
اتفاقية بطاقة الأعمال الئتمانية ال�رشوط والأحكام

مقدمة

حتكم هذه ال�رشوط والأحكام كل بطاقة اأعمال ائتمانية �صادرة 

عن بنك راأ�س اخليمة وت�صغيل ح�صاب كل بطاقة. مبجرد توقيع 

اإقرار العميل على منوذج طلب بطاقة الئتمان فاإن ذلك �صوف 

يعترب موافقة العميل  على اللتزام بهذه ال�رشوط والأحكام بـ:

1(  توقيع اأي حامل بطاقة اأعمال ائتمانية على ظهر بطاقة 
الأعمال؛ اأو

تفعيل اأي بطاقة اأعمال؛ اأو  )2
3(  ا�صتخدام اأي بطاقة اأعمال باأي كيفية؛ مبا يف ذلك – على 
�صلفة  اأو  جتارية  معاملة  اإجراء   – احل�رش  ل  املثال  �صبيل 

نقدية اأو عملية �رشاء من خالل الإنرتنت؛ اأو

راأ�س  لبنك  طلب  بتقدمي  اأعمال  بطاقة  حامل  اأي  4(  قيام 
الأموال  حتويل  اأو  الئتمان  بطاقة  �صيك  لإ�صدار  اخليمة 

من بطاقة الأعمال اإىل اأي ح�صاب لدى بنك راأ�س اخليمة 

اأو اإجراء معاملة حوالة نقدية اأو اإجراء اأي معاملة اأخرى 

بالت�صجيل على بطاقة الأعمال.

عناوين البنود والفقرات يف هذه ال�رشوط والأحكام م�صتخدمة 

عند  جتاهلها  يتم  و�صوف  فقط،  الرجوع  و�صهولة  للمالءمة 

تف�صري ال�رشوط والأحكام.

التعريفات  .1
ماكينة  بها  يُق�صد  الآيل«،  ال�رشاف  1(  »ماكينة   

ت�صغيل  جهاز  اأو  ماكينة  اأي  اأو  الآيل،  ال�رشاف 

بطاقة، �صواء اأكانت تخ�س بنك راأ�س اخليمة اأو اأي 

بنوك اأو موؤ�ص�صات مالية م�صاركة اأخرى معينة 

والتي  اخليمة،  راأ�س  بنك  بوا�صطة  لآخر  من حني 

امل�صطلح  هذا  وي�صمل  الأعمال.  بطاقة  تقبل 

النقدية  الودائع  تقبل  ماكينة  اأي  اأي�صاً 

بخ�صو�س دفع جميع اأو جزء من الر�صيد اجلاري.

2(  »البطاقة الإ�ضافية«، يُق�صد بها اأي بطاقة �صادرة   

من بنك راأ�س اخليمة لأي �صخ�س معني من ِقبل 

بخ�صو�صها  والتي  طلبه،  على  وبناًء  العميل 

يتم ت�صجيل كل معاملة تتم بهذه البطاقة يف 

ح�صاب حامل البطاقة الأ�صا�صية.

ال�صخ�س  به  يُق�صد  الإ�ضافية«،  البطاقة  3(  »حامل   

على  بناًء  له  اإ�صافية  بطاقة  اإ�صدار  يتم  الذي 

لدى  موظفاً  يكون  اأن  ويجب  العميل،  طلب 

العميل.

مقت�صى  ح�صب  بها،  يُق�صد  الأعمال«،  4(  »بطاقة   

بطاقة  اأي  اأو  كارد  ما�صرت  اأو  فيزا  بطاقة  احلال، 

ائتمان اأخرى �صادرة عن بنك راأ�س اخليمة )مبا يف 

الإ�صافية(  والبطاقة  الأ�صا�صية  البطاقة  ذلك 

حلامل بطاقة الأعمال، وت�صمل اأي بطاقة ائتمان 

بديلة اأو معاد اإ�صدارها اأو جمددة.

5(  »حامل بطاقة الأعمال«، يُق�صد به حامل البطاقة   

ِقبل  من  معيناً  �صخ�صاً  يكون  الذي  الأ�صا�صية 

بنك  ي�صدر  والذي  طلبه،  على  وبناًء  العميل 

بطاقة  الإ�صافية  البطاقة  حلامل  اخليمة  راأ�س 

اأعمال ائتمانية حتمل ا�صم هذا ال�صخ�س وا�صم 

كل  ت�صجيل  يتم  بخ�صو�صه  والذي  العميل، 

معاملة بطاقة يف ح�صاب بطاقة العميل.

املفتوح  احل�صاب  به  يُق�صد  البطاقة«،  6(  »ح�ضاب   

العميل  ا�صم  حتت  اخليمة  راأ�س  بنك  بوا�صطة 

واملدينة  الدائنة  الأر�صدة  جميع  قيد  اأجل  من 

)حاملي(  حامل  بوا�صطة  املتكبدة  اأو  امل�صتلمة 

البطاقة الأ�صا�صية، اإن وجد، مبوجب هذه ال�رشوط 

والأحكام.

7(  »معاملة البطاقة«، يُق�صد بها:  

1(  �رشاء ال�صلع و/اأو اخلدمات و/اأو املنافع و/   

�صبيل  على   – ذلك  يف  )مبا  احلجوزات  اأو 

اأي حجز بوا�صطة حامل  املثال ل احل�رش – 

بطاقة الأعمال للنقل اجلوي اأو البحري اأو 

اأو و�صائل  بال�صيارة  اأو  بال�صكك احلديدية 

مكان  اأو  فندق  حلجز  اأو  الأخرى  النقل 

تعيني،  اأو  للتاأجري  اأو  اآخر  اإيواء  اأو  اإقامة 

بوا�صطة  م�صتخدم  ذلك  اأكان  �صواء 

و�صائل  باأي  اأم ل(  الأعمال  حامل بطاقة 

يختار حامل بطاقة الأعمال ا�صتخدامها؛

2(  ال�صلف النقدية؛ و   

تنفيذها  يف  ي�رشع  اأخرى  معاملة  3(  واأي    

عن  كيفية،  باأي  الأعمال  بطاقة  حامل 

اأو  الأعمال  بطاقة  ا�صتخدام  طريق 

التعريف  رقم  اأو  الأعمال  بطاقة  اأرقام 

يف  مبا  اأخرى؛  كيفية  باأي  اأو  ال�صخ�صي 

اأوامر  على �صبيل املثال ل احل�رش –  ذلك – 

املنفذة  اأو  املعتمدة  احلجوزات  اأو  ال�رشاء 

عرب  الأعمال  بطاقة  حامل  بوا�صطة 

الإنرتنت  اأو  الهاتف  اأو  الإلكرتوين  الربيد 

كان  اإذا  عما  النظر  ب�رشف  الفاك�س،  اأو 

حامل البطاقة وّقع على اإي�صال مبيعات 

اأو �صلفة نقدية اأو ق�صيمة اأخرى اأو منوذج 

اآخر.

8(  »ال�ضلفة النقدية«، يُق�صد بها اأي مبلغ باأي عملة   

يتم احل�صول عليه با�صتخدام بطاقة الأعمال اأو 

رقم بطاقة الأعمال اأو رقم التعريف ال�صخ�صي 

حامل  بوا�صطة  معتمدة  اأخرى  كيفية  باأي  اأو 

اأي بنك  اأو  راأ�س اخليمة  بطاقة الأعمال من بنك 

اآخر اأو موؤ�ص�صة مالية اأخرى اأو ماكينة �رشاف اآيل 

للخ�صم من ح�صاب البطاقة. وت�صمل ال�صلفة 

واملعامالت  ال�رشافة  دور  يف  املعامالت  النقدية 

من  منا�صبة  البنك  يراها  التي  الأخرى  النقدية 

حني لآخر.

الدفع  واجبة  املبالغ  بها  يُق�صد  9(  »الر�ضوم«،   

ا�صتخدام  عن  والنا�صئة  العميل،  بوا�صطة 

بطاقة )بطاقات( الأعمال اأو رقم )اأرقام( بطاقة 

اأو  ال�صخ�صي  التعريف  )اأرقام(  رقم  اأو  الأعمال 

غري ذلك مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام وي�صمل 

ذلك، على �صبيل املثال ل احل�رش، جميع معامالت 

والنفقات  التمويل  ور�صوم  والر�صوم  البطاقة 

القانونية  والتكاليف  والتعوي�صات  الإ�صافية 

وامل�رشوفات التي �صوف يتم خ�صمها من ح�صاب 

البطاقة والتي ت�صكل جزءاً من الر�صيد اجلاري.

به  يُق�صد  الئتمان«،  بطاقة  ح�ضاب  10(  »ك�ضف   

ح�صاب  ك�صف  اأي  اأو  ال�صهري،  احل�صاب  ك�صف 

راأ�س اخليمة للعميل،  ال�صادر عن بنك  اآخر،  دوري 

البطاقة  معامالت  تفا�صيل  يو�صح  والذي 

اأعمال  بطاقة  لكل  ح�صاب  ك�صف  اآخر  منذ 

ويو�صح كذلك الر�صيد اجلاري ومبلغ احلد الأدنى 

بحلول  اخليمة  راأ�س  بنك  اإىل  الدفع  امل�صتحق 

تاريخ ا�صتحقاق الدفع واملر�صل اإىل العميل على 

العنوان الربيدي املقدم بوا�صطته اأو من خالل اأي 

اأو  اأخرى ح�صبما يتم التفاق عليه معه  و�صائل 

يتم اإخطاره به.

11(  »حد الئتمان«، يُق�صد به احلد الأق�صى للر�صيد   

اخليمة  راأ�س  بنك  بوا�صطة  به  امل�صموح  املدين 

بخ�صو�س ح�صاب البطاقة فيما يخ�س البطاقة 

الأ�صا�صية والإ�صافية ولكل بطاقة  )البطاقات( 

اأعمال فردية، اإن وجدت، ويتم اإخطار العميل  من 

خالل ك�صف ح�صاب بطاقة الئتمان ال�صهري اأو 

وفق  املنا�صب  اأخرى ح�صب  و�صائل  اأي  من خالل 

الإرادة املح�صة لبنك راأ�س اخليمة.

ح�صاب  ر�صيد  به  يُق�صد  اجلاري«،  12(  »الر�ضيد   

يتعني  التي  الر�صوم  جميع  )�صامالً  البطاقة 

يف  املدفوع  غري  البطاقة(  ح�صاب  على  قيدها 

راأ�س  بنك  اإىل  الدفع  الواجب  البطاقة  ح�صاب 

تاريخ  اخليمة يف  راأ�س  بنك  �صجالت  وفق  اخليمة 

اإ�صدار ك�صف ح�صاب بطاقة الئتمان.

�صواًء  التجاري،  الكيان  به  يُق�صد  13(  »العميل«،   

�رشكة  اأو  فردية  ملكية  مملوكة  موؤ�ص�صة  كان 

م�صاهمة عامة اأو خا�صة اأو �رشاكة اأو �رشكة ذات 

م�صوؤولية حمدودة اأو كيان له اأي �صكل اآخر يتم 

له بوا�صطة بنك راأ�س  اأولً  فتح ح�صاب البطاقة 

اخليمة بناءً على اتفاق يتم الدخول فيه بني هذا 

الكيان التجاري وبنك راأ�س اخليمة، والذي مبقت�صاه 

�صوف ي�صدر بنك راأ�س اخليمة بطاقات الأعمال اإىل 

الأفراد املعينني من جانب العمالء من وقت لآخر 

لي�صبحوا حاملني لبطاقات الأعمال.

لدى  مودع  نقدي  مبلغ  بها  يُق�صد  14(  »الوديعة«،   

بنك راأ�س اخليمة وفق املحدد بوا�صطة بنك راأ�س 

اخليمة ك�صمان لتنفيذ التزام العميل ول�صمان 

حد الئتمان.

الدفع  الواجب  املبلغ  بها  يُق�صد  15(  »امل�ضتحقات«،   

بوا�صطة العميل مقابل الر�صيد اجلاري، وت�صكل 

مبلغـاً ل يقل عن مبلغ احلد الأدنى امل�صتحق، ول 

يتجاوز الر�صيد اجلاري.

اأو  اأي  بها  يُق�صد  الرقمية«  امل�رشفية  16(  »الأعمال   
الرقمية  امل�رشفية  واخلدمات  الوظائف  جميع 

حامل  اإىل  اخليمة  راأ�س  بنك  بوا�صطة  املُقدمة 

املوقع  خالل  من  لآخر  حني  من  الأعمال  بطاقة 

الهاتف  تطبيق  اأو  اخليمة  راأ�س  لبنك  الإلكرتوين 

غري  للبيانات  التكميلية  اخلدمات  اأو  املتحرك 

املهيكلة.

17(  »الكفالة«، يُق�صد به اأي كفالة، اإن وجدت، من اأي   

راأ�س اخليمة ل�صالح  اأو �صخ�س يقبله بنك  بنك 

اللذين  وامل�صمون  بال�صيغة  اخليمة.  راأ�س  بنك 

ِقبل  من  مببلغ حمدد  اخليمة  راأ�س  بنك  يقبلهما 

التزام  وتنفيذ  لأداء  ك�صمان  اخليمة،  راأ�س  بنك 

العميل ول�صمان حد الئتمان.

18(  »النفقات الدولية«، يُق�صد بها معامالت العملة   

الأجنبية التي يتم تنفيذها يف مقر تاجر اأو موقع 

خارج  الآيل  ال�رشاف  ماكينات  اأو  لتاجر  اإلكرتوين 

دولة الإمارات العربية املتحدة.

الر�صوم  بها  يُق�صد  املتاأخر«،  الدفع  19(  »ر�ضوم   

عدم  حالة  يف  البطاقة  ح�صاب  على  املفرو�صة 

بالكامل بحلول  امل�صتحق  الأدنى  احلد  دفع مبلغ 

تاريخ ا�صتحقاق الدفع.

اأو  �صخ�س  اأو  �رشكة  اأي  به  يُق�صد  20(  »التاجر«،   

موؤ�ص�صة ع�صو  اأي  ذلك  مبا يف  اأخرى؛  موؤ�ص�صة 

يف فيزا اإنرتنا�صيونال اأو ما�صرت كارد ورلد وايد، التي 

تقدم ال�صلع و/اأو اخلدمات وتقبل البطاقة اأو رقم 

حامل  بوا�صطة  اأو حجز  دفع  البطاقة كطريقة 

بطاقة الأعمال.

الأدنى  احلد  امل�ضتحق« هو مبلغ  الأدنى  21(  »مبلغ احلد   

من الر�صيد اجلاري الذي اإذا مت دفعه بحلول تاريخ 

ا�صتحقاق الدفع، �صوف يوؤدي اإىل جتنب اأي ر�صوم 

اخلدمات  دليل  ملا هو حمدد يف  وفقاً  متاأخر  دفع 

والأ�صعار اخلا�س ببنك راأ�س اخليمة.

22(  »ر�ضم جتاوز حد الئتمان« هو ر�صم يتم فر�صه مرة   

لبطاقة  ح�صاب  ك�صف  كل  بخ�صو�س  واحدة 

الئتمان، يف حالة جتاوز الر�صيد املدين يف ح�صاب 

البطاقة حد الئتمان يف اأي وقت.

23(  »�ضيك الدفع«، يُق�صد به �صيك غري موؤرخ واجب   

من  وم�صحوب  اخليمة  راأ�س  بنك  اإىل  الدفع 

لدى  )�صواء  بالعميل  اخلا�س  البنكي  احل�صاب 

حمدد  مببلغ  اآخر(  بنك  لدى  اأو  اخليمة  راأ�س  بنك 

وفق  ل�صتخدامه،  اخليمة  راأ�س  بنك  بوا�صطة 

اأي  �صداد  اخليمة، يف  راأ�س  لبنك  املح�صة  الإدارة 

)بطاقات(  بطاقة  بخ�صو�س  مدفوع  غري  مبلغ 

الأعمال الئتمانية.

24(  »تاريخ ا�ضتحقاق الدفع«، يُق�صد به التاريخ املحدد   

يف ك�صف ح�صاب بطاقة الئتمان والذي يتعني 

على  امل�صتحق  الأدنى  احلد  مبلغ  دفع  بحلوله 

الأقل اإىل بنك راأ�س اخليمة.

قانوين،  �صخ�س  اأي  به  يُق�صد  25(  »ال�ضخ�ص«،   

اأو  اأو املالك الوحيد  وي�صمل ال�صخ�س الطبيعي 

�صخ�س  اأي  اأو  املوؤ�ص�صة  اأو  ال�رشكة  اأو  ال�رشاكة 

طبيعي اأو قانوين اآخر مهما يكن.

بخ�صو�س  به،  يُق�صد  ال�ضخ�ضي«،  التعريف  26(  »رقم   

ال�صخ�صي  التعريف  رقم  الأعمال،  حامل بطاقة 

من  لتمكينه  الأعمال  بطاقة  حلامل  ال�صادر 

ماكينة  يف  البطاقة  رقم  اأو  البطاقة  ا�صتخدام 

ال�رشاف الآيل اأو اأي جهاز اإلكرتوين اآخر.

�صادرة  بطاقة  بها  يُق�صد  الأ�ضا�ضية«،  27(  »البطاقة   

عن بنك راأ�س اخليمة بناًء على طلب العميل اإىل 

حامل البطاقة الأ�صا�صية.

ال�صخ�س  به  يُق�صد  28(  »حامل البطاقة الأ�ضا�ضية«،   

يكون  والذي  الأ�صا�صية،  البطاقة  له  ال�صادر 

مفو�صاً بالتوقيع / �رشيك / م�صاهم / �صاحب 

موؤ�ص�صة العميل الذي يتم فتح ح�صاب البطاقة 

اأول مرة بوا�صطة بنك راأ�س اخليمة بناًء على  له 

التفاقية املربمة بني العميل وبنك راأ�س اخليمة.

29(   »ح�ضاب بطاقة حامل البطاقة الأ�ضا�ضية«، يُق�صد   

به ح�صاب البطاقة لكل حامل بطاقة اأ�صا�صية، 

والذي يكون ح�صاباً فرعياً من ح�صاب البطاقة.

اخليمة  راأ�س  بنك  به  يُق�صد  اخليمة«،  راأ�ص  30(  »بنك   

واملتنازل  امللكية  يف  وخلفائه  )�س.م.ع(  الوطني 

اإليهم بوا�صطته.

دايركت(«،  )راك  املبا�رش  اخليمة  راأ�ص  بنك  31(  »هاتف   

يُق�صد به نظام اخلدمة امل�رشفية الرقمية على 

مدار ال�صاعة من بنك راأ�س اخليمة والذي يتوفر:

بوا�صطة  مركب  جهاز  اأي  طريق  1(  عن    

اآيل  تفاعلي  �صوتي  رد  اخليمة،  راأ�س  بنك 

بحامل  اخلا�س  الهاتفي  الطلب  على 

و/ املعامالت  بخ�صو�س  الأعمال  بطاقة 

اأو اخلدمات و/اأو املعلومات.

2(  واجهة بينية �صخ�صية مع طاقم اخلدمة    

املعامالت  بخ�صو�س  الرقمية  امل�رشفية 

و/اأو اخلدمات و/اأو املعلومات.

32(  »ال�ضمان«، يُق�صد به اأي �صيك دفع و/اأو وديعة و/  

اأو كفالة.

ال�صلع  توفر  �رشكة  بها  يُق�صد  املرافق«،  33(  »�رشكة   

واخلدمات؛ مبا يف ذلك – على �صبيل املثال ل احل�رش 

– خدمات الغاز والكهرباء واملياه والت�صالت.
34(  ما مل يقت�س ال�صياق خالف ذلك:  

اأي  بها  يُق�صد  طرفية«  »وحدة  1(  كلمة    

طرفية  وحدة  اأي  اأو  اآيل  �رشاف  ماكينة 

من  ميكن  اآخر  جهاز  اأي  اأو  بيع  لنقطة 

خالله تنفيذ معامالت البطاقة؛

2(  ت�صمل الكلمات التي ت�صري اإىل نوع واحد    

الإ�صارة اإىل جميع الأنواع الأخرى؛

املفرد  اإىل  ت�صري  التي  الكلمات  3(  ت�صمل    

الإ�صارة اإىل اجلمع والعك�س �صحيح.

والأحكام  بال�رشوط  املرفق  امللحق  4(  ميثل    

جزءاً ل يتجزاأ من تلك ال�رشوط والأحكام، 

ال�رشوط  تلك  مع  بال�صرتاك  ويُقراأ 

والأحكام.

بطاقة )بطاقات( الأعمال  .2
جميع  يف  تظل  و�صوف  الأعمال  بطاقة  1(  تكون   

الأوقات ملكاً لبنك راأ�س اخليمة ويجب ت�صليمها 

يطلب  عندما  الفور  على  اخليمة  راأ�س  بنك  اإىل 

ح�صب  ذلك  املعتمد  وكيله  اأو  اخليمة  راأ�س  بنك 

الأ�صول.

الأعمال  )بطاقات(  بطاقة  اإر�صال  اأ(  يجب   )2  

عرب الربيد اأو خدمة التو�صيل ال�رشيع على 

م�صوؤولية العميل وعلى العنوان الذي مت 

اإبالغ بنك راأ�س اخليمة به من قبل العميل.

ب(  عند ا�صتالم بطاقة الأعمال، يتعني على    

حامل البطاقة املعني التوقيع على ظهر 

و/اأو  التوقيع  وهذا  فوراً،  الأعمال  بطاقة 

الأعمال  بطاقة  ا�صتخدام  و/اأو  تفعيل 

على  وحا�صماً  ملزماً  دليالً  ي�صكل  �صوف 

الأعمال  بطاقة  وحامل  العميل  موافقة 

والأحكام،  ال�رشوط  بهذه  اللتزام  على 

حامل  العميل  يعني  الغر�س  ولهذا 

كوكيل  الأعمال  )البطاقات(   البطاقة 

النظر عن عدم  الغر�س، ب�رشف  له لهذا 

حامل  با�صتالم  اخليمة  راأ�س  بنك  اإخطار 

بطاقة الأعمال لبطاقة الأعمال.

يف  الأعمال  بطاقة  حامل  رغبة  عدم  حالة  3(  يف   

اللتزام بهذه ال�رشوط والأحكام، فاإنه يتعني على 

ن�صفني  البطاقة  متزيق  الأعمال  بطاقة  حامل 

وعندئذ  اخليمة،  راأ�س  بنك  اإىل  الن�صفني  واإعادة 

يتم اإعمال البند 9 من هذه ال�رشوط والأحكام.

ويجب  للتحويل،  قابلة  غري  الأعمال  4(  بطاقة   

بطاقة  حامل  بوا�صطة  ح�رشياً  ا�صتخدامها 

الأعمال املذكور ا�صمه عليها، ولن ي�صمح، حتت 

اأية ظروف مهما تكن، با�صتخدام بطاقة الأعمال 

اأي  بوا�صطة  ال�صخ�صي  التعريف  رقم  و/اأو 

�صخ�س اآخر. ول يجوز حلامل بطاقة الأعمال رهن 

البطاقة ك�صمان لأي غر�س مهما يكن.

اأعمال، يف جميع  5(  يتعني على كل حامل بطاقة   

الأوقات التاأكد من الحتفاظ بالبطاقة يف مكان 

اآمن.

