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تصدر بطاقة الـ  ATMللعميل مبوافقة البنك وعند استالمها يتعني التوقيع
يف املكان املخصص لذلك خلف البطاقة .وتعترب البطاقة من ملكية البنك يف كل
ً عند إيقاف استعماهلا .وحيق للبنك إلغاء حق
األوقات ويتعني إعادهتا فورا
استعمال البطاقة والرقم السري اخلاص هبا وال يرتتب عليه أية مسؤولية
نتيجة لذلك.
ً عن رفض البائع أو أي ممول أو بنك آخر للبطاقة.
ال يكون البنك مسؤوال
وال يتحمل البنك أية مسؤولية وال يتدخل يف العالقة فيما بني العميل
والبائع أو أي ممول او بنك آخر.
يتعهد العميل باحملافظة على البطاقة والرقم السري ،كما يتعهد بعدم
تعريض البطاقة أو الرقم السري للضياع أو جيري أو يتسبب يف إجراء أي
تعديل يف البيانات الواردة عليها أو تشويهها ،ويف حال فقدان البطاقة
ً بذلك ليتخذ
فورا وخطيا
أو سرقتها يتعني على العميل إخطار البنك
ً عن أية سحوبات تتم عن طريق تلك
اإلجراءات املناسبة ،ويظل العميل مسؤوال
البطاقة حىت تاريخ إخطاره للبنك بذلك.
بإمكان العميل إستعمال بطاقته والرقم السري اخلاص هبا يف التحويل
األلكرتوني لألموال عند نقطة البيع لشراء البضائع واخلدمات .ويعترب الدفع
ً وغري قابل لإليقاف عند استعماله هلذه العمليات.
مضمونا
بامكان العميل إستعمال بطاقته للحصول على خدمات أخرى يعلن عنها يف
املستقبل وحيق للبنك سحب أو تغيري هذه اخلدمات.
يتعهد العميل باإلحتفاظ يف حساباته لدى البنك مببالغ كافية لتغطية مجيع
السحوبات و املعامالت اليت تتم بواسطة البطاقة .وال جيوز للعميل السحب
على املكشوف.
تسجل مجيع السحوبات واملعامالت اليت تتم بواسطة البطاقة حسب النظام
املعتمد يف البنك على حساب/حسابات العميل لدى البنك الذي يكون له احلق
يف خصم الرصيد املدين من أي حساب دائن من حسابات العميل األخرى.
ً عن أية خسارة أو ضرر ينشأ بصورة مباشرة أو غري
ال يكون البنك مسؤوال
مباشرة بسبب عطل أو عطب يف جهاز السحب الآ ي أو شبكة اإلتصاالت
األلكرتونية.
يف حال إصدار بطاقات منفصلة لعدة أشخاص مشرتكني يف حساب مشرتك يكون كل
ً بالتكافل والتضامن جتاه البنك
حامل بطاقة من األشخاص املذكورين مسؤوال
عن كافة املعامالت اليت تتم يف ذلك احلساب باستعمال أي منهم البطاقة
املذكورة.

