
Authorized Signature:

For Bank Use Only:

Received by:    Input by:    Authorized By:

I request to enroll in the Higher Authentication One 
Time Password (OTP) service.

Date:            /            /

Branch: ..............................................

املتميزة  الإلكرتونية  امل�صرفية  املعامالت  فى خدمة  ال�صرتاك  اأرجو 

)الرقم ال�سري املتغري(

التاريخ:                           /                           /

الفـــرع: .................................................

Electronic Banking
طلب ال�صرتاك يف خدمة املعامالت امل�صرفية الإلكرتونية املتميزة )الرقم ال�صري املتغري( لالأفراد

 Higher Authentication One Time Password (OTP) Application Form for Individuals
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Customer Name:

Account Number:

Mobile Phone: 

E-Mail Address:

ا�صم العميل :

رقم احل�صاب:

رقم املحمول:

الربيد الإلكرتوين:

+
الرجاء التاأكد من اإدخال الرقم الدويل ل�صمان و�صول الرقم ال�صري املتغري من خالل الر�صالة الق�صرية

يف حال تغيري رقم اأو فقدان الهاتف املحمول، الرجاء الت�صال فوًرا على 19666.

Please include the country code to ensure receiving your OTP through SMS

In case of phone number update or device loss, please contact immediately 19666.

Please ensure that the customer fills and signs the Customer Data Update form if needed.

Undertaking:
I ..........................................................................................

• hereby declare my acceptance and commitment to all 
terms and conditions stated in this application, which the 
bank can solely amend in the future.

• I undertake to maintain the confidentiality of the User-ID, 
passphrase and the One Time Password, and not disclose 
any of them to other parties. I understand that any damage 
or loss resulting from such disclosure is completely my 
responsibility with no responsibility on the bank.

• I am responsible for any transaction and request 
performed on Electronic Banking and under no case I will 
object to a transaction or request performed via Electronic 
Banking channels.

• I hereby acknowledge my full awareness of all risks that 
may occur as a result from using the OTP, and declare that 
I am responsible of all risks, present and future related to 
using the OTP.

• I also approve the update of my contact information with 
the above email and mobile number.

تعهد:

اأتعهد اأنا املوقع اأدناه ................................................................

اآن  تعديلها من  للبنك  والتي يحق  الطلب  بهذا  الواردة  ال�صروط  بكافة  • باللتزام 
لآخر باإرادته املنفردة.

• اأتعهد بعدم الإف�صاح عن هوية امل�صتخدم اأو كلمة ال�صر اأو الرقم ال�صري املتغري 
واأعترب نف�صي م�صئوًل م�صئولية كاملة عن  الك�صف عنهم لأي طرف،  حيث ل يجوز 

اأي اأ�صرار اأو خ�صائر نتيجة الإف�صاح عن هذه البيانات دون اأي التزام على البنك.

املنفذة من خالل  امل�صرفية  العمليات  كاملة عن  م�صئولية  م�صئوًل  نف�صي  اأعترب   •
العرتا�ض  الأحوال  من  حال  باأي  يل  يحق  ول  الإلكرتونية.  امل�صرفية  اخلدمات 

امل�صرفية  قنوات اخلدمات  اإحدى  تنفيذها من خالل  اأي عملية م�صرفية مت  على 

الإلكرتونية.

• اأقر باأنني على علم تام بخدمة املعامالت امل�صرفية الإلكرتونية وعلى دراية كاملة 
واأقر بتحملي  ا�صتخدامي لهذه اخلدمة  نتيجة  لها  اأتعر�ض  التي قد  الأخطار  بكافة 

خدمة  با�صتخدامي  واملتعلقة  امل�صتقبل  يف  تن�صاأ  اأو  تقع  قد  التي  الأخطار  م�صئولية 

املعامالت امل�سرفية الإلكرتونية املتميزة.

الإلكرتوين  بالربيد  البنك اخلا�صة  لدى  ال�صخ�صية  بياناتي  اأوافق على حتديث   •
ورقم املحمول اأعاله. 

