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INTRODUCTION

These Credit Card Terms & Conditions, including the Credit Shield Terms & Conditions, the 
EPP Terms & Conditions and the Card Program Terms & Conditions (as applicable) (together 
referred to as the “Terms & Conditions”), govern each Card issued by RAKBANK and the 
operation of each Card Account. You are deemed to have agreed to be bound by the Terms 
& Conditions by:

(a) signing on the Card Application Form; 

(b) any Cardholder signing on the back of the Primary Card or any Supplementary Card; 

(c) the activation of the Primary Card or any Supplementary Card;

(d)  the use of either Primary Card or any Supplementary Card in any manner including, 
but not limited to, a transaction with a Merchant, a cash advance or a purchase 
through the internet; 

(e) any Cardholder making a Balance Transfer application; or

(f) any Cardholder requesting RAKBANK to issue a Credit Card Cheque.

The headings in these Credit Card Terms & Conditions are for convenience only and shall not 
affect the interpretation of the Terms & Conditions.

1. DEFINITIONS

(a)  “ATM” means an automated teller machine or any Card operated machine or device 
whether belonging to RAKBANK or other participating banks or financial institutions 
nominated from time to time by RAKBANK, which accepts the Card. This term shall 
also include any machine which accepts cash deposits towards payment of all or part 
of the Current Balance.

(b)  “Balance Transfer” means the settlement or transfer of all or any part of the 
outstanding balance of the credit card issued by another bank or financial institution 
to the Cardholder by debit to his Card Account.

(c)  “Billed Amount” means the amount of the respective Qualifying Transaction as it 
appears in the Credit Card Statement. 

(d) “Billing Month” means the statement period for the Primary Cardholder’s Account.  

(e)  “Business Day” means means a day on which RAKBANK is open for normal banking 
operations in the UAE

(f)  “Card” means, as appropriate, a VISA branded credit card, MasterCard branded credit 
card or any other credit card issued by RAKBANK to the Cardholder and includes any 
Primary Card, Supplementary Card and any replacement, reissued or renewed Card.

(g)  “Card Account” means the credit card account opened by RAKBANK for the purpose 
of entering all credits and debits received or incurred by the Primary Cardholder and 
the Supplementary Cardholder(s), if any, in respect of a Card under these Credit Card 
Terms & Conditions.

(h)  “Card Application Form” means an application filled out and signed by the 
Cardholder in relation to the opening of a Card Account, which includes an undertaking 
and declaration made by the Cardholder.

(i)  “Card Program Terms & Conditions” means the Goldback Terms & Conditions, the 
Cashback Terms & Conditions, the La Pointe Terms & Conditions, the RED Card Terms 
& Conditions and any other terms and conditions pertaining to a credit card product 
offered by RAKBANK.

(j) “Card Transaction” means and includes:

 (i)  the purchase of goods, services, benefits and/or reservations (including 
without limitations any reservation made by the Cardholder for air, ship, rail, 
motor or other transportation or hotel or other lodging or accommodation or 
other transportation, rental or hire, whether or not utilised by the Cardholder) 
by whatever means the Cardholder shall elect to use; 

 (ii) Cash Advances; 

 (iii) Balance Transfers;

 (iv) Credit Card Cheques; 

 (v)  any other transaction initiated in any manner by the Cardholder, by the use 
of the Card or the Card numbers or the PIN or TIN or in any other manner 
including without limitation mail, telephone, internet or facsimile orders or 
reservations authorised or made by the Cardholder, regardless of whether a 
sales slip or Cash Advance or other voucher or form is signed by the Cardholder; 
and/or

 (vi) Smart Cash. 

(k)  “Cardholder” means an individual to whom a Card bearing that individual’s name 
is issued by RAKBANK and includes the Primary Cardholder and any Supplementary 
Cardholder(s). References in these Credit Card Terms & Conditions to ‘Cardholder’ shall 
mean Primary Cardholder and/or Supplementary Cardholder(s) as shall be appropriate 
in the context. 

(l)  “Cash Advance” means any amount in any currency obtained by use of the Card, 
the Card number, the PIN/TIN or in any other manner authorised by the Cardholder 
from RAKBANK or any other bank or financial institution or ATM for debit to the Card 
Account. Cash advance includes transactions at exchange houses and other cash 
transactions RAKBANK deems appropriate from time to time. 

(m)  “Charges” means amounts payable by the Cardholder arising from the use of the 
Card, the Card number or the PIN/TIN or otherwise under these Credit Card Terms & 
Conditions and includes without limitation all Card Transactions, fees, finance charges, 
additional expenses, damages, legal costs and disbursements, which will be debited 
to the Card Account and form part of the Current Balance. 

(n)  “Credit Card Cheque” means a banker’s cheque issued by RAKBANK to a Cardholder 
by debit to his Card Account and payable at RAKBANK’s discretion to any other person 
as requested by the Cardholder. 

�ملقدمة
حتكم �رشوط واأحكام بطاقة االئتمان هذه، مبا يف ذلك �رشوط واأحكام درع االئتمان واأحكام و�رشوط خطة الدفع 
املي�رشة واأحكام و�رشوط برنامج البطاقة )كما يكون ذلك منا�شباً( )ي�شار اإليها جميعاً بـ »الأحكام وال�رشوط«( 
كل بطاقة �شادرة عن بنك راأ�س اخليمة وت�شغيل كل ح�شاب بطاقة. �شوف تعترب اأنك وافقت على االلتزام 

بهذه ال�رشوط واالأحكام عند:
التوقيع على منوذج طلب البطاقة؛   )1(

توقيع اأي حامل بطاقة على ظهر البطاقة االأ�شا�شية اأو اأي بطاقة تابعة؛ اأو  )2(
تفعيل البطاقة االأ�شا�شية اأو اأي بطاقة تابعة؛ اأو  )3(

)4(  ا�شتخدام البطاقة االأ�شا�شية اأو اأي بطاقة تابعة باأي كيفية؛ مبا يف ذلك، على �شبيل املثال ال احل�رش، 
اإجراء معاملة مع اأحد التجار اأو احل�شول على �شلفة نقدية اأو عملية �رشاء من خالل االإنرتنت؛ اأو

قيام اأي حامل بطاقة بتقدمي طلب حتويل ر�شيد؛ اأو  )5(
توجيه اأي حامل بطاقة تعليمات اإلى بنك راأ�س اخليمة الإ�شدار �شيك بطاقة ائتمان.  )6(

عناوين البنود والفقرات يف �رشوط واأحكام بطاقة االئتمان هذه هي للمالءمة و�شهولة الرجوع فقط ولن 
توؤثر على تف�شري ال�رشوط واالأحكام.

�لتعريفات  -1
اأو جهاز ت�شغيل بطاقات، �شواء  اأي ماكينة  اأو  االآيل،  )1(  »ماكينة ال�رشاف الآيل« تعني ماكينة ال�رشاف 
اأكانت تخ�س بنك راأ�س اخليمة اأو اأي بنوك اأو موؤ�ش�شات مالية م�شاركة اأخرى حمددة من حني الآخر 
تقبل  ماكينة  اأي  اأي�شاً  ي�شمل  امل�شطلح  وهذا  البطاقة.  تقبل  والتي  اخليمة،  راأ�س  بنك  بوا�شطة 

الودائع النقدية بخ�شو�س دفع جميع اأو جزء من الر�شيد اجلاري.
املدفوع بخ�شو�س بطاقة  الر�شيد غري  اأي جزء من  اأو  اأو حتويل جميع  الر�صيد« تعني �شداد  )2(  »حتويل 
الر�شيد  اأخرى حلامل البطاقة مبوجب قيد مبلغ  اأو موؤ�ش�شة مالية  اآخر  االئتمان ال�شادرة عن بنك 

املحول يف ح�شاب بطاقته.
»مبلغ الفاتورة« يعني مبلغ املعاملة املوؤهلة وفق املبني يف ك�شف ح�شاب بطاقة االئتمان.  )3(

)4(  »�صهر اإ�صدار الفاتورة« يعني فرتة ك�شف احل�شاب بخ�شو�س ح�شاب حامل البطاقة االأ�شا�شية.
)5(  »يوم العمل« يق�شد به اأي يوم يزاول فيه بنك راأ�س اخليمة معامالته امل�رشفية يف االإمارات العربية 

املتحدة
)6(  »البطاقة« تعني، ح�شب مقت�شى احلال، بطاقة فيزا اأو ما�شرت كارد اأو اأي بطاقة ائتمان اأخرى �شادرة 
عن بنك راأ�س اخليمة حلامل البطاقة وت�شمل اأي بطاقة اأ�شا�شية وبطاقة تابعة واأي بطاقة بديلة اأو 

معاد اإ�شدارها اأو جمددة.
)7(  »ح�صاب البطاقة« يعني ح�شاب بطاقة االئتمان املفتوح بوا�شطة بنك راأ�س اخليمة من اأجل قيد جميع 
)حاملو(  وحامل  االأ�شا�شية  البطاقة  بوا�شطة حامل  املتكبدة  اأو  املتلقاة  واملدينة  الدائنة  االأر�شدة 

البطاقة التابعة، اإن وجد، فيما يتعلق بالبطاقة مبوجب �رشوط واأحكام بطاقة االئتمان هذه.
فتح  بخ�شو�س  البطاقة  حامل  بوا�شطة  وتوقيعه  تعبئته  يتم  يعني طلب  البطاقة«  )8(  »منوذج طلب 

ح�شاب بطاقة، والذي ي�شمل تعهد واإقرار مقدم بوا�شطة حامل البطاقة.
اال�شرتداد  و�رشوط  واأحكام  الذهبي  اال�شرتداد  و�رشوط  اأحكام  تعني  البطاقة«  برنامج  و�رشوط  )9(  »اأحكام 
النقدي واأحكام و�رشوط ال بوينت و�رشوط واأحكام البطاقة احلمراء واأي اأحكام و�رشوط اأخرى تخ�س 

منتج بطاقة ائتمان يقدمه بنك راأ�س اخليمة. 
»معاملة البطاقة« تعني:  )10(

)1(  �رشاء ال�شلع و/اأو اخلدمات و/اأو املنافع و/اأو احلجوزات )مبا يف ذلك، على �شبيل املثال ال احل�رش،   
بال�شيارة  اأو  بال�شكك احلديدية  اأو  البحري  اأو  البطاقة للنقل اجلوي  بوا�شطة حامل  اأي حجز 
اأو و�شائل النقل االأخرى اأو حلجز فندق اأو مكان اإقامة اأو اإيواء اآخر اأو للتاأجري، �شواء اأكان ذلك 

م�شتخدم بوا�شطة حامل البطاقة اأم ال( باأي و�شائل يختار حامل البطاقة ا�شتخدامها؛
ال�شلف النقدية؛  )2(  

حتويل الر�شيد؛  )3(  
�شيكات بطاقة االئتمان؛  )4(  

)5(  اأي معاملة اأخرى ي�رشع يف تنفيذها حامل البطاقة باأي كيفية، عن طريق ا�شتخدام البطاقة   
اأو اأرقام البطاقة اأو رقم التعريف ال�شخ�شي اأو رقم التعريف الهاتفي اأو باأي كيفية اأخرى؛ 
مبا يف ذلك، على �شبيل املثال ال احل�رش، اأوامر ال�رشاء اأو احلجوزات املعتمدة اأو املنفذة بوا�شطة 
حامل البطاقة عرب الربيد اأو الهاتف اأو االإنرتنت اأو الفاك�س، بغ�س النظر عما اإذا كان حامل 

البطاقة وقع على اإي�شال مبيعات اأو �شلفة نقدية اأو ق�شيمة اأخرى اأو منوذج اآخر؛ اأو
اخلدمة النقدية الذكية.   )6(  

)11(  »حامل البطاقة« يعني �شخ�س يُ�شدر له بنك راأ�س اخليمة بطاقة حتمل ا�شمه وي�شمل ذلك حامل 
البطاقة االأ�شا�شية واأي حامل )حاملو( بطاقة تابعة. واالإ�شارات يف �رشوط واأحكام بطاقة االئتمان 
التابعة  البطاقة  )حاملو(  حامل  و/اأو  االأ�شا�شية  البطاقة  حامل  تعني  البطاقة  حامل  اإلى  هذه 

ح�شبما يقت�شيه ال�شياق.
)12(  »ال�صلفة النقدية« تعني اأي مبلغ باأي عملة يتم احل�شول عليه با�شتخدام البطاقة اأو رقم البطاقة 
بوا�شطة حامل  اأخرى معتمدة  باأي كيفية  اأو  الهاتفي  التعريف  ال�شخ�شي/رقم  التعريف  رقم  اأو 
البطاقة من بنك راأ�س اخليمة اأو اأي بنك اآخر اأو موؤ�ش�شة مالية اأخرى اأو ماكينة �رشاف اآيل للخ�شم 
من ح�شاب البطاقة. وال�شلفة النقدية ت�شمل املعامالت يف دور ال�رشافة واملعامالت النقدية االأخرى 

التي يراها بنك راأ�س اخليمة منا�شبة من حني الآخر.
)13(  »الر�صوم« تعني املبالغ الواجبة الدفع بوا�شطة حامل البطاقة والنا�شئة عن ا�شتخدام البطاقة اأو 
رقم البطاقة اأو رقم التعريف ال�شخ�شي/رقم التعريف الهاتفي اأو غري ذلك مبوجب �رشوط واأحكام 
بطاقة االئتمان هذه وي�شمل ذلك، على �شبيل املثال ال احل�رش، جميع معامالت البطاقة والر�شوم 
ور�شوم التمويل والنفقات االإ�شافية والتعوي�شات والتكاليف القانونية وامل�رشوفات التي �شوف يتم 

خ�شمها من ح�شاب البطاقة والتي ت�شكل جزءاً من الر�شيد اجلاري.
)14(  »�صيك بطاقة الئتمان« يعني �شيك م�رشيف �شادر عن بنك راأ�س اخليمة حلامل بطاقة تقيد قيمته على 
ح�شاب البطاقة خا�شته ويكون واجب الدفع، وفق االإرادة املح�شة لبنك راأ�س اخليمة، اإلى اأي �شخ�س 

اآخر وفق ما يطلبه حامل البطاقة.



(o)  “Credit Card Statement” means RAKBANK’s monthly or other periodic statement 
issued to the Primary Cardholder with the particulars of the Card Transactions for 
a Card Account since the last Credit Card Statement and the Current Balance and 
Minimum Amount Due payable to RAKBANK by the Payment Due Date and sent to the 
Primary Cardholder at the postal address provided by him/her or by such other means 
as may be agreed with or notified to him/her. 

(p)  “Credit Limit” means the maximum debit balance permitted by RAKBANK for the 
Card Account for the Primary Card and the Supplementary Card(s), if any, and notified 
to the Primary Cardholder by means of the monthly Credit Card Statement or by such 
other means as may be appropriate at the discretion of RAKBANK in respect of which 
the total outstanding balance of your Card Account must not exceed at any time and 
if you have more than one Card Account such limit shall be the maximum permitted 
for the total outstanding balance of all your Card Accounts (excluding any business 
card and Amal card account each of which being governed by separate terms and 
conditions and any Card Account secured by a Deposit).

(q)  “Credit Shield Terms & Conditions” means the credit shield terms and conditions 
included herein.

(r)  “Current Balance” means the balance of a Card Account (inclusive of all Charges 
which shall be debited to the Card Account) outstanding on a Card Account payable 
to RAKBANK according to RAKBANK’s records on the date the Credit Card Statement 
for that Card Account is issued.  

(s)  “Deposit” means an amount in cash placed with RAKBANK as specified by RAKBANK 
as security for the performance of the Primary Cardholder’s obligation and to secure 
the Credit Limit. 

(t)  “Dues” means the amount payable by the Cardholder against the Current Balance and 
constitutes an amount not less than the Minimum Amount Due, and not exceeding 
the Current Balance.

(u)  “Electronic Funds Transfer” means the movement of funds from the Cardholder’s 
Card Account using instructions or any banking services provided by RAKBANK to a 
third party account within the UAE or outside UAE.

(v)  “EPP Terms & Conditions” means the Easy Instalment Payment Plan terms and 
conditions included herein.

(w)  “Enrolment Date” shall mean the date on which the Card is activated or when the 
Card is issued, whichever is later.

(x)  “Enrolment Year” shall mean “any twelve-month period” commencing on the 
Enrolment Date.

(y)  “Guarantee” means a guarantee, if any, from a bank or individual acceptable to 
RAKBANK in favour of RAKBANK and in form and substance acceptable to RAKBANK for 
an amount specified by RAKBANK, as security for the performance of the Cardholder’s 
obligation and to secure the Credit Limit.

(z)  “International Spends” means foreign currency transactions performed at any 
Merchant’s location, Merchant website or ATMs located outside the UAE.

(aa)  “Late Payment Fee” means the fee levied on the Card Account if the Minimum 
Amount Due is not paid in full by the Payment Due Date.

(bb)  “Merchant” means any corporate entity, person or other establishment, including 
any member institution of VISA International or MasterCard International, supplying 
goods and/or services who accepts the Card or the Card number as a mode of 
payment or reservation by the Cardholder.

(cc)  “Minimum Amount Due” is the minimum amount of the Current Balance which, if 
paid by the Payment Due Date, will avoid any late payment charges as prescribed in 
the Service and Price Guide.

(dd)  “Overlimit Fee” is a charge levied once per Credit Card Statement, if the debit 
balance in the Card Account exceeds the Credit Limit at any time.

(ee)  “Payment Cheque” means the undated cheque payable to RAKBANK and drawn 
on the Primary Cardholder’s bank account (whether with RAKBANK or with another 
bank) for an amount specified by RAKBANK to be applied at RAKBANK’S sole discretion 
towards any amount outstanding in relation to the Primary Card and/or Supplementary 
Card(s).

(ff)  “Payment Due Date” means the date specified in the Credit Card Statement by 
which date payment of at least the Minimum Amount Due is to be made to RAKBANK.

(gg)  “Person” means any legal person and shall include an individual person, a sole 
proprietor, an individual partnership firm, company, corporation or other natural or 
legal person whatsoever.

(hh)  “Phone Banking Services” means the telephone instruction and information service, 
whether automated or through a customer service agent provided by RAKBANK’s call 
center under the name of RAKDirect.  

(ii)  “PIN” means in relation to a Cardholder the Personal Identification Number issued to 
the Cardholder to enable the Card or the Card Number to be used at an ATM or any 
other electronic device as distinct from the TIN defined below.

(jj)  “Posting Date” means the date on which the Qualifying Transaction is posted to the 
relevant Card Account.

(kk)  “Primary Card” means a Card issued by RAKBANK at the request of an individual 
executing the Card Application Form with RAKBANK.

(ll)  “Primary Cardholder” means the person who is issued the Primary Card and for 
whom the Card Account is first opened by RAKBANK based on the Card Application 
Form entered into by him/her with RAKBANK.

(mm)  “Primary Cardholder’s Account” means the Card Account opened by RAKBANK 
for the purpose of entering all credits and debits received or incurred by the Primary 
Cardholder.

(nn)  “Qualifying Transaction” shall mean any retail, or online transactions, or La Carte 
Transaction or Cashback Transaction or any other transaction that RAKBANK defines as 
such from time to time. 

(oo)  “RAKBANK” means The National Bank of Ras Al-Khaimah (P.S.C.) its successors and 
assigns.

)15(  »ك�صف ح�صاب بطاقة الئتمان« يعني ك�شف احل�شاب ال�شهري، اأو اأي ك�شف ح�شاب دوري اآخر، ال�شادر 
عن بنك راأ�س اخليمة حلامل البطاقة االأ�شا�شية والذي يو�شح تفا�شيل معامالت البطاقة اخلا�شة 
بح�شاب البطاقة منذ اآخر ك�شف ح�شاب لبطاقة االئتمان ويو�شح كذلك الر�شيد اجلاري ومبلغ احلد 
االأدنى امل�شتحق الواجب الدفع اإلى بنك راأ�س اخليمة بحلول تاريخ ا�شتحقاق الدفع واملر�شل اإلى حامل 
البطاقة االأ�شا�شية على العنوان الربيدي املقدم بوا�شطته اأو من خالل اأي و�شائل اأخرى ح�شبما يتم 

االتفاق عليه معه اأو يتم اإخطاره به.
)16(  »حد الئتمان« يعني الر�شيد املدين االأق�شى امل�شموح به بوا�شطة بنك راأ�س اخليمة بخ�شو�س ح�شاب 
البطاقة فيما يخ�س البطاقة االأ�شا�شية والبطاقة )البطاقات( التابعة، اإن وجدت، ويتم اإخطار حامل 
و�شائل  اأي  اأو من خالل  ال�شهري  االئتمان  به من خالل ك�شف ح�شاب بطاقة  االأ�شا�شية  البطاقة 
اأخرى ح�شب املنا�شب وفق االإرادة املح�شة لبنك راأ�س اخليمة الذي يجب اأال يتجاوزه اإجمايل الر�شيد 
امل�شتحق حل�شاب بطاقتكم يف اأي وقت واإذا كان لك اأكرث من ح�شاب بطاقة، فاإن هذا احلد ميثل احلد 
ح�شاب  اأي  )با�شتثناء  بطاقتك  ح�شابات  جلميع  امل�شتحق  الر�شيد  الإجمايل  به  امل�شموح  االأق�شى 
بطاقة اأعمال وبطاقة اأمل اللتني حتكمهما �رشوط واأحكام م�شتقلة واأي ح�شاب بطاقة م�شمونة 

بوديعة(.
)17(  »اأحكام و�رشوط درع الئتمان«: ويعني اأحكام و�رشوط درع االئتمان املت�شمنة هنا. 

)18(  »الر�صيد اجلاري« يعني ر�شيد ح�شاب البطاقة )�شامالً جميع الر�شوم التي يتعني قيدها على ح�شاب 
البطاقة( غري املدفوع يف ح�شاب البطاقة الواجب الدفع اإلى بنك راأ�س اخليمة وفق �شجالت بنك راأ�س 

اخليمة يف تاريخ اإ�شدار ك�شف ح�شاب بطاقة االئتمان اخلا�س بح�شاب البطاقة.
اخليمة  راأ�س  بنك  بوا�شطة  املحدد  وفق  اخليمة  راأ�س  بنك  لدى  مودع  نقدي  مبلغ  تعني  )19(  »الوديعة« 

ك�شمان لتنفيذ التزام حامل البطاقة االأ�شا�شية ول�شمان حد االئتمان.
وت�شكل  اجلاري  الر�شيد  مقابل  البطاقة  حامل  بوا�شطة  الدفع  الواجب  املبلغ  تعني  )20(  »امل�صتحقات« 

مبلغـاً ال يقل عن مبلغ احلد االأدنى امل�شتحق، وال يتجاوز الر�شيد اجلاري.
البطاقة مبوجب  بحامل  اخلا�س  البطاقة  االأموال من ح�شاب  نقل  تعني  الإلكرتونية«  الأموال  )21(  »حوالة 
اإلى ح�شاب طرف ثالث داخل  راأ�س اخليمة  اأي خدمات م�رشفية مقدمة بوا�شطة بنك  اأو  تعليمات 

االإمارات العربية املتحدة اأو خارج االإمارات العربية املتحدة.
)22(  »�رشوط واأحكام خطة الدفع املي�رشة« يق�شد بها �رشوط واأحكام خطة دفع االأق�شاط املي�رشة الواردة يف 

هذه ال�رشوط واالأحكام.
)23(  »تاريخ الت�صجيل« يعني تاريخ تفعيل البطاقة اأو عند اإ�شدار البطاقة، اأيهما حدث بعد االآخر.

)24(  »�صنة الت�صجيل« تعني » مدة اأي اثنا ع�رش �شهر« تبداأ من تاريخ الت�شجيل
راأ�س  راأ�س اخليمة ل�شالح بنك  اأو �شخ�س يقبله بنك  اإن وجد، من بنك  اأي كفالة،  )25(  »الكفالة« تعني 
اخليمة وب�شيغة وم�شمون يقبلهما بنك راأ�س اخليمة مببلغ حمدد من ِقبل بنك راأ�س اخليمة، ك�شمان 

بخ�شو�س تنفيذ التزام حامل البطاقة ول�شمان حد االئتمان.
)26(  »النفقات الدولية« تعني معامالت بالعملة االأجنبية منفذة يف مقر اأي تاجر اأو موقع اإلكرتوين لتاجر 

اأو ماكينات ال�رشاف االآيل خارج االإمارات العربية املتحدة.
احلد  دفع مبلغ  البطاقة يف حالة عدم  املفرو�شة على ح�شاب  الر�شوم  تعني  املتاأخر«  الدفع  )27(  »ر�صوم 

االأدنى امل�شتحق بالكامل بحلول تاريخ ا�شتحقاق الدفع.
فيزا  يف  ع�شو  موؤ�ش�شة  اأي  ذلك  يف  مبا  اأخرى؛  موؤ�ش�شة  اأو  �شخ�س  اأو  �رشكة  اأي  يعني  )28(  »التاجر« 
اإنرتنا�شيونال اأو ما�شرت كارد اإنرتنا�شيونال، تقدم ال�شلع و/اأو اخلدمات وتقبل البطاقة اأو رقم البطاقة 

كطريقة دفع اأو حجز بوا�شطة حامل البطاقة.
)29(  »مبلغ احلد الأدنى امل�صتحق« هو مبلغ احلد االأدنى من الر�شيد اجلاري والذي، اإذا مت دفعه بحلول تاريخ 
ا�شتحقاق الدفع، �شوف يوؤدي اإلى جتنب اأي ر�شوم دفع متاأخر وفق املو�شوف يف دليل اخلدمات واالأ�شعار.
لبطاقة  ح�شاب  ك�شف  كل  بخ�شو�س  واحدة  مرة  فر�شه  يتم  ر�شم  هو  الئتمان«  حد  جتاوز  )30(   »ر�صم 

االئتمان، يف حالة جتاوز الر�شيد املدين يف ح�شاب البطاقة حلد االئتمان يف اأي وقت.
)31(  »�صيك الدفع« يعني �شيك غري موؤرخ واجب الدفع اإلى بنك راأ�س اخليمة وم�شحوب من احل�شاب البنكي 
اخلا�س بحامل البطاقة االأ�شا�شية )�شواء لدى بنك راأ�س اخليمة اأو لدى بنك اآخر( مببلغ حمدد بوا�شطة 
بنك راأ�س اخليمة ال�شتخدامه، وفق االإدارة املح�شة لبنك راأ�س اخليمة، يف �شداد اأي مبلغ غري مدفوع 

بخ�شو�س البطاقة االأ�شا�شية و/اأو البطاقة )البطاقات( التابعة.
)32(  »تاريخ ا�صتحقاق الدفع« يعني التاريخ املحدد يف ك�شف ح�شاب بطاقة االئتمان والذي يتعني بحلوله 

اأن يتم على االأقل دفع مبلغ احلد االأدنى امل�شتحق اإلى بنك راأ�س اخليمة.
)33(  »�صخ�ص« يعني اأي �شخ�س قانوين وي�شمل ال�شخ�س الطبيعي اأو املالك الوحيد اأو ال�رشاكة اأو ال�رشكة 

اأو املوؤ�ش�شة اأو اأي �شخ�س طبيعي اأو قانوين اآخر مهما يكن.
)34(  »اخلدمات امل�رشفية الهاتفية« وتعني التعليمات الهاتفية ومعلومات اخلدمات �شواء كانت اآلية اأو عرب 
وكيل خدمات العمالء املقدمة من قبل مركز االت�شال اخلا�س ببنك راأ�س اخليمة با�شم راك دايركت. 

)35(  »رقم التعريف ال�صخ�صي« يعني، بخ�شو�س حامل البطاقة، رقم التعريف ال�شخ�شي ال�شادر حلامل 
البطاقة لكي ميكن ا�شتخدام البطاقة اأو رقم البطاقة يف ماكينة �رشاف اآيل اأو اأي جهاز اإلكرتوين اآخر 

باعتباره متميز عن رقم التعريف الهاتفي املعرف فيما يلي.
)36(  »تاريخ القيد« يعني التاريخ الذي يتم فيه قيد املعاملة املوؤهلة يف ح�شاب البطاقة ذات ال�شلة.

راأ�س اخليمة بناًء على طلب �شخ�س يحرر منوذج  )37(  »البطاقة الأ�صا�صية« تعني بطاقة �شادرة عن بنك 
طلب البطاقة لدى بنك راأ�س اخليمة.

)38(  »حامل البطاقة الأ�صا�صية« يعني ال�شخ�س ال�شادر له البطاقة االأ�شا�شية والذي يتم فتح ح�شاب 
البطاقة له اأول مرة بوا�شطة بنك راأ�س اخليمة ا�شتناداً اإلى منوذج طلب البطاقة املحرر بوا�شطته لدى 

بنك راأ�س اخليمة.
)39(  »ح�صاب حامل البطاقة الأ�صا�صية« ويعني ح�شاب البطاقة املفتوح من قبل بنك راأ�س اخليمة الأغرا�س 

قيد جميع التعامالت املدينة والدائنة املتكبدة اأو امل�شتلمة من قبل حامل البطاقة االأ�شا�شية. 
اأو  االنرتنت  تتم عرب  اأو معاملة  بالتجزئة  بيع  اأو معاملة  اأي معاملة جتارية  )40(  »املعاملة املوؤهلة« تعني 
معاملة ال كارت اأو معاملة اال�شرتداد النقدي اأو اأي معاملة اأخرى كما يتم حتديدها من قبل بنك راأ�س 

اخليمة من وقت الأخر.
اإليهم  واملتنازل  امللكية  يف  وخلفائه  )�س.م.ع(  الوطني  اخليمة  راأ�س  بنك  يعني  اخليمة«  راأ�ص  )41(  »بنك 

بوا�شطته.



(pp) “RAKDirect” is RAKBANK’s 24 hour phone banking system providing:

 (i)  by means of any device installed by RAKBANK, an automated Interactive Voice 
Response (IVR) to a Cardholder’s telephone request for transactions and/or 
services and/or information; and

 (ii)  personal interface with phone banking staff for transactions and/or services 
and/or information.

(qq)  “RED Card Terms & Conditions” means the RAKBANK RED Credit Card Discount 
Program Terms & Conditions included herein.

(rr)  “Security” means any Payment Cheque, Deposit and/or Guarantee when these are 
held.

(ss)  “Service & Price Guide” means RAKBANK’s service and price guide which is available 
at www.rakbank.ae.

(tt)  “Smart Cash” means a facility in relation to a Card provided by RAKBANK in the form 
of an electronic funds transfer of an amount approved by RAKBANK which shall be an 
amount up to the total available Cash Advance (as determined by RAKBANK from time 
to time) and transferred to an account held in the name of the Primary Cardholder 
within the UAE.

(uu)  “Supplementary Card” means a Card issued by RAKBANK to a Person nominated 
by, and at the request of, the Primary Cardholder and in respect of which each Card 
Transaction is to be recorded in the Primary Cardholder’s Account.

(vv)  “Supplementary Cardholder” means the Person to whom a Supplementary Card is 
issued.

(ww)  “TIN” means in relation to the Cardholder the Telephone Identification Number issued 
by RAKBANK and sent to the Cardholder or generated by the Cardholder over the 
phone in order to enable him/her to use RAKDirect facilities to carry out transactions 
and/or make enquiries over the phone, and as distinct from the PIN defined above.

(xx) “UAE” United Arab Emirates.

(yy) “UAEDDS” has the meaning given to that term in clause 18.

(zz)  “Utility Bill Payments” means utility bill payments including made to a Utility 
Company through RAKBANK payment channels such as phone banking, online 
banking, ATM, mobile banking or any other RAKBANK payment channel.  

(aaa)  “Utility Company” means an entity approved by RAKBANK from time to time and 
which provides goods and services including, but not limited to gas, electricity, water 
and telecommunication services.

 Unless the context requires otherwise:

 (i)  The word ‘terminal’ means any ATM or point of sale terminal or any other 
device through which Card Transactions can be performed;

 (ii) Words denoting one gender shall include all other genders; and

 (iii) Words denoting the singular shall include the plural and vice versa.

2. THE CARD

2.1  The Card is and will at all times remain the property of RAKBANK and must be 
surrendered to RAKBANK immediately upon request by RAKBANK or its duly authorised 
agent.

2.2  The Primary Card and Supplementary Cards may be collected by the Primary 
Cardholder  or sent by post or courier to the address notified to RAKBANK by 
the Cardholder at the risk of the Primary Cardholder. Supplementary Card(s) will be 
delivered as instructed by, and at the risk of, the Primary Cardholder.

2.3  Upon receipt of the Card, the Cardholder shall sign on the back of the Card 
immediately and such signature, activation and/or use of the Card will constitute 
binding and conclusive evidence of the agreement by the Cardholder to be bound by 
these Credit Card Terms & Conditions and for which purpose the Primary Cardholder 
hereby appoints all Supplementary Cardholder(s) as his agent for this purpose 
notwithstanding that RAKBANK is not notified of the Cardholder’s receipt of the Card.

2.4  If the Cardholder does not wish to be bound by these Credit Card Terms & Conditions, 
the Cardholder shall cut the Card in half and return both halves to RAKBANK and clause 
9 hereof shall henceforth be operative.

2.5  The Card is not transferable and will be used exclusively by the Cardholder. The 
Cardholder will not, under any circumstances whatsoever, allow the Card and/or 
PIN/TIN to be used by any other individual. The Card may not be pledged by the 
Cardholder as security for any purpose whatsoever.

2.6  The Cardholder shall at all times ensure that the Card is kept in a safe place.

3. USE OF THE CARD

3.1 The Card may be used for Card Transactions:

 (a) within the Credit Limit notified by RAKBANK to the Primary Cardholder, and

 (b) until the last day of the expiry month embossed on the face of the Card.

3.2  If any Cardholder loses or damages his/her Card or requires replacement or additional 
Cards, RAKBANK may at its discretion issue such Card or Cards as the Primary Cardholder 
may request either in writing or through RAKDirect, subject  to any applicable fees.

3.3  The Cardholder undertakes to act in good faith at all times in relation to its dealings 
with the Card and with RAKBANK.

3.4  Notwithstanding that the Cardholder’s Credit Limit has not been utilised, RAKBANK 
shall be entitled to, at any time and without notice and without giving any reason and 
without liability towards the Cardholder, withdraw and restrict the Cardholder’s right 
to use the Card or to refuse to authorise any Card Transaction.

3.5  The Cardholder will, at all times, remain liable for Card Transaction done by use of 
the Card and/or by use of the PIN/TIN and RAKBANK records in respect of any Card 
Transaction will be conclusive and binding on the Cardholder.

3.6  RAKBANK will provide a PIN to be used in conjunction with the Card when effecting a 
transaction at an ATM.

)42(  »راك دايركت« يعني نظام اخلدمة امل�رشفية الهاتفية على مدار ال�شاعة من بنك راأ�س اخليمة والتي توفر:
الطلب  على  اآيل  تفاعلي  �شوتي  رد  اخليمة،  راأ�س  بنك  بوا�شطة  مركب  جهاز  اأي  طريق  )1(  عن   

الهاتفي اخلا�س بحامل البطاقة بخ�شو�س املعامالت و/اأو اخلدمات و/اأو املعلومات؛ و
و/اأو  املعامالت  بخ�شو�س  الهاتفية  امل�رشفية  اخلدمة  طاقم  مع  �شخ�شية  بينية  )2(  واجهة   

اخلدمات و/اأو املعلومات.
)43(   »�رشوط واأحكام البطاقة احلمراء« يق�شد بها �رشوط واأحكام برنامج خ�شم بطاقة االئتمان احلمراء من 

بنك راأ�س اخليمة الوطني الواردة هنا.
)44(  »ال�صمان« يعني اأي �شيك دفع و/اأو وديعة و/اأو كفالة عندما يتم االحتفاظ بذلك.

)45(  »دليل اخلدمات والأ�صعار« يعني دليل خدمات واأ�شعار بنك راأ�س اخليمة املتوفر على املوقع االإلكــرتوين
.www.rakbank.ae

)46(  »اخلدمة النقدية الذكية« تعني ت�شهيل بخ�شو�س بطاقة مقدمة من بنك راأ�س اخليمة على �شكل 
حوالة اأموال اإلكرتونية مببلغ معتمد من ِقبل بنك راأ�س اخليمة والذي يلزم اأن يكون مبلغاً يبلغ كحد 
اأق�شى جمموع ال�شلفة النقدية املتوفرة )وفقـاً ملا يحدده بنك راأ�س اخليمة من حني الآخر( وحمولة 

اإلى ح�شاب مفتوح با�شم حامل البطاقة االأ�شا�شية يف االإمارات العربية املتحدة.
)47(  »البطاقة التابعة« تعني بطاقة �شادرة عن بنك راأ�س اخليمة ل�شخ�س م�شمى بوا�شطة، وبناًء على 
طلب، حامل البطاقة االأ�شا�شية والتي يتعني بخ�شو�شها ت�شجيل كل معاملة بطاقة يف ح�شاب 

اخلا�س بحامل البطاقة االأ�شا�شية.
»حامل البطاقة التابعة« يعني ال�شخ�س ال�شادر له بطاقة تابعة.  )48(

)49(  »رقم التعريف الهاتفي« يعني، بخ�شو�س حامل البطاقة، رقم التعريف الهاتفي ال�شادر عن بنك راأ�س 
اخليمة واملر�شل اإلى حامل البطاقة اأو الذي يتم احل�شول عليه بوا�شطة حامل البطاقة عرب الهاتف 
من اأجل متكينه من ا�شتخدام ت�شهيالت راك دايركت لتنفيذ املعامالت و/اأو اإجراء اال�شتف�شارات عرب 

الهاتف وب�شفته متميز عن رقم التعريف ال�شخ�شي املعرف اآنفـاً.
»ا.ع.م« االإمارات العربية املتحدة.  )50(

»نظام اخل�صم املبا�رش يف الإمارات« ويعني املعنى املعرف به يف البند 18.   )51(
)52(  »دفعات فواتري املرافق« وتعني دفعات فواتري املرافق مبا يف ذلك تلك التي مت القيام بها ل�رشكة املرافق عرب 
قنوات بنك راأ�س اخليمة لل�شداد مثل اخلدمات امل�رشفية عرب الهاتف اأو اخلدمات امل�رشفية عرب االنرتنت 
اأو اأجهزة ال�رشاف االآيل اأو اخلدمات امل�رشفية عرب الهاتف املتحرك اأو اأي قنوات �شداد اأخرى خا�شة ببنك 

راأ�س اخليمة. 
)53(  »�رشكة املرافق« تعني �رشكة معتمدة من ِقبل بنك راأ�س اخليمة من حني الآخر توفر ال�شلع واخلدمات؛ 

خدمات الغاز والكهرباء واملياه واالت�شاالت. على �شبيل املثال ال احل�رش –  مبا يف ذلك – 
ما مل يقت�س ال�شياق خالف ذلك:  

)1(  كلمة »طرفية« تعني اأي ماكينة �رشاف اآيل اأو طرفية نقطة بيع اأو اأي جهاز اآخر ميكن من خالله   
تنفيذ معامالت البطاقة؛

الكلمات التي تدل على جن�س واحد ت�شمل جميع االأجنا�س االأخرى؛ و  )2(  
الكلمات التي تدل على املفرد ت�شمل اجلمع والعك�س �شحيح.  )3(  

�لبطاقة  -2
2-1  تكون البطاقة و�شوف تظل يف جميع االأوقات مملوكة لبنك راأ�س اخليمة ويجب ت�شليمها اإلى بنك راأ�س 

اخليمة على الفور عندما يطلب ذلك بنك راأ�س اخليمة اأو وكيله املعتمد ح�شب االأ�شول.
يتم  اأو  االأ�شا�شية  البطاقة  حامل  بوا�شطة  التابعة  والبطاقات  االأ�شا�شية  البطاقة  ا�شتالم  2-2  يجوز 
اأخطر  قد  البطاقة  حامل  يكون  الذي  العنوان  اإلى  ال�رشيع  التو�شيل  اأو خدمة  الربيد  عرب  اإر�شالها 
به بنك راأ�س اخليمة وذلك على م�شوؤولية حامل البطاقة االأ�شا�شية. و�شوف يتم ت�شليم البطاقة 

)البطاقات( التابعة وفق تعليمات حامل البطاقة االأ�شا�شية وعلى م�شوؤوليته.
و/اأو  التوقيع  وهذا  فوراً  البطاقة  البطاقة على ظهر  يوقع حامل  اأن  يتعني  البطاقة،  ا�شتالم  2-3  عند 
تفعيل و/اأو ا�شتخدام البطاقة �شوف ي�شكل دليالً ملزماً وحا�شماً على موافقة حامل البطاقة على 
االلتزام ب�رشوط واأحكام بطاقة االئتمان هذه ولهذا الغر�س يعني حامل البطاقة االأ�شا�شية مبوجبه 
جميع حاملي البطاقة التابعة كوكيل له لهذا الغر�س، بغ�س النظر عن عدم اإخطار بنك راأ�س اخليمة 

با�شتالم حامل البطاقة للبطاقة.
2-4  يف حالة عدم رغبة حامل البطاقة يف االلتزام ب�رشوط واأحكام بطاقة االئتمان هذه، فاإنه يتعني على 
حامل البطاقة متزيق البطاقة ن�شفني واإعادة الن�شفني اإلى بنك راأ�س اخليمة وعندئذ يتم اإعمال البند 

9 من هذه ال�رشوط واالأحكام.
2-5  البطاقة غري قابلة للتحويل ويجب ا�شتخدامها ح�رشياً بوا�شطة حامل البطاقة ولن ي�شمح، حتت 
الهاتفي  التعريف  ال�شخ�شي/رقم  التعريف  رقم  و/اأو  البطاقة  با�شتخدام  اأية ظروف مهما تكن، 

بوا�شطة اأي �شخ�س اآخر. وال يجوز حلامل البطاقة رهن البطاقة ك�شمان الأي غر�س مهما يكن.
يتعني على حامل البطاقة، يف جميع االأوقات، �شمان االحتفاظ بالبطاقة يف مكان اآمن.  6-2

��شتخد�م �لبطاقة  -3
يجوز ا�شتخدام البطاقة بخ�شو�س معامالت البطاقة:  1-3

�شمن حد االئتمان الذي يخطر به بنك راأ�س اخليمة حامل البطاقة االأ�شا�شية؛ و  )1(  
حتى اليوم االأخري من �شهر االنتهاء املنقو�س على وجه البطاقة.  )2(  

3-2  يف حالة فقدان اأو تلف بطاقة اأي حامل بطاقة اأو اإذا طلب بطاقات بديلة اأو اإ�شافية، فاإنه يجوز لبنك 
راأ�س اخليمة، وفق اإرادته املح�شة، اإ�شدار تلك البطاقة اأو البطاقات وفق ما يطلبه حامل البطاقة 

االأ�شا�شية، �شواء كتابة اأو من خالل راك دايركت، مع مراعاة دفع اأي ر�شوم مطبقة.
3-3  يتعهد حامل البطاقة بالت�رشف بنية ح�شنة يف جميع االأوقات بخ�شو�س تعامالته بالبطاقة ومع 

بنك راأ�س اخليمة.
3-4  بغ�س النظر عن عدم اال�شتفادة من حد االئتمان اخلا�س بحامل البطاقة، يحق لبنك راأ�س اخليمة، دون 
اإ�شعار ودون اإبداء اأي �شبب ودون حتمل اأي م�شوؤولية اأمام حامل البطاقة، �شحب وتقييد حق حامل 

البطاقة يف ا�شتخدام البطاقة اأو رف�س اإجازة اأي معاملة بطاقة.
با�شتخدام  املنفذة  البطاقة  معاملة  عن  م�شوؤوالً  االأوقات،  البطاقة، يف جميع  حامل  يظل  3-5  �شوف 
تكون �شجالت  و�شوف  الهاتفي،  التعريف  ال�شخ�شي/رقم  التعريف  رقم  با�شتخدام  و/اأو  البطاقة 

بنك راأ�س اخليمة بخ�شو�س اأي معاملة بطاقة حا�شمة وملزمة حلامل البطاقة.
3-6  �شوف يقدم بنك راأ�س اخليمة رقم تعريف �شخ�شي ال�شتخدامه بالتزامن مع البطاقة عند تنفيذ 

معاملة يف ماكينة �رشاف اآيل.



