
Account Opening Terms and Conditions (Individual) شروط وأحاكم فتح الحسابات (أفراد)

ــغيلها  ــا وتش ــم فتحه ــي يت ــابات الت ــع الحس ــى جمي ــاكم عل ــروط واألح ــذه الش ــق ه • تطب
بجميــع فــروع بنــك الشــركة المصرفية العربيــة الدوليــة  SAIB ويشــار إليــه فيما بعــد "بالبنك"، 
ومــا لــم يــرد بــه نــص صريــح فــي هــذا االتفــاق تكملــه القواعــد والنظــم الداخليــة المطبقــة 

بالبنك.
ــدة ال  ــدة واح ــه وح ــك وفروع ــدى البن ــل ل ــم العمي ــة باس ــابات المفتوح ــع الحس ــر جمي • تعتب

تتجزأ، وتعد ضمانا وتأمينًا لسداد جميع التزاماته تجاه البنك تلقائيًا.
• بتوقيــع هــذا الطلــب، يفــوض العميــل البنــك فــي تنفيــذ جميــع العمليــات المصرفيــة نيابــة 
عنــه: كتحصيــل الشــياكت والكمبيــاالت والســندات والكوبونــات وشــراء وبيــع األوراق الماليــة 
باإلضافــة إلــى تفويــض البنــك فــي إجــراء البروتســتو عــن الكمبيــاالت والشــياكت فــي حالــة 
ــول او  ــع لقب ــل خاض ــب منفص ــم طل ــتلزم تقدي ــه (يس ــول وخالف ــدم القب ــع أو ع ــدم الدف ع
ــة،  ــداد األوراق التجاري ــة ارت ــي حال ــك ف ــى البن ــوع عل ــل الرج ــوز للعمي ــك)، وال يج ــض البن رف

ويلتزم بمتابعتها من حيث التقادم دون أدنى مسؤولية أو التزام على البنك.
• فــي حالــة عــدم اســتيفاء العميــل لجميــع المســتندات المطلوبــة مــن قبــل البنــك بموجــب 
ــذ أي  ــول تنفي ــدم قب ــي ع ــردًا ف ــق منف ــك الح ــون للبن ــة، يك ــط الداخلي ــح والضواب اللوائ

معامالت مصرفية أو إغالق الحساب.
• يحــق للبنــك تعديــل ســعر العائــد الدائــن والمديــن كمــا يحــق لــه تعديــل أســعار العمــوالت 
والمصاريــف المطبقــة علــى الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة فــي أي وقــت يــراه مــع إخطــار 

العميل بها. 
ــد  ــي عق ــه ف ــق علي ــعر المتف ــهريًا بالس ــاب ش ــى الحس ــى عل ــة تعل ــد المدين • أن العوائ

المديونية، والعوائد الدائنة تضاف للحساب طبقًا لما يتم االتفاق عليه.
• يحــق للبنــك وليــس واجبــا عليــه أن يعطــي العميــل دفتــر شــياكت طبقــا للقواعــد المطبقــة 
ــاءة  ــد إس ــه عن ــلم ل ــياكت المس ــر الش ــرد دفت ــل ب ــة العمي ــك مطالب ــق للبن ــا يح ــك كم بالبن

استخدامه أو عند اللزوم.
ــًا  ــك كتابي ــار البن ــه إخط ــياكته وعلي ــر ش ــى دفات ــة عل ــؤولية المحافظ ــل مس ــل العمي • يتحم
ــت  ــي أحاط ــروف الت ــان الظ ــع بي ــا م ــا أو تحريفه ــرقتها أو تزويره ــا أو س ــه بفقدانه ــور علم ف
بذلــك واتبــاع تعليمــات وإجــراءات البنــك فــي هــذا الشــأن وبخــالف ذلــك لــن يكــون البنــك 

مسؤوًال تجاه العميل بأي التزام.
• يتعهــد العميــل بــأال يســئ اســتخدام الشــياكت الصــادرة لــه أكن يصــدر شــياكت بــدون رصيــد 
أو بعمــالت بخــالف عمــالت حســابه بالبنــك أو تكــرار طلــب وقــف صــرف الشــياكت ويجــب عليــه 

أن يودع مقابل الشياكت المحررة منه والتي يطلب إيقافها.
• يحــق للبنــك أن يخصــم علــى الحســاب فــي أي وقــت أي مديونيــة اســتحق ســدادها لصالــح 
ــه  ــبق إضافت ــغ س ــاب أو أي مبل ــق بالحس ــة تتعل ــوالت بنكي ــف أو عم ــة مصاري ــن أي ــك ع البن
ــي أي  ــل ف ــن العمي ــة ع ــك نياب ــا البن ــغ دفعه ــأ أو أي مبال ــهو أو بالخط ــل بالس ــاب العمي لحس
ــراه  ــا أج ــى م ــراض عل ــة أو االعت ــل المنازع ــق للعمي ــر أن يح ــل وبغي ــوع للعمي ــت دون الرج وق

البنك من معامالت أو قيود.
• إذا اختــار العميــل بــدًال عــن إرســال أي إشــعارات أو مراســالت االحتفــاظ بهــا فــي ملفــه لــدى 
البنــك فــإن العميــل يكــون ملزمــًا بمراجعــة البنــك الســتالمها خــالل شــهر مــن تاريــخ إيداعهــا، 
ــر  ــر، ويعتب ــف أو التأخي ــدان أو التل ــال الفق ــي ح ــؤولية ف ــة مس ــك أي ــى البن ــب عل ــن يترت ول

العميل أنه أبلغ بها بعد انقضاء مدة الشهر على إيداعها في ملفه. 
• يجــوز للبنــك فــي أي وقــت تجميــد الرصيــد المتوفــر بالحســاب أو إجــراء مقاصــة أو تســوية أو 
ــتحقة  ــة مس ــة مديوني ــة أي ــك لتغطي ــل وذل ــار العمي ــع إخط ــع م ــهادات والودائ ــر الش كس

لصالح البنك، ويقر العميل بعلمه بهذا اإلجراء ويصرح به.
• يقــر العميــل ويوافــق علــى أن يكــون لســجالت البنــك وللصــور المحفوظــة أو المســتخرجة 
ــي  ــد اإللكترون ــي والبري ــي والصــراف اآلل ــة وأجهــزة الحاســب اآلل ــة الحديث مــن وســائل التقني
ــا  ــي يقدمه ــتخرجات الت ــور والمس ــك الص ــون تل ــات وتك ــي اإلثب ــل ف ــة األص ــك حجي ــدى البن ل
البنــك فــي أي نــزاع هــي بينــة مقبولــة وملزمــة للعميــل، ويســقط العميــل حقــه بإنــاكر مــا 

