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  :عام: )أ(الجزء  

هذه االتفاقية، حسبما يتم تغييرها من حين آلخر، استخدامك لكافة الخدمات  حكمت: النطاق .1
فيما يلي باالختصار  ُيشار إليهالمصرفية اإللكترونية التي يقدمها البنك السعودي الفرنسي (

 alfransi.com.sa و  FransiGlobal و  FransiPlusو FransiMobile في ذلك")، بما البنك"

وصولك  بموجب علًما بأن هذه االتفاقية تسري) "الخدمات"عاً باسم يجم يليفيما شار إليها (يُ 
للوصول إلى هذه  هاستخدمتي تالنظر عن التقنية ال صرفإلى الخدمات أو استخدامك لها، ب

 البنكالخدمات. هذه االتفاقية تحل محل جميع االتفاقيات السابقة التي تم إبرامها بينك وبين 

فهمت  قرأت و كأن تؤكدأنت باستخدامك أي  من هذه الخدمات،   بصدد استخدامك للخدمات.
 حكام الخاصة بهذه الخدمات.قبلت الشروط واأل و

قراءة هذه االتفاقية بمصاحبة أي اتفاقيات محررة أخرى حالية أو  تعين: ياالتفاقيات األخرى .2

وكذلك في ضوء أي بنود أو شروط أو بيانات ، بين البنك وبينكمفيما مستقبلية يتم إبرامها 
. على )http://www.alfransi.com.sa(نشر على موقعنا اإللكترونيولية تُ ؤمسلل خالءإ

ولية الواردة ضمن ؤالمس خالءوبيانات إ الشروط واألحكاميد من دسبيل المثال، ثمة الع
وفي لخدمات. او البنكلحسابات المفتوحة لدى كل من ااستخدامك ل اتفاقيات أخرى تحكم

سري تمعنا،  تعارض بين أحد بنود هذه االتفاقية وأي اتفاقية محررة أخرى مبرمةً  حال وجود
 في االتفاقية األخرى إلى الحد الالزم لتسوية هذا التعارض. ةالبنود الوارد

نقوم بتغيير هذه االتفاقية في أي وقت. : قد التغييرات التي تطرأ على هذه االتفاقية .3

وسوف نقوم من جانبنا بإخطارك بأي تغيير يطرأ على هذه االتفاقية بواسطة نشر إخطار بذلك 
ن استخدامك للخدمات إ). http://www.alfransi.com.sa(للبنك على الموقع اإللكتروني

في حالة أما التغيير يعني موافقتك وقبولك لهذه االتفاقية حسب تعديلها. عقب قيامنا بنشر 

عليك فوراً التوقف عن فإنه يجب على أي تغيير يتم على هذه االتفاقية،  تكوافقعدم م
 .البنكاستخدام خدمات 

ننا قد نقوم بإضافة أو حذف أو تغيير أي أب تقر: أنت التغييرات التي تطرأ على الخدمات .4

 خاصية من الخدمات أو الموقع اإللكتروني في أي وقت دون إخطارك بذلك.جزء أو 

 يتم فرض رسوم على العميل (مقابل االشتراك واالستفادة من مختلف الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت .5

بحقه في تعديل  البنكمن حين إلى آخر. ويحتفظ  البنكوصيانتها) وذلك حسبما يفرضه  أو عبر الجوال

وذلك   في حال حدوث مثل هذه التعديالت العميلفي أي وقت يشاء، وعليه أن يبلغ هذه الرسوم 

 البنكبقيد تلك الرسوم على حسابه لدى  البنك العميل. وبذلك يفوض يوم من تاريخ التعديل 30قبل 

 لمعرفة المزيد عن الرسوم،  من حين إلى آخر بتحديده كتابة). العميل(أو من حساب آخر قد يقوم 

  www.alfransi.com.saموقعنا الرجاء زيارة 

. الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت أو الجوال تكون متاحة للعمالء من وقت آلخر وفقا لتقدير البنك. فيما  .6

