
1- تمهيد: 
يتضمــن هــذا الطلــب شــروط وأحــاكم اســتخدام خدمــة الدفــع عــن طريــق الهاتــف المحمــول، والتــي بموجبهــا يســتطيع المســتخدم فتــح حســاب هاتــف محمــول لــدى البنــك للتعامــل عليــه 
ســواء باإليــداع، الســحب أو التحويــل اإللكترونــي لألمــوال عــن طريــق الهاتــف المحمــول، ويــودع بالحســاب رصيــد إلكتروني(وحــدات النقــود اإللكترونيــة) بمقــدار مــا أودعــه المســتخدم فــي 

حساب هاتفه المحمول لدى البنك ومن ثم يتعين على المستخدم قراءة اكفة شروط وأحاكم استخدام الخدمة بدقة وعناية قبل التوقيع.
2- تعريفات

2.1 - حســاب الهاتــف المحمــول: يقصــد بــه حســاب الهاتــف المحمــول اإللكترونــي المفتــوح لــدى البنــك بعملــة الجنيــه المصــري مــن خــالل أحــد فروعــه ويتــم مــن خاللــه عمليــات اإليــداع 
والتحويل والسحب الخاصة بمستخدم الخدمة.

2.2 - الهاتــف المحمــول: يعنــي أي هاتــف محمــول متوافــق مــع أي مــن شــباكت الهاتــف المحمــول العاملــة بجمهوريــة مصــر العربيــة أو أي أجهــزة أخــرى متوافقــة مــع هــذه الخدمــة وتلــك 
الشباكت.

2.3 - المســتخدم / مســتخدم الخدمة/العميــل: هــو الشــخص الطبيعــي المشــترك فــي خدمــة الدفــع عــن طريــق الهاتــف المحمــول شــريطة حيازتــه خــط هاتــف محمــول وتوقيعــه علــى 
طلب اشتراكه في هذه الخدمة. 

2.4 - خدمــة الدفــع عــن طريــق الهاتــف المحمــول: هــي خدمــة دفــع األمــوال عــن طريــق الهاتــف المحمــول المقدمــة مــن البنــك موضــوع هــذا الطلــب، وبموجبهــا يتــم فتــح حســاب 
هاتــف محمــول للعميــل لــدى البنــك للتعامــل عليــه ســواء باإليــداع و/أو الســحب و/أو التحويــل اإللكترونــي لألمــوال عــن طريــق الهاتــف المحمــول، ويــودع بالحســاب رصيــد إلكترونــي 

(وحدات النقود اإللكترونية) بمقدار ما أودعه العميل في حساب هاتفه المحمول لدى البنك.
2.5 - وحــدات النقــود اإللكترونيــة: تعنــي وحــدات إلكترونيــة ذات قيمــة نقديــة تعــادل لك وحــدة جنيــه مصــري فقــط دون غيــره مــن العمــالت األخــرى تصــدر عــن البنــك شــريطة اســتالم 

البنك قيمة من النقد ال تقل عن قيمة وحدات النقود اإللكترونية التي يصدرها البنك وتقبل استبدالها إلى الجنيه المصري.
2.6 - الرصيــد اإللكترونــي: يقصــد بــه الرصيــد الدائــن مــن وحــدات النقــود اإللكترونيــة لحســاب الهاتــف المحمــول والناتــج عــن عمليــات اإليــداع والســحب التــي تمــت بمعرفــة العميــل علــى 
حســاب الهاتــف المحمــول وهــذا الرصيــد اإللكترونــي قابــل للتحويــل إلــى أي مــن العمــالء األخريــن و/أو مقدمــي الخدمــة ، كمــا يمكــن اســتخدامه كوســيلة ســداد للجهــات المعلــن عنهــا 

من قبل البنك.

الشروط واألحاكم الخاصة بخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول

2.7 الشــروط واألحــاكم: هــي لك الشــروط واألحــاكم الخاصــة بخدمــة الدفــع عــن طريــق الهاتــف المحمــول والمنصــوص عليهــا ضمــن هــذه الشــروط واألحــاكم، أو ضمــن أي تعديــالت الحقــة 
قد تطرأ عليها.

