
الشـروط واألحـكام الخاصـة بالحصول على 
حسـاب جـاري مدين وبطاقـة ائتمانية

أوًل: الشروط الخاصة بطلب حساب جاري مدين

1-1    طرف أول طالب حساب جاري مدين ُويشار إليه فيما يلي بالُمقترض.
1-2    طــرف ثانــي الُمقــرض وهــو مانــح التســهيل االئتمانــي )حســاب جــاري مديــن( 

»البنــك التجــاري الدولــي – مصــر« ويشــار إليــه بكلمــة البنــك.
1-3    كل مــن طلــب التمويــل )حســاب جــاري مديــن( والشــروط العامــة للحصــول 
التســهيل  منــح  علــى  بالموافقــة  للعميــل  البنــك  إخطــار  وكذلــك  عليــه 
االئتمانــي، يمثــل اتفــاق الحصــول علــى تســهيل )حســاب جــاري مديــن( بيــن 

البنــك والعميــل طالــب التمويــل.

التمويل المطلوب:. 	

2-1    يوافــق الُمقتــرض بموجــب هــذا الطلــب أن يكــون للبنــك الحــق فــي أن يحــدد 
-بمطلــق تقديــره المنفــرد- قيمــة التمويــل )حســاب جــاري مديــن( الممنــوح.

2-2    يحتفـظ البنـك بحقـه فـي رفـض منـح التمويـل )حسـاب جـاري مديـن( إذا لـم 
يلتـزم الُمقتـرض بالمتطلبـات التـي اسـتوجبها البنـك الـواردة بهـذا الطلـب.

ولن يكون البنك ملزًما بأن يقدم أسباًبا لهذا الرفض.

بدء سريان اتفاق التمويل )حساب جاري مدين(. 	

يبــدأ ســريان اتفــاق التمويــل )حســاب جــاري مديــن( مــن تاريــخ توقيــع البنــك 
علــى اإلخطــار ويظــل ســاري المفعــول إلــى أن يتــم الوفــاء بالكامــل بجميــع 

اإللتزامــات المترتبــة عليــه.

ثانًيا: الشروط العامة لتفاق التمويل )حساب جاري مدين(

التنفيذ. 	

للتمويــل )حســاب جــاري  القائــم  الرصيــد  الُمقتــرض علــى ســداد  يوافــق 
مديــن( طبًقــا لســجالت البنــك، باإلضافــة إلــى كافــة العوائــد والمصاريــف، 
ــة الســحب علــى النحــو المبيــن باإلخطــار  ــذات عمل علــى أن يكــون الســداد ب

ــن(. ــاري مدي ــل )حســاب ج ــاق التموي ــة التف ــد 3 مــن الشــروط العام بالبن

المبالــغ المســحوبة مــن مبلــغ هــذا  الُمقتــرض باســتخدام كافــة  ويلتــزم 
القــرض فــي الغــرض المذكــور، وال يعتبــر البنــك مســئواًل عــن أي إخــالل منــه 
فيمــا يتعلــق باســتخدام المبالــغ المســحوبة فــي غيــر الغــرض المحــدد، وأنــه 
ــرض كافــة الجــزاءات المنصــوص عليهــا  ــة المخالفــة يتحمــل الُمقت فــى حال

بالقانــون فــي هــذا الشــأن.

للبنــك الحــق فــي أن يتحقــق بكافــة الطــرق والوســائل الالزمــة تجــاه المديــن 
ســواء عــن طريــق القيــام بزيــارات ميدانيــة و/أو فحــص أي أوراق ومســتندات 
ــام المديــن باســتخدام مبلــغ التســهيل فــي الغــرض المحــدد  للتأكــد مــن قي
بهــذا التعهــد. وفــي حالــة إخــالل المديــن بــأي مــن بنــود هــذا التعهــد، يحــق 
للبنــك أن يوقــف هــذا التســهيل ويطالــب المديــن بســداد إجمالــي المبالــغ 
المســحوبة مــن أصــل وعوائــد وعمــوالت ومصروفــات وأي مبالــغ أخــرى 

مســتحقة الســداد.

العوائد والمصاريف. 	

مبلــغ  علــى  والمســتحقة  المحتســبة  العوائــد  بســداد  الُمقتــرض  يلتــزم 
وعنــد  باإلخطــار.  المحــدد  العائــد  بســعر  مديــن(  جــاري  )حســاب  التمويــل 
ــك بســبب )1(  ــدى البن ــل ل ــادة التموي ــر فــي شــروط وأحــكام إع حــدوث تغيي
تعليمــات البنــك المركــزي المصــري، أو )2( شــروط ســوق المــال فإنــه يجــوز 
للبنــك تعديــل ســعر العائــد وتحصيــل العوائــد وفًقــا للســعر المعــدل دون 

الحاجــة إلــى موافقــة مســبقة مــن العميــل.
يلتــزم العميــل بتغطيــة أي مبالــغ تقيــد علــى الحســاب وتمثــل زيــادة عــن 
الرصيــد القائــم والمعتمــد مــن البنــك، كمــا يفــوض العميــل البنــك تفويــض 
ــغ المســتحقة للبنــك مــن أي  ــر قابــل لإللغــاء بتغطيــة هــذه المبال نهائــي غي
ــك.  ــدى البن ــل ل ــر خاصــة بالعمي ودائع/شهادات/حســاب جارى/حســاب توفي
وإذا كانــت هــذه الودائــع بغيــر عملــة المبالــغ المســتحقة للبنــك، فــإن للبنــك 
الحــق فــي بيعهــا أو تحويلهــا إلــى عملــة المبالــغ المســتحقة وذلــك باألســعار 

المعلنــة بالبنــك فــي يــوم البيــع أو التحويــل.

