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Terms and Conditions

عام/األفراد  -الشروط واألحكام
1 .1يجب على العمالء حماية أجهزتهم من الضياع أو االستخدام والوصول غير المصرح بهما.
2 .2يجب على العميل إلغاء مفتاحه فوراً في حالة تعرض الجهاز للخطر أو فقدانه
3 .3يجب على العميل التأكد من سرية كلمة المرور والرموز الخاصة بوصوله
4 .4يخضع إصدار طلب دفتر الشيكات لموافقة البنك خالل يومي عمل
5 .5بمجرد توقيع الشيك ،ال يمكن إلغاؤه إال من قبل العميل المستفيد
6 .6على العمالء التأكد من صحة بيانات الشيك عند كتابة الشيك وتوقيعه
7 .7يمكــن للعمــاء الذيــن يتلقــون شــيكات إلكترونيــة التحقــق مــن صحــة الشــيك ومــا إذا كان الشــيك مكتوبــاً باســمه بمجــرد تســجيله فــي نظــام
مقاصــة الشــيكات اإللكترونيــة.
8 .8يخضــع إيــداع الشــيكات لموافقــة بنــك الســتفيد .ســتتم معالجــة طلبــات اإليــداع المتســلمة قبــل الســاعة  11:30صباحــاً مــن نفــس يــوم العمــل
بحلــول الســاعة  12:00ظهــراً مــن نفــس اليــوم بحــد أقصــى ،فيمــا ســتتم معالجــة طلبــات اإليــداع المتســلمة بعــد الســاعة  11:30صباحــاً مــن نفــس
يــوم العمــل بحلــول الســاعة  12:00ظهــراً فــي يــوم العمــل التالــي بحــد أقصــى.
بناء على طلب العميل
9 .9منح العميل نظام البحرين لمقاصة الشيكات اإللكترونية اإلذن بمشاركة أو إيداع الشيك اإللكتروني ً
1010تخضع مقاصة وتسوية الشيكات لموافقة البنك المصدر
ُ 1111يتوقع أن تتم معالجة تسوية وإضافة الشيكات المودعة المعتمدة بحلول الساعة  2:45عصراً من نفس يوم العمل
1212يخضع إصدار الشيكات اإللكترونية لنفس الشروط القانونية الخاصة بالشيك الورقي
1313باســتخدامك لنظــام الشــيكات اإللكترونيــة ،فإنــك توافــق علــى مشــاركة معلوماتــك الشــخصية بمــا فــي ذلــك  -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر  -رقــم
هاتفــك النقــال ورقــم هويتك.
1414سيتم استخدام أي معلومات مقدمة من قبلك ألغراض معالجة الشيكات و/أو الشيكات اإللكترونية فقط.
1515سيتمكن العمالء المصدرين من إصدار شيكات باسمك عبر استخدام رقم هاتفك النقال المسجل أو رقم الهوية.
1616للتسجيل في نظام الشيكات اإللكتروني ،ستقوم بنفت بتسجيل المعلومات التالية:
أ .اسمك
ب .رقم الهوية الخاصة بك
ج .نوع الهوية الخاصة بك
د .عنوانك
ه .بريدك اإللكتروني
و .رقم هاتفك النقال

General/Retail - Terms and Conditions
1.
Customers should safe guard their device from loss or unauthorized use and access.
2.
Customers should immediately revoke their key in case of device compromise or loss
3.
Customer should ensure the confidentiality of the access passwords and codes
4.
Cheque book request issuance is subject to the bank approval within 2 Business Days
5.
Once a cheque is signed it can only be canceled by the beneficiary customer
6.
Customers should assure the correctness of the cheque data when writing and signing a cheque
7.
Customers receiving electronic cheques can verify the authenticity of the cheque and if the cheque is written to his/her name once regis
tered on the E-Cheque System.
8.
Cheque deposits is subject to the deposit bank’s approval. Deposit requests received before 11:30 AM of the same business day will be
processed by maximum 12:00 PM of the same day. Deposit requests received after 11:30 AM of the same business day will be processed
by maximum 12:00 PM of the next business day.
9.
Customer has granted Bahrain E-Cheque System the permission to share or deposit the E-Cheque upon the Customer’s request
10. Cheque clearing and settlement is subject to the issuing bank’s approval
11. Settlement and credit of approved deposited cheques is expected to be processed by 2:45 PM of the same business day
12. Issuing E-Cheques is subject to the same legal terms of the paper cheque
13. By using the E-Cheque System you consent to share your personal information including but not limited to your mobile number and
ID number.
14. Any information provided by you will be will be used solely for the purpose of processing cheques and/or E-Cheques.
15. Issuing customers will be able to issue cheques against your name using your registered mobile number or ID number.
16. For registering to the E-Cheque, Benefit will record the below information:
a. Your name
b. Your ID Number
c. Your ID Type
d. Your Address
e. Your Email
f. Your Mobile Number