2.8 - كود التفعيل: هو الكود الخاص بتفعيل الخدمة، يقوم البنك بإرساله بواسطة رسالة قصيرة على هاتف المستخدم. 
M-PIN - 2.9:  الرقــم الســرى الخــاص بالخدمــة ويتــم إنشــاؤه بواســطة المســتخدم عنــد الدخــول أول مــرة وقابــل للتغييــر مــن قبــل المســتخدم ويتــم اســتخدامه عنــد إجــراء أي معاملــة مــن 

خالل التطبيق.
2.10 - وســائل االتصــال التــي ســيتم مــن خاللهــا التواصــل مــع المســتخدم: أي وســيلة مناســبة يراهــا البنــك علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر (علــى صفحــة وســائل االتصــال االجتماعيــة 

الرسمية للبنك، موقع البنك الرسمي، عن طريق الرسائل القصيرة ) وتكون باللغة العربية و/أو اإلنجليزية.

3.1 - فــور توقيــع المســتخدم علــى طلــب االشــتراك فــي الخدمــة وشــريطة اســتيفائه باقــي الشــروط األخــرى، واســتكمال إجــراءات فتــح حســاب الهاتــف المحمــول وبعــد التحقــق مــن 
هويتــه مــن قبــل البنــك ، ســيتم تفعيــل خدمــة الدفــع عــن طريــق الهاتــف المحمــول مــن خــالل منــح المســتخدم كــود تفعيــل الخدمــة بإرســاله بواســطة رســالة قصيــرة علــى هاتــف 
بالحفــاظ  ويلتــزم  أرقــام   6 مــن  يتكــون  أن  ويجــب  للخدمــة،  اســتخدام  أول  عنــد  وذلــك   (M-PIN) بــه  خــاص  ســرى  رقــم  إنشــاء  المســتخدم  وعلــى   ، المســتخدم 
علــى ســرية هــذا الرقــم علــى مســئوليته الشــخصية ويلتــزم العميــل بإدخــال الرقــم الســرى بطريقــة صحيحــة حيــث أنــه يوجــد حــد اقصــى لمحــاوالت إدخــال الرقــم الســرى ويحــق للعميــل 
أن يتعامــل علــى رصيــده اإللكترونــي مــن خــالل إيــداع أو ســحب مبالــغ ســواء عــن طريــق مقدمــي الخدمــة و/أو فــروع البنــك ، وأيضــا تحويــل مبالــغ ماليــة مــن رصيــده اإللكترونــي لعمــالء 
و/أو مقدمــي الخدمــة المعتمديــن بحيــث يجــوز ألى مــن هــؤالء ســحبها أو إضافتهــا إلــى رصيــده اإللكترونــي ، وإيــداع أو ســحب مبالــغ مــن اكفــة ماكينــات الصــراف اآللــي (التــي تتيــح 
خاصيــة الســحب بــدون بطاقــة وتحمــل شــعار "ميــزة ") وكذلــك إماكنيــة الشــراء مــن المحــالت التجاريــة وســداد الفواتيــر والشــحن مــن خــالل التطبيــق الخــاص بهــذه الخدمــة والتحويــل مــن 
ــق  ــأن ويح ــذا الش ــي ه ــري ف ــزي المص ــك المرك ــك والبن ــل البن ــن قب ــة م ــددات الموضوع ــوء المح ــي ض ــرى، ف ــات أخ ــن خدم ــدد م ــا يتج ــرى وم ــة أخ ــة ذكي ــى محفظ ــة إل ــة ذكي محفظ
للمســتخدم أن يســتخدم أي مــن الوســائط اإللكترونيــة المتاحــة لتقديــم الخدمــة فيمــا يتعلــق بحســاب الهاتــف المحمــول فقــط ودون أي مــن حســاباته األخــرى التــي تكــون مفتوحــة لــدى 
البنــك والتــي تخضــع للقواعــد المصرفيــة العامــة المعمــول بهــا لــدى البنــك وفــي حالــة رغبــة المســتخدم فــي تغييــر رقــم خــط الهاتــف المحمــول المرتبــط بحســاب الهاتــف المحمــول 

