
نقدية  صرف  إيصاالت  أو  شيكات  بواسطة  الحساب  هذا  من  السحب  يتم    .١
إليه بشيك على غير  التقدم  للبنك في حالة  نسحبها على مصرفكم، ونصرح 
النماذج الخاصة بالبنك ورغم وجود رصيد يسمح مع إستيفاء الشروط الشكلية 
والموضوعية باإلمتناع عن صرفه والتأشير عليه بعبارة (موقوف الصرف غير 

محرر على نماذج البنك).

٢.  نتعهد بإخطاركم بموافقتنا أو إعتراضنا على الرصيد الذى يظهر بكشف الحساب 
وذلك خالل ٣٠ يومًا من تاريخ إرساله إلينا على عنواننا المسجل في دفاتركم. 
وإذا لم يصلكم منا كتابيًا موافقة أو إعتراض على كشف الحساب المذكور خالل 

المدة المذكورة يعتبر الحساب موافقًا عليه منا بصفة نهائية.

٣.  نوافق على قيام البنك بإحتساب وقيد العوائد التي قد تستحق له دون موافقة 
سابقة منا نتيجة قيامنا بالسحب على المكشوف من الحساب، وتحتسب هذه 
األرصدة  على  العائد  لسعر  وفقًا  وذلك  شهريًا  الرصيد  من  وتخصم  العوائد 
المدينة المعلن من البنك التجاري الدولي  - مصر في هذا الشأن، وباإلضافة 
هذا  عن  الناشئة  المصروفات  قيد  في  أيضًا  البنك  نفوض  فإننا  ذلك  إلى 

الحساب.

٤.  نقر بأننا نعفي البنك التجاري الدولي - مصر ش.م.م. وعمالئه ووكالئه من كل 
مسئولية تتعلق بتأخير التحصيل أو بتقديم أو عمل برتستو عدم القبول أو عدم 
الدفع لكافة الكمبياالت والسندات ألمر والشيكات وأوامر الدفع أو أية تعليمات 
تجارية أخرى المودعة منا برسم التحصيل أو الخصم. وكذلك نعفي البنك من 
هذه  جميع  دفع  عدم  أو  قبول  بعدم  إنذار  أو  برتستو  أية  عمل  مسئولية 
المستندات المودعة بصفة ضمان لدى البنك أو بأية صفة أخرى ونعفيه من 

تبليغ أى برتستو في الميعاد القانوني.

      كما نعفيه من أي مخاطر قد يتعرض لها نتيجة وفاء كمبياالت أو سندات ألمر 
نتيجة  تصيبه  قد  أضرار  أية  عن  بتعويضه  ملزمين  ونكون  عنا،  نيابة  أو خالفه 
ذلك. وفي حالة عدم إتخاذ كل هذه اإلجراءات أو أي منها نكون مسئولين حتى 
وكافة  عليها  القانونية  العوائد  مع  المستندات  هذه  قيمة  كامل  سداد  تمام 

المصروفات التي تحملها البنك.

غير  أو  بطريقة مباشرة  بالبنك  تلحق  التي قد  األضرار  كافة  نتحمل  بأننا  نقر       
قمنا  التي  الشيكات  من  أي  إستخدام  سوء  أو  سرقة  أو  فقد  نتيجة  مباشرة 
عن  المسئولية  من  البنك  نعفي  أننا  كما  الحساب،  بهذا  والخاصة  بإستالمها 

صرف هذه الشيكات.

٥.  في حالة وجود أكثر من حساب لنا، نوافق أن تقوموا بالخصم على حساباتنا 
الدائنة بأية مبالغ وفاء لكم من أي حساب آخر لنا بحيث اليستحق لنا أية أرصدة 
كافة  سداد  وبعد  عملة  وبأي  كانت  أيًا  الحسابات  جميع  تسوية  بعد  إال  دائنة 
المديونيات المستحقة لكم علينا من أصل وعائد ومصروفات وأية مستحقات 

أخرى.

٦.  نلتزم بتحمل كافة المسئوليات التي تقع مباشرة أو غير مباشرة على البنك أيًا 
التي  الشيكات  من  كل  أو  أحد  إستعمال  سوء  أو  سرقة  أو  فقد  نتيجة  كانت 
أي  من  البنك  وإعفاء  الحساب  هذا  من  الصرف  لغرض  لإلستخدام  نتسلمها 
البنك  التي اليقوم  الحاالت  عدا  ما  الشيكات  تنشأ عن صرف هذه  مسئولية 
بإجراء صرف لها ويكون قد أخطر منا كتابة قبل ذلك بوقت مناسب، وينطبق 
المعين  المكان  هو  البنك  يكون  التي  ألمر  السندات  أو  الكمبياالت  على  هذا 

للوفاء بها.

