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موافقتك ضروریة!

 عمالَءنا األعزاء،

مھمة حول عالقتك كعمیل مع بنك شباركاسھ دویسبورج. نحن بحاجة إلى دعمك النشط حتى یتسنى لتعاوننا أن یستمر على أحسن یحتوي ھذا الخطاب على معلومات 
وجھ.

بعالقتنا في شیوع حالة من االرتباك فیما یتعلق  27/4/2021كما علمت ربما من خالل وسائل اإلعالم، فقد تسبب أحد األحكام الصادرة عن محكمة العدل األلمانیة في 
وط األخرى، باإلضافة إلى مع العمالء. وحتى یمكن إزالة االرتباك القانوني ھذا، یجب االتفاق معك مجددًا على الشروط واألحكام العامة الساریة، بما في ذلك الشر

یمكنك معرفة تفاصیل ھذا الحكم  لة تعد ضروریة.ولذلك، فإن موافقتك الفعا والتي لم یطرأ علیھا أي تغییر. 1/11/2020قائمة األسعار والخدمات الصادرة في 
والتغییرات األخرى التي نود االتفاق معك علیھا، من خالل االطالع على ظھر ھذا الخطاب.

ما المطلوب منك حالی;ا؟
یرجى موافاتنا في أقرب وقت بموافقتك على الشروط واألحكام وقائمة األسعار والخدمات الخاصة بنا.

ت الالزمة في داي ھذا السیاق التعامل الواعي الذي ال یضر بالبیئة! فبدًال من إرسال العدید من المستندات إلیك في صورة ورقیة، فقد أعددنا لك المستنیھمنا أیًضا ف
ة بخطوة:شكل رقمي، ویمكنك أیًضا موافاتنا بموافقتك عبر اإلنترنت من خالل بضع نقرات، فاألمر سھل للغایة، وسنوجھك خالل العملیة خطو

.sparkasse-duisburg.de/bestimmen. امسح رمز االستجابة السریعة ضوئیًا أو استدع الرابط 1
یرجى تجھیز بطاقة بنك شباركاسھ (بطاقة الخصم المباشر) الخاصة بك. -. قم بإجراء تحقیق الھویة 2
. قم بتنزیل الشروط واألحكام، وحفظھا، واالطالع علیھا.3
الموافقة بنقرة واحدة فقط.. قدم 4

 أو تسلیمھ في أي مكتب فرعي.بدًال من ذلك، یمكنك إرسال موافقتك على إعالن الموافقة المرفق، إلینا مجانًا بالبرید 

نشكرك مسبقًا على دعمك ومساعدتك، وتُسعدنا مواصلة التعاون المبني على الثقة بیننا!

 مع أطیب التحیات

 بنك شباركاسھ دویسبورج

 كیبینج       د. بون

إذا كانت bedingungen-duisburg.de/neue-sparkasse. یمكنك معرفة األسئلة األكثر شیوًعا واإلجابات عنھا حول الموضوع المعني من خالل زیارة الرابط  ملحوظة:
م). 8ص إلى  8(االثنین إلى الجمعة، من الساعة  9800-2815 0203لدیك أسئلة أخرى أو كنت بحاجة إلى الدعم والمساعدة، فیمكنك أیًضا االتصال بمركز خدمة العمالء الخاص بنا على رقم 



خلفیة الحكم الصادر عن محكمة العدل األلمانیة

كانت المؤسسات المعنیة تتفق من جانبھا مع العمالء على أن التغییرات المدخلة على العقود القائمة یتم تفعیلھا ما لم یقم العمالء في في جمیع كیانات القطاع المالي، 
تغییرات المقدمة على العلیقك غضون شھرین من إبالغھم بھذه التغییرات بتقدیم اعتراضات علیھا (ما یعرف باسم آلیة تغییر الشروط العامة واألحكام). ولذلك، فإن عدم ت

یقھ حتى خرى، وقد تم تطبكان یعني ضمنیًا أنك قد أعطیت موافقتك علیھا. وكان سبب ھذا اإلجراء ھو التبسیط لكال الجانبین. وھذا األمر یجري تنفیذه في قطاعات أ
اآلن على عالقة العمل القائمة بینك وبیننا.

ضت محكمة العدل األلمانیة بأن ھذا النوع من الموافقة غیر فعال، وأنھ من الضروري أن یقدم العمیل موافقة فعالة ش.م، ق Postbank AGفي القضیة المقامة ضد بنك 
تنا وضع عالق عى احترازیqا إلىحتى تكون التغییرات الجوھریة على العقد ساریة المفعول. ونظًرا ألنھ ال یمكن استبعاد إمكانیة تطبیق ھذا الحكم علینا أیًضا، فنحن نس
روط واألحكام ا صریًحا على الشالتجاریة على أساس متین ومحدّث من الناحیة القانونیة. وحتى یمكن ضمان توفیر غطاء الحمایة القانونیة، ینبغي بالتالي أن تقدم تأكیدً 

