شروط واحكام استخدام بطاقة البنك
التجاري الدولي ( )CIBاالئتمانية
 -1تعاريف:
في هذا الطلب تعني كلمة:
 .1البنك :البنك التجاري الدولي (مصر) أو فروعه.
 .2البطاقــة :بطاقــة (ماســتر كارد/فيــزا)  الدوليــة بأنواعهــا المختلفــة والتــي
يصدرهــا البنــك مــن خــال المؤسســات الدوليــة.
 .3العميل/حامــل البطاقــة :هــو الموقــع علــى طلــب إصــدار بطاقــة البنــك
ا ال ئتما نيــة
 .4حامــل البطاقــة األساســية :هــو العميــل الــذي يفتــح حســاب البطاقــة
باســمه ويلتــزم بصفــة أصيلــة تجــاه البنــك بســداد كافــة المبالــغ
الناتجــة عــن إصــدار واســتخدام البطاقــة األساســية وأي بطاقــة إضافيــة
ومــا قــد يســتحق عنهــم مــن رســوم وعمــوالت ومصاريــف وعوائــد
وخالفــه.
 .5حســاب البطاقــة :هــو الحســاب الــذى يقــوم البنــك بفتحــه بمجــرد قبــول
طلــب العميــل وإصــدار البطاقــة لــه حيــث يتــم مــن خاللــه ســداد كافــة
المبالــغ المســتحقة الناتجــة عــن إصــدار واســتخدام البطاقــة األساســية وأي
ـاء علــى طلــب حامــل البطاقــة األساســية.
بطاقــات إضافيــة تــم إصدارهــا بنـ ً
ويلتــزم حامــل البطاقــة بســداد الرصيــد المســتحق فــي المواعيــد المحــددة
للســداد وطبقـ ًـا للشــروط التــي يحددهــا البنــك ،هــذا وال يتــم إغــاق حســاب
البطاقــة إال بعــد ســداد الرصيــد المســتحق كمــا تســري علــى هــذا الحســاب
كافــة شــروط وأحــكام التعامــل بالحســاب الجــاري بالبنــك.
 .6حامــل البطاقــة اإلضافيــة :هــو الشــخص الــذى تصــدر لــه بطاقــة إضافيــة
ـاء علــى تعليمــات حامــل البطاقــة األساســية بشــرط أال يقــل ســن حامــل
بنـ ً
البطاقــة اإلضافيــة عــن  16ســنة.
 .7التعامــل بالبطاقــة :اســتخدام البطاقــة فــي عمليــات شــراء الســلع
ً
وفقــا لشــروط إصدارهــا
والحصــول علــى خدمــات أو مســحوبات نقديــة
المحــددة.
 .8الحــد االئتمانــي :هــو الحــد األقصــى الــذى يحــدده البنــك للمبلــغ المصــرح
ً
مســتحقا فــي حســاب البطاقــة األساســية والبطاقــة اإلضافيــة
بــأن يكــون
مجتمعيــن .ويخصــص جــزء مــن الحــد االئتمانــي يســمى حــد الســحب النقــدي
ويكــون قابــل للســحب منــه نقـ ً
ـدا ،ويجــوز للبنــك أن يغيــر الحــد االئتمانــي أو حد
الســحب النقــدي فــي أي وقــت مــع إخطــار حامــل البطاقــة  .
 .9مــدة البطاقــة :تحــدد مــدة البطاقــة بقــرار البنــك وتجــدد تلقائيـ ًـا مــا لــم يخطــر
ً
كتابيــا برغبتــه بعــدم التجديــد ويتعيــن إخطــار البنــك قبــل
حامــل البطاقــة
انتهــاء ســريانها بـــ 60يومـ ًـا علــى األقــل.
 .10الرقــم الشــخصي الســري :هــو الرقــم الســري الــذى يســتخدمه حامــل
البطاقــة للتحقــق إلكترونيــا مــن شــخصيته عنــد قيامــه باســتخدام ماكينــات
الصــراف اآللــي (   )ATMوالتــي تتيــح الصــرف النقــدي لحاملــي البطاقــة ،أو
نقــاط البيــع اإللكترونيــة (.)POS
 .11المؤسســة المصــدرة :هــي مؤسســة ماســتر كارد الدوليــة  /مؤسســة فيــزا
الدوليــة
 .12التاجــر :هــو المتجــر أو الشــركة أو المنشــأة الــذي يقبــل البطاقــة فــي ســداد
قيمــة البضائــع أو الخدمــات أو المســحوبات النقديــة.