يحق للبنك تغيير عائد اإلقراض في أي وقت من األوقات وذلك طوال فترة 
على  يوافق  إنه  الُمقترض  ويقر  يراه.  لما  وفًقا  االئتماني  التسهيل  سريان 
الوصول  الُمقترض وعدم  اعتراض  البنك. وفي حالة  يراه  أي تعديل  قبول 
الُمقترض  إخطار  تاريخ  والبنك خالل أسبوع من  الُمقترض  بين  اتفاق  إلى 

بذلك التغيير بالطريقة التي يراها البنك يسري العائد وفًقا لما يراه البنك.

طبًقــا  النســبية  الدمغــة  ضريبــة  شــاملة  الســنوية  اإلداريــة  الرســوم 
للقانــون المعمــول بــه فــي هــذا الصــدد وحســب تعريفــة البنــك المعلنــة 

لــدى قنــوات البنــك المختلفــة.

سداد التمويل . 	

كافة المبالغ التي يقوم الُمقترض بسدادها من أصل التمويل )حساب جاري 
البنك  يراها  أو بأي طريقة أخرى  مدين( والعوائد و/أو المصاريف تتم نقًدا 

مناسبة وتوجه المبالغ المسددة للوفاء بالمديونية على الترتيب التالي:
سداد العموالت والمصاريفأ. 
سداد العوائدب. 
سداد الرصيد القائم ألصل المديونيةت. 

تعتبــر المبالــغ المســددة الخاصــة بهــذه االتفاقيــة قــد تمــت فــور إضافــة 
المبالــغ المســتحقة بالكامــل دون أي اســتقطاعات إلــى حســاب التمويــل 

المفتــوح باســم الُمقتــرض لــدى البنــك.

وأنــه فــي حالــة عــدم ســداد/ تســوية المبالــغ المقيــدة علــى حســابكم والتــي 
التحويــل  الســداد عــن طريــق  التســهيل االئتمانــي فســيكون  تتجــاوز حــد 

والخصــم المباشــر مــن حســاب الراتــب الخــاص بكــم شــهرًيا.
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التأخير في السداد وآثاره القانونية. 	

إذا أخفــق الُمقتــرض فــي ســداد أي مبالــغ مســتحقة الوفــاء بمقتضى اتفاقية 
التمويــل المشــار إليهــا، يحــق للبنــك الخصــم بقيمــة هــذه المبالــغ علــى أي 
حســابات أخــرى للُمقتــرض لــدى أي فــرع مــن فــروع البنــك أو التصــرف فــي 

أي مســتندات أو ضمانــات متاحــة. 

ويعتبـر توقيـع الُمقتـرض على هذه االتفاقيـة بمثابة تفويض نهائي بالخصم 
علـى أي مـن حسـاباته الموجـودة بالبنـك لسـداد أي مسـتحقات للبنـك، وفي 
أو  بيـع  المديونيـة، يحـق للبنـك  الحسـابات عـن عملـة  حالـة اختـالف عملـة 
تحويـل العملـة لعملـة المديونيـة  لسـداد أي مسـتحقات وفًقا ألسـعار البنك 

المعلنـة يـوم البيـع أو التحويـل.

التســهيالت  عــن  الناشــئة  المســتحقات  ســداد  عــن  التأخيــر  حالــة  وفــي 
االئتمانيــة المقــررة لمــدة 180 يوًمــا مــن تواريــخ اســتحقاقها، ســوف يتــم 
إدراج العميــل كعميــل غيــر منتظــم لــدى الجهــات الرقابيــة ممــا قــد يوثــر 
ــة والمســتقبلية. ويقــوم  ــة الحالي ــى المعامــالت االئتماني بشــكل ســلبي عل

البنــك بإخطــار العميــل بخطــاب قبــل اإلدراج بشــهر.

إنهاء التفاق من جانب البنك. 	

إنذار أو حكم  إلى  أنه يحق للبنك دون حاجة  الُمقترض صراحة على  يوافق 
المديونية، وفي هذه  أجل  وإسقاط  بأثر فوري  االتفاق  قضائي فسخ هذا 
من  المستحقة  المديونية  كامل  باستحقاق  مسبًقا  الُمقترض  يقر  الحالة 
أصل وعوائد ومصروفات فوًرا حتى تاريخ الفسخ وذلك في الحاالت التالية:

إذا تقاعس الُمقترض أو عجز عن سداد التمويل )حساب جاري مدين( 	 
وفًقا للمبالغ والمواعيد التي نص عليها هذا االتفاق

إذا تعرض الُمقترض ألي تغيير سلبي سواء في مركزه المالي أو في 	 
أي ظرف آخر يعتبره البنك بمطلق تقديره تغييًرا جوهرًيا فيما يتصل 
التزامات  بأي  إخالل  حالة  الُمقترض في  يكون  أن  و/أو  االتفاق  بهذا 

أخرى بالسداد
إذا أّخل الُمقترض بأي من التزاماته المنصوص عليها في هذا االتفاق و/	 

أو تصرف على نحو يخالف ما نص عليه هذا االتفاق من شروط و أحكام
إذا َأشهر الُمقترض إفالسه أو وِضع تحت التصفية أو الحراسة أو ُحجر 	 

عليه أو ُمِنع من التصرف في أمواله أو توفى
إذا ُفِصل الُمقترض من عمله أو تم ُوقف صرف راتبه	 
ُيجدد التمويل سنوًيا والبنك له الحق في تجديد التمويل )حساب جاري 	 

مدين( تلقائًيا ما لم يكن العميل طلب إلغائه كتابًيا

اآلثار القانونية المترتبة على إنهاء التفاق بأثر فورى. 	

