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 بخدمة تجاري كونكت  لالشتراك األحكام والشروط العامة 

يتاايل لااد تقااديم ا عااامالة البنكيااة ا تعلقااة بتسااابدا حساااباتد لاادر البنااك التجاااري األردنااي  كونكااب بماااوالشروط على العالقة فيما بين البنك التجاري األردني والعميل الذي يتقدم بطلب االشتراك بخدمة تجاااري  تسري هذه االحكام

 كون خاضعة لألحكام والشروط التالية:( وتTejari Connectوالتي تتم من خالل االنترنب عبر خدمة تجاري كونكب )

 يكون للكلماة والعباراة التالية ا عاني املحددة لها ادناه ما لم يشر السياق على خالف ذلك وتشمل صيغة ا فرد الجمع والعكس صحيل.   التعريفات: .1

 (.Tejari Connectري كونكب )كل أو بعض ا نتجاة ا قدمة للعميل من البنك من خالل االنترنب ا عروفة باسم تجا الخدمة: •

 الشخص ا فوض بالتوقيع عن العميل حسب ما هو متدد في شهادة التسجيل الصادرة من جهاة املختصة. املفوض بالتوقيع: •

 الشخص ا عين من قبل اإلداري لغاياة اعداد ا عامالة التي يتم تنفيذها من قبل العميل. معد املعامالت: •

 النهائية.بالتوقيع للحصول على ا وافقة   الشخص املخول من قبل ا فوض بالتوقيع  راجعة وتدقيق واعتماد ا عامالة التي يجريها معد ا عامالة قبل تتويل هذه ا عامالة للمفوض  املدقق: •

 وا دققين. ألشخاص ا فوضين بالدخول الى الخدمة واعداد ا عامالة بالنيابة عن العميل ويشمل ذلك ا فوضين بالتوقيع ومعدي ا عامالة واالداريينا املفوضين باستخدام الخدمة: •

 بل أي شخص اخر غير مفوض وتشمل أسماء ا ستخدمين وكلماة ا رور.: هي كافة أدواة وإجراءاة السالمة واألمان والتي تضمن عدم الدخول الى الخدمة من قمحددات الدخول  •

 عطل أو ضرر قد يلحق بد نتيجة عدم التزامد بالشروط والتعليماة هذه أو نتيجة سوء استعمالد للخدمة وذلك دون الحاجة إلبداء األسباب. أيناتجة عن  يخلي العميل طرف البنك من أية مسؤولية   .2

 الحاجة إلبداء األسباب. ودون كونكب  ي بخدمة تجار يكون للبنك ودون أدنى مسؤولية عليد الحق برفض طلب العميل باالشتراك  .3

 من خالل الفرع. خاص بعملية التسجيل الذاتيقم سري بر على طلب العميل االشتراك بالخدمة، يقوم البنك بتزويد العميل في حال موافقة البنك  .4

 إذا لم يتبع العميل اإلجراءاة ا ذكورة، أما بخصوص السرية حول الرقم السري فتكون من مسؤولية العميل وحده. .5
ً
 ال يكون البنك مسؤوال

ن البنااك ال يتتماال أيااة مسااؤولية ناتجااة عاان أي ماان العملياااة العملياة التي تتم من خالل الرمز التعريفي والرقم السري قد تمب من قبلد، ويكون لها حجية الوثائق الرساامية تجاهااد. يمااا يقاار العمياال بااأيقر العميل بأن جميع  .6

 للشروط الخاص
ً
 ة بها.ا نفذة من خالل الخدمة مهما كان نوعها أو مصدرها، طا ا صدرة وفقا

، فإن الخدمة تتوقف مؤقت في حال إدخال كلمة السر بشكل خاطئ أيثر من عدد ا راة ا سموح بها .7
ً
مراجعة الفاارع )بالنساابة لعمااالء و  )بالنسبة للعمالء االفراد( مع وحدة الخدمة الهاتفية االتصاليتوجب على العميل حيث ا

