




رقم العميل:

هذا الطلب متاح للعمالء من خالل فروع البنك فقط.
برجاء تفعيل جميع حساباتي الراكدة هذا وأقر بصحة أرصدة حساباتي وبموافقتي على كافة القيود التي تمت عليها حتى تاريخ اليوم.

حساب رقم:

توقيع  العميل:

تفعيل حساب راكد

أقــر/ نقــر بالفهــم والوعــي التــام إزاء التعريفــات والحقــوق والواجبــات التــي قــام الموظــف 
المختــص بشــرحها لنــا، والتــي تشــمل التالــي:

1- الحســاب الراكــد: الحســاب الــذي لــم يتــم إجــراء أيــا مــن المعامــات التاليــة عليــه: ســحب، 
أو إيــداع، أو تحويــل، أو إســتعام الكترونــي أو موثــق عــن الرصيــد، لمــدة عــام بالنســبة 
للحســابات الجاريــة، وعامــان بالنســبة لحســابات التوفيــر، وال تعتبــر المعامــات التــي 
ــد مــن  يقــوم بهــا البنــك علــى حســابات العمــاء مثــل خصــم الرســوم أو إضافــة العوائ

المعامــات التــي يتــم بموجبهــا تنشــيط الحســاب.
2- العمــاء ذوي الحســابات الراكــدة: العمــاء الذيــن تكــون كافــة حســاباتهم راكــدة لــدى 

البنــك.
ــه ســواء  ــة واحــدة علي ــى األقــل- معامل ــم إجــراء- عل ــذي ت 3- الحســاب النشــط: الحســاب ال
ــام  ــد خــال ع ــق عــن الرصي ــي أو موث ــل، أو إســتعام الكترون ــداع، أو تحوي ســحب، أو إي
بالنســبة للحســابات الجاريــة، وعامــان بالنســبة لحســابات التوفيــر، وذلــك مــن خــال 

فــروع البنــك أو أي مــن وســائل االتصــال أو القنــوات اإللكترونيــة المتاحــة.

ــأن يقــوم بتنشــيط حســاباته  ــة وجــود حســابات أخــرى نشــطة، ب 4- يحــق للعميــل فــي حال
الراكــدة مــن خــال أقــرب فــرع أو مــن خــال أي مــن وســائل االتصــال التــي قــد يتيحهــا 
البنــك مســتقبلًيا، وذلــك بعــد التأكــد مــن هويــة العميــل وفًقــا لمــا هــو متبــع فــي هــذا 

الشــأن مــن قبــل البنــك.
5- فــي حالــة اعتبــار حســاب العميــل راكــدًا، يتعيــن قيامــه بتلــك الخطوتيــن وفًقــا للسياســة 
المطبقــة مــن قبــل البنــك فــي هــذا الشــأن، وهمــا: مصادقــة علــى رصيــد الحســابات، 

وكتابــة طلــب إلعــادة تنشــيط الحســابات.
6- يحــق للبنــك إغــاق الحســاب فــي حالــة مــرور عــام علــى وصــول الرصيــد إلــى صفــر، وعــدم 

قيــام العميــل بإعادة التنشــيط.
7- ســيتم االســتمرار فــي صــرف أي شــيك مســحوب وتنفيــذ أي تعليمــات مســتديمة علــى 

الحســابات الراكــدة، وال يعتبــر ذلــك إعــادة تنشــيط للحســابات.



