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  و الوقت التاريخ

  الفرع

  الفرع رمز

   CIC  العميل رقم

 االتيه البيانات ووفق المتبعة والنظم االجراءات حسب لديكم حساب فتح نأمل
 

 معلومات العميل

 االسم األول اسم األب اسم الجد اسم العائلة

    

 اللقب المفضل الجنسية

  
 

 انثى   ذكر      الجنس
 

 تفاصيل الهوية

 رقم الهوية مكان الميالد مكان االصدار تاريخ االصدار

    

 تاريخ االنتهاء تاريخ الميالد
 أخرى  إقامة  بطاقة أحوال

 

  
 

 غير مقيم   مقيم   ** طبيعة التواجد داخل المملكة
 المواطنون السعوديون مقيمين سواء كانوا متواجدين داخل المملكة أو خارجها**يعتبر 

 

 ** خاص لغير السعوديين 

 رقم جواز السفر مكان االصدار تاريخ االصدار نتهاءتاريخ اال

    
 

 االسم كما في جواز السفر
 العنوان بالبلد األصلي

 

 الحالة االجتماعية

 العائلةعدد أفراد  أخرى أعزب متزوج

    
 

 السكن

   ملك     عائلي     ايجار    سكن عمل 

  المعلم الرئيسي  الحي  المدينة

  صندوق البريد  الرمز البريدي  الشارع

  هاتف  فاكس  جوال

  البريد االلكتروني
 

 مستوى التعليم
 

  أقل من ثانوي     ثانوي     جامعي   فوق الجامعي 
 

 الوظيفيةالحالة 
 

  صاحب منشأه    متقاعد  بدون عمل   ...................... )أخرى )حدد 

 العميل  موظفأن في حالة 

   موظف مدني )حدد(-أ موظف حكومي

   عسكري )حدد الرتبة( -ب

   الوظيفة حدد موظف قطاع خاص

   حدد الوظيفة أخرى

  العملجهة   الوظيفة  تاريخ االلتحاق بالعمل

  مكان العمل بالتفصيل

  المعلم الرئيسي  الحي  المدينة

  صندوق البريد  الرمز البريدي  الشارع

  هاتف  فاكس  جوال

  البريد االلكتروني
 

 المعلومات المالية لألفراد
 

 اموال مدخرة مكافأة نهاية الخدمة    تجاري ارث راتب من مهنتك السابقة  راتب من مهنتك الحالية   مصدر الدخل    

 

  العمل  الموقع  مناطق النشاط

  نوع العالقة بالمنشأه  اسم الشريك

  نوع العالقة بالمنشأه  اسم الشريك

  نوع العالقة بالمنشأه  اسم الشريك
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 1االستثمار 

  مكانه  شركات مستثمر بها

  وصف االستثمار  االستثمار حجم

 2االستثمار 

  مكانه  شركات مستثمر بها

  وصف االستثمار  االستثمار حجم
 

 
 أخرى )حدد(     رواتب     شخصي  الغرض االأساسي من فتح الحساب 

 

 نوع العمليات التي تنفذ على الحساب

  أخرى )حدد(
 

  متوسط رصيد الحساب المتوقع بالشهر

  القيمة القصوى المتوقعه لعملية مصرفية واحدة

   بالشهر واحد تحويل الي المتوقعه القصوي القيمه

  بالشهر الحساب الى / من للعمليات المتوقع القصوي القيمه

  بالشهر وارده / صادرة الخارجيه للتحويالت المتوقع القصوي القيمه
 

 نواتالق
 

 رقم العميل
 

 رقم الحساب
 

 

 اسم العميل 

    
 

  فرد     مشترك    نوع الحساب
 

  القانونيةالحالة 

  الفئة الفرعية

  عملة الحساب
 

 شهري  ربع سنوي   سنوي  عند الطلب   غير مطلوب   الحساب كشف دورية
 

 لمنزلا   العمل عنوان العميل             انجليزي   عربي  اللغة المفضلة

 
 

 حسابات مع الراجحي أو لدى بنوك اخرى

 نوع الحساب رقم الحساب اسم البنك اسم الفرع

    
 

 :اآلتية بالشروط و األحوال في االليكترونية قنواته و المصرفي الحساب قفل يتم

 للقفل المدة هذه من يستثنى و ، الحساب يقفل فتحه تاريخ من يوما 90 خالل فيه مالية مبالغ أي ايداع عمل يتم لم اذا و ايداع بال حساب بفتح يسمح 
 كانت. أيا الوزارة تحددها التي للمده مبالغ أي إيداع دون فتحها على المالية وزارة موافقة تنص الحكومية التي الحسابات

  فيجب سنوات 4 لمدة تعامل أو رصيد دون أستمر و صفر رصيده أصبح و منه السحب ثم من و فيه باإليداع العميل قام و الحساب فتح حالة في 
 أي أو مستنديه اعتمادات أو ضمانات أو استثمارية محافظ أو صناديق مع الحساب على ارتباطات أي وجود عدم التحقق من بعد -البنك على

 العميل. ملف في وحفظها اإلشعارات توثيق و اإلقفال عند إشعاره و قفله تاريخ من قبل شهر العميل إشعار بعد الحساب قفل أخرى التزامات

 يتوجب فإنه أجله من المفتوح الغرض لغير استخدم أو اإلشكال حل تعذر و البنكية العالقة من التحقق لمشاكل فتحه بعد الحساب تعرض   حال في 
 ذات أجله من المفتوح الغرض غير في استخدام و التحقق مشاكل كانت حالة في اما .مصدره إلي الرصيد / المال وإعادة قفل الحساب البنك على
 تمويل و األموال غسل دليل في بذلك الخاصة التعليمات البنك فيطبق (نحوها او إرهاب تمويل أو أموال غسيل) العميل تعامالت في باشتباه صلة

 التبليغ. ذلك في بما اإلرهاب

 الحساب بطاقة و اآللي الصرف بطاقة و الشيكات إعادة و حسابه بقفل بطلب خطي تقديم عليه يجب فإنه البنك مع تعامله إنهاء في العميل رغبة عند 
 قفله المطلوب الحساب ارتباط حالة في العميل طلب رفض للبنك و .حسابة في الوجود المبلغ كامل العميل يسلم و العميل بإتالفها أمام البنك يقوم و

 و المالية خطورتها لها تجارية أوراق خصم و مستنديه اعتمادات وفتح ضمان خطابات كإصدار الحساب ووجوده هذا قوة على نشأت مالية بخدمات
 المحليه. البنوك أو ( المصرف ) بالشركه حسابات له وجود على العميل الحساب توقيع استمرار تتطلب آثار

 
 

 بيانات الحسابات المشتركة** 

  عدد المشتركين

  اسم الحساب
 

 أي شريك   من أحد الشركاء  مشترك    التوقيع سيكون
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 1المشتركةأصحاب الحسابات 

 نوع الهوية العالقة مكان الميالد تاريخ الميالد االسم

     

 تاريخ االنتهاء تاريخ االصدار مكان االصدار رقم الهوية

    

 2أصحاب الحسابات المشتركة

 نوع الهوية العالقة مكان الميالد تاريخ الميالد االسم

     

