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طلب فـتــــح حـســاب (أفراد) 
Account Opening Application (Personal)

الفرع

بإسم

التاريخ 

   Client Numberرقم العميل  

Date
Branch

كود النشاط

كود الفرع

                                                                                  Name of Account Officerاسم الموظف المسئول

Branch Code
Activity Code

 اخري                                                                                                             

الغرض من فتح الحساب
Other
Purpose of Account Opening 

Nationality
ID Number

Account Typeنوع الحساب

JointMinorمشترك Individual أفراد Doneeقاصر هبه مشروطة

  Sterling Poundجنيه استرليني Euroيورو USDدوالر امريكي  Egyptian Poundجنيه مصري

:Kindly open an account according to the following dataأطلب فتح حساب شخصي كما هو موضح فيما يلي:

CurrentجاريSavingتوفير

Currency Typeنوع العملة

األسم بالكامل 
كما هو موضح بالرقم القومي/جوازالسفر 

الجنس

تاريخ الميالد

بلد الميالد

الجنسية

Personal Information  بيانات شخصية                                          
Full Name 
Gender
Date of Birth

Nationality 

Country of Birth

Dual Nationalityجنسية اخرى

FemaleأنثىMaleذكر

NoالYesنعم

If Yes, Specify The Countryفي حالة اإلجابة بنعم يرجي ذكر البلد

تليفون المنزل

رقم المحمول

Home No.

Mobile No.

عدد األطفال

عدد األفراد المعالين
Number of Children                
Number Of Dependents

Nationality
ID Number مستند تحقيق الشخصية :   

رقم تحقيق الشخصية

تاريخ اإلصدار

مكان اإلصدار

سارية حتى

حالة اإلقامة

Egyptians / Foreignersللمصريين / األجانب
ID Type 
ID Number 
Date Of Issuance

Residency Status
Valid Till
Place Of Issuance

تاريخ انتهاء اإلقامة

الغرض من اإلقامة
Residency Valid Till 
Purpose of Residency

National IDرقم قومى

Non-Residentغير مقيمResidentمقيم

Passportجواز سفرMilitary IDبطاقة عسكرية

Tax Addressالعنوان الضريبي

يقدم البنك األهلي المتحد الخدمات المصرفية عبر االنترنت لعمالئه من خالل 

الموقع االلكتروني للبنك (www.ahliunited.com) لتمكين العميل من

االستفادة من الخدمات التالية: 

١- استخراج /االطالع علي كشوف الحسابات

٢- التحويالت البنكية

٣- التبرعات لدى العديد من الجهات

٤-االطالع علي كشوف حسابات البطاقات

٥- طلب ربط وديعة

٦- سداد مديونيات البطاقة االئتمانية

٧- فتح حساب فرعي جديد

٨- طلب دفتر شيكات

٩- طلب تحديث بيانات

١٠- خدمة الرسائل القصيرة عند الدخول و عند اجراء المعامالت

١١- حاسبة سعر الصرف اليومي للعمالت االجنبية

١٢- االستفسار عن طريق خدمة الرسائل االلكترونية

١- الخدمات المصرفية االلكترونية تشمل العمليات التى يقوم بها عميل البنك 

علي  الشخصي  األمان  رمز  جهاز  على  تحتوي  االلكترونية  القنوات  طريق  عن 

العميل  يستخدمه  محمول  أو  ثابت  جهاز  وأي  الشخصي  المحمول  الهاتف 

للدخول الي شبكة االنترنت. الهاتف المحمول جهاز رمز 

االمان الشخص وأى جهاز ثابت أو محمول يستخدمه العميل للدخول إلى شبكة 

االنتزنت.

٢- فى حال اختيار العميل االنتفاع بالخدمات المصرفية االلكترونية 

يلتزم العميل - وبموجب التوقيع على هذا الطلب بكافة الشروط التى

المتاحة  الخدمات   بقائمة   أى  منتج  مدرج   البنك  لالستفادة  من   يضعها  

لمستخدمي تلك الخدمة حاليا او مستقبال كما يكون مسئوال عن استيفاء  كافة 

المتطلبات الفنية الواردة بدليل هذه الخدمة قبل استخدامه  لها ويتعهد بتوقيع 

اية محررات أو مستندات قد يطلبها البنك لهذا الغرض.

٣- يتحمل العميل وحده كامل المسئولية عن كافة العمليات التى تتم  بإستخدامه 

هذه الخدمة  وتنصرف  له  آثارها، وتقع عليه تبعاتها كما  يلتزم  بتعويض 

البنك عن اية أضرار مباشرة أوغير مباشرة قد تنتج من جراء ذلك.

٤- يحتفظ  البنك  بحق  تغيير  الشروط  واإلجراءات  التى  تحكم  الخدمات 

المصرفية االلكترونية من حين آلخر دون تحمل آية مسؤولية عن األخطاء

التى قد تنتج االستخدام بشرط إبالغ مستخدمى هذه الخدمات باخطار مسبق 

وفق الوسائل المناسبة.

٥- يجب على العميل الذى يستخدم أى من الخدمات المصرفية االلكترونية  

يتقدم  أن  الخدمات  بتعديل هذه  او   باإليقاف   البنك   باشعار   يرغب   والذى 

لتنفيذ  الكتروني مؤمن  الفرع فاتح الحساب او عبر بريد  بطلبه كتابيا إلى مقر 

طلبه(ا).

فى  المطبقة  واإلجراءات  للشروط  االلكترونية  المصرفية  الخدمات  تخضع   -٦

حينه من قبل البنك على جميع أنواع الحسابات. وسوف يقوم البنك بتزويد 

البنك  بموقع  المبينة تفصيال  اإلنترنت  عبر  المصرفية  األعمال  بخدمة  العميل 

على شبكة الانترنت من وقت آلخر.         

يوافق العميل علي المحافظة على سرية اية رموز تعريف دخول وكلمات سر 

كما يوافق على إتخاذ جميع االحتياطات الضرورية للحيلولة دون اإلستخدام غير 

المصرح به لها أو الدخول الى الصفحة اإللكترونية التي يمكن الدخول إليها عبر 

االنتزنت (الصفحة اإللكترونية) . ويتعهد العميل بأن يقوم بتغيير كلمات السر 

بصورة متكررة وان يخطر البنك فور حال علمه أو ارتيابه في:

أ) أن رمز تعريف الدخول و/أو كلمة السر الخاصة به/ا أصبحت معروفة لشخص 

غير مصرح له :أو 

ب) أي استخدام غير مصرح به أو سوء استخدام الصفحة اإللكترونية او الخدمة

ال يتحمل البنك أية مسئولية عن االستخدام اإلحتيالي أو غير المصرح به لرموز

تعريف الدخول و/أو كلمات السر الخاصة بالعميل.

يقر العميل ويوافق على ان البنك أو أي من شركاته التابعة أو أي من موكليه 

لن يكونوا مسئولين عن اية خسارة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة فعلية او 

Ahli United Bank offers online banking services for its customers 
through the Bank's website located at: www.ahliunited.com 
whereby the Customer is able to utilize the following services:
1 -Viewing/extracting bank statement 
2 -Conducting bank transfers
3 -Donations to your charity of choice
4 -Reviewing the summary for debit and credit cards 
5 -Requesting fixed Time Deposit
6 -Settling dues online 
7 -Opening sub accounts 
8 -Applying for a cheque book 
9 -Profile update request
10 -SMS alerts for log-in and upon effecting transactions  
11 -Exchange rate converter for all currencies 
12 -Inquiries through electronic messages
1 - Electronic banking services include all operations conducted by 
a customer through electronic channels that include the landline, 
Mobile, digital assistant, and /or any static or mobile device used 
by a customer to access the internet.
2 -In the event that a customer wishes to benefit from the use of 
the electronic banking services, the customer is bound through 
the signing of this form, to all the terms and conditions placed by 
the bank for the use of any existing or future service or services 
made available by the bank for its customers. The customer will 
also adhere to all technical requirements stated in the guides of 
these services before commencement of use and undertakes to 
sign any disclaimers and documents requested by the bank for 
this purpose.
3.Customer is solely responsible for all transactions conducted 
through the bank`s electronic services and bears it's impacts and 
consequences as well as committed to indemnify the bank for any 
direct or indirect damages results because of such use. 
4.The bank has the right to change from time to time the terms 
and conditions that govern the use of internet- based electronic 
banking services, without liability for any errors that may result 
from service usage provided that the bank notifies the users of 
these services via suitable notification method. that the bank 
informs the users of such services through the appropriate 
channels.
5.Any customer using the electronic banking services and who 
wishes to advise the bank to suspend any of electronic services or 
modifying these services has to apply in writing to the branch 
which account was opened by or through secured email to honor 
his /her request.
6.Electronic banking services as defined in clause number (1) 
above are subject to the terms and conditions applied by the 
bank on all accounts.
The bank will provide the customer with internet banking service 
through Internet which is detailed on the bank's website from 
time to time.
The customer agrees to keep any access Identification codes and 
passwords and to take all necessary precautions to prevent 
unauthorized use therefore or access to the electronic website 
accessible via the internet (the website) the customer undertakes 
to change the passwords frequently and to notify the Bank 
immediately In case he/she came to know or suspects the 
following :
A)Such access identification code and/or password had become 
known to any unauthorized person: or
B)Any unauthorized use or misuse of the website or the service.
The bank assumes no responsibility for fraudulent or 
unauthorized use of the customers’ access identification codes 
and /or passwords. The customer understands and agrees that 
neither the bank nor its affiliates or proxies shall be liable for any 
loss either direct or indirect, actual, consequential, expected or 
not expected is borne by the customer in respect of or in 
connection with the services of the website but not limited to
Any misuse ,  errors , omissions , delay, malfunction , breakdowns 

بالتبعية  متوقعة أو غير متوقعة . ويتحملها العميل فيما له صلة بخدمة

اساءة  الحصر   وليس  المثال  سبيل  علي  ذلك  في  بما  اإللكترونية  الصفحة 

االستخدام  أو اخطاء أو حذف أو تأخر أو تعطل أو إنقطاع و تشغيل غير مناسب 

أو عدم دقة عمليات الخدمة 

ج) عدم توافر خدمة اإلنترنت أو الصفحة االلكترونية الخاصة بالخدمة ؛ و/أو أية 

خسارة او ضرر أو تلف يلحق باألجهزة و البرمجيات أو اي نظام معالجة اخر كنتيجة 

الستخدام النظام.

د) استخدام العميل للبريد اإللكتروني أو أية وسيلة من وسائل االتصاالت األخرى

غير المؤمنة في ارسال التعليمات للبنك

ه) أي إخالل بالسرية الناتجة عن اإلستخدام المباشر أو غير المباشر للخدمة أو

الصفحة إللكترونية 

و) أي انقطاع أو تأخر يحدث نتيجة ألية عملية تحديث و استبدال يتم اجراؤها

على الصفحة االلكترونية 

ي) أية معلومات غير دقيقة أو خاطئة يتم تزويدها من قبل العميل.

للبنك أن يستند إلى آية تعليمات . يعتقد بانها حقيقية تم استالمها من قبل 

العميل . ويكون البنك مخوال لقبول التعليمات الصادرة من قبل العميل والعمل

على تنفيذها أو رفضها ويقبل العميل تحمل جميع المخاطر الناتجة عن سوء 

الفهم واالخطاء والمخاطر الخاصة بتقديم التعليمات بصورة إحتيالية و/او من 

قبل أي من األطراف غير المصرح لهم بها . ويقبل بأن البنك لن يكون مسئوال 

عن اية خسارة او مسئولية أو نفقات قد تنشأ عن اإلحتيال أو سوء االستخدام  

و/او الخطأ واو التعليمات المصرح بها . 

وقد اتفق الطرفان علي ما يلي: 

١-توفير الخدمات

١-١ يحق للبنك تعديل الخدمات و ومحتوياتها المتاحة علي الموقع االلكتروني، 

في أي وقت كان، و كذلك احكام هذه االتفاقية، و ذلك حسب تقديره المطلق 

على أن يخطر العميل بمدة ال تقل عن ١٥ يوم و ان يقوم بنشر البنود و الشروط 

المحدثة أوالمعدلة علي الموقع االلكتروني .

١-٢ يقر العميل و يوافق علي أن االستمرار في استخدام الخدمات بعد تاريخ أي 

تغيير أو تعديل يعد بمثابة قبول منه و موافقة علي هذا التعديل أو التغير

٢- مسئوليات العميل

٢-١ يتعهد العميل دون قيد أو شرط بما يلي : 

ا) الحصول و الحفاظ علي جميع االجهزة و البرامج الالزمة لتنفيذ المعامالت من 

خالل االنترنت و االستفادة من الخدمات، و يكون العميل وحده مسئوال عن 

االختيار و اعداد تلك االجهزة و البرامج 

ب) االطالع علي المعلومات و االلتزام بالتوصيات و التعليمات و التحذيرات

المتوفرة علي الموقع االلكتروني حول امن الخدمات و كذلك قراءة التحذيرات 

واالخطارات التنبيهية مثل التنبيهات االمنية أو تنبيهات محاوالت اإلحتيال 

/الهندسة االجتماعية  .الخ

ج) ابالغ البنك فورا بفقدان جهاز رموز األمان الخاص به(ا) أو سرقة كلمة المرور 

أو اسم المستخدم الخاص به(ا)، و يقر العميل بتحمله كامل المسؤلية الناتجة 

عن جميع الخسائر و االضرار الناشئة عن ذلك. بما فيها اية رسوم قد تطلب منه 

هذا الصدد.

د) عدم استخدامه الموقع و/أو الخدمات بما يتعارض مع أي قوانين أو انظمة، 

و/أو شروط هذه االتفاقية و تعويض البنك عن أي خسائر ناتجة عن أي تصرف 

نتيجة عدم االلتزام بأي تعليمات منصوص عليها في هذه االتفاقية أو تلك 

المنشورة علي الموقع االلكتروني في وقت ألخر . 

٢-٢ يعتبر استخدام جهاز رموز األمان و الرقم السري االلكتوني الخاص بالعميل 

و اسم المستخدم و كلمة المرور بمثابة توقيع العميل، و يوافق العميل بان أي 

استخدام لجهاز رموز األمان و للرقم السري االلكتروني الخاص بالعميل و اسم 

المستخدم و كلمة المرور من قبل الغير سوف يعامل من قبل البنك علي انه 

تم باذن من العميل و بموجبه يوافق العميل علي تحمله المسئولية

الكاملة عن ذلك االستخدام و ذلك دون ادني مسئولية علي البنك . 

٢-٣ يكون العميل هو المسئول الوحيد عن دقة و صحة جميع المعلومات و 

التعليمات التي يتم تنفيذها عبر الموقع االلكتروني، و يتحمل العميل اية اثار 

البنك  يعد  التعليمات وال  أو  المعلومات  تلك  مالية مترتبة علي  و/أو  قانونية 

مسئوًال عن عمليات مالية أو أنشطة ذات مخاطر مرتفعة تتم علي حساباتهم و 

ذات  انشطة  أو  مالية  عمليات  بأي  العميل  اخطار  عن  ًال  مسئو  البنك  يعد  ال 

مخاطر مرتفعة تتم علي حسابات العميل.

٢-٤ يقر العميل بمسئوليتة عن دقة و صحة جميع المعلومات الواردة في النماذج 

الخاصة بالخدمات موضوع هذه االتفاقية . و يقوم العميل فور ًا بإخطار البنك 

كتابة بأي تغييرات تطرأ علي المعلومات الواردة فيه. 

٣- مسئوليات البنك األهلي المتحد

٣-١ يكون البنك األهلي المتحد مسئوال عن ما يلي:

ا) تزويد العميل بالبنية االساسية للموقع االلكتروني. 

ب) ضمان سرية تعليمات العميل و عملياته و بياناته إلي اقصي حد ممكن و 

باستثناء ما هو منصوص عليه خالفا لذلك في هذه االتفاقية و النماذج 

المتعلقة بها و القوانين و القرارات المتعلقة بكشف السرية.

٤-ارسال المعلومات

٤-١ يقر العميل بان المعلومات التي يتم ارسالها عبر االنترنت معرضة لالعتراض 

المالية  و/أو  القانونية  المخاطر  لجميع  تحمله  علي  يوافق  و  بذلك  القرصنة  و 

علي نقل تلك المعلومات عبر االنترنت.

٤-٢ ال يتحمل البنك اي مسئولية مرتبطة باعتراض المعلومات في سياق 

استخدام العميل االنترنت الرسال المعلومات، و لن يكون البنك مسئوال عن 

امكانية الدخول إلي االنترنت أو سرعة الشبكة أو توافرها أو أمانها، كما ال يقدم 

اية ضمانات عليها، و يوافق العميل صراحة علي عدم تحميل البنك المسئولية 

عن أية خسائر من أي نوع كانت و الناشئة عن ارسال المعلومات عبر االنترنت.

٤-٣ يوافق العميل علي أن جميع المعلومات التي يتم توفيرها و استالمها من 

قبل البنك عبر الموقع االلكتروني تعتبر ملكا للبنك، و يحق للبنك استخدام تلك 

المعلومات ألي غرض قانوني شريطة أن يتحمل العميل المسئولية القانونية 

و المالية عن أية معلومات غير دقيقة أو غير كافية تم نقلها عبر الموقع االلكتروني

٥- حدود المسئولية

٥-١ يتعهد العميل و يوافق بموجب هذه اإلتفاقية علي أن استخدامه للخدمات 

يكون علي مسئوليته القانونية و المالية وحده و يقر بعلمه بأن الموقع 

االلكتروني، شامال أية معلومات و مواد متوفرة عليه يتم توفيرها ‘‘كما هي’’ 

أو ‘‘كما هو’’ متاح دون اية ضمانات و / أو اقرارات من أي نوع و ال يضمن البنك 

دقة المعلومات أو كفايتها أو اكتمالها وكذلك المواد المتاحة علي الموقع 

االلكتروني، و عليه فإن البنك غير مسئول عن أي اخطاء أو اغفاالت في تلك 

المواد و المعلومات. 

٥-٢ يلتزم البنك بإخطار العميل مسبقا في حالة انقطاع الخدمة لعمل صيانة 

محددة و ذلك التخاذ التدابير الالزمة

٥-٣ لن يكون البنك مسئوال عن أي اجراء يتم اتخاذه، أو أي تأخير أو إخفاق في 

علي  ذلك  بما في  البنك  خارجة عن سيطرة  اسباب  ناشئ عن  اجراء  أي  اتخاذ 

سبيل المثال أية خسائر أو اضرار قد تنتج عن تقلبات اسعار الفائدة أو الصرف 

و عن تنفيذ العمليات بعد ساعات االغالق، و كذا لن يكون البنك مسئوال عن أي 

اضرار ناتجة عن االعطال الفنية أو انقطاع شبكة االتصاالت المصرفية عبر 

االنترنت أو أي حالة طوارئ اخري كانقطاع الطاقة، تعطيل االعمال، و الكوارث 

الطبيعية، و الحوادث االمنية، واالجراءات الحكومية في حاالت الطوارئ أو ظهور 

الفيروسات علي االنترنت .

٥-٤ لن يكون البنك مسئوال تحت أي ظرف عن أي اضرار من أي نوع كانت و 

الناشئة عن استخدام أو عدم القدرة علي استخدام الموقع االلكتروني أو أي جزء 

منه. 

٥-٥ يقر العميل و يوافق علي عدم تحمل البنك المسئولية عن أي اخطاء في 

ادخال المعلومات من جانب العميل. و كذلك عن اخطار البنك فورا عن اعتقاده 

باختراق امن حساب /حسابات العميل بأي شكل من االشكال

٦- التعويض

أو  مسئولية  أو  خسائر  أو  اضرار  اية  عن  البنك  بتعويض  العميل  يتعهد   ٦-١

تكاليف أو نفقات من أي نوع (بما في ذلك اتعاب المحاماه) التي يتكبدها 

البنك في ما يتعلق بأي مطالبة تتم من قبل طرف ثالث نتيجة استخدام 

أو  االتفاقيه  لهذه  العميل  انتهاك  أو  االلكتروني  للموقع  أو  للخدمات  العميل 

حقوق أي طرف ثالث

٧- المصاريف و الرسوم

 ٧-١ يوافق العميل صراحة علي أن تحمل رسوم اجراء عمليات تحويل االموال 

من احد حسابات العميل إلي حساب اخر و كذلك من حساب العميل الي حسابات 

في  محددة  هي  كما  االلكتروني  الموقع  عبر  الدولية  و  المحلية  البنوك  لدي 

قائمة الرسوم و العموالت المعتمدة من قبل البنك 

٧-٢يقر العميل و يوافق علي أن رسوم الخدمات خاضعة للتعديل من قبل 

البنك في اي وقت

أو  أو مصاريف  أي رسوم  البنك في خصم  العميل بموجب هذا  ٧-٣ يفوض 

تكاليف من حسابه / حساباته لدي البنك و يحتفظ البنك بحقه في تعديل أي 

رسوم بدون اشعار اضافي 

٨-تفعيل الخدمة 

المتحد  األهلي  البنك  موقع  خالل  من  أوال  التسجيل  العميل  علي  يجب   ٨-١

لالنتفاع بالخدمة.

٨-٢بعد القيام بالخطوة االولي يتعين علي العميل االتصال بالخط الساخن الخاص 

بالبنك االهلي المتحد-مصر علي رقم ١٩٠٧٢ و ذلك لتفعيل الخدمة في حالة 

االشتراك ألول مرة

٨-٣ في حالة طلب العميل وقف الخدمة أو اعادة تشغيلها يقوم بزيارة اقرب فرع 

أو االتصال بخدمة العمالء ١٩٠٧٢

فتح  طلب  ادماج  سيتم  بأنه  االتفاقية  هذه  بموجب  يضمن  و  العميل  يقر 

الحساب و طلب اإلشتراكات في الخدمة موضوع هذه االتفاقية و إعتبارها 

جزاء ال يتجزأ منها

يلتزم العميل بإخطار البنك فورا في حال حدوث أي تغيير علي أي من المعلومات 

المقدمة من قبل العميل في طلب فتح الحساب وطلب دخول/ تعديل مستخدم 

و طلب تغيير كلمة المرور.

٩ـ اشعارات حقوق الطبع و النسخ

تكون حقوق الطبع و النشر و جميع الملكيات الفكرية االخري الواردة في

الموقع االلكتوني بما في ذلك علي سبيل المثال ال الحصر،جميع التصاميم، 

و النصوص و التسجيالت الصوتية، و الصور و الروابط مملوكة للبنك و ال يجوز 

عرضها،  أو  توزيعها،  تقليدها،  تخزينها،  نقلها،  أو  الفكرية  الملكية  تلك  نسخ 

ترخيصها تعديلها، أو ربطها برابط الكتروني أو استخدامها سواء كليا أو جزئيا، 

بأي شكل من االشكال دون موافقة كتابية مسبقة من البنك.

١٠- اتفاقيات أخرى

أية اتفاقيات أخري قد يتم ابرامها بين العميل والبنك يتم اعتبارها بمثابة شروط 

وأحكام يتعين اضافتها الي تلك المنشورة علي الموقع االلكتروني والي اية 

تنطبق  البنك والتي  العميل من  اتفاقيات واحكام اضافية ومعامالت يطلبها 

علي حساب(ات) العميل بهذا الخصوص 

١١-االنهاء

١١-١ يجوز للعميل انهاء هذة االتفاقية اخطار كتابي مسبق بسبعة (٧) ايام عمل 

إلي البنك.

١١-٢ يجوز للبنك انهاء هذه االتفاقية في أي وقت، دون سبب أو انذار،

مع عدم إلتزام البنك برد الرسوم المفروضة أو المتكبدة سابقا

التزاماته  أو  العميل  مسئولية  علي  الخدمات  ايقاف  أو  انهاء  يؤثر  لن   ١١-٣

بموجب هذه االتفاقية.

,interruption,improper operation or inaccuracy of service 
operations.  
C) The non-availability of the internet or the web page related to 
the service , and/or any loss, damage or destruction caused to the 
customer’s hardware, software or other data processing system as 
a result of using the system 
D) Customers’ use of E-mail or any other insecure means of 
communication used in sending  the instructions to the bank 
H) Any breach of confidentiality resulting directly or indirectly 
from the customers’ use of the service or the website and/or:
I) Any interruption or delay caused by any update or replacement 
performed on the website 
J) Any inaccurate  or erroneous information provided by the 
customer 
The bank may rely on instructions which believed to be genuine 
that were received from the customer , the bank is authorized to 
accept the instructions of the customer and works on 
implementing or decline it , the customer accepts to bear all risks 
resulting from misunderstanding , errors , risks related to issuing 
instructions in a fraudulent way and or from unauthorized parties 
to issue such, customer consents that the bank will not be held 
liable for any loss or responsibility or any costs may result from 
acts of fraud or misuse or error or unauthorized instructions.
The Parties have agreed to the follow: 
1- Service providing :
1-1 The bank has the right to amend the services and it's 
containment that are available on the website , at any time as 
well as the terms of this agreement at its sole discretion provided 
that customer is notified with no less than 15 days in writing or 
other available communication channel and publish such 
amended or updated terms & conditions on the website.
1-2 The customer declares and agrees on  continuation in using 
the services after the date of any change or amendment is 
considered as a consent from his /her side on such amendment or 
change .     
2- Customer's Responsibilities
2-1 The Customer hereby irrevocably unconditionally undertakes 
to:
A) obtain and maintain any of the hardware and software 
required to execute transactions on internet to make use of the 
Services, and the Customer shall be solely responsible for the 
selection and the setup of the hardware and software.
B) Read the information and abide by the recommendations,
Instructions and warnings available on the Site about the security 
of the Services. Also, read the warnings and alert notifications 
Such as security alerts or fraud alerts/social engineering etc. 
C) Promptly notify the Bank in the event that the Token or 
password or login name are lost or stolen, customer undertakes to 
bear the full responsibility resulting from all losses and damages 
emerging therefrom including any fees may be he/she is 
requested to pay.
D) Not to use the Site and/or the services in a way that is contrary 
to any law. Regulations, and/or the terms of this Agreement.
and indemnify the bank for any losses resulting from non 
abidance to any instructions stated in this agreement or the 
published one on the website from time to time.
2-2 The use of the Customer's Token, login name and password 
shall be considered as  Customer’s physical signature and 
accordingly the customer hereby agrees that any use of the 
Customer Token, login name and password by any third party 
shall be treated by the Bank as having been authorized by the 
Customer, and the Customer hereby accepts full responsibility and 
liability for any such use without any liability on the Bank
2-3 The customer is the sole responsible for the accuracy and 
correctness of all information and instructions that are executed 
through the bank, customer will bear any legal or financial 
consequences arising based on these information or instructions 
and the bank will not be held liable for financial transactions or 
high risk activities effected on his/her accounts and will not be 
responsible for notifying the customer with any financial 

transactions or high risk activities effected on his/her accounts.
2-4 Customer will be responsible for the accuracy and correctness 
of all information provided in the forms related to the services 
provided under this agreement, and shall promptly notify the 
Bank in writing with any changes of the information contained 
therein. 
3- Ahli United Bank's Responsibitities
3-1 ahli united bank responsible for the following :
A)Provide the Customer with a website infrastructure.
B)Guarantees customer's instructions confidentiality ,  transactions 
and data to the maximum extent possible except what is indicated 
on contrary in this agreement , related  forms , laws and decrees 
related to confidentiality revelation. 
4- Transmission of information
4-1 The Customer hereby acknowledges that information 
transmitted via the internet is Susceptible to unauthorized 
interception, hacking and the Customer hereby acknowledges the 
risks therewith, and agrees that he/she shall bear all Legal and/or 
financial risks of transmitting such information via the internet.
4-2 The bank will not bear any responsibility for intercepting 
information within the course of customer usage of Internet to 
transmit information and will not be responsible for the the 
possibility of accessing the Internet , web speed , availability or 
security and the bank doesn't warrant any of them . customer 
expressly agrees to not holding the bank responsible for any losses 
whatsoever that arising from sending the information through 
Internet.
4-3 The Customer hereby agrees that all information submitted to 
and received by the Bank via the Site shall be deemed to be the 
property of the Bank and, the Bank shall be entitled to use such 
information for any lawful purpose. subject to client bearing all   
legal and financial liability for any incomplete information 
transmitted through the Site,
5 -Limitation of Liability
5-1 The Customer undertakes and herby agrees on usage of the 
service is under his/her complete legal, financial responsibilities, 
and confirms his/her awareness  that the website includes any 
information and available materials are provided as per 
availability without any guarantees and or declarations of any 
kind  as it is, and the bank doesn't  guarantee the accuracy , 
sufficiency  or completion of the information as well as the 
available materials  on the website, therefore  the bank is not 
responsible for any errors or omissions in such materials and 
information.
5-2 The Bank shall notify the customer in advance in case of service 
interruption for maintenance to take necessary precautions  
5-3 The Bank shall not be liable for any action taken, or any delay 
or failure to take any action arises out of causes beyond the Bank’s 
control, including without limitation any losses or damages 
resulting from interest or exchange rate fluctuations and after 
working hours transactions, furthermore Bank will not be 
responsible for any damages resulting from the technical failure or 
breakdown of online banking communications or any emergency 
cases such as power failure, closing days, natural disasters, Security 
accidents., governmental emergency actions, or appearance of 
viruses on the Internet  
5-4 The bank will not be responsible under any circumstances for 
any damages resulting from the use or inability to use the web site 
or any portion of it. 
5-5 The Customer acknowledges and agrees that the Bank will not 
be responsible for any errors in entering the information by the 
customer as well as informing the bank instantly for any breach of 
customer(s) account security by any mean according to his/her 
belief. 
6-Indemnity 
6-1 The customer undertakes to indemnify the bank for any 
damages or losses or responsibility  or costs whatsoever ( including 
lawyer fees ) that borne by the bank in regard of any claim raised 
from a third party as a result of customer's usage of the services or 
the electronic website or customer violation of this agreement or 

any third party rights. 
7 -Charges and Fees
7-1 The customer expressly consents to bear the fees charged on 
funds transfer from one of customer's accounts to another account 
as well as from customer's accounts to local & international banks 
through the website as determined in approved bank's tariff.
7.2 -The Customer acknowledges and accepts that the fees for any 
of the Services are subject to change at any time by the Bank.
7.3 - The customer expressly authorizes the bank to debit his/her 
account (s) with any fees or charges and the bank reserves it's right 
in amending any fees with or without extra notification.
8- Service Activation:
8-1 The customer firstly has to register on the AUBE website for 
utilizing the service.
8-2 after conducting the first step customer should contact AUBE 
call center 19072 to activate the service for first time subscription 
8-3 In case customer requests to stop the service or re-activating it 
he/she has to visit the nearest branch or call the call center on 
19072. 
the customer declares and warrants according to this agreement 
that the applications of account opening and service subscribtion 
will be merged and will be considered as an integral part of the 
subject agreement.
The customer is obliged to inform the bank instantly in case of 
there is a change on provided information by the customer in 
account opening and user access / modification  /password change 
application.
9- Copyright Notices
9-1 The copyright and all other intellectual property contained in 
the Site, including. but not limited to, art design, text, sound 
recordings, images or links are owned by the Bank, and such 
intellectual property may not be reproduced, transmitted, 
published, performed. broad-casted, stored, adapted, distributed, 
displayed. Licensed, altered, hyperlinked or otherwise used in 
whole or in part in any manner without prior written consent of 
the Bank.
10- Other Agreements
Any other agreements may be made between the bank and the 
customer are considered as terms and conditions which should be 
incorporated in any other agreements or any additional conditions 
and transactions that the customer is requesting  from the bank 
which are applicable to customer's Account(s).
11- Termination
11.1 The Customer may terminate this Agreement by delivering a 
seven (7) business day’s prior written notice to the Bank.
11.2 The Bank may terminate this Agreement at any time, without 
cause or notice or refund of previously charged or incurred fees. 
11-3 Neither the termination nor the discontinuation of the 
Services shall affect the Customer’s liability or obligation under this 
Agreement.

MarriedDivorcedمتزوجSingleاعزب           Marital Statusالحالة اإلجتماعية Widowerمطلق أرمل

Name of Spouseاسم الزوج/الزوجة
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Nationality
ID Number هل تخضع لنظم ضريبية خارج مصر:

الدولة

بطاقة ضريبية رقم 

بيانات العميل الخاضع للضريبة األمريكية

هل أنت خاضع للضريبة األمريكية؟

مواطن أمريكي

:Tax Informationبيانات الضرائب:
Do you pay taxes outside Egypt

Country
Tax ID number

US Citizen               
Are you a USA Taxpayer?

Customer Information "USA Taxpayer" 

Passport numberجواز السفر 

.Green Card Noرقم بطاقة الجرين كارد
Green Card Holderهل تحمل بطاقة الجرين كارد

NoالYesنعم

NoالYesنعم

NoالYesنعم

NoالYesنعم

مقيم إقامة ممتدة 
(هل قضيت على االقل ١٨٣ 

يوم فى الواليات المتحدة فى ٣ اعوام السابقة)

TIN " Tax identification number" (Kindly check with your tax consultant)رقم البطاقة الضريبية األمريكية (يرجى مراجعة مستشارك الضريبى) 

Are you going to receive/transfer funds from or to USA هل ستقوم باستقبال/ارسال تحويالت من او الى الواليات المتحدة

Nationality
ID Number عنوان السكن (رقم المبني وإسم الشارع

الشقة

رقم الدور

الحي

المنطقة

المحافظة

:Residence Informationبيانات اإلقامة:
Residence Address 
(Building number & street)

Apartment
Floor No.

Governorate
District
Area

الرقم البريدي

مالك بدون تسهيل ائتماني 
Postal Code
Owner With No Credit Facility

Owner With Credit Facility No Mortgageمالك بتسهيل بدون رهن عقاري    

مالك بتسهيل ورهن عقاري

سكن اداري 

مستأجر

اخري، برجاء اإليضاح

Owner With Credit Facility & Mortgage

Other, Please Specify
Tenant
Company Flat/House

مدة االقامة في العنوان الحالي منذ

عنوان االقامة الدائم بالخارج

Residence At Current 
Address Since
Permanent Residence 
Address Overseas

.Overseas P.O.Boxصندوق البريد بالخارج
رقم الهاتف بالخارج

Town/Cityالمدينة
الدولة

Overseas Phone No.

Country

Nationality
ID Number القطاع

أخرى

موظف / المسمى الوظيفي                   

اسم صاحب العمل

مجال النشاط

Business Information / Occupation / Self-employedبيانات العمل / المهنة / صاحب عمل
Sector
Others

Activity Sector
Employers Name
Employee /Job Title & Position 

الشكل القانوني للشركة   

عنوان العمل
Company Legal Form
Business Address

Business Telephoneتليفون العمل
بريد العمل الإللكتروني

عدد السنوات في المنصب 
الحالي/ عمل الشركة

إذا كانت مدة العمل أقل من عامين أو 
بالمعاش برجاء ذكر العمل السابق

عنوان المراسالت

Business E-mail

Mailing Address

If less than 2 years or 
retired, Name of the former employer

Years at current Job
/In Business

تفاصيل المراسالت

حسابات أخرى مفتوحة لدي البنك األهلي المتحد

Correspondence Details
Other Accounts Opened With 
Ahli United Bank             

                 If Yes, Account numberاذا كانت اإلجابة بنعم، حساب رقم
 Accounts Opened With Other Banksحسابات مفتوحة لدي بنوك اخري (اسماء البنوك)

(names of the banks)

PrivateUnemployedخاص Private businessأعمال حره Governmentalبدون عمل
/Public عام / حكومي

يقدم البنك األهلي المتحد الخدمات المصرفية عبر االنترنت لعمالئه من خالل 

الموقع االلكتروني للبنك (www.ahliunited.com) لتمكين العميل من

االستفادة من الخدمات التالية: 

١- استخراج /االطالع علي كشوف الحسابات

٢- التحويالت البنكية

٣- التبرعات لدى العديد من الجهات

٤-االطالع علي كشوف حسابات البطاقات

٥- طلب ربط وديعة

٦- سداد مديونيات البطاقة االئتمانية

٧- فتح حساب فرعي جديد

٨- طلب دفتر شيكات

٩- طلب تحديث بيانات

١٠- خدمة الرسائل القصيرة عند الدخول و عند اجراء المعامالت

١١- حاسبة سعر الصرف اليومي للعمالت االجنبية

١٢- االستفسار عن طريق خدمة الرسائل االلكترونية

١- الخدمات المصرفية االلكترونية تشمل العمليات التى يقوم بها عميل البنك 

علي  الشخصي  األمان  رمز  جهاز  على  تحتوي  االلكترونية  القنوات  طريق  عن 

العميل  يستخدمه  محمول  أو  ثابت  جهاز  وأي  الشخصي  المحمول  الهاتف 

للدخول الي شبكة االنترنت. الهاتف المحمول جهاز رمز 

االمان الشخص وأى جهاز ثابت أو محمول يستخدمه العميل للدخول إلى شبكة 

االنتزنت.

٢- فى حال اختيار العميل االنتفاع بالخدمات المصرفية االلكترونية 

يلتزم العميل - وبموجب التوقيع على هذا الطلب بكافة الشروط التى

المتاحة  الخدمات   بقائمة   أى  منتج  مدرج   البنك  لالستفادة  من   يضعها  

لمستخدمي تلك الخدمة حاليا او مستقبال كما يكون مسئوال عن استيفاء  كافة 

المتطلبات الفنية الواردة بدليل هذه الخدمة قبل استخدامه  لها ويتعهد بتوقيع 

اية محررات أو مستندات قد يطلبها البنك لهذا الغرض.

٣- يتحمل العميل وحده كامل المسئولية عن كافة العمليات التى تتم  بإستخدامه 

هذه الخدمة  وتنصرف  له  آثارها، وتقع عليه تبعاتها كما  يلتزم  بتعويض 

البنك عن اية أضرار مباشرة أوغير مباشرة قد تنتج من جراء ذلك.

٤- يحتفظ  البنك  بحق  تغيير  الشروط  واإلجراءات  التى  تحكم  الخدمات 

المصرفية االلكترونية من حين آلخر دون تحمل آية مسؤولية عن األخطاء

التى قد تنتج االستخدام بشرط إبالغ مستخدمى هذه الخدمات باخطار مسبق 

وفق الوسائل المناسبة.

٥- يجب على العميل الذى يستخدم أى من الخدمات المصرفية االلكترونية  

يتقدم  أن  الخدمات  بتعديل هذه  او   باإليقاف   البنك   باشعار   يرغب   والذى 

لتنفيذ  الكتروني مؤمن  الفرع فاتح الحساب او عبر بريد  بطلبه كتابيا إلى مقر 

طلبه(ا).

فى  المطبقة  واإلجراءات  للشروط  االلكترونية  المصرفية  الخدمات  تخضع   -٦

حينه من قبل البنك على جميع أنواع الحسابات. وسوف يقوم البنك بتزويد 

البنك  بموقع  المبينة تفصيال  اإلنترنت  عبر  المصرفية  األعمال  بخدمة  العميل 

على شبكة الانترنت من وقت آلخر.         

يوافق العميل علي المحافظة على سرية اية رموز تعريف دخول وكلمات سر 

كما يوافق على إتخاذ جميع االحتياطات الضرورية للحيلولة دون اإلستخدام غير 

المصرح به لها أو الدخول الى الصفحة اإللكترونية التي يمكن الدخول إليها عبر 

االنتزنت (الصفحة اإللكترونية) . ويتعهد العميل بأن يقوم بتغيير كلمات السر 

بصورة متكررة وان يخطر البنك فور حال علمه أو ارتيابه في:

أ) أن رمز تعريف الدخول و/أو كلمة السر الخاصة به/ا أصبحت معروفة لشخص 

غير مصرح له :أو 

ب) أي استخدام غير مصرح به أو سوء استخدام الصفحة اإللكترونية او الخدمة

ال يتحمل البنك أية مسئولية عن االستخدام اإلحتيالي أو غير المصرح به لرموز

تعريف الدخول و/أو كلمات السر الخاصة بالعميل.

يقر العميل ويوافق على ان البنك أو أي من شركاته التابعة أو أي من موكليه 

لن يكونوا مسئولين عن اية خسارة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة فعلية او 

Ahli United Bank offers online banking services for its customers 
through the Bank's website located at: www.ahliunited.com 
whereby the Customer is able to utilize the following services:
1 -Viewing/extracting bank statement 
2 -Conducting bank transfers
3 -Donations to your charity of choice
4 -Reviewing the summary for debit and credit cards 
5 -Requesting fixed Time Deposit
6 -Settling dues online 
7 -Opening sub accounts 
8 -Applying for a cheque book 
9 -Profile update request
10 -SMS alerts for log-in and upon effecting transactions  
11 -Exchange rate converter for all currencies 
12 -Inquiries through electronic messages
1 - Electronic banking services include all operations conducted by 
a customer through electronic channels that include the landline, 
Mobile, digital assistant, and /or any static or mobile device used 
by a customer to access the internet.
2 -In the event that a customer wishes to benefit from the use of 
the electronic banking services, the customer is bound through 
the signing of this form, to all the terms and conditions placed by 
the bank for the use of any existing or future service or services 
made available by the bank for its customers. The customer will 
also adhere to all technical requirements stated in the guides of 
these services before commencement of use and undertakes to 
sign any disclaimers and documents requested by the bank for 
this purpose.
3.Customer is solely responsible for all transactions conducted 
through the bank`s electronic services and bears it's impacts and 
consequences as well as committed to indemnify the bank for any 
direct or indirect damages results because of such use. 
4.The bank has the right to change from time to time the terms 
and conditions that govern the use of internet- based electronic 
banking services, without liability for any errors that may result 
from service usage provided that the bank notifies the users of 
these services via suitable notification method. that the bank 
informs the users of such services through the appropriate 
channels.
5.Any customer using the electronic banking services and who 
wishes to advise the bank to suspend any of electronic services or 
modifying these services has to apply in writing to the branch 
which account was opened by or through secured email to honor 
his /her request.
6.Electronic banking services as defined in clause number (1) 
above are subject to the terms and conditions applied by the 
bank on all accounts.
The bank will provide the customer with internet banking service 
through Internet which is detailed on the bank's website from 
time to time.
The customer agrees to keep any access Identification codes and 
passwords and to take all necessary precautions to prevent 
unauthorized use therefore or access to the electronic website 
accessible via the internet (the website) the customer undertakes 
to change the passwords frequently and to notify the Bank 
immediately In case he/she came to know or suspects the 
following :
A)Such access identification code and/or password had become 
known to any unauthorized person: or
B)Any unauthorized use or misuse of the website or the service.
The bank assumes no responsibility for fraudulent or 
unauthorized use of the customers’ access identification codes 
and /or passwords. The customer understands and agrees that 
neither the bank nor its affiliates or proxies shall be liable for any 
loss either direct or indirect, actual, consequential, expected or 
not expected is borne by the customer in respect of or in 
connection with the services of the website but not limited to
Any misuse ,  errors , omissions , delay, malfunction , breakdowns 

بالتبعية  متوقعة أو غير متوقعة . ويتحملها العميل فيما له صلة بخدمة

اساءة  الحصر   وليس  المثال  سبيل  علي  ذلك  في  بما  اإللكترونية  الصفحة 

االستخدام  أو اخطاء أو حذف أو تأخر أو تعطل أو إنقطاع و تشغيل غير مناسب 

أو عدم دقة عمليات الخدمة 

ج) عدم توافر خدمة اإلنترنت أو الصفحة االلكترونية الخاصة بالخدمة ؛ و/أو أية 

خسارة او ضرر أو تلف يلحق باألجهزة و البرمجيات أو اي نظام معالجة اخر كنتيجة 

الستخدام النظام.

د) استخدام العميل للبريد اإللكتروني أو أية وسيلة من وسائل االتصاالت األخرى

غير المؤمنة في ارسال التعليمات للبنك

ه) أي إخالل بالسرية الناتجة عن اإلستخدام المباشر أو غير المباشر للخدمة أو

الصفحة إللكترونية 

و) أي انقطاع أو تأخر يحدث نتيجة ألية عملية تحديث و استبدال يتم اجراؤها

على الصفحة االلكترونية 

ي) أية معلومات غير دقيقة أو خاطئة يتم تزويدها من قبل العميل.

للبنك أن يستند إلى آية تعليمات . يعتقد بانها حقيقية تم استالمها من قبل 

العميل . ويكون البنك مخوال لقبول التعليمات الصادرة من قبل العميل والعمل

على تنفيذها أو رفضها ويقبل العميل تحمل جميع المخاطر الناتجة عن سوء 

الفهم واالخطاء والمخاطر الخاصة بتقديم التعليمات بصورة إحتيالية و/او من 

قبل أي من األطراف غير المصرح لهم بها . ويقبل بأن البنك لن يكون مسئوال 

عن اية خسارة او مسئولية أو نفقات قد تنشأ عن اإلحتيال أو سوء االستخدام  

و/او الخطأ واو التعليمات المصرح بها . 

وقد اتفق الطرفان علي ما يلي: 

١-توفير الخدمات

١-١ يحق للبنك تعديل الخدمات و ومحتوياتها المتاحة علي الموقع االلكتروني، 

في أي وقت كان، و كذلك احكام هذه االتفاقية، و ذلك حسب تقديره المطلق 

على أن يخطر العميل بمدة ال تقل عن ١٥ يوم و ان يقوم بنشر البنود و الشروط 

المحدثة أوالمعدلة علي الموقع االلكتروني .

١-٢ يقر العميل و يوافق علي أن االستمرار في استخدام الخدمات بعد تاريخ أي 

تغيير أو تعديل يعد بمثابة قبول منه و موافقة علي هذا التعديل أو التغير

٢- مسئوليات العميل

٢-١ يتعهد العميل دون قيد أو شرط بما يلي : 

ا) الحصول و الحفاظ علي جميع االجهزة و البرامج الالزمة لتنفيذ المعامالت من 

خالل االنترنت و االستفادة من الخدمات، و يكون العميل وحده مسئوال عن 

االختيار و اعداد تلك االجهزة و البرامج 

ب) االطالع علي المعلومات و االلتزام بالتوصيات و التعليمات و التحذيرات

المتوفرة علي الموقع االلكتروني حول امن الخدمات و كذلك قراءة التحذيرات 

واالخطارات التنبيهية مثل التنبيهات االمنية أو تنبيهات محاوالت اإلحتيال 

/الهندسة االجتماعية  .الخ

ج) ابالغ البنك فورا بفقدان جهاز رموز األمان الخاص به(ا) أو سرقة كلمة المرور 

أو اسم المستخدم الخاص به(ا)، و يقر العميل بتحمله كامل المسؤلية الناتجة 

عن جميع الخسائر و االضرار الناشئة عن ذلك. بما فيها اية رسوم قد تطلب منه 

هذا الصدد.

د) عدم استخدامه الموقع و/أو الخدمات بما يتعارض مع أي قوانين أو انظمة، 

و/أو شروط هذه االتفاقية و تعويض البنك عن أي خسائر ناتجة عن أي تصرف 

نتيجة عدم االلتزام بأي تعليمات منصوص عليها في هذه االتفاقية أو تلك 

المنشورة علي الموقع االلكتروني في وقت ألخر . 

٢-٢ يعتبر استخدام جهاز رموز األمان و الرقم السري االلكتوني الخاص بالعميل 

و اسم المستخدم و كلمة المرور بمثابة توقيع العميل، و يوافق العميل بان أي 

استخدام لجهاز رموز األمان و للرقم السري االلكتروني الخاص بالعميل و اسم 

المستخدم و كلمة المرور من قبل الغير سوف يعامل من قبل البنك علي انه 

تم باذن من العميل و بموجبه يوافق العميل علي تحمله المسئولية

الكاملة عن ذلك االستخدام و ذلك دون ادني مسئولية علي البنك . 

٢-٣ يكون العميل هو المسئول الوحيد عن دقة و صحة جميع المعلومات و 

التعليمات التي يتم تنفيذها عبر الموقع االلكتروني، و يتحمل العميل اية اثار 

البنك  يعد  التعليمات وال  أو  المعلومات  تلك  مالية مترتبة علي  و/أو  قانونية 

مسئوًال عن عمليات مالية أو أنشطة ذات مخاطر مرتفعة تتم علي حساباتهم و 

ذات  انشطة  أو  مالية  عمليات  بأي  العميل  اخطار  عن  ًال  مسئو  البنك  يعد  ال 

مخاطر مرتفعة تتم علي حسابات العميل.

٢-٤ يقر العميل بمسئوليتة عن دقة و صحة جميع المعلومات الواردة في النماذج 

الخاصة بالخدمات موضوع هذه االتفاقية . و يقوم العميل فور ًا بإخطار البنك 

كتابة بأي تغييرات تطرأ علي المعلومات الواردة فيه. 

٣- مسئوليات البنك األهلي المتحد

٣-١ يكون البنك األهلي المتحد مسئوال عن ما يلي:

ا) تزويد العميل بالبنية االساسية للموقع االلكتروني. 

ب) ضمان سرية تعليمات العميل و عملياته و بياناته إلي اقصي حد ممكن و 

باستثناء ما هو منصوص عليه خالفا لذلك في هذه االتفاقية و النماذج 

المتعلقة بها و القوانين و القرارات المتعلقة بكشف السرية.

٤-ارسال المعلومات

٤-١ يقر العميل بان المعلومات التي يتم ارسالها عبر االنترنت معرضة لالعتراض 

المالية  و/أو  القانونية  المخاطر  لجميع  تحمله  علي  يوافق  و  بذلك  القرصنة  و 

علي نقل تلك المعلومات عبر االنترنت.

٤-٢ ال يتحمل البنك اي مسئولية مرتبطة باعتراض المعلومات في سياق 

استخدام العميل االنترنت الرسال المعلومات، و لن يكون البنك مسئوال عن 

امكانية الدخول إلي االنترنت أو سرعة الشبكة أو توافرها أو أمانها، كما ال يقدم 

اية ضمانات عليها، و يوافق العميل صراحة علي عدم تحميل البنك المسئولية 

عن أية خسائر من أي نوع كانت و الناشئة عن ارسال المعلومات عبر االنترنت.

٤-٣ يوافق العميل علي أن جميع المعلومات التي يتم توفيرها و استالمها من 

قبل البنك عبر الموقع االلكتروني تعتبر ملكا للبنك، و يحق للبنك استخدام تلك 

المعلومات ألي غرض قانوني شريطة أن يتحمل العميل المسئولية القانونية 

و المالية عن أية معلومات غير دقيقة أو غير كافية تم نقلها عبر الموقع االلكتروني

٥- حدود المسئولية

٥-١ يتعهد العميل و يوافق بموجب هذه اإلتفاقية علي أن استخدامه للخدمات 

يكون علي مسئوليته القانونية و المالية وحده و يقر بعلمه بأن الموقع 

االلكتروني، شامال أية معلومات و مواد متوفرة عليه يتم توفيرها ‘‘كما هي’’ 

أو ‘‘كما هو’’ متاح دون اية ضمانات و / أو اقرارات من أي نوع و ال يضمن البنك 

دقة المعلومات أو كفايتها أو اكتمالها وكذلك المواد المتاحة علي الموقع 

االلكتروني، و عليه فإن البنك غير مسئول عن أي اخطاء أو اغفاالت في تلك 

المواد و المعلومات. 

٥-٢ يلتزم البنك بإخطار العميل مسبقا في حالة انقطاع الخدمة لعمل صيانة 

محددة و ذلك التخاذ التدابير الالزمة

٥-٣ لن يكون البنك مسئوال عن أي اجراء يتم اتخاذه، أو أي تأخير أو إخفاق في 

علي  ذلك  بما في  البنك  خارجة عن سيطرة  اسباب  ناشئ عن  اجراء  أي  اتخاذ 

سبيل المثال أية خسائر أو اضرار قد تنتج عن تقلبات اسعار الفائدة أو الصرف 

و عن تنفيذ العمليات بعد ساعات االغالق، و كذا لن يكون البنك مسئوال عن أي 

اضرار ناتجة عن االعطال الفنية أو انقطاع شبكة االتصاالت المصرفية عبر 

االنترنت أو أي حالة طوارئ اخري كانقطاع الطاقة، تعطيل االعمال، و الكوارث 

الطبيعية، و الحوادث االمنية، واالجراءات الحكومية في حاالت الطوارئ أو ظهور 

الفيروسات علي االنترنت .

٥-٤ لن يكون البنك مسئوال تحت أي ظرف عن أي اضرار من أي نوع كانت و 

الناشئة عن استخدام أو عدم القدرة علي استخدام الموقع االلكتروني أو أي جزء 

منه. 

٥-٥ يقر العميل و يوافق علي عدم تحمل البنك المسئولية عن أي اخطاء في 

ادخال المعلومات من جانب العميل. و كذلك عن اخطار البنك فورا عن اعتقاده 

باختراق امن حساب /حسابات العميل بأي شكل من االشكال

٦- التعويض

أو  مسئولية  أو  خسائر  أو  اضرار  اية  عن  البنك  بتعويض  العميل  يتعهد   ٦-١

تكاليف أو نفقات من أي نوع (بما في ذلك اتعاب المحاماه) التي يتكبدها 

البنك في ما يتعلق بأي مطالبة تتم من قبل طرف ثالث نتيجة استخدام 

أو  االتفاقيه  لهذه  العميل  انتهاك  أو  االلكتروني  للموقع  أو  للخدمات  العميل 

حقوق أي طرف ثالث

٧- المصاريف و الرسوم

 ٧-١ يوافق العميل صراحة علي أن تحمل رسوم اجراء عمليات تحويل االموال 

من احد حسابات العميل إلي حساب اخر و كذلك من حساب العميل الي حسابات 

في  محددة  هي  كما  االلكتروني  الموقع  عبر  الدولية  و  المحلية  البنوك  لدي 

قائمة الرسوم و العموالت المعتمدة من قبل البنك 

٧-٢يقر العميل و يوافق علي أن رسوم الخدمات خاضعة للتعديل من قبل 

البنك في اي وقت

أو  أو مصاريف  أي رسوم  البنك في خصم  العميل بموجب هذا  ٧-٣ يفوض 

تكاليف من حسابه / حساباته لدي البنك و يحتفظ البنك بحقه في تعديل أي 

رسوم بدون اشعار اضافي 

٨-تفعيل الخدمة 

المتحد  األهلي  البنك  موقع  خالل  من  أوال  التسجيل  العميل  علي  يجب   ٨-١

لالنتفاع بالخدمة.

٨-٢بعد القيام بالخطوة االولي يتعين علي العميل االتصال بالخط الساخن الخاص 

بالبنك االهلي المتحد-مصر علي رقم ١٩٠٧٢ و ذلك لتفعيل الخدمة في حالة 

االشتراك ألول مرة

٨-٣ في حالة طلب العميل وقف الخدمة أو اعادة تشغيلها يقوم بزيارة اقرب فرع 

أو االتصال بخدمة العمالء ١٩٠٧٢

فتح  طلب  ادماج  سيتم  بأنه  االتفاقية  هذه  بموجب  يضمن  و  العميل  يقر 

الحساب و طلب اإلشتراكات في الخدمة موضوع هذه االتفاقية و إعتبارها 

جزاء ال يتجزأ منها

يلتزم العميل بإخطار البنك فورا في حال حدوث أي تغيير علي أي من المعلومات 

المقدمة من قبل العميل في طلب فتح الحساب وطلب دخول/ تعديل مستخدم 

و طلب تغيير كلمة المرور.

٩ـ اشعارات حقوق الطبع و النسخ

تكون حقوق الطبع و النشر و جميع الملكيات الفكرية االخري الواردة في

الموقع االلكتوني بما في ذلك علي سبيل المثال ال الحصر،جميع التصاميم، 

و النصوص و التسجيالت الصوتية، و الصور و الروابط مملوكة للبنك و ال يجوز 

عرضها،  أو  توزيعها،  تقليدها،  تخزينها،  نقلها،  أو  الفكرية  الملكية  تلك  نسخ 

ترخيصها تعديلها، أو ربطها برابط الكتروني أو استخدامها سواء كليا أو جزئيا، 

بأي شكل من االشكال دون موافقة كتابية مسبقة من البنك.

١٠- اتفاقيات أخرى

أية اتفاقيات أخري قد يتم ابرامها بين العميل والبنك يتم اعتبارها بمثابة شروط 

وأحكام يتعين اضافتها الي تلك المنشورة علي الموقع االلكتروني والي اية 

تنطبق  البنك والتي  العميل من  اتفاقيات واحكام اضافية ومعامالت يطلبها 

علي حساب(ات) العميل بهذا الخصوص 

١١-االنهاء

١١-١ يجوز للعميل انهاء هذة االتفاقية اخطار كتابي مسبق بسبعة (٧) ايام عمل 

إلي البنك.

١١-٢ يجوز للبنك انهاء هذه االتفاقية في أي وقت، دون سبب أو انذار،

مع عدم إلتزام البنك برد الرسوم المفروضة أو المتكبدة سابقا

التزاماته  أو  العميل  مسئولية  علي  الخدمات  ايقاف  أو  انهاء  يؤثر  لن   ١١-٣

بموجب هذه االتفاقية.

,interruption,improper operation or inaccuracy of service 
operations.  
C) The non-availability of the internet or the web page related to 
the service , and/or any loss, damage or destruction caused to the 
customer’s hardware, software or other data processing system as 
a result of using the system 
D) Customers’ use of E-mail or any other insecure means of 
communication used in sending  the instructions to the bank 
H) Any breach of confidentiality resulting directly or indirectly 
from the customers’ use of the service or the website and/or:
I) Any interruption or delay caused by any update or replacement 
performed on the website 
J) Any inaccurate  or erroneous information provided by the 
customer 
The bank may rely on instructions which believed to be genuine 
that were received from the customer , the bank is authorized to 
accept the instructions of the customer and works on 
implementing or decline it , the customer accepts to bear all risks 
resulting from misunderstanding , errors , risks related to issuing 
instructions in a fraudulent way and or from unauthorized parties 
to issue such, customer consents that the bank will not be held 
liable for any loss or responsibility or any costs may result from 
acts of fraud or misuse or error or unauthorized instructions.
The Parties have agreed to the follow: 
1- Service providing :
1-1 The bank has the right to amend the services and it's 
containment that are available on the website , at any time as 
well as the terms of this agreement at its sole discretion provided 
that customer is notified with no less than 15 days in writing or 
other available communication channel and publish such 
amended or updated terms & conditions on the website.
1-2 The customer declares and agrees on  continuation in using 
the services after the date of any change or amendment is 
considered as a consent from his /her side on such amendment or 
change .     
2- Customer's Responsibilities
2-1 The Customer hereby irrevocably unconditionally undertakes 
to:
A) obtain and maintain any of the hardware and software 
required to execute transactions on internet to make use of the 
Services, and the Customer shall be solely responsible for the 
selection and the setup of the hardware and software.
B) Read the information and abide by the recommendations,
Instructions and warnings available on the Site about the security 
of the Services. Also, read the warnings and alert notifications 
Such as security alerts or fraud alerts/social engineering etc. 
C) Promptly notify the Bank in the event that the Token or 
password or login name are lost or stolen, customer undertakes to 
bear the full responsibility resulting from all losses and damages 
emerging therefrom including any fees may be he/she is 
requested to pay.
D) Not to use the Site and/or the services in a way that is contrary 
to any law. Regulations, and/or the terms of this Agreement.
and indemnify the bank for any losses resulting from non 
abidance to any instructions stated in this agreement or the 
published one on the website from time to time.
2-2 The use of the Customer's Token, login name and password 
shall be considered as  Customer’s physical signature and 
accordingly the customer hereby agrees that any use of the 
Customer Token, login name and password by any third party 
shall be treated by the Bank as having been authorized by the 
Customer, and the Customer hereby accepts full responsibility and 
liability for any such use without any liability on the Bank
2-3 The customer is the sole responsible for the accuracy and 
correctness of all information and instructions that are executed 
through the bank, customer will bear any legal or financial 
consequences arising based on these information or instructions 
and the bank will not be held liable for financial transactions or 
high risk activities effected on his/her accounts and will not be 
responsible for notifying the customer with any financial 

transactions or high risk activities effected on his/her accounts.
2-4 Customer will be responsible for the accuracy and correctness 
of all information provided in the forms related to the services 
provided under this agreement, and shall promptly notify the 
Bank in writing with any changes of the information contained 
therein. 
3- Ahli United Bank's Responsibitities
3-1 ahli united bank responsible for the following :
A)Provide the Customer with a website infrastructure.
B)Guarantees customer's instructions confidentiality ,  transactions 
and data to the maximum extent possible except what is indicated 
on contrary in this agreement , related  forms , laws and decrees 
related to confidentiality revelation. 
4- Transmission of information
4-1 The Customer hereby acknowledges that information 
transmitted via the internet is Susceptible to unauthorized 
interception, hacking and the Customer hereby acknowledges the 
risks therewith, and agrees that he/she shall bear all Legal and/or 
financial risks of transmitting such information via the internet.
4-2 The bank will not bear any responsibility for intercepting 
information within the course of customer usage of Internet to 
transmit information and will not be responsible for the the 
possibility of accessing the Internet , web speed , availability or 
security and the bank doesn't warrant any of them . customer 
expressly agrees to not holding the bank responsible for any losses 
whatsoever that arising from sending the information through 
Internet.
4-3 The Customer hereby agrees that all information submitted to 
and received by the Bank via the Site shall be deemed to be the 
property of the Bank and, the Bank shall be entitled to use such 
information for any lawful purpose. subject to client bearing all   
legal and financial liability for any incomplete information 
transmitted through the Site,
5 -Limitation of Liability
5-1 The Customer undertakes and herby agrees on usage of the 
service is under his/her complete legal, financial responsibilities, 
and confirms his/her awareness  that the website includes any 
information and available materials are provided as per 
availability without any guarantees and or declarations of any 
kind  as it is, and the bank doesn't  guarantee the accuracy , 
sufficiency  or completion of the information as well as the 
available materials  on the website, therefore  the bank is not 
responsible for any errors or omissions in such materials and 
information.
5-2 The Bank shall notify the customer in advance in case of service 
interruption for maintenance to take necessary precautions  
5-3 The Bank shall not be liable for any action taken, or any delay 
or failure to take any action arises out of causes beyond the Bank’s 
control, including without limitation any losses or damages 
resulting from interest or exchange rate fluctuations and after 
working hours transactions, furthermore Bank will not be 
responsible for any damages resulting from the technical failure or 
breakdown of online banking communications or any emergency 
cases such as power failure, closing days, natural disasters, Security 
accidents., governmental emergency actions, or appearance of 
viruses on the Internet  
5-4 The bank will not be responsible under any circumstances for 
any damages resulting from the use or inability to use the web site 
or any portion of it. 
5-5 The Customer acknowledges and agrees that the Bank will not 
be responsible for any errors in entering the information by the 
customer as well as informing the bank instantly for any breach of 
customer(s) account security by any mean according to his/her 
belief. 
6-Indemnity 
6-1 The customer undertakes to indemnify the bank for any 
damages or losses or responsibility  or costs whatsoever ( including 
lawyer fees ) that borne by the bank in regard of any claim raised 
from a third party as a result of customer's usage of the services or 
the electronic website or customer violation of this agreement or 

any third party rights. 
7 -Charges and Fees
7-1 The customer expressly consents to bear the fees charged on 
funds transfer from one of customer's accounts to another account 
as well as from customer's accounts to local & international banks 
through the website as determined in approved bank's tariff.
7.2 -The Customer acknowledges and accepts that the fees for any 
of the Services are subject to change at any time by the Bank.
7.3 - The customer expressly authorizes the bank to debit his/her 
account (s) with any fees or charges and the bank reserves it's right 
in amending any fees with or without extra notification.
8- Service Activation:
8-1 The customer firstly has to register on the AUBE website for 
utilizing the service.
8-2 after conducting the first step customer should contact AUBE 
call center 19072 to activate the service for first time subscription 
8-3 In case customer requests to stop the service or re-activating it 
he/she has to visit the nearest branch or call the call center on 
19072. 
the customer declares and warrants according to this agreement 
that the applications of account opening and service subscribtion 
will be merged and will be considered as an integral part of the 
subject agreement.
The customer is obliged to inform the bank instantly in case of 
there is a change on provided information by the customer in 
account opening and user access / modification  /password change 
application.
9- Copyright Notices
9-1 The copyright and all other intellectual property contained in 
the Site, including. but not limited to, art design, text, sound 
recordings, images or links are owned by the Bank, and such 
intellectual property may not be reproduced, transmitted, 
published, performed. broad-casted, stored, adapted, distributed, 
displayed. Licensed, altered, hyperlinked or otherwise used in 
whole or in part in any manner without prior written consent of 
the Bank.
10- Other Agreements
Any other agreements may be made between the bank and the 
customer are considered as terms and conditions which should be 
incorporated in any other agreements or any additional conditions 
and transactions that the customer is requesting  from the bank 
which are applicable to customer's Account(s).
11- Termination
11.1 The Customer may terminate this Agreement by delivering a 
seven (7) business day’s prior written notice to the Bank.
11.2 The Bank may terminate this Agreement at any time, without 
cause or notice or refund of previously charged or incurred fees. 
11-3 Neither the termination nor the discontinuation of the 
Services shall affect the Customer’s liability or obligation under this 
Agreement.

Please, Specifyبرجاء اإليضاح

NoالYesنعم

NoالYesنعم
Substantial presence 

(Did you spend at least 183 days 
in the USA during last 3 years)
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هل تشغل منصب عام ؟

األشخاص  هم  هامة:  سياسية/مناصب  مناصب  ذو  األشخاص   )

المسند إليهم مناصب عامة رفيعة محلية أو أجنبية ، أو الذين سبق 

ان أسندت إليهم هذه المناصب، مثل رؤساء الدول أو الحكومات، 

والمسئولين  الحكومه  مسئولى  وكبار  السياسيين،  وكبار 

العسكريين والمسئولين فى الجهات القضائية، وكبار المسئولين 

البارزين  والمسئولين  للدولة،  المملوكة  بالشركات  التنفذيين 

باالحزاب السياسية وكذا األشخاص مسند اليهم مناصب رفيعة من 

قبل منظمة دولية، أو الذين سبق ان اسندت اليهم هذه المناصب)

نقر نحن الموقعين على هذا وبناء على طلبنا بفتح حساب مشترك لدى البنك االهلى المتحد 
بإسمنا جميعا:

مسئولون بالتضامن والتكافل فيما بيننا عن أية التزامات أ و حقوق تنشــأ للبنك عن هذا الحساب 
, و أن الحساب يخضع للشروط و االحكام االتية المقبولة منا مجتمعين و متضامنين فى 

المسئولية عن تنفيذها :-
١-أن ما يسفر عنه الحساب من أرصدة ( حـ / رقم 

مملوكة ألصحاب الحساب بنسبة          
 ( يوضح أمام اسم كال من أصحاب الحساب نسبة حصته فى الرصيد ) :

Are you politically exposed person?

Persons currently or previously assigned to senior public 

position locally or in a foreign country such as heads of 

state or government, senior politicians,senior 

government officials, military officials, judicial officials, 

corporate executives in companies owned by state, 

prominent officials of political parties.

NoالYesنعم

NoالYesنعم

In-case of yes, please provide the position    vفي حالة االجابة بنعم، يرجى ذكر المنصب                                                          
?Do you have first degree relatives according to the above definitionهل لديك اقارب من الدرجة األولى يشغلون مناصب وفقا للتعريف السابق 

Nationality
ID Number

            Assets / Properties Dataبيانات األصول / األمالك 
List of Properties / Origin
Estimated Value Of Listed Properties

قائمة األمالك / المصدر 

القيمة التقديرية لألصول واألمالك

Nationality
ID Number

 Main Source of Annual Incomeالمصدر األساسي للدخل السنوي 

Other, Please Specify
Total Annual Income
Additional Income                  
Source Of Additional Income 

صاحب عمل          SalarySelf Employedمرتب Pensionمعاش

Assets Revenuesعوائد       Stock Dividends أرباح اسهمأصول

مصادر اخري ، برجاء اإليضاح

اجمالي الدخل السنوي

الدخل اإلضافي   

مصدر الدخل اإلضافي

Nationality                   Financial Dataبيانات مالية                                                                                     
Initial Deposit مبلغ اإليداع األول 

Nationality
ID Number    Monthly      شهرى Quarterly    ربع سنوى Yearly         سنوي Source of Fund

مصدر التمويل Country        البلد

Expected usage of bank’s productsاإلستخدام المتوقع لمنتجات البنك

دائن

إيداعات نقدية

التحويالت الواردة

شيكات مودعة

مدين

مسحوبات نقدية

التحويالت الصادرة

شيكات مدفوعة

تعليمات مستديمة / خاصة

Credit
Cash Deposit
Incoming wire Transfers
Cheque Deposit
Debit
Cash Withdrawal
Outgoing wire transfer
Cheque paid
Special Instructions 
/ Standing Instructions

Nationality Joint Account Declarationنموذج تعهد فتح حساب مشترك                                                                    

%%

%
%
% السيد/ ة                                                                                 بنسبة 

السيد/ ة                                                                                 بنسبة

بنسبةالسيد/ ة

يقدم البنك األهلي المتحد الخدمات المصرفية عبر االنترنت لعمالئه من خالل 

الموقع االلكتروني للبنك (www.ahliunited.com) لتمكين العميل من

االستفادة من الخدمات التالية: 

١- استخراج /االطالع علي كشوف الحسابات

٢- التحويالت البنكية

٣- التبرعات لدى العديد من الجهات

٤-االطالع علي كشوف حسابات البطاقات

٥- طلب ربط وديعة

٦- سداد مديونيات البطاقة االئتمانية

٧- فتح حساب فرعي جديد

٨- طلب دفتر شيكات

٩- طلب تحديث بيانات

١٠- خدمة الرسائل القصيرة عند الدخول و عند اجراء المعامالت

١١- حاسبة سعر الصرف اليومي للعمالت االجنبية

١٢- االستفسار عن طريق خدمة الرسائل االلكترونية

١- الخدمات المصرفية االلكترونية تشمل العمليات التى يقوم بها عميل البنك 

علي  الشخصي  األمان  رمز  جهاز  على  تحتوي  االلكترونية  القنوات  طريق  عن 

العميل  يستخدمه  محمول  أو  ثابت  جهاز  وأي  الشخصي  المحمول  الهاتف 

للدخول الي شبكة االنترنت. الهاتف المحمول جهاز رمز 

االمان الشخص وأى جهاز ثابت أو محمول يستخدمه العميل للدخول إلى شبكة 

االنتزنت.

٢- فى حال اختيار العميل االنتفاع بالخدمات المصرفية االلكترونية 

يلتزم العميل - وبموجب التوقيع على هذا الطلب بكافة الشروط التى

المتاحة  الخدمات   بقائمة   أى  منتج  مدرج   البنك  لالستفادة  من   يضعها  

لمستخدمي تلك الخدمة حاليا او مستقبال كما يكون مسئوال عن استيفاء  كافة 

المتطلبات الفنية الواردة بدليل هذه الخدمة قبل استخدامه  لها ويتعهد بتوقيع 

اية محررات أو مستندات قد يطلبها البنك لهذا الغرض.

٣- يتحمل العميل وحده كامل المسئولية عن كافة العمليات التى تتم  بإستخدامه 

هذه الخدمة  وتنصرف  له  آثارها، وتقع عليه تبعاتها كما  يلتزم  بتعويض 

البنك عن اية أضرار مباشرة أوغير مباشرة قد تنتج من جراء ذلك.

٤- يحتفظ  البنك  بحق  تغيير  الشروط  واإلجراءات  التى  تحكم  الخدمات 

المصرفية االلكترونية من حين آلخر دون تحمل آية مسؤولية عن األخطاء

التى قد تنتج االستخدام بشرط إبالغ مستخدمى هذه الخدمات باخطار مسبق 

وفق الوسائل المناسبة.

٥- يجب على العميل الذى يستخدم أى من الخدمات المصرفية االلكترونية  

يتقدم  أن  الخدمات  بتعديل هذه  او   باإليقاف   البنك   باشعار   يرغب   والذى 

لتنفيذ  الكتروني مؤمن  الفرع فاتح الحساب او عبر بريد  بطلبه كتابيا إلى مقر 

طلبه(ا).

فى  المطبقة  واإلجراءات  للشروط  االلكترونية  المصرفية  الخدمات  تخضع   -٦

حينه من قبل البنك على جميع أنواع الحسابات. وسوف يقوم البنك بتزويد 

البنك  بموقع  المبينة تفصيال  اإلنترنت  عبر  المصرفية  األعمال  بخدمة  العميل 

على شبكة الانترنت من وقت آلخر.         

يوافق العميل علي المحافظة على سرية اية رموز تعريف دخول وكلمات سر 

كما يوافق على إتخاذ جميع االحتياطات الضرورية للحيلولة دون اإلستخدام غير 

المصرح به لها أو الدخول الى الصفحة اإللكترونية التي يمكن الدخول إليها عبر 

االنتزنت (الصفحة اإللكترونية) . ويتعهد العميل بأن يقوم بتغيير كلمات السر 

بصورة متكررة وان يخطر البنك فور حال علمه أو ارتيابه في:

أ) أن رمز تعريف الدخول و/أو كلمة السر الخاصة به/ا أصبحت معروفة لشخص 

غير مصرح له :أو 

ب) أي استخدام غير مصرح به أو سوء استخدام الصفحة اإللكترونية او الخدمة

ال يتحمل البنك أية مسئولية عن االستخدام اإلحتيالي أو غير المصرح به لرموز

تعريف الدخول و/أو كلمات السر الخاصة بالعميل.

يقر العميل ويوافق على ان البنك أو أي من شركاته التابعة أو أي من موكليه 

لن يكونوا مسئولين عن اية خسارة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة فعلية او 

Ahli United Bank offers online banking services for its customers 
through the Bank's website located at: www.ahliunited.com 
whereby the Customer is able to utilize the following services:
1 -Viewing/extracting bank statement 
2 -Conducting bank transfers
3 -Donations to your charity of choice
4 -Reviewing the summary for debit and credit cards 
5 -Requesting fixed Time Deposit
6 -Settling dues online 
7 -Opening sub accounts 
8 -Applying for a cheque book 
9 -Profile update request
10 -SMS alerts for log-in and upon effecting transactions  
11 -Exchange rate converter for all currencies 
12 -Inquiries through electronic messages
1 - Electronic banking services include all operations conducted by 
a customer through electronic channels that include the landline, 
Mobile, digital assistant, and /or any static or mobile device used 
by a customer to access the internet.
2 -In the event that a customer wishes to benefit from the use of 
the electronic banking services, the customer is bound through 
the signing of this form, to all the terms and conditions placed by 
the bank for the use of any existing or future service or services 
made available by the bank for its customers. The customer will 
also adhere to all technical requirements stated in the guides of 
these services before commencement of use and undertakes to 
sign any disclaimers and documents requested by the bank for 
this purpose.
3.Customer is solely responsible for all transactions conducted 
through the bank`s electronic services and bears it's impacts and 
consequences as well as committed to indemnify the bank for any 
direct or indirect damages results because of such use. 
4.The bank has the right to change from time to time the terms 
and conditions that govern the use of internet- based electronic 
banking services, without liability for any errors that may result 
from service usage provided that the bank notifies the users of 
these services via suitable notification method. that the bank 
informs the users of such services through the appropriate 
channels.
5.Any customer using the electronic banking services and who 
wishes to advise the bank to suspend any of electronic services or 
modifying these services has to apply in writing to the branch 
which account was opened by or through secured email to honor 
his /her request.
6.Electronic banking services as defined in clause number (1) 
above are subject to the terms and conditions applied by the 
bank on all accounts.
The bank will provide the customer with internet banking service 
through Internet which is detailed on the bank's website from 
time to time.
The customer agrees to keep any access Identification codes and 
passwords and to take all necessary precautions to prevent 
unauthorized use therefore or access to the electronic website 
accessible via the internet (the website) the customer undertakes 
to change the passwords frequently and to notify the Bank 
immediately In case he/she came to know or suspects the 
following :
A)Such access identification code and/or password had become 
known to any unauthorized person: or
B)Any unauthorized use or misuse of the website or the service.
The bank assumes no responsibility for fraudulent or 
unauthorized use of the customers’ access identification codes 
and /or passwords. The customer understands and agrees that 
neither the bank nor its affiliates or proxies shall be liable for any 
loss either direct or indirect, actual, consequential, expected or 
not expected is borne by the customer in respect of or in 
connection with the services of the website but not limited to
Any misuse ,  errors , omissions , delay, malfunction , breakdowns 

بالتبعية  متوقعة أو غير متوقعة . ويتحملها العميل فيما له صلة بخدمة

اساءة  الحصر   وليس  المثال  سبيل  علي  ذلك  في  بما  اإللكترونية  الصفحة 

االستخدام  أو اخطاء أو حذف أو تأخر أو تعطل أو إنقطاع و تشغيل غير مناسب 

أو عدم دقة عمليات الخدمة 

ج) عدم توافر خدمة اإلنترنت أو الصفحة االلكترونية الخاصة بالخدمة ؛ و/أو أية 

خسارة او ضرر أو تلف يلحق باألجهزة و البرمجيات أو اي نظام معالجة اخر كنتيجة 

الستخدام النظام.

د) استخدام العميل للبريد اإللكتروني أو أية وسيلة من وسائل االتصاالت األخرى

غير المؤمنة في ارسال التعليمات للبنك

ه) أي إخالل بالسرية الناتجة عن اإلستخدام المباشر أو غير المباشر للخدمة أو

الصفحة إللكترونية 

و) أي انقطاع أو تأخر يحدث نتيجة ألية عملية تحديث و استبدال يتم اجراؤها

على الصفحة االلكترونية 

ي) أية معلومات غير دقيقة أو خاطئة يتم تزويدها من قبل العميل.

للبنك أن يستند إلى آية تعليمات . يعتقد بانها حقيقية تم استالمها من قبل 

العميل . ويكون البنك مخوال لقبول التعليمات الصادرة من قبل العميل والعمل

على تنفيذها أو رفضها ويقبل العميل تحمل جميع المخاطر الناتجة عن سوء 

الفهم واالخطاء والمخاطر الخاصة بتقديم التعليمات بصورة إحتيالية و/او من 

قبل أي من األطراف غير المصرح لهم بها . ويقبل بأن البنك لن يكون مسئوال 

عن اية خسارة او مسئولية أو نفقات قد تنشأ عن اإلحتيال أو سوء االستخدام  

و/او الخطأ واو التعليمات المصرح بها . 

وقد اتفق الطرفان علي ما يلي: 

١-توفير الخدمات

١-١ يحق للبنك تعديل الخدمات و ومحتوياتها المتاحة علي الموقع االلكتروني، 

في أي وقت كان، و كذلك احكام هذه االتفاقية، و ذلك حسب تقديره المطلق 

على أن يخطر العميل بمدة ال تقل عن ١٥ يوم و ان يقوم بنشر البنود و الشروط 

المحدثة أوالمعدلة علي الموقع االلكتروني .

١-٢ يقر العميل و يوافق علي أن االستمرار في استخدام الخدمات بعد تاريخ أي 

تغيير أو تعديل يعد بمثابة قبول منه و موافقة علي هذا التعديل أو التغير

٢- مسئوليات العميل

٢-١ يتعهد العميل دون قيد أو شرط بما يلي : 

ا) الحصول و الحفاظ علي جميع االجهزة و البرامج الالزمة لتنفيذ المعامالت من 

خالل االنترنت و االستفادة من الخدمات، و يكون العميل وحده مسئوال عن 

االختيار و اعداد تلك االجهزة و البرامج 

ب) االطالع علي المعلومات و االلتزام بالتوصيات و التعليمات و التحذيرات

المتوفرة علي الموقع االلكتروني حول امن الخدمات و كذلك قراءة التحذيرات 

واالخطارات التنبيهية مثل التنبيهات االمنية أو تنبيهات محاوالت اإلحتيال 

/الهندسة االجتماعية  .الخ

ج) ابالغ البنك فورا بفقدان جهاز رموز األمان الخاص به(ا) أو سرقة كلمة المرور 

أو اسم المستخدم الخاص به(ا)، و يقر العميل بتحمله كامل المسؤلية الناتجة 

عن جميع الخسائر و االضرار الناشئة عن ذلك. بما فيها اية رسوم قد تطلب منه 

هذا الصدد.

د) عدم استخدامه الموقع و/أو الخدمات بما يتعارض مع أي قوانين أو انظمة، 

و/أو شروط هذه االتفاقية و تعويض البنك عن أي خسائر ناتجة عن أي تصرف 

نتيجة عدم االلتزام بأي تعليمات منصوص عليها في هذه االتفاقية أو تلك 

المنشورة علي الموقع االلكتروني في وقت ألخر . 

٢-٢ يعتبر استخدام جهاز رموز األمان و الرقم السري االلكتوني الخاص بالعميل 

و اسم المستخدم و كلمة المرور بمثابة توقيع العميل، و يوافق العميل بان أي 

استخدام لجهاز رموز األمان و للرقم السري االلكتروني الخاص بالعميل و اسم 

المستخدم و كلمة المرور من قبل الغير سوف يعامل من قبل البنك علي انه 

تم باذن من العميل و بموجبه يوافق العميل علي تحمله المسئولية

الكاملة عن ذلك االستخدام و ذلك دون ادني مسئولية علي البنك . 

٢-٣ يكون العميل هو المسئول الوحيد عن دقة و صحة جميع المعلومات و 

التعليمات التي يتم تنفيذها عبر الموقع االلكتروني، و يتحمل العميل اية اثار 

البنك  يعد  التعليمات وال  أو  المعلومات  تلك  مالية مترتبة علي  و/أو  قانونية 

مسئوًال عن عمليات مالية أو أنشطة ذات مخاطر مرتفعة تتم علي حساباتهم و 

ذات  انشطة  أو  مالية  عمليات  بأي  العميل  اخطار  عن  ًال  مسئو  البنك  يعد  ال 

مخاطر مرتفعة تتم علي حسابات العميل.

٢-٤ يقر العميل بمسئوليتة عن دقة و صحة جميع المعلومات الواردة في النماذج 

الخاصة بالخدمات موضوع هذه االتفاقية . و يقوم العميل فور ًا بإخطار البنك 

كتابة بأي تغييرات تطرأ علي المعلومات الواردة فيه. 

٣- مسئوليات البنك األهلي المتحد

٣-١ يكون البنك األهلي المتحد مسئوال عن ما يلي:

ا) تزويد العميل بالبنية االساسية للموقع االلكتروني. 

ب) ضمان سرية تعليمات العميل و عملياته و بياناته إلي اقصي حد ممكن و 

باستثناء ما هو منصوص عليه خالفا لذلك في هذه االتفاقية و النماذج 

المتعلقة بها و القوانين و القرارات المتعلقة بكشف السرية.

٤-ارسال المعلومات

٤-١ يقر العميل بان المعلومات التي يتم ارسالها عبر االنترنت معرضة لالعتراض 

المالية  و/أو  القانونية  المخاطر  لجميع  تحمله  علي  يوافق  و  بذلك  القرصنة  و 

علي نقل تلك المعلومات عبر االنترنت.

٤-٢ ال يتحمل البنك اي مسئولية مرتبطة باعتراض المعلومات في سياق 

استخدام العميل االنترنت الرسال المعلومات، و لن يكون البنك مسئوال عن 

امكانية الدخول إلي االنترنت أو سرعة الشبكة أو توافرها أو أمانها، كما ال يقدم 

اية ضمانات عليها، و يوافق العميل صراحة علي عدم تحميل البنك المسئولية 

عن أية خسائر من أي نوع كانت و الناشئة عن ارسال المعلومات عبر االنترنت.

٤-٣ يوافق العميل علي أن جميع المعلومات التي يتم توفيرها و استالمها من 

قبل البنك عبر الموقع االلكتروني تعتبر ملكا للبنك، و يحق للبنك استخدام تلك 

المعلومات ألي غرض قانوني شريطة أن يتحمل العميل المسئولية القانونية 

و المالية عن أية معلومات غير دقيقة أو غير كافية تم نقلها عبر الموقع االلكتروني

٥- حدود المسئولية

٥-١ يتعهد العميل و يوافق بموجب هذه اإلتفاقية علي أن استخدامه للخدمات 

يكون علي مسئوليته القانونية و المالية وحده و يقر بعلمه بأن الموقع 

االلكتروني، شامال أية معلومات و مواد متوفرة عليه يتم توفيرها ‘‘كما هي’’ 

أو ‘‘كما هو’’ متاح دون اية ضمانات و / أو اقرارات من أي نوع و ال يضمن البنك 

دقة المعلومات أو كفايتها أو اكتمالها وكذلك المواد المتاحة علي الموقع 

االلكتروني، و عليه فإن البنك غير مسئول عن أي اخطاء أو اغفاالت في تلك 

المواد و المعلومات. 

٥-٢ يلتزم البنك بإخطار العميل مسبقا في حالة انقطاع الخدمة لعمل صيانة 

محددة و ذلك التخاذ التدابير الالزمة

٥-٣ لن يكون البنك مسئوال عن أي اجراء يتم اتخاذه، أو أي تأخير أو إخفاق في 

علي  ذلك  بما في  البنك  خارجة عن سيطرة  اسباب  ناشئ عن  اجراء  أي  اتخاذ 

سبيل المثال أية خسائر أو اضرار قد تنتج عن تقلبات اسعار الفائدة أو الصرف 

و عن تنفيذ العمليات بعد ساعات االغالق، و كذا لن يكون البنك مسئوال عن أي 

اضرار ناتجة عن االعطال الفنية أو انقطاع شبكة االتصاالت المصرفية عبر 

االنترنت أو أي حالة طوارئ اخري كانقطاع الطاقة، تعطيل االعمال، و الكوارث 

الطبيعية، و الحوادث االمنية، واالجراءات الحكومية في حاالت الطوارئ أو ظهور 

الفيروسات علي االنترنت .

٥-٤ لن يكون البنك مسئوال تحت أي ظرف عن أي اضرار من أي نوع كانت و 

الناشئة عن استخدام أو عدم القدرة علي استخدام الموقع االلكتروني أو أي جزء 

منه. 

٥-٥ يقر العميل و يوافق علي عدم تحمل البنك المسئولية عن أي اخطاء في 

ادخال المعلومات من جانب العميل. و كذلك عن اخطار البنك فورا عن اعتقاده 

باختراق امن حساب /حسابات العميل بأي شكل من االشكال

٦- التعويض

أو  مسئولية  أو  خسائر  أو  اضرار  اية  عن  البنك  بتعويض  العميل  يتعهد   ٦-١

تكاليف أو نفقات من أي نوع (بما في ذلك اتعاب المحاماه) التي يتكبدها 

البنك في ما يتعلق بأي مطالبة تتم من قبل طرف ثالث نتيجة استخدام 

أو  االتفاقيه  لهذه  العميل  انتهاك  أو  االلكتروني  للموقع  أو  للخدمات  العميل 

حقوق أي طرف ثالث

٧- المصاريف و الرسوم

 ٧-١ يوافق العميل صراحة علي أن تحمل رسوم اجراء عمليات تحويل االموال 

من احد حسابات العميل إلي حساب اخر و كذلك من حساب العميل الي حسابات 

في  محددة  هي  كما  االلكتروني  الموقع  عبر  الدولية  و  المحلية  البنوك  لدي 

قائمة الرسوم و العموالت المعتمدة من قبل البنك 

٧-٢يقر العميل و يوافق علي أن رسوم الخدمات خاضعة للتعديل من قبل 

البنك في اي وقت

أو  أو مصاريف  أي رسوم  البنك في خصم  العميل بموجب هذا  ٧-٣ يفوض 

تكاليف من حسابه / حساباته لدي البنك و يحتفظ البنك بحقه في تعديل أي 

رسوم بدون اشعار اضافي 

٨-تفعيل الخدمة 

المتحد  األهلي  البنك  موقع  خالل  من  أوال  التسجيل  العميل  علي  يجب   ٨-١

لالنتفاع بالخدمة.

٨-٢بعد القيام بالخطوة االولي يتعين علي العميل االتصال بالخط الساخن الخاص 

بالبنك االهلي المتحد-مصر علي رقم ١٩٠٧٢ و ذلك لتفعيل الخدمة في حالة 

االشتراك ألول مرة

٨-٣ في حالة طلب العميل وقف الخدمة أو اعادة تشغيلها يقوم بزيارة اقرب فرع 

أو االتصال بخدمة العمالء ١٩٠٧٢

فتح  طلب  ادماج  سيتم  بأنه  االتفاقية  هذه  بموجب  يضمن  و  العميل  يقر 

الحساب و طلب اإلشتراكات في الخدمة موضوع هذه االتفاقية و إعتبارها 

جزاء ال يتجزأ منها

يلتزم العميل بإخطار البنك فورا في حال حدوث أي تغيير علي أي من المعلومات 

المقدمة من قبل العميل في طلب فتح الحساب وطلب دخول/ تعديل مستخدم 

و طلب تغيير كلمة المرور.

٩ـ اشعارات حقوق الطبع و النسخ

تكون حقوق الطبع و النشر و جميع الملكيات الفكرية االخري الواردة في

الموقع االلكتوني بما في ذلك علي سبيل المثال ال الحصر،جميع التصاميم، 

و النصوص و التسجيالت الصوتية، و الصور و الروابط مملوكة للبنك و ال يجوز 

عرضها،  أو  توزيعها،  تقليدها،  تخزينها،  نقلها،  أو  الفكرية  الملكية  تلك  نسخ 

ترخيصها تعديلها، أو ربطها برابط الكتروني أو استخدامها سواء كليا أو جزئيا، 

بأي شكل من االشكال دون موافقة كتابية مسبقة من البنك.

١٠- اتفاقيات أخرى

أية اتفاقيات أخري قد يتم ابرامها بين العميل والبنك يتم اعتبارها بمثابة شروط 

وأحكام يتعين اضافتها الي تلك المنشورة علي الموقع االلكتروني والي اية 

تنطبق  البنك والتي  العميل من  اتفاقيات واحكام اضافية ومعامالت يطلبها 

علي حساب(ات) العميل بهذا الخصوص 

١١-االنهاء

١١-١ يجوز للعميل انهاء هذة االتفاقية اخطار كتابي مسبق بسبعة (٧) ايام عمل 

إلي البنك.

١١-٢ يجوز للبنك انهاء هذه االتفاقية في أي وقت، دون سبب أو انذار،

مع عدم إلتزام البنك برد الرسوم المفروضة أو المتكبدة سابقا

التزاماته  أو  العميل  مسئولية  علي  الخدمات  ايقاف  أو  انهاء  يؤثر  لن   ١١-٣

بموجب هذه االتفاقية.

,interruption,improper operation or inaccuracy of service 
operations.  
C) The non-availability of the internet or the web page related to 
the service , and/or any loss, damage or destruction caused to the 
customer’s hardware, software or other data processing system as 
a result of using the system 
D) Customers’ use of E-mail or any other insecure means of 
communication used in sending  the instructions to the bank 
H) Any breach of confidentiality resulting directly or indirectly 
from the customers’ use of the service or the website and/or:
I) Any interruption or delay caused by any update or replacement 
performed on the website 
J) Any inaccurate  or erroneous information provided by the 
customer 
The bank may rely on instructions which believed to be genuine 
that were received from the customer , the bank is authorized to 
accept the instructions of the customer and works on 
implementing or decline it , the customer accepts to bear all risks 
resulting from misunderstanding , errors , risks related to issuing 
instructions in a fraudulent way and or from unauthorized parties 
to issue such, customer consents that the bank will not be held 
liable for any loss or responsibility or any costs may result from 
acts of fraud or misuse or error or unauthorized instructions.
The Parties have agreed to the follow: 
1- Service providing :
1-1 The bank has the right to amend the services and it's 
containment that are available on the website , at any time as 
well as the terms of this agreement at its sole discretion provided 
that customer is notified with no less than 15 days in writing or 
other available communication channel and publish such 
amended or updated terms & conditions on the website.
1-2 The customer declares and agrees on  continuation in using 
the services after the date of any change or amendment is 
considered as a consent from his /her side on such amendment or 
change .     
2- Customer's Responsibilities
2-1 The Customer hereby irrevocably unconditionally undertakes 
to:
A) obtain and maintain any of the hardware and software 
required to execute transactions on internet to make use of the 
Services, and the Customer shall be solely responsible for the 
selection and the setup of the hardware and software.
B) Read the information and abide by the recommendations,
Instructions and warnings available on the Site about the security 
of the Services. Also, read the warnings and alert notifications 
Such as security alerts or fraud alerts/social engineering etc. 
C) Promptly notify the Bank in the event that the Token or 
password or login name are lost or stolen, customer undertakes to 
bear the full responsibility resulting from all losses and damages 
emerging therefrom including any fees may be he/she is 
requested to pay.
D) Not to use the Site and/or the services in a way that is contrary 
to any law. Regulations, and/or the terms of this Agreement.
and indemnify the bank for any losses resulting from non 
abidance to any instructions stated in this agreement or the 
published one on the website from time to time.
2-2 The use of the Customer's Token, login name and password 
shall be considered as  Customer’s physical signature and 
accordingly the customer hereby agrees that any use of the 
Customer Token, login name and password by any third party 
shall be treated by the Bank as having been authorized by the 
Customer, and the Customer hereby accepts full responsibility and 
liability for any such use without any liability on the Bank
2-3 The customer is the sole responsible for the accuracy and 
correctness of all information and instructions that are executed 
through the bank, customer will bear any legal or financial 
consequences arising based on these information or instructions 
and the bank will not be held liable for financial transactions or 
high risk activities effected on his/her accounts and will not be 
responsible for notifying the customer with any financial 

transactions or high risk activities effected on his/her accounts.
2-4 Customer will be responsible for the accuracy and correctness 
of all information provided in the forms related to the services 
provided under this agreement, and shall promptly notify the 
Bank in writing with any changes of the information contained 
therein. 
3- Ahli United Bank's Responsibitities
3-1 ahli united bank responsible for the following :
A)Provide the Customer with a website infrastructure.
B)Guarantees customer's instructions confidentiality ,  transactions 
and data to the maximum extent possible except what is indicated 
on contrary in this agreement , related  forms , laws and decrees 
related to confidentiality revelation. 
4- Transmission of information
4-1 The Customer hereby acknowledges that information 
transmitted via the internet is Susceptible to unauthorized 
interception, hacking and the Customer hereby acknowledges the 
risks therewith, and agrees that he/she shall bear all Legal and/or 
financial risks of transmitting such information via the internet.
4-2 The bank will not bear any responsibility for intercepting 
information within the course of customer usage of Internet to 
transmit information and will not be responsible for the the 
possibility of accessing the Internet , web speed , availability or 
security and the bank doesn't warrant any of them . customer 
expressly agrees to not holding the bank responsible for any losses 
whatsoever that arising from sending the information through 
Internet.
4-3 The Customer hereby agrees that all information submitted to 
and received by the Bank via the Site shall be deemed to be the 
property of the Bank and, the Bank shall be entitled to use such 
information for any lawful purpose. subject to client bearing all   
legal and financial liability for any incomplete information 
transmitted through the Site,
5 -Limitation of Liability
5-1 The Customer undertakes and herby agrees on usage of the 
service is under his/her complete legal, financial responsibilities, 
and confirms his/her awareness  that the website includes any 
information and available materials are provided as per 
availability without any guarantees and or declarations of any 
kind  as it is, and the bank doesn't  guarantee the accuracy , 
sufficiency  or completion of the information as well as the 
available materials  on the website, therefore  the bank is not 
responsible for any errors or omissions in such materials and 
information.
5-2 The Bank shall notify the customer in advance in case of service 
interruption for maintenance to take necessary precautions  
5-3 The Bank shall not be liable for any action taken, or any delay 
or failure to take any action arises out of causes beyond the Bank’s 
control, including without limitation any losses or damages 
resulting from interest or exchange rate fluctuations and after 
working hours transactions, furthermore Bank will not be 
responsible for any damages resulting from the technical failure or 
breakdown of online banking communications or any emergency 
cases such as power failure, closing days, natural disasters, Security 
accidents., governmental emergency actions, or appearance of 
viruses on the Internet  
5-4 The bank will not be responsible under any circumstances for 
any damages resulting from the use or inability to use the web site 
or any portion of it. 
5-5 The Customer acknowledges and agrees that the Bank will not 
be responsible for any errors in entering the information by the 
customer as well as informing the bank instantly for any breach of 
customer(s) account security by any mean according to his/her 
belief. 
6-Indemnity 
6-1 The customer undertakes to indemnify the bank for any 
damages or losses or responsibility  or costs whatsoever ( including 
lawyer fees ) that borne by the bank in regard of any claim raised 
from a third party as a result of customer's usage of the services or 
the electronic website or customer violation of this agreement or 

any third party rights. 
7 -Charges and Fees
7-1 The customer expressly consents to bear the fees charged on 
funds transfer from one of customer's accounts to another account 
as well as from customer's accounts to local & international banks 
through the website as determined in approved bank's tariff.
7.2 -The Customer acknowledges and accepts that the fees for any 
of the Services are subject to change at any time by the Bank.
7.3 - The customer expressly authorizes the bank to debit his/her 
account (s) with any fees or charges and the bank reserves it's right 
in amending any fees with or without extra notification.
8- Service Activation:
8-1 The customer firstly has to register on the AUBE website for 
utilizing the service.
8-2 after conducting the first step customer should contact AUBE 
call center 19072 to activate the service for first time subscription 
8-3 In case customer requests to stop the service or re-activating it 
he/she has to visit the nearest branch or call the call center on 
19072. 
the customer declares and warrants according to this agreement 
that the applications of account opening and service subscribtion 
will be merged and will be considered as an integral part of the 
subject agreement.
The customer is obliged to inform the bank instantly in case of 
there is a change on provided information by the customer in 
account opening and user access / modification  /password change 
application.
9- Copyright Notices
9-1 The copyright and all other intellectual property contained in 
the Site, including. but not limited to, art design, text, sound 
recordings, images or links are owned by the Bank, and such 
intellectual property may not be reproduced, transmitted, 
published, performed. broad-casted, stored, adapted, distributed, 
displayed. Licensed, altered, hyperlinked or otherwise used in 
whole or in part in any manner without prior written consent of 
the Bank.
10- Other Agreements
Any other agreements may be made between the bank and the 
customer are considered as terms and conditions which should be 
incorporated in any other agreements or any additional conditions 
and transactions that the customer is requesting  from the bank 
which are applicable to customer's Account(s).
11- Termination
11.1 The Customer may terminate this Agreement by delivering a 
seven (7) business day’s prior written notice to the Bank.
11.2 The Bank may terminate this Agreement at any time, without 
cause or notice or refund of previously charged or incurred fees. 
11-3 Neither the termination nor the discontinuation of the 
Services shall affect the Customer’s liability or obligation under this 
Agreement.

We the undersigned , based on our request to open a joint account at 
AUBE in our names jointly are responsible severally and jointly amongst us 
for any obligations or rights due to the bank that arise from this account 
and such account is subject to the following terms and conditions that 
accepted by all of us and jointly responsible for implementing them :
The balances in the account No  
are owned by account holders according to the 
specified percentage herein 
(Specifying against each name of account holders his / her percentage of 
account balances ) :

Mr. (s)                                  percentage 
Mr. (s)                                  percentage 
Mr. (s)                                  percentage 
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٢-يتم السحب على هذا الحساب والتصرف فيه بأوامر يصدرها أحد أصحاب الحساب 
منفردا / أو أصحاب الحساب مجتمعين و يعتبر اآلمر الصادر من أصحاب الحساب طبقا 
لهذا التعهد سواء بالدفع أو الوفاء أو التحويل أو السحب النقدي صادرا وموافقا علية 
البنك قبل الشركاء جميعا و خلفائهم  من جميع أصحاب الحساب ,و يعتبر مبرئا لذمة 
أيا كان سند دائنيهم أو صفة هذا الدين وذلك  العامين أو الخاصين و كذلك دائنيهم 

فيما عدا االقتراض وكسر الودائع.
٣-ينقسم هذا الحساب بقوة القانون دون حاجة الى تنبيه أو انذار الى حسابات متعددة 
و مستقلة أو بفتح حساب جديد مشترك باسم باقى أصحاب الحساب, ويودع نصيب 
كال منهم فى رصيد الحساب المشترك فى حسابه الخاص و ذلك فى الحاالت االتية 

ومن تاريخ حدوث كل منها :-
أ) ابالغ البنك من أحد أصحاب الحساب بوجود نزاع بينه و بين أيا من أصحاب الحساب 

االخرين.
ب) توقيع حجز على أحد أصحاب الحساب تحت يد البنك أيا كان السند الموقع به هذا 

الحجز و يجمد حساب الموقع علية الحجز
ج) وفاة أحد أصحاب الحساب 

د) اشهار افالس أى من هؤالء أصحاب الحساب و يجمد حساب المفلس .
ه) الحجز على أى من أصحاب الحساب أو تقييد أهليته و يجمد حسـاب المحجوز عليه أو 

المقيد االهلية كال وفقا لحصته.
حدود  يشاء في  كيفما  التصرف  حق  له  المشترك  الحساب  اطراف  من  كل طرف  ك) 

حصته في الحساب المذكور اعاله 

 يحق للواهب الرجوع فى هذه الهبه او استرداد كامل رصيدها من اصل وعائد فى اى 
وقت من االوقات .

١- ليس من حق الموهوب له التصرف فى الهبه اال بعد وفاة الواهب 
٢- يتم اضافه او صرف العائد طبقا لتاريخ استحقاقه لحساب الموهوب له طرف البنك.

٣- ال يحق للولى الطبيعى او النائب القانونى التصرف فى تلك االموال الموهوبه .
 -٤

أقر أنا                                                               بصفتي الواهب و الولي الطبيعي عن 
القاصر أو الموهوب له بموافقتي علي إصدار كارت مدين على حساب القاصر أو الموهوب 
له المفتوح لديكم بناءا على طلبنا و بأموال متبرع بها مني و أتعهد بإستالمي الكارت المذكور 
و الرقم السري الخاص به و المحافظة عليه ، و أقر و أتعهد بتحملي كافة المسئوليات الناجمة 
عن استخدام هذا الكارت و تعتبر كافة التصرفات من سحب أو مشتريات التي تمت بموجب 
هذا الكارت نافذة في حقي خصما علي الحساب و ال يحق لي الرجوع علي البنك بأي نوع من 

انواع الرجوع و ألتزم بالتوقيع علي كافة المستندات التي يتطلبها البنك لذلك

Nationality Donee Terms & conditions (Based on donator choice)شروط الهبه (وفقا لما يحدده الواهب)

أقر أنا                                                                بصفتي الولي الطبيعي عن

القاصر                                                             بموافقتي علي إصدار كارت مدين علي 
حساب القاصر المفتوح بناءا على طلبنا و بأموال تبرع مني و أتعهد بإستالمي الكارت المذكور 
و الرقم السري الخاص به و المحافظة عليه ، و أقر و أتعهد بتحملي كافة المسئوليات الناجمة 
هذا  بموجب  تتم  أو مشتريات  التصرفات من سحب  كافة  تعتبر  و  الكارت  هذا  استخدام  عن 
الكارت نافذة في حقي خصما علي الحساب و ال يحق لي الرجوع علي البنك بأي نوع من انواع 
الرجوع و ألتزم بالتوقيع علي كافة المستندات التي يتطلبها البنك لذلك هذا و أتعهد تعهد 

نهائي برد الكارت و تعديل بياناته فور بلوغ القاصر سن الرشد المقر بما أعاله.

Guardian Declaration for Minor Accountإقرار للوصي على حساب القاصر          

 اسم الواهب / المقر بما فيه 

التوقيع

اسم الموهوب له "القابل"

التوقيع 

األسم: 

الصفة ولي طبيعي:

التوقيع: 

Donator name
Signature 
Donee Name 
Signature 

The donor has the right to revoke the donation or recall its full balance of 
principal and revenue at any time.
1- The donee has no right to act on the donation before the demise of the donor.
2- The revenue will be credited or cashed according to its maturity to the 
donee’s account maintained with the bank.
3- The legal guardian or the legal delegate has no right to act on these 
donated funds.

4-

Donee Terms & conditions (Based on donator choice
2- Withdrawals from this account and acts on it are based on instruction 
issued by one of the account holders or account holders jointly , such 
instruction form account holders according to this covenant whether by 
payment or outward transfer or cash withdrawals is accepted and agreed 
upon by all account holders and discharging the bank from any liability 
against all account holders and their private or public successors as well as 
their creditors whatsoever the base such creditors are relying on , or the 
type of their debt except borrowing and time deposit breaking .
3-In the following cases and from the date of its occurrence , this account 
according to law enforcement and without alert or warning will be divided 
into several independent accounts or by opening new joint account in the 
name of the rest of account holders , and each of their balances shares in 
the joint account will be deposited into his / her own private account :
A- Informing the bank by one of the account holders that there is a dispute 
between him /her and any one of the other account holders .
B- A reservation placed on one of the account holders at the bank 
whatever the reason such reservation is based on , and the person’s 
account who is subjected to reservation will be frozen.
C- Demise of one of account holders.
D- Bankruptcy of any one of the account holders and the bankrupted 
person’s account will be frozen.
E- Placing reservation or restricting the legal capacity of any one of the 
account holders and the reserved or incapacitated person’s account will be 
frozen according to his / her share .
F- Each one of the joint account holders has the right to act as he / she may 
wish within his/her share in the aforementioned account.                             

I hereby declare                                                            in my capacity as the 
legal guardian of the minor                                                           my consent 
on issuing debit card on the minor opened account according to our 
request through funds donated from me , and I undertake to receive the 
said card and pin number and safe keep it, I declare and undertake to bear 
all the responsibilities resulting from the usage of said card and all the acts 
whether by way of withdrawals or purchases that had taken place via card 
usage are enforceable against me by debiting the account and I have no 
right to refer back to the bank of any sort of referrals and I am obliged to 
sign all the documents that requested by the bank in this regard.
I undertake finally to return the card and modifying its data as soon as the 
minor became major. 

I hereby declare                                                                    in my capacity as the 
donator and legal guardian of the minor or donee my consent on issuing debit 
card on the minor or donee opened account according to our request through 
funds donated from me , and I undertake to receive the said card and pin number 
and safe keep it, I declare and undertake to bear all the responsibilities resulting 
from the usage of the card and all the acts whether by way of withdrawals or 
purchases that had taken place via card usage are enforceable against me by 
debiting the account and I have no right to refer back to the bank with any sort 
of referrals and I am obliged to sign all the documents that requested by the bank 
in this regard.

يقدم البنك األهلي المتحد الخدمات المصرفية عبر االنترنت لعمالئه من خالل 

الموقع االلكتروني للبنك (www.ahliunited.com) لتمكين العميل من

االستفادة من الخدمات التالية: 

١- استخراج /االطالع علي كشوف الحسابات

٢- التحويالت البنكية

٣- التبرعات لدى العديد من الجهات

٤-االطالع علي كشوف حسابات البطاقات

٥- طلب ربط وديعة

٦- سداد مديونيات البطاقة االئتمانية

٧- فتح حساب فرعي جديد

٨- طلب دفتر شيكات

٩- طلب تحديث بيانات

١٠- خدمة الرسائل القصيرة عند الدخول و عند اجراء المعامالت

١١- حاسبة سعر الصرف اليومي للعمالت االجنبية

١٢- االستفسار عن طريق خدمة الرسائل االلكترونية

١- الخدمات المصرفية االلكترونية تشمل العمليات التى يقوم بها عميل البنك 

علي  الشخصي  األمان  رمز  جهاز  على  تحتوي  االلكترونية  القنوات  طريق  عن 

العميل  يستخدمه  محمول  أو  ثابت  جهاز  وأي  الشخصي  المحمول  الهاتف 

للدخول الي شبكة االنترنت. الهاتف المحمول جهاز رمز 

االمان الشخص وأى جهاز ثابت أو محمول يستخدمه العميل للدخول إلى شبكة 

االنتزنت.

