
 

 

 شروط واحكام بطاقة إئتمان ميدبنك
 

 تعاريف: فى هذا الطلب تعنى كلمة  -1
ش شارل ديجول )الجيزة سابقاً( وايضاً تعنى خلفاءه ومن    21ويقع مركز بطاقاته فى  ميدبنك  البنك:    -

 . يتنازل لهم
 . ميدبنك بأنواعها  إئتمانالبطاقة: بطاقة  -
 (. حامل البطاقة األساسية) البطاقة التى يصدرها البنك للعميل  :األساسيةالبطاقة   -
ويوجد  سنة   21والذى ال يقل سنة عن  هذا الطلب  ىحامل البطاقة األساسية: هو العميل الموقع عل  -

 ه. له حساب للبطاقة بإسم
للشخص الذى   األساسية على طلب حامل البطاقة    إصدارها بناءاً البطاقة اإلضافية :البطاقة التى يتم   -

 . يحدده
  : هو الشخص الذى تصدر له بطاقة إضافية ويحدده حامل البطاقة األساسية يةحامل البطاقة اإلضاف  -

 . سنة وقت اإلصدار  18بشرط أال يقل سنه عن 
نقدية مقابل استخدام    مبالغ  سحبالتعامل بالبطاقة: تعنى شراء السلع والحصول على الخدمات او    -

 . البطاقة 
(: هى بطاقة تتيح لحامل البطاقة القيام بعمليات شراء سريعة  Contactlessالبطاقة الالتالمسية )  -

الشخصى   التعريف  رقم  إدخال  ويجب  البيع  نقطة  ماكينة  أمام  البطاقة  تمرير  بمجرد  تالمس  بدون 
 معامالت الالتالمسية. ( للمعامالت التى تزيد عن حد ال PINللبطاقة )

 مدة صالحية البطاقة: ثالث سنوات تبدأ من تاريخ اإلصدار.   -
الحد اإلئتمانى: هو المبلغ الذى وافق البنك على إصدار البطاقة فى حدوده والذى يتعهد العميل بعدم  -

إخطار العميل  تجاوزه مطلقاً ويجدد سنوياً مالم يرفض البنك ذلك ويحق للبنك تعديله فى اى وقت مع  
 بذلك. 

 محددات البطاقة: 
حسب نوع كل  (  POS & E-COM)حد الشراء: هو المبلغ المسموح به خالل عمليات الشراء    -

 بطاقة وتتغير من وقت آلخر حسب ما يراه البنك مناسباً. 
حد السحب النقدى: تمثل الحد األقصى المسموح به من قبل البنك لعمليات السحب النقدى من خالل  -

 كينات الصرآف اآللى. ما
حد االيداع النقدى: تمثل الحد األقصى المسموح به من قبل البنك لعمليات االيداع النقدى من خالل   -

 ماكينات الصرآف اآللى. 
لعمليات الشراء بدون   - البنك  المسموح به من قبل  األقصى  حد المعامالت الالتالمسية: تمثل الحد 

 (. PINقة )إستخدام رقم التعريف الشخصي للبطا
ماكينة تعمل إلكترونياً وتسمح لحامل البطاقة بعمليات شراء    هي (:  POSنقاط البيع اإللكترونية )   -

 سلع أو الحصول على خدمات بإستخدام بطاقته الخاصة والمصدرة له من قبل البنك. 
لحامل البطاقة  (: هى ماكينات تعمل ميكانيكياً وإلكترونياً بحيث تسمح  ATM)  ى ماكينة الصراف اآلل  -

 بإجراء بعض العمليات المصرفية باستخدام بطاقته الخاصة والمصدرة له من قبل البنك. 
-   ( للبطاقة  الشخصى  التعريف  ماكينة  PINرقم  من  السحب  حالة  فى  يستخدم  االلى (:    الصراف 
(ATMs  او من خالل بعض التجار ويجب )إفشائه ألى    المحافظة على هذا الرقم وعدم  على العميل

البطاقة، وان تم إفشائه يجب تغييره من خالل اقرب    شخص وعدم اإلحتفاظ به فى مكان واحد مع 
بمركز خدمة العمالء ( وأيضاً فى حالة فقده او نسيانه اإلتصال  ATMsماكينة صارف آلى للبنك )

 . إلجراء الالزم  19189
هى أرقام متغيرة يتم إرسالها الى رقم التليفون المحمول الخاص   (:OTPالرقم السرى للمعامالت ) -

