
شروط وأحاكم فتح حساب األفراد

• تطبق هذه الشروط واألحاكم على جميع الحسابات التي يتم فتحها وتشغيلها بجميع فروع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  saib ويشار إليه فيما بعد "بالبنك"، وما لم يرد به نص صريح في 
هذا االتفاق تكمله القواعد والنظم الداخلية المطبقة بالبنك.

• تعتبر جميع الحسابات المفتوحة باسم العميل لدى البنك وفروعه وحدة واحدة ال تتجزأ، وتعد جميع حسابات العميل و/أو ودائعه و/أو شهاداته االدخارية و/أو خزائنه وأية حقوق له لدى البنك وحدة 
واحدة، فيحق للبنك دمجها و/أو إجراء المقاصة أو التحويل فيما بينها، ولو اكنت هذه الحسابات و/أو الودائع و/أو الشهادات االدخارية وغيرها بعمالت مختلفة، وللبنك في سبيل ذلك بيع هذه 

العمالت بالسعر المعلن عنه لدى البنك في يوم التحويل. 
• بتوقيع هذا الطلب، يفوض العميل البنك في تنفيذ جميع العمليات المصرفية نيابة عنه: كتحصيل الشياكت والكمبياالت والسندات والكوبونات وشراء وبيع األوراق المالية باإلضافة إلى تفويض البنك 

في إجراء البروتستو عن الكمبياالت والشياكت في حالة عدم الدفع أو عدم القبول وخالفه (يستلزم تقديم طلب منفصل خاضع لقبول أو رفض البنك)، وال يجوز للعميل الرجوع على البنك في حالة 
ارتداد األوراق التجارية، ويلتزم بمتابعتها من حيث التقادم دون أدنى مسؤولية أو التزام على البنك.

• في حالة عدم استيفاء العميل لجميع المستندات المطلوبة من قبل البنك بموجب اللوائح والضوابط الداخلية، يكون للبنك الحق منفردًا في عدم قبول تنفيذ أي معامالت مصرفية أو إغالق الحساب.
• يحق للبنك تعديل سعر العائد الدائن والمدين كما يحق له تعديل أسعار العموالت والمصاريف المطبقة على الخدمات والمنتجات المصرفية في أي وقت يراه مع إخطار العميل بها. 

• يحق للبنك وليس واجبا عليه أن يعطي العميل دفتر شياكت طبقا للقواعد المطبقة بالبنك كما يحق للبنك مطالبة العميل برد دفتر الشياكت المسلم له عند إساءة استخدامه أو عند اللزوم، ويعد 
من ضمن أشاكل إساءة استخدام الحساب قيام العميل بتكرار سحب شياكت و/أو أوراق تجارية على الحساب دون قيامه بتغطية مقابل الوفاء الخاص بها و/أو إذا قدر البنك قيام العميل بمخالفة هذه 

الشروط واألحاكم.
• يتحمل العميل مسؤولية المحافظة على دفاتر شياكته وعليه إخطار البنك كتابيًا فور علمه بفقدانها أو سرقتها أو تزويرها أو تحريفها مع بيان الظروف التي أحاطت بذلك واتباع تعليمات وإجراءات 

البنك في هذا الشأن وبخالف ذلك لن يكون البنك مسؤوًال تجاه العميل بأي التزام.
• يتعهد العميل بأال يسئ استخدام الشياكت الصادرة له أكن يصدر شياكت بدون رصيد أو بعمالت بخالف عمالت حسابه بالبنك أو تكرار طلب وقف صرف الشياكت ويجب عليه أن يودع مقابل الشياكت 

المحررة منه والتي يطلب إيقافها.
• يحق للبنك أن يخصم على الحساب في أي وقت أي مديونية استحق سدادها لصالح البنك عن أية مصاريف أو عموالت بنكية تتعلق بالحساب أو أي مبلغ سبق إضافته لحساب العميل بالسهو أو بالخطأ 

