
شروط إصدار واستخدام بطاقة البنك التجاري الدولي 
MasterCard للمرتبات المدفوعة مقدًما

يقر العميل ويوافق على الشروط التالية :
تعريفات:. 	

البنك: البنك التجاري الدولي ــ مصر وفروعه.	 
البطاقـة: بطاقـة البنـك التجـاري الدولـي MasterCard للمرتبـات المدفوعـة 	 

مقدمـا والتـي تصـدر مـن البنـك التجـاري الدولـي ـــ مصـر بالتعـاون مـع شـركة 
.MasterCard

حامـل البطاقـة/ العميـل: حامـل البطاقـة الموقع على هذا الطلب والمسـئول 	 
عـن سـداد مـا يسـتحق عنهـا مـن رسـوم وعمـوالت ومصاريـف وخالفـه والتي 
قـد تسـتحق علـى البطاقـة، وكـذا عـن شـحن البطاقـة وفقـا للحـدود القصـوى 
التـي يحددهـا البنـك، باإلضافـة إلـى تحويـل المرتـب مـن قبـل الشـركة )جهـة 

العمـل( علـى البطاقة.
ماكينة الصراف اآللي )ATM( : هي ماكينة تعمل إلكترونيًا وتسمح للعميل/ 	 

حامل البطاقة بإجراء بعض العمليات المصرفية باستخدام البطاقة.
)POS( : نقـاط البيـع اإللكترونيـة تتيـح للعمـالء شـراء سـلع أو الحصـول علـى 	 

خدمـات باسـتخدامُ  البطاقـة، كمـا يمكـن للماكينـة طباعة إيصـاالت تفيد قيد 
العملية.

الرقم الشخصي السري )PIN( : هو أربعة أرقام يتم اختيارها من قبل العميل 	 
عنـد اسـتخدامه للبطاقـة الخاصـة بـه ألول مـرة علـى ماكينـات الصـراف اآللـي 
التابعـة للبنـك التجـاري الدولـي ليصبـح هـو الرقـم السـري الخـاص بالبطاقـة، 

والـذي سـيتم اسـتخدامه فـي المعامـالت المسـتقبلية إذا لـزم األمر.
تقبـل 	  التـي  خالفـه  أو  المنشـأة  أو  البنـك  أو  الشـركة  أو  المتجـر  هـو  التاجـر: 

البطاقة كوسـيلة مالية لتسـديد رسـوم السـلع أو الخدمات أو السحب النقدي 
مـن قبـل حامـل البطاقـة.

حـد الشـراء: هـي المبالـغ المسـموح بها خالل عمليات الشـراء مـن خالل نقاط 	 
البيـع حسـب نـوع كل بطاقـة وتتغيـر مـن وقـت آلخـر حسـب مـا يـراه البنـك 

. مناسبًا
حـد السـحب النقـدي: هـو الحـد األقصـى السـتخدام البطاقـة فـي عمليـات 	 

البنـك  يقررهـا  والتـي  اآللـي  الصـراف  النقـدي مـن خـالل ماكينـات  السـحب 
ويمكـن تغييـر هـذا الحـد مـن آن آلخـر.

الرقـم السـري المتغيـر )OTP(: هـو مسـتوى حمايـة إضافـي عبـارة عـن رقـم 	 
سـري يتـم إرسـاله للعميـل علـى رقـم المحمـول المسـجل لـدى البنـك يتطلب 
اسـتخدامه فـي بعـض عمليـات الشـراء عبـر اإلنترنـت إلتمـام العمليـة، ويكون 
رقـم جديـد مختلـف فـي كل مرة ويتم إرسـاله على رقـم تليفون حامل البطاقة 

المسـجل لـدى البنك.
الشـراء عبـر اإلنترنـت: هـي الخدمـة التـي تسـمح لحاملـي البطاقـات المدفوعة 	 

مقدمـا سـداد قيمـة المنتجات والخدمات عبر المواقـع اإللكترونية وتطبيقات 
الهاتـف المحمول عبـر اإلنترنت.

الحد األقصى لشحن البطاقة: هو أقصى رصيد يمكن أن تحمله البطاقة.	 
فعـل البطاقـة بعـد اسـتالمها عـن طريـق رقـم خدمة العمـالء ٩٦٦٦	 ويفوض . 	 تَّ

العميـل الشـركة )جهـة العمـل( فـي إسـتالم البطاقة مـن البنك.
يلتـزم حامـل البطاقـة بعـدم اإلفصاح ألي شـخص عن الرقم السـري أو كتابته . 	

علـى البطاقـة نفسـها، وفـي حالـة الحصـول أي طـرف آخـر على الرقم السـري، 
يعتبـر هـذا تصريـح للشـخص باسـتخدام البطاقـة، وبـدون أي مسـئولية علـى 

البنـك مـن أي نوع.

يتعهـد حامـل البطاقـة بالتوقيـع علـى ظهـر البطاقـة والتوقيـع علـى قسـائم . 	
خدمـات،  علـى  الحصـول  أو  سـلع  شـراء  فـي  بطاقتـه  اسـتخدم  كلمـا  البيـع 
وفـي حالـة عـدم قيامـه بالتوقيـع علـى تلـك  القسـائم أو اختـالف التوقيـع عن 
التوقيـع المثبـت بظهـر البطاقـة، يظـل رغـم ذلـك مسـئوال عـن سـداد المبالغ 

المخصومـة مـن رصيـد بطاقتـه.
فـي حالـة فقـدان البطاقـة، يلتـزم حامـل البطاقـة بإبـالغ البنـك بموجـب إخطار . 	

رسـمي يسـلم باليـد أو عـن طريـق مركـز خدمـة عمـالء البنـك التجـاري الدولـي 
٩٦٦٦	 حتـى يتسـنى للبنـك إيقافهـا.

يلتـزم حامـل البطاقـة بإخطـار البنـك فـي حالـة تغييـر أي مـن البيانـات المثبتـة . ٦
بطلـب الحصـول علـى البطاقـة.

البطاقـة صالحـة لالسـتخدام علـى نقـاط البيـع وعلـى اإلنترنـت فـي مواقـع . 	
البيـع، ولكافـة عمليـات السـحب النقـدي مـن خـالل ماكينـات الصـراف األلـي 

وفقـا للحـدود المصـرح بهـا.
البنـك، ولكـن مـن خـالل . 	 ال يتـم صـرف أي مبالـغ نقديـة مـن خـالل فـروع 

جنيـه.  	٠ أدنـى  بحـد  اآللـي  الصـراف  ماكينـات 
الرصيـد . ٩ البطاقـة واسـترداد  إلغـاء  البطاقـة  العميـل/ حامـل  فـي حالـة طلـب 

منتهيـة  للبطاقـة  الرصيـد  اسـترداد  طلـب  أو  بالبطاقـة،  المتبقـي  الدائـن 
الصالحيـة بحـد أقصـى ٦ أشـهر بعـد انتهـاء الصالحية، يتـم رد المبلغ المتبقي 
بعـد مـرور يـوم عمـل مـن تاريـخ إيقـاف البطاقـة أو انتهائهـا،  ويحـق للبنـك 
تغييـر تلـك اإلجـراءات منفـردا فـي أي وقـت، كمـا يتـم فقـط اسـترداد المبلـغ 
مـن خـالل فـروع البنـك التجـاري الدولـي. مـع العلـم بـأن البطاقـة تلغـى بعـد 

يوميـن عمـل مـن تاريـخ تقديـم طلـب اإللغـاء.
يحـق للبنـك إلغـاء البطاقـة نهائيـا فـي حالـة عـدم تحويـل راتـب عليهـا لمـدة ٦ . ٠	

أشـهر متتاليـة أو أكثـر.
البطاقـة صالحـة لمـدة أقصاهـا ثـالث سـنوات، وفـي حالـة انتهـاء صالحيـة . 		

البطاقـة وبعـد مـرور ٦ أشـهر علـى انتهائهـا، ال يحـق لحامـل البطاقـة المطالبـة 
باسـترداد المبلـغ المتبقـي عليهـا.

فـي حالـة عـدم االلتـزام بـأي شـرط من شـروط االسـتخدام أو إسـاءة اسـتخدام . 		
البطاقـة، يتـم إيقافهـا واتخـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات حفاظـا علـى حقـوق البنك.

البنـك غيـر مسـؤول تمامـا عـن أي مـن األعطـال الناجمـة مـن انقطـاع التيـار . 		
الكهربائـي، أو األعمـال الميكانيكيـة، أو خلـو ماكينة الصراف اآللي من النقود 
أو أي سـبب آخـر، وال يجـوز لحامـل البطاقـة الرجـوع علـى البنـك بـأي مطالبات 

فـي هـذا الخصوص.
البطاقـة . 		 باسـتخدام  تتعلـق  إعطـاء موافقـة ألي معاملـة  عـدم  للبنـك  يحـق 

للبنـك. الداخليـة  السياسـات  حسـب 
المعامـالت التـي تتـم باسـتخدام البطاقـة متوقفـة علـى مبلغ الرصيـد المتاح . 		

للبطاقـة وقـت االسـتخدام، وال يحـق تجـاوز هـذا الرصيـد، وفـي حالـة تجـاوزه، 
يحـق للبنـك اتخـاذ كافـة اإلجـراءات السـتيفاء كامـل المديونيـة ومـا يسـتحق 

عنهـا مـن غرامـات ومصاريـف.
جميـع القيـود التـي يثبتهـا البنـك سـواء كانت خصم أو إضافـة تكون صحيحة، . ٦	

وليـس لحامـل البطاقـة الحـق فـي االعتـراض عليهـا، وللبنـك الحق فـي إثبات 
تلـك القيـود بكافة طـرق اإلثبات.

تقـوم ماكينـة الصـراف اآللـي بتجميـد رصيـد البطاقـة تلقائيـًا فـي حالـة إجـراء . 		
ثـالث محـاوالت متتاليـة خاطئـة فـي إدخـال الرقـم السـري )PIN( ،أو احتجـاز 
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 ATM( البطاقـة فـي حالـة عـدم سـحب البطاقـة مـن ماكينـة الصـراف اآللـي
)بعـد انتهـاء العمليـة بالفتـرة الزمنيـة المحـددة، ويتقـدم العميـل بطلب إصدار 

بطاقـة جديـدة ويتحمـل مصاريـف إصـدار البطاقـة البديلـة.
عنـد عـدم سـحب المبلـغ الـذي ِطلـب صرفـه من ماكينـة الصـراف اآللي خالل . 		

الفتـرة الزمنيـة المحـددة مـن خـروج هـذا المبلـغ مـن المـكان المخصـص لـه 
بالماكينـة، فـإن البنـك غيـر مسـئول عـن إعادة قيد الخصم الـذي تم من رصيد 
البطاقـة بموجـب هـذه العمليـة إال بعـد إجـراء جـرد للماكينة، وعليـه، فإنه يحق 
جـزء  أو  بالكامـل،  المبلـغ  إضافـة  الجـرد  إجـراءات  عنـه  للبنـك حسـبما تسـفر 
منـه أو عـدم إعادتـه إلـى رصيـد البطاقـة، وال يحـق لحامـل البطاقـة فـي جميـع 

األحـوال االعتـراض علـى أي إجـراء يتخـذه البنـك فـي هـذا الصـدد.
فـي حالـة االعتـراض علـى بعـض المعامـالت التـي يتـم ِقيدهـا علـى حسـاب . ٩	

البطاقـة أو طلـب صـورة مـن تلـك العمليـات، وثبـوت صحـة ذلـك، فانـه يتـم 
إضافـة المبلـغ لحسـاب البطاقـة بعد الفترة المحددة وفقـا لإلجراءات المتبعة 
بشـركة MasterCard وبـدون أي اعتـراض مـن حامـل البطاقـة، وذلـك فـي 

حالـة ثبـوت أحقيـة العميـل فـي المبلـغ المعتـرض عليـه.
البنـك غيـر مسـؤول عـن أي خـالف ينشـأ بيـن حامـل البطاقـة والتجـار علـى . ٠	

حامـل  ويتعهـد  البطاقـة،  بموجـب  عليهـا  حصـل  الـذي  الخدمـات  أو  السـلع 
بـأي  البنـك  إدخـال  دون  مباشـرة  التجـار  مـع  خالفـات  أي  بتسـوية  البطاقـة 
وجـه فـي هـذا الخـالف، وكـذا، إذا أضـاف التاجـر قيمـة اسـترجاع مبلـغ عـن أي 
عمليـات بيـع تمـت باسـتخدام البطاقـة، فـإن البنـك سـيضيف القيمـة لرصيد 
البطاقـة عنـد اسـتالم قيمـة االسـترجاع مـن التاجـر، وال يجـوز لحامـل البطاقـة 
أن يعتبـر مطالبتـه للتاجـر أساسـا لمطالبتـه للبنـك بالتالـي، وتسـوى العمليـة 

بيـن التاجـر وحامـل البطاقـة دون إدخـال البنـك طرفـا فيهـا.
عنـد اسـتعمال البطاقـة فـي أي مـن ماكينـات الصـراف اآللـي، أو نقـاط البيـع . 		

أو المواقـع اإللكترونيـة لتنفيـذ أيـة عمليـات أو تعليمـات مصرفيـة، فسـوف 
العمليـات قاطعـة وملزمـة فـي  البنـك فـي خصـوص هـذه  تعتبـر سـجالت 
جميـع األحـوال ويخصـم البنـك قيمة المسـحوبات أو المصروفات التي تمت 

بموجـب البطاقـة مـن رصيـد البطاقـة المتـاح.
شـحن . 		 إعـادة  يجـوز  وال  البطاقـة،  شـحن  إعـادة  فـي  الحـق  البطاقـة  لحامـل 

البطاقـة مـن أي مـن فـروع البنـك أو ماكينـات الصـراف اآللـي إال فـي حـدود 
بهـا. المصـرح  األقصـى  الحـد 

ال يجـوز لحامـل البطاقـة حيـازة أكثـر مـن بطاقـة واحـدة سـارية مـن البنـك مـن . 		
ذات النـوع فـي ذات الوقـت، بحـد شـحن سـنوي أقصـى محـدد علـى البطاقـة.

النقـدي، . 		 السـحب  البطاقـة فـي عمليـات  بالسـماح باسـتخدام  البنـك  يقـوم 
وشـراء السـلع أو الحصـول علـى الخدمـات وفقـا للحدود المعلنـة لكل معاملة 
والتـي يقررهـا البنـك، وللبنـك الحـق فـي تعديل تلك الحدود مـن آن آلخر دون 

الحاجـة ألخـذ موافقـة حامـل البطاقـة.
إضافـة . 		 إلغـاء/  أو  النظـام/  فـي  االشـتراك  إنهـاء  إيقـاف/  فـي  الحـق  .للبنـك 

خدمـات جديـدة دون الحاجـة ألخـذ موافقـة حامـل البطاقـة، وليـس لـه الحـق 
فـي االعتـراض علـى ذلـك.

يحـق لحامـل البطاقـة طلـب إلغاء/ إيقاف البطاقـة، وكذلك طلب إصدار بطاقات . ٦	
عنـوان  فـي  عمـل  أيـام   	 خـالل  الجديـدة  البطاقـة  اسـتالم  يتـم  أن  علـى  بديلـة 
المراسـالت المـدون لحامـل البطاقـة لـدى البنـك. ويتـم تحويـل رصيـد البطاقـة 

الملغـاة إلـى البطاقـة الجديـدة بعـد خصـم كافـة المصاريـف المتعلقـة بذلـك.

حامـل البطاقـة مسـئول قانونيـا أمـام البنـك عـن كافـة المعامـالت التـي تتـم . 		
باسـتخدام البطاقـة، وعلـى أن يكـون اسـتخدامها فـي األغـراض الشـخصية 

فقـط ويلتـزم بالتوقيـع بالمـكان المخصـص للتوقيـع خلـف البطاقـة.
لمزيـد مـن التأميـن والحـرص، فـإن البنـك يقـر حـد أقصـى لعمليـات السـحب . 		

النقـدي يوميـا، وسـيتم إخطـار العمـالء بهذا الحد، ويحـق للبنك من حين آلخر 
تعديـل قيمـة هـذا الحـد طبقـا لمـا يـراه مـن ظـروف تسـتلزم ذلـك وبـدون أي 

اعتـراض مـن أي طـرف.
يتيـح اسـتخدام البطاقـة إمكانيـة التعـرف علـى رصيـد البطاقـة، وعليـه تخلـى . ٩	

مسـؤولية البنـك تمامـا عـن معرفـة الغيـر لهـذه البيانات سـواء تم ذلـك نتيجة 
لفقـدان البطاقـة أو معرفـة الغيـر للرقم السـري الخـاص بالبطاقة، لحين إبالغ 

البنـك إليقـاف التعامـل مـع البطاقة.
يكون البنك التجاري الدولي مسؤواًل:0 	.

فـي حالـة إذا كان هنـاك عطـل فـي إحـدى ماكينـات الصـراف اآللـي ولـم يقـم 	 
البنـك بإعـالم العميـل عـن طريـق الشاشـة أو منشـور علـى ماكينـة الصـراف 

اآللـي نفسـها. 
طلب إصدار بطاقة البنك التجاري الدولي MasterCard للمرتبات المدفوعة 	 

مقدمـا والمحفظـة الذكيـة شـروط وأحـكام اسـتخدام خدمـة دفـع األمـوال عـن 
طريـق الهاتـف المحمـول )المحفظة الذكية(

أي 	  عـن  فقـط  مسـئوال  البنـك  يكـون  البطاقـة،  سـرقة  أو  فقـد  حالـة  فـي 
معامـالت بعـد تاريـخ وسـاعة اإلبـالغ عـن الفقـد أو السـرقة طبقـا ألسـلوب 

الشـروط. بتلـك  الـوارد  اإلبـالغ 
يكون العميل )حامل البطاقة( مسؤواًل:	 
فـي حالـة إذا مـا تأكـد للبنـك عـدم قيـام العميـل بأخـذ التدابيـر االحترازيـة وبـذل 	 

الجهـد الـالزم للحفـاظ علـى البطاقـة والمعلومـات المحفوظـة فيهـا. 
فـي حالـة عـدم القيـام باإلبـالغ الفـوري عن سـرقة / فقد البطاقة حتى يتسـنى 	 

للبنـك اتخـاذ الالزم مـن اإلجراءات.
نقـر بعلمنـا وقبولنـا بالئحـة التعريفـات والمصروفـات والعمـوالت والعوائـد . 		

