
 

 

 للشُّروط وفقًا( الموقع: يلي فيما) الموقع في التصفّح للُمستخِدمين يُتيح( البنك: يلي فيما) ض.م يروشاليم بنك

 او /و بطاقة إصدار طلب مستندات ذلك في بما الُمستَخِدم، وقّعهما اتفاقيَّة أو /و ُمستند لكل ووفقًا فيه، الُمحدَّدة

 التّصفّح. االتّصال وسائل في في المصرفيَّة والقنوات الفاكس عبر أوامر وإعطاء معلومات على حصول طلب

لذلك وفقًا بالتصرف والتزاماته فيها الواردة الشروط على المستخدم موافقة يشكالن الموقع، واستخدام . 

 تعريف

 قنوات الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، الهاتف وجهاز الصَّرف اآللي
 جميع المعلومات الموجودة على الموقع هي ملكية حصرية للبنك

ك و/ أو ُشَركائه ويجب عدم استخدامها بأي طريقة يمكن أن العالمات التي تظهر على الموقع هي عالمات تجارية مملوكة للبن
 تضر بها

المحتوى الموجود على الموقع صحيح عند نشره في األماكن التي تظهر فيها المعلومات، بما في ذلك البيانات واألرصدة. 
المعلومات التي تظهر صحته سارية المفعول حتَّى موعد عرضه. بدون االنتقاص مما هو مذكور، في حال وجود تناقض بين 

 على الموقع اإللكتروني والمعلومات المسجلة
 يتم تقديم الخدمة لحامل البطاقة وفقًا للوثائق الموقعة في البنك

تخضع المعلومات الموجودة على الموقع األلكتروني للتغييرات التي قد يقررها البنك من وقت آلخر، بما في ذلك إلغاء أو 
ات والمنتجات التي تظهر على هذا الموقع، دون إشعار مسبق وحتى قبل تحديث الموقع. وتخضع تغيير في البرامج، الخدم

 كذلك للتغييرات وفقًا ألحكام قانون. تقع
ال يجوز إجراء تغييرات، وال يجوز نسخ، توزيع، بث، عرض، استنساخ، نشر، بيع أي بند من بنود المعلومات، البرمجيات 

الموقع أو الخدمات التي تنشأ عن هذا . 
 .ال يمثل محتوى الموقع عرًضا لتوقيع أي اتفاق. وثيقة معتمدة من قبل البنك، فقط، هي التي تلزم البنك

أي أمر يتم تلقيه من خالل الفاكس أو من خالل القنوات المصرفية وسائل االتصاالت، يتم تنفيذه من قبل البنك وفقًا لتقديره، 
وقت، والتي تتعلق بأوامر من نفس النوع، والتي تخضع للقوانين التي تنطبق على ووفقًا للشروط السارية فيه في ذلك ال

 .اإلجراء في ذلك الوقت
الشرح المقدم على موقع األلكتروني فيما يتعلق باستخدام البطاقة هو شرح جزئي وال يحل محل مستندات البنك. للحصول 

التصال بمركز االتصال الهاتفيعلى التفاصيل الكاملة المتعلقة بالخدمة المطلوبة، يرجى ا . 
على الرغم من الجهود التي يبذلها البنك لتجنب ذلك، قد تكون في الموقع أخطاء في التّنقيح، أخطاء ّصياغة وأخطاء طباعيّة 

 .وما شابه ذلك. في مثل هذه الحاالت، لن يكون البنك مسؤوالً عن الضرر الناجم عن ذلك
ل الموقع أو الوصول البنك ليس مسؤوالً عن أي ضرر قد  ينجم عن عيب أو عطل أو تشغيل غير صحيح للبرمجيّة التي تَُشغِّ

 .إلى الموقع
يتعرض كل نظام محوسب وبيئة اإلنترنت للمشاكل والمخاطر الكامنة في أنظمة الحوسبة وشبكة اإلنترنت. بنك يروشاليم 

للموقع لزبائنه، وفقًا الحتياجاتهم. تقع على عاتق المستخدم  يبذل قصارى جهده لتقليل عدد األعطال والتاحة االستخدام المنتظم
 مسؤولية قراءة وتنفيذ توصيات حما

