
طلب اشتراك في خدمة الدفع 
عن طريق الهاتف المحمول

بيانات مستخدم الخدمة

شروط وأحاكم خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول

 (saib Bank) ربط بطاقات الدفع اإللكترونية إصدار مصرفنا
بمحفظة الهاتف المحمول / لعمالء البنك فقط 

رقم الهاتف المحمول المربوط بالخدمة:

الرقم القومى:

سنةشهريومتاريخ انتهاء صالحية:

االسم بالاكمل (كما في بطاقة الرقم القومى):

رقم الهاتف األرضي (إن وجد):

1- بطاقة رقم:
/تاريخ االنتهاء:

تاريخ الميالد:

محل الميالد: 

سنةشهريوم

أنثىذكرالنوع:

أخرى:متزوجأعزبالحالة االجتماعية:

االسم المراد إظهاره على التطبيق: 

2- بطاقة رقم:
/تاريخ االنتهاء:

االسم المراد إظهاره على التطبيق: 

رقم الحساب:

توقيع العميل:

النعم

اذكر الجنسية:

هل يوجد جنسية غير  المصرية؟   

النعم

في حالة نعم يرجى تحديد األسباب:

البريد اإللكتروني:

المهنة أو الوظيفة:

العنوان من واقع المستند  تحقيق الشخصية:

محل اإلقامة الدائم الحالي:

الغرض من االشتراك في خدمة المحفظة الذكية:

هل أنت من ذوي المناصب السياسية؟ 

جهة العمل:
الدخل الشهري:

عنوان العمل:

* األشخاص ذوي مناصب سياسية/مناصب هامه:
هم األشخاص المسند إليهم مناصب عامة رفيعة محليًا أو في دولة أجنبية، أو الذين سبق أن أسندت إليهم هذه 

المناصب، مثل رؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين، وكبار مسئولي الحكومة والمسئولين العسكريين 
والمسئولين في الجهات القضائية، وكبار المسئولين التنفيذيين بالشراكت المملوكة للدولة، والمسئولين البارزين 

باألحزاب السياسية.
وكذا األشخاص المسند إليهم مناصب رفيعة من قبل منظمة دولية، أو الذين سبق أن أسندت إليهم هذه المناصب، 

ويقصد بذلك أعضاء اإلدارة العليا مثل المديرين ونواب المديرين وأعضاء مجلس اإلدارة أو المناصب التي تعادلها.

البطاقة  أو  المباشر  الخصم  بطاقة  أو  االئتمانية  البطاقة  ربط  في  ترغب  كنت  إذا 
المدفوعة مقدما بمحفظة هاتفك المحمول إلماكنية تغذية المحفظة من خاللها 

،يرجي استكمال البيانات التالية: (يمكنك ربط بطاقتين كحد أقصى)

2.7. الرصيد اإللكتروني:
المحمول  الهاتف  لحساب  اإللكترونية  النقود  وحدات  من  الدائن  الرصيد  به  قصد 
والناتج عن عمليات اإليداع و السحب التي تمت بمعرفة العميل على حساب الهاتف 
المحمول  وهذا الرصيد اإللكتروني قابل للتحويل إلى أي من العمالء األخرين و/أو 
المعلن عنها من  للجهات  ، كما يمكن استخدامه كوسيلة سداد  الخدمة  مقدمي 

قبل البنك.
2.8. الشروط واألحاكم:

المحمول  الهاتف  طريق  عن  الدفع  بخدمة  الخاصة  واألحاكم  الشروط  لك  هي 
تعديالت الحقة قد  أي  أوضمن  األحاكم،  و  الشروط  عليها ضمن هذه  والمنصوص 

تطرأ عليها.
2.9. كود التفعيل:

هو الكود الخاص بتفعيل الخدمة، يقوم البنك بإرساله بواسطة رسالة قصيرة على 
هاتف المستخدم. 