لنـا،  يقدمهـا  التـي  والخدمـات  المنتجـات  علـى  البنـك  قبـل  مـن  المطبقـة 
وأنهـا معلنـة لـدى كافـة فـروع وقنـوات االتصـال بالبنـك بمـا فيهـا الموقـع 
اإللكترونـي الرسـمي للبنـك، كمـا نقـر بأحقيـة البنـك فـي تعديـل تلـك الالئحة 

بشـكل دوري دون الحاجـة إلـى الحصـول علـى موافقتنـا المسـبقة.
يحـق للبنـك تعديـل كافـة أو أي مـن شـروط هـذا االتفـاق مـن وقـت آلخر دون . 		

الحاجـة إلـى موافقـة حامـل البطاقـة، ويقـوم البنك بإخطار حامـل البطاقة بأي 
تعديـل بالطريقـة التـي يراهـا مناسـبة بمـا فيهـا الموقـع اإللكترونـي للبنـك، 
وتعتبـر التعديـالت الجديـدة سـارية النفـاذ دون الحاجـة إلـى موافقـة كتابية من 

حامـل البطاقة.
يحـق للبنـك فـي أي وقـت مـن األوقـات وبمطلـق تقديـره أن يتنـازل عـن، أو . 		

يحيـل أو يبيـع ألي طـرف آخـر أيـًا مـن حقوقـه فـي هـذا االتفـاق دون حاجـة 
لموافقـة حامـل البطاقـة.

يحـق للبنـك الكشـف عـن سـرية بيانـات حامـل البطاقـة فـي الحـاالت التـي . 		
يسـمح بهـا القانـون، أو طبقـا لطلـب الجهـات السـيادية لذلـك، دون الحاجـة 

للحصـول علـى الموافقـة المسـبقة مـن حامـل البطاقـة.
يخضـع هـذا االتفـاق ألحـكام القانـون المصـري وفـي حالـة حـدوث أي نـزاع . 		

ينشـأ بخصـوص تنفيـذ أو تفسـير هـذا الطلـب أو يتولـد عنـه، تتـم التسـوية 



شروط إصدار واستخدام بطاقة البنك التجاري الدولي 
MasterCard للمرتبات المدفوعة مقدًما

والفصـل فيـه نهائيـًا عـن طريـق محاكـم الجيـزة أو أي محكمـة أخـرى يختارهـا 
البنـك علـى اختـالف درجاتهـا وأنواعهـا.

عند التعامل بالبطاقة عبر شبكة اإلنترنت:0 	.
 تسـتخدم البطاقـة وتاريـخ انتهائهـا فـي عمليـات شـراء السـلع والحصـول علـى 	 

خدمـات مقابـل اسـتخدام رقـم البطاقـة مـن خـالل شـبكة اإلنترنـت للتجار.
جميـع . 		 أو  مـن  أيـًا  ينقـل  أن  وقـت  أي  فـي  للبطاقـة  المصـدر  للبنـك  يحـق 

إلـى  أو   / و  التابعـة  شـركاته  إلـى  البطاقـة  بحامـل  المتعلقـة  المعلومـات 
المؤسسـات الدوليـة أو أي مـن شـركاته األعضـاء دون الحاجـة إلـى الحصـول 

البطاقـة. حامـل  مـن  كتابيـة  موافقـة 
حسـاب . 		 تفعيـل  بمجـرد  البطاقـة  حامـل  باسـم  محفظـة  إنشـاء  للبنـك  يحـق 

الخـاص البطاقـة 
للمرتبـات . ٩	  MasterCard الدولـي  التجـاري  البنـك  بطاقـة  ربـط  للبنـك  يحـق 

المدفوعـة مقدمـًا تلقائـي بالمحفظـة الذكية بمجرد تفعيـل البطاقة المصدرة 
ألول مـرة أو المسـتبدلة، وفـور توافـر الشـروط األساسـية لتفعيـل المحفظـة 
للبنـك  البطاقـة  حامـل  مـن  تفويـض  بمثابـة  ذلـك  يعـد  بالعميـل،  الخاصـة 

بإصـدار المحافـظ دون أدنـى مسـؤولية علـى البنـك.
إلغـاء البطاقـة ال يلـزم إلغـاء المحفظـة وإلغاء المحفظة ال يلـزم إلغاء البطاقة، . ٠	

ويلتـزم حامـل البطاقـة والمحفظـة بتحمـل كافـة المسـؤوليات أيـًا كانـت التـي 
قـد تقـع بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر دون أدنـى مسـؤولية علـى البنـك نتيجة 
اسـتخدام خاصيـة المكالمـات المسـجلة مـع مركـز اتصـاالت البنـك التجـاري 
الدولـي فـي اآلتـي )تحديـث البيانـات وتفعيـل بطاقـات الخصـم المباشـر أو 
تفعيـل أي مـن الخدمـات التـي قـد يتيحهـا البنـك مـن خـالل مركـز االتصـال 
حاليـًا أو مسـتقبال( ويحـق للبنـك مراجعـة كافـة بيانـات العميـل للتحقـق مـن 
البنـك  اتصـاالت  أي خدمـة مـن خـالل مركـز  تنفيـذ  قبـل  العميـل  شـخصية 

التجـاري الدولـي.
يتيـح البنـك الشـراء والدفـع عبـر اإلنترنـت باسـتخدام البطاقـة، وهـذا يتطلـب . 		

خلـف  الموجـودة  أرقـام  الثالثـة  إدخـال  معاملـة شـراء  كل  فـي  العميـل  مـن 
البطاقـة )CVC(، وفـي بعـض األحيـان سـيتلقى العميـل رقـم سـري متغيـر 
)OTP( فـي رسـالة علـى رقـم هاتفـه المحمول المسـجل بالبنك إلتمام عملية 

الشـراء عبـر اإلنترنـت.
		 .)ATM( اآللـي  الصـراف  ماكينـات  خـالل  مـن  النقـدي  اإليـداع  البنـك  يتيـح 

المرتبـط  للحسـاب  اإليـداع  مبلـغ  قيمـة  إضافـة  وتتـم  البطاقـة  باسـتخدام 
بالبطاقـة.

تالمسـية . 		 الـال  الدفـع  عمليـات  فـي  البطاقـة  اسـتخدام  البنـك  يتيـح 
)Contactless( ويتـم قبـول بعـض المدفوعـات دون الحاجـة إلدخـال رقـم 

سـري.
يقـر العميـل أن الغـرض مـن إصـدار البطاقـة والمحفظـة الذكيـة هـو حصولـه . 		

الماليـة فـي حـدود  راتبـه مـن جهـة عملـه والحصـول علـى مسـتحقاته  علـى 
البطاقـة المسـموح بهـا.



شروط وأحكام استخدام خدمة دفع األموال عن طريق 
الهاتف المحمول )المحفظة الذكية(

يعتبـر توقيـع العميـل علـى هـذا الطلـب اشـتراك فـي الخدمـة، وتعاقـد نهائـي ملزمـا 
بيـن البنـك والعميـل، ومـن َث َّم يتعيـن علـى العميـل / حامل البطاقـة قراءته وفهم 
كافـة شـروط وأحـكام اسـتخدام الخدمـة بدقـة وعنايـة قبـل أن يوقـع عليه. كمـا يعتبر 
اشـتراك العميـل فـي الخدمـة مـن خـالل التسـجيل الذاتـي وموافقتـه علـى الشـروط 
واألحـكام الخاصـة بهـا ملزمـا للعميـل، ومـن ثـم يتعيـن عليـه قراءتهـا وتفهـم كافـة 

شـروط وأحـكام اسـتخدام الخدمـة بدقـة وعنايـة قبـل أن يوافـق عليهـا.

أواًل: تعريفات
الخدمـة /الخدمـات: هـي خدمـة دفـع األمـوال عـن طريـق الهاتـف المحمـول 	 

المقدمـة مـن البنـك التجـاري الدولي )مصـر( موضوع هذا التعاقـد، وبموجبها 
يتـم فتـح حسـاب هاتـف محمـول للعميـل لـدى البنـك للتعامـل عليـه سـواء 
التحويـل  و/أو  لمدفوعاتـه  اإللكترونـي  السـداد  و/أو  السـحب  و/أو  باإليـداع 
اإللكترونـي لألمـوال عـن طريـق الهاتـف المحمـول، ويـودع بالحسـاب رصيـد 

إلكترونـي.
البنك: يقصد به البنك التجاري الدولي )مصر( وجميع فروعه 	 
مقـدم الخدمـة: هـو أي مـن المنشـآت التي يتعاقد معهـا البنك لتقديم بعض 	 

الخدمـات المتعلقـة بتنفيـذ الخدمـة والمصـرح لها من البنـك، علما بأن مقدم 
الخدمـة يعلـن عـن رقـم الترخيـص الصادر له من البنـك )إن وجد( بمكان واضح 
بالمحـل التابـع لـه، والتـي مـن خاللهـا يتأكـد العميـل مـن قانونيـة عمـل مقـدم 

الخدمة.
العميـل: يقصـد بـه الشـخص الطبيعـي المشـترك فـي الخدمـة موضـوع هـذا 	 

علـى هـذا  لخـط هاتـف محمـول، وتوقيعـه  العقـد شـريطة حيازتـه وملكيتـه 
الطلـب.

حسـاب الهاتـف المحمـول: يقصـد بـه حسـاب الهاتـف المحمـول اإللكترونـي 	 
المفتـوح لـدى البنـك باسـم العميـل والمسـجل برقـم هاتفـه، ويتـم من خالله 
عمليـات اإليـداع والسـحب والتحويـل وغيرهـا مـن العمليـات الخاصـة بالعميـل.

الرصيـد اإللكترونـي: يقصـد بـه الرصيـد الدائـن من وحـدات النقـود اإللكترونية 	 
لحسـاب الهاتـف المحمـول، والناتـج عـن عمليـات اإليـداع والسـحب وغيرهـا 
مـن العمليـات التـي تمـت بمعرفـة العميـل علـى حسـاب الهاتـف المحمـول، 
وهـذا الرصيـد اإللكترونـي قابـل للتحويـل إلـى أي مـن العمـالء األخريـن و/أو 
مقدمـي الخدمـة، كما يمكن اسـتخدامه كوسـيلة سـداد للجهـات المعلن عنها 

مـن قبـل البنـك.
وحـدات النقـود اإللكترونيـة: تعنـي وحـدات إلكترونيـة ذات قيمـة نقديـة تعادل 	 

كل وحـدة جنيـه مصـري فقـط يصدرهـا البنـك شـريطة اسـتالم البنـك قيمـة 
مـن النقـد )الجنيـه المصـري( ال تقل عن قيمة وحـدات النقود اإللكترونية التي 

يصدرهـا البنـك، وتقبـل اسـتبدالها إلـى نقـد )الجنيـه المصري(.
اإلقليم: يقصد به جمهورية مصر العربية.	 
الهاتـف المحمـول: يعنـى أي هاتـف محمـول متوافـق مـع أي مـن شـبكات 	 

الهاتـف المحمـول العاملـة باإلقليـم وتكـون متوافقـة مـع هـذه الشـبكات.

ثانيًا: آلية تقديم الخدمة )المحفظة الذكية(
فور توقيع العميل على طلب االشـتراك في الخدمة، شـريطة اسـتيفائه باقي 	 

الشـروط األخـرى، واسـتكمال إجـراءات فتـح حسـاب الهاتـف المحمـول، وبعـد 
التحقـق مـن هويتـه مـن قبل البنك، سـوف يقوم البنك بإرسـال رسـالة نصية 

قصيـرة إلـى العميـل تؤكـد لـه بموجبها إتمام فتح حسـاب الهاتـف المحمول، 
وإخطـاره برقـم التفعيـل الخـاص بـه الـذى يمكنـه مـن الدخـول بواسـطته ومـن 
خاللـه علـى حسـاب الهاتـف المحمـول إلنشـاء كلمـة سـر مكونـة مـن سـتة 
أرقـام للتعامـل علـى حسـاب الهاتـف المحمـول، ويحتفـظ بهـا لنفسـه وعلـى 
مسـئوليته الشـخصية وعلـى أن يقـوم بتغييرهـا فـي حالـة معرفـة أحـد غيـره لهـا.

فـي حالـة اشـتراك العميـل فـي الخدمـة مـن خالل التسـجيل الذاتـي وموافقته 	 
حسـاب  فتـح  إجـراءات  واسـتكمال  بهـا،  الخاصـة  واألحـكام  الشـروط  علـى 
الهاتـف المحمـول وبعـد التحقـق مـن هويتـه مـن قبـل البنـك، سـوف يقـوم 
البنـك بإرسـال رسـالة نصيـة قصيـرة إلـى العميل تؤكد له بموجبهـا إتمام فتح 
حسـاب الهاتـف المحمـول وإخطـاره برقـم التفعيـل الخـاص بـه الـذى يمكنـه 
مـن الدخـول بواسـطته ومـن خاللـه علـى حسـاب الهاتف المحمـول، ثم يقوم 
العميـل بإنشـاء كلمـة سـر مكونـة مـن ٦ أرقـام للتعامـل علـى حسـاب الهاتـف 
المحمول، ويحتفظ بها لنفسـه وعلى مسـئوليته الشـخصية، وعلى أن يقوم 

بتغييرهـا فـي حالـة معرفـة أحـد غيـره لهـا ملزمـا.
يقـر 	  الذاتـي،  التسـجيل  خـالل  مـن  الخدمـة  فـي  العميـل  اشـتراك  حالـة  فـي 

العميـل إقـرار ونهائيـا، أن جميـع البيانـات التـي قـام بإدخالهـا بيانـات صحيحـة 
وأن الرقـم القومـي الخـاص بـه سـاري، وفـي حالـة مخالفـة ذلـك يحـق للبنـك 

الرجـوع علـى العميـل قانونيـا.
يحـق للبنـك إيقـاف وغلـق حسـاب الهاتـف المحمـول للعميـل الجديـد )ليـس 	 

عميـل البنـك أثنـاء االشـتراك( الـذي قـام باالشـتراك فـي الخدمـة عـن طريـق 
االشـتراك  بطلـب  البنـك  موافـاة  عـدم  حالـة  فـي  وذلـك  الذاتـي  التسـجيل 
الموقـع منـه خـالل المـدة والتـي سـبق وأن قـام البنـك بإبالغـه بهـا والمعلنـة 
علـى الموقـع الرسـمي للبنـك والقنـوات األخـرى التـي يراهـا البنـك مناسـبة.

يحتفـظ البنـك بحقـه فـي المراجعـة والموافقـة أو الرفـض علـى طلـب العميل 	 
الموقـع لالشـتراك فـي الخدمـة، والتحقـق مـن عـدم وجـود اشـتباه، وأيـًض ا 

فـي أي وقـت خـالل فتـرة سـريان الخدمـة.
بخـط هاتـف محمـول ألي مـن 	  المحمـول  الهاتـف  يرتبـط حسـاب  أن  يجـب 

شـبكات الهاتـف المحمـول العاملـة باإلقليـم، وأن يكـون هذا الخـط في حيازة 
العميـل الفعليـة وملكيتـه.

يحـق للعميـل أن يتعامـل علـى رصيـده اإللكترونـي مـن خـالل إيـداع أو سـحب 	 
مبالـغ سـواء عـن طريـق مقدمـي الخدمـة و/أو ماكينـات الصـراف اآللـي لـدي 
البنـك التجـاري الدولـي، أو تحويـل مبالـغ ماليـة من رصيـده اإللكتروني لعمالء 

و/أو مقدمـي الخدمـة اآلخريـن بحيـث يجـوز ألي مـن

تعريفات:. 	
البنك: البنك التجاري الدولي ــ مصر وفروعه.	 
البطاقـة: بطاقـة البنـك التجـاري الدولـي MasterCard  للمرتبـات المدفوعـة 	 

مقدمـا والتـي تصـدر مـن البنـك التجـاري الدولـي ـــ مصـر بالتعـاون مـع شـركة 
.MasterCard

حامـل البطاقـة/ العميـل: حامـل البطاقـة الموقع على هذا الطلب والمسـئول 	 
عـن سـداد مـا يسـتحق عنهـا مـن رسـوم وعمـوالت ومصاريـف وخالفـه والتي 
قـد تسـتحق علـى البطاقـة، وكـذا عـن شـحن البطاقـة وفقـا للحـدود القصـوى 
التـي يحددهـا البنـك، باإلضافـة إلـى تحويـل المرتـب مـن قبـل الشـركة )جهـة 

العمـل( علـى البطاقة.
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ماكينـة الصـراف اآللـي )ATM(:هـي ماكينـة تعمل إلكترونيًا وتسـمح للعميل/ 	 
حامـل البطاقـة بإجـراء بعض العمليـات المصرفية باسـتخدام البطاقة.

)POS(:نقاط البيع اإللكترونية تتيح للعمالء شـراء سـلع أو الحصول على خدمات 	 
باسـتخدام البطاقـة، كمـا يمكن للماكينة طباعـة إيصاالت تفيد قيد العملية.

الرقـم الشـخصي السـري )PIN(:هـو أربعـة أرقام يتم اختيارها مـن قبل العميل 	 
عنـد اسـتخدامه للبطاقـة الخاصـة بـه ألول مـرة علـى ماكينـات الصـراف اآللـي 
التابعـة للبنـك التجـاري الدولـي ليصبـح هـو الرقـم السـري الخـاص بالبطاقـة، 

والـذي سـيتم اسـتخدامه فـي المعامـالت المسـتقبلية إذا لـزم األمـر.
تقبـل 	  التـي  خالفـه  أو  المنشـأة  أو  البنـك  أو  الشـركة  أو  المتجـر  هـو  التاجـر: 

البطاقة كوسـيلة مالية لتسـديد رسـوم السـلع أو الخدمات أو السحب النقدي 
مـن قبـل حامـل البطاقـة.

نقاط 	  خالل  من  الشراء  عمليات  بها خالل  المسموح  المبالغ  هي  الشراء:  حد 
البيع حسب نوع كل بطاقة وتتغير من وقت آلخر حسب ما يراه البنك مناسبًا.

