
االأحــكام وال�شــروط للبطـاقـات االئتمـانيـة

اتفاقية بطاقة ائتمان

ال�رشوط والأحكام

مقدمة

 )�رشكة م�ساهمة 
ّ
�ُس اخلْيمة الَوطني

َ
تخ�سع كل بطاقة تُ�سدرها بنَك راأ

عامة( )»البنك”(، وكذلك ت�سغيل ح�ساب حامل البطاقة واخلدمات التي 

يوفرها مزود اخلدمة، لهذه ال�رشوط والأحكام.

فيما يتعلق باإقرار حامل البطاقة وحيث قمتم بالتوقيع على منوذج طلب 

البطاقة، فاإنكم وافقتم على اللتزام بهذه ال�رشوط والأحكام، مبوجب:

)اأ(  التوقيع على ظهر البطاقة الرئي�سة اأو اأي بطاقة اإ�سافية؛ اأو  

)ب(  تفعيل البطاقة الرئي�سة اأو اأي بطاقة اإ�سافية؛ اأو  

)ج(  ا�ستخدام البطاقة الرئي�سة اأو اأي بطاقة اإ�سافية، مبا يف ذلك على   

�سبيل املثال ل احل�رش، معاملة التاجر؛ اأو

احل�سول على �سلفة نقدية اأو ال�رشاء عرب الإنرتنت؛ اأو  )د(   

تقدمي حامل البطاقة طلب حتويل ر�سيد؛ اأو )هـ(   

)و(  مطالبة حامل/حملة البطاقة للبنك باإ�سدار �سيك البطاقة.  

مت و�سع عناوين الفقرات لغر�س الت�سهيل فقط، ويجب األ توؤخذ بعني العتبار 

عند تف�سري هذه ال�رشوط والأحكام.

-1 التعريفات والتف�سري 

يف هذه ال�رشوط والأحكام، حتمل التعبريات التالية املعاين  التعريفات:   1-1
املحددة على النحو املبني فيما يلي:

ثالث  طرف  اأي  والأحكام،  ال�رشوط  هذه  لأغرا�س  يعني،  )الوكالء(”  »الوكيل 

يُطلب و/اأو يُعنّي من قبل مزود اخلدمة لت�سغيل اأو اإدارة ح�ساب البطاقة اأو رمز 

الأمان اأو لتقدمي جميع اخلدمات اأو اأي منها.

»التنبيهات« تعني ر�سائل التنبيه املخ�س�سة التي ير�سلها مزود اخلدمة اإىل 

امل�ستخدم املعتمد عن اخلدمات.

البنك  يفر�سها  التي  ال�سنوية  الر�سوم  تعني  ال�سنوي«  ال�سرتاك  »ر�سوم 

فيما يخ�س كل بطاقة ائتمان، والتي يبلغ بها البنك عمالءه من حني لآخر. 

»جهاز ال�رشاف الآيل” يعني اأجهزة ال�رشاف الآيل اأو اأي اآلة اأو جهاز اآخر يعمل 

املالية  املوؤ�س�سات  اأو  البنوك  اأو غريه من  بالبنك  بالبطاقة، �سواء كان خا�ساً 

والتي ت�سمح حلامل البطاقة  لآخر،  وقت  من  البنك  يحددها  التي  امل�ساركة 

اآلة  اأي  اأي�ساً  امل�سطلح  هذا  وي�سمل  باإجراء املعامالت با�ستخدام البطاقة. 

تقبل الإيداع اأو ال�سحب النقدي مقابل دفع كامل الر�سيد اجلاري اأو اأي جزء 

منه. 

احل�ساب  اأو  الفردي  باحل�ساب  يتعلق  فيما  يعني،  املعتمد«  »امل�ستخدم 

امل�سرتك، اأي �سخ�س يُحدد على اأنه حامل البطاقة اخلا�سة يف ح�ساب البطاقة 

يتعلق  فيما  البطاقة  حامل  عن  نيابًة  للت�رشف  كتابًة  املفو�س  ال�سخ�س  اأو 

بح�ساب/ح�سابات  يتعلق  فيما  معاملة  واأي  البطاقة  )ح�سابات(  بح�ساب 

اأمنياً ل�ستخدام البطاقة  البطاقة. ويحدد مزود اخلدمة لهذا ال�سخ�س رمزاً 

والو�سول اإىل ح�ساب البطاقة واخلدمات.

اأو  ت�سوية  التفاقية،  هذه  من   6 املادة  مراعاة  مع  يعني،  الر�سيد”  »حتويل 

بنوك  عن  �سادرة  بطاقة  باأي  امل�سدد  غري  الر�سيد  من  جزء  اأي  اأو  كل  حتويل 

اخل�سم  طريق  عن  البطاقة  حامل/حملة  اإىل  اأخرى  مالية  موؤ�س�سة  اأو  اآخر 

من ح�ساب البطاقة.

وخ�سمه  الر�سيد  من  حتويله  مت  الذي  املبلغ  يعني  الر�سيد«  »قيمة حتويل 

من ح�ساب البطاقة. 

»تاريخ حتويل الر�سيد” يعني التاريخ الذي مت فيه خ�سم قيمة حتويل الر�سيد 

من ح�ساب البطاقة على نحو ما يقرره البنك ح�سب تقديره وحده.

يف  تظهر  كما  لل�رشوط  امل�ستوفية  العملية  قيمة  يعني  املفوتر«  »املبلغ 

ك�سف ح�ساب البطاقة.

بطاقة حامل  بالن�سبة حل�ساب  احل�ساب  فرتة ك�سف  يعني  الفوترة«  »�سهر 

البطاقة الرئي�سة.

اإىل �رشكات تزويد خدمات املرافق  »�سداد الفاتورة” يعني دفع قيمة الفواتري 

املتنوعة اأو الت�سالت اأو غريها من ال�رشكات وال�سلطات، من خالل اأي خدمة 

اأو القنوات التي يوفرها مزود اخلدمة.

لتنفيذ  اأبوابه  اخلدمة  مزود  فيه  يفتح  الذي  اليوم  ذلك  يعني  العمل”  »يوم 

العمليات امل�رشفية املعتادة داخل دولة الإمارات العربية املتحدة، والذي ي�سمل 

اأي يوم اآخر بخالف يوم اجلمعة واأيام العطالت الر�سمية واأي يوم اآخر ل يفتح 

فيه موفر اخلدمة لعمل التجزئة.

اأو  كارد  املا�سرت  اأو  الفيزا  بطاقة  منا�سباً،  ذلك  يكون  كما  تعني،  »البطاقة” 

اأخرى ي�سدرها البنك اإىل حامل البطاقة، وت�سمل البطاقة  اأي بطاقة ائتمان 

الرئي�سة اأو البطاقة الإ�سافية والبطاقات البديلة اأو املجددة اأو املعاد اإ�سدارها. 

كافة  لقيد  معينة  لبطاقة  املخ�س�س  احل�ساب  يعني  البطاقة”  »ح�ساب 

الإيداعات واخل�سومات امل�ستلمة اأو املتكبدة بوا�سطة حامل البطاقة الرئي�سة 

وحامل البطاقة الإ�سافية، اإن وجد، مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام لتلك البطاقة.

الذي  ال�سهري  البطاقة  ح�ساب  ك�سف  يعني  البطاقة”  ح�ساب  »ك�سف 

والذي يعر�س تفا�سيل معامالت  الرئي�سة  البطاقة  اإىل حامل  البنك  ي�سدره 

اآخر ك�سف والر�سيد احلايل واحلد الأدنى امل�ستحق الدفع  البطاقة منذ تاريخ 

للبنك بحلول تاريخ ا�ستحقاق الدفع، ويتم اإر�ساله اإىل حامل البطاقة الرئي�سة 

يتم  اأخرى ح�سبما  و�سيلة  باأي  اأو  بوا�سطته/ها  املحدد  الربيدي  العنوان  على 

التفاق عليه معه/ها اأو اإبالغه/ها به. 

»معاملة البطاقة” تعني 

)اأ(  �رشاء اأية ب�سائع و/اأو خدمات اأو مزايا اأو حجوزات متوافقة مع اأحكم   

ال�رشيعة )مبا يف ذلك، على �سبيل املثال ل احل�رش؛ اأي حجز يجريه حامل 

اأو عن طريق القطار اأو غريه من  اأو براً  اأو بحراً  البطاقة لالنتقال جواً 

و�سائل املوا�سالت اأو احلجز الفندقي اأو غري ذلك من حجوزات الإقامة اأو 

ال�سكن اأو النقل اأو الإيجار، �سواء متت ال�ستفادة منه من قبل حامل 

البطاقة اأو ل( باأي و�سيلة يختار حامل البطاقة ا�ستخدامها، مهما 

كانت؛ اأو 

ال�سلفة النقدية؛ اأو  )ب(   

حتويالت الر�سيد؛ اأو  )ج(   

�سيكات البطاقة؛ اأو  )د(   

باأي و�سيلة عن طريق  اأخرى يقوم بها حامل البطاقة  )هـ(  اأي معاملة   

باأي طريقة  اأو  الأمان  رمز  اأو  البطاقة  اأرقام  اأو  البطاقة  ا�ستخدام 

اأخرى، مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�رش؛ طلبات الربيد اأو الهاتف 

قبل  من  املنفذة  اأو  املعتمدة  احلجوزات  اأو  الفاك�س  اأو  الإنرتنت  اأو 

فاتورة  البطاقة  حامل  وقع  اإذا  عما  النظر  بغ�س  البطاقة،  حامل 

مبيعات اأو اإي�سال �سلفة نقدية اأو اأي �سند قب�س اأو منوذج اآخر.

ائتمان  البنك مل�سلحته بطاقة  يعني اأي �سخ�س اأ�سدر  البطاقة”  »حامل 

وتت�سمن حامل البطاقة الرئي�سة واأي حامل بطاقة اإ�سافية.  ا�سمه،  حتمل 

حامل  البطاقة”  “حامل  اإىل  والأحكام  ال�رشوط  هذه  يف  الإ�سارة  وت�سمل 

البطاقة الرئي�سة و/اأو حامل البطاقة الإ�سافية ح�سبما يقت�سيه ال�سياق. 

با�ستخدام  عليه  احل�سول  مت  عملة  باأي  مبلغ  اأي  تعني  النقدية”  »ال�سلفة 

بها من  اأخرى م�رشح  باأي طريقة  اأو  الأمان  رمز  اأو  البطاقة  رقم  اأو  البطاقة 

اأو جهاز �رشاف  اأو موؤ�س�سة مالية  اأي بنك  اأو  قبل حامل البطاقة من البنك 

اآيل، ويتم خ�سمه من ح�ساب البطاقة. وتت�سمن ال�سلفة النقدية معامالت 

حمالت ال�رشافة.

با�ستكمال  البطاقة  حامل  يقوم  طلب  اأي  يعني  البطاقة«  طلب  »منوذج 

بياناته وتوقيعه فيما يتعلق بفتح ح�ساب البطاقة. 

من  اأو  نف�سه  البنك  ي�سدرها  م�رشفية  �سيكات  يعني  البطاقة”  »�سيك 

خالل مزود اخلدمة اخلا�س بها اإىل حامل/حملة البطاقة عن طريق اخل�سم من 

ح�ساب البطاقة، وت�ستحق الدفع ح�سب تقدير البنك وحده اإىل اأي �سخ�س اأو 

كيان قد يطلبه حامل البطاقة. 

امل�ستحقة  النقدية  املكافاأة  مبلغ  يعني  امل�سرتد(”  )النقد  باك  »كا�ش 

الن�سب  اأو  الأ�سعار  ح�سب  لل�رشوط  امل�ستوفية  املعامالت  من  واملكت�سبة 

وعقب مطالبة  وحده  تقديره  لآخر ح�سب  البنك من حني  بوا�سطة  املحددة 

حامل البطاقة باحل�سول على قيمة املكافاأة من البنك وفقاً لل�رشوط والأحكام 

املن�سو�س عليها يف هذه التفاقية. ويف حالة عدم مطالبة حامل البطاقة 

با�ستعادة مبلغ “الكا�س باك” من البنك يف غ�سون فرتة ال�رشيان املحددة من 

قبل البنك، تتم م�سادرة ذلك املبلغ عند انتهاء تلك الفرتة. 

نتيجة  البطاقة  حامل  قبل  من  الدفع  م�ستحقة  املبالغ  تعني  »الر�سوم” 

ال�رشوط  هذه  مبوجب  اأو  الأمان  رمز  اأو  البطاقة  رقم  اأو  البطاقة  ا�ستخدام 

والر�سوم  املعامالت  جميع  احل�رش؛  ل  املثال  �سبيل  على  وت�سمل  والأحكام، 

القانونية  واملدفوعات  والتكاليف  والأ�رشار  الإ�سافية  والنفقات  وامل�رشوفات 

جزءاً  وت�سكل  البطاقة  �سيتم خ�سمها من ح�ساب  التي  بالبطاقة  اخلا�سة 

ل يتجزاأ من الر�سيد احلايل.

»املنظمة اخلريية« تعني اأياً من املنظمات اخلريية املعرتف بها من قبل البنك 

التربعات  الهيئة ال�رشعية ك�رشيك ذو �سلة لغر�س تلقي  واملعتمدة من قبل 

البطاقة،  عر�س حامل  كجزء من  البطاقة  النحو املحدد من قبل حامل  على 

وفقاً للمعايري املحددة من قبل البنك من حني لآخر.

»حد الئتمان” يعني اأق�سى حد ي�سمح به البنك للر�سيد املدين يف ح�ساب 

البطاقة بالن�سبة لكل من البطاقة الرئي�سة اأو البطاقة الإ�سافية، اإن وجدت، 

والذي يتم اإخطار حامل البطاقة الرئي�سة به عن طريق ك�سف ح�ساب البطاقة 

ال�سهري اأو باأي و�سيلة منا�سبة اأخرى ح�سب تقدير البنك.

»الر�سيد احلايل” يعني اإجمايل ر�سيد ح�ساب البطاقة )�سامالً جميع الر�سوم 

والتربعات املقررة التي يتم خ�سمها من ح�ساب البطاقة(املرت�سد على ح�ساب 

بطاقة الئتمان وم�ستحق الدفع للبنك وفقاً ل�سجالت البنك يف تاريخ اإ�سدار 

ك�سف ح�ساب البطاقة.

اإماراتي فقط،  »التربع الفرتا�سي« تعني املبلغ الفرتا�سي البالغ “1” درهم 

والذي يتم فر�سه مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام اأو ح�سبما يعلنه البنك من 

حني لآخر.

لأداء  ك�سمان  البنك  لدى  املودع  ال�سيك  اأو  النقدي  املبلغ  يعني  »التاأمني” 

حامل البطاقة الرئي�سية للتزاماته وكذلك ل�سمان حد الئتمان.

مل  اإن  )اأو،  البطاقة  حامل  يحدده  الذي  املبلغ  ذلك  يعني  املقرر«  »التربع 

يوجد، التربع الفرتا�سي( ليتم تقدميه اإىل املنظمة اخلريية التي يحددها حامل 

البطاقة ح�سبما يقرره حامل البطاقة والبنك من حني لآخر.

تعني املبلغ م�ستحق الدفع من قبل حامل البطاقة مقابل  »امل�ستحقات” 

الر�سيد احلايل، والذي ل يقل عن احلد الأدنى امل�ستحق ول يتجاوز الر�سيد احلايل. 

اأيهما  اإ�سدارها،  تاريخ  اأو  البطاقة  تفعيل  تاريخ  يعني  الت�سجيل«  »تاريخ 

كان اأبعد. 

»الفتاوى« يعني البيانات ال�رشعية امللزمة وال�سادرة عن هيئة الفتوى والرقابة 

ال�رشيعة التابعة للبنك من حني لآخر. 

»الكفالة” تعني اأي كفالة، اإن وجدت، �سادرة ل�سالح البنك من قبل اأي بنك 

ومو�سوعاً،  البنك، �سكالً  لدى  اأي�ساً  بال�سيغة املقبولة  اأو فرد مقبول لديها 

اأداء التزامات حامل البطاقة و�سمان  وبالقيمة التي يحددها البنك ل�سمان 

حد الئتمان. 

الإلكرتونية  والتعليمات  الت�سغيلية  والتعليمات  الوثائق  تعني  »التعليمات” 

والفاك�س والتحويالت التلغرافية اأو غريها من الطرق التي ميكن للم�ستخدم 

بح�ساب  يتعلق  فيما  اخلدمة  ملزود  التعليمات  لتوجيه  ا�ستخدامها  املعتمد 

البطاقة. 

»نظام ال�ستجابة ال�سوتية التفاعلية” يعني نظام ال�ستجابة ال�سوتية 

معامالت  الذي يتيح حلامل البطاقة تنفيذ  اخلدمة  مبزود  اخلا�سة  املحو�سبة 

عن  اخلدمة  مزود  قبل  من  املقدمة  الأخرى  مبا يف ذلك الت�سهيالت  م�رشفية، 

طريق حتديد هوية حامل البطاقة وت�سجيل التعليمات.

يتعلق  فيما  الفكرية  امللكية  حقوق  يعني  الفكرية”  امللكية  »حقوق 

باخلدمات مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام، مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�رش، 

جميع احلقوق القانونية وغريها من حقوق امللكية املتعلقة بامللكية الفكرية، 

التحكم يف  الفنية وتقنية  واملعلومات  التجارية  العالمات  مبا يف ذلك جميع 

العمليات وحقوق قواعد البيانات وتقنية املعلومات وبراءات الخرتاع وطلبات 

التجارية  والأ�رشار  ال�رشية  واملعلومات  والأجهزة  وال�سعارات  الخرتاع  براءات 

الطبيعة  ذات  الأخرى  احلقوق  من  وغريها  الطبع  وحقوق  الت�سميم  وحقوق 

امل�سابهة )�سواء كانت م�سجلة اأو ل(، والتي توؤول ملكيتها اإىل مزود اخلدمة. 

حامل  قبل  من  الدفع  م�ستحق  »ر�سم التاأخر عن ال�سداد” يعني املبلغ 

ال�سداد  ا�ستحقاق  تاريخ  بحلول  املدفوعة  بالقيمة غري  يتعلق  البطاقة فيما 

على النحو املحدد من قبل البنك من حني لآخر ومبوجب هذه ال�رشوط والأحكام.

»احلد« يعني حد التعامل اأو احلد اليومي املطبق ل�ستخدام ح�ساب البطاقة 

اأو البطاقة اأو معامالت البطاقة وغريها من اخلدمات على نحو ما يحدده البنك 

من حني لآخر )مع مراعاة �رشوط مزود اخلدمة والبنك(.

املن�ساآت تقوم  اأو غريها من  اأو �سخ�سية اعتبارية  »التاجر” يعني اأي من�ساأة 

والتي تقبل البطاقة اأو  ال�رشيعة،  مع  بتوريد الب�سائع و/اأو اخلدمات املتوافقة 

رقم البطاقة كو�سيلة للدفع اأو احلجز بوا�سطة حامل البطاقة.

احلايل  الر�سيد  من  امل�ستحق  الأدنى  احلد  »احلد الأدنى امل�ستحق” يعني 

امل�ستحق من قبل حامل البطاقة على النحو املبني بك�سف ح�ساب البطاقة 

)الذي يت�سمن التربع املقرر(.

»اخلدمات امل�رشفية الرقمية« تعني اخلدمات امل�رشفية التي يوفرها البنك 

بنف�سه اأو من خالل مزود اخلدمة عرب الهواتف املتحركة لبع�س اخلدمات، مثل 

احل�سول على املعلومات املتعلقة بح�ساب البطاقة وتفا�سيل املعاملة وتوجيه 

اأي  اأو  البطاقة  حلامل  اإتاحتها  تتم  قد  التي  اخلدمات  من  وغريها  التعليمات 

م�ستخدم مفو�س من حني لآخر من خالل الهاتف املتحرك.

اأجل  من  اخلدمة  مزود  لدى  امل�سجل  اجلهاز  ذلك  يعني  املتحرك«  »الهاتف 

امل�ستخدمة  الطلبات  اأو  املعامالت  بجميع  املتعلقة  الر�سائل  جميع  تو�سيل 

للخدمات. وي�سمل �سماعة الهاتف وبطاقة )�سيم( SIM، بالإ�سافة اإىل جميع 

املتنقلة  لالت�سالت  العاملي  النظام  خلدمات  الالزمة  والربامج  الإك�س�سوارات 

GSM، والذي ميلكه اأو يديره امل�ستخدم املعتمد اأو حامل البطاقة. 
»رقم الهاتف املتحرك« يعني الرقم الذي يحدده حامل البطاقة للم�ستخدم 

املعتمد اأثناء الت�سجيل يف اخلدمات امل�رشفية الرقمية لغر�س ال�ستفادة من 

اخلدمات ذات ال�سلة.

يحدده  الذي  النحو  على  الثابت  املبلغ  يعني  ال�سهري«  ال�سرتاك  »ر�سم 

البنك من حني لآخر )مبوافقة الهيئة ال�رشعية( الذي يتم فر�سه على حامل 

بطاقة  نوع  ح�سب  البطاقة  خدمات  ا�ستخدام  مقابل  �سهر  كل  البطاقة 

حامل البطاقة. 

من  الإنرتنت  على  املتاحة  الإلكرتونية  اخلدمات  تعني  الرقمية«  »اخلدمات 

قبل البنك نف�سه اأو من خالل مزود اخلدمة ل�سالح حملة البطاقات اأ�سحاب 

املعامالت  تنفيذ  البطاقة  حلامل  ميكن  حيث  ال�سخ�سية،  البطاقة  ح�سابات 

وال�ستفادة من اخلدمات الأخرى على الإنرتنت من اأي موقع على ال�سبكة.

»منوذج اإخالء امل�سئولية الإلكرتوين” يعني منوذج اإخالء امل�سئولية الإلكرتوين 

املوقع  اإىل  الدخول  على �سفحة  منه  ن�سخة  يتوفر  والذي  بنك،  براك  اخلا�س 

الإلكرتوين.

»تاريخ ا�ستحقاق ال�سداد” يعني التاريخ املحدد يف ك�سف ح�ساب البطاقة، 

والذي يتعني بحلوله �سداد احلد الأدنى امل�ستحق على الأقل للبنك.

اأو  طبيعي  �سخ�س  اأي  ويت�سمن  قانونية،  �سخ�سية  اأي  يعني  »ال�سخ�ش” 

مالك وحيد اأو موؤ�س�سة فردية اأو �رشكة اأو غري ذلك من الأ�سخا�س الطبيعيني 

اأو العتباريني، مهما كان.

اأية معلومات عن حامل البطاقة مقدمة  »املعلومات ال�سخ�سية« تعني 

بوا�سطة حامل البطاقة اأو اأي م�ستخدم مفو�س ح�سل عليها مزود اخلدمة. 

»اخلدمات الهاتفية« تعني خدمة املعلومات والتعليمات عرب الهاتف، �سواء 

كانت حمو�سبة اأو من خالل وكيل خدمات حلامل البطاقة يعينه البنك بنف�سه 

اأو من خالل مزود للخدمات واملنتجات الإ�سالمية، واملعروفة حالياً با�سم “راك 

دايركت”. 

»رقم التعريف ال�سخ�سي” يعني بخ�سو�س حامل البطاقة، رقم التعريف 

ال�سخ�سي ال�سادر حلامل البطاقة بوا�سطة البنك بنف�سه اأو من خالل مزود 

اأو رقم البطاقة يف جهاز �رشاف اآيل  اخلدمة لتمكينه من ا�ستخدام البطاقة 

اأو اأية جهاز الكرتوين اآخر.
اأو  املحلي  التاجر  لدى  املتاح  الإلكرتوين  اجلهاز  يعني  البيع«  نقطة  »جهاز 

الدويل والذي ميكن من خالله اإمتام معامالت البطاقة. 