:M-PIN .2.10
أول  الدخول  المستخدم عند  إنشاؤه بواسطة  يتم  بالخدمة و  الخاص  السرى  الرقم 
مرة و قابل للتغيير من قبل المستخدم و يتم استخدامه عند إجراء أي معاملة من 

خالل التطبيق.
2.11. وسائل االتصال التي سيتم من خاللها التواصل مع المستخدم:

أي وسيلة مناسبة يراها البنك على سبيل المثال وليس الحصر (على صفحة وسائل 
الرسائل  طريق  عن  الرسمي،  البنك  موقع   ، للبنك  الرسمية  االجتماعية  االتصال 

القصيرة ) و تكون باللغة العربية و/أو اإلنجليزية.

1. تمهيد:
الهاتف  طريق  عن  الدفع  خدمة  استخدام  وأحاكم  شروط  الطلب  هذا  يتضمن 
لدي  محمول  هاتف  حساب  فتح  المستخدم  يستطيع  بموجبها  والتي  المحمول، 
البنك للتعامل عليه سواء باإليداع، السحب أو التحويل اإللكتروني لألموال عن طريق 
اإللكترونية)  النقود  (وحدات  إلكتروني  رصيد  بالحساب  ويودع  المحمول،  الهاتف 
بمقدار ما أودعه المستخدم في حساب هاتفه المحمول لدى البنك ومن ثم يتعين 
قبل  وعناية  بدقة  الخدمة  استخدام  وأحاكم  شروط  اكفة  قراءة  المستخدم  على 

التوقيع.

2. تعريفات:
2.1. البنك:

يقصد به بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | saib Bank و جميع فروعه.
2.2. حساب الهاتف المحمول:

الجنية  بعملة  البنك  لدى  المفتوح  اإللكتروني  المحمول  الهاتف  حساب  به  يقصد 
والسحب  والتحويل  اإليداع  عمليات  خالله  من  ويتم  فروعه  أحد  خالل  من  المصري 

الخاصة بمستخدم الخدمة.
2.3. الهاتف المحمول:

العاملة  المحمول  الهاتف  شباكت  من  أي  مع  متوافق  محمول  هاتف  أي  يعني 
بجمهورية مصر العربية أو أي أجهزة أخرى متوافقة مع هذه الخدمة وتلك الشباكت.

2.4. المستخدم / مستخدم الخدمة/العميل:
المحمول  الهاتف  طريق  عن  الدفع  خدمة  في  المشترك  الطبيعي  الشخص  هو 

شريطة حيازته خط هاتف محمول وتوقيعه على طلب اشتراكه في هذه الخدمة.
2.5. خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول:

البنك موضوع  المقدمة من  المحمول  الهاتف  األموال عن طريق  هي خدمة دفع 
هذا الطلب، وبموجبها يتم فتح حساب هاتف محمول للعميل لدى البنك للتعامل 
عليه سواء باإليداع و/أو السحب و/أو التحويل اإللكتروني لألموال عن طريق الهاتف 
المحمول ، ويودع بالحساب رصيد إلكتروني (وحدات النقود اإللكترونية) بمقدار ما 

أودعه العميل في حساب هاتفه المحمول لدى البنك.
2.6. وحدات النقود اإللكترونية:

 تعني وحدات إلكترونية ذات قيمة نقدية تعادل لك وحدة جنيه مصري فقط دون 
غيره من العمالت األخرى تصدر عن البنك شريطة استالم البنك قيمة من النقد ال 
تقل عن قيمة وحدات النقود اإللكترونية التي يصدرها البنك وتقبل استبدالها إلي 

الجنيه المصري.

