�أحـــكـام و�شـــروط

بــطــاقـات ائتــــمـان
راك بنـــك

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
املقدمة

حتكم �رشوط و�أحكام بطاقة االئتمان هذه ،مبا يف ذلك �رشوط و�أحكام درع االئتمان و�أحكام
و�رشوط خطة الدفع املي�رسة و�أحكام و�رشوط برنامج البطاقة (كما يكون ذلك منا�سباً)
(ي�شار �إليها جميعا ً بـ «الأحكام وال�رشوط») كل بطاقة �صادرة عن بنك ر�أ�س اخليمة
وت�شغيل كل ح�ساب بطاقة� .سوف تعترب �أنك وافقت على االلتزام بهذه ال�رشوط والأحكام
عند:
	)1التوقيع على منوذج طلب البطاقة؛

توقيع �أي حامل بطاقة على ظهر البطاقة الأ�سا�سية �أو �أي بطاقة تابعة؛ �أو

)2

تفعيل البطاقة الأ�سا�سية �أو �أي بطاقة تابعة؛ �أو

)3

	)4ا�ستخدام البطاقة الأ�سا�سية �أو �أي بطاقة تابعة ب�أي كيفية؛ مبا يف ذلك ،على
�سبيل املثال ال احل�رص� ،إجراء معاملة مع �أحد التجار �أو احل�صول على �سلفة نقدية
�أو عملية �رشاء من خالل الإنرتنت؛ �أو
قيام �أي حامل بطاقة بتقدمي طلب حتويل ر�صيد؛ �أو

)5

	)6توجيه �أي حامل بطاقة تعليمات �إىل بنك ر�أ�س اخليمة لإ�صدار �شيك بطاقة ائتمان.

عناوين البنود والفقرات يف �رشوط و�أحكام بطاقة االئتمان هذه هي للمالءمة و�سهولة
الرجوع فقط ولن ت�ؤثر على تف�سري ال�رشوط والأحكام.
	-1التعريفات

«	)1ماكينة ال�رصاف الآيل» تعني ماكينة ال�رصاف الآيل� ،أو �أي ماكينة �أو
جهاز ت�شغيل بطاقات� ،سواء �أكانت تخ�ص بنك ر�أ�س اخليمة �أو �أي بنوك �أو
م�ؤ�س�سات مالية م�شاركة �أخرى حمددة من حني لآخر بوا�سطة بنك ر�أ�س
اخليمة ،والتي تقبل البطاقة .وهذا امل�صطلح ي�شمل �أي�ضا ً �أي ماكينة
تقبل الودائع النقدية بخ�صو�ص دفع جميع �أو جزء من الر�صيد اجلاري.

«	)2حتويل الر�صيد» تعني �سداد �أو حتويل جميع �أو �أي جزء من الر�صيد غري
املدفوع بخ�صو�ص بطاقة االئتمان ال�صادرة عن بنك �آخر �أو م�ؤ�س�سة مالية
�أخرى حلامل البطاقة مبوجب قيد مبلغ الر�صيد املحول يف ح�ساب بطاقته.

«	)3مبلغ الفاتورة» يعني مبلغ املعاملة امل�ؤهلة وفق املبني يف ك�شف ح�ساب
بطاقة االئتمان.
�«	)4شهر �إ�صدار الفاتورة» يعني فرتة ك�شف احل�ساب بخ�صو�ص ح�ساب
حامل البطاقة الأ�سا�سية.
«	)5يوم العمل» يق�صد به �أي يوم يزاول فيه بنك ر�أ�س اخليمة معامالته
امل�رصفية يف الإمارات العربية املتحدة

«	)6البطاقة» تعني ،ح�سب مقت�ضى احلال ،بطاقة فيزا �أو ما�سرت كارد �أو �أي
بطاقة ائتمان �أخرى �صادرة عن بنك ر�أ�س اخليمة حلامل البطاقة وت�شمل
�أي بطاقة �أ�سا�سية وبطاقة تابعة و�أي بطاقة بديلة �أو معاد �إ�صدارها �أو
جمددة.

«	)7ح�ساب البطاقة» يعني ح�ساب بطاقة االئتمان املفتوح بوا�سطة بنك
ر�أ�س اخليمة من �أجل قيد جميع الأر�صدة الدائنة واملدينة املتلقاة �أو املتكبدة
بوا�سطة حامل البطاقة الأ�سا�سية وحامل (حاملو) البطاقة التابعة� ،إن
وجد ،فيما يتعلق بالبطاقة مبوجب �رشوط و�أحكام بطاقة االئتمان هذه.
«	)8منوذج طلب البطاقة» يعني طلب يتم تعبئته وتوقيعه بوا�سطة حامل
البطاقة بخ�صو�ص فتح ح�ساب بطاقة ،والذي ي�شمل تعهد و�إقرار مقدم
بوا�سطة حامل البطاقة.

�«	)9أحكام و�رشوط برنامج البطاقة» تعني �أحكام و�رشوط اال�سرتداد الذهبي
و�أحكام و�رشوط اال�سرتداد النقدي و�أحكام و�رشوط ال بوينت و�رشوط و�أحكام
البطاقة احلمراء و�أي �أحكام و�رشوط �أخرى تخ�ص منتج بطاقة ائتمان
يقدمه بنك ر�أ�س اخليمة.
		

)10

«معاملة البطاقة» تعني:

�	)1رشاء ال�سلع و�/أو اخلدمات و�/أو املنافع و�/أو احلجوزات (مبا يف ذلك ،على
�سبيل املثال ال احل�رص� ،أي حجز بوا�سطة حامل البطاقة للنقل اجلوي

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك

		

		

		

		

		

�أو البحري �أو بال�سكك احلديدية �أو بال�سيارة �أو و�سائل النقل الأخرى
�أو حلجز فندق �أو مكان �إقامة �أو �إيواء �آخر �أو للت�أجري� ،سواء �أكان ذلك
م�ستخدم بوا�سطة حامل البطاقة �أم ال) ب�أي و�سائل يختار حامل
البطاقة ا�ستخدامها؛

	)2ال�سلف النقدية؛

)3

)4

حتويل الر�صيد؛

�شيكات بطاقة االئتمان؛

�	)5أي معاملة �أخرى ي�رشع يف تنفيذها حامل البطاقة ب�أي كيفية،
عن طريق ا�ستخدام البطاقة �أو �أرقام البطاقة �أو رقم التعريف
ال�شخ�صي �أو ب�أي كيفية �أخرى؛ مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ال
احل�رص� ،أوامر ال�رشاء �أو احلجوزات املعتمدة �أو املنفذة بوا�سطة حامل
البطاقة عرب الربيد �أو الهاتف �أو الإنرتنت �أو الفاك�س ،بغ�ض النظر عما
�إذا كان حامل البطاقة وقع على �إي�صال مبيعات �أو �سلفة نقدية �أو
ق�سيمة �أخرى �أو منوذج �آخر؛ �أو
	)6اخلدمة النقدية الذكية.

«	)11حامل البطاقة» يعني �شخ�ص يُ�صدر له بنك ر�أ�س اخليمة بطاقة حتمل
ا�سمه وي�شمل ذلك حامل البطاقة الأ�سا�سية و�أي حامل (حاملو) بطاقة
تابعة .والإ�شارات يف �رشوط و�أحكام بطاقة االئتمان هذه �إىل حامل البطاقة
تعني حامل البطاقة الأ�سا�سية و�/أو حامل (حاملو) البطاقة التابعة
ح�سبما يقت�ضيه ال�سياق.

«	)12ال�سلفة النقدية» تعني �أي مبلغ ب�أي عملة يتم احل�صول عليه
با�ستخدام البطاقة �أو رقم البطاقة �أو رقم التعريف ال�شخ�صي �أو ب�أي
كيفية �أخرى معتمدة بوا�سطة حامل البطاقة من بنك ر�أ�س اخليمة �أو �أي
بنك �آخر �أو م�ؤ�س�سة مالية �أخرى �أو ماكينة �رصاف �آيل للخ�صم من ح�ساب
البطاقة .وال�سلفة النقدية ت�شمل املعامالت يف دور ال�رصافة واملعامالت
النقدية الأخرى التي يراها بنك ر�أ�س اخليمة منا�سبة من حني لآخر.
«	)13الر�سوم» تعني املبالغ الواجبة الدفع بوا�سطة حامل البطاقة والنا�شئة
عن ا�ستخدام البطاقة �أو رقم البطاقة �أو رقم التعريف ال�شخ�صي �أو
غري ذلك مبوجب �رشوط و�أحكام بطاقة االئتمان هذه وي�شمل ذلك ،على
�سبيل املثال ال احل�رص ،جميع معامالت البطاقة والر�سوم ور�سوم التمويل
والنفقات الإ�ضافية والتعوي�ضات والتكاليف القانونية وامل�رصوفات التي
�سوف يتم خ�صمها من ح�ساب البطاقة والتي ت�شكل جزءا ً من الر�صيد
اجلاري.

�«	)14شيك بطاقة االئتمان» يعني �شيك م�رصيف �صادر عن بنك ر�أ�س اخليمة
حلامل بطاقة تقيد قيمته على ح�ساب البطاقة خا�صته ويكون واجب
الدفع ،وفق الإرادة املح�ضة لبنك ر�أ�س اخليمة� ،إىل �أي �شخ�ص �آخر وفق ما
يطلبه حامل البطاقة.

«	)15ك�شف ح�ساب بطاقة االئتمان» يعني ك�شف احل�ساب ال�شهري� ،أو
�أي ك�شف ح�ساب دوري �آخر ،ال�صادر عن بنك ر�أ�س اخليمة حلامل البطاقة
الأ�سا�سية والذي يو�ضح تفا�صيل معامالت البطاقة اخلا�صة بح�ساب
البطاقة منذ �آخر ك�شف ح�ساب لبطاقة االئتمان ويو�ضح كذلك الر�صيد
اجلاري ومبلغ احلد الأدنى امل�ستحق الواجب الدفع �إىل بنك ر�أ�س اخليمة بحلول
تاريخ ا�ستحقاق الدفع واملر�سل �إىل حامل البطاقة الأ�سا�سية على العنوان
الربيدي املقدم بوا�سطته �أو من خالل �أي و�سائل �أخرى ح�سبما يتم االتفاق
عليه معه �أو يتم �إخطاره به.

«	)16حد االئتمان» يعني الر�صيد املدين الأق�صى امل�سموح به بوا�سطة بنك
ر�أ�س اخليمة بخ�صو�ص ح�ساب البطاقة فيما يخ�ص البطاقة الأ�سا�سية
والبطاقة (البطاقات) التابعة� ،إن وجدت ،ويتم �إخطار حامل البطاقة
الأ�سا�سية به من خالل ك�شف ح�ساب بطاقة االئتمان ال�شهري �أو من
خالل �أي و�سائل �أخرى ح�سب املنا�سب وفق الإرادة املح�ضة لبنك ر�أ�س اخليمة
الذي يجب �أال يتجاوزه �إجمايل الر�صيد امل�ستحق حل�ساب بطاقتكم يف �أي
وقت و�إذا كان لك �أكرث من ح�ساب بطاقة ،ف�إن هذا احلد ميثل احلد الأق�صى

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
امل�سموح به لإجمايل الر�صيد امل�ستحق جلميع ح�سابات بطاقتك (با�ستثناء
�أي ح�ساب بطاقة �أعمال وبطاقة �أمل اللتني حتكمهما �رشوط و�أحكام
م�ستقلة و�أي ح�ساب بطاقة م�ضمونة بوديعة).

�«	)17أحكام و�رشوط درع االئتمان» :ويعني �أحكام و�رشوط درع االئتمان
املت�ضمنة هنا.

«	)18الر�صيد اجلاري» يعني ر�صيد ح�ساب البطاقة (�شامال ً جميع الر�سوم
التي يتعني قيدها على ح�ساب البطاقة) غري املدفوع يف ح�ساب البطاقة
الواجب الدفع �إىل بنك ر�أ�س اخليمة وفق �سجالت بنك ر�أ�س اخليمة يف تاريخ
�إ�صدار ك�شف ح�ساب بطاقة االئتمان اخلا�ص بح�ساب البطاقة.
«	)19الوديعة» تعني مبلغ نقدي مودع لدى بنك ر�أ�س اخليمة وفق املحدد
بوا�سطة بنك ر�أ�س اخليمة ك�ضمان لتنفيذ التزام حامل البطاقة
الأ�سا�سية ول�ضمان حد االئتمان.

“	)20الأعمال امل�رصفية الرقمية” يُق�صد بها �أي �أو جميع الوظائف واخلدمات
امل�رصفية الرقمية املُقدمة بوا�سطة بنك ر�أ�س اخليمة �إىل حامل البطاقة من
حني لآخر من خالل املوقع الإلكرتوين لبنك ر�أ�س اخليمة �أو تطبيق الهاتف
املتحرك �أو اخلدمات التكميلية للبيانات غري املهيكلة.
«	)21امل�ستحقات» تعني املبلغ الواجب الدفع بوا�سطة حامل البطاقة مقابل
الر�صيد اجلاري وت�شكل مبلغـا ً ال يقل عن مبلغ احلد الأدنى امل�ستحق ،وال
يتجاوز الر�صيد اجلاري.
«	)22حوالة الأموال الإلكرتونية» تعني نقل الأموال من ح�ساب البطاقة
اخلا�ص بحامل البطاقة مبوجب تعليمات �أو �أي خدمات م�رصفية مقدمة
بوا�سطة بنك ر�أ�س اخليمة �إىل ح�ساب طرف ثالث داخل الإمارات العربية
املتحدة �أو خارج الإمارات العربية املتحدة.

�«	)23رشوط و�أحكام خطة الدفع املي�رسة» يق�صد بها �رشوط و�أحكام خطة
دفع الأق�ساط املي�رسة الواردة يف هذه ال�رشوط والأحكام.
«	)24تاريخ الت�سجيل» يعني تاريخ تفعيل البطاقة �أو عند �إ�صدار البطاقة،
�أيهما حدث بعد الآخر.

�«	)25سنة الت�سجيل» تعني « مدة �أي اثنا ع�رش �شهر» تبد�أ من تاريخ
الت�سجيل
«	)26الكفالة» تعني �أي كفالة� ،إن وجد ،من بنك �أو �شخ�ص يقبله بنك ر�أ�س
اخليمة ل�صالح بنك ر�أ�س اخليمة وب�صيغة وم�ضمون يقبلهما بنك ر�أ�س
اخليمة مببلغ حمدد من ِقبل بنك ر�أ�س اخليمة ،ك�ضمان بخ�صو�ص تنفيذ
التزام حامل البطاقة ول�ضمان حد االئتمان.

«	)27النفقات الدولية» تعني معامالت بالعملة الأجنبية منفذة يف مقر �أي
تاجر �أو موقع �إلكرتوين لتاجر �أو ماكينات ال�رصاف الآيل خارج الإمارات العربية
املتحدة.

«	)28ر�سوم الدفع املت�أخر» تعني الر�سوم املفرو�ضة على ح�ساب البطاقة يف
حالة عدم دفع مبلغ احلد الأدنى امل�ستحق بالكامل بحلول تاريخ ا�ستحقاق
الدفع.

«	)29التاجر» يعني �أي �رشكة �أو �شخ�ص �أو م�ؤ�س�سة �أخرى؛ مبا يف ذلك �أي
م�ؤ�س�سة ع�ضو يف فيزا �إنرتنا�شيونال �أو ما�سرت كارد �إنرتنا�شيونال ،تقدم
ال�سلع و�/أو اخلدمات وتقبل البطاقة �أو رقم البطاقة كطريقة دفع �أو حجز
بوا�سطة حامل البطاقة.
«	)30مبلغ احلد الأدنى امل�ستحق» هو مبلغ احلد الأدنى من الر�صيد اجلاري
والذي� ،إذا مت دفعه بحلول تاريخ ا�ستحقاق الدفع� ،سوف ي�ؤدي �إىل جتنب �أي
ر�سوم دفع مت�أخر وفق املو�صوف يف دليل اخلدمات والأ�سعار.

«	)31ر�سم جتاوز حد االئتمان» هو ر�سم يتم فر�ضه مرة واحدة بخ�صو�ص كل
ك�شف ح�ساب لبطاقة االئتمان ،يف حالة جتاوز الر�صيد املدين يف ح�ساب
البطاقة حلد االئتمان يف �أي وقت.

�«	)32شيك الدفع» يعني �شيك غري م�ؤرخ واجب الدفع �إىل بنك ر�أ�س اخليمة
وم�سحوب من احل�ساب البنكي اخلا�ص بحامل البطاقة الأ�سا�سية (�سواء

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
لدى بنك ر�أ�س اخليمة �أو لدى بنك �آخر) مببلغ حمدد بوا�سطة بنك ر�أ�س اخليمة
ال�ستخدامه ،وفق الإدارة املح�ضة لبنك ر�أ�س اخليمة ،يف �سداد �أي مبلغ غري
مدفوع بخ�صو�ص البطاقة الأ�سا�سية و�/أو البطاقة (البطاقات) التابعة.

«	)33تاريخ ا�ستحقاق الدفع» يعني التاريخ املحدد يف ك�شف ح�ساب بطاقة
االئتمان والذي يتعني بحلوله �أن يتم على الأقل دفع مبلغ احلد الأدنى
امل�ستحق �إىل بنك ر�أ�س اخليمة.

�«	)34شخ�ص» يعني �أي �شخ�ص قانوين وي�شمل ال�شخ�ص الطبيعي �أو املالك
الوحيد �أو ال�رشاكة �أو ال�رشكة �أو امل�ؤ�س�سة �أو �أي �شخ�ص طبيعي �أو قانوين
�آخر مهما يكن.

«	)35اخلدمات امل�رصفية الهاتفية» وتعني التعليمات الهاتفية ومعلومات
اخلدمات �سواء كانت �آلية �أو عرب وكيل خدمات العمالء املقدمة من قبل
مركز االت�صال اخلا�ص ببنك ر�أ�س اخليمة با�سم راك دايركت.
«	)36رقم التعريف ال�شخ�صي» يعني ،بخ�صو�ص حامل البطاقة ،رقم
التعريف ال�شخ�صي ال�صادر حلامل البطاقة لكي ميكن ا�ستخدام البطاقة
�أو رقم البطاقة يف ماكينة �رصاف �آيل �أو �أي جهاز �إلكرتوين.

«	)37تاريخ القيد» يعني التاريخ الذي يتم فيه قيد املعاملة امل�ؤهلة يف ح�ساب
البطاقة ذات ال�صلة.

«	)38البطاقة الأ�سا�سية» تعني بطاقة �صادرة عن بنك ر�أ�س اخليمة بنا ًء على
طلب �شخ�ص يحرر منوذج طلب البطاقة لدى بنك ر�أ�س اخليمة.
«	)39حامل البطاقة الأ�سا�سية» يعني ال�شخ�ص ال�صادر له البطاقة
الأ�سا�سية والذي يتم فتح ح�ساب البطاقة له �أول مرة بوا�سطة بنك ر�أ�س
اخليمة ا�ستنادا ً �إىل منوذج طلب البطاقة املحرر بوا�سطته لدى بنك ر�أ�س
اخليمة.

«	)40ح�ساب حامل البطاقة الأ�سا�سية» ويعني ح�ساب البطاقة املفتوح
من قبل بنك ر�أ�س اخليمة لأغرا�ض قيد جميع التعامالت املدينة والدائنة
املتكبدة �أو امل�ستلمة من قبل حامل البطاقة الأ�سا�سية.

«	)41املعاملة امل�ؤهلة» تعني �أي معاملة جتارية �أو معاملة بيع بالتجزئة �أو
معاملة تتم عرب االنرتنت �أو معاملة ال كارت �أو معاملة اال�سرتداد النقدي �أو
�أي معاملة �أخرى كما يتم حتديدها من قبل بنك ر�أ�س اخليمة من وقت لأخر.
«	)42بنك ر�أ�س اخليمة» يعني بنك ر�أ�س اخليمة الوطني (�ش.م.ع) وخلفائه يف
امللكية واملتنازل �إليهم بوا�سطته.

		

		

«	)43راك دايركت» يعني نظام اخلدمة امل�رصفية الهاتفية على مدار ال�ساعة
من بنك ر�أ�س اخليمة والتي توفر:
	)1عن طريق �أي جهاز مركب بوا�سطة بنك ر�أ�س اخليمة ،رد �صوتي
تفاعلي �آيل على الطلب الهاتفي اخلا�ص بحامل البطاقة بخ�صو�ص
املعامالت و�/أو اخلدمات و�/أو املعلومات؛ و

	)2واجهة بينية �شخ�صية مع طاقم اخلدمة امل�رصفية الهاتفية
بخ�صو�ص املعامالت و�/أو اخلدمات و�/أو املعلومات.

�«	)44رشوط و�أحكام البطاقة احلمراء» يق�صد بها �رشوط و�أحكام برنامج
خ�صم بطاقة االئتمان احلمراء من بنك ر�أ�س اخليمة الوطني الواردة هنا.

«	)45ال�ضمان» يعني �أي �شيك دفع و�/أو وديعة و�/أو كفالة عندما يتم
االحتفاظ بذلك.
«	)46دليل اخلدمات والأ�سعار» يعني دليل خدمات و�أ�سعار بنك ر�أ�س اخليمة
املتوفر على املوقع الإلكــرتوين.www.rakbank.ae

«	)47اخلدمة النقدية الذكية» تعني ت�سهيل بخ�صو�ص بطاقة مقدمة من
بنك ر�أ�س اخليمة على �شكل حوالة �أموال �إلكرتونية مببلغ معتمد من ِقبل
بنك ر�أ�س اخليمة والذي يلزم �أن يكون مبلغا ً يبلغ كحد �أق�صى جمموع
ال�سلفة النقدية املتوفرة (وفقـا ً ملا يحدده بنك ر�أ�س اخليمة من حني لآخر)
وحمولة �إىل ح�ساب مفتوح با�سم حامل البطاقة الأ�سا�سية يف الإمارات
العربية املتحدة.

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
«	)48البطاقة التابعة» تعني بطاقة �صادرة عن بنك ر�أ�س اخليمة ل�شخ�ص
م�سمى بوا�سطة ،وبنا ًء على طلب ،حامل البطاقة الأ�سا�سية والتي
يتعني بخ�صو�صها ت�سجيل كل معاملة بطاقة يف ح�ساب اخلا�ص بحامل
البطاقة الأ�سا�سية.

)49

)50

)51

«حامل البطاقة التابعة» يعني ال�شخ�ص ال�صادر له بطاقة تابعة.
«ا.ع.م» الإمارات العربية املتحدة.
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«	)52دفعات فواتري املرافق» وتعني دفعات فواتري املرافق مبا يف ذلك تلك التي مت
القيام بها ل�رشكة املرافق عرب قنوات بنك ر�أ�س اخليمة لل�سداد مثل اخلدمات
امل�رصفية عرب الهاتف �أو اخلدمات امل�رصفية الرقمية �أو �أجهزة ال�رصاف الآيل
�أو �أي قنوات �سداد �أخرى خا�صة ببنك ر�أ�س اخليمة.

�«	)53رشكة املرافق» تعني �رشكة معتمدة من ِقبل بنك ر�أ�س اخليمة من حني
لآخر توفر ال�سلع واخلدمات؛ مبا يف ذلك – على �سبيل املثال ال احل�رص –
خدمات الغاز والكهرباء واملياه واالت�صاالت.
ما مل يقت�ض ال�سياق خالف ذلك:

	)1كلمة «طرفية» تعني �أي ماكينة �رصاف �آيل �أو طرفية نقطة بيع �أو �أي
جهاز �آخر ميكن من خالله تنفيذ معامالت البطاقة؛
	)2الكلمات التي تدل على جن�س واحد ت�شمل جميع الأجنا�س الأخرى؛ و
	)3الكلمات التي تدل على املفرد ت�شمل اجلمع والعك�س �صحيح.

	-2البطاقة

	2-1تكون البطاقة و�سوف تظل يف جميع الأوقات مملوكة لبنك ر�أ�س اخليمة
ويجب ت�سليمها �إىل بنك ر�أ�س اخليمة على الفور عندما يطلب ذلك بنك
ر�أ�س اخليمة �أو وكيله املعتمد ح�سب الأ�صول.

	2-2يجوز ا�ستالم البطاقة الأ�سا�سية والبطاقات التابعة بوا�سطة حامل
البطاقة الأ�سا�سية �أو يتم �إر�سالها عرب الربيد �أو خدمة التو�صيل ال�رسيع
�إىل العنوان الذي يكون حامل البطاقة قد �أخطر به بنك ر�أ�س اخليمة وذلك
على م�س�ؤولية حامل البطاقة الأ�سا�سية .و�سوف يتم ت�سليم البطاقة
(البطاقات) التابعة وفق تعليمات حامل البطاقة الأ�سا�سية وعلى
م�س�ؤوليته.

	2-3عند ا�ستالم البطاقة ،يتعني �أن يوقع حامل البطاقة على ظهر البطاقة
فورا ً وهذا التوقيع و�/أو تفعيل و�/أو ا�ستخدام البطاقة �سوف ي�شكل دليال ً
ملزما ً وحا�سما ً على موافقة حامل البطاقة على االلتزام ب�رشوط و�أحكام
بطاقة االئتمان هذه ولهذا الغر�ض يعني حامل البطاقة الأ�سا�سية مبوجبه
جميع حاملي البطاقة التابعة كوكيل له لهذا الغر�ض ،بغ�ض النظر عن
عدم �إخطار بنك ر�أ�س اخليمة با�ستالم حامل البطاقة للبطاقة.

	2-4يف حالة عدم رغبة حامل البطاقة يف االلتزام ب�رشوط و�أحكام بطاقة
االئتمان هذه ،ف�إنه يتعني على حامل البطاقة متزيق البطاقة ن�صفني و�إعادة
الن�صفني �إىل بنك ر�أ�س اخليمة وعندئذ يتم �إعمال البند  9من هذه ال�رشوط
والأحكام.

	2-5البطاقة غري قابلة للتحويل ويجب ا�ستخدامها ح�رصيا ً بوا�سطة حامل
البطاقة ولن ي�سمح ،حتت �أية ظروف مهما تكن ،با�ستخدام البطاقة و�/أو
رقم التعريف ال�شخ�صي بوا�سطة �أي �شخ�ص �آخر .وال يجوز حلامل البطاقة
رهن البطاقة ك�ضمان لأي غر�ض مهما يكن.
	2-6يتعني على حامل البطاقة ،يف جميع الأوقات� ،ضمان االحتفاظ بالبطاقة
يف مكان �آمن.

	-3ا�ستخدام البطاقة
		

 3-1يجوز ا�ستخدام البطاقة بخ�صو�ص معامالت البطاقة:

�	)1ضمن حد االئتمان الذي يخطر به بنك ر�أ�س اخليمة حامل البطاقة
الأ�سا�سية؛ و

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
)2

		

حتى اليوم الأخري من �شهر االنتهاء املنقو�ش على وجه البطاقة.

	3-2يف حالة فقدان �أو تلف بطاقة �أي حامل بطاقة �أو �إذا طلب بطاقات بديلة
�أو �إ�ضافية ،ف�إنه يجوز لبنك ر�أ�س اخليمة ،وفق �إرادته املح�ضة� ،إ�صدار تلك
البطاقة �أو البطاقات وفق ما يطلبه حامل البطاقة الأ�سا�سية� ،سواء
كتابة �أو من خالل راك دايركت ،مع مراعاة دفع �أي ر�سوم مطبقة.
	3-3يتعهد حامل البطاقة بالت�رصف بنية ح�سنة يف جميع الأوقات بخ�صو�ص
تعامالته بالبطاقة ومع بنك ر�أ�س اخليمة.

	3-4بغ�ض النظر عن عدم اال�ستفادة من حد االئتمان اخلا�ص بحامل البطاقة،
يحق لبنك ر�أ�س اخليمة ،دون �إ�شعار ودون �إبداء �أي �سبب ودون حتمل �أي
م�س�ؤولية �أمام حامل البطاقة� ،سحب وتقييد حق حامل البطاقة يف
ا�ستخدام البطاقة �أو رف�ض �إجازة �أي معاملة بطاقة.

�	3-5سوف يظل حامل البطاقة ،يف جميع الأوقات ،م�س�ؤوال ً عن معاملة
البطاقة املنفذة با�ستخدام البطاقة و�/أو با�ستخدام رقم التعريف
ال�شخ�صي ،و�سوف تكون �سجالت بنك ر�أ�س اخليمة بخ�صو�ص �أي معاملة
بطاقة حا�سمة وملزمة حلامل البطاقة.

�	3-6سوف يقدم بنك ر�أ�س اخليمة رقم تعريف �شخ�صي ال�ستخدامه بالتزامن
مع البطاقة عند تنفيذ معاملة يف ماكينة �رصاف �آيل.
�	3-7سجل بنك ر�أ�س اخليمة بخ�صو�ص �أي معاملة منفذة بوا�سطة حامل
البطاقة الأ�سا�سية �أو حامل البطاقة التابعة بالتزامن مع رقم التعريف
ال�شخ�صي يكون ملزما ً حلامل البطاقة بخ�صو�ص التبعات املرتتبة على
ذلك.

	3-8للبنك ال�سلطة الكاملة يف عك�س اي معاملة يف البطاقة ،احل�ساب من
دون ا�شعار حلامل البطاقة يف حال كانت املعاملة مت القيام بها من قبل
بنك ر�أ�س اخليمة �أو �أي بنك �آخر ذي �صلة ،باخلط�أ وميكن لبنك ر�أ�س اخليمة
�إ�شعار حامل البطاقة مبثل هذا العك�س ملثل تلك املعاملة من خالل ك�شف
ح�ساب بطاقة االئتمان.

	-4ال�سلفة النقدية

	4-1يجوز حلامل البطاقة احل�صول على �سلفة نقدية ،مع مراعاة توفر ائتمان
منا�سب لهذا الغر�ض ووفق ما يقبله بنك ر�أ�س اخليمة من حني لآخر وفق
�إرادته املح�ضة ،وذلك من خالل الو�سائل التالية:

		

	)1تقدمي البطاقة يف �أي فرع لبنك ر�أ�س اخليمة �أو �أي ع�ضو يف م�ؤ�س�سة
فيزا �إنرتنا�شيونال �أو ما�سرت كارد �إنرتنا�شيونال بجانب �إثبات هوية حامل
البطاقة وتوقيع �سجل املعاملة الالزم؛ �أو

		

�	)3سجل بنك ر�أ�س اخليمة بخ�صو�ص جميع معامالت ماكينة ال�رصاف
الآيل املنفذة با�ستخدام البطاقة �سوف يكون حا�سمـا ً وملزما ً حلامل
البطاقة جلميع الأغرا�ض .واملبلغ املو�ضح يف �شا�شة ماكينة ال�رصاف
الآيل �أو املطبوع يف �إي�صال معاملة ماكينة ال�رصاف الآيل ال يجوز
اعتباره ك�شف ح�ساب حا�سم ب�ش�أن م�س�ؤولية حامل البطاقة.

		

		

	)2ا�ستخدام البطاقة يف �أي ماكينة �رصاف �آيل خا�صة ببنك ر�أ�س اخليمة
�أو �أي بنك �آخر �أو م�ؤ�س�سة �أخرى يتوفر لديه/لديها الرتتيب الالزم
مع فيزا �إنرتنا�شيونال �أو ما�سرت كارد �إنرتنا�شيونال بالتزامن مع رقم
التعريف ال�شخ�صي .قد يخ�ضع مبلغ �أي �سلفة نقدية حلد ال�سحب
اليومي املطبق بخ�صو�ص ماكينة ال�رصاف الآيل.

�	)4إن ا�ستخدام البطاقة بوا�سطة حامل البطاقة للح�صول على �سلفة
نقدية يلزم اعتباره ي�شكل موافقة حامل البطاقة على دفع حامل
البطاقة لر�سم عن كل �سلفة نقدية ور�سم �رصف �سلفة نقدية وفق
املحدد بوا�سطة بنك ر�أ�س اخليمة من حني لآخر .ويتم فر�ض ر�سم على
كل �سلفة نقدية من تاريخ ال�سلفة النقدية حتى ال�سداد الكامل
لها .و�سوف يتم �أي�ضا ً فر�ض ر�سم �رصف ال�سلفة النقدية (مع مراعاة
مبلغ �أدنى) على مبلغ كل �سلفة نقدية ويتم حت�صيله من ح�ساب
البطاقة .ويجوز لبنك ر�أ�س اخليمة من حني لآخر تغيري مبلغ الر�سوم
الواجبة الدفع بوا�سطة حامل البطاقة (حاملو البطاقات).

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
	-5الدفع

	5-1تفا�صيل جميع الر�سوم مو�ضحة يف دليل اخلدمات والأ�سعار .ويجوز تعديل
دليل اخلدمات والأ�سعار من حني لآخر مبوجب �إعطاء �إخطار حلامل البطاقة
وفق املو�ضح يف البند � 14أدناه.

	5-2يوافق حامل البطاقة الأ�سا�سية على �أن يدفع �إىل بنك ر�أ�س اخليمة ،عند
طلب بنك ر�أ�س اخليمة لذلك ،ر�سما ً �سنويا ً وفق املحدد بوا�سطة بنك ر�أ�س
اخليمة بخ�صو�ص البطاقة الأ�سا�سية عند �إ�صدارها �أو جتديدها ور�سم
�سنوي حمدد بوا�سطة بنك ر�أ�س اخليمة بخ�صو�ص كل بطاقة تابعة عند
�إ�صدارها �أو جتديدها.

	5-3يوافق حامل البطاقة الأ�سا�سية على �أن يدفع املبلغ الإجمايل جلميع
الر�سوم املو�صوفة ب�أنها الر�صيد اجلاري املحدد يف ك�شف ح�ساب بطاقة
االئتمان وامل�ستحق والواجب الدفع بالكامل يف موعد �أق�صاه التاريخ املحدد
يف ك�شف ح�ساب بطاقة االئتمان .ومع مراعاة الر�سوم املفرو�ضة وفق
البند � )5 (8أدناه ،ال يدفع حامل البطاقة �أي ر�سم متويل (با�ستثناء ما يتعلق
بال�سلفة النقدية و�شيكات بطاقة االئتمان وحتويل الر�صيد) يف حالة تلقي
بنك ر�أ�س اخليمة للدفعة اخلال�صة للر�صيد اجلاري بالكامل يف �أو قبل تاريخ
ا�ستحقاق الدفع.

