
شروط و احكام البطاقات المدفوعة مقدما

١) يقتصر إصدار البطاقات على األشــخاص الطبيعيين.
٢) توفــر البطاقــة الســحب النقــدي فــي حــدود المبالــغ المتاحــة فــي حســاب البطاقــة مــن 
خــالل آالت الصــارف اآللــي ســواء بنــك القاهــرة أو البنــوك األخــرى محليــا أو دوليــا التــي تقبــل 
ــم  ــي تت ــات الت ــتريات والخدم ــالت المش ــام معام ــك إتم ــزة وكذل ــتركارد / مي ــات ماس بطاق

محليا أو دوليا بالبطاقة لدى التجار التي تقبل بطاقات ماســتركارد / ميزة.
ــد  ــي تواج ــتالمها ف ــد اس ــة عن ــدر للبطاق ــرع المص ــالل الف ــن خ ــم م ــة يت ــيط البطاق ٣) تنش
العميــل ويمكــن إعــادة تشــغيل البطاقــة فــي حــال إيقافهــا مؤقتــًا مــن خــالل أي فــرع طبقــًا 

للتعليمات السارية
٤) يتــم تغذية البطاقة من خالل ما يلي: 

- تحويل مبلغ من حســاب العميل للبطاقة المدفوعة مقدما
- اإليــداع النقدي داخل أي فرع من فروع البنك 

- اإليــداع النقــدي في ماكينات الصارف اآللي الخاصة بالبنك التي تقبل اإليداع
- التحويــل مــن أي حســاب مربــوط علــى بطاقــة الخصــم المباشــر إلــى البطاقــة المدفوعــة 

مقدما  
ــخص  ــمح ألي ش ــا أن يس ــدار / حامله ــب اإلص ــق لطال ــخصية وال يح ــدرة ش ــة المص ٥) البطاق
آخــر باســتخدامها أو تجــاوز المعاييــر والحــدود المصــدرة للبطاقــة حاليــًا ويتعيــن علــى طالــب 
إصــدار البطاقــة وحاملهــا الرجــوع إلــى مركــز االتصــال ببنــك القاهــرة ١٦٩٩٠ لمعرفــة الحــدود 

والمعايير الخاصة بالبطاقة.
٦) فيما يخص بطاقة الحواالت:

ــي / أو  ــاص ب ــول الخ ــون المحم ــم التليف ــر رق ــة بذك ــل الحوال ــى مرس ــه عل ــزم بالتنبي ٧) الت
الرقــم القومي فى طلب حوالة ليتم تحميلها على البطاقة.

٨) فــى حالــة قيــام المحــول بتحويــل قيمــة المبلــغ بالــدوالر إلــى البطاقــة فــان ذلــك يعتبــر 
ــن  ــري ع ــه المص ــغ بالجني ــتالم المبل ــدوالر واس ــن ال ــازل ع ــى التن ــه عل ــة من ــة موافق مثاب

طريق البطاقة 
٩) يلتــزم طالــب اإلصــدار بمتابعــة حركــة وأرصــدة البطاقــة بصفــة دوريــة وفــى حالــة 
االعتــراض يتــم تقديــم االعتــراض مقرونــا بالمســتندات الالزمــة خــالل مــدة ال تتجــاوز ١٥ يــوم 
ــك  ــر لتل ــور فواتي ــب ص ــرض طل ــق للمعت ــا يح ــا كم ــرض عليه ــة المعت ــخ المعامل ــن تاري م
ــة  ــك بإضاف ــزم البن ــة. وال يلت ــذه الخدم ــددة له ــف المح ــه بالمصاري ــع تحمل ــالت م المعام
قيمــة المعاملــة (فــي حالــة صحــة االعتــراض المقــدم منــه) إال بعــد ورود ســند اإلضافــة مــن 
البنــك الصــارف أو انتهــاء مــدة الــرد علــى االعتــراض المحــددة مــن مؤسســة ماســتركارد / 
شــركة بنــوك مصــر (والتــي تبــدأ مــن تاريــخ قيــام البنــك بإرســال االعتــراض) كمــا ال تكــون أي 
ــه فــي مواجهــة التاجــر موضوعــًا ألي مقاصــة فــي مواجهــة البنــك وأن البنــك  ــة ل مطالب
غيــر مســئول عــن أيــة خالفــات تنشــأ بينــه وبيــن التجــار حــول الســلع والخدمــات التــي حصــل 