ــة إنهــاء االتفــاق مــن جانــب البنــك  يتعهــد ويوافــق الُمقتــرض بأنــه فــي حال
بأثــر فــوري فســوف تنقضــي التزامــات البنــك تحــت اتفــاق التمويــل )حســاب 
جــاري مديــن( ويصبــح الرصيــد القائــم مــن أصــل التمويــل فضــاًل عــن جميــع 
العوائــد والمصاريــف مســتحقة األداء وواجبــة الســداد فــوًرا، كمــا ســوف 
يحــق للبنــك اســتيفاء كافــة مطالباتــه خصًمــا مــن أي حســابات أو ودائــع 

أخــرى يحتفــظ بهــا الُمقتــرض لــدى البنــك.

التزامات الُمقترض في حالة الحصول على التسهيل:. 	

يتعهد الُمقترض باآلتي:
إن جميـع البيانـات المقدمـة منـي صحيحـة وكاملـة وأننـي أوافـق علـى 	 

تفويـض البنـك التجـاري الدولـي )مصـر( فـي التحقـق مـن صحـة كافـة 
المعلومـات المقدمـة منـي بـأي طريقة سـواء بالتحـري من خالل محل 
العمـل أو محـل اإلقامـة أو لـدى البنـوك التـي أتعامـل معهـا أو بـأي 

طريقـة أخـرى يراهـا البنـك مناسـبة
إخطـار البنـك فـوَرا فـي حالـة التأخيـر فـي السـداد أو فـى حالـة وقـوع أي 	 

إخـالل آخـر باالتفاق
إخطـار البنـك كتاًبـة عـن كافـة الظـروف المؤثـرة علـى حالتـه الماليـة بما 	 

فـي ذلـك جميـع التغييـرات فـي وظيفتـه أو فـي أي بيانـات أخرى سـبق 
أن قدمهـا الُمقتـرض للبنـك بمناسـبة طلـب الحصـول علـى التمويل

أن 	  فـي  )مصـر(  الدولـي  التجـاري  البنـك  حـق  علـى  الُمقتـرض  يوافـق 
يسـتبعد عنـد احتسـاب العوائـد– قيمـة أي قيـد يضيفـه البنك لحسـاب 
القيـود  ذلـك  فـي  بمـا  القيـود  هـذه  تسـوية  إتمـام  قبـل  الُمقتـرض 
المسـحوبة علـى البنـك التجـاري الدولـي ذاتـه أو التـي يتم تسـويتها من 

خـالل قنـوات المقاصـة المعتـادة
يقـر الُمقتـرض أن كشـوف الحسـابات والمسـتندات األخـرى المرسـلة 	 

مـن البنـك إليـه بموجـب هـذا االتفـاق تعتبـر صحيحـة ومصدًقـا عليهـا 
مـن الُمقتـرض، إال إذا قـام الُمقتـرض باالعتراض بكتاب موصى عليه 
مصحوًبـا بعلـم الوصـول علـى مـا جـاء بكشـف الحسـاب خـالل ثالثيـن 
يعتـرض  لـم  فـإذا  الحسـاب،  لكشـف  البنـك  إرسـال  تاريـخ  مـن  يوًمـا 
الُمقتـرض خـالل تلـك المـدة، يعتبر موافق على صحة ما ورد بكشـف 
القيـود واألرصـدة  إقـراًرا منـه بصحـة كل  الحسـاب، كمـا يعتبـر ذلـك 

الخاصـة بكشـوف الحسـابات
المبالغ التي يقوم الُمقترض بأدائها تتم بدون أي مقاصة أو طلبات 	 

يكون  أن  حالة  باستثناء  نوع  أي  من  أو شروط  اقتطاعات  أو  مقابلة 
الُمقترض ملزًما بمقتضى القوانين المحلية بإجراء هذه االقتطاعات، 
وفى مثل هذه الحالة، يتعّين زيادة المبلغ الُمسدد بحيث يكون المبلغ 
الذي يستلمه البنك التجاري الدولي بالفعل هو ذاته المبلغ الذي كان 

سوف يستلمه ما لم يكن هناك مثل هذا االقتطاع
أضيفت 	  مبالغ  أي  خصم  في  بحقه  الدولي  التجاري  البنك  يحتفظ 

أي مبالغ تكون قد أضيفت للحساب  أو  يتم سدادها  للحساب ولم 
بطريق الخطأ

كلًيـا 	  أو  جزئًيـا  العمـل  عـن  حالًيـا  ممتنًعـا  ليـس  أنـه  الُمقتـرض  يؤكـد 
بسـبب حالتـه الصحيـة أو حـادث لمـدة تزيـد عـن 30 يـوم متواصليـن، 
وأنـه لـم يتـم حجـزه فـي المستشـفى ألكثـر مـن 15 يـوم متواصليـن، 
وأنه لم يتم معالجته قط من أمراض القلب أو الشـرايين أو السـرطان 

أو الكلـى أو الكبـد أو المـخ أو الرئـة خـالل السـنتين الماضيتيـن

القانون الذي يحكم التفاق والمنازعات القانونية. 	

