طرق االٌداع
 االيداع من خالل الحسابات البنكية التالية ارقامهم :
البنك التجاري االردنً (عملة الدٌنار االردنً )
رقم الحساب

IBAN

020301000920010010001

JO50JGBA2030001000920010010001

البنك التجاري االردنً (عملة الدوالر االمرٌكً )
رقم الحساب

IBAN

010009200200100032020

JO78JGBA2030001000920020010003

بنك القاهرة عمان (عملة الدٌنار االردنً )
رقم الحساب

IBAN

090011032288

JO25CAAB1022000000090011032288

بنك القاهرة عمان (عملة الدوالر االمرٌكً )
رقم الحساب

IBAN

090011032299

JO19CAAB1022000000090011032299

بنك لبنان والمهجر (عملة الدٌنار االردنً )
رقم الحساب

IBAN

24200023747302070

JO91BLOM0080007822304171430215

*** ضرورة كتابة اسم صاحب الحساب ورقم الحساب على فٌشة االٌداع حتى نتمكن من ترحٌل قٌد التحوٌل
او االٌداع الى حساب العمٌل وخالف ذلك سٌبقى االٌداع معلق لحٌن تثبٌت اسم العمٌل ورقم حسابة على
فٌشة االٌداع او سوٌفت الحواله.

 االٌداع من خالل بوابات الدفع االلكترونٌة وبطاقات االئتمان
فً حالة أراد العمٌل إٌداع و/أو تعزٌز حسابه لدى الشركة من خالل نظام الدفع اإللكترونً و/أو عبر بطاقات
اإلئتمانٌ ،لتزم العمٌل بما ٌلً:
o
o
o
o
o
o
o

ٌجب أن ٌتطابق اإلسم الموجود على بطاقة اإلئتمان مع اسم العمٌل صاحب الحساب لدى الشركة.
سٌتم رفض أي إٌداعات ال تتطابق مع البند أعاله وسٌتحمل المرسل جمٌع الرسوم المطبقة.
ٌجب تزوٌدنا بصورة عن البطاقة اإلئتمانٌة الخاصة بالعمٌل تظهر فٌها أول ستة أرقام من الشمال وآخر
اربع ارقام من الٌمٌن بعد تغطٌة ارقام تأمٌن البطاقة ( )CVVعلى الوجه الخلفً من البطاقة قبل ارسال
الصورة الى الشركة وذلك العتبارات امنٌة .
نظراً لمتطلبات رقابٌة ،الشركة لدٌها الحق فً رفض أي اٌداعات لبطاقات اإلئتمان قادمة من المناطق
ذات التصنٌف الخطر.
سٌتم تحوٌل اإلٌداعات المدفوعة بعمالت أخرى غٌر الدوالر االمرٌكً الى دوالر أمرٌكً على أسعار
الصرف الٌومٌه للبنوك.
الشركة ال تتقاضى أي رسوم للدفع عبر اإلنترنت ،و لكن قد تفرض بوابات الدفع اإلكترونٌة على العمٌل
رسوم بنسب محددة لكل عملٌه إٌداع.
عمولة الدفع بواسطة بطاقات اإلئتمان هً  %0على المبلغ المودع ،وقد تتغٌر من حٌن آلخر حسب
شروط وأحكام الدفع الخاصة ببطاقات اإلئتمان.

سؤال :ما هً اجراءات السحب ؟
ٌ oمكن للعمٌل اجراء عملٌة السحب من خالل إحدى الطرق التالٌة :

