
 الشروط واألحكام العامة لتطبیق "إلى" 

تطبق ھذه الشروط واألحكام العامة على جمیع الحسابات، سواء المفتوحة بتاریخ قبولھا إیذانًا باالشتراك أو بتاریخ یسبق 
في    تُحدَّدذلك التاریخ أو یلیھ. وتخضع الحسابات إلى جمیع المتطلبات، باإلضافة إلى متطلبات رسوم الخدمة بحسبما قد  

 طلب فتح الحساب أو في مكان آخر. 

بنك  تُس إلى  الحسابات  مسؤولیة  األخرى    ABCند  الفروع  تتحمل  فال  وحده؛  األردنیة  (األردن)  المملكة  خارج  تقع  التي 
 . من أي نوعالشركات الزمیلة أو التابعة للبنك أي مسؤولیة  ، أو الھاشمیة

یُغّیر أن  العمیل،  تجاه  نوع  أي  من  مسؤولیة  یتحمل  أن  ودون  فقط  تقدیره  على  بناًء  للبنك؛  یُعّدل    یحق  الفائدة،    سعر أو 
والمتطلبات، ومتطلبات رسوم الخدمة المطبقة على أي حساب من وقٍت إلى آخر وفقًا لتغییرات السوق وتقدیر البنك وحده  

 أو بناًء على تعلیمات البنك المركزي األردني. 

السعر المعتمد لصرف العمالت    یمثّل سعر الصرف الذي یطبقھ البنك على جمیع عملیات اإلیداع إلى الحساب أو السحب منھ 
 على ھذا السعر ألي سبب كان.  االعتراضاألجنبیة في تاریخ المعاملة. وال یجوز للعمیل 

 التعریفات 

 . المؤسسة العربیة المصرفیة (األردن)وھو البنك:   •

أو بأي عملة أخرى،    بالدینار األردنيالحساب (الحسابات) التي یفتحھا العمیل لدى البنك في أي وقت    وھوالحساب:   •
 للفوائد أم ال. خاضعاً   سواء كان 

 ، أو یُفتَح الحساب باسمھ. لفتح الحسابات أي شخص طبیعي یفتح الحساب عبر تطبیق "إلى" وھو العمیل/أنت:  •

م لیُشغَّل على الھاتف  البرامجمن نوع  وھو  التطبیق الھاتفي:  •  ، تطبیق "إلى". المتنقلیُصمَّ

نت باستخدام بطاقة "إلى"  خدمة تمكن العمیل من التسوق عبر اإلنتر  وھيخدمة األمان ثالثي األبعاد لبنك "إلى":   •
والتي  یجب على العمیل تحدیث رقم ھاتفھ المتنقل لیكون متاًحا عند استخدام ھذه الخدمة،  إضافي من األمان.    وبمستًوى

من ھویة العمیل عند أداء معامالت التسوق عبر اإلنترنت. ویشار إلیھا الحقًا بعبارة "الخدمة"، وتُقدَّم    ق تُستخدم للتحق 
 ھذه الخدمة عبر "إلى" واألطراف ذات الصلة. 

، التي یُصدرھا البنك، وتمكن العمیل من سحب النقود من أجھزة  البالستیكیةو  البطاقة االفتراضیة    وھي   بطاقة "إلى":  •
الصراف اآللي المحلیة والدولیة التابعة للبنك، و/أو اإلیداع من خالل أجھزة الصراف اآللي التابعة للبنك، و/أو شراء  

 اإللكترونیة.  تُّجار التجارة السلع و/أو الخدمات في نقاط البیع، و/أو من 

المواقع اإللكترونیة التجاریة المتوفرة عبر اإلنترنت، والتي تشارك في خدمة األمان    ة المشاِركة:المواقع اإللكترونی •
 ثالثي األبعاد لبنك "إلى". 

ل  القصیرة    النصیة  إلى العمیل عبر خدمة الرسائل   یُرِسلھا البنككلمة مرور    : رمز التحقّق • على رقم ھاتفھ المتنقل المسجَّ
 رى عبر المواقع اإللكترونیة المشاركة للتحقق من ھویة العمیل. تُج  إلكترونیةكل معاملة في 

یحق للبنك، دون الرجوع إلى العمیل، السحب من أيٍ من حسابات  األحكام العامة التي تخضع لھا جمیع الحسابات:   .1
بالنیابة   اعلیھ أو یدفعھ  التي تترتب  م، والفوائد، والعموالت، والضرائب، والطوابعسو العمیل جمیع المصروفات، والر 

 عن أي معامالت بین البنك والعمیل.  التي تنتجعن العمیل، أو 

حسابھ من قبل أي طرٍف ثالث، سواء كان  تتم إلى  إیداع  عملیة  األحكام على أي  الشروط ویوافق العمیل بموجب ھذه   .2
االت واردة، شریطة  أو حو  أوراٍق تجاریة  ھذا اإلیداع نقدي عبر أجھزة الصراف اآللي التابعة للبنك، أو على صورة

 موافقة البنك على مثل ھذه اإلیداعات. 

ھة إلى البنك من العمیل (عبر التطبیق الھاتفي، و/أو الھاتف، و/أو البرید اإللكتروني،  .3 ینبغي للتعلیمات أو الطلبات الموجَّ
و/أو زیارة مركز خدمة عمالء "إلى"، أو بأي وسیلة أخرى) أن تكون واضحة وصریحة. وإذا كان الطلب خطیًا،  

، دون أي شطب أو كتابة بین السطور. وفي ضوء  الیدخط  واضحة ب بة  یجب على العمیل استخدام كتابة مطبوعة، أو كتا
مكتملة، وال یتحمل أي مسؤولیة تنتج عن عدم تنفیذ  غیر  ما سبق، یحق للبنك رفض تنفیذ أي تعلیمات غیر واضحة أو  



التصرف بناًء  مسؤولیة تجاه أي خطر ینتج عن  ال التي تخالف ھذا الشرط، وال یتحمل    أو طلباتھ   أيٍ من تعلیمات العمیل 
 على طلب العمیل المرَسل بأيٍ من الوسائل المذكورة أعاله. 

المطلوبة فیھا،    في البیاناتنقص  وجود أي  العمیل في حال    یُصدرھاقیمة أي دفعة    تسدیدال یتحمل البنك مسؤولیة   .4
 طالما أنّھا صدرت بصیغة أمر دفع. 

ال یمكن قبول طلب العمیل بأن یلغي البنك أي  إذا كان حساب العمیل مؤھًال للتعامل بالدفع أو الحوالة من الحساب،   .5
تعلیمات تتعلق بأي أمر دفع أو حوالة لصالح طرف ثالث بعد دفع المبلغ أو إیداعھ إلى حساب المستفید، أو بعد أن  

 یستلم المستفید المبلغ.

صاحب    غیر الصادرة عنمباشر (غیر  ، أو حوالة، أو أي تعلیمات یتلقاھا بشكٍل  دفعةتنفیذ  یجوز للبنك أن یمتنع عن   .6
الحساب شخصیًا) إذا شّك في صحتھا، أو وفقًا لتقدیر البنك وحده. ویجوز للبنك أن یطلب تأكیًدا على إصدار ھذا األمر  

ض للتصرف بالحساب بأي طریقة قد یرا صاحب الحسابمن   ھا مالئمة دون أن یتحمل البنك أي  و/أو الشخص المفوَّ
 مسؤولیة تجاه أي تأخیر أو عدم تنفیذ. 

وحده، جمیع  لبنك، بناًء على تقدیره  ا  یُنفِّذإذا كانت تعلیمات العمیل غیر واضحة، أو إذا تلقى البنك تعلیمات متعارضة،   .7
عن تنفیذھا، لحین حل الغموض أو التعارض بطریقة تُرضي البنك، علًما بأّن   یمتنعمنھا، أو    ھذه التعلیمات أو جزًءا

كان، سواء نفّذ البنك جمیع ھذه   مھماأي إیذاء أو ضرر قد یلحق بالعمیل أو أي طرف  تجاه مسؤولیةالالبنك ال یتحمل 
 . كلیًا أو جزئیًا التعلیمات أو جزٍء منھا، أو امتنع عن تنفیذھا

واالت القیمة، ورقم الحساب، واسم المستفید من الدفعة أو الحوالة، أو أي تفاصیل أخرى یطلبھا  تحدد الدفعة أو الح .8
 البنك. وال یتحمل البنك مسؤولیة عدم تنفیذ ھذه الطلبات أو الحواالت في حال خالفت ھذا الشرط. 

