
saib: الشروط واألحاكم العامة الستخدام بطاقات الخصم المباشر من

2- البطاقــة يتــم إصدارهــا بالتعــاون مــع مؤسســة ماســتر اكرد العالميــة، وصالحــة لالســتخدام داخــل وخــارج جمهوريــة مصــر العربيــة فــي عمليــات الشــراء وعمليــات الســحب النقــدي وفقــا 
لحدود السحب والشراء المقررة من قبل البنك. 

3- لتفعيل البطاقة،  يتعين على العميل االتصال بمركز خدمة العمالء على الرقم 16668.
4- يقــوم العميــل بإنشــاء رقــم تعريفــي (PIN) للبطاقــة مــن خــالل ماكينة الصــراف اآللــي (ATM) للبنــك أو يقوم البنــك بإنشــاء (PIN) ويتم تســليمه للعميل بنــاء على طلــب العميل في طلــب إصدار 

البطاقة ويلتزم العميل بالمحافظة عليه وعلى البطاقة وعدم إعطائه لشخص آخر أو االحتفاظ به مكتوبًا فيسهل معرفته. 
-5 إذا لــم يقــم العميــل باســتالم البطاقــة خــالل مــدة معينــة يحددهــا البنــك، فأنــه يحــق للبنــك إعــدام البطاقــة طبقــا إلجراءاتــه مــع تحميــل العميــل باكفــة مصاريــف اإلصــدار أو مصاريــف 

التجديد. 
6-  تخضع البطاقة/ البطاقات اإلضافية التي يصدرها البنك لهذه الشروط واألحاكم. 

7- ال يجوز لحامل البطاقة أن يسمح ألي شخص آخر باستخدام بطاقته ويتعهد بالمحافظة عليها وعلى الرقم السري (PIN) وعلى بيانات البطاقة.

1- التعريفات:  
 saib يقصد بالبنك: بنك الشركة المصرفية العربية الدولية •     

     • المقصود بالبطاقة: بطاقة saib للخصم المباشر. 
     • حامل البطاقة األساسية: هو صاحب الحساب لدى البنك والموقع على طلب اإلصدار والمسئول عن سداد ما يستحق على البطاقة سواء رسوم وعموالت ومصاريف وخالفه. 

     • حامل البطاقة اإلضافية: هو الشخص الذي تصدر له بطاقة إضافية بناء على تعليمات صاحب الحساب بشرط أال يقل السن عن 16 سنة وقت إصدار البطاقة. 
     • مدة البطاقة: يقصد بها مدة سريان البطاقة، وتجدد تلقائيا ما لم يوجد سبب لدى البنك أو تعليمات من العميل بعدم تجديدها. 

     • حد السحب النقدي: هو الحد األقصى الذي يقرره البنك لعمليات السحب النقدي من خالل ماكينة الصراف اآللي ( ATM )، وللبنك الحق في  تعديل حدود السحب 
       (اليومية والشهرية) منفردًا ووفقًا لسياسة البنك الداخلية مع إخطار العمالء من خالل أحد الوسائل التالية ( اإلعالن عنها بأفرع البنك      

       -على موقع البنك اإللكتروني – رفق كشوف الحساب – رسائل نصية أو مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالبنك – أو رسائل من خالل الخدمات المصرفية  اإللكترونية أو خطابات 
        موجهة للعمالء). 

    • حد الشراء: هو الحد األقصى الذي يقرره البنك لعمليات الشراء من خالل ماكينات ( POS)، وللبنك الحق في تعديل حدود الشراء (اليومية والشهرية)  
       منفردًا ووفقا لسياسة البنك الداخلية مع إخطار العميل  من خالل أحد الوسائل التالية( اإلعالن عنها بأفرع البنك-على موقع البنك اإللكتروني – رفق كشوف 

       الحساب – رسائل نصية أو مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالبنك – أو رسائل من خالل الخدمات المصرفية اإللكترونية أو خطابات موجهة للعمالء). 
    • الرقم السري للبطاقة (PIN): هو أربعة أرقام يتم اختيارهم من قبل العميل على ماكينة الصراف اآللي (ATM) عند استخدام البطاقة أول مرة بعد تفعيلها أو قد          

       يرسل للعميل من خالل البنك في مظروف خاص وذلك بناء على ما يراه البنك عند طلب العميل. 