يحــق للبنــك طــوال فتــرة ســريان هــذا االتفــاق أو فــي حالــة إلغائــه وفًقــا 
للبنــك إلــزام الُمقتــرض بتقديــم أي ضمانــات لتغطيــة المديونيــة.

وتســري علــى كافــة المســائل التــي لــم يتناولهــا االتفــاق الحالــي صراحــة 
القوانيــن  وكافــة  المصــري  المدنــي  والقانــون  البنــك  وقواعــد  شــروط 
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والقــرارات التــي تكــون مــن وقــت آلخــر ســارية فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، 
وتختــص محاكــم الجيــزة بكافــة درجاتهــا بجمهوريــة مصــر العربيــة بالنظــر فــي 

ــاق. ــذا االتف ــة له ــد تنشــأ نتيج ــاوي ق أي دع

ــد  ــدول عوائ ــاق وج ــد هــذا االتف ــه شــروط وقواع ــرض بقبول ــر الُمقت ــا ُيق كم
ورســوم البنــك وأي إخطــار مرســل مــن البنــك بخصــوص هــذه االتفاقيــة.
تســري شــروط وأحــكام اتفــاق فتــح حساب/حســابات جاريــة علــى مــا لــم يــرد 

بشــأنه نــص فــي هــذه االتفاقيــة.

خدمات أخرى. 	

يجـب علـى الُمقتـرض إبـالغ البنـك كتاًبـة فـي حالـة تغييـر بياناته مـن عنوان أو 
أرقـام التليفونـات أو أي بيـان آخـر وذلـك خـالل أسـبوعين مـن تاريـخ التغيير.

تحويل الحقوق واللتزامات والقابلية للتجزئة . 		

ال يجـــوز للُمقتـــرض أن ُيحيـــل إلـــى الغيـــر بحقوقـــه أو التزاماتـــه تحـــت اتفـــاق 
ـــوز  ـــك، ويج ـــة مـــن البن ـــة كتابي ـــدون موافق ـــن( ب ـــاري مدي ـــل )حســـاب ج التموي
للبنـــك أن يُحيـــل إلـــى الغيـــر أًيـــا مـــن حقوقـــه أو التزاماتـــه بعاليـــة دون موافقـــة 
مســـبقة مـــن الُمقتـــرض ويترتـــب علـــى هـــذه الحوالـــة أن ينتقـــل إلـــى الُمحـــال 
إليـــه حقـــوق البنـــك والتزاماتـــه فـــي حـــدود هـــذه الحوالـــة وتبـــرأ ذمـــة البنـــك 

ـــا. ـــة أيًض ـــورة بهـــذا االتفـــاق فـــي حـــدود الحوال ـــه المذك مـــن كافـــة التزامات

ـــر ذلـــك  ـــر قابـــل للتنفيـــذ، فلـــن يؤث ـــة التمويـــل غي إذا كان أي نـــص فـــي اتفاقي
علـــى ســـريان باقـــي النصـــوص واألحـــكام.

المكالمات المسجلة. 		

يلتـــزم الُمقتـــرض بتحمـــل كافـــة المســـؤوليات أًيـــا كانـــت التـــي تقـــع عليـــه 
بصـــورة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة، وذلـــك علـــي ســـبيل المثـــال وليـــس 
نتيجـــة اســـتخدام خاصيـــة  البنـــك  أدنـــى مســـؤلية علـــي  بـــدون  الحصـــر، 
المكالمـــات المســـجلة مـــع مركـــز اتصـــاالت البنـــك التجـــاري الدولـــي فيمـــا 
يلـــي: تحديـــث البيانـــات، أو تفعيـــل أي مـــن الخدمـــات التـــي قـــد يتيحهـــا البنـــك 
ـــا أو مســـتقباًل، كمـــا أنهـــا تعتبـــر ملزمـــة لـــه  مـــن خـــالل مركـــز االتصـــاالت حالًي
وحجـــة فـــي مواجهتـــه، وال يحـــق لـــه االعتـــراض عليهـــا بـــأي شـــكل فـــي الحـــال 
أو المســـتقبل، ويحـــق للبنـــك مراجعـــة كافـــة بياناتـــه للتحقـــق مـــن شـــخصيته 

قبـــل تفعيـــل أي خدمـــة. 

أتفق الطرفان علي إمكانية جدولة المديونية المستحقة علي الُمقترض خالل . 12
مسجلة  هاتفية  مكالمة  بموجب  العميل  طلب  على  بناء   – التسهيل  فترة 
البنك وفًقا لتقدير وقراره  – على أقساط يحدد قيمتها وعددها ومواعيدها 
وطبًقا للدراسة االئتمانية، شريطة استيفاء الضمانات المقررة من البنك في 

حينه والتوقيع علي الملحق المتعلق بذلك.
والعوائد . 13 والعموالت  والمصروفات  التعريفات  بالئحة  وقبولنا  بعلمنا  نقر 

وأنها  لنا  يقدمها  التي  والخدمة  المنتجات  على  البنك  قبل  من  المطبقة 

الموقع  بما فيها  بالبنك  الخاصة  االتصال  كافة فروع وقنوات  لدى  معلنة 
اإللكتروني الرسمي، كما نقر بأحقية البنك في تعديل تلك الالئحة بشكل 

