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1. تعاريف
البنك: البنك التجارى الدولى )مصر( وفروعه.  -

ماستركارد    مقدما  الدفع  بطاقة  البطاقة:   -
 ISIC International Student Identity &
Confederation Prepaid Card تصدر من البنك 
ماستركارد  مؤسسة  خالل  ومن  )مصر(  التجارى 

الدولية.
الموقع على هذا  البطاقة  البطاقة: حامل  حامل   -
الطلب )طالب البطاقة( والمسئول عن سداد ما 
ومصاريف  وعموالت  رسوم  من  عنها  يستحق 
وخالفه والتى قد تستحق على البطاقة وكذا عن 
القصوى  وبالحدود  لنوعها  وفقًا  البطاقة  شحن 

التى يحددها البنك.
تعمل  آالت  هى   :)ATM( اآللى  الصراف  آلة   -
ميكانيكيًا وإلكترونيًا بحيث تسمح للعميل بإجراء 
المصرفية مستخدما فى ذلك  العمليات  بعض 

بطاقة الدفع مقدما من ماستركارد
تعمل  آلة  هى   :)POS( اإللكترونية  البيع  نقاط   -
إلكترونيًا وتسمح للعميل بعمليات شراء سلع أو 
الحصول على خدمات مستخدمًا فى ذلك بطاقة 

 )ISIC( الدفع مقدمًا ماستركارد
أرقام  أربعة  هو   :)PIN( السري  الشخصي  الرقم   -
إستخدامه  عند  العميل  ِقبل  من  إختيارها  يتم 
ماكينات  على  مرة  ألول  به  الخاصة  للبطاقة 
الدولي  التجاري  للبنك  التابعة  األلى  الصراف 
بالبطاقة  الخاص  السري  الرقم  هو  ليصبح 
المعامالت  في  إستخدامه  يتم  سوف  والذى 

المستقبلية إذا لزم األمر. 
التاجر: هو المتجر أو الشركة أو البنك أو المنشأة أو   -
خالفه الذى يقبل البطاقة لسداد سلع أو خدمات 

أو مسحوبات نقدية قدمت لحامل البطاقة .
المصرح  للمبالغ  األقصى  الحد  البطاقة:  حد   -

باستخدامها وفقًا لنوع البطاقة.
حد السحب النقدى: هو الحد األقصى الستخدام   -
خالل  من  النقدى  السحب  عمليات  فى  البطاقة 
ويمكن  البنك  يقررها  والتى  اآللى  الصرف  آالت 

تغير هذا الحد من آن آلخر.
استخدام  عند  اآلتية  التعليمات  بإتباع  أتعهد   .٢
أو   )ATM( اآللى  الصرف  آلة  خالل  من  البطاقة 

:POS نقاط البيع اإللكتروني
يستخدم الرقم الشخصى السرى )PIN( من خالل   -

آلة الصرف اآللى.
أو  الرقم السرى  عدم اإلفصاح ألى شخص عن   -
كتابته على البطاقة نفسها. وفى حالة الحصول 
أى طرف آخر على الرقم السرى يعتبر هذا تصريح 
للشخص باستخدام البطاقة وبدون أى مسئولية 

على البنك من أى نوع. 
البطاقة  ظهر  على  بالتوقيع  المستخدم  يتعهد   -
استخدام  عند  كلها  البيع  قسائم  على  والتوقيع 
البطاقة فى شراء سلع أو الحصول على خدمات 
وفى حالة عدم قيامه بالتوقيع على تلك القسائم 
بظرف  المثبت  التوقيع  عن  التوقيع  اختالف  أو 
البطاقة يظل رغم ذلك مسئوال عن سداد المبالغ 

المخصومة من رصيد البطاقة.
البطاقة  حامل  يلتزم  البطاقة  فقدان  حالة  في   .3
باليد  يسلم  رسمي  إخطار  بموجب  البنك  بإبالغ 
أو خطاب ُمسجل بعلم الوصول وموقع عليه أو 
عن طريق مركز خدمة عمالء البنك التجاري الدولي 
19666 ويتحمل حامل البطاقة أية مبالغ أو عمليات 
شراء ناتجة عن استخدام البطاقة من تاريخ الفقد 

