
شروط و احكام حساب وفر االدخارى و الجارى

1. يحــق للبنــك إرســال أي طلــب أو إخطــار أو إنــذار أو إشــعار أو أيــة مكاتبــات موجهــة لنــا علــى 
عنــوان المراســات المبيــن بهــذا العقــد أو آخــر عنــوان قمنــا بإخطــار البنــك بــه كتابــة ويعتبــر 
ذلــك نافــذًا قبلنــا، وال يكــون البنــك مســئوال عمــا يترتــب علــى إرســال كشــوف الحســاب علــى 

هــذا العنــوان عن إفشــاء لســريتنا 
2. تعتبــر كشــوف الحســاب الدوريــة ومفرداتهــا وأرصدتهــا صحيحــة وكــذا مراســات البنــك 
ــا اعتــراض كتابــي عليهــا بموجــب  ــم يحصــل من ــا مــا ل الورقيــة واإللكترونيــة المبلغــة إلين
ــًا بعلــم الوصــول خــال ثاثــون يومــًا مــن تاريــخ إرســال البنــك  كتــاب موصــى عليــه مصحوب
لهــذه الكشــوف، وتعتبــر دفاتــر والســجات الورقيــة واإللكترونيــة كذلــك مســتندات البنــك 
وصورهــا وســائر أوراقــه والفاكســات والمراســات وغيرهــا أو المصــورة ميكروفيلميــا دليــًا 
علــى صحــة مفــردات وأرصــدة كشــوف الحســاب وإثباتــًا لمحتواهــا كمــا تعتبــر حجــة علــى 
المبالــغ المســتحقة أو التــي تســتحق علينــا أو أي إلتزامــات تنشــأ عــن هــذا العقــد، ونلتــزم 
بمراجعــة البنــك حــال مــرور شــهر علــى دوريــة إصــدار كشــف الحســاب دون  تســلمي لــه و 
حــال عــدم مراجعتــي للبنــك يعــد ذلــك إقــرار بإســتام الكشــف  وصحــة األرصــدة والمفــردات 

واألرصــدة الخاصــة بالحســاب طــرف البنــك
3. نوافــق علــى أن جميــع الحســابات المفتوحــة بإســمنا اآلن أو التي ســتفتح فى المســتقبل 
لــدى البنــك تعتبــر ضامنــة بعضهــا البعــض بصــرف النظــر عــن طبيعتهــا أو مســمياتها أو 
نــوع العملــة التــي تــم فتــح الحســاب بهــا. ويحــق للبنــك فــى أي وقــت يشــاء إدمــاج وتوحيــد 
ــاب  ــن ألى حس ــد الدائ ــليمنا الرصي ــن تس ــاع ع ــد واالمتن ــاب موح ــى حس ــابات ف ــذه الحس ه
ــا، كمــا نوافــق علــى أنــه مــن حــق  ــات البنــك قبلن منهــا حتــى تمــام ســداد كامــل مطلوب
البنــك فــى أي وقــت يشــاء إجــراء المقاصــة بيــن التزاماتنــا المدينــة المختلفــة لــدى أي فــرع 
مــن فروعــه أيــا كان ســبب ومصــدر هــذه اإللتزامــات )مدينــة أو ضامنــة( وأرصدتنــا الدائنــة 
ــا  ــة وذلــك بخصــم كافــة األرصــدة المدينــة علــى حســابتنا الدائنــة، بحيــث ال يســتحق لن لدي
ــا بالكامــل مــن أصــل  ــات البنــك قبلن ــة أرصــدة دائنــة منهــا إال بعــد ســداد كافــة مطلوب أي
ــا بذلــك بــأي وســيلة مــن  وعوائــد ومصاريــف وخافــه أو أيــة مســتحقات أخــرى مــع أخطارن

وســائل البنــك المتاحــة 
ــزم بالحفــاظ علــى الشــيكات وبطاقــات الخصــم المباشــر التــي نتســلمها لاســتخدام  4. نلت
ــر  ــرة أو غي ــع مباش ــي تق ــت الت ــا كان ــئوليات أي ــة المس ــل كاف ــاب ونتحم ــذا الحس ــى ه عل
ــن أي  ــك م ــاء البن ــتعمال وإعف ــوء اس ــرقة أو س ــد أو س ــة فق ــك نتيج ــى البن ــرة عل مباش

ــك ــن ذل ــأ ع ــئولية تنش مس
ــه  ــة لدي ــون مفتوح ــرى تك ــابات أخ ــة حس ــذا أو أي ــابنا ه ــى حس ــم عل ــك بالخص ــرح للبن 5. نص
بإســمنا المذكــور أعــاه تصحيحــًا للقيــود التــي تمــت مــن قبلــه بهــذه الحســابات بطريــق 
الخطــأ )ســواء بطريــق القيــد العكســي أو أيــة طــرق محاســبية أو مصرفيــة( علــى أن يتــم 

ــا بذلــك بــأي وســيلة مــن وســائل البنــك المتاحــة إخطارن
ــة  ــاباتنا/الخدمات المفتوح ــاف حسابنا/حس ــل / إيق ــاء قف ــت يش ــى أي وق ــك ف ــق للبن 6. يح
ــر  ــيكات الغي ــرد الش ــد ب ــك، ونتعه ــا البن ــد يراه ــيلة ق ــأي وس ــك ب ــا بذل ــع إخطارن ــه م طرف

ــك ــى البن ــئولية عل ــي مس ــدون أدن ــك ب ــك وذل ــى البن ــتخدمة ال مس
ــه مــن  ــب ايقــاف صــرف اى مــن الشــيكات المســحوبة علــى حســابتنا فان ــة طل 7. فــى حال
المفهــوم قيامنــا بالتاكــد مــن عــدم صــرف الشــيك قبــل اصدارنــا لهــذه التعيلمــات وعليــه 
فاننــا نخلــي مســئولية البنــك تمامــًا ونعوضــه عــن اى خســائر تنجــم عــن تنفيــذه لتعليماتنــا 
بايقــاف الصــرف مــع علمنــا بتجميــد مقابــل وفــاء الشــيك المطلــوب وقفــه لحيــن انتهــاء 
ــيك  ــه لش ــن صرف ــه او م ــم قبول ــك ك ــئولية البن ــي مس ــا نخل ــاءَا كم ــوع رداًء او قض الموض
المطلــوب ايقافــه صرفــه لحيــن قيامــه باســتام تعليمــات ايقــاف الصــرف واتخــاذ االجــراءات 

المناســبة لتفيــذ تلــك التعليمــات
8. نقبــل خضــوع عميلــة تحصيــل الشــيكات بالعمــات المحليــة طبقــا لائحــه االعــراف 
والقواعــد الدوليــة المتعلقــة بالتحصيــل رقــم 522 لســنة 1995 او اى اصــدارات الحقــة 

ــارج ــلين بالخ ــال المراس ــن خ ــيكات م ــد الش ــة فق ــك حال ــى ذل ــا ف ــا بم عليه
9. يحظــر علينــا ووكائنــا إســتخدام أقــام الحبــر الجافــة أو الســائلة القابلــة لإلزالــة أو أقــام 
بخــاف اللــون األزرق أو األســود فــى أي مســتندات تقــدم للبنــك وذلــك دون أدنــى مســئولية 
ــة بســجات البنــك هــي وحدهــا  ــات المدون ــر البيان ــة المخالفــة تعتب علــى البنــك وفــى حال