٢- فى حال اختيار العميل االنتفاع بالخدمات المصرفية االلكترونية 

يلتزم العميل - وبموجب التوقيع على هذا الطلب بكافة الشروط التى

المتاحة  الخدمات   بقائمة   أى  منتج  مدرج   البنك  لالستفادة  من   يضعها  

لمستخدمي تلك الخدمة حاليا او مستقبال كما يكون مسئوال عن استيفاء  كافة 

المتطلبات الفنية الواردة بدليل هذه الخدمة قبل استخدامه  لها ويتعهد بتوقيع 

اية محررات أو مستندات قد يطلبها البنك لهذا الغرض.

٣- يتحمل العميل وحده كامل المسئولية عن كافة العمليات التى تتم  بإستخدامه 

هذه الخدمة  وتنصرف  له  آثارها، وتقع عليه تبعاتها كما  يلتزم  بتعويض 

البنك عن اية أضرار مباشرة أوغير مباشرة قد تنتج من جراء ذلك.

٤- يحتفظ  البنك  بحق  تغيير  الشروط  واإلجراءات  التى  تحكم  الخدمات 

المصرفية االلكترونية من حين آلخر دون تحمل آية مسؤولية عن األخطاء

التى قد تنتج االستخدام بشرط إبالغ مستخدمى هذه الخدمات باخطار مسبق 

وفق الوسائل المناسبة.

٥- يجب على العميل الذى يستخدم أى من الخدمات المصرفية االلكترونية  

يتقدم  أن  الخدمات  بتعديل هذه  او   باإليقاف   البنك   باشعار   يرغب   والذى 

لتنفيذ  الكتروني مؤمن  الفرع فاتح الحساب او عبر بريد  بطلبه كتابيا إلى مقر 

طلبه(ا).

فى  المطبقة  واإلجراءات  للشروط  االلكترونية  المصرفية  الخدمات  تخضع   -٦

حينه من قبل البنك على جميع أنواع الحسابات. وسوف يقوم البنك بتزويد 

البنك  بموقع  المبينة تفصيال  اإلنترنت  عبر  المصرفية  األعمال  بخدمة  العميل 

على شبكة الانترنت من وقت آلخر.         

يوافق العميل علي المحافظة على سرية اية رموز تعريف دخول وكلمات سر 

كما يوافق على إتخاذ جميع االحتياطات الضرورية للحيلولة دون اإلستخدام غير 

المصرح به لها أو الدخول الى الصفحة اإللكترونية التي يمكن الدخول إليها عبر 

االنتزنت (الصفحة اإللكترونية) . ويتعهد العميل بأن يقوم بتغيير كلمات السر 

بصورة متكررة وان يخطر البنك فور حال علمه أو ارتيابه في:

أ) أن رمز تعريف الدخول و/أو كلمة السر الخاصة به/ا أصبحت معروفة لشخص 

غير مصرح له :أو 

ب) أي استخدام غير مصرح به أو سوء استخدام الصفحة اإللكترونية او الخدمة

ال يتحمل البنك أية مسئولية عن االستخدام اإلحتيالي أو غير المصرح به لرموز

تعريف الدخول و/أو كلمات السر الخاصة بالعميل.

يقر العميل ويوافق على ان البنك أو أي من شركاته التابعة أو أي من موكليه 

لن يكونوا مسئولين عن اية خسارة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة فعلية او 

Ahli United Bank offers online banking services for its customers 
through the Bank's website located at: www.ahliunited.com 
whereby the Customer is able to utilize the following services:
1 -Viewing/extracting bank statement 
2 -Conducting bank transfers
3 -Donations to your charity of choice
4 -Reviewing the summary for debit and credit cards 
5 -Requesting fixed Time Deposit
6 -Settling dues online 
7 -Opening sub accounts 
8 -Applying for a cheque book 
9 -Profile update request
10 -SMS alerts for log-in and upon effecting transactions  
11 -Exchange rate converter for all currencies 
12 -Inquiries through electronic messages
1 - Electronic banking services include all operations conducted by 
a customer through electronic channels that include the landline, 
Mobile, digital assistant, and /or any static or mobile device used 
by a customer to access the internet.
2 -In the event that a customer wishes to benefit from the use of 
the electronic banking services, the customer is bound through 
the signing of this form, to all the terms and conditions placed by 
the bank for the use of any existing or future service or services 
made available by the bank for its customers. The customer will 
also adhere to all technical requirements stated in the guides of 
these services before commencement of use and undertakes to 
sign any disclaimers and documents requested by the bank for 
this purpose.
3.Customer is solely responsible for all transactions conducted 
through the bank`s electronic services and bears it's impacts and 
consequences as well as committed to indemnify the bank for any 
direct or indirect damages results because of such use. 
4.The bank has the right to change from time to time the terms 
and conditions that govern the use of internet- based electronic 
banking services, without liability for any errors that may result 
from service usage provided that the bank notifies the users of 
these services via suitable notification method. that the bank 
informs the users of such services through the appropriate 
channels.
5.Any customer using the electronic banking services and who 
wishes to advise the bank to suspend any of electronic services or 
modifying these services has to apply in writing to the branch 
which account was opened by or through secured email to honor 
his /her request.
6.Electronic banking services as defined in clause number (1) 
above are subject to the terms and conditions applied by the 
bank on all accounts.
The bank will provide the customer with internet banking service 
through Internet which is detailed on the bank's website from 
time to time.
The customer agrees to keep any access Identification codes and 
passwords and to take all necessary precautions to prevent 
unauthorized use therefore or access to the electronic website 
accessible via the internet (the website) the customer undertakes 
to change the passwords frequently and to notify the Bank 
immediately In case he/she came to know or suspects the 
following :
A)Such access identification code and/or password had become 
known to any unauthorized person: or
B)Any unauthorized use or misuse of the website or the service.
The bank assumes no responsibility for fraudulent or 
unauthorized use of the customers’ access identification codes 
and /or passwords. The customer understands and agrees that 
neither the bank nor its affiliates or proxies shall be liable for any 
loss either direct or indirect, actual, consequential, expected or 
not expected is borne by the customer in respect of or in 
connection with the services of the website but not limited to
Any misuse ,  errors , omissions , delay, malfunction , breakdowns 

بالتبعية  متوقعة أو غير متوقعة . ويتحملها العميل فيما له صلة بخدمة

اساءة  الحصر   وليس  المثال  سبيل  علي  ذلك  في  بما  اإللكترونية  الصفحة 

االستخدام  أو اخطاء أو حذف أو تأخر أو تعطل أو إنقطاع و تشغيل غير مناسب 

أو عدم دقة عمليات الخدمة 

ج) عدم توافر خدمة اإلنترنت أو الصفحة االلكترونية الخاصة بالخدمة ؛ و/أو أية 

خسارة او ضرر أو تلف يلحق باألجهزة و البرمجيات أو اي نظام معالجة اخر كنتيجة 

الستخدام النظام.

د) استخدام العميل للبريد اإللكتروني أو أية وسيلة من وسائل االتصاالت األخرى

غير المؤمنة في ارسال التعليمات للبنك

ه) أي إخالل بالسرية الناتجة عن اإلستخدام المباشر أو غير المباشر للخدمة أو

الصفحة إللكترونية 

و) أي انقطاع أو تأخر يحدث نتيجة ألية عملية تحديث و استبدال يتم اجراؤها

على الصفحة االلكترونية 

ي) أية معلومات غير دقيقة أو خاطئة يتم تزويدها من قبل العميل.

للبنك أن يستند إلى آية تعليمات . يعتقد بانها حقيقية تم استالمها من قبل 

العميل . ويكون البنك مخوال لقبول التعليمات الصادرة من قبل العميل والعمل

على تنفيذها أو رفضها ويقبل العميل تحمل جميع المخاطر الناتجة عن سوء 

الفهم واالخطاء والمخاطر الخاصة بتقديم التعليمات بصورة إحتيالية و/او من 

قبل أي من األطراف غير المصرح لهم بها . ويقبل بأن البنك لن يكون مسئوال 

عن اية خسارة او مسئولية أو نفقات قد تنشأ عن اإلحتيال أو سوء االستخدام  

و/او الخطأ واو التعليمات المصرح بها . 

وقد اتفق الطرفان علي ما يلي: 

١-توفير الخدمات

١-١ يحق للبنك تعديل الخدمات و ومحتوياتها المتاحة علي الموقع االلكتروني، 

في أي وقت كان، و كذلك احكام هذه االتفاقية، و ذلك حسب تقديره المطلق 

على أن يخطر العميل بمدة ال تقل عن ١٥ يوم و ان يقوم بنشر البنود و الشروط 

المحدثة أوالمعدلة علي الموقع االلكتروني .

١-٢ يقر العميل و يوافق علي أن االستمرار في استخدام الخدمات بعد تاريخ أي 

تغيير أو تعديل يعد بمثابة قبول منه و موافقة علي هذا التعديل أو التغير

٢- مسئوليات العميل

٢-١ يتعهد العميل دون قيد أو شرط بما يلي : 

ا) الحصول و الحفاظ علي جميع االجهزة و البرامج الالزمة لتنفيذ المعامالت من 

خالل االنترنت و االستفادة من الخدمات، و يكون العميل وحده مسئوال عن 

االختيار و اعداد تلك االجهزة و البرامج 

ب) االطالع علي المعلومات و االلتزام بالتوصيات و التعليمات و التحذيرات

المتوفرة علي الموقع االلكتروني حول امن الخدمات و كذلك قراءة التحذيرات 

واالخطارات التنبيهية مثل التنبيهات االمنية أو تنبيهات محاوالت اإلحتيال 

/الهندسة االجتماعية  .الخ

ج) ابالغ البنك فورا بفقدان جهاز رموز األمان الخاص به(ا) أو سرقة كلمة المرور 

أو اسم المستخدم الخاص به(ا)، و يقر العميل بتحمله كامل المسؤلية الناتجة 

عن جميع الخسائر و االضرار الناشئة عن ذلك. بما فيها اية رسوم قد تطلب منه 

هذا الصدد.

د) عدم استخدامه الموقع و/أو الخدمات بما يتعارض مع أي قوانين أو انظمة، 

و/أو شروط هذه االتفاقية و تعويض البنك عن أي خسائر ناتجة عن أي تصرف 

نتيجة عدم االلتزام بأي تعليمات منصوص عليها في هذه االتفاقية أو تلك 

المنشورة علي الموقع االلكتروني في وقت ألخر . 

٢-٢ يعتبر استخدام جهاز رموز األمان و الرقم السري االلكتوني الخاص بالعميل 

و اسم المستخدم و كلمة المرور بمثابة توقيع العميل، و يوافق العميل بان أي 

استخدام لجهاز رموز األمان و للرقم السري االلكتروني الخاص بالعميل و اسم 

المستخدم و كلمة المرور من قبل الغير سوف يعامل من قبل البنك علي انه 

تم باذن من العميل و بموجبه يوافق العميل علي تحمله المسئولية

الكاملة عن ذلك االستخدام و ذلك دون ادني مسئولية علي البنك . 

٢-٣ يكون العميل هو المسئول الوحيد عن دقة و صحة جميع المعلومات و 

التعليمات التي يتم تنفيذها عبر الموقع االلكتروني، و يتحمل العميل اية اثار 

البنك  يعد  التعليمات وال  أو  المعلومات  تلك  مالية مترتبة علي  و/أو  قانونية 

مسئوًال عن عمليات مالية أو أنشطة ذات مخاطر مرتفعة تتم علي حساباتهم و 

ذات  انشطة  أو  مالية  عمليات  بأي  العميل  اخطار  عن  ًال  مسئو  البنك  يعد  ال 

مخاطر مرتفعة تتم علي حسابات العميل.

٢-٤ يقر العميل بمسئوليتة عن دقة و صحة جميع المعلومات الواردة في النماذج 

الخاصة بالخدمات موضوع هذه االتفاقية . و يقوم العميل فور ًا بإخطار البنك 

كتابة بأي تغييرات تطرأ علي المعلومات الواردة فيه. 

٣- مسئوليات البنك األهلي المتحد

٣-١ يكون البنك األهلي المتحد مسئوال عن ما يلي:

ا) تزويد العميل بالبنية االساسية للموقع االلكتروني. 

ب) ضمان سرية تعليمات العميل و عملياته و بياناته إلي اقصي حد ممكن و 

باستثناء ما هو منصوص عليه خالفا لذلك في هذه االتفاقية و النماذج 

المتعلقة بها و القوانين و القرارات المتعلقة بكشف السرية.

٤-ارسال المعلومات

٤-١ يقر العميل بان المعلومات التي يتم ارسالها عبر االنترنت معرضة لالعتراض 

المالية  و/أو  القانونية  المخاطر  لجميع  تحمله  علي  يوافق  و  بذلك  القرصنة  و 

علي نقل تلك المعلومات عبر االنترنت.

٤-٢ ال يتحمل البنك اي مسئولية مرتبطة باعتراض المعلومات في سياق 

استخدام العميل االنترنت الرسال المعلومات، و لن يكون البنك مسئوال عن 

امكانية الدخول إلي االنترنت أو سرعة الشبكة أو توافرها أو أمانها، كما ال يقدم 

اية ضمانات عليها، و يوافق العميل صراحة علي عدم تحميل البنك المسئولية 

عن أية خسائر من أي نوع كانت و الناشئة عن ارسال المعلومات عبر االنترنت.

٤-٣ يوافق العميل علي أن جميع المعلومات التي يتم توفيرها و استالمها من 

قبل البنك عبر الموقع االلكتروني تعتبر ملكا للبنك، و يحق للبنك استخدام تلك 

المعلومات ألي غرض قانوني شريطة أن يتحمل العميل المسئولية القانونية 

و المالية عن أية معلومات غير دقيقة أو غير كافية تم نقلها عبر الموقع االلكتروني

٥- حدود المسئولية

٥-١ يتعهد العميل و يوافق بموجب هذه اإلتفاقية علي أن استخدامه للخدمات 

يكون علي مسئوليته القانونية و المالية وحده و يقر بعلمه بأن الموقع 

االلكتروني، شامال أية معلومات و مواد متوفرة عليه يتم توفيرها ‘‘كما هي’’ 

أو ‘‘كما هو’’ متاح دون اية ضمانات و / أو اقرارات من أي نوع و ال يضمن البنك 

دقة المعلومات أو كفايتها أو اكتمالها وكذلك المواد المتاحة علي الموقع 

االلكتروني، و عليه فإن البنك غير مسئول عن أي اخطاء أو اغفاالت في تلك 

المواد و المعلومات. 

٥-٢ يلتزم البنك بإخطار العميل مسبقا في حالة انقطاع الخدمة لعمل صيانة 

محددة و ذلك التخاذ التدابير الالزمة

٥-٣ لن يكون البنك مسئوال عن أي اجراء يتم اتخاذه، أو أي تأخير أو إخفاق في 

علي  ذلك  بما في  البنك  خارجة عن سيطرة  اسباب  ناشئ عن  اجراء  أي  اتخاذ 

سبيل المثال أية خسائر أو اضرار قد تنتج عن تقلبات اسعار الفائدة أو الصرف 

و عن تنفيذ العمليات بعد ساعات االغالق، و كذا لن يكون البنك مسئوال عن أي 

اضرار ناتجة عن االعطال الفنية أو انقطاع شبكة االتصاالت المصرفية عبر 

االنترنت أو أي حالة طوارئ اخري كانقطاع الطاقة، تعطيل االعمال، و الكوارث 

الطبيعية، و الحوادث االمنية، واالجراءات الحكومية في حاالت الطوارئ أو ظهور 

الفيروسات علي االنترنت .

٥-٤ لن يكون البنك مسئوال تحت أي ظرف عن أي اضرار من أي نوع كانت و 

الناشئة عن استخدام أو عدم القدرة علي استخدام الموقع االلكتروني أو أي جزء 

منه. 

٥-٥ يقر العميل و يوافق علي عدم تحمل البنك المسئولية عن أي اخطاء في 

ادخال المعلومات من جانب العميل. و كذلك عن اخطار البنك فورا عن اعتقاده 

باختراق امن حساب /حسابات العميل بأي شكل من االشكال

٦- التعويض

أو  مسئولية  أو  خسائر  أو  اضرار  اية  عن  البنك  بتعويض  العميل  يتعهد   ٦-١

تكاليف أو نفقات من أي نوع (بما في ذلك اتعاب المحاماه) التي يتكبدها 

البنك في ما يتعلق بأي مطالبة تتم من قبل طرف ثالث نتيجة استخدام 

أو  االتفاقيه  لهذه  العميل  انتهاك  أو  االلكتروني  للموقع  أو  للخدمات  العميل 

حقوق أي طرف ثالث

٧- المصاريف و الرسوم

 ٧-١ يوافق العميل صراحة علي أن تحمل رسوم اجراء عمليات تحويل االموال 

من احد حسابات العميل إلي حساب اخر و كذلك من حساب العميل الي حسابات 

في  محددة  هي  كما  االلكتروني  الموقع  عبر  الدولية  و  المحلية  البنوك  لدي 

قائمة الرسوم و العموالت المعتمدة من قبل البنك 

٧-٢يقر العميل و يوافق علي أن رسوم الخدمات خاضعة للتعديل من قبل 

البنك في اي وقت

أو  أو مصاريف  أي رسوم  البنك في خصم  العميل بموجب هذا  ٧-٣ يفوض 

تكاليف من حسابه / حساباته لدي البنك و يحتفظ البنك بحقه في تعديل أي 

رسوم بدون اشعار اضافي 

٨-تفعيل الخدمة 

المتحد  األهلي  البنك  موقع  خالل  من  أوال  التسجيل  العميل  علي  يجب   ٨-١

لالنتفاع بالخدمة.

٨-٢بعد القيام بالخطوة االولي يتعين علي العميل االتصال بالخط الساخن الخاص 

بالبنك االهلي المتحد-مصر علي رقم ١٩٠٧٢ و ذلك لتفعيل الخدمة في حالة 

االشتراك ألول مرة

٨-٣ في حالة طلب العميل وقف الخدمة أو اعادة تشغيلها يقوم بزيارة اقرب فرع 

أو االتصال بخدمة العمالء ١٩٠٧٢

فتح  طلب  ادماج  سيتم  بأنه  االتفاقية  هذه  بموجب  يضمن  و  العميل  يقر 

الحساب و طلب اإلشتراكات في الخدمة موضوع هذه االتفاقية و إعتبارها 

جزاء ال يتجزأ منها

يلتزم العميل بإخطار البنك فورا في حال حدوث أي تغيير علي أي من المعلومات 

المقدمة من قبل العميل في طلب فتح الحساب وطلب دخول/ تعديل مستخدم 

و طلب تغيير كلمة المرور.

٩ـ اشعارات حقوق الطبع و النسخ

تكون حقوق الطبع و النشر و جميع الملكيات الفكرية االخري الواردة في

الموقع االلكتوني بما في ذلك علي سبيل المثال ال الحصر،جميع التصاميم، 

و النصوص و التسجيالت الصوتية، و الصور و الروابط مملوكة للبنك و ال يجوز 

عرضها،  أو  توزيعها،  تقليدها،  تخزينها،  نقلها،  أو  الفكرية  الملكية  تلك  نسخ 

ترخيصها تعديلها، أو ربطها برابط الكتروني أو استخدامها سواء كليا أو جزئيا، 

بأي شكل من االشكال دون موافقة كتابية مسبقة من البنك.

١٠- اتفاقيات أخرى

أية اتفاقيات أخري قد يتم ابرامها بين العميل والبنك يتم اعتبارها بمثابة شروط 

وأحكام يتعين اضافتها الي تلك المنشورة علي الموقع االلكتروني والي اية 

تنطبق  البنك والتي  العميل من  اتفاقيات واحكام اضافية ومعامالت يطلبها 

علي حساب(ات) العميل بهذا الخصوص 

١١-االنهاء

١١-١ يجوز للعميل انهاء هذة االتفاقية اخطار كتابي مسبق بسبعة (٧) ايام عمل 

إلي البنك.

١١-٢ يجوز للبنك انهاء هذه االتفاقية في أي وقت، دون سبب أو انذار،

مع عدم إلتزام البنك برد الرسوم المفروضة أو المتكبدة سابقا

التزاماته  أو  العميل  مسئولية  علي  الخدمات  ايقاف  أو  انهاء  يؤثر  لن   ١١-٣

بموجب هذه االتفاقية.

,interruption,improper operation or inaccuracy of service 
operations.  
C) The non-availability of the internet or the web page related to 
the service , and/or any loss, damage or destruction caused to the 
customer’s hardware, software or other data processing system as 
a result of using the system 
D) Customers’ use of E-mail or any other insecure means of 
communication used in sending  the instructions to the bank 
H) Any breach of confidentiality resulting directly or indirectly 
from the customers’ use of the service or the website and/or:
I) Any interruption or delay caused by any update or replacement 
performed on the website 
J) Any inaccurate  or erroneous information provided by the 
customer 
The bank may rely on instructions which believed to be genuine 
that were received from the customer , the bank is authorized to 
accept the instructions of the customer and works on 
implementing or decline it , the customer accepts to bear all risks 
resulting from misunderstanding , errors , risks related to issuing 
instructions in a fraudulent way and or from unauthorized parties 
to issue such, customer consents that the bank will not be held 
liable for any loss or responsibility or any costs may result from 
acts of fraud or misuse or error or unauthorized instructions.
The Parties have agreed to the follow: 
1- Service providing :
1-1 The bank has the right to amend the services and it's 
containment that are available on the website , at any time as 
well as the terms of this agreement at its sole discretion provided 
that customer is notified with no less than 15 days in writing or 
other available communication channel and publish such 
amended or updated terms & conditions on the website.
1-2 The customer declares and agrees on  continuation in using 
the services after the date of any change or amendment is 
considered as a consent from his /her side on such amendment or 
change .     
2- Customer's Responsibilities
2-1 The Customer hereby irrevocably unconditionally undertakes 
to:
A) obtain and maintain any of the hardware and software 
required to execute transactions on internet to make use of the 
Services, and the Customer shall be solely responsible for the 
selection and the setup of the hardware and software.
B) Read the information and abide by the recommendations,
Instructions and warnings available on the Site about the security 
of the Services. Also, read the warnings and alert notifications 
Such as security alerts or fraud alerts/social engineering etc. 
C) Promptly notify the Bank in the event that the Token or 
password or login name are lost or stolen, customer undertakes to 
bear the full responsibility resulting from all losses and damages 
emerging therefrom including any fees may be he/she is 
requested to pay.
D) Not to use the Site and/or the services in a way that is contrary 
to any law. Regulations, and/or the terms of this Agreement.
and indemnify the bank for any losses resulting from non 
abidance to any instructions stated in this agreement or the 
published one on the website from time to time.
2-2 The use of the Customer's Token, login name and password 
shall be considered as  Customer’s physical signature and 
accordingly the customer hereby agrees that any use of the 
Customer Token, login name and password by any third party 
shall be treated by the Bank as having been authorized by the 
Customer, and the Customer hereby accepts full responsibility and 
liability for any such use without any liability on the Bank
2-3 The customer is the sole responsible for the accuracy and 
correctness of all information and instructions that are executed 
through the bank, customer will bear any legal or financial 
consequences arising based on these information or instructions 
and the bank will not be held liable for financial transactions or 
high risk activities effected on his/her accounts and will not be 
responsible for notifying the customer with any financial 

transactions or high risk activities effected on his/her accounts.
2-4 Customer will be responsible for the accuracy and correctness 
of all information provided in the forms related to the services 
provided under this agreement, and shall promptly notify the 
Bank in writing with any changes of the information contained 
therein. 
3- Ahli United Bank's Responsibitities
3-1 ahli united bank responsible for the following :
A)Provide the Customer with a website infrastructure.
B)Guarantees customer's instructions confidentiality ,  transactions 
and data to the maximum extent possible except what is indicated 
on contrary in this agreement , related  forms , laws and decrees 
related to confidentiality revelation. 
4- Transmission of information
4-1 The Customer hereby acknowledges that information 
transmitted via the internet is Susceptible to unauthorized 
interception, hacking and the Customer hereby acknowledges the 
risks therewith, and agrees that he/she shall bear all Legal and/or 
financial risks of transmitting such information via the internet.
4-2 The bank will not bear any responsibility for intercepting 
information within the course of customer usage of Internet to 
transmit information and will not be responsible for the the 
possibility of accessing the Internet , web speed , availability or 
security and the bank doesn't warrant any of them . customer 
expressly agrees to not holding the bank responsible for any losses 
whatsoever that arising from sending the information through 
Internet.
4-3 The Customer hereby agrees that all information submitted to 
and received by the Bank via the Site shall be deemed to be the 
property of the Bank and, the Bank shall be entitled to use such 
information for any lawful purpose. subject to client bearing all   
legal and financial liability for any incomplete information 
transmitted through the Site,
5 -Limitation of Liability
5-1 The Customer undertakes and herby agrees on usage of the 
service is under his/her complete legal, financial responsibilities, 
and confirms his/her awareness  that the website includes any 
information and available materials are provided as per 
availability without any guarantees and or declarations of any 
kind  as it is, and the bank doesn't  guarantee the accuracy , 
sufficiency  or completion of the information as well as the 
available materials  on the website, therefore  the bank is not 
responsible for any errors or omissions in such materials and 
information.
5-2 The Bank shall notify the customer in advance in case of service 
interruption for maintenance to take necessary precautions  
5-3 The Bank shall not be liable for any action taken, or any delay 
or failure to take any action arises out of causes beyond the Bank’s 
control, including without limitation any losses or damages 
resulting from interest or exchange rate fluctuations and after 
working hours transactions, furthermore Bank will not be 
responsible for any damages resulting from the technical failure or 
breakdown of online banking communications or any emergency 
cases such as power failure, closing days, natural disasters, Security 
accidents., governmental emergency actions, or appearance of 
viruses on the Internet  
5-4 The bank will not be responsible under any circumstances for 
any damages resulting from the use or inability to use the web site 
or any portion of it. 
5-5 The Customer acknowledges and agrees that the Bank will not 
be responsible for any errors in entering the information by the 
customer as well as informing the bank instantly for any breach of 
customer(s) account security by any mean according to his/her 
belief. 
6-Indemnity 
6-1 The customer undertakes to indemnify the bank for any 
damages or losses or responsibility  or costs whatsoever ( including 
lawyer fees ) that borne by the bank in regard of any claim raised 
from a third party as a result of customer's usage of the services or 
the electronic website or customer violation of this agreement or 

any third party rights. 
7 -Charges and Fees
7-1 The customer expressly consents to bear the fees charged on 
funds transfer from one of customer's accounts to another account 
as well as from customer's accounts to local & international banks 
through the website as determined in approved bank's tariff.
7.2 -The Customer acknowledges and accepts that the fees for any 
of the Services are subject to change at any time by the Bank.
7.3 - The customer expressly authorizes the bank to debit his/her 
account (s) with any fees or charges and the bank reserves it's right 
in amending any fees with or without extra notification.
8- Service Activation:
8-1 The customer firstly has to register on the AUBE website for 
utilizing the service.
8-2 after conducting the first step customer should contact AUBE 
call center 19072 to activate the service for first time subscription 
8-3 In case customer requests to stop the service or re-activating it 
he/she has to visit the nearest branch or call the call center on 
19072. 
the customer declares and warrants according to this agreement 
that the applications of account opening and service subscribtion 
will be merged and will be considered as an integral part of the 
subject agreement.
The customer is obliged to inform the bank instantly in case of 
there is a change on provided information by the customer in 
account opening and user access / modification  /password change 
application.
9- Copyright Notices
9-1 The copyright and all other intellectual property contained in 
the Site, including. but not limited to, art design, text, sound 
recordings, images or links are owned by the Bank, and such 
intellectual property may not be reproduced, transmitted, 
published, performed. broad-casted, stored, adapted, distributed, 
displayed. Licensed, altered, hyperlinked or otherwise used in 
whole or in part in any manner without prior written consent of 
the Bank.
10- Other Agreements
Any other agreements may be made between the bank and the 
customer are considered as terms and conditions which should be 
incorporated in any other agreements or any additional conditions 
and transactions that the customer is requesting  from the bank 
which are applicable to customer's Account(s).
11- Termination
11.1 The Customer may terminate this Agreement by delivering a 
seven (7) business day’s prior written notice to the Bank.
11.2 The Bank may terminate this Agreement at any time, without 
cause or notice or refund of previously charged or incurred fees. 
11-3 Neither the termination nor the discontinuation of the 
Services shall affect the Customer’s liability or obligation under this 
Agreement.

Name:
Guardian: 
Signature: 

P5  Of 22



اوافق واتعهد باإللتزام بشروط استخدام بطاقة الصراف اآللي كما يرد نصها 

وكما يجري تعديلها من حين آلخر   

علي  واوافق  اعاله  للمذكور  تابعة  آلي  صراف  بطاقة  باصدار  للبنك  اصرح 

التعامل بها علي جميع حساباتي المدونة بهذا الطلب

I agree and undertake to abide by the conditions of ATM card 
usage as set out and such may be amended from time to time.
I authorize the bank to issue a supplementary ATM card to the 
aforementioned person and agree to be used in dealing on all my 
listed accounts in this application.

Supplementary Card 
Holder Signature

    Customer Signature توقيع العميل       

اقر/ نقر / بانني بلغت / بلغنا العمر المحدد لفتح الحساب وان المعلومات الواردة 
البنك كتابيا في حالة  ابالغ  في هذه األستمارة صحيحة واوافق/ نوافق علي 
حدوث اي تغيير في البيانات المقدمة في هذه األستمارة ولقد قرات وفهمت 
البنك  منتجات  و  خدمات  واحكام  شروط  جميع  وقبلنا  وفهمنا  قرانا   / وقبلت 

السارية والمرفقة مع هذا الطلب واتعهد / نتعهد / بااللتزام بها   

I/we declare that I/we am/are have reached the eligible age for opening the 
account and that the information stated in the application is true and 
correct and in case there is a change in details provided by me /us , I/we 
agree to notify the bank in writing with such change. I/we have read, 
understood and accepted all Bank's prevailing terms and conditions of 
services and products that attached with this application and undertake to 
comply with.

E-statement كشف حساب الكترونيMobile Banking  الموبايل البنكي

  Internet Banking  اإلنترنت البنكي

    Phone Bankingالتليفون البنكي 

 SMS Serviceرسالة نصيه

Debit Cardبطاقة الخصم الفوري   

Mobile Walletالمحفظة االلكترونية

  Fax Indemnityالتعامل بالفاكس       

Nationality
ID Number

قبول استالم تعليمات 
عن طريق الفاكس او التليفون 

 Please Indicate Your Services’ Choice of Ahli United Bank - Egyptرجاء اختيار ما ترغبه من خدمات البنك األهلي المتحد – مصر                            

Acceptance of receiving 
instructions by Fax or Telephone NoالYesنعم

Nationality

بموجب هذا أنا مقدم الطلب أفوض وأطلب من البنك األهلي المتحد – مصر 

أن يصدر لي بطاقة الخصم المباشر وأؤكد أن المعلومات المدونة أعاله صحيحة 

وكاملة وأنني أطلعت علي الشروط واألحكام الواردة وأنني أقبلها كما أفوض 

البنك بموجب هذا أن يقيد علي حسابي المذكور أعاله قيمة الرسوم السنوية 

إخطارنا  بعد  الرسوم وذلك  للبنك تعديل هذه  للبطاقة كل سنة مقدما ويحق 

عن  تقل  ال  بمدة  للبنك  االلكتروني  الموقع  على  أو  نصية  برسائل  أو  كتابيا 

خمسة عشر يوما.

Hereby, I, the applicant, authorize and request Ahli united 
bank-Egypt to issue me debit card. I confirm that the information 
listed above is correct and complete and that I have read and 
accept all terms and conditions herein, as I authorize the bank to 
debit the card annual fees in advance from my above-mentioned 
account and the bank has the right to amend these fees after 
notifying me in writing or by text message or on the bank’s 
official website for a period of not less than fifteen days.

التوقيع

البطاقة اإلضافية

Signature
 
Supplementary Card  

األسم

التوقيع
Name
Signature 

نوع البطاقة

الحسابات الجارية او التوفير المفتوحة باسمكم 

والتي ترغبون في التعامل عليها ببطاقتكم

Card type

 Debit Card Application Formطلب الحصول علي بطاقة الخصم المباشر  
األسم باللغة اإلنجليزية 

كما تود ان يظهر علي البطاقة 
Name In English,
 As You Would Like To Appear On The Card 

Current Or Saving Account in Your Name 

Which You Would Like To Access With Your Card 

Internet / Mobile Bankingاإلنترنت و الموبايل البنكي  
اسم المستخدم

 يرجي ادراج اسم المستخدم الخاص بك حسب األفضلية   

-١

-٢

البريد اإللكتروني

اذا كان اسم المستخدم الذي اخترته يستعمل بالفعل فان البنك سوف يخصص اسمآ جديدآ لك وفق ارادة البنك المطلقة

User Name
Please List Your Username In Order Of Preference

1-

2- 

Email:

If the above user names already exist, the bank will provide a new one at its own discretion

يقدم البنك األهلي المتحد الخدمات المصرفية عبر االنترنت لعمالئه من خالل 

الموقع االلكتروني للبنك (www.ahliunited.com) لتمكين العميل من

االستفادة من الخدمات التالية: 

١- استخراج /االطالع علي كشوف الحسابات

٢- التحويالت البنكية

٣- التبرعات لدى العديد من الجهات

٤-االطالع علي كشوف حسابات البطاقات

٥- طلب ربط وديعة

٦- سداد مديونيات البطاقة االئتمانية

٧- فتح حساب فرعي جديد

٨- طلب دفتر شيكات

٩- طلب تحديث بيانات

١٠- خدمة الرسائل القصيرة عند الدخول و عند اجراء المعامالت

١١- حاسبة سعر الصرف اليومي للعمالت االجنبية

١٢- االستفسار عن طريق خدمة الرسائل االلكترونية

١- الخدمات المصرفية االلكترونية تشمل العمليات التى يقوم بها عميل البنك 

علي  الشخصي  األمان  رمز  جهاز  على  تحتوي  االلكترونية  القنوات  طريق  عن 

العميل  يستخدمه  محمول  أو  ثابت  جهاز  وأي  الشخصي  المحمول  الهاتف 

للدخول الي شبكة االنترنت. الهاتف المحمول جهاز رمز 

االمان الشخص وأى جهاز ثابت أو محمول يستخدمه العميل للدخول إلى شبكة 

االنتزنت.

٢- فى حال اختيار العميل االنتفاع بالخدمات المصرفية االلكترونية 

يلتزم العميل - وبموجب التوقيع على هذا الطلب بكافة الشروط التى

المتاحة  الخدمات   بقائمة   أى  منتج  مدرج   البنك  لالستفادة  من   يضعها  

لمستخدمي تلك الخدمة حاليا او مستقبال كما يكون مسئوال عن استيفاء  كافة 

المتطلبات الفنية الواردة بدليل هذه الخدمة قبل استخدامه  لها ويتعهد بتوقيع 

اية محررات أو مستندات قد يطلبها البنك لهذا الغرض.

٣- يتحمل العميل وحده كامل المسئولية عن كافة العمليات التى تتم  بإستخدامه 

هذه الخدمة  وتنصرف  له  آثارها، وتقع عليه تبعاتها كما  يلتزم  بتعويض 

البنك عن اية أضرار مباشرة أوغير مباشرة قد تنتج من جراء ذلك.

٤- يحتفظ  البنك  بحق  تغيير  الشروط  واإلجراءات  التى  تحكم  الخدمات 

المصرفية االلكترونية من حين آلخر دون تحمل آية مسؤولية عن األخطاء

التى قد تنتج االستخدام بشرط إبالغ مستخدمى هذه الخدمات باخطار مسبق 

وفق الوسائل المناسبة.

٥- يجب على العميل الذى يستخدم أى من الخدمات المصرفية االلكترونية  

يتقدم  أن  الخدمات  بتعديل هذه  او   باإليقاف   البنك   باشعار   يرغب   والذى 

لتنفيذ  الكتروني مؤمن  الفرع فاتح الحساب او عبر بريد  بطلبه كتابيا إلى مقر 

طلبه(ا).

فى  المطبقة  واإلجراءات  للشروط  االلكترونية  المصرفية  الخدمات  تخضع   -٦

حينه من قبل البنك على جميع أنواع الحسابات. وسوف يقوم البنك بتزويد 

البنك  بموقع  المبينة تفصيال  اإلنترنت  عبر  المصرفية  األعمال  بخدمة  العميل 

على شبكة الانترنت من وقت آلخر.         

يوافق العميل علي المحافظة على سرية اية رموز تعريف دخول وكلمات سر 

كما يوافق على إتخاذ جميع االحتياطات الضرورية للحيلولة دون اإلستخدام غير 

المصرح به لها أو الدخول الى الصفحة اإللكترونية التي يمكن الدخول إليها عبر 

االنتزنت (الصفحة اإللكترونية) . ويتعهد العميل بأن يقوم بتغيير كلمات السر 

بصورة متكررة وان يخطر البنك فور حال علمه أو ارتيابه في:

أ) أن رمز تعريف الدخول و/أو كلمة السر الخاصة به/ا أصبحت معروفة لشخص 

غير مصرح له :أو 

ب) أي استخدام غير مصرح به أو سوء استخدام الصفحة اإللكترونية او الخدمة

ال يتحمل البنك أية مسئولية عن االستخدام اإلحتيالي أو غير المصرح به لرموز

تعريف الدخول و/أو كلمات السر الخاصة بالعميل.

يقر العميل ويوافق على ان البنك أو أي من شركاته التابعة أو أي من موكليه 

لن يكونوا مسئولين عن اية خسارة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة فعلية او 

Ahli United Bank offers online banking services for its customers 
through the Bank's website located at: www.ahliunited.com 
whereby the Customer is able to utilize the following services:
1 -Viewing/extracting bank statement 
2 -Conducting bank transfers
3 -Donations to your charity of choice
4 -Reviewing the summary for debit and credit cards 
5 -Requesting fixed Time Deposit
6 -Settling dues online 
7 -Opening sub accounts 
8 -Applying for a cheque book 
9 -Profile update request
10 -SMS alerts for log-in and upon effecting transactions  
11 -Exchange rate converter for all currencies 
12 -Inquiries through electronic messages
1 - Electronic banking services include all operations conducted by 
a customer through electronic channels that include the landline, 
Mobile, digital assistant, and /or any static or mobile device used 
by a customer to access the internet.
2 -In the event that a customer wishes to benefit from the use of 
the electronic banking services, the customer is bound through 
the signing of this form, to all the terms and conditions placed by 
the bank for the use of any existing or future service or services 
made available by the bank for its customers. The customer will 
also adhere to all technical requirements stated in the guides of 
these services before commencement of use and undertakes to 
sign any disclaimers and documents requested by the bank for 
this purpose.
3.Customer is solely responsible for all transactions conducted 
through the bank`s electronic services and bears it's impacts and 
consequences as well as committed to indemnify the bank for any 
direct or indirect damages results because of such use. 
4.The bank has the right to change from time to time the terms 
and conditions that govern the use of internet- based electronic 
banking services, without liability for any errors that may result 
from service usage provided that the bank notifies the users of 
these services via suitable notification method. that the bank 
informs the users of such services through the appropriate 
channels.
5.Any customer using the electronic banking services and who 
wishes to advise the bank to suspend any of electronic services or 
modifying these services has to apply in writing to the branch 
which account was opened by or through secured email to honor 
his /her request.
6.Electronic banking services as defined in clause number (1) 
above are subject to the terms and conditions applied by the 
bank on all accounts.
The bank will provide the customer with internet banking service 
through Internet which is detailed on the bank's website from 
time to time.
The customer agrees to keep any access Identification codes and 
passwords and to take all necessary precautions to prevent 
unauthorized use therefore or access to the electronic website 
accessible via the internet (the website) the customer undertakes 
to change the passwords frequently and to notify the Bank 
immediately In case he/she came to know or suspects the 
following :
A)Such access identification code and/or password had become 
known to any unauthorized person: or
B)Any unauthorized use or misuse of the website or the service.
The bank assumes no responsibility for fraudulent or 
unauthorized use of the customers’ access identification codes 
and /or passwords. The customer understands and agrees that 
neither the bank nor its affiliates or proxies shall be liable for any 
loss either direct or indirect, actual, consequential, expected or 
not expected is borne by the customer in respect of or in 
connection with the services of the website but not limited to
Any misuse ,  errors , omissions , delay, malfunction , breakdowns 

بالتبعية  متوقعة أو غير متوقعة . ويتحملها العميل فيما له صلة بخدمة

اساءة  الحصر   وليس  المثال  سبيل  علي  ذلك  في  بما  اإللكترونية  الصفحة 

االستخدام  أو اخطاء أو حذف أو تأخر أو تعطل أو إنقطاع و تشغيل غير مناسب 

أو عدم دقة عمليات الخدمة 

ج) عدم توافر خدمة اإلنترنت أو الصفحة االلكترونية الخاصة بالخدمة ؛ و/أو أية 

خسارة او ضرر أو تلف يلحق باألجهزة و البرمجيات أو اي نظام معالجة اخر كنتيجة 

الستخدام النظام.

د) استخدام العميل للبريد اإللكتروني أو أية وسيلة من وسائل االتصاالت األخرى

غير المؤمنة في ارسال التعليمات للبنك

ه) أي إخالل بالسرية الناتجة عن اإلستخدام المباشر أو غير المباشر للخدمة أو

الصفحة إللكترونية 

و) أي انقطاع أو تأخر يحدث نتيجة ألية عملية تحديث و استبدال يتم اجراؤها

على الصفحة االلكترونية 

ي) أية معلومات غير دقيقة أو خاطئة يتم تزويدها من قبل العميل.

للبنك أن يستند إلى آية تعليمات . يعتقد بانها حقيقية تم استالمها من قبل 

العميل . ويكون البنك مخوال لقبول التعليمات الصادرة من قبل العميل والعمل

على تنفيذها أو رفضها ويقبل العميل تحمل جميع المخاطر الناتجة عن سوء 

الفهم واالخطاء والمخاطر الخاصة بتقديم التعليمات بصورة إحتيالية و/او من 

قبل أي من األطراف غير المصرح لهم بها . ويقبل بأن البنك لن يكون مسئوال 

عن اية خسارة او مسئولية أو نفقات قد تنشأ عن اإلحتيال أو سوء االستخدام  

و/او الخطأ واو التعليمات المصرح بها . 

وقد اتفق الطرفان علي ما يلي: 

١-توفير الخدمات

١-١ يحق للبنك تعديل الخدمات و ومحتوياتها المتاحة علي الموقع االلكتروني، 

في أي وقت كان، و كذلك احكام هذه االتفاقية، و ذلك حسب تقديره المطلق 

على أن يخطر العميل بمدة ال تقل عن ١٥ يوم و ان يقوم بنشر البنود و الشروط 

المحدثة أوالمعدلة علي الموقع االلكتروني .

١-٢ يقر العميل و يوافق علي أن االستمرار في استخدام الخدمات بعد تاريخ أي 

تغيير أو تعديل يعد بمثابة قبول منه و موافقة علي هذا التعديل أو التغير

٢- مسئوليات العميل

٢-١ يتعهد العميل دون قيد أو شرط بما يلي : 

ا) الحصول و الحفاظ علي جميع االجهزة و البرامج الالزمة لتنفيذ المعامالت من 

خالل االنترنت و االستفادة من الخدمات، و يكون العميل وحده مسئوال عن 

االختيار و اعداد تلك االجهزة و البرامج 

ب) االطالع علي المعلومات و االلتزام بالتوصيات و التعليمات و التحذيرات

المتوفرة علي الموقع االلكتروني حول امن الخدمات و كذلك قراءة التحذيرات 

واالخطارات التنبيهية مثل التنبيهات االمنية أو تنبيهات محاوالت اإلحتيال 

/الهندسة االجتماعية  .الخ

ج) ابالغ البنك فورا بفقدان جهاز رموز األمان الخاص به(ا) أو سرقة كلمة المرور 

أو اسم المستخدم الخاص به(ا)، و يقر العميل بتحمله كامل المسؤلية الناتجة 

عن جميع الخسائر و االضرار الناشئة عن ذلك. بما فيها اية رسوم قد تطلب منه 

هذا الصدد.

د) عدم استخدامه الموقع و/أو الخدمات بما يتعارض مع أي قوانين أو انظمة، 

و/أو شروط هذه االتفاقية و تعويض البنك عن أي خسائر ناتجة عن أي تصرف 

نتيجة عدم االلتزام بأي تعليمات منصوص عليها في هذه االتفاقية أو تلك 

المنشورة علي الموقع االلكتروني في وقت ألخر . 

٢-٢ يعتبر استخدام جهاز رموز األمان و الرقم السري االلكتوني الخاص بالعميل 

و اسم المستخدم و كلمة المرور بمثابة توقيع العميل، و يوافق العميل بان أي 

استخدام لجهاز رموز األمان و للرقم السري االلكتروني الخاص بالعميل و اسم 

المستخدم و كلمة المرور من قبل الغير سوف يعامل من قبل البنك علي انه 

تم باذن من العميل و بموجبه يوافق العميل علي تحمله المسئولية

الكاملة عن ذلك االستخدام و ذلك دون ادني مسئولية علي البنك . 

٢-٣ يكون العميل هو المسئول الوحيد عن دقة و صحة جميع المعلومات و 

التعليمات التي يتم تنفيذها عبر الموقع االلكتروني، و يتحمل العميل اية اثار 

البنك  يعد  التعليمات وال  أو  المعلومات  تلك  مالية مترتبة علي  و/أو  قانونية 

مسئوًال عن عمليات مالية أو أنشطة ذات مخاطر مرتفعة تتم علي حساباتهم و 

ذات  انشطة  أو  مالية  عمليات  بأي  العميل  اخطار  عن  ًال  مسئو  البنك  يعد  ال 

مخاطر مرتفعة تتم علي حسابات العميل.

٢-٤ يقر العميل بمسئوليتة عن دقة و صحة جميع المعلومات الواردة في النماذج 

الخاصة بالخدمات موضوع هذه االتفاقية . و يقوم العميل فور ًا بإخطار البنك 

كتابة بأي تغييرات تطرأ علي المعلومات الواردة فيه. 

٣- مسئوليات البنك األهلي المتحد

٣-١ يكون البنك األهلي المتحد مسئوال عن ما يلي:

ا) تزويد العميل بالبنية االساسية للموقع االلكتروني. 

ب) ضمان سرية تعليمات العميل و عملياته و بياناته إلي اقصي حد ممكن و 

باستثناء ما هو منصوص عليه خالفا لذلك في هذه االتفاقية و النماذج 

المتعلقة بها و القوانين و القرارات المتعلقة بكشف السرية.

٤-ارسال المعلومات

٤-١ يقر العميل بان المعلومات التي يتم ارسالها عبر االنترنت معرضة لالعتراض 

المالية  و/أو  القانونية  المخاطر  لجميع  تحمله  علي  يوافق  و  بذلك  القرصنة  و 

علي نقل تلك المعلومات عبر االنترنت.

٤-٢ ال يتحمل البنك اي مسئولية مرتبطة باعتراض المعلومات في سياق 

استخدام العميل االنترنت الرسال المعلومات، و لن يكون البنك مسئوال عن 

امكانية الدخول إلي االنترنت أو سرعة الشبكة أو توافرها أو أمانها، كما ال يقدم 

اية ضمانات عليها، و يوافق العميل صراحة علي عدم تحميل البنك المسئولية 

عن أية خسائر من أي نوع كانت و الناشئة عن ارسال المعلومات عبر االنترنت.

٤-٣ يوافق العميل علي أن جميع المعلومات التي يتم توفيرها و استالمها من 

قبل البنك عبر الموقع االلكتروني تعتبر ملكا للبنك، و يحق للبنك استخدام تلك 

المعلومات ألي غرض قانوني شريطة أن يتحمل العميل المسئولية القانونية 

و المالية عن أية معلومات غير دقيقة أو غير كافية تم نقلها عبر الموقع االلكتروني

٥- حدود المسئولية

٥-١ يتعهد العميل و يوافق بموجب هذه اإلتفاقية علي أن استخدامه للخدمات 

يكون علي مسئوليته القانونية و المالية وحده و يقر بعلمه بأن الموقع 

االلكتروني، شامال أية معلومات و مواد متوفرة عليه يتم توفيرها ‘‘كما هي’’ 

أو ‘‘كما هو’’ متاح دون اية ضمانات و / أو اقرارات من أي نوع و ال يضمن البنك 

دقة المعلومات أو كفايتها أو اكتمالها وكذلك المواد المتاحة علي الموقع 

االلكتروني، و عليه فإن البنك غير مسئول عن أي اخطاء أو اغفاالت في تلك 

المواد و المعلومات. 

٥-٢ يلتزم البنك بإخطار العميل مسبقا في حالة انقطاع الخدمة لعمل صيانة 

محددة و ذلك التخاذ التدابير الالزمة

٥-٣ لن يكون البنك مسئوال عن أي اجراء يتم اتخاذه، أو أي تأخير أو إخفاق في 

علي  ذلك  بما في  البنك  خارجة عن سيطرة  اسباب  ناشئ عن  اجراء  أي  اتخاذ 

سبيل المثال أية خسائر أو اضرار قد تنتج عن تقلبات اسعار الفائدة أو الصرف 

و عن تنفيذ العمليات بعد ساعات االغالق، و كذا لن يكون البنك مسئوال عن أي 

اضرار ناتجة عن االعطال الفنية أو انقطاع شبكة االتصاالت المصرفية عبر 

االنترنت أو أي حالة طوارئ اخري كانقطاع الطاقة، تعطيل االعمال، و الكوارث 

الطبيعية، و الحوادث االمنية، واالجراءات الحكومية في حاالت الطوارئ أو ظهور 

الفيروسات علي االنترنت .

٥-٤ لن يكون البنك مسئوال تحت أي ظرف عن أي اضرار من أي نوع كانت و 

الناشئة عن استخدام أو عدم القدرة علي استخدام الموقع االلكتروني أو أي جزء 

منه. 

٥-٥ يقر العميل و يوافق علي عدم تحمل البنك المسئولية عن أي اخطاء في 

ادخال المعلومات من جانب العميل. و كذلك عن اخطار البنك فورا عن اعتقاده 

باختراق امن حساب /حسابات العميل بأي شكل من االشكال

٦- التعويض

أو  مسئولية  أو  خسائر  أو  اضرار  اية  عن  البنك  بتعويض  العميل  يتعهد   ٦-١

تكاليف أو نفقات من أي نوع (بما في ذلك اتعاب المحاماه) التي يتكبدها 

البنك في ما يتعلق بأي مطالبة تتم من قبل طرف ثالث نتيجة استخدام 

أو  االتفاقيه  لهذه  العميل  انتهاك  أو  االلكتروني  للموقع  أو  للخدمات  العميل 

حقوق أي طرف ثالث

٧- المصاريف و الرسوم

 ٧-١ يوافق العميل صراحة علي أن تحمل رسوم اجراء عمليات تحويل االموال 

من احد حسابات العميل إلي حساب اخر و كذلك من حساب العميل الي حسابات 

في  محددة  هي  كما  االلكتروني  الموقع  عبر  الدولية  و  المحلية  البنوك  لدي 

قائمة الرسوم و العموالت المعتمدة من قبل البنك 

٧-٢يقر العميل و يوافق علي أن رسوم الخدمات خاضعة للتعديل من قبل 

البنك في اي وقت

أو  أو مصاريف  أي رسوم  البنك في خصم  العميل بموجب هذا  ٧-٣ يفوض 

تكاليف من حسابه / حساباته لدي البنك و يحتفظ البنك بحقه في تعديل أي 

رسوم بدون اشعار اضافي 

٨-تفعيل الخدمة 

المتحد  األهلي  البنك  موقع  خالل  من  أوال  التسجيل  العميل  علي  يجب   ٨-١

لالنتفاع بالخدمة.

٨-٢بعد القيام بالخطوة االولي يتعين علي العميل االتصال بالخط الساخن الخاص 

بالبنك االهلي المتحد-مصر علي رقم ١٩٠٧٢ و ذلك لتفعيل الخدمة في حالة 

االشتراك ألول مرة

٨-٣ في حالة طلب العميل وقف الخدمة أو اعادة تشغيلها يقوم بزيارة اقرب فرع 

أو االتصال بخدمة العمالء ١٩٠٧٢

فتح  طلب  ادماج  سيتم  بأنه  االتفاقية  هذه  بموجب  يضمن  و  العميل  يقر 

الحساب و طلب اإلشتراكات في الخدمة موضوع هذه االتفاقية و إعتبارها 

جزاء ال يتجزأ منها

يلتزم العميل بإخطار البنك فورا في حال حدوث أي تغيير علي أي من المعلومات 

المقدمة من قبل العميل في طلب فتح الحساب وطلب دخول/ تعديل مستخدم 

و طلب تغيير كلمة المرور.

٩ـ اشعارات حقوق الطبع و النسخ

تكون حقوق الطبع و النشر و جميع الملكيات الفكرية االخري الواردة في

الموقع االلكتوني بما في ذلك علي سبيل المثال ال الحصر،جميع التصاميم، 

و النصوص و التسجيالت الصوتية، و الصور و الروابط مملوكة للبنك و ال يجوز 

عرضها،  أو  توزيعها،  تقليدها،  تخزينها،  نقلها،  أو  الفكرية  الملكية  تلك  نسخ 

ترخيصها تعديلها، أو ربطها برابط الكتروني أو استخدامها سواء كليا أو جزئيا، 

بأي شكل من االشكال دون موافقة كتابية مسبقة من البنك.

١٠- اتفاقيات أخرى

أية اتفاقيات أخري قد يتم ابرامها بين العميل والبنك يتم اعتبارها بمثابة شروط 

وأحكام يتعين اضافتها الي تلك المنشورة علي الموقع االلكتروني والي اية 

تنطبق  البنك والتي  العميل من  اتفاقيات واحكام اضافية ومعامالت يطلبها 

علي حساب(ات) العميل بهذا الخصوص 

١١-االنهاء

١١-١ يجوز للعميل انهاء هذة االتفاقية اخطار كتابي مسبق بسبعة (٧) ايام عمل 

إلي البنك.

١١-٢ يجوز للبنك انهاء هذه االتفاقية في أي وقت، دون سبب أو انذار،

مع عدم إلتزام البنك برد الرسوم المفروضة أو المتكبدة سابقا

التزاماته  أو  العميل  مسئولية  علي  الخدمات  ايقاف  أو  انهاء  يؤثر  لن   ١١-٣

بموجب هذه االتفاقية.

,interruption,improper operation or inaccuracy of service 
operations.  
C) The non-availability of the internet or the web page related to 
the service , and/or any loss, damage or destruction caused to the 
customer’s hardware, software or other data processing system as 
a result of using the system 
D) Customers’ use of E-mail or any other insecure means of 
communication used in sending  the instructions to the bank 
H) Any breach of confidentiality resulting directly or indirectly 
from the customers’ use of the service or the website and/or:
I) Any interruption or delay caused by any update or replacement 
performed on the website 
J) Any inaccurate  or erroneous information provided by the 
customer 
The bank may rely on instructions which believed to be genuine 
that were received from the customer , the bank is authorized to 
accept the instructions of the customer and works on 
implementing or decline it , the customer accepts to bear all risks 
resulting from misunderstanding , errors , risks related to issuing 
instructions in a fraudulent way and or from unauthorized parties 
to issue such, customer consents that the bank will not be held 
liable for any loss or responsibility or any costs may result from 
acts of fraud or misuse or error or unauthorized instructions.
The Parties have agreed to the follow: 
1- Service providing :
1-1 The bank has the right to amend the services and it's 
containment that are available on the website , at any time as 
well as the terms of this agreement at its sole discretion provided 
that customer is notified with no less than 15 days in writing or 
other available communication channel and publish such 
amended or updated terms & conditions on the website.
1-2 The customer declares and agrees on  continuation in using 
the services after the date of any change or amendment is 
considered as a consent from his /her side on such amendment or 
change .     
2- Customer's Responsibilities
2-1 The Customer hereby irrevocably unconditionally undertakes 
to:
A) obtain and maintain any of the hardware and software 
required to execute transactions on internet to make use of the 
Services, and the Customer shall be solely responsible for the 
selection and the setup of the hardware and software.
B) Read the information and abide by the recommendations,
Instructions and warnings available on the Site about the security 
of the Services. Also, read the warnings and alert notifications 
Such as security alerts or fraud alerts/social engineering etc. 
C) Promptly notify the Bank in the event that the Token or 
password or login name are lost or stolen, customer undertakes to 
bear the full responsibility resulting from all losses and damages 
emerging therefrom including any fees may be he/she is 
requested to pay.
D) Not to use the Site and/or the services in a way that is contrary 
to any law. Regulations, and/or the terms of this Agreement.
and indemnify the bank for any losses resulting from non 
abidance to any instructions stated in this agreement or the 
published one on the website from time to time.
2-2 The use of the Customer's Token, login name and password 
shall be considered as  Customer’s physical signature and 
accordingly the customer hereby agrees that any use of the 
Customer Token, login name and password by any third party 
shall be treated by the Bank as having been authorized by the 
Customer, and the Customer hereby accepts full responsibility and 
liability for any such use without any liability on the Bank
2-3 The customer is the sole responsible for the accuracy and 
correctness of all information and instructions that are executed 
through the bank, customer will bear any legal or financial 
consequences arising based on these information or instructions 
and the bank will not be held liable for financial transactions or 
high risk activities effected on his/her accounts and will not be 
responsible for notifying the customer with any financial 

transactions or high risk activities effected on his/her accounts.
2-4 Customer will be responsible for the accuracy and correctness 
of all information provided in the forms related to the services 
provided under this agreement, and shall promptly notify the 
Bank in writing with any changes of the information contained 
therein. 
3- Ahli United Bank's Responsibitities
3-1 ahli united bank responsible for the following :
A)Provide the Customer with a website infrastructure.
B)Guarantees customer's instructions confidentiality ,  transactions 
and data to the maximum extent possible except what is indicated 
on contrary in this agreement , related  forms , laws and decrees 
related to confidentiality revelation. 
4- Transmission of information
4-1 The Customer hereby acknowledges that information 
transmitted via the internet is Susceptible to unauthorized 
interception, hacking and the Customer hereby acknowledges the 
risks therewith, and agrees that he/she shall bear all Legal and/or 
financial risks of transmitting such information via the internet.
4-2 The bank will not bear any responsibility for intercepting 
information within the course of customer usage of Internet to 
transmit information and will not be responsible for the the 
possibility of accessing the Internet , web speed , availability or 
security and the bank doesn't warrant any of them . customer 
expressly agrees to not holding the bank responsible for any losses 
whatsoever that arising from sending the information through 
Internet.
4-3 The Customer hereby agrees that all information submitted to 
and received by the Bank via the Site shall be deemed to be the 
property of the Bank and, the Bank shall be entitled to use such 
information for any lawful purpose. subject to client bearing all   
legal and financial liability for any incomplete information 
transmitted through the Site,
5 -Limitation of Liability
5-1 The Customer undertakes and herby agrees on usage of the 
service is under his/her complete legal, financial responsibilities, 
and confirms his/her awareness  that the website includes any 
information and available materials are provided as per 
availability without any guarantees and or declarations of any 
kind  as it is, and the bank doesn't  guarantee the accuracy , 
sufficiency  or completion of the information as well as the 
available materials  on the website, therefore  the bank is not 
responsible for any errors or omissions in such materials and 
information.
5-2 The Bank shall notify the customer in advance in case of service 
interruption for maintenance to take necessary precautions  
5-3 The Bank shall not be liable for any action taken, or any delay 
or failure to take any action arises out of causes beyond the Bank’s 
control, including without limitation any losses or damages 
resulting from interest or exchange rate fluctuations and after 
working hours transactions, furthermore Bank will not be 
responsible for any damages resulting from the technical failure or 
breakdown of online banking communications or any emergency 
cases such as power failure, closing days, natural disasters, Security 
accidents., governmental emergency actions, or appearance of 
viruses on the Internet  
5-4 The bank will not be responsible under any circumstances for 
any damages resulting from the use or inability to use the web site 
or any portion of it. 
5-5 The Customer acknowledges and agrees that the Bank will not 
be responsible for any errors in entering the information by the 
customer as well as informing the bank instantly for any breach of 
customer(s) account security by any mean according to his/her 
belief. 
6-Indemnity 
6-1 The customer undertakes to indemnify the bank for any 
damages or losses or responsibility  or costs whatsoever ( including 
lawyer fees ) that borne by the bank in regard of any claim raised 
from a third party as a result of customer's usage of the services or 
the electronic website or customer violation of this agreement or 

any third party rights. 
7 -Charges and Fees
7-1 The customer expressly consents to bear the fees charged on 
funds transfer from one of customer's accounts to another account 
as well as from customer's accounts to local & international banks 
through the website as determined in approved bank's tariff.
7.2 -The Customer acknowledges and accepts that the fees for any 
of the Services are subject to change at any time by the Bank.
7.3 - The customer expressly authorizes the bank to debit his/her 
account (s) with any fees or charges and the bank reserves it's right 
in amending any fees with or without extra notification.
8- Service Activation:
8-1 The customer firstly has to register on the AUBE website for 
utilizing the service.
8-2 after conducting the first step customer should contact AUBE 
call center 19072 to activate the service for first time subscription 
8-3 In case customer requests to stop the service or re-activating it 
he/she has to visit the nearest branch or call the call center on 
19072. 
the customer declares and warrants according to this agreement 
that the applications of account opening and service subscribtion 
will be merged and will be considered as an integral part of the 
subject agreement.
The customer is obliged to inform the bank instantly in case of 
there is a change on provided information by the customer in 
account opening and user access / modification  /password change 
application.
9- Copyright Notices
9-1 The copyright and all other intellectual property contained in 
the Site, including. but not limited to, art design, text, sound 
recordings, images or links are owned by the Bank, and such 
intellectual property may not be reproduced, transmitted, 
published, performed. broad-casted, stored, adapted, distributed, 
displayed. Licensed, altered, hyperlinked or otherwise used in 
whole or in part in any manner without prior written consent of 
the Bank.
10- Other Agreements
Any other agreements may be made between the bank and the 
customer are considered as terms and conditions which should be 
incorporated in any other agreements or any additional conditions 
and transactions that the customer is requesting  from the bank 
which are applicable to customer's Account(s).
11- Termination
11.1 The Customer may terminate this Agreement by delivering a 
seven (7) business day’s prior written notice to the Bank.
11.2 The Bank may terminate this Agreement at any time, without 
cause or notice or refund of previously charged or incurred fees. 
11-3 Neither the termination nor the discontinuation of the 
Services shall affect the Customer’s liability or obligation under this 
Agreement.

Name (Mr./Mrs./Miss)
Address
Date And Place of Birth
Nationality
Relationship
Identification Type
Identification No.

اإلسم (السيد/السيدة/األنسة)

عنوان اإلقامة

تاريخ ومكان الميالد

الجنسية

درجة القرابة

نوع المستند

رقم مستند اثبات الشخصية

األسم باللغة اإلنجليزية 
كما تود ان يظهر علي البطاقة 

Name In English
As You Would Like To Appear On The Card 

Passportجواز سفرNational IDرقم قومى

What is your favorite color? 

What is your favorite date?                                                                               

What is your favorite place?

Assigned Mobile Number to Service     

توقيع حامل البطاقة التابعة
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Nationality

Fax & Email Indemnity 

اقر انا/                                            
السابقة  البيانات  كافة  بأن   / القاصر  علي  ولي  /بصفتي  الشخصية  بصفتي 
المالك   / هو  القاصر  وأن   / وانني  وكاملة  صحيحة  المقدمة  والمستندات 
األصلي / المستفيد من هذا الحساب وبعدم ايداعي شخصيا او قبول ايداع اي 
مبالغ مجهولة المصدر او مشبوهة سواء نقدا او بشيكات او باي اشكال اخري 
الواردة بهذا  البيانات  كتابيا بكل تعديل يطرأ علي  البنك  باخطار  اتعهد  وكذلك 
النموذج فور حدوثها وكذلك تحديث بيانات هذا النموذج عند الطلب او كل خمس 
ومعلومات  بياناتي  وتبادل  باستخدام  لكم  واصرح  هذا  األكثر،  علي  سنوات 
للقانون  وفقا  اخري  جهة  واية  مصر  المتحد-  األهلي  البنك  مع  حساباتي 
او  بيانات  اية  عن  باألفصاح  اصرح  كما  المصري  المركزي  البنك  وتعليمات 
قانون  بتنفيذ  صلة  ذات  جهة  اي  مع  البنك  لدي  بحساباتي  خاصة  معلومات 
األمتثال الضريبي علي الحسابات األجنبية FATCA وذلك سواء كانت تلك الجهة 
محلية او خارجية مع التصريح لتلك الجهة بتبادل تلك المعلومات مع اطراف اخري 
ادني  ودون  الخاصة  مسئوليتي  علي  وذلك  القانون  هذا  تطبيق  ألغراض 

مسئولية علي البنك 
المقدمة  بالخدمات  الخاصة  واألحكام  الشروط  بكافة  وقبولى  بإطالعى  أقر   -

التي تم التوقيع عليها من قبلي.
-  أقر بإطالعى على تعريفة الخدمات المصرفية

I declare , 
In my personal capacity/as a natural guardian/ confirm that all the 
information and provided documents in this application are true 
and correct. & that the minor is/the owner /and/the ultimate 
beneficiary of this account and neither to deposit in person nor to 
accept depositing any amounts of money from an anonymous, 
unknown or suspicious source Whether in cash or by way of 
cheques or in any other form. I undertake to inform the bank in 
writing with any changes of information immediately and also to 
renew as well as to update the information stated in this 
application  whenever requested by the bank or every five years 
maximum, I authorize the bank to disclose and exchange any 
data or information related to my accounts at AUBE and any 
other party according to Law and CBE instructions. parties that 
are in connection with FATCA law implementation whether it is a 
local or foreign party with authorization to such party to 
exchange such information with other parties for the purpose of 
applying the said law at my own responsibility without any 
liability on the bank part. 
I declare that I have read and consent on the terms & conditions 
related to services provided that signed by me.
I declare that I have sighted bank Tariff.

التعليمات الصادرة منى ترسل من فاكس
 (هاتف) رقم                                                  

Facsimile Transmission to 
be Send From Fax No. 
Or From The Email Address                                                               او من البريد أإللكتروني (اإليميل ) وعنوانه

          SMS Alertخدمة الرسائل النصية

Please activate the SMS service on the below mobile number
Direct debit & internet service                                                                         

All my accounts at the bank                                                                               
Assigned Mobile Number to Service

أرجو الموافقة على تنشيط خدمة الرسائل النصية على رقم المحمول اآلتى
الخصم الفورى وخدمة اإلنترنت

جميع حساباتى طرف البنك

رقم الهاتف المحمول المرتبط بالخدمة

 E-Statementخدمة إرسال كشوف الحساب بالبريد اإللكترونى      

Declarationsاقرارات

Please send the E-statements to the below E-mail address                                       
Email

أرجو إرسال كشوف الحساب على البريد األلكترونى اآلتى
البريد االلكتروني

Customer Signature
Date

توقيع العميل
التاريخ

يقدم البنك األهلي المتحد الخدمات المصرفية عبر االنترنت لعمالئه من خالل 

الموقع االلكتروني للبنك (www.ahliunited.com) لتمكين العميل من

االستفادة من الخدمات التالية: 

١- استخراج /االطالع علي كشوف الحسابات

٢- التحويالت البنكية

٣- التبرعات لدى العديد من الجهات

٤-االطالع علي كشوف حسابات البطاقات

٥- طلب ربط وديعة

٦- سداد مديونيات البطاقة االئتمانية

٧- فتح حساب فرعي جديد

٨- طلب دفتر شيكات

٩- طلب تحديث بيانات

١٠- خدمة الرسائل القصيرة عند الدخول و عند اجراء المعامالت

١١- حاسبة سعر الصرف اليومي للعمالت االجنبية

١٢- االستفسار عن طريق خدمة الرسائل االلكترونية

١- الخدمات المصرفية االلكترونية تشمل العمليات التى يقوم بها عميل البنك 

علي  الشخصي  األمان  رمز  جهاز  على  تحتوي  االلكترونية  القنوات  طريق  عن 

العميل  يستخدمه  محمول  أو  ثابت  جهاز  وأي  الشخصي  المحمول  الهاتف 

للدخول الي شبكة االنترنت. الهاتف المحمول جهاز رمز 

االمان الشخص وأى جهاز ثابت أو محمول يستخدمه العميل للدخول إلى شبكة 

االنتزنت.

٢- فى حال اختيار العميل االنتفاع بالخدمات المصرفية االلكترونية 

يلتزم العميل - وبموجب التوقيع على هذا الطلب بكافة الشروط التى

المتاحة  الخدمات   بقائمة   أى  منتج  مدرج   البنك  لالستفادة  من   يضعها  

لمستخدمي تلك الخدمة حاليا او مستقبال كما يكون مسئوال عن استيفاء  كافة 

المتطلبات الفنية الواردة بدليل هذه الخدمة قبل استخدامه  لها ويتعهد بتوقيع 

اية محررات أو مستندات قد يطلبها البنك لهذا الغرض.

٣- يتحمل العميل وحده كامل المسئولية عن كافة العمليات التى تتم  بإستخدامه 

هذه الخدمة  وتنصرف  له  آثارها، وتقع عليه تبعاتها كما  يلتزم  بتعويض 

البنك عن اية أضرار مباشرة أوغير مباشرة قد تنتج من جراء ذلك.

٤- يحتفظ  البنك  بحق  تغيير  الشروط  واإلجراءات  التى  تحكم  الخدمات 

المصرفية االلكترونية من حين آلخر دون تحمل آية مسؤولية عن األخطاء

التى قد تنتج االستخدام بشرط إبالغ مستخدمى هذه الخدمات باخطار مسبق 

وفق الوسائل المناسبة.

٥- يجب على العميل الذى يستخدم أى من الخدمات المصرفية االلكترونية  

يتقدم  أن  الخدمات  بتعديل هذه  او   باإليقاف   البنك   باشعار   يرغب   والذى 

لتنفيذ  الكتروني مؤمن  الفرع فاتح الحساب او عبر بريد  بطلبه كتابيا إلى مقر 

طلبه(ا).

فى  المطبقة  واإلجراءات  للشروط  االلكترونية  المصرفية  الخدمات  تخضع   -٦

حينه من قبل البنك على جميع أنواع الحسابات. وسوف يقوم البنك بتزويد 

البنك  بموقع  المبينة تفصيال  اإلنترنت  عبر  المصرفية  األعمال  بخدمة  العميل 

على شبكة الانترنت من وقت آلخر.         

يوافق العميل علي المحافظة على سرية اية رموز تعريف دخول وكلمات سر 

كما يوافق على إتخاذ جميع االحتياطات الضرورية للحيلولة دون اإلستخدام غير 

المصرح به لها أو الدخول الى الصفحة اإللكترونية التي يمكن الدخول إليها عبر 

االنتزنت (الصفحة اإللكترونية) . ويتعهد العميل بأن يقوم بتغيير كلمات السر 

بصورة متكررة وان يخطر البنك فور حال علمه أو ارتيابه في:

أ) أن رمز تعريف الدخول و/أو كلمة السر الخاصة به/ا أصبحت معروفة لشخص 

غير مصرح له :أو 

ب) أي استخدام غير مصرح به أو سوء استخدام الصفحة اإللكترونية او الخدمة

ال يتحمل البنك أية مسئولية عن االستخدام اإلحتيالي أو غير المصرح به لرموز

تعريف الدخول و/أو كلمات السر الخاصة بالعميل.

يقر العميل ويوافق على ان البنك أو أي من شركاته التابعة أو أي من موكليه 

لن يكونوا مسئولين عن اية خسارة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة فعلية او 

Ahli United Bank offers online banking services for its customers 
through the Bank's website located at: www.ahliunited.com 
whereby the Customer is able to utilize the following services:
1 -Viewing/extracting bank statement 
2 -Conducting bank transfers
3 -Donations to your charity of choice
4 -Reviewing the summary for debit and credit cards 
5 -Requesting fixed Time Deposit
6 -Settling dues online 
7 -Opening sub accounts 
8 -Applying for a cheque book 
9 -Profile update request
10 -SMS alerts for log-in and upon effecting transactions  
11 -Exchange rate converter for all currencies 
12 -Inquiries through electronic messages
1 - Electronic banking services include all operations conducted by 
a customer through electronic channels that include the landline, 
Mobile, digital assistant, and /or any static or mobile device used 
by a customer to access the internet.
2 -In the event that a customer wishes to benefit from the use of 
the electronic banking services, the customer is bound through 
the signing of this form, to all the terms and conditions placed by 
the bank for the use of any existing or future service or services 
made available by the bank for its customers. The customer will 
also adhere to all technical requirements stated in the guides of 
these services before commencement of use and undertakes to 
sign any disclaimers and documents requested by the bank for 
this purpose.
3.Customer is solely responsible for all transactions conducted 
through the bank`s electronic services and bears it's impacts and 
consequences as well as committed to indemnify the bank for any 
direct or indirect damages results because of such use. 
4.The bank has the right to change from time to time the terms 
and conditions that govern the use of internet- based electronic 
banking services, without liability for any errors that may result 
from service usage provided that the bank notifies the users of 
these services via suitable notification method. that the bank 
informs the users of such services through the appropriate 
channels.
5.Any customer using the electronic banking services and who 
wishes to advise the bank to suspend any of electronic services or 
modifying these services has to apply in writing to the branch 
which account was opened by or through secured email to honor 
his /her request.
6.Electronic banking services as defined in clause number (1) 
above are subject to the terms and conditions applied by the 
bank on all accounts.
The bank will provide the customer with internet banking service 
through Internet which is detailed on the bank's website from 
time to time.
The customer agrees to keep any access Identification codes and 
passwords and to take all necessary precautions to prevent 
unauthorized use therefore or access to the electronic website 
accessible via the internet (the website) the customer undertakes 
to change the passwords frequently and to notify the Bank 
immediately In case he/she came to know or suspects the 
following :
A)Such access identification code and/or password had become 
known to any unauthorized person: or
B)Any unauthorized use or misuse of the website or the service.
The bank assumes no responsibility for fraudulent or 
unauthorized use of the customers’ access identification codes 
and /or passwords. The customer understands and agrees that 
neither the bank nor its affiliates or proxies shall be liable for any 
loss either direct or indirect, actual, consequential, expected or 
not expected is borne by the customer in respect of or in 
connection with the services of the website but not limited to
Any misuse ,  errors , omissions , delay, malfunction , breakdowns 

بالتبعية  متوقعة أو غير متوقعة . ويتحملها العميل فيما له صلة بخدمة

اساءة  الحصر   وليس  المثال  سبيل  علي  ذلك  في  بما  اإللكترونية  الصفحة 

االستخدام  أو اخطاء أو حذف أو تأخر أو تعطل أو إنقطاع و تشغيل غير مناسب 

أو عدم دقة عمليات الخدمة 

ج) عدم توافر خدمة اإلنترنت أو الصفحة االلكترونية الخاصة بالخدمة ؛ و/أو أية 

خسارة او ضرر أو تلف يلحق باألجهزة و البرمجيات أو اي نظام معالجة اخر كنتيجة 

الستخدام النظام.

د) استخدام العميل للبريد اإللكتروني أو أية وسيلة من وسائل االتصاالت األخرى

غير المؤمنة في ارسال التعليمات للبنك

ه) أي إخالل بالسرية الناتجة عن اإلستخدام المباشر أو غير المباشر للخدمة أو

الصفحة إللكترونية 

و) أي انقطاع أو تأخر يحدث نتيجة ألية عملية تحديث و استبدال يتم اجراؤها

على الصفحة االلكترونية 

ي) أية معلومات غير دقيقة أو خاطئة يتم تزويدها من قبل العميل.

للبنك أن يستند إلى آية تعليمات . يعتقد بانها حقيقية تم استالمها من قبل 

العميل . ويكون البنك مخوال لقبول التعليمات الصادرة من قبل العميل والعمل

على تنفيذها أو رفضها ويقبل العميل تحمل جميع المخاطر الناتجة عن سوء 

الفهم واالخطاء والمخاطر الخاصة بتقديم التعليمات بصورة إحتيالية و/او من 

قبل أي من األطراف غير المصرح لهم بها . ويقبل بأن البنك لن يكون مسئوال 

عن اية خسارة او مسئولية أو نفقات قد تنشأ عن اإلحتيال أو سوء االستخدام  

و/او الخطأ واو التعليمات المصرح بها . 

وقد اتفق الطرفان علي ما يلي: 

١-توفير الخدمات

١-١ يحق للبنك تعديل الخدمات و ومحتوياتها المتاحة علي الموقع االلكتروني، 

في أي وقت كان، و كذلك احكام هذه االتفاقية، و ذلك حسب تقديره المطلق 

على أن يخطر العميل بمدة ال تقل عن ١٥ يوم و ان يقوم بنشر البنود و الشروط 

المحدثة أوالمعدلة علي الموقع االلكتروني .

١-٢ يقر العميل و يوافق علي أن االستمرار في استخدام الخدمات بعد تاريخ أي 

تغيير أو تعديل يعد بمثابة قبول منه و موافقة علي هذا التعديل أو التغير

٢- مسئوليات العميل

٢-١ يتعهد العميل دون قيد أو شرط بما يلي : 

ا) الحصول و الحفاظ علي جميع االجهزة و البرامج الالزمة لتنفيذ المعامالت من 

خالل االنترنت و االستفادة من الخدمات، و يكون العميل وحده مسئوال عن 

االختيار و اعداد تلك االجهزة و البرامج 

ب) االطالع علي المعلومات و االلتزام بالتوصيات و التعليمات و التحذيرات

المتوفرة علي الموقع االلكتروني حول امن الخدمات و كذلك قراءة التحذيرات 

واالخطارات التنبيهية مثل التنبيهات االمنية أو تنبيهات محاوالت اإلحتيال 

/الهندسة االجتماعية  .الخ

ج) ابالغ البنك فورا بفقدان جهاز رموز األمان الخاص به(ا) أو سرقة كلمة المرور 

أو اسم المستخدم الخاص به(ا)، و يقر العميل بتحمله كامل المسؤلية الناتجة 

عن جميع الخسائر و االضرار الناشئة عن ذلك. بما فيها اية رسوم قد تطلب منه 

هذا الصدد.

د) عدم استخدامه الموقع و/أو الخدمات بما يتعارض مع أي قوانين أو انظمة، 

و/أو شروط هذه االتفاقية و تعويض البنك عن أي خسائر ناتجة عن أي تصرف 

نتيجة عدم االلتزام بأي تعليمات منصوص عليها في هذه االتفاقية أو تلك 

المنشورة علي الموقع االلكتروني في وقت ألخر . 

٢-٢ يعتبر استخدام جهاز رموز األمان و الرقم السري االلكتوني الخاص بالعميل 

و اسم المستخدم و كلمة المرور بمثابة توقيع العميل، و يوافق العميل بان أي 

استخدام لجهاز رموز األمان و للرقم السري االلكتروني الخاص بالعميل و اسم 

المستخدم و كلمة المرور من قبل الغير سوف يعامل من قبل البنك علي انه 

تم باذن من العميل و بموجبه يوافق العميل علي تحمله المسئولية

الكاملة عن ذلك االستخدام و ذلك دون ادني مسئولية علي البنك . 

٢-٣ يكون العميل هو المسئول الوحيد عن دقة و صحة جميع المعلومات و 

التعليمات التي يتم تنفيذها عبر الموقع االلكتروني، و يتحمل العميل اية اثار 

البنك  يعد  التعليمات وال  أو  المعلومات  تلك  مالية مترتبة علي  و/أو  قانونية 

مسئوًال عن عمليات مالية أو أنشطة ذات مخاطر مرتفعة تتم علي حساباتهم و 

ذات  انشطة  أو  مالية  عمليات  بأي  العميل  اخطار  عن  ًال  مسئو  البنك  يعد  ال 

مخاطر مرتفعة تتم علي حسابات العميل.

٢-٤ يقر العميل بمسئوليتة عن دقة و صحة جميع المعلومات الواردة في النماذج 

الخاصة بالخدمات موضوع هذه االتفاقية . و يقوم العميل فور ًا بإخطار البنك 

كتابة بأي تغييرات تطرأ علي المعلومات الواردة فيه. 

٣- مسئوليات البنك األهلي المتحد

٣-١ يكون البنك األهلي المتحد مسئوال عن ما يلي:

ا) تزويد العميل بالبنية االساسية للموقع االلكتروني. 

ب) ضمان سرية تعليمات العميل و عملياته و بياناته إلي اقصي حد ممكن و 

باستثناء ما هو منصوص عليه خالفا لذلك في هذه االتفاقية و النماذج 

المتعلقة بها و القوانين و القرارات المتعلقة بكشف السرية.

٤-ارسال المعلومات

٤-١ يقر العميل بان المعلومات التي يتم ارسالها عبر االنترنت معرضة لالعتراض 

المالية  و/أو  القانونية  المخاطر  لجميع  تحمله  علي  يوافق  و  بذلك  القرصنة  و 

علي نقل تلك المعلومات عبر االنترنت.

٤-٢ ال يتحمل البنك اي مسئولية مرتبطة باعتراض المعلومات في سياق 

استخدام العميل االنترنت الرسال المعلومات، و لن يكون البنك مسئوال عن 

امكانية الدخول إلي االنترنت أو سرعة الشبكة أو توافرها أو أمانها، كما ال يقدم 

اية ضمانات عليها، و يوافق العميل صراحة علي عدم تحميل البنك المسئولية 

عن أية خسائر من أي نوع كانت و الناشئة عن ارسال المعلومات عبر االنترنت.

٤-٣ يوافق العميل علي أن جميع المعلومات التي يتم توفيرها و استالمها من 

قبل البنك عبر الموقع االلكتروني تعتبر ملكا للبنك، و يحق للبنك استخدام تلك 

المعلومات ألي غرض قانوني شريطة أن يتحمل العميل المسئولية القانونية 

و المالية عن أية معلومات غير دقيقة أو غير كافية تم نقلها عبر الموقع االلكتروني

٥- حدود المسئولية

٥-١ يتعهد العميل و يوافق بموجب هذه اإلتفاقية علي أن استخدامه للخدمات 

يكون علي مسئوليته القانونية و المالية وحده و يقر بعلمه بأن الموقع 

االلكتروني، شامال أية معلومات و مواد متوفرة عليه يتم توفيرها ‘‘كما هي’’ 

أو ‘‘كما هو’’ متاح دون اية ضمانات و / أو اقرارات من أي نوع و ال يضمن البنك 

دقة المعلومات أو كفايتها أو اكتمالها وكذلك المواد المتاحة علي الموقع 

االلكتروني، و عليه فإن البنك غير مسئول عن أي اخطاء أو اغفاالت في تلك 

المواد و المعلومات. 

٥-٢ يلتزم البنك بإخطار العميل مسبقا في حالة انقطاع الخدمة لعمل صيانة 

محددة و ذلك التخاذ التدابير الالزمة

٥-٣ لن يكون البنك مسئوال عن أي اجراء يتم اتخاذه، أو أي تأخير أو إخفاق في 

علي  ذلك  بما في  البنك  خارجة عن سيطرة  اسباب  ناشئ عن  اجراء  أي  اتخاذ 

سبيل المثال أية خسائر أو اضرار قد تنتج عن تقلبات اسعار الفائدة أو الصرف 

و عن تنفيذ العمليات بعد ساعات االغالق، و كذا لن يكون البنك مسئوال عن أي 

اضرار ناتجة عن االعطال الفنية أو انقطاع شبكة االتصاالت المصرفية عبر 

االنترنت أو أي حالة طوارئ اخري كانقطاع الطاقة، تعطيل االعمال، و الكوارث 

الطبيعية، و الحوادث االمنية، واالجراءات الحكومية في حاالت الطوارئ أو ظهور 

الفيروسات علي االنترنت .

٥-٤ لن يكون البنك مسئوال تحت أي ظرف عن أي اضرار من أي نوع كانت و 

الناشئة عن استخدام أو عدم القدرة علي استخدام الموقع االلكتروني أو أي جزء 

منه. 

٥-٥ يقر العميل و يوافق علي عدم تحمل البنك المسئولية عن أي اخطاء في 

ادخال المعلومات من جانب العميل. و كذلك عن اخطار البنك فورا عن اعتقاده 

باختراق امن حساب /حسابات العميل بأي شكل من االشكال

٦- التعويض

أو  مسئولية  أو  خسائر  أو  اضرار  اية  عن  البنك  بتعويض  العميل  يتعهد   ٦-١

تكاليف أو نفقات من أي نوع (بما في ذلك اتعاب المحاماه) التي يتكبدها 

البنك في ما يتعلق بأي مطالبة تتم من قبل طرف ثالث نتيجة استخدام 

أو  االتفاقيه  لهذه  العميل  انتهاك  أو  االلكتروني  للموقع  أو  للخدمات  العميل 

حقوق أي طرف ثالث

٧- المصاريف و الرسوم

 ٧-١ يوافق العميل صراحة علي أن تحمل رسوم اجراء عمليات تحويل االموال 

من احد حسابات العميل إلي حساب اخر و كذلك من حساب العميل الي حسابات 

في  محددة  هي  كما  االلكتروني  الموقع  عبر  الدولية  و  المحلية  البنوك  لدي 

قائمة الرسوم و العموالت المعتمدة من قبل البنك 

٧-٢يقر العميل و يوافق علي أن رسوم الخدمات خاضعة للتعديل من قبل 

البنك في اي وقت

أو  أو مصاريف  أي رسوم  البنك في خصم  العميل بموجب هذا  ٧-٣ يفوض 

تكاليف من حسابه / حساباته لدي البنك و يحتفظ البنك بحقه في تعديل أي 

رسوم بدون اشعار اضافي 

٨-تفعيل الخدمة 

المتحد  األهلي  البنك  موقع  خالل  من  أوال  التسجيل  العميل  علي  يجب   ٨-١

لالنتفاع بالخدمة.

٨-٢بعد القيام بالخطوة االولي يتعين علي العميل االتصال بالخط الساخن الخاص 

بالبنك االهلي المتحد-مصر علي رقم ١٩٠٧٢ و ذلك لتفعيل الخدمة في حالة 

االشتراك ألول مرة

٨-٣ في حالة طلب العميل وقف الخدمة أو اعادة تشغيلها يقوم بزيارة اقرب فرع 

أو االتصال بخدمة العمالء ١٩٠٧٢

فتح  طلب  ادماج  سيتم  بأنه  االتفاقية  هذه  بموجب  يضمن  و  العميل  يقر 

الحساب و طلب اإلشتراكات في الخدمة موضوع هذه االتفاقية و إعتبارها 

جزاء ال يتجزأ منها

يلتزم العميل بإخطار البنك فورا في حال حدوث أي تغيير علي أي من المعلومات 

المقدمة من قبل العميل في طلب فتح الحساب وطلب دخول/ تعديل مستخدم 

و طلب تغيير كلمة المرور.

٩ـ اشعارات حقوق الطبع و النسخ

تكون حقوق الطبع و النشر و جميع الملكيات الفكرية االخري الواردة في

الموقع االلكتوني بما في ذلك علي سبيل المثال ال الحصر،جميع التصاميم، 

و النصوص و التسجيالت الصوتية، و الصور و الروابط مملوكة للبنك و ال يجوز 

عرضها،  أو  توزيعها،  تقليدها،  تخزينها،  نقلها،  أو  الفكرية  الملكية  تلك  نسخ 

ترخيصها تعديلها، أو ربطها برابط الكتروني أو استخدامها سواء كليا أو جزئيا، 

بأي شكل من االشكال دون موافقة كتابية مسبقة من البنك.

١٠- اتفاقيات أخرى

أية اتفاقيات أخري قد يتم ابرامها بين العميل والبنك يتم اعتبارها بمثابة شروط 

وأحكام يتعين اضافتها الي تلك المنشورة علي الموقع االلكتروني والي اية 

تنطبق  البنك والتي  العميل من  اتفاقيات واحكام اضافية ومعامالت يطلبها 

علي حساب(ات) العميل بهذا الخصوص 

١١-االنهاء

١١-١ يجوز للعميل انهاء هذة االتفاقية اخطار كتابي مسبق بسبعة (٧) ايام عمل 

إلي البنك.

١١-٢ يجوز للبنك انهاء هذه االتفاقية في أي وقت، دون سبب أو انذار،

مع عدم إلتزام البنك برد الرسوم المفروضة أو المتكبدة سابقا

التزاماته  أو  العميل  مسئولية  علي  الخدمات  ايقاف  أو  انهاء  يؤثر  لن   ١١-٣

بموجب هذه االتفاقية.

,interruption,improper operation or inaccuracy of service 
operations.  
C) The non-availability of the internet or the web page related to 
the service , and/or any loss, damage or destruction caused to the 
customer’s hardware, software or other data processing system as 
a result of using the system 
D) Customers’ use of E-mail or any other insecure means of 
communication used in sending  the instructions to the bank 
H) Any breach of confidentiality resulting directly or indirectly 
from the customers’ use of the service or the website and/or:
I) Any interruption or delay caused by any update or replacement 
performed on the website 
J) Any inaccurate  or erroneous information provided by the 
customer 
The bank may rely on instructions which believed to be genuine 
that were received from the customer , the bank is authorized to 
accept the instructions of the customer and works on 
implementing or decline it , the customer accepts to bear all risks 
resulting from misunderstanding , errors , risks related to issuing 
instructions in a fraudulent way and or from unauthorized parties 
to issue such, customer consents that the bank will not be held 
liable for any loss or responsibility or any costs may result from 
acts of fraud or misuse or error or unauthorized instructions.
The Parties have agreed to the follow: 
1- Service providing :
1-1 The bank has the right to amend the services and it's 
containment that are available on the website , at any time as 
well as the terms of this agreement at its sole discretion provided 
that customer is notified with no less than 15 days in writing or 
other available communication channel and publish such 
amended or updated terms & conditions on the website.
1-2 The customer declares and agrees on  continuation in using 
the services after the date of any change or amendment is 
considered as a consent from his /her side on such amendment or 
change .     
2- Customer's Responsibilities
2-1 The Customer hereby irrevocably unconditionally undertakes 
to:
A) obtain and maintain any of the hardware and software 
required to execute transactions on internet to make use of the 
Services, and the Customer shall be solely responsible for the 
selection and the setup of the hardware and software.
B) Read the information and abide by the recommendations,
Instructions and warnings available on the Site about the security 
of the Services. Also, read the warnings and alert notifications 
Such as security alerts or fraud alerts/social engineering etc. 
C) Promptly notify the Bank in the event that the Token or 
password or login name are lost or stolen, customer undertakes to 
bear the full responsibility resulting from all losses and damages 
emerging therefrom including any fees may be he/she is 
requested to pay.
D) Not to use the Site and/or the services in a way that is contrary 
to any law. Regulations, and/or the terms of this Agreement.
and indemnify the bank for any losses resulting from non 
abidance to any instructions stated in this agreement or the 
published one on the website from time to time.
2-2 The use of the Customer's Token, login name and password 
shall be considered as  Customer’s physical signature and 
accordingly the customer hereby agrees that any use of the 
Customer Token, login name and password by any third party 
shall be treated by the Bank as having been authorized by the 
Customer, and the Customer hereby accepts full responsibility and 
liability for any such use without any liability on the Bank
2-3 The customer is the sole responsible for the accuracy and 
correctness of all information and instructions that are executed 
through the bank, customer will bear any legal or financial 
consequences arising based on these information or instructions 
and the bank will not be held liable for financial transactions or 
high risk activities effected on his/her accounts and will not be 
responsible for notifying the customer with any financial 

transactions or high risk activities effected on his/her accounts.
2-4 Customer will be responsible for the accuracy and correctness 
of all information provided in the forms related to the services 
provided under this agreement, and shall promptly notify the 
Bank in writing with any changes of the information contained 
therein. 
3- Ahli United Bank's Responsibitities
3-1 ahli united bank responsible for the following :
A)Provide the Customer with a website infrastructure.
B)Guarantees customer's instructions confidentiality ,  transactions 
and data to the maximum extent possible except what is indicated 
on contrary in this agreement , related  forms , laws and decrees 
related to confidentiality revelation. 
4- Transmission of information
4-1 The Customer hereby acknowledges that information 
transmitted via the internet is Susceptible to unauthorized 
interception, hacking and the Customer hereby acknowledges the 
risks therewith, and agrees that he/she shall bear all Legal and/or 
financial risks of transmitting such information via the internet.
4-2 The bank will not bear any responsibility for intercepting 
information within the course of customer usage of Internet to 
transmit information and will not be responsible for the the 
possibility of accessing the Internet , web speed , availability or 
security and the bank doesn't warrant any of them . customer 
expressly agrees to not holding the bank responsible for any losses 
whatsoever that arising from sending the information through 
Internet.
4-3 The Customer hereby agrees that all information submitted to 
and received by the Bank via the Site shall be deemed to be the 
property of the Bank and, the Bank shall be entitled to use such 
information for any lawful purpose. subject to client bearing all   
legal and financial liability for any incomplete information 
transmitted through the Site,
5 -Limitation of Liability
5-1 The Customer undertakes and herby agrees on usage of the 
service is under his/her complete legal, financial responsibilities, 
and confirms his/her awareness  that the website includes any 
information and available materials are provided as per 
availability without any guarantees and or declarations of any 
kind  as it is, and the bank doesn't  guarantee the accuracy , 
sufficiency  or completion of the information as well as the 
available materials  on the website, therefore  the bank is not 
responsible for any errors or omissions in such materials and 
information.
5-2 The Bank shall notify the customer in advance in case of service 
interruption for maintenance to take necessary precautions  
5-3 The Bank shall not be liable for any action taken, or any delay 
or failure to take any action arises out of causes beyond the Bank’s 
control, including without limitation any losses or damages 
resulting from interest or exchange rate fluctuations and after 
working hours transactions, furthermore Bank will not be 
responsible for any damages resulting from the technical failure or 
breakdown of online banking communications or any emergency 
cases such as power failure, closing days, natural disasters, Security 
accidents., governmental emergency actions, or appearance of 
viruses on the Internet  
5-4 The bank will not be responsible under any circumstances for 
any damages resulting from the use or inability to use the web site 
or any portion of it. 
5-5 The Customer acknowledges and agrees that the Bank will not 
be responsible for any errors in entering the information by the 
customer as well as informing the bank instantly for any breach of 
customer(s) account security by any mean according to his/her 
belief. 
6-Indemnity 
6-1 The customer undertakes to indemnify the bank for any 
damages or losses or responsibility  or costs whatsoever ( including 
lawyer fees ) that borne by the bank in regard of any claim raised 
from a third party as a result of customer's usage of the services or 
the electronic website or customer violation of this agreement or 

any third party rights. 
7 -Charges and Fees
7-1 The customer expressly consents to bear the fees charged on 
funds transfer from one of customer's accounts to another account 
as well as from customer's accounts to local & international banks 
through the website as determined in approved bank's tariff.
7.2 -The Customer acknowledges and accepts that the fees for any 
of the Services are subject to change at any time by the Bank.
7.3 - The customer expressly authorizes the bank to debit his/her 
account (s) with any fees or charges and the bank reserves it's right 
in amending any fees with or without extra notification.
8- Service Activation:
8-1 The customer firstly has to register on the AUBE website for 
utilizing the service.
8-2 after conducting the first step customer should contact AUBE 
call center 19072 to activate the service for first time subscription 
8-3 In case customer requests to stop the service or re-activating it 
he/she has to visit the nearest branch or call the call center on 
19072. 
the customer declares and warrants according to this agreement 
that the applications of account opening and service subscribtion 
will be merged and will be considered as an integral part of the 
subject agreement.
The customer is obliged to inform the bank instantly in case of 
there is a change on provided information by the customer in 
account opening and user access / modification  /password change 
application.
9- Copyright Notices
9-1 The copyright and all other intellectual property contained in 
the Site, including. but not limited to, art design, text, sound 
recordings, images or links are owned by the Bank, and such 
intellectual property may not be reproduced, transmitted, 
published, performed. broad-casted, stored, adapted, distributed, 
displayed. Licensed, altered, hyperlinked or otherwise used in 
whole or in part in any manner without prior written consent of 
the Bank.
10- Other Agreements
Any other agreements may be made between the bank and the 
customer are considered as terms and conditions which should be 
incorporated in any other agreements or any additional conditions 
and transactions that the customer is requesting  from the bank 
which are applicable to customer's Account(s).
11- Termination
11.1 The Customer may terminate this Agreement by delivering a 
seven (7) business day’s prior written notice to the Bank.
11.2 The Bank may terminate this Agreement at any time, without 
cause or notice or refund of previously charged or incurred fees. 
11-3 Neither the termination nor the discontinuation of the 
Services shall affect the Customer’s liability or obligation under this 
Agreement.

إقرار تعامل بالفاكس والبريد اإللكترونى 

Phone Banking Service / IVRالتعامل المصرفي عبر الهاتف البنكي                      
 Security Questions that should be answered in English To verify the callerيجب اإلجابة على األسئلة اآلتية باللغة اإلنجليزية للتأكد من هوية المتصل

What is your favorite color? 

What is your favorite date?                                                                               

What is your favorite place?

Assigned Mobile Number to Service     

ما هو اللون المفضل لديك ؟

ما هو التاريخ المفضل لديك ؟

ما هو المكان المفضل لديك؟            

رقم الهاتف المحمول المرتبط بالخدمة

Mobile Walletالمحفظة االلكترونية
Assigned Mobile Number to Serviceرقم الهاتف المحمول المرتبط بالخدمة
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تسري الشروط واألحكام التالية على جميع أنواع الحسابات إضافة إلى الشروط. 
واألحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الحسابات المدرجة فى الفقرة الخاصة

بها وغيرها من الشروط واألحكام المقررة ألية خدمات أخرى :
١- تكون إدارة الحساب لصاحبه (العميل) أو ممثله أو نائبه القانونى أو وكيله؛ 
وال يعتد فى مواجهة البنك بزوال صفة من يدير الحساب ما لم يتسلم البنك

إخطارا كتابيا بذلك.
التجارية  وغيرها من  ٢- يوكل  العميل  البنك  فى  تحصيل  قيمة  األوراق  
العمليات المصرفية مع قيد صافيها فى حسابه وفقا للنظم المعمول بها لدى البنك.
٣-يعفي البنك من أي مسئولية قد تنشأ من عدم إتخاذ إجراءات البروتوستو او 

عدم الدفع او عن التأخير في إجرائها كما انه معفي من المسئولية عن عدم 
دفع سواء  بدون  المرتدة  التجاريه  األوراق  تلك  بموجب  إجراءات قضائيه  إتخاذ 
من يعفى  أنه  كما  التظهير  طبيعه  كانت  وأيا   , كمبياالت  او  شيكات  كانت 
المسئولية عن ضياع أو فّقد هذه األوراق التجاريه حال تحصيلها في الخارج عن طريق 

مراسلين البنك.
٤- عند  تقديم  اوراق  تجاريه  لتحصيل  قيمتها  ,سواء  كانت  مظهره  للبنك 
بالتوكيل او التأمين , او لنقل الملكيه ؛ ال يعتد في إثبات هذا التقديم للبنك إال 

بحافظة إيداع ممهوره بخاتم البنك وتوقيع الموظف المختص.
٥- حسب ما هو متفق عليه مع البنك أنه ال يجوز إثبات عكس الثابت في أوراق 
المقبول  اإلثبات  دليل  الحاالت فإن  بالكتابة وفي جميع  اال  البنك ومستنداته 

في مواجهة البنك هو الدليل الكتابي فقط
٦- يحق للبنك اإلستعانه بأي شركه متخصصه في نقل وتسليم الطرود البريديه . 
والخطابات المسجلة أو أي من وسائل اإلعالن؛ بحيث تتولي تسليم أي مراسالت 
مرسله الى العميل من قبل البنك ودون أي مسئوليه علي البنك من وراء ذلك 

وال يعتبر ذلك خرقا للسريه
٧- يفوض العميل البنك في أن يخصم تلقائيا علي حساباته ؛ كافه العموالت

الخاصة بنوع الخدمه المقدمه وفقا لطلب العميل المستحقة عليه طبقًا لالئحة 
أسعار الخدمات المصرفية المعلنه الخاصة بنوع الخدمه المقدمه وفقا لطلب 

العميل.
٨- يفوض العميل البنك في أن يخصم من حسابه(ا) / حساباته(ا) اية مبالغ 

تكون قد أضيفت إليه(ا) بطريقة الخطأ ؛ على أن يتم اخطاره (ا) بذلك عن طريق 
كشف الحساب المرسل له و الذي يعتبر نافذا قبل العميل و اقرار منه بصحة 

المعاملة. 
أو فروعه حاليا أو مستقبال ضامنة  البنك  العميل لدى  ٩-تعتبر جميع حسابات 

بعضها البعض بغض النظر عن طبيعتها أو مسمياتها. 
١٠- تكون دفاتر البنك وقيوده حجة قاطعة فى إثبات ما للعميل وما عليه في 
تعامله(ا) مع البنك ؛ وال يحق للعميل االعتراض على صحتها بأى وجه من الوجوه 

ما لم يثبت للعميل عكس ذلك.
١١-اذا أصبح الحساب مكشوفا دون اتفاق مسبق يحق للبنك أن يتقاضى عائد 

على الرصيد اليومى المدين فى حالة كشفه دون اتفاق مسبق وذلك على  
أساس  الحد  األقصى  لسعر  العائد  االتفاقى  المحدد  من  قبل البنك المركزى 

المصري بالنسبة للرصيد المدين بالجنيه المصري وذلك مع حق 
البنك فى مطالبة العميل بالسداد الفورى للرصيد المدين.

١٢-يقر العميل فيما يتعلق بالحساب المفتوح باسمه _ بأنه هو / هي 
المستفيد(ة) منه كما يقر الشركاء في  الحساب  المشترك  بانهم هم  

المستفيدون منه  وأما فيما يتعلق بالحساب المفتوح نيابة عن آخرين فيقر 
فاتح الحساب بأن المستفيد منه هو المذكور اسمه في طلب فتح الحساب وإن 

نيابته عن هذا المستفيد صحيحة ومطابقة للحقيقة وسارية المفعول.
١٣- يفوض العميل بموجب هذا البنك تفويضا غير قابل لإللغاء أو الرجوع في 
تبادل كافة المعلومات عنه وعن حساباته مع البنوك والجهات المشاركة في نظام 
؛  المخاطر  القانون ونظام مركزية  بموجب  المقرر  والمعلومات  البيانات  تجميع 
كما يفوض العميل أيضا البنك في الحصول من أي جهة حكومية أو غير حكومية 
علي عنوان كال من سكنه وعمله وما قد يطرأ عليهما من تغيير؛ ويصرح للبنك 
أدني  دون  وذلك  المعلومات,  تلك  العالقة  ذات  اآلخري  الجهات  تلك  بتزويد 

مسئولية علي البنك أو الجهات المشار إليها.
١٤- في حالة وجود حجز علي الحساب المتاح أعلي من مبلغ الدين الذي تم الحجز 
مبلغ  الحساب  من  يجنب  بان  البنك  العميل  يفوض   ، أجله  من  الحساب  علي 
المحتجز  بالدين  للوفاء  ويخصصه  والمصاريف  فوائده  زائد  الدين  هذا  يعادل 

بالحساب بعد استيفاء الحاجز كافة االجراءات القانونية.
قبل  عليه  تترتب  قد  التي  بالنتائج  وعلمه  التامة  بمسئوليته  العميل  ١٥-يقر 
أي  تقيد في حسابه من قبل  التي  اإليداع  كافة عمليات  األخرين فيما يخص 

شخص أوجهة مالم  يتم  
رفضها  من  قبله  خالل  ثالثون يوما من  تاريخ  كشف الحساب الذي تضمن 

هذا القيد أو علمه باإليداع باية طريقة أخري:
١٦- يعتد بنموذج توقيع العميل لدي البنك في سائر معامالته بكافة حساباته 

المفتوحة حاليا أو التي تفتح مستقبال لدي البنك شاملة حساباته الفرعية 
واإلضافية وبما فيها كذلك أي حساب يتم فتحه في اي وقت  من خالل الخدمات 

The following terms and conditions apply to all types of accounts in 
addition to all terms and conditions related to every specific type of 
accounts texted in its relevant paragraph, as well as those ones related to 
any other services 
1- The account shall be operated by the account holder (customer), or 
his/her representative or legal delegate or proxy. The Bank will not consider 
authority revoke of the person who operates the account unless a related 
written notification is received by the bank.
2- The customer authorizes the bank to collect the value of the
Commerical papers and other financial instruments and credit the net 
proceeds thereof to his/her account in accordance with the regulations 
applied by the Bank.
3- The bank is exempted from any liability may result   from delay in or non 
carrying out the Protesto procedures or non-payment by the bank., the 
bank as well is exempted from any liability for not taking any legal 
procedures by virtue of the bounced commercial papers whether they were 
cheques or bills of exchange irrespective of the endorsement type. The bank 
will not be held liable in case the commercial papers were lost upon 
collecting it via the correspondents of the bank abroad.
4- Upon presenting commercial papers to the bank for collection 
irrespective of the endorsement type, whether endorsed to the bank by 
way of proxy, insurance or ownership transfer such presentation will not be 
considered by the bank unless it was made through bank deposit slip 
stamped with bank stamp and signed by the branch concerned staff.
5- As it is agreed with the bank it is not permissible to prove the contra of 
what recorded in bank's papers and documents unless in writing. In all 
cases, the only accepted evidence to the bank is the written evidence only. 
6- The bank has the right to hire any company specialized in delivering mail 
parcels, registered letters or any method of notification as to deliver any 
correspondences sent to client from the bank without any liability on the 
bank and such is not considered as a breach of secrecy 
7- The client authorizes the bank to deduct automatically from his/her 
account(s) all due commissions related to the service type provided to 
him/her based on his/her request according to bank's published tariff.
8- The client authorizes the bank to deduct from his/her account (s)
automatically any amounts credited erroneously to such account(s). , client
will be notified via the sent bank statement to him /her which will be
enforceable to the client who hereby declare the transaction correctness
9- All customer's accounts whether current or in future that are maintained 
with the bank shall be deemed to guarantee each other , regardless of it's 
nature or names thereof.
10- The bank’s books and records shall be a conclusive evidence in proving 
what is owed by or on the customer in regrad of his/her dealings with the 
bank, The customer shall have no right to object on such dealings 
correctness thereof in any manner whatsoever unless Customer can prove 
the contrary.
11- In case the account becomes overdrawn with no Prior agreement, the 
Bank shall have the right to charge interest on the daily debit balance based 
on applying the highest contractual interest rate determined by the Central 
Bank of Egypt on the debit balance in Egyptian Pound, the bank has the 
right to request from the client immediate settlement of the debit balance. 
12- With regard to the opened account in client’s name the customer hereby 
declares that he/she is the beneficiary thereof. And the co-holders of the 
joint account declare that they are the beneficiaries thereof, with regard to 
the account opened on behalf of others, the account opener declares that 
the beneficiary thereof is the person whose name is mentioned in the 
account opening application form and his proxy on behalf of the 
beneficiary is correct and matching to the truth and valid.
13- According to this AC opening agreement , the customer hereby provides 
the bank with an irrevocable and irreversible authorization to exchange all 
his /her information /accounts with the banks and bodies that participating 
in the data and information collection system specified according to the law 
and the Centralized Risks system also the customer authorizes the Bank to 
obtain from any governmental or non governmental authority the address 
details of both his /her place of residence and work and any changes that 
may occur thereto, He /she further authorizes the bank to provide other 
related Authorities and bodies concerned with this authorization with such 
information, without any liability on the bank or other bodies referred 
hereto.
14- In case the account is reserved and the account available balance is 
higher than the debt amount that the account is reserved for, the client 
authorizes the bank to hold an amount equivalent to 
The debt amount plus its interest and fees to be assigned to repay the debt 
that the account is reserved for after fulfilling all legal procedures by the 
reserving party. .   
15- The customer declares that he/she is fully aware and responsible for the 
consequences that he/she may bear towards others in respect of all deposit 
transctions that recorded in his/her account by any person or body unless 
they are rejected by him/her within Thirty days from the date of the sent 
statement of account that contain such transaction(s) or from the date on 
which he/she became aware of such deposit(s) by any other mean.
16- The specimen signature of the customer at the bank is counted on in all
customer's transactions made on all his/her accounts, currently opened or to 
be opened in the future at the bank that include his/her, additional and 
sub-accounts, and any other account that may be opened, at any 
time,through Internet Banking services, unless the bank receives from the 
customer, before opening any of such accounts a written instructions on 
contrary that are acceptable by the Bank in accordance with it’s applied

المصرفية اإللكترونية؛ وذلك ما لم يتسلم البنك من العميل قبل فتح أي من تلك الحسابات 
تعليمات خطية مغايرة تكون مقبولة لدي البنك وفقا للنظم المطبقة لديه ويقر العميل بأن 
أية حسابات فرعية أوإضافية يتم فتحها في أي وقت بما فيها أي حساب يتم فتحه من خالل 
الخدمات المصرفية اإللكترونية, تسري عليها الشروط و االحكام الحالية المنظمة. للحسابات 

وما قد يطرأ عليها من تعديالت
١٧- يحق للبنك قفل الحساب في أي وقت وذلك بعد إخطار العميل كتابيا أو برسائل نصية 
بمدة ال تقل عن خمسة عشر يوما بما ال يتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة لذلك ويلتزم 
العميل بمجرد إخطاره بذلك بأن يسلم البنك جهاز رمز االمان (ان وجد) ودفاتر الشيكات وكذلك 
بطاقات االئتمان والسحب اآللي وغيرها كما يلتزم بسداد الرصيد المدين وكل ما يستجد من 
مستحقات عوائد وفي جميع األحوال تسري العوائد بعد قفل الحساب  بذات  سعر  وطريقة  

احتساب  العائد االتفاقي.
١٨- يكون عنوان العميل المثبت في هذا الطلب هو العنوان المختار ألية مراسالت أو إعالنات 
توجه إليه من البنك ما لم يتسلم البنك إخطار كتابيا من العميل بعنوان آخر كما يلتزم العميل 
تحديث  لدورية  وفقا  البيانات  فى  تغيير  أى  حدوث  حالة  فى  البنك  طرف  بياناته  بتحديث 
بتحديث  قيامه  عدم  حالة  في  كاملة  المسئولية  العميل  ويتحمل  البنك  لوائح  و  البيانات 

البيانات ودون أدني مسئولية علي البنك. 
١٩- من المتفق عليه اعتبار الحساب راكد في حال عدم قيام العميل أو الطرف المفوض 
بتحريكه بأي عملية سحب أو ايداع أو تحويل أو استعالم الكتروني أو موثق عن الرصيد ، 
لمدة عام بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول ، وعامان بالنسبة لحسابات 
التوفير ، وال تعتبر المعامالت التي يقوم بها البنك علي حسابات العمالء ، مثل خصم 
الرسوم أو اضافة العوائد من المعامالت التي يتم بموجبها تنشيط الحساب. وفي هذه 
الحالة يتم فرض رسوم علي مثل هذه الحسابات وفقا لالئحة أسعار الخدمات المصرفية 

المعلنة لدي البنك.
- الحسابات الراكدة : هي كافة حسابات العمالء التي تكون راكدة لدي البنك.