ن أجل تحصیلھا. ویُرى البنك ال یتحمل البنك مسؤولیة عدم تحصیل األوراق التجاریة التي یودعھا العمیل في حسابھ م .9
وفي حال عدم تنفیذ ھذه األوراق التجاریة،  التزامھ عند تقدیم األوراق التجاریة للدفع حتّى إن لم تُنفَّذ.    اوفى على أّنھ  

یعود العمیل إلى البنك الستالمھا. وال یتحمل البنك المسؤولیة تجاه أي خسارة، أو ھدر، أو ضرر أو تأخیر إّال في حالة  
 أو اإلھمال الكامل، مع احتفاظ البنك بحق إرجاع األوراق التجاریة للعمیل وفقًا لتقدیر البنك. حتیالاال

قانونیًا ما لم یَُنص صراحة على أّن    إقراراً العمیل ألي أوراق تجاریة من أجل إیداعھا في حساباتھ المدینة  إقراریمثّل  .10
للتفویض/التحصیل،    ةً مخصص  اھبأّن   اقرارهاب العمیل مقابل  المبلغ مخصص للتحصیل. وال تشكل اإلشارة إلى رقم حس

 وإنّما لألغراض التنظیمیة. 

أيٍ من البنوك المراِسلة، أو الوكالء، أو الوسطاء الذي یطلب البنك مساعدتھم، أو    اجراءات ال یتحمل البنك مسؤولیة   .11
یتعامل البنك معھم خالل تنفیذ أي معامالت ینفذھا أو یطلبھا العمیل. باإلضافة إلى ذلك، ال یتحمل البنك مسؤولیة إرجاع  

الرسمیة التي یتعامل معھا البنك، ما دامت    درھا السلطات أو المؤسسات اقد تصالنسخة األصلیة من أي أوراق أو وثائق  
 عن إرادة البنك.  ة المصادرة تسّوغھا أسباب خارج

یتحمل العمیل المسؤولیة كاملة تجاه أي إجراءات أو قیود قد تفرضھا السلطات الرسمیة محلیًا أو خارج البالد على   .12
 حساباتھ أو ألي معامالت بنكیة یُجریھا من خاللھا. 

البنك باإلفصاح عن أي معلومات قد تطلبھا أي سلطات رسمیة محلیًا أو   الشروط واألحكام جب ھذه یفّوض العمیل بمو .13
خارج البالد، أو تستلزمھا طبیعة المعامالت أو الخدمات التي یقدمھا البنك. ویفوض العمیل البنك أیًضا بتبادل المعلومات  

  فیما یخصن/التعلیمات المحلیة والدولیة المعمول بھا  مع البنوك األخرى أو في حال كان ذلك مطلوبًا بموجب القوانی 
مكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرھاب. ویتبادل البنك المعلومات أیًضا مع المكتب الرئیسي، أو أيٍ من مكاتبھ، أو  

طرف  و أو السلطات القانونیة في موطنھ، أو أي وكیل، أو ُمتعاقِد، أ ،فروعھ، أو الشركات ذات الصلة بھ، أو شركائھ
البنك إلجراء أي أنشطة أو تقدیم أي    ھیتعاقد مع  طرف ثالث  ، أوأي نوعمن  بخدمات تتعلق بعملھ    یزّود البنكثالث  

خدمة، والذي یلتزم بدوره بموجب العقد المبَرم مع البنك باالحتفاظ بسریة أي معلومات قد یحصل علیھا خالل فترة  
 بالخدمات.   البنك عملھ مع البنك أو تزوید

، یتحمل العمیل المسؤولیة الكاملة تجاه  طریق الھاتف، أو البرید اإللكتروني والفاكسالتعامل عن  ا طلب العمیل  إذ .14
ھة   تجاه مسؤولیةالمخاطر مثل ھذا التعامل. وال یتحمل البنك  أي أضرار تلحق بالعمیل طالما أّنھ ینفذ التعلیمات الموجَّ

 إلیھ عبر الوسائل المذكورة بنیة حسنة. 



أيٍ  یفّوض العمیل البنك بقبول    ،طریق الھاتف، و/أو الفاكس، و/أو البرید اإللكترونيلتعامل عن  اب   الرغبة  في حال   .15
، مھما كانت، فیما یتعلق بحسابات العمیل  طلباتوتنفیذ أي   ، و/أو التعلیمات الخطیة منھ إلى البنك، وقبول الطلبات  من

دون    ھذه التعلیماترفض أو قبول  أنّھا أصلیة. ویحتفظ البنك بحقھ في  لدى البنك، والنظر إلى مثل ھذه المستندات على  
ه  بحسبما قد یرا  أن یتحمل البنك أي مسؤولیة قد تنشأ عن تنفیذ محتویاتھا أو عدم تنفیذھا. ویحتفظ البنك أیًضا بحقھ،

تأكید   بأي طریقة یراھا مالئمة. ویتنازل العمیل مسبقًا    التعلیمات بات، و/أو  لأصل ھذه الطمالئًما، بطلب تعزیز أو 
أو نزاع،  / و ، عن حقھ في أي مطالبة،  ھذه الشروط واألحكامل العمیل    قبول األحكام، وبموجب  الشروط و بموجب ھذه  

  إنكاره   ، و/أوالمستنداتو/أو التعلیمات و/أو    الطلبات میل للتوقیع على مثل ھذه  و/أو اعتراض، بما في ذلك إنكار الع
على أنّھا دلیل مؤیِّد.    و/أو التعلیمات و/أو المستندات   الطلبات  ھذهاستخدام  بإمكانیة    ویصّرح العمیل مسبقًاإلرسالھا.  

عبر الھاتف    االتصاالتیصرح العمیل بمعرفتھ الكاملة وفھمھ الشامل بجمیع المخاطر المحیطة بقبول  وإضافة إلى ذلك،  
و/أو البرید اإللكتروني و/أو الفاكس، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، التزویر، و/أو انتحال الھویة، و/أو  

  ھذه اإلجراءات. أو األضرار التي قد تنشأ عن  /االحتیال، و/أو أي مخاطر أخرى، ویقبل العمیل جمیع التداعیات و
عدم قبول  ب   ات و/أو ادعاء  اعتراضات أي  األحكام عن حقھ في تقدیم  الشروط ووبالتالي، یتنازل العمیل بموجب ھذه  

أو أي شيء قد یكون  الھاتف و/أو البرید اإللكتروني،  الحالة عبر      بمصداقیة ین، و/أو رفع نزاع یتعلق  و/أو حلف یم
األحكام أیًضا عن حقھ في رفع أي  الشروط وا أو ینتج عنھا. وإضافة إلى ذلك، یتنازل العمیل بموجب ھذه  ضمنھمن  

و/أو البرید  بصالحیة الفاكس  و/أو الحنث في الیمین، و/أو رفع منازعة تتعلق    الطلباتمصداقیة    الطعن في، و/أو  عوةد
أو   ینشأ عنھا.  اإللكتروني  أو  (التصریحات)،  أي طلب في مضمونھا  التفویض (التفویضات)، والتصریح  ویعّد ھذا 

 والتنازل (التنازالت) المذكورة ھنا قطعیة وال رجعة فیھا.

بالمحافظة على   .16 العمیل  (الحسابات) عبر    البطاقات یلتزم  الحساب  العمیل مع  تعامل  ویكون  البنك.  یستلمھا من  التي 
بناًء على تقدیره. ویِقر العمیل    مشابھةأخرى    ت البطاقات البالستیكیة/اإللكترونیة، أو الھاتف، أو اإلنترنت، أو أي خدما

ظة على البطاقات المذكورة أو كلمات  في المحاف   إھمالھ أو    إغفالھبالمخاطر المرتبطة بھذا التعامل، والتي قد تنتج عن  
قرصنة الشبكات وأنظمة المعلومات من طرٍف ثالث. ویقر العمیل بقبولھ لھذا التعامل، ویتحمل المخاطر    عنالمرور، أو  

 الناتجة، ویُعفي البنك من أي التزامات قد تنشأ عن ھذا التعامل. 

حدوث وصول  مركز الخدمة في حال ضیاع ھذه البطاقات، أو  عبر مكالمة ھاتفیة و/أو زیارة    فوًرا یُخطر العمیل البنك   .17
ح بھ إلى كلمات المرور، أو أي معلومات ذات صلة، أو أرقام تتعلق بالتعامل. وال یتحمل البنك  غیر   مسؤولیة  المصرَّ
 تعلیق فعلیًا.  تفعیل ھذا الالخدمة خالل فترة تمّكن البنك من  بتعلیقأي أضرار تلحق بالعمیل، ما لم یُخطره العمیل تجاه 

العمیل باستخدام البطاقات، أو الھاتف، أو أي    أجراھا نك أي شكوك تتعلق بصحة أي معامالت  ب اللدى    وجود في حال   .18
البنك أي    أن یُحّمل ذلك وسائل تعامل أخرى، یحق لھ تعلیق الخدمات المقدمة للعمیل دون أي إشعار مسبوق، ودون  

 مسؤولیة. 

تلقى    تقھ إذا مااخدمات یقدمھا للعمیل بشكٍل دائم أو مؤقت دون أن تقع أي مسؤولیة على عیحق للبنك ان بإیقاف أّي   .19
 الخدمة عبر أي وسائل اتصال یقبلھا العمیل.  بإیقافإشعاًرا 

، تُفَرض فائدة مدینة  كانمن حسابات العمیل مدینًا أو مكشوفًا لصالح البنك دون اتفاق مسبق وألي سبب  أصبح أيٌ  إذا .20
 على الرصید الیومي، وتُحَسب على أساس سعر الفائدة المدینة الذي یحدده البنك.

