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أواًل: فتح احلساب:
نوافــق نحــن املوقعــن أدنــاه )املشــار إليهــم بصاحــب احلســاب/ أصحــاب احلســاب( علــى ســريان العــرف املصرفــي الســائد وكافــة قواعــد ونظــم البنــك الداخليــة 
والشــروط واألحــكام العامــة املبينــة أدنــاه وكل مــا اقرتــه القوانــن العامــة واخلاصــة فــي شــأن املعامــات املصرفيــة ونقــر صراحــة بالتزامنــا بجميــع مــا جــاء بهــا 

باعتبارهــا جــزأ ال يتجــزأ مــن هــذا العقــد.

الشروط واألحكام العامة:
تخضع كافة العمليات التي يقوم بها البنك للشروط التالية: -

١-  التحويالت والتحصيالت:  
القيــود الدائنــة للتحصيــات والتحويــات الــواردة مباشــرة مــن أي فــرع مــن الفــروع او مراســلي البنــك او أي بنــك آخــر أو مــن أي جهــة أخــرى تعتبــر رصيــدا   

ــود فــي أي وقــت يشــاء. ــك القي ــود ويحــق للبنــك إلغــاء تل ــاً او التأكــد مــن صحــة القي ــغ التحويــات فعلي ــا حتــى متــام وصــول مبال مؤقت

2-  االعفاء من املسؤولية:  
نقــر بأننــا نعفــى البنــك ومراســليه ووكائــه مــن املســؤولية عــن عــدم صــرف او إضافــة قيــم الشــيكات والكمبيــاالت أو أوامــر التحويــل أو أي أوراق أو أوامــر أ. 

دفــع مــن جانــب البنــك املراســل أو البنــك املســحوب عليــة واحتجازهــا لديهــم دون ردهــا الــى البنــك ســواء لضياعهــا او لتزويرهــا او لعــدم وجــود رصيــد يســمح 
بصرفهــا او ألي ســبب آخــر، وال يكــون البنــك مســؤوال عــن إعــادة أصولهــا، ونوافــق علــى اســتامنا صــور طبــق األصــل مــن تلــك الشــيكات أو الكمبيــاالت أو 

أوامــر الدفــع.
 كمــا نقــر بإعفــاء البنــك ومراســليه ووكائــه عــن املســئولية عــن عــدم تقــدمي أو التأخيــر فــي عمــل بروتســتو عــدم القبــول أو عــدم الدفــع فــي املواعيــد القانونيــة ب. 

لــأوراق التجاريــة التــي مت ايداعهــا طرفــة للتحصيــل أو للضمــان كذلــك نعفــى البنــك ومراســلي البنــك ووكائــه مــن أي مســئولية قــد تنتــج عــن اتخــاذ االجــراءات 
القانونيــة إلجبــار املديــن علــى الســداد، ونعفــى البنــك مــن اتخــاذ إجــراءات قانونيــة للمطالبــة بهــذه األوراق.

ال يعتبــر البنــك مســئوال عــن ايــة خســائر حتــدث عــن طريــق املراســات بالبريــد مــن تأخيــر او ضيــاع او عــدم وصــول ايــة مســتندات مبــا فــي ذلــك األوراق 	. 
التجاريــة )الشــيكات أو الكمبيــاالت( أو األوراق أو أوامــر الدفــع أو االشــعارات او طلبــات التحصيــل او وقــف الصــرف او كشــوف احلســاب ويحــق للبنــك خصــم 

أو اســترداد أيــة مبالــغ مت اضافتهــا الــى احلســاب ولــم يحصلهــا فعليــا نتيجــة للمراســات البريديــة.
إذا حــدث أن تعــرض احلســاب أو أيــة مبالــغ مودعــه بــه لآلثــار الناجمــة عــن أو كان عليــة ان يتحمــل أي خســائر تفرضهــا عليــة قوانــن او تشــريعات حاليــة او د. 

مســتقبلية أو أي ضرائــب او رســوم أو حظــر أو تأجيــل للدفــع او للقيــود التــي تفرضهــا علــى التحويــات او أي ســبب آخــر يخــر	 عــن ســلطة البنــك فــإن صاحــب 
أو )أصحــاب( احلســاب يعفــون البنــك مــن املســئولية الكاملــة مــن اي نــوع عــن ايــة خســائر او اضــرار حتــدث نتيجــة لذلــك  كمــا يوافــق ايضــاً علــى ان يعــاد اضافــة 

أيــاً مــن او كل املبالــغ القائمــة لصالــح صاحــب )اصحــاب( احلســاب وذلــك بالعمــات القابلــة للتحويــل فــي أي وقــت الســحب او الســداد.

3-  قواعد وقف الصرف:  
فــي حالــة طلبنــا إيقــاف صــرف أي مــن الشــيكات املســحوبة علــى أي مــن حســابتنا اجلاريــة، فأننــا نخلــي مســئولية البنــك متامــا ونعــوض البنــك عــن أي خســائر   
تنجــم عــن تنفيــذه لتعليماتنــا بإيقــاف الصــرف مــع علمنــا بقيــام البنــك بتجميــد مقابــل وفــاء الشــيك املطلــوب إيقــاف صرفــه، كمــا نخلــي مســئولية البنــك عــن 

قبولــه او صرفــه للشــيك املطلــوب إيقــاف صرفــه قبــل قيامــة باســتام تعليمــات إيقــاف الصــرف بوقــت مناســب يســمح للبنــك بتنفيــذ تعليماتنــا.

4-  السحب من احلساب:  
الســحب مــن احلســاب يتــم مبوجــب شــيكات البنــك التــي يعدهــا ويســلمها )لصاحب/ألصحــاب( احلســاب حيــث )يكــون/ يكونــون( مســئول/ مســئولن منفــرد/ أ. 

منفرديــن عــن كافــة مــا يحــدث بســبب فقــد او ســرقه او إســائه اســتعمال هــذه الشــيكات املســلمة مــن البنــك اليــه/ إليهــم او نتيجــة ســحب الشــيكات ألمــر حاملــة 
بواســطة أصحــاب احلســاب ويجــوز ان يتــم الســحب مــن )صاحــب/ أصحــاب( احلســاب شــخصيا او مــن )وكيلــة/ وكائــه( مبوجــب الســحب املباشــر مــن أي 

فــرع مــن الفــروع او مــن أي نائــب قانونيــا اخــر.
 السحب من حساب التوفير يتم من )صاحب/ أصحاب( احلساب شخصيا او من )وكيلة/ وكائهم( مبوجب ايصاالت السحب.ب. 

5-  احلساب الراكد وكيفية تنشيطه ومواقيت غلقه:
يقــر )صاحب/أصحــاب( بــأن أي حســاب ال يتــم اجــراء أيــا مــن املعامــات التاليــة عليــه )ســحب او ايــداع او حتويــل او اســتعام الكترونــي او اســتعام موثــق او أ. 

تعامــات مت اجرائهــا مبوجــب بطاقــات اخلصــم الباســتيكية( ملــدة عــام كامــل بالنســبة للحســابات اجلاريــة و حســابات الهاتــف احملمــول و عامــان حلســابات 
ــت  ــي توقي ــة ف ــه القائم ــي ارصدت ــة عل ــادة تنشــيط احلســاب و املصادق ــي إلع ــب كتاب ــدمي طل ــه تق ــل علي ــادة التعام ــن  إلع ــدا و يتع ــد حســابا راك ــر يع التوفي
التنشــيط. علمــا بــان احلســاب الراكــد ال يســمح بااليــداع او اخلصــم مــع اســتمرار صــرف ايــة شــيكات مســحوبة علــي احلســاب الراكــد و تنفيــذ اي تعليمــات 

مســتدمية و ال يعــد ذلــك اعــادة تنشــيط احلســاب 
 كمــا يقــر )صاحب/أصحــاب( احلســاب بجــواز تنشــيط احلســاب )فــي حالــة وجــود حســابات نشــطة )باسمه/باســمهم( واخــري راكــدة بــذات البنــك( وذلــك ب. 

باســتخدام احــد وســائل االتصــال البنكيــة )مركــز االتصــال او االنترنــت البنكــي او ماكينــات الصــراف اآلليــة او زيــارة احــد الفــروع(.
للبنك احلق في اغاق احلساب في حالة مرور عام متصل علي انخفاض رصيده الي )صفر( مع عدم قيام العميل باعادة تنشيطه.	. 
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 ٦-  كشف احلساب:
يوافــق البنــك علــى ان يوافــى )صاحــب/ أصحــاب( احلســاب بكشــوف احلســاب بالدوريــة التــي أوردتهــا القوانــن املنظمــة )قانــون التجــارة، قانــون البنــك املركــزي( أ. 

مالــم يشــترط صاحــب احلســاب او يرغــب فــي غيــر ذلــك.
 يقــر )صاحــب/ أصحــاب( احلســاب ان االشــعارات وكشــوف احلســاب املرســلة مــن البنــك تعتبــر صحيحــة ومصدقــا عليهــا ومعترفــا بصحتهــا ومطابقــة ملــا هــو ب. 

