
 

 ۲ من ۱ صفحة
 مسبقة الدفع SAIBإصدار بطاقة  روطش

  مسبقة الدفع  Bank SAIB   بطاقات واستخدام إلصدار  واألحكام العامةالشروط 
 لتعریفات  ا

 . SAIB Bank الدولیة  العربیة المصرفیةبنك الشركة  البنك: -
من  اإللكترونیةللعمل ببطاقات الدفع المنظمة البنك للعمیل أو إلي أي شخص أخر لیس عمیل للبنك ، وھي بطاقھ تسري علیھا القواعد  قبل مقدماَ والتي یتم إصدارھا منمدفوعة : بطاقة البطاقة  -

  مؤسسات الدفع الدولیة.  قبل 
بشرط  البطاقة  استخدامما یستحق بناء علي أو سواء رسوم وعموالت ومصاریف وخالفھ  البطاقة والمسئول عن سداد ما یستحق علي اإلصدار : ھو الشخص الموقع علي طلب البطاقة حامل  -

  .البطاقة وقت إصدار سنة  ۱٦یقل السن عن أال 
 تلقائیاً ما لم یوجد سبب لدي البنك أو تعلیمات من العمیل بعدم تجدیدھا. البنك) وتجدد(وفقا لما یحدده  یقصد بھا مدة سریان البطاقة مدة البطاقة: -
 :الذي یقرره البنك لعملیات السحب النقدي من خالل ماكینة الصراف اآللي ( األقصىھو الحد  حد السحب النقديATM ًوللبنك الحق في تعدیل حدود السحب (الیومیة والشھریة) منفرداً ووفقا ،(

رس���ائل نص���یة أو مواقع التواص���ل  –رفق كش���وف الحس���اب  –على موقع البنك اإللكتروني -اإلعالن عنھا بأفرع البنك (مع إخطار العمالء من خالل أحد الوس���ائل التالیة داخلیةلس���یاس���ة البنك ال
 أو رسائل من خالل الخدمات المصرفیة اإللكترونیة أو خطابات موجھة للعمالء.  –االجتماعي الخاصة بالبنك 

 الذي یقرره البنك لعملیات الشراء من خالل ماكینات  (  األقصى ھو الحد راء:حد الش POS مع  )، وللبنك الحق في تعدیل حدود الشراء (الیومیة والشھریة) منفرداً ووفقاً لسیاسة البنك الداخلیة
أو  –رسائل نصیة أو مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالبنك  –رفق كشوف الحساب  –لكتروني على موقع البنك اإل-اإلعالن عنھا بأفرع البنك (إخطار العمالء من خالل أحد الوسائل التالیة

 رسائل من خالل الخدمات المصرفیة اإللكترونیة أو خطابات موجھة للعمالء. 
البنك   أول مرة بعد تفعیلھا أو قد یرس��ل للعمیل من خالل البطاقة  اس��تخدامعند  ATM  ماكینة الص��راف اآللي من قبل العمیل علي اختیارھمھو أربعة أرقام یتم  :) PIN (  للبطاقةالرقم الس��ري  -

 في مظروف خاص وذلك بناء علي ما یراه البنك عند طلب العمیل.
  االستخدامشروط 

في عملیات الش��راء وعملیات الس��حب العربیة وخارج جمھوریة مص��ر  لالس��تخدام داخلالعالمیة لعمالء البنك ولغیر العمالء وص��الحة  كارد مؤس��س��ة ماس��تریتم إص��دارھا بالتعاون مع  البطاقة   .۱
 المقررة من قبل البنك.النقدي وفقا لحدود السحب والشراء 

 بغرض تفعیل   البطاقة فور تسلمھا. ۱٦٦٦۸یلتزم العمیل بالرجوع إلي الفرع أو االتصال بمركز خدمة العمالء علي الرقم   .۲
ویلتزم العمیل بناء على طلب العمیل تس����لیمھ للعمیل  ویتم  (PIN)للبنك  أو یقوم البنك بإنش����اء    )(ATM ص����راف اآلليمن خالل ماكینة الـ����������للبطاقة   (PIN) یقوم العمیل بإنش����اء رقم تعریفي .۳