الحجــة علــى صحتهــا
10. يحــق للبنــك فــى أي وقــت تعديــل معــدل وشــروط العائــد وفقــًا لمــا تقــره سياســة البنــك 
ــوالت  ــل العم ــه تعدي ــق ل ــا يح ــان كم ــادة أو بالنقص ــواء بالزي ــد س ــذا العق ــريان ه ــاء س أثن

والمصاريــف وإباغــي بذلــك بأيــة وســيلة مــن الوســائل المتاحــة للبنــك
11. فــى حالــة رغبتــي توكيــل الغيــر فــى التعامــل علــى أي مــن حســاباتنا طــرف البنــك يكــون 
ذلــك مــن خــال التوكيــل المصرفــي الصــادر منــى والمعمــول بــه لــدى البنــك / أو بموجــب 
توكيــل رســمي بعــد إخطــار البنــك كتابيــًا ببياناتــه وبيانــات الوكيــل وفــى حالــة عــدم إلتزامــي 

بذلــك يجــوز للبنــك عــدم قبــول التعامــل علــى حســاباتي بموجبــه
12. يحــق للبنــك فــى أي وقــت تعديــل شــروط وأحــكام األوعيــة اإلدخاريــة والمنتجــات 
ــار  ــرط إخط ــك بش ــات البن ــره سياس ــا تق ــًا لم ــا وفق ــي يقدمه ــة الت ــات اإللكتروني والخدم

العميــل بأيــة وســيلة مــن الوســائل المتاحــة للبنــك
13. بالنســبة لحســاب وفــر فهــو حســاب شــمول مالــى بشــروط وأحــكام مبســطة ، وبحــدود 
ماليــة للرصيــد والســحب - متــاح للمصرييــن فقــط  يتــم احتســاب العائــد علــى ادنــى رصيــد 
ــد  ــارى ، وبح ــاب الج ــى للحس ــاب اليوم ــد الحس ــى رصي ــر و عل ــاب التوفي ــهر لحس ــال الش خ
اقصــى الجمالــى العميــل  وحــد اقصــي لمعامــات الخصــم اليوميــة والشــهرية وفقــا لمــا 
ــن  ــيلة م ــاى وس ــل ب ــار العمي ــم اخط ــدود   يت ــك الح ــل تل ــة تعدي ــى    حال ــك  وف ــدده البن يح
وســائل االتصــال المتاحــة للبنــك و وفقــًا لمــا تقــره سياســة البنــك ، ونقــر بالتزامنــا بهــذه 
الحــدود  ، وفــى حالــة تجــاوز الحــدود المســموح بهــا  يحــق للبنــك  تعليــق الحســاب وعــدم 
ــح  ــة لفت ــتندات الازم ــر المس ــاب او توفي ــق الحس ــل وغل ــارة العمي ــن زي ــد لحي ــق عائ تطبي

ــر شــيكات لحســاب التوفيــر حســاب اخــر - وال يتــم إصــدار دفات
14. بالنســبة للقاصــر )فــوق 16 عــام( مســموح لــه بفتــح حســاب وفــر التوفيــر والتعامــل عليــه 
بــدون النائــب القانونــي فــى حالتيــن: )األولــى( أن يتــم تغذيــة الحســاب بأمــوال مســلمة لــه او 
موضــوع تحــت تصرفــه ألغــراض نفقتــه، )الثانيــة( أن يتــم تغذيــة الحســاب بأمــوال مكتســبة 
مــن عملــه )مهنتــه أو صناعتــه(، كمــا ال يتــم فتــح الحســاب بالنســبة للمشــمولين بالوصايــة 

أو الواليــة الشــرعية )الجــد( اال بموافقــة نيابــة شــئون االســرة مــال وبالضوابــط التــى 
تحددهــا النيابــة المذكــور، كمــا ال يجــوز التعامــل علــى حســاباتهم بتوكيــات، وهــذا بمثابــة 

إقــرارًا بعــدم اســتخدام الحســاب بخــاف مــا ســبق. 
ــه:  ــة علي ــم اجــراء أي مــن المعامــات التالي ــم يت ــذي ل 15. الحســاب الراكــد: هــو الحســاب ال
ســحب، إيــداع، تحويــل، لمــدة عــام للحســابات الجاريــة وحســابات الهاتــف المحمــول، وعامــان 
ــابات  ــى حس ــك عل ــا البن ــوم به ــي يق ــات الت ــر المعام ــر، وال تعتب ــابات التوفي ــبة لحس بالنس
ــا  ــم بموجبه ــي يت ــات الت ــن المعام ــد م ــة العوائ ــوم أو إضاف ــم الرس ــل خص ــاء، مث العم
تنشــيط الحســاب. العميــل ذو الحســابات الراكــدة: هــو العميــل الــذي يكــون كافــة حســاباته 

ــه راكــدة. المندرجــة تحــت الرقــم التعريفــي الخــاص ب
16.  يتــم ايقــاف التعامــل ببطاقــة الخصــم المباشــر للحســابات الراكــدة آليــا عنــد تحويــل حالــة 
الحســاب الــى راكــد علــى أن يتــم إخطــار العميــل قبــل هــذا اإلجــراء، ال يتــم تنشــيط الحســابات 
بموجــب التوكيــل، ال يجــوز فــي حالــة العميــل الراكــد التعامــل علــى طلبــات العمــاء الــواردة 
ــواردة علــى حســابات العمــاء الراكــدة  ــذ االيداعــات / الحــواالت ال ــم قبــول تنفي ــد، يت بالبري
وتنفيــذ أيــة تعليمــات مســتديمة علــى الحســابات الراكــدة، مــع بقــاء الحســاب راكــدا كمــا 
هــو، يتــم صــرف الشــيكات المســحوبة علــى الحســابات الراكــدة. ال يتــم إرســال كشــف حســاب 
للحســابات الراكــدة ويرســل بــدال منهــا فــى نفــس الدوريــة طلــب حضــور للعميــل لمراجعــة 
البنــك لتحديــث بياناتــه او االتصــال بخدمــة عمــاء البنــك، مــع االســتمرار بخصــم المصاريــف 

الدوريــة.
17. تنشــيط الحســاب الراكــد: فــى حالــة ان للعميــل حســاب راكــد ولــه حســابات اخــرى نشــطة 
ــع  ــل جمي ــة ان العمي ــى حال ــال، ف ــز االتص ــال مرك ــن خ ــد م ــاب الراك ــيط الحس ــن تنش يمك

ــارة الفــرع.  حســاباته راكــدة يجــب علــى العميــل تنشــيط الحســاب مــن خــال زي
18. يســمح للبنــك بغلــق الحســاب الراكــد فــى حالــة مــرور عــام علــى انخفــاض الرصيــد الــى 
صفــر وعــدم قبــام العميــل باعــادة التنشــيط ، مــع إخطــار العميــل بذلــك بــأي وســيلة مــن 

وســائل البنــك المتاحــة .
19. بالنســبة للحســابات التــى تــدر عائــدًا يســتمر احتســاب العوائــد المســتحقة للعميــل 

ــد.  ــاب العائ ــة حس ــاب ودوري ــوع الحس ــا لن ــا وفق واضافته
20. ال تســرى تعليمــات الراكــد علــى التســهيات االئتمانيــة ، البطاقــات المدفوعــة مقدمــا، 

االوعيــة االدخاريــة. 