أو أي مبالغ دفعها البنك نيابة عن العميل في أي وقت دون الرجوع للعميل وبغير أن يحق للعميل المنازعة أو االعتراض على ما أجراه البنك من معامالت أو قيود.
• إذا اختار العميل بدًال عن إرسال أي إشعارات أو مراسالت االحتفاظ بها في ملفه لدى البنك فإن العميل يكون ملزمًا بمراجعة البنك الستالمها خالل شهر من تاريخ إيداعها، ولن يترتب على البنك أية 

مسؤولية في حال الفقدان أو التلف أو التأخير، ويعتبر العميل أنه أبلغ بها بعد انقضاء مدة الشهر على إيداعها في ملفه. 
• يجوز للبنك في أي وقت تجميد الرصيد المتوفر بالحساب أو إجراء مقاصة أو تسوية أو كسر الشهادات والودائع مع إخطار العميل وذلك لتغطية أية مديونية مستحقة لصالح البنك، ويقر العميل 

بعلمه بهذا اإلجراء ويصرح به.
• يقر العميل ويوافق على أن يكون لسجالت البنك وللصور المحفوظة أو المستخرجة من وسائل التقنية الحديثة وأجهزة الحاسب اآللي والصراف اآللي والبريد اإللكتروني لدى البنك حجية األصل في 

اإلثبات وتكون تلك الصور والمستخرجات التي يقدمها البنك في أي نزاع هي بينة مقبولة وملزمة للعميل، ويسقط العميل حقه بإناكر ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع عليها.
• يحق للبنك رفض أو تأجيل تنفيذ أي من التعليمات أو الطلبات على الحساب، إذا أخل العميل بأي من شروط وأحاكم هذا الطلب أو أي من القوانين والتشريعات وتعليمات الجهات الرقابية أو الجهات 

الرسمية.
• إن البنك لن يكون مسؤوًال عن أفعال البنوك المراسلة متى تطلب تنفيذ أية عمليات قد يجريها أو يطلبها العميل مثل هذا التعامل، كذلك لن يكون البنك مسؤوًال عن إعادة أصل أية أوراق أو مستندات 

قد تحتجزها السلطات الرسمية أو المؤسسات التي يتعامل معها البنك طالما أن احتجازها ألسباب ال يد للبنك فيها.
• قد يقوم البنك بإرسال مواد دعائية لعمالئه رفق كشوف الحساب، ال تعد هذه المواد الدعائية موافقة البنك على منح هذه المنتجات والخدمات، وإنما تخضع هذه المنتجات والخدمات لشروط 

وأحاكم خاصة بها.
• في حالة توقف منتج مصرفي فإنه يحق للبنك نقل/تحويل حساب العميل من منتج إلى آخر مع إخطاره. 

• عند عدم رضاء العميل عن مستوى الخدمة المقدمة، يحق للعميل التقدم بالشاكوى من خالل فرع البنك أو باالتصال على الخط الساخن أو من خالل رابط الشاكوى بالموقع اإللكتروني للبنك ، وسيعمل 
موظفي البنك المختصون على حل شكوى العميل في أسرع وقت ممكن.

• يوفر البنك لعمالئه خدمة المساعدة الهاتفية، والتي يمكن الحصول عليها من خالل االتصال برقم 16668 من داخل جمهورية مصر العربية أو (0020233325270) من خارج جمهورية مصر العربية، 
وألغراض مراقبة الجودة وحماية طرفي التعامل، سوف يتم تسجيل الماكلمات الهاتفية مع العميل من قبل البنك، قبول العميل لشروط وأحاكم هذا الطلب سيعد بمثابة موافقته الضمنية على هذا 

اإلجراء.
• يتعهد العميل بإخطار البنك بالمسحوبات التي تزيد عن 300 ألف جنيه مصري (ثالثمائة ألف جنيه مصري) أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية قبل 24 ساعة من السحب.

• في حالة تقديم العميل ألية شياكت للبنك بغرض التحصيل لحسابه مسحوبة على بنوك بالخارج، يقر العميل ويتعهد بأنه في حالة ما إذا تم تحصيل الشياكت لحسابه وقام البنك المسحوب عليه 
الشيك بالرجوع على البنك نتيجة لظهور أية مخالفات تتعلق بإصدار هذه الشياكت، برد قيمة هذه الشياكت مضافا إليها أية عموالت أو عوائد أو أية مصروفات أخرى .

