
الكشـــف  خدمـــة  وأحـــكام  شـــروط 
ــات   ــابات و البطاقـ ــى للحسـ اإللكترونـ



: الحسابات
ً
أوال

1. التعاريف

البنك: يقصد به البنك األهلى المصرى وجميــــع فروعــه وخلفاؤه والمتنازل له / لهم.	 

العميل: يقصد به صاحب الحساب او الحسابات.	 

الحساب: يقصد به أي حساب مفتوح لدى البنك مطبق عليه شروط وأحكام الحسابات المصرفية.	 

ــه 	  ــاص ب ــي الخ ــد اإللكترون ــر البري ــاله عب ــك بإرس ــام البن ــل وقي ــى العمي ــي ال ــاب الورق ــف الحس ــال كش ــاف ارس ــا إيق ــد به ــة: يقص الخدم
ــت.  ــي ن ــة األهل ــال خدم ــن خ ــا م ــاع عليه ــك أو االط ــدى البن ــجل ل ــة والمس ــي الخدم ــتراك ف ــب االش ــه بطل ــن جانب ــدد م والمح

البريد االلكتروني: هو عنوان البريد اإللكتروني الخاص بالعميل والمسجل لدى البنك والذي يعد وسيلة لتبادل الرسائل اإللكترونية.	 

االهلــي نــت: هــي خدمــة األهلــي نــت المقدمــة مــن جانــب البنــك والتــي تعتبــر تجربــة مصرفيــة متطــورة ســهلة وآمنــة تتيــح العديــد مــن 	 
الخدمــات المصرفيــة التــي يقدمهــا البنــك عــن طريــق الخدمــة المذكــورة والتــي يمكــن إجرائــه مــن أي مــكان وفــي أي وقــت ويمكــن مــن 

خالهــا االطــاع علــى كافــة المعامــات الماليــة التــي تتــم علــى الحســاب.

2. آليه تقديم الخدمة:

من خال البريد االلكتروني:

فــور قيــام العميــل بتســجيل االشــتراك فــي الخدمــة وبعــد تحقــق البنــك مــن هويتــه، ســوف يقــوم البنــك بإرســال بريــد إلكترونــي الــى 	 
العميــل يحتــوي علــى خطــاب ترحيبــي )Welcome Letter( يوضــح طريقــة إدخــال الرقــم الســري الخــاص بــه والــذي ســيكون العميــل مطالب 

بإدخالــه عنــد اســتقبال كشــف الحســاب مــن خــال البريــد اإللكترونــي. 

خال االهلي نت:

فــور قيــام العميــل بتســجيل االشــتراك فــي خدمــة الكشــف االلكترونــي للحســابات و البطاقــات وبعــد تحقــق البنــك مــن هويتــه، ســوف 	 
يقــوم البنــك بتوجيــه العميــل باالشــتراك فــي خدمــة االهلــي نــت )فــي حالــة كــون العميــل غيــر مشــترك بخدمــة األهلــي نــت( أو توجيــه 
ــة كــون العميــل مشــترك بخدمــة االهلــي نــت وغيــر مفعلــة(، وبعــد االشــتراك والتفعيــل  العميــل بتفعيــل خدمــة األهلــي نــت )فــي حال
فيمكــن للعميــل االطــاع علــى المعامــات الماليــة وكشــوف الحســابات الخاصــة بهــا عــن أي فتــرة يتــم تحديدهــا مــن جانبــه والمتاحــة 

علــى النظــام.

3. االنتفاع بالخدمة:

يلتــزم البنــك بــأن ينفــذ كافــة التعليمــات الخاصــة بالخدمــة موضــوع الطلــب وهــي ايقــاف طباعــة كشــوف الحســابات الورقيــة و إرســالها 	 
عبــر البريــد اإللكترونــي المحــدد بطلــب اإلشــراك فــي هــذه الخدمــة / االطــاع عليهــا مــن خــال خدمــة األهلــي نــت ، وتعتبــر موافقــة العميــل 
علــى هــذه الشــروط واألحــكام إقــرارا منــه بانــه علــى علــم بالقيــود القائمــة علــى اســتخدام الخدمــة وأن اســتمرارية وعــدم انقطــاع الخدمــة 
يعتمــد علــى توظيــف التكنولوجيــا والقيــود القائمــة علــى اســتخدامها، وعليــه بموجــب هــذا فــإن العميــل يعفــي البنــك مــن أية مســئولية 

فــي حالــة عــدم تمكــن العميــل مــن االنتفــاع بالخدمــة بســبب خــارج عــن إرادة البنــك.

يحــق للبنــك مــن وقــت آلخــر إجــراء تعديــات / صيانــة / تحديــث للخدمــة ممــا قــد يتطلــب توقــف الخدمــة لفتــرة معينــة أو نهائيــا وبالتالــي 	 
ــل  ــن للعمي ــة وال يمك ــتخدام الخدم ــن اس ــل م ــن العمي ــدم تمك ــن ع ــئول ع ــر مس ــك غي ــا البن ــون فيه ــي يك ــباب الت ــن األس ــك م ــر ذل يعتب
ــك  ــوم البن ــي يق ــت او نهائ ــكل مؤق ــة بش ــف الخدم ــة توق ــي حال ــه ف ــى أن ــة عل ــف الخدم ــر توق ــات نظي ــة مطالب ــك بأي ــى البن ــوع عل الرج

بإخطــار العميــل بذلــك وبالطريقــة التــي يراهــا البنــك مناســبة.

يحتفظ البنك بحقه في أن يرفض طلب العميل باالشتراك في الخدمة.	 

يتحمــل العميــل مســئولية صحــة عنــوان البريــد اإللكترونــي المحــدد مــن جانبــه والمســجل بطلــب اإلشــراك فــي الخدمــة والــذي ســيتم مــن 	 
خالــه إرســال كشــف الحســاب إلــى العميل.

يقــر العميــل صراحــة بموجــب موافقتــه علــى هــذه الشــروط واألحــكام بالحجيــة الكاملــة لمســتخرجات البنــك اآلليــة المثبتــة للتعليمــات / 	 
العمليــات المصرفيــة الخاصــة بالحســاب.

4. رسوم الخدمة:

يتحمــل العميــل رســوم مقابــل االشــتراك فــي الخدمــة وفقــا واالســعار المعلنــة علــى الموقــع االلكترونــي للبنــك ويحتفــظ البنــك بحقــه 	 
فــي تعديــل هــذه الرســوم علــى أن يقــوم البنــك بإخطــار العميــل وبالطريقــة التــي يراهــا البنــك مناســبة، وبهــذا يفــوض العميــل البنــك بــأن 

يقيــد الرســوم المســتحقة خصمــا علــى الحســاب.

5. استبعاد المسئولية:

يلتــزم العميــل فــي حالــة نســيان أو ســرقة البريــد اإللكترونــي المــدون بطلــب االشــتراك أو عــدم التمكــن مــن اســتخدامه ألي ســبب مــن 	 
األســباب بإخطــار البنــك فــورا لكــي يقــوم بإيقــاف الخدمــة ويكــون البنــك مســئوال فقــط مــن تاريــخ االبــاغ.

فــي حالــة رغبــة العميــل فــي تعديــل عنــوان البريــد اإللكترونــي الخــاص بــه المــدون بطلــب االشــتراك هــذا والســابق تســجيله علــى قاعــدة 	 
ــاص  ــي الخ ــع اإللكترون ــى الموق ــة عل ــال الخدمــات الذاتي ــن خ ــك او م ــن فــروع البن ــرع م ــرب ف ــى أق ــه إل ــه التوج ــك فعلي ــاء البن ــات عم بيان

بالبنــك.