	5-4يجوز حلامل البطاقة الأ�سا�سية اختيار عدم �سداد الر�صيد اجلاري بالكامل،
ويف هذه احلالة يجب �أن يدفع حامل البطاقة على الأقل مبلغ احلد الأدنى
امل�ستحق يف �أو قبل تاريخ ا�ستحقاق الدفع .و�إذا كان الر�صيد اجلاري �أقل من
 100درهم �إماراتي ف�إن الر�صيد اجلاري ي�صبح م�ستحقـا ً بالكامل .ويف حالة
عدم دفع مبلغ احلد الأدنى امل�ستحق بحلول تاريخ ا�ستحقاق الدفع �أو مت دفع
جزء منه فقط ،ف�إن املبلغ غري املدفوع من مبلغ احلد الأدنى امل�ستحق �سوف
يتم ت�ضمينه يف مبلغ احلد الأدنى امل�ستحق يف ك�شف ح�ساب بطاقة
االئتمان التايل.
	5-5يتعهد حامل البطاقة (حاملو البطاقات) بعدم جتاوز حد االئتمان املحدد
بوا�سطة بنك ر�أ�س اخليمة ما مل يح�صل حامل البطاقة من بنك ر�أ�س
اخليمة على موافقة كتابية م�سبقة بتجاوز هذا احلد .ويتعهد حامل
البطاقة كذلك بعدم �إجراء �أي معامالت بطاقة قد تت�سبب يف جعل
الر�صيد الإجمايل غري املدفوع مبوجب جميع معامالت البطاقة يتجاوز حد
االئتمان .ويف حالة انتهاك هذا احلكم وجتاوز حامل البطاقة حد االئتمان،
ف�إن املبلغ الزائد عن حد االئتمان �سوف ي�صبح واجب الدفع بالكامل و�سوف
يتم ت�ضمينه يف مبلغ احلد الأدنى امل�ستحق يف ك�شف ح�ساب بطاقة
االئتمان التايل .وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،سوف يتم �إدراج ر�سم جتاوز حد االئتمان،
وفق املحدد بوا�سطة بنك ر�أ�س اخليمة من حني لآخر ،يف اجلانب املدين من
ح�ساب البطاقة.

	5-6يف حالة ف�شل حامل البطاقة (حاملو البطاقات) يف دفع مبلغ احلد الأدنى
امل�ستحق بحلول تاريخ ا�ستحقاق الدفع ،ف�إنه �سوف يتم فر�ض ر�سوم الدفع
املت�أخر.

�	5-7إذا دفع حامل البطاقة �إىل بنك ر�أ�س اخليمة مبلغـا ً �أقل من الر�صيد اجلاري
بحلول تاريخ ا�ستحقاق الدفع �أو مل يتم دفع �أي مبلغ �أو �إذا مت الدفع ولكن
بعد تاريخ ا�ستحقاق الدفع ،ف�إنه �سوف يتم فر�ض ر�سم متويل – باملعدالت
التي يحددها بنك ر�أ�س اخليمة من حني لآخر حم�سوبة على �أ�سا�س متو�سط
الر�صيد اليومي – على معامالت البطاقة مبا يف ذلك الر�صيد اجلاري حتى
�إ�ضافة �أي دفعات �إىل الر�صيد الدائن يف ح�ساب البطاقة وبعد ذلك يتم
فر�ضه على الر�صيد املتناق�ص.

	5-8جميع الدفعات التي يتلقاها بنك ر�أ�س اخليمة من حامل البطاقة (حاملو
البطاقة) يجوز ا�ستخدامها مقابل م�ستحقات برتتيب الأولوية وفق ما يراه
بنك ر�أ�س اخليمة بناء على خياره اخلا�ص.
	5-9يحق لبنك ر�أ�س اخليمة ،وفق �إرادته املح�ضة ،تغيري معدل �أو طريقة ح�ساب
الر�سوم ال�سنوية والر�سوم العامة ور�سوم الإجراء ور�سوم التمويل ومبلغ
احلد الأدنى امل�ستحق املحدد و�/أو ر�سوم الدفع املت�أخر �أو �أي ر�سوم �أخرى.

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
	5-10جميع الدفعات امل�سددة بوا�سطة حامل البطاقة (حاملو البطاقات) يلزم
�أن تكون بعملة الدفع اخلا�صة بح�ساب البطاقة:

		

	)1يف حالة �سداد �أي دفعة ب�أي عملة �أخرى ،ف�إنه يلزم �أن يدفع حامل
البطاقة �إىل بنك ر�أ�س اخليمة جميع ر�سوم ال�رصف والعموالت
والر�سوم الأخرى املفرو�ضة على� ،أو اخل�سائر التي يتكبدها ،بنك ر�أ�س
اخليمة يف حتويل تلك الدفعة �إىل عملة الدفع .ويتم تنفيذ هذا
التحويل ب�سعر ال�رصف املحدد على نحو نهائي بوا�سطة بنك ر�أ�س
اخليمة وفق �إرادته املح�ضة يف تاريخ �إدراج تلك الدفعة يف ح�ساب
البطاقة.

		

�	)3أي مبلغ يتم �إيداعه كدفعة يلزم قبوله للتح�صيل وال تكون العائدات
متاحة حتى �رصف االموال ويف حال الدفع مبوجب �شيك ف�إن العائدات
تدفع �إىل بنك ر�أ�س اخليمة ويتم ترحيلها �إىل ح�ساب البطاقة.

		

	)2ال يتم اعتبار الدفعات قد تلقاها بنك ر�أ�س اخليمة ،وال تكون تلك
املبالغ متاحة ملعامالت �أخرى بوا�سطة حامل البطاقة� ،إال بعد قيد
املبالغ بوا�سطة بنك ر�أ�س اخليمة يف ح�ساب البطاقة.

		

	)4عند تلقي دفعة ب�أي عملة خالف عملة الدفع ،ف�إن تلك الدفعة ال
يتم �إ�ضافتها �إىل الر�صيد الدائن يف ح�ساب البطاقة �إال بعد تلقي
بنك ر�أ�س اخليمة للأموال ذات ال�صلة يف الإمارات العربية املتحدة
وحتويلها �إىل عملة الدفع.

	5-11تكون الر�سوم و� /أو العموالت وفق املحدد بوا�سطة بنك ر�أ�س اخليمة ،واجبة
الدفع بخ�صو�ص اخلدمات الإ�ضافية وفقـا ً ملا يحدده بنك ر�أ�س اخليمة
ويُخطر به حامل البطاقة.
	5-12يوافق حامل البطاقة مبوجبه �رصاحة على �أنه يف حالة ت�أخر حامل البطاقة
عن دفع �أي مبالغ �إىل بنك ر�أ�س اخليمة يف �أي وقت مبوجب ح�ساب البطاقة،
ف�إن الر�صيد الكامل غري املدفوع يف ح�ساب حامل البطاقة ي�صبح
م�ستحقـا ً وواجب الدفع على الفور ويتم تطبيق �أحكام البند  9من هذه
ال�رشوط والأحكام ،وفق الإرادة املح�ضة لبنك ر�أ�س اخليمة.

	5-13يجوز لبنك ر�أ�س اخليمة يف �أي وقت �أن يطلب من حامل البطاقة تقدمي
�ضمان ل�صالح بنك ر�أ�س اخليمة مببلغ معني حتى لو مل يكن ذلك مطلوبا ً
عند �إ�صدار البطاقة يف الأ�صل حلامل البطاقة .ويفو�ض حامل البطاقة
بنك ر�أ�س اخليمة يف �أي وقت لإدراج التاريخ اجلاري يف �شيك الدفع وتقدميه
للدفع مقابل �أي مبلغ م�ستحق لبنك ر�أ�س اخليمة.

	5-14ال يجوز حلامل البطاقة اعتبار عدم تلقيه لك�شف ح�ساب بطاقة االئتمان
ٍ
كاف لعدم دفع امل�ستحقات قبل تاريخ ا�ستحقاق الدفع.
مبثابة �سبب

�	5-15سوف ي�ضيف بنك ر�أ�س اخليمة �إىل الر�صيد الدائن يف ح�ساب البطاقة
اخلا�ص بحامل البطاقة مبلغ �أي معاملة بطاقة م�سرتد فقط عند تلقي
ذلك اال�سرتداد من التاجر.

�	5-16إن دفع حامل البطاقة لأي مبلغ �إىل بنك ر�أ�س اخليمة بخ�صو�ص �أي ك�شف
ح�ساب بطاقة ائتمان يلزم �أن ي�شكل دليال ً ملزما ً وحا�سما ً ب�ش�أن قبول
حامل البطاقة ملعامالت البطاقة والر�سوم املو�ضحة يف ك�شف ح�ساب
بطاقة االئتمان ذي ال�صلة.
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	5-17لن يتحمل بنك ر�أ�س اخليمة �أي م�س�ؤولية �أمام حامل البطاقة على تقدمي
دليل معامالت البطاقة املنفذة بوا�سطة حامل البطاقة ،ويجب �أن تكون
ك�شوف ح�ساب بطاقة االئتمان املر�سلة �إليه كافية لهذا الغر�ض لإثبات
م�س�ؤولية حامل البطاقة.

ت�سهيل التعليمات الدائمة

	6-1يجوز حلامل البطاقة �سداد دفعة �إىل بنك ر�أ�س اخليمة من خالل ت�سهيل
تعليمات دائمة مبوجب طلب الت�سهيل يف منوذج الطلب �أو مبوجب �إيداع
منوذج تعليمات دائمة منف�صل متوفر يف فروع بنك ر�أ�س اخليمة .ويخ�ضع
قبول ت�سهيل التعليمات الدائمة للموافقة االختيارية لبنك ر�أ�س اخليمة
	6-2يتيح ت�سهيل التعليمات الدائمة حلامل البطاقة �سداد الدفعات بخ�صو�ص
ح�ساب البطاقة خا�صته ب�شكل تلقائي يف تاريخ ا�ستحقاق الدفع ذي

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
ال�صلة �أو عند تلقي بنك ر�أ�س اخليمة لراتب حامل البطاقة ،وذلك من خالل
اخل�صم من ح�سابه ال�شخ�صي لدى بنك ر�أ�س اخليمة �أو من ح�ساب حمدد
�آخر («احل�ساب املحدد») مع مراعاة التفوي�ض املوقع املنا�سب.

	6-3يجوز حلامل البطاقة اختيار �سداد دفعة كاملة �أو دفعة احلد الأدنى �أو يجوز
له اختيار �أي ن�سبة من ن�سبة احلد الأدنى من الر�صيد اجلاري وفق املحدد
بوا�سطة بنك ر�أ�س اخليمة من حني لآخر ،حتى  %100من الر�صيد اجلاري يف
تاريخ ا�ستحقاق الدفع �أو يف يوم معني من كل �شهر �أو عند تلقي راتب
حامل البطاقة.

�	6-4سوف يقبل بنك ر�أ�س اخليمة التعليمات الدائمة �رشيطة التحقق من
�صحة �صالحية التوقيع و�سوف يتم العمل بالتعليمات الدائمة ح�سب
توفر ر�صيد منا�سب يف احل�ساب املحدد يف كل تاريخ ال�ستحقاق الدفع (�أو،
�إذا كان خمتلفـاً ،التاريخ املحدد يف التعليمات الدائمة).

�	6-5سوف يخ�صم بنك ر�أ�س اخليمة تلقائيا ً من احل�ساب املحدد اخلا�ص بحامل
البطاقة� ،سواء يف تاريخ الدفع ذي ال�صلة وفق املحدد يف منوذج التعليمات
الدائمة �أو عند تلقي راتب حامل البطاقة� ،أيهما كان �أوالً.
	6-6يف حالة عدم توفر �أر�صدة كافية يف احل�ساب املحدد يف تاريخ الدفع املحدد
يف التعليمات الدائمة ،ف�إن الر�صيد املتاح يف احل�ساب املحدد يجوز ا�سرتداده
بخ�صو�ص امل�ستحقات ،و�أي �أموال يتم تلقيها عقب ذلك �سوف يتم حتويلها
تلقائيا ً ل�سداد امل�ستحقات.

�	6-7إذا ،كان احل�ساب املحدد ،ح�سبما يراه بنك ر�أ�س اخليمة وحده ،ال توجد به
�أموال كافية يف تاريخ الدفع ذي ال�صلة ،ف�إن بنك ر�أ�س اخليمة ال يلزم عليه
�إخطار حامل البطاقة ويجوز لبنك ر�أ�س اخليمة ،لكن دون �إلزام ودون �إعطاء
�إخطار حلامل البطاقة� ،إلغاء التعليمات الدائمة.

	6-8يجوز لبنك ر�أ�س اخليمة ،وفق �إرادته املح�ضة ،فر�ض ر�سم عن كل دفعة ال يتم
حت�صيلها ب�سبب عدم كفاية الأموال يف احل�ساب املحدد و�سوف يتم فر�ض
هذا الر�سم على ح�ساب البطاقة.

	6-9تظل تعليمات حامل البطاقة �إىل بنك ر�أ�س اخليمة مبوجب هذا البند
متمتعة بكامل النفاذ و�رسيان املفعول حتى ا�ستالم �إخطار من حامل
البطاقة كتابة �أو من خالل راك دايركت .و�أي تعديالت�/إلغاء للتعليمات
الدائمة بوا�سطة حامل البطاقة يجب �أن تكون مكتوبة �أو يتم تلقيها
من خالل راك دايركت قبل موعد ا�ستحقاق الدفعة مبدة �أ�سبوع واحد على
الأقل.

	6-10ال يتحمل بنك ر�أ�س اخليمة �أي م�س�ؤولية عن �أي خ�سارة �أو خ�سارة ا�ستتباعية
�أو ر�سوم �أو �أ�رضار �أو نفقات �أو مطالبات �أو تكاليف �أو التزامات �أخرى من �أي
نوع نا�شئة عن:

		

�	)1أي �أخطاء �أو �إهمال �أو �إغفال �أو ت�رصفات �أو تقاع�س� ،سواء من جانبه
هو �أو من جانب موظفيه �أو �أي مرا�سلني �أو وكالء من الباطن �أو وكالء
�آخرين �أو موظفيهم؛ �أو

		

	)3ف�شل بنك ر�أ�س اخليمة يف اخل�صم من �أي ح�ساب (ح�سابات) يخ�ص/
تخ�ص حامل البطاقة وفق التعليمات الدائمة.

		

�	)2أي عدم ت�رصف من جانب بنك ر�أ�س اخليمة لتنفيذ �أو تعديل �أو �إلغاء
�أي تعليمات دائمة نتيجة عدم تلقي �أو ت�أخر تلقي تعليمات حامل
البطاقة �أو عدم قدرة حامل البطاقة على �إر�سال التعليمات ب�سبب
�أي م�شكلة يف الربيد الإلكرتوين و�/أو الفاك�س و�/أو الهاتف �أو مرافق
االت�صاالت الأخرى؛ �أو

	6-11يف تاريخ الدفع ،يحتفظ بنك ر�أ�س اخليمة باحلق يف حتديد �أولوية التعليمات
الدائمة اخلا�صة بالبطاقة مقابل ال�شيكات والتعليمات الدائمة الأخرى
املقدمة �أو �أي ترتيب قائم مع بنك ر�أ�س اخليمة وعدم �سداد �أي دفعة مبوجب
التعليمات الدائمة اخلا�صة بالبطاقة �إذا – بعد �أن يقرر وفق �إرادته املح�ضة
�أولوية الدفعات املتناف�سة – كان ذلك �سوف يرتتب عليه ال�سحب على
املك�شوف من احل�ساب املحدد �أو� ،إذا كان قد مت �إتاحة ت�سهيل �سحب على
املك�شوف ،كان احل�ساب �سيتجاوز حد ال�سحب على املك�شوف.

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
	-7البطاقة (البطاقات) التابعة

	7-1يجوز لبنك ر�أ�س اخليمة ،وفق �إرادته املح�ضة� ،إ�صدار بطاقة تابعة ل�شخ�ص
م�سمى بوا�سطة حامل البطاقة الأ�سا�سية ومعتمد من بنك ر�أ�س اخليمة.
و�إ�صدار البطاقة التابعة يلزم �أن يخ�ضع لل�رشوط والأحكام التي يراها بنك
ر�أ�س اخليمة منا�سبة.

	7-2ال�رشوط والأحكام املطبقة يف هذه الوثيقة على حامل البطاقة الأ�سا�سية
يلزم تطبيقها ،مع �إجراء التغيريات والتعديالت الالزمة ،على حامل (حاملو)
البطاقة التابعة با�ستثناء امل�س�ؤولية عن �سداد الر�سوم والتي تكون واجبة
على حامل البطاقة الأ�سا�سية.
	7-3حد االئتمان املخ�ص�ص حلامل البطاقة الأ�سا�سية ي�شمل حد االئتمان
اخلا�ص بحامل (بحاملي) البطاقة التابعة وال يجوز حلامل البطاقة
الأ�سا�سية وحامل (حاملو) البطاقة التابعة ال�سماح بتجاوز �إجمايل الر�سوم
املتكبدة من خالل بطاقاتهم حلد االئتمان املذكور.
	7-4يخ�ضع �رسيان البطاقة (البطاقات) التابعة ل�رسيان البطاقة الأ�سا�سية.
و�إنهاء البطاقة (البطاقات) التابعة لأي �سبب ال ي�ؤدي تلقائيا ً �إىل �إنهاء
البطاقة الأ�سا�سية �أو اتفاقية حامل البطاقة الأ�سا�سية مع بنك ر�أ�س
اخليمة ،ولكن �إنهاء البطاقة الأ�سا�سية ي�ؤدي �أي�ضا ً �إىل �إنهاء البطاقة
(البطاقات) التابعة.

	7-5تعهدات وم�س�ؤوليات والتزامات حامل البطاقة الأ�سا�سية وحامل (حاملو)
البطاقة التابعة لبنك ر�أ�س اخليمة وحقوق بنك ر�أ�س اخليمة الواردة يف هذه
الوثيقة ال تت�أثر ب�أي حال ب�أي منازعة �أو مطالبة م�ضادة قد تكون لدى حامل
البطاقة الأ�سا�سية وحامل (حاملو) البطاقة التابعة �ضد بع�ضهم البع�ض.
	7-6يتعني على حامل البطاقة الأ�سا�سية ،دون �رشط وعلى نحو غري قابل
للإلغاء� ،أن يعو�ض بنك ر�أ�س اخليمة وم�ساهميه ومديريه وموظفيه وممثليه
(ي�شار �إىل كل واحد منهم بـ «ال�شخ�ص املرتبط») عن �أي خ�سارة �أو �أ�رضار
�أو التزامات �أو تكاليف ونفقات� ،سواء �أكانت قانونية �أم غري ذلك ،متحملة
بوا�سطة بنك ر�أ�س اخليمة �أو �أي �شخ�ص مرتبط ب�سبب �أي عدم قدرة �أو
عدم �أهلية قانونية حلامل (حاملي) البطاقة التابعة �أو �أي انتهاك ل�رشوط
و�أحكام بطاقة االئتمان هذه بوا�سطة حامل (حاملي) البطاقة التابعة.

	7-7يقر حامل البطاقة الأ�سا�سية ب�أنه الو�صي الطبيعي على �أي حامل بطاقة
تابعة من عمر � 15إىل � 21سنة و�أن ا�ستخدام البطاقة التابعة يلزم �أن يكون
حتت �إ�رشاف ورقابة حامل البطاقة الأ�سا�سية.
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	7-8يفو�ض حامل البطاقة الأ�سا�سية بنك ر�أ�س اخليمة لتقدمي املعلومات ب�ش�أن
ح�ساب البطاقة �إىل حامل البطاقة التابعة.
فقدان البطاقة ورقم التعريف ال�شخ�صي

	8-1يجوز لبنك ر�أ�س اخليمة �إ�صدار رقم تعريف �شخ�صي حلامل (حاملي)
البطاقة لال�ستخدام يف ماكينة ال�رصاف الآيل �أو �أي جهاز �إلكرتوين �سوف
يقبل البطاقة ويوافق حامل (حاملو) البطاقة على �أن رقم التعريف
ال�شخ�صي يجوز �إر�ساله عرب الربيد/خدمة التو�صيل ال�رسيع �إىل حامل
(حاملي) البطاقة على م�س�ؤوليته.

	8-2يف حالة �إر�سال رقم التعريف ال�شخ�صي عرب الربيد/خدمة التو�صيل
ال�رسيع ،ف�إنه يلزم �أن يتذكر حامل البطاقة رقم التعريف ال�شخ�صي ويقوم
على الفور بتدمري الإخطار.

	8-3يتحمل حامل البطاقة امل�س�ؤولية كاملة عن جميع معامالت البطاقة
املنفذة با�ستخدام رقم التعريف ال�شخ�صي �سواء بعلم حامل البطاقة �أو
دون علمه.

	8-4يتعني على حامل (حاملي) البطاقة اتخاذ جميع االحتياطات املعقولة ملنع
فقدان �أو �رسقة البطاقة وال يجوز له الإف�صاح عن رقم التعريف ال�شخ�صي
لأي �شخ�ص.

	8-5يف حالة فقدان �أو �رسقة البطاقة �أو الإف�صاح عن رقم التعريف ال�شخ�صي
لأي �شخ�ص �آخر ،يتعني على حامل البطاقة القيام على الفور ب�إخطار
بنك ر�أ�س اخليمة عن الفقدان �أو ال�رسقة �أو الإف�صاح بجانب تفا�صيل ذلك
ويتعني عليه كذلك �إخطار ال�رشطة بالدولة التي حدث فيها الفقدان �أو
ال�رسقة �أو الإف�صاح.

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
	8-6يكون حامل البطاقة م�س�ؤوال ً ويظل م�س�ؤوال ً بالكامل عن �أن يدفع �إىل بنك
ر�أ�س اخليمة �أي ر�صيد مدين يف ح�ساب البطاقة نا�شئ عن �أي معامالت
بطاقة �أو �سلف نقدية �أو معامالت ماكينة �رصاف �آيل �أو دفعات خدمات
املرافق و�/أو �أي خدمات �أو ت�سهيالت مقدمة من خالل راك دايركت ،منفذة
من خالل ا�ستخدام البطاقة و�/أو رقم التعريف ال�شخ�صي بوا�سطة �أي
�شخ�ص� ،سواء بعلم حامل البطاقة �أو دون علمه ،وبغ�ض النظر عما �إذا
كانت م�رصح بها من جانب حامل البطاقة �أم ال.

	8-7يجوز لبنك ر�أ�س اخليمة ،وفق �إرادته املح�ضة� ،إ�صدار بطاقة بديلة بخ�صو�ص
�أي بطاقة مفقودة �أو م�رسوقة �أو رقم تعريف �شخ�صي جديد وفق �رشوط
و�أحكام بطاقة االئتمان هذه �أو �أي �رشوط و�أحكام �أخرى يراها بنك ر�أ�س
اخليمة منا�سبة.

	8-8يف حالة ا�سرتداد حامل البطاقة للبطاقة املفقودة �أو امل�رسوقة ،ف�إنه يتعني
عليه �إعادتها على الفور مق�سومة ن�صفني �إىل بنك ر�أ�س اخليمة دون
ا�ستخدامها .وال يجوز حلامل البطاقة ا�ستخدام رقم التعريف ال�شخ�صي
بعد �إبالغ بنك ر�أ�س اخليمة عن الإف�صاح عنه لأي �شخ�ص �آخر.

	-9الإنهاء

	9-1بغ�ض النظر عن �أحكام الدفع املو�ضحة مبوجب البند � 5أعاله ،جميع املبالغ
غري املدفوعة يف ح�ساب البطاقة (مبا يف ذلك جميع البطاقات التابعة)
بجانب املبلغ املتحمل مبوجب ا�ستخدام البطاقة ولكن مل يتم فر�ضه بعد
على ح�ساب البطاقة اخلا�ص بحامل البطاقة تكون واجبة الدفع على الفور
بالكامل عند �إنهاء هذه االتفاقية.

	9-2يجوز حلامل البطاقة الأ�سا�سية يف �أي وقت �إخطار بنك ر�أ�س اخليمة بنيته
�إغالق ح�ساب البطاقة و�إنهاء ا�ستخدام جميع البطاقات مبوجب �إعطاء
�إخطار كتابي و�إعادة جميع البطاقات مق�سومة ن�صفني �إىل بنك ر�أ�س
اخليمة .ويتم �إغالق ح�ساب البطاقة فقط بعد تلقي بنك ر�أ�س اخليمة
الدفعات الكاملة جلميع الر�سوم وااللتزامات مبوجب ح�ساب البطاقة.
	9-3يف حالة �إنهاء حامل البطاقة التابعة لبطاقته ،ف�إن حامل البطاقة
الأ�سا�سية يظل م�س�ؤوال ً �أمام بنك ر�أ�س اخليمة عن جميع الر�سوم
وااللتزامات الأخرى وفق �رشوط و�أحكام بطاقة االئتمان هذه.
	9-4يجوز لبنك ر�أ�س اخليمة يف �أي وقت طلب ا�سرتداد� ،سحب ،تعليق� ،إغالق
جميع �أو �أي من ح�سابات البطاقة و�إنهاء ا�ستخدامها مع �أو دون �إعطاء
�إخطار م�سبق حلامل (حاملي) البطاقة .ويتعني على حامل (حاملي)
البطاقة القيام على الفور ،بعد طلب اال�سرتداد ،ب�إعادة البطاقة (البطاقات)
مق�سومة ن�صفني �إىل بنك ر�أ�س اخليمة والدفع الكامل جلميع الر�سوم
وااللتزامات �إىل بنك ر�أ�س اخليمة.

		

	9-5يقوم بنك ر�أ�س اخليمة ب�إنهاء ا�ستخدام جميع البطاقات الأ�سا�سية
والبطاقات التابعة دون �إخطار عند وفاة �أو �إفال�س �أو �إع�سار حامل البطاقة
الأ�سا�سية �أو عندما ي�صبح مكان وجود حامل البطاقة الأ�سا�سية غري
معروف لبنك ر�أ�س اخليمة نتيجة لأي �سبب ال يرجع �إىل بنك ر�أ�س اخليمة.
	)1يقوم بنك ر�أ�س اخليمة ب�إنهاء ا�ستخدام البطاقة التابعة دون �إخطار
عند وفاة حامل البطاقة التابعة.

		

�	)2سوف يكون حامل البطاقة الأ�سا�سية و�/أو تركته م�س�ؤوال ً عن �سداد
الأر�صدة غري املدفوعة يف ح�ساب البطاقة ويتعني عليه تعوي�ض بنك
ر�أ�س اخليمة و�أي �شخ�ص مرتبط عن جميع التكاليف (مبا يف ذلك
الر�سوم والنفقات القانونية) والنفقات املتكبدة يف ا�سرتداد تلك
الأر�صدة غري املدفوعة.

		

	)4يف حالة احتفاظ بنك ر�أ�س اخليمة ب�أي �ضمان بخ�صو�ص �إ�صدار
البطاقة ،ف�إن بنك ر�أ�س اخليمة يحتفظ باحلق يف االحتفاظ بهذا
ال�ضمان للفرتة التي يعتربها بنك ر�أ�س اخليمة ،وفق �إرادته املح�ضة،
منا�سبة ولفرتة ال تقل عن  45يوما ً عقب �إلغاء البطاقة و�إعادتها �إىل

		

	)3ال يكون بنك ر�أ�س اخليمة م�س�ؤوال ً عن �إعادة ر�سم الع�ضوية ال�سنوي
�أو �أي جزء منه يف حالة �إنهاء ح�ساب البطاقة.

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
بنك ر�أ�س اخليمة� ،سواء �أمت �إلغا�ؤها بوا�سطة حامل (حاملي) البطاقة
�أم بوا�سطة بنك ر�أ�س اخليمة �أو عقب �إنهاء االتفاقية.

�	)5إذا ظلت �أي �أر�صدة يف ح�ساب البطاقة غري مدفوعة بوا�سطة حامل
البطاقة الأ�سا�سية ،ف�إن بنك ر�أ�س اخليمة يحتفظ باحلق يف اتخاذ
�أي �إجراء قانوين �أو �إجراء احرتازي �آخر؛ مبا يف ذلك رفع دعوى ق�ضائية
�ضد حامل البطاقة الأ�سا�سية ال�سرتداد املبلغ امل�ستحق ويكون حامل
البطاقة الأ�سا�سية م�س�ؤوال ً عن جميع التكاليف والنفقات التي
يتحملها بنك ر�أ�س اخليمة.

		

	-10ا�ستثناء امل�س�ؤولية

	10-1ال يتحمل بنك ر�أ�س اخليمة �أي م�س�ؤولية مهما تكن �أمام حامل (حاملو)
البطاقة بخ�صو�ص �أي خ�سارة �أو �أ�رضار متكبدة او يتحملها حامل (حاملي)
البطاقة نا�شئة ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش عن:

		

	)1رف�ض بنك ر�أ�س اخليمة �أو تاجر �أو بنك �آخر �أو م�ؤ�س�سة مالية �أخرى �أو
�أي ماكينة �رصاف �آيل �أو �أي طرف �آخر ال�سماح ب�إجراء معاملة بطاقة
�أو رف�ض قبول البطاقة �أو �أرقام البطاقة �أو رقم التعريف ال�شخ�صي
�أو رف�ض تقدمي �سلف نقدية حتى حد االئتمان �أو رف�ض ذلك على
الإطالق؛

		

)2

		

رف�ض ماكينة �رصاف �آيل تابعة لبنك ر�أ�س اخليمة الأوراق النقدية
املودعة بخ�صو�ص ال�سداد الكامل �أو اجلزئي للر�صيد غري املدفوع يف
ح�ساب البطاقة؛

		

	)3رف�ض �أي تاجر قبول البطاقة �أو وجود �أي عيب �أو خلل يف ال�سلع �أو
اخلدمات املقدمة �إىل حامل (حاملي) البطاقة بوا�سطة �أي تاجر �أو،
عندما تنطبق احلالة� ،أي انتهاك من جانب �أي تاجر ملعاملة بطاقة �أو
عدم تنفيذها؛
)4

تعطل �أي ماكينة �رصاف �آيل �أو تعطل �أي �أنظمة ات�صاالت؛

		

	)6ممار�سة بنك ر�أ�س اخليمة حلقه يف عك�س اي معاملة مبوجب البند )8(3
�أو يف �إنهاء �أي بطاقة �أو ح�ساب بطاقة طبقـا ً للبند )4(9؛

		

�	)8أي بيان خاطئ �أو خط�أ �أو �إغفال يف �أي تفا�صيل مف�صح عنها
بوا�سطة بنك ر�أ�س اخليمة طبقـا ً للبند 11؛

		

	)5ممار�سة بنك ر�أ�س اخليمة حلقه يف طلب واتخاذ التدابري الالزمة لت�سليم
البطاقة قبل تاريخ االنتهاء املنقو�ش على وجهها� ،سواء �أمت ذلك
بوا�سطة بنك ر�أ�س اخليمة �أو �أي �شخ�ص �آخر �أو ماكينة �رصاف �آيل؛

		

�	)7أي �رضر لل�صفة وال�سمعة االئتمانية حلامل (حاملي) البطاقة نتيجة
ا�سرتداد البطاقة �أو �أي طلب بخ�صو�ص �إعادتها �أو رف�ض �أي �شخ�ص
قبول البطاقة؛

		

�	)9أي منازعة بني حامل (حاملي) البطاقة و�أي تاجر �أو بنك �أو م�ؤ�س�سة
مالية �أو �أي �شخ�ص �آخر .وال تت�أثر م�س�ؤولية حامل البطاقة جتاه بنك
ر�أ�س اخليمة ب�أي حال بتلك املنازعة �أو املطالبة امل�ضادة �أو حق املقا�صة
التي ميلكها حامل (حاملو) البطاقة �ضد ذلك التاجر �أو البنك �أو
امل�ؤ�س�سة املالية �أو ال�شخ�ص.

	-11املوافقة على الإف�صاح وا�ستالم املعلومات

 11-1حامل البطاقة يوافق/على �أنه يجوز للبنك:

		

	)1الإف�صاح عن املعلومات التي تخ�ص حامل البطاقةمبا يف ذلك ،من
دون ح�رص ،املعلومات اخلا�صة بو�ضع حامل البطاقة ال�شخ�صي واملايل
والتخلف عن ال�سداد و�أي م�سائل �أخرى ترتبط بح�سابهالبطاقة /
البطاقات �أو �أي ت�سهيالت �أو منتجات ح�صل عليها حامل البطاقة
من خالل بنك ر�أ�س اخليمة �أو التي تقع حتت رقابة حامل البطاقة
�سواء كم�ساهم �أو خمول بالتوقيع �أو خالف ذلك(«املعلومات
االئتمانية») ،وذلك لأي بنوك ا�ستثمارية �أو جتارية �أخرى �أو م�ؤ�س�سات
مالية �أو �رشكات معلومات ائتمانية (مبا يف ذلك ،من دون ح�رص� ،رشكة
االحتاد للمعلومات االئتمانية �ش.م.ع) �أو وكاالت حت�صيل الديون �أو

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك

		

		

		

�أي جهة حملية �أو احتادية �أو ت�رشيعية �أو �أي ع�ضو يف جمموعة بنك
ر�أ�س اخليمة ،مبا يف ذلك �أي �رشكة تابعة �أو ذات �صلة يف الإمارات
العربية املتحدة يف �أي منطقة �أخرى ب�رصف النظر عن ممار�سة بنك
ر�أ�س اخليمة لأي �شكل �آخر من �أ�شكال العمل يف تلك املنطقة («ي�شار
�إىل كل منها با�سم «اجلهة ذات ال�صلة»).

	)2احل�صول على �أي معلومات ائتمانية تخ�ص حامل البطاقة �أو �أي جهة
تقع حتت رقابة حامل البطاقة �سواء كم�ساهم �أو خمول بالتوقيع �أو
خالف ذلك ،وتطبيق �أو ا�ستخدام تلك املعلومات يف �إجراء �أي تقييم
ائتماين �أو تقييم �آخر يتعلق بح�ساب/ح�سابات البطاقة االئتمانية �أو
ت�سهيالت�(/أو احل�سابات �أو الت�سهيالت املقرتحة لدى بنك ر�أ�س اخليمة).
	)3عدم حتمل �أي م�س�ؤولية �أو التزام جتاه حامل البطاقة مبا يف ذلك
�أي جهة تقع حتت رقابة حامل البطاقة� /سواء كم�ساهم �أو خمول
بالتوقيع �أو خالف ذلك� ،أو جتاه �أي طرف ثالث وفقا ً لأي معلومات
ائتمانية مقدمة من قبل بنك ر�أ�س اخليمة لأي جهة ذات �صلة (�أو ،يف
حال حتويل املعلومات االئتمانية من قبل اجلهة ذات ال�صلة) ب�رشط
�أن تقدم تلك املعلومات بح�سن نية ومع بذل العناية املعقولة ومن
دون �أي ا�شرتاط يق�ضى بتحديث �أو مراجعة تلك املعلومات من جانب
بنك ر�أ�س اخليمة يف حال احتمال تغيري و�ضع حامل البطاقة املايل
�أو ال�شخ�صي �أو �أي جهة تقع حتت رقابته �سواء كم�ساهم �أو خمول
بالتوقيع �أو خالف ذلك� ،أو تقدمي معلومات �أخرى من قبلي �إىل بنك ر�أ�س
اخليمة ،و

	)4و�أن تقدمي املعلومات االئتمانية لأي جهة ذات �صلة يكون مل�صلحة
حامل البطاقة ،/وبناء عليه ،يحق لبنك ر�أ�س اخليمة احل�صول على
تعوي�ض من حامل البطاقة عن �أي خ�سارة �أو تكاليف �أو مطالبات �أو
�أ�رضار يتم حتملها �أو تكبدها من قبل بنك ر�أ�س اخليمة نتيجة تقدمي
مثل هذه املعلومات �إذا قام �أي طرف ثالث (مبا يف ذلك �أي جهة ذات
�صلة) بتقدمي مطالبة تخ�ص تقدمي تلك املعلومات �أو ت�ستند عليها،
ب�رشط تقدمي بنك ر�أ�س اخليمة لتلك املعلومات بح�سن نية ومع بذل
العناية الالزمة.