»البطاقة الرئي�سة” تعني البطاقة ال�سادرة بوا�سطة البنك بناًء على طلب 

لإقرار طلب  واملوقع  البنك  مع  الئتمان  بطاقة  لتفاقية  املربمني  الأفراد  اأحد 

البطاقة الرئي�سة يف منوذج طلب البطاقة.

»حامل البطاقة الرئي�سة” يعني ال�سخ�س الذي مت اإ�سدار البطاقة الرئي�سة 

على  بناًء  البنك  بوا�سطة  مرة  اأول  البطاقة  ح�ساب  با�سمه  وفتح  ل�ساحله 

التفاق املربم بينه/ها وبني البنك.

اخلدمة،  مبزود  اخلا�سة  اخل�سو�سية  �سيا�سة  تعني  اخل�سو�سية”  »�سيا�سة 

وتتوفر ن�سخة منها يف �سفحة الدخول اإىل املوقع الإلكرتوين. 

البطاقة،  حلامل  اخلدمات  بتوفري  يقوم  الذي  الكيان  يعني  اخلدمة«  »مزود 

اخلدمات  بتوفري  يقوم  ثالث  طرف  اأي  اأو  فرعية  �رشكة  واأي  بنك  راك  وي�سمل 

ذات ال�سلة.

»املعاملة امل�ستوفية لل�رشوط” يعني منافذ البيع بالتجزئة و/اأو املعامالت 

البنك  يحددها  التي  بال�رشيعة  امللتزمة  املعامالت  اأو غريها من  الإنرتنت  على 

اإل على  باك”  “كا�س  النقدي  ال�سرتداد  برنامج  اإعمال  يتم  ول  لآخر.  من حني 

ويتم  البطاقة.  ح�ساب  اإىل  البنك  رّحلها  التي  لل�رشوط  امل�ستوفية  املعامالت 

للمبلغ  بالن�سبة  باك”  “كا�س  برنامج  ح�سب  امل�سرتد  املبلغ  قيمة  احت�ساب 

على  يحتوي  الذي  احل�ساب  ك�سف  لل�رشوط يف  امل�ستوفية  للمعاملة  املفوتر 

تلك املعاملة.

»راك بنك” يعني بنك راأ�س اخليمة الوطني )�رشكة م�ساهمة عامة.( - دائرة 

اخلدمات امل�رشفية الإ�سالمية، مبا يف ذلك خلفاوؤه واملتنازل لهم من قبله. 

»املخطط” يعني خمطط دفع البطاقة الإلكرتونية املدار من خالل ما�سرت كارد 

واملدعم بوا�سطة مق�سم دول جمل�س التعاون اخلليجي. 

»ال�سمان” يعني التاأمني و/اأو الكفالة عند قب�سهما. 

»رموز الأمان« تعني جميع كلمات املرور ورموز التفعيل وغريها من الرموز اأو 

اأو من خالل موفر  اأرقام التعريف ال�سخ�سية ح�سبما يقدمه البنك بنف�سه 

اخلدمة، حتى يتمكن امل�ستخدم من ال�ستفادة من البطاقة وح�ساب البطاقة 

واخلدمات.

»اأدوات الأمان« تعني رمز الأمان واأي و�سيلة اأمان اأخرى )مثل تقنية الرقاقات 

خالل  من  اأو  نف�سه  البنك  عن  ال�سادر  الئتمان  بطاقة  رقم  اأو  الإلكرتونية 

ا�ستخدام  من  لتمكينه  املعتمد  للم�ستخدم  لآخر  حني  من  اخلدمة(  موفر 

اأو الو�سول اإىل ح�ساب البطاقة والبطاقة واخلدمات، ويجوز ا�ستخدامها مع 

رموز الأمان. 

خالل  من  اأو  بنف�سها  البنك  يوفرها  التي  اخلدمات  جميع  تعني  »اخلدمات« 

نظام  ا�ستخدام  من  البطاقة  حامل  لتمكني  لآخر  حني  من  اخلدمة  موفر 

ال�ستجابة ال�سوتية التفاعلية واخلدمات الهاتفية وخدمات الهاتف املحمول 

واخلدمات الرقمية. 

»الهيئة ال�رشعية« تعني هيئة الفتوى والرقابة ال�رشعية التابعة للبنك. 

»الربامج« تعني التطبيقات التي يجب تنزيلها وتثبيتها على الهاتف املتحرك 

امل�ستخدم املعتمد، حتى يتمكن من الو�سول اإىل اخلدمات.

»الر�سائل الق�سرية« تعني خدمات الر�سائل الق�سرية امل�ستفاد منها فيما 

يتعلق باخلدمات املقدمة، مثل خدمات الهاتف املحمول.

»الكيانات املحددة« تعني، فيما يتعلق بخدمة �سداد الفواتري املقدمة حلامل 

البطاقة، تلك الكيانات املعتمدة من قبل مزود اخلدمة والتي توجد تفا�سيلها 

على �سفحة خدمة دفع الفاتورة يف املوقع الإلكرتوين ذي ال�سلة.

»ك�سف احل�ساب« يعني ك�سف احل�ساب الدوري الذي ي�سدره البنك بنف�سها 

اإىل حامل البطاقة ويحتوي على تفا�سيل  اأو من خالل مزود اخلدمة وتر�سله 

ذلك  يف  مبا  حمددة،  فرتة  اأثناء  البطاقة  ح�ساب  خالل  من  املنفذة  املعامالت 

اخل�سومات املتعلقة باملدفوعات والتحويالت املنفذة مقابل اأي من اخلدمات.

»البطاقة الإ�سافية” تعني البطاقة التي ي�سدرها البنك اإىل ال�سخ�س الذي 

التي يتم  الرئي�سة وبناًء على طلبه، وتُقيد املعامالت  البطاقة  يحدده حامل 

اإجراوؤها بوا�سطتها على ح�ساب بطاقة حامل البطاقة الرئي�سة.

بطاقة  ل�ساحله  ت�سدر  الذي  ال�سخ�س  يعني  الإ�سافية”  البطاقة  »حامل 

اإ�سافية. 

اإجنازها  مت  البطاقة  بح�ساب  تتعلق  بطاقة  معاملة  اأي  تعني  »املعاملة« 

بوا�سطة البنك نف�سه اأو من خالل مزود اخلدمة ل�سالح حامل البطاقة بناًء 

على تعليمات امل�ستخدم املعتمد، وت�سمل املعامالت املحلية اأو الدولية.

»اإ.ع.م.« تعني دولة الإمارات العربية املتحدة.

»الدرهـم الإماراتي« يعني العملة الر�سمية لدولة الإمارات العربية املتحدة.

»التعهد« يعني التعهد )بال�سيغة التي يحددها البنك( ال�سادر عن حامل 

البطاقة والذي يت�سمن، من بني اأمور اأخرى:

عن  المتناع  يف  رغبته/ها  على  البطاقة  حامل/حاملة  )اأ(  تاأكيد   

امل�ساركة يف معامالت الربا؛

)ب(  تعهد حامل/حاملة البطاقة على قطع اأي عالقة بينه/بينها وبني   

البنوك التقليدية واأنه لن ي�ستلم اأو يدفع اأية اأموال يف �سورة فوائد 

فيما يتعلق بالعالقة امل�ستقبلية مع اأي موؤ�س�سة مالية اأو غريها 

من املوؤ�س�سات؛

)ج(  اإف�ساح حامل/حاملة البطاقة عن جميع التزامات الدفع اخلا�سة   

به/بها جتاه اأي موؤ�س�سة مالية فيما يتعلق ببطاقات الئتمان و/اأو 

اأية التزامات دفع اأخرى فيما يتعلق بالت�سهيالت التقليدية. 

»املوقع الإلكرتوين” يعني املوقع الذي اأ�س�سه راك بنك اأو البنك، وتوؤول ملكيته 

والإ�رشاف عليه اإىل اأي منهما والرابط اخلا�س به هو: www.rakbank.ae، و اأو 

اأي موقع اآخر يوؤ�س�سه راك بنك من حني لآخر. 

1-2 التف�سري
تنطبق القواعد الآتية، ما مل يقت�سِِ ال�سياق خالف ذلك:

جميع  فاإن  اأكرث،  اأو  �سخ�سني  البطاقة”  »حامل  كون  حالة  )اأ(  يف   

و�رشوط  واللتزامات  وال�سمانات  وال�رشوط  والتفاقيات  التعهدات 

واأحكام هذه التفاقية تنطبق عليهم وتكون ملزمة لهم جمتمعني 

ومنفردين، كما تكون ملزمة ملمثليهم و/اأو خلفائهم اأو املتنازل لهم 

من قبلهم بالت�سامن والتكافل.

البنك  و/اأو  البطاقة  حامل  ذلك  يف  مبا  �سخ�س،  اأي  اإىل  )ب(  الإ�سارة   

ذلك  اإىل  الإ�سارة  ت�سمل  العتبارية،  الكيانات  اأو  اخلدمة  مزود  اأو 

ال�سخ�س و/اأو خلفائه اأو املتنازل لهم من قبله.

)ج(  الإ�سارة اإىل اأي �سخ�س ت�سمل الإ�سارة اإىل اأي �رشكة اأو موؤ�س�سة اأو   

جمعية اأو هيئة ت�رشيعية اأو وكالة، �سواء كانت حملية اأو اأجنبية.

)د(   الإ�سارة اإىل اأي ن�س ت�رشيعي ت�سمل الإ�سارة اإىل اأي تعديل اأو دمج اأو   

اإعادة �سن له يف وقت نفاذه احلايل وجميع الأدوات والأوامر ال�سادرة 

مبوجبه. 

)هـ(  الكلمات التي ت�سري اإىل املفرد ت�سمل اجلمع، حيثما اق�سى ال�سياق   

ذلك اأي�ساً والعك�س �سحيح.

الكلمات الدالة على املذكر ت�سمل املوؤنث والعك�س �سحيح.  )و(   

اأ�سا�س  على  ال�سهر  اإىل  الإ�سارة  تعني  »�سهر«  كلمة  اإىل  )ز(  الإ�سارات   

التقومي امليالدي.

ولي�س  والت�سهيل فقط،  املالءمة  لغر�س  الفقرات  )ح(  مت و�سع عناوين   

لها اأي اأثر قانوين اأو تعاقدي.

اأ- البطاقة الإ�سالمية 

القر�ش احل�سن  2-

)القر�س  القر�س  �سبيل  على  ائتمان  حد  البطاقة  حلامل  البنك  2-1  يوفر 
لإجراء معامالت  الئتمان  البطاقة حلد  ا�ستخدام حامل  ويجوز  احل�سن(. 

البطاقة.

تخفي�س  البطاقة،  حلامل  اإ�سعار  �سابق  دون  وقت،  اأي  يف  للبنك  2-2  يجوز 
يجب  احلالة،  تلك  ويف  الئتمان.  حد  اأو  احل�سن(  )القر�س  القر�س  قيمة 

على حامل البطاقة �سداد مبالغ القر�س ذات ال�سلة ليكون �سمن حد 

الئتمان اجلديد.

�رشوط البطاقة   3-

3-1  تعترب البطاقة، و�ستبقى يف جميع الأوقات، ملكاً للبنك ويجب ت�سليمها 
اإىل البنك فور تلقي اأي طلب بذلك من البنك اأو وكيله املعتمد اأ�سولً.

3-2  يتم ا�ستالم البطاقة الرئي�سة والبطاقة الإ�سافية باليد من قبل حامل 
ال�رشيع  التو�سيل  الربيد العادي اأو خدمة  اأو ميكن اإر�سالها عرب  البطاقة 

البنك، وعلى م�سئولية  البطاقة اإىل  على العنوان الذي قدمه حامل 

حامل البطاقة. ويتم ت�سليم البطاقات الإ�سافية ح�سب تعليمات حامل 

البطاقة الرئي�سة وعلى م�سئوليته. 

3-3  عند ا�ستالم البطاقة، يتعني على حامل البطاقة التوقيع على البطاقة 
وي�سكل ذلك التوقيع و/اأو التفعيل و/اأو ال�ستخدام للبطاقة  فوراً، 

ً بتاأكيد حامل البطاقة على التزامه بهذه ال�رشوط  ً وملزما قاطعا دليالً 

البطاقات  حملة  جميع  مبوجبه  البطاقة  حامل  يعني  ولذا،  والأحكام. 

الإ�سافية وكالًء عنه لهذا الغر�س، ب�رشف النظر عن عدم اإ�سعار البنك 

با�ستالم حامل البطاقة لبطاقته.

3-4  يف حالة عدم رغبة حامل البطاقة يف اللتزام بهذه ال�رشوط والأحكام، 
يتعني عليه ق�س البطاقة اإىل ن�سفني واإعادتها اإىل البنك، وعندئذ يتم 

تفعيل اأحكام املادة 19 من هذه التفاقية.

3-5  البطاقة غري قابلة للتحويل، ويتعني ا�ستخدامها من قبل حامل البطاقة 
ولن ي�سمح حامل البطاقة باأي حال من الأحوال با�ستخدام  ح�رشياً، 

البطاقة و/اأو رمز الأمان من قبل اأي فرد اآخر. ول يجوز رهن البطاقة من 

قبل حامل البطاقة على �سبيل ال�سمان لأي غر�س مهما كان.

3-6  يتعني على حامل البطاقة التاأكد يف جميع الأوقات من حفظ البطاقة يف 
مكان اآمن، ويتحمل م�سئولية �سالمتها يف جميع الأوقات.

ا�ستخدام البطاقة   4-

4-1  يجوز ا�ستخدام البطاقة لإجراء معامالت البطاقة:
)اأ(  �سمن حد الئتمان الذي يقوم البنك باإخطار حامل البطاقة الرئي�سة   

به، و

)ب(  حتى تاريخ انتهاء �سالحية البطاقة املطبوع بحروف بارزة على وجه   

البطاقة.

4-2  اإذا فقد حامل البطاقة بطاقته اأو اأتلفها اأو طلب جتديدها اأو ا�ستبدالها اأو 
بطاقات اإ�سافية، يجوز للبنك ح�سب تقديره وعلى ح�ساب حامل البطاقة 

اإ�سدار تلك البطاقة اأو البطاقات ح�سب طلب حامل البطاقة الرئي�سية 

خطياً اأو بناء على طلب اأي حامل بطاقة اآخر ذلك عرب اخلدمات الهاتفية.

النوايا احل�سنة يف جميع الأوقات  4-3  يتعهد حامل البطاقة بالت�رشف مببداأ 
يتعلق بكافة التعامالت مع البطاقة والبنك، ويتعني عليه عدم  فيما 

ا�ستخدام البطاقة لأية اأغرا�س ل اأخالقية اأو غري م�رشوعة.

املحرمة �رشعاً،  اأو اخلدمات  املنتجات  البطاقة يف �رشاء  ا�ستعمال  4-4  يحظر 
مثل امل�رشوبات الكحولية اأو املنتجات التي حتتوي على حلم اخلنزير اأو ما 

يتعلق بها من منتجات اأخرى اأو املقامرة اأو املواد الإباحية اأو اأية اأن�سطة 

البطاقة  حامل  ويكون  الإ�سالمية.  ال�رشيعة  ملبادئ  وفقاً  اأخرى حمظورة 

م�سئولً عن �سمان ا�ستخدام البطاقة لإجراء املعامالت التي ل تتعار�س 

مع اأو تخالف ت�سيء اإىل مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية.

4-5  ب�رشف النظر عن عدم بلوغ حد الئتمان اخلا�س بحامل البطاقة، يحق 
احل�رش؛  املثال ل  �سبيل  ذلك على  مبا يف  اأي وقت من الأوقات،  للبنك يف 

املادة 4-4، وبدون اإ�سعار م�سبق اأو تقدمي اأية اأ�سباب وبدون حتمل اأي التزام 
ا�ستخدام  جتاه حامل البطاقة، اأن ت�سحب وتقيد حق حامل البطاقة يف 

البطاقة اأو اأن ترف�س املوافقة على اأي تعامل بالبطاقة.

4-6  يجوز للبنك حتويل جميع التعامالت املنفذة بعمالت اأجنبية اإىل ح�ساب 
البطاقة ح�سب �سعر ال�رشف ال�سائد يف وقت اإجراء املعاملة.

اأي معاملة  4-7  �سوف يبقى حامل البطاقة يف جميع الأوقات م�سئولً عن 
بطاقة  معاملة  اأي  يخ�س  فيما  البنك  �سجالت  تكون  و�سوف  بطاقة، 

حا�سمة وملزمة حلامل البطاقة. 

البطاقة  ا�ستعمال  عند  ا�ستخدامه  يتم  اأمان  رمز  البنك  يوفر  4-8  �سوف 
يُطلب  اأو ل  الرمز  ذلك  يُطلب  وقد  دولياً(،  اأو  اأي معاملة )حملياً  لإجراء 

عند اإجراء املعاملة. 

4-9  يعترب �سجل البنك لأي معاملة منفذة من قبل حامل البطاقة الرئي�سة 
اأو حامل البطاقة الإ�سافية با�ستخدام رمز الأمان ملزماً حلامل البطاقة 

فيما يخ�س تبعات تلك املعاملة. 

ال�سلفة النقدية   5-

5-1  ي�ستطيع حامل البطاقة احل�سول على �سلفة نقدية، �رشيطة توفر 
ً حلد الئتمان ح�سبما قد يكون  احل�ساب وخ�سوعا الر�سيد الكايف يف 

املطلق، من خالل الطرق  مقبولً للبنك من حني لآخر ح�سب تقديره 

التالية:

5-2  تقدمي البطاقة يف اأي فرع من فروع مزود اخلدمة اأو اأي موؤ�س�سة ع�سو يف 
بطاقات ما�سرت كارد اإنرتنا�سيونال / فيزا اإنرتنا�سيونال، بالإ�سافة اإىل اإثبات 

�سخ�سيته وتوقيع �سجل التعامالت املطلوب. وت�سمل ال�سلفة النقدية 

التعامالت املنجزة مع �رشكات ال�رشافة.

5-3  ا�ستخدام البطاقة يف اأي ماكينة �رشاف اآيل تابعة ملزود اخلدمة اأو لأي بنك 
اأو موؤ�س�سة اأخرى مربمة لالتفاقيات الالزمة مع ما�سرت كارد اإنرتنا�سيونال 
حلد ال�سحب  نقدية  �سلفة  كل  قيمة  وتخ�سع  اإنرتنا�سيونال.  فيزا   /

وكذلك  امل�ستخدمة  اليومي املطبق بالن�سبة ملاكينات ال�رشاف الآيل 

نوع البطاقة.

5-4  �سيكون �سجل البنك بخ�سو�س اأي معاملة منفذة با�ستخدام البطاقة 
يعترب  ول  الأغرا�س.  ً حلامل البطاقة فيما يتعلق بجميع  وملزما حا�سماً 

املبلغ الذي يظهر على �سا�سة جهاز ال�رشاف الآيل اأو املذكور يف الإي�سال 

املطبوع من جهاز ال�رشاف الآيل بخ�سو�س املعاملة ك�سف ح�ساب نهائي 

فيما يتعلق بالتزام حامل البطاقة.

5-5  يعترب ا�ستخدام البطاقة من قبل حامل البطاقة بغر�س احل�سول على 
�سلفة نقدية، موافقة من حامل البطاقة على دفع الر�سوم الثابتة عن 

والأ�سعار”  اخلدمات  “دليل  البنك يف  ال�سلفيات النقدية وفق ما يحدده 

معاملة  كل  على  وتعديالتها من حني لآخر. ويتم فر�س الر�سوم الثابتة 

من معامالت ال�سلفة النقدية وقيدها يف ح�ساب البطاقة. ويجوز للبنك 

من حني لآخر تغيري الر�سوم الثابتة املفرو�سة على ال�سلفة النقدية التي 

يجب على حامل البطاقة �سدادها بعد اإخطار حامل البطاقة واحل�سول 

على موافقة الهيئة ال�رشعية.

حتويل الر�سيد  6-

الر�سيد  البنك، ح�سب تقديره وحده، حلملة البطاقة خدمة حتويل  6-1  يوفر 
البنك من حني  بوا�سطة  املحددة  واملعايري  ا�ستيفائهم لل�رشوط  �رشيطة 

لآخر فيما يخ�س تلك اخلدمة، بعد اأن يقدموا للبنك التعهد. 

6-2  مينح البنك، ح�سب تقديره وحده، خدمة حتويل الر�سيد وحتتفظ بحقها 
يف رف�س تقدمي تلك اخلدمة دون احلاجة لإبداء �سبب ذلك الرف�س. ويجوز 

حتويل  خدمة  بتوفري  التزامها  اإلغاء  البطاقة  حامل  اإخطار  بعد  للبنك 

الر�سيد اأو خف�س مبلغ خدمة حتويل الر�سيد املقدمة حلامل البطاقة. 

6-3  يقوم البنك بتحديد قيمة حتويل الر�سيد، ح�سب تقديره وحده، على األ 
تقل عن حد اأدنى قيمته األف درهم اإماراتي )1000 درهم اإماراتي( اأو اأي 

مبلغ اآخر يحدده البنك من حني لآخر.

6-4  يتم اإجراء حتويل الر�سيد اإذا مت اعتمادها من قبل البنك عن طريق خ�سم 
البنك  ويقوم  البطاقة،  حامل  بطاقة  ح�ساب  من  الر�سيد  حتويل  قيمة 

بنك  با�سم  م�سحوب  دفع  اأمر  خالل  من  الر�سيد  حتويل  قيمة  ب�رشف 

عرب  البطاقة  حلامل  معروف  عنوان  اآخر  اإىل  اإر�ساله  ويتم  اأخرى،  )بنوك( 

ول  منا�سبة.  البنك  يراها  اأخرى  و�سيلة  اأي  اأو  ال�رشيع  التو�سيل  خدمة 

يتحمل البنك م�سئولية دفع اأية م�رشوفات تاأخري دفعات اإىل بنك )بنوك( 

اأخرى اأو اأية ر�سوم تاأخر يف ال�سداد اأو ر�سوم متويل اأو غريها من الر�سوم التي 

قد تن�ساأ نتيجة التاأخر يف دفع قيمة حتويل الر�سيد.

6-5  ل يوفر البنك هذه اخلدمة اإل عقب تقدمي التعهد من قبل حامل البطاقة 
فيما يخ�س جميع التزامات الدفع جتاه اأي بطاقة ائتمان على نحو ما يتم 

ل�سداد  الئتمان  حد  كفاية  عدم  حالة  ويف  التعهد.  يف  عنه  الإف�ساح 

الر�سيد  اإجراء حتويل  البنك  يتيح  التعهد،  املف�سح عنها يف  اللتزامات 

املف�سح عنها يف  الدفع  الئتمان للتزامات  يتاأتى معه تغطية حد  مبا 

التعهد، �رشيطة األ يتحمل حامل البطاقة اأية التزامات اأخرى فيما يتعلق 

ببطاقات الئتمان املذكورة يف التعهد. 

ال�سداد  7-

7-1  يحتوي »دليل اخلدمات والأ�سعار« اخلا�س بالبنك وتعديالته من حني لآخر 
الر�سوم. ويجوز للبنك تعديل »دليل اخلدمات والأ�سعار«  تفا�سيل جميع 

هذا من حني لآخر ح�سب تقديره وحده وبعد اإخطار حامل البطاقة بذلك. 