أو السرقة وحتى استالم البنك لطلب اإليقاف.
لإللغاء  قابل  غير  نهائي  تفويض  البنك  أفوض   .4
بتنفيذ  فيه  الرجوع  أو  األسباب  من  سبب  ألي 
المكالمات  طريق  عن  مني  صادرة  تعليمات  أي 
قاطع  نهائي  دليل  بمثابة  تكون  بحيث  التليفونية 

في اإلثبات وال يمكن االعتراض عليه مطلقًا.
يلتزم حامل البطاقة إخطار البنك في حالة تغيير   .5
على  الحصول  بطلب  المثبتة  البيانات  من  أي 

البطاقة. 
عمليات  كافة  في  لالستخدام  صالحة  البطاقة   .6
الشراء أو الحصول على الخدمات باستخدام نقاط 
البيع اإللكترونية )POS(، ولكافة عمليات السحب 

 )ATM( اآللي  الصراف  آالت  خالل  من  النقدي 
وفقًا للحدود المصرح بها. 

شروط  من  شرط  بأي  االلتزام  عدم  حالة  ٧. في 
يتم  البطاقة  استخدام  إساءة  أو  االستخدام 
إجراءات حفاظًا على  يلزم من  واتخاذ ما  إيقافها 

حقوق البنك. 
األعطال  من  أي  عن  تمامًا  مسئول  غير  البنك   .٨
األعمال  أو  الكهربائي  التيار  انقطاع  من  الناجمة 
الميكانيكية أو خلو آلة الصراف اآللي )ATM( من 
يجوز  وال  نوعه،  كان  أيًا  آخر  أي سبب  أو  النقود 
لحامل البطاقة الرجوع على البنك بأي مطالبات 

في هذا الخصوص. 
متوقفة  البطاقة  باستخدام  تتم  التي  العمليات   .9
وقت  للبطاقة  المتاح  الرصيد  مبلغ  على 
وفي  الرصيد،  هذا  تجاوز  يحق  وال  االستخدام 
حالة تجاوزه للبنك الحق في اتخاذ كافة اإلجراءات 
الستيفاء كامل المديونية وما يستحق عنها من 

غرامات ومصاريف. 
1٠. جميع القيود التي يثبتها البنك سواء كانت خصم 
البطاقة  لحامل  وليس  صحيحة،  تكون  إضافة  أو 
الحق في االعتراض عليها، وللبنك الحق في إثبات 

تلك القيود بكافة طرق اإلثبات. 
.ISIC 11. ال يمكن إصدار بطاقات فرعية لبطاقة

1٢. تقوم آلة الصراف اآللي بتجميد رصيد البطاقة 
متتالية  محاوالت  ثالث  إجراء  حالة  في  تلقائيًا 
واحتجاز   )PIN( السري  الرقم  إدخال  في  خاطئة 
آلة  من  البطاقة  سحب  عدم  حالة  في  البطاقة 
الصراف اآللي )ATM(، بعد انتهاء العملية بالفترة 
إصدار  بطلب  العميل  ويتقدم  المحددة،  الزمنية 

بطاقة جديدة
13. عند عدم سحب المبلغ الذي طلب صرفه من آلة 
الصراف اآللي )ATM( خالل الفترة الزمنية المحددة 
من إبراز هذا المبلغ من المكان المخصص له باآللة 
فإن البنك غير مسئول عن إعادة قيد الخصم الذي 
إال  العملية  هذه  بموجب  البطاقة  رصيد  من  تم 
بعد إجراء جرد اآللة، وعليه فإنه يحق للبنك حسبما 
تسفر عنه إجراءات الجرد إضافة المبلغ بالكامل أو 
وال  البطاقة،  رصيد  إلى  إعادته  عدم  أو  منه  جزء 
يحق لحامل البطاقة في جميع األحوال االعتراض 

