
 

 طلب اشتراك بخدمة الصيرفة المباشرة- خدمة أمان موبايل- افراد

  اللقب   إني الموقع أدناه، االسم  
 بالفرع                             حساب رقم                 
    بريد الكتروني                    مهاتف رق                

 بخدمة الصيرفة المباشرة و أمان موبايلالشروط و األحكام لالشتراك 

 ل الخدماتالالخاصة بالبنك أو من خ اآلليت التي يجريها العميل باستخدام بطاقة الصرف الحكام المنصوص عليها بهذا المستند على كافة المعامتسري الشروط واأل/1

وتكون هذه الشروط مكملة ألي اتفاق آخر / اتفاقات أخرى أو مستندات حساب آمرة.  )الهاتف،( عبر الشبكة الدولية أو الخدمات البنكية عبر لألفرادالبنكية الشخصية 

 الدولية بالبنك( لشروط وأحكام اإللكترونية( عبر الشبكة الدولية )وهو نظام الخدمة المالية لألفرادالتي تجري باستخدام الخدمات البنكية الشخصية ) المعامالتوتخضع 
 ية.( عبر الشبكة الدوللألفرادخصية )الش البنكية  الخدمة

أنها على الشبكة الدولية من يتعهد العميل ُويقر بأنه قد اختار استخدام الخدمة البنكية عبر الشبكة الدولية، وأنه سيكون لزاما عليه مراجعة وقبول ما هو منشور بش /2

شبكة الدولية وأنه مسئول عن حفظ رقم الهوية الشخصية وبيان هوية المستخدم بحيث تكون أية شروط وأحكام. ويقر العميل بأنه على دراية كافية بنظام التعامل عبر ال
تتم على مسئولية العميل، ما لم يرد منه إخطارا للبنك بوقوع فقد أو سرقة لكلمة المرور أو بيان الهوية الخاص به. وعلى  معامالت األرقامتجري على أساس هذه  معامالت

بأية تعليمات عبر هذه الخدمة. وُسيطبق على هذه الخدمة كل ما يتعلق بها من شروط وأحكام خاصة بفتح الحسابات  اإلدالءة قبل إجراء أية معاملة أو العميل مراعاة الدق
 تعديالت.حقا من وتشغيلها وكذا كل ما يطرأ عليها ال

ة عبر الخدمة البنكي خالل( أو عبر الشبكة الدولية / أو من لألفرادالخدمة البنكية الشخصية )تصدر عبر وفقا ألي تعليمات  بالعمل –دونما التزام عليه  -صرح للبنك يُ  /3

أنها تعليمات صادرة من العميل، على أن ترد التعليمات المذكورة باستخدام بيان هوية المستخدم وكلمة المرور  –من وجهة نظره الخاصة  –الهاتف، وذلك إذا رأى البنك 
تى وفقا للتعليمات الواردة عبر الهاتف ح –بحسن النية  –امل عبر الشبكة الدولية وكذا بيان الهوية الشخصية. ولن يتحمل البنك المسئولية عن التعامل الخاصة بخدمة التع

الخدمة البنكية  خاللات من لو وردت هذه التعليمات من أفراد غير مفوضين بالتعامل ولن يكون على البنك أي التزام بالتحقق من هوية أي شخص يصدر منه تعليم

 .عبر الشبكة الدولية ويدعي التعامل نيابة عن العميل)لألفراد(الشخصية 
القيام في أي  –العميل تسليم البطاقة إلى البنك فور طلبها. كما يجوز للبنك ودونما إبداء أي سبب  –دائما ملكية خاصة بالبنك، ويكون على  اآلليتظل بطاقة الصرف  /4

 .( عبر الشبكة الدوليةلألفراد/ أو الخدمة البنكية الشخصية ) اآلليكافة الحقوق والمميزات المتعلقة ببطاقة الصرف حين بسحب 

ورقم هوية المستخدم للعميل على مسئوليته الكاملة، ولن يتحمل البنك أي مسئولية من أي نوع عن أي خسائر أو أضرار تنشأ من واقع  اآللييتم إصدار بطاقة الصرف  /5

