
 

  

 شروط و أحكام فتح الحساب من خالل موقع بنك الجزيرة
 

 تمهيد: -1مادة 

 

إن الشرروط واححكام الووحرحف فاوا ب ل لعت امم مع الحسراب ل الحساباي ال ال ال الو رم بان باحل الحساب وبنك الجزيرة   . 1

)ال نك(   كوا أن موافاف باحل الحساب ععى اذه االتفاقاف وععى طعل فتح الحساب   أو أي من االجراءاي  بـوالوشار إلاه فاوا ب ل 

 وه ومصادقته وق وله لشروط وأحكام اذه االتفاقاف .ذاي الصعف بهوا   يؤكل فه

إن الشررروط واححكام الواردة بهذه االتفاقاف تع ل أي شررروط ةرراباف تت ع  بفتح حسرراب لحسرراباي برراحل الحسرراب لل  ال نك   . 2

ء ععى فل أي وقت شا ويحتفظ ال نك بحاه فل إحافف أو إل اء و ل أو ت اار أي بنل من اذه الشروط واححكام بوحض إرادته واختااره

يوماً من إرةال ال نك إش اراً بذلك لصاحل الحساب بال ريل أو بأي وةاعف أخر  يرااا  03أن يكون اذا الت اار ةاري الوف ول ب ل 

 ال نك مناة ف .
واد اذه وواف  براحل الحسراب ععى أن تع رع كافف الحسراباي الوفتوحف أو التل ةراته فتحها باةروه مسرتا الً لعشروط الواردة بي. 0

االتفاقاف والتل تع ررع فل الوقت سفسرره لعاواسان واحساوف الو وول بها فل الووعكف ال رباف السرر وديف . وت ت ر الوالمف أعاله جزءاً ال 

 يتجزأ من مواد اذه االتفاقاف .
 ته فتح الحساب باةه باحل الحساب وفااً لعشروط اآلتاف :ي. 4
  و يحوم بطاقف الهويف الوطناف ةنف 11أن يكون عور باحل الحساب أكثر من 
 )أن ال يكون فاقل احاعاف لفتح حساب شعصل لل  ال نك بوفرده) الحاالي العابف الذاناف أو الجسليف أو الوحجور ععاهه 
 )أن ال يكون من أبحاب الحاالي العابف التل تتطعل وجود م رف باالجراءاي ال نكاف )الكفاف أو احمل 

 عارات :كشوف الحساب واإلش -2مادة 

يوكن لع وام مراج ف كشررف الحسرراب العاس بحسررابه من خالل الانواي االلكتروساف و يرةررم ال نك اشرر اراً بجواع ال وعااي الونفذة 

ععى الحسراب فور تنفاذاا الى رقه الجوال الوسرجم فل طعل فتح الحسراب وةراكون براحل الحسراب مسر والً عن متاب ف حساباته   

د أي اختالفاي ترد فل اذه الكشرروف و ل أو اعشرر اراي ويته إخطار ال نك خطااً باالختالفاي خالل خوسررف وإخطار ال نك فوراً بوجو

 عشر يوماً من تاريخ ال وعاف ويكون ال وام مس والً مس ولاف كامعف عن متاب ف حساباته وأربلته وعوعااته .

 

 تسوية الحسابات : -3مادة 

ي برراحل الحسرراب ل ال  أي أخطاء أو ةررهو يت ع  بها بلون الحصررول ععى موافاف ةررااوم ال نك ب وم تسرروياي لحسرراب ل حسررابا

 مس اف من باحل الحساب.

 

 خصم الرسوم :  – 4مادة 

إن برراحل الحسرراب بووافاته ععى اذه االتفاقاف قل فوب ال نك بالااام وف  إرادته الوطعاف وحسررل ما ته ت عا ه بها عنل طعل العلمف 

أو عووالي أو حرائل أو طوابع أو أي مصاريف أخر  من إي سوع يوكن أن يتحوعها ال نك أو مراةعوه باحتساب وحسه أي رةوم 

 ويلف ها ساابف عن باحل الحساب وفااً لعت رفف ال نكاف الصادرة من مؤةسف النال ال ربل الس ودي .