ثابــت بدفاتــر البنــك وســجاته إذا لــم يعتــرض عليهــا )صاحب/أصحــاب( احلســاب بإخطــار مكتــوب خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ ارســال االشــعارات او 
الكشــوف ويعتبــر عــدم طلــب العميــل كتابيــا لهــذه الكشــوف دليــل علــى متــام اســتامها مبعرفتــه، كمــا يعــد عــدم االعتــراض اقــرارا صريحــا او ضمنيــا لصحــة 

ارصــدة الفتــرة الســابقة.
ونقــر بصحــة ونفــاذ املراســات اخلاصــة باإلشــعارات وكشــوف احلســاب املرســلة مــن البنــك واي مراســات أخــرى تتعلــق باحلســاب املفتــوح طرفكــم بالبريــد 	. 

علــى العناويــن األخيــرة العروفــة )صاحب/أصحــاب( احلســاب املبلــغ بهــا البنــك.

7-  اخلصم على احلساب وتشغيله: 
للبنــك احلــق فــي ان يخصــم علــى أيــا مــن احلســابات قيمــة الدمغــة والعمــوالت وأيــا مصاريــف أخــرى مســتحقة علــى احلســابات كمــا انــه يحــق لــه أيضــا مطالبــة أ. 

)صاحب/أصحــاب( احلســاب بســداد هــذه املصروفــات نقــداً.
 ال يتحمــل البنــك ايــة مســؤولية عــن النقــص احلاصــل فــي رصيــد احلســاب النــاجت عــن توقيــع حجــز او الضرائــب او املطالبــات الرســمية، كمــا ال يســأل البنــك ب. 

عــن التحفظــات او القيــود علــى الســحب او علــى حتويــل العملــة التــي قــد تضعهــا الســلطات العامــة
للبنــك وفقــا إلرادتــه املنفــردة املوافقــة او عــدم املوافقــة علــى دفــع الشــيكات املســحوبة عليــه مــن )صاحب/أصحــاب( احلســاب بعمــات تخالــف العملــة املفتــوح 	. 

بهــا احلســاب فــي حالــة طلبهــم ذلــك، علــى ان يتــم خصــم علــى احلســاب باملبلــغ املعــادل علــى أســاس ســعر الصــرف لــدى البنــك يــوم الدفــع ويتحمــل )صاحــب/
أصحــاب( احلســاب كامــل املســئولية عــن مخاطــر التغيــرات فــي ســعر الصــرف بــن تاريــخ ســحب الشــيك وتاريــخ دفعــه.

8-  وحدة احلساب واملقاصة:  
جميع حساباتنا في فروع البنك تكون حساباً واحداً ال يتجزأ مبا في ذلك احلسابات املفتوحة بأية عملة أجنبية.أ. 
 كمــا يعتبــر رصيــد كل حســاب تأمينــاً وســداداً ألي حســاب أخــر وكذلــك قيمــة أي مســتندات جتاريــة خصمــت مــن قبــل البنــك أو أودعــت كتأمــن أو كفالــة أو ب. 

أودعــت للتحصيــل بحيــث ميكــن أن يعتبــر البنــك جميــع احلســابات املقيــدة باســمنا فــي دفاتــر البنــك بأنهــا تشــكل حســاباً واحــداً.
ــغ مســتحق للبنــك فــي أي صــورة مــن الصــور و 	.  ــاً بإجــراء املقاصــة بــن أي مبل ــا مقدمــاً تفويضــاً نهائي ــى تفويــض البنــك دون إخطارن نوافــق مبوجــب هــذا عل

بــن أيــة مبالــغ تكــون لدينــا أو فــي حســاباتنا باســمنا ، و إذا كانــت املبالــغ و األمــوال املذكــورة محــددة بغيــر عملــة هــذا احلســاب كان للبنــك احلــق فــي بيعهــا أو 
حتويلهــا إلــى عملــة احلســاب باألســعار املعلنــة مــن البنــك أو التحويــل و اســتخدام املتحصــل نتيجــة البيــع أو التحويــل فــي ســداد املبالــغ املســتحقة لكــم و العوائــد 

و امللحقــات.

9-  العائد والعموالت:  
للبنــك احلــق فــى أن يعــدل ســعر العائــد والعمــوالت املطبــق علــى احلســابات الدائنــة أو املدينــة وذلــك فــي أي وقــت وفقــاً لأســعار املعلنــة مــن البنــك. )بعــد أ. 

إخطــار العميــل(
 جميــع القيــود املدينــة  التــي تنشــأ عــن أيــة معاملــة مصرفيــة يحــق للبنــك تقاضــى عائــد عليهــا وفقــاً للســعر املعلــن مــن البنــك علــى التســهيات االئتمانيــة ب. 

باجلنيــه املصــري أو العمــات األجنبيــة األخــرى ، و نوافــق مــن األن علــى أنــه يحــق للبنــك تقاضــى العائــد علــى متجمــد العوائــد و أن يتجــاوز العائــد أصــل مبلــغ 
الديــن.

يقطــع احلســاب فــي نهايــة كل شــهر و فــي نهايــة الســنة املاليــة للبنــك و يســفر رصيــد القطــع بكشــف احلســاب عــن ميــزان مؤقــت للمدفوعــات يكشــف عــن مركــز 	. 
طرفيــه. دائنــاً أو مدينــاً - ويحســب العائــد والعمــوالت علــى الرصيــد الدائــن أو املديــن ويضــاف علــى رصيــد احلســاب ويســتأنف احلســاب حركتــه فــي اليــوم 

التالــي لتاريــخ القطــع ويرحــل رصيــد إقفــال اليــوم األخيــر مــن الشــهر ليصبــح هــو رصيــد الفتــح لليــوم األول مــن الشــهر التالــي محمــًا بالعائــد والعمــوالت.
فــي حالــة وقــف احلســاب مؤقتــاً ملــدة محــددة لبيــان مركــز كل مــن الطرفــن دائنــاً أو مدينــاً يكــون لــكل طــرف التصــرف فــي الرصيــد الدائــن الــذي يظهــر عنــد د. 

التوقــف املؤقــت و يتــم ســريان و إضافــة العوائــد الدائنــة أو املدينــة و العمــوالت علــى احلســاب مبجــرد انتهــاء فتــرة الوقــف.
فــي حالــة غلــق احلســاب ألى ســبب مــن األســباب و حتولــه إلــى حســاب جــارى مديــن تســرى علــى أرصــدة هــذا احلســاب نســبة العائــد املديــن املطبــق مــن البنــك ه. 

فــي حينــه علــى التســهيات االئتمانيــة باجلنيــه املصــري أو العمــات األجنبيــة األخــرى.
نوافــق علــى أنــه يحــق للبنــك وفقــاً ملطلــق إرادتــه املنفــردة أن يحــول جميــع القيــود املدينــة بالعمــات احلــرة الغيــر مغطــاة نقــداً بــذات عملــة املديونيــة إلــى اجلنيــه و. 

املصــري بالســعر املعلــن مــن البنــك فــي تاريــخ التحويــل باإلضافــة إلــى حــق البنــك فــي تقاضــى العمــوالت و املصروفــات اإلداريــة التــي يقررهــا البنــك فــي هــذا 
اخلصــوص و يتــم تطبيــق ســعر العائــد املديــن علــى التســهيات االئتمانيــة املعلــن مــن البنــك فــي حينــه علــى اجلنيــه املصــري أو العمــات األجنبيــة األخــرى.

ــة تعديــل أو تغييــر تلــك األســعار يتــم إخطــار العميــل بالطــرق ز.  ــم اإلعــان عــن العمــوالت واملصروفــات بفــروع البنــك أو املوقــع اإللكترونــي للبنــك وفــي حال يت
ــد )10( اخلــاص باملراســات واإلخطــارات احملــددة بالبن

١٠-  غلق احلساب واستخدام حقوق البنك:  
للبنــك احلــق أن يتوقــف دون اخطــار عــن قبــول أيــه مبالــغ الضافتهــا الــى احلســاب ولــه أن يغلــق احلســاب فــى أى وقــت يــراه بــارادة البنــك املنفــرده دون ابــداء   
اســباب لذلــك وأن يلجــأ مــن وقــت ألخــر الــى تعديــل أو تغييــر الشــروط التــى ســبق ذكرهــا بعــد اخطــار )صاحــب / أصحــاب ( احلســاب و املطالبــه بالرصيــد 

املديــن و الفوائــد بســعر العائــد املديــن علــى التســهيات االئتمانيــه.
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١١- املراسالت و اإلخطارات:  
نوافــق علــى أن يتــم توجيــه جميــع املراســات و اإلنــذارات و اإلخطــارات وفقــاً لبياناتنــا احملتفــظ بهــا طرفكــم و أي تعديــات تــرد عليهــا بالبريــد الســريع أو   

.)SMS( البريــد اإللكترونــي أو طريــق الرســائل البنكيــة القصيــرة

١2- سرية احلسابات:  
ــة لســرية احلســابات( يصــرح أ.  ــاب الثالث-الفصــل التاســع- املنظم ــد )الب ــي و النق ــاز املصرف ــزي و اجله ــك املرك ــم 1٩٤ لســنة ٢0٢0 بالبن ــون رق ــاالً للقان إعم

أصحــاب احلســاب املقترضــن باالطــاع علــى حســاباتها املدينــة و احلصــول علــى أيــة معلومــات و تبادلهــا مــع أي مــن البنــوك املتعاملــة فــي مصــر أو غيرهــا مــن 
اجلهــات احلكوميــة و غيــر احلكوميــة.