- الحساب النشط : هو الحساب الذي تم اجراء معاملة واحدة عليه علي األقل خالل عام 
بالنسبة للحسابت الجارية وحسابات الهاتف المحمول وعامان بالنسبة لحسابات التوفير 

( سحب أو  ايداع أو تحويل أو استعالم الكتروني أو موثق عن الرصيد ).
- حساب الهاتف المحمول المفعل :

تحويل  أو  ايداع  أو  سحب   ) عليه  واحدة  مالية  معاملة  باجراء  العميل  قام  الذي  الحساب   
متضمن عمليات الخصم األخري من الحساب وبما ال يشمل عمليات االستعالم عن الرصيد 
أو تغيير الرقم السري ) علي األقل خالل ٩٠ يوم وذلك من خالل فروع البنوك ومقدمي 

الخدمة التابعين لهم أو القنوات االلكترونية المتاحة.
الراكدة  حساباته  بتنشيط  له(ا)  يسمح   ، للعميل  نشطة  أخري  حسابات  وجود  حالة  في   -
باستخدام أيا من وسائل االتصال بالبنك ( علي سبيل المثال ال الحصر: عن طريق الفروع أو 
االتصال  قنوات  أو   ، األلي  الصراف  ماكينات  أو   ، البنكي  االنترنت  أو  االتصال  مراكز 

االلكترونية األخري ) وذلك بعد التأكد من هوية العميل.
- بالنسبة لحسابات الهاتف المحمول يسمح للعميل بتنشيط حسابه(ا) من خالل فروع البنك 

أومقدمي خدمات الدفع او االنترنت البنكي أو القنوات االلكترونية او القنوات األخري.
- في حالة اعتبار العميل راكدا ( كل حساباته راكدة ) يتعين علي العميل قيامه باالتي كحد 

أدني لتنشيط حساباته خالل أيا من وسائل اتصال البنك وفقا لسياسته:
أ- مصادقة علي رصيد الحسابات

ب- كتابة طلب العادة تنشيط الحسابات.
- ال يتم فرض رسوم علي اعادة تنشيط الحسابات او اغالقها.

- يحق للبنك غلق الحساب في حالة مرور عام علي انخفاض رصيده الي صفر وعدم قيام 
العميل باعادة التنشيط.

- يتم اخطار العميل بـاي من قنوات االتصال المتاحة شهريا لمدة ٣ شهور قبل اعتبار حساباته 
قنوات  من  باي  الراكدة  الحسابات  ضمن  حساباته  ادراج  وبعد  قبل  كذلك  ويخطر  راكدة. 

االتصال المتاحة بالمصروفات الناتجة عن ذلك وكذا اجراءات التنشيط.
- يتم صرف اية شيكات مسحوبة وتنفيذ أية تعليمات مستديمة علي الحسابات الراكدة ، 
وال يعتبر ذلك اعادة تنشيط للحسابات ويخطر العميل بعد الصرف باي من وسائل االتصال 

المتاحة.
- ال يتم خصم أية رسوم أو مصاريف علي الحسابات الراكدة حال انخفاض رصيد الحساب 

الي صفر وال يتم كشف الحساب بأي مصاريف أو عموالت 
- يستمر حساب العوائد المستحقة للعميل ، واضافتها وفقا لنوع الحساب ودورية حساب 

العائد.
المدفوعة  والبطاقات  االئتمانية  البطاقات  شاملة  أنواعها  بكافة  االئتمانية  التسهيالت   -

مقدما واألوعية االدخارية ( الودائع والشهادات ) مستثناة من حالة الركود.
٢٠- وكلت بمقتضي هذا البنك األهلي المتحد (مصر) شركة مساهمة مصرية في تحصيل 
قيمة الكوبونات والشيكات واألوراق التجارية وأضمن سالمتها وصحة التوقيعات المدونة 
عليها ويوكل/ توكل العميل(ة) كذلك البنك في شراء و/ أو بيع األوراق المالية والمستندات 
تقيد في حساب  أن  المصرفية علي  العمليات  االعتمادات وغير ذلك من  والبضائع وفتح 

العميل الجاري طرف البنك .
٢١- يحق للبنك في حاله وجود رصيد مدين مستحق له في ذمه العميل؛ مع 

وجود أرصده دائنه بحساب العميل بعمالت آخري أجنبيه ؛ يحق للنبك تحويل هذه األرصده الدائنه 
الي العمله المصريه ؛ أو الي عملة المديونيه المستحقة : وبسعر صرف هذه العمالت في 
مصرفنا يوم التحويل ؛ واستخدام حصيلة التحويل في سداد المديونيه المستحقة للبنك في 

ذمة العميل.

regulations. The customer declares that any sub-accounts or additional
accounts that are opened at any time, including any account opened 
through Internet Banking Services shall be subject to the present terms and 
conditions that govern accounts regulation and any amendments may arise 
thereto
17- The Bank has the right to close the Account(s) at any time after 
notifying the customer in writing or through SMS within a period not less 
than 15 days, with no conflict with the related governing laws and 
regulations. The customer upon receiving the notification thereof. Is 
obliged to surrender to the bank the token (if any) cheque books, Credit 
Cards, ATM cards and other items. Also will be obliged to settle the debit 
balance and all returns yet to due, and in all cases  after the closure of the 
account the returns continue to accrue at the same contractual rate and the 
same method of calculation thereof shall continue to be followed.
18- The address of the customer set forth in this application shall
be the chosen place of domicile of the customer for any correspondences or 
notifications directed to him by the bank, unless receiving by the bank a 
written notification from the customer stating another address that are 
addressed to him/her by the Bank unless the Bank receives a written 
notification. The customer is obligated to update his/her data with the 
bank in the event of any change occurrence in the data in accordance with 
the data update periodicity and the bank’s regulations. The customer bears 
the full responsibility in the event that he/she does not update the data 
without any responsibility on the bank part.
19-  It is agreed that the account is considered dormant in case the customer 
or his /her authorized delegate didn’t perform any transaction by way of 
withdrawal or deposit or transfer or electronic inquiry or authenticated 
balance inquiry for one year on current accounts and mobile banking 
accounts and 2 years on saving accounts. The transactions performed by the 
bank on customers’ accounts such as fees deduction or revenues crediting 
are not considered transactions that accounts are activated by, in this case 
charges to be levied on these accounts according to the bank’s published 
tariff.
Dormant accounts : Are all the customer's accounts which are dormant at 
the bank.
Active account : Is the account whereas one transaction is performed at 
least within one year on current accounts , mobile banking accounts and 2 
years for saving account ( withdrawal or deposit or transfer or electronic 
inquiry or authenticated balance inquiry ).
Active mobile banking account : Is the account whereas the customer had 
performed one financial transaction on within 90 days at least ( withdrawal 
or deposit or transfer including other debit transactions from the account 
and doesn’t include balance inquiry or pin change ) through banks’ 
branches or their service providers or available electronic channels. 
In case customer have other active accounts , he /she is allowed to activate 
his /her dormant accounts by using any communication method at the bank 
( as an example but not limited to bank’s branches or call centers or Internet 
banking or ATM's or other electronic communication channels ) after 
verifying the customer’s ID .
For mobile banking accounts customer is allowed to activate his /her 
account through bank’s branches or payment service providers or Internet 
banking or other channels.
In case customer’s account considered dormant ( all his /her accounts ) , the 
customer has at least to perform the following :
Authenticating the balance of the account.
Fill in activation request.
No charges on activating the account(s) or closing it. 
The bank has the right to close the account(s) in case of passing one year 
from balance decrease to zero and customer didn’t activate it.
- The customer will be notified by any available communication channel 
monthly for 3 months before considering his /her accounts as dormant. 
Customer will be notified before and after considering his/her accounts as 
dormant through any available  communication channel with the charges 
resulting thereof as well as activation procedures. 
Any cheques drawn on the dormant account to be honored and any 
standing instructions to be implemented and such will not be considered as 
account reactivation and the customer will be notified after payment by 
any available communication channel.
No charges or fees will be levied on dormant accounts in case the balance 
decreased to zero and accounts will not be overdrawn by any charges or 
commissions.
The revenue that are due to dormant account continues to be calculated 
and credited to customer’s account according to account type and the 
periodicity of revenue.
All facility accounts including credit cards , prepaid cards and saving 
Schemes ( time deposits and saving certificates ) are excluded from 
dormancy status.
20- The customer according to this agreement Authorizes Ahli United Bank 
(Egypt) SAE, to collect the value of coupons, cheques, commercial papers, 
and guarantees it’s intracity and correctness of signatures embedded 
thereon, also the customer authorizes the bank in purchasing or selling of 
securities, document, goods, opening letters of credit and other banking 
transactions which to be recorded in customers’current account at the bank 
.
21- In case a debit balance is due on customer to the bank with available 
foreign currencies credit balances in customer’s account,  the bank has the 
right to transfer the foreign credit balances to Egyptian currency   or to the 
currency of debt according to the prevailing exchange rate on the transfer 
date and to utilize the transferred amount in settling the debt to the bank.

يقدم البنك األهلي المتحد الخدمات المصرفية عبر االنترنت لعمالئه من خالل 

الموقع االلكتروني للبنك (www.ahliunited.com) لتمكين العميل من

االستفادة من الخدمات التالية: 

١- استخراج /االطالع علي كشوف الحسابات

٢- التحويالت البنكية

٣- التبرعات لدى العديد من الجهات

٤-االطالع علي كشوف حسابات البطاقات

٥- طلب ربط وديعة

٦- سداد مديونيات البطاقة االئتمانية

٧- فتح حساب فرعي جديد

٨- طلب دفتر شيكات

٩- طلب تحديث بيانات

١٠- خدمة الرسائل القصيرة عند الدخول و عند اجراء المعامالت

١١- حاسبة سعر الصرف اليومي للعمالت االجنبية

١٢- االستفسار عن طريق خدمة الرسائل االلكترونية

١- الخدمات المصرفية االلكترونية تشمل العمليات التى يقوم بها عميل البنك 

علي  الشخصي  األمان  رمز  جهاز  على  تحتوي  االلكترونية  القنوات  طريق  عن 

العميل  يستخدمه  محمول  أو  ثابت  جهاز  وأي  الشخصي  المحمول  الهاتف 

للدخول الي شبكة االنترنت. الهاتف المحمول جهاز رمز 

االمان الشخص وأى جهاز ثابت أو محمول يستخدمه العميل للدخول إلى شبكة 

االنتزنت.

٢- فى حال اختيار العميل االنتفاع بالخدمات المصرفية االلكترونية 

يلتزم العميل - وبموجب التوقيع على هذا الطلب بكافة الشروط التى

المتاحة  الخدمات   بقائمة   أى  منتج  مدرج   البنك  لالستفادة  من   يضعها  

لمستخدمي تلك الخدمة حاليا او مستقبال كما يكون مسئوال عن استيفاء  كافة 

المتطلبات الفنية الواردة بدليل هذه الخدمة قبل استخدامه  لها ويتعهد بتوقيع 

اية محررات أو مستندات قد يطلبها البنك لهذا الغرض.

٣- يتحمل العميل وحده كامل المسئولية عن كافة العمليات التى تتم  بإستخدامه 

هذه الخدمة  وتنصرف  له  آثارها، وتقع عليه تبعاتها كما  يلتزم  بتعويض 

البنك عن اية أضرار مباشرة أوغير مباشرة قد تنتج من جراء ذلك.

٤- يحتفظ  البنك  بحق  تغيير  الشروط  واإلجراءات  التى  تحكم  الخدمات 

المصرفية االلكترونية من حين آلخر دون تحمل آية مسؤولية عن األخطاء

التى قد تنتج االستخدام بشرط إبالغ مستخدمى هذه الخدمات باخطار مسبق 

وفق الوسائل المناسبة.

٥- يجب على العميل الذى يستخدم أى من الخدمات المصرفية االلكترونية  

يتقدم  أن  الخدمات  بتعديل هذه  او   باإليقاف   البنك   باشعار   يرغب   والذى 

لتنفيذ  الكتروني مؤمن  الفرع فاتح الحساب او عبر بريد  بطلبه كتابيا إلى مقر 

طلبه(ا).

فى  المطبقة  واإلجراءات  للشروط  االلكترونية  المصرفية  الخدمات  تخضع   -٦

حينه من قبل البنك على جميع أنواع الحسابات. وسوف يقوم البنك بتزويد 

البنك  بموقع  المبينة تفصيال  اإلنترنت  عبر  المصرفية  األعمال  بخدمة  العميل 

على شبكة الانترنت من وقت آلخر.         

يوافق العميل علي المحافظة على سرية اية رموز تعريف دخول وكلمات سر 

كما يوافق على إتخاذ جميع االحتياطات الضرورية للحيلولة دون اإلستخدام غير 

المصرح به لها أو الدخول الى الصفحة اإللكترونية التي يمكن الدخول إليها عبر 

االنتزنت (الصفحة اإللكترونية) . ويتعهد العميل بأن يقوم بتغيير كلمات السر 

بصورة متكررة وان يخطر البنك فور حال علمه أو ارتيابه في:

أ) أن رمز تعريف الدخول و/أو كلمة السر الخاصة به/ا أصبحت معروفة لشخص 

غير مصرح له :أو 

ب) أي استخدام غير مصرح به أو سوء استخدام الصفحة اإللكترونية او الخدمة

ال يتحمل البنك أية مسئولية عن االستخدام اإلحتيالي أو غير المصرح به لرموز

تعريف الدخول و/أو كلمات السر الخاصة بالعميل.

يقر العميل ويوافق على ان البنك أو أي من شركاته التابعة أو أي من موكليه 

لن يكونوا مسئولين عن اية خسارة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة فعلية او 

Ahli United Bank offers online banking services for its customers 
through the Bank's website located at: www.ahliunited.com 
whereby the Customer is able to utilize the following services:
1 -Viewing/extracting bank statement 
2 -Conducting bank transfers
3 -Donations to your charity of choice
4 -Reviewing the summary for debit and credit cards 
5 -Requesting fixed Time Deposit
6 -Settling dues online 
7 -Opening sub accounts 
8 -Applying for a cheque book 
9 -Profile update request
10 -SMS alerts for log-in and upon effecting transactions  
11 -Exchange rate converter for all currencies 
12 -Inquiries through electronic messages
1 - Electronic banking services include all operations conducted by 
a customer through electronic channels that include the landline, 
Mobile, digital assistant, and /or any static or mobile device used 
by a customer to access the internet.
2 -In the event that a customer wishes to benefit from the use of 
the electronic banking services, the customer is bound through 
the signing of this form, to all the terms and conditions placed by 
the bank for the use of any existing or future service or services 
made available by the bank for its customers. The customer will 
also adhere to all technical requirements stated in the guides of 
these services before commencement of use and undertakes to 
sign any disclaimers and documents requested by the bank for 
this purpose.
3.Customer is solely responsible for all transactions conducted 
through the bank`s electronic services and bears it's impacts and 
consequences as well as committed to indemnify the bank for any 
direct or indirect damages results because of such use. 
4.The bank has the right to change from time to time the terms 
and conditions that govern the use of internet- based electronic 
banking services, without liability for any errors that may result 
from service usage provided that the bank notifies the users of 
these services via suitable notification method. that the bank 
informs the users of such services through the appropriate 
channels.
5.Any customer using the electronic banking services and who 
wishes to advise the bank to suspend any of electronic services or 
modifying these services has to apply in writing to the branch 
which account was opened by or through secured email to honor 
his /her request.
6.Electronic banking services as defined in clause number (1) 
above are subject to the terms and conditions applied by the 
bank on all accounts.
The bank will provide the customer with internet banking service 
through Internet which is detailed on the bank's website from 
time to time.
The customer agrees to keep any access Identification codes and 
passwords and to take all necessary precautions to prevent 
unauthorized use therefore or access to the electronic website 
accessible via the internet (the website) the customer undertakes 
to change the passwords frequently and to notify the Bank 
immediately In case he/she came to know or suspects the 
following :
A)Such access identification code and/or password had become 
known to any unauthorized person: or
B)Any unauthorized use or misuse of the website or the service.
The bank assumes no responsibility for fraudulent or 
unauthorized use of the customers’ access identification codes 
and /or passwords. The customer understands and agrees that 
neither the bank nor its affiliates or proxies shall be liable for any 
loss either direct or indirect, actual, consequential, expected or 
not expected is borne by the customer in respect of or in 
connection with the services of the website but not limited to
Any misuse ,  errors , omissions , delay, malfunction , breakdowns 

بالتبعية  متوقعة أو غير متوقعة . ويتحملها العميل فيما له صلة بخدمة

اساءة  الحصر   وليس  المثال  سبيل  علي  ذلك  في  بما  اإللكترونية  الصفحة 

االستخدام  أو اخطاء أو حذف أو تأخر أو تعطل أو إنقطاع و تشغيل غير مناسب 

أو عدم دقة عمليات الخدمة 

ج) عدم توافر خدمة اإلنترنت أو الصفحة االلكترونية الخاصة بالخدمة ؛ و/أو أية 

خسارة او ضرر أو تلف يلحق باألجهزة و البرمجيات أو اي نظام معالجة اخر كنتيجة 

الستخدام النظام.

د) استخدام العميل للبريد اإللكتروني أو أية وسيلة من وسائل االتصاالت األخرى

غير المؤمنة في ارسال التعليمات للبنك

ه) أي إخالل بالسرية الناتجة عن اإلستخدام المباشر أو غير المباشر للخدمة أو

الصفحة إللكترونية 

و) أي انقطاع أو تأخر يحدث نتيجة ألية عملية تحديث و استبدال يتم اجراؤها

على الصفحة االلكترونية 

ي) أية معلومات غير دقيقة أو خاطئة يتم تزويدها من قبل العميل.

للبنك أن يستند إلى آية تعليمات . يعتقد بانها حقيقية تم استالمها من قبل 

العميل . ويكون البنك مخوال لقبول التعليمات الصادرة من قبل العميل والعمل

على تنفيذها أو رفضها ويقبل العميل تحمل جميع المخاطر الناتجة عن سوء 

الفهم واالخطاء والمخاطر الخاصة بتقديم التعليمات بصورة إحتيالية و/او من 

قبل أي من األطراف غير المصرح لهم بها . ويقبل بأن البنك لن يكون مسئوال 

عن اية خسارة او مسئولية أو نفقات قد تنشأ عن اإلحتيال أو سوء االستخدام  

و/او الخطأ واو التعليمات المصرح بها . 

وقد اتفق الطرفان علي ما يلي: 

١-توفير الخدمات

١-١ يحق للبنك تعديل الخدمات و ومحتوياتها المتاحة علي الموقع االلكتروني، 

في أي وقت كان، و كذلك احكام هذه االتفاقية، و ذلك حسب تقديره المطلق 

على أن يخطر العميل بمدة ال تقل عن ١٥ يوم و ان يقوم بنشر البنود و الشروط 

المحدثة أوالمعدلة علي الموقع االلكتروني .

١-٢ يقر العميل و يوافق علي أن االستمرار في استخدام الخدمات بعد تاريخ أي 

تغيير أو تعديل يعد بمثابة قبول منه و موافقة علي هذا التعديل أو التغير

٢- مسئوليات العميل

٢-١ يتعهد العميل دون قيد أو شرط بما يلي : 

ا) الحصول و الحفاظ علي جميع االجهزة و البرامج الالزمة لتنفيذ المعامالت من 

خالل االنترنت و االستفادة من الخدمات، و يكون العميل وحده مسئوال عن 

االختيار و اعداد تلك االجهزة و البرامج 

ب) االطالع علي المعلومات و االلتزام بالتوصيات و التعليمات و التحذيرات

المتوفرة علي الموقع االلكتروني حول امن الخدمات و كذلك قراءة التحذيرات 

واالخطارات التنبيهية مثل التنبيهات االمنية أو تنبيهات محاوالت اإلحتيال 

/الهندسة االجتماعية  .الخ

ج) ابالغ البنك فورا بفقدان جهاز رموز األمان الخاص به(ا) أو سرقة كلمة المرور 

أو اسم المستخدم الخاص به(ا)، و يقر العميل بتحمله كامل المسؤلية الناتجة 

عن جميع الخسائر و االضرار الناشئة عن ذلك. بما فيها اية رسوم قد تطلب منه 

هذا الصدد.

د) عدم استخدامه الموقع و/أو الخدمات بما يتعارض مع أي قوانين أو انظمة، 

و/أو شروط هذه االتفاقية و تعويض البنك عن أي خسائر ناتجة عن أي تصرف 

نتيجة عدم االلتزام بأي تعليمات منصوص عليها في هذه االتفاقية أو تلك 

المنشورة علي الموقع االلكتروني في وقت ألخر . 

٢-٢ يعتبر استخدام جهاز رموز األمان و الرقم السري االلكتوني الخاص بالعميل 

و اسم المستخدم و كلمة المرور بمثابة توقيع العميل، و يوافق العميل بان أي 

استخدام لجهاز رموز األمان و للرقم السري االلكتروني الخاص بالعميل و اسم 

المستخدم و كلمة المرور من قبل الغير سوف يعامل من قبل البنك علي انه 

تم باذن من العميل و بموجبه يوافق العميل علي تحمله المسئولية

الكاملة عن ذلك االستخدام و ذلك دون ادني مسئولية علي البنك . 

٢-٣ يكون العميل هو المسئول الوحيد عن دقة و صحة جميع المعلومات و 

التعليمات التي يتم تنفيذها عبر الموقع االلكتروني، و يتحمل العميل اية اثار 

البنك  يعد  التعليمات وال  أو  المعلومات  تلك  مالية مترتبة علي  و/أو  قانونية 

مسئوًال عن عمليات مالية أو أنشطة ذات مخاطر مرتفعة تتم علي حساباتهم و 

ذات  انشطة  أو  مالية  عمليات  بأي  العميل  اخطار  عن  ًال  مسئو  البنك  يعد  ال 

مخاطر مرتفعة تتم علي حسابات العميل.

٢-٤ يقر العميل بمسئوليتة عن دقة و صحة جميع المعلومات الواردة في النماذج 

الخاصة بالخدمات موضوع هذه االتفاقية . و يقوم العميل فور ًا بإخطار البنك 

كتابة بأي تغييرات تطرأ علي المعلومات الواردة فيه. 

٣- مسئوليات البنك األهلي المتحد

٣-١ يكون البنك األهلي المتحد مسئوال عن ما يلي:

ا) تزويد العميل بالبنية االساسية للموقع االلكتروني. 

ب) ضمان سرية تعليمات العميل و عملياته و بياناته إلي اقصي حد ممكن و 

باستثناء ما هو منصوص عليه خالفا لذلك في هذه االتفاقية و النماذج 

المتعلقة بها و القوانين و القرارات المتعلقة بكشف السرية.

٤-ارسال المعلومات

٤-١ يقر العميل بان المعلومات التي يتم ارسالها عبر االنترنت معرضة لالعتراض 

المالية  و/أو  القانونية  المخاطر  لجميع  تحمله  علي  يوافق  و  بذلك  القرصنة  و 

علي نقل تلك المعلومات عبر االنترنت.

٤-٢ ال يتحمل البنك اي مسئولية مرتبطة باعتراض المعلومات في سياق 

استخدام العميل االنترنت الرسال المعلومات، و لن يكون البنك مسئوال عن 

امكانية الدخول إلي االنترنت أو سرعة الشبكة أو توافرها أو أمانها، كما ال يقدم 

اية ضمانات عليها، و يوافق العميل صراحة علي عدم تحميل البنك المسئولية 

عن أية خسائر من أي نوع كانت و الناشئة عن ارسال المعلومات عبر االنترنت.

٤-٣ يوافق العميل علي أن جميع المعلومات التي يتم توفيرها و استالمها من 

قبل البنك عبر الموقع االلكتروني تعتبر ملكا للبنك، و يحق للبنك استخدام تلك 

المعلومات ألي غرض قانوني شريطة أن يتحمل العميل المسئولية القانونية 

و المالية عن أية معلومات غير دقيقة أو غير كافية تم نقلها عبر الموقع االلكتروني

٥- حدود المسئولية

٥-١ يتعهد العميل و يوافق بموجب هذه اإلتفاقية علي أن استخدامه للخدمات 

يكون علي مسئوليته القانونية و المالية وحده و يقر بعلمه بأن الموقع 

االلكتروني، شامال أية معلومات و مواد متوفرة عليه يتم توفيرها ‘‘كما هي’’ 

أو ‘‘كما هو’’ متاح دون اية ضمانات و / أو اقرارات من أي نوع و ال يضمن البنك 

دقة المعلومات أو كفايتها أو اكتمالها وكذلك المواد المتاحة علي الموقع 

االلكتروني، و عليه فإن البنك غير مسئول عن أي اخطاء أو اغفاالت في تلك 

المواد و المعلومات. 

٥-٢ يلتزم البنك بإخطار العميل مسبقا في حالة انقطاع الخدمة لعمل صيانة 

محددة و ذلك التخاذ التدابير الالزمة

٥-٣ لن يكون البنك مسئوال عن أي اجراء يتم اتخاذه، أو أي تأخير أو إخفاق في 

علي  ذلك  بما في  البنك  خارجة عن سيطرة  اسباب  ناشئ عن  اجراء  أي  اتخاذ 

سبيل المثال أية خسائر أو اضرار قد تنتج عن تقلبات اسعار الفائدة أو الصرف 

و عن تنفيذ العمليات بعد ساعات االغالق، و كذا لن يكون البنك مسئوال عن أي 

اضرار ناتجة عن االعطال الفنية أو انقطاع شبكة االتصاالت المصرفية عبر 

االنترنت أو أي حالة طوارئ اخري كانقطاع الطاقة، تعطيل االعمال، و الكوارث 

الطبيعية، و الحوادث االمنية، واالجراءات الحكومية في حاالت الطوارئ أو ظهور 

الفيروسات علي االنترنت .

٥-٤ لن يكون البنك مسئوال تحت أي ظرف عن أي اضرار من أي نوع كانت و 

الناشئة عن استخدام أو عدم القدرة علي استخدام الموقع االلكتروني أو أي جزء 

منه. 

٥-٥ يقر العميل و يوافق علي عدم تحمل البنك المسئولية عن أي اخطاء في 

ادخال المعلومات من جانب العميل. و كذلك عن اخطار البنك فورا عن اعتقاده 

باختراق امن حساب /حسابات العميل بأي شكل من االشكال

٦- التعويض

أو  مسئولية  أو  خسائر  أو  اضرار  اية  عن  البنك  بتعويض  العميل  يتعهد   ٦-١

تكاليف أو نفقات من أي نوع (بما في ذلك اتعاب المحاماه) التي يتكبدها 

البنك في ما يتعلق بأي مطالبة تتم من قبل طرف ثالث نتيجة استخدام 

أو  االتفاقيه  لهذه  العميل  انتهاك  أو  االلكتروني  للموقع  أو  للخدمات  العميل 

حقوق أي طرف ثالث

٧- المصاريف و الرسوم

 ٧-١ يوافق العميل صراحة علي أن تحمل رسوم اجراء عمليات تحويل االموال 

من احد حسابات العميل إلي حساب اخر و كذلك من حساب العميل الي حسابات 

في  محددة  هي  كما  االلكتروني  الموقع  عبر  الدولية  و  المحلية  البنوك  لدي 

قائمة الرسوم و العموالت المعتمدة من قبل البنك 

٧-٢يقر العميل و يوافق علي أن رسوم الخدمات خاضعة للتعديل من قبل 

البنك في اي وقت

أو  أو مصاريف  أي رسوم  البنك في خصم  العميل بموجب هذا  ٧-٣ يفوض 

تكاليف من حسابه / حساباته لدي البنك و يحتفظ البنك بحقه في تعديل أي 

رسوم بدون اشعار اضافي 

٨-تفعيل الخدمة 

المتحد  األهلي  البنك  موقع  خالل  من  أوال  التسجيل  العميل  علي  يجب   ٨-١

لالنتفاع بالخدمة.

٨-٢بعد القيام بالخطوة االولي يتعين علي العميل االتصال بالخط الساخن الخاص 

بالبنك االهلي المتحد-مصر علي رقم ١٩٠٧٢ و ذلك لتفعيل الخدمة في حالة 

االشتراك ألول مرة

٨-٣ في حالة طلب العميل وقف الخدمة أو اعادة تشغيلها يقوم بزيارة اقرب فرع 

أو االتصال بخدمة العمالء ١٩٠٧٢

فتح  طلب  ادماج  سيتم  بأنه  االتفاقية  هذه  بموجب  يضمن  و  العميل  يقر 

الحساب و طلب اإلشتراكات في الخدمة موضوع هذه االتفاقية و إعتبارها 

جزاء ال يتجزأ منها

يلتزم العميل بإخطار البنك فورا في حال حدوث أي تغيير علي أي من المعلومات 

المقدمة من قبل العميل في طلب فتح الحساب وطلب دخول/ تعديل مستخدم 

و طلب تغيير كلمة المرور.

٩ـ اشعارات حقوق الطبع و النسخ

تكون حقوق الطبع و النشر و جميع الملكيات الفكرية االخري الواردة في

الموقع االلكتوني بما في ذلك علي سبيل المثال ال الحصر،جميع التصاميم، 

و النصوص و التسجيالت الصوتية، و الصور و الروابط مملوكة للبنك و ال يجوز 

عرضها،  أو  توزيعها،  تقليدها،  تخزينها،  نقلها،  أو  الفكرية  الملكية  تلك  نسخ 

ترخيصها تعديلها، أو ربطها برابط الكتروني أو استخدامها سواء كليا أو جزئيا، 

بأي شكل من االشكال دون موافقة كتابية مسبقة من البنك.

١٠- اتفاقيات أخرى

أية اتفاقيات أخري قد يتم ابرامها بين العميل والبنك يتم اعتبارها بمثابة شروط 

وأحكام يتعين اضافتها الي تلك المنشورة علي الموقع االلكتروني والي اية 

تنطبق  البنك والتي  العميل من  اتفاقيات واحكام اضافية ومعامالت يطلبها 

علي حساب(ات) العميل بهذا الخصوص 

١١-االنهاء

١١-١ يجوز للعميل انهاء هذة االتفاقية اخطار كتابي مسبق بسبعة (٧) ايام عمل 

إلي البنك.

١١-٢ يجوز للبنك انهاء هذه االتفاقية في أي وقت، دون سبب أو انذار،

مع عدم إلتزام البنك برد الرسوم المفروضة أو المتكبدة سابقا

التزاماته  أو  العميل  مسئولية  علي  الخدمات  ايقاف  أو  انهاء  يؤثر  لن   ١١-٣

بموجب هذه االتفاقية.

,interruption,improper operation or inaccuracy of service 
operations.  
C) The non-availability of the internet or the web page related to 
the service , and/or any loss, damage or destruction caused to the 
customer’s hardware, software or other data processing system as 
a result of using the system 
D) Customers’ use of E-mail or any other insecure means of 
communication used in sending  the instructions to the bank 
H) Any breach of confidentiality resulting directly or indirectly 
from the customers’ use of the service or the website and/or:
I) Any interruption or delay caused by any update or replacement 
performed on the website 
J) Any inaccurate  or erroneous information provided by the 
customer 
The bank may rely on instructions which believed to be genuine 
that were received from the customer , the bank is authorized to 
accept the instructions of the customer and works on 
implementing or decline it , the customer accepts to bear all risks 
resulting from misunderstanding , errors , risks related to issuing 
instructions in a fraudulent way and or from unauthorized parties 
to issue such, customer consents that the bank will not be held 
liable for any loss or responsibility or any costs may result from 
acts of fraud or misuse or error or unauthorized instructions.
The Parties have agreed to the follow: 
1- Service providing :
1-1 The bank has the right to amend the services and it's 
containment that are available on the website , at any time as 
well as the terms of this agreement at its sole discretion provided 
that customer is notified with no less than 15 days in writing or 
other available communication channel and publish such 
amended or updated terms & conditions on the website.
1-2 The customer declares and agrees on  continuation in using 
the services after the date of any change or amendment is 
considered as a consent from his /her side on such amendment or 
change .     
2- Customer's Responsibilities
2-1 The Customer hereby irrevocably unconditionally undertakes 
to:
A) obtain and maintain any of the hardware and software 
required to execute transactions on internet to make use of the 
Services, and the Customer shall be solely responsible for the 
selection and the setup of the hardware and software.
B) Read the information and abide by the recommendations,
Instructions and warnings available on the Site about the security 
of the Services. Also, read the warnings and alert notifications 
Such as security alerts or fraud alerts/social engineering etc. 
C) Promptly notify the Bank in the event that the Token or 
password or login name are lost or stolen, customer undertakes to 
bear the full responsibility resulting from all losses and damages 
emerging therefrom including any fees may be he/she is 
requested to pay.
D) Not to use the Site and/or the services in a way that is contrary 
to any law. Regulations, and/or the terms of this Agreement.
and indemnify the bank for any losses resulting from non 
abidance to any instructions stated in this agreement or the 
published one on the website from time to time.
2-2 The use of the Customer's Token, login name and password 
shall be considered as  Customer’s physical signature and 
accordingly the customer hereby agrees that any use of the 
Customer Token, login name and password by any third party 
shall be treated by the Bank as having been authorized by the 
Customer, and the Customer hereby accepts full responsibility and 
liability for any such use without any liability on the Bank
2-3 The customer is the sole responsible for the accuracy and 
correctness of all information and instructions that are executed 
through the bank, customer will bear any legal or financial 
consequences arising based on these information or instructions 
and the bank will not be held liable for financial transactions or 
high risk activities effected on his/her accounts and will not be 
responsible for notifying the customer with any financial 

transactions or high risk activities effected on his/her accounts.
2-4 Customer will be responsible for the accuracy and correctness 
of all information provided in the forms related to the services 
provided under this agreement, and shall promptly notify the 
Bank in writing with any changes of the information contained 
therein. 
3- Ahli United Bank's Responsibitities
3-1 ahli united bank responsible for the following :
A)Provide the Customer with a website infrastructure.
B)Guarantees customer's instructions confidentiality ,  transactions 
and data to the maximum extent possible except what is indicated 
on contrary in this agreement , related  forms , laws and decrees 
related to confidentiality revelation. 
4- Transmission of information
4-1 The Customer hereby acknowledges that information 
transmitted via the internet is Susceptible to unauthorized 
interception, hacking and the Customer hereby acknowledges the 
risks therewith, and agrees that he/she shall bear all Legal and/or 
financial risks of transmitting such information via the internet.
4-2 The bank will not bear any responsibility for intercepting 
information within the course of customer usage of Internet to 
transmit information and will not be responsible for the the 
possibility of accessing the Internet , web speed , availability or 
security and the bank doesn't warrant any of them . customer 
expressly agrees to not holding the bank responsible for any losses 
whatsoever that arising from sending the information through 
Internet.
4-3 The Customer hereby agrees that all information submitted to 
and received by the Bank via the Site shall be deemed to be the 
property of the Bank and, the Bank shall be entitled to use such 
information for any lawful purpose. subject to client bearing all   
legal and financial liability for any incomplete information 
transmitted through the Site,
5 -Limitation of Liability
5-1 The Customer undertakes and herby agrees on usage of the 
service is under his/her complete legal, financial responsibilities, 
and confirms his/her awareness  that the website includes any 
information and available materials are provided as per 
availability without any guarantees and or declarations of any 
kind  as it is, and the bank doesn't  guarantee the accuracy , 
sufficiency  or completion of the information as well as the 
available materials  on the website, therefore  the bank is not 
responsible for any errors or omissions in such materials and 
information.
5-2 The Bank shall notify the customer in advance in case of service 
interruption for maintenance to take necessary precautions  
5-3 The Bank shall not be liable for any action taken, or any delay 
or failure to take any action arises out of causes beyond the Bank’s 
control, including without limitation any losses or damages 
resulting from interest or exchange rate fluctuations and after 
working hours transactions, furthermore Bank will not be 
responsible for any damages resulting from the technical failure or 
breakdown of online banking communications or any emergency 
cases such as power failure, closing days, natural disasters, Security 
accidents., governmental emergency actions, or appearance of 
viruses on the Internet  
5-4 The bank will not be responsible under any circumstances for 
any damages resulting from the use or inability to use the web site 
or any portion of it. 
5-5 The Customer acknowledges and agrees that the Bank will not 
be responsible for any errors in entering the information by the 
customer as well as informing the bank instantly for any breach of 
customer(s) account security by any mean according to his/her 
belief. 
6-Indemnity 
6-1 The customer undertakes to indemnify the bank for any 
damages or losses or responsibility  or costs whatsoever ( including 
lawyer fees ) that borne by the bank in regard of any claim raised 
from a third party as a result of customer's usage of the services or 
the electronic website or customer violation of this agreement or 

any third party rights. 
7 -Charges and Fees
7-1 The customer expressly consents to bear the fees charged on 
funds transfer from one of customer's accounts to another account 
as well as from customer's accounts to local & international banks 
through the website as determined in approved bank's tariff.
7.2 -The Customer acknowledges and accepts that the fees for any 
of the Services are subject to change at any time by the Bank.
7.3 - The customer expressly authorizes the bank to debit his/her 
account (s) with any fees or charges and the bank reserves it's right 
in amending any fees with or without extra notification.
8- Service Activation:
8-1 The customer firstly has to register on the AUBE website for 
utilizing the service.
8-2 after conducting the first step customer should contact AUBE 
call center 19072 to activate the service for first time subscription 
8-3 In case customer requests to stop the service or re-activating it 
he/she has to visit the nearest branch or call the call center on 
19072. 
the customer declares and warrants according to this agreement 
that the applications of account opening and service subscribtion 
will be merged and will be considered as an integral part of the 
subject agreement.
The customer is obliged to inform the bank instantly in case of 
there is a change on provided information by the customer in 
account opening and user access / modification  /password change 
application.
9- Copyright Notices
9-1 The copyright and all other intellectual property contained in 
the Site, including. but not limited to, art design, text, sound 
recordings, images or links are owned by the Bank, and such 
intellectual property may not be reproduced, transmitted, 
published, performed. broad-casted, stored, adapted, distributed, 
displayed. Licensed, altered, hyperlinked or otherwise used in 
whole or in part in any manner without prior written consent of 
the Bank.
10- Other Agreements
Any other agreements may be made between the bank and the 
customer are considered as terms and conditions which should be 
incorporated in any other agreements or any additional conditions 
and transactions that the customer is requesting  from the bank 
which are applicable to customer's Account(s).
11- Termination
11.1 The Customer may terminate this Agreement by delivering a 
seven (7) business day’s prior written notice to the Bank.
11.2 The Bank may terminate this Agreement at any time, without 
cause or notice or refund of previously charged or incurred fees. 
11-3 Neither the termination nor the discontinuation of the 
Services shall affect the Customer’s liability or obligation under this 
Agreement.
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تسري الشروط واألحكام التالية على جميع أنواع الحسابات إضافة إلى الشروط. 
واألحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الحسابات المدرجة فى الفقرة الخاصة

بها وغيرها من الشروط واألحكام المقررة ألية خدمات أخرى :
١- تكون إدارة الحساب لصاحبه (العميل) أو ممثله أو نائبه القانونى أو وكيله؛ 
وال يعتد فى مواجهة البنك بزوال صفة من يدير الحساب ما لم يتسلم البنك

إخطارا كتابيا بذلك.
التجارية  وغيرها من  ٢- يوكل  العميل  البنك  فى  تحصيل  قيمة  األوراق  
العمليات المصرفية مع قيد صافيها فى حسابه وفقا للنظم المعمول بها لدى البنك.
٣-يعفي البنك من أي مسئولية قد تنشأ من عدم إتخاذ إجراءات البروتوستو او 

عدم الدفع او عن التأخير في إجرائها كما انه معفي من المسئولية عن عدم 
دفع سواء  بدون  المرتدة  التجاريه  األوراق  تلك  بموجب  إجراءات قضائيه  إتخاذ 
من يعفى  أنه  كما  التظهير  طبيعه  كانت  وأيا   , كمبياالت  او  شيكات  كانت 
المسئولية عن ضياع أو فّقد هذه األوراق التجاريه حال تحصيلها في الخارج عن طريق 

مراسلين البنك.
٤- عند  تقديم  اوراق  تجاريه  لتحصيل  قيمتها  ,سواء  كانت  مظهره  للبنك 
بالتوكيل او التأمين , او لنقل الملكيه ؛ ال يعتد في إثبات هذا التقديم للبنك إال 

بحافظة إيداع ممهوره بخاتم البنك وتوقيع الموظف المختص.
٥- حسب ما هو متفق عليه مع البنك أنه ال يجوز إثبات عكس الثابت في أوراق 
المقبول  اإلثبات  دليل  الحاالت فإن  بالكتابة وفي جميع  اال  البنك ومستنداته 

في مواجهة البنك هو الدليل الكتابي فقط
٦- يحق للبنك اإلستعانه بأي شركه متخصصه في نقل وتسليم الطرود البريديه . 
والخطابات المسجلة أو أي من وسائل اإلعالن؛ بحيث تتولي تسليم أي مراسالت 
مرسله الى العميل من قبل البنك ودون أي مسئوليه علي البنك من وراء ذلك 

وال يعتبر ذلك خرقا للسريه
٧- يفوض العميل البنك في أن يخصم تلقائيا علي حساباته ؛ كافه العموالت

الخاصة بنوع الخدمه المقدمه وفقا لطلب العميل المستحقة عليه طبقًا لالئحة 
أسعار الخدمات المصرفية المعلنه الخاصة بنوع الخدمه المقدمه وفقا لطلب 

العميل.
٨- يفوض العميل البنك في أن يخصم من حسابه(ا) / حساباته(ا) اية مبالغ 

تكون قد أضيفت إليه(ا) بطريقة الخطأ ؛ على أن يتم اخطاره (ا) بذلك عن طريق 
كشف الحساب المرسل له و الذي يعتبر نافذا قبل العميل و اقرار منه بصحة 

المعاملة. 
أو فروعه حاليا أو مستقبال ضامنة  البنك  العميل لدى  ٩-تعتبر جميع حسابات 

بعضها البعض بغض النظر عن طبيعتها أو مسمياتها. 
١٠- تكون دفاتر البنك وقيوده حجة قاطعة فى إثبات ما للعميل وما عليه في 
تعامله(ا) مع البنك ؛ وال يحق للعميل االعتراض على صحتها بأى وجه من الوجوه 

ما لم يثبت للعميل عكس ذلك.
١١-اذا أصبح الحساب مكشوفا دون اتفاق مسبق يحق للبنك أن يتقاضى عائد 

على الرصيد اليومى المدين فى حالة كشفه دون اتفاق مسبق وذلك على  
أساس  الحد  األقصى  لسعر  العائد  االتفاقى  المحدد  من  قبل البنك المركزى 

المصري بالنسبة للرصيد المدين بالجنيه المصري وذلك مع حق 
البنك فى مطالبة العميل بالسداد الفورى للرصيد المدين.

١٢-يقر العميل فيما يتعلق بالحساب المفتوح باسمه _ بأنه هو / هي 
المستفيد(ة) منه كما يقر الشركاء في  الحساب  المشترك  بانهم هم  

المستفيدون منه  وأما فيما يتعلق بالحساب المفتوح نيابة عن آخرين فيقر 
فاتح الحساب بأن المستفيد منه هو المذكور اسمه في طلب فتح الحساب وإن 

نيابته عن هذا المستفيد صحيحة ومطابقة للحقيقة وسارية المفعول.
١٣- يفوض العميل بموجب هذا البنك تفويضا غير قابل لإللغاء أو الرجوع في 
تبادل كافة المعلومات عنه وعن حساباته مع البنوك والجهات المشاركة في نظام 
؛  المخاطر  القانون ونظام مركزية  بموجب  المقرر  والمعلومات  البيانات  تجميع 
كما يفوض العميل أيضا البنك في الحصول من أي جهة حكومية أو غير حكومية 
علي عنوان كال من سكنه وعمله وما قد يطرأ عليهما من تغيير؛ ويصرح للبنك 
أدني  دون  وذلك  المعلومات,  تلك  العالقة  ذات  اآلخري  الجهات  تلك  بتزويد 

مسئولية علي البنك أو الجهات المشار إليها.
١٤- في حالة وجود حجز علي الحساب المتاح أعلي من مبلغ الدين الذي تم الحجز 
مبلغ  الحساب  من  يجنب  بان  البنك  العميل  يفوض   ، أجله  من  الحساب  علي 
المحتجز  بالدين  للوفاء  ويخصصه  والمصاريف  فوائده  زائد  الدين  هذا  يعادل 

بالحساب بعد استيفاء الحاجز كافة االجراءات القانونية.
قبل  عليه  تترتب  قد  التي  بالنتائج  وعلمه  التامة  بمسئوليته  العميل  ١٥-يقر 
أي  تقيد في حسابه من قبل  التي  اإليداع  كافة عمليات  األخرين فيما يخص 

شخص أوجهة مالم  يتم  
رفضها  من  قبله  خالل  ثالثون يوما من  تاريخ  كشف الحساب الذي تضمن 

هذا القيد أو علمه باإليداع باية طريقة أخري:
١٦- يعتد بنموذج توقيع العميل لدي البنك في سائر معامالته بكافة حساباته 

المفتوحة حاليا أو التي تفتح مستقبال لدي البنك شاملة حساباته الفرعية 
واإلضافية وبما فيها كذلك أي حساب يتم فتحه في اي وقت  من خالل الخدمات 

The following terms and conditions apply to all types of accounts in 
addition to all terms and conditions related to every specific type of 
accounts texted in its relevant paragraph, as well as those ones related to 
any other services 
1- The account shall be operated by the account holder (customer), or 
his/her representative or legal delegate or proxy. The Bank will not consider 
authority revoke of the person who operates the account unless a related 
written notification is received by the bank.
2- The customer authorizes the bank to collect the value of the
Commerical papers and other financial instruments and credit the net 
proceeds thereof to his/her account in accordance with the regulations 
applied by the Bank.
3- The bank is exempted from any liability may result   from delay in or non 
carrying out the Protesto procedures or non-payment by the bank., the 
bank as well is exempted from any liability for not taking any legal 
procedures by virtue of the bounced commercial papers whether they were 
cheques or bills of exchange irrespective of the endorsement type. The bank 
will not be held liable in case the commercial papers were lost upon 
collecting it via the correspondents of the bank abroad.
4- Upon presenting commercial papers to the bank for collection 
irrespective of the endorsement type, whether endorsed to the bank by 
way of proxy, insurance or ownership transfer such presentation will not be 
considered by the bank unless it was made through bank deposit slip 
stamped with bank stamp and signed by the branch concerned staff.
5- As it is agreed with the bank it is not permissible to prove the contra of 
what recorded in bank's papers and documents unless in writing. In all 
cases, the only accepted evidence to the bank is the written evidence only. 
6- The bank has the right to hire any company specialized in delivering mail 
parcels, registered letters or any method of notification as to deliver any 
correspondences sent to client from the bank without any liability on the 
bank and such is not considered as a breach of secrecy 
7- The client authorizes the bank to deduct automatically from his/her 
account(s) all due commissions related to the service type provided to 
him/her based on his/her request according to bank's published tariff.
8- The client authorizes the bank to deduct from his/her account (s)
automatically any amounts credited erroneously to such account(s). , client
will be notified via the sent bank statement to him /her which will be
enforceable to the client who hereby declare the transaction correctness
9- All customer's accounts whether current or in future that are maintained 
with the bank shall be deemed to guarantee each other , regardless of it's 
nature or names thereof.
10- The bank’s books and records shall be a conclusive evidence in proving 
what is owed by or on the customer in regrad of his/her dealings with the 
bank, The customer shall have no right to object on such dealings 
correctness thereof in any manner whatsoever unless Customer can prove 
the contrary.
11- In case the account becomes overdrawn with no Prior agreement, the 
Bank shall have the right to charge interest on the daily debit balance based 
on applying the highest contractual interest rate determined by the Central 
Bank of Egypt on the debit balance in Egyptian Pound, the bank has the 
right to request from the client immediate settlement of the debit balance. 
12- With regard to the opened account in client’s name the customer hereby 
declares that he/she is the beneficiary thereof. And the co-holders of the 
joint account declare that they are the beneficiaries thereof, with regard to 
the account opened on behalf of others, the account opener declares that 
the beneficiary thereof is the person whose name is mentioned in the 
account opening application form and his proxy on behalf of the 
beneficiary is correct and matching to the truth and valid.
13- According to this AC opening agreement , the customer hereby provides 
the bank with an irrevocable and irreversible authorization to exchange all 
his /her information /accounts with the banks and bodies that participating 
in the data and information collection system specified according to the law 
and the Centralized Risks system also the customer authorizes the Bank to 
obtain from any governmental or non governmental authority the address 
details of both his /her place of residence and work and any changes that 
may occur thereto, He /she further authorizes the bank to provide other 
related Authorities and bodies concerned with this authorization with such 
information, without any liability on the bank or other bodies referred 
hereto.
14- In case the account is reserved and the account available balance is 
higher than the debt amount that the account is reserved for, the client 
authorizes the bank to hold an amount equivalent to 
The debt amount plus its interest and fees to be assigned to repay the debt 
that the account is reserved for after fulfilling all legal procedures by the 
reserving party. .   
15- The customer declares that he/she is fully aware and responsible for the 
consequences that he/she may bear towards others in respect of all deposit 
transctions that recorded in his/her account by any person or body unless 
they are rejected by him/her within Thirty days from the date of the sent 
statement of account that contain such transaction(s) or from the date on 
which he/she became aware of such deposit(s) by any other mean.
16- The specimen signature of the customer at the bank is counted on in all
customer's transactions made on all his/her accounts, currently opened or to 
be opened in the future at the bank that include his/her, additional and 
sub-accounts, and any other account that may be opened, at any 
time,through Internet Banking services, unless the bank receives from the 
customer, before opening any of such accounts a written instructions on 
contrary that are acceptable by the Bank in accordance with it’s applied

المصرفية اإللكترونية؛ وذلك ما لم يتسلم البنك من العميل قبل فتح أي من تلك الحسابات 
تعليمات خطية مغايرة تكون مقبولة لدي البنك وفقا للنظم المطبقة لديه ويقر العميل بأن 
أية حسابات فرعية أوإضافية يتم فتحها في أي وقت بما فيها أي حساب يتم فتحه من خالل 
الخدمات المصرفية اإللكترونية, تسري عليها الشروط و االحكام الحالية المنظمة. للحسابات 

وما قد يطرأ عليها من تعديالت
١٧- يحق للبنك قفل الحساب في أي وقت وذلك بعد إخطار العميل كتابيا أو برسائل نصية 
بمدة ال تقل عن خمسة عشر يوما بما ال يتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة لذلك ويلتزم 
العميل بمجرد إخطاره بذلك بأن يسلم البنك جهاز رمز االمان (ان وجد) ودفاتر الشيكات وكذلك 
بطاقات االئتمان والسحب اآللي وغيرها كما يلتزم بسداد الرصيد المدين وكل ما يستجد من 
مستحقات عوائد وفي جميع األحوال تسري العوائد بعد قفل الحساب  بذات  سعر  وطريقة  

احتساب  العائد االتفاقي.
١٨- يكون عنوان العميل المثبت في هذا الطلب هو العنوان المختار ألية مراسالت أو إعالنات 
توجه إليه من البنك ما لم يتسلم البنك إخطار كتابيا من العميل بعنوان آخر كما يلتزم العميل 
تحديث  لدورية  وفقا  البيانات  فى  تغيير  أى  حدوث  حالة  فى  البنك  طرف  بياناته  بتحديث 
بتحديث  قيامه  عدم  حالة  في  كاملة  المسئولية  العميل  ويتحمل  البنك  لوائح  و  البيانات 

البيانات ودون أدني مسئولية علي البنك. 
١٩- من المتفق عليه اعتبار الحساب راكد في حال عدم قيام العميل أو الطرف المفوض 
بتحريكه بأي عملية سحب أو ايداع أو تحويل أو استعالم الكتروني أو موثق عن الرصيد ، 
لمدة عام بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول ، وعامان بالنسبة لحسابات 
التوفير ، وال تعتبر المعامالت التي يقوم بها البنك علي حسابات العمالء ، مثل خصم 
الرسوم أو اضافة العوائد من المعامالت التي يتم بموجبها تنشيط الحساب. وفي هذه 
الحالة يتم فرض رسوم علي مثل هذه الحسابات وفقا لالئحة أسعار الخدمات المصرفية 

المعلنة لدي البنك.
- الحسابات الراكدة : هي كافة حسابات العمالء التي تكون راكدة لدي البنك.

- الحساب النشط : هو الحساب الذي تم اجراء معاملة واحدة عليه علي األقل خالل عام 
بالنسبة للحسابت الجارية وحسابات الهاتف المحمول وعامان بالنسبة لحسابات التوفير 

( سحب أو  ايداع أو تحويل أو استعالم الكتروني أو موثق عن الرصيد ).
- حساب الهاتف المحمول المفعل :

تحويل  أو  ايداع  أو  سحب   ) عليه  واحدة  مالية  معاملة  باجراء  العميل  قام  الذي  الحساب   
متضمن عمليات الخصم األخري من الحساب وبما ال يشمل عمليات االستعالم عن الرصيد 
أو تغيير الرقم السري ) علي األقل خالل ٩٠ يوم وذلك من خالل فروع البنوك ومقدمي 

الخدمة التابعين لهم أو القنوات االلكترونية المتاحة.
الراكدة  حساباته  بتنشيط  له(ا)  يسمح   ، للعميل  نشطة  أخري  حسابات  وجود  حالة  في   -
باستخدام أيا من وسائل االتصال بالبنك ( علي سبيل المثال ال الحصر: عن طريق الفروع أو 
االتصال  قنوات  أو   ، األلي  الصراف  ماكينات  أو   ، البنكي  االنترنت  أو  االتصال  مراكز 

االلكترونية األخري ) وذلك بعد التأكد من هوية العميل.
- بالنسبة لحسابات الهاتف المحمول يسمح للعميل بتنشيط حسابه(ا) من خالل فروع البنك 

أومقدمي خدمات الدفع او االنترنت البنكي أو القنوات االلكترونية او القنوات األخري.
- في حالة اعتبار العميل راكدا ( كل حساباته راكدة ) يتعين علي العميل قيامه باالتي كحد 

أدني لتنشيط حساباته خالل أيا من وسائل اتصال البنك وفقا لسياسته:
أ- مصادقة علي رصيد الحسابات

ب- كتابة طلب العادة تنشيط الحسابات.
- ال يتم فرض رسوم علي اعادة تنشيط الحسابات او اغالقها.

- يحق للبنك غلق الحساب في حالة مرور عام علي انخفاض رصيده الي صفر وعدم قيام 
العميل باعادة التنشيط.

- يتم اخطار العميل بـاي من قنوات االتصال المتاحة شهريا لمدة ٣ شهور قبل اعتبار حساباته 
قنوات  من  باي  الراكدة  الحسابات  ضمن  حساباته  ادراج  وبعد  قبل  كذلك  ويخطر  راكدة. 

االتصال المتاحة بالمصروفات الناتجة عن ذلك وكذا اجراءات التنشيط.
- يتم صرف اية شيكات مسحوبة وتنفيذ أية تعليمات مستديمة علي الحسابات الراكدة ، 
وال يعتبر ذلك اعادة تنشيط للحسابات ويخطر العميل بعد الصرف باي من وسائل االتصال 

المتاحة.
- ال يتم خصم أية رسوم أو مصاريف علي الحسابات الراكدة حال انخفاض رصيد الحساب 

الي صفر وال يتم كشف الحساب بأي مصاريف أو عموالت 
- يستمر حساب العوائد المستحقة للعميل ، واضافتها وفقا لنوع الحساب ودورية حساب 

العائد.
المدفوعة  والبطاقات  االئتمانية  البطاقات  شاملة  أنواعها  بكافة  االئتمانية  التسهيالت   -

مقدما واألوعية االدخارية ( الودائع والشهادات ) مستثناة من حالة الركود.
٢٠- وكلت بمقتضي هذا البنك األهلي المتحد (مصر) شركة مساهمة مصرية في تحصيل 
قيمة الكوبونات والشيكات واألوراق التجارية وأضمن سالمتها وصحة التوقيعات المدونة 
عليها ويوكل/ توكل العميل(ة) كذلك البنك في شراء و/ أو بيع األوراق المالية والمستندات 
تقيد في حساب  أن  المصرفية علي  العمليات  االعتمادات وغير ذلك من  والبضائع وفتح 

العميل الجاري طرف البنك .
٢١- يحق للبنك في حاله وجود رصيد مدين مستحق له في ذمه العميل؛ مع 

وجود أرصده دائنه بحساب العميل بعمالت آخري أجنبيه ؛ يحق للنبك تحويل هذه األرصده الدائنه 
الي العمله المصريه ؛ أو الي عملة المديونيه المستحقة : وبسعر صرف هذه العمالت في 
مصرفنا يوم التحويل ؛ واستخدام حصيلة التحويل في سداد المديونيه المستحقة للبنك في 

ذمة العميل.

regulations. The customer declares that any sub-accounts or additional
accounts that are opened at any time, including any account opened 
through Internet Banking Services shall be subject to the present terms and 
conditions that govern accounts regulation and any amendments may arise 
thereto
17- The Bank has the right to close the Account(s) at any time after 
notifying the customer in writing or through SMS within a period not less 
than 15 days, with no conflict with the related governing laws and 
regulations. The customer upon receiving the notification thereof. Is 
obliged to surrender to the bank the token (if any) cheque books, Credit 
Cards, ATM cards and other items. Also will be obliged to settle the debit 
balance and all returns yet to due, and in all cases  after the closure of the 
account the returns continue to accrue at the same contractual rate and the 
same method of calculation thereof shall continue to be followed.
18- The address of the customer set forth in this application shall
be the chosen place of domicile of the customer for any correspondences or 
notifications directed to him by the bank, unless receiving by the bank a 
written notification from the customer stating another address that are 
addressed to him/her by the Bank unless the Bank receives a written 
notification. The customer is obligated to update his/her data with the 
bank in the event of any change occurrence in the data in accordance with 
the data update periodicity and the bank’s regulations. The customer bears 
the full responsibility in the event that he/she does not update the data 
without any responsibility on the bank part.
19-  It is agreed that the account is considered dormant in case the customer 
or his /her authorized delegate didn’t perform any transaction by way of 
withdrawal or deposit or transfer or electronic inquiry or authenticated 
balance inquiry for one year on current accounts and mobile banking 
accounts and 2 years on saving accounts. The transactions performed by the 
bank on customers’ accounts such as fees deduction or revenues crediting 
are not considered transactions that accounts are activated by, in this case 
charges to be levied on these accounts according to the bank’s published 
tariff.
Dormant accounts : Are all the customer's accounts which are dormant at 
the bank.
Active account : Is the account whereas one transaction is performed at 
least within one year on current accounts , mobile banking accounts and 2 
years for saving account ( withdrawal or deposit or transfer or electronic 
inquiry or authenticated balance inquiry ).
Active mobile banking account : Is the account whereas the customer had 
performed one financial transaction on within 90 days at least ( withdrawal 
or deposit or transfer including other debit transactions from the account 
and doesn’t include balance inquiry or pin change ) through banks’ 
branches or their service providers or available electronic channels. 
In case customer have other active accounts , he /she is allowed to activate 
his /her dormant accounts by using any communication method at the bank 
( as an example but not limited to bank’s branches or call centers or Internet 
banking or ATM's or other electronic communication channels ) after 
verifying the customer’s ID .
For mobile banking accounts customer is allowed to activate his /her 
account through bank’s branches or payment service providers or Internet 
banking or other channels.
In case customer’s account considered dormant ( all his /her accounts ) , the 
customer has at least to perform the following :
Authenticating the balance of the account.
Fill in activation request.
No charges on activating the account(s) or closing it. 
The bank has the right to close the account(s) in case of passing one year 
from balance decrease to zero and customer didn’t activate it.
- The customer will be notified by any available communication channel 
monthly for 3 months before considering his /her accounts as dormant. 
Customer will be notified before and after considering his/her accounts as 
dormant through any available  communication channel with the charges 
resulting thereof as well as activation procedures. 
Any cheques drawn on the dormant account to be honored and any 
standing instructions to be implemented and such will not be considered as 
account reactivation and the customer will be notified after payment by 
any available communication channel.
No charges or fees will be levied on dormant accounts in case the balance 
decreased to zero and accounts will not be overdrawn by any charges or 
commissions.
The revenue that are due to dormant account continues to be calculated 
and credited to customer’s account according to account type and the 
periodicity of revenue.
All facility accounts including credit cards , prepaid cards and saving 
Schemes ( time deposits and saving certificates ) are excluded from 
dormancy status.
20- The customer according to this agreement Authorizes Ahli United Bank 
(Egypt) SAE, to collect the value of coupons, cheques, commercial papers, 
and guarantees it’s intracity and correctness of signatures embedded 
thereon, also the customer authorizes the bank in purchasing or selling of 
securities, document, goods, opening letters of credit and other banking 
transactions which to be recorded in customers’current account at the bank 
.
21- In case a debit balance is due on customer to the bank with available 
foreign currencies credit balances in customer’s account,  the bank has the 
right to transfer the foreign credit balances to Egyptian currency   or to the 
currency of debt according to the prevailing exchange rate on the transfer 
date and to utilize the transferred amount in settling the debt to the bank.

يقدم البنك األهلي المتحد الخدمات المصرفية عبر االنترنت لعمالئه من خالل 

الموقع االلكتروني للبنك (www.ahliunited.com) لتمكين العميل من

االستفادة من الخدمات التالية: 

١- استخراج /االطالع علي كشوف الحسابات

٢- التحويالت البنكية

٣- التبرعات لدى العديد من الجهات

٤-االطالع علي كشوف حسابات البطاقات

٥- طلب ربط وديعة

٦- سداد مديونيات البطاقة االئتمانية

٧- فتح حساب فرعي جديد

٨- طلب دفتر شيكات

٩- طلب تحديث بيانات

١٠- خدمة الرسائل القصيرة عند الدخول و عند اجراء المعامالت

١١- حاسبة سعر الصرف اليومي للعمالت االجنبية

١٢- االستفسار عن طريق خدمة الرسائل االلكترونية

١- الخدمات المصرفية االلكترونية تشمل العمليات التى يقوم بها عميل البنك 

علي  الشخصي  األمان  رمز  جهاز  على  تحتوي  االلكترونية  القنوات  طريق  عن 

العميل  يستخدمه  محمول  أو  ثابت  جهاز  وأي  الشخصي  المحمول  الهاتف 

للدخول الي شبكة االنترنت. الهاتف المحمول جهاز رمز 

االمان الشخص وأى جهاز ثابت أو محمول يستخدمه العميل للدخول إلى شبكة 

االنتزنت.

٢- فى حال اختيار العميل االنتفاع بالخدمات المصرفية االلكترونية 

يلتزم العميل - وبموجب التوقيع على هذا الطلب بكافة الشروط التى

المتاحة  الخدمات   بقائمة   أى  منتج  مدرج   البنك  لالستفادة  من   يضعها  

لمستخدمي تلك الخدمة حاليا او مستقبال كما يكون مسئوال عن استيفاء  كافة 

المتطلبات الفنية الواردة بدليل هذه الخدمة قبل استخدامه  لها ويتعهد بتوقيع 

اية محررات أو مستندات قد يطلبها البنك لهذا الغرض.

٣- يتحمل العميل وحده كامل المسئولية عن كافة العمليات التى تتم  بإستخدامه 

هذه الخدمة  وتنصرف  له  آثارها، وتقع عليه تبعاتها كما  يلتزم  بتعويض 

البنك عن اية أضرار مباشرة أوغير مباشرة قد تنتج من جراء ذلك.

٤- يحتفظ  البنك  بحق  تغيير  الشروط  واإلجراءات  التى  تحكم  الخدمات 

المصرفية االلكترونية من حين آلخر دون تحمل آية مسؤولية عن األخطاء

التى قد تنتج االستخدام بشرط إبالغ مستخدمى هذه الخدمات باخطار مسبق 

وفق الوسائل المناسبة.

٥- يجب على العميل الذى يستخدم أى من الخدمات المصرفية االلكترونية  

يتقدم  أن  الخدمات  بتعديل هذه  او   باإليقاف   البنك   باشعار   يرغب   والذى 

لتنفيذ  الكتروني مؤمن  الفرع فاتح الحساب او عبر بريد  بطلبه كتابيا إلى مقر 

طلبه(ا).

فى  المطبقة  واإلجراءات  للشروط  االلكترونية  المصرفية  الخدمات  تخضع   -٦

حينه من قبل البنك على جميع أنواع الحسابات. وسوف يقوم البنك بتزويد 

البنك  بموقع  المبينة تفصيال  اإلنترنت  عبر  المصرفية  األعمال  بخدمة  العميل 

على شبكة الانترنت من وقت آلخر.         

يوافق العميل علي المحافظة على سرية اية رموز تعريف دخول وكلمات سر 

كما يوافق على إتخاذ جميع االحتياطات الضرورية للحيلولة دون اإلستخدام غير 

المصرح به لها أو الدخول الى الصفحة اإللكترونية التي يمكن الدخول إليها عبر 

االنتزنت (الصفحة اإللكترونية) . ويتعهد العميل بأن يقوم بتغيير كلمات السر 

بصورة متكررة وان يخطر البنك فور حال علمه أو ارتيابه في:

أ) أن رمز تعريف الدخول و/أو كلمة السر الخاصة به/ا أصبحت معروفة لشخص 

غير مصرح له :أو 

ب) أي استخدام غير مصرح به أو سوء استخدام الصفحة اإللكترونية او الخدمة

ال يتحمل البنك أية مسئولية عن االستخدام اإلحتيالي أو غير المصرح به لرموز

تعريف الدخول و/أو كلمات السر الخاصة بالعميل.

يقر العميل ويوافق على ان البنك أو أي من شركاته التابعة أو أي من موكليه 

لن يكونوا مسئولين عن اية خسارة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة فعلية او 

Ahli United Bank offers online banking services for its customers 
through the Bank's website located at: www.ahliunited.com 
whereby the Customer is able to utilize the following services:
1 -Viewing/extracting bank statement 
2 -Conducting bank transfers
3 -Donations to your charity of choice
4 -Reviewing the summary for debit and credit cards 
5 -Requesting fixed Time Deposit
6 -Settling dues online 
7 -Opening sub accounts 
8 -Applying for a cheque book 
9 -Profile update request
10 -SMS alerts for log-in and upon effecting transactions  
11 -Exchange rate converter for all currencies 
12 -Inquiries through electronic messages
1 - Electronic banking services include all operations conducted by 
a customer through electronic channels that include the landline, 
Mobile, digital assistant, and /or any static or mobile device used 
by a customer to access the internet.
2 -In the event that a customer wishes to benefit from the use of 
the electronic banking services, the customer is bound through 
the signing of this form, to all the terms and conditions placed by 
the bank for the use of any existing or future service or services 
made available by the bank for its customers. The customer will 
also adhere to all technical requirements stated in the guides of 
these services before commencement of use and undertakes to 
sign any disclaimers and documents requested by the bank for 
this purpose.
3.Customer is solely responsible for all transactions conducted 
through the bank`s electronic services and bears it's impacts and 
consequences as well as committed to indemnify the bank for any 
direct or indirect damages results because of such use. 
4.The bank has the right to change from time to time the terms 
and conditions that govern the use of internet- based electronic 
banking services, without liability for any errors that may result 
from service usage provided that the bank notifies the users of 
these services via suitable notification method. that the bank 
informs the users of such services through the appropriate 
channels.
5.Any customer using the electronic banking services and who 
wishes to advise the bank to suspend any of electronic services or 
modifying these services has to apply in writing to the branch 
which account was opened by or through secured email to honor 
his /her request.
6.Electronic banking services as defined in clause number (1) 
above are subject to the terms and conditions applied by the 
bank on all accounts.
The bank will provide the customer with internet banking service 
through Internet which is detailed on the bank's website from 
time to time.
The customer agrees to keep any access Identification codes and 
passwords and to take all necessary precautions to prevent 
unauthorized use therefore or access to the electronic website 
accessible via the internet (the website) the customer undertakes 
to change the passwords frequently and to notify the Bank 
immediately In case he/she came to know or suspects the 
following :
A)Such access identification code and/or password had become 
known to any unauthorized person: or
B)Any unauthorized use or misuse of the website or the service.
The bank assumes no responsibility for fraudulent or 
unauthorized use of the customers’ access identification codes 
and /or passwords. The customer understands and agrees that 
neither the bank nor its affiliates or proxies shall be liable for any 
loss either direct or indirect, actual, consequential, expected or 
not expected is borne by the customer in respect of or in 
connection with the services of the website but not limited to
Any misuse ,  errors , omissions , delay, malfunction , breakdowns 

بالتبعية  متوقعة أو غير متوقعة . ويتحملها العميل فيما له صلة بخدمة

اساءة  الحصر   وليس  المثال  سبيل  علي  ذلك  في  بما  اإللكترونية  الصفحة 

االستخدام  أو اخطاء أو حذف أو تأخر أو تعطل أو إنقطاع و تشغيل غير مناسب 

أو عدم دقة عمليات الخدمة 

ج) عدم توافر خدمة اإلنترنت أو الصفحة االلكترونية الخاصة بالخدمة ؛ و/أو أية 

خسارة او ضرر أو تلف يلحق باألجهزة و البرمجيات أو اي نظام معالجة اخر كنتيجة 

الستخدام النظام.

د) استخدام العميل للبريد اإللكتروني أو أية وسيلة من وسائل االتصاالت األخرى

غير المؤمنة في ارسال التعليمات للبنك

ه) أي إخالل بالسرية الناتجة عن اإلستخدام المباشر أو غير المباشر للخدمة أو

الصفحة إللكترونية 

و) أي انقطاع أو تأخر يحدث نتيجة ألية عملية تحديث و استبدال يتم اجراؤها

على الصفحة االلكترونية 

ي) أية معلومات غير دقيقة أو خاطئة يتم تزويدها من قبل العميل.

للبنك أن يستند إلى آية تعليمات . يعتقد بانها حقيقية تم استالمها من قبل 

العميل . ويكون البنك مخوال لقبول التعليمات الصادرة من قبل العميل والعمل

على تنفيذها أو رفضها ويقبل العميل تحمل جميع المخاطر الناتجة عن سوء 

الفهم واالخطاء والمخاطر الخاصة بتقديم التعليمات بصورة إحتيالية و/او من 

قبل أي من األطراف غير المصرح لهم بها . ويقبل بأن البنك لن يكون مسئوال 

عن اية خسارة او مسئولية أو نفقات قد تنشأ عن اإلحتيال أو سوء االستخدام  

و/او الخطأ واو التعليمات المصرح بها . 

وقد اتفق الطرفان علي ما يلي: 

١-توفير الخدمات

١-١ يحق للبنك تعديل الخدمات و ومحتوياتها المتاحة علي الموقع االلكتروني، 

في أي وقت كان، و كذلك احكام هذه االتفاقية، و ذلك حسب تقديره المطلق 

على أن يخطر العميل بمدة ال تقل عن ١٥ يوم و ان يقوم بنشر البنود و الشروط 

المحدثة أوالمعدلة علي الموقع االلكتروني .

١-٢ يقر العميل و يوافق علي أن االستمرار في استخدام الخدمات بعد تاريخ أي 

تغيير أو تعديل يعد بمثابة قبول منه و موافقة علي هذا التعديل أو التغير

٢- مسئوليات العميل

٢-١ يتعهد العميل دون قيد أو شرط بما يلي : 

ا) الحصول و الحفاظ علي جميع االجهزة و البرامج الالزمة لتنفيذ المعامالت من 

خالل االنترنت و االستفادة من الخدمات، و يكون العميل وحده مسئوال عن 

االختيار و اعداد تلك االجهزة و البرامج 

ب) االطالع علي المعلومات و االلتزام بالتوصيات و التعليمات و التحذيرات

المتوفرة علي الموقع االلكتروني حول امن الخدمات و كذلك قراءة التحذيرات 

واالخطارات التنبيهية مثل التنبيهات االمنية أو تنبيهات محاوالت اإلحتيال 

/الهندسة االجتماعية  .الخ

ج) ابالغ البنك فورا بفقدان جهاز رموز األمان الخاص به(ا) أو سرقة كلمة المرور 

أو اسم المستخدم الخاص به(ا)، و يقر العميل بتحمله كامل المسؤلية الناتجة 

عن جميع الخسائر و االضرار الناشئة عن ذلك. بما فيها اية رسوم قد تطلب منه 

هذا الصدد.

د) عدم استخدامه الموقع و/أو الخدمات بما يتعارض مع أي قوانين أو انظمة، 

و/أو شروط هذه االتفاقية و تعويض البنك عن أي خسائر ناتجة عن أي تصرف 

نتيجة عدم االلتزام بأي تعليمات منصوص عليها في هذه االتفاقية أو تلك 

المنشورة علي الموقع االلكتروني في وقت ألخر . 

٢-٢ يعتبر استخدام جهاز رموز األمان و الرقم السري االلكتوني الخاص بالعميل 

و اسم المستخدم و كلمة المرور بمثابة توقيع العميل، و يوافق العميل بان أي 

استخدام لجهاز رموز األمان و للرقم السري االلكتروني الخاص بالعميل و اسم 

المستخدم و كلمة المرور من قبل الغير سوف يعامل من قبل البنك علي انه 

تم باذن من العميل و بموجبه يوافق العميل علي تحمله المسئولية

الكاملة عن ذلك االستخدام و ذلك دون ادني مسئولية علي البنك . 

٢-٣ يكون العميل هو المسئول الوحيد عن دقة و صحة جميع المعلومات و 

التعليمات التي يتم تنفيذها عبر الموقع االلكتروني، و يتحمل العميل اية اثار 

البنك  يعد  التعليمات وال  أو  المعلومات  تلك  مالية مترتبة علي  و/أو  قانونية 

مسئوًال عن عمليات مالية أو أنشطة ذات مخاطر مرتفعة تتم علي حساباتهم و 

ذات  انشطة  أو  مالية  عمليات  بأي  العميل  اخطار  عن  ًال  مسئو  البنك  يعد  ال 

مخاطر مرتفعة تتم علي حسابات العميل.

٢-٤ يقر العميل بمسئوليتة عن دقة و صحة جميع المعلومات الواردة في النماذج 

الخاصة بالخدمات موضوع هذه االتفاقية . و يقوم العميل فور ًا بإخطار البنك 

كتابة بأي تغييرات تطرأ علي المعلومات الواردة فيه. 

٣- مسئوليات البنك األهلي المتحد

٣-١ يكون البنك األهلي المتحد مسئوال عن ما يلي:

ا) تزويد العميل بالبنية االساسية للموقع االلكتروني. 

ب) ضمان سرية تعليمات العميل و عملياته و بياناته إلي اقصي حد ممكن و 

باستثناء ما هو منصوص عليه خالفا لذلك في هذه االتفاقية و النماذج 

المتعلقة بها و القوانين و القرارات المتعلقة بكشف السرية.

٤-ارسال المعلومات

٤-١ يقر العميل بان المعلومات التي يتم ارسالها عبر االنترنت معرضة لالعتراض 

المالية  و/أو  القانونية  المخاطر  لجميع  تحمله  علي  يوافق  و  بذلك  القرصنة  و 

علي نقل تلك المعلومات عبر االنترنت.

٤-٢ ال يتحمل البنك اي مسئولية مرتبطة باعتراض المعلومات في سياق 

استخدام العميل االنترنت الرسال المعلومات، و لن يكون البنك مسئوال عن 

امكانية الدخول إلي االنترنت أو سرعة الشبكة أو توافرها أو أمانها، كما ال يقدم 

اية ضمانات عليها، و يوافق العميل صراحة علي عدم تحميل البنك المسئولية 

عن أية خسائر من أي نوع كانت و الناشئة عن ارسال المعلومات عبر االنترنت.

٤-٣ يوافق العميل علي أن جميع المعلومات التي يتم توفيرها و استالمها من 

قبل البنك عبر الموقع االلكتروني تعتبر ملكا للبنك، و يحق للبنك استخدام تلك 

المعلومات ألي غرض قانوني شريطة أن يتحمل العميل المسئولية القانونية 

و المالية عن أية معلومات غير دقيقة أو غير كافية تم نقلها عبر الموقع االلكتروني

٥- حدود المسئولية

٥-١ يتعهد العميل و يوافق بموجب هذه اإلتفاقية علي أن استخدامه للخدمات 

يكون علي مسئوليته القانونية و المالية وحده و يقر بعلمه بأن الموقع 

االلكتروني، شامال أية معلومات و مواد متوفرة عليه يتم توفيرها ‘‘كما هي’’ 

أو ‘‘كما هو’’ متاح دون اية ضمانات و / أو اقرارات من أي نوع و ال يضمن البنك 

دقة المعلومات أو كفايتها أو اكتمالها وكذلك المواد المتاحة علي الموقع 

االلكتروني، و عليه فإن البنك غير مسئول عن أي اخطاء أو اغفاالت في تلك 

المواد و المعلومات. 

٥-٢ يلتزم البنك بإخطار العميل مسبقا في حالة انقطاع الخدمة لعمل صيانة 

محددة و ذلك التخاذ التدابير الالزمة

٥-٣ لن يكون البنك مسئوال عن أي اجراء يتم اتخاذه، أو أي تأخير أو إخفاق في 

علي  ذلك  بما في  البنك  خارجة عن سيطرة  اسباب  ناشئ عن  اجراء  أي  اتخاذ 

سبيل المثال أية خسائر أو اضرار قد تنتج عن تقلبات اسعار الفائدة أو الصرف 

و عن تنفيذ العمليات بعد ساعات االغالق، و كذا لن يكون البنك مسئوال عن أي 

اضرار ناتجة عن االعطال الفنية أو انقطاع شبكة االتصاالت المصرفية عبر 

االنترنت أو أي حالة طوارئ اخري كانقطاع الطاقة، تعطيل االعمال، و الكوارث 

الطبيعية، و الحوادث االمنية، واالجراءات الحكومية في حاالت الطوارئ أو ظهور 

الفيروسات علي االنترنت .

٥-٤ لن يكون البنك مسئوال تحت أي ظرف عن أي اضرار من أي نوع كانت و 

الناشئة عن استخدام أو عدم القدرة علي استخدام الموقع االلكتروني أو أي جزء 

منه. 

٥-٥ يقر العميل و يوافق علي عدم تحمل البنك المسئولية عن أي اخطاء في 

ادخال المعلومات من جانب العميل. و كذلك عن اخطار البنك فورا عن اعتقاده 

باختراق امن حساب /حسابات العميل بأي شكل من االشكال

٦- التعويض

أو  مسئولية  أو  خسائر  أو  اضرار  اية  عن  البنك  بتعويض  العميل  يتعهد   ٦-١

تكاليف أو نفقات من أي نوع (بما في ذلك اتعاب المحاماه) التي يتكبدها 

البنك في ما يتعلق بأي مطالبة تتم من قبل طرف ثالث نتيجة استخدام 

أو  االتفاقيه  لهذه  العميل  انتهاك  أو  االلكتروني  للموقع  أو  للخدمات  العميل 

حقوق أي طرف ثالث

٧- المصاريف و الرسوم

 ٧-١ يوافق العميل صراحة علي أن تحمل رسوم اجراء عمليات تحويل االموال 

من احد حسابات العميل إلي حساب اخر و كذلك من حساب العميل الي حسابات 

في  محددة  هي  كما  االلكتروني  الموقع  عبر  الدولية  و  المحلية  البنوك  لدي 

قائمة الرسوم و العموالت المعتمدة من قبل البنك 

٧-٢يقر العميل و يوافق علي أن رسوم الخدمات خاضعة للتعديل من قبل 

البنك في اي وقت

أو  أو مصاريف  أي رسوم  البنك في خصم  العميل بموجب هذا  ٧-٣ يفوض 

تكاليف من حسابه / حساباته لدي البنك و يحتفظ البنك بحقه في تعديل أي 

رسوم بدون اشعار اضافي 

٨-تفعيل الخدمة 

المتحد  األهلي  البنك  موقع  خالل  من  أوال  التسجيل  العميل  علي  يجب   ٨-١

لالنتفاع بالخدمة.

٨-٢بعد القيام بالخطوة االولي يتعين علي العميل االتصال بالخط الساخن الخاص 

بالبنك االهلي المتحد-مصر علي رقم ١٩٠٧٢ و ذلك لتفعيل الخدمة في حالة 

االشتراك ألول مرة

٨-٣ في حالة طلب العميل وقف الخدمة أو اعادة تشغيلها يقوم بزيارة اقرب فرع 

أو االتصال بخدمة العمالء ١٩٠٧٢

فتح  طلب  ادماج  سيتم  بأنه  االتفاقية  هذه  بموجب  يضمن  و  العميل  يقر 

الحساب و طلب اإلشتراكات في الخدمة موضوع هذه االتفاقية و إعتبارها 

جزاء ال يتجزأ منها

يلتزم العميل بإخطار البنك فورا في حال حدوث أي تغيير علي أي من المعلومات 

المقدمة من قبل العميل في طلب فتح الحساب وطلب دخول/ تعديل مستخدم 

و طلب تغيير كلمة المرور.

٩ـ اشعارات حقوق الطبع و النسخ

تكون حقوق الطبع و النشر و جميع الملكيات الفكرية االخري الواردة في

الموقع االلكتوني بما في ذلك علي سبيل المثال ال الحصر،جميع التصاميم، 

و النصوص و التسجيالت الصوتية، و الصور و الروابط مملوكة للبنك و ال يجوز 

عرضها،  أو  توزيعها،  تقليدها،  تخزينها،  نقلها،  أو  الفكرية  الملكية  تلك  نسخ 

ترخيصها تعديلها، أو ربطها برابط الكتروني أو استخدامها سواء كليا أو جزئيا، 

بأي شكل من االشكال دون موافقة كتابية مسبقة من البنك.

١٠- اتفاقيات أخرى

أية اتفاقيات أخري قد يتم ابرامها بين العميل والبنك يتم اعتبارها بمثابة شروط 

وأحكام يتعين اضافتها الي تلك المنشورة علي الموقع االلكتروني والي اية 

تنطبق  البنك والتي  العميل من  اتفاقيات واحكام اضافية ومعامالت يطلبها 

علي حساب(ات) العميل بهذا الخصوص 

١١-االنهاء

١١-١ يجوز للعميل انهاء هذة االتفاقية اخطار كتابي مسبق بسبعة (٧) ايام عمل 

إلي البنك.

١١-٢ يجوز للبنك انهاء هذه االتفاقية في أي وقت، دون سبب أو انذار،

مع عدم إلتزام البنك برد الرسوم المفروضة أو المتكبدة سابقا

التزاماته  أو  العميل  مسئولية  علي  الخدمات  ايقاف  أو  انهاء  يؤثر  لن   ١١-٣

بموجب هذه االتفاقية.

,interruption,improper operation or inaccuracy of service 
operations.  
C) The non-availability of the internet or the web page related to 
the service , and/or any loss, damage or destruction caused to the 
customer’s hardware, software or other data processing system as 
a result of using the system 
D) Customers’ use of E-mail or any other insecure means of 
communication used in sending  the instructions to the bank 
H) Any breach of confidentiality resulting directly or indirectly 
from the customers’ use of the service or the website and/or:
I) Any interruption or delay caused by any update or replacement 
performed on the website 
J) Any inaccurate  or erroneous information provided by the 
customer 
The bank may rely on instructions which believed to be genuine 
that were received from the customer , the bank is authorized to 
accept the instructions of the customer and works on 
implementing or decline it , the customer accepts to bear all risks 
resulting from misunderstanding , errors , risks related to issuing 
instructions in a fraudulent way and or from unauthorized parties 
to issue such, customer consents that the bank will not be held 
liable for any loss or responsibility or any costs may result from 
acts of fraud or misuse or error or unauthorized instructions.
The Parties have agreed to the follow: 
1- Service providing :
1-1 The bank has the right to amend the services and it's 
containment that are available on the website , at any time as 
well as the terms of this agreement at its sole discretion provided 
that customer is notified with no less than 15 days in writing or 
other available communication channel and publish such 
amended or updated terms & conditions on the website.
1-2 The customer declares and agrees on  continuation in using 
the services after the date of any change or amendment is 
considered as a consent from his /her side on such amendment or 
change .     
2- Customer's Responsibilities
2-1 The Customer hereby irrevocably unconditionally undertakes 
to:
A) obtain and maintain any of the hardware and software 
required to execute transactions on internet to make use of the 
Services, and the Customer shall be solely responsible for the 
selection and the setup of the hardware and software.
B) Read the information and abide by the recommendations,
Instructions and warnings available on the Site about the security 
of the Services. Also, read the warnings and alert notifications 
Such as security alerts or fraud alerts/social engineering etc. 
C) Promptly notify the Bank in the event that the Token or 
password or login name are lost or stolen, customer undertakes to 
bear the full responsibility resulting from all losses and damages 
emerging therefrom including any fees may be he/she is 
requested to pay.
D) Not to use the Site and/or the services in a way that is contrary 
to any law. Regulations, and/or the terms of this Agreement.
and indemnify the bank for any losses resulting from non 
abidance to any instructions stated in this agreement or the 
published one on the website from time to time.
2-2 The use of the Customer's Token, login name and password 
shall be considered as  Customer’s physical signature and 
accordingly the customer hereby agrees that any use of the 
Customer Token, login name and password by any third party 
shall be treated by the Bank as having been authorized by the 
Customer, and the Customer hereby accepts full responsibility and 
liability for any such use without any liability on the Bank
2-3 The customer is the sole responsible for the accuracy and 
correctness of all information and instructions that are executed 
through the bank, customer will bear any legal or financial 
consequences arising based on these information or instructions 
and the bank will not be held liable for financial transactions or 
high risk activities effected on his/her accounts and will not be 
responsible for notifying the customer with any financial 

transactions or high risk activities effected on his/her accounts.
2-4 Customer will be responsible for the accuracy and correctness 
of all information provided in the forms related to the services 
provided under this agreement, and shall promptly notify the 
Bank in writing with any changes of the information contained 
therein. 
3- Ahli United Bank's Responsibitities
3-1 ahli united bank responsible for the following :
A)Provide the Customer with a website infrastructure.
B)Guarantees customer's instructions confidentiality ,  transactions 
and data to the maximum extent possible except what is indicated 
on contrary in this agreement , related  forms , laws and decrees 
related to confidentiality revelation. 
4- Transmission of information
4-1 The Customer hereby acknowledges that information 
transmitted via the internet is Susceptible to unauthorized 
interception, hacking and the Customer hereby acknowledges the 
risks therewith, and agrees that he/she shall bear all Legal and/or 
financial risks of transmitting such information via the internet.
4-2 The bank will not bear any responsibility for intercepting 
information within the course of customer usage of Internet to 
transmit information and will not be responsible for the the 
possibility of accessing the Internet , web speed , availability or 
security and the bank doesn't warrant any of them . customer 
expressly agrees to not holding the bank responsible for any losses 
whatsoever that arising from sending the information through 
Internet.
4-3 The Customer hereby agrees that all information submitted to 
and received by the Bank via the Site shall be deemed to be the 
property of the Bank and, the Bank shall be entitled to use such 
information for any lawful purpose. subject to client bearing all   
legal and financial liability for any incomplete information 
transmitted through the Site,
5 -Limitation of Liability
5-1 The Customer undertakes and herby agrees on usage of the 
service is under his/her complete legal, financial responsibilities, 
and confirms his/her awareness  that the website includes any 
information and available materials are provided as per 
availability without any guarantees and or declarations of any 
kind  as it is, and the bank doesn't  guarantee the accuracy , 
sufficiency  or completion of the information as well as the 
available materials  on the website, therefore  the bank is not 
responsible for any errors or omissions in such materials and 
information.
5-2 The Bank shall notify the customer in advance in case of service 
interruption for maintenance to take necessary precautions  
5-3 The Bank shall not be liable for any action taken, or any delay 
or failure to take any action arises out of causes beyond the Bank’s 
control, including without limitation any losses or damages 
resulting from interest or exchange rate fluctuations and after 
working hours transactions, furthermore Bank will not be 
responsible for any damages resulting from the technical failure or 
breakdown of online banking communications or any emergency 
cases such as power failure, closing days, natural disasters, Security 
accidents., governmental emergency actions, or appearance of 
viruses on the Internet  
5-4 The bank will not be responsible under any circumstances for 
any damages resulting from the use or inability to use the web site 
or any portion of it. 
5-5 The Customer acknowledges and agrees that the Bank will not 
be responsible for any errors in entering the information by the 
customer as well as informing the bank instantly for any breach of 
customer(s) account security by any mean according to his/her 
belief. 
6-Indemnity 
6-1 The customer undertakes to indemnify the bank for any 
damages or losses or responsibility  or costs whatsoever ( including 
lawyer fees ) that borne by the bank in regard of any claim raised 
from a third party as a result of customer's usage of the services or 
the electronic website or customer violation of this agreement or 

any third party rights. 
7 -Charges and Fees
7-1 The customer expressly consents to bear the fees charged on 
funds transfer from one of customer's accounts to another account 
as well as from customer's accounts to local & international banks 
through the website as determined in approved bank's tariff.
7.2 -The Customer acknowledges and accepts that the fees for any 
of the Services are subject to change at any time by the Bank.
7.3 - The customer expressly authorizes the bank to debit his/her 
account (s) with any fees or charges and the bank reserves it's right 
in amending any fees with or without extra notification.
8- Service Activation:
8-1 The customer firstly has to register on the AUBE website for 
utilizing the service.
8-2 after conducting the first step customer should contact AUBE 
call center 19072 to activate the service for first time subscription 
8-3 In case customer requests to stop the service or re-activating it 
he/she has to visit the nearest branch or call the call center on 
19072. 
the customer declares and warrants according to this agreement 
that the applications of account opening and service subscribtion 
will be merged and will be considered as an integral part of the 
subject agreement.
The customer is obliged to inform the bank instantly in case of 
there is a change on provided information by the customer in 
account opening and user access / modification  /password change 
application.
9- Copyright Notices
9-1 The copyright and all other intellectual property contained in 
the Site, including. but not limited to, art design, text, sound 
recordings, images or links are owned by the Bank, and such 
intellectual property may not be reproduced, transmitted, 
published, performed. broad-casted, stored, adapted, distributed, 
displayed. Licensed, altered, hyperlinked or otherwise used in 
whole or in part in any manner without prior written consent of 
the Bank.
10- Other Agreements
Any other agreements may be made between the bank and the 
customer are considered as terms and conditions which should be 
incorporated in any other agreements or any additional conditions 
and transactions that the customer is requesting  from the bank 
which are applicable to customer's Account(s).
11- Termination
11.1 The Customer may terminate this Agreement by delivering a 
seven (7) business day’s prior written notice to the Bank.
11.2 The Bank may terminate this Agreement at any time, without 
cause or notice or refund of previously charged or incurred fees. 
11-3 Neither the termination nor the discontinuation of the 
Services shall affect the Customer’s liability or obligation under this 
Agreement.
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١- تتم مسحوبات العميل من الحساب بموجب الشيكات التي يعدها البنك و
سلمها إلى العميل أو بموجب أي مستند صرف آخر مستوفى للشروط

القانونية يقبله البنك, كما يتم السحب بموجب بطاقة السحب اآللي او اية
بطاقة أئتمان وفقا للشروط واألحكام الخاصة بها

٢- يلتزم العميل بالمحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه وعليه إخطار البنك 
عند فقدانه أو فقد احد شيكاته؛ ويكون العميل وحده مسئوال عن كافة

األضرار المباشرة وغير المباشرة، التي تترتب على وجود دفتر الشيكات أو أحد 
شيكاته لدى أحد تابعيه أو الغير.

٣-للبنك أن يمتنع عن صرف اية شيكات مسحوبة عليه مقابل إيداع شيكات تحت 
التحصيل ما لم تكن تلك الشيكات قد تم تحصيلها فعال وقيدت قيمتها بحسابه 

لدى البنك.
٤-  يكون  السحب  من  الحساب  الجاري  دائما  في  حدود  الرصيد  الدائن ويكون  
العميل  مسئوال  شخصيا  عن  سحب  مبالغ  تتجاوز  مبلغ  الرصيد الدائن في 
الحساب ويستوفي البنك علي الرصيد المدين العوائد باألسعار المقررة وتقيد 
علي الحساب وفق النظم المتبعة في البنك ويلتزم العميل بأن يسدد للبنك 

لدي أول طلب منه مبلغ الرصيد المدين مع العوائد المتراكمة حتي تاريخ 
السداد مع العموالت والمصروفات األخرى. 

1- The customer's withdrawals from the account are effected by means 
of cheques that are provided by the bank and delivered to the 
customer, or by means of any other withdrawal instrument accepted by 
the bank that meet all the legal conditions. Withdrawals may also be 
made by means of ATM card or any credit card in accordance with it’s 
relevant terms and conditions.
2- The customer undertakes to safe keeping the cheque book delivered 
to him/her, and to notify the bank in the event it is lost or the loss of any 
of its leafs . The customer shall, solely be liable to all direct and indirect 
damages that may result from the possession of the cheque book or any 
of its leafs by any of customer’s subordinates or other party.
3 -the bank may abstain from honoring any cheque drawn against 
cheques that have been deposited for collection unless these cheques 
have already been collected and the amount thereof credited to 
his / her account at the bank.
4 -Drawing from the current account shall always be limited to the 
credit balance. The customer shall be liable in the event of drawing 
amounts that exceed the credit balance in the account and the bank 
shall charge interest on the debit balance at the prescribed rates and 
such interest shall be debited to the account in accordance with the 
regulations applied by the bank the Customer shall pay the debit 
balance to the Bank upon first demand made to him/her, together with 
the interest accrued thereon until the date of settlement, together with 
commissions and other charges.

Terms and conditions govern the current Accountشروط وأحكام خاصة بالحساب الجاري:

١- يتم السحب من هذا الحساب بواسطة النماذج المخصصة لذلك او بواسطة 

بطاقات السحب اآللي.

٢- ال يجوز ان يحرر شيكات على هذا الحساب.

٣- يقيد العائد علي حساب التوفير طبقا للمدد المحددة لكل منتج وتحتسب 

وفقا للسعر/ األسعار التي يحددها البنك والمقدرة علي أساس

الحد األدنى لألرصدة الشهرية المعلنة من قبل البنك.

٤- إذا كان حساب التوفير باسم قاصرا فله ولكل شخص آخر حق اإليداع في 

هذا الحساب وال يجوز السحب من حساب التوفير إال وفقا ألحكام القانون.

1 -Withdrawal from such account shall be made by using the 
forms designated for this purpose or by ATM cards.
2 -No cheques to be drawn on this account.
3 - The return on saving account is credited to the account 
according to the specified periods for each saving product which 
is calculated at the rate(s) specified by the bank and determined 
on the basis of the declared minimum balances during the month 
by the bank.
4 -If the saving account is in the name of a minor, he/she and  any 
other person has the right to make deposits into such account, 
while withdrawal from said account may be made only according 
to the Provisions of the law.

:Terms and conditions for Saving Accountشروط وأحكام حسابات التوفير :

١- تستحق الوديعة مع العوائد المحتسبة عليها فقط في تاريخ االستحقاق وفقا 

للنظم المطبقة لدي البنك.

٢-يتم  تمديد  أجل  الوديعة تلقائيا لمدة  أو  مدد  أخرى  مماثلة  دون  حاجة إلى  

إخطار  أو  تنبيه  وذلك  ما  لم  يتسلم  البنك  من  العميل  قبل  تاريخ االستحقاق بيومين 

علي األقل تعليمات كتابية بغير ذلك.

٣-في حالة ما إذا طلب العميل استرداد الوديعة قبل حلول تاريخ استحقاقها  ، 

ال يستحق عائد ويحق للبنك اقتضاء العمولة المحددة 

 وفقا لالئحة العموالت المطبقة و المعلنة لدى البنك

٤- تعتبر بيانات الوديعة المطبوعة علي وجه اإليصال الذي يصدره البنك عنها  

صحيحة  ما  لم  يتم  إخطار  البنك  كتابة  بخالف  ذلك  خالل  خمسة

عشر يوما من تاريخ ذلك اإليصال.

٥- إذا صادف تاريخ استحقاق الوديعة يوم عطلة رسمية, يتم تمديدها تلقائيا 

لالستحقاق في اليوم التالي وبسعر العائد األصلي.

٦-  تعتبر  إضافة  قيمة  الوديعة  وعوائدها  بحساب  العميل  في  تاريخ 

االستحقاق مبرئا لذمة البنك تجاه العميل وال يعتد - عندئذ - باإليصال السابق

إصداره للعميل بشأنها.

٧- ال يجوز السحب من حساب الوديعة بموجب شيكات, كما ال تصدر عليه بطاقة 

ائتمان أو بطاقة سحب آلي.

٨- في حالة منح تسهيالت ائتمانية بضمان الوديعة؛ يظل تخصيصها بالرهن   

ساريا عليها لصالح البنك حتي في حالة تمديد أجلها لمدة أو مدد اخري او في 

حالة تعديل رقمها أو عملتها أو مبلغها وذلك حتي تمام سداد رصيد التسهيالت 

المدين بها.

1 -The deposit shall be due along with the accrued returns only on 
the due date, in accordance with the regulations applicable at 
the bank.
2 -The deposit shall be automatically renewed for one or more 
similar intervals without notice or alert unless the bank has 
received from the customer written instructions on contrary at 
least two days prior to the maturity date.
3- In case the customer claims the deposit before maturity date no 
return will be granted and the bank has the right to levy a specific 
commission as per published and applied tariff by the bank.
4 -The particulars of the deposit printed on the face of the receipt 
issued by the bank in respect thereof shall be deemed correct 
unless contrary is notified to the bank in writing with no less than 
15 days from the date of said receipt.
5 - In case the maturity date of the deposit falls on an official 
holiday, it will be automatically extended to mature on the next 
working day at the same original Interest rate. 
6 - Crediting the value of deposit and its returns to the customer’s 
account on maturity date shall exempts the bank from liability 
against the customer, then the previously issued deposit receipt 
to the customer will not count.
7 - No withdrawal from the deposit account by cheque is allowed 
and no credit or ATM card is issued on it as well.
8 -In case of granting credit facilities against deposit lien , the lien 
of the deposit shall continue in favor of the bank even in case of 
renewing it for a similar interval(s) or in case of modifying its 

:Fixed Deposit Account terms and conditionsشروط وأحكام حساب الوديعة الثابتة : 

يقدم البنك األهلي المتحد الخدمات المصرفية عبر االنترنت لعمالئه من خالل 

الموقع االلكتروني للبنك (www.ahliunited.com) لتمكين العميل من

االستفادة من الخدمات التالية: 

١- استخراج /االطالع علي كشوف الحسابات

٢- التحويالت البنكية

٣- التبرعات لدى العديد من الجهات

٤-االطالع علي كشوف حسابات البطاقات

٥- طلب ربط وديعة

٦- سداد مديونيات البطاقة االئتمانية

٧- فتح حساب فرعي جديد

٨- طلب دفتر شيكات

٩- طلب تحديث بيانات

١٠- خدمة الرسائل القصيرة عند الدخول و عند اجراء المعامالت

١١- حاسبة سعر الصرف اليومي للعمالت االجنبية

١٢- االستفسار عن طريق خدمة الرسائل االلكترونية

١- الخدمات المصرفية االلكترونية تشمل العمليات التى يقوم بها عميل البنك 

علي  الشخصي  األمان  رمز  جهاز  على  تحتوي  االلكترونية  القنوات  طريق  عن 

العميل  يستخدمه  محمول  أو  ثابت  جهاز  وأي  الشخصي  المحمول  الهاتف 

للدخول الي شبكة االنترنت. الهاتف المحمول جهاز رمز 

االمان الشخص وأى جهاز ثابت أو محمول يستخدمه العميل للدخول إلى شبكة 

االنتزنت.

٢- فى حال اختيار العميل االنتفاع بالخدمات المصرفية االلكترونية 

يلتزم العميل - وبموجب التوقيع على هذا الطلب بكافة الشروط التى

المتاحة  الخدمات   بقائمة   أى  منتج  مدرج   البنك  لالستفادة  من   يضعها  

لمستخدمي تلك الخدمة حاليا او مستقبال كما يكون مسئوال عن استيفاء  كافة 

المتطلبات الفنية الواردة بدليل هذه الخدمة قبل استخدامه  لها ويتعهد بتوقيع 

اية محررات أو مستندات قد يطلبها البنك لهذا الغرض.

٣- يتحمل العميل وحده كامل المسئولية عن كافة العمليات التى تتم  بإستخدامه 

هذه الخدمة  وتنصرف  له  آثارها، وتقع عليه تبعاتها كما  يلتزم  بتعويض 

البنك عن اية أضرار مباشرة أوغير مباشرة قد تنتج من جراء ذلك.

٤- يحتفظ  البنك  بحق  تغيير  الشروط  واإلجراءات  التى  تحكم  الخدمات 

المصرفية االلكترونية من حين آلخر دون تحمل آية مسؤولية عن األخطاء

التى قد تنتج االستخدام بشرط إبالغ مستخدمى هذه الخدمات باخطار مسبق 

وفق الوسائل المناسبة.

٥- يجب على العميل الذى يستخدم أى من الخدمات المصرفية االلكترونية  

يتقدم  أن  الخدمات  بتعديل هذه  او   باإليقاف   البنك   باشعار   يرغب   والذى 

لتنفيذ  الكتروني مؤمن  الفرع فاتح الحساب او عبر بريد  بطلبه كتابيا إلى مقر 

طلبه(ا).

فى  المطبقة  واإلجراءات  للشروط  االلكترونية  المصرفية  الخدمات  تخضع   -٦

حينه من قبل البنك على جميع أنواع الحسابات. وسوف يقوم البنك بتزويد 

البنك  بموقع  المبينة تفصيال  اإلنترنت  عبر  المصرفية  األعمال  بخدمة  العميل 

على شبكة الانترنت من وقت آلخر.         

يوافق العميل علي المحافظة على سرية اية رموز تعريف دخول وكلمات سر 

كما يوافق على إتخاذ جميع االحتياطات الضرورية للحيلولة دون اإلستخدام غير 

المصرح به لها أو الدخول الى الصفحة اإللكترونية التي يمكن الدخول إليها عبر 

االنتزنت (الصفحة اإللكترونية) . ويتعهد العميل بأن يقوم بتغيير كلمات السر 

بصورة متكررة وان يخطر البنك فور حال علمه أو ارتيابه في:

أ) أن رمز تعريف الدخول و/أو كلمة السر الخاصة به/ا أصبحت معروفة لشخص 

غير مصرح له :أو 

ب) أي استخدام غير مصرح به أو سوء استخدام الصفحة اإللكترونية او الخدمة

ال يتحمل البنك أية مسئولية عن االستخدام اإلحتيالي أو غير المصرح به لرموز

تعريف الدخول و/أو كلمات السر الخاصة بالعميل.