االنترنت   البطاقة من إتمام معامالت الشراء على  لتمكين حامل  البنك  البطاقة والمسجل لدى  بحامل 
((E-COM  .وتستخدم لمرة واحدة 
ة مالية لسداد  التاجر: يشير إلى متجر أو شركة أو بنك ...الخ وهى الجهة التى تقبل البطاقة كوسيل   -

 . رسوم السلع أو الخدمات أو السحب النقدى من قبل حامل البطاقة
يستقبل حامل البطاقة رسائل نصية على الرقم المحمول المسجل لدى البنك  الرسائل النصية القصيرة:

المطالبة   بقيمة  للتذكرة  ورسالة  بالبطاقة  تمت  التى  العمليات  على  وللتأكيد  والتجديد  اإلصدار  عند 
 . شهرية فى ضوء سياسات البنكال

أنه قد أطلع ووافق على كافة الشروط واألحكام الخاصة ببطاقة  اإلضافية  و  يقر حامل البطاقة االساسية   -2
الموقع   االئتمان على  الواردة  إاللكترونية  الخدمات  مع  بالتعامل  الخاصة  واألحكام  الشروط  وكافة 

اإللكتروني لميدبنك والتي يجوز تعديلها فى اى وقت وفقاً لتقدير البنك المطلق ويقوم البنك بإخطار  
العميل  ا يقر  ، كماإللكترونيالعميل بأى من وسائل اإلخطار المتاحة بما فى ذلك النشر على موقع البنك  

 بمتابعة كافة الشروط واالحكام المعلنة على موقع البنك الرسمي.  بالتزامه
  / االساسيةرسوم التى يقررها البنك للبطاقات ) اليوافق العميل على سداد قيمة    والتجديد: رسوم اإلصدار -3

ى اى وقت  ضافية( خصماً على حساب البطاقة وال يحق له اإلعتراض عليها ويحق للبنك تعديلها فاال 
المتاحة بما فى ذلك   العميل بأى من وسائل اإلخطار  البنك المطلق ويقوم البنك بإخطار  لتقدير  وفقاً 
النشر على موقع البنك اإللكتروني، كما يقر العميل بالتزامه بمتابعة كافة الرسوم المعلنة على موقع 

 البنك الرسمي. 
ها وتنتهى صالحيتها بإنتهاء آخر يوم فى شهر  مدة البطاقة: تحدد صالحية البطاقة من تاريخ إصدار -4

وعام الصالحية المذكورين على وجه البطاقة وفى حالة رغبة العميل فى عدم تجديد البطاقة يتم التوجه  
يوم من تاريخ   45للتوقيع على طلب بعدم التجديد وذلك قبل    ميدبنكشخصياً الى أقرب فرع من فروع  

 االنتهاء. 
 : البطاقة  استخدام -5

استخدامها الب  - ويكون  المصدرة شخصية  البطاقة   محصوراً   طاقة  حامل  أن    على  لحاملها  واليجوز 
 . يسمح ألى شخص أخر بإستخدامها أو تجاوز الحد اإلئتمانى الصادر به

-  ً  . ميدبنك التى تكون سارية وقت اإلستعمال   إئتمانلشروط استعمال بطاقة  طبقا
مركز  االتصال بتصدر البطاقة اإلئتمانية غير نشطة وإلستخدامها يجب أن يتم تنشيطها من خالل    -

 19189خدمة العمالء 
مركز  االتصال ب فى حالة سفر العميل للخارج فمن الضرورى إبالغ البنك قبل السفر وذلك من خالل    -

 .قة عند إستخدامها بالخارج وفى حالة عدم اإلبالغ فيحق للبنك إيقاف البطا 19189خدمة العمالء 
وأى    يتعهد -6 السنوى  واإلشتراك  واإلضافية  األساسية  البطاقة  اصدار  رسوم  بسداد  البطاقة  حامل 

النظام   بقيمة تكلفة  مصاريف اخرى متعلقة بخدمة هذا  البطاقة  بالخصم على حساب  ويصرح للبنك 
 .البطاقة وكذا أى مصاريف اخرى متعلقة بخدمة هذا النظام 

 

 
األجنبية  ما بالنسبة إلستخدامات البطاقة بالعمالت  أ  ىجميع تعامالت حامل البطاقة بالجنية المصر تتم   -7

بالجنية المصر تقييمها  الى    ى المختلفة فيتم  األجنبية  بالعمالت  تتم  التى  ويتم تحويل قيمة المعامالت 
ن دوالر أمريكى عند الجنيه المصرى بسعر الصرف الذى يحدده البنك ووفقاً لما تم خصمه على البنك م

 ى. وتقيد على حساب البطاقة بالجنية المصرمراسل التسوية 
ستخدمت البطاقة فى إجراء مشتريات او الحصول على خدمات او سجب نقدى فإن البنك يجعل إ كلما   -8

