
أنــا / نحــن نوافــق علــى أن الشــهادة تحكمهــا األعــراف المصرفيــة الســائدة 
وعلــى وجــه الخصــوص الشــروط والتعليمــات التاليــة:

الشــهادة اســمية غيــر قابلــة للتــداول أو التحويــل، وتصــرف لصاحــب 	 
الشــهادة.

الشهادة ذات سعر عائد متغير طوال مدة سريانها.	 
يمكــن االقتــراض بضمــان الشــهادة بالشــروط التــي يحددهــا البنــك 	 

ــة اال بعــد الســداد الكامــل. وال يمكــن كســر الشــهادات الضامن
يجــوز تعديــل رقــم الحســاب الــذي يتــم إضافــة عائــد الشــهادة لــه بنــاءًا 	 

علــى طلــب العميــل علــى أن يكــون تحــت نفــس رقــم العميــل أو رقــم 
عميــل آخــر علــى أن تكــون صلــة القرابــة مــن الدرجــة األولــى )اإلبــن/ 

اإلبنــة أو الزوجــة/ الــزوج( فقــط الغيــر.
يتــم  صــرف عائــد الشــهادة طبقــًا لمــا يقــرره العميــل المســتفيد 	 

أعــاه.
للبنــك الحــق فــي تغييــر ســعر العائــد طبقًا لما يقــرره البنــك دون الحاجة 	 

الخطار العميل / المســتفيد أو الحصول على موافقته المســبقة.
الشــهري 	  العائــد  ذات  ســنوات   3 الشــهادة  إلصــدار  األدنــى  الحــد 

المتغيــر “Floating 2023” بالجنيــه المصــري - هــو  ثاثــة آالف جنيــه 
مصــري ومضاعفــات األلــف جنيــه.

ــد 	  فئــة شــهادة االدخــار لمــدة 3 ســنوات بالجنيــه المصــري ذات العائ
الربــع ســنوي هــي ألــف جنيــه ومضاعفاتهــا بحــد أدنــى للشــراء خمســة 
ــه  آالف جنيــة مصــري وفئــة شــهادة االدخــار لمــدة 3 ســنوات بالجني
المصــري ذات العائــد الشــهري هــي ألــف جنيــه ومضاعفاتهــا بحــد 
أدنــى للشــراء  ســتة آالف جنيــة مصــري، أمــا بالنســبه لشــهادات 
دوالر  آالف  خمســة  الشــهادة  ففئــة  األمريكــي  بالــدوالر  االدخــار 

أمريكــي ومضاعفاتهــا بحــد أدنــى للشــراء ألــف دوالر أمريكــي.
ال يعتد بهذا الطلب إال بعد ختمه بخاتم البنك / والتوقيع المعتمد.	 
فــي تاريــخ اســتحقاق الشــهادة، ســوف يتــم إضافــة أصــل المبلــغ 	 

إلــى الحســاب المحــدد مــن قبــل العميــل دون الرجــوع إليــه. ويصبــح 
ــك  ــى البن ــًا ويخل ــًا تلقائي ــل الغي ــي بحــوزة العمي أصــل الشــهادات الت

مســئوليته عــن أي أضــرار تنشــأ عــن ذلــك.
ــد االســتحقاق 	  ــًا فــي موع ــد هــذه الشــهادة تلقائي ــك تجدي يحــق للبن

لمــدة أو مــدد أخــرى مماثلــة فــي حالــة االقتــراض بضمانهــا وفقــًا لمــا 
يــراه البنــك وبــذات الشــروط المصــدرة بهــا الشــهادة وبســعر العائــد 

المعلــن فــي تاريــخ التجديــد.
يحتســب العائــد علــى الشــهادة مــن يــوم العمــل التالــي لتاريــخ شــراءها 	 

علــى أســاس أن الشــهر 30 يــوم والســنة 360 يــوم.
يتــم صــرف عائــد الشــهادات أو اســترداد قيمتهــا خــال أيــام عمــل 	 

ــة فيتــم  البنــك الرســمية أمــا إذا وافــق تاريــخ االســتحقاق يــوم عطل
ــام  ــث تضــاف أي ــخ. حي ــذا التاري ــي له ــوم العمــل التال الصــرف فــي ي
العطلــة الرســمية أو األســبوعية إلــى عــدد أيــام الشــهر فــي احتســاب 
اســتحقاق  عنــد  للعائــد  اضافــة  آخــر  فــي  التســوية  وتتــم  العائــد 

الشــهادة.
يــوم عطلــة 	  العائــد  تاريــخ اســتحقاق صــرف  اذا وافــق  فــي حالــة 

رســمية أو أجــازة عمــل بنهايــة الشــهر، فإنــه يتــم صــرف العائــد بآخــر 
يــوم عمــل قبــل يــوم االســتحقاق بنفــس الشــهر.

اليتم اضافة عائد على الشهادة عن كسر الشهر.	 
ــا وحســاباتنا 	  ــات المتعلقــة بن ــك بالكشــف عــن كل البيان نصــرح للبن

طرفكــم.
• طالــب الشــهادة )الموقــع علــى الطلــب( مســئول مســئولية كاملــة 	 

عــن صحــة البيانــات المدونــة بواســطته.
يقــر 	  كمــا  الخاصــة  أموالــه  مــن  الشــهادة  مبلــغ  أن  العميــل  يقــر 

بمشــروعيته وســامة مصدرهــا وأنهــا ال تتعــارض مــع قانــون غســل 
األمــوال والئحتــه التنفيذيــة والقــرارات المنفــذة لــه.

