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شـــــــــــــــــــــــــــــــــروط اإلصـــــــــــــــــــــــــــــــدار
أوالً :شروط اإلصدار
 -1مددددة الشدددهادة ودددو سدددنوات و تجددددد تلقائيدددا مدددا لدددم يخطدددر البندددك بخدددالف ذلدددك قبدددل تددداريخ إسدددتحقاقها  ،وعندددد طلدددب ال ميددد
كتابدد( دعدددم الت)ديددد) يقددوم البندد ذددا حددة الحالدد( بقلئااهددا تلقاايددا عنددد انتهدداء مدددتها واادداذ( قيمتهددا الددا الحسدداب
ال)اري لل مي .
 -2تصدر الشهادة بال)نيه المصري بقيم( )1000م ومااعفاتها بدون حد أقصا .
 -3حدددل الشدددراء مكفدددو للمصدددريين ونيدددرحم مدددن ال)نسددديات ا دددر – أذدددراد طبي يدددين وأشددد ا اعتباريددد( بددددون
حد أقصى .
 -4ي)دددول الشدددراء باسدددماء القصدددر بددددون حدددد أقصدددا وذدددا حالددد( الشدددراء علدددا حسدددابات مفتوحددد( بقدددرار مدددن المحكمددد(
الم تص( يت ين الحصو علا مواذق( حة المحكم( علا شراء الشهادات .

وانياً :الـــ ـــااـــد
-1
-2
-3
-4

يبدأ احتساب ال ااد اعتبارا ً من أو الشهر الميودي التالا لشهر الشراء.
يحتسب ال ااد ذا نهاي( ك ربع سن( ميودي بناء على نتااج ا عما الف لي( وذقا لنظام البن .
ياددداا عاادددد كددد شدددهادة تلقاايدددا ً الدددا الحسددداب ال)ددداري لل ميددد دددو الشدددهر التدددالا إلنتهددداء ربدددع السدددن( المددديودي
ما لم يطلب ال مي دكتاب() اااذ( ال ااد الا حساب اإلستومار الحر عند بلونه الحد ا دنا لإلستومار .
يقددد ال اادددد المدددولا لتشددد ا اإلعتبددداريين عدددن ال اادددد المدددولا لتذدددراد الطبي يدددين بنسدددب( اإلحتيددداطا القدددانونا
لدي البن المركلي المصري ل دم اعفااهم كا ذراد الطبي يين.

والواً :اإلسترداد
 -1ي)دددول اإلسدددترداد كليدددا ً أو )لايدددا ً للشدددهادات بقيمددد( ) 1000دددم وماددداعفاتها وةلددد ب دددد مادددا سدددت( شدددهور علدددا
ا قدد مددن تدداريخ اإلصدددار  ،علددى أن يددتم اعددادة احتسدداب ال ااددد السددابل صددرذه لل ميدد علددى المبلددي المسددترد علددا
أسدددال ال اادددد الدددةي صدددرا لحسددداب اإلسدددتومار ال دددام نددداق  5و % 0سدددنويا  ،و صدددم الفدددرق مدددن حسددداب ال ميددد
 ،ويطبل عليها قواعد احتساب ال ااد على حسابات اإلستومار ال ام.
 -2ذدددا حالددد( وذددداة صددداحب الشدددهادة تسدددتمر الشدددهادة قاامددد( حتدددى ن هايددد( مددددتها مدددع قيدددام البنددد بقيقددداا ت)ديددددحا  ،وذدددا
حال( رنب( الورو( انهاء الشهادة واسترداد قيمتها قب حلو أ)لها يللم مواذقتهم )مي ا ً على اإلسترداد.

راب اً :الـــتـــداو
الشددهادات اسدددمي( وت ادددع ذدددا ت املهددا حكدددام الشدددري ( اإلسدددومي( وال ي)دددول التصددرا ذيهدددا للئيدددر بدددالبيع أو التندددال
أو الحوال( أو أي( طريق( أ ري.

امساً :ملايا أ ري
 -1ا)ددددراء عمليددددات اسددددتوماري( مددددع البندددد باددددمانها وبالشددددروط وا وادددداا التددددا يحددددددحا البندددد علددددا أن ت)دددددد
الشهادات تلقاايا ً ذا حال( منح ااتمان بامانها .
 -2صدددحاب الشدددهادات ذرصددد( داء ال مدددرة ذدددا السدددحب الدددةي ي)ريددده البنددد مدددرتين ذدددا ال دددام بشدددرط مدددرور سدددت(
أشهر و أال تق قيم( الشهادات عن )5000م.

توقيع ال مي ................................................................................................... :