 أقــر أنــا العميــل بصفتــي ولــي علــى القاصــر / بصفتــي ممثــا عــن الشــركة / بــان البيانــات الســابقة صحيحــة وكاملــة / واننــي املالــك االصلــي / املســتفيد مــن ب. 
هــذا احلســاب قبــول إيــداع أي مبالــغ مجهولــة املصــدر أو مشــبوهة ســواء نقــداً أو حتويــات أو شــيكات أو بــأي أشــكال أخــرى و كذلــك أتعهــد بإخطــار البنــك 
كتابيــاً بــكل تعديــل يطــرأ علــى البيانــات و الــواردة بهــذا النمــوذ	 فــور حدوثــه و كذلــك حتديــث بيانــات هــذا النمــوذ	 عنــد الطلــب أو كل خمــس ســنوات علــى 
األكثــر هــذا و أصــرح لكــم و مجموعــة بنــك الكويــت الوطنــي باســتخدام و تبــادل بياناتــي و معلومــات حســاباتي مــع كافــة الدفــع واخلدمــات االلكترونيــة والبنكيــة 
االخــرى و ذلــك بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر مبــا يلــزم ويخــدم تنفيــذ معاماتــي البنكيــة واخلدمــات املصرفيــة املطلوبــة مــن جانبــي وال يحــق لــي بــأي حــال مــن 

االحــوال بعــد تصريحــي هــذا بالرجــوع عليكــم بإفشــاء الســرية.
يحق للبنك تقدمي البيانات و األوراق اخلاصة بأصحاب احلساب عند اتخاذه لإلجراءات القانونية.	. 
يسرى هذا التصريح في حق اخللف العام و اخلاص.د. 

١2- ال يعتبر عدم استخدام البنك لكافة/ بعض احلقوق املبينة بالشروط العامة مبثابة تنازل عنها, و يحق للبنك استخدامها في أي وقت يشاء.  

١3- إدارة نشاطات البنك املصرفية:  
نصــرح للبنــك - فــي حالــة القيــام بكافــة نشــاطاته . آلالت الصــراف اآللــي أو كــروت االئتمــان أو أيــة أنشــطة أخــرى. أن يديــر تلــك اآلالت أو األنشــطة عــن طريــق   

اجلهــات املتخصصــة التــي يتعاقــد معهــا البنــك دون أن يعتبــر ذلــك إخــاالً بســرية احلســابات.

١4- القانون الواجب التطبيق و االختصاص القضائي:  
مت االتفاق صراحة على تطبيق القانون املصري فيما يتعلق بتنفيذ شروط هذا العقد.أ. 
 كمــا مت االتفــاق صراحــة و بصفــة قطعيــة ال رجــوع فيهــا علــى االختصــاص القضائــي حملاكــم جمهوريــة مصــر العربيــة لنظــر أي إجــراء قانونــي أو قضائــي  أو ب. 

حســم أي نــزاع بيننــا و بــن البنــك.

ثانيًا: الشروط و األحكام العامة للخدمات:
مــن املتفــق عليــه ســريان جميــع الشــروط و االحــكام العامــه التــى ســيلى بيانهــا أدنــاه علــى كافــه اخلدمــات و املنتجــات املدرجــه بهــذا الكتــاب كمــا تعتبــر هــذه 	 

الشــروط العامــه و الشــروط اخلاصــه بــكل منتــج جــزء ال يتجــزأ مــن عقــد فتــح احلســاب و فــى حالــه وجــود اختــاف بــن هــذه األحــكام و األحــكام الــوارده فــى 
اســتماره فتــح احلســاب يعتمــد دائمــا الشــروط و األحــكام الــوارده باالســتماره.

يعتبــر توقيــع العميــل علــى طلــب االشــتراك فــي اخلدمــات املوضحــة أدنــاه تعاقــداً نهائيــاً ملزمــاً للطرفــن )البنــك و العميــل( و مــن ثــم يتعــن علــى العميــل قــراءة 	 
و تفهــم كافــة الشــروط و األحــكام اخلاصــة بــكل خدمــة قبــل التوقيــع علــى الطلــب، مــع العلــم أنــه يحــق للعميــل إلغــاء طلبــه ألى منتــج / خدمــة مصرفيــة لــم يتــم 

تفعيلهــا ) فيمــا عــدا املنتجــات االدخاريــة ( خــال يومــن عمــل مــن تاريــخ إبــرام العقــد دون فــرض أيــة مصروفــات أو غرامــات شــريطة تقــدمي طلــب.
يحتفــظ البنــك بحقــه فــي تغييــر مفــردات اخلدمــة أو إلغــاء أو تعديــل أي مــن الشــروط واألحــكام التــي تخــص املنتجــات التالــي بيانهــا أدنــاه فــي أي وقــت بعــد 	 

إخطــار العمــاء بواســطة البريــد العــادي أو إلكترونــي علــى عناوينهــم املســجلة طــرف البنــك أو عــن طريــق الرســائل البنكيــة القصيــرة )SMS( و يعــد اســتخدام 
اخلدمــات بعــد إخطــار العميــل مبثابــة موافقــة مــن العميــل علــى التعديــل الــذى مت إخطــاره بــه وال يجــوز االعتــراض عليــه أو املنازعــة بشــأنه.

تخضــع اخلدمــات التالــي بيانهــا للمصروفــات و العمــوالت التــي يحددهــا البنــك )بعــد إخطــار العميــل( و يفــوض العميــل البنــك مبوجــب توقيعــه علــى االشــتراك 	 
بهــذه اخلدمــات بخصــم املصروفــات املقــررة، كمــا يحــق للبنــك فــى أى وقــت الحــق )بعــد إخطــار( تعديــل هــذه املصروفــات أو العمــوالت املســتحقة علــى العميــل 

الســتمرار احلصــول علــى اخلدمــة.
إذا أعتبــر أي بنــد مــن بنــود أو شــروط و أحــكام اخلدمــات املبينــة أدنــاه باطــًا أو غيــر قابــل للتطبيــق مبوجــب أي قانــون نافــذ أو مبوجــب حكــم صــادر عــن 	 

محكمــة مختصــة تكــون باقــي البنــود األخــرى مــن الشــروط و األحــكام ســارية املفعــول و نافــذة بالكامــل فــي مواجهتكــم.
تخضــع جميــع التعاقــدات و طلبــات االشــتراك فــي اخلدمــات التالــي بيانهــا لقوانــن جمهوريــة مصــر العربيــة و كل نــزاع قــد ينشــأ حــول تفســير أو تنفيــذ بنــوده 	 

يكــون مــن اختصــاص احملاكــم املصريــة علــى اختــاف أنواعهــا و درجاتهــا.

١-  البطاقات املدينة:  
مــدة البطاقــة 36 شــهر جتــدد تلقائيــاً مــا لــم يخطــر حامــل البطاقــة األساســية البنــك كتابيــاً أو بخطــاب مســجل بعلــم الوصــول بعــدم التجديــد قبــل التاريــخ . 1

االنتهــاء ب ٤5 يــوم علــى األقــل.
ال يحــق للعميــل إصــدار البطاقــة علــى حســاب مشــترك مــا لــم يكــن طلــب فتــح احلســاب ينــص علــى ان أي مــن أطــراف احلســاب لــه احلــق فــي التوقيــع منفــرداً . ٢

علــى احلســاب ، و فــي حالــة إصــدار البطاقــة علــى احلســاب املشــترك ســواء إلــى أحــد منهــم أو كليهمــا فــإن أي عمليــة تتــم بواســطة هــذه البطاقــات ســوف تقــع 
حتــت مســئوليتهم جميعــاً منفرديــن أو متضامنــن.
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إذا لــم يتقــدم العميــل إلــى الفــرع املصــدر للبطاقــة خــال شــهرين مــن تاريــخ ســحب البطاقــة أليــاً ألى ســبب يقــوم البنــك تلقائيــاً بإلغائهــا و تتوقــف هــذه اخلدمــة . 3
مــا لــم يتــم إصــدار بطاقــة جديــدة.

للبنــك احلــق دون إخطــار ســابق فــي إلغــاء البطاقــة املصــدرة إذا لــم يقــم العميــل باســتامها خــال شــهرين مــن تاريــخ إصدارهــا ، و فــي هــذه احلالــة ال يجــوز . ٤
للعميــل املطالبــة باســترداد رســوم اإلصــدار ، كمــا يحــق للبنــك إيقــاف التعامــل أو إلغــاء البطاقــة فــي حالــة اســتخدامها بصــورة خاطئــة.

