
شروط وأحكام خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول

 تمهيد: يتضمن هذا الطلب شروط وأحكام استخدام خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول، والتي
با�يداع، سواء  عليه  للتعامل  البنك  لدي  محمول  هاتف  حساب  فتح  المستخدم  يستطيع   بموجبها 
رصيد بالحساب  ويودع  المحمول،  الهاتف  طريق  عن  ل�موال  ا�لكتروني  التحويل  أو   السحب 
لدي المحمول  هاتفه  حساب  في  المستخدم  أودعه  ما  بمقدار  ا�لكترونية)  النقود   إلكتروني(وحدات 
 البنك ومن ثم يتعين علي المستخدم قراءة كافة شروط وأحكام استخدام الخدمة بدقة وعناية قبل

التوقيع
تعريفات 

البنك: يقصد به بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  |                      و جميع فروعة
رصيدى: يقصد بها شركة رصيدي للمدفوعات االلكترونية (ش.م.م

بعملة البنك  لدي  المفتوح  ا�لكترونى  المحمول  الهاتف  حساب  به  يقصد  المحمول:  الهاتف   حساب 
خالله من  ويتم  البنك   لدى  المعتمدين  الخدمة  مقدمى  أحد  أو  فروعه  أحد  خالل  من  المصرى   الجنية 

عمليات ا�يداع والتحويل والسحب الخاصة بمستخدم الخدمة
العاملة المحمول  الهاتف  شبكات  من  أي  مع  متوافق  محمول  هاتف  أي  يعني  المحمول:   الهاتف 

بجمهورية مصر العربية أو أي أجهزة أخري متوافقة مع هذه الخدمة وتلك الشبكات
الطلب هذا  محل  الخدمات  لتقديم  البنك  معها  يتعاقد  التي  المنشآت  من  أي  هو  الخدمة:   مقدم 

لمستخدمي الخدمة والمصرح له من البنك
 المستخدم / مستخدم الخدمة: هو الشخص الطبيعي المشترك في خدمة الدفع عن طريق الهاتف

المحمول شريطة حيازته خط هاتف محمول وتوقيعه علي هذا الطلب الخاص
 خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول: هي خدمة دفع ا·موال عن طريق الهاتف المحمول المقدمة
 من البنك موضوع هذا الطلب، وبموجبها يتم فتح حساب هاتف محمول للعميل لدى البنك للتعامل
 عليه سواء با�يداع و/أو السحب و/أو التحويل ا�لكترونى ل�موال عن طريق الهاتف المحمول ، ويودع
هاتفه حساب  فى  العميل  أودعه  ما  بمقدار  ا�لكترونية)  النقود  (وحدات  إلكترونى  رصيد   بالحساب 

المحمول لدى البنك أو مقدمي الخدمة المعتمدين
تعني وحدات الكترونية ذات قيمة نقدية تعادل كل وحدة جنيه مصري  وحدات النقود ا�لكترونية: 
 فقط دون غيره من العمالت ا·خري تصدر عن البنك شريطة استالم البنك قيمة من النقد ال تقل عن قيمة

وحدات النقود ا�لكترونية التي يصدرها البنك وتقبل استبدالها إلي الجنيه المصري
يقصد به الرصيد الدائن من وحدات النقود ا�لكترونية لحساب الهاتف المحمول  الرصيد االكتروني: 
المحمول  وهذا الهاتف  العميل على حساب  التى تمت بمعرفة  السحب  و  ا�يداع   والناتج عن عمليات 
 الرصيد ا�لكترونى قابل للتحويل إلى أى من العمالء ا·خرين و/أو مقدمى الخدمة ، كما يمكن استخدامه

كوسيلة سداد للجهات المعلن عنها من قبل البنك
المحمول الهاتف  طريق  عن  الدفع  بخدمة  الخاصة  وا·حكام  الشروط  كل  هي  وا�حكام:   الشروط 

والمنصوص عليها ضمن هذا الطلب، أوضمن أي تعديالت الحقة قد تطرأ عليها
علي قصيرة  رسالة  بواسطة  بإرساله  البنك  يقوم  الخدمة،  بتفعيل  الخاص  هوالكود  التفعيل:   كود 

هاتف المستخدم

 وسائل االتصال التي سيتم من خاللها التواصل مع المستخدم: إى وسيلة مناسبة يراها البنك وأو
موقع رصيدى،  أو  للبنك  الرسمية  االجتماعية  ا�عالم  وسائل  صفحة  (على  الحصر  وليس  مثل   رصيدى 