أو  األضرارهذه  مهما كان سبب ( عبر الشبكة الدولية أو رقم بيان الهوية المتعلق بها،لألفراد)للعميل أو بسبب الخدمة المصرفية الشخصية  اآلليإصدار بطاقة الصرف 

 ااستالمهإن لم يتم  اآلليالسبب فيها ينتج عن تصرف أو خطأ ما وقع من جانب البنك وسيكون للبنك الحق في التخلص من بطاقة الصرف .تلك الخسائر، هذا ما لم يكن 

، فسيكون للبنك الحق في التخلص من البطاقة إن اآللية الصرف يوم( من تاريخ إصدارها. وفي حالة حفظ البطاقة داخل ماكين 33) يوم ثالثينمن جانب العميل في غضون 

 .من تاريخ حفظها أيام( 7من جانب العميل في غضون سبعة أيام ) استالمهالم يتم 

( عبر الشبكة الدولية، ويكون عليه تعويض لألفرادأو الخدمة البنكية الشخصية ) اآلليأجريت باستخدام بطاقة الصرف  معامالتيظل العميل دائما هو المسئول عن أي  /6

 .أو لرقم بيان الهوية اآلليغير المرخص به لبطاقة الصرف  االستخدامالناشئة بأي شكل كان عن  األضرارالبنك عن كافة الخسائر أو 

( عبر الشبكة الدولية سجال نهائيا لألفراد )كية الشخصيةأو الخدمة البن اآلليالخاص بالبنك والذي يتم إعداده بشأن استخدام بطاقة الصرف  المعامالتيكون سجل  /7

 .بل ويجوز استخدامه كدليل مستندي مقبول واألغراضالنواحي )وملزما من كافة

لشبكة ( عبر ارادلألفأو الخدمة البنكية الشخصية ) اآلليسيقوم البنك بإجراء خصم من حساب العميل بقيمة أي عملية سحب أو تحويل ُتنفذ باستخدام بطاقة الصرف  /8

الخدمة البنكية عبر الشبكة  خاللبتعليمات من  اإلدالء وباستخدام الهاتف أو  )، )باآلليأ( بإجراء عمليات السحب باستخدام بطاقة الصرف (الدولية. وسيسمح البنك 

التي تجري  للمعامالتمن جانب البنك حسبما يتراءى له. وبالنسبة  آلخروسداد مدفوعات للغير وذلك وفقا لحد تعامل يومي يتقرر من حين  تحويالت إلجراءالدولية 
المحلية وفقا لسعر الصرف الساري الذي يقرره البنك في يوم  اإلصدارالمحلية، فسيتم خصمها من حساب العميل بعد إجراء التحويل إلى عملة  اإلصدارغير عملة  التبعم

 التحويل

 .دونما موافقة كتابية من البنك هويته ألي شخص آخر عن رقم بيان اإلفصاحيجوز للعميل  ال /9
وكان ذلك العطل أو القصور  اآلليلن يتحمل البنك المسئولية عن أي خسارة أو ضرر ينشأ مباشرة أو بشكل غير مباشر عن أي عطل أو قصور في بطاقة الصرف  /13

 .أو خالف ذلك على أي نحو كان اآلليناشئا عن خطأ من العميل أو عن عدم وجود مبالغ كافية بشكل مؤقت بماكينات الصرف 

 .( عبر الشبكة الدوليةلألفرادالخدمة البنكية الشخصية ) لن يتحمل البنك المسئولية عن أي خسارة ترجع لعدم توفر /11

يانات و على هذه الب عميل بتحري الدقة في كتابة كافة البيانات و المعلومات للبنك و أنه مسئول عن كافة هذه البيانات وأنه يتحمل وحده نتيجة التحويل بناءلتزم الي /12

 .يحق الرجوع في التحويل بعد تمامه المعلومات وال

 .علي الحسابات المترابطة للعميل أون في حالة وجود التزامات مالية علي الحساب بنكية الكترونية من حساب الزبو معامالت أي إيقافللبنك الحق في  /13
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