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مددددة الشدددهادة أربعددد سدددنوات و تجددددد تلقائيدددا ً مدددا لدددم يخطدددر البندددك بخدددالف ذلدددك قبدددل تددداريخ إسدددتحقاقها  ،وعندددد طلدددب
العميددك اتابدد عدددم الت ديددد) يقددوم البن د ذددا حددة الحال د بقلئااهددا تلقاايددا عنددد انتهدداء مدددتها وا دداذ قيمتهددا الددا
الحساب ال اري للعميك وذا حال منح ااتمان ب مانها يحق للبن ت ديدحا تلقاايا ً .
تصدر الشهادة بال نيه المصري بقيم  1000م وم اعفاتها بدون حد أقصا .
حددددق الشددددراء مافددددوك للمصددددريين وتيددددرحم مددددن ال نسدددديات ا ددددر – أذددددراد طبيعيددددين وأشدددد ا اعتبدددداريين
بدون حد أقصى .
ي ددوا الشددراء بءسددماء القصددر بدددون حددد أقصددا وذددا حالدد الشددراء علددا حسددابات مفتوحدد بقددرار مددن المحامدد
الم تص يتعين الحصوك علا مواذق حة المحام علا شراء الشهادات

ثانياً :الـــعـــااـــد
 -1يبدأ احتساب العااد اعتبارا ً من اليوم التالا ليوم الشراء علا أساس السن  360يوم
شدددهور مي ديدده وذقددا لنتدداا ا عمدداك  ،وي دددا تلقاايددا ً الددا الحسدداب ال دداري للعميدددك
 -2يحتسددب العااددد اددك ثدد
د ك الشددهر التددالا إلنتهدداء الرب د سددن المددي دي مددا لددم يطلددب العميددك اتاب د ) ا دداذ رصدديد الحسدداب ال دداري
الا حساب اإلستثمار الحر عند بلوته الحد ا دنا لإلستثمار .
 -3يقدددك العاادددد المدددواا لتشددد ا اإلعتبددداريين عدددن العاادددد المدددواا لتذدددراد الطبيعيدددين بنسدددب اإلحتيددداطا القدددانونا
لدي البن المرااي المصري لعدم اعفااهم اا ذراد الطبيعيين.

ثالثاً :اإلسترداد
 -1ي وا اإلسترداد اليا ً أو اايا ً للشهادات بقيم  1000م وم اعفاتها وةل بعد م ا ست شهور من تاريخ اإلصدار
و يسقط حق العميل فى العائد عن الشهر المسحوب خالله دون خصم فرق عائد عن الفتره السابقة و ذلك بالنسبة
للشهادات المستردة .
 -2ذا حال وذاة صاحب الشهادة تستمر الشهادة قاام حتى نهاي مدتها م قيام البن بقيقا ت ديدحا  ،وذا حال رتب
الورث انهاء الشهادة واسترداد قيمتها قبك حلوك أ لها يلام مواذقتهم ميعا ً على اإلسترداد.

رابعاً :الـــتـــداوك
الشددددهادات اسددددمي وت دددد ذددددا تعاملهددددا حاددددام الشددددريع اإلسدددد مي وال ي ددددوا التصددددر
التنااك أو الحوال أو أي طريق أ ري.

ذيهددددا للئيددددر بددددالبي أو

امساً :ماايا أ ري
 -1الدخول في السحب لفرص الفوز برحلة عمرة بالشروط التى يحددها البنك فى حينه .
 -2يمكن إتخاذ أرصدتها كضمان للعمليـات اإلئتمانية مع البنك وفقا للشروط والقواعد التي يحددها البنك

توقي العميك :
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