 طلب اصدار شٌك
 oعلى العمٌل أن ٌقوم بتعبئة طلب اصدار شٌك والمتوفر على الموقع اإللكترونً للشركة
ومن ثم القٌام بتوقٌعه و ارساله الى الشركة.
 oمن حق الشركة رفض الطلب اذا لم ٌكن مكتمالً و/أو كان توقٌع العمٌل غٌر مطابق ،و/أو
أن المبلغ المراد سحبه والمذكور فً طلب السحب أقل من الهامش الحر فً حساب العمٌل
وقت طلب السحب.
 oعلى العمٌل أن ٌتأكد من تعبئة جمٌع الحقول على الطلب والتأكد من صحة المعلومات
المعبأة والـتأكد من أن رصٌد الهامش الحر فً حسابه أعلى من المبلغ المراد سحبه وقت
الطلب ،قبل ارساله الى الشركة ،وفً حال وجود أي خطأ فإن العمٌل وحده ٌتحمل
مسؤولٌة هذا الخطأ و ما ٌنتج عنه.
 oان الشركة ال تصدر أي شٌك لطرف ثالث ،حٌث ٌتم اصدارها الى صاحب الحساب فقط.
 oان ساعات عمل الشركة الرسمٌة إلجراء عملٌات السحب مرتبطة بساعات العمل الرسمٌة
للبنوك التً تتعامل معها الشركة وهً من الساعة  2302صباحا ً الى الساعة  0322عصراً
من ٌوم األحد الى ٌوم الخمٌس من كل اسبوع ،باستثناء أٌام العطل الرسمٌة و/أو الدٌنٌة،
وأن أي طلب سحب خارج أوقات العمل الرسمٌة المذكورة آنفا ً ٌتم معاملته ثانً ٌوم عمل
صباحاً.

 طلب اصدار حوالة
 oعلى العمٌل أن ٌقوم بتعبئة طلب اصدار حوالة بنكٌة المتوفر على الموقع اإللكترونً
للشركة ومن ثم القٌام بتوقٌعه و ارساله الى الشركة.
 oمن حق الشركة رفض الطلب اذا لم ٌكن مكتمالً و/أو كان توقٌع العمٌل غٌر مطابق ،و/أو
أن المبلغ المراد سحبه والمذكور فً طلب السحب أقل من الهامش الحر فً حساب العمٌل
وقت طلب السحب.
 oعلى العمٌل أن ٌتأكد من تعبئة جمٌع الحقول على الطلب والتأكد من صحة المعلومات
المعبأة مع ضرورة التأكٌد على ان ٌتطابق اسم بٌانات الحساب البنكٌة مع بٌانات الحساب
لدى الشركة
 oالـتأكد من أن رصٌد الهامش الحر فً حسابه أعلى من المبلغ المراد سحبه وقت الطلب،
قبل ارساله الى الشركة ،وفً حال وجود أي خطأ فإن العمٌل وحده ٌتحمل مسؤولٌة هذا
الخطأ و ما ٌنتج عنه.
o

ان الشركة ال تصدر أي حوالة بنكٌة الى طرف ثالث ،حٌث ٌتم اصدارها الى صاحب
الحساب فقط.

 oان الشركة تقوم بإصدار الحوالة بنفس الٌوم الذي تم فٌه ارسال طلب السحب بشرط أن
ٌكون الطلب قد ارسل قبل الساعة  70322ظهراً.
 oالحوالة البنكٌة قد تستغرق من  32الى  40ساعة و/أو أكثر حتى ٌتم قٌدها فً حساب
العمٌل فً أٌام العمل الرسمٌة للبنوك وذلك حسب شروط وأحكام الحوالت لدى البنوك
وبالتالً فإن العمٌل ٌقر بأن الشركة ال عالقة لها بأي تأخٌر قد ٌحدث وأن مسؤولٌة
الشركة تنحصر فقط فً تزوٌد العمٌل بسوٌفت الحوالة وأن العمٌل ٌتحمل كل المسؤولٌة
فً متابعة الحوالة لدى بنك العمٌل المستلم.
 oان الشركة ال تتقاضى أي رسوم تحوٌل على الحواالت البنكٌة وعلٌه فإن أي رسوم تحوٌل
تفرضها البنوك المستلمة و/أو المراسلة ٌتحملها العمٌل وال عالقة للشركة بأي منها.

