
Terms & conditions for using “Electronic Banking Services” لكترونيةاإلالمصرفية  الخدمات «استخدام وأحكام شروط « 

As one of the leading and prestigious Banks in the Arab 
Republic of Egypt, and always seeks to provide the highest 
level of service for corporate and retail Customers, ALEXBANK 
offers «Electronic Banking Services» to its Customers in order 
to facilitate their self-operation of accounts at their offices 
and workplaces thus saving their time. 
Whereas the Customer is a Customer of the Bank and 
maintains an account/ accounts with the Bank, upon which 
various banking transactions are being made, and whereas 
the Customer intends, by signing the present application 
form, to take advantage of the use of «Electronic Banking 
Services» including Internet Banking and Mobile Banking 
services provided by ALEXBANK excluding Ma7fazty service, 
in accordance with the terms and conditions listed below, the 
terms and conditions and provisions listed in the Customer’s 
account opening application form, held with the Bank, shall 
remain in force and effect for all transactions, as well as for 
the Customer’s relationship with the Bank. 
 

 

لتقديمً دائما ً ويسعى العربية، مصر جمهورية في والعريقة الرائدة البنوك من االسكندرية بنك أن حيث

ًًًًًً»لكترونيةإلاًًالمصرفية الخدمات « البنك يقدم لذا واألفراد، الشركات من عمالئه لخدمة مستوى اعلى

 على لهمًوحفاظا ً تيسيرا ً وذلك الخاصة أعمالهم ومقار مكاتبهم في بأنفسهم حسابتهم إدارة لتسهيل لعمالئه

ً.أوقاتهم

معامالتً عدة عليها /عليه يجرى البنك لدى حسابات /حساب ولديه البنك عمالء من العميل أن وحيث

ًالمصرفيةالخدماتًً«ًاستخدام من باالستفادة الطلب هذا على التوقيع بموجب العميل ويرغب مصرفية،

ًوًالمحمولًالهاتفًعبرًالمصرفيةًوالخدماتًاالنترنتًعبرًالمصرفيةًالخدماتًفيهاًبماً»لكترونيةإلا

 واألحكام للشروط وفقا ً وذلك محفظتيًخدمةًمنًاالستفادةًمنهاًويستثنيًاالسكندريةًبنكًمنًالمقدمة

 تظل لدىًالبنك العميل حساب فتح نموذج في الواردة واألحكام والشروط البنود وكذلك أدناه، المدرجة

 .بالبنك العميل عالقة على وكذلك المعامالت كافة على وسارية نافذة

 

1. Definitions: 
As applied herein, the following terms and phrases shall have 
the meanings as set out hereunder, unless otherwise 
provided: 
• “The Bank”: means ALEXBANK (S.A.E). 
• “The Customer”: means Customer of the Bank. 
(Retail/Corporate) whose data are contained in Electronic 
Banking Services Application Form. 
• “The Account/Accounts”: Mean/s all Customer’s accounts 
held with the Bank. 
• “Electronic Banking Services” including and not limited to 
Internet Banking and Mobile Banking services, transactions 
and facilities provided by the Bank to its Customers, which 
are being changed from time to time. 
• “Ma7fazty”: It is a service offered by the bank, this service 
allows opening a mobile bank account for the customer to 
perform electronic transactions (deposit, withdrawal, 
transfer, payments) via mobile phone application, and 
deposit electronic amount (e-money) which is equivalent to 
the amount deposited in his mobile account in the bank or at 
service providers. 
• “The Website” means the website of ALEXBANK for E-
banking Services and the pages thereof, in part or in full. 
• “User Identification”: means the Customer’s Identification 
Number or word particular to the Customer for the purpose 
of identification while using the Banking Service of 
«Electronic Banking Services». 

ً:التعريفات .1ً
النصً في يرد مالم التالية، المعاني ادناه والكلمات المصطلحات تكون واألحكام، الشروط لهذهتطبيقاً 

 :ذلك خالف

 »م.م.ش(االسكندريةً بنك به يقصدً» :البنك(  

 »على الحصول طلب استمارة في بياناته الوارد (شركات /أفراد( ًالبنك عميل به :ًيقصدً»العميل ً

 .» لكترونيةإلا المصرفيةًلخدماتا«

 

 »البنك لدى بها المحتفظ العميل حسابات جميع بها :ًيقصد»الحسابات/الحساب. 

 »المصرفية الخدماتالحصرًًالعلىًسبيلًالمثالًًبها :ًيقصد » لكترونيةإلا المصرفية ًخدماتال 

ومعامالتً خدمات من فيها بماحمولًمالهاتفًال المصرفيةًعبر الخدماتًوً االنترنت عبر

 آلخر. حين من والمتغيرة عمالئه الى البنك من مقدمة وتسهيالت

 »خدمةًدفعًاألموالًعنًطريقًالهاتفًالمحمولًالمقدمةًمنًالبنك،ًوبموجبهاًيتمًً:ًهي»محفظتي

فتحًحسابًهاتفًمحمولًللعميلًلدىًالبنكًللتعاملًعليهًسواءًباإليداعًو/ًأوًالسحبًو/ًأوًالسدادً

و/ًأوًالتحويلًاإللكترونيًلألموالًعنًطريقًالهاتفًالمحمول،ًويودعًبالحسابًرصيدًإلكترونيً

ًبمقدارًماًأودعهًالعميلًفيًحسابًهاتفهًالمحمولًلدىًالبنكًأوًالوكالء.ً)قودًالكترونيةوحداتًالن(

 » شبكة عبر لكترونيةاإل المصرفية خدماتلل االسكندرية بنك موقع به :ًيقصد »اإللكتروني الموقع 

 . مجملة أو مفردة صفحات من به يرتبط وما االنترنت

 » عنه التعريف بغرض وذلك بالعميل الخاصة التعريف كلمة أو رقم به ويقصدً » :المستخدم اسم 

ً. » لكترونيةإلا المصرفيةًخدماتال« استخدامهً عند

 »ًوتتيحًًات:ًهوًكودًسرىًيقومًالبنكًبتكوينهًويستخدمهًالعميلًللدخولًعلىًالخدمً»كلمةًالسر

 للبنكًالتأكدًمنًشخصيةًالعميل.

