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 الشروط واألحكام العامة للحسابات والخدمات المصرفية بالبنك المصرى الخليجى

لية أو أنواع الحسابات التى يتم فتحها بالعملة المح فةكاهذه البنود والشروط واألحكام توضح إلتزامات البنك تجاه عمالئه باإلضافة إلى إلتزامات العمالء تجاه البنك، وتطبق على  .1

 فى قانون التجارة المصرى والقانون األجنبية بأى من فروع البنك. كما تسرى على هذا التعاقد التعليمات الصادرة من البنك المركزى المصرى فى هذا الشأن، واألحكام الواردة

 هم.المدنى وقانون البنك المركزى المصرى وتعديالت

أفراد طبيعيين( وما يتضمنه من بيانات وشروط وأحكام بمثابة العقد بين البنك المصرى الخليجى وأطراف الحساب المشترك على فتح وإدارة  –يكون نموذج )فتح حساب مشترك  .2

 .  موذجالنالحساب موضوع هذا العقد. ويكون هذا العقد غير محدد المدة ويتم إنهاؤه وفقاً لشروط اإلنهاء الواردة بهذا 

لمشتركة ة المنظمة للحسابات اتسرى على الحسابات المشتركة الشروط العامة للحسابات المعمول بها بالبنك المصرى الخليجى بالقدر الذى ال تتعارض فيه مع الشروط الخاص .3

 والمذكورة بهذا النموذج. 

الحساب والمستندات المتعلقة بالخدمات المصرفية ذات العالقة والتى يقدمها البنك للعمالء ويحق لكافة تشكل هذه الشروط واألحكام وتعديالتها جزءاً ال يتجزأ من مستندات فتح  .4

على نسخة منه فى أى وقت الحق بعد فتح الحساب، كما يحق  ولأطراف الحساب المشترك اإلطالع على نموذج فتح الحساب المشترك قبل التوقيع عليه، كما يحق لهم الحص

ل أى ا من خالالمشترك اإلطالع على الشروط واألحكام السارية فى أى وقت من خالل الموقع اإللكترونى للبنك المصرى الخليجى و/أو الحصول على نسخة منهألطراف الحساب 

 من فروع البنك المصرى الخليجى.

 ال يتجزأ من هذا النموذج ويكون مكمل ومتمم له.شريك من أصحاب الحساب المشترك بإستيفائه جزء  كليعد نموذج إعرف عميلك" لألفراد" الذى يقوم  .5

 لم يتفق على خالف ذلك. يفتح الحساب المشترك بناء على طلب أصحابه جميعاً وال يجوز السحب من هذا الحساب و/أو إصدار أى خدمات ذاتية إال بموافقتهم جميعاً ما .6

ة أو منتج فإن ذلك يتضمن التفاصيل الكاملة بشأن اإللتزامات المترتبة على العمالء مقابل حصولهم على لدى قيام البنك بعرض المستندات والمعلومات والعقود بخصوص أى خدم .7

وأن يتأكدوا من فهمهم الكامل لها ومن قدرتهم على اإللتزام  اماتالخدمة أو المنتج، ومن ثم على أطراف الحساب المشترك أن يحرصوا على اإلطالع على هذه المعلومات واإللتز

 قبل التوقيع على أى منها. بها

ك، تعتبر ك وتنفيذ أى معاملة لدى البنإن توقيع أطراف الحساب المشترك على نماذج وطلبات فتح الحسابات أو االشتراك فى أو إستخدام أى من الخدمات/المنتجات التى يقدمها البن .8

 من جانب البنك المصرى الخليجى.   خرتعديالت قد تطرأ عليها من وقت آلجميعها قبوالً من جانبهم للشروط واألحكام المنظمة لها وكذلك أية 

ً المعلومات الكاملة والدقيقة عند إستيفاء أى نماذج خاصة بالبنك وأال يقوموا بإخفا .9 ء أى معلومات مطلوبة قد تكون هامة يتعين على أطراف الحساب المشترك أن يقدموا دائما

 صيل خاطئة حتى يساعدوا البنك على تقديم الخدمات المناسبة لهم بأفضل طريقة ممكنة.لمصلحتهم أوالً، وأال يقدموا تفا

 ق ألطراف الحساب المشتركيقر أطراف الحساب المشترك بأن الئحة أسعار الخدمات المصرفية الخاصة بالبنك وتعديالتها تعد جزء ال يتجزأ من هذه البنود والشروط ويح .10

حالة إجراء أى تعديالت عليها يتم إخطارهم مسبقاً عن  فىفى أى وقت من خالل الموقع اإللكترونى للبنك و/أو فروع البنك المصرى الخليجى و اإلطالع على التعريفة السارية

 طريق إرسال رسالة نصية أو خطاب مسجل أو البريد اإللكترونى أو مركز الخدمة الهاتفية وفقاً للبيانات المسجلة لدى البنك.

فاظ اإلحتم أطراف الحساب المشترك، تحت أى ظرف، أى تفاصيل بشأن حسابهم البنكى أو أى معلومات أخرى مصرفية دقيقة إلى أى طرف آخر مع التأكد من يجب أن ال يقد .11

 ى فى مكان واحد.والرقم السر ستخدمببطاقات الخصم أو االئتمان وإسم المستخدم والرقم السرى فى أماكن سرية وآمنة والتأكد من عدم اإلحتفاظ بإسم الم

( بحيث كترونى، ورقم الهاتفيتعين على أطراف الحساب المشترك تحديث المعلومات الشخصية الخاصة بهم بما فى ذلك بيانات اإلتصال )عنوان السكن والعمل، والبريد اإلل .12

ى أطراف الحساب المشترك مسئولين عن المعلومات الت يكونالبيانات، وس يكون التحديث بشكل مستمر سواء عند طلب البنك ذلك أو عند حدوث أى تغيير لدى أى منهم بشأن تلك

 لم يقوموا بتزويد البنك بها وما قد ينتج عن ذلك.

ابات الحسختالس أو تالعب فى فى حال إكتشاف أطراف الحساب المشترك ألية عمليات مجهولة أو غامضة أو غير معروفة على الحساب أو الشك فى أن أى معاملة بها سرقة أو إ .13

 على الفور ودون تأخير. أو خصم معامالت غير مصرح بها من حساباتهم، فيتعين عليهم إبالغ البنك بذلك

ولية لسر فإنهم يتحملون المسئفى حالة عدم إلتزام أطراف الحساب المشترك بما ورد بهذه الشروط واألحكام بخصوص تأمين وسرية البيانات والحفاظ على البطاقات وكلمات ا .14

 الكاملة عن أية معامالت تمت دون موافقتهم وما يترتب عليها من عموالت ومصاريف.

 أوالً: التعريفات

 :محافطة  –شارع أحمد نسيم  10،  8صادر من مكتب سجل تجارى إستثمار القاهرة والكائن مركزه الرئيسى فى  88502البنك المصرى الخليجى ش.م.م سجل تجارى رقم  البنك

 الجيزة وجميع فروعه بجمهورية مصر العربية أو خلفاؤه أو األشخاص الذين يتنازل لهم.

 :ث يشمل لفظ المفرد والمثنى والجمع.أصحاب الحساب المشترك بحي  العميل 

 :أنواع الحسابات لدى البنك. فةكايقصد به أى حساب مفتوح لدى البنك المصرى الخليجى ويشمل ذلك  الحساب 

 ى حينه.وفقاً لسياسة البنك المعمول بها فيحدد  ءكاأى حساب يتم فتحه بإسم أكثر من مالك حساب واحد وفقاً لألنظمة واللوائح المعمول بها وبحد أقصى لعدد الشر المشترك: الحساب 

 يقصد به أى يوم يكون فيه البنك مفتوحاً لمزاولة أعماله بصورة رسمية. العمل: يوم 

 إلستخدام السارية قاً لشروط اوف ويقصد بها بطاقة الخصم المباشر التى يصدرها البنك المصرى الخليجى بأنواعها والتى تستخدم محلياً و/أو دولياً فى التعامل على الحساب :البطاقة

 واألحكام المنصوص عليها فى هذا النموذج. شروطالبطاقات التى يتم إصدارها على الحساب بناء على طلب أصحاب الحساب المشترك ووفقاً لل فةكاوتشمل 

 فية من خالل الحساب المشترك.يقصد به الشخص الذى يتم إصدار البطاقة بإسمه من قبل البنك لتنفيذ المعامالت المصر البطاقة: حامل 

 يقصد به إجراء عمليات سحب نقدى أو شراء سلع أو الحصول على خدمات بإستخدام البطاقة. بالبطاقة: التعامل 

 جديدها.يقصد بها مدة صالحيتها والتى تجدد تلقائياً ما لم تكن هناك موانع من البنك أو ورود تعليمات كتابية من أصحاب الحساب المشترك بعدم ت البطاقة: صالحية 

 ن العمالء، ع يقصد بها مختلف أنواع الرسوم التى يقوم البنك بتحصيلها مقابل الخدمات والمنتجات المقدمة للعمالء أو التى يقوم البنك بسدادها نيابة والمصاريف والرسوم: العموالت

 ويمكن اإلطالع عليها من خالل الئحة أسعار الخدمات المصرفية المعلنة بموقع البنك اإللكترونى أو من خالل الفروع.