1. أصــرح للبنــك التجــاري الدولــي بإرســال كشــوف الحســابات وكافــة المراســات إلينــا عــن 
ــوان  ــى العن ــم الوصــول عل ــه مصحــوب بعل ــد الموصــي علي ــد بموجــب البري ــق البري طري
الموضــح بصــدر هــذا الطلــب وذلــك كل 90 يومــًا بحــد أقصــى وأقــر بأنــه إذا لــم يصلكــم 
منــا أي إعتــراض كتابــي علــى األرصــدة التــي تظهرهــا كشــوف الحســابات المرســلة 
ــا  ــا الموضــح بهــذا الطلــب خــال ثاثيــن يومــًا مــن تاريــخ اباغن ــا منكــم علــى عنوانن إلين
باألرصــدة يكــون ذلــك موافقــة نهائيــة منــا علــى مــا تظهــره هــذه الكشــوف مــن أرصــدة 
وال يحــق لنــا اإلعتــراض علــى أي مــن أرصــدة حســاباتنا طرفكــم فــي الحــال أو المســتقبل. 
ويجــب علينــا فــي حالــة عــدم وصــول كشــف الحســاب إلينــا خــال ثاثيــن يومــًا مــن 
التاريــخ المحــدد إلرســاله أن نبــادر بطلبــه منكــم خــال 7 أيــام آخــر فــإذا لــم نطلبــه خــال 
هــذه المــدة فــا يحــق لنــا اإلحتجــاج بعــدم وصولــه إلينــا وتكــون األرصــدة التــي تظهرهــا 
هــذه الكشــوف حجــة علينــا وعلــى ذلــك فــإن دفاتــر البنــك وحســاباته تعتبــر بينــة قاطعــة 
علــى المبالــغ المســتحقة أو التــي تســتحق علينــا بموجــب هــذا التعهــد وأصــرح بــأن قيــود 
وحســابات البنــك فــي هــذا الشــأن نهائيــة وصحيحــة بالنســبة إلينــا وال يحــق لنــا اإلعتــراض 

عليهــا.
2. ألتــزم بــأن أقــوم بتحريــر كافــة الطلبــات المقدمــة منــي لكــم علــى نمــاذج البنــك وإنــه فــي 
ــى كافــة  ــي أوافــق مــن اآلن عل ــر نمــاذج البنــك، فإن ــى غي ــم أي تعليمــات عل ــة تقدي حال
ــي  ــة بواجهــة نمــاذج البنــك وخلفهــا وأقــر بأنن الشــروط والتعهــدات واإللتزامــات المدون
إطلعــت عليهــا وألتــزم بهــا وأخلــي مســئولية البنــك تمامــًا مــن أي أضــرار قــد تصيبنــي 

وهــذا إقــرار منــي نهائــي وغيــر قابــل للرجــوع فيــه.
3. أتعهــد بإخطــار البنــك بالمســحوبات النقديــة التــي تزيــد عــن 250 ألــف جنيــه مصــري أو مــا 

يعادلهــا بالعمــات األجنبيــة قبــل 24 ســاعة مــن الســحب.
4. أفــوض البنــك تفويضــًا نهائيــًا غيــر قابــل لإللغــاء بإجــراء المقاصــة بيــن أي مبالــغ تســتحق 
للبنــك وبيــن أي مبالــغ تكــون لدينــا أو فــي حســاباتنا أو أي أوعيــة إدخاريــة )ودائــع - 
شــهادات ... إلــخ( لــدى البنــك. وإذا كانــت المبالــغ المودعــة المذكــورة محــددة بغيــر عملــة 
المبالــغ المســتحقة للبنــك، فــإن للبنــك الحــق فــي بيعهــا أو تحويلهــا إلــى عملــة المبالــغ 
المســتحقة للبنــك وذلــك باألســعار المعلنــة مــن البنــك التجــاري الدولــي فــي يــوم البيــع 

أو التحويــل.
ــة  ــح الحســاب وتكــون أي ــوان الثابــت بطلــب فت ــارًا العن 5. أقــر أننــي قــد إتخــذت محــًا مخت
إخطــارات أو إشــعارات أو إعانــات تــرد علــى هــذا العنــوان صحيحــة ومنتجــة آلثارهــا فــي 
حقــي مــا لــم أبــادر بإخطــار البنــك كتابــة أو عــن طريــق مركــز اإلتصــاالت فــي حالــة تغييــر 
هــذا العنــوان فــي خــال 30 يومــًا مــن تاريــخ التغييــر، وال يكــون البنــك مســئواًل عمــا 

