اتفاقية الوصول الرقمي
)الشروط واﻷحكام(

الجزء )أ( :عام:
.1

النطاق :ﺗﺤﻜﻢ هذه اﻻﺗفاقية ،حسبما يتﻢ ﺗغييرها من حين ﻵخر ،استخدامك لﻜافة الخدمات
المصرفية اﻹلﻜترونية التي يقدمها البنك السعودي الفرنسي ) ُيشار إليه فيما يلي باﻻختصار
" ،("BSFبما في ذلك  FransiMobileو  FransiPlusو  FransiGlobalو ُ ) alfransi.com.saيشار
إليها فيما يلي ﺟميعاً باسﻢ "الخدمات"( عل ً
ما بأن هذه اﻻﺗفاقية ﺗسري بموﺟﺐ وصولك إلى
الخدمات أو استخدامك لها ،بصرف النظر عن التقنية التي ﺗستخدمها للوصول إلى هذه
الخدمات .هذه اﻻﺗفاقية ﺗﺤل مﺤل ﺟميع اﻻﺗفاقيات السابقة التي ﺗﻢ إبرامها بينك وبين BSF
بصدد استخدامك للخدمات .باستخدامك أي من هذه الخدمات ،أنت ﺗأكد أنك قرأت و فهمت
و قبلت الشروط واﻷحﻜام الخاصة بهذه الخدمات.

.2

اﻻتفاقيات اﻷخرى :يتعين قراءة هذه اﻻﺗفاقية بمصاحبة أي اﺗفاقيات مﺤررة أخرى حالية أو
مستقبلية يتﻢ إبرامها فيما بينك وبيننا ،وكذلك في ضوء أي بنود أو شروط أو بيانات إخﻼء
للمسﺆولية ُﺗنشر على موقعنا اﻹلﻜتروني) .(http://www.alfransi.com.saعلى سبيل
المثال ،ثمة العديد من الشروط واﻷحﻜام وبيانات إخﻼء المسﺆولية الواردة ضمن اﺗفاقيات
أخرى ﺗﺤﻜﻢ استخدامك لﻜل من الﺤسابات المفتوحة لدى  BSFوالخدمات .وفي حال وﺟود
ﺗعارض بين أحد بنود هذه اﻻﺗفاقية وأي اﺗفاقية مﺤررة أخرى مبرم ًة معنا ،ﺗسري البنود الواردة
في اﻻﺗفاقية اﻷخرى إلى الﺤد الﻼزم لتسوية هذا التعارض.

.3

التغييرات التي تطرأ على هذه اﻻتفاقية :قد نقوم بتغيير هذه اﻻﺗفاقية في أي وقت.
وسوف نقوم من ﺟانبنا بإخطارك بأي ﺗغيير يطرأ على هذه اﻻﺗفاقية بواسطة نشر إخطار بذلك
على الموقع اﻹلﻜتروني لمصرف  .(http://www.alfransi.com.sa) BSFإن استخدامك
للخدمات عقﺐ قيامنا بنشر التغيير يعني موافقتك وقبولك لهذه اﻻﺗفاقية حسﺐ ﺗعديلها .أما
في حالة عدم موافقتك على أي ﺗغيير يتﻢ على هذه اﻻﺗفاقية ،فإنه يﺠﺐ عليك فوراً التوقف
عن استخدام خدمات .BSF

.4

التغييرات التي تطرأ على الخدمات :أنت ﺗقر بأننا قد نقوم بإضافة أو حذف أو ﺗغيير أي
ﺟزء أو خاصية من الخدمات أو الموقع اﻹلﻜتروني في أي وقت دون إخطارك بذلك.

.5

يتﻢ فرض رسوم على العميل )مقابل اﻻشتراك واﻻستفادة من مختلف الخدمات المصرفية عبر اﻹنترنت
أو عبر الﺠوال وصيانتها( وذلك حسبما يفرضه البنك من حين إلى آخر .ويﺤتفظ البنك بﺤقه في ﺗعديل
هذه الرسوم في أي وقت يشاء ،وعليه أن يبلغ العميل في حال حدوث مثل هذه التعديﻼت وذلك