 تعنى خدمة كشف الحساب اإللكترونى التى يقدمها البنك والخدمات المرتبطة بها )إن وجدت(. الحساب اإللكترونى:كشف  خدمة 

 كشف حساب يصدر على شكل نموذج إلكترونى ويرسل عبر رابط خاص بالخدمة. الحساب اإللكترونى: كشف 

 ه لدى البنك بغرض إستالم كشوف الحساب والمراسالت المطبوعة من البنك.هو العنوان الذى قام أصحاب الحساب المشترك بتسجيل المراسالت: عنوان 
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 202ومن خارج مصر على رقم  + 19342يقصد به مركز الخدمة الهاتفية الخاص بالبنك المصرى الخليجى ويتم اإلتصال به من داخل مصر على رقم   الخدمة الهاتفية: مركز-

19342 

 ً  : أحكام وشروط عامةثانيا

عة األموال والتعامالت على الحساب من مصادر مشرو فةكاأصحاب الحساب المشترك بأنهم المالكون األصليون والمستفيدون الحقيقيون والوحيدون من فتح الحساب، وأن  فةكايقر  .1

 وقانونية. كما يقرون بعدم وجود أية قيود قانونية على حريتهم فى التعامل على حساباتهم.

اإليداعات التى تتم بالحساب بأية وسيلة مصرفية سواء عن طريقهم أو عن طريق الغير، فى حالة عدم  فةكاالمشترك بشكل نهائى وغير مشروط بأن أصحاب الحساب  فةكايقر  .2

 ية.وأنها من مصادر قانون يتهايوماً من دخولها الحساب، مملوكة لهم ملكية تامة وأنهم يعلمون مصدرها ويقرون بمشروع 30اإلعتراض عليها خالل 

يوم من حدوث أى تغيير أو فور  30. كما يقرون بأنهم سوف يقوموا بتحديث بياناتهم )خالل ملةكاأصحاب الحساب المشترك أن البيانات المدلى بها صحيحة وحقيقية و فةكايؤكد  .3

 التى يراها وحده مناسبة. ريقةلطالحصول على جنسية أخرى(. كما يصرحون للبنك المصرى الخليجى أو من يفوضه بالتأكد من صحة المعلومات با

ً للبيانات المسجلة لدى البنك ) .4  رقم الهاتف –عنوان المراسالت يتم إرسال كافة المراسالت واإلخطارات وكشوف الحساب وغيرها من كافة أنواع المراسالت والمعلومات وفقا

والذي تم تحديده من قبل باقى أطراف الحساب المشترك،  حسابتعديالت والخاصة بأحد أطراف الأفراد طبيعيين( وما يلحق بها من  –المحمول( بموجب نموذج )فتح حساب مشترك 

االتصال المحددة لذلك الطرف، ويكون البنك قد أرسل المراسالت واإلخطارات وكشوف الحساب وغيرها إلى جميع أطراف الحساب المشترك عند قيامه بإرسالها من خالل بيانات 

 بإخطار باقي أطراف الحساب المشترك بما تم إرساله من جانب البنك. الطرفالً بأى صورة عن عدم قيام ذلك وال يكون البنك مسئو

اب إصدار كشف الحسهذا الحساب والحسابات الفرعية منه خاضع لمصروفات ورسوم وعموالت والتى تتضمن مصاريف فتح الحساب، عمولة الحد األدنى للرصيد، مصاريف  .5

 المعلنة والسارية في حينه والتي يمكن للبنكدمة الحساب السنوية ويتم خصم هذه الرسوم والمصاريف والعموالت وفقاً لالئحة أسعار الخدمات المصرفية الورقى ومصاريف خ

 اإلطالع عليها من خالل الموقع اإللكترونى للبنك أو من خالل فروع مصرفنا.

سيتم إخطار أطراف الحساب المشترك مسبقاً عن طريق إرسال رسالة نصية أو خطاب مسجل أو البريد اإللكترونى أو  فى حالة إجراء أى تعديالت على المصروفات والعموالت .6

 مركز الخدمة الهاتفية وفقاً للبيانات المسجلة لدى البنك.

 الحساب، وبعدم اإلخالل بأى بند من بنود العقد المبرم وبأنه فى يقر أطراف الحساب المشترك بإلتزامهم بسداد كافة المصاريف/الرسوم/العموالت المستحقة للبنك والمعلقة على .7

 حالة عدم إلتزامهم بما ورد فإنه يحق للبنك إتخاذ الالزم نحو إغالق الحساب.

 تحصيلها على عمليات أو خدماتيقر أطراف الحساب المشترك بأن تمتعهم بإعفاء من مصاريف أو عموالت مقررة على عملية أو خدمة مصرفية أو أكثر ال يلغى حق البنك فى  .8

 مصرفية مماثلة أو مشابهه الحقاً.

لبنك المركزى اية حقوق العمالء( الصادرة من اللبنك الحق فى أن يعدل سعر العائد المطبق على الحسابات الدائنة أو المدينة فى أى وقت وفقاً لتقدير البنك وبما ال يخل بتعليمات )حم .9

 المصرى فى هذا الشأن.

بيل المثال وليس لتي قد تتضمن على سلبنك إلغاء/تعديل االمتيازات المقررة لعمالء الشرائح المميزة على سبيل المثال فئة برايم أو برايفت أو غيرها من الشرائح المميزة وايحق ل .10

انطباق أحد شروط تلك الشرائح في حينه والتي يمكن اإلطالع  أو عدم لنالحصر العموالت والمصاريف والخدمات الممنوحة وذلك فى حالة إنخفاض أرصدة الحساب عن الحد المع

ى ض أرصدة الحساب عن الحد المعلن فعليها من خالل الموقع اإللكترونى للبنك أو من خالل فروع مصرفنا. كما يحق للبنك تعديل أو إلغاء أسعار العائد المطبقة فى حالة انخفا

 الئحة أسعار الخدمات المصرفية.

يف لمصارة أطراف الحساب المشترك فى نقل الحساب إلى فرع آخر أو إغالق الحساب موضوع هذا التعاقد، سيقوم البنك المصرى الخليجى بخصم الرسوم وافى حالة رغب .11

ليها من فى حينه والتى يمكن اإلطالع ع المقررة الخليجىالمقررة الخاصة بنقل أو إغالق الحساب وفقاً لشروط التعاقد ولالئحة أسعار الخدمات المصرفية الخاصة بالبنك المصرى 

 خالل الموقع اإللكترونى للبنك أو من خالل فروع مصرفنا.

يد تغييرها وذلك لم يخطر البنك بما يفتعتبر جميع المراسالت والمكاتبات واإلخطارات التى يرسلها البنك ألطراف الحساب المشترك وفقاً للبيانات المسجلة لدى البنك صحيحة ما  .12

مراسالت البنك قد سلمت ألطراف الحساب المشترك بمجرد إرسالها بالبريد العادى/ البريد المسجل/  فةكاحدوث التغيير بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، وتعتبر فور 

صحة توجيه  تبر سجالت البنك وسائر األوراق والوسائل دليالً علىوتع -وفقاً للبيانات المسجلة لدى البنك وفقاً إلفادة أطراف الحساب المشترك  -الرسائل النصية/ البريد اإللكترونى 

 على ذلك.من أصحاب الحساب  ومنتجة لكافة آثارها القانونية دون إعتراض واهاهذه المراسالت وإثباتاً لمحت

حول تفسيرهم أو تنفيذهم يكون النظر فيه بالمحاكم المختصة يخضع هذا العقد وشروط إستخدام جميع منتجات وخدمات البنك لقوانين جمهورية مصر العربية وأى نزاع ينشأ  .13

 بجميع درجاتها داخل جمهورية مصر العربية.

