
 
 
	

	
	
ت. ٕاذا ٔاخل العمیل بٔاي بند من بنود نموذج فتح الحساب ٔاو بٔاي شرط 

المذكورة ٔاو بٔاي من العقود األخرى  من شروطھ ٔاو بٔاي من التزاماتھ
 التي یبرمھا مع البنك

ث. في حالة غلق حساب العمیل لدى البنك ٔاو ٕافالس العمیل ٔاو  
  .الحجز علیھ ٔاو وضعھ تحت الحراسة

ساعة یومیاً،  24متاحة على مدار الخدمات البنكیة الرقمیة  65.

طوال أیام األسبوع. و في حالة انقطاع الخدمة بسبب أعمال 

اصالحات ضروریة أو مخطط لھا أو القیام بتغییر أو   صیانة أو

تعدیل عاجل أو عطل في أنظمة الحاسب اآللي أو ألي أسباب 

لخدمة و عدم إتاحتھا من أخرى، ستكون الفترة المقدرة إلنقطاع ا

الغ إب ساعات، و في حالة تمدید فترة اإلنقطاع سیتم  4إلى  0

أنھا مناسبة و ذلك من خالل  العمالء، بالوسائل التي یري البنك

 .ایاً من القنوات المحددة من قبل البنك لذلك
  :البنكي التلیفون

الخدمة المصرفیة التلیفونیة اآللیة لبنك اإلمارات دبي  تعني. 66
 ً من بطاقة  الوطني (ش.م.م) ویكون رقم البطاقة والرقم السري ٔایا

الخصم الفوري ٔاو بطاقة االٔیتمان والرقم السري الخاص بھما والتي 
یستخدمھا العمیل لكي یتم التحقق من ھویتھ قبل الدخول ٕالى خدمة 

 التلیفون البنكي

ً  یقر العمیل ٕاقراراً 67.  ال رجعة فیھ بٔانھ المسٔیول وحده  نھأییا
مسٔیولیة تامة وكاملة عن استخدام وسیلة التعریف المزدوجة 
واالحتفاظ بسریتھا والحفاظ علیھا وعدم تمكن الغیر من غیر 
المصرح لھم، من الحصول علیھا ٔاو معرفتھا بٔایة طریقة من الطرق 

ما یقر بٔانھ المسٔیول الوحید عن ٔایة وبٔاي صورة من الصور، ك
ٔاضرار ٔاو خسأیر قد تحدث نتیجة لسوء استخدام الخدمة ٔاو عدم 

  .و / ٔاو الشروط واألحكام ٕاتباعھ ٕاجراءات الحمایة

یقوم البنك بتنفیذ تعلیمات العمیل بتحویل األموال خالل یومین 68.
  .عمل من تاریخ استالمھ لتلك التعلیمات

للبنك ٕانھاء الخدمة في ٔاي وقت من األوقات وألي سبب یحق  69.
على البنك بٔایة تعویضات ٔاو  من األسباب، وال یحق للعمیل الرجوع

ٔایة مبالغ ٔاخرى ألي سبب من األسباب وبٔاي صورة من الصور كما 
یلتزم ویتعھد العمیل بسداد جمیع المبالغ والمصاریف التي تستحق 

  .اكللبنك قبل ٕانھاء االشتر

یقر العمیل بكامل مسٔیولیتھ وحده عن محتوى وصحة المعلومات 70.
والتعلیمات التي یقوم بإدخالھا عبر الھاتف من خالل استخدامھ 
الخدمة، كما یقر ویوافق بٔان التعلیمات والمعامالت التي ٔادخلھا یتم 

علیھا من البنك بدون ٔایة مراجعة ٕاضافیة من البنك ٔاو بدون �التعامل
  .اجة ٕالى ٕاشعارات خطیة من البنكح

ال یتحمل البنك ٔایة مسٔیولیة عن نقل المعلومات عبر شبكة  71.
التلیفون ٔاو جودة وتوفر شبكات االتصاالت ٔاو انقطاع الخدمة نتیجة 

  .ألي ٔاحداث عرضیة ٔاو ٔاسباب قھریة

 

 الرقمیة البنكیة الخدمات واحكامشروط 
یتیح بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.م) لعمالٔیھ خدمة اإلنترنت 

 ً   :الشروط التالیة البنكي وفقا

یتم تفعیل خدمة اإلنترنت البنكي باتباع الخطوات الموضحة 48. 
 على الموقع اإللكتروني الخاص بالنبك.

