
  ماكحأو ةصاخ ةمدخب عاديإ تاكيشلاشروط

 

 :الشيكات إليداع المعتادة الخدمةأ( (

  عاديإ تاكيشلا مسرب ،ليصحتلا كلذو عابتإب تاءارجلإا ةداتعملا ةقبطملا يـف ،كنبلا لاو دتعي راعشإب عاديلإا ام مل لمحي عيقوت فظوملا صتخملا عرفلاب ةمصبويجوز

 متاخ كنبلا.

 

 :الشيكات إليداع الذاتية الخدمة (ب)

  عدوملا راعشلإا ىلع ،هتيلوؤسم هيلعو نأ هعدوي عم تاكيشلا ةنودملا هب ةلماك يـف قودنص ةمدخلا ةيتاذلا عاديلإ تاكيشلا نئاكلاو عرفلاب.يحرر .1

  ةحص تانايب اذه راعشلإا ةطورشم نأب ققحتي كنبلا نم دوجو تاكيشلا ةروكذملا هب يـف قودنص ةمدخلا ةيتاذلا فلاس ،ركذلا رقيو عدوملا هلوبقب ً ايئاهن امإن .2

 هررقي كنبلا وأ هذختي نم تاءارجإ ىلع ءوض ام رفسي هنع صحف تايوتحم كلذ قودنصلا يـف ةياهن لك موي لمع ،كنبلاب لاو دتعي ةيأب تاراعشإ ةموتخم وأ

 ريغ ةموتخم ام مل ققحتي كنبلا نم دوجو تاكيشلا ةعدوملا قودنصلاب راشملا هيلإ.

 

 :الشيكات إليداع الذاتية والخدمة المعتادة للخدمة مشتركة وأحكام شروط )ج(

 ملستي كنبلا تاكيشلا ةعدوملا ىلع ةيلوؤسم اهعدوم رابتعابو كنبلا ً ليكو هنع يـف ليصحتلا ،طقف نوكيو عدوملا تاكيشلل ً لاوؤسم نع ةحص عيمج اهتانايب .1

 تاعيقوتلاو تاريهظتلاو ةتباثلا اهيلع.

  نوكي كنبلا ً لاوؤسم نع يأ دقف تاكيشلل ةعدوملا مسرب ليصحتلا وأ ةصاقملا ءانثأ اهلوادت ةطساوب ،ريغلا امك لا نوكي ً لاوؤسم نع يأ ريخأت يـفال .2

 اهليصحت وأ مدع اهليصحت يلأ ببس جراخ نع ،هتدارإ لاو لمحتي كنبلا كلذك ةيلوؤسم يأ أـطخ وأ لامهإ وأ ريصقت نم بناج يأ نم كونبلا ةبوحسملا

 اهيلع هذه تاكيشلا وأ دحأ اهيفظوم وأ ،ريغلا يـفو لاح مدع ليصحت يأ كيش اهنم يلأ ببس نوكي كنبلل مصخ ةميقلا ىلع ،باسحلا امك نوكي كنبلل مصخ

 ةيأ غلابم نوكت دق تفيضأ أطخ باسحلل.

  قحلا – قفو هريدقت قلطملا – يـف نأ عنتمي نع فرص ةيأ تاكيش ةبوحسم لباقم تاكيشلا ةعدوملا ام مل نكت هذه تاكيشلا ةريخلأا دق مت اهليصحتللبنك .3

 ً لعف.

  ليمعلا روضحلاب ىلإ كنبلا ملتسلا تاكيشلا ةعجترملا نودب ليصحت روف هراطخإ كلذب ً ايفتاه وأ ً ايديرب وأ درجمب تاوف ةدملا لومعملايلتزم .4

 اهب تاءارجلإ ليصحتلا يأ هذه خيراوتلا ،برقأ لمحتيو ليمعلا تاعبت هتفلاخم اذه مازتللاا.

 


