
تفويض الشيك اإللكتروني
 !Good to Go شروط وأحكام 

تشكل هذه الشروط واألحكام اإلضافية إلى جانب الشروط واألحكام األساسية وطلبك، GOOD TO GO بوزارة النقل بوالية واشنطن 
(THE WASHINGTON STATE DEPARMENT OF TRANSPORTATION WSDOT(. تحررت اتفاقية العميل 

)االتفاقية( بينك )العميل( وبين مركز خدمة عمالء GOOD TO GO )"مركز خدمة العمالء"( بوزارة النقل بوالية واشنطن!

بالضغط على "أوافق"، فإنك تقر بأنك قرأت شروط وأحكام Good To Go! األساسية، وفيما يلي شروط وأحكام الشيك اإللكتروني )غرفة المقاصة 
!Good To Go اآللية( أدناه. أنت تفهم أنه سيتم خصم مبلغ النطاق الذي تحدده من حسابك البنكي للسداد لحساب

!Good To Go يجب عليك النقر على "أوافق" قبل قبول التزويدات اآللية للشيكات اإللكترونية لحسابك في

إذا كان هذا الدفع فرديا، فإن التفويض ساريا لهذه المعاملة فقط. وإذا كان هذا الدفع متكررا للتزويد اآللي، يظل هذا التفويض ساريا إلى أن تخطر مركز 
خدمة عمالء Good To Go! عن إنهاء التفويض من خالل إلغاء أي مدفوعات معلقة وتعليمات الدفع المتكرر من هذا النظام قبل الخصم من 

حسابك بسبعة )7( أيام عمل على األقل.

شروط وأحكام الشيكات اإللكترونية

يجب عليك اختيار نطاق خصم الشيك اإللكتروني للتزويد اآللي بقيمة 30 دوالر أمريكي أو أكثر )بالدوالر الصحيح(.   .1

للمشاركة في تزويد الشيك اإللكتروني، فأنت توافق على المدفوعات اآللية من حسابك البنكي ضمن نطاق الدفع المحدد. لن تكون    .2
Good To Go! قادرة على إخطارك بمبلغ الدفع الدقيق مقدما، ولن تكون قادرة على إخطارك إن كان مبلغ الدفع يختلف عن آخر 

دفعة سددتها عبر الشيك اإللكتروني إلى حسابك في Good To Go! لن تتجاوز مبالغ الدفع اآللية أعلى قيمة بالدوالر في نطاق الدفع 
المختار.

سيتوجب على العمالء الذين يختارون المدفوعات اآللية عبر الشيك اإللكتروني الحفاظ على رصيد كما هو محدد أعاله. سيتم تقييم    .3
متطلبات رصيد الحساب كل شهر في األيام المختارة. وسيتم معالجة المدفوعات اآللية لتلك الحسابات التي ال تفي بمتطلبات الرصيد 

)اعتبارا من األيام المحددة( في يوم العمل التالي لليوم المحدد. إذا وقع تاريخ التزويد في يوم عطلة أو تواريخ أخرى تكون فيها 
المؤسسات المالية مغلقة، فسيتم خصم الدفع في يوم العمل التالي.

www.MyGoodToGo.com. تتوفر معلومات حول المعامالت والدفع في أي وقت عبر اإلنترنت على   .4

تتوفر المبالغ المستردة عند إغالق حسابك بعد دفع جميع الرسوم المستحقة وسيتم إصدارها إلى حساب الشيك اإللكتروني الخاص بك. إذا    .5
تعذر رد األموال إلى حسابك، فسيتم إصدار مذكرة رسمية )شيك(.

يمكن للعمالء إلغاء تزويد الشيك اإللكتروني اآللي من خالل االتصال بمركز خدمة عمالء Good To Go!  قد يستغرق اإللغاء حتى    .6
https://mygoodtogo.com/EN/contact-us. سبعة )7( أيام عمل. يمكن الوصول إلى خدمة العمالء على

احتفظ بنسخة من هذه االتفاقية لسجالتك.   .7
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يرجى طباعة نسخة من هذا التفويض لسجالتك.


