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يحتفظ البنك بحقه في شراء الخدمات من أطراف ثالثة -بما في ذلك الكيانات التابعة لمجموعة Swissquote في سويسرا أو في الخارج- بغرض
االستعانة بمصادر خارجية ألداء كل أو جزء من أنشطته. 

وتظل األنشطة التي ُعهد بها إلى مصادر خارجية تحت مسؤولية وإشراف Swissquote إلى الحد الذي تقتضيه القوانين واللوائح المعمول بها. 

 وفي حال تعلق األمر ببيانات شخصية للعميل فإنه يتعين على Swissquote ضمان سريتها وفقاً للقانون المعمول به.  

األنشطة التي يتم االستعانة بمصادر خارجية من قبل Swissquote هي:  

 • تخزين وأرشفة إلكترونية و مادية و إتالف  مستندات العميل، بما في ذلك وثائق فتح الحساب 

 • صيانة قواعد البيانات الحاسوبية 

يتم االستعانة بمصادر خارجية لهذه األنشطة داخل سويسرا. 

يتم تعريف الكلمات والعبارات التي تبدأ بحرف كبير في الشروط و األحكام العامة للبنك، أو إذا لزم األمر، وفي ثيقة أخرى قد تشير إليها        . 

يمكنك إرسال تساؤالتك ومالحاظاتك إلى مركز خدمة العمالء حول هذا الموضوع على العنوان التالي:        

  

 Swissquote Bank SA
 Customer Care Center
 Schützengasse 22/24

 Postfach 2017
 CH - 8021 Zürich
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يحتفظ البنك بحقه في شراء الخدمات من أطراف ثالثة -بما في ذلك الكيانات التابعة لمجموعة Swissquote في سويسرا أو في الخارج- بغرض الاستعانة بمصادر خارجية لأداء كل أو جزء من أنشطته.
وتظل الأنشطة التي عُهد بها إلى مصادر خارجية تحت مسؤولية وإشراف Swissquote إلى الحد الذي تقتضيه القوانين واللوائح المعمول بها.
 وفي حال تعلق الأمر ببيانات شخصية للعميل فإنه يتعين على Swissquote ضمان سريتها وفقاً للقانون المعمول به. 
الأنشطة التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية من قبل Swissquote هي: 
تخزين وأرشفة إلكترونية و مادية و إتلاف  مستندات العميل، بما في ذلك وثائق فتح الحسابصيانة قواعد البيانات الحاسوبيةيتم الاستعانة بمصادر خارجية لهذه الأنشطة داخل سويسرا.
يتم تعريف الكلمات والعبارات التي تبدأ بحرف كبير في الشروط و الأحكام العامة للبنك، أو إذا لزم الأمر، وفي ثيقة أخرى قد تشير إليها        .
يمكنك إرسال تساؤلاتك وملاحاظاتك إلى مركز خدمة العملاء حول هذا الموضوع على العنوان التالي:       
 
Swissquote Bank SA
Customer Care Center
Schützengasse 22/24
Postfach 2017
CH - 8021 Zürich
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