يوافــق طالــب إصــدار البطاقــة علــى خصــم قيمــة رســم االشــتراك و رســوم التجديــد الســنوية و أي رســوم ناشــئة عــن اســتخدام البطاقــات مــن حســابه طــرف . 5
البنــك وفقــاً لأســعار احملــددة للخدمــة فــي ذلــك الوقــت واملعلنــة مــن البنــك، وال يحــق لطالــب اإلصــدار االعتــراض عليهــا أو علــى تعديــات تطــرأ عليهــا ، و 
يســرى ذلــك بالنســبة للبطاقــات األساســية أو البطاقــة اإلضافيــة، و مــن املتفــق عليــه أن حامــل البطاقــة األساســية مســئول مســئولية كاملــة عــن كل مــا يتــم مــن 

عمليــات مبعرفــة حامــل البطاقــة اإلضافيــة.
يتعهــد صاحــب البطاقــة باحملافظــة عليهــا مــن الســرقة أو التلــف أو الفقــد، و فــي حالــة فقــد البطاقــة أو ســرقتها يلتــزم حامــل البطاقــة فــوراً بســرعة إبــاغ . 6

مركــز االتصــال )call center( اخلــاص مبصرفنــا ، علــى أن يعــزز ذلــك بطلــب كتابــي موقــع بتوقيــع العميــل املعتمــد بالبنــك و يتعهــد حامــل البطاقــة بكامــل 
املســئولية عــن أي عمليــات تتــم بواســطة البطاقــة املفقــودة قبــل تســليم اإلخطــار للبنــك، وســوف تكــون دفاتــر البنــك و ســجاته و أنظمتــه االَليــة حجــة علــى 

العميــل و علــى الكافــة.
	 ..)PIN( العميل مسئول عن أي خسائر أو أضرار تنشأ عن االستخدام اخلاطئ و الغير مصرح به للبطاقة أو الرقم السرى
عنــد اســتخدام البطاقــة خــار	 جمهوريــة مصــر العربيــة يتــم معادلــة املبالــغ املســتخدمة وتقييمهــا باجلنيــه املصــري طبقــاً للســعر املطبــق فــي تاريــخ اســتخدام . 	

البطاقــة، و مــع التــزام حامــل البطاقــة بــأي فــروق أســعار قــد تنشــأ عــن هــذا التقييــم.
ال يتحمــل البنــك أي مســئولية عــن األضــرار التــي قــد تنشــأ نتيجــة خلــل فــي جهــاز اَلــى أو خلــل فــي االَت تخزيــن املعلومــات أو أي ســبب اَخــر خــار	 عــن ســيطرة . ٩

البنك.
10. تعتبــر املعلومــات املوجــودة بهــذا الطلــب خاصــة ببنــك الكويــت الوطنــي - مصــر و يحــق للبنــك إعطــاء هــذه املعلومــات إلــى جهــات خارجيــة طبقــاً لأعــراف 

املصرفيــة و األحــكام و القواعــد التــي يحكمهــا قانــون البنــك املركــزي املصــري و اجلهــاز املصرفــي و النقــد رقــم 1٩٤ لســنة ٢0٢0.

  : )NBK Online( 2-  خدمة وطني أون الين
يحتفــظ البنــك بحقــه فــي ُمراجعــة طلــب العميــل لاشــتراك بــأي تطبيقــات مُرتبطــة بخدمــة وطنــي أون اليــن لأجهــزة الذكيــة )احملمول-اللوحيــة( واملُوافقــة . 1

ــة اســتخدامه للخدمــة  ــل أو إلغائهــا بشــكل كامــل .. وذلــك فــي حال ــره إيقــاف أو تعليــق اخلدمــة عــن العمي ــق تقدي ــه وفقــاً ملطل ــه مــن عدمــه، كمــا يحــق ل علي
ــة. ــة مصــر العربي بامُلخالفــة ألي مــن شــروط وأحــكام اســتخدامها أو باملُخالفــة ألي مــن القوانــن واللوائــح الســارية بجمهوري

أي تعــارض بــن هــذه الشــروط واألحــكام والشــروط العامــة لفتــح احلســابات التــي مت توقيعهــا مــن قبــل فــإن الشــروط واألحــكام امُلبينــة أدنــاه تكــون هــي الســائدة . ٢
واملعمــول بهــا بشــأن التعامــات املتعلقــة بخدمــة وطنــي أون اليــن.

يُعــد البنــك غيــر مســئوالً عــن أي رســائل احتياليــة تصلكــم ألســباب خادعــة حملاولــة اختــراق اخلدمــة، وعلــى املُســتخدم توخــي احلــذر حيالهــا وســرعة إبــاغ . 3
مركــز االتصــاالت )Call Center( فــي حالــة ورود مثــل هــذه الرســائل ، و أي أضــرار تنشــأ عــن عــدم االلتــزام أو اإلهمــال أو التقصيــر فــي اإلبــاغ أو فيمــا 
يتعلــق أيضــاً بحمايــة كلمــة الســر اخلاصــة بــه أو فــي البيانــات اخلاصــة بالدخــول علــى خدمــة وطنــي أون اليــن بشــكٍل عــام فتقــع املســئولية كاملــة علــى العميــل 

دون أي مســئولية أو التــزام علــى البنــك.
مــن املتفــق عليــه أن اســتخدام الرمــوز األمنيــة للدخــول علــى اخلدمــة يُشــكل تعريفــاً كافيــاً للعميــل يحــق للبنــك أن يتصــرف مبوجبــه عبــر خدمــة وطنــي اون اليــن . ٤

دون أن يتطلــب ذلــك أي تأكيــداً إضافيــاً مــن العميــل ســواء كان كتابيــاً أو هاتفيــاً أو غيــر ذلــك.
أي طلبــات دفــع أو خدمــات أخــرى مــن خــال خدمــة وطنــي أون اليــن مت تنفيذهــا مبعرفــة البنــك أو يجــري تنفيذهــا ســتكون ُملزمــة قطعيــاً للعميــل ســواء كانــت . 5

صــادرة عنــه أو بالنيابــة عنــه، ويتحمــل العميــل وحــدة كافــة املخاطــر ذات الصلــة والناجتــة عــن أي أخطــاء فــي اإلرســال أو ســوء الفهــم أو الغــش مــن جانــب 
العميــل أو مــن جانــب الغيــر.

يخضــع تنفيــذ أي حتويــل أو أي أمــر مــن أوامــر العميــل الــواردة مــن خــال وطنــي اون اليــن لتوافــر األرصــدة الكافيــة وكذلــك الُعملــة الصــادر بهــا األمــر بحســاب . 6
العميــل، ولــن يتحمــل البنــك أي مســئولية كانــت نظيــر عــدم تنفيــذه لتلــك التعليمــات.

يُقــر العميــل بأحقيــة البنــك فــي رفــض تنفيــذ أي أوامــر أو تعليمــات صــادرة عنــه أو تعليــق أو إيقــاف اخلدمــة فــي أي وقــت وفقــاً لتقديــر البنــك املُطلــق ودومنــا . 	
احلاجــة إلبــداء أي أســباب، ويُقــر العميــل أيضــاً بــان البنــك لــن يكــون مســئوالً عــن أي خســائر أو أضــرار او فــرص فائتــة مــن أي نــوع كان قــد يتكبدهــا العميــل 

أو أي طــرف آخــر نتيجــة لهــذا بعــد اخطــار العميــل.
ســيكون البنــك مســئوالً عــن تنفيــذ تعليمــات عمائــه التــي تــرد إليــه عــن طريــق خدمــة وطنــي أون اليــن قبــل انتهــاء مواعيــد العمــل املقــررة داخليــاً بــن إدارتــه . 	

املختلفــة )مــا لــم يكــن هنــاك أي موانــع أخــرى حتــول دون تنفيذهــا( ، و أي تعليمــات تــرد بعــد انقضــاء هــذه املواعيــد لــن يتــم تنفيذهــا إال فــي يــوم العمــل التالــي 
لــورود هــذه التعليمــات و دون أدنــى مســئولية عــن البنــك.

ال يحــق للعميــل بعــد إصــدار التعليمــات ســواء كانــت أو بــدون اســتخدام كلمــة املــرور أن يقــوم بتعديــل تلــك التعليمــات أو إلغائهــا ، و يتحمــل وحــده مســئولية عــدم . ٩
الدقــة فــي إصــدار تلــك التعليمــات.

10. يحتفــظ البنــك بأحقيتــه فــي تغييــر و تعديــل و إضافــة أي شــروط أو أحــكام خاصــة باخلدمــة وفقــاً لتقديــره و مطلــق إرادتــه  وذلــك بعــد إخطــار العميــل، كمــا 
يحــق إنهــاء خدمــة وطنــي أون اليــن بشــكل عــام ، و لــن يتحمــل البنــك أي مســئولية جتاهكــم أو جتــاه أي طــرف ثالــث مــن جــراء هــذه التغيــرات وذلــك بعــد إخطــار 

العميــل مــن خــال املوقــع االلكترونــي اخلــاص بالبنــك.
11. يقــر العميــل بعــدم مســئولية البنــك أو حتملــه أي تكاليــف أو أعبــاء قــد حتــدث نتيجــة أي خلــل فــي انظمــة البنــك االَليــة أو أي مشــاكل أو أعطــال أو انقطــاع 

اخلدمــة بشــبكة األنترنــت/ شــبكة االتصــاالت أو أي أطــراف أخــرى ترتبــط بــأداء اخلدمــة.
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1٢. ال يقــدم البنــك أي ضمانــة مــن أي نــوع كان ســواء كانــت )دون حصــر( )ضمنيــة أو صريحــة أو قانونيــة أو.....( تخــص عــدم التعــدي علــى حقــوق الغيــر أو حقــوق 
امللكيــة أو القرصنــة االَليــة أو اخللــو مــن فيروســات.