قُّیَِدت للحساب عن طریق الخطأ. وال    تقدیم  ، دونأن یعكس  بحقھ فيیحتفظ البنك   .21 إشعار مسبق للعمیل، أي حركة 
یُبِلغ البنك    فإنّھ  ل عن أي عواقب لھذا القید الخطأ. وفي حال اكتشف العمیل أي خطأ، ی یتحمل البنك المسؤولیة تجاه العم

بھ عن طریق الخطأ فوَر أن یرد ذلك إلى علمھ و/أو عند أول  سحبھا من المبالغ المقیَّدة لحسای   فوًرا، ویُعید أي مبالغ
 دون أي اعتراض. , یُقّدمھ البنكطلب 

حقًا    على المكشوف أيٍ من حسابات العمیل بناًء على تقدیره. وال یعّد السحب    من  السحب على المكشوف یجوز للبنك   .22
خالل فترة    على المكشوفالسحب  العمیل بتغطیة قیمة    ویلتزم.  یتخذه البنكمكتسبًا للعمیل، وإنّما إجراًء تسھیلیًا ومالئًما  

 باإلضافة إلى أي فوائد وعموالت مستحقة.   السحب على المكشوفأقصاھا شھر واحد من تاریخ 

 یِقّر العمیل ویوافق على ما یلي:  .23

والمستخرجات    نسخ الألصلیة. وتعد  لنسخ المطابقة  حدیثة  الالمحتفَظ بھا أو المستخرجة عبر تكنولوجیا    النسخیكون   •
 التي یقدمھا البنك في أي نزاع دلیًال مقبوًال وملزًما للعمیل. وال یُلَزم البنك بتقدیم النسخ األصلیة. 



یِقّر العمیل ویوافق على السماح بتسجیل المكالمات الھاتفیة أو التعلیمات الشفھیة، ورسائل البرید اإللكتروني،  •
لحمایة    ل االجتماعي، وغیرھا من االتصاالت أو الطلبات المقدمة للبنك؛والرسائل النصیة، ورسائل وسائل التواص

مصالح العمیل والبنك. ویِقّر العمیل أیًضا على أّن ھذه التسجیالت تعّد قانونیة وُملِزمة، ویُِقر على الموافقة على  
 محتواھا. ل مثِبتًااستخدامھا دلیًال 

مستندات  الو/أو تقدیم    بإخراج البنك  مطالبة  یتنازل العمیل عن حقھ في إنكار أي كتابة أو توقیع منسوب إلیھ، أو   •
التي أُجریت على الحسابات، مثل اإلیداع   بالمعامالت صلیة بعد مرور خمسة أعوام من تنفیذ أي مستندات تتعلق  األ

 وما إلى ذلك. 

المعامالت واألرصدة، التي أُجرَیت و/أو تُجرى على الحسابات.    إلثباتتعد حسابات البنك وسجالتھ دلیًال مقبوًال   •
 في البنك تقدیم كشف حساب مستخرج من الحاسوب أو أي وسائل تعامل متاحة أخرى. ت ولھذه الغایة، یك

وفي حال اعترض العمیل   أي فترة زمنیة ُمختارة. عن  التطبیق اض كشوفات الحسابات واستخراجھا من یمكن استعر .24
یوّجھ   فإّنھ  الكشوفات،  یشرح  إخطاًرا  على  اتصال،  وسیلة  بأي  أو  شخصیًا،  أو  اإللكتروني،  البرید  عبر  فیھ  للبنك 

یقّر العمیل بصحة ھذه الكشوفات، ویتنازل    ) یوًما من تاریخ المعاملة. وبخالف ذلك،15اعتراضاتھ خالل خمسة عشر (
 عن حقھ في االعتراض علیھا. 

.  بمراسالتھیحتفظ البنك بمراسالت العمیل بناًء على طلبھ. ویُعفي العمیل البنك من أي مسؤولیة قد تنشأ عن االحتفاظ   .25
 . ) أشھر من تاریخ صدورھا 3ویحق للبنك إتالف مراسالت العمیل غیر المستلََمة بعد ثالثة (

 تعّد دفاتر البنك وسجالتھ دلیًال ملزًما وقاطعًا للعمیل، وال یجوز للعمیل االعتراض علیھا أو الطعن بھا.  .26

األحكام بأّن البنك ال یدفع لھ أي فوائد على الحسابات/األرصدة الدائنة إّال عند االتفاق  الشروط ویقر العمیل بموجب ھذه   .27
أسعار الفوائد المدینة أو  بدفع الفوائد على ھذه الحسابات، علًما بأّن    ساتھمع البنك، أو إذا سمحت تعلیمات البنك وسیا

 تزید أو تنقص، وفقًا ألسعار الفائدة السائدة في السوق المصرفي أو وفقًا للعوامل التي تؤثر على أسعار الفائدة.   قدالدائنة  

إذا طلب العمیل أو وافق على تغذیة حساباتھ أو أيٍ منھا من بعضھا بعًضا أو من حسابات محددة أخرى، أو تغذیة   .28
بات) الخاصة بالعمیل، یبقى ھذا التفویض ساریًا ومعموًال  حساب (حسابات) أخرى تعود آلخرین من الحساب (الحسا

بھ لحین یتلقى البنك إشعاًرا خطیًا من العمیل بخالف ذلك، شریطة الحصول على موافقة من الطرف الثالث في حال  
 كان إلغاء التعلیمات یخضع لموافقتھ. 

ا، بغض النظر عن نوع الحساب، لتیسیر  یجوز للبنك، دون الطلب من العمیل، تغذیة حسابات العمیل من بعضھا بعضً  .29
أو بأيٍ من وسائل التعامل مع الحسابات، بما في ذلك البطاقات    بشكٍل مباشر العمیل سواًء    یجریھا  عملیات سحب أي  

 والخدمات.  

لدى    بنك بأداء الحوالة بالسعر السائدفي حال طلب العمیل التحویل بین حساباتھ أو لحسابات طرف ثالث، فإّنھ یفّوض ال .30
أي تكالیف    وقیدإذا كانت عملة الحساب الُمرِسل للحوالة مختلفة عن عملة الحساب المستِلم للحوالة،    البنك وقت الحوالة 

 أو عموالت مستحقة على الحساب الُمرِسل للحوالة دون أي مسؤولیة على البنك.  

الح أي مؤسسة أو شخص، فال یجوز لھ  إذا فّوض العمیل البنك بتسویة قیمة أي خدمات أو التزامات مستحقة علیھ لص .31
 للبنك، أو بموافقة المستفید إذا ما كان اإللغاء خاضعًا لموافقتھ.  یُسلَّم إلغاء ھذا التفویض إّال بموجب إشعار خطي 

 أي فوائد، أو عموالت، أو تكالیف مستحقة. ، والبنك من أيٍ من حسابات العمیل المبالغ التي یدفعھا البنك یخصم .32

بحجز  الرجوع لھ بدون  نشأ نزاع بین العمالء، والبنك، وطرف ثالث على معاملة بنكیة، یفّوض العمیل البنكفي حال  .33
 . تعویضات المبلغ المتنازع علیھ لحین الفصل بالنزاع قضائیًا أو ودیًا دون أن یحق للعمیل طلب أي فوائد أو 

 لتسوق عبر اإلنترنت على المواقع اإللكترونیة المشاركة. تُفَعَّل خدمة األمان ثالثي األبعاد لبنك "إلى" خالل معاملة ا .34

 وفي حال تغّیرھا، ویتحمل العمیل المسؤولیة الكاملة عن أي مخالفة لھذا االلتزام.   یلتزم العمیل بتحدیث معلوماتھ دوریًا .35

ل لھ   .36 أو المواقع اإللكترونیة  ، یحق للبنك، بناًء على تقدیره، و/تغییره  د عن في حال لم یُحّدث العمیل رقم الھاتف المسجَّ
 أي مسؤولیة من أي نوع. أن یتحمل المشاركة عدم قبول الدفعة، وعدم استكمال معاملة التسوق عبر اإلنترنت دون 



المعاملة عبر    لتنفیذمباشر    بمثابة تفویضاستخدامھا    ویُعدّ ،  للتأكد من الھویةوسیلة    ھو   رمز التحققیقّر العمیل أّن   .37
  بطاقة أي معاملة صادرة باستخدام    الطعن في، عن حقھ في  رجوعل العمیل دون شروط وبال  اإلنترنت. وعلیھ، یتناز

 ألي سبب كان.   الخاصة بھ أو رمز التحقق الخاص بھ "إلى" 

یتعھد العمیل باالحتفاظ بمعلومات بطاقة "إلى" ذات الصلة على أنّھا سریة وخاصة، وأّال یكشف عنھا ألي شخص.   .38
ویتوخى العمیل أقصى درجات الحذر عند استخدام الخدمة على حاسوب شخصي في مكان عام. ویقّر العمیل، دون  

تنشأ عن إساءة استخدام خدمة األمان ثالثي األبعاد ، بعدم تحّمل البنك ألي مسؤولیة و/أو أضرار قد  رجوعشروط وبال  
 لبنك "إلى" أو بسبب مخالفة العمیل لھذا االلتزام. 