هو منسوب إليه من خط أو توقيع عليها.
• يحــق للبنــك رفــض أو تأجيــل تنفيــذ أي مــن التعليمــات أو الطلبــات علــى الحســاب، إذا أخــل 
ــأي مــن شــروط وأحــاكم هــذا الطلــب أو أي مــن القوانيــن والتشــريعات وتعليمــات  العميــل ب

الجهات الرقابية أو الجهات الرسمية.
• إن البنــك لــن يكــون مســؤوًال عــن أفعــال البنــوك المراســلة متــى تطلــب تنفيــذ أيــة عمليــات 
ــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن  ــك ل ــل هــذا التعامــل، كذل ــل مث قــد يجريهــا أو يطلبهــا العمي
إعــادة أصــل أيــة أوراق أو مســتندات قــد تحتجزهــا الســلطات الرســمية أو المؤسســات التــي 

يتعامل معها البنك طالما أن احتجازها ألسباب ال يد للبنك فيها.
ــذه  ــد ه ــاب، ال تع ــوف الحس ــق كش ــه رف ــة لعمالئ ــواد دعائي ــال م ــك بإرس ــوم البن ــد يق • ق
المــواد الدعائيــة موافقــة البنــك علــى منــح هــذه المنتجــات والخدمــات، وإنمــا تخضــع هــذه 

المنتجات والخدمات لشروط وأحاكم خاصة بها.
• فــي حالــة توقــف منتــج مصرفــي فإنــه يحــق للبنــك نقل/تحويــل حســاب العميــل مــن منتــج 

إلى آخر مع إخطاره. 
• عنــد عــدم رضــاء العميــل عــن مســتوى الخدمــة المقدمــة، يحــق للعميــل التقــدم بالشــاكوى 
مــن خــالل فــرع البنــك أو باالتصــال علــى الخــط الســاخن ، وســيعمل موظفــي البنــك 

المختصون على حل شكوى العميل في أسرع وقت ممكن.
• يوفــر البنــك لعمالئــه خدمــة المســاعدة الهاتفيــة، والتــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن خــالل 
االتصــال برقــم 16668 مــن داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة أو (0020233325270) مــن خــارج 
ــم  ــوف يت ــل، س ــي التعام ــة طرف ــودة وحماي ــة الج ــراض مراقب ــة، وألغ ــر العربي ــة مص جمهوري
تســجيل الماكلمــات الهاتفيــة مــع العميــل مــن قبــل البنــك، قبــول العميــل لشــروط وأحــاكم 

هذا الطلب سيعد بمثابة موافقته الضمنية على هذا اإلجراء.
• يتعهــد العميــل بإخطــار البنــك بالمســحوبات التــي تزيــد عــن 300 ألــف جنيــه مصــري (ثالثمائة 

ألف جنيه مصري) أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية قبل 24 ساعة من السحب.
• فــي حالــة تقديــم العميــل أليــة شــياكت للبنــك بغــرض التحصيــل لحســابه مســحوبة علــى 
بنــوك بالخــارج، يقــر العميــل ويتعهــد بأنــه فــي حالــة مــا إذا تــم تحصيــل الشــياكت لحســابه 
ــة مخالفــات  وقــام البنــك المســحوب عليــه الشــيك بالرجــوع علــى البنــك نتيجــة لظهــور أي
ــوالت أو  ــة عم ــا أي ــا إليه ــياكت مضاف ــذه الش ــة ه ــرد قيم ــياكت، ب ــذه الش ــدار ه ــق بإص تتعل

عوائد أو أية مصروفات أخرى .
• جميــع التعليمــات الصــادرة مــن العميــل بشــأن الحســاب تكــون كتابيــة أو مــن خــالل الخدمــات 

المصرفية اإللكترونية المعتمدة بواسطة البنك.
• إن البنــك غيــر مســئول عــن تعويــض أيــة أضــرار أو خســائر تنشــأ نتيجــة لحالــة القــوة القاهــرة 

واألحداث غير المتوقعة.