	-12التعوي�ض

	12-1يتعهد حامل البطاقة ويوافق على تعوي�ض بنك ر�أ�س اخليمة و�أي �أ�شخا�ص
مرتبطني عن �أي خ�سارة و�أ�رضار والتزامات وتكاليف ونفقات �سواء �أكانت
قانونية �أو غري ذلك قد يتحملها بنك ر�أ�س اخليمة �أو يتعر�ض لها ب�سبب
�رشوط و�أحكام بطاقة االئتمان هذه �أو �أي انتهاك لها �أو �إنفاذ حقوق بنك
ر�أ�س اخليمة وفق املن�صو�ص عليه يف هذه الوثيقة .وجميع التكاليف
والنفقات يف هذا ال�صدد يجوز �إ�ضافتها �إىل الر�صيد املدين يف ح�ساب
البطاقة وتكون واجبة الدفع بوا�سطة حامل البطاقة.

		

		

	12-2يتعني على حامل البطاقة �إعفاء بنك ر�أ�س اخليمة و�أي �أ�شخا�ص مرتبطني
من وتعوي�ض بنك ر�أ�س اخليمة عن ،وحمايته من ال�رضر �ضد ،جميع الدعاوى
والق�ضايا والإجراءات القانونية والتكاليف واملطالبات واملطالب والر�سوم
والنفقات واخل�سائر وااللتزامات النا�شئة نتيجة �أو التي تخ�ص ب�أي كيفية:
	)1ت�رصف بنك ر�أ�س اخليمة �أو �أي �أ�شخا�ص مرتبطني بنية ح�سنة وفق
تعليمات كتابية �أو عرب الفاك�س �صادرة عن حامل البطاقة بغ�ض
النظر عن �أن تلك التعليمات قد مت بد�ؤها �أو نقلها عن طريق اخلط�أ �أو
مت تعديلها على نحو احتيايل �أو �أ�سيئ فهمها �أو ت�شوهت يف خطوط
االت�صال �أو �أثناء الإر�سال؛ �أو

	)2امتناع بنك ر�أ�س اخليمة و�أي �أ�شخا�ص مرتبطني عن الت�رصف وفق
تعليمات كتابية �أو عرب الهاتف �أو الفاك�س �أو التلك�س �صادرة عن
حامل البطاقة وذلك ب�سبب ف�شل الإر�سال الفعلي لها �إىل بنك
ر�أ�س اخليمة �أو ف�شل تلقي بنك ر�أ�س اخليمة لها لأي �سبب مهما
يكن� ،سواء �أكان مرتبطا ً بتعطل �أم عدم جاهزية ماكينة الإر�سال �أو
اال�ستقبال.
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حق املقا�صة

	13-1بالإ�ضافة �إىل �أي حق مقا�صة عام �أو �أي حقوق �أخرى مينحها القانون لبنك
ر�أ�س اخليمة ،يوافق حامل البطاقة الأ�سا�سية على �أنه يجوز لبنك ر�أ�س
اخليمة ،وفق �إرادته املح�ضة ،يف �أي وقت ودون �إخطار ،دمج وتوحيد جميع
�أو �أي ح�سابات ،مملوكة �سواء ب�شكل فردي �أو بالت�ضامن ،خا�صة بحامل
البطاقة لدى بنك ر�أ�س اخليمة مهما يكن و�صفها ومهما يكن مكانها
و�سواء �أكانت بالدوالر الأمريكي �أم بالدرهم الإماراتي �أم ب�أي عملة �أخرى
ومقا�صة �أو حتويل �أي مبلغ موجود يف الر�صيد الدائن يف �أي ح�سابات من
هذا القبيل من �أجل �سداد جميع املبالغ امل�ستحقة لبنك ر�أ�س اخليمة
مبوجب ح�ساب البطاقة و�أي ح�سابات �أخرى تخ�ص حامل البطاقة لدى بنك
ر�أ�س اخليمة مهما يكن و�صفها ومهما يكن مكانها و�سواء �أكانت بالدوالر
الأمريكي �أم بالدرهم الإماراتي �أم ب�أي عملة �أخرى ويجوز فعل ذلك بغ�ض
النظر عن �أن الأر�صدة يف تلك احل�سابات واملبالغ امل�ستحقة قد تكون غري
معرب عنها بنف�س العملة ويفو�ض حامل البطاقة مبوجبه بنك ر�أ�س اخليمة
لإجراء �أي دمج �أو توحيد �أو مقا�صة �أو حتويل من هذا القبيل مع �إجراء
التحويل الالزم للعملة ب�أ�سعار ال�رصف ال�سائدة اخلا�صة ببنك ر�أ�س اخليمة
التي يتم حتديدها بوا�سطة بنك ر�أ�س اخليمة وفق �إرادته املح�ضة.

	13-2من �أجل متكني بنك ر�أ�س اخليمة من احلفاظ على �سالمة التزام �أي طرف؛
مبا يف ذلك حامل البطاقة ،مبجرد �إ�صدار �أمر ق�ضائي �أو �أمر ا�ستدعاء �أو
لإثبات �إفال�س �أو �إع�سار حامل البطاقة �أو لأي �أ�سباب �أخرى وفق ما يراه بنك
ر�أ�س اخليمة منا�سباً ،يجوز لبنك ر�أ�س اخليمة يف �أي وقت و�ضع والإبقاء ،لأي
وقت وفق ما يراه البنك منا�سباً ،على �أي �أموال يتم تلقيها �أو ا�سرتدادها �أو
حت�صيلها مبوجب هذه االتفاقية �أو مبوجب �أي �ضمان �آخر يف الر�صيد الدائن
اخلا�ص بحامل البطاقة وفق ما يراه بنك ر�أ�س اخليمة منا�سبا ً ودون �أي التزام
و�سيط من جانب بنك ر�أ�س اخليمة با�ستخدام تلك الأموال �أو �أي جزء منها
يف �أو بخ�صو�ص �سداد املبالغ امل�ستحقة لبنك ر�أ�س اخليمة.

	-14الإخطارات واملرا�سالت

	14-1يتعهد حامل البطاقة القيام على الفور ب�إخطار بنك ر�أ�س اخليمة كتابة
ب�أي تغيريات يف الوظيفة �أو الأعمال �أو العنوان (املكتب و�/أو الإقامة) �أو �أي
�أرقام ات�صال �أخرى كما مت تقدميه من قبل حامل البطاقة يف طلب البطاقة
االئتمانية �أو �إذا اعتزم حامل البطاقة البقاء خارج الإمارات العربية املتحدة
لفرتة �أكرث من ثالثة (� )3أ�شهر متتالية.

�	14-2إذا تعني على حامل البطاقة الأ�سا�سية مغادرة الإمارات العربية املتحدة
للإقامة يف مكان �آخر ف�إنه يلزم عليه �إخطار بنك ر�أ�س اخليمة بذلك قبل
املغادرة مبا ال يقل عن �أربعة ع�رش يوماً .و�إذا مل يوافق بنك ر�أ�س اخليمة
م�سبقـا ً على ال�سماح با�ستمرار البطاقة (البطاقات) ،يجب �إعادة البطاقة
الأ�سا�سية و�أي بطاقة (بطاقات) تابعة �إىل بنك ر�أ�س اخليمة قبل مغادرة
حامل البطاقة مبدة  14يوما ً ويتم اعتبار ا�ستخدام البطاقة الأ�سا�سية
والبطاقة (البطاقات) التابعة قد مت �إنها�ؤه ويتم تطبيق البند  .9و�إن
ا�ستمرار البطاقة (البطاقات) يكون وفق الإرادة املح�ضة لبنك ر�أ�س اخليمة
ويلزم �أن يخ�ضع لقيام حامل البطاقة الأ�سا�سية بتقدمي ال�ضمان املعدل/
الإ�ضايف وفقـا ً ملا يقرره بنك ر�أ�س اخليمة وفق �إرادته املح�ضة.

	14-3التعليمات املر�سلة بوا�سطة حامل البطاقة �إىل بنك ر�أ�س اخليمة عرب
الفاك�س �أو التعليمات الهاتفية يتعني اعتبارها �سارية املفعول وملزمة
حلامل البطاقة ويجوز لبنك ر�أ�س اخليمة الت�رصف بنا ًء على التعليمات
املر�سلة من خالل هذه الو�سيلة .ويجوز لبنك ر�أ�س اخليمة ا�ستخدام ن�سخ
ر�سائل الفاك�س �أو الت�سجيالت الهاتفية كدليل يف �أي حمكمة.

	14-4جميع البطاقات �أو رقم التعريف ال�شخ�صي �أو ك�شف ح�ساب بطاقة
االئتمان �أو املطالب �أو �أي مرا�سالت �أخرى مبوجب �رشوط و�أحكام بطاقة
االئتمان هذه يجوز ت�سليمها �شخ�صيا ً باليد �أو �إر�سالها عرب الربيد
التقليدي/االلكرتوين �أو عرب خدمة التو�صيل ال�رسيع �أو عرب الو�سائل
الإلكرتونية الربيد االلكرتوين �أو االر�سال بالفاك�س �إىل عنوان �إر�سال الفواتري
الوارد يف طلب بطاقة االئتمان �أو �أي عنوان �آخر وفق ما يُخطر به حامل
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البطاقة ويتم اعتبار هذه املرا�سالت قد ت�سلمها حامل البطاقة يف يوم
الت�سليم يف حالة ت�سليمها باليد �أو عرب الو�سائل الإلكرتونية ويف يوم
العمل التايل بعد �إيداعها يف الربيد يف حالة �إر�سالها عرب الربيد ويف يوم
العمل التايل بعد الإر�سال يف حالة �إر�سالها عرب خدمة التو�صيل ال�رسيع.

	-15ال�رشوط املتعلقة باخلدمات امل�رصفية الهاتفية (راك دايركت)
� 15-1أحكام عامة

		

	)1يجوز لبنك ر�أ�س اخليمة وفق �إرادته املح�ضة توفري خدمات راك دايركت
ورقم التعريف ال�شخ�صي ذي ال�صلة حلامل البطاقة.

		

�	)3سي�ستخدم حامل البطاقة رقم التعريف ال�شخ�صي �أثناء ا�ستخدام
خدمة (راك دايركت) .و�سوف يتم اعتبار تعليمات حامل البطاقة
ال�شفهية/عرب هاتف اللم�س ال�صوتي املعرفة برقم البطاقة
ال�صحيح ورقم التعريف ال�شخ�صي �صحيحة .وبنا ًء عليه� ،سوف
يحق لبنك ر�أ�س اخليمة االعتماد على �أي تعليمات من هذا القبيل.
ولن يتحمل بنك ر�أ�س اخليمة �أي م�س�ؤولية عن ،ويوافق حامل البطاقة
مبوجبه على �إعفاء بنك ر�أ�س اخليمة نهائيا ً من �أي م�س�ؤولية جتاه حامل
البطاقة نتيجة ،قبول بنك ر�أ�س اخليمة لتعليمات حامل البطاقة �أو
التعليمات من �شخ�ص �آخر يدعي �أنه حامل البطاقة .ويوافق حامل
البطاقة مبوجبه دون �رشوط ونهائيا ً على تعوي�ض بنك ر�أ�س اخليمة
و�أي �شخ�ص مرتبط عن �أي خ�سائر �أو �أ�رضار �أو تكاليف (مبا يف ذلك
التكاليف القانونية) �أو مطالب يتحملها بنك ر�أ�س اخليمة نتيجة
قبول بنك ر�أ�س اخليمة لتعليمات حامل البطاقة �أو من �شخ�ص �آخر
يدعي �أنه حامل البطاقة.

		

	)2بنك ر�أ�س اخليمة مفو�ض مبوجبه للت�رصف بنا ًء على التعليمات
ال�شفهية �أو تعليمات هاتف اللم�س ال�صوتي بخ�صو�ص ح�ساب
البطاقة.

		

	)4معامالت راك دايركت املنفذة من خالل ا�ستخدام رقم تعريف
�شخ�صي �سوف تكون حا�سمة وملزمة حلامل البطاقة جلميع
الأغرا�ض.

		

	)5ر�صيد ح�ساب البطاقة املعطى حلامل البطاقة من خالل راك دايركت
لن يتم اعتباره حا�سما ً ب�ش�أن حالة ح�ساب البطاقة اخلا�ص بحامل
البطاقة لدى بنك ر�أ�س اخليمة.

		

	)1يحق حلاملي البطاقات لدى بنك ر�أ�س اخليمة ا�ستخدام خدمات دفع
الفاتورة عرب راك دايركت .ويجوز لبنك ر�أ�س اخليمة وفق �إرادته املح�ضة
تغيري �أو �إلغاء خدمات دفع الفاتورة عرب الهاتف.

		

�	)3سوف يدفع بنك ر�أ�س اخليمة �إىل �رشكة املرافق بعد يومي عمل بعد
حوايل ال�ساعة  7:00م عقب تلقي تعليمات حامل البطاقة .ومن ثم،
يتعني على حاملي البطاقات الإخطار برغبتهم يف دفع فواتري املرافق
خا�صتهم دوريا ً وم�سبقـا ً بثالثة (� )3أيام عمل قبل تاريخ الدفع الأخري
املحدد بوا�سطة �رشكة املرافق.

 15-2دفع الفاتورة

		

		

	)2يف حالة الدفع اجلزئي �أو املت�أخر لفاتورة مرافق ،ف�إنه يجوز ل�رشكة
املرافق ا�ستخدام �صالحياتها يف قطع خدمات املرافق ،ولن يتحمل
بنك ر�أ�س اخليمة امل�س�ؤولية عن هذا القطع لأي �سبب.

�	)4سوف يتحمل حامل البطاقة امل�س�ؤولية عن تو�ضيح �أي تغيريات يف
�أرقام م�ستهلك املرافق ب�شكل مبا�رش من خالل ا�ستخدام خدمات
دفع الفاتورة عرب راك دايركت .ولن يتحمل بنك ر�أ�س اخليمة امل�س�ؤولية
عن ،ويُعفي حامل البطاقة مبوجبه بنك ر�أ�س اخليمة نهائيا ً من �أي
م�س�ؤولية عن ،الدفع الزائد �أو غري الكايف �أو املت�أخر �أو اخلاطئ لفواتري
املرافق �أو �أي تبعات مرتتبة على ذلك (مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال
ال احل�رص� ،إنهاء خدمة املرافق) �أو �أي خ�سارة �أو �أ�رضار �أو مطالبات �أو
�إجراءات �أخرى قد تن�ش�أ نتيجة ف�شل حامل البطاقة يف �سداد فاتورة
املرافق.
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�	)5سوف يحدد بنك ر�أ�س اخليمة قيمة �أق�صى يجوز دفعها با�ستخدام
خدمات دفع الفاتورة عرب راك دايركت يف �أي يوم واحد .ويجوز تغيري هذا
املبلغ وفق الإرادة املح�ضة لبنك ر�أ�س اخليمة يف �أي وقت ودون �إعطاء
�أي �إخطار حلامل البطاقة.

	)6يجوز لبنك ر�أ�س اخليمة وفق �إرادته املح�ضة تغيري �أو �إلغاء خدمات
دفع الفاتورة عرب راك دايركت يف �أي وقت ودون �إعطاء �أي �إخطار حلامل
البطاقة.

	-16ال�رشوط املتعلقة بك�شوف احل�ساب الإلكرتونية

	16-1نظري موافقة بنك ر�أ�س اخليمة على طلب حامل البطاقة ب�ش�أن �إر�سال
معامالت البطاقة وك�شوف ح�ساب بطاقة االئتمان و�إ�شعارات البطاقة
و�/أو �أي خدمات �أخرى تخ�ص �أو م�ضافة بوا�سطة بنك ر�أ�س اخليمة من
حني �آخر �إىل حامل البطاقة عن طريق الربيد الإلكرتوين («ك�شف احل�ساب
الإلكرتوين») �إىل عنوان الربيد الإلكرتوين وفق الوارد يف �سجالت بنك ر�أ�س
اخليمة و�/أو وفق التعلميات ال�صادرة عن حامل البطاقة �إىل بنك ر�أ�س
اخليمة من حني لآخر وفق املو�ضح فيما يلي («عنوان الربيد الإلكرتوين
املخ�ص�ص») ،يوافق حامل البطاقة مبوجبه على ما يلي:

	16-2يجوز لبنك ر�أ�س اخليمة ،وفق �إرادته املح�ضة� ،إر�سال ك�شوف ح�ساب
�إلكرتونية �إىل حامل البطاقة �إذا طلب حامل البطاقة خدمات ك�شف
احل�ساب الإلكرتوين وقدم عنوان الربيد الإلكرتوين املخ�ص�ص �إىل بنك ر�أ�س
اخليمة وفق املو�ضح فيما يلي .ويجوز حلامل البطاقة اختيار �أي من اخليارات
التالية للت�سجيل �أو اال�شرتاك يف خدمات ك�شف احل�ساب الإلكرتوين:

		

	)1يجوز حلامل البطاقة و�ضع عالمة �أمام اخليار وفق املقدم يف طلب
بطاقة االئتمان بنموذج معلومات العميل وت�سليمه �إىل �أي فرع من
فروع بنك ر�أ�س اخليمة.

		

	)3يجوز حلامل البطاقة الت�سجيل من خالل اخلدمة امل�رصفية الرقمية
من بنك ر�أ�س اخليمة (مع افرتا�ض �أن حامل البطاقة قد �سجل
للح�صول على هذه اخلدمة) من خالل الدخول وطلب ت�سجيل ك�شف
احل�ساب الإلكرتوين.

		

	)2يجوز حلامل البطاقة الت�سجيل من خالل راك دايركت من �أجل
احل�صول على خدمات ك�شف احل�ساب الإلكرتوين .ومبجرد اكتمال
ت�سجيل ك�شف احل�ساب الإلكرتوين� ،سوف يتلقى حامل البطاقة
بريد �إلكرتوين ي�شتمل على �رشوط و�أحكام ك�شف احل�ساب الإلكرتوين.
و�سوف يتم اعتبار حامل البطاقة قد قبل �رشوط و�أحكام ك�شف
احل�ساب الإلكرتوين ما مل يقم حامل البطاقة ب�إخطار بنك ر�أ�س
اخليمة ب�شكل منا�سب ب�إلغاء ت�سجيل ك�شف احل�ساب الإلكرتوين؛ �أو

�	16-3سوف ي�شرتك حامل البطاقة يف خدمات ك�شف احل�ساب الإلكرتوين عند
الت�سجيل .ومع ذلك� ،إذا كان حامل البطاقة يرغب يف اختيار �أي من خدمات
ك�شف احل�ساب الإلكرتوين ال�شخ�صية ،ف�إنه ينبغي على حامل البطاقة
تبيني ذلك بو�ضوح يف وقت الت�سجيل بخ�صو�ص خدمات ك�شف احل�ساب
الإلكرتوين �أو يجوز له عقب ذلك �إخطار بنك ر�أ�س اخليمة بذلك كتابة �أو
با�ستخدام راك دايركت �أو من خالل اخلدمة امل�رصفية الرقمية من بنك ر�أ�س
اخليمة.
	16-4يتفهم حامل البطاقة �أن طريقة الت�سليم بخ�صو�ص ك�شوف ح�ساب
البطاقة �سوف تكون عن طريق الربيد الإلكرتوين فقط.

	16-5عند الت�سجيل بخ�صو�ص خدمات ك�شف احل�ساب الإلكرتوين� ،سوف يتلقى
حامل البطاقة كل ك�شف ح�ساب �إلكرتوين يف عنوان الربيد الإلكرتوين
املخ�ص�ص ،والذي يلزم �إرفاقه مع �إخطار بريد �إلكرتوين .و�سوف يُر�سل
بنك ر�أ�س اخليمة كل ك�شف ح�ساب �إلكرتوين �إىل عنوان الربيد الإلكرتوين
املخ�ص�ص الأ�سا�سي اخلا�ص بحامل البطاقة وفق املقدم بوا�سطة حامل
البطاقة ويف حالة رف�ض هذا الإر�سال لأي �سبب مهما يكن� ،سوف
يحاول بنك ر�أ�س اخليمة �إر�سال ك�شف احل�ساب الإلكرتوين �إىل عنوان الربيد
الإلكرتوين املخ�ص�ص الثانوي ،يف حالة تقدميه �إىل بنك ر�أ�س اخليمة .ويتحمل
حامل البطاقة امل�س�ؤولية عن �إخطار بنك ر�أ�س اخليمة كتابة مبا�رشة يف �أي
فرع تابع لبنك ر�أ�س اخليمة �أو من خالل راك دايركت بخ�صو�ص عدم تلقي

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
ك�شف احل�ساب الإلكرتوين �أو �أي تغيري يف عنوان الربيد الإلكرتوين املخ�ص�ص.
ولن يتحمل بنك ر�أ�س اخليمة �أي م�س�ؤولية عن عدم تلقي حامل البطاقة
لأي ك�شف ح�ساب �إلكرتوين ب�سبب عنوان بريد �إلكرتوين خاطئ �أو لأي �سبب
�آخر مهما يكن.

	16-6يوافق حامل البطاقة على �إخطار بنك ر�أ�س اخليمة كتابة �أو من خالل راك
دايركت يف حالة عدم متكن حامل البطاقة من الو�صول �إىل� ،أو عدم تلقيه،
ك�شف ح�ساب �إلكرتوين �أو ،عقب تلقي ك�شف ح�ساب �إلكرتوين� ،إذا كانت
هناك �أي معاملة غري م�رصح بها �أو �أي تناق�ض �أو �إغفال �أو عدم دقة �أو
�إدراج خاطئ يف ك�شف احل�ساب الإلكرتوين يف غ�ضون خم�سة ع�رش ()15
يوما ً من )1( :ت�سليم بنك ر�أ�س اخليمة ك�شف احل�ساب الإلكرتوين حلامل
البطاقة؛ �أو ( )2يف حالة عدم متكن حامل البطاقة من الو�صول �إىل ك�شف
احل�ساب الإلكرتوين و�إخطار بنك ر�أ�س اخليمة ،عند تلقي حامل البطاقة
ك�شف احل�ساب الإلكرتوين والو�صول �إليه .ومع مراعاة املذكور �أعاله ،يتم
اعتبار حامل البطاقة قد تلقى جميع البيانات املدرجة يف ك�شف احل�ساب
الإلكرتوين وقبلها على �أنها �صحيحة عند انتهاء فرتة اخلم�سة ع�رش ()15
يوما ً املذكورة �أعاله.

	16-7يعو�ض حامل البطاقة بنك ر�أ�س اخليمة و�أي �شخ�ص مرتبط ،دون �رشط
ونهائياً ،عن ،ويتنازل عن �أي حق م�ستحق حلامل البطاقة مبوجب القانون
�ضد بنك ر�أ�س اخليمة �أو �أي �شخ�ص مرتبط بخ�صو�ص� ،أي خ�سائر �أو
تكاليف �أو �أ�رضار متحملة من جانب حامل البطاقة ،ب�شكل مبا�رش �أو
غري مبا�رش ،نتيجة �إ�صدار خدمات ك�شف احل�ساب الإلكرتوين وت�سليمها
و�إدارتها و�أخطائها وفريو�ساتها وتعطلها وت�أخرياتها وتعديلها على نحو غري
م�رصح به وا�ستخدامها/الو�صول �إليها دون �إذن وعدم دقتها وتوقفها وعدم
�إتاحتها �أو تعطل االت�صال �أو تعطل الكهرباء �أو ال�شبكة �أو تعطل �أي جهاز
�آخر قد يت�سبب يف عدم اكتمال ك�شف ح�ساب �إلكرتوين �أو عدم توفره �أو
الإف�صاح عن معلومات �رسية �إىل �أطراف ثالثة �أو التالعب بالبيانات �أو غري
ذلك ،وهو ما قد يحدث نتيجة قيام بنك ر�أ�س اخليمة ب�إر�سال ك�شف احل�ساب
الإلكرتوين �إىل عنوان الربيد الإلكرتوين املخ�ص�ص.

	16-8يتفهم حامل البطاقة ويوافق على �أن تخزين املعلومات الواردة يف ك�شف
ح�ساب �إلكرتوين مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ال احل�رص ،معلومات احل�ساب
ون�شاط املعاملة و�أر�صدة ح�ساب البطاقة واحلواالت و�أي معلومات �أخرى
خمزنة يف جهاز الكمبيوتر ال�شخ�صي اخلا�ص بحامل البطاقة ب�سبب تلقي
ك�شف ح�ساب �إلكرتوين يلزم تخزينها على م�س�ؤولية حامل البطاقة وال
يتحمل بنك ر�أ�س اخليمة �أي م�س�ؤولية عن �أي و�صول غري م�رصح به �إليها
بوا�سطة الغري �أو الإف�صاح عن تلك املعلومات للغري.

	16-9يتم تقدمي خدمات ك�شف احل�ساب الإلكرتوين وفق الإرادة املح�ضة لبنك
ر�أ�س اخليمة ويجوز لبنك ر�أ�س اخليمة اختيار تعديل �أو الإ�ضافة �إىل �أو تعليق
�أو �سحب �أو �إلغاء �أو �إنهاء �أو وقف خدمات ك�شف احل�ساب الإلكرتوين يف
�أي وقت .ويف حالة �إجراء �أي تعديل �أو �إ�ضافة �أو تعليق �أو �سحب �أو �إلغاء �أو
�إنهاء خلدمات ك�شف احل�ساب الإلكرتوين ،ف�إنه يتعني على بنك ر�أ�س اخليمة
�إخطار حامل البطاقة �سواء عرب الربيد �أو الربيد الإلكرتوين �أو الفاك�س �أو غري
ذلك من خالل و�ضع الإخطارات يف مكاتب �أو فروع بنك ر�أ�س اخليمة ويوافق
حامل البطاقة على االلتزام بذلك.

	16-10يقر حامل البطاقة ويوافق على �أنه مبجرد تقدمي خدمات ك�شف
احل�ساب الإلكرتوين �إىل حامل البطاقة� ،سوف يتوقف بنك ر�أ�س اخليمة
عن تزويد حامل البطاقة بك�شوف احل�ساب و�/أو الإخطارات و�/أو
الت�أكيدات املطبوعة واملر�سلة عرب الربيد.
	16-11يقر حامل البطاقة كذلك ب�أن ا�ستخدام ونقل املعلومات عرب الربيد
الإلكرتوين قد ال يتم �ضمان �أمانه .وحامل البطاقة هو مالك
وم�ستخدم عنوان الربيد الإلكرتوين املخ�ص�ص ويتعني عليه اتخاذ
جميع الإجراءات الأمنية واالحتياطات الالزمة ل�ضمان عدم و�صول
�أي �شخ�ص غري مفو�ض �إىل عنوان الربيد الإلكرتوين املخ�ص�ص .ويدرك
حامل البطاقة �أن �أي ا�ستخدام غري م�رصح به لك�شف ح�ساب
�إلكرتوين بوا�سطة حامل البطاقة �أو �أي �أطراف ثالثة (�سواء �أكانوا

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
مفو�ضني بوا�سطة حامل البطاقة �أم ال) قد يت�سبب يف اتخاذ الإجراء
املنا�سب �ضد حامل البطاقة .وحامل البطاقة نف�سه ال يجوز له ،وال
يجوز �أن ي�سمح للأطراف الثالثة (�سواء ب�أنف�سهم �أو غري ذلك) �إعادة
هند�سة �أو تعديل �أو ن�رش �أو ن�سخ �أو �إعادة ت�صنيف �أي ك�شف ح�ساب
�إلكرتوين مقدم بوا�سطة بنك ر�أ�س اخليمة حلامل البطاقة.

	16-12يوافق حامل البطاقة على ويفو�ض بنك ر�أ�س اخليمة لإعالن منتجاته
وخدماته مع خدمات ك�شف احل�ساب الإلكرتوين املر�سلة �إىل عنوان
الربيد الإلكرتوين املخ�ص�ص من حني لآخر .ويحتفظ بنك ر�أ�س اخليمة
�أي�ضا ً باحلق يف تغيري ر�سم تقدمي خدمات ك�شف احل�ساب الإلكرتوين
�إىل حامل البطاقة باملبلغ الذي يقوم بنك ر�أ�س اخليمة بالإخطار به من
حني لآخر وفق امل�سموح به مبوجب ال�رشوط والأحكام.
	16-13يف حالة اختيار حامل البطاقة تلقي خدمات ك�شف احل�ساب
الإلكرتوين ،ف�إنه يتم اعتبار حامل البطاقة قد قبل ووافق على
االلتزام ب�رشوط و�أحكام بطاقة االئتمان هذه وتعديالتها بوا�سطة
بنك ر�أ�س اخليمة من حني لآخر .وفيما يخ�ص الت�سجيل عن طريق
راك دايركت ،يتعني �أن يت�ضمن الربيد الإلكرتوين الأول �رشوط و�أحكام
ك�شف احل�ساب الإلكرتوين .ويوافق حامل البطاقة على �أن تلقي الربيد
الإلكرتوين املذكور ي�شكل قبول ال�رشوط والأحكام املتعلقة بخدمات
ك�شف احل�ساب الإلكرتوين .و�سوف ي�شكل ا�ستخدام خدمات ك�شف
احل�ساب الإلكرتوين موافقة حامل البطاقة على وتلقيه �رشوط و�أحكام
ك�شف احل�ساب الإلكرتوين ،عالوة على الإقرار باملخاطر املت�ضمنة يف
�إر�سال ك�شوف احل�ساب الإلكرتونية عن طريق الربيد الإلكرتوين.

	-17ال�رشوط احلاكمة حلوالة الأموال الإلكرتونية

	17-1يجوز لبنك ر�أ�س اخليمة املوافقة على تزويد حامل البطاقة بخدمة حوالة
الأموال الإلكرتونية (عن طريق ر�سالة �سويفت �أو �أي نظام ر�سائل �آخر
م�شابه �أو بديل) («خدمة الدفع») من حني لآخر وفق ال�رشوط املن�صو�ص
عليها يف هذه االتفاقية .ومن املفهوم �أن �أي حوالة �أموال �إلكرتونية (يف
حالة �إر�سالها �إىل امل�ستفيد �أو بنك امل�ستفيد مبا�رشة بوا�سطة بنك ر�أ�س
اخليمة) �سوف يتم �إر�سالها بالكامل على م�س�ؤولية حامل البطاقة.
ويوافق حامل البطاقة على تعوي�ض بنك ر�أ�س اخليمة و�أي �شخ�ص مرتبط
عن ،وحمايته من ال�رضر �ضد� ،أي خ�سارة �أو تكلفة �أو �أ�رضار �أو نفقات
�أو التزامات �أو �إجراءات قد يتعر�ض لها حامل البطاقة نتيجة ت�رصف
بنك ر�أ�س اخليمة و�أي �شخ�ص مرتبط بنا ًء على� ،أو الت�أخر يف الت�رصف �أو
الإحجام عن الت�رصف بنا ًء على ،تعليمات حامل البطاقة يف هذا ال�ش�أن.
وال يتحمل بنك ر�أ�س اخليمة �أو مرا�سل بنك ر�أ�س اخليمة يف اخلارج �أي
م�س�ؤولية عن �أي خ�سارة �أو ت�أخري �أو خط�أ �أو �إغفال قد يحدث يف �إر�سال
الر�سالة �أو �سوء تف�سريها عند تلقيها �أو �أي ت�أخري يحدث ب�سبب نظام
املقا�صة اخلا�ص بالدولة التي يتعني �سداد الدفعة فيها �أو ت�رصف �أو خط�أ
�أو �إهمال من جانب بنك امل�ستفيد يف حت�صيل احلوالة .وال يتحمل بنك
ر�أ�س اخليمة ،حتت �أي ظروف� ،أي م�س�ؤولية عن �أي خ�سارة للأرباح �أو العقود
�أو خ�سارة �أو �أ�رضار خا�صة �أو غري مبا�رشة �أو ا�ستتباعية.
	17-2يوافق حامل البطاقة على ويتفهم �أنه يف حالة عدم وجود تعليمات
خا�صة� ،سوف يتم حت�صيل جميع الر�سوم/العموالت خارج الإمارات
العربية املتحدة من امل�ستفيد .وقد ال يتمكن امل�ستفيد من احل�صول على
القيمة الكاملة مبوجب حوالة الأموال الإلكرتونية ب�سبب قيود ال�رصف
الأجنبي �أو القيود الأخرى املطبقة يف دولة الدفع �أو املطبقة على بنك
الدفع �أو ر�سوم بنك الدفع.
	17-3يحتفظ بنك ر�أ�س اخليمة باحلق يف �إر�سال حواالت الأموال الإلكرتونية من
خالل مكان �آخر خالف املكان املحدد بوا�سطة حامل البطاقة �إذا تعني
فعل ذلك ب�سبب الظروف الت�شغيلية.

	17-4يخ�ضع �رصف املبلغ النقدي حلوالة مر�سلة عرب حوالة الأموال الإلكرتونية
لأي �ضوابط �سعر �رصف �أو قيود �أخرى قد يتم فر�ضها مبوجب قواعد
ولوائح الدولة التي يتم فيها �رصف احلوالة .وال يتحمل بنك ر�أ�س اخليمة

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
وال مرا�سيله �أو وكالئه �أي م�س�ؤولية عن �أي خ�سارة �أو ت�أخري ب�سبب �أو
نتيجة �أي قواعد ولوائح من هذا القبيل.

�	17-5سوف يبذل بنك ر�أ�س اخليمة ق�صارى ما بو�سعه لتنفيذ طلبات خدمة
الدفع التي يتلقاها بنك ر�أ�س اخليمة قبل موعد انتهاء العمل املحدد
بوا�سطة الفروع املتلقية �أو املركز املتلقي من حني لآخر .والطلبات التي
يتم تلقيها بعد موعد انتهاء العمل �سوف يتم تنفيذها يف يوم العمل
التايل .ولهذا الغر�ض ،جميع العطالت و�أيام اجلمعة لي�س �أيام عمل.
	17-6رمز بنك امل�ستفيد
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		�أو �أي رمز مذكور بوا�سطة حامل البطاقة �سوف يتم اعتباره �صحيحا ً
و�سوف يتم تنفيذ احلوالة وفقـا ً له ،مع افرتا�ض �صحة الرموز املقدمة،
وال يتحمل بنك ر�أ�س اخليمة �أي م�س�ؤولية عن فح�ص �أو التحقق من
�صحة الرموز �أو توافقها مع ا�سم امل�ستفيد وال يتحمل �أي م�س�ؤولية عن
احلواالت املنفذة طبقـا ً لرمز غري �صحيح مقدم بوا�سطة حامل البطاقة.
�	17-7سوف يتم تنفيذ حواالت الأموال الإلكرتونية بالقيمة الفورية (يومي
عمل بعد تاريخ تلقي بنك ر�أ�س اخليمة للطلب) .والطلبات بخ�صو�ص
قيمة نف�س اليوم يتم تنفيذها ،وفق �إرادة بنك ر�أ�س اخليمة املح�ضة،
مع مراعاة تلقي طلب قبل موعد انتهاء العمل ذي ال�صلة وفق املحدد
بوا�سطة بنك ر�أ�س اخليمة عالوة على مواعيد انتهاء العمل ذات ال�صلة
املتعلقة باملوقع اجلغرايف لوجهة الدفعة.