وفقاً  ال�سنوي  ال�سرتاك  ور�سم  ال�سهري  ال�سرتاك  ر�سم  احت�ساب  7-2  يتم 
لدليل اخلدمات والأ�سعار ال�سادر عن البنك. ويقر حامل البطاقة ويوافق 

ال�سرتاك  ور�سم  ال�سهري  ال�سرتاك  ر�سم  تعديل  للبنك  يجوز  اأنه  على 

وتخطر  ال�رشعية.  الهيئة  موافقة  وبعد  وحده  تقديره  ح�سب  ال�سنوي 

ذات  التغيريات  عر�س  خالل  من  املعدلة  بالر�سوم  البطاقة  حامل  البنك 

ال�سلة باجلدول املتاح لدى فروع مزود اخلدمة اأو على املوقع الإلكرتوين. 

والتكافل عن �سداد  بالت�سامن  البطاقة م�سئولً  7-3  يكون حامل / حملة 
ر�سم ال�سرتاك ال�سهري ور�سم ال�سرتاك ال�سنوي بناًء على طلب البنك. 

7-4  تتم اإ�سافة ر�سم ال�سرتاك ال�سهري اإىل ك�سف ح�ساب البطاقة ال�سادر 
حلامل البطاقة. 

عند  البطاقة  على  البنك  قبل  من  املحدد  ال�سنوي  الر�سم  7-5  يُحت�سب 
اإ�سدارها اأو جتديدها اأو عقب اإ�سدار اأو جتديد كل بطاقة اإ�سافية.

لر�سم  البطاقة عن طريق قيد مبلغ م�ساوٍ  للبنك مكافاأة حامل  7-6  ميكن 
ال�سرتاك ال�سهري اأو ر�سم ال�سرتاك ال�سنوي يف اجلانب الدائن من ح�ساب 

حامل البطاقة، ح�سب تقدير البنك املطلق.

7-7  يوافق حامل البطاقة الرئي�سة على دفع اإجمايل مبلغ الر�سوم املو�سوفة 
الر�سوم  تلك  دفع  وي�ستحق  البطاقة،  ح�ساب  حايل يف ك�سف  كر�سيد 

بالكامل خالل فرتة ل تتجاوز تاريخ ا�ستحقاق ال�سداد املحدد يف ك�سف 

ح�ساب البطاقة.

7-8  يجوز حلامل البطاقة الرئي�سة اختيار عدم ت�سوية الر�سيد احلايل بالكامل، 
ويف تلك احلالة يجب على حامل البطاقة اأن يدفع على الأقل احلد الأدنى 

امل�ستحق يف/اأو بحلول تاريخ ا�ستحقاق الدفع. واإذا كان الر�سيد احلايل اأقل 

الر�سيد احلايل م�ستحقاً  البنك من حني لآخر، ي�سبح حينئذ  مما يحدده 

واإذا مل يتم دفع احلد الأدنى امل�ستحق بحلول تاريخ ا�ستحقاق  بالكامل. 

ال�سداد اأو مت دفعه جزئياً، حينئذ يتم ت�سمني املبلغ غري املدفوع من ذلك 

ح�ساب  بك�سف  امل�ستحق  الأدنى  احلد  بند  حتت  امل�ستحق  الأدنى  احلد 

البطاقة التايل.

البنك،  بوا�سطة  املحدد  الئتمان  بحد  باللتزام  البطاقة  حامل  7-9  يتعهد 
ما مل يح�سل حامل البطاقة على موافقة خطية م�سبقة من البنك 

تتيح له جتاوز حد الئتمان، كما يتعهد كذلك بعدم تنفيذ اأية معامالت 

جميع  مبوجب  القائم  الر�سيد  اإجمايل  جتعل  اأن  �ساأنها  من  بالبطاقة 

البطاقة  حامل  قام  واإذا  الئتمان.  حد  من  اأكرث  البطاقة  تلك  معامالت 

باملخالفة لهذا البند بتجاوز حد الئتمان، ت�سبح تلك القيمة الزائدة عن 

الأدنى  احلد  ت�سمينها يف  ويتم  بالكامل  الدفع  الئتمان م�ستحقة  حد 

امل�ستحق بك�سف ح�ساب البطاقة التايل. 

تاريخ  بحلول  امل�ستحق  الأدنى  احلد  دفع  عن  البطاقة  حامل  عجز  7-10  اإذا 
ح�ساب  على  ال�سداد  يف  التاأخر  ر�سم  فر�س  يتم  ال�سداد،  ا�ستحقاق 

احلقيقية  التكلفة  اأو  اخل�سارة  مببلغ  البنك  يحتفظ  و�سوف  البطاقة. 

من  ذلك  غري  اأو  متويل  تكلفة  اأو  اأرباح  خ�سارة  اأي  )با�ستثناء  واملبا�رشة 

املبالغ من نوع الفائدة( املتحملة ب�سبب التخلف عن �سداد ر�سم التاأخر 

يف ال�سداد، وتدفع الباقي اإىل املنظمة اخلريية املعتمدة من قبل هيئة 

الرقابة ال�رشعية. 

7-11  يتم ا�ستخدام جميع الأموال التي ي�ستلمها البنك من حامل البطاقة 
ح�سب ترتيب الدفع التايل اأو اأي ترتيب اآخر لالأولويات، ح�سبما يراه البنك 

منا�سباً:

امل�رشوفات والر�سوم. )اأ(   

التربع املقرر. )ب(   

حتويالت الر�سيد.  )ج(   

جميع امل�سرتيات الأخرى. )د(   

�سيكات بطاقة الئتمان. )هـ(   

ال�ُسلف النقدية. )و(   

الر�سوم  ح�ساب  طريقة  تعدل  اأن  وحده  تقديره  ح�سب  للبنك  7-12  يحق 
امل�رشوفات  اأو  املناولة  ر�سوم  اأو  ال�سهري  ال�سرتاك  ر�سوم  اأو  ال�سنوية 

اأو  ر�سوم  اأية  اأو  ال�سداد  يف  التاأخر  ر�سم  و/اأو  امل�ستحق  الأدنى  احلد  اأو 

م�رشوفات اأخرى بعد اإخطار حامل البطاقة. 

7-13  تكون جميع املدفوعات املقدمة من قبل حامل البطاقة بعملة الفاتورة 
اخلا�سة بح�ساب البطاقة:

ر�سوم  بدفع  البطاقة  حامل  يلتزم  اأخرى،  عملة  باأي  الدفع  حالة  )اأ(  يف   

اأو  املفرو�سة  ال�سائر  اأو  امل�رشوفات  من  وغريها  والعمولة  ال�رشف 

عملة  اإىل  املدفوع  املبالغ  حتويل  اأجل  من  البنك  بوا�سطة  املتحملة 

اإ�سدار الفاتورة. ويتم تنفيذ ذلك التحويل ح�سب �سعر ال�رشف ال�سائد 

يف تاريخ تقدمي تلك ترحيل الدفعة اإىل ح�ساب البطاقة.

)ب(  ل يتم اعتبار اأن البنك قد ا�ستلم املبالغ املدفوعة اأو اأن تلك املبالغ   

قد اأ�سبحت متوفرة لإجراء معامالت اأخرى من قبل حامل البطاقة، 

اإل بعد ترحيل تلك املبالغ بوا�سطة البنك اإىل ح�ساب البطاقة. 

قيمتها  تعترب  ول  للتح�سيل،  مقبولة  ب�سيكات  الدفعات  )ج(  تكون   

متوفرة اإل عند مقا�سة ال�سيك وت�سديد قيمته اإىل البنك من قبل 

بنك الدفع واإ�سافتها اإىل ح�ساب البطاقة. 

الفاتورة،  بخالف عملة  اأخرى  بعملة  اأية مدفوعات  ا�ستالم  حالة  )د(  يف   

ل يتم قيد تلك الدفعة اإىل ح�ساب البطاقة اإل بعد ا�ستالم الأموال 

ذات ال�سلة بوا�سطة البنك يف الإمارات العربية املتحدة وحتويلها اإىل 

عملة الفاتورة وترحيلها اإىل ح�ساب البطاقة.

7-14  ت�سبح الر�سوم املحددة من قبل البنك م�ستحقة الدفع، من بني اأمور 
اأخرى، مقابل اإ�سدار البطاقات البديلة متى طلبها حامل البطاقة يف 

حالة رد ال�سيكات املودعة ل�سداد امل�ستحقات، اأو مقابل اأي من اخلدمات 

اإخطار  وبعد  ال�رشعية(  الهيئة  )مبوافقة  البنك  يقرره  ح�سبما  الأخرى 

حامل البطاقة. 

7-15  يوافق حامل البطاقة مبوجبه �رشاحًة على اأنه يف حالة تاأخر �سداد اأية 
اأي وقت فيما  البنك يف  البطاقة ل�سالح  مبالغ م�ستحقة من حامل 

يتعلق بح�ساب البطاقة، ي�ستحق دفع كامل الر�سيد القائم بح�ساب 

بطاقة حامل البطاقة على الفور ويتم تفعيل اأحكام املادة رقم 19 من 

هذه التفاقية ح�سب تقدير البنك وحده. 

7-16  يجوز للبنك يف اأي وقت من الأوقات اأن تطلب من حامل البطاقة تقدمي 
�سمان و/اأو كفالة ل�سالح البنك بالقيمة التي قد يطلبها البنك، حتى 

لو مل يتم طلب �سمان مماثل عند اإ�سدار البطاقة اإىل حامل البطاقة.

7-17  يتعني على حامل البطاقة األ يُف�رش عدم ا�ستالم ك�سف احل�ساب باأنه 
�سبب كاٍف لعدم �سداد امل�ستحقات يف موعدها.

معاملة يف  اأي  ب�ساأن  باإ�سافة قيمة اأية مبالغ م�سرتدة  7-18  يقوم البنك 
البطاقة، وذلك فقط عند ا�ستالم تلك  ح�ساب البطاقة اخلا�س بحامل 

املبالغ امل�سرتدة من املوؤ�س�سة الع�سو.

7-19  ي�سكل قيام حامل البطاقة ب�سداد اأي مبلغ م�ستحق للبنك فيما يخ�س 
اأي ك�سف ح�ساب، دليالً ملزماً وقاطعاً بقبول حامل البطاقة للمعامالت 

والر�سوم وامل�رشوفات املبينة يف ك�سف احل�ساب.

اإثبات  لتقدمي  البطاقة  حامل  جتاه  م�سئولية  اأي  البنك  يتحمل  7-20  ل 
احل�ساب  ك�سف  ويكون  البطاقة،  حامل  بوا�سطة  املنجزة  للمعامالت 

املر�سل اإليه دليالً كافياً لغر�س اإن�ساء التزام حامل البطاقة. 

خدمة التعليمات امل�ستدمية   8-

خدمة  خالل  من  البطاقة  ح�ساب  اإىل  الدفع  البطاقة  حلامل  8-1  يجوز 
يف  اخلدمة  طلب  طريق  عن  البنك  يقدمها  التي  امل�ستدمية  التعليمات 

التعليمات  خدمة  منوذج طلب  ملء  طريق  عن  اأو  البطاقة  منوذج طلب 

امل�ستدمية امل�ستقل املتوفر لدى فروع مزود اخلدمة. ويعتمد قبول تفعيل 

خدمة التعليمات امل�ستدمية على موافقة البنك ح�سب تقديره وحده. 

8-2  تتيح خدمة التعليمات امل�ستدمية حلامل البطاقة دفع املبالغ امل�ستحقة 
طريق  عن  ال�سداد  ا�ستحقاق  ميعاد  يف  تلقائي  ب�سكل  ح�سابه  من 

اأي بنك )»احل�ساب املحدد”(، مع مراعاة  اخل�سم من جانب املحدد لدى 

ح�سب  البنك  وموافقة  الأ�سول  ح�سب  املوقع  التفوي�س  على  احل�سول 

تقديره وحده.

اأو  الأدنى  احلد  اأو  بالكامل  املبلغ  دفع  بني  الختيار  البطاقة  حلامل  8-3  يجوز 
اختيار اأي ن�سبة مئوية من ذلك احلد الأدنى حتى %100 من الر�سيد احلايل، 

ح�سبما يُقرر يف تاريخ ا�ستحقاق ال�سداد اأو يف يوم معني من كل �سهر.

ال�سخ�س  تاأكيد  على  احل�سول  بعد  امل�ستدمية  التعليمات  البنك  8-4  يقبل 
حالة  يف  امل�ستدمية  التعليمات  خدمة  تفعيل  ويتم  بالتوقيع،  املفو�س 

توفر ر�سيد كاٍف يف احل�ساب املحدد لدى البنك ذي ال�سلة يف كل تاريخ 

ا�ستحقاق )اأو يف التاريخ املحدد يف التعليمات امل�ستدمية(. 

8-5  يف حالة عدم وجود ر�سيد كاٍف يف احل�ساب املحدد يف تاريخ ا�ستحقاق 
ال�سداد، حينئذ قد يقبل البنك بالدفع اجلزئي ل�سداد جزء من امل�ستحقات.

البنك  يكون  ل  �سبب،  لأي  امل�ستدمية  التعليمات  ا�ستكمال  يتم  8-6  اإذا مل 
ملزم حينها باأن يخرب حامل البطاقة بذلك. ويظل حامل البطاقة ملزماً 

بدفع املبالغ امل�ستحقة يف تاريخ ا�ستحقاق ال�سداد. ويف تلك احلالة، يجوز 

للبنك، دون اأن تكون ملزمة بذلك ودون �سابق اإ�سعار اإىل حامل البطاقة، 

اإلغاء خدمة التعليمات امل�ستدمية. 

8-7  تبقى وتظل تعليمات حامل البطاقة مبوجب البند 7 هذا �سارية ونافذة 
اأو  ذلك كتابًة  البنك بخالف  باإبالغ  البطاقة  يقوم حامل  بالكامل حتى 

اإلغاء خلدمة  اأو  اأي تعديل  اأن يكون  الهاتفية. ويجب  من خالل اخلدمات 

خالل  من  اأو  كتابياً  البطاقة  حامل  بوا�سطة  امل�ستدمية  التعليمات 

اخلدمات الهاتفية، ويجب ت�سليمه للبنك باأ�سبوع واحد على الأقل قبل 

موعد الدفع املقرر مبوجب التعليمات امل�ستدمية.

البطاقات الإ�سافية   9-

9-1  ي�ستطيع البنك ح�سب تقديره وحده اإ�سدار بطاقة اإ�سافية اإىل �سخ�س 
اخلدمة.  ومزود  الرئي�سة ويوافق عليه البنك  البطاقة  ي�سميه حامل 

ويخ�سع اإ�سدار البطاقة الإ�سافية لل�رشوط والأحكام التي قد يراها 

البنك �رشورية.

9-2  ال�رشوط والأحكام املطبقة مبوجب هذه التفاقية على حامل البطاقة 
)اأي مع اإجراء  مع التعديل الذي تقت�سيه الأحوال  تنطبق  الرئي�سة، 

التغيريات الالزمة( على حامل البطاقة الإ�سافية، با�ستثناء اللتزام ب�سداد 

الر�سوم امل�ستحقة والتي تظل من م�سئولية حامل البطاقة الرئي�سة. 

9-3  ي�سمل حد الئتمان املخ�س�س حلامل البطاقة الرئي�سة حد ائتمان حامل 
البطاقة الإ�سافية، ويتعني على حامل البطاقة الرئي�سة وحامل البطاقة 

جمموع النفقات املتكبدة من خالل  الإ�سافية عدم ال�سماح بتجاوز 

املقرر �سواء حلامل البطاقة  البطاقة اخلا�سة بكل منهما، حد الئتمان 

الرئي�سة اأو حامل البطاقة الإ�سافية اأو لكليهما.

9-4  تتوقف �سالحية البطاقة الإ�سافية على �سالحية البطاقة الرئي�سة، 
الإ�سافية  اإنهاء البطاقة الإ�سافية اأو اتفاقية حامل البطاقة  ً باأن  علما

مع البنك لن يوؤدي اإىل اإنهاء البطاقة الرئي�سة اأو اتفاقية حامل البطاقة 

الرئي�سة مع البنك لأي �سبب من الأ�سباب. يف حني يوؤدي اإنهاء البطاقة 

الرئي�سة اإىل اإنهاء البطاقة الإ�سافية.

الواقعة على عاتق حامل  وامل�سئوليات  9-5  لن تتاأثر التعهدات واللتزامات 
وحقوق البنك  الرئي�سة وحامل البطاقة الإ�سافية اأمام البنك  البطاقة 

الأحوال باأي نزاع اأو ادعاء مقابل قد  باأي حال من  التفاقية  مبوجب هذه 

ين�ساأ فيما بني حامل البطاقة الرئي�سة وحامل البطاقة الإ�سافية.

9-6  يعفي حامل البطاقة الرئي�سة، ب�سورة غري قابلة لالإلغاء وغري م�رشوطة، 
ويعو�س البنك وم�ساهميه واأع�ساء جمل�س اإدارته وموظفيها وم�سئوليه 

اأو  م�سئولية  اأو  �رشر  اأو  خ�سارة  اأي  املرتبط”( عن  )»ال�سخ�ش  وممثليه 

تكاليف اأو نفقات، �سواء كانت قانونية اأو غري قانونية، يتحملها البنك اأو 

اأي �سخ�س مرتبط ب�سبب اأي انتفاء لل�سفة اأو انعدام لالأهلية القانونية 

البطاقة  حامل  قبل  من  خمالفة  اأي  اأو  الإ�سافية  البطاقة  حلامل 

الإ�سافية لهذه ال�رشوط والأحكام. 

9-7  يتعهد حامل البطاقة الرئي�سة باأنه الو�سي الطبيعي على اأي من حملة 
البطاقة الإ�سافية الذين ترتاوح اأعمارهم بني 18 و21 �سنة، واأن ا�ستخدام 

تلك البطاقات الإ�سافية يتم حتت اإ�رشافه ورقابته.

ح�ساب  حول  معلومات  لتقدمي  البنك  الرئي�سة  البطاقة  حامل  9-8  يفو�س 
البطاقة اإىل حامل البطاقة الإ�سافية. 

فقدان البطاقة ورمز الأمان  -10
10-1  يجوز للبنك بنف�سه اأو من خالل مزود اخلدمة اأن ت�سدر رمز اأمان حلامل 
ت�ستقبل  اآيل  �رشاف  ماكينة  اأي  على  ا�ستخدامه  بغر�س  البطاقة 

التعريف  رقم  اإر�سال  يجوز  اأنه  على  البطاقة  حامل  ويوافق  البطاقة، 



حامل  اإىل  ال�رشيع  التو�سيل  خدمة  اأو  العادي  الربيد  عرب  ال�سخ�سي 

البطاقة على م�سئوليته اخلا�سة.

10-2  يجوز للبنك بنف�سه اأو من خالل مزود اخلدمة اأن ت�سدر رمز اأمان حلامل 
البطاقة بغر�س ا�ستعماله للخدمات الهاتفية، ويوافق حامل البطاقة 

اأخرى  اأي و�سيلة ات�سال  اأو  على جواز ا�ستخدام رمز الأمان عرب الهاتف 

البطاقة على  ال�رشيع اإىل حامل  التو�سيل  خدمة  اأو  العادي  الربيد 

م�سئوليته اخلا�سة.

10-3  يف حالة اإر�سال رمز الأمان اإىل حامل البطاقة عن طريق الربيد العادي اأو 
خدمة التو�سيل ال�رشيع، يتعني على حامل البطاقة حفظ رمز الأمان 

واإتالف الإخطار على الفور. 

التي  البطاقة  معامالت  جميع  م�سئولية  البطاقة  حامل  10-4  يتحمل 
اأو  البطاقة  حامل  مبعرفة  كانت  �سواء  الأمان،  رمز  با�ستخدام  اأجريت 

بدون معرفته.

الإجراءات الحرتازية املعقولة  10-5  يتعني على حامل البطاقة اتخاذ جميع 
الإف�ساح  دون فقدان البطاقة اأو �رشقتها، ويتعني عليه عدم  للحيلولة 

عن رقم التعريف ال�سخ�سي لأي طرف.

الأمان اإىل اأي  الإف�ساح عن رمز  �رشقة البطاقة اأو  10-6  يف حالة فقدان اأو 
طرف اآخر، يتعني على حامل البطاقة اأن يبادر على الفور لإبالغ البنك اأو 

مزود اخلدمة و�رشطة البلد التي حدثت فيها حالة الفقدان اأو ال�رشقة اأو 

الإف�ساح مع بيان التفا�سيل.

م�سئولً بالكامل عن �سداد الدفعات  ويبقى  10-7  يكون حامل البطاقة 
امل�ستحقة اإىل البنك ب�ساأن اأية مبالغ مدينة يف ح�ساب البطاقة تن�ساأ 

بالبطاقة اأو �سلفيات نقدية اأو معامالت مباكينة  عن اأية تعامالت 

ال�رشاف الآيل اأو مدفوعات خدمات املرافق و/اأو اأية خدمات اأو ت�سهيالت 

من قبل اأي  الهاتفية با�ستخدام البطاقة  اخلدمات  خالل  من  مقدمة 

النظر  وب�رشف  مبعرفة حامل البطاقة اأو بدون معرفته،  �سخ�س، �سواء 

عما اإذا مت الت�رشيح بها من قبل حامل البطاقة اأو ل.

اإ�سدار بطاقة بديلة عن اأي بطاقة  للبنك ح�سب تقديره املطلق  10-8  يجوز 
ال�رشوط  ً لهذه  اأمان جديد وفقا اأو �رشقتها اأو اإ�سدار رمز  يتم فقدانها 

اخلدمة  مزود  اأو  اأية �رشوط واأحكام اأخرى قد يراها البنك  والأحكام اأو 

مالئمة.

10-9  يف حالة ا�سرتجاع حامل البطاقة للبطاقة املفقودة اأو امل�رشوقة، يتعني 
اخلدمة مق�سو�سة اإىل  مزود  اأو  ً باإعادتها اإىل البنك  يقوم فورا عليه اأن 

على حامل البطاقة المتناع عن  ويتعني  ن�سفني بدون ا�ستخدامها. 

ا�ستخدام رمز الأمان بعد اإبالغ البنك اأو موفر اخلدمة عن الإف�ساح عنه 

اإىل اأي طرف.

�سداد الفواتري   11-

اخلدمات  عرب  الفواتري  دفع  خدمة  ا�ستخدام  البطاقات  حلملة  11-1  يحق 
الهاتفية. وعلى النحو املبني يف البند 15-4. ويجوز للبنك ح�سب تقديره 

بعد  الهاتفية  اخلدمات  عرب  الفواتري  دفع  خدمة  اإلغاء  اأو  تعديل  وحده 

اإخطار حامل البطاقة بذلك.

11-2  يف حالة التاأخر يف �سداد اأي من فواتري اخلدمة اأو دفع جزء منها وقطعت 
يتحمل  ل  لذلك،  نتيجًة  البطاقة  حامل  عن  اخلدمة  اخلدمات  �رشكة 

بقطع  يتعلق  فيما  �سبب  لأي  م�سئولية  اأدنى  اخلدمة  مزود  ول  البنك 

تلك اخلدمة مهما كان. 

11-3  يحول مزود اخلدمة املدفوعات امل�ستحقة اإىل �رشكة اخلدمات يف غ�سون 
يومي )2( عمل منذ ا�ستالم تعليمات حامل البطاقة. ولذا، ينبغي على 

يقوموا  اأن  م�سلحتهم،  على  البنك  حر�س  اإطار  يف  البطاقات،  حملة 

بدفع فواتري اخلدمات اخلا�سة بهم ب�سكل منتظم قبل اآخر تاريخ �سداد 

حمدد من قبل �رشكة اخلدمات بثالثة )3( اأيام عمل على الأقل.