أن  للعميل  السري ويحق  الرقم  إدخال  يوجد حد اقصى لمحاوالت  أنه  صحيحة حيث 
طريق  عن  سواء  مبالغ  سحب  أو  إيداع  خالل  من  اإللكتروني  رصيده  على  يتعامل 
مقدمي الخدمة و/أو فروع البنك ، وأيضا تحويل مبالغ مالية من رصيده اإللكتروني 
أو  سحبها  هؤالء  من  ألى  يجوز  بحيث  المعتمدين  الخدمة  مقدمي  و/أو  لعمالء 
إضافتها إلى رصيده اإللكتروني ، وإيداع أو سحب مبالغ من اكفة ماكينات الصراف 
اآللي (التي تتيح خاصية السحب بدون بطاقة وتحمل شعار "ميزا") و كذلك إماكنية 
الشراء من المحالت التجارية و سداد الفواتير والشحن من خالل التطبيق الخاص بهذه 
الخدمة و التحويل من محفظة ذكية إلى محفظة ذكية أخرى وما يتجدد من خدمات 
أخرى، في ضوء المحددات الموضوعة من قبل البنك و البنك المركزي المصري في 
المتاحة  اإللكترونية  الوسائط  من  أي  يستخدم  أن  للمستخدم  ويحق  الشأن  هذا 
لتقديم الخدمة فيما يتعلق بحساب الهاتف المحمول فقط و دون أي من حساباته 
العامة  المصرفية  للقواعد  تخضع  والتي  البنك  لدى  مفتوحة  تكون  التي  األخرى 
الهاتف  خط  رقم  تغيير  في  المستخدم  رغبة  حالة  في  و  البنك  لدى  بها  المعمول 

المحمول المرتبط بحساب الهاتف المحمول يلتزم المستخدم بإخطار البنك  فورًا.
3.2. يحق لمستخدم الخدمة في أي وقت إغالق حساب الهاتف المحمول واسترداد 
رصيد النقدية التي تقابل رصيده اإللكتروني الدائن وذلك بتوجه مستخدم الخدمة 
على  بالتوقيع  يقوم  ثم  أوًال  المتبقي  رصيده  اكمل  لسحب  البنك  فروع  احد  إلى 
للتأكد من  الشخصية  تحقيق  اصل مستند  تقديم  و  الذكية  المحفظة  إغالق  طلب 
شخصية مستخدم الخدمة و تتم عملية اإلغالق ووقف الخدمة في خالل 15 يوم 
عمل من تاريخ استالم البنك طلب األغالق وال يحق لمستخدم الخدمة بمطالبة البنك 
ادنى  دون  و  المذكورة  الفترة  مرور  بعد  متبقى  رصيد  بوجود  عليه  الرجوع  أو 

مسئولية على البنك.

3. آلية تقديم الخدمة:
الخدمة وشريطة استيفائه  المستخدم على طلب االشتراك في  3.1. فور توقيع 
باقي الشروط األخرى، واستكمال إجراءات فتح حساب الهاتف المحمول وبعد التحقق 
من هويته من قبل البنك ، سيتم تفعيل خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من 
علي  قصيرة  رسالة  بواسطة  بإرساله  الخدمة  تفعيل  كود  المستخدم  منح  خالل 
هاتف المستخدم ، وعلى المستخدم إنشاء رقم سرى خاص به (M-PIN) وذلك عند 
أول استخدام للخدمة، ويجب أن يتكون من 6 أرقام ويلتزم بالحفاظ علي سرية هذا 
بطريقة السرى  الرقم  بإدخال  العميل  يلتزم  و  الشخصية  مسئوليته  على  الرقم 

4.10. يتعين على العميل إبالغ البنك في حالة سرقة الهاتف المحمول أو فقده أو 
كود  الستقبال  تستخدم  والتي  الخدمة  بتنفيذ  المرتبطة   SIM ال  شريحة  فقد 
على  تعامالت  أي  بإجراء  أخر  شخص  قيام  حالة  في  األحوال  جميع  وفى  التفعيل، 
حسابات العميل من خالل تلك الخدمة و قبل قيام العميل بإبالغ البنك يكون العميل 
مسئوال مسئولية اكملة تجاه البنك عن اكفة النتائج المترتبة على تلك المعامالت 
لوقف  بالبنك  الخاصة  العمالء  بخدمة  االتصال  طريق  عن  باإلبالغ  العميل  ويقوم 
الخدمة  و في حالة رغبة العميل إعادة تفعيل الخدمة يجب عليه االتصال بخدمة 