حـد السـحب النقـدي: هـو الحـد األقصـى السـتخدام البطاقـة فـي عمليـات 	 
البنـك  يقررهـا  والتـي  اآللـي  الصـراف  النقـدي مـن خـالل ماكينـات  السـحب 

ويمكـن تغييـر هـذا الحـد مـن آن آلخـر.
الرقـم السـري المتغيـر )OTP(:هـو مسـتوى حمايـة إضافـي عبـارة عـن رقـم 	 

سـري يتـم إرسـاله للعميـل علـى رقـم المحمـول المسـجل لـدى البنـك يتطلب 
اسـتخدامه فـي بعـض عمليـات الشـراء عبـر اإلنترنـت إلتمـام العمليـة، ويكون 
رقـم جديـد مختلـف فـي كل مرة ويتم إرسـاله على رقـم تليفون حامل البطاقة 

المسـجل لـدى البنك.
الشـراء عبـر اإلنترنـت: هـي الخدمـة التـي تسـمح لحاملـي البطاقـات المدفوعة 	 

مقدمـا سـداد قيمـة المنتجات والخدمات عبر المواقـع اإللكترونية وتطبيقات 
الهاتـف المحمول عبـر اإلنترنت.

الحد األقصى لشحن البطاقة: هو أقصى رصيد يمكن أن تحمله البطاقة.	 
ُتفعـل البطاقـة بعـد اسـتالمها عـن طريـق رقـم خدمـة العمـالء ٩٦٦٦	ويفوض . 	

العميـل الشـركة  )جهـة العمـل( فـي إسـتالم البطاقـة مـن البنـك.
يلتـزم حامـل البطاقـة بعـدم اإلفصاح ألي شـخص عن الرقم السـري أو كتابته . 	

علـى البطاقـة نفسـها، وفـي حالـة الحصـول أي طـرف آخـر على الرقم السـري، 
يعتبـر هـذا تصريـح للشـخص باسـتخدام البطاقـة، وبـدون أي مسـئولية علـى 

البنـك مـن أي نوع.
يتعهـد حامـل البطاقـة بالتوقيـع علـى ظهـر البطاقـة والتوقيـع علـى قسـائم . 	

خدمـات،  علـى  الحصـول  أو  سـلع  شـراء  فـي  بطاقتـه  اسـتخدم  كلمـا  البيـع 
وفـي حالـة عـدم قيامـه بالتوقيـع علـى تلـك القسـائم أو اختـالف التوقيـع عـن 
التوقيـع المثبـت بظهـر البطاقـة، يظـل رغـم ذلـك مسـئوال عـن سـداد المبالـغ 

المخصومـة مـن رصيـد بطاقتـه.
البنـك بموجـب . 	 	 .فـي حالـة فقـدان البطاقـة، يلتـزم حامـل البطاقـة بإبـالغ 

إخطـار رسـمي يسـلم باليـد أو عـن طريـق مركـز خدمـة عمـالء البنـك التجـاري 
الدولـي ٩٦٦٦	 حتـى يتسـنى للبنـك إيقافهـا.

يلتـزم حامـل البطاقـة بإخطـار البنـك فـي حالـة تغييـر أي مـن البيانـات المثبتـة . ٦
بطلـب الحصـول علـى البطاقـة.

البطاقـة صالحـة لالسـتخدام علـى نقـاط البيـع وعلـى اإلنترنـت فـي مواقـع . 	
البيـع، ولكافـة عمليـات السـحب النقـدي مـن خـالل ماكينـات الصـراف األلـي 

وفقـا للحـدود المصـرح بهـا.

البنـك، ولكـن مـن خـالل . 	 ال يتـم صـرف أي مبالـغ نقديـة مـن خـالل فـروع 
جنيـه.  	٠ أدنـى  بحـد  اآللـي  الصـراف  ماكينـات 

الرصيـد . ٩ البطاقـة واسـترداد  إلغـاء  البطاقـة  العميـل/ حامـل  فـي حالـة طلـب 
منتهيـة  للبطاقـة  الرصيـد  اسـترداد  طلـب  أو  بالبطاقـة،  المتبقـي  الدائـن 
الصالحيـة بحـد أقصـى ٦ أشـهر بعـد انتهـاء الصالحية، يتـم رد المبلغ المتبقي 
بعـد مـرور يـوم عمـل مـن تاريخ إيقاف البطاقة أو انتهائهـا، ويحق للبنك تغيير 
تلـك اإلجـراءات منفـردا فـي أي وقـت، كمـا يتـم فقـط اسـترداد المبلـغ مـن 
خـالل فـروع البنـك التجـاري الدولـي. مـع العلـم بـأن البطاقة تلغـى بعد يومين 

عمـل مـن تاريـخ تقديـم طلـب اإللغـاء.
يحـق للبنـك إلغـاء البطاقـة نهائيـا فـي حالـة عـدم تحويـل راتـب عليهـا لمـدة ٦ . ٠	

أشـهر متتاليـة أو أكثـر.
البطاقـة صالحـة لمـدة أقصاهـا ثـالث سـنوات، وفـي حالـة انتهـاء صالحيـة . 		

البطاقـة وبعـد مـرور ٦ أشـهر علـى انتهائهـا، ال يحـق لحامـل البطاقـة المطالبـة 
باسـترداد المبلـغ المتبقـي عليهـا.

فـي حالـة عـدم االلتـزام بـأي شـرط من شـروط االسـتخدام أو إسـاءة اسـتخدام . 		
البطاقـة، يتـم إيقافهـا واتخـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات حفاظـا علـى حقـوق البنك.

البنـك غيـر مسـؤول تمامـا عـن أي مـن األعطـال الناجمـة مـن انقطـاع التيـار . 		
الكهربائـي، أو األعمـال الميكانيكيـة، أو خلـو ماكينة الصراف اآللي من النقود 
أو أي سـبب آخـر، وال يجـوز لحامـل البطاقـة الرجـوع علـى البنـك بـأي مطالبات 

فـي هـذا الخصوص.
البطاقـة . 		 باسـتخدام  تتعلـق  إعطـاء موافقـة ألي معاملـة  عـدم  للبنـك  يحـق 

للبنـك. الداخليـة  السياسـات  حسـب 
المعامـالت التـي تتـم باسـتخدام البطاقـة متوقفـة علـى مبلغ الرصيـد المتاح . 		

للبطاقـة وقـت االسـتخدام، وال يحـق تجـاوز هـذا الرصيـد، وفـي حالـة تجـاوزه، 
يحـق للبنـك اتخـاذ كافـة اإلجـراءات السـتيفاء كامـل المديونيـة ومـا يسـتحق 

عنهـا مـن غرامـات ومصاريـف.
جميـع القيـود التـي يثبتهـا البنـك سـواء كانت خصم أو إضافـة تكون صحيحة، . ٦	

وليـس لحامـل البطاقـة الحـق فـي االعتـراض عليهـا، وللبنـك الحق فـي إثبات 
تلـك القيـود بكافة طـرق اإلثبات.

تقـوم ماكينـة الصـراف اآللـي بتجميـد رصيـد البطاقـة تلقائيـا فـي حالـة إجـراء . 		
ثـالث محـاوالت متتاليـة خاطئـة فـي إدخـال الرقـم السـري )PIN( ،أو احتجـاز 
)ATM( البطاقـة فـي حالـة عـدم سـحب البطاقـة مـن ماكينـة الصـراف اآللـي

بعـد انتهـاء العمليـة بالفتـرة الزمنيـة المحـددة، ويتقـدم العميـل بطلـب إصـدار 
بطاقـة جديـدة ويتحمـل مصاريـف إصـدار البطاقـة البديلـة.

عنـد عـدم سـحب المبلـغ الـذي ِطلـب صرفـه مـن ماكينة الصـراف اآللي خالل . 		
الفتـرة الزمنيـة المحـددة مـن خـروج هـذا المبلـغ مـن المـكان المخصـص لـه 
الـذي تـم مـن  البنـك غيـر مسـئول عـن إعـادة قيـد الخصـم  بالماكينـة، فـإن 
رصيـد البطاقـة بموجـب هـذه العمليـة إال بعـد إجـراء جـرد للماكينـة، وعليـه، 
فإنـه يحـق للبنـك حسـبما تسـفر عنـه إجـراءات الجـرد إضافـة المبلـغ بالكامـل، 
أو جـزء منـه أو عـدم إعادتـه إلـى رصيـد البطاقـة، وال يحـق لحامـل البطاقـة في 

جميـع األحـوال االعتـراض علـى أي إجـراء يتخـذه البنـك فـي هـذا الصـدد.
فـي حالـة االعتـراض علـى بعـض المعامـالت التـي يتـم ِقيدهـا علـى حسـاب . ٩	

فانـه  ذلـك،  وثبـوت صحـة  العمليـات،  تلـك  مـن  أو طلـب صـورة  البطاقـة 
يتـم إضافـة المبلـغ لحسـاب البطاقـة بعـد الفتـرة المحـددة وفقـا لإلجـراءات 
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المتبعـة بشـركة MasterCard وبـدون أي اعتـراض مـن حامل البطاقة، وذلك 
فـي حالـة ثبـوت أحقيـة العميـل فـي المبلـغ المعتـرض عليـه

البنـك غيـر مسـئول عـن أي خـالف ينشـأ بيـن حامـل البطاقـة والتجـار علـى . ٠	
حامـل  ويتعهـد  البطاقـة،  بموجـب  عليهـا  حصـل  الـذي  الخدمـات  أو  السـلع 
بـأي  البنـك  إدخـال  دون  مباشـرة  التجـار  مـع  خالفـات  أي  بتسـوية  البطاقـة 
وجـه فـي هـذا الخـالف، وكـذا، إذا أضـاف التاجـر قيمـة اسـترجاع مبلـغ عـن أي 
عمليـات بيـع تمـت باسـتخدام البطاقـة، فـإن البنـك سـيضيف القيمـة لرصيد 
البطاقـة عنـد اسـتالم قيمـة االسـترجاع مـن التاجـر، وال يجـوز لحامـل البطاقـة 
أن يعتبـر مطالبتـه للتاجـر أساسـا لمطالبتـه للبنـك بالتالـي، وتسـوى العمليـة 

بيـن التاجـر وحامـل البطاقـة دون إدخـال البنـك طرفـا فيهـا.
عنـد اسـتعمال البطاقـة فـي أي مـن ماكينـات الصـراف اآللـي، أو نقـاط البيـع . 		

أو المواقـع اإللكترونيـة لتنفيـذ أيـة عمليـات أو تعليمـات مصرفيـة، فسـوف 
العمليـات قاطعـة وملزمـة فـي  البنـك فـي خصـوص هـذه  تعتبـر سـجالت 
جميـع األحـوال ويخصـم البنـك قيمة المسـحوبات أو المصروفات التي تمت 

بموجـب البطاقـة مـن رصيـد البطاقـة المتـاح.
شـحن . 		 إعـادة  يجـوز  وال  البطاقـة،  شـحن  إعـادة  فـي  الحـق  البطاقـة  لحامـل 

البطاقـة مـن أي مـن فـروع البنـك أو ماكينـات الصـراف اآللـي إال فـي حـدود 
بهـا. المصـرح  األقصـى  الحـد 

ال يجـوز لحامـل البطاقـة حيـازة أكثـر مـن بطاقـة واحـدة سـارية مـن البنـك مـن . 		
ذات النـوع فـي ذات الوقـت، بحـد شـحن سـنوي أقصـى محـدد علـى البطاقـة.

النقـدي، . 		 السـحب  البطاقـة فـي عمليـات  بالسـماح باسـتخدام  البنـك  يقـوم 
وشـراء السـلع أو الحصـول علـى الخدمـات وفقـا للحدود المعلنـة لكل معاملة 
والتـي يقررهـا البنـك، وللبنـك الحـق فـي تعديل تلك الحدود مـن آن آلخر دون 

الحاجـة ألخـذ موافقـة حامـل البطاقـة.
إضافـة . 		 إلغـاء/  أو  النظـام/  فـي  االشـتراك  إنهـاء  إيقـاف/  فـي  الحـق  للبنـك 

خدمـات جديـدة دون الحاجـة ألخـذ موافقـة حامـل البطاقـة، وليـس لـه الحـق 
فـي االعتـراض علـى ذلـك.

البطاقـة، وكذلـك طلـب إصـدار . ٦	 إيقـاف  إلغـاء/  البطاقـة طلـب  يحـق لحامـل 
بطاقـات بديلـة علـى أن يتـم اسـتالم البطاقـة الجديـدة خـالل 	 أيـام عمـل فـي 
عنـوان المراسـالت المـدون لحامـل البطاقـة لـدى البنـك. ويتـم تحويـل رصيـد 
البطاقـة الملغـاة إلـى البطاقـة الجديـدة بعـد خصم كافة المصاريـف المتعلقة 

بذلك.
حامـل البطاقـة مسـئول قانونيـا أمـام البنـك عـن كافـة المعامـالت التـي تتـم . 		

البطاقـة، وعلـى أن يكـون اسـتخدامها فـي األغـراض الشـخصية  باسـتخدام 
فقـط ويلتـزم بالتوقيـع بالمـكان المخصـص للتوقيـع خلـف البطاقـة.

لمزيـد مـن التأميـن والحـرص، فـإن البنـك يقـر حـد أقصـى لعمليـات السـحب . 		
النقـدي يوميـا، وسـيتم إخطـار العمـالء بهـذا الحد، ويحق للبنـك من حين آلخر 
تعديـل قيمـة هـذا الحـد طبقـا لمـا يـراه مـن ظـروف تسـتلزم ذلـك وبـدون أي 

اعتـراض مـن أي طـرف.
يتيـح اسـتخدام البطاقـة إمكانيـة التعـرف علـى رصيـد البطاقـة، وعليـه تخلـى . ٩	

مسـئولية البنـك تمامـا عـن معرفـة الغيـر لهـذه البيانـات سـواء تـم ذلـك نتيجة 
لفقـدان البطاقـة أو معرفـة الغيـر للرقم السـري الخاص بالبطاقـة، لحين إبالغ 

البنـك إليقـاف التعامـل مـع البطاقة.

 يكون البنك التجاري الدولي مسئوال:0 	.
فـي حالـة إذا كان هنـاك عطـل فـي إحـدى ماكينـات الصـراف اآللـي ولـم يقـم 	 

البنـك بإعـالم العميـل عـن طريـق الشاشـة أو منشـور علـى ماكينـة الصـراف 
اآللـي نفسـها.

طلب إصدار بطاقة البنك التجاري الدولي MasterCard للمرتبات المدفوعة 	 
مقدمـا والمحفظـة الذكيـة هـؤالء سـحبها أو إضافتها إلى رصيـده اإللكتروني، 

وذلـك فـي الحـدود التـي يحددها البنك مـن وقت آلخر.
واسـترداد 	  المحمـول  الهاتـف  إغـالق حسـاب  وقـت  أي  فـي  للعميـل  يحـق   

النقديـة التـي تقابـل رصيـده اإللكترونـي، وذلـك عـن طريـق االتصـال بمركـز 
البنـك  ويلتـزم  الحسـاب،  إلغـاء  وطلـب  بالتطبيـق  الموجـود  العمـالء  خدمـة 
بإغـالق حسـاب الهاتـف المحمـول )بعـد اسـتالم العميل النقديـة( وذلك خالل 

		 سـاعة مـن طلـب إلغـاء الخدمـة.

ثالثًا: استخدام الخدمة )المحفظة الذكية(
يقتصـر الحـق فـي اسـتخدام الخدمـة أو االنتفـاع بهـا علـى العميـل وحـده دون 	 

أي  تمكيـن  أو  السـماح  بعـدم  األوقـات  جميـع  فـي  العميـل  ويلتـزم  غيـره، 
شـخص أخـر مـن اسـتخدامها أو االنتفـاع بهـا.

يتعيـن علـى العميـل أن يظهـر وأن يقـدم لمقدمـي الخدمـة إثبـات ً ا مقبـوال 	 
لشـخصيته عنـد إجرائـه عمليـات السـحب أو اإليـداع.

ال يحـق ألي عميـل أن يـودع أيـة مبالـغ فـي حسـابات هاتـف محمـول تكـون 	 
بأسـماء عمـالء غيـره.

يحـق للبنـك وفقـا لمطلـق تقديـره إيقـاف الخدمـة عـن العميـل أو إلغاؤهـا، 	 
وأحـكام  شـروط  مـن  ألي  بالمخالفـة  للخدمـة  اسـتخدامه  حالـة  فـي  وذلـك 
اسـتخدامها، أو بالمخالفـة ألي مـن القوانيـن واللوائـح السـارية فـي اإلقليـم، 
أو تعليمـات البنـك المركـزي المصري ووحدة مكافحة غسـل األموال وتمويل 
اإلرهـاب فـي هـذا الشـأن، بمـا فـي ذلك على سـبيل المثال ال للحصر، شـراؤه 
قانـون جمهوريـة مصـر  بموجـب  أو خدمـات ممنوعـة  أو بضائـع  ألي سـلع 

العربيـة، أو التعامـل مـع كيانـات أو أفـراد محظـور التعامـل معهـا.
يلتـزم العميـل بالمحافظـة علـى رقمـه السـري وإبقائـه فـي جميـع األوقـات 	 

تحت سـيطرته الشـخصية، وتبعً  ا لذلك سـوف يكون العميل وحده مسـئوال 
عـن إفشـاء أي مـن البيانـات أو المعلومـات المتعلقـة بـه أو بـأي مـن حسـاباته 
إذا كان ذلـك اإلفشـاء ناشـئا عـن خطـأ أو تقصيـر أو إهمـال فـي المحافظـة 

علـى كلمـة السـر.
الدفـع 	  بطاقـات  حاملـي  مـن  مصـر  الدولـي-  التجـاري  البنـك  لعمـالء  يتـاح 

 – المباشـر  الخصـم   – )االئتمانيـة  البطاقـات  إصـدار  المختلفـة  اإللكترونـي 
المدفوعـة مقدمـا( فقـط لتغذيـة حسـاب الهاتـف المحمـول مـن خـالل رصيـد 
هـذه البطاقـات باسـتخدام البرنامج المحمل علـى هواتفهم المحمولة، وذلك 
بعـد التقـدم بطلـب للبنـك عبـر قنواتـه الرسـمية وهـي علـى سـبيل المثـال ال 
الحصـر: أحـد فـروع البنـك أو مـن خـالل التطبيـق أثنـاء التسـجيل الذاتـي بربـط 
هـذه البطاقـات بحسـاب الهاتـف المحمـول الخاصـة به بحد أقصـى بطاقتين، 
طبقـا  القنـوات  هـذه  مـن  أي  إلغـاء  أو  إضافـة  أو  تفعيـل  للبنـك  يحـق  كمـا 

لسياسـة البنـك .