حامل البطاقة مدينا بمبلغ المعاملة بالبطاقة سواء تم توقيع حامل البطاقة على مستند البيع او النقدية  
كما يكون حامل البطاقة مسئوالً مسئولية مطلقة غير مشروطة تجاه البنك عن النتائج المترتبة  ،  ال  ام

 على استخدام البطاقة. 
   . يحق للبنك عدم إعطاء موافقة ألى عملية تتعلق بإستخدام البطاقة دون إبداء األسباب -9

ً ي -10 طبقا المدين  الرصيد  على  مدينة  عوائد  احتساب  ال  تم  العوائد  يبدأ  ألسعار  البنك  من  المعلنه  مدينة 
والذى يتم فى نهاية كل شهر وحتى تاريخ تغطيته وفى حالة    ،احتسابها من تاريخ إصدار كشف الحساب

شهادات    -توفير  - جاريةحسابات    -ودائعه،  حساب لدي   ى عدم السداد يحق للبنك الخصم او التنفيذ على ا
 أو الحصول على حكم قضائي.  إدخارية... إلخ، وذلك دون حاجة الى انذار أو تنبية

البطاقة   -11 لحامل  وبدون الرجوع  تلقائياً  للبنك ان يخصم  اى مبالغ سبق إضافتها لحسابه بطريق  يحق 
البطاقة ) العمليات التى تتم  بإستخدام  او اإلضافية( سواء كانت مشتريات أو    األساسيةالخطأ جميع 

البطاقة و يتم قيدها على حساب  أو مسحوبات نقدية  التواريخ  خدمات  العميل بسداد قيمتها فى  يلتزم 
 .أو اإلضافية(   األساسيةالمحددة من قبل البنك سواء كانت موقعة اوغيرموقعة من حامل البطاقة ) 

يحق للبنك تحصيل اإللتزامات المستحقة على العميل نتيجة إصدار البطاقة وإتخاذ اإلجراءات القانونية   -12
 . الالزمة ضده فى حال تقاعسه فى السداد

بأن جميع   -13 األساسية  البطاقة  وثائق ومستندات خاصة  يقر حامل  واقع  من  الصادرة  الحساب  كشوف 
أمام   أنواعها تعتبر صحيحة ونافذة فى مواجهته وملزمه له  بالبنك والمرسلة على عنوانه بإختالف 

 المحاكم مالم يعترض عليها خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسالها إليه. 
واإلضافية( مسئولين مسؤلية تضامنية تجاه البنك عن النتائج المترتبة  األساسية  قات ) يكون حاملو البطا -14

عن اإلستخدام وكذلك عن توفير المبالغ االزمة لسداد مستحقات البنك كما يفوضون البنك فى الخصم  
 . من أى مبالغ او ودائع لهم طرف البنك سداداً ألى أرصدة قائمة 

يكون   -15 اإلنترنت  على  البطاقة  إستخدام  البطاقة  عند  او  حامل  المخالفة  عن  كاملة  مسئولية  مسئوالً 
المخالفات التى ترتكب بموجب البطاقة المذكورة دون ادنى مسئولية على البنك كما يلتزم بسداد كافة  

ومنتجاً لكافة أثاره  المبالغ التى يتم خصمها على حساب البطاقة دون إعتراض، ويظل هذا اإلقرار سارياً  
البطاقة   صالحية  إنتهت   لو  حتى  اإلستخدام  عن  الناتجة  البنك  مطلوبات  كامل  سداد  حتى  القانونية 
اإلئتمانية الخاصة به أوصدور تعليمات كتابية بإيقاف إستخدام البطاقة على شبكة المعلومات الدولية  

 . 19189بمركز خدمة العمالء  أو اإلتصال 
الـ   -16 رقم  البطاقة  CVV2/CVCيعتبر  بظهر  المتواجدة  الثالثة  يجوز    ()األرقام  وال  شخصية  عهده 

 . تصويره أو اإلفصاح عنه إال فى حالة الشراء عبر اإلنترنت حتى ال يساء إستخدام البطاقة
 البنك غير مسئول بأى حال إذا رفضت أى منشأة التعامل بالبطاقة.  -17
أو أى فرع من فروع البنك وذلك فور مطالبته    بالبنك   لبطاقات لمركزاطاقة  يتعهد حامل البطاقة بتقديم الب -18

بذلك وفقا لنظام إدارة المخاطر بالبنك ويكون ذلك فى نفس يوم طلب تقديمها أو يوم العمل التالى على  
 . األكثرويتحمل حامل البطاقة بكافة التبعات الناتجة عن عدم تسليم البطاقة 