 .13البنــك المتلقــي :البنــك الــذى يتعاقــد ويتعامــل معــه التاجــر فــى شــأن
تســوية عمليــات البطاقــة االئتمانيــة
ً
مقصــورا علــى حامــل البطاقــة وأن تكــون البطاقــة
 .2يكــون اســتخدام البطاقــة
ســارية وقــت االســتخدام وفــى حــدود الحــد االئتمانــي الــذى يصــرح بــه البنــك
باإلضافــة إلــى شــروط االســتخدام األخــرى التــي يحددهــا البنــك مــن آن آلخــر.
 .3ال يلتــزم البنــك بــأن يرفــق بكشــف الحســاب صـ ً
ـورا مــن إشــعارات المشــتريات
والســحب النقــدي.
 .4عنــد المنازعــة مــن جانــب حامــل البطاقــة ،لــن يكــون البنــك ملزمـ ًـا بإضافــة قيمــة
اإلشــعارات المتنــازع عليهــا إلــى حســاب حامــل البطاقــة مــا لــم تكــن قيمتهــا قــد
أضيفــت لحســاب البنــك بمعرفــة البنــك المتلقــي أو المؤسســة المصــدرة.

 .5تقبــل إيداعــات أوراق البنكنــوت بماكينــات الصــراف اآللــي لســداد بطاقــات
ائتمــان البنــك التجــاري الدولــي ويتــم إضافــة القيمــة إلــى حســاب البطاقــة
ً
ً
ملزمــا.
قاطعــا و
ويكــون حســاب ودفاتــر البنــك فــي خصــوص هــذه العمليــات
ً
ً
مطلقــة غيــر مشــروطة
مســئولية
مســئول
 .6يكــون حامــل البطاقــة األساســية
ً
تجــاه البنــك عــن كافــة النتائــج المترتبــة عــن اســتخدام البطاقــة األصليــة أو أي
بطاقــة إضافيــة والوفــاء بكافــة االلتزامــات الناشــئة عــن ذلــك ،كمــا يكــون حامــل
ً
ً
متضامنــا مــع حامــل البطاقــة األساســية وللبنــك
ضامنــا
البطاقــة اإلضافيــة
الحــق فــي الرجــوع علــى أي منهمــا أو كالهمــا.
 .7يتعهــد حامــل البطاقــة بالتوقيــع علــى قســائم البيــع أو إدخــال الرقــم الســري
الخــاص بالبطاقــة كلمــا اســتخدم بطاقتــه فــي شــراء ســلع أو للحصــول علــى
خدمــات أو مســحوبات نقديــة ،وفــى حالــة عــدم قيامــه بالتوقيــع علــى تلــك
ـئول عــن ســداد المبالــغ المقيــدة علــى حســاب
القســائم يظــل  -رغــم ذلــك  -مسـ ً
بطاقتــه للبنــك.
 .8يتعهــد حامــل البطاقــة بســداد كافــة الرســوم والعمــوالت والعوائــد والمصاريــف
المختلفــة التــي يحددهــا البنــك وكذلــك أيــة رســوم وعمــوالت ومصاريــف قــد
تســتحق بواســطة مؤسســة ماســتر كارد /مؤسســة فيزا أو مراســلي البنك .وال
يحــق لــه االعتــراض عليهــا ويســرى ذلــك علــى البطاقــة األساســية والبطاقــات
اإلضافيــة كمــا يصــرح للبنــك بالخصــم علــى حســاب البطاقــة بتلــك الرســوم
والمصاريــف حــال اســتحقاقها.
 .9فــي حالــة عــدم اســتالم البطاقــات األساســية أو اإلضافيــة الســابق طلبهــا
مــن البنــك خــال  90يومـ ًـا مــن تاريــخ إصدارهــا فإنــه يتــم إلغاؤهــا دون تحميــل
العميــل بكافــة مصاريــف اإلصــدار ورســوم االشــتراك الســنوي.
 .10يلتــزم حامــل البطاقــة األساســية بســداد مســتحقات البنــك خصمـ ًـا علــى حســابه
لــذا يجــب عليــه التأكــد مــن كفايــة رصيــد هــذا الحســاب لمقابلــة مســتحقات
البنــك هــذا وتعتبــر كافــة أنــواع حســابات العميــل بالبنــك وحــدة ال تتجــزأ وضمانـ ًـا
لجميــع مســتحقات البنــك منــه بــدون الحاجــة إلــى أي إنــذار أو تنبيــه أو الحصــول
علــى أمــر أو حكــم قضائــي.
 .11يحــق للبنــك أن يخصــم تلقائيـ ًـا علــى حســاب البطاقــة وبــدون الرجــوع لحامــل
البطاقــة أي مبلــغ ســبق إضافتــه لــه بطريــق الخطــأ.