 ل فاقد من خالل الفرع.إلعادة تفعيل الخدمة أو طلب رقم سري جديد بد الشركاة(

 ماان خااالل .8
ً
الخدمااة الهاتفيااة يمااا ويبقااى العمياال  وحاادةالخدمااة أو االتصااال مباشاارة مااع  فااي حااال علاام العمياال بااأن الرمااز التعريفااي أو كلمااة الساار قااد ايتشاافا ماان قباال أي شااخص اخاار، فيتوجااب عليااد تغيياار كلمااة الساار إلكترونيااا

 عاان كافااة العملياااة التااي تااتم باسااتعمال
ً
 حتاار خهايااة يااوم العماال التااالي ماان تاااري   تعريفااي والاارقم السااري لحااين تغيياارالرمااز ال مسااؤوال

ً
 بااذلك يبقااى العمياال مسااؤوال

ً
الاارقم السااري أو إيقاااف الخدمااة، وفااي حااال تاام إبااالل البنااك خطيااا

 استالم البنك للتبليغ الخطي.

لهاااا بطريقاااة خاطكاااة، ويكاااون وحاااده هاااو ا ساااؤول بالتااادقيق علاااى أرقاااام الحسااااباة، ويعفاااى البناااك مااان أياااة  أو او العميااال أرقاااام الحسااااباة املحاااول منهااااالبناااك غيااار مساااؤول عااان أياااة خساااائر تلحاااق العميااال أو غياااره نتيجاااة إدخاااال  .9

 مسؤولية قد تترتب جراء ذلك.

 للنموذج ا عتمد لدر البنك. تديقر العميل بعلمد اند في حال رغب .10
ً
 بإلغاء الخدمة او إضافة وا أو تعديل على الخدمة بإبالل البنك خطيا بموجب اشعار خطي وفقا

 ك بشرط توفر رصيد كاِف في حساب العميل. وتنفذ من قبل البنفي حال الغاء الخدمة من قبل العميل، يقر بعلمد بأن أوامر الدفع التي طلبها العميل قابلة للتنفيذ من قبل البنك ما لم تلغى من قبلد  .11

 ي عطل متعمد وراء حصول قرصنة على جهاز الحاسوب الخاص بالعميل.البنك غير مسؤول عن أية أضرار قد تلحق بالعميل نتيجة شبكاة االتصال وسوء اإلرسال واأو سوء االستقبال، يما أن البنك غير مسؤول عن أ .12

 أو إلغائها في حالدمة واأو حجبها عن يكون للبنك الحق في إيقاف هذه الخ .13
ً
 إخالل العميل بالتزاماتد التعاقدية مع البنك. العميل مؤقتا

نتيجااة إدخالااد رقاام الهاااتف املحمااول وا أو سااؤولية البنااك ماان أيااة خسااائر قااد تلحااق بااد يقر العميل أنااد يتتماال ا سااؤولية القانونيااة الناشااكة عاان تغيياار رقاام الهاااتف املحمااول وا أو البريااد اإللكترونااي الخاااص بااد، يمااا أنااد يخلااي م .14

أو البريااد  اماادة للبنااك لالتصااال والتراساال معااد حيااث ساااتم إلغاااء رقاام الهاااتف املحمااول والبريد اإللكتروني بشكل خاطئ، يما يقر بعلمد أند فااي حااال تاام تغيياار رقاام الهاااتف وا أو البريااد اإللكترونااي سااتكون هااذه البياناااة هااي ا عت

 لدر البنك تمداإللكتروني ا ع
ً
 سابقا

 ساعة من تاري  الطلب وأند يتتمل ا سؤولية ا طلقة عن أية خسائر قد تلحق بد خالل هذه ا دة.    72يعلم العميل أند في حال قيامد بتغيير البياناة ا ذكورة أعاله فأن البنك سيقوم بتنفيذ طلبد خالل مدة ال تقل عن   .15

 إرسال يشف الحساب اإللكتروني الشهري على البريد اإللكتروني الجديد الذي قام بتغييره.من ا علوم لدر العميل أند ساتم   .16

 ك.  في البرمجياة ا ستخدمة فيها بعد إعالم العميل بذل يتق للبنك في أي وقب يشاء، ودون سابق إشعار إجراء أي تعديل واأو إضافة واأو تغيير واأو إلغاء أي من الخدماة ا قدمة ضمن الخدمة أو .17