قيمة  خصم  أو  الحساب  على  التحفظ  أو  الحجز  توقيع  للبنك  يحق  كما     
الضرائب أو أي مطالبة رسمية.

٧.  في حالة طلب إيقاف صرف أي من الشيكات المسحوبة على حسابنا يجب 
التأكد من عدم صرف الشيك قبل إصدارنا لهذه التعليمات وعليه فإننا نخلي 
لتعليماتنا  تنفيذه  عن  تنجم  خسائر  أي  عن  ونعوضه  تمامًا  البنك  مسئولية 
بإيقاف الصرف مع علمنا بتجميد مقابل وفاء الشيك المطلوب إيقاف صرفه 
لحين إنتهاء الموضوع رضاء أو قضاء كما تخلي مسئولية البنك عن قبوله أو 
صرفه للشيك المطلوب إيقاف صرفه لحين قيامه بإستالم تعليمات إيقاف 
الصرف وإتخاذ اإلجراءات المناسبة لتنفيذ تلك التعليمات، وينطبق هذا أيضًا 

على الكمبياالت أو السندات ألمر وخالفها.

بإسمنا  طرفه  أخرى  حسابات  أية  أو  هذا  حسابنا  على  بالخصم  للبنك  نصرح    .٨
المذكور أعاله تصحيحًا للقيود التي تمت بمعرفته بهذه الحسابات بطريق الخطأ 
دون الحاجة إلى إخطار مسبق إلجراء هذا الخصم (سواء بطريق القيد العكسي 

أو أية طرق محاسبية أو مصرفية معتادة).

٩.  نقر أننا قد إتخذنا محًال لنا العنوان الثابت السابق إخطاره للبنك وعليه تكون أية 
إخطارات أو إشعارات أو إعالنات ترد على هذا العنوان صحيحة ومنتجة آلثارها 
في حقنا مالم نبادر بإخطار البنك كتابة في حالة تغيير هذا العنوان في خالل ٣٠ 
يوم من تاريخ التغيير. واليكون البنك مسئوًال عما يترتب على إرسال كشوف 
العميل كشف  أن يوافي  البنك على  الحساب من إفشاء لسريته. كما يوافق 

الحساب على عنوانه المحدد بسجالت البنك بصفة دورية كل ثالثة أشهر.

١٠. نقر بحقكم في إيقاف أو إقفال أي من أو جميع الحسابات المفتوحة بإسمنا 
علينا  المتبقي  الرصيد  بسداد  ومطالبتنا  إخطارنا  بعد  وقت  أي  في  لديكم 

(المديونية) مع ما يستحق لكم من العوائد وغيرها.

أو  بنا  خاصة  محررات  أو  أية مستندات  عن  المسئولية  كامل  تتحمل  أتحمل/   .١١
نخلي  إننا  كما  قبلنا  من  توقيعها  ويتم  البنك  على  مسحوبة  تكون  شيكات 
أنه تم كتابة أو  البنك وكافة موظفيه والعاملين به تمامًا في حالة  مسئولية 
بأقالم تختفي خطوطها وفي  بالبنك  أو مستندات متعلقة  بيانات  أية  توقيع 
هذه الحالة تكون الصور الفوتوغرافية الموقعة منا والمحفوظة لدى البنك حجة 
أو  الحال  في  عليها  اإلعتراض  أو  إنكارها  أو  حجبها  واليجوز  لنا  وملزمة  علينا 
المستقبل وكذلك أوافق على تعويض البنك فورًا عن أية أضرار أو خسائر قد 

تنتج من جراء ذلك.

البنوك  من  بنا  المتعلقة  والمعلومات  البيانات  على  الحصول  للبنك  يحق   .١٢
والبنك المركزي المصري أو شركات اإلستعالم والتصنيف اإلئتماني أو تقديم 
هذه البيانات أو المعلومات إلى الجهات المذكورة حال طلبها ذلك ودون أي 
مسئولية على البنك. نصرح للبنك بالكشف عن كل أو بعض البيانات المتعلقة 
أو  حماية  أو  إلثبات  قانوني  إجراء  أي  إتخاذ  عند  طرفه  وحساباتنا  بمعامالتنا 

إستيفاء كافة حقوقه قبلنا أو قبل الغير.

مصر  لجمهورية  المدنية  للمحاكم  القضائية  للوالية  والعميل  البنك  يخضع   .١٣
العربية ومع هذا يحق للبنك إتخاذ أي إجراءات عند الضرورة أمام محاكم أي دولة 

أخرى.

