طلب اشتراك في محفظة
بلوم -مصر
ال�ستخدام البنك فقط
بيانات فرع البنك:
ا�سم الفرع:
البيانات اخلا�صة مبراجعة الطلب من جانب البنك:

متت مراجعة الطلب مبعرفتي ومت الت�أكد من كافة البيانات امل�سجلة بالطلب ومطابقتها
بالبيانات التي مت ت�سجيلها على النظام
For Bank Use Only
Branch Details:
Branch Name:
Data to be reviewed by the Bank:

This application and all information listed in it were revised by me
and were matched with the data registered on the system, therefore

توقيع موظف البنك

Bank employee signature

مبوجـــب هــــذا الطلــب يتعـهـــد العميل
:ويقر مبا يلي
All information stated in this
application is true and correct.
The client also agrees to keep
this application and enclosed
documents at the bank in case
of canceling the service.

�أن كافة البيانات الواردة يف هذا الطلب
 كم ــا �أنه يقبـ ـ ــل �أن.حقيقيـ ــة و�صحيحــة
يحتفظ البنك بهذا الطلب وامل�ستندات
.املرفقة يف حالة �إلغاء اخلدمة

The client is the actual and
only beneficiary of themobile
number linked to the service and
mentioned in the application;
and it’s under his/her custody.

�أنه املنتفع احلقيقي والوحيد من خط
الهات ــف الـمحم ــول املرب ــوط باخلـ ــدمة
ً و�أي�ض ـ ـا،وامل�سجل رقمــه يف هذا الطلـ ــب
.بحيازته الفعلية خلط الهاتف املحمول

The client is committed to update
his information if changed or
in case of acquisition of other
citizenship or when requested
by the bank within 30 days.

كما يتعه ــد بتحديــث بياناته فور حدوث
�أي تغيريات ب�ش�أنها �أو فور ح�صوله على
جن�سيـ ــة �أخرى �أو عن ــدما يطلـ ــب البنك
.ً يوما30 ذلك يف خالل

The client reviewed all the
terms and conditions for using
the mobile payment service;
and approves and accepts any
amendments that might be
applied from time to time at
the bank’s absolute discretion.

�أنه ق ـ ــد اطل ـ ــع عل ــى كــاف ـ ــة ال�ش ـ ـ ـ ــروط
والأحكام ال�ستخدام خدمة الدف ــع عــن
طريـ ــق الهات ـ ــف املحم ـ ــول التـ ــي يجوز
تعديلها من وقت �إىل �آخر وفقاً لتقدير
.البنك املطلق

All transactions made using
this service are legitimate
transactions and used for
legitimate purposes.

�أن املعامالت جميعها التي تتم من خالل
اخلدمــة املذكورة هي معامالت م�شروعة
.وت�ستخ ـ ــدم يف �أغ ـ ــرا�ض م�ش ـ ـ ــروعة

In case of any complaint about
the service, please contact our
call center on 19233, then we
will study the complaint and
respond to you within three
working days.

،يف ح ـ ــال وجـ ــود �شكـ ــوى حــول اخلدمة
يرجى االت�صال مبركز خدمة العمــالء
 و�سنقوم بدرا�سة ال�شك ـ ـ ــوى،19233 على
.والرد عليك يف غ�ضون ثالثة �أيام عمل

Terms and conditions apply.
For more information, kindly
call our Customer Service
Center on 19233.

Client’s Authorized Signature

.تطبــــق ال�شـــــــروط والأحكــــــــــام

ملزي ـ ــد م ــن املعلومـ ــات يرجـ ــى االت�صال
.19233 مبركز خدمة العمالء على

التوقيع املعتمد للعميل يف البنك

:التاريخ

Date:

:رقم الهاتف املحمول اخلا�ص باخلدمة

Assigned Mobile No. for service:

Mrs.

ال�سيدة

:اال�سم بالكامل كما هو مدون بتحقيق ال�شخ�صية

Full name according to client ID:

Gender:
Nationality:

Female

ال�سيد

Mr.