به  اخلا�سة  امل�ستهلك  اأرقام  تعديل  م�سئولية  البطاقة  حامل  11-4  يتحمل 
با�ستخدام خدمة دفع الفواتري من خالل اخلدمات الهاتفية. ل  مبا�رشةً 

حامل  يعفي  وكذلك  م�سئولية،  اأدنى  اخلدمة  مزود  ول  البنك  يتحمل 

البنك ومزود اخلدمة ب�سورة غري م�رشوطة وغري قابلة لالإلغاء  البطاقة 

من اأي م�سئولية، بخ�سو�س اأية دفعات زائدة اأو غري كافية اأو متاأخرة اأو 

غري �سحيحة فيما يتعلق بفواتري اخلدمات اأو اأية تبعات ذات �سلة بها 

اأو  اأي خ�سارة  اأو  اإنهاء اخلدمة(  )مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�رش 

�رشر اأو مطالبات اأو اإجراءات اأخرى قد تن�ساأ ب�سبب تخلف حامل البطاقة 

عن دفع فاتورة اخلدمة. 

11-5  يحدد مزود اخلدمة احلد الأق�سى لأي قيمة ميكن دفعها يف يوم واحد. 
ويجوز تغيري تلك القيمة ح�سب تقدير البنك اأو مزود اخلدمة يف اأي وقت 

دون احلاجة اإىل اإر�سال اإ�سعار م�سبق اإىل حامل البطاقة. 

11-6  يجوز للبنك اأو مزود اخلدمة ح�سب تقدير اأي منهما تغيري اأو اإلغاء خدمة 
اإىل  احلاجة  دون  وقت  اأي  يف  الهاتفية  اخلدمات  خالل  من  الفواتري  دفع 

اإر�سال اإ�سعار م�سبق اإىل حامل البطاقة.

ك�سوف احل�سابات   12-

احل�سابات  ك�سوف  ذلك  يف  )مبا  العميل  ح�سابات  ك�سوف  اإ�سدار  12-1  يتم 
اأدناه( على فرتات منتظمة يتم التفاق  للمادة 2-12  الإلكرتونية وفقاً 

جميع  باإيقاف  تعليمات خطية  البطاقة  حامل  ي�سدر  وما مل  عليها. 

باإر�سال  اخلدمة  مزود  خالل  من  اأو  بنف�سه  البنك  يقوم  املرا�سالت، 

البطاقة  حلامل  الربيدي  العنوان  على  والإخطارات  احل�سابات  ك�سوف 

وفقاً للبيانات امل�سجلة لدى البنك. و�سوف يتم اعتبار اأن تلك املرا�سالت 

والإخطارات مت ا�ستالمها من قبل حامل البطاقة. وينبغي على حامل 

البطاقة التحقق ب�سكل دائم من املعامالت املذكورة يف ك�سف احل�ساب، 

واإخطار البنك كتابة باأي خطاأ اأو فرق يف غ�سون خم�سة ع�رش )15( يوماً 

من تاريخ اإر�سال ك�سف احل�ساب اإىل عنوان حامل البطاقة. واإذا مل يقم 

حامل البطاقة باإ�سدار ذلك الإخطار، يعترب ك�سف احل�ساب �سحيحاًَ، ول 

يجوز حلامل البطاقة بعد ذلك اإبداء اأي اعرتا�س على البيانات الواردة فيه. 

واإذا مل ي�ستلم حامل البطاقة ك�سف احل�ساب عن فرتة معينة، يتعني 

على حامل البطاقة املطالبة باحل�سول على ك�سف ح�ساب من البنك 

يف غ�سون خم�سة ع�رش )15( يوماً من التاريخ الذي كان يُفرت�س اأن يتم 

فيه اإر�سال ك�سف احل�ساب اإىل عنوان حامل البطاقة. 

12-2 الك�سوف الإلكرتونية 
البنك على  البطاقة مبوجه على ما يلي نظري موافقة  )اأ(  يوافق حامل   

طلب حامل البطاقة لإر�سال املعامالت والك�سوف واإخطارات ح�ساب 

يف  لآخر  حني  من  البنك  يقدمها  اأخرى  خدمات  اأية  و/اأو  البطاقة 

امل�ستقبل عرب الربيد الإلكرتوين )»الك�سف الإلكرتوين”( على عنوان 

الربيد الإلكرتوين املحدد يف �سجالت البنك، و/اأو يقوم حامل البطاقة 

)“عنوان  يلي  املبني فيما  النحو  به من حني لآخر على  البنك  باإبالغ 

الربيد الإلكرتوين املحدد”(:

اإىل  اإلكرتونية  ك�سوفاً  تر�سل  اأن  وحده  تقديره  ح�سب  للبنك  )1(  يجوز    

خدمات  على  احل�سول  البطاقة  حامل  طلب  اإذا  البطاقة  حامل 

الك�سوف الإلكرتونية، �رشيطة تقدمي عنوان الربيد الإلكرتوين املحدد 

اإىل البنك على النحو املبني اأدناه.

)اأ(  ي�ستطيع حامل البطاقة و�سع عالمة اأمام اخليار املذكور يف منوذج     

طلب البطاقة وتقدميه اإىل اأي من فروع مزود اخلدمة؛

يف  خدمة  اأي  خالل  من  الت�سجيل  البطاقة  حامل  )ب(  ي�ستطيع     

البطاقة  حامل  يقم  مل  واإذا  الإلكرتوين.  الك�سف  خدمات 

تلك  يف  اأولً  الت�سجيل  عليه  يتعني  خدمة،  اأي  يف  بالت�سجيل 

اخلدمة واحل�سول على رمز الأمان، ومن ثم الت�سجيل يف خدمات 

خدمات  يف  الت�سجيل  من  النتهاء  ومبجرد  الإلكرتوين.  الك�سف 

الك�سف الإلكرتوين، ي�ستلم حامل البطاقة بريداً اإلكرتونياً يحتوي 

على �رشوط واأحكام الك�سف الإلكرتوين. ويُعترب اأن حامل البطاقة 

وافق على �رشوط واأحكام الك�سف الإلكرتوين، ما مل يقم حامل 

البطاقة باإخطار البنك ب�سكل �سليم برغبته يف اإلغاء لت�سجيل 

يف خدمات الك�سوف الإلكرتونية. 

الرقمية  اخلدمات  الت�سجيل من خالل  البطاقة  )ج(  ي�ستطيع حامل     

البطاقة  اأن حامل  )بافرتا�س  اخلدمة  مزود  اأو  البنك  يوفرها  التي 

ثم  الدخول،  ت�سجيل  اخلدمة( عن طريق  تلك  بالفعل يف  �سجل 

طلب الت�سجيل يف خدمة الك�سف الإلكرتوين.

)ب(  يتم تفعيل ا�سرتاك حامل البطاقة يف خدمات الك�سف الإلكرتوين   

عقب اإمتام الت�سجيل. واإذا رغب حامل البطاقة يف اإلغاء ت�سجيله 

عليه  يتعني  امل�ستقلة،  الإلكرتونية  الك�سوف  خدمات  من  اأي  يف 

الإ�سارة اإىل ذلك ب�سكل وا�سح وقت الت�سجيل يف خدمات الك�سف 

با�ستخدام  اأو  ذلك  بعد  كتابًة  البنك  اإخطار  ميكنه  اأو  الإلكرتوين 

اخلدمات الهاتفية اأو من خالل اخلدمات الرقمية.

)ج(  من املفهوم لدى حامل البطاقة اأن الربيد الإلكرتوين هو الطريقة   

الوحيدة التي �سيتم من خاللها اإر�سال ك�سوف ح�سابات البطاقة. 

)د(  �سوف ي�ستلم حامل البطاقة عقب الت�سجيل يف خدمات الك�سوف   

الربيد  عنوان  على  احل�سابات  ك�سوف  من  ك�سف  كل  الإلكرتونية 

على  حتتوي  التي  بالر�سالة  مرفقاً  �سيكون  حيث  املحدد،  الإلكرتوين 

مزود  خالل  من  اأو  بنف�سه  البنك  يقوم  و�سوف  ال�سلة.  ذي  الإ�سعار 

اخلدمة باإر�سال كل ك�سف ح�ساب اإىل عنوان الربيد الإلكرتوين الرئي�س 

الذي يحدده حامل البطاقة. ويف حالة رف�س ذلك الإر�سال لأي �سبب 

اخلدمة  اأو من خالل مزود  بنف�سه  البنك  يحاول  الأ�سباب، �سوف  من 

اإر�سال ك�سف احل�ساب اإىل عنوان الربيد الإلكرتوين الثانوي اإذا توفر لدى 

البنك. و�سوف تقع على عاتق حامل البطاقة م�سئولية اإخطار البنك 

كتابًة ب�سورة مبا�رشة اأو من خالل اخلدمات الهاتفية بخ�سو�س عدم 

الإلكرتوين  الربيد  عنوان  يف  تغيري  اأي  اأو  الإلكرتوين  الك�سف  ا�ستالم 

ا�ستالم  عدم  عن  م�سئولني  اخلدمة  ومزود  البنك  يكون  ولن  املحدد. 

حامل البطاقة لأي ك�سف اإلكرتوين نتيجة عدم �سحة عنوان الربيد 

الإلكرتوين اأو اأي �سبب اآخر مهما كان. 

)هـ(  يوافق حامل البطاقة على اإخطار البنك كتابًة اأو من خالل اخلدمات   

الهاتفية يف حالة عدم قدرته على الو�سول اإىل اأي من الك�سوف 

اأو  تعار�س  اأي  وجود  اأو  منها،  لأي  ا�ستالمه  عدم  اأو  الإلكرتونية 

معامالت غري م�رشح بها اأو اإغفال اأو قيود خاطئة اأو غري دقيقة يف 

اأي من الك�سوف الإلكرتونية التي ت�سلمها يف غ�سون خم�سة ع�رش 

)15( يوماً من: )1( تاريخ اإر�سال الك�سف الإلكرتوين بوا�سطة البنك 
اأو )2( تاريخ ا�ستالم  اأو من خالل مزود اخلدمة اإىل حامل البطاقة. 

حامل البطاقة للك�سف الإلكرتوين اأو التمكن من الو�سول اإليه اإذا 

مل يكن قادراً على الو�سول اإليه وقام باإخطار البنك مبا يفيد ذلك. 

ومع مراعاة ما �سبق، يعترب حامل البطاقة م�ستلماً ك�سف احل�ساب 

الإلكرتوين وم�سدقاً على �سحة القيود الواردة به بعد انتهاء فرتة 

اخلم�سة ع�رش )15( يوماً املذكورة اأعاله.

وم�ساهميهم  اخلدمة  ومزود  البنك  ويعفي  البطاقة  حامل  )و(  يعو�س   

اإدارتهم وموظفيهم وم�سئوليهم وممثليهم ب�سورة  واأع�ساء جمل�س 

اأي  البطاقة عن  ويتنازل حامل  غري م�رشوطة وغري قابلة لالإلغاء من، 

حق قد يُ�ستحق له مبوجب القانون �سد البنك اأو مزود اخلدمة اأو اأي 

من الأ�سخا�س املرتبطني فيما يخ�س، اأية خ�سائر اأو تكاليف اأو اأ�رشار 

يتكبدها حامل البطاقة ب�سورة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة ب�سبب اإ�سدار 

خدمات الك�سف الإلكرتوين اأو اإر�سال اأي من الك�سوف الإلكرتونية اأو 

اإدارتها اأو وجود اأي خطاأ اأو تلف بها اأو اأي تاأخري اأو تبديل اأو ا�ستخدام 

اأو و�سول غري م�رشح به اأو عدم دقة البيانات اأو توقف اخلدمة اأو عدم 

توفرها اأو ف�سل الت�سال اأو غريها من حالت توقف املعدات التي قد 

ت�سبب عدم اكتمال اأو عدم توفر الك�سف الإلكرتوين اأو الإف�ساح عن 

عن  نتج  والذي  وخالفه  بالبيانات  التالعب  اأو  للغري  �رشية  معلومات 

اإر�سال البنك اأو مزود اخلدمة لك�سف احل�ساب الإلكرتوين، على عنوان 

الربيد الإلكرتوين املحدد.

)ز(  يدرك حامل البطاقة ويوافق على اأن تخزين املعلومات الواردة يف اأي   

معلومات  احل�رش؛  ل  املثال  �سبيل  على  ذلك  مبا يف  اإلكرتوين،  ك�سف 

البطاقة  ح�ساب  واأر�سدة  املعاملة  ون�ساط  البطاقة  ح�ساب 

والتحويالت وغريها من املعلومات الأخرى املخزنة على جهاز الكمبيوتر 

احل�ساب  ك�سف  ا�ستالم  نتيجة  البطاقة  بحامل  اخلا�س  ال�سخ�سي 

الإلكرتوين، �سيكون على م�سئوليته اخلا�سة، ولن يكون البنك اأو مزود 

اأو  املعلومات  لتلك  به  م�رشح  غري  و�سول  اأي  عن  م�سئولني  اخلدمة 

الإف�ساح عنها للغري. 

مزود  اأو  البنك  يقدير  ح�سب  الإلكرتوين  الك�سف  خدمات  )ح(  تتوفر   

اأو  الإلكرتوين  الك�سف  خدمات  تعديل  منهما  لأي  ويجوز  اخلدمة 

اأو  اإنهائها  اأو  اإلغائها  اأو  �سحبها  اأو  تعليقها  اأو  عليها  الإ�سافة 

اأو  التغيري  اأو  التعديل  ذلك  اإجراء  حالة  ويف  وقت.  اأي  يف  قطعها 

التعليق اأو ال�سحب اأو الإلغاء اأو الإنهاء اأو القطع خلدمات الك�سف 

الإلكرتوين، يقوم البنك باإخطار حامل البطاقة، اإما عرب الربيد العادي 

اأو الربيد الإلكرتوين اأو الفاك�س اأو توفري الإخطارات يف مقر البنك اأو 

فروع مزود اخلدمة، ويوافق حامل البطاقة على اللتزام بذلك.

)ط(  يقر حامل البطاقة ويوافق على اأنه مبجرد ا�ستالم حامل البطاقة   

خدمات الك�سف الإلكرتوين، �سوف يتوقف البنك عن تزويد حامل 

البطاقة بك�سوف احل�ساب اأو الإخطارات اأو التاأكيدات الورقية التي 

يتم اإر�سالها عرب الربيد العادي. 

الإلكرتوين يف  الربيد  ا�ستخدام  اأن  اأي�ساً  البطاقة  حامل  يقر  )ي(  كما   

حامل  ويُعد  اآمن.  وغري  م�سمون  غري  املعلومات  وا�ستقبال  اإر�سال 

عليه  ويتعني  املحدد،  الإلكرتوين  الربيد  وم�ستخدم  مالك  البطاقة 

عدم  ل�سمان  الالزمة  والتحذيرات  الأمنية  التدابري  جميع  اتخاذ 

املحدد.  الإلكرتوين  الربيد  ذلك  اإىل  له  م�رشح  غري  طرف  اأي  و�سول 

من  لأي  به  م�رشح  غري  ا�ستخدام  اأي  اأن  البطاقة  حامل  ويدرك 

ثالث  طرف  اأي  اأو  البطاقة  حامل  قبل  من  الإلكرتونية  الك�سوف 

قد  البطاقة(  حامل  قبل  من  له  غري م�رشح  اأو  له  )�سواء م�رشح 

حامل  ويلتزم  البطاقة.  حامل  �سد  اإجراء  اأي  اتخاذ  يف  يت�سبب 

اأو  )�سخ�سياً  لغريه  ال�سماح  اأو  بنف�سه  القيام  بعدم  البطاقة 

من  اأي  جتزئة  اأو  ن�سخ  اأو  ن�رش  اأو  تعديل  اأو  تنظيم  باإعادة  خالفه( 

الك�سوف الإلكرتونية املقدمة من البنك اإىل حامل البطاقة. 

)ك(  يوافق حامل البطاقة ويفو�س البنك اأو مزود اخلدمة يف الإعالن عن   

اإىل  الإلكرتونية  الك�سوف  منتجاتها وخدماتها عند تقدمي خدمات 

اأي�ساً  البنك  يحتفظ  كما  لآخر.  من حني  املحدد  الإلكرتوين  الربيد 

بحقها يف فر�س ر�سوم مقابل توفري خدمات الك�سوف الإلكرتونية 

اإىل حامل البطاقة ح�سب القيمة التي يعلنها البنك من حني لآخر 

وعلى النحو امل�سموح به مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام. 

يعترب  الإلكرتوين،  الك�سف  خدمات  تلقي  البطاقة  حامل  قرر  )ل(  اإذا   

حامل البطاقة قد قبل ووافق على اللتزام بهذه ال�رشوط والأحكام 

وتعديالتها بوا�سطة البنك اأو مزود اخلدمة من حني لآخر. وبالن�سبة 

بريد  ر�سالة  اأول  الهاتفية، �ستحتوي  اخلدمات  بوا�سطة  للت�سجيل 

الإلكرتوين.  احل�ساب  ك�سف  خدمة  واأحكام  �رشوط  على  اإلكرتوين 

الر�سالة  تلك  ا�ستالم  يكون  اأن  على  البطاقة  حامل  ويوافق 

يتعلق  فيما  وال�رشوط  الأحكام  لتلك  قبول  مبثابة  الإلكرتونية 

بخدمات الك�سوف الإلكرتونية. و�سوف يعترب تلقي حامل البطاقة 

خلدمات الك�سوف الإلكرتونية مبثابة اتفاق مربم معه، وكذلك ميثل 

باملخاطر الكامنة يف عملية  اإقراراً  ا�ستالم تلك ال�رشوط والأحكام 

اإر�سال الك�سوف الإلكرتونية عرب الربيد الإلكرتوين. 

13- املنظمات اخلريية 
13-1  اإذا قرر حامل البطاقة اختيار منظمة خريية معينة، حينئذ يتم احت�ساب 
قيمة التربع املقرر ب�سكل �سهري على كل معاملة بطاقة، ويتم بيان 

ذلك يف ك�سف ح�ساب البطاقة.

باملعامالت  البطاقة  حامل  ويبلغ  يقرر  اأن  لآخر  حني  من  للبنك  13-2  يجوز 
املوؤهلة لحت�ساب التربع املقرر. 

13-3  يقر حامل البطاقة باأن البنك �سيخ�سم التربع املقرر من ح�ساب بطاقة 
حامل البطاقة، وتقوم بتوزيعه على املنظمة اخلريية املنا�سبة من حني 

لآخر على نحو ما يقرره البنك.

ما  نحو  على  اأخرى  خريية  منظمة  اختيار  البطاقة  حامل  13-4  ي�ستطيع 
ي�سمح به البنك من حني لآخر. 

اأنه بتغيري املنظمة اخلريية، يحتفظ البنك بحقها  13-5  يقر حامل البطاقة 
فيما  القدمية  اأو  اجلديدة  للمنظمة  اإما  املقرر  التربع  تخ�سي�س  يف 

يخ�س املعاملة امل�ستوفاة لل�رشوط التي مت ترحيلها بالفعل اإىل ح�ساب 

البطاقة. 

13-6  يقر حامل البطاقة باأنه يف حالة عدم �سداد حامل البطاقة للحد الأدنى 
امل�ستحق )�سامالً التربع املقرر(، حينئذ لن يكون البنك م�سئولة عن دفع 

التربع املقرر اإىل املنظمة اخلريية. 

13-7  يقر حامل البطاقة باأنه يجوز للبنك ح�سب تقديره وحده ووفقاً لالإخطار 
املنظمة اخلريية  اأو فروع مزود اخلدمة تغيري  البنك  املعلن عنه يف مقر 

املحددة من قبل حامل البطاقة. ويف تلك احلالة، يحتفظ البنك بحقها 

يف تخ�سي�س التربع املقرر الذي مت حت�سيله اإىل منظمة اأخرى بديلة. 

13-8  يف حالة التاأخر يف ال�سداد اأو حدوث اأي حالة تق�سري مبوجب هذه ال�رشوط 
البطاقة،  وحامل  البنك  بني  ين�ساأ  الدفع  ب�ساأن  نزاع  اأي  اأو  والأحكام 

اأو  اأو م�سادرة  البنك بحقها، ح�سب تقديره وحده، يف احتجاز  يحتفظ 

اأي  اتخاذ  اأو  اأي جزء منه  اأو  املقرر  التربع  التنازل عن كامل  و/اأو  اإبطال 

اإجراء منا�سب اآخر.

13- 9  يقر حامل البطاقة اأنه يف حالة اإبطال اأي معاملة اأو حدوث اأي خطاأ 
اأي معاملة مت دفع التربع املقرر امل�ستحق عليها  اإبطال  اأو نزاع نتيجة 

اأو ا�ستحق دفعه بالفعل، لن يقوم البنك باإبطال التربع املقرر عن تلك 

املعاملة بعينها.

ال�سحب  14-

14-1  يجوز للبنك، ح�سب تقديره وحده، اأو من خالل مزود اخلدمة اإجراء �سحب 
»اجلائزة«(،  بـ  منها  كل  اإىل  )ي�سار  البطاقات  حملة  على  جوائز  وتوزيع 

مع مراعاة ما يلي:

)اأ(  تخ�سع قيود و�رشوط الأهلية لال�سرتاك يف ال�سحب على اجلائزة لتلك   

املعايري التي يحددها مزود اخلدمة، ويقوم البنك بن�رشها من حني لآخر؛

على  ال�سحب  امل�ساركة يف  اأهلية  على  القيود  بع�س  و�سع  )ب(  يجوز   

اخلدمة  مزود  يحدده  ح�سبما  ال�سابقني  للفائزين  بالن�سبة  اجلائزة 

ويتم ن�رشه من قبل البنك؛

ال�سحب  نظام  )مثل  بال�سحوبات  املتعلقة  املعلومات  البنك  )ج(  يوفر   

ومعايري الأهلية وتفا�سيل ال�سرتداد وما اإىل ذلك( حلامل البطاقة، 

ويتم اإخطار حامل البطاقة باأي تغيري يطراأ عليها؛

)د(   يتم اإجراء ال�سحب على اجلائزة يف التاريخ املحدد من قبل مزود اخلدمة   

الر�سائل  و/اأو  الهاتف  عرب  الفائزين  اإخطار  ويتم  بن�رشه،  البنك  وقام 

الق�سرية و/اأو اأي و�سيلة منا�سبة اأخرى يحددها البنك؛ 

اإنهاء  عقب  ال�سلة  ذي  البطاقة  ح�ساب  يف  اجلائزة  قيد  )هـ(  يتم   

قبل  من  املحدد  النحو  على  ال�سكلية  الإجراءات  جميع  وا�ستيفاء 

مزود اخلدمة والتي يقوم البنك بن�رشها.

برنامج ال�سرتداد النقدي »كا�ش باك«   -15
حلامل  )»الربنامج«(  البنك  من  املقدم  وير«  اأين  »كا�س  برنامج  15-1  يتيح 
البطاقة املوؤهل اأن يراكم قيمة الكا�س باك امل�ستحقة على املعامالت 

الفاتورة  �سهر  خالل  البطاقة  حامل  اأجراها  التي  لل�رشوط  امل�ستوفية 

وفقاً للحد الأدنى والأق�سى الذي قد يحدده البنك من حني لآخر. وميكن 

ا�سرتداد قيمة الكا�س باك املرتاكمة بخ�سو�س تلك البطاقة بقيدها يف 

ح�ساب بطاقة حامل البطاقة الرئي�سة لدى البنك.

15-2 الأهلية
)اأ(  يُتاح الربنامج حلامل البطاقة طاملا اأن البطاقة غري موقوفة بوا�سطة   

البنـك ويف اأي حالة اأخرى على النحو الذي يحدده البنك من حني لآخر. 