ً ت -19 وترد بواسطة حامل البطاقة او اى شخص اخر يتصرف نيابة عن حامل  ، دائماللبنك   بقى البطاقة ملكا
ان يطلب إلغاء البطاقة،  من حق حامل البطاقة األساسية فى أى وقت  ،  البطاقة وذلك لدى طلب البنك

ويكون ذلك عن تنفيذ طلب االلغاء،  وبغير أن يؤثر ذلك على التزامه بخصوص أية معاملة بالبطاقة قبل  
البطاقة وتقديطريق   البنك ان يلغى البطاقة فى  وللبنك    ةتسليم بطاقتم طلب موقع بالغاء  أى  من حق 

والى حين   االلغاء،وقت او ان يرفض إعادة إصدار أو تجديد أو إحالل اى بطاقه ومالم يحدث مثل ذلك 
 . فقاً لهذا اإلتفاق وحدوثة فإن البنك سوف يعيد إصدار البطاقة من حين إلى حين لكى تستخدم 

شهادات    -حسابات توفير    –خاصة بالبطاقة، ودائع  ت  ا ضمان  ىلحامل البطاقة التصرف فى ا  يجوز ال   -20
ر شهرين من إلغاء البطاقة  ادخارية... الخ والمرهونه رهناً حيازياً للبنك اال بعد موافقة البنك وبعد مرو

 وردها للبنك. 
وسالمة بياناته السرية ورقم التعريف  صارى جهدة لضمان سالمة البطاقة  قلى حامل البطاقة ان يبذل  ع -21

مسئولية مطلقة تجاه  مسئوالً  فإذا فقدت البطاقة او سرقت يكون  ،  CVV2/CVCالـ  الشخصى ورقم  
البطاقة بواسطته او بواسطة الغير، وعلى حامل البطاقة  عن إساءة استعمال  البنك عن النتائج المترتبة  

المفقودة ان يخطر البنك على الفور وإذا تم اإلبالغ شفاهة يجب تعزيزه كتابة خالل سبعة أيام.على ان  
يتحمل حامل البطاقة األساسية اى التزامات تنشأ عن استخدام البطاقة من تاريخ فقدها ولمدة اسبوع  

كتابة بالفقد أو السرقة وعلى حامل البطاقة أن يقدم إلى البنك جميع المعلومات   من تاريخ إخطار البنك
التى لدية فيما يتعلق بظروف الضياع وأن تتخذ كافة الخطوات المعقولة لمعاونة البنك على استعادة  
البطاقة وتحرير محضر إدارى بقسم الشرطة المختص بفقد البطاقة او سرقتها، مع تحمل حامل البطاقة  

 بكافة المصاريف المترتبة على ذلك. 
واإلضافية بسعر عائد مدين مساوى  األساسية الحق فى فتح حساب مدين بقيمة مديونية البطاقة   لبنكل -22

للسعر المطبق على البطاقة او بسعر العائد المدين االساس بمصرفنا ايهما اعلى وعدم تجديدها نهائياً  
ويعتبر   خيرة فى سداد تلك المديونية او توقفة عن السداددون الحاجة الى الرجوع للعميل فى حالة تأ

 توقيعة على طلب اإلصدار موافقة ضمنية على ذلك. 
حامل البطاقة األساسية بسداد مستحقات البنك اما خصما على حسابه لدى البنك او نقدا او بشيكات    يقوم -23

مصروفات او عموالت مقابل    مسحوبة على البنوك االخرى على ان يتحمل حامل البطاقة األساسية بأية 
 تحصيل هذه الشيكات. 

اذا أصدرت منشأة سند إعادة فيما يتعلق بمعاملة استخدمت فيها البطاقة فإن البنك يضيف قيمة هذا   -24
يتم اصدار سند االعادة   ومالمآة من المنشالسند إلى حساب حامل البطاقة لدى استالمة سندات اإلعادة 

لبة لحامل البطاقة فى  وارساله الى البنك فان الحساب يكون مستحقاً الدفع بالكامل، وال تكون اية مطا
 موضوعا ألية مقاصة أو قيود عكسية أو مطالبة فرعية فى مواجهة البنك.  آة المنشمواجهة 

يحق للبنك إيقاف التعامل على البطاقة او الغائها فى حالة استخدام البطاقة بصورة غير طبيعية وفى   -25
 حصر(: غير األغراض الشخصية المخصصة من اجلها مثل )على سبيل المثال ال ال 

استخدام كامل الحد او جزء منه فى معامالت السحب النقدى بالخارج وبصوره دوريه وبما يزيد عن   -
 الحد االقصى. 