ــت أي مســمى - يتكبدهــا العميــل 	  ــا - وتح ــت قيمته ــف مهمــا كان ــة خســارة أو ضــرر أو تكاليــف أو مصاري ــك مســئوال عــن أي ال يعــد البن
نتيجــة االخــال بــأي مــن هــذه الشــروط واألحــكام.



إن أي تقصيــر أو تأخيــر مــن البنــك فــي ممارســة أي حــق أو صاحيــة أو امتيــاز بذاتــه لــن يشــكل تنــازال عــن ذلــك الحــق أو أي جــزء منــه، كمــا أن 	 
أي ممارســة مــن البنــك إلــي حــق أو صاحيــة أو امتيــاز لــن يمنعــه مــن تكــرار هــذه الممارســة، وتعتبــر الحقــوق والتدابيــر القضائيــة المتاحــة 

شــرعا ونظامــا معــززة ومكملــة لبعضهــا البعــض وال تســتثني أيــة حقــوق أو تدابيــر قضائيــة أخــرى ينــص عليهــا القانــون أو النظــام.

6.  أحكام عامة:

يلتــزم البنــك بالمحافظــة علــى ســرية كافــة البيانــات والمعلومــات التــي تتعلــق بتقديــم خدمــة الكشــف االلكترونــي للحســابات و 	 
البطاقــات وإرســالها عبــر البريــد اإللكترونــي، وال يعــد البنــك مســئوال عــن أي تســريب للبيانــات الســرية التــي تتعلــق بالخدمــة نتيجــة اهمــال 

أو تقصيــر العميــل أو نتيجــة خلــل باألجهــزة المســتخدمة مــن قبلــه أو اســتخدام البرامــج غيــر المؤمنــة.

يقــر العميــل بــأن القوانيــن المصريــة ذات الصلــة ولوائحهــا التنفيذيــة والتعليمــات والقواعــد الرقابيــة هــي التــي تحكــم الخدمــات التــي 	 
يقدمهــا البنــك لعمائــه.

تكــون هــذه األحــكام والشــروط مكملــة ومتممــة لشــروط وأحــكام فتــح الحســاب وجــزء ال يتجــزأ منهــا، وخاضعــة للشــروط واألحــكام أو 	 
االتفاقــات التــي أبرمهــا ووقعهــا العميــل أو ســوف يقــوم بإبرامهــا مــع البنــك الحقــا.

يقر العميل بأنه هو المستفيد الحقيقي من الخدمة.	 

يقر العميل ان االشتراك بخدمة الكشف االلكتروني للحسابات و البطاقات يلغي تلقائيا االشتراك في خدمة حفظ المراسات.	 

يقــر العميــل بعــدم قيــام البنــك األهلــى المصــرى بإرســال كافــة كشــوف الحســاب الورقيــة لكافــة حســاباته المصرفيــة القائمــة والجديــدة 	 
بجميــع الفــروع مــع اإلقــرار باالطــاع علــي كشــف الحســاب مــن خــال البريــد االلكترونــي المســجل لــدي البنك/خدمــة األهلــي نــت.

يقــر العميــل بأنــه ســيقوم باالطــاع علــي كشــف الحســاب مــن خــال خدمــة األهلــي نت/البريــد االلكترونــي وذلــك بمجــرد قيــام البنــك 	 
بإخطــاره باالطــاع بالوســيلة التــي يراهــا البنــك مناســبة، وإذا لــم يتــم االعتــراض مــن جانــب العميــل علــى كشــف الحســاب خــال 30 يومــا 
مــن تاريــخ قيــام البنــك بأخطــاره يعتبــر ذلــك موافقــة منــه علــى صحــة المعامــات الــواردة بكشــف الحســاب وذلــك اعمــاال لقانــون البنــك 

المركــزي والجهــاز المصرفــي.

فــي حالــة رغبــة العميــل فــي اعــادة االشــتراك فــي الخدمــة فإنــه يتعيــن عليــه اجــراء نفــس الخطــوات المتبعــة والخاصــة باالشــتراك فــي 	 
الخدمــة.

7. تعديل الشروط واالحكام:

يحــق للبنــك تعديــل كافــة هــذه الشــروط واألحــكام أو بعضهــا علــى أن يقــوم البنــك بإخطــار العميــل بــأي تعديــل بالطريقــة التــي يراهــا 	 
البنــك مناســبة كمــا تعتبــر التعديــات التــي تــم اجرائهــا علــى هــذه الشــروط واألحــكام جــزأ ال يتجــزأ منهــا.

8. انهاء الخدمة:

يحــق للعميــل طلــب إيقــاف الخدمــة عــن طريــق زيــارة أقــرب فــرع مــن فــروع البنــك والتوقيــع علــى النمــوذج الخــاص بذلــك، ويمكــن للبنــك 	 
أن يلغــي اشــتراك العميــل فــي الخدمــة المذكــورة فــي أي وقــت مــع إخطــاره مســبقا، ولــن يؤثــر هــذا اإللغــاء علــى مســئوليات العميــل فيمــا 

يخــص الخدمــة التــي تمــت حتــى تاريــخ اإللغــاء.

9. المراسات واالخطارات:

يتــم إرســال إي إخطــار أو طلــب أو أيــة مراســات تتعلــق بالخدمــة إلــى العميــل علــى عنوانــه أو بريــده اإللكترونــي الثابــت بســجات البنــك، 	 
وتعتبــر كافــة مراســات البنــك قــد ســلمت للعميــل بمجــرد إرســالها بالبريــد العــادي أو اإللكترونــي أو مــن خــال أيــة شــركة متخصصــة 
فــي هــذا المجــال علــى آخــر عنــوان لــه ثابــت بســجات البنــك وتكــون حجــه عليــه فــي االثبــات ويجــب علــى العميــل عنــد تغييــر عنوانــه 
الثابــت بســجات البنــك أن يقــوم بإخطــار البنــك بذلــك بموجــب إخطــار كتابــي مســبق بمــدة ال تقــل عــن شــهر، كمــا يلتــزم العميــل بقــراءة 

التحذيــرات واالخطــارات التنبيهيــة المرســلة إليــه مــن البنــك.

01 القانون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي

تخضــع هــذه الشــروط واألحــكام لقواعــد وأحــكام قوانيــن جمهوريــة مصــر العربيــة ويتــم تســوية أي نــزاع قــد ينشــأ عــن تأويلهــا أو 	 
تفســيرها أو تنفيذهــا عــن طريــق محاكــم القاهــرة علــى اختــاف أنواعهــا ودرجاتهــا أو أي محكمــة أخــري يختارهــا البنــك فــي هــذا الشــأن.

حـررت تلـك الشـروط واألحكام باللغتيـن العربيـة واإلنجليزية. وفـي حالـة وجـود أي اختاف بيـن النـص العربـي والنـص اإلنجليزي؛ فيسـري 	 
النـص العربـي ويكـون هـو الملـزم قانونـا فـي التفسـير

11- حماية حقوق العماء 

فــي إطــار حــرص البنــك األهلــى المصــرى علــى تطبيــق أفضــل المعاييــر الدوليــة المعمــول بهــا داخــل النظــام المصرفــي ووضــع أســس وقواعــد 
واضحــة تحكــم العاقــة بيــن البنــك وعمائــه فــي كافــة مراحــل التعامــل بمــا يحقــق أفضــل معاييــر العدالــة والشــفافية ويتفــق مــع ضوابــط 
البنــك المركــزي المصــري، وعمــال علــى حمايــة بيانــات وحقــوق العمــاء بصــورة ترســخ الثقــة بيــن البنــك وعمائــه وفــق قواعــد وأســس واضحة، 

فقــد تــم االتفــاق علــى مــا يلــي:

مــع عــدم االخــال بمــا ورد بقانــون البنــك المركــزي والجهــاز المصرفــي والنقــد فيمــا يتعلــق بالحفــاظ علــى ســرية حســابات العمــاء وكــذا . 1
مــا ورد بقانــون وقواعــد مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، يتعهــد البنــك بحمايــة بيانــات ومعلومــات العميــل حيــث تعتبــر كافــة 
بيانــات ومعلومــات العميــل الماليــة والشــخصية معلومــات ســرية وال يجــوز للبنــك اســتخدامها أو مشــاركتها مــع الغيــر دون الحصــول 

علــى موافقــة العميــل الكتابيــة المســبقة.