 یسھل معرفتھ.  ةحتفاظ بھ بطریقھ مكتوباالالخاص بھ وعدم إعطائھ لشخص أخر أو   ( PIN)وعلي الـ  البطاقة علي بالمحافظة 
 االشتراك السنوي أو مع تحمیل العمیل بكافة مصاریف اإلصدار أوخالل مدة معینة یحددھا البنك، فأنھ یحق للبنك إعدام البطاقة وإلغاء الحساب طبقا إلجراءاتھ  البطاقةإذا لم یقم العمیل باستالم  .٤

 . عن طریق تحمیل البطاقة بمبلغ المصاریف خصما منھا حتى یتم السداد مصاریف التجدید
 تخضع البطاقة التي یصدرھا البنك لشروط وأحكام ھذا االتفاق. .٥
 وعلى بیانات البطاقة. (PIN)ال یجوز لحامل البطاقة أن یسمح ألي شخص آخر باستخدام بطاقتھ ویتعھد بالمحافظة علیھا وعلى الرقم السري  .٦
) في معامالت إلیكترونیة أو لم  CVV) أو رقم ( PIN(سواء تم استخدام الرقم السري ( ة مع احتفاظھ بصورة منھایتعین على حامل البطاقة أن یوقع على إشعارات المبیعات عند استخدام البطاق  .۷

ة إلكترونیا في االلة قة أو تم تس��جیل البطاق، في حالة عدم ض��رورة توقیع حامل البطاقة على أیة إش��عارات فإن ذلك ال یعفیھ من التزامھ قبل البنك بس��داد قیمتھا إذا وجدت بص��مة البطاتس��تخدم )
 ة على البطاقة الخاص بھ فإنھ یلتزم بسداد القیمة.التي تعامل معھا أو إذا طلب حامل البطاقة من التاجر مده بالبضاعة والخدمات (عن طریق التلیفون أو اإلنترنت أو البرید) مع قید القیم

قیمة اإلش���عارات المتنازع علیھ إلى حس���اب حامل البطاقة ما لم تكن قیمتھا قد أض���یفت لحس���اب البنك المتلقي أو المؤس���س���ة عند المنازعة من جانب حامل البطاقة لن یكون البنك ملتزما بإض���افة  .۸
 المصدرة.

البنك أو من خالل خدمة عمالئنا مي المس���جل لدى یجوز لحامل البطاقة الش���كوى أو االعتراض على ما یتعلق بالبطاقة من خالل التوجھ ألقرب فرع والتقدم بالش���كوى موقعا علیھا التوقیع الرس��� .۹
 ) وسیتم الرد علیھ خالل خمسة عشر یوم عمل عدا الشكاوى المتعلقة بمعامالت خارجیة ویتم إخطار العمیل بالمدة الالزمة لدراسة الشكوى.۱٦٦٦۸(الرقم الساخن 

 (POS)أو نقطة بیع آلیة ATM)استخدام ماكینات الصراف اآللي ( .۱۰
البنك في خصوص ھذه  أي من ماكینات الصراف اآللي أو نقطة بیع آلیة لتنفیذ أیة عملیات أو تعلیمات مصرفیة سواء كانت یدویة أو إلكترونیة فسوف تعتبر سجالت عند استعمال البطاقة في -أ

 العملیات قاطعة وملزمة في جمیع األغراض.
 ساب حامل البطاقة.یخصم البنك قیمة المسحوبات أو المصروفات التي تمت باستخدام البطاقة من ح -ب

 یحق للبنك عدم إعطاء موافقة ألي عملیة تتعلق باستخدام البطاقة دون إبداء أي سبب. .۱۱
ف آلي. وكذلك لن یكون البنك مس���ئوال عن نوعیة أو حالة المنتجات أو الخدمات التي حص���ل علیھا حامل الن یكون البنك مس���ئوال إذا لم تقبل البطاقة لدى أي تاجر أو مؤس���س���ة أو ماكینة ص���ر .۱۲