العمالء الخاصة بالبنك.
4.11. يمنح البنك هذه الخدمة للعمالء األفراد الطبيعيين فقط ، ويتم فتح حساب 
بحد  عميل  (وللك  بالمستخدم  خاص  محمول  هاتف  رقم  للك  واحد  محمول  هاتف 
البنك  ويكون  المختلفة)،  المحمولة  الهواتف  بأرقام  فقط  محافظ  ثالث  أقصى 
مسئوًال عن إدارة هذا الحساب ويودع به المستخدم وحدات نقود إلكترونية بمقدار 
المحمول وتصنف هذه  لتغذية حساب هاتفه  المصري  بالجنيه  نقد  أودعه من  ما 
اإليداعات كودائع تحت الطلب وال يستحق عليها عائد و تتيح هذه الخدمة إماكنية 
المشتركة  المحمولة  الهواتف  حسابات  بين  ما  اإللكترونية  النقود  وحدات  تحويل 

بمنظومة المحفظة الذكية.
4.12. يحق للبنك منفردا وضع حدود قصوى لحجم رصيد الهاتف المحمول وقيمة 
وعدد لك من العمليات اليومية والشهرية ، كما يحق للبنك تغيرها من وقت آلخر مع 
إخطار العميل بأي وسيلة مناسبة يراها البنك و يعتبر استخدام العميل للخدمة بعد 
ووفقًا  البنك  سياسة  ضوء  في  ذلك  ويتم  منه  موافقة  بمثابة  الحدود  تلك  تغير 
للقواعد المنظمة لهذه الخدمة والصادرة من البنك المركزي المصري وتتم عمليات 
التحويل داخل جمهورية مصر العربية فقط وبالعملة المحلية (الجنيه المصري) فقط 
بين  مقاصة  أو  للعمالت  تبادل  عمليات  إجراء  أو  أخرى  عمالت  بتبادل  يسمح  وال 
حسابات العمالء ذات العمالت األخرى و يسمح لمستخدمي الخدمة بتلقي تحويالت 
بالجنيه  المحمول  الهاتف  حساب  إلي  إضافتها  ويتم  األجنبية  بالعمالت  الخارج  من 
المصري، علي أن يكون المستخدم قد خضع إلجراءات التعرف علي الهوية بموجب 
وتمويل  األموال  غسل  ماكفحة  وحدة  عن  الصادرة  الهوية  علي  التعرف  قواعد 

اإلرهاب التابعة للبنك المركزي المصري.
4.13. يحق للبنك رفض تنفيذ بعض العمليات في أي من الحاالت التي يراها البنك 
غير مناسبة كما يحق له عدم اإلفصاح عن األسباب و يتخذ البنك اإلجراءات المناسبة 
بالجنيه  إضافتها  تم  قد  القيمة  وأن  المستخدم  ذات  يخص  التحويل  أن  من  للتأكد 

المصري لحساب الهاتف المحمول الخاص به و يتم ربط لك رقم هاتف محمول 

شك البنك في وجود حاالت غش أو عدم قانونية أو مشروعية في أي معامالت 
و/أو  أموال  غسل  عمليات  أي  و/أو  العمليات  تلك  عن  يبلغ  أن  للبنك  يحق  فإنه 
الرقابية  السلطات  إلى  الحساب  في  قانونية  غير  و/أو  فيها  مشكوك  معامالت 

