رفع المسؤولية
تخضع المعلومات التي أوردها بنك بيروت على موقعه اإللكتروني لما يلي:
إن دخول الموقع اإللكتروني ("الموقع اإللكتروني") لبنك بيروت ("البنك") واستعماله هما ألغراض
االستعالم ولالستخدام الشخصي فقط.
إن المعلومات التي يتضمنها الموقع اإللكتروني ال تشكل بأي حال مشورة قانونية أو مالية أو استثمارية ،وال
يمكن أن تشكل أساسا التخاذ أي قرار.
إن المعلومات المذكورة على الموقع اإللكتروني صالحة في يوم نشرها وهي قابلة للتغيير وفقا لوقائع أو
أرقام أو بيانات جديدة دون سابق إشعار من قبل البنك ،ودون أن يكون البنك ملزما بتحديث موقعه
االلكتروني تبعا لذلك .بالتالي ،وعلى الرغم من بذل جميع الجهود المعقولة لتقديم معلومات راهنة ودقيقة ،ال
يقبل بنك بيروت وشركاته التابعة وأعضاء مجلس إدارته وأجرائه أي التزام بتحديث أو مراجعة أو تصحيح
أي معلومات لكي تعكس أي تغيرات تحصل بعد تاريخ نشر المعلومات على الموقع االلكتروني .يحتفظ بنك
بيروت بحق تغيير وتعديل وتحديث محتويات موقعه اإللكتروني في أي وقت ،وال يتحمل مسؤولية أي
أضرار أو خسائر مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو تبعية ناجمة عن استخدام المعلومات التي يتضمنها
الموقع االلكتروني.
إن م حتويات الموقع االلكتروني لبنك بيروت هي ألغراض االستعالم فقط ،ويقتضي الحصول على أي
معلومات إضافية/نهائية عن المنتجات أو الخدمات المنشورة على الموقع اإللكتروني المذكور من فروع
البنك أو مركز اتصال الزبائن بغية الحصول على األحكام والشروط المرعية اإلجراء.
إن شبكة اإلنترنت ليست وسيلة آمنة ،ويمكن أن تتعرض لالنقطاع والتعطيل ،باإلضافة إلى انتهاكات
عرضية أو مقصودة لألمن والخصوصية .يمكن أن يتأثر حسن عمل الموقع االلكتروني بعوامل عدة خارجة
عن نطاق سيطرة بنك بيروت .ال يقدم بنك بيروت أي تصريح أو ضمانات بشأن دقة أو وظيفة أو أداء أي
برنامج أو خدمات متوفرة على الموقع اإللكتروني ،وال يتحمل مسؤولية أي فيروسات الكترونية أو برمجيات
خبيثة قد تتم مصادفتها عند النفاذ إلى الموقع اإللكتروني.

إن بنك بيروت ال يتبادل معلومات خاصة مع أي فريق ثالث من مقدمي الخدمات ،غير أن األدوات
اإلل كترونية وشبكة االنترنت غير آمنة بطبيعتها ،ويحتمل إمكانية رصد البريد اإللكتروني أو قراءته أو تعقبه
من قبل اآلخرين ،وبالتالي ،ال يتحمل بنك بيروت أي لمسؤولية بهذا الخصوص.

إن األدوات اإللكترونية (بما فيها التطبيقات والحاسبات) المتوفرة على الموقع االلكتروني أو عبره هي
ألغراض االستعالم أو ألغراض التوضيح العامة فقط ،وال يضمن البنك أن تكون دقيقة أو كاملة أو مناسبة.
إن المعلومات والنتائج التي تؤمنها األدوات االلكترونية تستند إلى االفتراضات والتوقعات والبيانات التي
يمكن أن تكون غير صحيحة أو غير قابلة للتطبيق ،بحيث يكون بنك بيروت غير مسؤول نتيجة استخدام هذه
األدوات االلكترونية إلى أقصى حد يسمح به القانون.
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إن جميع محتويات الموقع اإللكتروني لبنك بيروت ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،النصوص
والرسوم البيانية والروابط والمنتجات والخدمات والمواد اإلعالنية والمعلومات الواردة والشعار واألصوات
والفيديو والصور والمواد اإلعالمية ال يمكن بأي شكل من األشكال نسخها أو تنزيلها أو توزيعها أو نشرها
جزئيا أو كليا ،بأي طريقة دون موافقة البنك المسبقة والخطية.
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