 البطاقة من التجار أو الشركات أو ماكینات الصرف أو نقطة البیع االلیة.
ة خدمة مص��رفیة أو أیة خدمة أخرى لحامل البطاقة بس��بب أي قوة قھریة أو انقطاع التیار لن یكون البنك مس��ئوال عن أیة خس��ارة یتكبدھا حامل البطاقة إذا لم یتمكن البنك أو إذا تأخر في تقدیم أی .۱۳

  .العمالء إخطارمع أخرى قھریة الكھربائي أو للتخلف عن تورید معدات أو ألیة أسباب 
 .ا الطلبیتعین على حامل البطاقة إبالغ البنك كتابة بأي تغییر في بیاناتھ أو في أیة معلومات منصوص علیھا في ھذ .۱٤
 یجوز لحامل البطاقة أن یلغي بطاقتھ في أي وقت وذلك بإخطار البنك كتابیا  .۱٥
حقھ في عدم ذكر األس���باب في الحاالت ذات الص���لة یجوز للبنك إلغاء البطاقة واس���تردادھا أو رفض تجدیدھا مع إخطار العمیل بأي وس���یلة مناس���بة دون موافقة من حامل البطاقة ویحتفظ البنك ب .۱٦

 القانونیة أو الرقابیة.بالجھات 
 :یتعین إبالغ البنك فورا عند فقد أو سرقة البطاقة أو وجود حالة من حاالت االحتیال وذلك على الوجھ التالي .۱۷

اقة) و من الممكن أن یتبع ذلك بتعزیز كتابي ) بواقعة فقد البطاقة موض����حا ( االس����م، رقم البطاقة، تاریخ و وقت فقد البط ۱٦٦٦۸إبالغ البنك على الفور تلیفونیا عن طریق رقم خدمة العمالء (
لنقدیة أو غیر ذلك من عملیات تمت بموجب البطاقة موقع من حامل البطاقة یذكر بھ التفص��یالت المتقدمة و یظل حامل البطاقة مس��ئوال عن جمیع المبالغ الواردة بإش��عارات المبیعات و الس��لف ا

 بفقدھا أو سرقتھا. إخطاراوذلك حتى وقت استالم البنك 
 بمجرد طلب العمیل لبطاقة بدیلة أوسرقتھا أو البنك عن فقدھا  إبالغالبطاقة القدیمة بمجرد  إیقاف یتم .۱۸
ت حامل البطاقة خارج جمھوریة ة بحسابات أو سجالیحق للبنك إبالغ أي طرف أخر بأیة بیانات تتعلق بحسابات حامل البطاقة وذلك وفقا لما یراه البنك مناسبا ویحق للبنك إصدار بیانات خاص .۱۹

 مصر العربیة وذلك في حدود ما تتطلبھ الخدمات المقدمة للعمیل.
 . خدمة العمالءاالتصاالت ب بمركز االتصالیحق للبنك تسجیل المحادثات التلیفونیة التي تتم مع حاملي البطاقة عند  .۲۰
 سبق إضافتھ لھ بطریق الخطأ.یحق للبنك أن یخصم تلقائیا وبدون الرجوع لحامل البطاقة أي مبلغ  .۲۱
 .البطاقة تجدد تلقائیا مالم یكن ھناك طلب كتابي من حامل البطاقة بعدم تجدیدھا قبل انتھاء الصالحیة بخمسة وأربعون یوما على األقل .۲۲
لتحویل وقت التنفیذ عند ورود العملیات من شركة تتم جمیع تعامالت حامل البطاقة بالجنیة المصري داخل مصر، وفى حالة التعامالت بالعمالت األجنبیة فیتم الخصم على حساب العمیل بسعر ا .۲۳

 ماستر كارد باإلضافة إلى أیة مصاریف وعموالت یقررھا البنك. 
) من النقود أو أي س����بب أخر قد یؤدى إلى عدم تقدیم الخدمة لحامل البطاقة، وال یجوز لحامل البطاقة ATMخلل أو عطل فني أو خلو ماكینة الص����راف اآللي ( البنك غیر مس����ئول تماماً عن أي .۲٤