 

 »ًًالمصرفيةًخدماتالً«بهاًكافةًالبياناتًالخاصةًًبتفعيلًوًاستخدامً :ًيقصد»السرية البيانات

اسمًالمستخدمًو/ًأوًكلمةًالسرًو/ًأوًبياناتًوهىًعلىًسبيلًًالمثالًالًالحصرًً»لكترونيةاإل

ً.وحساباتًالعميل

 »التصديقً ألغراض المستخدمةًوالصالحة السر كلمة :هي» ةواحد ةلمر المستخدمة السر كلمات

 استخدامهاًألغراض إعادة لضمانًعدم زمنية لفتره النظامًأو على فقطًللدخول واحدة لمرة

 الحقة. مرات التصديقًفي

 »ًواحدةً ةلمر السرًالمستخدمة كلمات إلصدار استخدامه يتم جهاز :ًهو»االمان رموز جهاز

 العميل.حيازةً  يكونًفي والذي

 »مرة المستخدمة السر إلصدارًكلمات المحمولًيستخدم للهاتف تطبيق :ًهو» االمان رموز تطبيق 

 واحدة.

 »ًهوًمجموعةًمنًاالرقامًالسريةًالتيًتستخدمًللدخولًعلىً»الرقمًالسرىًالخاصًبرموزًاالمان:

 جهاز/ًتطبيقًرموزًاالمانًإلصدارًكلماتًالسرًالمستخدمةًلمرةًواحدة.



• “Password”: means the secret number delivered to the 
Customer by the Bank and shall be deemed as the Customer’s 
authorized signature with the Bank.  
• “Confidential Data”: means all data for activating the use of 
“Electronic Banking Services” data which, for example, but 
not limited to the user name and / or password and/or his 
data and accounts.  
• “One Time Password (OTP)”: Is a password that is valid for 
authentication only for a single access attempt or a limited 
period of time, the password cannot be reused for 
subsequent authentication. 
• “Hardware Token”: Is a physical device used for generating 
dynamic passwords – One Time Password (OTP) and owned 
by the Customer. 
• “Mobile Token”: Is a mobile phone application used for 
generating dynamic passwords – One Time Password (OTP). 
• Token’s PIN: means secret numbers that the Customer use 
to login to his hardware/mobile token in order to generate a 
one time password. 
 

 

2. General Terms and Conditions: 
• The Customer acknowledges that the mentioned data and 
information in the Electronic Banking Services application 
form is correct and that he is responsible in case of the 
invalidity of above mentioned data and information. 
• In case the bank sent banking statements via any electronic 
channels upon the Customer’s request, the Customer 
acknowledges the confidentiality of these statements and the 
bank shall not be liable for disclosure of those statements 
Also, the Bank will not be liable for any failure or delay of 
sending the statements to the Customer for any reasons 
beyond the Bank’s willingness and the Customer must 
acknowledge that the Bank shall not be held liable or 
responsible in this regard. 
• Only the main account holder shall be entitled to subscribe 
to the «Electronic Banking Services», and proxies may not be 
entitled to subscribe to such services. 
• The Bank reserves the absolute right to reject (without 
giving reasons) any subscription application request 
submitted by the Customer for the «Electronic Banking 
Services» as the Bank also reserves the right to refuse to 
execute any instructions and/or inquiries and/or operations 
and/or transactions received from the Customer during the 
use of the «Electronic Banking Services» without any 
objection from the Customer. 

 ام عامة:أحك. 2

 ًًالمصرفيةًالخدمات«يقرًالعميلًبصحةًالبياناتًوالمعلوماتًالمدونةًفىًطلبًالحصولًعلى

 .العميلًأيًمسئوليةًتنتجًفىًحالًعدمًصحةًأيًمنًتلكًالبياناتًوالمعلوماتويتحملًً»لكترونيةإلا

 ًيقرًالعميلًأنهًفيًحالةًإرسالًالبنكًلكشوفًالحساباتًالخاصةًبالعميلًعنًطريقًأيًمنًالوسائل

لطلبًالعميلًفإنًالعميلًيكونًملتزمًبالمحافظةًعلىًسريةًتلكًالكشوفًوالً اإللكترونيةًوفقاً 

ةًمسئوليةًعنًتسريبًتلكًالكشوفًكماًالًيتحملًالبنكًمسئوليةًعدمًوصولًتلكًيتحملًالبنكًأي

الكشوفًإلىًالعميلًأليًأسبابًخارجةًعنًإرادةًالبنك،ًوالًيحقًللعميلًطلبًأيًتعويضاتًجراءً

 .ذلك

 

 والً»لكترونيةاإلًالمصرفيةًلخدماتا«االشتراكًفي الحساب األصليًصاحب للعميل إال يحق ال 

 .ماتالخد هذه في العميلًاالشتراك نيابةًعن التوكيالتيحقًلحامليً

 ًللحصولًالعميل من مقدمًاشتراك طلب أي(ًاسباب إبداء دون(ًبرفضًلمطلقاالبنكًبحقهً يحتفظ

ًأو/وًتعليمات أية تنفيذًرفض في بحقهًالبنك يحتفظ كماً»لكترونيةإلاًالمصرفيةًخدماتال«ًًعلى

ًالمصرفيةًخدماتال «استخدامه اثناءًالعميل من تردًعمليات أو/وًتعامالت أو/وًاستفسارات

ً.العميلًمنًاعتراضًادنىًدونبًوذلكً»لكترونيةاإل

 ًخدماتلل «العميل استخدام منًيحد أو/و يوقف أنًالمطلق لتقديرهًووفقا ً وقت أيًفي للبنك يحق

 ً.منها جزء أي أو» لكترونيةإلاًالمصرفية

 عبرً يقومًبإدخالها التي المعلوماتًوالبياناتًوالعمليات جميع صحةًمسئولية وحدهًالعميل يتحمل