دوري دون الحاجة إلى الحصول علي موافقتنا المسبقة.
نقر أنه في حال رغبتنا في نقل الحساب أو إغالقه أو إيقاف التعامل بالمنتج . 	1

و/ فرع  أقرب  إلى  بالتوجه  نلتزم  فإننا  الطلب،   / العقد  الخدمة موضوع  أو 
أو االتصال بمركز خدمة العمالء لالستعالم عن المصروفات والخصومات 
أدنى  دون  وذلك  وجدت(  )إن  الحالة  هذه  في  البنك  قبل  من  المطبقة 

مسئولية والتزام على البنك في هذا الشأن.
نقر أنه في حال تراءى لنا حدوث حالة تالعب أو سرقة بحساباتنا أو فقدان أي . 15

من البطاقات المصرفية المسلمة من البنك لنا )بكافة أنواعها(، فإننا نلتزم 
فوًرا بالتوجه إلى أقرب فرع للبنك و/أو االتصال بمركز خدمة العمالء لإلبالغ 
الالزمة  االجراءات  باتخاذ  إخطاره  البنك فور  يتمكن  الحالة حتى  تلك  واثبات 
للتأكد من صحة ذلك والحيلولة دون وقوع أي ضرر علينا )إن أمكن( وذلك 

دون أدنى مسئولية او التزام على البنك في هذا الشأن.
نقر أنه في حال عدم التزامنا بأي من الشروط والتعهدات المتفق عليها مع . 	1

البنك بمناسبة تنفيذ الطلب / العقد المشار إليه أعاله )بما فيها عدم سداد 
إلرادته  وفًقا   – للبنك  يجوز  فأنه  البنك(،  لصالح  علينا  المستحقة  المبالغ 
المنفردة بإتخاذ كافة اإلجراءات التي يراها مناسبة للحفاظ على حقوقه في 

أي مرحلة من مراحل التأخير والتي تشمل على سبيل المثال:
يحـق للبنـك مطالبتنـا في حال عدم االلتزام بجميع المبالغ المسـتحقة 	 

علينـا وذلـك عـن طريـق االتصـال التليفونـي أو إرسـال رسـائل نصيـة 
علـى جميـع األرقـام المتاحـة لـدى البنـك )رقـم تليفـون المنـزل، رقـم 
فـي  عنـا  ينـوب  مـن  تليفـون  رقـم  المحمـول،  رقـم  العمـل،  تليفـون 
السـداد، رقـم تليفـون الشـخص المحـدد للرجـوع إليـه مـن طرفنـا فـي 

حالـة عـدم القـدرة علـى التواصـل معنـا(
يحق للبنك إجراء زيارة ميدانية إلى العناوين المتاحة لديه	 
يحق للبنك التعاقد مع أي شخص طبيعي أو معنوي للقيام بأي عمل 	 

من أعمال تحصيل مستحقاته القائمة قبلنا في حالة عدم االلتزام أو 
اتخاذ اإلجراءات القانونية أو غيرها من اإلجراءات بشكل كلي أو جزئي، 
كما نقر بتنازلنا بموجب التوقيع على هذا االقرار عن السرية المصرفية 

ضمن الحدود الالزمة للبنك للتفاوض بشأن تلك األعمال وإجرائها
يحـق للبنـك اإلبـالغ عنـا فـي التقاريـر الدوريـة لـكل مـن البنـك المركـزي 	 

جهـة  أيـة  أو  االئتمانـي/  لالسـتعالم  المصريـة  و/والشـركة  المصـري 
أخـرى مختصـة فـي هـذا الشـأن طبًقـا لقواعـد اإلقـرار المعتمـدة مـن 
تلـك الجهـات، ومـا يرتـب علـى ذلـك مـن أحقيـة البنك في خصـم كافة 
الرسـوم والمصروفـات والعوائـد والعمـوالت التـي قد تسـتحق للبنك 
فـي هـذا الشـأن مـن أي مـن حسـاباتنا المفتوحـة طرفكـم دون الحاجـة 

للحصـول علـي موافقتنـا المسـبقة او إخطارنـا بذلـك.
خالل . 	1 من  وذلك  البنك  لدى  المتبعة  الشكاوى  تقديم  بآلية  بعلمنا  نقر 

المطبوعات المتوافرة بفروع البنك أو رسائل البريد اإللكتروني أو مركز خدمة 
العمالء الخاص بالبنك، كما نقر بالتزامنا في حال وجود شكوى بالرجوع إلى 
البنك أواًل وعدم تقديم الشكوى مباشرة إلى البنك المركزي المصري إال في 
حالة عدم الرد من جانب البنك خالل المدة وبالطريقة المتفق عليها والمعلنة 

للعمالء من جانب البنك.
أقر بأننى لست من مراقبى حسابات البنك التجارى الدولى، كما أقر أنه ال . 18

توجد صلة مصاهرة أو قرابة حتى الدرجة الثانية بينى وبين رئيس أو أعضاء 
مجلس إدارة أو مراقبي حسابات البنك التجاري الدولي.
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اإلخطارات:
كافة اإلخطارات أو الطلبات أو اإلعالنات أو المراسالت المتعلقة بهذه االتفاقية 
برقية، كما  أو بموجب  بالبريد  التالية  الموضحة  العناوين  إلى  كتابية وتوجه  تكون 