يتعلق بالخدمات االستثمارية، فهي ال تشكل عرضا للعميل لالستثمار في أي صندوق استثمار أو 

. 24/7حة للعمالء عبر االنترنت أو الجوال متا خدمات المصرفيةاالستفادة أي من خدمات االستثمار. 
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في حين أننا سوف نبذل جهودا معقولة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الجوال أوعبر اإلنترنت على 

أيام في األسبوع، فإننا لن نكون مسؤولين عن أي فشل لتوفير الخدمة إما جزئيا  7ساعة،  24مدار 

ى أي عطل ناتج عن أعمال أو بالكامل، ألي سبب خارج عن سيطرتنا. وهذا يشمل لكن ال يقتصر عل

الصيانة والتحسينات ألنظمتنا أو أي طرف متعلق باألنظمة المستخدمة. وفي حال الخدمات المصرفية 

عبر الجوال قد يكون التعطل ناتجاً عن خلل من جهة مزود خدمة الجوال أو ضعف في تغطية شبكة 

إبالغ العميل  خدمة، فإنه سيتمالجوال. في حال كان على البنك معرفة مسبقة من أي انقطاع في ال

 مقدما.

البنك سوف يقوم بتعويض العميل بأي مبلغ او خدمة حسب تقدير البنك لخسارة العميل في حال  .7

 تعطل الخدمة أو حدوث خطأ في الخدمة

 

  : كلمات المرور والتعليمات والبريد اإللكتروني )ب(الجزء 

للوصول إلى  الخاصة بكف المستخدم وكلمة المرور عرِّ يتعين عليك استخدام مُ  االستخدام:  8.
  .التحقق عند استخدام الخدمةإدخال رمز قد ُيطلب منك والخدمات. 

لمزيد من الحماية، يتوجب عليك اختيار كلمة مرور مكونة من حروف وأرقام : كلمات المرور .9

أنت توافق على الحفاظ على  .تجنب استخدام حروف وارقام متتالية تكون سهلة التخمين.ال وأن 
وعلى تقييد الوصول إلى األجهزة التي تقدم رموز  الخاصة بكالسرية التامة لكلمات المرور 

لن تقوم بإخبار أي شخص كما تقر بأنك ، حيث إنها مخصصة الستخدامك الحصري. ةدقاصم

ام) بكلمات ول مصرفي أو عؤأحد أفراد عائلتك المقربين أو صديق أو أي مس في ذلك(بما آخر 
المرور الخاصة بك. كما يتعين عليك انتقاء كلمات المرور بعناية بحيث ال يمكن تخمينها 
بسهولة من قبل أي شخص آخر. عند اختيارك لكلمات المرور، يجب عليك عدم استخدام ما 

 يلي:

 ربكااسمك أو اسم أحد أق  

  ربكاأحد أقتاريخ ميالدك أو عام ميالدك أو رقم هاتفي أو عنوان أو اسم  

  ُف المستخدمعرِّ رقم بطاقتك المصرفية أو م  

 رقم حسابك أو رقم بطاقة ائتمانك  

  أي رقم موجود على أي بطاقة تعريف تحتفظ بها مع بطاقتك المصرفية أو في حقيبتك

  )الخاصة بكرقم بطاقة تعريف الهوية أو رخصة القيادة  :أو محفظتك (مثل

  أو تخمينه من قبل أي شخص آخر، أوهولة بسأي رقم آخر يمكن الحصول عليه  

 كلمة مرور تستخدمها ألي خدمة أخرى  

. ومع ذلك، يحتوي عليها االحتفاظ بسجلٍ ن م بدالً  الخاصة بكيتعين عليك تذكر كلمات المرور 
  :، فأنت توافق على ما يلياالحتفاظ بها مدونة في سجلبإذا قررت ضرورة قيامك 