البنك أو رصيدى الرسمي، عن طريق الرسائل القصيرة ) و تكون باللغة العربية و/أو االنجليزية
آلية تقديم الخدمة

ا·خرى، الشروط  باقى  استيفائه  وشريطة  الخدمة  فى  االشتراك  طلب  على  المستخدم  توقيع   فور 
 واستكمال إجراءات فتح حساب الهاتف المحمول وبعد التحقق من هويته من قبل شركة رصيدى ، سيتم
 تفعيل خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خالل منح المستخدم كود تفعيل الخدمة بإرساله
 بواسطة رسالة قصيرة علي هاتف المستخدم ، وعلي المستخدم إنشاء رقم سرىخاص به (          ) وذلك
 عند أول استخدام للخدمة، ويجب أن يتكون من 6 أرقام و يلتزم بالحفاظ علي سرية هذا الرقم على
 مسئوليته الشخصية و يلتزم العميل بأدخال الرقم السرى بطريقة صحيحة حيث أنه يوجد حد اقصى
اكثر من مرة السرى بطريقة غير صحيحة  الرقم  ادخال  الخدمة بسبب  السرى و في حالة توقف   للرقم 
 فعلية ا�تصال بخدمة العمالء و يحق للعميل أن يتعامل على رصيده ا�لكترونى من خالل إيداع أو سحب
رصيده من  مالية  مبالغ  تحويل  وأيضا   ، رصيدى  فروع  و/أو  الخدمة  مقدمى  طريق  عن  سواء   مبالغ 
 ا�لكترونى لعمالء و/أو مقدمى الخدمة المعتمدين بحيث يجوز ·ى من هؤالء سحبها أو إضافتها إلى
 رصيده ا�لكترونى ، وإيداع أو سحب مبالغ من كافة ماكينات الصراف اÉلى (التى تتيح خاصية السحب
 بدون بطاقة و تحمل شعار "ميزا") و كذلك إمكانية الشراء من المحالت التجارية و سداد الفواتير والشحن
 من خالل التطبيق الخاص بهذه الخدمة و التحويل من محفظة ذكية إلى محفظة ذكية أخرى وما يتجدد
 من خدمات اخرى، فى ضوء المحددات الموضوعة من قبل البنك و البنك المركزى فى هذا الشأن و يحق
بحساب يتعلق  فيما  الخدمة  لتقديم  المتاحة  ا�لكترونية  الوسائط  من  أى  يستخدم  أن   للمستخدم 
تخضع والتى  البنك  لدى  مفتوحة  تكون  التى  ا·خرى  حساباته  من  أى  دون  و  فقط  المحمول   الهاتف 
خط رقم  تغيير  فى  المستخدم  رغبة  حالة  فى  و  البنك  لدى  بها  المعمول  العامة  المصرفية   للقواعد 

الهاتف المحمول المرتبط بحساب الهاتف المحمول يلتزم المستخدم بإخطار شركة رصيدى  فورا
 يحق لمستخدم الخدمة فى أى وقت إغالق حساب الهاتف المحمول و استرداد رصيد النقدية التى تقابل
كامل رصيدي لسحب  فروع شركة  احد  إلى  الخدمة  بتوجة مستخدم  الدائن وذلك  ا�لكترونى   رصيدة 
مستند اصل  تقديم  و  الذكية  المحفظة  أغالق  طلب  على  بالتوقيع  يقوم  ثم  أوًال  المتبقى   رصيده 
 الشخصية للتأكد من شخصية مستخدم الخدمة و تتم عملية ا�غالق ووقف الخدمة فى خالل 15 يوم
 عمل من استالم الطلب ا·غالق و ال يحق لمستخدم الخدمة بمطالبة البنك أو شركة رصيدي أو الرجوع

علية بوجود رصيد متبقى بعد مرور القترة المذكورة و دون ادنى مسئولية على البنك
استخدام الخدمة

 يقتصر الحق فى استخدام الخدمة أو االنتفاع بها على المستخدم وحده دون غيره، ويلتزم المستخدم
فى جميع ا·وقات بعدم السماح أو تمكين أى شخص أخر من استخدامها أو االنتفاع بها