 .12يصبــح الرصيــد المديــن المقيــد علــى حســاب البطاقــة مســتحق علــى الفــور
وواجــب الســداد بالكامــل حســب تقديــر البنــك المطلــق فــي حالــة إخــال
حامــل البطاقــة بشــروط االســتخدام أو فــي أي حالــة طارئــة أخــرى مثــل حــاالت
اإلفــاس أو فقــد األهليــة أو الوفــاة وفقـ ًـا ألحــكام القوانيــن الســارية بجمهوريــة
مصــر العربيــة.
 .13علــى حامــل البطاقــة أن يبــذل قصــارى جهــده لضمــان ســامة البطاقــة والرقــم
الشــخصي الســري وعــدم االحتفــاظ بهمــا فــي مــكان واحــد وفــى حالــة فقــد
أو ســرقة أيهمــا يلتــزم حامــل البطاقــة فـ ً
ـورا بإخطــار مركــز خدمــة العمــاء عــن
طريــق مكالمــة مســجلة .ويتحمــل حامــل البطاقــة األساســية أيــة مبالــغ ناتجــة
عــن اســتخدام البطاقــة مــن تاريــخ الفقــد أو الســرقة وحتــى إبــاغ البنــك لطلــب
اإليقــاف واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة إليقــاف العمــل بالبطاقــة ويتعهــد حامــل
البطاقــة فــي حالــة العثــور عليهــا أال يســتعملها ويعيدهــا إلــى البنــك فـ ً
ـورا التخــاذ
إجــراءات إتالفهــا.
 .14تعتبــر البطاقــة ملـ ًـكا للبنــك ويتعيــن علــى حامــل البطاقــة أن يردهــا إلــى البنــك
بمجــرد طلبهــا كمــا يجــوز لحامــل البطاقــة األساســية بنــاء علــى طلــب كتابــي
معتمــد منــه أو مكالمــة مســجلة لخدمــة العمــاء إلغــاء البطاقــات اإلضافيــة،
وذلــك دون إخــال بأيــة التزامــات علــى حامــل البطاقــة األساســية تجــاه البنــك
عــن اســتخدام هــذه البطاقــات حتــى تاريــخ اإللغــاء .ويجــوز للبنــك إلغــاء البطاقــة

فــي أي وقــت بــدون إشــعار مســبق كمــا يجــوز للبنــك رفــض إعــادة إصدارهــا
أو تجديدهــا دون إبــداء األســباب وذلــك كلــه دون اإلخــال بحــق البنــك فــي
الخصــم علــى أي مــن حســابات/أوعية ادخاريــة /شــهادات أو أي ودائــع أخــرى
خاصــة بالعميــل أي كان نوعهــا لــدى البنــك بالمديونيــات الناشــئة عــن اســتخدام
هــذه البطاقــات ويحــق للبنــك إجــراء المقاصــة لمبالــغ المديونيــة المســتحقة
للبنــك علــى أي مــن الودائــع /حســابات ســالف الذكــر فــي حالــة اختــاف عملتهــا
عــن عملــة المديونيــة المســتحقة للبنــك وفقــا وســعر الصــرف بيع/شــراء المعلــن
بالبنــك وقــت الخصــم وذلــك دون الحصــول علــى موافقــة العميــل المســبقة.
 .15إذا أصــدر تاجــر قســيمة اســترجاع مبلــغ عــن عمليــة بيــع تمــت باســتخدام
البطاقــة فــإن البنــك ســيضيف لحســاب البطاقــة المبلــغ المســتحق عنــد
اســتالم قيمــة االســترجاع مــن التاجــر وال يعتــد بالمبلــغ المســترجع كعمليــة
ســداد تغنــي عــن ســداد المبالــغ المســتحقة بآخــر كشــف حســاب وإذا لــم تصــل
قســيمة االســترجاع إلــى البنــك فإنــه ال يجــوز لحامــل البطاقــة الرجــوع علــى
البنــك للمطالبــة باســترجاع المبلــغ المســتحق مــن التاجــر.
 .16يقــر حامــل البطاقــة األساســية أن جميــع كشــوف الحســابات الصــادرة مــن
البنــك والمرســلة لــه علــى العنــوان المبلــغ منــه للبنــك صحيحــة ونافــذة فــي
مواجهتــه وملزمــة لــه أمــام المحاكــم مــا لــم يعتــرض عليهــا خــال ثالثــون يومـ ًـا
مــن تاريــخ إرســالها إليــه ويخضــع اعتــراض حامــل البطاقــة علــى أيــة بيانــات
مدونــه بكشــوف الحســاب لكافــة اإلجــراءات واألحــكام المنظمــة لذلك بواســطة
مؤسســة ماســتر كارد  /مؤسســة فيــزا وخالفــه.