ا�ضتخدام بطاقة الأعمال  .3
اأ.  يجوز ا�صتخدام البطاقة بخ�صو�س معامالت   )1  

البطاقة:

1(  �صمن حد البطاقة الذي يخطر به بنك     

راأ�س اخليمة العميل؛ و

النتهاء  �صهر  من  الأخري  اليوم  2(  حتى     

املنقو�س على وجه البطاقة.

حامل  اأي  اأعمال  بطاقة  تلف  اأو  فقدان  حالة  2(  يف   

بطاقة اأو اإذا طلب بطاقات بديلة اأو اإ�صافية، فاإنه 

التقديرية،  �صلطته  وفق  اخليمة،  راأ�س  لبنك  يجوز 

اأو البطاقات وفق ما يطلبه  اإ�صدار تلك البطاقة 

العميل، �صواء كتابة اأو من خالل راك دايركت.

اأن يظل العميل م�صوؤولً يف جميع الأوقات  3(  يجب   

عن ا�صتخدام بطاقة الأعمال وعن الإجراءات التي 

يتخذها حامل بطاقة )حاملي بطاقات( الأعمال.

بنية  بالت�رشف  الأعمال  بطاقة  حامل  4(  يتعهد   

تعامالته  بخ�صو�س  الأوقات  جميع  يف  ح�صنة 

ببطاقة الأعمال ومع بنك راأ�س اخليمة.

5(  ب�رشف النظر عن عدم ال�صتفادة من حد البطاقة،   

ودون  وقت  اأي  ويف  خمول  اخليمة  راأ�س  بنك  فاإن 

اإخطار ودون اإبداء اأي �صبب ودون حتمل اأي م�صوؤولية 

�صحب  اأعمال،  بطاقة  حامل  اأي  اأو  العميل  اأمام 

ا�صتخدام  يف  الأعمال  بطاقة  حامل  حق  وتقييد 

البطاقة اأو رف�س اإجازة اأي معاملة بطاقة.

م�صوؤولً  الأوقات،  جميع  يف  العميل،  يظل  6(  �صوف   

بطاقة  با�صتخدام  اإجراوؤها  يتم  معاملة  اأي  عن 

العمال و/اأو با�صتخدام رقم التعريف ال�صخ�صي، 

و�صوف تكون �صجالت بنك راأ�س اخليمة بخ�صو�س 

اأي معاملة حا�صمة وملزمة للعميل.

ال�ضلفة النقدية  .4
  يجوز حلامل بطاقة الأعمال احل�صول على �صلفة نقدية، 

ما  ووفق  الغر�س  لهذا  منا�صب  ائتمان  توفر  مراعاة  مع 

�صلطته  وفق  لآخر  حني  من  اخليمة  راأ�س  بنك  يقبله 

التقديرية، وذلك من خالل الو�صائل التالية:

فروع  من  فرع  اأي  يف  الأعمال  بطاقة  1(  تقدمي   

فيزا  اأي ع�صو يف موؤ�ص�صة  اأو  اخليمة  راأ�س  بنك 

اإنرتنا�صيونال اأو ما�صرت كارد ورلد وايد بجانب اإثبات 

املعامالت  �صجل  وتوقيع  البطاقة  حامل  هوية 

الالزم.

اأي ماكينة �رشاف  2(  ا�صتخدام بطاقة الأعمال يف   

اأو  اآخر  بنك  اأي  اأو  اخليمة  راأ�س  ببنك  خا�صة  اآيل 

اأخرى يتوفر لديه/لديها الرتتيب الالزم  موؤ�ص�صة 

وايد  ورلد  كارد  ما�صرت  اأو  اإنرتنا�صيونال  فيزا  مع 

ال�صحب  حلد  نقدية  �صلفة  اأي  مبلغ  يخ�صع  و 

اليومي املطبق بخ�صو�س ماكينة ال�رشاف الآيل.

تعريف  رقم  اخليمة  راأ�س  بنك  يقدم  3(  �صوف   

بطاقة  مع  بالتزامن  ل�صتخدامه  �صخ�صي 

التجار  منافذ  يف  املعامالت  تنفيذ  عند  الأعمال 

الآيل  ال�رشاف  ماكينة  يف  اأو  التجزئة  ملعامالت 

لعمليات ال�صحب النقدية.

معاملة  اأي  بخ�صو�س  اخليمة  راأ�س  بنك  4(  �صجل   

منفذة بوا�صطة حامل بطاقة الأعمال بالتزامن 

ملزماً  يكون  ال�صخ�صي  التعريف  رقم  مع 

للعميل بخ�صو�س التبعات املرتتبة على ذلك.

جميع  بخ�صو�س  اخليمة  راأ�س  بنك  5(  �صجل   

املنفذة  الآيل  ال�رشاف  ماكينة  معامالت 

با�صتخدام البطاقة �صوف يكون حا�صمـاً وملزماً 

املو�صح  واملبلغ  الأغرا�س.  جلميع  البطاقة  حلامل 

يف �صا�صة ماكينة ال�رشاف الآيل اأو املطبوع يف 

يجوز  ل  الآيل  ال�رشاف  ماكينة  معاملة  اإي�صال 

م�صوؤولية  ب�صاأن  حا�صم  ح�صاب  ك�صف  اعتباره 

العميل.

حامل  بوا�صطة  الأعمال  بطاقة  ا�صتخدام  6(  اإن   

بطاقة الأعمال للح�صول على �صلفة نقدية يلزم 

ر�صم  دفع  على  العميل  موافقة  ي�صكل  اعتباره 

عن كل �صلفة نقدية ور�صم �رشف �صلفة نقدية 

من حني  اخليمة  راأ�س  بنك  بوا�صطة  املحدد  وفق 

نقدية  �صلفة  كل  على  ر�صم  فر�س  ويتم  لآخر. 

من تاريخ ال�صلفة النقدية حتى ال�صداد الكامل 

لها. و�صوف يتم اأي�صاً فر�س ر�صم �رشف ال�صلفة 

مبلغ كل  اأدنى( على  مبلغ  مراعاة  )مع  النقدية 

�صلفة نقدية ويتم حت�صيله من ح�صاب البطاقة. 

ويجوز لبنك راأ�س اخليمة من حني لآخر تغيري مبلغ 

الر�صوم الواجبة الدفع بوا�صطة العميل.

الدفع  .5
اخلدمات  دليل  يف  مو�صحة  الر�صوم  جميع    تفا�صيل 

دليل  تعديل  ويجوز  اخليمة.  راأ�س  ببنك  اخلا�س  والأ�صعار 

اخلدمات والأ�صعار هذا من حني لآخر مبوجب اإعطاء اإخطار 

للعميل وفق املو�صح يف البند 1( 18( اأدناه.

1(  يوافق العميل على اأن يدفع اإىل بنك راأ�س اخليمة،   

�صنوياً  ر�صماً  ذلك،  اخليمة  راأ�س  بنك  طلب  عند 

لكل  اخليمة  راأ�س  بنك  بوا�صطة  املحدد  وفق 

بطاقة اأعمال عند اإ�صدارها اأو جتديدها.

الإجمايل  املبلغ  يدفع  اأن  على  العميل  2(  يوافق   

اجلاري  الر�صيد  باأنها  املو�صوفة  الر�صوم  جلميع 

الئتمان  بطاقة  ح�صاب  ك�صف  يف  املحدد 

موعد  يف  بالكامل  الدفع  والواجب  وامل�صتحق 

اأق�صاه التاريخ املحدد يف ك�صف ح�صاب بطاقة 

وفق  املفرو�صة  الر�صوم  مراعاة  ومع  الئتمان. 

ر�صم  اأي  العميل  يدفع  ول  اأدناه،   )5 )8 البند 

متويل )با�صتثناء ما يتعلق بال�صلفة النقدية( يف 

اخلال�صة  للدفعة  اخليمة  راأ�س  بنك  تلقي  حالة 

تاريخ  قبل  اأو  يف  بالكامل  اجلاري  للر�صيد 

ا�صتحقاق الدفع.

اجلاري  الر�صيد  �صداد  عدم  اختيار  للعميل  3(  يجوز   

بالكامل، ويف هذه احلالة يجب اأن يدفع العميل 

على الأقل مبلغ احلد الأدنى امل�صتحق يف اأو قبل 

اجلاري  الر�صيد  كان  واإذا  الدفع.  ا�صتحقاق  تاريخ 

اجلاري  الر�صيد  فاإن  اإماراتي  درهم   100 من  اأقل 

عدم  حالة  ويف  بالكامل.  م�صتحقـاً  ي�صبح 

تاريخ  بحلول  امل�صتحق  الأدنى  احلد  مبلغ  دفع 

فاإن  دفع جزء منه فقط،  مت  اأو  الدفع  ا�صتحقاق 

املبلغ غري املدفوع من مبلغ احلد الأدنى امل�صتحق 

الأدنى  احلد  مبلغ  يف  ت�صمينه  يتم  �صوف 

الئتمان  بطاقة  ح�صاب  ك�صف  يف  امل�صتحق 

التايل.

املحدد  الئتمان  حد  جتاوز  بعدم  العميل  4(  يتعهد   

راأ�س اخليمة ما مل يح�صل حامل  بوا�صطة بنك 

موافقة  على  اخليمة  راأ�س  بنك  من  البطاقة 

كتابية م�صبقة بتجاوز هذا احلد. ويتعهد العميل 

بطاقة  حلامل  ال�صماح  )اأو  اإجراء  بعدم  كذلك 

الأعمال باإجراء( اأي معامالت بطاقة قد تت�صبب 

مبوجب  املدفوع  غري  الإجمايل  الر�صيد  جعل  يف 

الئتمان  حد  يتجاوز  البطاقة  معامالت  جميع 

املذكور. ويف حالة انتهاك هذا احلكم وجتاوز حامل 

بطاقة الأعمال حد الئتمان، فاإن املبلغ الزائد عن 

حد الئتمان �صوف ي�صبح واجب الدفع بالكامل 

من قبل العميل و�صوف يتم ت�صمينه يف مبلغ 

بطاقة  امل�صتحق يف ك�صف ح�صاب  الأدنى  احلد 

يتم  �صوف  ذلك،  اإىل  وبالإ�صافة  التايل.  الئتمان 

اإدراج ر�صم جتاوز حد الئتمان، وفق املحدد بوا�صطة 

بنك راأ�س اخليمة من حني لآخر، يف اجلانب املدين 

من ح�صاب البطاقة.

5(  يف حالة ف�صل العميل يف دفع مبلغ احلد الأدنى   

فاإنه  الدفع،  ا�صتحقاق  تاريخ  بحلول  امل�صتحق 

�صوف يتم فر�س ر�صوم الدفع املتاأخر.

مبلغـاً  اخليمة  راأ�س  بنك  اإىل  العميل  دفع  6(  اإذا   

ا�صتحقاق  تاريخ  بحلول  اجلاري  الر�صيد  من  اأقل 

الدفع  مت  اإذا  اأو  مبلغ  اأي  دفع  يتم  مل  اأو  الدفع 

ولكن بعد تاريخ ا�صتحقاق الدفع، فاإنه �صوف يتم 

باملعدلت التي يحددها بنك  فر�س ر�صم متويل – 

راأ�س اخليمة من حني لآخر حم�صوبة على اأ�صا�س 

معامالت  على   – اليومي  الر�صيد  متو�صط 

البطاقة مبا يف ذلك الر�صيد اجلاري حتى اإ�صافة 

اأي دفعات اإىل الر�صيد الدائن يف ح�صاب البطاقة 

وبعد ذلك يتم فر�صه على الر�صيد املتناق�س.

اخليمة  راأ�س  بنك  يتلقاها  التي  الدفعات  7(  جميع   

الدفع  ترتيب  ا�صتخدامها يف  يجوز  العميل  من 

بنك  يراه  ما  وفق  اآخر  اأولوية  ترتيب  اأي  اأو  التايل 

راأ�س اخليمة منا�صباً:

ر�صوم التمويل والر�صوم الأخرى.  )1   

جميع امل�صرتيات الأخرى.  )2   

احلوالت املالية.  )3   

ال�صلف النقدية.  )4   

8(  يحق لبنك راأ�س اخليمة، وفق �صلطته التقديرية،   

تغيري معدل اأو طريقة ح�صاب الر�صوم ال�صنوية 

التمويل  ور�صوم  الإجراء  ور�صوم  العامة  والر�صوم 

ر�صوم  و/اأو  املحدد  امل�صتحق  الأدنى  احلد  ومبلغ 

الدفع املتاأخر اأو اأي ر�صوم اأخرى.

يلزم  العميل  بوا�صطة  امل�صددة  الدفعات  9(  جميع   

اأن تكون بعملة الدفع اخلا�صة بح�صاب البطاقة:

1(  يف حالة �صداد اأي دفعة باأي عملة اأخرى،    

راأ�س  اإىل بنك  اأن يدفع العميل  فاإنه يلزم 

والعمولت  ال�رشف  ر�صوم  جميع  اخليمة 

اأو  على،  املفرو�صة  الأخرى  والر�صوم 

اخليمة  راأ�س  بنك  يتكبدها،  التي  اخل�صائر 

الدفع.  عملة  اإىل  الدفعة  تلك  حتويل  يف 

ال�رشف  ب�صعر  التحويل  تنفيذ هذا  ويتم 

بنك  بوا�صطة  نهائي  نحو  على  املحدد 

التقديرية  �صلطته  وفق  اخليمة  راأ�س 

ح�صاب  يف  الدفعة  تلك  اإدراج  تاريخ  يف 

البطاقة.

بنك  تلقاها  قد  الدفعات  اعتبار  يتم  2(  ل    

راأ�س اخليمة، ول تكون تلك املبالغ متاحة 

ملعامالت اأخرى بوا�صطة العميل، اإل بعد 

اأن يقوم بنك راأ�س اخليمة بقيد املبالغ يف 

ح�صاب البطاقة.

3(  اأي �صيك يتم اإيداعه كدفعة يلزم قبوله    

متاحة  العائدات  تكون  ول  للتح�صيل 

بدفع  البنك  وقيام  ال�صيك  �رشف  حتى 

وترحيلها  اخليمة  راأ�س  بنك  اإىل  العائدات 

اإىل ح�صاب البطاقة.

باأي عملة خالف عملة  تلقي دفعة  4(  عند    

الدفع، فاإن تلك الدفعة ل يتم اإ�صافتها 

البطاقة  ح�صاب  يف  الدائن  الر�صيد  اإىل 

لالأموال  اخليمة  راأ�س  بنك  تلقي  بعد  اإل 

املتحدة  العربية  الإمارات  ال�صلة يف  ذات 

وحتويلها اإىل عملة الدفع.

10(  تكون الر�صوم اخلا�صة باخلدمات الإ�صافية، كما   

واجبة  اخليمة،  راأ�س  بنك  بوا�صطة  حمددة  هي 

ويُخطر  اخليمة  راأ�س  بنك  ملا يحدده  وفقـاً  الدفع 

به العميل.

11(  يوافق العميل مبوجبه �رشاحة على اأنه يف حالة   

راأ�س  بنك  اإىل  مبالغ  اأي  دفع  عن  العميل  تاأخر 

اخليمة يف اأي وقت مبوجب ح�صاب البطاقة، فاإن 

حامل  ح�صاب  يف  املدفوع  غري  الكامل  الر�صيد 

على  الدفع  وواجب  م�صتحقـاً  ي�صبح  البطاقة 

هذه  من   9 البند  اأحكام  تطبيق  ويتم  الفور 

ال�رشوط والأحكام، وفق الإرادة املح�صة لبنك راأ�س 

اخليمة.

يطلب  اأن  وقت  اأي  يف  اخليمة  راأ�س  لبنك  12(  يجوز   

من العميل تقدمي �صيك الدفع و/اأو الوديعة و/

اأو الكفالة ل�صالح بنك راأ�س اخليمة مببلغ معني 

حتى لو مل يكن ذلك مطلوباً عند اإ�صدار بطاقة 

بطاقة  حلامل  الأ�صل  يف  الأعمال  )بطاقات( 

يف  اخليمة  راأ�س  بنك  العميل  ويفو�س  الأعمال. 

اأي وقت لكتابة التاريخ اجلاري على �صيك الدفع 

لبنك  م�صتحق  مبلغ  اأي  مقابل  للدفع  وتقدميه 

راأ�س اخليمة.

لك�صف  تلقيه  عدم  اعتبار  للعميل  يجوز  13(  ل   

ح�صاب بطاقة الئتمان مبثابة �صبب كاٍف لعدم 

دفع امل�صتحقات يف تاريخ ا�صتحقاق الدفع.

الر�صيد  اإىل  اخليمة  راأ�س  بنك  ي�صيف  14(  �صوف   

اأي  مبلغ  بالعميل  اخلا�س  البطاقة  ح�صاب 

ذلك  تلقي  عند  فقط  م�صرتد  بطاقة  معاملة 

املبلغ من التاجر.

اخليمة  راأ�س  بنك  اإىل  مبلغ  لأي  العميل  دفع  15(  اإن   

ائتمان  بطاقة  ح�صاب  ك�صف  اأي  بخ�صو�س 

قبول  ب�صاأن  وحا�صماً  ملزماً  دليالً  ي�صكل  �صوف 

العميل ملعامالت البطاقة والر�صوم املو�صحة يف 

ك�صف ح�صاب بطاقة الئتمان ذي ال�صلة.

اأمام  م�صوؤولية  اأي  اخليمة  راأ�س  بنك  يتحمل  16(  لن   

املنفذة  البطاقة  دليل معامالت  لتقدمي  العميل 

ك�صوف  تكون  اأن  ويجب  العميل،  بوا�صطة 

ح�صاب بطاقة الئتمان املر�صلة اإليه كافية لهذا 

الغر�س لإثبات م�صوؤولية العميل.

ت�ضهيل التعليمات الدائمة  .6
اخليمة  راأ�س  بنك  اإىل  دفعة  �صداد  للعميل  1(  يجوز   

الدائمة  التعليمات  ت�صهيل  اإجراء  خالل  من 

اأو  الطلب  منوذج  يف  الت�صهيل  طلب  مبوجب 

مبوجب اإيداع منوذج التعليمات الدائمة املنف�صل 

على  ويتعني  اخليمة.  راأ�س  بنك  فروع  واملتوفر يف 

مبلغ  لدفع  الدائمة  التعليمات  تقدمي  العميل 

دفعة يف  لكل  الأقل  امل�صتحق على  الأدنى  احلد 

�صداد  اختيار  اأي�صاً  له  ويجوز  ال�صتحقاق  تاريخ 

احلد  ن�صب  ن�صبة من  اأي  �صداد  اأو  دفعة كاملة 

الأدنى امل�صتحقة وفقاً ملا هو حمدد من قبل بنك 



راأ�س اخليمة من حني لآخر، حتى ن�صبة 100% من 

الر�صيد اجلاري يف تاريخ ا�صتحقاق الدفع اأو يف يوم 

معني من كل �صهر.

�صداد  للعميل  الدائمة  التعليمات  ت�صهيل  2(  يتيح   

الأعمال  بطاقة  ح�صاب  بخ�صو�س  الدفعات 

الدفع  ا�صتحقاق  تاريخ  يف  تلقائي  ب�صكل  وذلك 

العميل يف ت�صهيل  املحدد من جانب  ال�صلة  ذي 

التعليمات الدائمة، وذلك اإما من خالل اخل�صم من 

ح�صاب العميل لدى بنك راأ�س اخليمة اأو من ح�صاب 

حمدد اآخر مع مراعاة التفوي�س املوقع املنا�صب.

الدائمة  التعليمات  راأ�س اخليمة  3(  �صوف يقبل بنك   

من العميل �رشيطة التحقق من �صحة �صالحية 

الدائمة  بالتعليمات  العمل  يتم  و�صوف  التوقيع، 

�رشيطة توفر ر�صيد منا�صب يف احل�صاب املحدد يف 

كل تاريخ ل�صتحقاق الدفع.

4(  �صوف يخ�صم بنك راأ�س اخليمة تلقائياً من ح�صاب   

العميل لدى بنك راأ�س اخليمة اأو اأي ح�صاب حمدد 

اآخر يف تاريخ الدفع ذي ال�صلة وفق املحدد يف منوذج 

التعليمات الدائمة.

5(  يف حالة عدم توفر اأر�صدة كافية يف ح�صاب املحدد   

املحدد يف  الدفع  تاريخ  اخليمة يف  راأ�س  بنك  لدى 

التعليمات الدائمة، فاإن الر�صيد املتاح يف احل�صاب 

امل�صتحقات  بخ�صو�س  ا�صرتداده  يجوز  املحدد 

)بطاقات(  بطاقة  بخ�صو�س  دفعها  املطلوب 

الأعمال، واأي اأموال يتم تلقيها عقب ذلك �صوف 

يتم حتويلها تلقائياً ل�صداد امل�صتحقات.

راأ�س  بنك  يراه  وح�صبما  املحدد،  احل�صاب  كان  6(  اإذا   

تاريخ  كافية يف  اأموال  به  توجد  ل  وحده،  اخليمة 

الدفع ذي ال�صلة، فاإن بنك راأ�س اخليمة غري ملزم 

باإخطار العميل، ويجوز لبنك راأ�س اخليمة، لكن دون 

اإلغاء التعليمات  اإخطار العميل  اإلزام عليه، ودون 

الدائمة.

التقديرية،  �صلطته  وفق  اخليمة،  راأ�س  لبنك  7(  يجوز   

حت�صيلها  يتم  ل  دفعة  كل  على  ر�صم  فر�س 

راأ�س  بنك  الأموال يف ح�صاب  ب�صبب عدم كفاية 

اخليمة و�صوف يتم فر�س هذا الر�صم على ح�صاب 

البطاقة.

اخليمة  راأ�س  بنك  اإىل  العميل  تعليمات  8(  تبقى   

مبوجب هذا البند بكامل الأثر والنفاذ حتى ا�صتالم 

اإخطار كتابي من العميل اأو من خالل راك دايركت. 

بوا�صطة  الدائمة  للتعليمات  تعديالت/اإلغاء  واأي 

العميل يجب اأن تكون مكتوبة اأو يتم تلقيها من 

الدفعة  ا�صتحقاق  موعد  قبل  دايركت  راك  خالل 

مبدة اأ�صبوع واحد على الأقل.

اأي  عن  م�صوؤولية  اأي  اخليمة  راأ�س  بنك  يتحمل  9(  ل   

خ�صارة اأو خ�صارة تابعة اأو ر�صوم اأو اأ�رشار اأو نفقات 

اأي  اأخرى من  التزامات  اأو  تكاليف  اأو  اأو مطالبات 

نوع نا�صئة عن:

ت�رشفات  اأو  اإغفال  اأو  اإهمال  اأو  اأخطاء  1(  اأي    

جانب  من  اأو  جانبه  من  �صواء  تقاع�س،  اأو 

من  وكالء  اأو  مرا�صلني  اأي  اأو  موظفيه 

الباطن اأو وكالء اآخرين اأو موظفيهم؛ اأو

2(  اأي عدم ت�رشف من جانب بنك راأ�س اخليمة    

تعليمات  اأي  اإلغاء  اأو  تعديل  اأو  لتنفيذ 

يف  التاأخر  اأو  تلقي  عدم  نتيجة  دائمة 

تلقي التعليمات من العميل اأو عدم قدرة 

العميل على اإر�صال التعليمات ب�صبب اأي 

م�صكلة يف الربيد الإلكرتوين و/اأو الفاك�س 

الأخرى؛  الت�صالت  اأو مرافق  الهاتف  و/اأو 

اأو

3(  ف�صل بنك راأ�س اخليمة يف اخل�صم من اأي    

العميل  يخ�س/تخ�س  )ح�صابات(  ح�صاب 

وفق التعليمات الدائمة.