على أي إجراء يتخذه البنك في هذا الصدد. 
14. في حالة االعتراض على بعض العمليات التي 
يتم قيدها على حساب البطاقة أو طلب صورة 

من تلك العمليات يتم ذلك بالشروط اآلتية:
 1٠٠ عن  عليها  المعترض  العملية  قيمة  تقل  أال   -

جنيه.
 Charge( يتم سداد مصاريف عمليات االعتراض -

Back( الخاصة بمؤسسة ماستركارد مقدمًا.
- في حالة أحقية العميل في المبلغ المعترض عليه 
يتم إضافته لحساب البطاقة بعد الفترة المحددة 
ماستركارد  بمؤسسة  المتبعة  لإلجراءات  وفقًا 

الدولية وبدون أي اعتراض من حامل البطاقة. 
بين  ينشأ  خالف  أي  عن  مسئول  غير  البنك   .15
الخدمات  أو  السلع  على  والتجار  البطاقة  حامل 
الذي حصل عليها بموجب البطاقة، ويتعهد حامل 
مباشرة  التجار  مع  خالفات  أي  بتسوية  البطاقة 
الخالف،  هذا  في  وجه  بأي  البنك  إدخال  دون 
وكذا إذا أضاف التاجر قيمة استرجاع مبلغ عن أي 
البنك  فإن  بطاقة  باستخدام  تمت  بيع  عمليات 
استالم  عند  البطاقة  لرصيد  القيمة  سيضيف 
لحامل  يجوز  وال  التاجر،  من  االسترجاع  قيمة 
البطاقة أن يعتبر مطالبته للتاجر أساسًا لمطالبته 
للبنك بالتالي وتسوى العملية بين التاجر وحامل 

البطاقة دون إدخال البنك طرفًا فيها. 
آالت  من  أي  في  البطاقة  استعمال  عند   .16
 )POS( البيع  نقاط  أو   )ATM( اآللي  الصراف 
لتنفيذ أية عمليات أو تعليمات مصرفية  فسوف 
تعتبر سجالت البنك في خصوص هذه العمليات 
قاطعة وملزمة في جميع األحوال ويخصم البنك 
تمت  التي  المصروفات  أو  المسحوبات  قيمة 

بموجب البطاقة من رصيد البطاقة المتاح. 
1٧. ال يجوز إعادة شحن البطاقة من أي من فروع 
به  المصرح  األقصى  الحد  حدود  في  إال  البنك 

الحق في  البطاقة  ولحامل  البطاقة،  لنوع  وفقًا 
إعادة شحن البطاقة وال يجوز له إصدار أكثر من 

بطاقة واحدة سنويًا من البنك. 
البطاقة  باستخدام  بالسماح  البنك  يقوم   .1٨
أو  السلع  وشراء  النقدي  السحب  عمليات  في 
المقررة  للحدود  وفقًا  الخدمات  على  الحصول 
الحق  وللبنك  البنك،  يقررها  والتي  عملية  لكل 
في تعديل تلك الحدود من أن آلخر دون الرجوع 

لحامل البطاقة. 
في  االشتراك  إيقاف/إنهاء  في  الحق  للبنك   .19
دون  جديدة  خدمات  إضافة  إلغاء/  النظام/أو 
في  الحق  له  وليس  البطاقة  لحامل  الرجوع 

االعتراض على ذلك. 
٢٠. يحق لحامل البطاقة طلب إلغاء/إيقاف البطاقة 
يتم  أن  على  بديلة  بطاقة  إصدار  طلب  وكذلك 
تحويل رصيد البطاقة الملغاة إلى البطاقة الجديدة 

بعد خصم كافة المصاريف المتعلقة بذلك. 
البطاقة  حامل  بين  نزاع  أي  حدوث  حالة  في   .٢1
وبين البنك وعرض هذا النزاع على القضاء تكون 
السجالت والمستندات أو البيانات المدونة على 
قابلة  غير  إثبات  كوسيلة  الممغنطة  الوسائط 