 

 الوكاالت والوكالء المفوضون : -5مادة 

الذي ته فتحه الكتروسااً ةرررررواء أكاست شررررررعاف أو ععى أورا  ال نك أو بووجل  ال يوكن لع وام تفويض أي شررررعى ععى الحسررررراب

خطاب تفويض إلى أي وكام لتشررر ام حسرررابه والااام بأعوال وإجراءاي أخر  اال ب ل ايارة ال وام بررراحل الحسررراب ححل فروع 

 ال نك و اةتافاء اجراءاي تحويم الحساب الى حساب عادي .

 

 ف / الشيكات المرتجعة:السحب على المكشو -6مادة 

لن ياوم ال نك با ول أوامر اللفع التل يتس ل برفها فل كشف ربال الحساب الوسحوبف ععاه   وفل حالف دفع أي أمر دفع ينتج عن 

كشف ربال الحساب فإن ععى باحل الحساب ت طاف الربال الوكشوف فوراً عنل الطعل. وي ت ر ال وام باحل الحساب مس والً 

 عن أي م عغ يستح  ععى الحساب.  تجاه ال نك

 

إسه من مسرر ولااي برراحل الحسرراب   عنلما يته كشررف حسررابه ل حسررابها   أن ياوم ل تاوم باللفع  إما سالاً أو خصررواً م اشررراً من أي 

 لوا وفااً  حسرررررراب لره ل لهرا لرل  أي فرع من فروع ال نرك  فل التواريخ واحوقراي الورذكورة والوحلدة من ق م ال نك.  كوا يح  لع نك

يارره إيااف الت امم مع ال وام فل حالف علم إةرتجابته لت طاف الحسراب ل الحسراباي الوكشروفف وعلم فتح حساباي جليلة له ل لها إال 

 ب ل ت طاف الو الغ الوطالل بها  

 استيفاء حقوق البنك / إجراء المقاصة بين حسابات العميل :  -7مادة 



 

  

الااام وبلون إخطار مسرر   بوحررع كافف حسرراباي برراحل الحسرراب اللائنف بالريال أو بأي  يفوب برراحل الحسرراب ال نك بررالحاف

عوعف أو وةرائم دفع أخر  وتحت تصررف ال نك ودمجها مع ب  رها عجراء الواابف ماابم أي التزاماي أو كفاالي أو حواساي أو 

 أي م الغ أخر  تكون مستحاف لع نك ععى باحل الحساب.

 

 في الحساب: اإليداعات  -8مادة 

لن ياوم ال نك بتااال قاوف الشراكاي الوصررفاف واحورا  التجاريف احخر  بحسراب باحل الحساب إال ب ل تأكال تحصاعها من الجهف 

 الوسررحوبف ععاها . وعنلما يته حي ةرر ل من احةرر اب تااال قاوف اذه الشرراكاي بالحسرراب   فإن اذا التااال ال ي ل محاااً لعلفع ما له يته

 لتحصام الف عل لااوتها.ا

 

 

 الحسابات بالعملة األجنبية : -9مادة 

ف علم توفر وفل حال احجن اف يوكن لع والء فتح حساباي بال والي الوتاحف غار الريـررررال الس ودي ولع وام اعيلاع والسحل بال وعف 

إذا    تعك ال وعف فاته الصرررف بالريال السررر ودي ويتحوم ال وام الرةررروم والوصررراريف االعتااديف الوترت ف ععى مثم تعك الو امالي

كاست عوعف الحسرراب غار الريال السرر ودي فاجوا إيلاع أربررلة الحسرراب اللائنف باةرره ال وام  ععى أن يتحوم ال وام الوعاطر لل  

الوراةعف فل بعل تعك ال وعف أو خارجها  ويا م ال وام تحوم معاطر الت ار الااسوساف واعداريف الحالاف والوستا عاف التل تفرب  ال نوك

فاوا يت ع  بت ليم ال وعف أو تحويعها وكذلك جواع ال رررائل أو الرةرروم التل يفرحررها بعل تعك ال وعف.  ويجوا السررحل من الحسرراب 

بواةررررطف حوالف بالشرررركم الذي ي توله ال نك أو بالسررررحل سالاً فل حلود ما يواف  ععاه ال نك وبسرررر ر الصرررررف الوفتوح بتعك ال وعف 

 والتحويم الو تول من ال نك وقت تنفاذ ال وعاف.