 بااذلك( بتغطيااة رصاايد حسااايي علااي اتعهااد فااي حااال يشااف حساااييا حساااباتي نتيجااة اسااتخدام الخدمااة بتسااديد الرصاايد ا كشااوف والعمااوالة ا ترتبااة  .18
ً
حااال اشااعاري بااذلك، يمااا اناااي أفااوض البنااك )دون ان يكااون البنااك ملزمااا

 جاري األردني.ا كشوف بالقيد على اي حساب باسميا اسمنا في اي فرع من فروع البنك الت

ضد، وفي حال ا وافقة فااإن العمياال يفااوض البنااك بقيااد الرسااوم والعمااوالة التااي في حال طلب العميل دفتر شيكاة وا أو إصدار يفالة وا أو إصدار اعتماد عن طريق الخدمة، يكون للبنك الحق في ا وافقة على الطلب أو رف .19

.ال  عميل مراجعة فرعدتترتب عليها على حسابد واأو حساباتد، ويجب على ال
ً
 ستالم دفتر شيكاةا الكفالة أصوليا

تسااتتق علااى ا عااامالة ا قدمااة ماان قبلااد، يمااا يتااق للبنااك دفااع هااذه ا بااالغ  يلتزم العميل بدفع أي رسوم أو عموالة أو ضرائب أو أية مبالغ أخرر مفروضة من قبل أي دولة أو أي دوائر حكومة أو أي سلطاة مختصااة أخاارر  .20

 وخصمها من حساب العميل في حال الحاالة التي تتطلب ذلك.

  تنفيذهاا سموح  للمبالغ ا الية يلتزم العميل بأن ال يتجاوز الحد األعلى .21
ً
تااوفر فااي ، وضاامن الرصاايد الفعلااي ا سااواًء ملجمااوع مبااالغ الحركاااة وا أو مبلااغ الحريااة الواحاادة التتااويالة ا اليااةمن قبل العميل( بما فيها  حدد)امليوميا

، وال يتتمل البنك أية مسؤولية ناتجة عن عدم تنفيذ  الطلبالحساباة وخالف ذلك يعتبر  
ً
 .الطلبالغيا

 ألشهر سابقة من خالل خدمة تجاري كونكب. .22
ً
 من ا فهوم لدر العميل أند بإمكاند مشاهدة يشف حسابد إلكترونيا

 مشروعة ومخالفة للقانون بما فيها تسديد األمور التجارية غير ا شروعة.في عملياة غير   استخدام تجاري كونكبيلتزم العميل بعدم   .23

24. ( 
ً
( من خالل خدمة تجاري كونكب، يمااا يقاار العمياال أن عمليااة شااحن البطاقااة تمااب علااى مسااؤوليتد الشخصااية دون Yelo Cardيفوض العميل البنك بقيد أية عموالة أو مصاريف تترتب على شحن البطاقة ا دفوعة مسبقا

 مسؤولية تلحق بالبنك سواء كان هنالك خطأ باختيار البطاقة أو بقيمة الشحن. أية

وقااوانين الرقابااة علااى  الوالياااة ا تتاادة االمريكيااة واالتتاااد األورويااي واألماام ا تتاادةيقر العميل بأن منتجاة البنك والخدماة ا قدمة من قبل البنك التجاااري األردنااي للعمياال تخضااع للقااوانين والعقوياااة التجاريااة ا طبقااة فااي  .25

 الصادراة التي يخضع لها البنك والتي تتعلق بالعملياة ا الية وعليد فأند يقر بما لي:

 عدم التعامل بمنتجاةا بضائع منشأها دول خاضعة لعقوياة اقتصادية. •

 النقل داخل ا ملكة( الى كل مما يلي: عدم نقل او استعمال ا نتجاة او الخدماة ا قدمة من البنك بشكل مباشر او غير مباشر )بما في ذلك •

 البلدان الخاضعة للعقوياة.أي دولة او منطقة تخضع لعقوياة تجارية شاملة او يبيرة )على سبيل ا ثال ال الحصر، كويا، السودان، إيران، كوريا الشمالية، سوريا( ) -

 بالنيابة او الوكالة عن أي شخصا جهة مدرجا مدرجة على القوائم العا ية% او أيثر أو تتصرف 50أي شخص او جهة مملوية او خاضعة لسيطرة بنسبة  -