 إستخدام كامل الحد أو جزء منه فى معامالت مشتريات ال تتناسب وطبيعة االستخدام التاريخى للبطاقة.   -
 ادة الرصيد المتاح للبطاقة. عمل إيداعات نقدية بمبالغ ضخمة وبصورة متكررة بغرض زي -
يوم   90فى حالة عدم التقدم الستالم البطاقة )األساسية أواإلضافية( السابق طلبها من البنك خالل    -

 من تاريخ طلبها يتم إلغائها. 
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البنوك او  ال يكون البنك مسئوالً بأى وجه اذا رفضت اية منشأة قبول البطاقة، واذا طلبت منك إحدى   -26
 عليك ان تفعل ذلك بعد تمزيقها / إتالفها.   المنشأت المتعاقد معها البنك بناء على طلبنا تسليمها البطاقة، 

البنك غير مسئول عن اية اضرار تنشأ نتيجة خلل اى جهاز آلى او خلل فى االت تخزين المعلومات   -27
 عاقدية من الباطن. وتحليلها او اى سبب اخر خارج عن سيطرة البنك او وكاالته او مت

يصبح الرصيد القائم فى حساب البطاقة مستحقاً على الفور وواجب الدفع بالكامل عند اإلفالس او عند   -28
وفاة حامل البطاقة األساسية "مع خضوع ذلك الية قيود تفرضها القوانين" او اذا ما ارتأى البنك ذلك  

 . اذا كان هناك اى اخالل بهذه الشروط من قبل حامل البطاقة 
يمكن أن يصدر البنك بطاقة اضافية لكى يستخدمها اى شخص يعينه حامل البطاقة األساسية بصفته   -29

مفوضاً فى االستعمال على حسابه ويكون حامل البطاقة مسئوالَ عن بطاقة ذلك المفوض فى االستعمال  
يلغ االخرى ان  البطاقة  وتنطبق شروط االستعمال عليه، ولكن يكون للبنك باإلضافة الى صالحيتة  ى 

الخاصة بأى مفوض فى االستعمال  فى اى وقت، ويمكن لحامل البطاقة األساسية طلب إلغاء البطاقة  
كتابة وإعادة تلك البطاقة الى البنك او عند تسليم المفوض فى إستعمال تلك البطاقة لطلب إلغاء البطاقة  

البطاقة االضافية   البطاقة  كتابة الى البنك كما يعتبر المفوض فى استخدام  ضامناً متضامناً مع حامل 
 األساسية فى اداء كافة استخدامات البطاقة وللبنك الحق فى الرجوع على اى منهم الستيداء مستحقاته.

البنك قد وصلت الى حامل البطاقة األساسية بمجرد ارسالها بالبريد على اخر عنوان   -30 تعتبر مكاتبات 
 محفوظ طرف البنك لحامل البطاقة. 

قسط من االقساط   ى وذلك فى حالة تأخر العميل فى سداد ا وقت  ى الحق فى تصفية الضمانة فى ا  للبنك -31
 . او انذاره  هالمستحقة علية للبنك او توقفه عن السداد ذلك دون الحاجة الى التنبية علي

وذلك فى حدود ماهو    ATM  ىاآلل  سحب مبالغ نقدية من ماكينة الصرآف البطاقة فى    استخدمت  لما ك -32
  مقرر سحبة لحامل البطاقة ولم يقم بسحب كل او جزء من المبلغ فى المطلوب من ماكينة الصرآف

خالل الفترة الزمنية المحددة إلبراز المبلغ فى المكان المخصص له وقامت االلة باسترداد    ATM  ى اآلل
الذى تم على الحساب إال بعد جرد    المبلغ مرة اخرى فإن البنك ال يكون مسئوالًعن اعادة قيد الخصم 

 وذلك دون اعتراض من حامل البطاقة على ذلك.  ATM ىاآلل الخزينة ماكينة الصرآف 
ال يحق لحامل البطاقة الرجوع على البنك بأى مساءلة عن عدم تنفيذ أية تعليمات تصدر منه بإستخدام   -33

ريخ الحق الممنوح من البنك لإليداع عند  المبالغ المودعة خالل المدة من وقت اإليداع بالماكينة لحين تا
 . قيد المبالغ الصحيحة بحساب البطاقة

فى حالة وجود أى أوراق نقدية مزورة أو غير صالحة للتداول ضمن مبالغ اإليداع النقدى يحق للبنك   -34
حامل   مسئوليه  على  عنها  والجنائية  المدنية  المسئولية  وتقع  المودعة  المبالغ  جملة  من  إستنزالها 

