اشرتاك باملصرف الرقمي  -وتعليمات مستدمية
رقم م
الرقم القومي

باإلشارة إيل تعاملنا معكم نرجو العلم بأننا نفوضكم ،وبدون حاجة إيل تفويض اضايف من ِقبلنا بخصم كافة التعليامت الواردة إليكم والتي تتم من ِقبلنا عيل الهاتف الجوال
الربيد اإللكرتوين الخاص ىب
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بإسم

إسم األم

رقم التعريف

املدينة

العنوان

جهة العمل

البطاقة الشخصية أو جواز السفر

عند التوقيع عيل التفويض ميكن ملشرتك املرصف الرقمي أو وكيله أو وصيه الرشعي استخدام خدمات املرصف الرقمي عن طريق  ، www.bcd.lyمتمثلة يف جميع الخدمات اإللكرتونية املتاحة باملرصف الرقمي.
ميّكن هذا التفويض الجهات االعتبارية سواء كانت عامة أو خاصة االشرتاك يف خدمات املرصف الرقمي برشط أن يكون توقيع املف ّوض منفردا ً عىل الحساب ،ويف حالة تغيري وإلغاء توقيعه يتم إبالغ املرصف عيل الفور ليتسنا إتخاذ اجرائتنا
القانونينة بالخصوص.
فإننا نف ّوض املرصف القيام بتنفيذ أي خصومات خاصة بالخدمة ،مبوجب توقيعنا عىل هذا النموذج ،ونقر ونوافق عىل أنه يحق للمرصف وبدون الرجوع إلينا بأن يستعمل أي إجراء حامية يتم اختياره.
أننا  /نحن نوافق مبوجب تعليامتنا هذه عىل قبول أي إجراءات تخص املرصف الرقمي كدليل يف حالة التقايض ،وأن املرصف وحده هو الجهة التي لها أن تصدر بيان حول استالم التعليامت ومحتوياتها ،وتعترب الشهادة الصادرة عن املرصف
دليل نهايئ وحاسم وملزم لنا ،ونقر ونسقط حقنا يف الطعن يف أي إجراءات بالخصوص.
سندا ملا تقدم اعطينا للمرصف ُمطلق الحق والصالحية يف رفض أي تعليامت واردة منا ،سواء كانت هذه التعليامت صادرة عرب ( )www.bcd.lyأو بأي وسيلة اخرى وفقا ألحكام القوانني املطبقة.
سيقوم املرصف برفض تنفيذ أي طلب مرسل للمرصف الرقمي يف حالة عدم وجود رصيد وله الحق يف إلغاء االشرتاك.
إننا  /نحن نرصح ونقر مبوجب هذا التفويض بأن جميع الرسائل املرسلة من هاتفي تعترب تعليامت من قبلنا ،وأننا نف ّوض املرصف تفويضاً ال رجعة عنه باستعاملها للخصم من حسابنا وتقدميها كبينة مقبولة إىل أي محكمة أو جهة قضائية
ويدعم ذلك بصورة من كشف الحساب الجاري الذي يوضح املبلغ املخصوم أو املضاف.
يف حالة إجراء عملية التحويل ويكون هناك خطأ ،بحيث يتم التحويل إىل حساب آخر غري الحساب املراد التحويل إليه ،فهنا يجب ابالغنا عىل الفور ،وسوف يحاول املرصف بذل اقىص ما عنده ملعالجة هذا الخطأ ،مع العلم والتأكيد أنه ليس
عىل املرصف يف هذه الحالة أي مسؤولية عن هذا الخطأ.
يف حالة التحويل مببلغ غري املبلغ املراد تحويله ،سواء كانت القيمة أقل أو اكرث ،ال يتم الرجوع إىل املرصف باعتباره ليس مسؤوال عن هذا الخطأ ويتحمل الزبون وحده نتائج خطأه.
يف حالة عدم تنفيذ الحوالة ألية ظروف طارئه أو عطل ،فإن املرصف ال يتحمل أية مسؤولية وال يتم الرجوع إليه.
يف حالة سداد فاتورة الكهرباء وذلك بإرسال رسالة عرب خدمة وثبة ال ميكن الرجوع عىل املرصف إال مبطالبته بإيصال السداد وميكن استالمه من أي فرع أو وكالة أو من موقع املرصف ( )www.bcd.lyأو من موقع رشكة الكهرباء
( )www.gecol.lyويعترب املرصف غري مسؤول عن أى خطأ يف عملية السداد من ِقبل الطرف اآلخر.
يعترب املرصف غري مسؤول عن حالتي تشغيل وإيقاف خدمة الشحن اآليل.
عدم اعطاء األرقام الرسية الخاصة باملرصف التي تعترب مبثابة توقيعك الخاص بحسابك املرصيف ألي شخص ،ويف حالة عدم التقييد مبا ورد ،ال ميكنك الرجوع للمرصف يف حالة تنفيذ أي حواالت دون علمك.
يف حالة ضياع الرقم الخاص باملرصف الرقمي يتم إبالغنا عىل الفور ،وذلك إليقاف الخدمة وذلك باالتصال بأي من األرقام املدرجة وتتبع الخطوات مع مشغّل الرد اآليل إليقاف جميع الخدمات اإللكرتونية ،كام نحيطكم علام بأنه ال ميكن
تفعيل الخدمات اإللكرتونية للمرصف مرة اخرى إال بحضورك شخصيا للمرصف0921807777 - 0921807778- 0921807779 - 0921807780 - 0921807781 - 0921807782 - 0921807783 - 0921807784 - 0921807786 .
عىل املشرتك أن يلتزم بأحكام ونصوص القانون الليبي ومنشورات مرصف ليبيا املركزي.
يخضع هذا التفويض ويفرس مبوجب احكام القانون الليبي ،عىل أن تكون محكمة جنوب بنغازي هى صاحبة االختصاص القضايئ والحرصي لتسوية أي نزاع ينشأ عن هذا التفويض أو فيام يتعلق به.
إننا  /نحن نوافق مبوجب تعليامتنا هذه عىل منح الهواتف التابعة واملسجلة مع القيمة يف هذا الكتاب عىل أن تخصم من حسايب وال توقف إال بناء عىل كتاب خطي مذيّل بتوقيعي املرصيف.
يلتزم املشرتك باستخدام املرصف الرقمي يف االغراض املعدة فقط ،وأن يتحمل املسؤولية الكاملة عن أي محاولة استخدام بصورة تخالف القوانني املعمول بها.
يقر املشرتك بأن العمليات التي تتم من خالل املرصف الرقمي لها حجية الوثائق الرسمية.
تعترب ملكية هذا التفويض للمرصف
يلتزم الزبون بالحفاظ عيل هاتفه الخاص باملرصف الرقمي ويف حالة ضياعه يتطلب عليه القيام باآليت :أ /الدخول عىل املوقع الخاص بالطرف األول وبعدها الدخول عىل املرصف الرقمي وطلب إيقاف الخدمة  -ب /أو االتصال برقم
خدمة الرد اآليل  -ج /أو حضوره الشخيص للطرف األول ويف حالة عدم اتصاله يتحمل كامل املسؤولية وال يحق له الرجوع عىل الطرف األول.
التوقيع املعتمد عىل الحساب