 ربى.تم تحرير هذه الشروط واألحكام باللغتين العربية واإلنجليزية، وفى حالة وجود أى تعارض بين النصين العربى واالنجليزى يعتمد النص الع .14

 على الحسابثالثاً: شروط وأحكام التعامل 

ر قوانين المطبقة بجمهورية مصيتعهد أطراف الحساب المشترك بإلتزامهم بكافة شروط وأحكام التعامل على الحساب كما يقرون بإلتزامهم بإستخدام الحساب بما ال يخالف ال .1

 العربية، ويتعهدون بأال يقوموا بإستخدام حسابهم/حساباتهم الشخصية فى إجراء أى عمليات تجارية.

ن البنك وما يتعلق بأصحاب الحساب المشترك ومعامالتهم لدى البنك ويتبع سياسة الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بهم وبالحساب نفسه وفقاً لقان كليحافظ البنك على سرية  .2

بها  الخاصة بمعامالتهم طبقاً للقوانين السارية والمعمول البياناتأو بعض بياناتهم أو  كلأصحاب الحساب المشترك للبنك بالكشف عن  فةكاالمركزى والجهاز المصرفي، ويصرح 

أصحاب الحساب  فةاكالمعامالت، كما يوافق فى حالة إتخاذ أية إجراءات قانونية إلستيفاء حقوق البنك قبلهم أو إلثبات حقه فى أى نزاع قضائى قد ينشأ بين البنك وبينهم بشأن هذه 

ضع خالمعلومات الخاصة بهم إذا تم إصدار أمر قضائى طبقاً للقانون المصرى أو لتمكين البنك من اإللتزام بأى من المتطلبات الرقابية التى ي فةكاالمشترك على أن يفصح البنك عن 

 لها أو لتقديم أى من الخدمات والمنتجات وفقاً للضوابط الخاصة بها.

ستعالم عن حساباتهم لدى أى من البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية أو أى من البالد فى الخارج أصحاب الحساب المشترك البنك المصرى الخليجى فى اإل فةكايفوض  .3

 وله فى سبيل ذلك الحصول على أية بيانات بصددها.

داً أال يقبل ة يكون للبنك الحق وفقاً لتقديره منفرأصحاب الحساب المشترك لجميع المستندات المطلوبة من قبل البنك بموجب اللوائح والقرارات الداخلي فةكافى حالة عدم إستيفاء  .4

 التعامل على هذا الحساب وذلك فى أى وقت ودون إبداء أسباب. 
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قة الواليات القضائية التى يمارس أعماله من خاللها كما ال يقبل البنك إنشاء عال فةكاالقوانين والقواعد السارية ومتطلبات برامج )الحظر/العقوبات( فى  فةكايلتزم البنك بتطبيق  .5

هذا الحظر بموجب تعليمات السلطات  نكاالتعامل معها سواء  ظور/بنوك/.........إلخ( محتكا)سواء أفراد/شر ءكامصرفية أو تنفيذ أى معامالت بنكية تتضمن أى شر

 /أو دولياً.القضائية/الرقابية المختصة محلياً و

الخدمات المصاريف والعموالت المرتبطة ب فةكاأصحاب الحساب المشترك على حق البنك فى قبول أو رفض هذا الطلب وفى حالة قبول الطلب يصرحون للبنك بخصم  فةكايوافق  .6

لبنك الفروع. وفى حالة طلبهم معرفة أسباب رفض طلبهم يقوم ا وفىإللكترونى التى قاموا بإختيارها من الحساب وذلك وفقاً لالئحة أسعار الخدمات المصرفية المعلنة بموقع البنك ا

 بقبول أو رفض الطلب وفقاً لتقديره المطلق.

تندات األصلية مسالمشترك إستعادة ال فى حالة رفض البنك فتح الحساب وفقاً لتقديره المطلق ووفقاً لإلجراءات والسياسات المعمول بها فى هذا الشأن، فإنه يحق ألطراف الحساب .7

ستندات دم حضورهم إلستالم تلك المفقط )إن وجدت( المقدمة من جانبهم للبنك لدى طلب فتح الحساب وذلك خالل مدة شهرين بحد أقصى من تاريخ قيامهم بتقديم الطلب وفى حالة ع

اً من جانبهم للبنك إلتالف تلك المستندات وفقاً إلجراءات البنك المعمول بها فى هذا خالل تلك الفترة سقط حقهم فى المطالبة بأى من هذه المستندات بشكل نهائى ويعد ذلك تفويض

 الشأن. وفى حالة طلب أطراف الحساب المشترك معرفة أسباب رفض طلبهم يقوم البنك بقبول أو رفض الطلب وفقاً لتقديره المطلق.

كواهم للبنك المصرى الخليجى من خالل أى من وسائل تقديم الشكوى لدى البنك، ويتم الرد على الشكوى فى حالة وجود أى شكوى ألطراف الحساب المشترك، فيحق لهم تقديم ش .8

حيث سيتم إخطارهم بالمدة الالزمة لدراسة الشكوى وفقاً  جيةخالل فترة ال تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إستالمها )فيما عدا الشكاوى المتعلقة بمعامالت مع جهات خار

يوم من تاريخ إستالم الرد متضمناً أسباب عدم  15العملية محل الشكوى( وفى حالة عدم قبول أطراف الحساب المشترك لمحتوى الرد يحق لهم إعادة تقديم الشكوى خالل  لطبيعة

وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن. علماً بأنه ال يجوز  من جانب البنك فإنه يحق لهم تصعيد الشكوى إلى البنك المركزى واهمالقبول وفى حالة عدم قبول الرد النهائى على شك

الع على وسائل وقواعد ألطراف الحساب المشترك توجيه أى شكوى للبنك المركزى المصرى مباشرة قبل الرجوع إلى البنك المصرى الخليجى أوالً. ويمكن للعمالء اإلط

 نى للبنك أو الرجوع إلى أى فرع من فروع مصرفنا.واإلجراءات التفصيلية لتقديم الشكوى على الموقع اإللكترو

طة شيكات ود مباشرة أو بواسيتم السحب من هذا الحساب بموجب توقيع أصحاب الحساب المشترك وفقاً لتعليمات التصرف فى الحساب سواء منفردين أو مجتمعين بإستالم النق .9

ً بأنه فى حالة السحب نقيسحبها أطراف الحساب المشترك على البنك من دفتر الشيكات المس من شباك أى من فروع مصرفنا بمبلغ أقل من الحد األدنى  داً لم لهم من البنك. علما

 لنة.  المحدد من قبل البنك فيتم تحميل الحساب بمصاريف ويتم تحديد المصاريف والحد األدنى للسحب وفقاً لالئحة أسعار الخدمات المصرفية المع

هر ميالدية ثالثة أش كلذلك في صورة كشف حساب إلكتروني/ كشف حساب ورقى( بحد أقصى  نكايقوم البنك بإبالغ أطراف الحساب المشترك بكشف برصيد الحساب )سواء  .10

ً لمتطلبات قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، ويعكس هذا الكشف المعامالت التي تمت على الحساب المشترك خال ترة كشف الحساب، وفى حالة عدم وصول ف لوفقا

ضحة و المعامالت المواعتراض من أصحاب الحساب المشترك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو اعتراض كتابى  يسلم ألى من فروع مصرفنا على الرصيد أ

مشترك موافقون على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس، وتعتبر كشوف بكشف الحساب خالل ثالثون يوماً من تاريخ إبالغهم بالرصيد إعتُبر أصحاب الحساب ال

ت ، وتعتبر كشوف الحساباالحساب الورقية قد وصلت إلى أطراف الحساب المشترك بمجرد إرسالها عبر البريد على آخر عنوان مبلغ الى البنك من أطراف الحساب المشترك