• These terms and conditions apply to all accounts opened and operated by Societe Arabe 
Internationale de Banque (hereinafter referred to as “The Bank” or “SAIB”), in the absence 
of express provision, these terms and conditions shall be complemented by SAIB internal 
rules and regulations.
• All accounts opened and held by the Customer at SAIB are considered as one unit 
indivisible, and a guarantee to offset automatically all obligations owed by the Customer 
to the Bank.
• By signing this Application, the Customer authorizes the Bank to implement and process 
all banking transactions on his/her behalf: collecting checks, bills of exchange, bonds and 
coupons, the purchase and sale of securities and sale of goods. In addition, the Customer 
authorizes the Bank to protest the non-payment or non-acceptance of promissory notes 
and/or checks (which requires separate request subject to Bank’s acceptance or 
rejection), the Customer may not claim the Bank for the non-acceptance of the 
commercial papers, the Customer is required to follow-up its expiry, without any liability 
on the Bank.
• The Bank may at its sole discretion refuse to execute any financial transactions in the 
absence of sufficient documents by the Bank as per the rules and regulations in place or 
close the account. 
• The Bank may adjust its prevailing rates (both creditor and debtor rates), Commissions & 
Charges applied on services and products’ prices at any time and notify the Customer. 
• Debtor rates are added up to the Customer’s account monthly in the price agreed upon, 
however, creditor rates are added to the account according to the agreed frequency.
• The Bank may issue Cheque Book to the Customer although it is not obligation on the 
Bank after applying the Bank rules in this regard, The Bank have the right to request 
return of Cheque book delivered to the Customer if misused or when required by the 
Bank.
• The Customer shall preserve his/her checkbook safe and shall notify the Bank in writing 
upon occurrence in case of loss, theft, fraud or distortion, with a statement of the 
surrounding circumstances and following Bank’s instructions and Procedures; otherwise, 
the Bank will not be liable towards the Customer for any obligation.
• The Customer undertake not to misuse the Cheque Books issued to him/her such as 
issuance of Cheques without sufficient balance or with currencies other than his/her 
account currencies or repeating requests for Cheques stop payments, the Customer 
should deposit in the account the sum of withdrawn Cheques that (S)he requests to be 
stopped .
• The Bank may deduct from the Customer’s account at any time any amount due to the 
Bank related to the account expenses or commissions or any amount added to the 
Customer’s account by error or omission or amounts paid by Bank on behalf of the 
Customer without the need for Customer’s consent and the Customer has no rights in this 
case to claim or dispute on these transactions or records.  
• The Customer may select instead of receiving any notifications, correspondences from 
the Bank, to be deposited in their file at the Bank. Accordingly, is obliged to check for 
receipt within a month from the date of the deposit, however, the Bank will not be liable 
for any loss, damage or delay after the lapse of the one month period from the date of 
deposit in the file. 
• The Bank may freeze any available balance on the account at any time or offset or settle 
any debt or liquidate CD/TD in order to cover any dues owed to the Bank with notification 
to the Customer, the Customer therefore acknowledges and authorizes this procedure. 
• The Customer acknowledges and agrees that the Bank’s records and copies, saved or 
extracted from the systems in place, computers, ATMs, or e-mails are considered as 
authentic evidence. Copies and extracts submitted by the Bank in any dispute are 
acceptable by the Customer and binding. The Customer forfeits his right to deny what is 
attributed to him/her, or contest his signature from the date of the contested transaction. 
• The Bank may refuse or postpone the implementation of any instructions or requests 
made on the account, if the Customer breaches the terms and conditions stated herein or 
breached any laws, regulations, regulatory and official bodies’ instructions. 
• The Bank will not be liable for the correspondent Banks acts’ which are required to 
perform any operation requested by the Customer, in addition, the Bank will not be 
obliged to return any papers or documents that may be held by official authorities or 
institutions since the detention is beyond the Bank’s control.
• The Bank may from time to time send marketing materials via electronic messages to its 
Customers, under no circumstance, these marketing materials shall constitute the Bank’s 
consent to provide a certain product or service, any product or service offered by the Bank 
is subject to its terms and conditions.
• Bank has the right to shift/migrate Customer account from product to another in case 
Bank decided to stop deal with specific product “ product deactivated” followed by 
Customer notification.  
• In the event, the Customer is not satisfied with the level of the service, the Customer may 
present the complaint through SAIB branch or contact the Bank on SAIB hotline. SAIB 
personnel will attempt to solve the Customer’s query in a reasonable time.
• SAIB phone assistance service can be reached on the short number “16668” or from 
outside Egypt on 0020233325270. For the purposes of quality control and mutual 
protection of the parties, the Bank may record phone calls with the Customer. By 
accepting the terms and conditions set herein, this acceptance shall constitute the 
Customer prior consent to such recording.
• The Customer hereby undertakes to notify the Bank of withdrawals that exceed EGP 
300,000.00 (Three hundred thousand Egyptian pounds) or their equivalence in foreign 
currencies 24 hours before the withdrawal.
• If the Customer submits any Cheques to the Bank for collection to his/her account that 
are drawn on Banks abroad, the Customer hereby declares and undertakes that if the 
Cheques were collected to his/her account and the drawee Bank claims the Bank  as a 
result of the appearance of any breaches related to issuing such Cheques, to refund the 
value of such Cheques plus any commission, interest or any other expenses.
• All instructions issued by the Customer in connection with the account shall be in writing 
or through electronic services authorized by the Bank.
• The Bank shall not be responsible for indemnifying for any damage or losses arising as a 
result of a case of force majeure and unexpected events.
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• فــي حالــة فقــد العميــل ألهليتــه القانونيــة يتــم إيقــاف التعامــل علــى الحســاب 
لحين تعيين القيم عليه من المحكمة المختصة.

• يصــرح العميــل للبنــك بأنــه فــي حالــة تقديــم شــياكت للخصــم علــى حســابه وال 
يوجــد مــا يفــي بقيمــة الشــيك بالعملــة الصــادر بهــا أنــه يحــق للبنــك أن يخصــم 
ــة  ــادل القيم ــا يع ــك وبم ــدى البن ــا ل ــظ به ــرى يحتف ــالت أخ ــن أي عم ــة م القيم

الصادر بها الشيك وفقا ألسعار الصرف الخاصة بالبنك وقت التنفيذ.
ــة  ــل لتغطي ــة للعمي ــة أو الدائن ــابات المدين ــن الحس ــل م ــك التحوي ــق للبن • يح

شياكت مسحوبة على العميل.
• فــي حالــة رغبــة العميــل فــي كســر الودائــع أو الشــهادات أو صناديــق االســتثمار 
لتغطيــة شــياكت دون الرجــوع إليــه فــي لك معاملــة فإنــه يتوجــب تقديــم 

تعليمات كتابية بذلك.
ــك  ــاذج البن ــر نم ــى غي ــاب عل ــى الحس ــات عل ــب أو تعليم ــم أي طل ــق تقدي • ال يح
وفــي حالــة تقديــم أي طلــب أو تعليمــات علــى غيــر نمــاذج البنــك، فإننــا نوافــق 
ــك  ــاذج البن ــة بنم ــات المدون ــدات وااللتزام ــروط والتعه ــة الش ــى اكف ــن اآلن عل م
ــذه  ــة ه ــى اكف ــا عل ــا اطلعن ــر بأنن ــه ونق ــوذج أو خلف ــة النم ــى واجه ــواء عل س
ــا  ــا نقبله ــا وأنن ــواردة به ــات ال ــدات وااللتزام ــروط والتعه ــة الش ــاذج واكف النم
ــام  ــا الت ــد علمن ــات إال بع ــات أو تعليم ــدم أي طلب ــن نق ــا ل ــث أنن ــا حي ــزم به ونلت
بشــروط وأحــاكم الطلــب أو الخدمــة فــي لك مــرة نقــدم بهــا طلــب جديــد ونخلــي 
ــل مــن أي  ــا التحل ــا ، وال يحــق لن مســؤولية البنــك تمامــا مــن أي أضــرار قــد تصيبن
شــرط أو تعهــد أو التــزام بحجــة إننــا لــم نعلــم بهــا أو بحجــة أنهــا غيــر مدونــة علــى 
ــل  ــر قاب ــي وغي ــا نهائ ــرار من ــذا إق ــك وه ــا للبن ــا تعليماتن ــرر عليه ــة المح الورق
للرجــوع فيــه. مــع حــق البنــك فــي تنفيــذ الطلــب أو رفضــه طبقــا لنــوع الطلــب 

والظروف المحيطة به. 
• هــذا البنــد خــاص بالعمــالء الذيــن ال يجيــدون القــراءة والكتابــة: يقــر العميــل بأنــه 
ــق  ــن طري ــاهد) ع ــه (الش ــق ل ــخص المراف ــك و/أو الش ــن البن ــل م ــم اكم ــى عل عل
التــالوة واإليضــاح باكفــة شــروط التعامــل علــى الحســاب، ويكــون العميــل 
مســئوال مســئولية اكملــة عــن حيــازة الخاتــم الخــاص بــه ويتحمــل عواقــب فقــده 