عليها باستخدام البطاقة. 
١٠) تعهــد العميــل بتحديــث بياناته فور حدوث أي تغيرات بها أو عند طلب البنك لذلك

١١) يحــق لحامــل البطاقــة االطــالع علــى حركــة البطاقــة مــن خــالل ماكينــات الصــراف اآللــي 
أو عــن طريــق مركــز اإلتصــال بمصرفنــا ولــن يقــوم البنــك بإصــدار كشــف حســاب عــن حركــة 

البطاقة. 
١٢) مــن المتفــق عليــه أن جميــع اإليصــاالت والفواتيــر المــدون بهــا بيانــات البطاقــة (ســواء 
تــم تدويــن البيانــات بطريقــة يدويــة أو إلكترونيــة) نافــذة فــي حــق طالــب اإلصــدار / حامــل 
البطاقــة ســواء تــم التوقيــع عليهــا مــن عدمــه وأن العمليــات التــي يثبــت صحــة إجرائهــا ب 
آالت  علــى  بمعرفتــه  تتــم  البطاقــة  بحســاب  قيدهــا  وتــم  الماكينــة   LOGواســطة

الصارف اآللي وتعتبر صحيحة. 
ــة  ــاب بطاق ــى حس ــا عل ــم خصمه ــة يت ــالت الدولي ــة المعام ــه أن كاف ــق علي ــن المتف ١٣) م
ــوية  ــة التس ــتركارد بعمل ــة ماس ــر مؤسس ــواردة بتقري ــة ال ــة المعامل ــا لقيم ــتر وفق ماس
ومقومــة بســعر البنــك فــى تاريــخ التســوية ويطبــق هامــش اســتخدام علــى أســعار صــرف 

العمالت األجنبية طبقًا لمتغيرات الســوق
١٤) يقــر طالــب اإلصــدار بكامــل مســئوليته عــن المعامــالت التــي تتــم بالبطاقــة دون أدنــى 
مســئولية تقــع علــى بنــك القاهــرة، كمــا يتعهــد بعــدم اســتخدام البطاقــة فــي عمليــات 
غيــر قانونيــة أو عمليــات مقامــرة وفــى حالــة مخالفــة ذلــك فإنــه يخلــى مســئولية البنــك 
ــا  ــات كم ــذه العملي ــة له ــئولة أو المنظم ــات المس ــن الجه ــه وبي ــع بين ــالف يق ــن أي خ ع
يلتــزم بســداد كافــة المبالــغ التــي تقــوم جهــات المقامــرة بخصمهــا علــى حســاب البطاقــة 

دون أي اعتراض.
ــان  ــع بي ــة م ــتخدام البطاق ــق باس ــة تتعل ــة ألي عملي ــاء موافق ــدم إعط ــك ع ــق للبن ١٥) يح

األسباب كلما كان ذلك ممكنًا
ــة  ــة أي ــل البطاق ــدار /لحام ــب اإلص ــوع لطال ــدون الرج ــًا وب ــم تلقائي ــك أن يخص ــق للبن ١٦) يح

مبالغ ســبق إضافتها لحساب البطاقة بطريق الخطأ.
ــغ  ــدر أي مبال ــروعية مص ــالمة ومش ــزم بس ــة يلت ــل البطاق ــه أن حام ــق علي ــن المتف ١٧) م
مودعة/محولــة بمعرفتــه أو بمعرفــة الغيــر وال تتعــارض مــع قانــون مكافحــة غســل 
ــه ويلتــزم طلــب اإلصــدار / حامــل البطاقــة بإخطــار  ــة المنفــذة ل األمــوال والئحتــه التنفيذي

