
١- أصرح للبنك التجاري الدولي بإرسال كشوف الحسابات وكافة المراسالت إلينا 
عن طريق البريد بموجب البريد العادي أو البريد المسجل على العنوان الموضح 
بصدر هذا الطلب  ذلك كل ٩٠ يومًا بحد أقصى وأقر بأنه إذا لم يصلكم منا أي 
اعتراض على األرصدة التي تظهرها كشوف الحسابات المرسلة إلينا منكم على 
إلينا يكون ذلك  إرساله  تاريخ  الطلب خالل ٣٠ يومًا من  بهذا  الموضح  عنواننا 
لنا  يحق  وال  أرصدة  من  الكشوف  هذه  تظهره  ما  على  منا  نهائية  موافقة 
االعتراض على أي من أرصدة حساباتنا طرفكم في الحال أو المستقبل.  ويجب 
علينا في حالة عدم وصول كشف الحساب إلينا خالل ٣٠ يومًا من التاريخ المحدد 
إلرساله أن نبادر بطلبه منكم خالل ٧ أيام و تعتبر سجالت البنك بينه قاطعه 

على أرصده الحسابات.

٢- ألتزم بأن أقوم بتحرير كافة الطلبات المقدمة مني لكم على نماذج البنك وإنه 
فى حالة تقديم أى تعليمات على غير نماذج البنك، فإني أوافق من اآلن على 
كافة الشروط والتعهدات وااللتزامات المدونة بواجهة نماذج البنك وخلفها وأقر 
بأنني إطلعت عليها وألتزم بها وأخلى مسئولية البنك تمامًا من أي أضرار قد 

تصيبنى وهذا إقرار مني  نهائي وغير قابل للرجوع فيه.

٣- أتعهد بإخطار البنك بالمسحوبات النقدية التي تزيد عن ٢٥٠ ألف جنيه مصرى أو 
ما يعادلها بالعمالت األجنبية قبل ٢٤ ساعة من السحب.

مبالغ  أي  بين  المقاصة  بأجراء  لإللغاء  قابل  غير  نهائيًا  تفويضًا  البنك  أفوض   -٤
تستحق للبنك وبين أي مبالغ تكون لدينا أو في حساباتنا أو أي اوعية ادخارية 
المعلن  الصرف  لسعر  وفقا  عمله  بأي  البنك  لدي  الخ)   ... - شهادات  (ودائع 

بالبنك

٥- أقر أننى قد اتخذت محًال مختارًا العنوان الثابت بطلب فتح الحساب وال يعتبر 
ارسال كشف الحساب على العنوان المسجل بالبنك والتي لم يتم تعديلها من 

العميل لدي البنك افشاء لسرية الحساب.

٦- أقر بحقكم في  إقفال أى من أو جميع الحسابات المفتوحة بإسمى لديكم في 
أي وقت وفقا لما يصدره البنك من قرارات ودون إبداء أي أسباب.

٧- أفوض البنك في الحصول على البيانات أو المعلومات المتعلقة بي من البنوك 
أو أي  اإلئتماني  أو شركات اإلستعالم والتصنيف  المصرى  المركزى  البنك  أو 

جهات أخرى أو تقديمها للجهات المذكورة.

٨- أتحمل كامل المسئولية عن أية مستندات أو محررات خاصة بنا أو شيكات تكون 
البنك  نخلى مسئولية  أننا  كما  قبلنا  من  توقيعها  ويتم  البنك  على  مسحوبة 
وكافة موظفيه والعاملين به تمامًا في حالة أنه تم كتابة أو توقيع أية بيانات أو 
تكون  الحالة  هذه  وفي  خطوطها  تختفى  باقالم  بالبنك  متعلقة  مستندات 
الصوره الفوتوغرافية/أو الميكروفيلمية، والتي تحمل توقيعي والمحفوظة لدى 
البنك حجة علينا وملزمة لنا وال يجوز حجبها أو إنكارها أو االعتراض عليها في 
أو  أية اضرار  البنك فورًا عن  أوافق على تعويض  المستقبل وكذلك  أو  الحال 

خسائر قد تنتج من جراء ذلك.

٩- أوافق على تسجيل كافة المكالمات الخاصة بأية تعليمات صادرة مني كما ألتزم 
بتحمل كافة المسئوليات أيا كانت التي تقع مباشرة أو غير مباشرة علّى بدون 
أدنى مسئولية على البنك نتيجة استخدام خاصية المكالمات المسجلة مع مركز 

اتصاالت البنك التجارى الدولي.