ي سبب  ألفي حال عدم انتظام خدمة األمان ثالثي األبعاد لبنك "إلى"، و/أو تعطلھا، و/أو  ال یتحمل البنك المسؤولیة   .39
 آخر مھما كان. 

 : جامدة الحسابات ال

قیٍد لھا أو علیھا، ولم یكن ممكنًا تحدید   معامالتإذا لم تُجَر    جامدة ذات األرصدة الدائنة حسابات    تُعّد حسابات العمالء  .40
التواصل معھ، وبعد مرور   بعد استنفاد جمیع وسائل  البنك،  تعامالتھ األخرى مع  الحساب من خالل  مكان صاحب 

 قید للحساب أو علیھ:   معاملةالفترات الزمنیة المحددة التالیة من تاریخ آخر 

 ستة أشھر للحسابات الجاریة وحسابات الرواتب.  •

 سنتْین لحسابات التوفیر •

  في الحاالت التالیة:   جامدة تبقى حسابات العمیل 

 امد. جصرف الشیكات المسحوبة من العمیل على الحساب ال  •

 . امدجعلى الحساب ال قید لحساب العمیل    معامالتإجراء  •

 مد. جاال على الحساب  آلیة إلى حساب العمیل معامالتإجراء  •

 بحضور العمیل شخصیًا. إّال  جامدمن الحساب ال  الحوالة سحب الشیكات أو  بمعامالتال یُسَمح  •

وتعدیالتھ والذي یُسّمى بقانون تملك الحكومة لألموال التي یلحقھا    1985لعام    35تسري أحكام القانون المؤقت رقم   .41
 التقادم.  

في    ذلك أو تحّمل أي مسؤولیة تجاه ذلكیجوز للبنك إغالق أي حسابات للعمیل في أي وقت دون اإلشارة إلى أسباب   .42
أيٍ من شروط التعامل أو األعراف المصرفیة، أو في    قد خالفأن العمیل    بناًء على تقدیره المطلَق و،  االكتشافحال  

أوراقًا تجاریة، أو حواالت مصرفیة، أو أوامر دفع    قدم  ل، أو إذا  حال لم یراعِ القانون ومبدأ النیة الحسنة في التعام
تقدیم جمیع الوثائق المطلوبة  ب العمیل  یتعھد ي سبب آخر یُقّدره البنك.أل، أو وھمیةدون مقابل، أو إذا أجرى معامالت  

ویقّر صاحب    غالق الحساب. الوثائق، یحق للبنك إضمن الفترة الزمنیة التي یحددھا البنك. وفي حال أخفق في تقدیم ھذه  
(أصحاب) الحساب (الحسابات)؛ الموقِّع أدناه، بموجب ھذه الشروط واألحكام أّن العمیل (العمالء) یُدركون بالكامل 

)، والتي تسمح للبنك بتأخیر إجراءات التحقق من ھویة عمیل أو  14/2018تعلیمات البنك المركزي األردني رقم (
فتح الحساب فعلیًا، وأنھ یحق للبنك إغالق الحساب ومنع العمیل (العمالء) من سحب أي    حتى بعد  معیّن  مستفید حقیقي

إّما عن  إلعادة المبالغ المذكورة للعمیل (العمالء)  أخرى  مبالغ متاحة فیھ. ویحق للبنك أیًضا استخدام أي وسائل دفع  
في حال أخفق العمیل (العمالء) في تقدیم الوثائق التي تمكن البنك من التحقق من    وذلك،  یك أو حوالة بنكیةشطریق  
) أیام عمل  10عشرة (  للعمیل (العمالء)، سواء بصفتھ عمیًال أو مستفیًدا من الحساب، خالل فترة أقصاھا  الفعلیة الھویة  

 اعتباًرا من التاریخ الفعلي لفتح الحساب. 

، ودون وجود  دون إجراء أي معاملة/حركة علیھ  أشھرلعمیل إذا انقضت فترة ستة  احسابات     منیحق للبنك إغالق أيٍ  .43
قبول أي إیداعات، أو حواالت، أو شیكات    في حال رفضفیھ. وال یتحمل البنك أي مسؤولیة    أرصدة دائنة أو مدینة

 تُجرى على حسابات العمیل بعد إغالقھا.  



عند انتھاء صالحیة استخدام    و أِلق الحساب بناًء على طلب العمیل،  إذا أغلق البنك حساب/حسابات العمیل، أو إذا أُغ .44
أّن  والخدمة، أو عندما یقرر البنك إلغاء الخدمات.    بإیقاف بناًء على طلب العمیل    و أللعمیل،    المَسلَّمة بطاقات  ال   من أيٍ 

 الرصید الناتج عن اإلغالق. بموافقتھ على أو  إغالق الحساب لیس مشروًطا بتوجیھ إشعاٍر باإلغالق للعمیل

 علیھ  یترتب ال القبول  معنى على  ینطوي أو واحد  خیار من أكثر  استخدام البنك یخول  التعامل، شروط من شرط  أي .45
 المتاحة.  الصالحیات  أو  الخیارات  ھذه من أیا یستخدم كان سواء البنك، على مسؤولیة  أي

 
ر العنوان  ی مكان اإلقامة الذي یختاره العمیل للخدمة. وفي حال تغی   ھ أّن یُرى العنوان المبیّن على طلب فتح الحساب على   .46

بزیارة مركز خدمة  عبر البرید اإللكتروني و/أو المستندات و/او المعلومات العمیل البنك بإرسال یجب على المذكور، 
للعنوان المحفوظ  یُرَسل  ار  عن حق االعتراض على اإلشعارات، ویُعّد أي إخطار أو إشع  تنازالً خالف ذلك  "إلى". ویُعّد  

 لدى البنك ساریًا. 

وقٍت    أي  التعامل على أي معامالت أو خدمات یُقّدمھا البنك، والتي یطلبھا العمیل عند فتح الحساب أو في  شروط تُطبَّق   .47
في   ذلك  یُنَص على خالف  لم  وما  بھا  تسود  التعامل،    شروط الحق.  المعمول  أو    لدىالسیاسات واإلجراءات  البنك 

   ة. عراف المصرفی األ

أّن العمیل (العمالء) یُدركون تماًما تعلیمات    الشروط واألحكامبموجب ھذه    ) یُقّر صاحب (أصحاب) الحساب (الحسابات .48
العمیل یتعھد  وبالتالي،  تجاریة.  ألغراض  الشخصیة  الحسابات  استخدام  تحظر  األردني  المركزي    (العمالء)   البنك 

باالمتناع عن استخدام الحساب ألي أغراض تجاریة مھما كانت، وفي حال كان العمیل    الشروط واألحكامبموجب ھذه  
الحساب خالل فترة    وضع یستخدمون الحساب حالًیا في معامالت تجاریة، یتعھد العمیل (العمالء) بتصحیح (العمالء)  

في حال أجَریت أي "معامالت تجاریة" باستخدام    على أن یحق للبنك بعد ذلك؛ ) یوًما،  30زمنیة ال تتجاوز ثالثین (
 طرف البنك.    على أي مسؤولیة  تُفَرضأن   الحساب، إغالق الحساب فوًرا دون إخطار العمیل (العمالء)، ودون 

أجھزة الصّراف اآللي للبنك، أو من خالل الشیكات أو أوامر    من خاللیجري السحب من الحساب إّما بشكٍل مباشر   .49
 البنك.   یوفّرھاالدفع التي تستوفي الشروط المقبولة لدى البنك، أو أي وسائل أخرى 

لمرتبطة بالحسابات الجاریة. ویحق للعمیل االعتراض على أي إجراءات مستقبلیة  یُقّر العمیل أّنھ یُدرك جیًدا المخاطر ا  .50
 یتخذھا البنك لتنفیذ تعلیمات البنك المركزي األردني. 

تُنفَّذ باألشكال الصادرة عن البنوك لھذه    لم   لتحصیل، ما من أجل ایُدرك العمیل أّن البنك ال یقبل أي شیكات مودعة لدیھ   .51
 الغایة. 

الحسابات  تفع  یُعادال   .52 سبب  المحظورة یل  كان  أیًا  البنك    إالّ ،  الحظر،  اقتناع  الداخلیة    باستیفاءبعد  المتطلبات  جمیع 
 والخارجیة المتعلقة بإبقاء الحسابات المصرفیة. 

  :"األحكام الخاصة بحسابات االّدخار "حّصالة 

أي  ب ، أو  الى حسابھ الجاري  الدفع أو الحواالت من ھذا الحساب  بتنفیذ أوامر  بشكٍل مباشرمن الحساب    یسحب العمیل .53
إصدار  للعمیل ال یمكن قیمة عملیات السحب. مع ذلك، لذلك من حیث  ضمن الحد المقرر   ،وسائل یوفّرھا تطبیق "إلى"
 الشیكات على ھذا الحساب. 