3.7  RAKBANK’s record of any transaction effected by the Primary Cardholder or 
Supplementary Cardholder in conjunction with a PIN shall be binding on the 
Cardholder as to its consequence.

3.8  RAKBANK has full authority to reverse any transaction posted to the Card Account 
without notice to the Cardholder when a transaction is made by RAKBANK, or the 
other bank involved, in error. RAKBANK may notify the Cardholder of the reversal of 
any such transaction in the Credit Card Statement.

4. CASH ADVANCE

4.1  The Cardholder may obtain a Cash Advance subject to the availability of adequate 
credit for such purpose, and as may be acceptable to RAKBANK from time to time at 
its absolute discretion by the following means:

 (a)  presenting the Card at any branch of RAKBANK or of any member institution 
of VISA International or MasterCard International together with evidence of the 
identity of the Cardholder and signing the necessary transaction record; or

 (b)  use of the Card at any ATM of RAKBANK or of any other bank or institution 
which has the necessary arrangement with Visa International or MasterCard 
International in conjunction with the PIN. The amount of each cash advance 
may be further subject to the applicable daily withdrawal limit of the ATM.

 (c)  RAKBANK’s record of all ATM transactions effected by use of a card will be 
conclusive and binding on the Cardholder for all purposes. The amount stated 
on the ATM screen or printed ATM transaction slip shall not be taken as a 
conclusive statement of the Cardholder’s liability.

 (d)  The use of the Card by the Cardholder to obtain a Cash Advance shall be 
deemed to constitute the agreement of the Cardholder to pay a Charge on 
each Cash Advance and a Cash Advance fee as prescribed by RAKBANK from 
time to time. A Charge shall be levied on each Cash Advance from the date of 
such Cash Advance until repayment in full. The Cash Advance fee (subject to 
a minimum amount) will also be levied on the amount of each Cash Advance 
and charged to the Card Account. RAKBANK may from time to time, vary the 
amount of Charges and fees payable by the Cardholder(s).

5. PAYMENT

5.1  Details of all fees and charges are listed in Service & Price Guide. The Service & Price 
Guide may be amended from time to time by giving notice to the Cardholder as 
prescribed in clause 14 below.

5.2  The Primary Cardholder agrees to pay to RAKBANK upon the request of RAKBANK an 
annual fee as prescribed by RAKBANK for the Primary Card when issued or renewed 
and an annual fee prescribed by RAKBANK for each Supplementary Card when issued 
or renewed.

5.3  The Primary Cardholder agrees to pay the total amount of all Charges described as the 
Current Balance specified in the Credit Card Statement which is due in full and payable 
not later than the date specified on the Credit Card Statement. Subject to charges 
pursuant to clause 5.8 below, the Cardholder shall incur no finance charge (excluding 
for Cash Advance, Credit Card Cheques and Balance Transfer) if cleared payment of 
the full Current Balance is received by RAKBANK on or before the Payment Due Date.

5.4  The Primary Cardholder may choose not to settle the Current Balance in full, in which 
case the Cardholder must pay at least the Minimum Amount Due on or before the 
Payment Due Date. If the Current Balance is less than AED 100 then the Current 
Balance becomes fully due. If the Minimum Amount Due is not paid by the Payment 
Due Date or only partly paid, then the unpaid amount of such Minimum Amount Due 
will be included in the next Credit Card Statement’s Minimum Amount Due.

5.5  The Cardholder(s) shall and undertakes to stay within the prescribed Credit Limit 
assigned by RAKBANK unless prior approval in writing to exceed this limit is obtained 
by the Cardholder from RAKBANK.  The Cardholder further undertakes to effect no 
Card Transactions which may cause the aggregate outstanding balance under all such 
Card Transactions to exceed the Credit Limit. If, in contravention of this provision, the 
Cardholder exceeds the Credit Limit, then the amount exceeding such Credit Limit 
will become payable in full and will be included in the next Credit Card Statement’s 
Minimum Amount Due. In addition, an Overlimit Fee as prescribed by RAKBANK from 
time to time, will be debited to the Card Account.

5.6  If the Cardholder(s) fails to pay the Minimum Amount Due by the Payment Due Date, 
a Late Payment Fee will be levied.

5.7  If the Cardholder pays to RAKBANK an amount less than the Current Balance by the 
Payment Due Date or no payment is made or payment is made but after the Payment 
Due Date, a finance charge at the rates prescribed by RAKBANK from time to time 
calculated on average daily balance basis will be applied to the Card Transactions 
included in the Current Balance until any payments are credited to the Card Account 
and thereafter on the reduced balance.

5.8  All payments received by RAKBANK from the Cardholder(s) may be applied in order of 
priority determined by RAKBANK in its sole discretion.

5.9  RAKBANK shall be entitled at its sole discretion to vary the rate or method of calculation 
of the annual fees, Charges handling charges, finance charges, the specified Minimum 
Amount Due, and/or Late Payment Fees or any other fees or charges.

5.10  All payments made by the Cardholder(s) shall be in the billing currency of the Card 
Account:

 (a)  If payment is made in any other currency, the Cardholder shall pay RAKBANK 
all exchange, commission and other charges or losses charged or incurred by 
RAKBANK in converting such payment to the billing currency. Such conversion 
shall be effected at such rate of exchange as may be conclusively determined 
by RAKBANK at its discretion on the date of posting of such payment into the 
Card Account.

 (b)  Payments shall only be regarded as having been received by RAKBANK and such 
amounts be available for further transactions by the Cardholder only after the 
amounts have been posted by RAKBANK into the Card Account.

 (c)  Any amount deposited as payment shall be accepted for collection and the 
proceeds shall not be available until the funds have cleared, and, in the case 
of payment by cheque, the proceeds are paid to RAKBANK by the paying bank 
and posted to the Card Account.

3-7  �شجل بنك راأ�س اخليمة بخ�شو�س اأي معاملة منفذة بوا�شطة حامل البطاقة االأ�شا�شية اأو حامل 
البطاقة التابعة بالتزامن مع رقم التعريف الهاتفي يكون ملزماً حلامل البطاقة بخ�شو�س التبعات 

املرتتبة على ذلك.
3-8  للبنك ال�شلطة الكاملة يف عك�س اي معاملة يف البطاقة، احل�شاب من دون ا�شعار حلامل البطاقة 
يف حال كانت املعاملة مت القيام بها من قبل بنك راأ�س اخليمة اأو اأي بنك اآخر ذي �شلة، باخلطاأ وميكن 
لبنك راأ�س اخليمة اإ�شعار حامل البطاقة مبثل هذا العك�س ملثل تلك املعاملة من خالل ك�شف ح�شاب 

بطاقة االئتمان. 
�ل�شلفة �لنقدية  -4

4-1  يجوز حلامل البطاقة احل�شول على �شلفة نقدية، مع مراعاة توفر ائتمان منا�شب لهذا الغر�س ووفق 
ما يقبله بنك راأ�س اخليمة من حني الآخر وفق اإرادته املح�شة، وذلك من خالل الو�شائل التالية:

اأو  اإنرتنا�شيونال  اأي ع�شو يف موؤ�ش�شة فيزا  اأو  راأ�س اخليمة  اأي فرع لبنك  البطاقة يف  )1(  تقدمي   
ما�شرت كارد اإنرتنا�شيونال بجانب اإثبات هوية حامل البطاقة وتوقيع �شجل املعاملة الالزم؛ اأو

اأو  اآخر  بنك  اأي  اأو  اخليمة  راأ�س  ببنك  خا�شة  اآيل  �رشاف  ماكينة  اأي  يف  البطاقة  )2(  ا�شتخدام   
كارد  ما�شرت  اأو  اإنرتنا�شيونال  فيزا  مع  الالزم  الرتتيب  لديه/لديها  يتوفر  اأخرى  موؤ�ش�شة 
حلد  نقدية  �شلفة  اأي  مبلغ  يخ�شع  قد  الهاتفي.  التعريف  رقم  مع  بالتزامن  اإنرتنا�شيونال 

ال�شحب اليومي املطبق بخ�شو�س ماكينة ال�رشاف االآيل.
)3(  �شجل بنك راأ�س اخليمة بخ�شو�س جميع معامالت ماكينة ال�رشاف االآيل املنفذة با�شتخدام   
يف  املو�شح  واملبلغ  االأغرا�س.  جلميع  البطاقة  حلامل  وملزماً  حا�شمـاً  يكون  �شوف  البطاقة 
اأو املطبوع يف اإي�شال معاملة ماكينة ال�رشاف االآيل ال يجوز  �شا�شة ماكينة ال�رشاف االآيل 

اعتباره ك�شف ح�شاب حا�شم ب�شاأن م�شوؤولية حامل البطاقة.
اعتباره  يلزم  نقدية  �شلفة  على  للح�شول  البطاقة  حامل  بوا�شطة  البطاقة  ا�شتخدام  )4(  اإن   
ي�شكل موافقة حامل البطاقة على دفع حامل البطاقة لر�شم عن كل �شلفة نقدية ور�شم 
راأ�س اخليمة من حني الآخر. ويتم فر�س ر�شم  �رشف �شلفة نقدية وفق املحدد بوا�شطة بنك 
يتم  و�شوف  لها.  الكامل  ال�شداد  حتى  النقدية  ال�شلفة  تاريخ  من  نقدية  �شلفة  كل  على 
اأي�شاً فر�س ر�شم �رشف ال�شلفة النقدية )مع مراعاة مبلغ اأدنى( على مبلغ كل �شلفة نقدية 
ويتم حت�شيله من ح�شاب البطاقة. ويجوز لبنك راأ�س اخليمة من حني الآخر تغيري مبلغ الر�شوم 

الواجبة الدفع بوا�شطة حامل البطاقة )حاملو البطاقات(.
�لدفع  -5

5-1  تفا�شيل جميع الر�شوم مو�شحة يف دليل اخلدمات واالأ�شعار. ويجوز تعديل دليل اخلدمات واالأ�شعار 
من حني الآخر مبوجب اإعطاء اإخطار حلامل البطاقة وفق املو�شح يف البند 14 اأدناه.

راأ�س اخليمة  راأ�س اخليمة، عند طلب بنك  اإلى بنك  اأن يدفع  االأ�شا�شية على  البطاقة  5-2  يوافق حامل 
عند  االأ�شا�شية  البطاقة  بخ�شو�س  اخليمة  راأ�س  بنك  بوا�شطة  املحدد  وفق  �شنوياً  ر�شماً  لذلك، 
اإ�شدارها اأو جتديدها ور�شم �شنوي حمدد بوا�شطة بنك راأ�س اخليمة بخ�شو�س كل بطاقة تابعة عند 

اإ�شدارها اأو جتديدها.
5-3  يوافق حامل البطاقة االأ�شا�شية على اأن يدفع املبلغ االإجمايل جلميع الر�شوم املو�شوفة باأنها الر�شيد 
اجلاري املحدد يف ك�شف ح�شاب بطاقة االئتمان وامل�شتحق والواجب الدفع بالكامل يف موعد اأق�شاه 
التاريخ املحدد يف ك�شف ح�شاب بطاقة االئتمان. ومع مراعاة الر�شوم املفرو�شة وفق البند 5 )8( 
اأدناه، ال يدفع حامل البطاقة اأي ر�شم متويل )با�شتثناء ما يتعلق بال�شلفة النقدية و�شيكات بطاقة 
االئتمان وحتويل الر�شيد( يف حالة تلقي بنك راأ�س اخليمة للدفعة اخلال�شة للر�شيد اجلاري بالكامل 

يف اأو قبل تاريخ ا�شتحقاق الدفع.
5-4  يجوز حلامل البطاقة االأ�شا�شية اختيار عدم �شداد الر�شيد اجلاري بالكامل، ويف هذه احلالة يجب اأن 
يدفع حامل البطاقة على االأقل مبلغ احلد االأدنى امل�شتحق يف اأو قبل تاريخ ا�شتحقاق الدفع. واإذا 
كان الر�شيد اجلاري اأقل من 100 درهم اإماراتي فاإن الر�شيد اجلاري ي�شبح م�شتحقـاً بالكامل. ويف 
حالة عدم دفع مبلغ احلد االأدنى امل�شتحق بحلول تاريخ ا�شتحقاق الدفع اأو مت دفع جزء منه فقط، فاإن 
املبلغ غري املدفوع من مبلغ احلد االأدنى امل�شتحق �شوف يتم ت�شمينه يف مبلغ احلد االأدنى امل�شتحق 

يف ك�شف ح�شاب بطاقة االئتمان التايل.
5-5  يتعهد حامل البطاقة )حاملو البطاقات( بعدم جتاوز حد االئتمان املحدد بوا�شطة بنك راأ�س اخليمة 
ما مل يح�شل حامل البطاقة من بنك راأ�س اخليمة على موافقة كتابية م�شبقة بتجاوز هذا احلد. 
الر�شيد  جعل  يف  تت�شبب  قد  بطاقة  معامالت  اأي  اإجراء  بعدم  كذلك  البطاقة  حامل  ويتعهد 
انتهاك هذا  االئتمان. ويف حالة  يتجاوز حد  البطاقة  املدفوع مبوجب جميع معامالت  االإجمايل غري 
احلكم وجتاوز حامل البطاقة حد االئتمان، فاإن املبلغ الزائد عن حد االئتمان �شوف ي�شبح واجب الدفع 
االئتمان  بطاقة  امل�شتحق يف ك�شف ح�شاب  االأدنى  احلد  مبلغ  ت�شمينه يف  يتم  و�شوف  بالكامل 
التايل. وباالإ�شافة اإلى ذلك، �شوف يتم اإدراج ر�شم جتاوز حد االئتمان، وفق املحدد بوا�شطة بنك راأ�س 

اخليمة من حني الآخر، يف اجلانب املدين من ح�شاب البطاقة.
5-6  يف حالة ف�شل حامل البطاقة )حاملو البطاقات( يف دفع مبلغ احلد االأدنى امل�شتحق بحلول تاريخ 

ا�شتحقاق الدفع، فاإنه �شوف يتم فر�س ر�شوم الدفع املتاأخر.
5-7  اإذا دفع حامل البطاقة اإلى بنك راأ�س اخليمة مبلغـاً اأقل من الر�شيد اجلاري بحلول تاريخ ا�شتحقاق 
الدفع اأو مل يتم دفع اأي مبلغ اأو اإذا مت الدفع ولكن بعد تاريخ ا�شتحقاق الدفع، فاإنه �شوف يتم فر�س 
باملعدالت التي يحددها بنك راأ�س اخليمة من حني الآخر حم�شوبة على اأ�شا�س متو�شط  ر�شم متويل – 
اإلى  اأي دفعات  اإ�شافة  على معامالت البطاقة مبا يف ذلك الر�شيد اجلاري حتى  الر�شيد اليومي – 

الر�شيد الدائن يف ح�شاب البطاقة وبعد ذلك يتم فر�شه على الر�شيد املتناق�س.
5-8  جميع الدفعات التي يتلقاها بنك راأ�س اخليمة من حامل البطاقة )حاملو البطاقة( يجوز ا�شتخدامها 

مقابل م�شتحقات برتتيب االأولوية وفق ما يراه بنك راأ�س اخليمة بناء على خياره اخلا�س.
5-9  يحق لبنك راأ�س اخليمة، وفق اإرادته املح�شة، تغيري معدل اأو طريقة ح�شاب الر�شوم ال�شنوية والر�شوم 
العامة ور�شوم االإجراء ور�شوم التمويل ومبلغ احلد االأدنى امل�شتحق املحدد و/اأو ر�شوم الدفع املتاأخر اأو 

اأي ر�شوم اأخرى.
الدفع  بعملة  تكون  اأن  يلزم  البطاقات(  )حاملو  البطاقة  بوا�شطة حامل  امل�شددة  الدفعات  5-10  جميع 

اخلا�شة بح�شاب البطاقة:
)1(  يف حالة �شداد اأي دفعة باأي عملة اأخرى، فاإنه يلزم اأن يدفع حامل البطاقة اإلى بنك راأ�س اخليمة   
جميع ر�شوم ال�رشف والعموالت والر�شوم االأخرى املفرو�شة على، اأو اخل�شائر التي يتكبدها، بنك 
راأ�س اخليمة يف حتويل تلك الدفعة اإلى عملة الدفع. ويتم تنفيذ هذا التحويل ب�شعر ال�رشف 
تلك  اإدراج  تاريخ  املح�شة يف  اإرادته  وفق  اخليمة  راأ�س  بنك  بوا�شطة  نهائي  نحو  املحدد على 

الدفعة يف ح�شاب البطاقة.
)2(  ال يتم اعتبار الدفعات قد تلقاها بنك راأ�س اخليمة، وال تكون تلك املبالغ متاحة ملعامالت اأخرى   

بوا�شطة حامل البطاقة، اإال بعد قيد املبالغ بوا�شطة بنك راأ�س اخليمة يف ح�شاب البطاقة.
العائدات متاحة حتى �رشف  تكون  وال  للتح�شيل  قبوله  يلزم  اإيداعه كدفعة  يتم  )3(  اأي مبلغ   
االموال  ويف حال الدفع مبوجب �شيك فاإن العائدات تدفع  اإلى بنك راأ�س اخليمة ويتم ترحيلها 

اإلى ح�شاب البطاقة.



 (d)  Where payment is received in any currency other than the billing currency, 
such payment shall be credited to the Card Account only after the relevant 
funds have been received for value by RAKBANK in United Arab Emirates and 
converted to the billing currency.

5.11  Fees and/or Charges as prescribed by RAKBANK shall be payable for additional services 
as RAKBANK shall determine and notify to the Cardholder.

5.12  The Cardholder hereby expressly agrees that if any sums shall be overdue from the 
Cardholder to RAKBANK at any time under the Card Account the whole outstanding 
balance on the Cardholder’s account shall become immediately due and payable and 
the provisions of clause 9 hereof shall be applicable at the discretion of RAKBANK.

5.13  RAKBANK may at any time demand that the Cardholder provide a Security in favour of 
RAKBANK for a specified amount even when this was not required when the Card was 
originally issued to the Cardholder. The Cardholder authorises RAKBANK at any time to 
insert the current date on the Payment Cheque and to present it for payment against 
any amount due to RAKBANK.

5.14  Non receipt of the Credit Card Statement by the Cardholder shall not be construed by 
the Cardholder to be sufficient reason for non-payment of Dues prior to the Payment 
Due Date.

5.15  RAKBANK will credit the Cardholder’s Card Account with the amount of any Card 
Transaction refund only upon receipt of such refund from the Merchant.

5.16  The payment by the Cardholder of any sum to RAKBANK in respect of any Credit 
Card Statement shall constitute binding and conclusive evidence of the acceptance by 
the Cardholder of the Card Transactions, charges and fees shown on that Credit Card 
Statement.

5.17  RAKBANK will not be responsible to the Cardholder to present the evidence of the 
Card Transactions performed by the Cardholder, and the Credit Card Statements sent 
to him/her shall be sufficient for the purpose of establishing the Cardholder’s liability.

6. STANDING INSTRUCTION FACILITY

6.1  The Cardholder may make payment to RAKBANK through a standing instruction facility 
by requesting the facility in the application form or by filling a separate standing 
instruction form available at RAKBANK’s branches. The acceptance of the standing 
instruction facility is subject to the discretionary approval of RAKBANK. 

6.2  The standing instruction facility allows the Cardholder to make payment towards 
his Card Account on an automatic basis on the respective Payment Due Date, or 
on receipt by RAKBANK of the Cardholder’s salary, by debiting either his/her own 
RAKBANK account or another nominated account (“Nominated Account”) subject 
to the proper signed authorisation.

6.3  The Cardholder may elect to make a full payment or a minimum payment or may 
choose any percentage from such minimum percentage of the Current Balance as 
may be prescribed by RAKBANK from time to time, to 100 % of the Current Balance 
on the Payment Due Date or on a particular day of each month or on receipt of the 
Cardholder’s salary.

6.4  RAKBANK will accept standing instructions subject to verification of signing authority 
and the standing instruction will be actioned subject to the availability of an adequate 
balance in the Nominated Account on each Payment Due Date (or if different, the 
date prescribed in the standing instruction).

6.5  RAKBANK will automatically debit the Cardholder’s Nominated Account, either on the 
respective payment date as specified in the Standing Instruction form or on receipt of 
the Cardholder’s salary, whichever is earlier. 

6.6  If sufficient balances are not available in the Nominated Account on the payment date 
specified in the standing instruction, then the available balance in the Nominated 
Account may be recovered towards Dues, and any funds received subsequently will be 
automatically transferred towards settlement of the Dues.

6.7  If in the sole opinion of RAKBANK, the Nominated Account has insufficient funds on 
the relevant payment date, RAKBANK is not obliged to advise the Cardholder and 
RAKBANK may, but is not obliged to, without notice to the Cardholder cancel the 
standing instruction.

6.8  RAKBANK may at its discretion, levy a charge for each payment not effected due to 
insufficient funds in the Nominated Account and this will be charged to the Card 
Account.

6.9  The Cardholder’s instruction to RAKBANK under this clause shall remain in full force 
and effect until advised in writing or through RAKDirect by the Cardholder. Any 
amendments/cancellations of a standing instruction by the Cardholder must be in 
writing or received through RAKDirect and must be received by RAKBANK at least one 
week before such payment is due.

6.10  RAKBANK shall not be liable for any loss, consequential loss, fees, damages, expenses, 
claims, costs or other obligations of any kind resulting from:

 (a)  any errors, neglect of defaults, acts or omissions, whether of itself or of its 
employees or of any correspondents, sub-agents or other agents or their 
employees; or,

 (b)  any lack of action by RAKBANK to implement, amend or cancel any standing 
instruction as a consequence of the non-receipt or delayed receipt of 
the Cardholder’s instructions or the inability of the Cardholder to send 
instructions due to any problem with mail and/or fax/ and/or phone or other 
communications facilities; or,

 (c)  RAKBANK’s failure to debit any of the Cardholder’s account(s) in accordance 
with the standing instruction.

6.11  On the date of payment, RAKBANK reserves the right to determine the priority of the 
Card Standing instruction against cheques and other standing instructions presented 
or any other existing arrangement made with RAKBANK and not make payment 
under the Card standing instruction if, having determined in its absolute discretion 
the priority of competing payments, this would result in the Nominated Account 
becoming overdrawn or, if an overdraft facility has been made available, exceeding 
the overdraft limit.

)4(  عند تلقي دفعة باأي عملة خالف عملة الدفع، فاإن تلك الدفعة ال يتم اإ�شافتها اإلى الر�شيد   
راأ�س اخليمة لالأموال ذات ال�شلة يف االإمارات  اإال بعد تلقي بنك  الدائن يف ح�شاب البطاقة 

العربية املتحدة وحتويلها اإلى عملة الدفع.
5-11  تكون الر�شوم و/ اأو العموالت وفق املحدد بوا�شطة بنك راأ�س اخليمة، واجبة الدفع بخ�شو�س اخلدمات 

االإ�شافية وفقـاً ملا يحدده بنك راأ�س اخليمة ويُخطر به حامل البطاقة.
5-12  يوافق حامل البطاقة مبوجبه �رشاحة على اأنه يف حالة تاأخر حامل البطاقة عن دفع اأي مبالغ اإلى بنك 
راأ�س اخليمة يف اأي وقت مبوجب ح�شاب البطاقة، فاإن الر�شيد الكامل غري املدفوع يف ح�شاب حامل 
البطاقة ي�شبح م�شتحقـاً وواجب الدفع على الفور ويتم تطبيق اأحكام البند 9 من هذه ال�رشوط 

واالأحكام، وفق االإرادة املح�شة لبنك راأ�س اخليمة.
راأ�س  اأن يطلب من حامل البطاقة تقدمي �شمان ل�شالح بنك  اأي وقت  راأ�س اخليمة يف  5-13  يجوز لبنك 
اخليمة مببلغ معني حتى لو مل يكن ذلك مطلوباً عند اإ�شدار البطاقة يف االأ�شل حلامل البطاقة. 
ويفو�س حامل البطاقة بنك راأ�س اخليمة يف اأي وقت الإدراج التاريخ اجلاري يف �شيك الدفع وتقدميه 

للدفع مقابل اأي مبلغ م�شتحق لبنك راأ�س اخليمة.
5-14  ال يجوز حلامل البطاقة اعتبار عدم تلقيه لك�شف ح�شاب بطاقة االئتمان مبثابة �شبب كاٍف لعدم 

دفع امل�شتحقات قبل تاريخ ا�شتحقاق الدفع.
5-15  �شوف ي�شيف بنك راأ�س اخليمة اإلى الر�شيد الدائن يف ح�شاب البطاقة اخلا�س بحامل البطاقة مبلغ 

اأي معاملة بطاقة م�شرتد فقط عند تلقي ذلك اال�شرتداد من التاجر.
5-16  اإن دفع حامل البطاقة الأي مبلغ اإلى بنك راأ�س اخليمة بخ�شو�س اأي ك�شف ح�شاب بطاقة ائتمان يلزم 
اأن ي�شكل دليالً ملزماً وحا�شماً ب�شاأن قبول حامل البطاقة ملعامالت البطاقة والر�شوم املو�شحة يف 

ك�شف ح�شاب بطاقة االئتمان ذي ال�شلة.
5-17  لن يتحمل بنك راأ�س اخليمة اأي م�شوؤولية اأمام حامل البطاقة على تقدمي دليل معامالت البطاقة 
املنفذة بوا�شطة حامل البطاقة، ويجب اأن تكون ك�شوف ح�شاب بطاقة االئتمان املر�شلة اإليه كافية 

لهذا الغر�س الإثبات م�شوؤولية حامل البطاقة.
ت�شهيل �لتعليمات �لد�ئمة  -6

6-1  يجوز حلامل البطاقة �شداد دفعة اإلى بنك راأ�س اخليمة من خالل ت�شهيل تعليمات دائمة مبوجب طلب 
الت�شهيل يف منوذج الطلب اأو مبوجب اإيداع منوذج تعليمات دائمة منف�شل متوفر يف فروع بنك راأ�س 

اخليمة. ويخ�شع قبول ت�شهيل التعليمات الدائمة للموافقة االختيارية لبنك راأ�س اخليمة
6-2  يتيح ت�شهيل التعليمات الدائمة حلامل البطاقة �شداد الدفعات بخ�شو�س ح�شاب البطاقة خا�شته 
لراتب حامل  اخليمة  راأ�س  بنك  تلقي  اأو عند  ال�شلة  ذي  الدفع  ا�شتحقاق  تاريخ  تلقائي يف  ب�شكل 
البطاقة، وذلك من خالل اخل�شم من ح�شابه ال�شخ�شي لدى بنك راأ�س اخليمة اأو من ح�شاب حمدد 

اآخر )»احل�صاب املحدد«( مع مراعاة التفوي�س املوقع املنا�شب.
6-3  يجوز حلامل البطاقة اختيار �شداد دفعة كاملة اأو دفعة احلد االأدنى اأو يجوز له اختيار اأي ن�شبة من 
ن�شبة احلد االأدنى من الر�شيد اجلاري وفق املحدد بوا�شطة بنك راأ�س اخليمة من حني الآخر، حتى %100 
من الر�شيد اجلاري يف تاريخ ا�شتحقاق الدفع اأو يف يوم معني من كل �شهر اأو عند تلقي راتب حامل 

البطاقة.
التوقيع  �شالحية  �شحة  من  التحقق  �رشيطة  الدائمة  التعليمات  اخليمة  راأ�س  بنك  يقبل  6-4  �شوف 
و�شوف يتم العمل بالتعليمات الدائمة ح�شب توفر ر�شيد منا�شب يف احل�شاب املحدد يف كل تاريخ 

ال�شتحقاق الدفع )اأو، اإذا كان خمتلفـاً، التاريخ املحدد يف التعليمات الدائمة(.
6-5  �شوف يخ�شم بنك راأ�س اخليمة تلقائياً من احل�شاب املحدد اخلا�س بحامل البطاقة، �شواء يف تاريخ 
الدفع ذي ال�شلة وفق املحدد يف منوذج التعليمات الدائمة اأو عند تلقي راتب حامل البطاقة، اأيهما 

كان اأوالً.
6-6  يف حالة عدم توفر اأر�شدة كافية يف احل�شاب املحدد يف تاريخ الدفع املحدد يف التعليمات الدائمة، فاإن 
الر�شيد املتاح يف احل�شاب املحدد يجوز ا�شرتداده بخ�شو�س امل�شتحقات، واأي اأموال يتم تلقيها عقب 

ذلك �شوف يتم حتويلها تلقائياً ل�شداد امل�شتحقات.
6-7  اإذا، كان احل�شاب املحدد، ح�شبما يراه بنك راأ�س اخليمة وحده، ال توجد به اأموال كافية يف تاريخ الدفع 
ذي ال�شلة، فاإن بنك راأ�س اخليمة ال يلزم عليه اإخطار حامل البطاقة ويجوز لبنك راأ�س اخليمة، لكن 

دون اإلزام ودون اإعطاء اإخطار حلامل البطاقة، اإلغاء التعليمات الدائمة.
6-8  يجوز لبنك راأ�س اخليمة، وفق اإرادته املح�شة، فر�س ر�شم عن كل دفعة ال يتم حت�شيلها ب�شبب عدم 

كفاية االأموال يف احل�شاب املحدد و�شوف يتم فر�س هذا الر�شم على ح�شاب البطاقة.
6-9  تظل تعليمات حامل البطاقة اإلى بنك راأ�س اخليمة مبوجب هذا البند متمتعة بكامل النفاذ و�رشيان 
املفعول حتى ا�شتالم اإخطار من حامل البطاقة كتابة اأو من خالل راك دايركت. واأي تعديالت/اإلغاء 
اأو يتم تلقيها من خالل راك  اأن تكون مكتوبة  للتعليمات الدائمة بوا�شطة حامل البطاقة يجب 

دايركت قبل موعد ا�شتحقاق الدفعة مبدة اأ�شبوع واحد على االأقل.
اأو  اأو اأ�رشار  اأو ر�شوم  6-10  ال يتحمل بنك راأ�س اخليمة اأي م�شوؤولية عن اأي خ�شارة اأو خ�شارة ا�شتتباعية 

نفقات اأو مطالبات اأو تكاليف اأو التزامات اأخرى من اأي نوع نا�شئة عن:
)1(  اأي اأخطاء اأو اإهمال اأو اإغفال اأو ت�رشفات اأو تقاع�س، �شواء من جانبه هو اأو من جانب موظفيه   

اأو اأي مرا�شلني اأو وكالء من الباطن اأو وكالء اآخرين اأو موظفيهم؛ اأو
دائمة  تعليمات  اأي  اإلغاء  اأو  تعديل  اأو  لتنفيذ  اخليمة  راأ�س  بنك  جانب  من  ت�رشف  عدم  )2(  اأي   
اأو تاأخر تلقي تعليمات حامل البطاقة اأو عدم قدرة حامل البطاقة على  نتيجة عدم تلقي 
اإر�شال التعليمات ب�شبب اأي م�شكلة يف الربيد االإلكرتوين و/اأو الفاك�س و/اأو الهاتف اأو مرافق 

االت�شاالت االأخرى؛ اأو
)3(  ف�شل بنك راأ�س اخليمة يف اخل�شم من اأي ح�شاب )ح�شابات( يخ�س/تخ�س حامل البطاقة وفق   

التعليمات الدائمة.
6-11  يف تاريخ الدفع، يحتفظ بنك راأ�س اخليمة باحلق يف حتديد اأولوية التعليمات الدائمة اخلا�شة بالبطاقة 
مقابل ال�شيكات والتعليمات الدائمة االأخرى املقدمة اأو اأي ترتيب قائم مع بنك راأ�س اخليمة وعدم 
بعد اأن يقرر وفق اإرادته املح�شة  �شداد اأي دفعة مبوجب التعليمات الدائمة اخلا�شة بالبطاقة اإذا – 
اأولوية الدفعات املتناف�شة – كان ذلك �شوف يرتتب عليه ال�شحب على املك�شوف من احل�شاب املحدد 
على  ال�شحب  �شيتجاوز حد  احل�شاب  كان  املك�شوف،  ت�شهيل �شحب على  اإتاحة  مت  قد  اإذا كان  اأو، 

املك�شوف.



7. SUPPLEMENTARY CARD(S)

7.1  RAKBANK may in its absolute discretion issue a Supplementary Card to a Person 
nominated by the Primary Cardholder and approved by RAKBANK. The issue of the 
Supplementary Card shall be subject to such Terms & Conditions which RAKBANK may 
deem necessary.

7.2  The Terms & Conditions applicable herein to the Primary Cardholder shall apply mutatis 
mutandis (i.e. with the necessary changes) to the Supplementary Cardholder(s) except 
for the liability to repay the Charges which rests with the Primary Cardholde

7.3  The Credit Limit assigned to the Primary Cardholder is inclusive of the Credit Limit of 
the Supplementary Cardholder(s) and the Primary Cardholder and the Supplementary 
Cardholder(s) shall not permit the total of the Charges incurred through their 
respective Cards to exceed the said  Credit Limit.

7.4  The validity of the Supplementary Card(s) is subject to the validity of the Primary 
Card. The termination of the Supplementary Card(s) for whatever reason shall not 
automatically terminate the Primary Card or the Primary Cardholder’s Agreement 
with RAKBANK, but the termination of the Primary Card shall also terminate the 
Supplementary Card(s).

7.5  The undertakings, liabilities and the obligations of the Primary Cardholder and the 
Supplementary Cardholder(s) to RAKBANK and RAKBANK’s rights herein shall not be 
affected in any way by any dispute or counterclaim which the Primary Cardholder and 
the Supplementary Cardholder(s) may have against each other.

7.6  The Primary Cardholder shall unconditionally and irrevocably indemnify and hold 
harmless RAKBANK its shareholders, directors, employees, officers, representatives 
(each an “Associated Person”) against any loss, damage, liability, costs and expenses 
whether legal or otherwise incurred by RAKBANK or any Associated Person by reason 
of any legal disability or incapacity of the Supplementary Cardholder(s) or any breach 
of these Credit Card Terms & Conditions by the Supplementary Cardholder(s).

7.7  The Primary Cardholder undertakes that he is the natural guardian of any Supplementary 
Cardholder from the age of 15 to 21and that the use of such Supplementary Card shall 
be under the supervision and control of the Primary Cardholder.

7.8  The Primary Cardholder authorises RAKBANK to provide information about the Card 
Account to the Supplementary Cardholder.

8. LOSS OF CARD AND PIN/TIN

8.1  RAKBANK may issue a PIN for the Cardholder(s) for use at any ATM or electronic device 
which will accept the Card and the Cardholder(s) agrees that the PIN may be sent by 
post/courier to the Cardholder(s) at his/her risk.

8.2  RAKBANK may issue a TIN for the Cardholder’s use with RAKDirect and the 
Cardholder(s) agrees that the TIN may be generated over the telephone or any other 
communication device or may be sent by post/courier to the Cardholder at his/her 
risk.

8.3  When any PIN/TIN is sent by mail/courier, the Cardholder shall remember the PIN/TIN 
and immediately destroy the advice.

8.4  The Cardholder shall be fully liable for all Card Transactions made with the PIN/TIN 
whether with or without the knowledge of the Cardholder.

8.5  The Cardholder(s) shall take all reasonable precautions to prevent the loss or theft of 
the Card and shall not disclose the PIN/TIN to any party.

8.6  In the event that the Card is lost or stolen or the PIN/TIN is disclosed to any other party, 
the Cardholder shall immediately notify the said loss, theft or disclosure together with 
the particulars thereof to RAKBANK and to the police of the country where such loss 
or theft or disclosure occurred.

8.7  The Cardholder shall be and remains fully liable to make payment to RAKBANK for 
any debit to the Card Account arising from any Card Transactions, Cash Advances, 
ATM transactions, utility payments and/or any services or facilities provided through 
RAKDirect, effected through the use of the Card and/or the PIN/TIN by any person 
whether with or without knowledge of the Cardholder and irrespective of whether 
they were authorised by the Cardholder or not.

8.8  RAKBANK may at its absolute discretion issue a replacement Card for any lost or stolen 
Card or a new PIN / TIN on these Credit Card Terms & Conditions or such other Terms 
& Conditions that RAKBANK may deem fit.

8.9  In the event that the lost or stolen Card is recovered by the Cardholder, he/she shall 
immediately return the same cut in half to RAKBANK without using it. The Cardholder 
shall not use the PIN/TIN after reporting to RAKBANK of the disclosure of the same to 
any other party.

9. TERMINATION

9.1  Notwithstanding the payment provisions outlined under clause 5 above, all amounts 
outstanding on a Card Account (including that of all Supplementary Cards) together 
with the amount incurred by the use of the Card but not yet charged to the 
Cardholder’s Card Account shall be payable immediately in full upon the termination 
of this Agreement.

9.2  The Primary Cardholder may at any time notify RAKBANK of his/her intention to close 
the Card Account and terminate the use of all Cards by giving a notice in writing and 
returning all Cards cut into half to RAKBANK. The Card Account shall be closed only 
after the receipt by RAKBANK of full payment of all Charges and liabilities under the 
Card Account.

9.3  In the event of the Supplementary Cardholder(s) terminating his/her Card, the Primary 
Cardholder shall continue to be liable to RAKBANK for all Charges and other liabilities 
in accordance with these Credit Card Terms & Conditions.

9.4  RAKBANK may at any time recall, withdraw, suspend and close all or any Card Accounts 
and terminate its/their use with or without giving prior notice to the Cardholder(s). 
The Cardholder(s) shall immediately after such recall, return such Card(s) cut in half to 
RAKBANK and make full payment of all Charges and liabilities to RAKBANK.

9.5  The use of all Primary Cards and Supplementary Cards shall be terminated by RAKBANK 
without notice upon the death, bankruptcy or insolvency of the Primary Cardholder or 
when the whereabouts of the Primary Cardholder becomes unknown to RAKBANK due 
to any cause not attributable to RAKBANK.

�لبطاقة )�لبطاقات( �لتابعة  -7
7-1  يجوز لبنك راأ�س اخليمة، وفق اإرادته املح�شة، اإ�شدار بطاقة تابعة ل�شخ�س م�شمى بوا�شطة حامل 
البطاقة االأ�شا�شية ومعتمد من بنك راأ�س اخليمة. واإ�شدار البطاقة التابعة يلزم اأن يخ�شع لل�رشوط 

واالأحكام التي يراها بنك راأ�س اخليمة منا�شبة.
7-2  ال�رشوط واالأحكام املطبقة يف هذه الوثيقة على حامل البطاقة االأ�شا�شية يلزم تطبيقها، مع اإجراء 
التغيريات والتعديالت الالزمة، على حامل )حاملو( البطاقة التابعة با�شتثناء امل�شوؤولية عن �شداد 

الر�شوم والتي تكون واجبة على حامل البطاقة االأ�شا�شية.
)بحاملي(  بحامل  اخلا�س  االئتمان  حد  ي�شمل  االأ�شا�شية  البطاقة  حلامل  املخ�ش�س  االئتمان  7-3  حد 
البطاقة التابعة وال يجوز حلامل البطاقة االأ�شا�شية وحامل )حاملو( البطاقة التابعة ال�شماح بتجاوز 

اإجمايل الر�شوم املتكبدة من خالل بطاقاتهم حلد االئتمان املذكور.
7-4  يخ�شع �رشيان البطاقة )البطاقات( التابعة ل�رشيان البطاقة االأ�شا�شية. واإنهاء البطاقة )البطاقات( 
التابعة الأي �شبب ال يوؤدي تلقائياً اإلى اإنهاء البطاقة االأ�شا�شية اأو اتفاقية حامل البطاقة االأ�شا�شية 
)البطاقات(  البطاقة  اإنهاء  اإلى  اأي�شاً  يوؤدي  االأ�شا�شية  البطاقة  اإنهاء  ولكن  اخليمة،  راأ�س  بنك  مع 

التابعة.
7-5  تعهدات وم�شوؤوليات والتزامات حامل البطاقة االأ�شا�شية وحامل )حاملو( البطاقة التابعة لبنك راأ�س 
اخليمة وحقوق بنك راأ�س اخليمة الواردة يف هذه الوثيقة ال تتاأثر باأي حال باأي منازعة اأو مطالبة م�شادة 

قد تكون لدى حامل البطاقة االأ�شا�شية وحامل )حاملو( البطاقة التابعة �شد بع�شهم البع�س.
راأ�س  اأن يعو�س بنك  7-6  يتعني على حامل البطاقة االأ�شا�شية، دون �رشط وعلى نحو غري قابل لالإلغاء، 
املرتبط«(  »ال�صخ�ص  بـ  منهم  واحد  كل  اإلى  )ي�شار  وممثليه  وموظفيه  ومديريه  وم�شاهميه  اخليمة 
عن اأي خ�شارة اأو اأ�رشار اأو التزامات اأو تكاليف ونفقات، �شواء اأكانت قانونية اأم غري ذلك، متحملة 
بوا�شطة بنك راأ�س اخليمة اأو اأي �شخ�س مرتبط ب�شبب اأي عدم قدرة اأو عدم اأهلية قانونية حلامل 
)حاملي( البطاقة التابعة اأو اأي انتهاك ل�رشوط واأحكام بطاقة االئتمان هذه بوا�شطة حامل )حاملي( 

البطاقة التابعة.
7-7  يقر حامل البطاقة االأ�شا�شية باأنه الو�شي الطبيعي على اأي حامل بطاقة تابعة من عمر 15 اإلى 
21 �شنة واأن ا�شتخدام البطاقة التابعة يلزم اأن يكون حتت اإ�رشاف ورقابة حامل البطاقة االأ�شا�شية.

اإلى  البطاقة  ب�شاأن ح�شاب  املعلومات  لتقدمي  اخليمة  راأ�س  بنك  االأ�شا�شية  البطاقة  حامل  7-8  يفو�س 
حامل البطاقة التابعة.