 .17يقــر حامــل البطاقــة بأنــه اطلــع ووافــق علــي جــدول رســوم ومصاريــف بطاقــات
البنــك االئتمانيــة المعلــن علــى الموقــع اإللكترونــي الرســمي للبنــك ،كمــا أنــه
يقــر أيضــا بأحقيــة البنــك فــي تعديــل كافــة الرســوم والمصاريــف والعمــوالت
وكــذا تغييــر ســعر العائــد المطبــق مــن وقــت آلخــر كمــا يقــر حامــل البطاقــة
بقبــول قيــام البنــك بإخطــاره بــأي تعديــل بالطريقــة التــي يراهــا البنــك مناســبة
وتعتبــر التعديــات الجديــدة ســارية النفــاذ مــن تاريــخ تقريرهــا دون الحاجــة إلــى
موافقــة كتابيــة مــن حامــل البطاقــة.
 .18البنــك غيــر مســئول عــن أي خــاف ينشــأ بيــن حامــل البطاقــة والتجــار حــول
الســلع أو الخدمــات التــي حصــل عليــه منهــم بموجــب البطاقــة ويتعهــد حامــل
البطاقــة بتســوية أيــة خالفــات مــع التجــار مباشــرة دون إدخــال البنــك بــأي وجــه
فــي هــذا الخــاف.
مســئوال عــن أي خســارة يتكبدهــا حامــل البطاقــة إذا لــم
 .19لــن يكــون البنــك
ً
يتمكــن مــن الحصــول علــى أي مــن الخدمــات ألى ســبب ســواء كان بســبب
القــوة القهريــة ،انقطــاع التيــار الكهربائــي ،عطــل فــي المعــدات المســتخدمة أو
أي ســبب آخــر.
 .20يتــم إثبــات جميــع تعامــات حامــل البطاقــة بالجنيــه المصــري ،وفــى حالــة
التعامــل بــأي مــن العمــات األجنبيــة فســيتم اســتخدام ســعر التحويــل المحــدد
بواســطة البنــك إلثبــات القيمــة علــى حســاب البطاقــة بالجنيــه المصــري.
المعامــات المنفــذة بالعملــة األجنبيــة ســوف يتــم خصــم المعــادل لهــا بالجنيــه
المصــري علــى حســاب بطاقتكــم بســعر التحويــل المطبــق بالبنــك فــي يــوم
القيــد علــى الحســاب وليــس تاريــخ المعاملــة.
 .21ال يجــوز لحامــل البطاقــة التصــرف فــي أيــة ضمانــات خاصــة بالبطاقــة (ودائــع-
حســابات جاريــة -توفيــر -الــخ) إال بعــد موافقــة البنــك وبعــد مــرور  45يــوم مــن
تاريــخ إلغــاء البطاقــة وســداد مــا يســتحق عنهــا مــن مديونيــات إن وجــدت.
 .22عنــد اســتعمال البطاقــة فــي أي مــن ماكينــات الصــراف اآللــي ( )ATMأو نقــاط
البيــع اإللكترونيــة ( )POSلتنفيــذ أيــة عمليــات أو تعليمــات مصرفيــة ســواء
كانــت يدويــة أو عــن طريــق الحاســب اآللــي فســوف تعتبــر ســجالت البنــك فــي
خصــوص هــذه العمليــات قاطعــة وملزمــة فــي جميــع األغــراض ويخصــم البنــك
قيمــة المســحوبات أو المصروفــات التــي تمــت بموجــب البطاقــة مــن حســاب
البطاقــة الخــاص بحامــل البطاقــة.
 .23يحــق للبنــك عــدم إعطــاء موافقــة ألى عمليــة تتعلــق باســتخدام البطاقــة دون
إبــداء أيــة أســباب.
 .24احتساب العائد:

-

للســحب النقــدي :يتــم احتســاب العائــد فــي اليــوم التالــي لعمليــة الســحب
مــن دون إعطــاء أيــة فتــرة ســماح
للمشــتريات :إذا تــم ســداد الرصيــد الختامــي بالكامــل فــي أو قبــل تاريــخ
االســتحقاق لــن يتــم احتســاب أي عوائــد مدينــة علــى حســاب بطاقــة  
االئتمــان .إذا تــم ســداد جــزء مــن الرصيــد الختامــي فــي أو قبــل تاريــخ
االســتحقاق ســوف يتــم احتســاب عوائــد مدينــة علــى الرصيــد الختامــي
ً
اعتبــارا مــن تاريــخ صــدور كشــف الحســاب وحتــى تاريــخ ســداد
بالكامــل
الجــزء مــن الرصيــد ثــم يتــم احتســاب عوائــد مدينــة علــى الجــزء المتبقــي
حتــى نهايــة الشــهر.

