
حيث أن بنك saib من البنوك الرائدة والعريقة في جمهورية مصر العربية، ويسعى دائمًا لتقديم أعلى مستوى لخدمة عمالئه لذا يقدم البنك (الخدمات المصرفية اإللكترونية) لعمالئه لتسهيل إدارة 
حسابتهم بأنفسهم وذلك تيسيرًا لهم وحفاظًا على أوقاتهم، وحيث أن العميل من عمالء البنك ولديه حساب/ حسابات لدى البنك يجرى عليه/ عليها عدة معامالت مصرفية، ويرغب العميل بموجب 

التوقيع على هذا الطلب االستفادة من استخدام (الخدمات المصرفية اإللكترونية) عبر اإلنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمقدمة من بنك saib وذلك وفقًا للشروط واألحاكم 
المدرجة أدناه، وكذلك البنود والشروط واألحاكم الواردة في نموذج فتح حساب العميل لدى البنك والتي تظل نافذة وسارية على اكفة المعامالت وكذلك على عالقة العميل بالبنك وما يستحدث من 

شروط وأحاكم.
1- التعريفات:

تطبيقًا لهذه الشروط واألحاكم، تكون للمصطلحات واللكمات أدناه المعاني التالية، مالم يرد في النص خالف ذلك:
• البنك: يقصد به بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | saib Bank وجميع فروعه.  

• العميل  / المستخدم : يقصد به عميل البنك (أفراد) الوارد بياناته في هذا الطلب للحصول على (الخدمات المصرفية اإللكترونية).  
• الحساب/ الحسابات: يقصد بها جميع حسابات العميل المحتفظ بها لدى البنك.  

• الخدمات المصرفية اإللكترونية: يقصد بها على سبيل المثال ال الحصر الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول بما فيها من   
          خدمات ومعامالت وتسهيالت مقدمة من البنك إلى عمالئه والمتغيرة من حين آلخر.

• الموقع اإللكتروني: يقصد به موقع البنك للخدمات اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت وما يرتبط به من صفحات مفردة أو مجملة .  
• اسم المستخدم: ويقصد به رقم أو لكمة التعريف الخاصة بالعميل وذلك بغرض التعريف عنه عند استخدامه (الخدمات المصرفية اإللكترونية).  

• لكمة السر: هو كود سرى يقوم العميل بتكوينه ويستخدمه العميل للدخول على موقع البنك الخاص بالخدمات المصرفية اإللكترونية وتتيح للبنك التأكد من   
    شخصية العميل.

• البيانات السرية: يقصد بها اكفة البيانات الخاصة بتفعيل واستخدام "الخدمات المصرفية اإللكترونية" وهى على سبيل المثال ال الحصر اسم المستخدم و/أو لكمة   
    السر و/ أو بيانات وحسابات العميل.

• لكمات السر المستخدمة لمرة واحدة: هي لكمة السر المستخدمة والصالحة ألغراض التصديق لمرة واحدة فقط للدخول على النظام أو لفترة زمنية لضمان عدم   
                      إعادة استخدامها ألغراض التصديق في مرات الحقة.

• تطبيق رموز األمان (Soft Token): هو تطبيق للهاتف المحمول يستخدم إلصدار لكمات السر المستخدمة مرة واحدة.  
• الرقم السري الخاص برموز األمان: هو مجموعة من األرقام و/أو الحروف السرية التي تستخدم للدخول على تطبيق رموز األمان إلصدار لكمات السر المستخدمة   

     لمرة واحدة.
2- يقر العميل بصحة البيانات والمعلومات المدونة في طلب الحصول على (الخدمات المصرفية اإللكترونية) ويتحمل العميل أي مسئولية تنتج في حال عدم صحة 

     أي من تلك البيانات والمعلومات.
3-يقر العميل ويوافق على تلقى اكفة المعلومات واالخطارات واألكواد واألرقام السرية المتعلقة باستخدامه واستفادته بالخدمات المصرفية اإللكترونية على األرقام والعناوين المبينة أعاله ويتعهد 

بإخطار البنك كتابيًا فورا بأي تعديل قد يطرأ على أي من البيانات المذكورة في هذا الطلب بما في ذلك أرقام الهاتف المحمول و/أو عناوين البريد اإللكتروني المذكورة وال يكون البنك مسئوًال عن أي 
ضرر يقع نتيجة عدم تبليغه بالتعديل المطلوب.

4- يقر العميل أنه في حالة اطالع العميل على كشوف الحسابات الخاصة بالعميل عن طريق أي من الوسائل اإللكترونية فإن العميل يكون ملتزم بالمحافظة على سرية تلك الكشوف وال يتحمل البنك 
أية مسئولية قد تترتب عن تسريب تلك الكشوف، وال يحق للعميل طلب أي تعويضات جراء ذلك.

5- ال يحق إال للعميل صاحب الحساب االشتراك في (الخدمات المصرفية اإللكترونية) وال يحق لحاملي التوكيالت و/أو التفويضات نيابة عن العميل االشتراك في هذه الخدمات.