شروط وأحكام استخدام خدمة دفع األموال عن طريق 
الهاتف المحمول )المحفظة الذكية(

يقـوم البنـك بتفعيـل البطاقة/البطاقـات وربطهـا بحسـاب الهاتـف المحمـول 	 
الخـاص بالعميـل علـى طلبـه خـالل 	 أيـام عمل كحد أقصى مـن تاريخ الطلب، 

إال فـي حالـة إخطـار بنـك بنـاء العميـل بغيـر ذلك.
علـى 	  بحسـابه  المرتبـط  المحمـول  الهاتـف  خـط  إيقـاف  يقـرر  الـذي  العميـل 

هاتفه المحمول سـوف يفقد شـرطً  ا أساسـيً  ا باعتباره مسـتخدم للخدمة، 
بالخدمـة مـن خـالل  االنتفـاع  تلقائيـا حقـه فـي  وبالتالـي فإنـه سـوف يفقـد 
الهاتـف  رقـم  عـن  تخليـه  حالـة  فـي  او  إيقافـه  تـم  الـذي  المحمـول  الهاتـف 

المربـوط. المحمـول 
يجـب علـى العميـل إبـالغ البنـك فـور بالخدمـة وذلـك تمهيـدًا إلغـالق حسـاب 	 

الهاتـف المحمـول الخـاص بـه.
يقـر العميـل بأحقيـة البنـك فـي اتخـاذ التدابيـر الالزمـة للتأكد من حيـازة العميل 	 

الفعليـة لرقـم الهاتـف المحمـول المربـوط عليـه الخدمـة، كمـا يحـق للبنـك 
إيقـاف الخدمـة بموجـب إرادتـه المنفردة في حالة اكتشـاف عـدم حيازة العميل 

لرقـم الهاتـف المربـوط بالخدمـة دون أدنـى مسـئولية علـى البنـك.
يقـر العميـل بمسـئوليته عـن جميـع المعامـالت وكافـة العمليـات التـي تتـم 	 

علـى حسـاب الهاتـف المحمـول طالمـا أن هـذه المعامـالت وتلـك العمليـات 
قـد تمـت مـن خـالل رقـم خـط الهاتـف المحمـول المرتبـط بحسـاب الهاتـف 
المحمول وباسـتخدام كلمة السـر، وسـوف تكون دفاتر البنك وسـجالته حجة 

علـى العميـل وعلـى الكافـة.
لـن يكـون البنـك مسـئوال عـن أيـة خسـائر أو أضـرار قـد تحـدث للعميـل بسـبب 	 

سـوء أو إسـاءة اسـتخدامه للخدمـة، أو نتيجـة ألي خطـأ يرتكبـه، أو نتيجـة أي 
خلـل قـد يحـدث للخدمـة بسـبب خطأ مـن جانبه، أو لعدم كفاية رصيد حسـاب 
الهاتـف المحمـول أو ألي سـبب آخـر قـد يكـون للعميـل دخـل فيـه، ولـن يكون 
البنـك مسـئوال عـن أي خلـل فـي أنظمـة الحسـابات أو شـبكات االتصـاالت 

الخاصـة بالخدمـة.
يقـر العميـل بعـدم مسـئولية البنـك أو تحملـه أيـة تكاليـف أو أعبـاء قـد تحـدث 	 

نتيجـة أيـة مشـاكل أو أعطـال أو انقطـاع الخدمـة بشـبكة اإلنترنـت/ الهاتـف 
المحمـول.

لـن يكـون البنـك مسـئوال عـن رفـض أي مؤسسـة قبـول الرصيـد اإللكترونـي 	 
كوسـيلة سـداد، كمـا أنـه لـن يكـون مسـئوال عـن البضائـع أو الخدمـات التـي 
سـوف يحصـل عليهـا العميـل فـي مقابـل ذلـك الرصيـد، وأي شـكوى مـن 
مباشـرة،  المؤسسـة  تلـك  مـع  حلهـا  عليـه  يجـب  الصـدد  هـذا  فـي  العميـل 
وسـوف يقتصـر دور البنـك فـي هـذا الخصـوص علـى إضافـة أي مبلـغ قـد

يسـترده العميل إلى حسـاب الهاتف المحمول وذلك بعد حصول البنك على 	 
سـند إضافة صادر بشـكل صحيح من تلك المؤسسـة.

فـي حالـة فقـد هاتـف العميـل أو سـرقته، و قـام آخـرون بإجـراء أي تعامـالت 	 
علـى حسـابه مـن خـالل هـذا الهاتـف، يكـون العميل مسـئوال مسـئولية كاملة 
تجـاه البنـك عـن كافـة النتائـج المترتبـة علـى ذلـك االسـتخدام وعلـى العميـل 
أن يسـارع بإيقـاف الحسـاب علـى الفـور ويتـم ذلـك عـن طريـق مركـز خدمـة 

العمـالء.
حـال وجـود أيـة شـكوى مـن جانـب العميـل تتعلـق بالخدمـة – يتـم االتصـال 	 

بأرقـام خدمـة العمـالء الخاصـة بالخدمـة والتـي سـوف تقوم بتحويل الشـكوى 
إلـى اإلدارة المعنيـة للـرد علـى شـكوى العميـل وذلك في الوقـت المحدد لكل 

نـوع علـى حدة.

جميـع العمليـات الخاصـة بخدمـة الدفـع عـن طريـق الهاتـف المحمـول داخـل 	 
جمهوريـة مصـر العربيـة فقـط وبالعملـة المحليـة وللعمـالء المصرييـن فقـط.

رابعًا: الرسوم الخاصة بالمحفظة الذكية
)رسـوم فتـح حسـاب 	  الخدمـة  التسـجيل فـي  العميـل بسـداد رسـوم  يتعهـد 

المحفظـة الذكيـة(، والرسـوم السـنوية، ورسـوم السـحب واإليـداع والتحويـل 
يحددهـا  والتـي سـوف  الخدمـة  تتيحهـا  أخـرى  إضافيـة  أيـة خدمـات  ورسـوم 
البنـك ضمـن تعريفـات أسـعار الخدمـات المصرفيـة التـي يعلـن ويفصـح عنها 

البنـك بأيـة وسـيلة مـن وسـائل اإلعـالن المتبعـة بالبنـك مـن وقـت آلخـر.
يحتفـظ البنـك بحقـه فـي تعديـل أيـة رسـوم مـن وقـت آلخـر وفقـا لتقديـره 	 

الرسـوم  عـن  اإلعـالن  اسـتخدام  ويمثـل  للعميـل،  ا  نافـًذ  ويعتبـر  المطلـق، 
بالوسـائل التـي يـرى أنهـا مناسـبة إشـعار الخدمـة بعـد تاريـخ سـريان أي تعديـل 
لهـذه الرسـوم قبـوال مـن العميـل لذلـك التعديـل دون أيـة تحفظـات عليـه.

تكـون كافـة التعليمـات التـي يقـوم العميـل بإصدارهـا وكافـة العمليـات التـي 	 
يقـوم بإجرائهـا مـن خـالل الخدمـة ملزمـة لـه، ومنتجـة لكافـة آثارهـا القانونيـة 
فـي مواجهتـه، ويتعهـد البنـك بتفعيل كافة العمليات وتنفيذ كافة التعليمات 
الخدمـة وفقـا لشـروط  أو لمقـدم  البنـك،  لفـرع  العميـل  التـي قـد يصدرهـا 
وأحـكام هـذا العقـد مـن خـالل أي مـن الوسـائط اإللكترونيـة المسـتخدمة فـي 

تقديـم الخدمـات.
تكـون كافـة التعليمـات التـي يصدرهـا العميـل – للبنـك مـن خـالل األجهـزة 	 

منـه  صـادرة  كانـت  لـو  كمـا  الخدمـة  تقديـم  فـي  المسـتخدمة  اإللكترونيـة 
البنـك فـور اسـتالمها وعلمـه بهـا بتنفيذهـا وترتيـب كافـة  مباشـرة. ويلتـزم 
العميـل مسـئوال فـي مواجهـة  يكـون  المقابـل  المترتبـة عليهـا. وفـي  اآلثـار 
التعليمـات. البنـك لتلـك  التـي تترتـب علـى تنفيـذ  النتائـج  البنـك عـن كافـة 

يتعهـد العميـل تعهـدا غيـر قابـل لإللغـاء بتعويـض البنـك عـن كافـة الخسـائر 	 
البنـك  تكبدهـا  قـد  التـي  والنفقـات  والتكاليـف  واألضـرار  والمطالبـات 
نتيجـة تنفيـذه لتعليماتـه بمـا فـي ذلـك الرسـوم القضائيـة وأتعـاب محاميـه 

ومستشـاريه.
فـي حالـة اكتشـاف البنـك ألي تصـرف أو أي محاولـة قـد يقـوم بهـا العميـل 	 

وتمويـل  األمـوال  غسـل  مكافحـة  لوائـح  أو  قوانيـن  مخالفـة  أو  النتهـاك 
االرهـاب، يحـق للبنـك أن يوقـف التعامـل علـى جميـع أرصدتـه اإللكترونيـة 
حتـى يتقـدم العميـل بتبريـر مناسـب ومقبـول للبنك، وذلك كلـه دون اإلخالل 
بحـق البنـك فـي اتخـاذ كافـة اإلجـراءات التـي تفرضهـا عليـه القوانيـن السـارية 

والمطبقـة فـي مصـر.
تـم إعالمنـا بالئحـة التعريفـات والمصروفـات والعمـوالت والعوائـد المطبقـة 	 

مـن قبـل البنـك علـى المنتجـات والخدمـات التـي يقدمهـا لنـا، والمعلنـة لـدى 
كافـة فـروع وقنـوات االتصـال بالبنـك بمـا فيهـا الموقـع اإللكترونـي الرسـمي 
للبنـك، ونعلـم أيـًض ا بأحقيـة البنـك فـي تعديـل تلـك الالئحـة بشـكل دوري 

دون حاجـة إلـى الحصـول علـى موافقتنـا المسـبقة.

خامسًا: أحكام عامة خاصة بالمحفظة الذكية
العملة الوحيدة المستخدمة في تقديم الخدمة هي الجنيه المصري.	 
يتم ربط كل رقم خط هاتف محمول بحساب هاتف محمول واحد فقط.	 
يلتـزم البنـك بالمحافظـة علـى سـرية كافـة البيانـات والمعلومـات التـي قـد 	 



شروط وأحكام استخدام خدمة دفع األموال عن طريق 
الهاتف المحمول )المحفظة الذكية(

تسـلم إليـه مـن العميل بمناسـبة تقديـم الخدمة، كما يتعهـد بالمحافظة على 
سـرية كافـة العمليـات التـي يقـوم العميـل بإجرائهـا مـن خـالل أي مـن األجهـزة 
اإللكترونيـة المسـتخدمة فـي تقديـم الخدمـة، ويتعهـد البنـك والعميـل بعـدم 
اإلفصـاح عـن أي ممـا تقـدم إال طبقـا للقوانين السـارية من اإلقليم أو تنفيًذ ا 

أليـة أحـكام أو أوامـر ملزمـة أو طبقـا لشـروط وأحـكام اسـتخدام الخدمـة.
يقـر العميـل بموافقتـه علـى أن يقـوم البنـك بتقديـم أو اإلفصـاح عـن كل أو 	 

بعـض المعلومـات الخاصـة بحسـابه/ حسـاباته لـدى البنـك إلى أي مـن فروعه 
و/أو وكالئـه و/أو أي مـن الجهـات التـي تقـدم لـه الخدمـة الفنيـة أو المصرفيـة 
الخدمـات  لتقديـم بعـض  البنـك  يتعاقـد معهـا  التـي  المنشـآت  أو ألي مـن 
المتعلقـة بتنفيـذ الخدمـة والمصـرح لهـا بهـا مـن البنـك وفقـا لمـا يـراه البنـك 
مناسـًبا والزما في هذا الشـأن، أو ألي من السـلطات أو الجهات الرقابية عند 

اسـتدعاء األمـر لذلـك.
يحـق للبنـك أن يعهـد إلـى أي طـرف ثـان داخـل اإلقليـم بتنفيـذ بعـض مـن 	 

تعهداتـه )وليـس كلهـا( التي التزم بها وفقا لشـروط وأحكام اسـتخدام الخدمة، 
وفـي هـذه الحالـة، فـإن البنـك سـوف يظـل مسـئوال فـي مواجهـة العميل عن 
المحافظـة علـى سـرية كافـة بيانـات العميـل وكافـة حسـاباته، كمـا أنـه سـوف 
يكـون مسـئوال فـي مواجهتـه عـن أيـة أخطـاء أو إهمـال أو تقصيـر قـد يقترفـه 

ذلـك الطـرف الثانـي.
يحـق للبنـك أو أي طـرف آخـر قـد يعهـد لـه بتنفيـذ أي مـن التزاماتـه المفروضة 	 

عليه بموجب شـروط وأحكام اسـتخدام الخدمة أن يقوم بتسـجيل المكالمات 
لخدمـة  المخصصـة  التليفونـات  أرقـام  علـى  اسـتقبالها  تـم  التـي  التليفونيـة 

العمـالء وأن يحتفـظ بهـا.
يجوز للبنك – في أي وقت – إنهاء تقديم الخدمة شـريطة إخطار العميل قبل 	 

التاريـخ المحـدد إلنهائهـا بثالثيـن يومـا علـى األقـل. يحتفـظ البنـك بالحـق فـي 
تعديـل أي شـرط مـن شـروط و/أو أحـكام اسـتخدام الخدمـة، وسـوف يصبـح 
أي تعديـل أو تغييـر نافـًذ ا فـي حـق العميـل وملزمـا لـه بعـد إخطـاره بـه بأيـة 
وسـيلة مـن الوسـائل التـي يراهـا البنـك شـريطة أن يصـل علمه بذلـك التغيير، 
وفـى حالـة عـدم قبـول العميـل ألي مـن هـذه التعديـالت أو التغييـرات يتعيـن 
عليـه فـي موعـد غايتـه ثالثيـن يومـا مـن تاريخ علمـه بهذا التعديـل أو التغيير أن 
يخطـر البنـك برغبتـه فـي إنهـاءا عـن إجراء أيـة عمليات وأن يتقـدم للبنك بطلب 
إلقفـال حسـاب/ التعاقـد، وأن يتوقف فور حسـابات الهاتـف المحمول وإجراء 
التسـويات الالزمة بما في ذلك سـداد ما قد يكون مسـتحقا عليه، واسـترداد 

أيـة مبالـغ متبقيـة لـه فـي رصيـده، ثـم يتبـع نفـس إجـراءات اإللغاء.
فـي حالـة تغييـر أيـة معلومـات أو بيانـات خاصـة بالعميـل خـالل فتـرة التعاقـد 	 

وقبـل ميعـاد تحديـث البيانـات، يلتـزم العميـل بإخطـار البنـك فـوًرا بذلـك التغييـر.
لتحديث أية معلومات أو بيانات خاصة بالعميل يجب عليه زيارة الفرع.	 
يخضـع هـذا التعاقـد لقوانيـن جمهوريـة مصـر العربية، وكل نزاع قد ينشـأ حول 	 

تفسـير أو تنفيـذ بنـوده يكـون مـن اختصـاص محاكـم الجيـزة علـى اختـالف 
أنواعهـا ودرجاتهـا إلـى غيـر ذلـك مـن العمليـات.

يحـق للبنـك تغييـر الحـد األقصـى للسـحب والمدفوعـات إلـى غيـر ذلـك مـن 	 
العمليـات حسـب مـا يـراه البنـك مناسـبا، ويلتـزم بإخطـار العميـل بالوسـيلة 

التـي يراهـا مناسـبة.
يقـر العميـل بعلمـه التـام إنـه في حالة اشـتراكه في أية محافـظ إلكترونية أخرى 	 

بخـالف المحفظـة الذكيـة الخاصـة بالبنـك التجـاري الدولـي، فانـه يحـق للبنـك 

عـدم تفعيـل خدمـة المحفظـة الذكيـة للموظـف المعنـي دون أدنى مسـؤولية 
علـى البنك.

سادسًا: إتاحة الخدمة
البنـك وبهـدف خطـة اسـتمرارية األعمـال، فـي حالـة انقطـاع 	  طبقـا لتقييـم 

 )RTO( الخدمـة بسـبب الصيانـة أو غيـر ذلـك، يكـون وقـت اسـترجاع الخدمـة
هـو خمـس سـاعات بحـد أقصـى وقـد تزيـد فـي حـاالت القـوة القاهـرة.

يعتبـر توقيـع العميـل علـى هـذا الطلـب اشـتراك فـي الخدمـة، وتعاقـدًا نهائيـًا 	 
ملزمـا بيـن البنـك والعميـل، ومـن َثـم يتعيـن علـى العميـل / حامـل البطاقـة 
قراءتـه وفهـم كافـة شـروط وأحـكام اسـتخدام الخدمـة بدقـة وعنايـة قبـل أن 
التسـجيل  الخدمـة مـن خـالل  العميـل فـي  يوقـع عليـه. كمـا يعتبـر اشـتراك 
الذاتـي وموافقتـه علـى الشـروط واألحـكام الخاصـة بهـا ملزمـا للعميـل، ومـن 
ثـم يتعيـن عليـه قراءتهـا وتفهـم كافـة شـروط وأحـكام اسـتخدام الخدمـة بدقـة 

وعنايـة قبـل أن يوافـق عليهـا.

أواًل: تعريفات
الخدمـة /الخدمـات: هـي خدمـة دفـع األمـوال عـن طريـق الهاتـف المحمـول 	 

المقدمـة مـن البنـك التجـاري الدولـي )مصر( موضوع هـذا التعاقد، وبموجبها 
يتـم فتـح حسـاب هاتـف محمـول للعميـل لـدى البنـك للتعامـل عليـه سـواء 
التحويـل  و/أو  لمدفوعاتـه  اإللكترونـي  السـداد  و/أو  السـحب  و/أو  باإليـداع 
اإللكترونـي لألمـوال عـن طريـق الهاتـف المحمـول، ويـودع بالحسـاب رصيـد 

إلكترونـي.
البنك: يقصد به البنك التجاري الدولي )مصر( وجميع فروعه.	 
لتقديـم 	  البنـك  معهـا  يتعاقـد  التـي  المنشـآت  مـن  أي  هـو  الخدمـة:  مقـدم 

بعـض الخدمـات المتعلقـة بتنفيـذ الخدمـة والمصـرح لهـا مـن البنـك، علمـا 
بـأن مقـدم الخدمـة يعلـن عـن رقـم الترخيـص الصـادر لـه مـن البنـك )إن وجـد( 
بمـكان واضـح بالمحـل التابـع لـه، والتي مـن خاللها يتأكد العميـل من قانونية 

عمـل مقـدم الخدمـة.
العميـل: يقصـد بـه الشـخص الطبيعـي المشـترك فـي الخدمـة موضـوع هـذا 	 

العقـد شـريطة حيازتـه وملكيتـه لخـط هاتـف محمـول، وتوقيعـه علـى هـذا 
الطلـب.