 

 اإلجراءات القانونية : -11مادة 

 تعلام الحسرراب وأن يوقع الحجزإذا أبرر ح الحسرراب موحرروع إجراءاي قاسوساف أو موحررع سزاع   فإسه يح  لع نك تااال أو ت عا  اةرر

ععى الربرال اللائن إلى حان برلور توجاه خطل من مؤةرسف النال ال ربل الس ودي أو أمر محكوف معتصف أو حكه معزم من اا ف 

تحكاه أو وبول احطراف الو ناف إلى اتفا  خطل . يح  لع نك أن يطعل من باحل الحساب دفع أي مستحااي له يته ةلاداا لع نك 

 ب ل إقفال الحساب .حتى 

 

 وفاة صاحب الحساب أو فقدان أهليته أو نقصانها أو إفالسه : -11مادة 

فل حال ععه ال نك رةررروااً بأي وةررراعف   تحوعه ععى االعتااد بوفاة بررراحل الحسررراب )أحل أبرررحاب الحسررراب فل حالف الحسررراباي 

أو فالان أاعاته أو ساصاسها أو إفالةه   فإسه يح  لع نك وقف الت امم ععى الحساباي واحموال واعيلاعاي  –ال قلر هللا  –الوشتركف( 

التل تكون لرليره   كورا ت اى الودائع واالةررررررتثوراراي قائوف كوا كاست ععاه ق م حلوع أي من ال وارب الوذكورة أعاله  إلى أن يته 

شرررعل أو الااه أو وكام اللائنان أو الوصررفل الوعول ح  اةررتالم أموال ال وام بارار تحليل الورثف بصررك شرررعل أو ت اان الولل ال

 من الوحكوف الوعتصف.

 

 الخدمات المصرفية اإللكترونية : -12مادة 

( إن براحل بطاقف الجزيرة العابف بجهاا الصرف اعلكتروسل )يشار إلاه أي اً ل بصاحل الحساب ل ويشار إلاه فاوا ب ل بـرررررر ل 1

ال طاقف( بووجل اذا يواف  ععى الشررررروط واححكام التالاف التل تحكه تاليه خلماي إةررررتعلام بطاقف الصررررراف فل أجهزة  برررراحل

الصررراف الوعتعفف وأجهزة سااط ال اع وخلماي ااتف الجزيرة باةررت وال الرمز السررري  لها. إن ع ارة برراحل ال طاقف ةرروف ت نل 

 وا فل حوم واةت وال ال طاقف .أي اً باحل ال طاقف اعحافاف ومن يشاركه

 ( يته تسعاه ال وام بطاقف الصراف اآللل من خالل ال ريل ب ل التحا  من اويته2

( ياوم ال وام بإبررررلار الرقه السررررري لع طاقف من خالل الصررررراف اآللل العاس ب نك الجزيرة وإذا رغل برررراحل الحسرررراب أن 0

ن يعتار ) رقه  ةري( إحافل بشرط أن يكون )الرقه السري( ل طاقف الصراف يستعلم خلمف الهاتف الوصرفل ل نك الجزيرة ف عاه أ

 اآللل معتعفاً عن )الرقه السري( لعلماي الهاتف الوصرفل ل نك الجزيرة .