الشركات  -الشروط واألحكام
1 .1الشركة مسئولة عن تقديم معلومات دقيقة إلى المصرف الذي تتعامل معه في استمارة طلب التسجيل
2 .2يخضع طلب التسجيل لموافقة البنك
3 .3يجب أن تتم الموافقة على طلبات التسجيل من قبل المفوضين بالتوقيع
4 .4يجــب علــى كل مفــوض بالتوقيــع مســجل فــي نظــام الشــيكات اإللكترونــي التوقيــع علــى اســتمارة الطلــب الخاصــة بــه لتأكيــد صحــة المعلومــات
المقدمــة
5 .5يتحمــل العمــاء مــن الشــركات مســئولية إبــاغ البنــك باســتخدام نمــاذج الطلــب المناســبة والمفوضيــن بالتوقيــع فــي حالــة حــدوث تغييــرات فــي
ملفاتهــم الشــخصية المســجلة فــي نظــام الشــيكات اإللكترونــي.
6 .6يتحمــل العمــاء مــن الشــركات مســئولية إبــاغ البنــك باســتخدام نمــاذج الطلــب المناســبة والمفوضيــن بالتوقيــع فــي حالــة حــدوث أي تغييــر فــي
مصفوفــة صالحياتهــم المســجلة فــي نظــام الشــيكات اإللكترونــي
7 .7الشركة مسئولة عن تصرفات المستخدمين/المفوضين بالتوقيع
8 .8يخضع إصدار الشيك اإللكتروني لنفس الشروط القانونية الخاصة بالشيك الورقي
9 .9سيتمكن العمالء المصدرين من إصدار شيكات مقابل اسمك باستخدام رقم هاتفك النقال المسجل أو رقم الهوية

Corporate - Terms and Conditions
1.
The corporate is responsible of providing accurate information to its bank in the registration request form
2.
The registration request is subject to the bank’s approval
3.
The registration requests should be approved by the authorized signatories
4.
Each authorized signatory registered in E-Cheque must sign their own request form confirming the accuracy of the information submitted
5.
The corporate customer is responsible of informing the bank using the proper request forms and authorized signatories in case of changes
in their profiles registered on the E-Cheque
6.
The corporate customer is responsible of informing the bank using the proper request forms and authorized signatories in case of changes
in their authority matrix registered on the E-Cheque
7.
The corporate is responsible of its authorized signatories / users actions
8.
Issuing an E-Cheque is subject to the same legal terms of the paper cheque
9.
Issuing customers will be able to issue cheques against your name using your registered mobile number or ID number.

المفوض بالتوقيع  -الشروط واألحكام
1 .1يجــب علــى كل مفــوض بالتوقيــع مســجل فــي نظــام الشــيكات اإللكترونــي التوقيــع علــى اســتمارة الطلــب الخاصــة بــه لتأكيــد صحــة المعلومــات
المقدمــة
2 .2يجب على العمالء حماية أجهزتهم من الضياع أو االستخدام غير المصرح به
3 .3يجب على العمالء إلغاء مفتاحهم على الفور في حالة تعرض الجهاز للخطر أو فقدانه
4 .4يجب على العميل المحافظة على سرية كلمات السر والرموز الخاصة بالدخول
5 .5بمجرد توقيع الشيك ،ال يمكن إلغاؤه إال من قبل العميل المستفيد
6 .6على العمالء التأكد من صحة بيانات الشيك قبل التوقيع عليه
7 .7يجب على المفوضين بالتوقيع من مكتب إنشاء المستخدم التحقق من صحة الطلب والموافقة المسبقة عليه
8 .8المفوضون بالتوقيع مسئولون عن إجراءاتهم المتعلقة بالموافقة/الرفض
9 .9ستستخدم بنفت بياناتك الشخصية باإلضافة إلى بيانات شركتك من أجل التعامل مع نظام الشيكات اإللكتروني
بناء على طلب العميل
1010منح العميل نظام البحرين لمقاصة الشيكات اإللكتروني اإلذن لمشاركة أو إيداع الشيك اإللكتروني ً