إلثبات العكس. 
يقر  البنك  فإن  والحرص  التأمين  من  لمزيد   .٢٢
رصيد  النقدي من  السحب  لعمليات  أقصى  حد 
الحد،  بهذا  العمالء  إخطار  يوميًا وسيتم  البطاقة 
ويحق للبنك من حين آلخر تعديل قيمة هذا الحد 
طبقًا لما يراه من ظروف تستلزم ذلك وبدون أي 

اعتراض من أي طرف. 
على  التعرف  إمكانية  البطاقة  استخدام  يتيح   .٢3
البنك  مسئولية  تخلى  وعليه  البطاقة،  رصيد 
تم  سواء  البيانات  لهذه  الغير  معرفة  عن  تمامًا 
الغير  معرفة  أو  البطاقة  لفقدان  نتيجة  أو  ذلك 
للرقم السري الخاص، ولحين إبالغ البنك إليقاف 

التعامل على البطاقة. 
٢4. يحق للبنك في أي وقت من األوقات وبمطلق 
تقديره أن يتنازل عن أو يحيل أو يبيع ألي طرف آخر 
ايًا من حقوقه دون حاجة لموافقة حامل البطاقة. 

٢5. إعمااًل للقانون رقم ٨٨ سنة ٢٠٠3 الخاص بالبنك 
الرابع- )الباب  المركزي والجهاز المصرفي والنقد 
المواد 9٧ وما بعدها- المنظمة لسرية الحسابات( 
يصرح أصحاب البطاقات للبنك باالطالع على أية 
معلومات خاصة ببطاقتهم وتبادلها مع أي من 
الجهات  غيرها من  أو  العاملة في مصر  البنوك 

الحكومية أو غير الحكومية. 
المصري  القانون  ألحكام  االتفاق  هذا  يخضع   .٢6
وفي حالة حدوث أي نزاع ينشأ بخصوص تنفيذ 
يتم تسوية  يتولد عنه،  أو  الطلب  أو تفسير هذا 
والفصل فيه نهائيًا عن طريــق المحاكم المصرية 

المختصة
٢٧. البنك غير مسئول عن الخدمات واإلمتيازات 
 International مؤسسة  من  المقدمة 
ويمثلها   Student Travel Confederation
السفر  لخدمات  المصري  المركز  مصر  في 
الدولية   IAS مؤسسة  عن  ممثل  للطلبة« 
والخاصة بمنح امتيــازات وتخفيــضـات لحـــاملـي 
بطــاقـــات الـISIC وتنحصر مسئولية البنك في 
ناحية  من  مقدمًا  المدفوعة  ماستركارد  بطاقة 
كافة  عليها  وتترتب  مالية  كبطاقة  استخدامها 
وفقًا  الدولية  بالبطاقات  الخاصة  االلتزامات 

لقواعد مؤسسة ماستركارد العالمية.
٢٨. بموجــب هــذا الطلــب يتعهــد العميــل و يقــر 

بمــا يلــى:
ان كافــة البيانــات الــواردة بهــذا الطلــب حقيقيــة   -
و صحيحــة و انــه اطلــع علــى الشــروط و االحــكام 
و  البطاقــة  بهــذه  يتعلــق  فيمــا  للبنــك  العامــة 
الخدمــات المصرفيــة االلكترونيــة المتعلقــة بهــا 
ــه يقبــل ان يحتفــظ البنــك بهــذا الطلــب و  كمــا ان
المســتندات المرفقــة فــي حالــة الغــاء الخدمــة بعــد 

ــا  تفعيله
انــه المالــك األصلــي والمنتفــع الحقيقــي والوحيــد   -
لهــذه  الفعليــة  بحيازتــه  وايضــا  البطاقــة،  مــن 

البطاقــة
يتعهــد العميــل بتحديــث بياناتــه بصفــة دوريــة او   -
فــور حــدوث ايــة تغييــرات بشــأنها او فــور تجنســه 
بجنســية اخــرى أو عندمــا يطلــب البنــك ذلــك فــي 