ً،»لكترونيةاإلًالمصرفيةًخدماتللً«الوحيدً المستخدم باعتبارهًبالبنكًاإللكترونيًاًلخاص الموقع
 من التعامل يدخلهاًاثناء التي والبياناتًوالتعامالت التعليماتًوالمعامالت بأن ويقرًالعميل

البنكً من إضافيةًةمراجع أية عليهاًبدون التعامل يتمً،ً»لكترونيةإلاًالمصرفيةًالخدمات«خالل

 مسئوليةًتجاه أية البنك يتحمل والً،منها التأكد أو/وًخطية إشعارات الحصولًعلى بدون أو/و

 بالبنك االلكترونيًًالخاص الموقع على إدخالها بياناتًتم أية حدوثًخطأًفي حالة في العميل

ً.»لكترونيةاإلًالمصرفيةًخدماتال«الستخدامً
 عندئذً العميل به،ًفيلتزم الخاصة السرية البيانات اطلعًعلى قد آخر شخصا ً العميلًأن لعلم نما إذا

 إخفاق حالة وفيًً»لكترونيةإلاًالمصرفيةًالخدمات «وقف وطلب البنك إلبالغ فورا ً باالتصال

معامالتًتمتًعلىًحسابهًوًلمًيصرحًًو/أوعملياتً اي عن يجعلهًمسئول بذلك فيًالقيام العميل

فيًً اتنًيتمًوقفًالخدمأعلىًً،بياناتهًالسريةًًباستخدامبهاًوتصبحًكافةًالمعامالتًمؤكدةً

 .االيقافطلبًلًنايامًًعملًمنًتاريخًاستالمأغصونًثالثةً

 العميل به قام لما المثبتة لكترونيةإلوا اآللية البنك لمستخرجات الكاملة بالحجية صراحة العميل يقر 

ًالمصرفيةًالخدمات «طريق عن مصرفية عمليات أو/و معامالت أو/و تعليمات بإصدار

 كشوف وتتضمنًاالنجليزية، اللغة أو/العربيةًو المستخرجاتًباللغة هذه سواءًكانتً»لكترونيةاإل



• The Bank has the right, at any time, at his sole discretion to 
suspend and/or limit the use of the «Electronic Banking 
Services» provided to the Customer, or any part thereof. 
• The Customer shall have full responsibility for the 
information, data and transactions validity that s/he enters 
through the Bank’s Website as a sole user of «Electronic 
Banking Services». The Customer shall endorse that the 
instructions, transactions, data and operations entered 
through the «Electronic Banking Services» are to be 
processed without any additional review and/or without 
written notices or other verification methods by the Bank. 
The Bank shall not have any responsibility towards the 
Customer in case s/he enters invalid data through the Bank’s 
Website related to the «Electronic Banking Services».  
• The Customer must immediately contact the Bank to 
suspend the «Electronic Banking Services» if it appears to 
him/her or becomes aware that someone has accessed 
his/her personal security details. In case of the Customer’s 
failure to comply with such requirement, the Customer shall 
be responsible for any operations and/or unauthorized 
transactions made on his account and all transactions shall 
become confirmed by using confidential data. Any such 
suspension of services shall be effective within [3] working 
days of receipt of the suspension notice by us. 
• The Customer hereby shall clearly admit the full tolerability 
of the automatically generated printouts by the Bank as a 
confirmation on the execution of transactions/instructions 
submitted by the Customer using the provided services, 
whether such printouts are in Arabic and / or in English, and 
the statements of the Customer’s account include all 
transactions data and operations that have been executed by 
the Customer through «Electronic Banking Services». 
• The Customer undertakes that all transactions carried out 
through the services are for legal purposes; with unbanned 
persons and that the Customer is the actual beneficiary 
of «Electronic Banking Services». 
• The Customer authorizes the Bank to send alerts, 
announcements, new products and marketing campaign 
using any of the electronic means that includes but not 
limited to internet, e-mail, SMS; the Customer shall not 
consider the forgoing as a violation of his/her privacy. 
• The Bank is not responsible for failure to execute any of the 
transactions contained through the system due to any 
circumstance beyond the control of the Bank, and the 
Bank shall not be obliged to accept any amendments or 
cancellation of any previous instructions or transactions the 
Customer entered through «Electronic Banking Services», and 
they have already been executed. 

لخدماتًا«العميلً باستخدام تنفيذها تم والمعامالتًالتي العمليات العميلًكافةًًبيانات حساب

 .»لكترونيةإلاًالمصرفية

 هيً»لكترونيةإلاًالمصرفيةًالخدمات «خالل من تتم المعامالتًالتي جميع بأن العميل يتعهد 

 وأن معهم، التعامل محظور وألشخاصًغير أغراضًمشروعة في وتستخدم معامالتًمشروعة

 .»لكترونيةاإلًالمصرفيةالخدماتً«من الحقيقي هوًالمستفيد العميل

 عنً التسويق والدعايةًوحمالت واإلعالنات إرسالًالتنبيهات، في البنك العميلًويفوض يصرح

ً:الحصر ال المثال علىًسبيل تشمل اإللكترونيةًالتي الوسائل أيًمن الجديدةًباستخدام المنتجات

 لخصوصيته. ا ًذلكًانتهاك عدمًاعتبار على القصيرةًويوافق لكترونيًوالرسائلاإل والبريد االنترنت

 خارج ظرف بسببًأي خاللًالنظام من العملياتًالواردة من تنفيذًأي عدم مسئولًعن غير البنك 

 سبقًأن التي معامالت تعليماتًأو إلغاء تعديالتًأو أية البنكًبقبول يلتزم والًالبنك، عنًإرادة

 بالفعل. تنفيذها وتمً»لكترونيةإلاًالمصرفيةًالخدمات«عبر أرسلهاًالعميل

 



 

3. Transfer of Funds: 
• The Customer shall not make transfers and/ or issue 
instructions and/ or request transactions exceeding the 
balance available in his/her account. Otherwise, the Bank 
shall be entitled to refuse to execute the transfer, instruction 
or transaction immediately and without sending a prior 
notification to the Customer. 
• The Customer committed not to use «Electronic Banking 
Services» to transfer money without having sufficient funds in 
the account from which the transfer is to be made or 
without pre-arrangement with the Bank and the approval for 
the availability of overdraft shall be issued for withdrawing 
from such account. 
• The Customer shall comply with all the laws and regulations 
established by the Central Bank of Egypt, with respect to 
banking transfers according to instructions in this regards. 
 