�أنثى

Male

Passport (Non- Egyptians)
National ID

:النوع
:اجلن�سية
)جواز ال�سفر (لغري امل�صريني
بطاقة الرقم القومي

ذكر

:رقم حتقيق ال�شخ�صية

Identification Number:

Expiry Date:
Year �سنة

Month �شهر

Day يوم

Date of Birth:
Year �سنة

Month �شهر

Permanent Residence Address:
Home Phone:
Work Phone:
E-mail:
Work Place:
Occupation:
Linking BLOM BANK Account (saving – current)
with your mobile Wallet hence you’ll be able
to recharge the Wallet Please complete the
required information:

RIM Number:
Saving Account:
Current Account:

Day يوم

:تاريخ انتهاء ال�صالحية
:تاريخ امليالد

:حمل الإقامة الدائم
:رقم هاتف املنزل
:رقم هاتف العمل
:الربيد الإلكرتوين
:مكان العمل
:الوظيفة
)ربط رقم ح�سابك ال�شخ�صي (جاري �أو توفري
مبحفظة هاتفك املحمول لتتمكن من تغذية
: الرجاء ا�ستيفاء البيانات التالية.املحفظة من خاللها
:رقم احل�ساب
:ح�ساب توفري
:ح�ساب جاري

الشروط واألحكام
الستخدام المحفظة المصرفية
استخدام خدمة دفع األموال عن طريق الهاتف
(محفظة بلوم)
يعتربتوقيعالعميلعلىطلباال�شرتاكيفاخلدمةوت�سليمهلفرعالبنكتعاقدًانهائ ًياملزمًا
بني البنك والعميل ،ومن ثم يتعني على العميل قراءته وفهم كافة �شروط و�أحكام ا�ستخدام
اخلدمةبدقةوعنايةقبل�أنيوقععليها.
أوال :تعريفات
اخلدمة/اخلدمات  :هيخدمةدفعالأموالعنطريقالهاتفاملحمولاملقدمةمنبنك بلوم
 -م�صر مو�ضوع هذا التعاقد ،ومبوجبها يتم فتح ح�ساب هاتف حممول للعميل لدى البنك
للتعامل عليه �سواء بالإيداع و�/أو ال�سحب و�/أو ال�سداد االلكرتوين ملدفوعاته و�/أو التحويل
الإلكرتوينللأموالعنطريقالهاتفاملحمول،و�إيداعر�صيد�إلكرتوين يف احل�ساب.
البنك :يق�صدبه بنك بلوم -م�صروجميعفروعه.
مقدم اخلدمة :هو �أي من املن�ش�آت التي يتعاقد معها البنك لتقدمي بع�ض اخلدمات املتعلقة
بتنفيذاخلدمةوامل�صرحلهامن قبلالبنك–علماب�أنمقدماخلدمةيعلنعنرقمالرتخي�ص
ال�صادرلهمنالبنك�إنوجدمبكانوا�ضحيف املحلالتابعلهوالذيمنخاللهيت�أكدالعميل
منقانونيةعملمقدماخلدمة.
العميل:يق�صدبهال�شخ�صالطبيعيامل�شرتكيفاخلدمةمو�ضوعهذاالعقد�شرطحيازتهخط