د الموضحة في النسخة التي تعرفھا بالفعل؛ ألننا كنا ق التعاقدیة المطبقة حتى اآلن وعلى الرسوم المفروضة. وھذا یعني أنك توافق على شروط وأحكام العقد والرسوم
بشأن آلیة تعدیل الشروط واألحكام العامة. 27/4/2021أبلغناك بھا بالفعل حتى صدور حكم محكمة العدل األلمانیة في 

لشروط تمثل في مواءمة كلتا الالئحتین المنظمتین لتغییر األسعار والدى مقارنة الشروط واألحكام العامة المحدثة بالنسخة المبلغة إلیك مؤخًرا، یتبین أن التعدیل الجدید ی
عاقد نفسھ في شروط التالمتفق علیھا من أجل المعامالت التجاریة في المستقبل بمقتضى منطوق حكم محكمة العدل األلمانیة، وأیًضا مواءمة اللوائح ذات المحتوى 

الخاصة بما یتماشى مع ذلك.

ا بمواءمة المزید من الشروط الخاصة، وھو ما یجعلنا نطلب موافقتك أیًضا على التغییرات المتعلقة بھذه المواءمة.وفي اإلطار ذاتھ، قمن
دوق شروط استخدام صنھذا یشمل، من بین أمور أخرى، التغییرات المدخلة على شروط بطاقة االئتمان استنادًا إلى خدمة التحدیث، وكذلك التغییرات المطبقة على و

 البرید اإللكتروني. وبالطبع، فإن ھذا األمر لن ینطبق علیك، إال إذا كنت تستخدم ھذه المنتجات.



ما المطلوب فعلھ؟
، أو إعادة إرسالھا إلینا بدون إذا كنت ال ترغب في منح موافقتك بسھولة ویسر عبر اإلنترنت (انظر خطاب الغالف)، یرجى ملء ورقة اإلجابة ھذه وتسلیمھا إلى أحد فروعنا

ا في مقدمة الشروط واألحكام لقد وضعن .Sparkasse Duisburg, Postfach 10 15 11, 47015 Duisburgرسوم في مظروف الرد المرفق على العنوان 
على أھم التغییرات التي أدخلناھا.نظرة عامة 

شكًرا جزیًال.

بنك شباركاسھ دویسبورج

 المرسل:

الرقم الفردي: 

. إعالن الموافقة1

تي قمت بتنزیلھا من الرابط أقر بموجبھ بموافقتي على الشروط واألحكام التالیة للمنتجات التي أستخدمھا على المستوى الشخصي، في تاریخ السریان المدرج أدناه، وال
bedingungen-duisburg.de/neue-sparkasse إلي بالبرید بناء على  سھ دویسبورج، أو التي تم إرسالھاتم تسلیمھا إلي في فرع بنك شباركا، أو التي

طلبي.

:1/3/2022الشروط التي تمت مواءمتھا استنادًا إلى الحكم الصادر عن محكمة العدل األلمانیة، والتي سیتم تفعیلھا في 

الشروط العامة واألحكام§
الشروط المنظمة لحركة التحویالت§
SEPAشروط الدفع عن طریق الخصم المباشر في إجراء الخصم المباشر األساسي لمنطقة المدفوعات األوروبیة الموحدة §
شروط تنفیذ التحویالت في الوقت الحقیقي§
شروط حركة المدخرات (بما في ذلك حركة مدخرات الخدمة الذاتیة)§
شروط الخدمات المصرفیة عبر اإلنترنت§
اإللكترونیة شروط استخدام الخزانة§
)ELPO 2.0شروط استخدام صندوق البرید اإللكتروني (§
شروط استخدام كشف الحساب اإللكتروني§
شروط معامالت األوراق المالیة (مع الشرط التحفظي)§
شروط خطط ادخار األوراق المالیة§
شروط تأجیر الخزائن§
شروط بطاقة بنك شباركاسھ (بطاقة الخصم المباشر)§
شباركاسھ الرقمیة (بطاقة الخصم المباشر) مع إجراءات المصادقة الفردیةشروط بطاقة بنك §
(بطاقة االئتمان) Mastercard/Visa Cardشروط بطاقة §
(بطاقة االئتمان) Mastercard/Visa Cardالشروط التأمینیة لبطاقة §
(بطاقة الخصم المباشر) Mastercard Basis/Visa Basisشروط بطاقة §
(بطاقة الخصم المباشر) Mastercard Basis/Visa Basisلبطاقة الشروط التأمینیة §
الرقمیة (بطاقة االئتمان) مع إجراءات المصادقة الفردیة Mastercard/Visa Cardشروط بطاقة §
الرقمیة (بطاقة الخصم المباشر) مع إجراءات المصادقة الفردیة Mastercard Basis/Visa Basisشروط بطاقة  §

. إعالن الموافقة على قائمة األسعار والخدمات2

sparkasse-) التي لم یتم تغییرھا، تلك التي قمت بتنزیلھا من الرابط 1/11/2020أقر بموجبھ بموافقتي على قائمة األسعار والخدمات (إصدار 

bedingungen-duisburg.de/neueبورج، أو التي تم إرسالھا إلي بالبرید بناء على طلبي.، أو التي استلمتھا في فرع بنك شباركاسھ دویس