)ب(  ت�ستحق قيمة الكا�س باك املكت�سبة بوا�سطة حامل البطاقة على   

املرتاكم  باك  الكا�س  ولأن  البطاقة.  حامل  ل�سالح  املكافاأة  �سبيل 

يتمثل يف قيمة نقدية عند ال�سرتداد، فاإنه ل ميكن احل�سول عليه 

الرئي�سة.  البطاقة  حامل  بطاقة  ح�ساب  يف  قيده  طريق  عن  اإل 

وبعد ا�سرتداد قيمة الكا�س باك، يتم اإظهار القيمة املكافئة كقيد 

التي  الطريقة  بنف�س  الرئي�سة  البطاقة  يف ح�ساب بطاقة حامل 

ي�سجل بها اأي قيد دائن اآخر. 

15-3 الت�سجيل 
)اأ(  تعترب امل�ساركة يف الربنامج تلقائية جلميع حملة البطاقات املوؤهلني.  

الت�سجيل  واإلغاء  الربنامج  من  اخلروج  البطاقة  حامل  )ب(  ي�ستطيع   

عن طريق اإر�سال تعليمات كتابية اإىل البنك اأو عن طريق اخلدمات 

الهاتفية التي يوفرها البنك.

)ج(  يجوز حلامل البطاقة ال�ستمرار يف ا�ستخدام البطاقة على النحو   

املعتاد.

)د(  يجوز للبنك فر�س ر�سوم على الربنامج ح�سب تقديره وحده والتي ميكن   

اأن تختلف من وقت لآخر، على اأن يقوم البنك باإخطار حامل البطاقة 

بذلك. 

اثني ع�رش  اأي فرتة مكونة من  الت�سجيل«  )هـ(  يعني م�سطلح »�سنة   

�سهراً تبداأ اعتباراً من تاريخ الت�سجيل. 

15-4 الربنامج
)اأ(  يكت�سب حامل البطاقة قيمة الكا�س باك على اأ�سا�س ن�سبة مئوية   

من اأي معاملة م�ستوفية لل�رشوط على النحو املحدد من قبل مزود 

اخلدمة من حني لآخر، �رشيطة اأن يكون اإجمايل املعامالت امل�ستوفية 

لل�رشوط املنفذة بالدرهم الإماراتي خالل �سهر الفاتورة مغطياً لقيمة 

احلد الأدنى املحدد من قبل البنك من حني لآخر. ويقوم البنك ح�سب 

تقديره وحده بتقريب قيمة الكا�س باك املجمعة خالل �سهر الفاتورة 

اإىل اأقرب قيمة �سحيحة بالدرهم الإماراتي. 

)ب(  �سوف تعترب جميع م�سرتيات التجزئة املقيدة على ح�ساب البطاقة   

مع  باك،  الكا�س  لكت�ساب  وموؤهلة  لل�رشوط  م�ستوفية  معامالت 

العلم اأن ذلك ل يت�سمن املعامالت التالية:

)1( حتويالت الر�سيد؛   

)2( ال�ُسلف النقدية املحلية؛   

)3( �سيكات البطاقة؛   

)4( جميع الر�سوم املفرو�سة على البطاقة من قبل البنك؛   

)5( املعامالت املعكو�س قيدها من قبل التاجر؛   

والكهرباء  املياه  وفواتري  الهاتف  فواتري  مثل  اخلدمات،  فواتري  )6(  دفعات    

مثل  اخلدمة،  مزود  يتيحها  التي  الدفع  قنوات  خالل  من  املدفوعة 

الإنرتنت  عرب  امل�رشفية  واخلدمات  الهاتف  عرب  امل�رشفية  اخلدمات 

واأجهزة ال�رشاف الآيل واخلدمات امل�رشفية الرقمية؛

)7(  اأية معامالت اأخرى يحددها البنك من حني لآخر.   

)ج(  ل ي�ستحق حامل البطاقة جتميع كا�س باك على اأية م�سرتيات جتزئة   

قام باإجرائها قبل تاريخ الت�سجيل يف الربنامج.

)د(  ل يجوز حلامل البطاقة جتميع اأو ا�ستخدام الكا�س باك املرتاكم على   

البطاقة بالتزامن مع الكا�س باك املجمع باأي من بطاقاته الأخرى يف 

اأي  اأو  اأخرى  اإىل بطاقة  اأي�ساً  وقت ال�سرتداد، كما ل يجوز له حتويله 

برنامج ولء، ما مل يتم اإخطار البنك على وجه التعيني بخالف ذلك. 

اأي  اإىل  القانون  مبقت�سى  للتحويل  قابل  غري  باك  الكا�س  )هـ(  ر�سيد   

�سخ�س اأو كيان اآخر، مع العلم اأن الكا�س باك حق م�ستحق الدفع 

ب�سكل م�ستقل ح�سب تقدير البنك وحده ولي�س ر�سيداً باحل�ساب 

قابالً لالإحلاق اأو التحويل اإىل اأي �سخ�س اأو كيان اآخر.

)و(  �سوف يقوم البنك باإخطار حامل البطاقة من خالل ك�سف احل�ساب   

الدوري بقيمة الكا�س باك املجمعة. ول ميكن حلامل البطاقة الرئي�سة 

ا�سرتداد الكا�س باك اإل بعد اإيراده حتت بند الر�سيد املرتاكم يف ك�سف 

ح�ساب البطاقة.

باإرجاع  اأو  البطاقة  باإلغاء  طواعية  البطاقة  حامل  قيام  حالة  )ز(  يف   

لأي  البنك  اتخاذ  اأو  اإلغاوؤها  ليتم  الأ�سباب  من  �سبب  لأي  البطاقة 

م�سادرة  تتم  الأ�سباب،  من  �سبب  لأي  البطاقة  اإلغاء  بهدف  اإجراء 

كامل ر�سيد الكا�س باك املرتاكم يف البطاقة. وكذلك احلال اإذا كانت 

البطاقة موقوفة اأو معلقة لأي �سبب من الأ�سباب، �ستتم م�سادرة 

املمكن  من  اأنه  بيد  البطاقة،  يف  املرتاكم  باك  الكا�س  ر�سيد  كامل 

اإرجاعه مرةً اأخرى ح�سب تقدير البنك وحده. 

اأو قيد  اأو انق�ساء وانتهاء  اأي ح�ساب  البنك بخ�سو�س  )ح(  يكون قرار   

اأي ر�سيد دائن اأو مدين اأو اإلغاء ر�سيد الكا�س باك نهائياً وقاطعاً 

وملزماً حلامل البطاقة.

15-5 ال�سرتداد وامل�سادرة
البطاقة من  اإنهاء  اأو  اإلغاء  اأو  اإيقاف  اأو  تعليق  اأو  اإبطال  )اأ(  يجب عدم   

قبل البنك بعد ا�ستالم طلب ا�سرتداد قيمة الكا�س باك. وعند حدوث 

اأو  باك  الكا�س  قيمة  ا�سرتداد  يتم  اأن  اإما  ال�سابقة،  احلالت  من  اأي 

م�سادرتها ح�سب تقدير البنك.

البطاقة  حامل  يقوم  اأن  يف  باك  الكا�س  ا�سرتداد  طريقة  )ب(  تلخ�س   

اخلدمات  اإىل  الدخول  اأو  الهاتفية  باخلدمات  بالت�سال  الرئي�سة 

الرقمية التي يوفرها مزود اخلدمة، ويطلب بعد اإمتام عملية حتديد 

الهوية ا�سرتداد كامل ر�سيد الكا�س باك امل�ستحق اأو املمنوح اأو اأي 

جزء منه. ويجوز للبنك توفري طرق اأخرى ل�سرتداد قيمة الكا�س باك 

ح�سب تقديره وحده. 

الكا�س  لقيمة  والأق�سى  الأدنى  احلد  من  كل  حتديد  للبنك  )ج(  يجوز   

باك كل �سهر ح�سب تقديره وحده. وعالوة على ذلك، يقوم البنك 

بتحديد احلد الدنى للقيمة امل�سموح با�سرتدادها ويجوز لها تغيريها 

من وقت لآخر.

بطاقة  ح�ساب  يف  املطلوبة  باك  الكا�س  ا�سرتداد  قيمة  البنك  )د(  يقيد   

اأيام عمل من ا�ستالم  حامل البطاقة الرئي�سة يف غ�سون ثالثة )3( 

طلب ال�سرتداد من حامل البطاقة الرئي�سة. 

باك يف  الكا�س  قيمة  قيد  يتم  �سوف  ال�سرتداد،  اإمتام عملية  )هـ(  بعد   

ح�ساب بطاقة حامل البطاقة الرئي�سة، و�سوف يتم طرحه تلقائياً 

من قيمة الكا�س باك املرتاكم.

باك  الكا�س  قيمة  ا�سرتداد  الرئي�سة  البطاقة  حامل  على  )و(  يجب   

تلك  اكت�ساب  من  �سهراً   )15( ع�رش  خم�سة  غ�سون  يف  املكت�سبة 

القيمة. واإذا مل يتم ا�سرتدادها خالل تلك الفرتة اأو خالل اأي فرتة اأخرى 

يحددها البنك، تتم م�سادرة الكا�س باك، وخ�سمه من ر�سيد الكا�س 

باك املرتاكم املذكور يف ك�سف ح�ساب البطاقة.

)ز(  ل يجوز مقاي�سة ر�سيد الكا�س باك باأية مكافاآت اأخرى، كما ل يجوز   

اأي ظرف من الظروف، ول يجوز حتويله  اأو حتويله حتت  ا�سرتداد قيمته 

كذلك اإىل ر�سيد كا�س باك م�ستحق اأو ممنوح.

ب- اخلدمات

16- اأحكام عامة 
16-1  يتم تقدمي جميع اخلدمات ح�سب تقدير مزود اخلدمة وحده، ويجوز ملزود 
اأو  اإلغاوؤها  اأو  اأو �سحبها  اأو تعليقها  اأو تعديلها  اخلدمة تغيري اخلدمات 

اإنهاوؤها اأو قطعها يف اأي وقت. ويف حالة تغيري اخلدمات اأو تعديلها اأو 

تعليقها اأو �سحبها اأو اإلغاوؤها اأو اإنهاوؤها اأو قطعها على النحو �سالف 

الذكر، يلتزم مزود اخلدمة باإخطار حامل البطاقة اإما عرب الربيد العادي 

اأو الربيد الإلكرتوين اأو الفاك�س اأو توفري الإخطارات يف مقر البنك اأو فروع 

مزود اخلدمة، ويوافق حامل البطاقة على اللتزام بذلك.

16-2  يف حالة تعليق اخلدمات على النحو املذكور، ي�ستطيع حامل البطاقة 
طلب اإعادة ت�سغيل اخلدمات عن طريق الت�سال بالبنك اأو مبزود اخلدمة 

ال�رشوط  هذه  مبوجب  عليها  املن�سو�س  الو�سائل  من  اأي  با�ستخدام 

والأحكام. ويحتفظ البنك بحقها ح�سب تقديره وحده يف منح اأو رف�س 

اإعادة ت�سغيل اخلدمة ل�سالح حامل البطاقة. 

16-3  يوافق حامل البطاقة، ويقر ويتعهد مبا يلي:
بوا�سطة  بالبطاقة  يتعلق  فيما  املعرو�سة  اخلدمات  تقدمي  يجوز  )اأ(  اأنه   

البنك و/اأو مزود اخلدمة، ويوافق حامل البطاقة على اللتزام بجميع 

اأحكام هذه ال�رشوط والأحكام وجميع التزاماته وم�سئولياته مبوجبها 

مزود  كل  واإىل  البنك  اإىل  توؤول  ملكيتها  واأن  باخلدمات،  يتعلق  فيما 

خدمة؛

)ب(  اأن يدفع ملزود اخلدمة الر�سوم املفرو�سة على اخلدمات وفقاً للقيمة   

املعلن عنها وتعديالتها من حني لآخر. وتعترب تلك الر�سوم ملزمة 

ل.  اأو  بذلك  اإ�سعاراً  البطاقة  حامل  ت�سلم  �سواء  البطاقة،  حلامل 

ويفو�س حامل البطاقة مزود اخلدمة يف احت�ساب الر�سوم على اأي 

من ح�سابات البطاقة املفتوحة لدى مزود اخلدمة. ويف حالة �سحب 

البطاقة  حلامل  يحق  ل  جزئياً،  اأو  كلياً  اخلدمة  حجم  تقلي�س  اأو 

ا�سرتداد اأي من الر�سوم املدفوعة فيما يخ�س اأي من الأمور املتعلقة 

باخلدمة؛

)ج(  اإنهاء اخلدمات عن طريق اإخطار البنك ومزود اخلدمة كتابًة، و�سوف   

يكون م�سئولً عن جميع املعامالت حتى اإنهاء اخلدمة من قبل مزود 

اخلدمة؛

)د(  حترير اأية م�ستندات اإ�سافية قد يتطلبها البنك و/اأو مزود اخلدمة قبل   

توفري اأي من اخلدمات القائمة اأو املعدلة اأو الإ�سافية. ويف حالة اإخفاق 

البطاقة  ي�سبح حامل  املتطلبات،  بتلك  اللتزام  البطاقة يف  حامل 

اأو  املعدلة  اأو  القائمة  اخلدمات  تلك  ا�ستقبال  ل�رشوط  م�ستوٍف  غري 

الإ�سافية، ويحق للبنك حينئذ �سحب اخلدمات املقدمة فيما �سبق؛

)هـ(  قبول املوافقة على التغيريات الطارئة على هذه ال�رشوط والأحكام،   

البطاقة  حامل  يكون  ولن  كتابًة،  البنك  اإخطار  عليه  يتعني  واإل 

موؤهالً ل�ستخدام اخلدمات؛

املطلوبات  من  وغريها  البطاقة  بح�ساب  املدينة  القيود  جميع  )و(  قبول   

و/اأو  البطاقة  حامل  بوا�سطة  اخلدمات  ا�ستخدام  عن  تن�ساأ  التي 

امل�ستخدم املعتمد، على اأن تكون دفاتر مزود اخلدمة وقيوده و�سجالته 

دليالً قاطعاً ونهائياً على �سحة اأي معاملة؛

اأجل  من  اخلدمة،  مزود  يطلبه  ح�سبما  الإ�سافية  امل�ستندات  )ز(  تقدمي   

تفعيل اخلدمات الإ�سافية؛

اخلدمة  مزود  �سماح  عقب  اإل  اخلدمات  با�ستخدام  ي�سمح  ل  )ح(  اأنه   

حلامل البطاقة و/اأو امل�ستخدم املعتمد بالو�سول اإىل اخلدمات؛

عرب  املقدمة  املعامالت  وتنفيذ جميع  قبول  اخلدمة  ملزود  يجوز  )ط(  اأنه   

اخلدمات املعرو�سة حلامل البطاقة اأو اأي م�ستخدم مفو�س؛

اأية حتقيقات بخ�سو�س هوية  باإجراء  )ي(  اأن مزود اخلدمة غري مطالب   

الأمان  رموز  بخالف  اخلدمات،  اإىل  الو�سول  ميكنه  الذي  امل�ستخدم 

اأمان  اأجهزة  اأو  اأية طرق  و/اأو  الأمان  اإجراءات  املن�سو�س عليها يف 

اأخرى مطبقة بوا�سطة مزود اخلدمة ح�سب تقديره وحده؛

)ك(  اأن حامل البطاقة م�سئول عن ا�ستخدام رموز الأمان واأية طرق اأو   

اأجهزة اأخرى للتحقق من الهوية مت ا�ستخدامها للو�سول اإيل اأي من 

اخلدمات بوا�سطة اأي موظف م�رشح له اأو غري م�رشح له اأو اأي طرف 

ثالث؛

املنفذة  املعامالت  �سحة  على  العتماد  اخلدمة  ملزود  يحق  )ل(  اأنه   

اآخر  اأي �سخ�س  اأو  اأو امل�ستخدم املعتمد  بوا�سطة حامل البطاقة 

يتم  اخلدمات  اإىل  الو�سول  كان  البطاقة طاملا  حامل  عن  بالنيابة 

با�ستخدام رموز الأمان واإجراءات الأمان. واإذا كان لدى مزود اخلدمة 

اخلدمة،  ملزود  يجوز  معاملة،  اأي  �سحة  مدى  لل�سك يف  �سبب  اأي 

باأي من  املتعلقة  العملية  اأن يوقف متابعة  ح�سب تقديره وحده، 

اخلدمات؛

)م(  يخ�سع توفر اخلدمات واإمكانية اإجناز اأي معاملة من خالل اخلدمات   

يف جميع الأوقات للحد املعمول به؛ و

)ن(  اأن حامل البطاقة يعفي البنك و/اأو مزود اخلدمة من اأي م�سئولية   

بخ�سو�س عدم ا�ستالم معلومات من خالل اأي من اخلدمات املقدمة 

بوا�سطة البنك.

16-4 �رشوط متعلقة باخلدمات الهاتفية )راك دايركت(
اأحكام عامة

الهاتفية ورمز  اأن توفر خدمة اخلدمات  )1( يجوز للبنك ح�سب تقديره وحده 
الأمان املتعلق بها حلامل البطاقة من خالل اأحد مزودي اخلدمة.

)2( يُفو�س مزود اخلدمة مبوجبه بالعمل وفقاً للتعليمات ال�سفهية اأو تعليمات 
عرب لوحة الهاتف فيما يخ�س ح�ساب البطاقة.

ويتعني  اأمان �رشي.  برمز  البطاقة  بتزويد حامل  اخلدمة  يقوم مزود  )3( �سوف 
على حامل البطاقة عدم الإف�ساح عن رمز الأمان لأي �سخ�س. وتعترب جميع 

التعليمات ال�سفهية اأو الهاتفية التي يتم اإ�سدارها با�ستخدام رقم البطاقة 

ورمز الأمان ال�سحيح �سحيحة هي الأخرى. وبناًء عليه، يحق حلامل البطاقة 

اأمام  اخلدمة م�سئولً  يكون مزود  ولن  التعليمات.  تلك  اأي من  العتماد على 

حامل البطاقة عن اأي التزام ين�ساأ عن قبول مزود اخلدمة لأية تعليمات �سادرة 

عن حامل البطاقة اأو اأي �سخ�س اآخر يُفرت�س اأن يكون حامل البطاقة. ولهذا 

الغر�س، يعفي حامل البطاقة ب�سورة غري قابلة لالإلغاء كالً من البنك ومزود 

وغري  م�رشوطة  غري  ب�سورة  مبوجبه  البطاقة  حامل  ويوافق  ذلك.  من  اخلدمة 

قابلة لالإلغاء على تعوي�س البنك ومزود اخلدمة واأي �سخ�س مرتبط واإعفائهم 

املثال ل احل�رش؛  )مبا يف ذلك على �سبيل  اأو تكاليف  اأ�رشار  اأو  اأية خ�سائر  من 

التكاليف الق�سائية( اأو املطالبات التي يتحملها البنك اأو مزود اخلدمة اأو اأي 

�سخ�س مرتبط ب�سبب قبول البنك اأو مزود اخلدمة لتعليمات حامل البطاقة 

اأو اأي �سخ�س اآخر يُفرت�س اأن يكون حامل البطاقة. 

الأمان  رمز  با�ستخدام  املنفذة  الهاتفية  اخلدمات  معامالت  تكون  �سوف   )4(
دليالً قاطعاً وملزماً حلامل البطاقة فيما يتعلق بجميع الأغرا�س.

)5( لن يعترب ر�سيد ح�ساب البطاقة ال�سادر حلامل البطاقة من خالل اخلدمات 
مزود  اأو  البنك  لدى  البطاقة  حامل  بطاقة  ح�ساب  حالة  �سامالً  الهاتفية 

اخلدمة.

17- اخلدمات امل�رشفية الرقمية 
17-1 �رشوط عامة

)اأ(  يتم توفري اخلدمات امل�رشفية الرقمية ح�سب تقدير مزود اخلدمة وحده،   

ويجوز ملزود اخلدمة قطعها يف اأي وقت باإ�سعار م�سبق حلامل البطاقة. 

ا�ستكمال  مفو�س  م�ستخدم  وكل  البطاقة  حامل  على  )ب(  يجب   

عملية الت�سجيل يف اخلدمات امل�رشفية الرقمية بنجاح. 

)ج(  تتوفر اخلدمات امل�رشفية الرقمية ل�سبكات ات�سال الهاتف املحمول   

و�سبكات البيانات فقط املطابقة للموا�سفات املطلوبة واإجراءات 

التهيئة على النحو الذي يحدده مزود اخلدمة من حني لآخر. ويوافق 

حامل البطاقة وكل م�ستخدم مفو�س لدى حامل البطاقة على 

احل�سول على ات�سال بقاعدة البيانات اأو ب�سبكة الهاتف املحمول 

امل�ستخدم  اأو  البطاقة  حامل  نفقة  على  للموا�سفات  املطابقة 

املعتمد لدى حامل البطاقة. 

اأثناء ت�سغيل اخلدمات امل�رشفية  باإر�سادات  )د(  يتم تزويد حامل البطاقة   

عرب الهاتف. ويتعني على حامل البطاقة وكل م�ستخدم مفو�س اتباع 

جميع الإر�سادات ذات ال�سلة متى قام اأي م�ستخدم مفو�س بالدخول 

اإىل خدمة اخلدمات امل�رشفية الرقمية وت�سغيلها. ويجوز ملزود اخلدمة 

الطارئة على طريقة  بالتغيريات  البطاقة من حني لآخر  اإبالغ حامل 

الو�سول اإىل اخلدمات امل�رشفية عرب الإنرتنت وت�سغيلها من قبل حامل 

البطاقة اأو اأي م�ستخدم مفو�س لدى حامل البطاقة. 

الق�سرية  الر�سائل  عرب  التنبيهات  جميع  اإر�سال  اخلدمة  ملزود  )هـ(  يجوز   

البطاقة  حامل  ويقر  املعتمد.  للم�ستخدم  املتحرك  الهاتف  على 

التنبيهات عرب و�سائط  اإر�سال  اأنه يجوز ملزود اخلدمة يف امل�ستقبل 

ات�سال اإ�سافية. ويجوز ملزود اخلدمة من حني لآخر تغيري خ�سائ�س 

جميع  من  التحقق  البطاقة  حامل  على  ويتعني  تنبيهات.  اأية 

املوقع  على  اخلدمة  مزود  قبل  من  ن�رشها  �سيتم  التي  التنبيهات 

الإلكرتوين و/اأو اإر�سالها على الهاتف املتحرك للم�ستخدم املعتمد. 

تعديل  و/اأو  حذف  اأو  اإ�سافة  لآخر  حني  من  اخلدمة  ملزود  ويجوز 

التنبيهات بناًء على طلب حامل البطاقة اأو امل�ستخدم املعتمد.

قابلة  غري  ب�سورة  مفو�س  م�ستخدم  وكل  البطاقة  حامل  )و(  يوافق   

الرتويجية  و/اأو  الت�سويقية  الر�سائل  اأو  املكاملات  تلقي  على  لالإلغاء 

اأو ر�سائل الرتحيب التي ت�سدر عن مزود اخلدمة بني ال�ساعة 7:00 �س 

اإىل 9:00 م. واإذا رغب اأي م�ستخدم مفو�س يف اإيقاف ا�ستالم الر�سائل 

اإبالغ  يتعني عليه  الق�سرية،  الر�سائل  الرتويجية عرب  و/اأو  الت�سويقية 

مزود اخلدمة كتابًة وطلب �سطب رقم الهاتف املتحرك اخلا�س به من 

وكل  البطاقة  حامل  ويوافق  الر�سائل.  بتلك  اخلا�سة  البيانات  قاعدة 

م�ستخدم مفو�س ب�سورة غري م�رشوطة وغري قابلة لالإلغاء على عدم 

تاأويل اأي من تلك املكاملات اأو الر�سائل املر�سلة من قبل مزود اخلدمة و/

اأو وكالئه كانتهاك خل�سو�سية حامل البطاقة اأو امل�ستخدم املعتمد، 

ول يحق له تقدمي اأي �سكوى اأو اتخاذ اأي اإجراء فيما يتعلق بذلك.