هاتفحممولوتوقيعهعلىهذاالطلب.
ح�سابالهاتفاملحمول :يق�صدبهح�سابالهاتفاملحمولالإلكرتويناملفتوحلدىالبنكبا�سم
العميل،وتتممنخاللهعملياتالإيداعوال�سحبوالتحويلاخلا�صةبالعميل.
الر�صيدالإلكرتوين :يق�صدبهالر�صيدالدائنمنوحداتالنقودالإلكرتونيةحل�سابالهاتف
املحمول ،والناجت عن عمليات الإيداع وال�سحب التي متت مبعرفة العميل على ح�ساب الهاتف
املحمول ،وهذا الر�صيد الإلكرتوين قابل للتحويل �إىل �أي من العمالء الآخرين و�/أو مقدمي
اخلدمة،كماميكنا�ستخدامهكو�سيلة�سدادللجهاتاملعلنعنهامنقبلالبنك.
وحدات النقود الإلكرتونية :تعني وحدات �إلكرتونية ذات قيمة نقدية تعادل كل وحدة جنيهًا
م�صريًا فقط ي�صدرها البنك �شرط ا�ستالم البنك قيمة من النقد) اجلنيه امل�صري (ال تقل
عن قيمة وحدات النقود الإلكرتونية التي ي�صدرها البنك ،وتقبل ا�ستبدالها �إىل نقد (اجلنيه
امل�صري).
الإقليم  :يق�صدبهجمهوريةم�صرالعربية.
الهاتف املحمول  :يعنى �أي هاتف حممول متوافق مع �أي من �شبكات الهاتف املحمول العاملة
بالإقليموتكونمتوافقةمعهذهال�شبكات.
ثانيا :آلية تقديم الخدمة
فور توقيع العميل على طلب اال�شرتاك يف اخلدمة و�شرط ا�ستيفائه باقي ال�شروط الأخرى،
وا�ستكمال�إجراءاتفتحح�سابالهاتفاملحمولوبعدالتحققمنهويتهمنقبلالبنك�،سوف
يقومالبنكب�إر�سالر�سالةن�صيةق�صرية�إىلالعميلي�ؤكدلهمبوجبها�إمتامفتحح�سابالهاتف
املحمول و�إخطاره برابط التحميل الذي من خالله �سيقوم بتحميل التطبيق على هاتفه
املحمول باال�ضافةايل كودالتفعيل اخلا�صبهالذىمي ّكنالعميلمنالدخولبوا�سطتهومن
خالله�إىلح�سابالهاتفاملحموللإن�شاءرقم�سريمكونمن�ستة�أرقامM-PINللتعاملعلى
ح�سابالهاتفاملحمول،ويحتفظبهلنف�سهوعلىم�سئوليتهال�شخ�صيةوعلى�أنيقومبتغيريه
يفحالمعرفة�أحدغريهله.
يحتفظالبنكبحقهيفاملراجعةواملوافقةعلىطلبالعميلاملوقععلىهذاالطلبباال�شرتاك
يفاخلدمةوالتحققمنعدموجودا�شتباهخالل�24ساعةمنبدءت�شغيلاخلدمة،و�أي�ضايف
�أيوقتخاللفرتة�سرياناخلدمة.
يجب�أنيرتبطح�سابالهاتفاملحمولبخطهاتفحممول واحدتابع لأيمن�شبكاتالهاتف
املحمولالعاملةبالإقليم،و�أنيكونهذااخلطيفحيازةالعميلالفعلية.