أو سرقته.
• فــي حالــة تقديــم شــياكت / كمبيــاالت للتحصيــل يقــر العميــل بأنــه ال مســئولية 
ــل  ــاء التحصي ــر أثن ــيك/كمبيالة أو أكث ــالك ش ــد أو ه ــة فق ــي حال ــك ف ــى البن عل
ــة  ــاذ اكف ــص واتخ ــل الحري ــة الرج ــذل عناي ــع ب ــك م ــن إرادة البن ــة ع ــروف خارج لظ
التدابيــر الالزمــة ونوافــق علــى خضــوع عمليــة تحصيــل الشــياكت المســحوبة علــى 
بنــوك خارجيــة لألعــراف والقواعــد الدوليــة المتعلقــة بالتحصيــالت كمــا أن العميــل 

يمتنع عن المطالبة بأصل الشيك إذا ثبت انه مزور.
ــر فــوري وإنمــا ســيكون وفقــا للمــدة  • اإليداعــات علــى الحســابات ليــس لهــا أث

المحددة بالبنك والمقررة في نظم العمل المعلنة والمعمول بها بالبنك.
• يلتــزم العميــل بعــدم اســتخدام أي نــوع مــن األحبــار القابلــة لإلزالــة فــي تحريــر 
ــتخدام  ــون اس ــا ويك ــع عليه ــة و/أو التوقي ــررات المصرفي ــة المح ــياكت واكف الش
ــون  ــة يك ــذه الحال ــي ه ــة وف ــئوليته الاكمل ــت مس ــار تح ــك األحب ــل لتل العمي
االعتــداد بالبيانــات الــواردة بســجالت البنــك ومســتنداته وال يجــوز للعميــل إثبــات 

ما يخالفها.
• بالنســبة لحســابات العمــالء القصــر المفتوحــة بواســطة الوصــي. ال يجــوز 
الســحب مــن الحســاب إال بــإذن خــاص مــن المحكمــة المختصــة حتــى بلــوغ القاصــر 

سن الرشد.
• يحــق للبنــك فتــح حســابات فرعيــة للعميــل فــي حالــة ورود تحويــالت بعمــالت 

مختلفة عن حساباته القائمة.
• يحــق للبنــك فــي أي وقــت تغييــر رقــم حســاب العميــل و/أو تحويــل الحســاب إلــى 

فرع آخر داخل جمهورية مصر العربية مع إخطار العميل بذلك.

سرية الحسابات
• يلتــزم البنــك بالحفــاظ علــى ســرية المعلومــات والمســتندات الخاصــة بالعميــل 
وذلــك فــي حــدود مــا يتطلبــه القانــون الواجــب التطبيــق، علمــا بأنــه فــي بعــض 
الحــاالت قــد يقــوم البنــك باإلفصــاح عــن بعــض البيانــات أو المعلومــات الخاصــة 
بالعميــل أو عملياتــه المصرفيــة لبعــض الجهــات ســواء رقابيــة أو غيــر رقابيــة داخــل 
ــة مصــر العربيــة، وذلــك طبقــا للقوانيــن والمعاهــدات الدوليــة  أو خــارج جمهوري

السارية. 
• كمــا يصــرح العميــل للبنــك باإلفصــاح عــن أو مشــاركة المعلومــات الخاصــة بــه 
ــد  ــي يتعاق ــراكت الت ــلة أو الش ــوك المراس ــل البن ــرى مث ــات األخ ــض الجه ــع بع م
معهــا البنــك ويســند إليهــا تقديــم أي خدمــة أو منتــج بالنيابــة عنــه لصالــح العميــل 

و ذلك و فقا لألعراف المصرفية و اإلجراءات المتعارف عليها.

كشوف الحساب
ــب  ــا لطل ــة طبق ــة دوري ــل بصف ــاب للعمي ــف حس ــال كش ــك بإرس ــزم البن • يلت
ــى  ــراض عل ــل االعت ــق للعمي ــه ويح ــب وتحديثات ــذا الطل ــي ه ــدد ف ــل المح العمي
أو  اإلخطــار  تاريــخ  مــن  يــوم   (15) خــالل  فــي  الحســاب  كشــف  محتــوى 
العلــم وذلــك بتقديــم العميــل لطلــب اعتــراض كتابــي وموقــع ، وفــي حالــة عــدم 
تقديــم االعتــراض خــالل تلــك المــدة يعــد ذلــك قبــوال مــن العميــل علــى محتــوى 

كشف الحساب.
• تعــد صــور خطابــات البنــك ودفاتــره حجــة قاطعــة علــى إرســال جميــع الماكتبــات 
واإلخطــارات للعميــل وذلــك طبقــا لعنــوان المراســالت المبلــغ مــن العميــل بهــذا 
الطلــب وتحديثاتــه المبلغــة للبنــك رســميا بمــدة اكفيــة وتعتبــر جميــع المراســالت 
ــى  ــالها عل ــم إرس ــة إذا ت ــة صحيح ــات القضائي ــات والمخاطب ــارات واإلعالن واإلخط

هذا العنوان.

• If the Customer loses his/her legal capacity, the dealing in the account shall be 
suspended until a curator is appointed by the competent court on him/her.
• The Customer hereby authorizes the Bank that if Cheques were presented for deduction 
from her/his account whose balance is insufficient to cover its value by the currency it is 
issued with, the Bank have the right to deduct the value by any other currencies that (S)he 
keeps with the Bank in the equivalent to the value by which the Cheque was issued 
according to Bank’s applied exchange rate at the execution time. 
• The Bank is authorized to transfer from any accounts (debit or credit) to cover Cheques 
withdrawn on Customer’s accounts.
• In case Customer requests to cover Cheques presented on the accounts from Time 
Deposits, Certificate of Deposits, Investment Fund Certificates without referring to them in 
each transaction they must provide such instructions in written.   
• The Customer must use Bank’s forms for requesting services or provide instructions; in 
case presenting of any request or instructions using external templates(not Bank forms) , 
we agree from now on all the terms, conditions ,commitments and obligations in Bank 
forms, whether on the front of the form or its back and recognize that we have been 
informed of and recognized all these forms , terms, conditions ,commitments and 
obligations contained therein and we accept and abide by them as we will not request 
service or product or present request for service or product unless we are fully aware of 
all related terms and conditions in each case or request. We disclaim completely the 
responsibility of the Bank of any damage may accrue to us , and we have no right to 
derogate from any condition or undertaking or commitment on the basis that we have not 
been informed by its content or it is not written in our presented papers to the Bank and 
this acknowledgment is final and irrevocable. In this matter the Bank preserve his right to 
execute or reject the request according to its type and surrounding circumstances.
• This condition for illiterate people: Customer declares that (s)he has been informed and 
notified by these terms and conditions through the Bank employee or accompanied 
person (witness) by the Customer, and (s)he is fully responsible of custody of  his/her 
personal stamp and will be liable in case of its loss or theft.   
• In the case of Cheques /bills of collection, the Customer acknowledges that Bank will not 
be responsible in case of loss or damage of Cheque/ bill or more during the collection as 
long the Bank took the necessary measures and have done required due diligence. The 
Customer agree that the collection of Cheque drawn on foreign Banks is governed by 
international standards and rules for collections. The Customer refrains from claiming the 
original Cheques if it is proven as forged.
• The deposits will not be effectuated immediately but it will be subject to specific 
effective date as declared in the Bank’s procedures in that matter. 
• The Customer shall not use any kind of removable ink to edit and / or sign the checks and 
all Bank documents. In case Customer decided to use these inks, it is his/her sole 
responsibility and in this case, the data contained in the Bank's records and documents 
shall be considered as reliable.
• For minor accounts opened by Trustee it is known that withdrawal from these accounts 
must be approved from related court until the minor became adult. 
• The Bank have the right to open sub accounts under same Customer number in case of 
inward transfers with different currencies than accounts opened under Customer profile.
• The Bank have the right to change account number and /or transfer the account to 
another branch inside Egypt and notify the Customer.