• جميع التعليمات الصادرة من العميل بشأن الحساب تكون كتابية أو من خالل الخدمات المصرفية اإللكترونية المعتمدة بواسطة البنك.
• إن البنك غير مسئول عن تعويض أية أضرار أو خسائر تنشأ نتيجة لحالة القوة القاهرة واألحداث غير المتوقعة.

• في حالة فقد العميل ألهليته القانونية يتم إيقاف التعامل على الحساب لحين تعيين القيم عليه من المحكمة المختصة.
• يصرح العميل للبنك بأنه في حالة تقديم شياكت للخصم على حسابه وال يوجد ما يفي بقيمة الشيك بالعملة الصادر بها أنه يحق للبنك أن يخصم القيمة من أي عمالت أخرى يحتفظ بها لدى البنك وبما 

يعادل القيمة الصادر بها الشيك وفقا ألسعار الصرف الخاصة بالبنك وقت التنفيذ.
• يحق للبنك التحويل من الحسابات المدينة أو الدائنة للعميل لتغطية شياكت مسحوبة على العميل.

• في حالة رغبة العميل في كسر الودائع أو الشهادات أو صناديق االستثمار لتغطية شياكت دون الرجوع إليه في لك معاملة فإنه يتوجب تقديم تعليمات كتابية بذلك.
• ال يحق تقديم أي طلب أو تعليمات على الحساب على غير نماذج البنك وفي حالة تقديم أي طلب أو تعليمات على غير نماذج البنك، فإن العميل يوافق من اآلن على اكفة الشروط والتعهدات 

وااللتزامات المدونة بنماذج البنك سواء على واجهة النموذج أو خلفه ويقر باطالعه على اكفة هذه النماذج واكفة الشروط والتعهدات وااللتزامات الواردة بها وبقبولها والتزامه حيث أن العميل  لن  
يقدم أي طلبات أو تعليمات إال بعد علم العميل  التام بشروط وأحاكم الطلب أو الخدمة في لك مرة  يقدم بها العميل طلب جديد ويخلي العميل مسؤولية البنك تماما من أي أضرار قد تصيب العميل  ، 

وال يحق للعميل  التحلل من أي شرط أو تعهد أو التزام بحجة أن العميل  لم  يعلم بها أو بحجة أنها غير مدونة على الورقة المحرر عليها تعليمات العميل  للبنك وهذا إقرار من العميل  نهائي وغير قابل 
للرجوع فيه. مع حق البنك في تنفيذ الطلب أو رفضه طبقا لنوع الطلب والظروف المحيطة به. 

• هذا البند خاص بالعمالء الذين ال يجيدون القراءة والكتابة: يقر العميل بأنه على علم اكمل من البنك و/أو الشخص المرافق له (الشاهد) عن طريق التالوة واإليضاح باكفة شروط التعامل على الحساب، 
ويكون العميل مسئوال مسئولية اكملة عن حيازة الخاتم الخاص به ويتحمل عواقب فقده أو سرقته.

• في حالة تقديم شياكت / كمبياالت للتحصيل يقر العميل بأنه ال مسئولية على البنك في حالة فقد أو هالك شيك/كمبيالة أو أكثر أثناء التحصيل لظروف خارجة عن إرادة البنك مع بذل عناية الرجل 
الحريص واتخاذ اكفة التدابير الالزمة ويوافق العميل على خضوع عملية تحصيل الشياكت المسحوبة على بنوك خارجية لألعراف والقواعد الدولية المتعلقة بالتحصيالت كما أن العميل يمتنع عن 

المطالبة بأصل الشيك إذا ثبت انه مزور.
• اإليداعات على الحسابات ليس لها أثر فوري وإنما سيكون وفقا للمدة المحددة بالبنك والمقررة في نظم العمل المعلنة والمعمول بها بالبنك.