جنبيااة مااا فااي ذلااك علااى ساابيل ا ثااال ال الحصاار )قائمااة مكتااب مراقبااة األصااول األ الجهاة التي تدرج من وقب ألخر ضمن قااوائم الجهاااة املح ااورة لاادر األماام ا تتاادة أو الوالياااة ا تتاادة االمريكيااة أو االتتاااد األورويااي، ب -

(، قااوائم وزارة التجااارة االمريكيااة لألشااخاص ا رفوضااين، ا ؤسساااة ذاة القيااود علااى عملياااة التصاادير وإعااادة التصاادير SDNبااوزارة الخزانااة االمريكيااة للمااواطنين ا صاانفين بشااكل خاااص واألشااخاص املح ااورين )

 دة لألشخاص الخاضعين لعقوياة مالية(.والنقل، قائمة الجهاة غير ا تتقق منها، قائمة االتتاد األورويي ا وح

 أي هيكة عسكرية او شرطية او استخباراتية او ألية أغراض عسكرية او متعلقة بانتشار األسلحة النووية.  -
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إرسااال إشااعاراة خطيااة فااي حااال توجيااد رسااالة نصااية، ويعااد إرسااال الرسااالة ماان البنااك بمثابااة إرسااال يقر العميل بأن إرسال الرسالة النصية هي بمثابة إعالم لد عن الحركاة التي تتم علااى حسااابد ويخلااي مسااؤولية البنااك عاان  .26

 .خهائي لد ويسقط حقد باالعتراض على عدم وصول الرسالة لد كون أن الهاتف املحمول مغلق واأو مفصول واأو معطل واأو عدم قراءتها من قبلد

 للتسااديديتعهااد العمياال بعاادم اسااتخدام حساااب الجاااري ماادين ا .27
ً
واتخاااذ االجااراء الااذي يااراه ، . ريااوط علااى الخدمااة بغياار الحاااالة أو الغايااة التااي ماانل ألجلهااا ويخااالف ذلااك يتااق للبنااك اعتبااار سااقف الجاااري ماادين مسااتتق فااورا

 ودون أن يتق للعميل االعتراض على ذلك.  
ً
 وفق ارادتد منفردا

ً
 مناسبا

 فقة العميل.البنك غير ملزم بإصدار أية إشعاراة بالعملياة ا نفذة وال يستطيع العميل إلغاء أمر بواسطة الخدمة وتعتبر هذه العملياة قد تمب بموا .28

 عن العميل في حال ورود حجز تتف ي على الحساب.يتم إيقاف الخدماة ا صرفية با .29
ً
 لعموم يدويا

 يقر العميل في حال استالمد رسالة نصية صادرة من البنك بالخطأ، فأند ال يلحق البنك أي ضرر أو مسؤولية تجاه ذلك. .30

 ستخرجة بواسطتها.ال يترتب على البنك أية مسؤولية في حال عدم انت ام أو توقف الخدمة أو عدم الدقة في ا علوماة ا  .31

ن تعليماااة أو العملياااة التااي يجريهااا العمياال باسااتخدام البطاقاااة أو الهاااتف يمتلااك البنااك الصااالحية لوقااف أيااة خدمااةا خاادماة يقاادمها للعمياال فااي الحاااالة التااي يقاادر فيهااا البنااك أن هناااك شااك أو ريبااة فااي صااحة مااا يتلقاااه ماا   .32

ناااك الوسااائل األمنياااة ا مكناااة تعامااال أو إذا مااا تباااادر إليااد الشاااك بااأي اختاااراق للمعلوماااة وذلاااك دون أياااة مسااؤولية علياااد علااى أن ياااتم إشااعار العميااال بااذلك، ورغااام اسااتخدام الباملحمااول أو اإلنترناااب أو أي وساايلة مااان وسااائل ال

 عن أي ضرر قد يلحق بالعميل نتيجة املخ
ً
اطر ا ترتبة على استخدام هذه الشبكاة وأن العميل وحده هااو الااذي يتتماال كافااة املخاااطر الناتجااة عاان للحماية من مخاطر انفتاح شبكاة االتصال غير أن البنك ال يعتبر مسؤوال

 استخدام الخدمة التي طلبها.