10(  يف تاريخ الدفع، يحتفظ بنك راأ�س اخليمة باحلق يف   

حتديد اأولوية التعليمات الدائمة مقابل ال�صيكات 

ترتيب  اأي  اأو  املقدمة  الأخرى  الدائمة  والتعليمات 

دفعة  اأي  �صداد  وعدم  اخليمة  راأ�س  بنك  مع  قائم 

ببطاقة  اخلا�صة  الدائمة  التعليمات  مبوجب 

حدد وفق �صلطته التقديرية اأولوية  الئتمان اإذا – 

مما قد ينتج عنه اأن ي�صبح  الدفعات املتناف�صة – 

ت�صهيل  اإتاحة  حالة  ويف  اأو  مك�صوفاً،  احل�صاب 

حد  عن  يزيد  ب�صكل  املك�صوف  على  ال�صحب 

ال�صحب على املك�صوف.  

بطاقة )بطاقات( الأعمال الإ�ضافية  .7
التقديرية،  �صلطته  وفق  اخليمة،  راأ�س  لبنك  1(  يجوز   

اإ�صدار بطاقة اإ�صافية ل�صخ�س م�صمى بوا�صطة 

العميل وموافق عليه من بنك راأ�س اخليمة. ويجب 

األ يتجاوز عدد بطاقات الأعمال الإ�صافية ال�صادرة 

حلامل  بطاقة  ح�صاب  لكل  بطاقات   )9( ت�صع 

اأي  اإ�صدار  اأن يخ�صع  ويجب  الأ�صا�صية،  البطاقة 

بطاقة اإ�صافية لل�رشوط والأحكام التي يراها بنك 

تلك  ذلك  يف  )مبا  و�رشورية  منا�صبة  اخليمة  راأ�س 

املذكورة يف ال�رشوط والأحكام(.

2(  ال�رشوط والأحكام املطبقة يف هذه الوثيقة على   

مع  تطبيقها،  يلزم  الأ�صا�صية  البطاقة  حامل 

كل  على  الالزمة،  والتعديالت  التغيريات  اإجراء 

حامل بطاقة اأعمال اإ�صافية با�صتثناء امل�صوؤولية 

عن �صداد الر�صوم والتي تكون واجبة على العميل.

3(  حد الئتمان املخ�ص�س للعميل ي�صمل اإجمايل حد   

الئتمان اخلا�س بجميع بطاقات الئتمان الأ�صا�صية  

لالأعمال ال�صادرة للعميل، ول يجوز حلامل )حاملي( 

الر�صوم  اإجمايل  بتجاوز  ال�صماح  الأعمال  بطاقة 

املعنية حلد  اأعمالهم  املتكبدة من خالل بطاقات 

للبطاقة  الئتماين  احلد  ويكون  املذكور.  الئتمان 

الإ�صافية هو نف�س احلد الئتماين لبطاقة الأعمال 

الأ�صا�صية اأو اأقل منه )حد فرعي( ح�صبما يو�صي 

تتم  معامالت  اأي  ت�صجيل  ويتم  العميل،  به 

با�صتخدام البطاقة الإ�صافية على ح�صاب بطاقة 

حامل البطاقة الأ�صا�صية.

الأعمال  )بطاقات(  بطاقة  �رشيان  4(  يخ�صع   

الأ�صا�صية. ول  الأعمال  الإ�صافية ل�رشيان بطاقة 

الإ�صافية  الأعمال  )بطاقات(  بطاقة  اإنهاء  يوؤدي 

الأ�صا�صية  الأعمال  بطاقة  اإنهاء  اإىل  �صبب  لأي 

بنك  مع  الأ�صا�صية  الأعمال  بطاقة  اتفاقية  اأو 

راأ�س اخليمة، ولكن اإنهاء البطاقة الأ�صا�صية يوؤدي 

اأي�صاً اإىل اإنهاء البطاقة )البطاقات( الإ�صافية.

العميل  والتزامات  وم�صوؤوليات  تعهدات  تتاأثر  5(  ل   

راأ�س  بنك  جتاه  الأعمال  بطاقة  )حاملي(  وحامل 

هذه  يف  الواردة  اخليمة  راأ�س  بنك  وحقوق  اخليمة 

اأو مطالبة م�صادة  باأي منازعة  باأي حال  الوثيقة 

بطاقة  )حاملي(  وحامل  العميل  لدى  تكون  قد 

الأعمال الأ�صا�صية �صد بع�صهم البع�س، مبا يف 

العمل  من  لال�صتقالة  نتيجًة  ح�رش،  وبدون  ذلك 

لدى العميل اأو اإنهاء عمله لدى العميل.

6(  يتعني على العميل تعوي�س بنك راأ�س اخليمة عن   

اأي خ�صارة اأو اأ�رشار اأو التزامات اأو تكاليف ونفقات، 

بنك  يتكبدها  ذلك،  غري  اأم  قانونية  اأكانت  �صواء 

راأ�س اخليمة ب�صبب اأي عدم القدرة اأو عدم الأهلية 

انتهاك  اأي  اأو  الأعمال  بطاقة  حلامل  القانونية 

بطاقة  حامل  بوا�صطة  والأحكام  ال�رشوط  لهذه 

الأعمال.

�صيتم  اأعمال  بطاقة  كل  باأن  العميل  7(  يتعهد   

و/ مدير  و/اأو  �رشيك  و/اأو  م�صاهم  اإىل  ت�صليمها 

العميل  واأن  عاماً،   21 من  اأكرث  يبلغ  موظف  اأو 

تلك  ا�صتخدام  الكاملة عن  امل�صوؤولية  �صيتحمل 

البطاقة.

8(  يفو�س العميل بنك راأ�س اخليمة لتقدمي املعلومات   

ب�صاأن ح�صاب البطاقة اإىل حامل بطاقة الأعمال.

8.  فقـدان بطاقـة الأعمــال ورقـم التعــريف ال�ضـخ�ضي

الربيد/الربيد  البطاقة بوا�صطة  اإر�صال  1(  �صوف يتم   

�صاحب  بوا�صطة  املحدد  العنوان  ح�صب  ال�رشيع 

فرع  يف  �صخ�صيا  البطاقة  اإ�صتالم  اأو  البطاقة 

البنك وذلك على م�صئولية �صاحب البطاقة. رقم 

حلامل  اإعطاءه  يتم  �صوف  ال�صخ�صى  التعريف 

الرقمية/ امل�رشفية  اخلدمات  بوا�صطة  البطاقة 

الوقت  يف  التفاعلى  ال�صوتى  الت�صجيل  نظام 

اإر�صاله  يتم  اأو  البطاقة  ت�صغيل  فيه  يتم  الذي 

العنوان  ح�صب  ال�رشيع  الربيد/الربيد  بوا�صطة 

اإ�صتالمه  اأو  البطاقة  �صاحب  بوا�صطة  املحدد 

م�صئولية  على  وذلك  البنك  فرع  يف  �صخ�صيا 

�صاحب البطاقة.

ال�صخ�صي  التعريف  رقم  ت�صليم  يتم  2(  عندما   

بوا�صطة الربيد/الريد ال�رشيع ، ويجب على حامل 

البطاقة اإ�صتذكار الرقم واإتالف الإ�صعار فورا.

عرب  ال�صخ�صي  التعريف  رقم  اإر�صال  حالة  3(  يف   

الربيد/خدمة التو�صيل ال�رشيع، فاإنه يتوجب على 

حامل بطاقة الأعمال تذكر وحفظ رقم التعريف 

على  الإخطار  باإتالف  يقوم  ثم  ومن  ال�صخ�صي 

الفور.

جميع  عن  كاملة  امل�صوؤولية  العميل  4(  يتحمل   

رقم  با�صتخدام  املنفذة  البطاقة  معامالت 

و/اأو  العميل  بعلم  �صواء  ال�صخ�صي  التعريف 

حامل بطاقة الأعمال اأو دون علمهما.

5(  يتعني على حامل )حاملي( بطاقة الأعمال اتخاذ   

اأو �رشقة  ملنع فقدان  املعقولة  الحتياطات  جميع 

رقم  عن  الإف�صاح  له  يجوز  ول  الأعمال  بطاقة 

التعريف ال�صخ�صي لأي �صخ�س.

اأو  الأعمال  بطاقة  �رشقة  اأو  فقدان  حالة  6(  يف   

لأي  ال�صخ�صي  التعريف  رقم  عن  الإف�صاح 

�صخ�س اآخر، يتعني على العميل اأو حامل بطاقة 

الأعمال القيام على الفور باإخطار بنك راأ�س اخليمة 

بالفقدان اأو ال�رشقة اأو الإف�صاح بجانب تفا�صيل 

اإخطار ال�رشطة بالدولة  ذلك ويتعني عليه كذلك 

التي حدث فيها الفقدان اأو ال�رشقة اأو الإف�صاح.

بالكامل  م�صوؤولً  ويظل  م�صوؤولً  العميل  7(  يكون   

اإىل  اأي ر�صيد مدين يف ح�صاب البطاقة  عن دفع 

بطاقة  معامالت  اأي  عن  نا�صئ  اخليمة  راأ�س  بنك 

اآيل  �رشاف  ماكينة  معامالت  اأو  نقدية  �صلف  اأو 

اأو  خدمات  اأي  و/اأو  املرافق  خدمات  دفعات  اأو 

دايركت، منفذة  راك  ت�صهيالت مقدمة من خالل 

التعريف  رقم  و/اأو  البطاقة  ا�صتخدام  خالل  من 

بعلم  �صواء  �صخ�س،  اأي  بوا�صطة  ال�صخ�صي 

علمه،  دون  اأو  الأعمال  بطاقة  حامل  اأو  العميل 

وب�رشف النظر عما اإذا كانت م�رشح بها من جانب 

العميل اأو حامل بطاقة الأعمال اأم ل.

التقديرية،  �صلطته  وفق  اخليمة،  راأ�س  لبنك  8(  يجوز   

اأي بطاقة  اإ�صدار بطاقة اأعمال بديلة بخ�صو�س 

تعريف  رقم  اأو  م�رشوقة  اأو  مفقودة  اأعمال 

هذه  وفق  جديد  هاتفي  تعريف  رقم   / �صخ�صي 

ال�رشوط والأحكام اأو اأي �رشوط واأحكام اأخرى يراها 

بنك راأ�س اخليمة منا�صبة.

البطاقة  الأعمال  بطاقة  حامل  ا�صرتداد  حالة  9(  يف   

اإعادتها  عليه  يتعني  فاإنه  امل�رشوقة،  اأو  املفقودة 

على الفور مق�صومة ن�صفني اإىل بنك راأ�س اخليمة 

الأعمال  بطاقة  حلامل  يجوز  ول  ا�صتخدامها.  دون 

ا�صتخدام رقم التعريف ال�صخ�صي بعد اإبالغ بنك 

راأ�س اخليمة عن الإف�صاح عنه لأي �صخ�س اآخر.

الإنهاء  .9
املو�صحة مبوجب  الدفع  اأحكام  النظر عن  1(  ب�رشف   

البند 5 اأعاله، جميع املبالغ غري املدفوعة يف ح�صاب 

البطاقة )مبا يف ذلك جميع البطاقات الإ�صافية( 

بطاقة  ا�صتخدام  مبوجب  املتحمل  املبلغ  بجانب 

ح�صاب  على  بعد  فر�صه  يتم  مل  ولكن  الأعمال 

البطاقة اخلا�س بالعميل تكون واجبة الدفع على 

الفور بالكامل عند اإنهاء هذه التفاقية.

2(  يجوز للعميل يف اأي وقت اإخطار بنك راأ�س اخليمة   

ا�صتخدام  واإنهاء  البطاقة  ح�صاب  اإغالق  بنيته 

اإخطار  اإعطاء  مبوجب  الأعمال  بطاقات  جميع 

مق�صومة  الأعمال  بطاقات  جميع  واإعادة  كتابي 

اإغالق  ويتم  اخليمة.  راأ�س  بنك  اإىل  ن�صفني  اإىل 

ح�صاب البطاقة فقط بعد تلقي بنك راأ�س اخليمة 

ن�صفني  اإىل  مق�صومة  الأعمال  بطاقات  جميع 

واللتزامات  الر�صوم  جلميع  الكامل  الدفع  وبعد 

مبوجب ح�صاب البطاقة.

الأعمال  بطاقة  حامل  اأو  العميل  اإنهاء  حالة  3(  يف   

املعني لبطاقته، فاإنه يتعني على العميل ا�صرتداد 

بطاقة الأعمال من حامل بطاقة الأعمال واإعادتها 

مق�صومة اإىل ن�صفني اإىل بنك راأ�س اخليمة، ويظل 

العميل م�صوؤولً اأمام بنك راأ�س اخليمة عن جميع 

بخ�صو�س  املتكبدة  الأخرى  واللتزامات  الر�صوم 

بطاقة الأعمال وفق هذه ال�رشوط والأحكام.

طلب  وقت  اأي  يف  اخليمة  راأ�س  لبنك  4(  يجوز   

واإنهاء  الأعمال  بطاقات  من  اأي  اأو  ا�صرتداد جميع 

م�صبق  اإخطار  اإعطاء  دون  اأو  مع  ا�صتخدامها 

للعميل اأو حامل )حاملي( بطاقة الأعمال. ويتعني 

الأعمال  بطاقة  )حاملي(  حامل  اأو  العميل  على 

باإعادة  ال�صرتداد،  طلب  بعد  الفور،  على  القيام 

بطاقة )بطاقات( الأعمال مق�صومة اإىل ن�صفني 

اإىل بنك راأ�س اخليمة والدفع الكامل جلميع الر�صوم 

واللتزامات اإىل بنك راأ�س اخليمة.

جميع  ا�صتخدام  باإنهاء  اخليمة  راأ�س  بنك  5(  يقوم   

بطاقات الأعمال دون اإخطار عند اإع�صار العميل اأو 

عند وفاة حامل بطاقة الأعمال اأو عندما ي�صبح 

معروف  غري  الأعمال  بطاقة  حامل  وجود  مكان 

اإىل  يرجع  ل  �صبب  لأي  نتيجة  اخليمة  راأ�س  لبنك 

بنك راأ�س اخليمة.

بطاقة  ا�صتخدام  باإنهاء  اخليمة  راأ�س  بنك  6(  يقوم   

حامل  وفاة  عند  اإخطار  دون  الإ�صافية  الأعمال 

بطاقة الأعمال الأ�صا�صية الذي مت اإ�صدار البطاقة 

البطاقة  حامل  البطاقة  ح�صاب  حتت  الإ�صافية 

الأ�صا�صية اخلا�س به.

7(  �صوف يكون العميل م�صوؤولً عن �صداد الأر�صدة   

عليه  ويتعني  البطاقة  ح�صاب  يف  املدفوعة  غري 

تعوي�س بنك راأ�س اخليمة عن جميع التكاليف )مبا 

والنفقات  القانونية(  والنفقات  الر�صوم  ذلك  يف 

املتكبدة يف ا�صرتداد تلك الأر�صدة غري املدفوعة.

�صمان  باأي  اخليمة  راأ�س  بنك  احتفاظ  حالة  8(  يف   

بناء  الأعمال  )بطاقات(  بطاقة  اإ�صدار  بخ�صو�س 

على طلب العميل، فاإن بنك راأ�س اخليمة يحتفظ 

التي  للفرتة  ال�صمان  بهذا  الحتفاظ  يف  باحلق 

يعتربها بنك راأ�س اخليمة، وفق �صلطته التقديرية، 

اإلغاء  عقب  يوماً   45 تقل عن  ولفرتة ل  منا�صبة 

راأ�س  بنك  اإىل  واإعادتها  الأعمال  )بطاقات(  بطاقة 

اأو  العميل  بوا�صطة  اإلغاوؤها  اأمت  �صواء  اخليمة، 

بنك  بوا�صطة  اأو  الأعمال  )حاملي( بطاقة  حامل 

راأ�س اخليمة اأو عقب اإنهاء التفاقية.

غري  البطاقة  ح�صاب  يف  اأر�صدة  اأي  ظلت  9(  اإذا   

راأ�س اخليمة  بنك  فاإن  العميل،  بوا�صطة  مدفوعة 

اإجراء  اأو  قانوين  اإجراء  اأي  اتخاذ  باحلق يف  يحتفظ 

دعوى ق�صائية �صد  رفع  ذلك  مبا يف  اآخر؛  احرتازي 

العميل  ويكون  امل�صتحق  املبلغ  ل�صرتداد  العميل 

التي  والنفقات  التكاليف  جميع  عن  م�صوؤولً 

يتحملها بنك راأ�س اخليمة.

ا�ضتثناء امل�ضوؤولية  .10
  ل يتحمل بنك راأ�س اخليمة اأي م�صوؤولية مهما تكن اأمام 

العميل اأو اأي حامل بطاقة اأعمال بخ�صو�س اأي خ�صارة اأو 

اأ�رشار نا�صئة ب�صكل مبا�رش اأو غري مبا�رش عن:

لها  يتعر�س  اأو  يتحملها  اأ�رشار  اأو  خ�صارة  1(  اأي   

رف�س  ب�صبب  الأعمال  بطاقة  حامل  اأو  العميل 

اأو موؤ�ص�صة  اآخر  بنك  اأو  تاجر  اأو  اخليمة  راأ�س  بنك 

اأي طرف  اأو  اآيل  اأي ماكينة �رشاف  اأو  اأخرى  مالية 

رف�س  اأو  البطاقة  معاملة  باإجراء  ال�صماح  اآخر 

اأو  الأعمال  بطاقة  رقم  اأو  الأعمال  بطاقة  قبول 

تقدمي  رف�س  زيادة  اأو  ال�صخ�صي  التعريف  رقم 

�صلف نقدية حتى حد الئتمان اأو رف�س ذلك على 

الإطالق؛

لها  يتعر�س  اأو  يتحملها  اأ�رشار  اأو  خ�صارة  2(  اأي   

رف�س  ب�صبب  الأعمال  بطاقة  حامل  اأو  العميل 

ماكينة �رشاف اآيل تابعة لبنك راأ�س اخليمة الأوراق 

اأو  الكامل  ال�صداد  بخ�صو�س  املودعة  النقدية 

اجلزئي للر�صيد غري املدفوع يف ح�صاب البطاقة؛

اأي  وجود  اأو  الأعمال  بطاقة  قبول  تاجر  اأي  3(  رف�س   

اإىل  املقدمة  اخلدمات  اأو  ال�صلع  يف  خلل  اأو  عيب 

حامل بطاقة الأعمال بوا�صطة اأي تاجر اأو، عندما 

تاجر  اأي  جانب  من  انتهاك  اأي  احلالة،  تنطبق 

ملعاملة بطاقة اأو عدم تنفيذها؛

4(  تعطل اأي ماكينة �رشاف اآيل اأو تعطل اأي اأنظمة   

ات�صالت؛

واتخاذ  طلب  يف  حلقه  اخليمة  راأ�س  بنك  5(  ممار�صة   

قبل  الأعمال  بطاقة  لت�صليم  الالزمة  التدابري 

تاريخ النتهاء املنقو�س على وجهها، �صواء اأمت ذلك 

اأو  اآخر  �صخ�س  اأي  اأو  اخليمة  راأ�س  بنك  بوا�صطة 

ماكينة �رشاف اآيل؛

6(  ممار�صة بنك راأ�س اخليمة حلقه يف اإنهاء اأي بطاقة   

اأعمال اأو ح�صاب بطاقة طبقـاً للبند 4(9(؛

للعميل  الئتمانية  وال�صمعة  لل�صفة  �رشر  7(  اأي   

بطاقة  ا�صرتداد  نتيجة  الأعمال  بطاقة  حلامل  اأو 

الأعمال اأو اأي طلب بخ�صو�س اإعادتها اأو رف�س اأي 

�صخ�س قبول بطاقة الأعمال؛

اأي تفا�صيل  اأو اإغفال يف  اأو خطاأ  8(  اأي بيان خاطئ   

اخليمة طبقـاً  راأ�س  بنك  بوا�صطة  مف�صح عنها 

للبند 11؛

بطاقة  حامل  اأي  اأو  العميل  بني  منازعة  اأي  9(  يف   

اأي  اأو  مالية  موؤ�ص�صة  اأو  بنك  اأو  تاجر  واأي  اأعمال 

ل  البطاقة  حامل  م�صوؤولية  فاإن  اآخر.  �صخ�س 

راأ�س اخليمة باأي حال بتلك املنازعة  تتاأثر جتاه بنك 

التي ميلكها  املقا�صة  اأو حق  امل�صادة  املطالبة  اأو 

العميل اأو حامل بطاقة الأعمال �صد ذلك التاجر 

اأو البنك اأو املوؤ�ص�صة املالية اأو ال�صخ�س.

الإف�ضاح عن املعلومات  .11
على  اأعمال  بطاقة  حامل  وكل  العميل  1(  يفو�س   

اخليمة  راأ�س  لبنك  وي�صمح  لالإلغاء  قابل  نحو غري 

يراها  التي  املعلومات  وتقدمي  عن  بالإف�صاح 

بطاقة  حامل  اأي  اأو  العميل  بخ�صو�س  منا�صبة 

املثال  �صبيل  على  ذلك،  يف  مبا  و�صوؤونه  الأعمال 

راأ�س  املرتبطني ببنك  اإىل  ل احل�رش، هذه التفاقية 

اخليمة اأو فروعه اأو املتنازل اإليهم منه اأو وكالئه اأو 

الأطراف الأخرى.

الئتماين  املوقف  فح�س  اخليمة  راأ�س  لبنك  2(  يحق   

للعميل واأي حامل بطاقة اأعمال يف اأي وقت وفق 

ما يراه بنك راأ�س اخليمة منا�صباً دون الرجوع اإليه.

املعني  الأعمال  بطاقة  وحامل  العميل  3(  يتعهد   

باإخطار بنك راأ�س اخليمة على الفور يف حالة اإنهاء 

عمل حامل بطاقة الأعمال اأو توقف حامل بطاقة 

العمل عن العمل لدى العميل املذكور اأو يف حالة 

الإمارات  لدولة  الأعمال  بطاقة  حامل  مغادرة 

العربية املتحدة )اأو اعتزامه فعل ذلك( لفرتة تزيد 

عن ثالثة )3( اأ�صهر متتالية.

التعوي�ص  .12
راأ�س  بنك  تعوي�س  على  ويوافق  العميل  1(  يتعهد   

وتكاليف  والتزامات  واأ�رشار  اأي خ�صارة  اخليمة عن 

قد  ذلك  غري  اأو  قانونية  اأكانت  �صواء  ونفقات 

اأو يتعر�س لها ب�صبب  راأ�س اخليمة  يتحملها بنك 

)�صواًء  لها  انتهاك  اأي  اأو  والأحكام  ال�رشوط  هذه 

اأو  اأعمال(  اأي حامل بطاقة  اأو  العميل  من جانب 

اإنفاذ حقوق بنك راأ�س اخليمة وفق املن�صو�س عليه 

التكاليف  اإ�صافة جميع  ويجوز  الوثيقة.  هذه  يف 

البطاقة  ح�صاب  اإىل   ال�صدد  هذا  يف  والنفقات 

وتكون واجبة الدفع بوا�صطة العميل.