الشروط العامة لبطاقات الخصم المباشر
1. يقصــد بالبطاقــة: بطاقــة بنــك القاهــرة للخصــم المباشــر ويســرى عليهــا القواعــد 
المنظمــة للعمــل بالبطاقــات وتظــل مســئولية العميــل عــن البطاقــة واســتخداماتها قائمة 
ــل  ــا تظ ــاله كم ــم إرس ــاب ت ــف حس ــر كش ــخ أخ ــن تاري ــوم م ــدة 45 ي ــا بم ــد إلغائه ــى بع حت

ــوال ــع األح ــى جمي ــك ف ــة للبن ــة البطاق ملكي
ــدى أو  ــحب النق ــات الس ــى عملي ــتخدم ف ــط تس ــة فق ــة محلي ــى بطاق ــزة: ه ــة مي 2. بطاق
معامــات مشــتريات مــن خــال نقــاط البيــع او االنترنــت مــن خــال ربــط البطاقــة بالحســاب 

ــا ــم عليه ــخصى والخص ــى الش البنك
3. يقصــد بالتاجــر: هــو كل منشــأة تقبــل التعامــل بالبطاقــة فــى مقابــل الســلع والخدمــات 

ويقصــد بالمؤسســة مؤسســة شــركة بنــوك مصــر
ــاره  ــل بإختي ــوم العمي ــذى يق ــل وال ــاص بالعمي ــخصى الخ ــرى الش ــم الس ــو الرق PIN .4: ه
بنفســه مــن خــال ماكينــات الصــارف اآللــى الخاصــة ببنــك القاهــرة فــور اســتامه للبطاقــة.

ويســتخدمه فــى حــاالت الســحب مــن ماكينــات الصــارف اآللــى و المشــتريات ويجــب 
ــه ــة عن ــئولية الكامل ــة المس ــب البطاق ــل صاح ــاؤه ويتحم ــوز افش ــه وال يج ــة علي المحافظ

5. جميــع العمليــات تتــم آليــًا ويوافــق حامــل البطاقــة عنهــا مــن اآلن فصاعــدًا يتــم االعتــداد 
بالبيانــات التــى تــدون علــى الشــريحة الذكيــة والوســائل الممغنطــة والبيانــات المســتخرجة 
ــزاع بينــى  منهــا كوســيلة إثبــات غيــر قابلــة إلثبــات العكــس وذلــك فــى حالــة حــدوث أى ن
وبيــن البنــك كمــا يلتــزم حامــل البطاقــة المحافظــة الكاملــة عليهــا وعــدم إفشــاء الرقــم 
ــى  ــة ف ــئولية الكامل ــل المس ــي  وأحم ــى اإللكترون ــاره توقيع ــا باعتب ــاص به ــري الخ الس
حالــة حصــول الغيــر علــى البطاقــة أو اســتخدامها دون وجــه حــق فــى ســحب أي مبالــغ مــن 
حســابه وتعتبــر المبالــغ المســحوبة فــى هــذه الحالــة مســحوبة منــه شــخصيًا مــع تحملــه 

بــكل مــا يترتــب عــن ذلــك مــن نتائــج
6. ألتــزم بأضافــة رقــم تليفــون المحمــول علــى ماكينــات الصــارف اآللــي حتى يمكنه تســليم 

رســائل تنبيهيــة )SMS( بأيــة تعامــات تتــم علــى البطاقة وفقــًا للتعليمــات المنظمة
7. مــدة صاحيــة البطاقــة: تحــدد صاحيــة البطاقــة لمــدة يحددهــا البنــك مــن تاريــخ إصدارها 

وتنتهــي صاحيتهــا بانتهــاء أخــر يــوم فــى شــهر الصاحية
ــاف  ــم إيق ــا أو يت ــك تجديده ــض البن ــم يرف ــا ل ــًا م ــدد تلقائي ــر تج ــم المباش ــة الخص 8. بطاق
ــن  ــك م ــة للبن ــات كتابي ــاك تعليم ــون هن ــد أو تك ــخ التجدي ــى تاري ــًا حت ــا مؤقت ــل به التعام
ــل  ــل العمي ــك يتحم ــاف ذل ــد وبخ ــدم التجدي ــد بع ــارخ التجدي ــن ت ــوم م ــل 45 ي ــل قب العمي
قيمــة مصاريــف التجديــد كاملــة والتــي يتــم إبــاغ العميــل بهــا بــأي وســيلة مــن وســائل 
البنــك المتاحةقبــل إجــراء التجديــد ، بلتــزم حامــل البطاقــة بالتعليمــات المنظمــة مــن عــدم 

ــرع ــباك الف ــن ش ــغ م ــحب أى مبال س
 LOG 9. مــن المتفــق عليــه أن جميــع العمليــات التــي يثبــت صحــة إجراءهــا بواســطة
ــال  ــن خ ــة وم ــل البطاق ــة حام ــم بمعرف ــة، تت ــاب البطاق ــى حس ــا عل ــم قيده ــة وت الماكين
اســتخدام الرقــم الســري الخــاص بــه علــى آالت الصــارف اآللــي وتعتبــر صحيحــة ونافــذة فــي 

ــل حــق العمي
10. ال يحــق لحامــل البطاقــة أن يقــوم بأيــة معامــات مشــتريات أو خدمــات أو ســحب مبالــغ 
تفــوق المبالــغ المصــرح لــه بحســابه والمتوفــرة برصيــد أي حســاب مــن الحســابات المربوطة 
ــة أمــام البنــك  ــك فــإن العميــل يكــون مســئول مســئولية كامل ــم ذل علــى البطاقــة وإذا ت
ــق  ــا ال يح ــدي، كم ــحب النق ــراء أو بالس ــتخدامها بالش ــي اس ــغ الت ــة المبال ــداد كاف ــن س ع
ــات  ــت أو أي معام ــال اإلنترن ــن خ ــرة م ــات مقام ــي أي معام ــة ف ــتخدام البطاق ــه اس ل
ــه يخلــى مســئولية البنــك عــن أى خــاف  ــك فإن ــة مخالفــة ذل ــا وفــى حال محظــورة قانوني



شروط و احكام حساب وفر االدخارى و الجارىشروط و احكام حساب وفر االدخارى و الجارى

يقــع بينــه وبيــن الجهــات المســئولة أو المنظمــة لهــذه العمليــات كمــا يلتــزم بســداد كافــة 
ــغ التــى تقــوم جهــات المقامــرة بخصمهــا علــى حســاب البطاقــة دون أى إعتــراض المبال

11. يحــق للبنــك وضــع أو تعديــل الحــدود القصــوي أقصــى لقيمــة المعاملــة الواحــدة وكــذا 
عــدد وقيــم معامــات اإلســتعام والســحب النقــدي والمشــتريات ســواء يوميــة آو أســبوعية 
أو شــهرية ، علــي أن يتــم إخطــاري فــور حــدوث أي تعديــات بــأي وســيلة مــن وســائل البنــك 

المتاحــة .
12. تتــم عمليــة اإليــداع النقــدي آليــًا مــن خــال ماكينــات الصــارف اآللــي التــى تقبــل االيــداع 