يتيــح البنــك تعريفــة المصروفــات المطبقــة علــى كافــة المنتجــات والخدمــات المصرفيــة ومــا يطــرأ عليهــا مــن تعديــات بصفــة دوريــة . 2
www.nbe.com.eg مــن خــال موقــع البنــك

فــي حالــة عــدم التــزام العميــل بتنفيــذ أي مــن التزاماتــه وتعهداتــه الــواردة بهــذا الطلــب او تأخــره فــي تنفيذهــا أن يتخــذ أي مــن اإلجــراءات . 3
القانونيــة والمصرفيــة التــي تحفــظ حقــه ومنهــا إيقــاف الحســاب.

تكون كافة المراسات بين البنك والعميل باللغة العربية.. 4

يحــق للعميــل تقديــم الشــكوى إلــى إدارة الشــكاوى بالبنــك األهلــى المصــرى أو ألي مــن فــروع البنــك أو تســجيلها بأحــد الوســائل األخــرى . 5
التــي يوفرهــا البنــك أو التــي يقــوم باســتحداثها، ويلتــزم البنــك بالــرد علــى الشــكوى )كتابيــا أو الكترونيــا( خــال 15 يــوم عمــل مــن تاريــخ 
اســتامها فيمــا عــدا الشــكاوى المتعلقــة بمعامــات مــع جهــات خارجيــة )ســوف يتــم إخطــار العميــل بالمــدة الازمــة لدراســة الشــكوى(، 
وحــال عــدم قبــول العميــل لــرد البنــك فعليــه القيــام بأخطــار البنــك بأســباب عــدم القبــول كتابيــا خــال 15 يــوم عمــل مــن تاريــخ اســتام رد 
البنــك متضمنــا أســباب عــدم القبــول وفــى حالــة عــدم قيامــه بذلــك يعتبــر قبــوال ضمنيــا لــرد البنــك وحــال موافــاة البنــك بمــا يفيــد عــدم 
القبــول فســوف يتــم إعــادة فحــص الشــكوى وموافــاة العميــل بــرد البنــك النهائــي خــال 15 يــوم عمــل ، وال يجــوز للعميــل تصعيــد أي 

شــكوى تتعلــق بهــذا العقــد إلــى البنــك المركــزي المصــري مباشــرة إال فــي الحالتيــن اآلتيتيــن:-

عدم الرد نهائيا على الشكوى المقدمة منه خال 15 يوم عمل من تاريخ استام البنك لها.	 

عدم قبوله لرد البنك النهائي على موضوع الشكوى.	 

يمكنكم تقديم الشكوى الخاصة بسيادتكم من خال الوسائل التالية على سبيل المثال:. 6

فاكس : 25945221.	 

 	customer.service@nbe.com.eg :البريد اإللكتروني

مركز االتصاالت: 19623	 

 	www.nbe.com.eg : “من خال موقع مصرفنا رابط” اتصل بنا

قام العميل بقراءة كافة شروط وأحكام االشتراك في الخدمة قراءة متانيه وفهم محتواها بشكل دقيق وواضح.	 

يحــق للعميــل الغــاء طلبــه خــال يوميــن عمــل مــن تاريــخ تقديــم الطلــب مــن خــال مركــز االتصــاالت او عــن طريــق زيــارة الفــرع الــذي 	 
تــم اســتيفاء الطلــب بــه. 

يلتــزم العميــل بعــدم اإلســاءة إلــى البنــك / موظفيــه /مفوضيــه / وكائــه / مراســليه، أو إتخــاذ أى إجــراء أو تصــرف مــن شــأنه اإلضــرار بالبنــك . 7
وســمعته ســواء داخــل مقــار وفــروع البنــك أو خارجهــا أو بــأى وســيلة مــن الوســائل اإللكترونيــة أو مواقــع التواصــل اإلجتماعــى، وفــى حالــة 
 عــن قفــل الحســاب، أن يتخــذ كافــة اإلجــراءات المصرفيــة والقانونيــة ضــد العميــل 

ً
مخالفــة العميــل مــا تقــدم فأنــه يحــق للبنــك فضــا

للمحافظــة علــى حقوقــه.



1- Definitions:
• The Bank: means National Bank of Egypt (NBE) and all its branches, successor(s) and assignee(s).
• The Customer: means the account(s) holder. 
• The Account: means any account held with the Bank subject to the terms and conditions of bank accounts.
• The Service: means the suspension of sending the account statement in paper form and sending the account 

statement by the Bank to the account holder via his e-mail which is specified in his request to subscribe to 
the service and as registered with the bank or to view it through Al Ahly Net service.

• Email: It is the customer's e-mail address registered with the bank, which is considered as a mean of 
exchanging electronic messages.

• Al Ahly Net: It is Al-Ahly Net service provided by the bank, which is considered an advanced, easy and secure 
banking experience that makes available several cutting-edge banking services anytime and anywhere, and 
through which all financial transactions carried out via the account can be viewed.

2- Service Provision Mechanism
• Via email:
• Once the customer signs the Service application form, and after verifying his/her identity by the Bank, the 

Bank will send an email to the customer which comprises a welcome letter (explaining how to enter the 
PIN which the customer will be required to enter upon receiving a statement of account by email).

• Via Al Ahly Net:
• Once the customer signs the Service application form, and after verifying his/her identity by the Bank, the 

Bank will ask the customer to subscribe to Al Ahly Net (in case she/he has not subscribed to such service), 
or the Bank will ask the customer to activate the service (in case the customer has subscribed to Al Ahly 
Net service but it is not activated). After subscription and activation, the customer can view the financial 
transactions and their account statements for any period specified by him and available on the system. 

3- Service use:
• The Bank shall execute all instructions related to the service contemplated in the application which is to 

stop printing paper account statements and sending them via the e-mail specified in the service application 
form / view them through Al-Ahly Net service. The customer agreement to these Terms and Conditions 
shall be deemed an acknowledgement by the customer that s/he is aware of the restrictions imposed on the 
service use and that the continuous and uninterrupted provision of the service depends on the employed 
technology and the restrictions imposed on its use. Accordingly, the customer releases the Bank from any 
liability in case the customer is unable to use the service for any reason beyond the Bank’s control.

• The Bank may, from time to time, modify/maintain/update the service which may require suspending the 
service for a certain period of time or indefinitely. This shall be one of the cases in which the Bank shall not 
be liable for the customer inability to use the Service. The customer cannot have recourse against the Bank 
for any claims due to the suspension of the service. However, in the event that the service is suspended 
indefinitely or temporarily, the Bank shall notify the Customer via the means deemed appropriate by the 
Bank. 

• The Bank reserves the right to reject the customer application form to subscribe to the service.
• The customer shall be responsible for the correctness of the email address specified by the customer and 

stated in the service application form via which the statements of account shall be sent to the customer.
• The customer expressly acknowledges, by agreeing to these Terms and Conditions, the full admissibility in 

evidence of the Bank’s automatically generated printouts evidencing the banking transactions undertaken/
instructions related to the account.

4- Service charges:
• The customer shall bear the charges for subscribing to the Service as specified and declared on the Bank 

website. The Bank reserves the right to modify these charges provided that the Bank shall notify the 
customer of any modification by the means deemed appropriate by the Bank. Therefore, the customer 
hereby authorizes the Bank to deduct the payable charges from the account.