Secrecy of Accounts
• The Bank is committed to maintain the confidentiality of the Customer’s information and 
documents to the extent required by the applicable law, however, in some cases pursuant 
to the laws and conventions in force, the Bank may be required to disclose some 
information related to the Customer or related to the Customer’s transactions to 
authorities inside or outside the Arab Republic of Egypt.
• The Customer hereby authorizes the Bank to disclose or share his/her information with 
other entities such as correspondent Banks or third party which the Bank entrusts it to 
offer any product or service for the benefit of the Customer on behalf of the Bank, in 
accordance with the Bank’s practices and procedures.

Account Statements 
• The Bank shall notify the Customer with his/her account statement(s) regularly as stated 
by the Customer in this application and its updates. The Customer preserves the right to 
object the content of the statement within (15) days from the date of notification by filling 
dispute form with authorized signature, after which, it will be considered as an 
acceptance on the statement content .
• Copies of the Bank’s correspondence and books are considered as evidence to sending 
all notifications to the Customer according to the address written in this application and 
its updates, which is presented officially to the Bank with sufficient period, all 
correspondences, notifications, announcements and legal documents considered to be in 
effect if sent to this address.
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غلق الحساب
• فــي حالــة تعــرض الحســاب بعــد فتحــه لمشــالك خاصــة بالتحقــق مــن الهويــة، 
تحديــد شــخصية المســتفيد الحقيقــي، أو اســتخدام الحســاب لغيــر الغــرض 
ــدم  ــد ق ــل ق ــريعات أو أن العمي ــن والتش ــة القواني ــه أو مخالف ــن أجل ــوح م المفت
معلومــات خاطئــة/ غيــر اكملــة فــي أي وقــت، أو فــي حالــة اســتخدام الحســاب 
ــة إخــالل العميــل بشــروط وأحــاكم الحســابات  فــي عمليــات احتياليــة أو فــي حال
ــار  ــع إخط ــاب م ــالق الحس ــيقوم بإغ ــك س ــإن البن ــك ف ــة بالبن ــة المطبق المصرفي

العميل كتابيا بما يفيد ذلك.
• فــي حالــة بلــوغ رصيــد حســاب العميــل صفــر واســتمراره دون رصيــد لمــدة تزيــد 
عــن ثــالث أشــهر فإنــه يجــوز للبنــك وليــس واجبــا عليــه أن يقــوم بإغالقــه مالــم 
ــب  ــة تتطل ــط) أو داخلي ــك فق ــة بالبن ــة (خاص ــات مالي ــاب ارتباط ــى الحس ــن عل يك

استمراره.
• يحــق للبنــك تقييــد أو إغــالق حســاب العميــل فــي أي وقــت حســب االقتضــاء إذا 
ــا بموجــب القانــون أو االتفاقيــات الدوليــة أو إذا اكن لــدى البنــك  اكن ذلــك مطلوب
ــر  ــال العميــل أو اســتخدامه الحســاب لغــرض غي ــدة الحتي ــة أو مؤي أســباب معقول
ــروط  ــف ش ــا يخال ــارية أو بم ــن الس ــف القواني ــا يخال ــق أو بم ــر الئ ــروع أو غي مش
وأحــاكم الحســابات المصرفيــة المطبقــة بالبنــك، كمــا يجــوز للبنــك أيضــا تجميــد أو 
إغــالق الحســاب فــي حالــة كــون العميــل ضحيــة لالحتيــال أو ســرقة الهويــة مــن 

أجل تفادي الخسائر المحتملة.
• يحــق للبنــك أن يجمــد أو يوقــف تشــغيل الحســاب أو يغلــق الحســاب وأن يرفــض أي 
مــن المعامــالت المصرفيــة إذا اكن صاحــب الحســاب مخــًال بــأي مــن شــروط وأحــاكم 
هــذا الطلــب  أو إذا اكنــت قدمــت للبنــك أي تعليمــات غامضــة أو متناقضــة أو غيــر 
مقبولــة مــن البنــك أو إذا شــك البنــك فــي وجــود حــاالت غــش أو عــدم قانونيــة 
أو مشــروعية فــي أي معامــالت ، كمــا يجــوز للبنــك أن يبلــغ عــن أي عمليــات غســل 
أمــوال أو معامــالت مشــكوك فيهــا أو غيــر قانونيــة فــي الحســاب إلــى الســلطات 
الرقابيــة بجمهوريــة مصــر العربيــة أو بالخــارج حيــث يلتــزم البنــك بجميــع قوانيــن 
ــره الخــاص أن  ــه وفقــا لتقدي ماكفحــة غســل األمــوال ونظمهــا الســارية ويجــوز ل
ــك  ــدم تل ــاب وأن يق ــب الحس ــن صاح ــة م ــات إضافي ــل أو معلوم ــب تفاصي يطل
المعلومــات والتفاصيــل إلــى الســلطات المعنيــة وفــي تلــك الحــاالت لــن يتحمــل 
ــدم  ــم تق ــالت إذا ل ــذ أي معام ــر تنفي ــن تأخي ــزام ع ــؤولية أو الت ــك أي مس البن

المعلومات المطلوبة من قبل صاحب الحساب في الموعد المطلوب.
• يجــوز للبنــك فــي أي وقــت مــن األوقــات وفقــًا لقــراره المطلــق غلــق حســاب 
العميــل بعــد تقديمــه إخطــار كتابــي مدتــه خمســة أيــام عمــل بنكيــة علــى األقــل 
وإرســال شــيك مصرفــي إلــى العميــل علــى العنــوان الثابــت لــدى البنــك وذلــك 
بالمبلــغ الدائــن الموجــود بالحســاب فــي ذلــك الوقــت بعــد خصــم أيــة مبالــغ قــد 

تكون مستحقة على العميل لصالح البنك.
• يتم إغالق الحساب أيضا في الحاالت التالية:

      o طلب العميل.
      o الوفاة أو اإلفالس. 