. تخص الخدمة حسابات العمیل لدي البنك وتشمل ھذه الخدمة 49 
یحق لھ التعامل علیھا  حسابات العمیل المفتوحة باسمھ/ٔاو التي

وط ربموجب تفویض بنكي ٔاو توكیل رسمي عام وتسري جمیع الش
واألحكام على ٔاي وسیلة تسمح للعمیل بالدخول على حساب 
اإلنترنت البنكي سواء كان من المتصفح ٔاو من خالل تطبیقات 

  .الھواتف الذكیة

للعمیل وسیلة تعریف مزدوجة والتي تتكون من رمز 50. 
المستخدم وكلمة السر التي یستخدمھا العمیل في تشغیل الخدمة 

ة للتعریف والتحقق من شخصیة العمیل وھي ٔاداة حمایة ووسیل
ویقر العمیل بعدم تمكین الغیر، من الحصول �للدخول على الخدمة،

علیھا ٔاو معرفتھا بٔایة طریقة من الطرق وبٔایة صورة من الصور 
كما یقر بٔانھ المسٔیول وحده عن ٔایة ٔاضرار ٔاو خسأیر قد تحدث 

ي ٔاو عدم ٕاتباعھ اإلنترنت البنك نتیجة لسوء استخدامھ لخدمات
  .ٕاجراءات الحمایة و/ ٔاو الشروط

ً  ویقر العمیل ٕاقراراً  51.  قھا ال رجعة فیھ بٔان ٔایة تعلیمات تسب نھأییا
وكلمة السر ٔاو رموز  وسیلة التعریف المزدوجة "رمز المستخدم

 ً ق وصادرة منھ كما یواف للتعلیمات" تكون منسوبة ٕالیھ األمان وفقا
على عدم التزام البنك بقبول ٔایة تعدیالت ٔاو ٕالغاء تعلیمات ٔاو 

  .معامالت سبق ٔان ٔارسلھا العمیل عبر خدمة اإلنترنت البنكي

تالم كتابة مقابل ما یفید االس یلتزم العمیل بإخطار البنك فوراً  52. 
كلمة السر ٔاو  في حالة فقدان ٔاو سرقة ٔاي من رمز المستخدم ٔاو

رموز األمان ویقر العمیل بمسٔیولیتھ عن كل التعلیمات والمعامالت 
عبر اإلنترنت البنكي قبل استالم البنك اإلخطار الكتابي �التي تمت

 بسرقة ٔاو فقدان ٔاي من المشار ٕالیھم بعالیة

من المتفق علیھ ٔان ٕادخال وسیلة التعریف غیر صحیحة ثالث  53.
یٔودي ٕالى تجمید الدخول للخدمة كما یحق للبنك منع مرات متتالیة س

العمیل الدخول ٕالى الخدمة في حالة سوء استعمالھا بدون ٕابداء 
  .ٔاسباب

یجوز للعمیل تحویل ٔایة مبالغ من خالل خدمة اإلنترنت البنكي  54.
وذلك بما ال یتعارض مع تعلیمات البنك المركزي المصري 

ً المعمول بھا في وقت طلب ال نك للحدود التي یقرھا الب تحویل ووفقا
تعدیل تلك الحدود في ٔاي وقت وذلك دون حاجة ٕالى �ویحق للبنك

  .تنبیھ ٔاو ٕانذار ٔاو ٔاي ٕاجراء ٓاخر مسبق

في حالة ٕاصدار العمیل تعلیمات تخص ٔاكثر من معاملة تحویل 55. 
من حساب واحد وفي یوم واحد یحق للبنك تنفیذ تلك المعامالت 

ً و   .للترتیب الذي یراه وحده وبدون حاجة ٕالى ٕاخطار فقا

یتم تقدیم شكاوى واقتراحات اإلنترنت البنكي من خالل خدمة 56. 



