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 )"الخدمة"( mBOKشروط وأحكام خدمة بنكك وثيقة 
 لمعانيا هناأد راتللعبا نتكو فإنه لكذ غير لنصا يتطلب مالم لوثيقةا ههذ في .1

  :لتاليةا
 تالياو جميع في ةلمنتشرا عهوفرو ملخرطوا بنك به يقصد "فلمصرا" .أ

 دانلسوا
 لتوفيرا بحساو لتوفيرا بحساو ريلجاا بلحساا تعني "بحسا/تحسابا"  .ب

 معا نعالإ نقانو بموجب بعد فيما ضافتهاإ يتم ىخرا تحسابا وأي بلس
 .فللمصر

 .لبنكيا لموبايلا خدمة بها يقصد "لخدمةا"  .ت
 يحتفظ يلذا لطبيعيينا صالشخاا/لطبيعيا لشخصا يعني "لعميلا"  .ث

 لموبايلا خدمة على لللحصو فللمصرطلب  مقدو فلمصرا ىلد ببحسا
  .لبنكيا

 بموجبه يلذا للعميل فلمصرا قبل من درلصاا لرقما يعني "يلسرا لرقما" .ج
 . لبنكيا لموبايلا امستخدا يمكن

 لخال من هلمتوفرا لمصرفيها تلتسهيالا من أي لستعماا تعني "لعمليها" .ح
 أي تتضمنو الخر قتو من فلمصرا عنها يعلن لتيوا لبنكيا لموبايلا
 أو لحتياإ بطريق تمكن خرآ شخص أي أو لعميلا من لموبايلا لخدمة لستعماا
 . للعميل يلسرا لرقما على للحصوا يرولتزا

 نملزمو لمشتركةا تلحساباا بصحاأ جميع نيكو لمشتركةا تلحساباا حالة في .2
 . بينهم فيما بالتضامن وثيقةال ههذ وطشرو مبأحكا

 لموبايلا امستخدا سطتهاابو يتم لتيا تلعملياا جميع عن الومسؤ لعميلا نيكو .3
 . يلسرا لرقما أو /لبنكيا
 : يلي بما لعميلا ميلتز .4

 ضياعه أو سرقته لحا في كتابة فلمصرا رشعاوإ يلسرا لرقما على لمحافظةا  .أ
 أن على مخولين غير صشخاأ /شخص ىلد فاومعر يلسرا لرقما صبحا إذا أو
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  أعاله. 
 بالخدمة تتعلق ويعاد أو تتحقيقا أي في فلمصرا مع لكاملا ونلتعاا .ب

  .لبنكيا لموبايلا امستخدأوإ
 لعميلا يتكبدها يفرمصا أو ارضرأ أو خسائر أي عن الومسؤ فلمصرا نيكو لن .5

 لرقما على لعميلا لحصو معد لحا في لكوذ لها لمسببا لشئا نكا مهما
 غير صشخاأ /شخص قبل من يلسرا لرقما على فلتعرا تم لحا في أو يلسرا

 .بالبريد لسارالا أو لتسليما ءثناأ مخولين
 خاصة تعموال او مسور اي حسابه من يخصم نبأ فلمصرا لعميلا ضيفو .6

  البنكي. لموبايلا امبأستخد أو بالخدمة
 لخاصها فلمصرا تبسجال جهرلمدا دلقيووا تلبياناا جميع نبأ لعميلا يقر .7

  ه. ة وملزمة لنهائي لبنكيا لموبايلا تبعمليا
 لهاتفا طريق عن ا  ر فو بحساباته فيه يحتفظ يلذا فلمصرا عفر رشعاإ لعميلا على .8

 يحق نهأ على قتا  مؤ لخدمةا فيقاإ يطلب لرسميةا غير لعملا تساعا لحا في
 فيقاإ لحا في نهأ على تهاتقدير بحسب لخدمةا فيقاإ عن يمتنع ف أنللمصر

 في كتابة فلمصرا غبإبال لحالةا ههذ في لعميلا ميلتز لهاتفا طريق عن لخدمةا
 لحصرا سبيل على ليس لكوذ ،لخدمةا دةعاإ فللمصر زيجو الوإ را  فو لتاليا لعملا ميو
 : لتاليةا تلحاالا في

 إستخدام الرقم السري بواسطة شخص أخر غري العميل. .أ
فقدان أو سرقة الرقم السري أو فقدان املوبايل أو إذا أصبح الرقم السري معروفا   .ب