 .25يتعيــن علــى حامــل البطاقــة أن يســدد شـ ً
ـهريا علــى األقــل الحــد األدنــى مــن
المبلــغ فــي تاريــخ االســتحقاق أو قبلــه والــذي يمثــل مجمــوع البنــود التاليــة:
 مجموع المبالغ الســابقة المســتحقة شــاملة الرســوم والمصروفات مجموع األقســاط الشــهرية علــى البطاقةً
مســبقا مــن إجمالــي المبلــغ المســتحق وتســمى الحــد
 نســبة محــددةاألدنــى للســداد
 .26يلتــزم حامــل البطاقــة بإبــاغ البنــك كتابــة بــأي تغييــر فــي عنوانــه أو فــي أيــة
معلومــات منصــوص عليهــا فــي هــذا الطلــب ،هــذا وســوف يظــل ملتزمـ ًـا
بالســداد فــي تاريــخ االســتحقاق حتــى إذا لــم يتســلم كشــف الحســاب أليــة
أســباب .أي إخطــار يرســله البنــك إلــى حامــل البطاقــة علــى آخــر عنــوان
ً
قانونــا وأنــه نافــذ
معــروف لــه لــدى البنــك يعتبــر أنــه قــد تــم تســليمه
المفعــول.
 .27يســتطيع صاحــب البطاقــة إعطــاء تعليمــات خاصــة بتحويــل مبالــغ أو
عمليــات بنكيــة تتعلــق بحســابات بطاقتــه االئتمانيــة عــن طريــق خدمــة
اإلنترنــت البنكيــة ،أو تســليمها إلــى البنــك ويحــق للبنــك ألى ســبب مــن
األســباب وفقـ ًـا لتقديــره المطلــق تنفيــذ التعليمــات المرســلة بإحــدى الطــرق
الســابقة الذكــر أو عــدم تنفيذهــا كمــا يحــق للبنــك التأكــد مــن صحــة هــذه
المســتندات أو التعليمــات بكافــة الوســائل التــي يراهــا مناســبة وتكــون
كافــة التعليمــات الصــادرة بــأي مــن الطــرق ســالفة الذكــر صحيحــة ومنتجــة
لكافــة آثارهــا وال يجــوز لحامــل البطاقــة بــأي وجــه مــن الوجــوه الطعــن فيهــا
بــأي نــوع مــن أنــواع الطعــون  .
 .28إعمــاال للقانــون رقــم  88لســنة  2003الخــاص بالبنــك المركــزي والجهــاز
المصرفــي والنقــد (البــاب الرابــع  -المــواد ومــا بعدهــا  -المنظمــة لســرية
الحســابات) يصــرح أصحــاب البطاقــات للبنــك باالطــاع علــي أيــة معلومــات
خاصــة ببطاقتهــم االئتمانيــة وتبادلهــا مــع أي مــن البنــوك العاملــة أو
المؤسســات الماليــة فــي مصــر أو أي مــن الشــركات أو غيرهــا مــن الجهــات
الحكوميــة أو غيــر الحكوميــة ،بمــا فــي ذلــك شــركات التصنيــف االئتمانــي.
 .29يحــق للبنــك فــي أي وقــت مــن األوقــات وبمطلــق تقديــره أن يتنــازل عــن
أو يحيــل أو يبيــع ألى طــرف آخــر بأيــة طريقــة كانــت وبصفــة كليــة أو جزئيــة
أيـ ًـا مــن حقوقــه فــي هــذا االتفــاق أو فــي أيــة مســتندات أخــرى دون حاجــة
لموافقــة حامــل البطاقــة األساســية أو اإلضافيــة.
 .30يصــرح حامــل البطاقــة للبنــك أن يتــم إخطــاره بأيــة بيانــات قــد يــرى البنــك
إبالغهــا لــه إمــا مــن خــال رســالة علــى تليفونــه المحمــول أو البريــد العــادي
أو أي طريقــة أخــرى يختارهــا البنــك.