 يتعين على المستخدم أن يظهر و يقدم للبنك و/أو مقدمى الخدمة المعتمدين و/أو شركة رصيدي
 إثباتا مقبوال لشخصيته عند إجرائه عمليات السحب أو ا�يداع و اليحق ·ى مستخدم أن يودع أية مبالغ فى

حسابات هاتف محمول تكون بأسماء عمالء غيره
إلغاؤها و ذلك فى حالة استخدامه أو  المستخدم  الخدمة عن  إيقاف  تقديره  لمطلق  للبنك وفقا   يحق 
 للخدمة بالمخالفة ·ى من شروط و أحكام خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول أو بالمخالفة ·ى من القوانين

واللوائح الواجبة التطبيق
بموجب مطلوبا  ذلك  كان  إذا  االقتضاء  حسب  وقت  أي  في  العميل  حساب  إغالق  أو  تقييد  للبنك   يحق 
 القانون أو االتفاقيات الدولية أو إذا كان لدى البنك أسباب معقولة أو مؤيدة الحتيال العميل أو استخدامه
وأحكام شروط  يخالف  بما  أو  السارية  القوانين  يخالف  بما  أو  الئق  غير  أو  مشروع  غير  لغرض   الحساب 
كون حالة  في  الحساب  إغالق  أو  تجميد  أيضا  للبنك  يجوز  كما  بالبنك،  المطبقة  المصرفية   الحسابات 

 العميل ضحية لالحتيال أو سرقة الهوية من أجل تفادي الخسائر المحتملة
 يحق للبنك أن يجمد أو يوقف تشغيل الحساب أو يغلق الحساب وأن يرفض أي من المعامالت المصرفية
 إذا كان صاحب الحساب مخال بأي من شروط وأحكام هذا الطلب أو إذا كانت قدمت للبنك أي تعليمات
 غامضة أو متناقضة أو غير مقبولة من البنك أو إذا شك البنك في وجود حاالت غش أو عدم قانونية أو
 مشروعية في أي معامالت ، كما يجوز للبنك أن يبلغ عن أي عمليات غسل أموال أو معامالت مشكوك
 فيها أو غير قانونية في الحساب إلى السلطات الرقابية بجمهورية مصر العربية أو بالخارج حيث يلتزم
 البنك بجميع قوانين مكافحة غسل ا·موال ونظمها السارية ويجوز له وفقا لتقديره الخاص أن يطلب
 تفاصيل أو معلومات إضافية من صاحب الحساب وأن يقدم تلك المعلومات والتفاصيل إلى السلطات
 المعنية وفي تلك الحاالت لن يتحمل البنك أي مسؤولية أو التزام عن تأخير تنفيذ أي معامالت إذا لم

تقدم المعلومات المطلوبة من قبل صاحب الحساب في الموعد المطلوب
الشخصية، ا·وقات تحت مسئوليته  السرى وإبقائه فى جميع  رقمه  بالمحافظة على  المستخدم   يلتزم 
 وتبعا لذلك سوف يكون العميل وحده مسئوال عن إفشاء أى من البيانات أو المعلومات المتعلقة به أو
 بأى من حساباته إذا كان ذلك ا�فشاء ناشئا عن خطأ أو تقصير أو إهمال فى المحافظة على رقمه السرى

الخاص به دون ادنى مسئولية على البنك
 فى حالة قرر المستخدم إيقاف خط الهاتف المحمول المرتبط بحسابه على هاتفه المحمول سوف يفقد
 شرطا أساسيا باعتباره مستخدم للخدمة وبالتالى فإنه سوف يفقد تلقائيا حقه فى االنتفاع بالخدمة من

خالل الهاتف المحمول الذى تم إيقافه
 يقر المستخدم بمسؤليته عن جميع المعامالت وكافة العمليات التى تتم على حساب الهاتف المحمول
المستخدم على  حجة  وسجالته  البنك  دفاتر  تكون  وسوف  السرى  رقمه  وباستخدام  بالخدمة   المرتبط 

والغير
 لن يكون البنك و/أو شركة رصيدي مسئوال عن أية خسائر أو أضرار قد تحدث للمستخدم بسبب سوء أو
 إساءة استخدامه للخدمة أو نتيجة ·ى خطأ يرتكبه أو نتيجة أي خلل قد يحدث للخدمة بسبب خطأ من
 جانبه أو لعدم كفاية رصيد حساب الهاتف المحمول أو ·ى سبب آخر قد يكون للمستخدم دخل فيه ولن
 يكون البنك و/أو شركة رصيدي مسئوال عن أى خلل فى شبكات االتصاالت و يقر بعدم مسئولية البنك
بشبكة الخدمة  انقطاع  نتيجة  تحدث  قد  أعباء  أو  تكاليف  أية  تحمله  أو  رصيدي  شركة   و/أو 
الهاتف خط  أو  الشبكة  على  تطرأ  قد  اعطال  أو  مشاكل  أية  جراء  من  أو  المحمول   االنترنت/الهاتف 