اخليمة  راأ�س  بنك  اإبراء  العميل  على  2(  يتعني   

جميع  �صد،  ال�رشر  من  وحمايته  عن،  وتعوي�صه 

والإجراءات  والق�صايا  الدعاوى  و  الت�رشفات 

واملطالب  واملطالبات  والتكاليف  القانونية 

النا�صئة  واللتزامات  واخل�صائر  والنفقات  والر�صوم 

نتيجة اأو التي تخ�س باأي كيفية:

ح�صنة  بنية  اخليمة  راأ�س  بنك  1(  ت�رشف    

عرب  مر�صلة  اأو  كتابية  تعليمات  وفق 

حامل  اأو  العميل  عن  �صادرة  الفاك�س 

بطاقة الأعمال، ب�رشف النظر عن اأن تلك 

التعليمات قد مت بدوؤها اأو نقلها عن طريق 

اأو  احتيايل  نحو  على  تعديلها  مت  اأو  اخلطاأ 

خطوط  يف  ت�صوهت  اأو  فهمها  اأ�صيئ 

الت�صال اأو اأثناء الإر�صال؛ اأو

2(  امتناع بنك راأ�س اخليمة عن الت�رشف وفق    

تعليمات كتابية اأو عرب الهاتف اأو الفاك�س 

حامل  اأو  العميل  عن  �صادرة  التلك�س  اأو 

الإر�صال  ف�صل  ب�صبب  وذلك  البطاقة، 

الفعلي لها اإىل بنك راأ�س اخليمة اأو ف�صل 

تلقي بنك راأ�س اخليمة لها لأي �صبب مهما 

اأم عدم  بتعطل  اأكان مرتبطاً  يكن، �صواء 

جاهزية ماكينة الإر�صال اأو ال�صتقبال.

حق املقا�ضة  .13
حقوق  اأي  اأو  عام  مقا�صة  حق  اأي  اإىل  1(  بالإ�صافة   

يوافق  اخليمة،  راأ�س  لبنك  القانون  مينحها  اأخرى 

وفق  اخليمة،  راأ�س  لبنك  يجوز  اأنه  على  العميل 

اإخطار،  ودون  وقت  اأي  يف  التقديرية،  �صلطته 

ح�صابات،  )ح�صاب(  اأي  اأو  جميع  وتوحيد  دمج 

مهما  اخليمة  راأ�س  بنك  لدى  بالعميل  خا�صة 

اأكانت  و�صواء  يكن مكانها  ومهما  و�صفها  يكن 

كانت  اأو  الإماراتي  بالدرهم  اأم  الأمريكي  بالدولر 

اأي  حتويل  اأو  املقا�صة  اإجراء  وله  اأخرى،  عملة  باأي 

)ح�صاب(  اأي  يف  الدائن  الر�صيد  يف  موجود  مبلغ 

جميع  �صداد  اأجل  من  القبيل  هذا  من  ح�صابات 

املبالغ امل�صتحقة لبنك راأ�س اخليمة مبوجب ح�صاب 

تخ�س  اأخرى  ح�صابات  )ح�صاب(  واأي  البطاقة 

العميل لدى بنك راأ�س اخليمة مهما يكن و�صفها 

بالدولر  اأكانت  و�صواء  مكانها  يكن  ومهما 

الأمريكي اأم بالدرهم الإماراتي اأو باأي عملة اأخرى 

الأر�صدة  اأن  عن  النظر  ب�رشف  ذلك  فعل  ويجوز 

امل�صتحقة  واملبالغ  احل�صابات  )احل�صاب(  تلك  يف 

ويفو�س  العملة  بنف�س  عنها  تكون غري معرب  قد 

العميل مبوجبه بنك راأ�س اخليمة القيم باإجراء اأي 

دمج اأو توحيد اأو مقا�صة اأو حتويل من هذا القبيل 

ال�رشف  باأ�صعار  للعملة  الالزم  التحويل  اإجراء  مع 

يتم  التي  اخليمة  راأ�س  ببنك  اخلا�صة  ال�صائدة 

راأ�س اخليمة وفق �صلطته  بوا�صطة بنك  حتديدها 

التقديرية.

2(  من اأجل متكني بنك راأ�س اخليمة من احلفاظ على   

�صالمة التزام اأي طرف؛ مبا يف ذلك التزام العميل، 

مبجرد اإ�صدار اأمر ق�صائي اأو اأمر ا�صتدعاء اأو لإثبات 

اإفال�س اأو اإع�صار العميل اأو لأي اأ�صباب اأخرى وفق 

ما يراه بنك راأ�س اخليمة منا�صباً، يجوز لبنك راأ�س 

اخليمة يف اأي وقت اأن ي�صع ويبقي على اأي اأموال 

يتم تلقيها اأو ا�صرتدادها اأو حت�صيلها وفقاً ملا يراه 

منا�صباً ولأي وقت، وذلك مبوجب هذه التفاقية اأو 

اخلا�س  الدائن  الر�صيد  يف  اآخر  �صمان  اأي  مبوجب 

منا�صباً  اخليمة  راأ�س  بنك  يراه  ما  وفق  بالعميل 

ودون اأي التزام و�صيط من جانب بنك راأ�س اخليمة 

اأو  يف  منها  جزء  اأي  اأو  الأموال  تلك  با�صتخدام 

راأ�س  لبنك  امل�صتحقة  املبالغ  �صداد  بخ�صو�س 

اخليمة.

الإخطارات واملرا�ضالت  .14
1(  يلزم على العميل القيام على الفور باإخطار بنك   

اأو  الوظيفة  يف  تغيريات  باأية  كتابة  اخليمة  راأ�س 

بطاقة  حامل  اأي  عنوان  اأو  العنوان  اأو  الأعمال 

اأعمال اأو اأي اأرقام ات�صال اأخرى اأو اإذا اعتزم حامل 

املتحدة  العربية  الإمارات  خارج  البقاء  البطاقة 

لفرتة اأكرث من ثالثة )3( اأ�صهر متتالية.

مغادرة  الأعمال  بطاقة  حامل  على  تعني  2(  اإذا   

اآخر،  مكان  يف  لالإقامة  املتحدة  العربية  الإمارات 

العميل   و  املعني  البطاقة  حامل  على  يلزم  فاإنه 

ل  مبا  املغادرة  قبل  بذلك  اخليمة  راأ�س  بنك  اإخطار 

راأ�س  اأربعة ع�رش يوماً. ما مل يوافق بنك  يقل عن 

بطاقة  با�صتمرار  ال�صماح  على  م�صبقـاً  اخليمة 

الأعمال، يجب اإعادة بطاقة الأعمال اإىل بنك راأ�س 

يوماً   14 البطاقة مبدة  اخليمة قبل مغادرة حامل 

ويتم اعتبار ا�صتخدام بطاقة الأعمال قد مت اإنهاوؤه 

ويتم تطبيق البند 9. واإن ا�صتمرار بطاقة الأعمال 

راأ�س اخليمة  التقديرية لبنك  ال�صلطة  يكون وفق 

ال�صمان  بتقدمي  العميل  لقيام  يخ�صع  اأن  ويلزم 

اخليمة  راأ�س  بنك  يقرره  ملا  وفقـاً  املعدل/الإ�صايف 

وفق �صلطته التقديرية.

3(  التعليمات املر�صلة بوا�صطة العميل اإىل بنك راأ�س   

اخليمة عرب الفاك�س الت�صالت/ الربيد اللكرتوين/ 

وملزمة  املفعول  �صارية  اعتبارها  يتعني  الهاتف 

لكل حامل بطاقة اأعمال ويجوز لبنك راأ�س اخليمة 

خالل  من  املر�صلة  التعليمات  على  بناًء  الت�رشف 

هذه الو�صائل . ويجوز لبنك راأ�س اخليمة ا�صتخدام 

الإلكرتوين  الربيد  ر�صائل  اأو  الفاك�س  ر�صائل  ن�صخ 

اأي  يف  كدليل  امل�صجلة  الهاتفية  املحادثات  اأو 

حمكمة.

4(  جميع بطاقات الأعمال ،رقم التعريف ال�صخ�صي،   

اأي  اأو  املطالب  اأو  الئتمان  ك�صف ح�صاب بطاقة 

والأحكام  ال�رشوط  هذه  مبوجب  اأخرى  مرا�صالت 

عرب  اإر�صالها  اأو  باليد  �صخ�صياً  ت�صليمها  يجوز 

ال�رشيع  التو�صيل  خدمة  عرب  اأو  التقليدي  الربيد 

اإر�صال  عنوان  اإىل  الإلكرتونية  الو�صائل  عرب  اأو 

اآخر وفق ما يُخطر به  اأي عنوان  اأو  الفواتري احلايل 

العميل، ويتم اعتبار هذه املرا�صالت م�صتلمة من 

يوم  الأعمال يف  بطاقة  حامل  و/اأو  العميل  قبل 

الت�صليم يف حالة ت�صليمها باليد اأو عرب الو�صائل 

الإلكرتونية ويف يوم العمل التايل بعد اإيداعها يف 

الربيد يف حالة اإر�صالها عرب الربيد ويف يوم العمل 

خدمة  عرب  اإر�صالها  حالة  الإر�صال يف  بعد  التايل 

التو�صيل ال�رشيع.

ال�رشوط املتعلقة باخلدمات امل�رشفية عرب الهاتف  )راك دايركت(  .15
اأحكام عامة  )1  

�صلطته  وفق  اخليمة  راأ�س  لبنك  1(  يجوز    

راك  خدمات  توفري  املطلقة  التقديرية 

دايركت حلامل بطاقة الأعمال.

راأ�س اخليمة مفو�س مبوجبه للت�رشف  2(  بنك    

بناًء على التعليمات ال�صفهية اأو تعليمات 

هاتف اللم�س ال�صوتي بخ�صو�س ح�صاب 

البطاقة.

رقم  اأعمال  بطاقة  حامل  3(  �صي�صتخدم    

ا�صتخدام  خالل  ال�صخ�صي  التعريف 

حامل  وتعليمات  دايركت.  راك  خدمة 

اللم�س  هاتف  ال�صفهية/عرب  البطاقة 

ورقم  البطاقة  برقم  املعرفة  ال�صوتي 

�صوف  ال�صحيح  ال�صخ�صي  التعريف 

يتم اعتبارها �صحيحة. وبناًء عليه، �صوف 

اأي  على  العتماد  اخليمة  راأ�س  لبنك  يحق 

تعليمات من هذا القبيل. ولن يتحمل بنك 

ويوافق  عنها،  م�صوؤولية  اأي  اخليمة  راأ�س 

العميل وحامل البطاقة مبوجبه على اإعفاء 

م�صوؤولية  اأي  من  نهائياً  اخليمة  راأ�س  بنك 

جتاه العميل وحامل بطاقة الأعمال نتيجة 

حامل  لتعليمات  اخليمة  راأ�س  بنك  قبول 

بطاقة الأعمال اأو التعليمات من �صخ�س 

الأعمال.  بطاقة  حامل  اأنه  يدعي  اآخر 

تعوي�س  على  مبوجبه  العميل  ويوافق  

بنك راأ�س اخليمة عن اأي خ�صائر اأو اأ�رشار اأو 

تكاليف )مبا يف ذلك التكاليف القانونية( اأو 

مطالب يتحملها بنك راأ�س اخليمة نتيجة 

حامل  لتعليمات  اخليمة  راأ�س  بنك  قبول 

اآخر يدعي  اأو من �صخ�س  الأعمال  بطاقة 

اأنه حامل بطاقة الأعمال.

الهاتف   عرب  امل�رشفية  اخلدمات  4(  معامالت    

تعريف  رقم  ا�صتخدام  خالل  من  املنفذة 

وملزمة  حا�صمة  تكون  �صوف  �صخ�صي 

جلميع  الأعمال  بطاقة  وحامل  للعميل 

الأغرا�س.

بطاقة  حلامل  املعطى  احل�صاب   5(  ر�صيد    

امل�رشفية  اخلدمات  خالل  من  الأعمال 

الرقمية لن يتم اعتباره قطعيا ب�صاأن حالة 

ح�صاب العميل او حامل البطاقة لدى بنك 

راأ�س اخليمة.

دفع الفاتورة  )2  

بنك  لدى  الأعمال  بطاقات  حلاملي  1(  يحق    

دفع  ت�صهيالت  ا�صتخدام  اخليمة  راأ�س 

الفاتورة من خالل  اخلدمات امل�رشفية عرب 

وفق  اخليمة  راأ�س  لبنك  ويجوز   . الهاتف 

�صلطته التقديرية  تغيري اأو اإلغاء خدمات 

امل�رشفية  اخلدمات  من خالل  الفاتورة  دفع 

عرب الهاتف.

لفاتورة  املتاأخر  اأو  اجلزئي  الدفع  حالة  2(  يف    

ا�صتخدام  اخلدمات  ل�رشكة  يجوز  فاإنه   ،

�صالحياتها يف قطع اخلدمات املقدمة، ولن 

يتحمل بنك راأ�س اخليمة امل�صوؤولية عن هذا 

القطع لأي �صبب.

�رشكة  اإىل  اخليمة  راأ�س  بنك  يدفع  3(  �صوف    

حوايل  بعد  عمل  يومي  بعد  اخلدمات  

ال�صاعة 7:00 م�صاًء عقب تلقي تعليمات 

حامل بطاقة الأعمال. ومن ثم، يتعني على 

حاملي بطاقات الأعمال الإخطار برغبتهم 

يف دفع فواتري اخلدمات  اخلا�صة بهم  دورياً 

وم�صبقـاً بثالثة )3( اأيام عمل على الأقل 

قبل   من  املحدد  الأخري  الدفع  تاريخ  قبل 

�رشكة اخلدمات.

الأعمال  بطاقة  حامل  يتحمل  4(  �صوف    

يف  تغيريات  اأي  تو�صيح  عن  امل�صوؤولية 

مبا�رش  ب�صكل  اخلدمات   م�صتهلك  اأرقام 

من خالل ا�صتخدام ت�صهيالت دفع الفاتورة 

الهاتف.  عرب  امل�رشفية  اخلدمات  خالل  من 

امل�صوؤولية  اخليمة  راأ�س  بنك  يتحمل  ولن 

راأ�س  بنك  مبوجبه  العميل  ويُعفي  عنها، 

اخليمة نهائياً من اأي م�صوؤولية عن، الدفع 

اخلاطئ  اأو  املتاأخر  اأو  الكايف  غري  اأو  الزائد 

ذلك  على  مرتتبة  تبعات  اأي  اأو  للفواتري  

احل�رش،  ل  املثال  �صبيل  على  ذلك،  يف  )مبا 

اأو  اأ�رشار  اأو  خ�صارة  اأي  اأو   ) اخلدمة  اإنهاء 

مطالبات اأو اإجراءات اأخرى قد تن�صاأ نتيجة 

اأعمال  بطاقة  حامل  اأي  اأو  العميل  ف�صل 

يف تطبيق التغيريات.

5(  �صوف يحدد بنك راأ�س اخليمة اأق�صى قيمة    



دفع  ت�صهيالت  با�صتخدام  دفعها  يجوز 

الفاتورة من خالل  اخلدمات امل�رشفية عرب 

الهاتف يف اأي يوم واحد. ويجوز تغيري هذا 

راأ�س  لبنك  التقديرية  ال�صلطة  وفق  املبلغ 

اأي اإخطار  اخليمة يف اأي وقت ودون اإعطاء 

حلامل بطاقة الأعمال.

�صلطته  وفق  اخليمة  راأ�س  لبنك  6(  يجوز    

دفع  ت�صهيالت  اإلغاء  اأو  تغيري  التقديرية 

الفاتورة من خالل  اخلدمات امل�رشفية عرب 

الهاتف يف اأي وقت ودون اإعطاء اأي اإخطار 

حلامل بطاقة الأعمال.

ال�رشوط املتعلقة بك�ضوف احل�ضاب الإلكرتونية  .16
راأ�س اخليمة على طلب العميل    فيما يتعلق مبوافقة بنك 

وك�صوف  امل�صتقبلية  البطاقة  معامالت  اإر�صال  ب�صاأن 

و/ الأعمال  بطاقة  واإ�صعارات  الئتمان  بطاقة  ح�صاب 

بنك  بوا�صطة  م�صافة  اأو  تخ�س  اأخرى  خدمات  اأي  اأو 

الربيد  طريق  عن  العميل  اإىل  اآخر  حني  من  اخليمة  راأ�س 

الربيد  اإىل عنوان  الإلكرتوين«(  احل�صاب  )»ك�صف  الإلكرتوين 

الإلكرتوين وفق الوارد يف �صجالت بنك راأ�س اخليمة و/اأو وفق 

راأ�س اخليمة من  اإىل بنك  التعليمات ال�صادرة عن العميل 

حني لآخر وفق املو�صح فيما يلي )»عنوان الربيد الإلكرتوين 

املخ�ص�س«(، يوافق العميل مبوجبه على ما يلي:

التقديرية  �صلطته  وفق  اخليمة،  راأ�س  لبنك  1-16  يجوز   

، اإر�صال ك�صوف ح�صاب اإلكرتونية اإىل العميل اإذا 

طلب العميل خدمات ك�صف احل�صاب الإلكرتوين 

بنك  اإىل  املخ�ص�س  الإلكرتوين  الربيد  عنوان  وقدم 

للعميل  ويجوز  ادناه.  املو�صح   وفق  اخليمة  راأ�س 

اأو  للت�صجيل  التالية  اخليارات  من  اأي  اختيار 

ال�صرتاك يف خدمات ك�صف احل�صاب الإلكرتوين:

اخليار  اأمام  عالمة  و�صع  للعميل  1(  يجوز    

وفق  طلب بطاقة الئتمان املقدم بنموذج 

فرع  اأي  اإىل  وت�صليمه  العميل  معلومات 

من فروع بنك راأ�س اخليمة.

راك  خالل  من  الت�صجيل  للعميل  2(  يجوز    

خدمات  على  احل�صول  اأجل  من  دايركت 

اكتمال  ومبجرد  الإلكرتوين.  احل�صاب  ك�صف 

�صوف  الإلكرتوين،  احل�صاب  ت�صجيل ك�صف 

يتلقى العميل بريد اإلكرتوين ي�صتمل على 

الإلكرتوين.  احل�صاب  ك�صف  واأحكام  �رشوط 

العميل قد قبل �رشوط  اعتبار  يتم  و�صوف 

مل  ما  الإلكرتوين  احل�صاب  ك�صف  واأحكام 

يقم العميل باإخطار بنك راأ�س اخليمة ب�صكل 

احل�صاب  ك�صف  ت�صجيل  باإلغاء  منا�صب 

الإلكرتوين؛ اأو

3(  يجوز للعميل الت�صجيل من خالل اخلدمات    

امل�رشفية الرقمية من بنك راأ�س اخليمة )مع 

للح�صول  �صجل  قد  العميل  اأن  افرتا�س 

على هذه اخلدمة( من خالل الدخول وطلب 

ت�صجيل ك�صف احل�صاب الإلكرتوين.

2-16  �صوف ي�صرتك العميل يف خدمات ك�صف احل�صاب   

كان  اإذا  ذلك،  ومع  الت�صجيل.  عند  الإلكرتوين 

ك�صف  خدمات  من  اأي  اختيار  يف  يرغب  العميل 

ينبغي على  فاإنه  ال�صخ�صية،  الإلكرتوين  احل�صاب 

الت�صجيل  وقت  يف  بو�صوح  ذلك  تبيني  العميل 

اأو  الإلكرتوين  احل�صاب  ك�صف  خدمات  بخ�صو�س 

يجوز له عقب ذلك اإخطار بنك راأ�س اخليمة بذلك 

خالل  من  اأو  دايركت  راك  با�صتخدام  اأو  كتابة 

اخلدمات امل�رشفية الرقمية من بنك راأ�س اخليمة.

3-16  يتفهم العميل اأن طريقة ت�صليم ك�صوف ح�صاب   

الإلكرتوين  الربيد  تكون عن طريق  البطاقة �صوف 

فقط.

4-16  عند الت�صجيل بخ�صو�س خدمات ك�صف احل�صاب   

الإلكرتوين، �صوف يتلقى العميل كل ك�صف ح�صاب 

املخ�ص�س،  الإلكرتوين  الربيد  عنوان  يف  اإلكرتوين 

والذي يلزم اإرفاقه مع اإخطار بريد اإلكرتوين. و�صوف 

يُر�صل بنك راأ�س اخليمة كل ك�صف ح�صاب اإلكرتوين 

الأ�صا�صي  املخ�ص�س  الإلكرتوين  الربيد  عنوان  اإىل 

حالة  ويف  العميل  بوا�صطة  املقدم  وفق  للعميل 

�صوف  يكن،  مهما  �صبب  لأي  الإر�صال  هذا  رف�س 

احل�صاب  ك�صف  اإر�صال  اخليمة  راأ�س  بنك  يحاول 

املخ�ص�س  الإلكرتوين  الربيد  عنوان  اإىل  الإلكرتوين 

اخليمة.  راأ�س  بنك  اإىل  تقدميه  حال  يف  الثانوي، 

راأ�س  بنك  اإخطار  عن  امل�صوؤولية  العميل  ويتحمل 

راأ�س  لبنك  تابع  فرع  اأي  يف  مبا�رشة  كتابة  اخليمة 

عدم  بخ�صو�س  دايركت  راك  خالل  من  اأو  اخليمة 

يف  تغيري  اأي  اأو  الإلكرتوين  احل�صاب  ك�صف  تلقي 

عنوان الربيد الإلكرتوين املخ�ص�س. ولن يتحمل بنك 

اأي م�صوؤولية عن عدم تلقي العميل  راأ�س اخليمة 

بريد  عنوان  ب�صبب  اإلكرتوين  ح�صاب  ك�صف  لأي 

اإلكرتوين خاطئ اأو لأي �صبب اآخر مهما يكن.

5-16  يوافق العميل على اإخطار بنك راأ�س اخليمة كتابة   

متكن  عدم  حالة  يف  دايركت  راك  خالل  من  اأو 

ك�صف  تلقيه،  عدم  اأو  اإىل،  الو�صول  من  العميل 

ح�صاب  ك�صف  تلقي  عقب  اأو،  اإلكرتوين  ح�صاب 

غري م�رشح  معاملة  اأي  هناك  كانت  اإذا  اإلكرتوين، 

اإدراج  اأو  دقة  عدم  اأو  اإغفال  اأو  تناق�س  اأي  اأو  بها 

الإلكرتوين يف غ�صون  احل�صاب  خاطئ يف ك�صف 

بنك  ت�صليم   )1( من:  يوماً   )15( ع�رش  خم�صة 

للعميل؛  الإلكرتوين  احل�صاب  ك�صف  اخليمة  راأ�س 

الو�صول  من  العميل  متكن  عدم  حالة  )2( يف  اأو 

راأ�س  بنك  واإخطار  الإلكرتوين  احل�صاب  ك�صف  اإىل 

احل�صاب  ك�صف  العميل  تلقي  عند  اخليمة، 

املذكور  مراعاة  ومع  اإليه.  والو�صول  الإلكرتوين 

اأعاله، يتم اعتبار العميل قد تلقى جميع البيانات 

املدرجة يف ك�صف احل�صاب الإلكرتوين وقبلها على 

اأنها �صحيحة عند انتهاء فرتة اخلم�صة ع�رش )15( 

يوماً املذكورة اأعاله.