 على أو على مقربة من بطاقتك المصرفية  الخاصة بككلمة المرور  سجيللن تقوم بت
  .الخاص بكف المستخدم عرِّ ل مُ أو على سّجِ 
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  داخل السجل المحرر بحيث يتعذر على أي  الخاصة بكيجب تمويه كلمة المرور
  .الخاصة بكلكلمة المرور سجالً شخص آخر تخمين أن هذا 

 ولن  بأي طريقةعلى جهازك اإللكتروني الخاصة بك كلمة المرور  سجيللن تقوم بت

(على سبيل المثال، إلكتروني  بالقرب من جهازالخاصة بك تقوم بتخزين كلمة المرور 
  على ورقة الصقة على حافة شاشة الكمبيوتر أو لوحة المفاتيح).

اتخاذ  عليك تعينف المستخدم وكلمة المرور على جهاز إلكتروني، يعرِّ عند قيامك بإدخال مُ  .10

التدابير االحتياطية الالزمة مثل التأكد من عدم مقدرة أي شخص آخر على رؤية شاشة 
ف عّرِ ف على مُ تم التعرُّ أو لوحة مفاتيح جهازك اإللكتروني. الخاصة بك الكمبيوتر 

، يلزم الخاصة بك: إذا تم فقد أو سرقة كلمة المرور الخاصة بكالمستخدم وكلمة المرور 

تباع اتقوم بكما يتعين أن عليك إبالغنا بالهاتف أو بحضورك شخصياً في أسرع وقت ممكن 
ف مستخدم، يلزم عليك االتصال عرِّ التعليمات التي نزودك بها. لإلبالغ عن ضياع أو سرقة مُ 

. +966 1 920000576، أو على الرقم الدولي 800 124 2121على هاتف رقم  البنك مصرفب

ولين عن أي عمليات سحب غير ؤلن نكون مسوبرمة بينك وبيننا، اتفاقية أخرى مُ  بموجب أي
 البنكالحساب أو عن أي خسارة أخرى تتكبدها في حالة عدم قيامك بإخطار بمالئمة تتم 

 .البندوفقاً لما ينص عليه هذا 

، ينبغي عليك الخاصة بكراودك الشك في وجود من يعلم بأي من كلمات المرور يُ  إذا كان

   على الفور.الخاصة بك تغيير كافة كلمات المرور 

الخاص والً عن أي خسائر تنجم عن استخدامك ؤأنت تعد مس ولية عن الخسائر:ؤالمس .11
عن أي خسائر تتكبدها في  والً ؤنك مسأ. كما الخاصة بكف المستخدم وكلمة المرور عرِّ لمُ 

 الحاالت التالية:

  ة اإللكترونيةمصرفيالبيانات عند استخدامك لخدمات الإدخال  فيخطأ ارتكابك  

 لى حساب أو خدمة من قبل شخص آخر دون أن تتعاون وصول إزعمك بأنه تم ال
  بشكل كامل في التحقيق الذي نجريه أو تجريه السلطات المعنية

 ك تصرفات ندون تصريح منك إال أالخاص بك ف المستخدم عرِّ مُ لشخص آخر  استخدام

  سهم في ذلك االستخدام غير المصرح به.تُ ما)  تصرفتخاذك ل(أو عدم ا

والً عنه ال يقتصر على رصيد الحساب إذا كان ؤأن حجم الخسائر الذي قد تعتبر مسبأنت تقر 
قد تم السحب على المكشوف من الحساب أو يخضع ألي حماية مماثلة أو على حدك 

  االئتماني إذا كان حساب بطاقة ائتمان أو حساب قرض.
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نه أأنت توافق على وأن كافة التعليمات التي تزودنا بها تعد نهائية. بأنت تقر  التعليمات: .12
نا االعتماد على تعليماتك (بما يشمل قبولك إلكترونياً لهذه االتفاقية وغيرها من حق لي