المحمول
ا�لكترونى كوسيلة الرصيد  أى مؤسسة قبول  و/أو شركة رصيدي مسئوال عن رفض  البنك   لن يكون 
 سداد كما أنه لن يكون مسئوال عن البضائع أو الخدمات التى سوف يحصل عليها المستخدم فى مقابل
 ذلك الرصيد، وأى شكوى من المستخدم فى هذا الصدد يجب عليه حلها مع تلك المؤسسة مباشرة
البنك فى هذا الخصوص على إضافة أى مبلغ قد يسترده المستخدم إلى حساب  وسوف يقتصر دور 

الهاتف المحمول وذلك بعد حصول البنك على سند إضافة صادر بشكل صحيح من تلك المؤسسة
 يتعين على العميل ابالغ شركة رصيدى في حالة سرقة الهاتف المحمول أو فقده او فقد شريحة

 ال         المرتبطة بتنفيذ الخدمة وتستخدم �ستقبال كود التفعيل  و فى جميع االحوال فى حالة قيام
بابالغ العميل  قيام  قبل  و  الخدمة  تلك  العميل من خالل  تعامالت على حسابات  أى  بإجراء  اخر   شخص 
النتائج البنك وأو شركة رصيدى عن كافة  العميل مسئوال مسئولية كاملة تجاه   شركة رصيدى يكون 
الخاصة بشركة العمالء  االتصال بخدمة  باالبالغ عن طريق  العميل  المعامالت ويقوم  تلك   المترتبة على 
 رصيدى لوقف الخدمة  و فى حالة رغبة العميل اعادة تفعيل الخدمة يجب عليه االتصال بخدمة العمالء

الخاصة بشركة رصيدى
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 يمنح البنك هذه الخدمة للعمالء ا·فراد الطبيعين فقط ، ويتم فتح حساب هاتف محمول واحد لكل رقم
 هاتف محمول خاص بالمستخدم (ولكل عميل يقتصر على ثالث محافظ فقط بأرقام الهواتف المحمولة
 المختلفة)، ويكون البنك مسئوًال عن إدارة هذا الحساب ويودع به المستخدم وحدات نقود الكترونية
 بمقدار ما أودعه من نقد بالجنيه المصري لتغذية حساب هاتفه المحمول وتصنف هذه ا�يداعات كودائع
 تحت الطلب وال يستحق عليها عائد و تتيح هذه الخدمة إمكانية تحويل وحدات النقود ا�لكترونية ما

بين حسابات الهواتف المحمولة المشتركة بمنظومة المحفظة الذكية
 يحق للبنك منفردا وضع حدود قصوى لحجم رصيد الهاتف المحمول وقيمة و عدد كل من العمليات
 اليومية والشهرية ، كما يحق للبنك تغيرها من وقت الخر مع اخطار العميل باى وسيلة مناسبة يراها
 البنك و يعتبر استخدام العميل للخدمة بعد تغير تلك الحدود بمثابة موافقة منه ويتم ذلك فى ضوء
تتم و  المصرى   المركزى  البنك  من  والصادرة  الخدمة  لهذه  المنظمة  للقواعد  ووفق×  البنك   سياسة 
 عمليات التحويل داخل جمهورية مصر العربية فقط وبالعملة المحلية (الجنيه المصري) فقط وال يسمح
 بتبادل عمالت أخري أو إجراء عمليات تبادل للعمالت أو مقاصة بين حسابات العمالء ذات العمالت ا·خري و
حساب إلي  إضافتها  ويتم  ا·جنبية  بالعمالت  الخارج  من  تحويالت  بتلقي  الخدمة  لمستخدمي   يسمح 
الهوية علي  التعرف  �جراءات  خضع  قد  المستخدم  يكون  أن  علي  المصري،  بالجنيه  المحمول   الهاتف 
للبنك التابعة  ا�رهاب  وتمويل  ا·موال  غسل  وحدة  عن  الصادرة  الهوية  علي  التعرف  قواعد   بموجب 