بجمهورية مصر العربية.
األوقات  جميع  في  وإبقائه  السري  رقمه  على  بالمحافظة  المستخدم  يلتزم   .4.4
عن  مسئوال  وحده  العميل  يكون  سوف  لذلك  وتبعا  الشخصية،  مسئوليته  تحت 
إفشاء أي من البيانات أو المعلومات المتعلقة به أو بأي من حساباته إذا اكن ذلك 
اإلفشاء ناشئا عن خطأ أو تقصير أو إهمال في المحافظة على رقمه السرى الخاص 

به دون أدنى مسئولية على البنك.
من  الصادرة  المختلفة  اإللكترونية  البطاقات  حاملي  من  البنك  لعمالء  يمكن   .4.5

مصرفنا فقط تغذية حساب الهاتف المحمول من خالل رصيد تلك البطاقات.
بحسابه  المرتبط  المحمول  الهاتف  إيقاف خط  المستخدم  قرر  إذا  ما  حال  4.6. في 
للخدمة  مستخدم  باعتباره  أساسيا  شرطا  يفقد  سوف  المحمول  هاتفه  على 
الهاتف  خالل  من  بالخدمة  االنتفاع  في  حقه  تلقائيا  يفقد  سوف  فإنه  وبالتالي 

المحمول الذى تم إيقافه.
تتم  التي  العمليات  واكفة  المعامالت  جميع  عن  بمسئوليته  المستخدم  يقر   .4.7
وسوف  السرى  رقمه  وباستخدام  بالخدمة  المرتبط  المحمول  الهاتف  حساب  على 

تكون دفاتر البنك وسجالته حجة على المستخدم والغير.
أو أضرار قد تحدث للمستخدم بسبب  أية خسائر  البنك مسئوال عن  4.8. لن يكون 
قد  خلل  أي  نتيجة  أو  يرتكبه  خطأ  نتيجة ألي  أو  للخدمة  استخدامه  إساءة  أو  سوء 
يحدث للخدمة بسبب خطأ من جانبه أو لعدم كفاية رصيد حساب الهاتف المحمول 
أو ألى سبب آخر قد يكون للمستخدم دخل فيه ولن يكون البنك مسئوال عن أي خلل 
في شباكت االتصاالت و يقر المستخدم بعدم مسئولية البنك أو تحمله أية تاكليف 
أو أعباء قد تحدث نتيجة انقطاع الخدمة بشبكة األنترنت/الهاتف المحمول أو من 

جراء أية مشالك أو أعطال قد تطرأ على الشبكة أو خط الهاتف المحمول.
اإللكتروني  الرصيد  قبول  مؤسسة  أي  رفض  عن  مسئوال  البنك  يكون  لن   .4.9
كوسيلة سداد كما أنه لن يكون مسئوال عن البضائع أو الخدمات التي سوف يحصل 
هذا  في  المستخدم  من  شكوى  وأي   ، الرصيد  ذلك  مقابل  في  المستخدم  عليها 
دور  يقتصر  وسوف  مباشرة  الجهة  أو  المؤسسة  تلك  مع  حلها  عليه  يجب  الصدد 
البنك في هذا 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. استخدام الخدمة:
4.1. يقتصر الحق في استخدام الخدمة أو االنتفاع بها على المستخدم وحده دون 
غيره، ويلتزم المستخدم في جميع األوقات بعدم السماح أو تمكين أي شخص أخر 

من استخدامها.
إثباتا مقبوال لشخصيته عند  للبنك  أن يظهر ويقدم   المستخدم  يتعين على   .4.2

إجرائه عمليات السحب أو اإليداع.
إلغاؤها  أو  المستخدم  عن  الخدمة  إيقاف  تقديره  لمطلق  وفقا  للبنك  يحق   .4.3
وذلك  في حالة استخدامه للخدمة بالمخالفة ألى من شروط و أحاكم خدمة الدفع 
عبر الهاتف المحمول أو بالمخالفة ألى من القوانين واللوائح الواجبة التطبيق. وفى 
حالة إذا قدم للبنك أي تعليمات غامضة أو متناقضة أو غير مقبولة من البنك أو إذا
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بحساب هاتف محمول واحد فقط، وعلى المستخدم حماية الرقم السري الخاص به 
واإلبالغ فورًا عند فقد هاتفه المحمول.