) كما لو كنت قد زودتنا بهذه التعليمات مع أو عبر الجوال االتفاقيات التي تتم عبر اإلنترنت
على  والً عن المعامالت التي تتم بناءً ؤنك تعتبر مسأنسخة ورقية منها. أنت توافق على 

االحتفاظ  حق لنانه يأتعليماتك وعن أي خسائر قد تنجم عن هذه المعامالت. أنت توافق على 

نا تسجيل صوتك أو إجاباتك. حق لتف، يبسجل بمعامالتك وكذلك، إذا زودتنا بتعليماتك عبر الها
كافة تسجيالتنا لتعليماتك تعد ملزمة لك تحت إطار أي خالف، بما يشمل أي إجراءات قضائية، 

 إال إذا قمت بتقديم دليل دامغ على أن سجالتنا غير صحيحة أو غير كاملة.

ألسباب، بما في ذلك في حال قام البنك المستلم برفض أو إرجاع الحواالت والدفعات ألي سبب من ا .13

. ولكن لن يتم إرجاع أية العميلبنك المستفيد إن وجد، فسوف يتم إرجاع المبلغ المحول إلى حساب 

  .تم اقتطاعها مقابل هذه العمليةأو مبالغ خصمت من خالل تحويل العمالت رسوم 

  تحويالت. لن يكون البنك مسؤوالً عن أية رسوم إضافية قد تقتطع من البنك الوكيل، مقابل أية

فان بتحديد حساب مستفيد خاطئ، الذي ال يزال حسابه صالحاً في بنك المستفيد،  العميلإذا قام 

 العميل يتحمل جميع الخسائر المترتبة على اعادة الحوالة.

 

رسل عبر اإلنترنت ال يعد آمناً وقد يضيع أو تتم البريد اإللكتروني الذي يُ  البريد اإللكتروني: .14

فيما بيننا تنص على خالف ذلك، محررة يره إال في حالة وجود اتفاقية أخرى مقاطعته أو تغي
أي تعليمات  على أو التصرف بناءً نه ال يقع علينا أي التزام بقبول أأنت توافق على وبلتالي ف

تزودنا بها عن طريق البريد اإللكتروني. إذا قمت بإرسالنا معلومات سرية عن طريق البريد 

ولين في حالة فقدانها أو مقاطعتها أو إساءة استخدامها من ؤمس نكون نل نناإاإللكتروني، ف
قبل شخص آخر. نحن نحثك بقوة على عدم إرسالنا أي معلومات سرية بواسطة البريد 

 اإللكتروني.

استخدام برامج مقاومة الفيروسات وبرامج مقاومة التجسس وجدران الحماية؛  .15
قد يكون الجهاز اإللكتروني الذي تستخدمه عرضة إلى الفيروسات أو  تسجيل الخروج:

والتي تهدف إلى مقاطعة المعلومات  أو عبر الجوال عمليات الهجوم التي تتم عبر اإلنترنت

عليك أن تتيقن من فضك للضرر، الحساسة التي ترسلها عبر اإلنترنت. وللحد من فرص تعرُ 
 ات يحتوي على برنامج محدث لمكافحةللوصول إلى الخدمأن أي جهاز إلكتروني تستخدمه 

ا كانت مثل هذه اإلجراءات األمنية ذالتجسس وجدار حماية، إ مكافحةالفيروسات وبرنامج 
لمنع الوصول غير المصرح به إلى حساباتك، يلزم عليك تسجيل ومتوافرة لجهازك اإللكتروني. 