 تاريخ االنتهاء تاريخ االصدار مكان االصدار رقم الهوية

    
 

 

 1المخولون بالتعامل مع الحساب

 مكان االصدار نوع الهوية مكان الميالد تاريخ الميالد االسم

     

 غاءلتاريخ اال تاريخ التوكيل تاريخ االنتهاء تاريخ االصدار رقم الهوية

     

 2المخولون بالتعامل مع الحساب

 مكان االصدار نوع الهوية مكان الميالد تاريخ الميالد االسم

     

 غاءلتاريخ اال تاريخ التوكيل تاريخ االنتهاء تاريخ االصدار رقم الهوية

     
 

 معلومات عن الحاالت الخاصة
 

 معرف المرأه    ولي/وصي لناقص األهلية و فاقدها    معرف لألمي و الكفيف 

 أخرى )حدد(  ترخيص-سجل تجاري  إقامة   بطاقة أحوال            نوع الهوية
 

 االسم األول اسم األب اسم الجد اسم العائلة

    

 مكان اصدار الهوية مكان الميالد تاريخ الميالد الجنسية

    

 رقم الهوية تاريخ انتهاء الهوية يخ اصدار الهويةتار

   
 
 

 

  الوظيفة  جهة  العمل بالتفصيل

  المعلم الرئيسي  الحي  المدينة

  صندوق البريد  الرمز البريدي  الشارع

  هاتف  فاكس  جوال

  البريد االلكتروني
 

 أفر بأن العميل فهم و استوعب و أقر بالشروط و األحكام الخاصة بطلب فتح الحساب
 

 توقيع )المعرف/الولي(
 
 

  

 
 

 حساب واحد** يتم تعبئة طلب مستقل من كل شريك وتحفظ جميع الطلبات في ملف واحد تحت رقم 
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 لألغراض الضريبية لتبادل معلومات األفرادي ـرار ذاتـــادة إقــهـش
 التعريفات

للحسابات األجنبية كل من قانون االمتثال الضريبي  إلى الرجوع يرجى التعاريف، من كاملة مجموعة على للحصول. شاملة قائمة وليست النموذج بهذا الصلة ذات التعاريف هي القسم هذا في الواردة التعاريف
 .اإلنترنت شبكة على المعيار المشترك عن اإلبالغ التي/  )فاتكا(

 األجنبية )فاتكا( للحسابات الضريبي االمتثال قانون
 جغرافيا. إقامته مكان عن النظر بغض( جوهري وجود أو خضراء بطاقة) إقامة لديه آخر شخص أي أو أمريكي مواطن هو-المقيم الخاضع للضرائب في أمريكا 

 األمريكية المتحدة الواليات في دائمة لديه إقامة شخص- الخضراء البطاقة حامل
 الجنسية األمريكية. عن رسميا الشخص يتخلى لم ما التجنس، أو بالوالدة-" أمريكيا مواطنا" األمريكية المتحدة الواليات في المولود الشخص يعتبر- األمريكية المتحدة الواليات المولود في

 الواليات في فعليا متواجدا تكون أن يجب االختبار، بهذا للوفاء. التقويمية للسنة الجوهري التواجد اختبار تستوفي كنت إذا الضريبية لألغراض المتحدة الواليات في مقيما اعتبارك سيتم-التواجد الجوهري اختبار
  األقل وفقا للتالي: على األمريكية المتحدة
 الحالية، ويوما خالل السنة  31
 والسنتين السابقتين مباشرة قبلها، واخذ في االعتبار التالي: الحالية السنة تشمل التي سنوات الثالث فترة خالل يوما183
 و الحالية، السنة في متواجدا   كنت األيام كل
 و   الحالي، العام قبل األولى السنة في متواجدا   كنت األيام من 1/3
 الحالي العام قبل الثانية السنة في متواجدا   كنت التي األيام من 1/6

 المعيار المشترك عن اإلبالغ
 مستشارك استشارة يرجى الضريبية، اإلقامة عن المعلومات من لمزيد. الضريبية اإلقامة لتحديد الخاصة قواعده بلد ولكل. الضريبية لألغراض مسجل/  فيه تقيم الذي البلد هي الضريبية اإلقامة- الضريبية اإلقامة

 والتنمية االقتصادي التعاون لمنظمة التلقائي التبادل بوابة المتاحة في االطالع على المعلومات أو الضريبي
(http://www.oecd.org) 

 أرقام على تعتمد قد ولكنها تعريف ضريبي، رقم تصدر ال البلدان بعض. لك المخصصة األرقام أو/  و األحرف من فريد مزيج هو الضرائب دافع رقم تعريف / تعريف شخصي رقم- الضريبي المعرف رقم
 المقبولة الضرائب دافع هوية مجموعة نماذج تساعد في تحديد والتنمية التعاون االقتصادي منظمة نشرت وقد. ذلك منك طلب إذا تقديمها إلى تحتاج قد. التأمين أو االجتماعي الضمان أرقام مثل صادرة أخرى

 .وبدائلها
 

  يتم تعبئة النموذج من قبل العمالء األفراد "شخص طبيعي" والمؤسسات الفردية 

 يتم تعبئة نموذج مستقل من قبل العمالء الذي لديهم حساب مشترك 

 جميع األقسام الزامية في هذا النموذج 
 

  العميل \معلومات صاحب الحساب  –أ م ــــســـقــال

 سيد  سيدة  أنسة  اللقب أخرى 

 اسم العميل كامال  باللغة العربية:    
 ()االسم األول، أسم األب، أسم العائلة)

 اسم العميل كامال  باللغة اإلنجليزية:   
 )االسم األول، أسم األب، أسم العائلة(

 تاريخ الميالد )الميالدي( سنة  سنة  سنة  سنة  شهر شهر يوم  يوم 

 مدينة الميالد: 

 بلد الميالد:  

 العميل )العنوان الوطني(:عنوان  

 رقم المبنى 

 اسم الشارع 

 المنطقة 

 المدينة 

 االضافي )ان وجد( الرمز البريدي والرقم  

 الدولة 

 
 العنوان البريدي 

 في حال اختالفه عن عنوان العميل()

 رقم المبنى 

 اسم الشارع 

 المنطقة 

 المدينة 

 وجد(االضافي )ان  الرمز البريدي والرقم  

 الدولة 

 ☐  نعم        ☐ال
 السعودية؟ )باختياريهل أنت خاضع للضرائب في أي بلد أو بلدان خارج المملكة العربية 

 (الضرائب لألغراض الوحيدة الدولة هي السعودية العربية المملكة أن أؤكد ،"ال"

 في حال اإلجابة ب )نعم( الرجاء إكمال القسم ب
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 الضريبية  معلومات اإلقامة –ب م ــــســـقــال

 الوالية أو الواليات الضريبية التي تعد مقيم بها ألغراض ضريبية مع ذكر رقم المعرف الضريبي.  \الرجاء تحديد البلد أو البلدان 
 في حال كنت مقيما خاضعا  للضرائب في الواليات المتحدة األمريكية، الرجاء اكمال القسم ج