13. نصــرح لكــم مبوجــب توقيعنــا أدنــاه خصــم أي رســوم تخــص االشــتراك فــي اخلدمــة/ رســوم ســنوية/ أو أي رســوم إضافيــة أخــرى، كمــا يحــق لكــم إجــراء أي 
تعديــات وفقــاً لتقديركــم املطلــق فــي هــذه الرســوم بعــد إخطارنــا املســبق بهــا، و نوافــق مســبقاً علــى اخلصــم علينــا مبوجــب هــذه التعديــات بعــد اخطــاره 

املســبق.
1٤. يتحمــل العميــل املســئولية الكاملــة عــن عــدم ســرعة إبــاغ مركــز االتصــاالت الـــ )call center( اخلــاص بالبنــك إليقــاف اخلدمــة فــور فقــد العميــل كلمــة الســر 
ــر أي  ــل بإخطــار البنــك فــور تغيي ــزم العمي ــان )TOKEN(، كمــا يلت ــاح االَم ــه مفت اخلــاص باخلدمــة أو أي اســترابة بشــأن ســريتها أو فقــد اجلهــاز احملمــل علي

معلومــات أو بيانــات خاصــة بــه و ترتبــط باخلدمــة خــال فتــرة ســريانها و قبــل حلــول امليعــاد املقــرر لتحديــث البيانــات

3-  خدمة دفع األموال باستخدام الهواتف النقالة )احملفظة اإللكترونية( :  
يحتفــظ البنــك بحقــه فــي مراجعــة طلــب العميــل لاشــتراك باخلدمــة و املوافقــة عليــه مــن عدمــه ، كمــا يحــق لــه وفقــاً ملطلــق تقديــره إيقــاف اخلدمــة عــن . 1

العميــل أو إلغائهــا .. و ذلــك فــي حالــة اســتخدامه للخدمــة باملخالفــة ألى مــن شــروط و أحــكام اســتخدامها أو باملخالفــة ألى مــن القوانــن و اللوائــح الســارية 
الصــادرة بجمهوريــة مصــر العربيــة.

يرتبــط حســاب احملفظــة بخــط هاتــف نقــال واحــد ألى مــن شــبكات الهواتــف النقالــة بجمهوريــة مصــر العربيــة ، و يجــب أن يكــون هــذا اخلــط فــي حيــازة العميــل . ٢
و علــى كامــل مســئوليته.

يقتصــر احلــق فــي اســتخدام اخلدمــة أو االنتفــاع بهــا علــى العميــل وحــده دون غيــره، مــع التزامــه فــي جميــع األوقــات بعــدم الســماح أو متكــن أي شــخص اَخــر . 3
مــن اســتخدامها أو االنتفــاع بهــا.

يلتــزم العميــل باحملافظــة علــى رقمــه الســرى و إبقائــه فــي جميــع األوقــات حتــت ســيطرته الشــخصية ، و تبعــاً لذلــك ســوف يكــون العميــل وحــده مســئوالً عــن . ٤
إفشــاء أي مــن البيانــات أو املعلومــات املتعلقــة بــه أو بــأي مــن حســاباته إذا كان ذلــك اإلفشــاء ناشــئاً عــن خطــأ أو تقصيــر أو إهمــال فــي احملافظــة علــى رقمــه 

الســرى.
يلتــزم العميــل مبســئوليته عــن جميــع املعامــات و كافــة العمليــات التــي تتــم علــى حســاب الهاتــف النقــال طاملــا أن تلــك العمليــات متــت مــن خــال رقــم خــط . 5

الهاتــف النقــال املرتبــط بحســاب احملفظــة و باســتخدام رقمــه الســرى، و ســوف تكــون دفاتــر البنــك و ســجاته و أنظمتــه االَليــة حجــة علــى العميــل و علــى 
الكافــة.

لــن يكــون البنــك مســئوالً عــن أي خســائر أو أضــرار قــد حتــدث للعميــل بســبب ســوء أو إســاءة اســتخدامه للخدمــة أو نتيجــة ألى خطــأ يرتكبــه عــن عمــد أو عــن . 6
غيــر عمــد أو نتيجــة أي خلــل قــد يحــدث للخدمــة بســبب خطــأ مــن جانبــه أو لعــدم كفايــة رصيــد حســاب احملفظــة أو ألى ســبب اَخــر قــد يكــون للعميــل دخــل 
فيــه، كمــا نتعهــد لكــم مبوجــب كتابنــا هــذا تعهــداَ غيــر قابــل لإللغــاء بتعويــض البنــك عــن كافــة اخلســائر و املطالبــات و األضــرار و التكاليــف و النفقــات التــي 

قــد يتكبدهــا البنــك نتــا	 ذلــك مبــا فــي ذلــك الرســوم القضائيــة و اتعــاب محاميــه و مستشــاريه.
يكــون البنــك مســئوالً عــن كافــة اخلدمــات املقدمــة مــن جانــب مقدمــي خدمــة الدفــع وشــركات اإلســناد اخلارجــي إال فــي حــاالت حــدوث أيــة أعطــال أو انقطــاع . 	

بشــبكة االنترنــت / االتصــاالت / الهاتــف النقــال أو أيــة أحــداث خارجــة عــن ســيطرة البنــك.
لــن يكــون البنــك مســئوالً عــن رفــض أي جهــة قبــول الرصيــد اإللكترونــي كوســيلة ســداد، كمــا أنــه لــن يكــون مســئوالً عــن اخلدمــات أو املنتجــات التــي ســوف . 	

يحصــل عليهــا العميــل فــي مقابــل ذلــك الرصيــد، و أي شــكوى مــن العميــل فــي هــذا الصــدد يتعــن عليــه حلهــا مــع اجلهــة املســئولية مباشــرة، و ســوف يقتصــر دور 
البنــك فــي هــذا اخلصــوص علــى إضافــة أي مبلــغ قــد يســترده العميــل إلــى حســاب احملفظــة و ذلــك بعــد حصــول البنــك علــى ســند إضافــة صــادر بشــكل صحيــح.

يتحمــل العميــل املســئولية الكاملــة عــن عــدم ســرعة إبــاغ مركــز االتصــاالت ال )call center( اخلــاص بالبنــك إليقــاف اخلدمــة فــور فقــد العميــل للهاتــف . ٩
النقــال أو ســرقته.

10. نصــرح لكــم مبوجــب توقيعنــا أدنــاه خصــم )رســوم االشــتراك فــي اخلدمــة/ الرســوم الســنوية/ رســوم الســحب و اإليــداع و التحويــل/ أو رســوم أي خدمــات 
إضافيــة أخــرى تُتيحهــا اخلدمــة( وذلــك وفقــاً للتعريفــة املصرفيــة املعلنــة بفــروع البنــك وباملوقــع الرســمي للبنــك.

11. يحــق للبنــك أن يوقــف التعامــل علــى جميــع أرصــدة العميــل اإللكترونيــة فــي حالــة اكتشــاف البنــك ألى تصــرف أو أي محاولــة قــد يقــوم بهــا العميــل النتهــاك 
أو مخالفــة قوانــن أو لوائــح مكافحــة غســيل األمــوال حتــى يتقــدم العميــل بتبريــر مناســب و مقبــول للبنــك و ذلــك كلــه دون إخــال بحــق البنــك فــي اتخــاذ كافــة 

اإلجــراءات التــي تفرضهــا عليــه القوانــن الســارية و املطبقــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة.
1٢. نتعهــد لكــم مبوجــب توقيعنــا هــذا أن كافــة التعليمــات التــي نقــوم بإصدارهــا و كافــة العمليــات التــي نقــوم بإجرائهــا مــن خــال األجهــزة اإللكترونيــة املســتخدمة 

فــي تقــدمي اخلدمــة كمــا لــو كانــت صــادرة منــا مباشــرة و ملزمــة لنــا و منتجــة لكافــة أثارهــا القانونيــة.
13. العملة الوحيدة املستخدمة في تقدمي اخلدمة هي عملة اجلنيه املصري.