	17-8يحتفظ بنك ر�أ�س اخليمة باحلق يف تعديل جميع ر�سوم احلواالت من حني
لآخر دون �إخطار م�سبق.

	17-9يف حالة ت�سليم تعليمات حوالة �أموال �إلكرتونية �إىل بنك ر�أ�س اخليمة عرب
الربيد �أو خدمة التو�صيل ال�رسيع �أو عرب الفاك�س (�أو غري ذلك عن طريق
حامل البطاقة بنف�سه) ف�إنه يجوز لبنك ر�أ�س اخليمة الت�رصف مبوجب هذه
ال�سلطة («التعليمات») ويجوز افرتا�ض �أنها �صحيحة ومتثل على نحو
دقيق رغبات حامل البطاقة ،حتى �إذا كانت التعليمات بالفعل م�صاغة
�أو مر�سلة عن طريق اخلط�أ �أو االحتيال �أو الإهمال �أو معدلة بوا�سطة
�شخ�ص ما خالف حامل البطاقة بعلم حامل البطاقة �أو دون علمه
وبتعليمات منه �أو دون ذلك .وال يلزم على بنك ر�أ�س اخليمة التحقق من
حقيقة �أو �صحة التعليمات.

	17-10يوافق حامل البطاقة ويقبل ب�أنه يف حالة رغبة مقدم الطلب يف
ا�ستعادة مبلغ احلوالة من بنك ر�أ�س اخليمة �أو يف حالة قيام البنك املرا�سل
ب�إعادة الأموال املحولة ،خالف البنك الو�سيط �أو بنك امل�ستفيد لأي �سبب
مهما يكن ،بعد تلقي الأموال من البنك املرا�سل �أو بنك امل�ستفيد ،ف�إن
بنك ر�أ�س اخليمة ،وفق �إرادته املح�ضة ،يدفع الدفعة �إىل حامل البطاقة
ب�سعر ال�رشاء ال�سائد بخ�صو�ص العملة ذات ال�صلة مطروحا ً منها جميع
الر�سوم والنفقات املحددة بوا�سطة بنك ر�أ�س اخليمة وفق �إرادته املح�ضة.

	17-11يوافق حامل البطاقة على �أن بنك ر�أ�س اخليمة يجوز له رف�ض �سداد �أي
دفعة يعتقد �أنها تت�ضمن انتهاك بوا�سطة �أي �شخ�ص لقانون �أو لوائح
�أي دولة �أو ال�سيا�سات الداخلية لبنك ر�أ�س اخليمة .ويجوز ت�أخري الدفعة
�أو رف�ضها ب�سبب طلب �شخ�ص ما مرتبط بالدفعة �أو �سلطة/البنك
املرا�سل/البنك الو�سيط/بنك و�سيط �آخر/بنك امل�ستفيد معلومات �أو
تو�ضيح بخ�صو�ص االلتزام بالقانون �أو اللوائح �أو رف�ضه �سداد الدفعة.
و�سوف يقدم بنك ر�أ�س اخليمة املعلومات بخ�صو�ص حوالتك ،عند اللزوم.

	17-12يوافق حامل البطاقة على تقدمي رقم احل�ساب البنكي الدويل ()IBAN
اخلا�ص بامل�ستفيد عند طلب �إجراء حوالة داخل الإمارات العربية املتحدة
�أو خارجها (حيثما كان ذلك مطلوبا ً يف دولة امل�ستفيد) ويتفهم �أنه يجوز
لبنك ر�أ�س اخليمة رف�ض �سداد دفعة عندما يكون رقم احل�ساب البنكي
الدويل مطلوبا ً يف دولة امل�ستفيد.

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
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نظام اخل�صم املبا�رش يف الإمارات

	18-1عند اختيار خيار ال�سداد يف نظام اخل�صم املبا�رش يف الإمارات («نظام
اخل�صم املبا�رش يف الإمارات») ،ف�إن حامل البطاقة يوافق على:

		

�	)1أن يُحكم ويلتزم بقواعد نظام اخل�صم املبا�رش يف الإمارات («قواعد
نظام اخل�صم املبا�رش») وجميع م�ستندات ومناذج نظام اخل�صم
املبا�رش يف الإمارات وهذه الأحكام وال�رشوط؛

		

	)3ب�سداد �أي ر�سوم �أو م�صاريف تتعلق بنظام اخل�صم املبا�رش يف
الإمارات؛ و

		

�	)2إخطار بنك ر�أ�س اخليمة يف حالة تغيري التفا�صيل املذكورة يف مناذج
نظام اخل�صم املبا�رش يف الإمارات و�/أو منوذج طلب البطاقة؛

		

	)4عـدم البدء يف طـلب �إغـالق احل�سـاب �إىل الـوقت الـذي يحني فيه
�إلغاء كل �صالحية خ�صم مبا�رش («�صالحية خ�صم مبا�رش») �أو �إىل
حني قيام بنك ر�أ�س اخليمة بتوفري الت�صفية جلميع املبالغ املرت�صدة
مبا يف ذلك ر�سوم وم�صاريف بنك ر�أ�س اخليمة بخ�صو�ص ح�ساب
(ح�سابات) البطاقة عندما يكون خيار ال�سداد عن طريق �صالحية
اخل�صم املبا�رش.

	18-2يوافق حامل البطاقة ب�أن لبنك ر�أ�س اخليمة كامل ال�صالحية ملراقبة
ومراجعة الدفعات التي تتم عرب نظام اخل�صم املبا�رش يف الإمارات وميكنه
�إنهاء � /إلغاء � /سحب خدمة الدفع مبوجب نظام اخل�صم املبا�رش يف
الإمارات بناء على خياره اخلا�ص كما وعندما يرى ذلك �رضوريا ً دون احلاجة �إىل
�أي �إخطار حلامل البطاقة.

	18-3يوافق حامل البطاقة ب�أن الدفعات التي تتم عرب نظام اخل�صم املبا�رش
يف الإمارات هي متغرية وتتم مقابل املبالغ املرت�صدة مبا يف ذلك ر�سوم
وم�صاريف بنك ر�أ�س اخليمة بخ�صو�ص ح�ساب (ح�سابات) البطاقة.

	18-4يوافق حامل البطاقة ب�أن لبنك ر�أ�س اخلمية كامل ال�صالحية مبراقبة
ومراجعة الدفعات التي تتم عرب نظام اخل�صم املبا�رش يف الإمارات وب�إمكانه
�إنهاء � /إلغاء � /سحب خدمة الدفع مبوجب نظام اخل�صم املبا�رش يف
الإمارات بناء على خياره اخلا�ص كما وعندما يرى ذلك �رضوريا ً دون احلاجة �إىل
�أي �إخطار حلامل البطاقة.

�	18-5إن حامل البطاقة على علم ب�أن �أي مطالبة ب�إعادة �سداد �ستتم فقط
مبوجب قواعد نظام اخل�صم املبا�رش وب�أن �أي مطالبة ميكن �أن تتم فقط
خالل فرتة التح�سن الإلزامي ذي ال�صلة بعد ا�ستالم احل�ساب من البنك
امل�سدد ي�شري ب�أن الدفعة ذات ال�صلة قد مت �سدادها.

	18-6يتفهم حامل البطاقة ب�أنه يف حال �أي نزاع ،ب�أنه ب�إمكانه تقدمي �شكوى �إىل
م�رصف الإمارات العربية املتحدة املركزي الذي �سيقوم بتطبيق �إجراء حل
النزاعات عند ال�رضورة.
	18-7يوافق حامل البطاقة على �أن جميع النفقات التي تخ�ص ا�ستعمال نظام
اخل�صم املبا�رش يف الإمارات مبا يف ذلك التخلف عن ال�سداد �سيتم تطبيقها
بناء مبوجب الر�سوم والنفقات املن�صو�ص عليها يف دليل اخلدمات والأ�سعار.

	18-8يوافق حامل البطاقة ب�أنه يف حالة تغري املفو�ضني بالتوقيع ،ف�إن ب�إمكان
بنك ر�أ�س اخليمة اال�ستمرار با�ستخدام منوذج �صالحية اخل�صم املبا�رش املوقع
حديثا ً من قبل املفو�ضني بالتوقيع اجلدد دون احلاجة للح�صول على �إلغاء
موقع من املفو�ضني بالتوقيع احلاليني.

	18-9يقر حامل البطاقة ب�أن م�رصف الإمارات العربية املتحدة املركزي ال يتحمل
م�س�ؤولية مبا�رشة �أو غري مبا�رشة جتاه حامل البطاقة بخ�صو�ص تطبيق
نظام اخل�صم املبا�رش يف الإمارات.

	18-10ال يتحمل م�رصف الإمارات العربية املتحدة املركزي وبنك ر�أ�س اخليمة
والبنك الراعي (كما هو معرف يف قواعد نظام اخل�صم املبا�رش) و
نظام اخل�صم املبا�رش يف الإمارات �أي م�س�ؤولية �أو يكون له دور يف �أي
نزاع ين�ش�أ بني حامل البطاقة واملن�شئ (كما هو معرف يف قواعد
نظام اخل�صم املبا�رش).

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
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�أحكام عامة

	19-1يحق لبنك ر�أ�س اخليمة تعيني �أي وكيل لتح�صيل جميع �أو �أي من املبالغ
امل�ستحقة لبنك ر�أ�س اخليمة من حامل البطاقة و�/أو تركته مبوجب هذه
االتفاقية.

	19-2يحق لبنك ر�أ�س اخليمة يف �أي وقت دون موافقة حامل البطاقة التنازل عن
كافة �أو �أي جزء من حقوقه �أو التزاماته مبوجب هذه االتفاقية بعد �إعطاء
�أو دون �إعطاء �إخطار حلامل البطاقة.
	19-3يتعهد حامل البطاقة بتوقيع �أي وثيقة �أخرى يطلبها بنك ر�أ�س اخليمة على
نحو معقول من حني لآخر لتفعيل �رشوط و�أحكام بطاقة االئتمان هذه.

	19-4احلقوق وو�سائل الإن�صاف الواردة يف هذه االتفاقية تراكمية وال ت�ستثني �أي
حقوق �أو و�سائل �إن�صاف �أخرى ممنوحة مبوجب القانون.

	19-5ال�رشوط والأحكام الواردة يف هذه االتفاقية ملزمة حلامل البطاقة وال يجوز
له التنازل عن التزاماته مبوجب هذه االتفاقية �إىل �أي �شخ�ص �آخر.

	19-6يجوز لبنك ر�أ�س اخليمة يف �أي وقت التنازل ،دون �رشط �أو غري ذلك ،عن �أي
من �رشوط و�أحكام بطاقة االئتمان هذه �أو �أي تق�صري �أو انتهاك من جانب
حامل البطاقة� ،رشيطة �إعطاء هذا التنازل كتابة بوا�سطة بنك ر�أ�س اخليمة
وبا�ستثناء �أن ،وفق ما �سلف� ،أي �إعفاء �أو تنازل من جانب بنك ر�أ�س اخليمة
ب�ش�أن �أي تق�صري �أو انتهاك لأي من �رشوط و�أحكام بطاقة االئتمان هذه ال
يتم اعتباره تنازال ً عن حقوق و�صالحيات بنك ر�أ�س اخليمة وال يتم ا�ستنتاج
�أي تنازل �أو اال�ستدالل عليه �ضمنيا ً من �أي �شيء يفعله �أو ال يفعله بنك
ر�أ�س اخليمة ما مل يتم الن�ص عليه كتابة من ِقبل بنك ر�أ�س اخليمة .وي�رسي
مفعول �أي تنازل فقط ب�صفته تنازال ً عن امل�س�ألة اخلا�صة املرتبط بها وال
يتم اعتباره تنازال ً عن �أو �إعفا ًء من �أي من هذه ال�رشوط والأحكام.

	19-7فيما يخ�ص اخل�صومات/العرو�ض اخلا�صة املقدمة بوا�سطة التجار ،ال يقدم
بنك ر�أ�س اخليمة �أي �ضمان �أو �أي �إقرار بخ�صو�ص الت�سليم �أو اجلودة �أو
الت�صميم �أو املوا�صفات �أو غري ذلك املو�ضحة بخ�صو�ص هذه العرو�ض.
�أي�ضا ً تخ�ضع هذه املنتجات/اخلدمات للتوفر و�سوف يتم تخ�صي�صها على
�أ�سا�س ما يرد �أوال ً يتم تقدميه �أوالً.

	19-8فيما يخ�ص اخل�صومات/العرو�ض املقدمة بوا�سطة التجار ،لن يتحمل بنك
ر�أ�س اخليمة �أي م�س�ؤولية عندما ي�سحب �أي من التجار �أو يلغي �أو يعدل هذه
املنتجات/اخلدمات .ويحتفظ بنك ر�أ�س اخليمة �أي�ضا ً باحلق يف تغيري املزايا
املتاحة حلامل (حاملي) البطاقة يف �أي وقت دون �أي �إخطار م�سبق.
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قابلية الأحكام للف�صل

-21

تغيري ال�رشوط

�	20-1رشوط و�أحكام بطاقة االئتمان هذه هي �رشوط و�أحكام منف�صلة
وم�ستقلة عن بع�ضها البع�ض و�إذا �أ�صبح يف �أي وقت �أي حكم من هذه
ال�رشوط والأحكام باطال ً �أو غري قانوين �أو غري نافذ ،ف�إنه ال ي�ؤثر ذلك ب�أي حال
على �رسيان �أو قانونية �أو نفاذ الأحكام الباقية.
	21-1يجوز لبنك ر�أ�س اخليمة من حني لآخر تغيري �رشوط و�أحكام هذه االتفاقية.
ومع مراعاة متطلبات القانون ،يلزم على بنك ر�أ�س اخليمة �إعطاء �إخطار
حلامل البطاقة ب�أي تغيري من هذا القبيل �سواء كتابة �أو من خالل ن�رشه وفق
ما يراه بنك ر�أ�س اخليمة منا�سباً .ويتم تطبيق تلك التغيريات يف تاريخ النفاذ
املحدد بوا�سطة بنك ر�أ�س اخليمة ويتعني تطبيقها على جميع الر�سوم
وال�سلف النقدية والتكاليف ومعامالت البطاقة غري املدفوعة.
	21-2االحتفاظ بالبطاقة �أو ا�ستخدامها بعد تاريخ نفاذ �أي تغيري يف ال�رشوط
والأحكام يلزم اعتباره ي�شكل قبوال ً بتلك التغيريات دون حتفظ من جانب
حامل (حاملي) البطاقة .ويف حالة عدم قبول حامل (حاملي) البطاقة
للتغيري املقرتح ،ف�إنه يلزم على حامل (حاملي) البطاقة �إنهاء ا�ستخدام
البطاقة مبوجب �إعطاء �إخطار كتابي م�سبق لبنك ر�أ�س اخليمة و�إعادة
البطاقة مق�سومة ن�صفني �إىل بنك ر�أ�س اخليمة قبل تاريخ النفاذ ،ومن ثم
يتم �إعمال البند  9ال�سالف ذكره.

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
	-22القانون احلاكم

	22-1تـُحكم وتـُف�رس هذه ال�رشوط والأحكام وفق قوانني الإمارات العربية
املتتحدة ويلتزم حامل البطاقة مبوجبه على نحو غري قابل للإلغاء بالإذعان
�إىل االخت�صا�ص الق�ضائي غري احل�رصي ملحاكم �إمارة ر�أ�س اخليمة .ومع ذلك،
ال يخل هذا الإذعان بحق بنك ر�أ�س اخليمة يف اتخاذ الإجراءات القانونية �ضد
حامل البطاقة يف �أي اخت�صا�ص �آخر.
	22-2يف حالة وجود �أي تعار�ض بني الن�سختني العربية والإجنليزية ف�إنه �سيتم
العمل بالن�سخة العربية.

�رشوط و�أحكام درع االئتمان

�إننا نرحب بك كحامل بطاقة �صادرة عن راك بنك وندعوك لال�ستفادة من مزايا حماية درع
االئتمان ال�شاملة هذه .و�إننا نرجو منك االطالع على تفا�صيل التغطية لكي تفهم على
نحو دقيق نطاق و�رشوط التغطية املعرو�ضة.
�إ�شعار هام
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تبد�أ التغطية تلقائيا ً من تاريخ البدء.

	-2يف �أول ك�شفي ح�ساب لبطاقة االئتمان بعد تاريخ البدء ،تكون التغطية جمانية
وبعد ذلك �سوف يتم فر�ض ر�سم رمزي (وفق املذكور يف دليل اخلدمات والأ�سعار)
على املبلغ الإجمايل غري املدفوع يف كل ك�شف ح�ساب بطاقة ائتمان خا�ص
بال�شهر التايل.
	-3يحق حلامل البطاقة اختيار التغطية يف �أي وقت .ومع ذلك ،مبجرد اختيارها ،لن
يُ�سمح حلامل البطاقة ب�إعادة االن�ضمام �إىل التغطية.

تنطبق التغطية فقط على حامل البطاقة الأ�سا�سية وت�ستثني بطاقات
-4
ال�رشكات.
	-5يلزم �أن يكون حامل البطاقة يبلغ من العمر ما بني  18و � 65سنة بخ�صو�ص
تغطيات الوفاة والعجز الكلي الدائم واملر�ض اخلطري ،وما بني  18و � 60سنة
بخ�صو�ص تغطية اخل�سارة الق�رسية للوظيفة.

	-6احلد اجلغرايف بخ�صو�ص تغطية الوفاة �أو العجز الكلي الدائم �أو املر�ض اخلطري
هو «جميع �أنحاء العامل» وفيما يخ�ص تغطية اخل�سارة الق�رسية للوظيفة هو
«الإمارات العربية املتحدة».

	-7تخ�ضع التغطية لالخت�صا�ص الق�ضائي للمحاكم املخت�صة يف الإمارات العربية
املتحدة والقانون احلاكم بدولة الإمارات العربية املتحدة.
-8

يحتفظ بنك ر�أ�س اخليمة و�/أو �رشكة الت�أمني باحلق ،يف �أي وقت ،يف تغيري ال�رشوط
و�/أو الأحكام و�/أو الأ�سعار و�/أو رف�ض �أو وقف �أو �إلغاء التغطية املطبقة دون
�إبداء �أي �سبب لذلك.

	-9جميع املزايا الواجبة الدفع مبوجب هذه االتفاقية يتم ت�سويتها بوا�سطة
�رشكة الت�أمني مقابل املبلغ الإجمايل غري املدفوع امل�ستحق على حامل البطاقة
بخ�صو�ص بطاقة االئتمان خا�صته لدى بنك ر�أ�س اخليمة.
	-10يف حالة تقدمي مزايا اخل�سارة الق�رسية للوظيفة �إىل حامل البطاقة - ،على حامل
البطاقة �إخطار �رشكة الت�أمني كتابة على الفور عند �إعادة التوظيف ،يف موعد
�أق�صاه  15يوما ً من تاريخ �إعادة التوظيف.

	-11ال يجوز يف �أي مرة اعتبار بنك ر�أ�س اخليمة وكيال ً ل�رشكة الت�أمني .و�أي مطالبات
�أو نزاعات بخ�صو�ص �أي تغطية ت�أمني يلزم التفاو�ض ب�ش�أنها مبا�رشة مع �رشكة
الت�أمني.

	-12يوافق حامل البطاقة على ويفو�ض بنك ر�أ�س اخليمة للإف�صاح عن وتقدمي �أي
معلومات مالية �أو غري مالية متعلقة بجميع ح�سابات بطاقة االئتمان خا�صته
لدى بنك ر�أ�س اخليمة �إىل �رشكة الت�أمني ،وفق �رشوط و�أحكام التغطية .ويوافق
حامل البطاقة على ويقر ب�أنه لن يقدم �أي مطالبة �ضد بنك ر�أ�س اخليمة
بخ�صو�ص �أي خ�سارة �أو �أ�رضار متعر�ض لها �أو مزعومة نتيجة �أي �إف�صاح من هذا
القبيل �إىل �رشكة الت�أمني.

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
	-1التعريفات

	1-1لغر�ض هذه التغطية ،يتعني تطبيق التعريفات التالية ،ما مل يتم تعريفها
على خالف ذلك يف هذه االتفاقية �أو ما مل يقت�ض ال�سياق خالف ذلك:

		

«	)1حادث» يعني عندما حتدث الإ�صابة اجل�سدية فقط ومبا�رشة ب�سبب
و�سائل عنيفة خارجية غري متوقعة.

		

«	)3حامل البطاقة» يعني مالك �أ�سا�سي خلدمة بطاقة االئتمان لدى
امل�ؤمن عليه والذي مل يكتتب يف املزايا مبوجب هذه التغطية ومل يتم
جتريده من الأهلية مبوجب �أحكام هذه التغطية لكي يكون م�ؤهال ً
لتلقي املزايا مبوجب التغطية.

		

		

«	)2منفعة» تعني التعوي�ض الواجب الدفع مبوجب نطاق هذه التغطية
بخ�صو�ص وفاة حامل البطاقة �أو تعر�ضه لعجز كلي دائم �أو خ�سارة
ق�رسية للوظيفة �أو مر�ض خطري.

«	)4تاريخ البدء» يعني تاريخ ت�سجيل حامل البطاقة بخ�صو�ص هذه
التغطية �أو تاريخ بدء التغطية� ،أيهما حدث بعد الآخر .ويتم ت�سجيل
حاملي البطاقات تلقائيا ً لال�ستفادة من هذه التغطية عند �إ�صدار
بطاقة االئتمان.

		

«	)5التغطية» تعني منفعة درع االئتمان ال�شاملة املجلوبة بوا�سطة
بنك ر�أ�س اخليمة واملقدمة بوا�سطة �رشكة الت�أمني.

		

«	)7االئتمان» يعني االئتمان �أو �أي ت�سهيل مايل �آخر مقدم بوا�سطة
امل�ؤمن عليه �إىل حامل البطاقة مبوجب ت�سهيل بطاقة االئتمان.

		

«	)6فرتة التغطية» تعني الفرتة يف �أو بعد تاريخ البدء التي يتم �أثنائها
تطبيق املزايا مبوجب هذه التغطية.

		

«	)8ت�سهيالت بطاقة االئتمان» يعني بطاقة االئتمان ال�صادرة عن
بنك ر�أ�س اخليمة حلامل البطاقة؛ مبا يف ذلك البطاقات الإ�ضافية/
امللحقة املخ�ص�ص لها املزايا مبوجب هذه التغطية.

		

			

«املر�ض اخلطري» يعني �أي مما يلي:

)9

)1

ال�رسطان

)2

الذبحة القلبية

				مر�ض يظهر من خالل وجود ورم خبيث يت�صف بالنمو
غري املتحكم فيه وانت�شار اخلاليا اخلبيثة واخرتاق الأن�سجة.
وم�صطلح ال�رسطان ي�شمل �أي�ضا ً اللوكيميا ومر�ض النظام
الليمفاوي اخلبيث مثل مر�ض هودجكن .وي�ستثنى من ذلك �أي
�رسطان مو�ضعي غري تو�سعي ومر�ض هودجكن من الدرجة الأوىل
و�رسطان الربو�ستاتا املرحلة �أ وجميع �رسطانات اجللد با�ستثناء
الورم القتاميني التو�سعي (بدءا ً من م�ستوى كالرك  )3و�أي ورم
خبيث يف وجود �أي فريو�س نق�ص مناعة ب�رشية.

			

				موت جزء من ع�ضلة القلب نتيجة الإمداد غري املنا�سب بالدم
يف املنطقة ذات ال�صلة.
				

ت�شخي�ص ذلك �سوف يثبت من خالل جميع املعايري التالية:

				

ب) تغيريات خمطط القلب الكهربائي اجلديدة

�أ)	التاريخ املر�ضي لآالم ال�صدر النمطية

				

ج)	ارتفاع �إنزميات االحت�شاء اخلا�صة

				

				

			

)3

د)	احت�شاء الع�ضلة القلبية غري امل�صحوب بارتفاع الفلقة
( )NSTEMIمع ارتفاع تروبونني � Iأو  Tيتم ا�ستبعاده.
ال�سكتة الدماغية

				�أي حادث خمي وعائي يت�سبب يف عيب ع�صبي ي�ستمر لأكرث من
� 24ساعة وي�شمل ذلك احت�شاء �أن�سجة املخ وحدوث نزف دموي
و�إن�سداد وعائي من م�صدر خارج اجلمجمة .يتعني تقدمي دليل
العيب الع�صبي ملدة ال تقل عن ثالثة (� )3أ�شهر.

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
جراحة ال�رشيان التاجي (حتويل املجرى)

			

)4

			

	)5الف�شل الكلوي (مر�ض الف�شل الكلوي يف مراحله
النهائية)

				اخل�ضوع الفعلي جلراحة قلب مفتوح لتعديل م�سار �رشيان
تاجي واحد �أو �أكرث والذي يكون �ضيقـا ً �أو م�سدوداً ،وذلك من
خالل جراحة حتويل جمرى ال�رشيان التاجي ( .)CABGويجب �إثبات
�أن اجلراحة �رضورية من خالل و�سائل ت�صوير الأوعية التاجية
والقلبية .وفيما يخ�ص هذه التغطية ،يتم ا�ستبعاد التقومي
الوعائي و�/أو �أي �إجراءات �أخرى خالل ال�رشايني.

				مر�ض الف�شل الكلوي يف مراحله النهائية هو عبارة عن توقف
الكليتني على نحو مزمن وغري قابل للمعاجلة عن �أداء وظائفهما،
ونتيجة لذلك يتم �إجراء غ�سيل كلوي دوري (ديلزة دموية �أو
غ�سيل �صفاقي) �أو يتم �إجراء جراحة زراعة كلى.

			

)6

نقل الأع�ضاء الرئي�سية

			

)7

ت�صلب الأن�سجة املتعدد

				اخل�ضوع الفعلي جلراحة نقل �أع�ضاء كمتلقي لزراعة قلب �أو رئة
�أو كبد �أو بنكريا�س �أو كلى �أو نخاع عظمي.

				ت�شخي�ص وا�ضح لت�صلب الأن�سجة املتعدد بوا�سطة ا�ست�شاري
�أمرا�ض ع�صبية يعمل يف م�ست�شفى معتمد .يجب �أن يظهر
على حامل البطاقة م�شكالت ع�صبية م�ستمرة لفرتة
متوا�صلة ال تقل عن �ستة (� )6أ�شهر �أو يجب �أن يكون قد
تعر�ض حلادثني اثنني على الأقل موثقني طبياً .ويلزم �إثبات ذلك
من خالل الأعرا�ض النمطية لزوال النخاعني و�ضعف وظائف
احلركة والإح�سا�س.

		

			

« )10تاريخ احلدث» يعني �أي مما يلي:

	)1فيما يتعلق بالوفاة ،تاريخ الوفاة الناجمة عن �أي �سبب با�ستثناء
تلك الأ�سباب امل�ستبعدة �رصاحة ،والتي حتدث �أو تظهر يف �أو
بعد تاريخ البدء و�أثناء فرتة التغطية.

			

	)2فيما يتعلق بالعجز الكلي الدائم ،تاريخ الإقرار بالعجز الكلي
الدائم بوا�سطة �سلطة خمت�صة وذلك نتيجة �أي �سبب
با�ستثناء تلك الأ�سباب امل�ستبعدة �رصاحة ،والتي حتدث �أو تظهر
يف �أو بعد تاريخ البدء و�أثناء فرتة التغطية.

			

	)4فيما يخ�ص اخل�سارة الق�رسية للوظيفة ،تاريخ �إخطار الإقالة من
العمل املر�سل �إىل حامل البطاقة يف �أو بعد تاريخ البدء و�أثناء
فرتة التغطية.

			

	)3فيما يتعلق باملر�ض اخلطري ،تاريخ ت�شخي�ص املر�ض اخلطري
بوا�سطة �سلطة خمت�صة وذلك نتيجة �أي �سبب با�ستثناء تلك
الأ�سباب امل�ستبعدة �رصاحة ،والتي حتدث �أو تظهر يف �أو بعد
تاريخ البدء و�أثناء فرتة التغطية.

		

«	)11الوفاة» تعني الوفاة نتيجة لأي �سبب با�ستثناء تلك الأ�سباب
امل�ستثناة �رصاحة مبوجب التغطية.

		

«	)13فرتة التعوي�ض» تعني بخ�صو�ص اخل�سارة الق�رسية للوظيفة ،فرتة
قدرها اثني ع�رش (� )12شهرا ً بدءا ً من تاريخ احلدث.

		

«	)15امل�ؤمن عليه/بنك ر�أ�س اخليمة» يعني بنك ر�أ�س اخليمة الوطني
(�ش.م.ع)� ،ص.ب  ،5300ر�أ�س اخليمة ،الإمارات العربية املتحدة.

		

		

«	)12املديونية» تعني املبلغ الإجمايل غري املدفوع يف ت�سهيل بطاقة
االئتمان يف تاريخ احلدث ولكن با�ستثناء �أي ت�سهيل ائتمان متاح بعد
تاريخ احلدث ،مع مراعاة حد ائتمان �أق�صى خا�ص بحامل البطاقة.

�«	)14رشكة الت�أمني» تعني �رشكة ر�أ�س اخليمة الوطنية للت�أمني (�ش.م.ع)،
�ص.ب  ،506ر�أ�س اخليمة ،الإمارات العربية املتحدة.

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
«	)16اخل�سارة الق�رسية للوظيفة» تعني بطالة حامل البطاقة نتيجة
قرار �أحادي اجلانب �صادر عن �صاحب العمل ب�إنهاء عقد توظيف حامل
البطاقة دون �إبداء �أي �سبب �أو لأي �سبب خالف تلك الأ�سباب املذكورة
مبوجب اال�ستثناءات يف التغطية.

		

«	)17عمر التغطية الأق�صى» يعني الأعمار التالية والتي عند بلوغها
تتوقف التغطية بخ�صو�ص حامل البطاقة:

		
			
			

		

		

•
•

الوفاة/العجز الكلى الدائم/الأمرا�ض اخلطرية � 65 :سنة
فقدان الوظيفة ب�صورة ق�رسية � 60 :سنة

�«	)18أدنى دفعة م�ستحقة» تعني «مبلغ احلد الأدنى امل�ستحق» املذكور
يف ك�شف ح�ساب بطاقة االئتمان ال�صادر بخ�صو�ص الفرتة التي
ت�شمل تاريخ احلدث.

«	)19العجز الكلي الدائم» تعني �أي مما يلي والتي تكون نا�شئة عن �أي
�سبب غري م�ستبعد على نحو خا�ص مبوجب هذه التغطية.

			

	)1الفقدان الدائم للب�رص يف كلتا العينني؛ �أو

			

	)3ال�شلل الكلي والدائم؛ �أو

			
			

)2

قطع/برت ال�ساقني؛ �أو

	)4العجز الكلي وعدم قدرة حامل البطاقة على ك�سب قوت يومه
يف �أي مهنة �أو جتارة �أو حرفة ميكن على نحو معقول توقع �أن
يكون تتحامل البطاقة منا�سبا ً ملزاولتها من خالل التعليم �أو
التدريب �أو اخلربة.

				�رشيطة �أن ي�ستمر العجز لفرتة قدرها �ستة (� )6أ�شهر متتالية
واقتناع �رشكة الت�أمني ب�أن حامل البطاقة �سوف يظل على هذه
احلال للأبد .ومع ذلك ،ال يتم تطبيق هذا القيد الزمني على
حاالت قطع/برت ال�ساقني.

		

«	)20احلالة املوجودة م�سبقـاً» تعني مر�ض �أو اعتالل يحدث �أو يظهر
قبل تاريخ البدء ،ويتم بخ�صو�صه التما�س امل�شورة الطبية والعالج
من طبيب ممار�س �أو معالج للأمرا�ض بتقومي العمود الفقري يدويا ً �أو
�أخ�صائي عالج طبيعي �أو �أي ممار�س �آخر مماثل يف غ�ضون اثني ع�رش
(� )12شهرا ً على الفور قبل تاريخ البدء.
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�«	)21إعادة التوظيف» يعني قبول وبدء العمل لدى �صاحب عمل جديد
�أو نف�س �صاحب العمل مبوجب عقد عمل جديد يف غ�ضون اثني ع�رش
(� )12شهرا ً من تاريخ الف�صل الفعلي من العمل.

نطاق التغطية
	2-1الوفاة؛

	2-2العجز الكلي الدائم؛
	2-3املر�ض اخلطري؛

	2-4اخل�سارة الق�رسية للوظيفة؛

	نتيجة لأي �سبب �آخر ،خالف تلك الأ�سباب امل�ستبعدة ،يحدث �أو يظهر بعد تاريخ
البدء و�أثناء فرتة التغطية.
-3

مبلغ التغطية

	3-1بخ�صو�ص الوفاة �أو العجز الكلي الدائم حلامل البطاقة الأ�سا�سية؛
مديونية حامل البطاقة يف تاريخ احلدث ،مع مراعاة حد �أق�صى قدره
 500000درهم �إماراتي.

	3-2يف حالة ت�شخي�ص حامل البطاقة على �أنه يعاين من مر�ض خطري واحد �أو
�أكرث م�شمول مبوجب هذه التغطية ونا�شئ عن �سبب غري م�ستبعد على
نحو خا�ص يف هذه التغطية ،خالل فرتة التغطية ،ف�إنه يتعني على �رشكة
الت�أمني �أن تدفع مديونة حامل البطاقة يف تاريخ احلدث ،مع مراعاة حد
�أق�صى قدره  500000درهم �إماراتي.

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
�رشيطة:

		

�	)1أن يظل حامل البطاقة على قيد احلياة ملدة �شهر واحد بعد ت�شخي�ص
املر�ض اخلطري.

		
		

		

�	)2أال تكون �أي منفعة واجبة الدفع يف حالة وقوع تاريخ احلدث خالل فرتة
قدرها ثالثة (� )3أ�شهر يف �أو بعد تاريخ البدء.

	3-3بخ�صو�ص اخل�سارة الق�رسية للوظيفة بالن�سبة حلامل البطاقة الأ�سا�سية،
 %10من املديونية يف تاريخ احلدث بخ�صو�ص ذلك ال�شهر مع مراعاة حد
�أق�صى قدره  4000درهم �إماراتي لكل �شهر بطالة حتى حد �أق�صى قدره
� 12شهراً .وال تكون املزايا واجبة الدفع بخ�صو�ص الثالثني ( )30يوما ً الأوىل
من البطالة .وتكون املنافع واجبة الدفع فقط يف حالة وقوع تاريخ احلدث
بعد  90يوما ً من تاريخ البدء.
�رشيطة �أن :

�	)1أن يظل حامل البطاقة دون وظيفة خالل فرتة دفع املنفعة مبوجب
هذه التغطية ويتعني عليه تقدمي جميع الأدلة الالزمة وفق ما تطلبه
�رشكة الت�أمني من �أجل �إثبات بطالته.