حالة  وفي  البنك.  نماذج  على  لكم  منا  المقدمة  الطلبات  كافة  بتحرير  نلتزم   .١٤
كافة  على  اآلن  من  نوافق  فإننا  البنك  نماذج  غير  على  تعليمات  أي  تقديم 
ونقر  وخلفها.  البنك  نماذج  بواجهة  المدونة  واإللتزامات  والتعهدات  الشروط 
بأننا أطلعنا عليها وقبلناها وبأنها ملزمة لنا ونخلي مسئولية البنك تمامًا من 

أي أضرار قد تصيبنا وهذا إقرار منا نهائي وغير قابل للرجوع فيه.

استخدام  حالة سوء  أي وقت في  إغالق حساباتنا في  أو  تجميد  للبنك  يحق   .١٥
الحساب.

الشروط واألحكام العامة 
لفتح الحساب

١٦. تعتبر سجالت البنك ومستنداته وقيودها وحدها دليًال قاطعًا في أي خالف أو 
نزاع قد ينشأ بين العميل والبنك.

١٧. يحق للبنك منفردًا في أي وقت يشاء أن يقوم بتغيير أو إلغاء أو إضافة ما يراه 
مناسبًا من شروط إلى هذه الشروط العامة.

١٨. للبنك الحق في أن يعدل سعر العائد والعموالت المطبقة على هذا الحساب 
وذلك في أي وقت وفقًا لألسعار المعلنة من البنك.

١٩. نقر بأنه يحق للبنك إرجاء تنفيذ أي أمر نقل مصرفي (تحويل مصرفي) إلى آخر 
األمر  بها  الصادر  العملة  على  حصوله  حتى  التنفيذ  عدم  له  يحق  كما  اليوم 

(التحويل) أو إستيفاء المستندات المطلوبة.

٢٠. يصرح للبنك في حالة القيام بكافة نشاطاته أن يدير هذه األنشطة عن طريق 
الجهات التي يتعاقد معها دون أن يعتبر ذلك إخالًال بسرية الحسابات.

٢١. أفوض/ نفوض البنك في خصم وقيد المصروفات الناشئة عن هذا الحساب 
التليكس،  البريد،  ومصروفات  الدمغة،  الحساب،  فتح  مصروفات  مثل 

والتأمين، والعمولة، وخالفها من هذا الحساب.

بين  تعارض  وجود  حالة  وفي  واإلنجليزية،  العربية  باللغتين  الطلب  هذا  حرر   .٢٢
النصين يسري النص المحرر باللغة العربية.

٢٣. اتعهد بتحديث بيانات الشركة دوريا أو خالل ٣٠ يوم فور حدوث أية تعديالت قد 
أتعهد  كما  للبنك  والمقدمة  مني  الموقعة  الشركة  بيانات  من  أية  على  تطرأ 

بتحديث هذه البيانات فور طلب البنك ذلك.

     نصرح للبنك في إعطاء بيانات عن حساباتنا في الحاالت اآلتية:

      • إذا تم توقيع حجز إداري أو قضائي تحفظي أو تنفيذي أو صدور قرار تحفظ 
أو حكم بفرض الحراسة على أموالنا وحساباتنا طرفكم.

      • في حالة وجود تنازل عن مستحقاتنا لدى جهات أخرى لصالح مصرفكم يحق 
للبنك إعالننا وإعالن الجهات األخرى بالتنازل.

هذه  على  المقدمة  المالية  البيانات  وصحة  بدقة  أدناه  الموقع  نحن  أنا/  أقر،   .٢٤
اإلستمارة.

٢٥. أقر، أنا/ نحن الموقع أدناه بتعهدنا بموافاة البنك فورًا بمستخرج حديث وساري 
من السجل التجاري في حال تعديله أو إنتهائه وأفوض البنك بالتحفظ أو إيقاف 
التجاري،  السجل  لتحديث  إستالمكم  لحين  على حساباتنا  أي معامالت  طلب 
علمًا بأن الشيكات المقدمة خصمًا من هذه الحسابات سيتم صرفها في حالة 

إكتمال جميع شروط الصرف.

٢٦. أقر، أنا/ نحن الموقع أدناه بموافقتنا على كافة الشروط واألحكام الخاصة بهذه 
اإلستمارة.

والعوائد  والعموالت  والمصروفات  التعريفات  بالئحة  وقبولنا  بعلمنا  نقر   .٢٧
المطبقة من قبل البنك علي المنتجات والخدمة التي يقدمها لنا وانها معلنة 
لدي كافة فروع وقنوات االتصال بالبنك بما فيها الموقع االلكتروني الرسمي 
للبنك، كما نقر بأحقية البنك في تعديل تلك الالئحة بشكل دوري دون الحاجة 

الي الحصول علي موافقتنا المسبقة.