Authorized Signatory - Terms and Conditions
1.
Each authorized signatory registered in E-Cheque must sign their own request form confirming the accuracy of the information submitted
2.
Customers should safe guard their device from loss or unauthorized use
3.
Customers should immediately revoke their key in case of device compromise or loss
4.
Customer should maintain the confidentiality of the access passwords and codes
5.
Once a cheque is signed it can only be canceled by the beneficiary customer
6.
Customers should assure the correctness of the cheque data prior to signing the cheque
7.
Authorized signatories of writer user creation shall verify and validate the request prior approval
8.
Authorized signatories are responsible of their approval / rejection actions
9.
Benefit will use your personal data as well as your company’s data in order to handle E-Cheque services
10. Customer has granted Bahrain E-Cheque System the permission to share or deposit the E-Cheque upon the Customer’s request

 - Writer Usersالشروط واألحكام
1 .1يخضع إصدار طلبات دفتر الشيكات لموافقة البنك خالل يومي عمل
2 .2بمجرد توقيع الشيك ،ال يمكن إلغاؤه إال من قبل العميل المستفيد
3 .3على العمالء التأكد من صحة بيانات الشيك عند كتابة الشيك والتوقيع عليه
4 .4يمكــن للعمــاء الذيــن يتلقــون شــيكات إلكترونيــة التحقــق مــن صحــة الشــيك ومــا إذا كان الشــيك مكتوبــاً باســمهم بمجــرد تســجيله فــي نظــام
الشــيكات اإللكترونــي
5 .5تخضــع إيداعــات الشــيكات لموافقــة بنــك الســتفيد .ســتتم معالجــة طلبــات اإليــداع المتســلمة قبــل الســاعة  11:30صباحــاً مــن نفــس يــوم العمــل
بحلــول الســاعة  12:00ظهــراً مــن نفــس اليــوم بحــد أقصــى .وســتتم معالجــة طلبــات اإليــداع المتســلمة بعــد الســاعة  11:30صباحــاً مــن نفــس يــوم
العمــل بحلــول الســاعة  12:00ظهــراً فــي يــوم العمــل التالــي بحــد أقصــى.
بناء على طلب العميل
6 .6يجب على العميل منح نظام البحرين لمقاصة الشيكات اإللكتروني اإلذن بمشاركة أو إيداع الشيك اإللكتروني ً
7 .7تخضع مقاصة وتسوية الشيكات لموافقة البنك المصدر
8 .8من المتوقع أن تتم معالجة تسوية وإيداع الشيكات المودعة المعتمدة بحلول الساعة  2:45من عصر نفس يوم العمل
9 .9يخضع إصدار الشيكات اإللكترونية لنفس الشروط القانونية للشيك الورقي
1010سيتم استخدام البيانات الشخصية التي قمت بإدخالها لمعالجة خدمات الشيك اإللكتروني

Writer Users - Terms and Conditions
1.
Cheque book requests issuance is subject to the bank approval within 2 Business Days
2.
Once a cheque is signed it can only be canceled by the beneficiary customer
3.
Customers should assure the correctness of the cheque data when writing and signing a cheque
4.
Customers receiving electronic cheques can verify the authenticity of the cheque and if the cheque is written to his/her name once
registered on the E-Cheque
5.
Cheque deposits is subject to the deposit bank’s approval. Deposits requests received before 11:30 AM of the same business day will be
processed by maximum 12:00 PM of the same day. Deposits requests received after 11:30 AM of the same business day will be processed
by maximum 12:00 PM of the next business day.
6.
Customer has granted Bahrain E-Cheque System the permission to share or deposit the E-Cheque upon the Customer’s request
7.
Cheque clearing and settlement is subject to the issuing bank’s approval
8.
Settlement and credit of approved deposited cheques is expected to be processed by 2:45 PM of the same business day
9.
Issuing E-Cheques is subject to the same legal terms of the paper cheque
10. The personal data inputted by you will be used to process E-Cheque Services

سياسة الخصوصية
تخضــع سياســة الخصوصيــة الخاصــة بنــا للتغييــر فــي أي وقــت ودون تقديــم إشــعار مســبقُ .ينصــح دومــاً بمراجعــة السياســات الخاصــة بــأي تغييــرات قبــل
اســتخدام خدمــة مقاصــة الشــيكات اإللكترونــي .ويتــم تحديــث السياســات وشــروط االســتخدام المحدثــة بشــكل مســتمر ويتــم إتاحتهــا عبــر التطبيــق
وعلــى موقعنــا اإللكترونــي:
www.benefit.bh

Privacy Policy
Our privacy policy is subject to change at any time without prior notice. You are advised to always review the policies for any changes prior
to using the E-Cheque Service. The updated policies and terms of use are always updated and available in the application and on our website
www.benefit.bh.

