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 غرفة خالل من( Corpay) نظام باستخدام المباشرة التحصيالت و المدفوعات خدمة اتفاقية
 ACH) االلكترونية المقاصة

 "المباشرة المدفوعات خدمة (CorPay") 

 كبيرة اعداد لتنفيذ العمالء احتياجات ةمصر لمقابل بنوك شركة قبل من خصيصا تصميمها تم خدمة/اداة هي
 الخاصة التحصيالت/ المدفوعات وتنفيذ انشاء للعمالء الخدمة هذه وتتيح التحصيالت،/ المدفوعات من ومتزايدة

 كخدمة األخرى والخصائص المزايا من العديد ايضا وتتضمن الفوري، للسداد آلي نظام خالل من الكترونيا بهم
 المرتبات دفع و التحصيل

 "الخاصة المصرفية الخدمات اتفاقيات" 

 البنك من الشركة تطلب بموجبها التي و البنك و الشركة بين المبرمة و الخاصة المصرفية الخدمات اتفاقيات تعني
 اتفاقيات و الرواتب دفع اتفاقيات -حصر دون – تشمل التي و الشركة لصالح المصرفية الخدمات بعض جراء

 المعامالت بهذه الخاصة األحكام تتضمن التي و االتفاقيات من وغيرها شكلها كان أي التحصيل و الخصم
 . االتفاقية هذه من يتجزأ ال جزءا تعتبر التي و المصرفية

 

 الخدمة حدود 

"  العميل" اخطار بعد وذلك  المباشرة التحصيالت/المدفوعات خدمة انهاء او الدخول، ايقاف الغاء، في الحق للبنك
 .الخدمة ايقاف قبل( أيام خمسة) أيام 5 عن تقل ال بمده كتابة أو عن طريق البريد اإللكتروني

 نظام خالل من تتم التي المصرفية والمعامالت الخدمات تخضع ،  االتفاقية بهذه اإلخالل دون CORPAY لذات 
 االتفاقيات لكافة تخضع و النظام هذا خارج المعتادة المصرفية المعامالت هذه مثل علي المطبقة األحكام و الشروط

 اتفاقيات ، الحساب فتح طلبات -حصر دون– تشمل التي و البنك مع المبرمة و خدمة بكل الخاصة المصرفية
 تعد ال و ، المصرفية الخدمات بهذه الخاصة االتفاقيات من غيرها و التحصيل و الخصم طلبات ، الرواتب صرف

 .لهم بديال األحوال من حال باي األحكام هذه

 ال خدمه بموجب المتاحة الخدمات ان المعلوم من  CORPAY و فقط المحلية بالعملة المعامالت جميع تتضمن 
 البنك طرف بالعميل الخاصة فقط الجارية الحسابات خالل من

 نظام خالل من اإللكترونية الملفات ارسال خدمة ان البنك و العميل بين عليه المتفق من CORPAY لتنفيذ تخضع 
 بعد جديد ملف إرسال بالشركة المختصين على و بالكامل، الملف رفض او اإللكتروني الملف في العمليات جميع
 .االزم التعديل اجراء

 

 يقوم شخص أي من بها الواردة للتعليمات وفقا المنشأة الملفات/المعامالت بتنفيذ القيام" البنك" لـ" العميل" يأذن 

" العميل" لـ الدخول رمز يحمل شخص أي أن" البنك" يعتبر وسوف الصحيحة الدخول رموز خالل من بتنفيذها

 من مصدقا المقدم المنشأ الملف/المعاملة يعتبر وسوف المعتمدين/المفوضين المستخدمين/المسئولين احد هو

 هذه علي توقيعه بموجب العميل ويقر البنك علي مسئولية أدني ودون العميل مسئولية علي كله وذلك" العميل"

 هذه تنفيذ عن تنشأ التي المسئوليات أو الدعاوي أنواع من نوع بأي البنك علي الرجوع في أحقيته بعدم اإلتفاقية

 .المعامالت

 عليه يجب تأكد، أو ذلك حدوث في اشتبه أو الدخول رموز الستخدام قانونية غير محاولة أي" العميل" اكتشف إذا 
 ومن.جديد آخر وإصدار الدخول رمز إليقاف تليفونيا أو عن طريق البريد اإللكتروني "البنك" إخطار فورا  

 غير أو المباشر سواء به المصرح غير اإلستخدام من ناتجة خسائر أية عن مسئول غير" كالبن“ أن عليه المتفق
  .الدخول رمز إليقاف الكافي وبالوقت اإلخطار هذا قبل المباشر

 

 يوم نفس" في ذلك و – جانبهم من المعتمدة و المستخدمين/المسئولين من الصادرة الشركة اوامر تنفيذيلتزم البنك ب 

" التالي العمل يوم"  وفي صباحا بتوقيت القاهرة الحادية عشر الساعة قبل( الملف) التعليمات استالم تم اذا" العمل

 نظام عبر الشركة طلب اعتماد و صباحا بتوقيت القاهرة الحادية عشر الساعة بعد( الملف) التعليمات استالم تم اذا

CORPAY  - رفض في البنك بحق اإلخالل دون كله وذلك - ، الشركة قبل من المحددة االعتماد لحدود وفقا 

 قدره عدم إلى يؤدى قد مما النظام في عطل حصول حالة في أما  – التصرفات أو التعليمات تلك من أي وقف أو/و

البديلة  والطرق الالزمة تاإلجراءا التخاذ الفور على الشركة بإخطار البنك فيقوم الشركة اوامر تنفيذ على البنك

 سبب ألى - مسئوال البنك يعد ال و المستخدمين/المسئولين اوامر تنفيذ عدم عن تنشا مسئولية أي البنك يتحمل وال

المستخدمين /المسئولين اوامر تنفيذ عدم عن تنتج قد مباشرة غير أو مباشرة كانت خسارة أي عن -االسباب من

 .التنفيذ خارج عن إرادة البنكطالما أن سبب عدم 
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 الهوية  تحديد واجهزة ةالرموز السري التعريفية، الرموز لتسليم المؤمنة و المعتمدة الطرق باختيار البنك يقوم

 .المتاحة الخدمة خالل من المعامالت لتنفيذ" العميل" من المعتمدين/المفوضين نللمسئولي

  

 البنك يستلم لم ما الشركة حق في قانونا نافذه المستخدمين/المسئولين من الصادرة األوامر و التصرفات كافة تعتبر 
 سلطات حدود و صفات و أسماء تحديد و المستخدمين/المسئولين تغيير في برغبتها  كتابيا إخطارا الشركة من

 توافرها الواجب الشروط مراعاة مع األقل علي عمل أيام 5 بمدة التغيير قبل ذلك و الجدد المستخدمين/المسئولين
 جوهريا بشكل متفق المستخدمين/المسئولين طلب تغيير يكون أن علي ، الجدد المستخدمين/المسئولين في
 

يحق للعميل إلغاء الخدمة المقدمة بموجب هذه اإلتفاقية طالما لم يتم تفعيلها وذلك خالل يومي عمل من تاريخ 

إلي البنك في هذا الشأن ودون فرض أي توقيعها وذلك بموجب إخطار كتابي أو بريد إلكتروني يرسل 

 .مصروفات أو غرامات 

 
 

 