التعامل عن منتج او خدمة  انه في حال رغبتنا في اغالق الحساب او ايقاف   .٢٨
معينة ، فإننا نلتزم بالتوجه الي أقرب فرع و/او االتصال بمركز اتصال العمالء 
والخصومات  المصروفات  عن  االستعالم  يمكن  كما  بمصرفكم  الخاص 
المطبقة من قبل البنك في هذه الحالة (ان وجدت) وذلك دون ادني مسئولية 

او التزام على مصرفنا في هذا الشأن.

او فقدان اي من  لنا حدوث حالة تالعب سرقة بحساباتنا  تراءى  انه في حال   .٢٩
البطاقات المصرفية المسلمة من مصرفكم لنا (بكافة انواعها)، فإننا نلتزم فورا 
الخاص  العمالء  اتصال  بمركز  االتصال  و/او  للبنك  فرع  أقرب  الي  بالتوجه 
باتخاذ  اخطاره  فور  البنك  يتمكن  حتى  الحالة  تلك  واثبات  لإلبالغ  بمصرفكم 
االجراءات الالزمة للتأكد من صحة ذلك والحيلولة دون وقوع ضرر بنا (ان أمكن) 

وذلك دون ادني مسئولية او التزام على مصرفنا في هذا الشأن.

خالل  من  وذلك  مصرفكم  لدي  المتبعة  الشكاوي  تقديم  بالية  بعلمنا  نقر   .٣٠
المطبوعات المتوافرة بفروع البنك او رسائل البريد االلكتروني او مركز االتصال 
بالعمالء الخاص بالبنك، كما نقر بالتزامنا في حال وجود شكوي بالرجوع الي 
مصرفنا اوال وعدم تقديم الشكوى مباشرة الي البنك المركزي المصري اال في 
حالة عدم الرد من جانب البنك خالل المدة وبالطريقة المتفق عليها والمعلنة 

للعمالء من جانب البنك.

التجارى  السجل  مكاتب  مع  التعامل  فى  البنك  وأحقية  بتفويض  أقر/نقر   .٣١
واستخراج مستخرج من السجل التجارى الخاص بنا دون الحاجه للحصول على 
البنك فى قيد و خصم المصاريف المتعلقه باستخراج  موافقتنا كما نفوض 

السجل من أى من حساباتنا الفتوحه طرفكم.

إقرار:

فتح  من  الوحيد  والمستفيد  األصلي  المالك  بأنني  أدناه  الموقع  نحن  أنا/  أقر، 
الحساب، كما أقر بالمسئولية التامة عن سالمة ومشروعية مصدر أية مبالغ أقوم 
بإيداعها بمصرفكم أو يتم تحويلها إلى أي من حساباتي طرفكم وألتزم بالتحقق أن 
تلك األموال التتعارض مع قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والئحته 

التنفيذية والقرارات المنفذة له.



نقدية  صرف  إيصاالت  أو  شيكات  بواسطة  الحساب  هذا  من  السحب  يتم    .١
إليه بشيك على غير  التقدم  للبنك في حالة  نسحبها على مصرفكم، ونصرح 
النماذج الخاصة بالبنك ورغم وجود رصيد يسمح مع إستيفاء الشروط الشكلية 
والموضوعية باإلمتناع عن صرفه والتأشير عليه بعبارة (موقوف الصرف غير 

محرر على نماذج البنك).

٢.  نتعهد بإخطاركم بموافقتنا أو إعتراضنا على الرصيد الذى يظهر بكشف الحساب 
وذلك خالل ٣٠ يومًا من تاريخ إرساله إلينا على عنواننا المسجل في دفاتركم. 
وإذا لم يصلكم منا كتابيًا موافقة أو إعتراض على كشف الحساب المذكور خالل 

المدة المذكورة يعتبر الحساب موافقًا عليه منا بصفة نهائية.

٣.  نوافق على قيام البنك بإحتساب وقيد العوائد التي قد تستحق له دون موافقة 
سابقة منا نتيجة قيامنا بالسحب على المكشوف من الحساب، وتحتسب هذه 
األرصدة  على  العائد  لسعر  وفقًا  وذلك  شهريًا  الرصيد  من  وتخصم  العوائد 
المدينة المعلن من البنك التجاري الدولي  - مصر في هذا الشأن، وباإلضافة 
هذا  عن  الناشئة  المصروفات  قيد  في  أيضًا  البنك  نفوض  فإننا  ذلك  إلى 

الحساب.

