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  الشيكات  نقل نقل الشيكات الشروط واألحكام المنظمة لخدمة
 

 
 

 ك باماكن ومواعيد استالم الشيكاتيقوم العميل باخطار البن  .1
 
يقوم البنك بتزويد العميل بأسمممماأ وار ام اويات األشمممخان المعنيين المخولين باسمممتالم الشممميكات من العمالأ  وي تزم  .2

بطا ة الر م القومي المسممممم م امممممورت ا  ل  العميل و العميل بالتحقق من اوية الشمممممخن المخول هسمممممتالم ا من خالل 
ائمة باسممممائ م  وحي حالة و ود اك شمممك لدي العميل حي اوية مامممحوبة بق المو ع ع ي ا بما يفيد األسمممتالم من العميل

الشممخن القائم باهسممتالم حيتعين ع يم اامتنا  عن تسمم يمم الشمميكات وااتاممال حورا بأحد ممل ي البنك ل تأكد من اوية 
 د تطرا  اتبأية تغييرعن طريق البريد ااكتروني إخطار العميل مسممبقا ب البنك وسمميقومالشممخن طالا اسممتالم الشمميكات 

 .منم الشيكات هستالم المخولين األشخان  ائمةع   
 
 

اسممتخدامة حي ضرت تقديم الخدمة وذلك  "ماممر شمميكات برسممم التحامميل -البنك ااا   المتحد" العميل ختم يتم تسمم يم .3
 عدم و  و بالغ البنك حي حالة حقدانم او ت فم ألك سممبا من األسممباا وي اتسمم يمم  لي البنك حور ط ا البنك ذلك،   ويتم 

 استخدام الختم اي اضرات اخري 
 
 
 

م يون حني ا ماممريا اضير  او ما يعادل  30الحد األ امم  لقيمة الشمميكات التي يمكن تسمم يم ا حي الشممحنة الواحد  او  .4
 اذا المب غ بالعمالت األ نبية  و ا ي وز ت اوز الحد المذكور 

 
سخ ن لالثمن  حظةالحا  ويتم تحرير بحاحظة ايدا  الشيكاتيكون العميل مسئوا عن التأكد من احة البيانات المدر ة  .5

 ،ينتيحتفظ البنك  بالنسختين األخروتس م  حدااا  ل  العميل 
 
ع   ـمممممم دليال  الشخن المخول من  بل البنك باهستالم من ة ل  العميل ـمممممم والمو ع حاحظة  يدا  الشيكات المس مةعتبر ت .6

  والمبينة ب ذه الحاحظة   ستالم الشيكات
 
المذكور  حي حاحظة ايدا  الشمميكات وايداع ا حي حسمماا العميل وحقا ل نظام المعمول يقوم البنك بتحامميل  يمة الشمميكات  .7

الماري لتكون العبر  بقيمة الشيكات التي تم تحاي  ا حع يا ويتم ايداع ا  بم حي ضرحة المقااة من  بل البنك المركزك
العميل بمرا عة  قومره البنك ويحي الحسممماا بعد والتي تظ ر حي كشممموا الحسممماا و شمممعار اهيدا  الن ائي الذك يامممد

وكذلك يتعين ع ي العميل ارسمال احد مندوبيم  البنك هسمتالم الشميكات التي  د ا يتم تحامي  ا من البنك المسمحوا ع يم
 ال  البنك استالم ااياال الن ائي 

 
يو م  ل  يوم عمل  30  بل و ا الخدمة بـمممم كتابيخدمة بشكل مؤ ت   وذلك بإخطار العن تقديم  لتو ااـمممم  يحق ل بنك .8

 .العميل

 
او عن طريق البريد  يحتفظ البنك بالحق حي تغيير األسمممممعار  و أممممماحة او  يقاا الخدمات وذلك بعد  خطار العميل كتابة .9

 اهلكتروني، 
 

و ل رسمموم المعتمد  وع ي ان يتم  .10 يتم تسممعير كاحة الخدمات اهأمماحية األخري ضير المناممون ع ي ا حي اذا العرت وحقا
  خطار العميل ب ا كتابة او عن طريق البريد اهلكتروني 

 
اك وحي حالة رضبة العميل حي الحامممممممول ع   اذ  الخدمة  بر اأ زيار  ا را حر  ل تو يع ع   عقد تقديم الخدمة و

 مستندات اخري تتع ق بتقديم الخدمة 
 
 
 

 