 تحويل االموال: -3

 ًالمتاحًالحساب رصيد عن تزيد  عمليات أو/و تعليمات أو/و تحويالت أي إجراء بعدم  العميل يلتزم

 بدون  العمليات أو التعليمات أو  التحويالت تنفيذ فورا ً  البنك سيرفض  ذلك مخالفة،ًحالة  وفى

 .للعميل  مسبق إخطار

 وجود األموالًًبدون لتحويل » لكترونيةإلاًالمصرفيةًالخدمات « استخدام بعدم العميل يلتزم 

موافقةً وصدور البنك المسبقًمع الترتيب بدون منهًأو التحويل المراد الحساب كافيًفي رصيد

 .الحساب هذا من المكشوف السحبًعلى بقابلية

 بالتحويالتً الخاصة المركزيًالمصري البنك من واألحكامًالصادرة القواعد بكافة العميل يلتزم

 .للتعليماتًفيًهذاًالخصوصًا ًطبقًالمصرفية

4. Payment of Bills: 
• The Customer shall maintain sufficient funds in the account 
to pay any bills on the dates specified for payment, and the 
Bank shall not be responsible for non-payment of any bills on 
their maturity dates due to a lack of sufficient balance in the 
Customer’s account, the Customer shall be solely responsible 
in the case of charging any interests and / or late penalty on 
the bills with late payment. 
• The Customer shall be solely responsible for the validity of 
the data relating to payment of bills, including, for example, 
but not limited to the telephone number, the amount, the 
bill number, ... etc., without any liability on the part of the 
Bank, and the Customer shall bear all the resulting 
consequences as the Bank does not review the validity of 
such data. 
 

 دفع الفواتير: -4

 يكونً والً،للسداد التواريخًالمحددة في أيةًفواتير لدفع فيًالحساب كافي رصيد بتوفيرًيلتزمًالعميل

ًعن البنك بحسابً رصيدًكافي وجود بسببًعدم تواريخًاستحقاقها في أيةًفواتير دفع عدم مسئوال 

بمفرد العميل ويكونً،العميل الفواتيرً على غراماتًتأخير أو/و عوائد ترتيبًأي حالة في همسئوالً 

 السداد. في التأخر عن ناشئة

 يكون ً علىً ضمنها ومن الفواتير بخاصيةًدفع البياناتًالمتعلقة صحة وحدهًعن العميلًمسئوال 

علىً أدنىًمسئولية دون وذلك إلخ،ً...الفاتورة، رقمً،المبلغً،الهاتف الحصرًرقم ال المثال سبيل

صحةً بمراجعة يقوم ال البنك ان حيثً،نتائج ذلكًمن على يترتب ما العميلًبكافة تحمل مع البنك

ًالبيانات. هذه

5. Services Operation: 
• When the Customer signs the application to subscribe to 
«Electronic Banking Services» and the Bank completes the 
formalities and verifies his/ her identity, the Bank shall 
extradite the Customer’s Password/Tokens. 
• As soon as the Customer receives the Password/ Tokens, 
S/he must contact the call center of ALEXBANK at 19033 in 
order to activate the services, which enables the Customer to 
access his/her account through Electronic Banking Services, 
and in order to secure the transactions performed on the 
account, the Customer shall replace the current Password 
when s/he accesses the services for the first time, and s/he 
shall replace the given Password with his/her new personal 
created Password and shall keep it at his/her own 
responsibility. 

 :اتالية تشغيل الخدم -5

 واستكمالًً»لكترونيةإلاًالمصرفيةًالخدمات«فيً االشتراك طلب على العميل توقيع عند 

ًوأ/وًكلمةًالسرًالعميلًالبنك،ًسوفًيقومًالبنكًبتسليم قبل من هويته من وبعدًالتحقق اإلجراءات

 .بهًاجهزةًرموزًاالمانًالخاصةً

 ًالخدمةبمركزً االتصال عليه مانًيتعيناال رموز اجهزة وأ /وفورًاستالمًالعميلًًكلمةًالسر 

ًمنًالدخولً العميل تمكن التيًًاتوذلكًلتفعيلًالخدم19033ًً رقم على اإلسكندرية الهاتفيةًلبنك

 للتعامل وتأمينا ًًًعبرًاالنترنتًوًالهاتفًالمحمول،ًعلىًحسابهًعنًطريقًالخدماتًالمصرفية

ألولًمرةًوًبتغييرًكلمةًالسرًًاتعلىًًالخدم دخوله عند سيكونًملتزما ً العميل الحسابًفإن على

ًالشخصية. مسئوليته بهاًعلى بكلمةًالسرًالجديدةًالتيًينشئهاًبنفسهًويحتفظًااستبداله



 

6. Software: 
• The Customer shall be obliged to possess computers and 
computer Softwares that satisfy the minimum specifications 
specified by the Bank. The Bank has the right from time to 
time to amend such specifications. The Bank shall not bear 
any costs or damages that may be sustained by the Customer 
due to his/her non-acquaintance with the specifications 
amended by the Bank. The Bank has the right to effect the 
modifications which is considered suitable to develop and 
improve «Electronic Banking Services». 
• The Bank has the right, from time to time, to add/ modify/ 
maintain/ upgrade «Electronic Banking Services» which may 
require services suspension for a certain period of time to be 
defined by the Bank. Therefore, this is considered to be one 
of the cases in which the Bank shall not be responsible for 
any failure in using the electronic banking services and the 
Customer shall not have the right to present any demands to 
the Bank, the modification and/or upgrade and/or 
maintenance to be announced on the Website of «Electronic 
Banking Services». 
• The Bank shall not bear any responsibility for any failure in 
«Electronic Banking Services» for any reason/event that is 
beyond its control and without any trespass or negligence 
from Bank’s side. Further, the Bank shall not be responsible 
for any failures in the communication media, any computer 
virus and/or any related problems. 
 

