الشروط واالحكام الخاصة بإيداع الشيكات من خالل ماكينات الصراف اآللي- :
















ان دور البنك عند قبوله الشيكات للتحصيل يعتبر كوكيل للعميل مودع للشيك من خالل ماكينات الصراف
اآللي .كما ويحق للبنك استخدام وكالء له في القيام بإجراءات التحصيل المختلفة وكذا توكيل مراسليه
والذين يحق لهم ايضا استخدام وكالء اخرين لتحصيل هذه الشيكات .هذا ويخلي البنك مسئوليته تماما
عن مضمون هذه الشيكات.
البنك غير مسئول نهائيا عن عدم الدفع في حال قطع او فقد الشيك المقدم للتحصيل خالل إجراءات
تحصيله باي طريقة من الطرق او عدم كفاية الرصيد او ايقاف الصرف او التزوير او اي سبب اخر،
وايضا في حالة تأخر التحصيل لظروف طارئة او خارجة عن ارادة البنك.
الشيكات المودعة ال تراجع عند االيداع بالماكينة ،وعليه فإنها تخضع لكافة إجراءات الفحص بعد ذلك
وال يكون البنك مسئوال عن تحصيل أي شيك يخالف إجراءات الفحص
خدمة إيداع الشيكات من خالل ماكينات الصراف االلي ال يتم تطبيقها على الشيكات اآلجلة
يتم خصم كافة المصاريف والعموالت الخاصة بالبنك وبمراسليه من قيمة الشيكات او من حساب العميل
طرفنا حسب ما يختاره البنك ،وان استالم العميل لصافي القيمة سوف يكون بعد استالم البنك للتعزيز
بدفع القيمة لصالحه.
في حالة طلب العميل ايداع صافي الحصيلة في حساب بعملة تختلف عن عملة الشيك – يتم تطبيق سعر
الصرف المعلن لدي البنك وقت التحويل.
طبقا إلجراءات العمل فسوف يقوم البنك بإضافة قيمة الشيك  /الشيكات لحساب العميل وكذلك خصم كافة
المصاريف والعموالت بعد تمام التحصيل اال انه يحق للبنك ألي سبب كان استرداد قيمة الشيك  /الشيكات
التي تم قيدها بحساب العميل المذكور وذلك بالخصم على هذا الحساب او اي من حسابات العميل لدي
البنك .كما يلتزم العميل بسداد قيمة الشيك  /الشيكات التي تم تحصيل قيمتها في اي وقت فور مطالبتنا له
بذلك وذلك دون ادني مسئولية على البنك وفي جميع األحوال ال تبرا ذمة العميل من هذه المبالغ
وعوائدها اال بعد قيام العميل بالسداد.
ال يجوز السحب من قيمة الشيكات المودعة بالحساب اال بعد تمام التحصيل.
في حالة عدم تحصيل الشيكات وارتدادها ألي سبب من االسباب وكذا عدم استالم العميل لهذه الشيكات
المرتدة خالل ( )03ثالثين يوم من تاريخ أخطاره ،يكون للبنك الحق في ارسال هذه الشيكات المرتدة
بالبريد المسجل على عنوان العميل وبدون اي مسئولية على البنك حال تنفيذ ذلك.
البنك مجرد وكيل في تحصيل الشيك/الشيكات وعلية فالبنك يخلي مسئوليته تماما من اية اخطاء مادية أو
تزوير في الشيك المودع بالماكينة.