قبل  30يوم من ﺗاريخ التعديل .وبذلك يفوض العميل البنك بقيد ﺗلك الرسوم على حسابه لدى البنك
)أو من حساب آخر قد يقوم العميل من حين إلى آخر بتﺤديده كتابة( .لمعرفة المزيد عن الرسوم،
الرﺟاء زيارة موقعنا www.alfransi.com.sa
 . .6الخدمات المصرفية عبر اﻹنترنت أو الﺠوال ﺗﻜون متاحة للعمﻼء من وقت ﻵخر وفقا لتقدير البنك .فيما
يتعلق بالخدمات اﻻستثمارية ،فهي ﻻ ﺗشﻜل عرضا للعميل لﻼستثمار في أي صندوق استثمار أو
اﻻستفادة أي من خدمات اﻻستثمار .خدمات المصرفية عبر اﻻنترنت أو الﺠوال متاحة للعمﻼء .7/24
في حين أننا سوف نبذل ﺟهودا معقولة لتقديﻢ الخدمات المصرفية عبر الﺠوال أوعبر اﻹنترنت على
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مدار  24ساعة 7 ،أيام في اﻷسبوع ،فإننا لن نﻜون مسﺆولين عن أي فشل لتوفير الخدمة إما ﺟزئيا
أو بالﻜامل ،ﻷي سبﺐ خارج عن سيطرﺗنا .وهذا يشمل لﻜن ﻻ يقتصر على أي عطل ناﺗج عن أعمال
الصيانة والتﺤسينات ﻷنظمتنا أو أي طرف متعلق باﻷنظمة المستخدمة .وفي حال الخدمات المصرفية
عبر الﺠوا ل قد يﻜون التعطل ناﺗﺠاً عن خلل من ﺟهة مزود خدمة الﺠوال أو ضعف في ﺗغطية شبﻜة
الﺠوال .في حال كان على البنك معرفة مسبقة من أي انقطاع في الخدمة ،فإنه سيتﻢ إبﻼغ العميل
مقدما.

.7

البنك سوف يقوم بتعويض العميل بأي مبلغ او خدمة حسﺐ ﺗقدير البنك لخسارة العميل في حال
ﺗعطل الخدمة أو حدوث خطأ في الخدمة

الجزء )ب( :كلمات المرور والتعليمات والبريد اﻹلكتروني
.8

اﻻستخدام :يتعين عليك استخدام ُمع ِرّف المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك للوصول إلى
الخدمات .وقد ُيطلﺐ منك إدخال رمز التﺤقق عند استخدام الخدمة.

.9

كلمات المرور :لمزيد من الﺤماية ،يتوﺟﺐ عليك اختيار كلمة مرور مﻜونة من حروف وأرقام
وأن ﻻ ﺗﻜون سهلة التخمين .ﺗﺠنﺐ استخدام حروف وارقام متتالية .أنت ﺗوافق على الﺤفاظ على
السرية التامة لﻜلمات المرور الخاصة بك وعلى ﺗقييد الوصول إلى اﻷﺟهزة التي ﺗقدم رموز
مصادقة ،حيث إنها مخصصة ﻻستخدامك الﺤصري .كما ﺗقر بأنك لن ﺗقوم بإخبار أي شخص
آخر )بما في ذلك أحد أفراد عائلتك المقربين أو صديق أو أي مسﺆول مصرفي أو عام( بﻜلمات
المرور الخاصة بك .كما يتعين عليك انتقاء كلمات المرور بعناية بﺤيث ﻻ يمﻜن ﺗخمينها
بسهولة من قبل أي شخص آخر .عند اختيارك لﻜلمات المرور ،يﺠﺐ عليك عدم استخدام ما
يلي:


اسمك أو اسﻢ أحد أقاربك



ﺗاريخ ميﻼدك أو عام ميﻼدك أو رقﻢ هاﺗفي أو عنوان أو اسﻢ أحد أقاربك



رقﻢ بطاقتك المصرفية أو ُمع ِرّف المستخدم



رقﻢ حسابك أو رقﻢ بطاقة ائتمانك



أي رقﻢ موﺟود على أي بطاقة ﺗعريف ﺗﺤتفظ بها مع بطاقتك المصرفية أو في حقيبتك
أو مﺤفظتك )مثل :رقﻢ بطاقة ﺗعريف الهوية أو رخصة القيادة الخاصة بك(