التوقيع املعتمد:

ل�صتخدام البنك فقط:



Definitions:

• Bank: Commercial International Bank – CIB Egypt.
• E-Banking: Encloses all banking transactions and services 

performed via electronic channels including Internet Banking, 
Mobile Banking or any future Electronic Banking services.

• User ID: is the name code used to uniquely identify the user when 
logged into the E-Banking session.

• Passphrase: A Password which is a secret word or code, which 
the user must input during login to demonstrate that he/she is - in 
fact - the person he/she claims to be.

• One Time Password (OTP): A unique and time-sensitive password 
used as an added security layer on E-Banking to be used with 
every log-in for the purpose of opening access to certain set of 
transactions, which are not available with the normal username 
and passphrase log-in. The OTP can be sent through several 
mediums: SMS, Hard or Soft Tokens, which the client will pay 
the cost for.

• Information: Data about personal accounts, transactions, or 
E-Banking personal profile.

Terms and Conditions:

1. By signing this application, the customer subscribes for 
the higher authentication service. The service ensures that 
critical E-Banking transactions are conducted in a safe online 
environment, by providing an added layer of security that re-
confirms the identity using the OTP.

2. The Higher Authentication OTP does not replace the E-Banking 
passphrase.

3. In addition to the basic E-Banking services, the Higher 
Authentication service opens the following additional 
transactions:

• Transfer to another CIB customer
• External transfer outside CIB (inside or outside Egypt)
• Amending some contact information

4. The bank, at any time without prior notice to the customer, 
may change the types of transactions, facilities and services, 
vary certain transaction limits, change operating hours, add 
or delete any function, as well as enabling or disabling any 
transaction.

5. While the bank takes all necessary precautions to ensure the 
confidentiality of customers’ information, the bank however 
gives no warranties against computer viruses or intrusions. The 
customer must take all necessary measures to protect private 
information. In addition, CIB does not guarantee any damages 
that may occur to the client while using OTP.

6. Under no circumstances may the customer reveal the 
passphrase or the OTP to any party including bank staff. Any 
damage or loss resulting from such disclosure is completely 
the responsibility of the customer, and the bank has no 
responsibility of any transaction resulting from such disclosure.

7. The customer bears full responsibility of transactions and 
requests performed on E-Banking, and under no case can 
the customer object to a transaction or request performed via 
E-Banking channels.

8. To unsubscribe from the Higher Authentication service, the 
customer shall contact the call center on 19666.

9. The usage of the service is subject to the terms and conditions 
signed in the account opening form.

10. Usage of E-Banking service is governed by the Egyptian law.

Customer Name: .........................................................................

Authorized Signature: ..................................................................

تعريفات:

البنك: البنك التجاري الدويل- م�صر.• 

من •  املنفذة  امل�صرفية  واخلدمات  املعامالت  جميع  ت�صم  الإلكرتونية:  امل�صرفية  اخلدمات 

القنوات امل�صرفية الإلكرتونية، مبا يف ذلك اخلدمات امل�صرفية على الإنرتنت  اإحدى  خالل 

من  خدماته  البنك  يقدم  م�صتقبلية  اإلكرتونية  قنوات  اأي  اأو  املحمولة  الإلكرتونية  الأجهزة  اأو 

خاللها.

للخدمات •  ا�صتخدامه  اأثناء  يف  امل�صتخدم  ومتييز  لتعريف  امل�صتخدم  ال�صم  امل�صتخدم:  هوية 

امل�سرفية الإلكرتونية.

كلمة ال�صر: هي كود اأو كلمة املرور التي يجب على العميل اإدخالها يف اأثناء ت�صجيل الدخول على • 

اخلدمة امل�صرفية الإلكرتونية للـتاأكد من الهوية.

الرقم ال�صري املتغري: رقم خا�ض وفريد ومتغري مع كل عملية دخول على اخلدمات امل�صرفية • 

م�صرفية  خدمات  لإتاحة  التاأمني  من  للمزيد  اإ�صافية  �صر  ككلمة  ي�صتخدم  حيث  الإلكرتونية 

اإ�صافية ل تتاح من خالل عملية الدخول العادية با�صم امل�صتخدم وكلمة ال�صر. هذا ومن املمكن 

اإر�صال الرقم ال�صري املتغري عرب و�صائل خمتلفة مثل ر�صائل املحمول الن�صية، اأو جهاز خارجي 

منف�صل، اأو من خالل برنامج خا�ض يتم حتميله على احلا�صوب على نفقة العميل.