على  متوفرة  لتكون  الرقمية  امل�رشفية  اخلدمات  خدمة  ت�سميم  )ز(  مت   

توفر  اأنه لي�س هناك ما ي�سمن  الأ�سبوع، غري  اأيام  اليوم طوال  مدار 

تنفيذ  و�سيتم  الأوقات.  جميع  يف  الإنرتنت  عرب  امل�رشفية  اخلدمات 

�ساعات  بعد  اخلدمة  مزود  قبل  من  ا�ستالمها  يتم  التي  التعليمات 

العمل الر�سمية فقط يف يوم العمل التايل. ويوافق حامل البطاقة 

وكل م�ستخدم مفو�س على اأنه يحق ملزود اخلدمة، يف اأي وقت وح�سب 

تقدير مزود اخلدمة وحده ودون �سابق اإ�سعار، اأن يعلق خدمة اخلدمات 

امل�رشفية الرقمية موؤقتاً لأغرا�س التحديث اأو ال�سيانة اأو الرتقية اأو اأي 

غر�س اآخر مهما كان يراه مزود اخلدمة �رشورياً. ويف تلك احلالة، ل يكون 

مزود اخلدمة م�سئولً عن اأي تكلفة اأو خ�سارة اأو التزام اأو �رشر قد يتم 

حتمله بوا�سطة حامل البطاقة اأو اأي م�ستخدم مفو�س نتيجًة لذلك. 

واأي  البطاقة  حامل  قبل  من  والت�سجيل  ال�ستخدام  )ح(  لأغرا�س   

اأي م�ستخدم مفو�س  اأو  البطاقة  م�ستخدم مفو�س، يجوز حلامل 

وطباعة  به  اخلا�س  املتحرك  الهاتف  على  البيانات  وتخزين  تنزيل 

ن�سخ ورقية من ال�سجالت ذات ال�سلة. 

البطاقة  حل�ساب  الرقمية  امل�رشفية  اخلدمات  خدمة  اإتاحة  )ط(  عند   

املقرر  اأكرث، من  اأو  ا�سمني  اخلدمة حتت  مزود  لدى  املفتوح  امل�سرتك 

الأمر  بادئ  البطاقة يف  فتح ح�ساب  مت  اإذا  النظر عما  وبغ�س  اأنه 

اخلدمات  خدمة  اإىل  الو�سول  ميكن  م�سرتك،  اأو  فردي  كح�ساب 

امل�رشفية الرقمية من قبل م�ستخدم مفو�س اأو حامل بطاقة واحد 

فقط.  

)ي(  يوافق حامل البطاقة على اأنه ل ميكن معاملة اأية تعليمات دفع   

تقدم اإىل مزود اخلدمة على اأنها دليل على اإمتام الدفع ل�سالح مزود 

اخلدمة اأو موافقته على دفع ذلك املبلغ املطلوب.

)ك(  يقبل حامل البطاقة وكل م�ستخدم مفو�س اأن يكون موعد انتهاء   

يوم العمل هو نف�س مواعيد العمل الر�سمية املطبقة لدى مزود 

اخلدمة داخل دولة الإمارات العربية املتحدة من الأحد اإىل اخلمي�س. 

العمل  مواعيد  بعد  املقدمة  الطلبات  جميع  تعترب  عليه،  وبناًء 

الر�سمية اأو يف اأي يوم لي�س من اأيام العمل، كما لو اأنها مر�سلة يف 

يوم العمل التايل.

)ل(  يقبل حامل البطاقة وكل م�ستخدم مفو�س اأنه �سيتم ا�ستكمال   

اأي معاملة متى مت اإجراء العملية بنجاح، �رشيطة ا�ستيفاء جميع 

ال�رشوط الأخرى دون احلاجة اإىل اأي مرجع اأو توثيق اأو اإ�سعار خطي اأو 

تاأكيد اآخر. 

17-2 الو�سول اإىل احل�سابات وتوفر اخلدمات
)اأ(  لن يتم توفري خدمة اخلدمات امل�رشفية الرقمية اإل حل�ساب البطاقة   

الذي يحدده حامل البطاقة على وجه التعيني. 

وا�ستالم  طلب  مفو�س  م�ستخدم  واأي  البطاقة  حامل  )ب(  ي�ستطيع   

اأنواع ح�سابات البطاقة التي توؤول لكليتها  اأغلب  املعلومات حول 

اإىل حامل البطاقة. ويجوز ملزود اخلدمة تقييد:

اإليها  الو�سول  ميكن  التي  البطاقات  ح�سابات  لعدد  الأق�سى  )1(  احلد    

با�ستخدام خدمة اخلدمات امل�رشفية الرقمية؛ 

)2(  ح�سابات البطاقة التي ميكن حلامل البطاقة اختيارها فيما يتعلق    

بتفعيل خدمة اخلدمات امل�رشفية الرقمية؛

اخلدمات  خدمة  املعتمد  امل�ستخدم  اأو  البطاقة  حامل  )3(  ا�ستخدام    

امل�رشفية الرقمية من خالل ح�ساب بطاقة معني.

هوية  بالتحقق من  يقوم  لن  اخلدمة  مزود  اأن  البطاقة  )ج(  يقر حامل   

الأمان  رمز  خالل  من  اإل  مفو�س  م�ستخدم  اأي  اأو  البطاقة  حامل 

واأدوات الأمن ورقم الهاتف املتحرك املحدد من قبل حامل البطاقة.

)د(  يقوم مزود اخلدمة بتزويد حامل البطاقة برمز اأمان ليتم ا�ستخدامه   

من قبل كل م�ستخدم مفو�س حتى يتمكن من الو�سول اإىل خدمة 

اخلدمات امل�رشفية الرقمية. ويجوز ملزود اخلدمة اأي�ساً اإ�سدار اأية �رشوط 

اأو قيود اأو تعليمات اأو اإجراءات تفعيل ودخول م�ستقلة اأو اأية �رشوط 

امل�رشفية  اخلدمات  خدمة  وا�ستخدام  اإىل  بالو�سول  متعلقة  اأخرى 

)»الإجراءات«(.  التعليمات  واإر�سال  الأمان  ورموز  والربامج  الرقمية 

ويوافق ويتعهد حامل البطاقة وكل م�ستخدم مفو�س على اأن يكون 

ملزماً وملتزماً بجميع الإجراءات التي ت�سدر عن مزود اخلدمة من حني 

لآخر. 

17-3 التفوي�ش 
)اأ(  يفو�س حامل البطاقة مزود اخلدمة ب�سورة غري م�رشوطة وغري قابلة   

لالإلغاء باأي مما يلي:

خدمة  يف  امل�سجل  البطاقة  حامل  بطاقة  ح�ساب  اإىل  )1(  الو�سول    

املعامالت امل�رشفية وغريها من  الرقمية لتنفيذ  اخلدمات امل�رشفية 

املعامالت؛

التي  املعلومات  جميع  عن  ثالث  طرف  لأي  اأو  للوكيل  )2(  الإف�ساح    

بحوزته حول حامل البطاقة وامل�ستخدم املعتمد وفقاً للقدر الالزم 

من اأجل تقدمي خدمة اخلدمات امل�رشفية عرب الهاتف حلامل البطاقة 

اأو اأي م�ستخدم مفو�س؛

)3( ت�سجيل تفا�سيل املعاملة يف �سجالت مزود اخلدمة؛   

معامالت  اأو  تعليمات  باأية  يتعلق  فيما  رف�س  ر�سالة  اأي  )4(  اإر�سال    

مقرتحة اإذا تو�سح له اأن الطلب املر�سل من قبل حامل البطاقة اأو 

اأو  امل�ستخدم املعتمد خمالف لل�سيغة املعتمدة لدى مود اخلدمة 

لأية �رشوط اأخرى؛

الرقمية يف  اأية خدمات جديدة من خالل اخلدمات امل�رشفية  )5(  عر�س    

اخلدمات  تلك  با�ستخدام  املعامالت  وتنفيذ  امل�ستقبل،  وقت يف  اأي 

اجلديدة بعد ا�ستالم طلب بذلك من حامل البطاقة. 

حالة  اأنه يف  مفو�س  م�ستخدم  وكل  البطاقة  حامل  ويوافق  )ب(  يقر   

اأي من  اإىل  اأو  بتنفيذ معاملة من  وكالئه  و/اأو  اخلدمة  مزود  قيام 

ح�سابات البطاقة، فاإنه يت�رشف ب�سفته وكيالً عن حامل البطاقة 

حامل  ويوافق  ثالث.  طرف  اأي  عن  نائباً  اأو  وكيالً  ب�سفته  ولي�س 

البطاقة وكل م�ستخدم مفو�س على اأحقية مزود اخلدمة و�رشكاته 

والوكالة  التفوي�س  على  العتماد  يف  و�رشكائه  ووكالئه  التابعة 

ولن  البطاقة.  حامل  بوا�سطة  املمنوحة  ال�سابقة  وال�سالحيات 

اإلغاء لأية تعليمات  اأو  اأي تعديل  بقبول  يكون مزود اخلدمة ملزماً 

�سبق اأن تلقاها من حامل البطاقة اأو اأي م�ستخدم مفو�س.

17-4 املعدات والربامج 
الهاتف  مالءمة  �سمان  عن  لوحده  م�سئولً  الطاقة  حامل  )اأ(  يكون   

اأي  اأو  البطاقة  حامل  ي�ستخدمها  التي  املعدات  من  وغريه  املتحرك 

الرقمية  امل�رشفية  اخلدمات  خدمة  اإىل  للو�سول  مفو�س  م�ستخدم 

�سمان  ذلك  يف  )مبا  �سليم  ب�سكل  تعمل  واأنها  ال�ستخدام،  لذلك 

الأوراق  اأو  للقر�س  على  البيانات  لتنزيل  كافية  تخزين  م�ساحة  توفر 

للطباعة(. 

�سوف  املذكورة،  التفعيل  واإجراءات  الت�سجيل  عملية  اإمتام  )ب(  بعد   

الربامج  اأي م�ستخدم مفو�س بتنزيل  يُ�سمح حلامل البطاقة و/اأو 

امل�ستخدم  اأو  البطاقة  حلامل  املتحرك  الهاتف  على  لتثبيتها 

املعتمد، و�سوف مُينح حقاً حمدوداً وغري ح�رشي وغري قابل للتحويل 

اأن يوافق حامل البطاقة وكل  يف ا�ستخدام تلك الربامج، �رشيطة 

م�ستخدم مفو�س على ما يلي:

اإىل ح�ساب  الو�سول  بخالف  اأخرى  لأغرا�س  الربامج  ا�ستخدام  )1(  عدم    

عرب  امل�رشفية  اخلدمات  خدمة  خالل  من  البطاقة  حامل  بطاقة 

الهاتف با�ستخدام الهاتف املتحرك حلامل البطاقة اأو اأي م�ستخدم 

مفو�س؛

)2(  عدم ال�سماح لأي �سخ�س اأو متكينه من الو�سول اإىل الربامج اأو ترك    

الهاتف املتحرك يف و�سع ميّكن الآخرين من الو�سول اإىل الربامج؛

)3(  عدم اإعادة اإ�سدار الربامج اأو تعديلها اأو اإجراء هند�سة عك�سية لها    

اأو تغيريها اأو جتزئتها اأو ال�سماح لأي �سخ�س القيام بذلك؛

)4(  عدم ال�سماح لأي �سخ�س بالو�سول اإىل رموز اأمان حامل البطاقة اأو    

اأدوات الأمان التي متّكن ذلك ال�سخ�س من تنزيل ن�سخة من الربامج. 

)ج(  يوافق حامل البطاقة واأي م�ستخدم مفو�س على ما يلي:  

الأمان  رموز  حماية  عن  والتكافل  بالت�سامن  م�سئولني  يكونوا  )1(  اأن    

اخلدمات  خدمة  مبوجب  لال�ستخدام  امل�سجل  املتحرك  والهاتف 

امل�رشفية الرقمية.



)2(  اأنه لأغرا�س خدمة اخلدمات امل�رشفية الرقمية، تعترب اأية تعليمات اأو    

معاملة ت�سدر عن الهاتف املتحرك ورقم الهاتف املتحرك املحدد اأنها 

�سادرة عن امل�ستخدم املعتمد.  

خدمة  بتعليق  امل�رشفية  القنوات  خالل  من  اخلدمة  مزود  )3(  مطالبة    

اخلدمات امل�رشفية الرقمية و/اأو تغيري رقم الهاتف املتحرك يف حالة 

فقد الهاتف املتحرك اأو منح الهاتف املتحرك اأو رقم الهاتف املتحرك 

م�ستخدم  اأي  و/اأو  البطاقة  حامل  على  ويتعني  اآخر.  �سخ�س  اإىل 

مفو�س اإبالغ مزود اخلدمة على الفور باأي تغيري يطراأ على رقم الهاتف 

املتحرك اأو اأي معاملة غري م�رشح بها يف ح�ساب البطاقة اخلا�سة به.

اخلدمات  )اإ�سعارات  الق�سرية  الر�سائل  بخدمة  املتعلقة  )د(  ال�رشوط   

امل�رشفية الرقمية: 

)1(  بعد تقدمي طلب من حامل البطاقة، يجوز ملزود اخلدمة ح�سب تقديره    

وحده تقدمي خدمات الر�سائل الق�سرية )»اخلدمات امل�رشفية الرقمية«( 

امل�رشفية  اخلدمات  »اإ�سعارات  بـ  حالياً  )واملعروفة  البطاقة  حلامل 

الرقمية«(.

)2(  يجوز للبنك من حني لآخر، ما مل يطالب حامل البطاقة البنك التوقف    

وعلى  به  اخلا�س  املتحرك  للهاتف  الت�سويقية  املعلومات  اإر�سال  عن 

نفقته اخلا�سة، اإر�سال املعلومات الرتويجية اإىل الهاتف املتحرك حلامل 

البطاقة.

)3(  ل يكون البنك م�سئولً عن اأي ف�سل يف ال�سبكة بوا�سطة مزود خدمة    

�سبكات GSM اأو اأي خطاأ يف الإر�سال اأو اأي ف�سل يف تو�سيل اإ�سعارات 

اخلدمات امل�رشفية الرقمية اإىل حامل البطاقة.

الق�سرية  الر�سائل  وا�ستالم  اإر�سال  ر�سوم  البطاقة  حامل  )4(  يتحمل    

التجوال،  لنظام  م�ستخدماً  املتحرك  الهاتف  كان  لو  حتى  بالكامل 

وتُفر�س ر�سوم على الر�سائل الق�سرية من قبل مزود اخلدمة الأجنبي. 

ويوافق حامل البطاقة على ا�ستالم اأي عدد من الر�سائل يف اأي وقت. 

)5(  يقوم حامل البطاقة باإخطار مزود اخلدمة فوراً يف حالة فقد اأو �رشقة    

ذلك  ا�ستالم  وقت  من  اخلدمة  مزود  على  ويتعني  املتحرك،  الهاتف 

الإخطار وقف اإر�سال اإ�سعارات خدمة اخلدمات امل�رشفية الرقمية اإىل 

ذلك الهاتف املتحرك. 

18- اخلدمات امل�رشفية عرب الإنرتنت

18-1 اأحام عامة بخ�سو�ش اخلدمات امل�رشفية عرب الإنرتنت
)اأ(  يقبل حامل البطاقة ب�سورة غري م�رشوطة وغري قابلة لالإلغاء اأن تكون   

اأو املمنوحة من خالل خدمة  جميع املعامالت و/اأو التعليمات املنفذة 

ويتحمل  بالكامل،  م�سئوليته  على  الإنرتنت  عرب  امل�رشفية  اخلدمات 

وحده جميع املخاطر املرتبطة بها. و�سوف ي�سكل �سجل مزود اخلدمة 

اخلدمات  بخدمة  يتعلق  فيما  تنفيذها  مت  تعليمات  اأو  معاملة  لأي 

امل�رشفية عرب الإنرتنت دليالً قاطعاً وملزماً فيما يتعلق بتلك املعامالت 

اأو التعليمات جلميع الأغرا�س. 

)ب(  يوافق حامل البطاقة على اأن جميع الإجراءات الأمنية امل�ستخدمة   

حامل  وي�سمن  وكافية.  معقولة  اخلدمة  مزود  قبل  من  واملنفذة 

الأوقات،  جميع  يف  الأمنية  الإجراءات  �رشية  على  احلفاظ  البطاقة 

ال�سماح  اأو  عنها  الإف�ساح  عدم  على  جاهداً  يعمل  و�سوف 

با�ستخدامها من قبل اأي �سخ�س اآخر، مع العلم اأنه ل يجوز الإف�ساح 

عن رموز الأمان اخلا�سة بحامل البطاقة ول اأية طرق اأو و�سائل اأخرى 

للتحقق من الهوية اإىل الغري اأو اإىل اأي موظف غري م�رشح له. كما 

يُن�سح حامل البطاقة مبا يلي )ويوافق على ذلك مبوجبه(:

)1( تذكر رموز الأمان واإتالف اأي اإ�سعار مبجرد ا�ستالم حامل البطاقة لها؛   

)2( عدم كتابة اأو ت�سجيل رمز الأمان اخلا�س به؛   

)3(  الحتفاظ باأي جهاز متعلق بالأمان يف مكان اآمن، وي�سمل ذلك التاأكد    

من عدم حفظ رموز الأمان باأي �سكل مهما كان )مبا يف ذلك بوا�سطة 

مت�سفح الإنرتنت اأو اأي برنامج اآخر( ميّكن اأي �سخ�س ي�ستخدم نف�س 

اجلهاز من الو�سول اإىل اإجراءات الأمان با�ستخدام التف�سيل املخزنة؛

)4(  اللتزام بالقيود املفرو�سة على ا�ستخدام رموز الأمان و/اأو اأية طرق اأو    

اأجهزة حتقق من الهوية على النحو املقرر من قبل مزود اخلدمة.

)ج(  ي�ستطيع حامل البطاقة الدخول اإىل �سبكة مزود اخلدمة على مدار   

اأيام الأ�سبوع، با�ستثناء حالت التوقف املقررة اأو غري  ال�ساعة طوال 

املتوقعة التي قد حتدث اأثناء �ساعات العمل املعتادة اأو بعدها. ويقر 

حامل البطاقة باأن حالت التوقف تلك قد تت�سبب يف اإعاقة الو�سول 

بحقه  اخلدمة  مزود  ويحتفظ  جزئياً.  اأو  كلياً  الرقمية  اخلدمات  اإىل 

يف ت�سجيل جميع البيانات اخلا�سة باأي ات�سال اأو اإجراء متعلق باأي 

اخلدمة  مزود  يبذل  و�سوف  اخلدمة.  مزود  معلومات  بنظام  معاملة 

حامل  من  ا�ستالمها  مبجرد  التعليمات  لتنفيذ  املعقولة  جهوده 

اأنه ل  البطاقة وقبولها من قبل نظم معلومات مزود اخلدمة، غري 

يوجد اأي �سمان ب�ساأن الوقت الالزم لإمتام العملية. و�سوف يتم تاأكيد 

تاريخ وحمتوى كل من التعليمات باأي و�سيلة متاحة ملزود اخلدمة. 

الربامج  مبواقع  اخلا�سة  الروابط  ذكر  باأن  ويقر  البطاقة  حامل  )د(  يوافق   

القابلة للتنزيل لغر�س املالءمة فقط، ول يكون مزود اخلدمة م�سئولً 

عن اأية �سعوبات اأو تبعات مرتبطة بتنزيل الربامج. ويخ�سع ا�ستخدام 

اأي من الربامج املنزلة ل�رشوط اتفاقية الرتخي�س، اإن وجدت، املقرونة اأو 

املقدمة مع الربنامج.

18-2 خدمة دفع الفاتورة 
من  اخلدمات  فواتري  �سداد  البطاقة  حلامل  الفاتورة  دفع  خدمة  )اأ(  تتيح   

اإىل الكيانات املحددة يف دولة الإمارات  ح�ساب بطاقة حامل البطاقة 

العربية املتحدة با�ستخدام اخلدمات الرقمية. وي�ستطيع حامل البطاقة 

اأي�ساً الطالع على مدى تنفيذ التعليمات من عدمه فيما يخ�س دفع 

الفاتورة واإ�سافة / حذف الكيانات املحددة اأو تفا�سيلها. 

املبينة  الدفع  تعليمات  باتباع  اخلدمة  مزود  البطاقة  حامل  )ب(  يفو�س   

عرب  امل�رشفية  اخلدمات  با�ستخدام  والأحكام  ال�رشوط  هذه  مبوجب 

الإنرتنت. و�سوف يقوم حامل البطاقة بتزويد مزود اخلدمة برقم مرجع 

متعلقة  اأخرى  معلومات  اأية  و/اأو  البطاقة  ح�ساب  ورقم  العميل 

بتلك الكيانات املحددة لتنفيذ طلب دفع الفاتورة. ويف حالة تقدمي 

البطاقة  حامل  يفو�س  البطاقة،  حامل  قبل  من  فاتورة  دفع  طلب 

مزود اخلدمة بخ�سم املبالغ املذكورة يف املعاملة من ح�ساب بطاقته 

ل�سالح الكيان املحدد بالنيابة عن حامل البطاقة. 

)ج(  يتم تنفيذ طلبات دفع الفواتري وفقاً للتعليمات، ويتم خ�سم مبلغ   

الفاتورة املحدد يف يوم العمل بعد معاجلة طلب دفع الفاتورة. 

)د(  على الرغم من تنفيذ اأغلب طلبات دفع الفواتري يف نف�س يوم العمل   

الذي يتم فيه معاجلة طلب دفع الفاتورة، اإل اأن حامل البطاقة يوافق 

على اأنه ولظروف خا�سة خارجة عن �سيطرة مزود اخلدمة قد ت�ستغرق 

بع�س طلبات دفع الفواتري وقتاً اأطول حتى يتم ترحيل املبلغ اإىل ح�ساب 

الكيان املحدد. ويوافق حامل البطاقة على عدم حتمل مزود اخلدمة لأي 

الكيانات  اأو مدفوعة من قبل  اأية مدفوعات م�ستلمة  م�سئولية عن 

املحددة بعد انتهاء فرتة ال�سماح اأو التي تن�ساأ ب�سبب ر�سوم اأو غرامة 

البطاقة  حامل  يلتزم  مل  اإذا  اإليه،  املدفوع  بوا�سطة  املقدرة  التاأخري 

اأن حامل  البطاقة على  التو�سية. ويف تلك احلالة، يوافق حامل  بهذه 

البطاقة يتحمل خماطر حتمل وم�سئولية دفع جميع اأو اأي من الر�سوم 

اأو الغرامات املقدرة بوا�سطة اجلهة املدفوع اإليها.  

)هـ(  ل يجوز ا�ستخدام خدمة دفع الفاتورة اإل لدفع فواتري الكيانات املحددة   

الكائنة داخل دولة الإمارات العربية املتحدة. 

اإذا مل يكن  الفاتورة  دفع  رف�س طلب  اخلدمة بحقه يف  )و(  يحتفظ مزود   

ر�سيد ح�ساب البطاقة كافياً لذلك الغر�س اأو لأي �سبب اآخر مهما كان. 