يترتــب علــى إرســال كشــوف الحســاب مــن إفشــاء لســريته.
6. أقــر بحقكــم فــي تجميــد أو إقفــال أي مــن أو جميــع الحســابات المفتوحــة بإســمي لديكــم 
فــي أي وقــت ألي ســبب مــن األســباب وفقــا لتقديــر البنــك المطلــق دون الحاجــة 

الخطــار مســبق وبــدون ادنــى مســؤلية علــى مصرفكــم.
7. يصــرح للبنــك التجــاري الدولــي )مصــر( بالكشــف عــن البيانــات وتقديــم المســتندات 

الخاصــة بهــذه الحســابات عنــد إتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة ضدنــا.
٨.  أفــوض البنــك فــي الحصــول علــى البيانــات أو المعلومــات المتعلقــة بــي مــن البنــوك 
أو البنــك المركــزي المصــري أو شــركات اإلســتعام والتصنيــف اإلئتمانــي أو أي جهــات 
أخــرى علــى أال تكــون مخالفــة للقوانيــن المعمــول بهــا فــي مصــر كمــا أصــرح للبنــك 
بتقديــم هــذه البيانــات أو المعلومــات أو المســتندات للجهــات المذكــورة أعــاه حــال 
طلبهــا علــى أال تكــون مخالفــة للقوانيــن المعمــول بهــا فــي مصــر وذلــك دون أي 

ــك. ــى البن مســئولية عل
9.  أتحمــل كامــل المســئولية عــن أيــة مســتندات أو محــررات خاصــة بنــا أو شــيكات تكــون 
مســحوبة علــى البنــك ويتــم توقيعهــا مــن قبلنــا كمــا إننــا نخلــي مســئولية البنــك وكافــة 
موظفيــه والعامليــن بــه تمامــًا فــي حالــة أنــه تــم كتابــة أو توقيــع أيــة بيانــات أو مســتندات 
متعلقــة بالبنــك بأقــام تختفــي خطوطهــا وفــي هــذه الحالــة تكــون الصــورة الفوتوغرافية 
/ أو الميكروفيلميــة، والتــي تحمــل توقيعــي والمحفوظــة لــدى البنــك حجــة علينــا وملزمــة 
لنــا وال يجــوز حجبهــا أو إنكارهــا أو اإلعتــراض عليهــا فــي الحــال أو المســتقبل وكذلــك 

أوافــق علــى تعويــض البنــك فــورًا عــن أيــة أضــرار أو خســائر قــد تنتــج مــن جــراء ذلــك.
10. أقــر بأننــي علــى علــم بقيــام البنــك بتســجيل كافــة المكالمــات الخاصــة بأيــة تعليمــات 
صــادرة منــي كمــا ألتــزم بتحمــل كافــة المســئوليات أيــًا كانــت التــي تقــع مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة علــّي بــدون أدنــى مســئولية علــى البنــك نتيجــة إســتخدام خاصيــة المكالمــات 
المســجلة مــع مركــز إتصــاالت البنــك التجــاري الدولــي فــي اآلتــي )تحديــث البيانــات ســواء 
فــي تفعيــل البطاقــات الدائنــة أو المدينــة أو أي خدمــات متاحــة متعلقــة بهمــا أو تفعيــل 
أي مــن الخدمــات التــي قــد يتيحهــا البنــك مــن خــال مركــز اإلتصــاالت حاليــًا أو مســتقبًا 
ــي  ــخ( ويحــق للبنــك مراجعــة كافــة بيانات ــي.... ال ــز صحــة المعامــات الخاصــة ب أو تعزي

للتحقــق مــن شــخصيتي قبــل تفعيــل أي خدمــة.
ــك خــال  ــا مــن البن ــة الســابق طلبه ــا بإســتام البطاقــة المدين ــة عــدم قيامن 11. فــي حال
90 يــوم مــن تاريــخ إصدارهــا، أصــرح للبنــك بإلغــاء البطاقــة المدينــة مــع تحملــي كافــة 

المصاريــف.
12. أصــرح للبنــك بالخصــم علــى حســابانا هــذا أو أيــة حســابات أخــرى تصحيحــًا للقيــود 
التــي تمــت بمعرفتــه بهــذه الحســابات بطريــق الخطــأ دون الحاجــة إلــى إخطــار مســبق 
إلجــراء هــذا الخصــم )ســواء بطريــق القيــد العكســي أو بــأي مــن الطــرق المحاســبية أو 

المصرفيــة المعتــادة(.