يار تالرجاء اخ الضريبي، المعرففي حالة عدم وجود رقم *
 ب او ج أ،األسباب  أحد

 )ال يسمح باالختصارات(البلد/ الوالية الضريبية   رقم المعرف الضريبي او ما يعادله

   1 

   2 

   3 

 *في حال عدم وجود رقم المعرف الضريبي، الرجاء اختيار أحد االسباب التالية:

 بلد المقيم )صاحب الحساب( ال يصدر ارقام معرفات ضريبية  -أ
 صاحب الحساب لم يحصل على رقم معرف ضريبي ألي سبب من االسباب )الرجاء شرح سبب عدم الحصول على رقم المعرف الضريبي( :  -ب

 :............................................ 1بلد
 .......... :..................................2بلد
 :............................................3بلد

انين ال يوجد رقم معرف ضريبي )ينطبق هذا السبب على البلد/الوالية التي ال تتطلب الحصول على رقم معرف ضريبي لألغراض الضريبية بموجب القو -ج
 )واألنظمة المحلية لتلك البلد/الوالية

 

 معلومات المقيمين الخاضعين للضرائب في الواليات المتحدة األمريكية –ج م ــــســـقــال

 إذا كنت تخضع للضرائب األمريكية، الرجاء تزويدنا بأحد أرقام المعرفات الضريبية التالية. وقد تكون أحد األرقام التالية:
 رقم الضمان االجتماعي أو 

 رقم معرف دافع الضرائب الشخصي
 الرجاء تزويدنا برقم المعرف الضريبي في السطور التالية: 

N N - N N N N N N N *   رقم الضمان االجتماعي 

N N N - N N - N N N N  دافع  معرفرقم
  الضرائب الشخصي 

 

 والتوقيع اإلقرار –د م ــــســـقــال

 عتمدي سوف مصرف الراجحي بأن وأقر معلومات أي حجبت قد أكن ولم النواحي، جميع من ومحدثة وكاملة وصحيحة حقيقية هنا الواردة والمعلومات التفاصيل جميع بأن أقر
  لغائهااخر مقدم من قبلي بشكل مكتوب الى البنك إل إشعار حتى النموذج هذا في المقدمة المعلومات على

 .الظروف في تغير أيمن تاريخ حدوث  يوما 30 غضون في البنك قبل من المستلمة المحدثة االقرار الضريبي الذاتي شهادة نموذج وبتقديم
 بالوثائق يتعلق فيما مستقبال تجري تعديالت/  تغييرات بأي ازود المصرف وأن المقدمة، الظروف/  المعلومات في تغيير بأيالمصرف  بإبالغا اإلقرار هذ بموجب وأتعهد
 .التغييرات/  التعديالت هذه مثل حدوث عند مني المقدمة
 علقيت وجود اختبار اي أو هنا، محدد هو كمااألمريكية  المتحدة الوالياتفي  الجوهري التواجد اختبارعلى  تؤثر قد فترة ألي اإلقامة بلد عن بعيدا كنت إذا البنك بإبالغ وأتعهد

 أو إقليم ضريبي مقيم فيه لألغراض الضريبية. أخرى دولة بأي
 الضرائب، سلطات أو الخارجية أو المحلية التنظيمية الجهات إلى بي متعلقة أخرى حكومية مستحقات أو أخرى رسوم أي أو ةضريب حجب وأ دفع حالة في أنه على وأوافق أؤكد
 .على البنك  في هذا الصدد الصدد هذا في مسؤولية أيونحوها دون  الضرائب تلك من المستحقة لي صافية  المدفوعات جميع تكون أن يجب
 العربية المملكة في السلطات من غيرها أو/  التنظيمية والسلطات المحاكم إلى السلطات،/  القانون قبل من االقتضاء عند ،البنك  وأعطي السرية في واجبه عن للبنك   أتنازل أنا

 في السلطات من غيرها أو أخرى ضريبية مصلحة/  تنظيم جهة أي إلى أو توجيهها، أو االحتفاظ فيه بعملة الحساب سيتم التيالوالية الضريبية  أو اإلقامة بلد أو السعودية
 ي.من مسبقة موافقة أي دون حسابي،ب تتعلق معلومات أي لتوفير وغيرها،الحرية المحلية القضائية الواليات
أو المعيار /  فاتكا و لمتطلبات االمتثال بغرض المعنية بهذا النموذج فقط الى السلطات ممثلك بما يتعلق من أو قبلك من مقدمة مستندات/  معلومات أي عن اإلفصاح سوف يتم

 المشترك عن اإلبالغ الضريبي.

 باللغة العربية اسم الموقع

 باللغة اإلنجليزية اسم الموقع

 التاريخ

 صفة الموقع:

 )الرجاء وضع إشارة في مربع واحد فقط(

 ☐ صاحب الحساب 

 ☐ الوكيل 

 ☐ الوصي 

 ☐ أدناه(أخرى )يرجى التحديد 

________________________________________ 
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 )الحساب الجاري( الشروط واألحكام الخاصة بفتح الحساب المصرفي
 

 أحكام فتح الحساب الجاري وشروطه
 نقدا  أم تحويال  أيا  كان نوعه.  تتولى شركة الراجحي المصرفية لالستثمار )الشركة( فتح حساب جار للعميل لديها تقيد فيه جميع المبالغ التي له أو عليه، سواء أكان ذلك .1
 ل عوائد على تلك األموال؛ لحرمة ذلك.  يحق للشركة استخدام األموال المقيدة في هذا الحساب مع ضمان الشركة بدفعها عند الطلب، وال يستحق العمي .2
 يتم التعامل في الحساب المذكور من قبل العميل شخصيا أو بواسطة من يفوضه ويشعر الشركة بذلك كتابيا .   .3
 فوض العميل الشركة بدون مراجعته أن تقيد في حسابه الشيكات أو النقود التي يودعها بنفسه أو يودعها اآلخرون في حسابه. .4
مات عن كيفية حفظها، وبأن يعيدها في حال إقفال حسابه هذا بناء على طلب منه أو عميل بحفظ دفاتر الشيكات التي تصدرها له الشركة في حرز أمين وبأن يعلم الشركة في حال فقدها، وبأن يتعاون مع الشركة إلعطاء أي معلوالتزم ال .5

 اب بدون رصيد لمدة أربعة أشهر بعد إشعار العميل خطيا .  من وكيله المعتمد لدى الشركة أو بواسطة الشركة إذا ظل الحس
 لى الحساب.  وافق العميل على تزويد الشركة بنماذج من توقيعه، وتوقيع من يفوضه، وتعد هذه النماذج نظامية ومعتمدة بالنسبة لجميع العمليات التي ع .6
ت الصادرة إليها بشأن هذا ذنية وكل أوامر الدفع المسحوبة من قبله على الشركة بنفسه أو بوكيله، وإذا كان حسابه لديها مدينا ، فللشركة إن شاءت تنفيذ التوجيهاخول العميل الشركة وطلب منها قبول ودفع جميع الشيكات والسندات اإل .7