 الرجوع على البنك بأیة مطالبات في ھذا الخصوص. 
 .مباشرة البطاقةدون الرجوع إلیھ، ویعد توقیع العمیل على ھذا الطلب بمثابة موافقة ضمنیة للسحب من  ةعلى البطاقمباشرة بالخصم یحق للبنك خصم كافة الرسوم المحددة على البطاقة  .۲٥
 .یحدد البنك سعر الصرف وأیة مصاریف إضافیة یتم احتسابھا عند استخدام البطاقة بالعملة األجنبیة .۲٦
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التصال بمركز خدمة العمالء، وفى حالة عدم اإلبالغ بذلك فانھ للبنك الحق في إیقاف البطاقة عند استخدامھا خارج في حالة سفر العمیل خارج مصر فإنھ یلزم علیھ إبالغ البنك بذلك من خالل ا .۲۷
 البالد. 

ن البنك غیر إصراف اآللي ف) خالل الفترة الزمنیة المحددة بعد خروج المبلغ من المكان المخصص لھ بماكینة الATMعند عدم سحب العمیل المبلغ الذي طلب صرفھ من ماكینة الصراف اآللي( .۲۸
جرد فعلى للماكینة وبناء علیھ یمكن إض��افة جزء أو كل المبلغ أو عدم إعادتھ إلى  مس��ئول عن إعادة قید الخص��م الذي تم من رص��ید الحس��اب الخاص بالبطاقة بموجب ھذه العملیة إال بعد إجراء

 حوال االعتراض على أي إجراء یتخذه البنك في ھذا الصدد. رصید الحساب الخاص بالبطاقة، وال یحق لحامل البطاقة في جمیع األ
والتوجھ ألقرب فرع لطلب إص������دار بطاقة بدل فاقد ویحق للبنك إیقاف البطاقات المحتجزة في ماكینات  ) ۱٦٦٦۸في حالة احتجاز البطاقة یجب مراجعة البنك تلیفونیا من خالل خدمة العمالء ( .۲۹

  الخاصة بالبنك. ATMالصراف اآللي 
قة بتس���ویة أیة خالفات مع التجار مباش���رة دون البنك غیر مس���ئول عن أي خالف ینش���أ بین حامل البطاقة والتجار على الس���لع أو الخدمات التي حص���ل علیھا بموجب البطاقة. ویتعھد حامل البطا .۳۰

 إدخال البنك بأي وجھ في ھذا االختالف. 
البنك بالوفاء  التزاممع  ء/ إض���افة خدمات جدیدة أو تحدیث / خفض نوع البطاقة دون الحاجة إلى إنذار مس���بق دون الرجوع لحامل البطاقةللبنك الحق في إیقاف/ إنھاء االش���تراك في النظام، إلغا .۳۱

 بتعھداتھ لحاملي البطاقات بما في ذلك القیام باسترداد الرصید المتبقي بالبطاقات.
 صدار بطاقة بدیلة أیضاً. عادة إإ ھ طلبیحق لحامل البطاقة إیقاف البطاقة الخاصة بھ كما یمكن .۳۲
بإخطار حامل البطاقة بأي تعدیل من خالل أحد الوسائل  یحق للبنك تعدیل كافة أو أیة من شروط وأحكام استخدام البطاقة المدینة من وقت آلخر دون الحاجة إلى موافقة حامل البطاقة ویقوم البنك .۳۳

فیة اإللكترونیة أو خطابات أو رس��ائل من خالل الخدمات المص��ر –رس��ائل نص��یة أو مواقع التواص��ل االجتماعي الخاص��ة بالبنك  –لحس��اب رفق كش��وف ا –على موقع البنك اإللكتروني  (التالیة
 .التعدیالت ره بھذهللعمالء وتعتبر التعدیالت الجدیدة ساریة النفاذ دون الحاجة إلى موافقة كتابیة من حامل البطاقة فور استخدام البطاقة بعد تاریخ إخطاموجھة 

ھ خاص���یة التقدم بطلبات متعلقة بالبطاقة باس���تخدام یلتزم العمیل بتحمل كافة المس���ئولیات أیا كانت التي قد تقع علیھ بش���كل مباش���ر أو غیر مباش���ر دون أدنى مس���ؤولیة على البنك نتیجة اس���تخدام .۳٤
االتص��ال بخدمة العمالء بالبنك مراجعة كافة بیانات العمیل المتاحة لدى البنك للتحقق من ش��خص��یة العمیل . ویحق لموظفي مركز ۱٦٦٦۸المكالمات المس��جلة مع مركز االتص��ال بخدمة العمالء 