حسـاب الهاتـف المحمـول: يقصـد بـه حسـاب الهاتـف المحمـول اإللكترونـي 	 
المفتـوح لـدى البنـك باسـم العميـل والمسـجل برقـم هاتفه، ويتـم من خالله 
عمليـات اإليـداع والسـحب والتحويـل وغيرهـا مـن العمليـات الخاصـة بالعميـل.

الرصيـد اإللكترونـي: يقصـد بـه الرصيـد الدائـن مـن وحدات النقـود اإللكترونية 	 
لحسـاب الهاتـف المحمـول، والناتـج عـن عمليـات اإليـداع والسـحب وغيرهـا 
مـن العمليـات التـي تمـت بمعرفـة العميـل علـى حسـاب الهاتـف المحمـول، 
وهـذا الرصيـد اإللكترونـي قابـل للتحويـل إلـى أي مـن العمـالء األخريـن و/أو 
مقدمي الخدمة، كما يمكن اسـتخدامه كوسـيلة سـداد للجهات المعلن عنها 

مـن قبـل البنك.
وحـدات النقـود اإللكترونيـة: تعنـي وحـدات إلكترونيـة ذات قيمـة نقديـة تعادل 	 

كل وحـدة جنيـه مصـري فقـط يصدرهـا البنـك شـريطة اسـتالم البنـك قيمـة 
مـن النقـد )الجنيـه المصـري( ال تقل عن قيمة وحـدات النقود اإللكترونية التي 

يصدرهـا البنـك، وتقبـل اسـتبدالها إلـى نقـد )الجنيـه المصري(.
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اإلقليم: يقصد به جمهورية مصر العربية.	 
الهاتـف المحمـول: يعنـى أي هاتـف محمـول متوافـق مـع أي مـن شـبكات 	 

الهاتـف المحمـول العاملـة باإلقليـم وتكـون متوافقـة مـع هـذه الشـبكات.

ثانيا: آلية تقديم الخدمة )المحفظة الذكية(
فور توقيع العميل على طلب االشـتراك في الخدمة، شـريطة اسـتيفائه باقي 	 

الشـروط األخـرى، واسـتكمال إجـراءات فتـح حسـاب الهاتـف المحمـول، وبعـد 
التحقـق مـن هويتـه مـن قبل البنك، سـوف يقوم البنك بإرسـال رسـالة نصية 
قصيـرة إلـى العميـل تؤكـد لـه بموجبهـا إتمام فتح حسـاب الهاتـف المحمول، 
وإخطـاره برقـم التفعيـل الخـاص بـه الـذى يمكنـه مـن الدخـول بواسـطته ومـن 
خاللـه علـى حسـاب الهاتـف المحمـول إلنشـاء كلمـة سـر مكونـة مـن سـتة 
أرقـام للتعامـل علـى حسـاب الهاتـف المحمـول، ويحتفـظ بهـا لنفسـه وعلـى 
مسـئوليته الشـخصية وعلـى أن يقـوم بتغييرهـا فـي حالـة معرفـة أحـد غيـره لهـا.

فـي حالـة اشـتراك العميـل فـي الخدمـة مـن خـالل التسـجيل الذاتـي وموافقته 	 
حسـاب  فتـح  إجـراءات  واسـتكمال  بهـا،  الخاصـة  واألحـكام  الشـروط  علـى 
الهاتـف المحمـول وبعـد التحقـق مـن هويتـه مـن قبـل البنـك، سـوف يقـوم 
البنـك بإرسـال رسـالة نصيـة قصيـرة إلـى العميـل تؤكد له بموجبهـا إتمام فتح 
حسـاب الهاتـف المحمـول وإخطـاره برقـم التفعيـل الخـاص بـه الـذى يمكنـه 
مـن الدخـول بواسـطته ومـن خاللـه علـى حسـاب الهاتـف المحمـول، ثم يقوم 
العميـل بإنشـاء كلمـة سـر مكونـة مـن ٦ أرقـام للتعامـل علـى حسـاب الهاتـف 
المحمـول، ويحتفـظ بهـا لنفسـه وعلى مسـئوليته الشـخصية، وعلى أن يقوم 

بتغييرهـا فـي حالـة معرفـة أحـد غيـره لهـا.
يقـر 	  الذاتـي،  التسـجيل  خـالل  مـن  الخدمـة  فـي  العميـل  اشـتراك  حالـة  فـي 

العميـل إقـرار ونهائيـا، أن جميـع البيانـات التـي قـام بإدخالهـا بيانـات صحيحـة 
وأن الرقـم القومـي الخـاص بـه سـاري، وفـي حالـة مخالفـة ذلـك يحـق للبنـك 

الرجـوع علـى العميـل قانونيـا.
يحـق للبنـك إيقـاف وغلـق حسـاب الهاتـف المحمـول للعميـل الجديـد )ليـس 	 

عميـل البنـك أثنـاء االشـتراك( الـذي قـام باالشـتراك فـي الخدمـة عـن طريـق 
االشـتراك  بطلـب  البنـك  موافـاة  عـدم  حالـة  فـي  وذلـك  الذاتـي  التسـجيل 
الموقـع منـه خـالل المـدة والتـي سـبق وأن قـام البنـك بإبالغـه بهـا والمعلنـة 
علـى الموقـع الرسـمي للبنـك والقنـوات األخـرى التـي يراهـا البنـك مناسـبة.

يحتفـظ البنـك بحقـه فـي المراجعـة والموافقـة أو الرفـض علـى طلـب العميل 	 
الموقـع لالشـتراك فـي الخدمـة، والتحقـق مـن عدم وجود اشـتباه، وأيًضا في 

أي وقـت خـالل فتـرة سـريان الخدمة.
مـن 	  هاتـف محمـول ألي  بخـط  المحمـول  الهاتـف  يرتبـط حسـاب  أن  يجـب 

شـبكات الهاتـف المحمـول العاملـة باإلقليـم، وأن يكـون هـذا الخـط في حيازة 
العميـل الفعليـة وملكيتـه.

يحـق للعميـل أن يتعامـل علـى رصيـده اإللكترونـي مـن خـالل إيـداع أو سـحب 	 
مبالـغ سـواء عـن طريـق مقدمـي الخدمـة و/أو ماكينـات الصـراف اآللـي لـدي 
البنـك التجـاري الدولـي، أو تحويـل مبالـغ ماليـة من رصيـده اإللكتروني لعمالء 

WWW.CIBEG.COM و/أو مقدمـي الخدمـة اآلخريـن بحيـث يجـوز ألي مـن
طلـب إصـدار بطاقـة البنك التجاري الدولي MasterCard للمرتبات المدفوعة 	 

مقدمـا والمحفظـة الذكيـة هـؤالء سـحبها أو إضافتها إلى رصيـده اإللكتروني، 
وذلـك فـي الحـدود التـي يحددها البنك مـن وقت آلخر.

واسـترداد 	  المحمـول  الهاتـف  حسـاب  إغـالق  وقـت  أي  فـي  للعميـل  يحـق 
النقديـة التـي تقابـل رصيـده اإللكترونـي، وذلـك عـن طريـق االتصـال بمركـز 
البنـك  ويلتـزم  الحسـاب،  إلغـاء  وطلـب  بالتطبيـق  الموجـود  العمـالء  خدمـة 
بإغـالق حسـاب الهاتـف المحمـول )بعـد اسـتالم العميل النقديـة( وذلك خالل 

		 سـاعة مـن طلـب إلغـاء الخدمـة.

ثالثًا: استخدام الخدمة )المحفظة الذكية(
يقتصـر الحـق فـي اسـتخدام الخدمـة أو االنتفـاع بهـا علـى العميـل وحـده دون 	 

أي  تمكيـن  أو  السـماح  بعـدم  األوقـات  جميـع  فـي  العميـل  ويلتـزم  غيـره، 
شـخص أخـر مـن اسـتخدامها أو االنتفـاع بهـا.

يتعيـن علـى العميـل أن يظهـر وأن يقـدم لمقدمـي الخدمـة إثبـات ً ا مقبـوال 	 
لشـخصيته عنـد إجرائـه عمليـات السـحب أو اإليـداع.

ال يحـق ألي عميـل أن يـودع أيـة مبالـغ فـي حسـابات هاتـف محمـول تكـون 	 
بأسـماء عمـالء غيـره.

يحـق للبنـك وفقـا لمطلـق تقديـره إيقـاف الخدمـة عـن العميـل أو إلغاؤهـا، 	 
وأحـكام  شـروط  مـن  ألي  بالمخالفـة  للخدمـة  اسـتخدامه  حالـة  فـي  وذلـك 
اسـتخدامها، أو بالمخالفـة ألي مـن القوانيـن واللوائـح السـارية فـي اإلقليـم، 
أو تعليمـات البنـك المركـزي المصري ووحدة مكافحة غسـل األموال وتمويل 
اإلرهـاب فـي هـذا الشـأن، بمـا فـي ذلك على سـبيل المثال ال للحصر، شـراؤه 
قانـون جمهوريـة مصـر  بموجـب  أو خدمـات ممنوعـة  أو بضائـع  ألي سـلع 

العربيـة، أو التعامـل مـع كيانـات أو أفـراد محظـور التعامـل معهـا.
يلتـزم العميـل بالمحافظـة علـى رقمـه السـري وإبقائـه فـي جميـع األوقات تحت 	 

سـيطرته الشـخصية، وتبًعـا لذلـك سـوف يكـون العميـل وحـده مسـئوال عـن 
إفشـاء أي مـن البيانـات أو المعلومـات المتعلقـة بـه أو بـأي مـن حسـاباته إذا 
كان ذلـك اإلفشـاء ناشـئا عـن خطـأ أو تقصيـر أو إهمـال فـي المحافظـة علـى 

كلمـة السـر.
يتاح لعمالء البنك التجاري الدولي- مصر من حاملي بطاقات الدفع اإللكتروني 	 

المختلفـة إصـدار البطاقـات )االئتمانيـة – الخصـم المباشـر – المدفوعـة مقدمـا( 
البطاقـات  هـذه  رصيـد  خـالل  مـن  المحمـول  الهاتـف  حسـاب  لتغذيـة  فقـط 
التقـدم  بعـد  وذلـك  المحمولـة،  هواتفهـم  علـى  المحمـل  البرنامـج  باسـتخدام 
بطلـب للبنـك عبـر قنواتـه الرسـمية وهـي علـى سـبيل المثـال ال الحصـر: أحـد 
فـروع البنـك أو مـن خـالل التطبيـق أثنـاء التسـجيل الذاتـي بربـط هـذه البطاقـات 
بحسـاب الهاتـف المحمـول الخاصـة بـه بحـد أقصـى بطاقتيـن، كمـا يحـق للبنـك 

تفعيـل أو إضافـة أو إلغـاء أي مـن هـذه القنـوات طبقـا لسياسـة البنـك.
يقـوم البنـك بتفعيـل البطاقة/البطاقـات وربطهـا بحسـاب الهاتـف المحمـول 	 

الخـاص بالعميـل علـى طلبـه خـالل 	 أيام عمل كحد أقصـى من تاريخ الطلب، 
إال فـي حالـة إخطـار بنـك بنـاء العميـل بغير ذلك.

علـى 	  بحسـابه  المرتبـط  المحمـول  الهاتـف  خـط  إيقـاف  يقـرر  الـذي  العميـل 
هاتفـه المحمـول سـوف يفقـد شـرطًا أساسـيًا باعتبـاره مسـتخدم للخدمـة، 
بالخدمـة مـن خـالل  وبالتالـي فإنـه سـوف يفقـد تلقائيـا حقـه فـي االنتفـاع 

إيقافـه. تـم  الـذي  المحمـول  الهاتـف 
الهاتـف 	  رقـم  عـن  تخليـه  حالـة  فـي  فـورا  البنـك  إبـالغ  العميـل  علـى  يجـب 

المحمـول المربـوط بالخدمـة وذلـك تمهيدا إلغالق حسـاب الهاتف المحمول 
الخـاص بـه.



شروط وأحكام استخدام خدمة دفع األموال عن طريق 
الهاتف المحمول )المحفظة الذكية(

يقـر العميـل بمسـئوليته عـن جميـع المعامـالت وكافـة العمليـات التـي تتـم 	 
علـى حسـاب الهاتـف المحمـول طالمـا أن هـذه المعامـالت وتلـك العمليـات 
قـد تمـت مـن خـالل رقـم خـط الهاتـف المحمـول المرتبـط بحسـاب الهاتـف 
المحمول وباسـتخدام كلمة السـر، وسـوف تكون دفاتر البنك وسـجالته حجة 

علـى العميـل وعلـى الكافـة.
لـن يكـون البنـك مسـئوال عـن أيـة خسـائر أو أضـرار قـد تحـدث للعميـل بسـبب 	 

سـوء أو إسـاءة اسـتخدامه للخدمـة، أو نتيجـة ألي خطـأ يرتكبـه، أو نتيجـة أي 
خلـل قـد يحـدث للخدمـة بسـبب خطأ مـن جانبه، أو لعدم كفاية رصيد حسـاب 
الهاتـف المحمـول أو ألي سـبب آخـر قـد يكـون للعميـل دخـل فيـه، ولـن يكون 
البنـك مسـئوال عـن أي خلـل فـي أنظمـة الحسـابات أو شـبكات االتصـاالت 

الخاصـة بالخدمـة.
يقر العميل بعدم مسئولية البنك أو تحمله أية تكاليف أو أعباء قد تحدث نتيجة 	 

أية مشاكل أو أعطال أو انقطاع الخدمة بشبكة اإلنترنت/ الهاتف المحمول.
لـن يكـون البنـك مسـئوال عـن رفـض أي مؤسسـة قبـول الرصيـد اإللكترونـي 	 

كوسـيلة سـداد، كمـا أنـه لـن يكـون مسـئوال عـن البضائـع أو الخدمـات التـي 
سـوف يحصـل عليهـا العميـل فـي مقابـل ذلـك الرصيـد، وأي شـكوى مـن 
مباشـرة،  المؤسسـة  تلـك  مـع  حلهـا  عليـه  يجـب  الصـدد  هـذا  فـي  العميـل 
وسـوف يقتصـر دور البنـك فـي هـذا الخصـوص علـى إضافـة أي مبلـغ قـد 
يسـترده العميل إلى حسـاب الهاتف المحمول وذلك بعد حصول البنك على 

سـند إضافـة صـادر بشـكل صحيـح مـن تلـك المؤسسـة.
في حالة فقد هاتف العميل أو سرقته، و قام آخرون بإجراء أي تعامالت على 	 

تجاه  كاملة  العميل مسئوال مسئولية  يكون  الهاتف،  حسابه من خالل هذا 
البنك عن كافة النتائج المترتبة على ذلك االستخدام وعلى العميل أن يسارع 

بإيقاف الحساب على الفور ويتم ذلك عن طريق مركز خدمة العمالء.
حـال وجـود أيـة شـكوى مـن جانـب العميـل تتعلـق بالخدمـة – يتـم االتصـال 	 

بأرقـام خدمـة العمـالء الخاصـة بالخدمـة والتـي سـوف تقوم بتحويل الشـكوى 
إلـى اإلدارة المعنيـة للـرد علـى شـكوى العميـل وذلك في الوقـت المحدد لكل 

نـوع علـى حدة.
جميـع العمليـات الخاصـة بخدمـة الدفـع عـن طريـق الهاتـف المحمـول داخـل 	 

جمهوريـة مصـر العربيـة فقـط وبالعملـة المحليـة وللعمـالء المصرييـن فقـط.

رابعًا: الرسوم الخاصة بالمحفظة الذكية
فتـح حسـاب 	  )رسـوم  الخدمـة  فـي  التسـجيل  رسـوم  بسـداد  العميـل  يتعهـد 

المحفظـة الذكيـة( ، والرسـوم السـنوية، ورسـوم السـحب واإليـداع والتحويـل 
يحددهـا  والتـي سـوف  الخدمـة  تتيحهـا  أخـرى  إضافيـة  خدمـات  أيـة  ورسـوم 
البنـك ضمـن تعريفـات أسـعار الخدمـات المصرفيـة التـي يعلـن ويفصـح عنها 

البنـك بأيـة وسـيلة مـن وسـائل اإلعـالن المتبعـة بالبنـك مـن وقـت آلخـر.
يحتفـظ البنـك بحقـه فـي تعديـل أيـة رسـوم مـن وقـت آلخـر وفقـا لتقديـره 	 

الرسـوم  عـن  اإلعـالن  اسـتخدام  ويمثـل  للعميـل،  ا  نافـًذ  ويعتبـر  المطلـق، 
بالوسـائل التـي يـرى أنهـا مناسـبة إشـعار الخدمـة بعـد تاريـخ سـريان أي تعديـل 
لهـذه الرسـوم قبـوال مـن العميـل لذلـك التعديـل دون أيـة تحفظـات عليـه.