 يفوض العميل البنك بقيد كافة العموالة وا صاريف الناشكة عن استخدام الخدمة على أي من حساباة العميل لدر البنك. .33

 ال رجعة فيد بطلب توجيد اليمين الحاسمة لاار يقر العميل بصحة قيود البنك وسج .34
ً
 خهائيا

ً
ئاس مجلااس اإلدارة واأو أعضاااء مجلااس اإلدارة التد، بتيث تعتبر بانة قاطعة وملزمة لد في هذا املجال ويسقط العميل حقد إسقاطا

 سبب كان.واأو ا دير العام واأو أي من موظفي البنك بأية دعور تتعلق بالبنك سواء مدنية أو جزائية وألي 

ان ا عتمااد لاادر البنااك أو بالطريقااة ا تفااق بهااا، واوافااق علااى أن مثاال هااذا يتااق للبنااك فااي جميااع االوقاااة أن يعاادل ويمتااض اختياااره ا طلااق هااذه األحكااام والشااروط بمجاارد إشااعار خطااي عاان طريااق البريااد ا سااجل أو علااى العنااو  .35

 لي من تاري  اإلشعار ا ذكور أو من ا
ً
 لتاري  الذي يتدده البنك حتر ولو لم أستلم اإلشعار ا ذكور ألي سبب من االسباب.التعديل يصبل ملزما

سااقط حقااد فااي الطعاان ر قابلااة للاانقض بااأي شااكل ماان األشااكال ويالتااالي فااإن العمياال ييقر العميل أن جميع أنواع ا عااامالة اإللكترونيااة ا تعلقااة بكافااة ا عااامالة البنكيااة صااحيتة ومقبولااة يىجااة فااي اإلثباااة علااى العمياال، وغياا  .36

 غير قابل للرجوع عند، على أنااد ماان ا فهااوم لديااد أن ا عااامالة اإللكترونيااة وعلااى 
ً
 خهائيا

ً
 أو الدفع بعدم صحتها إسقاطا

ً
ساابيل ا ثااال ال الحصاار: البياناااة والنصااوص والصااور واألشااكال والرمااوز واألصااواة وقواعااد فيها مستقبال

ك ن ااام معالجااة ا علوماااة ورسااائل الفااايس عمليااة تبااادل البياناااة اإللكترونيااة وتشاامل يااذلك رسااالة ا علوماااة والسااجل اإللكترونااي والعقااد اإللكترونااي والتوقيااع اإللكترونااي بمااا فااي ذلاا البياناة ويرامج الحاسوب، إضافة الااى 

 على تسلم العميل لها وتعتبر منتجة آلثارها بتقد. والبريد اإللكتروني، ويوافق العميل على أن مجرد إرسال العميل لرسالة ا علوماة يعتبر قرينة قاطعة

 رونية.ينطبق قانون ا عامالة اإللكترونية األردني الساري ا فعول وأية تعديالة تطرأ على جميع التعامالة التي تتم من خالل القنواة اإللكت .37

ماااة الصااادرة عاان الساالطاة املختصااة فااي األردن والسااارية ا فعااول وتكااون املحااايم األردنيااة وحاادها صاااحبة االختصاااص فااي حاال ال زاعاااة اخضااع الااى هااذه األحكااام والشااروط بجميااع بنودهااا وشااروطها بااالقوانين األردنيااة والتعلي .38

 ا ملكة وخارجها قد يختارها للمقاضاة.ي متكمة داخل التي يمكن أن تنتج بيايا بيننا ويين البنك ومن اي جنسية حتر ولو كان ال زاع خارج ا ملكة األردنية الهاشمية مع حق البنك باللجوء أل 
 

 ال رجعااة فيااد وغياار أقرا نقر بتوقيع هذا النمااوذج بااأنايا بأننااا قااد قاارأةا قرأنااا واسااتوعببا اسااتوعبنا هااذه الشااروط واألحكااام وأنااايا أننااا أوافااقا نوافااق علااى ك
ً
 تامااا

ً
قاباال افااة متتوياتهااا ومضااموخها يمااا وأنااايا أننااا التاازما نلتاازم بهااا التزامااا

 للنقد، يما وأقرا نقر بأن كافة ا علوماة الواردة ضمن النموذج صحيتة.
 