 . اقة الشخصية وللبنك الحق فى إتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية وإبالغ الجهات المختصةالبط
 :سداد اإلستخدامات وانتظام الحساب -35

يتعين على العميل ان يسدد ويوفر فى حساباته شهريا قيمة المطالبة أو الحد األدنى من المبلغ المحدد    -
 يمثل البنود التالية: ى من البنك فى ميعاد استحقاقه أو قبله والذ

 مجموع المبالغ المدينة السابقة التى انقضى تاريخ استحقاقها 
 المبالغ التى تجاوزالحد اإلئتمانى الممنوح للعميل -
+  ى + صرف نقد + مشتريات   )رسوم اإلصدار أو التجديد من قيمة العمليات التى تمت خالل الشهر -

 : ىبطاقة( وفقا لما يلأية مصروفات وعموالت أخرى متعلقة بنظام ال

سداد قيمة اإلستخدامات الشهرية الواردة بكشف حساب البطاقة بالكامل خالل فترة السماح مع  •
 عوائد مدينة للمشتريات خالل ذات الفترة.  ىعدم احتساب أ

سداد الحد األدنى من قبل البنك خالل فترة السماح مع احتساب العوائد المدينة كما انه يفوض   •
 تلك المبالغ المستحقة.  البنك فى خصم

تقتضى تعليمات البنك المركزى بأنه فى حالة التأخر عن سداد المستحقات التى تنشأ عن استخدام    -
( يوم من تاريخ استحقاقها يتم  180)  بطاقات اإلئتمان أو التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة للعميل لمدة 

 لكافة البنوك المصرية. إدراج اسم العميل بالقوائم السلبية المبلغة 
اليعنى عدم التزامه بسداد الرصيد المستحق عليه    ىعدم استالم العميل لكشف حساب البطاقة الشهر -

 للبنك فى المواعيد المقررة وعليه مراجعة الفرع المصدر فى حالة عدم تسلمه كشف الحساب. 
ب  - السداد  البطاقة فورا ويصبح واجب  القائم فى حساب  الرصيد  الكامل وقى حالة وفاة  او  يستحق 

اعسار او فقد اهلية او افالس او حجز على العميل بما يؤثر على مركزه المالى ويتم إيقاف التعامل  
)األصلية أو اإلضافة( ويتحمل العميل قيمة المصاريف المترتبة على اإلبالغ أو سحب البطاقة   بالبطاقة

حسابات  -ألرصدة المدينة من أى أموال لديه )ودائعفى حالة عدم تسليمها للبنك ويحق للبنك استيداء ا 
 شهادات إيداع.....إلخ(. -توفير

 ى. يلتزم حامل البطاقة بسداد ضريبة الدمغة النسبية المحددة وفقا ألحكام القانون المصر -
فى حالة عدم االنتظام فى السداد فسيتم احتساب مصاريف تأخير باألضافة الى اعتبار حساب البطاقة    -

التجديد لحين السداد، هذا  غير م تاريخ  وايضاً عدم تجديدها فى  التعامل بها مؤقتاً  ايقاف  نتظم ويتم 
ويعتبر االيداع فى حساب البطاقة سارى المفعول اعتبار من يوم العمل الرسمى التالى لتاريخ االيداع،  

 طاقة على حدا.وفى حالة وجود بطاقة اضافية للبطاقة األساسية يتعين االيداع فى رقم حساب كل ب
 : اإلعتراضات -36

يقر العميل بأن كشف حساب البطاقة ومفرداته وأرصدته يعتبر صحيحا ونافذا فى مواجهته مالم    -
يصل للبنك إعتراض كتابى منه بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خالل خمسة عشر  

البنك. فى حالة عدم وصول كشف  يوما من تاريخ إرسال البنك لهذا الكشف على آخر عنوان له طرف  
 الحساب للعميل ال يعد عذرا لعدم إلتزام العميل بسداد المديونية أو الحد األدنى منها. 

يتحمل العميل رسوم اإلعتراض فى  ى إذا اعترض العميل على مبالغ مدرجة بكشف الحساب الشهر -
 . حالة عدم صحته 

اب البطاقة ال يلزم البنك بإضافة ذلك المبلغ مبلغ مقيد بكشف حس  ىإذا اعترض العميل على صحة أ  -
بكشف   المقيدة  القيمة  بذات  الصارف وتكون اإلضافة  البنك  اإلضافة من  بعد ورود سند  إال  للعميل 
الحساب هذا ويكون المبلغ المقيد بكشف الحساب والمعترض عليه مستحق الدفع من قبل العميل خالل 