مباشــرة بالماكينــة وتقيــد بالحســاب فــي نفــس اللحظــة
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 13. البن
ــن المعلومــات أو تحليلهــا أو أعطــال بأجهــزة اإلتصــال بيــن مركــز البطاقــات والبنــوك  تخزي
الصارفــة أو ألي ســبب آخــر ال يكــون مرجعــه البنــك كمــا أن البنــك غيــر مســئول عــن عــدم 

ــة ــل بالبطاق ــأة التعام ــول أي منش قب
14. يفــوض حامــل البطاقــة بنــك القاهــرة أو أي فــرع مــن فروعــه إخطــار الجهــات المعنيــة 
ــروط  ــزام بش ــل بااللت ــق العمي ــا يواف ــة كم ــتخدام البطاق ــق باس ــات تتعل ــأي بيان ــًا ب محلي
اســتخدام بطاقــة بنــك القاهــرة للخصــم المباشــر والتــي يحــق للبنــك تعديلهــا مــن وقــت 
ــار  ــة إخط ــه بمثاب ــار فروع ــود بمق ــة أي بن ــل أو إضاف ــن تعدي ــك ع ــان البن ــر إع ــر ويعتب آلخ

ــي بذلــك رســمي ل
15. يعتبــر رقــم الـــCVV2  )األرقــام الثاثــة خلــف البطاقــة( عهــدة شــخصية وال يجــوز تصويــره 

او االفصــاح عنــه اال فــى حالــه الشــراء عبــر االنترنــت حتــى ال يســاء اســتخدام البطاقــة 
ــة  ــى حال ــة وف ــة دوري ــك بصف ــاباته بالبن ــدة حس ــة وأرص ــة حرك ــل بمتابع ــزم العمي 16. يلت
ــدم  ــب أن يق ــة يج ــاب البطاق ــى حس ــة عل ــغ محمل ــة مبال ــى أي ــة عل ــل البطاق ــراض حام اعت
ــن  ــوم م ــاوز 15 ي ــدة ال تتج ــال م ــة خ ــتندات الازم ــًا بالمس ــك مقرون ــه للبن ــل اعتراض العمي
ــك  ــر لتل ــور الفواتي ــب ص ــل طل ــق للعمي ــا يح ــا كم ــرض عليه ــة المعت ــم المعامل ــخ خص تاري
ــن  ــئول ع ــر مس ــك غي ــة، البن ــك الخدم ــددة لتل ــف المح ــة المصاري ــل قيم ــات وتحم المعام
أيــة خافــات أو منازعــات تنشــأ بيــن حامــل البطاقــة مــع التجــار حــول الســلع والخدمــات التــي 

ــة ــتخدام البطاق ــا باس ــل عليه حص
17. فــي حالــة اعتــراض حامــل البطاقــة علــى أيــة مبالــغ محملــة علــى حســابه نتيجــة 
ــراض  ــة صحــة االعت ــة )فــي حال ــزم البنــك بإضافــة قيمــة المعامل اســتخدام البطاقــة ال يلت
المقــدم منــه( إال بعــد ورود ســند اإلضافــة مــن البنــك الصــارف أو انتهــاء مــدة الــرد علــى 
االعتــراض المحــددة مــن المؤسســات المحليــة )والتــي تبــدأ مــن تاريــخ قيــام البنــك بإرســال 
ــل البنــك وال تكــون أي  ــراض مــن قب ــذ االعت ــد تنفي ــة عن ــك بقيمــة المعامل ــراض( وذل االعت
ــة  ــي مواجه ــة ف ــًا ألي مقاص ــأة موضوع ــة المنش ــي مواجه ــة ف ــل البطاق ــة لحام مطالب

البنــك
18. يلتزم العميل فى حالة فقد أو سرقة البطاقة بإتباع الطرق األتية: 

ــان  ــة وإع ــد البطاق ــم بفق ــم 16990 وإباغه ــال رق ــز اإلتص ــى مرك ــي عل ــال التليفون  االتص
ــم ــاف الدائ ــًا أو اإليق ــة مؤقت ــاف البطاق ــي إيق ــه ف رغبت

 تقديــم طلــب ألى مــن فــروع البنــك بتوقيــع مطابــق لنمــوذج توقيــع العميــل المحفوظــة 
ــذا  ــواء كان ه ــودة س ــة المفق ــل بالبطاق ــاف التعام ــك إيق ــنى للبن ــى يتس ــك حت ــدى البن ل
ــة  ــد البطاق ــن فق ــار ع ــرد اإلخط ــه بمج ــه أن ــق علي ــن المتف ــًا، وم ــًا أو دائم ــاف مؤقت اإليق
ــي  ــري ف ــرة آخ ــتخدامها م ــل اس ــق للعمي ــا وال يح ــيتم إلغاؤه ــم س ــاف دائ ــا إيق أو إيقافه
ــدأ  ــف وتب ــة المصاري ــه قيم ــع تحمل ــدة م ــة جدي ــتخراج بطاق ــم اس ــا ويت ــور عليه ــة العث حال
مســئولية البنــك بعــد إيقــاف البطاقــة عــن المعامــات التــي تــرد علــى البطاقــة المفقــودة 
ــك  ــلم البن ــال أو تس ــز اإلتص ــد لمرك ــاغ الفق ــخ إب ــن تاري ــل م ــل كام ــن عم ــى يومي ــد مض بع

ــاد والعطــات الرســمية ــام األعي ــي بعــد اســتبعاد أي لإلخطــار الكتاب
  مــن المتفــق عليــه أنــه مــن حــق البنــك عــدم الموافقــة علــى تجديــد البطاقــة أو ســحبها 
أو إيقــاف التعامــل بهــا أو إلغائهــا فــي أي وقــت يــراه  مــع إبــاغ العميــل بذلــك كلمــا امكــن 
بــأي وســيلة مــن وســائل البنــك المتاحــة وفــى حــال ســحب البطاقــة مــن التجــار يجــب علــى 

حامــل البطاقــة التحقــق مــن إتــاف البطاقــة
ــتام  ــًا الس ــه 45 يوم ــد غايت ــال موع ــك خ ــر البن ــى مق ــور إل ــة بالحض ــل البطاق ــزم حام   يلت
بطاقــة الخصــم المباشــر المصــدرة أو المجــددة وفــى حالــة عــدم تقدمــه الســتام البطاقــة 
خــال تلــك الفتــرة ســيتم إلغائهــا مــع تحملــه بقيمــة المصاريــف المحــددة مــن البنــك مــع 

إبــاغ العميــل بذلــك بــأي وســيلة مــن وســائل البنــك المتاحــة 
ــك  ــة بن ــام بطاق ــي نظ ــتراكه ف ــاء اش ــي إنه ــه ف ــال رغبت ــي ح ــة ف ــل البطاق ــزم حام   يلت
ــلم  ــأن يس ــزم ب ــا يلت ــرع، كم ــن أي ف ــي م ــب كتاب ــدم طل ــأن يق ــر ب ــم المباش ــرة للخص القاه