13. أفــوض / نفــوض البنــك فــي الخصــم وقيــد المصروفــات الناشــئة عــن هــذا الحســاب 
مثــل مصروفــات فتــح الحســاب والدمغــة ومصروفــات البريــد والتليكــس والتأميــن 

والعمولــة وخافهــا مــن هــذا الحســاب.
14. يحــق للبنــك توقيــع الحجــز أو التحفــظ علــى أي مــن حســاباتنا أو خصــم قيمــة الضرائــب 

أو أي مطالبــة رســمية.
15. أوافــق علــى أنــه فــي حالــة صــدور أي تغييــر فــي الشــروط واألحــكام الخاصــة بحســاباتنا 
لديكــم أن يتــم إعامنــا بأيــة وســيلة مــن وســائل اإلعــان المتبعــة بالبنــك ويكــون ذلــك 

ملزمــًا لنــا مــا لــم نعتــرض عليــه كتابــًة خــال 15 يومــًا مــن تاريــخ اإلعــان.
16. فــي حالــة طلبكــم كشــوف حســابات إلكترونيــة، يكــون البنــك غيــر ملتــزم بإرســال 

كشــوف حســابات بريديــة.
17. تحــرر هــذا الطلــب باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة وفــي حالــة اإلختــاف بيــن النصيــن يعتــد 

بنــص اللغــة العربية.
1٨. أي نــزاع ينشــأ بخصــوص هــذه الشــروط واألحــكام يتــم الفصــل فيــه عــن طريــق محاكــم 

جمهوريــة مصــر العربيــة كل حســب إختصاصــه.
19. نقــر بعلمنــا وقبولنــا بائحــة التعريفــات والمصروفــات والعمــوالت والعوائــد المطبقــة 
ــا وانهــا معلنــة لــدي كافــة  مــن قبــل البنــك علــي المنتجــات والخدمــة التــي يقدمهــا لن
فــروع وقنــوات االتصــال بالبنــك بمــا فيهــا الموقــع االلكترونــي الرســمي للبنــك، كمــا 
نقــر بأحقيــة البنــك فــي تعديــل تلــك الائحــة بشــكل دوري دون الحاجــة الــي الحصــول 

علــي موافقتنــا المســبقة.
20. انــه فــي حــال رغبتنــا فــي اغــاق الحســاب او ايقــاف التعامــل عــن منتــج او خدمــة 
معينــة، فإننــا نلتــزم بالتوجــه الــي أقــرب فــرع و/او االتصــال بمركــز اتصــال العمــاء 
الخــاص بمصرفكــم كمــا يمكــن االســتعام عــن المصروفــات والخصومــات المطبقــة 
ــزام  ــي مســئولية او الت ــك دون ادن ــة )ان وجــدت( وذل ــك فــي هــذه الحال ــل البن مــن قب

ــا فــي هــذا الشــأن. ــى مصرفن عل
21. انــه فــي حــال تــراءى لنــا حــدوث حالــة تاعــب ســرقة بحســاباتنا او فقــدان اي مــن 
البطاقــات المصرفيــة المســلمة مــن مصرفكــم لنــا )بكافــة انواعهــا(، فإننــا نلتــزم فــورا 
بالتوجــه الــي أقــرب فــرع للبنــك و/او االتصــال بمركــز اتصــال العمــاء الخــاص بمصرفكــم 
لإلبــاغ واثبــات تلــك الحالــة حتــى يتمكــن البنــك فــور اخطــاره باتخــاذ االجــراءات الازمــة 
ــا )ان أمكــن( وذلــك دون ادنــي  ــة دون وقــوع ضــرر بن للتأكــد مــن صحــة ذلــك والحيلول