 البرمجية: -6
 ًالمواصفات منًاألدنى الحد تستوفي التيًاآللي الحاسب وبرامج أجهزةًبمعالجة العميل يلتزم

ًأي البنك يتحمل ولنً،آلخر وقت منًالمواصفات هذه تعديل للبنك ويحقًالبنك، من الموضحة

ًويحقًبتعديلها،ًالبنك قام التي بالمواصفاتًإلمامه عدم بسبب العميل تكبدهاًأضرار أو تكاليف

ًالمصرفيةًالخدمات «اداء وتحسين لتطوير مناسبة، أنها يرى التيًالتعديالت اجراء للبنك

 .ًً»لكترونيةإلا

ً

ً

 ًالمصرفيةًالخدمات«ًتحديث/ًًصيانة  /تعديالتً/إضافةً إجراء آلخر وقت من للبنك يحق

 من ذلك يعتبر وبالتاليً،البنك يحددها معينة لفترةًاتالخدم توقف معها يتطلبًقد مماً»لكترونيةإلا

 المصرفية الخدماتًاستخدام من العميل تمكن عدم عنًمسئول غير البنك فيهاًيكون التيًاألسباب

 يتم ان عليً،مطالبات بأية الفترة هذه خاللًالبنك على الرجوع للعميلًيمكن والًاإللكترونية

ًالمصرفيةًالخدمات«ب الخاص الموقع عليًالصيانة وأ/و التحديثًوأ/و التعديلًراءإج عن االعالن

 .ًًً»لكترونيةإلا
 

 أليً»لكترونيةإلاًالمصرفيةًًالخدمات«ًاداءًفي عطل أي عنًمسئولية أي البنك يتحمل ال 

ًأي عن مسئوال ً يكون لن أنه كماً،جانبه من تقصير أوًتجاوز دون منًإرادته عنًخارج حدث/سبب

ً.بذلك صلة ذات مشكلة أي أو/وًاآللي الحاسب في فيروسًأي أو االتصاالتًوسائل في أعطال

7. Copyrights and Trademarks: 
• Bank of Alexandria’s logo is a trademark registered and 
owned in favor of the Bank. 
Generally, ALEXBANK has the right to possess any trademarks 
related to its products that appear in the web pages. 
• Copyright in the images, graphics, information, marks, texts, 
materials, screens, and web pages including their design and 
arrangements that appear in the Site are owned by 
ALEXBANK and/or any other party as indicated. 
• The Customer committed and undertakes that s/he shall 
not have any copyright or any other intellectual property 
rights in any of the programs and/ or interfaces and /or 

 التجارية: والعالمات الفكرية الملكية حقوق -7
 يحقً العموم وجه وعلىً،البنك لصالح مملوكةًومسجلة تجارية عالمة االسكندريةًهو بنك شعار أن

 الموقع. صفحات في بمنتجاتهًالواردة خاصة عالماتًتجارية أي ملكية حيازةاالسكندريةً لبنك

 الدعائيةً والمواد والعالماتًوالنصوص والرسوماتًوالمعلومات الصور حقوقًنسخ إن كما

خاصةً ملكية هي،ًالظاهرةًبالموقع الصفحات تصميم من فيها الموقعًبما وصفحات والشاشات

 الموقع. صفحات في إليه أخرًمشار طرف أي أو/و للبنك

 أوً/المستنداتًو أو/الشاشاتًو أو/و البرامج أيًمن نشر أو/و نسخ العميلًبعدم ويتعهد يلتزم

 الدعائية المواد أو/النصوصًو أو/العالماتًو أو/المعلوماتًو أو/الرسوماتًو أو/و الصور

 آخرين أشخاص السماحًألي بعدم العميل يلتزم كماً،الموقع صفحات والمتاحةًعلى الخاصةًبالبنك

الموقعً عبر المتاحة المستندات الشاشاتًأو أو تلكًالبرامج من أي تعديل بنسخًأو خالله بالقيامًمن

علىًسبيلًالمثالًالًًإلى أو/و اإللكترونيةًمن المصرفية الخدمات برامج نقل أو أوًبتحميل/و

 حالة وفى مماثل إلكترونيًآخر جهاز أي ذكيًأو جهازًهاتف أو هاتف أو آلي حاسب أي الحصر

 من له كخدمة المقدمة البرامجًوالمستندات تلك عدمًتأمين أو موضحًاعاله هو لما مخالفةًالعميل

بخالفً حقوقه الالزمةًلحماية القانونية بكافةًاالجراءات العميل على الرجوع للبنك البنكًيحق

ًتلحقًبالبنك. قد التي لتصحيحًاألضرار الالزمة التعويضات



documents and/ or images, and /or graphics, and /or 
information, and /or marks, and /or texts, and /or materials, 
which appear in the Site provided by the Bank. The Customer 
shall not allow any other persons to make copies or modify 
any of these programs, interfaces or documents provided by 
the Bank, or upload or transfer the electronic banking 
services programs from/to, including but not limited to, any 
computer, phone, smart phone or any other similar electronic 
devices. In case the Customer breaches the abovementioned 
or is not able to protect such provided programs and 
documents as a service from the Bank, the Bank shall have 
the right to claim all necessary legal actions, in addition to the 
required indemnities for the damages sustained by the Bank. 
 

8. Amendment of Terms: 
• The Bank may, at any time and according to its sole 
discretion, amend all and /or some of the present terms and 
conditions and /or replace them fully or partially by posting 
the new terms and conditions in the Customer’s Electronic  
Banking Services home page at any time without notice. 
Therefore, the Customer’s continued access to or use of 
«Electronic Banking Services» shall constitute the Customer’s 
implied acceptance and consent of any such amendments. 
 