1٤. نقــر لكــم مبوجــب توقيعنــا أدنــاه باملوافقــة علــى أن يقــوم البنــك بتقــدمي البيانــات أو اإلفصــاح عــن كل أو بعــض املعلومــات اخلاصــة بحســابنا/ حســاباتنا لــدى 
البنــك إلــى أي مــن وكائــه أو أي مــن اجلهــات التــي تقــدم لــه اخلدمــة الفنيــة أو املصرفيــة أو بعــض اخلدمــات املتعلقــة بتنفيــذ اخلدمــة ، ووفقــاً ملــا يــراه البنــك 

مناســباً والزمــاً فــي هــذا الصــدد.
15. يحتفــظ البنــك باحلــق فــي تعديــل أي شــرط مــن شــروط و/ أحــكام اســتخدام اخلدمــة و ســوف يصبــح أي إنهــاء أو تعديــل أو تغييــر نافــذاً فــي حــق العميــل 
و ملزمــاً لــه بعــد إخطــاره وفقــاً للبنــد )10( اخلــاص باملراســات واإلخطــارات، و فــي حالــة عــدم قبــول العميــل ألى مــن هــذه التعديــات أو التغييــرات يتعــن 
عليــه فــي موعــد غايتــه ثاثــون يومــاً مــن تاريــخ علمــه بهــذا التعديــل أو التغييــر أن يخطــر البنــك برغبتــه فــي إنهــاء التعاقــد و أن يتوقــف فــوراُ عــن إجــراء أي 
عمليــات و أن يتقــدم للبنــك بطلــب إلقفــال حســاب/ حســابات الهواتــف النقالــة و إجــراء التســويات الازمــة مبــا فــي ذلــك ســداد مــا قــد يكــون مســتحقاً عليــه 

و اســترداد أي مبالــغ متبقيــة لــه فــي رصيــده.
16. يلتزم العميل بإخطار البنك فوراً في حالة تغيير أي معلومات أو بيانات خاصة به خال فترة سريان اخلدمة و قبل ميعاد حتديث البيانات.
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	1. يحــق للبنــك تغييــر احلــد األقصــى للســحب و الدفوعــات و التحويــل وأي عمليــات خصــم حســب مــا يــراه البنــك مناســباً، و يلتــزم بإخطــار العميــل وفقــا للبنــد 
10 اخلــاص باملراســات واالخطــارات.

  :)SMS( 4-  خدمات الرسائل البنكية
يحتفظ بنك الكويت الوطني - مصر بحقه في قبول أو رفض طلب اشتراك العميل باخلدمة أو إيقافها في أي وقت من األوقات  مع بيان السبب للعميل.. 1
يجــب علــى العميــل إخطــار البنــك كتابيــاً و بشــكل فــورى فــي حالــة تغييــر أي مــن بياناتــه املرتبطــة باخلدمــة )رقــم الهاتــف احملمــول(، وال يعتبــر البنــك مســئوالً . ٢

عــن أي أضــرار ناشــئة عــن تأخــر/ منــع وصــول الرســائل نتيجــة عــدم إخطــار البنــك بذلــك.
البنــك غيــر مســئول عــن أيــة خافــات تنشــأ بــن العميــل و مقــدم خدمــة الهاتــف احملمــول وذلــك فيمــا ال يخــص اخلدمــة املقدمــة مــن جانــب البنــك ، كمــا ال . 3

يضمــن كفــاءة اخلدمــة املقدمــة عــن طريــق شــبكة احملمــول املشــترك فيهــا العميــل.

  :)IVR( 5-  اخلدمة الهاتفية
العميــل مســئول عــن احملافظــة علــى الرقــم الســرى الــذى يخصصــه البنــك الســتخدامه الشــخصي، و ال يجــوز لــه إفشــاءه للغيــر و تكــون كافــة العمليــات التــي تتــم . 1

بواســطة اخلدمــة الهاتفيــة ملزمــة للعميــل طاملــا كانــت باســتعمال الرقــم الســرى اخلــاص بــه ســواء كان ذلــك بعلمــه أو بــدون علمــه.
يقــع علــى عاتــق العميــل )أو مــن ينــوب عنــه قانونــاً( إخطــار البنــك املتعاقــد معــه علــى اخلدمــة كتابيــاً فــي حالــة رغبتــه إيقــاف التعامــل علــى اخلدمــة لعــدم رغبتــه . ٢

فــي اســتمرارها و ألى ســبب مــن األســباب املتعلقــة باإلفــاس أو فقــد األهليــة القانونيــة و اتخــاذ إجــراءات قضائيــة أو إداريــة ضــده أو ضــد أي شــخص مــن 
أصحــاب احلســابات املشــتركة أو ألى أســباب أخــرى.

مبوجــب التوقيــع علــى طلــب االشــتراك باخلدمــة يفــوض العميــل البنــك بخصــم أي رســوم أو عمــوالت أو مصاريــف علــى حســاب/ حســابات العميــل عــن العمليــات . 3
التــي تتــم بواســطة اخلدمــة الهاتفية.

كافــة العمليــات التــي تتــم بواســطة اخلدمــة الهاتفيــة ملزمــة للعميــل و حتــت مســئوليته الكاملــة، كمــا يكــون البنــك غيــر مســئول عــن أي خســائر أو اضــرار مباشــرة . ٤
أو غيــر مباشــرة نتيجــة عــدم االلتــزام بتعليمــات العميــل أو أحــكام و شــروط العقــد فــي الظــروف القهريــة أو اخلارجــة عــن إرادتــه أو فــي حالــة وجــود أعطــال 

أو تلــف أو إخفــاق فــي ااَلت اخلدمــة الهاتفيــة أو خطــوط االتصــال املخصصــة للخدمــة الهاتفيــة.

شروط حساب التوفير:
يقبل بنك الكويت الوطني-مصر إيداع املبالغ في حساب التوفير باجلنيه املصري أو الدوالر األمريكي أو العمات األجنبية التي يحددها البنك.	 
تعتبــر قســائم اإليداعــات فــي حســاب التوفيــر مبثابــة ايصــاالً مــن البنــك أمــا املســحوبات فتتــم مبوجــب التوقيــع مبعرفــة صاحــب الدفتــر علــى إيصــال الســحب 	 

املعــد لهــذا الغــرض مبعرفــة البنــك.
ــغ 	  ــرد املبال ــة وفــاة صاحــب احلســاب ال ت ــه البنــك وفــي حال ــه مبوجــب توكيــل يقبل ــر أو وكيل ــغ مــن حســاب التوفيــر إال مــن صاحــب الدفت اليجــوز ســحب مبال

املودعــة إال لورثتــه الشــرعين وبعــد تقــدمي املســتندات الدالــة علــى ذلــك كمــا ال يســمح لعدميــي األهليــة بســحب كل أو بعــض املبالــغ املودعــة فــي حســاب التوفيــر 
بأســمائهم إال ملــن ميثلهــم قانونــاً أو بتصريــح مــن محكمــة األحــوال الشــخصية إذا لــزم األمــر.

تضاف العوائد إلى حساب التوفير أياً كان تاريخ فتحه عند نهاية الفترات التي يحددها البنك أو في تاريخ تصفية احلساب.	 
للبنــك احلــق فــي أي وقــت تعديــل ســعر العائــد أو شــروط هــذا النظــام بعــد إخطــار العميــل وفقــاً للبنــد 10 اخلــاص باإلخطــارات واملراســات ويعمــل بالتعديــات 	 

اعتبــاراً مــن تاريــخ إعانهــا.
للبنــك احلــق فــي أي وقــت أن يخصــم مــن حســاب التوفيــر أيــة عمــوالت أو مصاريــف أو مديونيــة مســتحقة للبنــك علــي صاحــب حســاب التوفيــر واملعلنــة بتعريفــة 	 

اخلدمــة املصرفيــة بفــروع البنــك واملوقــع االلكترونــي للبنك.
ميكن االقتراض بضمان دفتر التوفير وبالشروط التي يحددها البنك.	 
يخضع املودع لشرط هذا النظام دون حتفظ مبجرد توقيعه على استمارة فتح احلساب.	 
تخضــع كافــة الشــروط واالحــكام عاليــه للقانــون املصــري وفــي حالــة النــزاع فــان احملاكــم املصريــة هــي جهــة االختصــاص املعتــرف بهــا فــي نظــر هــذه النزاعــات 	 

والفصــل فيهــا علــى اختــاف أنواعهــا ودرجاتهــا.

شروط فتح حساب جاري ذو عائد لألفراد:
يتم احتساب العائد يومياً على رصيد اإلقفال اليومي للحساب ويتم إضافته للحساب شهرياً.	 
توقيــع صاحــب احلســاب علــى منــوذ	 فتــح احلســاب -اجلــاري ذو عائــد- يفيــد مبعرفتــه وموافقتــه علــى ســعر العائــد، املصاريــف، والعمــوالت املطبقــة علــى 	 

احلســاب فــي تاريــخ فتــح احلســاب.
للبنك احلق في تعديل أي من الشروط اخلاصة باحلساب في أي وقت بشرط اتباع طرق االعان واخطار العميل املسبق.	 

السمات والشروط اخلاصة بحساب توفير الشباب:
يقبل بنك الكويت الوطني - مصر إيداع في حساب توفير الشباب باجلنيه املصري فقط.	 
حساب توفير مت تصميمه خصيصا للشباب من سن 16 حتي ٢1 سنه.	 
يصرف العائد كل 3 شهور على أدنى رصيد دائن خال الشهر.	 
للبنك احلق في تعديل أي من الشروط اخلاصة بحساب توفير الشباب في أي وقت بشرط اتباع طرق االعان واخطار العميل املسبق.	 
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السمات والشروط اخلاصة بحساب توفير إكسترا:
يصرف العائد املطبق بالبنك كما يلي: -

عائــد ربــع ســنوي يتــم احتســابه علــى ادنــى رصيــد دائــن خــال الشــهر ووفقــا لاســعار الســارية واملعلــن عنهــا بالفــروع وعلــي املوقــع االلكترونــي للبنــك ويضــاف 	 
فــي اليــوم االول مــن الشــهر التالــي لنهايــة الربــع الــذي مت احتســاب العائــد منــه.