• يلتزم العميل بعدم استخدام أي نوع من األحبار القابلة لإلزالة في تحرير الشياكت واكفة المحررات المصرفية و/أو التوقيع عليها ويكون استخدام العميل لتلك األحبار تحت مسئوليته الاكملة وفي هذه 
الحالة يكون االعتداد بالبيانات الواردة بسجالت البنك ومستنداته وال يجوز للعميل إثبات ما يخالفها.

• بالنسبة لحسابات العمالء القصر المفتوحة بواسطة الوصي. ال يجوز السحب من الحساب إال بإذن خاص من المحكمة المختصة حتى بلوغ القاصر سن الرشد.
• يحق للبنك فتح حسابات فرعية للعميل في حالة ورود تحويالت بعمالت مختلفة عن حساباته القائمة وتخضع تلك الحسابات للمصاريف طبقا لالئحة المصاريف والعموالت المعلنة.

• يحق للبنك في أي وقت تغيير رقم حساب العميل و/أو تحويل الحساب إلى فرع آخر داخل جمهورية مصر العربية مع إخطار العميل بذلك.
• يقر العميل ويوافق على تلقي اكفة المعلومات واالخطارات المتعلقة بالخدمات / المنتجات الحاصل عليها طرف البنك وتسعيرها على أرقام الهاتف و/ أو العناوين و/ أو عنوان البريد اإللكتروني 

المسجلة لدى البنك ويتعهد بإخطار البنك كتابيًا بأي تعديل يطرأ على أي من هذه البيانات المسجلة لدى البنك وال يكون البنك مسئوًال عن أي ضرر يقع نتيجة عدم تبليغه بالتعديل المطلوب.

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 أو خــارج جمهوريــة مصــر العربيــة، وذلــك طبقــا للقوانيــن 

والمعاهدات الدولية السارية. 
• كمــا يصــرح العميــل للبنــك باإلفصــاح عــن أو مشــاركة المعلومــات الخاصــة بــه مــع بعــض الجهــات األخــرى مثــل البنــوك المراســلة أو الشــراكت التــي يتعاقــد معهــا البنــك ويســند إليهــا تقديــم 

أي خدمة أو منتج بالنيابة عنه لصالح العميل وذلك وفقا لألعراف المصرفية واإلجراءات المتعارف عليها.

كشوف الحساب
• يلتــزم البنــك بإرســال كشــف حســاب للعميــل بصفــة دوريــة طبقــا لطلــب العميــل المحــدد فــي هــذا الطلــب وتحديثاتــه ويحــق للعميــل االعتــراض علــى محتــوى كشــف الحســاب فــي خــالل 
ــن  ــوال م ــك قب ــد ذل ــدة يع ــك الم ــالل تل ــراض خ ــم االعت ــدم تقدي ــة ع ــي حال ــع، وف ــي وموق ــراض كتاب ــب اعت ــل لطل ــم العمي ــك بتقدي ــم وذل ــار أو العل ــخ اإلخط ــن تاري ــوم م (30) ي

العميل على محتوى كشف الحساب.
• تعــد صــور خطابــات البنــك ودفاتــره حجــة قاطعــة علــى إرســال جميــع الماكتبــات واإلخطــارات للعميــل وذلــك طبقــا لعنــوان المراســالت المبلــغ مــن العميــل أو عنــوان البريــد اإللكترونــي (فــي 
ــات والمخاطبــات القضائيــة صحيحــة إذا تــم  ــه المبلغــة للبنــك رســميا بمــدة اكفيــة وتعتبــر جميــع المراســالت واإلخطــارات واإلعالن حالــة كشــف الحســاب اإللكترونــي) بهــذا الطلــب وتحديثات

إرسالها على هذا العنوان.
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غلق الحساب
ــر الغــرض المفتــوح مــن أجلــه أو مخالفــة  ــد شــخصية المســتفيد الحقيقــي، أو اســتخدام الحســاب لغي ــة، تحدي ــة تعــرض الحســاب بعــد فتحــه لمشــالك خاصــة بالتحقــق مــن الهوي • فــي حال
القوانيــن والتشــريعات أو أن العميــل قــد قــدم معلومــات خاطئــة/ غيــر اكملــة فــي أي وقــت، أو فــي حالــة اســتخدام الحســاب فــي عمليــات احتياليــة أو فــي حالــة إخــالل العميــل بشــروط 