تعديل شروط وأحاكم استخدام الحساب
• ينفــرد البنــك بالحــق فــي تعديــل شــروط وأحــاكم اســتخدام الحســابات 
المصرفيــة، وعلــى البنــك إخطــار العميــل بالتعديــالت مــن خــالل أي مــن الوســائل 
اآلتيــة مثــال: اإلعــالن عنهــا بأفــرع البنــك، علــى موقــع البنــك اإللكترونــي، رفــق 
كشــوف الحســاب، رســائل نصيــة أو مواقــع التواصــل االجتماعــي الخاصــة بالبنــك أو 

رسائل من خالل الخدمات المصرفية اإللكترونية أو خطابات موجهة للعمالء.
ــروط  ــى ش ــالت عل ــة أو تعدي ــرات محتمل ــة تغيي ــأن أي ــه ب ــل بعلم ــر العمي • ويق
وأحــاكم اســتخدام الحســاب المصرفــي تشــلك جــزء ال يتجــزأ مــن شــروط وأحــاكم 

هذا الطلب.

للحسابات المشتركة
يخضــع هــذا الحســاب للشــروط واألحــاكم اآلتيــة المقبولــة مــن أطــراف الحســاب 

(الشراكء) مجتمعين ومتضامنين في المسئولية عن تنفيذها: 
• يتــم التعامــل والتصــرف فــي الحســاب وفقــًا لمــا ورد فــي صــدر هــذا الطلــب 
فيكــون التوقيــع ألصحــاب الحســاب مجتمعيــن إذا اكن بتوقيــع مجتمــع أو بتوقيــع 

المفوض أو المفوضين منهم في التوقيع إذا اكن الحساب بتوقيع منفرد.
ــم  ــم يت ــالف بينه ــود خ ــة بوج ــك كتاب ــاب البن ــذا الحس ــراف ه ــد أط ــر أح • إذا اخط

تجميد الحساب حتى يتم تسوية الخالف بينهم رضاء أو قضاء.
ــة  ــى حص ــز عل ــرى الحج ــاب يس ــراف الحس ــد أط ــد أح ــى رصي ــز عل ــع حج • إذا وق
ــف  ــم وق ــز ويت ــك بالحج ــالغ البن ــوم إب ــاب ي ــد الحس ــن رصي ــه م ــوز علي المحج
ــار  ــا وإخط ــوز عليه ــة المحج ــاوى الحص ــا يس ــترك بم ــاب المش ــن الحس ــحب م الس

الشراكء بالحجز.
ــب  ــة وج ــة القانوني ــد األهلي ــترك أو فق ــاب المش ــراف الحس ــد أط ــى أح • إذا توف
ــي  ــم ف ــة وبرغبته ــد األهلي ــاة أو فق ــة الوف ــك بواقع ــار البن ــن إخط ــى الباقي عل
ــى  ــم عل ــي تت ــالت الت ــن المعام ــئوال ع ــك مس ــد البن ــاب وال يع ــتمرار الحس اس
الحســابات مــن قبــل إخطــاره رســميا مدعمــا بالمســتندات .ويتــم وقــف الســحب 
مــن الحســاب المشــترك حتــى يتــم تحديــد الورثــة أو تعييــن القيــم علــى مــن فقــد 

األهلية القانونية منهم.
ــذا  ــراف ه ــر أط ــروط يق ــاكم وش ــن أح ــب م ــذا الطل ــا ورد به ــاة م ــع مراع • م
ــح  ــوذج فت ــا بنم ــوارد بيانه ــروط ال ــم للش ــل وقبوله ــم الاكم ــاب بالتزامه الحس

الحساب المعمول به لدى البنك.
ــذا  ــدر ه ــي ص ــة ف ــة المبين ــترك الحص ــاب المش ــي الحس ــريك ف ــك لك ش • يمتل
الطلــب أمــا إذا لــم يحــدد الشــراكء حصــة لك منهــم، فيعتبــر لك مــن الشــراكء فــي 

هذا الحساب مالاًك لحصة متساوية بينه وبين سائر الشراكء.
ــدون  ــن ب ــل والتضام ــئولين بالتاكف ــترك مس ــاب المش ــي الحس ــراكء ف ــون الش • يك

تجزئة تجاه البنك عن لك العمليات المنفذة بالحساب.

Closure of Account
• If at any point in time after opening the account, the account is subject to problems of 
verification of identity, determine the beneficial owner, or use the account in a purpose 
other than the purpose described by the Customer, or laws and regulations violation, or in 
case the Customer has provided false or incomplete information at any time, or if the 
account is used for committing fraudulent operations or if the Customer breaches the 
terms and conditions applicable to the use of banking accounts, the Bank will close the 
account and notify the Customer in writing with this action.
• In the event the account reached zero balance and continues without balance for a 
period more than three months, in that case the Bank have the right but not obliged to 
close the account unless internal or financial obligations exist (financial obligation 
related to the Bank only) and which require its continuity.
• The Bank may restrict or close the Customer’s account at any time, as required by law or 
international conventions, or if the Bank has reasonable grounds that the Customer is 
committing fraud or using the account for illegal or inappropriate purposes or in violation 
of the laws in force, or breaching the terms and conditions applicable to the use of 
banking accounts. In addition, the Bank may also freeze or close the account in the event 
that the client is a victim of fraud or identity theft in order to prevent potential losses.
• The Bank may freeze or deactivate or close the account and refuse the processing of any 
banking transaction if the Customer breaches the terms and conditions stated herein; or 
if the Customer’s instructions are ambiguous or contradictory or unacceptable to the 
Bank; or if the Bank suspects the existence of any fraud or illegality of any transaction, the 
Bank may report any money laundering or suspicious or illegal transactions on the 
Customer’s account to the supervisory authorities in Egypt or abroad. The Bank is 
committed to comply with all anti-money laundering laws and regulations in force. The 
Bank may at its sole discretion request details or additional information from the account 
holder and provide the relevant authorities with these information and operations details. 
In such cases, the Bank will bear no responsibility nor liability for the delay in the 
implementation of any transaction if the required information is not provided by the 
account holder in the required date/time.
• The Bank may at its sole discretion close the Customer’s account by giving 5 (five) 
working days’ to be followed by a Draft check with the amount owed by the Bank to the 
Customer, after offsetting all amounts due by the Customer to the Bank.
• The account also closed in the following cases:
      o Customer’s request.
      o Customer’s death or bankruptcy. 

