إتفاق قبول تعليمات مرسلة بالبريد
إنه في يوم _________________ ،الموافق ____________________ ،قد تحرر هذا االتفاق بين كال من:
اوالا  :بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.م) – مركزه الرئيسييي :العة ر رق  85منةعر البنوك – شييارا العسيي ين – العجمع الخامس – العاهرة الجديدة.
ويمثله في العوقيع على هذا ال عد السيد ،______________________________ /بصفعه _________________________________
(يشار إليها فيما بعد بــ "البنك أو الطرف األول")
ثانيا ا  :شركر _____________________________________ ومعرها _________________________________________
سجل تجاري رق _________________ مكعب سجل تجارى ________________ الكائن مركزها الرئيسى فى _________________
ويمثلها في العوقيع على هذا االتفاق السيد _______________________________ /بصفعه ______________________________
(يشار إليها فيما بعد بــ " الشركة او الطرف الثاني")
ثانيا ا  :شركر _____________________________________ ومعرها _________________________________________
سجل تجاري رق _________________ مكعب سجل تجارى ________________ الكائن مركزها الرئيسى فى _________________
ويمثلها في العوقيع على هذا االتفاق السيد _______________________________ /بصفعه ______________________________
(يشار إليها فيما بعد بــ "مقدم الخدمة أو الطرف الثالث")

تمهيد
حيث أن معدم الخدمر (الةرف الثالث) من الشركات المعخصصر في خدمات الشحن وتسلي المراسالت البريدير داخل جميع محافظات جمهورير مصر
ال ربير ،وترغب الشركر (الةرف الثانى) فى اسعخدام الخدمات العى تعدم من معدم الخدمر (الةرف الثالث) بأداء خـدمر نعل المكاتبات و/أو المراسالت
و/أو المسعندات البنكير الخاصر به من وإلى البنك (الةرف األول) بمخعلف انحاء الجمهورير.
وب د ان اقر االطراف على اهليعه للع اقد والعصرف اتفعا على ما يلي:
أوال :ي عبر العمهيد السابق والمسعندات وال عود والموق ر بين االطراف جزءا ا ال يعجزأ من هذا ال عد ومعممين ومكملين ألحكامه.
ثانيا :نوافق ونعر نحن كال من الشركر (الةرف الثانى) ومعدم الخدمر (الةرف الثالث) إقرار نهائيا غير قابل لاللغاء حاالا او مسععبالا لصالح بنك
اإلمارات دبي الوطني ( ش.م.م) بموجب هذا االتفاق على إجراء الم امالت المصرفير الخاصر بالةرف الثانى طرف البنك وفعا ا لآلتي:
 -1يعصد بالع ليمات المرسلر بالبريد ال ادى  :ت نى جميع المكاتبات و/أو المراسالت و/أو المسعندات البنكير العى ترسل عن طريق البريد ال ادى
او السريع بواسةر معدم الخدمر (الةرف الثالث) بإععباره مفوض او وكيل بموجب هذا االتفاق عن الشركر (الةرف الثانى) فى تسلي واسعالم
تلك الع ليمات من وإلى البنك على ان تكون تلك الع ليمات اصلير وسليمر وكاملر وموق ر من الممثل العانونى للشركر على كل صفحر منها طبعا
للعوقيع المةابق للنموذج الم عمد لدى البنك دون أدني مسئولير على البنك فى ذلك.
 -2نعر نحن الشركر (الةرف الثانى) بموجب هذا االتفاق على تفويض معدم الخدمر (الةرف الثالث) تفويضا نهائيا غير قابل لاللغاء نيابر عنا فى
إسعالم وتسلي الع ليمات المرسلر بالبريد ال ادي من وإلى المركز الرئيسى للبنك وجميع فروعه داخل جمهورير مصر ال ربير اثناء ايام وساعات
ال مل الرسمير العى يعرها البنك وي د هذا العفويض بمثابر موافعر من الشركر (الةرف الثانى) على إخالء مسئولير البنك من إفشاء سرير