  الحساب شريطة أن تكون موقعة منه أو من وكيله المفوض بالتوقيع لديها، ويكون مدينا  للشركة بجميع الرصيد المدين.
لمقابلة أي التزامات عليه تجاه الشررركة وأن تقوم بإجراء مقاصررة أو تحويل أي مبالغ  يحق للشررركة دون مراجعة العميل دمج أو توحيد أرصرردة حسرراباته المفتوحة لديها بأي عملة كانت وفي أي فرع أو مركز من فروع ومراكز الشررركة .8

من طرفه  أن تقيد على حسابه كل ما هو مستحق لها عليه مقابل ضمانات أو كمبياالت أو شيكات أو أوامر دفع أو أي مستندات قابلة للتداول أو أرسلتي حساب، كما يحق للشركة يستحقها من الشركة لسداد هذه االلتزامات الناشئة عن أ
سة بنفس النوع المستحق أم  سعودي أم بالعمالت األخرى أم بالمعادن النفي شركة الحق في أن توقف السحب من للتحصيل سواء أكان ذلك باللاير ال سعر الجاري لديها حين االستبدال، ولل ستبدال بال بأنواع أخرى وإجراء ما قد يلزم من ا

  ه الشركة.ها مقابل التزاماته تجاأي حساب مفتوح باسم العميل في أي وقت وأن تطالبه بتسديد أي رصيد مدين مستحق الدفع فورا بصرف النظر عن وجود أي تأمين أو ضمانات لدي
 مقابل الخدمات المتاحة. للشركة أن تستوفي من العميل رسما  معلوما  حسب ما يعلن عنه في فروع الشركة أو في قنواتها اإللكترونية أو فيهما معا ؛ وذلك  .9
لطلبات مع خدمة اإلشررعار باألرقام السرررية المسررتخدمة لمرة واحدة وكافة القنوات اإللكترونية الخاصررة بمصرررف الراجحي والموافقة على العمليات وا الحسرراب الجاريالمسررجل في نموذج فتح الجوال  هرقم هاتف ربطعلى  يوافق العميل .10

  .المربوطة مع رقم العميل
شبكات المشغلة من قبل مزودي خدمة  -تيارية االخ -مسؤولية المصرف عن الوقت المستلزم إليصال الرسائل القصيرة )اإللزامية العميل  يخلي .11 سرية المستخدمة لمرة واحدة حيث أن إرسالها يخضع لل التلقائية( أو اإلشعار باألرقام ال

  مختلفين داخل وخارج المملكة.
دمة لمرة واحدة واإلشعارات مسجل تحت اسم العميل، وبأنه بحوزته ويستخدم من قبله فقط، وبأن المصرف سيقوم بإرسال الرسائل النصية القصيرة واألرقام السرية المستخ يقر العميل بأن رقم الجوال في نموذج فتح الحساب الجاري .12

  .م المسجل وبتعديله عن طريق الصراف اآللي في حال تعذر استخدامه أو فقد أو تغير ألي سبب كانويقر العميل بمسؤوليته التامة في المحافظة على الرق ،المالية األخرى على الرقم المسجل متى ما تطلب األمر ذلك
حسررابات أخرى غير حسررابات من قبل شررخص آخر غير العميل، أو بسرربب اسررتخدام الرقم للدخول إلى  الجوال المسررجل في نموذج فتح الحسرراب الجاري مسررؤولية المصرررف عن أي ضرررر أو خسررارة تنشررأ من اسررتخدام رقمالعميل يخلي  .13

  العميل.
قيود أو معامالت يثبت أنها تمت في هذا الحساب بطرق غير مشروعة ولم يكن له أو لوكيله  تعد سجالت ومستندات الشركة وحساباتها فيما يتعلق بارتباط العميل معها صحيحة وملزمة للعميل، وال يحق له االعتراض عليها باستثناء أي .14

 ها بطريق مباشر أو غير مباشر ويتعهد بإبالغ الشركة فورا  بما يستدل عليه في هذا الخصوص.  المعتمد أي دخل في
عميل خالل أسبوع من تاريخ إبالغه بذلك ويكون هذا التغيير أو التعديل ساري المفعول ما لم يعارضه ال –بعد موافقة الهيئة الشرعية على التعديل المطلوب  –يحق للشركة في أي وقت أن تغير أو تعدل من الشروط الخاصة بالحساب  .15

 من قبل الشركة. 
 صة في المملكة العربية السعودية. أي ادعاء أو خالف ينشأ عن تطبيق أو تفسير هذه األحكام والشروط يخضع ألحكام الشريعة اإلسالمية ويرجع البت فيه الجهة القضائية المخت .16
 ية: مادة خاصة في حال فتح الحساب الجاري بعملة أجنب .17

بالعملة نفسها دون اعتبار لسعر الصرف مع العملة المحلية المعمول به في الشركة، وفي حالة عدم مع االلتزام بما ورد في البنود السابقة فإنه إذا تم فتح الحساب بعملة أجنبية من العمالت المعتمدة لدى المصرف؛ فإن اإليداع والسحب 
 باللاير السعودي بسعر صرف يومها، ويقر العميل ويوافق على تحمله جميع الرسوم والمصاريف المترتبة على مثل تلك المعامالت.توفر تلك العملة للسحب فيتم السحب 

علوماته المالية والشخصية والعناوين ومصادر األموال والتواقيع ونحوها ، ناته بوجه عام وميحق للمصرف دون مراجعة العميل إيقاف الحركة المدينة على الحساب عند انتهاء سريان مفعول هوية العميل أو عدم قيام العميل بتحديث بيا .18
 وللمصرف طلب تحديث البيانات في أي وقت. 

 .لحسابوكيله المفوض على ا من قبل وأخر عملية مالية تمت من قبله آشهر ميالدي من تاريخ  (24) بعد مضيالحركة المدينة على حسابه  إيقافلعميل إخطار ايحق للمصرف دون  .19
 يحق للمصرف قفل الحساب نهائيا في حال ما إذا أكمل الحساب فترة خمس سنوات ولم يتم عليه أية حركة طيلة هذه المدة. .20
على حسرررابي الشرررخصررري، حتى لو كانت تخص الشرررركة التي أعمل فيها، وأن أي عمليه تجارية أتعهد عند فتح الحسرررابات بعدم اسرررتخدامها إال لألغراض المفتوحة من أجلها، وفقا للبيانات المقدمة في اتفاقية فتح الحسررراب، وعدم إجراء  .21

 حسابي. مخالفتي لذلك سيعرض حسابي لإليقاف وإنهاء العالقة وقد يعرضني للتحقيق من الجهات ذات العالقة للتأكد من نظامية العملية المجراة على

 
 إقرارات

علمه، وسواء  تصرف به شخصيا  فيما سلطات، وعليه أن يبلغ تلك السلطات عن أي إيداع مشكوك فيه أو ليس من حقه فور علمه به؛ سواء  كان النقد المودع قد تم بعلمه أو بدون أقر العميل بمسؤوليته عن النقد المودع في حسابه أمام ال .1
 يف، كما أقر بأنه ال يحق له استرداد أي أموال مزيفة تم تسليمها للشركة، أو التعويض عنها.  بعد أو لم يتصرف به، كما أقر بأن هذا النقد ناتج من نشاطات مشروعة، وقد أقر بسالمته من التزوير والتزي