 

 : الشروط تعديل -8
 هووذهًبعووض أو/و كوول تعووديلًالمنفووردة إلرادتووه ووفقووا ًًوقووت أي فووي للبنووك يجوووز 

ًجديووووودةًخووووورىأًحكوووووامأًوًبشوووووروطًجزئيوووووا ًًاوًكليوووووا ًًاسوووووتبدالهاًوأً/و واألحكوووووام الشوووووروط

ًاتبالخوووودمًالخوووواصًالموقووووعًعلووووى واردة صووووفحات أو صووووفحة اسووووتبدال أو/و

ًًالخووووووودمات«ًًاسوووووووتخدامًفوووووويًالعميووووووولًاسوووووووتمراريةًتبووووووريعًلوووووووذلكً،المصوووووورفيةًاإللكترونيوووووووةً

 قبوووول بمثابوووةًالموووذكورة التعوووديالت مووون أي إجوووراء بعووودًً»لكترونيوووةإلاالمصووورفيةً

ً.التعديالت تلك على العميلًمن وموافقةًضمني

9. Services Fees: 
• The Customer shall bear all the fees and expenses related 
to «Electronic Banking Services», including but not limited to 
subscription and banking fees resulting from usage of the 
various services through «Electronic Banking Services» that 
the Bank, from time to time, determines and declares. The 
Bank shall maintain the right to amend such fees without any 
objection from the Customer. Consequently, the Customer 
irrevocably authorizes the Bank to charge the due fees and 
expenses to any of the Customer’s account(s) held with the 
Bank. 
 

 

 :اتالخدم رسوم -9
 لكترونيةإلاًالمصرفيةًالخدمات«ًًباستخدام المتعلقةًوالمصروفات الرسوم كافةًالعميل يتحمل«ًً

 عن الناتجة المصرفية العموالت وكافةًاالشتراك مقابل رسومً:الحصر ال مثالال سبيل علىًوهي

 يحددها والتيًًً»لكترونيةإلاالمصرفيةًًالخدمات«ًلخال من المتاحة الخدمات مختلفًاستخدام

 ودون ألخر وقت من الرسوم تلكًتعديل في بحقه البنك ويحتفظً،عنها ويعلنًآلخر وقت منًالبنك

 لإللغاء قابل غير تفويضا ً البنك ويفوضًالعميل يصرح ذلك على وبناءً،العميل من اعتراضًأدنى

ً.البنك لدى العميل حسابات /حساب منًالمستحقة والمصروفات الرسوم كافةًبخصم

10. No warranty: 
• Without prejudice to any provision of the Terms and 
Conditions, the Bank makes no warranties or guarantees, 
expressed or implied with regard to «Electronic Banking 
Services». 
• Despite the Bank uses all techniques and all possible 
security measures to protect Customers and «Electronic 
Banking Services» from the Internet risks and cyber-crimes, 
the Bank is not responsible for any damage that may be 
caused to the Customer as a result of the risks associated 
with the use of the Internet, and that the Customer solely is 

 عدم الضمان: -10
 صريحةً ضمانة أي للعميل البنك يقدم واألحكام،ًال الشروط هذه تضمنته نص اإلخاللًبأي عدم مع

 .»لكترونيةإلاًالمصرفيةًالخدمات« باستخدام يتعلق فيما ضمنية أو/و

 الخدماتً« العميل لحماية الممكنة األمنية والوسائلالتقنياتً لكافة البنك استخدام من رغم على

 مسئول غير البنك المعلومات،ًفإن وجرائم االنترنت شبكة مخاطر منًًً»لكترونيةإلاًالمصرفية

 العميل نترنت،ًوأناال شبكة استخدامه المترتبةًعلى المخاطر بالعميلًنتيجة يلحق قد أيًضرر عن

ًً»لكترونيةاإلًالمصرفيةًالخدمات«ً عنًاستخدامه الناجمة كافةًالمخاطر بتحمل هوًالمسئول وحده
 .نترنتاال لشبكة واستخدامه الطلب هذا اختارهاًبموجب التي

 سبيلًالمثالًالًالحصرًأيًبرمجياتًو/أوًأجهزةًقدًًعلىالعميلًوحدهًمسئوليةًاستخدامًًيتحمل

ينشأًعنهاًكشفًبياناتًوالتيًًً»لكترونيةإلاًالمصرفيةًالخدمات«تعرضًأمنًوفاعليةًاستخدامً

العميل،ًوًيتحملًالعميلًوحدهًكافةًالنتائجًالمترتبةًعليًذلكًويخليًطرفًالبنكًمنًأيًمسئوليةً

 فيًهذاًالخصوص.
ً



responsible to assume all of the risks resulting from the usage 
of «Electronic Banking Services», chosen under the present 
application and the Internet usage. 
• The Customer shall bear sole responsibility for use of, 
including but not limited to, any software and/or hardware 
that may expose the security and effectiveness of «Electronic 
Banking Services» usage, which results in disclosing the 
Customer’s data and the Customer shall assume solely all the 
resulted consequences and discharge the Bank from any 
responsibility in this regard. 
 

 

11. Obligations: 
• The Bank is committed to maintaining the confidentiality of 
all data and information that may be delivered from the 
Customer on the occasion of providing «Electronic Banking 
Services». The Bank also undertakes to maintain the 
confidentiality of all operations performed by the Customer 
through «Electronic Banking Services», and the Bank and the 
Customer undertake not to disclose any of the above except 
in accordance with applicable laws in the Arab Republic of 
Egypt and / or in implementation of any provisions or binding 
orders, or in accordance with the terms and conditions of 
«Electronic Banking Services» usage. 
• The Customer shall irrevocably authorize ALEXBANK in 
circulating and disclosing to a third party, some and / or all of 
the data of his/her accounts held with the Bank, according to 
the Bank’s sole discretion, in order to develop and facilitate 
all banking activities and / or to provide unique banking 
services to the Customer, including but not limited to: 
electronic banking services of all kinds, statements of account 
services, postal services, ATM services, ... etc., without any 
responsibility on the part of the Bank. 
• The Customer acknowledges to assume full and complete 
responsibility regarding maintaining the confidentiality of 
data, and the necessary measures for keeping same safe and 
not to disclose to anyone, any employee of the Bank’s 
employees or any other agency for legal review. 
• The Customer shall read and understand the warnings, 
alerts and notifications contained on the “Electronic Banking 
Services” website, and shall accept all terms and conditions 
that will appear through the “Electronic Banking Services” 
Website and that is deemed a legal obligation to the 
Customer. The customer also bears responsibility, Internet 
access services through public or shared computers (such as 
internet cafes or public libraries). 