 
 
	

 الرقمیة البنكیة الخدمات أحكام و شروط
ً  یقر العمیل ٕاقراراً 72. ً  تاما بموافقتھ وقبولھ استالم كشف  ونھأییا

بحساباتھ الدوریة لدي البنك علي البرید اإللكتروني الخاص بھ 
 ً ي للخیارات المتاحة علي اإلنترنت البنك المسجل لدى البنك وذلك وفقا

و یقر العمیل باستالم تلك الكشوف وصحتھا وذلك بناء علي طلبھ 
مسٔیولیة علي البنك في ھذا وتحت كامل مسٔیولیتھ ودون ٔادنى 

الخصوص، كما یقر بٔانھ الوحید المصرح لھ الدخول علي البرید 
اإللكتروني المذكور والمسٔیول عن الحفاظ علي البیانات والمعلومات 

ویفوض البنك  الواردة بھ، مع تحملھ كافة مصاریف ھذه الخدمة
  .بخصم مصاریف ھذه الخدمة من حسابھ طرف البنك

ة رغبة العمیل في ٕالغاء الخدمة واالشتراك في خدمة في حال73. 
ٔ◌قرب فرع من فروع  كشف الحساب الورقي یتوجب علیھ زیارة

 )بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.م

في حالة حدوث ٔاي عطل في البرید اإللكتروني الخاص  74.
 اإللكتروني وسیتم ٕارسال بالعمیل، سیتم تعطیل خدمة كشف الحساب

كشف حساب ورقي على عنوان المراسالت الخاص بالعمیل 
  .والمسجل لدي البنك

  :عامة ٔاحكام

یحق للبنك تعدیل كافة ٔاو بعض ٔاحكام وشروط فتح الحساب ٔاو 75.
ٔاي خدمة من خدمات البنك ٔاو ٔاواي مصاریف ٔاو عموالت و كذا 

موافقة العمیل المسبقة ویقوم  ٕاضافة خدمات جدیدة، دون الحاجة ٕالى
البنك باإلعالن عن ھذا التغییر من خالل فروعھ وعلي موقعھ على 

كما یقر العمیل www.emiratesnbd.com.eg شبكة اإلنترنت
بالتزامھ بزیارة ھذا الموقع بصفة منتظمة ودوریة لالطالع على ھذه 
ط والتغییرات، كما تعتبر التعدیالت المدخلة على البنود والشر

الخاصة بالبنك جزٔا ال یتجزٔا من ٔاحكام و شروط فتح الحساب 
 واستخدامھ للخدمات البنكیة اإللكترونیة و العملیات على الحساب

 ً ً  بعد ٕاجراء التعدیالت بمثابة التزاما م بھذه الشروط واألحكا قانونیا
  .المعدلة ٔاو الجدیدة

دمات تخضع شروط ؤاحكام فتح الحساب واستخدام جمیع خ76.
البنك والخدمات البنكیة اإللكترونیة وبطاقة الخصم الفوري وما 
یتضمنھ من تعلیمات وتعھدات لقوانین جمھوریة مصر العربیة 

المركزي المتعلقة بھا ؤاي نزاع ینشٔا حول تفسیرھم �وتعلیمات البنك
  .درجاتھا ٔاو تنفیذھم یكون النظر فیھ لمحاكم القاھرة بجمیع

یقر العمیل بعلمھ بحق البنك في قبول ٔاو رفض ھذا الطلب دون 77.
قبول الطلب، یقر ٔانھ استلم  ٕابداء ٔایة ٔاسباب ٔاو تبریرات، في حالة

واطلع واستوعب مجمل القواعد والشروط المسلمة ٔاو المنشورة على 
غیر مشروط وال رجوع فیھ  الموقع اإللكتروني للبنك ویقر ٕاقراراً 

ى كافة الشروط، كما یصرح لبنك اإلمارات دبي الوطني بموافقتھ عل
(ش.م.م) بخصم كافة المصروفات ٔاو األتعاب المرتبطة بالخدمات 

  .باختیارھا على حسابھ التي قام

  .العمالء ٔاو البرید اإللكتروني الخاص بالخدمة

یقر العمیل بكامل مسٔیولیتھ وحده عن محتوى وصحة 57.
استخدام المعلومات والتعلیمات التي یقوم بإدخالھا من خالل 

