شتاك ىف الخدمات اإل ر
نموذج طلب إ ر
لكتونية
السيد مدير فرع ……………………………. /
اسم المستخدم

مسلسل

ارجو التكرم بالموافقة على اشتراكى فى الخدمات االلكترونية المتاحة من مصرفكم فى الخدمات االتية :
ر
الهاتف الجوال
االنتنت البنىك

القصتة
الرسائل
ر

البيانات الشخصية
اسم العميل........................................................ :

الجنس :

تاريخ الميالد :

ذكر

أنثى

قاصر

راشد

محل الميالد........................................................ :
الحالة االجتماعية :
رقم تحقيق الشخصية :

متزوج

الوظيفة .................................................. :

أعزب

تاريخ االنتهاء:

بطاقة الرقم القومى
جواز سفر
تاريخ االنتهاء

تاريخ االصدار

عنوان االقامة و المراسالت
عنوان العميل ..................................................................................................................................................... :
المحمول

ارقام التليفون :

االرضى
البريد االلكترونى :
عنوان المراسالت .................................................................................................................................................... :

البيانات المالية
ى
التعريف RIM
الرقم
بيانات الحسابات المطلوب إضافتها للخدمة
الفرع

رقم الحساب

نوع الحساب
( شخصى  /تابع )

بيانات الحساب التابع
اسم صاحب الحساب التابع

تاريخ الميالد

إقرار
أقر أنا الموقع ادناه بأن كافة البيانات الوارده بهذا الطلب كاملة و صحيحة  ،و اننى قد أطلعت علي شروط و أحكام اإلشتراك الموضحة خلفه و أتعهد
بااللتزام بهذه الشروط كما وردت و التى يحق للبنك تعديلها فى الوقت الذى يرتئيه  .و أفوض البنك بالخصم المباشر من حساباتى اى التزامات مالية
نتيجة استخدامى الخدمة  /الخدمات االلكترونية  .و أن توقيعى على هذا الطلب يعتبر الزاما ً غير قابل لإللغاء طوال مدة اشتراكى بالخدمة .
ً
/
/
تحريرا ف :
التوقيع المعتمد بالبنك
20م
األسم........................................./
توقيع المسجل …….……………………… /اعتماد السلطة ر
االشافية.................................../

التوقيع ...................................../

الشروط واالحكام

حقوق والتزامات البنك









الحفاظ على سرية بيانات العميل وعدم االفصاح عنها ألطراف "الداخلية/الخارجية" غير مصرح لها و سيكون مسئوال عن ذلك سواءا ً تم ذلك
عن طريق البنك أو أى طرف أخر يستخدمه البنك لتنفيذ العمليات .
تأمين استمرار الخدمة/الخدمات على مدار الساعة بتوفير بيئة عمل إحتياطية و إجراءات لتشغيلها عند الضرورة فى حاالت الطوارئ أو
الخارجة عن ارادة البنك مثال "الحريق – الزالزل – االضطرابات األهلية" مع التزام االبنك بإبالغ العمالء بأى وسيلة متاحة.
كافة المعامالت المالية التى يقوم تنفيذها العميل سيتم تطبيق االسعار المطبقة بالبنك فى يوم تنفيذ العملية مثل "اسعار التحويل /العوائد".
توفير خدمة مساعدة العمالء "مركز االتصاالت "  " Call Centerعلى مدار الساعة لتلبية طلبات ( استفسار /اعتراض عن عمليات  /إلخ)....
وفترة االستجابة لحل المشكلة بحد أقصي  15يوم طبقا ً لطبيعة المشكلة  ،وكذا توفيردليل تعريفى بالخدمات وكيفية االستفادة منها ونشرها بحيث
تكون متاحه الطالع العمالء عليها.
توفير بيئة تشغيل مؤمنة ضد عمليات االختراق حفاظا ً على سرية وخصوصية بيانات العمالء.
يحق للبنك فى حاالت محددة تقتضيها مصلحة العميل ايقاف الخدمة كليا او جزء منها مع إخطار العميل بالوسائل المتاحة للبنك.
يلتزم البنك بتوفير سبل و خطوات تنفيذ العمليات من خالل الخدمة/الخدمات االلكترونية متمثال فى دليل الخدمة و الذى يتضمن إرشادات الحماية
و نشره للعمالء بطريقة مناسبة

حقوق والتزامات العميل









الحفاظ على كلمة السر التى ينشأها البنك المكانية استخدام الخدمة وعدم االفصاح بها للغير بما فيهم موظفى البنك.
فى حال االفصاح عن كلمة السر الخاصة باستخدام الخدمة للغير يكون العميل مسئوالً مسئولية كاملة عن كافة األثار المترتبة عن ذلك سواء
كانت اثار ماليه او غيرها.
عند فقد او نسيان كلمة السر فإن مسئولية استرجاع أو طلب كلمة سر جديدة تكون من خالل الوظيفة المتاحة بالخدمة وتحت مسئولية العميل
الكاملة .
يلتزم العميل بتحديث بيانات البريد االلكترونى او رقم الهاتف عند تغييره بابالغ البنك فور حدوث اى تعديل حيث انها وسيلة وطريقة تواصل
البنك مع العميل.
يحق للبنك الخصم من اى من حسابات العميل بالبنك اى رسوم او مصروفات "سنوية/شهرية  ..الخ" وكذا العموالت المقررة عن الخدمة كما
يحق للبنك التعديل فى قيمة المصاريف او العموالت وتحصيلها دون الرجوع او أخذ موافقة العميل.
يحق للبنك ايقاف او الغاء االشتراك بالخدمة حال عدم وفاء العميل بااللتزام بالقواعد المنظمة للخدمة او عدم دفع الرسوم او العموالت حسب
دوريتها دون ضرورة أخذ موافقة العميل.
يقر العميل بأن جميع العمليات الناتجه على حساباته ومصدرها الخدمات االلكترونية صحيحة بكل ما ينتج عنها من اثار وال يحق للعميل مطالبة
البنك بتأكيد صحتها من عدمه.
يلتزم العميل بتعويض البنك عن أى خسائر أو أضرار من أى نوع قد تصيب البنك إذا أخل العميل باأللتزام بأيا ً من بنود التعاقد.

الشروط العامة






تخضع جميع التعامالت والعمليات لخدمة /للخدمات االلكترونية ببنك فيصل االسالمى المصرى الحكام قانون انشاء البنك رقم  48لسنه 1977
حال حدوث نزاع قانونى على صحة العمليات التى تنفذ وتقرر عن اى من حسابات العميل ومصدرها الخدمات االلكترونية تكون البيانات
المدونة والمحفوظة من الوسائط االليه بالبنك هى وسيلة الثبات الرصيد وتكون ملزمة للعميل والبنك .
أن أى نزاع ينشأ بين العميل والبنك بخصوص ايا ً من بنود هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص المحاكم المصرية التى يقع فى دائرتها
الفرع المقدم به طلب العميل لالشتراك بالخدمات االلكترونية وعلى هذا وبعد اطالعى على شروط التعاقد ودليل الخدمة فأننى أقر بمعرفتى
الكاملة النافيه للجهالة بشروط التعاقد والتى التزم بها.
تخضع الخدمات االلكترونية للقوانين ذات الصلة بلوائحها التنفيذية و التعليمات و القوانين الرقابية المنظمة لها.
و على هذا و بعد إطالعى على شروط التعاقد و دليل الخدمة فأننى أقر بمعرفتى الكاملة النافية للجهالة بشروط التعاقد و التى التزم بها.

تحريرا ً فى:

/

/

20م

توقيع العميل
.....................