المركزي المصري
 يحق للبنك رفض تنفيذ بعض العمليات فى اى من الحاالت التى يراها البنك غير مناسبة كما يحق له
 عدم االفصاح عن اسباب و يتخذ البنك ا�جراءات المناسبة للتأكد من أن التحويل يخص ذات المستخدم
 وأن القيمة قد تم إضافتها بالجنيه المصري لحساب الهاتف المحمول الخاص به و يتم ربط كل رقم هاتف
Øمحمول بحساب هاتف محمول واحد فقط، وعلي المستخدم حماية الرقم السري الخاص به وا�بالغ فور 

عند فقد هاتفه المحمول
 فى حالة وجود شكوي من قبل مستخدم الخدمه فليتوجه ·قرب فرع من فروع شركة رصيدى والتقدم
الرد  بالشكوى موقعا عليها أو من خالل ا�تصال بأرقام خدمة العمالء الخاصة بشركة رصيدى وسيتم 
المتعلقة بمعامالت خارجية تاريخ تقديم الشكوى عدا الشكاوي   عليه خالل خمسة عشر يوم عمل من 

ويتم اخطار العميل بالمدة الالزمة لدراسة الشكوى
 في حالة عدم قبول العميل رد البنك أو شركة رصيدى، يتعين عليه إخطار البنك أو شركة رصيدى كتابي×
 خالل خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استالم الرد متضمن× أسباب عدم القبول، وفي حالة عدم قيامه

بذلك ُيعتبر قبوال ضمني Ø للرد
 في حالة إخطار البنك أو شركة رصيدى بعدم قبول الرد، يجب علي البنك أو شركة رصيدى إعادة النظر
 وفحص الشكوى مرة أخري، والرد النهائي على العميل خالل خمسة عشر يوم عمل، مصحوب× بالمبررات
للبنك الشكوى  تصعيد  في  بحقه  العميل  إخطار  مع  الرد،  يتغير  لم  إذا  خاصة  والواضحة   المناسبة 

المركزي المصري في حالة عدم قبول العميل الرد الثاني من البنك أو شركة رصيدى
 سوف يتم تسجيل المكالمات الهاتفية التى تتم من خالل مركز خدمة العمالء مع العميل من قبل البنك
 و/أو شركة رصيدى ·غراض مراقبة الجودة ، و قبول المستخدم لشروط وأحكام هذا الطلب يعد بمثابة

موافقة ضمنية علي هذا ا�جراء
 تلتزم شركة رصيدى باخطار العمالء مسبقا قبل قطع الخدمة لعمل صيانة محددة مسبق× و التى يتم
حاالت فى  و  العميل  لدى  عليها  المتعارف  و  رصيدى  لشركة  المناسبة  الوسائل  باحدى  عنها   ا�عالن 
 االنقطاع المفاجئ للخدمة يلتزم البنك و شركة رصيدى باسترجاع الخدمة فى خالل خمس عشر يوم عمل

بحد اقصى و يستثنى من ذلك حاالت القوة القاهرة
الرسوم

 يتعهد المستخدم بسداد رسوم التسجيل فى الخدمة (رسوم فتح حساب الهاتف المحمول) والرسوم
 السنوية، ورسوم السحب وا�يداع والتحويل، ورسوم االعترضات ورسوم أية خدمات إضافية أخرى تتيحها
التى المصرفية  الخدمات  أسعار  تعريفات  ضمن  رصيدي  شركة  و  البنك  يحددها  سوف  والذى   الخدمة 
 يعلن ويفصح عنها البنك و/أو شركة رصيدي من وقت ·خر و يحتفظ البنك و/أو شركة رصيدي  بحقه فى
 تعديل أية رسوم من وقت ·خر وفقا لتقديره المطلق ويعتبر ا�عالن عن الرسوم بالوسائل التى يرى أنها
 مناسبة إشعارا نافذا للمستخدم ويمثل استخدام الخدمة بعد تاريخ سريان أى تعديل لهذه الرسوم