5- Disclaimer:
• In the event that the email specified in the application form is forgotten or stolen or cannot be used due to 

any other reason, the customer shall promptly notify the Bank in order for the Bank to suspend the service, 
and the Bank shall be responsible only as of the date of notification.

• If the customer wishes to change the email address specified in the Service application form which was 
previously entered into the Bank’s customer database, the customer shall visit the nearest branch or use 
the self-services available on the Bank’s website.

• The Bank shall not be responsible for any loss, damage, costs or expenses – of whatever amount or nature 
– which the customer sustains due to breaching these Terms and Conditions.

• Delayed or partial exercise by the Bank of any right, power or privilege shall not constitute a waiver of such 
right, power or privilege, or any part thereof. Further, the Bank’s exercise of any right, power or privilege 
shall not preclude the Bank's further exercise of the same. Moreover, the legal rights and remedies provided 
by law and order are corroborative and complementary, and are not exclusive of any other legal rights or 
remedies provided by law and jurisdictions.

6- General:
• The Bank shall maintain the secrecy of all data and information related to providing the service of  E-statement 

for accounts and cards and send them via email. However, the Bank shall not be liable for the disclosure of 
any service-related confidential information due to negligence or omission of the account holder or due to 
any deficiency in the devices used by the account holder or using unsecured software.

• The customer acknowledges that the relevant Egyptian laws, implementing regulations, instructions and 
supervisory rules govern the services that the bank provides to its customers

• These Terms and Conditions shall be deemed a complementary and integral part of the account opening 
terms and conditions and shall also be subject to the terms and conditions or the agreements which are or 
will be signed and executed by the customer with the Bank.

• The customer declares that she/he is the real beneficiary of the service. 
• The customer declares that subscribing to the E-statement for accounts and cards service shall automatically 

cancel the subscription to hold mail service.
• The customer declares that NBE shall not send all paper account statement for all his/her existing and 

new accounts with any branches, acknowledging that the account statements shall be reviewed via the 
customer’s e-mail registered at NBE / EL AHLY NET.

• The customer declares that he/she shall review the account statement via e-mail/ El- Ahly net once notified 
of the review method deemed appropriate by the Bank. If no objection is expressed by the customer to the 
account statement within 30 days from receiving the Bank’s notice, this shall be, in operation of the Central 
Bank and the Banking Sector Law, deemed an acceptance of the account statement’s transactions as true 
and correct on the part of the customer. 

• In the event that the customer wishes to re-subscribe to the service, she/he must take the same steps that 
are followed for subscribing to the service.

7- Amending Terms and Conditions
• NBE may amend all or part of these Terms and Conditions and shall notify the Account holder of any 

amendments by any means deemed appropriate by the Bank. Any introduced amendments shall be deemed 
an integral part of these Terms and Conditions.  

8- Service termination:
• The customer has the right to request stopping the service by visiting the nearest branch of the bank and 

signing the relevant form. The Bank may cancel the customer's subscription to the said service at any time, 
upon a prior notice sent to the customer. Such cancellation shall not annul the customer responsibilities in 
relation to the service delivered up till the cancellation date.



9- Correspondence and notices:
• Any notice, request or correspondence related to the service shall be sent to the customer's address or 

e-mail held with the Bank. All the Bank’s correspondence is deemed to be delivered to the customer when 
sent by ordinary mail or e-mail or via a specialized firm to the customer's latest address held with the Bank. 
Such correspondence is deemed a conclusive evidence against the customer. In case the customer changes 
his/her address held with the Bank, she/he shall notify the Bank of such change by means of a prior written 
notice of at least one month. The customer shall also read all warnings and alerts sent by the Bank.

10- Governing law
• These Terms and Conditions shall be governed by the provisions of the Egyptian law. Any dispute arising out 

of the interpretation, construction or execution of such Terms and Conditions shall be settled by the courts 
of Cairo of its different types and instances or any other court selected by the Bank.

• These Terms and Conditions have been made in both Arabic and English languages. In case of discrepancy 
between the Arabic text and the English text, the Arabic text shall be legally binding in interpreting these 
Terms and Conditions.

11- Customers' Rights protection
NBE is keen on implementing the best international standards applicable within the banking system as well as 
establishing clear principles and rules that govern the relationship between the Bank and its customers at all 
the stages of their interaction to meet the highest fairness and transparency standards and comply with the 
Central Bank of Egypt's (CBE) regulations. In addition, the Bank aims to protect customers' data and rights 
in a manner that instills trust between the Bank and its customers pursuant to clear rules and principles. 
Accordingly, it is agreed as follows: 

1. Without prejudice to the provisions of the Central Bank and the Banking Sector Law with respect to 
maintaining the secrecy of the customer's accounts and the provisions of the Anti-Money Laundering 
and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT )Law and regulations, the Bank shall maintain the 
confidentiality of all the customer's financial and personal data which shall be considered as Confidential 
Information and this Confidential Information may not be used or shared with any third party by the Bank 
unless the customer's prior written consent is obtained.

2. The Bank shall make the banking tariffs that apply to all its products and services available and regularly 
updated on its website www.nbe.com.eg.

3. In the event of the customer's failure or delay in meeting any of its obligations or undertakings hereunder, 
the Bank may take any legal or banking procedures to maintain its rights, including suspending the account.

4. All correspondence between the Bank and the customer shall be in the Arabic language.

5. The customer may submit a complaint to NBE's Complaints Department or  any  branch or register the 
same using any other means provided or introduced by NBE. The Bank shall respond to the complaint 
in writing or electronically within 15 business days of the date of its receipt, except for the complaints 
related to transactions processed with third parties (the customer shall be notified of the period required 
to study the complaint). If the customer does not accept the response of the Bank, the customer shall, 
within 15 business days from receiving NBE's response, notify the Bank in writing of such non-acceptance 
and the reason thereof; otherwise, this shall be considered an implicit acceptance of the response. If the 
Bank is notified of such non-acceptance as indicated above, the Bank shall re-examine the complaint and 
notify the customer of the final response of the Bank within 15 days. The customer may not directly 
escalate any complaint in relation hereto to the CBE unless: 

• No response whatsoever is given in respect of the Account holder's complaint within 15 business days 
from the date of its receipt by the Bank; or 

• The Account holder does not accept the final response of the Bank to the complaint.



6. You may submit your complaint via the following means, including:

• Fax:   25945221
• E-mail:  Customer.service@nbe.com.eg
• Call Center: 19623
• “Contact Us” link on NBE Website www.nbe.com.eg
• The Account holder has carefully read all the Terms and Conditions of Service Subscription and has 

clearly and accurately understood their contents.
• The Customer may cancel his/her request within two business days of the Application submission date 

via the Call Center or by visiting the branch where the Application was submitted.
7. The Customer shall not cause any harm to the Bank or NBE staff, representatives, sub-agents or 

correspondent banks; nor take any procedures or actions that would harm the Bank or its reputation 
inside or outside NBE Head Office and branches by any electronic means or social media. In case the 
Customer violates the aforementioned, NBE may not only close the Account, but also take all banking and 
legal procedures against the Customer to maintain its rights.



ثانيًا بطاقات اإلئتمان:

ــكام  ــروط وأح ــراءة ش ــي ق ــد االلكترون ــر البري ــة عب ــة االئتماني ــاب البطاق ــف حس ــال كش ــة إرس ــي خدم ــتراك ف ــجيل االش ــل تس ــاء قب الرج
ــة الضغــط علــى أوافــق علــى االشــتراك فــي الخدمــة يعــد هــذا موافقــة صريحــة منكــم علــى االشــتراك  الخدمــة بعنايــة تامــة وفــى حال

ــكام. ــروط واألح ــذه الش ــا به ــيكون محكوم ــم س ــة لك ــة الخدم ــا وأن إتاح فيه

)1( التعاريف:

التعاريف الواردة بهذا الطلب تعنى:

البنــك: ويقصــد بــه البنــك األهلــي المصــرى مصــدر البطاقــة وأيضــا تعنــى خلفائــه ومــن يتنــازل لهــم، وعنــوان مركــز بطاقــات البنــك 28 
كورنيــش النيــل مبنــى ســما المعــادي - المعــادي – القاهــرة( تليفــون - 25945000 فاكــس 25244816 - تلكــس NBEUN 20014 خدمــة األهلــي 

فــون 19623(.