ــي  ــم (CVV) ف ــري (PIN) أو رق ــم الس ــتخدام الرق ــم اس ــواء ت ــورة منها(س ــه بص ــع احتفاظ ــة م ــتخدام البطاق ــد اس ــات عن ــعارات المبيع ــى إش ــع عل ــة أن يوق ــل البطاق ــى حام ــن عل 8-   يتعي
معامــالت إلكترونيــة أو لــم تســتخدم )، فــي حالــة عــدم ضــرورة توقيــع حامــل البطاقــة علــى أيــة إشــعارات فــإن ذلــك ال يعفيــه مــن التزامــه قبــل البنــك بســداد قيمتهــا إذا وجــدت بصمــة 
البطاقــة أو تــم تســجيل البطاقــة إلكترونيــا فــي االلــة التــي تعامــل معهــا أو إذا طلــب حامــل البطاقــة مــن التاجــر مــده بالبضاعــة والخدمــات (عــن طريــق التليفــون أو اإلنترنــت أو البريــد) مــع 

قيد القيمة على البطاقة الخاص به فإنه يلتزم بسداد القيمة.
9- عنــد المنازعــة مــن جانــب حامــل البطاقــة لــن يكــون البنــك ملتزمــا بإضافــة قيمــة اإلشــعارات المتنــازع عليــه إلــى حســاب حامــل البطاقــة مــا لــم تكــن قيمتهــا قــد أضيفــت لحســاب البنــك 

المتلقي أو المؤسسة المصدرة.
10- يجــوز لحامــل البطاقــة الشــكوى أو االعتــراض علــى مــا يتعلــق بالبطاقــة مــن خــالل التوجــه ألقــرب فــرع والتقــدم بالشــكوى موقعــا عليهــا التوقيــع الرســمي المســجل لــدى البنــك أو مــن 
ــة  ــدة الالزم ــل بالم ــار العمي ــم إخط ــة ويت ــالت خارجي ــة بمعام ــاكوى المتعلق ــدا الش ــل ع ــوم عم ــر ي ــة عش ــالل خمس ــه خ ــرد علي ــيتم ال ــاخن 16668) وس ــم الس ــالء (الرق ــة العم ــالل خدم خ
لدراســة الشــكوى. وفــي حالــة عــدم قبــول حامــل البطاقــة رد البنــك يتعيــن إخطــار البنــك كتابيــا خــالل خمســة عشــر يــوم مــن تاريــخ اســتالم الــرد متضمنــا أســباب عــدم القبــول ويقــوم البنــك 

بإعادة النظر وفحص الشكوى مرة أخرى والرد نهائيا خالل 15 يوم.
(POS) أو نقطة بيع آلية (ATM) 11- استخدام ماكينات الصراف اآللي

أ- عنــد اســتعمال البطاقــة فــي أي مــن ماكينــات الصــراف اآللــي أو نقطــة بيــع آليــة لتنفيــذ أيــة عمليــات أو تعليمــات مصرفيــة ســواء اكنــت يدويــة أو إلكترونيــة فســوف تعتبــر ســجالت البنــك 
في خصوص هذه العمليات قاطعة وملزمة في جميع األغراض.

ب- يخصم البنك قيمة المسحوبات أو المصروفات التي تمت باستخدام البطاقة من حساب حامل البطاقة.
12-يحق للبنك عدم إعطاء موافقة ألي عملية تتعلق باستخدام البطاقة دون إبداء أي سبب.

13- لــن يكــون البنــك مســئوال إذا لــم تقبــل البطاقــة لــدى أي تاجــر أو مؤسســة أو ماكينــة صــراف آلــي. وكذلــك لــن يكــون البنــك مســئوال عــن نوعيــة أو حالــة المنتجــات أو الخدمــات التــي حصــل 
عليها حامل البطاقة من التجار أو الشراكت أو ماكينات الصرف أو نقطة البيع اآللية.