يلتزم المستخدم بإخطار البنك  فورًا.
3.2 - يحــق لمســتخدم الخدمــة فــي أي وقــت إغــالق حســاب الهاتــف المحمــول واســترداد رصيــد النقديــة التــي تقابــل رصيــده اإللكترونــي الدائــن وذلــك بتوجــه مســتخدم الخدمــة إلــى 
احــد فــروع البنــك لســحب اكمــل رصيــده المتبقــي أوًال ثــم يقــوم بالتوقيــع علــى طلــب إغــالق المحفظــة الذكيــة وتقديــم اصــل مســتند تحقيــق الشــخصية للتأكــد مــن شــخصية مســتخدم 
الخدمــة  لمســتخدم  يحــق  وال  اإلغــالق  طلــب  البنــك  اســتالم  تاريــخ  مــن  عمــل  يــوم   15 خــالل  فــي  الخدمــة  ووقــف  اإلغــالق  عمليــة  وتتــم  الخدمــة 

مطالبة البنك أو الرجوع عليه بوجود رصيد متبقي بعد مرور الفترة المذكورة ودون ادنى مسئولية على البنك

4.1 - يقتصــر الحــق فــي اســتخدام الخدمــة أو االنتفــاع بهــا علــى المســتخدم وحــده دون غيــره، ويلتــزم المســتخدم فــي جميــع األوقــات بعــدم الســماح أو تمكيــن أي شــخص أخــر مــن 
استخدامها.

4.2 - يتعين على المستخدم أن يظهر ويقدم للبنك إثباتا مقبوال لشخصيته عند إجرائه عمليات السحب أو اإليداع.
4.3 - يحــق للبنــك وفقــا لمطلــق تقديــره إيقــاف الخدمــة عــن المســتخدم أو إلغاؤهــا وذلــك فــي حالــة اســتخدامه للخدمــة بالمخالفــة ألي مــن شــروط وأحــاكم خدمــة الدفــع عبــر الهاتــف 
المحمــول أو بالمخالفــة ألى مــن القوانيــن واللوائــح الواجبــة التطبيــق. وفــى حالــة إذا قــدم 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 فإنــه يحــق للبنــك أن يبلــغ عــن تلــك العمليــات و/أو أي عمليــات غســل أمــوال و/أو معامــالت مشــكوك فيهــا و/أو غيــر 

قانونية في الحساب إلى السلطات الرقابية بجمهورية مصر العربية.
4.4 - يلتــزم المســتخدم بالمحافظــة علــى رقمــه الســري وإبقائــه فــي جميــع األوقــات تحــت مســئوليته الشــخصية، وتبعــا لذلــك ســوف يكــون العميــل وحــده مســئوال عــن إفشــاء أي مــن 
البيانــات أو المعلومــات المتعلقــة بــه أو بــأي مــن حســاباته إذا اكن ذلــك اإلفشــاء ناشــئا عــن خطــأ أو تقصيــر أو إهمــال فــي المحافظــة علــى رقمــه الســري الخــاص بــه دون أدنــى مســئولية 

على البنك.
4.5 - يمكن لعمالء البنك من حاملي البطاقات اإللكترونية المختلفة الصادرة من مصرفنا فقط تغذية حساب الهاتف المحمول من خالل رصيد تلك البطاقات.

4.6 - فــي حــال مــا إذا قــرر المســتخدم إيقــاف خــط الهاتــف المحمــول المرتبــط بحســابه علــى هاتفــه المحمــول ســوف يفقــد شــرطا أساســيا باعتبــاره مســتخدم للخدمــة وبالتالــي فإنــه 
سوف يفقد تلقائيا حقه في االنتفاع بالخدمة من خالل الهاتف المحمول الذي تم إيقافه.

