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 الشروط واألحكام المنظمة لخدمة الشيكات ذات التصميم الخاص

 

ا من قبل الشخص التأكد من عدد الشيكات المبينة في كتيب الشحنة فور استالمه شركةيتعين على ال .1

 . المفوض

تجنب وقوع الشيكات في أيدي أشخاص غير مصرح و االحتفاظ بالشيكات في مكان آمن  يجب على الشركة .2

 شيكات.ليكون البنك مسؤوالً عن فقدان الشيكات أو عن أية عملية احتيال أو سرقة للهم، حيث لن 

تحمل أي مسئوليات قد تنتج عن تلف و/أو فقد تبالمحافظة على الشيكات من التلف و/أو السرقة و  تلتزم الشركة  .3
 و/أو سوء استخدام الشيكات وذلك في مواجهة البنك و الغير

أو استخدامها لسحب المبالغ من قبل شخص غير مصرح له، يتعين على  في حال فقدان أحد الشيكات  .4

  إخطار البنك فوراً بذلك وبشكل كتابي لشركةا

حالة سحب  فيالشيك بناء على طلبنا )العملة المحددة(،  فيسحب شيكات بعمله تختلف عن العملة المحددة  عدم .5

 –وفقاً لمطلق رأى البنك –الشيك فإنه يحق للبنك رفض الشيك أو  فيالشيك بعملة تختلف عن العملة المحددة 

قد تنجم للبنك  التيالحالة األخيرة، نتحمل فرق سعر الصرف فيما بين العملتين وكافة األضرار  فيصرفه و 

 .جراء ذلك

 بنك.ال له حق التوقيع بنموذج التوقيع المحفوظ لدى يكون لمن على الشيكات الشركة بأن التوقيع لتزمت .6

الشركة بأن ترد للبنك الشيكات التي لم يتم تحريرها أو استخدامها من الشيكات الصادرة من البنك في حالة  تلتزم  .7

غلق الحساب الخاص بهذه الشيكات ألى سبب من األسباب وتتحمل أي مسئولية نتيجة عدم رد أي من هذه 

 الشيكات.

لتنفيذ الخدمة شركات(  أو ندوبين )أفراد أو مؤسساتعلى تفويض البنك في تعيين وكالء اوم لشركةوافق ات .8

مسبقة أو إرسال  اتوفقا لتقدير البنك وحده ودون الحاجة إلى الحصول على موافق موضوع هذا العرض

 .في هذا الشأن ى الشركةإخطار مسبق إل

على تفويض البنك في اإلدالء بأية معلومات تتعلق به بشأن تنفيذ هذه الخدمة إلى وكالئه /  شركةوافق الت .9

 .عرضال امندوبيه أو الشركات التي يتعامل معها بشأن تنفيذ هذ

 

وفي حالة رغبة العميل في الحصول على هذة الخدمة ، برجاء زيارة اقرب فرع للتوقيع على عقد تقديم 

 .بتقديم الخدمةالخدمة واي مستندات اخرى تتعلق 