 .31فــي حالــة فقــد البطاقــة واإلبــاغ عــن فقدهــا عــن طريــق ماســتركارد الدوليــة/
مؤسســة فيــزا أو أحــد البنــوك المتعاملــة بنظــام البطاقــات يتــم تحميــل
العميــل قيمــة الرســوم المقــررة إليقــاف البطاقــة دوليــا ومحليــا وفقــا لمــا
هــو مقــرر مــن مؤسســة ماســتركارد  /فيــزا.
 .32يخضــع هــذا االتفــاق ألحــكام القانــون المصــري وتكــون المحاكــم المختصــة
هــي محاكــم الجيــزة والقاهــرة علــى اختــاف درجاتهــا وأنواعهــا أو أي محكمــة
أخــرى يختارهــا البنــك  .
  
 .33فــي حالــة رفــض البنــك طلــب إلصــدار بطاقــة ائتمــان يحــق للعميــل طلــب
اســترداد أصــول المســتندات التــي قــد تــم تقديمهــا للبنــك خــال فتــرة
ً
يومــا مــن تاريــخ رفــض البنــك لطلــب إصــدار بطاقــة ائتمــان.
أقصاهــا 30

 .34يحــق للبنــك المصــدر فــي أي وقــت أن ينقــل أيـ ًـا مــن أو جميــع المعلومــات
المتعلقــة بحامــل البطاقــة إلــى شــركاته التابعــة و/أو إلــى المؤسســات
الدوليــة أو أي مــن شــركاتها األعضــاء.
 .٣٥نطــاق تحديــد المســئوليات (مســئولية البنــك – مســئولية العميــل) فــي حالــة
فقــد كل أو بعــض األمــوال جـ ّـراء اســتخدام إحــدى البطاقــات االئتمانيــة الخاصــة
بالبنــك
يكون البنك مسئوال:
 فــي حالــة فقــدان كل أو بعــض األمــوال (الحــد االئتمانــي) مــن البطاقــةاالئتمانيــة مــن وقــت إصدارهــا وقبــل وصولهــا للعميــل وقيامــه بتفعيلهــا
بمــا يفيــد االســتالم (ســاعة  /تاريــخ).
 فــي حالــة إذا كان هنــاك عطــل فــي إحــدى ماكينــات الصــراف اآللــي ولــميقــم البنــك بإخطــار العميــل عــن طريــق الشاشــة أو منشــور علــى ماكينــة
الصــراف اآللــي نفســها.
 فــي حالــة ســرقة أو فقــد البطاقــة االئتمانيــة يكــون البنــك مســئوال عــن أيمعامــات بعــد تاريــخ وســاعة اإلبــاغ عــن الفقــد والســرقة.
يكون العميل (حامل البطاقة األساسية) مسئوال:
 فــي حالــة إذا مــا تأكــد للبنــك عــدم قيــام العميــل بأخــذ التدابيــر االحترازيــة  وبــذل الجهــد الــازم للحفــاظ علــى البطاقــة والمعلومــات المحفوظــة فيهــا.
 فــي حالــة عــدم القيــام باإلبــاغ الفــوري عــن ســرقة /فقــد البطاقــة االئتمانيــةحتــى يتســنى للبنــك اتخــاذ الــازم مــن اإلجــراءات.
يومــا يقــوم البنــك
 فــي حالــة عــدم ســداد الحــد األدنــى لمــدة تزيــد عــن ً 90بإخطــار البنــك المركــزي المصــري إلدراج العميــل ضمــن القوائــم الســلبية
الــذي ســيكون لــه أثــر ســلبي فــي تعامالتــه المســتقبلية مــع أي مــن البنــوك
العاملــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة ،لــذا نرجــو مــن الســادة العمــاء ســداد
الحــد األدنــى فــي الموعــد المحــدد.
 فــي حالــة تفعيــل بطاقــة االئتمــان األساســية  /اإلضافيــة  /بــدل فاقــدالصــادرة ألول مــرة أو تجديداتهــا وفقــا إلجــراءات المتبعــة بالبنــك فهــذا
بمثابــة إقــرار باســتالم للبطاقــة االئتمانيــة ويحــق للبنــك خصــم مصاريــف
اإلصــدار أو التجديــد واالشــتراك الســنوي وفقــا للتعريفــة المعلنــة مــن
البنــك.
 فــي حالــة عــدم رغبــة العميــل فــي تجديــد البطاقــة يلــزم إخطــار البنــكبخطــاب موصــى عليــه بعلــم الوصــول أو تســليم التعليمــات فــي أقــرب
فــرع للعميــل بعــدم رغبتــه فــي التجديــد قبــل انتهــاء مــدة صالحيــة البطاقــة
بشــهرين علــى أال يكــون هنــاك أرصــدة مدينــة مســتحقة علــى البطاقــة (فــي
يــوم تقديــم الطلــب) ،وفــي حالــة وجــود أرصــدة مدينــة مســتحقة للبنــك
تلقائيــا ويعتبــر طلــب عــدم التجديــد كأن لــم
علــى البطاقــة يتــم التجديــد
ً
يكــن.