 مستلمة فى ذات وقت إرسالها. شتركالماإللكترونية المرسلة ألطراف الحساب 

بات ثال وليس الحصر: الخطاكافة المراسالت مع أطراف الحساب المشترك ستكون باللغتين العربية و/أو اإلنجليزية وذلك من خالل وسائل اإلتصال المتاحة على سبيل الم .11

 اإلتصال التليفونى. –مركز الخدمة الهاتفية  –الرسائل النصية القصيرة  –كشوف الحساب  –المسجلة 

ما يترتب  لك أصحاب الحساب المشترك أن يتأكدوا من اإلحتفاظ بدفتر الشيكات الصادر لهم من البنك فى مكان آمن ويتحمل أصحاب الحساب المشترك مسئولية فةكايتعين على  .12

 حالة فقد أحد الشيكات أو ضياعه. ىار البنك فوراً فعلى ضياع أو سرقة أو تزوير أو إستعمال غير قانونى لتلك الشيكات، كما يتعهدون أيضا بإخط

ولية ويكون إيقاف الدفع تحت مسئيقبل البنك أوامر إيقاف دفع الشيكات فى حاالت الفقد أو السرقة أو إفالس حاملها أو ألى أسباب أخرى قد يراها أصحاب الحساب المشترك،  .13

من الساحب )أصحاب الحساب المشترك( والمستفيد  كلم تجميد مقابل وفاء الشيك لحين الحصول على إقرار موقع من أصحاب الحساب المشترك الكاملة وفى هذه الحالة يت فةكا

 بما يفيد أنه لم يسبق تظهيره وحصول المستفيد على قيمته.

ة إلى ه يترتب على ذلك أحقية البنك فى إحتساب عائد مدين باإلضاففإن نكاإذا أصبح أى من الحسابات مديناً أو مكشوفاً لصالح البنك بدون موافقة مسبقة من قبل البنك ألى سبب  .14

 عمولة أعلى رصيد مدين على الرصيد اليومى تحتسب وفقاً لالئحة أسعار الخدمات المصرفية المعلنة فى حينه. 

 ال يستحق عائد على األرصدة الدائنة فى الحساب الجارى إال بموافقة مسبقة من البنك. .15

كون المكالمات الهاتفية التى تتم من خالل مركز الخدمة الهاتفية بحيث ت فةكااب المشترك البنك تفويضاً نهائياً وغير قابل لإللغاء أو الرجوع فيه بتسجيل يفوض أصحاب الحس .16

 بمثابة دليل نهائى وقاطع فى اإلثبات وال يمكن اإلعتراض عليها مطلقاً.

لبنك فى ا على الحساب تلقائياً ودون الرجوع إليهم أية مبالغ قد تم إضافتها للحساب عن طريق السهو أو الخطأ كما يفوضواأصحاب الحساب المشترك البنك بالخصم  فةكايفوض  .17

 لتنفيذ هذا اإلجراء على أن يكون إخطار أطراف الحساب المشترك بقيد المعاملة وإظهارها فى كشف الحساب. فىكاكشف الحساب فى حالة عدم وجود رصيد 

شهر يصبح الحساب راكداً ويحق للبنك خصم مصاريف شهرية إضافية على  12أصحاب الحساب المشترك ويوافقون على أنه فى حالة عدم التعامل على الحساب لمده  فةكايقر  .18

وقيع يق زيارة الفرع وتحديث البيانات والتأخرى عن طر رةالحساب باإلضافة إلى أية عموالت ومصاريف أخرى وفقاً لالئحة أسعار الخدمات المصرفية المعلنة حتى يتم تنشيطه م

 على المستندات الالزمة لتنشيط الحساب. 

 ام مالى فيما يتعلق بالحساب المغلقللبنك الحق، فى أى وقت من األوقات ودون إبداء أى أسباب وفقاً لقراره المطلق، إغالق الحساب/الحسابات مع إبراء ذمة البنك من أى إلتز .19

أطراف الحساب المشترك لصالح البنك وإرسال خطاب بالبريد  ىمصرفى بالمبلغ الدائن الموجود بالحساب فى ذلك الوقت بعد خصم أية مبالغ مستحقة علوذلك بإصدار شيك 

ز للبنك على البنك، كما أنه يجوالمسجل إلى أصحاب الحساب المشترك على آخر عنوان ثابت لدى البنك لزيارة الفرع ماسك الحساب إلستالم الشيك المصرفى ودون أى مسئولية 

فى أى وقت، أو فى حالة إستخدام الحساب بشكل  ملةكاما رأى البنك أن أصحاب الحساب قد قدموا معلومات خاطئة/غير  إذاإتخاذ أى إجراء إلغالق الحساب المشترك على الفور 

 غير قانونى أو فى حالة إخالل أصحاب الحساب المشترك بهذه الشروط واألحكام.

 يحق ألطراف الحساب المشترك إغالق الحساب فى أى وقت وذلك من خالل تقديم طلب كتابى إلى البنك شريطة أن: .20

 .يتم سداد أية مبالغ مستحقة للبنك قبل إغالق الحساب 

  .سداد مصاريف إغالق الحساب وفقاً لالئحة أسعار الخدمات المصرفية المعلنة فى حينه 

 خدمة وفى حال تعذر على أطراف الحساب المشترك إعادتها، فإنهم يتحملون أية خسائر أو أضرار تنتج عن سوء إستخدام مثل هذه الشيكات. إعادة كافة الشيكات غير المست 
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  .إعادة كافة البطاقات الدائنة والمدينة الصادرة على الحساب إلى البنك 

 ر.يل المثال وليس الحصالبنك بتنفيذ طلب اإلغالق خالل خمسة أيام عمل، إال فى الحاالت الخاصة التى قد تؤدى إلى تأخير تنفيذ الطلب مثل الوارد أعاله على سب ويقوم

صيل أوامر الدفع أو عن القصور فى تقديم أو طلب أو تحأصحاب الحساب المشترك بعدم مسئولية البنك عن خسائر البريد سواء الناتجة عن التأخير فى تقديم أدوات أو  فةكايقر  .21

ً إشعار بعدم الدفع أو اإلمتناع عن دفع أية مبالغ، وأحقية البنك فى إسترداد أية مبالغ تكون دفعت مقدم  ولم يتم تحصيلها. ا

رية أو تقديم أو عمل بروتستو عدم دفع لكافة المستندات/األوراق التجا أصحاب الحساب المشترك بإعفاء البنك ومراسليه وتابعيه من أى مسئولية تتعلق بتأخير عرض فةكايقر  .22

أصحاب الحساب المشترك بإعفاء البنك من أى مسئولية قد يتعرض لها نتيجة إتخاذه اإلجراءات القانونية إلجبار  فةكاوخالفها المودعة منهم برسم التحصيل أو الخصم، كما يقر 

ورى فدد لدفع هذه األوراق والمستندات التجارية والتى تقدم للتحصيل أو للضمان أو الرهن ألية أغراض أخرى، كما يقرون بإلتزامهم بالسداد الالمدين على الدفع فى الميعاد المح

 لكافة الرسوم والمصاريف والغرامات القضائية التى قد يتكبدها البنك فى سبيل ذلك.

يع العمليات المصرفية الخاصة بهم نيابة عنهم كتحصيل الشيكات والكمبياالت والكوبونات وشراء وبيع األوراق المالية أصحاب الحساب المشترك البنك فى تنفيذ جم فةكا كليو .23

القيود  فةاكى الحساب وفى إجراء ويفوضون البنك فى إجراء البروتستو على الكمبياالت والشيكات فى حالة عدم الدفع أو عدم القبول وخالفه، كما يفوضون البنك فى قيدها عل

الذى  مليات وغيرها تنفيذاً لهذا التوكيلالحسابية الالزمة لذلك أو إعادة قيدها بالشكل الذى يتناسب مع صحة الحساب. وتعتبر جميع األوامر الصادرة من وإلى البنك بشأن هذه الع

 مسئولية أصحاب الحساب. ملكامفتوحاً وتحت  بيظل سارى المفعول طالما بقى الحسا

ن أصحاب عليها م أصحاب الحساب المشترك البنك فى خصم ما يقدم إليه من كمبياالت وكفاالت وشيكات والمسحوبات المخصومة والمغطاه والمشتراه منهم والموقع فةكايفوض  .24

 الحساب من حساباتهم المفتوحة لدى أى فرع من فروع البنك.