ــة ــاف البطاق ــن إت ــق م ــب ويتحق ــع الطل ــة م البطاق
  مــن المتفــق عليــه أنــه فــي حالــة الحجــز علــى حســابه تحــت يــد البنــك أو الحكــم بإشــهار 
ــد حقــه فــي التصــرف  ــي آخــر يقي ــع قانون ــة ظهــور أي مان إفاســه أو إعســاره أو فــي حال
فــي حســابه فإنــه يكــون مــن حــق البنــك بوقــف العمــل بالبطاقــة الخاصــة بــه أو ســحبها 
لحيــن زوال الســبب القانونــي المانــع مــن التصــرف فــي حســابه مــع إخطــار العميــل بذلــك 
ــم  ــة للرق ــل البطاق ــر حام ــدم تذك ــة ع ــي حال ــة ، ف ــك المتاح ــائل البن ــن وس ــيلة م ــأي وس ب
ــًا  ــا طالب ــروع مصرفن ــن ف ــى أي م ــه إل ــن التوج ــه يمك ــه بمعرفت ــام بإدخال ــذي ق ــري ال الس

إتاحــة إمكانيــة إعــادة إدخــال رقــم ســري جديــد
19. يمكــن للعميــل إذا تســلم البطاقــة مــن غيــر الفــرع المصــدر أن يقــوم بتنشــيط البطاقــة 
مــن هــذا الفــرع طبقــًا للتعليمــات الســارية. تعتبــر جميــع المراســات المرســلة بالبريــد قــد 
ــك  ــدى البن ــه ل ــوان ل ــر عن ــى آخ ــلت عل ــا أرس ــا أنه ــة طالم ــل البطاق ــم حام ــى عل ــت إل وصل
كمــا يلتــزم بإخطــار البنــك كتابــة بخطــاب موقــع عليــه بتوقيــع مطابــق لنمــوذج توقيعــه 

المحفــوظ لــدى البنــك فــي حالــة تغييــر عنوانــه
20. تحمــل البطاقــة خاصيــة الــا تامســية )Contactless( التــي تتيــح للعميــل إجــراء عمليــة 
شــراء / الســحب دون الحاجــة إلــى إدخــال البطاقــة داخــل نقــاط البيــع الثابتــة POS، لــن 
تتطلــب المعامــات إدخــال الرقــم الســري للبطاقــة PIN طبقــًا للحــدود المقــررة مــن البنــك.

شروط وأحكام الخدمة الصوتية 
ــأداء بعــض الخدمــات اآلليــة منهــا  ــًا ب ــة بالبنــك 16990 يســمح حالي 1. نظــام الخدمــة الصوتي
ــد الحســاب، اإلســتعام عــن آخــر 5  ــال وليــس الحصــر اإلســتعام عــن رصي علــى ســبيل المث
حــركات تمــت علــى الحســاب، طلــب كشــف حســاب، وغيرهــا مــن خدمــات قــد يقــوم البنــك 

ــا بإضافته
ــاء  ــدم إفش ــة وع ــة الصوتي ــم الخدم ــى رق ــة عل ــة بالمحافظ ــترك بالخدم ــد المش 2. يتعه
ــي  ــع اإللكترون ــاره توقي ــام باعتب ــى النظ ــًا عل ــائه تليفوني ــوم إلنش ــذي يق ــري ال ــم الس الرق
ــتخدامها دون  ــا أو اس ــر عليهم ــول الغي ــة حص ــى حال ــة ف ــئولية الكامل ــه المس ــع علي وتق
وجــه حــق فــى إجــراء أي مــن الخدمــات المشــار إليهــا بعاليــه مــع تحملــي بــكل مــا ترتــب 

علــى ذلــك مــن نتائــج
3. يقــر المشــترك بــان جميــع العمليــات التــي تتــم بمعرفتــه عــن طريــق التليفــون والتــي 
يتــم قيدهــا بحســابته تعتبــر صحيحــة وحجــة عليــه وال يحــق لــه االعتــراض عليهــا بــأي وجــه 

مــن أوجــه االعتــراض
شروط وأحكام خدمة اإلنترنت والموبايل البنكي

1. خدمة اإلنترنت والموبايــل البنكى: هي خدمات مصرفية عبر اإلنترنت أو الهاتف المحمول 
بما فيها من خدمات ومعامات وتسهيات مقدمة من البنك إلى عمائه والمتغيرة من حين 
آلخر من خال موقع بنك القاهرة للخدمات اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت وما يرتبط به من 

صفحات مفردة أو مجملة
2. اسم المستخدم: عبارة عن رقم أو كلمة تعريف خاصة به وذلك بغرض التعريف عنه عند 

البنكي اإلنترنت والموبيل  استخدامه خدمة 
للدخول  العميل  ويستخدمه  بتكوينه  البنك  يقوم  سرى  كود  عن  عبارة  السر:  كلمة   .3
يقصد  الخدمة  هذه  تطبيق  وفى  العميل  شخصية  من  التأكد  للبنك  وتتيح  الخدمات  على 
كافة  بها  يقصد  السرية:  البيانات  أ-  منها:  كًا  قرين  المبين  المعنى  التالية  بالمصطلحات 
البيانات الخاصة بتفعيل واستخدام الخدمات المصرفية اإللكترونية وهى على سبيل المثال 
السر  كلمات  ب-  العميل،  وحسابات  بيانات  أو  و/  السر  كلمة  و/أو  المستخدم  اسم  الحصر  ال 
لمرة  التصديق  ألغراض  والصالحة  المستخدمة  السر  كلمة  هي  واحدة  لمرة  المستخدمة 
ألغراض  استخدامها  إعادة  عــدم  لضمان  زمنية  لفترة  أو  النظام  على  للدخول  فقط  واحدة 
التصديق في مرات الحقة، ج- تطبيق رموز األمــان هو تطبيق للهاتف المحمول يستخدم 
هو  األمــان  برموز  الخاص  السرى  الرقم  د-  واحدة،  مرة  المستخدمة  السر  كلمات  إلصدار 
مجموعة من األرقــام السرية التي تستخدم للدخول على جهاز/ تطبيق رموز االمان إلصدار 

واحدة لمرة  المستخدمة  السر  كلمات 
4. بعد توقيع العميل على طلب االشتراك في خدمة اإلنترنت والموبايل البنكي واستكمال 
اإلجراءات وبعد التحقق من هويته من قبل البنك، سوف يقوم البنك بتسليم العميل كلمة 
طريق  عن  حسابه  على  بالدخول  العميل  يقوم  به.  الخاصة  االمان  رموز  اجهزة  أو  و/  السر 
فإن  الحساب  على  للتعامل  وتأمينًا  المحمول  والهاتف  اإلنترنت  عبر  المصرفية  الخدمات 
السر ألول مرة واستبدالها  بتغير كلمة  الخدمات  العميل سيكون ملتزما عند دخوله على 

التي ينشــأها بنفسه ويحتفظ بها على مسئوليته الشخصية الجديدة  السر  بكلمة 
5. يلتزم العميل بعدم إجراء أي تحويات أو تعليمات أو عمليات تزيد عن رصيد الحساب المتاح 
العمليات  أو  التعليمات  أو  التحويات  فورًا  البنك  سيرفض  ذلك  تنفيذ  مخالفة  حالة  وفى 
بدون إخطار مسبق للعميل، يلتزم العميل بعدم استخدام خدمة اإلنترنت والموبايل البنكي 
الترتيب  أو بدون  التحويل منه  المراد  الحساب  لتحويل األموال بدون وجود رصيد كافي في 