		

�	)2أن يقوم حامل البطاقة ب�إخطار راك بنك على الفور بقبول حامل
البطاقة لوظيفة بديلة يف غ�ضون فرتة قدرها اثني ع�رش (� )12شهرا ً
من تاريخ بطالته الفعلية .و�إذا اكت�شفت �رشكة الت�أمني ،يف غ�ضون
�ستة (� )6أ�شهر من تاريخ �سداد املطالبة� ،أن حامل البطاقة قد مت
ف�صله من العمل نتيجة لأي �سبب من الأ�سباب امل�ستبعدة ،ف�إنه
يحق لها ا�سرتداد املطالبة امل�سددة ب�أكملها .و�إذا اكت�شفت �رشكة
الت�أمني �أن حامل البطاقة مت �إعادة توظيفه يف غ�ضون اثني ع�رش
(� )12شهرا ً من تاريخ ت�سلم وثائق املطالبة من بنك ر�أ�س اخليمة ،ف�إنه
يحق ل�رشكة الت�أمني ا�سرتداد الفرق بني مبلغ املطالبة امل�سموح بها
واملطالبة الفعلية املدفوعة (تنا�سبياً).

		

�	)3أن يكون حامل البطاقة قد ظل يعمل لدى نف�س �صاحب العمل ملدة
ال تقل عن ثالثة (� )3أ�شهر �أو حتى تاريخ التثبيت� ،أيهما وقع بعد الآخر.

		

ال�رشوط
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	4-1يتعني على حامل البطاقة وامل�ؤمن عليه تزويد �رشكة الت�أمني ب�أي معلومات
قد تطلبها �رشكة الت�أمني (مبا يف ذلك تفا�صيل احلالة ال�صحية) بخ�صو�ص
حامل البطاقة للح�صول على املزايا مبوجب هذه التغطية .وقبل القبول،
يجوز ل�رشكة الت�أمني ،وفق �إرادتها املح�ضة� ،أن تطلب من حامل البطاقة
اخل�ضوع لفح�ص طبي بوا�سطة طبيب ممار�س م�ؤهل قانونيا ً بالكيفية التي
تعتربها �رشكة الت�أمني مطلوبة �أو منا�سبة.

	4-2املنافع مبوجب هذه التغطية يتم تقدميها فقط حلاملي البطاقات
الأ�سا�سية وال يتم تقدميها حلاملي البطاقات الإ�ضافية �أو امللحقة.

	4-3يف �أول ك�شفي ح�ساب لبطاقة االئتمان بعد تاريخ البدء ،تكون التغطية
جمانية وبعد ذلك �سوف يتم فر�ض ر�سم رمزي على املبلغ الإجمايل غري
املدفوع يف كل ك�شف ح�ساب بطاقة ائتمان خا�ص بال�شهر التايل .وميلك
حامل البطاقة خيار اختيار التغطية يف �أي وقت .ومع ذلك ،مبجرد االختيار،
لن يُ�سمح حلامل البطاقة ب�إعادة االن�ضمام �إىل التغطية.

	4-4بغ�ض النظر عن �أي �شيء وارد هنا مناق�ض لذلك ،تنتهي املزايا مبوجب هذه
التغطية بخ�صو�ص حامل البطاقة عند وقوع حدث واحد �أو �أكرث مما يلي:

		

)1

�إلغاء ت�سهيل بطاقة االئتمان اخلا�ص بحامل البطاقة؛

		

)3

وفاة حامل البطاقة �أو تعر�ضه لعجز كلي دائم �أو مر�ض خطري؛

		
		

)2

بلوغ حامل البطاقة عمر التغطية الأق�صى؛

	)4ي�صبح حامل البطاقة مق�رصا ً لفرتة قدرها  120يوما ً بخ�صو�ص
اخل�سارة الق�رسية للوظيفة و  180يوما ً بخ�صو�ص الوفاة �أو العجز
الكلي الدائم �أو املر�ض اخلطري .ومع ذلك� ،سوف يتم �إعادة هذه
التغطية تلقائيا ً مبجرد قيام حامل البطاقة بدفع امل�ستحقات
املطلوبة منه.

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
		

	)5تخلي حامل البطاقة عن وظيفته طواعية .ومع ذلك ،يلزم �أن يكون
�إلغاء التغطية يف هذه احلالة قا�رصا ً فقط على اخل�سارة الق�رسية
للوظيفة؛

		

�	)7إلغاء املنافع مبوجب هذه التغطية بوا�سطة امل�ؤمن عليه �أو حامل
البطاقة يف �أي وقت وفق �رشوط و�أحكام هذه التغطية.

		

�	)6ستة (� )6أ�شهر قبل تاريخ التقاعد الطبيعي اخلا�ص بحامل البطاقة
ا�ستنادا ً �إىل عمر حامل البطاقة وقانون الدول	التي يعمل
بها .و�إنهاء التغطية يف هذه احلالة يكون قا�رصا ً فقط على اخل�سارة
الق�رسية للوظيفة؛ و

�	4-5إن التزام حامل البطاقة ب�رشوط هذه التغطية و�صحة الإفادات والإجابات
املقدمة بوا�سطة حامل البطاقة يف �أي معلومات مهمة مقدمة بوا�سطة
حامل البطاقة هو �رشط م�سبق للمنافع املوفرة مبوجب هذه التغطية.
ويف حالة تغيري الظروف التي مت فيها تقدمي التغطية �إىل حامل البطاقة
على نحو بالغ دون موافقة كتابية من �رشكة الت�أمني ،ف�إن التغطية ت�صبح
باطلة وملغاة بخ�صو�ص حامل البطاقة املعني.

�	4-6إذا كانت �أي مطالبة مقدمة مبوجب هذه التغطية احتيالية �أو ال �أ�سا�س لها
من ال�صحة ،ف�إن املنافع مبوجب هذه التغطية يتم م�صادرتها بخ�صو�ص
حامل البطاقة املعني.

	-5اال�ستثناءات

	5-1ال تكون �أي منافع مبوجب هذه التغطية واجبة الدفع بخ�صو�ص حامل
البطاقة عندما يكون احلدث امل�ؤدي �إىل ن�شوء مطالبة مبوجب هذه التغطية

قد وقع نتيجة:

		

	)1الوفاة عن طريق االنتحار يف غ�ضون اثني ع�رش (� )12شهرا ً من تاريخ

		

)2

		

�أي �إيذاء متعمد للنف�س �أو معاجلة للنف�س (دون و�صفة طبية
منا�سبة من طبيب ممار�س معرتف به قانونياً)؛

	)3الت�أثريات �أو امل�ضاعفات النا�شئة عن احلمل؛

		

البدء؛

�	)4أي حادث يقع يف �أو داخل �أو قرب �أي طائرة خالف طائرة يكون حامل
البطاقة م�سافر فيها كراكب فعلي �أو �أحد �أفراد الطاقم �أوطيار
والتي يتم ت�شغيلها بوا�سطة �رشكة خطوط جوية جتارية مرخ�صة؛

		

	)5الإ�شعاع النووي و�/أو االن�شطار النووي و�/أو االندماج النووي و�/أو

		

	)6ال�شغب واال�ضطراب املدين والإ�رضاب عن العمل واحلرب (�سواء

التلوث الإ�شعاعي؛

�أكانت معلنة �أم غري معلنة) والثورة والع�صيان امل�سلح واالنتفا�ضة
ال�شعبية واغت�صاب ال�سلطة والإرهاب؛

		

	)7ت�أثري الكحول �أو العقاقري خالف اال�ستخدام املنا�سب للعقاقري
املو�صوفة بوا�سطة طبيب ممار�س م�ؤهل قانونيا ً ولكن هذا اال�ستثناء

		

	)8ب�سبب مر�ض/اعتالل مزمن ولكن هذا اال�ستثناء ال يتم تطبيقه على

		

	)9املر�ض نتيجة حالة موجودة م�سبقـاً ،ولكن هذا اال�ستثناء ال يتم

ال يتم تطبيقه على الوفاة النا�شئة عن ال�سبب املذكور �أعاله؛
الوفاة نتيجة مر�ض/اعتالل مزمن؛

تطبيقه بخ�صو�ص الوفاة التي حتدث بعد فرتة متوا�صلة قدرها �ستة

(� )6أ�شهر من تاريخ البدء بخ�صو�ص حامل البطاقة املعني .ومع

ذلك ،يقت�رص تطبيق هذا اال�ستثناء فقط �إذا �أمكن ل�رشكة الت�أمني

�إثبات احلالة املوجودة م�سبقـا ً يف غ�ضون �شهر واحد من تاريخ ت�سليم

		

جميع وثائق املطالبات املطلوبة �إىل �رشكة الت�أمني ؛ �أو

 )10مر�ض متالزمة نق�ص املناعة املكت�سبة (الإيدز) وامل�ضاعفات املرتبطة
بالإيدز وفق املعرف بوا�سطة منظمة ال�صحة العاملية من حني لآخر

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
�أو وجود فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية ( )HIVوفق املو�ضح مبوجب

النتيجة الإيجابية للأج�سام امل�ضادة لفريو�س � HIVأو اختبار .HIV

	5-2ال تكون املنافع مبوجب هذه التغطية واجبة الدفع �إىل حامل البطاقة

عندما يكون حامل البطاقة قد تلقى �أو تقدم بطلب لتلقي ميزة مماثلة
تغطي نف�س احلق مبوجب �أي منتج �أو ت�أمني �آخر بخ�صو�ص الفرتة التي يتم

ب�ش�أنها تطبيق التعوي�ض مبوجب هذه التغطية.

	5-3ال تتحمل �رشكة الت�أمني �أي م�س�ؤولية بخ�صو�ص اخل�سارة الق�رسية
للوظيفة نتيجة و�/أو ب�سبب و�/أو بخ�صو�ص �أي مما يلي:

		

	)1العمل على �أ�سا�س عقد حمدد املدة لفرتة تقل عن عامني اثنني �أو

		

	)2اال�ستقالة �أو ترك العمل مبوجب اتفاق متبادل �أو ترك العمل طواعية

على �أ�سا�س الدوام اجلزئي �أو العمل امل�ؤقت؛

�أو زيادة العمالة �أو بعد غياب عن العمل لفرتة تتجاوز الإجازة املعتادة
امل�ستحقة؛

الإعاقة �أو املر�ض �أو �أي حادث �أو �أي �أ�سباب طبية �أخرى (عقلية و�/أو

		

)3

		

	)4اخل�سارة الق�رسية للوظيفة التي تبد�أ يف غ�ضون ت�سعني ( )90يوما ً

		

	)5عندما يكون حامل البطاقة على دراية ب�إقالة من العمل مرتقبة يف

		

	)6عندما تكون الإقالة من العمل عبارة عن جزء مو�سمي معتاد من

		

	)7عندما ال يكون حامل البطاقة قد مت ف�صله من العمل ومل ي�صبح

ج�سدية)؛

من تاريخ البدء؛

�أو قبل تاريخ البدء؛

العمل �أو نتيجة عدم جتديد عقد العمل بوا�سطة ال�سلطات؛

زائدا ً عن احلاجة ولكن مت احتجاز راتبه �أو بدالته جزئيا ً �أو بالكامل لأي

		

			

)8

			

�سبب يف عقد العمل؛

الف�صل من العمل ب�سبب �أي مما يلي؛

)1

			

)2

�سوء ال�سلوك؛

رف�ض قبول الأوامر من امل�رشفني؛

			

	)3الإدانة بارتكاب جرمية؛

			

)4
)5

خيانة الأمانة �أو ال�سلوك االحتيايل؛�أو

عدم �أداء املهام �أو الأداء ال�سيء للمهام؛

		

	)9الفرتة التي يتم بخ�صو�صها تلقي دفعة من �صاحب العمل بدال ً من

		

� )10إنهاء التوظيف ب�سبب التقاعد الطوعي؛

�إخطار العمل؛

		

�	)11إفال�س ال�رشكة عندما كان ال�سبب امل�ؤدي �إىل ذلك عبارة عن كارثة

		

� )12سيا�سة توطني الوظائف.
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طبيعية؛ �أو

�إجراءات املطالبات

	6-1عند وقوع �أي حدث ي�ؤدي �إىل ن�شوء مطالبة مبوجب هذه التغطية ،ف�إن
حامل البطاقة و�/أو ممثلي حامل البطاقة و�/أو امل�ؤمن عليه يتعني عليه

		
		

اتباع الإجراءات التالية:

�	)1إعطاء �إخطار كتابي على الفور ل�رشكة الت�أمني يف موعد �أق�صاه
ثالثني ( )30يوما ً من تاريخ احلدث؛
	)2يتعني على حامل البطاقة �أو ممثل حامل البطاقة ا�ستيفاء منوذج

املطالبة املعياري ال�صادر عن �رشكة الت�أمني وت�سليمه دون كلفة

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
�إىل �رشكة الت�أمني مع الدليل الالزم لدعم املطالبة على نحو مقنع
ل�رشكة الت�أمني وفقـا ً ملا قد تطلبه �رشكة الت�أمني على نحو معقول؛
و

		

		

	)3يتعني على حامل البطاقة �أو ممثل حامل البطاقة ت�سليم الوثائق
التالية:

 6-2فيما يخ�ص مطالبات الوفاة
)1

�شهادة الوفاة؛

)3

حم�رض ال�رشطة (�إذا كانت الوفاة ب�سبب حادث)؛

تقرير ما بعد الوفاة (عندما يكون مطلوب قانونياً)

		

)2

		

	)4تقرير طبي* به ت�شخي�ص تف�صيلي و�سبب الوفاة �إذا كان مطلوبا ً

		

بوا�سطة �رشكة الت�أمني عندما يكون ال�سبب الفعلي للوفاة غري
مذكور بو�ضوح يف �شهادة الوفاة؛ و

		

)5

ن�سخة من جواز �سفر حامل البطاقة مع �صفحة الت�أ�شرية.

		

)1

�شهادة العجز من طبيب ممار�س معتمد لتقييم الإعاقة؛

		

	)3تقرير طبي* به ت�شخي�ص تف�صيلي و�سبب العجز وتفا�صيل العالج

		

 6-3فيما يخ�ص مطالبات العجز الكلي الدائم
)2

		

)4

		

)1

		

)3

حم�رض ال�رشطة (�إذا كان العجز ب�سبب حادث)؛

املعطى (�إن وجد)؛ و

ن�سخة من جواز �سفر حامل البطاقة مع �صفحة الت�أ�شرية.

 6-4فيما يخ�ص مطالبات املر�ض اخلطري

		

		
		
		

)2

تقرير طبي* ي�شخ�ص املر�ض اخلطري؛

حم�رض ال�رشطة (�إذا كان املر�ض اخلطري نتيجة حادث)؛ و

ن�سخة من جواز �سفر حامل البطاقة مع �صفحة الت�أ�شرية.

*من طبيب ممار�س معتمد.

 6-5فيما يخ�ص مطالبات اخل�سارة الق�رسية للوظيفة
)1

)2

�إخطار الإنهاء من �صاحب العمل؛

ن�سخة من جواز ال�سفر وبه ت�أ�شرية �سارية املفعول حتى تاريخ احلدث.

	6-6يجوز ل�رشكة الت�أمني �أي�ضا ً �أن تطلب ن�سخة من عقد العمل من �صاحب
العمل �إذا كان مطلوبا ً للتحقق من فرتة عقد العمل.
	6-7جميع الوثائق املو�ضحة �أعاله قد يكون مطلوب �إ�صدارها يف ن�سخ �أ�صلية

(خالف تلك الن�سخ امل�سلمة �إىل ال�سلطات �أو �صاحب العمل) للتحقق من

�صحتها قبل ال�سداد النهائي للمطالبة.
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معلومات االت�صال

	7-1لال�ستف�سارات عن ال�شكاوى �أو املطالبات املتعلقة بالت�أمني يُرجى االت�صال

ب�رشكة ر�أ�س اخليمة الوطنية للت�أمني (�ش.م.ع) على الرقم � 800 7254أو زيارة

موقعنا الإلكرتوين info@rakinsurance.com

برامج بطاقة الإئتمان

برامج البطاقة املقدم مبوجبه والذي يكمل ويقر�أ بالتزامن مع احكام و�رشوط بطاقة

الإئتمان ،وال تعترب ب�أي طريقة من الطرق �أنها تعديل لتلك الأحكام وال�رشوط ،ويتم تف�سري

�أي حكم ي�شار �إليه فيما بعد دون ورود تعريف له بالتوافق مع احكام و�رشوط بطاقة االئتمان.

بغ�ض النظر عما يرد فيما يلي ،ويف حالة وجود تعار�ض بني ال�رشوط والأحكام الواردة الحقا ً

و�رشوط و�أحكام بطاقة االئتمان ،ف�إن �رشوط و�أحكام بطاقة االئتمان هي التي ت�سود.

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
�رشوط و�أحكام اال�سرتداد النقدي

	-1التعاريف

«	)1برنامج اال�سرتداد النقدي يف �أي مكان» يعني الربنامج املقدم من قبل
بنك ر�أ�س اخليمة حلملة البطاقات امل�ؤهلني

«	)2اال�سرتداد النقدي» يعني مبلغ مرتاكم ذي قيمة نقدية يتم اكت�سابه
بخ�صو�ص املعامالت باملعدالت والن�سب التي يحددها بنك ر�أ�س اخليمة من
حني لآخر وفق �إرادته املح�ضة ،والذي يجوز �إ�ضافته �إىل الر�صيد الدائن يف
ح�ساب حامل البطاقة الأ�سا�سية وعند مطالبة حامل البطاقة باال�سرتداد
النقدي من بنك ر�أ�س اخليمة وفق ال�رشوط والأحكام املن�صو�ص عليها يف
هذه االتفاقية .ويف حالة عدم مطالبة حامل البطاقة باال�سرتداد النقدي
من بنك ر�أ�س اخليمة يف غ�ضون فرتة �رسيان املفعول وفق املخطر به
بوا�سطة بنك ر�أ�س اخليمة ،ف�إنه/ف�إنها يتم م�صادرته عند انق�ضاء تلك
الفرتة.
�«	)3أحكام و�رشوط اال�سرتداد النقدي» وتعني �أحكام و�رشوط بطاقة
االئتمان هذه كما تكون ذات �صلة بربنامج اال�سرتداد النقدي يف �أي مكان.

«	)4معاملة اال�سرتداد النقدي» تعني معامالت البيع بالتجزئة واملعامالت
عرب الإنرتنت و�/أو املعامالت الأخرى التي يعرفها بنك ر�أ�س اخليمة على �أنها
م�ؤهلة من حني لآخر .ومعامالت اال�سرتداد النقدي املدرجة بوا�سطة بنك
ر�أ�س اخليمة يف ح�ساب البطاقة هي التي �سيتم اعتبارها م�ؤهلة للربنامج.
ومبلغ فاتورة املعاملة امل�ؤهلة �سوف يتم �أخذه يف االعتبار حل�ساب اال�سرتداد
النقدي يف ك�شف ح�ساب بطاقة االئتمان الذي تظهر فيه املعاملة.
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برنامج اال�سرتداد النقدي يف �أي مكان

	2-1برنامج اال�سرتداد النقدي يف �أي مكان من بنك ر�أ�س اخليمة ي�سمح حلاملي
البطاقات امل�ؤهلني برتاكم («اال�سرتداد النقدي») عن معامالت اال�سرتداد
النقدي املتكبدة يف ك�شوف ح�ساب بطاقة االئتمان خا�صتهم ،وفق
مبالغ احلد الأدنى والأق�صى التي يحددها بنك ر�أ�س اخليمة من حني لآخر.
واال�سرتداد النقدي املرتاكم بخ�صو�ص البطاقة ال ميكن ا�سرتداده �إال عن
طريق الإ�ضافة �إىل الر�صيد الدائن يف ح�ساب حامل البطاقة الأ�سا�سية.

	-3الأهلية

	3-1يكون برنامج اال�سرتداد النقدي يف �أي مكان للبطاقات التي تكون غري
موقوفة من قبل بنك ر�أ�س اخليمة وفق ما يحدده بنك ر�أ�س اخليمة من حني
لآخر بناء على خياره اخلا�ص.

	3-2اال�سرتداد النقدي الذي يك�سبه حامل البطاقة �سوف ي�صبح م�ستحقـا ً
كر�صيد مكاف�أة ل�صالح حامل البطاقة الأ�سا�سية .وبينما يكون اال�سرتداد
النقدي امل�ستحق ذي قيمة نقدية عند اال�سرتداد ،ف�إنه ال ميكن ا�سرتداده
�إال كر�صيد دائن يف ح�ساب حامل البطاقة الأ�سا�سية .وعند ا�سرتداده،
ف�إن القيمة املعادلة �سوف تظهر كر�صيد دائن ح�ساب حامل البطاقة
الأ�سا�سية بنف�س الكيفية مثل �أي �أر�صدة دائنة �أخرى.

	3-3قد يتم �إدماج برنامج اال�سرتداد النقدي يف �أي مكان مع برامج �أخرى مقدمة
من بنك ر�أ�س اخليمة وفقا ً لإرداة بنك ر�أ�س اخليمة.

	-4الت�سجيل

	4-1تكون امل�شاركة يف برنامج اال�سرتداد النقدي يف �أي مكان تلقائية بالن�سبة
جلميع حاملي البطاقات امل�ؤهلني.
	4-2ميكن حلامل البطاقة اختيار عدم امل�شاركة يف برنامج اال�سرتداد النقدي يف
�أي مكان من خالل �إر�سال تعليمات مكتوبة �إىل بنك ر�أ�س اخليمة �أو من خالل
االت�صال باخلدمة امل�رصفية الهاتفية من بنك ر�أ�س اخليمة.

	4-3على الرغم من �أي تعليمات �صدرت مبوجب املادة  ،4-2ميكن حلامل البطاقة
ذلك اال�ستمرار يف ا�ستخدام البطاقة.
	4-4يجوز لبنك ر�أ�س اخليمة فر�ض ر�سوم بخ�صو�ص برنامج اال�سرتداد النقدي يف
�أي مكان وفق �إرادته املح�ضة ،والتي يجوز تغيريها من حني لآخر.

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
	-5اال�سرتداد النقدي

�	5-1سوف يك�سب حامل البطاقة ا�سرتداد نقدي بن�سبة من معامالت اال�سرتداد
النقدي وفق ما مت حتديده من قبل بنك ر�أ�س اخليمة من حني لآخر� ،رشيطة
�أن معامالت اال�سرتداد النقدي الإجمالية املتحملة بالدرهم الإماراتي يف
ك�شوف ح�ساب بطاقة االئتمان خالل �شهر �إ�صدار الفاتورة تويف مبلغ
احلد الأدنى املحدد بوا�سطة بنك ر�أ�س اخليمة من حني الخر .و�سوف يقوم
بنك ر�أ�س اخليمة ،وفق �إرادته املح�ضة ،بتقريب اال�سرتداد النقدي الإجمايل
املكت�سب خالل �شهر �إ�صدار فاتورة �إىل �أقرب قيمة بالدرهم الإماراتي.

	5-2جميع معامالت اال�سرتداد النقدي ال�صادر بها فاتورة حل�ساب البطاقة
مبوجب برنامج اال�سرتداد النقدي م�ؤهلة هذا لكي تك�سب ا�سرتداد نقدي.
ولن ي�شمل ذلك املعامالت التالية:

		

)1

حتويل الر�صيد؛

		

)3

�شيكات بطاقة االئتمان؛

		

)5

جميع الر�سوم املفرو�ضة على البطاقة بوا�سطة بنك ر�أ�س اخليمة؛

		

)7

دفعات فواتري املرافق� .أو

		

		
		

		

	)2ال�سلف النقدية املحلية؛

)4

ر�سوم التمويل؛

	)6املعامالت امللغاة بوا�سطة التجار

)8

�أي معامالت �أخرى حمددة بوا�سطة بنك ر�أ�س اخليمة من حني لآخر.

	5-3ال ميكن حلامل البطاقة اكت�ساب ا�سرتداد نقدي عن �أي م�شرتيات بيع
بالتجزئة منفذة قبل تاريخ الت�سجيل.

	5-4اال�سرتداد النقدي املرتاكم يف ح�ساب حامل البطاقة الأ�سا�سية ال ميكن
دجمه �أو ا�ستخدامه بالتزامن مع اال�سرتداد النقدي اخلا�ص بالبطاقات
الأخرى حلامل البطاقة يف وقت اال�سرتداد �أو ال ميكن نقله �إىل �أي بطاقة
�أخرى �أو برنامج والء �آخر لبطاقة االئتمان ما مل يقم بنك ر�أ�س اخليمة
بالإخطار بخالف ذلك.

	5-5اال�سرتداد النقدي غري قابل للتحويل مبوجب �إعمال القانون �أو غري ذلك �إىل
�أي �شخ�ص �أو كيان �آخر .واال�سرتداد النقدي هو ا�ستحقاق واجب الدفع فقط
وفق الإرادة املح�ضة لبنك ر�أ�س اخليمة ولي�س ر�صيد ح�ساب قابل للحجز
للوفاء بالدين ولي�س ر�صيد يجوز نقله �إىل �أي �شخ�ص �أو كيان �آخر.

	5-6اال�سرتداد النقدي املكت�سب له قيمة نقدية عند اال�سرتداد ،وال ميكن
ا�سرتداده �إال يف هيئة ر�صيد دائن يف ح�ساب حامل البطاقة الأ�سا�سية.
وعند ا�سرتداده� ،سوف تظهر القيمة املعادلة كر�صيد دائن يف ح�ساب حامل
البطاقة الأ�سا�سية بنف�س الكيفية مثل �أي ا�سرتداد �آخر.

�	5-7سوف يقوم بنك ر�أ�س اخليمة ب�إخطار حامل البطاقة الأ�سا�سية يف كل
ك�شف ح�ساب لبطاقة االئتمان باال�سرتداد النقدي امل�ستحق .وال ميكن
حلامل البطاقة الأ�سا�سية ا�سرتداد اال�سرتداد النقدي �إال بعد �إظهاره يف
ك�شف ح�ساب بطاقة االئتمان.
	5-8قرار بنك ر�أ�س اخليمة ب�ش�أن ح�ساب و�إبطال وم�صادرة و�إ�ضافة وخ�صم
و�إلغاء اال�سرتداد النقدي يكون نهائيا ً وحا�سما ً وملزما ً حلامل البطاقة.

	-6اال�سرتداد وامل�صادرة

	6-1يتعني �أال تكون البطاقة بها �إفراط يف ال�سحب �أو معلقة �أو موقوفة �أو
ملغاة �أو منهية بوا�سطة بنك ر�أ�س اخليمة يف وقت تلقي طلب بخ�صو�ص
اال�سرتداد النقدي .ويف �أي حالة من احلاالت املذكورة �أعاله ،يحق لبنك ر�أ�س
اخليمة وفق �إرادته املح�ضة تقرير ما �إذا كان مبلغ اال�سرتداد النقدي �سيتم
ا�سرتداده �أم �سيتم م�صادرته.

	6-2من �أجل اال�سرتداد النقدي ف�إن على حامل البطاقة الأ�سا�سية ا�ستخادام
اخلدمات امل�رصفية الهاتفية �أواخلدمات امل�رصفية الرقمية .بعد عملية حتديد

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
الهوية ،ف�إنه ميكن حلامل البطاقة طلب ا�سرتداد جميع �أو جزء من اال�سرتداد
النقدي امل�ستحق .ويجوز لبنك ر�أ�س اخليمة وفق �إرادته املح�ضة تقدمي �أي
طرق �أخرى ال�سرتداد مبلغ اال�سرتداد النقدي

�	6-3سوف يُ�ضيف بنك ر�أ�س اخليمة �إىل الر�صيد الدائن يف ح�ساب البطاقة
اخلا�ص بحامل البطاقة الأ�سا�سية مبلغ اال�سرتداد النقدي املطلوب يف
غ�ضون ثالثة (� )3أيام عمل من تلقي طلب اال�سرتداد من حامل البطاقة
الأ�سا�سية.

	6-4عند اال�سرتداد� ،سوف يتم �إ�ضافة اال�سرتداد النقدي �إىل الر�صيد الدائن يف
ح�ساب البطاقة اخلا�ص بحامل البطاقة الأ�سا�سية و�سوف يتم خ�صمه
تلقائيا ً من مبلغ اال�سرتداد النقدي املرتاكم.

	6-5يجب على حامل البطاقة الأ�سا�سية ا�سرتداد مبلغ اال�سرتداد النقدي
املكت�سب يف غ�ضون خم�سة ع�رش (� )15شهرا ً من تاريخ اكت�ساب ذلك
اال�سرتداد النقدي .ويف حالة عدم ا�سرتداده يف غ�ضون هذه الفرتة� ،أو �أي
فرتة �أخرى يقررها بنك ر�أ�س اخليمة ،ف�إنه يتم م�صادرة ذلك اال�سرتداد النقدي
و�سوف يتم خف�ضه من ر�صيد اال�سرتداد النقدي املرتاكم املو�ضح يف
ك�شف ح�ساب بطاقة االئتمان.
	6-6اال�سرتداد النقدي غري قابل لال�ستبدال نظري مكاف�آت �أخرى �أو مبالغ �أخرى
قابلة لال�سرتداد �أو التحويل مبوجب �أي ظروف ،وال ميكن حتويله مرة �أخرى �إىل
ا�سرتداد نقدي م�ستحق.

	6-7يف حالة �إغالق ح�ساب البطاقة الأ�سا�سية طواعية من قبل حامل البطاقة،
ف�إن مبالغ اال�سرتداد النقدي امل�ستحقة يف ح�ساب البطاقة خا�صته ،ميكن
ا�سرتداده عن طريق تقدمي طلب مكتوب من قبل حامل البطاقة الأ�سا�سية
خالل مدة ( )30يوما ً من الإغالق ،وبخالف ذلك ف�إن مبلغ اال�سرتداد النقدي
ذلك يتم م�صادرته .ويف حالة وقف �أو تعليق البطاقة لأي �سبب مهما يكن،
ف�إن اال�سرتداد النقدي امل�ستحق يتم م�صادرته ولكن يجوز �إعادته ،وفق الإرادة
املح�ضة لبنك ر�أ�س اخليمة.

	6-8يف حالة �إلغاء �أي بطاقة م�ؤهلة لأي �سبب من الأ�سباب بخالف ما ذكر يف
املادة  ،6-7ف�إن ر�صيد اال�سرتداد النقدي الظاهر يف ك�شف ح�ساب البطاقة
�سيتم م�صادرته.

	6-9يف حال �إيقاف البطاقة �أو تعليقها لأي �سبب من الأ�سباب مهما كان ،ف�إن
ر�صيد اال�سرتداد النقدي يتم م�صادرته ولكن قد تتم �إعادته بناء على خيار
بنك ر�أ�س اخليمة اخلا�ص.
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�أحكام عامة

�	7-1أي احتيال و�/أو �إ�ساءة ا�ستخدام بخ�صو�ص اكت�ساب �أو ا�سرتداد وفقا ً لربنامج

اال�سرتداد النقدي يف �أي مكان ميكن �أن يت�سبب يف م�صادرة اال�سرتداد
النقدي ،عالوة على تعليق البطاقة و�إلغاء ا�ستحقاق حامل البطاقة يف
برنامج اال�سرتداد النقدي يف �أي مكان.

	7-2يحتفظ بنك ر�أ�س اخليمة ويف �أي وقت ،باحلق يف �إلغاء �أو تعليق �أو تعديل
�أو ا�ستبدال اال�سرتداد النقدي �أو �رشوط اال�سرتداد النقدي �أو �أ�سا�س ح�ساب
اال�سرتداد النقدي �أو �رشوط و�أحكام برنامج اال�سرتداد النقدي يف �أي مكان،
دون �إعطاء �أي �إخطار م�سبق حلامل البطاقة.

	7-3يتـم اعتبـار بنك ر�أ�س اخليمة قد ت�رصف بنيـة ح�سـنة يف الـرد على �أي
تعليمـات �شـفهية �أو �إلكرتونيـة �أو ا�سـتف�سار بوا�سطة حامل البطاقة
بخ�صو�ص �أي م�س�ألة متعلقة بربنامج اال�سرتداد النقدي يف �أي مكان ،
والوفاء ب�أي طلب ا�سرتداد .وال يحق حلامل البطاقة املطالبة ب�أي� ،أو �إدعاء �أي،
خ�سارة �أو �أ�رضار �أو م�س�ؤولية �أو نفقات ترجع ،ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش،
�إىل �أي ت�رصف بنية ح�سنة من جانب بنك ر�أ�س اخليمة و�أي �شخ�ص مرتبط
ويتعني على حامل البطاقة تعوي�ض بنك ر�أ�س اخليمة و�أي �شخ�ص مرتبط
عن �أي �رضر متعلق بذلك.

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
�أحكام و�رشوط نقاط ال كارت
	-1التعريفات

«	)1ق�سائم ت�سوق جاينت ال كارت» وتعني
�أحكام و�رشوط برنامج ال كارت.

الق�سائم ال�صادرة مبوجب

«	)2بطاقات ال كارت» وتعني بطاقة ائتمان ال كارت جاينت بنك ر�أ�س اخليمة.
)3

«حاملي بطاقات ال كارت» وتعني حاملي بطاقات ال كارت.

«	)4نقاط ال كارت» وتعني النقاط التي يتم اكت�سابها عرب تعامالت ال كارت
كما تظهر يف ك�شف ح�ساب حامل البطاقة الأ�سا�سية والتي ميكن
احل�صول عليها وا�سرتدادها مبوجب �أحكام و�رشوط ال كارت بن�سبة � /سعر
يقرره بنك ر�أ�س اخليمة من وقت لآخر.
«	)5برنامج ال كارت» ويعني برنامج املكاف�آت الذي يقدمه بنك ر�أ�س اخليمة
بناء على خياره.
�«	)6أحكام و�رشوط ال كارت» وتعني �أحكام و�رشوط بطاقة االئتمان هذه كما
تتعلق بربنامج ال كارت.

«	)7ق�سائم ت�سوق ال كارت» وتعني الق�سائم التي يتم توفريها �إىل حامل
البطاقة ذي ال�صلة مبوجب �أحكام و�رشوط برنامج ال كارت.
«	)8معاملة ال كارت» وتعني تعامالت التجزئة و�/أو غريها من التعامالت التي
تتم عند نقاط البيع.

«	)9ك�شف ح�ساب حامل البطاقة الأ�سا�سية» ويعني ك�شف ح�ساب
بطاقة االئتمان بخ�صو�ص بطاقة ال كارت حلامل بطاقة ال كارت الأ�سا�سية.

«	)10حامل بطاقة ال كارت الأ�سا�سية» ويعني ال�شخ�ص الذي �أ�صدرت له
بطاقة ال كارت والذي مت فتح ح�ساب البطاقة �أوال ً له من قبل بنك ر�أ�س
اخليمة مبوجب منوذج طلب بطاقة.