قبوال من العميل
 تكون كافة التعليمات التى يقوم المستخدم بإصدارها وكافة العمليات التى يقوم بإجرائها من خالل
 الخدمة ملزمة له و منتجة لكافة آثارها القانونية فى مواجهته، وتتعهد شركة رصيدي بتفعيل كافة
من أى  خالل  من  رصيدى  شركة  لفرع  المستخدم  يصدرها  قد  التى  التعليمات  كافة  وتنفيذ   العمليات 
يصدرها التى  التعليمات  كافة  تكون  و  الخدمات  تقديم  فى  المستخدمة  ا�لكترونية   الوسائط 
 المستخدم للبنك و/أو شركة رصيدي من خالل الوسائط ا�لكترونية المستخدمة فى تقديم الخدمة كما
 لو كانت صادرة منه مباشرة، وتلتزم شركة رصيدى فور استالمها وعلمه بها بتنفيذها ما لم تتعارض
المستخدم يكون  المقابل  وفى  المصرى،  المركزى  البنك  من  الصادرة  والتعليمات  البنك  سياسه   مع 

مسئوال فى مواجهة البنك عن كافة النتائج التى تترتب على تنفيذ البنك لتلك التعليمات
 ال يكون البنك ملزم× بقبول التعليمات الكتابية أو التفويضات الصادرة من المستخدم بشأن التعليمات
 التى يصدرها للبنك عند قيامه بإجرائه العمليات من خالل الخدمة و يتعهد المستخدم تعهدØ غير
قد التى  والنفقات  والتكاليف  وا·ضرار  والمطالبات  الخسائر  كافة  عن  البنك  بتعويض  لÜلغاء   قابل 
 يتكبدها البنك نتيجة تنفيذه لتعليماته بما فى ذلك الرسوم القضائية وأتعاب محاميه ومستشاريه و
لوائح أو  قوانين  أو مخالفة  النتهاك  المستخدم  أى محاولة من  أو  البنك  ·ى تصرف  اكتشاف  حالة   فى 
يتقدم حتى  ا�لكترونية  أرصدته  جميع  على  التعامل  يوقف  أن  للبنك  يحق  ا·موال  غسل   مكافحة 
 المستخدم بتبرير مناسب ومقبول للبنك وذلك كله دون إخالل بحق البنك فى اتخاذ كافة ا�جراءات

التى تفرضها عليه القوانين السارية والمطبقة داخل جمهورية مصر العربية
ا�من و السرية

 تقع المسؤولية الكاملة علي المستخدم في حماية حساب هاتفه المحمول واالحتفاظ ببيانات حسابه في
بأمان و للحفاظ عليها  الالزمة  الوقائية  ا�جراءات  تامة من جميع ا·شخاص دون استثناء، واتخاذ   سرية 
 على المستخدم عدم االفصاح عن الرقم السرى إلى أي شخص آخر في أي وقت (بما في ذلك أفراد العائلة
 أو ا·صدقاء أو أي من موظفي البنك) و في حالة طلب أي من موظفي البنك او وكالءه ·ي من هذه البيانات
االحتياطات واتخاذ جميع  بالبنك في أسرع وقت ممكن  ا�تصال  النظام   السرية فيجب علي مستخدم 
 الالزمة لضمان عدم رصد الرقم السرى أثناء تنفيذ أوامر الدفع عبر الخدمة و يجب على المستخدم بقراءة
محاوالت تنبيهات  أو  ا·منية  التنبيهات  (مثل  التنبيهية  ا�طارات  و  بالتحذيرات  االتزام    و 

 االحتيال/الهندسة االجتماعية                                         و أن يكون الهاتف المحمول
 غير مخترق                                     ..إلخ) و ا·خذ فى االعتبار إن قبول المستخدم من خالل تطبيق الهاتف

المحمول ·ى تغيير فى الشروط و ا·حكام يعتبر التزام× قانوني×
 حماية خصوصية وسرية بيانات العمالء / مستخدم الخدمة مطلب أساسي للبنك، لذلك يعمل البنك
  علي ضمان أمن وسرية بيانات العمالء وتعامالتهم النقدية، علي الرغم من ذلك قد يتطلب من البنك
 الكشف وا�فصاح بموجب القانون وبموجب عقود الخدمات عن بعض المعلومات أو البيانات المتعلقة
 بحساب المستخدم إلى السلطات القانونية، أو إلي مقدمي الخدمات وذلك في ا�طار ووفق× للحد الذي
 يسمح به القانون و تعديالته أو في حدود العقود المبرمة، ومن ثم يصرح ويخول المستخدم للبنك في
 ا�فصاح عن أي من معامالته والبيانات المتعلقة بها، والمحتفظ بها لدي البنك للغير وفق× لما يراه البنك
 مناسب× لتقديره المطلق، و يقر المستخدم بموافقته على أن يقوم البنك بتقديم أو ا�فصاح عن كل أو
 بعض المعلومات الخاصة بحسابه/حساباته لدى البنك إلى أى من فروعه و/أو وكالئه و/أو اى من الجهات
 التى تقدم الخدمة الفنية أو المصرفية أو التسويقية  و تتمثل في إى من المنشآت التى يتعاقد معها
البنك يراه  لما  البنك وفقا  الخدمة والمصرح لها من  بتنفيذ  المتعلقة  الخدمات  لتقديم بعض   البنك 