اإلنترنت البنكي، كما یقر ویوافق بٔان التعلیمات والمعامالت التي 
یتم التعامل علیھا من البنك بدون ٔایة �یدخلھا من خالل الخدمة

 مراجعة ٕاضافیة من البنك ٔاو بدون حاجة ٕالى ٕاشعارات خطیة من
  .البنك

یلتزم البنك بتٔامین المعامالت التي تتم من خالل خدمة  58. 
الحفاظ علي سریة  إلنترنت البنكي في حدود قدرتھ كما یضمنا

المعامالت والمعلومات المتداولة من خالل خدمة اإلنترنت البنكي 
 . وخاصة المعلومات والبیانات البنكیة التي تكون دأیما مشفرة

وعلي العمیل التٔاكد من ٔان األجھزة الخاصة بھ والتي یتم 59. 
إلنترنت البنكي تم ٕاعدادھا بشكل ٓامن استخدامھا للتمتع بخدمة ا

وتزویدھا ببرامج ؤادوات الحمایة الالزمة ضد الفیروسات 
والبرامج الخبیثة، وعدم الدخول على خدمات اإلنترنت البنكي من 
ٔاو �خالل ٔاجھزة الكمبیوتر العامة ٔاو المشتركة كمقاھي اإلنترنت

ن طلبات المحددة مالمكتبات العامة، وذلك كحد ٔادنى الستیفاء المت
قبل البنك، مثل تثبیت برنامج جدار حمایة وتحدیث برامج مكافحة 
الفیروسات بصفة دوریة. ویقر العمیل بعدم اإلفصاح عن ٔاي 

شخصیة (كبطاقة الھویة ٔاو جواز السفر ٔاو العناوین ٔاو  معلومات
 )ٔارقام حسابات البنك الخاصة بھ

عن نقل المعلومات عبر شبكة ال یتحمل البنك ٔایة مسٔیولیة  60. 
ٔاو انقطاع الخدمة  اإلنترنت ٔاو جودة وتوفر شبكات االتصاالت
 نتیجة ألي ٔاحداث عرضیة ٔاو ٔاسباب قھریة

. ھذه الخدمة غیر محددة المدة تبدٔا من تاریخ التوقیع على 61
ٕانھأیھ بموجب  نموذج فتح حساب ٔافراد ویحق ألي من الطرفین

 ٕاخطار كتابي

وفي حالة ٕایقاف البنك ھذه الخدمة في ٔاي وقت من األوقات  62.
الرجوع على البنك بٔایة  وألي سبب من األسباب ال یحق للعمیل

تعویضات ٔاو ٔایة مبالغ ٔاخرى ألي سبب من األسباب وبٔایة صورة 
من الصور، كما یلتزم ویتعھد العمیل بسداد جمیع المبالغ 

  .والمصاریف التي تستحق للبنك

ویلتزم العمیل بقراءة التحذیرات واإلخطارات التنبیھیة خاصة  63.
التنبیھات األمنیة ٔاو تنبیھات  بالخدمات البنكیة اإللكترونیة (مثل

 Social انقطاع الخدمة / محاوالت االحتیال / الھندسة االجتماعیة
Engineeringٕالخ ،(  

كتابي ودون  تكون الخدمة الغیة من تلقاء نفسھا دون ٕاخطار64. 
 ً ط غیر مشرو حاجة ٕالى ٔاي ٕاجراء ٓاخر ویلتزم العمیل التزاما نھأییا

ٕالى البنك ٔایة مبالغ مستحقة علیھ في ٔاي من الحاالت  بٔان یسدد فوراً 
  :اآلتیة

ٔا. ٕاذا لم یقم العمیل بسداد ٔاي من الضرأیب ٔاو ٔایة ٔاموال ٔامیریة 
  ٔاخرى ٔاو وقع علیھ حجز بشٔانھا.

ب. ٕاذا تبین في ٔاي وقت من األوقات عدم صحة ٔایة من البیانات 
الحساب ٔاو تنفیذه ٔاو عدم  المقدمة من العمیل بمناسبة نموذج فتح

 صحة ٔایة بیانات یقدمھا للبنك بصفة عامة.