6- يحتفــظ البنــك بحقــه المطلــق برفــض (مــع إخطــار العميــل إن أمكــن) أي طلــب اشــتراك مقــدم مــن العميــل للحصــول علــى (الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة) كمــا يحتفــظ البنــك بحقــه فــي 
رفــض تنفيــذ أيــة تعليمــات و/أو استفســارات و/أو تعامــالت و/أو عمليــات تــرد مــن العميــل أثنــاء اســتخدامه (الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة) وذلــك بــدون أدنــى اعتــراض مــن العميــل ودون 

أدنى مسئولية على البنك. 
7- يســتطيع العميــل الحصــول علــى الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة ، مــع العلــم بأنــه قــد ال يســتطيع العمــالء اســتخدام هــذه الخدمــة عبــر شــبكة اإلنترنــت 

الدولية في بعض الدول وذلك وفقًا للسياسة الخاصة بالبنك المطبقة في حينه.
8- يحــق للبنــك فــي أي وقــت ووفقــًا لتقديــره المطلــق أن يوقــف و/أو يحــد مــن اســتخدام العميــل (للخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة) أو أي جــزء منهــا دون أدنــى اعتــراض مــن العميــل ودون أدنــى 

مسئولية على البنك (مع إخطار العميل إن أمكن).
9- يتحمــل العميــل وحــده مســئولية صحــة جميــع المعلومــات والبيانــات والعمليــات التــي يقــوم بإدخالهــا عبــر الموقــع اإللكترونــي الخــاص بخدمــة اإلنترنت/الموبايــل البنكــي بالبنــك باعتبــاره 
ــة  ــات المصرفي ــالل (الخدم ــن خ ــل م ــاء التعام ــا أثن ــي يدخله ــالت الت ــات والتعام ــالت والبيان ــات والمعام ــأن التعليم ــل ب ــر العمي ــة)، ويق ــة اإللكتروني ــات المصرفي ــد (للخدم ــتخدم الوحي المس
اإللكترونيــة)، وتــم التعامــل عليهــا بــدون أيــة مراجعــة إضافيــة مــن البنــك و/أو بــدون الحصــول علــى إشــعارات خطيــة و/أو التأكــد منهــا، وال يتحمــل البنــك أيــة مســئولية تجــاه العميــل فــي حالــة 
حــدوث خطــأ فــي أيــة بيانــات تــم إدخالهــا علــى الموقــع اإللكترونــي الخــاص بخدمــة اإلنترنت/الموبايــل البنكــي بالبنــك الســتخدام (الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة) وال يحــق لــه طلــب إلغائهــا 

بعد التنفيذ.
ــة  ــات المصرفي ــق (الخدم ــب وقف/تعلي ــك وطل ــالغ البن ــورًا إلب ــال ف ــذ باالتص ــل عندئ ــزم العمي ــه، فيلت ــة ب ــرية الخاص ــات الس ــى البيان ــع عل ــد اطل ــر ق ــخصًا آخ ــل أن ش ــم العمي ــا لعل 10- إذا نم
اإللكترونيــة) وفــي حالــة إخفــاق العميــل فــي القيــام بذلــك يجعلــه مســئول عــن أي عمليــات و/أو معامــالت تمــت علــى حســابه ولــم يصــرح بهــا وتصبــح اكفــة المعامــالت مؤكــدة باســتخدام 

بياناته السرية.
11- يقــر العميــل صراحــة بالحجيــة الاكملــة لمســتخرجات البنــك اآلليــة واإللكترونيــة المثبتــة لمــا قــام بــه العميــل بإصــدار تعليمــات و/أو معامــالت و/أو عمليــات مصرفيــة عــن طريــق (الخدمــات 
ــم تنفيذهــا  ــات والمعامــالت التــي ت ــات العملي ــل اكفــة بيان ــة، وتتضمــن كشــوف حســاب العمي ــة و/أو اللغــة اإلنجليزي ــت هــذه المســتخرجات باللغــة العربي ــة) ســواء اكن ــة اإللكتروني المصرفي

باستخدام العميل (الخدمات المصرفية اإللكترونية).
12- يتعهــد العميــل بــأن جميــع المعامــالت التــي تتــم مــن خــالل (الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة) هــي معامــالت مشــروعة وتســتخدم فــي أغــراض مشــروعة وألشــخاص غيــر محظــور التعامــل 

معهم، وأن العميل هو المستفيد الحقيقي من (الخدمات المصرفية اإللكترونية).
13- مــن المتفــق عليــه أنــه يحــق للبنــك إرســال التنبيهــات للعميــل وكــذا اإلعالنــات والدعايــة وحمــالت التســويق عــن المنتجــات الجديــدة باســتخدام أي مــن الوســائل اإللكترونيــة التــي تشــمل 

على سبيل المثال ال الحصر: اإلنترنت والبريد اإللكتروني والرسائل القصيرة وال يعد ذلك انتهااًك لخصوصيته.
ــك  ــا، وكذل ــتجد به ــا يس ــة وم ــة الحالي ــة اإللكتروني ــات المصرفي ــى الخدم ــة عل ــة ونهائي ــة تام ــة موافق ــة اإللكتروني ــات المصرفي ــي الخدم ــتراك ف ــب االش ــى طل ــل عل ــع العمي ــد توقي 14- يع
الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة المســتقبلية وذلــك فــور القيــام باســتخدامها و/أو الموافقــة عليهــا إلكترونيــًا، دون أدنــى مســئولية علــى البنــك ويعــد هــذا البنــد ســاري وغيــر قابــل لإللغــاء 

في حالة إلغاء أي من الخدمات المصرفية اإللكترونية
15- يلتزم العميل بتعويض البنك ضد أي خسائر أو أضرار من أي نوع قد تصيب البنك نتيجة إخالل العميل بااللتزام بأي بند من بنود هذه الشروط واألحاكم.