يجــوز الكســر الجزئــى للشــهادة مــع اإللتــزام بالحــد األدنــى الصــدار 	 
للشــروط  ووفقــًا  الشــهادة  لنــوع  وفقــًا  ومضاعفاتهــا  الشــهادة 

المعمــول بهــا لــدى البنــك فــي هــذا الشــأن.
كل نــزاع ينشــأ بخصــوص تنفيــذ أو تطبيــق هــذا الطلــب أو يتولــد 	 

عنــه أو تفســيره يتــم تســويته والفصــل فيــه طبقــًا ألحــكام القانــون 
المصــري وتختــص بالنظــر والفصــل فــي هــذا النــزاع محكمــة القاهــره 

االقتصاديــة أو أي محكمــة أخــرى يختارهــا البنــك.
حــرر هــذا الطلــب باللغتيــن اإلنجليزيــه والعربيــة وفــي حالــة اإلختــاف 	 

بيــن النصيــن يســري النــص باللغــة العربيــة.
ــا بائحــة التعريفــات والمصروفــات والعمــوالت 	  ــا وقبولن نقــر بعلمن

والعوائــد المطبقــة مــن قبــل البنــك علــى المنتجــات والخدمــة التــي 
يقدمهــا لنــا وأنهــا معلنــة لــدى كافــة فــروع وقنــوات االتصــال بالبنــك 
بمــا فيهــا الموقــع االلكترونــي الرســمي للبنــك، كمــا نقــر بأحقيــة 
إلــى  البنــك فــي تعديــل تلــك الائحــة بشــكل دوري دون الحاجــة 

ــا المســبقة. ــى موافقتن الحصــول عل
أنــه فــي حــال رغبتنــا فــي اغــاق الحســاب أو إيقــاف التعامــل عــن 	 

منتــج أو خدمــة معينــة ، فإننــا نلتــزم بالتوجــه إلــى أقــرب فــرع و/
ــا يمكــن  ــز اتصــال العمــاء الخــاص بمصرفكــم كم أو االتصــال بمرك
قبــل  مــن  المطبقــة  والخصومــات  المصروفــات  عــن  االســتعام 
البنــك فــي هــذه الحالــة )إن وجــدت( وذلــك دون أدنــى مســئولية أو 

ــا فــي هــذا الشــأن. ــى مصرفن ــزام عل الت
أنــه فــي حــال تــراءى لنــا حــدوث حالــة تاعــب ســرقة بحســاباتنا أو 	 

ــا  ــة المســلمة مــن مصرفكــم لن فقــدان أي مــن البطاقــات المصرفي
)بكافــة أنواعهــا(، فإننــا نلتــزم فــوًرا بالتوجــه إلــى أقــرب فــرع للبنــك و/
أو االتصــال بمركــز اتصــال العمــاء الخــاص بمصرفكــم لإلبــاغ واثبــات 
تلــك الحالــة حتــى يتمكــن البنــك فــور اخطــاره باتخــاذ االجــراءات الازمــة 
ــا )إن أمكــن(  ــة دون وقــوع ضــرر بن ــك والحيلول ــة ذل ــد مــن صح للتأك
وذلــك دون أدنــى مســئولية أو التــزام علــى مصرفنــا فــي هــذا الشــأن.

نقــر بعملنــا بآليــة تقديــم الشــكاوى المتبعــة لــدى مصرفكــم وذلــك 	 
مــن خــال المطبوعــات المتوافــرة بفــروع البنــك أو رســائل البريــد 
االلكترونــي أو مركــز االتصــال بالعمــاء الخــاص بالبنــك، كمــا نقــر 
بالتزامنــا فــي حــال وجــود شــكوي بالرجــوع إلــى مصرفنــا أواًل وعــدم 
تقديــم الشــكوى مباشــرة إلــى البنــك المركــزي المصــري إال فــي حالــة 
عــدم الــرد مــن جانــب البنــك خــال المــدة وبالطريقــة المتفــق عليهــا 

والمعلنــة للعمــاء مــن جانــب البنــك.
ال يجــوز ان يكــون مصــدر العملــة المحليــة للشــهادة/الوديعة مــن 	 

قــرض بالعملــة المحلية/االجنبيــة وفــي حالــة مخالفــة ذلــك يحــق 
للبنــك كســر الشــهادة/الوديعة دون الرجــوع للعميــل ودون أدنــى 

مســئولية علــى البنــك.

شروط وأحكام إصدار شهادات اإلدخار 
ذات العائد المتغير



تســرى الشــروط والتعليمــات التاليــة فــي حالــة طلــب اســترداد قيمــة شــهادة 
االدخــار قبــل تاريــخ اســتحقاقها.

يجــوز صــرف القيمــة االســتردادية لشــهادة االدخــار المتغيــرة ذات العائــد الربــع 
ســنوي لمــدة 3 ســنوات بالجنيــه المصــرى بعــد مــرور 12 شــهر مــن تاريــخ االصــدار 
أمــا باقــي الشــهادات المتغيــرة  فيتــم االســترداد بعــد مضــي 6 شــهور وفقــًا 

ــي: ــا يل ــًا لم للشــروط واالحــكام طبق

شروط وتعليمات استرداد قيمة 
شهادة االدخار