 جميع عن الومسؤ لعميلا نيكو أن على أي شخص أخر غري العميل،لدى 
 لمبلغا نكا إذا لحا فيو ،لخدمةوا يلسرا لرقما ءلغاا يتم حتي تتم لتيا تلعملياا

 أي أو انلفقدا تثبت لتيا اتلمستندا ازبرإ يجب لعميلا ضمفو أو كيلو فللمصر
    .حينها في فلمصرا يطلبها قد اتمستند

 لتيوا لعميلا يتكبدها يفرمصاو ارضرا او خسائر يها عن الومسؤ فلمصرا نيكو لن  .9
  :مايلي صبخصو همباشر غير أو همباشر تظهر

 أي أو تبيانا منظا ينتج زجها أي أو لبنكيا لموبايلا قخفاإ أو تلف، حصالإ ،قغالإ  .أ
 العميل.   تتعليما تنفيذ في نقل سيلهو
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    .فلمصرا إداره عن رجخا ثحد أي .ب
 يفرلمصاوا ارالضروا لخسائرا جميع مقابل فلمصرا تعويض لعميلا على .10

 :يتكبدها أن يمكن لتيوا )لقانونيها يفرلمصاا جميع متضمنه(
 أي أو لعميلا قبل من يلسرا لرقموا /لبنكيا للموبايل نكا مهما امستخدا أي .أ

  .لمخوغير أو لمخو خرا شخص
 لوثيقة. ا ههذ في رهلمذكوا وطلشروا باألحكام  مهالتزا معدو لعميلا لخالإ .ب
  .يلسرا لرقموا /لبنكيا للموبايل مهاستخدا في لعميلا لهماإ  .ت

يكون العميل مسئوال وحده عن كل املعامالت اليت تتم عرب اخلدمة  .11
دون أدىن مسئولية على البنك ويعفي البنك من أي مسئولية يف هذا 

 اخلصوص. 
 للعميل مسبق رشعاإ أي ونبدو قتو أي في لخدمةا ءنهاإ فللمصر يحق .12

  :لتاليةا تلحاالا في يضاا لكذ يحق كما
  .لعميلا بحسا قغالإ .أ

  .لعميلا ةفاو .ب
 . لقانونيةا أهليته لعميلا انفقد .ت
 قتو أي في لوثيقةا ههذ وطشرو محكاأ من اي تغيير فللمصر يحق  .13

 ضافهإلبا أو فبالحذ لبنكيا لموبايلا طريق عن هلمتوفرا تلخدماا تعديل كذلكو
أو بواسطة موقع البنك  فلمصرا وعفر بمقر ينشر معا نعالإ بموجب لكوذ لتغييروا

 من مياأ 7 بعد لعميلا حق في يارسا نيكوو، اإللكرتوين الرمسي أو أي طريقة أخرى
   .ورهصد يخرتا
 تحكم لتيا هلسائدا وطلشرواألحكام ل لبنكيا لموبايلا امستخدخيضع إ .14

 مع تناقضها حاله في تطبق لتيوا بلس لتوفيروا لتوفيروا يهرلجاا تلحساباا فتح
 .  التفاقيها ههذ في رهلمذكوا وطلشروا مالحكاا
 انعنو خرآ على لعميلا مع فلمصرا تتصاالإ ت،سالالمرا جميع نتكو   .15

 يلذا مليوا في بالعميل اإلتصال تم قد نهأ يعتبرو كتابة فللمصر لعميلا من ممقد
 نهاعنو في تغيير يبأ را  فوو كتابة فلمصرا يعلم أن لعميلا جبوا منو بالبريد سلأر
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 .قانونيا صحيحة تعتبرو انعنو خرآ علي ستتم تسالالمرا جميع نفإ الوإ
 محكاوأ وطشر من يبأ بالتقيد لعميلا املتزإ عن فلمصرا تسكو يعتبر ال .16

 مالم عنها تلمسكوا واألحكام وطلشرا عن فلمصرا من زلتنا بأنه وثيقةال ههذ
   .فلمصرا من خطي بكتا بموجب يكن

 يةرجمهو نيناقو بموجب وطلشروا األحكام ههذ تفسرو تحكم  .17
  .حولها ينشأ اعنز أي في بالنظر لمختصها هي نيهدالسوا لمحاكما نتكوو دانلسوا

 
 أوافق                               •

  
                                                                                             

 
 