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



كلمة مرور ﺗستخدمها ﻷي خدمة أخرى

بسﺠل يﺤتوي عليها .ومع ذلك،
يتعين عليك ﺗذكر كلمات المرور الخاصة بك بدﻻ ً من اﻻحتفاظ
ٍ
إذا قررت ضرورة قيامك باﻻحتفاظ بها مدونة في سﺠل ،فأنت ﺗوافق على ما يلي:

800 124 2121

لن ﺗقوم بتسﺠيل كلمة المرور الخاصة بك على أو على مقربة من بطاقتك المصرفية
أو على س ّ
ﺠِل ُمع ِرّف المستخدم الخاص بك.
Banque Saudi
Fransi © 2019
Public

PUBLIC

2/9

البنك السعودي الفرنسي ،شركة مساهمة عامة ،مساهمة برأس مال 12.053.571.670﷼ سعودي ،سجل تجاري رقم  ،1010073368ص.ب 56006 .الرياض  ،11554هاتف ،+966112899999
 ،مرخص لها بموجب المرسوم الملكي م 23/بتاريخ 1397/6/17هـ ،وخاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي www.alfransi.com.saالرياض ،2722–12624
PUBLIC

اتفاقية الوصول الرقمي
)الشروط واﻷحكام(



يﺠﺐ ﺗمويه كلمة المرور الخاصة بك داخل السﺠل المﺤرر بﺤيث يتعذر على أي
شخص آخر ﺗخمين أن هذا سﺠﻼ ً لﻜلمة المرور الخاصة بك.



لن ﺗقوم بتسﺠيل كلمة المرور الخاصة بك على ﺟهازك اﻹلﻜتروني بأي طريقة ولن
ﺗقوم بتخزين كلمة المرور الخاصة بك بالقرب من ﺟهاز إلﻜتروني )على سبيل المثال،
على ورقة ﻻصقة على حافة شاشة الﻜمبيوﺗر أو لوحة المفاﺗيح(.

.10

عند قيامك بإدخال ُمع ِرّف المستخدم وكلمة المرور على ﺟهاز إلﻜتروني ،يتعين عليك اﺗخاذ
التدابير اﻻحتياطية الﻼزمة مثل التأكد من عدم مقدرة أي شخص آخر على رؤية شاشة
ﱡ
التعرف على ُ
رف
الﻜمبيوﺗر الخاصة بك أو لوحة مفاﺗيح ﺟهازك اﻹلﻜتروني .تﻢ
مع ّ ِ
المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك :إذا ﺗﻢ فقد أو سرقة كلمة المرور الخاصة بك ،يلزم
عليك إبﻼغنا بالهاﺗف أو بﺤضورك شخصياً في أسرع وقت ممﻜن كما يتعين أن ﺗقوم باﺗباع
التعليمات التي نزودك بها .لﻺبﻼغ عن ضياع أو سرقة ُمع ِرّف مستخدم ،يلزم عليك اﻻﺗصال
بمصرف  BSFعلى هاﺗف رقﻢ  ،800 124 2121أو على الرقﻢ الدولي .+966 1 920000576
بموﺟﺐ أي اﺗفاقية أخرى ُمبرمة بينك وبيننا ،ولن نﻜون مسﺆولين عن أي عمليات سﺤﺐ غير
مﻼئمة ﺗتﻢ بالﺤساب أو عن أي خسارة أخرى ﺗتﻜبدها في حالة عدم قيامك بإخطار BSF
وفقاً لما ينص عليه هذا البند.
إذا كان ُيراودك الشك في وﺟود من يعلﻢ بأي من كلمات المرور الخاصة بك ،ينبغي عليك
ﺗغيير كافة كلمات المرور الخاصة بك على الفور.

.11

المسﺆولية عن الخسائر :أنت ﺗعد مسﺆوﻻ ً عن أي خسائر ﺗنﺠﻢ عن استخدامك الخاص
ل ُ
مع ِرّف المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك .كما أنك مسﺆوﻻ ً عن أي خسائر ﺗتﻜبدها في
الﺤاﻻت التالية:


ارﺗﻜابك خطأ في إدخال البيانات عند استخدامك لخدمات المصرفية اﻹلﻜترونية



زعمك بأنه ﺗﻢ الوصول إلى حساب أو خدمة من قبل شخص آخر دون أن ﺗتعاون
بشﻜل كامل في التﺤقيق الذي نﺠريه أو ﺗﺠريه السلطات المعنية



استخدام شخص آخر ل ُ
مع ِرّف المستخدم الخاص بك دون ﺗصريح منك إﻻ أن ﺗصرفاﺗك
)أو عدم اﺗخاذك لتصرف ما( ُﺗسهﻢ في ذلك اﻻستخدام غير المصرح به.