16- البنــك غيــر مســئول عــن عــدم تنفيــذ أي مــن العمليــات الــواردة مــن خــالل النظــام بســبب أي ظــرف خــارج عــن إرادة البنــك علمــا بــأن المعامــالت التــي ال تتــم بشــلك آلــي يتــم اســتقبالها 
والعمــل علــى تنفيذهــا طبقــا لمواعيــد العمــل الرســمية فــي فــروع البنــك، وال يلتــزم البنــك بقبــول أيــة تعديــالت أو إلغــاء تعليمــات أو معامــالت قــد ســبق أن أرســلها العميــل عبــر (الخدمــات 

المصرفية اإللكترونية) وتم تنفيذها بالفعل.
17- تقــع المســؤولية الاكملــة علــى العميــل فــي حمايــة ومراقبــة والتحكــم فــي حســابه اإللكترونــي ويجــب علــى العميــل االحتفــاظ ببيانــات حســابه اإللكترونــي فــي ســرية تامــة مــن جميــع 
األشــخاص دون اســتثناء، واتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة الالزمــة للحفــاظ عليهــا بأمــان. ويشــمل ذلــك عــدم االحتفــاظ بــأي ســجل مكتــوب للكمــة الســر الخاصــة بحســابه اإللكترونــي، تجنــب اســتخدام 
لكمــات الســر التــي يمكــن التعــرف عليهــا بســهولة مــن قبــل اآلخريــن (مثــل رقــم الحســاب الخــاص بالعميــل، تاريــخ ميــالد أو رقــم الهاتــف)، عــدم اإلفصــاح عــن لكمــة الســر إلــى أي شــخص آخــر 

في أي وقت (بما في ذلك أفراد العائلة أو األصدقاء أو أي موظفي البنك) واتخاذ جميع االحتياطات الالزمة لضمان عدم رصد لكمة السر أثناء تسجيل الدخول على الخدمة.
18- و فــي حالــة طلــب أي مــن موظفــي البنــك أو ولكاءه ألي مــن هــذه البيانــات الســرية فيجــب علــى العميــل االتصــال بالبنــك فــي أســرع وقــت ممكــن واتخــاذ جميــع االحتياطــات الالزمــة 
ــة  ــاوالت االحتيال/الهندس ــات مح ــة أو تنبيه ــات األمني ــل التنبيه ــة (مث ــارات التنبيهي ــا اإلط ــا وأيض ــزام به ــرات وااللت ــراءة التحذي ــتخدم ق ــى المس ــب عل ــه ويج ــرية بيانات ــاء س ــدم إفش ــان ع لضم

االجتماعية  Social Engineering وأن يكون الهاتف المحمول الخاص بالعميل غير مخترق Not Rooted/Jailbroken..إلخ).
19- يلتــزم العميــل باالحتفــاظ بالمعلومــات الخاصــة بحســابه وأيــة معلومــات تتعلــق بالخدمــة بســرية تامــة ويشــمل ذلــك التعليمــات واإلرشــادات واإلجابــات علــى استفســارات العميــل إلكترونيــا، 

وتقع المسئولية على العميل في اتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة لمنع تسجيل الدخول أو االستخدام الغير مصرح به لمثل هذه المعلومات من الغير.
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20- يتعهــد العميــل بعــدم التدخــل و/أو إتــالف أي معلومــات، و/أو لكمــة الســر و/أو البيانــات و/أو البرامــج المرتبطــة بالخدمــة. ونظــرًا للطبيعــة المفتوحــة لشــبكة اإلنترنــت، ال يمكــن للبنــك ضمــان 
عــدم تعــرض المعامــالت أو بيانــات العمــالء للقرصنــة، أو الدخــول غيــر المصــرح بــه أو محــاوالت االختــراق المتعمــدة مــن قبــل القراصنــة. وبالتالــي يقــع علــى العميــل المســؤولية الاكملــة لحمايــة 

هويته والحساب اإللكتروني (اسم المستخدم ولكمة السر) الخاصين به وعدم الكشف أو اإلفصاح عنهم للغير.
21- فــي حالــة وجــود شــكوى مــن قبــل مســتخدم الخدمــة يجــب عليــه التوجــه ألقــرب فــرع والتقــدم بالشــكوى موقعــا عليهــا أو مــن خــالل االتصــال بأرقــام خدمــة العمــالء الخاصــة بالبنــك 

وسيتم الرد عليه خالل خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الشكوى عدا الشاكوى المتعلقة بمعامالت خارجية ويتم إخطار العميل بالمدة الالزمة لدراسة الشكوى.
22- يضاف أي حساب فرعى جديد خاص بالعميل تم فتحه على النظام الرئيسي بالبنك تلقائًيا إلى الخدمات المصرفية اإللكترونية الخاصة بالعميل.

23- ألغراض مراقبة الجودة والحماية، يحق للبنك تسجيل الماكلمات الهاتفية مع العميل ، وإن قبول العميل لهذه الشروط واألحاكم يعد بمثابة موافقته على هذا اإلجراء.
24- يتعهــد العميــل بااللتــزام بكفاءة وفعاليــة أنظمة الحمايــة والتجنــب مــن الفيروســات (Anti-virus /anti-malware programs)، ومعايير وإجراءات كشــف/مواجهة االختراق باألجهزة المســتخدمة 

للدخول على خدمات البنك اإللكترونية
25- من المعلوم أن خدمات اإلنترنت / الموبايل البنكي ال تظل سارية بعد إغالق حسابات العميل طرف البنك.