البطاقــة: يقصــد بهــا بطاقــة ائتمــان البنــك األهلــي المصــري ســواء األصليــة أو اإلضافيــة، وهــي بطاقــة دفــع الكترونيــة دوليــة وتســري عليهــا 
القواعــد المنظمــة للعمــل ببطاقــات الدفــع اإللكترونيــة مــن قبــل هيئــة الفيــزا العالميــة أو الماســتر كارد العالميــة.

حامل البطاقة: يقصد به حامل البطاقة األصلية أو اإلضافية.

حامــل البطاقــة األصليــة: يقصــد بــه الشــخص الــذي وقــع علــى طلــب إصــدار البطاقــة، والــذي أصــدر لــه البنــك البطاقــة األصليــة وفتــح باســمه 
حســاب البطاقــة ويلتــزم بكافــة أحــكام وشــروط اســتخدامها.

حامــل البطاقــة اإلضافيــة: يقصــد بــه الشــخص( ال يقــل ســنه عــن  18 ســنة )الــذي يعينــه حامــل البطاقــة األصليــة إلــى البنــك ليصــدر لــه البنــك 
بطاقــة إضافيــة باســمه والــذي يوقــع بموافقتــه والتزامــه بكافــة شــروط وأحــكام اســتخدامها.

الخدمــة: يقصــد بهــا قيــام البنــك بإرســال كشــف الحســاب الخــاص بالبطاقــة إلــى حامــل البطاقــة عبــر البريــد االلكترونــي الخــاص بــه المحــدد 
مــن جانبــه بطلــب االشــتراك فــي الخدمــة والمســجل لــدى البنــك.

البريــد االلكترونــي: هــو عنــوان البريــد اإللكترونــي الخــاص بحامــل البطاقــة والمســجل لــدى البنــك والــذي يعــد وســيلة لتبــادل الرســائل 
اإللكترونيــة.

)2( آلية تقديم الخدمة: 

- يتم الحصول على الخدمة من خال الموقع االلكتروني الرسمي للبنك أو من خال أقرب فرع من فروع البنك األهلي المصري.

- فــور قيــام حامــل البطاقــة بتســجيل االشــتراك فــي الخدمــة وبعــد تحقــق البنــك مــن هويتــه، ســوف يقــوم البنــك بإرســال بريــد إلكترونــي 
إلــى حامــل البطاقــة يحتــوي علــى خطــاب ترحيــب )Welcome Letter( يوضــح طريقــة إدخــال الرقــم الســري الخــاص بــه والــذي ســيكون حامــل 

البطاقــة مطالــب بإدخالــه عنــد اســتقبال كشــف الحســاب مــن خــال البريــد اإللكترونــي.

- يتم زيارة أقرب فرع من فروع البنك األهلي المصري حال طلب إيقاف الخدمة أو إعادة تشغيلها.

ــال  ــمية ح ــل الرس ــد العم ــال مواعي ــك وخ ــمي للبن ــي الرس ــع االلكترون ــال الموق ــن خ ــاعة م ــدار 24 س ــى م ــاح عل ــة مت ــي الخدم ــتراك ف - االش
االشــتراك مــن خــال فــروع البنــك.

)3( االنتفاع بالخدمة:

- يلتــزم البنــك بــأن ينفــذ كافــة التعليمــات الخاصــة بالخدمــة موضــوع الطلــب وهــي إرســال كشــف الحســاب الخــاص بالبطاقــة عبــر البريــد 
اإللكترونــي المحــدد بطلــب االشــتراك فــي هــذه الخدمــة، وتعتبــر موافقــة حامــل البطاقــة علــى هــذه الشــروط واألحــكام إقــرارا منــه بأنــه علــى 
علــم بالقيــود القائمــة علــى اســتخدام الخدمــة وأن اســتمرارية وعــدم انقطــاع الخدمــة يعتمــد علــى توظيــف التكنولوجيــا والقيــود القائمــة 
علــى اســتخدامها، وعليــه بموجــب هــذا فــإن حامــل البطاقــة يعفــي البنــك مــن أيــة مســئولية فــي حالــة عــدم تمكــن حامــل البطاقــة مــن 

االنتفــاع بالخدمــة ألي ســبب خــارج عــن إرادة البنــك.

- يحــق للبنــك مــن وقــت آلخــر إجــراء تعديــات / صيانــة / تحديــث للخدمــة ممــا قــد يتطلــب توقــف الخدمــة لفتــرة معينــة أو نهائيــا وبالتالــي 
يعتبــر ذلــك مــن األســباب التــي يكــون فيهــا البنــك غيــر مســئول عــن عــدم تمكــن حامــل البطاقــة مــن اســتخدام الخدمــة وال يمكــن لحامــل 
البطاقــة الرجــوع علــى البنــك بأيــة مطالبــات نظيــر توقــف الخدمــة علــى أنــه فــي حالــة توقــف الخدمــة بشــكل مؤقــت أو نهائــي يقــوم البنــك 

بإخطــار العميــل بذلــك وبالطريقــة التــي يراهــا البنــك مناســبة.

- يحتفظ البنك بحقه في أن يرفض طلب حامل البطاقة باالشتراك في الخدمة أو أية تعليمات أو استفسارات ترد من حامل البطاقة.

- يتحمــل حامــل البطاقــة مســئولية صحــة عنــوان البريــد اإللكترونــي المحــدد مــن جانبــه والمســجل بطلــب االشــتراك فــي الخدمــة والــذي 
ســيتم مــن خالــه إرســال كشــف حســاب البطاقــة إلــى حامــل البطاقــة.

- يحــق لحامــل البطاقــة األصليــة االشــتراك فــي الخدمــة الســتقبال كشــوف الحســابات الخاصــة بالبطاقــة األصليــة و/أو البطاقة/البطاقــات 
اإلضافيــة.

- يحق لحامل البطاقة اإلضافية االشتراك في الخدمة الستقبال كشوف حساب البطاقة اإلضافية فقط.

- يقــر حامــل البطاقــة صراحــة بموجــب موافقتــه علــى هــذه الشــروط واألحــكام بالحجيــة الكاملــة لمســتخرجات البنــك اآلليــة المثبتــة 
بالبطاقــة. الخاصــة  المصرفيــة  للتعليمات/العمليــات 



)4( رسوم الخدمة:

يتحمــل حامــل البطاقــة رســوم مقابــل االشــتراك فــي الخدمــة وفقــا واألســعار المعلنــة علــى الموقــع االلكترونــي للبنــك ويحتفــظ البنــك بحقه 
فــي تعديــل هــذه الرســوم علــى أن يقــوم البنــك بإخطــار العميــل وبالطريقــة التــي يراهــا البنــك مناســبة، وبهــذا يفــوض حامــل البطاقــة البنــك 

بــأن يقيــد الرســوم المســتحقة علــى البطاقــة االئتمانية.

)5( استبعاد المسؤولية:

- يحــق لحامــل البطاقــة طلــب إيقــاف الخدمــة عــن طريــق زيــارة أقــرب فــرع مــن فــروع البنــك أو عــن طريــق االتصــال بمركــز االتصــاالت( األهلــي 
فــون( مــع العلــم أن طلــب إعــادة تنشــيط الخدمــة يتــم عــن طريــق تقديــم طلــب كتابــي مــن حامــل البطاقــة موقــع عليــه ثاثيــا بأقــرب فــرع 

مــن فــروع البنــك.

