعلن الشراء وسعر الوديعة قبول وقت في الُمعلن األجنبية العملة مبيع

ى قوانين دولة قطر، وتختص المحاكم القطرية بالنظر ُتفّسر هذه الشروط واألحكام وُيعمل بها وفقاً إل (6
 في أي خالف ينشأ بين البنك والعميل. 

أُقّر بتعويض وإخالء مسؤولية بنك الدوحة بالكامل عن جميع التكاليف والمصاريف بما في ذلك  (7
 الرسوم القانونية الناشئة بأي شكل من األشكال أو ذات الصلة بالحسابات أعاله، أو هذه الشروط
واألحكام، أو بتنفيذ هذه الشروط واألحكام، أو عند استرداد أي مبالغ مستحقة للبنك، أو التي يتكبدها 

 البنك عند اتخاذه أي إجراءات قانونية مهما كانت طبيعتها. 
أوافق على النسخة العربية من هذه االتفاقية، وأُقرُّ بأنها الترجمة الصحيحة للنسخة اإلنجليزية. وفي  (8

 أي اختالف بين النسختين، يسري العمل بالنسخة اللغة العربية. حال وجود
اإلفصاح بموجب أمر محكمة أو إجراءات حكومية: في حال أُلِزم البنك أو أي من موظفيه باإلفصاح  (9

عن أي معلومات سرية بموجب أمر محكمة أو جهة حكومية أو تنظيمية، فيجوز للبنك اإلفصاح عن 
المدى المطلوب بموجب أمر المحكمة أو الجهة الحكومية أو التنظيمية هذه المعلومات السرية إلى 

 المعنية، وهذا تفويض مني إلى البنك بذلك. 
أوافق على االلتزام بالشروط واألحكام المذكورة أعاله باإلضافة إلى الشروط واألحكام العامة  (10

 المذكورة في نموذج فتح الحساب.