26- مــن المعلــوم أن المعلومــات والبيانــات الماليــة التــي تظهــر علــى الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة قــد ال تكــون لحظيــة، ويكــون البنــك غيــر مســئول عــن أي قــرار يتخــذ مــن قبــل العميــل 
بناًء على هذه المعلومات والبيانات.

27- البنــك غيــر مســئول عــن توفيــر خدمــات اإلنترنــت الســتخدام الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة ويتحمــل العميــل وحــده مســئولية توفيــر اإلنترنــت الــالزم لالســتفادة بالخدمــات المصرفيــة 
اإللكترونية.

28- فــي حالــة رغبــة العميــل فــي تغييــر رقــم الهاتــف المحمــول الخــاص بــه أو البريــد اإللكترونــي المســجل لــدى البنــك فعليــه التوجــه إلــى أقــرب فــرع الســتيفاء طلــب كتابــي بتعديــل البيانــات 
ويتم تنفيذ هذا الطلب خالل 4 أيام عمل من تاريخ استالم البنك لهذا الطلب.

29- يقتصر الحق في استخدام الخدمة أو االنتفاع بها على العميل وحده دون غيره، ويلتزم العميل في جميع األوقات بعدم السماح أو تمكين أي شخص أخر من استخدامها.
30- يحــق للبنــك منفــردا وضــع حــدود قصــوى لقيمــة التعامــالت اليوميــة والشــهرية أو المعاملــة الواحــدة وعــدد لك مــن العمليــات اليوميــة والشــهرية، كمــا يحــق للبنــك تغييرهــا مــن وقــت 
آلخــر مــع إخطــار العميــل بــأي وســيلة مناســبة يراهــا البنــك، ويعتبــر اســتخدام العميــل للخدمــة بعــد تغييــر تلــك الحــدود بمثابــة موافقــة منــه ويتــم ذلــك فــي ضــوء سياســة البنــك ووفقــًا 

للقواعد المنظمة لهذه الخدمة والصادرة من البنك المركزي المصري.
31- يجب على العميل االلتزام بقراءة التحذيرات واالخطارات التنبيهية مثل التنبيهات األمنية أو تنبيهات محاوالت االحتيال / الهندسة االجتماعية Social Engineering ، إلخ.

32- القوانين المصرية ذات الصلة ولوائحها التنفيذية والتعليمات والقواعد الرقابية هي التي تحكم الخدمات التي يقوم البنك بتقديمها للعمالء عبر شبكة اإلنترنت.
التحويالت المصرفية / العمليات المصرفية

33- يلتــزم العميــل باألحــاكم والشــروط الخاصــة بالتحويــالت المصرفيــة وكــذا اكفــة العمليــات المصرفيــة التــي يتــم تنفيذهــا مــن خــالل الخدمــة المصرفيــة اإللكترونيــة وقبولــه لتلــك الشــروط 
واألحاكم إلكترونيا يعد إقرارا منه بذلك دون الحاجة إلى التوقيع على نماذج ورقية.

فواتير/التزامات/عمليات
34- يلتــزم العميــل بتوفيــر رصيــد اكفــي فــي الحســاب لدفــع أيــة التزامــات /تنفيــذ عمليــات فــي التواريــخ المحــددة للســداد، وال يكــون البنــك مســئوًال عــن عــدم دفــع أيــة التزامــات فــي تواريــخ 
اســتحقاقها بســبب عــدم وجــود رصيــد اكفــي بحســاب العميــل، ويكــون العميــل مســئوًال بمفــرده فــي حالــة ترتيــب أي عوائــد و/ أو غرامــات تأخيــر علــى االلتزامــات ناشــئة عــن التأخــر فــي 

السداد.
35- يكــون العميــل مســئوًال وحــده عــن صحــة البيانــات المتعلقــة بخاصيــة دفــع الفواتيــر ومــن ضمنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر رقــم الهاتــف، المبلــغ، رقــم الفاتــورة،... إلــخ، وذلــك دون 

أدنى مسئولية على البنك مع تحمل العميل باكفة ما يترتب على ذلك من نتائج، وال يلتزم البنك بمراجعة صحة هذه البيانات.
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آلية تشغيل الخدمات:
36- عنــد توقيــع العميــل علــى طلــب االشــتراك فــي (الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة) واســتكمال اإلجــراءات وبعــد التحقــق مــن هويتــه مــن قبــل البنــك، ســوف يقــوم البنــك بإرســال لكمــة 

السر لمرة واحدة ولكمة المرور لتعديلها بمعرفة العميل بعد تنفيذ البنك لطلب العميل في فترة أقصاها أربع أيام عمل من توقيع العميل على طلب االشتراك.
37- فــور اســتالم العميــل اســم المســتخدم ولكمــة الســر لمــرة واحــدة، يكــون ملتزمــًا بالدخــول علــى موقــع البنــك الخــاص بالخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة وتغييــر لكمــة الســر ألول مــرة 

واستبدالها بلكمة السر الجديدة التي ينشئها بنفسه ويحتفظ بها على مسئوليته الشخصية.
38- ال يحق للعميل فتح أكثر من نافذة استخدام واحدة الستخدام الخدمات المصرفية اإللكترونية بشلك متزامن (في نفس الوقت).