مســئولية او التــزام علــى مصرفنــا فــي هــذا الشــأن.
خــال  مــن  وذلــك  لــدي مصرفكــم  المتبعــة  الشــكاوي  تقديــم  باليــة  بعلمنــا  نقــر   .22
المطبوعــات المتوافــرة بفــروع البنــك او رســائل البريــد االلكترونــي او مركــز االتصــال 
بالعمــاء الخــاص بالبنــك، كمــا نقــر بالتزامنــا فــي حــال وجــود شــكوي بالرجــوع الــي 
ــي البنــك المركــزي المصــري اال فــي  ــم الشــكوى مباشــرة ال ــا اوال وعــدم تقدي مصرفن
حالــة عــدم الــرد مــن جانــب البنــك خــال المــدة وبالطريقــة المتفــق عليهــا والمعلنــة 

للعمــاء مــن جانــب البنــك.

الحساب الجاري
1. ألتــزم بتحمــل كافــة المســئوليات أيــًا كانــت التــي تقــع مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى البنــك 
نتيجــة فقــد أو ســرقة أو ســوء إســتعمال أحــد أو كل مــن الشــيكات التــي نتســلمها وإعفــاء 

البنــك مــن أي مســئولية تنشــأ عــن صــرف تلــك الشــيكات. 
2. أوافــق علــى قيــام البنــك بإحتســاب وقيــد العوائــد التــي قــد تســتحق للبنــك نتيجــة كشــف 
حســابي بقيمــة أيــة مبالــغ مســتحقة للبنــك دون موافقــة ســابقة منــا، وتحتســب هــذه 
العوائــد وتضــاف إلــى الرصيــد وذلــك وفقــًا لســعر العائــد علــى األرصــدة المدينــة المعلنــة 
مــن البنــك التجــاري الدولــي فــي هــذا الشــأن، وباإلضافــة إلــى ذلــك إننــي أفــوض البنــك 
أيضــًا فــي خصــم وقيــد المصروفــات الناشــئة عــن هــذا الحســاب مثــل مصروفــات البريــد 

والتلكــس والتأميــن والعمولــة وخافهــا علــى هــذا الحســاب.
ــى أي مــن حســاباتنا  ــب إيقــاف صــرف أي مــن الشــيكات المســحوبة عل ــة طل 3. فــي حال
الجاريــة فإننــا نخلــى مســئولية البنــك تمامــًا ونعــوض البنــك عــن أي خســائر تنجــم عــن 
تنفيــذه لتعليماتنــا بإيقــاف الصــرف مــع علمنــا بقيــام البنــك بتجميــد مقابــل وفــاء 

الشــيك المطلــوب إيقــاف صرفــه.
   كمــا نخلــي مســئولية البنــك عــن قبولــه أو صرفــه للشــيك المطلــوب إيقــاف صرفــه 
قبــل قيامــه بإســتام تعليمــات إيقــاف الصــرف الكتابيــة بوقــت مناســب يســمح للبنــك 

ــا. ــذ تعليماتن بتنفي

حسابات التوفير
1. يســري علــى الحســاب ســعر العائــد المعلــن مــن البنــك التجــاري الدولــي )مصــر( بالنســبة 

لهــذا النــوع مــن الحســابات ويحــق للبنــك تغييــر ســعر العائــد فــي أي وقــت.
2. بالنســية إلــى حســابات التوفيــر بالجنيــه المصــري، يحتســب العائــد علــى أقــل رصيــد 
شــهري قائــم فــي الحســاب إبتــداءًا مــن الحــد األدنــى إلحتســاب العائــد بالجنيــه المصــري 
ويضــاف العائــد فــي يــوم العمــل األول مــن الشــهر الــذي يلــي شــهر اإلســتحقاق )طبقــًا 

لنــوع المنتــج(.
3. بالنســبة لحســابات التوفيــر بالعملــة األجنبيــة فإنــه يتــم إحتســاب العائــد علــى إقفــال 
الرصيــد اليومــي وإضافتــه للحســاب كل ثاثــة شــهور: يــوم العمــل التالــي لـــ 31 مــارس، 

30 يونيــو، 30 ســبتمبر، 31 ديســمبر.