4.7 - يقــر المســتخدم بمســئوليته عــن جميــع المعامــالت واكفــة العمليــات التــي تتــم علــى حســاب الهاتــف المحمــول المرتبــط بالخدمــة وباســتخدام رقمــه الســري وســوف تكــون دفاتــر 
البنك وسجالته حجة على المستخدم والغير.

4.8 - لــن يكــون البنــك مســئوال عــن أيــة خســائر أو أضــرار قــد تحــدث للمســتخدم بســبب ســوء أو إســاءة اســتخدامه للخدمــة أو نتيجــة ألي خطــأ يرتكبــه أو نتيجــة أي خلــل قــد يحــدث 
للخدمــة بســبب خطــأ مــن جانبــه أو لعــدم كفايــة رصيــد حســاب الهاتــف المحمــول أو ألي ســبب آخــر قــد يكــون للمســتخدم دخــل فيــه ولــن يكــون البنــك مســئوال عــن أي خلــل فــي شــباكت 
االتصــاالت ويقــر المســتخدم بعــدم مســئولية البنــك أو تحملــه أيــة تاكليــف أو أعبــاء قــد تحــدث نتيجــة انقطــاع الخدمــة بشــبكة اإلنترنت/الهاتــف المحمــول أو مــن جــراء أيــة مشــالك أو 

أعطال قد تطرأ على الشبكة أو خط الهاتف المحمول.
4.9 - لــن يكــون البنــك مســئوال عــن رفــض أي مؤسســة قبــول الرصيــد اإللكترونــي كوســيلة ســداد كمــا أنــه لــن يكــون مســئوال عــن البضائــع أو الخدمــات التــي ســوف يحصــل عليهــا 
المســتخدم فــي مقابــل ذلــك الرصيــد، وأي شــكوى مــن المســتخدم فــي هــذا الصــدد يجــب عليــه حلهــا مــع تلــك المؤسســة أو الجهــة مباشــرة وســوف يقتصــر دور البنــك فــي هــذا 

الخصوص على إضافة أي مبلغ قد يسترده المستخدم إلى حساب الهاتف المحمول وذلك بعد حصول البنك على سند إضافة صادر بشلك صحيح من تلك المؤسسة.
4.10 - يتعيــن علــى العميــل إبــالغ البنــك فــي حالــة ســرقة الهاتــف المحمــول أو فقــده أو فقــد شــريحة ال SIM المرتبطــة بتنفيــذ الخدمــة والتــي تســتخدم الســتقبال كــود التفعيــل، 
وفــى جميــع األحــوال فــي حالــة قيــام شــخص أخــر 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 

العميل إعادة تفعيل الخدمة يجب عليه االتصال بخدمة العمالء الخاصة بالبنك.
4.11 - يمنــح البنــك هــذه الخدمــة للعمــالء األفــراد الطبيعييــن فقــط، ويتــم فتــح حســاب هاتــف محمــول واحــد لــلك رقــم هاتــف محمــول خــاص بالمســتخدم (ولــلك عميــل بحــد أقصــى 
ثــالث محافــظ فقــط بأرقــام الهواتــف المحمولــة المختلفــة)، ويكــون البنــك مســئوًال عــن إدارة هــذا الحســاب ويــودع بــه المســتخدم وحــدات نقــود إلكترونيــة بمقــدار مــا أودعــه مــن نقــد 
ــود  ــدات النق ــل وح ــة تحوي ــة إماكني ــذه الخدم ــح ه ــد وتتي ــا عائ ــتحق عليه ــب وال يس ــت الطل ــع تح ــات كودائ ــذه اإليداع ــف ه ــول وتصن ــه المحم ــاب هاتف ــة حس ــري لتغذي ــه المص بالجني