البنــك فــور حدوث أية تعديالت قد تطرأ على البيانات الموقعة منه بطلب اإلصدار 

ويتعهــد بتحديــث هذه البيانات فور حدوث أية تغيرات بها أو عند طلب البنك ذلك.
١٨) ال يحــق لحامــل البطاقــة القيــام بالســحب مــن خــالل شــبابيك فــروع بنــك القاهــرة إال فــي 
حــاالت الضــرورة والتــي يقدرهــا البنــك وهــي حالــة وجــود عطــل بماكينــة الصــارف اآللــي أو 
فــي حالــة صــرف مبلــغ موجــود بالبطاقــة بعــد اســتنفاد عــدد مــرات الســحب اليومــي مــن 
الماكينــة وبمــا ال يتجــاوز حــد الســحب النقــدي المقــرر بالبطاقــة أو رغبــة طالــب اإلصــدار / 

حامــل البطاقة في إلغاء البطاقة مع وجود رصيد بداخلها.
١٩) ال يحــق لطالــب اإلصــدار / لحامــل البطاقــة أن يقــوم بأيــة معامــالت مشــتريات أو خدمــات 

أو ســحب مبالغ تفوق المبالغ المصرح له بســحبها بحساب البطاقة. 
٢٠) يحــق للبنــك وضــع و / أو تعديــل مصاريــف اصــدار البطاقــة وأي مصاريــف أخــري متعلقــة 
ــم  ــدد وقي ــة وع ــى لقيم ــى أو/ واألدن ــد األقص ــذا الح ــك وك ــة البن ــا لتعريف ــة وفق بالبطاق
المعامــالت ســواء اليوميــة أو األســبوعية أو الشــهرية أيــًا كانــت تلــك المعامــالت دوليــة أو 
ــكل  ــا ل ــموح إصداره ــات المس ــدد البطاق ــك ع ــة وكذل ــغ التغذي ــم مبال ــدد وقي ــة وع محلي

عميل. ويتم اإلعالن عن ذلك بأي وســيلة من الوســائل المتاحة لدى البنك.
٢١) اســتخدام آالت الصــارف اآللــي (ATM) الخاصــة ببنــك القاهــرة دون مصاريــف أمــا اســتخدام 

آالت البنــوك األخــرى قد يترتب عليه مصروفات يتم خصمها من رصيد البطاقة.
٢٢) مــن المتفــق عليــه أن العمليــات التــي يترتــب عليهــا كشــف رصيــد حســاب البطاقــة لــدى 
ــالل  ــك دون اإلخ ــك وذل ــة بالبن ــة المطبق ــات المصرفي ــة الخدم ــا تعريف ــق عليه ــك يطب البن
بحــق البنــك فــي ســحب البطاقــة منــه أو إلغاءهــا مــع إخطــاره بأســباب ذلــك إن أمكــن، هــذا 

ويتعهد حامل البطاقة بأن يقوم فورًا بســداد تلك المبالغ بمجرد إخطاره 
٢٣) مــن المتفــق عليــه أنــه مــن حــق البنــك إيقــاف التعامــل بالبطاقــة أو إلغائهــا فــي أي 

وقت يراه ألســباب يقدرها، مع إخطاره بأسباب ذلك إن أمكن 
ــن آالت  ــل م ــي أو خل ــاز آل ــل أي جه ــة خل ــأ نتيج ــرار تنش ــن أي أض ــئول ع ــر مس ــك غي ٢٤) البن
تخزيــن المعلومــات أو تحليلهــا أو أعطــال بأجهــزة اإلتصــال بيــن البطاقــات والبنــوك الصارفــة 
أو ألي ســبب آخــر ال يكــون مرجعــه البنــك كمــا أن البنــك غيــر مســئول عــن عــدم قبــول أيــة 

منشأة التعامل بالبطاقة. 
٢٥) يفــوض طالــب اإلصــدار / حامــل البطاقــة بنــك القاهــرة أو أي مــن فروعــه فــي إخطــار 
ــد  ــا يتعه ــة كم ــتخدام البطاق ــق باس ــات تتعل ــأي بيان ــًا ب ــًا أو دولي ــة محلي ــات المعني الجه
  Prepaid Cardمقدمــا المدفوعــة  القاهــرة  بنــك  بطاقــة  اســتخدام  بشــروط  بااللتــزام 

