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الح اظ على سرية بيانات اللميل وعدم اإلفصاح عنها ألطراف "الداخلية/الخارجية" غير مصرح لها وسيكون مسئوال عن ذلف سواء تم ذلف
عن طريب البنف أو أت طرف أخر يستخدم البنف لتن يذ اللمليات.
تأمين استمرار الخدمة/الخدمات على مدار الساعة بتوفير بيئة عمل احتياطية وإجراءات لتشغيلها عند ال رورة في حاالت الطوارئ أو
الخارجة عن إرادة البنف مثال "الحريب – الزالزل – اال طرابات األهلية" مع التزام البنف بإبالغ اللمالء بأت وسيلة متاحة.
كافة الملامالت المالية التي يقوم تن يذها اللميل سيتم تطبيب األسلار المطبقة بالبنف في يوم تن يذ اللملية مثل "أسلار التحويل /اللوائد".
توفير خدمة مساعدة اللمالء "مركز االتصاالت " " Call Centerعلى مدار الساعة لتلبية طلبات (است سار /اعتراب عن عمليات  /إلخ)...
وكذا توفير دليل تلري ي بالخدمات وكي ية االست ادة منها ونشرها بحيث تكون متاح الطالع اللمالء عليها.
توفير بيئة تشغيل مؤمنة د عمليات االختراق ح اظا ً على سرية وخصوصية بيانات اللمالء.
يحب للبنف في حاالت محددة تقت يها مصلحة اللميل إيقاف الخدمة كليا أو جزء منها مع إخطار اللميل بالوسائل المتاحة للبنف.
يلتزم البنف بتوفير سححححبل وخطوات تن يذ اللمليات من خالل الخدمة/الخدمات االلكترونية متمثال في دليل الخدمة والذت يت ححححمن إرشححححادات
الحماية ونشره لللمالء بطريقة مناسبة.


حقوق والتزامات العميل

يحب لللميل اإلطالع على اللقد قبل التلاقد والحصول على نسخة من في أت وقت الحب للتلاقد.












الح اظ على كلمة السر التي ينشئها البنف إلمكانية استخدام الخدمة وعدم اإلفصاح بها للغير بما فيهم موظ ي البنف.
في حال اإلفصحححاح عن كلمة السحححر الخاصحححة باسحححتخدام الخدمة للغير يكون اللميل مسحححئوالً مسحححئولية كاملة عن كافة األثار المترتبة عن ذلف
سواء كانت أثار مالي أو غيرها.
عند فقد أو نسحححيان كلمة السحححر فإن مسحححئولية اسحححترجاع أو طلب كلمة سحححر جديدة تكون من خالل الوظي ة المتاحة بالخدمة وتحت مسحححئولية
اللميل الكاملة.
يلتزم اللميل بتحديث بيانات البريد اإللكتروني أو رقم الهاتف عند تغييره بإبالغ البنف فور حدوث أت تلديل حيث أنها وسحححححححيلة وطريقة
تواصل البنف مع اللميل.
ً
مدة اللقد عام من تاريخ االشتراف في الخدمة يجدد تلقائيا ما لم يخطر اللميل البنف بخالف ذلف.
يجب اإلطالع على الئحة اللموالت والمصاريف المحدثة على موقع البنف للخدمة المطلوبة قبل تن يذها.
يحب للبنف الخ صم من أت من ح سابات اللميل بالبنف أت ر سوم أو م صروفات " سنوية /شهرية  ..الخ" وكذا اللموالت المقررة عن الخدمة
كما يحب للبنف التلديل في قيمة المصاريف أو اللموالت وتحصيلها دون الرجوع أو أخذ موافقة اللميل.
يحب للبنف إيقاف أو الغاء االشحححححححتراف بالخدمة حال عدم وفاء اللميل بااللتزام بالقواعد المنظمة للخدمة أو عدم دفع الرسحححححححوم أو اللموالت
حسب دوريتها دون رورة أخذ موافقة اللميل.
يقر اللميل بأن جميع اللمليات الناتجة على حسابات ومصدرها الخدمات االلكترونية صحيحة بكل ما ينتج عنها من أثار وال يحب لللميل
مطالبة البنف بتأكيد صحتها من عدم .
يلتزم اللميل بتلويب البنف عن أت خسائر أو أ رار من أت نوع قد تصيب البنف إذا أخل اللميل بااللتزام بأيا ً من بنود التلاقد.

الشروط العامة








تخ ححع جميع التلامالت واللمليات لخدمة /للخدمات االلكترونية ببنف فيصححل اإلسححالمي المصححرت ألحكام قانون إنشححاء البنف رقم  48لسححن
1977
حال حدوث نزاع قانوني على صحححة اللمليات التي تن ذ وتقرر عن أت من حسححابات اللميل ومصححدرها الخدمات االلكترونية تكون البيانات
المدونة والمح وظة من الوسائط االلي بالبنف هي وسيلة إلثبات الرصيد وتكون ملزمة لللميل والبنف.
أن أت نزاع ينشأ بين اللميل والبنف بخصوص أيا من بنود هذا اللقد يكون ال صل في من اختصاص المحاكم المصرية التي يقع في دائرتها
ال رع المقدم ب طلب اللميل لالشحححححححتراف بالخدمات االلكترونية وعلى هذا وبلد اطالعي على شحححححححروط التلاقد ودليل الخدمة فأنني أقر
بملرفتي الكاملة النافية للجهالة بشروط التلاقد والتي التزم بها.
تخ ع الخدمات االلكترونية للقوانين ذات الصلة بلوائحها التن يذية والتلليمات والقوانين الرقابية المنظمة لها.
يجب تقديم أصل هذا الطلب للبنف بح ور اللميل أو إرسال بالبريد.
هذا الطلب لمستخدم واحد للحساب وغير مصرح باستخدام بخالف المدون اسم وتوقيل ورقم المحمول بهذا الطلب.
في حالة وجود شكاوى يتم االلتزام بالقواعد واإلجراءات المو حة بنموذج الشكوى المتاح على موقع البنف اإللكتروني وبصاالت ال روع.
وعلى هذا وبعد إطالع على شروط التعاقد ودليل الخدمة فأنى أقر بمعرفتي الكاملة النافية للجهالة بشروط التعاقد والتي التزم بها
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/
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