أنت ﺗقر بأن حﺠﻢ الخسائر الذي قد ﺗعتبر مسﺆوﻻ ً عنه ﻻ يقتصر على رصيد الﺤساب إذا كان
قد ﺗﻢ السﺤﺐ على المﻜشوف من الﺤساب أو يخضع ﻷي حماية مماثلة أو على حدك
اﻻئتماني إذا كان حساب بطاقة ائتمان أو حساب قرض.

.12

التعليمات :أنت ﺗقر بأن كافة التعليمات التي ﺗزودنا بها ﺗعد نهائية .وأنت ﺗوافق على أنه
يﺤق لنا اﻻعتماد على ﺗعليماﺗك )بما يشمل قبولك إلﻜترونياً لهذه اﻻﺗفاقية وغيرها من
اﻻﺗفاقيات التي ﺗتﻢ عبر اﻹنترنت أو عبر الﺠوال( كما لو كنت قد زودﺗنا بهذه التعليمات مع
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نسخة ورقية منها .أنت ﺗوافق على أنك ﺗعتبر مسﺆوﻻ ً عن المعامﻼت التي ﺗتﻢ بنا ًء على
ﺗعليماﺗك وعن أي خسائر قد ﺗنﺠﻢ عن هذه المعامﻼت .أنت ﺗوافق على أنه يﺤق لنا اﻻحتفاظ
بسﺠل بمعامﻼﺗك وكذلك ،إذا زودﺗنا بتعليماﺗك عبر الهاﺗف ،يﺤق لنا ﺗسﺠيل صوﺗك أو إﺟاباﺗك.
كافة ﺗسﺠيﻼﺗنا لتعليماﺗك ﺗعد ملزمة لك ﺗﺤت إطار أي خﻼف ،بما يشمل أي إﺟراءات قضائية،
إﻻ إذا قمت بتقديﻢ دليل دامغ على أن سﺠﻼﺗنا غير صﺤيﺤة أو غير كاملة.
.13

في حال قام البنك المستلﻢ برفض أو إرﺟاع الﺤواﻻت والدفعات ﻷي سبﺐ من اﻷسباب ،بما في ذلك
بنك المستفيد إن وﺟد ،فسوف يتﻢ إرﺟاع المبلغ المﺤول إلى حساب العميل .ولﻜن لن يتﻢ إرﺟاع أية
رسوم أو مبالغ خصمت من خﻼل ﺗﺤويل العمﻼت ﺗﻢ اقتطاعها مقابل هذه العملية.
لن يﻜون البنك مسﺆوﻻ ً عن أية رسوم إضافية قد ﺗقتطع من البنك الوكيل ،مقابل أية ﺗﺤويﻼت.
إذا قام العميل بتﺤديد حساب مستفيد خاطئ ،الذي ﻻ يزال حسابه صالﺤاً في بنك المستفيد ،فان
العميل يتﺤمل ﺟميع الخسائر المترﺗبة على اعادة الﺤوالة.

.14

البريد اﻹلكتروني :البريد اﻹلﻜتروني الذي ُيرسل عبر اﻹنترنت ﻻ يعد آمنا ً وقد يضيع أو ﺗتﻢ
مقاطعته أو ﺗغييره إﻻ في حالة وﺟود اﺗفاقية أخرى مﺤررة فيما بيننا ﺗنص على خﻼف ذلك،
وبلتالي فأنت ﺗوافق على أنه ﻻ يقع علينا أي التزام بقبول أو التصرف بنا ًء على أي ﺗعليمات
ﺗزودنا بها عن طريق البريد اﻹلﻜتروني .إذا قمت بإرسالنا معلومات سرية عن طريق البريد
اﻹلﻜتروني ،فإننا لن نﻜون مسﺆولين في حالة فقدانها أو مقاطعتها أو إساءة استخدامها من
قبل شخص آخر .نﺤن نﺤثك بقوة على عدم إرسالنا أي معلومات سرية بواسطة البريد
اﻹلﻜتروني.