يحق للعميل �أن يتعامل على ر�صيده الإلكرتوين من خالل �إيداع �أو �سحب مبالغ �سواء عن
طريقمقدمياخلدمة �أو من خالل فروع بنك بلوم -م�صر.
يحق للعميل – يف �أي وقت – �إغالق ح�ساب الهاتف املحمول وا�سرتداد القيمة النقدية التي
تقابلر�صيدهالإلكرتوينوذلكعنطريقاالت�صالمبركزخدمةالعمالء �أو من خالل فروع
بنك بلوم  -م�صر ،ويلتزم البنك ب�إغالق ح�ساب الهاتف املحمول (بعد ا�ستالم العميل للقيمة
النقدية)وذلكخالل�72ساعةمنطلب�إلغاءاخلدمة.
ثالثا :استخدام الخدمة
يقت�صراحلقيفا�ستخداماخلدمة�أواالنتفاعمنهاعلىالعميلوحدهدونغريه،ويلتزمالعميل
يفجميعالأوقاتبعدمال�سماح�أومتكني�أي�شخ�ص�أخرمنا�ستخدامها�أواالنتفاعمنها.
يتعني على العميل �أن يظهر و�أن يقدم ملقدمي اخلدمة �إثبا ًتا مقبولاً ل�شخ�صيته عند �إجرائه
عملياتال�سحب�أوالإيداع.
اليحقلأيعميل�أنيودع�أيمبالغيفح�ساباتهاتفحممولتكونب�أ�سماءعمالءغريه.
يحقللبنكوفقًاملطلقتقديره�إيقافاخلدمةعنالعميل�أو�إلغاءها–وذلكيفحال �إ�ساءة
ا�ستخدامه للخدمة �أوا�ستخدامهللخدمةب�شكل خمالفلأيمن�شروطو�أحكاما�ستخدامها
�أوب�شكل خمالفلأيمنالقواننيواللوائحال�ساريةيفالإقليم،مبايفذلكعلى�سبيلاملثالال
للح�صر�شرا�ؤهلأي�سلع�أوب�ضائع�أوخدماتممنوعةمبوجبقانونجمهوريةم�صرالعربية.
فى حال �إيقافالبنكللخدمة�أو �إلغائها عنالعميل –وذلكيفحال �إ�ساءة ا�ستخدامه للخدمة
�أو ا�ستخدامه للخدمة باملخالفة لأي من �شروط و�أحكام ا�ستخدامها �أو باملخالفة لأي من
القواننيواللوائحال�ساريةيفالإقليم ،يلتزم البنك بال�سماح للعميل با�سرتداد ر�صيده من ح�ساب
املحفظة متهيدًا لإغالق احل�ساب كل ًيا.
يلتزمالعميلباملحافظةعلىرقمهال�سريو�إبقائهفىجميعالأوقاتحتت�سيطرتهال�شخ�صية،
وتب ًعالذلك�سوفيكونالعميلوحدهم�سئولاً عن�إف�شاء�أيمنالبيانات�أواملعلوماتاملتعلقة
به�أوب�أيمنح�ساباته�إذاكانذلكالإف�شاءنا�ش ًئاعنخط�أ�أوتق�صري�أو�إهماليفاملحافظةعلى
رقمهال�سري.
يتاحلعمالءالبنك من �أ�صحاب احل�سابات وحامليبطاقاتالدفعالإلكرتويناملختلفة فح�سب
