Direct Debit Mandate
تفوٌض بالخصم المباشر

Biller Logo

Mandate Reference – to be completed by Mandate Processor
مرجع التفوٌض – ٌستكمل بواسطة مشغل بٌانات التفوٌضات

تحصٌالت قابلة للنقض

Revocable Transactions
This Mandate shall be used for recurring payments.
You are entitled to a refund from your bank according to
EG-ACH Direct Debit terms and conditions within 90 days from
the debit transaction.

.هذا التفوٌض مخصص لعملٌات السداد الدورٌة
ٌحق لك إسترداد المبلغ المسدد من البنك الخاص بك وفقا ألحكام وشروط خدمة الخصم
 علما بأن المطالبة بإسترداد المبلغ المستحق تكون فى غضون.)EG-ACH( المباشر
. ٌوم من تارٌخ الخصم09
* الرجاء إستٌفاء جمٌع البٌانات المشار أمامها بعالمة
-:بٌانات العمٌل

Please complete all fields marked *
Customer Information:Name:

*

:اإلسم

*

:العنوان

Address:
Mobile/Phone:

:رقم الهاتؾ \ الجوال

Email Address:

:ًالبرٌد اإللكترون

Identification Type:

*

Identification
Number:

*

ًرقم قوم

National ID

جواز سفر

Passport

*

:نوع إثبات الشخصٌة

*

:رقم إثبات الشخصٌة
-:بٌانات البنك الخاص بالعمٌل

Customer Bank Information:Bank Account
*
Number:

*

:ًرقم الحساب البنك

Bank Name:

*

*

:إسم البنك

Bank Branch:

*

*

:فرع البنك

-:بٌانات الخصم المباشر

Direct Debit Information:Monthly
Payment Frequency:

Quarterly

Semi-Annually

Annually

*

:تكرار السداد

*
شهري

ربع سنوي

نصؾ سنوي

سنوي
-:تعلٌمات المدٌن للبنك

Debtor Instruction to the Bank:I authorize you to pay Direct Debits from my account at the request of
biller

أفوضكم أنا الموقع ادناه بالخصم المباشر من حسابً وذلك عند الطلب من مقدم الخدمة
**إسم مقدم الخدمة

*Biller Name*
Subject to EG-ACH Direct Debit Scheme and all terms and conditions on
the back of this mandate.
Amounts are not to exceed: EGP

Per transaction

*

*

على أن ٌكون ذلك طبقا ألنظمة الخصم المباشر وبعد اإلطالع على كافة الشروط واألحكام
.الموضحة خلؾ هذا التفوٌض
جنٌه مصري فى
:وعلى أن ال ٌزٌد مبلػ الخصم عن
عملٌة السحب الواحدة
جنٌة مصري فقط
:الؼٌر

The sum of
in letters:
Mandate Expiration Date:

/

/

*

*

/

:تارٌخ نهاٌة سرٌان التفوٌض

/

-:وأتعهد بالتالى

I Shall:- Inform the Bank immediately in writing if I wish to cancel this Mandate.
- Retain sufficient funds in my account to service this Direct Debit.

.– إبالغ البنك كتابٌا مباشرة إذا رؼبت فى إلؽاء هذا التفوٌض
.– االحتفاظ بمبلػ فى حسابى ٌكفى لتؽطٌة مستحقات خدمة الخصم المباشر

Customer Authorized Signature at
the Bank:

*

*

Date:

*

*

/

/

EG-ACH - Direct Debit Revocable Mandate

:توقٌع العمٌل المعتمد لدي البنك
/

/

:التارٌخ

Version: v3.3

إلستخدام البنك فقط (كافة الحقول إلزامٌة)
حالة التفوٌض-:

)Bank Use Only (All fields are mandatory

 .1مقبول

1. Accepted

 .2مرفوض

2. Rejected

سبب الرفض:

Mandate Status:-

Reason for Rejection:

إسم مدخل البٌانات:

Input By:

توقٌع أول:
التارٌخ:

Checker Signature:
/

/

/

/

مراجع صحة البٌانات:

Verified By:

توقٌع ثانً:
التارٌخ:

Date:

Confirmer Signature:
/

/

/

/

Date:

الشروط واألحكام الخاصة بخدمة الخصم المباشر ( – )EG-ACHالتفوٌضات القابلة للنقض-:
أقر إننً قد اطلعت علً الشروط واألحكام العامة لخدمة الخصم المباشر من خالل ؼرفة المقاصة اآللٌة ،كما أوافق والتزم بهذه البنود والشروط ،وأي تعدٌالت قد تطرأ علٌها الحقا ،وبتوقٌعً علً هذا
التفوٌض فقد قبلت كافة الشروط واألحكام الخاصة بخدمة الخصم المباشر من خالل ؼرفة المقاصة اآللٌة ،وأقبل ما ٌترتب علٌها من عملٌات ٌتم خصمها علً الحساب ،وأن كافة البٌانات الواردة
بالتفوٌض حقٌقٌة وصحٌحة.
 تعرٌفات
 .1خدمة الخصم المباشر من خالل ؼرفة المقاصة اآللٌة هً خدمة تستطٌع من خاللها تفوٌض بنكك بالخصم من حسابك لصالح احد الشركات (الشركة مصدرة الفاتورة) لتحصٌل مستحقاتها بطرٌقة
دورٌة.
 .2شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجً هً الشركة المفوضة من جانب البنك المركزي المصري ،والمسئولة عن تشؽٌل خدمة الخصم المباشر بمنظومة ؼرفة المقاصة اآللٌة  ،EG-ACHونظام
إدارة التفوٌضات بالخصم المباشر طبقا للقواعد واألحكام المنظمة لهذه الخدمة ،وبما ٌتوافق مع تعلٌمات وقواعد البنك المركزي المصري.
 .3العمٌل :عمٌل البنك الذي ٌرٌد دفع مستحقاته بصفه دورٌة سواء متؽٌرة القٌمة أو ثابتة القٌمة ،ومحرر هذا التفوٌض الكتابً لصالح منشئ عملٌة الخصم (الشركة مصدرة الفاتورة) ،و بموجب هذا
التفوٌض ٌتم خصم قٌم المستحقات علً حسابه البنكً.
 .4بنك العمٌل :البنك الذي ٌحتفظ بحساب العمٌل والمحرر له هذا التفوٌض.
 .5التفوٌض :األمر الكتابً الذي ٌحرره العمٌل لبنكه ،بؽرض التفوٌض بالخصم علً حسابه البنكً لصالح المستفٌد المحرر له التفوٌض ،منشئ عملٌة الخصم (الشركة مصدرة الفاتورة).
 .6منشئ عملٌة الخصم (الشركة مصدرة الفاتورة) :الجهات التً سٌصٌر تحصٌل مستحقات لها بصفه دورٌة ،سواء كانت متؽٌرة القٌمة أو ثابتة القٌمة ،والتً ٌدون إسمها بخانة مقدم الخدمة
بالتفوٌض.
 شروط عامة
ٌ .1عتبر نموذج توقٌع العمٌل المبلػ للبنك والساري المفعول وقت التصدٌق علً التفوٌض أساسا للتعامل به.
ٌ .2قر العمٌل (مستخدم الخدمة) بأن كافة المبالػ المخصومة من حساباته ،والمحولة إلً منشئ عملٌة الخصم (الشركة مصدرة الفاتورة) تمثل سدادا لمستحقات عن معامالت مشروعة.
ٌ .3قر العمٌل (مستخدم الخدمة) بالتوقٌع على هذا التفوٌض بنفسه دون استخدام أي نوع من أنواع التوكٌالت.
 .4البنك ؼٌر مسؤول عن العالقة التعاقدٌة بٌن العمٌل والشركة مصدرة الفاتورة.
 .5للبنك الحق فً فرض رسوم مقابل تنفٌذ عملٌات الخصم المباشر وذلك وفقا للتسعٌرة الخاصة بكل بنك.
 .6لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجً الحق فً تعدٌل هذه الشروط فً أي وقت وذلك فور إخطار كافة أطراؾ منظومة الخصم المباشر بالتعدٌالت وتارٌخ تفعٌلها.
توقٌع العمٌل المعتمد لدي البنك:
التارٌخ:

/

Version: v3.3

/

*

*

Customer Authorized Signature at
the Bank:

*

*

Date:

/

/

EG-ACH - Direct Debit Revocable Mandate