الم لومات والبيانات العى تخص الشركر (الةرف الثانى) حال إطالا معدم الخدمر عليها اثناء تادير وظيفعه وال يحق للشركر (الةرف الثانى)
االععراض على ذلك حاال او مسععبال ودون ادنى مسئولير على البنك بشان سرير الحسابات والم لومات وفعا وأحكام قانون البنك المركزى
المصرى وت ليماته الصادرة فى هذا الشان حيث ان معدم الخدمر (الةرف الثالث) ي د بمثابر وكيل عن الشركر (الةرف الثانى) فى اسعالم
وتسلي الع ليمات المرسلر بالبريد ال ادى نيابر عنا العى تعضمن بيانات وم لومات تخص الشركر.
ا
 -3تعر الشركر (الةرف الثاني) بأحعير البنك في الع امل على حساب الشركر ب الير سواء بالخص و/او اإلضافر و/او العحويل وذلك تنفيذا للع ليمات
المرسلر بالبريد ال ادى دون االععراض على ذلك حاال او مسععبال.
 -4تفوض الشركر (الةرف الثاني) البنك (الةرف األول) بالخص من حساباتها لدى البنك أير مصاريف أو عموالت معابل أداء الخدمر موضوا
هذا اإلتفاق بما في ذلك أت اب معدم الخدمر (الةرف الثالث).
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 -5تعر الشركر (الةرف الثاني) بعحملها أير مصاريف أو رسوم إضافير خاصر بالبريد سواء ال ادي أو السريع و تفوض البنك (الةرف األول)
بخص تلك المصاريف أو الرسوم من حساباتها لدى البنك ،وذلك في حالر ارسال الشركر (الةرف الثاني) ت ليمات و/أو مسعندات بنكير غير
واضحر أو غامضر أو مبهمر أو بها شةب أو كعابر بين األسةر أو ناقصر أو غير صحيحر أو تالفر أو غير المعفق عليها بواسةر معدم الخدمر
(الةرف الثالث) إلى البنك (الةرف األول) وت رفضها من قبل البنك ألي سبب من األسباب.
 -6تعر الشركر (الةرف الثانى) بان جميع الع ليمات العي سيع إسعالمها او تسليمها من وإلى البنك بالبريد ال ادى بواسةر معدم الخدمر (الةرف
الثالث) قد صدرت من األشخاص المفوضين بالعوقيع على حساب/حسابات الشركر (الةرف الثانى) وفي حدود صالحياته وفعا والثابت بسجل
تجارى حديث للشركر وان اير ت ليمات مرسلر منه ت عبر بمثابر ت ليمات صحيحر واصلير وسليمر وكاملر دون أدني مسئولير علي البنك حال
إخعالف ذلك عن الثابت باوراق الشركر الرسمير.
 -7نعر نحن الشركر (الةرف الثانى) بان األشخاص االتى ذكره فعط ه المفوضين في الع امل نيابر عن الشركر على الحساب المذكور أعاله
عن طريق إرسال ت ليمات بالبريد ال ادى بواسةر معدم الخدمر (الةرف الثالث):
 -1اس الشخص المفوض  ________________________________ :صفعه ______________________________
 -2اس الشخص المفوض  ________________________________ :صفعه ______________________________
 -3اس الشخص المفوض  ________________________________ :صفعه ______________________________
ونع هد بإبالغ البنك كعابر باي ت ديل في األشخاص المفوضين او ت ديل في البيانات الخاصر به على ان تكون مدعمر بأصل المسعندات
المؤيدة لذلك ويحق للبنك رفض اى ت ليمات مرسلر بالبريد ال ادى ال تعضمن توقيع السادة سالفى الذكر المةابق والمحفوط لدى البنك و وفعا
لرؤير البنك.
 -8أحعير البنك في عدم قبول أو تنفيذ اى ت ليمات ترسل إليه من معدم الخدمر (الةرف الثالث) وفعا وإرادته المنفردة دون اى إععراض من الشركر
(الةرف الثانى).
 -9تعر الشركر (الةرف الثانى) بإخالء مسئولير البنك من اى العزام قد ينشا عن تنفيذ تلك الع ليمات المرسلر بالبريد ال ادى واليحق لها االععراض
أو الجحد أو الة ن باى شكل من االشكال على تلك الع ليمات حاال اومسععبال.
 -10تنةبق هذه الخدمر على المنعجات العجارير العالير والمسعندات المع لعر بها:


اععمادات مسعندير تصدير



اععمادات مسعندير اسعيراد



مسعندات تحصيل تصدير

 مسعندات تحصيل اسعيراد
 -11عدم تحمل البنك ألي مسئولير في حالر عدم تمكن البنك من تنفيذ الع ليمات ألي سبب من األسباب.
 -12يجب أن تكون الع ليمات أو الةلبات العي نوجهها إلي البنك واضحر وعلى مسعندات البنك وال غموض فيها وخالير من الشةب أو الكعابر بين
األسةر ولن يرتب على البنك أير مسؤولير في حال عدم تنفيذ أي من الع ليمات أو الةلبات المخالفر لهذا الشرط.
 -13عدم تحمل البنك ألي مسئولير مباشرة أو غير مباشرة قد تنشأ نعيجر أي خةأ أو أي مشاكل قد تؤدي إلي فعد وضياا الع ليمات المرسلر بالبريد
ال ادى أو وصولها ناقصر او بشكل غير صحيح او تالفر من الةرف الثالث.
 -14إن مخاطر الع امل بموجب البريد ال ادى تعع على مسؤولير الشركر الةرف الثانى الكاملر ولن يكون البنك مسؤوالا عن أي ضرر قد يلحق بنا
من تنفيذ ت ليماتنا المرسلر منا للبنك وال يحق لها الة ن أو جحد اى مسعندات قد ترد للبنك عن طريق معدم الخدمر.
 -15علي أن أي عملير مةلوبر من البنك سوف تخضع لشروط وأحكام البنك الداخلير وكذا أحكام قانون العجاره وقانون البنك المركزى المصرى.
 -16بأن البنك غير ملزم باإلخةار عن تنفيذ ال ملير أو فشل تنفيذها وال مسئولير علي البنك في حالر عدم تسلمنا اى إخةار و/او إش ارمن البنك.
 -17أن تفويضنا للبنك بعنفيذ ت ليماتنا العي ترد له بالبريد ال ادى بواسةر معدم الخدمر (الةرف الثالث) لن ت عرضها أي ت زيزات أو إتصاالت أخري
تشكك في تنفيذ ال ملير والع ليمات.
 -18للبنك مةلق الحق والصالحير في رفض تنفيذ أي ت ليمات ترد له عن طريق معدم الخدمر (الةرف الثالث) دون أدني مسئولير عليه في ذلك.
 -19أن البنك غير مسؤول في حالر رجوعنا او اععراضنا على أير ت ليمات صادرة من جانبنا إلى البنك بواسةر الع ليمات المرسلر للبنك عن طريق
معدم الخدمر (الةرف الثالث) وكان البنك قد قام بعنفيذ هذه الع ليمات.
 -20أنه في حال رغبعنا في إيعاف الع ليمات بالع امل بالبريد ال ادى يسعلزم ذلك حضور الممثل العانونى للشركر (الةرف الثانى) شخصيا ا إلى الفرا
ب اليه وتعدي طلب كعابي موقع بإيعاف هذه الخدمر.
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 -21يحق للبنك الغاء هذه الخدمر في اى وقت دون ابداء ايه أسباب ودون اخةار سابق للشركر وذلك وفعا لما يراه البنك وتعديره المةلق.
 -22تعر الشركر بالمسئولير الكاملر تجاه البنك (وكذلك مع حفظ حق البنك في طلب الع ويض إلى أقصى حد يسمح به العانون فيما يع لق) بأي خسائر،
أو رسوم أو تكاليف (بما في ذلك العكاليف العانونير) أو أضرار قد تلحق بالبنك أو قد يعحملها ألي سبب من األسباب نعيجر ت رض أو اسعهداف
خدمر إرسال الع ليمات بالبريد ال ادى ألي غش أو محاولر غش أو إساءة اسعخدام أو اسعخدام أو اخعراق من قبل أي شخص بةريعر غير مصرح
بها.
 -23تعر الشركر ب دم تحميل البنك و/أو شركاءه و/أو موظفيه و/أو مديرينه المسئولين أي مسئولير عن أير خسائر أو أضرار قد ت اني منها الشركر
أو قد تنشئ عن مثل هذا الغش و/أو سوء االسعخدام و/أو االسعخدام غير المصرح به المزعوم .باإلضافر إلى ذلك يبرأ ويخلى الةرف الثاني
الشركر ألقصى حد يسمح به العانون البنك وموظفيه من أي مسئولير عن أي خسائر و/أو رسوم و/أو تكاليف (بما في ذلك العكاليف العانونير) أو
أضرار قد ت اني منها الشركر نعيجر اسعخدام خدمر إرسال ت ليمات بالبريد ال ادى أو بسبب تنفيذ ت ليمات و/أو تأكيدات (سواء مصرح أو غير
مصرح بها) عمال بمععضى هذا االتفاق.
ثالثا :ت إبرام هذا االتفاق مع الشركر (الةرف الثانى) ومعدم الخدمر (الةرف الثالث) ،وال يجوز لهما العنازل عن أي حق أو العزام ينشأ بموجبه،
سواء كان هذا العنازل على نحو كلى أو جزئي وسواء ت بإعمال العانون أو غيره ،ألي كيان آخر دون الحصول على موافعر كعابير مسبعر من البنك
(الةرف األول) وأي محاولر لمثل هذا العنازل تكون الغير .بينما يكون للبنك (الةرف األول) دائما ا الحق في العنازل عن هذا ال عد بكامله أو في
جزء منه ألي طرف اخر ودون الحاجر إلى الحصول على موافعر الشركر (الةرف الثانى) ومعدم الخدمر (الةرف الثالث) ،على أن يعوم البنك
(الةرف األول) بإخةار الشركر (الةرف الثانى) ومعدم الخدمر (الةرف الثالث) ،في حالر قيامه بمثل هذا العنازل.
رابعا :يخضع هذا االتفاق وتفسيره وأي قضايا أو نزاعات مع لعر به إلى محاك العاهرة علي اخعالف أنواعها ودرجاتها أو أي محكمر أخري
يحددها البنك.
الطرف االول
بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.م)

االس _________________________________________ :
الصفر________________________________________ :
العوقيع________________________________________ :
الطرف الثانى
الشركر_________________________________ :

الطرف الثالث
الشركر_____________________________________ :

االس ___________________________________ :

االس _______________________________________ :

الصفر__________________________________ :

الصفر______________________________________:

العوقيع:

العوقيع:
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