٤.  نقر بأننا نعفي البنك التجاري الدولي - مصر ش.م.م. وعمالئه ووكالئه من كل 
مسئولية تتعلق بتأخير التحصيل أو بتقديم أو عمل برتستو عدم القبول أو عدم 
الدفع لكافة الكمبياالت والسندات ألمر والشيكات وأوامر الدفع أو أية تعليمات 
تجارية أخرى المودعة منا برسم التحصيل أو الخصم. وكذلك نعفي البنك من 
هذه  جميع  دفع  عدم  أو  قبول  بعدم  إنذار  أو  برتستو  أية  عمل  مسئولية 
المستندات المودعة بصفة ضمان لدى البنك أو بأية صفة أخرى ونعفيه من 

تبليغ أى برتستو في الميعاد القانوني.

      كما نعفيه من أي مخاطر قد يتعرض لها نتيجة وفاء كمبياالت أو سندات ألمر 
نتيجة  تصيبه  قد  أضرار  أية  عن  بتعويضه  ملزمين  ونكون  عنا،  نيابة  أو خالفه 
ذلك. وفي حالة عدم إتخاذ كل هذه اإلجراءات أو أي منها نكون مسئولين حتى 
وكافة  عليها  القانونية  العوائد  مع  المستندات  هذه  قيمة  كامل  سداد  تمام 

المصروفات التي تحملها البنك.

غير  أو  بطريقة مباشرة  بالبنك  تلحق  التي قد  األضرار  كافة  نتحمل  بأننا  نقر       
قمنا  التي  الشيكات  من  أي  إستخدام  سوء  أو  سرقة  أو  فقد  نتيجة  مباشرة 
عن  المسئولية  من  البنك  نعفي  أننا  كما  الحساب،  بهذا  والخاصة  بإستالمها 

صرف هذه الشيكات.

٥.  في حالة وجود أكثر من حساب لنا، نوافق أن تقوموا بالخصم على حساباتنا 
الدائنة بأية مبالغ وفاء لكم من أي حساب آخر لنا بحيث اليستحق لنا أية أرصدة 
كافة  سداد  وبعد  عملة  وبأي  كانت  أيًا  الحسابات  جميع  تسوية  بعد  إال  دائنة 
المديونيات المستحقة لكم علينا من أصل وعائد ومصروفات وأية مستحقات 

أخرى.

٦.  نلتزم بتحمل كافة المسئوليات التي تقع مباشرة أو غير مباشرة على البنك أيًا 
التي  الشيكات  من  كل  أو  أحد  إستعمال  سوء  أو  سرقة  أو  فقد  نتيجة  كانت 
أي  من  البنك  وإعفاء  الحساب  هذا  من  الصرف  لغرض  لإلستخدام  نتسلمها 
البنك  التي اليقوم  الحاالت  عدا  ما  الشيكات  تنشأ عن صرف هذه  مسئولية 
بإجراء صرف لها ويكون قد أخطر منا كتابة قبل ذلك بوقت مناسب، وينطبق 
المعين  المكان  هو  البنك  يكون  التي  ألمر  السندات  أو  الكمبياالت  على  هذا 

للوفاء بها.

قيمة  خصم  أو  الحساب  على  التحفظ  أو  الحجز  توقيع  للبنك  يحق  كما     
الضرائب أو أي مطالبة رسمية.

٧.  في حالة طلب إيقاف صرف أي من الشيكات المسحوبة على حسابنا يجب 
التأكد من عدم صرف الشيك قبل إصدارنا لهذه التعليمات وعليه فإننا نخلي 
لتعليماتنا  تنفيذه  عن  تنجم  خسائر  أي  عن  ونعوضه  تمامًا  البنك  مسئولية 
بإيقاف الصرف مع علمنا بتجميد مقابل وفاء الشيك المطلوب إيقاف صرفه 
لحين إنتهاء الموضوع رضاء أو قضاء كما تخلي مسئولية البنك عن قبوله أو 
صرفه للشيك المطلوب إيقاف صرفه لحين قيامه بإستالم تعليمات إيقاف 
الصرف وإتخاذ اإلجراءات المناسبة لتنفيذ تلك التعليمات، وينطبق هذا أيضًا 

على الكمبياالت أو السندات ألمر وخالفها.

بإسمنا  طرفه  أخرى  حسابات  أية  أو  هذا  حسابنا  على  بالخصم  للبنك  نصرح    .٨
المذكور أعاله تصحيحًا للقيود التي تمت بمعرفته بهذه الحسابات بطريق الخطأ 
دون الحاجة إلى إخطار مسبق إلجراء هذا الخصم (سواء بطريق القيد العكسي 

أو أية طرق محاسبية أو مصرفية معتادة).