ــاف  ــوم بإيق ــي يق ــورا لك ــك ف ــار البن ــتراك بإخط ــب االش ــدون بطل ــي الم ــد اإللكترون ــرقة البري ــيان أو س ــة نس ــي حال ــة ف ــل البطاق ــزم حام يلت
ــاغ. ــخ اإلب ــن تاري ــط م ــئوال فق ــك مس ــون البن ــة ويك الخدم

- فــي حالــة رغبــة حامــل البطاقــة فــي تعديــل عنــوان البريــد اإللكترونــي الخــاص بــه المــدون بطلــب االشــتراك هــذا والســابق تســجيله علــى 
ــال  ــن خ ــون )أو م ــي ف ــاالت( األهل ــز االتص ــال بمرك ــك أو االتص ــروع البن ــن ف ــرع م ــرب ف ــى أق ــه إل ــه التوج ــك فعلي ــاء البن ــات عم ــدة بيان قاع

ــي. ــع االلكترون ــى الموق ــة عل ــات الذاتي الخدم

)6( أحكام عامة:

- ال يعــد البنــك مســئوال عــن أيــة خســارة أو ضــرر أو تكاليــف أو مصاريــف مهمــا كانــت قيمتهــا - وتحــت أي مســمى - يتكبدهــا حامــل البطاقــة 
نتيجــة إلخالــه بــأي مــن هــذه الشــروط واألحكام.

- إن أي تقصيــر أو تأخيــر مــن البنــك فــي ممارســة أي حــق أو صاحيــة أو امتيــاز بذاتــه لــن يشــكل تنــازال عــن ذلــك الحــق أو أي جــزء منــه، كمــا أن 
أي ممارســة مــن البنــك ألي حــق أو صاحيــة أو امتيــاز لــن يمنعــه مــن تكــرار هــذه الممارســة، وتعتبــر الحقــوق والتدابيــر القضائيــة المتاحــة 

شــرعا ونظامــا معــززة ومكملــة لبعضهــا البعــض وال تســتثني أيــة حقــوق أو تدابيــر قضائيــة أخــرى ينــص عليهــا القانــون أو النظــام.

- يلتــزم البنــك بالمحافظــة علــى ســرية كافــة البيانــات والمعلومــات التــي تتعلــق بتقديــم خدمــة إرســال كشــف حســاب البطاقــة االئتمانيــة 
عبــر البريــد اإللكترونــي، وال يعــد البنــك مســئوال عــن أي تســريب للبيانــات الســرية التــي تتعلــق بالخدمــة نتيجــة إهمــال أو تقصيــر حامــل 

البطاقــة أو نتيجــة خلــل باألجهــزة المســتخدمة مــن قبلــه أو اســتخدام البرامــج غيــر المؤمنــة.

- يقــر حامــل البطاقــة بــأن القوانيــن المصريــة ذات الصلــة ولوائحهــا التنفيذيــة والتعليمــات والقواعــد الرقابيــة هــي التــي تحكــم الخدمــات 
التــي يقدمهــا البنــك لعمائــه.

- تكــون هــذه األحــكام والشــروط مكملــة ومتممــة لشــروط وأحــكام اســتخدام البطاقــة وجــزأ ال يتجــزأ منهــا، وأيضــا خاضعــة للشــروط 
واألحــكام أو االتفاقــات التــي أبرمهــا ووقعهــا حامــل البطاقــة أو ســوف يقــوم بإبرامهــا مــع البنــك الحقــا.

- يقر حامل البطاقة بأنه هو المستفيد الحقيقي من الخدمة.

- يحــق للبنــك أن يعهــد إلــى أي طــرف ثــان ســواء داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة أو خارجهــا بتنفيــذ بعــض مــن تعهداتــه التــي التــزم بهــا 
 فــي مواجهــة حامــل البطاقــة عــن المحافظــة 

ً
وفــق شــروط وأحــكام اســتخدام الخدمــة وفــي هــذه الحالــة فــإن البنــك ســوف يظــل مســئوال

ــاء أو إهمــال أو  ــون مســئوال فــي مواجهتــه عــن أيــة أخط ــة حســاباته كمــا أنــه ســوف يك ــة وكاف علــى ســرية كافــة بيانــات حامــل البطاق
تقصيــر قــد يقترفــه ذلــك الطــرف الثانــي.

)7( تعديل الشروط واألحكام:

ــا  ــي يراه ــة الت ــل بالطريق ــأي تعدي ــة ب ــل البطاق ــار حام ــك بإخط ــوم البن ــا ويق ــكام أو بعضه ــروط واألح ــذه الش ــة ه ــل كاف ــك تعدي ــق للبن يح
ــر التعديــات التــي تــم إجراؤهــا علــى هــذه الشــروط واألحــكام جــزأ ال يتجــزأ منهــا. البنــك مناســبة كمــا تعتب

)8( إنهاء الخدمة:

يمكــن لحامــل البطاقــة أن يلغــي اشــتراكه فــي الخدمــة فــي أي وقــت وذلــك بإخطــار البنــك كتابيــا باإللغــاء، ويمكــن للبنــك أن يلغــي اشــتراك 
حامــل البطاقــة فــي الخدمــة المذكــورة فــي أي وقــت مــع إخطــاره مســبقا، ولــن يؤثــر هــذا اإللغــاء علــى مســئوليات حامــل البطاقــة فيمــا يخــص 

الخدمــة التــي تمــت حتــى تاريــخ اإللغــاء.

)9( المرسات واإلخطارات:

يتــم إرســال إي إخطــار أو طلــب أو أيــة مراســات  تتعلــق بالخدمــة إلــى حامــل البطاقــة علــى عنوانــه أو بريــده اإللكترونــي الثابــت بســجات 
البنــك وتعتبــر كافــة مراســات البنــك قــد ســلمت لحامــل البطاقــة بمجــرد إرســالها بالبريــد العــادي أو اإللكترونــي أو أيــه شــركة متخصصــة 
فــي هــذا المجــال علــى آخــر عنــوان لــه ثابــت بســجات البنــك وتكــون حجــه عليــه فــي اإلثبــات ويجــب علــى حامــل البطاقــة عنــد تغييــر عنوانــه 
الثابــت بســجات البنــك أن يقــوم بإخطــار البنــك بذلــك بموجــب إخطــار كتابــي مســبق بمــدة ال تقــل عــن شــهر، كمــا يلتــزم حامــل البطاقــة 

بقــراءة التحذيــرات واإلخطــارات التنبيهيــة المرســلة إليــه مــن البنــك.



)01( القانون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي:

- تخضــع هــذه الشــروط واألحــكام لقواعــد وأحــكام قوانيــن جمهوريــة مصــر العربيــة ويتــم تســوية أي نــزاع قد ينشــا عــن تأويلها أو تفســيرها 
أو تنفيذهــا عــن طريــق محاكــم القاهــرة علــى اختــاف أنواعهــا ودرجاتهــا أو أي محكمــة أخــري يختارهــا البنــك فــي هذا الشــأن.

- ُحــررت تلــك الشــروط واألحــكام باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة، وفــي حالــة وجــود أي اختــاف بيــن النــص العربــي والنــص االنجليــزي يســري 
النــص العربــي ويكــون هــو الملــزم قانونــا فــي التفســير.