يقر العميل ويوافق على ان البنك أو أي من شركاته التابعة أو أي من موكليه 

لن يكونوا مسئولين عن اية خسارة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة فعلية او 

Ahli United Bank offers online banking services for its customers 
through the Bank's website located at: www.ahliunited.com 
whereby the Customer is able to utilize the following services:
1 -Viewing/extracting bank statement 
2 -Conducting bank transfers
3 -Donations to your charity of choice
4 -Reviewing the summary for debit and credit cards 
5 -Requesting fixed Time Deposit
6 -Settling dues online 
7 -Opening sub accounts 
8 -Applying for a cheque book 
9 -Profile update request
10 -SMS alerts for log-in and upon effecting transactions  
11 -Exchange rate converter for all currencies 
12 -Inquiries through electronic messages
1 - Electronic banking services include all operations conducted by 
a customer through electronic channels that include the landline, 
Mobile, digital assistant, and /or any static or mobile device used 
by a customer to access the internet.
2 -In the event that a customer wishes to benefit from the use of 
the electronic banking services, the customer is bound through 
the signing of this form, to all the terms and conditions placed by 
the bank for the use of any existing or future service or services 
made available by the bank for its customers. The customer will 
also adhere to all technical requirements stated in the guides of 
these services before commencement of use and undertakes to 
sign any disclaimers and documents requested by the bank for 
this purpose.
3.Customer is solely responsible for all transactions conducted 
through the bank`s electronic services and bears it's impacts and 
consequences as well as committed to indemnify the bank for any 
direct or indirect damages results because of such use. 
4.The bank has the right to change from time to time the terms 
and conditions that govern the use of internet- based electronic 
banking services, without liability for any errors that may result 
from service usage provided that the bank notifies the users of 
these services via suitable notification method. that the bank 
informs the users of such services through the appropriate 
channels.
5.Any customer using the electronic banking services and who 
wishes to advise the bank to suspend any of electronic services or 
modifying these services has to apply in writing to the branch 
which account was opened by or through secured email to honor 
his /her request.
6.Electronic banking services as defined in clause number (1) 
above are subject to the terms and conditions applied by the 
bank on all accounts.
The bank will provide the customer with internet banking service 
through Internet which is detailed on the bank's website from 
time to time.
The customer agrees to keep any access Identification codes and 
passwords and to take all necessary precautions to prevent 
unauthorized use therefore or access to the electronic website 
accessible via the internet (the website) the customer undertakes 
to change the passwords frequently and to notify the Bank 
immediately In case he/she came to know or suspects the 
following :
A)Such access identification code and/or password had become 
known to any unauthorized person: or
B)Any unauthorized use or misuse of the website or the service.
The bank assumes no responsibility for fraudulent or 
unauthorized use of the customers’ access identification codes 
and /or passwords. The customer understands and agrees that 
neither the bank nor its affiliates or proxies shall be liable for any 
loss either direct or indirect, actual, consequential, expected or 
not expected is borne by the customer in respect of or in 
connection with the services of the website but not limited to
Any misuse ,  errors , omissions , delay, malfunction , breakdowns 

بالتبعية  متوقعة أو غير متوقعة . ويتحملها العميل فيما له صلة بخدمة

اساءة  الحصر   وليس  المثال  سبيل  علي  ذلك  في  بما  اإللكترونية  الصفحة 

االستخدام  أو اخطاء أو حذف أو تأخر أو تعطل أو إنقطاع و تشغيل غير مناسب 

أو عدم دقة عمليات الخدمة 

ج) عدم توافر خدمة اإلنترنت أو الصفحة االلكترونية الخاصة بالخدمة ؛ و/أو أية 

خسارة او ضرر أو تلف يلحق باألجهزة و البرمجيات أو اي نظام معالجة اخر كنتيجة 

الستخدام النظام.

د) استخدام العميل للبريد اإللكتروني أو أية وسيلة من وسائل االتصاالت األخرى

غير المؤمنة في ارسال التعليمات للبنك

ه) أي إخالل بالسرية الناتجة عن اإلستخدام المباشر أو غير المباشر للخدمة أو

الصفحة إللكترونية 

و) أي انقطاع أو تأخر يحدث نتيجة ألية عملية تحديث و استبدال يتم اجراؤها

على الصفحة االلكترونية 

ي) أية معلومات غير دقيقة أو خاطئة يتم تزويدها من قبل العميل.

للبنك أن يستند إلى آية تعليمات . يعتقد بانها حقيقية تم استالمها من قبل 

العميل . ويكون البنك مخوال لقبول التعليمات الصادرة من قبل العميل والعمل

على تنفيذها أو رفضها ويقبل العميل تحمل جميع المخاطر الناتجة عن سوء 

الفهم واالخطاء والمخاطر الخاصة بتقديم التعليمات بصورة إحتيالية و/او من 

قبل أي من األطراف غير المصرح لهم بها . ويقبل بأن البنك لن يكون مسئوال 

عن اية خسارة او مسئولية أو نفقات قد تنشأ عن اإلحتيال أو سوء االستخدام  

و/او الخطأ واو التعليمات المصرح بها . 

وقد اتفق الطرفان علي ما يلي: 

١-توفير الخدمات

١-١ يحق للبنك تعديل الخدمات و ومحتوياتها المتاحة علي الموقع االلكتروني، 

في أي وقت كان، و كذلك احكام هذه االتفاقية، و ذلك حسب تقديره المطلق 

على أن يخطر العميل بمدة ال تقل عن ١٥ يوم و ان يقوم بنشر البنود و الشروط 

المحدثة أوالمعدلة علي الموقع االلكتروني .

١-٢ يقر العميل و يوافق علي أن االستمرار في استخدام الخدمات بعد تاريخ أي 

تغيير أو تعديل يعد بمثابة قبول منه و موافقة علي هذا التعديل أو التغير

٢- مسئوليات العميل

٢-١ يتعهد العميل دون قيد أو شرط بما يلي : 

ا) الحصول و الحفاظ علي جميع االجهزة و البرامج الالزمة لتنفيذ المعامالت من 

خالل االنترنت و االستفادة من الخدمات، و يكون العميل وحده مسئوال عن 

االختيار و اعداد تلك االجهزة و البرامج 

ب) االطالع علي المعلومات و االلتزام بالتوصيات و التعليمات و التحذيرات

المتوفرة علي الموقع االلكتروني حول امن الخدمات و كذلك قراءة التحذيرات 

واالخطارات التنبيهية مثل التنبيهات االمنية أو تنبيهات محاوالت اإلحتيال 

/الهندسة االجتماعية  .الخ

ج) ابالغ البنك فورا بفقدان جهاز رموز األمان الخاص به(ا) أو سرقة كلمة المرور 

أو اسم المستخدم الخاص به(ا)، و يقر العميل بتحمله كامل المسؤلية الناتجة 

عن جميع الخسائر و االضرار الناشئة عن ذلك. بما فيها اية رسوم قد تطلب منه 

هذا الصدد.

د) عدم استخدامه الموقع و/أو الخدمات بما يتعارض مع أي قوانين أو انظمة، 

و/أو شروط هذه االتفاقية و تعويض البنك عن أي خسائر ناتجة عن أي تصرف 

نتيجة عدم االلتزام بأي تعليمات منصوص عليها في هذه االتفاقية أو تلك 

المنشورة علي الموقع االلكتروني في وقت ألخر . 

٢-٢ يعتبر استخدام جهاز رموز األمان و الرقم السري االلكتوني الخاص بالعميل 

و اسم المستخدم و كلمة المرور بمثابة توقيع العميل، و يوافق العميل بان أي 

استخدام لجهاز رموز األمان و للرقم السري االلكتروني الخاص بالعميل و اسم 

المستخدم و كلمة المرور من قبل الغير سوف يعامل من قبل البنك علي انه 

تم باذن من العميل و بموجبه يوافق العميل علي تحمله المسئولية

الكاملة عن ذلك االستخدام و ذلك دون ادني مسئولية علي البنك . 

٢-٣ يكون العميل هو المسئول الوحيد عن دقة و صحة جميع المعلومات و 

التعليمات التي يتم تنفيذها عبر الموقع االلكتروني، و يتحمل العميل اية اثار 

البنك  يعد  التعليمات وال  أو  المعلومات  تلك  مالية مترتبة علي  و/أو  قانونية 

مسئوًال عن عمليات مالية أو أنشطة ذات مخاطر مرتفعة تتم علي حساباتهم و 

ذات  انشطة  أو  مالية  عمليات  بأي  العميل  اخطار  عن  ًال  مسئو  البنك  يعد  ال 

مخاطر مرتفعة تتم علي حسابات العميل.

٢-٤ يقر العميل بمسئوليتة عن دقة و صحة جميع المعلومات الواردة في النماذج 

الخاصة بالخدمات موضوع هذه االتفاقية . و يقوم العميل فور ًا بإخطار البنك 

كتابة بأي تغييرات تطرأ علي المعلومات الواردة فيه. 

٣- مسئوليات البنك األهلي المتحد

٣-١ يكون البنك األهلي المتحد مسئوال عن ما يلي:

ا) تزويد العميل بالبنية االساسية للموقع االلكتروني. 

ب) ضمان سرية تعليمات العميل و عملياته و بياناته إلي اقصي حد ممكن و 

باستثناء ما هو منصوص عليه خالفا لذلك في هذه االتفاقية و النماذج 

المتعلقة بها و القوانين و القرارات المتعلقة بكشف السرية.

٤-ارسال المعلومات

٤-١ يقر العميل بان المعلومات التي يتم ارسالها عبر االنترنت معرضة لالعتراض 

المالية  و/أو  القانونية  المخاطر  لجميع  تحمله  علي  يوافق  و  بذلك  القرصنة  و 

علي نقل تلك المعلومات عبر االنترنت.

٤-٢ ال يتحمل البنك اي مسئولية مرتبطة باعتراض المعلومات في سياق 

استخدام العميل االنترنت الرسال المعلومات، و لن يكون البنك مسئوال عن 

امكانية الدخول إلي االنترنت أو سرعة الشبكة أو توافرها أو أمانها، كما ال يقدم 

اية ضمانات عليها، و يوافق العميل صراحة علي عدم تحميل البنك المسئولية 

عن أية خسائر من أي نوع كانت و الناشئة عن ارسال المعلومات عبر االنترنت.

٤-٣ يوافق العميل علي أن جميع المعلومات التي يتم توفيرها و استالمها من 

قبل البنك عبر الموقع االلكتروني تعتبر ملكا للبنك، و يحق للبنك استخدام تلك 

المعلومات ألي غرض قانوني شريطة أن يتحمل العميل المسئولية القانونية 

و المالية عن أية معلومات غير دقيقة أو غير كافية تم نقلها عبر الموقع االلكتروني

٥- حدود المسئولية

٥-١ يتعهد العميل و يوافق بموجب هذه اإلتفاقية علي أن استخدامه للخدمات 

يكون علي مسئوليته القانونية و المالية وحده و يقر بعلمه بأن الموقع 

االلكتروني، شامال أية معلومات و مواد متوفرة عليه يتم توفيرها ‘‘كما هي’’ 

أو ‘‘كما هو’’ متاح دون اية ضمانات و / أو اقرارات من أي نوع و ال يضمن البنك 

دقة المعلومات أو كفايتها أو اكتمالها وكذلك المواد المتاحة علي الموقع 

االلكتروني، و عليه فإن البنك غير مسئول عن أي اخطاء أو اغفاالت في تلك 

المواد و المعلومات. 

٥-٢ يلتزم البنك بإخطار العميل مسبقا في حالة انقطاع الخدمة لعمل صيانة 

محددة و ذلك التخاذ التدابير الالزمة

٥-٣ لن يكون البنك مسئوال عن أي اجراء يتم اتخاذه، أو أي تأخير أو إخفاق في 

علي  ذلك  بما في  البنك  خارجة عن سيطرة  اسباب  ناشئ عن  اجراء  أي  اتخاذ 

سبيل المثال أية خسائر أو اضرار قد تنتج عن تقلبات اسعار الفائدة أو الصرف 

و عن تنفيذ العمليات بعد ساعات االغالق، و كذا لن يكون البنك مسئوال عن أي 

اضرار ناتجة عن االعطال الفنية أو انقطاع شبكة االتصاالت المصرفية عبر 

االنترنت أو أي حالة طوارئ اخري كانقطاع الطاقة، تعطيل االعمال، و الكوارث 

الطبيعية، و الحوادث االمنية، واالجراءات الحكومية في حاالت الطوارئ أو ظهور 

الفيروسات علي االنترنت .

٥-٤ لن يكون البنك مسئوال تحت أي ظرف عن أي اضرار من أي نوع كانت و 

الناشئة عن استخدام أو عدم القدرة علي استخدام الموقع االلكتروني أو أي جزء 

منه. 

٥-٥ يقر العميل و يوافق علي عدم تحمل البنك المسئولية عن أي اخطاء في 

ادخال المعلومات من جانب العميل. و كذلك عن اخطار البنك فورا عن اعتقاده 

باختراق امن حساب /حسابات العميل بأي شكل من االشكال

٦- التعويض

أو  مسئولية  أو  خسائر  أو  اضرار  اية  عن  البنك  بتعويض  العميل  يتعهد   ٦-١

تكاليف أو نفقات من أي نوع (بما في ذلك اتعاب المحاماه) التي يتكبدها 

البنك في ما يتعلق بأي مطالبة تتم من قبل طرف ثالث نتيجة استخدام 

أو  االتفاقيه  لهذه  العميل  انتهاك  أو  االلكتروني  للموقع  أو  للخدمات  العميل 

حقوق أي طرف ثالث

٧- المصاريف و الرسوم

 ٧-١ يوافق العميل صراحة علي أن تحمل رسوم اجراء عمليات تحويل االموال 

من احد حسابات العميل إلي حساب اخر و كذلك من حساب العميل الي حسابات 

في  محددة  هي  كما  االلكتروني  الموقع  عبر  الدولية  و  المحلية  البنوك  لدي 

قائمة الرسوم و العموالت المعتمدة من قبل البنك 

٧-٢يقر العميل و يوافق علي أن رسوم الخدمات خاضعة للتعديل من قبل 

البنك في اي وقت

أو  أو مصاريف  أي رسوم  البنك في خصم  العميل بموجب هذا  ٧-٣ يفوض 

تكاليف من حسابه / حساباته لدي البنك و يحتفظ البنك بحقه في تعديل أي 

رسوم بدون اشعار اضافي 

٨-تفعيل الخدمة 

المتحد  األهلي  البنك  موقع  خالل  من  أوال  التسجيل  العميل  علي  يجب   ٨-١

لالنتفاع بالخدمة.

٨-٢بعد القيام بالخطوة االولي يتعين علي العميل االتصال بالخط الساخن الخاص 

بالبنك االهلي المتحد-مصر علي رقم ١٩٠٧٢ و ذلك لتفعيل الخدمة في حالة 

االشتراك ألول مرة

٨-٣ في حالة طلب العميل وقف الخدمة أو اعادة تشغيلها يقوم بزيارة اقرب فرع 

أو االتصال بخدمة العمالء ١٩٠٧٢

فتح  طلب  ادماج  سيتم  بأنه  االتفاقية  هذه  بموجب  يضمن  و  العميل  يقر 

الحساب و طلب اإلشتراكات في الخدمة موضوع هذه االتفاقية و إعتبارها 

جزاء ال يتجزأ منها

يلتزم العميل بإخطار البنك فورا في حال حدوث أي تغيير علي أي من المعلومات 

المقدمة من قبل العميل في طلب فتح الحساب وطلب دخول/ تعديل مستخدم 

و طلب تغيير كلمة المرور.

٩ـ اشعارات حقوق الطبع و النسخ

تكون حقوق الطبع و النشر و جميع الملكيات الفكرية االخري الواردة في

الموقع االلكتوني بما في ذلك علي سبيل المثال ال الحصر،جميع التصاميم، 

و النصوص و التسجيالت الصوتية، و الصور و الروابط مملوكة للبنك و ال يجوز 

عرضها،  أو  توزيعها،  تقليدها،  تخزينها،  نقلها،  أو  الفكرية  الملكية  تلك  نسخ 

ترخيصها تعديلها، أو ربطها برابط الكتروني أو استخدامها سواء كليا أو جزئيا، 

بأي شكل من االشكال دون موافقة كتابية مسبقة من البنك.

١٠- اتفاقيات أخرى

أية اتفاقيات أخري قد يتم ابرامها بين العميل والبنك يتم اعتبارها بمثابة شروط 

وأحكام يتعين اضافتها الي تلك المنشورة علي الموقع االلكتروني والي اية 

تنطبق  البنك والتي  العميل من  اتفاقيات واحكام اضافية ومعامالت يطلبها 

علي حساب(ات) العميل بهذا الخصوص 

١١-االنهاء

١١-١ يجوز للعميل انهاء هذة االتفاقية اخطار كتابي مسبق بسبعة (٧) ايام عمل 

إلي البنك.

١١-٢ يجوز للبنك انهاء هذه االتفاقية في أي وقت، دون سبب أو انذار،

مع عدم إلتزام البنك برد الرسوم المفروضة أو المتكبدة سابقا

التزاماته  أو  العميل  مسئولية  علي  الخدمات  ايقاف  أو  انهاء  يؤثر  لن   ١١-٣

بموجب هذه االتفاقية.

,interruption,improper operation or inaccuracy of service 
operations.  
C) The non-availability of the internet or the web page related to 
the service , and/or any loss, damage or destruction caused to the 
customer’s hardware, software or other data processing system as 
a result of using the system 
D) Customers’ use of E-mail or any other insecure means of 
communication used in sending  the instructions to the bank 
H) Any breach of confidentiality resulting directly or indirectly 
from the customers’ use of the service or the website and/or:
I) Any interruption or delay caused by any update or replacement 
performed on the website 
J) Any inaccurate  or erroneous information provided by the 
customer 
The bank may rely on instructions which believed to be genuine 
that were received from the customer , the bank is authorized to 
accept the instructions of the customer and works on 
implementing or decline it , the customer accepts to bear all risks 
resulting from misunderstanding , errors , risks related to issuing 
instructions in a fraudulent way and or from unauthorized parties 
to issue such, customer consents that the bank will not be held 
liable for any loss or responsibility or any costs may result from 
acts of fraud or misuse or error or unauthorized instructions.
The Parties have agreed to the follow: 
1- Service providing :
1-1 The bank has the right to amend the services and it's 
containment that are available on the website , at any time as 
well as the terms of this agreement at its sole discretion provided 
that customer is notified with no less than 15 days in writing or 
other available communication channel and publish such 
amended or updated terms & conditions on the website.
1-2 The customer declares and agrees on  continuation in using 
the services after the date of any change or amendment is 
considered as a consent from his /her side on such amendment or 
change .     
2- Customer's Responsibilities
2-1 The Customer hereby irrevocably unconditionally undertakes 
to:
A) obtain and maintain any of the hardware and software 
required to execute transactions on internet to make use of the 
Services, and the Customer shall be solely responsible for the 
selection and the setup of the hardware and software.
B) Read the information and abide by the recommendations,
Instructions and warnings available on the Site about the security 
of the Services. Also, read the warnings and alert notifications 
Such as security alerts or fraud alerts/social engineering etc. 
C) Promptly notify the Bank in the event that the Token or 
password or login name are lost or stolen, customer undertakes to 
bear the full responsibility resulting from all losses and damages 
emerging therefrom including any fees may be he/she is 
requested to pay.
D) Not to use the Site and/or the services in a way that is contrary 
to any law. Regulations, and/or the terms of this Agreement.
and indemnify the bank for any losses resulting from non 
abidance to any instructions stated in this agreement or the 
published one on the website from time to time.
2-2 The use of the Customer's Token, login name and password 
shall be considered as  Customer’s physical signature and 
accordingly the customer hereby agrees that any use of the 
Customer Token, login name and password by any third party 
shall be treated by the Bank as having been authorized by the 
Customer, and the Customer hereby accepts full responsibility and 
liability for any such use without any liability on the Bank
2-3 The customer is the sole responsible for the accuracy and 
correctness of all information and instructions that are executed 
through the bank, customer will bear any legal or financial 
consequences arising based on these information or instructions 
and the bank will not be held liable for financial transactions or 
high risk activities effected on his/her accounts and will not be 
responsible for notifying the customer with any financial 

transactions or high risk activities effected on his/her accounts.
2-4 Customer will be responsible for the accuracy and correctness 
of all information provided in the forms related to the services 
provided under this agreement, and shall promptly notify the 
Bank in writing with any changes of the information contained 
therein. 
3- Ahli United Bank's Responsibitities
3-1 ahli united bank responsible for the following :
A)Provide the Customer with a website infrastructure.
B)Guarantees customer's instructions confidentiality ,  transactions 
and data to the maximum extent possible except what is indicated 
on contrary in this agreement , related  forms , laws and decrees 
related to confidentiality revelation. 
4- Transmission of information
4-1 The Customer hereby acknowledges that information 
transmitted via the internet is Susceptible to unauthorized 
interception, hacking and the Customer hereby acknowledges the 
risks therewith, and agrees that he/she shall bear all Legal and/or 
financial risks of transmitting such information via the internet.
4-2 The bank will not bear any responsibility for intercepting 
information within the course of customer usage of Internet to 
transmit information and will not be responsible for the the 
possibility of accessing the Internet , web speed , availability or 
security and the bank doesn't warrant any of them . customer 
expressly agrees to not holding the bank responsible for any losses 
whatsoever that arising from sending the information through 
Internet.
4-3 The Customer hereby agrees that all information submitted to 
and received by the Bank via the Site shall be deemed to be the 
property of the Bank and, the Bank shall be entitled to use such 
information for any lawful purpose. subject to client bearing all   
legal and financial liability for any incomplete information 
transmitted through the Site,
5 -Limitation of Liability
5-1 The Customer undertakes and herby agrees on usage of the 
service is under his/her complete legal, financial responsibilities, 
and confirms his/her awareness  that the website includes any 
information and available materials are provided as per 
availability without any guarantees and or declarations of any 
kind  as it is, and the bank doesn't  guarantee the accuracy , 
sufficiency  or completion of the information as well as the 
available materials  on the website, therefore  the bank is not 
responsible for any errors or omissions in such materials and 
information.
5-2 The Bank shall notify the customer in advance in case of service 
interruption for maintenance to take necessary precautions  
5-3 The Bank shall not be liable for any action taken, or any delay 
or failure to take any action arises out of causes beyond the Bank’s 
control, including without limitation any losses or damages 
resulting from interest or exchange rate fluctuations and after 
working hours transactions, furthermore Bank will not be 
responsible for any damages resulting from the technical failure or 
breakdown of online banking communications or any emergency 
cases such as power failure, closing days, natural disasters, Security 
accidents., governmental emergency actions, or appearance of 
viruses on the Internet  
5-4 The bank will not be responsible under any circumstances for 
any damages resulting from the use or inability to use the web site 
or any portion of it. 
5-5 The Customer acknowledges and agrees that the Bank will not 
be responsible for any errors in entering the information by the 
customer as well as informing the bank instantly for any breach of 
customer(s) account security by any mean according to his/her 
belief. 
6-Indemnity 
6-1 The customer undertakes to indemnify the bank for any 
damages or losses or responsibility  or costs whatsoever ( including 
lawyer fees ) that borne by the bank in regard of any claim raised 
from a third party as a result of customer's usage of the services or 
the electronic website or customer violation of this agreement or 

any third party rights. 
7 -Charges and Fees
7-1 The customer expressly consents to bear the fees charged on 
funds transfer from one of customer's accounts to another account 
as well as from customer's accounts to local & international banks 
through the website as determined in approved bank's tariff.
7.2 -The Customer acknowledges and accepts that the fees for any 
of the Services are subject to change at any time by the Bank.
7.3 - The customer expressly authorizes the bank to debit his/her 
account (s) with any fees or charges and the bank reserves it's right 
in amending any fees with or without extra notification.
8- Service Activation:
8-1 The customer firstly has to register on the AUBE website for 
utilizing the service.
8-2 after conducting the first step customer should contact AUBE 
call center 19072 to activate the service for first time subscription 
8-3 In case customer requests to stop the service or re-activating it 
he/she has to visit the nearest branch or call the call center on 
19072. 
the customer declares and warrants according to this agreement 
that the applications of account opening and service subscribtion 
will be merged and will be considered as an integral part of the 
subject agreement.
The customer is obliged to inform the bank instantly in case of 
there is a change on provided information by the customer in 
account opening and user access / modification  /password change 
application.
9- Copyright Notices
9-1 The copyright and all other intellectual property contained in 
the Site, including. but not limited to, art design, text, sound 
recordings, images or links are owned by the Bank, and such 
intellectual property may not be reproduced, transmitted, 
published, performed. broad-casted, stored, adapted, distributed, 
displayed. Licensed, altered, hyperlinked or otherwise used in 
whole or in part in any manner without prior written consent of 
the Bank.
10- Other Agreements
Any other agreements may be made between the bank and the 
customer are considered as terms and conditions which should be 
incorporated in any other agreements or any additional conditions 
and transactions that the customer is requesting  from the bank 
which are applicable to customer's Account(s).
11- Termination
11.1 The Customer may terminate this Agreement by delivering a 
seven (7) business day’s prior written notice to the Bank.
11.2 The Bank may terminate this Agreement at any time, without 
cause or notice or refund of previously charged or incurred fees. 
11-3 Neither the termination nor the discontinuation of the 
Services shall affect the Customer’s liability or obligation under this 
Agreement.

reference number ,or currency or amount till final settlement of 
facilities balances. 
9 -The customer authorizes the bank to debit his/her account with 
any amounts that he/she had availed from the bank in a form of 
credit facilities of any kind, and authorizes the bank to transfer 
these amounts to cash securities account against credit facilities as 
a guarantee for settling customers’s due granted facilities 
principal in addition to the due returns  at the rate fixed by the 
bank on maturity date whereas the amounts will remain in Bank’s 
custody till repayment of all his/her liabilities at first request from 
the bank and in case he/she didn’t repay these liabilities , he/she 
authorizes the bank to carry out the setting off these liabilities 
with the reserved amounts in cash securities account against 
credit facilities without recourse to the customer or prior 
notification or procedures . Such authorization is final and 
customer has no right to abstain from it except with bank written 
consent. 

قد  يكون  مبالغ  اي  ألجل  حسابه(ا)  علي  بالقيد  البنك  العميل  يفوض   -٩

حصل(ت) عليها من البنك في صورة تسهيالت مصرفية مهما كان نوعها وان 

يحول البنك هذا المبلغ إلي حساب تأمينات نقدية مقابل تسهيالت مصرفية 

له(ا)  الممنوحة  التسهيالت  أصل  من  عليه(ا)  يتوجب  ما  لسداد  وذلك ضمانا 

باإلضافة إلي العوائد المدينة المستحقة حسب السعر الذى يحدده البنك في 

تاريخ االستحقاق علي أن يبقي المبلغ في حوزة البنك لحين

سداد كافة التزاماته(ا) تجاه البنك واذا لم يقم / تقم بتسديد هذه االلتزامات.

عند أول طلب من البنك فانه(ا) يفوض /تفوض  البنك بإجراء المقاصة بينها و

بين المبالغ  النقدية  المحجوزة  في  حساب  تأمينات  نقدية  مقابل  تسهيالت

إجراءات  أو  إشعار  أي  إلي  الحاجة  ودون  له(ا)  الرجوع  بدون  وذلك  مصرفية 

بموافقة  إال  فيه  الرجوع  له(ا)  يحق  و ال  نهائي  تفويضه(ا) هذا  وإن  مسبقة. 

البنك الكتابية.
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١- تستحق الوديعة مع العوائد المحتسبة عليها فقط في تاريخ االستحقاق وفقا 

للنظم المطبقة لدي البنك.

٢-يتم  تمديد  أجل  الوديعة تلقائيا لمدة  أو  مدد  أخرى  مماثلة  دون  حاجة إلى  

إخطار  أو  تنبيه  وذلك  ما  لم  يتسلم  البنك  من  العميل  قبل  تاريخ االستحقاق بيومين 

علي األقل تعليمات كتابية بغير ذلك.

٣-في حالة ما إذا طلب العميل استرداد الوديعة قبل حلول تاريخ استحقاقها  ، 

ال يستحق عائد ويحق للبنك اقتضاء العمولة المحددة 

 وفقا لالئحة العموالت المطبقة و المعلنة لدى البنك

٤- تعتبر بيانات الوديعة المطبوعة علي وجه اإليصال الذي يصدره البنك عنها  

صحيحة  ما  لم  يتم  إخطار  البنك  كتابة  بخالف  ذلك  خالل  خمسة

عشر يوما من تاريخ ذلك اإليصال.

٥- إذا صادف تاريخ استحقاق الوديعة يوم عطلة رسمية, يتم تمديدها تلقائيا 

لالستحقاق في اليوم التالي وبسعر العائد األصلي.

٦-  تعتبر  إضافة  قيمة  الوديعة  وعوائدها  بحساب  العميل  في  تاريخ 

االستحقاق مبرئا لذمة البنك تجاه العميل وال يعتد - عندئذ - باإليصال السابق

إصداره للعميل بشأنها.

٧- ال يجوز السحب من حساب الوديعة بموجب شيكات, كما ال تصدر عليه بطاقة 

ائتمان أو بطاقة سحب آلي.

٨- في حالة منح تسهيالت ائتمانية بضمان الوديعة؛ يظل تخصيصها بالرهن   

ساريا عليها لصالح البنك حتي في حالة تمديد أجلها لمدة أو مدد اخري او في 

حالة تعديل رقمها أو عملتها أو مبلغها وذلك حتي تمام سداد رصيد التسهيالت 

المدين بها.

1 -The deposit shall be due along with the accrued returns only on 
the due date, in accordance with the regulations applicable at 
the bank.
2 -The deposit shall be automatically renewed for one or more 
similar intervals without notice or alert unless the bank has 
received from the customer written instructions on contrary at 
least two days prior to the maturity date.
3- In case the customer claims the deposit before maturity date no 
return will be granted and the bank has the right to levy a specific 
commission as per published and applied tariff by the bank.
4 -The particulars of the deposit printed on the face of the receipt 
issued by the bank in respect thereof shall be deemed correct 
unless contrary is notified to the bank in writing with no less than 
15 days from the date of said receipt.
5 - In case the maturity date of the deposit falls on an official 
holiday, it will be automatically extended to mature on the next 
working day at the same original Interest rate. 
6 - Crediting the value of deposit and its returns to the customer’s 
account on maturity date shall exempts the bank from liability 
against the customer, then the previously issued deposit receipt 
to the customer will not count.
7 - No withdrawal from the deposit account by cheque is allowed 
and no credit or ATM card is issued on it as well.
8 -In case of granting credit facilities against deposit lien , the lien 
of the deposit shall continue in favor of the bank even in case of 
renewing it for a similar interval(s) or in case of modifying its 

  

الشروط  المدرجة  فيما  يلي  تحكم  العالقة  بين  حامل  البطاقة  والبنك و
موضح  بها  شروط  اإلصدار  واالستخدام  لبطاقة  الخصم  المباشر للبنك

األهلي المتحد مصر (ش.م.م.)
١- التعريفات

أ- البنك: البنك األهلي المتحد مصر( ش.م.م. ) وفروعه. 
ب - البطاقة: بطاقة الخصم المباشر التي تصدر من البنك االهلي المتحد مصر 
(ش.م.م.) وهى بطاقة خصم تخول لحاملها التعامل علي حساباته بطريق السحب 
النقدي من ماكينات ال ATM القابلة لبطاقات فيزا وكذلك من فروع البنك من 

خالل ماكينات نقاط البيع او استخدام البطاقة فى سداد قيمة المشتريات 
والخدمات لدى التجار عن طريق نقاط البيع P.O.S القابلة لبطاقات فيزا.

ج - حامل البطاقة األساسية: هو/هي عميل البنك الموقع علي هذا الطلب 
والذي يتم من خالل حسابه لدي البنك تنفيذ كافة العمليات الناتجةعن إصدار 

واستخدام البطاقة األساسية او آي بطاقة إضافية. حامل البطاقة اإلضافية: 
هو/هي الشخص الذي تصدر له بطاقة إضافية بناءا علي تعليمات حامل 

البطاقة األساسية.
د - آلة الصراف اآللي (ATM) هي آلة تعمل ميكانيكيا والكترونيا بحيث تسمح 

للعميل باجراء بعض العمليات المصرفية مستخدما ذلك بطاقة فيزا الكترون.
للعميل  وتسمح  إلكترونيا  تعمل  آلة  هي   (P.O.S) اإللكترونية  البيع  نقاط  ه- 

بعمليات شراء سلع أو الحصول علي خدمات باستخدام بطاقة فيزا الكترون.
و - مدة البطاقة: خمس سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يخطر حامل البطاقة البنك  

كتابيا  برغبته  في  عدم  التجديد  ويتعين  إخطار  البنك  قبل  انتهاء
مدة سريانها بخمسة عشر يوما علي األقل

ز- الرقم الشخصي السري (PIN) هو الرقم السري الخاص بحامل البطاقة 
والذي يستخدم عند قيامه بإجراء عمليات سحب نقدي من خالل آلة 

الصرف االلي (ATM) او من خالل سداد قيمة المشتريات والخدمات لدى 
. P.O.S التجار عن طريق نقاط البيع

ح - التاجر ؛ هو المتجر أو الشركة أو البنك أو المنشأة أو خالفه الذى يقبل 
التعامل ببطاقات فيزا لسداد قيمة سلع أو خدمات أو مسحوبات نقدية

قدمت لحامل البطاقة .
ط . حد السحب النقدى: الحد اليومي للبطاقة: هو الحد األقصى اليومي الذي 

يحدده البنك الستخدام البطاقة ويحق للبنك تغيير هذا الحد من آن الخر.
٢-اتعهد باتباع التعليمات اآلتية عند استخدام البطاقة من خالل آلة الصراف 

(P.O.S) أو نقاط البيع اإللكتروني ال (ATM) األلي
عند  عليه  الحصول  ويتم   (PIN) السري   الشخصي  الرقم  علي  المحافظة   - أ 

استالم البطاقة أو عند تغييره من خالل آلة الصرف اآللي الخاصة بالبنك
األهلي المتحد (مصر) ش.م.م.

ب - عدم اإلفصاح ألي شخص عن الرقم السري او أي من العاملين بالبنك أو
كتابته علي البطاقة نفسها أو حفظه معها في مكان واحد؛ وفي حالة 

حصول أي طرف آخر علي الرقم السري يعتبر هذا بمثابة تصريح من حامل 
البطاقة لهذا

الشخص باستخدام البطاقة, وبدون أي مسؤولية علي البنك قد تنشأ عن هذا 
االستخدام.

The terms listed hereunder govern the relationship between the 
cardholder and the Bank, indicating the terms and conditions for 
Issuing and using the direct debit Card of Ahli United Bank 
(Egypt) S.A.E

1 -Definitions :

A- The Bank: Ahli United Bank (Egypt) S.A.E and its branches.
B- The card: Visa Electron direct Debit Card that is issued by Ahli 
United Bank (Egypt) S.A.E. it is a debit card that allows its holder 
to deal on his/her account by way of cash withdrawal from the 
ATMs that accept visa cards and from branches of the Bank 
through P.O.S machines, or use the card to settle the value of 
purchases and services to merchants through P.O.S that accept 
Visa cards.
C-Main cardholder: is the customer of the Bank who has signed 
this application whose account with the Bank used to effect all 
the transactions resulted from the issuance and usage of main 
and supplementary cards. Supplementary card holder: He/she is 
the person to whom a Supplementary card is issued pursuant to 
the instructions of the main card holder.
D- Automatic Teller Machine (ATM): is a machine that operates 
mechanically and electronically to allow the Customer to carry 
out some banking transactions using the Visa Electron Card.
E- Points of sale (POS): is a machine that operates electronically 
and allows the customer to purchase goods or avail Services by 
using Visa Electron Card.
F-Card Duration: the card duration is five years; auto renewed 
unless the card holder notifies the Bank in writing that he/she is 
not desiring to renew it. The Bank must be notified before its 
expiration date at least fifteen days prior to its expiry date.
G-Personal Identification Number (PIN);is the secretive 
identification number of the card holder Which is used upon 
carrying out cash withdrawals from ATM's or paying the value of 
purchases and services through P.O.S.
H- The Merchant: The store, company, bank, firm or others that 
accept to deal with visa cards to settle the value of goods or 
Services, or cash withdrawals provided to the card holder.
I- Card Daily withdrawal Limit: is the maximum daily amount that 
the Bank fixes for withdrawal by using the card. The bank shall be 
entitled to change this limit from time to time.
2- I hereby undertake to apply the following instructions upon 
using the card through the ATM or the POS:
A-Safe keeping the secretive identification number ( PIN ) that 
obtained upon receiving the card or upon changing it through 
the ATM of Ahli united bank Egypt S.A.E.
B- Not to disclose the PIN to any person or to any of the Bank's 
staff or write it on the card itself or keep it along with the card in 
one place. If any third party obtains the PIN, this shall be 
Considered as an authorization from the card holder to this 
person to use the card; without any responsibility on the Bank 
that may result from such use
C-The card holder hereby undertakes to sign on the back of the 
card and Sign the Sale receipts whenever he/she uses his/her card 

:Debit card issuance & usage terms & conditionsشروط وأحكام استخدام و إصدار بطاقة الخصم المباشر:

ج- يتعهد مستخدم البطاقة بالتوقيع علي ظهر البطاقة والتوقيع علي قسائم 
الشراء كلما استخدم بطاقته في شراء سلع أو الحصول علي خدمات وفي حالة 
المثبت على  التوقيع عن  اختالف  أو  القسائم  تلك  بالتوقيع علي  عدم قيامه 
ظهر البطاقة يظل رغم ذلك مسئوال عن سداد المبالغ المخصومة من رصيد 

حسابه. 
٣- في حالة فقدان البطاقة أو سرقتها يتعهد حامل البطاقة بإخطار البنك فورا 

عن طريق اإلتصال بالخط الساخن للبنك ١٩٠٧٢
علي  أن  يعزز  اإلخطار  بطلب  كتابي  وذلك في اقرب وقت: ويتحمل العميل 

كامل المسئولية الناتجة عن أي عملية تتم عن طريق  البطاقة  
الكتابي  البنك هاتفيا و تسليم االخطار  إبالغ  المفقودة  قبل  أو   المسروقة  
,  كما  يتعهد حامل البطاقة في حالة العثور عليها  آال يستعملها   و للبنك 
يعيدها   للبنك   فورا  التخاذ إجراءات إتالفها. وعلي أن يقوم البنك برد أي مبالغ 
أو خطأ  البنك هاتفيا وشريطة وجود إهمال  إبالغ  بعد  / مصاريف تم خصمها 
جسيم من جانب البنك . وفي هذا الصدد ، يقر العميل بموافقته ويصرح للبنك 

بتسجيل كافة المكالمات في هذا الشأن.  
٤- يلتزم حامل البطاقة األصلي بإخطار البنك في حالة تغيير أي من البيانات 

المثبتة بطلب إصدار البطاقة.
٥-  البطاقه  صالحة   لالستخدام  داخل  وخارج  جمهورية  مصر  العربية لكافة 
اإللكتروني  البيع  نقاط  باستخدام  الخدمات  علي  الحصول  أو  الشراء  عمليات  
(POS) التي تقبل بطاقات فيزا ولكافة عمليات السحب النقدي من خالل آالت 

الصرف األلي (ATM) التي تقبل بطاقات فيزا وذلك وفقا للحدود المصرح بها 
ودون أدني مسئولية علي البنك.

٦- اليتم صرف اي مبالغ نقدية من خالل اجهزة الصرف اآللي اال وفقا لفئات 
العملة المتوفرة

٧- في حالة عدم االلتزام  بأي شرط من شروط االستخدام أو إساءة استخدام 
البطاقة يتم إيقافها واتخاذ ما يلزم من إجراءات حفاظا على حقوق البنك بما 

فيها إلغاء البطاقة.
٨- البنك غير مسئول تماما عن اي من األعطال الناجمة عن انقطاع التيار 

الكهربائي أو  تعطل الخدمة لظروف خارجة عن ارادة البنك
المتاح  الرصيد  مبلغ  علي  متوقفة  البطاقة  باستخدام  تتم  التي  العمليات   -٩
بالحساب وقت االستخدام وال يحق تجاوز هذا الرصيد وفي حالة تجاوزه فللبنك  
الحق  في  اتخاذ  كافة  اإلجراءات  الستيفاء  كامل  المديونية  وما يستحق عنها 

من غرامات ومصاريف.
١٠- جميع القيود التي يثبتها البنك سواء كانت خصم أو إضافة تكون صحيحة و

ليس لحامل البطاقة الحق في االعتراض عليها وللبنك الحق في إثبات تلك 
القيود بكافة طرق اإلثبات.

١١- تقوم آلة الصراف اآللى بإيقاف البطاقة تلقائيا فى حالة إجراء ثالثة محاوالت 
متتالية خاطئة فى إدخال الرقم السرى "PIN" أو احتجاز البطاقة فى حالة عدم 
سحب البطاقة من آلة الصرف اآللى "ATM" بعد انتهاء العملية بالفترة الزمنية 

المحددة .
  ATM ١٢- عند عدم سحب المبلغ الذى طلب صرفه من آلة الصراف اآللى

خالل المدة الزمنية المحددة من إبراز هذا المبلغ من المكان المخصص له باآللة  
فإن البنك غير مسئول  عن  رصيد  البطاقة بموجب هذة العملية إال بعد إجراء 

جرد اآللة ؛ و عليه فإنه يحق للبنك حسبما تسفر عنه إجراءات الجرد 
إضافة المبلغ بالكامل أو جزء منه أو  عدم  إعادته  إلى  رصيد البطاقة ، وال يحق 

لحامل البطاقة االعتراض علي اي اجراء يتخذه البنك في هذا الخصوص.  
١٣- فى حالة االعتراض على بعض العمليات التى يتم قيدها على حساب

 البطاقة أو طلب صورة من تلك العمليات يتم ذلك بالشروط اآلتية :
 -آال تقل قيمة العملية المعترض عليها عن: ٥٠ جنية مصرى

-يتم  سداد  مصاريف  عمليات  االعتراض Charge Back الخاصة بمؤسسة 
فيزا العالمية مقدما عند االعتراض على أى عمليات.

-أن يتم االعتراض كتابة من العميل خالل ثالثين يوما من تاريخ
العملية محل االعتراض .

فى  حالة  احقية  العميل  فى  المبلغ  المعترض  عليه  يتم  إضافتة لحساب  
البطاقة  بعد  الفترة  المحددة  وفقا لالجراءات  المتبعة بمؤسسة فيزا العالمية 

و بدون أى اعتراض من حامل البطاقة ٠
١٤ -البنك غير مسئول عن أى خالف ينشأ بين حامل البطاقة و التجار على 

السلع أو الخدمات التى حصل عليها بموجب البطاقة ٠ ويتعهد حامل البطاقة 
بتسوية أى خالفات مع التجار مباشرة دون إدخال البنك  بأى  وجه  فى  هذا  الخالف  

و  كذا  إذا  أضاف  التاجر  قيمة استرجاع  تمت  باستخدام  
البطاقة  فإن  البنك  سيضيف  القيمة لرصيد  البطاقة  عند  استالم  قيمة  

االسترجاع  من  التاجر؛  وال يجوز  لحامل  البطاقة  أن  يعتبر  مطالبته للتاجر 
اساسا لمطالبته للبنك بالتالي و تسوى العملية بين التاجر و حامل البطاقة دون 

إدخال البنك طرفا فيها

in purchasing goods or avail services. If he/she does not sign such
Receipts or if the signature differs from the signature placed on 
the back of the card, he/she shall nevertheless remain responsible 
for settling the amounts debited from the balance of His/her 
account
3- In case the card is lost or stolen, the cardholder hereby 
undertakes to notify the bank immediately by calling the bank’s 
hotline 19072 and to report the foregoing to the bank, provided 
that he/she would confirm this notice by a written request as soon 
as possible. The card holder hereby undertakes in case of finding 
it, not to use it and to return it to the bank immediately to take 
the procedures of destroying it. the bank will refund any sums / 
expenses debited after notifying the bank by telephone provided 
any sums or expenses that have been deducted after informing 
the bank by phone and provided that there is negligence or gross 
error on the part of the bank. In this regard, the customer 
acknowledge his/her consent and authorizes the bank to record 
all calls in this regard
4 -The original card holder shall comply with reporting to the 
Bank any change in the data furnished in the card issuance 
application.
5 -The Card is valid for usage inside and outside Arab Republic of 
Egypt for all purchase transactions or availing services by using 
the POS which accepts visa electron and for all withdrawal 
transactions through ATM which accepts visa electron, within the 
allowed limits and with no responsibility on the bank.
6 -cash amounts shall be disbursed through the ATMs only 
according to the currency available denomination.
7 -In case of breaching any term of card usage or misuse the card, 
the bank has the right to stop and cancel the card. 
8 -The bank shall not be responsible whatsoever for any 
breakdowns resulting from power outage, or any other disruption 
in the service beyond the bank’s control 
9 -Transactions carried out by using the card are subject to the 
balance availability in the account at the time of use. exceeding 
this balance shall not be allowed, and if it is exceeded the bank 
shall be entitled to take procedures to collect the whole 
indebtedness in addition to the Penalties and charges due on it.
10 -All entries established by the bank, whether debit or credit 
shall be deemed correct. The card holder shall not be entitled to 
object thereto. The bank shall be entitled to prove such entries by 
all kinds of verifications methods.
11 -The ATM shall suspend the card automatically in case of 
conducting three consecutive wrong attempts in entering the PIN  
or the card is retained for not being taken out from the ATM after 
the specified timing.
12 - If the requested transaction amount through ATM wasn't 
taken during the specified timing from the ATM slot , the bank is 
not responsible for re crediting it to the account based on this 
transaction, after the bank conducts the ATM inventory 
accordingly the bank has the right based on the outcome of such 
inventory to credit the whole amount or partially or not to credit 
it to the card balance , and the card holder has no right to object 
on any procedure taken by the bank in this regard. 
13 -In case there is an objection on some of the recorded 
transactions in the account or a copy of such transactions is 
requested such will be conducted according to the following 
terms and conditions:
- The value of the objected transaction is not less than EGP 50/- 
- The charges of the objection (charge back) pertaining to Visa 
International Corporation shall be settled in advance at the time 
of objecting to any transactions.
- The objection shall be carried out by the customer in writing 
within thirty days from the date of the transaction. 
- If it is revealed that the customer is entitled for the amount of 
the objected transaction it shall be credited to the account of the 
card after the period fixed pursuant to the procedures applied at 
Visa International corporation without any objection on part of 
the card holder.
14- The Bank shall not be responsible for any dispute that arises 
between the cardholder and merchants with regards to goods or 
Services that were availed by using the card. The cardholder 
hereby undertakes to settle any dispute with merchants directly 
without involving the Bank in any way in such dispute. In 
addition, if the merchant credits the value of a refund for any sale 
transactions carried out by using this card, the Bank shall credit 
the value to the balance of the card upon receiving the refund 
from the merchant .The cardholder shall not be allowed to 
consider his/her claim to the merchant as a base to place a claim 
against the bank; consequently the transaction shall be settled 
between the merchant and the cardholder without including the 
Bank as a party.

١٥. عند استعمال البطاقة فى اى من آالت الصرف اآللى "ATM" أو نقاط 
البيع "POS“ لتنفيذ أيه عمليات أو تعليمات مصرفية فسوف تعتبر 

سجالت البنك فى خصوص هذه العمليات قاطعة و ملزمة فى جميع األحوال 
و يخصم البنك قيمة المسحوبات و المصروفات التى تمت بموجب البطاقة 

من رصيد البطاقة المتاح.
١٦- يقوم  البنك بالسماح باستخدام البطاقة فى عمليات السحب النقدى و  شراء 
السلع أو الحصول على الخدمات وفقا للحدود المقررة لكل عملية و  التى يقررها  
البنك  ؛  و للبنك  الحق فى تعديل تلك الحدود من آن آلخر دون الرجوع لحامل 

البطاقة.
١٧ - للبنك الحق فى إيقاف /إنهاء الخدمة / أو إلغاء / إضافة خدمات جديدة وذلك 
بعد إخطار العميل كتابة أو برسالة نصية بمدة ال تقل عن ١٥ يوم بما ال يتعارض 

من القوانين و اللوائح المنظمة لذلك. 
١٨ - يحق لحامل البطاقة طلب إلغاء / أو إيقاف التعامل بالبطاقة بغير أن يؤثر 

ذلك على التزامه بخصوص آية معاملة بالبطاقة
قبل إنهائها أو ايقاف التعامل بها

١٩ - حامل البطاقة مسئول قانونيا أمام البنك عن كافة العمليات
التى تتم باستخدام البطاقة

٢٠- فى حالة حدوث أى نزاع بين حامل البطاقة و البنك و عرض هذا  النزاع  على  
القضاء  تكون  السجالت  و  المستندات  والبيانات  المدونة

على الوسائط الممغنطة وسيلة إثبات غير قابلة إلثبات العكس ٫
٢١- لمزيد من  الحرص فإن البنك يقر حد أقصى لعمليات السحب النقدى  من  

رصيد  الحساب  يوميا  و  كذا  عدد  مرات  سحب  يوميا  و سيتم  إخطار  العمالء  
بهذا  الحد  ؛  و  يحق  للبنك  من  حين  آلخر تعديل هذا الحد طبقا لما يراه من 

ظروف تستلزم ذلك و بدون اي اعتراضات من اى طرف 
٢٢-  يتيح  استخدام  البطاقة  إمكانية  التعرف  على  رصيد  حساب  ، عليه تخلى 
البيانات  سواء  تم  ذلك  نتيجة   الغير لهذه  البنك تماما عن معرفة  مسئولية 
إلصدار  البطاقة  للغير كطلب  بطاقة إضافية  أو  نتيجة  لفقد  البطاقة  أو  
معرفة  الغير  للرقم  الشخصى الخاص ؛ و لحين إبالغ البنك بإيقاف التعامل 

بالبطاقة .
٢٣- يحق للبنك ابالغ حامل البطاقة بأي تعديالت بالوسيلة التي يراها مناسبة ، 

وتعتبر تلك التعديالت ملزمة بدون موافقة كتابية من حامل البطاقة. 
٢٤- يحق للبنك فى أى وقت من األوقات و بمطلق تقديره ان يتنازل عن  او  

يحيل  أو  يبيع  آلى  طرف  آخر  باية  طريقة  كانت  وبصفة كلية او  جزئية
ايا  من  حقوقه  فى  هذا  األتفاق  أوفى  آية  مستندات اخرى دون الحاجة 

لموافقة حامل البطاقة
٢٥- يحق للبنك إبالغ اى طرف  اخر باية بيانات تتعلق بحامل البطاقة وفقا ما 

يراه البنك مناسبا
٢٦- نقر  بموجب  هذا  بأن  سائر  ماسيتم  إيداعه  او  ما  تم  ايداعه من  مبالغ  

نقدية  بحساب  البطاقة  -  سواء  قمنا بانفسنا بهذه االيداعات 
النقدية أوسواء تمت هذه االيداعات بواسطة وكيل عنا هى  من  أموالنا  

الخاصة المملوكة لنا ملكا خاصا و أنها اموال مشروعة  المصدر  و  غير  متحصلة  
او  عائدة  إلينا  بطريق  مباشر وغير مباشر عن ايه جريمة من الجرائم المؤثمة 
قانونا و التزم بتحديث المعلومات و المستندات المقدمة بشأن شراء البطاقة 
عند ظهور  أى  أسباب  تدعو  لذلك وفقا لما تستوجبه احكام قانون مكافحة 

غسل األموال فى مصر
٢٧-  يحظر على حامل البطاقة استخدام البطاقة فى معامالت تتنافى مع 
القانون أو النظام العام للدولة ويحتفظ البنك لنفسه بحق ايجاد الوسائل 

والسبل الكفيلة بحظر استخدام البطاقة على هذا النحو تلقائيا  ما امكن له ذلك
ولو بدون أشعار مسبق لحامل البطاقة وللبنك الحق فى ايقاف 

البطاقة او الغائها فى حالة ما ترائى له ان حامل البطاقة يسئ استخدامها بأى 
صوره من الصور.

15 -At the time of using the card in any ATM or POS to implement 
any banking transaction or instructions, the records of the bank in 
connection with this transaction shall be decisive and binding in 
all cases. The Bank shall deposit the value of the withdrawals and 
charges carried out by virtue of the card to the available balance 
of the card.
16 -The Bank shall allow the use of the card in cash withdrawals, 
the purchase of goods and the availing of services pursuant to the 
limits prescribed for each transaction that the Bank decides. The 
Bank shall be entitled to amend such limits from time to time 
without referring to the card holder.
17 -The Bank shall be entitled to suspend/terminate the service/or 
revoke the card ,after notifying the customer in writing or by text 
message for a period of not less than 15 days, in a manner that 
does not contradict with the laws and regulations on that front. 
18 -The card holder shall be entitled to request the revocation or 
suspension of the card usage without affecting his/her obligation 
in this regard towards any card transaction prior to its revocation 
or cancellation.
19 -The cardholder shall be legally responsible towards the bank  
for all transactions carried out by using the card.
20 - In case of any dispute arises between the card holder and the 
Bank, such dispute was put forward before the judiciary, the 
records, documents and data stored on the magnetic mediums  
shall be used as means of irrevocable evidence.
21 -For extra precaution , the Bank shall decide a maximum limit 
of cash withdrawal from the balance of the account per day as 
well as the numbers of withdrawals per day. The customers shall 
be furnished with this limit. The bank has the right to amend this 
limit pursuant to the circumstances that it deems required to do so 
without any objections.
22 - The use of the card allows the possibility of disclosing the 
account's balance; accordingly, the Bank shall not be responsible 
whatsoever for the knowledge of a third party of such 
data,whether this a result of issuing the card to third party such as 
requesting the issue of supplementary card, or as a result of losing 
the card or the knowledge of third party of the PIN, until 
Notifying the bank to stop the card.
23- The Bank shall furnish the cardholder with any amendment by 
the method it deems appropriate such amendments shall be 
considered in force without needing to a written approval from 
the card holder
24- The bank has the right at any time at its sole discretion to 
assign or transfer or sell to any other party by any mean whether 
wholly or partially any of its rights in this agreement or any other 
documents without the card holder's approval.
25- The Bank shall be entitled to furnish any third party with any 
data related to the cardholder pursuant to what the Bank deems 
appropriate.
26. We hereby declare that all cash amounts that will be deposited 
or that were deposited in the card's account, whether such cash 
was deposited by us or through a proxy are of our own pure funds 
that is legitimate and not sourced or from any crime of the crimes 
that incriminated , I shall comply with updating the information 
and documents Submitted in connection with purchasing the card 
upon emerging of any reasons necessitates so according to the 
provisions of anti money laundering law in Egypt.
27. The cardholder shall be prohibited from using the card in 
transactions that contradict the law or the public order of the 
state. The Bank shall reserve its right to allocate the methods and 
means that guarantee the prohibition of the use of the card in 
such manner automatically whenever possible even without a 
prior notice to the card holder. The Bank shall be entitled to 
suspend the card or revoke it if it was revealed that the cardholder 
misuses it in any way.

يقدم البنك األهلي المتحد الخدمات المصرفية عبر االنترنت لعمالئه من خالل 

الموقع االلكتروني للبنك (www.ahliunited.com) لتمكين العميل من

االستفادة من الخدمات التالية: 

١- استخراج /االطالع علي كشوف الحسابات

٢- التحويالت البنكية

٣- التبرعات لدى العديد من الجهات

٤-االطالع علي كشوف حسابات البطاقات

٥- طلب ربط وديعة

٦- سداد مديونيات البطاقة االئتمانية

٧- فتح حساب فرعي جديد

٨- طلب دفتر شيكات

٩- طلب تحديث بيانات

١٠- خدمة الرسائل القصيرة عند الدخول و عند اجراء المعامالت

١١- حاسبة سعر الصرف اليومي للعمالت االجنبية

١٢- االستفسار عن طريق خدمة الرسائل االلكترونية

١- الخدمات المصرفية االلكترونية تشمل العمليات التى يقوم بها عميل البنك 

علي  الشخصي  األمان  رمز  جهاز  على  تحتوي  االلكترونية  القنوات  طريق  عن 

العميل  يستخدمه  محمول  أو  ثابت  جهاز  وأي  الشخصي  المحمول  الهاتف 

للدخول الي شبكة االنترنت. الهاتف المحمول جهاز رمز 

االمان الشخص وأى جهاز ثابت أو محمول يستخدمه العميل للدخول إلى شبكة 

االنتزنت.

٢- فى حال اختيار العميل االنتفاع بالخدمات المصرفية االلكترونية 

يلتزم العميل - وبموجب التوقيع على هذا الطلب بكافة الشروط التى

المتاحة  الخدمات   بقائمة   أى  منتج  مدرج   البنك  لالستفادة  من   يضعها  

لمستخدمي تلك الخدمة حاليا او مستقبال كما يكون مسئوال عن استيفاء  كافة 

المتطلبات الفنية الواردة بدليل هذه الخدمة قبل استخدامه  لها ويتعهد بتوقيع 

اية محررات أو مستندات قد يطلبها البنك لهذا الغرض.

٣- يتحمل العميل وحده كامل المسئولية عن كافة العمليات التى تتم  بإستخدامه 

هذه الخدمة  وتنصرف  له  آثارها، وتقع عليه تبعاتها كما  يلتزم  بتعويض 

البنك عن اية أضرار مباشرة أوغير مباشرة قد تنتج من جراء ذلك.

٤- يحتفظ  البنك  بحق  تغيير  الشروط  واإلجراءات  التى  تحكم  الخدمات 

المصرفية االلكترونية من حين آلخر دون تحمل آية مسؤولية عن األخطاء

التى قد تنتج االستخدام بشرط إبالغ مستخدمى هذه الخدمات باخطار مسبق 

وفق الوسائل المناسبة.
٥- يجب على العميل الذى يستخدم أى من الخدمات المصرفية االلكترونية  

يتقدم  أن  الخدمات  بتعديل هذه  او   باإليقاف   البنك   باشعار   يرغب   والذى 

لتنفيذ  الكتروني مؤمن  الفرع فاتح الحساب او عبر بريد  بطلبه كتابيا إلى مقر 

طلبه(ا).

فى  المطبقة  واإلجراءات  للشروط  االلكترونية  المصرفية  الخدمات  تخضع   -٦

حينه من قبل البنك على جميع أنواع الحسابات. وسوف يقوم البنك بتزويد 

البنك  بموقع  المبينة تفصيال  اإلنترنت  عبر  المصرفية  األعمال  بخدمة  العميل 

على شبكة الانترنت من وقت آلخر.         

يوافق العميل علي المحافظة على سرية اية رموز تعريف دخول وكلمات سر 

كما يوافق على إتخاذ جميع االحتياطات الضرورية للحيلولة دون اإلستخدام غير 

المصرح به لها أو الدخول الى الصفحة اإللكترونية التي يمكن الدخول إليها عبر 

االنتزنت (الصفحة اإللكترونية) . ويتعهد العميل بأن يقوم بتغيير كلمات السر 

بصورة متكررة وان يخطر البنك فور حال علمه أو ارتيابه في:

أ) أن رمز تعريف الدخول و/أو كلمة السر الخاصة به/ا أصبحت معروفة لشخص 

غير مصرح له :أو 

ب) أي استخدام غير مصرح به أو سوء استخدام الصفحة اإللكترونية او الخدمة

ال يتحمل البنك أية مسئولية عن االستخدام اإلحتيالي أو غير المصرح به لرموز

تعريف الدخول و/أو كلمات السر الخاصة بالعميل.

يقر العميل ويوافق على ان البنك أو أي من شركاته التابعة أو أي من موكليه 

لن يكونوا مسئولين عن اية خسارة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة فعلية او 

Ahli United Bank offers online banking services for its customers 
through the Bank's website located at: www.ahliunited.com 
whereby the Customer is able to utilize the following services:
1 -Viewing/extracting bank statement 
2 -Conducting bank transfers
3 -Donations to your charity of choice
4 -Reviewing the summary for debit and credit cards 
5 -Requesting fixed Time Deposit
6 -Settling dues online 
7 -Opening sub accounts 
8 -Applying for a cheque book 
9 -Profile update request
10 -SMS alerts for log-in and upon effecting transactions  
11 -Exchange rate converter for all currencies 
12 -Inquiries through electronic messages
1 - Electronic banking services include all operations conducted by 
a customer through electronic channels that include the landline, 
Mobile, digital assistant, and /or any static or mobile device used 
by a customer to access the internet.
2 -In the event that a customer wishes to benefit from the use of 
the electronic banking services, the customer is bound through 
the signing of this form, to all the terms and conditions placed by 
the bank for the use of any existing or future service or services 
made available by the bank for its customers. The customer will 
also adhere to all technical requirements stated in the guides of 
these services before commencement of use and undertakes to 
sign any disclaimers and documents requested by the bank for 
this purpose.
3.Customer is solely responsible for all transactions conducted 
through the bank`s electronic services and bears it's impacts and 
consequences as well as committed to indemnify the bank for any 
direct or indirect damages results because of such use. 
4.The bank has the right to change from time to time the terms 
and conditions that govern the use of internet- based electronic 
banking services, without liability for any errors that may result 
from service usage provided that the bank notifies the users of 
these services via suitable notification method. that the bank 
informs the users of such services through the appropriate 
channels.
5.Any customer using the electronic banking services and who 
wishes to advise the bank to suspend any of electronic services or 
modifying these services has to apply in writing to the branch 
which account was opened by or through secured email to honor 
his /her request.
6.Electronic banking services as defined in clause number (1) 
above are subject to the terms and conditions applied by the 
bank on all accounts.
The bank will provide the customer with internet banking service 
through Internet which is detailed on the bank's website from 
time to time.
The customer agrees to keep any access Identification codes and 
passwords and to take all necessary precautions to prevent 
unauthorized use therefore or access to the electronic website 
accessible via the internet (the website) the customer undertakes 
to change the passwords frequently and to notify the Bank 
immediately In case he/she came to know or suspects the 
following :
A)Such access identification code and/or password had become 
known to any unauthorized person: or
B)Any unauthorized use or misuse of the website or the service.
The bank assumes no responsibility for fraudulent or 
unauthorized use of the customers’ access identification codes 
and /or passwords. The customer understands and agrees that 
neither the bank nor its affiliates or proxies shall be liable for any 
loss either direct or indirect, actual, consequential, expected or 
not expected is borne by the customer in respect of or in 
connection with the services of the website but not limited to
Any misuse ,  errors , omissions , delay, malfunction , breakdowns 

بالتبعية  متوقعة أو غير متوقعة . ويتحملها العميل فيما له صلة بخدمة

اساءة  الحصر   وليس  المثال  سبيل  علي  ذلك  في  بما  اإللكترونية  الصفحة 

االستخدام  أو اخطاء أو حذف أو تأخر أو تعطل أو إنقطاع و تشغيل غير مناسب 

أو عدم دقة عمليات الخدمة 

ج) عدم توافر خدمة اإلنترنت أو الصفحة االلكترونية الخاصة بالخدمة ؛ و/أو أية 

خسارة او ضرر أو تلف يلحق باألجهزة و البرمجيات أو اي نظام معالجة اخر كنتيجة 

الستخدام النظام.

د) استخدام العميل للبريد اإللكتروني أو أية وسيلة من وسائل االتصاالت األخرى

غير المؤمنة في ارسال التعليمات للبنك

ه) أي إخالل بالسرية الناتجة عن اإلستخدام المباشر أو غير المباشر للخدمة أو

الصفحة إللكترونية 

و) أي انقطاع أو تأخر يحدث نتيجة ألية عملية تحديث و استبدال يتم اجراؤها

على الصفحة االلكترونية 

ي) أية معلومات غير دقيقة أو خاطئة يتم تزويدها من قبل العميل.

للبنك أن يستند إلى آية تعليمات . يعتقد بانها حقيقية تم استالمها من قبل 

العميل . ويكون البنك مخوال لقبول التعليمات الصادرة من قبل العميل والعمل

على تنفيذها أو رفضها ويقبل العميل تحمل جميع المخاطر الناتجة عن سوء 

الفهم واالخطاء والمخاطر الخاصة بتقديم التعليمات بصورة إحتيالية و/او من 

قبل أي من األطراف غير المصرح لهم بها . ويقبل بأن البنك لن يكون مسئوال 

عن اية خسارة او مسئولية أو نفقات قد تنشأ عن اإلحتيال أو سوء االستخدام  

و/او الخطأ واو التعليمات المصرح بها . 

وقد اتفق الطرفان علي ما يلي: 

١-توفير الخدمات

١-١ يحق للبنك تعديل الخدمات و ومحتوياتها المتاحة علي الموقع االلكتروني، 

في أي وقت كان، و كذلك احكام هذه االتفاقية، و ذلك حسب تقديره المطلق 

على أن يخطر العميل بمدة ال تقل عن ١٥ يوم و ان يقوم بنشر البنود و الشروط 

المحدثة أوالمعدلة علي الموقع االلكتروني .

١-٢ يقر العميل و يوافق علي أن االستمرار في استخدام الخدمات بعد تاريخ أي 

تغيير أو تعديل يعد بمثابة قبول منه و موافقة علي هذا التعديل أو التغير

٢- مسئوليات العميل

٢-١ يتعهد العميل دون قيد أو شرط بما يلي : 

ا) الحصول و الحفاظ علي جميع االجهزة و البرامج الالزمة لتنفيذ المعامالت من 

خالل االنترنت و االستفادة من الخدمات، و يكون العميل وحده مسئوال عن 

االختيار و اعداد تلك االجهزة و البرامج 

ب) االطالع علي المعلومات و االلتزام بالتوصيات و التعليمات و التحذيرات

المتوفرة علي الموقع االلكتروني حول امن الخدمات و كذلك قراءة التحذيرات 

واالخطارات التنبيهية مثل التنبيهات االمنية أو تنبيهات محاوالت اإلحتيال 

/الهندسة االجتماعية  .الخ

ج) ابالغ البنك فورا بفقدان جهاز رموز األمان الخاص به(ا) أو سرقة كلمة المرور 

أو اسم المستخدم الخاص به(ا)، و يقر العميل بتحمله كامل المسؤلية الناتجة 

عن جميع الخسائر و االضرار الناشئة عن ذلك. بما فيها اية رسوم قد تطلب منه 

هذا الصدد.

د) عدم استخدامه الموقع و/أو الخدمات بما يتعارض مع أي قوانين أو انظمة، 

و/أو شروط هذه االتفاقية و تعويض البنك عن أي خسائر ناتجة عن أي تصرف 

نتيجة عدم االلتزام بأي تعليمات منصوص عليها في هذه االتفاقية أو تلك 

المنشورة علي الموقع االلكتروني في وقت ألخر . 

٢-٢ يعتبر استخدام جهاز رموز األمان و الرقم السري االلكتوني الخاص بالعميل 

و اسم المستخدم و كلمة المرور بمثابة توقيع العميل، و يوافق العميل بان أي 

استخدام لجهاز رموز األمان و للرقم السري االلكتروني الخاص بالعميل و اسم 

المستخدم و كلمة المرور من قبل الغير سوف يعامل من قبل البنك علي انه 

تم باذن من العميل و بموجبه يوافق العميل علي تحمله المسئولية

الكاملة عن ذلك االستخدام و ذلك دون ادني مسئولية علي البنك . 

٢-٣ يكون العميل هو المسئول الوحيد عن دقة و صحة جميع المعلومات و 

التعليمات التي يتم تنفيذها عبر الموقع االلكتروني، و يتحمل العميل اية اثار 

البنك  يعد  التعليمات وال  أو  المعلومات  تلك  مالية مترتبة علي  و/أو  قانونية 

مسئوًال عن عمليات مالية أو أنشطة ذات مخاطر مرتفعة تتم علي حساباتهم و 

ذات  انشطة  أو  مالية  عمليات  بأي  العميل  اخطار  عن  ًال  مسئو  البنك  يعد  ال 

مخاطر مرتفعة تتم علي حسابات العميل.

٢-٤ يقر العميل بمسئوليتة عن دقة و صحة جميع المعلومات الواردة في النماذج 

الخاصة بالخدمات موضوع هذه االتفاقية . و يقوم العميل فور ًا بإخطار البنك 

كتابة بأي تغييرات تطرأ علي المعلومات الواردة فيه. 

٣- مسئوليات البنك األهلي المتحد

٣-١ يكون البنك األهلي المتحد مسئوال عن ما يلي:

ا) تزويد العميل بالبنية االساسية للموقع االلكتروني. 

ب) ضمان سرية تعليمات العميل و عملياته و بياناته إلي اقصي حد ممكن و 

باستثناء ما هو منصوص عليه خالفا لذلك في هذه االتفاقية و النماذج 

المتعلقة بها و القوانين و القرارات المتعلقة بكشف السرية.

٤-ارسال المعلومات

٤-١ يقر العميل بان المعلومات التي يتم ارسالها عبر االنترنت معرضة لالعتراض 

المالية  و/أو  القانونية  المخاطر  لجميع  تحمله  علي  يوافق  و  بذلك  القرصنة  و 

علي نقل تلك المعلومات عبر االنترنت.

٤-٢ ال يتحمل البنك اي مسئولية مرتبطة باعتراض المعلومات في سياق 

استخدام العميل االنترنت الرسال المعلومات، و لن يكون البنك مسئوال عن 

امكانية الدخول إلي االنترنت أو سرعة الشبكة أو توافرها أو أمانها، كما ال يقدم 

اية ضمانات عليها، و يوافق العميل صراحة علي عدم تحميل البنك المسئولية 

عن أية خسائر من أي نوع كانت و الناشئة عن ارسال المعلومات عبر االنترنت.

٤-٣ يوافق العميل علي أن جميع المعلومات التي يتم توفيرها و استالمها من 

قبل البنك عبر الموقع االلكتروني تعتبر ملكا للبنك، و يحق للبنك استخدام تلك 

المعلومات ألي غرض قانوني شريطة أن يتحمل العميل المسئولية القانونية 

و المالية عن أية معلومات غير دقيقة أو غير كافية تم نقلها عبر الموقع االلكتروني

٥- حدود المسئولية

٥-١ يتعهد العميل و يوافق بموجب هذه اإلتفاقية علي أن استخدامه للخدمات 

يكون علي مسئوليته القانونية و المالية وحده و يقر بعلمه بأن الموقع 

االلكتروني، شامال أية معلومات و مواد متوفرة عليه يتم توفيرها ‘‘كما هي’’ 

أو ‘‘كما هو’’ متاح دون اية ضمانات و / أو اقرارات من أي نوع و ال يضمن البنك 

دقة المعلومات أو كفايتها أو اكتمالها وكذلك المواد المتاحة علي الموقع 

االلكتروني، و عليه فإن البنك غير مسئول عن أي اخطاء أو اغفاالت في تلك 

المواد و المعلومات. 

٥-٢ يلتزم البنك بإخطار العميل مسبقا في حالة انقطاع الخدمة لعمل صيانة 

محددة و ذلك التخاذ التدابير الالزمة

٥-٣ لن يكون البنك مسئوال عن أي اجراء يتم اتخاذه، أو أي تأخير أو إخفاق في 

علي  ذلك  بما في  البنك  خارجة عن سيطرة  اسباب  ناشئ عن  اجراء  أي  اتخاذ 

سبيل المثال أية خسائر أو اضرار قد تنتج عن تقلبات اسعار الفائدة أو الصرف 

و عن تنفيذ العمليات بعد ساعات االغالق، و كذا لن يكون البنك مسئوال عن أي 

اضرار ناتجة عن االعطال الفنية أو انقطاع شبكة االتصاالت المصرفية عبر 

االنترنت أو أي حالة طوارئ اخري كانقطاع الطاقة، تعطيل االعمال، و الكوارث 

الطبيعية، و الحوادث االمنية، واالجراءات الحكومية في حاالت الطوارئ أو ظهور 

الفيروسات علي االنترنت .

٥-٤ لن يكون البنك مسئوال تحت أي ظرف عن أي اضرار من أي نوع كانت و 

الناشئة عن استخدام أو عدم القدرة علي استخدام الموقع االلكتروني أو أي جزء 

منه. 

٥-٥ يقر العميل و يوافق علي عدم تحمل البنك المسئولية عن أي اخطاء في 

ادخال المعلومات من جانب العميل. و كذلك عن اخطار البنك فورا عن اعتقاده 

باختراق امن حساب /حسابات العميل بأي شكل من االشكال

٦- التعويض

أو  مسئولية  أو  خسائر  أو  اضرار  اية  عن  البنك  بتعويض  العميل  يتعهد   ٦-١

تكاليف أو نفقات من أي نوع (بما في ذلك اتعاب المحاماه) التي يتكبدها 

البنك في ما يتعلق بأي مطالبة تتم من قبل طرف ثالث نتيجة استخدام 

أو  االتفاقيه  لهذه  العميل  انتهاك  أو  االلكتروني  للموقع  أو  للخدمات  العميل 

حقوق أي طرف ثالث

٧- المصاريف و الرسوم

 ٧-١ يوافق العميل صراحة علي أن تحمل رسوم اجراء عمليات تحويل االموال 

من احد حسابات العميل إلي حساب اخر و كذلك من حساب العميل الي حسابات 

في  محددة  هي  كما  االلكتروني  الموقع  عبر  الدولية  و  المحلية  البنوك  لدي 

قائمة الرسوم و العموالت المعتمدة من قبل البنك 

٧-٢يقر العميل و يوافق علي أن رسوم الخدمات خاضعة للتعديل من قبل 

البنك في اي وقت

أو  أو مصاريف  أي رسوم  البنك في خصم  العميل بموجب هذا  ٧-٣ يفوض 

تكاليف من حسابه / حساباته لدي البنك و يحتفظ البنك بحقه في تعديل أي 

رسوم بدون اشعار اضافي 

٨-تفعيل الخدمة 

المتحد  األهلي  البنك  موقع  خالل  من  أوال  التسجيل  العميل  علي  يجب   ٨-١

لالنتفاع بالخدمة.

٨-٢بعد القيام بالخطوة االولي يتعين علي العميل االتصال بالخط الساخن الخاص 

بالبنك االهلي المتحد-مصر علي رقم ١٩٠٧٢ و ذلك لتفعيل الخدمة في حالة 

االشتراك ألول مرة

٨-٣ في حالة طلب العميل وقف الخدمة أو اعادة تشغيلها يقوم بزيارة اقرب فرع 

أو االتصال بخدمة العمالء ١٩٠٧٢

فتح  طلب  ادماج  سيتم  بأنه  االتفاقية  هذه  بموجب  يضمن  و  العميل  يقر 

الحساب و طلب اإلشتراكات في الخدمة موضوع هذه االتفاقية و إعتبارها 

جزاء ال يتجزأ منها

يلتزم العميل بإخطار البنك فورا في حال حدوث أي تغيير علي أي من المعلومات 

المقدمة من قبل العميل في طلب فتح الحساب وطلب دخول/ تعديل مستخدم 

و طلب تغيير كلمة المرور.

٩ـ اشعارات حقوق الطبع و النسخ

تكون حقوق الطبع و النشر و جميع الملكيات الفكرية االخري الواردة في

الموقع االلكتوني بما في ذلك علي سبيل المثال ال الحصر،جميع التصاميم، 

و النصوص و التسجيالت الصوتية، و الصور و الروابط مملوكة للبنك و ال يجوز 

عرضها،  أو  توزيعها،  تقليدها،  تخزينها،  نقلها،  أو  الفكرية  الملكية  تلك  نسخ 

ترخيصها تعديلها، أو ربطها برابط الكتروني أو استخدامها سواء كليا أو جزئيا، 

بأي شكل من االشكال دون موافقة كتابية مسبقة من البنك.

١٠- اتفاقيات أخرى

أية اتفاقيات أخري قد يتم ابرامها بين العميل والبنك يتم اعتبارها بمثابة شروط 

وأحكام يتعين اضافتها الي تلك المنشورة علي الموقع االلكتروني والي اية 

تنطبق  البنك والتي  العميل من  اتفاقيات واحكام اضافية ومعامالت يطلبها 

علي حساب(ات) العميل بهذا الخصوص 

١١-االنهاء

١١-١ يجوز للعميل انهاء هذة االتفاقية اخطار كتابي مسبق بسبعة (٧) ايام عمل 

إلي البنك.

١١-٢ يجوز للبنك انهاء هذه االتفاقية في أي وقت، دون سبب أو انذار،

مع عدم إلتزام البنك برد الرسوم المفروضة أو المتكبدة سابقا

التزاماته  أو  العميل  مسئولية  علي  الخدمات  ايقاف  أو  انهاء  يؤثر  لن   ١١-٣

بموجب هذه االتفاقية.

,interruption,improper operation or inaccuracy of service 
operations.  
C) The non-availability of the internet or the web page related to 
the service , and/or any loss, damage or destruction caused to the 
customer’s hardware, software or other data processing system as 
a result of using the system 
D) Customers’ use of E-mail or any other insecure means of 
communication used in sending  the instructions to the bank 
H) Any breach of confidentiality resulting directly or indirectly 
from the customers’ use of the service or the website and/or:
I) Any interruption or delay caused by any update or replacement 
performed on the website 
J) Any inaccurate  or erroneous information provided by the 
customer 
The bank may rely on instructions which believed to be genuine 
that were received from the customer , the bank is authorized to 
accept the instructions of the customer and works on 
implementing or decline it , the customer accepts to bear all risks 
resulting from misunderstanding , errors , risks related to issuing 
instructions in a fraudulent way and or from unauthorized parties 
to issue such, customer consents that the bank will not be held 
liable for any loss or responsibility or any costs may result from 
acts of fraud or misuse or error or unauthorized instructions.
The Parties have agreed to the follow: 
1- Service providing :
1-1 The bank has the right to amend the services and it's 
containment that are available on the website , at any time as 
well as the terms of this agreement at its sole discretion provided 
that customer is notified with no less than 15 days in writing or 
other available communication channel and publish such 
amended or updated terms & conditions on the website.
1-2 The customer declares and agrees on  continuation in using 
the services after the date of any change or amendment is 
considered as a consent from his /her side on such amendment or 
change .     
2- Customer's Responsibilities
2-1 The Customer hereby irrevocably unconditionally undertakes 
to:
A) obtain and maintain any of the hardware and software 
required to execute transactions on internet to make use of the 
Services, and the Customer shall be solely responsible for the 
selection and the setup of the hardware and software.
B) Read the information and abide by the recommendations,
Instructions and warnings available on the Site about the security 
of the Services. Also, read the warnings and alert notifications 
Such as security alerts or fraud alerts/social engineering etc. 
C) Promptly notify the Bank in the event that the Token or 
password or login name are lost or stolen, customer undertakes to 
bear the full responsibility resulting from all losses and damages 
emerging therefrom including any fees may be he/she is 
requested to pay.
D) Not to use the Site and/or the services in a way that is contrary 
to any law. Regulations, and/or the terms of this Agreement.
and indemnify the bank for any losses resulting from non 
abidance to any instructions stated in this agreement or the 
published one on the website from time to time.
2-2 The use of the Customer's Token, login name and password 
shall be considered as  Customer’s physical signature and 
accordingly the customer hereby agrees that any use of the 
Customer Token, login name and password by any third party 
shall be treated by the Bank as having been authorized by the 
Customer, and the Customer hereby accepts full responsibility and 
liability for any such use without any liability on the Bank
2-3 The customer is the sole responsible for the accuracy and 
correctness of all information and instructions that are executed 
through the bank, customer will bear any legal or financial 
consequences arising based on these information or instructions 
and the bank will not be held liable for financial transactions or 
high risk activities effected on his/her accounts and will not be 
responsible for notifying the customer with any financial 

transactions or high risk activities effected on his/her accounts.
2-4 Customer will be responsible for the accuracy and correctness 
of all information provided in the forms related to the services 
provided under this agreement, and shall promptly notify the 
Bank in writing with any changes of the information contained 
therein. 
3- Ahli United Bank's Responsibitities
3-1 ahli united bank responsible for the following :
A)Provide the Customer with a website infrastructure.
B)Guarantees customer's instructions confidentiality ,  transactions 
and data to the maximum extent possible except what is indicated 
on contrary in this agreement , related  forms , laws and decrees 
related to confidentiality revelation. 
4- Transmission of information
4-1 The Customer hereby acknowledges that information 
transmitted via the internet is Susceptible to unauthorized 
interception, hacking and the Customer hereby acknowledges the 
risks therewith, and agrees that he/she shall bear all Legal and/or 
financial risks of transmitting such information via the internet.
4-2 The bank will not bear any responsibility for intercepting 
information within the course of customer usage of Internet to 
transmit information and will not be responsible for the the 
possibility of accessing the Internet , web speed , availability or 
security and the bank doesn't warrant any of them . customer 
expressly agrees to not holding the bank responsible for any losses 
whatsoever that arising from sending the information through 
Internet.
4-3 The Customer hereby agrees that all information submitted to 
and received by the Bank via the Site shall be deemed to be the 
property of the Bank and, the Bank shall be entitled to use such 
information for any lawful purpose. subject to client bearing all   
legal and financial liability for any incomplete information 
transmitted through the Site,
5 -Limitation of Liability
5-1 The Customer undertakes and herby agrees on usage of the 
service is under his/her complete legal, financial responsibilities, 
and confirms his/her awareness  that the website includes any 
information and available materials are provided as per 
availability without any guarantees and or declarations of any 
kind  as it is, and the bank doesn't  guarantee the accuracy , 
sufficiency  or completion of the information as well as the 
available materials  on the website, therefore  the bank is not 
responsible for any errors or omissions in such materials and 
information.
5-2 The Bank shall notify the customer in advance in case of service 
interruption for maintenance to take necessary precautions  
5-3 The Bank shall not be liable for any action taken, or any delay 
or failure to take any action arises out of causes beyond the Bank’s 
control, including without limitation any losses or damages 
resulting from interest or exchange rate fluctuations and after 
working hours transactions, furthermore Bank will not be 
responsible for any damages resulting from the technical failure or 
breakdown of online banking communications or any emergency 
cases such as power failure, closing days, natural disasters, Security 
accidents., governmental emergency actions, or appearance of 
viruses on the Internet  
5-4 The bank will not be responsible under any circumstances for 
any damages resulting from the use or inability to use the web site 
or any portion of it. 
5-5 The Customer acknowledges and agrees that the Bank will not 
be responsible for any errors in entering the information by the 
customer as well as informing the bank instantly for any breach of 
customer(s) account security by any mean according to his/her 
belief. 
6-Indemnity 
6-1 The customer undertakes to indemnify the bank for any 
damages or losses or responsibility  or costs whatsoever ( including 
lawyer fees ) that borne by the bank in regard of any claim raised 
from a third party as a result of customer's usage of the services or 
the electronic website or customer violation of this agreement or 

any third party rights. 
7 -Charges and Fees
7-1 The customer expressly consents to bear the fees charged on 
funds transfer from one of customer's accounts to another account 
as well as from customer's accounts to local & international banks 
through the website as determined in approved bank's tariff.
7.2 -The Customer acknowledges and accepts that the fees for any 
of the Services are subject to change at any time by the Bank.
7.3 - The customer expressly authorizes the bank to debit his/her 
account (s) with any fees or charges and the bank reserves it's right 
in amending any fees with or without extra notification.
8- Service Activation:
8-1 The customer firstly has to register on the AUBE website for 
utilizing the service.
8-2 after conducting the first step customer should contact AUBE 
call center 19072 to activate the service for first time subscription 
8-3 In case customer requests to stop the service or re-activating it 
he/she has to visit the nearest branch or call the call center on 
19072. 
the customer declares and warrants according to this agreement 
that the applications of account opening and service subscribtion 
will be merged and will be considered as an integral part of the 
subject agreement.
The customer is obliged to inform the bank instantly in case of 
there is a change on provided information by the customer in 
account opening and user access / modification  /password change 
application.
9- Copyright Notices
9-1 The copyright and all other intellectual property contained in 
the Site, including. but not limited to, art design, text, sound 
recordings, images or links are owned by the Bank, and such 
intellectual property may not be reproduced, transmitted, 
published, performed. broad-casted, stored, adapted, distributed, 
displayed. Licensed, altered, hyperlinked or otherwise used in 
whole or in part in any manner without prior written consent of 
the Bank.
10- Other Agreements
Any other agreements may be made between the bank and the 
customer are considered as terms and conditions which should be 
incorporated in any other agreements or any additional conditions 
and transactions that the customer is requesting  from the bank 
which are applicable to customer's Account(s).
11- Termination
11.1 The Customer may terminate this Agreement by delivering a 
seven (7) business day’s prior written notice to the Bank.
11.2 The Bank may terminate this Agreement at any time, without 
cause or notice or refund of previously charged or incurred fees. 
11-3 Neither the termination nor the discontinuation of the 
Services shall affect the Customer’s liability or obligation under this 
Agreement.

reference number ,or currency or amount till final settlement of 
facilities balances. 
9 -The customer authorizes the bank to debit his/her account with 
any amounts that he/she had availed from the bank in a form of 
credit facilities of any kind, and authorizes the bank to transfer 
these amounts to cash securities account against credit facilities as 
a guarantee for settling customers’s due granted facilities 
principal in addition to the due returns  at the rate fixed by the 
bank on maturity date whereas the amounts will remain in Bank’s 
custody till repayment of all his/her liabilities at first request from 
the bank and in case he/she didn’t repay these liabilities , he/she 
authorizes the bank to carry out the setting off these liabilities 
with the reserved amounts in cash securities account against 
credit facilities without recourse to the customer or prior 
notification or procedures . Such authorization is final and 
customer has no right to abstain from it except with bank written 
consent. 

قد  يكون  مبالغ  اي  ألجل  حسابه(ا)  علي  بالقيد  البنك  العميل  يفوض   -٩

حصل(ت) عليها من البنك في صورة تسهيالت مصرفية مهما كان نوعها وان 

يحول البنك هذا المبلغ إلي حساب تأمينات نقدية مقابل تسهيالت مصرفية 

له(ا)  الممنوحة  التسهيالت  أصل  من  عليه(ا)  يتوجب  ما  لسداد  وذلك ضمانا 

باإلضافة إلي العوائد المدينة المستحقة حسب السعر الذى يحدده البنك في 

تاريخ االستحقاق علي أن يبقي المبلغ في حوزة البنك لحين

سداد كافة التزاماته(ا) تجاه البنك واذا لم يقم / تقم بتسديد هذه االلتزامات.

عند أول طلب من البنك فانه(ا) يفوض /تفوض  البنك بإجراء المقاصة بينها و

بين المبالغ  النقدية  المحجوزة  في  حساب  تأمينات  نقدية  مقابل  تسهيالت

إجراءات  أو  إشعار  أي  إلي  الحاجة  ودون  له(ا)  الرجوع  بدون  وذلك  مصرفية 

بموافقة  إال  فيه  الرجوع  له(ا)  يحق  و ال  نهائي  تفويضه(ا) هذا  وإن  مسبقة. 

البنك الكتابية.
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الشروط  المدرجة  فيما  يلي  تحكم  العالقة  بين  حامل  البطاقة  والبنك و
موضح  بها  شروط  اإلصدار  واالستخدام  لبطاقة  الخصم  المباشر للبنك

األهلي المتحد مصر (ش.م.م.)
١- التعريفات

أ- البنك: البنك األهلي المتحد مصر( ش.م.م. ) وفروعه. 
ب - البطاقة: بطاقة الخصم المباشر التي تصدر من البنك االهلي المتحد مصر 
(ش.م.م.) وهى بطاقة خصم تخول لحاملها التعامل علي حساباته بطريق السحب 
النقدي من ماكينات ال ATM القابلة لبطاقات فيزا وكذلك من فروع البنك من 

خالل ماكينات نقاط البيع او استخدام البطاقة فى سداد قيمة المشتريات 
والخدمات لدى التجار عن طريق نقاط البيع P.O.S القابلة لبطاقات فيزا.

ج - حامل البطاقة األساسية: هو/هي عميل البنك الموقع علي هذا الطلب 
والذي يتم من خالل حسابه لدي البنك تنفيذ كافة العمليات الناتجةعن إصدار 

واستخدام البطاقة األساسية او آي بطاقة إضافية. حامل البطاقة اإلضافية: 
هو/هي الشخص الذي تصدر له بطاقة إضافية بناءا علي تعليمات حامل 

البطاقة األساسية.
د - آلة الصراف اآللي (ATM) هي آلة تعمل ميكانيكيا والكترونيا بحيث تسمح 

للعميل باجراء بعض العمليات المصرفية مستخدما ذلك بطاقة فيزا الكترون.
للعميل  وتسمح  إلكترونيا  تعمل  آلة  هي   (P.O.S) اإللكترونية  البيع  نقاط  ه- 

بعمليات شراء سلع أو الحصول علي خدمات باستخدام بطاقة فيزا الكترون.
و - مدة البطاقة: خمس سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يخطر حامل البطاقة البنك  

كتابيا  برغبته  في  عدم  التجديد  ويتعين  إخطار  البنك  قبل  انتهاء
مدة سريانها بخمسة عشر يوما علي األقل

ز- الرقم الشخصي السري (PIN) هو الرقم السري الخاص بحامل البطاقة 
والذي يستخدم عند قيامه بإجراء عمليات سحب نقدي من خالل آلة 

الصرف االلي (ATM) او من خالل سداد قيمة المشتريات والخدمات لدى 
. P.O.S التجار عن طريق نقاط البيع

ح - التاجر ؛ هو المتجر أو الشركة أو البنك أو المنشأة أو خالفه الذى يقبل 
التعامل ببطاقات فيزا لسداد قيمة سلع أو خدمات أو مسحوبات نقدية

قدمت لحامل البطاقة .
ط . حد السحب النقدى: الحد اليومي للبطاقة: هو الحد األقصى اليومي الذي 

يحدده البنك الستخدام البطاقة ويحق للبنك تغيير هذا الحد من آن الخر.
٢-اتعهد باتباع التعليمات اآلتية عند استخدام البطاقة من خالل آلة الصراف 

(P.O.S) أو نقاط البيع اإللكتروني ال (ATM) األلي
عند  عليه  الحصول  ويتم   (PIN) السري   الشخصي  الرقم  علي  المحافظة   - أ 

استالم البطاقة أو عند تغييره من خالل آلة الصرف اآللي الخاصة بالبنك
األهلي المتحد (مصر) ش.م.م.

ب - عدم اإلفصاح ألي شخص عن الرقم السري او أي من العاملين بالبنك أو
كتابته علي البطاقة نفسها أو حفظه معها في مكان واحد؛ وفي حالة 

حصول أي طرف آخر علي الرقم السري يعتبر هذا بمثابة تصريح من حامل 
البطاقة لهذا

الشخص باستخدام البطاقة, وبدون أي مسؤولية علي البنك قد تنشأ عن هذا 
االستخدام.

The terms listed hereunder govern the relationship between the 
cardholder and the Bank, indicating the terms and conditions for 
Issuing and using the direct debit Card of Ahli United Bank 
(Egypt) S.A.E

1 -Definitions :

A- The Bank: Ahli United Bank (Egypt) S.A.E and its branches.
B- The card: Visa Electron direct Debit Card that is issued by Ahli 
United Bank (Egypt) S.A.E. it is a debit card that allows its holder 
to deal on his/her account by way of cash withdrawal from the 
ATMs that accept visa cards and from branches of the Bank 
through P.O.S machines, or use the card to settle the value of 
purchases and services to merchants through P.O.S that accept 
Visa cards.
C-Main cardholder: is the customer of the Bank who has signed 
this application whose account with the Bank used to effect all 
the transactions resulted from the issuance and usage of main 
and supplementary cards. Supplementary card holder: He/she is 
the person to whom a Supplementary card is issued pursuant to 
the instructions of the main card holder.
D- Automatic Teller Machine (ATM): is a machine that operates 
mechanically and electronically to allow the Customer to carry 
out some banking transactions using the Visa Electron Card.
E- Points of sale (POS): is a machine that operates electronically 
and allows the customer to purchase goods or avail Services by 
using Visa Electron Card.
F-Card Duration: the card duration is five years; auto renewed 
unless the card holder notifies the Bank in writing that he/she is 
not desiring to renew it. The Bank must be notified before its 
expiration date at least fifteen days prior to its expiry date.
G-Personal Identification Number (PIN);is the secretive 
identification number of the card holder Which is used upon 
carrying out cash withdrawals from ATM's or paying the value of 
purchases and services through P.O.S.
H- The Merchant: The store, company, bank, firm or others that 
accept to deal with visa cards to settle the value of goods or 
Services, or cash withdrawals provided to the card holder.
I- Card Daily withdrawal Limit: is the maximum daily amount that 
the Bank fixes for withdrawal by using the card. The bank shall be 
entitled to change this limit from time to time.
2- I hereby undertake to apply the following instructions upon 
using the card through the ATM or the POS:
A-Safe keeping the secretive identification number ( PIN ) that 
obtained upon receiving the card or upon changing it through 
the ATM of Ahli united bank Egypt S.A.E.
B- Not to disclose the PIN to any person or to any of the Bank's 
staff or write it on the card itself or keep it along with the card in 
one place. If any third party obtains the PIN, this shall be 
Considered as an authorization from the card holder to this 
person to use the card; without any responsibility on the Bank 
that may result from such use
C-The card holder hereby undertakes to sign on the back of the 
card and Sign the Sale receipts whenever he/she uses his/her card 

ج- يتعهد مستخدم البطاقة بالتوقيع علي ظهر البطاقة والتوقيع علي قسائم 
الشراء كلما استخدم بطاقته في شراء سلع أو الحصول علي خدمات وفي حالة 
المثبت على  التوقيع عن  اختالف  أو  القسائم  تلك  بالتوقيع علي  عدم قيامه 
ظهر البطاقة يظل رغم ذلك مسئوال عن سداد المبالغ المخصومة من رصيد 

حسابه. 
٣- في حالة فقدان البطاقة أو سرقتها يتعهد حامل البطاقة بإخطار البنك فورا 

عن طريق اإلتصال بالخط الساخن للبنك ١٩٠٧٢
علي  أن  يعزز  اإلخطار  بطلب  كتابي  وذلك في اقرب وقت: ويتحمل العميل 

كامل المسئولية الناتجة عن أي عملية تتم عن طريق  البطاقة  
الكتابي  البنك هاتفيا و تسليم االخطار  إبالغ  المفقودة  قبل  أو   المسروقة  
,  كما  يتعهد حامل البطاقة في حالة العثور عليها  آال يستعملها   و للبنك 
يعيدها   للبنك   فورا  التخاذ إجراءات إتالفها. وعلي أن يقوم البنك برد أي مبالغ 
أو خطأ  البنك هاتفيا وشريطة وجود إهمال  إبالغ  بعد  / مصاريف تم خصمها 
جسيم من جانب البنك . وفي هذا الصدد ، يقر العميل بموافقته ويصرح للبنك 

بتسجيل كافة المكالمات في هذا الشأن.  
٤- يلتزم حامل البطاقة األصلي بإخطار البنك في حالة تغيير أي من البيانات 

المثبتة بطلب إصدار البطاقة.
٥-  البطاقه  صالحة   لالستخدام  داخل  وخارج  جمهورية  مصر  العربية لكافة 
اإللكتروني  البيع  نقاط  باستخدام  الخدمات  علي  الحصول  أو  الشراء  عمليات  
(POS) التي تقبل بطاقات فيزا ولكافة عمليات السحب النقدي من خالل آالت 

الصرف األلي (ATM) التي تقبل بطاقات فيزا وذلك وفقا للحدود المصرح بها 
ودون أدني مسئولية علي البنك.

٦- اليتم صرف اي مبالغ نقدية من خالل اجهزة الصرف اآللي اال وفقا لفئات 
العملة المتوفرة

٧- في حالة عدم االلتزام  بأي شرط من شروط االستخدام أو إساءة استخدام 
البطاقة يتم إيقافها واتخاذ ما يلزم من إجراءات حفاظا على حقوق البنك بما 

فيها إلغاء البطاقة.
٨- البنك غير مسئول تماما عن اي من األعطال الناجمة عن انقطاع التيار 

الكهربائي أو  تعطل الخدمة لظروف خارجة عن ارادة البنك
المتاح  الرصيد  مبلغ  علي  متوقفة  البطاقة  باستخدام  تتم  التي  العمليات   -٩
بالحساب وقت االستخدام وال يحق تجاوز هذا الرصيد وفي حالة تجاوزه فللبنك  
الحق  في  اتخاذ  كافة  اإلجراءات  الستيفاء  كامل  المديونية  وما يستحق عنها 

من غرامات ومصاريف.
١٠- جميع القيود التي يثبتها البنك سواء كانت خصم أو إضافة تكون صحيحة و

ليس لحامل البطاقة الحق في االعتراض عليها وللبنك الحق في إثبات تلك 
القيود بكافة طرق اإلثبات.

١١- تقوم آلة الصراف اآللى بإيقاف البطاقة تلقائيا فى حالة إجراء ثالثة محاوالت 
متتالية خاطئة فى إدخال الرقم السرى "PIN" أو احتجاز البطاقة فى حالة عدم 
سحب البطاقة من آلة الصرف اآللى "ATM" بعد انتهاء العملية بالفترة الزمنية 

المحددة .
  ATM ١٢- عند عدم سحب المبلغ الذى طلب صرفه من آلة الصراف اآللى

خالل المدة الزمنية المحددة من إبراز هذا المبلغ من المكان المخصص له باآللة  
فإن البنك غير مسئول  عن  رصيد  البطاقة بموجب هذة العملية إال بعد إجراء 

جرد اآللة ؛ و عليه فإنه يحق للبنك حسبما تسفر عنه إجراءات الجرد 
إضافة المبلغ بالكامل أو جزء منه أو  عدم  إعادته  إلى  رصيد البطاقة ، وال يحق 

لحامل البطاقة االعتراض علي اي اجراء يتخذه البنك في هذا الخصوص.  
١٣- فى حالة االعتراض على بعض العمليات التى يتم قيدها على حساب

 البطاقة أو طلب صورة من تلك العمليات يتم ذلك بالشروط اآلتية :
 -آال تقل قيمة العملية المعترض عليها عن: ٥٠ جنية مصرى

-يتم  سداد  مصاريف  عمليات  االعتراض Charge Back الخاصة بمؤسسة 
فيزا العالمية مقدما عند االعتراض على أى عمليات.

-أن يتم االعتراض كتابة من العميل خالل ثالثين يوما من تاريخ
العملية محل االعتراض .

فى  حالة  احقية  العميل  فى  المبلغ  المعترض  عليه  يتم  إضافتة لحساب  
البطاقة  بعد  الفترة  المحددة  وفقا لالجراءات  المتبعة بمؤسسة فيزا العالمية 

و بدون أى اعتراض من حامل البطاقة ٠
١٤ -البنك غير مسئول عن أى خالف ينشأ بين حامل البطاقة و التجار على 

السلع أو الخدمات التى حصل عليها بموجب البطاقة ٠ ويتعهد حامل البطاقة 
بتسوية أى خالفات مع التجار مباشرة دون إدخال البنك  بأى  وجه  فى  هذا  الخالف  

و  كذا  إذا  أضاف  التاجر  قيمة استرجاع  تمت  باستخدام  
البطاقة  فإن  البنك  سيضيف  القيمة لرصيد  البطاقة  عند  استالم  قيمة  

االسترجاع  من  التاجر؛  وال يجوز  لحامل  البطاقة  أن  يعتبر  مطالبته للتاجر 
اساسا لمطالبته للبنك بالتالي و تسوى العملية بين التاجر و حامل البطاقة دون 

إدخال البنك طرفا فيها

in purchasing goods or avail services. If he/she does not sign such
Receipts or if the signature differs from the signature placed on 
the back of the card, he/she shall nevertheless remain responsible 
for settling the amounts debited from the balance of His/her 
account
3- In case the card is lost or stolen, the cardholder hereby 
undertakes to notify the bank immediately by calling the bank’s 
hotline 19072 and to report the foregoing to the bank, provided 
that he/she would confirm this notice by a written request as soon 
as possible. The card holder hereby undertakes in case of finding 
it, not to use it and to return it to the bank immediately to take 
the procedures of destroying it. the bank will refund any sums / 
expenses debited after notifying the bank by telephone provided 
any sums or expenses that have been deducted after informing 
the bank by phone and provided that there is negligence or gross 
error on the part of the bank. In this regard, the customer 
acknowledge his/her consent and authorizes the bank to record 
all calls in this regard
4 -The original card holder shall comply with reporting to the 
Bank any change in the data furnished in the card issuance 
application.
5 -The Card is valid for usage inside and outside Arab Republic of 
Egypt for all purchase transactions or availing services by using 
the POS which accepts visa electron and for all withdrawal 
transactions through ATM which accepts visa electron, within the 
allowed limits and with no responsibility on the bank.
6 -cash amounts shall be disbursed through the ATMs only 
according to the currency available denomination.
7 -In case of breaching any term of card usage or misuse the card, 
the bank has the right to stop and cancel the card. 
8 -The bank shall not be responsible whatsoever for any 
breakdowns resulting from power outage, or any other disruption 
in the service beyond the bank’s control 
9 -Transactions carried out by using the card are subject to the 
balance availability in the account at the time of use. exceeding 
this balance shall not be allowed, and if it is exceeded the bank 
shall be entitled to take procedures to collect the whole 
indebtedness in addition to the Penalties and charges due on it.
10 -All entries established by the bank, whether debit or credit 
shall be deemed correct. The card holder shall not be entitled to 
object thereto. The bank shall be entitled to prove such entries by 
all kinds of verifications methods.
11 -The ATM shall suspend the card automatically in case of 
conducting three consecutive wrong attempts in entering the PIN  
or the card is retained for not being taken out from the ATM after 
the specified timing.
12 - If the requested transaction amount through ATM wasn't 
taken during the specified timing from the ATM slot , the bank is 
not responsible for re crediting it to the account based on this 
transaction, after the bank conducts the ATM inventory 
accordingly the bank has the right based on the outcome of such 
inventory to credit the whole amount or partially or not to credit 
it to the card balance , and the card holder has no right to object 
on any procedure taken by the bank in this regard. 
13 -In case there is an objection on some of the recorded 
transactions in the account or a copy of such transactions is 
requested such will be conducted according to the following 
terms and conditions:
- The value of the objected transaction is not less than EGP 50/- 
- The charges of the objection (charge back) pertaining to Visa 
International Corporation shall be settled in advance at the time 
of objecting to any transactions.
- The objection shall be carried out by the customer in writing 
within thirty days from the date of the transaction. 
- If it is revealed that the customer is entitled for the amount of 
the objected transaction it shall be credited to the account of the 
card after the period fixed pursuant to the procedures applied at 
Visa International corporation without any objection on part of 
the card holder.
14- The Bank shall not be responsible for any dispute that arises 
between the cardholder and merchants with regards to goods or 
Services that were availed by using the card. The cardholder 
hereby undertakes to settle any dispute with merchants directly 
without involving the Bank in any way in such dispute. In 
addition, if the merchant credits the value of a refund for any sale 
transactions carried out by using this card, the Bank shall credit 
the value to the balance of the card upon receiving the refund 
from the merchant .The cardholder shall not be allowed to 
consider his/her claim to the merchant as a base to place a claim 
against the bank; consequently the transaction shall be settled 
between the merchant and the cardholder without including the 
Bank as a party.

١٥. عند استعمال البطاقة فى اى من آالت الصرف اآللى "ATM" أو نقاط 
البيع "POS“ لتنفيذ أيه عمليات أو تعليمات مصرفية فسوف تعتبر 

سجالت البنك فى خصوص هذه العمليات قاطعة و ملزمة فى جميع األحوال 
و يخصم البنك قيمة المسحوبات و المصروفات التى تمت بموجب البطاقة 

من رصيد البطاقة المتاح.
١٦- يقوم  البنك بالسماح باستخدام البطاقة فى عمليات السحب النقدى و  شراء 
السلع أو الحصول على الخدمات وفقا للحدود المقررة لكل عملية و  التى يقررها  
البنك  ؛  و للبنك  الحق فى تعديل تلك الحدود من آن آلخر دون الرجوع لحامل 

البطاقة.
١٧ - للبنك الحق فى إيقاف /إنهاء الخدمة / أو إلغاء / إضافة خدمات جديدة وذلك 
بعد إخطار العميل كتابة أو برسالة نصية بمدة ال تقل عن ١٥ يوم بما ال يتعارض 

من القوانين و اللوائح المنظمة لذلك. 
١٨ - يحق لحامل البطاقة طلب إلغاء / أو إيقاف التعامل بالبطاقة بغير أن يؤثر 

ذلك على التزامه بخصوص آية معاملة بالبطاقة
قبل إنهائها أو ايقاف التعامل بها

١٩ - حامل البطاقة مسئول قانونيا أمام البنك عن كافة العمليات
التى تتم باستخدام البطاقة

٢٠- فى حالة حدوث أى نزاع بين حامل البطاقة و البنك و عرض هذا  النزاع  على  
القضاء  تكون  السجالت  و  المستندات  والبيانات  المدونة

على الوسائط الممغنطة وسيلة إثبات غير قابلة إلثبات العكس ٫
٢١- لمزيد من  الحرص فإن البنك يقر حد أقصى لعمليات السحب النقدى  من  

رصيد  الحساب  يوميا  و  كذا  عدد  مرات  سحب  يوميا  و سيتم  إخطار  العمالء  
بهذا  الحد  ؛  و  يحق  للبنك  من  حين  آلخر تعديل هذا الحد طبقا لما يراه من 

ظروف تستلزم ذلك و بدون اي اعتراضات من اى طرف 
٢٢-  يتيح  استخدام  البطاقة  إمكانية  التعرف  على  رصيد  حساب  ، عليه تخلى 
البيانات  سواء  تم  ذلك  نتيجة   الغير لهذه  البنك تماما عن معرفة  مسئولية 
إلصدار  البطاقة  للغير كطلب  بطاقة إضافية  أو  نتيجة  لفقد  البطاقة  أو  
معرفة  الغير  للرقم  الشخصى الخاص ؛ و لحين إبالغ البنك بإيقاف التعامل 

بالبطاقة .
٢٣- يحق للبنك ابالغ حامل البطاقة بأي تعديالت بالوسيلة التي يراها مناسبة ، 

وتعتبر تلك التعديالت ملزمة بدون موافقة كتابية من حامل البطاقة. 
٢٤- يحق للبنك فى أى وقت من األوقات و بمطلق تقديره ان يتنازل عن  او  

يحيل  أو  يبيع  آلى  طرف  آخر  باية  طريقة  كانت  وبصفة كلية او  جزئية
ايا  من  حقوقه  فى  هذا  األتفاق  أوفى  آية  مستندات اخرى دون الحاجة 

لموافقة حامل البطاقة
٢٥- يحق للبنك إبالغ اى طرف  اخر باية بيانات تتعلق بحامل البطاقة وفقا ما 

يراه البنك مناسبا
٢٦- نقر  بموجب  هذا  بأن  سائر  ماسيتم  إيداعه  او  ما  تم  ايداعه من  مبالغ  

نقدية  بحساب  البطاقة  -  سواء  قمنا بانفسنا بهذه االيداعات 
النقدية أوسواء تمت هذه االيداعات بواسطة وكيل عنا هى  من  أموالنا  

الخاصة المملوكة لنا ملكا خاصا و أنها اموال مشروعة  المصدر  و  غير  متحصلة  
او  عائدة  إلينا  بطريق  مباشر وغير مباشر عن ايه جريمة من الجرائم المؤثمة 
قانونا و التزم بتحديث المعلومات و المستندات المقدمة بشأن شراء البطاقة 
عند ظهور  أى  أسباب  تدعو  لذلك وفقا لما تستوجبه احكام قانون مكافحة 

غسل األموال فى مصر
٢٧-  يحظر على حامل البطاقة استخدام البطاقة فى معامالت تتنافى مع 
القانون أو النظام العام للدولة ويحتفظ البنك لنفسه بحق ايجاد الوسائل 

والسبل الكفيلة بحظر استخدام البطاقة على هذا النحو تلقائيا  ما امكن له ذلك
ولو بدون أشعار مسبق لحامل البطاقة وللبنك الحق فى ايقاف 

البطاقة او الغائها فى حالة ما ترائى له ان حامل البطاقة يسئ استخدامها بأى 
صوره من الصور.