 انتهائك من االستخدام.اإلنترنت فور  متصفحالخروج من الخدمات وإغالق 

 .البنك يضمن بعدم افشاء معلومات العميل والمحافظة على سرية المعلومات .16

 

  : األحكام الخاصة بالصرافة اإللكترونية فحسب)ت(الجزء 

يمكننا رفض أنه أنت توافق على ف: عند استخدامك للخدمات، تكامليعتب رفض االلتزام .17

حد تعليماتك إذا شككنا في أن هذه التعليمات غير واردة منك أو كانت غير التصرف وفقاً أل



  الرقمياتفاقية الوصول 
  (الشروط واألحكام)

  
  

 
 

5 / 9 Banque Saudi Fransi © 2021  

   
، هاتف 11554الرياض  56006) ص.ب. 7000025333(الرقم الموحد  1010073368لایر سعودي، سجل تجاري رقم 12.053.571.670البنك السعودي الفرنسي، شركة مساهمة عامة، مساهمة برأس مال 

لرقابة وإشراف هـ، وخاضعة 17/6/1397بتاريخ  23، مرخص لها بموجب المرسوم الملكي م/www.alfransi.com.sa 2المربع وحدة رقم –المعذر 7569رقم المبنى  2722–12624+، الرياض 966112899999
 البنك المركزي السعودي

 
PUBLIC 

 
 

Public 

دقيقة أو غير واضحة أو لم يتم التصريح بها على النحو المناسب أو يتم تقديمها ألغراض غير 
حد تعليماتك في ظل ف وفقاً ألولين إذا رفضنا التصرُ ؤمس كونن نمشروعة أو الئقة. نحن ل

 مثل هذه الظروف.

: إذا قمت بسداد فواتير باستخدام الخدمات، يتعين عليك تاجر/الفواتيرالات المعنية بالنزاع .18
ولية ؤأن تعمل مباشرة على تسوية أي نزاع أو مطالبات بينك وبين التاجر. نحن ال نتحمل أي مس

 او المفوتر ، بما يشمل عدم قيام التاجرأو المفوترين إزاء أي مشكالت أو نزاعات تنشأ مع التجار

باعتماد سدادك لفاتورة ما أو فرض عليك أي رسوم إضافية (مثل غرامات التأخير أو غرامات الفائدة) 
 .ضدك أي إجراءات أخرى تم اتخاذأو 

 أو الجوال : جميع المعلومات واألدوات التي نقدمها على اإلنترنتحقوق الملكية الفكرية .19

لمعلومات أو األدوات الستخدامك أنت توافق على استخدام هذه اوتعد ملكاً حصرياً لنا. 
 الشخصي فحسب.

: أنت المعلومات دفق، منع تأو تطبيق الجوال الوصول إلى المواقع اإللكترونية .20

ألي غرض غير أو تطبيق الجوال توافق على عدم استخدامك الخدمات أو موقعنا اإللكتروني 
النظم ا ضاراً على أمن أو سالمة أو تشغيل قانوني أو غير الئق أو اتخاذك خطوات يكون لها أثرً 

  .الخاصة بنا

: أنت تقر بأن الوصول إلى الخدمات من خالل الهواتف الجوال قد ال يتمتع الهاتف الجوال .21

أو اإلمكانيات أو المعلومات أو المحتوى المتوافر من خالل المواقع اإللكترونية  تزايبكافة الم
 األخرى.

الحساب الخاص بالخدمات اإللكترونية بشكل مؤقت أو دائم، يتوجب على عند رغبة العميل بإيقاف  .22

 .العميل ابالغ البنك ألخذ اإلجراءات الالزمة

يحق للعميل بتقديم شكوى ضد أي من الخدمات المقدمة من قبل البنك وذلك عن طريق  .23
 خدمة العناية بالعمالء

 

  جاريتستخدام الال: األحكام الخاصة با)ث(الجزء 

: تسري بقية هذه االتفاقية في حال التجاريستخدام االتطبيق هذه االتفاقية على  .24
 "الخاصة بك"و "أنت"استخدام الخدمات من قبل أو نيابة عن شركة. في مثل هذه الحالة: 

تم يفردي، حيثما  تجاريأنت باعتبارك مستخدم بينك سوف يعنيان كل من الشركة و
  هذه االتفاقية.استخدام هذه المصطلحات على مدى 