4.14. في حالة وجود شكوى من قبل مستخدم الخدمة يجب عليه التوجه ألقرب 
العمالء  خدمة  بأرقام  االتصال  خالل  من  أو  عليها  موقعا  بالشكوى  والتقدم  فرع 
تقديم  تاريخ  من  عمل  يوم  عشر  خمسة  خالل  عليه  الرد  وسيتم  بالبنك  الخاصة 
بالمدة  العميل  إخطار  ويتم  خارجية  بمعامالت  المتعلقة  الشاكوي  عدا  الشكوى 

الالزمة لدراسة الشكوى.
الخدمة لعمل صيانة محددة  البنك بإخطار العمالء مسبقا قبل قطع  يلتزم   .4.15
مسبقًا و التي يتم اإلعالن عنها بإحدى الوسائل المناسبة للبنك و المتعارف عليها 
لدى العميل و في حاالت االنقطاع المفاجئ للخدمة يلتزم البنك باسترجاع الخدمة 
القوة  حاالت  ذلك  من  يستثنى  و  اقصى  بحد  عمل  يوم  عشر  خمس  خالل  في 

القاهرة. 

5. الرسوم
حساب  فتح  (رسوم  الخدمة  في  التسجيل  رسوم  بسداد  المستخدم  يلتزم   .5.1
ورسوم  والتحويل،  واإليداع  السحب  ورسوم  السنوية،  والرسوم  المحمول)  الهاتف 
االعتراضات ورسوم أية خدمات إضافية أخرى تتيحها الخدمة والتي سوف يحددها 
البنك ضمن تعريفات أسعار الخدمات المصرفية التي يعلن ويفصح عنها البنك من 
الرسوم  تلك  قيمة  بخصــم  البنك  العميــل  يفوض  الغرض  ولهـذا  ألخـر  وقـت 
والمصروفات على أي من حسابات العميل طرف البنك، ويحتفظ البنك  بحقه في 
تعديل أية رسوم من وقت ألخر وفقا لتقديره المطلق ويعتبر اإلعالن عن الرسوم بأي 
وسيلة مناسبة يراها البنك إشعارا نافذا للمستخدم ويمثل استخدام الخدمة بعد 

تاريخ سريان أي تعديل لهذه الرسوم قبوال من العميل.
5.2. تكون اكفة التعليمات التي يقوم المستخدم بإصدارها واكفة العمليات التي 
في  القانونية  آثارها  لاكفة  ومنتجة  له  ملزمة  الخدمة  خالل  من  بإجرائها  يقوم 
التي قد  التعليمات  العمليات وتنفيذ اكفة  بتفعيل اكفة  البنك  مواجهته، ويتعهد 
يصدرها المستخدم لفرع البنك من خالل أي من الوسائط اإللكترونية المستخدمة 
التي يصدرها المستخدم للبنك من  التعليمات  الخدمات و تكون اكفة  في تقديم 
خالل الوسائط اإللكترونية المستخدمة في تقديم الخدمة كما لو اكنت صادرة منه 
مع  تتعارض  لم  ما  بتنفيذها  بها  وعلمه  استالمها  فور  البنك  ويلتزم  مباشرة، 