فقد�ن �لبطاقة ورقم �لتعريف �ل�شخ�شي/رقم �لتعريف �لهاتفي  -8
8-1  يجوز لبنك راأ�س اخليمة اإ�شدار رقم تعريف �شخ�شي حلامل )حاملي( البطاقة لال�شتخدام يف ماكينة 
ال�رشاف االآيل اأو اأي جهاز اإلكرتوين �شوف يقبل البطاقة ويوافق حامل )حاملو( البطاقة على اأن رقم 
التعريف ال�شخ�شي يجوز اإر�شاله عرب الربيد/خدمة التو�شيل ال�رشيع اإلى حامل )حاملي( البطاقة 

على م�شوؤوليته.
8-2  يجوز لبنك راأ�س اخليمة اإ�شدار رقم تعريف هاتفي لال�شتخدام بوا�شطة حامل البطاقة مع راك دايركت 
ويوافق حامل )حاملو( البطاقة على اأن رقم التعريف الهاتفي يجوز اإ�شداره عرب الهاتف اأو اأي جهاز 

ات�شال اآخر اأو يجوز اإر�شاله عرب الربيد/خدمة التو�شيل ال�رشيع اإلى حامل البطاقة على م�شوؤوليته.
8-3  يف حالة اإر�شال رقم التعريف ال�شخ�شي/رقم التعريف الهاتفي عرب الربيد/خدمة التو�شيل ال�رشيع، 
فاإنه يلزم اأن يتذكر حامل البطاقة رقم التعريف ال�شخ�شي/رقم التعريف الهاتفي ويقوم على الفور 

بتدمري االإخطار.
رقم  با�شتخدام  املنفذة  البطاقة  معامالت  جميع  عن  كاملة  امل�شوؤولية  البطاقة  حامل  8-4  يتحمل 

التعريف ال�شخ�شي/رقم التعريف الهاتفي �شواء بعلم حامل البطاقة اأو دون علمه.
8-5  يتعني على حامل )حاملي( البطاقة اتخاذ جميع االحتياطات املعقولة ملنع فقدان اأو �رشقة البطاقة 

وال يجوز له االإف�شاح عن رقم التعريف ال�شخ�شي/رقم التعريف الهاتفي الأي �شخ�س.
8-6  يف حالة فقدان اأو �رشقة البطاقة اأو االإف�شاح عن رقم التعريف ال�شخ�شي/رقم التعريف الهاتفي 
الأي �شخ�س اآخر، يتعني على حامل البطاقة القيام على الفور باإخطار بنك راأ�س اخليمة عن الفقدان 
اأو ال�رشقة اأو االإف�شاح بجانب تفا�شيل ذلك ويتعني عليه كذلك اإخطار ال�رشطة بالدولة التي حدث 

فيها الفقدان اأو ال�رشقة اأو االإف�شاح.
8-7  يكون حامل البطاقة م�شوؤوالً ويظل م�شوؤوالً بالكامل عن اأن يدفع اإلى بنك راأ�س اخليمة اأي ر�شيد 
مدين يف ح�شاب البطاقة نا�شئ عن اأي معامالت بطاقة اأو �شلف نقدية اأو معامالت ماكينة �رشاف 
اآيل اأو دفعات خدمات املرافق و/اأو اأي خدمات اأو ت�شهيالت مقدمة من خالل راك دايركت، منفذة من 
خالل ا�شتخدام البطاقة و/اأو رقم التعريف ال�شخ�شي/رقم التعريف الهاتفي بوا�شطة اأي �شخ�س، 
�شواء بعلم حامل البطاقة اأو دون علمه، وبغ�س النظر عما اإذا كانت م�رشح بها من جانب حامل 

البطاقة اأم ال.
8-8  يجوز لبنك راأ�س اخليمة، وفق اإرادته املح�شة، اإ�شدار بطاقة بديلة بخ�شو�س اأي بطاقة مفقودة اأو 
م�رشوقة اأو رقم تعريف �شخ�شي/رقم تعريف هاتفي جديد وفق �رشوط واأحكام بطاقة االئتمان هذه 

اأو اأي �رشوط واأحكام اأخرى يراها بنك راأ�س اخليمة منا�شبة.
8-9  يف حالة ا�شرتداد حامل البطاقة للبطاقة املفقودة اأو امل�رشوقة، فاإنه يتعني عليه اإعادتها على الفور 
مق�شومة ن�شفني اإلى بنك راأ�س اخليمة دون ا�شتخدامها. وال يجوز حلامل البطاقة ا�شتخدام رقم 
الأي  عنه  االإف�شاح  عن  اخليمة  راأ�س  بنك  اإبالغ  بعد  الهاتفي  التعريف  ال�شخ�شي/رقم  التعريف 

�شخ�س اآخر.
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9-1  بغ�س النظر عن اأحكام الدفع املو�شحة مبوجب البند 5 اأعاله، جميع املبالغ غري املدفوعة يف ح�شاب 
البطاقة  ا�شتخدام  مبوجب  املتحمل  املبلغ  بجانب  التابعة(  البطاقات  جميع  ذلك  )مبا يف  البطاقة 
ولكن مل يتم فر�شه بعد على ح�شاب البطاقة اخلا�س بحامل البطاقة تكون واجبة الدفع على الفور 

بالكامل عند اإنهاء هذه االتفاقية.
اإغالق ح�شاب البطاقة  راأ�س اخليمة بنيته  اإخطار بنك  اأي وقت  9-2  يجوز حلامل البطاقة االأ�شا�شية يف 
البطاقات مق�شومة  واإعادة جميع  اإخطار كتابي  اإعطاء  البطاقات مبوجب  ا�شتخدام جميع  واإنهاء 
ن�شفني اإلى بنك راأ�س اخليمة. ويتم اإغالق ح�شاب البطاقة فقط بعد تلقي بنك راأ�س اخليمة الدفعات 

الكاملة جلميع الر�شوم وااللتزامات مبوجب ح�شاب البطاقة.
9-3  يف حالة اإنهاء حامل البطاقة التابعة لبطاقته، فاإن حامل البطاقة االأ�شا�شية يظل م�شوؤوالً اأمام 

بنك راأ�س اخليمة عن جميع الر�شوم وااللتزامات االأخرى وفق �رشوط واأحكام بطاقة االئتمان هذه.
اأي من ح�شابات  اأو  اإغالق جميع  تعليق،  ا�شرتداد، �شحب،  اأي وقت طلب  اخليمة يف  راأ�س  لبنك  9-4  يجوز 
البطاقة واإنهاء ا�شتخدامها مع اأو دون اإعطاء اإخطار م�شبق حلامل )حاملي( البطاقة. ويتعني على 
حامل )حاملي( البطاقة القيام على الفور، بعد طلب اال�شرتداد، باإعادة البطاقة )البطاقات( مق�شومة 

ن�شفني اإلى بنك راأ�س اخليمة والدفع الكامل جلميع الر�شوم وااللتزامات اإلى بنك راأ�س اخليمة.
9-5  يقوم بنك راأ�س اخليمة باإنهاء ا�شتخدام جميع البطاقات االأ�شا�شية والبطاقات التابعة دون اإخطار 
عند وفاة اأو اإفال�س اأو اإع�شار حامل البطاقة االأ�شا�شية اأو عندما ي�شبح مكان وجود حامل البطاقة 

االأ�شا�شية غري معروف لبنك راأ�س اخليمة نتيجة الأي �شبب ال يرجع اإلى بنك راأ�س اخليمة.



 
 (a)  The use of a Supplementary Card shall be terminated by RAKBANK without 

notice upon the death of the Supplementary Cardholder.

 (b)  The Primary Cardholder and/or his/her estate will be responsible for settling 
outstanding balances on the Card Account and shall keep RAKBANK and any 
Associated Person, indemnified for all costs (including legal fees and charges) 
and expenses incurred in recovering such outstanding balances.

 (c)  RAKBANK shall not be liable to refund the annual membership fee for or any 
part thereof in the event of the termination of the Card Account.

 (d)  In the event that any Security is held by RAKBANK as collateral for the issuance 
of the Card, RAKBANK reserves the right to retain such Security for such period 
as RAKBANK in its absolute discretion deems fit and for not less than 45 
days following the Card being cancelled and returned to RAKBANK whether 
cancelled by the Cardholder(s) or by RAKBANK or following the Agreement 
being terminated.

 (e)  In the event that any balances on the Card Account remain unpaid by the 
Primary Cardholder, RAKBANK reserves the right to take any legal action, or any 
other precautionary action including the institution of litigation against the 
Primary Cardholder to recover the amount owing and the Primary Cardholder 
shall be liable for all the costs, expenses incurred by RAKBANK.

10. EXCLUSION OF LIABILITY

10.1  RAKBANK shall be under no liability whatsoever to the Cardholder(s) in respect of any 
loss or damage, howsoever incurred or suffered by the Cardholder(s), arising directly 
or indirectly out of:

 (a)  RAKBANK or a Merchant or other bank or financial institution or any ATM or 
other party refusing to allow a Card Transaction or refusing to accept the Card 
or the Card numbers or the PIN/TIN or refusing to extend or provide Cash 
Advances up to the Credit Limit or at all;

 (b)  A RAKBANK ATM rejecting banknotes deposited towards full or partial 
settlement of the Card Account outstanding balance;

 (c)  Refusal of any Merchant to honour or accept the Card or for any defect or 
deficiency in the goods or services supplied to the Cardholder(s) by any 
Merchant or, where applicable, for any breach or non-performance by a 
Merchant of a Card Transaction;

 (d) The malfunction of any ATM or disruption of communication systems;

 (e)  The exercise by RAKBANK of its right to demand and procure surrender of the 
Card prior to the expiry date embossed on its face, whether such demand and 
surrender are made and/or procured by RAKBANK or by any other person or 
ATM;

 (f)  The exercise by RAKBANK of its right to reverse any transaction under clause 
3.8 or terminate any Card or the Card Account pursuant to clause 9.4;

 (g)  Any injury to the credit character and reputation of the Cardholder(s) arising 
from the repossession of the Card, any request for its return or the refusal of 
any Person to honour or accept the Card;

 (h)  Any mis-statement, misrepresentation, error or omission in any details disclosed 
by RAKBANK pursuant to clause 11;

 (i)  Any dispute between the Cardholder(s) and any Merchant or bank or financial 
institution or any other Person. The Cardholder’s liability to RAKBANK shall 
not in any way be affected by such dispute or counterclaim or right of set-off 
which the Cardholder(s) may have against such Merchant or bank or financial 
institution or person.

11. CONSENT TO DISCLOSURE AND RECEIPT  OF INFORMATION

11.1 The Cardholder consents and agrees that RAKBANK   

 (a)  may disclose information regarding the Cardholder, including, but not 
limited to, information regarding its personal and financial situation, defaults 
in payments and any other matter related to its Card Account(s) or any 
facilities or products made available to the Cardholder or over which it has 
control either as shareholder, authorised signatory or otherwise by RAKBANK 
(“Credit Information”) to any other commercial and investment banks, 
financial institution, credit information company or entity (including, without 
limitation the Al Etihad Credit Information Company PJSC), debt collection 
agency or any local, federal or regulatory agency or any member of RAKBANK’s 
group including any subsidiary or related company in the UAE or in any other 
jurisdiction irrespective of  whether RAKBANK operates or undertakes any form 
of business in that jurisdiction (each a “Relevant Entity”);

 (b)  may obtain any Credit Information relating to the Cardholder or any entity over 
which it has control either as shareholder, authorised signatory or otherwise 
from any Relevant Entity and may apply or use such Credit Information in 
making any credit or other assessment in relation to its  Card Account(s) or 
facilities (or proposed accounts or facilities) with RAKBANK;

 (c)  shall have no liability or responsibility to either the Cardholder, including any 
entity over which it has control either as shareholder, authorised signatory 
or otherwise, or any third party relying on any Credit Information provided 
by RAKBANK to any Relevant Entity (or, in the event of onward transmission 
of such Credit Information by that Relevant Entity) provided such Credit 
Information is provided in good faith and with reasonable care and without any 
requirement that such Credit Information be updated or checked by RAKBANK 
in the event that the Cardholder’s  personal or financial situation or that of any 
entity over which it hase control either as shareholder, authorised signatory or 
otherwise may subsequently change or further information is provided by me 
to RAKBANK; and

 (d)  is providing Credit Information to each Relevant Entity for the Cardholder’s 
benefit and accordingly RAKBANK shall be indemnified by the Cardholder for 
any loss, cost, claim or damage incurred or sustained by RAKBANK as a result of 
providing such Credit Information in the event that any third party (including 
any Relevant Entity) brings any claim related to the provision of or reliance on 
such Credit Information provided that such information has been provided by 
RAKBANK in good faith and with reasonable care.

)1(  يقوم بنك راأ�س اخليمة باإنهاء ا�شتخدام البطاقة التابعة دون اإخطار عند وفاة حامل البطاقة   
التابعة.

)2(  �شوف يكون حامل البطاقة االأ�شا�شية و/اأو تركته م�شوؤوالً عن �شداد االأر�شدة غري املدفوعة   
مرتبط عن جميع  واأي �شخ�س  اخليمة  راأ�س  بنك  تعوي�س  عليه  ويتعني  البطاقة  يف ح�شاب 
تلك  ا�شرتداد  يف  املتكبدة  والنفقات  القانونية(  والنفقات  الر�شوم  ذلك  يف  )مبا  التكاليف 

االأر�شدة غري املدفوعة.
)3(  ال يكون بنك راأ�س اخليمة م�شوؤوالً عن اإعادة ر�شم الع�شوية ال�شنوي اأو اأي جزء منه يف حالة   

اإنهاء ح�شاب البطاقة.
)4(  يف حالة احتفاظ بنك راأ�س اخليمة باأي �شمان بخ�شو�س اإ�شدار البطاقة، فاإن بنك راأ�س اخليمة   
يحتفظ باحلق يف االحتفاظ بهذا ال�شمان للفرتة التي يعتربها بنك راأ�س اخليمة، وفق اإرادته 
راأ�س  بنك  اإلى  واإعادتها  البطاقة  اإلغاء  عقب  يوماً   45 تقل عن  ولفرتة ال  املح�شة، منا�شبة 
اخليمة، �شواء اأمت اإلغاوؤها بوا�شطة حامل )حاملي( البطاقة اأم بوا�شطة بنك راأ�س اخليمة اأو 

عقب اإنهاء االتفاقية.
)5(  اإذا ظلت اأي اأر�شدة يف ح�شاب البطاقة غري مدفوعة بوا�شطة حامل البطاقة االأ�شا�شية، فاإن   
بنك راأ�س اخليمة يحتفظ باحلق يف اتخاذ اأي اإجراء قانوين اأو اإجراء احرتازي اآخر؛ مبا يف ذلك رفع 
دعوى ق�شائية �شد حامل البطاقة االأ�شا�شية ال�شرتداد املبلغ امل�شتحق ويكون حامل البطاقة 

االأ�شا�شية م�شوؤوالً عن جميع التكاليف والنفقات التي يتحملها بنك راأ�س اخليمة.
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اأي  بخ�شو�س  البطاقة  )حاملو(  اأمام حامل  تكن  م�شوؤولية مهما  اأي  اخليمة  راأ�س  بنك  يتحمل  10-1  ال 
خ�شارة اأو اأ�رشار متكبدة او يتحملها حامل )حاملي( البطاقة  نا�شئة ب�شكل مبا�رش اأو غري مبا�رش عن:
)1(  رف�س بنك راأ�س اخليمة اأو تاجر اأو بنك اآخر اأو موؤ�ش�شة مالية اأخرى اأو اأي ماكينة �رشاف اآيل اأو   
اأي طرف اآخر ال�شماح باإجراء معاملة بطاقة اأو رف�س قبول البطاقة اأو اأرقام البطاقة اأو رقم 
التعريف ال�شخ�شي/رقم التعريف الهاتفي اأو رف�س تقدمي �شلف نقدية حتى حد االئتمان اأو 

رف�س ذلك على االإطالق؛
ر ف�س ماكينة �رشاف اآيل تابعة لبنك راأ�س اخليمة االأوراق النقدية املودعة بخ�شو�س ال�شداد   )2(  

الكامل اأو اجلزئي للر�شيد غري املدفوع يف ح�شاب البطاقة؛
)3(  رف�س اأي تاجر قبول البطاقة اأو وجود اأي عيب اأو خلل يف ال�شلع اأو اخلدمات املقدمة اإلى حامل   
تاجر  اأي  انتهاك من جانب  اأي  اأو، عندما تنطبق احلالة،  تاجر  اأي  بوا�شطة  البطاقة  )حاملي( 

ملعاملة بطاقة اأو عدم تنفيذها؛
تعطل اأي ماكينة �رشاف اآيل اأو تعطل اأي اأنظمة ات�شاالت؛  )4(  

تاريخ  التدابري الالزمة لت�شليم البطاقة قبل  راأ�س اخليمة حلقه يف طلب واتخاذ  )5(  ممار�شة بنك   
االنتهاء املنقو�س على وجهها، �شواء اأمت ذلك بوا�شطة بنك راأ�س اخليمة اأو اأي �شخ�س اآخر اأو 

ماكينة �رشاف اآيل؛
)6(  ممار�شة بنك راأ�س اخليمة حلقه يف عك�س اي معاملة مبوجب البند 3)8( اأو يف اإنهاء اأي بطاقة اأو   

ح�شاب بطاقة طبقـاً للبند 9)4(؛
)7(  اأي �رشر لل�شفة وال�شمعة االئتمانية حلامل )حاملي( البطاقة نتيجة ا�شرتداد البطاقة اأو اأي   

طلب بخ�شو�س اإعادتها اأو رف�س اأي �شخ�س قبول البطاقة؛
راأ�س اخليمة  اأي تفا�شيل مف�شح عنها بوا�شطة بنك  اإغفال يف  اأو  اأو خطاأ  )8(  اأي بيان خاطئ   

طبقـاً للبند 11؛
)9(  اأي منازعة بني حامل )حاملي( البطاقة واأي تاجر اأو بنك اأو موؤ�ش�شة مالية اأو اأي �شخ�س اآخر.   
املطالبة  اأو  املنازعة  بتلك  باأي حال  اخليمة  راأ�س  بنك  البطاقة جتاه  تتاأثر م�شوؤولية حامل  وال 
اأو  البنك  اأو  التاجر  ذلك  البطاقة �شد  )حاملو(  التي ميلكها حامل  املقا�شة  اأو حق  امل�شادة 

املوؤ�ش�شة املالية اأو ال�شخ�س.
�مل��فقة على �لإف�شاح و��شتالم  �ملعل�مات  -11

حامل البطاقة يوافق/على اأنه يجوز للبنك:  1-11
املعلومات  ح�رش،  دون  من  ذلك،  يف  البطاقةمبا  حامل  تخ�س  التي  املعلومات  عن  )1(  االإف�شاح   
اأخرى  م�شائل  واأي  ال�شداد  عن  والتخلف  واملايل  ال�شخ�شي  البطاقة  حامل  بو�شع  اخلا�شة 
ترتبط بح�شابهالبطاقة / البطاقات اأو اأي ت�شهيالت اأو منتجات ح�شل عليها حامل البطاقة 
من خالل بنك راأ�س اخليمة  اأو التي تقع حتت رقابة حامل البطاقة �شواء كم�شاهم اأو خمول 
اأو  اأخرى  جتارية  اأو  ا�شتثمارية  بنوك  الأي  وذلك  الئتمانية«(،  ذلك)»املعلومات  اأو خالف  بالتوقيع 
االحتاد  �رشكة  ح�رش،  دون  من  ذلك،  يف  )مبا  ائتمانية  معلومات  �رشكات  اأو  مالية  موؤ�ش�شات 
اأو  احتادية  اأو  حملية  جهة  اأي  اأو  الديون  حت�شيل  وكاالت  اأو  �س.م.ع(  االئتمانية  للمعلومات 
ت�رشيعية اأو اأي ع�شو يف جمموعة بنك راأ�س اخليمة، مبا يف ذلك اأي �رشكة تابعة اأو ذات �شلة 
يف االإمارات العربية املتحدة يف اأي منطقة اأخرى ب�رشف النظر عن ممار�شة بنك راأ�س اخليمة الأي 
�شكل اآخر من اأ�شكال العمل يف تلك املنطقة )»ي�شار اإلى كل منها با�شم »اجلهة ذات ال�صلة«(.
)2(  احل�شول على اأي معلومات ائتمانية تخ�س حامل البطاقة اأو اأي جهة تقع حتت رقابة حامل   
البطاقة �شواء كم�شاهم اأو خمول بالتوقيع اأو خالف ذلك، وتطبيق اأو ا�شتخدام تلك املعلومات 
اأو  االئتمانية  البطاقة  بح�شاب/ح�شابات  يتعلق  اآخر  تقييم  اأو  ائتماين  تقييم  اأي  اإجراء  يف 

ت�شهيالت /  )اأو احل�شابات اأو الت�شهيالت املقرتحة لدى بنك راأ�س اخليمة(.
)3(  عدم حتمل اأي م�شوؤولية اأو التزام جتاه حامل البطاقة مبا يف ذلك اأي جهة تقع حتت رقابة حامل   
البطاقة/ �شواء كم�شاهم اأو خمول بالتوقيع اأو خالف ذلك، اأو جتاه اأي طرف ثالث وفقاً الأي 
معلومات ائتمانية مقدمة من قبل بنك راأ�س اخليمة الأي جهة ذات �شلة )اأو، يف حال حتويل 
املعلومات االئتمانية من قبل اجلهة ذات ال�شلة( ب�رشط اأن تقدم تلك املعلومات بح�شن نية 
اأو مراجعة تلك املعلومات  اأي ا�شرتاط يق�شى بتحديث  ومع بذل العناية املعقولة ومن دون 
من جانب بنك راأ�س اخليمة يف حال احتمال تغيري و�شع حامل البطاقة  املايل اأو ال�شخ�شي اأو 
اأي جهة تقع حتت رقابته �شواء كم�شاهم اأو خمول بالتوقيع اأو خالف ذلك، اأو تقدمي معلومات 

اأخرى من قبلي اإلى بنك راأ�س اخليمة، و
)4(  واأن تقدمي املعلومات االئتمانية الأي جهة ذات �شلة يكون مل�شلحة حامل البطاقة / ، وبناء   
اأو  خ�شارة  اأي  عن  البطاقة  حامل  من  تعوي�س  على  احل�شول  اخليمة  راأ�س  لبنك  يحق  عليه، 
تكاليف اأو مطالبات اأو اأ�رشار يتم حتملها اأو تكبدها من قبل بنك راأ�س اخليمة نتيجة تقدمي 
اإذا قام اأي طرف ثالث )مبا يف ذلك اأي جهة ذات �شلة( بتقدمي مطالبة  مثل هذه املعلومات 
تخ�س تقدمي تلك املعلومات اأو ت�شتند عليها، ب�رشط تقدمي بنك راأ�س اخليمة لتلك املعلومات 

بح�شن نية ومع بذل العناية الالزمة.



12. INDEMNITY

12.1  The Cardholder undertakes and agrees to indemnify RAKBANK and any Associated 
Persons against any loss, damage, liability, costs and expenses whether legal or 
otherwise which RAKBANK may incur or sustain by reason of these Credit Card Terms 
& Conditions or any breach thereof or the enforcement of RAKBANK’s rights as herein 
provided. All costs and expenses in such regard may be debited to the Card Account 
and shall be payable by the Cardholder.

12.2  The Cardholder shall release RAKBANK and any Associated Persons from and indemnify 
and hold RAKBANK harmless from and against all actions, suits, proceedings, 
costs, claims, demands, charges, expenses, losses and liabilities however arising in 
consequence of, or in any way related, to:

 (a)  RAKBANK and any Associated Persons having acted in good faith in accordance 
with the Cardholder’s written or facsimile instruction(s), notwithstanding that 
such instruction(s) as above may have been initiated or transmitted in error or 
fraudulently altered, misunderstood or distorted in the lines of communication 
or transmission; or

 (b)  RAKBANK and any Associated Persons having refrained from acting in 
accordance with the Cardholder’s written, telephone, facsimile or telex 
instruction(s) by reason of failure of actual transmission thereof to RAKBANK or 
receipt by RAKBANK for whatever reason, whether connected with fault, failure 
or unreadiness of the sending or receiving machine.

13. RIGHT TO SET-OFF

13.1  In addition to any general right to set-off or other rights conferred by the law to 
RAKBANK, the Primary Cardholder agrees that RAKBANK may in its absolute discretion 
at any time and without notice combine and consolidate all or any account(s) held 
either individually or jointly, of the Cardholder with RAKBANK of whatever description 
and wherever located and whether in U.S. Dollars or UAE Dirhams or in any other 
currency and set-off or transfer any sum standing to the credit of any such account(s) 
in or towards discharge of all sums due to RAKBANK under the Card Account and any 
other account(s) of the Cardholder with RAKBANK of whatever description wherever  
located and whether in U.S. Dollars or UAE Dirhams or any other currency and may do 
so notwithstanding that the balances on such account(s) and the sums due may not 
be expressed in the same currency and the Cardholder hereby authorises RAKBANK 
to offset any such combination, consolidation, set-off or transfer with the necessary 
conversion at RAKBANK’s prevailing exchange rates which shall be determined by 
RAKBANK at its absolute discretion.

13.2  For the purpose of enabling RAKBANK to preserve intact the liability of any party 
including the Cardholder once a writ or summons has been issued or to prove the 
bankruptcy or insolvency of the Cardholder or for such other reasons as RAKBANK 
thinks fit, RAKBANK may at any time place and keep for such time as RAKBANK may 
think prudent any monies received, recovered or realised hereunder or under any 
other Security to the credit of the Cardholder as RAKBANK shall think fit without any 
intermediate obligation on the part of RAKBANK to apply the same or any part thereof 
in or towards the discharge of the sums due and owing to RAKBANK.

14. NOTICES AND COMMUNICATIONS

14.1  The Cardholder undertakes to promptly notify RAKBANK in writing of any changes  in 
employment or business or address (office and/or residential) or any contact numbers 
as provided by the Cardholder in the Card Application Form or if the Cardholder(s) 
intends to be away from the United Arab Emirates for a period longer than three (3) 
consecutive months.

14.2  If the Primary Cardholder were to leave the United Arab Emirates to take up residence 
elsewhere he must notify RAKBANK at least fourteen days before such departure. 
Unless RAKBANK agrees in advance to permit continuation of the Card(s), both the 
Primary and any Supplementary Card(s) shall be returned to RAKBANK 14 days prior to 
the cardholder’s departure and the use of the Card and Supplementary Card(s) shall 
be deemed to be terminated and clause 9 shall apply. Continuation of the Card(s) is 
at the sole discretion of RAKBANK and shall be subject to provision by the Primary 
Cardholder of such amended/additional Security as RAKBANK shall in its discretion 
decide.

14.3  Instructions sent by the Primary Cardholder to RAKBANK through facsimile 
communication or telephone instructions shall be considered valid and binding 
on the Cardholder and RAKBANK may act upon instructions conveyed through this 
method. RAKBANK may use copies of facsimile transmissions or telephone recordings 
as evidence in any court of law.

14.4  All Cards, PIN, TIN, Credit Card Statement, demands or any other communication 
under these Credit Card Terms & Conditions may be delivered personally or sent by 
ordinary post/mail or by courier or by electronic mail or by facsimile transmission to 
the billing address in the Card Application Form or other address as instructed by the 
Cardholder and such communication shall be deemed to have been received by the 
Cardholder on the day of delivery if delivered by hand or by electronic means and on 
the next business day after posting, if sent by post and on the next business day after 
dispatch if sent by courier.

15. CONDITIONS RELATING TO PHONE BANKING SERVICES (RAKDirect)

15.1 General

 (a)  RAKBANK may at its absolute discretion provide the RAKDirect service and 
related TIN to the Cardholder.

 (b)  RAKBANK is hereby authorised to act on verbal or touch-tone instructions with 
respect to the Card Account.

 (c)  RAKBANK will issue the Cardholder with a confidential TIN. The Cardholder 
will not reveal the TIN to anyone. The Cardholder’s verbal/ touch-tone 
instruction(s) identified by the correct Card number and TIN will be deemed 
to be correct. Accordingly, RAKBANK will be entitled to rely on any such 
instructions. RAKBANK will not be responsible for, and the Cardholder hereby 
irrevocably releases RAKBANK from, any liability to the Cardholder arising as 
a result of RAKBANK accepting the Cardholder’s instructions, or instructions 
from some other person purporting to be the Cardholder. The Cardholder 
hereby agrees to unconditionally and irrevocably indemnify and hold harmless 
RAKBANK and any Associated Person indemnified against any losses, damages, 
costs (including legal costs) or demands incurred by RAKBANK as a result of 

�لتع�ي�ض  -12
12-1  يتعهد حامل البطاقة ويوافق على تعوي�س بنك راأ�س اخليمة واأي اأ�شخا�س مرتبطني عن اأي خ�شارة 
واأ�رشار والتزامات وتكاليف ونفقات �شواء اأكانت قانونية اأو غري ذلك قد يتحملها بنك راأ�س اخليمة اأو 
يتعر�س لها ب�شبب �رشوط واأحكام بطاقة االئتمان هذه اأو اأي انتهاك لها اأو اإنفاذ حقوق بنك راأ�س 
يجوز  ال�شدد  هذا  والنفقات يف  التكاليف  وجميع  الوثيقة.  هذه  عليه يف  املن�شو�س  وفق  اخليمة 

اإ�شافتها اإلى الر�شيد املدين يف ح�شاب البطاقة وتكون واجبة الدفع بوا�شطة حامل البطاقة.
راأ�س  اأ�شخا�س مرتبطني من وتعوي�س بنك  واأي  راأ�س اخليمة  اإعفاء بنك  12-2  يتعني على حامل البطاقة 
والتكاليف  القانونية  واالإجراءات  والق�شايا  الدعاوى  جميع  �شد،  ال�رشر  من  وحمايته  عن،  اخليمة 
باأي  تخ�س  التي  اأو  نتيجة  النا�شئة  وااللتزامات  واخل�شائر  والنفقات  والر�شوم  واملطالب  واملطالبات 

كيفية:
اأو عرب  تعليمات كتابية  بنية ح�شنة وفق  اأ�شخا�س مرتبطني  اأي  اأو  اخليمة  راأ�س  بنك  )1(  ت�رشف   
الفاك�س �شادرة عن حامل البطاقة بغ�س النظر عن اأن تلك التعليمات قد مت بدوؤها اأو نقلها 
ت�شوهت يف خطوط  اأو  اأ�شيئ فهمها  اأو  احتيايل  نحو  تعديلها على  مت  اأو  اخلطاأ  عن طريق 

االت�شال اأو اأثناء االإر�شال؛ اأو
عرب  اأو  كتابية  تعليمات  وفق  الت�رشف  عن  مرتبطني  اأ�شخا�س  واأي  اخليمة  راأ�س  بنك  )2(  امتناع   
الهاتف اأو الفاك�س اأو التلك�س �شادرة عن حامل البطاقة وذلك ب�شبب ف�شل االإر�شال الفعلي 
لها اإلى بنك راأ�س اخليمة اأو ف�شل تلقي بنك راأ�س اخليمة لها الأي �شبب مهما يكن، �شواء اأكان 

مرتبطاً بتعطل اأم عدم جاهزية ماكينة االإر�شال اأو اال�شتقبال.
حق �ملقا�شة  -13

13-1  باالإ�شافة اإلى اأي حق مقا�شة عام اأو اأي حقوق اأخرى مينحها القانون لبنك راأ�س اخليمة، يوافق حامل 
البطاقة االأ�شا�شية على اأنه يجوز لبنك راأ�س اخليمة، وفق اإرادته املح�شة، يف اأي وقت ودون اإخطار، دمج 
وتوحيد جميع اأو اأي ح�شابات، مملوكة �شواء ب�شكل فردي اأو بالت�شامن، خا�شة بحامل البطاقة لدى 
بنك راأ�س اخليمة مهما يكن و�شفها ومهما يكن مكانها و�شواء اأكانت بالدوالر االأمريكي اأم بالدرهم 
االإماراتي اأم باأي عملة اأخرى ومقا�شة اأو حتويل اأي مبلغ موجود يف الر�شيد الدائن يف اأي ح�شابات من 
هذا القبيل من اأجل �شداد جميع املبالغ امل�شتحقة لبنك راأ�س اخليمة مبوجب ح�شاب البطاقة واأي 
ح�شابات اأخرى تخ�س حامل البطاقة لدى بنك راأ�س اخليمة مهما يكن و�شفها ومهما يكن مكانها 
و�شواء اأكانت بالدوالر االأمريكي اأم بالدرهم االإماراتي اأم باأي عملة اأخرى ويجوز فعل ذلك بغ�س النظر 
عن اأن االأر�شدة يف تلك احل�شابات واملبالغ امل�شتحقة قد تكون غري معرب عنها بنف�س العملة ويفو�س 
حامل البطاقة مبوجبه بنك راأ�س اخليمة الإجراء اأي دمج اأو توحيد اأو مقا�شة اأو حتويل من هذا القبيل 
مع اإجراء التحويل الالزم للعملة باأ�شعار ال�رشف ال�شائدة اخلا�شة ببنك راأ�س اخليمة التي يتم حتديدها 

بوا�شطة بنك راأ�س اخليمة وفق اإرادته املح�شة.
13-2  من اأجل متكني بنك راأ�س اخليمة من احلفاظ على �شالمة التزام اأي طرف؛ مبا يف ذلك حامل البطاقة، 
مبجرد اإ�شدار اأمر ق�شائي اأو اأمر ا�شتدعاء اأو الإثبات اإفال�س اأو اإع�شار حامل البطاقة اأو الأي اأ�شباب 
اأخرى وفق ما يراه بنك راأ�س اخليمة منا�شباً، يجوز لبنك راأ�س اخليمة يف اأي وقت و�شع واالإبقاء، الأي 
اأو حت�شيلها مبوجب هذه  اأو ا�شرتدادها  اأموال يتم تلقيها  اأي  وقت وفق ما يراه البنك منا�شباً، على 
االتفاقية اأو مبوجب اأي �شمان اآخر يف الر�شيد الدائن اخلا�س بحامل البطاقة وفق ما يراه بنك راأ�س 
اخليمة منا�شباً ودون اأي التزام و�شيط من جانب بنك راأ�س اخليمة با�شتخدام تلك االأموال اأو اأي جزء 

منها يف اأو بخ�شو�س �شداد املبالغ امل�شتحقة لبنك راأ�س اخليمة.
�لإخطار�ت و�ملر��شالت  -14

14-1  يتعهد حامل البطاقة القيام على الفور باإخطار بنك راأ�س اخليمة كتابة باأي تغيريات يف الوظيفة 
اأو االأعمال اأو العنوان )املكتب و/اأو االإقامة( اأو اأي اأرقام ات�شال اأخرى كما مت تقدميه من قبل حامل 
العربية  االإمارات  خارج  البقاء  البطاقة  اعتزم حامل  اإذا  اأو  االئتمانية   البطاقة  البطاقة يف طلب 

املتحدة لفرتة اأكرث من ثالثة )3( اأ�شهر متتالية.
14-2  اإذا تعني على حامل البطاقة االأ�شا�شية مغادرة االإمارات العربية املتحدة لالإقامة يف مكان اآخر فاإنه 
يلزم عليه اإخطار بنك راأ�س اخليمة بذلك قبل املغادرة مبا ال يقل عن اأربعة ع�رش يوماً. واإذا مل يوافق بنك 
راأ�س اخليمة م�شبقـاً على ال�شماح با�شتمرار البطاقة )البطاقات(، يجب اإعادة البطاقة االأ�شا�شية 
واأي بطاقة )بطاقات( تابعة اإلى بنك راأ�س اخليمة قبل مغادرة حامل البطاقة مبدة 14 يوماً ويتم اعتبار 
ا�شتخدام البطاقة االأ�شا�شية والبطاقة )البطاقات( التابعة قد مت اإنهاوؤه ويتم تطبيق البند 9. واإن 
ا�شتمرار البطاقة )البطاقات( يكون وفق االإرادة املح�شة لبنك راأ�س اخليمة ويلزم اأن يخ�شع لقيام 
وفق  اخليمة  راأ�س  بنك  يقرره  ملا  وفقـاً  املعدل/االإ�شايف  ال�شمان  بتقدمي  االأ�شا�شية  البطاقة  حامل 

اإرادته املح�شة.
14-3  التعليمات املر�شلة بوا�شطة حامل البطاقة اإلى بنك راأ�س اخليمة عرب الفاك�س اأو التعليمات الهاتفية 
يتعني اعتبارها �شارية املفعول وملزمة حلامل البطاقة ويجوز لبنك راأ�س اخليمة الت�رشف بناًء على 
التعليمات املر�شلة من خالل هذه الو�شيلة. ويجوز لبنك راأ�س اخليمة ا�شتخدام ن�شخ ر�شائل الفاك�س 

اأو الت�شجيالت الهاتفية كدليل يف اأي حمكمة.
بطاقة  اأو ك�شف ح�شاب  الهاتفي  التعريف  رقم  اأو  ال�شخ�شي  التعريف  رقم  اأو  البطاقات  14-4  جميع 
االئتمان اأو املطالب اأو اأي مرا�شالت اأخرى مبوجب �رشوط واأحكام بطاقة االئتمان هذه يجوز ت�شليمها 
عرب  اأو  ال�رشيع  التو�شيل  خدمة  عرب  اأو  التقليدي/االلكرتوين  الربيد  عرب  اإر�شالها  اأو  باليد  �شخ�شياً 
الو�شائل االإلكرتونية الربيد االلكرتوين اأو االر�شال بالفاك�س اإلى عنوان اإر�شال الفواتري الوارد يف طلب 
بطاقة االئتمان  اأو اأي عنوان اآخر وفق ما يُخطر به حامل البطاقة ويتم اعتبار هذه املرا�شالت قد 
ت�شلمها حامل البطاقة يف يوم الت�شليم يف حالة ت�شليمها باليد اأو عرب الو�شائل االإلكرتونية ويف يوم 
العمل التايل بعد اإيداعها يف الربيد يف حالة اإر�شالها عرب الربيد ويف يوم العمل التايل بعد االإر�شال 

يف حالة اإر�شالها عرب خدمة التو�شيل ال�رشيع.
�ل�رصوط �ملتعلقة باخلدمات �مل�رصفية �لهاتفية )ر�ك د�يركت(  -15

اأحكام عامة  1-15
)1(  يجوز لبنك راأ�س اخليمة وفق اإرادته املح�شة توفري خدمات راك دايركت ورقم التعريف الهاتفي   

ذي ال�شلة حلامل البطاقة.
)2(  بنك راأ�س اخليمة مفو�س مبوجبه للت�رشف بناًء على التعليمات ال�شفهية اأو تعليمات هاتف   

اللم�س ال�شوتي بخ�شو�س ح�شاب البطاقة.
راأ�س اخليمة حلامل البطاقة رقم تعريف هاتفي �رشي. ولن يُف�شح حامل  )3(  �شوف يُ�شدر بنك   
ال�شفهية/عرب  البطاقة  وتعليمات حامل  الأي �شخ�س.  الهاتفي  التعريف  رقم  البطاقة عن 
هاتف اللم�س ال�شوتي املعرفة برقم البطاقة ورقم التعريف الهاتفي ال�شحيح �شوف يتم 
اعتبارها �شحيحة. وبناًء عليه، �شوف يحق لبنك راأ�س اخليمة االعتماد على اأي تعليمات من 
اأي م�شوؤولية عن، ويوافق حامل البطاقة مبوجبه  راأ�س اخليمة  القبيل. ولن يتحمل بنك  هذا 
على اإعفاء بنك راأ�س اخليمة نهائياً من اأي م�شوؤولية جتاه حامل البطاقة نتيجة، قبول بنك 
راأ�س اخليمة لتعليمات حامل البطاقة اأو التعليمات من �شخ�س اآخر يدعي اأنه حامل البطاقة. 



RAKBANK accepting the Cardholder’s instructions, or instructions from some 
other person purporting to be the Cardholder.

 (d)  RAKDirect transactions effected through use of a TIN will be conclusive and 
binding on a Cardholder for all purposes.

 (e)  The Card Account balance given to the Cardholder through RAKDirect will 
not be taken as conclusive of the state of the Cardholder’s Card Account with 
RAKBANK.

15.2 Bill Payment

 (a)  Cardholders with RAKBANK are entitled to use the RAKDirect bill payment 
facilities. RAKBANK may at its own discretion vary or cancel the phone banking 
bill payment facilities.

 (b)  In the event of part or delayed payment of a utility bill, the Utility Company 
may use its powers to discontinue the utility services, RAKBANK will not for any 
reason be held responsible for such disconnection.

 (c)  RAKBANK will make payment to the Utility Company after two (2) working days 
after approximately 7.00 pm following receipt of a Cardholder’s instructions. 
Cardholders are therefore, advised in their own interest, to pay their utility 
bills regularly at least three (3) working days prior to the last payment date 
stipulated by the Utility Company.

 (d)  The Cardholder will be responsible for marking any changes to his/ her utility 
consumer numbers directly by using RAKDirect bill payment facilities. RAKBANK 
will not be liable for, and the Cardholder hereby irrevocably releases RAKBANK 
from any liability for excess, insufficient, late or incorrect payment of the utility 
bills or any consequence thereof (including, but not limited to, termination of 
utility service) or any other loss, damage, claims or proceedings that may arise 
as a result of the Cardholder’s failure to settle his/her utility bill.

 (e)  RAKBANK will determine a maximum value which may be paid using RAKDirect 
bill payment facilities in any one day. This amount may be changed at 
RAKBANK’s discretion at any time and without any notice being given to the 
Cardholder.

 (f)  RAKBANK may at its own discretion vary or cancel RAKDirect bill payment 
facilities at any time and without giving notice to the Cardholder.

16. CONDITIONS RELATING TO ELECTRONIC STATEMENTS

16.1  In consideration of RAKBANK agreeing to the Cardholder’s request that future Card 
Transactions, Credit Card Statements, Card advices and/or any other services of or 
added by RAKBANK from time to time are sent to the Cardholder via electronic mail 
(“e-Statement”) to such electronic mail ID as contained in RAKBANK’s records and/
or as instructed by the Cardholder to RAKBANK from time to time as outlined below 
(“Designated Electronic Mail ID”), the Cardholder hereby agrees as follows:

16.2  RAKBANK may, in its sole discretion, send e-Statements to the Cardholder if the 
Cardholder has requested for the e-Statement services and provided the Designated 
Electronic Mail ID to RAKBANK as outlined below. The Cardholder may choose any of 
the following options to register or subscribe for e-Statement services:

 (a)  The Cardholder may tick the option as provided in the CIF Card Application 
Form and submit the same to any of RAKBANK’s branches;

 (b)  The Cardholder may register through RAKDirect for e-Statement services.  If the 
Cardholder has not registered for RAKDirect services, the Cardholder has to first 
register for RAKDirect services, obtain a TIN and then register for e-Statement 
services.  Once e-Statement registration is complete, the Cardholder will receive 
an email containing the e-Statement terms and conditions. The Cardholder will 
be deemed to have accepted the e-Statement terms and conditions unless the 
Cardholder properly notifies RAKBANK  to cancel the e-Statement registration; 
or

 (c)  The Cardholder may register through RAKBANK’S online banking service 
(assuming the Cardholder has registered for this facility) by logging in and 
requesting for e-Statement registration. 

16.3  The Cardholder will be subscribed to the e-Statement services upon registration. 
However, if the Cardholder would like to opt out of any of the individual e-Statement 
services, the Cardholder should clearly indicate the same at the time of registration for 
the e-Statement services or may subsequently notify RAKBANK in writing or by using 
the RAKDirect or through RAKBANK’S online banking service. 

16.4  The Cardholder understands that the delivery mode for Card Statements will be via 
electronic mail only. 

16.5  Upon registration for e-Statement services, the Cardholder will receive each 
e-Statement at the Designated Electronic Mail ID, which shall be attached to an 
electronic mail notification. RAKBANK will send each e-Statement to the Cardholder’s 
primary Designated Electronic Mail ID as provided by the Cardholder and if such 
transmission is rejected for any reason whatsoever, RAKBANK will attempt to send the 
e-Statement to the secondary Designated Electronic Mail ID, if provided to RAKBANK. 
It shall be the responsibility of the Cardholder to notify RAKBANK in writing directly 
at any RAKBANK branch or through RAKDirect with regards to non-receipt of an 
e-Statement or any change in the Designated Electronic Mail ID. RAKBANK will not 
be liable for non-receipt of any e-Statement by the Cardholder due to an incorrect 
electronic mail ID or for any other reason whatsoever.

16.6  The Cardholder agrees to notify RAKBANK in writing or through RAKDirect if the 
Cardholder is unable to access or has not received any e-Statement or, following 
receipt of an e-Statement, if there is any unauthorized transaction, discrepancy, 
omission, inaccuracy or wrong entry in the e-Statement within fifteen (15) days from 
either: (i) the delivery of the e-Statement by RAKBANK to the Cardholder; or (ii) if 
the Cardholder is unable to access the e-Statement and notifies RAKBANK, upon the 
Cardholder receiving and getting access to the e-Statement. Subject to the above, the 
Cardholder shall be deemed to have received and accepted as true and correct all the 
entries in the e-Statement upon expiry of the fifteen (15) day period prescribed above.