عندمــا تســتخدم خدمــة مقاصــة الشــيكات اإللكترونــي ،فإننــا نجمــع ونخــزّ ن معلوماتــك الشــخصية التــي قدمتهــا لنــا .إننــا نقــوم بجمــع المعلومــات وتخزينهــا
لضمــان حصولــك علــى تجربــة فعالــة ومريحــة وسلســة .حيــث يتيــح لنــا ذلــك فهــم احتياجاتــك وتقديــم الخدمــات والميــزات المناســبة لمتطلباتــك .وباإلضافــة
إلــى ذلــك ،فــإن جمــع مثــل تلــك المعلومــات هــو أمــر مطلــوب لتعزيــز خدماتنــا بشــكل أكبــر.
إذا اختــرت اســتخدام خدمــة مقاصــة الشــيك اإللكترونــي ،فإننــا ســنقوم بجمــع المعلومــات المتعلقــة بســلوك معاملتــك .ســنقوم بجمــع بعــض
المعلومــات اإلضافيــة ،مثــل بطاقــة الهويــة ونوعهــا واالســم ورقــم الهاتــف النقــال والعنــوان ورقــم الحســاب والبريــد اإللكترونــي وتفاصيــل المســتفيد..
إلــخ ،والتــي يمكــن اســتخدامها لتوفيــر تجربــة أفضــل لــك أثنــاء اســتخدام خدمــة مقاصــة الشــيكات اإللكترونــي .كمــا نقــوم بجمــع بيانــات مجهولــة المصــدر
ألغــراض إحصائيــة.
قــد نســتخدم كذلــك المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا بهــدف الكشــف عــن األخطــاء واالحتيــال واألنشــطة اإلجراميــة األخــرى والحمايــة والوقايــة منهــا
وفــرض الشــروط واألحــكام الخاصــة بنــا التــي تعــد شــرطاً مســبقاً الســتخدام خدمــة مقاصــة الشــيكات اإللكترونــي.
إننــا نقــوم بجمــع المعلومــات الشــخصية ومعالجتهــا لتوفيــر الخدمــات التــي تطلبهــا .ومــع ذلــك ،فقــد نســتخدم هــذه المعلومــات الطالعــك علــى أي
عــروض ومنتجــات وخدمــات عبــر اإلنترنــت وخــارج اإلنترنــت ،ويجــب أن تكــون هــذه التحديثــات متاحــة لالســتخدام .إذا كنــت ترغــب فــي تلقــي إشــعارات
تســويقية مــن شــركة بنفــت ،فيرجــى التأشــير علــى المربــع الموجــود فــي نهايــة هــذه االتفاقيــة.
تقتصــر البيانــات الشــخصية التــي تجمعهــا شــركة بنفــت علــى الحــد األدنــى مــن المعلومــات المطلوبــة لتقديــم خدماتنــا أو كمــا هــو مطلــوب مــن قبــل
المنظميــن .قــد تــؤدي عواقــب عــدم تقديــم معلومــات إلزاميــة إلــى عــدم قدرتنــا علــى تقديــم الخدمــات التــي تطلبهــا.
لقــد وضعنــا تدابيــر مناســبة لتوفيــر مســتوى مناســب مــن األمــان يتماشــى مــع طبيعــة البيانــات التــي تتــم معالجتهــا ،والمخاطــر التــي قــد تنشــأ جــراء هــذه
المعالجــة .تشــمل تدابيــر األمــان المختلفــة لدينــا التشــفير وحواجــز ناريــة حاســوبية وضوابــط للدخــول .تتــم مشــاركة البيانــات داخــل شــركة بنفــت (بمــا فــي
ذلــك الموظفيــن والمقاوليــن والــوكالء ..إلــخ) علــى أســاس الحاجــة إلــى المعرفــة ووفقــاً لترتيبــات الســرية الصارمــة.
البيانــات التــي تــم جمعهــا ومعالجتهــا بواســطة بنفــت محميــة كذلــك مــن خــال التشــفير .ولــن تكشــف شــركة بنفــت عــن معلوماتــك الشــخصية إال ألطــراف
ثالثــة وافقــت كتابــةً علــى توفيــر مســتوى كافٍ مــن حمايــة الخصوصيــة.
قد نحتاج إلى نقل البيانات إلى بلدان خارج البحرين لضمان تقديم خدمات مستمرة لك.
ووفقــا لمتطلبــات االحتفــاظ التنظيميــة والمهنيــة المحليــة .ســتحتفظ بنفــت بالبيانــات المتعلقــة بمؤسســتك
ً
تحتفــظ بنفــت بالبيانــات للمــدة المطلوبــة
ومعامالتــك طــوال مــدة هــذه االتفاقيــة .بعــد إنهــاء هــذه االتفاقيــة ،ســتحتفظ شــركة بنفــت بالبيانــات لمــدة  10ســنوات .قــد تحتفــظ بنفــت بمعلومــات
مجهولــة المصــدر لفتــرات طويلــة مــن الوقــت ألغــراض تاريخيــة وبحثيــة وتحليليــة،
القانون الحاكم
تخضع الشروط واألحكام الحالية وتعديالتها من وقت آلخر لقوانين مملكة البحرين وتخضع حصرياً لالختصاص القضائي لمحاكم البحرين.