Amendment terms and conditions of using this account 
• SAIB preserves the right to amend solely the terms and conditions of accounts. SAIB will 
notify the Customer with changes through any of the following, for instance: through SAIB 
branches, on SAIB Website, on account statements, SMS messages or official Social Media 
accounts or messages through E-banking  or Letters directed to Customers.
• The Customer acknowledges that any subsequent changes or amendments to the Terms 
and Conditions of the Banking Account shall constitute an integral part of this application.

For Joint Accounts 
The following terms and provisions accepted by the accounts partners jointly and 
severally which they shall be responsible to implement :
• The account shall be treated and disposed of in accordance with the provisions of this 
application. The signature of the account holders shall be jointly between partners if 
stated joint signature or signed by the delegates or the delegates thereof in the signature 
if the account is signed individually (sole signature).
• If one of the parties to this account informs the Bank in writing of the presence of dispute 
among them, the account shall be frozen until the dispute is resolved consensually or 
judicially.
• If the balance of one of the parties to the account is attached, such attachment shall 
apply to the share of this party from the balance of the account on the day of notifying the 
Bank of the attachment. In such case, the withdrawal from the joint account equivalent to 
the share of this party shall be suspended and its owners shall be notified of the 
attachment.
• If one of the parties to the joint account passes away or loses his/her legal capacity, the 
remaining partners/account holders must notify the Bank of the death or capacity loss 
incident and their desire to keep the account, In such case the Bank will not be liable for 
any transactions before formal notification which is supported with related official 
documents. In such case, the withdrawal from the joint account shall be suspended until 
the heirs or the curator on those who lost their capacity are/is determined.
• The parties to this account hereby declare that they shall be fully obligated, and hereby 
accept the terms and conditions mentioned in the account opening application.
• Each partner in the joint account has the share set forth in the application. If the partners 
do not specify their respective share, each of the partners in this account shall be 
considered as the owner of an equal share.
• The partners in the joint account shall be jointly and severally liable to the Bank for all 
transactions executed in the account.

V1.303 Account Opening Terms and Conditions (Individual)



اإلقرارات والتعهدات
• يتعهــد العميــل بإخطــار البنــك ببيانــات المســتفيد الفعلــي مــن فتــح الحســاب، 
ــة  ــدوث أي ــور ح ــب) ف ــذا الطل ــة به ــه (المدون ــث بيانات ــل بتحدي ــد العمي ويتعه
ــك  ــك ذل ــب البن ــا يطل ــرى أو عندم ــية أخ ــه بجنس ــور تجنس ــأنها أو ف ــرات بش تغيي
وبمــا ال يتجــاوز ثــالث ســنوات مــن تاريــخ فتــح الحســاب أو أخــر تحديــث لــه أيهــم 
أقــرب، وذلــك ألغــراض االلتــزام بمتطلبــات القوانيــن واللوائــح، كمــا يقــر العميــل 
بعلمــه وقبولــه بــأن عــدم االلتــزام بتحديــث بياناتــه وفقــًا لمــا ســبق يعتبــر إخــالًال 

منه بالتزاماته وفقًا ألحاكم وشروط الحسابات بالبنك.
ــل  ــزم العمي ــا يلت ــروعة، كم ــه مش ــادر أموال ــع مص ــأن جمي ــل ب ــد العمي • يتعه
ــد  ــا يتعه ــوال، كم ــادر األم ــد مص ــة لتحدي ــات إضافي ــة بيان ــك بأي ــاة البن بمواف
العميــل بتحملــه لاكفــة المســؤوليات والتبعــات القانونيــة فــي حالــة ثبــوت عــدم 

مشروعية مصادر أمواله.
• يقــر العميــل بعلمــه ويوافــق علــى أن تنفيــذ بعــض العمليــات قــد يكــون مرتبطــًا 
بتقديــم بيانــات ومعلومــات إضافيــة للبنــك، وأن تنفيــذ هــذه العمليــات ســيظل 
مؤجــال لحيــن اســتكمال البيانــات والمعلومــات مــن قبــل العميــل. ويتعهــد العميــل 
بتقديــم وتوفيــر البيانــات والمســتندات الالزمــة مــن أجــل تنفيــذ طلبــه فــي أســرع 

وقت ممكن.
ــى  ــة إل ــة والواضح ــات الدقيق ــم المعلوم ــة تقدي ــه بأهمي ــل بعلم ــر العمي • يق
البنــك أو مقدمــي خدمــات الدفــع التــي تمكنهــم مــن تقديــم الخدمــات 

والمنتجات المناسبة.
ــميا  ــة رس ــه المقدم ــك وتحديثات ــدى البن ــجل ل ــل المس ــع العمي ــوذج توقي • نم
ــو  ــا ه ــك عليه ــة البن ــخ موافق ــن تاري ــري م ــي تس ــك والت ــدى البن ــة ل ومقبول
المرجــع الرئيســي لطلبــات العميــل الموقعــة ويجــب علــى العميــل الحفــاظ علــى 
هــذا النمــوذج بشــلك ســري ويكــون العميــل مســئول عــن أي طلــب موقــع بهــذا 

النموذج.
• يتعهــد العميــل بالســداد الفــوري ألي أرصــدة مســتحقة عنــد كشــف أحــد 
حســاباته الدائنــة ومــا يترتــب عليهــا مــن عوائــد ومصاريــف وعمــوالت وانــه يعلــم 
ــوح  ــك ممن ــن البن ــهيال م ــد تس ــن ال يع ــاب الدائ ــف الحس ــك لكش ــول البن أن قب

للعميل.
• يتعهــد العميــل باالحتفــاظ بمــا ال يقــل عــن مبلــغ الحــد األدنــى للرصيــد المقــرر 
ــدة  ــوال م ــك) ط ــات البن ــوالت ومصروف ــة عم ــح بالئح ــك (والموض ــل البن ــن قب م
ــهر  ــن الش ــف ع ــم مصاري ــك بخص ــام البن ــى قي ــه عل ــع موافقت ــاب، م ــح الحس فت

الذي يقل به الرصيد على المبلغ سالف الذكر.
ــتقبال)  ــال واس ــل (إرس ــاب لتحوي ــتخدم الحس ــوف يس ــه س ــل بأن ــد العمي • يتعه
ــر أو  ــة عــن الغي ــل أمــوال نياب ــن يقــوم بتحوي ــه ل التحويــالت الشــخصية فقــط وأن

ألغراض تجارية.
• يتعهد العميل بأن يتم تحويل األموال واستقبالها ألغراض مشروعة .