عنوان المعتمد للمراسالت، كما التزم بتجديد العنوان، وإال فيعد آخر عنوان سابق له هو ال التزم العميل بتحديث بيانات الحساب كل ثالث سنوات كحد أقصى، أو عند طلب الشركة ذلك، كما التزم بإعالم الشركة خطيا  عن أي تغيير في .2
 وتقديمها للشركة قبل نهاية سريان مفعول أي منها، وقد علم أن الشركة ستقوم بتجميد حساباته إذا لم يلتزم بذلك كله. -إن وجدت  -هويته وهويات الوكالء أو المفوضين 

 اري، وأن جميع بياناته صحيحة وموثقة، وأنه قد فهم أحكام فتح الحساب الجاري وشروطه ونصوصه.قرر العميل وتعهد بأنه غير ممنوع شرعا  من التعامل بالحساب الج .3
من معلومات تخص العميل أو تخص  وفوضررها بأن تحصررل على ما يلزمها أو تحتاج إليه وافق العميل على تزويد شررركة الراجحي المصرررفية لالسررتثمار بأي معلومات أو بيانات تطلبها منه لتأسرريس الحسرراب لديها ولمراجعته وإلدارته .4

بحسابه المذكور أو أي حساب آخر يكون للعميل لديها للشركة السعودية للمعلومات االئتمانية حسابه المذكور أو أي حساب آخر يكون للعميل لديها من الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية وأن تفصح عن المعلومات الخاصة بالعميل و
 افق عليها مؤسسة النقد العربي السعودي.وألي جهة أخرى تو

 والتزم بها. في هذا النموذج أقر العميل باطالعه على األحكام والشروط المذكورة .5
 

 شروط وأحكام بطاقة الراجحي مدى للحساب الجاري
 في العمليات المباحة/المسموحة شرعا  وقانونا  سواء  داخل المملكة أو خارجها بالتوقيع على هذا النموذج. الجاري واستخدامهاأوال : يوافق عميل مصرف الراجحي ويبرهن على التقيد بشروط وأحكام استعمال بطاقة الراجحي مدى للحساب 

المفعلة عن طريقها،  اإللكترونيةريق البطاقة مباشرررة أو عن طريق الخدمات ذلك عن ط: يخصررم من حسرراب العميل جميع ما يترتب على اسررتخدامات البطاقة سررواء كانت في حاالت السررحب النقدي والشررراء أو أي عملية أخرى وسررواء كان ثانيا  
 ويكون العميل في كل األحوال مسؤوال  مسؤولية كاملة عن جميع االستخدامات وااللتزامات التي تنشأ عن استخدام البطاقة.

مالكة لشرربكات ا يدفعه المصرررف من فروق مترتبة على تباين أسررعار العمالت وأجور تحويل داخل المملكة العربية السررعودية أو خارجها وللشررركات الدولية ال: مع عدم اإلخالل بما ورد في المادة )الثانية( يفوض العميل المصرررف بخصررم مثالثا  
وفي حال قيام حامل البطاقة باستعمالها  ،رسوم تطلبها الشركات الدولية فيما يتعلق بإصدار البطاقة واستخدامهاللمدفوعات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، باإلضافة إلى أي  التعامل، وذلك طبقا  لتقارير التسوية الخاصة بشبكة مدى

الشررركات الدولية المالكة لشرربكات التعامل، إضررافة إلى  فورا  بسررعر الصرررف المحدد من المصرررف أو-في مشررتريات أو خدمات تختلف عملتها عن عملة حسررابه الجاري )باللاير السررعودي( فسرريتم الخصررم من حسرراب البطاقة باللاير السررعودي 
 (، ويتحمل العميل الفروق المترتبة على اختالف أسعار الصرف بين العمالت.OIFلعمالء الكالسيك ) من المبلغ مقابل رسم المصدر االختياري ٪(2.75)

 ستخدم الخدمة:ادناه متى ما انطبقت الشروط أو متى ما أبما ورد في المادة )الثانية( و )الثالثة( يفوض العميل المصرف بخصم الرسوم الموضحة في الجدول  اإلخالل: مع عدم رابعا  
 

 نوع الرسوم
 سيجنتشر انفينيت بالتينيوم كالسيك

 غير متاحة بدون رسوم بدون رسوم بدون رسوم إصدار البطاقة الجديدة عند فتح الحساب

 حسب شرط االستحقاق * ******* ******* ******* إصدار بطاقة السيجنتشر

 حسب شرط االستحقاق* بدون رسوم بدون رسوم بدون رسوم تجديد البطاقة

 لاير 30 لاير 30 لاير 30 لاير 30 إعادة اإلصدار للبطاقة المفقودة أو التالفة

 لاير 30 لاير 30 لاير 30 لاير 30 إصدار البطاقة اإلضافية

 بدون رسوم بدون رسوم بدون رسوم بدون رسوم السحب النقدي )الشبكة السعودية للمدفوعات مدى(

 بدون رسوم بدون رسوم بدون رسوم بدون رسوم االستعالم عن الرصيد )الشبكة السعودية للمدفوعات مدى(

 لاير 10 لاير 10 لاير 10 لاير 10 السحب النقدي )دول مجلس التعاون(

 لاير 3 لاير 3 لاير 3 لاير 3 االستعالم عن الرصيد )دول مجلس التعاون(

 بدون رسوم بدون رسوم بدون رسوم بدون رسوم المشتريات بواسطة نقاط البيع )دول مجلس التعاون(

 لاير 25 لاير 25 لاير 25 لاير 25 (التعاون مجلس دول غير –السحب النقدي )دولي 

 لاير 3.5 لاير 3.5 لاير 3.5 لاير 3.5 (التعاون مجلس دول غير –االستعالم عن الرصيد )دولي 

 غير دول مجلس التعاون( – المشتريات بواسطة نقاط البيع )دولي
رسم المصدر االختياري 

 فقط
رسم المصدر االختياري 

 فقط
رسم المصدر االختياري 

 فقط
رسم المصدر االختياري 

 فقط

االختياري: )هي العمليات التي تتم خارج الشبكة السعودية للمدفوعات مدى باستثناء عمليات السحب النقدي  رسم المصدر
 (من أجهزة صراف دول مجلس التعاون

2.75% 2.50% 2.50% 2.50% 

 حيث تستمر بدون رسوم لمدة صالحية البطاقة عند إصدارها للعميل. ،لف لاير فأكثرأ 40شرط االستحقاق: معدل صرف سنوي عبر نقاط البيع خارج المملكة *

 :مثال يوضح عملية حساب رسم المصدر االختياري 

 المبلغ المستحق رسم المصدر االختياري المبلغ باللاير سعر الصرف مبلغ العملية نوع البطاقة