خــالل 3٠ يومــا 

خــالل  مــن  تتــم  التــي  المعامــالت  جميــع  ان   -
المذكــورة هــي معامــالت مشــروعه و  الخدمــة 
ــا  ــراض مشــروعة و ســليمه كم تســتخدم فــي اغ
يقــر بمســئوليته التامــة عــن ســالمه و مشــروعية 
ايــة مبالــغ يتــم ايداعهــا او يتــم تحويلهــا علــى تلــك 
البطاقــة او أي مــن البطاقــات االضافيــة االخــرى 
المصــدرة بنــاء علــى طلبــه ويلتــزم بالتحقــق مــن 
ان تلــك االمــوال ال تتعــارض مــع قانــون مكافحــة 
الئحتــه  و  االرهــاب  تمويــل  و  االمــوال  غســل 

التنفيذيــة و القــرارات المنفــذة لــه.
ان يكــون اســتخدام تلــك البطاقــة المصــدرة بنــاء   -
ــراض الشــخصية فقــط وال  ــه فــي األغ ــى طلب عل
اغــراض  او   انشــطه  أي  فــي  اســتخدامها  يتــم 
تجاريــة مــع احقيــة البنــك عنــد ثبــوت العكــس فــي 
اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة بمــا فيهــا ايقــاف 
البطاقــة الخاصــة بــه ويلــزم بالتوقيــع بالمــكان 

المخصــص للتوقيــع خلــف البطاقــه.
٢9. يقــر  العميــل بعلمــه و قبولــه بالئحــة التعريفــات 
المطبقــة  والعوائــد  والعمــوالت  والمصروفــات 
مــن قبــل البنــك علــي المنتجــات والخدمــة التــي 
فــروع  كافــة  لــدى  معلنــة  وأنهــا  لــه  يقدمهــا 
الموقــع  فيهــا  بمــا  بالبنــك  االتصــال  وقنــوات 
االلكترونــي الرســمي للبنــك، كمــا يقــر بأحقيــة 
البنــك فــي تعديــل تلــك الالئحــة بشــكل دوري 
دون الحاجــة الــي الحصــول علــي موافقــة العميــل 
او  كافــة  تعديــل  للبنــك  يحــق  كمــا  المســبقة 
اى مــن شــروط هــذا االتفــاق مــن وقــت آلخــر 
بــأى  البطاقــة  حامــل  باخطــار  البنــك  ويقــوم 
تعديــل بالطريقــة التــى يراهــا مناســبة، و تعتبــر 
التعديــالت الجديــدة ســارية النفــاذ دون الحاجــة 

إلــى موافقــة كتابيــة مــن حامــل البطاقــة.
3٠. أنــه فــي حــال رغبــة العميــل فــي نقــل الحســاب 
أو اغالقــه أو ايقــاف التعامــل بالمنتــج أو الخدمــة 
موضــوع العقــد / الطلــب، فــإن العميــل يلتــزم  
أقــرب فــرع و/أو االتصــال بمركــز  الــي  بالتوجــه 
لالســتعالم  بمصرفنــا  الخــاص  العمــالء  اتصــال 
عــن المصروفــات والخصومــات المطبقــة مــن 
قبــل البنــك فــي هــذه الحالــة )ان وجــدت( وذلــك 
التــزام علــى بمصرفنــا  دون ادنــي مســئولية او 

فــي هــذا الشــأن.
حالــة  حــدوث  للعميــل  تــراءى  حــال  فــي  انــه   .31
مــن  اي  فقــد  او  بحســاباته  ســرقة  أو  تالعــب 
البطاقــات المصرفيــة المســلمة مــن المصــرف 
لــه )بكافــة انواعهــا(، فــإن العميــل يلتــزم   فــورا 
بالتوجــه الــي أقــرب فــرع للبنــك و/او االتصــال 
بمصرفكــم  الخــاص  العمــالء  اتصــال  بمركــز 
لإلبــالغ واثبــات تلــك الحالــة حتــى يتمكــن البنــك 
فــور اخطــاره باتخــاذ االجــراءات الالزمــة للتأكــد مــن 
صحــة ذلــك والحيلولــة دون وقــوع ضــرر للعميــل 
)ان أمكــن( وذلــك دون ادنــي مســئولية او التــزام 