.15

استخدام برامج مقاومة الفيروسات وبرامج مقاومة التجسس وجدران الحماية؛
تسجيل الخروج :قد يﻜون الﺠهاز اﻹلﻜتروني الذي ﺗستخدمه عرضة إلى الفيروسات أو
عمليات الهﺠوم التي ﺗتﻢ عبر اﻹنترنت أو عبر الﺠوال والتي ﺗهدف إلى مقاطعة المعلومات
الﺤساسة التي ﺗرسلها عبر اﻹنترنت .وللﺤد من فرص ﺗع ُرضك للضرر ،فعليك أن ﺗتيقن من
أن أي ﺟهاز إلﻜتروني ﺗستخدمه للوصول إلى الخدمات يﺤتوي على برنامج مﺤدث لمﻜافﺤة
الفيروسات وبرنامج مﻜافﺤة التﺠسس وﺟدار حماية ،إذا كانت مثل هذه اﻹﺟراءات اﻷمنية
متوافرة لﺠهازك اﻹلﻜتروني .ولمنع الوصول غير المصرح به إلى حساباﺗك ،يلزم عليك ﺗسﺠيل
الخروج من الخدمات وإغﻼق متصفح اﻹنترنت فور انتهائك من اﻻستخدام.

.16

البنك يضمن بعدم افشاء معلومات العميل والمﺤافظة على سرية المعلومات.

الجزء )ت( :اﻷحكام الخاصة بالصرافة اﻹلكترونية فحسب
.17

رفض اﻻلتزام بتعليماتﻚ :عند استخدامك للخدمات ،فأنت ﺗوافق على أنه يمﻜننا رفض
التصرف وفقا ً ﻷ حد ﺗعليماﺗك إذا شﻜﻜنا في أن هذه التعليمات غير واردة منك أو كانت غير
دقيقة أو غير واضﺤة أو لﻢ يتﻢ التصريح بها على النﺤو المناسﺐ أو يتﻢ ﺗقديمها ﻷغراض غير
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مشروعة أو ﻻئقة .نﺤن لن نﻜون مسﺆولين إذا رفضنا التص ُرف وفقاً ﻷحد ﺗعليماﺗك في ظل
مثل هذه الظروف.
 .18النزاعات المعنية بالتاجر/الفواتير :إذا قمت بسداد فواﺗير باستخدام الخدمات ،يتعين عليك
أن ﺗعمل مباشرة على ﺗسوية أي نزاع أو مطالبات بينك وبين التاﺟر .نﺤن ﻻ نتﺤمل أي مسﺆولية
إزاء أي مشﻜﻼت أو نزاعات ﺗنشأ مع التﺠار أو المفوﺗرين ،بما يشمل عدم قيام التاﺟر او المفوﺗر
باعتماد سدادك لفاﺗورة ما أو فرض عليك أي رسوم إضافية )مثل غرامات التأخير أو غرامات الفائدة(
أو ﺗﻢ اﺗخاذ أي إﺟراءات أخرى ضدك.
.19

حقوق الملكية الفكرية :ﺟميع المعلومات واﻷدوات التي نقدمها على اﻹنترنت أو الﺠوال
ﺗعد ملﻜاً حصرياً لنا .وأنت ﺗوافق على استخدام هذه المعلومات أو اﻷدوات ﻻستخدامك
الشخصي فﺤسﺐ.

.20

الوصول إلى المواقع اﻹلكترونية أو تطبيق الجوال ،منع تدفق المعلومات :أنت
ﺗوافق على عدم استخدامك الخدمات أو موقعنا اﻹلﻜتروني أو ﺗطبيق الﺠوال ﻷي غرض غير
قانوني أو غير ﻻئق أو اﺗخاذك خطوات يﻜون لها أث ًرا ضاراً على أمن أو سﻼمة أو ﺗشغيل النظﻢ
الخاصة بنا.

.21

الهاتف الجوال  :أنت ﺗقر بأن الوصول إلى الخدمات من خﻼل الهواﺗف الﺠوال قد ﻻ يتمتع
بﻜافة الميزات أو اﻹمﻜانيات أو المعلومات أو المﺤتوى المتوافر من خﻼل المواقع اﻹلﻜترونية
اﻷخرى.