تكـون كافـة التعليمـات التـي يقـوم العميـل بإصدارهـا وكافـة العمليـات التـي 	 
يقـوم بإجرائهـا مـن خـالل الخدمـة ملزمـة لـه، ومنتجـة لكافـة آثارهـا القانونيـة 
فـي مواجهتـه، ويتعهـد البنك بتفعيل كافـة العمليات وتنفيذ كافة التعليمات 

الخدمـة وفقـا لشـروط  أو لمقـدم  البنـك،  لفـرع  العميـل  التـي قـد يصدرهـا 
وأحـكام هـذا العقـد مـن خـالل أي مـن الوسـائط اإللكترونيـة المسـتخدمة فـي 

تقديـم الخدمـات.
تكـون كافـة التعليمـات التـي يصدرهـا العميـل – للبنـك مـن خـالل األجهـزة 	 

منـه  صـادرة  كانـت  لـو  كمـا  الخدمـة  تقديـم  فـي  المسـتخدمة  اإللكترونيـة 
البنـك فـور اسـتالمها وعلمـه بهـا بتنفيذهـا وترتيـب كافـة  مباشـرة. ويلتـزم 
العميـل مسـئوال فـي مواجهـة  يكـون  المقابـل  المترتبـة عليهـا. وفـي  اآلثـار 
التعليمـات. البنـك لتلـك  التـي تترتـب علـى تنفيـذ  النتائـج  البنـك عـن كافـة 

يتعهـد العميـل تعهـدا غيـر قابـل لإللغـاء بتعويـض البنـك عـن كافـة الخسـائر 	 
البنـك  تكبدهـا  قـد  التـي  والنفقـات  والتكاليـف  واألضـرار  والمطالبـات 
نتيجـة تنفيـذه لتعليماتـه بمـا فـي ذلـك الرسـوم القضائيـة وأتعـاب محاميـه 

ومستشـاريه.
فـي حالـة اكتشـاف البنـك ألي تصـرف أو أي محاولـة قـد يقـوم بهـا العميـل 	 

وتمويـل  األمـوال  غسـل  مكافحـة  لوائـح  أو  قوانيـن  مخالفـة  أو  النتهـاك 
االرهـاب، يحـق للبنـك أن يوقـف التعامـل علـى جميـع أرصدتـه اإللكترونيـة 
حتـى يتقـدم العميـل بتبريـر مناسـب ومقبـول للبنك، وذلك كلـه دون اإلخالل 
بحـق البنـك فـي اتخـاذ كافـة اإلجـراءات التـي تفرضهـا عليـه القوانيـن السـارية 

والمطبقـة فـي مصـر.
تـم إعالمنـا بالئحـة التعريفـات والمصروفـات والعمـوالت والعوائـد المطبقـة 	 

مـن قبـل البنـك علـى المنتجـات والخدمـات التـي يقدمهـا لنـا، والمعلنـة لـدى 
كافـة فـروع وقنـوات االتصـال بالبنـك بمـا فيهـا الموقـع اإللكترونـي الرسـمي 
للبنـك، ونعلـم أيـًض ا بأحقيـة البنـك فـي تعديـل تلـك الالئحـة بشـكل دوري 

دون حاجـة إلـى الحصـول علـى موافقتنـا المسـبقة.

خامسًا: أحكام عامة خاصة بالمحفظة الذكية
العملة الوحيدة المستخدمة في تقديم الخدمة هي الجنيه المصري.	 
يتم ربط كل رقم خط هاتف محمول بحساب هاتف محمول واحد فقط.	 
يلتـزم البنـك بالمحافظـة علـى سـرية كافـة البيانـات والمعلومـات التـي قـد 	 

تسـلم إليـه مـن العميـل بمناسـبة تقديم الخدمة، كما يتعهـد بالمحافظة على 
سـرية كافـة العمليـات التـي يقـوم العميـل بإجرائهـا مـن خـالل أي مـن األجهزة 
اإللكترونيـة المسـتخدمة فـي تقديـم الخدمـة، ويتعهـد البنـك والعميـل بعـدم 
اإلفصـاح عـن أي ممـا تقـدم إال طبقـا للقوانين السـارية مـن اإلقليم أو تنفيًذا 

أليـة أحـكام أو أوامـر ملزمـة أو طبقـا لشـروط وأحـكام اسـتخدام الخدمـة.
يقـر العميـل بموافقتـه علـى أن يقـوم البنـك بتقديـم أو اإلفصـاح عـن كل أو 	 

بعـض المعلومـات الخاصـة بحسـابه/ حسـاباته لـدى البنـك إلـى أي من فروعه 
و/أو وكالئـه و/أو أي مـن الجهـات التـي تقـدم لـه الخدمـة الفنيـة أو المصرفيـة 
الخدمـات  لتقديـم بعـض  البنـك  يتعاقـد معهـا  التـي  المنشـآت  أو ألي مـن 
المتعلقـة بتنفيـذ الخدمـة والمصـرح لهـا بهـا مـن البنـك وفقـا لمـا يـراه البنـك 
مناسـًبا والزما في هذا الشـأن، أو ألي من السـلطات أو الجهات الرقابية عند 

اسـتدعاء األمـر لذلـك.
يحـق للبنـك أن يعهـد إلـى أي طـرف ثـان داخـل اإلقليـم بتنفيـذ بعـض مـن 	 

تعهداته )وليس كلها( التي التزم بها وفقا لشـروط وأحكام اسـتخدام الخدمة، 
وفـي هـذه الحالـة، فـإن البنـك سـوف يظل مسـئوال فـي مواجهـة العميل عن 
المحافظـة علـى سـرية كافـة بيانـات العميـل وكافـة حسـاباته، كمـا أنـه سـوف 
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يكـون مسـئوال فـي مواجهتـه عـن أيـة أخطـاء أو إهمـال أو تقصيـر قـد يقترفـه 
ذلـك الطـرف الثاني.

يحـق للبنـك أو أي طـرف آخـر قـد يعهـد لـه بتنفيـذ أي مـن التزاماتـه المفروضة 	 
عليه بموجب شـروط وأحكام اسـتخدام الخدمة أن يقوم بتسـجيل المكالمات 
لخدمـة  المخصصـة  التليفونـات  أرقـام  علـى  اسـتقبالها  تـم  التـي  التليفونيـة 

العمـالء وأن يحتفـظ بهـا.
يجـوز للبنـك – فـي أي وقـت – إنهـاء تقديـم الخدمـة شـريطة إخطـار العميـل 	 

قبـل التاريـخ المحـدد إلنهائهـا بثالثيـن يومـا علـى األقـل. يحتفـظ البنـك بالحق 
الخدمـة، وسـوف  اسـتخدام  أحـكام  و/أو  مـن شـروط  أي شـرط  تعديـل  فـي 
يصبـح أي تعديـل أو تغييـر نافـًذ ا فـي حـق العميـل وملزمـا لـه بعـد إخطـاره 
بـه بأيـة وسـيلة مـن الوسـائل التـي يراهـا البنـك شـريطة أن يصـل علمـه بذلـك 
التغييـر، وفـى حالـة عـدم قبـول العميـل ألي من هـذه التعديـالت أو التغييرات 

يتعيـن عليـه فـي موعـد
غايتـه ثالثيـن يومـا مـن تاريـخ علمـه بهـذا التعديـل أو التغييـر أن يخطـر البنـك 	 

برغبتـه فـي إنهـاء التعاقـد، وأن يتوقـف فـوًرا عـن إجـراء أية عمليـات وأن يتقدم 
للبنـك بطلـب إلقفـال حسـاب/ حسـابات الهاتـف المحمـول وإجراء التسـويات 
الالزمـة بمـا فـي ذلـك سـداد مـا قـد يكون مسـتحقا عليه، واسـترداد أيـة مبالغ 

متبقيـة لـه فـي رصيـده، ثـم يتبـع نفـس إجـراءات اإللغاء.
فـي حالـة تغييـر أيـة معلومـات أو بيانـات خاصـة بالعميـل خـالل فتـرة التعاقـد 	 

وقبـل ميعـاد تحديـث البيانـات، يلتـزم العميـل بإخطـار البنـك فـوًرا بذلـك التغييـر.
لتحديث أية معلومات أو بيانات خاصة بالعميل يجب عليه زيارة الفرع.	 
يخضـع هـذا التعاقـد لقوانيـن جمهوريـة مصـر العربية، وكل نزاع قد ينشـأ حول 	 

تفسـير أو تنفيـذ بنـوده يكـون مـن اختصـاص محاكـم الجيـزة علـى اختـالف 
أنواعهـا ودرجاتهـا إلـى غيـر ذلـك مـن العمليـات.

يحـق للبنـك تغييـر الحـد األقصـى للسـحب والمدفوعـات إلـى غيـر ذلـك مـن 	 
العمليـات حسـب مـا يـراه البنـك مناسـبا، ويلتـزم بإخطـار العميـل بالوسـيلة 

التـي يراهـا مناسـبة.
يقـر العميـل بعلمـه التـام إنـه في حالة اشـتراكه في أية محافـظ إلكترونية أخرى 	 

بخـالف المحفظـة الذكيـة الخاصـة بالبنـك التجـاري الدولـي، فانـه يحـق للبنـك 
عـدم تفعيـل خدمـة المحفظـة الذكيـة للموظـف المعنـي دون أدنى مسـؤولية 

علـى البنك.

سادًسا: إتاحة الخدمة
انقطـاع 	  البنـك وبهـدف خطـة اسـتمرارية األعمـال، فـي حالـة  لتقييـم  طبقـا 

) RTO( الخدمـة بسـبب الصيانـة أو غيـر ذلـك، يكـون وقـت اسـترجاع الخدمـة
هـو خمـس سـاعات بحـد أقصـى وقـد تزيـد فـي حـاالت القـوة القاهـرة.

Payroll RM Code: Sales Agent Code: Sales Channel:
Company Customer Number: Company Account Number:
Reviewed by: Signature:

أقـر باالطـالع علـى كافـة الشـروط واألحـكام الخاصـة بالتعامـل مـع الخدمـات 	 
 www.cibeg.com اإللكترونيـة الـواردة علـى الموقـع اإللكتروني العام للبنـك

والتـي يجـوز تعديلهـا مـن وقـت آلخـر وفقـا لتقديـر البنـك المطلـق.
أقـر بالموافقـة علـى أحقيـة البنـك فـي الحصـول علـى موافقتنـا إلكترونيـا على 	 

الشـروط واألحـكام الخاصـة بالخدمـات المصرفية وتعديالتها، على أن تشـمل 

كافـة قنـوات تقديـم الخدمـات المصرفيـة واإللكترونيـة بموجب هـذا الطلب:
والمحفظـة الذكيـة للبنـك التجـاري الدولـي فـي حالـة توافـر الشـروط الالزمـة 	 

 MasterCard لذلـك أقـر بموافقتـي علـى إصدار بطاقة البنك التجـاري الدولي
للمرتبـات المدفوعـة مقدمـا والموافقـة عليهـا مـن قبـل البنـك.

• أن كافـة البيانـات الـواردة بهـذا الطلـب حقيقيـة وصحيحـة، وأنـه اطلـع علـى 	 
والخدمـات  البطاقـة  بهـذه  يتعلـق  فيمـا  للبنـك  العامـة  واألحـكام  الشـروط 
المصرفيـة اإللكترونيـة المتعلقـة بهـا، كمـا أنـه يقبـل أن يحتفـظ البنـك بهـذا 

الطلـب والمسـتندات المرفقـة فـي حالـة إلغـاء الخدمـة بعـد تفعيلهـا.
أنـه المالـك األصلـي والمنتفـع الحقيقـي والوحيد من البطاقـة، وأيًضا بحيازته 	 

الفعليـة لهذه البطاقة.
يتعهـد العميـل بتحديـث بياناتـه بصـورة دوريـة، أو فَ  ور حـدوث أيـة تغييـرات 	 

بشـأنها، أو فـور تجنسـه بجنسـية أخـرى أو عندمـا يطلـب البنـك ذلك في خالل 
٠	 يومًا.

أن جميـع المعامـالت التـي تتـم مـن خـالل الخدمـة المذكـورة هـي معامـالت 	 
مشـروعة وتسـتخدم فـي أغـراض مشـروعة وسـليمة ، كمـا يقـر بمسـئوليته 
التامـة عـن سـالمة ومشـروعية أيـة مبالـغ يتـم إيداعهـا أو تحويلهـا علـى تلـك 
البطاقـة المصـدرة بنـاء علـى طلبـه، ويلتـزم بالتحقـق مـن أن تلـك األمـوال 
ال تتعـارض مـع قانـون مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب والئحتـه 

التنفيذيـة والقـرارات المنفـذة لـه.
أن يكـون اسـتخدام تلـك البطاقة/الخدمـة فـي األغراض الشـخصية فقط، وال 	 

يتـم اسـتخدامها فـي أي أنشـطة أو أغـراض تجاريـة مـع أحقية البنـك عند ثبوت 
العكـس فـي اتخـاذ كافـة اإلجـراءات الالزمـة بمـا فيهـا إيقـاف البطاقـة الخاصة 

بـه المصـدرة بناء علـى طلبه.
أنـه فـي حـال رغبتنـا فـي نقـل الحسـاب أو إغالقـه أو إيقـاف التعامـل بالمنتـج 	 

أو الخدمـة موضـوع العقـد / الطلـب، فإننـا نلتـزم بالتوجـه إلـى أقـرب فرع و/أو 
االتصـال بمركـز خدمـة العمـالء الخـاص بالبنـك لالسـتعالم عـن المصروفـات 
والخصومـات المطبقـة مـن قبـل البنـك فـي هـذه الحالـة )إن وجـدت(، وذلـك 

دون أدنـى مسـئولية أو التـزام علـى البنـك فـي هـذا الشـأن.
أنـه فـي حـال تـراءى لنـا حـدوث حالـة تالعـب أو سـرقة بحسـاباتنا أو فقـدان 	 

أي مـن البطاقـات المصرفيـة المصـدرة مـن البنـك لنـا )بكافـة أنواعهـا(، فإننـا 
نلتـزم فـوًرا بالتوجـه إلـى أقـرب فـرع  للبنك و/أو االتصـال بمركز خدمة العمالء 
الخـاص بالبنـك لإلبـالغ وإثبـات تلـك الحالـة حتـى يتمكـن البنـك فـور إخطـاره 
باتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة للتأكـد مـن صحـة ذلـك، والحيلولـة دون وقـوع أي 
ضـرر علينـا )إن أمكـن( ،وذلـك دون أدنـى مسـئولية أو التـزام علـى البنـك فـي 

هـذا الشـأن.
أنـه فـي حـال عـدم التزامنـا بـأي مـن الشـروط والتعهـدات المتفـق عليهـا مـع 	 

إليـه أعـاله )بمـا فيهـا عـدم  البنـك بمناسـبة تنفيـذ الطلـب / العقـد المشـار 
سـداد المبالـغ المسـتحقة علينـا لصالح البنك(، فإنه يجـوز للبنك وفقا إلرادته 

المنفـردة – اتخـاذ كافـة اإلجـراءات التـي يراهـا مناسـبة للحفـاظ علـى
حقوقه في أي مرحلة من مراحل التأخير والتي تشمل على سبيل المثال:	 

يحـق للبنـك مطالبتنـا فـي حـال عدم االلتـزام بجميع المبالغ المسـتحقة - 
علينـا وذلـك عـن طريـق االتصال التليفوني أو إرسـال رسـائل نصية على 
جميـع األرقـام المتاحـة لـدى البنـك )رقـم تليفـون المنـزل، رقـم تليفـون 
العمـل، رقـم المحمـول، رقـم تليفـون مـن ينـوب عنـا فـي السـداد، رقم 
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تليفـون الشـخص المحـدد للرجـوع إليـه مـن طرفنـا في حالة عـدم القدرة 
علـى التواصـل معنا(

يحق للبنك إجراء زيارة ميدانية إلى العناوين المتاحة لدى البنك.- 
يحـق للبنـك التعاقـد مـع أي شـخص طبيعـي أو معنـوي للقيـام بـأي - 

عـدم  حالـة  فـي  قبلنـا  القائمـة  مسـتحقاته  تحصيـل  أعمـال  مـن  عمـل 
القانونيـة أو غيرهـا مـن اإلجـراءات بشـكل  اتخـاذ اإلجـراءات  االلتـزام أو 
كلـي أو جزئـي، كمـا نقـر بتنازلنـا بموجـب التوقيـع علـى هـذا اإلقـرار عـن 
السـرية المصرفيـة ضمـن الحـدود الالزمـة للبنـك للتفـاوض بشـأن تلك 

وإجرائهـا. األعمـال 
يحـق للبنـك اإلبـالغ عنـا فـي التقاريـر الدوريـة لـكل مـن البنـك المركـزي - 

المصـري و/أو الشـركة المصريـة لالسـتعالم االئتمانـي و/ أو أيـة جهـة 
المعتمـدة مـن  اإلقـرار  لقواعـد  الشـأن طبقـا  أخـرى مختصـة فـي هـذا 
تلـك الجهـات، ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن أحقيـة البنـك فـي خصـم كافة 
الرسـوم والمصروفـات والعوائـد والعمـوالت التـي قـد تسـتحق للبنـك 
فـي هـذا الشـأن مـن أي مـن حسـاباتنا المفتوحـة طرفكـم دون الحاجـة 

للحصـول علـى موافقتنـا المسـبقة أو إخطارنـا بذلـك.
نفـوض البنـك فـي تصحيـح أي قيـد إضافة يتم بالخطـأ من جانب الجهة - 

المحولـة بنـاء علـى طلـب تلـك الجهـة، عـن طريـق إجراء قيد عكسـي دون 
الحاجـة للحصـول على موافقة مسـبقة مـن جانبنا.

نقـر بعلمنـا بآليـة تقديـم الشـكاوى المتبعـة لـدى البنـك، وذلـك مـن خـالل 	 
أو مركـز  اإللكترونـي  البريـد  أو رسـائل  البنـك  بفـروع  المتوافـرة  المطبوعـات 
خدمـة العمـالء الخـاص بالبنـك، كمـا نقـر بالتزامنـا فـي حـال وجـود شـكوى 
بالرجـوع إلـى البنـك أوال وعـدم تقديـم الشـكوى مباشـرة إلـى البنـك المركـزي 
المصـري إال فـي حالـة عـدم الـرد مـن جانـب البنـك خـالل المـدة وبالطريقـة 

المتفـق عليهـا والمعلنـة للعمـالء مـن جانـب البنـك.
بموجـب طلـب العميـل لبطاقـة المرتبـات وللمحفظـة الذكيـة يتعهـد العميـل 	 

ويقـر بمـا يلي:
يعتبـر توقيـع العميـل علـى هـذا الطلـب اشـتراك فـي الخدمـة، وتعاقـًدا - 

ـم يتعين علـى العميل / حامل  نهائًيـا ملزمـا بيـن البنـك والعميـل، ومـن َثَّ
بدقـة  الخدمـة  اسـتخدام  البطاقـة قراءتـه وفهـم كافـة شـروط وأحـكام 
وعنايـة قبـل أن يوقـع عليـه. كمـا يعتبـر اشـتراك العميـل فـي الخدمـة 
مـن خـالل التسـجيل الذاتـي وموافقتـه علـى الشـروط واألحـكام الخاصـة 
بهـا ملزمـا للعميـل، ومـن ثـم يتعيـن عليـه قراءتهـا وتفهـم كافـة شـروط 

وأحـكام اسـتخدام الخدمـة بدقـة وعنايـة قبـل أن يوافـق عليهـا.