اظهم بحساب مع البنك بعملة أخرى غير الجنيه المصرى والدوالر األمريكى واليورو، فإن البنك غير مطالب أصحاب الحساب المشترك ويوافقون على أنه فى حالة إحتف فةكايقر  .25

ً هذه العملة متوفرة لديه، ويتم تحديد سعر الصرف األجنبى وف نتكابالدفع بذات العملة األجنبية، إال إذا   ألسعار الصرف المعلنة بواسطة البنك فى تاريخ الدفع. قا

حب/الصرف وتاريخ خ السللعمليات بالعملة األجنبية بغير عملة الحساب يقر أطراف الحساب المشترك بتحملهم كافة مخاطر التغيرات فى أسعار صرف العمالت بين تاريبالنسبة  .26

 الدفع/التسوية وأن البنك غير مسئول عن تحمل أى خسارة قد تنشأ عن تغيير أسعار الصرف. 

البنك فى خصم المصروفات الناشئة عن هذا الحساب كمصاريف فتح الحساب ومصاريف خدمة الحساب السنوية للحساب والبريد والسويفت يفوض أطراف الحساب المشترك  .27

 الخدمات المصرفية المعلنة. ارالمصروفات األخرى وفقاً لالئحة أسع فةكاوالتأمين والعموالت وكذلك الرسوم والمصاريف الناشئة عن عقود الرهن وقيدها و

رها م يوافقون على إعتباإذا تعددت حسابات أصحاب الحساب المشترك لدى البنك فى أى من فروعه األخرى )الحساب األصلى وما يتفرع عنه من حسابات فرعية أخرى( فإنه .28

ابات  يستحق للعمالء أية أرصدة دائنة إال بعد تسوية جميع الحسال يثجميعاً وحدة واحدة وعلى قيام البنك بالخصم على حساباتهم الدائنة بأية مبالغ وفاء لمطالب البنك من أى منها بح

 المديونيات المستحقة للبنك عليهم من أصل وعوائد ومصروفات أو أية مستحقات أخرى. فةكاوبأى عملة وبعد سداد  نتكاأياً 

حاالت التى يكون الحساب فيها مرهوناً لصالح البنك أو راكداً أو متحفظاً عليه يحق ألطراف الحساب المشترك إجراء مقاصة أو تسوية لحساباتهم فى أى وقت ويستثنى من ذلك ال .29

 أو وجود أى سبب قانونى يمنع التصرف فى الحساب.

صرف كيل أو المفوض التمن شأنه أن يتيح للو نكاأو خاصاً إذا  نكاأو تفويض أصدره أو قد يصدره أصحاب الحساب المشترك سواء قبل أو بعد فتح الحسابات عاماً  لةكاإن أية و .30

قة على الحساب المشترك بالتوكيالت الصادرة للغير إال بعد مواف عاملبالحساب يبقى نافذاً إلى حين قيام أصحاب الحساب المشترك بإخطار البنك خطياً بخالف ذلك وال يجوز الت

 أصحاب الحساب المشترك. فةكا

حساب المشترك يتعين إخطار البنك بموجب طلب كتابى موقع من جميع أصحاب الحساب المشترك يقدم إلى البنك أو فى حالة إلغاء التوكيل/التفويض الصادر من أصحاب ال .31

ال نك مسئوً ظ بالحسابات وال يكون الببخطاب مسجل بعلم الوصول )البريد المسجل( وال تسري تعليمات اإللغاء إال من يوم العمل التالى لتاريخ وصولها إلى علم الفرع الذي يحتف

 عن أى تعامالت قد تمت قبل هذا التاريخ.

 ناكنوك المراسلة حتى وإن للبنك ودون إلزام عليه أن يعتمد أى تفويض أو توكيل مصادق على صحة توقيع أصحاب الحساب المشترك من المراجع الرسمية ألية دولة أو الب .32

 التوقيع غير مطابق لنموذج التوقيع المحفوظ لدى مصرفنا.

ه بحجز أى يأى نزاع بين أصحاب الحساب المشترك والبنك وطرف ثالث حول أى عملية مصرفية فإن أصحاب الحساب المشترك يفوضون البنك تفويضاً ال رجعة ف إذا ما طرأ .33

 .تعويضمبلغ يدور حوله النزاع لحين البت فيه قضاء أو رضاء دون أن يحق ألصحاب الحساب المشترك المطالبة بأية عوائد أو 

 : الشروط الخاصة بالخدمات المصرفيةرابعًا

 . شروط إستخدام بطاقة الخصم المباشر1

الخصم  صولهم على بطاقة/بطاقاتيتعين على أطراف الحساب المشترك اإلطالع على هذه الشروط واألحكام حيث أنها تتضمن التفاصيل الكاملة بشأن إلتزاماتهم المترتبة على ح .1

النموذج  اإستخدامها والتأكد من فهمهم الكامل لها ومن قدرتهم على اإللتزام بها قبل التوقيع عليها. ويعتبر توقيع أطراف الحساب المشترك على هذالمباشر الخاصة بمصرفنا وكيفية 

ويظل  ،نتكاى سبب من األسباب أو بأى صفة البنود والشروط واألحكام الواردة به وهذا اإلقرار نهائى وال يجوز الرجوع فيه حالياً أو مستقبالً أل فةكاموافقة صريحة منهم على 

لدى البنك، كما يقرون بموافقتهم على أنه يحق للبنك تعديل أى من هذه الشروط واألحكام أو بعضها فى أى وقت، ويمكن ألطراف الحساب  الحساباتسارياً حتى بعد إغالق الحساب/ 

ع اإللكترونى للبنك المصرى الخليجى كما يحق لهم الحصول على نسخة منها من خالل أى من فروع البنك فى المشترك اإلطالع على الشروط واألحكام السارية من خالل الموق

 حالة طلبها.

 صحاب الحسابأ فةكايعتبر تصدر بطاقة الخصم المباشر فقط فى حالة الحساب المشترك والذى يدار بتوقيعات منفردة ويجوز إصدار بطاقة مستقلة لكل شريك فى الحساب، و .2

 المشترك مسئولين بالتكافل والتضامن تجاه البنك عن أية إلتزامات قد تترتب عن إستعمال أى من هذه البطاقات.

جديد صدار ومصاريف التإصدار وإستخدام بطاقة الخصم المباشر والبطاقات الفرعية خاضع لمصروفات ورسوم وعموالت والتى تتضمن مصاريف اإلصدار ومصاريف إعادة اإل .3

ا من خالل والسارية فى حينه والتى يمكن اإلطالع عليه معلنةباإلضافة إلى أى مصاريف أخرى متعلقة ببطاقة الخصم المباشر وفقاً لما هو وارد بالئحة التعريفة المصرفية للبنك ال

 الموقع اإللكترونى للبنك أو من خالل فروع مصرفنا.

والت سيتم إخطار أطراف الحساب المشترك مسبقاً عن طريق إرسال رسالة نصية أو خطاب مسجل أو البريد اإللكترونى أو فى حالة إجراء أى تعديالت على المصروفات والعم .4

 مركز الخدمة الهاتفية وفقاً للبيانات المسجلة لدى البنك.
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 البريد للبنك، كما يقر حامل البطاقة أن قيامه بإخطار شركة البريد يوافق أصحاب الحساب المشترك على أن يقوم البنك بإرسال البطاقة عن طريق شركة الشحن التى تقدم خدمات .5

 يعد بمثابة إقرار منه بإستالم البطاقة بشخصه. اإلستالمبرقم مستند تحقيق الشخصية الخاص به )بطاقة الرقم القومى للمصريين وجواز السفر لألجانب( مع توقيعه ب

 بتنشيطها عن طريق اإلتصال بمركز الخدمة الهاتفية.فور إستالم البطاقة يقوم حامل البطاقة  .6

 المعلنة فى حينه. قاً لتعريفة البنكيقر أصحاب الحساب المشترك بموافقتهم وإلتزامهم )بسداد/تفويض البنك فى خصم( كافة المصاريف والعموالت المرتبطة بالخدمة من الحساب وف .7

المصاريف واإللتزامات المترتبة على إصدار و/أو تجديد و/أو إستبدال و/أو  فةكامطلقة غير مشروطة قبل البنك عن  أصحاب الحساب المشترك مسئولين مسئولية فةكايكون  .8