امل�ستخدمة  الأمنية  الإجراءات  جميع  اأن  على  البطاقة  حامل  )ز(  يوافق   

واملنفذة من قبل مزود اخلدمة معقولة وكافية. وي�سمن حامل البطاقة 

احلفاظ على �رشية الإجراءات الأمنية يف جميع الأوقات، و�سوف يعمل 

جاهداً على عدم الإف�ساح عنها اأو ال�سماح با�ستخدامها من قبل اأي 

اأنه ل يجوز الإف�ساح عن رموز الأمان اخلا�سة  اآخر، مع العلم  �سخ�س 

اأو و�سائل اأخرى للتحقق من الهوية اإىل  اأية طرق  بحامل البطاقة ول 

الغري اأو اإىل اأي موظف غري م�رشح له. ويُن�سح حامل البطاقة )ويوافق 

على ذلك مبوجبه(:

)1( تذكر رموز الأمان واإتالف اأي اإ�سعار مبجرد ا�ستالم حامل البطاقة لها؛   

)2( عدم كتابة اأو ت�سجيل رمز الأمان اخلا�س به؛   

)3(  الحتفاظ باأي جهاز متعلق بالأمان يف مكان اآمن، وي�سمل ذلك التاأكد    

من عدم حفظ رموز الأمان باأي �سكل مهما كان )مبا يف ذلك بوا�سطة 

مت�سفح الإنرتنت اأو اأي برنامج اآخر( ميّكن اأي �سخ�س ي�ستخدم نف�س 

اجلهاز من الو�سول اإىل اإجراءات الأمان با�ستخدام التف�سيل املخزنة؛

)4(  اللتزام بالقيود املفرو�سة على ا�ستخدام رموز الأمان و/اأو اأية طرق اأو    

اأجهزة حتقق من الهوية على النحو املقرر من قبل مزود اخلدمة.

)ح(  ي�ستطيع حامل البطاقة الدخول اإىل �سبكة مزود اخلدمة على مدار   

اأيام الأ�سبوع، با�ستثناء حالت التوقف املقررة اأو غري  ال�ساعة طوال 

املتوقعة التي قد حتدث اأثناء �ساعات العمل املعتادة اأو بعدها. ويقر 

حامل البطاقة باأن حالت التوقف تلك قد تت�سبب يف اإعاقة الو�سول 

بحقه  اخلدمة  مزود  ويحتفظ  جزئياً.  اأو  كلياً  الرقمية  اخلدمات  اإىل 

يف ت�سجيل جميع البيانات اخلا�سة باأي ات�سال اأو اإجراء متعلق باأي 

اخلدمة  مزود  يبذل  و�سوف  اخلدمة.  مزود  معلومات  بنظام  معاملة 

حامل  من  ا�ستالمها  مبجرد  التعليمات  لتنفيذ  املعقولة  جهوده 

اأنه ل  البطاقة وقبولها من قبل نظم معلومات مزود اخلدمة، غري 

يوجد اأي �سمان ب�ساأن الوقت الالزم لإمتام العملية. و�سوف يتم تاأكيد 

تاريخ وحمتوى كل من التعليمات باأي و�سيلة متاحة ملزود اخلدمة.

الربامج  الروابط اخلا�سة مبواقع  باأن ذكر  ويقر  البطاقة  )ط(  يوافق حامل   

اخلدمة  مزود  يكون  ول  فقط  الت�سهيل  لغر�س  للتنزيل  القابلة 

م�سئولً عن اأية �سعوبات اأو تبعات مرتبطة بتنزيل الربامج. ويخ�سع 

ا�ستخدام اأي من الربامج املنزلة ل�رشوط اتفاقية الرتخي�س، اإن وجدت، 

املقرونة اأو املقدمة مع الربنامج.

18-3 خدمة الدفع با�ستخدام البطاقة 
من خالل  البنك  يقدمها  التي  البطاقة  بوا�سطة  الدفع  )اأ(  تتيح خدمة   

وملخ�س  بطاقته  تفا�سيل  اإىل  الو�سول  البطاقة  اخلدمة حلامل  مزود 

احلايل  احل�ساب  وك�سف  لال�ستخدام  املتاح  والدائن  املدين  للر�سيد 

وال�سابق ومدفوعات البطاقة من خالل اخلدمات الرقمية. 

)ب(  عقب اإمتام الت�سجيل للخدمات الرقمية، �سيتم ربط جميع البطاقات   

ال�سادرة من قبل مزود اخلدمة با�سم حامل البطاقة ب�سكل تلقائي 

مع اخلدمات الرقمية.

باك  الكا�س  قيمة  ا�سرتداد  البطاقة طلب  اخلدمة حلامل  )ج(  تتيح هذه   

رمز  اإ�سدار  واإعادة  البطاقة  و�سيكات  الر�سيد  وحتويالت  واملدفوعات 

فقط  عن  والإبالغ  الئتمان  حد  وتغيري  البطاقة  وا�ستبدال  المان 

وطلبات  التعليمات  وتعديل  البطاقة  وجتديد  �رشقتها  اأو  البطاقات 

التجديد املبكر للبطاقات.

)د(  تتيح هذه اخلدمة حلملة البطاقات ال�سارية ا�ستخدام بطاقاتهم لإجراء   

عمليات الدفع عرب الإنرتنت من خالل اخلدمات الرقمية.

للتعليمات امل�ستلمة من خالل اخلدمة  اأية مبالغ وفقاً  )هـ(  يتم خ�سم   

على الفور من ح�ساب حامل البطاقة. 

)و(  يدرك ويوافق حامل البطاقة على اأن اأي عملية دفع با�ستخدام البطاقة   

الإنرتنت.  عرب  الدفع  خدمات  حتت  تندرج  الرقمية  اخلدمات  خالل  من 

وتخ�سع عمليات الدفع ملواعيد انتهاء العمل املحددة بوا�سطة موفر 

اخلدمة من حني لآخر.

18-4 امل�سئولية عن الأخطاء
يدرك ويوافق حامل البطاقة على اأن مزود اخلدمة �سوف يعتمد على املعلومات 

املقدمة من حامل البطاقة، ويفو�س حامل البطاقة مزودَ اخلدمة للت�رشف بناًء 

على اأية تعليمات مت اإر�سالها اأو يفرت�س اأنه مت اإر�سالها بوا�سطة حامل البطاقة 

لإجراء اأي حتويل اأو دفع بالنيابة عن حامل البطاقة. كما اأنه من املفهوم لدى 

تعليمات  با�ستالم  تقوم  التي  الأخرى  املالية  للموؤ�س�سات  اأن  البطاقة  حامل 

ل  اأنه  العلم  مع  املعلومات،  تلك  على  العتماد  يف  احلق  الدفع  اأو  التحويل 

يتعني على مزود اخلدمة اتخاذ اأية خطوات اإ�سافية لتاأكيد تلك التعليمات اأو 

التحقق من �سحتها، و�سوف يقوم بتنفيذها دون اأن يطلب اأي تاأكيد اإ�سايف. 

بتزويد مزود اخلدمة  البطاقة  اأنه يف حالة قيام حامل  البطاقة  ويفهم حامل 

عن  ال�سادرة  املعلومات  اأو  التعليمات  ت�سمنت  اإذا  اأو  غري �سحيحة  مبعلومات 

حامل البطاقة اأية اأخطاء، يتحمل حامل البطاقة كامل امل�سئولية فيما يخ�س 

املعلومات  يف  ت�سليل  اأو  غمو�س  اأو  تكرار  اأو  اأخطاء  اأية  عن  الناجتة  اخل�سائر 

املقدمة بوا�سطة حامل البطاقة. ويوافق حامل البطاقة على عدم انتحاله لأي 

�سخ�سية اأخرى اأو ا�ستخدام اأي ا�سم غري م�رشح له با�ستخدامه. اأما اإذا كانت 

اأي من املعلومات املقدمة بوا�سطة حامل البطاقة غري �سحيحة اأو غري دقيقة اأو 

غري حمدثة اأو غري مكتملة، يحتفظ مزود اخلدمة بحقه، دون حتديد اأية تعوي�سات 

اأخرى، يف اأن ي�سرتد من حامل البطاقة اأية تكاليف اأو خ�سائر فعلية مت حتملها 

كنتيجة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة لتلك املعلومات غري ال�سحيحة اأو غري الدقيقة 

اأو غري املكتملة. ول يكون مزود اخلدمة يف اأي حالة من احلالت  اأو غري املحدثة 

م�سئولً عن اأية اأخطاء اأو تاأخريات اأو اأية م�ساكل اأخرى تن�ساأ ب�سبب اأي اإجراء 

يتخذه اأي طرف ثالث فيما يتعلق بتعليمات التحويل اأو الدفع. كما يفهم حامل 

البطاقة اأن تلك الأخطاء اأو التاأخريات اأو امل�ساكل الأخرى لي�ست من م�سئولية 

ذلك الطرف الثالث. ول ي�سمن مزود اخلدمة اأن توفر ال�سبكات اخلا�سة بحامل 

البطاقة الت�سال الالزم ب�سبكة مزود اخلدمة.

18-5 اإخالء امل�سئولية و�سيا�سة اخل�سو�سية 
لهذه  وفقاً  التعيني  وجه  البطاقة على  اإىل حامل  الرقمية  اخلدمات  يتم منح 

ال�رشوط والأحكام، واإخالء امل�سئولية و�سيا�سة اخل�سو�سية اإىل حامل البطاقة 

قبل ا�ستخدام اأي من اخلدمات مبوجب اخلدمات الرقمية.

18-6 حدود امل�سئولية وال�سمان 
)اأ(  يدرك ويوافق حامل البطاقة على اأنه يتم تقدمي اخلدمات الرقمية »كما   

هي« دون تغيري، فيما عدا ما اإذا مت الن�س على خالف ذلك مبوجب هذه 

وفقاً  اأو  اخل�سو�سية  و�سيا�سة  امل�سئولية  اإخالء  اأو  والأحكام  ال�رشوط 

مبوعد  اللتزام  م�سئولية  اخلدمة  مزود  اأو  البنك  يتحمل  ول  للقانون، 

تلك  حذف  اأو  التخ�سي�س  اإعدادات  اأو  م�ستخدم  اأي  ات�سالت  تخزين 

البيانات اأو عدم اإر�سالها اأو الف�سل يف تخزينها.

اخلدمات  ا�ستخدام  اأن  على  �رشاحة  ويوافق  البطاقة  حامل  )ب(  يدرك   

الرقمية الذي يت�سمن تنزيل اأية مواد و/اأو بيانات اأو احل�سول عليها 

البطاقة،  حامل  م�سئولية  على  يكون  الرقمية  اخلدمات  خالل  من 

اأية اأ�رشار، مبا يف ذلك  ويتحمل حامل البطاقة امل�سئولية وحده عن 

على �سبيل املثال ل احل�رش؛ اأي �رشر لنظام حا�سوب حامل البطاقة 

اأو فقدان اأية بيانات ب�سبب تنزيل تلك املواد و/اأو البيانات اأو احل�سول 

عليها.

)ج(  ما مل يتم الن�س �رشاحًة على خالف ذلك يف هذه ال�رشوط والأحكام،   

فاإن مزود اخلدمة يخلي م�سئوليته عن اأي �سمان من اأي نوع، �رشيحاً 

كان اأو �سمنياً، مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�رش؛ �سمان التداول 

فكرية  ملكية  حقوق  اأية  انتهاك  عدم  اأو  معني  لغر�س  املالءمة  اأو 

ب�ساأن  تعهد  اأو  �سمان  اأي  اخلدمة  مزود  يقدم  ول  للغري،  حقوق  اأو 

التي  املعلومات  تلك  ذلك  يف  مبا  معلومات،  اأية  موثوقية  اأو  دقة 

اأو اأية  ي�ستلمها حامل البطاقة من ح�ساب بطاقة حامل البطاقة 

اخلدمات  تلبية  اأو  الرقمية،  اخلدمات  ا�ستخدام  عن  تن�ساأ  قد  نتائج 

الرقمية ملتطلبات جميع امل�ستخدمني اأو عدم انقطاعها اأو توفريها 

يف الأوقات املحددة اأو تاأمينها اأو خلوها من اخلطاأ.

18-7 الفريو�سات وامل�سكالت الفنية
اخلدمات  ا�ستخدام  ب�سبب  ين�ساأ  �رشر  اأي  م�سئولية  اخلدمة  مزود  يتحمل  ل 

الرقمية فيما يتعلق بفريو�سات احلا�سوب اأو غريها من اأجهزة الربجمة احلا�سوبية 

التي قد تُ�ستخدم للو�سل اإىل ت�سغيل اخلدمات الرقمية اأو تعديلها اأو حذفها اأو 

اإتالفها اأو اإف�سادها اأو تعطيلها اأو اإلغاء تفعيلها اأو قطعها اأو منعها باأي �سكل 

من الأ�سكال اأو اأي من برامج حامل البطاقة اأو اأجهزته اأو بياناته اأو ممتلكاته.

اخلدمات  خدمة  من خالل  املعاملة  اإمتام  عن عدم  امل�سئولية  18-8 عدم 
الرقمية

)اأ(  ي�ستطيع حامل البطاقة الو�سول اإىل ك�سف ح�ساب يت�سمن جميع   

اأي وقت. ويف حالة عدم  املعلقة يف  اأو  املنفذة  واملدفوعات  التحويالت 

القدرة على اإمتام اأي معاملة، يلتزم مزود اخلدمة و/اأو وكيله بعد اإملامهم 

بف�سل اإجراء ذلك التحويل اأو الدفع ببذل جميع اجلهود املعقولة لإمتام 

للمرة  املعاملة  اإمتام  بالإمكان  يكن  مل  واإذا  الدفع.  اأو  التحويل  ذلك 

ي�سمن  ول  بذلك.  البطاقة  حامل  باإخطار  اخلدمة  مزود  يلتزم  الثانية، 

يتحمل  ل  عليه،  وبناًء  املعاملة،  تنفيذ  موعد  اأو  جودة  اخلدمة  مزود 

م�سئولية اأية اأ�رشار مبا�رشة اأو غري مبا�رشة اأو عار�سة اأو خا�سة اأو تبعية 

اخلدمات  اأي معاملة من خالل  اإمتام  اخلدمة يف  مزود  ف�سل  تن�ساأ عن 

الرقمية، طاملا اأن ذلك الإخفاق مل يكن مق�سوداً وكان نتيجة خطاأ عن 

اإجراءات مزود اخلدمة لتجنب ذلك اخلطاأ  ح�سن نية ب�رشف النظر عن 

على �سبيل املثال:

)ب(  ل يتعني على البنك اإخطار حامل البطاقة بعدم القدرة على اإمتام   

اأو  للبنك  اأعاله. ويجوز  املذكورة  الأ�سباب  اأي معاملة لأي �سبب من 

ملزود اخلدمة يف اأي وقت طلب تاأكيد خطي من حامل البطاقة ب�ساأن 

املعاملة املقدمة. ويقر ويتعهد حامل البطاقة بخلو جميع معامالته 

اجلنائية،  املخالفات  من  غريها  اأو  الأموال  لغ�سيل  حماولة  اأي  من 

و�رشعية  �سحة  ب�ساأن  امل�سئولية  كامل  البطاقة  حامل  ويتحمل 

معامالته.

ج- اأحكام متفرقة

19 �رشوط عامة
19-1  يحق للبنك تعيني اأي وكيل لتح�سيل جميع اأو اأي من املبالغ امل�ستحقة 

للبنك من حامل البطاقة و/اأو تركته مبوجب هذه التفاقية.

اأن  البطاقة  ودون احل�سول على موافقة حامل  اأي وقت  للبنك يف  19-2  يحق 
تتنازل عن جميع اأو اأي من حقوقها اأو التزاماتها مبوجب هذه التفاقية، 

�سواء باإ�سعار م�سبق حلامل البطاقة اأو ل.

19-3  يتعهد حامل البطاقة بتوقيع تلك الوثائق الإ�سافية التي قد يتطلبها 
البنك اأو مزود اخلدمة ب�سورة معقولة من حني لآخر لتنفيذ هذه ال�رشوط 

والأحكام.

19-4  اإن احلقوق والتعوي�سات املذكورة يف هذه التفاقية تراكمية ول يُ�ستثنى 
منها اأية حقوق اأو تعوي�سات من�سو�س عليها من قبل القانون.

19-5  اإن ال�رشوط والأحكام الواردة يف هذه التفاقية ملزمة حلامل البطاقة، ول 
يجوز له التنازل عن التزاماته مبوجب هذه التفاقية اإىل اأي �سخ�س اآخر.

اأو  والأحكام  ال�رشوط  هذه  من  اأي  عن  التنازل  وقت  اأي  يف  للبنك  19-6  يجوز 
م�رشوطة  غري  ب�سورة  �سواء  البطاقة،  حامل  من  تق�سري  اأو  اأي خمالفة 

يتم  واأل  البنك  التنازل كتابًة من قبل  ذلك  اأو بخالفه، �رشيطة �سياغة 

فهم اأي ت�سامح اأو �سرب اأو جتاهل من جانب البنك لأي تق�سري اأو خمالفة 

لهذه ال�رشوط والأحكام على اأنه تنازل عن حقوق و�سالحيات البنك، ول 

يتم فهم اأي تنازل نتيجًة لتنفيذ اأو عدم تنفيذ اأي �سيء من قبل البنك 

ما مل ين�س عليه �رشاحًة وكتابًة من قبل البنك. ويقت�رش اأي تنازل على 

اأي من  اإعفاء من  اأو  تنازل  اأنه  يعترب  ول  بها  يتعلق  التي  املحددة  الأمور 

هذه الأحكام وال�رشوط.

19-7  فيما يتعلق باخل�سومات والعرو�س اخلا�سة املقدمة مقبل التجار، ل يقدم 
اأو  اأو جودة  تو�سيل  اأي  ب�ساأن  اأو تعهد  اأي �سمان  اأو مزود اخلدمة  البنك 

ت�سميم اأو موا�سفات وما اإىل ذلك من الأمور املبينة فيما يتعلق بتلك 

العرو�س. وبالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن تلك املنتجات واخلدمات متوقفة على 

مدى توفرها، كما اأنه يتم تقدميها وفقاً ملبداأ الأولوية ملن ياأتي اأولا.

ل  التجار،  قبل  من  املقدمة  اخلا�سة  والعرو�س  باخل�سومات  يتعلق  19-8  فيما 

يتحمل البنك اأو مزود اخلدمة اأي م�سئولية يف حالة قيام اأي تاجر ب�سحب 

تلك املنتجات واخلدمات اأو اإلغائها اأو تبديلها اأو تعديلها. وبالإ�سافة اإىل 

املقدمة  املزايا  تغيري  يف  بحقها  اخلدمة  مزود  و/اأو  البنك  يحتفظ  ذلك، 

حلامل البطاقة يف اأي وقت دون �سابق اإ�سعار. 

20 الإنهاء
20-1  قد يوؤدي اأي احتيال و/اأو اإ�ساءة ا�ستخدام فيما يتعلق باكت�ساب وا�سرتداد 
الكا�س باك مبوجب الربنامج اإىل م�سادرة ر�سيد الكا�س باك، وكذلك تعليق 

واإلغاء م�ساركة حامل البطاقة يف الربنامج.

20-2  يحتفظ البنك بحقها يف اإلغاء اأو تعليق اأو تغيري اأو تبديل برنامج الكا�س 
باك اأو �رشوطه اأو اأ�سا�س احت�سابه اأو �رشوط واأحكام الربنامج يف اأي وقت 

دون اإ�سدار اأي اإ�سعار م�سبق اإىل حامل البطاقة.

جميع  ت�سبح   ،6 املادة  مبوجب  املحددة  الدفع  اأحكام  عن  النظر  20-3  ب�رشف 
البطاقات  ذلك جميع  )مبا يف  اأي ح�ساب بطاقة  امل�سددة يف  املبالغ غري 

يتم  ومل  البطاقة  ا�ستخدام  خالل  من  املتحملة  واملبالغ  الإ�سافية( 

خ�سمها من ح�ساب بطاقة حامل البطاقة بعد، م�ستحقة الدفع على 

الفور عقب اإنهاء هذه التفاقية.

ح�ساب  غلق  يف  بنيته  البنك  اإبالغ  الرئي�سة  البطاقة  حامل  20-4  ي�ستطيع 
البطاقة واإنهاء ا�ستخدام جميع البطاقات عن طريق اإر�سال اإخطار كتابي 

اإىل البنك. ولن  اإىل ن�سفني وردها  مبا يفيد ذلك وقطع جميع البطاقات 

للبطاقة مقطوعًة  البنك  ا�ستالم  بعد  اإل  البطاقة  ح�ساب  اإغالق  يتم 

اإىل ن�سفني ودفع كامل الر�سوم واللتزامات املتعلقة بح�ساب البطاقة.

ويظل حامل  يبقى  لبطاقته،  الإ�سافية  البطاقة  اإنهاء حامل  حالة  20-5  يف 
واللتزامات  الر�سوم  جميع  عن  البنك  اأمام  م�سئولً  الرئي�سة  البطاقة 

امل�ستحقة مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام.

ا�ستخدامها،  واإنهاء  بطاقات  اأية  برد  املطالبة  وقت  اأي  يف  للبنك  20-6  يجوز 
�سواء مت اإر�سال اإ�سعار م�سبق اإىل حامل البطاقة اأو ل. ويتعني على حامل 

البطاقة عقب تلك املطالبة اأن يرد على الفور تلك البطاقة مقطوعًة 

اإىل ن�سفني اإىل البنك ودفع جميع الر�سوم واللتزامات امل�ستحقة للبنك. 

20-7  يتم اإنهاء ا�ستخدام جميع البطاقات، الرئي�سة والإ�سافية، من قبل البنك 
دون �سابق اإ�سعار عقب وفاة حامل البطاقة الرئي�سة اأو اإفال�سه اأو اإع�ساره 

اأو يف حالة عدم تو�سل البنك اإىل مكان وجود حامل البطاقة الرئي�سة 

نتيجة لأي �سبب غري متعلق بالبنك.

20-8  يتم اإنهاء ا�ستخدام البطاقة الإ�سافية من قبل البنك دون �سابق اإ�سعار 
عقب وفاة حامل البطاقة الإ�سافية.

20-9  يكون حامل البطاقة الرئي�سة و/اأو ورثته م�سئولني عن ت�سوية الأر�سدة 
من  واأي  البنك  يعو�س  و�سوف  البطاقة،  بح�ساب  امل�سددة  غري  املتبقية 

الأ�سخا�س املرتبطني عن جميع التكاليف )مبا يف ذلك التكاليف والر�سوم 

غري  الأر�سدة  تلك  ا�سرتداد  �سبيل  يف  املتحملة  والنفقات  الق�سائية( 

امل�سددة. 

اأو  ال�سهري  ر�سم ال�سرتاك  اأو  ال�سنوي  الر�سم  رد  البنك  20-10  ل يتعني على 
التربع املقرر اأو اأي جزء مما �سبق يف حالة اإنهاء ح�ساب البطاقة. ولتجنب 

م�ستقبلية يف  ر�سوم  اأية  دفع  البطاقة  حامل  على  يتعني  لن  ال�سك، 

حالة الإنهاء.

20-11  يف حالة اإنهاء ح�ساب البطاقة، يقوم البنك بخ�سم الر�سوم وامل�رشوفات 
للتربع  مالية  مبالغ  اأية  تخ�سي�س  قبل  للبنك  امل�ستحقة  الأ�سا�سية 

املقرر.

20-12  يف حالة احتفاظ البنك باأي �سمان كتاأمني لإ�سدار البطاقة، يحتفظ 
البنك اأي�ساً بحقها يف حجز ذلك ال�سمان لتلك الفرتة التي يراها البنك 

اإلغاء  من  يوماً   45 عن  تقل  ل  بحيث  وحده،  تقديره  ح�سب  منا�سبة 

البطاقة وردها على البنك، �سواء مت اإلغاوؤها من قبل حامل البطاقة اأو 

من قبل البنك اأو عقب اإنهاء التفاقية.