39- يلتزم العميل بمراجعة بيانات آخر عملية دخول على الخدمات المصرفية اإللكترونية في لك مرة يستخدم فيها الخدمة.
40- في حالة عدم استخدام نافذة الخدمات المصرفية اإللكترونية لفترة (تحدد من قبل البنك) يتم إنهاء نافذة الخدمات ويجب على العميل إعادة الدخول.

41- تتوقف الخدمة َآليًا في حال قيام العميل بإدخال لكمة السر الخاصة بالدخول للخدمة خطأ أكثر من الحد المسموح به، وعليه االتصال بمركز خدمة العمالء لتفعيل الخدمة.
42- فــي حالــة رغبــة العميــل فــي إيقــاف الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة أو إعــادة تشــغيل الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة (التــي تــم إيقافهــا بنــاًء علــى طلبــه)، يجــب علــى العميــل االتصــال 

بمركز خدمة العمالء البنك.
البرمجية:

ــل هــذه  ــخ)، ويحــق للبنــك تعدي ــراق ... ال ــة مــن الفيروســات واالخت ــي التــي تســتوفي الحــد األدنــى مــن المواصفــات (برامــج الحماي ــل بمعالجــة أجهــزة وبرامــج الحاســب اآلل ــزم العمي 43- يلت
المواصفــات مــن وقــت آلخــر، ولــن يتحمــل البنــك أي تاكليــف أو أضــرار تكبدهــا العميــل بســبب عــدم إلمامــه بالمواصفــات التــي قــام البنــك بتعديلهــا، ويحــق للبنــك إجــراء التعديــالت التــي يــرى 

أنها مناسبة، لتطوير وتحسين أداء (الخدمات المصرفية اإللكترونية).
44- يحــق للبنــك مــن وقــت آلخــر إجــراء إضافــة/ تعديــالت/ صيانــة / تحديــث (الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة) ممــا قــد يتطلــب معهــا توقــف الخدمــات لفتــرة معينــة يحددهــا البنــك، وبالتالــي 
يعتبــر ذلــك مــن األســباب التــي يكــون فيهــا البنــك غيــر مســئول عــن عــدم تمكــن العميــل مــن اســتخدام الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة، وال يمكــن للعميــل الرجــوع علــى البنــك خــالل هــذه 
الفتــرة بأيــة مطالبــات، علــى أن يتــم اإلعــالن عــن إجــراء التعديــل و/أو التحديــث و/أو الصيانــة علــى الموقــع الخــاص بـــ(الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة ) أو بالرســائل النصيــة 

SMS أو بإرسال بريد إلكتروني.
45- ال يتحمــل البنــك أي مســئولية عــن أي عطــل جزئــي أو لكــي فــي أداء (الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة) علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :جــودة أو ســرعة الخدمــة أو مســتوى األداء أو دقــة 
محتويــات الخدمــة ألي ســبب/حدث خــارج عــن إرادتــه مــن دون تجــاوز أو تقصيــر مــن جانبــه، كمــا أنــه لــن يكــون مســئوًال – علــى ســبيل المثــال ال الحصــر - عــن أي أعطــال فــي وســائل االتصــاالت 
ــوك  ــة و/أو البن ــات اإللكتروني ــبكة المدفوع ــل ش ــن قب ــالت م ــر المعام ــل / تأخ ــاالت و/أو تعط ــباكت االتص ــي و/أو ش ــب األل ــة الحاس ــي أنظم ــال ف ــي و/أو أي أعط ــب اآلل ــي الحاس ــل ف أو أي خل

المراسلة أو المستقبلة و/أو أي مشلكة ذات صلة بذلك أو أي مشلكة لدى أجهزة العميل.
46- بالرغــم مــن بــذل البنــك العنايــة الاكفيــة لتأديــة الخدمــات إال أنــه ال يضمــن خلــو البرامــج مــن األعطــال أو الخلــل، ويتعهــد البنــك بتعديــل اآلثــار الســلبية الناتجــة علــى العمليــات المصرفيــة 

التي تحدث بسبب ذلك، ويقر العميل بقبوله عدم مسئولية البنك عن لك ما سبق ذكره، ما لم يرتكب البنك تجاوزًا أو تقصيرًا.
حقوق الملكية الفكرية والعالمات التجارية:

47- إن شعار بنك      هــو عالمــة تجاريــة مملوكــة ومســجلة لصالــح البنــك، وعلــى وجــه العمــوم يحــق للبنــك حيــازة ملكيــة أي عالمــات تجاريــة خاصــة بمنتجاتــه الــواردة فــي صفحــات 
الموقع أو على أي من نماذجه أو مراسالته.

48- كمــا إن حقــوق نســخ الصــور والرســومات والمعلومــات والعالمــات والنصــوص والمــواد الدعائيــة والشاشــات وصفحــات الموقــع بمــا فيهــا مــن تصميــم الصفحــات الظاهــرة بالموقــع، هــي 
ملكية خاصة للبنك و/أو أي طرف أخر مشار إليه في صفحات الموقع.