6-16  يعو�س العميل دون �رشط و نهائيا بنك راأ�س اخليمة   

�صخ�س  )اأي  ممثليه  موظفيه،  مدرائه،  و�رشكائه، 

مرتبط(، عن، ويتنازل عن اأي حق م�صتحق للعميل 

مبوجب القانون �صد بنك راأ�س اخليمة اأو اأي �صخ�س 

اأ�رشار  اأو  اأو تكاليف  اأي خ�صائر  مرتبط بخ�صو�س، 

متحملة من جانب العميل، ب�صكل مبا�رش اأو غري 

احل�صاب  ك�صف  خدمات  اإ�صدار  نتيجة  مبا�رش، 

الإلكرتوين وت�صليمها واإدارتها واأخطائها وفريو�صاتها 

وتعطلها وتاأخرياتها وتعديلها على نحو غري م�رشح 

وعدم  اإذن  دون  اإليها  وا�صتخدامها/الو�صول  به 

الت�صال  تعطل  اأو  اإتاحتها  وعدم  وتوقفها  دقتها 

اأو تعطل الكهرباء اأو ال�صبكة اأو تعطل اأي جهاز 

ح�صاب  ك�صف  اكتمال  عدم  يت�صبب يف  قد  اآخر 

الإف�صاح عن معلومات  اأو  توفره  اأو عدم  اإلكرتوين 

�رشية اإىل اأطراف ثالثة اأو التالعب بالبيانات اأو غري 

ذلك، وهو ما قد يحدث نتيجة قيام بنك راأ�س اخليمة 

باإر�صال ك�صف احل�صاب الإلكرتوين اإىل عنوان الربيد 

الإلكرتوين املخ�ص�س.

اأن تخزين املعلومات  7-16  يتفهم العميل ويوافق على   

الواردة يف ك�صف ح�صاب اإلكرتوين مبا يف ذلك، على 

�صبيل املثال ل احل�رش، معلومات احل�صاب ون�صاط 

واحلوالت  البطاقة  ح�صاب  واأر�صدة  املعاملة 

الكمبيوتر  جهاز  يف  خمزنة  اأخرى  معلومات  واأي 

ال�صا�صي  البطاقة  بحامل  اخلا�س  ال�صخ�صي 

ك�صف  تلقي  ب�صبب  الثانوي   البطاقة  حامل  او 

م�صوؤولية  على  تخزينها  يلزم  اإلكرتوين  ح�صاب 

العميل ول يتحمل بنك راأ�س اخليمة اأي م�صوؤولية 

عن اأي و�صول غري م�رشح به اإليها بوا�صطة الغري 

اأو الإف�صاح عن تلك املعلومات للغري.

8-16  يتم تقدمي خدمات ك�صف احل�صاب الإلكرتوين وفق   

ال�صلطة التقديرية لبنك راأ�س اخليمة ويجوز لبنك 

راأ�س اخليمة اختيار تعديل اأو الإ�صافة اإىل اأو تعليق 

اأو �صحب اأو اإلغاء اأو اإنهاء اأو وقف خدمات ك�صف 

اإجراء  حالة  ويف  وقت.  اأي  يف  الإلكرتوين  احل�صاب 

اإلغاء  اأو  اأو �صحب  تعليق  اأو  اإ�صافة  اأو  تعديل  اأي 

فاإنه  الإلكرتوين،  احل�صاب  اإنهاء خلدمات ك�صف  اأو 

يتعني على بنك راأ�س اخليمة اإخطار العميل �صواء 

عرب الربيد اأو الربيد الإلكرتوين اأو الفاك�س اأو غري ذلك 

من خالل و�صع الإخطارات يف مكاتب اأو فروع بنك 

راأ�س اخليمة ويوافق العميل على اللتزام بذلك.

9-16  يقر العميل ويوافق على اأنه مبجرد تقدمي خدمات   

�صوف  العميل،  اإىل  الإلكرتوين  احل�صاب  ك�صف 

العميل  تزويد  عن  اخليمة  راأ�س  بنك  يتوقف 

بك�صوف احل�صاب و/اأو الإخطارات و/اأو التاأكيدات 

املطبوعة واملر�صلة عرب الربيد.

10-16  يقر العميل كذلك باأن ا�صتخدام ونقل املعلومات   

اأمانه.  �صمان  يتم  ل  قد  الإلكرتوين  الربيد  عرب 

الربيد  عنوان  وم�صتخدم  مالك  هو  والعميل 

جميع  اتخاذ  عليه  ويتعني  املخ�ص�س  الإلكرتوين 

ل�صمان  الالزمة  والحتياطات  الأمنية  الإجراءات 

عنوان  اإىل  مفو�س  غري  �صخ�س  اأي  و�صول  عدم 

اأي  اأن  الربيد الإلكرتوين املخ�ص�س. ويدرك العميل 

ا�صتخدام غري م�رشح به لك�صف ح�صاب اإلكرتوين 

بوا�صطة العميل اأو اأي اأطراف ثالثة )�صواء اأكانوا 

يت�صبب  قد  ل(  اأم  العميل  بوا�صطة  مفو�صني 

والعميل  العميل.  املنا�صب �صد  الإجراء  اتخاذ  يف 

لالأطراف  ي�صمح  اأن  يجوز  ول  له،  يجوز  ل  نف�صه 

اإعادة  ذلك(  غري  اأو  باأنف�صهم  )�صواء  الثالثة 

هند�صة اأو تعديل اأو ن�رش اأو ن�صخ اأو اإعادة ت�صنيف 

بنك  بوا�صطة  اإلكرتوين مقدم  اأي ك�صف ح�صاب 

راأ�س اخليمة للعميل.

اخليمة  راأ�س  بنك  ويفو�س  على  العميل  11-16  يوافق   

ك�صف  خدمات  مع  وخدماته  منتجاته  لإعالن 

الربيد  عنوان  اإىل  املر�صلة  الإلكرتوين  احل�صاب 

ويحتفظ  لآخر.  حني  من  املخ�ص�س  الإلكرتوين 

بنك راأ�س اخليمة اأي�صاً باحلق يف تغيري ر�صم تقدمي 

العميل  اإىل  الإلكرتوين  احل�صاب  ك�صف  خدمات 

به  بالإخطار  اخليمة  راأ�س  بنك  يقوم  الذي  باملبلغ 

ال�رشوط  مبوجب  به  امل�صموح  وفق  لآخر  حني  من 

والأحكام.

ك�صف  خدمات  تلقي  العميل  اختيار  حالة  12-16  يف   

قد  العميل  اعتبار  يتم  فاإنه  الإلكرتوين،  احل�صاب 

والأحكام  ال�رشوط  بهذه  اللتزام  على  ووافق  قبل 

حني  من  اخليمة  راأ�س  بنك  بوا�صطة  وتعديالتها 

راك  طريق  عن  الت�صجيل  يخ�س  وفيما  لآخر. 

اأن يت�صمن الربيد الإلكرتوين الأول  دايركت، يتعني 

�رشوط واأحكام ك�صف احل�صاب الإلكرتوين. ويوافق 

املذكور  الإلكرتوين  الربيد  تلقي  اأن  على  العميل 

ي�صكل قبول ال�رشوط والأحكام املتعلقة بخدمات 

ي�صكل  و�صوف  الإلكرتوين.  احل�صاب  ك�صف 

الإلكرتوين  احل�صاب  ك�صف  خدمات  ا�صتخدام 

ك�صف  واأحكام  �رشوط  وتلقيه  العميل   موافقة 

باملخاطر  الإقرار  على  عالوة  الإلكرتوين،  احل�صاب 

اإر�صال ك�صوف احل�صاب الإلكرتونية  املت�صمنة يف 

عن طريق الربيد الإلكرتوين.

ال�رشوط احلاكمة حلوالة الأموال الإلكرتونية:  .17
تزويد  على  املوافقة  اخليمة  راأ�س  لبنك  1(  يجوز   

الأموال  حوالة  بخدمة  الأعمال  بطاقة  حامل 

�صويفت  ر�صائل  نظام  طريق  )عن  الإلكرتونية 

بديل(،خدمة  اأو  م�صابه  اآخر  ر�صائل  نظام  اأي  اأو 

ال�رشوط  وفق  لآخر  حني  من  الدفع«(  )»خدمة 

املن�صو�س عليها يف هذه التفاقية. ومن املفهوم 

اإر�صالها  حالة  )يف  اإلكرتونية  اأموال  حوالة  اأي  اأن 

اأو بنك امل�صتفيد مبا�رشة بوا�صطة  اإىل امل�صتفيد 

بالكامل  اإر�صالها  يتم  �صوف  اخليمة(  راأ�س  بنك 

على  العميل  ويوافق  العميل.  م�صوؤولية  على 

تعوي�س بنك راأ�س اخليمة  عن،  اأي �رشر،  خ�صارة اأو 

اإجراءات  اأو  التزامات  اأو  اأو نفقات  اأ�رشار  اأو  تكلفة 

قد يتعر�س لها العميل اأو اأي حامل بطاقة نتيجة 

اأو  الت�رشف  يف  تاأخره  اأو  اخليمة  راأ�س  بنك  ت�رشف 

الإحجام عن الت�رشف بناًء على تعليمات العميل 

اأو  اخليمة  راأ�س  بنك  يتحمل  ول  ال�صاأن.  هذا  يف 

اخلارج  اخليمة يف  راأ�س  لبنك  التابع  الإر�صال  وكيل 

اأو  خطاأ  اأو  تاأخري  اأو  خ�صارة  اأي  عن  م�صوؤولية  اأي 

�صوء  اأو  الر�صالة  اإر�صال  يف  يحدث  قد  اإغفال 

ب�صبب  يحدث  تاأخري  اأي  اأو  تلقيها  عند  تف�صريها 

�صداد  يتعني  التي  بالدولة  اخلا�س  املقا�صة  نظام 

الدفعة فيها اأو ت�رشف اأو خطاأ اأو اإهمال من جانب 

بنك امل�صتفيد يف حت�صيل احلوالة. ول يتحمل بنك 

اأي  اأي م�صوؤولية عن  اأي ظروف،  راأ�س اخليمة، حتت 

خ�صارة لالأرباح اأو العقود اأو خ�صارة اأو اأ�رشار خا�صة 

اأو غري مبا�رشة اأو مرتتبة على غريها.

وجود  عدم  حالة  يف  اأنه  ويدرك  العميل  2(  يوافق   

جميع  حت�صيل  يتم  �صوف  خا�صة،  تعليمات 

الر�صوم/العمولت خارج الإمارات العربية املتحدة 

من  امل�صتفيد  يتمكن  ل  وقد  امل�صتفيد.  من 

التحويل  مبوجب  الكاملة  القيمة  على  احل�صول 

الإلكرتوين لالأموال ب�صبب قيود ال�رشف الأجنبي اأو 

القيود الأخرى املطبقة يف دولة الدفع اأو املطبقة 

على بنك الدفع اأو ر�صوم بنك الدفع.

3(  يحتفظ بنك راأ�س اخليمة باحلق يف اإر�صال حوالت   

خالف  اآخر  مكان  خالل  من  الإلكرتونية  الأموال 

اإذا  الأعمال  بوا�صطة حامل بطاقة  املحدد  املكان 

تعني فعل ذلك ب�صبب الظروف الت�صغيلية.

مر�صلة  حوالة  لأي  النقدي  املبلغ  �رشف  4(  يخ�صع   

لأي �صوابط �صعر  الإلكرتونية  الأموال  عرب حوالة 

�رشف اأو قيود اأخرى قد يتم فر�صها مبوجب قواعد 

ول  احلوالة.  �رشف  فيها  يتم  التي  الدولة  ولوائح 

يتحمل بنك راأ�س اخليمة ول مرا�صيله اأو وكالئه اأي 

م�صوؤولية عن اأي خ�صارة اأو تاأخري ب�صبب اأو نتيجة 

اأي قواعد ولوائح من هذا القبيل.

بو�صعه  راأ�س اخليمة ق�صارى ما  بنك  يبذل  5(  �صوف   

بنك  يتلقاها  التي  الدفع  خدمة  طلبات  لتنفيذ 

املحدد  العمل  انتهاء  موعد  قبل  اخليمة  راأ�س 

بوا�صطة الفروع املتلقية اأو املركز املتلقي من حني 

تلقيها  يتم  التي  الطلبات  تنفيذ  و�صيتم  لآخر. 

التايل.  العمل  يوم  يف  العمل  انتهاء  موعد  بعد 

اجلمعة  واأيام  العطالت  جميع  الغر�س،  ولهذا 

لي�صت اأيام عمل.

6(  �صيتم اعتبار رمز بنك امل�صتفيد »بي اي ا�س« / رمز   

دي/اي  اي  يو  �صيب�س  التحويل/رمز  /معرف  الفرز 

بي اي/اي يف ا�س �صي/ بي ا�س بي اأو اأي رمز اآخر 

الأعمال �صحيحاً  بطاقة  بوا�صطة حامل  مذكور 

و�صيتم تنفيذ احلوالة وفقـاً له، مع افرتا�س �صحة 

اأي  اخليمة  راأ�س  بنك  يتحمل  ول  املقدمة،  الرموز 

م�صوؤولية عن فح�س اأو التحقق من �صحة الرموز 

اأي  يتحمل  ول  امل�صتفيد  ا�صم  مع  توافقها  اأو 

غري  لرمز  طبقـاً  املنفذة  احلوالت  عن  م�صوؤولية 

�صحيح مقدم بوا�صطة حامل بطاقة الأعمال.

الإلكرتونية  الأموال  حوالت  تنفيذ  يتم  7(  �صوف   

تلقي  تاريخ  بعد  عمل  )يومي  الفورية  بالقيمة 

بنك راأ�س اخليمة للطلب(. و�صيتم تنفيذ الطلبات 

بقيمة نف�س اليوم، وفق ما يختاره بنك راأ�س اخليمة، 

مع مراعاة تلقي الطلب قبل موعد انتهاء العمل 

ذي ال�صلة وفق ما هو حمدد من بنك راأ�س اخليمة 

ال�صلة  ذات  العمل  انتهاء  مواعيد  على  عالوة 

املتعلقة باملوقع اجلغرايف لوجهة الدفعة.

باحلق يف تعديل جميع  اخليمة  راأ�س  بنك  8(  يحتفظ   

ر�صوم احلوالت من حني لآخر دون اإخطار م�صبق.

9(  يف حالة تقدمي تعليمات و�صالحيات بخ�صو�س اأي   

عرب  اخليمة  راأ�س  بنك  اإىل  اإلكرتونية  اأموال  حوالة 

الفاك�س  اأو عرب  التوا�صل  برنامج  اأو خدمة  الربيد 

بطاقة  حامل  طريق  عن  )اأو  الإلكرتوين  بالربيد  اأو 

اخليمة  راأ�س  لبنك  يجوز  فاإنه  بنف�صه(  الأعمال 

)»التعليمات«(  ال�صالحيات  هذه  مبوجب  الت�رشف 

نحو  على  ومتثل  �صحيحة  اأنها  افرتا�س  ويجوز 

دقيق رغبات حامل بطاقة الأعمال، حتى اإذا كانت 

التعليمات بالفعل م�صاغة اأو مر�صلة عن طريق 

اأو معدلة بوا�صطة  اأو الإهمال  اأو الحتيال  اخلطاأ 

بعلم  الأعمال  بطاقة  حامل  خالف  ما  �صخ�س 

وبتعليمات  علمه  دون  اأو  الأعمال  بطاقة  حامل 

اخليمة  راأ�س  بنك  على  يلزم  ول  ذلك.  دون  اأو  منه 

التحقق من حقيقة اأو �صحة التعليمات.

مقدم  رغبة  حالة  يف  باأنه  ويقبل  العميل  10(  يوافق   

راأ�س  بنك  من  احلوالة  مبلغ  ا�صتعادة  يف  الطلب 

باإعادة  املرا�صل  البنك  قيام  حالة  يف  اأو  اخليمة 

بنك  اأو  الو�صيط  البنك  خالف  املحولة،  الأموال 

الأموال من  امل�صتفيد لأي �صبب كان، بعد تلقي 

راأ�س  بنك  فاإن  امل�صتفيد،  بنك  اأو  املرا�صل  البنك 

اخليمة، وفق �صلطته التقديرية، يدفع الدفعة اإىل 

ح�صاب البطاقة ب�صعر ال�رشاء ال�صائد بخ�صو�س 

العملة ذات ال�صلة مطروحاً منها جميع الر�صوم 

والنفقات املحددة بوا�صطة بنك راأ�س اخليمة وفق 

اإرادته التقديرية املطلقة.

له  راأ�س اخليمة يجوز  بنك  اأن  العميل على  11(  يوافق   

رف�س �صداد اأي دفعة يعتقد اأنها تت�صمن انتهاكاً 

اأو  اأو لوائح اأي دولة  من جانب اأي �صخ�س لقانون 

ويجوز  اخليمة.  راأ�س  لبنك  الداخلية  ال�صيا�صات 

�صخ�س  طلب  ب�صبب  رف�صها  اأو  الدفعة  تاأخري 

ما مرتبط بالدفعة اأو اأي �صلطة/البنك املرا�صل/

اأو  معلومات  امل�صتفيد  اآخر/بنك  و�صيط  بنك 

اأو اللوائح  تو�صيحات بخ�صو�س اللتزام بالقانون 

راأ�س  بنك  يقدم  و�صوف  الدفعة.  �صداد  رف�صه  اأو 

اخليمة املعلومات بخ�صو�س حوالتك، عند اللزوم.

بطاقة  حامل  تقدمي  �صمان  على  العميل  12(  يوافق   

الأعمال رقم احل�صاب البنكي الدويل )IBAN( اخلا�س 

الإمارات  داخل  اإجراء حوالة  بامل�صتفيد عند طلب 

العربية املتحدة اأو خارجها )حيثما كان ذلك مطلوباً 

راأ�س  لبنك  يجوز  اأنه  ويتفهم  امل�صتفيد(  دولة  يف 

اخليمة رف�س �صداد دفعة عندما يكون رقم احل�صاب 

البنكي الدويل مطلوباً يف دولة امل�صتفيد.

اأحكام عامة  .18
1.  يحق لبنك راأ�س اخليمة تعيني اأي وكيل لتح�صيل   

راأ�س  لبنك  امل�صتحقة  املبالغ  من  اأي  اأو  جميع 

اخليمة من العميل مبوجب هذه التفاقية.

دون  وقت،  اأي  يف  احلق  اخليمة  راأ�س  لبنك  2.  يكون   

التنازل  يف  بطاقة،  حامل  اأي  اأو  العميل  موافقة 

عن حقوقه والتزاماته مبوجب هذه التفاقية كلياً 

اأو جزئياً باإخطار اأو بدون اإخطار العميل اأو اأي حامل 

بطاقة.

3.  يتعهد العميل واأي حامل بطاقة بالتوقيع على اأي   

اخليمة  راأ�س  بنك  قد يطلبها  اإ�صافية  م�صتندات 

من وقت لآخر على نحو معقول.

4.  احلقوق وو�صائل الإن�صاف الواردة يف هذه التفاقية   

تراكمية ول ت�صتثني اأي حقوق اأو و�صائل اإن�صاف 

اأخرى ممنوحة مبوجب القانون.

5.  ال�رشوط والأحكام الواردة يف هذه التفاقية ملزمة   

للعميل ولأي حامل بطاقة ول يجوز لهما التنازل 

اأي  اإىل  التفاقية  هذه  مبوجب  التزاماتهما  عن 

�صخ�س اآخر.

دون  التنازل،  وقت  اأي  يف  اخليمة  راأ�س  لبنك  6.  يجوز   

�رشط اأو غري ذلك، عن اأي من هذه ال�رشوط والأحكام 

اأي  اأو  العميل  انتهاك من جانب  اأو  تق�صري  اأي  اأو 

كتابة  التنازل  هذا  اإعطاء  �رشيطة  بطاقة،  حامل 

وفق  اأن،  وبا�صتثناء  اخليمة  راأ�س  بنك  بوا�صطة 

راأ�س  بنك  تنازل من جانب  اأو  اإعفاء  اأي  �صلف،  ما 

لأي من هذه  انتهاك  اأو  تق�صري  اأي  ب�صاأن  اخليمة 

ال�رشوط والأحكام ل يتم اعتباره تنازلً عن حقوق 

اأي  راأ�س اخليمة ول يتم ا�صتنتاج  و�صالحيات بنك 

�صيء  اأي  من  �صمنياً  عليه  ال�صتدلل  اأو  تنازل 

يتم  ما مل  اخليمة  راأ�س  بنك  يفعله  ل  اأو  يفعله 

اخليمة.  راأ�س  بنك  ِقبل  من  كتابة  عليه  الن�س 

اأي تنازل فقط ب�صفته تنازلً عن  وي�رشي مفعول 

امل�صاألة اخلا�صة املرتبط بها ول يتم اعتباره تنازلً 

عن اأو اإعفاًء من اأي من هذه ال�رشوط والأحكام.

7.  فيما يخ�س اخل�صومات/العرو�س اخلا�صة املقدمة   

من التجار، ل يقدم بنك راأ�س اخليمة اأي �صمان اأو 

اأي اإقرار بخ�صو�س الت�صليم اأو اجلودة اأو الت�صميم 

اأو املوا�صفات اأو غري ذلك املو�صحة بخ�صو�س هذه 

العرو�س. وكذلك، تخ�صع هذه املنتجات/اخلدمات 

للتوفر و�صوف يتم تخ�صي�صها على اأ�صا�س ما يرد 

اأولً يتم تقدميه اأولً.

8.  فيما يخ�س اخل�صومات/العرو�س اخلا�صة املقدمة   

اأي  اخليمة  راأ�س  بنك  يتحمل  لن  التجار،  من 

م�صوؤولية عندما ي�صحب اأي من التجار اأو يلغي اأو 

يعدل هذه املنتجات/اخلدمات. ويحتفظ بنك راأ�س 

حلامل  املتاحة  املزايا  تغيري  باحلق يف  اأي�صاً  اخليمة 

)حاملي( بطاقة الأعمال يف اأي وقت دون اأي اإخطار 

م�صبق.

قابلية الف�ضل بني الأحكام  .19
منف�صلة  واأحكام  �رشوط  هي  والأحكام  ال�رشوط    هذه 

وم�صتقلة عن بع�صها البع�س واإذا اأ�صبح يف اأي وقت اأي 

�رشط من هذه ال�رشوط والأحكام باطالً اأو غري قانوين اأو غري 

نافذ، فاإن ذلك ل يوؤثر باأي حال على �رشيان اأو قانونية اأو نفاذ 

الأحكام الباقية.

تغيري ال�رشوط  .20
1.  يجوز لبنك راأ�س اخليمة من حني لآخر تغيري �رشوط   

متطلبات  مراعاة  ومع  التفاقية.  هذه  واأحكام 

القانون، يلزم على بنك راأ�س اخليمة اإعطاء اإخطار 

كتابة  �صواء  القبيل  هذا  من  تغيري  باأي  للعميل 

اخليمة  راأ�س  بنك  يراه  ما  وفق  ن�رشه  خالل  من  اأو 

تاريخ  يف  التغيريات  تلك  تطبيق  ويتم  منا�صباً. 