٩.  نقر أننا قد إتخذنا محًال لنا العنوان الثابت السابق إخطاره للبنك وعليه تكون أية 
إخطارات أو إشعارات أو إعالنات ترد على هذا العنوان صحيحة ومنتجة آلثارها 
في حقنا مالم نبادر بإخطار البنك كتابة في حالة تغيير هذا العنوان في خالل ٣٠ 
يوم من تاريخ التغيير. واليكون البنك مسئوًال عما يترتب على إرسال كشوف 
العميل كشف  أن يوافي  البنك على  الحساب من إفشاء لسريته. كما يوافق 

الحساب على عنوانه المحدد بسجالت البنك بصفة دورية كل ثالثة أشهر.

١٠. نقر بحقكم في إيقاف أو إقفال أي من أو جميع الحسابات المفتوحة بإسمنا 
علينا  المتبقي  الرصيد  بسداد  ومطالبتنا  إخطارنا  بعد  وقت  أي  في  لديكم 

(المديونية) مع ما يستحق لكم من العوائد وغيرها.

أو  بنا  خاصة  محررات  أو  أية مستندات  عن  المسئولية  كامل  تتحمل  أتحمل/   .١١
نخلي  إننا  كما  قبلنا  من  توقيعها  ويتم  البنك  على  مسحوبة  تكون  شيكات 
أنه تم كتابة أو  البنك وكافة موظفيه والعاملين به تمامًا في حالة  مسئولية 
بأقالم تختفي خطوطها وفي  بالبنك  أو مستندات متعلقة  بيانات  أية  توقيع 
هذه الحالة تكون الصور الفوتوغرافية الموقعة منا والمحفوظة لدى البنك حجة 
أو  الحال  في  عليها  اإلعتراض  أو  إنكارها  أو  حجبها  واليجوز  لنا  وملزمة  علينا 
المستقبل وكذلك أوافق على تعويض البنك فورًا عن أية أضرار أو خسائر قد 

تنتج من جراء ذلك.

البنوك  من  بنا  المتعلقة  والمعلومات  البيانات  على  الحصول  للبنك  يحق   .١٢
والبنك المركزي المصري أو شركات اإلستعالم والتصنيف اإلئتماني أو تقديم 
هذه البيانات أو المعلومات إلى الجهات المذكورة حال طلبها ذلك ودون أي 
مسئولية على البنك. نصرح للبنك بالكشف عن كل أو بعض البيانات المتعلقة 
أو  حماية  أو  إلثبات  قانوني  إجراء  أي  إتخاذ  عند  طرفه  وحساباتنا  بمعامالتنا 

إستيفاء كافة حقوقه قبلنا أو قبل الغير.

مصر  لجمهورية  المدنية  للمحاكم  القضائية  للوالية  والعميل  البنك  يخضع   .١٣
العربية ومع هذا يحق للبنك إتخاذ أي إجراءات عند الضرورة أمام محاكم أي دولة 

أخرى.

حالة  وفي  البنك.  نماذج  على  لكم  منا  المقدمة  الطلبات  كافة  بتحرير  نلتزم   .١٤
كافة  على  اآلن  من  نوافق  فإننا  البنك  نماذج  غير  على  تعليمات  أي  تقديم 
ونقر  وخلفها.  البنك  نماذج  بواجهة  المدونة  واإللتزامات  والتعهدات  الشروط 
بأننا أطلعنا عليها وقبلناها وبأنها ملزمة لنا ونخلي مسئولية البنك تمامًا من 

أي أضرار قد تصيبنا وهذا إقرار منا نهائي وغير قابل للرجوع فيه.

استخدام  حالة سوء  أي وقت في  إغالق حساباتنا في  أو  تجميد  للبنك  يحق   .١٥
الحساب.

الشروط واألحكام العامة 
لفتح الحساب

١٦. تعتبر سجالت البنك ومستنداته وقيودها وحدها دليًال قاطعًا في أي خالف أو 
نزاع قد ينشأ بين العميل والبنك.

١٧. يحق للبنك منفردًا في أي وقت يشاء أن يقوم بتغيير أو إلغاء أو إضافة ما يراه 
مناسبًا من شروط إلى هذه الشروط العامة.

١٨. للبنك الحق في أن يعدل سعر العائد والعموالت المطبقة على هذا الحساب 
وذلك في أي وقت وفقًا لألسعار المعلنة من البنك.

١٩. نقر بأنه يحق للبنك إرجاء تنفيذ أي أمر نقل مصرفي (تحويل مصرفي) إلى آخر 
األمر  بها  الصادر  العملة  على  حصوله  حتى  التنفيذ  عدم  له  يحق  كما  اليوم 

(التحويل) أو إستيفاء المستندات المطلوبة.

