
تقر الشركة أن كافة البيانات المذكورة بهذا الطلب صحيحة وكاملة وتتعهد   .١
أية تعديالت قد تطرأ عليها، كما تقر بمسئوليتها  البنك عن  بإبالغ  الشركة 
الكاملة عن أية آثار قد تنتج نتيجة عدم ابالغ البنك عن أية تعديالت قد تطرأ 

v.على بيانات الشركة الواردة في هذا الطلب

البنك له الحق وفقًا لتقديره المطلق في قبول أو رفض هذا الطلب دون   .٢
الحاجة الى إبداء أسباب ودون الحق في استرداد أي من المستندات الخاصة 
بالشركة والمرفقة بذلك الطلب، كما يحق للبنك تغيير نوع البطاقة التي تم 
اختيارها في هذا الطلب تلقائيًا لتتوافق مع الحد االئتماني المحدد للشركة 
من  موافقة  على  الحصول  إلى  الحاجة  دون  المطلق  البنك  لتقدير  وفقًا 

الشركة أو اتخاذ أي إجراء آخر.

حالة  وفي  الطلب  هذا  في  الواردة  الشروط  على  اطلعت  بأنها  الشركة  تقر   .٣
أي  أو  البطاقة  أو استخدام  البطاقة، يعد تفعيل  البنك على اصدار  موافقة 
بطاقات أخرى صادرة على حساب الشركة بمثابة الموافقة على تلك الشروط 
للبنك  العام  االلكتروني  الموقع  بالبطاقات والواردة علي  الخاصة  واألحكام 
التجاري الدولي مصر www.cibeg.com والتي يجوز تعديلها من وقت إلى 

آخر وفقًا لتقدير البنك المطلق

بهذه  خاصة  معلومات  أية  على  االطالع  في  البنك  بأحقية  الشركة  تصرح   .٤
البطاقة االئتمانية وتبادلها مع أي من البنوك العاملة في مصر أو غيرها من 
الجهات وبالتالي يحق للبنك االستعالم عن الشركة في أي من البنوك التي 
البيانات  أو  المعلومات  على  للحصول  أخرى  جهات  أي  أو  معها  يتعامل 

الالزمة.

تفوض الشركة البنك تفويضًا نهائيًا وغير قابل لإللغاء أو الرجوع فيه بتنفيذ   .٥
أي تعليمات صادرة من الشركة عن طريق المكالمات التليفونية، كما تصرح 
نهائي  التليفونية بحيث تكون بمثابة دليل  المكالمات  للبنك بتسجيل تلك 

وقاطع في اإلثبات وال يمكن االعتراض عليها مطلقًا.

وتواريخ  ومصاريف  رسوم  جدول  على  ووافقت  أطلعت  بانها  الشركة  تقر   .٦
استحقاق بطاقات CIB االئتمانية للشركات، كما تقر أيضًا انه يحق للبنك 
أخرى قد تستحق  الرسوم والمصاريف والعموالت وأي مبالغ  تعديل كافة 
على البطاقات االئتمانية وبما في ذلك تغيير سعر العائد المطبق من وقت 
ألخر كما نقر بموافقتنا على قيام البنك بإخطارنا بأية تعديالت بالطريقة التي 
يراها البنك مناسبة وتعتبر التعديالت الجديدة سارية النفاذ من تاريخ تقريرها 
إستيفاء  أو  (التحويل)  الشأن.  هذا  في  مننا  كتابية  موافقة  إلى  الحاجة  دون 

المستندات المطلوبة.

الشروط و األحكام العامة 
لفتح الحساب