( ال يجوا لصراحل ال طاقف تحت أي ررف من الاروف أن ياوم بإفشراء الرمز السرري لع طاقف أو لعهاتف الوصررفل حي شعى 4

ال طاقف وحله مس والً عن اةتعلامها أو حااعها ويتحوم أيف تكالاف أو مصاريف ةواًء م اشرة أو غار م اشرة   آخر ويكون باحل

قل تترتل بس ل وبول الرمز السري إلى ععه أي شعى آخر . و إذا أحس باحل ال طاقف بأن الرمز السري اسكشف لشعى آخر 

 بت اار الرمز السري. فإسه يجل ععاه أن ياوم فوراً بإخطار ال نك وأن ياوم

 ( يجل ععى باحل الحساب التوقاع ععى رهر بطاقف الصراف اآللل ل نك الجزيرة فور اةتالمها من ال نك.1



 

  

( ت اى بطاقف الصرررراف اآللل معكاً ل نك الجزيرة ويت هل بررراحل الحسررراب بإعادتها لع نك فوراً فل أي وقت عنل طعل ال نك ذلك   6

 ف إغال  الحساب الجاري الورت ط بال طاقف.كوا يت هل بإعادتها فل حال

( يح  لع نك إل اء بطاقف الصرررررراف أو خلمف الهاتف ل نك الجزيرة أو إيااف اةرررررتعلامها فل أي وقت وفااً عرادته الونفردة وبلون 7

الحاجف عخطار  إشر ار مسر   لصراحل الحسراب فل حال إةراءته اةتعلام اذه العلماي   و يكون لع نك الح  الوطع  فل الااام دون

برراحل ال طاقف  بت عا  أو رفض ال وم بووجل أي من أو جواع الت عاواي الصررادرة إلاه ع ر الانواي الوعتعفف. ويح  لع نك أي رراً 

أن يطعرل من حررامرم ال طراقررف الااررام بررإعتورراد أي ت عاورراي ارراتفاررف خطارراً ) حتى فل الحرراالي التل يكون فاهرا قرل ته الت رف ععى تعررك 

 بواةطف الرمز السري( الت عاواي

(بطاقف الصررراف ب نك الجزيرة غار قابعف لعتحويم ويجل اةررتعلامها من ق م برراحل الحسرراب فاط . يجوا لع نك أن ياوم بوحض 8

اختااره ولكن دون أن يكون معزماً بذلك بتسجام ت عاواي باحل ال طاقف التل تصم ع ر الهاتف ععى أشرطف تسجام و بووجل اذا 

ل طاقف ععى قاام ال نك بذلك التسجام كوا ويح  لع نك اةتعلام تعك التسجاالي حي غرب يراه ال نك حرورياً شامالً يواف  باحل ا

اةت والها كللام خالل أي إجراءاي قاسوساف أو ق ائاف تكون ماامف بواةطف أو حل باحل ال طاقف أو أي شعى آخر داخم وخار  

 الووعكف ال رباف الس وديف.

ل نك معزماً أو مسرر والً عن أي حررااع أو خسررارة أو مصرراريف قل يتك لاا برراحل ال طاقف ستاجف قاام ال نك بال وم بناًء ( لن يكون ا9

ععى أي ت عاواي ااتفاف يته الت رف ععاها عن طري  الرمز السرري لعهاتف والعاس بصراحل ال طاقف   شامالً دون حصر الحاالي 

( أعاله  كوا ويواف  برراحل ال طاقف ععى منح ال نك الحوايف الكامعف حررل 0ل بأحكام الوادة )التل ال يكون فاها برراحل ال طاقف قل تاا

 أي حااع أو خسارة أو أحرار أو مصاريف قل يتك لاا ال نك ستاجف تاال ال نك بتعك الت عاواي .

م اشررة أو غار م اشرة تنتج عن علم ( بووجل اذا يواف  براحل ال طاقف ععى أن ال نك لن يكون مسر والً عن أي خسرارة ت  اف 13

توكن برررراحل ال طاقف من الحصررررول ععى خلماي بنك الجزيرة حي ةرررر ل كان ةررررواًء أحلع ذلك داخم أو خار  الووعكف ال رباف 

السر وديف. ياال ال نك ععى حسراب براحل الحسراب أي م عغ يته ةح ه أو قاوف أي تحويم أو مشترياي أو أي عوعااي تته عن طري  

ام بطاقف الصررراف ل نك الجزيرة أو عن طري  خلماي الهاتف الوصرررفل  ويكون برراحل الحسرراب فل كم اححوال مسرر والً اةررتعل

 مس ولاف كامعف عن اذه ال وعااي.