(االئتمانية–بطاقاتاخل�صم) ا�ستخدام هذه اخلدمة.
�إن العميلالذييقرر�إيقافخطالهاتفاملحمولاملرتبطبح�سابهعلىهاتفهاملحمول�سوف
يفقد ً
�شرطا �أ�سا�س ًيا باعتباره م�ستخدم للخدمة وبالتايل ف�إنه �سوف يفقد تلقائ ًيا حقه يف
االنتفاعباخلدمةمنخاللالهاتفاملحمولالذيمت�إيقافه.
يق ّر العميل مب�سئوليته عن جميع املعامالت وكافة العمليات التي تتم على ح�ساب الهاتف
املحمولطاملا�أنهذهاملعامالتوالعملياتقدمتتمنخاللرقمخطالهاتفاملحمولاملرتبط
بح�سابالهاتفاملحمولوبا�ستخدامرقمهال�سري،و�سوفتكوندفاترالبنكو�سجالتهحجة
علىالعميلوعلىالكافة.
لن يكون البنك م�سئولاً عن �أي خ�سائر �أو �أ�ضرار قد حتدث للعميل ب�سبب �سوء �أو �إ�ساءة
ا�ستخدامهللخدمة�أونتيجةلأيخط�أيرتكبه�أونتيجة�أيخللقديحدثللخدمةب�سببخط�أ
منجانبه�أولعدمكفايةر�صيدح�سابالهاتفاملحمول�،أولأي�سبب�آخر متع ّلق بالعميلولن
يكونالبنكم�سئولاً عن�أيخللفى�أنظمةاحل�سابات�أو�شبكاتاالت�صاالتاخلا�صةباخلدمة.
يقرالعميلبعدمم�سئوليةالبنك وبعدمحتمله�أيتكاليف�أو�أعباءقدحتدثنتيجة�أيم�شاكل
�أو�أعطال�أوانقطاع يفخدمة�شبكةاالنرتنت /الهاتفاملحمول.
لنيكونالبنكم�سئولاً عنعدم قبول�أي م�ؤ�س�سةالر�صيدالإلكرتوينكو�سيلة�سدادكما�أنه
لن يكون م�سئولاً عن الب�ضائع �أو اخلدمات التي �سوف يح�صل عليها العميل يف مقابل ذلك
الر�صيد ،و�أي �شكوى من العميل يف هذا ال�صدد يجب عليه حلها مع تلك امل�ؤ�س�سة مبا�شرة.
و�سوفيقت�صردورالبنكيفهذااخل�صو�صعلى�إ�ضافة�أيمبلغقدي�سرتدهالعميل�إىلح�ساب
الهاتفاملحمولوذلكبعدح�صولالبنكعلى�سند�إ�ضافة�صادرب�شكل�صحيحمنتلكامل�ؤ�س�سة.
فى حال تخلي العميل عن رقم الهاتف املحمول امل�ستخدم يف �إن�شاء احل�ساب يلتزم العميل
ب�إخطار البنك فور تخليه عن الرقم متهيداً لغلق احل�ساب بالبنك.
يفحالفقدان هاتفالعميل�أو�سرقته،وقيام�آخرينب�إجراء�أيتعامالتعلىح�سابهمنخالل
هذاالهاتف،يتحملالعميلامل�سئوليةالكاملةجتاهالبنكعنكافةالنتائجاملرتتبةعلىذلك