وقع بحضور

الرقم الوظيفي

توقيع املسؤول عن الخدمة

اإلدخال باملنظومة

املراجعة

تاريخ فتح الخدمة

تعليامت مستدمية

ارجو رفع سقف الحواالت يف خدمة املرصف الرقمي إىل

فقط

ورفع سقف رشاء بطاقات الشحن إيل

فقط

وهذا إقرار مني بذلك مذيّل بتوقيعي املرصيف املعتمد بحسايب طرفكم واتحمل املسؤولية القانونية كاملة ،واملرصف غري مسؤول عن فقداين بيانايت الرسية واتحمل مسؤولية املحافظة عليها من الوقوع يف يد غريي أو تعريض ألي عملية تصيّد
للمعلومات قد أتعرض لها ،حيث أن املرصف ال ميلك أي وسيلة لتغيري بيانات هذا الحساب وهذا إقرار مني بذلك ،وأتعهد بعدم الرجوع عليكم أو مطالبتكم قضائيا أو الطعن بأي شكل من اشكال الطعن ،هذا إقرار مني بذلك وأصادق عليه
بتوقيعي.
التوقيع املعتمد عىل الحساب
وقع بحضور

التاريخ

توقيع املسؤول عن صحة التوقيعات

يجب التفويض بإدارة املدفوعات  -أي كشط أو تغيري يلغي الوثيقة  -ال يعتد إال باأصل

ختم الفرع
أو الوكالة

