الشروط واالحكام الخاصة بحساب توفير طريقك دهب الخاص بالسحوبات

التعـريفـات:
المنتج :حساب توفير طريقك ذهب للسحوبات
البنــك :بنك المال االردني.
العميـل :الشخص الطبيعـي ويشـمل لفظ المفـرد المثنـى والجمع أيضا ً.
 .1تعتبر هذه الشروط واألحكام جزءا ً ال يتجزأ من دليل الشروط واألحكام العامة للحسابات وتقرأ معه كوحدة واحدة.
 .2إن السحب من الحساب يكون من العميل مباشرة أو بموجب توكيل رسمي يتضمن تفويض الوكيل بالسحب من الحساب بشكل
خاص أو السحب من حسابات العميل بشكل عام أو باستخدام البطاقات أو أي وسائل يوفرها البنك ضمن الحد الذي يضعه البنك
لقيمة السحوبات المعلنة على موقع البنك االلكتروني وال يجوز للعميل إصدار شيكات.
 .3يجوز للبنك ودون إلزام عليه قبول التفويض الخطي الموقع من العميل والذي يفوض بموجبه الغير بالسحب من الحساب.
 .4تحسب الفوائد الدائنة على أقل رصيد شهري وتقيد في الحساب في المواعيد التي يحددها البنك نهاية شهر حزيران ونهاية شهر
كانون األول.
 .5في حال إغالق الحساب قبل مواعيد قيد الفوائد الدائنة فان الفائدة تحتسب على أساس أدنى رصيد خالل نهاية الشهر السابق
لإلغالق.
 .6إذا كان الحساب بعملة أجنبية تسري عليه الشروط السابقة بالقدر الذي ال تتعارض فيه مع الشروط التالية- :
•

تحتسب الفائدة على أقل رصيد شهري وتقيد كل نهاية شهر حزيران ونهاية شهر كانون األول.

 .7يقر العميل بأنه اطلع على شروط المنتج المنشور على الموقع اإللكتروني الخاص بالبنك.
الحسابات الخاضعة للسحب على الجوائز :
 .1يكون حساب التوفير (طريقك ذهب) هو الحساب المؤهل للدخول على سحب الجوائز وينطبق عليه نفس شروط وأحكام المنتج.
بناء على طلبه.
 .2يحق للعميل إلغاء الفائدة الدائنة على حسابه ً
 .3يستبعد أي حساب من عملية السحب على الجوائز في حال كان الرصيد أقل من الحد األدنى المقرر بحسب شروط البرنامج خالل
فترة السحب.
 .4يحتفظ البنك بحقه في مراجعة وتعديل أي من منتجات الحسابات و/أو الجوائز المتعلقة بها بشكل سنوي و يتم اعالم العمالء
من خالل القنوات البنك الرسمية.
 .5يحتفظ البنك بحقه في مراجعة وتعديل العوائد بالنسبة لحساب التوفير والفوائد الممنوحة على هذا النوع من الحسابات وقيم الجوائز
ونوعها بشكل سنوي ودون أي مسؤولية على البنك على أن يتم اإلعالن عن هذه التعديالت على الموقع االلكتروني الخاص بالبنك.
 .6يحتفظ البنك بحقه في تصوير الفائزين بالجوائز سواء الجوائز العينية أو النقدية واإلعالن عنهم من خالل أي من الوسائل اإلعالنية
التي يراها البنك مناسبة ،كما ويحتفظ البنك بحقه بحجب أي جائزة عن أي من الفائزين بها في حال عدم موافقة الفائز باإلعالن
عن فوزه سواء بنشر اسمه أو صورته أو تصويره لإلعالن عن فوزه.
 .7يتم اقتطاع مبلغ الضريبة من قيمة الجائزة وبحيث يتم قيد قيمة الجائزة في حساب العميل ومن ثم يتم اقتطاع قيمة الضريبة
المستحقة عليها.

 .8يقر العميل بعلمه بشروط احتساب العائد بالنسبة لحسابات التوفير ،وذلك باطالعه على الشروط واألحكام الواردة على الموقع
اإللكتروني للبنك.
 .9تعتبر الجائزة ملغاة وال يحق للفائز مطالبة البنك بقيمتها إذا لم يقم الفائز بالجائزة بمراجعة البنك الستالم جائزته خالل ثالثة أشهر.
 .10يحق للبنك اقتطاع أي مبلغ من قيمة الجائزة النقدية لسداد أية مستحقات على العميل.
 .11يستبعد الحساب من الجوائز من حسابات التوفير في حال كان العميل (الفائز) متوفي.
 .12يستبعد الفائز من الدخول بالسحب على نفس نوع الجائزة حسب شروط المنتج.
 .13تعتبر شروط وأحكام الجائزة جزءا ً ال يتجزأ من دليل الشروط واألحكام الخاصة بحساب توفير طريقك دهب.
 .14يصرح العميل بأن دفاتر البنك وقيوده وحساباته وأنظمته المستخدمة في عملية السحب على الجوائز صحيحة ونهائية بالنسبة له
وأنه يعتبرها بينة قاطعة إلثبات المبالغ المودعة وإلثبات الفائز بالجائزة ،وال يحق للعميل االعتراض عليها ،ويتنازل العميل مقدما ً
عن أي حق قانوني يجيز له طلب إبراز دفاتر البنك أو قيوده أو كشوفاته و/أو طلب تدقيق حسابات البنك ودفاتره وقيوده وأية
مستندات من أي نوع ،ويشمل هذا التنازل إسقاط الحق في الطعن في صحة التواقيع ألية معاملة من المعامالت البنكية أو في
عدم أهلية أو صالحية الموقع أو الموقعين عليها ويحق للعميل تقديم شكوى عن هذا المنتج المقدم.
 .15يقر العميل أنه في حالة ورود أي طلب من أية جهة لها الصالحية بالحجز على األموال بأن للبنك أن ينفذ الحجز على المبالغ
المودعة ،وفي هذه الحالة ال يدخل المبلغ المحجوز عليه في سحوبات الجوائز إال بعد ورود كتاب خطي من الجهة التي أوقعت
الحجز تطلب بموجبه فك الحجز عن المبلغ أو أي جزء منه.
 .16يفوض العميل البنك بالقيام بأعمال الدعاية واإلعالن عن منتجات الحسابات التي تدخل بالجائزة بأية وسيلة يراها البنك مناسبة.
 .17تعتبر هذه الشروط و االحكام الخاصة ببرامج الحسابات الخاصة بالجوائز جزء ال يتجزأ من الشروط واالحكام العامة بفتح الحسابات
وتقرأ معها كوحدة واحدة.
 .18من المفهوم و المتفق عليه ان السحب على الجوائز التي يقدمها البنك تكون من خالل السحب على الجائزة االكبر بحيث يكون هو
المعتمد في اليوم الذي يتم فيه و ال يتم السحب على الجائزة االدنى بذات اليوم الذي يكون فيه السحب على الجائزة االكبر قيمة.
 .19يتم استثناء موظفي كابيتال بنك وزوجاتهم /أزواجهم وأبنائهم المعالين والحسابات األساسية للعمالء من السحوبات.
لقد اطلعت على" الشروط واألحكام الخاصة بحسابات الجوائز " واستوعبت جميع ما ورد فيها واستلمت نسخة منها ،ويعتبر توقيعي
على هذا النموذج إقرارا ً مني باالطالع واالستيعاب واالستالم والموافقة عليها.
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