 ال يحــق للعميــل االعتــراض علــى أي مبالــغ تــم خصمهــا علــى حســابالبطاقــة بعــد مــرور أكثــر مــن  120يــوم مــن تاريــخ الخصــم.
 علــى العميــل أن يتحقــق مــن صحــة بيانــات الســحب النقــدي والشــراءمــن خــال اإلخطــارات ( )Alertsالتــي تــرد لــه مــن البنــك مــن خــال رقــم
المحمــول الخــاص بــه المبلــغ بمعرفتــه فــي ســجالت البنــك.
 فــي حالــة تعثــر حامــل البطاقــه عــن ســداد مســتحقات البطاقــة فــي مــدةيومــا ،ســيتم إيقــاف البطاقــة مؤقتــا لحيــن الســداد
تزيــد عــن ً 30
 يحــق للبنــك إيقــاف  /إلغــاء البطاقــة فــي أي وقــت بــدون إخطــار مســبقللعميــل فــي حالــة تنفيــذ عمليــات تجاريــة وليســت شــخصية أو عمليــات
غيــر عاديــة تحمــل اشــتباه.
 يتــم تفعيــل خدمــة   securecode / vbvعلــى البطاقــات والتــي توفــر حمايةإضافيــة مــن أي عمليــات احتياليــة أو غــش عنــد التســوق عبــر اإلنترنــت.
 .٣٦أفــوض البنــك تفويــض نهائــي وغيــر قابــل لإللغــاء أوالرجــوع فيــه بتنفيــذ أي
تعليمــات صــادرة منــي عــن طريــق المكالمــات التليفونيــة ،كمــا أصــرح للبنــك
بتســجيل تلــك المكالمــات التليفونيــة بحيــث تكــون بمثابــة دليــل نهائــي وقاطــع
ً
مطلقــا .وأقــر بتحملــي المســئولية
فــي اإلثبــات وال يمكــن االعتــراض عليهــا
الكاملــة الســتخدام خاصيــة المكالمــات المســجلة مــع مركــز اتصــاالت البنــك
التجــاري الدولــي فــي اآلتــي :تحديــث البيانــات ،تفعيــل البطاقــة االئتمانيــة أو
تفعيــل أي مــن الخدمــات التــي قــد يتيحهــا البنــك مــن خــال مركــز االتصــاالت
ـتقبل دون أدنــى مســئولية علــى البنــك فــي ذلــك الشــأن .كمــا يحــق
حاليــا أو مسـ
ً
للبنــك مراجعــة كافــة البيانــات الشــخصية الخاصــة بــي للتحقــق مــن الشــخصية
قبــل تفعيــل أي خدمــة.
 .٣٧يتــم تطبيــق عمولــة تغييــر العملــة علــى المعامــات التــي تتــم بالعملــة األجنبيــة

وكذلــك المعامــات التــي تتــم بطريقــة تحويــل العمــات الديناميكــي ()DCC
تحويــل العمــات الديناميكــي :هــي خدمــة تمكنــك مــن الدفع بالجنيــه المصري
خــارج جمهوريــة مصــر العربيــة أو الدفــع بالجنيــه المصــري عنــد بعــض التجــار
علمــا بــأن المعاملــة يتــم تحصيلهــا
األجانــب داخــل جمهوريــة مصــر العربيــةً ،
بالعملــة األجنبيــة عــن طريــق البنــك التاجــر.
 .٣٨تعتبــر شــروط وأحــكام خدمــة  BONUSالمقدمــة مــن البنــك والمعلنــة علــى
الموقــع اإللكترونــي الخــاص بــه بالخدمــة جــزء ال يتجــزأ مــن شــروط وأحــكام هــذا
الطلــب
 .٣٩يقــر حامــل البطاقــة بعلمــه وقبولــه بالئحــة التعريفــات والمصروفــات
والعمــوالت والعوائــد المطبقــة مــن قبــل البنــك علــي المنتجــات والخدمــة التــي
يقدمهــا وأنهــا معلنــة لــدي كافــة فــروع وقنــوات االتصــال بالبنــك بمــا فيهــا
الموقــع اإللكترونــي الرســمي للبنــك ،كمــا نقــر بأحقيــة البنــك فــي تعديــل تلــك
الالئحــة بشــكل دوري دون الحاجــة إلــى الحصــول علــي موافقتنــا المســبقة
 .٤٠أنــه فــي حــال رغبــة العميــل فــي نقــل الحســاب أو إغالقــه أو إيقــاف التعامــل
بالمنتــج أو الخدمــة موضــوع العقــد  /الطلــب ،علــى العميــل التوجــه إلــى أقــرب
فــرع و/أو االتصــال بمركــز اتصــال العمــاء الخــاص بالبنــك لالســتعالم عــن
المصروفــات والخصومــات المطبقــة مــن قبــل البنــك فــي هــذه الحالــة (إن
وجــدت) وذلــك دون أدنــى مســئولية أو التــزام علــى البنــك فــي هــذا الشــأن.