  .قبل تنفیذ أیة خدمة من خالل مركز االتصال بخدمة العمالء
األموال یحق للبنك أن یوقف البطاقة وفقاً لتقدیره المطلق ودون الحاجة في حالة اكتش�������اف البنك ألي تص�������رف أو محاولة قد یقوم بھا العمیل النتھاك أو مخالفة قوانین أو لوائح مكافحة غس�������ل  .۳٥

اذ كافة اإلجراءات التي تفرضھا علیھ القوانین الساریة إلخطار حامل البطاقة بإیقاف التعامل على البطاقة حتى یتقدم العمیل بتبریر مناسب ومقبول للبنك وذلك كلھ دون إخالل بحق البنك في اتخ
 مصر. والمطبقة في 

 ات تلك القیود بكافة طرق اإلثبات. جمیع القیود التي یثبتھا البنك سواء كانت خصم أو إضافة تكون صحیحة ولیس لحامل البطاقة الحق فى االعتراض علیھا، وللبنك الحق في إثب .۳٦
حتى في حالة عدم توقیعھ على قس��ائم البیع أو عدم  –رقتھا واتخاذ كافة اإلجراءات إلغالقھا حامل البطاقة مس��ئول عن أي عملیات تتم باس��تخدام البطاقة طالما لم یخطر البنك بفقده للبطاقة أو س�� .۳۷

 تطابق التوقیع.
 مبالغ مجھولة المصدر أو مشبوھة بحساب البطاقة.قبولھ یتعھد حامل البطاقة بعدم إیداعھ شخصیاً أو  .۳۸
 ل بإضافة مبلغ الحوالة بالجنیھ المصري بعد تقییمھا بسعر التحویل المعلن یوم إضافة التحویل للبطاقة. في حالة قبول حواالت واردة على البطاقة بالعملة األجنبیة یقر العمی .۳۹
الرص���ید المتبقي  دادباس���تري البطاقات بما في ذلك القیام في حالة إنھاء عمل النظام من قبل البنك أو في أي أحوال أخرى ینتج عنھا توقف تقدیم الخدمة یلتزم البنك بالوفاء بتعھداتھ قبل مس���تخدم .٤۰

 بالبطاقات.
 .الخدمةالعمالء في حالة انقطاع  بإخطارالبنك  یلتزم .٤۱
 فقط وال یجوز استخدامھا ألغراض تجاریة. الشخصيالبطاقة المصدرة لالستخدام  .٤۲
 التدابیر الالزمة للحفاظ على البطاقة واسم المستخدم والرقم السري.یجب على العمیل عدم اإلفصاح عن أیة معلومات سریة تخص البطاقة إلى أي طرف أخركما یتعین علیھ اتخاذ كافة  .٤۳
 یلتزم العمیل باستخدام البطاقة وفقا لألحكام والشروط المرتبطة بھا. .٤٤
 محكمة القاھرة االقتصادیة. وتنفیذه الختصاص بتفسیرهكما تخضع كافة المنازعات المتعلقة  العربیة،جمھوریة مصر  واألحكام قوانینتسري علي ھذه الشروط  .٤٥

 

 إقرار  
 االستخدام  حالة عدم االلتزام بأي شرط من شروط مشروعة وفىأغراض  فيمعامالت مشروعة وتستخدم  ھيالبطاقة ھذه  باستخدامتتم  التيأن جمیع المعامالت أنني المستفید الحقیقي للبطاقة و

ً إجراءات من  ما یلزم واتخاذإیقافھا استخدام البطاقة یتم إساءة  أو  على حقوق البنك. حفاظا
 حالة  فيكما أقبل أن یحتفظ البنك بھذا الطلب والمستندات المرفقة  عند الطلب، أن كافة البیانات الواردة بھذا الطلب حقیقیة وصحیحة وأتعھد بتحدیث بیاناتي فور حدوث أیة تغییرات بشأنھا أو

 .إلغاء الخدمة