 .اإستخدام كافة البطاقات الصادرة على الحساب كذلك النتائج المترتبة على فقد أو هالك أو إساءة إستخدام أى منه

 اإللتزامات الناشئة عن إستخدام البطاقة والمصاريف البنكية كما يوافق فةكاساب بأرصدة تكفى لتغطية خصم المصاريف وأصحاب الحساب المشترك تغذية الح فةكايتعين على  .9

 أصحاب الحساب المشترك على خصم قيمة استخدامات البطاقة فوراً من رصيد الحساب. فةكا

 ام المعامالت.ال يكون البنك مسئواًل بأى وجه إذا رفضت أية منشأه قبول البطاقة فى إتم .10

أصحاب الحساب المشترك بسداد تلك المبالغ فوراً باإلضافة إلى المصاريف المذكورة بالبند رقم  فةكافى حالة سحب مبالغ تجعل الحساب المربوط بالبطاقة مديناً ألى سبب يلتزم  .11

بات أصحاب الحساب المشترك للبنك بالخصم على أى حسا فةكاالسداد، يصرح  عدم.  فى حالة بالبند ثالثاً بهذه الشروط واألحكام وفقاً لالئحة أسعار الخدمات المصرفية المعلنة 14

 "، حسابات التوفير، شهادات اإلدخار، أو غيرها وذلك دون إخطار أو إنذار أو الحصول على موافقتهم المسبقة.لودائعكادائنة أو ضمانات بإسمهم بالبنك "

ين حامل البطاقة والتاجر حول السلع والخدمات المختلفة التى حصل عليها بموجب البطاقة كما أنه إذا أصدر التاجر قسيمة إسترجاع البنك غير مسئول عن أى خالفات تنشأ ب .12

 محصل.نك الفقط عند إستالم قيمة اإلسترجاع من الب ابلمبلغ كلى أو جزئى عن معاملة بيع تمت بإستخدام البطاقة فإن البنك سوف يقوم بإضافة المبلغ المرتجع للحس

ترك عن أطراف الحساب المش يحق للبنك وضع حدود إلستخدام )عمليات سحب/ شراء( البطاقة خارج جمهورية مصر العربية، وفى حالة تغيير تلك الحدود سيقوم البنك بإبالغ .13

 وفقاً للبيانات المسجلة لدى البنك. تفيةدمة الهاطريق الموقع اإللكترونى للبنك أو إرسال رسالة نصية أو خطاب مسجل أو البريد اإللكترونى أو مركز الخ

إستخدامات البطاقات داخل جمهورية مصر العربية تتم بالجنيه المصرى ويتم خصمها فوراً من رصيد  فةكاأصحاب الحساب المشترك أن  فةكامن المتفق عليه بين البنك و .14

فى تاريخ  رداكبمعرفة مؤسسة ماستر الحساب أما بالنسبة إلستخدامات البطاقات خارج مصر )بالعمالت األجنبية المختلفة( فيتم تقييمها بالجنيه المصرى بسعر التحويل المعلن 

ن التقييم والتى ار الناشئة عتقيد على الحساب بالجنيه المصرى أو يتم سدادها بذات العملة األجنبية حسبما يرى البنك، مع إلتزام أصحاب الحساب المشترك بفروق األسعالتسوية و

 ية مصر العربية.وحدود التعامل المقررة لإلستخدام بموجب البطاقة خارج جمهور لمقررةوكذلك العموالت ا ردكاتحددها مؤسسة ماستر 

ة البطاقة الال مل البطاقة فيها خدمالعمليات التى تتم بإستخدام البطاقة على آالت التجار أو ماكينات الصراف اآللى بإستخدام الرقم السرى وكذلك العمليات التى يستخدم حا فةكا .15

ألطراف الحساب المشترك الرجوع على البنك فى حالة ثبوت وجود تقصير من جانب حامل تالمسية بدون إستخدام رقم سرى هى مسئولية حامل البطاقة مسئولية مطلقة وال يحق 

 طاقة.  اإللكترونية قبل إستخدام البالبطاقة. لذا يتوجب على كافة أطراف الحساب المشترك الرجوع للموقع اإللكترونى للبنك لمراجعة إحتياطيات وقواعد التعامل مع البطاقات 

وراً مل البطاقة فمسئولية مطلقة عن سالمة البطاقة واألرقام السرية وعدم اإلحتفاظ بهما فى مكان واحد، وفى حالة فقد أو سرقة كالهما أو أيهما يلتزم حاحامل البطاقة مسئول  .16

ً بموجب طلب كتابى يذكر به ال مبالغ الناتجة عن ال فةكاصحاب الحساب المشترك المقدمة ويتحمل أ تفاصيلباإلتصال بمركز الخدمة الهاتفية إليقاف سريانها وتعزيز ذلك كتابيا

تخاذ إجراءات وأن يقوم بإعادتها للبنك فوراً إل إستخدام البطاقة من تاريخ الفقد أو السرقة وحتى إستالم البنك لطلب اإليقاف ويتعهد حامل البطاقة فى حالة العثور عليها أال يستخدمها

رك تقديم طلب إعادة إصدار بطاقة و/أو رقم سرى جديد ويخضع هذا الطلب لمصاريف تحدد وفقاً لالئحة أسعار الخدمات المصرفية إتالفها. كما يتعين على أطراف الحساب المشت

 المعلنة فى حينه.  

 فى حالة حدوث تالعب فى الحساب أو سرقة أو فقد البطاقة/البطاقات الصادرة ألطراف الحساب المشترك من البنك المصرى الخليجى:  .17

  البنك المصرى الخليجى مسئوالً:يكون 

ً بموجب ط عن ً لطرق اإلخطار المعتمدة )اإلتصال بمركز الخدمة الهاتفية وتعزيز ذلك كتابيا ى لب كتابى( بحدوث تالعب فالمعامالت التى تمت بعد إخطاره بشكل رسمى وفقا

سجالت البنك أو مقدم الخدمة أن المعاملة تمت بتصريح من الحساب أو سرقة أو فقد البطاقة/البطاقات، ويقوم البنك برد أى مبالغ/ مصاريف تم خصمها، إال إذا ثبت من أنظمة و

 حامل البطاقة أو بتحايل من جانبه.

  :يكون أطراف الحساب المشترك مسئولين 

لى سبيل بحساباته والتى تشمل عت الخاصة إذا تأكد للبنك عدم قيام حامل البطاقة بأخذ التدابير اإلحترازية وبذل الجهد الالزم للحفاظ على البطاقات الصادرة له وكافة المعلوما .أ

 المثال وليس الحصر األرقام السرية وكلمات السر الخاصة بالخدمات المصرفية الصادرة له على الحساب. 

 عدم قيام حامل البطاقة باإلبالغ الفورى عن حدوث تالعب فى حساباته أو فقد أو سرقة البطاقات المصرفية الصادرة له. .ب

 البطاقة أو إلغائها فى أى وقت مع إخطار أطراف الحساب المشترك.يحق للبنك إيقاف إستخدام  .18

صر/ رصيد الحساب من يتعين على حامل البطاقة التحقق من صحة بيانات معامالت السحب النقدى والشراء من خالل مراجعة كشف الحساب الدورى أو كشف الحساب المخت .19

ى مع على أية عمليه فيتعين عليه تقديم إعتراض كتاب اضمن البنك على الهاتف المحمول الُمبلغ للبنك وفى حالة اإلعترخالل ماكينات الصراف اآللى / الرسائل النصية المرسلة 

لمشترك لحساب الماً بأنه يمكن ألطراف االمستندات المؤيدة )إن وجدت( للبنك خالل المهلة الممنوحة لالعتراض والتي تتحدد وفقاً لنوع المعاملة والشبكة التي تمت من خاللها، ع

لية خالل المهلة الممنوحة يعد بمثابة معرفة المهلة الممنوحة لالعتراض إما باالتصال بمركز الخدمة الهاتفية أو زيارة أي من فروع مصرفنا. علماً بأن عدم االعتراض على العم

يفت لم تكن قيمتها قد أض اكما أن البنك ال يكون ملزماً بإضافة المعامالت محل النزاع مموافقة أطراف الحساب المشترك عليها وال يجوز االعتراض عليها بعد انتهاء تلك المهلة، 