أواًل: تعريفات
الخدمـة /الخدمـات: هـي خدمـة دفـع األمـوال عـن طريـق الهاتـف المحمـول 	 

المقدمـة مـن البنـك التجـاري الدولي )مصـر( موضوع هذا التعاقـد، وبموجبها 
يتـم فتـح حسـاب هاتـف محمـول للعميـل لـدى البنـك للتعامـل عليـه سـواء 
التحويـل  و/أو  لمدفوعاتـه  اإللكترونـي  السـداد  و/أو  السـحب  و/أو  باإليـداع 
اإللكترونـي لألمـوال عـن طريـق الهاتـف المحمـول، ويـودع بالحسـاب رصيـد 

إلكترونـي.
البنك: يقصد به البنك التجاري الدولي )مصر( وجميع فروعه.	 
مقدم الخدمة: هو أي من المنشآت التي يتعاقد معها البنك لتقديم بعض 	 

مقدم  بأن  علما  البنك،  من  لها  والمصرح  الخدمة  بتنفيذ  المتعلقة  الخدمات 
واضح  بمكان  وجد(  )إن  البنك  له من  الصادر  الترخيص  رقم  عن  يعلن  الخدمة 
بالمحل التابع له، والتي من خاللها يتأكد العميل من قانونية عمل مقدم الخدمة.

هذا 	  موضوع  الخدمة  في  المشترك  الطبيعي  الشخص  به  يقصد  العميل: 
العقد شريطة حيازته وملكيته لخط هاتف محمول، وتوقيعه على هذا الطلب.

حسـاب الهاتـف المحمـول: يقصـد بـه حسـاب الهاتـف المحمـول اإللكترونـي 	 
المفتـوح لـدى البنـك باسـم العميـل والمسـجل برقـم هاتفـه، ويتـم من خالله 
عمليـات اإليـداع والسـحب والتحويـل وغيرهـا مـن العمليـات الخاصـة بالعميـل.

الرصيـد اإللكترونـي: يقصـد بـه الرصيـد الدائـن من وحـدات النقـود اإللكترونية 	 
لحسـاب الهاتـف المحمـول، والناتـج عـن عمليـات اإليـداع والسـحب وغيرهـا 
مـن العمليـات التـي تمـت بمعرفـة العميـل علـى حسـاب الهاتـف المحمـول، 
وهـذا الرصيـد اإللكترونـي قابـل للتحويـل إلـى أي مـن العمـالء األخريـن و/أو 
مقدمـي الخدمـة، كما يمكن اسـتخدامه كوسـيلة سـداد للجهـات المعلن عنها 

مـن قبـل البنـك.
وحـدات النقـود اإللكترونيـة: تعنـي وحـدات إلكترونيـة ذات قيمـة نقديـة تعادل 	 

كل وحـدة جنيـه مصـري فقـط يصدرهـا البنـك شـريطة اسـتالم البنـك قيمـة 
مـن النقـد )الجنيـه المصـري( ال تقل عن قيمة وحـدات النقود اإللكترونية التي 

يصدرهـا البنـك، وتقبـل اسـتبدالها إلـى نقـد )الجنيـه المصري(.
اإلقليم: يقصد به جمهورية مصر العربية.	 
الهاتـف المحمـول: يعنـى أي هاتـف محمـول متوافـق مـع أي مـن شـبكات 	 

الهاتـف المحمـول العاملـة باإلقليـم وتكـون متوافقـة مـع هـذه الشـبكات.

ثانًيا: آلية تقديم الخدمة )المحفظة الذكية(
فور توقيع العميل على طلب االشـتراك في الخدمة، شـريطة اسـتيفائه باقي 	 

الشـروط األخـرى، واسـتكمال إجـراءات فتـح حسـاب الهاتـف المحمـول، وبعـد 
التحقـق مـن هويتـه مـن قبل البنك، سـوف يقوم البنك بإرسـال رسـالة نصية 
قصيـرة إلـى العميـل تؤكـد لـه بموجبهـا إتمام فتح حسـاب الهاتـف المحمول، 
وإخطـاره برقـم التفعيـل الخـاص بـه الـذى يمكنـه مـن الدخـول بواسـطته ومـن 
خاللـه علـى حسـاب الهاتـف المحمـول إلنشـاء كلمـة سـر مكونـة مـن سـتة 
أرقـام للتعامـل علـى حسـاب الهاتـف المحمـول، ويحتفـظ بهـا لنفسـه وعلـى 
مسـئوليته الشـخصية وعلـى أن يقـوم بتغييرهـا فـي حالـة معرفـة أحـد غيـره لهـا.

فـي حالـة اشـتراك العميـل فـي الخدمـة مـن خـالل التسـجيل الذاتـي وموافقته 	 
حسـاب  فتـح  إجـراءات  واسـتكمال  بهـا،  الخاصـة  واألحـكام  الشـروط  علـى 
الهاتـف المحمـول وبعـد التحقـق مـن هويتـه مـن قبـل البنـك، سـوف يقـوم 
البنـك بإرسـال رسـالة نصيـة قصيـرة إلـى العميـل تؤكد له بموجبهـا إتمام فتح 
حسـاب الهاتـف المحمـول وإخطـاره برقـم التفعيـل الخـاص بـه الـذى يمكنـه 
مـن الدخـول بواسـطته ومـن خاللـه علـى حسـاب الهاتـف المحمـول، ثم يقوم 
العميـل بإنشـاء كلمـة سـر مكونـة مـن ٦ أرقـام للتعامـل علـى حسـاب الهاتـف 
المحمـول، ويحتفـظ بهـا لنفسـه وعلى مسـئوليته الشـخصية، وعلى أن يقوم 

بتغييرهـا فـي حالـة معرفـة أحـد غيـره لهـا.
يقـر 	  الذاتـي،  التسـجيل  خـالل  مـن  الخدمـة  فـي  العميـل  اشـتراك  حالـة  فـي 

العميـل إقـراًرا ملزمـا ونهائًيـا، أن جميـع البيانـات التـي قـام بإدخالهـا بيانـات 
صحيحـة وأن الرقـم القومـي الخـاص بـه سـاري، وفـي حالـة مخالفـة ذلك يحق 

للبنـك الرجـوع علـى العميـل قانونيـا.



شروط وأحكام استخدام خدمة دفع األموال عن طريق 
الهاتف المحمول )المحفظة الذكية(

يحـق للبنـك إيقـاف وغلـق حسـاب الهاتـف المحمـول للعميـل الجديـد )ليـس 	 
عميـل البنـك أثنـاء االشـتراك( الـذي قـام باالشـتراك فـي الخدمـة عـن طريـق 
االشـتراك  بطلـب  البنـك  موافـاة  عـدم  حالـة  فـي  وذلـك  الذاتـي  التسـجيل 
الموقـع منـه خـالل المـدة والتـي سـبق وأن قـام البنـك بإبالغـه بهـا والمعلنـة 
علـى الموقـع الرسـمي للبنـك والقنـوات األخـرى التـي يراهـا البنـك مناسـبة.

يحتفـظ البنـك بحقـه فـي المراجعـة والموافقـة أو الرفـض علـى طلـب العميل 	 
الموقـع لالشـتراك فـي الخدمـة، والتحقـق مـن عـدم وجـود اشـتباه، وأيـًض ا 

فـي أي وقـت خـالل فتـرة سـريان الخدمـة.
مـن 	  هاتـف محمـول ألي  بخـط  المحمـول  الهاتـف  يرتبـط حسـاب  أن  يجـب 

شـبكات الهاتـف المحمـول العاملـة باإلقليـم، وأن يكـون هـذا الخـط في حيازة 
العميـل الفعليـة وملكيتـه.

يحـق للعميـل أن يتعامـل علـى رصيـده اإللكترونـي مـن خـالل إيـداع أو سـحب 	 
اآللـي  الصـراف  ماكينـات  و/أو  الخدمـة  مقدمـي  طريـق  عـن  سـواء  مبالـغ 
لـدي البنـك التجـاري الدولـي، أو تحويـل مبالـغ ماليـة مـن رصيـده اإللكترونـي 
لعمـالء و/أو مقدمـي الخدمـة اآلخريـن بحيـث يجـوز ألي مـن إقـرار اإلشـتراك 
رصيـده  إلـى  إضافتهـا  أو  هـؤالء سـحبها  البنكيـة  اإللكترونيـة  الخدمـات  فـي 

اإللكترونـي، وذلـك فـي الحـدود التـي يحددهـا البنـك مـن وقـت آلخـر.
واسـترداد 	  المحمـول  الهاتـف  حسـاب  إغـالق  وقـت  أي  فـي  للعميـل  يحـق 

النقديـة التـي تقابـل رصيـده اإللكترونـي، وذلـك عـن طريـق االتصـال بمركـز 
البنـك  ويلتـزم  الحسـاب،  إلغـاء  وطلـب  بالتطبيـق  الموجـود  العمـالء  خدمـة 
بإغـالق حسـاب الهاتـف المحمـول )بعـد اسـتالم العميل النقديـة( وذلك خالل 

		 سـاعة مـن طلـب إلغـاء الخدمـة.
 	

ثالًثا: استخدام الخدمة )المحفظة الذكية(
يقتصـر الحـق فـي اسـتخدام الخدمـة أو االنتفـاع بهـا علـى العميـل وحـده دون 	 

أي  تمكيـن  أو  السـماح  بعـدم  األوقـات  جميـع  فـي  العميـل  ويلتـزم  غيـره، 
شـخص أخـر مـن اسـتخدامها أو االنتفـاع بهـا.

يتعيـن علـى العميـل أن يظهـر وأن يقـدم لمقدمـي الخدمـة إثبـات ً ا مقبـوال 	 
لشـخصيته عنـد إجرائـه عمليـات السـحب أو اإليـداع.

ال يحـق ألي عميـل أن يـودع أيـة مبالـغ فـي حسـابات هاتـف محمـول تكـون 	 
بأسـماء عمـالء غيـره.

يحـق للبنـك وفقـا لمطلـق تقديـره إيقـاف الخدمـة عـن العميـل أو إلغاؤهـا، 	 
وأحـكام  شـروط  مـن  ألي  بالمخالفـة  للخدمـة  اسـتخدامه  حالـة  فـي  وذلـك 
اسـتخدامها، أو بالمخالفة ألي من القوانين واللوائح السـارية في اإلقليم، أو 
تعليمـات البنـك المركـزي المصـري ووحـدة مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل 
اإلرهـاب فـي هـذا الشـأن، بمـا فـي ذلك على سـبيل المثال ال للحصر، شـراؤه 
قانـون جمهوريـة مصـر  بموجـب  أو خدمـات ممنوعـة  بضائـع  أو  ألي سـلع 

العربيـة، أو التعامـل مـع كيانـات أو أفـراد محظـور التعامـل معهـا.
يلتـزم العميـل بالمحافظـة علـى رقمـه السـري وإبقائـه فـي جميـع األوقـات 	 

تحـت سـيطرتها لشـخصية، وتبًعـا لذلـك سـوف يكـون العميل وحده مسـئوال 
عـن إفشـاء أي مـن البيانـات أو المعلومـات المتعلقـة بـه أو بـأي مـن حسـاباته 
إذا كان ذلـك اإلفشـاء ناشـئا عـن خطـأ أو تقصيـر أو إهمـال فـي المحافظـة 

علـى كلمـة السـر.
الدفـع 	  بطاقـات  حاملـي  مـن  مصـر  الدولـي-  التجـاري  البنـك  لعمـالء  يتـاح 

 – المباشـر  الخصـم   – )االئتمانيـة  البطاقـات  إصـدار  المختلفـة  اإللكترونـي 
المدفوعـة مقدمـا( فقـط لتغذيـة حسـاب الهاتـف المحمـول مـن خـالل رصيـد 
هـذه البطاقـات باسـتخدام البرنامج المحمل علـى هواتفهم المحمولة، وذلك 
بعـد التقـدم بطلـب للبنـك عبـر قنواتـه الرسـمية وهـي علـى سـبيل المثـال ال

الحصـر: أحـد فـروع البنـك أو مـن خـالل التطبيـق أثنـاء التسـجيل الذاتـي بربـط 	 
هـذه البطاقـات بحسـاب الهاتـف المحمـول الخاصـة به بحد أقصـى بطاقتين، 
طبقـا  القنـوات  هـذه  مـن  أي  إلغـاء  أو  إضافـة  أو  تفعيـل  للبنـك  يحـق  كمـا 

لسياسـة البنـك .
يقـوم البنـك بتفعيـل البطاقة/البطاقـات وربطهـا بحسـاب الهاتـف المحمـول 	 

الخـاص بالعميـل بنـًاء علـى طلبـه خـالل 	 أيـام عمـل كحـد أقصـى مـن تاريـخ 
الطلـب، إال فـي حالـة إخطـار بنـك العميـل بغيـر ذلـك.

علـى 	  بحسـابه  المرتبـط  المحمـول  الهاتـف  خـط  إيقـاف  يقـرر  الـذي  العميـل 
هاتفـه المحمـول سـوف يفقـد شـرًطا أساسـًيا باعتبـاره مسـتخدم للخدمـة، 
بالخدمـة مـن خـالل  وبالتالـي فإنـه سـوف يفقـد تلقائيـا حقـه فـي االنتفـاع 

إيقافـه. تـم  الـذي  المحمـول  الهاتـف 
الهاتـف 	  رقـم  عـن  تخليـه  حالـة  فـي  ا  فـور  البنـك  إبـالغ  العميـل  علـى  يجـب 

المحمـول المربـوط بالخدمـة وذلـك تمهيدا إلغالق حسـاب الهاتف المحمول 
الخـاص بـه.

يقـر العميـل بأحقيـة البنـك فـي اتخـاذ التدابير الالزمـة للتأكد من حيـازة العميل 	 
الفعليـة لرقـم الهاتـف المحمـول المربـوط عليـه الخدمـة، كمـا يحـق للبنـك 
إيقـاف الخدمـة بموجـب إرادتـه المنفردة في حالة اكتشـاف عدم حيازة العميل 

لرقـم الهاتـف المربـوط بالخدمـة دون أدنـى مسـئولية علـى البنـك.
يقـر العميـل بمسـئوليته عـن جميـع المعامـالت وكافـة العمليـات التـي تتـم 	 

علـى حسـاب الهاتـف المحمـول طالمـا أن هـذه المعامـالت وتلـك العمليـات 
قـد تمـت مـن خـالل رقـم خـط الهاتـف المحمـول المرتبـط بحسـاب الهاتـف 
المحمول وباسـتخدام كلمة السـر، وسـوف تكون دفاتر البنك وسـجالته حجة 

علـى العميـل وعلـى الكافـة.
لـن يكـون البنـك مسـئوال عـن أيـة خسـائر أو أضـرار قـد تحـدث للعميل بسـبب 	 

سـوء أو إسـاءة اسـتخدامه للخدمـة، أو نتيجـة ألي خطـأ يرتكبـه، أو نتيجـة أي 
خلـل قـد يحـدث للخدمـة بسـبب خطأ مـن جانبه، أو لعدم كفاية رصيد حسـاب 
الهاتـف المحمـول أو ألي سـبب آخـر قـد يكـون للعميـل دخـل فيـه، ولن يكون 
البنـك مسـئوال عـن أي خلـل فـي أنظمـة الحسـابات أو شـبكات االتصـاالت 

الخاصـة بالخدمة.
يقـر العميـل بعـدم مسـئولية البنـك أو تحملـه أيـة تكاليـف أو أعبـاء قـد تحـدث 	 

نتيجـة أيـة مشـاكل أو أعطـال أو انقطـاع الخدمـة بشـبكة اإلنترنـت/ الهاتـف 
المحمـول.

لـن يكـون البنـك مسـئوال عـن رفـض أي مؤسسـة قبـول الرصيـد اإللكترونـي 	 
كوسـيلة سـداد، كمـا أنـه لـن يكـون مسـئوال عـن البضائـع أو الخدمـات التـي 
سـوف يحصـل عليهـا العميـل فـي مقابـل ذلـك الرصيـد، وأي شـكوى مـن 
مباشـرة،  لمؤسسـة  تلـك  مـع  حلهـا  عليـه  يجـب  الصـدد  هـذا  فـي  العميـل 
وسـوف يقتصـر دور البنـك فـي هـذا الخصـوص علـى إضافـة أي مبلـغ قـد 
يسـترده العميـل إلـى حسـاب الهاتـف المحمـول وذلـك بعـد حصـول البنـك 

علـى سـند إضافـة صـادر بشـكل صحيـح مـن تلـك المؤسسـة.
فـي حالـة فقـد هاتـف العميـل أو سـرقته، و قـام آخـرون بإجـراء أي تعامـالت 	 



شروط وأحكام استخدام خدمة دفع األموال عن طريق 
الهاتف المحمول )المحفظة الذكية(

علـى حسـابه مـن خـالل هـذا الهاتـف، يكـون العميل مسـئوال مسـئولية كاملة 
تجـاه البنـك عـن كافـة النتائـج المترتبـة علـى ذلـك االسـتخدام وعلـى العميـل 
أن يسـارع بإيقـاف الحسـاب علـى الفـور ويتـم ذلـك عـن طريـق مركـز خدمـة 

العمـالء.
حـال وجـود أيـة شـكوى مـن جانـب العميـل تتعلـق بالخدمـة – يتـم االتصـال 	 

بأرقـام خدمـة العمـالء الخاصـة بالخدمـة والتـي سـوف تقوم بتحويل الشـكوى 
إلـى اإلدارة المعنيـة للـرد علـى شـكوى العميـل وذلك في الوقـت المحدد لكل 

نـوع علـى حدة.
جميـع العمليـات الخاصـة بخدمـة الدفـع عـن طريـق الهاتـف المحمـول داخـل 	 

جمهوريـة مصـر العربيـة فقـط وبالعملـة المحليـة وللعمـالء المصرييـن فقـط.