البنك وصدور موافقة بقابلية السحب على المكشوف من هذا الحساب المسبق مع 
بالتحويات  الخاصة  المركزي  البنك  عن  الصادرة  واألحكام  القواعد  بكافة  العميل  يلتزم   .6
الخدمات  باستخدام  المتعلقة  والمصروفات  الرسوم  كافة  العميل  يتحمل  المصرفية، 
وكافة  االشتراك  مقابل  رسوم  الحصر:  ال  المثال  سبيل  على  وهي  اإللكترونية  المصرفية 
الخدمات  خال  من  المتاحة  الخدمات  مختلف  استخدام  عن  الناتجة  المصرفية  العموالت 
المصرفية اإللكترونية والتي يحددها البنك من وقت آلخر ويعلن عنها، ويحتفظ البنك بحقه 
في تعديل تلك الرسوم من وقت آلخــر ودون أدنى اعتراض من العميل شــريطة إبــاغ العميــل 
بذلــك بــأي وســيلة مــن وســائل البنــك المتاحــة  ، وبناء على ذلك يصرح العميل ويفوض البنك 
تفويضا غير قابل لإللغاء بخصم كافة الرسوم والمصروفات المستحقة من حساب/ حسابات 

البنك لدى  العميل 
في  المذكورة  البنكي  والموبيل  اإلنترنت  خدمة  في  اشتراكه  يلغي  أن  للعميل  يمكن   .7
فيما  العميل  مسئوليات  على  اإللغاء  هذا  يؤثر  ولن  كتابيًا  البنك  بإخطار  وذلك  وقت  أي 
العميل بسداد  اإللغاء ويلتزم  تاريخ  التي تمت حتى  البنكي  اإلنترنت والموبيل  يخص خدمة 
أي رسوم متعلقة باإللغاء علــي أن يتــم اإلفصــاح للعميــل عــن قيمــة تلــك الرســوم، يمكن 
للبنك أن يلغي اشتراك العميل في الخدمات المذكورة في أي وقت مع إخطاره بذلك. يلتزم 
المواصفات  الحد األدنى من  التي تستوفي  الحاسب اآللي  العميل بمعالجة أجهزة وبرامج 
الموضحة من البنك، ويحق للبنك تعديل هذه المواصفات من وقت آلخر، ولن يتحمل البنك أي 
تكاليف أو أضرار تكبدها العميل بسبب عدم إلمامه بالمواصفات التي قام البنك بتعديلها، 
اإلنترنت  خدمة  أداء  وتحسين  لتطوير  مناسبة،  أنها  يرى  التي  التعديات  إجراء  للبنك  ويحق 
والموبيل البنك. يحق للبنك من وقت آلخر إجراء إضافة/ تعديات/ صيانة / تحديث الخدمات 
المصرفية اإللكترونية مما قد يتطلب معها توقف الخدمات لفترة معينة يحددها البنك ، 
وبالتالي يعتبر ذلك من األسباب التي يكون فيها البنك غير مسئول عن عدم تمكن العميل 
من استخدام خدمة اإلنترنت والموبيل البنكي وال يمكن للعميل الرجوع على البنك خال هذه 
الفترة بأية مطالبات، علي أن يتم االعان عن إجراء التعديل و/أو التحديث و/أو الصيانة علي 

الموقع الخاص بخدمة اإلنترنت والموبيل البنــك
8.  ال يتحمل البنك أي مسئولية عن أي عطل في أداء خدمة اإلنترنت والموبايل البنكي ألي 
سبب/حدث خارج عن إرادته من دون تجاوز أو تقصيرعن أي أعطال كما أنه لن يكون مسئواًل، 
أو أي مشكلة ذات صلة  اآللي  الحاسب  أو أي فيروس في  االتصاالت  من جانبه في وسائل 
البنك للعميل أي  بذلك، مع عدم اإلخال بأي نص تضمنته هذه الشروط واألحكام، ال يقدم 
ضمانة صريحة أو ضمنية فيما يتعلق باستخدام خدمة اإلنترنت والموبايــل البنكــي. على 
البنك لكافة التقنيات والوسائل األمنية الممكنة لحماية عميل خدمة  الرغم من استخدام 



شروط و احكام حساب وفر االدخارى و الجارى

غير  البنك  فإن  المعلومات،  وجرائم  اإلنترنت  شبكة  مخاطر  من  البنكي  والموبيل  اإلنترنت 
شبكة  استخدامه  على  المترتبة  المخاطر  نتيجة  بالعميل  يلحق  قد  ضرر  أي  عن  مسئول 
اإلنترنت، وأن العميل وحده هو المسئول بتحمل كافة المخاطر الناجمة عن استخدامه خدمة 
اإلنترنت والموبايل البنكي التي اختارها بموجب هذا الطلب واستخدامه لشبكة اإلنترنــت

9. يتحمل العميل وحده مسئولية استخدام أي برمجيات أوأجهزة عامة أو مشتركة أو خاصة 
قد تعرض أمن وفاعلية استخدام خدمة اإلنترنت والموبيل البنكي والتي ينشأ عنها كشف 
بيانات العميل، ويتحمل العميل وحده كافة النتائج المترتبة علي ذلك. كما يتحمل العميل 
وحدة مسئولية الدخول على خدمات اإلنترنت البنكي من خال اجهزة الكمبيوتر العامة او 
المشتركة )كمقاهي اإلنترنت أو المكتبات العامة)، يقر العميل بصحة البيانات والمعلومات 
آثار  أي  العميل  ويتحمل  اإللكترونية  المصرفية  الخدمات  على  الحصول  طلب  فى  المدونة 
إرسال  حالة  في  أنه  العميل  يقــر  والمعلومات.  البيانات  تلك  من  أي  صحة  عدم  عن  تنتج 
المتفق عليها  الوسائل اإللكترونية  الخاصة به عن طريق أي من  الحسابات  البنك لكشوف 
وال يتحمل البنك أية مسئولية عن تسريب أو عدم وصول تلك الكشوف إليها أو إطاع الغير 
عليها، وال يحق له طلب أي تعويضات جراء ذلك. ال يحق إال للعميل األصلي صاحب الحساب 
االشتراك في الخدمات المصرفية اإللكترونية وال يحق لحاملي التوكيا ت نيابة عن العميل 

الخدمات االشتراك في هذه 
اإلنترنت  خدمة  على  للحصول  العميل  من  مقدم  اشتراك  طلب  أي  رفض  للبنك  يحق   .10
والموبيل البنكي كما يحق له رفض تنفيذ أية تعليمات/ استفسارات/ تعامات/ عمليات ترد 
من العميل اثناء استخدامه الخدمة ويحق له أن يوقف أو يحد من استخدام العميل للخدمات 

اإللكترونية أو أي جزء منها على أن يتم إخطار العميل بذلك وإحاطته باألسباب إن أمكن
اثناء  يدخلها  التي  والتعامات  والبيانات  والمعامات  التعليمات  بأن  بعلمه  العميل  يقر   .11
مراجعة  أية  بدون  عليها  التعامل  يتم  البنكي،  والموبيل  اإلنترنت  خدمة  خال  من  التعامل 
البنك  يتحمل  وال  منها،  التأكد  أو  خطية  إشعارات  على  الحصول  بدون  أو  البنك  من  إضافية 
الموقع  على  إدخالها  تم  بيانات  أية  في  خطأ  حدوث  حالة  في  العميل  تجاه  مسئولية  أية 