باإلضافــة الــى عائــد ســنوي  املعلــن عنــه بالفــروع و علــى املوقــع االلكنرونــي للبنــك( يضــاف فــي بدايــة كل عــام بنــاء علــي ادنــي رصيــد دائــن فــي كل ربــع خــال 	 
العــام الســابق شــريطة عــدم انخفــاض رصيــد احلســاب فــي كل ربــع عــن احلــد االدنــى املعلــن عنــه ايضــا بالفــروع و املوقــع االلكترونــي بالبنــك.

يتم احتساب العائد اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ تغذية احلساب.	 
توقيــع العميــل علــى منــوذ	 فتــح حســاب توفيــر إكســترا يفيــد معرفتــه وموافقتــه علــى ســعر العائــد، املصاريــف، املطبــق فــي تاريــخ الفتــح باالضافــة الــي العمــوالت 	 

واملصاريــف املطبقــة فــي توقيــت الفتــح.
للبنك احلق في تعديل أي من الشروط اخلاصة بحساب توفير إكسترا في اي وقت و ذلك بعد اخطار العميل.	 

السمات والشروط اخلاصة بشهادات إيداع ذات العائد الثابت: 	
احلد األدنى ملبلغ الشهادة:5٫000 جنيه مصري وميكن زيادة قيمة الشهادة بألف جنيه مصري ومضاعفتها.	 
مدة 3 سنوات و ٤ سنوات و 5 سنوات.	 
معــدل العائــد ودوريــة صــرف العائــد: العائــد ثابــت طــوال مــدة الشــهادة والتعديــل فــي ســعر العائــد يســري علــى اإلصــدارات اجلديــدة فقــط ويختلــف العائــد 	 

حســب دوريــة صرفــه.
تاريخ بدء احتساب العائد: اليوم التالي لتاريخ الشراء.	 
احلد األدنى للمدة التي يجوز بعدها االنسحاب من النظام: 6شهور	 
للعميل احلق في طلب التخفيض أو االسترداد اجلزئي لقيمة الشهادات القائمة شريطة:	 
أال يتم التخفيض أو االسترداد إال بانقضاء الفترة الزمنية لانسحاب املقررة بالشهادة املطلوب تخفيضها.	 
أال تتعارض القيمة املتبقية بعد التخفيض أو االسترداد مع احلد األدنى املقرر لربط الشهادة.	 
أن يتم تطبيق كافة القواعد والنسب املئوية املنظمة لاسترداد بكل شهادة وفقاً لنوعها وعملتها.	 

القواعد املنظمة لاسترداد قبل تاريخ االستحقاق: يتم خصم نسبة من سعر العائد املطبق على الشهادات وفقا ملا يلي:

5 سنوات٤ سنوات3 سنواتاملدة

غير متاحغير متاحغير متاحأقل من 6 شهور

معدل العائد الناقص 6%معدل العائد الناقص 6%معدل العائد الناقص 6%	-1٢ شهر

معدل العائد الناقص 5%معدل العائد الناقص 5%معدل العائد الناقص 5%1٢-٢٤ شهر

معدل العائد الناقص ٤%معدل العائد الناقص ٤%معدل العائد ناقص ٤%٢5-36 شهر

معدل العائد الناقص 3%معدل العائد الناقص 3%-	3-	٤ شهر

معدل العائد الناقص 3%--٤٩-60 شهر

من له حق الشراء: األفراد الطبيعين فقط وبدون حد أقصي.	 
املزايا األخرى: إمكانية االقتراض بضمان الشهادة بحد أدنى ٢% فوق سعر الشهادة املعلن أو اصدار بطاقات االئتمان 	 
هذه الشهادة تخضع لشروط وأحكام قانون البنك املركزي املصري واجلهاز املصرفي والنقد رقم 1٩٤ لسنه ٢0٢0.	 

السمات والشروط اخلاصة بشهادات إيداع ذات العائد املتغير:
احلد االدنى لربط الشهادة: 1000 جنية مصري و مضاعفاتها وبدون حد االقصي	 
مدة الشهادة 3 سنوات و5 سنوات	 
نوعية العائد متغير ويتحدد بعدها وفقا لسعر الكوريدور لإليداع املعلن من البنك املركزي املصري.	 
معدل العائد ودورية صرفه:	 

3 سنوات:- 
شهري: سعر الكوريدور لإليداع -0٫75 %- 
3 شهور: سعر الكوريدور لإليداع -%0٫50- 
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5 سنوات:- 
شهري: سعر الكوريدور -%0٫50- 
3 شهور: سعر الكوريدور لإليداع -%0٫25- 

تاريخ بدء احتساب العائد: اليوم التالي لتاريخ شراء الشهادة.	 
احلد األدنى للمدة التي يجوز بعدها االنسحاب من النظام: 6شهور	 
للعميل احلق في طلب التخفيض أو االسترداد اجلزئي لقيمة الشهادات القائمة شريطة:	 
أال يتم التخفيض أو االسترداد إال بانقضاء الفترة الزمنية لانسحاب املقررة بالشهادة املطلوب تخفيضها.	 

أال تتعارض القيمة املتبقية بعد التخفيض أو االسترداد مع احلد األدنى املقرر لربط الشهادة.- 
أن يتم تطبيق كافة القواعد والنسب املئوية املنظمة لاسترداد بكل شهادة وفقاً لنوعها وعملتها.- 

القواعد املنظمة لاسترداد قبل تاريخ االستحقاق: يتم خصم نسبة سعر العائد املطبق على الشهادات وفقا ملا يلي:

5 سنوات3 سنواتاملدة

غير متاحغير متاحأقل من 6 شهور

6%6%	-1٢ شهر

5%5%1٢-٢٤ شهر

٤%٤%٢5-36 شهر

3%-	3-	٤ شهر

3%-٤٩-60 شهر

من له حق الشراء: األفراد الطبيعين فقط وبدون حد أقصي.	 
املزايا األخرى: إمكانية االقتراض بضمان الشهادة بحد أدنى ٢% فوق سعر الشهادة املعلن أو اصدار بطاقات االئتمان 	 
هذه الشهادة تخضع لشروط وأحكام قانون البنك املركزي املصري واجلهاز املصرفي والنقد رقم 		 لسنه ٢003.	 

السمات والشروط األساسية بشهادات االدخار الدوالرية ذات العائد الثابت:
من له حق شراء الشهادة - األفراد الطبيعن والشخصيات اإلعتبارية وبدون حد أقصى.	 
احلد األدني ملبلغ الشهادة - 1000 دوالر أمريكي ومضاعفاتها.	 
مدة الشهادة - )ثاث سنوات( 36 شهر.	 
نوعية العائد - عائد ثابت طوال مدة سريان الشهادة، والتعديل فى سعر العائد يسري فقط على االصدارات اجلديدة فى حالة وجود تعديات.	 
دورية صرف عائد الشهادة - ربع سنوي.	 
تاريخ البدء فى احتساب العائد من اليوم التالي لتاريخ ربط الشهادة.	 
للعميل احلق في طلب التخفيض أو االسترداد اجلزئي لقيمة الشهادات القائمة شريطة:	 

اال يتم االسترداد اال بانقضاء الفترة الزمنية لانسحاب املقررة بالشهادة / الشهادات املطلوب استردادها )عام بعد تاريخ االصدار(.- 
أال تقل القيمة املتبقية بعد االسترداد مع احلد األدنى املقرر لقيمة الشهادات.- 
يتــم تطبيــق كافــة القواعــد والنســب املئويــة املنظمــة قبــل تاريــخ االســتحقاق وفقــا للجــدول املوضــح ادنــاه حتــى يتــم خصــم نســب االســترداد مــن الســعر العائــد - 

املطبــق علــي الشــهادة / الشــهادات عــن الفتــرة مــن تاريــخ الربــط حتــي تاريــخ االســترداد.
القواعد املنظمة لاسترداد قبل تاريخ االستحقاق: يتم خصم نسبة من سعر العائد املطبق على الشهادات املشتراه وفقا ملا يلي:- 

غرامة االسترداد املقررةمدة االستحقاق

غير مصرح باالسترداد الكلي او اجلزئيالعام األول

1٫5%العام الثاني

1%العام الثالث

املزايــا املمنوحــة للعميــل - يســمح للعميــل االقتــراض بضمــان الشــهادة )بنفــس العملــة( بحــد يصـــــل إلــى ٩0% مــن قيمتهــا وبعــائـــد يزيــد عــن ســعر الشــهادة بحــد 	 
أدنــي ٢% عــن العائــد املطبــق علــى الشــهادة.
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هذه الشهادة تخضع لشروط وأحكام قانون البنك املركزي املصري واجلهاز املصرفي والنقد رقم 1٩٤ لسنه ٢0٢0.	 