يجوز تسليمها باليد مقابل التوقيع باإلستالم:
البنك التجاري الدولي مصر )ش.م.م(

2 /21 شارع شارل ديجول – الجيزة – برج النيل اإلداري 
أو على أي عنوان آخر وفًقا لما يخطر به األطراف كل منهم اآلخر على النحو الوارد 

بهذا البند.
هذا  بمقتضى  الصادرة  والموافقات  واألوامر  والطلبات  اإلخطارات  كافة  تعتبر 
العقد نافذة إذا ُسلمت على العناوين المذكورة، في حالة إرسالها عند إستالم تأكيد 

اإلرسال أو في حالة البرقية عند إرسالها. 
 EC for-eachC

ائتمانية  بطاقة  إصدار  بطلب  الدولي  التجاري  للبنك  أتقدم  الطلب  هذا  بموجب 
)CIBCardTypeVAL( واتعهد بما يلى :

تعريفات:

البنــك: البنــك التجــاري الدولــي )مصــر( وفروعــه.

بإبالغ . 1 الطلب صحيحة وكاملة، وأتعهد  المذكورة بهذا  البيانات  أقر أن كافة 
البنك  طلب  عند  أو  حدوثها  فور  وتحديثها  عليها  تطرأ  تعديالت  بأية  البنك 
لذلك، كما أقر بمسئوليتي الكاملة عن أي آثار قد تنتج نتيجة عدم إبالغ البنك 

عن أي تعديالت قد تطرأ على بياناتي الواردة في هذا الطلب.
ا لتقديـــره المطلـــق فـــي قبول أو رفض هذا الطلب . 2 ـً البنـــك لـــه الحـــق وفقــ

دون الحاجة إلى إبداء أسباب، كما يحق لي في حالة الرفض اســـترداد أي مـــن 
المســـتندات الخاصـــة بي والمرفقـــة بذلـــك الطلـــب، باإلضافة إلى ذلك، 
ا  ـً يحـــق للبنـــك تغيير نوع البطاقة التي تم اختيارها في هذا الطلـــب تلقائيــ
لتتوافـــق مـــع الحـــد االئتمانـــي المحدد لي وفًقًا لتقدير البنك المطلق دون 

الحاجـــة إلـــى الحصـــول علـــى موافقـــة منـــي أو اتخاذ أي إجراء آخر.
فــــي حالــــة موافقــــة البنــــك علــــى إصــــدار بطاقــــة / بطاقــــات ائتمــــانية، أتعهــــد . 3

بســــداد المبالــــغ المســــتحقة علــــى حســــاب البطاقــــة وكــــذا كافــــة الرســوم 
والعمــوالت والعوائــد وأيــة مصروفــات يحددهــا البنــك أو التــي تكــون مســتحقة 
لصالــح مؤسســة ماســتر كارد / مؤسســة ڤيــزا أو مراســلي البنــك. كمــا أصــرح 
للبنــك بالخصــم علــى حســاب البطاقــة تلقائًيــا بتلــك الرســوم والمصاريــف حــال 
ــق  ــة بطريــ ــاب البطاقــ ــى حســ ــه إل ــم إضافت ــغ يت اســتحقاقها، أو خصــم أي مبل

الخطــأ.
أقــر بأننــي أطلعــت ووافقــت علــى الشــروط الــواردة فــي هــذا الطلــب، وفــى . 	

حالــة موافقــة البنــك علــى إصــدار البطاقــة، يعــد تفعيــل أو اســتخدام البطاقــة 
أو أي بطاقـات إضافيــة صــادرة علــى حســابي بمثابــة موافقتــي علــى تلــك 
الشــروط واألحــكام وكــذا الئحة التعريفات والمصروفات والعموالت والعوائد 
المطبقة من قبل البنك علي المنتجات والخدمة التي يقدمها لنا وأنها معلنة 
لدي كافة فروع وقنوات االتصال بالبنك بما فيها الموقع اإللكتروني الرسمي 
للبنك www.cibeg.com، كما نقر بأحقية البنك في تعديل تلك الالئحة بشكل 

دوري دون الحاجة إلى الحصول على موافقتنا المسبقة .
أصرح بأحقية البنك في االطالع على أية معلومات خاصة ببطاقتي االئتمانية . 5

وتبادلها مع أي من البنوك العاملة في مصر أو غيرها من الجهات وبالتالي 
أي  أو  معها  يتعامل  التي  البنوك  من  أي  في  عني  االستعالم  للبنك  يحق 

جهات أخرى للحصول على المعلومات أو البيانات الالزمة.

في حالة إصدار بطاقة إضافية، أقر بأنه يحق للبنك خصم قيمة العمليات . 	
التي يقوم بها مستخدم البطاقة اإلضافية من حسابي. وأقر بمسئوليتي 

عن العمليات التي يتم إجراؤها سواء بالبطاقة األساسية أو اإلضافية.
أي . 	 بتنفيذ  فيه  الرجوع  أو  لإللغاء  قابل  وغير  نهائي  تفويض  البنك  أفوض 

للبنك  التليفونية، كما أصرح  المكالمات  تعليمات صادرة مني عن طريق 
بتسجيل تلك المكالمات التليفونية بحيث تكون بمثابة دليل نهائي وقاطع 

في اإلثبات وال يمكن االعتراض عليها مطلًقا.
8 . CIB بطاقات  ومصاريف  رسوم  جدول  على  ووافقت  اطلعت  بأنني  أقر 