قد يترتب على ذلك المبلغ من التزامات أخرى حتى تمام    فترة مهلة سداد كشف الحساب إضافة الى ما
السداد أو إضافة القيمة الواردة من البنك الخارجى وال تكون أى مطالبة لحامل البطاقة فى مواجهة  

 المنشأة موضوعا ألى مقاصة أو قيود عكسية أو مطالبة فرعية فى مواجهة البنك. 
تنشأ بين حامل البطاقة )األساسية أو الفرعية( مع  البنك غير مسئول عن أى خالفات أو منازعات    -

 . التجار حول السلع والخدمات التى حصل عليها باستخدام البطاقة 

 
او ان يرفض   ،وقت  ىالحق فى إلغاء البطاقة فى ا  هكما يكون ل،  للبنك الحق ان يوقف استخدام البطاقة -37

فإن البنك  حين حدوثة    ىال   إلنهاء ومالم يحدث مثل ذلك ا ،  بطاقة  ىاعادة اصدار او تجديد او احالل ا
 سوف يعيد اصدار البطاقة من حين ال حين لكى تستخدم وفقا لهذا االتفاق. 

طاقة  جميع القيود التى يثبتها البنك سواء كانت خصم و/أو إضافة تكون صحيحة وتتم آليأ ولحامل الب -38
الحق فى االعتراض خالل المدة المحددة من خالل مصرفنا وشبكة البطاقات طبقاَ لنوع المعاملة، وللبنك  
الحق فى إثبات تلك القيود بكافة طرق االثبات يحق للبنك فى أى وقت من األوقات ودون إخطار للعميل  

كل من فروع البنك وأحقية  أن يدمج أو يوحد أى حسابات للعميل بحيث تكون جميعاً وحدة واحدة لدى 
البنك فى إجراء المقاصة و/أو تحويل أى مبلغ بأى عملة لسداد مستحقات و/أو أرصدة مدينة بحسابات  

 العميل و/أو بطاقاته فى أى وقت. 
أو ترقية أو خفض نوع   -39 إلغاء/ إضافة خدمات جديدة  النظام،  إيقاف/ إنهاء االشتراك فى  للبنك  يحق 

العميل ب النشر على الموقع اإللكترونى     ىأالبطاقة وإخطار  بما فى ذلك  المتاحه  اإلخطار  من وسائل 
 للبنك ويجب على حامل البطاقة مراجعة الشروط الخاصة بالبطاقة على موقع البنك اإللكتروني. 

ال يحق لحامل البطاقة أن يقوم بأية معامالت مشتريات أو خدمات أو سحب مبالغ تفوق المبالغ المصرح   -40
ال البنك عن سداد كافة  له بحساب  أمام  العميل يكون مسئول مسئولية كاملة  بطاقة وإذا تم ذلك فإن 

المبالغ التى استخدمها بالشراء أو بالسحب النقدي، كما ال يحق له استخدام البطاقة فى أى معامالت  
 مقامرة من خالل االنترنت أو أى معامالت محظورة قانونيا قانونا. 

ز خدمة عمالء البنك مسجلة وتعتبر تلك التسجيالت دليالً ثابتاً معترفاً بصحته  المكالمات التليفونية لمرك -41
 من حامل البطاقة، ويقوم البنك باستخدامها وفقاً لمطلق إرادته فى أى وقت يشاء. 

ويمكن لحامل البطاقة التوجه الى أقرب فرع    19189تقديم الشكاوى من خالل مركز خدمة العمالء   -42
يتم بحث الشكوى من قبل البنك خالل مدة ال تقل عن يومين عمل وال تزيد عن  وتقديم الشكوى كتابة و

 خمسة عشر يوم عمل، كما يمكن لحامل البطاقة اإلتصال بمركز خدمة العمالء فى حالة طلب المساعدة. 
يصرح حامل البطاقة للبنك بإرسال التنبيهات واالعالنات والمنتجات الجديدة وحمالت التسويق بإستخدام   -43

والرسائل القصيرة    ىمن الوسائل االلكترونية التى تشمل وال تقتصر على االنترنت والبريد االلكترون  ىأ
 . ويوافق حامل البطاقة على عدم إعتبار هذا انتهاكا لخصوصيته 

البطاقة بأال يستخدم البطاقة فى عمليات غير قانونية أو عمليات مقامرة أو أية عمليات   -44 يلتزم حامل 
خارج البالد سواء كانت هذه العمليات مباشرة أو عن طريق التليفون أو الفاكس أو    أو تجارية داخل  

أ البنك عن  يخلى مسؤلية  فإنه  لذلك  مخالفته  حالة  وبين    ى اإلنترنت........إلخ وفى  بينه  يقع  خالف 
التى تقو  المبالغ  العميل بسداد كافة  يلتزم  المقامرة كما  لعمليات  المنظمة  م بها  الجهات المسئولة او 