 .٤١أنــه فــي حــال حــدوث أي تالعــب أو ســرقة بحســابات العميــل أو فقــدان أي مــن
ـورا بالتوجــه
البطاقــات المصرفيــة  الخاصــة بــه (بكافــة أنواعهــا) ،يلتــزم العميــل فـ ً
إلــى أقــرب فــرع للبنــك و/أو االتصــال بمركــز اتصــال العمــاء الخــاص بالبنــك
لإلبــاغ وإثبــات تلــك الحالــة حتــى يتمكــن البنــك فــور إخطــاره باتخــاذ اإلجــراءات
الالزمــة للتأكــد مــن صحــة ذلــك والحيلولــة دون وقــوع ضــرر للعميــل (إن أمكــن)
وذلــك دون أدنــى مســئولية أو التــزام علــى البنــك  فــي هــذا الشــأن.
 .٤٢أنــه فــي حــال عــدم التــزام العميــل بــأي مــن الشــروط والتعهــدات المتفــق عليهــا
معــه (بمــا فيهــا عــدم ســداد المبالــغ المســتحقة لصالــح البنــك) ،فإنــه يجــوز
للبنــك – وفقــا إلرادتــه المنفــردة – اتخــاذ كافــة اإلجــراءات التــي يراهــا مناســبة
للحفــاظ علــى حقوقــه فــي أي مرحلــة مــن مراحــل التأخيــر والتــي تشــمل علــى
ســبيل المثــال ال الحصــر:
ب) يحــق للبنــك مطالبــة العميــل المتأخــر بجميــع المبالــغ المســتحقة عليــه
وذلــك عــن طريــق االتصــال التليفونــي أو إرســال رســائل نصيــة علــى جميــع
األرقــام المتاحــة لــدي البنــك (رقــم تليفــون المنــزل ،رقــم تليفــون العمــل،
رقــم المحمــول ،رقــم تليفــون مــن ينــوب عــن العميــل فــي الســداد ،رقــم
تليفــون الشــخص المحــدد للرجــوع إليــه مــن طــرف العميــل فــي حالــة عــدم
القــدرة علــى التواصــل مــع العميــل)
ج) يحق للبنك بإجراء زيارة ميدانية إلى العناوين المتاحة لدي البنك
د) يحــق للبنــك إســناد الحــاالت المتأخــرة إلــى الــوكالء الخارجييــن المتعاقديــن
مــع البنــك بغــرض التحصيــل أو اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة نيابــة عــن
البنــك.
ذ) يحــق للبنــك اإلبــاغ عــن العمــاء المتأخريــن فــي التقاريــر الدوريــة لــكل مــن
البنــك المركــزي والشــركة المصريــة لالســتعالم االئتمانــي .
ومــا يترتــب علــي ذلــك مــن أحقيــة البنــك فــي خصــم كافــة الرســوم
والمصروفــات والعوائــد والعمــوالت التــي قــد تســتحق للبنــك فــي هــذا
الشــأن مــن أي مــن حســابات العميــل المفتوحــة دون الحاجــة للحصــول
علــي موافقــة العميــل المســبقة أو إخطــاره بذلــك.
 .٤٣يســتطيع العميــل تقديــم الشــكاوى مــن خــال المطبوعــات المتوافــرة بفــروع
البنــك أو رســائل البريــد اإللكترونــي أو مركــز االتصــال بالعمــاء الخــاص بالبنــك،
أول وعــدم تقديــم
وفــي حــال وجــود شــكوى علــى العميــل الرجــوع إلــى مصرفنــا ً
الشــكوى مباشــرة إلــى البنــك المركــزي المصــري إال فــي حالــة عــدم الــرد مــن
جانــب البنــك خــال المــدة وبالطريقــة المتفــق عليهــا والمعلنــة للعمــاء مــن
جانــب البنــك.

