
 

 

 س١اسح إ٠ذاع/ سحة األِٛاي

 

 ”Pelliron Universal Limited“ ششوح 

 

 التحويالت البنكية:

 ػٕذ إجشاء ذح٠ٛالخ األِٛاي ػٓ غش٠ك اٌرح٠ًٛ اٌثٕىٟ ٠جة ػ١ٍه أْ ال ذسرخذَ إال حساب ِصشفٟ ِسجً 

( أص١ٍح ٚحم١م١ح، ٚ ٠جة إسساي ٘زٖ  SWIFTس٠ٛفد ) ذؼرثش ذأو١ذاخ  تاسّه ٠طاتك اسُ صاحة اٌحساب اٌرجاسٞ.

لذ ٠ؤدٞ ػذَ ذمذ٠ُ ذأو١ذ س٠ٛفد إٌٝ  إرا ٌضَ األِش. Pellironِصذس األِٛاي إٌٝ ششوح  اٌرأو١ذاخ ِغ اإلشاسج إٌٝ 

 ػٓ ٘زٖ اٌطش٠مح.  Pellironإٌٝ حساب اٌخاص ته فٟ ششوح  إػادج ِثٍغ اٌٛد٠ؼح ٌّٕغ إ٠ذاع األِٛاي غ١ش ِٕظّح

 

ٚذح٠ٍٛٙا فمػ إٌٝ ٔفس اٌحساب  Pellironاٌحساب اٌخاص ته فٟ ششوح  ِٓ \ػٍٝ حة األِٛاي ٠ّىٓ إجشاء أٞ س

 اٌحساب اٌثٕىٟ ا٢خش اٌّسجً تاسّه. اٌجاسٞ اٌزٞ ٚسد األِٛاي ِٕٗ أٚال، أٚ إٌٝ  

 

 

 : الخصم \بطاقات االئتمان 

٠رُ سحة  ٌٍششواخ. اٌخصُ \تطالاخ االئرّاْ ٌمٛاػذ اسرخذاَ ٚفما  اٌخصُ \٠ّىٓ ذٕف١ز اٌٛدائغ ِٓ تطالاخ االئرّاْ 

 ِٕٙا. ٟ لذ ذُ إجشاء االسرثّاساخ األ١ٌٚحاألِٛاي ٚذح٠ٍٛٙا إٌٝ ٔفس اٌثطالح اٌر

 

ساتما.ػٕذِا ذّد اإل٠ذاػاخ األ١ٌٚح تثطالاخ تسحة األِٛاي إٌٝ سلُ اٌثطالح اٌرٟ ٌُ ذسرخذَ  Pellironال ذٍرضَ ششوح 

 ذٕف١ز سحة األِٛاي إٌٝ اٌحساب اٌثٕىٟ ػٍٝ ٜ٘ٛ ٚذمذ٠ش اٌششوح.، ِٓ اٌّّىٓ اٌخصُ \االئرّاْ 

 

 أ٠اَ ػًّ ٚرٌه ٠ؼرّذ ػٍٝ اٌثطالح اٌّسرخذِح. 7-٠3جة إ٠ذاع األِٛاي ػٍٝ حساته فٟ غعْٛ 

ٕسخح اٌٍّٛٔح ٌجأث١ٓ األِاِٟ ٚاٌخٍفٟ ٌثطالره ٚاٌرٟ ذُ ِسحٙا اٌ اٌحك فٟ غٍة ِٕه ذح١ًّ Pellironذحرفع ششوح 

 ظٛئ١ا.

 .ػٍٝ خٍف اٌثطالح ِشئ١ح    CVVٚ سلُ  أسلاَ أخ١شج ِٓ سلُ تطالح اإلئرّاْ اٌخاصح ته ٠4ّىٕه ذشن اٌشلُ األٚي ٚ 

 

ّىرة ت ٌٍحصٛي ػٍٝ وً اٌّؼٍِٛاخ اٌّطٍٛتح ٠شجٝ االذصاي .ذرٛافك سسَٛ اٌرح٠ًٛ ِغ ششٚغ ٔظاَ اٌذفغ اٌّخراس.

  .اٌّعاسب

 

جٙح إصذاس اٌثطالح ِٓ سحة ِثٍغ  ذرّىٓاٌرٟ  CFT\OCT ُ اٌثشاِجفٟ تؼط األحٛاي  إرا وأد تطالره ال ذذػ

سحة أِٛاٌه ػٓ غش٠ك اٌرح٠ًٛ  فٟ ٘زا اٌحاي ٠ّىٕه .اٌٛد٠ؼح، ٔحٓ ال ٔسرط١غ ِؼاٌجح ػ١ٍّح اٌرح٠ًٛ أػٍٝ ِٓ اٌّثٍغ

حرٝ ٔرٍمٝ غٍة  اٌّؼاِالخذذػُ تطالره ت١أاخ اٌثشٔاِج ٚذٕفز ٘زٖ أْ ذىرشف إرا  Pellironششوح ٌ ال ٠ّىٓ اٌثٕىٟ.