ــواد  ــوص و/أو الم ــات و/أو النص ــات و/أو العالم ــومات و/أو المعلوم ــور و/أو الرس ــتندات و/ أو الص ــات و/أو المس ــج و/أو الشاش ــن البرام ــر أي م ــخ و/أو نش ــدم نس ــل بع ــد العمي ــزم ويتعه 49- يلت
الدعائيــة الخاصــة بالبنــك والمتاحــة علــى صفحــات الموقــع، كمــا يلتــزم العميــل بعــدم الســماح ألي أشــخاص آخريــن بالقيــام مــن خاللــه أو بســبب لــه دخــل فيــه بنســخ و/أو تعديــل أي مــن تلــك 
البرامــج و/أو الشاشــات و/أو المســتندات المتاحــة عبــر الموقــع و/أو بتحميــل أو نقــل برامــج الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مــن و/أو إلــى (علــى ســبيل المثــال ال الحصــر) أي حاســب آلــي أو 
هاتــف أو جهــاز هاتــف ذكــي أو أي جهــاز إلكترونــي آخــر مماثــل وفــى حالــة مخالفــة العميــل لمــا هــو موضــح أعــاله أو عــدم تأميــن تلــك البرامــج والمســتندات المقدمــة كخدمــة لــه مــن البنــك 

يحق للبنك الرجوع على العميل باكفة اإلجراءات القانونية الالزمة لحماية حقوقه بخالف التعويضات الالزمة لتصحيح األضرار التي قد تلحق بالبنك.
تعديل الشروط

50- يجــوز للبنــك فــي أي وقــت ووفقــًا إلرادتــه المنفــردة تعديــل لك و/أو بعــض هــذه الشــروط واألحــاكم و/ أو اســتبدالها لكيــًا أو جزئيــًا بشــروط وأحــاكم أخــرى جديــدة و/أو اســتبدال صفحــة أو 
ــالت  ــن التعدي ــراء أي م ــد إج ــة) بع ــة اإللكتروني ــات المصرفي ــتخدام (الخدم ــي اس ــل ف ــتمرارية العمي ــر اس ــك يعتب ــة، لذل ــة اإللكتروني ــات المصرفي ــاص بالخدم ــع الخ ــى الموق ــات واردة عل صفح
المذكــورة وإخطــاره بهــا بمثابــة قبــول وموافقــة مــن العميــل علــى تلــك التعديــالت ويتــم إخطــاره مــن خــالل أحــد الوســائل التاليــة: اإلعــالن عنهــا بأفــرع البنك-علــى موقــع البنــك اإللكترونــي 

– رفق كشوف الحساب – رسائل نصية أو مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالبنك – أو رسائل من خالل الخدمات المصرفية اإللكترونية أو خطابات رسمية موجهة للعمالء...إلخ.
رسوم الخدمات

ــز  ــم رم ــتراك ورس ــل االش ــوم مقاب ــر-: رس ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــي -عل ــة) وه ــة اإللكتروني ــات المصرفي ــتخدام (الخدم ــة باس ــات المتعلق ــوم والمصروف ــة الرس ــل اكف ــل العمي 51- يتحم
ــالل  ــن خ ــة م ــات المتاح ــف الخدم ــتخدام مختل ــن اس ــة ع ــة الناتج ــوالت المصرفي ــة العم ــتبدال) واكف ــرة أو االس ــدار أول م ــة اإلص ــي حال ــر ف ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــانSoft Token(عل األم
(الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة) والتــي يحددهــا البنــك مــن وقــت آلخــر ويعلــن عنهــا، ويحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل تلــك الرســوم مــن وقــت ألخــر ودون أدنــى اعتــراض مــن العميــل علــى 
ــل  ــع التواص ــي ، مواق ــع اإللكترون ــابات، الموق ــوف الحس ــق كش ــات، رف ــي، خطاب ــد إلكترون ــة، بري ــائل النصي ــل الرس ــًا مث ــة مصرفي ــائل المقبول ــن الوس ــأي م ــا ب ــل بتعديله ــار العمي ــم إخط أن يت
االجتماعــي ، خطابــات رســمية مــن البنــك وبنــاًء علــى ذلــك يصــرح العميــل ويفــوض البنــك تفويضــًا غيــر قابــل لإللغــاء بخصــم اكفــة الرســوم والمصروفــات المســتحقة مــن حســاب/ حســابات 

العميل لدى البنك.
52- يقر العميل باالطالع على اكفة الرسوم والمصاريف الخاصة بالخدمة ويوافق عليها.
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االلتزامات:
58- يلتــزم البنــك بالحفــاظ علــى ســرية المعلومــات والبيانــات 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 مســتخدم الخدمــة أو عملياتــه المصرفيــة لبعــض الجهــات ســواء رقابيــة أو غيــر رقابيــة  داخــل أو خــارج جمهوريــة مصــر العربيــة، 
وذلــك طبقــا للقوانيــن والمعاهــدات الدوليــة الســارية، كمــا يصــرح المســتخدم للبنــك باإلفصــاح عــن أو مشــاركة المعلومــات الخاصــة بــه مــع بعــض الجهــات األخــرى مثــل البنــوك المراســلة أو 