١٠- أصرح للبنك بالخصم على حسابنا هذا أو اية حسابات اخرى تصحيحًا للقيود التى 
تمت بمعرفته بهذه الحسابات بطريق الخطأ دون الحاجة الى اخطار مسبق لنا.

١١- أفوض/ نفوض البنك في خصم وقيد المصروفات الناشئة عن هذا الحساب 
والسويفت  البريد  ومصروفات  والدمغة  الحساب  فتح  مصروفات  مثل 

والتأمين والعمولة وخالفها من هذا الحساب.

١٢- يحق للبنك تغيير الشروط و االحكام الخاصه بالحسابات في أي وقت ودون 
الرجوع للعميل بشرط أن يتم االعالن عنها علي الموقع االلكتروني للبنك.

١٣- فى حالة طلبكم كشوف حسابات إلكترونية، يكون البنك غير ملتزم بإرسال 
كشوف حسابات بريدية.

١٤- تحرر هذا الطلب باللغتين العربية واإلنجليزية وفى حالة االختالف بين النصين 
يعتد بنص اللغة العربية.

١٥- أى نزاع ينشأ بخصوص هذه الشروط واألحكام يتم الفصل فيه وفقًا لقوانين 
جمهورية مصر العربية وتختص محاكم الجيزة بنظر النزاع.

١٦- نقر بعلمنا وقبولنا بالئحة التعريفات والمصروفات والعموالت والعوائد المطبقة 
من قبل البنك على المنتجات والخدمة التي يقدمها لنا وأنها معلنة لدى كافة 
فروع وقنوات االتصال بالبنك بما فيها الموقع االلكتروني الرسمي للبنك، كما 
نقر بأحقية البنك في تعديل تلك الالئحة بشكل دوري دون الحاجة إلى الحصول 

على موافقتنا المسبقة.

أو خدمة  التعامل عن منتج  ايقاف  أو  الحساب  اغالق  رغبتنا في  أنه في حال   -١٧
العمالء  إلى أقرب فرع و/أو االتصال بمركز اتصال  بالتوجه  نلتزم  معينة، فإننا 
الخاص بمصرفكم كما يمكن االستعالم عن المصروفات والخصومات المطبقة 
من قبل البنك في هذه الحالة (إن وجدت) وذلك دون أدنى مسئولية أو التزام 

على مصرفنا في هذا الشأن.

١٨- أنه في حال تراءى لنا حدوث حالة تالعب أو سرقة بحساباتنا أو فقدان أي من 
البطاقات المصرفية المسلمة من مصرفكم لنا (بكافة أنواعها)، فإننا نلتزم فورا 
الخاص  العمالء  اتصال  بمركز  االتصال  و/أو  للبنك  فرع  أقرب  إلى  بالتوجه 
باتخاذ  إخطاره  فور  البنك  يتمكن  حتى  الحالة  تلك  واثبات  لإلبالغ  بمصرفكم 
االجراءات الالزمة للتأكد من صحة ذلك والحيلولة دون وقوع ضرر بنا (إن أمكن) 

وذلك دون أدنى مسئولية أو التزام على مصرفنا في هذا الشأن.

خالل  من  وذلك  مصرفكم  لدى  المتبعة  الشكاوى  تقديم  بآلية  بعلمنا  نقر   -١٩
المطبوعات المتوافرة بفروع البنك أو رسائل البريد االلكتروني أو مركز االتصال 
بالعمالء الخاص بالبنك، كما نقر بالتزامنا في حال وجود شكوي بالرجوع إلى 
مصرفنا أوًال وعدم تقديم الشكوى مباشرة إلى البنك المركزي المصري اال في 
حالة عدم الرد من جانب البنك خالل المدة وبالطريقة المتفق عليها والمعلنة 

للعمالء من جانب البنك.

٢٠- سيتم ايقاف حسابات القصر مؤقًتا من جانب البنك بمجرد بلوغ القاصر سن ٢١ 
عاًما حتى يقوم القاصر بزيارة أقرب فرع لتقديم المستندات المطلوبة وتعبئة 

نموذج التوقيع لتحويل الحساب إلى حساب توفير عادي.

٢١- ال ُيسمح للوصي القانوني المعين من قبل المحكمة لحسابات القصر بالسحب 
من الحساب إال بعد تقديم المستندات / اإلذن القانوني المطلوب الصادر عن 

المحكمة.