باعتبارك أنت شركة وعليك أحكام هذه االتفاقية على كل من ال ل حكم منكسوف يسري 

   ، إال إذا كانت اللغة المستخدمة في الحكم تشير فقط إلى الشركة.افرديً  اتجاريً  امستخدمً 
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من خالل تعيين شخص ما كمستخدم  الوصول إلى حسابات وخدمات الشركات: .25
وكذلك، إذا  الشركةتجاري، فإن الشركة تصرح لهذا الشخص باستعراض المعلومات الخاصة ب

سمح بإجراء معامالت عبر اإلنترنت من خالل الخدمة، بمزاولة المعامالت عبر اإلنترنت كان يُ 
تي قد تنجم عن قيام ولية عن كافة الخسائر الؤنيابة عن الشركة. تقبل الشركة تحمل المس

مستخدم تجاري بإساءة استخدام سلطاته على أي نحو، سواء عمداً نيابة عن الشركة أو 

ألغراض شخصية أو أية أغراض أخرى. سوف يعمل كل من الشركة والمستخدم التجاري 
التأهل أو أية متطلبات أخرى  تطلباتالفردي على ضمان استيفاء المستخدم التجاري لكافة م

 ئح أو خالف ذلك والتي تلزم للوصول عبر اإلنترنت المقدم من قبلنا.أو لوا

ف مستخدم عرِّ كل مُ  أن ولة عن ضمانؤتعد الشركة مس ف المستخدم:عّرِ استخدام مُ  .26

بل المستخدم التجاري الفردي المصرح له من قبل الشركة والذي فقط من قِ سوف ُيستخدم 
 ف المستخدم.عرِّ أصدرنا له مُ 

على طلب الشركة، قد نقوم بتقديم مستويات مختلفة  بناءً  المختلفة: مستويات الوصول .27

من الوصول إلى فئات مختلفة من المستخدمين التجاريين. على سبيل المثال، قد يكون في 
مقدور فئة محددة من المستخدمين التجاريين استعراض معلومات الحساب فقط، بينما يمكن 

يتم تحديد سفالحالة،  إذا كانت هذه هيمعامالت. لفئة أخرى استعراض المعلومات وإجراء 

على مستوى الوصول الذي نوفره له.  المستخدم التجاري على استخدام الخدمات بناءً قدرة 
ولية ضمان تعيين مستوى الوصول المناسب إلى المستخدم ؤهذا وتقع على الشركة مس

 التجاري المناسب.

ولية عن كافة الخسائر ؤتقبل الشركة المس :اأخطاء االستخدام/اإلدخال المصرح به .28
ف المستخدم أو كلمة المرور، مع أو بدون عرِّ التي تنجم عن: استخدام مستخدم تجاري لمُ 

تصريح خاص من الشركة في أي حالة بعينها؛ أو قيام أي مستخدم تجاري بالتصريح لشخص 
تجاري بارتكاب أخطاء ف المستخدم أو كلمة المرور أو قيام مستخدم عرِّ آخر باستخدام مُ 

 إدخال.

توافق الشركة على تعويضنا وإخالء طرفنا من وضد كافة  التعويض من قبل الشركة: .29
الخسائر التي قد نتكبدها (بخالف تلك التي تنجم عن إهمالنا الشديد أو سوء تصرفنا)، بما 

تهاك يشمل الرسوم القانونية والنفقات التي نتكبدها على نحو منطقي نتيجة إلى أي ان
ترتكبه الشركة أو يرتكبه مستخدم تجاري ألي جزء من هذه االتفاقية، أو من جراء تصرفنا أو 
رفضنا التصرف وفقاً ألي تعليمات أو معلومات تم تزويدنا بها بموجب هذه االتفاقية. هذا 

التعويض يأتي باإلضافة إلى أي تعويض أو ضمان ضد الخسارة قد تقوم الشركة بتزويدنا به، 
 يظل سارياً حتى بعد انتهاء االتفاقية. وهو

 