 .إٌٝ تٕه أصذس اٌثطالح ٌالسرفساس ٚاٌحصٛي ػٍٝ اٌّض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛاخأْ ذرٛجٗ  ٠جة ػ١ٍه. اٌسحة ِٕه

 

 :طرق الدفع اإللكترونية

٘زٖ اٌخذِح  ػٕذ ذجذ٠ذ األِٛاي ػٍٝ حساته  تاسرخذاَ اٌطشق اإلٌىرش١ٔٚح أٔد ذٛافك ػٍٝ لٛاػذ ٚل١ٛد ٚسسَٛ

 ٚذؼرشف تأٔٙا ٍِضِح.

 

 سحة األِٛاي ٠جة ػٍٝ اٌضتْٛ اسرخذاَ ٔفس ٔظاَ ذح٠ًٛ األِٛاي اٌزٞ اسرخِذَ ػٕذ إ٠ذاع األِٛاي.ػٕذ 

 



 ، ٚ  MomeyBookers  ٚVISAٚ ، MasterCardحا١ٌا غشق اٌذفغ اإلٌىرش١ٔٚح اٌرا١ٌح:  Pellironذمذَ ششوح  

Neteller  .ذٛصٟ ششوح   ذح٠ًٛ األِٛاي ػٍٝ ٜ٘ٛ صتْٛ ششوح. غش٠مح اخر١اس٠رُ  ٚغ١ش٘اPelliron  تأْ ٠رؼشف

اٌضتائٓ ػٍٝ س١اساخ ٚاإلجشاءاخ اٌرح٠ًٛ اٌثٕىٟ ٚذحذ٠ذاخ اٌرح٠ًٛ ٚجّغ األِٛاي ٚآٌخ لثً افرراح اٌحساب ٚاٌٍجٛء 

 إٌٝ ٘زٖ اٌخذِح.

 

 المعلومات العامة:
 .ٚأوذٚا حساتُٙ اٌرجاسٞ سحة األِٛاي ِراحح فمػ ٌٍضتائٓ اٌز٠ٓ ذحٍّٛا ٚلذِٛا ٚثائمُٙ اٌذاػّح ٌٍششوح\ٚسائً إ٠ذاع 

اٌٛثائك اإلظاف١ح اٌرٟ ذىْٛ ِطٍٛتح ِٓ ٚلد ٢خش  ػٕذ ذمذ٠ُ غٍة سحة األِٛاي ذّرٍه اٌششوح اٌحك فٟ غٍة ذٛف١ش

 ٌرٕظ١ُ ِىافحح غسً األِٛاي.

 

 .تاٌحك فٟ ٚظغ اٌم١ٛد ػٍٝ سحة األِٛاي ٚفشض اٌشسَٛ ٌسحة األِٛاي فٟ إٌظاَ Pellironذحرفع ششوح 

 

 .ِشاسوح أٞ غشف ثاٌث ذحد أٞ ظشف ِٓ اٌظشٚفال ٠جٛص 

 

 فمػ ترح٠ًٛ األِٛاي إٌٝ Pellironذمَٛ ششوح  .٘زٖ اٌس١اسح ذح١ّٕا ٚصتائٕٕا ِٓ االحر١اي ٚغسً األِٛاي

 .ِصذس اإل٠ذاع األٌٟٚ

 

 .تاٌحك فٟ اإلصشاس ػٍٝ غش٠مح اٌسحة ٔد اٌضتْٛ ػٍٝ ٜ٘ٛ ٚذمذ٠ش اٌششوح Pellironذحرفع ششوح 

 

ٌضتائٓ أْ ٠طٍثٛا، فٟ أٞ ظشف ِٓ اٌظشٚف، إجشاء ػ١ٍّاخ سحة األِٛاي ِٓ حساتاذُٙ اٌرجاس٠ح تاٌؼٍّح ٠جة ػٍٝ ا

ػٍٝ س١رُ ذح٠ًٛ اٌّثٍغ  ٚفٟ حاي اخرالف ػٍّح اإل٠ذاع ػٓ ػٍّح اٌرح٠ًٛ، .اٌٛدائغ اٌرٟ ذُ تٙا إ٠ذاع اٌٛد٠ؼح األ١ٌٚح.

 .٘ٛج ٚذمذ٠ش اٌششوح