الخاص  القطاع  المصري، فى حالة تغيير نوع  بالجنيه   Savers ٢٢- لعمالء حساب
بالعميل لدى البنك سيتم تغيير مميزات الحساب الخاص بالعميل حسب القطاع 

الجديد. 

الشروط واألحكام العامة 
لفتح الحساب

جميع أنواع حسابات التوفير والجاري معلنة على الموقع اإللكتروني للبنك.



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 إســتعالم الكترونــي أو موثــق عــن الرصيــد، لمــدة 
عــام بالنســبة للحســابات الجاريــة، وعامــان بالنســبة لحســابات التوفيــر، وال تعتبــر 
المعامــالت التــي يقــوم بهــا البنــك علــى حســابات العمــالء مثــل خصــم الرســوم 

أو إضافة العوائد من المعامالت التي يتم بموجبها 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 
ســواء ســحب، أو إيــداع، أو تحويــل، أو إســتعالم الكترونــي أو موثــق عــن الرصيــد 
خــالل عــام بالنســبة للحســابات الجاريــة، وعامــان بالنســبة لحســابات التوفيــر، 
القنــوات  أو  االتصــال  وســائل  مــن  أي  أو  البنــك  فــروع  خــالل  مــن  وذلــك 

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.



الشروط واألحكام
للخدمات اإللكترونية

١-  يقر العميل بأنه قد اطلع ووافق على كافة الشروط واألحكام الخاصة بالتعامل 
التجاري  للبنك  العام  اإللكتروني  الموقع  الواردة على  اإللكترونية  الخدمات  مع 
الدولي www.cibeg.com، والتي تتضمن خدمة الرقم السري المتغير للسماح 
اإللكترونية،  القنوات  خالل  من  الحسابات  خارج  بالتحويل   - الخدمات  كأحد   -

والتي يجوز تعديلها من وقت ألخر وفقا لتقدير البنك المطلق.

٢- في حالة اختيار العميل لكشف الحساب اإللكتروني سوف يتمكن العميل من 
بطاقاته  حساب  كشوف  على  وأيضًا  البنكية  حساباته  كشوف  على  االطالع 
عن  يغني  ذلك  وأن  البنكية،  االنترنت  خدمة  خالل  من  وطباعتهم  االئتمانية 
النسخة المطبوعة المرسلة بالبريد، ويقر العميل أن كشوف الحسابات المرسلة 
يعترض  لم  العميل ما  تعتبر صحيحة ومصدقًا عليها من  إلكترونيًا  البنك  من 
لدى  اإللكتروني  بريده  بتحديث  باستمرار  العميل  ويلتزم  يوًما.   ٣٠ خالل  عليها 

البنك. 

٣- يعمل البنك على إتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان حماية سرية العمالء. وال يعني 
ذلك أن البنك يضمن سالمة األجهزة الشخصية للعمالء ضد أي ڤيروسات أو 
الدولي التجاري  البنك  أن  كما  العميل.  تلك هي مسئولية  أن  حيث  إختراقات 

    (مصر) غير مسئول عن أية أضرار قد تصيب العميل نتيجة إستخدام الخدمات 
اإللكترونية المقدمة عبر شبكة اإلنترنت.

تأكيد  وسائل  من  أي  أو  السر  كلمة  عن  اإلفصاح  عدم  العميل  على  يجب   -٤
بالبطاقة  الخاص  السري  الرقم  أو  اإللكترونية  بالخدمات  الخاصة  الشخصية 
البنك، وفي  المدينة ألي شخص آخر ألي سبب كان، بما في ذلك موظفي 
حالة حصول أي طرف آخر على أي منهم يعتبر ذلك تصريحًا من العميل لهذا 
الشخص بإستخدام حساباته وما يتبعه من تحمله لكافة المخاطر والمسئوليات 
والعمليات الناشئة وذلك دون أدنى مسئولية على البنك. وال يحق للعميل أن 
يتقدم بطلب رد ألي خسائر ناتجة عن هذه المعامالت إال في حالة ثبوت إهمال 

أو تصرف متعمد من قبل البنك بخصوص هذه العمليات.

المصرفية  للخدمات  المنظمة  واألحكام  الشروط  من  أي  تعديل  للبنك  يحق   -٥
البنك  العميل مسبقًا، ويقوم  الحاجة إلخطار  أي وقت ودون  اإللكترونية في 
التعديالت  وتعتبر  مناسبة  يراها  طريقة  بأي  التعديالت  بهذه  العميل  بإخطار 

الجديدة ملزمة وسارية.