If you choose to utilize the E-Cheque Service we will be collecting information regarding your transaction behavior. We will also collect some
additional information, such information are ID, ID type, name, mobile number, address, account number, Email, beneficiary details..etc, which
may be used for providing better experience to you while using the E-Cheque Service. We also collect anonymized data for statistical purposes.
We may use the information obtained in order to detect, protect and prevent against error, fraud and other criminal activity and to enforce our
terms and conditions which are condition precedent to use the E-Cheque Service.
We collect and process personal information to provide the services you request. However, we would like to use this information to keep you
informed of any online and offline offers, products, services, and such updates shall be made available for use. If you wish to receive marketing
notifications from BENEFIT, please tick the box at the end of this agreement.
Personal data collected by BENEFIT is restricted to the minimum information required to provide our services or as required by regulators. The
consequences of not providing mandatory information may result in our inability to provide services requested by you.
We have instituted adequate measures for providing an appropriate level of security aligned to the nature of the data being processed, and the
risks that may arise from this processing. Our various security measures include encryption, firewalls and access controls. Data is shared within
BENEFIT (including employees, contractors, agents..etc.) on a need to know basis and under strict confidentiality arrangements.
Data collected and processed by BENEFIT is also protected through encryption.
BENEFIT will only disclose your personal information to third parties that have agreed in writing to provide a sufficient level of privacy protection.
We may need to transfer data outside Bahrain for providing uninterrupted services to you.
BENEFIT retains data for as long as required and in accordance with local regulatory and professional retention requirements. BENEFIT will
retain data regarding your organization and transactions for the duration of this agreement. After the termination of this agreement, the data
will be retained by BENEFIT for 10 years. BENEFIT may retain anonymized information for significant periods of time for historical, research
and analysis purposes
Governing Law
The present Terms and Conditions and its amendments from time to time shall be governed by the laws of Kingdom of Bahrain and subject
exclusively jurisdiction of the Bahrain Courts.

إقرار

o
يرجى تحديد هذا المربع إذا كنت ترغب في أن يتم االتصال بك ألغراض التسويق المباشر ،مثل استحداث أي خدمات أو خطوط إنتاج جديدة.
بالتوقيــع أدنــاه ،أؤكــد أننــي قــد قــرأت مــا ورد أعــاه وفهمــت تمامــاً البنــود والشــروط وسياســة الخصوصيــة والقانــون الحاكــم .كمــا أقــر أيضــاً بأننــي قــد
فهمــت تمامــاً ســبب احتفــاظ بنفــت بمعلومــات معينــة تتعلــق بــي وبالمســتفيد ،وأوافــق كذلــك علــى أن تحتفــظ شــركة بنفــت بهــذه المعلومــات وكذلــك
اإلفصــاح عنهــا لألطــراف المذكــورة أعــاه أو ألي طــرف آخــر قــد يطلبهــا فيمــا يتعلــق بعالقتــي التعاقديــة مــع بنفــت.

التوقيع

When you use the E-Cheque Service, we collect and store your personal information provided by you. We collect and store the information to
ensure that you are provided an efficient, smooth and seamless experience. This also allows us to understand your needs and provide services
and features that are suitable to your requirements. Additionally, the collection of such information is required to further enhance our service.

Acknowledgement

o
Please check this box if you wish to be contacted for direct marketing purposes, such as the introduction of any new services or product lines.
By signing below, I confirm that I have read the above and fully understood the Terms and Conditions, Privacy Policy and Governing Law. I also
acknowledge to have fully understood to why BENEFIT retains certain information relating to me and the beneficiary and also give my consent
for BENEFIT to retain this information and also to disclose it to the parties mentioned above or to any other party that may require in connection
with my contractual relationship with BENEFIT.

 Signatureالتاريخ

Date