14- لــن يكــون البنــك مســئوال عــن أيــة خســارة يتكبدهــا حامــل البطاقــة إذا لــم يتمكــن البنــك أو إذا تأخــر فــي تقديــم أيــة خدمــة مصرفيــة أو أيــة خدمــة أخــرى لحامــل البطاقــة بســبب أي قــوة 
قهرية أو انقطاع التيار الكهربائي أو للتخلف عن توريد معدات أو ألية أسباب أخرى خارجة عن سيطرة البنك.

15- يتعين على حامل البطاقة إبالغ البنك كتابة بأي تغيير في بياناته أو في أية معلومات منصوص عليها في هذا الطلب.
16- يجوز لحامل البطاقة أن يلغي بطاقته في أي وقت وذلك بإخطار البنك كتابيا 

17- يجــوز للبنــك إلغــاء البطاقــة واســتردادها أو رفــض تجديدهــا مــع إخطــار العميــل بــأي وســيلة مناســبة دون موافقــة مــن حامــل البطاقــة ويحتفــظ البنــك بحقــه فــي عــدم ذكــر األســباب 
في الحاالت ذات الصلة بالجهات القانونية أو الرقابية.

18- يتعين إبالغ البنك فورا عند فقد أو سرقة البطاقة أو وجود حالة من حاالت االحتيال ليتم وقفها من قبل البنك بمجرد إتمام اإلبالغ وذلك على الوجه التالي:
إبــالغ البنــك علــى الفــور تليفونيــا عــن طريــق رقــم خدمــة العمــالء (16668 ) بواقعــة فقد البطاقــة موضحا ( االســم، رقــم البطاقــة، تاريخ ووقــت فقــد البطاقة) ومــن الممكــن أن يتبع ذلــك بتعزيز 
ــر ذلــك مــن  ــة أو غي ــواردة بإشــعارات المبيعــات والســلف النقدي ــغ ال ــع المبال ــه التفصيــالت المتقدمــة ويظــل حامــل البطاقــة مســئوال عــن جمي كتابــي موقــع مــن حامــل البطاقــة يذكــر ب

عمليات تمت بموجب البطاقة وذلك حتى وقت استالم البنك إخطارا بفقدها أو سرقتها.
19- يتم إيقاف البطاقة الحالية بمجرد إبالغ العميل البنك بفقدها أو سرقتها أو بمجرد طلب العميل لبطاقة بديلة.

20- يحــق للبنــك إبــالغ أي طــرف أخــر بأيــة بيانــات تتعلــق بحســابات حامــل البطاقــة وذلــك وفقــا لمــا يــراه البنــك مناســبا ويحــق للبنــك إصــدار بيانــات خاصــة بحســابات أو ســجالت حامــل البطاقــة 
خارج جمهورية مصر العربية وذلك في حدود ما تتطلبه الخدمات المقدمة للعميل.

21- يحق للبنك تسجيل المحادثات التليفونية التي تتم مع حاملي البطاقة عند اتصالهم بخدمة العمالء.
22- يحق للبنك أن يخصم تلقائيا وبدون الرجوع لحامل البطاقة أي مبلغ سبق إضافته له بطريق الخطأ.

23- البطاقة تجدد تلقائيا لك خمس سنوات ما لم يكن هناك طلب كتابي من حامل البطاقة بعدم تجديدها قبل انتهاء الصالحية بخمسة وأربعين يوما على األقل.
24- تتــم جميــع تعامــالت حامــل البطاقــة بالجنيــه المصــري داخــل مصــر، وفــى حالــة التعامــالت بالعمــالت األجنبيــة فيتــم الخصــم علــى حســاب العميــل بســعر التحويــل وقــت التنفيــذ عنــد ورود 

العمليات من شركة ماستر اكرد باإلضافة إلى أية مصاريف وعموالت يقررها البنك. 
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القانون الواجب التطبيق

• تخضــع هــذه الشــروط واألحــاكم وتفســر وفقــا لقوانيــن جمهوريــة مصــر العربيــة، أي نــزاع أو خــالف قــد ينشــأ عنهــا أو يتعلــق بهــا أو الشــروط واألحــاكم الخاصــة بالحســابات 
أو تنفيــذ طلــب إصــدار بطاقــة صــرف آلــي علــى حســاب العميــل أو صحتــه وتخضــع اكفــة المنازعــات المتعلقــة بتفســيره وتنفيــذه  الختصــاص محكمــة القاهــرة االقتصاديــة 

تختص المحاكم بجمهورية مصر العربية بالنظر والفصل فيه.