 جهات المقامرة بخصمها على حساب البطاقة دون أى إعتراض. 
الالزمة فى حالة استخدام حامل البطاقة لها استخدام غير مشروع   يحق للبنك اتخاذ االجراءات القانونية  -45

 او مخالف للقوانين السارية والمطبقة 
 : عامة أحكام -46

لى أو خلل من آالت تخزين المعلومات  البنك غير مسئول عن أية أضرار تنشأ نتيجة خلل أى جهاز آ  -
البطاقات والبنوك الصارفة او ألى سبب آخر ال يكون  أو تحليلها أو أعطال بأجهزة االتصال بمركز 

 مرجعه للبنك. 
إذا قام أحد البنوك أو المنشآت المتعاملة فى البطاقات بسحب البطاقة الى سبب من االسباب يتعين   -

 على حامل البطاقة التحقق من إتالفها بما يضمن عدم صالحيتها لالستخدام  
جديدة طبقا لما   ى حق للبنك تعديل كل او بعض شروط واحكام النظام او اضافة شروط او احكام اخري -

يراه دون الحاجة الى موافقة حامل البطاقة األساسية ويقوم البنك بإخطار حامل البطاقة فى حالة التغيير  
حامل البطاقة  يقر  بأى من وسائل اإلخطار المتاحه بما فى ذلك النشر على الموقع اإللكترونى للبنك، كما  

و  هبالتزام والرسوم  واألحكام  الشروط  كافة  البنك  بمتابعة  موقع  على  المعلنة  والمحددات  العموالت 
ويعتبر اعالن البنك عن اى تعديل أو اضافة فى اى بند من بنود النظام بمثابة اخطار رسمى  ،  اإللكترونى

 لحامل البطاقة 
التعديالت المدخلة على هذه الشروط جزءاً ال يتجزأ منها دون الحاجه الى موافقة كتابية من حامل    -

 . البطاقة 
تبر جميع المراسالت التى يرسلها البنك للعميل قد وصلت اليه طالما تم ارسالها اليه بالبريد على  تع  -

آخر عنوان له طرف البنك أو بالبريد اإللكترونى كما يتعهد العميل بإخطار البنك كتابة بخطاب يسلم  
عنوانه على ان يصل   باليد او يرسل بالبريد الموصى عليه بتوقيعه المحفوظ لدى البنك فى حالة تغيير

 الى البنك قبل ارسال مراسالت العميل باسبوع على األقل. 
اتفق كال من البنك والعميل على ان المحل المختار للعميل فى حالة نشوب نزاع هو محل اإلقامة او    -

من   أيا  القضائية على  أوراقه  أو  كافة مراسالت  توجيه  أو  إعالن  الحق فى  وللبنك  العمل  مقر جهة 
 انين المذكورين العنو

ان استالم العميل للبطاقة وخطاب الترحيب يعتبر موافقة منه على البطاقة وأحكامها وشروط ومعايير    -
 استخدامها والتى تعدل فى ضوء سياسات البنك 

كل نزاع ينشأ بين العميل والبنك فى تنفيذ أو تفسير شروط واحكام نظام اإلصدار للبطاقة يكون النظر    -
وتسرى على هذا االتفاق احكام    أو أى محكمة يختارها البنك  والجيزةص محاكم القاهرة  فيه من اختصا

 القانون المصرى. 
 

أقر بعلمي بألية تقديم الشكاوي المتبعة لدي مصرفكم وذلك من خالل المطبوعات المتوافرة بفروع البنك   -47
بالبنك، كما أقر بإلتزامي في حال وجود  أو رسائل البريد اإللكتروني أو مركز اإلتصال بالعمالء الخاص  

شكوي بالرجوع إلي مصرفكم أوال وعدم تقديم الشكوي مباشرة إلي البنك المركزي المصري إال في  
 حالة عدم الرد من جانب البنك خالل المدة وبالطريقة المتفق عليها والمعلنة من جانب البنك. 

 
ل ألي طرف ثالث و/أو للغير كل أو بعض من حقوقه  للبنك وحده الحق وطبقاً إلرادته المنفرة بأن يحي  -48

و/أو التزاماته الناشئة بموجب إصدار البطاقة وكذلك كل أو بعض إجراءات تشغيل وخدمات البطاقات  
دون حاجة إلى موافقة العميل أو إعالنه بذلك، ويعتبر توقيع العميل على الشروط واألحكام بمثابة قبوالً  

  . لى ذلك ضمنياً بموافقته المسبقة ع
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