.22

عند رغبة العميل بإيقاف الﺤساب الخاص بالخدمات اﻹلﻜترونية بشﻜل مﺆقت أو دائﻢ ،يتوﺟﺐ على
العميل ابﻼغ البنك ﻷخذ اﻹﺟراءات الﻼزمة.

.23

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

الجزء )ث( :اﻷحكام الخاصة باﻻستخدام التجاري
.24

تطبيق هذه اﻻتفاقية على اﻻستخدام التجاري :ﺗسري بقية هذه اﻻﺗفاقية في حال
استخدام الخدمات من قبل أو نيابة عن شركة .في مثل هذه الﺤالة" :أنت" و"الخاصة بﻚ"
سوف يعنيان كل من الشركة وبينك أنت باعتبارك مستخدم ﺗﺠاري فردي ،حيثما يتﻢ
استخدام هذه المصطلﺤات على مدى هذه اﻻﺗفاقية.
سوف يسري كل حﻜﻢ من أحﻜام هذه اﻻﺗفاقية على كل من الشركة وعليك أنت باعتبارك
مستخد ًما ﺗﺠاريًا فرد ًيا ،إﻻ إذا كانت اللغة المستخدمة في الﺤﻜﻢ ﺗشير فقط إلى الشركة.

.25

الوصول إلى حسابات وخدمات الشركات :من خﻼل ﺗعيين شخص ما كمستخدم
ﺗﺠاري ،فإن الشركة ﺗصرح لهذا الشخص باستعراض المعلومات الخاصة بالشركة وكذلك ،إذا
كان ُي سمح بإﺟراء معامﻼت عبر اﻹنترنت من خﻼل الخدمة ،بمزاولة المعامﻼت عبر اﻹنترنت
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نيابة عن الشركة .ﺗقبل الشركة ﺗﺤمل المسﺆولية عن كافة الخسائر التي قد ﺗنﺠﻢ عن قيام
مستخدم ﺗﺠاري بإساءة استخدام سلطاﺗه على أي نﺤو ،سواء عمداً نيابة عن الشركة أو
ﻷغراض شخصية أو أية أغراض أخرى .سوف يعمل كل من الشركة والمستخدم التﺠاري
الفردي على ضمان استيفاء المستخدم التﺠاري لﻜافة متطلبات التأهل أو أية متطلبات أخرى
أو لوائح أو خﻼف ذلك والتي ﺗلزم للوصول عبر اﻹنترنت المقدم من قبلنا.
.26

استخدام ُ
رف المستخدم :ﺗعد الشركة مسﺆولة عن ضمان أن كل ُمع ِرّف مستخدم
مع ّ ِ
سوف ُيستخدم فقط من قِبل المستخدم التﺠاري الفردي المصرح له من قبل الشركة والذي
أصدرنا له ُمع ِرّف المستخدم.

.27

مستويات الوصول المختلفة :بنا ًء على طلﺐ الشركة ،قد نقوم بتقديﻢ مستويات مختلفة
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
لفئة أخرى استعراض المعلومات وإﺟراء معامﻼت .إذا كانت هذه هي الﺤالة ،فسيتﻢ ﺗﺤديد
قدرة المستخدم التﺠاري على استخدام الخدمات بنا ًء على مستوى الوصول الذي نوفره له.
هذا وﺗقع على الشركة مسﺆولية ضمان ﺗعيين مستوى الوصول المناسﺐ إلى المستخدم
التﺠاري المناسﺐ.

.28

أخطاء اﻻستخدام/اﻹدخال المصرح بها :ﺗقبل الشركة المسﺆولية عن كافة الخسائر
التي ﺗنﺠﻢ عن :استخدام مستخدم ﺗﺠاري ل ُ
مع ِرّف المستخدم أو كلمة المرور ،مع أو بدون
ﺗصريح خاص من الشركة في أي حالة بعينها؛ أو قيام أي مستخدم ﺗﺠاري بالتصريح لشخص
آخر باستخدام ُمع ِرّف المستخدم أو كلمة المرور أو قيام مستخدم ﺗﺠاري بارﺗﻜاب أخطاء
إدخال.