• في حالة وجود تعارض أو اختالف بين لغتي هذا الطلب أو الشروط واألحاكم أواإلقرارات والتعهدات، يحتكم إلى النسخة العربية.

25- البنــك غيــر مســئول تمامــًا عــن أي خلــل أو عطــل فنــي أو خلــو ماكينــة الصــراف اآللــي (ATM) مــن النقــود أو أي ســبب أخــر قــد يــؤدى إلــى عــدم تقديــم الخدمــة لحامــل البطاقــة، وال يجــوز 
لحامل البطاقة الرجوع على البنك بأية مطالبات في هذا الخصوص. 

26- يحــق للبنــك خصــم اكفــة الرســوم المحــددة علــى البطاقــة األساســية واإلضافيــة مــن حســاب العميــل دون الرجــوع إليــه، ويعــد توقيــع العميــل علــى طلــب إصــدار بطاقــة صــرف آلــي علــى 
حسابه بمثابة موافقة ضمنية للخصم من حساب العميل مباشرة.

27- يحدد البنك سعر الصرف وأية مصاريف إضافية يتم احتسابها عند استخدام البطاقة بالعملة األجنبية.
28- فــي حالــة ســفر العميــل خــارج مصــر فإنــه  يتعيــن عليــه إبــالغ البنــك بذلــك مــن خــالل االتصــال بمركــز خدمــة العمــالء، وفــى حالــة عــدم اإلبــالغ بذلــك فانــه للبنــك الحــق فــي إيقــاف 

البطاقة عند استخدامها خارج البالد. 
29- عنــد عــدم ســحب العميــل المبلــغ الــذي طلــب صرفــه مــن ماكينــة الصراف اآللــي(ATM) خــالل الفتــرة الزمنيــة المحــددة بعد خــروج المبلغ مــن المــاكن المخصص لــه بماكينــة الصــراف اآللي فإن 
البنــك غيــر مســئول عــن إعــادة قيــد الخصــم الــذي تــم مــن رصيــد الحســاب الخــاص بالبطاقــة بموجــب هــذه العمليــة إال بعــد إجــراء جــرد فعلــى للماكينــة وبنــاء عليــه فــإن البنــك يتخــذ مــا يــراه 

مناسبا ، وال يحق لحامل البطاقة في جميع األحوال االعتراض على أي إجراء يتخذه البنك في هذا الصدد. 
30- فــي حالــة احتجــاز البطاقــة يجــب مراجعــة البنــك تليفونيــا مــن خــالل خدمــة العمــالء (16668) والتوجــه ألقــرب فــرع لطلب إصــدار بطاقــة بــدل فاقد ويحــق للبنــك إيقــاف البطاقــات المحتجزة 

في ماكينات الصراف اآللي ATM الخاصة بالبنك. 
31- البنــك غيــر مســئول عــن أي خــالف ينشــأ بيــن حامــل البطاقــة والتجــار علــى الســلع أو الخدمــات التــي حصــل عليهــا بموجــب البطاقــة. ويتعهــد حامــل البطاقــة بتســوية أيــة خالفــات مــع 

التجار مباشرة دون إدخال البنك بأي وجه في هذا االختالف. 
32- للبنك الحق في إيقاف/ إلغاء البطاقة ، إلغاء/ إضافة خدمات جديدة أو تحديث / خفض نوع البطاقة مع إخطار العميل.