15 -At the time of using the card in any ATM or POS to implement 
any banking transaction or instructions, the records of the bank in 
connection with this transaction shall be decisive and binding in 
all cases. The Bank shall deposit the value of the withdrawals and 
charges carried out by virtue of the card to the available balance 
of the card.
16 -The Bank shall allow the use of the card in cash withdrawals, 
the purchase of goods and the availing of services pursuant to the 
limits prescribed for each transaction that the Bank decides. The 
Bank shall be entitled to amend such limits from time to time 
without referring to the card holder.
17 -The Bank shall be entitled to suspend/terminate the service/or 
revoke the card ,after notifying the customer in writing or by text 
message for a period of not less than 15 days, in a manner that 
does not contradict with the laws and regulations on that front. 
18 -The card holder shall be entitled to request the revocation or 
suspension of the card usage without affecting his/her obligation 
in this regard towards any card transaction prior to its revocation 
or cancellation.
19 -The cardholder shall be legally responsible towards the bank  
for all transactions carried out by using the card.
20 - In case of any dispute arises between the card holder and the 
Bank, such dispute was put forward before the judiciary, the 
records, documents and data stored on the magnetic mediums  
shall be used as means of irrevocable evidence.
21 -For extra precaution , the Bank shall decide a maximum limit 
of cash withdrawal from the balance of the account per day as 
well as the numbers of withdrawals per day. The customers shall 
be furnished with this limit. The bank has the right to amend this 
limit pursuant to the circumstances that it deems required to do so 
without any objections.
22 - The use of the card allows the possibility of disclosing the 
account's balance; accordingly, the Bank shall not be responsible 
whatsoever for the knowledge of a third party of such 
data,whether this a result of issuing the card to third party such as 
requesting the issue of supplementary card, or as a result of losing 
the card or the knowledge of third party of the PIN, until 
Notifying the bank to stop the card.
23- The Bank shall furnish the cardholder with any amendment by 
the method it deems appropriate such amendments shall be 
considered in force without needing to a written approval from 
the card holder
24- The bank has the right at any time at its sole discretion to 
assign or transfer or sell to any other party by any mean whether 
wholly or partially any of its rights in this agreement or any other 
documents without the card holder's approval.
25- The Bank shall be entitled to furnish any third party with any 
data related to the cardholder pursuant to what the Bank deems 
appropriate.
26. We hereby declare that all cash amounts that will be deposited 
or that were deposited in the card's account, whether such cash 
was deposited by us or through a proxy are of our own pure funds 
that is legitimate and not sourced or from any crime of the crimes 
that incriminated , I shall comply with updating the information 
and documents Submitted in connection with purchasing the card 
upon emerging of any reasons necessitates so according to the 
provisions of anti money laundering law in Egypt.
27. The cardholder shall be prohibited from using the card in 
transactions that contradict the law or the public order of the 
state. The Bank shall reserve its right to allocate the methods and 
means that guarantee the prohibition of the use of the card in 
such manner automatically whenever possible even without a 
prior notice to the card holder. The Bank shall be entitled to 
suspend the card or revoke it if it was revealed that the cardholder 
misuses it in any way.

يقدم البنك األهلي المتحد الخدمات المصرفية عبر االنترنت لعمالئه من خالل 

الموقع االلكتروني للبنك (www.ahliunited.com) لتمكين العميل من

االستفادة من الخدمات التالية: 

١- استخراج /االطالع علي كشوف الحسابات

٢- التحويالت البنكية

٣- التبرعات لدى العديد من الجهات

٤-االطالع علي كشوف حسابات البطاقات

٥- طلب ربط وديعة

٦- سداد مديونيات البطاقة االئتمانية

٧- فتح حساب فرعي جديد

٨- طلب دفتر شيكات

٩- طلب تحديث بيانات

١٠- خدمة الرسائل القصيرة عند الدخول و عند اجراء المعامالت

١١- حاسبة سعر الصرف اليومي للعمالت االجنبية

١٢- االستفسار عن طريق خدمة الرسائل االلكترونية

١- الخدمات المصرفية االلكترونية تشمل العمليات التى يقوم بها عميل البنك 

علي  الشخصي  األمان  رمز  جهاز  على  تحتوي  االلكترونية  القنوات  طريق  عن 

العميل  يستخدمه  محمول  أو  ثابت  جهاز  وأي  الشخصي  المحمول  الهاتف 

للدخول الي شبكة االنترنت. الهاتف المحمول جهاز رمز 

االمان الشخص وأى جهاز ثابت أو محمول يستخدمه العميل للدخول إلى شبكة 

االنتزنت.

٢- فى حال اختيار العميل االنتفاع بالخدمات المصرفية االلكترونية 

يلتزم العميل - وبموجب التوقيع على هذا الطلب بكافة الشروط التى

المتاحة  الخدمات   بقائمة   أى  منتج  مدرج   البنك  لالستفادة  من   يضعها  

لمستخدمي تلك الخدمة حاليا او مستقبال كما يكون مسئوال عن استيفاء  كافة 

المتطلبات الفنية الواردة بدليل هذه الخدمة قبل استخدامه  لها ويتعهد بتوقيع 

اية محررات أو مستندات قد يطلبها البنك لهذا الغرض.

٣- يتحمل العميل وحده كامل المسئولية عن كافة العمليات التى تتم  بإستخدامه 

هذه الخدمة  وتنصرف  له  آثارها، وتقع عليه تبعاتها كما  يلتزم  بتعويض 

البنك عن اية أضرار مباشرة أوغير مباشرة قد تنتج من جراء ذلك.

٤- يحتفظ  البنك  بحق  تغيير  الشروط  واإلجراءات  التى  تحكم  الخدمات 

المصرفية االلكترونية من حين آلخر دون تحمل آية مسؤولية عن األخطاء

التى قد تنتج االستخدام بشرط إبالغ مستخدمى هذه الخدمات باخطار مسبق 

وفق الوسائل المناسبة.

٥- يجب على العميل الذى يستخدم أى من الخدمات المصرفية االلكترونية  

يتقدم  أن  الخدمات  بتعديل هذه  او   باإليقاف   البنك   باشعار   يرغب   والذى 

لتنفيذ  الكتروني مؤمن  الفرع فاتح الحساب او عبر بريد  بطلبه كتابيا إلى مقر 

طلبه(ا).

فى  المطبقة  واإلجراءات  للشروط  االلكترونية  المصرفية  الخدمات  تخضع   -٦

حينه من قبل البنك على جميع أنواع الحسابات. وسوف يقوم البنك بتزويد 

البنك  بموقع  المبينة تفصيال  اإلنترنت  عبر  المصرفية  األعمال  بخدمة  العميل 

على شبكة الانترنت من وقت آلخر.         

يوافق العميل علي المحافظة على سرية اية رموز تعريف دخول وكلمات سر 

كما يوافق على إتخاذ جميع االحتياطات الضرورية للحيلولة دون اإلستخدام غير 

المصرح به لها أو الدخول الى الصفحة اإللكترونية التي يمكن الدخول إليها عبر 

االنتزنت (الصفحة اإللكترونية) . ويتعهد العميل بأن يقوم بتغيير كلمات السر 

بصورة متكررة وان يخطر البنك فور حال علمه أو ارتيابه في:

أ) أن رمز تعريف الدخول و/أو كلمة السر الخاصة به/ا أصبحت معروفة لشخص 

غير مصرح له :أو 

ب) أي استخدام غير مصرح به أو سوء استخدام الصفحة اإللكترونية او الخدمة

ال يتحمل البنك أية مسئولية عن االستخدام اإلحتيالي أو غير المصرح به لرموز

تعريف الدخول و/أو كلمات السر الخاصة بالعميل.

يقر العميل ويوافق على ان البنك أو أي من شركاته التابعة أو أي من موكليه 

لن يكونوا مسئولين عن اية خسارة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة فعلية او 

Ahli United Bank offers online banking services for its customers 
through the Bank's website located at: www.ahliunited.com 
whereby the Customer is able to utilize the following services:
1 -Viewing/extracting bank statement 
2 -Conducting bank transfers
3 -Donations to your charity of choice
4 -Reviewing the summary for debit and credit cards 
5 -Requesting fixed Time Deposit
6 -Settling dues online 
7 -Opening sub accounts 
8 -Applying for a cheque book 
9 -Profile update request
10 -SMS alerts for log-in and upon effecting transactions  
11 -Exchange rate converter for all currencies 
12 -Inquiries through electronic messages
1 - Electronic banking services include all operations conducted by 
a customer through electronic channels that include the landline, 
Mobile, digital assistant, and /or any static or mobile device used 
by a customer to access the internet.
2 -In the event that a customer wishes to benefit from the use of 
the electronic banking services, the customer is bound through 
the signing of this form, to all the terms and conditions placed by 
the bank for the use of any existing or future service or services 
made available by the bank for its customers. The customer will 
also adhere to all technical requirements stated in the guides of 
these services before commencement of use and undertakes to 
sign any disclaimers and documents requested by the bank for 
this purpose.
3.Customer is solely responsible for all transactions conducted 
through the bank`s electronic services and bears it's impacts and 
consequences as well as committed to indemnify the bank for any 
direct or indirect damages results because of such use. 
4.The bank has the right to change from time to time the terms 
and conditions that govern the use of internet- based electronic 
banking services, without liability for any errors that may result 
from service usage provided that the bank notifies the users of 
these services via suitable notification method. that the bank 
informs the users of such services through the appropriate 
channels.
5.Any customer using the electronic banking services and who 
wishes to advise the bank to suspend any of electronic services or 
modifying these services has to apply in writing to the branch 
which account was opened by or through secured email to honor 
his /her request.
6.Electronic banking services as defined in clause number (1) 
above are subject to the terms and conditions applied by the 
bank on all accounts.
The bank will provide the customer with internet banking service 
through Internet which is detailed on the bank's website from 
time to time.
The customer agrees to keep any access Identification codes and 
passwords and to take all necessary precautions to prevent 
unauthorized use therefore or access to the electronic website 
accessible via the internet (the website) the customer undertakes 
to change the passwords frequently and to notify the Bank 
immediately In case he/she came to know or suspects the 
following :
A)Such access identification code and/or password had become 
known to any unauthorized person: or
B)Any unauthorized use or misuse of the website or the service.
The bank assumes no responsibility for fraudulent or 
unauthorized use of the customers’ access identification codes 
and /or passwords. The customer understands and agrees that 
neither the bank nor its affiliates or proxies shall be liable for any 
loss either direct or indirect, actual, consequential, expected or 
not expected is borne by the customer in respect of or in 
connection with the services of the website but not limited to
Any misuse ,  errors , omissions , delay, malfunction , breakdowns 

بالتبعية  متوقعة أو غير متوقعة . ويتحملها العميل فيما له صلة بخدمة

اساءة  الحصر   وليس  المثال  سبيل  علي  ذلك  في  بما  اإللكترونية  الصفحة 

االستخدام  أو اخطاء أو حذف أو تأخر أو تعطل أو إنقطاع و تشغيل غير مناسب 

أو عدم دقة عمليات الخدمة 

ج) عدم توافر خدمة اإلنترنت أو الصفحة االلكترونية الخاصة بالخدمة ؛ و/أو أية 

خسارة او ضرر أو تلف يلحق باألجهزة و البرمجيات أو اي نظام معالجة اخر كنتيجة 

الستخدام النظام.

د) استخدام العميل للبريد اإللكتروني أو أية وسيلة من وسائل االتصاالت األخرى

غير المؤمنة في ارسال التعليمات للبنك

ه) أي إخالل بالسرية الناتجة عن اإلستخدام المباشر أو غير المباشر للخدمة أو

الصفحة إللكترونية 

و) أي انقطاع أو تأخر يحدث نتيجة ألية عملية تحديث و استبدال يتم اجراؤها

على الصفحة االلكترونية 

ي) أية معلومات غير دقيقة أو خاطئة يتم تزويدها من قبل العميل.

للبنك أن يستند إلى آية تعليمات . يعتقد بانها حقيقية تم استالمها من قبل 

العميل . ويكون البنك مخوال لقبول التعليمات الصادرة من قبل العميل والعمل

على تنفيذها أو رفضها ويقبل العميل تحمل جميع المخاطر الناتجة عن سوء 

الفهم واالخطاء والمخاطر الخاصة بتقديم التعليمات بصورة إحتيالية و/او من 

قبل أي من األطراف غير المصرح لهم بها . ويقبل بأن البنك لن يكون مسئوال 

عن اية خسارة او مسئولية أو نفقات قد تنشأ عن اإلحتيال أو سوء االستخدام  

و/او الخطأ واو التعليمات المصرح بها . 

وقد اتفق الطرفان علي ما يلي: 

١-توفير الخدمات

١-١ يحق للبنك تعديل الخدمات و ومحتوياتها المتاحة علي الموقع االلكتروني، 

في أي وقت كان، و كذلك احكام هذه االتفاقية، و ذلك حسب تقديره المطلق 

على أن يخطر العميل بمدة ال تقل عن ١٥ يوم و ان يقوم بنشر البنود و الشروط 

المحدثة أوالمعدلة علي الموقع االلكتروني .

١-٢ يقر العميل و يوافق علي أن االستمرار في استخدام الخدمات بعد تاريخ أي 

تغيير أو تعديل يعد بمثابة قبول منه و موافقة علي هذا التعديل أو التغير

٢- مسئوليات العميل

٢-١ يتعهد العميل دون قيد أو شرط بما يلي : 

ا) الحصول و الحفاظ علي جميع االجهزة و البرامج الالزمة لتنفيذ المعامالت من 

خالل االنترنت و االستفادة من الخدمات، و يكون العميل وحده مسئوال عن 

االختيار و اعداد تلك االجهزة و البرامج 

ب) االطالع علي المعلومات و االلتزام بالتوصيات و التعليمات و التحذيرات

المتوفرة علي الموقع االلكتروني حول امن الخدمات و كذلك قراءة التحذيرات 

واالخطارات التنبيهية مثل التنبيهات االمنية أو تنبيهات محاوالت اإلحتيال 

/الهندسة االجتماعية  .الخ

ج) ابالغ البنك فورا بفقدان جهاز رموز األمان الخاص به(ا) أو سرقة كلمة المرور 

أو اسم المستخدم الخاص به(ا)، و يقر العميل بتحمله كامل المسؤلية الناتجة 

عن جميع الخسائر و االضرار الناشئة عن ذلك. بما فيها اية رسوم قد تطلب منه 

هذا الصدد.

د) عدم استخدامه الموقع و/أو الخدمات بما يتعارض مع أي قوانين أو انظمة، 

و/أو شروط هذه االتفاقية و تعويض البنك عن أي خسائر ناتجة عن أي تصرف 

نتيجة عدم االلتزام بأي تعليمات منصوص عليها في هذه االتفاقية أو تلك 

المنشورة علي الموقع االلكتروني في وقت ألخر . 

٢-٢ يعتبر استخدام جهاز رموز األمان و الرقم السري االلكتوني الخاص بالعميل 

و اسم المستخدم و كلمة المرور بمثابة توقيع العميل، و يوافق العميل بان أي 

استخدام لجهاز رموز األمان و للرقم السري االلكتروني الخاص بالعميل و اسم 

المستخدم و كلمة المرور من قبل الغير سوف يعامل من قبل البنك علي انه 

تم باذن من العميل و بموجبه يوافق العميل علي تحمله المسئولية

الكاملة عن ذلك االستخدام و ذلك دون ادني مسئولية علي البنك . 

٢-٣ يكون العميل هو المسئول الوحيد عن دقة و صحة جميع المعلومات و 

التعليمات التي يتم تنفيذها عبر الموقع االلكتروني، و يتحمل العميل اية اثار 

البنك  يعد  التعليمات وال  أو  المعلومات  تلك  مالية مترتبة علي  و/أو  قانونية 

مسئوًال عن عمليات مالية أو أنشطة ذات مخاطر مرتفعة تتم علي حساباتهم و 

ذات  انشطة  أو  مالية  عمليات  بأي  العميل  اخطار  عن  ًال  مسئو  البنك  يعد  ال 

مخاطر مرتفعة تتم علي حسابات العميل.

٢-٤ يقر العميل بمسئوليتة عن دقة و صحة جميع المعلومات الواردة في النماذج 
الخاصة بالخدمات موضوع هذه االتفاقية . و يقوم العميل فور ًا بإخطار البنك 

كتابة بأي تغييرات تطرأ علي المعلومات الواردة فيه. 

٣- مسئوليات البنك األهلي المتحد

٣-١ يكون البنك األهلي المتحد مسئوال عن ما يلي:

ا) تزويد العميل بالبنية االساسية للموقع االلكتروني. 

ب) ضمان سرية تعليمات العميل و عملياته و بياناته إلي اقصي حد ممكن و 

باستثناء ما هو منصوص عليه خالفا لذلك في هذه االتفاقية و النماذج 

المتعلقة بها و القوانين و القرارات المتعلقة بكشف السرية.

٤-ارسال المعلومات

٤-١ يقر العميل بان المعلومات التي يتم ارسالها عبر االنترنت معرضة لالعتراض 

المالية  و/أو  القانونية  المخاطر  لجميع  تحمله  علي  يوافق  و  بذلك  القرصنة  و 

علي نقل تلك المعلومات عبر االنترنت.

٤-٢ ال يتحمل البنك اي مسئولية مرتبطة باعتراض المعلومات في سياق 

استخدام العميل االنترنت الرسال المعلومات، و لن يكون البنك مسئوال عن 

امكانية الدخول إلي االنترنت أو سرعة الشبكة أو توافرها أو أمانها، كما ال يقدم 

اية ضمانات عليها، و يوافق العميل صراحة علي عدم تحميل البنك المسئولية 

عن أية خسائر من أي نوع كانت و الناشئة عن ارسال المعلومات عبر االنترنت.

٤-٣ يوافق العميل علي أن جميع المعلومات التي يتم توفيرها و استالمها من 

قبل البنك عبر الموقع االلكتروني تعتبر ملكا للبنك، و يحق للبنك استخدام تلك 

المعلومات ألي غرض قانوني شريطة أن يتحمل العميل المسئولية القانونية 

و المالية عن أية معلومات غير دقيقة أو غير كافية تم نقلها عبر الموقع االلكتروني

٥- حدود المسئولية

٥-١ يتعهد العميل و يوافق بموجب هذه اإلتفاقية علي أن استخدامه للخدمات 

يكون علي مسئوليته القانونية و المالية وحده و يقر بعلمه بأن الموقع 

االلكتروني، شامال أية معلومات و مواد متوفرة عليه يتم توفيرها ‘‘كما هي’’ 

أو ‘‘كما هو’’ متاح دون اية ضمانات و / أو اقرارات من أي نوع و ال يضمن البنك 

دقة المعلومات أو كفايتها أو اكتمالها وكذلك المواد المتاحة علي الموقع 

االلكتروني، و عليه فإن البنك غير مسئول عن أي اخطاء أو اغفاالت في تلك 

المواد و المعلومات. 

٥-٢ يلتزم البنك بإخطار العميل مسبقا في حالة انقطاع الخدمة لعمل صيانة 

محددة و ذلك التخاذ التدابير الالزمة

٥-٣ لن يكون البنك مسئوال عن أي اجراء يتم اتخاذه، أو أي تأخير أو إخفاق في 

علي  ذلك  بما في  البنك  خارجة عن سيطرة  اسباب  ناشئ عن  اجراء  أي  اتخاذ 

سبيل المثال أية خسائر أو اضرار قد تنتج عن تقلبات اسعار الفائدة أو الصرف 

و عن تنفيذ العمليات بعد ساعات االغالق، و كذا لن يكون البنك مسئوال عن أي 

اضرار ناتجة عن االعطال الفنية أو انقطاع شبكة االتصاالت المصرفية عبر 

االنترنت أو أي حالة طوارئ اخري كانقطاع الطاقة، تعطيل االعمال، و الكوارث 

الطبيعية، و الحوادث االمنية، واالجراءات الحكومية في حاالت الطوارئ أو ظهور 

الفيروسات علي االنترنت .

٥-٤ لن يكون البنك مسئوال تحت أي ظرف عن أي اضرار من أي نوع كانت و 

الناشئة عن استخدام أو عدم القدرة علي استخدام الموقع االلكتروني أو أي جزء 

منه. 

٥-٥ يقر العميل و يوافق علي عدم تحمل البنك المسئولية عن أي اخطاء في 

ادخال المعلومات من جانب العميل. و كذلك عن اخطار البنك فورا عن اعتقاده 

باختراق امن حساب /حسابات العميل بأي شكل من االشكال

٦- التعويض

أو  مسئولية  أو  خسائر  أو  اضرار  اية  عن  البنك  بتعويض  العميل  يتعهد   ٦-١

تكاليف أو نفقات من أي نوع (بما في ذلك اتعاب المحاماه) التي يتكبدها 

البنك في ما يتعلق بأي مطالبة تتم من قبل طرف ثالث نتيجة استخدام 

أو  االتفاقيه  لهذه  العميل  انتهاك  أو  االلكتروني  للموقع  أو  للخدمات  العميل 

حقوق أي طرف ثالث

٧- المصاريف و الرسوم

 ٧-١ يوافق العميل صراحة علي أن تحمل رسوم اجراء عمليات تحويل االموال 

من احد حسابات العميل إلي حساب اخر و كذلك من حساب العميل الي حسابات 

في  محددة  هي  كما  االلكتروني  الموقع  عبر  الدولية  و  المحلية  البنوك  لدي 

قائمة الرسوم و العموالت المعتمدة من قبل البنك 

٧-٢يقر العميل و يوافق علي أن رسوم الخدمات خاضعة للتعديل من قبل 

البنك في اي وقت

أو  أو مصاريف  أي رسوم  البنك في خصم  العميل بموجب هذا  ٧-٣ يفوض 

تكاليف من حسابه / حساباته لدي البنك و يحتفظ البنك بحقه في تعديل أي 

رسوم بدون اشعار اضافي 

٨-تفعيل الخدمة 

المتحد  األهلي  البنك  موقع  خالل  من  أوال  التسجيل  العميل  علي  يجب   ٨-١

لالنتفاع بالخدمة.

٨-٢بعد القيام بالخطوة االولي يتعين علي العميل االتصال بالخط الساخن الخاص 

بالبنك االهلي المتحد-مصر علي رقم ١٩٠٧٢ و ذلك لتفعيل الخدمة في حالة 

االشتراك ألول مرة

٨-٣ في حالة طلب العميل وقف الخدمة أو اعادة تشغيلها يقوم بزيارة اقرب فرع 

أو االتصال بخدمة العمالء ١٩٠٧٢

فتح  طلب  ادماج  سيتم  بأنه  االتفاقية  هذه  بموجب  يضمن  و  العميل  يقر 

الحساب و طلب اإلشتراكات في الخدمة موضوع هذه االتفاقية و إعتبارها 

جزاء ال يتجزأ منها

يلتزم العميل بإخطار البنك فورا في حال حدوث أي تغيير علي أي من المعلومات 

المقدمة من قبل العميل في طلب فتح الحساب وطلب دخول/ تعديل مستخدم 

و طلب تغيير كلمة المرور.

٩ـ اشعارات حقوق الطبع و النسخ

تكون حقوق الطبع و النشر و جميع الملكيات الفكرية االخري الواردة في

الموقع االلكتوني بما في ذلك علي سبيل المثال ال الحصر،جميع التصاميم، 

و النصوص و التسجيالت الصوتية، و الصور و الروابط مملوكة للبنك و ال يجوز 

عرضها،  أو  توزيعها،  تقليدها،  تخزينها،  نقلها،  أو  الفكرية  الملكية  تلك  نسخ 

ترخيصها تعديلها، أو ربطها برابط الكتروني أو استخدامها سواء كليا أو جزئيا، 

بأي شكل من االشكال دون موافقة كتابية مسبقة من البنك.

١٠- اتفاقيات أخرى

أية اتفاقيات أخري قد يتم ابرامها بين العميل والبنك يتم اعتبارها بمثابة شروط 

وأحكام يتعين اضافتها الي تلك المنشورة علي الموقع االلكتروني والي اية 

تنطبق  البنك والتي  العميل من  اتفاقيات واحكام اضافية ومعامالت يطلبها 

علي حساب(ات) العميل بهذا الخصوص 

١١-االنهاء

١١-١ يجوز للعميل انهاء هذة االتفاقية اخطار كتابي مسبق بسبعة (٧) ايام عمل 

إلي البنك.

١١-٢ يجوز للبنك انهاء هذه االتفاقية في أي وقت، دون سبب أو انذار،

مع عدم إلتزام البنك برد الرسوم المفروضة أو المتكبدة سابقا

التزاماته  أو  العميل  مسئولية  علي  الخدمات  ايقاف  أو  انهاء  يؤثر  لن   ١١-٣

بموجب هذه االتفاقية.

,interruption,improper operation or inaccuracy of service 
operations.  
C) The non-availability of the internet or the web page related to 
the service , and/or any loss, damage or destruction caused to the 
customer’s hardware, software or other data processing system as 
a result of using the system 
D) Customers’ use of E-mail or any other insecure means of 
communication used in sending  the instructions to the bank 
H) Any breach of confidentiality resulting directly or indirectly 
from the customers’ use of the service or the website and/or:
I) Any interruption or delay caused by any update or replacement 
performed on the website 
J) Any inaccurate  or erroneous information provided by the 
customer 
The bank may rely on instructions which believed to be genuine 
that were received from the customer , the bank is authorized to 
accept the instructions of the customer and works on 
implementing or decline it , the customer accepts to bear all risks 
resulting from misunderstanding , errors , risks related to issuing 
instructions in a fraudulent way and or from unauthorized parties 
to issue such, customer consents that the bank will not be held 
liable for any loss or responsibility or any costs may result from 
acts of fraud or misuse or error or unauthorized instructions.
The Parties have agreed to the follow: 
1- Service providing :
1-1 The bank has the right to amend the services and it's 
containment that are available on the website , at any time as 
well as the terms of this agreement at its sole discretion provided 
that customer is notified with no less than 15 days in writing or 
other available communication channel and publish such 
amended or updated terms & conditions on the website.
1-2 The customer declares and agrees on  continuation in using 
the services after the date of any change or amendment is 
considered as a consent from his /her side on such amendment or 
change .     
2- Customer's Responsibilities
2-1 The Customer hereby irrevocably unconditionally undertakes 
to:
A) obtain and maintain any of the hardware and software 
required to execute transactions on internet to make use of the 
Services, and the Customer shall be solely responsible for the 
selection and the setup of the hardware and software.
B) Read the information and abide by the recommendations,
Instructions and warnings available on the Site about the security 
of the Services. Also, read the warnings and alert notifications 
Such as security alerts or fraud alerts/social engineering etc. 
C) Promptly notify the Bank in the event that the Token or 
password or login name are lost or stolen, customer undertakes to 
bear the full responsibility resulting from all losses and damages 
emerging therefrom including any fees may be he/she is 
requested to pay.
D) Not to use the Site and/or the services in a way that is contrary 
to any law. Regulations, and/or the terms of this Agreement.
and indemnify the bank for any losses resulting from non 
abidance to any instructions stated in this agreement or the 
published one on the website from time to time.
2-2 The use of the Customer's Token, login name and password 
shall be considered as  Customer’s physical signature and 
accordingly the customer hereby agrees that any use of the 
Customer Token, login name and password by any third party 
shall be treated by the Bank as having been authorized by the 
Customer, and the Customer hereby accepts full responsibility and 
liability for any such use without any liability on the Bank
2-3 The customer is the sole responsible for the accuracy and 
correctness of all information and instructions that are executed 
through the bank, customer will bear any legal or financial 
consequences arising based on these information or instructions 
and the bank will not be held liable for financial transactions or 
high risk activities effected on his/her accounts and will not be 
responsible for notifying the customer with any financial 

transactions or high risk activities effected on his/her accounts.
2-4 Customer will be responsible for the accuracy and correctness 
of all information provided in the forms related to the services 
provided under this agreement, and shall promptly notify the 
Bank in writing with any changes of the information contained 
therein. 
3- Ahli United Bank's Responsibitities
3-1 ahli united bank responsible for the following :
A)Provide the Customer with a website infrastructure.
B)Guarantees customer's instructions confidentiality ,  transactions 
and data to the maximum extent possible except what is indicated 
on contrary in this agreement , related  forms , laws and decrees 
related to confidentiality revelation. 
4- Transmission of information
4-1 The Customer hereby acknowledges that information 
transmitted via the internet is Susceptible to unauthorized 
interception, hacking and the Customer hereby acknowledges the 
risks therewith, and agrees that he/she shall bear all Legal and/or 
financial risks of transmitting such information via the internet.
4-2 The bank will not bear any responsibility for intercepting 
information within the course of customer usage of Internet to 
transmit information and will not be responsible for the the 
possibility of accessing the Internet , web speed , availability or 
security and the bank doesn't warrant any of them . customer 
expressly agrees to not holding the bank responsible for any losses 
whatsoever that arising from sending the information through 
Internet.
4-3 The Customer hereby agrees that all information submitted to 
and received by the Bank via the Site shall be deemed to be the 
property of the Bank and, the Bank shall be entitled to use such 
information for any lawful purpose. subject to client bearing all   
legal and financial liability for any incomplete information 
transmitted through the Site,
5 -Limitation of Liability
5-1 The Customer undertakes and herby agrees on usage of the 
service is under his/her complete legal, financial responsibilities, 
and confirms his/her awareness  that the website includes any 
information and available materials are provided as per 
availability without any guarantees and or declarations of any 
kind  as it is, and the bank doesn't  guarantee the accuracy , 
sufficiency  or completion of the information as well as the 
available materials  on the website, therefore  the bank is not 
responsible for any errors or omissions in such materials and 
information.
5-2 The Bank shall notify the customer in advance in case of service 
interruption for maintenance to take necessary precautions  
5-3 The Bank shall not be liable for any action taken, or any delay 
or failure to take any action arises out of causes beyond the Bank’s 
control, including without limitation any losses or damages 
resulting from interest or exchange rate fluctuations and after 
working hours transactions, furthermore Bank will not be 
responsible for any damages resulting from the technical failure or 
breakdown of online banking communications or any emergency 
cases such as power failure, closing days, natural disasters, Security 
accidents., governmental emergency actions, or appearance of 
viruses on the Internet  
5-4 The bank will not be responsible under any circumstances for 
any damages resulting from the use or inability to use the web site 
or any portion of it. 
5-5 The Customer acknowledges and agrees that the Bank will not 
be responsible for any errors in entering the information by the 
customer as well as informing the bank instantly for any breach of 
customer(s) account security by any mean according to his/her 
belief. 
6-Indemnity 
6-1 The customer undertakes to indemnify the bank for any 
damages or losses or responsibility  or costs whatsoever ( including 
lawyer fees ) that borne by the bank in regard of any claim raised 
from a third party as a result of customer's usage of the services or 
the electronic website or customer violation of this agreement or 

any third party rights. 
7 -Charges and Fees
7-1 The customer expressly consents to bear the fees charged on 
funds transfer from one of customer's accounts to another account 
as well as from customer's accounts to local & international banks 
through the website as determined in approved bank's tariff.
7.2 -The Customer acknowledges and accepts that the fees for any 
of the Services are subject to change at any time by the Bank.
7.3 - The customer expressly authorizes the bank to debit his/her 
account (s) with any fees or charges and the bank reserves it's right 
in amending any fees with or without extra notification.
8- Service Activation:
8-1 The customer firstly has to register on the AUBE website for 
utilizing the service.
8-2 after conducting the first step customer should contact AUBE 
call center 19072 to activate the service for first time subscription 
8-3 In case customer requests to stop the service or re-activating it 
he/she has to visit the nearest branch or call the call center on 
19072. 
the customer declares and warrants according to this agreement 
that the applications of account opening and service subscribtion 
will be merged and will be considered as an integral part of the 
subject agreement.
The customer is obliged to inform the bank instantly in case of 
there is a change on provided information by the customer in 
account opening and user access / modification  /password change 
application.
9- Copyright Notices
9-1 The copyright and all other intellectual property contained in 
the Site, including. but not limited to, art design, text, sound 
recordings, images or links are owned by the Bank, and such 
intellectual property may not be reproduced, transmitted, 
published, performed. broad-casted, stored, adapted, distributed, 
displayed. Licensed, altered, hyperlinked or otherwise used in 
whole or in part in any manner without prior written consent of 
the Bank.
10- Other Agreements
Any other agreements may be made between the bank and the 
customer are considered as terms and conditions which should be 
incorporated in any other agreements or any additional conditions 
and transactions that the customer is requesting  from the bank 
which are applicable to customer's Account(s).
11- Termination
11.1 The Customer may terminate this Agreement by delivering a 
seven (7) business day’s prior written notice to the Bank.
11.2 The Bank may terminate this Agreement at any time, without 
cause or notice or refund of previously charged or incurred fees. 
11-3 Neither the termination nor the discontinuation of the 
Services shall affect the Customer’s liability or obligation under this 
Agreement.
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الشروط  المدرجة  فيما  يلي  تحكم  العالقة  بين  حامل  البطاقة  والبنك و
موضح  بها  شروط  اإلصدار  واالستخدام  لبطاقة  الخصم  المباشر للبنك

األهلي المتحد مصر (ش.م.م.)
١- التعريفات

أ- البنك: البنك األهلي المتحد مصر( ش.م.م. ) وفروعه. 
ب - البطاقة: بطاقة الخصم المباشر التي تصدر من البنك االهلي المتحد مصر 
(ش.م.م.) وهى بطاقة خصم تخول لحاملها التعامل علي حساباته بطريق السحب 
النقدي من ماكينات ال ATM القابلة لبطاقات فيزا وكذلك من فروع البنك من 

خالل ماكينات نقاط البيع او استخدام البطاقة فى سداد قيمة المشتريات 
والخدمات لدى التجار عن طريق نقاط البيع P.O.S القابلة لبطاقات فيزا.

ج - حامل البطاقة األساسية: هو/هي عميل البنك الموقع علي هذا الطلب 
والذي يتم من خالل حسابه لدي البنك تنفيذ كافة العمليات الناتجةعن إصدار 

واستخدام البطاقة األساسية او آي بطاقة إضافية. حامل البطاقة اإلضافية: 
هو/هي الشخص الذي تصدر له بطاقة إضافية بناءا علي تعليمات حامل 

البطاقة األساسية.
د - آلة الصراف اآللي (ATM) هي آلة تعمل ميكانيكيا والكترونيا بحيث تسمح 

للعميل باجراء بعض العمليات المصرفية مستخدما ذلك بطاقة فيزا الكترون.
للعميل  وتسمح  إلكترونيا  تعمل  آلة  هي   (P.O.S) اإللكترونية  البيع  نقاط  ه- 

بعمليات شراء سلع أو الحصول علي خدمات باستخدام بطاقة فيزا الكترون.
و - مدة البطاقة: خمس سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يخطر حامل البطاقة البنك  

كتابيا  برغبته  في  عدم  التجديد  ويتعين  إخطار  البنك  قبل  انتهاء
مدة سريانها بخمسة عشر يوما علي األقل

ز- الرقم الشخصي السري (PIN) هو الرقم السري الخاص بحامل البطاقة 
والذي يستخدم عند قيامه بإجراء عمليات سحب نقدي من خالل آلة 

الصرف االلي (ATM) او من خالل سداد قيمة المشتريات والخدمات لدى 
. P.O.S التجار عن طريق نقاط البيع

ح - التاجر ؛ هو المتجر أو الشركة أو البنك أو المنشأة أو خالفه الذى يقبل 
التعامل ببطاقات فيزا لسداد قيمة سلع أو خدمات أو مسحوبات نقدية

قدمت لحامل البطاقة .
ط . حد السحب النقدى: الحد اليومي للبطاقة: هو الحد األقصى اليومي الذي 

يحدده البنك الستخدام البطاقة ويحق للبنك تغيير هذا الحد من آن الخر.
٢-اتعهد باتباع التعليمات اآلتية عند استخدام البطاقة من خالل آلة الصراف 

(P.O.S) أو نقاط البيع اإللكتروني ال (ATM) األلي
عند  عليه  الحصول  ويتم   (PIN) السري   الشخصي  الرقم  علي  المحافظة   - أ 

استالم البطاقة أو عند تغييره من خالل آلة الصرف اآللي الخاصة بالبنك
األهلي المتحد (مصر) ش.م.م.

ب - عدم اإلفصاح ألي شخص عن الرقم السري او أي من العاملين بالبنك أو
كتابته علي البطاقة نفسها أو حفظه معها في مكان واحد؛ وفي حالة 

حصول أي طرف آخر علي الرقم السري يعتبر هذا بمثابة تصريح من حامل 
البطاقة لهذا

الشخص باستخدام البطاقة, وبدون أي مسؤولية علي البنك قد تنشأ عن هذا 
االستخدام.

The terms listed hereunder govern the relationship between the 
cardholder and the Bank, indicating the terms and conditions for 
Issuing and using the direct debit Card of Ahli United Bank 
(Egypt) S.A.E

1 -Definitions :

A- The Bank: Ahli United Bank (Egypt) S.A.E and its branches.
B- The card: Visa Electron direct Debit Card that is issued by Ahli 
United Bank (Egypt) S.A.E. it is a debit card that allows its holder 
to deal on his/her account by way of cash withdrawal from the 
ATMs that accept visa cards and from branches of the Bank 
through P.O.S machines, or use the card to settle the value of 
purchases and services to merchants through P.O.S that accept 
Visa cards.
C-Main cardholder: is the customer of the Bank who has signed 
this application whose account with the Bank used to effect all 
the transactions resulted from the issuance and usage of main 
and supplementary cards. Supplementary card holder: He/she is 
the person to whom a Supplementary card is issued pursuant to 
the instructions of the main card holder.
D- Automatic Teller Machine (ATM): is a machine that operates 
mechanically and electronically to allow the Customer to carry 
out some banking transactions using the Visa Electron Card.
E- Points of sale (POS): is a machine that operates electronically 
and allows the customer to purchase goods or avail Services by 
using Visa Electron Card.
F-Card Duration: the card duration is five years; auto renewed 
unless the card holder notifies the Bank in writing that he/she is 
not desiring to renew it. The Bank must be notified before its 
expiration date at least fifteen days prior to its expiry date.
G-Personal Identification Number (PIN);is the secretive 
identification number of the card holder Which is used upon 
carrying out cash withdrawals from ATM's or paying the value of 
purchases and services through P.O.S.
H- The Merchant: The store, company, bank, firm or others that 
accept to deal with visa cards to settle the value of goods or 
Services, or cash withdrawals provided to the card holder.
I- Card Daily withdrawal Limit: is the maximum daily amount that 
the Bank fixes for withdrawal by using the card. The bank shall be 
entitled to change this limit from time to time.
2- I hereby undertake to apply the following instructions upon 
using the card through the ATM or the POS:
A-Safe keeping the secretive identification number ( PIN ) that 
obtained upon receiving the card or upon changing it through 
the ATM of Ahli united bank Egypt S.A.E.
B- Not to disclose the PIN to any person or to any of the Bank's 
staff or write it on the card itself or keep it along with the card in 
one place. If any third party obtains the PIN, this shall be 
Considered as an authorization from the card holder to this 
person to use the card; without any responsibility on the Bank 
that may result from such use
C-The card holder hereby undertakes to sign on the back of the 
card and Sign the Sale receipts whenever he/she uses his/her card 

ج- يتعهد مستخدم البطاقة بالتوقيع علي ظهر البطاقة والتوقيع علي قسائم 
الشراء كلما استخدم بطاقته في شراء سلع أو الحصول علي خدمات وفي حالة 
المثبت على  التوقيع عن  اختالف  أو  القسائم  تلك  بالتوقيع علي  عدم قيامه 
ظهر البطاقة يظل رغم ذلك مسئوال عن سداد المبالغ المخصومة من رصيد 

حسابه. 
٣- في حالة فقدان البطاقة أو سرقتها يتعهد حامل البطاقة بإخطار البنك فورا 

عن طريق اإلتصال بالخط الساخن للبنك ١٩٠٧٢
علي  أن  يعزز  اإلخطار  بطلب  كتابي  وذلك في اقرب وقت: ويتحمل العميل 

كامل المسئولية الناتجة عن أي عملية تتم عن طريق  البطاقة  
الكتابي  البنك هاتفيا و تسليم االخطار  إبالغ  المفقودة  قبل  أو   المسروقة  
,  كما  يتعهد حامل البطاقة في حالة العثور عليها  آال يستعملها   و للبنك 
يعيدها   للبنك   فورا  التخاذ إجراءات إتالفها. وعلي أن يقوم البنك برد أي مبالغ 
أو خطأ  البنك هاتفيا وشريطة وجود إهمال  إبالغ  بعد  / مصاريف تم خصمها 
جسيم من جانب البنك . وفي هذا الصدد ، يقر العميل بموافقته ويصرح للبنك 

بتسجيل كافة المكالمات في هذا الشأن.  
٤- يلتزم حامل البطاقة األصلي بإخطار البنك في حالة تغيير أي من البيانات 

المثبتة بطلب إصدار البطاقة.
٥-  البطاقه  صالحة   لالستخدام  داخل  وخارج  جمهورية  مصر  العربية لكافة 
اإللكتروني  البيع  نقاط  باستخدام  الخدمات  علي  الحصول  أو  الشراء  عمليات  
(POS) التي تقبل بطاقات فيزا ولكافة عمليات السحب النقدي من خالل آالت 

الصرف األلي (ATM) التي تقبل بطاقات فيزا وذلك وفقا للحدود المصرح بها 
ودون أدني مسئولية علي البنك.

٦- اليتم صرف اي مبالغ نقدية من خالل اجهزة الصرف اآللي اال وفقا لفئات 
العملة المتوفرة

٧- في حالة عدم االلتزام  بأي شرط من شروط االستخدام أو إساءة استخدام 
البطاقة يتم إيقافها واتخاذ ما يلزم من إجراءات حفاظا على حقوق البنك بما 

فيها إلغاء البطاقة.
٨- البنك غير مسئول تماما عن اي من األعطال الناجمة عن انقطاع التيار 

الكهربائي أو  تعطل الخدمة لظروف خارجة عن ارادة البنك
المتاح  الرصيد  مبلغ  علي  متوقفة  البطاقة  باستخدام  تتم  التي  العمليات   -٩
بالحساب وقت االستخدام وال يحق تجاوز هذا الرصيد وفي حالة تجاوزه فللبنك  
الحق  في  اتخاذ  كافة  اإلجراءات  الستيفاء  كامل  المديونية  وما يستحق عنها 

من غرامات ومصاريف.
١٠- جميع القيود التي يثبتها البنك سواء كانت خصم أو إضافة تكون صحيحة و

ليس لحامل البطاقة الحق في االعتراض عليها وللبنك الحق في إثبات تلك 
القيود بكافة طرق اإلثبات.

١١- تقوم آلة الصراف اآللى بإيقاف البطاقة تلقائيا فى حالة إجراء ثالثة محاوالت 
متتالية خاطئة فى إدخال الرقم السرى "PIN" أو احتجاز البطاقة فى حالة عدم 
سحب البطاقة من آلة الصرف اآللى "ATM" بعد انتهاء العملية بالفترة الزمنية 

المحددة .
  ATM ١٢- عند عدم سحب المبلغ الذى طلب صرفه من آلة الصراف اآللى

خالل المدة الزمنية المحددة من إبراز هذا المبلغ من المكان المخصص له باآللة  
فإن البنك غير مسئول  عن  رصيد  البطاقة بموجب هذة العملية إال بعد إجراء 

جرد اآللة ؛ و عليه فإنه يحق للبنك حسبما تسفر عنه إجراءات الجرد 
إضافة المبلغ بالكامل أو جزء منه أو  عدم  إعادته  إلى  رصيد البطاقة ، وال يحق 

لحامل البطاقة االعتراض علي اي اجراء يتخذه البنك في هذا الخصوص.  
١٣- فى حالة االعتراض على بعض العمليات التى يتم قيدها على حساب

 البطاقة أو طلب صورة من تلك العمليات يتم ذلك بالشروط اآلتية :
 -آال تقل قيمة العملية المعترض عليها عن: ٥٠ جنية مصرى

-يتم  سداد  مصاريف  عمليات  االعتراض Charge Back الخاصة بمؤسسة 
فيزا العالمية مقدما عند االعتراض على أى عمليات.

-أن يتم االعتراض كتابة من العميل خالل ثالثين يوما من تاريخ
العملية محل االعتراض .

فى  حالة  احقية  العميل  فى  المبلغ  المعترض  عليه  يتم  إضافتة لحساب  
البطاقة  بعد  الفترة  المحددة  وفقا لالجراءات  المتبعة بمؤسسة فيزا العالمية 

و بدون أى اعتراض من حامل البطاقة ٠
١٤ -البنك غير مسئول عن أى خالف ينشأ بين حامل البطاقة و التجار على 

السلع أو الخدمات التى حصل عليها بموجب البطاقة ٠ ويتعهد حامل البطاقة 
بتسوية أى خالفات مع التجار مباشرة دون إدخال البنك  بأى  وجه  فى  هذا  الخالف  

و  كذا  إذا  أضاف  التاجر  قيمة استرجاع  تمت  باستخدام  
البطاقة  فإن  البنك  سيضيف  القيمة لرصيد  البطاقة  عند  استالم  قيمة  

االسترجاع  من  التاجر؛  وال يجوز  لحامل  البطاقة  أن  يعتبر  مطالبته للتاجر 
اساسا لمطالبته للبنك بالتالي و تسوى العملية بين التاجر و حامل البطاقة دون 

إدخال البنك طرفا فيها

in purchasing goods or avail services. If he/she does not sign such
Receipts or if the signature differs from the signature placed on 
the back of the card, he/she shall nevertheless remain responsible 
for settling the amounts debited from the balance of His/her 
account
3- In case the card is lost or stolen, the cardholder hereby 
undertakes to notify the bank immediately by calling the bank’s 
hotline 19072 and to report the foregoing to the bank, provided 
that he/she would confirm this notice by a written request as soon 
as possible. The card holder hereby undertakes in case of finding 
it, not to use it and to return it to the bank immediately to take 
the procedures of destroying it. the bank will refund any sums / 
expenses debited after notifying the bank by telephone provided 
any sums or expenses that have been deducted after informing 
the bank by phone and provided that there is negligence or gross 
error on the part of the bank. In this regard, the customer 
acknowledge his/her consent and authorizes the bank to record 
all calls in this regard
4 -The original card holder shall comply with reporting to the 
Bank any change in the data furnished in the card issuance 
application.
5 -The Card is valid for usage inside and outside Arab Republic of 
Egypt for all purchase transactions or availing services by using 
the POS which accepts visa electron and for all withdrawal 
transactions through ATM which accepts visa electron, within the 
allowed limits and with no responsibility on the bank.
6 -cash amounts shall be disbursed through the ATMs only 
according to the currency available denomination.
7 -In case of breaching any term of card usage or misuse the card, 
the bank has the right to stop and cancel the card. 
8 -The bank shall not be responsible whatsoever for any 
breakdowns resulting from power outage, or any other disruption 
in the service beyond the bank’s control 
9 -Transactions carried out by using the card are subject to the 
balance availability in the account at the time of use. exceeding 
this balance shall not be allowed, and if it is exceeded the bank 
shall be entitled to take procedures to collect the whole 
indebtedness in addition to the Penalties and charges due on it.
10 -All entries established by the bank, whether debit or credit 
shall be deemed correct. The card holder shall not be entitled to 
object thereto. The bank shall be entitled to prove such entries by 
all kinds of verifications methods.
11 -The ATM shall suspend the card automatically in case of 
conducting three consecutive wrong attempts in entering the PIN  
or the card is retained for not being taken out from the ATM after 
the specified timing.
12 - If the requested transaction amount through ATM wasn't 
taken during the specified timing from the ATM slot , the bank is 
not responsible for re crediting it to the account based on this 
transaction, after the bank conducts the ATM inventory 
accordingly the bank has the right based on the outcome of such 
inventory to credit the whole amount or partially or not to credit 
it to the card balance , and the card holder has no right to object 
on any procedure taken by the bank in this regard. 
13 -In case there is an objection on some of the recorded 
transactions in the account or a copy of such transactions is 
requested such will be conducted according to the following 
terms and conditions:
- The value of the objected transaction is not less than EGP 50/- 
- The charges of the objection (charge back) pertaining to Visa 
International Corporation shall be settled in advance at the time 
of objecting to any transactions.
- The objection shall be carried out by the customer in writing 
within thirty days from the date of the transaction. 
- If it is revealed that the customer is entitled for the amount of 
the objected transaction it shall be credited to the account of the 
card after the period fixed pursuant to the procedures applied at 
Visa International corporation without any objection on part of 
the card holder.
14- The Bank shall not be responsible for any dispute that arises 
between the cardholder and merchants with regards to goods or 
Services that were availed by using the card. The cardholder 
hereby undertakes to settle any dispute with merchants directly 
without involving the Bank in any way in such dispute. In 
addition, if the merchant credits the value of a refund for any sale 
transactions carried out by using this card, the Bank shall credit 
the value to the balance of the card upon receiving the refund 
from the merchant .The cardholder shall not be allowed to 
consider his/her claim to the merchant as a base to place a claim 
against the bank; consequently the transaction shall be settled 
between the merchant and the cardholder without including the 
Bank as a party.

١٥. عند استعمال البطاقة فى اى من آالت الصرف اآللى "ATM" أو نقاط 
البيع "POS“ لتنفيذ أيه عمليات أو تعليمات مصرفية فسوف تعتبر 

سجالت البنك فى خصوص هذه العمليات قاطعة و ملزمة فى جميع األحوال 
و يخصم البنك قيمة المسحوبات و المصروفات التى تمت بموجب البطاقة 

من رصيد البطاقة المتاح.
١٦- يقوم  البنك بالسماح باستخدام البطاقة فى عمليات السحب النقدى و  شراء 
السلع أو الحصول على الخدمات وفقا للحدود المقررة لكل عملية و  التى يقررها  
البنك  ؛  و للبنك  الحق فى تعديل تلك الحدود من آن آلخر دون الرجوع لحامل 

البطاقة.
١٧ - للبنك الحق فى إيقاف /إنهاء الخدمة / أو إلغاء / إضافة خدمات جديدة وذلك 
بعد إخطار العميل كتابة أو برسالة نصية بمدة ال تقل عن ١٥ يوم بما ال يتعارض 

من القوانين و اللوائح المنظمة لذلك. 
١٨ - يحق لحامل البطاقة طلب إلغاء / أو إيقاف التعامل بالبطاقة بغير أن يؤثر 

ذلك على التزامه بخصوص آية معاملة بالبطاقة
قبل إنهائها أو ايقاف التعامل بها

١٩ - حامل البطاقة مسئول قانونيا أمام البنك عن كافة العمليات
التى تتم باستخدام البطاقة

٢٠- فى حالة حدوث أى نزاع بين حامل البطاقة و البنك و عرض هذا  النزاع  على  
القضاء  تكون  السجالت  و  المستندات  والبيانات  المدونة

على الوسائط الممغنطة وسيلة إثبات غير قابلة إلثبات العكس ٫
٢١- لمزيد من  الحرص فإن البنك يقر حد أقصى لعمليات السحب النقدى  من  

رصيد  الحساب  يوميا  و  كذا  عدد  مرات  سحب  يوميا  و سيتم  إخطار  العمالء  
بهذا  الحد  ؛  و  يحق  للبنك  من  حين  آلخر تعديل هذا الحد طبقا لما يراه من 

ظروف تستلزم ذلك و بدون اي اعتراضات من اى طرف 
٢٢-  يتيح  استخدام  البطاقة  إمكانية  التعرف  على  رصيد  حساب  ، عليه تخلى 
البيانات  سواء  تم  ذلك  نتيجة   الغير لهذه  البنك تماما عن معرفة  مسئولية 
إلصدار  البطاقة  للغير كطلب  بطاقة إضافية  أو  نتيجة  لفقد  البطاقة  أو  
معرفة  الغير  للرقم  الشخصى الخاص ؛ و لحين إبالغ البنك بإيقاف التعامل 

بالبطاقة .
٢٣- يحق للبنك ابالغ حامل البطاقة بأي تعديالت بالوسيلة التي يراها مناسبة ، 

وتعتبر تلك التعديالت ملزمة بدون موافقة كتابية من حامل البطاقة. 
٢٤- يحق للبنك فى أى وقت من األوقات و بمطلق تقديره ان يتنازل عن  او  

يحيل  أو  يبيع  آلى  طرف  آخر  باية  طريقة  كانت  وبصفة كلية او  جزئية
ايا  من  حقوقه  فى  هذا  األتفاق  أوفى  آية  مستندات اخرى دون الحاجة 

لموافقة حامل البطاقة
٢٥- يحق للبنك إبالغ اى طرف  اخر باية بيانات تتعلق بحامل البطاقة وفقا ما 

يراه البنك مناسبا
٢٦- نقر  بموجب  هذا  بأن  سائر  ماسيتم  إيداعه  او  ما  تم  ايداعه من  مبالغ  

نقدية  بحساب  البطاقة  -  سواء  قمنا بانفسنا بهذه االيداعات 
النقدية أوسواء تمت هذه االيداعات بواسطة وكيل عنا هى  من  أموالنا  

الخاصة المملوكة لنا ملكا خاصا و أنها اموال مشروعة  المصدر  و  غير  متحصلة  
او  عائدة  إلينا  بطريق  مباشر وغير مباشر عن ايه جريمة من الجرائم المؤثمة 
قانونا و التزم بتحديث المعلومات و المستندات المقدمة بشأن شراء البطاقة 
عند ظهور  أى  أسباب  تدعو  لذلك وفقا لما تستوجبه احكام قانون مكافحة 

غسل األموال فى مصر
٢٧-  يحظر على حامل البطاقة استخدام البطاقة فى معامالت تتنافى مع 
القانون أو النظام العام للدولة ويحتفظ البنك لنفسه بحق ايجاد الوسائل 

والسبل الكفيلة بحظر استخدام البطاقة على هذا النحو تلقائيا  ما امكن له ذلك
ولو بدون أشعار مسبق لحامل البطاقة وللبنك الحق فى ايقاف 

البطاقة او الغائها فى حالة ما ترائى له ان حامل البطاقة يسئ استخدامها بأى 
صوره من الصور.

15 -At the time of using the card in any ATM or POS to implement 
any banking transaction or instructions, the records of the bank in 
connection with this transaction shall be decisive and binding in 
all cases. The Bank shall deposit the value of the withdrawals and 
charges carried out by virtue of the card to the available balance 
of the card.
16 -The Bank shall allow the use of the card in cash withdrawals, 
the purchase of goods and the availing of services pursuant to the 
limits prescribed for each transaction that the Bank decides. The 
Bank shall be entitled to amend such limits from time to time 
without referring to the card holder.
17 -The Bank shall be entitled to suspend/terminate the service/or 
revoke the card ,after notifying the customer in writing or by text 
message for a period of not less than 15 days, in a manner that 
does not contradict with the laws and regulations on that front. 
18 -The card holder shall be entitled to request the revocation or 
suspension of the card usage without affecting his/her obligation 
in this regard towards any card transaction prior to its revocation 
or cancellation.
19 -The cardholder shall be legally responsible towards the bank  
for all transactions carried out by using the card.
20 - In case of any dispute arises between the card holder and the 
Bank, such dispute was put forward before the judiciary, the 
records, documents and data stored on the magnetic mediums  
shall be used as means of irrevocable evidence.
21 -For extra precaution , the Bank shall decide a maximum limit 
of cash withdrawal from the balance of the account per day as 
well as the numbers of withdrawals per day. The customers shall 
be furnished with this limit. The bank has the right to amend this 
limit pursuant to the circumstances that it deems required to do so 
without any objections.
22 - The use of the card allows the possibility of disclosing the 
account's balance; accordingly, the Bank shall not be responsible 
whatsoever for the knowledge of a third party of such 
data,whether this a result of issuing the card to third party such as 
requesting the issue of supplementary card, or as a result of losing 
the card or the knowledge of third party of the PIN, until 
Notifying the bank to stop the card.
23- The Bank shall furnish the cardholder with any amendment by 
the method it deems appropriate such amendments shall be 
considered in force without needing to a written approval from 
the card holder
24- The bank has the right at any time at its sole discretion to 
assign or transfer or sell to any other party by any mean whether 
wholly or partially any of its rights in this agreement or any other 
documents without the card holder's approval.
25- The Bank shall be entitled to furnish any third party with any 
data related to the cardholder pursuant to what the Bank deems 
appropriate.
26. We hereby declare that all cash amounts that will be deposited 
or that were deposited in the card's account, whether such cash 
was deposited by us or through a proxy are of our own pure funds 
that is legitimate and not sourced or from any crime of the crimes 
that incriminated , I shall comply with updating the information 
and documents Submitted in connection with purchasing the card 
upon emerging of any reasons necessitates so according to the 
provisions of anti money laundering law in Egypt.
27. The cardholder shall be prohibited from using the card in 
transactions that contradict the law or the public order of the 
state. The Bank shall reserve its right to allocate the methods and 
means that guarantee the prohibition of the use of the card in 
such manner automatically whenever possible even without a 
prior notice to the card holder. The Bank shall be entitled to 
suspend the card or revoke it if it was revealed that the cardholder 
misuses it in any way.

يقدم البنك األهلي المتحد الخدمات المصرفية عبر االنترنت لعمالئه من خالل 

الموقع االلكتروني للبنك (www.ahliunited.com) لتمكين العميل من

االستفادة من الخدمات التالية: 

١- استخراج /االطالع علي كشوف الحسابات

٢- التحويالت البنكية

٣- التبرعات لدى العديد من الجهات

٤-االطالع علي كشوف حسابات البطاقات

٥- طلب ربط وديعة

٦- سداد مديونيات البطاقة االئتمانية

٧- فتح حساب فرعي جديد

٨- طلب دفتر شيكات

٩- طلب تحديث بيانات

١٠- خدمة الرسائل القصيرة عند الدخول و عند اجراء المعامالت

١١- حاسبة سعر الصرف اليومي للعمالت االجنبية

١٢- االستفسار عن طريق خدمة الرسائل االلكترونية

١- الخدمات المصرفية االلكترونية تشمل العمليات التى يقوم بها عميل البنك 

علي  الشخصي  األمان  رمز  جهاز  على  تحتوي  االلكترونية  القنوات  طريق  عن 

العميل  يستخدمه  محمول  أو  ثابت  جهاز  وأي  الشخصي  المحمول  الهاتف 

للدخول الي شبكة االنترنت. الهاتف المحمول جهاز رمز 

االمان الشخص وأى جهاز ثابت أو محمول يستخدمه العميل للدخول إلى شبكة 

االنتزنت.

٢- فى حال اختيار العميل االنتفاع بالخدمات المصرفية االلكترونية 

يلتزم العميل - وبموجب التوقيع على هذا الطلب بكافة الشروط التى

المتاحة  الخدمات   بقائمة   أى  منتج  مدرج   البنك  لالستفادة  من   يضعها  

لمستخدمي تلك الخدمة حاليا او مستقبال كما يكون مسئوال عن استيفاء  كافة 

المتطلبات الفنية الواردة بدليل هذه الخدمة قبل استخدامه  لها ويتعهد بتوقيع 

اية محررات أو مستندات قد يطلبها البنك لهذا الغرض.

٣- يتحمل العميل وحده كامل المسئولية عن كافة العمليات التى تتم  بإستخدامه 

هذه الخدمة  وتنصرف  له  آثارها، وتقع عليه تبعاتها كما  يلتزم  بتعويض 

البنك عن اية أضرار مباشرة أوغير مباشرة قد تنتج من جراء ذلك.

٤- يحتفظ  البنك  بحق  تغيير  الشروط  واإلجراءات  التى  تحكم  الخدمات 

المصرفية االلكترونية من حين آلخر دون تحمل آية مسؤولية عن األخطاء

التى قد تنتج االستخدام بشرط إبالغ مستخدمى هذه الخدمات باخطار مسبق 

وفق الوسائل المناسبة.

٥- يجب على العميل الذى يستخدم أى من الخدمات المصرفية االلكترونية  

يتقدم  أن  الخدمات  بتعديل هذه  او   باإليقاف   البنك   باشعار   يرغب   والذى 

لتنفيذ  الكتروني مؤمن  الفرع فاتح الحساب او عبر بريد  بطلبه كتابيا إلى مقر 

طلبه(ا).

فى  المطبقة  واإلجراءات  للشروط  االلكترونية  المصرفية  الخدمات  تخضع   -٦

حينه من قبل البنك على جميع أنواع الحسابات. وسوف يقوم البنك بتزويد 

البنك  بموقع  المبينة تفصيال  اإلنترنت  عبر  المصرفية  األعمال  بخدمة  العميل 

على شبكة الانترنت من وقت آلخر.         

يوافق العميل علي المحافظة على سرية اية رموز تعريف دخول وكلمات سر 

كما يوافق على إتخاذ جميع االحتياطات الضرورية للحيلولة دون اإلستخدام غير 

المصرح به لها أو الدخول الى الصفحة اإللكترونية التي يمكن الدخول إليها عبر 

االنتزنت (الصفحة اإللكترونية) . ويتعهد العميل بأن يقوم بتغيير كلمات السر 

بصورة متكررة وان يخطر البنك فور حال علمه أو ارتيابه في:

أ) أن رمز تعريف الدخول و/أو كلمة السر الخاصة به/ا أصبحت معروفة لشخص 

غير مصرح له :أو 

ب) أي استخدام غير مصرح به أو سوء استخدام الصفحة اإللكترونية او الخدمة

ال يتحمل البنك أية مسئولية عن االستخدام اإلحتيالي أو غير المصرح به لرموز

تعريف الدخول و/أو كلمات السر الخاصة بالعميل.

يقر العميل ويوافق على ان البنك أو أي من شركاته التابعة أو أي من موكليه 

لن يكونوا مسئولين عن اية خسارة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة فعلية او 

Ahli United Bank offers online banking services for its customers 
through the Bank's website located at: www.ahliunited.com 
whereby the Customer is able to utilize the following services:
1 -Viewing/extracting bank statement 
2 -Conducting bank transfers
3 -Donations to your charity of choice
4 -Reviewing the summary for debit and credit cards 
5 -Requesting fixed Time Deposit
6 -Settling dues online 
7 -Opening sub accounts 
8 -Applying for a cheque book 
9 -Profile update request
10 -SMS alerts for log-in and upon effecting transactions  
11 -Exchange rate converter for all currencies 
12 -Inquiries through electronic messages
1 - Electronic banking services include all operations conducted by 
a customer through electronic channels that include the landline, 
Mobile, digital assistant, and /or any static or mobile device used 
by a customer to access the internet.
2 -In the event that a customer wishes to benefit from the use of 
the electronic banking services, the customer is bound through 
the signing of this form, to all the terms and conditions placed by 
the bank for the use of any existing or future service or services 
made available by the bank for its customers. The customer will 
also adhere to all technical requirements stated in the guides of 
these services before commencement of use and undertakes to 
sign any disclaimers and documents requested by the bank for 
this purpose.
3.Customer is solely responsible for all transactions conducted 
through the bank`s electronic services and bears it's impacts and 
consequences as well as committed to indemnify the bank for any 
direct or indirect damages results because of such use. 
4.The bank has the right to change from time to time the terms 
and conditions that govern the use of internet- based electronic 
banking services, without liability for any errors that may result 
from service usage provided that the bank notifies the users of 
these services via suitable notification method. that the bank 
informs the users of such services through the appropriate 
channels.
5.Any customer using the electronic banking services and who 
wishes to advise the bank to suspend any of electronic services or 
modifying these services has to apply in writing to the branch 
which account was opened by or through secured email to honor 
his /her request.
6.Electronic banking services as defined in clause number (1) 
above are subject to the terms and conditions applied by the 
bank on all accounts.
The bank will provide the customer with internet banking service 
through Internet which is detailed on the bank's website from 
time to time.
The customer agrees to keep any access Identification codes and 
passwords and to take all necessary precautions to prevent 
unauthorized use therefore or access to the electronic website 
accessible via the internet (the website) the customer undertakes 
to change the passwords frequently and to notify the Bank 
immediately In case he/she came to know or suspects the 
following :
A)Such access identification code and/or password had become 
known to any unauthorized person: or
B)Any unauthorized use or misuse of the website or the service.
The bank assumes no responsibility for fraudulent or 
unauthorized use of the customers’ access identification codes 
and /or passwords. The customer understands and agrees that 
neither the bank nor its affiliates or proxies shall be liable for any 
loss either direct or indirect, actual, consequential, expected or 
not expected is borne by the customer in respect of or in 
connection with the services of the website but not limited to
Any misuse ,  errors , omissions , delay, malfunction , breakdowns 

بالتبعية  متوقعة أو غير متوقعة . ويتحملها العميل فيما له صلة بخدمة

اساءة  الحصر   وليس  المثال  سبيل  علي  ذلك  في  بما  اإللكترونية  الصفحة 

االستخدام  أو اخطاء أو حذف أو تأخر أو تعطل أو إنقطاع و تشغيل غير مناسب 

أو عدم دقة عمليات الخدمة 

ج) عدم توافر خدمة اإلنترنت أو الصفحة االلكترونية الخاصة بالخدمة ؛ و/أو أية 

خسارة او ضرر أو تلف يلحق باألجهزة و البرمجيات أو اي نظام معالجة اخر كنتيجة 

الستخدام النظام.

د) استخدام العميل للبريد اإللكتروني أو أية وسيلة من وسائل االتصاالت األخرى

غير المؤمنة في ارسال التعليمات للبنك

ه) أي إخالل بالسرية الناتجة عن اإلستخدام المباشر أو غير المباشر للخدمة أو

الصفحة إللكترونية 

و) أي انقطاع أو تأخر يحدث نتيجة ألية عملية تحديث و استبدال يتم اجراؤها

على الصفحة االلكترونية 

ي) أية معلومات غير دقيقة أو خاطئة يتم تزويدها من قبل العميل.

للبنك أن يستند إلى آية تعليمات . يعتقد بانها حقيقية تم استالمها من قبل 

العميل . ويكون البنك مخوال لقبول التعليمات الصادرة من قبل العميل والعمل

على تنفيذها أو رفضها ويقبل العميل تحمل جميع المخاطر الناتجة عن سوء 

الفهم واالخطاء والمخاطر الخاصة بتقديم التعليمات بصورة إحتيالية و/او من 

قبل أي من األطراف غير المصرح لهم بها . ويقبل بأن البنك لن يكون مسئوال 

عن اية خسارة او مسئولية أو نفقات قد تنشأ عن اإلحتيال أو سوء االستخدام  

و/او الخطأ واو التعليمات المصرح بها . 

وقد اتفق الطرفان علي ما يلي: 

١-توفير الخدمات

١-١ يحق للبنك تعديل الخدمات و ومحتوياتها المتاحة علي الموقع االلكتروني، 

في أي وقت كان، و كذلك احكام هذه االتفاقية، و ذلك حسب تقديره المطلق 

على أن يخطر العميل بمدة ال تقل عن ١٥ يوم و ان يقوم بنشر البنود و الشروط 

المحدثة أوالمعدلة علي الموقع االلكتروني .

١-٢ يقر العميل و يوافق علي أن االستمرار في استخدام الخدمات بعد تاريخ أي 

تغيير أو تعديل يعد بمثابة قبول منه و موافقة علي هذا التعديل أو التغير

٢- مسئوليات العميل

٢-١ يتعهد العميل دون قيد أو شرط بما يلي : 

ا) الحصول و الحفاظ علي جميع االجهزة و البرامج الالزمة لتنفيذ المعامالت من 

خالل االنترنت و االستفادة من الخدمات، و يكون العميل وحده مسئوال عن 

االختيار و اعداد تلك االجهزة و البرامج 

ب) االطالع علي المعلومات و االلتزام بالتوصيات و التعليمات و التحذيرات

المتوفرة علي الموقع االلكتروني حول امن الخدمات و كذلك قراءة التحذيرات 

واالخطارات التنبيهية مثل التنبيهات االمنية أو تنبيهات محاوالت اإلحتيال 

/الهندسة االجتماعية  .الخ

ج) ابالغ البنك فورا بفقدان جهاز رموز األمان الخاص به(ا) أو سرقة كلمة المرور 

أو اسم المستخدم الخاص به(ا)، و يقر العميل بتحمله كامل المسؤلية الناتجة 

عن جميع الخسائر و االضرار الناشئة عن ذلك. بما فيها اية رسوم قد تطلب منه 

هذا الصدد.

د) عدم استخدامه الموقع و/أو الخدمات بما يتعارض مع أي قوانين أو انظمة، 

و/أو شروط هذه االتفاقية و تعويض البنك عن أي خسائر ناتجة عن أي تصرف 

نتيجة عدم االلتزام بأي تعليمات منصوص عليها في هذه االتفاقية أو تلك 

المنشورة علي الموقع االلكتروني في وقت ألخر . 

٢-٢ يعتبر استخدام جهاز رموز األمان و الرقم السري االلكتوني الخاص بالعميل 

و اسم المستخدم و كلمة المرور بمثابة توقيع العميل، و يوافق العميل بان أي 

استخدام لجهاز رموز األمان و للرقم السري االلكتروني الخاص بالعميل و اسم 

المستخدم و كلمة المرور من قبل الغير سوف يعامل من قبل البنك علي انه 

تم باذن من العميل و بموجبه يوافق العميل علي تحمله المسئولية

الكاملة عن ذلك االستخدام و ذلك دون ادني مسئولية علي البنك . 

٢-٣ يكون العميل هو المسئول الوحيد عن دقة و صحة جميع المعلومات و 

التعليمات التي يتم تنفيذها عبر الموقع االلكتروني، و يتحمل العميل اية اثار 

البنك  يعد  التعليمات وال  أو  المعلومات  تلك  مالية مترتبة علي  و/أو  قانونية 

مسئوًال عن عمليات مالية أو أنشطة ذات مخاطر مرتفعة تتم علي حساباتهم و 

ذات  انشطة  أو  مالية  عمليات  بأي  العميل  اخطار  عن  ًال  مسئو  البنك  يعد  ال 

مخاطر مرتفعة تتم علي حسابات العميل.

٢-٤ يقر العميل بمسئوليتة عن دقة و صحة جميع المعلومات الواردة في النماذج 

الخاصة بالخدمات موضوع هذه االتفاقية . و يقوم العميل فور ًا بإخطار البنك 

كتابة بأي تغييرات تطرأ علي المعلومات الواردة فيه. 

٣- مسئوليات البنك األهلي المتحد

٣-١ يكون البنك األهلي المتحد مسئوال عن ما يلي:

ا) تزويد العميل بالبنية االساسية للموقع االلكتروني. 

ب) ضمان سرية تعليمات العميل و عملياته و بياناته إلي اقصي حد ممكن و 

باستثناء ما هو منصوص عليه خالفا لذلك في هذه االتفاقية و النماذج 

المتعلقة بها و القوانين و القرارات المتعلقة بكشف السرية.

٤-ارسال المعلومات

٤-١ يقر العميل بان المعلومات التي يتم ارسالها عبر االنترنت معرضة لالعتراض 

المالية  و/أو  القانونية  المخاطر  لجميع  تحمله  علي  يوافق  و  بذلك  القرصنة  و 

علي نقل تلك المعلومات عبر االنترنت.

٤-٢ ال يتحمل البنك اي مسئولية مرتبطة باعتراض المعلومات في سياق 

استخدام العميل االنترنت الرسال المعلومات، و لن يكون البنك مسئوال عن 

امكانية الدخول إلي االنترنت أو سرعة الشبكة أو توافرها أو أمانها، كما ال يقدم 

اية ضمانات عليها، و يوافق العميل صراحة علي عدم تحميل البنك المسئولية 

عن أية خسائر من أي نوع كانت و الناشئة عن ارسال المعلومات عبر االنترنت.

٤-٣ يوافق العميل علي أن جميع المعلومات التي يتم توفيرها و استالمها من 

قبل البنك عبر الموقع االلكتروني تعتبر ملكا للبنك، و يحق للبنك استخدام تلك 

المعلومات ألي غرض قانوني شريطة أن يتحمل العميل المسئولية القانونية 

و المالية عن أية معلومات غير دقيقة أو غير كافية تم نقلها عبر الموقع االلكتروني

٥- حدود المسئولية

٥-١ يتعهد العميل و يوافق بموجب هذه اإلتفاقية علي أن استخدامه للخدمات 

يكون علي مسئوليته القانونية و المالية وحده و يقر بعلمه بأن الموقع 

االلكتروني، شامال أية معلومات و مواد متوفرة عليه يتم توفيرها ‘‘كما هي’’ 

أو ‘‘كما هو’’ متاح دون اية ضمانات و / أو اقرارات من أي نوع و ال يضمن البنك 

دقة المعلومات أو كفايتها أو اكتمالها وكذلك المواد المتاحة علي الموقع 

االلكتروني، و عليه فإن البنك غير مسئول عن أي اخطاء أو اغفاالت في تلك 

المواد و المعلومات. 

٥-٢ يلتزم البنك بإخطار العميل مسبقا في حالة انقطاع الخدمة لعمل صيانة 

محددة و ذلك التخاذ التدابير الالزمة

٥-٣ لن يكون البنك مسئوال عن أي اجراء يتم اتخاذه، أو أي تأخير أو إخفاق في 

علي  ذلك  بما في  البنك  خارجة عن سيطرة  اسباب  ناشئ عن  اجراء  أي  اتخاذ 

سبيل المثال أية خسائر أو اضرار قد تنتج عن تقلبات اسعار الفائدة أو الصرف 

و عن تنفيذ العمليات بعد ساعات االغالق، و كذا لن يكون البنك مسئوال عن أي 

اضرار ناتجة عن االعطال الفنية أو انقطاع شبكة االتصاالت المصرفية عبر 

االنترنت أو أي حالة طوارئ اخري كانقطاع الطاقة، تعطيل االعمال، و الكوارث 

الطبيعية، و الحوادث االمنية، واالجراءات الحكومية في حاالت الطوارئ أو ظهور 

الفيروسات علي االنترنت .

٥-٤ لن يكون البنك مسئوال تحت أي ظرف عن أي اضرار من أي نوع كانت و 

الناشئة عن استخدام أو عدم القدرة علي استخدام الموقع االلكتروني أو أي جزء 

منه. 

٥-٥ يقر العميل و يوافق علي عدم تحمل البنك المسئولية عن أي اخطاء في 

ادخال المعلومات من جانب العميل. و كذلك عن اخطار البنك فورا عن اعتقاده 

باختراق امن حساب /حسابات العميل بأي شكل من االشكال

٦- التعويض

أو  مسئولية  أو  خسائر  أو  اضرار  اية  عن  البنك  بتعويض  العميل  يتعهد   ٦-١

تكاليف أو نفقات من أي نوع (بما في ذلك اتعاب المحاماه) التي يتكبدها 

البنك في ما يتعلق بأي مطالبة تتم من قبل طرف ثالث نتيجة استخدام 

أو  االتفاقيه  لهذه  العميل  انتهاك  أو  االلكتروني  للموقع  أو  للخدمات  العميل 

حقوق أي طرف ثالث

٧- المصاريف و الرسوم

 ٧-١ يوافق العميل صراحة علي أن تحمل رسوم اجراء عمليات تحويل االموال 

من احد حسابات العميل إلي حساب اخر و كذلك من حساب العميل الي حسابات 

في  محددة  هي  كما  االلكتروني  الموقع  عبر  الدولية  و  المحلية  البنوك  لدي 

قائمة الرسوم و العموالت المعتمدة من قبل البنك 

٧-٢يقر العميل و يوافق علي أن رسوم الخدمات خاضعة للتعديل من قبل 

البنك في اي وقت

أو  أو مصاريف  أي رسوم  البنك في خصم  العميل بموجب هذا  ٧-٣ يفوض 

تكاليف من حسابه / حساباته لدي البنك و يحتفظ البنك بحقه في تعديل أي 

رسوم بدون اشعار اضافي 

٨-تفعيل الخدمة 

المتحد  األهلي  البنك  موقع  خالل  من  أوال  التسجيل  العميل  علي  يجب   ٨-١

لالنتفاع بالخدمة.

٨-٢بعد القيام بالخطوة االولي يتعين علي العميل االتصال بالخط الساخن الخاص 

بالبنك االهلي المتحد-مصر علي رقم ١٩٠٧٢ و ذلك لتفعيل الخدمة في حالة 

االشتراك ألول مرة

٨-٣ في حالة طلب العميل وقف الخدمة أو اعادة تشغيلها يقوم بزيارة اقرب فرع 

أو االتصال بخدمة العمالء ١٩٠٧٢

فتح  طلب  ادماج  سيتم  بأنه  االتفاقية  هذه  بموجب  يضمن  و  العميل  يقر 

الحساب و طلب اإلشتراكات في الخدمة موضوع هذه االتفاقية و إعتبارها 

جزاء ال يتجزأ منها

يلتزم العميل بإخطار البنك فورا في حال حدوث أي تغيير علي أي من المعلومات 

المقدمة من قبل العميل في طلب فتح الحساب وطلب دخول/ تعديل مستخدم 

و طلب تغيير كلمة المرور.

٩ـ اشعارات حقوق الطبع و النسخ

تكون حقوق الطبع و النشر و جميع الملكيات الفكرية االخري الواردة في

الموقع االلكتوني بما في ذلك علي سبيل المثال ال الحصر،جميع التصاميم، 

و النصوص و التسجيالت الصوتية، و الصور و الروابط مملوكة للبنك و ال يجوز 

عرضها،  أو  توزيعها،  تقليدها،  تخزينها،  نقلها،  أو  الفكرية  الملكية  تلك  نسخ 

ترخيصها تعديلها، أو ربطها برابط الكتروني أو استخدامها سواء كليا أو جزئيا، 

بأي شكل من االشكال دون موافقة كتابية مسبقة من البنك.

١٠- اتفاقيات أخرى

أية اتفاقيات أخري قد يتم ابرامها بين العميل والبنك يتم اعتبارها بمثابة شروط 

وأحكام يتعين اضافتها الي تلك المنشورة علي الموقع االلكتروني والي اية 

تنطبق  البنك والتي  العميل من  اتفاقيات واحكام اضافية ومعامالت يطلبها 

علي حساب(ات) العميل بهذا الخصوص 

١١-االنهاء

١١-١ يجوز للعميل انهاء هذة االتفاقية اخطار كتابي مسبق بسبعة (٧) ايام عمل 

إلي البنك.

١١-٢ يجوز للبنك انهاء هذه االتفاقية في أي وقت، دون سبب أو انذار،

مع عدم إلتزام البنك برد الرسوم المفروضة أو المتكبدة سابقا

التزاماته  أو  العميل  مسئولية  علي  الخدمات  ايقاف  أو  انهاء  يؤثر  لن   ١١-٣

بموجب هذه االتفاقية.

,interruption,improper operation or inaccuracy of service 
operations.  
C) The non-availability of the internet or the web page related to 
the service , and/or any loss, damage or destruction caused to the 
customer’s hardware, software or other data processing system as 
a result of using the system 
D) Customers’ use of E-mail or any other insecure means of 
communication used in sending  the instructions to the bank 
H) Any breach of confidentiality resulting directly or indirectly 
from the customers’ use of the service or the website and/or:
I) Any interruption or delay caused by any update or replacement 
performed on the website 
J) Any inaccurate  or erroneous information provided by the 
customer 
The bank may rely on instructions which believed to be genuine 
that were received from the customer , the bank is authorized to 
accept the instructions of the customer and works on 
implementing or decline it , the customer accepts to bear all risks 
resulting from misunderstanding , errors , risks related to issuing 
instructions in a fraudulent way and or from unauthorized parties 
to issue such, customer consents that the bank will not be held 
liable for any loss or responsibility or any costs may result from 
acts of fraud or misuse or error or unauthorized instructions.
The Parties have agreed to the follow: 
1- Service providing :
1-1 The bank has the right to amend the services and it's 
containment that are available on the website , at any time as 
well as the terms of this agreement at its sole discretion provided 
that customer is notified with no less than 15 days in writing or 
other available communication channel and publish such 
amended or updated terms & conditions on the website.
1-2 The customer declares and agrees on  continuation in using 
the services after the date of any change or amendment is 
considered as a consent from his /her side on such amendment or 
change .     
2- Customer's Responsibilities
2-1 The Customer hereby irrevocably unconditionally undertakes 
to:
A) obtain and maintain any of the hardware and software 
required to execute transactions on internet to make use of the 
Services, and the Customer shall be solely responsible for the 
selection and the setup of the hardware and software.
B) Read the information and abide by the recommendations,
Instructions and warnings available on the Site about the security 
of the Services. Also, read the warnings and alert notifications 
Such as security alerts or fraud alerts/social engineering etc. 
C) Promptly notify the Bank in the event that the Token or 
password or login name are lost or stolen, customer undertakes to 
bear the full responsibility resulting from all losses and damages 
emerging therefrom including any fees may be he/she is 
requested to pay.
D) Not to use the Site and/or the services in a way that is contrary 
to any law. Regulations, and/or the terms of this Agreement.
and indemnify the bank for any losses resulting from non 
abidance to any instructions stated in this agreement or the 
published one on the website from time to time.
2-2 The use of the Customer's Token, login name and password 
shall be considered as  Customer’s physical signature and 
accordingly the customer hereby agrees that any use of the 
Customer Token, login name and password by any third party 
shall be treated by the Bank as having been authorized by the 
Customer, and the Customer hereby accepts full responsibility and 
liability for any such use without any liability on the Bank
2-3 The customer is the sole responsible for the accuracy and 
correctness of all information and instructions that are executed 
through the bank, customer will bear any legal or financial 
consequences arising based on these information or instructions 
and the bank will not be held liable for financial transactions or 
high risk activities effected on his/her accounts and will not be 
responsible for notifying the customer with any financial 

transactions or high risk activities effected on his/her accounts.
2-4 Customer will be responsible for the accuracy and correctness 
of all information provided in the forms related to the services 
provided under this agreement, and shall promptly notify the 
Bank in writing with any changes of the information contained 
therein. 
3- Ahli United Bank's Responsibitities
3-1 ahli united bank responsible for the following :
A)Provide the Customer with a website infrastructure.
B)Guarantees customer's instructions confidentiality ,  transactions 
and data to the maximum extent possible except what is indicated 
on contrary in this agreement , related  forms , laws and decrees 
related to confidentiality revelation. 
4- Transmission of information
4-1 The Customer hereby acknowledges that information 
transmitted via the internet is Susceptible to unauthorized 
interception, hacking and the Customer hereby acknowledges the 
risks therewith, and agrees that he/she shall bear all Legal and/or 
financial risks of transmitting such information via the internet.
4-2 The bank will not bear any responsibility for intercepting 
information within the course of customer usage of Internet to 
transmit information and will not be responsible for the the 
possibility of accessing the Internet , web speed , availability or 
security and the bank doesn't warrant any of them . customer 
expressly agrees to not holding the bank responsible for any losses 
whatsoever that arising from sending the information through 
Internet.
4-3 The Customer hereby agrees that all information submitted to 
and received by the Bank via the Site shall be deemed to be the 
property of the Bank and, the Bank shall be entitled to use such 
information for any lawful purpose. subject to client bearing all   
legal and financial liability for any incomplete information 
transmitted through the Site,
5 -Limitation of Liability
5-1 The Customer undertakes and herby agrees on usage of the 
service is under his/her complete legal, financial responsibilities, 
and confirms his/her awareness  that the website includes any 
information and available materials are provided as per 
availability without any guarantees and or declarations of any 
kind  as it is, and the bank doesn't  guarantee the accuracy , 
sufficiency  or completion of the information as well as the 
available materials  on the website, therefore  the bank is not 
responsible for any errors or omissions in such materials and 
information.
5-2 The Bank shall notify the customer in advance in case of service 
interruption for maintenance to take necessary precautions  
5-3 The Bank shall not be liable for any action taken, or any delay 
or failure to take any action arises out of causes beyond the Bank’s 
control, including without limitation any losses or damages 
resulting from interest or exchange rate fluctuations and after 
working hours transactions, furthermore Bank will not be 
responsible for any damages resulting from the technical failure or 
breakdown of online banking communications or any emergency 
cases such as power failure, closing days, natural disasters, Security 
accidents., governmental emergency actions, or appearance of 
viruses on the Internet  
5-4 The bank will not be responsible under any circumstances for 
any damages resulting from the use or inability to use the web site 
or any portion of it. 
5-5 The Customer acknowledges and agrees that the Bank will not 
be responsible for any errors in entering the information by the 
customer as well as informing the bank instantly for any breach of 
customer(s) account security by any mean according to his/her 
belief. 
6-Indemnity 
6-1 The customer undertakes to indemnify the bank for any 
damages or losses or responsibility  or costs whatsoever ( including 
lawyer fees ) that borne by the bank in regard of any claim raised 
from a third party as a result of customer's usage of the services or 
the electronic website or customer violation of this agreement or 

any third party rights. 
7 -Charges and Fees
7-1 The customer expressly consents to bear the fees charged on 
funds transfer from one of customer's accounts to another account 
as well as from customer's accounts to local & international banks 
through the website as determined in approved bank's tariff.
7.2 -The Customer acknowledges and accepts that the fees for any 
of the Services are subject to change at any time by the Bank.
7.3 - The customer expressly authorizes the bank to debit his/her 
account (s) with any fees or charges and the bank reserves it's right 
in amending any fees with or without extra notification.
8- Service Activation:
8-1 The customer firstly has to register on the AUBE website for 
utilizing the service.
8-2 after conducting the first step customer should contact AUBE 
call center 19072 to activate the service for first time subscription 
8-3 In case customer requests to stop the service or re-activating it 
he/she has to visit the nearest branch or call the call center on 
19072. 
the customer declares and warrants according to this agreement 
that the applications of account opening and service subscribtion 
will be merged and will be considered as an integral part of the 
subject agreement.
The customer is obliged to inform the bank instantly in case of 
there is a change on provided information by the customer in 
account opening and user access / modification  /password change 
application.
9- Copyright Notices
9-1 The copyright and all other intellectual property contained in 
the Site, including. but not limited to, art design, text, sound 
recordings, images or links are owned by the Bank, and such 
intellectual property may not be reproduced, transmitted, 
published, performed. broad-casted, stored, adapted, distributed, 
displayed. Licensed, altered, hyperlinked or otherwise used in 
whole or in part in any manner without prior written consent of 
the Bank.
10- Other Agreements
Any other agreements may be made between the bank and the 
customer are considered as terms and conditions which should be 
incorporated in any other agreements or any additional conditions 
and transactions that the customer is requesting  from the bank 
which are applicable to customer's Account(s).
11- Termination
11.1 The Customer may terminate this Agreement by delivering a 
seven (7) business day’s prior written notice to the Bank.
11.2 The Bank may terminate this Agreement at any time, without 
cause or notice or refund of previously charged or incurred fees. 
11-3 Neither the termination nor the discontinuation of the 
Services shall affect the Customer’s liability or obligation under this 
Agreement.
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يقدم البنك األهلي المتحد الخدمات المصرفية عبر االنترنت لعمالئه من خالل 

الموقع االلكتروني للبنك (www.ahliunited.com) لتمكين العميل من

االستفادة من الخدمات التالية: 

١- استخراج /االطالع علي كشوف الحسابات

٢- التحويالت البنكية

٣- التبرعات لدى العديد من الجهات

٤-االطالع علي كشوف حسابات البطاقات

٥- طلب ربط وديعة

٦- سداد مديونيات البطاقة االئتمانية

٧- فتح حساب فرعي جديد

٨- طلب دفتر شيكات

٩- طلب تحديث بيانات

١٠- خدمة الرسائل القصيرة عند الدخول و عند اجراء المعامالت

١١- حاسبة سعر الصرف اليومي للعمالت االجنبية

١٢- االستفسار عن طريق خدمة الرسائل االلكترونية

١- الخدمات المصرفية االلكترونية تشمل العمليات التى يقوم بها عميل البنك 

علي  الشخصي  األمان  رمز  جهاز  على  تحتوي  االلكترونية  القنوات  طريق  عن 

العميل  يستخدمه  محمول  أو  ثابت  جهاز  وأي  الشخصي  المحمول  الهاتف 

للدخول الي شبكة االنترنت. الهاتف المحمول جهاز رمز 

االمان الشخص وأى جهاز ثابت أو محمول يستخدمه العميل للدخول إلى شبكة 

االنتزنت.

٢- فى حال اختيار العميل االنتفاع بالخدمات المصرفية االلكترونية 

يلتزم العميل - وبموجب التوقيع على هذا الطلب بكافة الشروط التى

المتاحة  الخدمات   بقائمة   أى  منتج  مدرج   البنك  لالستفادة  من   يضعها  

لمستخدمي تلك الخدمة حاليا او مستقبال كما يكون مسئوال عن استيفاء  كافة 

المتطلبات الفنية الواردة بدليل هذه الخدمة قبل استخدامه  لها ويتعهد بتوقيع 

اية محررات أو مستندات قد يطلبها البنك لهذا الغرض.

٣- يتحمل العميل وحده كامل المسئولية عن كافة العمليات التى تتم  بإستخدامه 

هذه الخدمة  وتنصرف  له  آثارها، وتقع عليه تبعاتها كما  يلتزم  بتعويض 

البنك عن اية أضرار مباشرة أوغير مباشرة قد تنتج من جراء ذلك.

٤- يحتفظ  البنك  بحق  تغيير  الشروط  واإلجراءات  التى  تحكم  الخدمات 

المصرفية االلكترونية من حين آلخر دون تحمل آية مسؤولية عن األخطاء

التى قد تنتج االستخدام بشرط إبالغ مستخدمى هذه الخدمات باخطار مسبق 

وفق الوسائل المناسبة.

٥- يجب على العميل الذى يستخدم أى من الخدمات المصرفية االلكترونية  

يتقدم  أن  الخدمات  بتعديل هذه  او   باإليقاف   البنك   باشعار   يرغب   والذى 

لتنفيذ  الكتروني مؤمن  الفرع فاتح الحساب او عبر بريد  بطلبه كتابيا إلى مقر 

طلبه(ا).

فى  المطبقة  واإلجراءات  للشروط  االلكترونية  المصرفية  الخدمات  تخضع   -٦

حينه من قبل البنك على جميع أنواع الحسابات. وسوف يقوم البنك بتزويد 

البنك  بموقع  المبينة تفصيال  اإلنترنت  عبر  المصرفية  األعمال  بخدمة  العميل 

على شبكة الانترنت من وقت آلخر.         

يوافق العميل علي المحافظة على سرية اية رموز تعريف دخول وكلمات سر 

كما يوافق على إتخاذ جميع االحتياطات الضرورية للحيلولة دون اإلستخدام غير 

المصرح به لها أو الدخول الى الصفحة اإللكترونية التي يمكن الدخول إليها عبر 

االنتزنت (الصفحة اإللكترونية) . ويتعهد العميل بأن يقوم بتغيير كلمات السر 

بصورة متكررة وان يخطر البنك فور حال علمه أو ارتيابه في:

أ) أن رمز تعريف الدخول و/أو كلمة السر الخاصة به/ا أصبحت معروفة لشخص 

غير مصرح له :أو 

ب) أي استخدام غير مصرح به أو سوء استخدام الصفحة اإللكترونية او الخدمة

ال يتحمل البنك أية مسئولية عن االستخدام اإلحتيالي أو غير المصرح به لرموز

تعريف الدخول و/أو كلمات السر الخاصة بالعميل.

يقر العميل ويوافق على ان البنك أو أي من شركاته التابعة أو أي من موكليه 

لن يكونوا مسئولين عن اية خسارة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة فعلية او 

Ahli United Bank offers online banking services for its customers 
through the Bank's website located at: www.ahliunited.com 
whereby the Customer is able to utilize the following services:
1 -Viewing/extracting bank statement 
2 -Conducting bank transfers
3 -Donations to your charity of choice
4 -Reviewing the summary for debit and credit cards 
5 -Requesting fixed Time Deposit
6 -Settling dues online 
7 -Opening sub accounts 
8 -Applying for a cheque book 
9 -Profile update request
10 -SMS alerts for log-in and upon effecting transactions  
11 -Exchange rate converter for all currencies 
12 -Inquiries through electronic messages
1 - Electronic banking services include all operations conducted by 
a customer through electronic channels that include the landline, 
Mobile, digital assistant, and /or any static or mobile device used 
by a customer to access the internet.
2 -In the event that a customer wishes to benefit from the use of 
the electronic banking services, the customer is bound through 
the signing of this form, to all the terms and conditions placed by 
the bank for the use of any existing or future service or services 
made available by the bank for its customers. The customer will 
also adhere to all technical requirements stated in the guides of 
these services before commencement of use and undertakes to 
sign any disclaimers and documents requested by the bank for 
this purpose.
3.Customer is solely responsible for all transactions conducted 
through the bank`s electronic services and bears it's impacts and 
consequences as well as committed to indemnify the bank for any 
direct or indirect damages results because of such use. 
4.The bank has the right to change from time to time the terms 
and conditions that govern the use of internet- based electronic 
banking services, without liability for any errors that may result 
from service usage provided that the bank notifies the users of 
these services via suitable notification method. that the bank 
informs the users of such services through the appropriate 
channels.
5.Any customer using the electronic banking services and who 
wishes to advise the bank to suspend any of electronic services or 
modifying these services has to apply in writing to the branch 
which account was opened by or through secured email to honor 
his /her request.
6.Electronic banking services as defined in clause number (1) 
above are subject to the terms and conditions applied by the 
bank on all accounts.
The bank will provide the customer with internet banking service 
through Internet which is detailed on the bank's website from 
time to time.
The customer agrees to keep any access Identification codes and 
passwords and to take all necessary precautions to prevent 
unauthorized use therefore or access to the electronic website 
accessible via the internet (the website) the customer undertakes 
to change the passwords frequently and to notify the Bank 
immediately In case he/she came to know or suspects the 
following :
A)Such access identification code and/or password had become 
known to any unauthorized person: or
B)Any unauthorized use or misuse of the website or the service.
The bank assumes no responsibility for fraudulent or 
unauthorized use of the customers’ access identification codes 
and /or passwords. The customer understands and agrees that 
neither the bank nor its affiliates or proxies shall be liable for any 
loss either direct or indirect, actual, consequential, expected or 
not expected is borne by the customer in respect of or in 
connection with the services of the website but not limited to
Any misuse ,  errors , omissions , delay, malfunction , breakdowns 

بالتبعية  متوقعة أو غير متوقعة . ويتحملها العميل فيما له صلة بخدمة:Terms and conditions of Electronic Internet Banking servicesشروط وأحكام خاصة بالخدمات المصرفية االلكترونية:

اساءة  الحصر   وليس  المثال  سبيل  علي  ذلك  في  بما  اإللكترونية  الصفحة 

االستخدام  أو اخطاء أو حذف أو تأخر أو تعطل أو إنقطاع و تشغيل غير مناسب 

أو عدم دقة عمليات الخدمة 

ج) عدم توافر خدمة اإلنترنت أو الصفحة االلكترونية الخاصة بالخدمة ؛ و/أو أية 

خسارة او ضرر أو تلف يلحق باألجهزة و البرمجيات أو اي نظام معالجة اخر كنتيجة 

الستخدام النظام.

د) استخدام العميل للبريد اإللكتروني أو أية وسيلة من وسائل االتصاالت األخرى

غير المؤمنة في ارسال التعليمات للبنك

ه) أي إخالل بالسرية الناتجة عن اإلستخدام المباشر أو غير المباشر للخدمة أو

الصفحة إللكترونية 

و) أي انقطاع أو تأخر يحدث نتيجة ألية عملية تحديث و استبدال يتم اجراؤها

على الصفحة االلكترونية 

ي) أية معلومات غير دقيقة أو خاطئة يتم تزويدها من قبل العميل.

للبنك أن يستند إلى آية تعليمات . يعتقد بانها حقيقية تم استالمها من قبل 

العميل . ويكون البنك مخوال لقبول التعليمات الصادرة من قبل العميل والعمل

على تنفيذها أو رفضها ويقبل العميل تحمل جميع المخاطر الناتجة عن سوء 

الفهم واالخطاء والمخاطر الخاصة بتقديم التعليمات بصورة إحتيالية و/او من 

قبل أي من األطراف غير المصرح لهم بها . ويقبل بأن البنك لن يكون مسئوال 

عن اية خسارة او مسئولية أو نفقات قد تنشأ عن اإلحتيال أو سوء االستخدام  

و/او الخطأ واو التعليمات المصرح بها . 

وقد اتفق الطرفان علي ما يلي: 

١-توفير الخدمات

١-١ يحق للبنك تعديل الخدمات و ومحتوياتها المتاحة علي الموقع االلكتروني، 

في أي وقت كان، و كذلك احكام هذه االتفاقية، و ذلك حسب تقديره المطلق 

على أن يخطر العميل بمدة ال تقل عن ١٥ يوم و ان يقوم بنشر البنود و الشروط 

المحدثة أوالمعدلة علي الموقع االلكتروني .

١-٢ يقر العميل و يوافق علي أن االستمرار في استخدام الخدمات بعد تاريخ أي 

تغيير أو تعديل يعد بمثابة قبول منه و موافقة علي هذا التعديل أو التغير

٢- مسئوليات العميل

٢-١ يتعهد العميل دون قيد أو شرط بما يلي : 

ا) الحصول و الحفاظ علي جميع االجهزة و البرامج الالزمة لتنفيذ المعامالت من 

خالل االنترنت و االستفادة من الخدمات، و يكون العميل وحده مسئوال عن 

االختيار و اعداد تلك االجهزة و البرامج 

ب) االطالع علي المعلومات و االلتزام بالتوصيات و التعليمات و التحذيرات

المتوفرة علي الموقع االلكتروني حول امن الخدمات و كذلك قراءة التحذيرات 

واالخطارات التنبيهية مثل التنبيهات االمنية أو تنبيهات محاوالت اإلحتيال 

/الهندسة االجتماعية  .الخ

ج) ابالغ البنك فورا بفقدان جهاز رموز األمان الخاص به(ا) أو سرقة كلمة المرور 

أو اسم المستخدم الخاص به(ا)، و يقر العميل بتحمله كامل المسؤلية الناتجة 

عن جميع الخسائر و االضرار الناشئة عن ذلك. بما فيها اية رسوم قد تطلب منه 

هذا الصدد.

د) عدم استخدامه الموقع و/أو الخدمات بما يتعارض مع أي قوانين أو انظمة، 

و/أو شروط هذه االتفاقية و تعويض البنك عن أي خسائر ناتجة عن أي تصرف 

نتيجة عدم االلتزام بأي تعليمات منصوص عليها في هذه االتفاقية أو تلك 

المنشورة علي الموقع االلكتروني في وقت ألخر . 

٢-٢ يعتبر استخدام جهاز رموز األمان و الرقم السري االلكتوني الخاص بالعميل 

و اسم المستخدم و كلمة المرور بمثابة توقيع العميل، و يوافق العميل بان أي 

استخدام لجهاز رموز األمان و للرقم السري االلكتروني الخاص بالعميل و اسم 

المستخدم و كلمة المرور من قبل الغير سوف يعامل من قبل البنك علي انه 

تم باذن من العميل و بموجبه يوافق العميل علي تحمله المسئولية

الكاملة عن ذلك االستخدام و ذلك دون ادني مسئولية علي البنك . 

٢-٣ يكون العميل هو المسئول الوحيد عن دقة و صحة جميع المعلومات و 

التعليمات التي يتم تنفيذها عبر الموقع االلكتروني، و يتحمل العميل اية اثار 

البنك  يعد  التعليمات وال  أو  المعلومات  تلك  مالية مترتبة علي  و/أو  قانونية 

مسئوًال عن عمليات مالية أو أنشطة ذات مخاطر مرتفعة تتم علي حساباتهم و 

ذات  انشطة  أو  مالية  عمليات  بأي  العميل  اخطار  عن  ًال  مسئو  البنك  يعد  ال 

مخاطر مرتفعة تتم علي حسابات العميل.

٢-٤ يقر العميل بمسئوليتة عن دقة و صحة جميع المعلومات الواردة في النماذج 

الخاصة بالخدمات موضوع هذه االتفاقية . و يقوم العميل فور ًا بإخطار البنك 

كتابة بأي تغييرات تطرأ علي المعلومات الواردة فيه. 

٣- مسئوليات البنك األهلي المتحد

٣-١ يكون البنك األهلي المتحد مسئوال عن ما يلي:

ا) تزويد العميل بالبنية االساسية للموقع االلكتروني. 

ب) ضمان سرية تعليمات العميل و عملياته و بياناته إلي اقصي حد ممكن و 

باستثناء ما هو منصوص عليه خالفا لذلك في هذه االتفاقية و النماذج 

المتعلقة بها و القوانين و القرارات المتعلقة بكشف السرية.

٤-ارسال المعلومات

٤-١ يقر العميل بان المعلومات التي يتم ارسالها عبر االنترنت معرضة لالعتراض 

المالية  و/أو  القانونية  المخاطر  لجميع  تحمله  علي  يوافق  و  بذلك  القرصنة  و 

علي نقل تلك المعلومات عبر االنترنت.

٤-٢ ال يتحمل البنك اي مسئولية مرتبطة باعتراض المعلومات في سياق 

استخدام العميل االنترنت الرسال المعلومات، و لن يكون البنك مسئوال عن 

امكانية الدخول إلي االنترنت أو سرعة الشبكة أو توافرها أو أمانها، كما ال يقدم 

اية ضمانات عليها، و يوافق العميل صراحة علي عدم تحميل البنك المسئولية 

عن أية خسائر من أي نوع كانت و الناشئة عن ارسال المعلومات عبر االنترنت.

٤-٣ يوافق العميل علي أن جميع المعلومات التي يتم توفيرها و استالمها من 

قبل البنك عبر الموقع االلكتروني تعتبر ملكا للبنك، و يحق للبنك استخدام تلك 

المعلومات ألي غرض قانوني شريطة أن يتحمل العميل المسئولية القانونية 

و المالية عن أية معلومات غير دقيقة أو غير كافية تم نقلها عبر الموقع االلكتروني

٥- حدود المسئولية

٥-١ يتعهد العميل و يوافق بموجب هذه اإلتفاقية علي أن استخدامه للخدمات 

يكون علي مسئوليته القانونية و المالية وحده و يقر بعلمه بأن الموقع 

االلكتروني، شامال أية معلومات و مواد متوفرة عليه يتم توفيرها ‘‘كما هي’’ 

أو ‘‘كما هو’’ متاح دون اية ضمانات و / أو اقرارات من أي نوع و ال يضمن البنك 

دقة المعلومات أو كفايتها أو اكتمالها وكذلك المواد المتاحة علي الموقع 

االلكتروني، و عليه فإن البنك غير مسئول عن أي اخطاء أو اغفاالت في تلك 

المواد و المعلومات. 

٥-٢ يلتزم البنك بإخطار العميل مسبقا في حالة انقطاع الخدمة لعمل صيانة 

محددة و ذلك التخاذ التدابير الالزمة

٥-٣ لن يكون البنك مسئوال عن أي اجراء يتم اتخاذه، أو أي تأخير أو إخفاق في 

علي  ذلك  بما في  البنك  خارجة عن سيطرة  اسباب  ناشئ عن  اجراء  أي  اتخاذ 

سبيل المثال أية خسائر أو اضرار قد تنتج عن تقلبات اسعار الفائدة أو الصرف 

و عن تنفيذ العمليات بعد ساعات االغالق، و كذا لن يكون البنك مسئوال عن أي 

اضرار ناتجة عن االعطال الفنية أو انقطاع شبكة االتصاالت المصرفية عبر 

االنترنت أو أي حالة طوارئ اخري كانقطاع الطاقة، تعطيل االعمال، و الكوارث 

الطبيعية، و الحوادث االمنية، واالجراءات الحكومية في حاالت الطوارئ أو ظهور 

الفيروسات علي االنترنت .

٥-٤ لن يكون البنك مسئوال تحت أي ظرف عن أي اضرار من أي نوع كانت و 

الناشئة عن استخدام أو عدم القدرة علي استخدام الموقع االلكتروني أو أي جزء 

منه. 

٥-٥ يقر العميل و يوافق علي عدم تحمل البنك المسئولية عن أي اخطاء في 

ادخال المعلومات من جانب العميل. و كذلك عن اخطار البنك فورا عن اعتقاده 

باختراق امن حساب /حسابات العميل بأي شكل من االشكال

٦- التعويض

أو  مسئولية  أو  خسائر  أو  اضرار  اية  عن  البنك  بتعويض  العميل  يتعهد   ٦-١

تكاليف أو نفقات من أي نوع (بما في ذلك اتعاب المحاماه) التي يتكبدها 

البنك في ما يتعلق بأي مطالبة تتم من قبل طرف ثالث نتيجة استخدام 

أو  االتفاقيه  لهذه  العميل  انتهاك  أو  االلكتروني  للموقع  أو  للخدمات  العميل 

حقوق أي طرف ثالث

٧- المصاريف و الرسوم

 ٧-١ يوافق العميل صراحة علي أن تحمل رسوم اجراء عمليات تحويل االموال 

من احد حسابات العميل إلي حساب اخر و كذلك من حساب العميل الي حسابات 

في  محددة  هي  كما  االلكتروني  الموقع  عبر  الدولية  و  المحلية  البنوك  لدي 

قائمة الرسوم و العموالت المعتمدة من قبل البنك 

٧-٢يقر العميل و يوافق علي أن رسوم الخدمات خاضعة للتعديل من قبل 

البنك في اي وقت

أو  أو مصاريف  أي رسوم  البنك في خصم  العميل بموجب هذا  ٧-٣ يفوض 

تكاليف من حسابه / حساباته لدي البنك و يحتفظ البنك بحقه في تعديل أي 

رسوم بدون اشعار اضافي 

٨-تفعيل الخدمة 

المتحد  األهلي  البنك  موقع  خالل  من  أوال  التسجيل  العميل  علي  يجب   ٨-١

لالنتفاع بالخدمة.

٨-٢بعد القيام بالخطوة االولي يتعين علي العميل االتصال بالخط الساخن الخاص 

بالبنك االهلي المتحد-مصر علي رقم ١٩٠٧٢ و ذلك لتفعيل الخدمة في حالة 

االشتراك ألول مرة

٨-٣ في حالة طلب العميل وقف الخدمة أو اعادة تشغيلها يقوم بزيارة اقرب فرع 

أو االتصال بخدمة العمالء ١٩٠٧٢

فتح  طلب  ادماج  سيتم  بأنه  االتفاقية  هذه  بموجب  يضمن  و  العميل  يقر 

الحساب و طلب اإلشتراكات في الخدمة موضوع هذه االتفاقية و إعتبارها 

جزاء ال يتجزأ منها

يلتزم العميل بإخطار البنك فورا في حال حدوث أي تغيير علي أي من المعلومات 

المقدمة من قبل العميل في طلب فتح الحساب وطلب دخول/ تعديل مستخدم 

و طلب تغيير كلمة المرور.

٩ـ اشعارات حقوق الطبع و النسخ

تكون حقوق الطبع و النشر و جميع الملكيات الفكرية االخري الواردة في

الموقع االلكتوني بما في ذلك علي سبيل المثال ال الحصر،جميع التصاميم، 

و النصوص و التسجيالت الصوتية، و الصور و الروابط مملوكة للبنك و ال يجوز 

عرضها،  أو  توزيعها،  تقليدها،  تخزينها،  نقلها،  أو  الفكرية  الملكية  تلك  نسخ 

ترخيصها تعديلها، أو ربطها برابط الكتروني أو استخدامها سواء كليا أو جزئيا، 

بأي شكل من االشكال دون موافقة كتابية مسبقة من البنك.

١٠- اتفاقيات أخرى

أية اتفاقيات أخري قد يتم ابرامها بين العميل والبنك يتم اعتبارها بمثابة شروط 

وأحكام يتعين اضافتها الي تلك المنشورة علي الموقع االلكتروني والي اية 

تنطبق  البنك والتي  العميل من  اتفاقيات واحكام اضافية ومعامالت يطلبها 

علي حساب(ات) العميل بهذا الخصوص 

١١-االنهاء

١١-١ يجوز للعميل انهاء هذة االتفاقية اخطار كتابي مسبق بسبعة (٧) ايام عمل 

إلي البنك.