مع ذلك، ال يمكن منع األعطال والمخاطر المذكورة بشكل تام، وعليه، يعفى البنك من المسؤولية عن أي ضرر أو خسارة أو 
نظمة، والتي يُمكن أن تتسبَّب للزبون نتيجة لجملة أمور تكاليف من أي نوع و/ أو تشويش في المعلومات التي تظهر في األ

 من بينها العوامل التالية: انقطاع مؤ
قد يحتوي هذا الموقع على روابط لمواقع ال يديرها البنك، بل من قبل هيئات أخرى غير مرتبطة بالبنك. في مثل هذه 

 .الحاالت، لن يكون البنك مسؤوالً عن المحتويات الواردة فيها
خدم الموقع مسؤول عن منع اختراق الفيروسات للنظام الذي يستخدمه، والبنك يعفي نفسه من أيَّة مسؤوليَّة عن ذلك. مست

 .كذلك، يجب على المستخدم اتخاذ جميع التدابير للحفاظ على كلمة المرور واسم المستخدم الذي يسمح له بالوصول إلى النظام
خدامها لقوانين دولة إسرائيل. قد يكون استخدام المعلومات واالعتماد عليها والعمل تخضع المعلومات الواردة في الموقع واست

وفقًا لها، محدوًدا أو محظوًرا في بلدان أخرى. يتحمل مستخدم الموقع مسؤولية التحقق من القانون المعمول به في أماكن 
 أخرى ذات صلة به، في أي حال، ق

والُمعامالت في البطاقات التي تُضاف إلى هذه الخدمةيُمكن الحصول على معلومات حول األرصدة  . 



 

ד  ך   2עמו  2מתו

لغرض الحصول على الخدمات، يتلقى المستخدم كلمة مرور حصرية )فيما يلي: كلمة المرور( واسم ُمستَخِدم خاص )فيما 
ِدم الوصول إلى النظاميلي: اسم الُمستخدم(. كلمة المرور واسم الُمستخِدم يُتيحان للُمستَخ . 

ك القدرة على رقابة هوية مستخدم كلمة المرور. يتعهد المستخدم بالحفاظ على سرية التفاصيل، وباستخدام هذه ال يملك البن
 .الخدمة بنفسه

المعلومات المقدمة في هذه الخدمة تمت ُمالَءَمتُها مع المعلومات المتوفرة في أنظمة البنك، بحيث أن األرِصدة والُمعامالت 
ُمعامالت ُمصادقة عبر االنترنت، ولكنها غير ُمصادقة نهائيًا، بعد، بواسطة المقاّصة. سيتم إلغاء التي تظهر في البطاقة تشمل 

 المعامالت غير النهائي
تغيير كلمة المرور بوتيرة يحددها البنك من وقت آلخر. عدم تغيير كلمة المرور، كما هو مذكور، قد يتسبب في حظر  يجب

 .النظام أمام المستخدم
قع بتشغيل برمجيات تحلل نشاط المستخدم، من أجل تكييف الخدمة بشكل أفضل مع احتياجات المستخدمقد يقوم المو . 

المعلومات التي يقدمها المستخدم على الموقع يمكن أن تُحفَظ في قواعد بيانات البنك وتستخدم التخاذ القرارات المتعلقة بتقديم 
 .الخدمات في المستقبل

ة بالخدمات ذات الصلةيمكن االطالع على إرشادات ل لتعامل مع المخاطر في صفحات أمان المعلومات الخاصَّ . 
 .استخدام الموقع وُكل ما ينجم عنه، خاضع لقوانين دولة إسرائيل

ه للرجال وللنساء على حّدٍّ سواء احة، فقط، ولكنه ُمَوجَّ  .ما ورد مكتوب بصيغة المذّكر للرَّ
م كلمة مرور حصرية )فيما يلي: كلمة المرور( واسم ُمستَخِدم خاص )فيما لغرض الحصول على الخدمات، يتلقى المستخد

 .يلي: اسم الُمستخدم(. كلمة المرور واسم الُمستخِدم يُتيحان للُمستَخِدم الوصول إلى النظام
 .ما ورد أعاله ال ينتقص من المسؤولية المفروضة على المستخدم أو البنك فيما يتعلق باستخدام موقع االنترنت

 

 

 

 