اإللكترونية ما بين حسابات الهواتف المحمولة المشتركة بمنظومة المحفظة الذكية.
4.12 - يحــق للبنــك منفــردا وضــع حــدود قصــوى لحجــم رصيــد الهاتــف المحمــول وقيمــة وعــدد لك مــن العمليــات اليوميــة والشــهرية، كمــا يحــق للبنــك تغيرهــا مــن وقــت آلخــر مــع 
إخطــار العميــل بــأي وســيلة مناســبة يراهــا البنــك ويعتبــر اســتخدام العميــل للخدمــة بعــد تغيــر تلــك الحــدود بمثابــة موافقــة منــه ويتــم ذلــك فــي ضــوء سياســة البنــك ووفقــًا للقواعــد 
المنظمــة لهــذه الخدمــة والصــادرة مــن البنــك المركــزي المصــري وتتــم عمليــات التحويــل داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة فقــط وبالعملــة المحليــة (الجنيــه المصــري) فقــط وال يســمح 
بتبــادل عمــالت أخــرى أو إجــراء عمليــات تبــادل للعمــالت أو مقاصــة بيــن حســابات العمــالء ذات العمــالت األخــرى ويســمح لمســتخدمي الخدمــة بتلقــي تحويــالت مــن الخــارج بالعمــالت 
األجنبيــة ويتــم إضافتهــا إلــي حســاب الهاتــف المحمــول بالجنيــه المصــري، علــى أن يكــون المســتخدم قــد خضــع إلجــراءات التعــرف علــى الهويــة بموجــب قواعــد التعــرف علــى الهويــة 

الصادرة عن وحدة ماكفحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب التابعة للبنك المركزي المصري.
4.13 - يحــق للبنــك رفــض تنفيــذ بعــض العمليــات فــي أي مــن الحــاالت التــي يراهــا البنــك غيــر مناســبة كمــا يحــق لــه عــدم اإلفصــاح عــن األســباب ويتخــذ البنــك اإلجــراءات المناســبة 
للتأكــد مــن أن التحويــل يخــص ذات المســتخدم وأن القيمــة قــد تــم إضافتهــا بالجنيــه المصــري لحســاب الهاتــف المحمــول الخــاص بــه ويتــم ربــط لك رقــم هاتــف محمــول بحســاب هاتــف 

محمول واحد فقط، وعلى المستخدم حماية الرقم السري الخاص به واإلبالغ فورًا عند فقد هاتفه المحمول.
4.14 - 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 

بالبنك وسيتم الرد عليه خالل خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الشكوى عدا الشاكوي المتعلقة بمعامالت خارجية ويتم إخطار العميل بالمدة الالزمة لدراسة الشكوى.
4.15  - يلتــزم البنــك بإخطــار العمــالء مســبقا قبــل قطــع الخدمــة لعمــل صيانــة محــددة مســبقًا والتــي يتــم اإلعــالن عنهــا بإحــدى الوســائل المناســبة للبنــك والمتعــارف عليهــا لــدى 

العميل وفي حاالت االنقطاع المفاجئ للخدمة يلتزم البنك باسترجاع الخدمة في خالل خمس عشر يوم عمل بحد اقصى ويستثنى من ذلك حاالت القوة القاهرة. 

3- آلية تقديم الخدمة:

4- استخدام الخدمة
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5.1 - يلتــزم المســتخدم بســداد رســوم التســجيل فــي الخدمــة (رســوم فتــح حســاب الهاتــف المحمــول) والرســوم الســنوية، ورســوم الســحب واإليــداع والتحويــل، ورســوم االعتراضــات 
ورســوم أيــة خدمــات إضافيــة أخــرى تتيحهــا الخدمــة والتــي ســوف يحددهــا البنــك ضمــن تعريفــات أســعار الخدمــات المصرفيــة التــي يعلــن ويفصــح عنهــا البنــك مــن وقــت ألخــر، ولهــذا 
الغــرض يفــوض العميــل البنــك بخصــم قيمــة تلــك الرســوم والمصروفــات علــى أي مــن حســابات العميــل طــرف البنــك، ويحتفــظ البنــك  بحقــه فــي تعديــل أيــة رســوم مــن وقــت ألخــر 
وفقــا لتقديــره المطلــق ويعتبــر اإلعــالن عــن الرســوم بــأي وســيلة مناســبة يراهــا البنــك إشــعارا نافــذا للمســتخدم ويمثــل اســتخدام الخدمــة بعــد تاريــخ ســريان أي تعديــل لهــذه الرســوم 