-2

برنامج ال كارت

	2-1ميكن ا�سرتداد نقاط ال كارت فقط عرب ق�سام ت�سوق جاينت ال كارت �أو كما
يفيد به بنك ر�أ�س اخليمة من وقت لآخر.
	2-2فقط معامالت ال كارت التي نزلت يف ك�شف ح�ساب حامل البطاقة
الأ�سا�سية تكون م�ستحقة للم�شاركة يف برنامج ال كارت .ميكن احل�صول
على نقاط ال كارت بعد تاريخ الت�سجيل ويف كل تاريخ تقدمي� .إن نقاط ال
كارت �سيتم ذكر تفا�صيلها يف ك�شف ح�ساب حامل البطاقة الأ�سا�سية
ال�شهري .مبلغ الفاتورة اخلا�صة مبعامالت ال كارت �سوف ت�ؤخذ يف عني
االعتبار عند احت�ساب نقاط ال كارت.

	-3الأهلية

	3-1برنامج ال كارت مفتوح حلاملي بطاقات ال كارت على النحو الذي يحدده بنك
ر�أ�س اخليمة من وقت لآخر والذين مل يتم وقف بطاقات ال كارت اخلا�صة بهم
ويتمتعون بو�ضع جيد كما يحدده بنك ر�أ�س اخليمة.
�	3-2سوف تنعك�س نقاط ال كارت التي يكت�سبها �أي حامل بطاقة تبعية على
ح�ساب البطاقة الرئي�سي املتعلق بحامل بطاقة ال كارت ذي ال�صلة

	-4الت�سجيل

	4-1امل�شاركة يف برنامج ال كارت تلقائي جلميع حاملي بطاقات ال كارت
امل�ؤهلني.

	4-2يجوز حلاملي بطاقات ال كارت االن�سحاب من برنامج ال كارت من خالل
تقدمي تعليمات مكتوبة �إىل بنك ر�أ�س اخليمة �أو من خالل االت�صال باخلدمة
امل�رصفية الهاتفية لبنك ر�أ�س اخليمة.

	4-3على الرغم من �أي تعليمات مقدمة طبقـا ً للبند  ،4-2يجوز حلاملي بطاقة
ال كارت اال�ستمرار يف ا�ستخدام بطاقة ال كارت.

	4-4يجوز لبنك ر�أ�س اخليمة فر�ض ر�سوم تتعلق بت�سجيل وا�ستخدام برنامج ال
كارت وفق تقديره املطلق ،والتي يجوز تغيريها من حني لآخر.

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
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نقاط ال كارت

�	5-1سوف يك�سب حاملي البطاقات نقاط ال كارت باملعدالت/الن�سب املئوية

بناء على كل معاملة ال كارت على النحو املحدد من قبل بنك ر�أ�س اخليمة

من وقت لآخر� ،رشيطة ب�أن �إجمايل معامالت ال كارت املتكبدة بالدرهم
الإماراتي خالل �شهر الفاتورة تلبي احلد الأدنى املطلوب ملبلغ الفواتري الذي

يحدده بنك ر�أ�س اخليمة بناء على تقديره املطلق.

	5-2نقاط ال كارت املرتاكمة من قبل حامل (حاملي) بطاقة ال كارت على
البطاقة (البطاقات) ال ميكن جمعها �أو ا�ستخدامها مع نقاط مكاف�آت
�أخرى مرتبطة مع �أي بطاقة /بطاقات �أخرى يف وقت ا�سرتدادها �أو نقلها

�إىل �أي بطاقة �أخرى �أو عميل برنامج والء.

	5-3نقاط ال كارت �سيكون لها قيمة نقدية تظهر ك�شف ح�ساب حامل
البطاقة الأ�سا�سية .تلك القيمة النقدية �سيتم ا�ستخدامها يف وقت

اال�سرتداد لأجل ق�سائم ت�سوق جاينت ال كارت .ميكن ا�سرتداد نقاط ال كارت
فقط لأجل ق�سائم ت�سوق جاينت ال كارت.

�	5-4سيقوم بنك ر�أ�س اخليمة ب�إخطار حامل البطاقة الأ�سا�سية يف ك�شف
ح�ساب بطاقة االئتمان ال�شهرية بنقاط ال كارت املرتاكمة .ميكن حلامل

البطاقة الأ�سا�سية ا�سرتداد نقاط ال كارت فقط بعد ظهورها كر�صيد
مرتاكم يف ك�شف ح�ساب حامل البطاقة الأ�سا�سية.

	5-5يف حال الغاء حامل بطاقة ال كارت الأ�سا�سية بطاقة ال كارت ،مبا يف
ذلك �أي بطاقات تبعية ،ميكن ا�ستبدال نقاط ال كارت الظاهرة يف ك�شف
ح�ساب حامل البطاقة الأ�سا�سية يف غ�ضون ثالثني ( )30يوما من تاريخ

ذلك الإلغاء� .إذا مل يتم ا�سرتداد نقاط ال كارت خالل تلك الفرتة ،ف�إن تلك
النقاط �سوف تلغى يف غ�ضون ثالثني ( )30يوما من تاريخ �إلغاء بطاقة ال

كارت ويتم م�صادرتها.

	5-6يف حالة �إلغاء �أي بطاقة ال كارت لأي �سبب �آخر غري ما هو من�صو�ص عليه
يف البند � ،5-5سيتم م�صادرة جميع نقاط ال كارت الظاهرة يف ك�شف

ح�ساب حامل البطاقة الأ�سا�سية.

	5-7يف حالة وقف �أو تعليق �أي بطاقة ال كارت لأي �سبب مهما يكن ،ف�إن
نقاط ال كارت الظاهرة يف ك�شف ح�ساب حامل البطاقة الأ�سا�سية �سيتم

م�صادرتها ولكن يجوز �إعادتها ،وفق تقدير بنك ر�أ�س اخليمة اخلا�ص.

	5-8قرار بنك ر�أ�س اخليمة ب�ش�أن ح�ساب و�إبطال وم�صادرة و�إ�ضافة وخ�صم
و�إلغاء نقاط ال كارت يكون نهائيا ً وحا�سما ً وملزما ً حلاملي بطاقات ال كارت.

	5-9نقاط ال كارت وق�سائم ت�سوق جاينت ال كارت غري قابلة لال�ستبدال نظري
برامج مكاف�آت �أخرى �أو غري قابلة للرد �أو التحويل حتت �أي ظرف من الظروف.

	5-10نقاط ال كارت ال ميكن جمعها �أو ا�ستخدامها مع نقاط مكاف�آت �أخرى
مرتبطة مع �أي بطاقة /بطاقات �أخرى يف وقت ا�سرتدادها �أو نقلها �إىل

برنامج والء عمالء �أخر �أو �أي بطاقة �أخرى.

	5-11نقاط ال كارت غري قابلة للتحويل ,مبوجب �إعمال القانون �أو بخالف ذلك� ،إىل
�أي �شخ�ص �أو كيان �آخر� .إن نقاط ال كارت هي عبارة عن ا�ستحقاق من �أجل
ا�سرتداد ق�سام ت�سوق جاينت ال كارت بناء على خيار بنك ر�أ�س اخليمة املطلق.

وال ميكن ا�ستبدال نقاط ال كارت مقابل نقدا �أو ر�صيدا لبطاقة ال كارت �أو

ر�صيدا لأي بطاقة(بطاقات) �أخرى �أو ح�ساب.
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�أحكام و�رشوط برنامج نقاط ال كارت

	6-1تعترب كافة م�شرتيات التجزئة التي يتم �إ�صدار فواتري بها على بطاقات
حامل (حاملي) بطاقة ال كارت مبوجب الربنامج �سوف يتم اعتبارها
معامالت ال كارت و�ستكون م�ؤهلة باحل�صول على نقاط ال كارت .وال ي�شمل

ذلك املعامالت التالية:

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
		

)1

حتويالت الر�صيد؛

		

)3

�شيكات بطاقة االئتمان

)5

جميع الر�سوم املحت�سبة على البطاقة من قبل بنك ر�أ�س اخليمة

	)2الدفعات النقدية امل�سبقة

		

)4

		
		

		

تكاليف التمويل

	)6املعامالت املرجتعة من التاجر

	)7دفعات فواتري املرافق مثل فواتري الهاتف وفواتري املاء والكهربا..الخ عرب

		

)8

		

اخلدمات امل�رصفية الهاتفية.

�أي تعامالت �أخرى يحددها بنك ر�أ�س اخليمة من وقت لآخر.

	6-2لن يتم منح نقاط ال كارت مقابل �أي عملية �رشاء بالتجزئة متت قبل تاريخ
الت�سجيل �إال على النحو الذي يحدده بنك ر�أ�س اخليمة وفقا لتقديره املطلق.

	-7اال�سرتداد وامل�صادرة

	7-1يجب �أن ال تكون بطاقة ال كارت متخلفة عن ال�سداد �أو موقفة عن
الت�شغيل �أو جممدة �أو ملغاة �أو مت �إنها�ؤها من قبل بنك ر�أ�س اخليمة يف

وقت ا�ستالم طلب ا�سرتداد نقاط ال كارت.

	7-2يف حال حدوث �أي من الأحداث املن�صو�ص عليها يف البند  ، 7-1بحق لبنك
ر�أ�س اخليمة بناء على تقديره املطلق حتديد ما �إذا كان ميكن ا�سرتداد نقاط ال

كارت �أو �إذا �سيتم م�صادرتها.

	7-3نقاط ال كارت ميكن ا�سرتدادها من قبل حامل البطاقة الأ�سا�سية الذي
يجب �أن يقدم ك�شف ح�ساب بطاقة االئتمان يف الفرع املحدد لبنك ر�أ�س

اخليمة .بعد عملية حتديد الهوية يحق حلامل البطاقة الأ�سا�سية طلب

ا�سرتداد كل �أو جزء من نقاط ال كارت مقابل ق�سائم ت�سوق جاينت ال كارت.

�	7-4سيتم �إ�صدار ق�سائم ت�سوق جاينت ال كارت بناء على ا�ستالم طلب
اال�سرتداد من قبل حامل البطاقة الأ�سا�سية.

	7-5بناء على �إ�صدار ق�سائم ت�سوق جاينت ال كارت ،ف�إنه �سيتم طرح عدد نقاط
ال كارت امل�سرتدة من �إجمايل عدد نقاط ال كارت تلقائياً.

 7-6يحدد بنك ر�أ�س اخليمة احلد الأدنى والأق�صى ل�سقف مبلغ الفاتورة على
نقاط ال كارتفي كل �شهر .و�إ�ضافة �إىل ذلك يقوم بنك ر�أ�س اخليمة

بتحديد احلد الأدنى من مبلغ ق�سائم ت�سوق جاينت ال كارت التي ي�سمح

با�سرتدادها يف �أي حلظة كما قد يتغري ذلك احلد من حني لآخر.

	7-7ميكن ا�ستخدام ق�سائم ت�سوق جاينت ال كارت لدى جاينت هايربماركت وال

مار�ش �سوبرماركت يف الإمارات العربية املتحدة �أو �أي �سوق حمدد �آخر من

قبل بنك ر�أ�س اخليمة من وقت لآخر.

	7-8يتوجب على حامل البطاقة الأ�سا�سية ا�سرتداد نقاط ال كارت املكت�سبة
خالل املدة التي يحددها بنك ر�أ�س اخليمة من وقت لآخر .و�إذا مل يتم ا�سرتداد

نقاط ال كارت خالل املدة املن�صو�ص عليها من قبل بنك ر�أ�س اخليمة ،يتم
م�صادرة نقاط ال كارت تلك و�سيتم �إزالتها من ر�صيد نقاط ال كارت الظاهر

	-8العام

يف ك�شف ح�ساب حامل البطاقة الرئي�سية.

�	8-1أي احتيال و�/أو �إ�ساءة متعلقة بك�سب و ا�سرتداد نقاط ال كارت يف �إطار
برنامج ال كارت قد ي�ؤدي �إىل م�صادرة نقاط ال كارت ،وكذلك تعليق و�إلغاء
برنامج ال كارت وبطاقة (بطاقات) ال كارت ذات ال�صلة.

	8-2يحتفظ بنك ر�أ�س اخليمة احلق يف �إلغاء �أو تعليق �أو تغيري �أو ا�ستبدال �رشوط

نقاط ال كارت �أو �أ�سا�س ح�ساب نقاط ال كارت �أو �رشوط و �أحكام ال كارت

هذه يف �أي وقت ،دون �إ�شعار حاملي بطاقة (بطاقات) ال كارت.

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
برنامج بطاقة االئتمان اال�سرتداد الذهبي ذات العالمة التجارية امل�شرتكة بني بنك
ر�أ�س اخليمة و كاليان للمجوهرات
	-1املعاين

«	)1الدرهم االماراتي» يعني العملة الر�سمية يف دولة االمارات العربية املتحدة.

«	)2بطاقة اال�سرتداد الذهبي» تعني بطاقة االئتمان ذات العالمة التجارية
امل�شرتكة بني بنك ر�أ�س اخليمة و كاليان للمجوهرات.

«	)3حاملي بطاقة اال�سرتداد الذهبي» تعني حاملي بطاقة اال�سرتداد
الذهبي.

«	)4نقاط اال�سرتداد الذهبي» تعني النقاط على معامالت اال�سرتداد الذهبي
التي تنعك�س يف بيان املكاف�آت ،والتي ميكن �أن تكت�سب وت�سرتد وفقا ل�رشوط
و�أحكام اال�سرتداد الذهبي باملعدالت/الن�سب املئوية التي يحددها بنك ر�أ�س
اخليمة من حني لآخر وفق �إرادته املطلقة.

		

«	)5برنامج اال�سرتداد الذهبي» تعني برنامج املكافئات املقدم بناء
على تقدير بنك ر�أ�س اخليمة و كاليان للمجوهرات.

		

�«	)6رشوط و�أحكام اال�سرتداد الذهبي» تعني هذه ال�رشوط والأحكام
من حيث �صلتها بربنامج اال�سرتداد الذهبي.

		

«	)8كاليان للمجوهرات» يعني كاليان للمجوهرات ذ.م.م ،امل�ؤ�س�سة
يف دبي ,االمارات العربية املتحدة.

		

« )10حامل بطاقة اال�سرتداد الذهبي الأ�سا�سي» يعني ال�شخ�ص
ال�صادر له بطاقة اال�سرتداد الذهبي والذي يتم فتح ح�ساب البطاقة
له لأول مرة بوا�سطة بنك ر�أ�س اخليمة ا�ستنادا ً بنموذج طلب البطاقة.

		

«	)7معامالت اال�سرتداد الذهبي» تعني جميع امل�شرتيات امل�ؤهلة على
بطاقة اال�سرتداد الذهبي التي تكت�سب منها نقاط اال�سرتداد الذهبي
على النحو الوارد يف البند  6-1و البند � 6-2أدناه.

		

«	)9ك�شف ح�ساب حامل البطاقة اال�سا�سي» يعني ك�شف ح�ساب
بطاقة االئتمان فيما يتعلق ببطاقة اال�سرتداد الذهبي اخلا�صة
بحامل بطاقة اال�سرتداد الذهبي الأ�سا�سي.

		

« )11بيان املكاف�آت» لها املعنى املن�سوب لها يف البند .6-3

	-2الربنامج

	2-1برنامج اال�سرتداد الذهبي ي�سمح حلاملني بطاقة اال�سرتداد الذهبي امل�ؤهلني
برتاكم نقاط اال�سرتداد الذهبي على معامالت اال�سرتداد الذهبي التي تتم
عرب بطاقات اال�سرتداد الذهبي اخلا�صة بهم خالل �شهر �إ�صدار الفاتورة ،
وفقا للحدود التي ي�ضعها بنك ر�أ�س اخليمة من وقت لآخر.

	2-2نقاط اال�سرتداد الذهبي ال ميكن ا�سرتدادها �إال يف متاجر كاليان للمجوهرات
�أو كما يتم الإعالن عنه من قبل بنك ر�أ�س اخليمة من وقت لآخر.
	2-3فقط معامالت اال�سرتداد الذهبي املر�سلة على ك�شف بطاقة ائتمان حلامل
البطاقة الرئي�سية �سوف تعترب م�ؤهلة لربنامج اال�سرتداد الذهبي .ميكن
اكت�ساب بقاط اال�سرتداد الذهبي بعد تاريخ الت�سجيل ويف كل تاريخ تقدمي.
مبلغ الفاتورة اخلا�صة مبعامالت ا�سرتداد ذهبي �سوف ت�ؤخذ يف عني االعتبار
عند احت�ساب نقاط اال�سرتداد الذهبي.

	-3الأهلية

	3-1برنامج اال�سرتداد الذهبي مفتوح حلاملي بطاقات اال�سرتداد الذهبي على
النحو الذي يحدده بنك ر�أ�س اخليمة من وقت لآخر والذين مل يتم وقف �أو
تعليق بطاقات اال�سرتداد الذهبي اخلا�صة بهم ويتمتعون ب�سمعة جيدة
كما يحدده بنك ر�أ�س اخليمة.

�	3-2سوف تنعك�س نقاط اال�سرتداد الذهبي التي يكت�سبها �أي حامل بطاقة
تبعية على ح�ساب البطاقة الرئي�سي املتعلق بحامل بطاقة اال�سرتداد
الذهبي ذي ال�صلة.

	-4الت�سجيل

	4-1امل�شاركة يف برنامج اال�سرتداد الذهبي تلقائي جلميع حاملي بطاقات
اال�سرتداد الذهبي امل�ؤهلة.

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
	4-2يجوز حلاملي بطاقات اال�سرتداد الذهبي االن�سحاب من برنامج اال�سرتداد
الذهبي من خالل تقدمي تعليمات مكتوبة لبنك ر�أ�س اخليمة �أو من خالل
االت�صال باخلدمة امل�رصفية عرب الهاتف اخلا�ص ببنك ر�أ�س اخليمة.

	4-3على الرغم من �أي تعليمات مقدمة طبقـا ً للبند  4-2يجوز حلاملي بطاقة
اال�سرتداد الذهبي اال�ستمرار يف ا�ستخدام بطاقة اال�سرتداد الذهبي.
	4-4يجوز لبنك ر�أ�س اخليمة فر�ض ر�سوم تتعلق بت�سجيل وا�ستخدام برنامج
اال�سرتداد الذهبي وفق تقديره املطلق ،والتي يجوز تغيريها من حني لآخر.
نقاط اال�سرتداد الذهبي
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�	5-1سوف يك�سبوا حاملي بطاقات اال�سرتداد الذهبي نقاط اال�سرتداد الذهبي
باملعدالت/الن�سب املئوية من كل عملية ا�سرتداد ذهبي على النحو املحدد
من قبل بنك ر�أ�س اخليمة من وقت لآخر� ،رشيطة ب�أن �إجمايل معامالت
اال�سرتداد الذهبي املتكبدة بالدرهم الإماراتي خالل �شهر الفاتورة تلبي احلد
الأدنى املطلوب ملبلغ الفواتري الذي يحدده بنك ر�أ�س اخليمة بتقديره املطلق.

	5-2نقاط اال�سرتداد الذهبي �سيكون لها قيمة نقدية بالدرهم االماراتي يكون
منعك�س يف بيان املكاف�آت �سيتم ا�ستعانة تلك القيمة النقدية من قبل
كاليان للمجوهرات لغاية اال�سرتداد.

	5-3يف حال الغاء حامل بطاقة اال�سرتداد الذهبي الأ�سا�سي بطاقة اال�سرتداد
الذهبي ،مبا يف ذلك �أي بطاقات تبعية ،ميكن ا�ستبدال نقاط اال�سرتداد الذهبي
املنعك�سة يف بيان املكاف�آت يف غ�ضون ثالثني ( )30يوما من تاريخ ذلك
الإلغاء� .إذا مل يتم ا�سرتداد نقاط اال�سرتداد الذهبي خالل تلك الفرتة� ،سوف
يتم م�صادرة تلك النقاط تلقائيا عند غ�ضون ثالثني ( )30يوما من تاريخ
�إلغاء بطاقة اال�سرتداد الذهبي.
	5-4يف حالة �إلغاء �أي بطاقة اال�سرتداد الذهبي لأي �سبب �آخر غري ما هو
من�صو�ص عليه يف البند � ،5-3سيتم م�صادرة جميع نقاط اال�سرتداد
الذهبي املنعك�سة يف بيان املكاف�آت.

	5-5يف حالة وقف �أو تعليق �أي بطاقة ا�سرتداد ذهبي لأي �سبب مهما يكن ،ف�إن
نقاط اال�سرتداد الذهبي امل�ستحقة يتم م�صادرتها ولكن يجوز �إعادتها ،وفق
تقدير بنك ر�أ�س اخليمة وحده.

	5-6قرار بنك ر�أ�س اخليمة ب�ش�أن ح�ساب و�إبطال وم�صادرة و�إ�ضافة وخ�صم
و�إلغاء نقاط اال�سرتداد الذهبي يكون نهائيا ً وحا�سما ً وملزما ً حلاملي بطاقات
اال�سرتداد الذهبي.

	5-7نقاط اال�سرتداد الذهبي غري قابلة لال�ستبدال نظري برامج مكاف�آت �أخرى �أو
غري قابلة للرد �أو التحويل حتت �أي ظرف من الظروف.
	5-8نقاط اال�سرتداد الذهبي ال ميكن جمعها �أو ا�ستخدامها مع نقاط مكاف�آت
�أخرى مرتبطة مع �أي بطاقة /بطاقات �أخرى يف وقت ا�سرتدادها �أو نقلها
�إىل برنامج والء عمالء �أخر �أو �أي بطاقة �أخرى.

	5-9نقاط اال�سرتداد الذهبي غري قابلة للتحويل ,مبوجب �إعمال القانون �أو
غري ذلك� ,إىل �أي �شخ�ص �أو كيان �آخر.و ال ميكن ا�ستبدال نقاط اال�سرتداد
الذهبي مقابل نقدا �أو ر�صيدا لبطاقة اال�سرتداد الذهبي �أو ر�صيدا لأي
بطاقة(بطاقات) �أخرى �أو ح�ساب.

	-6املعامالت امل�ؤهلة

	6-1تعترب كافة م�شرتيات التجزئة املفوترة بوا�سطة بطاقة اال�سرتداد الذهبي
يف �إطار برنامج اال�سرتداد الذهبي على �أنها معامالت م�ؤهلة وت�سمح
باحل�صول على نقاط اال�سرتداد الذهبي .وال ي�شمل ذلك املعامالت التالية:-

		

)1

حتويالت الر�صيد

		

)3

�شيكات بطاقة االئتمان

		

		

		
		

)2

)4

دفعات نقدية م�سبقة

تكاليف التمويل

	)5كافة الر�سوم املح�سوبة على بطاقة اال�سرتداد الذهبي من قبل بنك
ر�أ�س اخليمة

	)6املعامالت املرجتعة من التاجر

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
		
		

)7
)8

ت�سديد فواتري املنافع

�أي �صفقات �أخرى يحددها بنك ر�أ�س اخليمة من وقت لآخر.

	6-2لن يتم منح نقاط اال�سرتداد الذهبي مقابل �أي عملية �رشاء بالتجزئة
متت قبل تاريخ االلتحاق �إال على النحو الذي يحدده بنك ر�أ�س اخليمة وفقا
لتقديره املطلق.

�	6-3سوف يقوم بنك ر�أ�س اخليمة ب�إخطار حامل بطاقة اال�سرتداد الذهبي
الأ�سا�سي عرب بيان املكاف�آت ال�شهري عن نقاط اال�سرتداد الذهبي املكت�سبة
يف �شهر �إ�صدار الفاتورة («بيان املكاف�آت») .و ال يحق حلامل بطاقة
اال�سرتداد الذهبي الأ�سا�سي �أن ي�سرتد نقاط اال�سرتداد الذهبي �إال بعد
انعكا�س تلك نقاط اال�سرتداد الذهبي يف بيان املكاف�آت

	-7اال�سرتداد وامل�صادرة

	7-1يجب �أن ال تكون بطاقة اال�سرتداد الذهبي متخلفة ال�سداد �أو موقفة عن
الت�شغيل �أو جممدة �أو ملغاة �أو مت �إنها�ؤها من قبل بنك ر�أ�س اخليمة يف وقت
ا�ستالم طلب ا�سرتداد نقاط اال�سرتداد الذهبي.

	7-2حني ووع �أي من ال�سيناريوهات املن�صو�ص عليها يف البند  ، 7-1بحق لبنك
ر�أ�س اخليمة يف تقديره املطلق حتديد ما �إذا كان ميكن ا�سرتداد نقاط اال�سرتداد
الذهبي �أو �إذا �سيتم م�صادرتها.

	7-3نقاط اال�سرتداد الذهبي ميكن ا�سرتدادها من قبل حامل بطاقة اال�سرتداد
الذهبي الأ�سا�سي �شخ�صيا فقط يف متاجر كاليان للمجوهرات يف دولة
الإمارات العربية املتحدة �أو �أي متجر حمدد �أخر على النحو الذي يحدده بنك
ر�أ�س اخليمة من وقت لآخر.و بعد عملية حتديد الهوية التي �ستقوم بها
كاليان للمجوهرات ،يحق حلامل بطاقة اال�سرتداد الذهبي الأ�سا�سي طلب
ا�سرتداد كل �أو جزء من نقاط اال�سرتداد الذهبي املنعك�سة يف بيان املكاف�آت
مقابل ال�سلع املباعة من قبل كاليان للمجوهرات.

	7-4عند ا�سرتداد نقاط اال�سرتداد الذهبي يف متجر حمدد لكاليان للمجوهرات ،
�سيتم طرح عدد النقاط اال�سرتداد الذهبي امل�سرتدة من �إجمايل عدد نقاط
اال�سرتداد الذهبي تلقائيا.

	7-5يحدد بنك ر�أ�س اخليمة احلد الأدنى والأق�صى ل�سقف مبلغ الفاتورة على
نقاط اال�سرتداد الذهبي يف كل �شهر .و�إ�ضافة �إىل ذلك يقوم بنك ر�أ�س
اخليمة بتحديد احلد الأدنى من عدد نقاط اال�سرتداد الذهبي التي ي�سمح
با�سرتدادها يف �أي حلظة كما قد يتغري ذلك احلد من حني لآخر.
	7-6يتوجب على حامل البطاقة الأ�سا�سي ا�سرتداد نقاط اال�سرتداد الذهبي
املكت�سبة خالل املدة التي يحددها بنك ر�أ�س اخليمة من وقت لآخر .و �إذا مل
يتم ا�سرتداد نقاط اال�سرتداد الذهبي خالل املدة املن�صو�ص عليها من قبل
بنك ر�أ�س اخليمة ،يتم م�صادرة تلك نقاط اال�سرتداد الذهبي و�سيتم �إزالتها
من ر�صيد نقاط اال�سرتداد الذهبي املنعك�س يف بيان املكاف�آت.

	-8العام

�	8-1أي احتيال و�/أو �إ�ساءة متعلقة بك�سب و ا�سرتداد نقاط اال�سرتداد الذهبي يف
�إطار برنامج اال�سرتداد الذهبي قد ي�ؤدي �إىل م�صادرة نقاط اال�سرتداد الذهبي،
وكذلك تعليق و�إلغاء برنامج اال�سرتداد الذهبي وبطاقات اال�سرتداد الذهبي
ذوي ال�صلة.

 8-2يحتفظ بنك ر�أ�س اخليمة احلق يف �إلغاء �أو تعليق �أو تغيري �أو ا�ستبدال �أ�سا�س
ح�ساب نقاط اال�سرتداد الذهبي �أو �رشوط و �أحكام اال�سرتداد الذهبي هذه
يف �أي وقت ،دون �إ�شعار حاملي بطاقات اال�سرتداد الذهبي.

	8-3يتم اعتبار بنك ر�أ�س اخليمة ب�أنه قد ت�رصف بنية ح�سنة يف الرد على
�أي تعليمات �شفهية �أو �إلكرتونية �أو ا�ستف�سار من قبل حاملي بطاقة
اال�سرتداد الذهبي بخ�صو�ص �أي م�س�ألة متعلقة بربنامج اال�سرتداد الذهبي
ويف الوفاء ب�أي طلب ا�سرتداد.وال يحق حلاملي بطاقة اال�سرتداد الذهبي
املطالبة باي� ,أو ادعاء اي خ�سارة �أو �أ�رضار �أو م�س�ؤولية �أو نفقات ترجع,
ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش� ،إىل اي ت�رصف بنية ح�سنة من جانب بنك ر�أ�س
اخليمة ويتعني على حاملي بطاقة اال�سرتداد الذهبي تعوي�ض بنك ر�أ�س
اخليمة من و حمايته عن �أي �رضر متعلق بذلك.

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
�رشوط و�أحكام برنامج خ�صم بطاقة االئتمان احلمراء من بنك ر�أ�س اخليمة الوطني
	-1التعريفات

«	)1الدرهم الإماراتي» هو العملة الر�سمية لدولة الإمارات العربية املتحدة.

«	)2اخل�صم» يق�صد به خ�صم يف مبلغ املعاملة امل�ؤهلة ح�سبما يحدده بنك
ر�أ�س اخليمة مبوجب البند  5من �رشوط و�أحكام البطاقة احلمراء.

« 	 )3برنامج اخل�صم» يق�صد به برنامج اخل�صم اخلا�ص بالبطاقة احلمراء
املقدمة من بنك ر�أ�س اخليمة �إىل حاملي البطاقات احلمراء امل�ؤهلني مبوجب
�رشوط و�أحكام البطاقة احلمراء.

«	)4املعاملة امل�ؤهلة» يق�صد بها معاملة البطاقة املطابقة للبند  6من
�رشوط و�أحكام البطاقة احلمراء �أو التي يرى بنك ر�أ�س اخليمة �أنها م�ؤهلة
من حني لآخر.

«	)5ك�شف ح�ساب حامل البطاقة الأ�سا�سية» يق�صد به ك�شف ح�ساب
بطاقة االئتمان اخلا�ص بالبطاقة احلمراء حلامل البطاقة احلمراء الأ�سا�سية.

«	)6حامل البطاقة احلمراء الأ�سا�سية» يق�صد به ال�شخ�ص ال�صادرة
البطاقة احلمراء له واملفتوح ح�ساب البطاقة لأول مرة له من قبل بنك ر�أ�س
اخليمة مبوجب منوذج طلب البطاقة.

«	)7البطاقة احلمراء» يق�صد بها بطاقة االئتمان احلمراء من بنك ر�أ�س اخليمة.
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)8

«حاملو البطاقات احلمراء» يق�صد بهم حاملو البطاقة احلمراء.

برنامج اخل�صم

	2-1ي�سمح برنامج اخل�صم حلاملي البطاقات احلمراء امل�ؤهلني باحل�صول على
خ�صم على املعامالت امل�ؤهلة التي يتم �إجرا�ؤها با�ستخدام بطاقاتهم
احلمراء �أثناء �شهر �إ�صدار الفاتورة.

	2-2ي�سجل كل خ�صم على املعاملة امل�ؤهلة يف ك�شف ح�ساب حامل البطاقة
الأ�سا�سية يف تاريخ القيد.
 2-3ي�ستخدم مبلغ الفاتورة اخلا�صة بكل معاملة م�ؤهلة حل�ساب اخل�صم.

	-3الأهلية للربنامج

	3-1برنامج اخل�صم متاح لكل حاملي البطاقة احلمراء ح�سبما يقرره بنك ر�أ�س
اخليمة من حني لآخر والذين مل حتظر بطاقتهم احلمراء وتكون يف و�ضع
جيد ح�سبما يقرره بنك ر�أ�س اخليمة .

	-4الإ�ستحقاق

	4-1تكون امل�شاركة يف برنامج اخل�صم تلقائية بالن�سبة جلميع حاملي
البطاقات احلمراء امل�ؤهلني لدى تفعيل البطاقة احلمراء.
	4-2يجوز لبنك ر�أ�س اخليمة فر�ض ر�سوم تتعلق با�ستحقاق برنامج اخل�صم
وا�ستخدام البطاقة احلمراء وفق تقديره املطلق ،والتي ميكن �أن تتغري من
حني لآخر.

	-5اخل�صم

	5-1يجوز حلامل البطاقة احلمراء تلقي ن�سبة خ�صم حمددة على كل م�ؤهلة
�رشيطة �أن يطابق �إجمايل القيمة املنفقة للمعامالت امل�ؤهلة املتحملة
بالدرهم الإماراتي خالل �شهر �إ�صدار الفاتورة مبلغ احلد الأدنى الذي يقرره
بنك ر�أ�س اخليمة.

�	5-2سوف يقوم بنك ر�أ�س اخليمة  ،وفق تقديره املطلق ،بتقريب اخل�صم
امل�ستحق على معاملة البطاقة �أو �إجمايل اخل�صم امل�ستحق خالل �شهر
�إ�صدار الفاتورة �إىل �أقرب قيمة بالدرهم الإماراتي.

	5-3يكون قرار بنك ر�أ�س اخليمة ب�ش�أن ح�ساب و�إلغاء اخل�صم نهائيا ً وحا�سما ً
وملزما ً حلاملي البطاقة احلمراء.

	5-4ال ميكن ا�ستبدال اخل�صم مع برامج مكاف�آت البطاقة الأخرى املقدمة من
قبل بنك ر�أ�س اخليمة �أو حتويلها �إىل بطاقة �أخرى مهما كانت الظروف .وال
ميكن دمج برنامج اخل�صم �أو ا�ستخدامه مع برامج بطاقات �أخرى يف �أي
وقت �أو نقلها �إىل برنامج والء عمالء �أخر (�سوا ًء �أكان تابعا ً لبنك ر�أ�س اخليمة
�أو �أي جهة �أخرى)
	5-5اخل�صومات غري قابلة للتحويل عمال ً بالقانون �أو غريه� ،إىل �أي �شخ�ص �أو

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
كيان �آخر .وال ميكن ا�ستبدال اخل�صومات مقابل نقد �أو ر�صيد لأي بطاقة
(بطاقات) �أخرى �أو ح�ساب �آخر.

	-6املعامالت امل�ؤهلة

		

	6-1مع مراعاة بقية هذا البند رقم  ،6تكون جميع معامالت البطاقة املرحلة
من قبل بنك ر�أ�س اخليمة �إىل ح�ساب البطاقة لغاية احلد املبني لكل �شهر
�إ�صدار الفاتورة بعد تاريخ الت�سجيل م�ستحقة لال�ستفادة من اخل�صم
با�ستثناء ما يلي:
�أ)

حتويالت الر�صيد.

		

ب)	حواالت الأموال الإلكرتونية �أو �أي حتويل �آخر �إىل ح�ساب البطاقة �أو منه.

		

د)	اخلدمة النقدية الذكية.

		

		
		

		
		

		

ج)	ال�سلف النقدية.

هـ) �شيكات بطاقة االئتمان.

و)	الر�سوم ،مبا يف ذلك �أي ر�سم �أو تكلفة تفر�ضها احلكومة.

ز)	�أي ر�صيد دائن �إىل ح�ساب البطاقة ،مبا يف ذلك �أي رد �أو �سداد �أو عك�س
�أي معاملة بطاقة بوا�سطة �أحد التجار.