• يلتزم العميل بالحفاظ على سرية حساباته المصرفية.
ــاء  ــد انته ــابه عن ــد حس ــة لتجمي ــل الصالحي ــه اكم ــك ل ــأن البن ــل ب ــر العمي • يق

صالحية أو عدم صالحية مستند تحقيق الشخصية مع إخطاره بذلك.
ــد  ــق أح ــن طري ــه ع ــتعالم عن ــك باالس ــام البن ــى قي ــه عل ــل بموافقت ــر العمي • يق
ــد  ــك وق ــي ذل ــة ف ــراكت المتخصص ــب أو الش ــد الماكت ــه أو أح ــه أو ولكائ موظفي
ــركة  ــري والش ــزي المص ــك المرك ــات والبن ــراكت والهيئ ــدى الش ــتعالم ل ــم االس يت

المصرية لالستعالم االئتماني.
ــروط  ــذه الش ــود ه ــن بن ــد م ــح أي بن ــا أصب ــة م ــي حال ــه ف ــل بعلم ــر العمي • يق
واألحــاكم غيــر ســارية المفعــول أو غيــر قانونيــة أو غيــر قابلــة للنفــاذ ألي ســبب 
ــوف  ــة س ــاكم الباقي ــروط واألح ــاذ الش ــة ونف ــة وصح ــإن قانوني ــباب ف ــن األس م

تظل سارية المفعول ونافذة.
• فــي حالــة خضــوع العميــل لقوانيــن ضريبيــة تابعــة لــدول أخــرى، والتــي يلتــزم 
البنــك باإلفصــاح عــن بعــض البيانــات الخاصــة بالعمــالء التابعيــن والخاضعيــن لتلــك 
القوانيــن، ال يجــوز للعميــل الخاضــع لتلــك الدولــة الرجــوع علــى البنــك بمخالفــة 

قواعد سرية الحسابات.
ــة بهــذا الطلــب ويتعهــد  ــه والمدون ــات المقدمــة من ــل بصحــة البيان • يقــر العمي

بتقديم البيانات والمستندات الالزمة عند الطلب.

القانون الواجب التطبيق
• يخضــع هــذا الطلــب ويفســر وفقــا لقوانيــن جمهوريــة مصــر العربيــة، أي نــزاع أو 
ــة  ــاكم الخاص ــروط واألح ــب أو الش ــذا الطل ــق به ــه أو يتعل ــأ عن ــد ينش ــالف ق خ
ــر  ــة مص ــم بجمهوري ــص المحاك ــه تخت ــب أو صحت ــذا الطل ــذ ه ــابات أو تنفي بالحس

العربية بالنظر والفصل فيه.
ــروط  ــب أو الش ــذا الطل ــي ه ــن لغت ــالف بي ــارض أو اخت ــود تع ــة وج ــي حال • ف

واألحاكم أواإلقرارات والتعهدات، يحتكم إلى النسخة العربية.

ــاكم  ــروط واألح ــذه الش ــى ه ــت عل ــد اطلع ــي ق ــاه بأنن ــع أدن ــا الموق ــر أن أق
والتعهــدات ، وأوافــق عليهــا ، كمــا أقــر وأتعهــد بتقديــم المعلومــات والمســتندات 

الالزمة لتنفيذ أي عملية عند الطلب وحال االقتضاء.

Acknowledgments and Undertakings
• The Customer undertakes to declare to the Bank the details of the account’s beneficial 
owner, and undertakes to update his/her personal information (information written in this 
application) immediately after any change or after acquiring another nationality or upon 
the Bank’s request or within three years from the date of opening the account or within 
three years from the date of the latest update whichever is earlier. For the purposes of 
compliance with the laws and regulation, the Customer consents that abstaining to 
update his/her personal data, shall be considered a breach hereunder.
• The Customer undertakes that all his/her money come from legitimate sources, and 
agrees to submit to the Bank any additional information to determine the source of 
his/her funds. The Customer acknowledges his/her responsibility and all legal 
consequences in the event the sources of funds proved to be illegal. 
• The Customer agrees that some transactions or operations may be delayed in execution 
until receiving further information from the Customer. The Customer hereby consents to 
provide the Bank with all required data and documentation needed to process his/her 
request.
• Customer acknowledges the importance of providing accurate and clear information to 
the Bank or payment service providers that enables them to provide the appropriate 
services and products.
• Registered Customer signature specimen and its updates which is formally presented to 
the Bank and accepted, that will be valid from Bank’s acceptance date, is the main 
reference to Customer’s written requests, the Customer must keep this signature 
specimen confidential and (S)he will be responsible for any request signed with this 
signature.
• The Customer undertake to pay immediately any due balances resulted from overdrawn 
from credit accounts and its subsequent interest, fees and commissions. This should not 
be considered as Bank acceptance to grant the Customer credit facility. 
• The Customer undertakes to keep minimum balance not less than amount specified by 
the Bank (and mentioned in Bank’s tariff list) throughout account open duration, and 
agree to deduct charges if the balance become lower than this minimum during the 
month. 
• The Customer undertakes that transfer of funds operations’ will be for personal purposes 
only, and agrees to not transfer on behalf of third parties or for commercial purposes. 
• The Customer undertakes that funds transferred and received will be for legitimate 
purposes. 
• The Customer undertakes to keep his/her banking accounts secured (accounts secrecy). 
• The Customer consents that the Bank has the full authority to freeze the account at the 
expiration or the non-validity of the document of identity with notification.
• The Customer agrees and consents to be subject to the Bank’s investigation conducted 
by the Bank’s employees, agents or any outsourced company, the investigation may 
include companies, institutions, Central Bank of Egypt and Egyptian Credit Bureau 
(I-Score). 
• The Customer acknowledges in the event any provision of this application becomes 
invalid, illegal or unenforceable for any reason, the remaining terms and conditions will 
remain valid and enforceable.
• In the event, the Customer is subject to other foreign tax law, and which require the Bank 
to disclose some information related to Customers belonging and subject to their laws , 
the Customer may not claim the violation  of confidentiality and secrecy rules.
• The Customer acknowledges the validity of the information submitted by him/her and 
undertakes to submit the necessary data and documentation upon request.

Governing law
• This application shall be governed by the Arab Republic of Egypt laws. Any dispute or 
controversy, which may arise in connection with this application or its execution or 
validity shall be submitted to jurisdiction of the courts of Egypt exclusively.
• In case of controversy between the two languages of this application or its Terms and 
Conditions or acknowledgements and undertakings, the Arabic version shall prevail

I, the undersigned, have read and understood these commitments, terms and conditions 
and I am accepting them. I additionally agree and undertake to provide the Bank with any 
required information and/or documentation when needed or required.

Customer Name: 

Customer Signature: 

Date:

اسم العميل:

توقيع العميل:

التاريخ:
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