 375 3.75 / دوالر مريكيأدوالر  100 كالسيك
2.75% * 375 
 لاير 10.31= 

 لاير 385.31

 375 3.75 / دوالر مريكيأدوالر  100 بالتينيوم
2.50% * 375 
 لاير 9.37 =

 لاير 384.37
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 ه على حسب شريحة العميل:: يمكن استخدام بطاقة الراجحي مدى للحساب الجاري للسحب النقدي وللمشتريات داخل وخارج المملكة وفقا  للحدود الموضحة في الجدول أدناخامسا  

 كالسيك
 سيجنتشر انفينيت بالتينيوم

 المشتريات لاير 200.000 لاير 200.000 لاير 100.000 لاير 50.000

 السحب النقدي لاير 5,000ما يعادل  لاير 5,000ما يعادل  لاير 5,000ما يعادل  لاير 5,000ما يعادل 

التابعة للمصرف بما ال يتجاوز الحد  لي أو الخدمات اإللكترونيةير حد مشتريات البطاقة عن طريق أجهزة الصراف اآليويمكن للعميل تغ ،أو نقاط البيع يوميا   لاير لعمليات الشراء عبر االنترنت 20,000صدار بطاقة الراجحي مدى بحد إسيتم 
 األعلى للمشتريات للشرائح الموضحة في الجدول أعاله.

المدى، حيث يقوم العميل بتمرير بطاقة مدى أمام  قريب االتصررال تقنية خالل السررري من الرقم إدخال ضررمن حد الدفع المحدد من قبل المصرررف بدون اإللكتروني الدفع تإلجراء عمليا اسررتخدامها بطاقة مدى لحاملي : تتيح خدمة أثيرسااادسااا

ية العمليات التي تتم من خاللها، ويحق للمصرررررف تعديل حد الدفع بما يتوافق مع األنظمة واللوائح ذات العالقة دون الجهاز الخاص بذلك، ويقر العميل بعلمه بالمخاطر المصرررراحبة إلجراء العمليات عن طريق هذه الخدمة، ويتحمل كامل مسررررؤول
 الحاجة إلى استيفاء موافقة العميل.

شرربكة اإلنترنت باسررتخدام بطاقة مدى من خالل أجهزة الصررراف اآللي أو ر ويمكن للعميل إيقاف خاصررية الشررراء عب ،مدى بالحدود الموضررحة في الجدول أعالهشرربكة اإلنترنت متاحة بمجرد تفعيل العميل لبطاقة  تكون خدمة الشررراء عبر سااابعا :
وموافقته على جميع اإلجراءات التي سيتخذها المصرف على حسابه إلتمام عمليات ، من خالل شبكة اإلنترنتل كامل المسؤولية عن جميع العمليات التي تتم ويقر العميل بعلمه بتحم   ،الخدمات اإللكترونية بالموقع اإللكتروني لمصرف الراجحي

 الشراء عبر شبكة اإلنترنت.
 يلتزم العميل بإبالغ المصرف فور تعرضه ألي من الحاالت اآلتية:: ثامنا  

 له.احتجاز البطاقة في جهاز صرف آلي سواء كان تابعا  للمصرف أو غير تابع  .1
 عدم تحصيل المبلغ النقدي المسحوب من الجهاز. .2
 اكتشاف خطأ في تسجيل القيود في الحساب نتيجة الستخدام أجهزة الصرف اآللي. .3
والرقم  8001244455خل المملكة على الهاتف المجاني للمصرررف رقم االتصررال من دافقدان البطاقة: يجب على العميل في حال احتجاز البطاقة أو فقدانها بسرربب السرررقة أو ألي سرربب آخر أن يقوم فورا بإبالغ المصرررف عن طريق  .4

+ ويظل العميل في مثل هذه الحالة مسرررؤوال  عن تحمل أي مبالغ أو أضررررار ناشرررئة عن الفقدان أو اسرررتخدام البطاقة من الغير وذلك من 966920003344لجميع العمالء من الجوال داخل المملكة ومن خارج المملكة  920003344
ام، ما لم يكن التأخير بسررررررربب يرجع للعميل، ويقر العميل أنه ال يترتب على حجز ظة الفقدان وحتى قيام المصررررررررف بوقف البطاقة دون تأخير من قبل الموظف المختص وذلك بعدم إيقاف البطاقة أو تأخير لوجود أي عطل في النظلح

 بة.البطاقة أو فقدانها إصدار بطاقة بديلة ما لم يطلب هو ذلك كتا
 زمة للعميل.: في حال التعارض بين دعوى العميل وسجالت المصرف فيما يتعلق بالمبالغ المحملة على البطاقة؛ فإن سجالت المصرف هي المعتمدة وتكون ملتاسعا  
وظفي المصرف، ويتحمل العميل وحده أي مسؤولية عن أي أضرار أو نتائج تترتب على عدم التزامه بذلك دون أن يتحمل : يلتزم العميل بعدم التصريح لغيره باستخدام البطاقة، أو اإلفصاح له عن الرقم السري الخاص به بما في ذلك لمعاشرا  

 المصرف أي مسؤولية أو أضرار تترتب على العميل ألجل ذلك.
 .يوما   60 ـكترونية قبل انتهاء صالحية البطاقة بتحديد مدة البطاقة من تاريخ إصدارها للعميل، ويتاح للعميل التجديد عن طريق القنوات االل يتم حادي عشر:
 : تظل البطاقة ملكا للمصرف ويلتزم العميل بتسليمها ويتحمل كامل المسؤولية عن عدم إعادتها.ثاني عشر
بأن مصررف الراجحي غير مسرؤول عن أي خسرارة أو ضررر ناشرع عن عدم التقيد بذلك أو بشرروط الخدمة : يحذر على العميل تمكين الغير من اسرتخدام بطاقة الراجحي مدى للحسراب الجاري خاصرته أو إفشراء رقمها السرري، ويقر ثالث عشار
 األخرى.

آللي أو مباشرررر لألفراد( أو عن طريق جهاز الصررررف اآللي يلتزم العميل بتعيين الرقم السرررري بطريقة آمنة إما عن طريق الدخول اآلمن للقنوات االلكترونية )خدمة الرد اعند اسرررتالم بطاقة الراجحي مدى للحسررراب الجاري المجددة  :رابع عشااار
 لحساب.(، واتفق الطرفان )المصرف والعميل( على أن تعيين الرقم السري يعتبر دليال  كافيا على استالم وتفعيل البطاقة المجددة من قبل صاحب اOTPباستخدام كلمة المرور المؤقتة )

 ستفادة من التحديث أو الخدمات المضافة.للخدمة التي يقدمها بموجب هذه االتفاقية وإضافة خدمات األمان أو أي خدمة جديدة واستحداث أي شروط يجب على العميل استيفاؤها قبل اال : للمصرف الحق في التحديث المستمرخامس عشر
 دة محددة أو غير محددة إذا رأى وفق تقديره المطلق أن  ذلك ضروري  لحماية حقوق العمالء أو المصرف.: للمصرف الحق دون حاجة لموافقة العميل أو إخطاره وقف البطاقة أو أي من خدماتها سواء لمسادس عشر
ستخدام البطاقة أو شروط خدمة المصادقة أو غيرها من خدمات أو شروط تصدر من وقت آلخر عن المصرف أو شركة فيزا سابع عشر تفاقية وتقرأ وتفسر كما لو كانت بعض بنودها تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه اال: يقر العميل أن شروط ا