 ه. لخدمات المصرفية في حينإلى حساب البنك من خالل البنك المحصل أما في حالة عدم ثبوت حق العميل في المطالبة فيتم خصم مصاريف من الحساب وفقاً لالئحة أسعار ا

إستخدام البطاقة مع إحتفاظه بصورة منها وفى حالة عدم ضرورة توقيع حامل البطاقة على أية والسلف النقدية عند  أن يوقع على إشعارات المبيعات يتعين على حامل البطاقة .20

عامل معها ة إلكترونياً فى اآللة التى تأصحاب الحساب المشترك من إلتزامهم قبل البنك بسداد قيمتها إذا وجدت بصمة البطاقة وتم تسجيل البطاق فةكاإشعارات فإن ذلك ال يعفى 

 مع قيد القيمة على الحساب. ةحامل البطاق

على أن  إلتزامهم بردها للبنكيحق ألطراف الحساب المشترك طلب إلغاء البطاقة/ البطاقات الصادرة على الحساب وذلك عن طريق تقديم طلب كتابى فى أى من فروع البنك مع  .21

وم البطاقة وفقاً لالئحة أسعار الخدمات المصرفية المعلنة فى حينه ويق قاً بالنسبة للمعامالت التى تمت بالبطاقة حتى تاريخ اإللغاء وسداد مصاريف إغاليظل إلتزامهم قائماً وساري

ية مبالغ الطلب )على سبيل المثال ال الحصر سداد أالبنك بتنفيذ الطلب خالل خمسة أيام عمل، إال فى الحاالت الخاصة التى قد تتطلب إجراءات إضافية قد تؤدى إلى تأخير تنفيذ 

 (.اقةمستحقة للبنك قبل إلغاء البط
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بيل خارج سيطرة البنك، على سلن يكون البنك مسئوالً عن أى خسارة يتكبدها أصحاب الحساب المشترك إذا لم يتمكن حامل البطاقة من الحصول على أى من الخدمات ألى سبب  .22

 القهرية وإنقطاع الكهرباء أو عطل فى المعدات المستخدمة. المثال وليس الحصر القوة

 البطاقة مملوكة للبنك المصرى الخليجى وتعد أمانه لدى حاملها ويتعهد بردها للبنك فور طلب البنك ذلك . .23

مع إحتفاظ أطراف الحساب المشترك بالحق فى إلغاء هذا يفوض أطراف الحساب المشترك البنك فى تجديد البطاقة عند إنتهاء مدة صالحيتها دون الحاجة إلستيفاء موافقتهم  .24

 التجديد من خالل إخطار البنك كتابياً قبل إنتهاء مدة صالحية البطاقة بشهرين على األقل.

بيانات البطاقة ولين عن حماية بياناتهم وفى حالة التعامل على الشبكة اإللكترونية )اإلنترنت( بإستخدام بطاقة البنك المصرى الخليجى فإن أطراف الحساب المشترك يكونوا مسئ .25

المواقع اإللكترونية التي يتم تنفيذ العمليات من خاللها آمنه، كما يجب عليهم  أنوأن يقوموا بالعمليات مع المتاجر المعروفة من خالل أجهزة إلكترونية آمنه وأن يقوموا بالتحقق من 

وقواعد التعامل مع البطاقات اإللكترونية قبل إستخدام البطاقة، ويقر أطراف الحساب المشترك أن البنك غير مسئول عن أى الرجوع للموقع اإلكترونى للبنك لمراجعة إحتياطيات 

 بهم فى حالة وجود تقصير من جانبهم أو نتيجة تعطل الخدمة لظروف خارجة عن إرادة البنك. حقأضرار أو خسائر قد تل

ليه إبالغ البنك قبل السفر للخارج عن طريق اإلتصال تليفونياً بمركز الخدمة الهاتفية أو زيارة أقرب فرع وفى حالة عدم اإلبالغ فى حالة سفر حامل البطاقة خارج مصر فإن ع .26

 يحق للبنك إيقاف البطاقة عند إستخدامها بالخارج.

إعادة إصدارها إذا توافرت لديه أية شكوك بإستخدام البطاقة بشكل غير مشروع يحق للبنك فى أى وقت ودون أدنى مسئولية عليه إيقاف التعامل بالبطاقة مؤقتاً أو عدم تجديدها/ .27

المشترك خاصة إذا وردت معامالت مشكوك بها من إحدى الدول  حسابسواء بناءاً على تقارير قد يتلقاها البنك أو نتيجة عدم تمكنه من إثبات صحة المعامالت مع أصحاب ال

 أو ألى سبب آخر يراه البنك وفقاً لتقديره. المصنفة على أنها ذات مخاطر مرتفعة

 يحظر إستخدام البطاقة فى العمليات المحظورة قانوناً بما فيها شراء بضائع أو الحصول على خدمات مجرمة بموجب القانون المصرى. .28

مصرى الخليجى، كما يقرون باإللتزام بحدود السحب بالعملة األجنبية أصحاب الحساب المشترك بإلتزامهم بكافة أحكام وشروط البطاقات الصادرة لصالحهم من البنك ال فةكايقر  .29

ً للحدود المقررة من البنك المصرى الخليجى وباإلستخدام الشخصى للبطاقات سواء فى حالة السحب الن أو المشتريات، وعدم إستخدامها بغرض اإلتجار النقدى أو فى  قدىوفقا

لبنك أصحاب الحساب المشترك بحق ا فةكاارية؛ وعدم إستخدام البطاقة من جانب أي شخص آخر باستثناء حاملها األصلى فقط، ويقر البضائع أو استخدامها في تمويل عمليات تج

يتجزأ من طلب على الحساب أو اتخاذ ما يراه من إجراءات في حالة مخالفتهم ألي مما سبق، مع اعتبار ما سبق جزء ال  ادرةالمصري الخليجي في وقف أو إلغاء البطاقات الص

 إصدار البطاقة ومتمم له.

 إعادة إصدار للبطاقة. فى حالة ما إذا تبين للبنك أنه قد تم إصدار بطاقة خصم مباشر ألطراف الحساب المشترك مسبقاً، فإنه سيتم إعتبار هذا الطلب بمثابة طلب .30

 . شروط خاصة بخدمة اإلختيار الذاتى للرقم السرى2

 الذاتى للرقم السرى لعمالء بطاقات الخصم المباشر.تقدم خدمة اإلختيار  .1

جراءات لى التابعة للبنك وذلك بإتباع اإلبعد إستالم البطاقة وتفعيلها من خالل مركز الخدمة الهاتفية يقوم حامل البطاقة بإنشاء الرقم السرى من خالل إحدى ماكينات الصارف اآل .2

 التالية:

 قة فى ماكينة الصارف اآللى سوف تظهر له شاشة تحتوى على عدة إختيارات فيقوم بالضغط على إختيار "تغيير رقم سرى" ثم يقوم حامل فور قيام حامل البطاقة بإدخال البطا

 البطاقة بإدخال رقم سرى مكون من أربعة أرقام من إختياره.

 نتهاء من خطوات إنشائه.يتم آلياً حفظ الرقم السرى فى النظام بحيث يمكن لحامل البطاقة إستخدام البطاقة فور اإل 

قديم طلب البطاقة للرقم السرى يتعين تيمكن لحامل البطاقة فى أى وقت تغيير الرقم السرى الخاص به من خالل ماكينات الصارف اآللى التابعة للبنك أما فى حالة عدم تذكر حامل  .3

 أسعار الخدمات المصرفية المعلنة فى حينه.   لالئحةلك لمصاريف تحدد وفقاً كتابى فى أحد فروع البنك وفى هذه الحالة يتم إصدار رقم سرى مطبوع ويخضع ذ

 . كشف الحساب اإللكترونى3

ً لهذه الشروط واألحكام، وفى ح .1 ً مجانأ وفقا ال أى تغيير فى مصاريف هذه فى حال إختيار أطراف الحساب المشترك خدمة كشف الحساب اإللكترونى، تقدم هذه الخدمة شهريا

الخدمة الهاتفية وفقاً للبيانات المسجلة لدى البنك بأنه  ركزسيتم إخطار أطراف الحساب المشترك من خالل إرسال رسالة نصية أو خطاب مسجل أو البريد اإللكترونى أو مالخدمة 