الشراكت التي يتعاقد معها البنك ويسند إليها تقديم أي خدمة أو منتج بالنيابة عنه لصالح العميل وذلك وفقا لألعراف المصرفية واإلجراءات المتعارف عليها.
59- يفــوض العميــل ويصــرح للبنــك تصريحــًا نهائيــا ال يجــوز الرجــوع عنــه فــي تــداول واإلفصــاح عــن بعــض و/أو لك البيانــات الخاصــة بحســاباته لــدى البنــك ألي طــرف ثالــث طبقــًا إلرادة البنــك 
ــة  ــات المصرفي ــر: الخدم ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــمل عل ــي تش ــل والت ــزة للعمي ــة المتمي ــات المصرفي ــم الخدم ــك و/أو تقدي ــة للبن ــال المصرفي ــة األعم ــير اكف ــر وتيس ــك لتطوي ــردة وذل المنف

اإللكترونية بجميع أنواعها، خدمات إرسال كشوف الحسابات، الخدمات البريدية، خدمات الصراف اآللي، ....إلخ، وذلك دون أدنى مسئولية على البنك.
60- يقــر العميــل بقبــول المســئولية التامــة والاكملــة بشــأن الحفــاظ علــى البيانــات الســرية الخاصــة بــه واإلجــراءات الالزمــة لحفظهــا وعــدم إفشــائها إلــى أي شــخص أو موظــف مــن موظفــي 

البنك أو أي جهة أخرى.
61- يلتــزم العميــل بقــراءة وتفهــم التحذيــرات واالخطــارات التنبيهيــة الموجــودة علــى الموقــع اإللكترونــي (للخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة)، وقبــول جميــع الشــروط واألحــاكم وأيــة تغييــرات 
عليهــا والتــي ســتظهر مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي (للخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة) ويعتبــر ذلــك التزامــًا قانونيــًا علــى العميــل واســتمراره فــي اســتخدام الخدمــات يعــد قبــوال لتلــك 

الشروط واألحاكم والتعليمات.
62- ال يتعيــن علــى العميــل الدخــول علــى خدمــات اإلنترنــت البنكــي مــن خــالل أجهــزة الكمبيوتــر العامــة أو المشــتركة (كمقاهــي اإلنترنــت أو المكتبــات العامــة) أو مــن الشــباكت العامــة التــي 

تقدم خدمات اإلنترنت(Open WiFi Network) أو أية أماكن أخرى ويكون مسئوال وحده في حالة استخدامهم.
ــر  ــخص أخ ــام ش ــة قي ــي حال ــوال ف ــع األح ــي جمي ــة وف ــة بالخدم ــريحة ال SIMالمرتبط ــد ش ــده و/أو فق ــول و/أو فق ــف المحم ــرقة الهات ــة س ــي حال ــك ف ــالغ البن ــل إب ــى العمي ــن عل 63- يتعي
بإجــراء أي تعامــالت علــى حســابات العميــل مــن خــالل تلــك الخدمــة وقبــل قيــام العميــل بإبــالغ البنــك يكــون العميــل مســئوال مســئولية اكملــة تجــاه البنــك عــن اكفــة النتائــج المترتبــة علــى 
تلــك المعامــالت ويقــوم العميــل باإلبــالغ عــن طريــق االتصــال بخدمــة العمــالء الخاصــة بالبنــك لوقــف الخدمــة وفــي حالــة رغبــة العميــل إعــادة تفعيــل الخدمــة يجــب عليــه االتصــال بخدمــة 

العمالء الخاصة بالبنك.
إيقاف الخدمة:

64- يحــق للعميــل أن يلغــي اشــتراكه فــي (الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة) المذكــورة فــي أي وقــت وذلــك بتقديــم طلــب إنهــاء (الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة) مــن خــالل الفــرع ويتــم إلغــاء 
ــت  ــي أي وق ــورة ف ــات المذك ــي الخدم ــل ف ــتراك العمي ــي اش ــباب أن يلغ ــداء أس ــره دون إب ــب تقدي ــك حس ــن للبن ــاء ويمك ــب اإلنه ــتالم طل ــخ اس ــن تاري ــل م ــوم عم ــالل 15 ي ــة خ الخدم
ولــن يؤثــر هــذا اإللغــاء علــى مســئوليات العميــل فيمــا يخــص (الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة) التــي تمــت حتــى تنفيــذ اإللغــاء ويلتــزم العميــل بســداد أي رســوم حتــى تاريــخ تنفيــذ طلــب 

إنهاء الخدمات ويحق للعميل إيقاف الخدمة في حينه من خالل االتصال بأرقام خدمة العمالء الخاصة بالبنك.
65- يحــق للبنــك إيقــاف الخدمــة مؤقتــا بشــلك آلــي فــي حالــة عــدم اســتخدام العميــل للخدمــة (عــدم الدخــول عليهــا) لوقــت معيــن يحــدده البنــك يتــم إيقــاف الخدمــة آليــا لحيــن اتصــال 

العميل لتفعيلها.
القانون المطبق واالختصاص القضائي

ــرة  ــة القاه ــاص محكم ــا الختص ــيرها وتنفيذه ــة بتفس ــات المتعلق ــة المنازع ــع اكف ــا تخض ــة كم ــا التنفيذي ــة ولوائحه ــر العربي ــة مص ــن جمهوري ــاكم لقواني ــروط واألح ــذه الش ــع ه 66- تخض
االقتصادية.