 . بنفس العملة   الحساب الجاري من   التحویل في الحساب ، عن طریق  اإلیداع یمكن  .54

تُحَسب الفائدة الدائنة على الرصید الختامي الیومي، وتقیَّد إلى ھذا الحساب شھریًا بالتواریخ التي یحددھا البنك، مع   .55
ر لحسابات االّدخار في  الحساب األخذ باالعتبار أّن البنك ال یحسب أي فوائد إذا كان رصید  أقل من الحد األدنى المقرَّ

 ذلك الشھر. 

التواریخ التي تُقیّد فیھا الفوائد الدائنة إلى الحساب، تُحَسب الفائدة على الرصید الختامي نھایة    إذا أُغِلق الحساب قبل  .56
 الشھر الذي یسبق تاریخ اإلغالق. 

 إذا كان حساب التوفیر "حّصالة" بالعملة األجنبیة، فإّنھ یخضع لألحكام والشروط السابقة.  .57

یرة، أو مركز اتّصال  القص  النصیة  بطاقات السحب، أو خدمة الرسائل   من خاللیزّود البنك العمیل بالخدمات المصرفیة   .58
 . أخرى  خدمات بنك "إلى"، أو أي منتجات مشابھةو/أو مركز 



سترداد،  )، و/أو رمز االPINطلب منھ إدخال رمز التعریف الشخصي (ت یُدرك العمیل جیًدا أن التعامل بھذه الخدمات ی  .59
و/أو عنوان البرید اإللكتروني. ویُدرك أیًضا أھمیة المحافظة على األرقام، والمعلومات، واألجھزة التي یستخدمھا؛ إذ  

. وقد یُجري طرف ثالث معامالت غیر مشروعة  لھإنّھا تُعّد وسیلة تعریف شخصیة، وتكون بمثابة الحضور الشخصي  
ح بھ إلى ھذه   الوصول في حالة   األرقام والمعلومات، سواء بسبب اإلھمال، أو الخطأ، أو اإلغفال، أو إذا    غیر المصرَّ

 إلى ھذه المعلومات واألرقام.   بالوصول سمح العمیل لطرف ثالث 

فوًرا من خالل   .60 البنك  العمیل  ل و/أو مكالمة ھاتفیة و/أو شخصیًایُخطر  المسجَّ اإللكتروني  أو    البرید  في حال شّك 
ھاتفھ المتنقل أو أي معلومات أو رموز تعریف شخصي، من أجل تعلیق    فقدان في حال    للمعلومات أو   خرقاكتشف أي  

  تُجرى أي معامالت  تترتب على  وال یحفظ ھذا اإلخطار العمیل من أي عواقب  الخدمة (الخدمات) التي یقّدمھا البنك.  
 الالزمة لتعلیق الخدمة.  التدابیریتمكن فیھ البنك من اتّخاذ الوقت الذي حین أن ی إلى  تُجرىأو قد 

أي مسؤولیة    تترتب علیھأي خدمة (خدمات) یقّدمھا للعمیل دون إشعار مسبق ودون أن    إیقاف یمتلك البنك صالحیة   .61
ام  في حال ساورت البنك أي شكوك بخصوص خرق المعلومات أو صالحیة التعلیمات أو المعامالت التي تُجرى باستخد

 الوسائل المذكورة. 

یتحمل العمیل مسؤولیة أي معامالت، أو حركات، أو عملیات سحب، أو أضرار قد تلحق بالبنك بسبب إخفاق العمیل   .62
 بالمحافظة على ھذه األرقام والمعلومات.  

یُقّر العمیل بمسؤولیتھ تجاه عملیات السحب والشراء التي تتم باستخدام بطاقتھ أو معلوماتھا، حتّى إن تمت في دولة   .63
 عن دولة اإلقامة الدائمة أو الحالیة للعمیل أو موطنھ.  تختلف

العمیل على .64 البرید  یوافق  لجمیع رسائل  البنك  بطاقة    ،إرسال  أو  الحساب،  أو كشوفات  المراسالت،  أو  أو  السحب، 
عن طریق البرید العادي، أو البرید السریع، أو البرید اإللكتروني. ویتحمل العمیل كامل  التي تتعلق بحسابھ  اإلشعارات  

 التكالیف التي قد تنتج عن ھذه الخدمة. 

مّرات  ال  لعدد یتجاوز  بشكٍل خاطئ دخول  التسجیل    مرور   تُغلَق بعض خدمات "إلى" تلقائیًا في حال أدخل العمیل كلمة  .65
 إلعادة تفعیل الخدمة.  " إلى"اتّصال   بمركز االتصال، یمكن للعمیل زیارة مركز خدمة "إلى" أو وعلیھالمسموحة. 

استخدام بطاقتك أو نتیجةً  ب یخصم البنك من حسابك أي عملیات شراء، أو عملیات سحب نقدیة، أو حواالت أجرَیت   .66
دائًما تجاه جمیع المعامالت،   الكاملة   والعموالت ذات الصلة. وتوافق على مسؤولیتكالستخدامھا، باإلضافة إلى الرسوم  
بعلمك أو بإذنك أم ال. وتقبل وتوافق على أّن دفاترنا وسجالتنا  المعامالت  ھذه    تمتالتي تُنفَّذ باستخدام بطاقتك سواء  

طعن في صحة ھذه الدفاتر والسجالت أو  لھذه المعامالت نھائیة وملزمة لجمیع الغایات، وتتنازل عن أي حٍق في ال
 االعتراض علیھا.

أي غرامة و/أو فوائد  إذا أصبح حسابك مكشوفًا باستخدام البطاقة، فإنّك تتعھد بتسویة الرصید المكشوف بما في ذلك   .67
 ینا.طلبنا. وتفّوضنا أیًضا (دون أن نكون ملزمین بذلك) بتغطیة أي رصید مكشوف بالسحب من أي حسابات لك لدفوَر  

بالعملة األجنبیة، و  تإذا ارتبط .68 لمعاملة    بطاقة السحب الخاصة بك  استخدمت إذا  بطاقة الخصم الخاصة بك بحساب 
تمتلك رصیًدا كافیًا   فیجب أن  الحساب،  المعامالتبعملة ذلك  لتغطیة  الحساب  الصلة. وفي حال كان    في ذلك  ذات 

المعاملة حتّى إن كنت    ه استخدام بطاقة السحب، تُرفَض ھذالرصید في الحساب المربوط غیر كاٍف لتغطیة المعاملة ب 
ة مختلفة. وإذا لم ترتبط بطاقة السحب الخاصة بك بحساب بالعملة األجنبیة،  رصیًدا كافیًا في حساٍب آخر بعملتمتلك  

 لتغطیة المعاملة. تُقیَّد معاملة بطاقة الخصم بتلك العملة على حسابك بالعملة المحلیة شریطة أن یحتوي على رصیٍد كافیة  

 ال تُستخدم األرصدة الدائنة المحفوظة في حسابات غیر مربوطة ببطاقة السحب لتغطیة معامالت بطاقة السحب.  .69

نقیّد الوصول إلى  لحسابك أو بطاقة السحب الخاصة بك، فإّننا  استخداٍم غیر مصّرحٍ بھ  اشتباه بحدوث    لدیناإذا كان   .70
التعامل الحساب   الرسائل  السحب. بطاقة  ب  ونحظر  البرید اإللكتروني، و/أو خدمة  التغییر عبر  بھذا    النصیة   ونُعِلمك 

أو التقیید على الحساب إذا قّررنا أّن أسباب الحظر/التقیید  الحظر على البطاقة  ونزیل  .  مكالمة ھاتفیة   عبر  القصیرة، و/أو
 لم تعد موجودة. 

ویمكنك أیًضا اإلبالغ عن ضیاع أو    خدام تطبیق "إلى". یمكنك تجمید أو فك تجمید بطاقة السحب الخاصة بك باست .71
یؤّدي إلى تعطیٍل دائم لبطاقتك. ونرسل لك بطاقة سحب  مما  سرقة بطاقة الخصم الخاصة بك باستخدام تطبیق "إلى"،  



من أحد موظفینا حظر التعامل    للطلب مركز اتّصال عمالء "إلى"،  ب جدیدة بناًء على طلبك. ویمكنك أیًضا االتّصال  
 ضیاع أو سرقة البطاقة. الببطاقة الخصم الخاصة بك في حال  

باستخدام    تُجرى أي معامالت  تجاه  مسؤولیة  الفي ھذه الحالة، یتحمل العمیل  و تُصَدر بطاقة سحب أساسیة باسم العمیل.   .72
بالبنك بسبب  أي خسارة تلحق  تجاه  بما في ذلك الحفاظ على البطاقة ورمز التعریف الشخصي، وواألساسیة،  البطاقة  

 إساءة استخدام البطاقات أو أجھزة الصراف اآللي. 