بند حماية حقوق العماء

فــي إطــار حــرص البنــك األهلــي المصــري علــى تطبيــق أفضــل المعاييــر الدوليــة المعمــول بهــا داخــل النظــام المصرفــي ووضــع أســس وقواعــد 
واضحــة تحكــم العاقــة بيــن البنــك وعمائــه فــي كافــة مراحــل التعامــل بمــا يحقــق أفضــل معاييــر العدالــة والشــفافية ويتفــق مــع ضوابــط 
البنــك المركــزي المصــري وعمــا علــى حمايــة بيانــات وحقــوق العمــاء بصــورة ترســخ الثقــة بيــن البنــك وعمائــه وفــق قواعــد وأســس واضحــة، 

فقــد تــم االتفــاق علــى مــا يلــي:

1 - مــع عــدم اإلخــال بمــا ورد بقانــون البنــك المركــزي والجهــاز المصرفــي فيمــا يتعلــق بالحفــاظ علــى ســرية حســابات العمــاء وكــذا مــا ورد 
بقانــون وقواعــد مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، يتعهــد البنــك بحمايــة بيانــات ومعلومــات حامــل البطاقــة حيــث تعتبــر كافــة 
ــر دون  ــع الغي ــاركتها م ــتخدامها أو مش ــك اس ــوز للبن ــرية وال يج ــات س ــخصية معلوم ــة والش ــة المالي ــل البطاق ــات حام ــات ومعلوم بيان

الحصــول علــى موافقــة حامــل البطاقــة الكتابيــة المســبقة.

2 - يتيــح البنــك تعريفــة المصروفــات المطبقــة علــى كافــة المنتجــات والخدمــات المصرفيــة ومــا يطــرأ عليهــا مــن تعديــات بصفــة دوريــة 
.www.nbe.com.eg مــن خــال موقــع البنــك

3 - فــي حالــة عــدم التــزام حامــل البطاقــة بتنفيــذ أي مــن التزاماتــه وتعهداتــه الــواردة بهــذا الطلــب أو تأخــره فــي تنفيذهــا أن يتخــذ أي مــن 
اإلجــراءات القانونيــة والمصرفيــة التــي تحفــظ حقــه ومنهــا إيقــاف وإلغــاء البطاقــة.

4 - تكون كافة المراسات بين البنك وحامل البطاقة باللغة العربية.

5 - يحــق لحامــل البطاقــة تقديــم الشــكوى إلــى إدارة الشــكاوى بالبنــك األهلــي المصــري أو ألي مــن فــروع البنــك أو تســجيلها بأحــد الوســائل 
ــا أو الكترونيــا( خــال 15 يــوم عمــل  ــرد علــى الشــكوى( كتابي األخــرى التــي يوفرهــا البنــك أو التــي يقــوم باســتحداثها، ويلتــزم البنــك بال
مــن تاريــخ اســتامها فيمــا عــدا الشــكاوى المتعلقــة بمعامــات مــع جهــات خارجيــة (ســوف يتــم إخطــار حامــل البطاقــة بالمــدة الازمــة 
لدراســة الشــكوى)، وحــال عــدم قبــول حامــل البطاقــة رد البنــك فعليــه القيــام بإخطــار البنــك بأســباب عــدم القبــول كتابيــا خــال 15 يــوم 
ــرد البنــك وحــال  ــة عــدم قيامــه بذلــك يعتبــر قبــوال ضمنيــا ل عمــل مــن تاريــخ اســتام رد البنــك متضمنــا أســباب عــدم القبــول وفــى حال
موافــاة البنــك بمــا يفيــد عــدم القبــول فســوف يتــم إعــادة فحــص الشــكوى وموافــاة حامــل البطاقــة بــرد البنــك النهائــي خــال 15 يــوم 
عمــل، وال يجــوز لحامــل البطاقــة تصعيــد أي شــكوى تتعلــق بهــذا العقــد إلــى البنــك المركــزي المصــري مباشــرة إال فــي الحالتيــن اآلتيتيــن:

· عدم الرد نهائيا على الشكوى المقدمة منه خال 15 يوم عمل من تاريخ استام البنك لها. 	
· عدم قبوله لرد البنك النهائي على موضوع الشكوى.	

6 - يمكنكم تقديم الشكوى الخاصة بسيادتكم من خال الوسائل التالية على سبيل المثال:

· فاكس: 25945221 	
· 	 Customer.service@nbe.com.eg :البريد اإللكتروني
· مركز االتصاالت: 19623 	
· 	 www.nbe.com.eg  :”من خال موقع مصرفنا رابط “اتصل بنا
· 	National Bank Of Egypt )مواقع التواصل االجتماعي )البنك األهلي المصرى

7 -  قام حامل البطاقة بقراءة كافة شروط وأحكام االشتراك في الخدمة قراءة متأنية وفهم محتواها بشكل دقيق وواضح.

8 -  يحق للعميل إلغاء طلبه خال يومين من تاريخ تقديم الطلب من خال مركز االتصاالت أو عن طريق زيارة أقرب فرع.



Prior to subscription, please read the terms and conditions of the service carefully. Clicking on “Agree” 
shall be deemed an explicit approval by you to subscribe to the service and that the service provision shall 
be subject to these terms and conditions.

(1) Definitions:

The definitions herein shall bear the following meanings: 
“The Bank” shall mean the National Bank of Egypt (NBE) S.A.E., the issuer of the card, as well as its successors 
and assignees. NBE’s cards center is located at 28 Corniche El Nil, Sama El Maadi Towers, Maadi, Cairo (Tel: 
25945000 – Fax: 25244816 – Telex: NBEUN 20014 – Al Ahly Phone: 19623).
“Card” shall mean the primary or supplementary credit card issued by NBE. It is an international e-payment 
card subject to Visa and MasterCard regulations governing e-payment cards.
“Cardholder” shall mean the holder of the primary or supplementary card.
“Primary Cardholder” shall mean the person who signed the card issuance application form, for whom the 
Bank issued the primary card and opened the card account in his/her name, and shall comply with all the 
terms and conditions of the card usage.
“Supplementary Cardholder” shall mean the person (not less than 18 years old) designated by the Primary 
Cardholder, for whom the Bank issues a supplementary card in his/her name. S/he shall sign to indicate his/
her acceptance of, and compliance with, all the terms and conditions of the card usage. 
“Service” shall mean sending the card statement of account by the Bank to the Cardholder to his/her e-mail 
address specified in the Service subscription form and registered in the Bank’s records.
“Electronic Mail” or “e-mail” shall mean the electronic mail address of the Cardholder registered with the 
Bank which is a method of exchanging e-mail messages. 

(2) Service provision mechanism:
- The Service is obtained through the Bank’s official website or the nearest NBE branch.
- Upon subscription by the Cardholder to the Service and the Bank’s verification of the Cardholder’s 

identity, the Bank shall send an e-mail to the Cardholder containing a welcome letter that indicates how 
to enter the password which the Cardholder is required to insert in order to receive the statement of 
account via e-mail.

- The nearest NBE branch shall be visited to suspend or reactivate the Service.
- Subscription to the Service is available 24/7 through the Bank’s official website and during the official 

business hours in case of subscribing at any NBE branch. 
(3) Use of the Service:

- The Bank shall execute all the instructions related to the Service subject hereof, i.e. sending the card 
statement of account to the e-mail address specified in the Service subscription form. The Cardholder’s 
acceptance of these terms and conditions shall be deemed a declaration on his/her part that s/he is aware 
of the Service-provision limitations and that the continuous and uninterrupted provision of the Service 
depends on the employed technology and the relevant limitations. Consequently, the Cardholder hereby 
releases the Bank from any liability should the Cardholder be unable to use the Service for any reason 
beyond the Bank’s control.

- The Bank may, from time to time, amend, maintain and/or update the Service, which may require suspending 
the Service temporarily or permanently. In such case, the Bank shall not be liable for the Cardholder’s 
failure to use the Service, and the Cardholder may not have recourse against the Bank for any claims 
resulting from Service suspension, provided that the Bank shall notify the Cardholder in case of temporary 
or permanent suspension of Service, by the means deemed appropriate by the Bank. 