٢٠. يصرح للبنك في حالة القيام بكافة نشاطاته أن يدير هذه األنشطة عن طريق 
الجهات التي يتعاقد معها دون أن يعتبر ذلك إخالًال بسرية الحسابات.

٢١. أفوض/ نفوض البنك في خصم وقيد المصروفات الناشئة عن هذا الحساب 
التليكس،  البريد،  ومصروفات  الدمغة،  الحساب،  فتح  مصروفات  مثل 

والتأمين، والعمولة، وخالفها من هذا الحساب.

بين  تعارض  وجود  حالة  وفي  واإلنجليزية،  العربية  باللغتين  الطلب  هذا  حرر   .٢٢
النصين يسري النص المحرر باللغة العربية.

٢٣. اتعهد بتحديث بيانات الشركة دوريا أو خالل ٣٠ يوم فور حدوث أية تعديالت قد 
أتعهد  كما  للبنك  والمقدمة  مني  الموقعة  الشركة  بيانات  من  أية  على  تطرأ 

بتحديث هذه البيانات فور طلب البنك ذلك.

     نصرح للبنك في إعطاء بيانات عن حساباتنا في الحاالت اآلتية:

      • إذا تم توقيع حجز إداري أو قضائي تحفظي أو تنفيذي أو صدور قرار تحفظ 
أو حكم بفرض الحراسة على أموالنا وحساباتنا طرفكم.

      • في حالة وجود تنازل عن مستحقاتنا لدى جهات أخرى لصالح مصرفكم يحق 
للبنك إعالننا وإعالن الجهات األخرى بالتنازل.

هذه  على  المقدمة  المالية  البيانات  وصحة  بدقة  أدناه  الموقع  نحن  أنا/  أقر،   .٢٤
اإلستمارة.

٢٥. أقر، أنا/ نحن الموقع أدناه بتعهدنا بموافاة البنك فورًا بمستخرج حديث وساري 
من السجل التجاري في حال تعديله أو إنتهائه وأفوض البنك بالتحفظ أو إيقاف 
التجاري،  السجل  لتحديث  إستالمكم  لحين  على حساباتنا  أي معامالت  طلب 
علمًا بأن الشيكات المقدمة خصمًا من هذه الحسابات سيتم صرفها في حالة 

إكتمال جميع شروط الصرف.

٢٦. أقر، أنا/ نحن الموقع أدناه بموافقتنا على كافة الشروط واألحكام الخاصة بهذه 
اإلستمارة.

والعوائد  والعموالت  والمصروفات  التعريفات  بالئحة  وقبولنا  بعلمنا  نقر   .٢٧
المطبقة من قبل البنك علي المنتجات والخدمة التي يقدمها لنا وانها معلنة 
لدي كافة فروع وقنوات االتصال بالبنك بما فيها الموقع االلكتروني الرسمي 
للبنك، كما نقر بأحقية البنك في تعديل تلك الالئحة بشكل دوري دون الحاجة 

الي الحصول علي موافقتنا المسبقة.

التعامل عن منتج او خدمة  انه في حال رغبتنا في اغالق الحساب او ايقاف   .٢٨
معينة ، فإننا نلتزم بالتوجه الي أقرب فرع و/او االتصال بمركز اتصال العمالء 
والخصومات  المصروفات  عن  االستعالم  يمكن  كما  بمصرفكم  الخاص 
المطبقة من قبل البنك في هذه الحالة (ان وجدت) وذلك دون ادني مسئولية 

او التزام على مصرفنا في هذا الشأن.

او فقدان اي من  لنا حدوث حالة تالعب سرقة بحساباتنا  تراءى  انه في حال   .٢٩
البطاقات المصرفية المسلمة من مصرفكم لنا (بكافة انواعها)، فإننا نلتزم فورا 
الخاص  العمالء  اتصال  بمركز  االتصال  و/او  للبنك  فرع  أقرب  الي  بالتوجه 
باتخاذ  اخطاره  فور  البنك  يتمكن  حتى  الحالة  تلك  واثبات  لإلبالغ  بمصرفكم 
االجراءات الالزمة للتأكد من صحة ذلك والحيلولة دون وقوع ضرر بنا (ان أمكن) 

وذلك دون ادني مسئولية او التزام على مصرفنا في هذا الشأن.