اال�ستخدام وعلى العميل �أن ي�سارع فو ًرا ب�إبالغ البنك بفقدان هاتفه املحمول وبتغيري رقمه
ال�سريو�إيقافالعملبهعلىالفورويتمذلكعنطريق�أرقامخدمةالعمالء و�سيقوم البنك
بايقاف اخلدمة عالفور.
حالوجود�شكوىمنجانبالعميلتتعلقباخلدمة–يتماالت�صالمبركزخدمةالعمالء على
 19233و�سيتم درا�سة ال�شكوى والرد عليها خالل � 3أيام عمل.
جتري العمليات اخلا�صة بخدمة الدفع جميعها عن طريق الهاتف املحمول داخل جمهورية
م�صرالعربيةفح�سبوبالعملةاملحلية.
رابعًا :الرسوم
يتعهدالعميلب�سدادر�سومالت�سجيليفاخلدمة (ر�سومفتحح�سابحمفظة بنك بلوم – م�صر)،
والر�سومال�سنوية،ور�سومال�سحبوالإيداعوالتحويلور�سوم�أيخدمات�إ�ضافية�أخرىتتيحها
اخلدمة والتي �سوف يحددها البنك �ضمن تعريفات �أ�سعار اخلدمات امل�صرفية التي يعلن
ويف�صحعنهاالبنك،ب�أيو�سيلةمنو�سائلالإعالناملتبعةيف البنكمنوقت�إىل �آخر .وبالتايل
�سيتم الإعالن عن الر�سوم املطبقة مقابل اخلدمات.
يحتفظالبنكبحقهيفتعديل�أير�سوممنوقت�إىل �آخروفقًالتقديرهاملطلقويعتربالإعالن
عنالر�سومبالو�سائلالتييرى�أنهامنا�سبة�إ�شعا ًراناف ًذاللعميلوميثلا�ستخداماخلدمةبعد
تاريخ�سريان�أيتعديللهذهالر�سومقبولاً منالعميللذلكالتعديلدون�أيحتفظاتعليه.
تكون  التعليمات كافة التي يقوم العميل ب�إ�صدارها والعمليات كافة التي يقوم ب�إجرائها من
خاللاخلدمةملزمةلهومنتجةلأثارهاالقانونية كافةيفمواجهته،ويتعهدالبنكبتفعيل
العمليات كافةوتنفيذالتعليمات كافةالتيقدي�صدرهاالعميللفرعالبنك�أوملقدماخلدمة
وفقال�شروطو�أحكامهذاالعقدمنخالل�أيمنالو�سائطالإلكرتوينامل�ستخدمةيفتقدمي
اخلدمات.
تكونالتعليمات كافةالتيي�صدرهاالعميل–للبنكمنخاللالأجهزةالإلكرتونيةامل�ستخدمة
يفتقدمياخلدمةكمالوكانت�صادرةمنهمبا�شرة .ويلتزمالبنكفورا�ستالمهاوعلمهبها
بتنفيذهاوترتيبالآثار كافةاملرتتبةعليها.ويفاملقابليكونالعميلم�سئولاً يفمواجهةالبنك
عنالنتائج كافةالتيترتتبعلىتنفيذالبنكلتلكالتعليمات.
يتعهدالعميلتعهدًاغريقابلللإلغاءبتعوي�ضالبنكعنكافةاخل�سائرواملطالباتوالأ�ضرار
والتكاليف والنفقات التي قد تكبدها البنك نتيجة تنفيذه لتعليماته مبا يف ذلك الر�سوم
الق�ضائيةو�أتعابحماميهوم�ست�شاريه.
يف حال اكت�شاف البنك لأي ت�صرف �أو �إ�شتباه يف �أي حماولة قد يقوم بها العميل النتهاك �أو
خمالفةقوانني �أو لوائح مكافحة غ�سيل الأموال و�/أو متويل الإرهاب ،يحق للبنك�أنيوقف
التعامل على جميع �أر�صدته الإلكرتونية حتى يتقدم العميل بتربير منا�سب ومقبول للبنك
وذلك كله بدون الإخالل بحق البنك يف اتخاذ كافة الإجراءات التي تفر�ضها عليه القوانني
ال�ساريةواملطبقةيفم�صر.
خامسا :االلتزامات
ً
�ستكون اخلدمة متاحة على مدار ال�ساعة و�سيقوم البنك ب�إخطار العمالء جميعهم فى حال
انقطاع اخلدمة لعمل �صيانة حمددة م�سبقًا.
يف حال وجود منازعات على املعامالت املالية تخ�ضع عمليات ت�سوية املنازعات �إىل قواعد ثابته
داخل البنك عل ًما ب�أن �سجالت النظام هى حجة قاطعة.
يجب على ُم�ستخدم النظام قراءة التحذيرات والإطارات التنبيهية املوجودة على املوقع
االلكرتوين للبنك ويعترب �أى تغيري يف ال�شروط والأحكام الذى �سيظهر من خالل النظام ب�شكل
�إلكرتوين يعترب التزامًا قانون ًيا على م�ستخدم النظام.
يجب �أن يكون الهاتف املحمول اخلا�ص مبُ�ستخدم النظام وامل�ستخدَم يف عمليات الدفع عن طريق
الهاتف املحمول غري خمرتق Rooted Jailbroken
ملُ�ستخدم النظام احلق يف ا�ستبدال وحدات النقود الإلكرتونية بالنقد (جنيه م�صري) يف �أي
وقت من خالل مقدمي اخلدمة مقابل ر�سوم حمددة و�أي تغيريات قد تطر�أ على اخلدمة �سيتم
الإفادة بها الحقًا.
يف حال �إنهاء عمل النظام من قبل البنك �أو يف �أي �أحوال �أخرى ينتج عنها توقف تقدمي اخلدمة
مل�ستخدم النظام ،يلتزم البنك النظام احلق يف ا�ستبدال وحدات النقود الإلكرتونية بالنقد (جنيه

