
 

 

 

  
 مصرف نور العراق االسالمي

 :Internet Bankingشروط واحكام 

 عبر المصرفية اإلفصاح اتفاقية تحدد
"( االتفاقية)" اإلفصاح وبيان اإلنترنت

 لخدمة كمستخدم والتزاماتك حقوقك
 الخدمات)" اإلنترنت عبر المصرفية
 دفع وخدمة"( اإلنترنت عبر المصرفية

 يصف كما"(. الفواتير دفع)" الفواتير
 قراءة يرجى. المصرف والتزامات حقوق

 طلب خالل من. بعناية االتفاقية هذه
 توافق فأنت ، المنتجات هذه أحد واستخدام

 تعتبر. االتفاقية هذه وأحكام شروط على
 حسابك وأحكام لشروط ملحقًا االتفاقية هذه

 من المقدمة( البيانات) واإلفصاح
 ..المصرف

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

مصرف نور العراق عددًا من الخدمات لعمالئه، والتي  يقدم

تتضمن تحويالت إلكترونية لألموال. يخضع استخدامك 

للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت لهذه االتفاقية ، وتطبيقك 

للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت ، وأي تعليمات نقدمها حول 

تفاقيات كيفية استخدام الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت ، وأي ا

أخرى تنطبق على حسابات اإليداع أو القروض التي تصل إليها 

من خالل الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت. يجوز تعديل أي 

من هذه االتفاقات من وقت آلخر. ترد اللوائح التي تحكم حساب 

)حسابات( اإليداع الخاصة بك في المستندات المقدمة لك في 

معلومات مهمة حول الكشف وقت فتح الحساب ، بما في ذلك "

عن حسابات الودائع" أو مستند مشابه من النوع. يتوفر هذا 

 .فلرع من فروع المصرفاإلفصاح أيًضا عند الطلب من أي 

 الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت.

الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وفاتورة الدفع هي منتجات 

االتحاد الخاصة بك مجانية تمنحك الوصول اآلمن إلى حسابات 

 (.7على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع )

 

ستتمكن من الوصول إلى حسابك )حساباتك( عبر اإلنترنت من 

خالل استخدام جهازك الممّكن على اإلنترنت ، ومزود خدمة 

اإلنترنت ، وكلمة مرورك ومعرف المستخدم الخاص بك. قد يتم 

اض صيانة البرنامج تعليق الوصول لفترات زمنية قصيرة ألغر

 وتحديثه ومراجعته.

 
 

 

 

يمكنك الوصول إلى أي من  - الوصول الى حساباتك 

واإلقراض الخاصة والحساب الجاري  االدخارحسابات 

بك أو كلها باستخدام الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت. 

ومع ذلك ، يجب أن يكون أحد هذه الحسابات عبارة عن 

 المصرفية عبر اإلنترنت.حساب تدقيق إلقامة العالقة 

باإلضافة إلى عرض معلومات الحساب  -تحويل األموال 

، يمكنك استخدام الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت 

إلجراء تحويل األموال. يمكنك إجراء تحويالت لمرة 

واحدة أو جدولة تحويالت مستقبلية أو متكررة بين 

 حسابات اإليداع المصرح بها و / أو إجراء مدفوعات

قرض. يمكنك تحويل األموال بين الحسابات بما في ذلك 

الشيكات والمدخرات وخط ائتمان منزلك ، بشرط أن 

يكون هناك أموال كافية في الحساب. يمكن االطالع على 

 شهادات اإليداع فقط.

 يمكن إجراء التحويالت بين حساباتك في أي وقت.

ستحدث التحويالت بشرط عدم وجود أي قيود على  

اتك واألموال المتاحة للتحويل. سيتم اعتبار الوقت حساب

المسجل من خالل الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت 

 الوقت الرسمي للمعاملة.

 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

 الخصوصية واالمان:

أنت مسؤول عن الحفاظ على سرية كلمة المرور ومعلومات  

الحساب عبر اإلنترنت. من أجل حماية نفسك من االحتيال ، 

 االلتزام باإلرشادات التالية:يجب عليك 

 ال تعط معلومات حسابك أو كلمة المرور أو معرف المستخدم • 

ال تترك جهاز الكمبيوتر الخاص بك دون مراقبة أثناء وجودك • 

 في موقع الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت للبنك ؛

 ال تترك معلومات حسابك أبدًا ضمن نطاق اآلخرين ؛ و• 

الحساب المميزة )رقم الحساب ، كلمة  ال ترسل معلومات• 

 المرور ، وما إلى ذلك( في أي نظام بريد إلكتروني عام أو عام.

 

 

تتوفر صفحة نتائج المعامالت بعد النقل الذي يوضح تاريخ  

الترحيل والرقم المرجعي. نوصي بطباعة هذه الصفحة 

 لسجالتك.

 

فإنك بعد أن يتم إخطارك بشروط وأحكام الخدمة الجديدة ، 

 توافق على هذه الشروط واألحكام وسوف تلتزم بها.

االتحاد يقدم خدمات مصرفية مجانية عبر  -جدول الرسوم 

 اإلنترنت ودفع الفواتير.

يرجى الرجوع إلى جدول رسوم البنك لمعرفة أي رسوم 

 أخرى تتعلق بحساب )حسابات( إيداعك.

 

 ستستمر في تلقي كشف حسابك المنتظم -كشوفات الحساب 

 إما شهريًا أو ربع سنوي ، وفقًا لنوع الحساب.

 

 

 

 

 البريد اإللكتروني )البريد اإللكتروني(:

لضمان اتصاالت البريد اإللكتروني اآلمنة ، استخدم البريد 

اإللكتروني اآلمن الموجود في رابط "الدعم اآلمن" في الجزء 

العلوي من كل صفحة ويب الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت. 

االتصال عبر البريد اإللكتروني العام غير آمن وال ينصح به 

 للمعلومات السرية والشخصية.

 

 

 

 

 

 

 