شروط إصدار وإستخدام بطاقة ميزة املدفوعة مقدمًا:
يقــوم البنــك بالســماح بإســتخدام البطاقــة داخــل مصــر فــى عمليــات الشــراء أو احلصــول علــى اخلدمــات باســتخدام نقــاط البيــع اإللكترونــى POS أو مــن خــال 	 

شــبكة االنترنــت ولكافــة عمليــات الســحب النقــدى مــن خــال أجهــزة الصــراف اآللــى وفقــاً حلــد البطاقــة وكذلــك احلــدود املخصصــة لــكل عمليــة والتــى يقررهــا 
البنــك، وللبنــك احلــق فــى تعديــل تلــك احلــدود مــن االخــر دون الرجــوع حلامــل البطاقــة.

للبنــك احلــق فــى إيقــاف / إنهــاء اإلشــتراك فــى النظــام / الغــاء / إضافــة خدمــات جديــدة أو تعديــل حــدود الشــحن أو عــدد مــرات الشــحن وطبقــاً لسياســات 	 
البنــك املركــزى دون الرجــوع حلامــل البطاقــة وليــس لــه احلــق فــى اإلعتــراض علــى ذلــك. 

حامل البطاقة مسئول قانوناً عن كافة العمليات التى تتم بإستخدام البطاقة على أن يكون استخدامها فى األغراض الشخصية فقط.	 
يحــق للبنــك فــى أى وقــت ومبطلــق تقديــره ان يتنــازل عــن أويحيــل أو يبيــع الى طــرف اخــر بــأى طريقــة كانــت وبصفــة كليــة أو جزئيــة ايــان مــن حقوقــه فــى هــذا 	 

املنتــج دون حاجــة ملوافقــة حامــل البطاقــة.
يحق للبنك اباغ اى طرف اخر بأية بيانات تتعلق بحامل البطاقة وفقا ملا يراه البنك مناسبا.	 
البنــك غيــر مســئول عــن أى مــن االعطــال الناجمــة عــن انقطــاع التيــار الكهربائــى أو االعطــال امليكانيكيــة أو خلــو ماكينــة الصــراف اآللــى مــن النقــود أو مــن أى 	 

ســبب اخــر أيــا كان نوعــه، وال يجــوز حلامــل البطاقــة الرجــوع علــى البنــك بــأى مطالبــات فــى هــذا اخلصــوص.
العمليــات التــى تتــم باســتخدام البطاقــة متوقفــة علــى مبلــغ الرصيــد املتــاح لهــا وقــت االســتخدام وال يجــوز جتــاوز هــذا الرصيــد، وفــى حالــة جتــاوزه للبنــك احلــق 	 

فــى اتخــاذ كافــة االجــراءات الســتيفاء كامــل املديونيــة ومــا يســتحق عنهــا مــن غرامــات ومصاريــف.
جميــع القيــود التــى يثبتهــا البنــك ســواء كانــت خصــم أو اضافــة تكــون صحيحــة، وليــس حلامــل البطاقــة احلــق فــى االعتــراض عليهــا، وللبنــك احلــق فــى اثبــات 	 

تلــك القيــود بكافــة طــرق االثبــات.
تقــوم آلــة الصــراف اآللــى بســحب البطاقــة وجتميــد الرصيــد تلقائيــا فــى حالــة اجــراء ثاثــة محــاوالت متتاليــة خاطئــة فــى ادخــال الرقــم الســري، أو احتجــاز 	 

البطاقــة فــى حالــة عــدم ســحب البطاقــة مــن آلــة الصــراف اآللــى بعــد انتهــاء العمليــة بالفتــرة الزمنيــة احملــددة، ويتقــدم العميــل بطلــب اصــدار بطاقــة جديــدة 
ويتحمــل جميــع املصروفــات اخلاصــة بهــا .

يلتزم حامل البطاقة باخطار البنك فى حالة تغيير أى من البيانات املثبتة بطلب احلصول على البطاقة.	 
يتعهــد حامــل البطاقــة بعــدم االفصــاح عــن الرقــم الســرى أو تدوينــه علــى البطاقــة نفســها وفــى حالــة حصــول أى طــرف آخــر علــى الرقــم الســرى يعتبــر هــذا 	 

تصريــح لهــذا الشــخص باســتخدام البطاقــة وبــدون اى مســئولية علــى البنــك مــن أى نــوع.
و فــى حالــة فقــدان أو ســرقة البطاقــة أو اكتشــاف الرقــم الســرى يلتــزم حامــل البطاقــة بابــاغ البنــك بشــكل رســمى حتــى يتســنى للبنــك الغاؤهــا، ولــن يكــون 	 

البنــك مســئوال عــن اســتخدام البطاقــة بواســطة الغيــر حتــى ســاعة االخطــار أو فــى حالــة عــدم االخطــار.
فــى حالــة حــدوث أى نــزاع بــن حامــل البطاقــة والبنــك يتــم عــرض هــذا النــزاع علــى القضــاء وتكــون الســجات واملســتندات والبيانــات املدونــة علــى الوســائط 	 

املغنطــة هــى وســيلة االثبــات.
يعتبر العميل مسؤل مسئولية تامة عن العمليات التى يقوم بها عن طريق استخدام شبكة االنترنت.	 
)تشمل تأمن احلاسب اآللى املستخدم بأنظمة مكافحة االختراق والتجسس ومقاومة الفيروسات وحتديثها( والبنك ليس عليه أدنى مسئولية عنها.	 
تخضــع هــذه االتفاقيــة لقوانــن جمهوريــة مصــر العربيــة، وأى نــزاع ينشــأ بخصــوص تنفيذهــا أو تفســيرها أو تطبيقهــا يكــون االختصــاص فيــه حملاكــم القاهــرة 	 

بجميــع درجاتهــا.
مت االطاع على الئحة العموالت واملصاريف اخلاصة بالبطاقة املطلوبة والتى يحق للبنك تعديلها فى أى وقت بعد اخطار العميل. 	 
ملكية البطاقة: تظل البطاقة فى جميع األوقات ملكاً لبنك الكويت الوطنى - مصر وسوف يقوم حامل البطاقة بتسليمها إلى البنك فوراً عند الطلب.	 
يوافــق طالــب إصــدار البطاقــة علــى خصــم قيمــة مصاريــف االصــدار ورســوم التجديــد الســنوية مــن حســاب البطاقــة طــرف البنــك وفقــا لأســعار احملــددة 	 

للخدمــة فــى ذلــك الوقــت وال يحــق لطالــب اإلصــدار االعتــراض عليهــا
يتعهــد صاحــب البطاقــة بالتوقيــع علــى قســائم البيــع لــدى التاجــر بتوقيــع مطابــق لتوقيعــه املثبــت علــى ظهــر البطاقــة مــع احتفاظــه بصــورة منهــا وفــى كل األحــوال 	 

يعتبــر التوقيــع مقبــوالً لــدى البنــك متــى كانــت بيانــات البطاقــة مثبتــة علــى القســيمة وكــذا فــى حالــة عــدم ضــرورة أوعــدم قيــام صاحــب البطاقــة بالتوقيــع تعتبــر 
القســيمة مقبولــة لــدى البنــك متــى كانــت بيانــات البطاقــة مثبتــة علــى القســيمة أو مت تســجيل البطاقــة الكترونيــا عــن طريــق اآللــه التــى تعامــل بهــا.

يقر حامل البطاقة بأن جميع كشوف احلسابات الصادرة على بطاقاتهم تعتبر صحيحة ونافذة )فى حالة طلب العميل لكشف حساب(  	 
يحتفــظ البنــك بحقــه فــى الغــاء أو تعديــل أى مــن هــذه الشــروط واألحــكام فــى أى وقــت ويتــم إخطــار العمــاء بواســطة البريــد العــادي أو االلكترونــي علــى 	 

عناوينهــم املذكــورة بســجات البنــك أو عــن طريــق الرســائل النصيــة القصيــرة SMS ويعــد اســتخدام اخلدمــات بعــد اإلخطــار مبثابــة موافقــة مــن العميــل علــى 
التعديــل الــذى مت اخطــاره بــه وال يجــوز االعتــراض عليــه أو منازعتــه.

يقــوم البنــك  بإخطــار و ابــاغ العميــل عنــد حــدوث اى أحــداث طارئــة و التــى مــن شــأنها أن تؤثــر علــى ســير العمــل فــى البنــك و ذلــك وفقــآ الجــراءات  البنــك 	 
و القواعــد املنظمــة لذلــك.

فــى حالــة وجــود أى شــكوى أو استفســار  او طلــب خدمــة مثــل )تفعيــل البطاقــة ، إيقافهــا، أعــادة تشــغيلها أو أى خدمــات أخــرى( برجــاء االتصــال علــى الرقــم 	 
املختصــر للبنــك 1٩336.

ــل ُمســتخدمى 	  ــه قب ــزم البنــك بالوفــاء بتعهدات ــج عنهــا توقــف تقــدمي اخلدمــة، يلت ــل البنــك أو فــى أى أحــوال أخــرى ينت ــة إنهــاء عمــل النظــام مــن قب فــى حال
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البطاقــات مبــا فــى ذلــك القيــام بإســترداد الرصيــد املتبقــى بالبطاقــات طبقــاً للشــروط الــواردة فــى العقــد بــن البنــك وُمســتخدم البطاقــة وفــى أســرع وقــت 
ممكــن..