التجدید   .73 قبل  ذلك  بخالف  البنك  العمیل  أخطر  إذا  إّال  صالحیتھا،  انتھاء  بعد  البطاقة  تجدید  للبنك  البرید  یحق  عبر 
 زیارة مركز الخدمة. ب اإللكتروني، و/أو الھاتف، و/أو 

ملزم بمنح أي ائتمان للعمیل؛ إذ یجب على العمیل أن یحافظ على رصید    ال یُشیر إصدار البنك للبطاقات على أّن البنك .74
والتي قد تنشأ عن استخدام البطاقة، دون المساس    على الحساب كاٍف في حسابھ لتغطیة عملیات السحب وأي قیود مدینة  

یحق للبنك   بحق البنك في خصم أي معامالت من حسابات العمیل. وفي حال عدم كفایة الرصید في حساب العمیل،
 السحب على المكشوف من أيٍ من حسابات العمیل، وفرض فائدة مدینة تُحّدد بناًء على ذلك. 

أحكام وشروط    باإلضافة إلىساریة    وتُعدّ لقوانین واألنظمة المحلیة، ووفقًا التفاٍق مع ماستر كارد،  تُصَدر البطاقات وفقًا ل .75
 الشبكات الوطنیة ذات الصلة بأجھزة الصراف اآللي للبنوك المحلیة. 

استخدام   .76 من  العمیل  "إلى"  سحب  بطاقة  للبنوك  تمكن  والدولیة  المحلیة  اآللیة  الصراف  ،  للسحباألخرى  أجھزة 
  ، يالنقدو السحب  ع  یدااإلواالستعالم عن رصید الحسابات. ومن خالل أجھزة الصراف اآللي للبنك، یستطیع العمیل  

بطاقة    وتسمحأي خدمات مصرفیة مستقبلیة أخرى دون إشعار مسبق.  استخدام  وتغییر رقم التعریف الشخصي، و
لسحب النقد واالستعالم    ،التي تحمل عالمة ماستركارد  ؛باستخدام أجھزة الصراف اآللي حول العالمأیًضا    للعمیل "إلى"  

من خالل نقاط البیع  الشراء من المتاجر/مراكز الخدمات محلیًا ودولیًا  لعمیل ب عن الرصید. وتسمح بطاقة "إلى" أیًضا ل
ح بالمعاملة فوًرا بعد سحب المبلغ من  عالمة بطاقة السحب  التي تحمل    ومعامالت التجارة اإللكترونیة  والتي تقبل/تصّرِ

والتي یحق لھ  أي حسابات أخرى مفتوحة ذات صلة للعمیل  تُصَدر لھ البطاقة و/أو    الذيالحساب الرئیسي للعمیل  
لھ، مع مراعاة طریقة   التابعة  اآللي  الصراف  أجھزة  من  أيٍ  البنك عبر  الُمبَرم مع  الترتیب  بناًء على  منھا  السحب 

الیومي/الشر النقدي  للسحب  الحد األعلى  العمیل على  تعدیالت الحقة علیھا. ویوافق  بھا وأي  المعمول    اء االستخدام 
 ویتغیّر ھذا الحد دون إشعار مسَبق. 

الخدمة فوًرا بمجرد    تعلیق طلب  لأي إشعار یقدمھ العمیل بفقدان البطاقة أو رمز التعریف الشخصي أو    یتم التعامل مع  .77
الخدمة.    تعلیق أو سبب  أو سرقتھا  البطاقة    ضیاع  اسباب   على   ذلك. على أن یشمل ھذا اإلشعار   یوجب وجود سبب  

تاریخ استالم البنك لإلشعار. ویجوز للبنك، دون أي    حتّىسؤولیة المعامالت/عملیات السحب التي تتم  ویتحمل العمیل م
التزاٍم علیھ، قبول اإلشعار الشفھي المقدَّم. وال یتحمل البنك مسؤولیة أي إجراءات تتخذھا السلطات األمنیة في حالة  

 اإلبالغ.

الصراف اآللي ونقاط البیع تشّكل دلیًال مقبوًال إلثبات اإلیداعات، أجھزة  یُِقّر العمیل أّن التقاریر المستخرجة من نظام   .78
 وعملیات السحب، والمعامالت، وتُرى على أنّھا اإلثبات الوحید بین العمیل والبنك.  

 حسابھ أو حساب طرف ثالث.  إلى یتحمل العمیل مسؤولیة أي خطأ قد ینتج عن إیداعھ/تحویلھ ألي مبلغ خاطئ  .79

على كشف الحساب یّدعي العمیل أنّھا لم تُنفَّذ من خاللھ، یحق للعمیل االعتراض علیھا. وفي    حركةفي حال ظھور   .80
ل، وترحیل مبلغ   حال ثبوت اّدعاء العمیل، یقیَّد المبلغ إلى حساب العمیل بعد التحصیل الفعلي عن طریق البنك المحّصِ

حصیل قد تمتد لشھرْین وفقًا ألنظمة ماستركارد. وفي حال أخفق العمیل  االسترداد إلى حساب البنك، علًما أّن فترة الت 
ي مبالغ أخرى تنشأ عن ھذا االّدعاء للبنك  أل   ھ في إثبات اّدعائھ، یخصم البنك التكالیف والرسوم مقابل جھوده أو دفع 

ل أو أي طرف آخر.   المحّصِ

جزًءا ال یتجزأ من شروط وأحكام التعامل. ویُعّد قرار  تُعّد المعلومات المعروضة على شاشة جھاز الصّراف اآللي   .81
 البنك بخصوص ھذه المعلومات دلیًال مقبوًال إلثبات الشروط واألحكام المذكورة. 

تسلیم البطاقة أو الكشف عن رقم التعریف    التي  یتكبدھا العمیل نتیجة الخسارة المالیة  تجاه  مسؤلیة  الال یتحمل البنك   .82
لنقود في جھاز الصراف اآللي بعد استكمال  للتاجر في نقاط البیع، أو بسبب ترك العمیل  الشخصي لطرف ثالث أو ا

عملیة السحب. ویتحمل العمیل المسؤولیة المطلقة عن مبالغ المعاملة التي تُجرى نتیجة إھمالھ في المحافظة على البطاقة  



أو    ،أي عملیة سحب، أو إیداع، أو شراءأو رمز التعریف الشخصي. وال یتحمل البنك أیًضا مسؤولیة عدم استكمال  
 : نتجت عنإذا أو  ،معامالت أخرى إذا كانت منسوبة للعمیل شخصیًاأي 

المبلغ المفتَرض سحبھ حد السحب الیومي/األسبوعي/الشھري    إذا تجاوزعدم كفایة األموال في رصید الحساب، أو   •
 الذي یقرره البنك.

 ة أو مختصة. حظر الحساب بموجب أمر صادر عن سلطة قضائی  •

 تعلیق استخدام البطاقة بموجب إشعار مسبق یقدمھ العمیل بفقدانھا أو سرقتھا دون إشعار البنك بخالف ذلك خطیًا.  •

 عدم كفایة النقود في جھاز الصراف اآللي.  •

 تعطل أجھزة الصراف اآللي أو نقاط البیع ألي سبب كان.  •

 إرادة البنك. ة عنألسباب خارج عدم القدرة على استكمال المعاملة المطلوبة  •

ال یتحمل البنك مسؤولیة عدم قبول البطاقة لدى طرف ثالث. وال یؤثر أي نزاع ینشأ بین العمیل وأي طرف ثالث على   .83
حقوق البنك تجاه العمیل في تسویة االلتزامات التي قد تنشأ عن استخدام البطاقة. وال یتحمل البنك أیًضا أي مسؤولیة  

 السلع أو الخدمات التي یحصل علیھا العمیل باستخدام البطاقة.  تجاه العیوب في 

ھو العنوان المحفوظ لدى البنك، ویُخطر العمیل البنك بأي   الغایات القانونیة یكون عنوان العمیل المخصص للخدمات و .84
 تعدیل یجري علیھ. 

ب العمیل، أو تجاوز الحد الذي  ال یتحمل البنك أي مسؤولیة أو التزام من أي نوع بسبب عدم كفایة الرصید في حسا  .85
یقرره البنك لعملیة السحب/الشراء، أو تجمید الحساب أو وضعھ تحت الحجز، أو تعلیق استخدام البطاقة بموجب إشعار  
یقدمھ العمیل أو البنك، أو عدم توفّر معلومات ُمحدَّثة عن الحساب، أو عدم كفایة النقد في جھاز الصرف اآللي أو أي  

عدم القدرة على استكمال المعاملة التي یطلبھا العمیل، أو رفض التعامل باستخدام البطاقة من قبل اآلخرین، تعطٍل لھ، أو  
 أو أي عیوب في السلع أو الخدمات التي یطلبھا/تُقدَّم إلى العمیل باستخدام البطاقة.  