ويتعني  اخليمة  راأ�س  بنك  بوا�صطة  املحدد  النفاذ 

النقدية  وال�صلف  الر�صوم  جميع  على  تطبيقها 

والتكاليف ومعامالت البطاقة غري املدفوعة.

ا�صتخدامها  اأو  الأعمال  ببطاقة  الحتفاظ  2.  يعترب   

والأحكام  ال�رشوط  يف  تغيري  اأي  نفاذ  تاريخ  بعد 

قبولً بتلك التغيريات دون حتفظ من جانب العميل 

قبول  عدم  حالة  ويف  الأعمال.  بطاقة  وحامل 

فاإنه  املقرتح،  للتغيري  اأي حامل بطاقة  اأو  العميل 

الأعمال  بطاقة  حامل  اأو  و/  العميل  على  يلزم 

اإنهاء ا�صتخدام بطاقة )بطاقات( الأعمال مبوجب 

اخليمة  راأ�س  لبنك  م�صبق  كتابي  اإخطار  اإعطاء 

مق�صومة  الأعمال  )بطاقات(  بطاقة  واإعادة 

النفاذ،  تاريخ  قبل  اخليمة  راأ�س  بنك  اإىل  ن�صفني 

ومن ثم يتم اإعمال البند 9 ال�صالف ذكره.

القانون احلاكم وال�ضلطة الق�ضائية  .21
الإمارات  لقوانني  وفقاً  وتف�رش  والأحكام  ال�رشوط    تخ�صع 

مبوجبه  بطاقة  حامل  واأي  العميل  ويقر  املتحدة  العربية 

احل�رشية  الق�صائية غري  لل�صلطة  بقبوله  نهائي  وب�صكل 

ذلك  رغم  الإقرار  هذا  يخل  ول  اخليمة.  راأ�س  اإمارة  ملحاكم 

بحقوق بنك راأ�س اخليمة يف رفع دعاوى �صد العميل يف اأي 

�صلطة ق�صائية اأخرى.

  ويف حالة وجود تعار�س بني الن�صختني العربية والإجنليزية، 

يتم العمل بالن�صخة العربية.

امللحق 2

�رشوط واأحكام ال�ضرتداد النقدي

الربنامج  .1
مكان  اأي  يف  النقدي  ال�صرتداد  برنامج  1-1  ي�صمح   

راأ�س اخليمة )»الربنامج«( للعميل املوؤهل  من بنك 

النقدي«(  )»ال�صرتداد  النقدي  ال�صرتداد  بتجميع 

بطاقته  على  متت  التي  املوؤهلة  املعامالت  عن 

والأق�صى  الأدنى  احلد  مبالغ  وفق  )بطاقاته(، 

اخليمة من حني لآخر. ول  راأ�س  بنك  التي يحددها 

املرتاكم بخ�صو�س  النقدي  ال�صرتداد  تنفيذ  ميكن 

بطاقة )بطاقات( الأعمال اإل عن طريق الإ�صافة 

اخلا�س  البطاقة  ح�صاب  يف  الدائن  الر�صيد  اإىل 

بالعميل لدى بنك راأ�س اخليمة.

   »مبلغ الفاتورة« يعني مبلغ املعاملة املوؤهلة وفق 

املبني يف ك�صف ح�صاب بطاقة الئتمان.

   »�صهر اإ�صدار الفاتورة« يعني فرتة ك�صف احل�صاب 

بخ�صو�س ح�صاب بطاقة العميل.

   »ال�صرتداد النقدي« يعني مبلغاً مرتاكماً ذا قيمة 

املوؤهلة  املعامالت  على  اكت�صابه  يتم  نقدية 

باملعدلت والن�صب التي يحددها بنك راأ�س اخليمة 

والذي   ، التقديرية  �صلطته  وفق  لآخر  حني  من 

ح�صاب  يف  الدائن  الر�صيد  اإىل  اإ�صافته  يجوز 

العميل  مطالبة  وعند  بالعميل  اخلا�س  البطاقة 

اخليمة  راأ�س  بنك  من  النقدي  ال�صرتداد  بذلك 

يف  عليها  املن�صو�س  والأحكام  ال�رشوط  وفق 

العميل  مطالبة  عدم  حالة  ويف  التفاقية.  هذه 

بال�صرتداد النقدي من بنك راأ�س اخليمة يف غ�صون 

فرتة �رشيان املفعول وفق املخطر به من بنك راأ�س 

تلك  انق�صاء  عند  م�صادرته  يتم  فاإنه  اخليمة، 

الفرتة.

   »املعاملة املوؤهلة« تعني معامالت البيع بالتجزئة 

و/اأو املعامالت عرب الإنرتنت و/اأو املعامالت الأخرى 

موؤهلة  اأنها  على  اخليمة  راأ�س  بنك  يعرفها  التي 

من حني لآخر. واملعامالت املوؤهلة املدرجة بوا�صطة 

فقط  هي  البطاقة  ح�صاب  اخليمة يف  راأ�س  بنك 

و�صيتم  للربنامج.  موؤهلة  اعتبارها  �صيتم  التي 

العتبار  يف  املوؤهلة  املعاملة  فاتورة  مبلغ  اأخذ 

عند ح�صاب ال�صرتداد النقدي يف ك�صف ح�صاب 

بطاقة الئتمان الذي تظهر فيه املعاملة.

الأهلية  .2
ل  عندما  العميل  اأمام  مفتوحاً  الربنامج  1-2  يكون   

من  موقوفة  الأعمال  )بطاقات(  بطاقة  تكون 

جانب بنك راأ�س اخليمة، ويف اأي حالت اأخرى، وفق 

ما يحدده بنك راأ�س اخليمة من وقت لآخر.

يك�صبه  الذي  النقدي  ال�صرتداد  ي�صبح  2-2  �صوف   

ل�صالح  مكافاأة  كر�صيد  م�صتحقـاً  العميل 

النقدي  ال�صرتداد  اأن  من  وبالرغم  العميل. 

ال�صرتداد،  عند  نقدية  بقيمة  يكون  امل�صتحق 

فاإنه ل ميكن ا�صرتداده اإل كر�صيد دائن يف ح�صاب 

فاإن  ا�صرتداده،  وعند  بالعميل.  اخلا�س  البطاقة 

يف  دائن  كر�صيد  تظهر  �صوف  املعادلة  القيمة 

ح�صاب البطاقة اخلا�س بالعميل بنف�س الكيفية 

مثل اأي اأر�صدة دائنة اأخرى.

الت�ضجيل  .3
بالن�صبة  تلقائية  الربنامج  يف  امل�صاركة  1-3  تكون   

للعميل وجلميع حاملي البطاقات املوؤهلني.

يف  امل�صاركة  عدم  له  يجوز  العميل،  اختار  2-3  اإذا   

اإىل  كتابة  التعليمات  اإر�صال  خالل  من  الربنامج 

باخلدمة  الت�صال  خالل  من  اأو  اخليمة  راأ�س  بنك 

امل�رشفية عرب الهاتف من بنك راأ�س اخليمة.

ا�صتخدام  موا�صلة  بطاقة  حامل  لكل  3-3  يجوز   

بطاقته على النحو املعتاد.

4-3  يجوز لبنك راأ�س اخليمة فر�س ر�صوم على الربنامج   

من  تغيريها  يجوز  والتي  التقديرية،  �صلطته  وفق 

حني لآخر، ويتعني اإخطار العميل بهذه الر�صوم.

يتم  الذي  التاريخ  الت�صجيل«  »تاريخ  بـ  5-3  يُق�صد   

الأعمال  بطاقة  حلامل  فيه  بطاقة  اأول  تفعيل  

املر�صح من جانب العميل.

6-3  تعني �صنة الت�صجيل »اي فرتة اثنى ع�رش �صهرا«   

تبداء من تاريخ الت�صجيل.

ال�ضرتداد النقدي  .4
النقدي  ال�صرتداد  العميل  حق  من  1-4  �صيكون   

لآخر  من حني  البنك  جانب  من  املحددة  بالن�صبة 

جانب  من  املحددة  املوؤهلة  املعامالت  قيمة  من 

بنك راأ�س اخليمة من حني لآخر حتى اأق�صى مبلغ 

اأن  حمدد من جانب البنك من حني لآخر، �رشيطة 

تفي املعامالت املوؤهلة الإجمالية املنفذة بالدرهم 

الإماراتي يف ك�صف ح�صاب بطاقة الئتمان خالل 

املحدد  للمبلغ  الأدنى  باحلد  الفاتورة  اإ�صدار  �صهر 

و�صوف  لآخر.  اخليمة من حني  راأ�س  بنك  بوا�صطة 

التقديرية،  �صلطته  وفق  اخليمة،  راأ�س  بنك  يقوم 

املكت�صب  الإجمايل  النقدي  ال�صرتداد  بتقريب 

خالل �صهر اإ�صدار فاتورة اإىل اأقرب قيمة بالدرهم 

الإماراتي.

فواتري  بها  ال�صادر  املوؤهلة  املعامالت  2-4  تكون جميع   

موؤهلة  الربنامج  هذا  مبوجب  البطاقة  حل�صاب 

ذلك  ي�صمل  ولن  النقدي.  ال�صرتداد  لكت�صاب 

املعامالت التالية:

الدفعات النقدية املحلية املقدمة؛ 	•   

�صيكات بطاقة الئتمان؛ 	•   

ر�صوم التمويل؛ 	•   

ح�صاب  على  املفرو�صة  الر�صوم  	جميع  	•   

البطاقة من جانب بنك راأ�س اخليمة؛

	املعامالت التي مت اإلغاوؤها من جانب التجار؛ 	•   

فواتري  مثل  اخلدمات   فواتري  	مدفوعات  	•   

قنوات  والكهرباء من خالل  واملياه  الهاتف 

مثل  اخليمة،  راأ�س  ببنك  اخلا�صة  الدفع 

واخلدمات  الهاتف  امل�رشفية عرب  اخلدمات  

امل�رشفية الرقمية وال�رشاف الآيل اأو اأي قناة 

دفع اأخرى خا�صة ببنك راأ�س اخليمة.

	اأي معامالت اأخرى يحددها بنك راأ�س اخليمة  	•   

من وقت لآخر

عن  نقدي  ا�صرتداد  اكت�صاب  للعميل  ميكن  3-4  ل   

تاريخ  قبل  منفذة  بالتجزئة  بيع  م�صرتيات  اأي 

الت�صجيل.

ب�صاأن  العميل  ل�صالح  املرتاكم  النقدي  4-4  ال�صرتداد   

اأو  دجمه  ميكن  ل  الأعمال  )بطاقات(  بطاقة 

النقدي اخلا�س  بالتزامن مع ال�صرتداد  ا�صتخدامه 

راأ�س  بنك  من  �صادرة  اأخرى  الئتمانية  ببطاقاته 

اخليمة يف وقت ال�صرتداد اأو حتويله اإىل اأي بطاقة 

ائتمان اأو برنامج ولء اآخر لبطاقة الئتمان ما مل 

راأ�س اخليمة بالإخطار بخالف ذلك على  يقم بنك 

نحو خا�س.

اإعمال  مبوجب  النقدي  ال�صرتداد  حتويل  ميكن  5-4  ل   

اآخر.  كيان  اأو  �صخ�س  اأي  اإىل  ذلك  غري  اأو  القانون 

الدفع  واجب  ا�صتحقاق  هو  النقدي  وال�صرتداد 

فقط وفق الإرادة املح�صة لبنك راأ�س اخليمة ولي�س 

ولي�س  بالدين  للوفاء  للحجز  قابل  ح�صاب  ر�صيد 

ر�صيداً يجوز حتويله اإىل اأي �صخ�س اأو كيان اآخر.

6-4  ال�صرتداد النقدي املكت�صب له قيمة نقدية عند   

ر�صيد  هيئة  يف  اإل  ا�صرتداده  ميكن  ول  ال�صرتداد، 

وعند  بالعميل.  اخلا�س  البطاقة  ح�صاب  يف  دائن 

كر�صيد  املعادلة  القيمة  تظهر  �صوف  ا�صرتداده، 

اأي  الكيفية مثل  العميل بنف�س  دائن يف ح�صاب 

ا�صرتداد اآخر.

باإخطار العميل يف  راأ�س اخليمة  7-4  �صوف يقوم بنك   

بال�صرتداد  الئتمان  لبطاقة  ح�صاب  ك�صف  كل 

احل�صول  للعميل  ميكن  ول  امل�صتحق.  النقدي 

كر�صيد  اإظهاره  بعد  اإل  النقدي  ال�صرتداد  على 

م�صتحق يف ك�صف ح�صاب بطاقة الئتمان.

بطاقة  باإلغاء  طواعية  العميل  قيام  حالة  8-4  يف   

على  احل�صول  فيمكن  اإغالقها،  اأو  الأعمال 



طلب  بتقدمي  لبطاقته  امل�صتحق  النقدي  ال�صرتداد 

اإلغاء  من  يوماً   30 غ�صون  يف  العميل  من  خطي 

النقدي.  ال�صرتداد  ذلك  م�صادرة  تتم  واإل  البطاقة 

اأو تعليق بطاقة الأعمال لأي �صبب  ويف حالة وقف 

كان، فاإن ال�صرتداد النقدي امل�صتحق لتلك البطاقة 

تتم م�صادرته ولكن يجوز اإعادته، وفق الإرادة املح�صة 

لبنك راأ�س اخليمة.

واإبطال  احت�صاب  ب�صاأن  اخليمة  راأ�س  بنك  قرار  9-4  يكون   

ال�صرتداد  واإلغاء  واإيداع  وخ�صم  واإ�صافة  وم�صادرة 

النقدي نهائياً وحا�صماً وملزماً للعميل.

ال�ضرتداد وامل�ضادرة  .5
1-5  يتعني األ تكون بطاقة )بطاقات( الأعمال بها اإفراط   

اأو  اإلغاوؤها  اأو  اإيقافها  اأو  تعليقها  مت  اأو  ال�صحب  يف 

تلقي  وقت  يف  اخليمة  راأ�س  بنك  جانب  من  اإنهاوؤها 

احلالت  من  حالة  اأي  ويف  النقدي.  ال�صرتداد  طلب 

اأعاله، يحق لبنك راأ�س اخليمة وفق �صلطته  املذكورة 

النقدي  ال�صرتداد  مبلغ  كان  اإذا  ما  تقرير  التقديرية 

�صيتم ا�صرتداده اأم �صتتم م�صادرته.

قيام  النقدي عن طريق  ال�صرتداد  ا�صرتداد مبلغ  2-5  يتم   

الرقمية  العميل بالت�صال بهاتف اخلدمة امل�رشفية 

بنك  من  الرقمية  امل�رشفية  اخلدمات  اإىل  الدخول  اأو 

راأ�س اخليمة وبعد عملية التعرف على الهوية، يطلب 

النقدي  ال�صرتداد  مبلغ  من  جزء  اأو  جميع  ا�صرتداد 

�صلطته  وفق  اخليمة  راأ�س  لبنك  ويجوز  امل�صتحق. 

مبلغ  ل�صرتداد  اأخرى  طرق  اأي  تقدمي  التقديرية 

ال�صرتداد النقدي.

3-5  يجوز لبنك راأ�س اخليمة تعيني مبلغ احلد الأدنى واحلد   

الأق�صى لال�صرتداد النقدي لكل �صهر وفق �صلطته 

راأ�س  بنك  يحدد  �صوف  ذلك،  على  عالوة  التقديرية. 

اخليمة مبلغ احلد الأدنى الذي �صيُ�صمح با�صرتداده يف 

اأي حالة ويجوز تغيريه من حني لآخر.

الدائن  الر�صيد  اإىل  اخليمة  راأ�س  بنك  يُ�صيف  4-5  �صوف   

ال�صرتداد  بالعميل مبلغ  اخلا�س  البطاقة  يف ح�صاب 

النقدي املطلوب يف غ�صون ثالثة )3( اأيام عمل من 

تلقي طلب ال�صرتداد من العميل.

5-5  عند ال�صرتداد، تتم اإ�صافة مبلغ ال�صرتداد النقدي اإىل   

بالعميل  اخلا�س  البطاقة  الدائن يف ح�صاب  الر�صيد 

النقدي  ال�صرتداد  مبلغ  من  تلقائياً  و�صيتم خ�صمه 

املرتاكم.

النقدي  ال�صرتداد  مبلغ  ا�صرتداد  العميل  على  6-5  يجب   

من  �صهراً   )15( ع�رش  املكت�صب يف غ�صون خم�صة 

تاريخ اكت�صاب ذلك ال�صرتداد النقدي. ويف حالة عدم 

اأخرى  فرتة  اأي  اأو  الفرتة،  هذه  غ�صون  يف  ا�صرتداده 

يقررها بنك راأ�س اخليمة، تتم م�صادرة مبلغ ال�صرتداد 

النقدي  ال�صرتداد  ر�صيد  من  وخ�صمه  ذلك  النقدي 

املرتاكم املو�صح يف ك�صف ح�صاب بطاقة الئتمان.

اأو  اأخرى  مبكافاآت  النقدي  ال�صرتداد  تبديل  ميكن  7-5  ل   

مبالغ اأخرى قابلة لال�صرتداد اأو التحويل حتت اأي ظرف 

ا�صرتداد  اإىل  اأخرى  مرة  حتويله  ول ميكن  الظروف،  من 

نقدي م�صتحق.

اأحكام عامة  .6
ا�صتخدام  اإ�صاءة  و/اأو  احتيال  اأي  حدوث  حالة  1-6  يف   

ال�صرتداد  مبلغ  ا�صرتداد  اأو  اكت�صاب  بخ�صو�س 

النقدي مبوجب الربنامج ميكن اأن يت�صبب يف م�صادرة 

الربنامج  واإلغاء  النقدي، عالوة على تعليق  ال�صرتداد 

بالن�صبة للعميل.

2-6  يحتفظ بنك راأ�س اخليمة باحلق يف اإلغاء اأو تعليق اأو   

تغيري اأو ا�صتبدال ال�صرتداد النقدي اأو �رشوط ال�صرتداد 

النقدي اأو اأ�صا�س ح�صاب ال�صرتداد النقدي اأو �رشوط 

اإخطار  اأي  اإعطاء  دون  وقت،  اأي  الربنامج يف  واأحكام 

م�صبق للعميل.

مع،  بالتزامن  قراءته  ويتم  مكمالً،  الربنامج  3-6  يعترب   

�رشوط واأحكام بطاقة الأعمال، لكنه ل يعترب تعديالً 

معرف  غري  ولكن  اإليه  م�صار  م�صطلح  واأي  عليها، 

بطاقة  واأحكام  �رشوط  وفق  تف�صريه  يتم  �صوف  هنا 

الأعمال. وبغ�س النظر عن اأي �صيء وارد هنا، يف حالة 

وجود اأي تعار�س بني �رشوط واأحكام الربنامج و�رشوط 

ب�رشوط  العمل  يتم  فاإنه  الأعمال  بطاقة  واأحكام 

واأحكام بطاقة الأعمال.

  يعترب بنك راأ�س اخليمة قد ت�رشف بنية ح�صنة يف الرد على اأي 

بوا�صطة حامل  ا�صتف�صار  اأو  اإلكرتونية  اأو  تعليمات �صفهية 

بطاقة الأعمال بخ�صو�س اأي م�صاألة متعلقة بهذا الربنامج 

حامل  لأي  ول  للعميل  يحق  ول  ا�صرتداد.  طلب  باأي  والوفاء 

اأو  اأ�رشار  اأو  خ�صارة  اأي،  ادعاء  اأو  باأي،  املطالبة  اأعمال  بطاقة 

م�صوؤولية اأو نفقات ترجع، ب�صكل مبا�رش اأو غري مبا�رش، اإىل اأي 

راأ�س اخليمة ويتعني على  ت�رشف بنية ح�صنة من جانب بنك 

العميل تعوي�س بنك راأ�س اخليمة عن اأي �رشر ينتج عن ذلك.

�رشوط واأحكام درع الئتمان

اإننا نرحب بك كحامل بطاقة اأعمال من بنك راأ�س اخليمة وندعوك 

نرجو  واإننا  ال�صاملة هذه.  الئتمان  درع  لال�صتفادة من مزايا حماية 

منك الطالع على تفا�صيل التغطية لكي تفهم على نحو دقيق 

نطاق و�رشوط التغطية املعرو�صة. ويعترب هذا الربنامج مكمالً، ويتم 

الأعمال، لكنه ل يعترب  واأحكام بطاقة  بالتزامن مع، �رشوط  قراءته 

تعديالً عليها، واأي م�صطلح م�صار اإليه ولكن غري معرف هنا �صوف 

النظر  وبغ�س  الأعمال.  بطاقة  واأحكام  �رشوط  وفق  تف�صريه  يتم 

عن اأي �صيء وارد هنا، يف حالة وجود اأي تعار�س بني �رشوط واأحكام 

ب�رشوط  العمل  يتم  فاإنه  الأعمال  بطاقة  واأحكام  و�رشوط  الربنامج 

واأحكام بطاقة الأعمال.

اإ�ضعار هام

تبداأ التغطية تلقائياً من تاريخ البدء.  .1
تكون  البدء،  تاريخ  بعد  للبطاقة  ح�صاب  ك�صفي  اأول  2.  يف 
التغطية جمانية وبعد ذلك �صوف يتم فر�س ر�صم رمزي )كما 

هو حمدد يف دليل الأ�صعار واخلدمات اخلا�س ببطاقة الئتمان( 

والتي �صوف يتم تطبيقها على اإجمايل املبالغ امل�صتحقة يف 

كل ك�صف بطاقة �صهري لحق.

3.  حلامل البطاقة اخليار يف اإلغاء التغطية يف اأي وقت، ويف حال 
اإلغاءها فاإن حامل البطاقة ل يحق له الدخول جمدداً يف هذه 

التغطية.

الأعمال  ائتمان  بطاقة  حامل  على  فقط  مطبقة  4.  التغطية 
الرئي�صية فقط وي�صتثنى من ذلك بطاقات ال�رشكات

5.  يجب اأن يكون عمر حامل البطاقة بني 21 اإىل 65 عاماً فيما 
يتعلق بالتغطية اخلا�صة بالوفاة والعجز الكلي الدائم واملر�س 

اخلطري.

6.  احلد اجلغرايف بخ�صو�س تغطية الوفاة اأو العجز الكلي الدائم 
اأو املر�س اخلطري هو »جميع اأنحاء العامل«.

احل�رشي  غري  الق�صائي  لالخت�صا�س  التغطية  7.  تخ�صع 
راأ�س اخليمة والقوانني احلاكمة  اإمارة  للمحاكم املخت�صة يف 

يف اإمارة راأ�س اخليمة. ويحتفظ البنك / ال�رشكة باحلق، يف اأي 

وقت، يف تغيري البنود و/ اأو ال�رشوط و/ اأو الأ�صعار و/ اأو رف�س 

اأو اإيقاف اأو اإلغاء التغطية ال�صارية دون حتديد اأي �صبب لذلك.

يتم  التفاقية  هذه  مبوجب  الدفع  الواجبة  املزايا  8.  جميع 
ت�صويتها بوا�صطة ال�رشكة مقابل املبلغ الإجمايل غري املدفوع 

بطاقة  بخ�صو�س  الأعمال  بطاقة  حامل  على  امل�صتحق 

الأعمال خا�صته لدى البنك.