علــى المصــرف فــي هــذا الشــأن.
الشــكاوي  تقديــم  باليــة  بعلمــه  العميــل  يقــر   .3٢
خــالل  مــن  وذلــك  مصرفنــا  لــدي  المتبعــة 
ــك او رســائل  ــرة بفــروع البن ــات المتواف المطبوع
بالعمــالء  االتصــال  مركــز  او  االلكترونــي  البريــد 
حــال  فــي  بالتزامــه  يقــر  كمــا  بالبنــك،  الخــاص 
وجــود شــكوي بالرجــوع الــي مصرفنــا اوال وعــدم 
تقديــم الشــكوى مباشــرة الــي البنــك المركــزي 
جانــب  مــن  الــرد  عــدم  حالــة  فــي  اال  المصــري 
البنــك خــالل المــدة وبالطريقــة المتفــق عليهــا 

البنــك. جانــب  مــن  للعمــالء  والمعلنــة 
33. يقــر العميــل بالرجــوع الــي خدمــة العمــالء  للبنــك 

لمعرفــه اي انقطــاع مخطــط للخدمة. 
34. يقــر البنــك بحفاظــه علــى خصوصيــة بيانــات 
العمــالء و عــدم إتاحتهــا للغيــر داخــل البنــك أو 
خــارج البنــك بمــا يتوافــق مــع تعليمــات حمايــة 
حقــوق عمــالء البنــوك الصــادرة فــي فبرايــر ٢٠19   
برجــاء  تشــغيلها  إعــادة  أو  البطاقــة  لتفعيــل   .35
بالبنــك  الخــاص  االتصــال  بمركــز  االتصــال 
19666، إليقــاف البطاقــة يرجــى ملــئ النمــوذج 
المخصــص فــي فــرع البنــك او االتصــال بمركــز 

19666 بالبنــك  الخــاص  االتصــال 
36. فــي حالــة توقــف أو إنهــاء الخدمــة يلتــزم البنــك 
بالوفــاء بتعهداتــه قبــل مســتخدم البطاقــة بمــا 
المتبقــي  الرصيــد  بإســترداد  القيــام  ذلــك  فــي 

بالبطاقــات فــي أســرع وقــت ممكــن.

ISIC card number

Valid 
thru

Date 
of birth

Studies 
at

Name

5978   2364  5678  7867



Personal Details بيانات شخصية
أو  القومي  الرقم  لبطاقة  وفقا  اإلسم 
الباسبور  أو  للمصريين  الميالد  شهادة 

لغير المصريين:

Full name as per the National ID or 
the Birth Certificate for Egyptians 
or Passport for foreigners:

I declared:

I.D. No.:

Mobile No.:

Land Line No.:

Job / Occupation:

Work Place:

Work Place address:

Permanent Residential Address:

Guardian Name:

أن  تود  كما  اإلنجليزية  باللغة  االسم   -
 ٢5 يتجاوز  ال  )بما  البطاقة  على  يظهر 

حرفًا وفراغًا(.
- أترك مسافة بين األسماء.

- Name in English as you would like 
it to appear on your card (up to 25 
characters).

- Leave a space between names.

تاريخ الميالد:

محل الميالد:

النوع:    ¨ ذكر       ¨ أنثى

Birth Date:

Place of Birth:

Gender:   ¨ Male     ¨ Female

Month  شهر Day  يومYear    سنة

School / University Name:

Grade:

Permanent residential address:

Mobile No.:

E-mail:

Nationality:

I.D. Type:

I.D. No:

Valid National ID for Egyptians:

Other Source of Income:

The purpose of issuing the card:

Credit required amount to the card in:

¨ Cash

¨ From A/C No.:

اسم المدرسة / الكلية:

العام الدراسى:

عنوان اإلقامة:

رقم المحمول:

بريد إلكتروني:

الجنسية:

نوع إثبات الشخصية:

رقم إثبات الشخصية:

بطاقة الرقم القومى السارية للمصريين:

مصادر الدخل األخرى:

الغرض من اصدار البطاقة:

إضافة الرصيد المطلوب للبطاقة:

¨ نقدًا

¨ من حساب رقم:

بيانات ولي األمر من سن 12 عاًما إلى سن 16 عاًما

أقر أنا:

الرقم القومي:

رقم المحمول:

رقم التليفون األرضي:

العمل/الوظيفة:

جهة العمل:

عنوان جهة العمل:

عنوان اإلقامة الدائم:

ولي أمر:

Passport  ¨ ¨ National ID   جواز سفر  ¨ Birth Certificate   رقم قومي  شهادة ميالد 

يتم إرفاق صورة من إشعار اإليداع أو التحويل بالمبلغ المطلوب إضافته للبطاقة 
علمًا بأنه سيتم خصم مصاريف إصدار البطاقة من المبلغ المودع .

المذكورة  الطلب  مقدم  عن  نيابة  أقر 
لجميع  وقبولي  إدراكي  أعاله  بياناته 
جميع  وأن  المذكورة  الشروط 
الطلب  هذا  في  الواردة  المعلومات 

صحيحة.

I, on behalf of the applicant whose 
information is stated above, hereby 
agree to the aforementioned terms 
and I pledge that all the information 
provided in this application is correct.

Guardian Signature: توقيع ولي األمر:

المذكورة  البيانات  كافة  بأن  أتعهد 
وأصرح  وكاملة  صحيحة  الطلب  بهذا 
البنك  باالستعالم عنها وسأقوم بإبالغ 
بأية تعديات قد تطرأ عليها مستقباًل كما 
الشروط  بكافة  بااللتزام  وأتعهد  أوافق 
للبنك  يحق  والتي  الطلب  بهذا  الواردة 

تعديلها من آن آلخر.

بأنني  الطلب  هذا  على  الموقع  أنا  أقر 
الوحيد  والمستفيد  األصلي  المالك 
الطبيعي  الولي  / بصفتي  البطاقة  من 
على القاصر حامل البطاقة وأن المبالغ 
المدفوعة أو المستخدمة ال تتعارض مع 
والئحته  األموال  غسل  مكافحة  قانون 

التنفيذية.

I Affirm that the mentioned 
information in this application 
is true and complete and I 
pledge to advise the bank of 
any changes. I accept all the 
terms and conditions stated in 
this form, which the bank has 
the right to amend.

I declare that I am the sole 
beneficiary of the card / as the 
natural guardian of the minor 
holder of the card and that any 
used funds cannot conflict with 
the anti money laundering law 
and its executive regulations.

Customer/Card Requester Signature: توقيع العميل/طالب البطاقة:

Date: التاريخ:

Issuing branch:

 For bank use only   الستخدام البنك فقط

الفرع الُمصدر للبطاقة:

Authorized Signature: :Table of  Fees and Chargesالتوقيعات المعتمدة: جدول الرسوم والمصروفات:

Fees & Charges Typeالرسومنوع الرسوم و المصروفات Charges

رسوم السنة األولى للبطاقة 
األساسية

٢٠٠ جم

٢٠٠ جم رسوم السنوات الالحقة 
للبطاقة األساسية

Issuance fees EGP 200

EGP 200Renewal Fees

1 سنة Year Card Validity 1صالحية البطاقة

مجانًا السحب النقدى من ماكينة 
CIB الصراف اآللى

Cash Withdrawal from 
CIB ATM Free

٢% حد ادنى 
جم ٢٠

رسوم السحب النقدي من 
ماكينات الصراف اآللي 

األخرى داخل مصر

Cash Withdrawal Fees 
from other Domestic 

ATMs

2% min. 
EGP 20

4% حد ادنى 
جم ٢٠

رسوم السحب النقدي من 
ماكينات الصراف اآللي  

خارج مصر
Cash Withdrawal Fees from 

International ATMs
4% min. 
EGP 20

%3 هامش ربح على سعر 
Mark Up Feesصرف العمالت األجنبية 3%