مناسبا والزما فى هذا الشأن
أحكام عامة

العملة الوحيدة المستخدمة فى تقديم الخدمة هى عملة الجنيه المصرى
 يتم ربط كل رقم خط هاتف محمول بحساب هاتف محمول واحد فقط �ستخدام الخدمة.يحق للبنك أن
 يعهد إلى أى طرف ثان سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بتنفيذ بعض من تعهداته وليس
يظل سوف  البنك  فإن  الحالة  هذه  وفى  الخدمة  استخدام  وأحكام  شروط  وفق  بها  التزم  التى   كلها 
 مسئوال فى مواجهة المستخدم عن المحافظة على سرية كافة بيانات المستخدم وكافة حساباته كما

أنه سوف يكون مسئوال فى مواجهته عن أية أخطاء أو إهمال أو تقصير قد يقترفه ذلك الطرف الثانى
 يحق للبنك أو أى طرف آخر قد يعهد له بتنفيذ أى من التزاماته المفروضة عليه بموجب شروط وأحكام
 استخدام الخدمة أن يقوم بتسجيل المكالمات التليفونية التى تم استقبالها على أرقام التليفونات

المخصصة لخدمة العمالء وأن يحتفظ بها
 يجوز للبنك فى أى وقت إنهاء تقديم الخدمة و يجوز للمستخدم أن ينهي استخدام خدمة الدفع عبر
 الهاتف المحمول في أي وقت ، ويصبح هذا ا�نهاء نافذØ فى خالل 15 يوم عمل من استالم الطلب ا·غالق
 ويلتزم المستخدم بسحب و استرداد النقدية التي تقابل رصيده االلكتروني والموجودة بحساب هاتفه
 المحمول  وذلك بعد تأكد البنك من شخصية الساحب وتوقيع المستخدم علي طلب إنهاء الخدمة لدي
 أحد فروع البنك و ليس للمستخدم الحق فى مطالبة البنك أو الرجوع علية بوجود رصيد متبقى و ليس

على البنك إى مسالة قانونية
 فى حالة تغيير أية معلومات أو بيانات خاصة بالمستخدم خالل فترة التعاقد يلتزم المستخدم بإخطار

البنك و شركة رصيدى فى موعد اقصاه 30 يوم× من تاريخ حدوث هذا التغيير
أية عن  الكاملة  المسئولية  العميل  يتحمل  السابقة  بالبنود  ورد  بما  العميل  التزام  عدم  حالة   وفي 

معامالت تمت دون موافقته وما يترتب عليها من عموالت ومصاريف
ال يتم منح اى ائتمان باى شكل من االشكال مقابل وحدات النقود االلكترونية

 يخضع هذا التعاقد للقوانين المصرية ذات الصلة و لوائحها التنفيذية و التعليمات و القواعد الرقابية
 التي تحكم الخدمات التي يقوم البنك و شركة رصيدى بتقديمها للعمالء عبر الهاتف المحمول وكل
اختالف والجيزة على  القاهرة  اختصاص محاكم  بنوده يكون من  تنفيذ  أو  تفسير  ينشأ حول  قد   نزاع 
إخطار رصيدى  الطلب وعلي شركة  وأحكام هذا  بتعديل فى شروط  للبنك  يحق  و   أنواعها ودرجاتها 
أي بأن  المستخدم  ويقر  مالئمة،  البنك  يراها  التى  الوسائل  من  أي  خالل  من  بالتعديالت   المستخدم 
 تغييرات محتملة أو تعديالت على شروط وأحكام خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول تشكل جزءا ال
 يتجزأ من هذا الطلب؛ وفي حال استمرار المستخدم الستخدام الخدمة بعد تاريخ هذا التعديل، يعد

مثل هذا االستخدام قبول من المستخدم للشروط وا·حكام المعدلة
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