( فل حال اةررتحاا  ال وام حامم ال طاقف الةررترجاع م الغ ته قالاا ععى بطاقف الصررراف اآللل فإن ال وام يواف  ععى ايلاع اذه 11

 غ لحسابه الجاري الورت ط ب طاقف الصرف اآللل كوا يواف  ععى ةااةاي االةترجاع العابف بالتاجر الو نلالو ال

( إن الت عاواي الو طاة لعحصررول ععى خلماي ااتف الجزيرة قل يته ت رروانها فل اتفاقاف مسررتاعف خاحرر ف لعت اار بواةررطف ال نك 12

يوم   ويح  لع نك أي رررراً أن ي رررراف منتجاي وخلماي أخر  فل  03ذلك ق م باعحررررافف والت ليم والحذف وةرررراته إبال  ال وام ب

الوسررررتا م  إن الت اراي والت ليالي التل تلخم ععى الشررررروط واححكام إن وجلي ةرررروف يته ت عا ها لصرررراحل ال طاقف وإرةررررالها 

اي التوابرررررم مع بررررراحل ال طاقف بواةررررطف ال نك ععى آخر عنوان له أو بالوةررررراعف التل ي ت راا ال نك مالئوف حسررررل توفر م عوم

وةررررررتكون معزمف له حتى لو له يسررررررتعه الت عاغ بالت ااراي بسرررررر ل ت اار فل عنواسه أو أرقام ااتفه  دون ت عاغ ال نك خطاا و تحلي  

 ةجالي ال نك بو عوماته ووةائم التوابم م ه.

وسرررررووح بها والتل يارراا ال نك من حان آلخر (تع رررررع ال وعااي التل تته باةرررررتعلام بطاقف الصرررررراف ل نك الجزيرة لعحلود ال10

والواررة من ق م مؤةررسرررف النال ال ربل السررر ودي . وال يتحوم ال نك أي مسررر ولاف تجاه بررراحل الحسررراب فل حال علم ق ول بطاقف 

 الصراف ل نك الجزيرة حي ة ل من احة اب.

بررراحل ال طاقف لحوايته إلى حررررورة علم اختاار احرقام  ( فل وقت قاامه باختاار الرمز السرررري لعهاتف العاس به   يته تن اه14

التل عادة ما تكون مصررراح ف ل   رررها أو احرقام الوتتالاف ةرررواًء بررر وداً أو ا وطاً .. إلخ   حا  إن مثم اذه احرقام غال اً ما تكون 

ل العلمف ل الحسرراب  لتحاا  بسرراطف وقل يوكن تعوانها بواةررطف شررعى آخر بحا  يوكن اةررت والها بلون م رفف أو موافاف برراح

حوايف أكثر فإن من مصررعحف برراحل ال طاقف أن ياوم أي رراً باختاار رمز ةررري لعهاتف يكون معتعفاً عن الرمز الذي اختاره لجهاا 

الصررررراف اعلكتروسل.  وباعحررررافف لوا ورد يحتفظ ال نك فل الح  بأن يوقف الرمز السررررري لعهاتف ب ل أربع محاوالي فاشررررعف تته 

 صول ععى خلماي ااتف الجزيرة وبطاقف الصراف اآللل.الح

( بووجل اذا يواف  حامم ال طاقف ععى أن  لع نك من وقت آلخر الااام بتنفاذ الت عاواي الهاتفاف وذلك دون اةت وال الرمز السري 11

طاقف بال نك  كوا يواف  برراحل ال  لعهاتف وياوم ال نك إجراءاي الت رف والتحا  من شرعصرراف ال وام اعحتراايف و الو تولة داخعااً 

 ععى أن ال نك لن يكون مس والً عن قاامه أو علم قاامه بوثم اذا اعجراء.

( إن جواع الت عاواي الهاتفاف ةرروف تكون خاحرر ف لعااود التل ي رر ها ال نك من وقت آلخر ةررواًء بسرر ل مسررتعزماي السررااةررف 16

 اللاخعاف أو بأمر من ةعطف رةواف.