16.7  The Cardholder unconditionally and irrevocably indemnifies and holds harmless 
RAKBANK, and any Associated Person from, and waives any right that accrues to the 
Cardholder at law against RAKBANK or any Associated Person with regard to, any 
losses, costs, damages incurred or sustained by the Cardholder, directly or indirectly, 

ويوافق حامل البطاقة مبوجبه دون �رشوط ونهائياً على تعوي�س بنك راأ�س اخليمة واأي �شخ�س 
مرتبط عن اأي خ�شائر اأو اأ�رشار اأو تكاليف )مبا يف ذلك التكاليف القانونية( اأو مطالب يتحملها 
بنك راأ�س اخليمة نتيجة قبول بنك راأ�س اخليمة لتعليمات حامل البطاقة اأو من �شخ�س اآخر 

يدعي اأنه حامل البطاقة.
)4(  معامالت راك دايركت املنفذة من خالل ا�شتخدام رقم تعريف هاتفي �شوف تكون حا�شمة   

وملزمة حلامل البطاقة جلميع االأغرا�س.
)5(  ر�شيد ح�شاب البطاقة املعطى حلامل البطاقة من خالل راك دايركت لن يتم اعتباره حا�شماً   

ب�شاأن حالة ح�شاب البطاقة اخلا�س بحامل البطاقة لدى بنك راأ�س اخليمة.
دفع الفاتورة  2-15

)1(  يحق حلاملي البطاقات لدى بنك راأ�س اخليمة ا�شتخدام خدمات دفع الفاتورة عرب راك دايركت.   
ويجوز لبنك راأ�س اخليمة وفق اإرادته املح�شة تغيري اأو اإلغاء خدمات دفع الفاتورة عرب الهاتف.

)2(  يف حالة الدفع اجلزئي اأو املتاأخر لفاتورة مرافق، فاإنه يجوز ل�رشكة املرافق ا�شتخدام �شالحياتها   
يف قطع خدمات املرافق، ولن يتحمل بنك راأ�س اخليمة امل�شوؤولية عن هذا القطع الأي �شبب.

)3(  �شوف يدفع بنك راأ�س اخليمة اإلى �رشكة املرافق بعد يومي عمل بعد حوايل ال�شاعة 7:00 م   
عقب تلقي تعليمات حامل البطاقة. ومن ثم، يتعني على حاملي البطاقات االإخطار برغبتهم 
يف دفع فواتري املرافق خا�شتهم دورياً وم�شبقـاً بثالثة )3( اأيام عمل قبل تاريخ الدفع االأخري 

املحدد بوا�شطة �رشكة املرافق.
)4(  �شوف يتحمل حامل البطاقة امل�شوؤولية عن تو�شيح اأي تغيريات يف اأرقام م�شتهلك املرافق   
ب�شكل مبا�رش من خالل ا�شتخدام خدمات دفع الفاتورة عرب راك دايركت. ولن يتحمل بنك راأ�س 
اخليمة امل�شوؤولية عن، ويُعفي حامل البطاقة مبوجبه بنك راأ�س اخليمة نهائياً من اأي م�شوؤولية 
عن، الدفع الزائد اأو غري الكايف اأو املتاأخر اأو اخلاطئ لفواتري املرافق اأو اأي تبعات مرتتبة على ذلك 
)مبا يف ذلك، على �شبيل املثال ال احل�رش، اإنهاء خدمة املرافق( اأو اأي خ�شارة اأو اأ�رشار اأو مطالبات 

اأو اإجراءات اأخرى قد تن�شاأ نتيجة ف�شل حامل البطاقة يف �شداد فاتورة املرافق.
)5(  �شوف يحدد بنك راأ�س اخليمة قيمة اأق�شى يجوز دفعها با�شتخدام خدمات دفع الفاتورة عرب   
راك دايركت يف اأي يوم واحد. ويجوز تغيري هذا املبلغ وفق االإرادة املح�شة لبنك راأ�س اخليمة يف 

اأي وقت ودون اإعطاء اأي اإخطار حلامل البطاقة.
)6(  يجوز لبنك راأ�س اخليمة وفق اإرادته املح�شة تغيري اأو اإلغاء خدمات دفع الفاتورة عرب راك دايركت   

يف اأي وقت ودون اإعطاء اأي اإخطار حلامل البطاقة.
�ل�رصوط �ملتعلقة بك�ش�ف �حل�شاب �لإلكرتونية  -16

16-1  نظري موافقة بنك راأ�س اخليمة على طلب حامل البطاقة ب�شاأن اإر�شال معامالت البطاقة وك�شوف 
ح�شاب بطاقة االئتمان واإ�شعارات البطاقة و/اأو اأي خدمات اأخرى تخ�س اأو م�شافة بوا�شطة بنك 
راأ�س اخليمة من حني اآخر اإلى حامل البطاقة عن طريق الربيد االإلكرتوين )»ك�صف احل�صاب الإلكرتوين«( 
اإلى عنوان الربيد االإلكرتوين وفق الوارد يف �شجالت بنك راأ�س اخليمة و/اأو وفق التعلميات ال�شادرة عن 
راأ�س اخليمة من حني الآخر وفق املو�شح فيما يلي )»عنوان الربيد الإلكرتوين  اإلى بنك  حامل البطاقة 

املخ�ص�ص«(، يوافق حامل البطاقة مبوجبه على ما يلي:
البطاقة  اإلى حامل  اإلكرتونية  اإر�شال ك�شوف ح�شاب  اإرادته املح�شة،  راأ�س اخليمة، وفق  16-2  يجوز لبنك 
اإذا طلب حامل البطاقة خدمات ك�شف احل�شاب االإلكرتوين وقدم عنوان الربيد االإلكرتوين املخ�ش�س 
التالية  اخليارات  اأي من  اختيار  البطاقة  يلي. ويجوز حلامل  املو�شح فيما  راأ�س اخليمة وفق  اإلى بنك 

للت�شجيل اأو اال�شرتاك يف خدمات ك�شف احل�شاب االإلكرتوين:
اأمام اخليار وفق املقدم يف طلب بطاقة االئتمان بنموذج  )1(  يجوز حلامل البطاقة و�شع عالمة   

معلومات العميل وت�شليمه اإلى اأي فرع من فروع بنك راأ�س اخليمة.
)2(  يجوز حلامل البطاقة الت�شجيل من خالل راك دايركت من اأجل احل�شول على خدمات ك�شف   
احل�شاب االإلكرتوين. ويف حالة عدم ت�شجيل حامل البطاقة خدمات راك دايركت، فاإنه يتعني 
على حامل البطاقة الت�شجيل اأوالً بخ�شو�س خدمات راك دايركت واحل�شول على رقم تعريف 
االإلكرتوين. ومبجرد  بالت�شجيل بخ�شو�س خدمات ك�شف احل�شاب  هاتفي ثم يقوم بعد ذلك 
اكتمال ت�شجيل ك�شف احل�شاب االإلكرتوين، �شوف يتلقى حامل البطاقة بريد اإلكرتوين ي�شتمل 
قبل  قد  البطاقة  حامل  اعتبار  يتم  و�شوف  االإلكرتوين.  احل�شاب  واأحكام ك�شف  �رشوط  على 
�رشوط واأحكام ك�شف احل�شاب االإلكرتوين ما مل يقم حامل البطاقة باإخطار بنك راأ�س اخليمة 

ب�شكل منا�شب باإلغاء ت�شجيل ك�شف احل�شاب االإلكرتوين؛ اأو
)3(  يجوز حلامل البطاقة الت�شجيل من خالل اخلدمة امل�رشفية عرب االإنرتنت من بنك راأ�س اخليمة   
)مع افرتا�س اأن حامل البطاقة قد �شجل للح�شول على هذه اخلدمة( من خالل الدخول وطلب 

ت�شجيل ك�شف احل�شاب االإلكرتوين.
اإذا  الت�شجيل. ومع ذلك،  16-3  �شوف ي�شرتك حامل البطاقة يف خدمات ك�شف احل�شاب االإلكرتوين عند 
فاإنه  ال�شخ�شية،  االإلكرتوين  احل�شاب  اأي من خدمات ك�شف  اختيار  يرغب يف  البطاقة  كان حامل 
ينبغي على حامل البطاقة تبيني ذلك بو�شوح يف وقت الت�شجيل بخ�شو�س خدمات ك�شف احل�شاب 
االإلكرتوين اأو يجوز له عقب ذلك اإخطار بنك راأ�س اخليمة بذلك كتابة اأو با�شتخدام راك دايركت اأو من 

خالل اخلدمة امل�رشفية عرب االإنرتنت من بنك راأ�س اخليمة.
تكون عن  �شوف  البطاقة  بخ�شو�س ك�شوف ح�شاب  الت�شليم  اأن طريقة  البطاقة  16-4  يتفهم حامل 

طريق الربيد االإلكرتوين فقط.
كل  البطاقة  حامل  يتلقى  �شوف  االإلكرتوين،  احل�شاب  ك�شف  خدمات  بخ�شو�س  الت�شجيل  16-5  عند 
بريد  اإخطار  مع  اإرفاقه  يلزم  والذي  املخ�ش�س،  االإلكرتوين  الربيد  عنوان  اإلكرتوين يف  ح�شاب  ك�شف 
االإلكرتوين  الربيد  عنوان  اإلى  اإلكرتوين  اخليمة كل ك�شف ح�شاب  راأ�س  بنك  يُر�شل  و�شوف  اإلكرتوين. 
املخ�ش�س االأ�شا�شي اخلا�س بحامل البطاقة وفق املقدم بوا�شطة حامل البطاقة ويف حالة رف�س 
هذا االإر�شال الأي �شبب مهما يكن، �شوف يحاول بنك راأ�س اخليمة اإر�شال ك�شف احل�شاب االإلكرتوين 
اإلى عنوان الربيد االإلكرتوين املخ�ش�س الثانوي، يف حالة تقدميه اإلى بنك راأ�س اخليمة. ويتحمل حامل 
البطاقة امل�شوؤولية عن اإخطار بنك راأ�س اخليمة كتابة مبا�رشة يف اأي فرع تابع لبنك راأ�س اخليمة اأو 
من خالل راك دايركت بخ�شو�س عدم تلقي ك�شف احل�شاب االإلكرتوين اأو اأي تغيري يف عنوان الربيد 
االإلكرتوين املخ�ش�س. ولن يتحمل بنك راأ�س اخليمة اأي م�شوؤولية عن عدم تلقي حامل البطاقة الأي 

ك�شف ح�شاب اإلكرتوين ب�شبب عنوان بريد اإلكرتوين خاطئ اأو الأي �شبب اآخر مهما يكن.
دايركت يف حالة عدم  راك  اأو من خالل  راأ�س اخليمة كتابة  اإخطار بنك  البطاقة على  16-6  يوافق حامل 
متكن حامل البطاقة من الو�شول اإلى، اأو عدم تلقيه، ك�شف ح�شاب اإلكرتوين اأو، عقب تلقي ك�شف 
ح�شاب اإلكرتوين، اإذا كانت هناك اأي معاملة غري م�رشح بها اأو اأي تناق�س اأو اإغفال اأو عدم دقة اأو 
اإدراج خاطئ يف ك�شف احل�شاب االإلكرتوين يف غ�شون خم�شة ع�رش )15( يوماً من: )1( ت�شليم بنك 
راأ�س اخليمة ك�شف احل�شاب االإلكرتوين حلامل البطاقة؛ اأو )2( يف حالة عدم متكن حامل البطاقة من 
الو�شول اإلى ك�شف احل�شاب االإلكرتوين واإخطار بنك راأ�س اخليمة، عند تلقي حامل البطاقة ك�شف 
تلقى  قد  البطاقة  اعتبار حامل  يتم  اأعاله،  املذكور  مراعاة  ومع  اإليه.  والو�شول  االإلكرتوين  احل�شاب 
انتهاء فرتة  اأنها �شحيحة عند  االإلكرتوين وقبلها على  املدرجة يف ك�شف احل�شاب  البيانات  جميع 

اخلم�شة ع�رش )15( يوماً املذكورة اأعاله.
16-7  يعو�س حامل البطاقة بنك راأ�س اخليمة واأي �شخ�س مرتبط، دون �رشط ونهائياً، عن، ويتنازل عن اأي 
حق م�شتحق حلامل البطاقة مبوجب القانون �شد بنك راأ�س اخليمة اأو اأي �شخ�س مرتبط بخ�شو�س، 
مبا�رش،  غري  اأو  مبا�رش  ب�شكل  البطاقة،  حامل  جانب  من  متحملة  اأ�رشار  اأو  تكاليف  اأو  خ�شائر  اأي 



as a result of generating, delivering, managing, errors, viruses, disruption, delays, 
unauthorized alteration, unauthorized usage/ access, inaccuracy, interruption, 
interception, unavailability of e-Statement services, communication failure, electrical 
or network failure or other equipment failure that may result in an e-Statement being 
incomplete or unavailable, disclosure of confidential information to third parties or 
manipulation of the data or otherwise, caused as a result of RAKBANK dispatching an 
e-Statement to the Designated Electronic Mail ID.

16.8  The Cardholder understands and agrees that the storage of information contained 
in an e-Statement including, without limitation, the account information, transaction 
activity, the Card Account balances, remittances and any other information stored on 
the Cardholder’s personal computer by reason of receipt of an e-Statement shall be 
stored at the Cardholder’s risk and liability and RAKBANK shall not be responsible for 
any unauthorized access by or disclosure of such information to third parties.

16.9  The e-Statement services are provided at the sole discretion of RAKBANK and 
RAKBANK may choose to modify, supplement, suspend, withdraw, cancel, terminate 
or discontinue the e-Statement services at any time. In the event of such modification, 
amendment, suspension, withdrawal, cancellation, termination or discontinuance 
of the e-Statement services, RAKBANK shall notify the Cardholder either by mail, 
electronic mail, facsimile or otherwise placing notices at RAKBANK’s offices or 
branches and the Cardholder agrees to be bound by the same.

16.10  The Cardholder acknowledges and agrees that once the e-Statement services are 
provided to the Cardholder, RAKBANK will cease to provide the Cardholder with 
printed and mailed statements, advices and/or confirmations.  

16.11  The Cardholder further acknowledges that the use of and the transmission of 
information via electronic mail may not be guaranteed to be secure. The Cardholder 
is the owner and user of the Designated Electronic Mail ID and shall take all necessary 
security measures and precaution to ensure that any unauthorized party does 
not access the Designated Electronic Mail ID. The Cardholder is aware that any 
unauthorized use of an e-Statement by the Cardholder or any third parties (whether 
authorized or unauthorized by the Cardholder) may result in appropriate action being 
taken against the Cardholder. The Cardholder shall not itself, and shall not allow third 
parties (whether by self or otherwise) to, re-engineer, modify, disseminate, copy, 
decompile any e-Statement provided by RAKBANK to the Cardholder.

16.12  The Cardholder agrees and authorises RAKBANK to advertise its products and services 
along with the e-Statement services to the Designated Electronic Mail ID from time 
to time. RAKBANK also reserves the right to charge a fee for providing e-Statement 
services to the Cardholder in such amount as may be advised by RAKBANK from time 
to time as permitted under the Terms & Conditions.  

16.13  If the Cardholder opts to receive e-Statement services, the Cardholder shall be deemed 
to have accepted and agreed to be bound by these Credit Card Terms & Conditions, 
as amended by RAKBANK from time to time. For registration via RAKDirect, the first 
electronic mail shall carry the e-Statement terms and conditions. The Cardholder 
agrees that receipt of such electronic mail shall constitute acceptance of the terms 
and conditions related to the e-Statement services. Use of the e-Statement services 
will constitute the Cardholder’s agreement and receipt of the e-Statement terms and 
conditions as well as the acknowledgement of the inherent risks in the transmission of 
e-Statements via electronic mail.

17. CONDITIONS GOVERNING ELECTRONIC FUNDS TRANSFER

17.1  RAKBANK may agree to provide the Cardholder with Electronic Funds Transfer 
(via SWIFT messaging or any other similar or replacement messaging system), 
facility (“Payment Facility”) from time to time on the conditions set out herein. 
It is understood that any electronic funds transfer (if sent to the beneficiary or the 
beneficiary’s bank directly by RAKBANK) will be sent entirely at the Cardholder’s risk. 
The Cardholder agrees to hold harmless and indemnify RAKBANK and any Associated 
Person against any loss, cost, damages, expenses, liability or proceedings which the 
Cardholder may incur or suffer as a result of RAKBANK and any Associated Person 
acting upon or delaying to act upon or refrain from acting upon the Cardholder’s 
instructions in this regard. RAKBANK or RAKBANK’s correspondent overseas shall not 
be liable for any loss, delay, error, omission which may occur in the transmission of the 
message or its misinterpretation when received or any delay caused by the clearing 
system of the country in which the payment is to be made or any act of default or 
negligence of the beneficiary’s bank in collecting the remittance. In no event shall 
RAKBANK under any circumstances be liable for any loss of profits or contracts or 
special, indirect or consequential loss or damages.

17.2  The Cardholder agrees and understands that in the absence of specific instructions, 
all charges/ commissions outside the UAE are for the beneficiary’s account. The 
beneficiary may be unable to obtain full value under Electronic Funds Transfer on 
account of exchange or other restrictions applicable in the country of payment or to 
the paying bank or charges and fees of the paying bank.

17.3  RAKBANK reserves the rights to send Electronic Funds Transfers through a place other 
than the one specified by the Cardholder if operational circumstances make this 
necessary or desirable.

17.4  Encashment of a remittance sent by Electronic Funds Transfer is subject to any 
exchange control or other restrictions which may be imposed by the rules and 
regulations of the country where encashment is to be made. Neither RAKBANK nor 
its correspondents or agents shall be liable for any loss or delay caused by or as a 
consequence of any such rules and regulations.

17.5  RAKBANK will use reasonable endeavours to process applications for Payment Facility 
received by RAKBANK before the cut-off time specified by the receiving branches 
or centre from time to time. Applications received after such cut-off time will be 
processed on the next working day. For this purpose all holidays and Fridays are non-
working days.

17.6  The beneficiary’s bank BIC Code/Sort Code/Fed wire ID/CHIPS UID/ABA/IFSC/BSB/IBAN 
or any such code mentioned by the Cardholder will be considered as correct and the 
remittance will be effected accordingly, assuming correctness of the given codes and 
RAKBANK shall not be responsible to check or verify that the codes are correct or 
match against the name of the beneficiary and shall not be liable for transfers effected 
pursuant to an incorrect code provided by the Cardholder.

17.7  Electronic Funds Transfers will be effected with SPOT value (two business days after 
the date of receipt of request by RAKBANK). Applications for the same day value shall 
be made, at RAKBANK’s discretion, subject to receipt of the application prior to the 

نتيجة اإ�شدار خدمات ك�شف احل�شاب االإلكرتوين وت�شليمها واإدارتها واأخطائها وفريو�شاتها وتعطلها 
دقتها  وعدم  اإذن  دون  اإليها  وا�شتخدامها/الو�شول  به  م�رشح  غري  نحو  على  وتعديلها  وتاأخرياتها 
وتوقفها وعدم اإتاحتها اأو تعطل االت�شال اأو تعطل الكهرباء اأو ال�شبكة اأو تعطل اأي جهاز اآخر قد 
يت�شبب يف عدم اكتمال ك�شف ح�شاب اإلكرتوين اأو عدم توفره اأو االإف�شاح عن معلومات �رشية اإلى 
اأطراف ثالثة اأو التالعب بالبيانات اأو غري ذلك، وهو ما قد يحدث نتيجة قيام بنك راأ�س اخليمة باإر�شال 

ك�شف احل�شاب االإلكرتوين اإلى عنوان الربيد االإلكرتوين املخ�ش�س.
16-8  يتفهم حامل البطاقة ويوافق على اأن تخزين املعلومات الواردة يف ك�شف ح�شاب اإلكرتوين مبا يف ذلك، 
على �شبيل املثال ال احل�رش، معلومات احل�شاب ون�شاط املعاملة واأر�شدة ح�شاب البطاقة واحلواالت 
تلقي  ب�شبب  البطاقة  بحامل  اخلا�س  ال�شخ�شي  الكمبيوتر  جهاز  اأخرى خمزنة يف  معلومات  واأي 
ك�شف ح�شاب اإلكرتوين يلزم تخزينها على م�شوؤولية حامل البطاقة وال يتحمل بنك راأ�س اخليمة اأي 

م�شوؤولية عن اأي و�شول غري م�رشح به اإليها بوا�شطة الغري اأو االإف�شاح عن تلك املعلومات للغري.
16-9  يتم تقدمي خدمات ك�شف احل�شاب االإلكرتوين وفق االإرادة املح�شة لبنك راأ�س اخليمة ويجوز لبنك راأ�س 
اأو وقف خدمات ك�شف  اأو اإنهاء  اأو اإلغاء  اأو �شحب  اأو تعليق  اأو االإ�شافة اإلى  اخليمة اختيار تعديل 
احل�شاب االإلكرتوين يف اأي وقت. ويف حالة اإجراء اأي تعديل اأو اإ�شافة اأو تعليق اأو �شحب اأو اإلغاء اأو اإنهاء 
خلدمات ك�شف احل�شاب االإلكرتوين، فاإنه يتعني على بنك راأ�س اخليمة اإخطار حامل البطاقة �شواء عرب 
الربيد اأو الربيد االإلكرتوين اأو الفاك�س اأو غري ذلك من خالل و�شع االإخطارات يف مكاتب اأو فروع بنك 

راأ�س اخليمة ويوافق حامل البطاقة على االلتزام بذلك.
حامل  اإلى  االإلكرتوين  احل�شاب  ك�شف  خدمات  تقدمي  مبجرد  اأنه  على  ويوافق  البطاقة  حامل  16-10  يقر 
البطاقة، �شوف يتوقف بنك راأ�س اخليمة عن تزويد حامل البطاقة بك�شوف احل�شاب و/اأو االإخطارات 

و/اأو التاأكيدات املطبوعة واملر�شلة عرب الربيد.
16-11  يقر حامل البطاقة كذلك باأن ا�شتخدام ونقل املعلومات عرب الربيد االإلكرتوين قد ال يتم �شمان اأمانه. 
وحامل البطاقة هو مالك وم�شتخدم عنوان الربيد االإلكرتوين املخ�ش�س ويتعني عليه اتخاذ جميع 
االإجراءات االأمنية واالحتياطات الالزمة ل�شمان عدم و�شول اأي �شخ�س غري مفو�س اإلى عنوان الربيد 
االإلكرتوين املخ�ش�س. ويدرك حامل البطاقة اأن اأي ا�شتخدام غري م�رشح به لك�شف ح�شاب اإلكرتوين 
بوا�شطة حامل البطاقة اأو اأي اأطراف ثالثة )�شواء اأكانوا مفو�شني بوا�شطة حامل البطاقة اأم ال( قد 
يت�شبب يف اتخاذ االإجراء املنا�شب �شد حامل البطاقة. وحامل البطاقة نف�شه ال يجوز له، وال يجوز 
اأن ي�شمح لالأطراف الثالثة )�شواء باأنف�شهم اأو غري ذلك( اإعادة هند�شة اأو تعديل اأو ن�رش اأو ن�شخ اأو 

اإعادة ت�شنيف اأي ك�شف ح�شاب اإلكرتوين مقدم بوا�شطة بنك راأ�س اخليمة حلامل البطاقة.
16-12  يوافق حامل البطاقة على ويفو�س بنك راأ�س اخليمة الإعالن منتجاته وخدماته مع خدمات ك�شف 
احل�شاب االإلكرتوين املر�شلة اإلى عنوان الربيد االإلكرتوين املخ�ش�س من حني الآخر. ويحتفظ بنك راأ�س 
اخليمة اأي�شاً باحلق يف تغيري ر�شم تقدمي خدمات ك�شف احل�شاب االإلكرتوين اإلى حامل البطاقة باملبلغ 

الذي يقوم بنك راأ�س اخليمة باالإخطار به من حني الآخر وفق امل�شموح به مبوجب ال�رشوط واالأحكام.
حامل  اعتبار  يتم  فاإنه  االإلكرتوين،  احل�شاب  ك�شف  خدمات  تلقي  البطاقة  حامل  اختيار  حالة  16-13  يف 
البطاقة قد قبل ووافق على االلتزام ب�رشوط واأحكام بطاقة االئتمان هذه وتعديالتها بوا�شطة بنك 
راأ�س اخليمة من حني الآخر. وفيما يخ�س الت�شجيل عن طريق راك دايركت، يتعني اأن يت�شمن الربيد 
تلقي  اأن  على  البطاقة  حامل  ويوافق  االإلكرتوين.  احل�شاب  ك�شف  واأحكام  �رشوط  االأول  االإلكرتوين 
الربيد االإلكرتوين املذكور ي�شكل قبول ال�رشوط واالأحكام املتعلقة بخدمات ك�شف احل�شاب االإلكرتوين. 
وتلقيه  البطاقة على  االإلكرتوين موافقة حامل  احل�شاب  ا�شتخدام خدمات ك�شف  ي�شكل  و�شوف 
�رشوط واأحكام ك�شف احل�شاب االإلكرتوين، عالوة على االإقرار باملخاطر املت�شمنة يف اإر�شال ك�شوف 

احل�شاب االإلكرتونية عن طريق الربيد االإلكرتوين.
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17-1  يجوز لبنك راأ�س اخليمة املوافقة على تزويد حامل البطاقة بخدمة حوالة االأموال االإلكرتونية )عن 
اأو بديل( )»خدمة الدفع«( من حني الآخر وفق  اآخر م�شابه  اأي نظام ر�شائل  اأو  طريق ر�شالة �شويفت 
اإلكرتونية )يف حالة  اأموال  اأي حوالة  اأن  ال�رشوط املن�شو�س عليها يف هذه االتفاقية. ومن املفهوم 
اإر�شالها  يتم  �شوف  اخليمة(  راأ�س  بنك  بوا�شطة  مبا�رشة  امل�شتفيد  بنك  اأو  امل�شتفيد  اإلى  اإر�شالها 
بالكامل على م�شوؤولية حامل البطاقة. ويوافق حامل البطاقة على تعوي�س بنك راأ�س اخليمة واأي 
�شخ�س مرتبط عن، وحمايته من ال�رشر �شد، اأي خ�شارة اأو تكلفة اأو اأ�رشار اأو نفقات اأو التزامات اأو 
اإجراءات قد يتعر�س لها حامل البطاقة نتيجة ت�رشف بنك راأ�س اخليمة واأي �شخ�س مرتبط بناًء على، 
اأو التاأخر يف الت�رشف اأو االإحجام عن الت�رشف بناًء على، تعليمات حامل البطاقة يف هذا ال�شاأن. وال 
يتحمل بنك راأ�س اخليمة اأو مرا�شل بنك راأ�س اخليمة يف اخلارج اأي م�شوؤولية عن اأي خ�شارة اأو تاأخري اأو 
خطاأ اأو اإغفال قد يحدث يف اإر�شال الر�شالة اأو �شوء تف�شريها عند تلقيها اأو اأي تاأخري يحدث ب�شبب 
نظام املقا�شة اخلا�س بالدولة التي يتعني �شداد الدفعة فيها اأو ت�رشف اأو خطاأ اأو اإهمال من جانب 
بنك امل�شتفيد يف حت�شيل احلوالة. وال يتحمل بنك راأ�س اخليمة، حتت اأي ظروف، اأي م�شوؤولية عن اأي 

خ�شارة لالأرباح اأو العقود اأو خ�شارة اأو اأ�رشار خا�شة اأو غري مبا�رشة اأو ا�شتتباعية.
يتم حت�شيل  تعليمات خا�شة، �شوف  اأنه يف حالة عدم وجود  ويتفهم  البطاقة على  17-2  يوافق حامل 
جميع الر�شوم/العموالت خارج االإمارات العربية املتحدة من امل�شتفيد. وقد ال يتمكن امل�شتفيد من 
اأو  االأجنبي  ال�رشف  قيود  ب�شبب  االإلكرتونية  االأموال  حوالة  مبوجب  الكاملة  القيمة  على  احل�شول 

القيود االأخرى املطبقة يف دولة الدفع اأو املطبقة على بنك الدفع اأو ر�شوم بنك الدفع.
17-3  يحتفظ بنك راأ�س اخليمة باحلق يف اإر�شال حواالت االأموال االإلكرتونية من خالل مكان اآخر خالف املكان 

املحدد بوا�شطة حامل البطاقة اإذا تعني فعل ذلك ب�شبب الظروف الت�شغيلية.
17-4  يخ�شع �رشف املبلغ النقدي حلوالة مر�شلة عرب حوالة االأموال االإلكرتونية الأي �شوابط �شعر �رشف اأو 
قيود اأخرى قد يتم فر�شها مبوجب قواعد ولوائح الدولة التي يتم فيها �رشف احلوالة. وال يتحمل بنك 
راأ�س اخليمة وال مرا�شيله اأو وكالئه اأي م�شوؤولية عن اأي خ�شارة اأو تاأخري ب�شبب اأو نتيجة اأي قواعد 

ولوائح من هذا القبيل.
17-5  �شوف يبذل بنك راأ�س اخليمة ق�شارى ما بو�شعه لتنفيذ طلبات خدمة الدفع التي يتلقاها بنك راأ�س 
الآخر.  املتلقي من حني  املركز  اأو  املتلقية  الفروع  بوا�شطة  املحدد  العمل  انتهاء  اخليمة قبل موعد 
والطلبات التي يتم تلقيها بعد موعد انتهاء العمل �شوف يتم تنفيذها يف يوم العمل التايل. ولهذا 

الغر�س، جميع العطالت واأيام اجلمعة لي�س اأيام عمل.
رمز  اأي  اأو   BIC Code/Sort Code/Fed wire ID/CHIPS UID/ABA/IFSC/BSB/IBAN امل�شتفيد  بنك  17-6  رمز 
مذكور بوا�شطة حامل البطاقة �شوف يتم اعتباره �شحيحاً و�شوف يتم تنفيذ احلوالة وفقـاً له، مع 
افرتا�س �شحة الرموز املقدمة، وال يتحمل بنك راأ�س اخليمة اأي م�شوؤولية عن فح�س اأو التحقق من 
�شحة الرموز اأو توافقها مع ا�شم امل�شتفيد وال يتحمل اأي م�شوؤولية عن احلواالت املنفذة طبقـاً لرمز 

غري �شحيح مقدم بوا�شطة حامل البطاقة.
17-7  �شوف يتم تنفيذ حواالت االأموال االإلكرتونية بالقيمة الفورية )يومي عمل بعد تاريخ تلقي بنك راأ�س 
اخليمة  راأ�س  بنك  اإرادة  وفق  تنفيذها،  يتم  اليوم  نف�س  والطلبات بخ�شو�س قيمة  اخليمة للطلب(. 
املح�شة، مع مراعاة تلقي طلب قبل موعد انتهاء العمل ذي ال�شلة وفق املحدد بوا�شطة بنك راأ�س 



 
relevant cut-off time as determined by RAKBANK, as well as the cut-off times related 
to the geographical location of the payment destination.

17.8  RAKBANK reserves the right to revise all remittance fees and Charges from time to 
time without prior notice.

17.9  If an Electronic Funds Transfer instruction and authority is submitted to RAKBANK 
by postal or messenger service or by fax (or otherwise than by the Cardholder in 
person) RAKBANK may act upon such authority (“instructions”) and may presume 
that they are genuine and accurately represent the wishes of the Cardholder, even 
if the instructions are actually compiled or sent in error or by fraud or negligence or 
altered or amended by someone other than the Cardholder with or without the actual 
knowledge or instructions of the Cardholder. RAKBANK has no duty to verify the fact 
or genuineness of the instructions.

17.10  The Cardholder agrees and accepts that if a refund of the remittance amount is 
desired from RAKBANK by the applicant or the remitted funds are returned by the 
correspondent bank, other intermediary bank or beneficiary’s bank for any reason 
whatsoever, after receipt of funds from the correspondent or beneficiary’s bank, 
RAKBANK shall, at its discretion make the payment to the Cardholder at the prevailing 
buying rate for the relevant currency less all charges and expenses determined by 
RAKBANK at its absolute discretion.

17.11  The Cardholder agrees that RAKBANK may decline to make a payment it believes 
might involve a breach by any person of a law or regulations of any country or 
RAKBANK’s internal policies. A payment may be delayed or declined because a person 
involved in the payment or an authority /correspondent bank/ other intermediary 
bank /beneficiary’s bank requires information or clarification as to compliance with 
the law or regulations, or declines to process it. RAKBANK will share information as to 
your remittance, if necessary. 

17.12  The Cardholder agrees to provide the International Bank Account Number (IBAN) of 
the beneficiary when the transfer is requested within UAE or outside UAE (wherever 
required in beneficiary’s country) and understand that RAKBANK may decline to make 
a payment wherever IBAN is required in the beneficiary country.

18. UAE DIRECT DEBIT SYSTEM 

18.1   By selecting the mode of payments under UAE Direct Debit System (“UAEDDS”), the 
Cardholder agrees: 

 (a)  to be bound by and comply with the Rules of the UAE Direct Debit System 
(“DDS Rules”), all UAEDDS documents, forms and these Terms & Conditions;

 (b)  to inform RAKBANK in case of change to the details mentioned in the UAEDDS 
forms and/or the Card Application Form;

 (c) to pay any fees or charges in connection with UAEDDS; and

 (d)  not to initiate account closure request until such time each the Direct Debit 
Authority (“DDA”) is cancelled or RAKBANK provides the clearance of all 
outstanding amounts, including RAKBANK’s fees and charges, in respect of the 
Card Account(s) where mode of payment is by way of DDA.  

18.2  The Cardholder agrees that RAKBANK has the full right to monitor and review the 
payments made through UAEDDS and can terminate/ cancel/ withdraw the payment 
service under UAEDDS at its sole discretion as and when seen necessary without any 
notice to the Cardholder.

18.3  The Cardholder agrees that the payments made through UAEDDS are variable and will 
be for outstanding amounts, including RAKBANK’s fees and charges, in respect of the 
Card Account(s).

18.4  The Cardholder agrees that RAKBANK has the full right to monitor and review the 
payments made through UAEDDS and can terminate/cancel/withdraw the payment 
service under UAEDDS at its sole discretion as and when seen necessary without any 
notice to the Cardholder.

18.5  The Cardholder is aware that any  claim of refunds will only be made in accordance 
with the DDS Rules and that any claim can only be made within the relevant mandated 
turnaround time  after the receipt of the account from the paying bank indicating that 
the relevant payment has been made.

18.6  The Cardholder understands that in case of any dispute, it has the right to raise a 
complaint to the UAE Central Bank, which will implement the Dispute Resolution 
process, as deemed necessary.

18.7  The Cardholder agrees that all charges pertaining to use of the UAEDDS, including 
payment defaults, will be applicable as per the fees and charges stipulated in the 
Service & Price Guide.

18.8  The Cardholder agrees that in the event of change in signatories, RAKBANK can 
proceed with newly signed DDA form signed by the new signatories without obtaining 
a signed cancellation from existing signatories.

18.9  The Cardholder acknowledges that the UAE Central Bank shall have no direct or 
indirect liability towards the Cardholder with respect to the operation of the UAEDDS.

18.10  The UAE Central Bank, RAKBANK, the Sponsoring Bank (as defined in the DDS Rules) 
and the UAEDDS shall have no responsibility or role in any disputes arising between the 
Cardholder and the Originator (as defined in the DDS Rules).

19. GENERAL

19.1  RAKBANK shall be entitled to appoint any agent to collect all or any sums due to 
RAKBANK from the Cardholder and/or his/her estate under this Agreement.

19.2  RAKBANK shall be entitled at any time without the consent of the Cardholder to assign 
the whole or any part of its rights or obligations under this Agreement with or without 
notice to the Cardholder.

19.3  The Cardholder undertakes to sign such further document as may be reasonably 
requested by RAKBANK from time to time to give effect to these Credit Card Terms & 
Conditions.

19.4  The rights and remedies herein provided are cumulative and not exclusive of any rights 
or remedies provided by law.

19.5  The Terms & Conditions herein are binding upon the Cardholder and he/she shall not 
assign his/her obligations herein to anyone else.

اخليمة عالوة على مواعيد انتهاء العمل ذات ال�شلة املتعلقة باملوقع اجلغرايف لوجهة الدفعة.
يحتفظ بنك راأ�س اخليمة باحلق يف تعديل جميع ر�شوم احلواالت من حني الآخر دون اإخطار م�شبق.  8-17

17-9  يف حالة ت�شليم تعليمات حوالة اأموال اإلكرتونية اإلى بنك راأ�س اخليمة عرب الربيد اأو خدمة التو�شيل 
ال�رشيع اأو عرب الفاك�س )اأو غري ذلك عن طريق حامل البطاقة بنف�شه( فاإنه يجوز لبنك راأ�س اخليمة 
دقيق  نحو  ومتثل على  اأنها �شحيحة  افرتا�س  ويجوز  )»التعليمات«(  ال�شلطة  الت�رشف مبوجب هذه 
اأو  اخلطاأ  مر�شلة عن طريق  اأو  بالفعل م�شاغة  التعليمات  كانت  اإذا  البطاقة، حتى  رغبات حامل 
االحتيال اأو االإهمال اأو معدلة بوا�شطة �شخ�س ما خالف حامل البطاقة بعلم حامل البطاقة اأو 
دون علمه وبتعليمات منه اأو دون ذلك. وال يلزم على بنك راأ�س اخليمة التحقق من حقيقة اأو �شحة 

التعليمات.
17-10  يوافق حامل البطاقة ويقبل باأنه يف حالة رغبة مقدم الطلب يف ا�شتعادة مبلغ احلوالة من بنك 
بنك  اأو  الو�شيط  البنك  املحولة، خالف  االأموال  باإعادة  املرا�شل  البنك  اأو يف حالة قيام  اخليمة  راأ�س 
امل�شتفيد الأي �شبب مهما يكن، بعد تلقي االأموال من البنك املرا�شل اأو بنك امل�شتفيد، فاإن بنك 
راأ�س اخليمة، وفق اإرادته املح�شة، يدفع الدفعة اإلى حامل البطاقة ب�شعر ال�رشاء ال�شائد بخ�شو�س 
العملة ذات ال�شلة مطروحاً منها جميع الر�شوم والنفقات املحددة بوا�شطة بنك راأ�س اخليمة وفق 

اإرادته املح�شة.
17-11  يوافق حامل البطاقة على اأن بنك راأ�س اخليمة يجوز له رف�س �شداد اأي دفعة يعتقد اأنها تت�شمن 
انتهاك بوا�شطة اأي �شخ�س لقانون اأو لوائح اأي دولة اأو ال�شيا�شات الداخلية لبنك راأ�س اخليمة. ويجوز 
تاأخري الدفعة اأو رف�شها ب�شبب طلب �شخ�س ما مرتبط بالدفعة اأو �شلطة/البنك املرا�شل/البنك 
الو�شيط/بنك و�شيط اآخر/بنك امل�شتفيد معلومات اأو تو�شيح بخ�شو�س االلتزام بالقانون اأو اللوائح 

اأو رف�شه �شداد الدفعة. و�شوف يقدم بنك راأ�س اخليمة املعلومات بخ�شو�س حوالتك، عند اللزوم.
17-12  يوافق حامل البطاقة على تقدمي رقم احل�شاب البنكي الدويل )IBAN( اخلا�س بامل�شتفيد عند طلب 
اإجراء حوالة داخل االإمارات العربية املتحدة اأو خارجها )حيثما كان ذلك مطلوباً يف دولة امل�شتفيد( 
الدويل  البنكي  احل�شاب  رقم  يكون  عندما  دفعة  �شداد  رف�س  اخليمة  راأ�س  لبنك  يجوز  اأنه  ويتفهم 

مطلوباً يف دولة امل�شتفيد.
نظام �خل�شم �ملبا�رص يف �لإمار�ت   -18

18-1  عند اختيار خيار ال�شداد يف نظام اخل�شم املبا�رش يف االإمارات )»نظام اخل�صم املبا�رش يف الإمارات«(، فاإن 
حامل البطاقة يوافق على: 

)1(  اأن يُحكم ويلتزم بقواعد نظام اخل�شم املبا�رش يف االإمارات )»قواعد نظام اخل�صم املبا�رش«( وجميع   
م�شتندات ومناذج نظام اخل�شم املبا�رش يف االإمارات وهذه االأحكام وال�رشوط؛ 

)2(  اإخطار بنك راأ�س اخليمة يف حالة تغيري التفا�شيل املذكورة يف مناذج نظام اخل�شم املبا�رش يف   
االإمارات و/اأو منوذج طلب البطاقة؛ 

ب�شداد اأي ر�شوم اأو م�شاريف تتعلق بنظام اخل�شم املبا�رش يف االإمارات؛ و  )3(  
اإلغاء كل �شالحية خ�شم  فيه  الذي يحني  الوقت  اإلى  احل�شاب  اإغالق  البدء يف طلب  )4(  عدم   
الت�شفية جلميع  بتوفري  اخليمة  راأ�س  بنك  قيام  اإلى حني  اأو  )»�صالحية خ�صم مبا�رش«(  مبا�رش 
املبالغ املرت�شدة مبا يف ذلك ر�شوم وم�شاريف بنك راأ�س اخليمة بخ�شو�س ح�شاب )ح�شابات( 

البطاقة عندما يكون خيار ال�شداد عن طريق �شالحية اخل�شم املبا�رش. 
18-2  يوافق حامل البطاقة باأن لبنك راأ�س اخليمة كامل ال�شالحية ملراقبة ومراجعة الدفعات التي تتم عرب 
نظام اخل�شم املبا�رش يف االإمارات وميكنه اإنهاء / اإلغاء / �شحب خدمة الدفع مبوجب نظام اخل�شم 
املبا�رش يف االإمارات بناء على خياره اخلا�س كما وعندما يرى ذلك �رشورياً دون احلاجة اإلى اأي اإخطار حلامل 

البطاقة. 
18-3  يوافق حامل البطاقة باأن الدفعات التي تتم عرب نظام اخل�شم املبا�رش يف االإمارات هي متغرية وتتم 
مقابل املبالغ املرت�شدة مبا يف ذلك ر�شوم وم�شاريف بنك راأ�س اخليمة بخ�شو�س ح�شاب )ح�شابات( 

البطاقة. 
18-4  يوافق حامل البطاقة باأن لبنك راأ�س اخلمية كامل ال�شالحية مبراقبة ومراجعة الدفعات التي تتم عرب 
نظام اخل�شم املبا�رش يف االإمارات وباإمكانه اإنهاء / اإلغاء / �شحب خدمة الدفع مبوجب نظام اخل�شم 
املبا�رش يف االإمارات بناء على خياره اخلا�س كما وعندما يرى ذلك �رشورياً دون احلاجة اإلى اأي اإخطار حلامل 

البطاقة.
18-5  اإن حامل البطاقة على علم باأن اأي مطالبة باإعادة �شداد �شتتم فقط مبوجب قواعد نظام اخل�شم 
ا�شتالم  بعد  ال�شلة  ذي  االإلزامي  التح�شن  فرتة  تتم فقط خالل  اأن  اأي مطالبة ميكن  وباأن  املبا�رش 

احل�شاب من البنك امل�شدد ي�شري باأن الدفعة ذات ال�شلة قد مت �شدادها. 
18-6  يتفهم حامل البطاقة باأنه يف حال اأي نزاع، باأنه باإمكانه تقدمي �شكوى اإلى م�رشف االإمارات العربية 

املتحدة املركزي الذي �شيقوم بتطبيق اإجراء حل النزاعات عند ال�رشورة. 
18-7  يوافق حامل البطاقة على اأن جميع النفقات التي تخ�س ا�شتعمال نظام اخل�شم املبا�رش يف االإمارات 
مبا يف ذلك التخلف عن ال�شداد �شيتم تطبيقها بناء مبوجب الر�شوم والنفقات املن�شو�س عليها يف 

دليل اخلدمات واالأ�شعار. 
18-8  يوافق حامل البطاقة باأنه يف حالة تغري املفو�شني بالتوقيع، فاإن باإمكان بنك راأ�س اخليمة اال�شتمرار 
با�شتخدام منوذج �شالحية اخل�شم املبا�رش املوقع حديثاً من قبل املفو�شني بالتوقيع اجلدد دون احلاجة 

للح�شول على اإلغاء موقع من املفو�شني بالتوقيع احلاليني. 
18-9  يقر حامل البطاقة باأن م�رشف االإمارات العربية املتحدة املركزي ال يتحمل م�شوؤولية مبا�رشة اأو غري 

مبا�رشة جتاه حامل البطاقة بخ�شو�س تطبيق نظام اخل�شم املبا�رش يف االإمارات. 
18-10  ال يتحمل م�رشف االإمارات العربية املتحدة املركزي وبنك راأ�س اخليمة والبنك الراعي )كما هو معرف 
يف قواعد نظام اخل�شم املبا�رش( و نظام اخل�شم املبا�رش يف االإمارات اأي م�شوؤولية اأو يكون له دور يف 

اأي نزاع ين�شاأ بني حامل البطاقة واملن�شئ )كما هو معرف يف قواعد نظام اخل�شم املبا�رش(. 
�أحكام عامة  -19

19-1  يحق لبنك راأ�س اخليمة تعيني اأي وكيل لتح�شيل جميع اأو اأي من املبالغ امل�شتحقة لبنك راأ�س اخليمة 
من حامل البطاقة و/اأو تركته مبوجب هذه االتفاقية.