67- تخضع الخدمات المصرفية اإللكترونية للقوانين المصرية ذات الصلة ولوائحها التنفيذية والتعليمات والقواعد الرقابية الصادرة من الجهات الرسمية.
قبول هذه الشروط واألحاكم

68- أقــر أنــا الموقــع أدنــاه (العميــل) بــأن توقيعــي علــى هــذه الشــروط واألحــاكم تعنــي قبولــي التــام والغيــر مشــروط وااللتــزام باســتخدام (الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة) وذلــك فيمــا 
يتفق مع هذه الشروط واألحاكم.

خطوات تفعيل الخدمة:
• سيتم إرسال لكمة السر المؤقتة الخاصة بكم عن طريق رسالة قصيرة إلى هاتفكم المحمول المسّجل طرفنا.  

• قم بزيارة https://e-banking.saib.com.eg وقم بإدخال اسم المستخدم ولكمة السر المؤقتة  
• قم بقراءة الشروط واألحاكم والموافقة عليها   

• قم بإنشاء لكمة السر الجديدة وتحتوي على (احرف (Aa) وعالمة مميزه (@_#...الخ) وأرقام وال يقل عن 8 واختيار أسئلة األمان واإلجابة عليها   
• قم بتنزيل تطبيق رمز األمان Saib Token من متجر أبل أو جوجل أو هاواوى.  

• قم بالدخول على خدمة اإلنترنت البنكي وقم باختيار ( الخدمات ثم تفعيل token) وادخل لكمة السر   
 Saib token قم بمسح صورة رمز االستجابة السريع باستخدام •  
. Saib Token قم بإدخال لكمة السر جديدة لتفعيل رمز األمان •  

• تم التفعيل ويمكن استخدامه إلنشاء لكمة السر المستخدمة لمرة واحدة.  
• لتفعيل saib mobile banking  قم بزيارة متجر أبل أو جوجل وحمل التطبيق ثم أدخل اسم المستخدم ولكمة السر.  
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إخالء المسئولية:
53- مع عدم اإلخالل بأي نص تضمنته هذه الشروط واألحاكم، ال يقدم البنك للعميل أي ضمانة صريحة و/أو ضمنية فيما يتعلق باستخدام (الخدمات المصرفية اإللكترونية).

54- علــى الرغــم مــن اســتخدام البنــك لاكفــة التقنيــات والوســائل األمنيــة الممكنــة لحمايــة العميــل (الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة) مــن مخاطــر شــبكة اإلنترنــت وجرائــم المعلومــات، فــإن 
ــن  ــة ع ــر الناجم ــة المخاط ــل اكف ــئول بتحم ــو المس ــده ه ــل وح ــت، وأن العمي ــبكة اإلنترن ــتخدامه ش ــى اس ــة عل ــر المترتب ــة المخاط ــل نتيج ــق بالعمي ــد يلح ــرر ق ــن أي ض ــئول ع ــر مس ــك غي البن

استخدامه (الخدمات المصرفية اإللكترونية) التي اختارها بموجب هذا الطلب واستخدامه لشبكة اإلنترنت.
55- يتحمــل العميــل وحــده مســئولية اســتخدام - علــى ســبيل المثــال ال الحصــر- أي برمجيــات و/أو أجهــزة قــد تعــرض أمــن وفاعليــة اســتخدام (الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة) والتــي ينشــأ 

عنها كشف بيانات العميل، ويتحمل العميل وحده اكفة النتائج المترتبة على ذلك ويخلي طرف البنك من أي مسئولية في هذا الخصوص.
56-  فــي حالــة توقــف الخدمــات بســبب توقــف األنظمــة التــي يتــم تشــغيلها مــن قبــل البنــك أو أي مــن الجهــات المتخصصــة التــي يتعاقــد البنــك معهــا، يقــوم البنــك ببــذل العنايــة الواجبــة 
ــل  ــر للتواص ــاذ التدابي ــك باتخ ــوم البن ــوف يق ــرة، فس ــذه الفت ــون ه ــي غض ــات ف ــتعادة الخدم ــى اس ــك عل ــدرة البن ــدم ق ــة ع ــي حال ــاعة، وف ــون 48 س ــي غض ــات ف ــتعادة الخدم الس
بالعمــالء إلخطارهــم بالموعــد المتوقــع الســتعادة الخدمــة بــأي مــن الوســائل المقبولــة مصرفيــًا مثــل الرســائل النصيــة، بريــد إلكترونــي، خطابــات، رفــق كشــوف الحســابات، الموقــع اإللكترونــي، 

مواقع التواصل االجتماعي، خطابات رسمية من البنك.
57- ال يترتــب أي مســئولية علــى عاتــق البنــك أو الجهــات المتخصصــة التــي يتعاقــد البنــك معهــا عــن أي أضــرار ناجمــة عــن التأخيــر فــي إرســال ونقــل المعلومــات، وعــدم تلقــي أو أخطــاء أو 
ضيــاع المعلومــات، أو تعطيــل قســري أو الحــاالت الطارئــة مثــل النقــص أو انقطــاع اســتمرارية العمــل أو اإلضرابــات أو القــوة القاهــرة أو الكــوارث الطبيعيــة أو المشــالك األمنيــة، أو التدابيــر التــي 
تتخذهــا ســلطات الدولــة أو أي أحــداث أخــرى وال تقــع أي مســئولية علــى عاتــق البنــك مــن جــراء وقــوع أي أضــرار للعميــل أو التقنيــة أو المعــدات اإللكترونيــة فــي حالــة وقــوع أي مــن الحــاالت 

المذكورة أعاله بسبب ذلك.
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