
 

 

operating under 

 الشروط واألحكام –استشارات بيزات  

هذه االتفاقية فانت توافق على ما ورد فيها من بنود، والتي يجب الموافقة عليها بتوقيعك على ، تقديم االستشاراتتحتوي هذه االتقافية شروط وأحكام 

 االستشارات المطلوبة. بالتوقيع في المكان المخصص وإعادة االرسال لنتمكن من تقديم 

 األحكام العامة

 على جميع بنودها أو إذا احتجت لتوضيح أي بند ورد فيها.توافق وال توقعها إذا لم  يرجى قراءة هذه الشروط واألحكام بتمعن قبل توقيعها 

 مصطلحات 

أخرى، ما لم يشر صراحة لمعنى آخر في ذلك   فيما يلي تعريف بعض المصطلحات المستعملة في الشروط واألحكام وقواعد الخصوصية وأي اتفاقيات

 السياق. 

 العميل، أنت، لك: تشير إليك أنت كطالب لالستشارة. 

 ( شركة جلف انشورنس كونسلتنجالشركة، نحن: تشير إلينا )

 كونسلتنج انشورنس جلفكشركة : تشير إلينا كالنا كعميل واألطراف

 خصوصيتك 

ستبقى سرية وستستعمل فقط في إطار مساعدتك من خالل االستشارة، ولن يتم االطالع عليها من قبل أي طرف آخر  التي تشاركنا فيها جميع البيانات 

 إال بموافقتك الصريحة أو بناء على طلبك ووفق ما تنص عليها القوانين واألنظمة المرعية في دولة االمارات العربية المتحدة. 

 التسويق أو اإلعالن. ولن تتم مشاركة بيانتك مع أي طرف ثالث بغرض

 الشركة والعميل: مسؤوليات 

  انشورنس   جلف ويجب أال تتبع كأنها الحقيقة أو تعليمات أو بالمجمل رأي    ،نصائح واستشارات وآراء خبرائنا مبنية على الخبرة والثقافة المتراكمة لديهم

 .كونسلتنج

 االستشارة، دليست مسؤولة عن أي قرار تتخذه بعالشركة 

يتخذ من قبل العميل فعلى العميل توخي الحذر وأخذ مخاطر االستثمار واألدوات المالية بعين االعتبار استثماري ليست مسؤولة عن أي قرار الشركة 

 . من قبل مستشار مالي مستقل ومستشار قانوني بما يخص أية معامالت متوخاة ويحتاج أخذ استشارة )إذا كانت ضرورية(

 ألخذ استشارة بيزات. عن أي خسائرمالية أو أضرار قد تقع نتيجة لحضورك  ليست مسؤولة الشركة 

 أخذ رأي ثاني صادر عن خبير مؤهل. عند رغبتك للنظر في أو اتخاذ قرار ما، يجب دائما 

 . في حال عقد الجلسة عن بعد يجب أن  ال يسجل العميل هذه الجلسة

 االستشارات 

 سوف لن تقدم االستشارات أو/و ستعتبر الغية، ولن يتم رد أي رسوم دفعت إذا لم يتم: 

 " إلى المستشار، وتأكيد االستالم.المعلومات ملء وتقديم نموذج " -1

 قراءة الشروط واألحكام والموافقة عليها عبر التوقيع عليها، وتأكيد االستالم. -2

المقدم من قبل  إذا وجدنا أن أياً من المعلومات المقدمة من العميل زائفة، أو تم إجراء أي تعديل على الشروط واألحكام أو النماذج عن شكلها األساسي 

 ريق بيزات، لدينا الحق بإلغاء طلب االستشارة ولن يتم رد أي مبلغ قد دفع لقاء ذلك. ف

 بتوقيعي أدناه أوافق على الشروط واألحكام الواردة أعاله

 التاريخ   التوقيع االسم و 

   

   

   
 