19-2  يحق لبنك راأ�س اخليمة يف اأي وقت دون موافقة حامل البطاقة التنازل عن كافة اأو اأي جزء من حقوقه 
اأو التزاماته مبوجب هذه االتفاقية بعد اإعطاء اأو دون اإعطاء اإخطار حلامل البطاقة.

19-3  يتعهد حامل البطاقة بتوقيع اأي وثيقة اأخرى يطلبها بنك راأ�س اخليمة على نحو معقول من حني 
الآخر لتفعيل �رشوط واأحكام بطاقة االئتمان هذه.

19-4  احلقوق وو�شائل االإن�شاف الواردة يف هذه االتفاقية تراكمية وال ت�شتثني اأي حقوق اأو و�شائل اإن�شاف 
اأخرى ممنوحة مبوجب القانون.

19-5  ال�رشوط واالأحكام الواردة يف هذه االتفاقية ملزمة حلامل البطاقة وال يجوز له التنازل عن التزاماته 
مبوجب هذه االتفاقية اإلى اأي �شخ�س اآخر.



19.6  RAKBANK may at any time waive, either unconditionally or otherwise, any of these 
Credit Card Terms & Conditions or any default or breach of the Cardholder, provided 
that such waiver is given in writing by RAKBANK and save as aforesaid no condoning 
or excusing of and no neglect or forbearance on the part of RAKBANK of any default 
or breach of any of these Credit Card Terms & Conditions shall operate as a waiver 
of RAKBANK’s rights and powers and no waiver shall be inferred from or implied by 
anything done or not done by RAKBANK unless expressed in writing by RAKBANK. Any 
waiver shall operate only as a waiver of the particular matter to which it relates and 
shall not operate as a waiver or release of any of these Credit Card Terms & Conditions.

19.7  In connection with the special discounts/offers made by the respective Merchants, 
RAKBANK does not hold out any warranty or make any representation of the delivery, 
quality, design, specifications or otherwise set out in respect of these offers. Also, 
these products/services are subject to availability and will be allocated on a first come, 
first served basis.

19.8  In connection with the special discounts/offers made by the respective Merchants, 
RAKBANK will not be held responsible where any of the merchants withdraws, cancels, 
alters or amends these products/services. Also RAKBANK reserves the right to change 
the benefits available to Cardholder(s) at any time without prior notice.

20. SEVERABILITY

20.1  Each of these Credit Card Terms & Conditions shall be severable and distinct from 
one another and if at any time any one or more of such Terms & Conditions is or 
becomes invalid, illegal or unenforceable, the validity, legality or the enforceability of 
the remaining provisions shall not in any way be affected or impaired thereby.

21. VARIATION OF TERMS

21.1  RAKBANK may from time to time change the Terms & Conditions of this Agreement. 
Subject to the requirements of statute, notification of any such change shall be given 
to the Cardholder by RAKBANK either in writing or by publication thereof as may be 
considered appropriate by RAKBANK. Such changes shall apply on the effective date 
specified by RAKBANK and shall apply to all unpaid Charges, fees, Cash Advances, costs 
and Card Transactions.

21.2  Retention or use of the Card after the effective date of any such change of Terms 
& Conditions shall be deemed to constitute acceptance of such changes without 
reservation by the Cardholder(s). If the Cardholder(s) does not accept the proposed 
change, the Cardholder(s) must terminate use of the Card by giving prior written 
notice to RAKBANK and return the Card cut in half to RAKBANK prior to the effective 
date and clause 9 shall henceforth be operative.

22. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

22.1  The Terms & Conditions are governed by and shall be construed in accordance with 
the laws of the United Arab Emirates and the Cardholder hereby submits irrevocably 
to the non-exclusive jurisdiction of the courts of the Emirate of Ras Al Khaimah. Such 
submission shall however not prejudice the rights of RAKBANK to bring proceedings 
against the Cardholder in any other jurisdiction. 

22.2  In case of any difference between the Arabic and English versions, the Arabic version 
will prevail.

CREDIT SHIELD TERMS & CONDITIONS

We welcome you as a RAKBANK Cardholder to enjoy the benefits of this Comprehensive 
Credit Shield Protection.  We request you to go through the Cover details in order to 
understand thoroughly the extent and terms of the Cover offered.

IMPORTANT NOTICE

1. Cover automatically starts from the Commencement Date.

2.  In the first two Credit Card Statements after Commencement Date, the Cover is free of 
charge and thereafter a nominal rate (as mentioned in the Service & Price Guide) will 
be applied on the total outstanding amount in each subsequent month›s Credit Card 
statement.

3.  The Cardholder has the option to opt out of the Cover at any time.  However, once 
opted out, the Cardholder will not be allowed to re-join the Cover.

4. The Cover is applicable only for the Primary Cardholder and excludes Corporate Cards.

5.  The Cardholder should be of age between 18 to 65 years in respect of Death, 
Permanent Total Disablement and Critical Illness covers, and between 18 to 60 years 
in respect of Involuntary Loss of Employment Cover.

6.  The Geographical Limit in respect of Death or Permanent Total Disablement or Critical 
Illness Cover is ‘Worldwide’, and in respect of Involuntary Loss of Employment Cover is 
‘United Arab Emirates’.

7.  The Cover is subject to the jurisdiction of the competent courts of the United Arab 
Emirates and governing law of the United Arab Emirates. 

8.  RAKBANK and/or the Insurance Provider reserves the right, at any time, to change 
the terms, conditions, rates and/or reject, discontinue or cancel the Cover applicable 
without assigning any reason thereof.

9.  All the benefits payable under this Cover shall be adjusted by the Insurance Provider 
against the Cardholder’s total amount outstanding on his/her Credit Card with 
RAKBANK. 

10.  In the event of Involuntary Loss of Employment benefits being provided to the 
Cardholder, the Cardholder shall notify the Insurance Provider/RAKBANK in writing 
immediately upon Re-employment but not later than 15 days from the date of Re-
employment.  

11.  RAKBANK is not at any time considered as an agent of the Insurance Provider.  Any 
claims or contestations for any insurance coverage shall be negotiated directly with 
the Insurance Provider.

12.  The Cardholder consents and authorizes RAKBANK to disclose and report any financial 
or non-financial information related to all his/her Credit Card Accounts with RAKBANK 
to the Insurance Provider, in compliance with the Terms & Conditions of the Cover. The 
Cardholder agrees and declares that he/she will not assert any claim, against RAKBANK 
for any loss, damage or injury suffered or alleged as a result of any such disclosure or 
reporting to the Insurance Provider.

19-6  يجوز لبنك راأ�س اخليمة يف اأي وقت التنازل، دون �رشط اأو غري ذلك، عن اأي من �رشوط واأحكام بطاقة 
االئتمان هذه اأو اأي تق�شري اأو انتهاك من جانب حامل البطاقة، �رشيطة اإعطاء هذا التنازل كتابة 
بوا�شطة بنك راأ�س اخليمة وبا�شتثناء اأن، وفق ما �شلف، اأي اإعفاء اأو تنازل من جانب بنك راأ�س اخليمة 
ب�شاأن اأي تق�شري اأو انتهاك الأي من �رشوط واأحكام بطاقة االئتمان هذه ال يتم اعتباره تنازالً عن حقوق 
و�شالحيات بنك راأ�س اخليمة وال يتم ا�شتنتاج اأي تنازل اأو اال�شتدالل عليه �شمنياً من اأي �شيء يفعله 
اأو ال يفعله بنك راأ�س اخليمة ما مل يتم الن�س عليه كتابة من ِقبل بنك راأ�س اخليمة. وي�رشي مفعول 
اأي تنازل فقط ب�شفته تنازالً عن امل�شاألة اخلا�شة املرتبط بها وال يتم اعتباره تنازالً عن اأو اإعفاًء من 

اأي من هذه ال�رشوط واالأحكام.
اأي  اخليمة  راأ�س  بنك  يقدم  ال  التجار،  بوا�شطة  املقدمة  اخلا�شة  اخل�شومات/العرو�س  يخ�س  19-7  فيما 
املو�شحة  ذلك  اأو غري  املوا�شفات  اأو  الت�شميم  اأو  اجلودة  اأو  الت�شليم  اإقرار بخ�شو�س  اأي  اأو  �شمان 
بخ�شو�س هذه العرو�س. اأي�شاً تخ�شع هذه املنتجات/اخلدمات للتوفر و�شوف يتم تخ�شي�شها على 

اأ�شا�س ما يرد اأوالً يتم تقدميه اأوالً.
19-8  فيما يخ�س اخل�شومات/العرو�س املقدمة بوا�شطة التجار، لن يتحمل بنك راأ�س اخليمة اأي م�شوؤولية 
راأ�س اخليمة  اأو يعدل هذه املنتجات/اخلدمات. ويحتفظ بنك  اأو يلغي  اأي من التجار  عندما ي�شحب 

اأي�شاً باحلق يف تغيري املزايا املتاحة حلامل )حاملي( البطاقة يف اأي وقت دون اأي اإخطار م�شبق.
قابلية �لأحكام للف�شل  -20

20-1  �رشوط واأحكام بطاقة االئتمان هذه هي �رشوط واأحكام منف�شلة وم�شتقلة عن بع�شها البع�س واإذا 
اأ�شبح يف اأي وقت اأي حكم من هذه ال�رشوط واالأحكام باطالً اأو غري قانوين اأو غري نافذ، فاإنه ال يوؤثر 

ذلك باأي حال على �رشيان اأو قانونية اأو نفاذ االأحكام الباقية.
تغيري �ل�رصوط  -21

مراعاة متطلبات  ومع  االتفاقية.  واأحكام هذه  �رشوط  تغيري  الآخر  اخليمة من حني  راأ�س  لبنك  21-1  يجوز 
القانون، يلزم على بنك راأ�س اخليمة اإعطاء اإخطار حلامل البطاقة باأي تغيري من هذا القبيل �شواء 
كتابة اأو من خالل ن�رشه وفق ما يراه بنك راأ�س اخليمة منا�شباً. ويتم تطبيق تلك التغيريات يف تاريخ 
النقدية  وال�شلف  الر�شوم  جميع  على  تطبيقها  ويتعني  اخليمة  راأ�س  بنك  بوا�شطة  املحدد  النفاذ 

والتكاليف ومعامالت البطاقة غري املدفوعة.
21-2  االحتفاظ بالبطاقة اأو ا�شتخدامها بعد تاريخ نفاذ اأي تغيري يف ال�رشوط واالأحكام يلزم اعتباره ي�شكل 
حامل  قبول  حالة عدم  ويف  البطاقة.  )حاملي(  جانب حامل  دون حتفظ من  التغيريات  بتلك  قبوالً 
)حاملي( البطاقة للتغيري املقرتح، فاإنه يلزم على حامل )حاملي( البطاقة اإنهاء ا�شتخدام البطاقة 
مبوجب اإعطاء اإخطار كتابي م�شبق لبنك راأ�س اخليمة واإعادة البطاقة مق�شومة ن�شفني اإلى بنك 

راأ�س اخليمة قبل تاريخ النفاذ، ومن ثم يتم اإعمال البند 9 ال�شالف ذكره.
�لقان�ن �حلاكم  -22

22-1  تـُحكم وتـُف�رش هذه ال�رشوط واالأحكام وفق قوانني االإمارات العربية املتتحدة ويلتزم حامل البطاقة 
مبوجبه على نحو غري قابل لالإلغاء باالإذعان اإلى االخت�شا�س الق�شائي غري احل�رشي ملحاكم اإمارة راأ�س 
اخليمة. ومع ذلك، ال يخل هذا االإذعان بحق بنك راأ�س اخليمة يف اتخاذ االإجراءات القانونية �شد حامل 

البطاقة يف اأي اخت�شا�س اآخر.
22-2  يف حالة وجود اأي تعار�س بني الن�شختني العربية واالإجنليزية فاإنه �شيتم العمل بالن�شخة العربية.

�رصوط و�أحكام درع �لئتمان
اإننا نرحب بك كحامل بطاقة �شادرة عن راك بنك وندعوك لال�شتفادة من مزايا حماية درع االئتمان ال�شاملة 
هذه. واإننا نرجو منك االطالع على تفا�شيل التغطية لكي تفهم على نحو دقيق نطاق و�رشوط التغطية 

املعرو�شة.
�إ�شعار هام

تبداأ التغطية تلقائياً من تاريخ البدء.  -1
2-  يف اأول ك�شفي ح�شاب لبطاقة االئتمان بعد تاريخ البدء، تكون التغطية جمانية وبعد ذلك �شوف 
يتم فر�س ر�شم رمزي )وفق املذكور يف دليل اخلدمات واالأ�شعار( على املبلغ االإجمايل غري املدفوع يف 

كل ك�شف ح�شاب بطاقة ائتمان خا�س بال�شهر التايل.
3-  يحق حلامل البطاقة اختيار التغطية يف اأي وقت. ومع ذلك، مبجرد اختيارها، لن يُ�شمح حلامل البطاقة 

باإعادة االن�شمام اإلى التغطية.
تنطبق التغطية فقط على حامل البطاقة االأ�شا�شية وت�شتثني بطاقات ال�رشكات.  -4

5-  يلزم اأن يكون حامل البطاقة يبلغ من العمر ما بني 18 و 65 �شنة بخ�شو�س تغطيات الوفاة والعجز 
الكلي الدائم واملر�س اخلطري، وما بني 18 و 60 �شنة بخ�شو�س تغطية اخل�شارة الق�رشية للوظيفة.

اأنحاء  »جميع  هو  اخلطري  املر�س  اأو  الدائم  الكلي  العجز  اأو  الوفاة  تغطية  بخ�شو�س  اجلغرايف  6-  احلد 
العامل« وفيما يخ�س تغطية اخل�شارة الق�رشية للوظيفة هو »االإمارات العربية املتحدة«.

7-  تخ�شع التغطية لالخت�شا�س الق�شائي للمحاكم املخت�شة يف االإمارات العربية املتحدة والقانون 
احلاكم بدولة االإمارات العربية املتحدة.

ي حتفظ بنك راأ�س اخليمة و/اأو �رشكة التاأمني باحلق، يف اأي وقت، يف تغيري ال�رشوط و/اأو االأحكام و/اأو   -8
االأ�شعار و/اأو رف�س اأو وقف اأو اإلغاء التغطية املطبقة دون اإبداء اأي �شبب لذلك.

9-  جميع املزايا الواجبة الدفع مبوجب هذه االتفاقية يتم ت�شويتها بوا�شطة �رشكة التاأمني مقابل املبلغ 
االإجمايل غري املدفوع امل�شتحق على حامل البطاقة بخ�شو�س بطاقة االئتمان خا�شته لدى بنك راأ�س 

اخليمة.
10-  يف حالة تقدمي مزايا اخل�شارة الق�رشية للوظيفة اإلى حامل البطاقة، - على حامل البطاقة اإخطار 
اإعادة  تاريخ  من  يوماً   15 اأق�شاه  موعد  التوظيف، يف  اإعادة  عند  الفور  على  كتابة  التاأمني  �رشكة 

التوظيف.
11-  ال يجوز يف اأي مرة اعتبار بنك راأ�س اخليمة وكيالً ل�رشكة التاأمني. واأي مطالبات اأو نزاعات بخ�شو�س 

اأي تغطية تاأمني يلزم التفاو�س ب�شاأنها مبا�رشة مع �رشكة التاأمني.
12-  يوافق حامل البطاقة على ويفو�س بنك راأ�س اخليمة لالإف�شاح عن وتقدمي اأي معلومات مالية اأو غري 
مالية متعلقة بجميع ح�شابات بطاقة االئتمان خا�شته لدى بنك راأ�س اخليمة اإلى �رشكة التاأمني، 
وفق �رشوط واأحكام التغطية. ويوافق حامل البطاقة على ويقر باأنه لن يقدم اأي مطالبة �شد بنك 
راأ�س اخليمة بخ�شو�س اأي خ�شارة اأو اأ�رشار متعر�س لها اأو مزعومة نتيجة اأي اإف�شاح من هذا القبيل 

اإلى �رشكة التاأمني.



1. DEFINITIONS

1.1  For the purpose of this Cover, the following definitions shall apply unless otherwise 
defined in this Agreement or the context otherwise requires:

 (a)  “Accident” means where the bodily injury is caused solely and directly by 
external violent means, is unexpected and unforeseeable. 

 (b)  “Benefit” means the indemnity payable under the scope of this Cover 
in respect of Death or Permanent Total Disablement or Involuntary Loss of 
Employment or Critical Illness of the Cardholder.

 (c)  “Cardholder” means a Primary holder of the Credit Card Facility with the 
Insured who has not unsubscribed to the benefits under this Cover and has not 
been disqualified by the provisions of this Cover to be eligible to receive the 
benefits under the Cover

 (d)  “Commencement Date” means the date the Cardholder is enrolled for this 
Cover or the date of inception of the Cover, whichever is later. Cardholders are 
automatically enrolled for this Cover on issuance of the Credit Card.

 (e)  “Cover” means the Comprehensive Credit Shield Benefit brought by RAKBANK, 
offered by the Insurance Provider. 

 (f)  “Cover Period” means the period on or after Commencement Date during 
which the benefits under this Cover shall apply.

 (g)  “Credit” means the credit or other form of financial accommodation provided 
by the Insured to the Cardholder under the Credit Card Facility.

 (h)  “Credit Card Facility” means the Credit Card issued by RAKBANK to the 
Cardholder including Additional / Supplementary Cards which have been 
nominated to which the benefits under this Cover are to apply.

 (i) “Critical Illness” means any of the following:

  (i) Cancer

    A disease manifested by the presence of a malignant tumour characterized 
by the uncontrolled growth and spread of malignant cells, and the invasion 
of tissue.  The term cancer also includes leukaemia and malignant disease 
of the lymphatic system such as Hodgkin’s disease.  Any non-invasive cancer 
in-situ, Hodgkin’s Disease state 1, prostate cancer stage A, all skin cancers 
except invasive malignant melanoma (starting with Clark Level III) and any 
malignant tumour in the presence of any Human Immunodeficiency Virus 
are excluded.

  (ii) Heart attack (myocardial infarction)

    The death of a portion of the heart muscle as a result of inadequate blood 
supply to the relevant area.

   The diagnosis for this will be evidenced by all of the following criteria:

   (A) history of typical chest pain

   (B) new electrocardiogram changes

   (C) elevation of infarction specific enzymes

   (D)  Non-ST segment elevation myocardial infarction (NSTEMI) with 
elevation of troponin I or T is excluded.

  (iii) Stroke

    Any cerebrovascular incident producing neurological sequelae lasting 
more than 24 hours and including infarction of brain tissue, haemorrhage 
and embolization from an extracranial source.  Evidence of neurological 
deficit for at least three (3) months has to be produced.

  (iv) Coronary artery (bypass) surgery

    The actual undergoing of open chest surgery for the correction of one or 
more coronary arteries, which are narrowed or blocked, by coronary artery 
bypass graft (CABG).  The surgery must have been proven to be necessary 
by means of coronary angiography. With regard to this cover, angioplasty 
and/or any other intra-arterial procedures are excluded.

  (v) Kidney failure (end-stage renal disease)

    End-state renal disease presented as chronic irreversible failure of both 
kidneys to function, as a result of which either regular renal dialysis 
(haemodialysis or peritoneal dialysis) is instituted or renal transplantation is 
carried out.

  (vi) Major organ transplantation

    The actual undergoing of transplantation as the recipient of a heart, lung, 
liver, pancreas, kidney or bone marrow.

  (vii) Multiple sclerosis

    Unequivocal diagnosis of multiple sclerosis by a consultant neurologist 
holding such an appointment at an approved hospital.  The Cardholder 
must exhibit neurological abnormalities that have existed for a continuous 
period of at least six (6) months or must have had at least two (2) clinically 
documented episodes.  This must be evidenced by the typical symptoms 
of demyelisation and impairment of motor and sensory functions.

 (j) “Date of Event” means any one of the following:

  (i)  In respect of Death the date of Death resulting from any cause except 
those expressly excluded, happening or manifesting on or after the 
Commencement Date and during the Cover Period.

  (ii)  In respect of Permanent Total Disablement the date of recognition of 
Permanent Total Disablement by a competent authority resulting from any 
cause except those expressly excluded, happening or manifesting on or 
after the Commencement Date and during the Cover Period.

  (iii)  In respect of Critical Illness the date of diagnosis of Critical Illness by a 
competent authority resulting from any cause except those expressly 
excluded, happening on or after the Commencement Date and during 
the Cover Period.

�لتعريفات  -1
1-1  لغر�س هذه التغطية، يتعني تطبيق التعريفات التالية، ما مل يتم تعريفها على خالف ذلك يف هذه 

االتفاقية اأو ما مل يقت�س ال�شياق خالف ذلك:
)1(  »حادث« يعني عندما حتدث االإ�شابة اجل�شدية فقط ومبا�رشة ب�شبب و�شائل عنيفة خارجية غري   

متوقعة.
)2(  »منفعة« تعني التعوي�س الواجب الدفع مبوجب نطاق هذه التغطية بخ�شو�س وفاة حامل   

البطاقة اأو تعر�شه لعجز كلي دائم اأو خ�شارة ق�رشية للوظيفة اأو مر�س خطري.
مل  والذي  عليه  املوؤمن  لدى  االئتمان  بطاقة  خلدمة  اأ�شا�شي  مالك  يعني  البطاقة«  )3(  »حامل   
يكتتب يف املزايا مبوجب هذه التغطية ومل يتم جتريده من االأهلية مبوجب اأحكام هذه التغطية 

لكي يكون موؤهالً لتلقي املزايا مبوجب التغطية.
بدء  تاريخ  اأو  التغطية  هذه  بخ�شو�س  البطاقة  حامل  ت�شجيل  تاريخ  يعني  البدء«  )4(  »تاريخ   
التغطية، اأيهما حدث بعد االآخر. ويتم ت�شجيل حاملي البطاقات تلقائياً لال�شتفادة من هذه 

التغطية عند اإ�شدار بطاقة االئتمان.
)5(  »التغطية« تعني منفعة درع االئتمان ال�شاملة املجلوبة بوا�شطة بنك راأ�س اخليمة واملقدمة   

بوا�شطة �رشكة التاأمني.
)6(  »فرتة التغطية« تعني الفرتة يف اأو بعد تاريخ البدء التي يتم اأثنائها تطبيق املزايا مبوجب هذه   

التغطية.
حامل  اإلى  عليه  املوؤمن  بوا�شطة  مقدم  اآخر  مايل  ت�شهيل  اأي  اأو  االئتمان  يعني  )7(  »الئتمان«   

البطاقة مبوجب ت�شهيل بطاقة االئتمان.
)8(  »ت�صهيالت بطاقة الئتمان« يعني بطاقة االئتمان ال�شادرة عن بنك راأ�س اخليمة حلامل البطاقة؛   

مبا يف ذلك البطاقات االإ�شافية/امللحقة املخ�ش�س لها املزايا مبوجب هذه التغطية.
»املر�ص اخلطري« يعني اأي مما يلي:  )9(  

ال�رشطان  )1(   
    مر�س يظهر من خالل وجود ورم خبيث يت�شف بالنمو غري املتحكم فيه وانت�شار اخلاليا 
اخلبيثة واخرتاق االأن�شجة. وم�شطلح ال�رشطان ي�شمل اأي�شاً اللوكيميا ومر�س النظام 
غري  مو�شعي  �رشطان  اأي  ذلك  من  وي�شتثنى  هودجكن.  مر�س  مثل  اخلبيث  الليمفاوي 
وجميع  اأ  املرحلة  الربو�شتاتا  و�رشطان  االأولى  الدرجة  من  هودجكن  ومر�س  تو�شعي 
�رشطانات اجللد با�شتثناء الورم القتاميني التو�شعي )بدءاً من م�شتوى كالرك 3( واأي ورم 

خبيث يف وجود اأي فريو�س نق�س مناعة ب�رشية.
الذبحة القلبية  )2(   

موت جزء من ع�شلة القلب نتيجة االإمداد غري املنا�شب بالدم يف املنطقة ذات ال�شلة.    
ت�شخي�س ذلك �شوف يثبت من خالل جميع املعايري التالية:    

التاريخ املر�شي الآالم ال�شدر النمطية )اأ(      
تغيريات خمطط القلب الكهربائي اجلديدة )ب(      

ارتفاع اإنزميات االحت�شاء اخلا�شة )ج(      
)د(   احت�شاء الع�شلة القلبية غري امل�شحوب بارتفاع الفلقة )NSTEMI( مع ارتفاع     

تروبونني I اأو T يتم ا�شتبعاده.
ال�صكتة الدماغية  )3(   

    اأي حادث خمي وعائي يت�شبب يف عيب ع�شبي ي�شتمر الأكرث من 24 �شاعة وي�شمل ذلك 
احت�شاء اأن�شجة املخ وحدوث نزف دموي واإن�شداد وعائي من م�شدر خارج اجلمجمة. يتعني 

تقدمي دليل العيب الع�شبي ملدة ال تقل عن ثالثة )3( اأ�شهر.
جراحة ال�رشيان التاجي )حتويل املجرى(  )4(   

والذي  اأكرث  اأو  واحد  تاجي  �رشيان  لتعديل م�شار  الفعلي جلراحة قلب مفتوح      اخل�شوع 
 .)CABG( يكون �شيقـاً اأو م�شدوداً، وذلك من خالل جراحة حتويل جمرى ال�رشيان التاجي
ويجب اإثبات اأن اجلراحة �رشورية من خالل و�شائل ت�شوير االأوعية التاجية والقلبية. وفيما 
يخ�س هذه التغطية، يتم ا�شتبعاد التقومي الوعائي و/اأو اأي اإجراءات اأخرى خالل ال�رشايني.

الف�صل الكلوي )مر�ص الف�صل الكلوي يف مراحله النهائية(  )5(   
    مر�س الف�شل الكلوي يف مراحله النهائية هو عبارة عن توقف الكليتني على نحو مزمن 
وغري قابل للمعاجلة عن اأداء وظائفهما، ونتيجة لذلك يتم اإجراء غ�شيل كلوي دوري )ديلزة 

دموية اأو غ�شيل �شفاقي( اأو يتم اإجراء جراحة زراعة كلى.
نقل الأع�صاء الرئي�صية  )6(   

    اخل�شوع الفعلي جلراحة نقل اأع�شاء كمتلقي لزراعة قلب اأو رئة اأو كبد اأو بنكريا�س اأو 
كلى اأو نخاع عظمي.

ت�صلب الأن�صجة املتعدد  )7(   
    ت�شخي�س وا�شح لت�شلب االأن�شجة املتعدد بوا�شطة ا�شت�شاري اأمرا�س ع�شبية يعمل 
يف م�شت�شفى معتمد. يجب اأن يظهر على حامل البطاقة م�شكالت ع�شبية م�شتمرة 
اأن يكون قد تعر�س حلادثني اثنني  اأو يجب  اأ�شهر  لفرتة متوا�شلة ال تقل عن �شتة )6( 
على االأقل موثقني طبياً. ويلزم اإثبات ذلك من خالل االأعرا�س النمطية لزوال النخاعني 

و�شعف وظائف احلركة واالإح�شا�س.
»تاريخ احلدث« يعني اأي مما يلي:  )10(  

)1(  فيما يتعلق بالوفاة، تاريخ الوفاة الناجمة عن اأي �شبب با�شتثناء تلك االأ�شباب امل�شتبعدة    
واأثناء فرتة التغطية. والتي حتدث اأو تظهر يف اأو بعد تاريخ البدء   �رشاحة،  

)2(  فيما يتعلق بالعجز الكلي الدائم، تاريخ االإقرار بالعجز الكلي الدائم بوا�شطة �شلطة    
خمت�شة وذلك نتيجة اأي �شبب با�شتثناء تلك االأ�شباب امل�شتبعدة �رشاحة، والتي حتدث 

اأو تظهر يف اأو بعد تاريخ البدء واأثناء فرتة التغطية.
�شلطة خمت�شة  بوا�شطة  اخلطري  املر�س  ت�شخي�س  تاريخ  اخلطري،  باملر�س  يتعلق  )3(  فيما    
وذلك نتيجة اأي �شبب با�شتثناء تلك االأ�شباب امل�شتبعدة �رشاحة، والتي حتدث اأو تظهر 

يف اأو بعد تاريخ البدء واأثناء فرتة التغطية.



  (iv)  In respect of Involuntary Loss of Employment, the date of notice of 
termination served to the Cardholder on or after the Commencement 
Date and during the Cover Period.

 (k)  “Death” means death due to any cause except those expressly excluded under 
the Cover.

 (l)  “Indebtedness” means the total amount outstanding in the Credit Card 
Facility as on the Date of Event but excluding any credit facility availed after the 
Date of Event subject to a maximum of Cardholder’s Credit Limit.

 (m)  “Indemnity Period” means in respect of Involuntary Loss of Employment 
period of twelve (12) months commencing from the Date of Event.

 (n)  “Insurance Provider” means Union Insurance Company (P.S.C), PO Box 
119227 Dubai, United Arab Emirates.

 (o)  “Insured/ RAKBANK” means The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C), PO 
Box 5300, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates.

 (p)  “Involuntary Loss of Employment (ILOE)” means unemployment of the 
Cardholder arising out of the unilateral decision of the employers to terminate 
the Cardholder’s employment contract without citing any reason or for any 
reason other than those mentioned under exclusions in the Cover.

 (q)  “Maximum Coverage Age” means the following age(s) upon attainment of 
which the Cover ceases in respect of the Cardholder:

	 	 •	 Death/Permanent	Total	Disablement/Critical	Illness:	65	years

	 	 •	 Involuntary	Loss	of	Employment:	60	years

 (r)  “Minimum Payment Due” means the ‘Minimum Amount Due’ mentioned in 
the Credit Card Statement issued for the period covering the Date of Event.

 (s)  “Permanent Total Disablement” means either of the below arising out of a 
cause not specifically excluded under this Cover 

  (i) permanent Loss of sight of both eyes; or

  (ii) physical severance/amputation of two limbs; or

  (iii) complete and permanent paralysis; or

  (iv)  totally disabled and the Cardholder is rendered unable to earn income 
in any occupation, trade or profession for which the Cardholder could 
reasonably be expected to be suited through education, training or 
experience. 

    Provided that the disability shall be for a period of six (6) consecutive 
months and that the Insurance Provider is satisfied that the Cardholder will 
be so rendered indefinitely.  However this time limit shall not apply to cases 
of physical severance/amputation of limbs.

 (t)  “Pre-existing Condition” means illness, disease or sickness occurring or 
manifesting prior to the Commencement Date, for which advice or treatment 
was sought or obtained from a medical practitioner, chiropractor, naturopath, 
or any other  practitioner  of  a  similar  kind  within  twelve (12) months 
immediately prior to the Commencement Date.

 (u)  “Re-Employment” means accepting and starting work for a new employer 
or the same employer under a new employment contract within twelve (12) 
months from the date of actual unemployment.

2. SCOPE OF COVER

2.1 Death; 

2.2 Permanent Total Disablement; 

2.3 Critical Illness; 

2.4 Involuntary Loss of Employment; 

  due to any cause other than those specifically excluded, happening, occurring or 
manifesting on or after the Commencement Date and during the Cover Period.

3. AMOUNT COVERED

3.1  In respect of Death or Permanent Total Disablement of the Primary Cardholder, 
the Cardholder’s indebtedness as on the Date of Event subject to a maximum of 
Dhs.500,000. 

3.2  In the event of Cardholder being diagnosed with one or more Critical Illness covered 
hereunder and arising out of a cause not specifically excluded herein, during the Cover 
Period, the Insurance Provider shall pay the Cardholder’s indebtedness as on the Date 
of Event subject to a maximum of Dhs.500,000.

 Provided that: 

 (a)  The Cardholder should have survived for one (1) month after the diagnosis of 
the Critical Illness. 

 (b)  No Benefit is payable if the Date of Event falls within a period of three (3) 
months on or after the commencement Date.

3.3  In respect of Involuntary Loss of Employment for the Primary Cardholder,10% of 
the indebtedness as on the Date of Event for that month, subject to a maximum of 
AED 8,000 for every month of unemployment up to a maximum of 12 months. The 
benefits shall not be payable for the first 30 days of unemployment. The benefits are 
payable only if the Date of Event falls after 90 days of the Commencement Date.

 Provided that: 

 (a)  The Cardholder remains unemployed during the period for which the benefit 
under this Cover is paid and shall provide all necessary proofs as may be called 
upon by the Insurance Provider in order to substantiate his/her unemployment 

 (b)  The Cardholder shall inform RAKBANK as soon as the Cardholder accepts an 
alternative job within twelve (12) months period from the date of his actual 
unemployment. If the Insurance Provider, within six (6) months from the date 
of settlement of claim, discovers that the Cardholder has been terminated 
due to any of the excluded causes then has the right to recover the entire 
claim settled. In case, the Insurance Provider discovers that the Cardholder 

اإلى  املر�شل  العمل  من  االإقالة  اإخطار  تاريخ  للوظيفة،  الق�رشية  اخل�شارة  يخ�س  )4(  فيما    
حامل البطاقة يف اأو بعد تاريخ البدء واأثناء فرتة التغطية.

مبوجب  �رشاحة  امل�شتثناة  االأ�شباب  تلك  با�شتثناء  �شبب  الأي  نتيجة  الوفاة  تعني  )10(  »الوفاة«   
التغطية.

)11(  »املديونية« تعني املبلغ االإجمايل غري املدفوع يف ت�شهيل بطاقة االئتمان يف تاريخ احلدث ولكن   
با�شتثناء اأي ت�شهيل ائتمان متاح بعد تاريخ احلدث، مع مراعاة حد ائتمان اأق�شى خا�س بحامل 

البطاقة.
)12(  »فرتة التعوي�ص« تعني بخ�شو�س اخل�شارة الق�رشية للوظيفة، فرتة قدرها اثني ع�رش )12( �شهراً   

بدءاً من تاريخ احلدث.
)13(  »�رشكة التاأمين« تعني �رشكة االحتاد للتاأمني )�س.م.ع(، �س.ب 119227، دبي، االإمارات العربية   

املتحدة.
راأ�س   ،5300 �س.ب  )�س.م.ع(،  الوطني  اخليمة  راأ�س  بنك  يعني  اخليمة«  راأ�ص  عليه/بنك  )14(  »املوؤمن   

اخليمة، االإمارات العربية املتحدة.
)15(  »اخل�صارة الق�رشية للوظيفة« تعني بطالة حامل البطاقة نتيجة قرار اأحادي اجلانب �شادر عن   
�شاحب العمل باإنهاء عقد توظيف حامل البطاقة دون اإبداء اأي �شبب اأو الأي �شبب خالف تلك 

االأ�شباب املذكورة مبوجب اال�شتثناءات يف التغطية.
)16(  »عمر التغطية الأق�صى« يعني االأعمار التالية والتي عند بلوغها تتوقف التغطية بخ�شو�س   

حامل البطاقة: 
الوفاة/العجز الكلى الدائم/االأمرا�س اخلطرية : 65 �شنة 	•   

فقدان الوظيفة ب�شورة ق�رشية : 60 �شنة  	•   
)17(  »اأدنى دفعة م�صتحقة« تعني »مبلغ احلد االأدنى امل�شتحق« املذكور يف ك�شف ح�شاب بطاقة   

االئتمان ال�شادر بخ�شو�س الفرتة التي ت�شمل تاريخ احلدث.
)18(  »العجز الكلي الدائم« تعني اأي مما يلي والتي تكون نا�شئة عن اأي �شبب غري م�شتبعد على نحو   

خا�س مبوجب هذه التغطية.
الفقدان الدائم للب�رش يف كلتا العينني؛ اأو  )1(   

قطع/برت ال�شاقني؛ اأو  )2(   
ال�شلل الكلي والدائم؛ اأو  )3(   

)4(  العجز الكلي وعدم قدرة حامل البطاقة على ك�شب قوت يومه يف اأي مهنة اأو جتارة اأو    
حرفة ميكن على نحو معقول توقع اأن يكون تتحامل البطاقة منا�شباً ملزاولتها من خالل 

التعليم اأو التدريب اأو اخلربة.
    �رشيطة اأن ي�شتمر العجز لفرتة قدرها �شتة )6( اأ�شهر متتالية واقتناع �رشكة التاأمني 
باأن حامل البطاقة �شوف يظل على هذه احلال لالأبد. ومع ذلك، ال يتم تطبيق هذا القيد 

الزمني على حاالت قطع/برت ال�شاقني.
ويتم  البدء،  تاريخ  قبل  يظهر  اأو  يحدث  اعتالل  اأو  مر�س  تعني  م�صبقـاً«  املوجودة  )19(  »احلالة   
بتقومي  لالأمرا�س  معالج  اأو  ممار�س  طبيب  من  والعالج  الطبية  امل�شورة  التما�س  بخ�شو�شه 
اأو اأخ�شائي عالج طبيعي اأو اأي ممار�س اآخر مماثل يف غ�شون اثني ع�رش  العمود الفقري يدوياً 

)12( �شهراً على الفور قبل تاريخ البدء.
اأو نف�س �شاحب العمل  )20(  »اإعادة التوظيف« يعني قبول وبدء العمل لدى �شاحب عمل جديد   
الفعلي من  الف�شل  تاريخ  من  �شهراً   )12( اثني ع�رش  مبوجب عقد عمل جديد يف غ�شون 

العمل.
نطاق �لتغطية  -2

الوفاة؛   1-2
العجز الكلي الدائم؛   2-2

املر�س اخلطري؛   3-2
اخل�شارة الق�رشية للوظيفة؛    4-2

  نتيجة الأي �شبب اآخر، خالف تلك االأ�شباب امل�شتبعدة، يحدث اأو يظهر بعد تاريخ البدء واأثناء فرتة 
التغطية.

مبلغ �لتغطية  -3
3-1  بخ�شو�س الوفاة اأو العجز الكلي الدائم حلامل البطاقة االأ�شا�شية؛ مديونية حامل البطاقة يف تاريخ 

احلدث، مع مراعاة حد اأق�شى قدره 500000 درهم اإماراتي.
3-2  يف حالة ت�شخي�س حامل البطاقة على اأنه يعاين من مر�س خطري واحد اأو اأكرث م�شمول مبوجب هذه 
التغطية ونا�شئ عن �شبب غري م�شتبعد على نحو خا�س يف هذه التغطية، خالل فرتة التغطية، فاإنه 
يتعني على �رشكة التاأمني اأن تدفع مديونة حامل البطاقة يف تاريخ احلدث، مع مراعاة حد اأق�شى 

قدره 500000 درهم اإماراتي.
�رشيطة:  

اأن يظل حامل البطاقة على قيد احلياة ملدة �شهر واحد بعد ت�شخي�س املر�س اخلطري.  )1(  
)2(  اأال تكون اأي منفعة واجبة الدفع يف حالة وقوع تاريخ احلدث خالل فرتة قدرها ثالثة )3( اأ�شهر   

يف اأو بعد تاريخ البدء.
املديونية يف  من   %10 االأ�شا�شية،  البطاقة  حلامل  بالن�شبة  للوظيفة  الق�رشية  اخل�شارة  3-3  بخ�شو�س 
تاريخ احلدث بخ�شو�س ذلك ال�شهر مع مراعاة حد اأق�شى قدره 4000 درهم اإماراتي لكل �شهر بطالة 
حتى حد اأق�شى قدره 12 �شهراً. وال تكون املزايا واجبة الدفع بخ�شو�س الثالثني )30( يوماً االأولى من 

البطالة. وتكون املنافع واجبة الدفع فقط يف حالة وقوع تاريخ احلدث بعد 90 يوماً من تاريخ البدء.
�رشيطة اأن :  

)1(  اأن يظل حامل البطاقة دون وظيفة خالل فرتة دفع املنفعة مبوجب هذه التغطية ويتعني عليه   
تقدمي جميع االأدلة الالزمة وفق ما تطلبه �رشكة التاأمني من اأجل اإثبات بطالته.

)2(  اأن يقوم حامل البطاقة باإخطار  راك بنك على الفور بقبول حامل البطاقة لوظيفة بديلة   
يف غ�شون فرتة قدرها اثني ع�رش )12( �شهراً من تاريخ بطالته الفعلية. واإذا اكت�شفت �رشكة 
التاأمني، يف غ�شون �شتة )6( اأ�شهر من تاريخ �شداد املطالبة، اأن حامل البطاقة قد مت ف�شله 
من العمل نتيجة الأي �شبب من االأ�شباب امل�شتبعدة، فاإنه يحق لها ا�شرتداد املطالبة امل�شددة 
باأكملها. واإذا اكت�شفت �رشكة التاأمني اأن حامل البطاقة مت اإعادة توظيفه يف غ�شون اثني 



is reemployed within twelve (12) months from the date of submission of the 
claim documents from RAKBANK, then the Insurance Provider has the right to 
recover the difference between the admissible claim amount and the actual 
claim paid (proportionately).  

 (c)  The Cardholder has been continuously employed with the same employer for 
a minimum of three (3) months or until the date of confirmation whichever is 
later.

4. CONDITIONS

4.1  The Cardholder and the Insured shall furnish the Insurance Provider with any 
information the Insurance Provider may require (including details of the state of 
health) in respect of the Cardholder for the benefits hereunder.  Prior to acceptance, 
the Insurance Provider may, at its sole discretion, require the Cardholder to undergo 
a medical examination by a legally qualified medical practitioner in the manner the 
Insurance Provider deems required or fit.  

4.2  The benefits under this Cover shall be extended only to Primary Cardholders and not 
to additional or Supplementary Cardholders.

4.3  In the first two Credit Card Statements after Commencement Date, the Cover is free of 
charge and thereafter a nominal rate will be applied on the total outstanding amount 
in each subsequent month’s Credit Card Statement.  The Cardholder has the option to 
opt out of the Cover at anytime.  However, once opted out, the Cardholder will not be 
allowed to re-join the Cover.

4.4  Notwithstanding anything contained herein to the contrary the benefits under this 
Cover in respect of the Cardholder shall terminate upon the happening of any one or 
more of the following:

 (a) cancellation of the Cardholder’s Credit Card Facility;

 (b) the Cardholder having attained the Maximum Coverage Age; 

 (c) the Cardholder’s Death or Permanent Total Disablement or Critical Illness;

 (d)  the Cardholder becomes a defaulter for a period of 120 days in respect of 
ILOE and 180 days in respect of Death or Permanent Total Disablement or 
Critical Illness.  However, this Cover will be automatically reinstated once the 
Cardholder has paid his dues;

 (e)  the Cardholder becoming unemployed voluntarily.  However, the termination of 
Cover in such event shall be only in respect of Involuntary Loss of Employment;

 (f)  six (6) months prior to the Cardholder’s normal retirement date depending 
upon the age of the Cardholder and the law of the country in which he is 
employed.  However, the termination of Cover in such event shall be only in 
respect of Involuntary Loss of Employment; and

 (g)  cancellation of the benefits under this Cover by the Insured or the Cardholder 
at any time in accordance with the terms and conditions of this Cover.

4.5  The observance by the Cardholder of the terms of this Cover and the truth of the 
statements and the answers by the Cardholder in any material information provided by 
the Cardholder shall be a condition precedent to benefits applicable under this Cover. 
If the circumstances in which the Cover was extended to the Cardholder are materially 
altered without the written consent of the Insurance Provider, the Cover shall become 
null and void in respect of the particular Cardholder.

4.6  If any claim under this Cover is in any way fraudulent or unfounded, all benefits under 
this Cover shall be forfeited in respect of the particular Cardholder. 