1.  يقــر العميــل بأنــه قــد اطلــع ووافــق علــى كافــة الشــروط واألحــكام الخاصــة بالتعامــل مــع 
ــي  ــاري الدول ــك التج ــام للبن ــي الع ــى الموقــع اإللكترون ــواردة عل ــة ال الخدمــات اإللكتروني
www.cibeg.com، والتــي تتضمــن خدمــة الرقــم الســري المتغيــر للســماح - كأحــد 
الخدمــات - بالتحويــل خــارج الحســابات مــن خــال القنــوات اإللكترونيــة، والتــي يجــوز 

ــر البنــك المطلــق. تعديلهــا مــن وقــت آلخــر وفقــًا لتقدي

2. فــي حالــة اختيــار العميــل لكشــف الحســاب اإللكترونــي ســوف يتمكــن العميــل مــن 
االطــاع علــى كشــوف حســاباته البنكيــة وأيضــا علــى كشــوف حســاب بطاقاتــه االئتمانيــة 
وطباعتهــم مــن خــال خدمــة اإلنترنــت البنكيــة، وأن ذلــك يغنــي عــن النســخة المطبوعــة 
ــًا  ــك إلكتروني ــل أن كشــوف الحســابات المرســلة مــن البن ــد، ويقــر العمي المرســلة بالبري
ــراض علــى مــا  ــر صحيحــة ومصدقــًا عليهــا مــن العميــل، إال إذا قــام العميــل باالعت تعتب
جــاء بكشــف الحســاب خــال ثاثيــن يومــًا مــن تاريــخ إصــداره، فــإذا لــم يعتــرض العميــل 
خــال تلــك المــدة اعتبــر ذلــك موافقــة علــى صحــة مــا ورد بكشــف الحســاب. ويعتبــر هــذا 
إقــرارًا مــن العميــل بصحــة كل القيــود واألرصــدة الخاصــة بكشــوف الحســابات وبطاقــات 

االئتمــان. ويلتــزم العميــل باســتمرار بتحديــث بريــده اإللكترونــي لــدى البنــك.

3. يتيــح رقــم البطاقــة المدينــة باإلضافــة إلــى الرقــم الســري الشــخصي الخــاص بهــا الدخــول 
علــى مختلــف الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة وإجــراء العمليــات البنكيــة بأشــكالها 
المختلفــة. وفــي حــال إســتخدام العميــل ألي مــن هــذه الخدمــات يعتبــر ذلــك موافقــة 
منــه علــى كافــة الشــروط واألحــكام المنظمــة لتلــك الخدمــات والمعلنــة علــى القنــوات 

الخاصــة بهــا أو مــن خــال الموقــع اإللكترونــي الرســمي للبنــك.

4. يجــب علــى العميــل اإلطــاع واإللتــزام بالنصائــح والتعليمــات األمنيــة الخاصــة بالقنــوات 
اإللكترونيــة والمعلنــة علــى هــذه القنــوات أو علــى الموقــع الرســمي للبنــك.

5. يعمــل البنــك علــى إتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لضمــان حمايــة ســرية العمــاء. وال يعنــي ذلــك 
أن البنــك يضمــن ســامة األجهــزة الشــخصية للعمــاء ضــد أي ڤيروســات أو إختراقــات 

حيــث أن تلــك هــي مســئولية العميــل.