.29

التعويض من قبل الشركة :ﺗوافق الشركة على ﺗعويضنا وإخﻼء طرفنا من وضد كافة
الخسائر التي قد نتﻜبدها )بخﻼف ﺗلك التي ﺗنﺠﻢ عن إهمالنا الشديد أو سوء ﺗصرفنا( ،بما
يشمل الرسوم القان ونية والنفقات التي نتﻜبدها على نﺤو منطقي نتيﺠة إلى أي انتهاك
ﺗرﺗﻜبه الشركة أو يرﺗﻜبه مستخدم ﺗﺠاري ﻷي ﺟزء من هذه اﻻﺗفاقية ،أو من ﺟراء ﺗصرفنا أو
رفضنا التصرف وفقاً ﻷي ﺗعليمات أو معلومات ﺗﻢ ﺗزويدنا بها بموﺟﺐ هذه اﻻﺗفاقية .هذا
التعويض يأﺗي باﻹضافة إلى أي ﺗعويض أو ضمان ضد الخسارة قد ﺗقوم الشركة بتزويدنا به،
وهو يظل سارياً حتى بعد انتهاء اﻻﺗفاقية.
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.30

كلمات المرور وبرامج مكافحة الفيروسات وبرامج مكافحة التجسس وجدران
الحماية :سوف ﺗعمل الشركة على التأكد من قيام كافة المستخدمين التﺠاريين باﺗباع
اﻻلتزامات المفروضة عليهﻢ حسبما ورد ذكرها أعﻼه ضمن هذه اﻻﺗفاقية ،بما في ذلك اﻻلتزام
باختيار كلمات المرور بعناية واﻻلتزام بالﺤفاظ على سريتها واﻻلتزام بتغيير كلمات المرور
وإخطارنا في حالة شك المستخدم التﺠاري في معرفة شخص آخر لﻜلمات المرور أو ل ُ
مع ِرّف
المستخدم .عﻼوة على ذلك ،سوف ﺗضمن الشركة أن كل ﺟهاز إلﻜتروني يستخدمه
المستخدم التﺠاري للوصول إلى الخدمات نيابة عن الشركة يﺤتوي على برنامج حديث
لمقاومة الفيروسات وبرنامج لمﻜافﺤة التﺠسس وﺟدار حماية.

.31

إنهاء اﻻتفاقية من قبل الشركة :قد ﺗقوم الشركة بإنهاء هذه اﻻﺗفاقية )وﺗتوقف عن
الوصول إلى الخدمات( في أي وقت بنا ًء على إخطار ﺗقدمه إلينا ،على أن يﻜون هذا اﻹنهاء
سارياً بعد مرور مدة زمنية مناسبة عقﺐ ﺗلقينا لﻺخطار.

الجزء )جـ( :كشف الحساب اﻹلكتروني
.32

ﺟميع المعلومات المتعلقة بعمليات الﺤساب وبطاقة اﻻئتمان الخاصة بك يمﻜنك معاينتها
وطباعتها من خﻼل الﻜشف اﻹلﻜتروني لعملياﺗك المالية والمتوفرة ﻻخر اثني عشر شهرا ً
في فرنسي بلس و فرنسي موبايل.

.33

أنت ﺗوافق على استبدال كشف الﺤساب الورقي المرسل بالبريد بﻜشف الﺤساب
اﻹلﻜتروني.

.34

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

الجزء )ح( :العنوان البريدي  /الوطني
.35

أنت ﺗوافق على أن البنك يمﻜنه اﻻستعﻼم وﺗﺤديث عنوانك البريدي وعنوانك الوطني من
خﻼل انظمة البريد السعودي