االئتمانية، كما أقر أنه يحق للبنك تعديل كافة الرسوم والمصاريف والعموالت 
وأي مبالغ أخرى قد تستحق على البطاقات االئتمانية، بما في ذلك تغيير سعر 
العائد المطبق من وقت آلخر، كما أقر بموافقتي على قيام البنك بإخطاري بأية 
تعديالت بالطريقة التي يراها البنك مناسبة وتعتبر التعديالت الجديدة سارية 

النفاذ من تاريخ إقرارها دون الحاجة إلى موافقة كتابية مني في هذا الشأن.
إصدار . 	 من  الوحيد  والمستفيد  األصلي  المالك  بأنني  أدناه  الموقع  أنا  أقر 

ومشروعية  سالمة  عن  التامة  بمسئوليتي  أقر  كما  االئتمانية،  البطاقة 
مصدر أية مبالغ أقوم بإيداعها أو استخدامها من حساب البطاقة طرفكم 
والتزم بالتحقق من أن تلك األموال ال تتعارض مع قانون مكافحة غسيل 
وأن  لها  المنفذة  والقرارات  التنفيذية  والئحته  اإلرهاب  وتمويل  األموال 

البنك له الحق في إيقاف استخدام البطاقات في حالة ثبوت غير ذلك.
أقر بتحمل المسئولية الكاملة عن سالمة البطاقة والرقم الشخصي السرى . 10

وأنه في حال تراءى لنا حدوث حالة تالعب أو سرقة بحساباتنا أو فقدان أي 
من البطاقات المصرفية المسلمة من البنك لنا )بكافة أنواعها(، فإننا نلتزم 
فوًرا بالتوجه إلى أقرب فرع للبنك و/أو االتصال بمركز خدمة العمالء لإلبالغ 
واثبات تلك الحالة حتى يتمكن البنك فور إخطاره باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
للتأكد من صحة ذلك والحيلولة دون وقوع أي ضرر علينا )إن أمكن( وذلك 

دون أدنى مسئولية أو التزام على البنك في هذا الشأن.
أقر انه في حال رغبتنا في نقل الحساب أو إغالقه أو إيقاف التعامل بالمنتج . 11

إلى أقرب فرع و/ بالتوجه  نلتزم  / الطلب، فإننا  العقد  الخدمة موضوع  أو 
أو االتصال بمركز خدمة العمالء لالستعالم عن المصروفات والخصومات 
أدنى  دون  وذلك  وجدت(  )إن  الحالة  هذه  في  البنك  قبل  من  المطبقة 

مسئولية أو التزام على البنك في هذا الشأن.
أقر أنه في حال عدم التزامنا بأي من الشروط والتعهدات المتفق عليها مع . 12

البنك لتنفيذ الطلب / العقد المشار إليه أعاله )بما فيها عدم سداد المبالغ 
المستحقة علينا لصالح البنك(، فانه يجوز للبنك – وفًقا إلرادته المنفردة – 
اتخاذ كافة اإلجراءات التي يراها مناسبة للحفاظ على حقوقه في أي مرحلة 

من مراحل التأخير والتي تشمل على سبيل المثال:
يحق للبنك مطالبتنا في حال عدم االلتزام بجميع المبالغ المستحقة علينا 	 

التليفوني أو إرسال رسائل نصية على جميع  وذلك عن طريق االتصال 
األرقام المتاحة لدى البنك )رقم تليفون المنزل، رقم تليفون العمل، رقم 
المحمول، رقم تليفون من ينوب عنا في السداد، رقم تليفون الشخص 

المحدد للرجوع إليه من طرفنا في حالة عدم القدرة على التواصل معنا.
يحق للبنك إجراء زيارة ميدانية الى العناوين المتاحة لديه.	 
ويحق للبنك التعاقد مع أي شخص طبيعي أو معنوي للقيام بأي عمل 	 

من أعمال تحصيل مستحقاته القائمة قبلنا في حالة عدم االلتزام أو 
اتخاذ اإلجراءات القانونية أو غيرها من اإلجراءات بشكل كلي أو جزئي، 
كما نقر بتنازلنا بموجب التوقيع على هذا االقرار عن السرية المصرفية 

ضمن الحدود الالزمة للبنك للتفاوض بشأن تلك األعمال وإجرائها.



الشـروط واألحـكام الخاصـة بالحصول على 
حسـاب جـاري مدين وبطاقـة ائتمانية

يحـق للبنـك اإلبـالغ عنـا - فـي حالـة عـدم التزامنـا - فـي التقاريـر الدوريـة 	 
لكل من البنك المركزي والشـركة  المصرية لالسـتعالم االئتماني وأية 
جهـة اخـري مختصـة فـي هـذا الشـأن طبًقـا لقواعـد اإلقـرار المعتمـدة 
مـن تلـك الجهـات ومـا يرتـب علـى ذلـك مـن أحقيـة البنـك فـي خصـم 
كافـة والرسـوم والمصروفـات والعوائـد والعمـوالت التـي قـد تسـتحق 
للبنـك فـي هـذا الشـأن مـن أي مـن ودائـع / شـهادات / حسـاب جـاري 
/حسـاب توفيـر خـاص بنـا والمفتوحـة طرفكـم دون الحاجـة للحصـول 
علـى موافقتنـا المسـبقة أو إخطارنـا بذلـك، كمـا أقـر بتفويـض البنـك 
بشـكل نهائـي غيـر قابـل لإللغـاء بإجـراء المقاصـة ألي مبالـغ تسـتحق 
للبنـك فـي أي صـورة مـن الصـور وبيـن أي مـن ودائـع / شـهادات / 
حسـاب جـاري/ حسـاب توفيـر خـاص بنـا لـدى البنـك، وإذا كانـت هـذه 
الودائـع / الشـهادات / الحسـاب الجـاري /حسـاب التوفيـر بغيـر عملـة 
تحويلهـا  أو  بيعهـا  الحـق فـي  للبنـك  فـأن  للبنـك  المسـتحقة  المبالـغ 
إلـى عملـة المبالـغ المسـتحقة وسـيتم حسـابها طبًقـا لمتوسـط سـعر 