 

  

يوم ععى احقم بإبال  ال وام فل حال فرب أي رةرررروم يرااا مناةرررر ف بالنسرررر ف لعلماي ااتف الجزيرة  03نك ق م ( ةررررااوم ال 17

الونوه عنها أعاله.  وععى كم حال فإن طع اي الحواالي التعاجرافاف وةرررنل الطعل والشررراكاي ال نكاف .. إلخ . ةررروف تكون خاحررر ف 

ذه الو الغ   فإن بررراحل ال طاقف بووجل اذا يفوب ال نك تفوي ررراً غار قابم لعرةررروم الو تولة والواررة حغراب تحصرررام مثم ا

لعناض بعصه قاوتها من أي من حساباته ال نكاف الووجودة لل  ال نك وذلك فل وقت قاام ال نك بتنفاذ ما جاء فل الت عاواي الهاتفاف أو 

 فل وقت الح  حسل ما يارر ال نك. 

لوطعاف الووافاف ععى إعادة إبررررلار بطاقف بليعف بسرررر ل الفالان أو السرررررقف بنفس الشررررروط ( يح  ل نك الجزيرة تحت ةررررعطته ا18

واححكرام العرابررررررف برال طاقف احولى والتل يوكن أن تت ار من وقت إلى آخر ب ل الرجوع لع وام. كوا يحتفظ ال نك حسررررررل الت رفف 

حسرراب حامم بطاقف الصررراف اآللل حسررل ساام الت رفف ال نكاف بح  فرب رةرروم اةررت لال أو إبررلار بلل فاقل أو تالف تعصرره من 

 الصادر مؤخراً بت واه مؤةسف النال والذي ةاعطر به حامم ال طاقف ق م اعبلار.

( من الووكن أن يته إيلاع النال جهاا الصرراف اآللل العاس بال نك وةراته إحرافف الااوف إلى حسراب باحل الحساب وذلك ب ل 19

ن اعيصررال الذي يصررلره جهاا الصررراف اآللل إلى برراحل الحسرراب ما او إال إشرر ار له بإيلاع النال أو تحصررام قاوتها   ععواً بأ

الشرراكاي وال نك ال يكون معزماً بااوتها إال ب ل تحصرراعها حا  اسه يته ق ول الشرراكاي الوودعف برةرره التحصررام فاط . وفل حالف النال 

حا  منها . وفل حال وجود اختالف بان الو عغ الوودع )حسل إقرار باحل فإن الااوف ةت اف إلى حساب باحل الحساب ب ل الت

 الحساب( وبان ما ت انه ةجالي ال نك ت تول ةجالي ال نك وتكون حجف قاط ف ومعزمف لصاحل الحساب.

 تغيير العنوان: -13مادة 

 مراةررعته ععاه   وت ت ر الوراةررالي ي ت ر ال نوان الوارد فل طعل فتح الحسرراب او عنوان برراحل الحسرراب الذي ةرراته عن طرياه

والت عا اي التل تته عن طري  اذا ال نوان معزمف لصررراحل اذا الحسررراب ما له ي عغ ال نك خطااً بأي ت اار طرأ ععى عنواسه أو أرقام 

 اعتصاالي و الهواتف ق م إرةال تعك الوراةالي أو الت عا اي.

 

 تند الهوية :تجميد الحسابات عند انقضاء صالحية مس -14مادة 

 مع مراعاة احساوف لتجوال الحساباي ةوف يته إت اع اعجراءاي التالاف عنل اسا اء بالحاف مستنل الهويف .

 

 األفراد السعوديون : 15-1

يوماً )أو حسررل ما تارره مؤةررسررف النال ال ربل السرر ودي(  93ةررااوم ال نك بتجوال كافف الحسرراباي لدفراد السرر وديان عنل اسا رراء 

ى سهايف بررالحاف الهويف الوطناف أو الهويف الشررعصرراف واحورا  الث وتاف العابررف بصرراحل الحسرراب ما له يالم برراحل الحسرراب عع

 أوراقاً ث وتاف مجلدة لع نك.