5. EXCLUSIONS

5.1  No Benefits under this Cover shall be payable in respect of a Cardholder where the 
Event giving rise to a claim under this Cover occurs as a result of:

 (a) death by suicide within twelve (12) months of the Commencement Date;

 (b)  any deliberate self-inflicted injury and/or self-medication (without a proper 
prescription from a legally recognised medical practitioner);

 (c) the effects or complications arising from pregnancy;

 (d)  any accident occurring on or in or about any aircraft other than an aircraft in 
which the Cardholder was travelling as a bonafide passenger, crew or pilot and 
which is operated by a licensed commercial or chartered airline;

 (e)  nuclear radiation, nuclear fission, nuclear fusion and/or radioactive 
contamination; 

 (f)  riot, civil commotion, strikes and war (whether war be declared or not), 
rebellion, insurrection, resurrection, popular rising, usurped power, terrorism;

 (g)  the influence of alcohol or drugs other than proper use of drugs prescribed 
by a legally qualified medical practitioner but this exclusion shall not apply to 
Death arising out of the above reason;

 (h)  due to chronic illness / condition but this exclusion shall not apply to Death 
resulting from chronic illness/condition;

 (i)  illness due to pre-existing condition but this exclusion shall not apply in respect 
of Death occurring after a continuous period of six (6) months from the 
Commencement Date in respect of the particular Cardholder.  However, this 
exclusion is applicable only if the Insurance Provider is able to substantiate Pre-
existing Condition’ within one (1) month from the date of submission of all 
required claims documentation to the Insurance Provider; or

 (j)  Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS related complex  (ARC) as 
defined by the World Health Organisation from time to time; or the presence 
of the Human Immunodeficiency Virus (HIV) as revealed by the positive HIV 
anti-body or HIV test.

5.2  The benefits under this Cover shall not be payable to the Cardholder where the 
Cardholder has received or has applied to receive a similar benefit covering the same 
interest under any other product or insurance in respect of the period for which the 
indemnity under this Cover shall apply.

5.3  The Insurance Provider is not liable in respect of Involuntary Loss of Employment 
arising out of and/or attributable to and/or in connection with the following:

ل�رشكة  يحق   فاإنه  اخليمة،  راأ�س  بنك  املطالبة من  وثائق  ت�شلم  تاريخ  من  �شهراً   )12( ع�رش 
التاأمني ا�شرتداد الفرق بني مبلغ املطالبة امل�شموح بها واملطالبة الفعلية املدفوعة )تنا�شبياً(.
)3(  اأن يكون حامل البطاقة قد ظل يعمل لدى نف�س �شاحب العمل ملدة ال تقل عن ثالثة )3(   

اأ�شهر اأو حتى تاريخ التثبيت، اأيهما وقع بعد االآخر.
4-  �ل�رصوط

4-1  يتعني على حامل البطاقة واملوؤمن عليه تزويد �رشكة التاأمني باأي معلومات قد تطلبها �رشكة التاأمني 
)مبا يف ذلك تفا�شيل احلالة ال�شحية( بخ�شو�س حامل البطاقة للح�شول على املزايا مبوجب هذه 
البطاقة  اأن تطلب من حامل  اإرادتها املح�شة،  التاأمني، وفق  القبول، يجوز ل�رشكة  التغطية. وقبل 
اخل�شوع لفح�س طبي بوا�شطة طبيب ممار�س موؤهل قانونياً بالكيفية التي تعتربها �رشكة التاأمني 

مطلوبة اأو منا�شبة.
4-2  املنافع مبوجب هذه التغطية يتم تقدميها فقط حلاملي البطاقات االأ�شا�شية وال يتم تقدميها حلاملي 

البطاقات االإ�شافية اأو امللحقة.
4-3  يف اأول ك�شفي ح�شاب لبطاقة االئتمان بعد تاريخ البدء، تكون التغطية جمانية وبعد ذلك �شوف 
يتم فر�س ر�شم رمزي على املبلغ االإجمايل غري املدفوع يف كل ك�شف ح�شاب بطاقة ائتمان خا�س 
بال�شهر التايل. وميلك حامل البطاقة خيار اختيار التغطية يف اأي وقت. ومع ذلك، مبجرد االختيار، لن 

يُ�شمح حلامل البطاقة باإعادة االن�شمام اإلى التغطية.
4-4  بغ�س النظر عن اأي �شيء وارد هنا مناق�س لذلك، تنتهي املزايا مبوجب هذه التغطية بخ�شو�س حامل 

البطاقة عند وقوع حدث واحد اأو اأكرث مما يلي:
اإلغاء ت�شهيل بطاقة االئتمان اخلا�س بحامل البطاقة؛  )1(  

بلوغ حامل البطاقة عمر التغطية االأق�شى؛  )2(  
وفاة حامل البطاقة اأو تعر�شه لعجز كلي دائم اأو مر�س خطري؛  )3(  

)4(  ي�شبح حامل البطاقة مق�رشاً لفرتة قدرها 120 يوماً بخ�شو�س اخل�شارة الق�رشية للوظيفة   
بخ�شو�س الوفاة اأو العجز الكلي الدائم اأو املر�س اخلطري. ومع ذلك، �شوف يتم  و 180 يوماً  

اإعادة هذه التغطية تلقائياً مبجرد قيام حامل البطاقة بدفع امل�شتحقات املطلوبة منه.
)5(  تخلي حامل البطاقة عن وظيفته طواعية. ومع ذلك، يلزم اأن يكون اإلغاء التغطية يف هذه   

احلالة قا�رشاً فقط على اخل�شارة الق�رشية للوظيفة؛
)6(  �شتة )6( اأ�شهر قبل تاريخ التقاعد الطبيعي اخلا�س بحامل البطاقة ا�شتناداً اإلى عمر حامل   
احلالة يكون قا�رشاً  التغطية يف هذه  واإنهاء  بها.  التي يعمل  البطاقة وقانون الدول  

فقط على اخل�شارة الق�رشية للوظيفة؛ و
)7(  اإلغاء املنافع مبوجب هذه التغطية بوا�شطة املوؤمن عليه اأو حامل البطاقة يف اأي وقت وفق   

�رشوط واأحكام هذه التغطية.
4-5  اإن التزام حامل البطاقة ب�رشوط هذه التغطية و�شحة االإفادات واالإجابات املقدمة بوا�شطة حامل 
البطاقة يف اأي معلومات مهمة مقدمة بوا�شطة حامل البطاقة هو �رشط م�شبق للمنافع املوفرة 
مبوجب هذه التغطية. ويف حالة تغيري الظروف التي مت فيها تقدمي التغطية اإلى حامل البطاقة على 
نحو بالغ دون موافقة كتابية من �رشكة التاأمني، فاإن التغطية ت�شبح باطلة وملغاة بخ�شو�س حامل 

البطاقة املعني.
4-6  اإذا كانت اأي مطالبة مقدمة مبوجب هذه التغطية احتيالية اأو ال اأ�شا�س لها من ال�شحة، فاإن املنافع 

مبوجب هذه التغطية يتم م�شادرتها بخ�شو�س حامل البطاقة املعني.
�ل�شتثناء�ت  -5

5-1  ال تكون اأي منافع مبوجب هذه التغطية واجبة الدفع بخ�شو�س حامل البطاقة عندما يكون احلدث 
املوؤدي اإلى ن�شوء مطالبة مبوجب هذه التغطية قد وقع نتيجة:

الوفاة عن طريق االنتحار يف غ�شون اثني ع�رش )12( �شهراً من تاريخ البدء؛  )1(  
ممار�س  منا�شبة من طبيب  و�شفة طبية  )دون  للنف�س  معاجلة  اأو  للنف�س  متعمد  اإيذاء  )2(   اأي   

معرتف به قانونياً(؛
التاأثريات اأو امل�شاعفات النا�شئة عن احلمل؛  )3(  

اأو قرب اأي طائرة خالف طائرة يكون حامل البطاقة م�شافر فيها  اأو داخل  )4(  اأي حادث يقع يف   
�رشكة  بوا�شطة  ت�شغيلها  كراكب فعلي اأو اأحد اأفراد الطاقم اأوطيار والتي يتم  

خطوط جوية جتارية مرخ�شة؛
االإ�شعاع النووي و/اأو االن�شطار النووي و/اأو االندماج النووي و/اأو التلوث االإ�شعاعي؛  )5(  

)6(  ال�شغب واال�شطراب املدين واالإ�رشاب عن العمل واحلرب )�شواء اأكانت معلنة اأم غري معلنة(   
والثورة والع�شيان امل�شلح واالنتفا�شة ال�شعبية واغت�شاب ال�شلطة واالإرهاب؛

)7(  تاأثري الكحول اأو العقاقري خالف اال�شتخدام املنا�شب للعقاقري املو�شوفة بوا�شطة طبيب ممار�س   
موؤهل قانونياً ولكن هذا اال�شتثناء ال يتم تطبيقه على الوفاة النا�شئة عن ال�شبب املذكور 

اأعاله؛
)8(  ب�شبب مر�س/اعتالل مزمن ولكن هذا اال�شتثناء ال يتم تطبيقه على الوفاة نتيجة مر�س /   

اعتالل مزمن؛
)9(  املر�س نتيجة حالة موجودة م�شبقـاً، ولكن هذا اال�شتثناء ال يتم تطبيقه بخ�شو�س الوفاة   
التي حتدث بعد فرتة متوا�شلة قدرها �شتة )6( اأ�شهر من تاريخ البدء بخ�شو�س حامل البطاقة 
املعني. ومع ذلك، يقت�رش تطبيق هذا اال�شتثناء فقط اإذا اأمكن  ل�رشكة التاأمني اإثبات احلالة 
املوجودة م�شبقـاً يف غ�شون �شهر واحد من تاريخ ت�شليم جميع وثائق املطالبات املطلوبة اإلى  

�رشكة التاأمني ؛ اأو
املعرف  وفق  باالإيدز  املرتبطة  وامل�شاعفات  )االإيدز(  املكت�شبة  املناعة  نق�س  متالزمة  )10(   مر�س   
 )HIV( بوا�شطة منظمة ال�شحة العاملية من حني الآخر اأو وجود فريو�س نق�س املناعة الب�رشية

.HIV اأو اختبار HIV وفق املو�شح مبوجب النتيجة االإيجابية لالأج�شام امل�شادة لفريو�س
5-2  ال تكون املنافع مبوجب هذه التغطية واجبة الدفع اإلى حامل البطاقة عندما يكون حامل البطاقة 
قد تلقى اأو تقدم بطلب لتلقي ميزة مماثلة تغطي نف�س احلق مبوجب اأي منتج اأو تاأمني اآخر بخ�شو�س 

الفرتة التي يتم ب�شاأنها تطبيق التعوي�س مبوجب هذه التغطية.
5-3  ال تتحمل �رشكة التاأمني اأي م�شوؤولية بخ�شو�س اخل�شارة الق�رشية للوظيفة نتيجة و/اأو ب�شبب و/اأو 

بخ�شو�س اأي مما يلي:



 (a)  employment on a fixed term contract for less than two (2) years or part time or 
temporary employment;

 (b)  resignation or leaving by mutual agreement or voluntary unemployment or 
redundancy after voluntary breaks from employment in excess of normal 
holiday entitlement;

 (c)  disability, sickness or accident or any other medical reasons (mental and/or 
physical);

 (d)  involuntary loss of employment which starts within ninety (90) days of the 
Commencement Date;

 (e)  where the Cardholder was aware of pending unemployment on or before the 
Commencement Date;

 (f)  where the unemployment is a normal seasonal part of the employment or due 
to non-renewal of employment contract by the authorities;

 (g)  where the Cardholder has neither been terminated nor become redundant but 
his/her salary or allowances is being withheld in part or in full for any reason of 
the employment contract;

 (h) unemployment due to any of the following:

  (i) misconduct;

  (ii) refusal to accept orders from the superiors;

  (iii) convicted in a crime;

  (iv) dishonesty or Fraudulent Act; or

  (v) non-performance or under performance;

 (i)  the period for which payment from the employer is received instead of working 
notice;

 (j) termination of employment due to voluntary retirement;

 (k) company failure where a contributing cause was a natural catastrophic peril; or

 (l) Emiratisation.

6. CLAIMS PROCEDURE

6.1  Upon the occurrence  of an event giving rise to a claim under this Cover, the 
Cardholder, Cardholder’s Representatives and/or Insured shall follow the following 
procedure:

 (a)  Give immediate written notice to the Insurance Provider but not later than 
thirty (30) days from the Date of Event;

 (b)  The Cardholder or the Cardholder’s representative shall complete the standard 
claim form issued by the Insurance Provider and submit the same at no cost 
to the Insurance Provider with such evidence to substantiate the claim to the 
satisfaction of the Insurance Provider as the Insurance Provider may reasonably 
require; and

 (c)  The Cardholder or the Cardholder’s representative shall submit the following 
documents:

6.2 For Death claims

 (a) Death certificate;

 (b) post mortem report (wherever legally required);

 (c) police report (if Death was due to an accident);

 (d)  medical report* with detailed diagnosis and cause of Death if required by the 
Insurance Provider when actual cause of Death is not clearly mentioned in the 
Death certificate; and

 (e) Copy of passport of Cardholder with visa page.

6.3 For Permanent Total Disablement claims

 (a) Disability certificate from an authorised medical practitioner to assess disability

 (b) Police report (if disability is due to an accident)

 (c)  Medical report* with detailed diagnosis, cause of disability and details of 
treatment given (if any)

 (d) Copy of passport of Cardholder with visa page

6.4 For Critical Illness Claims

 (a) Medical report*  diagnosing Critical Illness;                                 

 (b) Police report (if critical illness is due to an accident); and

 (c) Copy of passport of Cardholder with visa page

 *from an authorised medical practitioner.

6.5 For Involuntary Loss of Employment claims 

 (a) Notice of termination from the employer

 (b) Copy of passport with valid visa as at date of event

6.6  The Insurance Provider may also request for a copy of the labour contract from the 
employer if it is required to verify the period of employment contract.

6.7  All documents indicated above may be required to be produced in original (other 
than those surrendered to the authorities or employer) for verification before the final 
settlement of claim. 

7. CONTACT INFORMATION

7.1  For enquiries or lodging  insurance claims with the Insurance Provider please contact 
RAKBANK on 04 2130000  

)1(  العمل على اأ�شا�س عقد حمدد املدة لفرتة تقل عن عامني اثنني اأو على اأ�شا�س الدوام اجلزئي اأو   
العمل املوؤقت؛

)2(  اال�شتقالة اأو ترك العمل مبوجب اتفاق متبادل اأو ترك العمل طواعية اأو زيادة العمالة اأو بعد   
غياب عن العمل لفرتة تتجاوز االإجازة املعتادة امل�شتحقة؛

)3(  االإعاقة اأو املر�س اأو اأي حادث اأو اأي اأ�شباب طبية اأخرى )عقلية و/اأو ج�شدية(؛  
اخل�شارة الق�رشية للوظيفة التي تبداأ يف غ�شون ت�شعني )90( يوماً من تاريخ البدء؛  )4(  

عندما يكون حامل البطاقة على دراية باإقالة من العمل مرتقبة يف اأو قبل تاريخ البدء؛  )5(  
)6(  عندما تكون االإقالة من العمل عبارة عن جزء مو�شمي معتاد من العمل اأو نتيجة عدم جتديد   

عقد العمل بوا�شطة ال�شلطات؛
)7(  عندما ال يكون حامل البطاقة قد مت ف�شله من العمل ومل ي�شبح زائداً عن احلاجة ولكن مت   

احتجاز راتبه اأو بدالته جزئياً اأو بالكامل الأي �شبب يف عقد العمل؛
)8(  الف�شل من العمل ب�شبب اأي مما يلي؛  

�شوء ال�شلوك؛  )1(   
رف�س قبول االأوامر من امل�رشفني؛  )2(   

االإدانة بارتكاب جرمية؛  )3(   
خيانة االأمانة اأو ال�شلوك االحتيايل؛اأو  )4(   

عدم اأداء املهام اأو االأداء ال�شيء للمهام؛  )5(   
الفرتة التي يتم بخ�شو�شها تلقي دفعة من �شاحب العمل بدالً من اإخطار العمل؛  )9(  

اإنهاء التوظيف ب�شبب التقاعد الطوعي؛  )10(  
)11(  اإفال�س ال�رشكة عندما كان ال�شبب املوؤدي اإلى ذلك عبارة عن كارثة طبيعية؛ اأو  

�شيا�شة توطني الوظائف.  )12(  
�إجر�ء�ت �ملطالبات  -6

6-1  عند وقوع اأي حدث يوؤدي اإلى ن�شوء مطالبة مبوجب هذه التغطية، فاإن حامل البطاقة و/اأو ممثلي 
حامل البطاقة و/اأو املوؤمن عليه يتعني عليه اتباع االإجراءات التالية:

)1(  اإعطاء اإخطار كتابي على الفور ل�رشكة التاأمني يف موعد اأق�شاه ثالثني )30( يوماً من تاريخ   
احلدث؛

)2(  يتعني على حامل البطاقة اأو ممثل حامل البطاقة ا�شتيفاء منوذج املطالبة املعياري ال�شادر عن   
وت�شليمه دون كلفة اإلى �رشكة التاأمني مع الدليل الالزم لدعم املطالبة على  �رشكة التاأمني  

نحو مقنع ل�رشكة التاأمني وفقـاً ملا قد تطلبه �رشكة التاأمني على نحو معقول؛ و
)3(  يتعني على حامل البطاقة اأو ممثل حامل البطاقة ت�شليم الوثائق التالية:  

فيما يخ�س مطالبات الوفاة  2-6
�شهادة الوفاة؛  )1(  

تقرير ما بعد الوفاة )عندما يكون مطلوب قانونياً(  )2(  
حم�رش ال�رشطة )اإذا كانت الوفاة ب�شبب حادث(؛  )3(  

)4(  تقرير طبي* به ت�شخي�س تف�شيلي و�شبب الوفاة اإذا كان مطلوباً بوا�شطة �رشكة التاأمني    
عندما يكون ال�شبب الفعلي للوفاة غري مذكور بو�شوح يف �شهادة الوفاة؛ و

ن�شخة من جواز �شفر حامل البطاقة مع �شفحة التاأ�شرية.  )5(  
فيما يخ�س مطالبات العجز الكلي الدائم  3-6

�شهادة العجز من طبيب ممار�س معتمد لتقييم االإعاقة؛  )1(  
حم�رش ال�رشطة )اإذا كان العجز ب�شبب حادث(؛  )2(  

تقرير طبي* به ت�شخي�س تف�شيلي و�شبب العجز وتفا�شيل العالج املعطى )اإن وجد(؛ و  )3(  
ن�شخة من جواز �شفر حامل البطاقة مع �شفحة التاأ�شرية.  )4(  

فيما يخ�س مطالبات املر�س اخلطري  4-6
تقرير طبي* ي�شخ�س املر�س اخلطري؛  )1(  

حم�رش ال�رشطة )اإذا كان املر�س اخلطري نتيجة حادث(؛ و  )2(  
ن�شخة من جواز �شفر حامل البطاقة مع �شفحة التاأ�شرية.   )3(  

*من طبيب ممار�س معتمد.  

فيما يخ�س مطالبات اخل�شارة الق�رشية للوظيفة  5-6
 )1( اإخطار االإنهاء من �شاحب العمل؛   )1(  

ن�شخة من جواز ال�شفر وبه تاأ�شرية �شارية املفعول حتى تاريخ احلدث.  )2(  
اأن تطلب ن�شخة من عقد العمل من �شاحب العمل اإذا كان مطلوباً  6-6  يجوز ل�رشكة التاأمني اأي�شاً 

للتحقق من فرتة عقد العمل.
الن�شخ  تلك  )خالف  اأ�شلية  ن�شخ  يف  اإ�شدارها  مطلوب  يكون  قد  اأعاله  املو�شحة  الوثائق  6-7  جميع 

امل�شلمة اإلى ال�شلطات اأو �شاحب العمل( للتحقق من �شحتها قبل ال�شداد النهائي للمطالبة.
معل�مات �لت�شال  -7

7-1  لال�شتف�شارات اأو اإر�شال ب�شاأن مطالبات التاأمني ل�رشكة التاأمني ، يرجى االت�شال بـ راك بنك  على 
الرقم 04-2130000  



CARD PROGRAMS

The card programs provided herein supplement and are to be read in conjunction with, 
but do not in any way amend, the Credit Card Terms & Conditions and any term referenced 
but not defined below shall be interpreted in accordance with the Credit Card Terms & 
Conditions. 

Notwithstanding anything contained below, in the event of any conflict between the terms 
and conditions provided below and the Credit Card Terms & Conditions, the Credit Card 
Terms & Conditions shall prevail.

CASHBACK TERMS AND CONDITIONS

1. DEFINITIONS

 (a)  “Cash Anywhere Program” means a program offered by RAKBANK to 
eligible Cardholders.

 (b)  “Cashback” means an accrued amount having monetary value earned on 
Cashback Transactions at rates and percentages determined by RAKBANK 
from time to time at its sole discretion, which may be credited to the Primary 
Cardholder’s Account and upon the Cardholder claiming such Cashback from 
RAKBANK as per the terms & conditions stipulated herein. In the event that 
the Cardholder does not claim Cashback from RAKBANK within the validity 
period as notified by RAKBANK, he/she shall forfeit the same upon expiry of 
such period.

 (c)  “Cashback Terms & Conditions” means these Credit Card Terms & 
Conditions as they relate to the Cash Anywhere Program.

 (d)  “Cashback Transaction” means the retail, online transactions and/or other 
transactions that RAKBANK defines as eligible from time to time. Only cashback 
transactions posted by RAKBANK to the Card Account will be considered 
eligible for the Cash Anywhere Program. The Billed Amount of the qualifying 
transaction will be considered for Cashback calculation in the Credit Card 
Statement that the transaction appears.

2. CASH ANYWHERE PROGRAM

2.1  RAKBANK’s Cash Anywhere Program allows eligible Cardholders to accumulate 
Cashback on Cashback Transactions incurred on their Credit Card Statements, as per 
the minimum and maximum limit amounts that may be set by RAKBANK from time 
to time. Cashback accumulated on such Card can only be redeemed by credit to the 
Primary Cardholder’s Account.

3. ELIGIBILITY

3.1  The Cash Anywhere Program is open to Cards which are not blocked by RAKBANK and 
as determined by RAKBANK in its sole discretion from time to time.

3.2  The Cashback earned by the Cardholder will accrue as a reward balance in favour 
of the Primary Cardholder. While the accrued Cashback has a monetary value on 
redemption, it can only be redeemed as a credit to the Primary Cardholder’s Account. 
Upon being redeemed, the equivalent value will be reflected as a credit to the Primary 
Cardholder’s Account in the same manner as any other credits. 

3.3  The Cash Anywhere Program may only be combined with other RAKBANK programs at 
the discretion of RAKBANK.

4. ENROLMENT

4.1 Participation in the Cash Anywhere Program is automatic for all eligible Cardholders. 

4.2  The Cardholder may opt out of the Cash Anywhere Program by providing written 
instructions to RAKBANK or by calling RAKBANK’s Phone Banking Services.

4.3  Notwithstanding any instructions provided pursuant to clause 4.2, such Cardholders 
may continue to use the Card.

4.4  RAKBANK may impose fees in relation to the Cash Anywhere Program at its absolute 
discretion, which may vary from time to time.  

5. CASHBACK

5.1  The Cardholder will earn Cashback at a percentage of Cashback Transactions as 
specified by RAKBANK from time to time, provided the total Cashback Transactions 
incurred in UAE Dirhams on Credit Card Statements during a Billing Month meets the 
minimum amount as determined by RAKBANK from time to time. RAKBANK at its sole 
discretion will round down the total Cashback earned during a Billing Month to the 
nearest UAE Dirhams.

5.2  All Cashback Transactions billed to the Card Account under this Cash Anywhere 
Program are eligible to earn Cashback. This will not include the following transactions:- 

 (a) Balance Transfers;

 (b) local Cash Advances;

 (c) Credit Card Cheques;

 (d) finance charges;

 (e) all fees charged on the Card by RAKBANK;

 (f) transactions reversed by merchants;

 (g) Utility Bill Payments;  or

 (h) any other transactions determined by RAKBANK from time to time. 

5.3  A Cardholder cannot accrue Cashback for any retail purchases incurred prior to the 
Enrolment Date.

5.4  Cashback accumulated by on a Primary Cardholder’s Account cannot be combined 
or used in conjunction with Cashback of other Cards of the Cardhholder at the time 
of redemption or transferred to any other Card or credit card loyalty program, unless 
otherwise notified by RAKBANK. 

5.5  The Cashback is not transferable by operation of law or otherwise to any other person 
or entity. The Cashback is an accrual payable solely at the sole discretion of RAKBANK 
and is not an attachable account balance nor is it a balance which may be transferred 
to any other person or entity.

 بر�مج بطاقة �لإئتمان
برامج البطاقة املقدم مبوجبه والذي يكمل ويقراأ بالتزامن مع احكام و�رشوط بطاقة االإئتمان، وال تعترب باأي 
طريقة من الطرق اأنها تعديل لتلك االأحكام وال�رشوط، ويتم تف�شري اأي حكم ي�شار اإليه فيما بعد دون ورود 

تعريف له بالتوافق مع احكام و�رشوط بطاقة االئتمان.
بغ�س النظر عما يرد فيما يلي، ويف حالة وجود تعار�س بني ال�رشوط واالأحكام الواردة الحقاً و�رشوط واأحكام 

بطاقة االئتمان، فاإن �رشوط واأحكام بطاقة االئتمان هي التي ت�شود.
�رصوط و�أحكام �ل�شرتد�د �لنقدي

�لتعاريف  -1
راأ�س اخليمة حلملة  املقدم من قبل بنك  الربنامج  اأي مكان« يعني  )1(  »برنامج ال�صرتداد النقدي يف   

البطاقات املوؤهلني
املعامالت  بخ�شو�س  اكت�شابه  يتم  نقدية  قيمة  ذي  مرتاكم  مبلغ  يعني  النقدي«  )2(  »ال�صرتداد   
اإرادته املح�شة، والذي  راأ�س اخليمة من حني الآخر وفق  التي يحددها بنك  باملعدالت والن�شب 
يجوز اإ�شافته اإلى الر�شيد الدائن يف ح�شاب حامل البطاقة االأ�شا�شية وعند مطالبة حامل 
البطاقة باال�شرتداد النقدي من بنك راأ�س اخليمة وفق ال�رشوط واالأحكام املن�شو�س عليها يف 
هذه االتفاقية. ويف حالة عدم مطالبة حامل البطاقة باال�شرتداد النقدي من بنك راأ�س اخليمة 
يتم  فاإنه/فاإنها  اخليمة،  راأ�س  بنك  بوا�شطة  به  املخطر  املفعول وفق  يف غ�شون فرتة �رشيان 

م�شادرته عند انق�شاء تلك الفرتة.
ذات  االئتمان هذه كما تكون  اأحكام و�رشوط بطاقة  وتعني  )3(  »اأحكام و�رشوط ال�صرتداد النقدي«   

�شلة بربنامج اال�شرتداد النقدي يف اأي مكان. 
و/اأو  االإنرتنت  عرب  واملعامالت  بالتجزئة  البيع  معامالت  تعني  النقدي«  ال�صرتداد  )4(  »معاملة   
اأنها موؤهلة من حني الآخر. ومعامالت  راأ�س اخليمة على  بنك  التي يعرفها  االأخرى  املعامالت 
�شيتم  التي  هي  البطاقة  ح�شاب  اخليمة يف  راأ�س  بنك  بوا�شطة  املدرجة  النقدي  اال�شرتداد 
اعتبارها موؤهلة للربنامج. ومبلغ فاتورة املعاملة املوؤهلة �شوف يتم اأخذه يف االعتبار حل�شاب 

اال�شرتداد النقدي يف ك�شف ح�شاب بطاقة االئتمان الذي تظهر فيه املعاملة.
برنامج �لنقدي يف �أي مكان  -2

برتاكم  املوؤهلني  البطاقات  حلاملي  ي�شمح  اخليمة  راأ�س  بنك  من  مكان  اأي  يف  النقدي  2-1  الربنامج 
النقدي املتكبدة يف ك�شوف ح�شاب بطاقة االئتمان  النقدي«( عن معامالت اال�شرتداد  )»اال�شرتداد 
خا�شتهم، وفق مبالغ احلد االأدنى واالأق�شى التي يحددها بنك راأ�س اخليمة من حني الآخر. واال�شرتداد 
النقدي املرتاكم بخ�شو�س البطاقة ال ميكن ا�شرتداده اإال عن طريق االإ�شافة اإلى الر�شيد الدائن يف 

ح�شاب حامل البطاقة االأ�شا�شية.
�لأهلية  -3

راأ�س  اأي مكان للبطاقات التي تكون غري موقوفة من قبل بنك  3-1  يكون برنامج اال�شرتداد النقدي يف 
اخليمة وفق ما يحدده بنك راأ�س اخليمة من حني الآخر بناء على خياره اخلا�س.

3-2  اال�شرتداد النقدي الذي يك�شبه حامل البطاقة �شوف ي�شبح م�شتحقـاً كر�شيد مكافاأة ل�شالح 
حامل البطاقة االأ�شا�شية. وبينما يكون اال�شرتداد النقدي امل�شتحق ذي قيمة نقدية عند اال�شرتداد، 
فاإن  ا�شرتداده،  االأ�شا�شية. وعند  البطاقة  دائن يف ح�شاب حامل  اإال كر�شيد  ا�شرتداده  فاإنه ال ميكن 
القيمة املعادلة �شوف تظهر كر�شيد دائن ح�شاب حامل البطاقة االأ�شا�شية بنف�س الكيفية مثل اأي 

اأر�شدة دائنة اأخرى.
3-3  قد يتم اإدماج برنامج اال�شرتداد النقدي يف اأي مكان مع برامج اأخرى مقدمة من بنك راأ�س اخليمة 

وفقاً الإرداة بنك راأ�س اخليمة.
�لت�شجيل  -4

4-1  تكون امل�شاركة يف برنامج اال�شرتداد النقدي يف اأي مكان تلقائية بالن�شبة جلميع حاملي البطاقات 
املوؤهلني.

4-2  ميكن حلامل البطاقة اختيار عدم امل�شاركة يف الربنامج النقدي يف اأي مكان من خالل اإر�شال تعليمات 
مكتوبة اإلى بنك راأ�س اخليمة اأو من خالل االت�شال باخلدمة امل�رشفية الهاتفية من بنك راأ�س اخليمة.

يف  اال�شتمرار  ذلك  البطاقة  حلامل  ميكن   ،2-4 املادة  مبوجب  �شدرت  تعليمات  اأي  من  الرغم  4-3  على 
ا�شتخدام البطاقة .

4-4  يجوز لبنك راأ�س اخليمة فر�س ر�شوم بخ�شو�س بالربنامج النقدي يف اأي مكان وفق اإرادته املح�شة، 
والتي يجوز تغيريها من حني الآخر.

�ل�شرتد�د �لنقدي   -5
5-1  �شوف يك�شب حامل البطاقة ا�شرتداد نقدي بن�شبة من معامالت اال�شرتداد النقدي وفق ما مت حتديده 
من قبل بنك راأ�س اخليمة من حني الآخر، �رشيطة اأن معامالت اال�شرتداد النقدي االإجمالية املتحملة 
الفاتورة تويف مبلغ احلد  اإ�شدار  االئتمان خالل �شهر  االإماراتي يف ك�شوف ح�شاب بطاقة  بالدرهم 
اإرادته  وفق  اخليمة،  راأ�س  بنك  يقوم  و�شوف  اخليمة من حني الخر.  راأ�س  بنك  بوا�شطة  املحدد  االأدنى 
قيمة  اأقرب  اإلى  فاتورة  اإ�شدار  �شهر  املكت�شب خالل  االإجمايل  النقدي  اال�شرتداد  بتقريب  املح�شة، 

بالدرهم االإماراتي.
5-2  جميع معامالت اال�شرتداد النقدي ال�شادر بها فاتورة حل�شاب البطاقة مبوجب برنامج اال�شرتداد النقدي 

موؤهلة هذا لكي تك�شب ا�شرتداد نقدي. ولن ي�شمل ذلك املعامالت التالية:-
حتويل الر�شيد؛  )1(  

ال�شلف النقدية املحلية؛  )2(  
�شيكات بطاقة االئتمان؛  )3(  

ر�شوم التمويل؛  )4(  
جميع الر�شوم املفرو�شة على البطاقة بوا�شطة بنك راأ�س اخليمة؛  )5(  

املعامالت امللغاة بوا�شطة التجار  )6(  
دفعات فواتري املرافق. اأو   )7(  

اأي معامالت اأخرى حمددة بوا�شطة بنك راأ�س اخليمة من حني الآخر.  )8(  
تاريخ  قبل  بالتجزئة منفذة  بيع  اأي م�شرتيات  نقدي عن  ا�شرتداد  اكت�شاب  البطاقة  5-3  ال ميكن حلامل 

الت�شجيل.
5-4  اال�شرتداد النقدي املرتاكم يف ح�شاب حامل البطاقة االأ�شا�شية ال ميكن دجمه اأو ا�شتخدامه بالتزامن 
مع اال�شرتداد النقدي اخلا�س بالبطاقات االأخرى حلامل البطاقة يف وقت اال�شرتداد اأو ال ميكن نقله اإلى 
اأي بطاقة اأخرى اأو برنامج والء اآخر لبطاقة االئتمان ما مل يقم بنك راأ�س اخليمة باالإخطار بخالف ذلك.

5-5  اال�شرتداد النقدي غري قابل للتحويل مبوجب اإعمال القانون اأو غري ذلك اإلى اأي �شخ�س اأو كيان اآخر. 
ولي�س  اخليمة  راأ�س  لبنك  املح�شة  االإرادة  الدفع فقط وفق  واجب  ا�شتحقاق  النقدي هو  واال�شرتداد 

ر�شيد ح�شاب قابل للحجز للوفاء بالدين ولي�س ر�شيد يجوز نقله اإلى اأي �شخ�س اأو كيان اآخر.



5.6  The accrued Cashback has a monetary value on redemption; it can be redeemed 
only as a credit to the Primary Cardholder’s Account. When redeemed, the equivalent 
value will reflect as a credit to the Primary Cardholder’s Account in the same manner 
as any other repayment.

5.7  RAKBANK will notify the Primary Cardholder in each Credit Card Statement of the 
Cashback accumulated. The Primary Cardholder can only redeem Cashback after it 
has been reflected in the Credit Card Statement. 

5.8  RAKBANK’s decision on computation, lapse, forfeiture, credit, debit, and cancellation 
of Cashback shall be final, conclusive and binding on the Cardholder.

6. REDEMPTION & FORFEITURE

6.1  The Card must not be overdrawn, suspended, blocked, cancelled or terminated by 
RAKBANK at the time of the receipt of request for redemption of Cashback. In any of 
the above events, it is at the discretion of RAKBANK whether the Cashback amount 
may be redeemed or will be forfeited. 

6.2  In order to redeem the Cashback, the Primary Cardholder must use the Phone Banking 
Service or RAKBANK’s online banking services.   After the identification process, the 
Cardholder can request redemption of all or part of the accrued Cashback. RAKBANK 
may at its discretion introduce other methods for redemption of Cashback.

6.3  RAKBANK will credit the Primary Cardholder’s Account with the Cashback redemption 
amount requested within three (3) Business Days of receipt of such redemption 
request from the Primary Cardholder. 

6.4  On redemption, the Cashback will be credited to the Primary Cardholder’s Account 
and will automatically be subtracted from the accumulated Cashback.

6.5  The Primary Cardholder must redeem the earned Cashback within fifteen (15) months 
of earning such Cashback. If the Cashback is not redeemed within the prescribed 
period, such Cashback shall be forfeited and will be reduced from the Cashback 
balance reflected in the Credit Card Statement. 

6.6  Cashback is not exchangeable for other rewards, refundable or transferable under any 
circumstances.  Once redeemed, Cashback cannot be converted back to Cashback. 

6.7  In the event the Primary Card Account is voluntarily canceled by the Cardholder, 
including any Supplementary Cards, the Cashback reflected in the Card Statement 
can be redeemed within thirty (30) days of such cancellation.  If the Cashback is not 
redeemed within this period, such points will automatically lapse thirty (30) days from 
the cancellation of the Card and will be forfeited.

6.8  In the event of cancellation of any qualifying Card for any reason other than as 
provided in clause 6.7, the Cashback balance reflected in the Card Statement will be 
forfeited.

6.9  If the Card is blocked or suspended for any reason whatsoever, the Cashback balance 
shall stand forfeited but may be reinstated, at the sole discretion of RAKBANK.

7. GENERAL

7.1  Any fraud and/or abuse relating to earning and redemption of Cashback under the 
Cash Anywhere Program may result in forfeiture of the Cashback, as well as suspension 
of the Card and cancellation of the Cardholder’s eligibility for the Cash Anywhere 
Program. 

7.2  RAKBANK reserves the right to cancel, suspend, amend or substitute the Cashback 
or Cashback conditions or the basis of computation of Cashback or the terms and 
conditions of the Cash Anywhere Program at any time, without giving any prior notice 
to the Cardholder.

7.3  RAKBANK is deemed to have acted in good faith in response to any oral or electronic 
instruction or inquiry by the Cardholder in respect of any matter in relation to the 
Cash Anywhere Program and fulfillment of any redemption request. The Cardholders 
are not entitled to claim or allege any loss, damage, liability or expense attributable, 
directly or indirectly, to any such good faith action of RAKBANK and any Associated 
Person and the Cardholder shall fully indemnify and hold RAKBANK and any Associated 
Person harmless in respect thereof. 

LA CARTE POINTS TERMS & CONDITIONS

1. DEFINITIONS

 (a)  “Géant La Carte Shopping Vouchers” means the vouchers issued in 
accordance with the terms and conditions of the La Carte Program.

 (b) “La Carte Cards” means the RAKBANK Géant La Carte credit cards.

 (c) “La Carte Cardholders” means the holders of the La Carte Cards.

 (d)  “La Carte Points” means the points earned on La Carte Transactions 
as reflected in the Primary Cardholder Statement, which can be earned 
and redeemed in accordance with the La Carte Terms & Conditions at the 
percentage/ratio decided by RAKBANK from time to time.

 (e)  “La Carte Program” means the rewards program offered at the discretion of 
RAKBANK.

 (f)   “La Carte Terms & Conditions” means these Credit Card Terms & Conditions 
as they relate to the La Carte Program.

 (g)  “La Carte Shopping Vouchers” means vouchers provided to the relevant 
Cardholder in accordance with the terms and conditions of the La Carte 
Program.

 (h)  “La Carte Transaction” shall mean as the retail transactions and/or other 
transactions taking place at Point of Sale Terminals.

 (i)  “Primary Cardholder Statement” means the Credit Card Statement in 
respect of the La Carte Card for the Primary La Carte Cardholder.

 (j)  “Primary La Carte Cardholder” means the person who is issued the La Card 
and for whom the Card Account is first opened by RAKBANK pursuant to the 
Card Application Form.

5-6  اال�شرتداد النقدي املكت�شب له قيمة نقدية عند اال�شرتداد، وال ميكن ا�شرتداده اإال يف هيئة ر�شيد دائن 
يف ح�شاب حامل البطاقة االأ�شا�شية. وعند ا�شرتداده، �شوف تظهر القيمة املعادلة كر�شيد دائن يف 

ح�شاب حامل البطاقة االأ�شا�شية بنف�س الكيفية مثل اأي ا�شرتداد اآخر.
لبطاقة  ح�شاب  ك�شف  كل  االأ�شا�شية يف  البطاقة  حامل  باإخطار  اخليمة  راأ�س  بنك  يقوم  5-7  �شوف 
االئتمان باال�شرتداد النقدي امل�شتحق. وال ميكن حلامل البطاقة االأ�شا�شية ا�شرتداد اال�شرتداد النقدي 

اإال بعد اإظهاره يف ك�شف ح�شاب بطاقة االئتمان.
5-8  قرار بنك راأ�س اخليمة ب�شاأن ح�شاب واإبطال وم�شادرة واإ�شافة وخ�شم واإلغاء اال�شرتداد النقدي يكون 

نهائياً وحا�شماً وملزماً حلامل البطاقة.
�ل�شرتد�د و�مل�شادرة   -6

6-1  يتعني اأال تكون البطاقة بها اإفراط يف ال�شحب اأو معلقة اأو موقوفة اأو ملغاة اأو منهية بوا�شطة بنك 
راأ�س اخليمة يف وقت تلقي طلب بخ�شو�س اال�شرتداد النقدي. ويف اأي حالة من احلاالت املذكورة اأعاله، 
يحق لبنك راأ�س اخليمة وفق اإرادته املح�شة تقرير ما اإذا كان مبلغ اال�شرتداد النقدي �شيتم ا�شرتداده 

اأم �شيتم م�شادرته.
6-2  من اأجل ا�شرتداد اال�شرتداد النقدي فاإن على حامل البطاقة االأ�شا�شية ا�شتخادام اخلدمات امل�رشفية 
الهاتفية اأو اخلدمات امل�رشفية عرب االإنرتنت. بعد عملية حتديد الهوية، فاإنه ميكن حلامل البطاقة طلب 
ا�شرتداد جميع اأو جزء من اال�شرتداد النقدي امل�شتحق. ويجوز لبنك راأ�س اخليمة وفق اإرادته املح�شة 

تقدمي اأي طرق اأخرى ال�شرتداد مبلغ اال�شرتداد النقدي.
البطاقة  بحامل  اخلا�س  البطاقة  ح�شاب  الدائن يف  الر�شيد  اإلى  اخليمة  راأ�س  بنك  يُ�شيف  6-3  �شوف 
االأ�شا�شية مبلغ اال�شرتداد النقدي املطلوب يف غ�شون ثالثة )3( اأيام عمل من تلقي طلب اال�شرتداد 

من حامل البطاقة االأ�شا�شية.
6-4  عند اال�شرتداد، �شوف يتم اإ�شافة اال�شرتداد النقدي اإلى الر�شيد الدائن يف ح�شاب البطاقة اخلا�س 

بحامل البطاقة االأ�شا�شية و�شوف يتم خ�شمه تلقائياً من مبلغ اال�شرتداد النقدي املرتاكم.
6-5  يجب على حامل البطاقة االأ�شا�شية ا�شرتداد مبلغ اال�شرتداد النقدي املكت�شب يف غ�شون خم�شة 
ع�رش )15( �شهراً من تاريخ اكت�شاب ذلك اال�شرتداد النقدي. ويف حالة عدم ا�شرتداده يف غ�شون هذه 
الفرتة، اأو اأي فرتة اأخرى يقررها بنك راأ�س اخليمة، فاإنه يتم م�شادرة ذلك اال�شرتداد النقدي و�شوف يتم 

خف�شه من ر�شيد اال�شرتداد النقدي املرتاكم املو�شح يف ك�شف ح�شاب بطاقة االئتمان.
6-6  اال�شرتداد النقدي غري قابل لال�شتبدال نظري مكافاآت اأخرى اأو مبالغ اأخرى قابلة لال�شرتداد اأو التحويل 

مبوجب اأي ظروف، وال ميكن حتويله مرة اأخرى اإلى ا�شرتداد نقدي م�شتحق.
البطاقة، فاإن مبالغ اال�شرتداد  اإغالق ح�شاب البطاقة االأ�شا�شية طواعية من قبل حامل  6-7  يف حالة 
النقدي امل�شتحقة يف ح�شاب البطاقة خا�شته، ميكن  ا�شرتداده عن طريق تقدمي طلب مكتوب من 
قبل حامل البطاقة االأ�شا�شية خالل مدة )30( يوماً من االإغالق، وبخالف ذلك فاإن مبلغ اال�شرتداد 
النقدي ذلك يتم م�شادرته. ويف حالة وقف اأو تعليق البطاقة الأي �شبب مهما يكن، فاإن اال�شرتداد 

النقدي امل�شتحق يتم م�شادرته ولكن يجوز اإعادته، وفق االإرادة املح�شة لبنك راأ�س اخليمة.
اأي بطاقة موؤهلة الأي �شبب من االأ�شباب بخالف ما ذكر يف املادة 6-7، فاإن ر�شيد  اإلغاء  6-8  يف حالة 

اال�شرتداد النقدي الظاهر يف ك�شف ح�شاب البطاقة �شيتم م�شادرته. 
6-9  يف حال اإيقاف البطاقة اأو تعليقها الأي �شبب من االأ�شباب مهما كان، فاإن ر�شيد اال�شرتداد النقدي 

يتم م�شادرته ولكن قد تتم اإعادته بناء على خيار بنك راأ�س اخليمة اخلا�س. 
�أحكام عامة  -7

7-1  اأي احتيال و/اأو اإ�شاءة ا�شتخدام بخ�شو�س اكت�شاب اأو ا�شرتداد وفقاً لربنامج اال�شرتداد النقدي يف اأي 
مكان ميكن اأن يت�شبب يف م�شادرة اال�شرتداد النقدي، عالوة على تعليق البطاقة واإلغاء ا�شتحقاق 

حامل البطاقة يف برنامج اال�شرتداد النقدي يف اأي مكان.
7-2  يحتفظ بنك راأ�س اخليمة ويف اأي وقت، باحلق يف اإلغاء اأو تعليق اأو تعديل اأو ا�شتبدال اال�شرتداد النقدي 
اال�شرتداد  برنامج  واأحكام  اأو �رشوط  النقدي  اال�شرتداد  اأ�شا�س ح�شاب  اأو  النقدي  اال�شرتداد  اأو �رشوط 

النقدي يف اأي مكان، دون اإعطاء اأي اإخطار م�شبق حلامل البطاقة.
7-3  يتم اعتبار بنك راأ�س اخليمة قد ت�رشف بنية ح�شنة يف الرد على اأي تعليمات �شفهية اأو اإلكرتونية اأو 
ا�شتف�شار بوا�شطة حامل البطاقة بخ�شو�س اأي م�شاألة متعلقة بربنامج اال�شرتداد النقدي يف اأي 
مكان ، والوفاء باأي طلب ا�شرتداد. وال يحق حلامل البطاقة املطالبة باأي، اأو اإدعاء اأي، خ�شارة اأو اأ�رشار اأو 
م�شوؤولية اأو نفقات ترجع، ب�شكل مبا�رش اأو غري مبا�رش، اإلى اأي ت�رشف بنية ح�شنة من جانب بنك راأ�س 
اخليمة واأي �شخ�س مرتبط ويتعني على حامل البطاقة تعوي�س بنك راأ�س اخليمة واأي �شخ�س مرتبط 

عن اأي �رشر متعلق بذلك.
�أحكام و�رصوط نقاط ل كارت

�لتعريفات   -1
)1(  »ق�صائم ت�صوق جاينت ل كارت« وتعني  الق�شائم ال�شادرة مبوجب اأحكام و�رشوط برنامج ال كارت.   