الصـرف )شـراء + بيـع( بالبنـك فـي يـوم البيـع أو التحويـل.
أفوض البنك تفويض نهائي غير قابل لإللغاء ألي سبب من األسباب في . 13

التي  أو  مني  الموقعة  ألمر  السندات  بجميع  الخاصة  البيانات  كافة  ملئ 
سوف أقدمها بعد ذلك والصادرة مني لصالح البنك التجاري الدولي )مصر(.

أقــر بأننــي أطلعــت ووافقــت علــى كافــة الشــروط واألحــكام الخاصــة بالتعامــل . 	1
مــع الخدمــات اإللكترونيــة الــواردة علــى الموقــع اإللكترونــي العــام للبنــك.

نقـــر بعلمنا بآلية تقديم الشـــكاوى المتبعة لـــدى البنك وذلك من خالل . 15
المطبوعـــات المتوافـــرة بفـــروع البنـــك أو رســـائل البريـــد اإللكتروني أو 
مركـــز خدمة العمـــالء الخاص بالبنك، كمـــا نقر بالتزامنا فـــي حال وجود 
شـــكوى بالرجـــوع إلـــى البنـــك أواًل وعدم تقديم الشـــكوى مباشـــرة إلى 
البنـــك المركـــزي المصري إال فـــي حالة عدم الرد من جانـــب البنك خالل 
المـــدة وبالطريقـــة المتفق عليهـــا والمعلنة للعمالء مـــن جانب البنك.

أقـــر بعلمـــي التـــام بـــأن البطاقـــة االئتمانيـــة مصممـــة لألغـــراض الشـــخصية . 	1
فقـــط، وليســـت ألغـــراض تجاريـــة وأفـــوض البنـــك التجـــاري الدولـــي مصـــر 
باتخـــاذ كافـــة اإلجـــراءات المناســـبة، بمـــا فيهـــا إيقـــاف و/ أو إغـــالق البطاقـــة 
ــتخدامها  ــال اسـ ــي حـ ــات أو فـ ــة/ البطاقـ ــتخدام البطاقـ ــاءة اسـ ــال إسـ ــي حـ فـ
ـــم  ـــم أو ل ـــي ت ـــوالء الت ـــاء نقـــاط برنامـــج ال ـــى إلغ ـــة باإلضافـــة إل ألغـــراض تجاري
يتـــم اســـتبدالها و/ أو اســـتخدامها الخاصـــة بجميـــع المعامـــالت المشـــتبه بهـــا 

قبـــل وبعـــد التوقيـــع علـــى هـــذا الطلـــب وفًقـــا لتقديـــر البنـــك المطلـــق.
خاص بحاملي بطاقة  Mileseverywhere CIB-EGYPTAIR البالتينية:7 	.

أوافـــق وأصـــرح للبنـــك التجـــاري الدولـــي – مصـــر بمشـــاركة البيانـــات 	 
ــر وذلـــك  ــا للتأميـــن – مصـ الشـــخصية الخاصـــة بـــي مـــع شـــركة أكسـ
بغـــرض انضمامـــي للتغطيـــة التأمينيـــة الخاصـــة بوثيقـــة تأميـــن الســـفر 

للخـــارج التـــي تصدرهـــا الشـــركة.
القانـــون الحاكـــم والســـلطة القضائيـــة: أقـــر بعلمـــي التـــام بـــأن هـــذا الطلـــب . 18

/ العقـــد يخضـــع ألحـــكام القانـــون المصـــري وأي نـــزاع أو خـــالف قـــد ينشـــأ 
بخصـــوص تنفيـــذ أو تطبيـــق أو تفســـير هـــذا االتفـــاق أو ماقـــد ينشـــأ عنـــه يتـــم 

ـــا. ـــزة بكافـــة درجاته ـــم الجي ـــق محاك ـــه عـــن طري تســـويته والفصـــل في
ــى . 	1 ــق علـ ــي أوافـ ــة وأننـ ــة وكاملـ ــي صحيحـ ــة منـ ــات المقدمـ ــع البيانـ إن جميـ

ــة  ــة كافـ ــن صحـ ــق مـ ــي التحقـ ــر( فـ ــي )مصـ ــاري الدولـ ــك التجـ تفويـــض البنـ
المعلومـــات المقدمـــة منـــي بـــأي طريقـــة ســـواء بالتحـــري مـــن خـــالل محـــل 
العمـــل أو محـــل اإلقامـــة أو لـــدى البنـــوك التـــي أتعامـــل معهـــا أو بـــأي طريقـــة 

أخـــرى يراهـــا البنـــك مناســـبة.


