الشروط واألحكام المنظمة لخدمة نقل األموال النقدية
وتتمثل هذه "الخدمة" في قيام البنك بإرسال أحد وكالئه  /مندوبيه المعتمدين لديه الستالم ونقل األموال التي يرغب العميل في
ايداعها في أي من حساباته لدى البنك داخل جمهورية مصر العربية فقط.
يقوم العميل باخطار البنك باماكن ومواعيد استالم الشيكات
 .1يقوم البنك بتزويد العميل بأسماء وأرقام هويات األشخاص المعنيين المخولين باستالم االموال من العمالء ،ويلتزم العميل
بالتحقق من هوية الشخص المخول إلستالمها من خالل بطاقة الرقم القومي المسلم صورتها إلى العميىل و الموقى عليهىا
بما يفيد األستالم من العميل مصحوبة بقائمة باسىمائهم ،وفىي حالىة وجىود أي شىك لىدى العميىل فىي هويىة الشىخص القىائم
باإلستالم فيتعين عليه االمتناع عن تسىليمه األمىوال واالتصىال فىورا بأحىد ممثلىي البنىك للتأكىد مىن هويىة الشىخص طالىب
االستالم لألموال .وسيقوم البنك بإخطار العميىل عىن طريىق البريىد االكترونىي مسىبقا بأيىة تيييىرات قىد تطىرأ على قائمىة
األشخاص المخولين إلستالم األموال النقدية منه،
 .2الحد األقص لقيمة مبالغ األموال النقدية التي يمكن تسليمها في الشحنة الواحدة هو  30مليون حنيها مصريا ،أو ما يعادل
هذا المبلغ بالعمالت األجنبية ،و ال يجوز تجاوز الحد المذكور.
 .3يكون العميل مسئوال عن التأكد من صحة البيانات المدرجة بإيصال اإليداع المؤقت المقدم إليه من قبىل الشىخص المخىول
باالستالم ويتم تحرير اإليصال من ثالث نسخ تسلم إحداها إل العميل بينما يحتفظ البنك بالنسختين األخرتين.
 .4تعتبر االموال المراد نقلها مسلمة للبنك و تحت مسئوليته بمجرد تسليم الشركة الممثلة للبنك ايصال األسىتالم الموقى منهىا
و يقوم البنك بأستالم كافة المبالغ النقدية المسلمة من الشركة طبقا لصورة ايصال النقدية المسلم للعميل و ايداعها بحسىاب
الشركة لدى البنك.
 .5يقوم البنك بايداع المبالغ المذكورة في حساب العميل ف خالل يومي عمل بعد عدها لديه واستبعاد العمالت التي قد تكون
تالفة و/أو مزيفة والتي قد ترد ضمن المبالغ المستلمة منه .لتكون العبرة بقيمة المبالغ الفعلية التي يتم ايداعها في الحساب
 ،و يصدر بها إشعار إيداع نهائي من البنك و تظهر في كشوف الحساب والذي يعتد به في قيمة المبالغ التىي تىم إيىداعها،
ويتعين علي العميل ارسال احد مندوبيه ال البنك الستالم إشعار االيداع النهىائي فىي اقىرب وقىت ممكىن وعلىي أن يقىوم
البنك بإخطار العميل عن طريق البريد االكتروني فورا بالمبالغ التالفة و/أو المزيفىة و يقىوم البنىك بالتصىرف فيهىا وفقىا
للقواعد و التعليمات المصرفية الصادرة في هذا الشأن و دون أدن أعتراض من العميل.ومىن المتفىق عليىه بىين الطىرفين
أن كشوف الحساب وإشعارات اإليداع المذكورة عاليه نهائية وغير قابلة للطعن فيها وحجة علي العميل في إثبات المبىالغ
التي تم إيداعها في حسابه بعد إستبعاد المبالغ التالفة  /المزيفة
 .6يحق للبنك ـ التوقف عن تقديم الخدمة بشكل مؤقىت وذلىك بإخطىار كتىابي قبىل وقىف الخدمىة بىـ  30يىوم عمىل يوجىه إلى
العميل.
 .7يحتفظ البنك بالحق في تييير األسعار ،وإضافة أو إيقاف الخدمات وذلك بعد اخطار العميل كتابة أو عن طريق البريىد
اإللكتروني بسبعة ايام.
 .8يتم تسعير كافة الخدمات اإلضافية األخرى غير المنصوص عليها فىي هىذا العىرض وفقىا ر للرسىوم المعتمىدة علىي أن يىتم
إخطار العميل كتابة بها أو عن طريق البريد اإللكتروني
وفي حالة رغبة العميل في الحصول عل هذة الخدمة  ،برجاء زيارة اقرب فرع للتوقي عل عقد تقديم الخدمة واي مستندات
اخرى تتعلق بتقديم الخدمة
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