9.  ل يعترب البنك يف اأي وقت وكيالً لل�رشكة. ويجب التفاو�س يف 
اأي مطالبات اأو نزاعات ب�صاأن اأي تغطية تاأمينية مبا�رشةً مع 

ال�رشكة.

10.  يوافق حامل البطاقة ويفو�س البنك لالإف�صاح عن وتقدمي اأي 
معلومات مالية اأو غري مالية متعلقة بجميع ح�صابات بطاقة 

الأعمال خا�صته لدى البنك اإىل ال�رشكة، وفق �رشوط واأحكام 

اأي  يقدم  لن  باأنه  ويقر  البطاقة  حامل  ويوافق  التغطية. 

مطالبة �صد البنك بخ�صو�س اأي خ�صارة اأو اأ�رشار مت التعر�س 

لها اأو ادعائها نتيجة اأي اإف�صاح من هذا القبيل اإىل ال�رشكة.

التعريفات

لغر�س هذه التغطية، يتعني تطبيق التعريفات التالية، ما مل يقت�س 

ال�صياق خالف ذلك:

حادث

يعني عندما حتدث الإ�صابة اجل�صدية فقط ومبا�رشة ب�صبب و�صائل 

عنيفة خارجية غري متوقعة.

املنفعة

التغطية  هذه  نطاق  مبوجب  الدفع  الواجب  التعوي�س  تعني 

بخ�صو�س وفاة حامل البطاقة اأو تعر�صه لعجز كلي دائم اأو مر�س 

خطري.

ت�ضهيل بطاقة الأعمال

تعني بطاقة الئتمان ال�صادرة من البنك واملقدمة حلامل البطاقة 

هذه  مبوجب  املنافع  عليها  تنطبق  والتي  العميل  طلب  على  بناًء 

التغطية.

حامل البطاقة

يتم  مل  والذي  البنك  لدى  الأعمال  لبطاقة  اأ�صا�صي  مالك  يعني 

اإلغاء ا�صرتاكه يف املنافع مبوجب هذه التغطية ومل يتم جتريده من 

الأهلية مبوجب اأحكام هذه التغطية لكي يكون موؤهالً لتلقي املنافع 

مبوجب التغطية.

تاريخ البدء

يعني تاريخ ت�صجيل حامل البطاقة يف هذه التغطية اأو تاريخ بدء 

البطاقات  ت�صجيل حاملي  ويتم  الآخر.  بعد  اأيهما حدث  التغطية، 

تلقائياً لال�صتفادة من هذه التغطية عند اإ�صدار بطاقة الأعمال.

ال�رشكة

تعني �رشكة الحتاد للتاأمني )�س.م.ع(، �س.ب. 119227، دبي، الإمارات 

العربية املتحدة.

التغطية

البنك  بوا�صطة  املجلوبة  ال�صاملة  الئتمان  درع  منفعة  تعني 

واملقدمة بوا�صطة ال�رشكة.

فرتة التغطية

تعني الفرتة التي يتم خاللها، يف اأو بعد تاريخ البدء، تطبيق املزايا 

مبوجب هذه التغطية.

الئتمان

اإىل  البنك  بوا�صطة  اآخر مقدم  ت�صهيل مايل  اأي  اأو  الئتمان  يعني 

حامل البطاقة مبوجب ت�صهيل بطاقة الأعمال.

املر�ص اخلطري: يعني اأي مما يلي:

ال�رشطان  )1
غري  بالنمو  يت�صف  خبيث  ورم  وجود  خالل  من  يظهر    مر�س 

الأن�صجة.  واخرتاق  اخلبيثة  اخلاليا  وانت�صار  فيه  املتحكم 

وم�صطلح ال�رشطان ي�صمل اأي�صاً �رشطان الدم ومر�س اجلهاز 

الليمفاوي اخلبيث مثل مر�س هودجكن. وي�صتثنى من ذلك اأي 

الدرجة  من  هودجكن  ومر�س  تو�صعي  غري  مو�صعي  �رشطان 

»اأ« وجميع �رشطانات اجللد  املرحلة  الربو�صتاتا  الأوىل و�رشطان 

با�صتثناء الورم الفيتاميني اخلبيث )بدءاً من م�صتوى كالرك 

3( واأي ورم خبيث يف وجود اأي فريو�س نق�س مناعة ب�رشية.
2(   الأزمة القلبية )احت�صاء ع�صلة القلب(  

غري  الإمداد  نتيجة  القلب  ع�صلة  من  جزء     موت 

املنا�صب بالدم يف املنطقة ذات ال�صلة.

جميع  خالل  من  الت�صخي�س  ذلك  اإثبات     و�صيتم 

املعايري التالية:

التاريخ املر�صي لآلم ال�صدر النمطية 	•   

تغيريات املخطط الكهربائي اجلديد للقلب 	•   

ارتفاع اإنزميات الحت�صاء اخلا�صة 	•   

امل�صحوب  غري  القلبية  الع�صلة  	احت�صاء  	•   

بارتفاع الفلقة )ن�صتيمي( مع ارتفاع تروبونني 

اي اأو تي  يتم ا�صتبعاده.

اجللطة الدماغية  )3
  اأي حادث خمي وعائي يت�صبب يف عيب ع�صبي ي�صتمر لأكرث 

من 24 �صاعة وي�صمل ذلك احت�صاء اأن�صجة املخ وحدوث نزف 

دموي وان�صداد وعائي من م�صدر خارج اجلمجمة. ويتعني تقدمي 

دليل العيب الع�صبي ملدة ل تقل عن ثالثة )3( اأ�صهر.

جراحة ال�رشيان التاجي )املجازة التاجية(  )4
�رشيان  م�صار  لتعديل  مفتوح  قلب  جلراحة  الفعلي    اخل�صوع 

تاجي واحد اأو اأكرث والذي يكون �صيقـاً اأو م�صدوداً، وذلك من 

خالل جراحة جمازة ال�رشيان التاجي )�صي اي بي جي (. ويجب 

الأوعية  ت�صوير  و�صائل  خالل  من  �رشورية  اجلراحة  اأن  اإثبات 

التاجية والقلبية. وفيما يخ�س هذه التغطية، يتم ا�صتبعاد 

التقومي الوعائي و/اأو اأي اإجراءات اأخرى خالل ال�رشايني.

5(  الف�ضل الكلوي )مر�ص الف�ضل الكلوي يف مراحله النهائية(
عن  عبارة  هو  النهائية  مراحله  يف  الكلوي  الف�صل    مر�س 

توقف الكليتني على نحو مزمن وغري قابل للمعاجلة عن اأداء 

وظائفهما، ونتيجة لذلك يتم اإجراء غ�صيل كلوي دوري )ديلزة 

دموية اأو غ�صيل �صفاقي( اأو يتم اإجراء جراحة زراعة كلى.

6(  زراعة الأع�ضاء الرئي�ضية
  اخل�صوع الفعلي جلراحة زراعة اأع�صاء كمتلقي لزراعة قلب اأو 

رئة اأو كبد اأو بنكريا�س اأو كلى اأو نخاع عظمي.

ت�ضلب الأن�ضجة املتعدد  )7
بوا�صطة  املتعدد  الأن�صجة  لت�صلب  وا�صح    ت�صخي�س 

معتمد.  م�صت�صفى  يف  يعمل  ع�صبية  اأمرا�س  ا�صت�صاري 

ع�صبية  م�صكالت  البطاقة  حامل  على  يظهر  اأن  ويجب 

يجب  اأو  اأ�صهر  �صتة  عن  تقل  ل  متوا�صلة  لفرتة  م�صتمرة 

طبياً.  موثقني  الأقل  على  اثنني  حلادثني  تعر�س  قد  يكون  اأن 

ويلزم اإثبات ذلك من خالل الأعرا�س النمطية لزوال النخاعني 

و�صعف وظائف احلركة والإح�صا�س.

العميل

بطاقة  ت�صهيل  تقدمي  مت  الذي  التجاري  الكيان  اأو  املوؤ�ص�صة  يعني 

الأعمال له من جانب البنك والذي �صيحدد ال�صخ�س الذي �صيتم 

اإ�صدار بطاقة الأعمال الأ�صا�صية له.

تاريخ احلدث يعني اأي مما يلي:

�صبب  اأي  عن  الناجمة  الوفاة  تاريخ  بالوفاة،  يتعلق  1.  فيما 
اأو  حتدث  والتي  �رشاحة،  امل�صتبعدة  الأ�صباب  تلك  با�صتثناء 

تظهر يف اأو بعد تاريخ البدء واأثناء فرتة التغطية.

2.  فيما يتعلق بالعجز الكلي الدائم، تاريخ الإقرار بالعجز الكلي 
�صبب  اأي  نتيجة  وذلك  خمت�صة  �صلطة  بوا�صطة  الدائم 

اأو  حتدث  والتي  �رشاحة،  امل�صتبعدة  الأ�صباب  تلك  با�صتثناء 

تظهر يف اأو بعد تاريخ البدء واأثناء فرتة التغطية.

اخلطري  املر�س  ت�صخي�س  تاريخ  اخلطري،  باملر�س  يتعلق  3.  فيما 
با�صتثناء  �صبب  اأي  نتيجة  وذلك  �صلطة خمت�صة  بوا�صطة 

تلك الأ�صباب امل�صتبعدة �رشاحة، والتي حتدث اأو تظهر يف اأو 

بعد تاريخ البدء واأثناء فرتة التغطية.

الوفاة

امل�صتبعدة  الأ�صباب  تلك  با�صتثناء  �صبب  اأي  نتيجة  الوفاة  تعني 

�رشاحة مبوجب التغطية.

املديونية

تعني املبلغ الإجمايل غري املدفوع يف ح�صاب بطاقة حامل البطاقة 

الأ�صا�صي يف تاريخ احلدث ولكن با�صتثناء اأي ت�صهيل ائتماين متاح 

بعد تاريخ احلدث، مع مراعاة احلد الأق�صى لالئتمان.

البنك

يعني بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س.م.ع(، �س.ب 5300، راأ�س اخليمة، 

الإمارات العربية املتحدة.

احلد الأق�ضى لعمر التغطية

يعني الأعمار التالية والتي عند بلوغها تتوقف التغطية بخ�صو�س 

حامل البطاقة:

الوفاة/العجز الكلي الدائم/املر�س اخلطري: 65 �صنة

اأدنى دفعة م�ضتحقة

ح�صاب  ك�صف  يف  املذكور  امل�صتحق«  للمبلغ  الأدنى  »احلد  تعني 

بطاقة الئتمان ال�صادر بخ�صو�س الفرتة التي ت�صمل تاريخ احلدث.

العجز الكلي الدائم

اأي �صبب غري م�صتبعد على  اأي مما يلي والذي يحدث نتيجة  يعني 

نحو خا�س مبوجب هذه التغطية.

الفقدان الدائم لب�رش يف كلتا العينني.  .1
قطع/برت ال�صاقني؛ اأو  .2

ال�صلل الكلي والدائم؛ اأو  .3
قوت  ك�صب  على  البطاقة  حامل  قدرة  وعدم  الكلي  4.  العجز 
اأو حرفة ميكن على نحو معقول  اأو جتارة  اأي مهنة  يومه يف 

خالل  من  ملزاولتها  منا�صباً  البطاقة  حامل  يكون  اأن  توقع 

التعليم اأو التدريب اأو اخلربة.

متتالية  اأ�صهر  �صتة  قدرها  لفرتة  العجز  ي�صتمر  اأن    �رشيطة 

البطاقة �صوف يظل على  باأن حامل  التاأمني  واقتناع �رشكة 

هذه احلال لالأبد. ومع ذلك، ل يتم تطبيق هذا القيد الزمني 

على حالت قطع/برت ال�صاقني.

ً احلالة املوجودة م�ضبقا

ويتم  البدء،  تاريخ  قبل  يظهر  اأو  يحدث  اعتالل  اأو  مر�س  تعني 

اأو  ممار�س  طبيب  من  والعالج  الطبية  امل�صورة  التما�س  بخ�صو�صه 

عالج  اأخ�صائي  اأو  يدوياً  الفقري  العمود  بتقومي  لالأمرا�س  معالج 

على  �صهراً  ع�رش  اثني  غ�صون  يف  مماثل  اآخر  ممار�س  اأي  اأو  طبيعي 

الفور قبل تاريخ البدء.

نطاق التغطية

الوفاة؛ اأو  .1
العجز الكلي الدائم؛ اأو  .2

3.  املر�س اخلطري
نتيجة لأي �صبب اآخر، خالف تلك الأ�صباب امل�صتبعدة حتديداً، يحدث 

اأو يظهر بعد تاريخ البدء واأثناء فرتة التغطية.

مبلغ التغطية

البطاقة؛  حلامل  الدائم  الكلي  العجز  اأو  الوفاة  1.  بخ�صو�س 
حد  مراعاة  مع  احلدث،  تاريخ  يف  البطاقة  حامل  مديونية 

اأق�صى قدره 500000 درهم اإماراتي.

2.  يف حالة ت�صخي�س حامل البطاقة على اأنه يعاين من مر�س 
خطري واحد اأو اأكرث م�صمول مبوجب هذه التغطية ونا�صئ عن 

�صبب غري م�صتبعد على نحو خا�س يف هذه التغطية، خالل 

مديونية  تدفع  اأن  ال�رشكة  على  يتعني  فاإنه  التغطية،  فرتة 

حامل البطاقة يف تاريخ احلدث، مع مراعاة حد اأق�صى قدره 

500000 درهم اإماراتي.

�رشيطة:

1.  اأن يظل حامل البطاقة على قيد احلياة ملدة �صهر واحد بعد 
ت�صخي�س املر�س اخلطري.

2.  األ تكون اأي منفعة واجبة الدفع يف حالة وقوع تاريخ احلدث 
خالل فرتة قدرها ثالثة )3( اأ�صهر يف اأو بعد تاريخ البدء.

ال�رشوط

1(  يتعني على حامل البطاقة / املوؤمن عليه تزويد ال�رشكة باأي 
احلالة  تفا�صيل  ذلك  يف  )مبا  ال�رشكة  تطلبها  قد  معلومات 

املنافع  على  للح�صول  البطاقة  حامل  بخ�صو�س  ال�صحية( 

مبوجب هذه التغطية. وقبل القبول، يجوز لل�رشكة، وفق اإرادتها 

املح�صة، اأن تطلب من حامل البطاقة اخل�صوع لفح�س طبي 

بوا�صطة طبيب ممار�س موؤهل قانونياً بالكيفية التي تعتربها 

ال�رشكة مطلوبة اأو منا�صبة.

2(  يتم تقدمي املنافع مبوجب هذه التغطية فقط للعميل فيما 
يتعلق بحاملي بطاقات الأعمال الأ�صا�صية.

البدء،  تاريخ  بعد  الئتمان  لبطاقة  ح�صاب  ك�صفي  اأول  3(  يف 
تكون التغطية جمانية وبعد ذلك �صوف يتم فر�س ر�صم رمزي 

ببطاقة  اخلا�س  واخلدمات  الأ�صعار  دليل  يف  حمدد  هو  )كما 

ك�صف  كل  يف  املدفوع  غري  الإجمايل  املبلغ  على  الئتمان( 

العميل  وميلك  التايل.  بال�صهر  خا�س  ائتمان  بطاقة  ح�صاب 

خيار اختيار التغطية يف اأي وقت. ومع ذلك، مبجرد الختيار، لن 

يُ�صمح للعميل باإعادة الن�صمام اإىل التغطية.

تنتهي  لذلك،  مناق�س  هنا  وارد  �صيء  اأي  عن  النظر  4(  بغ�س 
املنافع مبوجب هذه التغطية بخ�صو�س حامل البطاقة عند 

وقوع حدث واحد اأو اأكرث مما يلي:

اإلغاء بطاقة الأعمال اخلا�صة بحامل البطاقة  )1  

بلوغ حامل البطاقة احلد الأق�صى لعمر التغطية  )2  

3(  وفاة حامل البطاقة اأو اإ�صابته بالعجز الكلي الدائم   

اأو مبر�س خطري

4(  اإذا اأ�صبح العميل مق�رشاً لفرتة قدرها 180 يوماً. ومع   

مبجرد  تلقائياً  التغطية  هذه  اإعادة  يتم  �صوف  ذلك، 

قيام العميل بدفع امل�صتحقات املطلوبة منه.

البنك  بوا�صطة  التغطية  هذه  مبوجب  املنافع  5(  اإلغاء   

هذه  واأحكام  �رشوط  وفق  وقت  اأي  يف  العميل  اأو 

التغطية.

و�صحة  التغطية  هذه  ب�رشوط  البطاقة  حامل  التزام  5(  يعترب 
معلومات  اأي  يف  جانبه  من  املقدمة  والإجابات  الإفادات 

مبوجب  املوفرة  للمنافع  م�صبقاً  �رشطاً  منه  مقدمة  مهمة 

تقدمي  فيها  مت  التي  الظروف  تغيري  حالة  التغطية. ويف  هذه 

موافقة  دون  بالغ  نحو  على  البطاقة  حامل  اإىل  التغطية 

وملغاة  باطلة  ت�صبح  التغطية  فاإن  ال�رشكة،  من  كتابية 

بخ�صو�س حامل البطاقة املعني.

6(  اإذا كانت اأي مطالبة مقدمة مبوجب هذه التغطية احتيالية 

اأو ل اأ�صا�س لها من ال�صحة، فاإن املنافع مبوجب هذه التغطية 

يتم م�صادرتها بخ�صو�س العميل املعني.

ال�ضتثناءات

الدفع  واجبة  التغطية  هذه  مبوجب  منافع  اأي  تكون  1(  ل 
بخ�صو�س حامل البطاقة عندما يكون احلدث املوؤدي اإىل ن�صوء 

مطالبة مبوجب هذه التغطية قد وقع نتيجة:

1(   الوفاة عن طريق النتحار يف غ�صون اثني ع�رش )12(   

�صهراً من تاريخ البدء؛

)دون  للنف�س  معاجلة  و/اأو  للنف�س  متعمد  اإيذاء  2(   اأي   

به  ممار�س معرتف  منا�صبة من طبيب  و�صفة طبية 

قانونياً(؛

التاأثريات اأو امل�صاعفات النا�صئة عن احلمل؛  )3  

4(  اأي حادث يقع يف اأو داخل اأو قرب اأي طائرة خالف طائرة   

فعلي  كراكب  فيها  م�صافراً  البطاقة  حامل  يكون 

ت�صغيلها  يتم  والتي  طيار  اأو  الطاقم  اأفراد  اأحد  اأو 

بوا�صطة �رشكة خطوط جوية جتارية مرخ�صة؛

5(  الإ�صعاع النووي و/اأو الن�صطار النووي و/اأو الندماج   

النووي و/اأو التلوث الإ�صعاعي؛

العمل  عن  والإ�رشاب  املدين  وال�صطراب  6(  ال�صغب   

والثورة  معلنة(  غري  اأم  معلنة  اأكانت  )�صواء  واحلرب 

والع�صيان امل�صلح والنتفا�صة ال�صعبية واغت�صاب 

ال�صلطة والإرهاب؛

7(  تاأثري الكحول اأو العقاقري خالف ال�صتخدام املنا�صب   

موؤهل  ممار�س  طبيب  بوا�صطة  املو�صوفة  للعقاقري 

على  تطبيقه  يتم  ل  ال�صتثناء  هذا  ولكن  قانونياً 

الوفاة النا�صئة عن ال�صبب املذكور اأعاله؛

ال�صتثناء  هذا  ولكن  مزمن  اعتالل   / مر�س  8(  ب�صبب   

اعتالل   / مر�س  نتيجة  الوفاة  على  تطبيقه  يتم  ل 

مزمن؛

هذا  ولكن  م�صبقـاً،  موجودة  حالة  نتيجة  9(  املر�س   

التي  الوفاة  بخ�صو�س  تطبيقه  يتم  ل  ال�صتثناء 

من  اأ�صهر  �صتة  قدرها  متوا�صلة  فرتة  بعد  حتدث 

ومع  املعني.  البطاقة  حامل  بخ�صو�س  البدء  تاريخ 

اأمكن  اإذا  ذلك، يقت�رش تطبيق هذا ال�صتثناء فقط 

غ�صون  يف  م�صبقـاً  املوجودة  احلالة  اإثبات  لل�رشكة 

�صهر واحد من تاريخ ت�صليم جميع وثائق املطالبات 

املطلوبة اإىل ال�رشكة؛

)الإيدز(  املكت�صبة  املناعة  نق�س  متالزمة  10(  مر�س   

منظمة  تعريف  وفق  بالإيدز  املرتبطة  وامل�صاعفات 

ال�صحة العاملية من حني لآخر اأو وجود فريو�س نق�س 

املناعة الب�رشية )HIV( وفق املو�صح مبوجب النتيجة 

اأو   HIV الإيجابية لختبار الأج�صام امل�صادة لفريو�س

.HIV اختبار

2(   ل تكون املنافع مبوجب هذه التغطية واجبة الدفع اإىل حامل 
تقدم  اأو  تلقى  قد  البطاقة  حامل  يكون  عندما  البطاقة 

اأي  مبوجب  احلق  نف�س  تغطي  مماثلة  منفعة  لتلقي  بطلب 

منتج اأو تاأمني اآخر بخ�صو�س الفرتة التي يتم ب�صاأنها تطبيق 

التعوي�س مبوجب هذه التغطية.

اإجراءات املطالبات

عند وقوع اأي حدث يوؤدي اإىل ن�صوء مطالبة مبوجب هذه التغطية، 

فاإن العميل اأو البنك يتعني عليه اتباع الإجراءات التالية:

اأق�صاه  موعد  يف  لل�رشكة  الفور  على  كتابي  اإخطار  1(  تقدمي 
ثالثني )30( يوماً من تاريخ احلدث؛

2(  يتعني على العميل ا�صتيفاء منوذج املطالبة املعياري ال�صادر 
مع  التاأمني  �رشكة  اإىل  تكلفة  دون  وت�صليمه  ال�رشكة  عن 

الدليل الالزم لدعم املطالبة على نحو مقنع لل�رشكة وفقـاً 

ملا قد تطلبه ال�رشكة على نحو معقول؛ 

3(  يتعني على العميل تقدمي الوثائق التالية:

  فيما يخ�ص مطالبات الوفاة

�صهادة الوفاة  .1  

تقرير ما بعد الوفاة )عندما يكون مطلوباً قانونياً(  .2  

3.  حم�رش ال�رشطة )اإذا كانت الوفاة ب�صبب حادث(  

4.   تقرير طبي* به ت�صخي�س تف�صيلي و�صبب الوفاة اإذا   

كان مطلوباً بوا�صطة ال�رشكة عندما يكون ال�صبب 

الفعلي للوفاة غري مذكور بو�صوح يف �صهادة الوفاة

5.   ن�صخة من جواز ال�صفر مع �صفحة التاأ�صرية  

  فيما يخ�ص مطالبات العجز الكلي الدائم

لتقييم  معتمد  ممار�س  طبيب  من  العجز  1.  �صهادة   

الإعاقة

حم�رش ال�رشطة )اإذا كان العجز ب�صبب حادث(  .2  

العجز  و�صبب  تف�صيلي  ت�صخي�س  به  طبي*  3.  تقرير   

وتفا�صيل العالج املعطى )اإن وجد(

ن�صخة من جواز ال�صفر مع �صفحة التاأ�صرية  .4  

فيما يخ�ص مطالبات العجز الكلي الدائم  

تقرير طبي* ي�صخ�س املر�س اخلطري  .1  

حم�رش ال�رشطة )اإذا كان املر�س اخلطري نتيجة حادث(  .2  

ن�صخة من جواز ال�صفر مع �صفحة التاأ�صرية  .3  

* من طبيب ممار�س معتمد.  