البنكى. والموبيل  اإلنترنت  خدمة  الستخدام  بالبنك  الخاص  اإللكتروني 
12.  إذا نما لعلم العميل أن شخصا أخر قد أطلع على البيانات السرية الخاصة به فيلتزم العميل 
البنكي وفي حالة  اإلنترنت والموبايل  البنك وطلب وقف خدمة  باالتصال فورا إلباغ  عندئذ 
أو  أي عمليات  يجعله مسئول عن   16990 الرقم  بالبنك على  باالتصال  القيام  العميل  إخفاق 
معامات تمت على حسابه ولم يصرح بها وتصبح كافة المعامات مؤكدة باستخدام بياناته 
السرية، على أن يتم وقف الخدمات في غصون ثاثة أيام عمل من تاريخ استام البنك لطلب 

اإليقاف ويتحمل العميل ما ينتج عن عدم إباغه من آثار
13. يقر العميل صراحة بالحجية الكاملة لمستخرجات البنك اآللية واإللكترونية المثبتة لما 
هذه  كانت  سواء  اإللكترونية  المصرفية  الخدمات  طريق  عن  مصرفية  عمليات  من  به  قام 
بيانات  كافة  العميل  حساب  كشوف  وتتضمن  االنجليزية،  أو  العربية  باللغة  المستخرجات 

للخدمــة.  العميل  باستخدام  تنفيذها  تم  التي  والمعامات  العمليات 
14. يتعهد العميل بأن تكون جميع المعامات التي تتم من خال خدمة اإلنترنت والموبايل 
محظور  غير  وألشخاص  مشروعة  أغراض  في  وتستخدم  مشروعة  معامات  هي  البنكي 
البنكى.  والموبايل  اإلنترنت  الحقيقي من خدمة  المستفيد  بأنه هو  ويقر  التعامل معهم، 
يصرح العميل ويفوض البنك في إرسال التنبيهات، واإلعانات والدعاية وحمات التسويق عن 
المنتجات الجديدة باستخدام أي من الوسائل اإللكترونية التي تشمل على سبيل المثال ال 
الحصر: اإلنترنت والبريد اإللكتروني والرسائل القصيرة ويوافق على عدم إعتبار ذلك إنتهاكا 

للخصوصية
15. -البنك غير مسئول عن عدم تنفيذ أي من العمليات الواردة من خال النظام بسبب أي 
ظرف خارج عن إرادة البنك، وال يلتزم البنك بقبول أية تعديات أو إلغاء تعليمات أو معامات 

التي سبق أن أرسلها العميل عبر خدمة اإلنترنت والموبايل البنكي وتم تنفيذها بالفعل.
16.  يجوز للبنك تعديل كل أو بعض هذه الشروط واألحكام ً في أي وقت واستبدالها كليا او 
جزئيا ً بشروط وأحكام أخرى جديدة أو استبدال صفحة أو صفحات واردة على الموقع الخاص 
بخدمة اإلنترنت والموبايل البنكي على ان يتم اخطار العميل بذلك بأى من الوسائل المتاحة 
بعد  البنكي  والموبيل  اإلنترنت  خدمة  استخدام  في  العميل  استمرارية  تعتبر  كما  للبنك، 
إجراء أي من التعديات المذكورة بمثابة قبول وموافقة منه على تلك التعديات. في حالة 
توقف الخدمات بسبب توقف االنظمة التي يتم تشغيلها من قبل البنك أو أي من الجهات 
المتخصصة التي يتعاقد البنك معها، يقوم البنك ببذل العناية الواجبة الستعادة الخدمات 
البنك بإخطار العماء بالموعد المتوقع  في أقرب وقت، وحال تقرر إستعادة الخدمة يقوم 
دفع  بخاصية  المتعلقة  البيانات  صحة  عن  وحده  مسئول  العميل  .يكون  الخدمة  الستعادة 
الفواتير ومن ضمنها على سبيل المثال ال الحصر رقم الهاتف، المبلغ، رقم الفاتورة، ...الخ، 
وذلك دون أدنى مسئولية على البنك مع تحمل العميل بكافة ما يترتب على ذلك من نتائج 
حيث أن البنك ال يقوم بمراجعة صحة هذه البيانات . يلتزم العميل بتوفير رصيد كافي في 
الحساب لدفع أية فواتير في التواريخ المحددة للسداد وال يكون البنك مسئول عن عدم دفع 
مسئوال  العميل  ويكون  كافي  رصيد  وجود  عدم  بسبب  استحقاقها  تواريخ  في  فواتير  أية 
بمفرده في حالة ترتيب أي عوائد أو غرامات تأخير على الفواتير الناشئة عن التأخر في السداد

17.  ال يترتب أي مسئولية على عاتق البنك أو الجهات المتخصصة التي يتعاقد البنك معها 
عن أي أضرار ناجمة عن التأخير في إرسال ونقل المعلومات، وعدم تلقى أو أخطاء أو ضياع 
أو  العمل  انقطاع استمرارية  أو  النقص  الطارئة مثل  الحاالت  أو تعطيل قسري  المعلومات، 
اإلضرابات أوالقوة القاهرة أو الكوارث الطبيعية أو المشاكل األمنية، أو التدابير التي تتخذها 
سلطات الدولة أو أي أحداث أخرى وال تقع أي مسئولية على عاتق البنك من جراء وقوع أي 
أضرار للعميل أو التقنية أو المعدات اإللكترونية في حالة وقوع أي من الحاالت المذكورة 
أعاه بسبب ذلك . يلتزم العميل بقراءة وتفهم التحذيرات واإلخطارات التنبيهية الموجودة 
على الموقع اإللكتروني للخدمات اإللكترونية، وقبول جميع الشروط واألحكام وأية تغييرات 
عليها والتي ستظهر من خال الموقع اإللكتروني للخدمات اإللكترونية ويعتبر ذلك التزاما 

قانونيا على العميل
إليه  تسلم  قد  التي  والمعلومات  البيانات  كافة  سرية  على  بالمحافظة  البنك  يلتزم   .18
يتعهد  كما  البنكي،  والموبايل  خدماته  أو  منتجاته  من  أي  تقديم  بمناسبة  العميل  من 

الخدمات،  خال  من  بإجرائها  العميل  يقوم  التي  العمليات  كافة  سرية  على  بالمحافظة 
ويتعهد البنك والعميل بعدم اإلفصاح عن أي مما تقدم إال طبقا للقوانين السارية بجمهورية 
ً لشروط وأحكام خدمة االنترنت  مصر العربية أو تنفيذا ألية أحكام أو أوامر ملزمة أو طبقا 

البنكي والموبايل 
19. يفوض العميل ويصرح لبنك القاهرة تصريحا نهائيا ال يجوز الرجوع عنه في تداول واإلفصاح 
البنك ألي طرف ثالث وذلك لتطوير وتيسير  البيانات الخاصة بحساباته لدى  عن بعض أو كل 
كافة األعمال المصرفية للبنك أو تقديم الخدمات المصرفية المتميزة للعميل والتي تشمل 
على سبيل المثال ال الحصر: خدمة االنترنت والموبيل البنكي بجميع أنواعها، خدمات إرسال 
كشوف الحسابات وفقــًا للتعليمــات المنظمــة لذلــك ، الخدمات البريدية، خدمات الصراف 