 

 األفراد غير السعوديون : 15-2

اقف مف لعوافل ال ادي  ال طةرررررااوم ال نك بتجوال كافف الحسررررراباي والت امالي لدفراد غار السررررر وديان عنل اسا ررررراء برررررالحاف اعقا

اللبعوماةررراف لعلبعوماةررراان  وجواا السرررفر أو الهويف الوطناف لوواطنل مجعس الت اون الععاجل ما له يالم أياً منهه تجليلاً لهويته كم 

 بحسل وح ه .

 

 إقفال الحساب : -15مادة 

ال ال ربل الس ودي إقفال الحساب ل الحساباي فل أي يح  لع نك وبلون إشر ار مس   وفل حلود ما تسوح به ت عاواي مؤةسف الن. 1

وقت   وعنل إقفال الحسرراب ل الحسرراباي ياوم ال نك بإرةررال إشرر ار إلى برراحل الحسرراب بواةررطف ال ريل مصررحوباً بشرراك مصرررفل 

 بالربال ال اقل فل الحساب )إن وجل(.

الربرال إلى براحل الحسراب عنل مواجهف مشاكم م عاف خابف ةرااوم ال نك وبناًء ععى تاليره الوطع   بإقفال الحسراب وإعادة  . 2

 بالتلقا  والتحا  من الحساباي أو أبحابها أو الوستفالين منها وال يتوكن ال نك من حم اذه الوشاكم.

دي( من يوماً )أو حسل ت عاواي مؤةسف النال ال ربل الس و 93ةرااوم ال نك بإقفال الحساب فل حال علم وجود إيلاع أولل ب ل  . 0

 تاريخ فتح الحساب.

فل حال رغ ف ال وام بإقفال الحسرررراب وإسهاء الت امم مع ال نك فإسه يت ان التالم بعطاب خطل بطعل قفم الحسرررراب وإعادة كافف  . 4

عغ  الشررراكاي ال ار مسرررتعلمف وبطائ  الصرررراف اآللل وبطاقف رقه الحسررراب وةرررااوم ال نك بإتالفها أمام ال وام ويته تسرررعاه كامم الو

 الووجود فل الحساب.

يح  لع نك رفض طعل إقفال الحسرررراب فل حالف إرت اط الحسرررراب الوطعوب  قفعه بعلماي مالاف سشررررأي ععى قوة اذا الحسررررراب  . 1

 ووجوده كإبلار خطاباي حوان وفتح إعتواداي مستنليف وخصه أورا  تجاريف تتطعل إةتورار الحساب.



 

  

سررحل منه وابرر ح ربررال الحسرراب بررفرا واةررتور لولة اربع ةررنواي دون ربررال فإن ال نك ب ل فتح الحسرراب واعيلاع فاه وال . 6

 ةااوم بإقفال الحساب ماله يكن ععاه أي إرت اطاي مالاف تتطعل  إةتوراره. 

 

 التفويضات وسرية المعلومات : -16مادة 

اف ) الشررركف السرر وديف لعو عوماي االئتواس يفوب برراحل الحسرراب ال نك تفوي رراً سهائااً بالحصررول ععى بااساي ةررجعه االئتواسل من

ةررررروف ( او أي جهف مرخصرررررف أخر   داخم وخار  الووعكف عنل قاامه بالتالم بطعل منتج او خلمف تسرررررتلعل الحصرررررول ععى اذه 

 ال ااساي.

 

 تعليمات عامة : -17مادة 

حكام وشروط اذه االتفاقاف ويجل ان تكون ي وم ال نك بوات ى الت عاواي الكتاباف الصادرة من باحل الحساب والعاح ف ح .1

 اذه الت عاواي مكتوبف بالع ف ال رباف أو اعسجعازيف وماروءة وواححف وغار م هوف وموق ف من باحل الحساب.

 عنل اةررتالم ال نك ت عاواي غار واحررحف أو مت رراربف مع أحكام وشررروط اذه االتفاقاف فإسه لن يته تنفاذاا ما له يصررم ال نك إلى . 2

 قناعف توحح اذا ال ووب والت ارب.

ال يتحوم ال نك ووكالؤه ومراةرعوه ومسر ولوه ومورفوه أي مسر ولاف تجاه براحل ل أبحاب الحساب أو ال ارحي ة ل خار   . 0

 عن ةاطرة وإرادة ال نك الو اولف. 