33- يحق لحامل البطاقة األساسية إيقاف البطاقة الخاصة به أو البطاقة اإلضافية كما يمكن إعادة إصدار بطاقة بديلة له أو للبطاقة اإلضافية أيضًا. 
34- يحــق للبنــك تعديــل اكفــة أو أيــة مــن شــروط وأحــاكم اســتخدام بطاقــة الخصــم المباشــر مــن وقــت آلخــر دون الحاجــة إلــى موافقــة حامــل البطاقــة ويقــوم البنــك بإخطــار حامــل البطاقــة 
بــأي تعديــل مــن خــالل أحــد الوســائل التاليــة ( اإلعــالن عنهــا بأفــرع البنك-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 للعمــالء) وتعتبــر التعديــالت الجديــدة ســارية النفــاذ دون الحاجــة إلــى موافقــة كتابيــة مــن حامــل البطاقــة فــور 

استخدام البطاقة بعد تاريخ إخطاره بهذه التعديالت.
ــا اكنــت التــي قــد تقــع عليــه بشــلك مباشــر أو غيــر مباشــر دون أدنــى مســؤولية علــى البنــك نتيجــة اســتخدامه خاصيــة التقــدم بطلبــات  35- يلتــزم العميــل بتحمــل اكفــة المســئوليات أي
متعلقــة بالبطاقــة باســتخدام الماكلمــات المســجلة مــع مركــز االتصــال بخدمــة العمــالء 16668. ويحــق لموظفــي مركــز االتصــال بخدمــة العمــالء بالبنــك مراجعــة اكفــة بيانــات 

العميل المتاحة لدى البنك للتحقق من شخصية العميل قبل تنفيذ أية خدمة من خالل مركز االتصال بخدمة العمالء. 
36- فــي حالــة اكتشــاف البنــك ألي تصــرف أو محاولــة قــد يقــوم بهــا العميــل النتهــاك أو مخالفــة قوانيــن أو لوائــح ماكفحــة غســل األمــوال يحــق للبنــك أن يوقــف البطاقــة وفقــًا لتقديــره 
المطلــق ودون الحاجــة إلخطــار حامــل البطاقــة بإيقــاف التعامــل علــى البطاقــة حتــى يتقــدم العميــل بتبريــر مناســب ومقبــول للبنــك وذلــك لكــه دون إخــالل بحــق البنــك فــي اتخــاذ اكفــة 

اإلجراءات التي تفرضها عليه القوانين السارية والمطبقة في مصر. 
37- جميــع القيــود التــي يثبتهــا البنــك ســواء اكنــت خصــم أو إضافــة تكــون صحيحــة وليــس لحامــل البطاقــة الحــق فــي االعتــراض عليهــا، وللبنــك الحــق فــي إثبــات تلــك القيــود باكفــة طــرق 

اإلثبات. 
38- حامــل البطاقــة مســئول عــن أي عمليــات تتــم باســتخدام البطاقــة طالمــا لــم يخطــر البنــك بفقــده للبطاقــة أو ســرقتها واتخــاذ اكفــة اإلجــراءات إلغالقهــا – حتــى فــي حالــة عــدم توقيعــه 

على قسائم البيع أو عدم تطابق التوقيع.
39- يتعهد حامل البطاقة بعدم إيداعه شخصيًا أو قبوله مبالغ مجهولة المصدر أو مشبوهة بحساب البطاقة.

40- في حالة قبول حواالت واردة على البطاقة بالعملة األجنبية يقر العميل بإضافة مبلغ الحوالة بالجنيه المصري بعد تقييمها بسعر التحويل المعلن يوم إضافة التحويل للبطاقة. 
41- البطاقة المصدرة لالستخدام الشخصي فقط وال يجوز استخدامها ألغراض تجارية. 

42- يلتزم البنك بإخطار العمالء في حالة انقطاع الخدمة.
43- يجــب علــى العميــل عــدم اإلفصــاح عــن أيــة معلومــات ســرية تخــص البطاقــة إلــى أي طــرف أخــر، كمــا يتعيــن عليــه اتخــاذ اكفــة التدابيــر الالزمــة للحفــاظ علــى البطاقــة واســم المســتخدم 

والرقم السري.
44- يلتزم العميل باستخدام البطاقة وفقًا لألحاكم والشروط المرتبطة بها.
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