 

 االلتزامات: -11
 بمناسبةً العميل من إليه تسلم قد التي البياناتًوالمعلومات كافة سرية على بالمحافظة البنك يلتزم

 التي العمليات كافة سرية على بالمحافظة يتعهد ،ًكماًً»لكترونيةاإلًالمصرفيةالخدماتً«ً تقديم

 إال تقدم مما أي اإلفصاحًعن بعدم والعميل البنك ،ًويتعهداتالخدم خالل من بإجرائها يقومًالعميل

 طبقا ً ملزمةًأو أوامر أو أحكام ألية تنفيذا أو/العربيةًو مصر الساريةًبجمهورية للقوانينًطبقا ً

 .ًً»لكترونيةاإلًالمصرفيةًالخدمات«ًحكامًألشروطًو

 واإلفصاح تداول في عنه الرجوع يجوز نهائياًال تصريحا ً اإلسكندرية لبنك ويصرح العميل يفوض 

إلرادة ثالث طرف ألي البنك لدى الخاصةًبحساباته البيانات كل أو/و عنًبعض المنفردةً البنك طبقاً 

 المتميزةًللعميل المصرفية الخدمات تقديم أو/للبنكًو المصرفية األعمال كافة وتيسير لتطوير وذلك

 أنواعها،ًخدمات بجميع اإللكترونية المصرفية الحصر:ًالخدمات ال المثال سبيل على تشمل والتي

أدنيً وذلكًدونً،لخإ....ً،اآللي الصراف البريدية،ًخدمات الحسابات،ًالخدمات كشوف إرسال

 .البنك على مسئولية

 الالزمةً السريةًواإلجراءات البيانات على الحفاظ بشأن التامةًوالكاملة المسئولية بقبول العميل يقر

 خري.أالبنكًاوًأيًجهةً موظفي من موظف أو شخص أي إفشائهاًإلى وعدم لحفظها

 علىًالموقعًاإللكترونيًًالتنبيهيةًالموجودةواإلخطاراتً التحذيرات وتفهم بقراءة العميل يلتزم

التيًًوأيةًتغييراتًعليهاًوحكامًالشروطًوًاألً،ًوقبولًجميعًً»لكترونيةإلاًالمصرفيةًللخدمات«

 التزاما ً ذلك ويعتبرً»لكترونيةإلاًالمصرفيةًًللخدمات«ًاإللكتروني الموقع خالل من ستظهر

 .العميل على قانونيا ً

 منًخاللًاجهزةًالكمبيوترًًالبنكيليةًالدخولًعلىًخدماتًاالنترنتًئوماًيتحملًالعميلًوحدةًمسك

ً.(العامةاالنترنتًاوًالمكتباتًًكمقاهي)المشتركةًالعامةًاوً

ً



12. Disclaimer: 
• If the services have stopped due to system issues inside the 
Bank or any related parties involved, the Bank will make all 
necessary steps to restore the services within 4 hours, In the 
event that the Bank is not able to restore the services within 
this promised period, the bank will communicate to the 
Customers the next expected date for restoring the services. 
• The Bank shall make reasonable effort to provide 
«Electronic Banking Services». However, the Bank shall not be 
liable for any failure to provide all or part of the Bank’s 
Electronic Services for any reason beyond its control. The 
Bank does not provide any commitments or guarantees 
including but not limited to quality, speed, performance, 
accuracy etc. and it does not guarantee the freedom of 
programs from faults or defects. The Bank undertakes to 
modify the adverse effects on the Customer’s banking 
transactions that occurred due to that fault or defect. The 
Customer acknowledges and admits that the Bank is not 
responsible for all that related thereto unless it commits 
trespass or negligence. 
• The Bank and any entity it engages its services shall not be 
responsible for losses arising from delays in sending or 
transmitting, non-receipt or loss of information, or 
breakdowns or emergencies such as electricity breakdowns 
or suspension of work, strikes, force majeure, natural 
disasters, security problems, and measures taken by the 
state’s authorities or any other events. The Customer shall 
not hold the Bank liable for any damages sustained by the 
Customer, the technology, or the electronic equipment in the 
case of any of the above events. 

 

 :المسئولية إخالء -12

 بسببًتوقفًاالنظمةًالتيًيتمًتشغيلهاًمنًقبلًالبنكًأوًأيًمنًالجهاتًاتًحالةًتوقفًالخدمًفي

فيًغضونًًاتالمتخصصةًالتيًيتعاقدًالبنكًمعها،ًويقومًالبنكًببذلًالعنايةًالواجبةًالستعادةًالخدم

غضونًهذهًالفترة،ًفسوفًيقومًًفيًات،ًوفيًحالةًانًالبنكًغيرًقادرًعلىًاستعادةًالخدمساعات4ً

 بالموعدًالمتوقعًالستعادةًالخدمة.ًًًإلخطارهمالبنكًبالتواصلًبعمالءًالبنكً

 عنًأيًًوالًيعتبرًمسئوال ًًً»لكترونيةإلاًالمصرفيةًالخدمات«لتقديمً الواجبة العناية ببذل البنك يقوم

 البنك ان ألىًسببًخارجًعنًنطاقًسيطرةًالبنك،ًكماًوًكليا ًأًجزئيا ًًاتالخدمهذهًفاقًفيًتقديمًإخ

 والسرعةًواألداء بالجودة الًالحصر المثال سبيل على تتعلق ضمانات التزاماتًأو أي يقدم ال

 اآلثار بتعديل البنك الخلل،ًويتعهد أو األعطال البرامجًمن خلو البنك يضمن ال كماً،لخإوالدقة...

