INDEMNITY UNDERTAKING
I/We is duly authorised to provide the following undertaking in my
capacity as

and this authority shall only seize upon written notification by us/me :
That Bank Dhofar, “the Bank” has agreed to provide to us/me the
facility of transferring and receiving large unspecified amounts of
funds “Enhanced Limit”, using the Bank’s internet banking services. We
acknowledge that receipts and transferring of large amount of funds,
using internet banking services is not always secure, nonetheless, I/
we agree to make such funds transfers and we undertake to accept
full responsibility for all such transactions when using Bank Dhofar’s
internet banking services, including those transactions for which
no authority or apparent authority has been provided by us/me or
for which any knowledge on our part exists or purport’s to exist.
We further undertake to irrevocably and unconditionally indemnify
and hold the Bank harmless from and against all liabilities, losses,
actions, proceedings, claims, costs, damages and expenses which
may be incurred or suffered by the Bank, or made against it, as a
consequence of, or in respect of, the provision by the Bank of the
facility of Enhanced Limit. We further agree that the Bank may
debit any of our accounts held with the Bank for all costs, charges,
expenses or other amounts which it may incur as a consequence of,
or in respect of, the provision of the facility of Enhanced Limit.
I/We acknowledge that the Bank may ignore, or suspend action
on, any instructions received from us in relation to transfer of funds
through internet banking if the Bank, in its absolute discretion, deems
it appropriate to do so. We further confirm our understanding that
compliance with such instructions and provision of the facility of
Enhanced Limit shall be subject to the internal policies of the Bank,
which may change from time to time and the relevant circulars of the
Central Bank of Oman.
In addition to this Undertaking, we hereby agree to abide by the terms
and conditions of Bank Dhofar internet banking services posted
on its website as amended from time to time. I/We further agree
to comply with any money laundering regulations as applicable to
internet banking services or banking services as a whole.
Signed by person/s authorized to operate the Company’s account:

Signature/s:

Name:

IB-005-05-14

Position:

Date:
Company Seal:

التعهد بالتعويض
 بصفتنا/  نحن مخولون بتقديم التعهد أدناه بصفتي/ أنا

ً
:  من قبلنا بإلغاءه/ خطي من قبلي
عد هذا التخويل
ّ نافذا حتى إشعار
ّ و ُي
 تزويدنا بخدمة تحويل/ “البنك” قد وافق على تزويدي،إن بنك ظفار
واستالم مبالغ نقدية كبيرة غير محددة “السقف غير المحدد” باستخدام
نقر بأن استالم تحويالت المبالغ
ّ  و.خدمات البنك المصرفية عبر االنترنت
ً
آمنا
 ليس، باستخدام خدمات البنك المصرفية عبر االنترنت،النقدية الكبيرة
 نوافق على إجراء مثل هذه التحويالت و/ أوافق، ومع ذلك،على الدوام
نتعهد بتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع هذه المعامالت عند استخدام
 بما في ذلك المعامالت التي،خدمات بنك ظفار المصرفية عبر االنترنت
 أو تلك التي نعلم، لم نقم بمنح تخويل صريح أو واضح إلجرائها/لم أقم
 كما نتعهد بشكل قاطع و دون أي شروط بتعويض.أو نزعم بعلمنا بإجرائها
البنك عن أي ضرر ناتج عن جميع الخصوم و الخسارة واإلجراءات والمطالبات
 كنتيجة لـ،والتكاليف واألضرار والنفقات التي قد تنشأ أو لحقت بالبنك
 كما نوافق بأن.أو متعلق بتقديم البنك لتسهيالت السقف غير المحدد
البنك قد يقوم بخصم أي من حساباتنا لديه عن جميع التكاليف والرسوم
والنفقات أو مبالغ أخرى قد تنشأ عن أو تتعلق بتقديم تسهيالت السقف
.غير المحدد
 نقر بأن البنك قد يتجاهل أو يوقف اإلجراءات حول أي تعليمات واردة/أقر
من قبلنا ذات صلة بتحويل المبالغ من خالل الخدمات المصرفية عبر
 كما نؤكد على فهمنا. وفقا لسلطته التقديرية وما يراه مناسبا،االنترنت
بأن االلتزام بمثل هذه التعليمات و تقديم تسهيالت السقف غير المحدد
 التي قد تتغير من وقت آلخر و إلى،يخضع لسياسات البنك الداخلية
.تعاميم البنك المركزي العماني ذات الصلة
 فإننا نوافق على االلتزام بشروط وأحكام،باإلضافة إلى هذا التعهد
الخدمات المصرفية عبر االنترنت لبنك ظفار الواردة في موقعه االلكتروني
 نوافق على االلتزام بلوائح غسيل/كما أوافق.والمعدلة من وقت آلخر
ّ
األموال المطبقة على الخدمات المصرفية عبر االنترنت أو الخدمات
.المصرفية بشكل عام
 األطراف المخولة بالتوقيع لتشغيل حساب/تم التوقيع بواسطة الطرف
:الشركة

:التوقيع

:االسم

:المسمى الوظيفي

:التاريخ
:ختم الشركة