سياسات وإجراءات البنك والتعليمات الصادرة من البنك المركزي المصري .
من  الصادرة  التفويضات  أو  الكتابية  التعليمات  بقبول  ملزمًا  البنك  يكون  ال   .5.3
العمليات من  بإجرائه  للبنك عند قيامه  التي يصدرها  التعليمات  المستخدم بشأن 
خالل الخدمة و يتعهد المستخدم تعهدًا غير قابل لإللغاء بتعويض البنك عن اكفة 
نتيجة  البنك  يتكبدها  التي قد  والنفقات  والتاكليف  واألضرار  والمطالبات  الخسائر 
و  وأتعاب محاميه ومستشاريه  القضائية  الرسوم  ذلك  بما في  لتعليماته  تنفيذه 
في حالة اكتشاف البنك  ألى تصرف أو أي محاولة من المستخدم النتهاك أو مخالفة 
جميع  على  التعامل  يوقف  أن  للبنك  يحق  األموال  غسل  ماكفحة  لوائح  أو  قوانين 
أرصدته اإللكترونية حتى يتقدم المستخدم بتبرير مناسب ومقبول للبنك وذلك لكه 
دون إخالل بحق البنك في اتخاذ اكفة اإلجراءات التي تفرضها عليه القوانين السارية 

والمطبقة داخل جمهورية مصر العربية.

6. األمن والسرية
6.1. تقع المسئولية الاكملة علي المستخدم في حماية حساب هاتفه المحمول 
واالحتفاظ ببيانات حسابه في سرية تامة من جميع األشخاص دون استثناء، واتخاذ 
اإلجراءات الوقائية الالزمة للحفاظ عليها بأمان و على المستخدم عدم اإلفصاح عن 
الرقم السرى إلى أي شخص آخر في أي وقت (بما في ذلك أفراد العائلة أو األصدقاء 
أو أي من موظفي البنك) و في حالة طلب أي من موظفي البنك أو ولكاءه ألي من 
هذه البيانات السرية فيجب علي مستخدم النظام االتصال بالبنك في أسرع وقت 
ممكن واتخاذ جميع االحتياطات الالزمة لضمان عدم رصد الرقم السرى أثناء تنفيذ 
و  بالتحذيرات  االلتزام   و  بقراءة  المستخدم  على  يجب  و  الخدمة  عبر  الدفع  أوامر 
االحتيال/الهندسة  محاوالت  تنبيهات  أو  األمنية  التنبيهات  (مثل  التنبيهية  اإلطارات 
مخترق  غير  المحمول  الهاتف  يكون  أن  و   Social Engineering االجتماعية  
خالل  من  المستخدم  قبول  إن  االعتبار  في  األخذ  و  Rooted/Jailbroken..إلخ) 

تطبيق الهاتف المحمول ألى تغيير في الشروط و األحاكم يعتبر التزامًا قانونيًا.
مستخدم  الخاصة  والمستندات  المعلومات  سرية  على  بالحفاظ  البنك  يلتزم   .6.2
الخدمة وذلك في حدود ما يتطلبه القانون الواجب التطبيق، علما بأنه في بعض 
الخاصة  المعلومات  أو  البيانات  بعض  عن  باإلفصاح  البنك  يقوم  قد  الحاالت 
بمستخدم الخدمة أو عملياته المصرفية لبعض الجهات سواء رقابية أو غير رقابية  
الدولية  والمعاهدات  للقوانين  العربية، وذلك طبقا  خارج جمهورية مصر  أو  داخل 
السارية، كما يصرح المستخدم للبنك باإلفصاح عن أو مشاركة المعلومات الخاصة 
معها  يتعاقد  التي  الشراكت  أو  المراسلة  البنوك  مثل  األخرى  الجهات  بعض  مع  به 
البنك ويسند إليها تقديم أي خدمة أو منتج بالنيابة عنه لصالح العميل و ذلك و فقا 

لألعراف المصرفية و اإلجراءات المتعارف عليها.

7. أحاكم عامة
7.1. العملة الوحيدة المستخدمة في تقديم الخدمة هي عملة الجنيه المصري.

فقط  واحد  محمول  هاتف  بحساب  محمول  هاتف  خط  رقم  لك  ربط  يتم   .7.2
الستخدام الخدمة.