 وفى فروع البنك.   قد تم تعديل الئحة أسعار الخدمات المصرفية المعلنة والتى يمكن اإلطالع عليها من خالل موقع البنك اإللكترونى

ى يتم من ب إلخطاره بالرابط الذفور اإلشتراك فى خدمة كشف الحساب اإللكترونى، سيقوم البنك بإرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف المحمول الخاص بالشريك المدون فى الطل .2

 حتى يتمكن من تفعيل الخدمة. احدةالذى يصدر لمرة و خالله تقديم الخدمة ويطلب منه اإلتصال بمركز الخدمة الهاتفية للحصول على الرقم السرى

 فى هذا الطلب.   يتم إرسال الرابط إلى هاتف محمول واحد فقط وهو الذى تم تحديده من قبل أطراف الحساب المشترك فى الجزء الخاص بكشف الحساب والمراسالت .3

 رقم السرى كشرط إلزامي.فور دخول أحد أصحاب الحساب المشترك على الرابط سيطلب منه تغيير ال .4

 ديد .سالة نصية برقم سرى جفى حالة عدم إستالم أصحاب الحساب المشترك للرسالة النصية/عدم تذكر الرقم السرى، يتعين اإلتصال بمركز الخدمة الهاتفية ليتم إصدار ر .5

عدم إستالم أصحاب الحساب المشترك لخدمة كشف الحساب اإللكترونى بسبب عدم يلتزم أصحاب الحساب المشترك بتوفير رقم هاتف محمول صحيح وال يكون البنك مسئًوال عن  .6

 صحة أو صالحية أو تغيير رقم الهاتف المحمول المقدم منهم.

 باإلشتراك فى خدمة كشف الحساب اإللكتروني، يعتبر أصحاب الحساب المشترك قد وافقوا على إيقاف إرسال كشف الحساب فى صورته الورقية. .7

 ار كشف الحساب اإللكترونى شهرياً ويلتزم أصحاب الحساب المشترك بالدخول على الرابط لمراجعته.يتم إصد .8

جب كتاب اض عليها كتابياً بمويقر أصحاب الحساب المشترك أن كشوف الحساب اإللكترونية تعد دليل قاطع يعزز صحة معامالت وأرصدة حساباتهم طرف البنك ما لم يتم اإلعتر .9

 الحساب.  شفيوم من تاريخ إصدار ك 30وباً بعلم الوصول أو إعتراض كتابى يسلم ألى من فروع مصرفنا فى خالل موصى عليه مصح

 ترونية أو اإلتصاالت.ال يتحمل البنك أية مسئولية عن التأخير فى إصدار كشوف الحساب اإللكترونية ألسباب خارجة عن إرادته أو ترجع ألعطال فى الشبكات اإللك .10

أصحاب فى ويع تفهكشوف الحساب اإللكترونية على رقم الهاتف المحمول الخاص بالشريك المدون فى الطلب ويكون هذا الشريك مسئول مسئولية كاملة عن تأمين ها تم إرسال .11

 ى أى أضرار ومنها على سبيل المثال ال الحصرنتيجة عدم تأمينه لهاتفه والتى قد تؤدى إل -بشكل مباشر أو غير مباشر  –الحساب المشترك  البنك من أية أضرار قد يتكبدها 

 التالعب فى البيانات الواردة فى كشف الحساب اإللكترونى.
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المرور وبيانات الحساب وأرصدته وتفاصيل  مةكلأصحاب الحساب المشترك بعلمهم وموافقتهم على أن تخزين المعلومات الذى يشمل على سبيل المثال ال الحصر : فةكايقر  .12

وال يتحمل البنك أية مسئولية فى حالة الكشف عن هذه  ةوأية معلومات أخرى يتم تخزينها على أجهزة أصحاب الحساب المشترك الشخصية يكون على مسئوليتهم الخاصالمعامالت 

 المعلومات ألطراف أخرى.

 ض النظر عن قيام أطراف الحساب المشترك باإلطالع عليها من عدمه.تعتبر كشوف الحسابات اإللكترونية المرسلة ألصحاب الحساب مستلمة فى ذات وقت إرسالها إليهم بغ .13

 بنك فى حينه.يحق ألطراف الحساب المشترك فى أى وقت طلب كشف حساب ورقى من خالل أى فرع من فروع البنك ويكون هذا الطلب خاضعاً للرسوم المعتمدة بال .14

كن وفقاً أسباب ذلك إن أمأصحاب الحساب المشترك على أنه يحق للبنك، وفقا لتقديره المطلق وفي أي وقت، رفض تقديم الخدمة لهم أو إنهاء استخدامهم لها مع إبداء  فةكايوافق  .15

 لتقدير البنك.

 . كشف الحساب الورقى4

ً بأنه يحق ألطراف الحساب المشترك فى حال إختيار أطراف الحساب المشترك خدمة كشف الحساب الورقى، تقدم هذه  .1 ً علما  -أى وقت خالل هذه المدة  -الخدمة ربع سنويا

المعلنة والسارية فى حينه والتى يمكن اإلطالع  يةالحصول على كشف حساب ورقى عن طريق زيارة أقرب فرع وذلك مقابل مصاريف تحدد وفقاً لالئحة أسعار الخدمات المصرف

 لكترونى للبنك أو من خالل فروع مصرفنا.  عليها من خالل الموقع اإل

ترونى يها من خالل الموقع اإللكتخضع خدمة كشف الحساب الورقى لمصروفات ورسوم وفقاً لالئحة أسعار الخدمات المصرفية المعلنة والسارية فى حينه والتى يمكن اإلطالع عل .2

المشترك مسبقاً عن طريق إرسال رسالة نصية أو  لحسابالمصروفات والعموالت سيتم إخطار أطراف اللبنك أو من خالل فروع مصرفنا. وفى حالة إجراء أى تعديالت على 

 خطاب مسجل أو البريد اإللكترونى أو مركز الخدمة الهاتفية وفقاً للبيانات المسجلة لدى البنك.

ساب والمراسالت فى هذا يتم إرسال كشف الحساب الورقى إلى عنوان مراسالت واحد فقط وهو الذى تم تحديده من قبل أطراف الحساب المشترك فى الجزء الخاص بكشف الح .3

 الطلب.  

حساب الورقى عن طريق تقديم طلب جديد يحدد فيه يحق لكافة أصحاب الحساب المشترك فى أى وقت يشائون إيقاف خدمة كشف الحساب اإللكترونى وتفعيل خدمة كشف ال .4

للتنفيذ على أن يخضع الحساب للمصاريف وفقاً  عملأيام  10العنوان الذى يرغبون فى إستالم المراسالت من خالله أو حفظ البريد طرف البنك ويتم منح البنك مدة ال تقل عن 

 للرسوم المعتمدة بالبنك فى حينه.

تغييره  دلمكاتبات واإلخطارات التى يرسلها البنك ألصحاب الحساب المشترك على العنوان المثبت فى سجالت البنك صحيحة ما لم يُخطر البنك بما يفيتعتبر جميع المراسالت وا .5

لى آخر لها بالبريد العادى عمراسالت البنك قد سلمت ألصحاب الحساب المشترك بمجرد إرسا فةكاوذلك فور حدوث التغيير بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، وتعتبر 

عتراض ة لكافة آثارها القانونية دون إعنوان ثابت بسجالت البنك، وتعتبر سجالت البنك وسائر األوراق والوسائل دلياًل على صحة توجيه هذه المراسالت وإثباتاً لمحتواها ومنتج

 من أصحاب الحساب المشترك على ذلك.

 يوم من التغيير. 30أن يقوموا بإخطار البنك بذلك خالل  –عند تغيير العنوان الثابت بسجالت البنك  -أصحاب الحساب المشترك  فةكايجب على  .6

الثة أشهر( ث كلدورى )بحد أقصى  حفظ البريد فى البنك يشمل أية إشعارات أو مراسالت أو وثائق أو أوراق تجارية مرتدة ويلتزم أطراف الحساب المشترك بمراجعة البنك بشكل .7

 على عدم قيامه بإستالمها فى الوقت المناسب. أوم المراسالت ويسقط حقهم فى المطالبة بالتعويض عن أى ضرر قد يترتب على حفظ مراسالتهم لدى البنك إلستال

 