وأحاكم الحسابات المصرفية المطبقة بالبنك فإن البنك سيقوم بإغالق الحساب مع إخطار العميل كتابيا بما يفيد ذلك.
• فــي حالــة بلــوغ رصيــد حســاب العميــل صفــر واســتمراره دون رصيــد لمــدة تزيــد عــن ســنة فإنــه يجــوز للبنــك وليــس واجبــا عليــه أن يقــوم بإغالقــه مــا لــم يكــن علــى الحســاب ارتباطــات 

مالية (خاصة بالبنك فقط) أو داخلية تتطلب استمراره.
• يحــق للبنــك تقييــد أو إغــالق حســاب العميــل فــي أي وقــت حســب االقتضــاء إذا اكن ذلــك مطلوبــا بموجــب القانــون أو االتفاقيــات الدوليــة أو إذا اكن لــدى البنــك أســباب معقولــة أو مؤيــدة 
الحتيــال العميــل أو اســتخدامه الحســاب لغــرض غيــر مشــروع أو غيــر الئــق أو بمــا يخالــف القوانيــن الســارية أو بمــا يخالــف شــروط وأحــاكم الحســابات المصرفيــة المطبقــة بالبنــك، كمــا يجــوز 

للبنك أيضا تجميد أو إغالق الحساب في حالة كون العميل ضحية لالحتيال أو سرقة الهوية من 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 
ــى  ــل إل ــك المعلومــات والتفاصي ــة مــن صاحــب الحســاب وأن يقــدم تل ــل أو معلومــات إضافي ــب تفاصي ــره الخــاص أن يطل ــه وفقــا لتقدي ماكفحــة غســل األمــوال ونظمهــا الســارية ويجــوز ل
الســلطات المعنيــة وفــي تلــك الحــاالت لــن يتحمــل البنــك أي مســؤولية أو التــزام عــن تأخيــر تنفيــذ أي معامــالت إذا لــم تقــدم المعلومــات المطلوبــة مــن قبــل صاحــب الحســاب فــي الموعــد 

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 ببريــد مســجل بعلــم الوصــول وذلــك بالمبلــغ الدائــن الموجــود بالحســاب فــي ذلــك الوقــت بعــد خصــم أيــة مبالــغ قــد تكــون مســتحقة علــى العميــل 

لصالح البنك.
• يتم إغالق الحساب أيضا في الحاالت التالية:

1- طلب العميل.                                             2- الوفاة أو اإلفالس.
• في جميع أحوال غلق الحساب، ال تتم تصفية الرصيد القائم بالحساب وقت غلقه، إال بعد استيفاء البنك لاكمل مستحقاته قبل العميل، أيًا اكن مصدرها. 

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 رســائل مــن خــالل الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة أو خطابــات موجهــة 

للعمالء.
• ويقر العميل بعلمه بأن أية تغييرات محتملة أو تعديالت على شروط وأحاكم استخدام الحساب المصرفي تشلك جزء ال يتجزأ من هذه الشروط واألحاكم.

اإلقرارات والتعهدات
• يتعهــد العميــل بإخطــار البنــك ببيانــات المســتفيد الفعلــي مــن فتــح الحســاب، ويتعهــد العميــل بتحديــث بياناتــه (المدونــة بهــذا الطلــب) فــور حــدوث أيــة تغييــرات بشــأنها أو فــور تجنســه 
بجنســية أخــرى أو عندمــا يطلــب البنــك ذلــك وبمــا ال يتجــاوز ثــالث ســنوات مــن تاريــخ فتــح الحســاب أو أخــر تحديــث لــه أيهــم أقــرب، وذلــك ألغــراض االلتــزام بمتطلبــات القوانيــن واللوائــح، كمــا 