الموضحــة والتي يحق للبنك تعديلها من وقت ألخر. 
ــزاع ينشــأ بيــن طالــب اإلصــدار / حامــل البطاقــة  ٢٦) البنــك غيــر مســئول عــن أي خــالف أو ن

وبين من قام بتغذية البطاقة.  
ــتركارد أو  ــم ماس ــدون اس ــا ب ــة مقدم ــزي كارد – المدفوع ــة (اي ــد البطاق ــم تجدي ــن يت ٢٧) ل

ميزة) في تاريخ استحقاقها.
اإللتزامــات  كافــة  وعــن  البنــك  قبــل  البطاقــة  عــن  الكاملــة  بمســئوليتي  أتعهــد   (٢٨
المترتبــة عــن اســتخدامها كمــا أقــر بملكيــة البنــك للبطاقــة وأتعهــد بإعادتهــا إليــه عنــد 
طلبهــا أو عــدم الرغبــة فــى اســتخدامها وأتعهــد بمســئوليتي عــن الرقــم الســري الخــاص 
بــي وأتعهــد بعــدم إطــالع أى شــخص عليــه وأكــون مســئوًال عــن أى أضــرار تقــع فــى حالــة 

إفشاء هذا الرقم للغير
٢٩) مــن المتفــق عليــة أن تكــون محاكــم القاهــرة علــى اختــالف أنواعهــا ودرجاتهــا أو أي 
محكمــة يختارهــا البنــك مختصــة دون ســواها بالفصــل فــي جميــع المنازعــات التــي تنشــأ 

عن تفســير أو تنفيذ أي بند من بنود هذا العقد
٣٠)  إيقــاف وفقد / إلغاء البطاقة

يلتــزم حامــل البطاقــة فــي حــال فقدهــا أو ســرقتها أن يقــوم بإخطــار البنــك بإحــدى الطــرق 
اآلتية:

- االتصــال التليفونــي بمركــز االتصــال على رقــم ١٦٩٩٠ وإبالغهم بفقد البطاقــة وإعالن رغبته 
فــي إيقاف البطاقة المؤقت / الدائم 

أو 
- تقديــم طلــب بإلغــاء البطاقــة موقــع مــن العميــل وذلــك لــدي أي فــرع مــن فــروع البنــك 
حتــى يتســنى للبنــك إيقــاف التعامــل بالبطاقــة المفقــودة ســواء كان هــذا اإليقــاف مؤقتــًا 

أو دائم
- مــن المتفــق عليــه أنــه بمجــرد اإلخطــار عــن إيقــاف البطاقــة إيقــاف دائــم ســيتم إلغائهــا 
وال يحــق للعميــل اســتخدامها مــرة أخــري فــي حالــة العثــور عليهــا ويتــم اســتخراج بطاقــة 
ــن  ــة ع ــاف البطاق ــد إيق ــك بع ــئولية البن ــدأ مس ــف وتب ــة المصاري ــه قيم ــع تحمل ــدة م جدي
المعامــالت التــي تــرد علــى البطاقــة المفقــودة بعــد مضــي يوميــن عمــل مــن تاريــخ اإلبــالغ 

بالفقد بعد اســتبعاد أيام األعياد والعطالت الرسمية
 آليــة الشــكاوى: يوجــد بالبنــك آليــة ســريعة ومجانيــة لشــكاوى العمــالء مــن خــالل نمــوذج 
داخلــي موحــد متــاح بالفــروع أو عــن طريــق الموقــع اإللكترونــي للبنــك أواي وســائل أخــرى 
ــرد علــى العميــل – كمــا ال يجــوز  يتيحهــا البنــك. ليتمكــن البنــك مــن فحــص الشــكوى وال

للعميل تصعيد الشــكوى إلى البنك المركزي إال في حالة عدم الرد من البنك.


