
 " وأحكامها Click-1شروط خدمة النقرة الواحدة "

 

 

من خالل ملء نموذج الدفع باستخدام معلومات بطاقة )الدفع( االئتمان المصرفية، ووضع عالمة )التأشير بعالمة صح( على خانة  .1

واألحكام ويقوم ويصرح لمزود االختيار "حفظ البطاقة"، والنقر فوق زر تأكيد الدفع، يُعبر العميل عن رضاه التام عن هذه الشروط 

، وتاريخ انتهاء صالحية البطاقة، ورقم الحساب الدائم ) ( )يشار إليها فيما بعد باسم "بيانات PANخدمات الدفع بتخزين اسم العميل كامالا

عميل باستخدام ( وبصورة تلقائية من دون أي إذن إضافي لمعالجة المعامالت التي بدأها ال)COF(االعتماد الموجودة على الملف" 

( وللخصم من بطاقة )الدفع( االئتمان المصرفية الخاصة بالعميل، وبناءا على طلب العميل COFبيانات االعتماد الموجودة على الملف )

فيما  فإن األموال التي يحددها إلضافة رصيد لحسابه في الشركة دون إعادة إدخال بيانات بطاقة )الدفع( االئتمان المصرفية )المشار إليها

 "(.Click-1يلي باسم خدمة النقرة الواحدة "

": إلضافة رصيد إلى حساب العميل في نظام المحاسبة الخاص بالشركة من أجل إجراء Click-1وصف خدمات النقرة الواحدة " .2

 المعامالت بين العميل والشركة وفقاا لالتفاق المبرم بين هذه األطراف.

لية تأكيد المعاملة: رقم البطاقة )الجزئي(، ومبلغ المعاملة، والعمولة )إن وجدت(، وعملة المعاملة، سيتم توفير المعلومات التالية في عم .3

 وتاريخ المعاملة، وموقع الشركة.

( عمل إلى 2" للعميل في غضون يومي )Click-1يقر العميل ويوافق على أنه سيتم إرسال التأكيد على استخدام خدمة النقرة الواحدة " .4

 اإللكتروني الخاص بالعميل. عنوان البريد

"، يؤكد العميل أنه مالك )المستخدم المعتمد( البطاقة المصرفية، وبيانات االعتماد الموجودة Click-1باستخدام خدمة النقرة الواحدة " .5

 ".Click-1على الملف التي تم استخدامها لتوفير خدمة النقرة الواحدة "

المدفوعات التي يقوم بها إلضافة رصيد لحسابه في الشركة. وال تقدم الشركة و/أو موفر  ويتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن جميع .6

 خدمة الدفع إال المدفوعات بالمبلغ الذي ذكره العميل.

وبعد النقر فوق زر تأكيد الدفع، تعتبر عملية الدفع قد تمت معالجتها ويتم تنفيذها بصورة نهائية. ومن خالل ملء نموذج الدفع، يؤكد  .7

لعميل على أنه ال ينتهك التشريعات الحالية ألي بلد. ومن خالل ملء نموذج الدفع وقبول شروط هذا القسم، يؤكد العميل بذلك، باعتباره ا

 مالك بطاقة )الدفع( االئتمان المصرفية، على أنه يحق له استخدام الخدمات التي تقدمها الشركة.

لتداول، يتحمل العميل المسؤولية القانونية عن االمتثال لتشريعات أي بلد يتم استخدام عند البدء في استخدام موقع الويب و/أو محطة ا .8

م مواقع الويب و/أو محطة التداول فيها ويؤكد على أنه بلغ السن القانونية أو تجاوزها في قوانين السلطة القضائية التي يتم فيها استخدا

ل عن أي انتهاك غير قانوني أو غير مصرح به للمحظورات الموجودة على الموقع. ويؤكد العميل أن موفر خدمة الدفع غير مسؤو

 استخدام الموقع اإللكتروني و/أو محطة التداول.

تصبح الشروط واألحكام سارية فور نجاح التفويض )أو التحقق( من قبل البنك الُمصدر للبطاقة الخاصة بالعميل واستالم الشركة موافقة  .9

 حكام.العميل على هذه الشروط واأل

" ستظل سارية حتى يقوم هو أو الشركة بإلغائها. تتوفر شروط خدمة النقرة Click-1على العميل أن يؤكد أن خدمة النقرة الواحدة " .10

(/مكافحة غسيل KYCمن لوائح العمليات غير التداولية وسياسة اعرف عميلك ) 8" وكذلك إجراء اإللغاء في البند Click-1الواحدة "

 https://olymptrade.com/docs/terms/opt/ru/non-trading-regulation.pdfعلى الرابط التالي ( AMLاألموال )

https://forex.olymptrade.com/docs/terms/forex/ru/non-trading-regulation.pdf 

 ( عمل من بدء سريان هذه التعديالت.2ستقوم الشركة بإخطار العميل بشأن أي تعديالت لهذه الشروط واألحكام قبل يومي ) .11

ة الدفع الخاصة بالعميل، أو الرفض المرتبط بالفشل ال يتحمل موفر خدمات الدفع مسؤولية رفض/عدم القدرة على معالجة بيانات بطاق .12

في استالم إذن إلجراء إحدى عمليات الدفع باستخدام بطاقة )الدفع( االئتمان المصرفية الخاصة بالعميل من المصرف المصدر لبطاقة 

روضة على الموقع اإللكتروني أو )الدفع( االئتمان المصرفية. وال يتحمل موفر خدمات الدفع المسؤولية عن جودة خدمات الشركة المع

ا باالمتثال للقواعد والمتطلبات التي تضعها الشركة عند إجراء إيداع في حساب العميل. ال يقوم موفر خدمات  نطاقها. يُعد العميل ملزما

 لمبالغ.الدفع بشيء آخر سوى إجراء عمليات الدفع فقط وال يُعد مسؤوالا عن أي تسعير، و/أو أسعار عامة و/أو إجمالي ا

 help@olymptrade.comيوافق العميل على استخدام البريد اإللكتروني للتواصل:  .13

 .help@olymptrade.comإذا كانت لديك أي أسئلة تتعلق بهذه االتفاقية، فيُرجى التواصل معنا عن طريق البريد اإللكتروني  .14

ا وإذا لزم األمر، فعليه التواصل مع الشركة  .15 إذا كان العميل ال يوافق على هذه الشروط واألحكام، فإنه ملزم بإلغاء عملية الدفع فورا

 help@olymptrade.comمباشرةا على 

https://olymptrade.com/docs/terms/opt/ru/non-trading-regulation.pdf
mailto:help@olymptrade.com