  بشرط إبالغ العميل بها فورا.
وإن  ؛هذه الحاالتوللمصررف الحق المطلق في عكس قيود الرصريد في مثل  ،اري: تكون للعميل يد األمين على أي نقد مملوك للمصررف أو عمالئه اآلخرين يودع عن طريق الخطأ أو بأي طريقة أخرى غير صرحيحة في حسرابه الجثامن عشار

 سواء تم السحب عن طريق مكائن الصرف اآللي أو عن أي طريق آخر. ،وذلك كل ه دون المساس بحقوق المصرف النظامية في حال تعدي العميل بسحب أو جحد أي نقود ال يملكها ،ترتب على ذلك كشف الحساب
 :تاسع عشر

االلتزامات المالية التي تنشأ  ناء على طلب كتابي من جميع الشركاء في الحساب وتنعقد مسؤوليتهم جميعا  منفردين ومجتمعين وبالتضامن فيما بينهم أمام المصرف عن جميعيمكن إصدار بطاقة مستقلة لكل شريك في الحساب المشترك ب .1
 عن استعمال أي من تلك البطاقات.

البطاقة  ابي من المخول/ المخولين بالتوقيع، وتنعقد مسؤولية الشركة / المؤسسة أمام المصرف عن جميع االلتزامات المالية التي تنشأ عن استعماليمكن إصدار بطاقة حساب جاري لحسابات الشركات أو المؤسسات بناء على طلب كت .2
 على جميع حسابات الشركة أو المؤسسة لدى المصرف.

 العربية السعودية بما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية. : تخضع هذه الشروط لألنظمة واللوائح الصادرة من الجهات المختصة في المملكةعشرون
لغاء على تقضرررية، ويتعهد العميل حينئذ برد البطاقة إلى المصررررف دون أن يؤثر اإل: للمصررررف الحق في إلغاء البطاقة في حال مخالفة العميل ألي من هذه الشرررروط واألحكام، أو لسررروء االسرررتخدام، أو لغير ذلك من األسرررباب المواحد وعشااارون

 التزامه بسداد جميع ما ترتب على البطاقة قبل اإللغاء.
عاة ما تحتمه األنظمة ة من هذه األحكام والشروط خالل مدة صالحية البطاقة، ومع مرا: للمصرف الحق في تعديل هذه األحكام والشروط بما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية وبما ال يخل بحقوق العميل حامل البطاقة المكتسباثنان وعشرون

 المعمول بها بشأن اإلبالغ واإلعالن عن تعديل الشروط. 
قد اطلع على أحكام اسرررتخدام  ار وتبعات تترتب على إهماله في ذلك، كما يقر أنه: أقر العميل بأن جميع المعلومات والبيانات الشرررخصرررية كاملة وصرررحيحة، وأنه سررريقوم بإبالغ المصررررف خطيا  بأي تغيير فيها مع تحمله أي أضررررثالثة وعشااارون

 البطاقة وشروطها ويعد توقيعه في نموذج الطلب / اإليقاف التزاما  قائما  غير قابل لإللغاء بموجب هذه األحكام والشروط.
 أربعة وعشرون: الضرائب:

وفي حال نفاذ النظام الضررريبي وتطبيقه على أي  من الرسرروم أو العموالت أو التخفيضررات التجارية أو توريد  ،قةتكون الرسرروم المحددة خالية من ضررريبة القيمة المضررافة المطبقة وأي ضررريبة غير مباشرررة أخرى تكون مسررتح .1
د في  الملتزم لجهة التحصررريل التي توافق عليها السرررلطة الجداول أعاله بل إضرررافة يدفعها الخدمات أو السرررلع ذات الصرررلة بهذه االتفاقية أو المنتج فإن االسرررتقطاع الضرررريبي مهما كانت نسررربته لن يكون خصرررما على المبلغ المحد 

 .وقد وافق العميل على ذلك وأذن للمصرف إذنا غير مرجوع عنه بحسم الرسم الضريبي كل مرة من حسابه لدى المصرف ،المختصة في الدولة
وال عن أية فوائد أو غرامات مستحقة على المورد أو ؤوال يكون مصرف الراجحي مس ،خرى التي قد تنطبق من وقت آلخرتسدد الضرائب غير المباشرة وفقا لألحكام الواردة في نظام ضريبة القيمة المضافة والتشريعات األ .2

 مة المضافة ذي الصلة.على العميل بسبب تخل ف أي  منهما عن سداد ضريبة أو عكس رصيد ضريبة عن دفعات تجاوز سدادها الجدول الزمني المحدد في نظام ضريبة القي
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 أحكام فتح العضوية
 
 .العضوية صاحب من صادر أمر على بناء لمستفيد المصرف من صادر شيك أو نقل األموال بحوالة: العضوية هذه في التحويل كلمة تعني .1
 .التحويالت هذه نوع كان أيا   بها التحويالت إجراء يتم حيث العضوية هذه بموجب لديه وفقا للشروط الواردة للعميل عضوية فتح الراجحي مصرف يتولى .2
 .كتابيا   بذلك المصرف ويشعر يفوضه، من بواسطة أو شخصيا   العميل قبل من المذكورة العضوية بموجب التعامل يتم .3
 .للمصرف الشرعية الهيئة من المجازة والوثائق للضوابط وفقا   إجراؤها يتم التحويالت جميع .4
اء سلع محرمة شرعا ، إرسال حواالت ألي غرض محرم شرعا  كإرسالها بغرض إضافتها إلى حسابات ربوية أو لصالح من يروج أللعاب الميسر أو من يديرها أو بغرض شروال يجوز للعضو أن يستخدم عضويته ال يقبل المصرف  .5

ل.  ومن ثم ال يتحمل المصرف أي مسؤولية عند إعادة أي حواالت من هذا النوع إلى المحو 
مشروعة ولم يكن له  ت في هذه العضوية بطرق غيراته فيما يتعلق بارتباط العميل بالمصرف صحيحة وملزمة للعميل، وال يحق له االعتراض عليها باستثناء أي قيود أو معامالت يثبت أنها تمتعد سجالت ومستندات المصرف وحساب .6

 عليه في هذا الخصوص. يستدلأو لوكيله المعتمد أي دخل فيها بطريق مباشر أو غير مباشر، ويتعهد بإبالغ المصرف فورا  بما 
 من أسبوع خالل كتابة   العميل يعارضه لم ما العميل على المفعول ساري التعديل أو التغيير هذا ويكون -المطلوب التعديل على الشرعية الهيئة موافقة بعد- بالعضوية الخاصة األحكام من يعدل أو يغير أن وقت أي في للمصرف يحق .7

 اعتراضه حال في و وسيط اليكتروني أو ورقي للعميل لتوقيعها،للتعديل في مكان ظاهر في مركز التحويل الذي يوجد فيه حساب االشتراك، أو من تاريخ إتاحة نسخة االتفاقية التي تشتمل على التعديل في نشر ملخص مكتوب  تاريخ
 .نفاذه تاريخ قبل أو في المترتبة وااللتزامات الحقوق على اإلنهاء ذلك مثل يؤثر وال ،االتفاقية هذه إنهاء كتابة   يطلب أن له يجوز المذكور الزمني القيد خالل كتابة  