١١-٢ يجوز للبنك انهاء هذه االتفاقية في أي وقت، دون سبب أو انذار،

مع عدم إلتزام البنك برد الرسوم المفروضة أو المتكبدة سابقا

التزاماته  أو  العميل  مسئولية  علي  الخدمات  ايقاف  أو  انهاء  يؤثر  لن   ١١-٣

بموجب هذه االتفاقية.

,interruption,improper operation or inaccuracy of service 
operations.  
C) The non-availability of the internet or the web page related to 
the service , and/or any loss, damage or destruction caused to the 
customer’s hardware, software or other data processing system as 
a result of using the system 
D) Customers’ use of E-mail or any other insecure means of 
communication used in sending  the instructions to the bank 
H) Any breach of confidentiality resulting directly or indirectly 
from the customers’ use of the service or the website and/or:
I) Any interruption or delay caused by any update or replacement 
performed on the website 
J) Any inaccurate  or erroneous information provided by the 
customer 
The bank may rely on instructions which believed to be genuine 
that were received from the customer , the bank is authorized to 
accept the instructions of the customer and works on 
implementing or decline it , the customer accepts to bear all risks 
resulting from misunderstanding , errors , risks related to issuing 
instructions in a fraudulent way and or from unauthorized parties 
to issue such, customer consents that the bank will not be held 
liable for any loss or responsibility or any costs may result from 
acts of fraud or misuse or error or unauthorized instructions.
The Parties have agreed to the follow: 
1- Service providing :
1-1 The bank has the right to amend the services and it's 
containment that are available on the website , at any time as 
well as the terms of this agreement at its sole discretion provided 
that customer is notified with no less than 15 days in writing or 
other available communication channel and publish such 
amended or updated terms & conditions on the website.
1-2 The customer declares and agrees on  continuation in using 
the services after the date of any change or amendment is 
considered as a consent from his /her side on such amendment or 
change .     
2- Customer's Responsibilities
2-1 The Customer hereby irrevocably unconditionally undertakes 
to:
A) obtain and maintain any of the hardware and software 
required to execute transactions on internet to make use of the 
Services, and the Customer shall be solely responsible for the 
selection and the setup of the hardware and software.
B) Read the information and abide by the recommendations,
Instructions and warnings available on the Site about the security 
of the Services. Also, read the warnings and alert notifications 
Such as security alerts or fraud alerts/social engineering etc. 
C) Promptly notify the Bank in the event that the Token or 
password or login name are lost or stolen, customer undertakes to 
bear the full responsibility resulting from all losses and damages 
emerging therefrom including any fees may be he/she is 
requested to pay.
D) Not to use the Site and/or the services in a way that is contrary 
to any law. Regulations, and/or the terms of this Agreement.
and indemnify the bank for any losses resulting from non 
abidance to any instructions stated in this agreement or the 
published one on the website from time to time.
2-2 The use of the Customer's Token, login name and password 
shall be considered as  Customer’s physical signature and 
accordingly the customer hereby agrees that any use of the 
Customer Token, login name and password by any third party 
shall be treated by the Bank as having been authorized by the 
Customer, and the Customer hereby accepts full responsibility and 
liability for any such use without any liability on the Bank
2-3 The customer is the sole responsible for the accuracy and 
correctness of all information and instructions that are executed 
through the bank, customer will bear any legal or financial 
consequences arising based on these information or instructions 
and the bank will not be held liable for financial transactions or 
high risk activities effected on his/her accounts and will not be 
responsible for notifying the customer with any financial 

transactions or high risk activities effected on his/her accounts.
2-4 Customer will be responsible for the accuracy and correctness 
of all information provided in the forms related to the services 
provided under this agreement, and shall promptly notify the 
Bank in writing with any changes of the information contained 
therein. 
3- Ahli United Bank's Responsibitities
3-1 ahli united bank responsible for the following :
A)Provide the Customer with a website infrastructure.
B)Guarantees customer's instructions confidentiality ,  transactions 
and data to the maximum extent possible except what is indicated 
on contrary in this agreement , related  forms , laws and decrees 
related to confidentiality revelation. 
4- Transmission of information
4-1 The Customer hereby acknowledges that information 
transmitted via the internet is Susceptible to unauthorized 
interception, hacking and the Customer hereby acknowledges the 
risks therewith, and agrees that he/she shall bear all Legal and/or 
financial risks of transmitting such information via the internet.
4-2 The bank will not bear any responsibility for intercepting 
information within the course of customer usage of Internet to 
transmit information and will not be responsible for the the 
possibility of accessing the Internet , web speed , availability or 
security and the bank doesn't warrant any of them . customer 
expressly agrees to not holding the bank responsible for any losses 
whatsoever that arising from sending the information through 
Internet.
4-3 The Customer hereby agrees that all information submitted to 
and received by the Bank via the Site shall be deemed to be the 
property of the Bank and, the Bank shall be entitled to use such 
information for any lawful purpose. subject to client bearing all   
legal and financial liability for any incomplete information 
transmitted through the Site,
5 -Limitation of Liability
5-1 The Customer undertakes and herby agrees on usage of the 
service is under his/her complete legal, financial responsibilities, 
and confirms his/her awareness  that the website includes any 
information and available materials are provided as per 
availability without any guarantees and or declarations of any 
kind  as it is, and the bank doesn't  guarantee the accuracy , 
sufficiency  or completion of the information as well as the 
available materials  on the website, therefore  the bank is not 
responsible for any errors or omissions in such materials and 
information.
5-2 The Bank shall notify the customer in advance in case of service 
interruption for maintenance to take necessary precautions  
5-3 The Bank shall not be liable for any action taken, or any delay 
or failure to take any action arises out of causes beyond the Bank’s 
control, including without limitation any losses or damages 
resulting from interest or exchange rate fluctuations and after 
working hours transactions, furthermore Bank will not be 
responsible for any damages resulting from the technical failure or 
breakdown of online banking communications or any emergency 
cases such as power failure, closing days, natural disasters, Security 
accidents., governmental emergency actions, or appearance of 
viruses on the Internet  
5-4 The bank will not be responsible under any circumstances for 
any damages resulting from the use or inability to use the web site 
or any portion of it. 
5-5 The Customer acknowledges and agrees that the Bank will not 
be responsible for any errors in entering the information by the 
customer as well as informing the bank instantly for any breach of 
customer(s) account security by any mean according to his/her 
belief. 
6-Indemnity 
6-1 The customer undertakes to indemnify the bank for any 
damages or losses or responsibility  or costs whatsoever ( including 
lawyer fees ) that borne by the bank in regard of any claim raised 
from a third party as a result of customer's usage of the services or 
the electronic website or customer violation of this agreement or 

any third party rights. 
7 -Charges and Fees
7-1 The customer expressly consents to bear the fees charged on 
funds transfer from one of customer's accounts to another account 
as well as from customer's accounts to local & international banks 
through the website as determined in approved bank's tariff.
7.2 -The Customer acknowledges and accepts that the fees for any 
of the Services are subject to change at any time by the Bank.
7.3 - The customer expressly authorizes the bank to debit his/her 
account (s) with any fees or charges and the bank reserves it's right 
in amending any fees with or without extra notification.
8- Service Activation:
8-1 The customer firstly has to register on the AUBE website for 
utilizing the service.
8-2 after conducting the first step customer should contact AUBE 
call center 19072 to activate the service for first time subscription 
8-3 In case customer requests to stop the service or re-activating it 
he/she has to visit the nearest branch or call the call center on 
19072. 
the customer declares and warrants according to this agreement 
that the applications of account opening and service subscribtion 
will be merged and will be considered as an integral part of the 
subject agreement.
The customer is obliged to inform the bank instantly in case of 
there is a change on provided information by the customer in 
account opening and user access / modification  /password change 
application.
9- Copyright Notices
9-1 The copyright and all other intellectual property contained in 
the Site, including. but not limited to, art design, text, sound 
recordings, images or links are owned by the Bank, and such 
intellectual property may not be reproduced, transmitted, 
published, performed. broad-casted, stored, adapted, distributed, 
displayed. Licensed, altered, hyperlinked or otherwise used in 
whole or in part in any manner without prior written consent of 
the Bank.
10- Other Agreements
Any other agreements may be made between the bank and the 
customer are considered as terms and conditions which should be 
incorporated in any other agreements or any additional conditions 
and transactions that the customer is requesting  from the bank 
which are applicable to customer's Account(s).
11- Termination
11.1 The Customer may terminate this Agreement by delivering a 
seven (7) business day’s prior written notice to the Bank.
11.2 The Bank may terminate this Agreement at any time, without 
cause or notice or refund of previously charged or incurred fees. 
11-3 Neither the termination nor the discontinuation of the 
Services shall affect the Customer’s liability or obligation under this 
Agreement.
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يقدم البنك األهلي المتحد الخدمات المصرفية عبر االنترنت لعمالئه من خالل 

الموقع االلكتروني للبنك (www.ahliunited.com) لتمكين العميل من

االستفادة من الخدمات التالية: 

١- استخراج /االطالع علي كشوف الحسابات

٢- التحويالت البنكية

٣- التبرعات لدى العديد من الجهات

٤-االطالع علي كشوف حسابات البطاقات

٥- طلب ربط وديعة

٦- سداد مديونيات البطاقة االئتمانية

٧- فتح حساب فرعي جديد

٨- طلب دفتر شيكات

٩- طلب تحديث بيانات

١٠- خدمة الرسائل القصيرة عند الدخول و عند اجراء المعامالت

١١- حاسبة سعر الصرف اليومي للعمالت االجنبية

١٢- االستفسار عن طريق خدمة الرسائل االلكترونية

١- الخدمات المصرفية االلكترونية تشمل العمليات التى يقوم بها عميل البنك 

علي  الشخصي  األمان  رمز  جهاز  على  تحتوي  االلكترونية  القنوات  طريق  عن 

العميل  يستخدمه  محمول  أو  ثابت  جهاز  وأي  الشخصي  المحمول  الهاتف 

للدخول الي شبكة االنترنت. الهاتف المحمول جهاز رمز 

االمان الشخص وأى جهاز ثابت أو محمول يستخدمه العميل للدخول إلى شبكة 

االنتزنت.

٢- فى حال اختيار العميل االنتفاع بالخدمات المصرفية االلكترونية 

يلتزم العميل - وبموجب التوقيع على هذا الطلب بكافة الشروط التى

المتاحة  الخدمات   بقائمة   أى  منتج  مدرج   البنك  لالستفادة  من   يضعها  

لمستخدمي تلك الخدمة حاليا او مستقبال كما يكون مسئوال عن استيفاء  كافة 

المتطلبات الفنية الواردة بدليل هذه الخدمة قبل استخدامه  لها ويتعهد بتوقيع 

اية محررات أو مستندات قد يطلبها البنك لهذا الغرض.

٣- يتحمل العميل وحده كامل المسئولية عن كافة العمليات التى تتم  بإستخدامه 

هذه الخدمة  وتنصرف  له  آثارها، وتقع عليه تبعاتها كما  يلتزم  بتعويض 

البنك عن اية أضرار مباشرة أوغير مباشرة قد تنتج من جراء ذلك.

٤- يحتفظ  البنك  بحق  تغيير  الشروط  واإلجراءات  التى  تحكم  الخدمات 

المصرفية االلكترونية من حين آلخر دون تحمل آية مسؤولية عن األخطاء

التى قد تنتج االستخدام بشرط إبالغ مستخدمى هذه الخدمات باخطار مسبق 

وفق الوسائل المناسبة.

٥- يجب على العميل الذى يستخدم أى من الخدمات المصرفية االلكترونية  

يتقدم  أن  الخدمات  بتعديل هذه  او   باإليقاف   البنك   باشعار   يرغب   والذى 

لتنفيذ  الكتروني مؤمن  الفرع فاتح الحساب او عبر بريد  بطلبه كتابيا إلى مقر 

طلبه(ا).

فى  المطبقة  واإلجراءات  للشروط  االلكترونية  المصرفية  الخدمات  تخضع   -٦

حينه من قبل البنك على جميع أنواع الحسابات. وسوف يقوم البنك بتزويد 

البنك  بموقع  المبينة تفصيال  اإلنترنت  عبر  المصرفية  األعمال  بخدمة  العميل 

على شبكة الانترنت من وقت آلخر.         

يوافق العميل علي المحافظة على سرية اية رموز تعريف دخول وكلمات سر 

كما يوافق على إتخاذ جميع االحتياطات الضرورية للحيلولة دون اإلستخدام غير 

المصرح به لها أو الدخول الى الصفحة اإللكترونية التي يمكن الدخول إليها عبر 

االنتزنت (الصفحة اإللكترونية) . ويتعهد العميل بأن يقوم بتغيير كلمات السر 

بصورة متكررة وان يخطر البنك فور حال علمه أو ارتيابه في:

أ) أن رمز تعريف الدخول و/أو كلمة السر الخاصة به/ا أصبحت معروفة لشخص 

غير مصرح له :أو 

ب) أي استخدام غير مصرح به أو سوء استخدام الصفحة اإللكترونية او الخدمة

ال يتحمل البنك أية مسئولية عن االستخدام اإلحتيالي أو غير المصرح به لرموز

تعريف الدخول و/أو كلمات السر الخاصة بالعميل.

يقر العميل ويوافق على ان البنك أو أي من شركاته التابعة أو أي من موكليه 

لن يكونوا مسئولين عن اية خسارة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة فعلية او 

Ahli United Bank offers online banking services for its customers 
through the Bank's website located at: www.ahliunited.com 
whereby the Customer is able to utilize the following services:
1 -Viewing/extracting bank statement 
2 -Conducting bank transfers
3 -Donations to your charity of choice
4 -Reviewing the summary for debit and credit cards 
5 -Requesting fixed Time Deposit
6 -Settling dues online 
7 -Opening sub accounts 
8 -Applying for a cheque book 
9 -Profile update request
10 -SMS alerts for log-in and upon effecting transactions  
11 -Exchange rate converter for all currencies 
12 -Inquiries through electronic messages
1 - Electronic banking services include all operations conducted by 
a customer through electronic channels that include the landline, 
Mobile, digital assistant, and /or any static or mobile device used 
by a customer to access the internet.
2 -In the event that a customer wishes to benefit from the use of 
the electronic banking services, the customer is bound through 
the signing of this form, to all the terms and conditions placed by 
the bank for the use of any existing or future service or services 
made available by the bank for its customers. The customer will 
also adhere to all technical requirements stated in the guides of 
these services before commencement of use and undertakes to 
sign any disclaimers and documents requested by the bank for 
this purpose.
3.Customer is solely responsible for all transactions conducted 
through the bank`s electronic services and bears it's impacts and 
consequences as well as committed to indemnify the bank for any 
direct or indirect damages results because of such use. 
4.The bank has the right to change from time to time the terms 
and conditions that govern the use of internet- based electronic 
banking services, without liability for any errors that may result 
from service usage provided that the bank notifies the users of 
these services via suitable notification method. that the bank 
informs the users of such services through the appropriate 
channels.
5.Any customer using the electronic banking services and who 
wishes to advise the bank to suspend any of electronic services or 
modifying these services has to apply in writing to the branch 
which account was opened by or through secured email to honor 
his /her request.
6.Electronic banking services as defined in clause number (1) 
above are subject to the terms and conditions applied by the 
bank on all accounts.
The bank will provide the customer with internet banking service 
through Internet which is detailed on the bank's website from 
time to time.
The customer agrees to keep any access Identification codes and 
passwords and to take all necessary precautions to prevent 
unauthorized use therefore or access to the electronic website 
accessible via the internet (the website) the customer undertakes 
to change the passwords frequently and to notify the Bank 
immediately In case he/she came to know or suspects the 
following :
A)Such access identification code and/or password had become 
known to any unauthorized person: or
B)Any unauthorized use or misuse of the website or the service.
The bank assumes no responsibility for fraudulent or 
unauthorized use of the customers’ access identification codes 
and /or passwords. The customer understands and agrees that 
neither the bank nor its affiliates or proxies shall be liable for any 
loss either direct or indirect, actual, consequential, expected or 
not expected is borne by the customer in respect of or in 
connection with the services of the website but not limited to
Any misuse ,  errors , omissions , delay, malfunction , breakdowns 

بالتبعية  متوقعة أو غير متوقعة . ويتحملها العميل فيما له صلة بخدمة

اساءة  الحصر   وليس  المثال  سبيل  علي  ذلك  في  بما  اإللكترونية  الصفحة 

االستخدام  أو اخطاء أو حذف أو تأخر أو تعطل أو إنقطاع و تشغيل غير مناسب 

أو عدم دقة عمليات الخدمة 

ج) عدم توافر خدمة اإلنترنت أو الصفحة االلكترونية الخاصة بالخدمة ؛ و/أو أية 

خسارة او ضرر أو تلف يلحق باألجهزة و البرمجيات أو اي نظام معالجة اخر كنتيجة 

الستخدام النظام.

د) استخدام العميل للبريد اإللكتروني أو أية وسيلة من وسائل االتصاالت األخرى

غير المؤمنة في ارسال التعليمات للبنك

ه) أي إخالل بالسرية الناتجة عن اإلستخدام المباشر أو غير المباشر للخدمة أو

الصفحة إللكترونية 

و) أي انقطاع أو تأخر يحدث نتيجة ألية عملية تحديث و استبدال يتم اجراؤها

على الصفحة االلكترونية 

ي) أية معلومات غير دقيقة أو خاطئة يتم تزويدها من قبل العميل.

للبنك أن يستند إلى آية تعليمات . يعتقد بانها حقيقية تم استالمها من قبل 

العميل . ويكون البنك مخوال لقبول التعليمات الصادرة من قبل العميل والعمل

على تنفيذها أو رفضها ويقبل العميل تحمل جميع المخاطر الناتجة عن سوء 

الفهم واالخطاء والمخاطر الخاصة بتقديم التعليمات بصورة إحتيالية و/او من 

قبل أي من األطراف غير المصرح لهم بها . ويقبل بأن البنك لن يكون مسئوال 

عن اية خسارة او مسئولية أو نفقات قد تنشأ عن اإلحتيال أو سوء االستخدام  

و/او الخطأ واو التعليمات المصرح بها . 

وقد اتفق الطرفان علي ما يلي: 

١-توفير الخدمات

١-١ يحق للبنك تعديل الخدمات و ومحتوياتها المتاحة علي الموقع االلكتروني، 

في أي وقت كان، و كذلك احكام هذه االتفاقية، و ذلك حسب تقديره المطلق 

على أن يخطر العميل بمدة ال تقل عن ١٥ يوم و ان يقوم بنشر البنود و الشروط 

المحدثة أوالمعدلة علي الموقع االلكتروني .

١-٢ يقر العميل و يوافق علي أن االستمرار في استخدام الخدمات بعد تاريخ أي 

تغيير أو تعديل يعد بمثابة قبول منه و موافقة علي هذا التعديل أو التغير

٢- مسئوليات العميل

٢-١ يتعهد العميل دون قيد أو شرط بما يلي : 

ا) الحصول و الحفاظ علي جميع االجهزة و البرامج الالزمة لتنفيذ المعامالت من 

خالل االنترنت و االستفادة من الخدمات، و يكون العميل وحده مسئوال عن 

االختيار و اعداد تلك االجهزة و البرامج 

ب) االطالع علي المعلومات و االلتزام بالتوصيات و التعليمات و التحذيرات

المتوفرة علي الموقع االلكتروني حول امن الخدمات و كذلك قراءة التحذيرات 

واالخطارات التنبيهية مثل التنبيهات االمنية أو تنبيهات محاوالت اإلحتيال 

/الهندسة االجتماعية  .الخ

ج) ابالغ البنك فورا بفقدان جهاز رموز األمان الخاص به(ا) أو سرقة كلمة المرور 

أو اسم المستخدم الخاص به(ا)، و يقر العميل بتحمله كامل المسؤلية الناتجة 

عن جميع الخسائر و االضرار الناشئة عن ذلك. بما فيها اية رسوم قد تطلب منه 

هذا الصدد.

د) عدم استخدامه الموقع و/أو الخدمات بما يتعارض مع أي قوانين أو انظمة، 

و/أو شروط هذه االتفاقية و تعويض البنك عن أي خسائر ناتجة عن أي تصرف 

نتيجة عدم االلتزام بأي تعليمات منصوص عليها في هذه االتفاقية أو تلك 

المنشورة علي الموقع االلكتروني في وقت ألخر . 

٢-٢ يعتبر استخدام جهاز رموز األمان و الرقم السري االلكتوني الخاص بالعميل 

و اسم المستخدم و كلمة المرور بمثابة توقيع العميل، و يوافق العميل بان أي 

استخدام لجهاز رموز األمان و للرقم السري االلكتروني الخاص بالعميل و اسم 

المستخدم و كلمة المرور من قبل الغير سوف يعامل من قبل البنك علي انه 

تم باذن من العميل و بموجبه يوافق العميل علي تحمله المسئولية

الكاملة عن ذلك االستخدام و ذلك دون ادني مسئولية علي البنك . 

٢-٣ يكون العميل هو المسئول الوحيد عن دقة و صحة جميع المعلومات و 

التعليمات التي يتم تنفيذها عبر الموقع االلكتروني، و يتحمل العميل اية اثار 

البنك  يعد  التعليمات وال  أو  المعلومات  تلك  مالية مترتبة علي  و/أو  قانونية 

مسئوًال عن عمليات مالية أو أنشطة ذات مخاطر مرتفعة تتم علي حساباتهم و 

ذات  انشطة  أو  مالية  عمليات  بأي  العميل  اخطار  عن  ًال  مسئو  البنك  يعد  ال 

مخاطر مرتفعة تتم علي حسابات العميل.

٢-٤ يقر العميل بمسئوليتة عن دقة و صحة جميع المعلومات الواردة في النماذج 

الخاصة بالخدمات موضوع هذه االتفاقية . و يقوم العميل فور ًا بإخطار البنك 

كتابة بأي تغييرات تطرأ علي المعلومات الواردة فيه. 

٣- مسئوليات البنك األهلي المتحد

٣-١ يكون البنك األهلي المتحد مسئوال عن ما يلي:

ا) تزويد العميل بالبنية االساسية للموقع االلكتروني. 

ب) ضمان سرية تعليمات العميل و عملياته و بياناته إلي اقصي حد ممكن و 

باستثناء ما هو منصوص عليه خالفا لذلك في هذه االتفاقية و النماذج 

المتعلقة بها و القوانين و القرارات المتعلقة بكشف السرية.

٤-ارسال المعلومات

٤-١ يقر العميل بان المعلومات التي يتم ارسالها عبر االنترنت معرضة لالعتراض 

المالية  و/أو  القانونية  المخاطر  لجميع  تحمله  علي  يوافق  و  بذلك  القرصنة  و 

علي نقل تلك المعلومات عبر االنترنت.

٤-٢ ال يتحمل البنك اي مسئولية مرتبطة باعتراض المعلومات في سياق 

استخدام العميل االنترنت الرسال المعلومات، و لن يكون البنك مسئوال عن 

امكانية الدخول إلي االنترنت أو سرعة الشبكة أو توافرها أو أمانها، كما ال يقدم 

اية ضمانات عليها، و يوافق العميل صراحة علي عدم تحميل البنك المسئولية 

عن أية خسائر من أي نوع كانت و الناشئة عن ارسال المعلومات عبر االنترنت.

٤-٣ يوافق العميل علي أن جميع المعلومات التي يتم توفيرها و استالمها من 

قبل البنك عبر الموقع االلكتروني تعتبر ملكا للبنك، و يحق للبنك استخدام تلك 

المعلومات ألي غرض قانوني شريطة أن يتحمل العميل المسئولية القانونية 

و المالية عن أية معلومات غير دقيقة أو غير كافية تم نقلها عبر الموقع االلكتروني

٥- حدود المسئولية

٥-١ يتعهد العميل و يوافق بموجب هذه اإلتفاقية علي أن استخدامه للخدمات 

يكون علي مسئوليته القانونية و المالية وحده و يقر بعلمه بأن الموقع 

االلكتروني، شامال أية معلومات و مواد متوفرة عليه يتم توفيرها ‘‘كما هي’’ 

أو ‘‘كما هو’’ متاح دون اية ضمانات و / أو اقرارات من أي نوع و ال يضمن البنك 

دقة المعلومات أو كفايتها أو اكتمالها وكذلك المواد المتاحة علي الموقع 

االلكتروني، و عليه فإن البنك غير مسئول عن أي اخطاء أو اغفاالت في تلك 

المواد و المعلومات. 

٥-٢ يلتزم البنك بإخطار العميل مسبقا في حالة انقطاع الخدمة لعمل صيانة 

محددة و ذلك التخاذ التدابير الالزمة

٥-٣ لن يكون البنك مسئوال عن أي اجراء يتم اتخاذه، أو أي تأخير أو إخفاق في 

علي  ذلك  بما في  البنك  خارجة عن سيطرة  اسباب  ناشئ عن  اجراء  أي  اتخاذ 

سبيل المثال أية خسائر أو اضرار قد تنتج عن تقلبات اسعار الفائدة أو الصرف 

و عن تنفيذ العمليات بعد ساعات االغالق، و كذا لن يكون البنك مسئوال عن أي 

اضرار ناتجة عن االعطال الفنية أو انقطاع شبكة االتصاالت المصرفية عبر 

االنترنت أو أي حالة طوارئ اخري كانقطاع الطاقة، تعطيل االعمال، و الكوارث 

الطبيعية، و الحوادث االمنية، واالجراءات الحكومية في حاالت الطوارئ أو ظهور 

الفيروسات علي االنترنت .

٥-٤ لن يكون البنك مسئوال تحت أي ظرف عن أي اضرار من أي نوع كانت و 

الناشئة عن استخدام أو عدم القدرة علي استخدام الموقع االلكتروني أو أي جزء 

منه. 

٥-٥ يقر العميل و يوافق علي عدم تحمل البنك المسئولية عن أي اخطاء في 

ادخال المعلومات من جانب العميل. و كذلك عن اخطار البنك فورا عن اعتقاده 

باختراق امن حساب /حسابات العميل بأي شكل من االشكال

٦- التعويض

أو  مسئولية  أو  خسائر  أو  اضرار  اية  عن  البنك  بتعويض  العميل  يتعهد   ٦-١

تكاليف أو نفقات من أي نوع (بما في ذلك اتعاب المحاماه) التي يتكبدها 

البنك في ما يتعلق بأي مطالبة تتم من قبل طرف ثالث نتيجة استخدام 

أو  االتفاقيه  لهذه  العميل  انتهاك  أو  االلكتروني  للموقع  أو  للخدمات  العميل 

حقوق أي طرف ثالث

٧- المصاريف و الرسوم

 ٧-١ يوافق العميل صراحة علي أن تحمل رسوم اجراء عمليات تحويل االموال 

من احد حسابات العميل إلي حساب اخر و كذلك من حساب العميل الي حسابات 

في  محددة  هي  كما  االلكتروني  الموقع  عبر  الدولية  و  المحلية  البنوك  لدي 

قائمة الرسوم و العموالت المعتمدة من قبل البنك 

٧-٢يقر العميل و يوافق علي أن رسوم الخدمات خاضعة للتعديل من قبل 

البنك في اي وقت

أو  أو مصاريف  أي رسوم  البنك في خصم  العميل بموجب هذا  ٧-٣ يفوض 

تكاليف من حسابه / حساباته لدي البنك و يحتفظ البنك بحقه في تعديل أي 

رسوم بدون اشعار اضافي 

٨-تفعيل الخدمة 

المتحد  األهلي  البنك  موقع  خالل  من  أوال  التسجيل  العميل  علي  يجب   ٨-١

لالنتفاع بالخدمة.

٨-٢بعد القيام بالخطوة االولي يتعين علي العميل االتصال بالخط الساخن الخاص 

بالبنك االهلي المتحد-مصر علي رقم ١٩٠٧٢ و ذلك لتفعيل الخدمة في حالة 

االشتراك ألول مرة

٨-٣ في حالة طلب العميل وقف الخدمة أو اعادة تشغيلها يقوم بزيارة اقرب فرع 

أو االتصال بخدمة العمالء ١٩٠٧٢

فتح  طلب  ادماج  سيتم  بأنه  االتفاقية  هذه  بموجب  يضمن  و  العميل  يقر 

الحساب و طلب اإلشتراكات في الخدمة موضوع هذه االتفاقية و إعتبارها 

جزاء ال يتجزأ منها

يلتزم العميل بإخطار البنك فورا في حال حدوث أي تغيير علي أي من المعلومات 

المقدمة من قبل العميل في طلب فتح الحساب وطلب دخول/ تعديل مستخدم 

و طلب تغيير كلمة المرور.

٩ـ اشعارات حقوق الطبع و النسخ

تكون حقوق الطبع و النشر و جميع الملكيات الفكرية االخري الواردة في

الموقع االلكتوني بما في ذلك علي سبيل المثال ال الحصر،جميع التصاميم، 

و النصوص و التسجيالت الصوتية، و الصور و الروابط مملوكة للبنك و ال يجوز 

عرضها،  أو  توزيعها،  تقليدها،  تخزينها،  نقلها،  أو  الفكرية  الملكية  تلك  نسخ 

ترخيصها تعديلها، أو ربطها برابط الكتروني أو استخدامها سواء كليا أو جزئيا، 

بأي شكل من االشكال دون موافقة كتابية مسبقة من البنك.

١٠- اتفاقيات أخرى

أية اتفاقيات أخري قد يتم ابرامها بين العميل والبنك يتم اعتبارها بمثابة شروط 

وأحكام يتعين اضافتها الي تلك المنشورة علي الموقع االلكتروني والي اية 

تنطبق  البنك والتي  العميل من  اتفاقيات واحكام اضافية ومعامالت يطلبها 

علي حساب(ات) العميل بهذا الخصوص 

١١-االنهاء

١١-١ يجوز للعميل انهاء هذة االتفاقية اخطار كتابي مسبق بسبعة (٧) ايام عمل 

إلي البنك.

١١-٢ يجوز للبنك انهاء هذه االتفاقية في أي وقت، دون سبب أو انذار،

مع عدم إلتزام البنك برد الرسوم المفروضة أو المتكبدة سابقا

التزاماته  أو  العميل  مسئولية  علي  الخدمات  ايقاف  أو  انهاء  يؤثر  لن   ١١-٣

بموجب هذه االتفاقية.

,interruption,improper operation or inaccuracy of service 
operations.  
C) The non-availability of the internet or the web page related to 
the service , and/or any loss, damage or destruction caused to the 
customer’s hardware, software or other data processing system as 
a result of using the system 
D) Customers’ use of E-mail or any other insecure means of 
communication used in sending  the instructions to the bank 
H) Any breach of confidentiality resulting directly or indirectly 
from the customers’ use of the service or the website and/or:
I) Any interruption or delay caused by any update or replacement 
performed on the website 
J) Any inaccurate  or erroneous information provided by the 
customer 
The bank may rely on instructions which believed to be genuine 
that were received from the customer , the bank is authorized to 
accept the instructions of the customer and works on 
implementing or decline it , the customer accepts to bear all risks 
resulting from misunderstanding , errors , risks related to issuing 
instructions in a fraudulent way and or from unauthorized parties 
to issue such, customer consents that the bank will not be held 
liable for any loss or responsibility or any costs may result from 
acts of fraud or misuse or error or unauthorized instructions.
The Parties have agreed to the follow: 
1- Service providing :
1-1 The bank has the right to amend the services and it's 
containment that are available on the website , at any time as 
well as the terms of this agreement at its sole discretion provided 
that customer is notified with no less than 15 days in writing or 
other available communication channel and publish such 
amended or updated terms & conditions on the website.
1-2 The customer declares and agrees on  continuation in using 
the services after the date of any change or amendment is 
considered as a consent from his /her side on such amendment or 
change .     
2- Customer's Responsibilities
2-1 The Customer hereby irrevocably unconditionally undertakes 
to:
A) obtain and maintain any of the hardware and software 
required to execute transactions on internet to make use of the 
Services, and the Customer shall be solely responsible for the 
selection and the setup of the hardware and software.
B) Read the information and abide by the recommendations,
Instructions and warnings available on the Site about the security 
of the Services. Also, read the warnings and alert notifications 
Such as security alerts or fraud alerts/social engineering etc. 
C) Promptly notify the Bank in the event that the Token or 
password or login name are lost or stolen, customer undertakes to 
bear the full responsibility resulting from all losses and damages 
emerging therefrom including any fees may be he/she is 
requested to pay.
D) Not to use the Site and/or the services in a way that is contrary 
to any law. Regulations, and/or the terms of this Agreement.
and indemnify the bank for any losses resulting from non 
abidance to any instructions stated in this agreement or the 
published one on the website from time to time.
2-2 The use of the Customer's Token, login name and password 
shall be considered as  Customer’s physical signature and 
accordingly the customer hereby agrees that any use of the 
Customer Token, login name and password by any third party 
shall be treated by the Bank as having been authorized by the 
Customer, and the Customer hereby accepts full responsibility and 
liability for any such use without any liability on the Bank
2-3 The customer is the sole responsible for the accuracy and 
correctness of all information and instructions that are executed 
through the bank, customer will bear any legal or financial 
consequences arising based on these information or instructions 
and the bank will not be held liable for financial transactions or 
high risk activities effected on his/her accounts and will not be 
responsible for notifying the customer with any financial 

transactions or high risk activities effected on his/her accounts.
2-4 Customer will be responsible for the accuracy and correctness 
of all information provided in the forms related to the services 
provided under this agreement, and shall promptly notify the 
Bank in writing with any changes of the information contained 
therein. 
3- Ahli United Bank's Responsibitities
3-1 ahli united bank responsible for the following :
A)Provide the Customer with a website infrastructure.
B)Guarantees customer's instructions confidentiality ,  transactions 
and data to the maximum extent possible except what is indicated 
on contrary in this agreement , related  forms , laws and decrees 
related to confidentiality revelation. 
4- Transmission of information
4-1 The Customer hereby acknowledges that information 
transmitted via the internet is Susceptible to unauthorized 
interception, hacking and the Customer hereby acknowledges the 
risks therewith, and agrees that he/she shall bear all Legal and/or 
financial risks of transmitting such information via the internet.
4-2 The bank will not bear any responsibility for intercepting 
information within the course of customer usage of Internet to 
transmit information and will not be responsible for the the 
possibility of accessing the Internet , web speed , availability or 
security and the bank doesn't warrant any of them . customer 
expressly agrees to not holding the bank responsible for any losses 
whatsoever that arising from sending the information through 
Internet.
4-3 The Customer hereby agrees that all information submitted to 
and received by the Bank via the Site shall be deemed to be the 
property of the Bank and, the Bank shall be entitled to use such 
information for any lawful purpose. subject to client bearing all   
legal and financial liability for any incomplete information 
transmitted through the Site,
5 -Limitation of Liability
5-1 The Customer undertakes and herby agrees on usage of the 
service is under his/her complete legal, financial responsibilities, 
and confirms his/her awareness  that the website includes any 
information and available materials are provided as per 
availability without any guarantees and or declarations of any 
kind  as it is, and the bank doesn't  guarantee the accuracy , 
sufficiency  or completion of the information as well as the 
available materials  on the website, therefore  the bank is not 
responsible for any errors or omissions in such materials and 
information.
5-2 The Bank shall notify the customer in advance in case of service 
interruption for maintenance to take necessary precautions  
5-3 The Bank shall not be liable for any action taken, or any delay 
or failure to take any action arises out of causes beyond the Bank’s 
control, including without limitation any losses or damages 
resulting from interest or exchange rate fluctuations and after 
working hours transactions, furthermore Bank will not be 
responsible for any damages resulting from the technical failure or 
breakdown of online banking communications or any emergency 
cases such as power failure, closing days, natural disasters, Security 
accidents., governmental emergency actions, or appearance of 
viruses on the Internet  
5-4 The bank will not be responsible under any circumstances for 
any damages resulting from the use or inability to use the web site 
or any portion of it. 
5-5 The Customer acknowledges and agrees that the Bank will not 
be responsible for any errors in entering the information by the 
customer as well as informing the bank instantly for any breach of 
customer(s) account security by any mean according to his/her 
belief. 
6-Indemnity 
6-1 The customer undertakes to indemnify the bank for any 
damages or losses or responsibility  or costs whatsoever ( including 
lawyer fees ) that borne by the bank in regard of any claim raised 
from a third party as a result of customer's usage of the services or 
the electronic website or customer violation of this agreement or 

any third party rights. 
7 -Charges and Fees
7-1 The customer expressly consents to bear the fees charged on 
funds transfer from one of customer's accounts to another account 
as well as from customer's accounts to local & international banks 
through the website as determined in approved bank's tariff.
7.2 -The Customer acknowledges and accepts that the fees for any 
of the Services are subject to change at any time by the Bank.
7.3 - The customer expressly authorizes the bank to debit his/her 
account (s) with any fees or charges and the bank reserves it's right 
in amending any fees with or without extra notification.
8- Service Activation:
8-1 The customer firstly has to register on the AUBE website for 
utilizing the service.
8-2 after conducting the first step customer should contact AUBE 
call center 19072 to activate the service for first time subscription 
8-3 In case customer requests to stop the service or re-activating it 
he/she has to visit the nearest branch or call the call center on 
19072. 
the customer declares and warrants according to this agreement 
that the applications of account opening and service subscribtion 
will be merged and will be considered as an integral part of the 
subject agreement.
The customer is obliged to inform the bank instantly in case of 
there is a change on provided information by the customer in 
account opening and user access / modification  /password change 
application.
9- Copyright Notices
9-1 The copyright and all other intellectual property contained in 
the Site, including. but not limited to, art design, text, sound 
recordings, images or links are owned by the Bank, and such 
intellectual property may not be reproduced, transmitted, 
published, performed. broad-casted, stored, adapted, distributed, 
displayed. Licensed, altered, hyperlinked or otherwise used in 
whole or in part in any manner without prior written consent of 
the Bank.
10- Other Agreements
Any other agreements may be made between the bank and the 
customer are considered as terms and conditions which should be 
incorporated in any other agreements or any additional conditions 
and transactions that the customer is requesting  from the bank 
which are applicable to customer's Account(s).
11- Termination
11.1 The Customer may terminate this Agreement by delivering a 
seven (7) business day’s prior written notice to the Bank.
11.2 The Bank may terminate this Agreement at any time, without 
cause or notice or refund of previously charged or incurred fees. 
11-3 Neither the termination nor the discontinuation of the 
Services shall affect the Customer’s liability or obligation under this 
Agreement.
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يقدم البنك األهلي المتحد الخدمات المصرفية عبر االنترنت لعمالئه من خالل 

الموقع االلكتروني للبنك (www.ahliunited.com) لتمكين العميل من

االستفادة من الخدمات التالية: 

١- استخراج /االطالع علي كشوف الحسابات

٢- التحويالت البنكية

٣- التبرعات لدى العديد من الجهات

٤-االطالع علي كشوف حسابات البطاقات

٥- طلب ربط وديعة

٦- سداد مديونيات البطاقة االئتمانية

٧- فتح حساب فرعي جديد

٨- طلب دفتر شيكات

٩- طلب تحديث بيانات

١٠- خدمة الرسائل القصيرة عند الدخول و عند اجراء المعامالت

١١- حاسبة سعر الصرف اليومي للعمالت االجنبية

١٢- االستفسار عن طريق خدمة الرسائل االلكترونية

١- الخدمات المصرفية االلكترونية تشمل العمليات التى يقوم بها عميل البنك 

علي  الشخصي  األمان  رمز  جهاز  على  تحتوي  االلكترونية  القنوات  طريق  عن 

العميل  يستخدمه  محمول  أو  ثابت  جهاز  وأي  الشخصي  المحمول  الهاتف 

للدخول الي شبكة االنترنت. الهاتف المحمول جهاز رمز 

االمان الشخص وأى جهاز ثابت أو محمول يستخدمه العميل للدخول إلى شبكة 

االنتزنت.

٢- فى حال اختيار العميل االنتفاع بالخدمات المصرفية االلكترونية 

يلتزم العميل - وبموجب التوقيع على هذا الطلب بكافة الشروط التى

المتاحة  الخدمات   بقائمة   أى  منتج  مدرج   البنك  لالستفادة  من   يضعها  

لمستخدمي تلك الخدمة حاليا او مستقبال كما يكون مسئوال عن استيفاء  كافة 

المتطلبات الفنية الواردة بدليل هذه الخدمة قبل استخدامه  لها ويتعهد بتوقيع 

اية محررات أو مستندات قد يطلبها البنك لهذا الغرض.

٣- يتحمل العميل وحده كامل المسئولية عن كافة العمليات التى تتم  بإستخدامه 

هذه الخدمة  وتنصرف  له  آثارها، وتقع عليه تبعاتها كما  يلتزم  بتعويض 

البنك عن اية أضرار مباشرة أوغير مباشرة قد تنتج من جراء ذلك.

٤- يحتفظ  البنك  بحق  تغيير  الشروط  واإلجراءات  التى  تحكم  الخدمات 

المصرفية االلكترونية من حين آلخر دون تحمل آية مسؤولية عن األخطاء

التى قد تنتج االستخدام بشرط إبالغ مستخدمى هذه الخدمات باخطار مسبق 

وفق الوسائل المناسبة.

٥- يجب على العميل الذى يستخدم أى من الخدمات المصرفية االلكترونية  

يتقدم  أن  الخدمات  بتعديل هذه  او   باإليقاف   البنك   باشعار   يرغب   والذى 

لتنفيذ  الكتروني مؤمن  الفرع فاتح الحساب او عبر بريد  بطلبه كتابيا إلى مقر 

طلبه(ا).

فى  المطبقة  واإلجراءات  للشروط  االلكترونية  المصرفية  الخدمات  تخضع   -٦

حينه من قبل البنك على جميع أنواع الحسابات. وسوف يقوم البنك بتزويد 

البنك  بموقع  المبينة تفصيال  اإلنترنت  عبر  المصرفية  األعمال  بخدمة  العميل 

على شبكة الانترنت من وقت آلخر.         

يوافق العميل علي المحافظة على سرية اية رموز تعريف دخول وكلمات سر 

كما يوافق على إتخاذ جميع االحتياطات الضرورية للحيلولة دون اإلستخدام غير 

المصرح به لها أو الدخول الى الصفحة اإللكترونية التي يمكن الدخول إليها عبر 

االنتزنت (الصفحة اإللكترونية) . ويتعهد العميل بأن يقوم بتغيير كلمات السر 

بصورة متكررة وان يخطر البنك فور حال علمه أو ارتيابه في:

أ) أن رمز تعريف الدخول و/أو كلمة السر الخاصة به/ا أصبحت معروفة لشخص 

غير مصرح له :أو 

ب) أي استخدام غير مصرح به أو سوء استخدام الصفحة اإللكترونية او الخدمة

ال يتحمل البنك أية مسئولية عن االستخدام اإلحتيالي أو غير المصرح به لرموز

تعريف الدخول و/أو كلمات السر الخاصة بالعميل.

يقر العميل ويوافق على ان البنك أو أي من شركاته التابعة أو أي من موكليه 

لن يكونوا مسئولين عن اية خسارة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة فعلية او 

Ahli United Bank offers online banking services for its customers 
through the Bank's website located at: www.ahliunited.com 
whereby the Customer is able to utilize the following services:
1 -Viewing/extracting bank statement 
2 -Conducting bank transfers
3 -Donations to your charity of choice
4 -Reviewing the summary for debit and credit cards 
5 -Requesting fixed Time Deposit
6 -Settling dues online 
7 -Opening sub accounts 
8 -Applying for a cheque book 
9 -Profile update request
10 -SMS alerts for log-in and upon effecting transactions  
11 -Exchange rate converter for all currencies 
12 -Inquiries through electronic messages
1 - Electronic banking services include all operations conducted by 
a customer through electronic channels that include the landline, 
Mobile, digital assistant, and /or any static or mobile device used 
by a customer to access the internet.
2 -In the event that a customer wishes to benefit from the use of 
the electronic banking services, the customer is bound through 
the signing of this form, to all the terms and conditions placed by 
the bank for the use of any existing or future service or services 
made available by the bank for its customers. The customer will 
also adhere to all technical requirements stated in the guides of 
these services before commencement of use and undertakes to 
sign any disclaimers and documents requested by the bank for 
this purpose.
3.Customer is solely responsible for all transactions conducted 
through the bank`s electronic services and bears it's impacts and 
consequences as well as committed to indemnify the bank for any 
direct or indirect damages results because of such use. 
4.The bank has the right to change from time to time the terms 
and conditions that govern the use of internet- based electronic 
banking services, without liability for any errors that may result 
from service usage provided that the bank notifies the users of 
these services via suitable notification method. that the bank 
informs the users of such services through the appropriate 
channels.
5.Any customer using the electronic banking services and who 
wishes to advise the bank to suspend any of electronic services or 
modifying these services has to apply in writing to the branch 
which account was opened by or through secured email to honor 
his /her request.
6.Electronic banking services as defined in clause number (1) 
above are subject to the terms and conditions applied by the 
bank on all accounts.
The bank will provide the customer with internet banking service 
through Internet which is detailed on the bank's website from 
time to time.
The customer agrees to keep any access Identification codes and 
passwords and to take all necessary precautions to prevent 
unauthorized use therefore or access to the electronic website 
accessible via the internet (the website) the customer undertakes 
to change the passwords frequently and to notify the Bank 
immediately In case he/she came to know or suspects the 
following :
A)Such access identification code and/or password had become 
known to any unauthorized person: or
B)Any unauthorized use or misuse of the website or the service.
The bank assumes no responsibility for fraudulent or 
unauthorized use of the customers’ access identification codes 
and /or passwords. The customer understands and agrees that 
neither the bank nor its affiliates or proxies shall be liable for any 
loss either direct or indirect, actual, consequential, expected or 
not expected is borne by the customer in respect of or in 
connection with the services of the website but not limited to
Any misuse ,  errors , omissions , delay, malfunction , breakdowns 

بالتبعية  متوقعة أو غير متوقعة . ويتحملها العميل فيما له صلة بخدمة

اساءة  الحصر   وليس  المثال  سبيل  علي  ذلك  في  بما  اإللكترونية  الصفحة 

االستخدام  أو اخطاء أو حذف أو تأخر أو تعطل أو إنقطاع و تشغيل غير مناسب 

أو عدم دقة عمليات الخدمة 

ج) عدم توافر خدمة اإلنترنت أو الصفحة االلكترونية الخاصة بالخدمة ؛ و/أو أية 

خسارة او ضرر أو تلف يلحق باألجهزة و البرمجيات أو اي نظام معالجة اخر كنتيجة 

الستخدام النظام.

د) استخدام العميل للبريد اإللكتروني أو أية وسيلة من وسائل االتصاالت األخرى

غير المؤمنة في ارسال التعليمات للبنك

ه) أي إخالل بالسرية الناتجة عن اإلستخدام المباشر أو غير المباشر للخدمة أو

الصفحة إللكترونية 

و) أي انقطاع أو تأخر يحدث نتيجة ألية عملية تحديث و استبدال يتم اجراؤها

على الصفحة االلكترونية 

ي) أية معلومات غير دقيقة أو خاطئة يتم تزويدها من قبل العميل.

للبنك أن يستند إلى آية تعليمات . يعتقد بانها حقيقية تم استالمها من قبل 

العميل . ويكون البنك مخوال لقبول التعليمات الصادرة من قبل العميل والعمل

على تنفيذها أو رفضها ويقبل العميل تحمل جميع المخاطر الناتجة عن سوء 

الفهم واالخطاء والمخاطر الخاصة بتقديم التعليمات بصورة إحتيالية و/او من 

قبل أي من األطراف غير المصرح لهم بها . ويقبل بأن البنك لن يكون مسئوال 

عن اية خسارة او مسئولية أو نفقات قد تنشأ عن اإلحتيال أو سوء االستخدام  

و/او الخطأ واو التعليمات المصرح بها . 

وقد اتفق الطرفان علي ما يلي: 

١-توفير الخدمات

١-١ يحق للبنك تعديل الخدمات و ومحتوياتها المتاحة علي الموقع االلكتروني، 

في أي وقت كان، و كذلك احكام هذه االتفاقية، و ذلك حسب تقديره المطلق 

على أن يخطر العميل بمدة ال تقل عن ١٥ يوم و ان يقوم بنشر البنود و الشروط 

المحدثة أوالمعدلة علي الموقع االلكتروني .

١-٢ يقر العميل و يوافق علي أن االستمرار في استخدام الخدمات بعد تاريخ أي 

تغيير أو تعديل يعد بمثابة قبول منه و موافقة علي هذا التعديل أو التغير

٢- مسئوليات العميل

٢-١ يتعهد العميل دون قيد أو شرط بما يلي : 

ا) الحصول و الحفاظ علي جميع االجهزة و البرامج الالزمة لتنفيذ المعامالت من 

خالل االنترنت و االستفادة من الخدمات، و يكون العميل وحده مسئوال عن 

االختيار و اعداد تلك االجهزة و البرامج 

ب) االطالع علي المعلومات و االلتزام بالتوصيات و التعليمات و التحذيرات

المتوفرة علي الموقع االلكتروني حول امن الخدمات و كذلك قراءة التحذيرات 

واالخطارات التنبيهية مثل التنبيهات االمنية أو تنبيهات محاوالت اإلحتيال 

/الهندسة االجتماعية  .الخ

ج) ابالغ البنك فورا بفقدان جهاز رموز األمان الخاص به(ا) أو سرقة كلمة المرور 

أو اسم المستخدم الخاص به(ا)، و يقر العميل بتحمله كامل المسؤلية الناتجة 

عن جميع الخسائر و االضرار الناشئة عن ذلك. بما فيها اية رسوم قد تطلب منه 

هذا الصدد.

د) عدم استخدامه الموقع و/أو الخدمات بما يتعارض مع أي قوانين أو انظمة، 

و/أو شروط هذه االتفاقية و تعويض البنك عن أي خسائر ناتجة عن أي تصرف 

نتيجة عدم االلتزام بأي تعليمات منصوص عليها في هذه االتفاقية أو تلك 

المنشورة علي الموقع االلكتروني في وقت ألخر . 

٢-٢ يعتبر استخدام جهاز رموز األمان و الرقم السري االلكتوني الخاص بالعميل 

و اسم المستخدم و كلمة المرور بمثابة توقيع العميل، و يوافق العميل بان أي 

استخدام لجهاز رموز األمان و للرقم السري االلكتروني الخاص بالعميل و اسم 

المستخدم و كلمة المرور من قبل الغير سوف يعامل من قبل البنك علي انه 

تم باذن من العميل و بموجبه يوافق العميل علي تحمله المسئولية

الكاملة عن ذلك االستخدام و ذلك دون ادني مسئولية علي البنك . 

٢-٣ يكون العميل هو المسئول الوحيد عن دقة و صحة جميع المعلومات و 

التعليمات التي يتم تنفيذها عبر الموقع االلكتروني، و يتحمل العميل اية اثار 

البنك  يعد  التعليمات وال  أو  المعلومات  تلك  مالية مترتبة علي  و/أو  قانونية 

مسئوًال عن عمليات مالية أو أنشطة ذات مخاطر مرتفعة تتم علي حساباتهم و 

ذات  انشطة  أو  مالية  عمليات  بأي  العميل  اخطار  عن  ًال  مسئو  البنك  يعد  ال 

مخاطر مرتفعة تتم علي حسابات العميل.

٢-٤ يقر العميل بمسئوليتة عن دقة و صحة جميع المعلومات الواردة في النماذج 

الخاصة بالخدمات موضوع هذه االتفاقية . و يقوم العميل فور ًا بإخطار البنك 

كتابة بأي تغييرات تطرأ علي المعلومات الواردة فيه. 

٣- مسئوليات البنك األهلي المتحد

٣-١ يكون البنك األهلي المتحد مسئوال عن ما يلي:

ا) تزويد العميل بالبنية االساسية للموقع االلكتروني. 

ب) ضمان سرية تعليمات العميل و عملياته و بياناته إلي اقصي حد ممكن و 

باستثناء ما هو منصوص عليه خالفا لذلك في هذه االتفاقية و النماذج 

المتعلقة بها و القوانين و القرارات المتعلقة بكشف السرية.

٤-ارسال المعلومات

٤-١ يقر العميل بان المعلومات التي يتم ارسالها عبر االنترنت معرضة لالعتراض 

المالية  و/أو  القانونية  المخاطر  لجميع  تحمله  علي  يوافق  و  بذلك  القرصنة  و 

علي نقل تلك المعلومات عبر االنترنت.

٤-٢ ال يتحمل البنك اي مسئولية مرتبطة باعتراض المعلومات في سياق 

استخدام العميل االنترنت الرسال المعلومات، و لن يكون البنك مسئوال عن 

امكانية الدخول إلي االنترنت أو سرعة الشبكة أو توافرها أو أمانها، كما ال يقدم 

اية ضمانات عليها، و يوافق العميل صراحة علي عدم تحميل البنك المسئولية 

عن أية خسائر من أي نوع كانت و الناشئة عن ارسال المعلومات عبر االنترنت.

٤-٣ يوافق العميل علي أن جميع المعلومات التي يتم توفيرها و استالمها من 

قبل البنك عبر الموقع االلكتروني تعتبر ملكا للبنك، و يحق للبنك استخدام تلك 

المعلومات ألي غرض قانوني شريطة أن يتحمل العميل المسئولية القانونية 

و المالية عن أية معلومات غير دقيقة أو غير كافية تم نقلها عبر الموقع االلكتروني

٥- حدود المسئولية

٥-١ يتعهد العميل و يوافق بموجب هذه اإلتفاقية علي أن استخدامه للخدمات 

يكون علي مسئوليته القانونية و المالية وحده و يقر بعلمه بأن الموقع 

االلكتروني، شامال أية معلومات و مواد متوفرة عليه يتم توفيرها ‘‘كما هي’’ 

أو ‘‘كما هو’’ متاح دون اية ضمانات و / أو اقرارات من أي نوع و ال يضمن البنك 

دقة المعلومات أو كفايتها أو اكتمالها وكذلك المواد المتاحة علي الموقع 

االلكتروني، و عليه فإن البنك غير مسئول عن أي اخطاء أو اغفاالت في تلك 

المواد و المعلومات. 

٥-٢ يلتزم البنك بإخطار العميل مسبقا في حالة انقطاع الخدمة لعمل صيانة 

محددة و ذلك التخاذ التدابير الالزمة

٥-٣ لن يكون البنك مسئوال عن أي اجراء يتم اتخاذه، أو أي تأخير أو إخفاق في 

علي  ذلك  بما في  البنك  خارجة عن سيطرة  اسباب  ناشئ عن  اجراء  أي  اتخاذ 

سبيل المثال أية خسائر أو اضرار قد تنتج عن تقلبات اسعار الفائدة أو الصرف 

و عن تنفيذ العمليات بعد ساعات االغالق، و كذا لن يكون البنك مسئوال عن أي 

اضرار ناتجة عن االعطال الفنية أو انقطاع شبكة االتصاالت المصرفية عبر 

االنترنت أو أي حالة طوارئ اخري كانقطاع الطاقة، تعطيل االعمال، و الكوارث 

الطبيعية، و الحوادث االمنية، واالجراءات الحكومية في حاالت الطوارئ أو ظهور 

الفيروسات علي االنترنت .

٥-٤ لن يكون البنك مسئوال تحت أي ظرف عن أي اضرار من أي نوع كانت و 

الناشئة عن استخدام أو عدم القدرة علي استخدام الموقع االلكتروني أو أي جزء 

منه. 

٥-٥ يقر العميل و يوافق علي عدم تحمل البنك المسئولية عن أي اخطاء في 

ادخال المعلومات من جانب العميل. و كذلك عن اخطار البنك فورا عن اعتقاده 

باختراق امن حساب /حسابات العميل بأي شكل من االشكال

٦- التعويض

أو  مسئولية  أو  خسائر  أو  اضرار  اية  عن  البنك  بتعويض  العميل  يتعهد   ٦-١

تكاليف أو نفقات من أي نوع (بما في ذلك اتعاب المحاماه) التي يتكبدها 

البنك في ما يتعلق بأي مطالبة تتم من قبل طرف ثالث نتيجة استخدام 

أو  االتفاقيه  لهذه  العميل  انتهاك  أو  االلكتروني  للموقع  أو  للخدمات  العميل 

حقوق أي طرف ثالث

٧- المصاريف و الرسوم

 ٧-١ يوافق العميل صراحة علي أن تحمل رسوم اجراء عمليات تحويل االموال 

من احد حسابات العميل إلي حساب اخر و كذلك من حساب العميل الي حسابات 

في  محددة  هي  كما  االلكتروني  الموقع  عبر  الدولية  و  المحلية  البنوك  لدي 

قائمة الرسوم و العموالت المعتمدة من قبل البنك 

٧-٢يقر العميل و يوافق علي أن رسوم الخدمات خاضعة للتعديل من قبل 

البنك في اي وقت

أو  أو مصاريف  أي رسوم  البنك في خصم  العميل بموجب هذا  ٧-٣ يفوض 

تكاليف من حسابه / حساباته لدي البنك و يحتفظ البنك بحقه في تعديل أي 

رسوم بدون اشعار اضافي 

٨-تفعيل الخدمة 

المتحد  األهلي  البنك  موقع  خالل  من  أوال  التسجيل  العميل  علي  يجب   ٨-١

لالنتفاع بالخدمة.

٨-٢بعد القيام بالخطوة االولي يتعين علي العميل االتصال بالخط الساخن الخاص 

بالبنك االهلي المتحد-مصر علي رقم ١٩٠٧٢ و ذلك لتفعيل الخدمة في حالة 

االشتراك ألول مرة

٨-٣ في حالة طلب العميل وقف الخدمة أو اعادة تشغيلها يقوم بزيارة اقرب فرع 

أو االتصال بخدمة العمالء ١٩٠٧٢

فتح  طلب  ادماج  سيتم  بأنه  االتفاقية  هذه  بموجب  يضمن  و  العميل  يقر 

الحساب و طلب اإلشتراكات في الخدمة موضوع هذه االتفاقية و إعتبارها 

جزاء ال يتجزأ منها

يلتزم العميل بإخطار البنك فورا في حال حدوث أي تغيير علي أي من المعلومات 

المقدمة من قبل العميل في طلب فتح الحساب وطلب دخول/ تعديل مستخدم 

و طلب تغيير كلمة المرور.

٩ـ اشعارات حقوق الطبع و النسخ

تكون حقوق الطبع و النشر و جميع الملكيات الفكرية االخري الواردة في

الموقع االلكتوني بما في ذلك علي سبيل المثال ال الحصر،جميع التصاميم، 

و النصوص و التسجيالت الصوتية، و الصور و الروابط مملوكة للبنك و ال يجوز 

عرضها،  أو  توزيعها،  تقليدها،  تخزينها،  نقلها،  أو  الفكرية  الملكية  تلك  نسخ 

ترخيصها تعديلها، أو ربطها برابط الكتروني أو استخدامها سواء كليا أو جزئيا، 

بأي شكل من االشكال دون موافقة كتابية مسبقة من البنك.

١٠- اتفاقيات أخرى

أية اتفاقيات أخري قد يتم ابرامها بين العميل والبنك يتم اعتبارها بمثابة شروط 

وأحكام يتعين اضافتها الي تلك المنشورة علي الموقع االلكتروني والي اية 

تنطبق  البنك والتي  العميل من  اتفاقيات واحكام اضافية ومعامالت يطلبها 

علي حساب(ات) العميل بهذا الخصوص 

١١-االنهاء

١١-١ يجوز للعميل انهاء هذة االتفاقية اخطار كتابي مسبق بسبعة (٧) ايام عمل 

إلي البنك.

١١-٢ يجوز للبنك انهاء هذه االتفاقية في أي وقت، دون سبب أو انذار،

مع عدم إلتزام البنك برد الرسوم المفروضة أو المتكبدة سابقا

التزاماته  أو  العميل  مسئولية  علي  الخدمات  ايقاف  أو  انهاء  يؤثر  لن   ١١-٣

بموجب هذه االتفاقية.

,interruption,improper operation or inaccuracy of service 
operations.  
C) The non-availability of the internet or the web page related to 
the service , and/or any loss, damage or destruction caused to the 
customer’s hardware, software or other data processing system as 
a result of using the system 
D) Customers’ use of E-mail or any other insecure means of 
communication used in sending  the instructions to the bank 
H) Any breach of confidentiality resulting directly or indirectly 
from the customers’ use of the service or the website and/or:
I) Any interruption or delay caused by any update or replacement 
performed on the website 
J) Any inaccurate  or erroneous information provided by the 
customer 
The bank may rely on instructions which believed to be genuine 
that were received from the customer , the bank is authorized to 
accept the instructions of the customer and works on 
implementing or decline it , the customer accepts to bear all risks 
resulting from misunderstanding , errors , risks related to issuing 
instructions in a fraudulent way and or from unauthorized parties 
to issue such, customer consents that the bank will not be held 
liable for any loss or responsibility or any costs may result from 
acts of fraud or misuse or error or unauthorized instructions.
The Parties have agreed to the follow: 
1- Service providing :
1-1 The bank has the right to amend the services and it's 
containment that are available on the website , at any time as 
well as the terms of this agreement at its sole discretion provided 
that customer is notified with no less than 15 days in writing or 
other available communication channel and publish such 
amended or updated terms & conditions on the website.
1-2 The customer declares and agrees on  continuation in using 
the services after the date of any change or amendment is 
considered as a consent from his /her side on such amendment or 
change .     
2- Customer's Responsibilities
2-1 The Customer hereby irrevocably unconditionally undertakes 
to:
A) obtain and maintain any of the hardware and software 
required to execute transactions on internet to make use of the 
Services, and the Customer shall be solely responsible for the 
selection and the setup of the hardware and software.
B) Read the information and abide by the recommendations,
Instructions and warnings available on the Site about the security 
of the Services. Also, read the warnings and alert notifications 
Such as security alerts or fraud alerts/social engineering etc. 
C) Promptly notify the Bank in the event that the Token or 
password or login name are lost or stolen, customer undertakes to 
bear the full responsibility resulting from all losses and damages 
emerging therefrom including any fees may be he/she is 
requested to pay.
D) Not to use the Site and/or the services in a way that is contrary 
to any law. Regulations, and/or the terms of this Agreement.
and indemnify the bank for any losses resulting from non 
abidance to any instructions stated in this agreement or the 
published one on the website from time to time.
2-2 The use of the Customer's Token, login name and password 
shall be considered as  Customer’s physical signature and 
accordingly the customer hereby agrees that any use of the 
Customer Token, login name and password by any third party 
shall be treated by the Bank as having been authorized by the 
Customer, and the Customer hereby accepts full responsibility and 
liability for any such use without any liability on the Bank
2-3 The customer is the sole responsible for the accuracy and 
correctness of all information and instructions that are executed 
through the bank, customer will bear any legal or financial 
consequences arising based on these information or instructions 
and the bank will not be held liable for financial transactions or 
high risk activities effected on his/her accounts and will not be 
responsible for notifying the customer with any financial 

transactions or high risk activities effected on his/her accounts.
2-4 Customer will be responsible for the accuracy and correctness 
of all information provided in the forms related to the services 
provided under this agreement, and shall promptly notify the 
Bank in writing with any changes of the information contained 
therein. 
3- Ahli United Bank's Responsibitities
3-1 ahli united bank responsible for the following :
A)Provide the Customer with a website infrastructure.
B)Guarantees customer's instructions confidentiality ,  transactions 
and data to the maximum extent possible except what is indicated 
on contrary in this agreement , related  forms , laws and decrees 
related to confidentiality revelation. 
4- Transmission of information
4-1 The Customer hereby acknowledges that information 
transmitted via the internet is Susceptible to unauthorized 
interception, hacking and the Customer hereby acknowledges the 
risks therewith, and agrees that he/she shall bear all Legal and/or 
financial risks of transmitting such information via the internet.
4-2 The bank will not bear any responsibility for intercepting 
information within the course of customer usage of Internet to 
transmit information and will not be responsible for the the 
possibility of accessing the Internet , web speed , availability or 
security and the bank doesn't warrant any of them . customer 
expressly agrees to not holding the bank responsible for any losses 
whatsoever that arising from sending the information through 
Internet.
4-3 The Customer hereby agrees that all information submitted to 
and received by the Bank via the Site shall be deemed to be the 
property of the Bank and, the Bank shall be entitled to use such 
information for any lawful purpose. subject to client bearing all   
legal and financial liability for any incomplete information 
transmitted through the Site,
5 -Limitation of Liability
5-1 The Customer undertakes and herby agrees on usage of the 
service is under his/her complete legal, financial responsibilities, 
and confirms his/her awareness  that the website includes any 
information and available materials are provided as per 
availability without any guarantees and or declarations of any 
kind  as it is, and the bank doesn't  guarantee the accuracy , 
sufficiency  or completion of the information as well as the 
available materials  on the website, therefore  the bank is not 
responsible for any errors or omissions in such materials and 
information.
5-2 The Bank shall notify the customer in advance in case of service 
interruption for maintenance to take necessary precautions  
5-3 The Bank shall not be liable for any action taken, or any delay 
or failure to take any action arises out of causes beyond the Bank’s 
control, including without limitation any losses or damages 
resulting from interest or exchange rate fluctuations and after 
working hours transactions, furthermore Bank will not be 
responsible for any damages resulting from the technical failure or 
breakdown of online banking communications or any emergency 
cases such as power failure, closing days, natural disasters, Security 
accidents., governmental emergency actions, or appearance of 
viruses on the Internet  
5-4 The bank will not be responsible under any circumstances for 
any damages resulting from the use or inability to use the web site 
or any portion of it. 
5-5 The Customer acknowledges and agrees that the Bank will not 
be responsible for any errors in entering the information by the 
customer as well as informing the bank instantly for any breach of 
customer(s) account security by any mean according to his/her 
belief. 
6-Indemnity 
6-1 The customer undertakes to indemnify the bank for any 
damages or losses or responsibility  or costs whatsoever ( including 
lawyer fees ) that borne by the bank in regard of any claim raised 
from a third party as a result of customer's usage of the services or 
the electronic website or customer violation of this agreement or 

any third party rights. 
7 -Charges and Fees
7-1 The customer expressly consents to bear the fees charged on 
funds transfer from one of customer's accounts to another account 
as well as from customer's accounts to local & international banks 
through the website as determined in approved bank's tariff.
7.2 -The Customer acknowledges and accepts that the fees for any 
of the Services are subject to change at any time by the Bank.
7.3 - The customer expressly authorizes the bank to debit his/her 
account (s) with any fees or charges and the bank reserves it's right 
in amending any fees with or without extra notification.
8- Service Activation:
8-1 The customer firstly has to register on the AUBE website for 
utilizing the service.
8-2 after conducting the first step customer should contact AUBE 
call center 19072 to activate the service for first time subscription 
8-3 In case customer requests to stop the service or re-activating it 
he/she has to visit the nearest branch or call the call center on 
19072. 
the customer declares and warrants according to this agreement 
that the applications of account opening and service subscribtion 
will be merged and will be considered as an integral part of the 
subject agreement.
The customer is obliged to inform the bank instantly in case of 
there is a change on provided information by the customer in 
account opening and user access / modification  /password change 
application.
9- Copyright Notices
9-1 The copyright and all other intellectual property contained in 
the Site, including. but not limited to, art design, text, sound 
recordings, images or links are owned by the Bank, and such 
intellectual property may not be reproduced, transmitted, 
published, performed. broad-casted, stored, adapted, distributed, 
displayed. Licensed, altered, hyperlinked or otherwise used in 
whole or in part in any manner without prior written consent of 
the Bank.
10- Other Agreements
Any other agreements may be made between the bank and the 
customer are considered as terms and conditions which should be 
incorporated in any other agreements or any additional conditions 
and transactions that the customer is requesting  from the bank 
which are applicable to customer's Account(s).
11- Termination
11.1 The Customer may terminate this Agreement by delivering a 
seven (7) business day’s prior written notice to the Bank.
11.2 The Bank may terminate this Agreement at any time, without 
cause or notice or refund of previously charged or incurred fees. 
11-3 Neither the termination nor the discontinuation of the 
Services shall affect the Customer’s liability or obligation under this 
Agreement.
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يقدم البنك األهلي المتحد الخدمات المصرفية عبر االنترنت لعمالئه من خالل 

الموقع االلكتروني للبنك (www.ahliunited.com) لتمكين العميل من

االستفادة من الخدمات التالية: 

١- استخراج /االطالع علي كشوف الحسابات

٢- التحويالت البنكية

٣- التبرعات لدى العديد من الجهات

٤-االطالع علي كشوف حسابات البطاقات

٥- طلب ربط وديعة

٦- سداد مديونيات البطاقة االئتمانية

٧- فتح حساب فرعي جديد

٨- طلب دفتر شيكات

٩- طلب تحديث بيانات

١٠- خدمة الرسائل القصيرة عند الدخول و عند اجراء المعامالت

١١- حاسبة سعر الصرف اليومي للعمالت االجنبية

١٢- االستفسار عن طريق خدمة الرسائل االلكترونية

١- الخدمات المصرفية االلكترونية تشمل العمليات التى يقوم بها عميل البنك 

علي  الشخصي  األمان  رمز  جهاز  على  تحتوي  االلكترونية  القنوات  طريق  عن 

العميل  يستخدمه  محمول  أو  ثابت  جهاز  وأي  الشخصي  المحمول  الهاتف 

للدخول الي شبكة االنترنت. الهاتف المحمول جهاز رمز 

االمان الشخص وأى جهاز ثابت أو محمول يستخدمه العميل للدخول إلى شبكة 

االنتزنت.

٢- فى حال اختيار العميل االنتفاع بالخدمات المصرفية االلكترونية 

يلتزم العميل - وبموجب التوقيع على هذا الطلب بكافة الشروط التى

المتاحة  الخدمات   بقائمة   أى  منتج  مدرج   البنك  لالستفادة  من   يضعها  

لمستخدمي تلك الخدمة حاليا او مستقبال كما يكون مسئوال عن استيفاء  كافة 

المتطلبات الفنية الواردة بدليل هذه الخدمة قبل استخدامه  لها ويتعهد بتوقيع 

اية محررات أو مستندات قد يطلبها البنك لهذا الغرض.

٣- يتحمل العميل وحده كامل المسئولية عن كافة العمليات التى تتم  بإستخدامه 

هذه الخدمة  وتنصرف  له  آثارها، وتقع عليه تبعاتها كما  يلتزم  بتعويض 

البنك عن اية أضرار مباشرة أوغير مباشرة قد تنتج من جراء ذلك.

٤- يحتفظ  البنك  بحق  تغيير  الشروط  واإلجراءات  التى  تحكم  الخدمات 

المصرفية االلكترونية من حين آلخر دون تحمل آية مسؤولية عن األخطاء

التى قد تنتج االستخدام بشرط إبالغ مستخدمى هذه الخدمات باخطار مسبق 

وفق الوسائل المناسبة.

٥- يجب على العميل الذى يستخدم أى من الخدمات المصرفية االلكترونية  

يتقدم  أن  الخدمات  بتعديل هذه  او   باإليقاف   البنك   باشعار   يرغب   والذى 

لتنفيذ  الكتروني مؤمن  الفرع فاتح الحساب او عبر بريد  بطلبه كتابيا إلى مقر 

طلبه(ا).

فى  المطبقة  واإلجراءات  للشروط  االلكترونية  المصرفية  الخدمات  تخضع   -٦

حينه من قبل البنك على جميع أنواع الحسابات. وسوف يقوم البنك بتزويد 

البنك  بموقع  المبينة تفصيال  اإلنترنت  عبر  المصرفية  األعمال  بخدمة  العميل 

على شبكة الانترنت من وقت آلخر.         

يوافق العميل علي المحافظة على سرية اية رموز تعريف دخول وكلمات سر 

كما يوافق على إتخاذ جميع االحتياطات الضرورية للحيلولة دون اإلستخدام غير 

المصرح به لها أو الدخول الى الصفحة اإللكترونية التي يمكن الدخول إليها عبر 

االنتزنت (الصفحة اإللكترونية) . ويتعهد العميل بأن يقوم بتغيير كلمات السر 

بصورة متكررة وان يخطر البنك فور حال علمه أو ارتيابه في:

أ) أن رمز تعريف الدخول و/أو كلمة السر الخاصة به/ا أصبحت معروفة لشخص 

غير مصرح له :أو 

ب) أي استخدام غير مصرح به أو سوء استخدام الصفحة اإللكترونية او الخدمة

ال يتحمل البنك أية مسئولية عن االستخدام اإلحتيالي أو غير المصرح به لرموز

تعريف الدخول و/أو كلمات السر الخاصة بالعميل.

يقر العميل ويوافق على ان البنك أو أي من شركاته التابعة أو أي من موكليه 

لن يكونوا مسئولين عن اية خسارة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة فعلية او 

Ahli United Bank offers online banking services for its customers 
through the Bank's website located at: www.ahliunited.com 
whereby the Customer is able to utilize the following services:
1 -Viewing/extracting bank statement 
2 -Conducting bank transfers
3 -Donations to your charity of choice
4 -Reviewing the summary for debit and credit cards 
5 -Requesting fixed Time Deposit
6 -Settling dues online 
7 -Opening sub accounts 
8 -Applying for a cheque book 
9 -Profile update request
10 -SMS alerts for log-in and upon effecting transactions  
11 -Exchange rate converter for all currencies 
12 -Inquiries through electronic messages
1 - Electronic banking services include all operations conducted by 
a customer through electronic channels that include the landline, 
Mobile, digital assistant, and /or any static or mobile device used 
by a customer to access the internet.
2 -In the event that a customer wishes to benefit from the use of 
the electronic banking services, the customer is bound through 
the signing of this form, to all the terms and conditions placed by 
the bank for the use of any existing or future service or services 
made available by the bank for its customers. The customer will 
also adhere to all technical requirements stated in the guides of 
these services before commencement of use and undertakes to 
sign any disclaimers and documents requested by the bank for 
this purpose.
3.Customer is solely responsible for all transactions conducted 
through the bank`s electronic services and bears it's impacts and 
consequences as well as committed to indemnify the bank for any 
direct or indirect damages results because of such use. 
4.The bank has the right to change from time to time the terms 
and conditions that govern the use of internet- based electronic 
banking services, without liability for any errors that may result 
from service usage provided that the bank notifies the users of 
these services via suitable notification method. that the bank 
informs the users of such services through the appropriate 
channels.
5.Any customer using the electronic banking services and who 
wishes to advise the bank to suspend any of electronic services or 
modifying these services has to apply in writing to the branch 
which account was opened by or through secured email to honor 
his /her request.
6.Electronic banking services as defined in clause number (1) 
above are subject to the terms and conditions applied by the 
bank on all accounts.
The bank will provide the customer with internet banking service 
through Internet which is detailed on the bank's website from 
time to time.
The customer agrees to keep any access Identification codes and 
passwords and to take all necessary precautions to prevent 
unauthorized use therefore or access to the electronic website 
accessible via the internet (the website) the customer undertakes 
to change the passwords frequently and to notify the Bank 
immediately In case he/she came to know or suspects the 
following :
A)Such access identification code and/or password had become 
known to any unauthorized person: or
B)Any unauthorized use or misuse of the website or the service.
The bank assumes no responsibility for fraudulent or 
unauthorized use of the customers’ access identification codes 
and /or passwords. The customer understands and agrees that 
neither the bank nor its affiliates or proxies shall be liable for any 
loss either direct or indirect, actual, consequential, expected or 
not expected is borne by the customer in respect of or in 
connection with the services of the website but not limited to
Any misuse ,  errors , omissions , delay, malfunction , breakdowns 

بالتبعية  متوقعة أو غير متوقعة . ويتحملها العميل فيما له صلة بخدمة

اساءة  الحصر   وليس  المثال  سبيل  علي  ذلك  في  بما  اإللكترونية  الصفحة 

االستخدام  أو اخطاء أو حذف أو تأخر أو تعطل أو إنقطاع و تشغيل غير مناسب 

أو عدم دقة عمليات الخدمة 

ج) عدم توافر خدمة اإلنترنت أو الصفحة االلكترونية الخاصة بالخدمة ؛ و/أو أية 

خسارة او ضرر أو تلف يلحق باألجهزة و البرمجيات أو اي نظام معالجة اخر كنتيجة 

الستخدام النظام.

د) استخدام العميل للبريد اإللكتروني أو أية وسيلة من وسائل االتصاالت األخرى

غير المؤمنة في ارسال التعليمات للبنك

ه) أي إخالل بالسرية الناتجة عن اإلستخدام المباشر أو غير المباشر للخدمة أو

الصفحة إللكترونية 

و) أي انقطاع أو تأخر يحدث نتيجة ألية عملية تحديث و استبدال يتم اجراؤها

على الصفحة االلكترونية 

ي) أية معلومات غير دقيقة أو خاطئة يتم تزويدها من قبل العميل.

للبنك أن يستند إلى آية تعليمات . يعتقد بانها حقيقية تم استالمها من قبل 

العميل . ويكون البنك مخوال لقبول التعليمات الصادرة من قبل العميل والعمل

على تنفيذها أو رفضها ويقبل العميل تحمل جميع المخاطر الناتجة عن سوء 

الفهم واالخطاء والمخاطر الخاصة بتقديم التعليمات بصورة إحتيالية و/او من 

قبل أي من األطراف غير المصرح لهم بها . ويقبل بأن البنك لن يكون مسئوال 

عن اية خسارة او مسئولية أو نفقات قد تنشأ عن اإلحتيال أو سوء االستخدام  

و/او الخطأ واو التعليمات المصرح بها . 

وقد اتفق الطرفان علي ما يلي: 

١-توفير الخدمات

١-١ يحق للبنك تعديل الخدمات و ومحتوياتها المتاحة علي الموقع االلكتروني، 

في أي وقت كان، و كذلك احكام هذه االتفاقية، و ذلك حسب تقديره المطلق 

على أن يخطر العميل بمدة ال تقل عن ١٥ يوم و ان يقوم بنشر البنود و الشروط 

المحدثة أوالمعدلة علي الموقع االلكتروني .

١-٢ يقر العميل و يوافق علي أن االستمرار في استخدام الخدمات بعد تاريخ أي 

تغيير أو تعديل يعد بمثابة قبول منه و موافقة علي هذا التعديل أو التغير

٢- مسئوليات العميل

٢-١ يتعهد العميل دون قيد أو شرط بما يلي : 

ا) الحصول و الحفاظ علي جميع االجهزة و البرامج الالزمة لتنفيذ المعامالت من 

خالل االنترنت و االستفادة من الخدمات، و يكون العميل وحده مسئوال عن 

االختيار و اعداد تلك االجهزة و البرامج 

ب) االطالع علي المعلومات و االلتزام بالتوصيات و التعليمات و التحذيرات

المتوفرة علي الموقع االلكتروني حول امن الخدمات و كذلك قراءة التحذيرات 

واالخطارات التنبيهية مثل التنبيهات االمنية أو تنبيهات محاوالت اإلحتيال 

/الهندسة االجتماعية  .الخ

ج) ابالغ البنك فورا بفقدان جهاز رموز األمان الخاص به(ا) أو سرقة كلمة المرور 

أو اسم المستخدم الخاص به(ا)، و يقر العميل بتحمله كامل المسؤلية الناتجة 

عن جميع الخسائر و االضرار الناشئة عن ذلك. بما فيها اية رسوم قد تطلب منه 

هذا الصدد.

د) عدم استخدامه الموقع و/أو الخدمات بما يتعارض مع أي قوانين أو انظمة، 

و/أو شروط هذه االتفاقية و تعويض البنك عن أي خسائر ناتجة عن أي تصرف 

نتيجة عدم االلتزام بأي تعليمات منصوص عليها في هذه االتفاقية أو تلك 

المنشورة علي الموقع االلكتروني في وقت ألخر . 

٢-٢ يعتبر استخدام جهاز رموز األمان و الرقم السري االلكتوني الخاص بالعميل 

و اسم المستخدم و كلمة المرور بمثابة توقيع العميل، و يوافق العميل بان أي 

استخدام لجهاز رموز األمان و للرقم السري االلكتروني الخاص بالعميل و اسم 

المستخدم و كلمة المرور من قبل الغير سوف يعامل من قبل البنك علي انه 

تم باذن من العميل و بموجبه يوافق العميل علي تحمله المسئولية

الكاملة عن ذلك االستخدام و ذلك دون ادني مسئولية علي البنك . 

٢-٣ يكون العميل هو المسئول الوحيد عن دقة و صحة جميع المعلومات و 

التعليمات التي يتم تنفيذها عبر الموقع االلكتروني، و يتحمل العميل اية اثار 

البنك  يعد  التعليمات وال  أو  المعلومات  تلك  مالية مترتبة علي  و/أو  قانونية 

مسئوًال عن عمليات مالية أو أنشطة ذات مخاطر مرتفعة تتم علي حساباتهم و 

ذات  انشطة  أو  مالية  عمليات  بأي  العميل  اخطار  عن  ًال  مسئو  البنك  يعد  ال 

مخاطر مرتفعة تتم علي حسابات العميل.

٢-٤ يقر العميل بمسئوليتة عن دقة و صحة جميع المعلومات الواردة في النماذج 

الخاصة بالخدمات موضوع هذه االتفاقية . و يقوم العميل فور ًا بإخطار البنك 

كتابة بأي تغييرات تطرأ علي المعلومات الواردة فيه. 

٣- مسئوليات البنك األهلي المتحد

٣-١ يكون البنك األهلي المتحد مسئوال عن ما يلي:

ا) تزويد العميل بالبنية االساسية للموقع االلكتروني. 

ب) ضمان سرية تعليمات العميل و عملياته و بياناته إلي اقصي حد ممكن و 

باستثناء ما هو منصوص عليه خالفا لذلك في هذه االتفاقية و النماذج 

المتعلقة بها و القوانين و القرارات المتعلقة بكشف السرية.

٤-ارسال المعلومات

٤-١ يقر العميل بان المعلومات التي يتم ارسالها عبر االنترنت معرضة لالعتراض 

المالية  و/أو  القانونية  المخاطر  لجميع  تحمله  علي  يوافق  و  بذلك  القرصنة  و 

علي نقل تلك المعلومات عبر االنترنت.

٤-٢ ال يتحمل البنك اي مسئولية مرتبطة باعتراض المعلومات في سياق 

استخدام العميل االنترنت الرسال المعلومات، و لن يكون البنك مسئوال عن 

امكانية الدخول إلي االنترنت أو سرعة الشبكة أو توافرها أو أمانها، كما ال يقدم 

اية ضمانات عليها، و يوافق العميل صراحة علي عدم تحميل البنك المسئولية 

عن أية خسائر من أي نوع كانت و الناشئة عن ارسال المعلومات عبر االنترنت.

٤-٣ يوافق العميل علي أن جميع المعلومات التي يتم توفيرها و استالمها من 

قبل البنك عبر الموقع االلكتروني تعتبر ملكا للبنك، و يحق للبنك استخدام تلك 

المعلومات ألي غرض قانوني شريطة أن يتحمل العميل المسئولية القانونية 

و المالية عن أية معلومات غير دقيقة أو غير كافية تم نقلها عبر الموقع االلكتروني

٥- حدود المسئولية

٥-١ يتعهد العميل و يوافق بموجب هذه اإلتفاقية علي أن استخدامه للخدمات 

يكون علي مسئوليته القانونية و المالية وحده و يقر بعلمه بأن الموقع 

االلكتروني، شامال أية معلومات و مواد متوفرة عليه يتم توفيرها ‘‘كما هي’’ 

أو ‘‘كما هو’’ متاح دون اية ضمانات و / أو اقرارات من أي نوع و ال يضمن البنك 

دقة المعلومات أو كفايتها أو اكتمالها وكذلك المواد المتاحة علي الموقع 

االلكتروني، و عليه فإن البنك غير مسئول عن أي اخطاء أو اغفاالت في تلك 

المواد و المعلومات. 

٥-٢ يلتزم البنك بإخطار العميل مسبقا في حالة انقطاع الخدمة لعمل صيانة 

محددة و ذلك التخاذ التدابير الالزمة

٥-٣ لن يكون البنك مسئوال عن أي اجراء يتم اتخاذه، أو أي تأخير أو إخفاق في 

علي  ذلك  بما في  البنك  خارجة عن سيطرة  اسباب  ناشئ عن  اجراء  أي  اتخاذ 

سبيل المثال أية خسائر أو اضرار قد تنتج عن تقلبات اسعار الفائدة أو الصرف 

و عن تنفيذ العمليات بعد ساعات االغالق، و كذا لن يكون البنك مسئوال عن أي 

اضرار ناتجة عن االعطال الفنية أو انقطاع شبكة االتصاالت المصرفية عبر 

االنترنت أو أي حالة طوارئ اخري كانقطاع الطاقة، تعطيل االعمال، و الكوارث 

الطبيعية، و الحوادث االمنية، واالجراءات الحكومية في حاالت الطوارئ أو ظهور 

الفيروسات علي االنترنت .

٥-٤ لن يكون البنك مسئوال تحت أي ظرف عن أي اضرار من أي نوع كانت و 

الناشئة عن استخدام أو عدم القدرة علي استخدام الموقع االلكتروني أو أي جزء 

منه. 

٥-٥ يقر العميل و يوافق علي عدم تحمل البنك المسئولية عن أي اخطاء في 

ادخال المعلومات من جانب العميل. و كذلك عن اخطار البنك فورا عن اعتقاده 

باختراق امن حساب /حسابات العميل بأي شكل من االشكال

٦- التعويض

أو  مسئولية  أو  خسائر  أو  اضرار  اية  عن  البنك  بتعويض  العميل  يتعهد   ٦-١

تكاليف أو نفقات من أي نوع (بما في ذلك اتعاب المحاماه) التي يتكبدها 

البنك في ما يتعلق بأي مطالبة تتم من قبل طرف ثالث نتيجة استخدام 

أو  االتفاقيه  لهذه  العميل  انتهاك  أو  االلكتروني  للموقع  أو  للخدمات  العميل 

حقوق أي طرف ثالث

٧- المصاريف و الرسوم

 ٧-١ يوافق العميل صراحة علي أن تحمل رسوم اجراء عمليات تحويل االموال 

من احد حسابات العميل إلي حساب اخر و كذلك من حساب العميل الي حسابات 

في  محددة  هي  كما  االلكتروني  الموقع  عبر  الدولية  و  المحلية  البنوك  لدي 

قائمة الرسوم و العموالت المعتمدة من قبل البنك 

٧-٢يقر العميل و يوافق علي أن رسوم الخدمات خاضعة للتعديل من قبل 

البنك في اي وقت

أو  أو مصاريف  أي رسوم  البنك في خصم  العميل بموجب هذا  ٧-٣ يفوض 

تكاليف من حسابه / حساباته لدي البنك و يحتفظ البنك بحقه في تعديل أي 

رسوم بدون اشعار اضافي 

٨-تفعيل الخدمة 

المتحد  األهلي  البنك  موقع  خالل  من  أوال  التسجيل  العميل  علي  يجب   ٨-١

لالنتفاع بالخدمة.

٨-٢بعد القيام بالخطوة االولي يتعين علي العميل االتصال بالخط الساخن الخاص 

بالبنك االهلي المتحد-مصر علي رقم ١٩٠٧٢ و ذلك لتفعيل الخدمة في حالة 

االشتراك ألول مرة

٨-٣ في حالة طلب العميل وقف الخدمة أو اعادة تشغيلها يقوم بزيارة اقرب فرع 

أو االتصال بخدمة العمالء ١٩٠٧٢

فتح  طلب  ادماج  سيتم  بأنه  االتفاقية  هذه  بموجب  يضمن  و  العميل  يقر 

الحساب و طلب اإلشتراكات في الخدمة موضوع هذه االتفاقية و إعتبارها 

جزاء ال يتجزأ منها

يلتزم العميل بإخطار البنك فورا في حال حدوث أي تغيير علي أي من المعلومات 

المقدمة من قبل العميل في طلب فتح الحساب وطلب دخول/ تعديل مستخدم 

و طلب تغيير كلمة المرور.

٩ـ اشعارات حقوق الطبع و النسخ

تكون حقوق الطبع و النشر و جميع الملكيات الفكرية االخري الواردة في

الموقع االلكتوني بما في ذلك علي سبيل المثال ال الحصر،جميع التصاميم، 

و النصوص و التسجيالت الصوتية، و الصور و الروابط مملوكة للبنك و ال يجوز 

عرضها،  أو  توزيعها،  تقليدها،  تخزينها،  نقلها،  أو  الفكرية  الملكية  تلك  نسخ 

ترخيصها تعديلها، أو ربطها برابط الكتروني أو استخدامها سواء كليا أو جزئيا، 

بأي شكل من االشكال دون موافقة كتابية مسبقة من البنك.

١٠- اتفاقيات أخرى

أية اتفاقيات أخري قد يتم ابرامها بين العميل والبنك يتم اعتبارها بمثابة شروط 

وأحكام يتعين اضافتها الي تلك المنشورة علي الموقع االلكتروني والي اية 

تنطبق  البنك والتي  العميل من  اتفاقيات واحكام اضافية ومعامالت يطلبها 

علي حساب(ات) العميل بهذا الخصوص 

١١-االنهاء

١١-١ يجوز للعميل انهاء هذة االتفاقية اخطار كتابي مسبق بسبعة (٧) ايام عمل 

إلي البنك.

١١-٢ يجوز للبنك انهاء هذه االتفاقية في أي وقت، دون سبب أو انذار،

مع عدم إلتزام البنك برد الرسوم المفروضة أو المتكبدة سابقا

التزاماته  أو  العميل  مسئولية  علي  الخدمات  ايقاف  أو  انهاء  يؤثر  لن   ١١-٣

بموجب هذه االتفاقية.

,interruption,improper operation or inaccuracy of service 
operations.  
C) The non-availability of the internet or the web page related to 
the service , and/or any loss, damage or destruction caused to the 
customer’s hardware, software or other data processing system as 
a result of using the system 
D) Customers’ use of E-mail or any other insecure means of 
communication used in sending  the instructions to the bank 
H) Any breach of confidentiality resulting directly or indirectly 
from the customers’ use of the service or the website and/or:
I) Any interruption or delay caused by any update or replacement 
performed on the website 
J) Any inaccurate  or erroneous information provided by the 
customer 
The bank may rely on instructions which believed to be genuine 
that were received from the customer , the bank is authorized to 
accept the instructions of the customer and works on 
implementing or decline it , the customer accepts to bear all risks 
resulting from misunderstanding , errors , risks related to issuing 
instructions in a fraudulent way and or from unauthorized parties 
to issue such, customer consents that the bank will not be held 
liable for any loss or responsibility or any costs may result from 
acts of fraud or misuse or error or unauthorized instructions.
The Parties have agreed to the follow: 
1- Service providing :
1-1 The bank has the right to amend the services and it's 
containment that are available on the website , at any time as 
well as the terms of this agreement at its sole discretion provided 
that customer is notified with no less than 15 days in writing or 
other available communication channel and publish such 
amended or updated terms & conditions on the website.
1-2 The customer declares and agrees on  continuation in using 
the services after the date of any change or amendment is 
considered as a consent from his /her side on such amendment or 
change .     
2- Customer's Responsibilities
2-1 The Customer hereby irrevocably unconditionally undertakes 
to:
A) obtain and maintain any of the hardware and software 
required to execute transactions on internet to make use of the 
Services, and the Customer shall be solely responsible for the 
selection and the setup of the hardware and software.
B) Read the information and abide by the recommendations,
Instructions and warnings available on the Site about the security 
of the Services. Also, read the warnings and alert notifications 
Such as security alerts or fraud alerts/social engineering etc. 
C) Promptly notify the Bank in the event that the Token or 
password or login name are lost or stolen, customer undertakes to 
bear the full responsibility resulting from all losses and damages 
emerging therefrom including any fees may be he/she is 
requested to pay.
D) Not to use the Site and/or the services in a way that is contrary 
to any law. Regulations, and/or the terms of this Agreement.
and indemnify the bank for any losses resulting from non 
abidance to any instructions stated in this agreement or the 
published one on the website from time to time.
2-2 The use of the Customer's Token, login name and password 
shall be considered as  Customer’s physical signature and 
accordingly the customer hereby agrees that any use of the 
Customer Token, login name and password by any third party 
shall be treated by the Bank as having been authorized by the 
Customer, and the Customer hereby accepts full responsibility and 
liability for any such use without any liability on the Bank
2-3 The customer is the sole responsible for the accuracy and 
correctness of all information and instructions that are executed 
through the bank, customer will bear any legal or financial 
consequences arising based on these information or instructions 
and the bank will not be held liable for financial transactions or 
high risk activities effected on his/her accounts and will not be 
responsible for notifying the customer with any financial 

transactions or high risk activities effected on his/her accounts.
2-4 Customer will be responsible for the accuracy and correctness 
of all information provided in the forms related to the services 
provided under this agreement, and shall promptly notify the 
Bank in writing with any changes of the information contained 
therein. 
3- Ahli United Bank's Responsibitities
3-1 ahli united bank responsible for the following :
A)Provide the Customer with a website infrastructure.
B)Guarantees customer's instructions confidentiality ,  transactions 
and data to the maximum extent possible except what is indicated 
on contrary in this agreement , related  forms , laws and decrees 
related to confidentiality revelation. 
4- Transmission of information
4-1 The Customer hereby acknowledges that information 
transmitted via the internet is Susceptible to unauthorized 
interception, hacking and the Customer hereby acknowledges the 
risks therewith, and agrees that he/she shall bear all Legal and/or 
financial risks of transmitting such information via the internet.
4-2 The bank will not bear any responsibility for intercepting 
information within the course of customer usage of Internet to 
transmit information and will not be responsible for the the 
possibility of accessing the Internet , web speed , availability or 
security and the bank doesn't warrant any of them . customer 
expressly agrees to not holding the bank responsible for any losses 
whatsoever that arising from sending the information through 
Internet.
4-3 The Customer hereby agrees that all information submitted to 
and received by the Bank via the Site shall be deemed to be the 
property of the Bank and, the Bank shall be entitled to use such 
information for any lawful purpose. subject to client bearing all   
legal and financial liability for any incomplete information 
transmitted through the Site,
5 -Limitation of Liability
5-1 The Customer undertakes and herby agrees on usage of the 
service is under his/her complete legal, financial responsibilities, 
and confirms his/her awareness  that the website includes any 
information and available materials are provided as per 
availability without any guarantees and or declarations of any 
kind  as it is, and the bank doesn't  guarantee the accuracy , 
sufficiency  or completion of the information as well as the 
available materials  on the website, therefore  the bank is not 
responsible for any errors or omissions in such materials and 
information.
5-2 The Bank shall notify the customer in advance in case of service 
interruption for maintenance to take necessary precautions  
5-3 The Bank shall not be liable for any action taken, or any delay 
or failure to take any action arises out of causes beyond the Bank’s 
control, including without limitation any losses or damages 
resulting from interest or exchange rate fluctuations and after 
working hours transactions, furthermore Bank will not be 
responsible for any damages resulting from the technical failure or 
breakdown of online banking communications or any emergency 
cases such as power failure, closing days, natural disasters, Security 
accidents., governmental emergency actions, or appearance of 
viruses on the Internet  
5-4 The bank will not be responsible under any circumstances for 
any damages resulting from the use or inability to use the web site 
or any portion of it. 
5-5 The Customer acknowledges and agrees that the Bank will not 
be responsible for any errors in entering the information by the 
customer as well as informing the bank instantly for any breach of 
customer(s) account security by any mean according to his/her 
belief. 
6-Indemnity 
6-1 The customer undertakes to indemnify the bank for any 
damages or losses or responsibility  or costs whatsoever ( including 
lawyer fees ) that borne by the bank in regard of any claim raised 
from a third party as a result of customer's usage of the services or 
the electronic website or customer violation of this agreement or 

any third party rights. 
7 -Charges and Fees
7-1 The customer expressly consents to bear the fees charged on 
funds transfer from one of customer's accounts to another account 
as well as from customer's accounts to local & international banks 
through the website as determined in approved bank's tariff.
7.2 -The Customer acknowledges and accepts that the fees for any 
of the Services are subject to change at any time by the Bank.
7.3 - The customer expressly authorizes the bank to debit his/her 
account (s) with any fees or charges and the bank reserves it's right 
in amending any fees with or without extra notification.
8- Service Activation:
8-1 The customer firstly has to register on the AUBE website for 
utilizing the service.
8-2 after conducting the first step customer should contact AUBE 
call center 19072 to activate the service for first time subscription 
8-3 In case customer requests to stop the service or re-activating it 
he/she has to visit the nearest branch or call the call center on 
19072. 
the customer declares and warrants according to this agreement 
that the applications of account opening and service subscribtion 
will be merged and will be considered as an integral part of the 
subject agreement.
The customer is obliged to inform the bank instantly in case of 
there is a change on provided information by the customer in 
account opening and user access / modification  /password change 
application.
9- Copyright Notices
9-1 The copyright and all other intellectual property contained in 
the Site, including. but not limited to, art design, text, sound 
recordings, images or links are owned by the Bank, and such 
intellectual property may not be reproduced, transmitted, 
published, performed. broad-casted, stored, adapted, distributed, 
displayed. Licensed, altered, hyperlinked or otherwise used in 
whole or in part in any manner without prior written consent of 
the Bank.
10- Other Agreements
Any other agreements may be made between the bank and the 
customer are considered as terms and conditions which should be 
incorporated in any other agreements or any additional conditions 
and transactions that the customer is requesting  from the bank 
which are applicable to customer's Account(s).
11- Termination
11.1 The Customer may terminate this Agreement by delivering a 
seven (7) business day’s prior written notice to the Bank.
11.2 The Bank may terminate this Agreement at any time, without 
cause or notice or refund of previously charged or incurred fees. 
11-3 Neither the termination nor the discontinuation of the 
Services shall affect the Customer’s liability or obligation under this 
Agreement.
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يقدم البنك األهلي المتحد الخدمات المصرفية عبر االنترنت لعمالئه من خالل 

الموقع االلكتروني للبنك (www.ahliunited.com) لتمكين العميل من

االستفادة من الخدمات التالية: 

١- استخراج /االطالع علي كشوف الحسابات

٢- التحويالت البنكية

٣- التبرعات لدى العديد من الجهات

٤-االطالع علي كشوف حسابات البطاقات

٥- طلب ربط وديعة

٦- سداد مديونيات البطاقة االئتمانية

٧- فتح حساب فرعي جديد

٨- طلب دفتر شيكات

٩- طلب تحديث بيانات

١٠- خدمة الرسائل القصيرة عند الدخول و عند اجراء المعامالت

١١- حاسبة سعر الصرف اليومي للعمالت االجنبية

١٢- االستفسار عن طريق خدمة الرسائل االلكترونية

١- الخدمات المصرفية االلكترونية تشمل العمليات التى يقوم بها عميل البنك 

علي  الشخصي  األمان  رمز  جهاز  على  تحتوي  االلكترونية  القنوات  طريق  عن 

العميل  يستخدمه  محمول  أو  ثابت  جهاز  وأي  الشخصي  المحمول  الهاتف 

للدخول الي شبكة االنترنت. الهاتف المحمول جهاز رمز 

االمان الشخص وأى جهاز ثابت أو محمول يستخدمه العميل للدخول إلى شبكة 

االنتزنت.

٢- فى حال اختيار العميل االنتفاع بالخدمات المصرفية االلكترونية 

يلتزم العميل - وبموجب التوقيع على هذا الطلب بكافة الشروط التى

المتاحة  الخدمات   بقائمة   أى  منتج  مدرج   البنك  لالستفادة  من   يضعها  

لمستخدمي تلك الخدمة حاليا او مستقبال كما يكون مسئوال عن استيفاء  كافة 

المتطلبات الفنية الواردة بدليل هذه الخدمة قبل استخدامه  لها ويتعهد بتوقيع 

اية محررات أو مستندات قد يطلبها البنك لهذا الغرض.

٣- يتحمل العميل وحده كامل المسئولية عن كافة العمليات التى تتم  بإستخدامه 

هذه الخدمة  وتنصرف  له  آثارها، وتقع عليه تبعاتها كما  يلتزم  بتعويض 

البنك عن اية أضرار مباشرة أوغير مباشرة قد تنتج من جراء ذلك.

٤- يحتفظ  البنك  بحق  تغيير  الشروط  واإلجراءات  التى  تحكم  الخدمات 

المصرفية االلكترونية من حين آلخر دون تحمل آية مسؤولية عن األخطاء

التى قد تنتج االستخدام بشرط إبالغ مستخدمى هذه الخدمات باخطار مسبق 

وفق الوسائل المناسبة.

٥- يجب على العميل الذى يستخدم أى من الخدمات المصرفية االلكترونية  

يتقدم  أن  الخدمات  بتعديل هذه  او   باإليقاف   البنك   باشعار   يرغب   والذى 

لتنفيذ  الكتروني مؤمن  الفرع فاتح الحساب او عبر بريد  بطلبه كتابيا إلى مقر 

طلبه(ا).

فى  المطبقة  واإلجراءات  للشروط  االلكترونية  المصرفية  الخدمات  تخضع   -٦

حينه من قبل البنك على جميع أنواع الحسابات. وسوف يقوم البنك بتزويد 

البنك  بموقع  المبينة تفصيال  اإلنترنت  عبر  المصرفية  األعمال  بخدمة  العميل 

على شبكة الانترنت من وقت آلخر.         

يوافق العميل علي المحافظة على سرية اية رموز تعريف دخول وكلمات سر 

كما يوافق على إتخاذ جميع االحتياطات الضرورية للحيلولة دون اإلستخدام غير 

المصرح به لها أو الدخول الى الصفحة اإللكترونية التي يمكن الدخول إليها عبر 

االنتزنت (الصفحة اإللكترونية) . ويتعهد العميل بأن يقوم بتغيير كلمات السر 

بصورة متكررة وان يخطر البنك فور حال علمه أو ارتيابه في:

أ) أن رمز تعريف الدخول و/أو كلمة السر الخاصة به/ا أصبحت معروفة لشخص 

غير مصرح له :أو 

ب) أي استخدام غير مصرح به أو سوء استخدام الصفحة اإللكترونية او الخدمة

ال يتحمل البنك أية مسئولية عن االستخدام اإلحتيالي أو غير المصرح به لرموز

تعريف الدخول و/أو كلمات السر الخاصة بالعميل.

يقر العميل ويوافق على ان البنك أو أي من شركاته التابعة أو أي من موكليه 

لن يكونوا مسئولين عن اية خسارة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة فعلية او 

Ahli United Bank offers online banking services for its customers 
through the Bank's website located at: www.ahliunited.com 
whereby the Customer is able to utilize the following services:
1 -Viewing/extracting bank statement 
2 -Conducting bank transfers
3 -Donations to your charity of choice
4 -Reviewing the summary for debit and credit cards 
5 -Requesting fixed Time Deposit
6 -Settling dues online 
7 -Opening sub accounts 
8 -Applying for a cheque book 
9 -Profile update request
10 -SMS alerts for log-in and upon effecting transactions  
11 -Exchange rate converter for all currencies 
12 -Inquiries through electronic messages
1 - Electronic banking services include all operations conducted by 
a customer through electronic channels that include the landline, 
Mobile, digital assistant, and /or any static or mobile device used 
by a customer to access the internet.
2 -In the event that a customer wishes to benefit from the use of 
the electronic banking services, the customer is bound through 
the signing of this form, to all the terms and conditions placed by 
the bank for the use of any existing or future service or services 
made available by the bank for its customers. The customer will 
also adhere to all technical requirements stated in the guides of 
these services before commencement of use and undertakes to 
sign any disclaimers and documents requested by the bank for 
this purpose.
3.Customer is solely responsible for all transactions conducted 
through the bank`s electronic services and bears it's impacts and 
consequences as well as committed to indemnify the bank for any 
direct or indirect damages results because of such use. 
4.The bank has the right to change from time to time the terms 
and conditions that govern the use of internet- based electronic 
banking services, without liability for any errors that may result 
from service usage provided that the bank notifies the users of 
these services via suitable notification method. that the bank 
informs the users of such services through the appropriate 
channels.
5.Any customer using the electronic banking services and who 
wishes to advise the bank to suspend any of electronic services or 
modifying these services has to apply in writing to the branch 
which account was opened by or through secured email to honor 
his /her request.
6.Electronic banking services as defined in clause number (1) 
above are subject to the terms and conditions applied by the 
bank on all accounts.
The bank will provide the customer with internet banking service 
through Internet which is detailed on the bank's website from 
time to time.
The customer agrees to keep any access Identification codes and 
passwords and to take all necessary precautions to prevent 
unauthorized use therefore or access to the electronic website 
accessible via the internet (the website) the customer undertakes 
to change the passwords frequently and to notify the Bank 
immediately In case he/she came to know or suspects the 
following :
A)Such access identification code and/or password had become 
known to any unauthorized person: or
B)Any unauthorized use or misuse of the website or the service.
The bank assumes no responsibility for fraudulent or 
unauthorized use of the customers’ access identification codes 
and /or passwords. The customer understands and agrees that 
neither the bank nor its affiliates or proxies shall be liable for any 
loss either direct or indirect, actual, consequential, expected or 
not expected is borne by the customer in respect of or in 
connection with the services of the website but not limited to
Any misuse ,  errors , omissions , delay, malfunction , breakdowns 

بالتبعية  متوقعة أو غير متوقعة . ويتحملها العميل فيما له صلة بخدمة

اساءة  الحصر   وليس  المثال  سبيل  علي  ذلك  في  بما  اإللكترونية  الصفحة 

االستخدام  أو اخطاء أو حذف أو تأخر أو تعطل أو إنقطاع و تشغيل غير مناسب 

أو عدم دقة عمليات الخدمة 

ج) عدم توافر خدمة اإلنترنت أو الصفحة االلكترونية الخاصة بالخدمة ؛ و/أو أية 

خسارة او ضرر أو تلف يلحق باألجهزة و البرمجيات أو اي نظام معالجة اخر كنتيجة 

الستخدام النظام.

د) استخدام العميل للبريد اإللكتروني أو أية وسيلة من وسائل االتصاالت األخرى

غير المؤمنة في ارسال التعليمات للبنك

ه) أي إخالل بالسرية الناتجة عن اإلستخدام المباشر أو غير المباشر للخدمة أو

الصفحة إللكترونية 

و) أي انقطاع أو تأخر يحدث نتيجة ألية عملية تحديث و استبدال يتم اجراؤها

على الصفحة االلكترونية 

ي) أية معلومات غير دقيقة أو خاطئة يتم تزويدها من قبل العميل.

للبنك أن يستند إلى آية تعليمات . يعتقد بانها حقيقية تم استالمها من قبل 

العميل . ويكون البنك مخوال لقبول التعليمات الصادرة من قبل العميل والعمل

على تنفيذها أو رفضها ويقبل العميل تحمل جميع المخاطر الناتجة عن سوء 

الفهم واالخطاء والمخاطر الخاصة بتقديم التعليمات بصورة إحتيالية و/او من 

قبل أي من األطراف غير المصرح لهم بها . ويقبل بأن البنك لن يكون مسئوال 

عن اية خسارة او مسئولية أو نفقات قد تنشأ عن اإلحتيال أو سوء االستخدام  

و/او الخطأ واو التعليمات المصرح بها . 