أي م عغ مسرررررتح  فل التاريخ الذي وحا  أسه قل ته فتح الحسرررراب  فإسه يتوجل ععى برررراحل ل أبرررررحاب الحسرررراب الااام بلفع  .4

 يعطرون به بواةطف ال نك. طرياف اللفع ةتته سالاً أو بالاال الو اشر ععى حسابكه لل  أي فرع من فروع ال نك.

 

 القانون واالختصاص:-18مادة 

ون النزاعل العالف يك من الوفهوم والوتف  ععاه بأسه فل حال وقوع سزاع أو خالف بشأن اذه الشروط واححكام  فإن الفصم فل ذلك

 .لعجهف الا ائاف الوعتصف بالووعكف ال رباف الس وديف

 

 

 كما يجب أن يقر مقدم الطلب على البنود التالية:

 
  أقر بأسنل الوستفال الشرعل و الااسوسل من الحساب 

  أقر بأن جواع الو عوماي و ال ااساي الوذكورة فل طعل و اتفاقاف فتح الحسررراب برررحاحف و تعصرررنل شرررعصرررااً و يوكن االعتواد

 ععاها  

 .ًأقر بأسنل لست من الوحاور الت امم م هه سااماً أو شرعا 

 اهه(و الجسليف أو الوحجور ععأقر بأسنل لست فاقل احاعاف لفتح حساب شعصل لل  ال نك بوفردي ) الحاالي العابف الذاناف أ 

 )أقر بأسنل لست من أبحاب الحاالي العابف التل تتطعل وجود م رف باالجراءاي ال نكاف )الكفاف أو احمل 

  أقر بو رفتل بأسه ال يوكن اةررررتعلام الحسرررراب اال من خالل الانواي االلكتروساف فاط و فل حال علم رغ تل فل الحصررررول ععى

 من اةتعلام الحساب اال ب ل مراج ف أحل فروع ال نك بطاقف براف آلل لن أتوكن
  أقر بو رفتل بأسه فل حال رغ تل تنفاذ عوعااي من خالل أحل فروع ال نك أو الشرررررراكاي فإسه يتوجل ععل ايارة أحل فروع بنك

 الجزيرة و توقاع الوستنلاي الوطعوبف لت اار الحساب الى حساب عادي
 عوماي أو بااساي يطع ها منل لتأةررراس حسرررابل لليه ل أو لوراج ته ل أو عدارته وأفوحررره اواف  ععى تزويل بنك الجزيرة بأي م 

بأن يحصرررم ععى ما يعزمه أو يحتا  إلاه من م عوماي تعصرررنل أو تعى حسرررابل الوذكور أو أي حسررراب آخر يعصرررنل لليه 

 الكتروسااً من شركف ال عه حمن الو عوماي ع ر ساام ياان

 لون أو ب لب عو لودعها شرررعصررراا أو التل يودعها ال ار فل حسرررابأعطاي الوعتصرررف عن احموال التل أمام السررر أقر بوسررر ولاتل

قر أوا ك حسابلبوجوداا فل  لبعغ عنها رةواا عنل ععوأتصرف بها ولكنه له أبها شرعصاا فاوا ب ل أو له  تإذا ما تصررف لععو

أيف  لوأسه إذا اةتعه ال نك من التزياف والتزوير,المتها من عن ة مس ولبأن احموال الوودعف ساتجف عن سشاطاي مشروعف وأسه 

 عنها.  اةترداداا أو الت ويض لفإسه ال يح  لأو مزورة أموال مزيفف 

  ن خوس تزيل ع ععى  أال فترة )يحلداا ال نك(  وخالل أي ال نرك ذلرك  لعنرلمرا يطعرل منل برالاارام بتحرلير  باراسرات لالتزامأقربر

 بذلك.لتزم أن ال نك ةاجول الحساب إذا له أب  كوا أقرب عول ةنواي 

 أواف  ععى الشروط و اححكام العابف بفتح الحساب لل  ال نك 

 