استخدم رمز التعریف الشخصي و/أو  یُحّمل استخدام البطاقة في المشتریات العمیل مسؤولیة العملیات التي تُجرى إذا   .86
 نسخة من ھذه القسائم.  ب و/أو وقَّع على قسیمة الشراء. ویحتفظ العمیل  مزایا الدفع الالتالمسي 

یحق للبنك إلغاء بطاقات السحب، وإصدار بطاقات جدیدة للعمالء في حال احتوت التقاریر الصادرة عن ماستركارد،   .87
 یع التقاریر الداخلیة للبنك على عملیات مشكوك بھا.  و/أو جمیع أعضاء ماستركارد، و/أو جم

البطاقات على كشف الحساب في تاریخ إصداره المعتاد، ضمن العملیات المنفَّذة على حساب العمیل    حركات تُعَرض   .88
 . الحركات بالعملة المحلیة/األجنبیة، بما في ذلك تفاصیل 

باتباع ھذوبتعلیمات مفصلة حول الخدمات،  یزّود البنك العمیل   .89 ه التعلیمات بدقة عند االستخدام، ویقّر  یتعھد العمیل 
 قد راجع آلیة ھذه الخدمات وفھمھا، وأّن أي معلومات یقّدمھا البنك ھي لغایات اإلرشاد فقط. العمیل أیًضا أّنھ 

 العمیل بالمعلومات حول الخدمات الجدیدة. یجوز للبنك أن یشارك المعلومات حول العمیل داخلیًا لتزوید  .90

ألعلى التدابیر األمنیة للحمایة من المخاطر المحتملة لشبكات االتصاالت (الھاتف األرضي، الھاتف  ُرغم توظیف البنك   .91
ال یتحمل البنك المسؤولیة تجاه أي أضرار قد تلحق بالعمیل بسبب مخاطر استخدام ھذه الشبكات.  المتنقل، اإلنترنت)، 

ویحق للبنك، بناًء على تحمل العمیل المسؤولیة وحده تجاه جمیع المخاطر الناتجة عن استخدام الخدمة التي یطلبھا.  وی 
یراه البنك ضروریًا    بماتقدیره وحده، أن یزّود شركة الخدمات المالیة العربیة أو أي طرف ثالث/أطراف ثالثة أخرى  

مع  التجاریة، أو أي أغراض أخرى تستلزم مشاركة بیانات العمیل  لتسھیل وإدارة العملیات المصرفیة، أو الخدمات  
 مركز اتصال "إلى". 

من تاریخ  أیام عمل   7 خالل ألي سبب كان، یُخِطر العمیل البنك  المعامالتینفّذ أيٍ من  لمإذا اكتشف العمیل أّن البنك  .92
بنتیجتھ في أقرب وقٍت ممكن، شریطة أّال یتحمل  الطلب المذكور، ویُخبر العمیل بالتحقق من البنك  یقومطلب العمیل. 

البنك أي مسؤولیة تجاه أي خسارة قد تلحق بالعمیل بسبب عدم تنفیذ ھذه المعاملة ألي سبب كان. ویسقط حق العمیل  
 في أي مطالبة مھما كانت. 



،  الخاص بھ  اسم المستخدم تجاه حمایة  یُنَصح العمیل بتغییر رمز التعریف الشخصي دوریًا، ویتحمل المسؤولیة الكاملة   .93
ویتعھد العمیل  ، وأي معلومات أخرى خاصة بھ.  الخاص بھ  داد رت س، ورمز االالخاص بھ  الشخصي   التعریفورمز  

بشكٍل    ، ورمز التعریف الشخصي، ورمز االستردادأیًضا بالمحافظة على اسم المستخدم الخاص بھ الذي أنشأه بنفسھ
العمیل أقصى الحذر عند استخدام الشبكات العامة    ویتوخى عدم اإلفشاء عنھا ألي شخص. ب في أماكن آمنة، ومنفصل 

 أو األجھزة األخرى. 

یُعّد رقم الھاتف المتنقل للعمیل، وبریده اإللكتروني، ورقم حسابھ، ورموز التعریف الشخصي واالسترداد الخاصة بھ   .94
باستخدام وسائل تعریف  نفذة  َظر إلى جمیع المعامالت المیُن وسائل تعریف ھویة للتحقق من ھویة العمیل. وبالتالي،  

ویتحمل  العمیل نفسھ.    شخص یستخدم ھذه الوسائل على أّنھ ّد البنك أي  ویَعً الھویة ھذه على أنّھا قد أجراھا العمیل،  
المسؤولیة تجاه أي تغییر، التي تُجرى باستخدام وسائل تعریف ھویتھ، ویتحمل    المعامالتالعمیل المسؤولیة تجاه جمیع  

 أو خسارة، أو نقل أليٍ من ھذه الوسائل آلخرین حتى یحین الوقت الذي یكون فیھ البنك قادًرا على تعلیق الخدمة. 

تسجیل المكالمات الصادرة والواردة ألغراض التدریب، و/أو الكفاءة، و/أو الضبط، و/أو تسجیل  ب یفّوض العمیل البنك   .95
 تعلیمات العمیل. 

الخدمة من أي من حسابات العمیل لدى    توظیفالعمیل البنك بسحب جمیع العموالت والتكالیف التي تنشأ عن    یفّوض .96
 البنك.

بناًء عدم انتظام التشغیل أو انقطاع الخدمة أو عدم دقة المعلومات المستخرجة    ةال یتحمل البنك أي مسؤولیة في حال  .97
، وأداء  حساباتھموصول إلى جمیع حسابات العمالء، وأرقام وأرصدة  دة للخدمة أیًضا ال ویحق للشركة المزوِّ   . على ذلك

العموالت والتكالیف التي قد تنشأ عن توظیف   جمیع  ویفّوض العمیل البنك بسحب . لھم   المصرفیة المتنوعة   المعامالت
 الخدمة من أي من حساباتھ لدى البنك.  

على التعامل بالوسائل التي تنص علیھا  ویوافق العمیل، على مسؤولیتھ، تُقدَّم ھذه الخدمات إلى العمیل بناًء على طلبھ.   .98
 : ) من قانون المعامالت اإللكترونیة. ویوافق أیًضا على ما یلي 5المادة (

وإذا استخدم العمیل الخدمة بعد تغییر    یُغیّر البنك الخدمة أو یعّدلھا بعد إرسال إشعار مسبق (إلكتروني) للعمیل.  •
تغییر التكنولوجیا المستخدمة  یُعّد العمیل موافقًا علیھا. ویحق للبنك أیًضا  التعلیمات دون اعتراض خطي/إلكتروني،  

 في الخدمة (الخدمات) المقدَّمة دون إشعار مسبق ودون إبداء أي أسباب مھما كانت.  
 ھذه األحكام.  على بعد تقدیم إقراره حال طلب العمیل الخدمة   تُطبَّق األحكام العامة والخاصة للتعامل في •

 التالیة أو أيٍ منھا: للعمیل بإجراء جمیع العملیات یسمح تطبیق "إلى"  .99

ضمن الحد األقصى الیومي الذي  لتحویل من حسابات "إلى" االئتمانیة الخاصة بھ التي تحتوي على رصید كاٍف  ا •
األردن)، أو إلى الحسابات لدى البنوك   ABCیقّرره البنك، إلى حساباتھ، أو حسابات اآلخرین لدى البنك ("إلى"/

بین الحسابات (أي بین    الحوالة تلقائیًا على الفور إذا كانت  الحوالة  بنك  ال  ینفّذاألخرى داخل األردن وخارجھ.  
أو   الحسابات األخرى لدى  حسابات "إلى")  تستغرق حتى  البنكإلى  المحلیةیومْي عمل  ، وقد  ، وقد  للحواالت 

بتاریخ    العمیل القیمة وأي تكالیف من حساب    أن تُخَصم، شریطة  أكثر من یومْي عمل للحواالت الدولیةتستغرق  
ویتحمل العمیل المسؤولیة تجاه أي خطأ في    أیام العمل العطل الرسمیة والظروف القاھرة).تستثنى من  التنفیذ و(

، في جمیع الحاالت، ال یتحمل البنك المسؤولیة تجاه إجراءات  ھوتجدر اإلشارة إلى أّن المعلومات التي یقّدمھا للبنك.  
الحوالة أو    ت في حال أّخر   ك األخرى و/أو السلطات التنظیمیة داخل المملكة األردنیة الھاشمیة وخارجھا البنو

 ھا.  ت رفض

 تطبیق "إلى" دفع الفواتیر من خالل إي فواتیركم عبر استخدام  •

الدفعات األخرى أليٍ من المؤسسات التي یحّددھا العمیل. ویبقى إتمام  تفویض البنك بدفع قیمة أي خدمات أو    •
بخالف ذلك، أو حتى یوافق المستفید إذا كان تعلیق الحوالة یخضع  ھذا التصریح ساریًا حتى یُخطر العمیل البنك 

 لموافقتھ. 