الجزء )خ( :المعلومات الخاصة بالهوية الوطنية أو هوية مقيﻢ
 .36أنت ﺗوافق على اﻻستعﻼم عن المعلومات الخاصة بالهوية الخاصة بك من خﻼل الخدمات
الﺤﻜومية و ﺗﺤديث المعلومات في أنظمتنا ﺗلقائي
الجزء )د( :اﻻستعﻼم في سمة
 .37أنت ﺗوافق على ﺗزويد البنك السعودي الفرنسي بأي معلومات أو بيانات ﺗطلبها مني لتأسيس
حسابي لدى الشركة و/أو لمراﺟعته و/أو ﻹدارﺗه 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
السعودية للمعلومات اﻻئتمانية )سمة(.
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كما ﺗوافق على أن ﺗفصح الشركة عن المعلومات الخاصة بي وبﺤسابي المذكور أو أي حساب
آخر يﻜون لدى المفوض للشركة السعودية للمعلومات اﻻئتمانية )سمة( من خﻼل اﺗفاقية العضوية
المبرمة وقواعد العمل المقرة والخاصة بتبادل المعلومات و /أو ﻷي ﺟهة أخرى ﺗوافق عليها
مﺆسسة النقد العربي السعودي )ساما(.
الجزء )ذ( :إعرف عميلﻚ إلكترونياً
أنا أقر و أوافق وأفوض البنك على:
 .38استخدام بيانات بطاقة الهوية الوطنية للتﺤقق من هويتي من خﻼل الخدمات الﺤﻜومية
اﻹلﻜترونية مثل أبشر ،علﻢ ،سمة و غيرها من الخدمات الﺤﻜومية اﻹلﻜترونية اﻷخرى.
 .39حفظ البيانات الشخصية التي ﺗﻢ الﺤصول عليها عن طريق الخدمات الﺤﻜومية اﻹلﻜترونية.
 .40السماح للبنك باستخدام ﺟميع البيانات والتي ﺗﻢ الﺤصول عليها من خﻼل الخدمات الﺤﻜومية
اﻹلﻜترونية  .ﺟميع البيانات سوف ﺗﻜون مﺆمنة و غير قابلة للمشاركة مع أي طرف آخر.
 .41إبﻼغ البنك في حال ﺗﻢ أي ﺗغيير على البيانات الشخصية وذلك خﻼل ] [30يوم .
 .42رقﻢ الهاﺗف الﺠوال المقدم للبنك مملوك من قبل العميل ،ويقر العميل بصﺤة ودقة هذا الرقﻢ.
وبناء على ذلك ،يستخدم البنك هذا الرقﻢ كأحد وسائل ﺗوثيق العمليات المصرفية.
الجزء )ر( :اﻹقرار الذاتي للخاضعين للضرائب )(FATCA
 .43يقر العميل بأن ﺟميع المعلومات الضريبية المدخلة في نموذج فتح الﺤساب اﻹلﻜتروني الخاصة
بالمقيمين بالدول الخاضعة للضرائﺐ صﺤيﺤة و كاملة.
 .44يقر العميل ويوافق بأنه يﺠوز ﺗقديﻢ المعلومات المقدمة للبنك في نموذج فتح الﺤساب اﻹلﻜتروني
أو عن طريق الفرع والمعلومات المتعلقة بأي حساب/حسابات ﺗخص العميل إلى السلطات
الضريبية المختصة في دولة العميل الخاضع للضريبة وﺗﻜون خاضعة لﻺبﻼغ عنها الى سلطات
الضريبة للدولة/الوﻻية القضائية اﻻخرى التي يﻜون فيها صاحﺐ الﺤساب مقيﻢ فيها لغرض الضريبة
بموﺟﺐ اﺗفاقيات التبادل التلقائي للمعلومات بين الدول.
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اتفاقية الوصول الرقمي
)الشروط واﻷحكام(

 .45يتعهد العميل بتزويد البنك بمعلومات مﺤدثة بشﻜل مناسﺐ في غضون  30يوم من أي ﺗغيير في
الظروف التي ﺗﺆثر على وضع إقامة الضرائﺐ لصاحﺐ الﺤساب أو عندما ﺗﻜون المعلومات الواردة
في هذه الوثيقة غير صﺤيﺤة.
الجزء )ز( :إتفاقية فتح حساب
 .46الرﺟاء الضغط على الرابط التالي )إﺗفاقية فتح حساب شخصي( .بقراءة اﻻﺗفاقية ،يقر العميل
بقبوله الشروط و اﻷحﻜام الخاصة بفتح الﺤساب الشخصي.
 .47في حال قيام العميل بإدخال اسﻢ المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالقنوات اﻹلﻜترونية خﻼل
عملية فتح الﺤساب اﻹلﻜتروني ،يقبل العميل أن يتﻢ ﺗسﺠيله بالقنوات اﻹلﻜترونية مباشرة مع
عملية فتح الﺤساب.
الجزء )س( :المسﺆولية القانونية والضمانات وسحب إمكانية الوصول
 .48رﺟا ًء الرﺟوع إلى القسﻢ القانوني لموقعنا.
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