)2(  »بطاقات ل كارت« وتعني بطاقة ائتمان ال كارت جاينت بنك راأ�س اخليمة.   
»حاملي بطاقات ل كارت« وتعني حاملي بطاقات ال كارت.   )3(   

يف  تظهر  كما  كارت  ال  تعامالت  عرب  اكت�شابها  يتم  التي  النقاط  وتعني  كارت«  ل  )4(  »نقاط   
ك�شف ح�شاب حامل البطاقة االأ�شا�شية والتي ميكن احل�شول عليها وا�شرتدادها مبوجب اأحكام 

و�رشوط ال كارت بن�شبة / �شعر يقرره بنك راأ�س اخليمة من وقت الآخر. 
»برنامج ل كارت« ويعني برنامج املكافاآت الذي يقدمه بنك راأ�س اخليمة بناء على خياره.   )5(  

)6(  »اأحكام و�رشوط ل كارت« وتعني اأحكام و�رشوط بطاقة االئتمان هذه كما تتعلق بربنامج ال كارت.   
ال�شلة  ذي  البطاقة  حامل  اإلى  توفريها  يتم  التي  الق�شائم  وتعني  ل كارت«  ت�صوق  )7(  »ق�صائم   

مبوجب اأحكام و�رشوط برنامج ال كارت. 
)8(  »معاملة ل كارت« وتعني تعامالت التجزئة و/اأو غريها من التعامالت التي تتم عند نقاط البيع.   
بخ�شو�س  االئتمان  بطاقة  ح�شاب  ك�شف  ويعني  الأ�صا�صية«  البطاقة  )9(  »ك�صف ح�صاب حامل   

بطاقة ال كارت حلامل بطاقة ال كارت االأ�شا�شية. 
)10(  »حامل بطاقة ل كارت الأ�صا�صية« ويعني ال�شخ�س الذي اأ�شدرت له بطاقة ال كارت والذي مت   

فتح ح�شاب البطاقة اأوالً له من قبل بنك راأ�س اخليمة مبوجب منوذج طلب بطاقة. 



2. THE LA CARTE PROGRAM

2.1  La Carte Points can only be redeemed through Géant La Carte Shopping Vouchers or 
as advised by RAKBANK from time to time.

2.2  Only La Carte Transactions posted to the Primary Cardholder Statement are eligible 
for the La Carte Program. The La Carte Points can be earned after the Enrolment 
Date and on each Posting Date. The La Carte Points will be detailed in the monthly 
Primary Cardholder Statement. The Billed Amount of the La Carte Transaction will be 
considered for La Carte Points calculation.

3. ELIGIBILITY

3.1  The La Carte Program is open to such La Carte Cardholder(s) as determined by 
RAKBANK from time to time whose La Carte Cards are not blocked and are in good 
standing as determined by RAKBANK.

3.2  The La Carte Points earned by any Supplementary Cardholder(s) will be reflected on 
the Primary Card Account of the relevant Primary La Carte Cardholder.

4. ENROLMENT

4.1 Participation in the La Carte Program is automatic for all eligible La Carte Cardholders.

4.2  The La Carte Cardholder(s) may opt out of the La Carte Program by providing written 
instructions to RAKBANK or by calling RAKBANK’s Phone Banking Services.

4.3  Notwithstanding any instructions provided pursuant to clause 4.2, such La Carte 
Cardholders may continue to use the La Carte Card.

4.4  RAKBANK may impose fees in relation to the enrolment and use of the La Carte 
Program at its absolute discretion, which may vary from time to time.

5. LA CARTE POINTS

5.1  The Cardholder(s) will earn La Carte Points at a percentage/ratio of each La Carte 
Transaction as specified by RAKBANK from time to time provided the total La Carte 
Transactions incurred in AED during a Billing Month meet the minimum Billing Amount 
as determined by RAKBANK in its sole discretion.

5.2  La Carte Points accumulated by a La Carte Cardholder(s) on the Card(s) cannot be 
combined or used in conjunction with other reward points associated with any other 
Card/s at the time of redemption or transferred to any other Card or customer loyalty 
program.

5.3  The La Carte Points will have a monetary value which will be reflected in the Primary 
Cardholder Statement.  Such monetary value will be utilized at the time of redemption 
for Géant La Carte Shopping Vouchers. The La Carte Points can only be redeemed for 
Géant La Carte Shopping Vouchers.

5.4  RAKBANK will notify the Primary Cardholder in a monthly Credit Card Statement of the 
monthly La Carte Points accumulated. The Primary Cardholder can only redeem the 
La Carte Points after it has been reflected as an accumulated balance in the Primary 
Cardholder Statement.

5.5  In the event the Primary La Carte Cardholder cancels the La Carte Card, including 
any Supplementary Cards, the La Carte Points reflected in the Primary Cardholder 
Statement can be redeemed within thirty (30) days of such cancellation.  If the La 
Carte Points are not redeemed within this period, such points will automatically lapse 
thirty (30) days from the cancellation of the La Carte Card and will be forfeited.

5.6  In the event of cancellation of any La Carte Card for any reason other than as provided 
in clause 5.5, all La Carte Points reflected in the Primary Cardholder Statement will be 
forfeited.

5.7  If any La Carte Card is blocked or suspended for any reason whatsoever, then the La 
Carte Points reflected in the Primary Cardholder Statement shall be forfeited, but may 
be reinstated, at the sole discretion of RAKBANK.

5.8  RAKBANK›s decision on computation, lapse, cancellation, forfeiture, credit, debit, and 
cancellation of La Carte Points shall be final, conclusive and binding on the La Carte 
Cardholders.

5.9  La Carte Points and Géant La Carte Shopping Vouchers are not exchangeable for other 
reward programs, refundable, or transferable under any circumstances.

5.10  La Carte Points cannot be combined or used in conjunction with other reward points 
associated with any other Card/s at the time of redemption or transferred to any other 
Card or customer loyalty program.

5.11  La Carte Points are not transferable by operation of law or otherwise to any other 
person or entity. La Carte Point is an accrual for which Géant La Carte Shopping 
Vouchers can be redeemed solely at the discretion of RAKBANK. La Carte Points 
cannot be exchanged for cash or credit to the La Carte Card or credit to any other 
Card(s) or account.

6. LA CARTE POINTS PROGRAM TERMS AND CONDITIONS

6.1  All retail purchases billed to the La Carte Cardholder(s) Cards under the Program will be 
deemed to be La Carte Transactions and eligible to earn La Carte Points. This will not 
include the following Transactions:

 (a) Balance Transfers;

 (b) Cash Advances;

 (c) Credit Card Cheques;

 (d) finance charges;

 (e) all fees charged on the card by RAKBANK;

 (f) transactions reversed by Merchant;

 (g)  Utility Bill Payments like telephone bills, water and electricity bills etc; through 
phone banking services; and

 (h) any other transactions determined by RAKBANK from time to time.

6.2  No La Carte Points will be awarded for any retail purchases incurred prior to the 
Enrolment Date except as determined by RAKBANK in its sole discretion.  

برنامج ل كارت  -2
2-1  ميكن ا�شرتداد نقاط ال كارت فقط عرب ق�شام ت�شوق جاينت ال كارت اأو كما يفيد به بنك راأ�س اخليمة 

من وقت الآخر. 
2-2  فقط معامالت ال كارت التي نزلت يف ك�شف ح�شاب حامل البطاقة االأ�شا�شية تكون م�شتحقة 
للم�شاركة يف برنامج ال كارت. ميكن احل�شول على نقاط ال كارت بعد تاريخ الت�شجيل ويف كل تاريخ 
تقدمي. اإن نقاط ال كارت �شيتم ذكر تفا�شيلها يف ك�شف ح�شاب حامل البطاقة االأ�شا�شية ال�شهري. 

مبلغ الفاتورة اخلا�شة مبعامالت ال كارت �شوف توؤخذ يف عني االعتبار عند احت�شاب نقاط ال كارت.
�لأهلية   -3

3-1  برنامج ال كارت مفتوح حلاملي بطاقات ال كارت على النحو الذي يحدده بنك راأ�س اخليمة من وقت الآخر 
والذين مل يتم وقف بطاقات ال كارت اخلا�شة بهم ويتمتعون بو�شع جيد كما يحدده بنك راأ�س اخليمة.
3-2  �شوف تنعك�س  نقاط ال كارت التي يكت�شبها اأي حامل بطاقة تبعية على ح�شاب البطاقة الرئي�شي 

املتعلق بحامل بطاقة ال كارت ذي ال�شلة
�لت�شجيل   -4

امل�شاركة يف برنامج ال كارت تلقائي جلميع حاملي بطاقات ال كارت املوؤهلني.   1-4
4-2  يجوز حلاملي بطاقات ال كارت االن�شحاب من برنامج ال كارت من خالل تقدمي تعليمات مكتوبة اإلى 

بنك راأ�س اخليمة  اأو من خالل االت�شال باخلدمة امل�رشفية الهاتفية لبنك راأ�س اخليمة. 
4-3  على الرغم من اأي تعليمات مقدمة طبقـاً للبند 4-2، يجوز حلاملي بطاقة ال كارت اال�شتمرار يف 

ا�شتخدام بطاقة ال كارت. 
4-4  يجوز لبنك راأ�س اخليمة  فر�س ر�شوم تتعلق بت�شجيل وا�شتخدام  برنامج ال كارت وفق تقديره املطلق، 

والتي يجوز تغيريها من حني الآخر.
نقاط ل كارت   -5

5-1  �شوف يك�شب  حاملي البطاقات نقاط ال كارت باملعدالت/الن�شب املئوية بناء على كل معاملة ال 
كارت على النحو املحدد من قبل بنك راأ�س اخليمة من وقت الآخر، �رشيطة باأن اإجمايل معامالت ال كارت 
املتكبدة بالدرهم االإماراتي خالل �شهر الفاتورة تلبي احلد االأدنى املطلوب ملبلغ الفواتري  الذي يحدده  

بنك راأ�س اخليمة بناء على تقديره املطلق.
5-2  نقاط ال كارت املرتاكمة من قبل حامل )حاملي( بطاقة ال كارت على البطاقة )البطاقات( ال ميكن 
جمعها اأو ا�شتخدامها  مع نقاط مكافاآت اأخرى مرتبطة مع اأي بطاقة/ بطاقات اأخرى  يف وقت 

ا�شرتدادها اأو نقلها اإلى اأي بطاقة اأخرى اأو عميل برنامج والء. 
تلك  االأ�شا�شية.  البطاقة  حامل  ح�شاب  ك�شف  تظهر  نقدية  قيمة  لها  �شيكون  كارت  ال  5-3  نقاط 
القيمة النقدية �شيتم ا�شتخدامها يف وقت اال�شرتداد الأجل ق�شائم ت�شوق جاينت ال كارت. ميكن 

ا�شرتداد نقاط ال كارت فقط الأجل ق�شائم ت�شوق جاينت ال كارت. 
االئتمان  بطاقة  ح�شاب  ك�شف  يف  االأ�شا�شية  البطاقة  حامل  باإخطار  اخليمة  راأ�س  بنك  5-4  �شيقوم 
ال�شهرية بنقاط ال كارت املرتاكمة. ميكن حلامل البطاقة االأ�شا�شية ا�شرتداد نقاط ال كارت فقط بعد 

ظهورها كر�شيد مرتاكم يف ك�شف ح�شاب حامل البطاقة االأ�شا�شية. 
5-5  يف حال الغاء حامل بطاقة ال كارت االأ�شا�شية بطاقة ال كارت، مبا يف ذلك اأي بطاقات تبعية، ميكن 
ا�شتبدال نقاط ال كارت الظاهرة يف ك�شف ح�شاب حامل البطاقة االأ�شا�شية يف غ�شون ثالثني )30( 
يوما من تاريخ ذلك االإلغاء. اإذا مل يتم ا�شرتداد نقاط ال كارت خالل تلك الفرتة، فاإن تلك النقاط �شوف 

تلغى يف غ�شون ثالثني )30( يوما من تاريخ اإلغاء بطاقة ال كارت ويتم م�شادرتها. 
5-6  يف حالة اإلغاء اأي بطاقة ال كارت الأي �شبب اآخر غري ما هو من�شو�س عليه يف البند 5-5، �شيتم 

م�شادرة جميع نقاط ال كارت الظاهرة يف ك�شف ح�شاب حامل البطاقة االأ�شا�شية. 
5-7  يف حالة وقف اأو تعليق اأي بطاقة ال كارت الأي �شبب مهما يكن، فاإن نقاط ال كارت الظاهرة يف 
ك�شف ح�شاب حامل البطاقة االأ�شا�شية �شيتم م�شادرتها ولكن يجوز اإعادتها، وفق تقدير بنك راأ�س 

اخليمة اخلا�س. 
5-8  قرار بنك راأ�س اخليمة ب�شاأن ح�شاب واإبطال وم�شادرة واإ�شافة وخ�شم واإلغاء نقاط ال كارت يكون 

نهائياً وحا�شماً وملزماً حلاملي بطاقات  ال كارت. 
5-9  نقاط ال كارت وق�شائم ت�شوق جاينت ال كارت غري قابلة لال�شتبدال نظري برامج مكافاآت اأخرى اأو غري 

قابلة للرد اأو التحويل  حتت اأي ظرف من الظروف. 
اأي بطاقة/  اأخرى مرتبطة مع  اأو ا�شتخدامها  مع نقاط مكافاآت  5-10  نقاط ال كارت ال ميكن جمعها 

بطاقات اأخرى  يف وقت ا�شرتدادها اأو نقلها اإلى برنامج والء عمالء اأخر اأو اأي بطاقة اأخرى.
5-11  نقاط ال كارت غري قابلة للتحويل ،مبوجب اإعمال القانون اأو بخالف ذلك، اإلى اأي �شخ�س اأو كيان اآخر. 
اإن نقاط ال كارت هي عبارة عن ا�شتحقاق من اأجل ا�شرتداد ق�شام ت�شوق جاينت ال كارت بناء على 
خيار بنك راأ�س اخليمة املطلق. وال ميكن ا�شتبدال نقاط ال كارت مقابل نقدا اأو ر�شيدا لبطاقة ال كارت 

اأو ر�شيدا الأي بطاقة)بطاقات( اأخرى اأو ح�شاب.
�أحكام و�رصوط برنامج نقاط ل كارت   -6

6-1  تعترب كافة م�شرتيات التجزئة التي يتم اإ�شدار فواتري بها على بطاقات حامل )حاملي( بطاقة ال كارت 
مبوجب الربنامج �شوف يتم اعتبارها معامالت ال كارت و�شتكون موؤهلة باحل�شول على نقاط ال كارت. 

وال ي�شمل ذلك املعامالت التالية: 
حتويالت الر�شيد؛   )1(  

الدفعات النقدية امل�شبقة  )2(  
�شيكات بطاقة االئتمان  )3(  

تكاليف التمويل  )4(  
جميع الر�شوم املحت�شبة على البطاقة من قبل بنك راأ�س اخليمة  )5(  

املعامالت املرجتعة من التاجر   )6(  
دفعات فواتري املرافق مثل فواتري الهاتف وفواتري املاء والكهربا..الخ عرب اخلدمات امل�رشفية الهاتفية.    )7(  

اأي تعامالت اأخرى يحددها بنك راأ�س اخليمة من وقت الآخر.   )8(  
6-2  لن يتم منح نقاط ال كارت مقابل اأي عملية  �رشاء بالتجزئة متت قبل تاريخ الت�شجيل اإال على النحو 

الذي يحدده بنك راأ�س اخليمة وفقا لتقديره املطلق.



7. REDEMPTION & FORFEITURE

7.1  The La Carte Card must not be overdue, suspended, blocked, cancelled or terminated 
by RAKBANK at the time of the receipt of request for redemption of La Carte Points. 

7.2  If any of the scenarios provided for in clause 7.1 occur, RAKBANK will at its sole 
discretion determine if the La Carte Points may be redeemed or are to be forfeited.

7.3  The La Carte Points can only be redeemed by the Primary Cardholder who must 
present the Credit Card Statement at the designated branch of RAKBANK.  After the 
identification process, the Primary Cardholder may request redemption of all or part 
of the La Carte Points for Géant La Carte Shopping Voucher(s).

7.4  The Géant La Carte Shopping Vouchers will be issued upon receipt of the redemption 
request from the Primary Cardholder.

7.5  On issuance of the Géant La Carte Shopping Voucher, the number of La Carte Points 
redeemed will automatically be subtracted from the total number of La Carte Points.

7.6  RAKBANK will set the minimum and maximum billing amount limit on La Carte Points 
per month. Furthermore, the minimum amount of Géant La Carte Shopping Voucher 
that can be redeemed in any instance is set by RAKBANK and may be changed from 
time to time.

7.7  The Géant La Carte Shopping Vouchers can be used at Géant Hypermarkets and Le 
Marche supermarkets in the UAE or any other designated outlets as determined by 
RAKBANK from time to time. 

7.8  The Primary Cardholder must redeem the earned La Carte Points within a period 
prescribed by RAKBANK from time to time. If the La Carte Points are not redeemed 
within the period prescribed by RAKBANK, such La Carte Points shall be forfeited 
and will be removed from the La Carte Points balance reflected in the in the Primary 
Cardholder Statement.

8. GENERAL

8.1  Any fraud and/or abuse relating to earning and redemption of La Carte Points 
under the La Carte Program may result in forfeiture of the La Carte Points, as well 
as suspension and/or cancellation of the La Carte Program and the relevant La Carte 
Card/s.

8.2  RAKBANK reserves the right to cancel, suspend, change or substitute the La Carte 
Points conditions or the basis of computation of La Carte Points or these La Carte 
Terms & Conditions at any time, without notice to the La Carte Cardholder(s).

GOLDBACK  POINTS TERMS & CONDITIONS

1. DEFINITIONS

 (a) “AED” means the official currency of the United Arab Emirates.

 (b)  “Goldback Card” means the RAKBANK Kalyan Jewellers co-branded credit 
card.

 (c) “Goldback Cardholders” means the holders of a Goldback Card.

 (d)  “Goldback Points” means the points on Goldback Transactions reflected in 
the Rewards Statement, which can be earned and redeemed in accordance 
with the Goldback Terms & Conditions at the percentage/ratio decided by 
RAKBANK from time to time.

 (e)  “Goldback Program” means the rewards program in relation to the Goldback 
Card offered at the discretion of RAKBANK and Kalyan Jewellers.

 (f)  “Goldback Terms & Conditions” means these terms and conditions as they 
relate to the Goldback Program.

 (g)  “Goldback Transactions” means all qualifying transactions on a Goldback 
Card which earn Goldback Points as set out under clauses 6.1 and 6.2 below.

 (h)  “Kalyan Jewellers” means Kalyan Jewellers LLC, incorporated in Dubai, United 
Arab Emirates.

 (i)  “Primary Cardholder Statement” means the Credit Card Statement in 
respect of the Goldback Card for the Primary Goldback Cardholder.

 (j)  “Primary Goldback Cardholder” means the person who is issued the 
Goldback Card and for whom the Card Account is first opened by RAKBANK 
pursuant to the Card Application Form.

 (k) “Rewards Statement” has the meaning attributed to it in clause 6.3.

2. THE PROGRAM

2.1  Goldback Program allows eligible Goldback Cardholders to accumulate Goldback 
Points on Goldback Transactions made on their Goldback Cards during the Billing 
Month, in accordance with the limits set by RAKBANK from time to time. 

2.2  Goldback Points can only be redeemed at outlets of Kalyan Jewellers or as advised by 
RAKBANK from time to time.

2.3  Only Goldback Transactions posted to the Primary Cardholder Statement are eligible 
for the Goldback Program. The Goldback Points can be earned after the Enrolment 
Date and on each Posting Date.  The Billed Amount of all Goldback Transactions will 
be considered by RAKBANK for the calculation of Goldback Points.

3. ELIGIBILITY

3.1  The Goldback Program is open to such Goldback Cardholders as determined by 
RAKBANK from time to time whose Goldback Cards are not blocked and are in good 
standing as determined by RAKBANK.

3.2  The Goldback Points earned by any Supplementary Cardholders will be reflected on 
the Primary Card Account of the relevant Primary Goldback Cardholder.

4. ENROLMENT

4.1  Participation in the Goldback Program is automatic for all eligible Goldback 
Cardholders.

4.2  The Goldback Cardholders may opt out of the Goldback Program by providing written 
instructions to RAKBANK or by calling RAKBANK’s Phone Banking Services.

�ل�شرتد�د و�مل�شادرة   -7
7-1  يجب اأن ال تكون بطاقة ال كارت متخلفة عن ال�شداد اأو موقفة عن الت�شغيل اأو جممدة اأو ملغاة اأو 

مت اإنهاوؤها من قبل بنك راأ�س اخليمة يف وقت ا�شتالم طلب ا�شرتداد نقاط ال كارت. 
7-2  يف حال حدوث اأي من االأحداث املن�شو�س عليها يف البند 7-1 ، بحق لبنك راأ�س اخليمة بناء على 

تقديره املطلق حتديد ما اإذا كان ميكن ا�شرتداد نقاط ال كارت اأو اإذا �شيتم م�شادرتها.
7-3  نقاط ال كارت ميكن ا�شرتدادها من قبل حامل البطاقة االأ�شا�شية الذي يجب اأن يقدم ك�شف ح�شاب 
بطاقة االئتمان يف الفرع املحدد لبنك راأ�س اخليمة. بعد عملية حتديد الهوية يحق حلامل البطاقة 

االأ�شا�شية طلب ا�شرتداد كل اأو جزء من نقاط ال كارت مقابل ق�شائم ت�شوق جاينت ال كارت. 
7-4  �شيتم اإ�شدار ق�شائم ت�شوق جاينت ال كارت بناء على ا�شتالم طلب اال�شرتداد من قبل حامل البطاقة 

االأ�شا�شية. 
7-5  بناء على اإ�شدار ق�شائم ت�شوق جاينت ال كارت، فاإنه �شيتم طرح عدد نقاط ال كارت امل�شرتدة من 

اإجمايل عدد نقاط ال كارت تلقائياً. 
ي حدد بنك راأ�س اخليمة احلد االأدنى واالأق�شى ل�شقف مبلغ الفاتورة على نقاط ال كارتفي كل �شهر.   6-7
واإ�شافة اإلى ذلك يقوم بنك راأ�س اخليمة بتحديد احلد االأدنى من مبلغ ق�شائم ت�شوق جاينت ال كارت 

التي ي�شمح با�شرتدادها يف اأي حلظة كما قد يتغري ذلك احلد من حني الآخر.
7-7  ميكن ا�شتخدام ق�شائم ت�شوق جاينت ال كارت لدى جاينت هايربماركت وال مار�س �شوبرماركت يف 

االإمارات العربية املتحدة اأو اأي �شوق حمدد اآخر من قبل بنك راأ�س اخليمة من وقت الآخر. 
7-8  يتوجب على حامل البطاقة االأ�شا�شية ا�شرتداد نقاط ال كارت املكت�شبة خالل املدة التي يحددها بنك 
راأ�س اخليمة من وقت الآخر. واإذا مل يتم ا�شرتداد نقاط ال كارت خالل املدة املن�شو�س عليها من قبل 
بنك راأ�س اخليمة، يتم م�شادرة نقاط ال كارت تلك و�شيتم اإزالتها من ر�شيد نقاط ال كارت الظاهر يف 

ك�شف ح�شاب حامل البطاقة الرئي�شية. 
�لعام   -8

8-1  اأي احتيال و/اأو اإ�شاءة متعلقة بك�شب و ا�شرتداد نقاط ال كارت يف اإطار برنامج ال كارت قد يوؤدي اإلى 
م�شادرة نقاط ال كارت، وكذلك تعليق واإلغاء برنامج ال كارت وبطاقة )بطاقات( ال كارت ذات ال�شلة. 
8-2  يحتفظ بنك راأ�س اخليمة احلق يف اإلغاء اأو تعليق اأو تغيري اأو ا�شتبدال �رشوط نقاط ال كارت اأو اأ�شا�س 
ح�شاب نقاط ال كارت اأو �رشوط و اأحكام ال كارت هذه يف اأي وقت، دون اإ�شعار حاملي بطاقة )بطاقات( 

ال كارت. 
و  ر�أ�ض �خليمة  بنك  �مل�شرتكة بني  �لتجارية  �لعالمة  ذ�ت  �لذهبي  �ل�شرتد�د  �لئتمان  برنامج بطاقة 

كاليان للمج�هر�ت
�ملعاين  -1

)1(  »الدرهم الماراتي« يعني العملة الر�شمية يف دولة االمارات العربية املتحدة.   
)2(  »بطاقة ال�صرتداد الذهبي« تعني  بطاقة االئتمان ذات العالمة التجارية امل�شرتكة بني بنك راأ�س   

اخليمة و كاليان للمجوهرات.
)3(  »حاملي بطاقة ال�صرتداد الذهبي« تعني حاملي بطاقة اال�شرتداد الذهبي.   

)4(  »نقاط ال�صرتداد الذهبي« تعني النقاط على معامالت اال�شرتداد الذهبي التي تنعك�س يف بيان   
املكافاآت، والتي ميكن اأن تكت�شب وت�شرتد وفقا ل�رشوط واأحكام اال�شرتداد الذهبي باملعدالت/

الن�شب املئوية التي يحددها بنك راأ�س اخليمة من حني الآخر وفق اإرادته املطلقة.
راأ�س اخليمة و  )5(  »برنامج ال�صرتداد الذهبي« تعني برنامج املكافئات املقدم بناء على تقدير بنك   

كاليان للمجوهرات.
)6(  »�رشوط واأحكام اال�سرتداد الذهبي« تعني هذه ال�رشوط واالأحكام من حيث �شلتها بربنامج   

اال�شرتداد الذهبي.
)7(  »معامالت ال�صرتداد الذهبي« تعني جميع امل�شرتيات املوؤهلة على بطاقة اال�شرتداد الذهبي  التي   

تكت�شب منها نقاط اال�شرتداد الذهبي على النحو الوارد يف البند 6-1 و البند 6-2 اأدناه.
العربية  االمارات  دبي،  يف  املوؤ�ش�شة  ذ.م.م،  للمجوهرات  كاليان  يعني  للمجوهرات«   )8(  »كاليان   

املتحدة.
يتعلق  فيما  االئتمان  بطاقة  ح�شاب  يعني ك�شف  ال�صا�صي«  البطاقة  )9(  »ك�صف ح�صاب حامل   

ببطاقة اال�شرتداد الذهبي اخلا�شة بحامل بطاقة اال�شرتداد الذهبي االأ�شا�شي.
)10(  »حامل بطاقة ال�صرتداد الذهبي الأ�صا�صي« يعني ال�شخ�س ال�شادر له بطاقة اال�شرتداد الذهبي   
والذي يتم فتح ح�شاب البطاقة له الأول مرة بوا�شطة بنك راأ�س اخليمة ا�شتناداً بنموذج طلب 

البطاقة.
»بيان املكافاآت« لها املعنى املن�شوب لها يف البند 3-6.  )11(  

�لربنامج  -2
2-1  برنامج اال�شرتداد الذهبي ي�شمح حلاملني بطاقة اال�شرتداد الذهبي املوؤهلني برتاكم نقاط اال�شرتداد 
الذهبي على معامالت اال�شرتداد الذهبي التي تتم عرب بطاقات اال�شرتداد الذهبي اخلا�شة بهم خالل 

�شهر اإ�شدار الفاتورة ، وفقا للحدود التي ي�شعها بنك راأ�س اخليمة من وقت الآخر.
2-2  نقاط اال�شرتداد الذهبي ال ميكن ا�شرتدادها اإال يف متاجر كاليان للمجوهرات اأو كما يتم االإعالن عنه 

من قبل بنك راأ�س اخليمة من وقت الآخر.
2-3  فقط معامالت اال�شرتداد الذهبي املر�شلة على ك�شف بطاقة ائتمان حلامل البطاقة الرئي�شية �شوف 
تعترب موؤهلة لربنامج اال�شرتداد الذهبي. ميكن اكت�شاب بقاط اال�شرتداد الذهبي بعد تاريخ الت�شجيل 
ويف كل تاريخ  تقدمي. مبلغ الفاتورة اخلا�شة مبعامالت ا�شرتداد ذهبي �شوف توؤخذ يف عني االعتبار عند 

احت�شاب نقاط اال�شرتداد الذهبي.
�لأهلية  -3

3-1  برنامج اال�شرتداد الذهبي مفتوح حلاملي بطاقات اال�شرتداد الذهبي على النحو الذي يحدده بنك راأ�س 
اخليمة من وقت الآخر والذين مل يتم وقف اأو تعليق بطاقات اال�شرتداد الذهبي اخلا�شة بهم ويتمتعون 

ب�شمعة جيدة كما يحدده بنك راأ�س اخليمة.
3-2  �شوف تنعك�س  نقاط اال�شرتداد الذهبي التي يكت�شبها اأي حامل بطاقة تبعية على ح�شاب البطاقة 

الرئي�شي املتعلق بحامل بطاقة اال�شرتداد الذهبي ذي ال�شلة.
�لت�شجيل  -4

امل�شاركة يف برنامج اال�شرتداد الذهبي تلقائي جلميع حاملي بطاقات اال�شرتداد الذهبي املوؤهلة.  1-4
تقدمي  خالل  من  الذهبي  اال�شرتداد  برنامج  من  االن�شحاب  الذهبي  اال�شرتداد  بطاقات  حلاملي  4-2  يجوز 
تعليمات مكتوبة لبنك راأ�س اخليمة  اأو من خالل االت�شال باخلدمة امل�رشفية عرب الهاتف اخلا�س ببنك 

راأ�س اخليمة.



4.3  Notwithstanding any instructions provided pursuant to clause 4.2, such Goldback 
Cardholders may continue to use the Goldback Card.

4.4  RAKBANK may impose fees in relation to the enrolment and use of the Goldback 
Program at its absolute discretion, which may vary from time to time.

5. GOLD BACK POINTS

5.1  The Goldback Cardholders will earn Goldback Points as a percentage/ratio of each 
Goldback Transaction as specified by RAKBANK from time to time, provided that the 
total Goldback Transactions incurred in AED during a Billing Month meet the minimum 
Billing Amount as determined by RAKBANK in its sole discretion.

5.2  The Goldback Points will have a monetary value in AED assigned which will be reflected 
in the Rewards Statement.  Such monetary value will be utilized by Kalyan Jewelers for 
redemption purposes. 

5.3  In the event the Primary Goldback Cardholder cancels the Goldback Card, including 
any Supplementary Cards, the Goldback Points reflected in the Rewards Statement can 
be redeemed within thirty (30) days of such cancellation.  If the Goldback Points are 
not redeemed within this period, such points will automatically lapse thirty (30) days 
from the cancellation of the Goldback Card and will be forfeited.

5.4  In the event of cancellation of any Goldback Card for any reason other than as provided 
in clause 5.3, all Goldback Points reflected in the Rewards Statement will be forfeited.

5.5  If any Goldback Card is blocked or suspended for any reason whatsoever, then the 
Goldback Points reflected in the Rewards Statement shall be forfeited, but may be 
reinstated, at the sole discretion of RAKBANK.

5.6  RAKBANK›s decision on computation, lapse, cancellation, forfeiture, credit, debit, and 
cancellation of Goldback Points shall be final, conclusive and binding on the Goldback 
Cardholders.

5.7  Goldback Points are not exchangeable for other reward programs, refundable, or 
transferable under any circumstances.

5.8  Goldback Points cannot be combined or used in conjunction with other reward points 
associated with any other Card/s at the time of redemption or transferred to any other 
Card or customer loyalty program.

5.9  Goldback Points are not transferable by operation of law or otherwise to any other 
person or entity. Goldback Points cannot be exchanged for cash or credit to the 
Goldback Card or credit to any other Card(s) or account.

6. QUALIFYING TRANSACTIONS

6.1  All retail purchases billed to the Goldback Card under the Goldback Program will be 
deemed to be Goldback Transactions and eligible to earn Gold Back Points with the 
exception of the following transactions:

 (a) Balance Transfers;

 (b) Cash Advances;

 (c) Credit Card Cheques;

 (d) finance charges;

 (e) all fees charged on the Goldback Card by RAKBANK;

 (f) transactions reversed by Merchant;

 (g) Utility Bill Payments; and

 (h) any other transactions determined by RAKBANK from time to time.

6.2  No Goldback Points will be awarded for any retail purchases incurred prior to the 
Enrolment Date except as determined by RAKBANK in its sole discretion.  

6.3  RAKBANK will notify the Primary Goldback Cardholder through a monthly rewards 
statement of the Goldback Points earned in a Billing Month (the “Rewards 
Statement”). The Primary Goldback Cardholder may redeem the Goldback Points 
only after such Goldback Points have been reflected in the Rewards Statement.

7. REDEMPTION & FORFEITURE

7.1  The Goldback Card must not be overdue, suspended, blocked, cancelled or terminated 
by RAKBANK at the time of the receipt of request for redemption of Goldback Points.

7.2  If any of the scenarios provided for in clause 7.1 occur, RAKBANK will at its sole 
discretion determine if the Goldback Points may be redeemed or are to be forfeited.

7.3  The Goldback Points can be redeemed by the Primary Goldback Cardholder in 
person only at Kalyan Jewellers’ outlets in the UAE or any other designated outlets as 
determined by RAKBANK from time to time.  After the identification process by Kalyan 
Jewellers, the Primary Goldback Cardholder may request redemption of all or part of 
the Goldback Points reflected in the Rewards Statement in exchange for items sold by 
Kalyan Jewellers.

7.4  On redemption of the Goldback Points at a designated Kalyan Jewellers’ outlet, the 
number of Goldback Points redeemed will automatically be subtracted from the total 
number of Goldback Points.

7.5  RAKBANK will set the minimum and maximum billing amount limit on Goldback 
Points per month. Furthermore, the minimum amount of Goldback Points that can be 
redeemed in any instance is set by RAKBANK and may be changed from time to time.

7.6  The Primary Cardholder must redeem the earned Goldback Points within a period 
prescribed by RAKBANK from time to time. If the Goldback Points are not redeemed 
within the period prescribed by RAKBANK, such Goldback Points shall be forfeited and 
will be removed from the Goldback Points balance reflected in the Rewards Statement.

8. GENERAL

8.1  Any fraud and/or abuse relating to earning and redemption of Goldback Points 
under the Goldback Program may result in forfeiture of the Goldback Points, as well 
as suspension and cancellation of the Goldback Program and the relevant Goldback 
Cards.

8.2  RAKBANK reserves the right to cancel, suspend, change or substitute the basis of its 
computation of Goldback Points or these Goldback Terms & Conditions at any time, 
without notice to the Goldback Cardholders.

الذهبي  اال�شرتداد  بطاقة  حلاملي  يجوز   2-4 للبند  طبقـاً  مقدمة  تعليمات  اأي  من  الرغم  4-3  على 
اال�شتمرار يف ا�شتخدام بطاقة اال�شرتداد الذهبي .

وفق  الذهبي  اال�شرتداد  برنامج  وا�شتخدام   بت�شجيل  تتعلق  ر�شوم  فر�س  اخليمة   راأ�س  لبنك  4-4  يجوز 
تقديره املطلق، والتي يجوز تغيريها من حني الآخر.

نقاط �ل�شرتد�د �لذهبي  -5
5-1  �شوف يك�شبوا  حاملي بطاقات اال�شرتداد الذهبي نقاط اال�شرتداد الذهبي باملعدالت/الن�شب املئوية 
من كل عملية ا�شرتداد ذهبي على النحو املحدد من قبل بنك راأ�س اخليمة من وقت الآخر، �رشيطة باأن 
اإجمايل معامالت اال�شرتداد الذهبي املتكبدة بالدرهم االإماراتي خالل �شهر الفاتورة تلبي احلد االأدنى 

املطلوب ملبلغ الفواتري  الذي يحدده  بنك راأ�س اخليمة بتقديره املطلق.
5-2  نقاط اال�شرتداد الذهبي �شيكون لها قيمة نقدية بالدرهم االماراتي يكون منعك�س يف بيان املكافاآت 

�شيتم ا�شتعانة تلك القيمة النقدية من قبل كاليان للمجوهرات لغاية اال�شرتداد.
اأي  ذلك  يف  مبا  الذهبي،  اال�شرتداد  بطاقة  االأ�شا�شي  الذهبي  اال�شرتداد  بطاقة  حامل  الغاء  حال  5-3  يف 
بطاقات تبعية، ميكن ا�شتبدال نقاط اال�شرتداد الذهبي املنعك�شة يف بيان املكافاآت يف غ�شون ثالثني 
)30( يوما من تاريخ ذلك االإلغاء. اإذا مل يتم ا�شرتداد نقاط اال�شرتداد الذهبي خالل تلك الفرتة، �شوف يتم 

م�شادرة تلك النقاط تلقائيا عند غ�شون ثالثني )30( يوما من تاريخ اإلغاء بطاقة اال�شرتداد الذهبي.
5-4  يف حالة اإلغاء اأي بطاقة اال�شرتداد الذهبي الأي �شبب اآخر غري ما هو من�شو�س عليه يف البند 3-5، 

�شيتم م�شادرة جميع نقاط اال�شرتداد الذهبي املنعك�شة يف بيان املكافاآت.
5-5  يف حالة وقف اأو تعليق اأي بطاقة ا�شرتداد ذهبي الأي �شبب مهما يكن، فاإن نقاط اال�شرتداد الذهبي 

امل�شتحقة يتم م�شادرتها ولكن يجوز اإعادتها، وفق تقدير بنك راأ�س اخليمة وحده.
5-6  قرار بنك راأ�س اخليمة ب�شاأن ح�شاب واإبطال وم�شادرة واإ�شافة وخ�شم واإلغاء نقاط اال�شرتداد الذهبي 

يكون نهائياً وحا�شماً وملزماً حلاملي بطاقات  اال�شرتداد الذهبي.
5-7  نقاط اال�شرتداد الذهبي غري قابلة لال�شتبدال نظري برامج مكافاآت اأخرى اأو غري قابلة للرد اأو التحويل  

حتت اأي ظرف من الظروف.
اأو ا�شتخدامها  مع نقاط مكافاآت اأخرى مرتبطة مع اأي  5-8  نقاط اال�شرتداد الذهبي ال ميكن جمعها 

بطاقة/ بطاقات اأخرى  يف وقت ا�شرتدادها اأو نقلها اإلى برنامج والء عمالء اأخر اأو اأي بطاقة اأخرى. 
5-9  نقاط اال�شرتداد الذهبي غري قابلة للتحويل ،مبوجب اإعمال القانون اأو غري ذلك، اإلى اأي �شخ�س اأو كيان 
اآخر.و ال ميكن ا�شتبدال نقاط اال�شرتداد الذهبي مقابل نقدا اأو ر�شيدا لبطاقة اال�شرتداد الذهبي اأو 

ر�شيدا الأي بطاقة)بطاقات( اأخرى اأو ح�شاب.
�ملعامالت �مل�ؤهلة  -6

6-1  تعترب كافة م�شرتيات التجزئة املفوترة بوا�شطة بطاقة اال�شرتداد الذهبي يف اإطار برنامج اال�شرتداد 
الذهبي على اأنها معامالت موؤهلة وت�شمح باحل�شول على نقاط اال�شرتداد الذهبي. وال ي�شمل ذلك 

املعامالت التالية-:
حتويالت الر�شيد  )1(  

دفعات نقدية م�شبقة  )2(  
�شيكات بطاقة االئتمان  )3(  

تكاليف التمويل  )4(  
كافة الر�شوم املح�شوبة على بطاقة اال�شرتداد الذهبي من قبل بنك راأ�س اخليمة  )5(  

املعامالت املرجتعة من التاجر  )6(  
ت�شديد فواتري املنافع   )7(  

اأي �شفقات اأخرى يحددها بنك راأ�س اخليمة من وقت الآخر.  )8(  
6-2  لن يتم منح نقاط اال�شرتداد الذهبي مقابل اأي عملية  �رشاء بالتجزئة متت قبل تاريخ االلتحاق اإال على 

النحو الذي يحدده بنك راأ�س اخليمة وفقا لتقديره املطلق.
باإخطار حامل بطاقة اال�شرتداد الذهبي االأ�شا�شي عرب بيان املكافاآت  راأ�س اخليمة  6-3  �شوف يقوم بنك 
ال�شهري عن نقاط اال�شرتداد الذهبي املكت�شبة يف �شهر اإ�شدار الفاتورة )»بيان املكافاآت«(. و ال يحق 
حلامل بطاقة اال�شرتداد الذهبي  االأ�شا�شي اأن ي�شرتد نقاط اال�شرتداد الذهبي اإال بعد انعكا�س تلك 

نقاط اال�شرتداد الذهبي يف بيان املكافاآت
�ل�شرتد�د و�مل�شادرة  -7

7-1  يجب اأن ال تكون بطاقة اال�شرتداد الذهبي متخلفة ال�شداد اأو موقفة عن الت�شغيل اأو جممدة اأو 
ملغاة اأو مت اإنهاوؤها من قبل بنك راأ�س اخليمة يف وقت ا�شتالم طلب ا�شرتداد نقاط اال�شرتداد الذهبي.

7-2  حني ووع اأي من ال�شيناريوهات املن�شو�س عليها يف البند 7-1 ، بحق لبنك راأ�س اخليمة يف تقديره 
املطلق حتديد ما اإذا كان ميكن ا�شرتداد نقاط اال�شرتداد الذهبي اأو اإذا �شيتم م�شادرتها.