خالل  من  وذلك  مصرفكم  لدي  المتبعة  الشكاوي  تقديم  بالية  بعلمنا  نقر   .٣٠
المطبوعات المتوافرة بفروع البنك او رسائل البريد االلكتروني او مركز االتصال 
بالعمالء الخاص بالبنك، كما نقر بالتزامنا في حال وجود شكوي بالرجوع الي 
مصرفنا اوال وعدم تقديم الشكوى مباشرة الي البنك المركزي المصري اال في 
حالة عدم الرد من جانب البنك خالل المدة وبالطريقة المتفق عليها والمعلنة 

للعمالء من جانب البنك.

التجارى  السجل  مكاتب  مع  التعامل  فى  البنك  وأحقية  بتفويض  أقر/نقر   .٣١
واستخراج مستخرج من السجل التجارى الخاص بنا دون الحاجه للحصول على 
البنك فى قيد و خصم المصاريف المتعلقه باستخراج  موافقتنا كما نفوض 

السجل من أى من حساباتنا الفتوحه طرفكم.

إقرار:

فتح  من  الوحيد  والمستفيد  األصلي  المالك  بأنني  أدناه  الموقع  نحن  أنا/  أقر، 
الحساب، كما أقر بالمسئولية التامة عن سالمة ومشروعية مصدر أية مبالغ أقوم 
بإيداعها بمصرفكم أو يتم تحويلها إلى أي من حساباتي طرفكم وألتزم بالتحقق أن 
تلك األموال التتعارض مع قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والئحته 

التنفيذية والقرارات المنفذة له.



الشروط واألحكام
للحسابات الراكدة

أقــر/ نقــر بالفهــم والوعــي التــام إزاء التعريفــات والحقــوق والواجبــات التــي قــام 
الموظف المختص بشرحها لنا، والتي تشمل التالي:

١- الحســاب الراكــد: الحســاب الــذي لــم يتــم إجــراء أيــا مــن المعامــالت التاليــة عليــه: 
ســحب، أو إيــداع، أو تحويــل، أو االســتعالم الموثــق عــن الرصيــد أو االســتعالم 
االلكترونــي عــن الرصيــد مــن خــالل القنــوات االلكترونيــة المتاحــة لالســتعالم 
لــدى البنــك لمــدة عــام بالنســبة للحســابات الجاريــة، وعامــان بالنســبة لحســابات 
ــى حســابات العمــالء  ــك عل ــي يقــوم بهــا البن ــر المعامــالت الت ــر، وال تعتب التوفي
مثــل خصــم الرســوم أو إضافــة العوائــد مــن المعامــالت التــي يتــم بموجبهــا 

تنشيط الحساب.
ــن تكــون كافــة حســاباتهم راكــدة  ٢- العمــالء ذوي الحســابات الراكــدة: العمــالء الذي

لدى البنك.
٣- الحســاب النشــط: الحســاب الــذي تــم إجــراء - علــى األقــل - معاملــة واحــدة عليــه
الرصيــد أو الموثــق عــن  إيــداع، أو تحويــل، أو االســتعالم  أو      ســواء ســحب، 
    االســتعالم االلكترونــي عــن الرصيــد مــن خــالل القنــوات االلكترونيــة المتاحــة

    لالســتعالم لــدى البنــك خــالل عــام بالنســبة للحســابات الجاريــة، وعامــان بالنســبة
    لحســابات التوفيــر، وذلــك مــن خــالل فــروع البنــك أو أي مــن وســائل االتصــال

    والقنوات اإللكترونية المتاحة.
٤- يحــق للعميــل فــي حالــة وجــود حســابات أخــرى نشــطة، بــأن يقــوم بتنشــيط 
حســاباته الراكــدة مــن خــالل أقــرب فــرع أو مــن خــالل أي مــن وســائل االتصــال 
التــي قــد يتيحهــا البنــك مســتقبلًيا، وذلــك بعــد التأكــد مــن هويــة العميــل وفًقــا 

لما هو متبع في هذا الشأن من قبل البنك.
ــا  ــن وفًق ــك الخطوتي ــن قيامــه بتل ــل راكــدًا، يتعي ــار حســاب العمي ــة اعتب ٥- فــي حال
ــى  ــل البنــك فــي هــذا الشــأن، وهمــا: مصادقــة عل للسياســة المطبقــة مــن قب

رصيد الحسابات، وكتابة طلب إلعادة تنشيط الحسابات.
ــى  ــد إل ــى وصــول الرصي ــام عل ــرور ع ــة م ــك إغــالق الحســاب فــي حال ٦- يحــق للبن

صفر، وعدم قيام العميل بإعادة التنشيط.
تعليمــات  أي  وتنفيــذ  مســحوب  شــيك  أي  صــرف  فــي  االســتمرار  ســيتم   -٧

مستديمة على الحسابات الراكدة، وال يعتبر ذلك إعادة تنشيط للحسابات.