   كمــا أن البنــك التجــاري الدولــي )مصــر( غيــر مســئول عــن أيــة أضــرار قــد تصيــب العميــل 
نتيجــة إســتخدام الخدمــات اإللكترونيــة المقدمــة عبــر شــبكة اإلنترنــت.

6. يجــب علــى العميــل عــدم اإلفصــاح عــن كلمــة الســر أو أي مــن وســائل تأكيــد الشــخصية 
الخاصــة بالخدمــات اإللكترونيــة أو الرقــم الســري الخــاص بالبطاقــة المدينــة ألي شــخص 

آخــر ألي ســبب كان، بمــا فــي ذلــك موظفــي البنــك، وفــي حالــة حصــول أي طــرف آخــر 
علــى أي منهــم يعتبــر ذلــك تصريحــًا مــن العميــل لهــذا الشــخص بإســتخدام حســاباته ومــا 
يتبعــه مــن تحملــه لكافــة المخاطــر والمســئوليات والعمليــات الناشــئة وذلــك دون أدنــى 

مســئولية علــى البنــك.

   وال يحــق للعميــل أن يتقــدم بطلــب رد ألي خســائر ناتجــة عــن هــذه المعامــات إال فــي 
حالــة ثبــوت إهمــال أو تصــرف متعمــد مــن قبــل البنــك بخصــوص هــذه العمليــات.

7. يحــق للبنــك تعديــل أي مــن الشــروط واألحــكام المنظمة للخدمات المصرفيــة اإللكترونية 
ــل  ــك بإخطــار العمي ــل مســبقًا، ويقــوم البن ــة إلخطــار العمي فــي أي وقــت ودون الحاج
بهــذه التعديــات بــأي طريقــة يراهــا مناســبة وتعتبــر التعديــات الجديــدة ملزمــة وســارية.

٨. يخضــع إســتخدام الخدمــات اإللكترونيــة بمــا فيهــا الخدمــات البنكيــة المقدمــة عبــر شــبكة 
اإلنترنــت للقوانيــن المصريــة المطبقــة فــي هــذا الشــأن ومــا يصــدر مــن تعديــات الحقــة.

إقـــرار

ــى الشــروط  ــي إطلعــت عل ــة وأنن ــة بهــذا الطلــب صحيحــة وكامل ــات المدون ــأن البيان أقــر ب
واألحــكام العامــة للبنــك فيمــا يتعلــق بهــذه الحســابات والخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة.

أتعهــد بتحديــث بياناتــي الشــخصية فــي حالــة حــدوث أي تغييــرات بهــا أو عنــد طلــب البنــك 
وذلــك خــال 30 يومــًا.

أقــر أنــا الموقــع أدنــاه بأننــي المالــك األصلــي والمســتفيد الوحيــد مــن فتــح الحســاب 
ــا  ــغ أقــوم بإيداعه ــة مبال ــر بمســئوليتي التامــة عــن ســامة ومشــروعية مصــدر أي ــا أق كم
بمصرفكــم أو يتــم تحويلهــا إلــى أي مــن حســاباتي طرفكــم وألتــزم بالتحقــق مــن أن تلــك 
ــرارات  ــة والق ــه التنفيذي ــة غســل األمــوال والئحت ــون مكافح ــارض مــع قان األمــوال ال تتع
المنفــذة لــه، كمــا أقــر أنــي موافــق علــى إصــدار بطاقــة مدينــة خاصــة بــي بموجــب حســابي 
الجــاري / التوفيــر، وقــد إطلعــت علــى كافــة الشــروط واألحــكام المدونــة بطلــب إصــدار 
البطاقــة المدينــة وقــد تســلمت نســخة منهــا، وأقــر بأنــي إســتلمت كتيــب دليــل الخدمــات 
البنكيــة المشــتمل علــى تعريفــة الخدمــات البنكيــة وأوافــق علــى وأتعهــد باإللتــزام بكافــة 

ــواردة فــي هــذا الكتيــب والتــي يحــق للبنــك تعديلهــا مــن آن آلخــر. الشــروط والبنــود ال
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