7.3. يحق للبنك أن يستعين بجهات خارجية لتنفيذ بعض الخدمات المتعلقة بخدمة 
الخاصة  المعلومات  أو  البيانات  بعض  بمشاركة  يقوم  وأن  اإللكترونية  المحفظة 
المعلومات  سرية  على  بالحفاظ  يلتزم  البنك  بأن  علما  الجهات  تلك  مع  بالعميل 
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.
7.5. يلتزم العميل بإخطار البنك فورا في حالة تغيير أية معلومات أو بيانات خاصة به 

أو في حالة طلب البنك ذلك.
لوائحها  و  الصلة  ذات  المصرية  للقوانين  األحاكم  و  الشروط  هذه  تخضع   .7.6
البنك  يقوم  التي  الخدمات  تحكم  التي  الرقابية   والقواعد  والتعليمات  التنفيذية 
بتقديمها للعمالء عبر الهاتف المحمول ولك نزاع قد ينشأ حول تفسير أو تنفيذ أي 
االقتصادية ويحق  القاهرة  اختصاص محكمة  يكون من  الشروط واألحاكم  تلك  من 
المستخدم  إخطار  البنك  وعلى  األحاكم  و  الشروط  هذه  من  أي  بتعديل  للبنك 
بالتعديالت من خالل أي من الوسائل التي يراها البنك مالئمة، ويقر المستخدم بأن 
أي تغييرات محتملة أو تعديالت على شروط وأحاكم خدمة الدفع عن طريق الهاتف 
استمرار  حال  وفي  األحاكم؛  و  الشروط  هذه  من  يتجزأ  ال  جزءا  تشلك  المحمول 
االستخدام  هذا  مثل  يعد  التعديل،  هذا  تاريخ  بعد  الخدمة  الستخدام  المستخدم 

قبول من المستخدم للشروط واألحاكم المعدلة. 

يتم استيفائها بمعرفة البنك.
بالطلب  المسجلة  البيانات  اكفة  من  التأكد  وتم  بمعرفتي  الطلب  مراجعة  تم 

ومطابقتها بالبيانات التي تم تسجيلها علي النظام
أسم الموظف المراجع:

كود الفرع:
توقيع الموظف:

البيانات الخاصة بمراجعة الطلب من جانب البنك

بموجب هذا الطلب يتعهد المستخدم ويقر بما يلى:
- أقر أن اكفة البيانات الواردة بهذا الطلب حقيقية وصحيحة و أتعهد بتحديث بياناتي 
فور حدوث أية تغييرات بشأنها أو عند الطلب أو عندما يطلب البنك ذلك في موعد 
أقصاه 30 يومًا من تاريخ حدوث هذا التغيير ،كما أقبل أن يحتفظ البنك بهذا الطلب 
و  الحقيقي  المستفيد  أنني  أقر  و  الخدمة  إلغاء  حالة  في  المرفقة  والمستندات 
الوحيد لخط الهاتف المحمول المربوط بالخدمة والمسجل رقمه بهذا الطلب وأيضا 

بحيازتي الفعلية لخط الهاتف المحمول.
- أن جميع المعامالت التي تتم من خالل الخدمة المذكورة هي معامالت مشروعة 
وتستخدم في أغراض مشروعة وألشخاص غير محظور التعامل معهم و أن جميع 

المعامالت تتم تحت مسئوليتي الشخصية.
الهاتف  طريق  عن  الدفع  خدمة  وأحاكم  شروط  اكفة  علي  اطلعت  قد  أنني  أقر   -
بتقديم  وأتعهد  أقر  كما  الطلب،  هذا  وأحاكم  شروط  على  وأوافق  المحمول، 

المعلومات والمستندات الالزمة عند الطلب وحال االقتضاء.

توقيع مستخدم الخدمة

التاريخ:       /         /التاريخ:       /         /

توقيع موظف البنك

طلب اشــتراك فــي خدمة الدفع
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