كلمات المرور وبرامج مكافحة الفيروسات وبرامج مكافحة التجسس وجدران  .30
تباع اسوف تعمل الشركة على التأكد من قيام كافة المستخدمين التجاريين ب الحماية:

أعاله ضمن هذه االتفاقية، بما في ذلك االلتزام  ورد ذكرهاااللتزامات المفروضة عليهم حسبما 

وااللتزام بالحفاظ على سريتها وااللتزام بتغيير كلمات المرور بعناية باختيار كلمات المرور 



  الرقمياتفاقية الوصول 
  (الشروط واألحكام)
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ف عرِّ وإخطارنا في حالة شك المستخدم التجاري في معرفة شخص آخر لكلمات المرور أو لمُ 
كل جهاز إلكتروني يستخدمه  المستخدم. عالوة على ذلك، سوف تضمن الشركة أن

المستخدم التجاري للوصول إلى الخدمات نيابة عن الشركة يحتوي على برنامج حديث 

 لمقاومة الفيروسات وبرنامج لمكافحة التجسس وجدار حماية.

قد تقوم الشركة بإنهاء هذه االتفاقية (وتتوقف عن  إنهاء االتفاقية من قبل الشركة: .31
على إخطار تقدمه إلينا، على أن يكون هذا اإلنهاء  ي وقت بناءً الوصول إلى الخدمات) في أ

 سارياً بعد مرور مدة زمنية مناسبة عقب تلقينا لإلخطار.

  

 

  كشف الحساب اإللكتروني): ـجالجزء (

تها معاينالحساب وبطاقة االئتمان الخاصة بك يمكنك  عملياتجميع المعلومات المتعلقة ب .32
 عشر شهراً  ياثن الخر ةوالمتوفر اإللكتروني لعملياتك المالية وطباعتها من خالل الكشف

 .فرنسي موبايل و في فرنسي بلس

 كشف الحساباستبدال كشف الحساب الورقي المرسل بالبريد بتوافق على  أنت .33
 .اإللكتروني

سوف يتم ارسال اشعار إلى بريدك اإللكتروني شهريا عند نشر الكشف الحساب في خدمة  .34
 . يتوجب عليك التأكد من صحة وتحديث البريد االلكترونيفرنسي موبايل و  فرنسي بلس

 

  العنوان البريدي / الوطني : )ح(الجزء 

يمكنه االستعالم وتحديث عنوانك البريدي وعنوانك الوطني من البنك  توافق على أنأنت  .35
 خالل انظمة البريد السعودي

  

  هوية مقيمالمعلومات الخاصة بالهوية الوطنية أو ): خالجزء (

االستعالم عن المعلومات الخاصة بالهوية الخاصة بك من خالل الخدمات توافق على  أنت .36
  المعلومات في أنظمتنا تلقائيالحكومية و تحديث 

  االستعالم في سمة): دالجزء (

على تزويد البنك السعودي الفرنسي بأي معلومات أو بيانات تطلبها مني لتأسيس  أنت توافق .37
حسابي لدى الشركة و/أو لمراجعته و/أو إلدارته وأفوض البنك بأن تحصل على ما يلزم أو تحتاج 
إليه من معلومات، تخصني أو تخص حسابي المذكور أو أي حساب آخر يكون لدي، من الشركة 

 االئتمانية (سمة). السعودية للمعلومات
 

على أن تفصح الشركة عن المعلومات الخاصة بي وبحسابي المذكور أو أي حساب  توافقكما 
آخر يكون لدى المفوض للشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة) من خالل اتفاقية العضوية 
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البنك ى توافق عليها المبرمة وقواعد العمل المقرة والخاصة بتبادل المعلومات و/ أو ألي جهة أخر
  .المركزي السعودي

 

  إعرف عميلك إلكترونياً ): ذالجزء (

 على:وأفوض البنك أنا أقر و أوافق 

للتحقق من هويتي من خالل الخدمات الحكومية  بطاقة الهوية الوطنية بيانات استخدام .38
 .األخرى ةنياإللكتروالحكومية  سمة و غيرها من الخدمات علم، اإللكترونية مثل أبشر،