، أو أي  CliQ  ھ (حساباتھ) عند استخدام خدمةعن الخصم من حساب   تنتجیتحمل العمیل وحده المسؤولیة التي قد   •
 أو إتمام المشتریات للتّجار.  أي مبلغ (مبالغ) إلى أي حساب آخرمسؤولیة قد تنشأ عن الخطأ في تحویل 

 لألغراض التجاریة لتحقیق الربح أو تقدیم التبرعات.  CliQیتعھد العمیل بعدم استخدام خدمة  •



بتزوید الشركة األردنیة ألنظمة الدفع والتقاص  ، یفوض العمیل البنك  CliQألغراض معالجة الحواالت من خالل   •
ببیانات العمیل، باإلضافة إلى تبادل المعلومات و/أو البیانات مع المؤسسات المالیة األخرى المشاركة في معالجة  
المركزي األردني والشركة   بالبنك  الخاصة  المعاییر  أو  للقوانین  المعلومات وفقًا  تبادل  الخدمة، وتُجرى عملیة 

 نیة ألنظمة الدفع والتقاص. األرد

للرسوم (إن ُوجدت) الُمحدَّدة في الموقع اإللكتروني للبنك، وللحدود التي تقررھا الشركة    CliQتخضع عملیات   •
 األردنیة ألنظمة الدفع والتقاص. 

ــ الوسائل التالیة إلى البنك بشكٍل مباشر من خالل  شكاوى الخدمةیتحمل العمیل مسؤولیة اإلبالغ عن   .100  اً:  كتابی

 : یمكن تقدیم الشكوى عن طریق إرسال رسالة بریدیة على العنوان التالي: عن طریق البرید السریع

 األردن   11190عمان  926691األردن ص. ب  – بنك المؤسسة العربیة المصرفیة  •
 قسم شكاوى العمالء   –دائرة مراقبة االمتثال        

 صنادیق الشكاوى:   •
   یوفر البنك صنادیق للشكاوى وتوضع في كافة فروع البنك حیث یمكن استخدام "نموذج الشكاوى" المتوفر بصالة

 خدمة العمالء  
   تقوم دائرة الشؤون اإلداریة بالعمل على وضع صندوق مناسب لشكاوى العمالء في مكان بارز في الفرع ولكافة

 الفروع. 
   طباعة نموذج لشكاوى العمالء یعكس صورة مناسبة عن البنك ویوضع إلى  تقوم دائر الشؤون اإلداریة بالعمل على

 .جانب الصندوق 
   تقوم دائرة الشؤون اإلداریة بالعمل على وضع لوحة إرشادیة تتضمن تقدیر البنك للعمیل وأھمیة شكواه وأنھا ستعامل

  .بأمانة ومسؤولیة من قبل اإلدارة وسیتم الرد علیھا بأسرع وقت ممكن
 تبین اللوحة اإلرشادیة كافة الطرق لتقدیم الشكوى التي یمكن للعمیل أن یتقدم بشكواه من خاللھا وحسب   ضرورة أن

ما وردت أعاله، وعلى أن تبین اللوحة اإلرشادیة انھ في حال استخدام صندوق االقتراحات فإنھ سیتم النظر من قبل  
 .قسم الشكاوى في شكوى العمیل

  تقوم دائرة الشؤون اإلداریة ب ُ من خالل    مھمة تجمیع محتویات صنادیق الشكاوى الموجودة بالفروع اسبوعیا
 قسم شكاوى العمالء بمغلف مختوم .  – ارامكس وإرسالھا إلى دائرة مراقبة االمتثال   شركة 

 065100001من خالل خدمة اتصال "الى":  •
   ABC.com-Customer.compliant@Bankمن خالل البرید االلكتروني على العنوان التالي:  •
ال یتحمل البنك المسؤولیة تجاه أي أخطاء، أو أضرار، أو خسائر، أو تكالیف، أو نفقات قد یتكبدھا العمیل نتیجةً  .101

طالبات، واألضرار التي قد یتعرض لھا البنك ویتحمل العمیل جمیع التعویضات، والتكالیف، والملمخالفة ھذه الشروط،  
 نتیجة مخالفة ھذه الشروط. 

 التالیة أو أيٍ منھا: المعامالتللعمیل إجراء جمیع تتیح خدمة مركز اتّصال "إلى"  .102
رصیده لدى البنك،    بالتحقق منخدمات الحسابات، والتي تشمل، على سبیل المثال ال الحصر، السماح للعمیل   •

ویحق للبنك إضافة أي خدمات    الخاص بحسابھ.   )اآلیبانالحساب المصرفي الدولي (زویده برقم  ، وت معامالتھوآخر  
 أو إزالتھا. 

،  بطاقة الصراف اآلليخدمات بطاقات الصراف اآللي، والتي تشمل، على سبیل المثال ال الحصر، طلب تعلیق   •
الصراف  أجھزة  أو تفعیلھا، أو طلب تجدیدھا أو استبدالھا. ویحق للبنك إضافة أي من الخدمات التي تتعلق ببطاقات  

 اآللي أو إزالتھا. 
التعریف .103 ورمز  حسابھ  رقم  أّن  شّك  أو  الخدمة،  عبر  بحساباتھ  یعبث  آخر  طرفًا  بأّن  العمیل  اشتبھ  حال    في 

ذلك.  على تعرض لالختراق من أطراٍف أخرى، یُبلّغ العمیل البنك فوًرا، ویؤّكد الشخصي/رمز االسترداد الخاص بھ ی 
نتیجة إساءة استخدام رقم الحساب، ورمز (رموز) التعریف    جمیعویتحمل العمیل مسؤولیة   یتكبدھا  المبالغ التي قد 

ھ البنك قادًرا على تعلیق الخدمة بناًء على إشعار خطي من  الشخصي، ورمز االسترداد حتّى التاریخ الذي یكون فی 
 العمیل. 

أيٍ من وسائل  استخدام  ب   إشعاًرا یجریھا العمیل قبل تنفیذھا، شریطة أن یُقّدم العمیل    معامالت تُلغى أي تعلیمات أو   .104
 .  المعامالتالبنك قبل استكمال ھذه التعلیمات أو إلى االتصال 

العمیل صالحة للتنفیذ في یوم العمل الذي یحّدده العمیل،   یطلبھاقى أوامر الدفع التي  عند إغالق حسابات "إلى"، تب  .105
 شریطة أن یحتوي حساب العمیل على رصیٍد كاٍف. ، ما لم یتم إلغاؤھا بناًء على ذلك
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قصیرة  القصیرة أن یُرسل البنك للعمیل (لكن دون إلزامھ بالقیام بذلك) رسالة نصیة  النصیة  تشمل خدمة الرسائل   .106
على ھاتفھ المتنقل في حال طلب العمیل ھذه الخدمة. وتحتوي ھذه الرسائل على المعلومات حول الخدمات التي یُقّدمھا 

 ھا، أو أي معلومات أخرى یراھا البنك مالئمة. ث البنك أو یستحد
 بالدخول إلى تطبیق "إلى" أو استخدامھ، فإنّك توافق على ھذه الشروط واألحكام.  .107
األردن بالحق في، بناًء على تقدیره، تعدیل أيٍ من الشروط واألحكام في أي وقت. وبمواصلة   ABCیحتفظ بنك  .108

فإّنھ یُرى أنّك قبلت   الشروط واألحكام المتغیَّرة، وأي  استخدام حسابك أو الخدمات المرتبطة بھ عبر تطبیق "إلى"، 
 ن. األرد ABCشروٍط أو أحكاٍم/جدول رسوم وخدمات جدیدة ینص علیھا بنك 

ال یتحمل البنك المسؤولیة تجاه أي عیب، أو انقطاع للخدمة أو الحوادث األخرى الخارجة عن إدارتھ؛ وعلى وجٍھ   .109
خاص، ال یتحمل البنك المسؤولیة تجاه العمیل في الظروف القاھرة الخارجة عن إرادتھ، بما في ذلك على سبیل المثال  

ا أو  القدر،  وأفعال  الطبیعیة  الكوارث  الحصر،  التعّطلال  حاالت  أو  الحكومیة،  والقیود  األوامر  أو  أو  لوباء،   ،
 الحوادث/الھجمات اإللكترونیة األخرى، أو أي عطل یتسبب بھ طرف ثالث. 

لھا. ویكون لمحكمة وسط عّمان  .110 الھاشمیة وتفسَّر وفقًا  المملكة األردنیة  لقوانین  الشروط واألحكام  تخضع ھذه 
ري للفصل في أي نزاع ینشأ بین العمیل والبنك. ویحق للبنك اختیار مكان (قصر العدل) االختصاص القضائي الحص

االختصاص  عدم  انعقاد أي محكمة في المملكة األردنیة الھاشمیة، دون أن یكون للعمیل الحق في أي اعتراض على  
 القضائي أو عدم مالءمة مكان االنعقاد.

وبالتوقیع  نموذج، والتي توّضح عالقة البنك بالعمیل.  یُطّبق البنك الشروط واألحكام المنصوص علیھا في ھذا ال .111
على شروط وأحكام "إلى". ویجوز للبنك تعدیل أيٍ من ھذه األحكام    العمیل علیھا إیذانًا بفتح حساب "إلى"، یوافق  

وتسري التعدیالت بعد أسبوعْین من    .عن طریق البرید اإللكتروني   العمیلوالشروط، شریطة أن یُرِسل إشعاًرا إلى  
 إرسال اإلشعار. 

 