وقد اتفق الطرفان علي ما يلي: 

١-توفير الخدمات

١-١ يحق للبنك تعديل الخدمات و ومحتوياتها المتاحة علي الموقع االلكتروني، 

في أي وقت كان، و كذلك احكام هذه االتفاقية، و ذلك حسب تقديره المطلق 

على أن يخطر العميل بمدة ال تقل عن ١٥ يوم و ان يقوم بنشر البنود و الشروط 

المحدثة أوالمعدلة علي الموقع االلكتروني .

١-٢ يقر العميل و يوافق علي أن االستمرار في استخدام الخدمات بعد تاريخ أي 

تغيير أو تعديل يعد بمثابة قبول منه و موافقة علي هذا التعديل أو التغير

٢- مسئوليات العميل

٢-١ يتعهد العميل دون قيد أو شرط بما يلي : 

ا) الحصول و الحفاظ علي جميع االجهزة و البرامج الالزمة لتنفيذ المعامالت من 

خالل االنترنت و االستفادة من الخدمات، و يكون العميل وحده مسئوال عن 

االختيار و اعداد تلك االجهزة و البرامج 

ب) االطالع علي المعلومات و االلتزام بالتوصيات و التعليمات و التحذيرات

المتوفرة علي الموقع االلكتروني حول امن الخدمات و كذلك قراءة التحذيرات 

واالخطارات التنبيهية مثل التنبيهات االمنية أو تنبيهات محاوالت اإلحتيال 

/الهندسة االجتماعية  .الخ

ج) ابالغ البنك فورا بفقدان جهاز رموز األمان الخاص به(ا) أو سرقة كلمة المرور 

أو اسم المستخدم الخاص به(ا)، و يقر العميل بتحمله كامل المسؤلية الناتجة 

عن جميع الخسائر و االضرار الناشئة عن ذلك. بما فيها اية رسوم قد تطلب منه 

هذا الصدد.

د) عدم استخدامه الموقع و/أو الخدمات بما يتعارض مع أي قوانين أو انظمة، 

و/أو شروط هذه االتفاقية و تعويض البنك عن أي خسائر ناتجة عن أي تصرف 

نتيجة عدم االلتزام بأي تعليمات منصوص عليها في هذه االتفاقية أو تلك 

المنشورة علي الموقع االلكتروني في وقت ألخر . 

٢-٢ يعتبر استخدام جهاز رموز األمان و الرقم السري االلكتوني الخاص بالعميل 

و اسم المستخدم و كلمة المرور بمثابة توقيع العميل، و يوافق العميل بان أي 

استخدام لجهاز رموز األمان و للرقم السري االلكتروني الخاص بالعميل و اسم 

المستخدم و كلمة المرور من قبل الغير سوف يعامل من قبل البنك علي انه 

تم باذن من العميل و بموجبه يوافق العميل علي تحمله المسئولية

الكاملة عن ذلك االستخدام و ذلك دون ادني مسئولية علي البنك . 

٢-٣ يكون العميل هو المسئول الوحيد عن دقة و صحة جميع المعلومات و 

التعليمات التي يتم تنفيذها عبر الموقع االلكتروني، و يتحمل العميل اية اثار 

البنك  يعد  التعليمات وال  أو  المعلومات  تلك  مالية مترتبة علي  و/أو  قانونية 

مسئوًال عن عمليات مالية أو أنشطة ذات مخاطر مرتفعة تتم علي حساباتهم و 

ذات  انشطة  أو  مالية  عمليات  بأي  العميل  اخطار  عن  ًال  مسئو  البنك  يعد  ال 

مخاطر مرتفعة تتم علي حسابات العميل.

٢-٤ يقر العميل بمسئوليتة عن دقة و صحة جميع المعلومات الواردة في النماذج 

الخاصة بالخدمات موضوع هذه االتفاقية . و يقوم العميل فور ًا بإخطار البنك 

كتابة بأي تغييرات تطرأ علي المعلومات الواردة فيه. 

٣- مسئوليات البنك األهلي المتحد

٣-١ يكون البنك األهلي المتحد مسئوال عن ما يلي:

ا) تزويد العميل بالبنية االساسية للموقع االلكتروني. 

ب) ضمان سرية تعليمات العميل و عملياته و بياناته إلي اقصي حد ممكن و 

باستثناء ما هو منصوص عليه خالفا لذلك في هذه االتفاقية و النماذج 

المتعلقة بها و القوانين و القرارات المتعلقة بكشف السرية.

٤-ارسال المعلومات

٤-١ يقر العميل بان المعلومات التي يتم ارسالها عبر االنترنت معرضة لالعتراض 

المالية  و/أو  القانونية  المخاطر  لجميع  تحمله  علي  يوافق  و  بذلك  القرصنة  و 

علي نقل تلك المعلومات عبر االنترنت.

٤-٢ ال يتحمل البنك اي مسئولية مرتبطة باعتراض المعلومات في سياق 

استخدام العميل االنترنت الرسال المعلومات، و لن يكون البنك مسئوال عن 

امكانية الدخول إلي االنترنت أو سرعة الشبكة أو توافرها أو أمانها، كما ال يقدم 

اية ضمانات عليها، و يوافق العميل صراحة علي عدم تحميل البنك المسئولية 

عن أية خسائر من أي نوع كانت و الناشئة عن ارسال المعلومات عبر االنترنت.

٤-٣ يوافق العميل علي أن جميع المعلومات التي يتم توفيرها و استالمها من 

قبل البنك عبر الموقع االلكتروني تعتبر ملكا للبنك، و يحق للبنك استخدام تلك 

المعلومات ألي غرض قانوني شريطة أن يتحمل العميل المسئولية القانونية 

و المالية عن أية معلومات غير دقيقة أو غير كافية تم نقلها عبر الموقع االلكتروني

٥- حدود المسئولية

٥-١ يتعهد العميل و يوافق بموجب هذه اإلتفاقية علي أن استخدامه للخدمات 

يكون علي مسئوليته القانونية و المالية وحده و يقر بعلمه بأن الموقع 

االلكتروني، شامال أية معلومات و مواد متوفرة عليه يتم توفيرها ‘‘كما هي’’ 

أو ‘‘كما هو’’ متاح دون اية ضمانات و / أو اقرارات من أي نوع و ال يضمن البنك 

دقة المعلومات أو كفايتها أو اكتمالها وكذلك المواد المتاحة علي الموقع 

االلكتروني، و عليه فإن البنك غير مسئول عن أي اخطاء أو اغفاالت في تلك 

المواد و المعلومات. 

٥-٢ يلتزم البنك بإخطار العميل مسبقا في حالة انقطاع الخدمة لعمل صيانة 

محددة و ذلك التخاذ التدابير الالزمة

٥-٣ لن يكون البنك مسئوال عن أي اجراء يتم اتخاذه، أو أي تأخير أو إخفاق في 

علي  ذلك  بما في  البنك  خارجة عن سيطرة  اسباب  ناشئ عن  اجراء  أي  اتخاذ 

سبيل المثال أية خسائر أو اضرار قد تنتج عن تقلبات اسعار الفائدة أو الصرف 

و عن تنفيذ العمليات بعد ساعات االغالق، و كذا لن يكون البنك مسئوال عن أي 

اضرار ناتجة عن االعطال الفنية أو انقطاع شبكة االتصاالت المصرفية عبر 

االنترنت أو أي حالة طوارئ اخري كانقطاع الطاقة، تعطيل االعمال، و الكوارث 

الطبيعية، و الحوادث االمنية، واالجراءات الحكومية في حاالت الطوارئ أو ظهور 

الفيروسات علي االنترنت .

٥-٤ لن يكون البنك مسئوال تحت أي ظرف عن أي اضرار من أي نوع كانت و 

الناشئة عن استخدام أو عدم القدرة علي استخدام الموقع االلكتروني أو أي جزء 

منه. 

٥-٥ يقر العميل و يوافق علي عدم تحمل البنك المسئولية عن أي اخطاء في 

ادخال المعلومات من جانب العميل. و كذلك عن اخطار البنك فورا عن اعتقاده 

باختراق امن حساب /حسابات العميل بأي شكل من االشكال

٦- التعويض

أو  مسئولية  أو  خسائر  أو  اضرار  اية  عن  البنك  بتعويض  العميل  يتعهد   ٦-١

تكاليف أو نفقات من أي نوع (بما في ذلك اتعاب المحاماه) التي يتكبدها 

البنك في ما يتعلق بأي مطالبة تتم من قبل طرف ثالث نتيجة استخدام 

أو  االتفاقيه  لهذه  العميل  انتهاك  أو  االلكتروني  للموقع  أو  للخدمات  العميل 

حقوق أي طرف ثالث

٧- المصاريف و الرسوم

 ٧-١ يوافق العميل صراحة علي أن تحمل رسوم اجراء عمليات تحويل االموال 

من احد حسابات العميل إلي حساب اخر و كذلك من حساب العميل الي حسابات 

في  محددة  هي  كما  االلكتروني  الموقع  عبر  الدولية  و  المحلية  البنوك  لدي 

قائمة الرسوم و العموالت المعتمدة من قبل البنك 

٧-٢يقر العميل و يوافق علي أن رسوم الخدمات خاضعة للتعديل من قبل 

البنك في اي وقت

أو  أو مصاريف  أي رسوم  البنك في خصم  العميل بموجب هذا  ٧-٣ يفوض 

تكاليف من حسابه / حساباته لدي البنك و يحتفظ البنك بحقه في تعديل أي 

رسوم بدون اشعار اضافي 

٨-تفعيل الخدمة 

المتحد  األهلي  البنك  موقع  خالل  من  أوال  التسجيل  العميل  علي  يجب   ٨-١

لالنتفاع بالخدمة.

٨-٢بعد القيام بالخطوة االولي يتعين علي العميل االتصال بالخط الساخن الخاص 

بالبنك االهلي المتحد-مصر علي رقم ١٩٠٧٢ و ذلك لتفعيل الخدمة في حالة 

االشتراك ألول مرة

٨-٣ في حالة طلب العميل وقف الخدمة أو اعادة تشغيلها يقوم بزيارة اقرب فرع 

أو االتصال بخدمة العمالء ١٩٠٧٢

فتح  طلب  ادماج  سيتم  بأنه  االتفاقية  هذه  بموجب  يضمن  و  العميل  يقر 

الحساب و طلب اإلشتراكات في الخدمة موضوع هذه االتفاقية و إعتبارها 

جزاء ال يتجزأ منها

يلتزم العميل بإخطار البنك فورا في حال حدوث أي تغيير علي أي من المعلومات 

المقدمة من قبل العميل في طلب فتح الحساب وطلب دخول/ تعديل مستخدم 

و طلب تغيير كلمة المرور.

٩ـ اشعارات حقوق الطبع و النسخ

تكون حقوق الطبع و النشر و جميع الملكيات الفكرية االخري الواردة في

الموقع االلكتوني بما في ذلك علي سبيل المثال ال الحصر،جميع التصاميم، 

و النصوص و التسجيالت الصوتية، و الصور و الروابط مملوكة للبنك و ال يجوز 

عرضها،  أو  توزيعها،  تقليدها،  تخزينها،  نقلها،  أو  الفكرية  الملكية  تلك  نسخ 

ترخيصها تعديلها، أو ربطها برابط الكتروني أو استخدامها سواء كليا أو جزئيا، 

بأي شكل من االشكال دون موافقة كتابية مسبقة من البنك.

١٠- اتفاقيات أخرى

أية اتفاقيات أخري قد يتم ابرامها بين العميل والبنك يتم اعتبارها بمثابة شروط 

وأحكام يتعين اضافتها الي تلك المنشورة علي الموقع االلكتروني والي اية 

تنطبق  البنك والتي  العميل من  اتفاقيات واحكام اضافية ومعامالت يطلبها 

علي حساب(ات) العميل بهذا الخصوص 

١١-االنهاء

١١-١ يجوز للعميل انهاء هذة االتفاقية اخطار كتابي مسبق بسبعة (٧) ايام عمل 

إلي البنك.

١١-٢ يجوز للبنك انهاء هذه االتفاقية في أي وقت، دون سبب أو انذار،

مع عدم إلتزام البنك برد الرسوم المفروضة أو المتكبدة سابقا

التزاماته  أو  العميل  مسئولية  علي  الخدمات  ايقاف  أو  انهاء  يؤثر  لن   ١١-٣

بموجب هذه االتفاقية.

,interruption,improper operation or inaccuracy of service 
operations.  
C) The non-availability of the internet or the web page related to 
the service , and/or any loss, damage or destruction caused to the 
customer’s hardware, software or other data processing system as 
a result of using the system 
D) Customers’ use of E-mail or any other insecure means of 
communication used in sending  the instructions to the bank 
H) Any breach of confidentiality resulting directly or indirectly 
from the customers’ use of the service or the website and/or:
I) Any interruption or delay caused by any update or replacement 
performed on the website 
J) Any inaccurate  or erroneous information provided by the 
customer 
The bank may rely on instructions which believed to be genuine 
that were received from the customer , the bank is authorized to 
accept the instructions of the customer and works on 
implementing or decline it , the customer accepts to bear all risks 
resulting from misunderstanding , errors , risks related to issuing 
instructions in a fraudulent way and or from unauthorized parties 
to issue such, customer consents that the bank will not be held 
liable for any loss or responsibility or any costs may result from 
acts of fraud or misuse or error or unauthorized instructions.
The Parties have agreed to the follow: 
1- Service providing :
1-1 The bank has the right to amend the services and it's 
containment that are available on the website , at any time as 
well as the terms of this agreement at its sole discretion provided 
that customer is notified with no less than 15 days in writing or 
other available communication channel and publish such 
amended or updated terms & conditions on the website.
1-2 The customer declares and agrees on  continuation in using 
the services after the date of any change or amendment is 
considered as a consent from his /her side on such amendment or 
change .     
2- Customer's Responsibilities
2-1 The Customer hereby irrevocably unconditionally undertakes 
to:
A) obtain and maintain any of the hardware and software 
required to execute transactions on internet to make use of the 
Services, and the Customer shall be solely responsible for the 
selection and the setup of the hardware and software.
B) Read the information and abide by the recommendations,
Instructions and warnings available on the Site about the security 
of the Services. Also, read the warnings and alert notifications 
Such as security alerts or fraud alerts/social engineering etc. 
C) Promptly notify the Bank in the event that the Token or 
password or login name are lost or stolen, customer undertakes to 
bear the full responsibility resulting from all losses and damages 
emerging therefrom including any fees may be he/she is 
requested to pay.
D) Not to use the Site and/or the services in a way that is contrary 
to any law. Regulations, and/or the terms of this Agreement.
and indemnify the bank for any losses resulting from non 
abidance to any instructions stated in this agreement or the 
published one on the website from time to time.
2-2 The use of the Customer's Token, login name and password 
shall be considered as  Customer’s physical signature and 
accordingly the customer hereby agrees that any use of the 
Customer Token, login name and password by any third party 
shall be treated by the Bank as having been authorized by the 
Customer, and the Customer hereby accepts full responsibility and 
liability for any such use without any liability on the Bank
2-3 The customer is the sole responsible for the accuracy and 
correctness of all information and instructions that are executed 
through the bank, customer will bear any legal or financial 
consequences arising based on these information or instructions 
and the bank will not be held liable for financial transactions or 
high risk activities effected on his/her accounts and will not be 
responsible for notifying the customer with any financial 

transactions or high risk activities effected on his/her accounts.
2-4 Customer will be responsible for the accuracy and correctness 
of all information provided in the forms related to the services 
provided under this agreement, and shall promptly notify the 
Bank in writing with any changes of the information contained 
therein. 
3- Ahli United Bank's Responsibitities
3-1 ahli united bank responsible for the following :
A)Provide the Customer with a website infrastructure.
B)Guarantees customer's instructions confidentiality ,  transactions 
and data to the maximum extent possible except what is indicated 
on contrary in this agreement , related  forms , laws and decrees 
related to confidentiality revelation. 
4- Transmission of information
4-1 The Customer hereby acknowledges that information 
transmitted via the internet is Susceptible to unauthorized 
interception, hacking and the Customer hereby acknowledges the 
risks therewith, and agrees that he/she shall bear all Legal and/or 
financial risks of transmitting such information via the internet.
4-2 The bank will not bear any responsibility for intercepting 
information within the course of customer usage of Internet to 
transmit information and will not be responsible for the the 
possibility of accessing the Internet , web speed , availability or 
security and the bank doesn't warrant any of them . customer 
expressly agrees to not holding the bank responsible for any losses 
whatsoever that arising from sending the information through 
Internet.
4-3 The Customer hereby agrees that all information submitted to 
and received by the Bank via the Site shall be deemed to be the 
property of the Bank and, the Bank shall be entitled to use such 
information for any lawful purpose. subject to client bearing all   
legal and financial liability for any incomplete information 
transmitted through the Site,
5 -Limitation of Liability
5-1 The Customer undertakes and herby agrees on usage of the 
service is under his/her complete legal, financial responsibilities, 
and confirms his/her awareness  that the website includes any 
information and available materials are provided as per 
availability without any guarantees and or declarations of any 
kind  as it is, and the bank doesn't  guarantee the accuracy , 
sufficiency  or completion of the information as well as the 
available materials  on the website, therefore  the bank is not 
responsible for any errors or omissions in such materials and 
information.
5-2 The Bank shall notify the customer in advance in case of service 
interruption for maintenance to take necessary precautions  
5-3 The Bank shall not be liable for any action taken, or any delay 
or failure to take any action arises out of causes beyond the Bank’s 
control, including without limitation any losses or damages 
resulting from interest or exchange rate fluctuations and after 
working hours transactions, furthermore Bank will not be 
responsible for any damages resulting from the technical failure or 
breakdown of online banking communications or any emergency 
cases such as power failure, closing days, natural disasters, Security 
accidents., governmental emergency actions, or appearance of 
viruses on the Internet  
5-4 The bank will not be responsible under any circumstances for 
any damages resulting from the use or inability to use the web site 
or any portion of it. 
5-5 The Customer acknowledges and agrees that the Bank will not 
be responsible for any errors in entering the information by the 
customer as well as informing the bank instantly for any breach of 
customer(s) account security by any mean according to his/her 
belief. 
6-Indemnity 
6-1 The customer undertakes to indemnify the bank for any 
damages or losses or responsibility  or costs whatsoever ( including 
lawyer fees ) that borne by the bank in regard of any claim raised 
from a third party as a result of customer's usage of the services or 
the electronic website or customer violation of this agreement or 

any third party rights. 
7 -Charges and Fees
7-1 The customer expressly consents to bear the fees charged on 
funds transfer from one of customer's accounts to another account 
as well as from customer's accounts to local & international banks 
through the website as determined in approved bank's tariff.
7.2 -The Customer acknowledges and accepts that the fees for any 
of the Services are subject to change at any time by the Bank.
7.3 - The customer expressly authorizes the bank to debit his/her 
account (s) with any fees or charges and the bank reserves it's right 
in amending any fees with or without extra notification.
8- Service Activation:
8-1 The customer firstly has to register on the AUBE website for 
utilizing the service.
8-2 after conducting the first step customer should contact AUBE 
call center 19072 to activate the service for first time subscription 
8-3 In case customer requests to stop the service or re-activating it 
he/she has to visit the nearest branch or call the call center on 
19072. 
the customer declares and warrants according to this agreement 
that the applications of account opening and service subscribtion 
will be merged and will be considered as an integral part of the 
subject agreement.
The customer is obliged to inform the bank instantly in case of 
there is a change on provided information by the customer in 
account opening and user access / modification  /password change 
application.
9- Copyright Notices
9-1 The copyright and all other intellectual property contained in 
the Site, including. but not limited to, art design, text, sound 
recordings, images or links are owned by the Bank, and such 
intellectual property may not be reproduced, transmitted, 
published, performed. broad-casted, stored, adapted, distributed, 
displayed. Licensed, altered, hyperlinked or otherwise used in 
whole or in part in any manner without prior written consent of 
the Bank.
10- Other Agreements
Any other agreements may be made between the bank and the 
customer are considered as terms and conditions which should be 
incorporated in any other agreements or any additional conditions 
and transactions that the customer is requesting  from the bank 
which are applicable to customer's Account(s).
11- Termination
11.1 The Customer may terminate this Agreement by delivering a 
seven (7) business day’s prior written notice to the Bank.
11.2 The Bank may terminate this Agreement at any time, without 
cause or notice or refund of previously charged or incurred fees. 
11-3 Neither the termination nor the discontinuation of the 
Services shall affect the Customer’s liability or obligation under this 
Agreement.

١- يوافق العميل على أن البنك ال يتحمل بأية مسئولية عن تأخير او عدم  إجراء  

أو إتمام التحويل يسبب  عدم  وجود  رصيد  كاف  او لخطأ  أو نقص فى بيانات 

طلب التحويل او لفرض اية قيود على التحويالت أو لحجز  المبلغ  أو  مصادرته  

من  قبل  السلطات  أو  الدول  األخرى  أو لقيام شبهة تضمنتها عملية من عمليات 

غسل األموال أو الية أسباب اخرى خارجة عن إرادة البنك.

٢- فى  حالة  تحمل  العميل  لكافة  مصاريف  البنوك  المراسلة  يكون للبنك  

أن  يحتسب  مصاريف  تقديرية  لهذه  البنوك  ويلتزم  العميل

بسداد أية مصاريف إضافية تطالب بها البنوك المراسلة.

٣- فى حالة عدم صرف قيمة التحويل يعتد فى تحديد القيمة التى يطالب 

العميل بردها بمعدل سعر شراء العملة المعمول به لدى البنك فى اليوم الذى 

يتم فيه اإللغاء و المطالبة بالتحويل و ليس للعميل أن يطالب باعادة قيمة 

التحويل اال بعد القيام  برد ما تسلمه من مستندات صدرت عن البنك , وبعد 

أن يكون البنك قد تسلم إشعارا نهائًيا من مراسليه بأن التحويل لم يتم صرف 

قيمته وان التعليمات األصلية المتعلقة به قد الغيت.

٤- من المتفق عليه أن البنك و مراسليه فى حل من اية مسئولية عن اية نتائج  

تقع  بسب  اي  اختالف  أو تاخير أو سهو أو خطأ  تلغرافي  أو تقنى أو خط فى 

باية  يتحملون  ال  مراسليه  و  البنك  ان  على  العميل  يوافق  و  التعليمات  نقل 

مسئولية إذا تآخر دفع المبلغ للحصول على التأكيدات  المطلوبة  إلثبات  صحة  

ما  ورد  فى  آمر  التحويل  او  تعليمات الدفع من أسماء وبيانات و يلتزم 

العميل بان يعوض البنك و مراسلية عن اية خسارة قد تنتج من جراء ذلك و فى 

جميع األحوال ال يكون البنك  مسئوال  عن  اية  خسارة  تنشأ  عن  تنفيذ  هذا  

التحويل  اوعن خطأ أو إهمال بنك مراسل.

1.The customer agrees that the bank will not be responsible for 
any delay or non implementing or effecting the transfer as a 
result of insufficient funds or missing information in the transfer 
application or imposition of any restrictions on transfers or for 
reserving the amount or confiscating it or confiscated by local 
authorities or other state or emerging  one of suspected money 
laundry transactions or for any other reasons falls against the 
bank's will. 
2. In case the customer will bear all corespondent banks fees, 
then the bank has the right to calculate estimated charges for 
these banks and the customer is obliged to pay any additional 
expenses claimed by the correspondent banks. 
3.In case of non transferring the value of the transfer , the value 
that the customer is asking to refund , the base that shall be 
relied on is the bank exchange rate that applied in the day of 
cancellation and claiming back the transfer . the customer has no 
right to claim the transfer value unless returning back the 
documents that issued by the bank and the bank had received 
final notice form its corespondent banks that the transfer is not 
paid and the original instructions related to it had been canceled.
4- It is agreed that the bank and its correspondents are not liable 
for any results arises because any disagreement or delay or 
omission or any technical or telegraphic error or information 
transmission error , the customer agrees that the bank and its 
correspondent  bear no responsibility in case of transfer delay to 
obtain required  confirmation to prove the correctness of what 
stated in transfer order or payment instructions in form of names 
, data and customer obliged to indemnify the bank and its 
correspondent for any losses may result from such and in all cases 
the bank is not liable for any loss resulting from effecting that 
transfer or for error or negligence of the correspondent bank.

Terms and conditions for money Transfer and payment instructionsشروط واحكام خاصة بالتحويالت المصرفية وتعليمات الدفع

١ – بموجب هذا الطلب (و بعد موافقة البنك) يحق للعميل االستفادة من هذه
الخدمة باالطالع على حساباته واجراء بعض العمليات المصرفيه من خاللها و
يكون العميل وحده مسئول عن كافة العمليات التي تتم عن طريق هذه الخدمة 

سواء فى حساباته او اى تحويل لحسابات العمالء داخل البنك.
٢- من المتفق عليه أن الرقم السرى (الذى يحدده العميل) وكافة البيانات االخرى 
التى تمكنه من استخدام هذه الخدمة هى مسئوليته الشخصية وانه مسئول 

عن صحة البيانات المدونه وان كافة العمليات التى تتم عن طريق هذه الخدمة
صحيحة ونافذة فى مواجهته ولو كان مستخدم هذه الخدمة شخص آخر

٣- من المعلوم أن جميع العمليات مسجله وأن العميل يقر
بموافقته على االعتداد بالبيانات التى تدون على الوسائل الممغنطة وكافة 

البيانات المستخرجة منها كوسيلة اثبات غير قابلة الثبات العكس
٤-يحق  للبنك  موافاتي  بأية  بيانات  أو  كشوف  حساب

من خالل  الفاكس  رقم أو علي البريد االلكتروني المسجل لدي البنك  
وأخلي  مسئولية البنك من أية أضرار تنتج عن ذلك.

٥- يحق للبنك خصم أي مصاريف ادارية او مصاريف حكومية مثل الطوابع أو 
الضرائب، على أن البنك يقوم بإخطار العميل كتابيا  أو عن طريق رسالة أو عن 
طريق الموقع االلكتروني الرسمي للبنك كما يحق للبنك في أي وقت اجراء 
البنك  التحديث الالزم  لهذه الخدمة بشرط أن يخطر  التعديالت أو الصيانة او 
الرسمي  الموقع االلكتروني  أو عن طريق  أو عن طريق رسالة  كتابيا   العميل 

للبنك
أن تحدث هذه  أو أضرار بشرط  المسئولية كاملة ألية خسائر  البنك  ٦- يتحمل 
الخسائر واألضرار بسبب يرجع الي البنك ولم تنتج عن ظروف خارجة عن ارادة 
البنك أو بسبب اهمال العميل او لسوء السلوك. على العميل (ة) في حالة 
الخسائر  هذه  تحدث  أن  بشرط  للعمليات  خرق  أو  الخدمة  في  خلل  او  تزوير 
واألضرار بسبب يرجع الي البنك ولم تنتج عن ظروف خارجة عن ارادة البنك أو 
بسبب اهمال العميل او لسوء السلوك االضرار و الخسائر الي سبب منسوب 
للبنك و لم تنتج عن ظروف خارجة عن سيطرة البنك أو بسبب إهمال العميل أو 

لسوء السلوك.

1. According to this application ( and after the bank approval ) 
the customer has the right to benefit from this service by sighting 
his / her accounts and performing some banking transactions 
through it and the customer is solely responsible for all 
transactions made through this service either in his/her accounts 
or any transfer to customer's accounts inside the Bank.  
2. It is agreed that the password (specified by the customer) and 
all other data that enable him to use this service is his personal 
responsibility and that he is responsible for the correctness of the 
data recorded and that all the operations that take place through 
this service are correct and enforceable against him even if the 
user of this service is another person
3. It is known that all operations and data are recorded and the 
customer declares his / her agreement to rely on the data 
recorded on and extracted from  magnetic mediums as 
irreversible proof and that the customer acknowledges its 
credibility and agrees that all extracted data can be used as proof 
that cannot be proven otherwise
4. The bank has the right to provide me with any data or account 
statements by fax  Number or e-mail address registered with the 
registered at the bank.
I exempt the bank from any liability or any damages resulting 
thereof 
5. The bank has the right to deduct any administrative fees or 
governmental  charges such as stamps or taxes provided  the bank 
will notify the customer in writing or by a text message or 
through the  bank official website . The bank has the right at any 
time to conduct the necessary amendments or maintenance or  
update of this service provided that the bank to notify the 
customer in writing or by a text message or through the  bank 
official website.
6. The bank bears full responsibility for any damages or losses 
that may affect the customer due to service disruption or Fraud or 
operations breach provided that such losses and damages 
occurred because of reason attributed to the bank and not 
caused by circumstances beyond the bank's control or because of 
customer negligence or misbehavior.
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يقدم البنك األهلي المتحد الخدمات المصرفية عبر االنترنت لعمالئه من خالل 

الموقع االلكتروني للبنك (www.ahliunited.com) لتمكين العميل من

االستفادة من الخدمات التالية: 

١- استخراج /االطالع علي كشوف الحسابات

٢- التحويالت البنكية

٣- التبرعات لدى العديد من الجهات

٤-االطالع علي كشوف حسابات البطاقات

٥- طلب ربط وديعة

٦- سداد مديونيات البطاقة االئتمانية

٧- فتح حساب فرعي جديد

٨- طلب دفتر شيكات

٩- طلب تحديث بيانات

١٠- خدمة الرسائل القصيرة عند الدخول و عند اجراء المعامالت

١١- حاسبة سعر الصرف اليومي للعمالت االجنبية

١٢- االستفسار عن طريق خدمة الرسائل االلكترونية

١- الخدمات المصرفية االلكترونية تشمل العمليات التى يقوم بها عميل البنك 

علي  الشخصي  األمان  رمز  جهاز  على  تحتوي  االلكترونية  القنوات  طريق  عن 

العميل  يستخدمه  محمول  أو  ثابت  جهاز  وأي  الشخصي  المحمول  الهاتف 

للدخول الي شبكة االنترنت. الهاتف المحمول جهاز رمز 

االمان الشخص وأى جهاز ثابت أو محمول يستخدمه العميل للدخول إلى شبكة 

االنتزنت.

٢- فى حال اختيار العميل االنتفاع بالخدمات المصرفية االلكترونية 

يلتزم العميل - وبموجب التوقيع على هذا الطلب بكافة الشروط التى

المتاحة  الخدمات   بقائمة   أى  منتج  مدرج   البنك  لالستفادة  من   يضعها  

لمستخدمي تلك الخدمة حاليا او مستقبال كما يكون مسئوال عن استيفاء  كافة 

المتطلبات الفنية الواردة بدليل هذه الخدمة قبل استخدامه  لها ويتعهد بتوقيع 

اية محررات أو مستندات قد يطلبها البنك لهذا الغرض.

٣- يتحمل العميل وحده كامل المسئولية عن كافة العمليات التى تتم  بإستخدامه 

هذه الخدمة  وتنصرف  له  آثارها، وتقع عليه تبعاتها كما  يلتزم  بتعويض 

البنك عن اية أضرار مباشرة أوغير مباشرة قد تنتج من جراء ذلك.

٤- يحتفظ  البنك  بحق  تغيير  الشروط  واإلجراءات  التى  تحكم  الخدمات 

المصرفية االلكترونية من حين آلخر دون تحمل آية مسؤولية عن األخطاء

التى قد تنتج االستخدام بشرط إبالغ مستخدمى هذه الخدمات باخطار مسبق 

وفق الوسائل المناسبة.

٥- يجب على العميل الذى يستخدم أى من الخدمات المصرفية االلكترونية  

يتقدم  أن  الخدمات  بتعديل هذه  او   باإليقاف   البنك   باشعار   يرغب   والذى 

لتنفيذ  الكتروني مؤمن  الفرع فاتح الحساب او عبر بريد  بطلبه كتابيا إلى مقر 

طلبه(ا).

فى  المطبقة  واإلجراءات  للشروط  االلكترونية  المصرفية  الخدمات  تخضع   -٦

حينه من قبل البنك على جميع أنواع الحسابات. وسوف يقوم البنك بتزويد 

البنك  بموقع  المبينة تفصيال  اإلنترنت  عبر  المصرفية  األعمال  بخدمة  العميل 

على شبكة الانترنت من وقت آلخر.         

يوافق العميل علي المحافظة على سرية اية رموز تعريف دخول وكلمات سر 

كما يوافق على إتخاذ جميع االحتياطات الضرورية للحيلولة دون اإلستخدام غير 

المصرح به لها أو الدخول الى الصفحة اإللكترونية التي يمكن الدخول إليها عبر 

االنتزنت (الصفحة اإللكترونية) . ويتعهد العميل بأن يقوم بتغيير كلمات السر 

بصورة متكررة وان يخطر البنك فور حال علمه أو ارتيابه في:

أ) أن رمز تعريف الدخول و/أو كلمة السر الخاصة به/ا أصبحت معروفة لشخص 

غير مصرح له :أو 

ب) أي استخدام غير مصرح به أو سوء استخدام الصفحة اإللكترونية او الخدمة

ال يتحمل البنك أية مسئولية عن االستخدام اإلحتيالي أو غير المصرح به لرموز

تعريف الدخول و/أو كلمات السر الخاصة بالعميل.

يقر العميل ويوافق على ان البنك أو أي من شركاته التابعة أو أي من موكليه 

لن يكونوا مسئولين عن اية خسارة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة فعلية او 

Ahli United Bank offers online banking services for its customers 
through the Bank's website located at: www.ahliunited.com 
whereby the Customer is able to utilize the following services:
1 -Viewing/extracting bank statement 
2 -Conducting bank transfers
3 -Donations to your charity of choice
4 -Reviewing the summary for debit and credit cards 
5 -Requesting fixed Time Deposit
6 -Settling dues online 
7 -Opening sub accounts 
8 -Applying for a cheque book 
9 -Profile update request
10 -SMS alerts for log-in and upon effecting transactions  
11 -Exchange rate converter for all currencies 
12 -Inquiries through electronic messages
1 - Electronic banking services include all operations conducted by 
a customer through electronic channels that include the landline, 
Mobile, digital assistant, and /or any static or mobile device used 
by a customer to access the internet.
2 -In the event that a customer wishes to benefit from the use of 
the electronic banking services, the customer is bound through 
the signing of this form, to all the terms and conditions placed by 
the bank for the use of any existing or future service or services 
made available by the bank for its customers. The customer will 
also adhere to all technical requirements stated in the guides of 
these services before commencement of use and undertakes to 
sign any disclaimers and documents requested by the bank for 
this purpose.
3.Customer is solely responsible for all transactions conducted 
through the bank`s electronic services and bears it's impacts and 
consequences as well as committed to indemnify the bank for any 
direct or indirect damages results because of such use. 
4.The bank has the right to change from time to time the terms 
and conditions that govern the use of internet- based electronic 
banking services, without liability for any errors that may result 
from service usage provided that the bank notifies the users of 
these services via suitable notification method. that the bank 
informs the users of such services through the appropriate 
channels.
5.Any customer using the electronic banking services and who 
wishes to advise the bank to suspend any of electronic services or 
modifying these services has to apply in writing to the branch 
which account was opened by or through secured email to honor 
his /her request.
6.Electronic banking services as defined in clause number (1) 
above are subject to the terms and conditions applied by the 
bank on all accounts.
The bank will provide the customer with internet banking service 
through Internet which is detailed on the bank's website from 
time to time.
The customer agrees to keep any access Identification codes and 
passwords and to take all necessary precautions to prevent 
unauthorized use therefore or access to the electronic website 
accessible via the internet (the website) the customer undertakes 
to change the passwords frequently and to notify the Bank 
immediately In case he/she came to know or suspects the 
following :
A)Such access identification code and/or password had become 
known to any unauthorized person: or
B)Any unauthorized use or misuse of the website or the service.
The bank assumes no responsibility for fraudulent or 
unauthorized use of the customers’ access identification codes 
and /or passwords. The customer understands and agrees that 
neither the bank nor its affiliates or proxies shall be liable for any 
loss either direct or indirect, actual, consequential, expected or 
not expected is borne by the customer in respect of or in 
connection with the services of the website but not limited to
Any misuse ,  errors , omissions , delay, malfunction , breakdowns 

بالتبعية  متوقعة أو غير متوقعة . ويتحملها العميل فيما له صلة بخدمة

اساءة  الحصر   وليس  المثال  سبيل  علي  ذلك  في  بما  اإللكترونية  الصفحة 

االستخدام  أو اخطاء أو حذف أو تأخر أو تعطل أو إنقطاع و تشغيل غير مناسب 

أو عدم دقة عمليات الخدمة 

ج) عدم توافر خدمة اإلنترنت أو الصفحة االلكترونية الخاصة بالخدمة ؛ و/أو أية 

خسارة او ضرر أو تلف يلحق باألجهزة و البرمجيات أو اي نظام معالجة اخر كنتيجة 

الستخدام النظام.

د) استخدام العميل للبريد اإللكتروني أو أية وسيلة من وسائل االتصاالت األخرى

غير المؤمنة في ارسال التعليمات للبنك

ه) أي إخالل بالسرية الناتجة عن اإلستخدام المباشر أو غير المباشر للخدمة أو

الصفحة إللكترونية 

و) أي انقطاع أو تأخر يحدث نتيجة ألية عملية تحديث و استبدال يتم اجراؤها

على الصفحة االلكترونية 

ي) أية معلومات غير دقيقة أو خاطئة يتم تزويدها من قبل العميل.

للبنك أن يستند إلى آية تعليمات . يعتقد بانها حقيقية تم استالمها من قبل 

العميل . ويكون البنك مخوال لقبول التعليمات الصادرة من قبل العميل والعمل

على تنفيذها أو رفضها ويقبل العميل تحمل جميع المخاطر الناتجة عن سوء 

الفهم واالخطاء والمخاطر الخاصة بتقديم التعليمات بصورة إحتيالية و/او من 

قبل أي من األطراف غير المصرح لهم بها . ويقبل بأن البنك لن يكون مسئوال 

عن اية خسارة او مسئولية أو نفقات قد تنشأ عن اإلحتيال أو سوء االستخدام  

و/او الخطأ واو التعليمات المصرح بها . 

وقد اتفق الطرفان علي ما يلي: 

١-توفير الخدمات

١-١ يحق للبنك تعديل الخدمات و ومحتوياتها المتاحة علي الموقع االلكتروني، 

في أي وقت كان، و كذلك احكام هذه االتفاقية، و ذلك حسب تقديره المطلق 

على أن يخطر العميل بمدة ال تقل عن ١٥ يوم و ان يقوم بنشر البنود و الشروط 

المحدثة أوالمعدلة علي الموقع االلكتروني .

١-٢ يقر العميل و يوافق علي أن االستمرار في استخدام الخدمات بعد تاريخ أي 

تغيير أو تعديل يعد بمثابة قبول منه و موافقة علي هذا التعديل أو التغير

٢- مسئوليات العميل

٢-١ يتعهد العميل دون قيد أو شرط بما يلي : 

ا) الحصول و الحفاظ علي جميع االجهزة و البرامج الالزمة لتنفيذ المعامالت من 

خالل االنترنت و االستفادة من الخدمات، و يكون العميل وحده مسئوال عن 

االختيار و اعداد تلك االجهزة و البرامج 

ب) االطالع علي المعلومات و االلتزام بالتوصيات و التعليمات و التحذيرات

المتوفرة علي الموقع االلكتروني حول امن الخدمات و كذلك قراءة التحذيرات 

واالخطارات التنبيهية مثل التنبيهات االمنية أو تنبيهات محاوالت اإلحتيال 

/الهندسة االجتماعية  .الخ

ج) ابالغ البنك فورا بفقدان جهاز رموز األمان الخاص به(ا) أو سرقة كلمة المرور 

أو اسم المستخدم الخاص به(ا)، و يقر العميل بتحمله كامل المسؤلية الناتجة 

عن جميع الخسائر و االضرار الناشئة عن ذلك. بما فيها اية رسوم قد تطلب منه 

هذا الصدد.

د) عدم استخدامه الموقع و/أو الخدمات بما يتعارض مع أي قوانين أو انظمة، 

و/أو شروط هذه االتفاقية و تعويض البنك عن أي خسائر ناتجة عن أي تصرف 

نتيجة عدم االلتزام بأي تعليمات منصوص عليها في هذه االتفاقية أو تلك 

المنشورة علي الموقع االلكتروني في وقت ألخر . 

٢-٢ يعتبر استخدام جهاز رموز األمان و الرقم السري االلكتوني الخاص بالعميل 

و اسم المستخدم و كلمة المرور بمثابة توقيع العميل، و يوافق العميل بان أي 

استخدام لجهاز رموز األمان و للرقم السري االلكتروني الخاص بالعميل و اسم 

المستخدم و كلمة المرور من قبل الغير سوف يعامل من قبل البنك علي انه 

تم باذن من العميل و بموجبه يوافق العميل علي تحمله المسئولية

الكاملة عن ذلك االستخدام و ذلك دون ادني مسئولية علي البنك . 

٢-٣ يكون العميل هو المسئول الوحيد عن دقة و صحة جميع المعلومات و 

التعليمات التي يتم تنفيذها عبر الموقع االلكتروني، و يتحمل العميل اية اثار 

البنك  يعد  التعليمات وال  أو  المعلومات  تلك  مالية مترتبة علي  و/أو  قانونية 

مسئوًال عن عمليات مالية أو أنشطة ذات مخاطر مرتفعة تتم علي حساباتهم و 

ذات  انشطة  أو  مالية  عمليات  بأي  العميل  اخطار  عن  ًال  مسئو  البنك  يعد  ال 

مخاطر مرتفعة تتم علي حسابات العميل.

٢-٤ يقر العميل بمسئوليتة عن دقة و صحة جميع المعلومات الواردة في النماذج 

الخاصة بالخدمات موضوع هذه االتفاقية . و يقوم العميل فور ًا بإخطار البنك 

كتابة بأي تغييرات تطرأ علي المعلومات الواردة فيه. 

٣- مسئوليات البنك األهلي المتحد

٣-١ يكون البنك األهلي المتحد مسئوال عن ما يلي:

ا) تزويد العميل بالبنية االساسية للموقع االلكتروني. 

ب) ضمان سرية تعليمات العميل و عملياته و بياناته إلي اقصي حد ممكن و 

باستثناء ما هو منصوص عليه خالفا لذلك في هذه االتفاقية و النماذج 

المتعلقة بها و القوانين و القرارات المتعلقة بكشف السرية.

٤-ارسال المعلومات

٤-١ يقر العميل بان المعلومات التي يتم ارسالها عبر االنترنت معرضة لالعتراض 

المالية  و/أو  القانونية  المخاطر  لجميع  تحمله  علي  يوافق  و  بذلك  القرصنة  و 

علي نقل تلك المعلومات عبر االنترنت.

٤-٢ ال يتحمل البنك اي مسئولية مرتبطة باعتراض المعلومات في سياق 

استخدام العميل االنترنت الرسال المعلومات، و لن يكون البنك مسئوال عن 

امكانية الدخول إلي االنترنت أو سرعة الشبكة أو توافرها أو أمانها، كما ال يقدم 

اية ضمانات عليها، و يوافق العميل صراحة علي عدم تحميل البنك المسئولية 

عن أية خسائر من أي نوع كانت و الناشئة عن ارسال المعلومات عبر االنترنت.

٤-٣ يوافق العميل علي أن جميع المعلومات التي يتم توفيرها و استالمها من 

قبل البنك عبر الموقع االلكتروني تعتبر ملكا للبنك، و يحق للبنك استخدام تلك 

المعلومات ألي غرض قانوني شريطة أن يتحمل العميل المسئولية القانونية 

و المالية عن أية معلومات غير دقيقة أو غير كافية تم نقلها عبر الموقع االلكتروني

٥- حدود المسئولية

٥-١ يتعهد العميل و يوافق بموجب هذه اإلتفاقية علي أن استخدامه للخدمات 

يكون علي مسئوليته القانونية و المالية وحده و يقر بعلمه بأن الموقع 

االلكتروني، شامال أية معلومات و مواد متوفرة عليه يتم توفيرها ‘‘كما هي’’ 

أو ‘‘كما هو’’ متاح دون اية ضمانات و / أو اقرارات من أي نوع و ال يضمن البنك 

دقة المعلومات أو كفايتها أو اكتمالها وكذلك المواد المتاحة علي الموقع 

االلكتروني، و عليه فإن البنك غير مسئول عن أي اخطاء أو اغفاالت في تلك 

المواد و المعلومات. 

٥-٢ يلتزم البنك بإخطار العميل مسبقا في حالة انقطاع الخدمة لعمل صيانة 

محددة و ذلك التخاذ التدابير الالزمة

٥-٣ لن يكون البنك مسئوال عن أي اجراء يتم اتخاذه، أو أي تأخير أو إخفاق في 

علي  ذلك  بما في  البنك  خارجة عن سيطرة  اسباب  ناشئ عن  اجراء  أي  اتخاذ 

سبيل المثال أية خسائر أو اضرار قد تنتج عن تقلبات اسعار الفائدة أو الصرف 

و عن تنفيذ العمليات بعد ساعات االغالق، و كذا لن يكون البنك مسئوال عن أي 

اضرار ناتجة عن االعطال الفنية أو انقطاع شبكة االتصاالت المصرفية عبر 

االنترنت أو أي حالة طوارئ اخري كانقطاع الطاقة، تعطيل االعمال، و الكوارث 

الطبيعية، و الحوادث االمنية، واالجراءات الحكومية في حاالت الطوارئ أو ظهور 

الفيروسات علي االنترنت .

٥-٤ لن يكون البنك مسئوال تحت أي ظرف عن أي اضرار من أي نوع كانت و 

الناشئة عن استخدام أو عدم القدرة علي استخدام الموقع االلكتروني أو أي جزء 

منه. 

٥-٥ يقر العميل و يوافق علي عدم تحمل البنك المسئولية عن أي اخطاء في 

ادخال المعلومات من جانب العميل. و كذلك عن اخطار البنك فورا عن اعتقاده 

باختراق امن حساب /حسابات العميل بأي شكل من االشكال

٦- التعويض

أو  مسئولية  أو  خسائر  أو  اضرار  اية  عن  البنك  بتعويض  العميل  يتعهد   ٦-١

تكاليف أو نفقات من أي نوع (بما في ذلك اتعاب المحاماه) التي يتكبدها 

البنك في ما يتعلق بأي مطالبة تتم من قبل طرف ثالث نتيجة استخدام 

أو  االتفاقيه  لهذه  العميل  انتهاك  أو  االلكتروني  للموقع  أو  للخدمات  العميل 

حقوق أي طرف ثالث

٧- المصاريف و الرسوم

 ٧-١ يوافق العميل صراحة علي أن تحمل رسوم اجراء عمليات تحويل االموال 

من احد حسابات العميل إلي حساب اخر و كذلك من حساب العميل الي حسابات 

في  محددة  هي  كما  االلكتروني  الموقع  عبر  الدولية  و  المحلية  البنوك  لدي 

قائمة الرسوم و العموالت المعتمدة من قبل البنك 

٧-٢يقر العميل و يوافق علي أن رسوم الخدمات خاضعة للتعديل من قبل 

البنك في اي وقت

أو  أو مصاريف  أي رسوم  البنك في خصم  العميل بموجب هذا  ٧-٣ يفوض 

تكاليف من حسابه / حساباته لدي البنك و يحتفظ البنك بحقه في تعديل أي 

رسوم بدون اشعار اضافي 

٨-تفعيل الخدمة 

المتحد  األهلي  البنك  موقع  خالل  من  أوال  التسجيل  العميل  علي  يجب   ٨-١

لالنتفاع بالخدمة.

٨-٢بعد القيام بالخطوة االولي يتعين علي العميل االتصال بالخط الساخن الخاص 

بالبنك االهلي المتحد-مصر علي رقم ١٩٠٧٢ و ذلك لتفعيل الخدمة في حالة 

االشتراك ألول مرة

٨-٣ في حالة طلب العميل وقف الخدمة أو اعادة تشغيلها يقوم بزيارة اقرب فرع 

أو االتصال بخدمة العمالء ١٩٠٧٢

فتح  طلب  ادماج  سيتم  بأنه  االتفاقية  هذه  بموجب  يضمن  و  العميل  يقر 

الحساب و طلب اإلشتراكات في الخدمة موضوع هذه االتفاقية و إعتبارها 

جزاء ال يتجزأ منها

يلتزم العميل بإخطار البنك فورا في حال حدوث أي تغيير علي أي من المعلومات 

المقدمة من قبل العميل في طلب فتح الحساب وطلب دخول/ تعديل مستخدم 

و طلب تغيير كلمة المرور.

٩ـ اشعارات حقوق الطبع و النسخ

تكون حقوق الطبع و النشر و جميع الملكيات الفكرية االخري الواردة في

الموقع االلكتوني بما في ذلك علي سبيل المثال ال الحصر،جميع التصاميم، 

و النصوص و التسجيالت الصوتية، و الصور و الروابط مملوكة للبنك و ال يجوز 

عرضها،  أو  توزيعها،  تقليدها،  تخزينها،  نقلها،  أو  الفكرية  الملكية  تلك  نسخ 

ترخيصها تعديلها، أو ربطها برابط الكتروني أو استخدامها سواء كليا أو جزئيا، 

بأي شكل من االشكال دون موافقة كتابية مسبقة من البنك.

١٠- اتفاقيات أخرى

أية اتفاقيات أخري قد يتم ابرامها بين العميل والبنك يتم اعتبارها بمثابة شروط 

وأحكام يتعين اضافتها الي تلك المنشورة علي الموقع االلكتروني والي اية 

تنطبق  البنك والتي  العميل من  اتفاقيات واحكام اضافية ومعامالت يطلبها 

علي حساب(ات) العميل بهذا الخصوص 

١١-االنهاء

١١-١ يجوز للعميل انهاء هذة االتفاقية اخطار كتابي مسبق بسبعة (٧) ايام عمل 

إلي البنك.

١١-٢ يجوز للبنك انهاء هذه االتفاقية في أي وقت، دون سبب أو انذار،

مع عدم إلتزام البنك برد الرسوم المفروضة أو المتكبدة سابقا

التزاماته  أو  العميل  مسئولية  علي  الخدمات  ايقاف  أو  انهاء  يؤثر  لن   ١١-٣

بموجب هذه االتفاقية.

,interruption,improper operation or inaccuracy of service 
operations.  
C) The non-availability of the internet or the web page related to 
the service , and/or any loss, damage or destruction caused to the 
customer’s hardware, software or other data processing system as 
a result of using the system 
D) Customers’ use of E-mail or any other insecure means of 
communication used in sending  the instructions to the bank 
H) Any breach of confidentiality resulting directly or indirectly 
from the customers’ use of the service or the website and/or:
I) Any interruption or delay caused by any update or replacement 
performed on the website 
J) Any inaccurate  or erroneous information provided by the 
customer 
The bank may rely on instructions which believed to be genuine 
that were received from the customer , the bank is authorized to 
accept the instructions of the customer and works on 
implementing or decline it , the customer accepts to bear all risks 
resulting from misunderstanding , errors , risks related to issuing 
instructions in a fraudulent way and or from unauthorized parties 
to issue such, customer consents that the bank will not be held 
liable for any loss or responsibility or any costs may result from 
acts of fraud or misuse or error or unauthorized instructions.
The Parties have agreed to the follow: 
1- Service providing :
1-1 The bank has the right to amend the services and it's 
containment that are available on the website , at any time as 
well as the terms of this agreement at its sole discretion provided 
that customer is notified with no less than 15 days in writing or 
other available communication channel and publish such 
amended or updated terms & conditions on the website.
1-2 The customer declares and agrees on  continuation in using 
the services after the date of any change or amendment is 
considered as a consent from his /her side on such amendment or 
change .     
2- Customer's Responsibilities
2-1 The Customer hereby irrevocably unconditionally undertakes 
to:
A) obtain and maintain any of the hardware and software 
required to execute transactions on internet to make use of the 
Services, and the Customer shall be solely responsible for the 
selection and the setup of the hardware and software.
B) Read the information and abide by the recommendations,
Instructions and warnings available on the Site about the security 
of the Services. Also, read the warnings and alert notifications 
Such as security alerts or fraud alerts/social engineering etc. 
C) Promptly notify the Bank in the event that the Token or 
password or login name are lost or stolen, customer undertakes to 
bear the full responsibility resulting from all losses and damages 
emerging therefrom including any fees may be he/she is 
requested to pay.
D) Not to use the Site and/or the services in a way that is contrary 
to any law. Regulations, and/or the terms of this Agreement.
and indemnify the bank for any losses resulting from non 
abidance to any instructions stated in this agreement or the 
published one on the website from time to time.
2-2 The use of the Customer's Token, login name and password 
shall be considered as  Customer’s physical signature and 
accordingly the customer hereby agrees that any use of the 
Customer Token, login name and password by any third party 
shall be treated by the Bank as having been authorized by the 
Customer, and the Customer hereby accepts full responsibility and 
liability for any such use without any liability on the Bank
2-3 The customer is the sole responsible for the accuracy and 
correctness of all information and instructions that are executed 
through the bank, customer will bear any legal or financial 
consequences arising based on these information or instructions 
and the bank will not be held liable for financial transactions or 
high risk activities effected on his/her accounts and will not be 
responsible for notifying the customer with any financial 

transactions or high risk activities effected on his/her accounts.
2-4 Customer will be responsible for the accuracy and correctness 
of all information provided in the forms related to the services 
provided under this agreement, and shall promptly notify the 
Bank in writing with any changes of the information contained 
therein. 
3- Ahli United Bank's Responsibitities
3-1 ahli united bank responsible for the following :
A)Provide the Customer with a website infrastructure.
B)Guarantees customer's instructions confidentiality ,  transactions 
and data to the maximum extent possible except what is indicated 
on contrary in this agreement , related  forms , laws and decrees 
related to confidentiality revelation. 
4- Transmission of information
4-1 The Customer hereby acknowledges that information 
transmitted via the internet is Susceptible to unauthorized 
interception, hacking and the Customer hereby acknowledges the 
risks therewith, and agrees that he/she shall bear all Legal and/or 
financial risks of transmitting such information via the internet.
4-2 The bank will not bear any responsibility for intercepting 
information within the course of customer usage of Internet to 
transmit information and will not be responsible for the the 
possibility of accessing the Internet , web speed , availability or 
security and the bank doesn't warrant any of them . customer 
expressly agrees to not holding the bank responsible for any losses 
whatsoever that arising from sending the information through 
Internet.
4-3 The Customer hereby agrees that all information submitted to 
and received by the Bank via the Site shall be deemed to be the 
property of the Bank and, the Bank shall be entitled to use such 
information for any lawful purpose. subject to client bearing all   
legal and financial liability for any incomplete information 
transmitted through the Site,
5 -Limitation of Liability
5-1 The Customer undertakes and herby agrees on usage of the 
service is under his/her complete legal, financial responsibilities, 
and confirms his/her awareness  that the website includes any 
information and available materials are provided as per 
availability without any guarantees and or declarations of any 
kind  as it is, and the bank doesn't  guarantee the accuracy , 
sufficiency  or completion of the information as well as the 
available materials  on the website, therefore  the bank is not 
responsible for any errors or omissions in such materials and 
information.
5-2 The Bank shall notify the customer in advance in case of service 
interruption for maintenance to take necessary precautions  
5-3 The Bank shall not be liable for any action taken, or any delay 
or failure to take any action arises out of causes beyond the Bank’s 
control, including without limitation any losses or damages 
resulting from interest or exchange rate fluctuations and after 
working hours transactions, furthermore Bank will not be 
responsible for any damages resulting from the technical failure or 
breakdown of online banking communications or any emergency 
cases such as power failure, closing days, natural disasters, Security 
accidents., governmental emergency actions, or appearance of 
viruses on the Internet  
5-4 The bank will not be responsible under any circumstances for 
any damages resulting from the use or inability to use the web site 
or any portion of it. 
5-5 The Customer acknowledges and agrees that the Bank will not 
be responsible for any errors in entering the information by the 
customer as well as informing the bank instantly for any breach of 
customer(s) account security by any mean according to his/her 
belief. 
6-Indemnity 
6-1 The customer undertakes to indemnify the bank for any 
damages or losses or responsibility  or costs whatsoever ( including 
lawyer fees ) that borne by the bank in regard of any claim raised 
from a third party as a result of customer's usage of the services or 
the electronic website or customer violation of this agreement or 

any third party rights. 
7 -Charges and Fees
7-1 The customer expressly consents to bear the fees charged on 
funds transfer from one of customer's accounts to another account 
as well as from customer's accounts to local & international banks 
through the website as determined in approved bank's tariff.
7.2 -The Customer acknowledges and accepts that the fees for any 
of the Services are subject to change at any time by the Bank.
7.3 - The customer expressly authorizes the bank to debit his/her 
account (s) with any fees or charges and the bank reserves it's right 
in amending any fees with or without extra notification.
8- Service Activation:
8-1 The customer firstly has to register on the AUBE website for 
utilizing the service.
8-2 after conducting the first step customer should contact AUBE 
call center 19072 to activate the service for first time subscription 
8-3 In case customer requests to stop the service or re-activating it 
he/she has to visit the nearest branch or call the call center on 
19072. 
the customer declares and warrants according to this agreement 
that the applications of account opening and service subscribtion 
will be merged and will be considered as an integral part of the 
subject agreement.
The customer is obliged to inform the bank instantly in case of 
there is a change on provided information by the customer in 
account opening and user access / modification  /password change 
application.
9- Copyright Notices
9-1 The copyright and all other intellectual property contained in 
the Site, including. but not limited to, art design, text, sound 
recordings, images or links are owned by the Bank, and such 
intellectual property may not be reproduced, transmitted, 
published, performed. broad-casted, stored, adapted, distributed, 
displayed. Licensed, altered, hyperlinked or otherwise used in 
whole or in part in any manner without prior written consent of 
the Bank.
10- Other Agreements
Any other agreements may be made between the bank and the 
customer are considered as terms and conditions which should be 
incorporated in any other agreements or any additional conditions 
and transactions that the customer is requesting  from the bank 
which are applicable to customer's Account(s).
11- Termination
11.1 The Customer may terminate this Agreement by delivering a 
seven (7) business day’s prior written notice to the Bank.
11.2 The Bank may terminate this Agreement at any time, without 
cause or notice or refund of previously charged or incurred fees. 
11-3 Neither the termination nor the discontinuation of the 
Services shall affect the Customer’s liability or obligation under this 
Agreement.

طلب  نموذج  في  المدرجة  االسئلة  على  االجابة  برجاء  الخدمة  لتفعيل   -٧
االشتراك في الخدمة، ثم اتصل بمركز خدمة الهاتف للتحقق من هويتك، ثم 

ادخل كلمة المرور الخاصة بك.
على  االلكتروني  الهاتف  خدمة  خالل  من  تتم  التي  المعامالت  تنفيذ  يتم   -٨

الفور، علما أن هذه الخدمة متوفرة على مدار ٢٤ ساعة في اليوم.  
٩- يحق للبنك او للعميل (ة)  ايقاف او الغاء الخدمة في اي وقت بعد االخطار 

كتابيا او برسالة نصية قبل وقف الخدمة. 

Mobile Banking Terms and conditionsشروط و أحكام المحفظة االلكترونية

means seen adequate by the bank, and in case the client does not accept 
any of these amendments or changes he/she must inform the bank of 
his/her wish to terminate the service  within 30 days from the date of 
receiving notification, and he/she must stop instantly carrying out any 
transactions and to submit to the bank a request to close the mobile 
wallet(s) and carry out needed settlements including payment of any dues 
and refunding any remaining amounts owed to him/her in his/her balance 
and then follow same procedures of cancellation.
- The Bank has the responsibility to provide the service in a proper way, 
taking into consideration that the bank at its sole discretion has the right to 
determine the time of resuming the service in case of service outage due to 
carrying out prior specific maintenance and notifying the the customer 
with such.
- If the bank discovers any action or any attempt by the client may violate 
or breach any applied laws, the Bank has the right to suspend dealing on all 
his electronic credit balances without afecting the bank's right in taking all 
legal actions.
- In case any information or data related to client are changed during the 
contract duration & before the date of updating data, client is committed 
to inform the bank instantly  of the change. This contract is governed by 
the laws of Arab Republic of Egypt and any disputes that may arise with 
regard to implementation or interpretation of any condition of this 
contract shall be settled by the related courts with all its degrees & types.
- The bank has the right to change the maximum limit of withdrawals or 
payments as the bank sees adequate and is committed to
notify in writing or SMS or any other mean it sees adequate.

First: Mechanism of service providing
Once the client signs the subscription form, and on the condition That he / 
she fulfilling other remaining conditions and completing the mobile 
banking account opening procedures and verifying his/her identity by the 
bank , SMS will be sent to the customer by the bank ensuring that the 
mobile banking account had been opened and notifying him/her with 
activation code that enables him /her accessing his/her mobile to create pin 
code consists of 6 digits to deal on mobile banking phone.
The customer on his/her sole personal responsibility will keep the pin code 
and not to disclose it to any body. The bank reserves it's right to revise and 
approves the customer's request who signed this request to subscribe in the 
service within 24 hours as well as the full control on the financial 
transactions and ensuring it's compliance with issued rules by CBE and as 
well as ensuring the proper use and there is no misuse according to the 
Egyptian rules and laws regulating the service and verifying that there are 
no suspicious transactions from the beginning of the service or at any time 
during the service providing.  
The mobile wallet has to be linked to a mobile line number provided from 
any of the active mobile networks in the region, and this line has to be 
owned by the client and in his/her actual possession. The client has the right 
to deal on his/her electronic account balance by way of depositing or 
withdrawing amounts either through service providers or through the 
account that the wallet is linked to customer has the right at any time to 
close the mobile wallet account and redeem the cash that matches his /her 
electronic balance by visiting nearest branch and request the service 
cancellation and the bank will complete the wallet account closure of the 
service. 
Second : Service use  
Benefiting from the service is limited to the customer only not any other 
person. The customer is obliged at all times not to allow or enable any other 
person to use or benefit from it.
The client has to show in person and provide service providers with an 
accepted identitication as per Central bank of Egypt rules when carrying out 
deposits or withdrawal transactions , The client has no right to deposit 
funds in mobile wallets in the name of other clients. The bank has an 
absolute right according to its own assessment to  stop the service or 
canceling it in case of using the service in violation of any terms and 
conditions of its usage or violation of prevailing laws and regulations in the 
state for example but not limited to buying prohibited goods , commodities 
and services according To Egyptian laws. 
The customer is obliged to keep his/her pin code under his/her control and 
will be solely responsible for disclosure of any information related to 
him/her or any of his/her account(s)to others. It is allowed for bank 
customers only to feed the mobile wallet account from their accounts 
balances through using the uploaded program on their mobiles.
In case of suspension of mobile phone number linked to the
account for any reason whatsoever the service automatically suspended 
with no responsibility on the bank, the Client admits his/her responsibility 
of all transactions and operations performed on the mobile wallet through 
the mobile line that linked to mobile wallet account and usage of it's pin 
code , the bank records will be considered as an evidence towards the 
customer and everybody.
The wallet holder declares his/her consent on receiving remittances and 
deposits that made unless an objection is received within 8 hours from the 
date of crediting the remittance or the deposit into the wallet account via 
calling the bank call center. The customer agrees on crediting the incoming  
remittance from abroad to the wallet account in equivalent of Egyptian 
pound whatsoever the currency. The customer hereby  declares that he/she 
is the ultimate beneficiary from the wallet account , also undertake and 
confirms his /her full responsibility not to initiate or accept depositing funds 
of suspicious or unknown origins. The bank is not responsible for any 
damages or losses may occur to the customer whether as a result of any 

أوال آلية تقديم الخدمة:
استيفاته  وشريطه  الخدمة  في  االشتراك  طلب  على  العميل(ة)  توقيع  فور 

باقي الشروط األخرى واستكمال إجراءات فتح حساب الهاتف المحمول وبعد 
التحقق من هويته من قبل البنك. سوف يقوم البنك بإرسال رسالة نصية قصيرة 
إلى العميل تؤكد له بموجبها إتمام فتح حساب الهاتف المحمول وإخطاره برقم 
التفعيل الخاص به الذى يمكن العميل من الدخول بواسطته ومن خالله على 
حساب الهاتف المحمول إلنشاء رقم سري مكون من ستة ارقام للتعامل على 

حساب الهاتف المحمول . 
ويقوم العميل على مسئوليته الشخصية بحفظ  الرقم وعدم االفصاح عنه ألى 
شخص. يحتفظ البنك بحقه في المراجعة والموافقة على طلب العميل الموقع 
على هذا الطلب باالشتراك في الخدمة خالل ٢٤ ساعة وكذلك الرقابة الكاملة 

على العمليات المالية والتأكد من توافقها مع القواعد المصدرة من 
البنك المركزي.

والتاكد من حسن االستخدام وعدم إساءة االستخدام وفقا لألحكام و القوانين
المصرية المنظمة لذلك والتحقق من عدم وجود اشتباه منذ بدء الخدمة أو 

في أي وقت خالل فترة سريان الخدمة . يجب أن يرتبط حساب الهاتف المحمول 
بخط هاتف محمول ألى من شبكات الهاتف المحمول العامة باإلقليم. 

وأن يكون هذا الخط في حيازة العميل الفعلية. يحق للعميل أن يتعامل  على 
رصيده اإللكتروني من خالل ايداع أو سحب مبالغ سواء عن طريق مقدمي 

الخدمة أو عن طريق الحساب الذى تم ربط المحفظة به
يحق للعميل في أي وقت إغالق حساب الهاتف المحمول واسترداد 

النقدية. التي تقابل رصيده اإللكتروني وذلك عن طريق التوجه ألقرب فرع و
طلب اإللغاء ويتمم البنك اغالق حساب الهاتف المحمول.

ثانيا استخدام الخدمة:
يقتصر الحق في استخدام الخدمة أو االنتفاع بها على العميل وحده دون غيره. 
وبلتزم العميل في جميع األوقات بعدم السماح أو التمكين أي شخص آخر من

استخدامها أو االنتفاع بها.
يتعين على العميل أن يظهر وأن يقدم لمقدمي 

الخدمة اثباتا لشخصيته وفقا لقواعد البنك المركزي عند إجرائه عمليات السحب 
أو اإليداع. 

ال يحق ألي عميل أن يودع أية مبالغ في حسابات هاتف محمول تكون بأسماء
عمالء غيره، يحق للبنك حينها لمطلق تقديره إيقاف الخدمة عن العميل أو إلغاؤها 
وذلك في حالة استخدامه للخدمة بالمخالفة ألى من شروط وأحكام استخدامها 
أو بالمخالفة ألى من القوانين واللوائح السارية في اإلقليم بما في ذلك على 
طبقا  ممنوعة  خدمات  أو  بضائع  أو  سلع  ألى  شراؤه  الحصر  ال  المثل  سبيل 

لقوانين جمهورية مصر العربية. يلتزم العميل بالمحافظة على رقمه 
وحده  العميل  ويكون  الشخصية  سيطرته  تحت  األوقات  جميع  في  السري 

مسئول  عن إفشاء أي من المعلومات المتعلقة به أو بأي من حساباته للغير.
يتاح لعمالء البنك فقط تغدية حساب الهاتف المحمول من خالل رصيد حسابه 

باستخدام البرنامج المحمل على هواتفهم المحمولة في حالة إيقاف الهاتف 
المحمول المرتبط بحساب العميل ألى سبب من االسباب فإن الخدمة تتوقف 

تلقائيا دون ادنى مسئولية على البنك. 
تتم على  التي  العمليات  المعامالت وكافة  العميل بمسئوليته عن جميع  يقر 

حساب الهاتف المحمول  من  خالل  رقم  خط  الهاتف  المحمول  المرتيط  
بحساب الهاتف المحمول وباستخدام رمزه السرى. وسوف تكون دفاتر البنك و

سجالته حجة على العميل وعلى الكافة. 
يقر حامل المحفظة بموافقته على استفبال الحواالت واإليداعات التى تمت ما 
االيداع  أو  الحوالة  اضافة  تاريخ  من  ساعات   ٨ خالل  عليها  االعتراض  يتم  لم 

لحساب المحفظة من خالل االتصال بخدمة العمالء.
يقر العميل بموافقته على اضافة الحواالت الواردة من الخارج على حساب.

الخدمة بالمعادل بالجنيه المصري أيا كانت عملتها.

يقر العميل بأنه المستفيد الحقيقي من حساب الخدمة , كما يتعهد و يلتزم. 
بمسئوليته التامة بعدم ابداء أو قبول إيداع مبالغ مجهولة المصدر أو مشبوهة 
ال يكون البنك مسئوال عن أية خسائر أو أضرار قد تحدث للعميل سواء نتيجة ألى 
خطأ يرتكبه أو إساءة استخدامه للخدمة أو نتيجة أي خلل قد يحدث للخدمة بسب 

خطأ من جانبه أو لعدم كفاية رصيد حساب الهاتف المحمول. أو
 ألى سبب أخر قد يكون للعميل دخل فيه ولن يكون البنك مسئوال عن أي خلل 

في أنظمة الحسابات أو شبكات االتصاالت الخاصة بالخدمة.
يقر العميل بعدم مسئولية البنك أو تحمله أية تكاليف أو أعباء قد تحدث نتيجة 
بالهاتف  الخاصة  االنترنت  بشبكة  الخدمة  انقطاع  أو  أعطال  أو  مشاكل  أية 

المحمول. 
اإللكتروني  الرصيد  قبول  مؤسسة  أي  رفض  عن  مسئوال  البنك  يكون  لن 
كوسيلة سداد كما أنه لن يكون مسئوًال عن البضائع أو الخدمات التي يحصل 
عليها العميل في مقابل ذلك الرصيد وأي شكوى من العميل في هذا الصدد 

يجب عليه حلها مع تلك المؤسسة مباشرة, وسوف يقتصر دور البنك في 
هذا الخصوص على إضافة أي مبلغ قد يسترده العميل إلى حساب الهاتف

المحمول وذلك بعد حصول البنك على سند إضافة صادر بشكل صحيح من تلك 
المؤسسة. 

على  تعامالت  أي  بإجراء  أخرون  وقام  سرقته؛  أو  العميل  هاتف  فقد  حالة  في 
حسابه من خالل هذا الهاتف, يكون العميل مسئوال مسئولية كاملة تجاه البنك 

عن كافة النتائج المترتبة على ذلك االستخدام وعلى العميل أن يسارع 
عن طريق  ذلك  ويتم  الفور  على  به  العمل  وإيقاف  السري  رقمه  بتغيير  فورا 

االتصال بمركز الخدمة الهاتفية. يتعهد العميل بقراءة التحذيرات واإلطارات 
التنبيهية مثل التنبيهات األمنية أو تنبيهات محاوالت االحتيال/الهندسة 

االجتماعية ..إلخ وقبوله بأن أى تغيير في الشروط واألحكام الذي سيظهر من 
خالل النظام إلكترونيا يعتبر التزاما قانونيا عليه يتعين على العميل التأكد ان 

الهاتف المحمول الخاص به والمستخدم في عمليات الدفع غير مخترق حال وجود 
أية شكوى من جانب العميل تتعلق بالخدمة يتم االتصال بأرقام خدمة العمالء 
داخل  تتم  المحمول  الهاتف  طريق  عن  الدفع  بخدمة  الخاصة  العمليات  جميع 

جمهورية مصر العربية وبالعملة المحلية وللعمالء المصريين فقط.
ثالثآ: الرسوم 

يتعهد العميل بسداد رسوم التسجيل في الخدمة رسوم فتح حساب محفظة
البنك األهلي المتحد , والرسوم السنوية. ورسوم السحب واإليداع والتحويل 
البنك  يحددها  والتى سوف  الخدمة  تتيحها  اخرى  إضافية  خدمات  آية  ورسوم 

ضمن تعريفات أسعار الخدمات المصرفية التي يعلن ويفصح عنها البنك بآية
وسيلة من وسائل اإلعالن المتبعة بالبنك من وقت آلخر. يحتفظ البنك بحقه 
في تعديل آية رسوم من وقت آلخر وفقا لتقديره المطلق ويعتبر اإلعالن عن 

الرسوم بالوسائل التي يرى أنها مناسبة إشعار ا نافذ ا للعميل ويمثل استخدام 
الخدمة بعد تاريخ سريان أي تعديل لهذه الرسوم قبوال من العميل لذلك

التعديل دون آية تحفظات عليه.
تكون كافة التعليمات التي يقوم العميل بإصدارها وكافة العمليات التي يقوم.
باجرائها من خالل الخدمة ملزمة له ومنتجة لكافة آثارها القانونية في مواجهته. 
ويتعهد البنك بتفعيل كافة العمليات وتنفيذ كافة التعليمات التي قد يصدرها 
العميل لفرع البنك أو لمقدم الخدمة وفقآ لشروط وأحكام هذا العقد من خالل

أي من الوسائط اإللكترونية المستخدمة في تقديم الخدمات. 
تكون كافة التعليمات التي بصدرها العميل - للبنك من خالل األجهزة اإللكترونية 
المستخدمة في تقديم الخدمة كما لو كانت صادرة منه مباشرة ويلتزم البنك 

فور استالمها وعلمه بها بتنفيذها وترتيب كافة اآلثار المترتبة
عليها وفي المقابل يكون العميل مسئو ًال في مواجهة البنك عن كافة النتائج

التي تترتب على تنفيذ البنك لتلك التعليمات. 
يتعهد العميل تعهد ًا غير قابل لإللغاء بتعويض البنك عن كافة الخسائر 

والمطالبات واألضرار والتكاليف والنفقات التي قد تكبدها البنك نتيجة تنفيذه
لتعليماته بما في ذلك الرسوم القضائية وأتعاب محاميه ومستشاريه.

رابعا: أحكام عامة
- يتم ربط كل رقم خط هاتف محمول بحساب هاتف محمول واحد فقط. يلتزم 

البنك بالمحافظة على سرية كافة البيانات والمعلومات التي قد تسلم إليه. من 
العميل بمناسبة تقديم الخدمة. كما يتعهد بالمحافظة على سرية كافة العمليات 
المستخدمة  اإللكترونية  بإجرائها من خالل أي من األجهزة  العميل  التي يقوم 
في تقديم الخدمة, ويتعهد البنك والعميل بعدم اإلفصاح عن أي مما تقدم إال 

طبقا للقوانين السارية من اإلقليم أو تنفيذا آلية أحكام أو أوامر
ملزمة أو طبقا لشروط وأحكام استخدام الخدمة

أو  كل  عن  اإلفصاح  أو  بتقديم  البنك  يقوم  أن  على  بموافقته  العميل  يقر   -
بعض

المعلومات الخامة بحسابه / حساباته لدى البنك إلى أي من فروعه و / أو وكالئه.
و/أو أي من الجهات التي تقدم له الخدمة الفنية أو المصرفية أو ألي من المنشا

ت التي يتعاقد معها البنك لتقديم بعض الخدمات المتعلقة بتنفيذ الخدمة 
والمصرح لها بها من البنك وفقآ لما يراه البنك مناسبا والزما في هذا

الشأن
- يحق للبنك أن يعهد إلى أي طرف آخر داخل اإلقليم بتتفيذ بعض من تعهداته 

وليس كلها التي التزم بها وفق شروط وأحكام استخدام الخدمة وفي هذه 
الحالة فإن البنك سوف يظل مسئوال في مواجهة العميل عن المحافظة على 
سرية كافة بيانات العميل وكافة حساباته كما أنه سوف يكون مسئوال في مواجهته 

عن اي خطأ أو إهمال أو تقصير قد يقترفه ذلك الطرف الثاني.
- يحق للبنك أو أي طرف آخر قد يعهد له بتتفيذ أي من التزاماته المفروضة عليه 
بموجب شروط وأحكام استخدام الخدمة أن يقوم بتسجيل المكالمات التليفونية 
التي تم استقبالها على أرقام التليقونات المخصصة لخدمة العمالء وأن يحتفظ 

بها
- يجوز للبنك في أي وقت إنهاء تقديم الخدمة يحتفظ البنك بالحق في تعديل 
أي شرط من شروط و / أو أحكام استخدام الخدمة وسوف يصبح أي تعديل أو 

تغيير نافد في حق العميل وملزما له بعد إخطاره به بآية وسيلة من
الوسائل التى يراها البنك مناسبة. وفي حالة عدم قبول العميل ألي من هذه

التعديالت أو التغييرات يتعين عليه في موعد غايته ثالثين يوما من تاريخ علمه 
بهذا التعديل أو التغيير أن يخطر البنك برغبته في إلغاء الخدمة وأن يتوقف فورا 
عن إجرء آية عمليات وأن يتقدم للبنك بطلب إلقفال حساب / حسابات الهاتف 

المحمول وإجراء التسويات االزمة بما في ذلك سداد ما قد يكون مستحقا عليه 
واسترداد آية مبالغ متبقية له في رصيده ثم بتيع نفس إجراءات اإللغاء

- يكون البنك مسئوال عن توفير الخدمة بالشكل الالئق. علما  بان من حق البنك.

المطلق تحديد وقت اسئناف الخدمة  مع إخطار العمالء في حالة انقطاع الخدمة.
لعمل صيانة محددة مسبقة.

- في حالة اكتشاف البنك ألى تصرف أو أي محاولة يقوم بها العميل من شأنها 
انتهاك أو مخالفة أى من القوانين الساري. يحق للبنك أن يوقف التعامل على 

جميع أرصدته اإللكترونية دون اإلخالل بحق البنك في اتخاذ كافة اإلجراءات
القانونية

- في حالة تغيير آي معلومات أو بيانات خاصة بالعميل خالل فترة التعاقد وقبل 
ميعاد تحديث البيانات يتم العميل بإخطار البنك فورا بذلك التغيير

- يخضع هذا التعاقد لقوانين جمهورية مصر العربية وكل نزاع قد ينشأ حول
تفسير أو تنفيذ بنوده يكون من اختصاص المحاكم المختصة على اختالف.

أنواعها ودرجاتها
- يحق للبنك تغيير الحد األقصى للسحب والمدفوعات حسب ما يراه البنك

مناسبا ويتم باخطار العميل كتابيا او برسالة نصية.

7. To activate the service, please answer the questions listed 
in the service subscription application form, then contact 
phone banking service center to verify your identity and 
then enter your password.
8. Transactions made through the IVR service 
Are executed immediately, noting that this Service is 
Available 24 hours a day
9. the bank or the customer has the right to stop or cancel 
the service at any time after written notification or by text 
message before stopping the service.
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يقدم البنك األهلي المتحد الخدمات المصرفية عبر االنترنت لعمالئه من خالل 

الموقع االلكتروني للبنك (www.ahliunited.com) لتمكين العميل من

االستفادة من الخدمات التالية: 

١- استخراج /االطالع علي كشوف الحسابات

٢- التحويالت البنكية

٣- التبرعات لدى العديد من الجهات

٤-االطالع علي كشوف حسابات البطاقات

٥- طلب ربط وديعة

٦- سداد مديونيات البطاقة االئتمانية

٧- فتح حساب فرعي جديد

٨- طلب دفتر شيكات

٩- طلب تحديث بيانات

١٠- خدمة الرسائل القصيرة عند الدخول و عند اجراء المعامالت

١١- حاسبة سعر الصرف اليومي للعمالت االجنبية

١٢- االستفسار عن طريق خدمة الرسائل االلكترونية

١- الخدمات المصرفية االلكترونية تشمل العمليات التى يقوم بها عميل البنك 

علي  الشخصي  األمان  رمز  جهاز  على  تحتوي  االلكترونية  القنوات  طريق  عن 

العميل  يستخدمه  محمول  أو  ثابت  جهاز  وأي  الشخصي  المحمول  الهاتف 

للدخول الي شبكة االنترنت. الهاتف المحمول جهاز رمز 

االمان الشخص وأى جهاز ثابت أو محمول يستخدمه العميل للدخول إلى شبكة 

االنتزنت.

٢- فى حال اختيار العميل االنتفاع بالخدمات المصرفية االلكترونية 

يلتزم العميل - وبموجب التوقيع على هذا الطلب بكافة الشروط التى

المتاحة  الخدمات   بقائمة   أى  منتج  مدرج   البنك  لالستفادة  من   يضعها  

لمستخدمي تلك الخدمة حاليا او مستقبال كما يكون مسئوال عن استيفاء  كافة 

المتطلبات الفنية الواردة بدليل هذه الخدمة قبل استخدامه  لها ويتعهد بتوقيع 

اية محررات أو مستندات قد يطلبها البنك لهذا الغرض.

٣- يتحمل العميل وحده كامل المسئولية عن كافة العمليات التى تتم  بإستخدامه 

هذه الخدمة  وتنصرف  له  آثارها، وتقع عليه تبعاتها كما  يلتزم  بتعويض 

البنك عن اية أضرار مباشرة أوغير مباشرة قد تنتج من جراء ذلك.

٤- يحتفظ  البنك  بحق  تغيير  الشروط  واإلجراءات  التى  تحكم  الخدمات 

المصرفية االلكترونية من حين آلخر دون تحمل آية مسؤولية عن األخطاء

التى قد تنتج االستخدام بشرط إبالغ مستخدمى هذه الخدمات باخطار مسبق 

وفق الوسائل المناسبة.

٥- يجب على العميل الذى يستخدم أى من الخدمات المصرفية االلكترونية  

يتقدم  أن  الخدمات  بتعديل هذه  او   باإليقاف   البنك   باشعار   يرغب   والذى 

لتنفيذ  الكتروني مؤمن  الفرع فاتح الحساب او عبر بريد  بطلبه كتابيا إلى مقر 

طلبه(ا).

فى  المطبقة  واإلجراءات  للشروط  االلكترونية  المصرفية  الخدمات  تخضع   -٦

حينه من قبل البنك على جميع أنواع الحسابات. وسوف يقوم البنك بتزويد 

البنك  بموقع  المبينة تفصيال  اإلنترنت  عبر  المصرفية  األعمال  بخدمة  العميل 

على شبكة الانترنت من وقت آلخر.         

يوافق العميل علي المحافظة على سرية اية رموز تعريف دخول وكلمات سر 

كما يوافق على إتخاذ جميع االحتياطات الضرورية للحيلولة دون اإلستخدام غير 

المصرح به لها أو الدخول الى الصفحة اإللكترونية التي يمكن الدخول إليها عبر 

االنتزنت (الصفحة اإللكترونية) . ويتعهد العميل بأن يقوم بتغيير كلمات السر 

بصورة متكررة وان يخطر البنك فور حال علمه أو ارتيابه في:

أ) أن رمز تعريف الدخول و/أو كلمة السر الخاصة به/ا أصبحت معروفة لشخص 

غير مصرح له :أو 

ب) أي استخدام غير مصرح به أو سوء استخدام الصفحة اإللكترونية او الخدمة

ال يتحمل البنك أية مسئولية عن االستخدام اإلحتيالي أو غير المصرح به لرموز

تعريف الدخول و/أو كلمات السر الخاصة بالعميل.

يقر العميل ويوافق على ان البنك أو أي من شركاته التابعة أو أي من موكليه 

لن يكونوا مسئولين عن اية خسارة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة فعلية او 

Ahli United Bank offers online banking services for its customers 
through the Bank's website located at: www.ahliunited.com 
whereby the Customer is able to utilize the following services:
1 -Viewing/extracting bank statement 
2 -Conducting bank transfers
3 -Donations to your charity of choice
4 -Reviewing the summary for debit and credit cards 
5 -Requesting fixed Time Deposit
6 -Settling dues online 
7 -Opening sub accounts 
8 -Applying for a cheque book 
9 -Profile update request
10 -SMS alerts for log-in and upon effecting transactions  
11 -Exchange rate converter for all currencies 
12 -Inquiries through electronic messages
1 - Electronic banking services include all operations conducted by 
a customer through electronic channels that include the landline, 
Mobile, digital assistant, and /or any static or mobile device used 
by a customer to access the internet.
2 -In the event that a customer wishes to benefit from the use of 
the electronic banking services, the customer is bound through 
the signing of this form, to all the terms and conditions placed by 
the bank for the use of any existing or future service or services 
made available by the bank for its customers. The customer will 
also adhere to all technical requirements stated in the guides of 
these services before commencement of use and undertakes to 
sign any disclaimers and documents requested by the bank for 
this purpose.
3.Customer is solely responsible for all transactions conducted 
through the bank`s electronic services and bears it's impacts and 
consequences as well as committed to indemnify the bank for any 
direct or indirect damages results because of such use. 
4.The bank has the right to change from time to time the terms 
and conditions that govern the use of internet- based electronic 
banking services, without liability for any errors that may result 
from service usage provided that the bank notifies the users of 
these services via suitable notification method. that the bank 
informs the users of such services through the appropriate 
channels.
5.Any customer using the electronic banking services and who 
wishes to advise the bank to suspend any of electronic services or 
modifying these services has to apply in writing to the branch 
which account was opened by or through secured email to honor 
his /her request.
6.Electronic banking services as defined in clause number (1) 
above are subject to the terms and conditions applied by the 
bank on all accounts.
The bank will provide the customer with internet banking service 
through Internet which is detailed on the bank's website from 
time to time.
The customer agrees to keep any access Identification codes and 
passwords and to take all necessary precautions to prevent 
unauthorized use therefore or access to the electronic website 
accessible via the internet (the website) the customer undertakes 
to change the passwords frequently and to notify the Bank 
immediately In case he/she came to know or suspects the 
following :
A)Such access identification code and/or password had become 
known to any unauthorized person: or
B)Any unauthorized use or misuse of the website or the service.
The bank assumes no responsibility for fraudulent or 
unauthorized use of the customers’ access identification codes 
and /or passwords. The customer understands and agrees that 
neither the bank nor its affiliates or proxies shall be liable for any 
loss either direct or indirect, actual, consequential, expected or 
not expected is borne by the customer in respect of or in 
connection with the services of the website but not limited to
Any misuse ,  errors , omissions , delay, malfunction , breakdowns 

بالتبعية  متوقعة أو غير متوقعة . ويتحملها العميل فيما له صلة بخدمة

اساءة  الحصر   وليس  المثال  سبيل  علي  ذلك  في  بما  اإللكترونية  الصفحة 

االستخدام  أو اخطاء أو حذف أو تأخر أو تعطل أو إنقطاع و تشغيل غير مناسب 

أو عدم دقة عمليات الخدمة 

ج) عدم توافر خدمة اإلنترنت أو الصفحة االلكترونية الخاصة بالخدمة ؛ و/أو أية 

خسارة او ضرر أو تلف يلحق باألجهزة و البرمجيات أو اي نظام معالجة اخر كنتيجة 

الستخدام النظام.

د) استخدام العميل للبريد اإللكتروني أو أية وسيلة من وسائل االتصاالت األخرى

غير المؤمنة في ارسال التعليمات للبنك

ه) أي إخالل بالسرية الناتجة عن اإلستخدام المباشر أو غير المباشر للخدمة أو

الصفحة إللكترونية 

و) أي انقطاع أو تأخر يحدث نتيجة ألية عملية تحديث و استبدال يتم اجراؤها

على الصفحة االلكترونية 

ي) أية معلومات غير دقيقة أو خاطئة يتم تزويدها من قبل العميل.

للبنك أن يستند إلى آية تعليمات . يعتقد بانها حقيقية تم استالمها من قبل 

العميل . ويكون البنك مخوال لقبول التعليمات الصادرة من قبل العميل والعمل

على تنفيذها أو رفضها ويقبل العميل تحمل جميع المخاطر الناتجة عن سوء 

الفهم واالخطاء والمخاطر الخاصة بتقديم التعليمات بصورة إحتيالية و/او من 

قبل أي من األطراف غير المصرح لهم بها . ويقبل بأن البنك لن يكون مسئوال 

عن اية خسارة او مسئولية أو نفقات قد تنشأ عن اإلحتيال أو سوء االستخدام  

و/او الخطأ واو التعليمات المصرح بها . 

وقد اتفق الطرفان علي ما يلي: 

١-توفير الخدمات

١-١ يحق للبنك تعديل الخدمات و ومحتوياتها المتاحة علي الموقع االلكتروني، 

في أي وقت كان، و كذلك احكام هذه االتفاقية، و ذلك حسب تقديره المطلق 

على أن يخطر العميل بمدة ال تقل عن ١٥ يوم و ان يقوم بنشر البنود و الشروط 

المحدثة أوالمعدلة علي الموقع االلكتروني .

١-٢ يقر العميل و يوافق علي أن االستمرار في استخدام الخدمات بعد تاريخ أي 

تغيير أو تعديل يعد بمثابة قبول منه و موافقة علي هذا التعديل أو التغير

٢- مسئوليات العميل

٢-١ يتعهد العميل دون قيد أو شرط بما يلي : 

ا) الحصول و الحفاظ علي جميع االجهزة و البرامج الالزمة لتنفيذ المعامالت من 

خالل االنترنت و االستفادة من الخدمات، و يكون العميل وحده مسئوال عن 

االختيار و اعداد تلك االجهزة و البرامج 

ب) االطالع علي المعلومات و االلتزام بالتوصيات و التعليمات و التحذيرات

المتوفرة علي الموقع االلكتروني حول امن الخدمات و كذلك قراءة التحذيرات 

واالخطارات التنبيهية مثل التنبيهات االمنية أو تنبيهات محاوالت اإلحتيال 

/الهندسة االجتماعية  .الخ

ج) ابالغ البنك فورا بفقدان جهاز رموز األمان الخاص به(ا) أو سرقة كلمة المرور 

أو اسم المستخدم الخاص به(ا)، و يقر العميل بتحمله كامل المسؤلية الناتجة 

عن جميع الخسائر و االضرار الناشئة عن ذلك. بما فيها اية رسوم قد تطلب منه 

هذا الصدد.

د) عدم استخدامه الموقع و/أو الخدمات بما يتعارض مع أي قوانين أو انظمة، 

و/أو شروط هذه االتفاقية و تعويض البنك عن أي خسائر ناتجة عن أي تصرف 

نتيجة عدم االلتزام بأي تعليمات منصوص عليها في هذه االتفاقية أو تلك 

المنشورة علي الموقع االلكتروني في وقت ألخر . 

٢-٢ يعتبر استخدام جهاز رموز األمان و الرقم السري االلكتوني الخاص بالعميل 

و اسم المستخدم و كلمة المرور بمثابة توقيع العميل، و يوافق العميل بان أي 

استخدام لجهاز رموز األمان و للرقم السري االلكتروني الخاص بالعميل و اسم 

المستخدم و كلمة المرور من قبل الغير سوف يعامل من قبل البنك علي انه 

تم باذن من العميل و بموجبه يوافق العميل علي تحمله المسئولية

الكاملة عن ذلك االستخدام و ذلك دون ادني مسئولية علي البنك . 

٢-٣ يكون العميل هو المسئول الوحيد عن دقة و صحة جميع المعلومات و 

التعليمات التي يتم تنفيذها عبر الموقع االلكتروني، و يتحمل العميل اية اثار 

البنك  يعد  التعليمات وال  أو  المعلومات  تلك  مالية مترتبة علي  و/أو  قانونية 

مسئوًال عن عمليات مالية أو أنشطة ذات مخاطر مرتفعة تتم علي حساباتهم و 

ذات  انشطة  أو  مالية  عمليات  بأي  العميل  اخطار  عن  ًال  مسئو  البنك  يعد  ال 

مخاطر مرتفعة تتم علي حسابات العميل.

٢-٤ يقر العميل بمسئوليتة عن دقة و صحة جميع المعلومات الواردة في النماذج 

الخاصة بالخدمات موضوع هذه االتفاقية . و يقوم العميل فور ًا بإخطار البنك 

كتابة بأي تغييرات تطرأ علي المعلومات الواردة فيه. 

٣- مسئوليات البنك األهلي المتحد

٣-١ يكون البنك األهلي المتحد مسئوال عن ما يلي:

ا) تزويد العميل بالبنية االساسية للموقع االلكتروني. 

ب) ضمان سرية تعليمات العميل و عملياته و بياناته إلي اقصي حد ممكن و 

باستثناء ما هو منصوص عليه خالفا لذلك في هذه االتفاقية و النماذج 

المتعلقة بها و القوانين و القرارات المتعلقة بكشف السرية.

٤-ارسال المعلومات

٤-١ يقر العميل بان المعلومات التي يتم ارسالها عبر االنترنت معرضة لالعتراض 

المالية  و/أو  القانونية  المخاطر  لجميع  تحمله  علي  يوافق  و  بذلك  القرصنة  و 

علي نقل تلك المعلومات عبر االنترنت.

٤-٢ ال يتحمل البنك اي مسئولية مرتبطة باعتراض المعلومات في سياق 

استخدام العميل االنترنت الرسال المعلومات، و لن يكون البنك مسئوال عن 

امكانية الدخول إلي االنترنت أو سرعة الشبكة أو توافرها أو أمانها، كما ال يقدم 

اية ضمانات عليها، و يوافق العميل صراحة علي عدم تحميل البنك المسئولية 

عن أية خسائر من أي نوع كانت و الناشئة عن ارسال المعلومات عبر االنترنت.

٤-٣ يوافق العميل علي أن جميع المعلومات التي يتم توفيرها و استالمها من 

قبل البنك عبر الموقع االلكتروني تعتبر ملكا للبنك، و يحق للبنك استخدام تلك 

المعلومات ألي غرض قانوني شريطة أن يتحمل العميل المسئولية القانونية 

و المالية عن أية معلومات غير دقيقة أو غير كافية تم نقلها عبر الموقع االلكتروني

٥- حدود المسئولية

٥-١ يتعهد العميل و يوافق بموجب هذه اإلتفاقية علي أن استخدامه للخدمات 

يكون علي مسئوليته القانونية و المالية وحده و يقر بعلمه بأن الموقع 

االلكتروني، شامال أية معلومات و مواد متوفرة عليه يتم توفيرها ‘‘كما هي’’ 

أو ‘‘كما هو’’ متاح دون اية ضمانات و / أو اقرارات من أي نوع و ال يضمن البنك 

دقة المعلومات أو كفايتها أو اكتمالها وكذلك المواد المتاحة علي الموقع 

االلكتروني، و عليه فإن البنك غير مسئول عن أي اخطاء أو اغفاالت في تلك 

المواد و المعلومات. 

٥-٢ يلتزم البنك بإخطار العميل مسبقا في حالة انقطاع الخدمة لعمل صيانة 

محددة و ذلك التخاذ التدابير الالزمة

٥-٣ لن يكون البنك مسئوال عن أي اجراء يتم اتخاذه، أو أي تأخير أو إخفاق في 

علي  ذلك  بما في  البنك  خارجة عن سيطرة  اسباب  ناشئ عن  اجراء  أي  اتخاذ 

سبيل المثال أية خسائر أو اضرار قد تنتج عن تقلبات اسعار الفائدة أو الصرف 

و عن تنفيذ العمليات بعد ساعات االغالق، و كذا لن يكون البنك مسئوال عن أي 

اضرار ناتجة عن االعطال الفنية أو انقطاع شبكة االتصاالت المصرفية عبر 

االنترنت أو أي حالة طوارئ اخري كانقطاع الطاقة، تعطيل االعمال، و الكوارث 

الطبيعية، و الحوادث االمنية، واالجراءات الحكومية في حاالت الطوارئ أو ظهور 

الفيروسات علي االنترنت .

٥-٤ لن يكون البنك مسئوال تحت أي ظرف عن أي اضرار من أي نوع كانت و 

الناشئة عن استخدام أو عدم القدرة علي استخدام الموقع االلكتروني أو أي جزء 

منه. 

٥-٥ يقر العميل و يوافق علي عدم تحمل البنك المسئولية عن أي اخطاء في 

ادخال المعلومات من جانب العميل. و كذلك عن اخطار البنك فورا عن اعتقاده 

باختراق امن حساب /حسابات العميل بأي شكل من االشكال

٦- التعويض

أو  مسئولية  أو  خسائر  أو  اضرار  اية  عن  البنك  بتعويض  العميل  يتعهد   ٦-١

تكاليف أو نفقات من أي نوع (بما في ذلك اتعاب المحاماه) التي يتكبدها 

البنك في ما يتعلق بأي مطالبة تتم من قبل طرف ثالث نتيجة استخدام 

أو  االتفاقيه  لهذه  العميل  انتهاك  أو  االلكتروني  للموقع  أو  للخدمات  العميل 

حقوق أي طرف ثالث

٧- المصاريف و الرسوم

 ٧-١ يوافق العميل صراحة علي أن تحمل رسوم اجراء عمليات تحويل االموال 

من احد حسابات العميل إلي حساب اخر و كذلك من حساب العميل الي حسابات 

في  محددة  هي  كما  االلكتروني  الموقع  عبر  الدولية  و  المحلية  البنوك  لدي 

قائمة الرسوم و العموالت المعتمدة من قبل البنك 

٧-٢يقر العميل و يوافق علي أن رسوم الخدمات خاضعة للتعديل من قبل 

البنك في اي وقت

أو  أو مصاريف  أي رسوم  البنك في خصم  العميل بموجب هذا  ٧-٣ يفوض 

تكاليف من حسابه / حساباته لدي البنك و يحتفظ البنك بحقه في تعديل أي 

رسوم بدون اشعار اضافي 

٨-تفعيل الخدمة 

المتحد  األهلي  البنك  موقع  خالل  من  أوال  التسجيل  العميل  علي  يجب   ٨-١

لالنتفاع بالخدمة.

٨-٢بعد القيام بالخطوة االولي يتعين علي العميل االتصال بالخط الساخن الخاص 

بالبنك االهلي المتحد-مصر علي رقم ١٩٠٧٢ و ذلك لتفعيل الخدمة في حالة 

االشتراك ألول مرة

٨-٣ في حالة طلب العميل وقف الخدمة أو اعادة تشغيلها يقوم بزيارة اقرب فرع 

أو االتصال بخدمة العمالء ١٩٠٧٢

فتح  طلب  ادماج  سيتم  بأنه  االتفاقية  هذه  بموجب  يضمن  و  العميل  يقر 

الحساب و طلب اإلشتراكات في الخدمة موضوع هذه االتفاقية و إعتبارها 

جزاء ال يتجزأ منها

يلتزم العميل بإخطار البنك فورا في حال حدوث أي تغيير علي أي من المعلومات 

المقدمة من قبل العميل في طلب فتح الحساب وطلب دخول/ تعديل مستخدم 

و طلب تغيير كلمة المرور.

٩ـ اشعارات حقوق الطبع و النسخ

تكون حقوق الطبع و النشر و جميع الملكيات الفكرية االخري الواردة في

الموقع االلكتوني بما في ذلك علي سبيل المثال ال الحصر،جميع التصاميم، 

و النصوص و التسجيالت الصوتية، و الصور و الروابط مملوكة للبنك و ال يجوز 

عرضها،  أو  توزيعها،  تقليدها،  تخزينها،  نقلها،  أو  الفكرية  الملكية  تلك  نسخ 

ترخيصها تعديلها، أو ربطها برابط الكتروني أو استخدامها سواء كليا أو جزئيا، 

بأي شكل من االشكال دون موافقة كتابية مسبقة من البنك.

١٠- اتفاقيات أخرى

أية اتفاقيات أخري قد يتم ابرامها بين العميل والبنك يتم اعتبارها بمثابة شروط 

وأحكام يتعين اضافتها الي تلك المنشورة علي الموقع االلكتروني والي اية 

تنطبق  البنك والتي  العميل من  اتفاقيات واحكام اضافية ومعامالت يطلبها 

علي حساب(ات) العميل بهذا الخصوص 

١١-االنهاء

١١-١ يجوز للعميل انهاء هذة االتفاقية اخطار كتابي مسبق بسبعة (٧) ايام عمل 

إلي البنك.

١١-٢ يجوز للبنك انهاء هذه االتفاقية في أي وقت، دون سبب أو انذار،

مع عدم إلتزام البنك برد الرسوم المفروضة أو المتكبدة سابقا

التزاماته  أو  العميل  مسئولية  علي  الخدمات  ايقاف  أو  انهاء  يؤثر  لن   ١١-٣

بموجب هذه االتفاقية.

,interruption,improper operation or inaccuracy of service 
operations.  
C) The non-availability of the internet or the web page related to 
the service , and/or any loss, damage or destruction caused to the 
customer’s hardware, software or other data processing system as 
a result of using the system 
D) Customers’ use of E-mail or any other insecure means of 
communication used in sending  the instructions to the bank 
H) Any breach of confidentiality resulting directly or indirectly 
from the customers’ use of the service or the website and/or:
I) Any interruption or delay caused by any update or replacement 
performed on the website 
J) Any inaccurate  or erroneous information provided by the 
customer 
The bank may rely on instructions which believed to be genuine 
that were received from the customer , the bank is authorized to 
accept the instructions of the customer and works on 
implementing or decline it , the customer accepts to bear all risks 
resulting from misunderstanding , errors , risks related to issuing 
instructions in a fraudulent way and or from unauthorized parties 
to issue such, customer consents that the bank will not be held 
liable for any loss or responsibility or any costs may result from 
acts of fraud or misuse or error or unauthorized instructions.
The Parties have agreed to the follow: 
1- Service providing :
1-1 The bank has the right to amend the services and it's 
containment that are available on the website , at any time as 
well as the terms of this agreement at its sole discretion provided 
that customer is notified with no less than 15 days in writing or 
other available communication channel and publish such 
amended or updated terms & conditions on the website.
1-2 The customer declares and agrees on  continuation in using 
the services after the date of any change or amendment is 
considered as a consent from his /her side on such amendment or 
change .     
2- Customer's Responsibilities
2-1 The Customer hereby irrevocably unconditionally undertakes 
to:
A) obtain and maintain any of the hardware and software 
required to execute transactions on internet to make use of the 
Services, and the Customer shall be solely responsible for the 
selection and the setup of the hardware and software.
B) Read the information and abide by the recommendations,
Instructions and warnings available on the Site about the security 
of the Services. Also, read the warnings and alert notifications 
Such as security alerts or fraud alerts/social engineering etc. 
C) Promptly notify the Bank in the event that the Token or 
password or login name are lost or stolen, customer undertakes to 
bear the full responsibility resulting from all losses and damages 
emerging therefrom including any fees may be he/she is 
requested to pay.
D) Not to use the Site and/or the services in a way that is contrary 
to any law. Regulations, and/or the terms of this Agreement.
and indemnify the bank for any losses resulting from non 
abidance to any instructions stated in this agreement or the 
published one on the website from time to time.
2-2 The use of the Customer's Token, login name and password 
shall be considered as  Customer’s physical signature and 
accordingly the customer hereby agrees that any use of the 
Customer Token, login name and password by any third party 
shall be treated by the Bank as having been authorized by the 
Customer, and the Customer hereby accepts full responsibility and 
liability for any such use without any liability on the Bank
2-3 The customer is the sole responsible for the accuracy and 
correctness of all information and instructions that are executed 
through the bank, customer will bear any legal or financial 
consequences arising based on these information or instructions 
and the bank will not be held liable for financial transactions or 
high risk activities effected on his/her accounts and will not be 
responsible for notifying the customer with any financial 

transactions or high risk activities effected on his/her accounts.
2-4 Customer will be responsible for the accuracy and correctness 
of all information provided in the forms related to the services 
provided under this agreement, and shall promptly notify the 
Bank in writing with any changes of the information contained 
therein. 
3- Ahli United Bank's Responsibitities
3-1 ahli united bank responsible for the following :
A)Provide the Customer with a website infrastructure.
B)Guarantees customer's instructions confidentiality ,  transactions 
and data to the maximum extent possible except what is indicated 
on contrary in this agreement , related  forms , laws and decrees 
related to confidentiality revelation. 
4- Transmission of information
4-1 The Customer hereby acknowledges that information 
transmitted via the internet is Susceptible to unauthorized 
interception, hacking and the Customer hereby acknowledges the 
risks therewith, and agrees that he/she shall bear all Legal and/or 
financial risks of transmitting such information via the internet.
4-2 The bank will not bear any responsibility for intercepting 
information within the course of customer usage of Internet to 
transmit information and will not be responsible for the the 
possibility of accessing the Internet , web speed , availability or 
security and the bank doesn't warrant any of them . customer 
expressly agrees to not holding the bank responsible for any losses 
whatsoever that arising from sending the information through 
Internet.
4-3 The Customer hereby agrees that all information submitted to 
and received by the Bank via the Site shall be deemed to be the 
property of the Bank and, the Bank shall be entitled to use such 
information for any lawful purpose. subject to client bearing all   
legal and financial liability for any incomplete information 
transmitted through the Site,
5 -Limitation of Liability
5-1 The Customer undertakes and herby agrees on usage of the 
service is under his/her complete legal, financial responsibilities, 
and confirms his/her awareness  that the website includes any 
information and available materials are provided as per 
availability without any guarantees and or declarations of any 
kind  as it is, and the bank doesn't  guarantee the accuracy , 
sufficiency  or completion of the information as well as the 
available materials  on the website, therefore  the bank is not 
responsible for any errors or omissions in such materials and 
information.
5-2 The Bank shall notify the customer in advance in case of service 
interruption for maintenance to take necessary precautions  
5-3 The Bank shall not be liable for any action taken, or any delay 
or failure to take any action arises out of causes beyond the Bank’s 
control, including without limitation any losses or damages 
resulting from interest or exchange rate fluctuations and after 
working hours transactions, furthermore Bank will not be 
responsible for any damages resulting from the technical failure or 
breakdown of online banking communications or any emergency 
cases such as power failure, closing days, natural disasters, Security 
accidents., governmental emergency actions, or appearance of 
viruses on the Internet  
5-4 The bank will not be responsible under any circumstances for 
any damages resulting from the use or inability to use the web site 
or any portion of it. 
5-5 The Customer acknowledges and agrees that the Bank will not 
be responsible for any errors in entering the information by the 
customer as well as informing the bank instantly for any breach of 
customer(s) account security by any mean according to his/her 
belief. 
6-Indemnity 
6-1 The customer undertakes to indemnify the bank for any 
damages or losses or responsibility  or costs whatsoever ( including 
lawyer fees ) that borne by the bank in regard of any claim raised 
from a third party as a result of customer's usage of the services or 
the electronic website or customer violation of this agreement or 

any third party rights. 
7 -Charges and Fees
7-1 The customer expressly consents to bear the fees charged on 
funds transfer from one of customer's accounts to another account 
as well as from customer's accounts to local & international banks 
through the website as determined in approved bank's tariff.
7.2 -The Customer acknowledges and accepts that the fees for any 
of the Services are subject to change at any time by the Bank.
7.3 - The customer expressly authorizes the bank to debit his/her 
account (s) with any fees or charges and the bank reserves it's right 
in amending any fees with or without extra notification.
8- Service Activation:
8-1 The customer firstly has to register on the AUBE website for 
utilizing the service.
8-2 after conducting the first step customer should contact AUBE 
call center 19072 to activate the service for first time subscription 
8-3 In case customer requests to stop the service or re-activating it 
he/she has to visit the nearest branch or call the call center on 
19072. 
the customer declares and warrants according to this agreement 
that the applications of account opening and service subscribtion 
will be merged and will be considered as an integral part of the 
subject agreement.
The customer is obliged to inform the bank instantly in case of 
there is a change on provided information by the customer in 
account opening and user access / modification  /password change 
application.
9- Copyright Notices
9-1 The copyright and all other intellectual property contained in 
the Site, including. but not limited to, art design, text, sound 
recordings, images or links are owned by the Bank, and such 
intellectual property may not be reproduced, transmitted, 
published, performed. broad-casted, stored, adapted, distributed, 
displayed. Licensed, altered, hyperlinked or otherwise used in 
whole or in part in any manner without prior written consent of 
the Bank.
10- Other Agreements
Any other agreements may be made between the bank and the 
customer are considered as terms and conditions which should be 
incorporated in any other agreements or any additional conditions 
and transactions that the customer is requesting  from the bank 
which are applicable to customer's Account(s).
11- Termination
11.1 The Customer may terminate this Agreement by delivering a 
seven (7) business day’s prior written notice to the Bank.
11.2 The Bank may terminate this Agreement at any time, without 
cause or notice or refund of previously charged or incurred fees. 
11-3 Neither the termination nor the discontinuation of the 
Services shall affect the Customer’s liability or obligation under this 
Agreement.

means seen adequate by the bank, and in case the client does not accept 
any of these amendments or changes he/she must inform the bank of 
his/her wish to terminate the service  within 30 days from the date of 
receiving notification, and he/she must stop instantly carrying out any 
transactions and to submit to the bank a request to close the mobile 
wallet(s) and carry out needed settlements including payment of any dues 
and refunding any remaining amounts owed to him/her in his/her balance 
and then follow same procedures of cancellation.
- The Bank has the responsibility to provide the service in a proper way, 
taking into consideration that the bank at its sole discretion has the right to 
determine the time of resuming the service in case of service outage due to 
carrying out prior specific maintenance and notifying the the customer 
with such.
- If the bank discovers any action or any attempt by the client may violate 
or breach any applied laws, the Bank has the right to suspend dealing on all 
his electronic credit balances without afecting the bank's right in taking all 
legal actions.
- In case any information or data related to client are changed during the 
contract duration & before the date of updating data, client is committed 
to inform the bank instantly  of the change. This contract is governed by 
the laws of Arab Republic of Egypt and any disputes that may arise with 
regard to implementation or interpretation of any condition of this 
contract shall be settled by the related courts with all its degrees & types.
- The bank has the right to change the maximum limit of withdrawals or 
payments as the bank sees adequate and is committed to
notify in writing or SMS or any other mean it sees adequate.

mistake on his /her part or service misuse or service malfunction that may 
occur because of his/her mistake or insufficient fund of wallet account or 
any other reason may be related to the customer and the bank will not be 
responsible for any malfunction in accounts systems or communication 
network related to the service. The customer declares that the bank will  
not be reponsible for or bear any costs or burdens may occur due to any 
problems or breakdowns or service inturption of Internet of mobile 
phones. The bank will not be responsible for any  entity refusal to accept 
the electronic balance as a payment method and bank will not be 
responsible for goods and services that the client had obtained against this 
balance. Any complaint by the customer in this regard has to be resolved by 
the customer directly with this entity , the bank role in this regard will be 
limited to credit any amount may be refunded by the client to his/her 
mobile wallet account after obtaining credit note issued correctly from that 
entity .
In case the client’s phone has been lost or stolen and others carried out 
transactions on his/her account through this mobile , the customer is fully 
responsible towards the bank for all consequent results of such use and 
he/she has to instantly change his/her pin code and stop using it at once by 
contacting call center. 
Customer is responsible to read all security alerts/ fraud alerts/ social 
engineering etc. and accepts that any changes occurred in terms & 
conditions that displayed electronically through the system  are considered  
as legal obligation towards him/her.
The client has to ensure  that his/her Mobile phone used for transactions is 
not rooted/ Jail broken.
In case of any complaint from the client's side related to the service, call 
center should be contacted.
All Mobile payment transactions are inside Egypt and in local currency and 
for Egyptian clients only.