 .العضوية حساب على إجراؤها يتم التي العمليات لجميع ومعتمدة نظامية النماذج لهذه مطابقا توقيعا تحمل التي للمصرف الموجهة التعليمات وتعد يفوضه من وتوقيع توقيعه من أصلية بنماذج المصرف تزويد على العميل وافق .8
  خدمات المتاحة.للمصرف أن يستوفي من العميل رسما  معلوما  حسب ما يعلن عنه في فروع المصرف أو في قنواته اإللكترونية أو فيهما معا ؛ وذلك مقابل ال .9

10.  
)تحويل الراجحي( ال تتحمل ما يترتب من خسارة أو ضرر أو  بكل دقة ويقر أن شركة الراجحي المصرفية لالستثمار النموذج ونماذج التحويل في هذا والبنكية الشخصية ت المستفيديننايلتزم العميل باستيفاء بياناته وبيا أ(/10)

 ولية بسبب إخالل العميل بحكم هذا البند.ؤمس
 ،ولة في مثل هذه األحوالؤغير مس )تحويل الراجحي( غ التحويل أو تعديل مساره ويقر أن شركة الراجحي المصرفية لالستثماريدرك العميل أن قيامه بتعديل بيانات أي تحويل سبق أن أمر بإجرائه ال يضمن استرداد مبل ب(/10)

 .األسبوعية أو الرسمية أو االختالف في العملةأو بسبب القوة القاهرة أو بسبب عطالت العمل  ولة عما يترتب من خسارة أو ضرر بفعل أو امتناع البنك المراسل أو المستفيد أو أي طرف ثالثؤكما أنها غير مس
 

 إقرارات العميل:
 

م منه ؤأقر العميل بمس .1 قد تم تحويله بعلمه أو بدون المبلغ المذكور السلطات عن أي مبلغ مشكوك فيه أو ليس من حقه فور علمه به؛ سواء  كان وأنه يلتزم بتبليغ في تعامالته مع المصرف، وعليه أو إليه وليته أمام السلطات عن النقد المقد 
وسليم من التزوير وغسل األموال وتمويل ، ألوجه مشروعة ناتج من نشاطات مشروعةكما يقر العميل ويعلن أن المبلغ المذكور فيما بعد أو لم يتصرف به، وسواء  إن تم التصرف في المبلغ من جانبه أو جانب شخص آخر علمه، 

 .دفعها للمصرف وثبت أنها مزورة أو غير مشروعة بسبب مصدرها أو أوجه صرفها أو ألي سبب آخرأي أموال أو المطالبة بالتعويض عن  ال يحق له استرداداإلرهاب، وأنه 

إال فيعد آخر عنوان سابق له هو العنوان المعتمد للمراسالت، كما التزم لتزم بإعالم المصرف خطيا  عن أي تغيير في العنوان، وكما ا كحد أقصى، أو عند طلب المصرف ذلك،ثالث سنوات التزم العميل بتحديث بيانات العضوية كل  .2
 وتقديمها للمصرف قبل نهاية سريان مفعول أي منها، وقد علم أن المصرف سيقوم بتجميد العضوية إذا لم يلتزم بذلك كله. -إن وجدوا-بتجديد هويته وهويات الوكالء أو المفوضين 

 وع شرعا  من التعامل بموجب عضوية الحواالت، وأن جميع بياناته صحيحة وموثقة، وأنه قد فهم أحكام فتح العضوية ونصوصها.قرر العميل وتعهد بأنه غير ممن .3

لطلبات المربوطة مع رقم مع خدمة اإلشعار باألرقام السرية المستخدمة لمرة واحدة وكافة القنوات اإللكترونية الخاصة بمصرف الراجحي والموافقة على العمليات وا المسجل في أعلى النموذجالجوال  هرقم هاتف ربطعلى  العميليوافق  .4
 .العميل

شبكات المشغلة من قبل مزودي خدمة التلق -االختيارية  -مسؤولية المصرف عن الوقت المستلزم إليصال الرسائل القصيرة )اإللزامية العميل  يخلي .5 سرية المستخدمة لمرة واحدة حيث أن إرسالها يخضع لل ائية( أو اإلشعار باألرقام ال
 مختلفين داخل وخارج المملكة.

إرسررال الرسررائل النصررية القصرريرة واألرقام السرررية المسررتخدمة لمرة واحدة واإلشررعارات المالية مسررجل تحت اسررم العميل، وبأنه بحوزته ويسررتخدم من قبله فقط، وبأن المصرررف سرريقوم بيقر العميل بأن رقم الجوال في أعلى هذا النموذج  .6
 .ألي سبب كانويقر العميل بمسؤوليته التامة في المحافظة على الرقم المسجل وبتعديله عن طريق الصراف اآللي في حال تعذر استخدامه أو فقد أو تغير  ،األخرى على الرقم المسجل متى ما تطلب األمر ذلك

 من قبل شخص آخر غير العميل، أو بسبب استخدام الرقم للدخول إلى حسابات أخرى غير حسابات العميل. الجوال المسجل في أعلى هذا النموذج مسؤولية المصرف عن أي ضرر أو خسارة تنشأ من استخدام رقمالعميل يخلي  .7

العضوية المذكورة أو  طلبها منه لتأسيس عضوية لديه ولمراجعتها وإلدارتها وفوض المصرف بأن يحصل على ما يلزمه أو يحتاج إليه من معلومات تخص العميل أو تخصوافق العميل على تزويد المصرف بأي معلومات أو بيانات ي .8
اصة بالعميل وبعضويته أو أي عضوية أخرى تكون للعميل لدى المصرف للشركة السعودية للمعلومات أي عضوية أخرى تكون للعميل لدى المصرف من الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية، وأن يفصح المصرف عن المعلومات الخ

 االئتمانية وألي جهة أخرى توافق عليها مؤسسة النقد العربي السعودي.

ل بالمستفيد )المح .9 ل إليه(، أو دون عالقة نظامية تربطه بالمستفيد، أو دون غرض مشروعأقر بالعلم بأن أنظمة المملكة العربية السعودية تمنع تحويل أموال دون معرفة العميل المحوِّ  .وَّ

 .النقد تحويل يخص فيما النقد مؤسسة تعليمات ضوء على تجارية غير طبيعة ذات شخصية ألغراض التجارية العضوية استخدام وعدم شخصية غير ألغراض الشخصية العضوية استخدام بعدم العميل يقر .10

 على األحكام المذكورة والتزم بها. أقر العميل باطالعه .11

ووافق على ما تضمنته  ،وفهمها جيدا   ،وقرأها بتمعن ،[ صفحة، واطلع على كافة بنود هذه االتفاقية ومالحقها8يقر العميل بأنه قرأ جميع صفحات هذه االتفاقية وعددها ] ] [
 .والتزم بها وبالعمل بما جاء فيها ،من شروط وأحكام
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