7-3  نقاط اال�شرتداد الذهبي ميكن ا�شرتدادها من قبل حامل بطاقة اال�شرتداد الذهبي االأ�شا�شي �شخ�شيا 
اأخر على  اأي متجر حمدد  اأو  فقط يف متاجر كاليان للمجوهرات يف دولة االإمارات العربية املتحدة 
النحو الذي يحدده بنك راأ�س اخليمة من وقت الآخر.و بعد عملية حتديد الهوية التي �شتقوم بها كاليان 
نقاط  من  جزء  اأو  ا�شرتداد كل  االأ�شا�شي طلب  الذهبي  اال�شرتداد  بطاقة  حلامل  يحق  للمجوهرات، 

اال�شرتداد الذهبي املنعك�شة يف بيان املكافاآت مقابل ال�شلع املباعة من قبل كاليان للمجوهرات.
7-4  عند ا�شرتداد نقاط اال�شرتداد الذهبي يف متجر حمدد لكاليان للمجوهرات ، �شيتم طرح عدد النقاط 

اال�شرتداد الذهبي امل�شرتدة من اإجمايل عدد نقاط اال�شرتداد الذهبي تلقائيا.
الذهبي  اال�شرتداد  نقاط  الفاتورة على  ل�شقف مبلغ  واالأق�شى  االأدنى  احلد  اخليمة  راأ�س  بنك  7-5  يحدد 
يف كل �شهر. واإ�شافة اإلى ذلك يقوم بنك راأ�س اخليمة بتحديد احلد االأدنى من عدد نقاط اال�شرتداد 

الذهبي التي ي�شمح با�شرتدادها يف اأي حلظة كما قد يتغري ذلك احلد من حني الآخر.
7-6  يتوجب على حامل البطاقة االأ�شا�شي ا�شرتداد نقاط اال�شرتداد الذهبي املكت�شبة خالل املدة التي 
املدة  الذهبي خالل  اال�شرتداد  نقاط  ا�شرتداد  يتم  اإذا مل  و  الآخر.  وقت  اخليمة من  راأ�س  بنك  يحددها 
املن�شو�س عليها من قبل بنك راأ�س اخليمة، يتم م�شادرة تلك نقاط اال�شرتداد الذهبي و�شيتم اإزالتها 

من ر�شيد نقاط اال�شرتداد الذهبي املنعك�س يف بيان املكافاآت.
�لعام  -8

8-1  اأي احتيال و/اأو اإ�شاءة متعلقة بك�شب و ا�شرتداد نقاط اال�شرتداد الذهبي يف اإطار برنامج اال�شرتداد 
الذهبي قد يوؤدي اإلى م�شادرة نقاط اال�شرتداد الذهبي، وكذلك تعليق واإلغاء برنامج اال�شرتداد الذهبي 

وبطاقات اال�شرتداد الذهبي ذوي ال�شلة.
ي حتفظ بنك راأ�س اخليمة احلق يف اإلغاء اأو تعليق اأو تغيري اأو ا�شتبدال اأ�شا�س ح�شاب نقاط اال�شرتداد   2-8
الذهبي اأو �رشوط و اأحكام اال�شرتداد الذهبي هذه يف اأي وقت، دون اإ�شعار حاملي بطاقات اال�شرتداد 

الذهبي.



8.3  RAKBANK will be deemed to have acted in good faith in response to any oral or 
electronic instruction or inquiry by the Goldback Cardholders in respect of any matter 
in relation to the Goldback Program and fulfillment of any redemption request. The 
Goldback Cardholders are not entitled to claim or allege any loss, damage, liability or 
expense  attributable, directly or indirectly, to any such good faith action of RAKBANK 
and the Goldback Cardholders agree to indemnify and hold RAKBANK harmless in 
respect thereof.

RAKBANK RED CREDIT CARD DISCOUNT PROGRAM TERMS AND CONDITIONS

1. DEFINITIONS

 (a) “AED” means the official currency of the United Arab Emirates.

 (b)  “Discount” means the reduction in the amount of an Eligible Transaction 
determined by RAKBANK in accordance with clause 5 of these Red Card Terms 
& Conditions. 

 (c)  “Discount Program” means the discount program in relation to the Red Card 
offered by RAKBANK to eligible Red Cardholders pursuant to these Red Card 
Terms & Conditions.

 (d)  “Eligible Transaction” means a Card Transaction that complies with clause 
6 of these Red Card Terms & Conditions or as RAKBANK otherwise defines as 
eligible from time to time.

 (e)  “Primary Cardholder Statement” means the Credit Card Statement in 
respect of the Red Card for the Primary Red Cardholder.

 (f)  “Primary Red Cardholder” means the person who is issued the Red Card and 
for whom the Card Account is first opened by RAKBANK pursuant to the Card 
Application Form.

 (g) “Red Card” means the RAKBANK Red Credit Card.

 (h) “Red Cardholders” means the holders of a Red Card.

2. DISCOUNT PROGRAM

2.1  The Discount Program allows eligible Red Cardholders to receive a Discount on Eligible 
Transactions made using their Red Cards during the Billing Month.

2.2  Each Discount on an Eligible Transaction will be recorded in the Primary Cardholder 
Statement on the Posting Date.

2.3 The Billed Amount of each Eligible Transaction will be used to calculate the Discount.

3. PROGRAM ELIGIBILITY

3.1  The Discount Program is open to such Red Cardholders as determined by RAKBANK 
from time to time whose Red Cards are not blocked and are in good standing as 
determined by RAKBANK.

4. ENROLMENT

4.1  Participation in the Discount Program is automatic for all eligible Red Cardholders 
upon activation of the Red Card.

4.2  RAKBANK may impose fees in relation to the enrolment to the Discount Program and 
use of the Red Card at its absolute discretion, which may vary from time to time.

5. DISCOUNT

5.1  The Red Cardholder may receive a fixed percentage Discount on each Eligible 
Transaction provided that the total spend value of Eligible Transactions incurred in AED 
during a Billing Month meets the minimum threshold amount prescribed by RAKBANK.

5.2  RAKBANK at its sole discretion may round down the Discount accrued on a Card 
Transaction or the total Discount accrued during a Billing Month to the nearest whole 
AED.

5.3  RAKBANK›s decision on computation and cancellation of Discount shall be final, 
conclusive and binding on the Red Cardholders.

5.4  A Discount cannot be exchanged for other Card Reward programs offered by 
RAKBANK or transferred to another Card under any circumstances. The Discount 
Program cannot be combined or used in conjunction with other Card Programs at any 
time or transferred to any other customer loyalty program (either of RAKBANK or any 
other organization). 

5.5  Discounts are not transferable by operation of law or otherwise to any other person 
or entity. Discounts cannot be exchanged for cash or credit to any other Card(s) or 
account.

6. ELIGIBLE TRANSACTIONS

6.1  Subject to the remainder of this clause 6, all Card Transactions posted by RAKBANK to 
the Card Account up to a prescribed limit for each Billing Month after the Enrolment 
Date will be eligible to receive a Discount with the exception of the following:

 (a) Balance Transfers;

 (b) Electronic Funds Transfers or any other transfer to or from the Card Account;

 (c) Cash Advances; 

 (d) Smart Cash;

 (e) Credit Card Cheques;

 (f) Charges, including any fee or charge imposed by government;

 (g)  any credit to your Card Account, including any refund, reimbursement or 
reversal of a Card Transaction by a merchant;

 (h) Utility Bill Payments; and

 (i) any other transactions determined by RAKBANK from time to time. 

6.2  Where the total value of Card Transactions charged to the Card Account in a Billing 
Month are equal to or exceed an amount determined by RAKBANK, no subsequent 
Card Transaction shall be eligible for a Discount.

6.3  Business activity using the Red Card is ineligible for a Discount in respect of the 
relevant Card Transaction. RAKBANK reserves the right to remove or reverse any 
Discount accrued in relation to any business activity on a Red Card from the Card 
Account. 

اأو  �شفهية  تعليمات  اأي  على  الرد  يف  ح�شنة  بنية  ت�رشف  قد  باأنه  اخليمة  راأ�س  بنك  اعتبار  8-3  يتم 
متعلقة  م�شاألة  اأي  بخ�شو�س  الذهبي  اال�شرتداد  بطاقة  حاملي  قبل  من  ا�شتف�شار  اأو  اإلكرتونية 
الذهبي  اال�شرتداد  بطاقة  حلاملي  يحق  ا�شرتداد.وال  باأي طلب  الوفاء  ويف  الذهبي  اال�شرتداد  بربنامج 
املطالبة باي، اأو ادعاء اي خ�شارة اأو اأ�رشار اأو م�شوؤولية اأو نفقات ترجع، ب�شكل مبا�رش اأو غري مبا�رش، 
اإلى اي ت�رشف بنية ح�شنة من جانب بنك راأ�س اخليمة ويتعني على حاملي بطاقة اال�شرتداد الذهبي 

تعوي�س بنك راأ�س اخليمة من و حمايته عن اأي �رشر متعلق بذلك.
�رصوط و�أحكام برنامج خ�شم بطاقة �لئتمان �حلمر�ء من بنك ر�أ�ض �خليمة �ل�طني

�لتعريفات  .1
)1(  »الدرهم الإماراتي« هو العملة الر�شمية لدولة االإمارات العربية املتحدة.   

)2(  »اخل�صم« يق�شد به خ�شم يف مبلغ املعاملة املوؤهلة ح�شبما يحدده بنك راأ�س اخليمة مبوجب   
البند 5 من �رشوط واأحكام البطاقة احلمراء.

راأ�س  )3(   »برنامج اخل�صم« يق�شد به برنامج اخل�شم اخلا�س بالبطاقة احلمراء املقدمة من بنك   
اخليمة اإلى حاملي البطاقات احلمراء املوؤهلني مبوجب �رشوط واأحكام البطاقة احلمراء.

)4(  »املعاملة املوؤهلة« يق�شد بها معاملة البطاقة املطابقة للبند 6 من �رشوط واأحكام البطاقة   
احلمراء اأو التي يرى بنك راأ�س اخليمة اأنها موؤهلة من حني الآخر.

اخلا�س  االئتمان  بطاقة  ح�شاب  به ك�شف  يق�شد  الأ�صا�صية«  البطاقة  )5(  »ك�صف ح�صاب حامل   
بالبطاقة احلمراء حلامل البطاقة احلمراء االأ�شا�شية.

)6(  »حامل البطاقة احلمراء الأ�صا�صية« يق�شد به ال�شخ�س ال�شادرة البطاقة احلمراء له واملفتوح   
ح�شاب البطاقة الأول مرة له من قبل بنك راأ�س اخليمة مبوجب منوذج طلب البطاقة.

»البطاقة احلمراء« يق�شد بها بطاقة االئتمان احلمراء من بنك راأ�س اخليمة.  )7(  
»حاملو البطاقات احلمراء« يق�شد بهم حاملو البطاقة احلمراء.  )8(  

برنامج �خل�شم  .2
املعامالت  على  خ�شم  على  باحل�شول  املوؤهلني  احلمراء  البطاقات  حلاملي  اخل�شم  برنامج  2-1  ي�شمح 

املوؤهلة التي يتم اإجراوؤها با�شتخدام بطاقاتهم احلمراء اأثناء �شهر اإ�شدار الفاتورة.
تاريخ  االأ�شا�شية يف  البطاقة  حامل  ح�شاب  املوؤهلة يف ك�شف  املعاملة  على  2-2  ي�شجل كل خ�شم 

القيد. 
ي�شتخدم مبلغ الفاتورة اخلا�شة بكل معاملة موؤهلة حل�شاب اخل�شم.  3-2

�لأهلية للربنامج  .3
الآخر  اخليمة من حني  راأ�س  بنك  يقرره  احلمراء ح�شبما  البطاقة  لكل حاملي  متاح  اخل�شم  3-1  برنامج 

والذين مل حتظر بطاقتهم احلمراء وتكون يف و�شع جيد ح�شبما يقرره بنك راأ�س اخليمة .
�لإ�شتحقاق  .4

4-1  تكون امل�شاركة يف برنامج اخل�شم تلقائية بالن�شبة جلميع حاملي البطاقات احلمراء املوؤهلني لدى 
تفعيل البطاقة احلمراء.

4-2  يجوز لبنك راأ�س اخليمة فر�س ر�شوم تتعلق با�شتحقاق برنامج اخل�شم وا�شتخدام البطاقة احلمراء 
وفق تقديره املطلق، والتي ميكن اأن تتغري من حني الآخر.

�خل�شم  .5
5-1  يجوز حلامل البطاقة احلمراء تلقي ن�شبة خ�شم حمددة على كل موؤهلة �رشيطة اأن يطابق اإجمايل 
القيمة املنفقة للمعامالت املوؤهلة املتحملة بالدرهم االإماراتي خالل �شهر اإ�شدار الفاتورة مبلغ احلد 

االأدنى الذي يقرره بنك راأ�س اخليمة.
5-2  �شوف يقوم بنك راأ�س اخليمة ، وفق تقديره املطلق، بتقريب اخل�شم امل�شتحق على معاملة البطاقة 

اأو اإجمايل اخل�شم امل�شتحق خالل �شهر اإ�شدار الفاتورة اإلى اأقرب قيمة بالدرهم االإماراتي.
البطاقة  حلاملي  وملزماً  وحا�شماً  نهائياً  اخل�شم  واإلغاء  ب�شاأن ح�شاب  اخليمة  راأ�س  بنك  قرار  5-3  يكون 

احلمراء.
5-4  ال ميكن ا�شتبدال اخل�شم مع برامج مكافاآت البطاقة االأخرى املقدمة من قبل بنك راأ�س اخليمة اأو 
حتويلها اإلى بطاقة اأخرى مهما كانت الظروف. وال ميكن دمج برنامج اخل�شم اأو ا�شتخدامه مع برامج 
بطاقات اأخرى يف اأي وقت اأو نقلها اإلى برنامج والء عمالء اأخر )�شواًء اأكان تابعاً لبنك راأ�س اخليمة اأو 

اأي جهة اأخرى( 
5-5   اخل�شومات غري قابلة للتحويل عمالً بالقانون اأو غريه، اإلى اأي �شخ�س اأو كيان اآخر. وال ميكن ا�شتبدال 

اخل�شومات مقابل نقد اأو ر�شيد الأي بطاقة )بطاقات( اأخرى اأو ح�شاب اآخر.
�ملعامالت �مل�ؤهلة  .6

6-1  مع مراعاة بقية هذا البند رقم 6، تكون جميع معامالت البطاقة املرحلة من قبل بنك راأ�س اخليمة 
الت�شجيل م�شتحقة  تاريخ  بعد  الفاتورة  اإ�شدار  املبني لكل �شهر  احلد  لغاية  البطاقة  اإلى ح�شاب 

لال�شتفادة من اخل�شم با�شتثناء ما يلي:
حتويالت الر�شيد. )اأ(   

حواالت االأموال االإلكرتونية اأو اأي حتويل اآخر اإلى ح�شاب البطاقة اأو منه. )ب(   
ال�شلف النقدية. )ج(   

اخلدمة النقدية الذكية. )د(   
�شيكات بطاقة االئتمان. )هـ(   

الر�شوم، مبا يف ذلك اأي ر�شم اأو تكلفة تفر�شها احلكومة. )و(   
)ز(  اأي ر�شيد دائن اإلى ح�شاب البطاقة، مبا يف ذلك اأي رد اأو �شداد اأو عك�س اأي معاملة بطاقة   

بوا�شطة اأحد التجار.
دفعات فواتري املرافق، و )ح(   

اأي معامالت اأخرى يقررها بنك راأ�س اخليمة من حني الآخر. )ط(   
6-2  عندما تت�شاوى القيمة االإجمالية ملعامالت البطاقة املح�شوبة على ح�شاب البطاقة يف �شهر اإ�شدار 
الفاتورة مع اأو تتجاوز املبلغ املحدد من قبل بنك راأ�س اخليمة ، فلن تكون معاملة البطاقة التالية 

م�شتحقة للخ�شم. 
ال�شلة.  ذات  البطاقة  معاملة  على  خ�شماً  احلمراء  البطاقة  با�شتخدام  االأعمال  ن�شاط  6-3  ي�شتحق 
ويحتفظ بنك راأ�س اخليمة بحقه يف اإزالة اأو عك�س اأي ح�شاب خ�شم م�شتحق فيما يخ�س اأي ن�شاط 

اأعمال يف بطاقة حمراء من ح�شاب البطاقة. 



6.4  RAKBANK will notify the Primary Red Cardholder through the monthly Primary 
Cardholder Statement of the Discount earned in a Billing Month. 

6.5  The Card Account must not be overdue at the time of the Eligible Transaction to 
receive the Discount. 

6.6  In the event the Primary Cardholder’s Account is voluntarily closed by the Primary Red 
Cardholder or in the event of cancellation of the Red Card for any reason, the Discounts 
accrued on the Red Card at the time of closure or cancellation shall automatically 
stand forfeited and may be reversed from the Card Account by RAKBANK in its sole 
discretion.

7. GENERAL

7.1  Any fraud and/or abuse relating to earning and availing a Discount under the Discount 
Program may result in forfeiture of the Discount Program, as well as suspension and 
cancellation of the Discount Program and the Red Card. 

7.2  RAKBANK shall have full discretion to determine, from time to time, the fixed 
percentage of the Discount, the minimum total spend value of Eligible Transactions, 
the prescribed limit for Card Transactions each Billing Month and any other matter for 
which RAKBANK has a discretion under these Red Card Terms & Conditions. RAKBANK 
further reserves the right to cancel, suspend, amend or substitute the basis of its 
computation of the Discount or these Red Terms and Conditions at any time, without 
giving any prior notice to the Red Cardholders.

7.3  RAKBANK will be deemed to have acted in good faith in response to any oral or 
electronic instruction or inquiry by the Red Cardholders in respect of any matter in 
relation to the Discount Program. The Red Cardholders are not entitled to claim or 
allege any loss, damage, liability or expense attributable, directly or indirectly, to any 
such good faith action of RAKBANK and any Associated Person and the Red Cardholders 
agree to indemnify and hold RAKBANK and any Associated Person harmless in respect 
thereof.

EASY PAYMENT PLAN TERMS & CONDITIONS

The purpose of EPP (as defined below) is to enable the Cardholder to purchase goods and 
services using the available Credit Limit on his/her Card and repay the amount of such 
purchases in equal monthly instalments over a pre-determined period of time in accordance 
with these EPP Terms & Conditions.

1. DEFINITIONS

 (a)  “EPP” means RAKBANK’s Easy Payment Plan offered to Cardholders pursuant to 
these EPP Terms & Conditions.

 (b) “EPP Term” has the meaning given to that term in clause 3.4. 

 (c)  “EPP Transaction” means any purchase of good or service by a Cardholder 
using an EPP.

 (d) “EMI” means the equal monthly installment calculated under clause 4.1. 

 (e) “Offer” has the meaning given to that term in clause 3.4.

 (f) “Total EPP Price” has the meaning given to that term in clause 3.3. 

2. ELIGIBILITY

2.1  The EPP is available to a Cardholder provided the available Credit Limit is sufficient 
and the Cardholder is in compliance with the Terms & Conditions. EPP is available for 
purchases made on either the Primary Card or Supplementary Cards. 

3. CONDUCTING AN EPP TRANSACTION

3.1  EPP will be available for selected goods and services offered by specific merchants for 
a specified period as determined by RAKBANK from time to time.

3.2  A cardholder can avail of an Offer in the manner prescribed by RAKBANK from time to 
time.

3.3  The total amount payable to RAKBANK (the “Total EPP Price”) will be the sum of 
the purchase price of the good or service and any applicable fees and charges as 
determined by RAKBANK and provided in the Service & Price Guide.

3.4  The selected goods and services offered by the specific merchants and the number 
of monthly installments to be paid (the “EPP Term”) for each good and service shall 
be determined by RAKBANK from time to time and communicated to the Cardholder 
accordingly (the “Offer”).

3.5 The EPP Term will vary from one Offer to another.

4. CHARGING & PAYMENT OF THE EPP INSTALMENTS

4.1  The amount to be paid every month in respect of an EPP Transaction (the “EMI”) will 
be calculated by dividing the Total EPP Price by the EPP Term. 

4.2  EMIs shall be charged to the Card Account and form part of the Current Balance at the 
date of the next Credit Card Statement issued by RAKBANK after the date of purchase 
and every month thereafter until the Total EPP Price is charged in full to the Card 
Account for that EPP Transaction.

4.3  If the Cardholder fails to pay an EMI when due or fails to pay the full amount of an EMI 
when due, finance charges will be applied on the unpaid amount of such EMI at the 
rates prescribed in the Service & Price Guide.

4.4  The amount of each EPP Transaction is included within, not in addition to, the 
applicable Credit Limit.  The Credit Limit will be restored as each EMI is charged to the 
Card Account for an EPP Transaction.

4.5  Any Cardholder requests for reducing the EPP Term will be at RAKBANK’s sole 
discretion. 

4.6  The Cardholder may prepay the Total EPP Price in one (1) lump sum prepayment. 
RAKBANK will apply a cancellation fee as determined by RAKBANK in its sole discretion 
to process such prepayment requests. Any such cancellation fee will be as set out in 
the Service & Price Guide.

حلامل  ال�شهري  احل�شاب  ك�شف  عرب  االأ�شا�شية  احلمراء  البطاقة  حامل  اخليمة  راأ�س  بنك  6-4  يخطر 
البطاقة االأ�شا�شية باخل�شم امل�شتحق يف �شهر اإ�شدار الفاتورة.

يجب اأال يكون ح�شاب البطاقة متخلفاً عن ال�شداد يف وقت املعاملة املوؤهلة لتلقي اخل�شم.  5-6
6-6  يف حالة اإغالق ح�شاب حامل البطاقة االأ�شا�شية طواعية من قبل حامل البطاقة احلمراء االأ�شا�شية 
اأو يف حالة اإلغاء البطاقة احلمراء الأي �شبب، ت�شادر اخل�شومات امل�شتحقة يف البطاقة احلمراء يف 
وقت االإغالق اأو االإلغاء، ورمبا ت�شرتد من ح�شاب البطاقة بوا�شطة بنك راأ�س اخليمة وفق تقديره املطلق.

�أحكام عامة  .7
7-1  اأي احتيال و/اأو اإ�شاءة ا�شتخدام بخ�شو�س اكت�شاب اأو اال�شتفادة من اخل�شم وفقاً لربنامج اخل�شم 
اخل�شم  برنامج  واإلغاء  البطاقة  تعليق  على  عالوة  اخل�شم،  برنامج  م�شادرة  يف  يت�شبب  اأن  ميكن 

والبطاقة احلمراء.
7-2  يكون لبنك راأ�س اخليمة مطلق احلرية يف تقرير الن�شبة الثابتة للخ�شم من حني الآخر واإجمايل قيمة 
االإنفاق االأدنى للمعامالت امل�شتحقة واحلد املعني ملعامالت البطاقة لكل �شهر اإ�شدار الفاتورة واأي 
اأمور اأخرى يكون للبنك مطلق االختيار يف حتديدها مبوجب �رشوط واأحكام البطاقة احلمراء. ويحتفظ 
بنك راأ�س اخليمة  ويف اأي وقت، باحلق يف اإلغاء اأو تعليق اأو تعديل اأو ا�شتبدال اأ�شا�س ح�شاب اخل�شم 

اأو �رشوط واأحكام برنامج البطاقة احلمراء دون اإعطاء اأي اإخطار م�شبق حلاملي البطاقة احلمراء.
7-3  يتم اعتبار بنك راأ�س اخليمة قد ت�رشف بنية ح�شنة يف الرد على اأي تعليمات �شفهية اأو اإلكرتونية 
اأو ا�شتف�شار بوا�شطة حاملي البطاقة احلمراء بخ�شو�س اأي م�شاألة متعلقة بربنامج اخل�شم. وال 
يحق حلاملي البطاقة احلمراء املطالبة باأي، اأو ادعاء اأي، خ�شارة اأو اأ�رشار اأو م�شوؤولية اأو نفقات ترجع، 
واأي �شخ�س  راأ�س اخليمة   اأي ت�رشف بنية ح�شنة من جانب بنك  اإلى  اأو غري مبا�رش،  ب�شكل مبا�رش 
مرتبط، ويوافق حاملو البطاقات احلمراء على تعوي�س بنك راأ�س اخليمة  واأي �شخ�س مرتبط عن اأي 

�رشر متعلق بذلك.
�رصوط و�أحكام خطة �لدفع �ملي�رصة

ال�شلع  ب�رشاء  البطاقة  حلامل  ال�شماح  يف  اأدناه(  هو حمدد  )كما  املي�رشة  الدفع  خطة  من  الغر�س  يتمثل 
�شكل  هذه يف  امل�شرتيات  مبلغ  و�شداد  بطاقتها  بطاقته/  على  املتوفر  االئتمان  حد  با�شتخدام  واخلدمات 
اأق�شاط �شهرية مت�شاوية طوال فرتة زمنية حمددة م�شبقاً طبقاً ل�رشوط واأحكام خطة الدفع املي�رشة هذه.

�لتعريفات  -1
)1(  »خطة الدفع املي�رشة« يق�شد بها خطة الدفع املي�رشة املقدمة من بنك راأ�س اخليمة اإلى حاملي   

البطاقات مبوجب �رشوط واأحكام خطة الدفع املي�رشة هذه.
»مدة خطة الدفع املي�رشة« تاأخذ املعنى املخ�ش�س لهذا امل�شطلح يف البند 4-3.  )2(  

اأو خدمة يقوم بها حامل  اأي عملية �رشاء ل�شلعة  )3(  »معاملة خطة الدفع املي�رشة« يق�شد بها   
البطاقة با�شتخدام خطة الدفع املي�رشة.

)4(  »الق�صط ال�صهري املت�صاوي« يق�شد به الق�شط ال�شهري املت�شاوي املحت�شب مبوجب البند 1-4.  
»العر�ص« ياأخذ املعنى املحدد لهذه العبارة يف البند 4-3.  )5(  

»اإجمايل �صعر خطة الدفع املي�رشة« ياأخذ املعنى املخ�ش�س لهذه العبارة يف البند 3-3.  )6(  
�لأهلية  -2

2-1  تكون خطة الدفع املي�رشة متاحة اإلى حامل البطاقة �رشيطة اأن يكون �شقف االئتمان املتاح كافياً 
واأن يكون حامل البطاقة ملتزماً بال�رشوط واالأحكام. وتتوفر خطة الدفع املي�رشة للم�شرتيات التي تتم 

�شواء على البطاقة االأ�شا�شية اأو البطاقات االإ�شافية.
�إجر�ء معاملة بخطة �لدفع �ملي�رصة  -3

التي يتم عر�شها من قبل جتار  املي�رشة متاحة لل�شلع واخلدمات املختارة  الدفع  3-1  �شوف تكون خطة 
حمددين لفرتة حمددة وفق ما يقرره بنك راأ�س اخليمة من وقت الآخر.

3-2  ميكن حلامل البطاقة اال�شتفادة من اأي عر�س بال�شكل الذي يحدده بنك راأ�س اخليمة من حني الآخر.
3-3  �شوف يكون اإجمايل املبلغ م�شتحق ال�شداد اإلى بنك راأ�س اخليمة )»اإجمايل �صعر خطة الدفع املي�رشة«( 
جمموع �شعر �رشاء ال�شلعة اأو اخلدمة واأية ر�شوم ونفقات مطبقة وفق ما يقرره بنك راأ�س اخليمة 

وح�شب املن�شو�س عليه يف دليل اخلدمات واالأ�شعار.
املحددين  التجار  قبل  املعرو�شة من  املختارة  واخلدمات  ال�شلع  الآخر  اخليمة من حني  راأ�س  بنك  3-4  يقرر 
باالإ�شافة اإلى عدد االأق�شاط ال�شهرية التي �شيتم دفعها )»مدة خطة الدفع املي�رشة«( لكل �شلعة 

وخدمة، ومن ثم يخطر حامل البطاقة بناًء على ذلك )»العر�ص«(.
تختلف مدة خطة الدفع املي�رشة من عر�س اإلى اآخر.  5-3

قيد �أق�شاط خطة �لدفع �ملي�رصة �إلى �حل�شاب ودفعها  -4
4-1  �شوف يتم احت�شاب املبلغ الالزم �شداده كل �شهر فيما يتعلق مبعاملة خطة الدفع املي�رشة )»الق�صط 
ال�صهري املت�صاوي«( من خالل تق�شيم اإجمايل �شعر خطة الدفع املي�رشة على مدة خطة الدفع املي�رشة.

4-2  �شيتم قيد االأٌق�شاط ال�شهرية املت�شاوية اإلى ح�شاب البطاقة على اأن ت�شكل جزءاً من الر�شيد اجلاري 
يف تاريخ ك�شف بطاقة االئتمان التايل ال�شادر عن بنك راأ�س اخليمة بعد تاريخ ال�رشاء وكل �شهر بعد 
ذلك حتى يتم قيد اإجمايل �شعر خطة الدفع املي�رشة بالكامل يف ح�شاب البطاقة بخ�شو�س معاملة 

خطة الدفع املي�رشة املذكورة.
4-3  يف حال اأخفق حامل البطاقة يف دفع الق�شط ال�شهري املت�شاوي عند ا�شتحقاقه اأو اأخفق يف دفع 
مبلغ الق�شط ال�شهري املت�شاوي كامالً يف موعد ا�شتحقاقه، �شوف يتم تطبيق ر�شوم متويل على 

مبلغ الق�شط ال�شهري املت�شاوي غري املدفوع باالأ�شعار املحددة يف دليل اخلدمات واالأ�شعار.
4-4  يتم ت�شمني مبلغ كل معاملة بخ�شو�س خطة الدفع املي�رشة يف، ولي�س اإ�شافة اإلى، �شقف االئتمان 
البطاقة  ح�شاب  اإلى  �شهري  ق�شط  كل  قيد  عند  االئتمان  �شقف  ا�شتعادة  و�شيتم  به.  املعمول 

بخ�شو�س املعاملة اخلا�شة بخطة الدفع املي�رشة.
راأ�س  بناء على خيار بنك  4-5  اإن طلب حامال لبطاقة تخفي�س مدة خطة الدفع املي�رشة �شيوف يكون 

اخليمة اخلا�س. 
4-6  يحق حلامل البطاقة دفع اإجمايل �شعر خطة الدفع املي�رشة م�شبقاً يف دفعة واحدة اإجمالية م�شبقة. 
و�شوف يقوم بنك راأ�س اخليمة بتطبيق ر�شم اإلغاء وفق ما يحدده البنك بناء على خياره اخلا�س ملتابعة 

طلبات ال�شداد امل�شبق. و�شوف يتم تو�شيح اأي ر�شم اإلغاء املذكور يف دليل اخلدمات واالأ�شعار.



5. CANCELLATION OF EPP

5.1  An EPP Transaction will be cancelled for purchases that are refunded or voided. A 
cancellation fee may be charged as determined by RAKBANK from time to time in its 
sole discretion for the processing of such cancellations. Any such cancellation fee will 
be as set out in the Service & Price Guide.

5.2  The Cardholder may cancel an EPP Transaction with notice to RAKBANK.  Within 
thirty (30) days of such notice, RAKBANK will cancel that EPP Transaction and charge 
the remaining amount due to the Card Account so that it forms part of the Current 
Balance with effect from the date of cancellation and all applicable charges shall 
apply. RAKBANK may apply a cancellation fee as determined by RAKBANK in its sole 
discretion to process such cancellation requests.

5.3  If the Card Account is closed for any reason prior to the full payment of the Total EPP 
Price, each EPP will be cancelled and the unpaid amount of the Total EPP Price will 
be immediately charged to the Card Account and form part of the Current Balance. 
The entire outstanding amount of the Total EPP Price shall immediately become due 
and payable by the Cardholder and RAKBANK shall have the right to demand the 
immediate payment thereof at its discretion.

6. TITLE TO THE GOODS 

  The good(s) any and all replacement, accessions and accessories thereto purchase 
by the Cardholder under an EPP shall remain RAKBANK’s absolute property until the 
Total EPP Price is paid in full and all applicable terms and conditions are completely 
complied with. The Cardholder will not be the owner of the good(s), until such date 
and until this time, the Cardholder will not make any prior statements or allegations 
to this effect. The Cardholder shall not sell or rent or mortgage or assign the good(s) 
or encumber it or waive its acquisition or in any other way deal in the good(s) or any 
interest therein to any person or party. The Cardholder shall exercise proper diligence 
in the use and maintenance of the good(s). 

7. PRODUCT LIABILITY

7.1  RAKBANK will not be liable for any damage or loss incurred by the Cardholder arising 
out of the purchase, installation, use or otherwise of any good/service under an EPP 
Transaction nor shall RAKBANK be responsible in any way for the quality of the goods 
and/or services purchase under an EPP Transaction.  The merchant or service provider 
does not have the authority to bind RAKBANK and RAKBANK will not be liable for any 
statement made by any merchant or service provider.

7.2  Any complaint as to the quality of the goods purchased or services rendered through 
an EPP shall be referred to the service provider or merchant and shall not affect the 
Cardholder’s obligation to continue paying the EMIs to RAKBANK.  

7.3  The purchase of the goods and/or services under an EPP shall be subject to the 
terms and conditions of the relevant merchant or service provider.  No claim by the 
Cardholder against the merchant or service provider, nor a return or discontinuation of 
the goods or services will relieve the Cardholder from its obligation to repay the EMIs 
to RAKBANK.

8. GENERAL

8.1  RAKBANK is entitled at any time and without any prior notice or liability to the 
Cardholder in any manner whatsoever cease making EPPs or Offers available or may 
cancel or vary EPPs benefits or features generally, or vary any applicable terms and 
conditions. Any change or cancellation shall not affect EPP Transactions concluded by 
the Cardholder and accepted by RAKBANK before any cancellation decision. RAKBANK 
is also entitled to determine a floor limit for the minimum amount of purchase 
allowable under any EPP for each particular Offer. 

8.2  RAKBANK reserves the right to disqualify any Cardholder from further participation 
in Offers, if in its judgment, that Cardholder has in any way violated the rules 
and conditions herein, or has violated the Terms & Conditions. Suspension and 
disqualification shall not lead to termination of EPP Transactions already concluded by 
the Cardholder and accepted by RAKBANK before such decision nor the Cardholder’s 
obligation to pay the EMIs with respect to such transactions. 

8.3  RAKBANK shall be entitled to disallow or refuse any transaction submitted by the 
Cardholder to it under EPP without providing any reason whatsoever. 

8.4  RAKBANK shall not be liable if it is unable to perform its obligations under these 
Terms and Conditions, due directly or indirectly to the failure of any machinery or 
communication system, industrial dispute, war or act of God, or anything outside 
the control of RAKBANK. Nor shall RAKBANK be responsible for any delay in the 
transmission to RAKBANK of evidence of EPP by the specified merchants or any other 
third party. 

8.5  These EPP Terms & Conditions shall be without prejudice to and in addition to the 
existing Credit Card Terms and Conditions.  

8.6  If at any time dispute arises in connection with either an EPP, an Offer or an EPP 
Transaction or any applicable terms and conditions, RAKBANK’s decision in connection 
with the same shall be final and binding.  

�إلغاء خطة �لدفع �ملي�رصة  -5
5-1  �شوف يتم اإلغاء معاملة خطة الدفع املي�رشة بخ�شو�س امل�شرتيات املعاد قيمتها اأو التي مت اإلغاوؤها. 
اإرادته الإجراء عمليات  ويجوز فر�س ر�شم اإلغاء وفق ما يقرره بنك راأ�س اخليمة من حني الآخر مبح�س 

االإلغاء هذه. و�شوف يتم تو�شيح ر�شم االإلغاء يف دليل اخلدمات واالأ�شعار.
5-2  يحق حلامل البطاقة اإلغاء معاملة خطة الدفع املي�رشة مبوجب اإ�شعار مر�شل اإلى بنك راأ�س اخليمة. 
ويف غ�شون ثالثني )30( يوماً من هذا االإخطار، �شوف يقوم البنك باإلغاء معاملة خطة الدفع املي�رشة 
وقيد املبلغ املتبقي امل�شتحق اإلى ح�شاب البطاقة لي�شكل جزءاً من الر�شيد اجلاري اعتباراً من تاريخ 
االإلغاء على اأن تطبق كافة الر�شوم املعمول بها. ويحق لبنك راأ�س اخليمة تطبيق ر�شم اإلغاء وفق ما 

يقرره بنك راأ�س اخليمة مبح�س اإرادته ملعاجلة طلبات االإلغاء املذكورة.
كامالً،  املي�رشة  الدفع  �شعر خطة  اإجمايل  �شداد  قبل  �شبب  الأي  البطاقة  ح�شاب  اإغالق  مت  حال  5-3  يف 
ف�شوف يتم اإلغاء خطة الدفع املي�رشة على اأن يتم قيد املبلغ غري املدفوع من اإجمايل �شعر خطة الدفع 
املي�رشة على الفور اإلى ح�شاب البطاقة لي�شبح جزءاً من الر�شيد اجلاري. وي�شبح املبلغ غري املدفوع 
حامل  قبل  من  الفور  على  ال�شداد  وواجب  م�شتحقاً  املي�رشة  الدفع  خطة  �شعر  الإجمايل  بالكامل 

البطاقة، على اأن يكون من حق بنك راأ�س اخليمة طلب ال�شداد الفوري للمبلغ املذكور مبح�س اإرادته.
�حلق يف �ل�شلع  -6

يتم  التي  بها  امللحقة  واالإك�ش�شوارات  واالإ�شافات  البدائل  وكافة  واأي من  )ال�شلع(  ال�شلعة    تظل 
�رشاوؤها من قبل حامل البطاقة مبوجب خطة الدفع املي�رشة ملكية مطلقة لبنك راأ�س اخليمة حتى 
يتم �شداد اإجمايل �شعر خطة الدفع املي�رشة بالكامل وااللتزام التام بكافة ال�رشوط واالأحكام املعمول 
بها. ولن يكون حامل البطاقة مالكاً لل�شلعة )ال�شلع(، اإلى حني ذلك التاريخ والوقت الذي ال يقدم 
فيه حامل البطاقة اأي اإفادات اأو ادعاءات م�شبقة بخ�شو�س هذا ال�شاأن. وال يحق حلامل البطاقة 
بيع اأو تاأجري اأو رهن اأو التنازل عن ال�شلعة )ال�شلع( اأو حجزها اأو التنازل عن حيازتها اأو الت�رشف يف 
ال�شلعة )ال�شلع( اأو اأي حق فيها باأي �شكل اآخر اإلى اأي �شخ�س اأو طرف. يتعني على حامل البطاقة 

بذل االجتهاد املنا�شب ال�شتخدام واحلفاظ على ال�شلعة )ال�شلع(.
�مل�ش�ؤولية عن �ملنتج  -7

7-1  لن يكون بنك راأ�س اخليمة م�شوؤوالً عن اأي �رشر اأو خ�شارة يتحملها حامل البطاقة تن�شاأ عن �رشاء 
اأو تركيب اأو ا�شتخدام اأو الت�رشف باأي �شكل اآخر يف ال�شلعة/ اخلدمة مبوجب معاملة خطة الدفع 
املي�رشة، ولن يكون البنك م�شوؤوالً باأي حال من االأحوال عن جودة ال�شلع و/اأو اخلدمات التي يتم �رشاوؤها 
مبوجب معاملة خطة الدفع املي�رشة. وال يتمتع التاجر اأو مزود اخلدمة باحلق يف اإلزام بنك راأ�س اخليمة، 

ولن يكون البنك م�شوؤوالً عن اأي اإقرار يقدم من قبل اأي تاجر اأو مزود خدمة.
7-2  �شتتم اإحالة اأية �شكوى بخ�شو�س جودة ال�شلع التي يتم �رشاوؤها اأو اخلدمات التي يتم تقدميها من 
خالل خطة الدفع املي�رشة اإلى مزود اخلدمة اأو التاجر، ولن يوؤثر هذا يف التزام حامل البطاقة باال�شتمرار 

يف �شداد االأق�شاط ال�شهرية املت�شاوية اإلى بنك راأ�س اخليمة.
7-3  يخ�شع �رشاء ال�شلع و/اأو اخلدمات مبوجب خطة الدفع املي�رشة اإلى ال�رشوط واالأحكام اخلا�شة بالتاجر 
اأو مزود اخلدمة،  اأو مزود اخلدمة. يرجى العلم باأن اأية مطالبة من قبل حامل البطاقة �شد التاجر 
االأق�شاط  �شداد  ب�شاأن  التزامه  البطاقة من  تعفي حامل  لن  اخلدمات  انقطاع  اأو  ال�شلع  اإعادة  اإن 

ال�شهرية اإلى بنك راأ�س اخليمة.
�أحكام عامة  -8

8-1  يحق لبنك راأ�س اخليمة يف اأي وقت ودون اإ�شعار م�شبق اأو التزام جتاه حامل البطاقة باأي �شكل من 
االأ�شكال اأياً كان اإيقاف خطط الدفع املي�رشة اأو العرو�س املتاحة، كما يحق له اإلغاء اأو تغيري مزايا اأو 
مميزات خطط الدفع املي�رشة ب�شكل عام، اأو تغيري اأية �رشوط اأو اأحكام معمول بها. وال يوؤثر اأي تغيري اأو 
اإلغاء يف معامالت خطة الدفع املي�رشة املربمة من قبل حامل البطاقة ومقبولة لدى البنك قبل اأي 
قرار اإلغاء. ويحق كذلك لبنك راأ�س اخليمة حتديد اأقل حد ملبلغ �رشاء يُ�شمح به مبوجب اأية خطة دفع 

مي�رشة ب�شاأن اأي عر�س خا�س.
8-2  يحتفظ بنك راأ�س اخليمة بحقه يف حرمان اأي حامل بطاقة من امل�شاركة يف العرو�س، يف حال قرر 
مبح�س اإرادته، اأن حامل البطاقة قد انتهك باأي �شكل من االأ�شكال هذه القواعد واالأحكام قد انتهك 
ال�رشوط واالأحكام. وال يوؤدي تعليق اخلدمة اأو احلرمان اإلى اإنهاء معامالت خطة الدفع املي�رشة التي 
اأبرمت بالفعل من قبل حامل البطاقة وقبلها بنك راأ�س اخليمة قبل هذا القرار اأو اإنهاء التزام حامل 

البطاقة بخ�شو�س �شداد االأق�شاط ال�شهرية فيما يتعلق بهذه املعامالت.
8-3  يحق لبنك راأ�س اخليمة اإنكار اأو رف�س اأية معاملة مقدمة من قبل حامل البطاقة اإليه مبوجب خطة 

الدفع املي�رشة دون اإبداء اأي �شبب اأياً كان.
8-4  ال يتحمل بنك راأ�س اخليمة امل�شوؤولية يف حال عدم قدرته على تنفيذ التزاماته مبوجب هذه ال�رشوط 
واالأحكام كنتيجة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة الإخفاق اأية اآالت اأو نظام ات�شال اأو �رشاع يف العمل اأو احلرب 
اأو الق�شاء والقدر اأو اأي اأمر اآخر خارج �شيطرة بنك راأ�س اخليمة. وال يكون بنك راأ�س اخليمة م�شوؤوالً 
عن اأي تاأخري يف نقل الدليل على خطة الدفع املي�رشة اإلى بنك راأ�س اخليمة من قبل التجار املحددين 

اأو اأي طرف ثالث.
8-5  يجب اأال تخل �رشوط واأحكام خطة الدفع املي�رشة هذه ب�رشوط واأحكام بطاقة االئتمان احلالية، بل هي 

اإ�شافة لها.
8-6  يف حالة ن�شوء اأي نزاع يف اأي وقت فيما يتعلق باأي من خطة الدفع املي�رشة اأو العر�س اأو املعاملة 
اخلا�شة بخطة الدفع املي�رشة اأو اأية �رشوط اأو اأحكام معمول بها، فاإن قرار بنك راأ�س اخليمة فيما يتعلق 

بهذا النزاع يكون نهائياً وملزماً.