ح)

ط)

دفعات فواتري املرافق ،و

�أي معامالت �أخرى يقررها بنك ر�أ�س اخليمة من حني لآخر.

	6-2عندما تت�ساوى القيمة الإجمالية ملعامالت البطاقة املح�سوبة على
ح�ساب البطاقة يف �شهر �إ�صدار الفاتورة مع �أو تتجاوز املبلغ املحدد من قبل
بنك ر�أ�س اخليمة  ،فلن تكون معاملة البطاقة التالية م�ستحقة للخ�صم.

	6-3ي�ستحق ن�شاط الأعمال با�ستخدام البطاقة احلمراء خ�صما ً على معاملة
البطاقة ذات ال�صلة .ويحتفظ بنك ر�أ�س اخليمة بحقه يف �إزالة �أو عك�س �أي
ح�ساب خ�صم م�ستحق فيما يخ�ص �أي ن�شاط �أعمال يف بطاقة حمراء من
ح�ساب البطاقة.

	6-4يخطر بنك ر�أ�س اخليمة حامل البطاقة احلمراء الأ�سا�سية عرب ك�شف
احل�ساب ال�شهري حلامل البطاقة الأ�سا�سية باخل�صم امل�ستحق يف �شهر
�إ�صدار الفاتورة.
	6-5يجب �أال يكون ح�ساب البطاقة متخلفا ً عن ال�سداد يف وقت املعاملة
امل�ؤهلة لتلقي اخل�صم.

-7

	6-6يف حالة �إغالق ح�ساب حامل البطاقة الأ�سا�سية طواعية من قبل حامل
البطاقة احلمراء الأ�سا�سية �أو يف حالة �إلغاء البطاقة احلمراء لأي �سبب،
ت�صادر اخل�صومات امل�ستحقة يف البطاقة احلمراء يف وقت الإغالق �أو
الإلغاء ،ورمبا ت�سرتد من ح�ساب البطاقة بوا�سطة بنك ر�أ�س اخليمة وفق
تقديره املطلق.

�أحكام عامة

�	7-1أي احتيال و�/أو �إ�ساءة ا�ستخدام بخ�صو�ص اكت�ساب �أو اال�ستفادة من
اخل�صم وفقا ً لربنامج اخل�صم ميكن �أن يت�سبب يف م�صادرة برنامج اخل�صم،
عالوة على تعليق البطاقة و�إلغاء برنامج اخل�صم والبطاقة احلمراء.
	7-2يكون لبنك ر�أ�س اخليمة مطلق احلرية يف تقرير الن�سبة الثابتة للخ�صم
من حني لآخر و�إجمايل قيمة الإنفاق الأدنى للمعامالت امل�ستحقة واحلد
املعني ملعامالت البطاقة لكل �شهر �إ�صدار الفاتورة و�أي �أمور �أخرى يكون
للبنك مطلق االختيار يف حتديدها مبوجب �رشوط و�أحكام البطاقة احلمراء.
ويحتفظ بنك ر�أ�س اخليمة ويف �أي وقت ،باحلق يف �إلغاء �أو تعليق �أو تعديل �أو
ا�ستبدال �أ�سا�س ح�ساب اخل�صم �أو �رشوط و�أحكام برنامج البطاقة احلمراء
دون �إعطاء �أي �إخطار م�سبق حلاملي البطاقة احلمراء.

	7-3يتم اعتبار بنك ر�أ�س اخليمة قد ت�رصف بنية ح�سنة يف الرد على �أي تعليمات
�شفهية �أو �إلكرتونية �أو ا�ستف�سار بوا�سطة حاملي البطاقة احلمراء
بخ�صو�ص �أي م�س�ألة متعلقة بربنامج اخل�صم .وال يحق حلاملي البطاقة
احلمراء املطالبة ب�أي� ،أو ادعاء �أي ،خ�سارة �أو �أ�رضار �أو م�س�ؤولية �أو نفقات
ترجع ،ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش� ،إىل �أي ت�رصف بنية ح�سنة من جانب
بنك ر�أ�س اخليمة و�أي �شخ�ص مرتبط ،ويوافق حاملو البطاقات احلمراء على
تعوي�ض بنك ر�أ�س اخليمة و�أي �شخ�ص مرتبط عن �أي �رضر متعلق بذلك.

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
�أحكام مكاف�آت راك ريووردز و�رشوطها
	-1التعريفات
�أ)

ب)

«درهم �إماراتي» يُق�صد به العملة الر�سمية للإمارات العربية املتحدة.
«البطاقة امل�ؤهلة» يُق�صد بها البطاقات االئتمانية لبنك ر�أ�س اخليمة
الوطني (�ش.م.ع( ).بنك ر�أ�س اخليمة الوطني  /راك بنك) التي ت ُعد جديرة
بربنامج مكاف�آت راك ريووردز  ،كما يحدده بنك ر�أ�س اخليمة الوطني ح�سبما
يرتاءى له ح�سب ا�ستن�سابة املطلق من وقت لآخر.

«حاملو البطاقات امل�ؤهلة» يُق�صد بهم حاملو البطاقة امل�ؤهلة.
ج)
د)	«مكاف�آت راك ريووردز » يُق�صد بها النقاط املُكت�سبة على املعا َمالت
امل�ؤ ِّهلة ملكاف�آت راك ريووردز املبينة يف ك�شف املكاف�آت طبقا ً لأحكام
مكاف�آت راك ريووردز و�رشوطها.

هـ)	«برنامج مكاف�آت راك ريووردز » يُق�صد به برنامج املكاف�آت هذا فيما
يتعلق بالبطاقات امل�ؤهلة املُقدمة ح�سبما يرتاءى لبنك ر�أ�س اخليمة الوطني.
و)

«�أحكام مكاف�آت راك ريووردز و�رشوطها» يُق�صد بها هذه الأحكام
وال�رشوط ،كما ترتبط بربنامج مكاف�آت راك ريووردز .

ز)	«املعامالت امل�ؤهِلة ملكاف�آت راك ريووردز » يُق�صد بها جميع املعامالت
امل�ؤ ِّهلة التي جتري على البطاقة امل�ؤهلة وتربح مكاف�آت راك ريووردز  ،كما هي
مبينة يف هذا امل�ستند.

ح)	«ك�شف حاملي البطاقات الأ�سا�سيني» يُق�صد به ك�شف بطاقات
االئتمان فيما يخ�ص البطاقة امل�ؤهلة حلامل البطاقة امل�ؤهلة الأ�سا�سي.
ط)
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«حامل البطاقة الأ�سا�سي» يُق�صد به ال�شخ�ص الذي ت�صدر له
البطاقة امل�ؤهلة ويفتح له بنك ر�أ�س اخليمة الوطني �أوال ً ح�ساب البطاقة،
عمال ً بنموذج طلب البطاقة.

ي) «ك�شف املكاف�آت» يُق�صد به املعنى املن�سوب �إليه يف البند .6-3
برنامج مكاف�آت راك ريووردز

عوا
جم ُ
	2-1يتيح برنامج مكاف�آت راك ريووردز حلاملي البطاقات امل�ؤهلني �أن ي ُ ِّ
مكاف�آت راك ريووردز امل�ستحقة على املعامالت امل�ؤ ِهلة ملكاف�آت راك ريووردز التي
جترى على بطاقاتهم امل�ؤهلة �ضمن ال�شهر الذي يجري فيه ت�سديد الفاتورة،
وذلك طبقا ً للحدود التي يبينها بنك ر�أ�س اخليمة الوطني من وقت لآخر.

	2-2ت ُ�ستحق مكاف�آت راك ريووردز  ،التي قد ربحها حامل البطاقة امل�ؤهلة ،طبقا ً
لأحكام مكاف�آت راك ريووردز و�رشوطها هذه ،بو�صفها ر�صيدا ً للمكاف�آت
ل�صالح حامل البطاقة امل�ؤهلة .ولي�س ملكاف�آت راك ريووردز قيمة نقدية
وال ميكن مبادلتها بالنقدية �أو ا�ستخدامها يف دفع �أي م�رصوفات �أو ر�سوم
م�ستحقة لبنك ر�أ�س اخليمة الوطني ،وال ميكن �إعادة حتويلها �إىل مكاف�آت
راك ريووردز بعد ا�ستبدالها.
	2-3يجوز �أن يختار بنك ر�أ�س اخليمة الوطني ،من وقت لآخر ،مقدمي اخلدمات
من الأطراف الثالثة فيما يتعلق بربنامج مكاف�آت راك ريووردز ال�ستبدال
مكاف�آت راك ريووردز واخلدمات الأخرى («�رشيك مكاف�آت راك ريووردز ») .وال
يجوز �أن يَ�ستبدل مكاف�آت راك ريووردز �سوى حاملي البطاقات امل�ؤهلني وذلك
عرب املوقع الإلكرتوين ملكاف�آت راك ريووردز مقابل خيارات اال�ستبدال املتاحة
املتنوعة �أو كما يبلغه بنك ر�أ�س اخليمة الوطني بني احلني واحلني .ويتبادل
بنك ر�أ�س اخليمة الوطني املعلومات عن حامل البطاقة امل�ؤهلة مع �رشكاء
مكاف�آت راك ريووردز  ،حيث ت�شمل تلك املعلومات ا�سم حامل البطاقة
امل�ؤهلة وعنوانه ورقم بطاقته وتاريخ معامالته (مبا يف ذلك قيمة املعامالت
وطبيعتها) وغري ذلك من املعلومات املهمة.
	2-4املعامالت امل�ؤ ِهلة ملكاف�آت راك ريووردز املُدرجة يف ك�شف حاملي البطاقات
الأ�سا�سيني هي وحدها اجلديرة بربنامج مكاف�آت راك ريووردز  .وميكن احل�صول
على مكاف�آت راك ريووردز بعد تاريخ �إدراجها ويف كل تاريخ لإدراجها يف
الك�شف .كما �أن بنك ر�أ�س اخليمة الوطن ي�أخذ بعني الإعتبار جميع
املعامالت امل�ؤ ِهلة ملكاف�آت راك ريووردز وذلك الحت�ساب مكاف�آت راك ريووردز .
	2-5تظهر مكاف�آت راك ريووردز  ،التي ربحها �أي حاملني للبطاقات التكميلية،
على ح�ساب البطاقة الأ�سا�سية حلامل البطاقة الأ�سا�سي ذي ال�صلة.

	-3الأهلية
	3-1يعد برنامج مكاف�آت راك ريووردز متاحا ً حلاملي البطاقات امل�ؤهلة -كما
يحددهم بنك ر�أ�س اخليمة الوطني من وقت لآخر -الذين ال تكون بطاقاتهم

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
حمظورة ويكونون يف و�ضع جيد ،كما يحدده بنك ر�أ�س اخليمة الوطني.
ويجوز �أن ي�ضع بنك ر�أ�س اخليمة الوطني ،ح�سبما يرتاءى له وحده ح�سب
ا�ستن�سابه املطلق ،معايري �إ�ضافية لإدراج حاملي البطاقات امل�ؤهلة يف
برنامج مكاف�آت راك ريووردز  ،ويجوز له �أن يرف�ض �إدراج �أي حامل بطاقة يف
برنامج مكاف�آت راك ريووردز دون تقدمي �أي �سبب مهما كان.

	-4الإدراج
	4-1يُدرج حاملو البطاقات امل�ؤهلون تلقائيا ً يف برنامج مكاف�آت راك ريووردز .
وال�ستبدال مكاف�آت راك ريووردز يجب على حامل البطاقة امل�ؤهلة �أن ي�سجل
على املوقع الإلكرتوين ملكاف�آت راك ريووردز و�أن يوافق على �أي �أحكام �أو �رشوط
�إ�ضافية ،كما قد يحددها املوقع الإلكرتوين ملكاف�آت راك ريووردز من وقت لآخر.
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	4-2يكون ا�ستبدال مكاف�آت راك ريووردز على م�س�ؤولية �رشيك مكاف�آت
راك ريووردز الوحيدة  ،وال يتحمل بنك ر�أ�س اخليمة الوطني �أي
م�س�ؤولية فيما يتعلق با�ستبدال مكاف�آت راك ريووردز التي يتوالها
�رشيك مكاف�آت راك ريووردز .
	4-3يجوز لبنك ر�أ�س اخليمة الوطني �أن يفر�ض ر�سوما ً فيما يتعلق
بالت�سجيل يف برنامج مكاف�آت راك ريووردز وا�ستخدامه وذلك ح�سبما
يرتاءى له ح�سب ا�ستن�سابه املطلق ،الذي يجوز �أن يتغري بني احلني
واحلني.

مكاف�آت راك ريووردز

	5-1يربح حامل البطاقة امل�ؤهلة مكاف�آت راك ريووردز بو�صفها ن�سب ًة مئوية/
معدال ً
ٍّ
لكل من املعامالت امل�ؤ ِهلة ملكاف�آت راك ريووردز  ،كما يحددها /يحدده
بنك ر�أ�س اخليمة الوطني من وقت لآخر ،على �أن ي�ستويف �إجمايل املعامالت
امل�ؤ ِهلة ملكاف�آت راك ريووردز امل�ستحقة بالدرهم الإماراتي �أثناء ال�شهر الذي
يجري فيه ت�سديد الفواتري احل َّد الأدنى ملبلغ الفاتورة ،كما يحدده بنك ر�أ�س
اخليمة الوطني ح�سب ا�ستن�سابه املطلق.

�	5-2إذا �ألغى حامل البطاقة الأ�سا�سي البطاقة امل�ؤهلة -مبا يف ذلك �أي بطاقة
تكميلية -ف�إنه ميكن ا�ستبدال مكاف�آت راك ريووردز املبينة يف ك�شف
املكاف�آت يف غ�ضون ( )30ثالثني يوما ً من ذلك الإلغاء .و�إذا مل ت ُ�ستبدل
مكاف�آت راك ريووردز يف غ�ضون هذه املدة ،تنق�ضي على نحو تلقائي
مكاف�آت راك ريووردز يف غ�ضون ( )30ثالثني يوما ً من �إلغاء البطاقة امل�ؤهلة
وت ُ�صادر.

	5-3يف حال �إلغاء �أي بطاقة م�ؤهلة لأي �سبب غري ما هو من�صو�ص عليه يف
البند  5-2ت ُ�صادر جميع مكاف�آت راك ريووردز املبينة يف ك�شف املكاف�آت.
�	5-4إذا مت حظر �أي بطاقة م�ؤهلة �أو وقفها لأي �سبب مهما كان ت ُ�صادر حينئ ٍذ
مكاف�آت راك ريووردز املبينة يف ك�شف املكاف�آت ،غري �أنه يجوز �إعادتها �إىل
و�ضعها ال�سابق ح�سبما يرتاءى لبنك ر�أ�س اخليمة الوطني وحده ح�سب
ا�ستن�سابه املطلق.

	5-5يعد قرار بنك ر�أ�س اخليمة الوطني ب�ش�أن ح�ساب مكاف�آت راك ريووردز
وانق�ضائها و�إلغائها وم�صادرتها و�إدراجها يف احل�ساب وخ�صمها قرارا ً نهائيا ً
وقاطعا ً وملزما ً حلاملي البطاقات امل�ؤهلني.

	5-6ال ميكن مبادلة مكاف�آت راك ريووردز بربامج مكاف�آت �أخرى �أو ا�سرتداد قيمتها
�أو حتويلها حتت �أية ظروف.
	5-7ال ميكن جمع مكاف�آت راك ريووردز �أو ا�ستخدامها مع نقاط مكاف�آت �أو نقاط
خ�صم �أخرى مقرتنة ب�أي بطاقة (بطاقات) �أخرى وقت اال�ستبدال �أو حتويلها
لأي بطاقة �أخرى �أو لأي برنامج �آخر متعلق بوالء العمالء.

	5-8ال ميكن حتويل مكاف�آت راك ريووردز -مبوجب القانون �أو خالف ذلك� -إىل �أي
�شخ�ص �أو كيان �آخر .كما ال ميكن مبادلة مكاف�آت راك ريووردز للح�صول على
النقدية �أو للقيد يف ح�ساب البطاقة امل�ؤهلة �أو للقيد يف ح�ساب �أي بطاقة
(بطاقات) �أو ح�ساب (ح�سابات) �أخرى.

	-6املعامالت امل�ؤهِلة ملكاف�آت راك ريووردز

	6-1جميع م�شرتيات الأفراد التي تحُ رر بها فواتري حل�ساب البطاقة امل�ؤهلة مبوجب
برنامج مكاف�آت راك ريووردز تعد معامالت م�ؤ ِهلة ملكاف�آت راك ريووردز وجديرة
ب�أن تربح مكاف�آت راك ريووردز  ،با�ستثناء املعامالت التالية:

		

�أ)

حتويالت الأر�صدة

		

ج)

�شيكات بطاقات االئتمان ،النقد الذكي ،برنامج ال�سداد املرن

		

ب)	الدفعات املقدمة/ال�سلفات النقدية

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
		

د)

ر�سوم التمويل

		

و)

املعامالت التي يلغيها التاجر

		

ح)

		
		

هـ)	جميع الر�سوم التي يفر�ضها بنك ر�أ�س اخليمة الوطني على البطاقة
امل�ؤهلة

ز)

دفعات فواتري املرافق

�أي معامالت �أخرى يحددها بنك ر�أ�س اخليمة الوطني من وقت لآخر

ي من مكاف�آت راك ريووردز لأي م�شرتيات للأفراد م�ستحقة قبل تاريخ
	6-2ال تمُ نح �أ ٌّ
الت�سجيل �إال كما يقرر بنك ر�أ�س اخليمة الوطني ح�سبما ا�ستن�سابه املطلق.
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	6-3يخطر بنك ر�أ�س اخليمة الوطني حامل البطاقة الأ�سا�سي -عرب ك�شف
ِحت يف ال�شهر الذي
املكاف�آت ال�شهري -مبكاف�آت راك ريووردز التي قد رُب َ
يجري فيه ت�سديد الفاتورة («ك�شف املكاف�آت») .وال يجوز �أن ي�ستبدل حامل
البطاقة الأ�سا�سي مكاف�آت راك ريووردز �إال بعد �أن تظهر تلك املكاف�آت لبنك
ر�أ�س اخليمة الوطني يف ك�شف املكاف�آت.
اال�ستبدال وامل�صادرة

	7-1يجب �أال تكون البطاقة امل�ؤهلة مت�أخرة يف ال�سداد �أو �أوقف بنك ر�أ�س
اخليمة الوطني العمل بها �أو حظرها �أو �ألغاها �أو �أنهاها وقت ت�سلُّم طلب
ا�ستبدال مكاف�آت راك ريووردز  .ويف حال وقوع � ٍّأي من الأحداث املذكورة �أعاله
يقرر بنك ر�أ�س اخليمة الوطني -ح�سبما يرتاءى له وحده ح�سب ا�ستن�سابه
املطلق -ما �إذا كان يجوز ا�ستبدال مكاف�آت راك ريووردز �أو يجب م�صادرتها.

	7-2ي�ستطيع حامل البطاقة الأ�سا�سي �أن ي�ستبدل مكاف�آت راك ريووردز
بالدخول على املوقع الإلكرتوين ملكاف�آت راك ريووردز  ،وبعد �إجراءات التحقق
من الهوية يُوجه حامل البطاقة الأ�سا�سي �إىل البوابة املت�صلة بالإنرتنت
التي ميكن فيها تقدمي طلب ا�ستبدال جميع مكاف�آت راك ريووردز  ،املبينة
يف ك�شف املكاف�آت� ،أو جزء منها .ويجوز �أن يقدم بنك ر�أ�س اخليمة الوطني
ح�سبما يرتاءى له ح�سب ا�ستن�سابه املطلق � -أ�ساليب �أخرى ال�ستبدالمكاف�آت راك ريووردز .

	7-3ي�ضع بنك ر�أ�س اخليمة الوطني احلدين الأدنى والأق�صى ملبلغ الفاتورة
فيما يتعلق مبكاف�آت راك ريووردز كل �شهر ح�سبما يرتاءى له وحده ح�سب
ا�ستن�سابه املطلق  .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن بنك ر�أ�س اخليمة الوطني ي�ضع
احلد الأدنى ملبلغ مكاف�آت راك ريووردز الذي ميكن ا�ستبدالها يف �أي حال ،كما
يجوز �أن يغريه بنك ر�أ�س اخليمة الوطني من وقت لآخر.

	7-4عند ا�ستبدال مكاف�آت راك ريووردز عرب املوقع الإلكرتوين ملكاف�آت راك ريووردز ،
يُطرح تلقائيا ً عدد مكاف�آت راك ريووردز امل�ستبدلة من �إجمايل عدد مكاف�آت
راك ريووردز املرتاكمة.
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	7-5يجب �أن ي�ستبدل حامل البطاقة الأ�سا�سي مكاف�آت راك ريووردز املكت�سبة
يف غ�ضون املدة التي يقررها بنك ر�أ�س اخليمة الوطني من وقت لآخر .و�إذا مل
ت ُ�ستبدل مكاف�آت راك ريووردز يف غ�ضون املدة التي قررها بنك ر�أ�س اخليمة
الوطني ت ُ�صادر مكاف�آت راك ريووردز وت ُقتطع من ر�صيد مكاف�آت راك ريووردز
املرتاكمة املُبني يف ك�شف املكاف�آت.
�أحكام عامة

�	8-1أي احتيال /تالعب يتعلق باحل�صول على مكاف�آت راك ريووردز �أو ا�ستبدالها،
مبوجب برنامج مكاف�آت راك ريووردز  ،يجوز �أن ي�سفر عن م�صادرة مكاف�آت راك
ريووردز ف�ضال ً عن وقف برنامج مكاف�آت راك ريووردز � ،أو �إلغائه� ،أو كال الأمرين
معاً.

	8-2يحتفظ بنك ر�أ�س اخليمة الوطني باحلق يف �أن يُلغي �أو يوقف �أو يغري �أو
ي�ستعي�ض عن �أ�س�س احت�سابه ملكاف�آت راك ريووردز �أو �أحكام مكاف�آت راك
ريووردز و�رشوطها هذه ،وذلك يف �أي وقت دون �إخطار حاملي البطاقات امل�ؤهلني.

	8-3يعد بنك ر�أ�س اخليمة الوطني قد ت�رصف بنية ح�سنة عند اال�ستجابة �إىل
�أي تعليمات �أو ا�ستف�سارات �شفهية �أو �إلكرتونية يطرحها حاملو البطاقات
امل�ؤهلة فيما يخ�ص �أي م�س�ألة ترتبط بربنامج مكاف�آت راك ريووردز وتنفيذ �أي
طلب لال�ستبدال .وال يحق حلاملي البطاقات امل�ؤهلة �أن يطالبوا �أو يزعموا
تكبد �أي خ�سارة �أو �رضر �أو م�رصوفات ت ُعزى -على نحو مبا�رش �أو غري مبا�رش� -إىل
ذلك الفعل الذي قام به بنك ر�أ�س اخليمة الوطني بنية ح�سنة .ويوافق حاملو
البطاقات اجلديرة على تعوي�ض بنك ر�أ�س اخليمة الوطني فيما يتعلق بذلك.

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
�أحكام و�رشوط برنامج Air Rewards
	-1التعريفات
(�أ) «الدرهم الإماراتي» يُق�صد به العملة الر�سمية لدولة الإمارات العربية املتحدة.
(ب) «بطاقة  »Air Rewardsيُق�صد بها بطاقة االئتمان ذات العالمتني التجاريتني
العربية للطريان وراك بنك
(ج) «حملة بطاقات  »Air Rewardsيُق�صد بهم حاملو بطاقات .Air Rewards
(د) « »Air Rewardsيُق�صد بها النقاط املكت�سبة على معامالت Air Rewards
واملُقيدة يف ك�شف املكاف�آت وميكن اكت�سابها �أو ا�سرتدادها وفقا ً لأحكام
بطاقة  Air Rewardsو�رشوطها وبح�سب الن�سبة املئوية /املعدل الذي يقره
راك بنك من حني لآخر.
(ه) «برنامج  »Air Rewardsيُقـ�صد به برنامـج املكافـ�آت فيمـا يتعـلق ببطاقة
 Air Rewardsاملطروحة وفق تقدير راك بنك و�رشكة العربية للطريان.
(و) «�أحكام و�رشوط  »Air Rewardsيُق�صد بها تلك الأحكام وال�رشوط املتعلقة
بربنامج .Air Rewards
(ز) «معامالت  »Air Rewardsيُق�صد بها تلك املعامالت امل�ؤهلة املنفذة على
بطاقة  Air Rewardsواملكت�سبة ملكاف�آت  Air Rewardsعلى النحو املن�صو�ص
عليه مبوجب بندي  6-1و� 6-2أدناه.
(ح) «العربية للطريان» يُق�صد بها �رشكة العربية للطريان �ش.م.ع امل�ؤ�س�سة يف
�إمارة ال�شارقة بدولة الإمارات العربية املتحدة.
(ط) «الك�شف الرئي�سي للبطاقة» يُق�صد به ك�شف بطاقة االئتمان فيما يتعلق
ببطاقة  Air Rewardsب�ش�أن احلامل الرئي�سي لبطاقة .Air Rewards
(ي) «احلامل الرئي�سي لبطاقة  »Air Rewardsيُق�صد به ال�شخ�ص ال�صادر
ل�صاحله بطاقة  Air Rewardsواملفتوح با�سمه �أول ح�ساب للبطاقة يف راك
بنك وذلك وفقا ً لنموذج طلب البطاقة.
(ك) «ك�شف املكاف�آت» يُق�صد به املعنى املُوكل �إليه يف بند .6-3
	- 2الربنامج
 2-1برنامج  Air Rewardsهو برنامج للوالء يتم �إدارته من قبل  .Air Arabiaيتيح
هذا الربنامج حلاملي بطاقات  Air Rewardsجتميع مكاف�آت  Air Rewardsمن
خالل �إجراء �أية معامالت م�ستخدمني بطاقات  Air Rewardsاخلا�صة بهم
يف ال�شهر التي تدفع فيه الفاتورة وذلك وفقا ً للحدود التي ي�ضعها راك
بنك من حني لآخر.
 2-2ال يجوز ا�سرتداد مكاف�آت � Air Rewardsإال عرب املوقع الإلكرتوين ل�رشكة العربية
للطريان نظري �رشاء تذكرة الطريان واخلدمات امل�ضافة �أو على النحو الذي
ت ُخطر به �رشكة العربية للطريان من حني لآخر .وتتحمل �رشكة العربية
للطريان وحدها امل�س�ؤولية عن ا�سرتداد مكاف�آت  Air Rewardsوال يُ�س�أل راك
بنك عما يتعلق با�سرتداد �رشكة العربية للطريان ملكاف�آت .Air Rewards
ويحق لراك بنك م�شاركة �رشكة العربية للطريان ب�أي معلومات ب�ش�أن حامل
بطاقة  Air Rewardsمبا يف ذلك -دون ح�رص -ا�سم حامل البطاقة وعنوانه
ورقم البطاقة وتاريخ املعامالت (مبا يف ذلك قيمتها وطبيعتها) وغريها من
املعلومات ذات ال�صلة.
 2-3تكون معامالت  Air Rewardsاملقيدة يف الك�شف الرئي�سي للبطاقة
م�ستحقة لربنامج  .Air Rewardsوميكن اكت�ساب مكاف�آت  Air Rewardsبعد
تاريخ الت�سجيل وبحلول تاريخ قيد كل معاملة .و�سي�ضع راك بنك قيمة
فواتري جميع معامالت  Air Rewardsبعني االعتبار وذلك يف �سبيل ح�ساب
مكاف�آت . Air Rewards
	-3اال�ستحقاق
 3-1يُعد برنامج مكاف�آت  Air Rewardsبرناجما ً متاحا ً حلملة بطاقات Air Rewards
ممن ال تخ�ضع بطاقاتهم للحظر وتتمتع بو�ضع جيد على النحو الذي يحدده
راك بنك من حني لآخر .ويجوز لراك بنك وفق تقديره املطلق �أن ي�ضع معايري
�إ�ضافية للت�سجيل يف برنامج  Air Rewardsكما يجوز له �أن يرف�ض ت�سجيل
�أحد حملة بطاقات  Air Rewardsيف الربنامج دون �إبداء الأ�سباب.
 3-2ت ُقيد مكاف�آت  Air Rewardsالتي يكت�سبها احلامل الإ�ضايف للبطاقة يف
احل�ساب الرئي�سي للبطاقة املتعلق باحلامل الرئي�سي لبطاقة .Air Rewards
	-4الت�سجيل
 4-1يف �سبيل امل�شاركة يف برنامج  ،Air Rewardsيتعني على جميع حملة بطاقات
 Air Rewardsامل�ستحقني الت�سجيل يف املوقع الإلكرتوين ل�رشكة العربية
للطريان واملوافقة على جميع الأحكام وال�رشوط الإ�ضافية املن�صو�ص عليها
باملوقع الإلكرتوين ل�رشكة العربية للطريان من حني لآخر.

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
 4-2يجوز حلملة بطاقات  Air Rewardsاالن�سحاب من برنامج  Air Rewardsعرب
االت�صال مبركز خدمة العمالء ل�رشكة العربية للطريان.
 4-3با�ستثناء التعليمات ال�صادرة مبوجب بند  ،4-2يجوز حلملة بطاقات Air Rewards
اال�ستمرار يف ا�ستخدام بطاقات .Air Rewards
برنامج Air Rewards
-5
 5-1يكت�سب حملة بطاقات  Air Rewardsمكاف�آت  Air Rewardsبو�صفها الن�سبة
املئوية/املعدل لكل معاملة  Air Rewardsوذلك على النحو الذي يحدده راك
بنك من حني لآخر �رشيطة بلوغ �إجمايل معامالت  Air Rewardsاملنفذة بالدرهم
الإماراتي خالل �شهر الفوترة احلد الأدنى لقيمة الفواتري التي يحددها راك
بنك وفق تقديره املطلق .وتكون مكاف�آت  Air Rewardsالتي يكت�سبها حملة
بطاقات  Air Rewardsوفقا ً لأحكام برنامج  Air Rewardsو�رشوطه م�ستحقة
بو�صفها ر�صيدا ً للمكاف�آت ل�صالح حملة بطاقات .Air Rewards
 5-2ال يكون ملكاف�آت  Air Rewardsقيمة مالية وال يجوز مقاي�ضتها مببل ٍغ نقدي
�أو ا�ستخدامها يف �سداد �أي ر�سوم �أو م�رصوفات م�ستحقة ال�سداد لراك بنك
وال يجوز �إعادة حتويلها �إىل مكاف�آت  Air Rewardsبعد ا�سرتدادها.
 5-3يف حال �إلغاء احلامل الرئي�سي لبطاقة  Air Rewardsللبطاقة مبا يف ذلك
جميع البطاقات الإ�ضافية ،عندئذ يجوز ا�سرتداد مكاف�آت  Air Rewardsاملُقيدة
يف ك�شـف املكـاف�آت وذلـك قبل انتهـاء �صالحية مكاف�آت Air Rewards
على النحـو املن�صـو�ص عليه يف كـ�شف املكـاف�آت .ويف حـال عـدم ا�سـرتداد
مكاف�آت  Air Rewardsخـالل فــرتة ال�صـالحية ،عـندئ ٍذ ت�ســقط مكـاف�آت
 Air Rewardsتلقائيا ً وت ُ�صادر بحلول تاريخ انتهاء ال�صالحية وذلك على النحو
املن�صو�ص عليه يف ك�شف املكاف�آت.
 5-4يف حال حظر �إحدى بطاقات � Air Rewardsأو وقفها لأي �سبب كان ،عندئ ٍذ
يتعني م�صادرة مكاف�آت  Air Rewardsاملُقيَّدة يف ك�شف املكاف�آت ولكن يجوز
�إعادة �رسيانها وفق تقدير راك بنك املطلق.
 4-5يكون قرار راك بنك ب�ش�أن ح�ساب مكاف�آت  Air Rewardsوانق�ضائها و�إلغائها
وم�صادرتها و�إ�ضافتها وخ�صمها و�إلغائها قرارا ً نهائيا ً وقاطعا ً وملزما ً حلملة
بطاقات .Air Rewards
 5-6ال يجوز حتت �أي ظرف مبادلة مكاف�آت  Air Rewardsمبكاف�آت الربامج الأخرى
�أو ا�سرتداد قيمتها �أو نقل ملكيتها.
 5-7ال يجوز دمج مكاف�آت � Air Rewardsأو ا�ستخدامها فيما يتعلق بنقاط
املكاف�آت الأخرى املتعلقة بالبطاقات الأخرى وقت ا�سرتدادها �أو نقل ملكيتها
�إىل بطاقة �أخرى �أو �إىل برنامجٍ �آخر لوالء العمالء.
 5-8ال يجوز نقل ملكية مكاف�آت  Air Rewardsلأي �شخ�ص �أو جهة �أخرى �سوا ًء
�أكان ذلك �إعماال ً للقانون �أو خالفه .وال يجوز مقاي�ضة مكاف�آت Air Rewards
مببلغ نقدي �أو بر�صيد يف ح�ساب بطاقة � Air Rewardsأو بر�صيد يف �أي بطاقة
�أو ح�ساب �آخر.
	-6املعامالت امل�ؤهلة
 6-1من املُزمع قيد جميع معامالت ال�رشاء بالتجزئة املقيدة فواتريها على
بطـاقة  Air Rewardsمبـوجب برنـامج  Air Rewardsبو�صفـها معـامـالت
 Air Rewardsم�ستحقة اكت�ساب مكاف�آت  Air Rewardsمع ا�ستثناء
املعامالت الآتية:
(�أ) حتويل الأر�صدة
(ب)	الدفعات امل�سبقة
�شيكات بطاقات االئتمان؛ احللول النقدية الذكية؛ برنامج الدفع املرن
(ج
(د) ر�سوم التمويل
(ه) ح�ساب راك بنك جميع الر�سوم على بطاقة Air Rewards
(و)	املعامالت املعكو�سة من جانب التاجر.
(ز) �سداد فواتري املنافع
(ح)	املعامالت الأخرى التي يحددها راك بنك من حني لآخر.
 6-2ال تحُ �سب �أي مكاف�آت  Air Rewardsنظري �أي م�شرتيات بالتجزئة ُمنفَّ ذة قبل
تاريخ الت�سجيل با�ستثناء تلك التي يحددها راك بنك وفق تقديره املطلق.
 6-3ت ُخطر �رشكة العربية للطريان احلامل الرئي�سي لبطاقة  Air Rewardsمبوجب
ك�شف املكاف�آت ال�شهري ملكاف�آت  Air Rewardsاملكت�سبة يف �شهر الفوترة
(«ك�شف املكاف�آت») .وال يجوز للحامل الرئي�سي لبطاقة Air Rewards
ا�سرتداد مكاف�آت � Air Rewardsإال بعد قيدها يف ك�شف املكاف�آت.