قبوال من العميل.
5.2 - تكــون اكفــة التعليمــات التــي يقــوم المســتخدم بإصدارهــا واكفــة العمليــات التــي يقــوم بإجرائهــا مــن خــالل الخدمــة ملزمــة لــه ومنتجــة لاكفــة آثارهــا القانونيــة فــي مواجهتــه، 
ويتعهــد البنــك بتفعيــل اكفــة العمليــات وتنفيــذ اكفــة التعليمــات التــي قــد يصدرهــا المســتخدم لفــرع البنــك مــن خــالل أي مــن الوســائط اإللكترونيــة المســتخدمة فــي تقديــم الخدمــات 
وتكــون اكفــة التعليمــات التــي يصدرهــا المســتخدم للبنــك مــن خــالل الوســائط اإللكترونيــة المســتخدمة فــي تقديــم الخدمــة كمــا لــو اكنــت صــادرة منــه مباشــرة، ويلتــزم البنــك فــور 

استالمها وعلمه بها بتنفيذها ما لم تتعارض مع سياسات وإجراءات البنك والتعليمات الصادرة من البنك المركزي المصري .
5.3 - ال يكــون البنــك ملزمــًا بقبــول التعليمــات الكتابيــة أو التفويضــات الصــادرة مــن المســتخدم بشــأن التعليمــات التــي يصدرهــا للبنــك عنــد قيامــه بإجرائــه العمليــات مــن خــالل الخدمــة 
ويتعهــد المســتخدم تعهــدًا غيــر قابــل لإللغــاء بتعويــض البنــك عــن اكفــة الخســائر والمطالبــات واألضــرار والتاكليــف والنفقــات التــي قــد يتكبدهــا البنــك نتيجــة تنفيــذه لتعليماتــه بمــا 
فــي ذلــك الرســوم القضائيــة وأتعــاب محاميــه ومستشــاريه وفــي حالــة اكتشــاف البنــك  ألى تصــرف أو أي محاولــة مــن المســتخدم النتهــاك أو مخالفــة قوانيــن أو لوائــح ماكفحــة غســل 
األمــوال يحــق للبنــك أن يوقــف التعامــل علــى جميــع أرصدتــه اإللكترونيــة حتــى يتقــدم المســتخدم بتبريــر مناســب ومقبــول للبنــك وذلــك لكــه دون إخــالل بحــق البنــك فــي اتخــاذ اكفــة 

اإلجراءات التي تفرضها عليه القوانين السارية والمطبقة داخل جمهورية مصر العربية.

6.1 - تقــع المســئولية الاكملــة علــى المســتخدم فــي حمايــة حســاب هاتفــه المحمــول واالحتفــاظ ببيانــات حســابه فــي ســرية تامــة مــن جميــع األشــخاص دون اســتثناء، واتخــاذ اإلجــراءات 
الوقائيــة الالزمــة للحفــاظ عليهــا بأمــان وعلــى المســتخدم عــدم اإلفصــاح عــن الرقــم الســرى إلــى أي شــخص آخــر فــي أي وقــت (بمــا فــي ذلــك أفــراد العائلــة أو األصدقــاء أو أي مــن 
موظفــي البنــك) وفــي حالــة طلــب أي مــن موظفــي البنــك أو ولكاءه ألي مــن هــذه البيانــات الســرية فيجــب علــى مســتخدم النظــام االتصــال بالبنــك فــي أســرع وقــت ممكــن واتخــاذ 

جميع االحتياطات الالزمة لضمان عدم رصد الرقم السرى أثناء تنفيذ أوامر الدفع عبر الخدمة ويجب على المستخدم بقراءة وااللتزام  بالتحذيرات واإلطارات التنبيهية
Social Engineering وأن يكــون الهاتــف المحمــول غيــر مختــرق  Rooted/Jailbroken..إلــخ) واألخــذ في االعتبار أن قبول المســتخدم مــن خالل تطبيق      

الهاتف المحمول ألي تغيير في الشروط واألحاكم يعتبر التزامًا قانونيًا.