 الشخصية التي تم الحصول عليها عن طريق الخدمات الحكومية اإللكترونية.البيانات حفظ  .39
الخدمات الحكومية  خالل والتي تم الحصول عليها منالبيانات جميع السماح للبنك باستخدام  .40

 . جميع البيانات سوف تكون مؤمنة و غير قابلة للمشاركة مع أي طرف آخر.اإللكترونية
 .يوم  [30]وذلك خالل الشخصية البيانات إبالغ البنك في حال تم أي تغيير على  .41
، ويقر العميل بصحة ودقة هذا الرقم. المقدم للبنك مملوك من قبل العميل الهاتف الجوال رقم  .42

 وسائل توثيق العمليات المصرفية. وبناء على ذلك، يستخدم البنك هذا الرقم كأحد
 

  )FATCA(اإلقرار الذاتي للخاضعين للضرائب ): رالجزء (

بأن جميع المعلومات الضريبية المدخلة في نموذج فتح الحساب اإللكتروني الخاصة  يقر العميل  . 43
 بالمقيمين بالدول الخاضعة للضرائب صحيحة و كاملة.

اإللكتروني نموذج فتح الحساب في المقدمة للبنك بأنه يجوز تقديم المعلومات يقر العميل ويوافق   .44
إلى السلطات  العميل  أو عن طريق الفرع والمعلومات المتعلقة بأي حساب/حسابات تخص

خاضعة لإلبالغ عنها الى سلطات  للضريبة وتكونالضريبية المختصة في دولة العميل الخاضع 
الضريبة للدولة/الوالية القضائية االخرى التي يكون فيها صاحب الحساب مقيم فيها لغرض الضريبة 

  بين الدول. التبادل التلقائي للمعلوماتبموجب اتفاقيات 
يوم من أي تغيير في  30بشكل مناسب في غضون بتزويد البنك بمعلومات محدثة يتعهد العميل   . 45

لظروف التي تؤثر على وضع إقامة الضرائب لصاحب الحساب أو عندما تكون المعلومات الواردة ا
  في هذه الوثيقة غير صحيحة.

 

  إتفاقية فتح حساب): زالجزء (

 ابط التاليوالرجاء الضغط على الر  . 46
 إتفاقية فتح حساب شخصي)( 
 ) اسالميإتفاقية فتح حساب( 

 بفتح الحساب الشخصي. واألحكام الخاصةالشروط  العميل بقبولهيقر ، االتفاقيةبقراءة  

المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالقنوات اإللكترونية خالل  اسمبإدخال قيام العميل في حال    . 47
بالقنوات اإللكترونية مباشرة مع  هأن يتم تسجيل يقبل العميلعملية فتح الحساب اإللكتروني، 

 عملية فتح الحساب.

 

  )سريعخدمة المدفوعات الفورية (): سالجزء (

يفوض العميل البنك بتزويد معلومات حسابه الى نظام المدفوعات السعودية الفوري والتي  .48
) البريد اإللكتروني. وسيتيح النظام د) رقم الهوية (ج) رقم الجوال (ب) رقم الحساب (أتتضمن (

للعميل إمكانية تنفيذ الحواالت الفورية والُمجدَولة بين مختلف البنوك في المملكة على مدار 



  الرقمياتفاقية الوصول 
  (الشروط واألحكام)
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الساعة وخارج أوقات عمل البنوك. هذا ويحق للعميل اختيار عدم المشاركة في إعطاء معلومات 
 يق مختلف قنوات البنك.حساباته في أي وقت من خالل تقديم طلب االنسحاب عن طر

 

  ): المسؤولية القانونية والضمانات وسحب إمكانية الوصولشالجزء (

 رجاًء الرجوع إلى القسم القانوني لموقعنا. .49

 