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
	- 7اال�سرتداد وامل�صادرة
 7-1ال يجـوز لراك بنك ت�أخري �ســداد بطاقة � Air Rewardsأو وقفها �أو حظرها
�أو �إلغاءها �أو �إنهـاءها يف �أي وقـت عند ت�سـلُّم طلب ا�سرتداد مكاف�آت
.Air Rewards
 7-2يف حال وقوع �إحدى احلاالت املن�صو�ص عليها يف بند  ،7-1يقرر راك بنك وفق
تقديره املطلق ا�سرتداد مكاف�آت � Air Rewardsأو م�صادرتها.
 7-3يجوز للحامل الرئي�سي لبطاقة  Air Rewardsا�سرتداد مكاف�آت Air Rewards
وذلك عرب الولوج �إىل املوقع الإلكرتوين ل�رشكة العربية للطريان؛ حيث ت ُقيد
طلبات ا�سرتداد مكاف�آت  Air Rewardsكليا ً �أو جزئيا ً يف ك�شف املكاف�آت الذي
يجوز تقدميه.
 7-4عند ا�سرتداد مكاف�آت  ،Air Rewardsيُطرح تلقائيا ً عدد املكاف�آت امل�سرتدة من
�إجمايل عدد مكاف�آت  Air Rewardsاملرتاكمة.
 7-5من املزمع �أن ي�ضع راك بنك حدا ً �أدنى و�آخر �أق�صى لقيمة الفواتري لتحديد
مكاف�آت  Air Rewardsال�شهرية .وعالوة على ذلك ،ت�ضع �رشكة العربية
للطريان احلد الأدنى لقيمة مكاف�آت  Air Rewardsالتي ميكن ا�سرتدادها حتت
�أي ظرف كما يجوز لها تغيريه من حني لآخر.
 7-6يجب على احلامل الإ�ضايف للبطاقة ا�سرتداد مكاف�آت  Air Rewardsاملكت�سبة
وذلك خالل املدة التي حتددها �رشكة العربية للطريان من حني لآخر .ويف حال
عدم ا�سرتداد مكاف�آت  Air Rewardsخالل تلك املدة ،عندئذ يتعني م�صادرة تلك
املكاف�آت و�شطبها من ر�صيد مكاف�آت  Air Rewardsاملُقيد يف ك�شف املكاف�آت.
�أحكام عامة
-8
 8-1من �ش�أن �أي تزوير �أو �ســوء ا�ستخدام فيما يتعـلق باكت�سـاب مكافـ�آت
 Air Rewardsوا�سرتدادها مبوجب برنامج � Air Rewardsأن ي�ؤدي �إىل م�صادرة
مكاف�آت  Air Rewardsبالإ�ضـافة �إىل وقف برنامج  Air Rewardsوبطاقات
 Air Rewardsو�إلغائهما.
 8-2يحتفظ راك بنك باحلق يف �إلغاء �أ�سا�س ح�ساب مكاف�آت � Air Rewardsأو
�أحكام و�رشوط برنامج � Air Rewardsأو وقفهما �أو تغيريهما �أو ا�ستبدالهما
يف �أي وقت ودون توجيه �إخطار �إىل حملة بطاقات .Air Rewards
�رشوط و�أحكام خطة الدفع املي�رسة
يتمثل الغر�ض من خطة الدفع املي�رسة (كما هو حمدد �أدناه) يف ال�سماح حلامل البطاقة
ب�رشاء ال�سلع واخلدمات با�ستخدام حد االئتمان املتوفر على بطاقته /بطاقتها و�سداد
مبلغ امل�شرتيات هذه يف �شكل �أق�ساط �شهرية مت�ساوية طوال فرتة زمنية حمددة م�سبقا ً
طبقا ً ل�رشوط و�أحكام خطة الدفع املي�رسة هذه.
	-1التعريفات
«	)1خطة الدفع املي�رسة» يق�صد بها خطة الدفع املي�رسة املقدمة من بنك
ر�أ�س اخليمة �إىل حاملي البطاقات مبوجب �رشوط و�أحكام خطة الدفع املي�رسة
هذه.
«	)2مدة خطة الدفع املي�رسة» ت�أخذ املعنى املخ�ص�ص لهذا امل�صطلح يف
البند .3-4
«	)3معاملة خطة الدفع املي�رسة» يق�صد بها �أي عملية �رشاء ل�سلعة �أو
خدمة يقوم بها حامل البطاقة با�ستخدام خطة الدفع املي�رسة.
«	)4الق�سط ال�شهري املت�ساوي» يق�صد به الق�سط ال�شهري املت�ساوي
املحت�سب مبوجب البند .4-1
«العر�ض» ي�أخذ املعنى املحدد لهذه العبارة يف البند .3-4
)5
�«	)6إجمايل �سعر خطة الدفع املي�رسة» ي�أخذ املعنى املخ�ص�ص لهذه
العبارة يف البند .3-3
	-2الأهلية
	2-1تكون خطة الدفع املي�رسة متاحة �إىل حامل البطاقة �رشيطة �أن يكون
�سقف االئتمان املتاح كافيا ً و�أن يكون حامل البطاقة ملتزما ً بال�رشوط
والأحكام .وتتوفر خطة الدفع املي�رسة للم�شرتيات التي تتم �سواء على
البطاقة الأ�سا�سية �أو البطاقات الإ�ضافية.
�إجراء معاملة بخطة الدفع املي�رسة
-3
�	3-1سوف تكون خطة الدفع املي�رسة متاحة لل�سلع واخلدمات املختارة التي يتم
عر�ضها من قبل جتار حمددين لفرتة حمددة وفق ما يقرره بنك ر�أ�س اخليمة
من وقت لآخر.
	3-2ميكن حلامل البطاقة اال�ستفادة من �أي عر�ض بال�شكل الذي يحدده بنك ر�أ�س
اخليمة من حني لآخر.

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
�	3-3سوف يكون �إجمايل املبلغ م�ستحق ال�سداد �إىل بنك ر�أ�س اخليمة («�إجمايل
�سعر خطة الدفع املي�رسة») جمموع �سعر �رشاء ال�سلعة �أو اخلدمة و�أية
ر�سوم ونفقات مطبقة وفق ما يقرره بنك ر�أ�س اخليمة وح�سب املن�صو�ص
عليه يف دليل اخلدمات والأ�سعار.

	3-4يقرر بنك ر�أ�س اخليمة من حني لآخر ال�سلع واخلدمات املختارة املعرو�ضة من
قبل التجار املحددين بالإ�ضافة �إىل عدد الأق�ساط ال�شهرية التي �سيتم
دفعها («مدة خطة الدفع املي�رسة») لكل �سلعة وخدمة ،ومن ثم يخطر
حامل البطاقة بنا ًء على ذلك («العر�ض»).
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 3-5تختلف مدة خطة الدفع املي�رسة من عر�ض �إىل �آخر.

قيد �أق�ساط خطة الدفع املي�رسة �إىل احل�ساب ودفعها

�	4-1سوف يتم احت�ساب املبلغ الالزم �سداده كل �شهر فيما يتعلق مبعاملة
خطة الدفع املي�رسة («الق�سط ال�شهري املت�ساوي») من خالل تق�سيم
�إجمايل �سعر خطة الدفع املي�رسة على مدة خطة الدفع املي�رسة.
�	4-2سيتم قيد الأٌق�ساط ال�شهرية املت�ساوية �إىل ح�ساب البطاقة على �أن
ت�شكل جزءا ً من الر�صيد اجلاري يف تاريخ ك�شف بطاقة االئتمان التايل
ال�صادر عن بنك ر�أ�س اخليمة بعد تاريخ ال�رشاء وكل �شهر بعد ذلك حتى
يتم قيد �إجمايل �سعر خطة الدفع املي�رسة بالكامل يف ح�ساب البطاقة
بخ�صو�ص معاملة خطة الدفع املي�رسة املذكورة.

	4-3يف حال �أخفق حامل البطاقة يف دفع الق�سط ال�شهري املت�ساوي عند
ا�ستحقاقه �أو �أخفق يف دفع مبلغ الق�سط ال�شهري املت�ساوي كامال ً يف
موعد ا�ستحقاقه� ،سوف يتم تطبيق ر�سوم متويل على مبلغ الق�سط
ال�شهري املت�ساوي غري املدفوع بالأ�سعار املحددة يف دليل اخلدمات والأ�سعار.

	4-4يتم ت�ضمني مبلغ كل معاملة بخ�صو�ص خطة الدفع املي�رسة يف ،ولي�س
�إ�ضافة �إىل� ،سقف االئتمان املعمول به .و�سيتم ا�ستعادة �سقف االئتمان
عند قيد كل ق�سط �شهري �إىل ح�ساب البطاقة بخ�صو�ص املعاملة
اخلا�صة بخطة الدفع املي�رسة.
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�	4-5إن طلب حامال لبطاقة تخفي�ض مدة خطة الدفع املي�رسة �سيوف يكون
بناء على خيار بنك ر�أ�س اخليمة اخلا�ص.
	4-6يحق حلامل البطاقة دفع �إجمايل �سعر خطة الدفع املي�رسة م�سبقا ً يف
دفعة واحدة �إجمالية م�سبقة .و�سوف يقوم بنك ر�أ�س اخليمة بتطبيق
ر�سم �إلغاء وفق ما يحدده البنك بناء على خياره اخلا�ص ملتابعة طلبات
ال�سداد امل�سبق .و�سوف يتم تو�ضيح �أي ر�سم �إلغاء املذكور يف دليل اخلدمات
والأ�سعار.
�إلغاء خطة الدفع املي�رسة

�	5-1سوف يتم �إلغاء معاملة خطة الدفع املي�رسة بخ�صو�ص امل�شرتيات املعاد
قيمتها �أو التي مت �إلغا�ؤها .ويجوز فر�ض ر�سم �إلغاء وفق ما يقرره بنك ر�أ�س
اخليمة من حني لآخر مبح�ض �إرادته لإجراء عمليات الإلغاء هذه .و�سوف يتم
تو�ضيح ر�سم الإلغاء يف دليل اخلدمات والأ�سعار.

	5-2يحق حلامل البطاقة �إلغاء معاملة خطة الدفع املي�رسة مبوجب �إ�شعار
مر�سل �إىل بنك ر�أ�س اخليمة .ويف غ�ضون ثالثني ( )30يوما ً من هذا الإخطار،
�سوف يقوم البنك ب�إلغاء معاملة خطة الدفع املي�رسة وقيد املبلغ املتبقي
امل�ستحق �إىل ح�ساب البطاقة لي�شكل جزءا ً من الر�صيد اجلاري اعتبارا ً من
تاريخ الإلغاء على �أن تطبق كافة الر�سوم املعمول بها .ويحق لبنك ر�أ�س
اخليمة تطبيق ر�سم �إلغاء وفق ما يقرره بنك ر�أ�س اخليمة مبح�ض �إرادته
ملعاجلة طلبات الإلغاء املذكورة.

	5-3يف حال مت �إغالق ح�ساب البطاقة لأي �سبب قبل �سداد �إجمايل �سعر خطة
الدفع املي�رسة كامالً ،ف�سوف يتم �إلغاء خطة الدفع املي�رسة على �أن يتم
قيد املبلغ غري املدفوع من �إجمايل �سعر خطة الدفع املي�رسة على الفور �إىل
ح�ساب البطاقة لي�صبح جزءا ً من الر�صيد اجلاري .وي�صبح املبلغ غري املدفوع
بالكامل لإجمايل �سعر خطة الدفع املي�رسة م�ستحقا ً وواجب ال�سداد على
الفور من قبل حامل البطاقة ،على �أن يكون من حق بنك ر�أ�س اخليمة طلب
ال�سداد الفوري للمبلغ املذكور مبح�ض �إرادته.

	-6احلق يف ال�سلع

	تظل ال�سلعة (ال�سلع) و�أي من وكافة البدائل والإ�ضافات والإك�س�سوارات امللحقة
بها التي يتم �رشا�ؤها من قبل حامل البطاقة مبوجب خطة الدفع املي�رسة ملكية
مطلقة لبنك ر�أ�س اخليمة حتى يتم �سداد �إجمايل �سعر خطة الدفع املي�رسة

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
بالكامل وااللتزام التام بكافة ال�رشوط والأحكام املعمول بها .ولن يكون حامل
البطاقة مالكا ً لل�سلعة (ال�سلع)� ،إىل حني ذلك التاريخ والوقت الذي ال يقدم
فيه حامل البطاقة �أي �إفادات �أو ادعاءات م�سبقة بخ�صو�ص هذا ال�ش�أن .وال يحق
حلامل البطاقة بيع �أو ت�أجري �أو رهن �أو التنازل عن ال�سلعة (ال�سلع) �أو حجزها �أو
التنازل عن حيازتها �أو الت�رصف يف ال�سلعة (ال�سلع) �أو �أي حق فيها ب�أي �شكل
�آخر �إىل �أي �شخ�ص �أو طرف .يتعني على حامل البطاقة بذل االجتهاد املنا�سب
ال�ستخدام واحلفاظ على ال�سلعة (ال�سلع).

	-7امل�س�ؤولية عن املنتج
	7-1لن يكون بنك ر�أ�س اخليمة م�س�ؤوال ً عن �أي �رضر �أو خ�سارة يتحملها حامل
البطاقة تن�ش�أ عن �رشاء �أو تركيب �أو ا�ستخدام �أو الت�رصف ب�أي �شكل �آخر
يف ال�سلعة /اخلدمة مبوجب معاملة خطة الدفع املي�رسة ،ولن يكون البنك
م�س�ؤوال ً ب�أي حال من الأحوال عن جودة ال�سلع و�/أو اخلدمات التي يتم
�رشا�ؤها مبوجب معاملة خطة الدفع املي�رسة .وال يتمتع التاجر �أو مزود اخلدمة
باحلق يف �إلزام بنك ر�أ�س اخليمة ،ولن يكون البنك م�س�ؤوال ً عن �أي �إقرار يقدم
من قبل �أي تاجر �أو مزود خدمة.
�	7-2ستتم �إحالة �أية �شكوى بخ�صو�ص جودة ال�سلع التي يتم �رشا�ؤها �أو
اخلدمات التي يتم تقدميها من خالل خطة الدفع املي�رسة �إىل مزود اخلدمة �أو
التاجر ،ولن ي�ؤثر هذا يف التزام حامل البطاقة باال�ستمرار يف �سداد الأق�ساط
ال�شهرية املت�ساوية �إىل بنك ر�أ�س اخليمة.
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	7-3يخ�ضع �رشاء ال�سلع و�/أو اخلدمات مبوجب خطة الدفع املي�رسة �إىل ال�رشوط
والأحكام اخلا�صة بالتاجر �أو مزود اخلدمة .يرجى العلم ب�أن �أية مطالبة من
قبل حامل البطاقة �ضد التاجر �أو مزود اخلدمة� ،إن �إعادة ال�سلع �أو انقطاع
اخلدمات لن تعفي حامل البطاقة من التزامه ب�ش�أن �سداد الأق�ساط
ال�شهرية �إىل بنك ر�أ�س اخليمة.
�أحكام عامة

	8-1يحق لبنك ر�أ�س اخليمة يف �أي وقت ودون �إ�شعار م�سبق �أو التزام جتاه حامل
البطاقة ب�أي �شكل من الأ�شكال �أيا ً كان �إيقاف خطط الدفع املي�رسة �أو
العرو�ض املتاحة ،كما يحق له �إلغاء �أو تغيري مزايا �أو مميزات خطط الدفع
املي�رسة ب�شكل عام� ،أو تغيري �أية �رشوط �أو �أحكام معمول بها .وال ي�ؤثر �أي
تغيري �أو �إلغاء يف معامالت خطة الدفع املي�رسة املربمة من قبل حامل
البطاقة ومقبولة لدى البنك قبل �أي قرار �إلغاء .ويحق كذلك لبنك ر�أ�س
اخليمة حتديد �أقل حد ملبلغ �رشاء يُ�سمح به مبوجب �أية خطة دفع مي�رسة
ب�ش�أن �أي عر�ض خا�ص.
	8-2يحتفظ بنك ر�أ�س اخليمة بحقه يف حرمان �أي حامل بطاقة من امل�شاركة يف
العرو�ض ،يف حال قرر مبح�ض �إرادته� ،أن حامل البطاقة قد انتهك ب�أي �شكل
من الأ�شكال هذه القواعد والأحكام قد انتهك ال�رشوط والأحكام .وال ي�ؤدي
تعليق اخلدمة �أو احلرمان �إىل �إنهاء معامالت خطة الدفع املي�رسة التي �أبرمت
بالفعل من قبل حامل البطاقة وقبلها بنك ر�أ�س اخليمة قبل هذا القرار
�أو �إنهاء التزام حامل البطاقة بخ�صو�ص �سداد الأق�ساط ال�شهرية فيما
يتعلق بهذه املعامالت.

	8-3يحق لبنك ر�أ�س اخليمة �إنكار �أو رف�ض �أية معاملة مقدمة من قبل حامل
البطاقة �إليه مبوجب خطة الدفع املي�رسة دون �إبداء �أي �سبب �أيا ً كان.

	8-4ال يتحمل بنك ر�أ�س اخليمة امل�س�ؤولية يف حال عدم قدرته على تنفيذ
التزاماته مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام كنتيجة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة
لإخفاق �أية �آالت �أو نظام ات�صال �أو �رصاع يف العمل �أو احلرب �أو الق�ضاء
والقدر �أو �أي �أمر �آخر خارج �سيطرة بنك ر�أ�س اخليمة .وال يكون بنك ر�أ�س
اخليمة م�س�ؤوال ً عن �أي ت�أخري يف نقل الدليل على خطة الدفع املي�رسة �إىل
بنك ر�أ�س اخليمة من قبل التجار املحددين �أو �أي طرف ثالث.

	8-5يجب �أال تخل �رشوط و�أحكام خطة الدفع املي�رسة هذه ب�رشوط و�أحكام
بطاقة االئتمان احلالية ،بل هي �إ�ضافة لها.

	8-6يف حالة ن�شوء �أي نزاع يف �أي وقت فيما يتعلق ب�أي من خطة الدفع املي�رسة
�أو العر�ض �أو املعاملة اخلا�صة بخطة الدفع املي�رسة �أو �أية �رشوط �أو �أحكام
معمول بها ،ف�إن قرار بنك ر�أ�س اخليمة فيما يتعلق بهذا النزاع يكون نهائيا ً
وملزماً.

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
�رشوط و�أحكام راك بار�سا ريووردز
 .1التعريفات
�أ)	«الدرهم الإماراتي» يُق�صد به العملة الر�سمية لدولة الإمارات
العربية املتحدة.
ب)	«البطاقة امل�ؤهلة» يُق�صد بها بطاقات ائتمان راك بنك امل�ؤهلة
لربنامج راك راك بار�سا ريووردز كما حددها راك بنك وفقا ً لتقديره
وحده من حني لآخر.
ج)	«حاملو البطاقات امل�ؤهلة» يُق�صد بهم حاملي �أي بطاقة م�ؤهلة.
د)	«راك بار�سا ريووردز» يُق�صد بها النقاط املكت�سبة من معامالت
راك بار�سا ريووردز امل�ؤهلة التي تنعك�س يف ك�شف البطاقة بالتوافق
مع �رشوط و�أحكام راك بار�سا ريووردز.
هـ)	«برنامج راك بار�سا ريووردز» يُق�صد به برنامج املكاف�آت هذا الذي
بناء على تقدير راك بنك.
يتعلق بالبطاقات امل�ؤهلة املعرو�ض
ً
و)	«�رشوط و�أحكام راك بار�سا ريووردز» يُق�صد بها ال�رشوط والأحكام
التي تتعلق بربنامج راك بار�سا ريووردز.
هلة» يُق�صد بها جميع املعامالت
ز)	«معامالت راك بار�سا ريووردز امل�ؤ ِّ
ؤهلة التي تجُ رَى على �أي بطاقة م�ؤهلة تك�سب نقاط راك بار�سا
امل� ِّ
ريووردز كما هو من�صو�ص عليه هنا.
ح)	«ك�شف حامل البطاقة الأ�سا�سية» يُق�صد به ك�شف ح�ساب
بطاقة االئتمان العائد للبطاقة امل�ؤهلة حلامل البطاقة امل�ؤهلة
الأ�سا�سية.
ط)	«حامل البطاقة الأ�سا�سية» يُق�صد به ال�شخ�ص الذي �صدرت
له البطاقة امل�ؤهلة وفتح له راك بنك ح�ساب بطاقة لأول مرة تبعا ً
لنموذج طلب البطاقة.
«ك�شف البطاقة» يحمل املعنى امل ُ�سند �إليه يف بند .3-6
ي)
 .2برنامج راك بار�سا ريووردز
	1-2ي�سمح برنامج راك بار�سا ريووردز حلاملي البطاقات امل�ؤهلة ب�إ�ضافة
نقاط راك بار�سا ريووردز على معامالت راك بار�سا ريووردز امل�ؤهلة التي
جرت على بطاقاتهم امل�ؤهلة طوال �شهر الفاتورة وفقا ً للحدود التي
ي�ضعها راك بنك من حني لآخر.
	2-2تترتاكم نقاط راك بار�سا ريووردز التي يكت�سبها حامل البطاقة
امل�ؤهلة وفقا ً ل�رشوط و�أحكام راك بار�سا ريووردز هذه حقا ً كر�صيد
مكاف�آت ل�صالح حامل البطاقة امل�ؤهلة .ال حتمل نقاط راك
بار�سا ريووردز �أي قيمة نقدية وال ميكن ا�ستبدالها مقابل نقد �أو
�ستحقة لراك بنك وال
م
َّ
ا�ستخدامها يف �سداد �أي م�صاريف �أو ر�سوم ُ
ميكن حتويلها �إىل نقاط راك بار�سا ريووردز فور ا�سرتدادها.
	3-2يجوز لراك بنك –من حني لآخر -اختيار ا�شخا�ص ثالثني كمزودين
بخ�صو�ص برنامج راك بار�سا ريووردز ال�سرتداد نقاط راك بار�سا ريووردز
واخلدمات الأخرى («�رشيك راك بار�سا ريووردز») .يجوز حلاملي البطاقات
امل�ؤهلة فقط ا�سرتداد نقاط راك بار�سا ريووردز من خالل موقع راك
بار�سا ريووردز الإلكرتوين عن طريق خيارات ا�سرتداد خمتلفة ومتاحة
�أو كما ي ُ ِ
خطر راك بنك من حني لآخر .يتبادل راك بنك املعلومات
ب�ش�أن حاملي البطاقات امل�ؤهلة مع �رشكاء راك بار�سا ريووردز وت�شمل
تلك املعلومات ا�سم حامل البطاقة امل�ؤهلة ،وعنوانه ،ورقم البطاقة،
وتاريخ املعامالت (مبا يف ذلك قيمتها وطبيعتها) ،واملعلومات الأخرى
ذات ال�صلة.
ؤهلة امل ُقيدة على ك�شف حامل
	4-2معامالت راك بار�سا ريووردز امل� ِّ
البطاقة اال�سا�سية هي فقط امل�ؤهلة لربنامج راك بار�سا ريووردز.
ميكن اكت�ساب نقاط راك بار�سا ريووردز عقب تاريخ الت�سجيل ويف
كل تاريخ من تواريخ الإر�سال .ينظر راك بنك يف مبلغ الفاتورة اخلا�ص
ؤهلة الحت�ساب نقاط راك بار�سا
بجميع معامالت راك بار�سا ريووردز امل� ِّ
ريووردز.
أي من حاملي
	5-2تنعك�س نقاط راك بار�سا ريووردز التي يكت�سبها � ٌ
البطاقات التكميلية يف ح�ساب البطاقة الأ�سا�سية لدى حامل
البطاقة الأ�سا�سية ذي ال�صلة.
 .3الأهلية
�	1-3إن برنامج راك بار�سا ريووردز مفتوح �أمام حاملي البطاقات امل�ؤهلة
كما يُق ّرِر راك بنك من حني لآخر -الذين مل تتوقف بطاقاتهمويتمتعون مبكانة ح�سنة ح�سب تقديرراك بنك .يجوز لراك بنك وفقا ً
لتقديره وحده و�ضع معايري �إ�ضافية لت�سجيل حاملي البطاقات

�أحكام و�رشوط بطاقات ائتـمان راك بنك
أي
امل�ؤهلة يف برنامج راك بار�سا ريووردز ،كما يجوز له رف�ض ت�سجيل � ٌ
من حاملي البطاقات يف برنامج راك بار�سا ريووردز دون �إبداء �أي �سبب
�أيا ً كان.
 .4الت�سجيل
�سجل حاملي البطاقات امل�ؤهلة يف برنامج راك بار�سا ريووردز تلقائيا ً.
َّ
	1-4ي ُ
يتعي على حامل البطاقة امل�ؤهلة الت�سجيل على موقع راك بار�سا
نَّ
ريووردز الإلكرتوين واملوافقة على �أية �رشوط و�أحكام �إ�ضافية كما قد
حتديدها على موقع راك بار�سا ريووردز الإلكرتوين من حني لآخر.
يتم
َّ
	2-4تقع م�س�ؤولية ا�سرتداد نقاط راك بار�سا ريووردز على عاتق �رشيك راك
يتحمل راك بنك �أي التزام �أو م�س�ؤولية تت�صل
بار�سا ريووردز فقط وال
َّ
با�سرتداد نقاط راك بار�سا ريووردز التي يعاجلها �رشيك راك بار�سا ريووردز.
	3-4يجـوز لراك بنك فر�ض �أي �أتـعاب تت�صل بالتـ�سجيل يف برنامـج راك
بار�سا ريووردز وا�سـتخدامه وفقـا ً لتقـديره املطلـق ،وـقد تتغري تلك
الر�سوم من حني لآخر.
 .5راك بار�سا ريووردز
	1-5يح�صل حاملو البطاقات امل�ؤهلة على ن�سبة مئوية  /معدل لكل
معاملة راك بار�سا ريووردز م�ؤهلة وفقا ً ملا يحدده راك بنك من حني
لآخر� ،رشيطة �أن �إجمايل قيمة معاملة راك بار�سا ريووردز امل�ؤهلة
واملتكبدة بالدرهم الإماراتي خالل �شهر الفاتورة يحقق احلد الأدنى
من مبلغ الفاتورة وفقا ً ملا يحدده راك بنك وفقا ً لتقديره وحده دون
غريه.
	2-5يف حالة �إلغى حامل البطاقة الأ�سا�سية البطاقة امل�ؤهلة ،مبا يف
ذلك �أي بطاقات تكميلية ،ميكن ا�سرتداد قيمة نقاط راك بار�سا ريووردز
الواردة يف ك�شف البطاقة يف غ�ضون ثالثني ( )30يوما ً من تاريخ
الإلغاء .و�إذا مل يتم ا�سرتداد قيمة نقاط راك بار�سا ريووردز خالل هذه
الفرتة ،تنتهي �صالحية نقاط راك بار�سا ريووردز تلقائيا ً بعد ثالثني
( )30يوما ً من �إلغاء البطاقة امل�ؤهلة وتتتم م�صادرتها.
	3-5يف حالة �إلغاء �أي بطاقة م�ؤهلة لأي �سبب �آخر بخالف ما هو
من�صو�ص عليه يف البند  ،2-5يتم م�صادرة جميع نقاط راك بار�سا
ريووردز الواردة يف ك�شف البطاقة.
�	4-5إذا مت حظر �أو تعليق �أي بطاقة م�ؤهلة لأي �سبب من الأ�سباب� ،سيتم
م�صادرة جميع نقاط راك بار�سا ريووردز الواردة يف ك�شف البطاقة،
على �أنه يجوز �إعادتها وفقا ً لتقدير راك بنك وحده دون غريه.
	5-5يكون قرار راك بنك ب�ش�أن االحت�ساب واالنتهاء والإلغاء وامل�صادرة
والقيد واخل�صم والإلغاء اخلا�صة بنقاط راك بار�سا ريووردز نهائيا ً
وملزما ً حلاملي البطاقة امل�ؤهلة.
وقاطعا ً ُ
	6-5ال يجوز ا�ستبدال نقاط راك بار�سا ريووردز بربامج مكاف�آت �أخرى �أو
ا�سرتدادها �أو حتويلها حتت �أي ظرف من الظروف.
	7-5ال يجوز اجلمع بني نقاط راك بار�سا ريووردز �أو ا�ستخدامها مع نقاط
املكاف�آت الأخرى �أو اخل�صومات املرتبطة ب�أي بطاقة (بطاقات) �أخرى
يف وقت اال�سرتداد �أو حتويلها �إىل �أي برنامج بطاقات �أو برنامج والء
عمالء �آخر.
	8-5ال يجوز حتويل نقاط راك بار�سا ريووردز مبوجب القانون �أو غري ذلك
�إىل �أي �شخ�ص �آخر �أو هيئة �أخرى ،كما ال ميكن ا�ستبدال نقاط راك
بار�سا ريووردز نقدا ً �أو بقيدها على البطاقة امل�ؤهلة �أو على �أي بطاقة
(بطاقات) �أخرى �أو ح�ساب �آخر.
 .6معامالت راك بار�سا ريووردز امل�ؤهلة
�	1-6سيتم اعتبار جميع م�شرتيات التجزئة التي ت�صدر لها فاتورة على
البطاقة امل�ؤهلة �ضمن برنامج راك بار�سا ريووردز مبثابة معامالت راك
بار�سا ريووردز م�ؤهلة وتكون م�ستحقة وم�ؤهلة للح�صول على نقاط
راك بار�سا ريووردز با�ستثناء املعامالت التالية:
حتويالت الر�صيد
		 �أ)
		 ب)	ال�سلفيات النقدية
		 ج)	�شيكات بطاقة االئتمان وعمليات �سمارت كا�ش وخطط ال�سداد املرنة
ر�سوم التمويل
		 د)
جميع الر�سوم املفرو�ضة على البطاقة امل�ؤهلة من جانب راك بنك
		 ه)
		 و)	املعامالت املعكو�سة من التاجر
مدفوعات فواتري املرافق من خالل اخلدمات امل�رصفية الرقمية؛ و
		 ز)
		 ح) �أي معامالت �أخرى يحددها راك بنك من وقت �إىل �آخر
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	2-6لن متنح �أي نقاط من راك بار�سا ريووردز لأي م�شرتيات جتزئة تتم قبل
تاريخ الت�سجيل با�ستثناء ما يحدده راك بنك وفقا ً لتقديره وحده دون
غريه.
�	3-6سوف ي ٌ ِ
خطر راك بنك حامل البطاقة الأ�سا�سية من خالل ك�شف
البطاقة ال�شهري عن نقاط راك بار�سا ريووردز املكت�سبة يف �شهر
الفاتورة («ك�شف البطاقة») .ويجوز حلامل البطاقة الأ�سا�سية
ا�ستبدال نقاط راك بار�سا ريووردز فقط بعد �أن تدرج يف ك�شف
البطاقة.
اال�سرتداد وامل�صادرة
	1-7ال يجوز ان تكون البطاقة امل�ؤهلة مت�أخرة ال�سداد �أو معلقة �أو
جممدة �أوملغاة �أو منهية من راك بنك يف وقت ت�سلم طلب ا�سرتداد
نقاط راك بار�سا ريووردز .ويف �أي من احلاالت املذكورة �أعاله� ،سيحدد
راك بنك ح�سب تقديره وحده دون غريه ما �إذا كان من املمكن ا�سرتداد
نقاط راك بار�سا ريووردز �أم �سيتم م�صادرتها.
	2-7ميكن حلامل البطاقة الأ�سا�سية ا�سرتداد نقاط راك بار�سا ريووردز
من خالل الدخول �إىل موقع راك بار�سا ريووردز االلكرتوين ،وبعد
حتديد الهوية� ،سيتم توجيه حامل البطاقة الأ�سا�سية �إىل البوابة
الإلكرتونية التي ميكن من خاللها تقدمي طلب ا�سرتداد جميع نقاط
راك بار�سا ريووردز املدرجة يف ك�شف البطاقة �أو جزء منها .ويجوز
لراك بنك �إدخال طرق �أخرى ال�سرتداد نقاط راك بار�سا ريووردز وفق
تقديره.
	3-7يقوم راك بنك بتعيني احلد الأدنى واحلد الأق�صى ملبلغ الفاتورة على
نقاط راك بار�سا ريووردز �شهريا ً وفقا ً لتقديره وحده دون غريه .وعالوة
على ذلك ،يحدد راك بنك احلد الأدنى من نقاط راك بار�سا ريووردز التي
ميكن ا�سرتدادها يف �أي حالة ويجوز لراك بنك تغيريها من حني لآخر.
�	4-7سيتم طرح عدد نقاط راك بار�سا ريووردز امل�سرتدة تلقائيا ً من العدد
الإجمايل من نقاط راك بار�سا ريووردز املرتاكمة عند ا�سرتداد نقاط راك
بار�سا ريووردز من خالل املوقع الإلكرتوين لنقاط راك بار�سا ريووردز.
	5-7يجب على حامل البطاقة الأ�سا�سية ا�سرتداد نقاط راك بار�سا ريووردز
املكت�سبة خالل الفرتة املحددة من قبل راك بنك من حني لآخر .و�إذا مل
ت�سرتد قيمة نقاط راك بار�سا ريووردز خالل تلك الفرتة ،تتم م�صادرة
تلك النقاط وخ�صمها من ر�صيد نقاط راك بار�سا ريووردز املرتاكم
املدرج يف ك�شف البطاقة.
�أحكام عامة
	1-8قـد تــ�ؤدي �أي �أعـمال احـتيـال و�/أو �ســوء ا�سـتخدام فيـما
يتـعلـق بتح�صيـل نقـاط راك بار�سا ريووردز وا�سـرتدادها �ضمـن
برنامـج راك بار�سا ريووردز �إىل م�صـادرة تـلك النقـاط ،ف�ضـال ً عـن
تعليـق برنامــج راك بار�سا ريووردز و�/أو �إلغائه.
	2-8يحتفـظ راك بنك باحلـق يف �إلغـاء االحت�سـاب الـذي حـدده لنقـاط
راك بار�سا ريووردز �أو تعليقـه �أو تغيريه �أو ا�سـتبداله ف�ضـال ً عـن هذه
�أالحكام وال�رشوط يف �أي وقت دون �إخطار حاملي البطاقة امل�ؤهلة.
	3-8يعـد راك بنـك ب�أنـه قـد تـ�رصف بح�سـن نيـة عـند اجـابتـه
لأي تعـليـمات �شـفهية �أو �إلكـرتونية �أو ا�سـتف�سار �صـادر عـن
حـامـلي البطاقـة امل�ؤهلـة فيمـا يتعـلق ب�أي م�سـ�ألة تتعـلق
بربنامـج راك بار�سا ريووردز وا�سـتجابة طلـبات اال�سـرتداد .ال يحـق
حلـاملي البـطاقة املـ�ؤهلة املطالبـة �أو االدعـاء ب�أي خـ�سارة �أو �ضـرر
�أو م�سـ�ؤولية �أو مـ�رصوفات تُعـزى -ب�شـكل مبا�شـر �أو غري مبا�شـر
 �إىل �أي �إجـراء ح�سـن النيـة �صـادر عن راك بنك ،ويـوافق حاملـوالبطـاقات امل�ؤهلـة على تعـوي�ض راك بنك مقـابل �أي �ضـرر يتعـلق
بهـذا ال�شـ�أن.
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