- The Bank reserves its right to reject the Cardholder’s subscription to the Service, or any instructions or 
inquiries received from the Cardholder.

- The Cardholder shall be liable for the correctness of the e-mail address specified in the Service subscription 
form, to which the card statement of account shall be sent to the Cardholder.

- The Primary Cardholder shall be entitled to subscribe to the Service to receive the statements of accounts 
related to the primary and/or supplementary card(s).

- The Supplementary Cardholder shall be entitled to subscribe to the Service to receive the statements of 
account related to the supplementary card only.



- Subject to the Cardholder’s acceptance of these terms and conditions, s/he shall expressly acknowledge 
the authenticity of the Bank’s automatic printouts proving the banking instructions/transactions related to 
the card.

(4) Service charges:
The Cardholder shall be charged for the Service at the rates announced on the Bank’s website. The Bank 
may amend the Service charges as it deems appropriate, provided that the Bank shall notify the Cardholder 
thereof in the manner deemed appropriate by the Bank. Thus, the Cardholder authorizes the Bank to post 
any due charges to the Cardholder’s credit card account.

(5) Disclaimer:
- The Cardholder may request to suspend the Service by visiting the nearest NBE branch or contacting the 

call center (Al Ahly Phone), noting that Service reactivation shall be subject to a written request submitted 
by the Cardholder, affixed with his/her verified signature with tripartite name, at the nearest NBE branch. 
In case the Cardholder’s registered e-mail is lost or stolen, the Cardholder shall promptly notify the Bank 
to suspend the Service. The Bank shall only be liable from the date of notification.

- In the event that the Cardholder wishes to change his/her e-mail address indicated in the subscription 
form and registered on the Bank’s customer database, the Cardholder shall visit the nearest NBE branch, 
contact the call center (Al Ahly Phone) or use the self-services on the Bank’s website.

(6) General provisions:
- The Bank shall not be liable for any loss, damage, costs or expenses of whatsoever value or nature, 

incurred by the Cardholder due to his/her breach of any of these terms and conditions.
- No delay or failure by the Bank to exercise any particular right, power or privilege shall constitute 

a waiver of such right, power or privilege or any part thereof. Further, the Bank’s exercise of any such 
right, power or privilege shall not preclude any replicated exercise thereof. Rights and judicial measures 
legitimately and lawfully available shall be integral and complementary to each other, and shall not exclude 
any other rights or judicial measures stipulated by law or order.

- The Bank shall maintain the confidentiality of all data and information related to the credit card e-statement 
service, and shall not be liable for disclosure thereof due to the Cardholder’s negligence or omission, the 
malfunction of hardware used by the Cardholder or the use of unsecured software.

- The Cardholder acknowledges that the services provided by the Bank to its customers shall be governed 
by the relevant Egyptian laws and executive regulations as well as the regulatory instructions and rules. 

- These terms and conditions shall be an integral and complementary part of the terms and conditions 
of the card usage, and shall be subject to the terms and conditions or agreements which are, or will be 
subsequently, signed and concluded by the Cardholder with the Bank. 

- The Cardholder declares that s/he is the real beneficiary of the Service.
- NBE may outsource some of its undertakings to a third party inside or outside the Arab Republic of Egypt 

under the Service terms and conditions. In such case, the Bank shall remain liable towards the Cardholder 
for the confidentiality of all the Cardholder’s information and accounts, as well as for any error, negligence 
or omission committed by such third party.

(7) Amendment of terms and conditions: 
The Bank may amend these terms and conditions wholly or partially and shall notify the Cardholder 
of any amendment via any means the Bank deems appropriate. Such amendments made by the Bank 
to these terms and conditions shall be deemed an integral part thereof.

(8) Service termination: 
The Cardholder may cancel his/her subscription to the Service at any time by notifying the Bank in writing. 
The Bank may terminate the Cardholder’s subscription to the said Service at any time and the Cardholder 
shall be notified in advance. Such termination shall not prejudice the Cardholder’s obligations with respect to 
the Service provided until the termination date.

(9) Correspondence and notices: 
Any notice, request or correspondence related to the Service shall be sent to the Cardholder at his/her 
address or e-mail address established in the Bank’s records. All the Bank’s correspondence shall be considered 
to be delivered to the Cardholder once sent by ordinary or electronic mail or any specialized courier at the 



Cardholder’s latest address held with the Bank, which shall constitute evidence of notification. In case the 
Cardholder changes his/her address held with the Bank, s/he shall notify the Bank of such change by at least 
one-month prior written notice. Furthermore, the Cardholder shall read the warnings and alerts sent by the 
Bank.

(10) Applicable law and jurisdiction:
- These terms and conditions shall be governed by the provisions and regulations of the Egyptian laws. Any 

dispute arising in relation to the construction, interpretation or execution thereof shall be settled by Cairo 
courts of different types and instances or any other court selected by the Bank in this regard.

- These terms and conditions are written in both the Arabic and English languages. In case of any discrepancy 
between the Arabic text and English text, the Arabic text shall prevail.

Banking consumer protection
NBE is keen on implementing the best international practices adopted within the banking system as well as 
setting clear principles and rules that govern the relationship between the Bank and its customers across all 
the stages of their interaction to meet the highest fairness and transparency standards in accordance with 
CBE’s regulations. In addition, the Bank aims to protect customer data and rights with a view to boosting 
confidence between the Bank and its customers pursuant to clear rules and principles. Accordingly, it is 
agreed as follows: 
1- Subject to the provisions of the Central Bank, the Banking Sector and Money Law with respect to 

maintaining the secrecy of accounts and the provisions of the Anti-Money Laundering and Terrorist 
Financing Combating Law and regulations, the Bank shall maintain the confidentiality of all the Cardholder’s 
financial and personal data and information which may not be used or shared with any third party unless 
the Cardholder’s prior written consent is obtained.

2- The Bank shall make the banking tariffs that apply to all its products and services available and regularly 
updated on its website www.nbe.com.eg

3- In the event of the Cardholder’s failure or delay in meeting any of its obligations or undertakings under 
this application, the Bank may take any legal or banking procedures to maintain its rights including the 
suspension and cancellation of the card.

4- All correspondence between the Bank and the Cardholder shall be in Arabic.
5- The Cardholder shall have the right to submit a complaint to the Complaints Department at NBE or 

to any NBE branch, or register the same by any other means provided or introduced by the Bank. 
The Bank shall reply to the complaint (in writing or electronic form) within 15 business days from the 
date of complaint receipt, except for the complaints related to transactions with external entities (the 
Cardholder will be notified of the period required to consider the complaint). In case Cardholder rejects 
the Bank’s reply, s/he shall notify the Bank of the reasons for rejection in writing within 15 business days 
from the date of receiving the Bank’s reply. If the Cardholder fails to do so, this shall be deemed an implicit 
acceptance of the Bank’s reply. In case the Bank is provided with the reasons for rejection, the complaint 
shall be reconsidered and the Cardholder shall be provided with the Bank’s final reply within 15 business 
days. The Cardholder may not escalate any complaint in relation hereto to the CBE directly, except in the 
following two cases:

	· No response whatsoever is given in respect of the Cardholder’s complaint within 15 business days from 
the date of receiving such complaint by the Bank; or

	· The Cardholder does not accept the Bank’s final response to the complaint.
6- You can submit your complaint through any of the following means:
	· Fax: 25945221
	· Email: customer.service@nbe.com.eg 
	· Call Center: 19623
	· The Bank’s website (“Contact Us”) link: www.nbe.com.eg
	· Social media (National Bank of Egypt)

7- The Cardholder has carefully read all the terms and conditions of this application and has clearly and 
accurately understood and agreed to their contents.

8- The Cardholder may cancel his/her application within two days from submitting the same by contacting 
the call center or visiting the nearest branch.