رابًعا: الرسوم الخاصة بالمحفظة الذكية
فتـح حسـاب 	  )رسـوم  الخدمـة  فـي  التسـجيل  رسـوم  بسـداد  العميـل  يتعهـد 

المحفظـة الذكيـة( ، والرسـوم السـنوية، ورسـوم السـحب واإليـداع والتحويـل 
يحددهـا  والتـي سـوف  الخدمـة  تتيحهـا  أخـرى  إضافيـة  خدمـات  أيـة  ورسـوم 
البنـك ضمـن تعريفـات أسـعار الخدمـات المصرفيـة التـي يعلـن ويفصـح عنها 

البنـك بأيـة وسـيلة مـن وسـائل اإلعـالن المتبعـة بالبنـك مـن وقـت آلخـر.
يحتفـظ البنـك بحقـه فـي تعديـل أيـة رسـوم مـن وقـت آلخـر وفقـا لتقديـره 	 

المطلق، ويعتبر اإلعالن عن الرسـوم بالوسـائل التي يرى أنها مناسـبة إشـعاًرا 
نافـًذ ا للعميـل، ويمثـل اسـتخدام الخدمـة بعـد تاريـخ سـريان أي تعديـل لهـذه 

الرسـوم قبـوال مـن العميـل لذلـك التعديـل دون أيـة تحفظـات عليـه.
تكـون كافـة التعليمـات التـي يقـوم العميـل بإصدارهـا وكافـة العمليـات التـي 	 

يقـوم بإجرائهـا مـن خـالل الخدمـة ملزمـة لـه، ومنتجـة لكافـة آثارهـا القانونيـة 
فـي مواجهتـه، ويتعهـد البنك بتفعيل كافـة العمليات وتنفيذ كافة التعليمات 
الخدمـة وفقـا لشـروط  لمقـدم  أو  البنـك،  لفـرع  العميـل  قـد يصدرهـا  التـي 
وأحـكام هـذا العقـد مـن خـالل أي مـن الوسـائط اإللكترونيـة المسـتخدمة فـي 

تقديـم الخدمـات.
تكـون كافـة التعليمـات التـي يصدرهـا العميـل – للبنـك مـن خـالل األجهـزة 	 

منـه  صـادرة  كانـت  لـو  كمـا  الخدمـة  تقديـم  فـي  المسـتخدمة  اإللكترونيـة 
مباشـرة. ويلتـزم البنـك فور اسـتالمها وعلمه بها بتنفيذهـا وترتيب كافة اآلثار 
المترتبـة عليهـا. وفـي المقابـل يكـون العميـل مسـئوال في مواجهـة البنك عن 

كافـة النتائـج التـي تترتـب علـى تنفيـذ البنـك لتلـك التعليمـات.
يتعهـد العميـل تعهـدا غيـر قابـل لإللغـاء بتعويـض البنـك عـن كافـة الخسـائر 	 

البنـك  تكبدهـا  قـد  التـي  والنفقـات  والتكاليـف  واألضـرار  والمطالبـات 
نتيجـة تنفيـذه لتعليماتـه بمـا فـي ذلـك الرسـوم القضائيـة وأتعـاب محاميـه 

ومستشـاريه.
فـي حالـة اكتشـاف البنـك ألي تصـرف أو أي محاولـة قـد يقـوم بهـا العميـل 	 

وتمويـل  األمـوال  غسـل  مكافحـة  لوائـح  أو  قوانيـن  مخالفـة  أو  النتهـاك 
التعامـل علـى جميـع أرصدتـه اإللكترونيـة  االرهـاب، يحـق للبنـك أن يوقـف 
حتـى يتقـدم العميـل بتبريـر مناسـب ومقبـول للبنك، وذلك كلـه دون اإلخالل 
بحـق البنـك فـي اتخـاذ كافـة اإلجـراءات التـي تفرضهـا عليـه القوانيـن السـارية 

والمطبقـة فـي مصـر.
تـم إعالمنـا بالئحـة التعريفـات والمصروفـات والعمـوالت والعوائـد المطبقـة 	 

مـن قبـل البنـك علـى المنتجـات والخدمـات التـي يقدمهـا لنـا، والمعلنـة لـدى 

كافـة فـروع وقنـوات االتصـال بالبنـك بمـا فيهـا الموقـع اإللكترونـي الرسـمي 
للبنـك، ونعلـم أيـًض ا بأحقيـة البنـك فـي تعديـل تلـك الالئحـة بشـكل دوري 

دون حاجـة إلـى الحصـول علـى موافقتنـا المسـبقة.

خامًسا: أحكام عامة خاصة بالمحفظة الذكية
العملة الوحيدة المستخدمة في تقديم الخدمة هي الجنيه المصري.	 
يتم ربط كل رقم خط هاتف محمول بحساب هاتف محمول واحد فقط.	 
يلتـزم البنـك بالمحافظـة علـى سـرية كافـة البيانـات والمعلومـات التـي قـد 	 

تسـلم إليـه مـن العميـل بمناسـبة تقديم الخدمة، كما يتعهـد بالمحافظة على 
سـرية كافـة العمليـات التـي يقـوم العميـل بإجرائهـا مـن خـالل أي مـن األجهزة 
اإللكترونيـة المسـتخدمة فـي تقديـم الخدمـة، ويتعهـد البنـك والعميـل بعـدم 
اإلفصـاح عـن أي ممـا تقـدم إال طبقـا للقوانين السـارية مـن اإلقليم أو تنفيًذا 

أليـة أحـكام أو أوامـر ملزمـة أو طبقـا لشـروط وأحـكام اسـتخدام الخدمـة.
يقـر العميـل بموافقتـه علـى أن يقـوم البنـك بتقديـم أو اإلفصـاح عـن كل أو 	 

بعـض المعلومـات الخاصـة بحسـابه/ حسـاباته لـدى البنـك إلـى أي من فروعه 
و/أو وكالئـه و/أو أي مـن الجهـات التـي تقـدم لـه الخدمـة الفنيـة أو المصرفيـة 
الخدمـات  لتقديـم بعـض  البنـك  يتعاقـد معهـا  التـي  المنشـآت  أو ألي مـن 
المتعلقـة بتنفيـذ الخدمـة والمصـرح لهـا بهـا مـن البنـك وفقـا لمـا يـراه البنـك 
مناسـًبا والزما في هذا الشـأن، أو ألي من السـلطات أو الجهات الرقابية عند 

اسـتدعاء األمـر لذلـك.
يحـق للبنـك أن يعهـد إلـى أي طـرف ثـان داخـل اإلقليـم بتنفيـذ بعـض مـن 	 

تعهداته )وليس كلها( التي التزم بها وفقا لشـروط وأحكام اسـتخدام الخدمة، 
وفـي هـذه الحالـة، فـإن البنـك سـوف يظل مسـئوال فـي مواجهـة العميل عن 
المحافظـة علـى سـرية كافـة بيانـات العميـل وكافـة حسـاباته، كمـا أنـه سـوف 
يكـون مسـئوال فـي مواجهتـه عـن أيـة أخطـاء أو إهمـال أو تقصيـر قـد يقترفـه 

ذلـك الطـرف الثاني.
يحـق للبنـك أو أي طـرف آخـر قـد يعهـد لـه بتنفيـذ أي من التزاماتـه المفروضة 	 

عليه بموجب شـروط وأحكام اسـتخدام الخدمة أن يقوم بتسـجيل المكالمات 
لخدمـة  المخصصـة  التليفونـات  أرقـام  علـى  اسـتقبالها  تـم  التـي  التليفونيـة 

العمـالء وأن يحتفـظ بهـا.
يجوز للبنك – في أي وقت – إنهاء تقديم الخدمة شريطة إخطار العميل قبل 	 

التاريـخ المحـدد إلنهائهـا بثالثيـن يومـا علـى األقـل. يحتفـظ البنـك بالحـق فـي 
تعديل أي شـرط من شـروط و/أو أحكام اسـتخدام الخدمة، وسـوف يصبح أي 
تعديـل أو تغييـر نافـًذا فـي حـق العميـل وملزمـا لـه بعـد إخطـاره به بأية وسـيلة 
مـن الوسـائل التـي يراهـا البنـك شـريطة أن يصـل علمـه بذلـك التغييـر، وفـى 
حالـة عـدم قبـول العميـل ألي مـن هـذه التعديـالت أو التغييـرات يتعيـن عليـه 
فـي موعـد غايتـه ثالثيـن يومـا من تاريخ علمه بهـذا التعديل أو التغيير أن يخطر 
البنـك برغبتـه فـي إنهـاء التعاقـد، وأن يتوقـف فـوًرا عـن إجـراء أيـة عمليات وأن 
يتقـدم للبنـك بطلـب إلقفـال حسـاب/ ً حسـابات الهاتـف المحمـول وإجـراء 
التسـويات الالزمة بما في ذلك سـداد ما قد يكون مسـتحقا عليه، واسـترداد 

أيـة مبالـغ متبقيـة لـه فـي رصيـده، ثـم يتبع نفـس إجـراءات اإللغاء.
فـي حالـة تغييـر أيـة معلومـات أو بيانـات خاصـة بالعميـل خـالل فتـرة التعاقـد 	 

وقبـل ميعـاد تحديـث البيانـات، يلتـزم العميـل بإخطـار البنـك فـوًرا بذلـك التغييـر.
لتحديث أية معلومات أو بيانات خاصة بالعميل يجب عليه زيارة الفرع.	 
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يخضـع هـذا التعاقـد لقوانيـن جمهوريـة مصـر العربية، وكل نزاع قد ينشـأ حول 	 
تفسـير أو تنفيـذ بنـوده يكـون مـن اختصـاص محاكـم الجيـزة علـى اختـالف 

أنواعهـا ودرجاتهـا إلـى غيـر ذلـك مـن العمليـات.
يحـق للبنـك تغييـر الحـد األقصـى للسـحب والمدفوعـات إلـى غيـر ذلـك مـن 	 

العمليـات حسـب مـا يـراه البنـك مناسـبا، ويلتـزم بإخطـار العميـل بالوسـيلة 
التـي يراهـا مناسـبة.

يقـر العميـل بعلمـه التـام إنـه في حالة اشـتراكه في أية محافـظ إلكترونية أخرى 	 
بخـالف المحفظـة الذكيـة الخاصـة بالبنـك التجـاري الدولـي، فانـه يحـق للبنـك 
عـدم تفعيـل خدمـة المحفظـة الذكيـة للموظـف المعنـي دون أدنى مسـؤولية 

علـى البنك.

سادسا: إتاحة الخدمة
انقطـاع 	  البنـك وبهـدف خطـة اسـتمرارية األعمـال، فـي حالـة  لتقييـم  طبقـا 

 )RTO( الخدمـة بسـبب الصيانـة أو غيـر ذلـك، يكـون وقـت اسـترجاع الخدمـة
هـو خمـس سـاعات بحـد أقصـى وقـد تزيـد فـي حـاالت القـوة القاهـرة.



إقرار اإلشتراك في الخدمات اإللكترونية البنكية

أقـر باالطـالع علـى كافـة الشـروط واألحـكام الخاصـة بالتعامـل مـع الخدمـات 	 
 www.cibeg.com اإللكترونيـة الـواردة علـى الموقـع اإللكتروني العام للبنـك

والتـي يجـوز تعديلهـا مـن وقـت آلخـر وفقـا لتقديـر البنـك المطلـق.
أقـر بالموافقـة علـى أحقيـة البنـك فـي الحصـول علـى موافقتنـا إلكترونيـا على 	 

الشـروط واألحـكام الخاصـة بالخدمـات المصرفية وتعديالتها، على أن تشـمل 
كافـة قنـوات تقديـم الخدمـات  المصرفيـة واإللكترونية.

 بموجـب هـذا الطلـب: والمحفظـة الذكيـة للبنـك التجـاري الدولـي فـي حالـة 	 
توافـر الشـروط الالزمـة لذلـك أقر بموافقتي على إصـدار بطاقة البنك التجاري 
الدولـي MasterCard للمرتبـات المدفوعـة مقدمـا والموافقة عليها من قبل 

البنك.
أن كافـة البيانـات الـواردة بهـذا الطلـب حقيقيـة وصحيحـة، وأنـه اطلـع علـى 	 

والخدمـات  البطاقـة  بهـذه  يتعلـق  فيمـا  للبنـك  العامـة  واألحـكام  الشـروط 
المصرفيـة اإللكترونيـة المتعلقـة بهـا، كمـا أنـه يقبـل أن يحتفـظ البنـك بهـذا 

إلغـاء الخدمـة بعـد تفعيلهـا. الطلـب والمسـتندات المرفقـة فـي حالـة 
أنـه المالـك األصلـي والمنتفـع الحقيقـي والوحيد من البطاقـة، وأيًضا بحيازته 	 

الفعلية لهـذه البطاقة.
يتعهـد العميـل بتحديـث بياناتـه بصـورة دوريـة، أو فَ  ور حـدوث أيـة تغييـرات 	 

بشـأنها، أو فـور تجنسـه بجنسـية أخـرى أو عندمـا يطلـب البنك ذلـك في خالل 
٠	 يومًا.

أن جميـع المعامـالت التـي تتـم مـن خـالل الخدمـة المذكـورة هـي معامـالت 	 
مشـروعة وتسـتخدم فـي أغـراض مشـروعة وسـليمة ، كمـا يقـر بمسـئوليته 
التامـة عـن سـالمة ومشـروعية أيـة مبالـغ يتـم إيداعهـا أو تحويلهـا علـى تلـك 
البطاقـة المصـدرة بنـاء علـى طلبـه، ويلتـزم بالتحقـق مـن أن تلـك األمـوال 
ال تتعـارض مـع قانـون مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب والئحتـه 

التنفيذيـة والقـرارات المنفـذة لـه.
أن يكـون اسـتخدام تلـك البطاقة/الخدمـة فـي األغـراض الشـخصية فقط، وال 	 

يتـم اسـتخدامها فـي أي أنشـطة أو أغـراض تجاريـة مـع أحقية البنـك عند ثبوت 
العكـس فـي اتخـاذ كافـة اإلجـراءات الالزمـة بمـا فيهـا إيقـاف البطاقـة الخاصـة 

بـه المصـدرة بنـاء علـى طلبه.
أنـه فـي حـال رغبتنـا فـي نقـل الحسـاب أو إغالقـه أو إيقـاف التعامـل بالمنتـج 	 

أو الخدمـة موضـوع العقـد / الطلـب، فإننـا نلتـزم بالتوجـه إلـى أقـرب فـرع و/أو 
االتصـال بمركـز خدمـة العمـالء الخـاص بالبنـك لالسـتعالم عـن المصروفـات 
والخصومـات المطبقـة مـن قبـل البنـك فـي هـذه الحالـة )إن وجـدت(، وذلـك 

دون أدنـى مسـئولية أو التـزام علـى البنـك فـي هـذا الشـأن.
أنـه فـي حـال تـراءى لنـا حـدوث حالـة تالعـب أو سـرقة بحسـاباتنا أو فقـدان 	 

أي مـن البطاقـات المصرفيـة المصـدرة مـن البنـك لنـا )بكافـة أنواعهـا(، فإننـا 
نلتـزم فـوًرا بالتوجـه إلـى أقـرب فـرع للبنـك و/أو االتصال بمركز خدمـة العمالء 
الخـاص بالبنـك لإلبـالغ وإثبـات تلـك الحالـة حتـى يتمكـن البنـك فـور إخطـاره 
باتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة للتأكـد مـن صحـة ذلـك، والحيلولـة دون وقـوع أي 
ضـرر علينـا )إن أمكـن( ،وذلـك دون أدنـى مسـئولية أو التـزام علـى البنـك فـي 

هـذا الشـأن.
أنـه فـي حـال عـدم التزامنـا بـأي مـن الشـروط والتعهـدات المتفـق عليهـا مـع 	 

البنك بمناسـبة تنفيذ الطلب / العقد المشـار إليه أعاله )بما فيها عدم سـداد 
للبنـك وفقـا إلرادتـه.  البنـك(، فإنـه يجـوز  المسـتحقة علينـا لصالـح  المبالـغ 

المنفـردة – اتخـاذ كافـة اإلجـراءات التـي يراهـا مناسـبة للحفـاظ علـى حقوقـه 
فـي أي مرحلـة مـن مراحـل التأخيـر والتـي تشـمل علـى سـبيل المثـال:

يحـق للبنـك مطالبتنـا فـي حـال عدم االلتـزام بجميع المبالغ المسـتحقة - 
علينـا وذلـك عـن طريـق االتصال التليفوني أو إرسـال رسـائل نصية على 
جميـع األرقـام المتاحـة لـدى البنـك )رقـم تليفـون المنـزل، رقـم تليفـون 
العمـل، رقـم المحمـول، رقـم تليفـون مـن ينـوب عنـا فـي السـداد، رقم 
تليفـون الشـخص المحـدد للرجـوع إليـه مـن طرفنـا في حالة عـدم القدرة 

علـى التواصـل معنا(.
يحق للبنك إجراء زيارة ميدانية إلى العناوين المتاحة لدى البنك.- 
يحـق للبنـك التعاقـد مـع أي شـخص طبيعـي أو معنـوي للقيـام بـأي - 

عـدم  حالـة  فـي  قبلنـا  القائمـة  تحصيـل مسـتحقاته  أعمـال  مـن  عمـل 
االلتـزام أو اتخـاذ اإلجـراءات القانونيـة أو غيرهـا مـن اإلجـراءات بشـكل 
كلـي أو جزئـي، كمـا نقـر بتنازلنـا بموجـب التوقيـع علـى هـذا اإلقـرار عـن 
السـرية المصرفيـة ضمـن الحـدود الالزمـة للبنـك للتفاوض بشـأن تلك 

وإجرائهـا. األعمـال 
يحـق للبنـك اإلبـالغ عنـا فـي التقاريـر الدوريـة لـكل مـن البنـك المركـزي - 

المصـري و/أو الشـركة المصريـة لالسـتعالم االئتمانـي و/ أو أيـة جهـة 
أخـرى مختصـة فـي هـذا الشـأن طبقـا لقواعد اإلقرار المعتمـدة من تلك 

الجهـات، ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن أحقيـة البنـك فـي خصـم كافـة
الرسـوم والمصروفـات والعوائـد والعمـوالت التـي قـد تسـتحق للبنـك - 

فـي هـذا الشـأن مـن أي مـن حسـاباتنا المفتوحـة طرفكـم دون الحاجـة 
للحصـول علـى موافقتنـا المسـبقة أو إخطارنـا بذلـك.

نفـوض البنـك فـي تصحيـح أي قيد إضافة يتـم بالخطأ من جانب الجهة - 
المحولـة بنـاء علـى طلـب تلـك الجهـة، عـن طريق إجراء قيد عكسـي دون 

الحاجـة للحصـول علـى موافقة مسـبقة من جانبنا.
البنـك، وذلـك مـن -  لـدى  المتبعـة  الشـكاوى  بآليـة تقديـم  نقـر بعلمنـا 

خـالل المطبوعـات المتوافـرة بفـروع البنـك أو رسـائل البريـد اإللكترونـي 
بالتزامنـا فـي حـال  بالبنـك، كمـا نقـر  الخـاص  العمـالء  أو مركـز خدمـة 
وجـود شـكوى بالرجـوع إلـى البنـك أوال وعـدم تقديـم الشـكوى مباشـرة 
إلـى البنـك المركـزي المصـري إال فـي حالـة عـدم الـرد مـن جانـب البنـك 
خـالل المـدة وبالطريقـة المتفـق عليهـا والمعلنـة للعمـالء مـن جانـب 

البنـك.