يقر العميل بعلمه وقبوله بأن عدم االلتزام بتحديث بياناته وفقًا لما سبق يعتبر إخالًال منه بالتزاماته وفقًا ألحاكم وشروط الحسابات بالبنك.
ــد مصــادر األمــوال، كمــا يتعهــد العميــل بتحملــه لاكفــة المســؤوليات  ــات إضافيــة لتحدي ــة بيان ــه مشــروعة، كمــا يلتــزم العميــل بموافــاة البنــك بأي ــأن جميــع مصــادر أموال •  يقــر العميــل ب

والتبعات القانونية في حالة ثبوت عدم 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 

البيانات والمعلومات من قبل العميل. ويتعهد العميل بتقديم وتوفير البيانات والمستندات الالزمة من أجل تنفيذ طلبه في أسرع وقت ممكن.
• يقر العميل بعلمه بأهمية تقديم المعلومات الدقيقة والواضحة إلى البنك أو مقدمي خدمات الدفع التي تمكنهم من تقديم الخدمات والمنتجات المناسبة.

• نمــوذج توقيــع العميــل المســجل لــدى البنــك وتحديثاتــه المقدمــة رســميا ومقبولــة لــدى البنــك والتــي تســري مــن تاريــخ موافقــة البنــك عليهــا هــو المرجــع الرئيســي لطلبــات العميــل 
الموقعة ويجب على العميل الحفاظ على هذا النموذج بشلك سري ويكون العميل مسئول عن أي طلب موقع بهذا النموذج.

• يتعهــد العميــل بالســداد الفــوري ألي أرصــدة مســتحقة عنــد كشــف أحــد حســاباته الدائنــة ومــا يترتــب عليهــا مــن عوائــد ومصاريــف وعمــوالت وانــه يعلــم أن قبــول البنــك لكشــف الحســاب 
الدائن ال يعد تسهيال من البنك ممنوح للعميل.

• يتعهــد العميــل باالحتفــاظ بمــا ال يقــل عــن مبلــغ الحــد األدنــى للرصيــد المقــرر مــن قبــل البنــك (والموضــح بالئحــة عمــوالت ومصروفــات البنــك) طــوال مــدة فتــح الحســاب، مــع موافقتــه 
على قيام البنك بخصم مصاريف عن الشهر الذي يقل به الرصيد على المبلغ سالف الذكر.

• يتعهد العميل بأنه سوف يستخدم الحساب لتحويل (إرسال واستقبال) التحويالت الشخصية فقط وأنه لن يقوم بتحويل أموال نيابة عن الغير أو ألغراض تجارية.
• يتعهد العميل بأن يتم تحويل األموال واستقبالها ألغراض مشروعة .

• يلتزم العميل بالحفاظ على سرية حساباته المصرفية.
• يقر العميل بأن البنك له اكمل الصالحية لتجميد حسابه عند انتهاء صالحية أو عدم صالحية مستند تحقيق الشخصية مع إخطاره بذلك.

• يقــر العميــل بموافقتــه علــى قيــام البنــك باالســتعالم عنــه عــن طريــق أحــد موظفيــه أو ولكائــه أو أحــد الماكتــب أو الشــراكت المتخصصــة فــي ذلــك وقــد يتــم االســتعالم لــدى الشــراكت 
والهيئات والبنك المركزي المصري والشركة المصرية لالستعالم االئتماني.

• يقــر العميــل بعلمــه فــي حالــة مــا أصبــح أي بنــد مــن بنــود هــذه الشــروط واألحــاكم غيــر ســارية المفعــول أو غيــر قانونيــة أو غيــر قابلــة للنفــاذ ألي ســبب مــن األســباب فــإن قانونيــة وصحــة 
ونفاذ الشروط واألحاكم الباقية سوف 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 
الخاضع لتلك الدولة الرجوع على البنك بمخالفة قواعد سرية الحسابات.

• يقر العميل بصحة البيانات المقدمة منه والمدونة بهذا الطلب ويتعهد بتقديم البيانات والمستندات الالزمة عند الطلب.
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