م�صري) يف �أي وقت من خالل مقدمي اخلدمة مقابل ر�سوم حمددة و�أي تغيريات قد تطر�أ على
اخلدمة �سيتم الإفادة بها الحقًا.
يلتزم البنك بت�سليم العميل م�ستند يحتوى على االتى مع �ضمان توقيع العميل با�ستالمه :
 كيفيه ا�ستخدام تطبيق املحفظه البنكيه الن�صائح واالر�شادرات االمنيه التى ت�ضمن للعميل اكرب قدر من االمان فى خالل ا�ستخداماملحفظه البنكيه
 ال�شروط واالحكام اخلا�صه باخلدمهسادسا :أحكام عامة
ً
يقت�صر فتح ح�سابات الهاتف املحمول مل�ستخدمي النظام من الأ�شخا�ص الطبيعيني على
احلا�صلني على اجلن�سية امل�صرية فقط
العملةالوحيدةامل�ستخدمةيفتقدمياخلدمةهيعملةاجلنيهامل�صري.
يتمربطكلرقمخطهاتفحممولبح�سابهاتفحممولواحدفقط.
يُ�سمح مل�ستخدم النظام بفتح �أكرث من ح�ساب للهاتف املحمول بحد �أق�صي ثالثة ح�سابات على
م�ستوي كافة البنوك التي تقدم اخلدمة يف م�صر
يلتزم البنك باملحافظة على �سرية البيانات واملعلومات كافة التي قد ت�سلم �إليه من العميل
مبنا�سبة تقدمي اخلدمة ،كما يتعهد باملحافظة على �سرية  العمليات كافة التي يقوم العميل
ب�إجرائهامنخالل�أيمنالأجهزةالإلكرتونيةامل�ستخدمةيفتقدمياخلدمة،ويتعهدالبنك
والعميلبعدمالإف�صاحعن�أيمماتقدم�إالطبقًاللقواننيال�ساريةمنالإقليم�أوتنفي ًذالأي
�أحكام�أو�أوامرملزمة�أوطبقًال�شروطو�أحكاما�ستخداماخلدمة.
يقرالعميلمبوافقتهعلى�أنيقومالبنكبتقدمي�أوالإف�صاحعنكل�أوبع�ضاملعلوماتاخلا�صة
بح�سابه/ح�ساباتهلدىالبنك�إىل�أيمنفروعهو�/أووكالئهو�/أو�أيمناجلهاتالتيتقدمله
اخلدمةالفنية�أوامل�صرفية�أولأيمناملن�ش�آتالتييتعاقدمعهاالبنكلتقدميبع�ضاخلدمات
املتعلقةبتنفيذاخلدمةوامل�صرحلهابتقدميهامن قبلالبنكوفقًاملايراهالبنكمنا�س ًباوالزمًا
يفهذاال�ش�أن.
يحقللبنك�أنيعهد�إىل�أيطرفثانداخلالإقليمبتنفيذبع�ضمنتعهداته (ولي�سكلها)
التيالتزمبهاوفق�شروطو�أحكاما�ستخداماخلدمة.ويفهذهاحلال،ف�إنالبنك�سوفيظل
م�سئولاً جتاه العميل عن املحافظة على �سرية  بيانات العميل  وح�ساباته كافة كما �أنه �سوف
يكونم�سئولاً يفمواجهتهعن�أي�أخطاء�أو�إهمال�أوتق�صريقديقرتفهذلكالطرفالثاين.
يحق للبنك �أو �أي طرف �آخر قد يعهد له بتنفيذ �أي من التزاماته املفرو�ضة عليه مبوجب
�شروط و�أحكام ا�ستخدام اخلدمة �أن يقوم بت�سجيل املكاملات الهاتفية التي مت ا�ستقبالها على
�أرقامالهاتفاملخ�ص�صةخلدمةالعمالءو�أنيحتفظبها.
يجوز للبنك – يف �أي وقت – �إنهاء تقدمي اخلدمة �شرط �إخطار العميل قبل التاريخ املحدد
للإنهاءبثالثنييومًاعلىالأقل.يحتفظالبنكباحلقفىتعديل�أي�شرطمن�شروطو�/أو
�أحكام ا�ستخدام اخلدمة و�سوف ي�صبح �أي تعديل �أو تغيري ناف ًذا فى حق العميل وملزمًا له
بعد�إخطارهبهب�أيو�سيلةمنالو�سائلالتىيراهاالبنك�شرط�أني�صلعلمهبذلكالتغيري،
وفىحالعدمقبولالعميلب�أىمنهذهالتعديالت�أوالتغيرياتيتعنيعليهفىموعدغايته
ثالثنييومًامنتاريخعلمهبهذاالتعديل�أوالتغيري�أنيخطرالبنكبرغبتهيف�إنهاءالتعاقد
و�أنيتوقففو ًراعن�إجراء�أيعملياتو�أنيتقدمللبنكبطلبلإقفالح�ساب/ح�ساباتالهاتف
املحمولو�إجراءالت�سوياتالالزمةمبافىذلك�سدادماقديكونم�ستحقًاعليهوا�سرتداد�أية
مبالغمتبقيةلهفىر�صيدهثميتبع�إجراءاتالإلغاء نف�سها.
يفحالتغيري�أيمعلومات�أوبياناتخا�صةبالعميلخاللفرتةالتعاقد وقبلموعدحتديث
البيانات ،يلتزمالعميلب�إخطارالبنكفو ًرابذلكالتغيري خالل مدة �أق�صاها  30يومًا.
يخ�ضع هذا التعاقد واخلدمات التي يقوم البنك بتقدميها للعمالء عرب الهاتف املحمول
لقواننيجمهوريةم�صرالعربية ذات ال�صلة ولوائحها التنفيذية والتعليمات والقواعد الرقابية
وكل نزاع قد ين�ش�أ حول تف�سري �أو تنفيذ بنوده يكون من اخت�صا�ص حماكم  القاهرة على
اختالف�أنواعهاودرجاتها.
يحق للبنك تغيري احلد الأق�صى لل�سحب واملدفوعات ح�سب ما يراه البنك منا�س ًبا ويلتزم
ب�إخطارالعميلبالو�سيلةالتييراهامنا�سبة.