اآللي إلخ، وذلك دون أدني مسئولية على البنك
السرية  البيانات  على  الحفاظ  بشأن  والكاملة  التامة  المسئولية  بقبوله  العميل  يقر    .20
واإلجراءات الازمة لحفظها وعدم إفشائها ألى شخص أو موظف من موظفي البنك أو أية 
البنكي وال  االنترنت والموبيل  لتقديم خدمة  الواجبة  العناية  ببذل  البنك  .يقوم  أخرى  جهة 
يعتبر مسئوالً  عن أي إخفاق في تقديمها جزئيا او كلياً  ألي سبب خارج عن سيطرة البنك كما 
ان البنك ال يقدم أي التزامات أو ضمانات تتعلق على سبيل المثال ال الحصر بالجودة والسرعة 
واألداء والدقة ، كما ال يضمن البنك خلو البرامج من األعطال أو الخلل، ويتعهد البنك بتعديل 
اآلثار السلبية على العمليات المصرفية التي تحدث بسبب ذلك ويقر العميل بأن البنك غير 

مسئول عن كل ما سبق ذكره ما لم يرتكب البنك تجاوزا أو تقصيرا 
21. شعار بنك القاهره هو عامة تجارية مملوكة ومسجلة لصالح البنك، وعلى وجه العموم 
صفحات  في  الواردة  بمنتجاته  خاصة  تجارية  عامات  أي  ملكية  حيازة  القاهره  لبنك  يحق 
الموقع كما إن حقوق نسخ الصور والرسومات والمعلومات والعامات والنصوص والمواد 
الدعائية والشاشات وصفحات الموقع بما فيها من تصميم الصفحات الظاهرة بالموقع، هي 

ملكية خاصة للبنك أوآي طرف أخر مشار إليه في صفحات الموقع
22.  يلتزم ويتعهد العميل بعدم نسخ أو نشر أي من البرامج أو الشاشات أو المستندات أو 
الصور أو الرسومات أو المعلومات أو العامات أو النصوص أو المواد الدعائية الخاصة بالبنك 
والمتاحة على صفحات الموقع، كما يلتزم العميل بعدم السماح ألي أشخاص آخرين بالقيام 
من خاله بنسخ أو تعديل أي من تلك البرامج أو الشاشات أو المستندات المتاحة عبر الموقع 
أو بتحميل أو نقل برامج خدمة االنترنت والموبيل البنكي من أو إلى على سبيل المثال ال 
الحصر أي حاسب آلي أو هاتف أو جهاز هاتف ذكي أو أي جهاز إلكتروني آخر مماثل وفى 
حالة مخالفة العميل لما هو موضح اعاه أو عدم تأمين تلك البرامج والمستندات المقدمة 
الازمة  القانونية  االجراءات  بكافة  العميل  على  الرجوع  للبنك  يحق  البنك  من  له  كخدمة 

لحماية حقوقه بخاف التعويضات الازمة لتصحيح األضرار التي قد تلحق بالبنك
الثابت بسجات  العميل على عنوانه  الى  اية مراسات  أو  أو طلب  إخطار  إرسال أي  يتم   .23
أو  العادي  بالبريد  إرسالها  بمجرد  للعميل  سلمت  قد  البنك  مراسات  كافة  وتعتبر  البنك، 
على  ويجب  اإلثبات  في  عليه  حجه  وتكون  الطلب  بهذا  ثابت  له  اخرعنوان  على  اإللكتروني 

فورًا  ً كتابيا  البنك  بإخطار  يقوم  أن  البنك  بسجات  الثابت  عنوانه  تغير  عند  العميل 
24. وفي حالة وجود أية شكوى من جانب العميل تتعلق بالخدمات يتم االتصال فورًا بمركز 
الخدمة الهاتفية لبنك القاهره على رقم 16990 أوعن طريق زيارة أقرب فرع للبنك، على ان 

يتم الرد على شكوى العميل خال 10 أيــام عمل

ــات  ــن منتج ــج م ــى أي منت ــري عل ــة تس ــروط عام ــر ش ــروط تعتب ــذه الش ه
ــتقباًل ــتخدامه مس ــي اس ــب ف ــرة أرغ ــك القاه بن

 تخضع هذه الشروط لقواعد وأحكام قوانين وقرارات جمهورية مصر العربية ويتم تسوية 
أي نزاع قد ينشأ عن تأويلها أو تفسيرها أو تنفيذها عن طريق محاكم القاهرة على اختاف 
أنواعها ودرجاتها والقرارات المنفذه له وفي حالة إدراج البنك للمصادقات على األرصدة من 
خال خدمات االنترنت البنكي، فيسري عليها أحكام قانون التوقيع اإللكتروني رقم 15/ 2004 
التام والغير  الشروط واألحكام تعني قبولي  بأن توقيعه على هذه  العميل  وتعدياته، يقر 
مشروط وااللتزام باستخدام أو المنتجات المتفق عليها المتفق عليه وذلك فيما يتفق مع 

هذه الشروط واألحكام
 أقر بأننى المالك األصلى والمستفيد الوحيد من فتح الحساب كما ألتزم بمسئوليتى التامة 
عن سامة ومشروعية مصدر أية مبالغ تودع بمصرفكم بمعرفتى أو بمعرفة الغير أو يتم 
مع  تتعارض  ال  األموال  تلك  أن  من  بالتحقق  وألتزم  طرفكم  حساباتى  من  أى  إلى  تحويلها 

قانون مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية والقرارات المنفذه له
  أتعهــد بتحديــث بياناتي الموقعة منى والمقدمة للبنك فــور حــدوث أيــة تغيــرات بهــا أو 
ــك وتعهدى هذا يحق للبنك معه إقفال الحساب فورا أو طبقا لإلجراء  ــك لذل ــب البن ــد طل عن
المنصوص عليه فى ذات العقد مع إتخاذ التدابير الازمة وفقًا للقانون مــع إخطــاري بذلــك 

بــأي مــن وســائل اإلتصــال المتاحــة للبنــك .
 أتعهد بإستخدام الحساب فى الغرض المخصص من أجله وعدم أستخدامه فى أي عمليات 

تجارية
بالبنك فإننى أصرح للبنك بكشف سرية   فى حالة وجود ضامن لى بأحد المنتجات الخاصة 

التسهيل  أو  المنتج  الضامن وفى حدود  حساباتى محل 
 أقر أنا الموقع أدناه بعلمى بأنه محظور أستخدام أى من حساباتى لدى البنك فى شراء أو 
بيع عمات الدفع االفتراضية المشفرة أيا كان نوعها أو مسماها ويحق للبنك حــال إكتشاف 
أى من تلك العمليات وقف التعامل على الحسابات فورا وإخطار الجهات المختصة، ويعتبر 

توقيعى على هذا الطلب إقرار منى بذلك
 ألية الشكاوى: يوجد بالبنك ألية سريعة ومجانية لشكاوى العماء من خال نموذج داخلى 
موحد متاح بالفروع أو عن طريق الموقع اإللكترونى للبنك أو أي وسائل أخرى يتيحها البنك 
ليتمكن من فحص الشكوى والرد على العميل كما يجوز للعميل تصعيد الشكوى إلى البنك 

المركزى فى حالة عدم الرد من البنك