Third: Fees
The customer commits to pay the service registration fees , wallet account 
opening fees , annual fees , withdrawals , deposits and transfer fees and 
any other additional fees related to the service which will be fixed by the 
bank in it's tariff that is published and disclosed by the bank through any 
channel of announcement applied by the bank from time to time. The bank 
reserves its right in amending any fees from time to time according to it's 
sole discretion and fees announcement by any mean which is seen 
appropriate by the bank will be considered as effective notice towards the 
customer and the usage of the service after the date of any fees 
amendment application is considered as a consent from the customer on 
such amendment without any reservation thereto. 
All instructions / transactions issued/made by the customer through the 
service is abiding to him /her and producing all its legal consequences 
towards him/her , the bank is committed to activate and execute all the 
transactions and instructions issued from the customer to the branch or 
service provider in accordance to terms and conditions of this contract 
through any electronic mediums used in providing services.   
All instructions issued by the customer  through electronic devices used in 
providing the service is considered as it is issued from him/her directly and 
the bank is committed to implement such instructions upon receipt and 
acknowledging it and effecting all consequences  resulted from it and in 
return the customer is responsible towards the bank for all results that 
emerge based on executing said instructions. The customer irrecoverably 
undertakes to indemnify the bank for losses , claims , damages , costs and 
expenses that may be borne by the bank as a result of implementing  
his/her instructions including legal fees and its lawyers and consultants fees.

Fourth General Conditions:
- Every mobile number is linked only to one mobile wallet.
The bank committed to maintain the secrecy of data and information which 
transmitted to the bank by the customer for the purpose of providing the 
service and also maintain the secrecy of all transactions that made by the 
customer through any of the electronic devices used to provide the service 
, The bank and customer undertake not to disclose any of aforementioned 
with exception to contrary according to prevailing laws of the territory or 
to execute any court judgments or enforcing orders or according to terms 
and conditions of the service.
- The Client commits of his/her consent that the bank can submit or disclose 
all or some intormation related to his/her account/accounts to any of its 
branches, and/or agents and/or any of the entities that provide technical or 
financial services or any of the entities the bank contracts to provide 
services related to carrying out the service and are allowed by the bank 
according to what the bank sees adequate and necessary.
- The bank has the right to entrust any second party inside the region to 
carry out some of its commitments (not all of them) according to terms and 
conditions of using the service, and in this case the bank will be responsible 
to Keep the secrecy of client data and all his/her accounts, and Will be 
responsible for any mistakes or negligence the Second party might commit
- The bank or any other party that might be handed over any of the bank's 
commitments according to terms and conditions have the right to record 
phone calls received on the numbers dedicated to call center and to keep it.
- The bank at any time has the right to terminate the service. The bank has 
the right to amend any terms and/or conditions of using the service, and 
any amendment will be applicable to the client once notified through any 

أوال آلية تقديم الخدمة:
استيفاته  وشريطه  الخدمة  في  االشتراك  طلب  على  العميل(ة)  توقيع  فور 

باقي الشروط األخرى واستكمال إجراءات فتح حساب الهاتف المحمول وبعد 
التحقق من هويته من قبل البنك. سوف يقوم البنك بإرسال رسالة نصية قصيرة 
إلى العميل تؤكد له بموجبها إتمام فتح حساب الهاتف المحمول وإخطاره برقم 
التفعيل الخاص به الذى يمكن العميل من الدخول بواسطته ومن خالله على 
حساب الهاتف المحمول إلنشاء رقم سري مكون من ستة ارقام للتعامل على 

حساب الهاتف المحمول . 
ويقوم العميل على مسئوليته الشخصية بحفظ  الرقم وعدم االفصاح عنه ألى 
شخص. يحتفظ البنك بحقه في المراجعة والموافقة على طلب العميل الموقع 
على هذا الطلب باالشتراك في الخدمة خالل ٢٤ ساعة وكذلك الرقابة الكاملة 

على العمليات المالية والتأكد من توافقها مع القواعد المصدرة من 
البنك المركزي.

والتاكد من حسن االستخدام وعدم إساءة االستخدام وفقا لألحكام و القوانين
المصرية المنظمة لذلك والتحقق من عدم وجود اشتباه منذ بدء الخدمة أو 

في أي وقت خالل فترة سريان الخدمة . يجب أن يرتبط حساب الهاتف المحمول 
بخط هاتف محمول ألى من شبكات الهاتف المحمول العامة باإلقليم. 

وأن يكون هذا الخط في حيازة العميل الفعلية. يحق للعميل أن يتعامل  على 
رصيده اإللكتروني من خالل ايداع أو سحب مبالغ سواء عن طريق مقدمي 

الخدمة أو عن طريق الحساب الذى تم ربط المحفظة به
يحق للعميل في أي وقت إغالق حساب الهاتف المحمول واسترداد 

النقدية. التي تقابل رصيده اإللكتروني وذلك عن طريق التوجه ألقرب فرع و
طلب اإللغاء ويتمم البنك اغالق حساب الهاتف المحمول.

ثانيا استخدام الخدمة:
يقتصر الحق في استخدام الخدمة أو االنتفاع بها على العميل وحده دون غيره. 
وبلتزم العميل في جميع األوقات بعدم السماح أو التمكين أي شخص آخر من

استخدامها أو االنتفاع بها.
يتعين على العميل أن يظهر وأن يقدم لمقدمي 

الخدمة اثباتا لشخصيته وفقا لقواعد البنك المركزي عند إجرائه عمليات السحب 
أو اإليداع. 

ال يحق ألي عميل أن يودع أية مبالغ في حسابات هاتف محمول تكون بأسماء
عمالء غيره، يحق للبنك حينها لمطلق تقديره إيقاف الخدمة عن العميل أو إلغاؤها 
وذلك في حالة استخدامه للخدمة بالمخالفة ألى من شروط وأحكام استخدامها 
أو بالمخالفة ألى من القوانين واللوائح السارية في اإلقليم بما في ذلك على 
طبقا  ممنوعة  خدمات  أو  بضائع  أو  سلع  ألى  شراؤه  الحصر  ال  المثل  سبيل 

لقوانين جمهورية مصر العربية. يلتزم العميل بالمحافظة على رقمه 
وحده  العميل  ويكون  الشخصية  سيطرته  تحت  األوقات  جميع  في  السري 

مسئول  عن إفشاء أي من المعلومات المتعلقة به أو بأي من حساباته للغير.
يتاح لعمالء البنك فقط تغدية حساب الهاتف المحمول من خالل رصيد حسابه 

باستخدام البرنامج المحمل على هواتفهم المحمولة في حالة إيقاف الهاتف 
المحمول المرتبط بحساب العميل ألى سبب من االسباب فإن الخدمة تتوقف 

تلقائيا دون ادنى مسئولية على البنك. 
تتم على  التي  العمليات  المعامالت وكافة  العميل بمسئوليته عن جميع  يقر 

حساب الهاتف المحمول  من  خالل  رقم  خط  الهاتف  المحمول  المرتيط  
بحساب الهاتف المحمول وباستخدام رمزه السرى. وسوف تكون دفاتر البنك و

سجالته حجة على العميل وعلى الكافة. 
يقر حامل المحفظة بموافقته على استفبال الحواالت واإليداعات التى تمت ما 
االيداع  أو  الحوالة  اضافة  تاريخ  من  ساعات   ٨ خالل  عليها  االعتراض  يتم  لم 

لحساب المحفظة من خالل االتصال بخدمة العمالء.
يقر العميل بموافقته على اضافة الحواالت الواردة من الخارج على حساب.

الخدمة بالمعادل بالجنيه المصري أيا كانت عملتها.

يقر العميل بأنه المستفيد الحقيقي من حساب الخدمة , كما يتعهد و يلتزم. 
بمسئوليته التامة بعدم ابداء أو قبول إيداع مبالغ مجهولة المصدر أو مشبوهة 
ال يكون البنك مسئوال عن أية خسائر أو أضرار قد تحدث للعميل سواء نتيجة ألى 
خطأ يرتكبه أو إساءة استخدامه للخدمة أو نتيجة أي خلل قد يحدث للخدمة بسب 

خطأ من جانبه أو لعدم كفاية رصيد حساب الهاتف المحمول. أو
 ألى سبب أخر قد يكون للعميل دخل فيه ولن يكون البنك مسئوال عن أي خلل 

في أنظمة الحسابات أو شبكات االتصاالت الخاصة بالخدمة.
يقر العميل بعدم مسئولية البنك أو تحمله أية تكاليف أو أعباء قد تحدث نتيجة 
بالهاتف  الخاصة  االنترنت  بشبكة  الخدمة  انقطاع  أو  أعطال  أو  مشاكل  أية 

المحمول. 
اإللكتروني  الرصيد  قبول  مؤسسة  أي  رفض  عن  مسئوال  البنك  يكون  لن 
كوسيلة سداد كما أنه لن يكون مسئوًال عن البضائع أو الخدمات التي يحصل 
عليها العميل في مقابل ذلك الرصيد وأي شكوى من العميل في هذا الصدد 

يجب عليه حلها مع تلك المؤسسة مباشرة, وسوف يقتصر دور البنك في 
هذا الخصوص على إضافة أي مبلغ قد يسترده العميل إلى حساب الهاتف

المحمول وذلك بعد حصول البنك على سند إضافة صادر بشكل صحيح من تلك 
المؤسسة. 

على  تعامالت  أي  بإجراء  أخرون  وقام  سرقته؛  أو  العميل  هاتف  فقد  حالة  في 
حسابه من خالل هذا الهاتف, يكون العميل مسئوال مسئولية كاملة تجاه البنك 

عن كافة النتائج المترتبة على ذلك االستخدام وعلى العميل أن يسارع 
عن طريق  ذلك  ويتم  الفور  على  به  العمل  وإيقاف  السري  رقمه  بتغيير  فورا 

االتصال بمركز الخدمة الهاتفية. يتعهد العميل بقراءة التحذيرات واإلطارات 
التنبيهية مثل التنبيهات األمنية أو تنبيهات محاوالت االحتيال/الهندسة 

االجتماعية ..إلخ وقبوله بأن أى تغيير في الشروط واألحكام الذي سيظهر من 
خالل النظام إلكترونيا يعتبر التزاما قانونيا عليه يتعين على العميل التأكد ان 

الهاتف المحمول الخاص به والمستخدم في عمليات الدفع غير مخترق حال وجود 
أية شكوى من جانب العميل تتعلق بالخدمة يتم االتصال بأرقام خدمة العمالء 
داخل  تتم  المحمول  الهاتف  طريق  عن  الدفع  بخدمة  الخاصة  العمليات  جميع 

جمهورية مصر العربية وبالعملة المحلية وللعمالء المصريين فقط.
ثالثآ: الرسوم 

يتعهد العميل بسداد رسوم التسجيل في الخدمة رسوم فتح حساب محفظة
البنك األهلي المتحد , والرسوم السنوية. ورسوم السحب واإليداع والتحويل 
البنك  يحددها  والتى سوف  الخدمة  تتيحها  اخرى  إضافية  خدمات  آية  ورسوم 

ضمن تعريفات أسعار الخدمات المصرفية التي يعلن ويفصح عنها البنك بآية
وسيلة من وسائل اإلعالن المتبعة بالبنك من وقت آلخر. يحتفظ البنك بحقه 
في تعديل آية رسوم من وقت آلخر وفقا لتقديره المطلق ويعتبر اإلعالن عن 

الرسوم بالوسائل التي يرى أنها مناسبة إشعار ا نافذ ا للعميل ويمثل استخدام 
الخدمة بعد تاريخ سريان أي تعديل لهذه الرسوم قبوال من العميل لذلك

التعديل دون آية تحفظات عليه.
تكون كافة التعليمات التي يقوم العميل بإصدارها وكافة العمليات التي يقوم.
باجرائها من خالل الخدمة ملزمة له ومنتجة لكافة آثارها القانونية في مواجهته. 
ويتعهد البنك بتفعيل كافة العمليات وتنفيذ كافة التعليمات التي قد يصدرها 
العميل لفرع البنك أو لمقدم الخدمة وفقآ لشروط وأحكام هذا العقد من خالل

أي من الوسائط اإللكترونية المستخدمة في تقديم الخدمات. 
تكون كافة التعليمات التي بصدرها العميل - للبنك من خالل األجهزة اإللكترونية 
المستخدمة في تقديم الخدمة كما لو كانت صادرة منه مباشرة ويلتزم البنك 

فور استالمها وعلمه بها بتنفيذها وترتيب كافة اآلثار المترتبة
عليها وفي المقابل يكون العميل مسئو ًال في مواجهة البنك عن كافة النتائج

التي تترتب على تنفيذ البنك لتلك التعليمات. 
يتعهد العميل تعهد ًا غير قابل لإللغاء بتعويض البنك عن كافة الخسائر 

والمطالبات واألضرار والتكاليف والنفقات التي قد تكبدها البنك نتيجة تنفيذه
لتعليماته بما في ذلك الرسوم القضائية وأتعاب محاميه ومستشاريه.

رابعا: أحكام عامة
- يتم ربط كل رقم خط هاتف محمول بحساب هاتف محمول واحد فقط. يلتزم 

البنك بالمحافظة على سرية كافة البيانات والمعلومات التي قد تسلم إليه. من 
العميل بمناسبة تقديم الخدمة. كما يتعهد بالمحافظة على سرية كافة العمليات 
المستخدمة  اإللكترونية  بإجرائها من خالل أي من األجهزة  العميل  التي يقوم 
في تقديم الخدمة, ويتعهد البنك والعميل بعدم اإلفصاح عن أي مما تقدم إال 

طبقا للقوانين السارية من اإلقليم أو تنفيذا آلية أحكام أو أوامر
ملزمة أو طبقا لشروط وأحكام استخدام الخدمة

أو  كل  عن  اإلفصاح  أو  بتقديم  البنك  يقوم  أن  على  بموافقته  العميل  يقر   -
بعض

المعلومات الخامة بحسابه / حساباته لدى البنك إلى أي من فروعه و / أو وكالئه.
و/أو أي من الجهات التي تقدم له الخدمة الفنية أو المصرفية أو ألي من المنشا

ت التي يتعاقد معها البنك لتقديم بعض الخدمات المتعلقة بتنفيذ الخدمة 
والمصرح لها بها من البنك وفقآ لما يراه البنك مناسبا والزما في هذا

الشأن
- يحق للبنك أن يعهد إلى أي طرف آخر داخل اإلقليم بتتفيذ بعض من تعهداته 

وليس كلها التي التزم بها وفق شروط وأحكام استخدام الخدمة وفي هذه 
الحالة فإن البنك سوف يظل مسئوال في مواجهة العميل عن المحافظة على 
سرية كافة بيانات العميل وكافة حساباته كما أنه سوف يكون مسئوال في مواجهته 

عن اي خطأ أو إهمال أو تقصير قد يقترفه ذلك الطرف الثاني.
- يحق للبنك أو أي طرف آخر قد يعهد له بتتفيذ أي من التزاماته المفروضة عليه 
بموجب شروط وأحكام استخدام الخدمة أن يقوم بتسجيل المكالمات التليفونية 
التي تم استقبالها على أرقام التليقونات المخصصة لخدمة العمالء وأن يحتفظ 

بها
- يجوز للبنك في أي وقت إنهاء تقديم الخدمة يحتفظ البنك بالحق في تعديل 
أي شرط من شروط و / أو أحكام استخدام الخدمة وسوف يصبح أي تعديل أو 

تغيير نافد في حق العميل وملزما له بعد إخطاره به بآية وسيلة من
الوسائل التى يراها البنك مناسبة. وفي حالة عدم قبول العميل ألي من هذه

التعديالت أو التغييرات يتعين عليه في موعد غايته ثالثين يوما من تاريخ علمه 
بهذا التعديل أو التغيير أن يخطر البنك برغبته في إلغاء الخدمة وأن يتوقف فورا 
عن إجرء آية عمليات وأن يتقدم للبنك بطلب إلقفال حساب / حسابات الهاتف 

المحمول وإجراء التسويات االزمة بما في ذلك سداد ما قد يكون مستحقا عليه 
واسترداد آية مبالغ متبقية له في رصيده ثم بتيع نفس إجراءات اإللغاء

- يكون البنك مسئوال عن توفير الخدمة بالشكل الالئق. علما  بان من حق البنك.

المطلق تحديد وقت اسئناف الخدمة  مع إخطار العمالء في حالة انقطاع الخدمة.
لعمل صيانة محددة مسبقة.

- في حالة اكتشاف البنك ألى تصرف أو أي محاولة يقوم بها العميل من شأنها 
انتهاك أو مخالفة أى من القوانين الساري. يحق للبنك أن يوقف التعامل على 

جميع أرصدته اإللكترونية دون اإلخالل بحق البنك في اتخاذ كافة اإلجراءات
القانونية

- في حالة تغيير آي معلومات أو بيانات خاصة بالعميل خالل فترة التعاقد وقبل 
ميعاد تحديث البيانات يتم العميل بإخطار البنك فورا بذلك التغيير

- يخضع هذا التعاقد لقوانين جمهورية مصر العربية وكل نزاع قد ينشأ حول
تفسير أو تنفيذ بنوده يكون من اختصاص المحاكم المختصة على اختالف.

أنواعها ودرجاتها
- يحق للبنك تغيير الحد األقصى للسحب والمدفوعات حسب ما يراه البنك

مناسبا ويتم باخطار العميل كتابيا او برسالة نصية.

P20  Of 22



يقدم البنك األهلي المتحد الخدمات المصرفية عبر االنترنت لعمالئه من خالل 

الموقع االلكتروني للبنك (www.ahliunited.com) لتمكين العميل من

االستفادة من الخدمات التالية: 

١- استخراج /االطالع علي كشوف الحسابات

٢- التحويالت البنكية

٣- التبرعات لدى العديد من الجهات

٤-االطالع علي كشوف حسابات البطاقات

٥- طلب ربط وديعة

٦- سداد مديونيات البطاقة االئتمانية

٧- فتح حساب فرعي جديد

٨- طلب دفتر شيكات

٩- طلب تحديث بيانات

١٠- خدمة الرسائل القصيرة عند الدخول و عند اجراء المعامالت

١١- حاسبة سعر الصرف اليومي للعمالت االجنبية

١٢- االستفسار عن طريق خدمة الرسائل االلكترونية

١- الخدمات المصرفية االلكترونية تشمل العمليات التى يقوم بها عميل البنك 

علي  الشخصي  األمان  رمز  جهاز  على  تحتوي  االلكترونية  القنوات  طريق  عن 

العميل  يستخدمه  محمول  أو  ثابت  جهاز  وأي  الشخصي  المحمول  الهاتف 

للدخول الي شبكة االنترنت. الهاتف المحمول جهاز رمز 

االمان الشخص وأى جهاز ثابت أو محمول يستخدمه العميل للدخول إلى شبكة 

االنتزنت.

٢- فى حال اختيار العميل االنتفاع بالخدمات المصرفية االلكترونية 

يلتزم العميل - وبموجب التوقيع على هذا الطلب بكافة الشروط التى

المتاحة  الخدمات   بقائمة   أى  منتج  مدرج   البنك  لالستفادة  من   يضعها  

لمستخدمي تلك الخدمة حاليا او مستقبال كما يكون مسئوال عن استيفاء  كافة 

المتطلبات الفنية الواردة بدليل هذه الخدمة قبل استخدامه  لها ويتعهد بتوقيع 

اية محررات أو مستندات قد يطلبها البنك لهذا الغرض.

٣- يتحمل العميل وحده كامل المسئولية عن كافة العمليات التى تتم  بإستخدامه 

هذه الخدمة  وتنصرف  له  آثارها، وتقع عليه تبعاتها كما  يلتزم  بتعويض 

البنك عن اية أضرار مباشرة أوغير مباشرة قد تنتج من جراء ذلك.

٤- يحتفظ  البنك  بحق  تغيير  الشروط  واإلجراءات  التى  تحكم  الخدمات 

المصرفية االلكترونية من حين آلخر دون تحمل آية مسؤولية عن األخطاء

التى قد تنتج االستخدام بشرط إبالغ مستخدمى هذه الخدمات باخطار مسبق 

وفق الوسائل المناسبة.

٥- يجب على العميل الذى يستخدم أى من الخدمات المصرفية االلكترونية  

يتقدم  أن  الخدمات  بتعديل هذه  او   باإليقاف   البنك   باشعار   يرغب   والذى 

لتنفيذ  الكتروني مؤمن  الفرع فاتح الحساب او عبر بريد  بطلبه كتابيا إلى مقر 

طلبه(ا).

فى  المطبقة  واإلجراءات  للشروط  االلكترونية  المصرفية  الخدمات  تخضع   -٦

حينه من قبل البنك على جميع أنواع الحسابات. وسوف يقوم البنك بتزويد 

البنك  بموقع  المبينة تفصيال  اإلنترنت  عبر  المصرفية  األعمال  بخدمة  العميل 

على شبكة الانترنت من وقت آلخر.         

يوافق العميل علي المحافظة على سرية اية رموز تعريف دخول وكلمات سر 

كما يوافق على إتخاذ جميع االحتياطات الضرورية للحيلولة دون اإلستخدام غير 

المصرح به لها أو الدخول الى الصفحة اإللكترونية التي يمكن الدخول إليها عبر 

االنتزنت (الصفحة اإللكترونية) . ويتعهد العميل بأن يقوم بتغيير كلمات السر 

بصورة متكررة وان يخطر البنك فور حال علمه أو ارتيابه في:

أ) أن رمز تعريف الدخول و/أو كلمة السر الخاصة به/ا أصبحت معروفة لشخص 

غير مصرح له :أو 

ب) أي استخدام غير مصرح به أو سوء استخدام الصفحة اإللكترونية او الخدمة

ال يتحمل البنك أية مسئولية عن االستخدام اإلحتيالي أو غير المصرح به لرموز

تعريف الدخول و/أو كلمات السر الخاصة بالعميل.

يقر العميل ويوافق على ان البنك أو أي من شركاته التابعة أو أي من موكليه 

لن يكونوا مسئولين عن اية خسارة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة فعلية او 

Ahli United Bank offers online banking services for its customers 
through the Bank's website located at: www.ahliunited.com 
whereby the Customer is able to utilize the following services:
1 -Viewing/extracting bank statement 
2 -Conducting bank transfers
3 -Donations to your charity of choice
4 -Reviewing the summary for debit and credit cards 
5 -Requesting fixed Time Deposit
6 -Settling dues online 
7 -Opening sub accounts 
8 -Applying for a cheque book 
9 -Profile update request
10 -SMS alerts for log-in and upon effecting transactions  
11 -Exchange rate converter for all currencies 
12 -Inquiries through electronic messages
1 - Electronic banking services include all operations conducted by 
a customer through electronic channels that include the landline, 
Mobile, digital assistant, and /or any static or mobile device used 
by a customer to access the internet.
2 -In the event that a customer wishes to benefit from the use of 
the electronic banking services, the customer is bound through 
the signing of this form, to all the terms and conditions placed by 
the bank for the use of any existing or future service or services 
made available by the bank for its customers. The customer will 
also adhere to all technical requirements stated in the guides of 
these services before commencement of use and undertakes to 
sign any disclaimers and documents requested by the bank for 
this purpose.
3.Customer is solely responsible for all transactions conducted 
through the bank`s electronic services and bears it's impacts and 
consequences as well as committed to indemnify the bank for any 
direct or indirect damages results because of such use. 
4.The bank has the right to change from time to time the terms 
and conditions that govern the use of internet- based electronic 
banking services, without liability for any errors that may result 
from service usage provided that the bank notifies the users of 
these services via suitable notification method. that the bank 
informs the users of such services through the appropriate 
channels.
5.Any customer using the electronic banking services and who 
wishes to advise the bank to suspend any of electronic services or 
modifying these services has to apply in writing to the branch 
which account was opened by or through secured email to honor 
his /her request.
6.Electronic banking services as defined in clause number (1) 
above are subject to the terms and conditions applied by the 
bank on all accounts.
The bank will provide the customer with internet banking service 
through Internet which is detailed on the bank's website from 
time to time.
The customer agrees to keep any access Identification codes and 
passwords and to take all necessary precautions to prevent 
unauthorized use therefore or access to the electronic website 
accessible via the internet (the website) the customer undertakes 
to change the passwords frequently and to notify the Bank 
immediately In case he/she came to know or suspects the 
following :
A)Such access identification code and/or password had become 
known to any unauthorized person: or
B)Any unauthorized use or misuse of the website or the service.
The bank assumes no responsibility for fraudulent or 
unauthorized use of the customers’ access identification codes 
and /or passwords. The customer understands and agrees that 
neither the bank nor its affiliates or proxies shall be liable for any 
loss either direct or indirect, actual, consequential, expected or 
not expected is borne by the customer in respect of or in 
connection with the services of the website but not limited to
Any misuse ,  errors , omissions , delay, malfunction , breakdowns 

بالتبعية  متوقعة أو غير متوقعة . ويتحملها العميل فيما له صلة بخدمة

اساءة  الحصر   وليس  المثال  سبيل  علي  ذلك  في  بما  اإللكترونية  الصفحة 

االستخدام  أو اخطاء أو حذف أو تأخر أو تعطل أو إنقطاع و تشغيل غير مناسب 

أو عدم دقة عمليات الخدمة 

ج) عدم توافر خدمة اإلنترنت أو الصفحة االلكترونية الخاصة بالخدمة ؛ و/أو أية 

خسارة او ضرر أو تلف يلحق باألجهزة و البرمجيات أو اي نظام معالجة اخر كنتيجة 

الستخدام النظام.

د) استخدام العميل للبريد اإللكتروني أو أية وسيلة من وسائل االتصاالت األخرى

غير المؤمنة في ارسال التعليمات للبنك

ه) أي إخالل بالسرية الناتجة عن اإلستخدام المباشر أو غير المباشر للخدمة أو

الصفحة إللكترونية 

و) أي انقطاع أو تأخر يحدث نتيجة ألية عملية تحديث و استبدال يتم اجراؤها

على الصفحة االلكترونية 

ي) أية معلومات غير دقيقة أو خاطئة يتم تزويدها من قبل العميل.

للبنك أن يستند إلى آية تعليمات . يعتقد بانها حقيقية تم استالمها من قبل 

العميل . ويكون البنك مخوال لقبول التعليمات الصادرة من قبل العميل والعمل

على تنفيذها أو رفضها ويقبل العميل تحمل جميع المخاطر الناتجة عن سوء 

الفهم واالخطاء والمخاطر الخاصة بتقديم التعليمات بصورة إحتيالية و/او من 

قبل أي من األطراف غير المصرح لهم بها . ويقبل بأن البنك لن يكون مسئوال 

عن اية خسارة او مسئولية أو نفقات قد تنشأ عن اإلحتيال أو سوء االستخدام  

و/او الخطأ واو التعليمات المصرح بها . 

وقد اتفق الطرفان علي ما يلي: 

١-توفير الخدمات

١-١ يحق للبنك تعديل الخدمات و ومحتوياتها المتاحة علي الموقع االلكتروني، 

في أي وقت كان، و كذلك احكام هذه االتفاقية، و ذلك حسب تقديره المطلق 

على أن يخطر العميل بمدة ال تقل عن ١٥ يوم و ان يقوم بنشر البنود و الشروط 

المحدثة أوالمعدلة علي الموقع االلكتروني .

١-٢ يقر العميل و يوافق علي أن االستمرار في استخدام الخدمات بعد تاريخ أي 

تغيير أو تعديل يعد بمثابة قبول منه و موافقة علي هذا التعديل أو التغير

٢- مسئوليات العميل

٢-١ يتعهد العميل دون قيد أو شرط بما يلي : 

ا) الحصول و الحفاظ علي جميع االجهزة و البرامج الالزمة لتنفيذ المعامالت من 

خالل االنترنت و االستفادة من الخدمات، و يكون العميل وحده مسئوال عن 

االختيار و اعداد تلك االجهزة و البرامج 

ب) االطالع علي المعلومات و االلتزام بالتوصيات و التعليمات و التحذيرات

المتوفرة علي الموقع االلكتروني حول امن الخدمات و كذلك قراءة التحذيرات 

واالخطارات التنبيهية مثل التنبيهات االمنية أو تنبيهات محاوالت اإلحتيال 

/الهندسة االجتماعية  .الخ

ج) ابالغ البنك فورا بفقدان جهاز رموز األمان الخاص به(ا) أو سرقة كلمة المرور 

أو اسم المستخدم الخاص به(ا)، و يقر العميل بتحمله كامل المسؤلية الناتجة 

عن جميع الخسائر و االضرار الناشئة عن ذلك. بما فيها اية رسوم قد تطلب منه 

هذا الصدد.

د) عدم استخدامه الموقع و/أو الخدمات بما يتعارض مع أي قوانين أو انظمة، 

و/أو شروط هذه االتفاقية و تعويض البنك عن أي خسائر ناتجة عن أي تصرف 

نتيجة عدم االلتزام بأي تعليمات منصوص عليها في هذه االتفاقية أو تلك 

المنشورة علي الموقع االلكتروني في وقت ألخر . 

٢-٢ يعتبر استخدام جهاز رموز األمان و الرقم السري االلكتوني الخاص بالعميل 

و اسم المستخدم و كلمة المرور بمثابة توقيع العميل، و يوافق العميل بان أي 

استخدام لجهاز رموز األمان و للرقم السري االلكتروني الخاص بالعميل و اسم 

المستخدم و كلمة المرور من قبل الغير سوف يعامل من قبل البنك علي انه 

تم باذن من العميل و بموجبه يوافق العميل علي تحمله المسئولية

الكاملة عن ذلك االستخدام و ذلك دون ادني مسئولية علي البنك . 

٢-٣ يكون العميل هو المسئول الوحيد عن دقة و صحة جميع المعلومات و 

التعليمات التي يتم تنفيذها عبر الموقع االلكتروني، و يتحمل العميل اية اثار 

البنك  يعد  التعليمات وال  أو  المعلومات  تلك  مالية مترتبة علي  و/أو  قانونية 

مسئوًال عن عمليات مالية أو أنشطة ذات مخاطر مرتفعة تتم علي حساباتهم و 

ذات  انشطة  أو  مالية  عمليات  بأي  العميل  اخطار  عن  ًال  مسئو  البنك  يعد  ال 

مخاطر مرتفعة تتم علي حسابات العميل.

٢-٤ يقر العميل بمسئوليتة عن دقة و صحة جميع المعلومات الواردة في النماذج 

الخاصة بالخدمات موضوع هذه االتفاقية . و يقوم العميل فور ًا بإخطار البنك 

كتابة بأي تغييرات تطرأ علي المعلومات الواردة فيه. 

٣- مسئوليات البنك األهلي المتحد

٣-١ يكون البنك األهلي المتحد مسئوال عن ما يلي:

ا) تزويد العميل بالبنية االساسية للموقع االلكتروني. 

ب) ضمان سرية تعليمات العميل و عملياته و بياناته إلي اقصي حد ممكن و 

باستثناء ما هو منصوص عليه خالفا لذلك في هذه االتفاقية و النماذج 

المتعلقة بها و القوانين و القرارات المتعلقة بكشف السرية.

٤-ارسال المعلومات

٤-١ يقر العميل بان المعلومات التي يتم ارسالها عبر االنترنت معرضة لالعتراض 

المالية  و/أو  القانونية  المخاطر  لجميع  تحمله  علي  يوافق  و  بذلك  القرصنة  و 

علي نقل تلك المعلومات عبر االنترنت.

٤-٢ ال يتحمل البنك اي مسئولية مرتبطة باعتراض المعلومات في سياق 

استخدام العميل االنترنت الرسال المعلومات، و لن يكون البنك مسئوال عن 

امكانية الدخول إلي االنترنت أو سرعة الشبكة أو توافرها أو أمانها، كما ال يقدم 

اية ضمانات عليها، و يوافق العميل صراحة علي عدم تحميل البنك المسئولية 

عن أية خسائر من أي نوع كانت و الناشئة عن ارسال المعلومات عبر االنترنت.

٤-٣ يوافق العميل علي أن جميع المعلومات التي يتم توفيرها و استالمها من 

قبل البنك عبر الموقع االلكتروني تعتبر ملكا للبنك، و يحق للبنك استخدام تلك 

المعلومات ألي غرض قانوني شريطة أن يتحمل العميل المسئولية القانونية 

و المالية عن أية معلومات غير دقيقة أو غير كافية تم نقلها عبر الموقع االلكتروني

٥- حدود المسئولية

٥-١ يتعهد العميل و يوافق بموجب هذه اإلتفاقية علي أن استخدامه للخدمات 

يكون علي مسئوليته القانونية و المالية وحده و يقر بعلمه بأن الموقع 

االلكتروني، شامال أية معلومات و مواد متوفرة عليه يتم توفيرها ‘‘كما هي’’ 

أو ‘‘كما هو’’ متاح دون اية ضمانات و / أو اقرارات من أي نوع و ال يضمن البنك 

دقة المعلومات أو كفايتها أو اكتمالها وكذلك المواد المتاحة علي الموقع 

االلكتروني، و عليه فإن البنك غير مسئول عن أي اخطاء أو اغفاالت في تلك 

المواد و المعلومات. 

٥-٢ يلتزم البنك بإخطار العميل مسبقا في حالة انقطاع الخدمة لعمل صيانة 

محددة و ذلك التخاذ التدابير الالزمة

٥-٣ لن يكون البنك مسئوال عن أي اجراء يتم اتخاذه، أو أي تأخير أو إخفاق في 

علي  ذلك  بما في  البنك  خارجة عن سيطرة  اسباب  ناشئ عن  اجراء  أي  اتخاذ 

سبيل المثال أية خسائر أو اضرار قد تنتج عن تقلبات اسعار الفائدة أو الصرف 

و عن تنفيذ العمليات بعد ساعات االغالق، و كذا لن يكون البنك مسئوال عن أي 

اضرار ناتجة عن االعطال الفنية أو انقطاع شبكة االتصاالت المصرفية عبر 

االنترنت أو أي حالة طوارئ اخري كانقطاع الطاقة، تعطيل االعمال، و الكوارث 

الطبيعية، و الحوادث االمنية، واالجراءات الحكومية في حاالت الطوارئ أو ظهور 

الفيروسات علي االنترنت .

٥-٤ لن يكون البنك مسئوال تحت أي ظرف عن أي اضرار من أي نوع كانت و 

الناشئة عن استخدام أو عدم القدرة علي استخدام الموقع االلكتروني أو أي جزء 

منه. 

٥-٥ يقر العميل و يوافق علي عدم تحمل البنك المسئولية عن أي اخطاء في 

ادخال المعلومات من جانب العميل. و كذلك عن اخطار البنك فورا عن اعتقاده 

باختراق امن حساب /حسابات العميل بأي شكل من االشكال

٦- التعويض

أو  مسئولية  أو  خسائر  أو  اضرار  اية  عن  البنك  بتعويض  العميل  يتعهد   ٦-١

تكاليف أو نفقات من أي نوع (بما في ذلك اتعاب المحاماه) التي يتكبدها 

البنك في ما يتعلق بأي مطالبة تتم من قبل طرف ثالث نتيجة استخدام 

أو  االتفاقيه  لهذه  العميل  انتهاك  أو  االلكتروني  للموقع  أو  للخدمات  العميل 

حقوق أي طرف ثالث

٧- المصاريف و الرسوم

 ٧-١ يوافق العميل صراحة علي أن تحمل رسوم اجراء عمليات تحويل االموال 

من احد حسابات العميل إلي حساب اخر و كذلك من حساب العميل الي حسابات 

في  محددة  هي  كما  االلكتروني  الموقع  عبر  الدولية  و  المحلية  البنوك  لدي 

قائمة الرسوم و العموالت المعتمدة من قبل البنك 

٧-٢يقر العميل و يوافق علي أن رسوم الخدمات خاضعة للتعديل من قبل 

البنك في اي وقت

أو  أو مصاريف  أي رسوم  البنك في خصم  العميل بموجب هذا  ٧-٣ يفوض 

تكاليف من حسابه / حساباته لدي البنك و يحتفظ البنك بحقه في تعديل أي 

رسوم بدون اشعار اضافي 

٨-تفعيل الخدمة 

المتحد  األهلي  البنك  موقع  خالل  من  أوال  التسجيل  العميل  علي  يجب   ٨-١

لالنتفاع بالخدمة.

٨-٢بعد القيام بالخطوة االولي يتعين علي العميل االتصال بالخط الساخن الخاص 

بالبنك االهلي المتحد-مصر علي رقم ١٩٠٧٢ و ذلك لتفعيل الخدمة في حالة 

االشتراك ألول مرة

٨-٣ في حالة طلب العميل وقف الخدمة أو اعادة تشغيلها يقوم بزيارة اقرب فرع 

أو االتصال بخدمة العمالء ١٩٠٧٢

فتح  طلب  ادماج  سيتم  بأنه  االتفاقية  هذه  بموجب  يضمن  و  العميل  يقر 

الحساب و طلب اإلشتراكات في الخدمة موضوع هذه االتفاقية و إعتبارها 

جزاء ال يتجزأ منها

يلتزم العميل بإخطار البنك فورا في حال حدوث أي تغيير علي أي من المعلومات 

المقدمة من قبل العميل في طلب فتح الحساب وطلب دخول/ تعديل مستخدم 

و طلب تغيير كلمة المرور.

٩ـ اشعارات حقوق الطبع و النسخ

تكون حقوق الطبع و النشر و جميع الملكيات الفكرية االخري الواردة في

الموقع االلكتوني بما في ذلك علي سبيل المثال ال الحصر،جميع التصاميم، 

و النصوص و التسجيالت الصوتية، و الصور و الروابط مملوكة للبنك و ال يجوز 

عرضها،  أو  توزيعها،  تقليدها،  تخزينها،  نقلها،  أو  الفكرية  الملكية  تلك  نسخ 

ترخيصها تعديلها، أو ربطها برابط الكتروني أو استخدامها سواء كليا أو جزئيا، 

بأي شكل من االشكال دون موافقة كتابية مسبقة من البنك.

١٠- اتفاقيات أخرى

أية اتفاقيات أخري قد يتم ابرامها بين العميل والبنك يتم اعتبارها بمثابة شروط 

وأحكام يتعين اضافتها الي تلك المنشورة علي الموقع االلكتروني والي اية 

تنطبق  البنك والتي  العميل من  اتفاقيات واحكام اضافية ومعامالت يطلبها 

علي حساب(ات) العميل بهذا الخصوص 

١١-االنهاء

١١-١ يجوز للعميل انهاء هذة االتفاقية اخطار كتابي مسبق بسبعة (٧) ايام عمل 

إلي البنك.

١١-٢ يجوز للبنك انهاء هذه االتفاقية في أي وقت، دون سبب أو انذار،

مع عدم إلتزام البنك برد الرسوم المفروضة أو المتكبدة سابقا

التزاماته  أو  العميل  مسئولية  علي  الخدمات  ايقاف  أو  انهاء  يؤثر  لن   ١١-٣

بموجب هذه االتفاقية.

,interruption,improper operation or inaccuracy of service 
operations.  
C) The non-availability of the internet or the web page related to 
the service , and/or any loss, damage or destruction caused to the 
customer’s hardware, software or other data processing system as 
a result of using the system 
D) Customers’ use of E-mail or any other insecure means of 
communication used in sending  the instructions to the bank 
H) Any breach of confidentiality resulting directly or indirectly 
from the customers’ use of the service or the website and/or:
I) Any interruption or delay caused by any update or replacement 
performed on the website 
J) Any inaccurate  or erroneous information provided by the 
customer 
The bank may rely on instructions which believed to be genuine 
that were received from the customer , the bank is authorized to 
accept the instructions of the customer and works on 
implementing or decline it , the customer accepts to bear all risks 
resulting from misunderstanding , errors , risks related to issuing 
instructions in a fraudulent way and or from unauthorized parties 
to issue such, customer consents that the bank will not be held 
liable for any loss or responsibility or any costs may result from 
acts of fraud or misuse or error or unauthorized instructions.
The Parties have agreed to the follow: 
1- Service providing :
1-1 The bank has the right to amend the services and it's 
containment that are available on the website , at any time as 
well as the terms of this agreement at its sole discretion provided 
that customer is notified with no less than 15 days in writing or 
other available communication channel and publish such 
amended or updated terms & conditions on the website.
1-2 The customer declares and agrees on  continuation in using 
the services after the date of any change or amendment is 
considered as a consent from his /her side on such amendment or 
change .     
2- Customer's Responsibilities
2-1 The Customer hereby irrevocably unconditionally undertakes 
to:
A) obtain and maintain any of the hardware and software 
required to execute transactions on internet to make use of the 
Services, and the Customer shall be solely responsible for the 
selection and the setup of the hardware and software.
B) Read the information and abide by the recommendations,
Instructions and warnings available on the Site about the security 
of the Services. Also, read the warnings and alert notifications 
Such as security alerts or fraud alerts/social engineering etc. 
C) Promptly notify the Bank in the event that the Token or 
password or login name are lost or stolen, customer undertakes to 
bear the full responsibility resulting from all losses and damages 
emerging therefrom including any fees may be he/she is 
requested to pay.
D) Not to use the Site and/or the services in a way that is contrary 
to any law. Regulations, and/or the terms of this Agreement.
and indemnify the bank for any losses resulting from non 
abidance to any instructions stated in this agreement or the 
published one on the website from time to time.
2-2 The use of the Customer's Token, login name and password 
shall be considered as  Customer’s physical signature and 
accordingly the customer hereby agrees that any use of the 
Customer Token, login name and password by any third party 
shall be treated by the Bank as having been authorized by the 
Customer, and the Customer hereby accepts full responsibility and 
liability for any such use without any liability on the Bank
2-3 The customer is the sole responsible for the accuracy and 
correctness of all information and instructions that are executed 
through the bank, customer will bear any legal or financial 
consequences arising based on these information or instructions 
and the bank will not be held liable for financial transactions or 
high risk activities effected on his/her accounts and will not be 
responsible for notifying the customer with any financial 

transactions or high risk activities effected on his/her accounts.
2-4 Customer will be responsible for the accuracy and correctness 
of all information provided in the forms related to the services 
provided under this agreement, and shall promptly notify the 
Bank in writing with any changes of the information contained 
therein. 
3- Ahli United Bank's Responsibitities
3-1 ahli united bank responsible for the following :
A)Provide the Customer with a website infrastructure.
B)Guarantees customer's instructions confidentiality ,  transactions 
and data to the maximum extent possible except what is indicated 
on contrary in this agreement , related  forms , laws and decrees 
related to confidentiality revelation. 
4- Transmission of information
4-1 The Customer hereby acknowledges that information 
transmitted via the internet is Susceptible to unauthorized 
interception, hacking and the Customer hereby acknowledges the 
risks therewith, and agrees that he/she shall bear all Legal and/or 
financial risks of transmitting such information via the internet.
4-2 The bank will not bear any responsibility for intercepting 
information within the course of customer usage of Internet to 
transmit information and will not be responsible for the the 
possibility of accessing the Internet , web speed , availability or 
security and the bank doesn't warrant any of them . customer 
expressly agrees to not holding the bank responsible for any losses 
whatsoever that arising from sending the information through 
Internet.
4-3 The Customer hereby agrees that all information submitted to 
and received by the Bank via the Site shall be deemed to be the 
property of the Bank and, the Bank shall be entitled to use such 
information for any lawful purpose. subject to client bearing all   
legal and financial liability for any incomplete information 
transmitted through the Site,
5 -Limitation of Liability
5-1 The Customer undertakes and herby agrees on usage of the 
service is under his/her complete legal, financial responsibilities, 
and confirms his/her awareness  that the website includes any 
information and available materials are provided as per 
availability without any guarantees and or declarations of any 
kind  as it is, and the bank doesn't  guarantee the accuracy , 
sufficiency  or completion of the information as well as the 
available materials  on the website, therefore  the bank is not 
responsible for any errors or omissions in such materials and 
information.
5-2 The Bank shall notify the customer in advance in case of service 
interruption for maintenance to take necessary precautions  
5-3 The Bank shall not be liable for any action taken, or any delay 
or failure to take any action arises out of causes beyond the Bank’s 
control, including without limitation any losses or damages 
resulting from interest or exchange rate fluctuations and after 
working hours transactions, furthermore Bank will not be 
responsible for any damages resulting from the technical failure or 
breakdown of online banking communications or any emergency 
cases such as power failure, closing days, natural disasters, Security 
accidents., governmental emergency actions, or appearance of 
viruses on the Internet  
5-4 The bank will not be responsible under any circumstances for 
any damages resulting from the use or inability to use the web site 
or any portion of it. 
5-5 The Customer acknowledges and agrees that the Bank will not 
be responsible for any errors in entering the information by the 
customer as well as informing the bank instantly for any breach of 
customer(s) account security by any mean according to his/her 
belief. 
6-Indemnity 
6-1 The customer undertakes to indemnify the bank for any 
damages or losses or responsibility  or costs whatsoever ( including 
lawyer fees ) that borne by the bank in regard of any claim raised 
from a third party as a result of customer's usage of the services or 
the electronic website or customer violation of this agreement or 

any third party rights. 
7 -Charges and Fees
7-1 The customer expressly consents to bear the fees charged on 
funds transfer from one of customer's accounts to another account 
as well as from customer's accounts to local & international banks 
through the website as determined in approved bank's tariff.
7.2 -The Customer acknowledges and accepts that the fees for any 
of the Services are subject to change at any time by the Bank.
7.3 - The customer expressly authorizes the bank to debit his/her 
account (s) with any fees or charges and the bank reserves it's right 
in amending any fees with or without extra notification.
8- Service Activation:
8-1 The customer firstly has to register on the AUBE website for 
utilizing the service.
8-2 after conducting the first step customer should contact AUBE 
call center 19072 to activate the service for first time subscription 
8-3 In case customer requests to stop the service or re-activating it 
he/she has to visit the nearest branch or call the call center on 
19072. 
the customer declares and warrants according to this agreement 
that the applications of account opening and service subscribtion 
will be merged and will be considered as an integral part of the 
subject agreement.
The customer is obliged to inform the bank instantly in case of 
there is a change on provided information by the customer in 
account opening and user access / modification  /password change 
application.
9- Copyright Notices
9-1 The copyright and all other intellectual property contained in 
the Site, including. but not limited to, art design, text, sound 
recordings, images or links are owned by the Bank, and such 
intellectual property may not be reproduced, transmitted, 
published, performed. broad-casted, stored, adapted, distributed, 
displayed. Licensed, altered, hyperlinked or otherwise used in 
whole or in part in any manner without prior written consent of 
the Bank.
10- Other Agreements
Any other agreements may be made between the bank and the 
customer are considered as terms and conditions which should be 
incorporated in any other agreements or any additional conditions 
and transactions that the customer is requesting  from the bank 
which are applicable to customer's Account(s).
11- Termination
11.1 The Customer may terminate this Agreement by delivering a 
seven (7) business day’s prior written notice to the Bank.
11.2 The Bank may terminate this Agreement at any time, without 
cause or notice or refund of previously charged or incurred fees. 
11-3 Neither the termination nor the discontinuation of the 
Services shall affect the Customer’s liability or obligation under this 
Agreement.

١- نفوضكم بموجب هذا يقبول أية تعليمات مهما كانت أو تعليمات فى :
فيما يتعلق بالتعامالت على حسابى المذكور عن طريق الفاكس و/أو اإليميل 
شريطة أن تحمل رسالة الفاكس و/أو اإليميل اسمى وعنوانى ورقم الفاكس 
و/أو عنوان اإليميل: تكون رسالة الفاكس و/آو اإليميل موقعه حسب الظاهر 
التعليمات حجية  التوقيع على هذا الحساب. تكون لهذه  من شخص مخول له 

مطلقة في اإلثبات قبلى 
٢- يجوز لكم بمحض اختياركم ودون تحملكم آية مسئولية مهما كانت تجاهنا أن 
ترفضوا التجاوب أو التصرف تجاء آية تعليمات بالفاكس و/أو اإليميل في حالة 

إذا كان الفاكس أو اإليميل متعارضًا مع الشروط الواردة فى الفقرة السابق 
ذكرها. إذا كان لديكم أى شك فى صحة وموثوقية آى توقيع على الفاكس و/أو 

اإليميل والذى تتفردون بالحكم عليه.
٣- إذا كانت الرسالة مبتورة أو مشوهة أو غير واضحة بأية صورة من الصور. 

٤- أقر بآنكم في حل من أى التزام للتحقق أو التاكد من صحة أى توقيع وفى 
حالة عدم ظهور اختالف واضح فى التوقيعات يحق لكم التصرف بناء على التوقيع. 
كما أقر بعدم إعتراضى فى حالة عدم اإلستجابة لطلبى نتيجة لخطا فى النظام 
أى قوة قاهرة. أتعهد بآن ارسل لكم وعلى وجه السرعة أصل الخطاب الموقع أل
إرسالى ألصل  عدم  حالة  وفى  آيميل,  الموقعة ألى  الرسالة  و/آي  فاكس  ى 
تعليماتى المبلغة عن طريق الفاكس و/أو اإليميل خالل اسبوع عمل من تاريخه؛ 
فإنه يحق للبنك وقف هذه الخدمة فى أى وقت واقر بتحملى بالمديونية وا
الناتجة عن ذلك ويحق لكم التمسك بتلك الرسائل كدليل إثبات له  لمسئولية 

حجيته المطلقة. 
٥- أتعهد بموجب هذا بحمايتكم وتعويضكم عن أية تكاليف أو مطالبات أو 

أضرار أو خسائر أو دعاوى أو إجراءات ومصروفات قضائية وأقر بتحملى لكافة
وفق  وتصرفكم  لقبولكم  نتيجة  تتكبدونها  أو  عن  تنشأ  قد  التى  المسئوليات 
تعليماتنا التي أرسلت لكم عن طريق الفاكس و/أو اإليميل. كما أقر بإعفائكم 
من أية مسئوليات ناشئة عن مخالفة أو خط غير مقصود لقوانين سرية الحسابات

٦- يحق لكم إنهاء هذه اإلتفاقية فى أى وقت دون إخطارنا
٧. هذه الشروط و االحكام خاضعة للقانون المصري

٨. هذا االتفاق متوفر باللغة العربية و االنجليزية في حالة وجود اختالف بين 
النصين يسرى النص العربي  

1. I / We hereby authorize you to accept any instructions whatsoever 
related to dealings on my said account by fax and /or email provided  
The fax or the email message bears my name, address, and fax 
number and/or my email address;
The fax and/or the email message is apparently signed by a person 
authorized to sign on such account; and,
Such instructions are considered conclusive evidence against me.
2. You may, in your absolute discretion and without incurring any 
liability whatsoever to me, refuse to act on any fax and/or email 
instructions if:
3. Such fax or email fails to comply with the provisions 
aforementionedparagraph Herein stated,
•You have any doubts as to the authenticity (as to which you shall be 
sole arbiter) of any signature on any such fax or email; or,
•Any such message is mutilated or unclear in any respect.
Notwithstanding anything herein contained, you shall be under no 
obligation to enquire into, or confirm the authenticity of, any 
signature and, in the absence of any obvious discrepancy shall be 
entitled to act on such signature. I shall also not object  in case of not 
acting on my instructions due to system failure or any force major.
4.I undertake to send to you promptly a signed original of such fax 
and/or the signed message of the email, but my obligations with 
respect to the instructions contained in such fax or email shall not be 
affected by any failure or delay on my part in sending such original 
letter and/or message and in case of my failure to send the original 
letter and/or message within seven working days from its date, the 
bank shall have the right to cancel this service and I shall bear all the 
debts and the responsibility arise from using this service; in addition 
to your right to use such messages as unchallenged evidence.
5.I hereby undertake to indemnify you and save you harmless from 
and against all costs, claims, damages and proceedings, and to bear 
all responsibilities that may arise or that you may suffer or Incur by 
reason of having accepted and acted on instructions transmitted by 
fax and/or email, I further release you from any responsibilities 
resulted from any breach to the banks secrecy laws. 
6. You have the right to terminate this agreement at any time 
without notice. 
7. This agreement shall be governed and construed in accordance 
with the laws of Egypt. 
8. This agreement is concluded in both languages Arabic and English 
and in case of discrepancies the Arabic shall prevail.

means seen adequate by the bank, and in case the client does not accept 
any of these amendments or changes he/she must inform the bank of 
his/her wish to terminate the service  within 30 days from the date of 
receiving notification, and he/she must stop instantly carrying out any 
transactions and to submit to the bank a request to close the mobile 
wallet(s) and carry out needed settlements including payment of any dues 
and refunding any remaining amounts owed to him/her in his/her balance 
and then follow same procedures of cancellation.
- The Bank has the responsibility to provide the service in a proper way, 
taking into consideration that the bank at its sole discretion has the right to 
determine the time of resuming the service in case of service outage due to 
carrying out prior specific maintenance and notifying the the customer 
with such.
- If the bank discovers any action or any attempt by the client may violate 
or breach any applied laws, the Bank has the right to suspend dealing on all 
his electronic credit balances without afecting the bank's right in taking all 
legal actions.
- In case any information or data related to client are changed during the 
contract duration & before the date of updating data, client is committed 
to inform the bank instantly  of the change. This contract is governed by 
the laws of Arab Republic of Egypt and any disputes that may arise with 
regard to implementation or interpretation of any condition of this 
contract shall be settled by the related courts with all its degrees & types.
- The bank has the right to change the maximum limit of withdrawals or 
payments as the bank sees adequate and is committed to
notify in writing or SMS or any other mean it sees adequate.

.Fax & email indemnity terms and conditionsشروط و أحكام خدمة التعليمات بالفاكس و االيميل : 

أوال آلية تقديم الخدمة:
استيفاته  وشريطه  الخدمة  في  االشتراك  طلب  على  العميل(ة)  توقيع  فور 

باقي الشروط األخرى واستكمال إجراءات فتح حساب الهاتف المحمول وبعد 
التحقق من هويته من قبل البنك. سوف يقوم البنك بإرسال رسالة نصية قصيرة 
إلى العميل تؤكد له بموجبها إتمام فتح حساب الهاتف المحمول وإخطاره برقم 
التفعيل الخاص به الذى يمكن العميل من الدخول بواسطته ومن خالله على 
حساب الهاتف المحمول إلنشاء رقم سري مكون من ستة ارقام للتعامل على 

حساب الهاتف المحمول . 
ويقوم العميل على مسئوليته الشخصية بحفظ  الرقم وعدم االفصاح عنه ألى 
شخص. يحتفظ البنك بحقه في المراجعة والموافقة على طلب العميل الموقع 
على هذا الطلب باالشتراك في الخدمة خالل ٢٤ ساعة وكذلك الرقابة الكاملة 

على العمليات المالية والتأكد من توافقها مع القواعد المصدرة من 
البنك المركزي.

والتاكد من حسن االستخدام وعدم إساءة االستخدام وفقا لألحكام و القوانين
المصرية المنظمة لذلك والتحقق من عدم وجود اشتباه منذ بدء الخدمة أو 

في أي وقت خالل فترة سريان الخدمة . يجب أن يرتبط حساب الهاتف المحمول 
بخط هاتف محمول ألى من شبكات الهاتف المحمول العامة باإلقليم. 

وأن يكون هذا الخط في حيازة العميل الفعلية. يحق للعميل أن يتعامل  على 
رصيده اإللكتروني من خالل ايداع أو سحب مبالغ سواء عن طريق مقدمي 

الخدمة أو عن طريق الحساب الذى تم ربط المحفظة به
يحق للعميل في أي وقت إغالق حساب الهاتف المحمول واسترداد 

النقدية. التي تقابل رصيده اإللكتروني وذلك عن طريق التوجه ألقرب فرع و
طلب اإللغاء ويتمم البنك اغالق حساب الهاتف المحمول.

ثانيا استخدام الخدمة:
يقتصر الحق في استخدام الخدمة أو االنتفاع بها على العميل وحده دون غيره. 
وبلتزم العميل في جميع األوقات بعدم السماح أو التمكين أي شخص آخر من

استخدامها أو االنتفاع بها.
يتعين على العميل أن يظهر وأن يقدم لمقدمي 

الخدمة اثباتا لشخصيته وفقا لقواعد البنك المركزي عند إجرائه عمليات السحب 
أو اإليداع. 

ال يحق ألي عميل أن يودع أية مبالغ في حسابات هاتف محمول تكون بأسماء
عمالء غيره، يحق للبنك حينها لمطلق تقديره إيقاف الخدمة عن العميل أو إلغاؤها 
وذلك في حالة استخدامه للخدمة بالمخالفة ألى من شروط وأحكام استخدامها 
أو بالمخالفة ألى من القوانين واللوائح السارية في اإلقليم بما في ذلك على 
طبقا  ممنوعة  خدمات  أو  بضائع  أو  سلع  ألى  شراؤه  الحصر  ال  المثل  سبيل 

لقوانين جمهورية مصر العربية. يلتزم العميل بالمحافظة على رقمه 
وحده  العميل  ويكون  الشخصية  سيطرته  تحت  األوقات  جميع  في  السري 

مسئول  عن إفشاء أي من المعلومات المتعلقة به أو بأي من حساباته للغير.
يتاح لعمالء البنك فقط تغدية حساب الهاتف المحمول من خالل رصيد حسابه 

باستخدام البرنامج المحمل على هواتفهم المحمولة في حالة إيقاف الهاتف 
المحمول المرتبط بحساب العميل ألى سبب من االسباب فإن الخدمة تتوقف 

تلقائيا دون ادنى مسئولية على البنك. 
تتم على  التي  العمليات  المعامالت وكافة  العميل بمسئوليته عن جميع  يقر 

حساب الهاتف المحمول  من  خالل  رقم  خط  الهاتف  المحمول  المرتيط  
بحساب الهاتف المحمول وباستخدام رمزه السرى. وسوف تكون دفاتر البنك و

سجالته حجة على العميل وعلى الكافة. 
يقر حامل المحفظة بموافقته على استفبال الحواالت واإليداعات التى تمت ما 
االيداع  أو  الحوالة  اضافة  تاريخ  من  ساعات   ٨ خالل  عليها  االعتراض  يتم  لم 

لحساب المحفظة من خالل االتصال بخدمة العمالء.
يقر العميل بموافقته على اضافة الحواالت الواردة من الخارج على حساب.

الخدمة بالمعادل بالجنيه المصري أيا كانت عملتها.

يقر العميل بأنه المستفيد الحقيقي من حساب الخدمة , كما يتعهد و يلتزم. 
بمسئوليته التامة بعدم ابداء أو قبول إيداع مبالغ مجهولة المصدر أو مشبوهة 
ال يكون البنك مسئوال عن أية خسائر أو أضرار قد تحدث للعميل سواء نتيجة ألى 
خطأ يرتكبه أو إساءة استخدامه للخدمة أو نتيجة أي خلل قد يحدث للخدمة بسب 

خطأ من جانبه أو لعدم كفاية رصيد حساب الهاتف المحمول. أو
 ألى سبب أخر قد يكون للعميل دخل فيه ولن يكون البنك مسئوال عن أي خلل 

في أنظمة الحسابات أو شبكات االتصاالت الخاصة بالخدمة.
يقر العميل بعدم مسئولية البنك أو تحمله أية تكاليف أو أعباء قد تحدث نتيجة 
بالهاتف  الخاصة  االنترنت  بشبكة  الخدمة  انقطاع  أو  أعطال  أو  مشاكل  أية 

المحمول. 
اإللكتروني  الرصيد  قبول  مؤسسة  أي  رفض  عن  مسئوال  البنك  يكون  لن 
كوسيلة سداد كما أنه لن يكون مسئوًال عن البضائع أو الخدمات التي يحصل 
عليها العميل في مقابل ذلك الرصيد وأي شكوى من العميل في هذا الصدد 

يجب عليه حلها مع تلك المؤسسة مباشرة, وسوف يقتصر دور البنك في 
هذا الخصوص على إضافة أي مبلغ قد يسترده العميل إلى حساب الهاتف

المحمول وذلك بعد حصول البنك على سند إضافة صادر بشكل صحيح من تلك 
المؤسسة. 

على  تعامالت  أي  بإجراء  أخرون  وقام  سرقته؛  أو  العميل  هاتف  فقد  حالة  في 
حسابه من خالل هذا الهاتف, يكون العميل مسئوال مسئولية كاملة تجاه البنك 

عن كافة النتائج المترتبة على ذلك االستخدام وعلى العميل أن يسارع 
عن طريق  ذلك  ويتم  الفور  على  به  العمل  وإيقاف  السري  رقمه  بتغيير  فورا 

االتصال بمركز الخدمة الهاتفية. يتعهد العميل بقراءة التحذيرات واإلطارات 
التنبيهية مثل التنبيهات األمنية أو تنبيهات محاوالت االحتيال/الهندسة 

االجتماعية ..إلخ وقبوله بأن أى تغيير في الشروط واألحكام الذي سيظهر من 
خالل النظام إلكترونيا يعتبر التزاما قانونيا عليه يتعين على العميل التأكد ان 

الهاتف المحمول الخاص به والمستخدم في عمليات الدفع غير مخترق حال وجود 
أية شكوى من جانب العميل تتعلق بالخدمة يتم االتصال بأرقام خدمة العمالء 
داخل  تتم  المحمول  الهاتف  طريق  عن  الدفع  بخدمة  الخاصة  العمليات  جميع 

جمهورية مصر العربية وبالعملة المحلية وللعمالء المصريين فقط.
ثالثآ: الرسوم 

يتعهد العميل بسداد رسوم التسجيل في الخدمة رسوم فتح حساب محفظة
البنك األهلي المتحد , والرسوم السنوية. ورسوم السحب واإليداع والتحويل 
البنك  يحددها  والتى سوف  الخدمة  تتيحها  اخرى  إضافية  خدمات  آية  ورسوم 

ضمن تعريفات أسعار الخدمات المصرفية التي يعلن ويفصح عنها البنك بآية
وسيلة من وسائل اإلعالن المتبعة بالبنك من وقت آلخر. يحتفظ البنك بحقه 
في تعديل آية رسوم من وقت آلخر وفقا لتقديره المطلق ويعتبر اإلعالن عن 

الرسوم بالوسائل التي يرى أنها مناسبة إشعار ا نافذ ا للعميل ويمثل استخدام 
الخدمة بعد تاريخ سريان أي تعديل لهذه الرسوم قبوال من العميل لذلك

التعديل دون آية تحفظات عليه.
تكون كافة التعليمات التي يقوم العميل بإصدارها وكافة العمليات التي يقوم.
باجرائها من خالل الخدمة ملزمة له ومنتجة لكافة آثارها القانونية في مواجهته. 
ويتعهد البنك بتفعيل كافة العمليات وتنفيذ كافة التعليمات التي قد يصدرها 
العميل لفرع البنك أو لمقدم الخدمة وفقآ لشروط وأحكام هذا العقد من خالل

أي من الوسائط اإللكترونية المستخدمة في تقديم الخدمات. 
تكون كافة التعليمات التي بصدرها العميل - للبنك من خالل األجهزة اإللكترونية 
المستخدمة في تقديم الخدمة كما لو كانت صادرة منه مباشرة ويلتزم البنك 

فور استالمها وعلمه بها بتنفيذها وترتيب كافة اآلثار المترتبة
عليها وفي المقابل يكون العميل مسئو ًال في مواجهة البنك عن كافة النتائج

التي تترتب على تنفيذ البنك لتلك التعليمات. 
يتعهد العميل تعهد ًا غير قابل لإللغاء بتعويض البنك عن كافة الخسائر 

والمطالبات واألضرار والتكاليف والنفقات التي قد تكبدها البنك نتيجة تنفيذه
لتعليماته بما في ذلك الرسوم القضائية وأتعاب محاميه ومستشاريه.

رابعا: أحكام عامة
- يتم ربط كل رقم خط هاتف محمول بحساب هاتف محمول واحد فقط. يلتزم 

البنك بالمحافظة على سرية كافة البيانات والمعلومات التي قد تسلم إليه. من 
العميل بمناسبة تقديم الخدمة. كما يتعهد بالمحافظة على سرية كافة العمليات 
المستخدمة  اإللكترونية  بإجرائها من خالل أي من األجهزة  العميل  التي يقوم 
في تقديم الخدمة, ويتعهد البنك والعميل بعدم اإلفصاح عن أي مما تقدم إال 

طبقا للقوانين السارية من اإلقليم أو تنفيذا آلية أحكام أو أوامر
ملزمة أو طبقا لشروط وأحكام استخدام الخدمة

أو  كل  عن  اإلفصاح  أو  بتقديم  البنك  يقوم  أن  على  بموافقته  العميل  يقر   -
بعض

المعلومات الخامة بحسابه / حساباته لدى البنك إلى أي من فروعه و / أو وكالئه.
و/أو أي من الجهات التي تقدم له الخدمة الفنية أو المصرفية أو ألي من المنشا

ت التي يتعاقد معها البنك لتقديم بعض الخدمات المتعلقة بتنفيذ الخدمة 
والمصرح لها بها من البنك وفقآ لما يراه البنك مناسبا والزما في هذا

الشأن
- يحق للبنك أن يعهد إلى أي طرف آخر داخل اإلقليم بتتفيذ بعض من تعهداته 

وليس كلها التي التزم بها وفق شروط وأحكام استخدام الخدمة وفي هذه 
الحالة فإن البنك سوف يظل مسئوال في مواجهة العميل عن المحافظة على 
سرية كافة بيانات العميل وكافة حساباته كما أنه سوف يكون مسئوال في مواجهته 

عن اي خطأ أو إهمال أو تقصير قد يقترفه ذلك الطرف الثاني.
- يحق للبنك أو أي طرف آخر قد يعهد له بتتفيذ أي من التزاماته المفروضة عليه 
بموجب شروط وأحكام استخدام الخدمة أن يقوم بتسجيل المكالمات التليفونية 
التي تم استقبالها على أرقام التليقونات المخصصة لخدمة العمالء وأن يحتفظ 

بها
- يجوز للبنك في أي وقت إنهاء تقديم الخدمة يحتفظ البنك بالحق في تعديل 
أي شرط من شروط و / أو أحكام استخدام الخدمة وسوف يصبح أي تعديل أو 

تغيير نافد في حق العميل وملزما له بعد إخطاره به بآية وسيلة من
الوسائل التى يراها البنك مناسبة. وفي حالة عدم قبول العميل ألي من هذه

التعديالت أو التغييرات يتعين عليه في موعد غايته ثالثين يوما من تاريخ علمه 
بهذا التعديل أو التغيير أن يخطر البنك برغبته في إلغاء الخدمة وأن يتوقف فورا 
عن إجرء آية عمليات وأن يتقدم للبنك بطلب إلقفال حساب / حسابات الهاتف 

المحمول وإجراء التسويات االزمة بما في ذلك سداد ما قد يكون مستحقا عليه 
واسترداد آية مبالغ متبقية له في رصيده ثم بتيع نفس إجراءات اإللغاء

- يكون البنك مسئوال عن توفير الخدمة بالشكل الالئق. علما  بان من حق البنك.

المطلق تحديد وقت اسئناف الخدمة  مع إخطار العمالء في حالة انقطاع الخدمة.
لعمل صيانة محددة مسبقة.

- في حالة اكتشاف البنك ألى تصرف أو أي محاولة يقوم بها العميل من شأنها 
انتهاك أو مخالفة أى من القوانين الساري. يحق للبنك أن يوقف التعامل على 

جميع أرصدته اإللكترونية دون اإلخالل بحق البنك في اتخاذ كافة اإلجراءات
القانونية

- في حالة تغيير آي معلومات أو بيانات خاصة بالعميل خالل فترة التعاقد وقبل 
ميعاد تحديث البيانات يتم العميل بإخطار البنك فورا بذلك التغيير

- يخضع هذا التعاقد لقوانين جمهورية مصر العربية وكل نزاع قد ينشأ حول
تفسير أو تنفيذ بنوده يكون من اختصاص المحاكم المختصة على اختالف.

أنواعها ودرجاتها
- يحق للبنك تغيير الحد األقصى للسحب والمدفوعات حسب ما يراه البنك

مناسبا ويتم باخطار العميل كتابيا او برسالة نصية.
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يقدم البنك األهلي المتحد الخدمات المصرفية عبر االنترنت لعمالئه من خالل 

الموقع االلكتروني للبنك (www.ahliunited.com) لتمكين العميل من

االستفادة من الخدمات التالية: 

١- استخراج /االطالع علي كشوف الحسابات

٢- التحويالت البنكية

٣- التبرعات لدى العديد من الجهات

٤-االطالع علي كشوف حسابات البطاقات

٥- طلب ربط وديعة

٦- سداد مديونيات البطاقة االئتمانية

٧- فتح حساب فرعي جديد

٨- طلب دفتر شيكات

٩- طلب تحديث بيانات

١٠- خدمة الرسائل القصيرة عند الدخول و عند اجراء المعامالت

١١- حاسبة سعر الصرف اليومي للعمالت االجنبية

١٢- االستفسار عن طريق خدمة الرسائل االلكترونية

١- الخدمات المصرفية االلكترونية تشمل العمليات التى يقوم بها عميل البنك 

علي  الشخصي  األمان  رمز  جهاز  على  تحتوي  االلكترونية  القنوات  طريق  عن 

العميل  يستخدمه  محمول  أو  ثابت  جهاز  وأي  الشخصي  المحمول  الهاتف 

للدخول الي شبكة االنترنت. الهاتف المحمول جهاز رمز 

االمان الشخص وأى جهاز ثابت أو محمول يستخدمه العميل للدخول إلى شبكة 

االنتزنت.

٢- فى حال اختيار العميل االنتفاع بالخدمات المصرفية االلكترونية 

يلتزم العميل - وبموجب التوقيع على هذا الطلب بكافة الشروط التى

المتاحة  الخدمات   بقائمة   أى  منتج  مدرج   البنك  لالستفادة  من   يضعها  

لمستخدمي تلك الخدمة حاليا او مستقبال كما يكون مسئوال عن استيفاء  كافة 

المتطلبات الفنية الواردة بدليل هذه الخدمة قبل استخدامه  لها ويتعهد بتوقيع 

اية محررات أو مستندات قد يطلبها البنك لهذا الغرض.

٣- يتحمل العميل وحده كامل المسئولية عن كافة العمليات التى تتم  بإستخدامه 

هذه الخدمة  وتنصرف  له  آثارها، وتقع عليه تبعاتها كما  يلتزم  بتعويض 

البنك عن اية أضرار مباشرة أوغير مباشرة قد تنتج من جراء ذلك.

٤- يحتفظ  البنك  بحق  تغيير  الشروط  واإلجراءات  التى  تحكم  الخدمات 

المصرفية االلكترونية من حين آلخر دون تحمل آية مسؤولية عن األخطاء

التى قد تنتج االستخدام بشرط إبالغ مستخدمى هذه الخدمات باخطار مسبق 

وفق الوسائل المناسبة.

٥- يجب على العميل الذى يستخدم أى من الخدمات المصرفية االلكترونية  

يتقدم  أن  الخدمات  بتعديل هذه  او   باإليقاف   البنك   باشعار   يرغب   والذى 

لتنفيذ  الكتروني مؤمن  الفرع فاتح الحساب او عبر بريد  بطلبه كتابيا إلى مقر 

طلبه(ا).

فى  المطبقة  واإلجراءات  للشروط  االلكترونية  المصرفية  الخدمات  تخضع   -٦

حينه من قبل البنك على جميع أنواع الحسابات. وسوف يقوم البنك بتزويد 

البنك  بموقع  المبينة تفصيال  اإلنترنت  عبر  المصرفية  األعمال  بخدمة  العميل 

على شبكة الانترنت من وقت آلخر.         

يوافق العميل علي المحافظة على سرية اية رموز تعريف دخول وكلمات سر 

كما يوافق على إتخاذ جميع االحتياطات الضرورية للحيلولة دون اإلستخدام غير 

المصرح به لها أو الدخول الى الصفحة اإللكترونية التي يمكن الدخول إليها عبر 

االنتزنت (الصفحة اإللكترونية) . ويتعهد العميل بأن يقوم بتغيير كلمات السر 

بصورة متكررة وان يخطر البنك فور حال علمه أو ارتيابه في:

أ) أن رمز تعريف الدخول و/أو كلمة السر الخاصة به/ا أصبحت معروفة لشخص 

غير مصرح له :أو 

ب) أي استخدام غير مصرح به أو سوء استخدام الصفحة اإللكترونية او الخدمة

ال يتحمل البنك أية مسئولية عن االستخدام اإلحتيالي أو غير المصرح به لرموز

تعريف الدخول و/أو كلمات السر الخاصة بالعميل.

يقر العميل ويوافق على ان البنك أو أي من شركاته التابعة أو أي من موكليه 

لن يكونوا مسئولين عن اية خسارة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة فعلية او 

Ahli United Bank offers online banking services for its customers 
through the Bank's website located at: www.ahliunited.com 
whereby the Customer is able to utilize the following services:
1 -Viewing/extracting bank statement 
2 -Conducting bank transfers
3 -Donations to your charity of choice
4 -Reviewing the summary for debit and credit cards 
5 -Requesting fixed Time Deposit
6 -Settling dues online 
7 -Opening sub accounts 
8 -Applying for a cheque book 
9 -Profile update request
10 -SMS alerts for log-in and upon effecting transactions  
11 -Exchange rate converter for all currencies 
12 -Inquiries through electronic messages
1 - Electronic banking services include all operations conducted by 
a customer through electronic channels that include the landline, 
Mobile, digital assistant, and /or any static or mobile device used 
by a customer to access the internet.
2 -In the event that a customer wishes to benefit from the use of 
the electronic banking services, the customer is bound through 
the signing of this form, to all the terms and conditions placed by 
the bank for the use of any existing or future service or services 
made available by the bank for its customers. The customer will 
also adhere to all technical requirements stated in the guides of 
these services before commencement of use and undertakes to 
sign any disclaimers and documents requested by the bank for 
this purpose.
3.Customer is solely responsible for all transactions conducted 
through the bank`s electronic services and bears it's impacts and 
consequences as well as committed to indemnify the bank for any 
direct or indirect damages results because of such use. 
4.The bank has the right to change from time to time the terms 
and conditions that govern the use of internet- based electronic 
banking services, without liability for any errors that may result 
from service usage provided that the bank notifies the users of 
these services via suitable notification method. that the bank 
informs the users of such services through the appropriate 
channels.
5.Any customer using the electronic banking services and who 
wishes to advise the bank to suspend any of electronic services or 
modifying these services has to apply in writing to the branch 
which account was opened by or through secured email to honor 
his /her request.
6.Electronic banking services as defined in clause number (1) 
above are subject to the terms and conditions applied by the 
bank on all accounts.
The bank will provide the customer with internet banking service 
through Internet which is detailed on the bank's website from 
time to time.
The customer agrees to keep any access Identification codes and 
passwords and to take all necessary precautions to prevent 
unauthorized use therefore or access to the electronic website 
accessible via the internet (the website) the customer undertakes 
to change the passwords frequently and to notify the Bank 
immediately In case he/she came to know or suspects the 
following :
A)Such access identification code and/or password had become 
known to any unauthorized person: or
B)Any unauthorized use or misuse of the website or the service.
The bank assumes no responsibility for fraudulent or 
unauthorized use of the customers’ access identification codes 
and /or passwords. The customer understands and agrees that 
neither the bank nor its affiliates or proxies shall be liable for any 
loss either direct or indirect, actual, consequential, expected or 
not expected is borne by the customer in respect of or in 
connection with the services of the website but not limited to
Any misuse ,  errors , omissions , delay, malfunction , breakdowns 

بالتبعية  متوقعة أو غير متوقعة . ويتحملها العميل فيما له صلة بخدمة

اساءة  الحصر   وليس  المثال  سبيل  علي  ذلك  في  بما  اإللكترونية  الصفحة 

االستخدام  أو اخطاء أو حذف أو تأخر أو تعطل أو إنقطاع و تشغيل غير مناسب 

أو عدم دقة عمليات الخدمة 

ج) عدم توافر خدمة اإلنترنت أو الصفحة االلكترونية الخاصة بالخدمة ؛ و/أو أية 

خسارة او ضرر أو تلف يلحق باألجهزة و البرمجيات أو اي نظام معالجة اخر كنتيجة 

الستخدام النظام.

د) استخدام العميل للبريد اإللكتروني أو أية وسيلة من وسائل االتصاالت األخرى

غير المؤمنة في ارسال التعليمات للبنك

ه) أي إخالل بالسرية الناتجة عن اإلستخدام المباشر أو غير المباشر للخدمة أو

الصفحة إللكترونية 

و) أي انقطاع أو تأخر يحدث نتيجة ألية عملية تحديث و استبدال يتم اجراؤها

على الصفحة االلكترونية 

ي) أية معلومات غير دقيقة أو خاطئة يتم تزويدها من قبل العميل.

للبنك أن يستند إلى آية تعليمات . يعتقد بانها حقيقية تم استالمها من قبل 

العميل . ويكون البنك مخوال لقبول التعليمات الصادرة من قبل العميل والعمل

على تنفيذها أو رفضها ويقبل العميل تحمل جميع المخاطر الناتجة عن سوء 

الفهم واالخطاء والمخاطر الخاصة بتقديم التعليمات بصورة إحتيالية و/او من 

قبل أي من األطراف غير المصرح لهم بها . ويقبل بأن البنك لن يكون مسئوال 

عن اية خسارة او مسئولية أو نفقات قد تنشأ عن اإلحتيال أو سوء االستخدام  

و/او الخطأ واو التعليمات المصرح بها . 

وقد اتفق الطرفان علي ما يلي: 

١-توفير الخدمات

١-١ يحق للبنك تعديل الخدمات و ومحتوياتها المتاحة علي الموقع االلكتروني، 

في أي وقت كان، و كذلك احكام هذه االتفاقية، و ذلك حسب تقديره المطلق 

على أن يخطر العميل بمدة ال تقل عن ١٥ يوم و ان يقوم بنشر البنود و الشروط 

المحدثة أوالمعدلة علي الموقع االلكتروني .

١-٢ يقر العميل و يوافق علي أن االستمرار في استخدام الخدمات بعد تاريخ أي 

تغيير أو تعديل يعد بمثابة قبول منه و موافقة علي هذا التعديل أو التغير

٢- مسئوليات العميل

٢-١ يتعهد العميل دون قيد أو شرط بما يلي : 

ا) الحصول و الحفاظ علي جميع االجهزة و البرامج الالزمة لتنفيذ المعامالت من 

خالل االنترنت و االستفادة من الخدمات، و يكون العميل وحده مسئوال عن 

االختيار و اعداد تلك االجهزة و البرامج 

ب) االطالع علي المعلومات و االلتزام بالتوصيات و التعليمات و التحذيرات

المتوفرة علي الموقع االلكتروني حول امن الخدمات و كذلك قراءة التحذيرات 

واالخطارات التنبيهية مثل التنبيهات االمنية أو تنبيهات محاوالت اإلحتيال 

/الهندسة االجتماعية  .الخ

ج) ابالغ البنك فورا بفقدان جهاز رموز األمان الخاص به(ا) أو سرقة كلمة المرور 

أو اسم المستخدم الخاص به(ا)، و يقر العميل بتحمله كامل المسؤلية الناتجة 

عن جميع الخسائر و االضرار الناشئة عن ذلك. بما فيها اية رسوم قد تطلب منه 

هذا الصدد.

د) عدم استخدامه الموقع و/أو الخدمات بما يتعارض مع أي قوانين أو انظمة، 

و/أو شروط هذه االتفاقية و تعويض البنك عن أي خسائر ناتجة عن أي تصرف 

نتيجة عدم االلتزام بأي تعليمات منصوص عليها في هذه االتفاقية أو تلك 

المنشورة علي الموقع االلكتروني في وقت ألخر . 

٢-٢ يعتبر استخدام جهاز رموز األمان و الرقم السري االلكتوني الخاص بالعميل 

و اسم المستخدم و كلمة المرور بمثابة توقيع العميل، و يوافق العميل بان أي 

استخدام لجهاز رموز األمان و للرقم السري االلكتروني الخاص بالعميل و اسم 

المستخدم و كلمة المرور من قبل الغير سوف يعامل من قبل البنك علي انه 

تم باذن من العميل و بموجبه يوافق العميل علي تحمله المسئولية

الكاملة عن ذلك االستخدام و ذلك دون ادني مسئولية علي البنك . 

٢-٣ يكون العميل هو المسئول الوحيد عن دقة و صحة جميع المعلومات و 

التعليمات التي يتم تنفيذها عبر الموقع االلكتروني، و يتحمل العميل اية اثار 

البنك  يعد  التعليمات وال  أو  المعلومات  تلك  مالية مترتبة علي  و/أو  قانونية 

مسئوًال عن عمليات مالية أو أنشطة ذات مخاطر مرتفعة تتم علي حساباتهم و 

ذات  انشطة  أو  مالية  عمليات  بأي  العميل  اخطار  عن  ًال  مسئو  البنك  يعد  ال 

مخاطر مرتفعة تتم علي حسابات العميل.

٢-٤ يقر العميل بمسئوليتة عن دقة و صحة جميع المعلومات الواردة في النماذج 

الخاصة بالخدمات موضوع هذه االتفاقية . و يقوم العميل فور ًا بإخطار البنك 

كتابة بأي تغييرات تطرأ علي المعلومات الواردة فيه. 

٣- مسئوليات البنك األهلي المتحد

٣-١ يكون البنك األهلي المتحد مسئوال عن ما يلي:

ا) تزويد العميل بالبنية االساسية للموقع االلكتروني. 

ب) ضمان سرية تعليمات العميل و عملياته و بياناته إلي اقصي حد ممكن و 

باستثناء ما هو منصوص عليه خالفا لذلك في هذه االتفاقية و النماذج 

المتعلقة بها و القوانين و القرارات المتعلقة بكشف السرية.

٤-ارسال المعلومات

٤-١ يقر العميل بان المعلومات التي يتم ارسالها عبر االنترنت معرضة لالعتراض 

المالية  و/أو  القانونية  المخاطر  لجميع  تحمله  علي  يوافق  و  بذلك  القرصنة  و 

علي نقل تلك المعلومات عبر االنترنت.

٤-٢ ال يتحمل البنك اي مسئولية مرتبطة باعتراض المعلومات في سياق 

استخدام العميل االنترنت الرسال المعلومات، و لن يكون البنك مسئوال عن 

امكانية الدخول إلي االنترنت أو سرعة الشبكة أو توافرها أو أمانها، كما ال يقدم 

اية ضمانات عليها، و يوافق العميل صراحة علي عدم تحميل البنك المسئولية 

عن أية خسائر من أي نوع كانت و الناشئة عن ارسال المعلومات عبر االنترنت.

٤-٣ يوافق العميل علي أن جميع المعلومات التي يتم توفيرها و استالمها من 

قبل البنك عبر الموقع االلكتروني تعتبر ملكا للبنك، و يحق للبنك استخدام تلك 

المعلومات ألي غرض قانوني شريطة أن يتحمل العميل المسئولية القانونية 

و المالية عن أية معلومات غير دقيقة أو غير كافية تم نقلها عبر الموقع االلكتروني

٥- حدود المسئولية

٥-١ يتعهد العميل و يوافق بموجب هذه اإلتفاقية علي أن استخدامه للخدمات 

يكون علي مسئوليته القانونية و المالية وحده و يقر بعلمه بأن الموقع 

االلكتروني، شامال أية معلومات و مواد متوفرة عليه يتم توفيرها ‘‘كما هي’’ 

أو ‘‘كما هو’’ متاح دون اية ضمانات و / أو اقرارات من أي نوع و ال يضمن البنك 

دقة المعلومات أو كفايتها أو اكتمالها وكذلك المواد المتاحة علي الموقع 

االلكتروني، و عليه فإن البنك غير مسئول عن أي اخطاء أو اغفاالت في تلك 

المواد و المعلومات. 

٥-٢ يلتزم البنك بإخطار العميل مسبقا في حالة انقطاع الخدمة لعمل صيانة 

محددة و ذلك التخاذ التدابير الالزمة

٥-٣ لن يكون البنك مسئوال عن أي اجراء يتم اتخاذه، أو أي تأخير أو إخفاق في 

علي  ذلك  بما في  البنك  خارجة عن سيطرة  اسباب  ناشئ عن  اجراء  أي  اتخاذ 

سبيل المثال أية خسائر أو اضرار قد تنتج عن تقلبات اسعار الفائدة أو الصرف 

و عن تنفيذ العمليات بعد ساعات االغالق، و كذا لن يكون البنك مسئوال عن أي 

اضرار ناتجة عن االعطال الفنية أو انقطاع شبكة االتصاالت المصرفية عبر 

االنترنت أو أي حالة طوارئ اخري كانقطاع الطاقة، تعطيل االعمال، و الكوارث 

الطبيعية، و الحوادث االمنية، واالجراءات الحكومية في حاالت الطوارئ أو ظهور 

الفيروسات علي االنترنت .

٥-٤ لن يكون البنك مسئوال تحت أي ظرف عن أي اضرار من أي نوع كانت و 

الناشئة عن استخدام أو عدم القدرة علي استخدام الموقع االلكتروني أو أي جزء 

منه. 

٥-٥ يقر العميل و يوافق علي عدم تحمل البنك المسئولية عن أي اخطاء في 

ادخال المعلومات من جانب العميل. و كذلك عن اخطار البنك فورا عن اعتقاده 

باختراق امن حساب /حسابات العميل بأي شكل من االشكال

٦- التعويض

أو  مسئولية  أو  خسائر  أو  اضرار  اية  عن  البنك  بتعويض  العميل  يتعهد   ٦-١

تكاليف أو نفقات من أي نوع (بما في ذلك اتعاب المحاماه) التي يتكبدها 

البنك في ما يتعلق بأي مطالبة تتم من قبل طرف ثالث نتيجة استخدام 

أو  االتفاقيه  لهذه  العميل  انتهاك  أو  االلكتروني  للموقع  أو  للخدمات  العميل 

حقوق أي طرف ثالث

٧- المصاريف و الرسوم

 ٧-١ يوافق العميل صراحة علي أن تحمل رسوم اجراء عمليات تحويل االموال 

من احد حسابات العميل إلي حساب اخر و كذلك من حساب العميل الي حسابات 

في  محددة  هي  كما  االلكتروني  الموقع  عبر  الدولية  و  المحلية  البنوك  لدي 

قائمة الرسوم و العموالت المعتمدة من قبل البنك 

٧-٢يقر العميل و يوافق علي أن رسوم الخدمات خاضعة للتعديل من قبل 

البنك في اي وقت

أو  أو مصاريف  أي رسوم  البنك في خصم  العميل بموجب هذا  ٧-٣ يفوض 

تكاليف من حسابه / حساباته لدي البنك و يحتفظ البنك بحقه في تعديل أي 

رسوم بدون اشعار اضافي 

٨-تفعيل الخدمة 

المتحد  األهلي  البنك  موقع  خالل  من  أوال  التسجيل  العميل  علي  يجب   ٨-١

لالنتفاع بالخدمة.

٨-٢بعد القيام بالخطوة االولي يتعين علي العميل االتصال بالخط الساخن الخاص 

بالبنك االهلي المتحد-مصر علي رقم ١٩٠٧٢ و ذلك لتفعيل الخدمة في حالة 

االشتراك ألول مرة

٨-٣ في حالة طلب العميل وقف الخدمة أو اعادة تشغيلها يقوم بزيارة اقرب فرع 

أو االتصال بخدمة العمالء ١٩٠٧٢

فتح  طلب  ادماج  سيتم  بأنه  االتفاقية  هذه  بموجب  يضمن  و  العميل  يقر 

الحساب و طلب اإلشتراكات في الخدمة موضوع هذه االتفاقية و إعتبارها 

جزاء ال يتجزأ منها

يلتزم العميل بإخطار البنك فورا في حال حدوث أي تغيير علي أي من المعلومات 

المقدمة من قبل العميل في طلب فتح الحساب وطلب دخول/ تعديل مستخدم 

و طلب تغيير كلمة المرور.

٩ـ اشعارات حقوق الطبع و النسخ

تكون حقوق الطبع و النشر و جميع الملكيات الفكرية االخري الواردة في

الموقع االلكتوني بما في ذلك علي سبيل المثال ال الحصر،جميع التصاميم، 

و النصوص و التسجيالت الصوتية، و الصور و الروابط مملوكة للبنك و ال يجوز 

عرضها،  أو  توزيعها،  تقليدها،  تخزينها،  نقلها،  أو  الفكرية  الملكية  تلك  نسخ 

ترخيصها تعديلها، أو ربطها برابط الكتروني أو استخدامها سواء كليا أو جزئيا، 

بأي شكل من االشكال دون موافقة كتابية مسبقة من البنك.

١٠- اتفاقيات أخرى

أية اتفاقيات أخري قد يتم ابرامها بين العميل والبنك يتم اعتبارها بمثابة شروط 

وأحكام يتعين اضافتها الي تلك المنشورة علي الموقع االلكتروني والي اية 

تنطبق  البنك والتي  العميل من  اتفاقيات واحكام اضافية ومعامالت يطلبها 

علي حساب(ات) العميل بهذا الخصوص 

١١-االنهاء

١١-١ يجوز للعميل انهاء هذة االتفاقية اخطار كتابي مسبق بسبعة (٧) ايام عمل 

إلي البنك.

١١-٢ يجوز للبنك انهاء هذه االتفاقية في أي وقت، دون سبب أو انذار،

مع عدم إلتزام البنك برد الرسوم المفروضة أو المتكبدة سابقا

التزاماته  أو  العميل  مسئولية  علي  الخدمات  ايقاف  أو  انهاء  يؤثر  لن   ١١-٣

بموجب هذه االتفاقية.

,interruption,improper operation or inaccuracy of service 
operations.  
C) The non-availability of the internet or the web page related to 
the service , and/or any loss, damage or destruction caused to the 
customer’s hardware, software or other data processing system as 
a result of using the system 
D) Customers’ use of E-mail or any other insecure means of 
communication used in sending  the instructions to the bank 
H) Any breach of confidentiality resulting directly or indirectly 
from the customers’ use of the service or the website and/or:
I) Any interruption or delay caused by any update or replacement 
performed on the website 
J) Any inaccurate  or erroneous information provided by the 
customer 
The bank may rely on instructions which believed to be genuine 
that were received from the customer , the bank is authorized to 
accept the instructions of the customer and works on 
implementing or decline it , the customer accepts to bear all risks 
resulting from misunderstanding , errors , risks related to issuing 
instructions in a fraudulent way and or from unauthorized parties 
to issue such, customer consents that the bank will not be held 
liable for any loss or responsibility or any costs may result from 
acts of fraud or misuse or error or unauthorized instructions.
The Parties have agreed to the follow: 
1- Service providing :
1-1 The bank has the right to amend the services and it's 
containment that are available on the website , at any time as 
well as the terms of this agreement at its sole discretion provided 
that customer is notified with no less than 15 days in writing or 
other available communication channel and publish such 
amended or updated terms & conditions on the website.
1-2 The customer declares and agrees on  continuation in using 
the services after the date of any change or amendment is 
considered as a consent from his /her side on such amendment or 
change .     
2- Customer's Responsibilities
2-1 The Customer hereby irrevocably unconditionally undertakes 
to:
A) obtain and maintain any of the hardware and software 
required to execute transactions on internet to make use of the 
Services, and the Customer shall be solely responsible for the 
selection and the setup of the hardware and software.
B) Read the information and abide by the recommendations,
Instructions and warnings available on the Site about the security 
of the Services. Also, read the warnings and alert notifications 
Such as security alerts or fraud alerts/social engineering etc. 
C) Promptly notify the Bank in the event that the Token or 
password or login name are lost or stolen, customer undertakes to 
bear the full responsibility resulting from all losses and damages 
emerging therefrom including any fees may be he/she is 
requested to pay.
D) Not to use the Site and/or the services in a way that is contrary 
to any law. Regulations, and/or the terms of this Agreement.
and indemnify the bank for any losses resulting from non 
abidance to any instructions stated in this agreement or the 
published one on the website from time to time.
2-2 The use of the Customer's Token, login name and password 
shall be considered as  Customer’s physical signature and 
accordingly the customer hereby agrees that any use of the 
Customer Token, login name and password by any third party 
shall be treated by the Bank as having been authorized by the 
Customer, and the Customer hereby accepts full responsibility and 
liability for any such use without any liability on the Bank
2-3 The customer is the sole responsible for the accuracy and 
correctness of all information and instructions that are executed 
through the bank, customer will bear any legal or financial 
consequences arising based on these information or instructions 
and the bank will not be held liable for financial transactions or 
high risk activities effected on his/her accounts and will not be 
responsible for notifying the customer with any financial 

transactions or high risk activities effected on his/her accounts.
2-4 Customer will be responsible for the accuracy and correctness 
of all information provided in the forms related to the services 
provided under this agreement, and shall promptly notify the 
Bank in writing with any changes of the information contained 
therein. 
3- Ahli United Bank's Responsibitities
3-1 ahli united bank responsible for the following :
A)Provide the Customer with a website infrastructure.
B)Guarantees customer's instructions confidentiality ,  transactions 
and data to the maximum extent possible except what is indicated 
on contrary in this agreement , related  forms , laws and decrees 
related to confidentiality revelation. 
4- Transmission of information
4-1 The Customer hereby acknowledges that information 
transmitted via the internet is Susceptible to unauthorized 
interception, hacking and the Customer hereby acknowledges the 
risks therewith, and agrees that he/she shall bear all Legal and/or 
financial risks of transmitting such information via the internet.
4-2 The bank will not bear any responsibility for intercepting 
information within the course of customer usage of Internet to 
transmit information and will not be responsible for the the 
possibility of accessing the Internet , web speed , availability or 
security and the bank doesn't warrant any of them . customer 
expressly agrees to not holding the bank responsible for any losses 
whatsoever that arising from sending the information through 
Internet.
4-3 The Customer hereby agrees that all information submitted to 
and received by the Bank via the Site shall be deemed to be the 
property of the Bank and, the Bank shall be entitled to use such 
information for any lawful purpose. subject to client bearing all   
legal and financial liability for any incomplete information 
transmitted through the Site,
5 -Limitation of Liability
5-1 The Customer undertakes and herby agrees on usage of the 
service is under his/her complete legal, financial responsibilities, 
and confirms his/her awareness  that the website includes any 
information and available materials are provided as per 
availability without any guarantees and or declarations of any 
kind  as it is, and the bank doesn't  guarantee the accuracy , 
sufficiency  or completion of the information as well as the 
available materials  on the website, therefore  the bank is not 
responsible for any errors or omissions in such materials and 
information.
5-2 The Bank shall notify the customer in advance in case of service 
interruption for maintenance to take necessary precautions  
5-3 The Bank shall not be liable for any action taken, or any delay 
or failure to take any action arises out of causes beyond the Bank’s 
control, including without limitation any losses or damages 
resulting from interest or exchange rate fluctuations and after 
working hours transactions, furthermore Bank will not be 
responsible for any damages resulting from the technical failure or 
breakdown of online banking communications or any emergency 
cases such as power failure, closing days, natural disasters, Security 
accidents., governmental emergency actions, or appearance of 
viruses on the Internet  
5-4 The bank will not be responsible under any circumstances for 
any damages resulting from the use or inability to use the web site 
or any portion of it. 
5-5 The Customer acknowledges and agrees that the Bank will not 
be responsible for any errors in entering the information by the 
customer as well as informing the bank instantly for any breach of 
customer(s) account security by any mean according to his/her 
belief. 
6-Indemnity 
6-1 The customer undertakes to indemnify the bank for any 
damages or losses or responsibility  or costs whatsoever ( including 
lawyer fees ) that borne by the bank in regard of any claim raised 
from a third party as a result of customer's usage of the services or 
the electronic website or customer violation of this agreement or 

any third party rights. 
7 -Charges and Fees
7-1 The customer expressly consents to bear the fees charged on 
funds transfer from one of customer's accounts to another account 
as well as from customer's accounts to local & international banks 
through the website as determined in approved bank's tariff.
7.2 -The Customer acknowledges and accepts that the fees for any 
of the Services are subject to change at any time by the Bank.
7.3 - The customer expressly authorizes the bank to debit his/her 
account (s) with any fees or charges and the bank reserves it's right 
in amending any fees with or without extra notification.
8- Service Activation:
8-1 The customer firstly has to register on the AUBE website for 
utilizing the service.
8-2 after conducting the first step customer should contact AUBE 
call center 19072 to activate the service for first time subscription 
8-3 In case customer requests to stop the service or re-activating it 
he/she has to visit the nearest branch or call the call center on 
19072. 
the customer declares and warrants according to this agreement 
that the applications of account opening and service subscribtion 
will be merged and will be considered as an integral part of the 
subject agreement.
The customer is obliged to inform the bank instantly in case of 
there is a change on provided information by the customer in 
account opening and user access / modification  /password change 
application.
9- Copyright Notices
9-1 The copyright and all other intellectual property contained in 
the Site, including. but not limited to, art design, text, sound 
recordings, images or links are owned by the Bank, and such 
intellectual property may not be reproduced, transmitted, 
published, performed. broad-casted, stored, adapted, distributed, 
displayed. Licensed, altered, hyperlinked or otherwise used in 
whole or in part in any manner without prior written consent of 
the Bank.
10- Other Agreements
Any other agreements may be made between the bank and the 
customer are considered as terms and conditions which should be 
incorporated in any other agreements or any additional conditions 
and transactions that the customer is requesting  from the bank 
which are applicable to customer's Account(s).
11- Termination
11.1 The Customer may terminate this Agreement by delivering a 
seven (7) business day’s prior written notice to the Bank.
11.2 The Bank may terminate this Agreement at any time, without 
cause or notice or refund of previously charged or incurred fees. 
11-3 Neither the termination nor the discontinuation of the 
Services shall affect the Customer’s liability or obligation under this 
Agreement.

تجاه كافة  المترتبة عليه  النتائج  التام بكافة  العميل بمسئوليته و علمه  ١- يقر 
عمليات اإليداع التي تقيد علي حسابه المشار إليه من قبل اي شخص أو جهة 
ما لم يتم رفضها من قبله خالل خمسة عشر يوما من تاريخ كشف الحساب الذي 

تضمن هذا القيد أو من تاريخ عمله باإليداع بأي طريقة أخري.
٢- يجب علي العميل الرجوع إلي البنك للحصول علي أية إيضاحات في حالة عدم 
فهمه ألي من الشروط و األحكام المذكورة آنف ا و ال يعتبر البنك مسئوال إذا لم 

يقم العميل بالحصول علي إيضاحات كافية قبل التوقيع.
٣- يعتمد النص العربي لهذه الشروط و األحكام إذا نشأ أي خالف في تفسير 

و تطبيق النص االنجليزي
٤- كل نزاع قد ينشأ في هذا الخصوص يخضع ألحكام القانون المصري و

الختصاص محاكم القاهرة. 
أوافق/نوافق علي ما ورد أعاله وقد قمت/قمنا باإلطالع علي و قراءة كافة 

الشروط و األحكام المشمولة في هذة االتفاقية و نوافق صراحة
علي االلتزام بها. اؤكد/نؤكد أيضا بأن المعلومات التي قمنا بتزويدها للبنك 

في هذة االتفاقية و الموقعة من طرفنا صحيحة و دقيقة و كاملة. 
أو  كان مودعها  أيا  البنك  لدي  المستقبلية  و  الحالية  إيداعاتنا  كافة  بأن  نقر   -٥
سببه و سواء تمت عن طريقنا مباشرة أو بواسطة وكيل عنا فهي من أموالنا 

الشخصية المملوكة لنا ملكأ خالصا و نقر بأنها أموال مشروعة المصدر و لم 
تنتج عن جريمة من الجرائم المؤثمة قانونا ، و نلتزم بتحديث كافة بياناتنا طرف 
البنك عند اول طلب من البنك وفقا لما تستوجبه أحكام القانون بشأن مكافحة 

غسل األموال بمصر
٦- كشوف الحساب : يتم ارسال كشوف الحساب الخاصه بالعميل بصفة دورية 
و التي تتضمن كل العمليات المنفذة و التي تم قيدها بالكشوف و مراجعتها 
البريد  عن طريق  الطلب  المدون في صدر هذا  العنوان  علي  البنك  قبل  من 
بموجب خطاب عادي يسلم الى شخص العميل او في موطنه (ا) و ذلك دون 
او  الكتروني  ارسال كشف حساب  البنك و/او عن  طريق  ادنى مسئوليه علي 

اطالع العميل على حسابه (ا) عبر الموقع االلكتروني للبنك و يحق للعميل 
االعتراض علي كشف الحساب بموجب اخطار كتابي موجه منه إلي البنك مبينا 
فيه أوجه االعتراض و ذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ استالمه الكشف بالبريد 
أو استالمه الكشف االلكتروني أو من تاريخ دخوله و اطالعه على حساباته (ا) 
عبر الموقع االلكتروني للبنك و في حال عدم استالم البنك أي اعتراض من 
العميل  من  اقرار  بمثابه  ذلك  يعتبر  اعاله  المذكورة  الفتره  تلك  خالل  العميل 
وموافقه نهائيه منه علي صحة كافة محتوياته و بياناته و المعامالت المقيدة 

به.
الشروط واالحكام  او تعديل اي من  الغاء  او  تغيير  البنك بحقه في  ٧- يحتفظ 
الخاصة بالحسابات او المنتجات او الخدمات بعد اخطار العميل باي وسيلة يراها 
بعد  الخدمات  او  المنتجات  او  الحسابات  تلك  استخدام  ويعد  مناسبة  البنك 

االخطار بمثابة موافقة العميل علي تلك التعديالت 
(٨)نقر بعلمنا باليه الشكاوي وذلك من خالل المطبوعات المتوفره بفروع البنك 
او رسائل البريد االلكتروني او مركز االتصال بالعمالء الخاص بالبنك ،كما نقر 
بالتزامنا في حال وجود شكوي بالرجوع الي مصرفنا اوال وعدم تقديم الشكوي 
مباشره الي البنك المركزي المصري اال في حاله عدم الرد من جانب البنك خالل 
البنك  جانب  من  للعمالء  والمعلنه  عليها  المتفق  وبالطريقه  المحددة   المدة 

االهلي المتحد مصر 

1. The customer declares that he/she is responsible for and fully 
aware of all the consequences of depositing funds in his/her 
account referred to by any person or party unless the customer 
rejects them within fifteen days of account statement or from the 
date of his knowledge of the deposit by any other means.
2. The customer shall refer to the bank in order to seek 
clarifications in the event where the customer does not clearly 
understand the preceding terms and conditions and the bank 
shall not be liable in the event where the customer fails to obtain 
sufficient clarification before signing.
3. The Arabic version of these terms and conditions shall prevail in 
the event of any dispute in interpretation and application of the 
English version.
4. Any dispute that may arise in this regard shall be subject to the 
provisions of the Egyptian law and to the jurisdiction of the 
Egyptian courts.
I/we agree to the foregoing and have perused and read all the 
terms and conditions contained in this agreement and expressly 
agree to comply with.
I/ we confirm that the information provided by me / us in this 
agreement and signed by me/ us is true. Accurate and complete.
5. We admit that all our current & future deposits at the Bank, 
whoever the depositor or reason of depositing, either done 
through us directly or through our agent such deposits are from 
our personal funds that is completely owned by us and we admit 
that it is clean money which obtained from a legal source & not 
obtained from an illegal source,
We comply & commit of updating all our data at the Bank 
Request according to what is necessitated by Egyptian law for 
money laundry combating.
6. Bank statement pertains to the customer that contain all 
recorded and revised transactions by the bank are sent 
periodically by post to customer on his /her recorded address in 
this application by way of ordinary letter delivered to him /her in 
person or in his /her country , and or via e - statement sent to 
customer's email address or through customer sighting his / her 
statement through bank's website . The customer has the right to 
object to his/her bank statement within 30 days from the date of 
receiving his / her statement or accessing and sighting it through 
bank's website in writing addressed to the bank specifying the 
reasons of such objection. In case the bank didn't receive any 
objection from the customer within the above stipulated period , 
it will be considered as a final consent & declaration form the 
customer on the statement valididty , correctness , contents , data 
and recorded transactions . 
7. The bank shall have the right to amend any of the terms and   
conditions related to the different types of accounts as well as the 
different offered products and services after notifying the 
customers through any of the channels that the bank deem 
appropriate. 
Client’s use of these accounts, products or services after the 
aforementioned notification would imply his/her consent to 
these amendments 
8. We declare our awareness of complaints mechanism through 
the avialble publications in bank's branches network or email 
messages or bank's call center , we declare our commitment in 
case there is a complain to refer to the bank first and not to 
presenting  it directly to CBE unless there was no reply from the 
bank's side within the specific period and in the manner agreed 
upon and announced to customers by Ahli united bank - Egypt.   

General conditionsاحكام عامه

التاريخ

اسم العميل

Date

Client name
Client Signatureتوقيع العميل
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