5- الرسوم

6- األمن والسرية

7.1 - العملة الوحيدة المستخدمة في تقديم الخدمة هي عملة الجنيه المصري.
7.2 - يتم ربط لك رقم خط هاتف محمول بحساب هاتف محمول واحد فقط الستخدام الخدمة.

7.3 - يحــق للبنــك أن يســتعين بجهــات خارجيــة لتنفيــذ بعــض الخدمــات المتعلقــة بخدمــة المحفظــة اإللكترونيــة وأن يقــوم بمشــاركة بعــض البيانــات أو المعلومــات الخاصــة بالعميــل مــع 
تلك الجهات علما بأن البنك يلتزم بالحفاظ على سرية المعلومات والمستندات الخاصة بالعميل وذلك في حدود ما يتطلبه القانون الواجب التطبيق.

7.4 - يحق للبنك منفردا إنهاء بعض أو لك من الخدمات المشار إليها في هذا الطلب دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل ودون إبداء أسباب.
- أقــر أن اكفــة البيانــات الــواردة بهــذا الطلــب حقيقيــة وصحيحــة وأتعهــد بتحديــث بياناتــي فــور حــدوث أيــة تغييــرات بشــأنها أو عنــد الطلــب أو عندمــا يطلــب البنــك ذلــك فــي موعــد 
ــي  ــتفيد الحقيق ــي المس ــر أنن ــة وأق ــاء الخدم ــة إلغ ــي حال ــة ف ــتندات المرفق ــب والمس ــذا الطل ــك به ــظ البن ــل أن يحتف ــا أقب ــر، كم ــذا التغيي ــدوث ه ــخ ح ــن تاري ــًا م ــاه 30 يوم أقص

والوحيد لخط الهاتف المحمول المربوط بالخدمة والمسجل رقمه بهذا الطلب وأيضا بحيازتي الفعلية لخط الهاتف المحمول.
- أن جميــع المعامــالت التــي تتــم مــن خــالل الخدمــة المذكــورة هــي معامــالت مشــروعة وتســتخدم فــي أغــراض مشــروعة وألشــخاص غيــر محظــور التعامــل معهــم وأن جميــع المعامــالت 

تتم تحت مسئوليتي الشخصية.
 -أقر وأتعهد بتقديم المعلومات والمستندات الالزمة عند الطلب وحال االقتضاء.

تخضــع هــذه الشــروط واألحــاكم للقوانيــن المصريــة ذات الصلــة ولوائحهــا التنفيذيــة والتعليمــات والقواعــد الرقابيــة  التــي تحكــم الخدمــات التــي يقــوم البنــك بتقديمهــا للعمــالء عبــر 
ــزاع قــد ينشــأ حــول تفســير أو تنفيــذ أي مــن تلــك الشــروط واألحــاكم يكــون مــن اختصــاص محكمــة القاهــرة االقتصاديــة ويحــق للبنــك بتعديــل أي مــن هــذه  الهاتــف المحمــول ولك ن
الشــروط واألحــاكم  وعلــى البنــك إخطــار المســتخدم بالتعديــالت مــن خــالل أي مــن الوســائل التــي يراهــا البنــك مالئمــة، ويقــر المســتخدم بــأن أي تغييــرات محتملــة أو تعديــالت علــى 
شــروط وأحــاكم خدمــة الدفــع عــن طريــق الهاتــف المحمــول تشــلك جــزءا ال يتجــزأ مــن  هــذه الشــروط واألحــاكم؛ وفــي حــال اســتمرار المســتخدم الســتخدام الخدمــة بعــد تاريــخ هــذا 

التعديل، يعد مثل هذا االستخدام قبول من المستخدم للشروط واألحاكم المعدلة

7-  أحاكم عامة
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