20-13  يف حالة بقاء اأية اأر�سدة يف ح�ساب البطاقة غري م�سددة من قبل حامل 
القانونية  البنك بحقه يف اتخاذ الإجراءات  الرئي�سة، يحتفظ  البطاقة 

البطاقة  حامل  �سد  الدعاوي  اإقامة  ذلك  يف  مبا  احرتازي  اإجراء  اأي  اأو 

البطاقة  حامل  يتحمل  وحينئذ  امل�ستحقة،  الأموال  ل�سرتداد  الرئي�سة 

جميع التكاليف والنفقات التي يتحملها البنك نتيجًة لتلك الإجراءات.  

21 ا�ستثناء امل�سئولية
21-1  ل يتحمل البنك اأو مزود اخلدمة اأي م�سئولية اأمام حامل البطاقة فيما 
من  لأي  نتيجًة  مبا�رشة  غري  اأو  مبا�رشة  ين�ساأ  �رشر  اأو  خ�سارة  اأي  يخ�س 

الأ�سباب التالية: 

رف�س  ب�سبب  البطاقة  حامل  يتحمله  كان  مهما  �رشر  اأو  خ�سارة  )اأ(  اأي   

اأي جهاز  اأو  اأخرى  اأو موؤ�س�سة مالية  اأي بنك  اأو  اأو مزود اخلدمة  البنك 

�رشاف اآيل اأو اأي طرف اآخر لأي معاملة بطاقة اأو رف�س اأي من الكيانات 

�سيكات  اأو  الأمان  رمز  اأو  البطاقة  اأرقام  اأو  البطاقة  لقبول  ال�سابقة 

البطاقة اأو رف�سها لتمديد اأو توفري �سلفات نقدية حتى حد الئتمان اأو 

عموماً؛ 

)ب(  اأي خ�سارة اأو �رشر مهما كان يتحمله حامل البطاقة ب�سبب رف�س   

اأجل  من  املودعة  النقدية  الأوراق  للبنك  التابع  الآيل  ال�رشاف  جهاز 

الت�سوية الكاملة اأو اجلزئية لر�سيد ح�ساب البطاقة غري امل�سدد؛

)ج(  رف�س اأي تاجر اأو موؤ�س�سة م�سرتكة لدى فيزا اإنرتنا�سيونال اأو ما�سرت   

كارد اإنرتنا�سيونال لقبول البطاقة اأو لأي عيب اأو خلل يف الب�سائع اأو 

اخلدمات املقدمة اإىل حامل البطاقة من قبل اأي تاجر، اأو لأي خمالفة 

اأو عدم اأداء من قبل التاجر لأي معاملة بطاقة؛

)د(  اختالل وظائف اأي جهاز �رشاف اآيل اأو توقف اأنظمة الت�سالت؛  

)هـ(  ممار�سة البنك حقوقه يف طلب ت�سليم البطاقة قبل تاريخ النتهاء   

املكتوب بحروف بارزة على اجلهة الأمامية منها، �سواء مت اإجراء هذا 

الطلب والت�سليم من قبل البنك اأو من قبل اأي طرف اآخر اأو جهاز 

�رشاف اآيل؛

)و(  ممار�سة البنك حقه يف اإنهاء اأي بطاقة اأو ح�ساب البطاقة وفقاً للمادة   

19-6؛ 
)ز(  اأي �رشر يلحق بال�سخ�سية الئتمانية اأو �سمعة حامل البطاقة ب�سبب   

اإعادة حيازة البطاقة اأو اأي طلب با�ستعادتها اأو رف�س اأي �سخ�س اعتبار 

وقبول البطاقة؛

)ح(  اأية بيانات م�سللة اأو تغرير اأو خطاأ اأو اإغفال يف اأية بيانات مت الإف�ساح   

عنها من قبل البنك وفقاً لهذه ال�رشوط والأحكام؛

)ط(  اأي نزاع ين�ساأ بني حامل البطاقة واأي تاجر اأو بنك اأو موؤ�س�سة مالية   

اأو اأي �سخ�س اآخر. 

   ل تتاأثر م�سئولية حامل البطاقة اإطالقا اأمام البنك نتيجًة لذلك النزاع 

اأو الدعوى املقابلة اأو حق املقا�سة الذي قد ي�ستحقه حامل البطاقة �سد 

ذلك التاجر اأو البنك اأو املوؤ�س�سة املالية اأو ال�سخ�س.

22 الإف�ساح عن املعلومات
قابل للنق�س وي�سمح لها  ً غري  22-1  مينح حامل البطاقة البنك تفوي�سا
بالإف�ساح عن املعلومات التي يراها مالئمة وتقدميها فيما يخ�س حامل 

البطاقة و�سوؤونه، مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�رش؛ هذه التفاقية 

اإىل �رشكاتها ال�سقيقة وفروع مزود اخلدمة واملتنازل لهم منهم ووكالئهم 

والأطراف الأخرى.

22-2  يحق للبنك مراجعة الو�سع الئتماين ملقدم طلب البطاقة و/اأو مراجعة 
الو�سع الئتماين حلامل البطاقة يف اأي وقت من الأوقات، وكلما راأى البنك 

ذلك مالئماً بدون الرجوع اإليه.

اأو  تعليمات  اأية  يخ�س  فيما  النية  ح�سن  منطلق  من  البنك  22-3  يت�رشف 
ب�ساأن  البطاقة  حامل  من  تتلقاها  اإلكرتونية  اأو  �سفهية  ا�ستف�سارات 

حلامل  يحق  ول  ا�سرتداد.  طلب  اأي  وتنفيذ  الربنامج  بهذا  يتعلق  اأمر  اأي 

ب�سورة  يتعلق  التزام  اأو  نفقة  اأو  �رشر  اأو  خ�سارة  باأي  املطالبة  البطاقة 

من  البنك  بوا�سطة  املنفذة  الت�رشفات  من  باأي  مبا�رشة  غري  اأو  مبا�رشة 

اأية  من  ويعفيه  البنك  البطاقة  حامل  ويعو�س  النية،  ح�سن  منطلق 

تبعات متعلقة مبا �سبق.

23 التعوي�ش
)اأ(  يتم تقدمي جميع اخلدمات ح�سب التقدير املطلق للبنك ومزود اخلدمة   

اأو  تغيريها  اأو  اخلدمات  تعديل  اخلدمة  ملزودي  ويجوز  اخلدمة«(،  )»مزودو 

اأي وقت. ول  اأو قطعها يف  اإنهاوؤها  اأو  اإلغاوؤها  اأو  اأو �سحبها  تعليقها 

يتحمل مزودو اخلدمة اأي التزام فيما يتعلق بذلك التغيري اأو التعديل اأو 

التعليق اأو ال�سحب اأو الإلغاء اأو الإنهاء اأو القطع الذي يحدث للخدمة 

يف اأي وقت. وعالوة على ذلك، ل مينح مزودو اخلدمة اأي �سمانة اأو تعهد 

اأو  �سمان  اأي  با�ستثناء  اخلدمات،  توفر  يخ�س  فيما  البطاقة  حلامل 

تعهد مذكور �رشاحًة يف املادة 22-2 اأدناه. كما ل يكون مزودو اخلدمة 

غري  اأو  مبا�رش  �رشر،  اأو  خ�سارة  اأي  عن  البطاقة  حامل  جتاه  م�سئولني 

مبا�رش، فيما يخ�س: )اأ( اأية معلومات غري دقيقة اأو م�سللة اأو ناق�سة مت 

ا�سرتدادها من خالل اأي من اخلدمات؛ )ب( ح�سول مزودي اخلدمة على اأية 

معلومات من املفو�سني بالتوقيع عن حامل البطاقة؛ )ج( اأي ت�رشف من 

منطلق ح�سن النية اأو اعتماداً على التعليمات اأو الت�سالت التي يتم 

اإر�سالها من قبل اأي م�ستخدم مفو�س اأو اأي من املفو�سني بالتوقيع اأو 

اأية تاأخريات يف اإر�سال اأو عدم ا�ستالم التعليمات، ب�رشف النظر عما اإذا 

كانت تلك التعليمات مر�سلة باخلطاأ اأو من اأية اأفراد غري م�رشح لهم اأو 

مت تبديلها على �سبيل الحتيال اأو مت فهمها على �سبيل اخلطاأ اأو تلفها 

خالل خطوط الت�سال اأو الإر�سال؛ )د( امتناع مزودي اخلدمة عن العمل 

وفقاً للتعليمات لأي �سبب مهما كان، مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل 

احل�رش؛ ب�سبب ف�سل اإر�سال تلك التعليمات فعلياً اإىل مزودي اخلدمة اأو 

كان  �سواء  الأ�سباب،  من  �سبب  لأي  لها  اخلدمة  مزودي  ا�ستالم  ف�سل 

الأموال  كفاية  عدم  اأو  ميكانيكي  عيب  اأو  الإخفاق  اأو  اخلطاأ  ب�سبب 

اأو اختالل وظائف ماكينات الإر�سال وال�ستقبال )مثل اأجهزة ال�رشاف 

املعلومات  على  اخلدمة  مزود  اعتماد  )هـ(  البيع(؛  نقاط  واأجهزة  الآيل 

البطاقة  حامل  من  املقدم  التفوي�س  و/اأو  الرتخي�س  اأو  التعليمات  اأو 

وفقاً لهذه ال�رشط والأحكام، اأو خمالفة حامل البطاقة لهذه ال�رشوط 

والأحكام، اأو اأي اإخالل من جانبه اأو من جانب اأي م�ستخدم اآخر حل�سابات 

اأو  اأو كيان  لأي �سخ�س  اآخر  اأي حق  اأو  لأي ملكية فكرية  اأو  البطاقة 

ا�ستخدام للخدمات، اأو ت�رشف مزودي اخلدمة بناًء على التعليمات، اأو اأي 

�رشر يلحق بنظام حامل البطاقة اأو اأي طرف اآخر و/اأو اإ�ساءة ا�ستخدام 

حامل البطاقة اأو ا�ستخدامه اأو و�سوله ب�سكل غري �سليم للخدمات اأو 

رموز الأمان، اأو الإخفاق يف تقدمي اأي من اأو جميع اخلدمات املتاحة مبوجب 

مزودي  �سيطرة  عن  خارجة  باأ�سباب  جزئياً،  اأو  كلياً  املتعلقة،  اخلدمات 

اإ�سدار  نتيجة  )و(  اأو عطل فني؛  اأي خلل وظيفي  اخلدمة، مبا يف ذلك 

اأخطاء  اأية  اأو احتوائها على  اإدارتها  اأو  اأو ت�سليمه  اإلكرتوين  اأي ك�سف 

اأو فريو�سات اأو تلف اأو تاأخريات اأو تبديالت غري م�رشح بها اأو ا�ستخدام 

اأو و�سول غري م�رشح به اأو عدم دقة اأو حدوث اأي اعرتا�س اأو انقطاع اأو 

عدم اإتاحة الك�سف الإلكرتوين اأو اخلدمات اأو ف�سل الت�سال اأو ف�سل 

ال�سبكة اأو انقطاع الكهرباء اأو غريها من حالت تعطل املعدات، مثل 

يوؤدي  مما قد  اأو �رشقته،  اأو فقده  البطاقة  املتحرك حلامل  الهاتف  غلق 

حتويالت  اأية  )ز(  اإتاحتها؛  عدم  اأو  اخلدمة  مزود  وثائق  اكتمال  عدم  اإىل 

اأموال غري �سحيحة ب�سبب تقدمي تعليمات غري �سحيحة من قبل حامل 

باأي �سكل  اإ�سدار البطاقة  اأو �رشر تن�ساأ عن  اأي خ�سارة  البطاقة؛ )ح( 

م�رشفية  ر�سائل  اأو  وثائق  اأو  خدمات  اأية  تو�سيل  )ط(  الأ�سكال؛  من 

اأو  املتحرك  الهاتف  يكن  اإذا مل  البطاقة  حامل  بخالف  اآخر  اإىل طرف 

عنوان الربيد الإلكرتوين يف حوزة اأو حتت �سيطرة حامل البطاقة؛ )ي( اأية 

�سعوبات اأو تبعات مرتبطة بتنزيل الربامج من مواقع اأية اأطراف ثالثة؛ 

)ك( ا�ستخدام اخلدمات اأو عدم القدرة على ا�ستخدامها، وعدم دقة اأية 

معلومات اأو مبالغ مت ا�سرتدادها بوا�سطة مزودي اخلدمة من احل�سابات 

اأو ح�سابات البطاقة، واأي خمالفة لالأمان من قبل اأي طرف ثالث، واأي 

معاملة مت اإجراوؤها بناًء على اخلدمات، واأي خ�سارة اأو و�سول غري م�رشح 

اأو التعليمات اخلا�سة بحامل  البيانات  اأو  اأو تبديل لأجهزة الإر�سال  به 

البطاقة، اأو تكاليف احل�سول على املنتجات واخلدمات اأو ا�ستبدالها، مبا 

يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�رش؛ اأ�رشار فقد الأرباح اأو ال�ستخدام اأو 

البيانات اأو غريها من العوامل غري املنظورة، حتى واإن حذر مزود اخلدمة 

اأي تق�سري من جانب مزود  )ل(  الأ�رشار؛  تلك  اإمكانية حدوث مثل  من 

اأية  اإلغاء  اأو  تعديل  اأو  تنفيذ  اأجل  من  معني  اإجراء  اتخاذ  يف  اخلدمة 

تعليمات قائمة نتيجة عدم اأو تاأخر ا�ستالم تعليمات حامل البطاقة اأو 

اأي م�سكلة  اإر�سال التعليمات ب�سبب  عدم قدرة حامل البطاقة على 

اأو  اأو الهاتف  اأو الفاك�س  متعلقة بتو�سيل تلك التعليمات عرب الربيد 

خ�سم  اأي  اإجراء  يف  اخلدمة  مزودي  اإخفاق  )م(  اأخرى؛  ات�سال  قناة  اأي 

من ح�ساب )ح�سابات( حامل البطاقة مبوجب التعليمات القائمة؛ )ن( 

املثال  �سبيل  ذلك، على  )مبا يف  تن�ساأ  نفقات  اأو  ر�سوم  اأو  تكاليف  اأية 

اأو تنظيمية حملية كانت  اأو لوائح قانونية  اأية قيود  ل احل�رش؛ ب�سبب 

اإىل  ما  عملة  حتويل  ب�سبب  اأو  ال�رشف  �سعر  تذبذب  نتيجة  دولية(  اأو 

عملة اأخرى؛ )�س( اإخفاق مزود اخلدمة يف اإجراء اأي خ�سم من احل�سابات 

البنكية مبوجب التعليمات القائمة. 

)ب(   يعو�س حامل البطاقة ب�سورة غري م�رشوطة وغري قابلة لالإلغاء مزودي   

الإدارة  جمل�س  واأع�ساء  امل�ساهمون  ذلك  يف  مبن  ويعفيهم،  اخلدمة 

بـ  اإىل كل منهم  )وي�سار  والوكالء  واملمثلون  واملوظفون  وامل�سئولون 

يتكبدها  اأ�رشار  اأو  تكاليف  اأو  خ�سائر  اأية  من  املرتبط«(،  »ال�سخ�س 

الأمور  من  اأي  نتيجة  مبا�رشة،  غري  اأو  مبا�رشة  ب�سورة  اخلدمة،  مزودو 

املبينة يف املادة 22-1 اأعاله.  

24 حق املقا�سة 
اأية حقوق اأخرى يعطيها القانون  24-1  بالإ�سافة اإىل اأي حق عام باملقا�سة اأو 
للبنك، يوافق حامل البطاقة الرئي�سة على اأنه يجوز للبنك ح�سب تقديره 

م�سبق، اأن جتمع وتوحد كافة اأو  وبدون اإ�سعار  املطلق يف اأي وقت كان 

�سواء  البطاقة حمتفظ بها لدى البنك  )ح�سابات( حلامل  اأي ح�ساب 

بالت�سامن اأو بالتكافل وباأي و�سف كانت واأينما كان موقعها و�سواء كانت 

اأخرى، اأو مقا�سة اأو  اأو بالدرهم الإماراتي اأو باأي عملة  بالدولر الأمريكي 

احل�سابات، مبا يف  من تلك  حتويل اأي مبلغ مقيد يف الر�سيد الدائن لأي 

ذلك اأي ح�ساب م�سرتك مع حامل البطاقة الإ�سافية، بغر�س �سداد كافة 

املبالغ امل�ستحقة للبنك مبوجب اأي ح�ساب )ح�سابات( حلامل البطاقة لدى 

اأو  الأمريكي  البنك باأي و�سف كانت واأينما كان موقعها و�سواء بالدولر 

الإماراتي اأو باأي عملة اأخرى، ويجوز للبنك القيام بذلك ب�رشف  بالدرهم 

النظر عن اأن ر�سيد تلك احل�سابات واملبالغ امل�ستحقة ل ميكن بيانها بنف�س 

العملة. هذ،ا ويفو�س حامل البطاقة مبوجبه البنك مبقا�سة اأي جمع اأو 

ً لأ�سعار  العملة الالزم وفقا اإجراء حتويل  توحيد اأو مقا�سة اأو حتويل مع 

ال�رشف املعمول بها.

24-2  لأغرا�س متكني البنك من احلفاظ على �سالمة التزام اأي طرف، مبن يف ذلك 
حامل البطاقة عند اإ�سدار مذكرة ق�سائية اأو ا�ستدعاء ر�سمي اأو لإثبات 

اإع�ساره،اأو لأي اأ�سباب اأخرى ح�سبما يراه البنك  البطاقة اأو  اإفال�س حامل 

مطلوباً، يجوز للبنك اأن ي�سع ويحتفظ، للفرتة التي يراها البنك مالئمة، 

باأية اأموال يتم ا�ستالمها اأو ا�سرتدادها  اأو حت�سيلها مبوجب هذه التفاقية 

اأو مبوجب اأي تاأمني اأو �سمان اآخر يف الر�سيد الدائن حلامل البطاقة ح�سبما 
يراه البنك مالئماً بدون اأي التزام و�سيط من جهة البنك با�ستخدام تلك 
الأموال اأو اأي جزء منها بخ�سو�س اأو باجتاه �سداد املبالغ امل�ستحقة للبنك.

25 الإ�سعارات والت�سالت 
25-1  يجب على حامل البطاقة اإ�سعار البنك خطياً وعلى الفور باأية تغيريات يف 
ات�سال  اأي رقم  )املكتب و/اأو الإقامة( اأو  الوظيفة اأو الأعمال اأو العنوان 

البطاقة الإقامة خارج دولة الإمارات العربية  اإذا اعتزام حامل  اأو  اآخر، 

املتحدة ملدة تزيد عن �سهر واحد.

الإمارات العربية املتحدة  دولة  25-2  يف حالة مغادرة حامل البطاقة الرئي�سة 
قبل  بذلك  البنك  اآخر، حينئذ يتعني عليه اأن يخطر  مكان  لالإقامة يف 

البنك مقدما  يوافق  واإذا مل  الأقل.  على  يوماً   )14( باأربعة ع�رش  املغادرة 

يعيد اإىل البنك  اأن  عليه  يتعني  البطاقة،  با�ستمرارية  ال�سماح  على 

الرئي�سة والبطاقات  ذلك البطاقة  كافة البطاقات ال�سادرة اإليه، مبا يف 

مغادرة حامل البطاقة،  ً من  ع�رش )14( يوما اأربعة  الإ�سافية وذلك قبل 

ويعترب ا�ستخدام البطاقة والبطاقة الإ�سافية باطالً ويتم العمل بالبند 

)19(. ويكون ا�ستمرار البطاقة ح�سب تقدير البنك وحده ويخ�سع لتقدمي 
حامل البطاقة ذلك ال�سمان الإ�سايف اأو املعدل ح�سب ما يقرره البنك. 

اإىل البنك عرب  الرئي�سة  25-3  تعترب التعليمات املوجهة من حامل البطاقة 
الفاك�س �سارية املفعول وملزمة حلامل البطاقة ويجوز للبنك الت�رشف بناًء 

على التعليمات املوجهة اإليها بهذه الطريقة. هذا ويجوز للبنك ا�ستخدام 

الن�سخ الأ�سلية عن ر�سائل الفاك�س التي ي�ستلمها واملطبوعة على جهاز 

ا�ستقبال ر�سائل الفاك�س اخلا�س به كاإثبات اأمام اأي حمكمة.

25-4  ميكن ت�سليم جميع البطاقات اأو رموز الأمان اأو ك�سوف احل�ساب اأو الطلبات 
اأو اأية مرا�سالت اأخرى مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام باليد اأو اإر�سالها عرب 

الربيد العادي اأو خدمة التو�سيل ال�رشيع اأو عرب الو�سائل الإلكرتونية على 

اآخر عنوان معروف لإر�سال الفواتري، ويعترب اأنه مت توجيه تلك املرا�سالت اإىل 

حال الت�سليم باليد اأو عرب الو�سائل  حامل البطاقة بتاريخ الت�سليم يف 

الإلكرتونية يف يوم العمل التايل ليوم الإر�سال يف حالة اإر�سالها عرب الربيد.

26 قابلية التجزئة 
تعترب كل مادة من مواد هذه ال�رشوط والأحكام م�ستقلة ومميزة عن املواد الأخرى. 

ويف حالة ف�ساد اأو بطالن اأو عدم م�رشوعية اأي منها يف اأي وقت من الأوقات، فاإن 

ذلك ل يوؤثر على �سحة اأو نفاذ اأو م�رشوعية باقي الأحكام. 

27 تغيري ال�رشوط 
27-1  يجوز للبنك من حني لآخر اأن تغري �رشوط واأحكام هذه التفاقية. ومع مراعاة 
يتم توجيه الإخطار باأي تغيري مماثل من البنك اإىل  املتطلبات الت�رشيعية، 

حامل البطاقة اإما خطياً اأو عرب ن�رشه بالكيفية التي يراها البنك منا�سبة، 

ً اأن تلك التغيريات تنطبق يف تاريخ �رشيانها املحدد من قبل البنك  علما

ومعامالت  النقدية  وال�ُسلف  جميع الر�سوم وامل�رشوفات  وتنطبق على 

البطاقة غري امل�سددة.

27-2  يعترب الحتفاظ بالبطاقة اأو ا�ستخدامها بعد تاريخ �رشيان التغيري املذكور 
يف ال�رشوط والأحكام قبولً بتلك التغيريات بدون اأي حتفظ من جانب حامل 

البطاقة بالتغيريات املقرتحة، يجب عليه  فاإذا مل يقبل حامل  البطاقة. 

اإىل البنك واإعادة  اإنهاء ا�ستخدام البطاقة مبوجب اإ�سعار خطي م�سبق 

البطاقة مق�سو�سة ن�سفني اإىل البنك قبل تاريخ ال�رشيان، وبعد ذلك يتم 

العمل باأحكام املادة )19(.

28 القانون احلاكم
28-1  تخ�سع هذه ال�رشوط والأحكام وتُف�رش وفقاً لقوانني دولة الإمارات العربية 
يتم  حيث  ال�رشيعة،  مبادئ  مع  القوانني  تلك  تتعار�س  طاملا مل  املتحدة 

ترجيح مبادئ ال�رشيعة ويعمل على اأ�سا�سها يف مثل تلك احلالت. ويوافق 

اخل�سوع  على  مبوجبه  مفو�س  م�ستخدم  وكل  البطاقة  وحامل  البنك 

دولة  ملحاكم  احل�رشية  الق�سائية  لل�سلطة  للنق�س  قابل  غري  ب�سكل 

الإمارات العربية املتحدة للف�سل يف اأي ق�سية اأو اإجراء اأو نزاع قد ين�ساأ 

ب�سبب اأو فيما يتعلق بهذه الأحكام وال�رشوط.

هذه  من  العربية  والن�سخة  الإجنليزية  الن�سخة  بني  التعار�س  حالة  28-2  يف 
ال�رشوط والأحكام، يُعتد بالن�سخة العربية.