 مسئولًعن غير البنك العميلًبأن ذلك،ًويقر بسبب تحدث التي المصرفية العمليات السلبيةًعلى

ً.تقصيرا ً أو تجاوزا ً البنك يرتكب لم ذكره،ًما سبق ما كل

 أي المتخصصةًالتيًًيتعاقدًالبنكًمعهاًعن الجهات البنكًأو عاتق على مسئولية أي يترتب ال 

ً،المعلومات ضياع أو أخطاء أو تلقى وعدمً،المعلومات ونقل إرسال التأخيرًفي عن أضرارًناجمة

اإلضراباتًأوً العملًأو استمرارية انقطاع النقصًأو مثل الطارئة الحاالت أو تعطيلًقسري أو

 الدولةًأوًأي سلطات تتخذها التي التدابير أوً،األمنية المشاكل الطبيعيةًأو الكوارث القاهرةًأو القوة

أوً التقنية للعميلًأو أضرار أي وقوع جراء البنكًمن عاتق على مسئولية أي تقع أخرىًوال أحداث

ًذلك. بسبب أعاله المذكورة الحاالت من أي وقوع حالة لكترونيةًفيإلا المعدات

13. Termination of the Services: 
• The Customer may terminate his/her subscription in 
«Electronic Banking Services» at any time, by virtue of a 
written termination notice addressed to the Bank. The 
Bank may, according to its discretion without stating a 
reason, terminate the Customer’s subscription in the said 
services at any time with a prior notice. Such termination 
may not affect the Customer’s liabilities regarding 
«Electronic Banking Services» provided up to the date of 
termination. The Customer shall pay any fees to be 
charged up to the date on which the services termination 
application is implemented. 

 :اتانهاء الخدم -13
 المووذكورةًً»كترونيووةلاإلًالمصوورفيةًالخوودمات «فووي اشوووتراكه يلغووي أن للعميوول يمكوون 

 دون تقووديره حسووب للبنووك باإللغوواءًويمكوون البنووكًكتابيووا ً بإخطووار وذلووكوقووتً أي فووي

 مووع وقووت أي فووي الخوودماتًالمووذكورة فووي العميوول اشووتراك يلغووي أسووبابًأن إبووداء

ولووون إخطووواره يخوووصً العميووولًفيموووا مسوووئوليات علوووى اإللغووواء هوووذا يوووؤثر مسوووبقاً 

 اإللغوووواءًويلتووووزم توووواريخ حتووووى تمووووت التوووويًًً»لكترونيووووةاإلًالمصوووورفيةًالخوووودمات«

 .ماتالخد إنهاء طلب تاريخًتنفيذ حتى رسوم أي بسداد العميل

14. Correspondence Addresses & Complaints: 
• Any notice, request or any other correspondence shall be 
sent to the Customer to his/her address registered in the 
Bank’s records. All the Banks correspondence shall be 
deemed delivered to the Customer once they are sent by 

 :والشكاوىعنوان المراسالت  -14
 البنك، بسجالت الثابت عنوانه العميلًعلىًالى مراسالت اية أو طلب أو إخطار أي إرسال يتم 

 اإللكترونيًعلى أو العادي بالبريد إرسالها بمجرد للعميل سلمت البنكًقد مراسالت وتعتبرًكافة

 عنوانه تغير العميلًعند على ويجب اإلثبات في عليه حجه الطلبًوتكون بهذا ثابت عنوانًله اخر

 كتابيا . فورا ً البنك بإخطار يقوم أن بسجالتًالبنك، الثابت



regular mail or electronic mail to the last address registered 
in the Bank’s records which shall be an evidence thereof. The 
Customer shall notify the Bank in the event of changing 
his/her address registered in the Bank’s records by virtue of a 
prior written notice. 
• If the Customer has any complaint about the services, the 
call center of ALEXBANK shall be immediately contacted at 
19033 or the Customer can visit the nearest branch of the 
Bank. The Bank should reply back within 10 working days. 

 الخدمة مركزب فورا ً االتصال ،ًيتماتبالخدم تتعلق العميل جانب من شكوى فيًحالةًوجودًأية 

انًيتمًالردًًللبنكًعلى فرع أقرب زيارة طريق نعأو19033ًاالسكندريةًعلىًرقمًًالهاتفيةًلبنك

ًايامًعمل.10ًعلىًشكوىًالعميلًخاللً

15. Governing law and Jurisdiction: 
• These Terms and Conditions shall be subject to the 
provisions of the laws of the Arab Republic of Egypt. Any 
dispute that may arise from the construction, interpretation 
or implementation hereof shall be settled by the courts of 
Cairo of all types and levels. 
 

 القضائي: واالختصاص المطبق القانون -15
 ينشأ قد نزاع أي تسوية ويتم العربية جمهوريةًمصر قوانين وأحكام لقواعد الشروط هذه تخضع 

 ً.ودرجاتها عهااأنو اختالف على القاهرة محاكم طريق تنفيذهاًعن أو تفسيرها أو عنًتأويلها

ً

16- Language: 
• In case of discrepancy between the Arabic and English 
version, the Arabic version shall prevail. 
 
 

 :اللغة  -16
 .العربيةًبالصياغةًيعتدًاالنجليزيةًوالصياغةًالعربيةًالصياغةًبينًاختالفًوجودًحالةًفي

17-  Acceptance of Terms and Conditions: 
• I hereby the undersigned acknowledge, “the Customer” 
that I fully understand that by signing on these terms and 
conditions, I explicitly agree to all the terms and conditions 
and committed to use «Electronic Banking Services» 
exclusively within the provisions provided herein. 
 

 واألحكام: الشروط هذه قبول -17
 واألحكووام الشووروط هووذه علووى توووقيعي بووأنًً»العميوول«أدنوواهً الموقووع صووراحة أنووا أقوور 

ًالمصوووورفيةًالخوووودمات «باسووووتخدام وااللتووووزام مشووووروط التوووامًوالغيوووور قبوووولي تعنوووي

ً..الشروطًواألحكام هذه مع يتفق فيما وذلكًً»لكترونيةاإل
 

 