اخلا�صة •  املعلومات  اأو  امل�صرفية  املعامالت  اأو  باحل�صابات  خا�صة  بيانات  اأية  املعلومات: 

باحل�صاب ال�صخ�صي على اخلدمة امل�صرفية الإلكرتونية.

ال�شروط والأحكام:

مبوجب توقيع هذا النموذج، يعترب العميل م�صرتكـًا يف خدمة املعامالت امل�صرفية الإلكرتونية . 1

املتميزة. وتعمل اخلدمة على تقدمي م�صتوى اأعلى من الأمان لبع�ض العمليات امل�صرفية عن 

طريق اإعادة تاأكيد �صخ�صية العميل با�صتخدام الرقم ال�صري املتغري.

ل يعترب الرقم ال�صري املتغري بدياًل عن كلمة ال�صر اخلا�صة باخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية.. 2

امل�صرفية . 3 اخلدمات  عن  اإ�صافية  م�صرفية  عمليات  اإجراء  املتغري  ال�صري  الرقم  يتيح 

الإلكرتونية الأ�صا�صية مثل:

التحويل اإىل عميل اآخر داخل البنك• 

التحويل خارج البنك )داخل اأو خارج م�صر(• 

تعديل بع�ض البيانات ال�صخ�صية• 

املتاحة . 4 امل�صرفية  والعمليات  اخلدمات  تغيري  اإنذار،  �صابق  ودون  وقت  اأي  يف  للبنك،  يحق 

تغيري مواعيد  اأو  املعامالت،  لأي من  امل�صموح  الأق�صى  تغيري احلد  اأو  اأو احلذف،  بالإ�صافة 

اإتاحة اخلدمة، وكذا تفعيل اأو اإيقاف اأي عملية م�صرفية.

يعمل البنك على اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�صمان حماية و�صرية معلومات العمالء. ول يعني . 5

اأو اخرتاقات  اأي فريو�صات  للعمالء �صد  ال�صخ�صية  الأجهزة  �صالمة  ي�صمن  البنك  اأن  ذلك 

حيث اإن ذلك هو م�صئولية العميل كما ل ي�صمن البنك التجاري الدويل - م�صر اأية اأ�صرار قد 

ت�صيب العميل نتيجة ا�صتخدام هذه اخلدمة.

ل ي�صح باأي حال من الأحوال اأن يف�صح العميل عن كلمة ال�صر اأو الرقم ال�صري املتغري لأي . 6

�صخ�ض اآخر مبا يف ذلك العاملني بالبنك. ويعترب العميل م�صئوًل م�صئولية كاملة عن اأي اأ�صرار 

البنك نتيجة لذلك. اأي م�صئولية على  البيانات. ول تقع  اأو خ�صائر نتيجة الإف�صاح عن هذه 

اخلدمات . 7 خالل  من  املنفذة  امل�صرفية  العمليات  عن  كاملة  م�صئولية  م�صئوًل  العميل  يعترب 

عملية  اأي  على  العرتا�ض  الأحوال  من  حال  باأي  للعميل  يحق  ول  الإلكرتونية،  امل�صرفية 

م�صرفية مت تنفيذها من خالل اإحدى قنوات اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية.

لإلغاء ال�صرتاك يف املعامالت امل�صرفية الإلكرتونية املتميزة با�صتخدام الرقم ال�صري املتغري، . 8

الرجاء الت�صال مبركز خدمة العمالء 19666

يف . 9 عليها  املوقع  والأحكام  ال�صروط  اإىل  الإلكرتونية  امل�صرفية  اخلدمات  ا�صتخدام  يخ�صع 

منوذج فتح احل�صاب اخلا�ض بالبنك.

يخ�صع ا�صتخدام اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية للقانون امل�صري.. 10

ا�صم العميل: ......................................................................................

التوقيع املعتمد: ...................................................................................