اأعاله  املذكورة  الوثائق  جميع  من  اأ�صلية  ن�صخ  تقدمي  يُطلب  قد 

العمل(  �صاحب  اأو  ال�صلطات  اإىل  امل�صلمة  الن�صخ  تلك  )خالف 

للتحقق من �صحتها قبل ال�صداد النهائي للمطالبة.

معلومات الإت�ضال

يُرجى  بالتاأمني  املتعلقة  املطالبات  اأو  ال�صكاوى  عن   لال�صتف�صارات 

الت�صال ب�رشكة الحتاد للتاأمني )�س.م.ع( على الرقم 84248 800 اأو 

.www.unioninsurance.ae زيارة موقعنا الإلكرتوين

The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C) a Public Joint Stock Company



اتفاقية بطاقة بيزن�ص بال�ص الئتمانية  - ال�ضـروط والأحكام

مقدمة

حتكم هذه ال�رشوط والأحكام كل بطاقة بيزن�س بال�س �صادرة عن 

بنك راأ�س اخليمة وت�صغيل ح�صاب كل بطاقة. مبجرد توقيع اإقرار 

حامل بطاقة بيزن�س بال�س على منوذج طلب بطاقة الئتمان فاإن 

ذلك �صوف يعترب موافقة من حامل بطاقة بيزن�س بال�س  على 

اللتزام بهذه ال�رشوط والأحكام بـ:

بطاقة  ظهر  على  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  اأي  اأ(  توقيع 

بيزن�س بال�س؛ اأو

تفعيل اأي بطاقة بيزن�س بال�س؛ اأو ب( 

ج(  ا�صتخدام اأي بطاقة بيزن�س بال�س باأي كيفية؛ مبا يف ذلك – 

على �صبيل املثال ل احل�رش – اإجراء معاملة جتارية اأو �صلفة 

نقدية اأو عملية �رشاء من خالل الإنرتنت؛ اأو

د(  قيام اأي حامل بطاقة بيزن�س بال�س بتقدمي طلب لبنك راأ�س 

اخليمة لإ�صدار �صيك بطاقة الئتمان اأو حتويل الأموال من 

راأ�س اخليمة  اأي ح�صاب لدى بنك  اإىل  بطاقة بيزن�س بال�س 

اأخرى  اأي معاملة  اإجراء  اأو  اإجراء معاملة حوالة نقدية  اأو 

بالت�صجيل على بطاقة بيزن�س بال�س.

عناوين البنود والفقرات يف هذه ال�رشوط والأحكام م�صتخدمة 

عند  جتاهلها  يتم  و�صوف  فقط،  الرجوع  و�صهولة  للمالءمة 

تف�صري ال�رشوط والأحكام.

التعريفات  .1
ماكينة  بها  يُق�صد  الآيل«،  ال�رشاف  1(  »ماكينة   

ت�صغيل  جهاز  اأو  ماكينة  اأي  اأو  الآيل،  ال�رشاف 

بطاقة، �صواء اأكانت تخ�س بنك راأ�س اخليمة اأو اأي 

بنوك اأو موؤ�ص�صات مالية م�صاركة اأخرى معينة 

والتي  اخليمة،  راأ�س  بنك  بوا�صطة  لآخر  حني  من 

تقبل بطاقة بيزن�س بال�س. وي�صمل هذا امل�صطلح 

اأي�صاً اأي ماكينة تقبل الودائع النقدية بخ�صو�س 

دفع جميع اأو جزء من الر�صيد اجلاري.

ح�صب  بها،  يُق�صد  بال�ص«،  بيزن�ص  2(  »بطاقة   

اأي  اأو  اأو ما�صرت كارد  مقت�صى احلال، بطاقة فيزا 

راأ�س اخليمة  اأخرى �صادرة عن بنك  بطاقة ائتمان 

بطاقة  اأي  وت�صمل  بال�س،  بيزن�س  بطاقة  حلامل 

ائتمان بديلة اأو معاد اإ�صدارها اأو جمددة.

ال�صخ�س  به  يُق�صد  بيزن�ص بال�ص«،  3(  »حامل بطاقة   

الذي ت�صدر له بطاقة بيزن�س بال�س حتمل ا�صمه 

يتم  بخ�صو�صه  والذي  اخليمة  راأ�س  بنك  من 

بطاقة  ح�صاب  بطاقة يف  معاملة  ت�صجيل كل 

حامل بطاقة بيزن�س بال�س.

املفتوح  احل�صاب  به  يُق�صد  البطاقة«،  4(  »ح�ضاب   

بوا�صطة بنك راأ�س اخليمة حتت ا�صم حامل بطاقة 

بيزن�س بال�س من اأجل قيد جميع الأر�صدة الدائنة 

حامل  بوا�صطة  املتكبدة  اأو  امل�صتلمة  واملدينة 

بطاقة بيزن�س بال�س، اإن وجد، مبوجب هذه ال�رشوط 

والأحكام.

5(  »معاملة البطاقة«، يُق�صد بها:  

و/ املنافع  و/اأو  اخلدمات  و/اأو  ال�صلع  اأ(  �رشاء    

�صبيل  على   – ذلك  يف  )مبا  احلجوزات  اأو 

حامل  بوا�صطة  حجز  اأي   – احل�رش  ل  املثال 

اأو البحري  بطاقة بيزن�س بال�س للنقل اجلوي 

و�صائل  اأو  بال�صيارة  اأو  احلديدية  بال�صكك  اأو 

النقل الأخرى اأو حلجز فندق اأو مكان اإقامة اأو 

اإيواء اآخر اأو للتاأجري اأو تعيني، �صواء اأكان ذلك 

بيزن�س  بطاقة  حامل  بوا�صطة  م�صتخدماً 

بال�س اأم ل( باأي و�صائل يختار حامل بطاقة 

بيزن�س بال�س ا�صتخدامها؛

ال�صلف النقدية؛ و ب(    

تنفيذها  يف  ي�رشع  اأخرى  معاملة  ج(  واأي    

باأي كيفية، عن  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل 

اأو  بال�س  بيزن�س  بطاقة  ا�صتخدام  طريق 

التعريف  رقم  اأو  بال�س  بيزن�س  بطاقة  اأرقام 

ال�صخ�صي اأو باأي كيفية اأخرى؛ مبا يف ذلك – 

اأوامر ال�رشاء اأو  على �صبيل املثال ل احل�رش – 

احلجوزات املعتمدة اأو املنفذة بوا�صطة حامل 

اأو  الإلكرتوين  الربيد  بيزن�س بال�س عرب  بطاقة 

الهاتف اأو الإنرتنت اأو الفاك�س، ب�رشف النظر 

عما اإذا كان حامل البطاقة وّقع على اإي�صال 

مبيعات اأو �صلفة نقدية اأو ق�صيمة اأخرى اأو 

منوذج اآخر.

6(  »ال�ضلفة النقدية«، يُق�صد بها اأي مبلغ باأي عملة   

بيزن�س  بطاقة  با�صتخدام  عليه  احل�صول  يتم 

بال�س اأو رقم بطاقة بيزن�س بال�س اأو رقم التعريف 

ال�صخ�صي اأو باأي كيفية اأخرى معتمدة بوا�صطة 

حامل بطاقة بيزن�س بال�س من بنك راأ�س اخليمة اأو 

اأو ماكينة  اأخرى  مالية  موؤ�ص�صة  اأو  اآخر  بنك  اأي 

�رشاف اآيل للخ�صم من ح�صاب البطاقة. وت�صمل 

ال�رشافة  دور  يف  املعامالت  النقدية  ال�صلفة 

البنك  يراها  التي  الأخرى  النقدية  واملعامالت 

منا�صبة من حني لآخر.

الدفع  واجبة  املبالغ  بها  يُق�صد  7(  »الر�ضوم«،   

والنا�صئة  بال�س،  بيزن�س  بطاقة  حامل  بوا�صطة 

اأو  بال�س  بيزن�س  )بطاقات(  بطاقة  ا�صتخدام  عن 

)اأرقام(  رقم  اأو  بال�س  بيزن�س  بطاقة  )اأرقام(  رقم 

هذه  مبوجب  ذلك  غري  اأو  ال�صخ�صي  التعريف 

�صبيل  على  ذلك،  وي�صمل  والأحكام  ال�رشوط 

البطاقة  معامالت  جميع  احل�رش،  ل  املثال 

الإ�صافية  والنفقات  التمويل  ور�صوم  والر�صوم 

وامل�رشوفات  القانونية  والتكاليف  والتعوي�صات 

البطاقة  ح�صاب  من  خ�صمها  يتم  �صوف  التي 

والتي ت�صكل جزءاً من الر�صيد اجلاري.

8(  »ال�رشكة« ويق�صد بها ال�رشكة املحددة واملذكورة   

التي  الئتمانية  بال�س  بيزن�س  بطاقة  طلب  يف 

يكون حلامل بطاقة بيزن�س بال�س حق ملكية فيها 

ويح�صل على دخلها الأ�صا�صي.

9(  »ك�ضف ح�ضاب بطاقة الئتمان«، يُق�صد به ك�صف   

احل�صاب ال�صهري، اأو اأي ك�صف ح�صاب دوري اآخر، 

ال�صادر عن بنك راأ�س اخليمة حلامل بطاقة بيزن�س 

بال�س، والذي يو�صح تفا�صيل معامالت البطاقة 

منذ اآخر ك�صف ح�صاب لكل بطاقة بيزن�س بال�س 

ويو�صح كذلك الر�صيد اجلاري ومبلغ احلد الأدنى 

امل�صتحق الدفع اإىل بنك راأ�س اخليمة بحلول تاريخ 

ا�صتحقاق الدفع واملر�صل اإىل حامل بطاقة بيزن�س 

اأو  بوا�صطته  املقدم  الربيدي  العنوان  على  بال�س 

التفاق  يتم  ح�صبما  اأخرى  و�صائل  اأي  خالل  من 

عليه معه اأو يتم اإخطاره به.

للر�صيد  الأق�صى  احلد  به  يُق�صد  الئتمان«،  10(  »حد   

اخليمة  راأ�س  بنك  بوا�صطة  به  امل�صموح  املدين 

بطاقة  يخ�س  فيما  البطاقة  ح�صاب  بخ�صو�س 

بطاقة بيزن�س بال�س، اإن وجدت، ويتم اإخطار حامل 

ح�صاب  ك�صف  خالل  من  بال�س   بيزن�س  بطاقة 

اأي و�صائل  اأو من خالل  بطاقة الئتمان ال�صهري 

الإرادة املح�صة لبنك  املنا�صب وفق  اأخرى ح�صب 

راأ�س اخليمة.

ح�صاب  ر�صيد  به  يُق�صد  اجلاري«،  11(  »الر�ضيد   

البطاقة )�صامالً جميع الر�صوم التي يتعني قيدها 

ح�صاب  يف  املدفوع  غري  البطاقة(  ح�صاب  على 

البطاقة الواجب الدفع اإىل بنك راأ�س اخليمة وفق 

�صجالت بنك راأ�س اخليمة يف تاريخ اإ�صدار ك�صف 

ح�صاب بطاقة الئتمان.

ال�صخ�س  به  يُق�صد  بيزن�ص بال�ص«،  12(  »حامل بطاقة   

الذي يتم فتح ح�صاب البطاقة اأولً له بوا�صطة 

الدخول  يتم  اتفاق  على  بناًء  اخليمة  راأ�س  بنك 

والذي  راأ�س اخليمة،  وبنك  ال�صخ�س  فيه بني هذا 

مبقت�صاه �صوف ي�صدر بنك راأ�س اخليمة بطاقات 

بيزن�س بال�س اإىل هذا ال�صخ�س.

13(  »الوديعة«، يُق�صد بها مبلغ نقدي مودع لدى بنك   

راأ�س اخليمة وفق املحدد بوا�صطة بنك راأ�س اخليمة 

ك�صمان لتنفيذ التزام حامل بطاقة بيزن�س بال�س 

ول�صمان حد الئتمان.

الدفع  الواجب  املبلغ  بها  يُق�صد  14(  »امل�ضتحقات«،   

مقابل  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  بوا�صطة 

الر�صيد اجلاري، وت�صكل مبلغـاً ل يقل عن مبلغ 

احلد الأدنى امل�صتحق، ول يتجاوز الر�صيد اجلاري.

15(  »الكفالة«، يُق�صد به اأي كفالة، اإن وجدت، من اأي   

ل�صالح  اخليمة  راأ�س  بنك  يقبله  اأو �صخ�س  بنك 

اللذين  وامل�صمون  بال�صيغة  اخليمة.  راأ�س  بنك 

ِقبل  من  حمدد  مببلغ  اخليمة  راأ�س  بنك  يقبلهما 

التزام  وتنفيذ  لأداء  ك�صمان  اخليمة،  راأ�س  بنك 

حامل بطاقة بيزن�س بال�س ول�صمان حد الئتمان.

العملة  يُق�صد بها معامالت  16(  »النفقات الدولية«،   

الأجنبية التي يتم تنفيذها يف مقر تاجر اأو موقع 

خارج  الآيل  ال�رشاف  ماكينات  اأو  لتاجر  اإلكرتوين 

دولة الإمارات العربية املتحدة.

الر�صوم  بها  يُق�صد  املتاأخر«،  الدفع  17(  »ر�ضوم   

عدم  حالة  يف  البطاقة  ح�صاب  على  املفرو�صة 

بحلول  بالكامل  امل�صتحق  الأدنى  احلد  مبلغ  دفع 

تاريخ ا�صتحقاق الدفع.

اأو  �صخ�س  اأو  �رشكة  اأي  به  يُق�صد  18(  »التاجر«،   

ع�صو  موؤ�ص�صة  اأي  ذلك  يف  مبا  اأخرى؛  موؤ�ص�صة 

يف فيزا اإنرتنا�صيونال اأو ما�صرت كارد ورلد وايد، التي 

تقدم ال�صلع و/اأو اخلدمات وتقبل بطاقة بيزن�س 

بال�س اأو رقم بطاقة بيزن�س بال�س كطريقة دفع اأو 

حجز بوا�صطة حامل بطاقة بيزن�س بال�س.

الأدنى  احلد  مبلغ  هو  امل�ضتحق«  الأدنى  احلد  19(  »مبلغ   

من الر�صيد اجلاري الذي اإذا مت دفعه بحلول تاريخ 

ا�صتحقاق الدفع، �صوف يوؤدي اإىل جتنب اأي ر�صوم 

اخلدمات  دليل  هو حمدد يف  ملا  وفقاً  متاأخر  دفع 

والأ�صعار اخلا�س ببنك راأ�س اخليمة.

20(  »ر�ضم جتاوز حد الئتمان« هو ر�صم يتم فر�صه مرة   

لبطاقة  ح�صاب  ك�صف  كل  بخ�صو�س  واحدة 

الئتمان، يف حالة جتاوز الر�صيد املدين يف ح�صاب 

البطاقة حد الئتمان يف اأي وقت.

به �صيك غري موؤرخ واجب  يُق�صد  21(  »�ضيك الدفع«،   

الدفع اإىل بنك راأ�س اخليمة وم�صحوب من احل�صاب 

البنكي اخلا�س بحامل بطاقة بيزن�س بال�س )�صواء 

لدى بنك راأ�س اخليمة اأو لدى بنك اآخر( مببلغ حمدد 

وفق  ل�صتخدامه،  اخليمة  راأ�س  بنك  بوا�صطة 

اأي  �صداد  يف  اخليمة،  راأ�س  لبنك  املح�صة  الإدارة 

)بطاقات(  بطاقة  بخ�صو�س  مدفوع  غري  مبلغ 

بيزن�س بال�س.

22(  »تاريخ ا�ضتحقاق الدفع«، يُق�صد به التاريخ املحدد   

يتعني  والذي  الئتمان  يف ك�صف ح�صاب بطاقة 

بحلوله دفع مبلغ احلد الأدنى امل�صتحق على الأقل 

اإىل بنك راأ�س اخليمة.

23(  »ال�ضخ�ص«، يُق�صد به اأي �صخ�س قانوين، وي�صمل   

اأو ال�رشاكة  اأو املالك الوحيد  ال�صخ�س الطبيعي 

اأو ال�رشكة اأو املوؤ�ص�صة اأو اأي �صخ�س طبيعي اأو 

قانوين اآخر مهما يكن.

به، بخ�صو�س  24(  »رقم التعريف ال�ضخ�ضي«، يُق�صد   

التعريف  رقم  بال�س،  بيزن�س  بطاقة  حامل 

بال�س  بيزن�س  بطاقة  حلامل  ال�صادر  ال�صخ�صي 

لتمكينه من ا�صتخدام البطاقة اأو رقم البطاقة 

يف ماكينة ال�رشاف الآيل اأو اأي جهاز اإلكرتوين اآخر.

اخليمة  راأ�س  بنك  به  يُق�صد  اخليمة«،  راأ�ص      »بنك 

واملتنازل  امللكية  يف  وخلفائه  )�س.م.ع(  الوطني 

اإليهم بوا�صطته.

دايركت(«،  )راك  املبا�رش  اخليمة  راأ�ص  بنك  25(  »هاتف   

يُق�صد به نظام اخلدمة امل�رشفية الرقمية على 

مدار ال�صاعة من بنك راأ�س اخليمة والذي يتوفر:

اأ(  عن طريق اأي جهاز مركب بوا�صطة بنك راأ�س    

الطلب  اآيل على  تفاعلي  رد �صوتي  اخليمة، 

الهاتفي اخلا�س بحامل بطاقة بيزن�س بال�س 

و/اأو  اخلدمات  و/اأو  املعامالت  بخ�صو�س 

املعلومات.

اخلدمة  طاقم  مع  �صخ�صية  بينية  ب(  واجهة    

امل�رشفية الرقمية بخ�صو�س املعامالت و/اأو 

اخلدمات و/اأو املعلومات.

26(  »ال�ضمان«، يُق�صد به اأي �صيك دفع و/اأو وديعة و/  

اأو كفالة.

ال�صلع  توفر  �رشكة  بها  يُق�صد  املرافق«،  27(  »�رشكة   

واخلدمات؛ مبا يف ذلك – على �صبيل املثال ل احل�رش 

– خدمات الغاز والكهرباء واملياه والت�صالت.
28(  ما مل يقت�س ال�صياق خالف ذلك:  

اأ(  كلمة »وحدة طرفية« يُق�صد بها اأي ماكينة    

�رشاف اآيل اأو اأي وحدة طرفية لنقطة بيع اأو 

اأي جهاز اآخر ميكن من خالله تنفيذ معامالت 

البطاقة؛

واحد  نوع  اإىل  ت�صري  التي  الكلمات  ب(  ت�صمل    

الإ�صارة اإىل جميع الأنواع الأخرى؛

ج(  ت�صمل الكلمات التي ت�صري اإىل املفرد الإ�صارة    

اإىل اجلمع والعك�س �صحيح.

جزءاً  والأحكام  بال�رشوط  املرفق  امللحق  د(  ميثل    

ويُقراأ  والأحكام،  ال�رشوط  تلك  من  يتجزاأ  ل 

بال�صرتاك مع تلك ال�رشوط والأحكام.

بطاقة )بطاقات( بيزن�ص بال�ص  .2
و�صوف تظل يف جميع  بال�س  بيزن�س  1(  تكون بطاقة   

الأوقات ملكاً لبنك راأ�س اخليمة ويجب ت�صليمها اإىل 

بنك راأ�س اخليمة على الفور عندما يطلب بنك راأ�س 

اخليمة اأو وكيله املعتمد ذلك ح�صب الأ�صول.

بال�س  بيزن�س  )بطاقات(  اإر�صال بطاقة  اأ(  يجب   )2  

على  ال�رشيع  التو�صيل  خدمة  اأو  الربيد  عرب 

بيزن�س بال�س وعلى  م�صوؤولية حامل بطاقة 

العنوان الذي مت اإبالغ بنك راأ�س اخليمة به من 

قبل حامل بطاقة بيزن�س بال�س.

ب(  عند ا�صتالم بطاقة بيزن�س بال�س، يتعني على    

ظهر  على  التوقيع  املعني  البطاقة  حامل 

و/ التوقيع  وهذا  فوراً،  بال�س  بيزن�س  بطاقة 

بيزن�س  بطاقة  ا�صتخدام  و/اأو  تفعيل  اأو 

وحا�صماً  ملزماً  دليالً  ي�صكل  �صوف  بال�س 

بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  موافقة  على 

على اللتزام بهذه ال�رشوط والأحكام ب�رشف 

اخليمة  راأ�س  بنك  اإخطار  عدم  عن  النظر 

با�صتالم حامل بطاقة بيزن�س بال�س لبطاقة 

بيزن�س بال�س.

3(  يف حالة عدم رغبة حامل بطاقة بيزن�س بال�س يف   

يتعني على  فاإنه  والأحكام،  ال�رشوط  بهذه  اللتزام 

حامل بطاقة بيزن�س بال�س متزيق البطاقة ن�صفني 

واإعادة الن�صفني اإىل بنك راأ�س اخليمة، وعندئذ يتم 

اإعمال البند 9 من هذه ال�رشوط والأحكام.

ويجب  للتحويل،  قابلة  غري  بال�س  بيزن�س  4(  بطاقة   

ا�صتخدامها ح�رشياً بوا�صطة حامل بطاقة بيزن�س 

اأية  حتت  ي�صمح،  ولن  عليها،  ا�صمه  املذكور  بال�س 

ظروف مهما تكن، با�صتخدام بطاقة بيزن�س بال�س 

و/اأو رقم التعريف ال�صخ�صي بوا�صطة اأي �صخ�س 

رهن  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حلامل  يجوز  ول  اآخر. 

البطاقة ك�صمان لأي غر�س مهما يكن.

يف  بال�س،  بيزن�س  بطاقة  حامل  كل  على  5(  يتعني   

التاأكد من الحتفاظ بالبطاقة يف  جميع الأوقات 

مكان اآمن.

ا�ضتخدام بطاقة بيزن�ص بال�ص  .3
معامالت  بخ�صو�س  البطاقة  ا�صتخدام  1(   يجوز   

البطاقة:

اأ(  �صمن حد البطاقة الذي يخطر به بنك راأ�س    

اخليمة حامل بطاقة بيزن�س بال�س؛ و

ب(  حتى اليوم الأخري من �صهر النتهاء املنقو�س    

على وجه البطاقة.

بال�س  بيزن�س  بطاقة  تلف  اأو  فقدان  حالة  2(  يف   

اأو  بديلة  بطاقات  طلب  اإذا  اأو  بطاقة  حامل  اأي 

وفق  اخليمة،  راأ�س  لبنك  يجوز  فاإنه  اإ�صافية، 

اأو  البطاقة  تلك  اإ�صدار  التقديرية،  �صلطته 

بيزن�س  بطاقة  حامل  يطلبه  ما  وفق  البطاقات 

بال�س، �صواء كتابة اأو من خالل راك دايركت.

بـال�س  بيـزن�س  بطاقـة  حامـل  يظـل  اأن  3(  يجـب   

م�صوؤولً يف جميع الأوقات عن ا�صتخدام بطاقة 

بيزن�س بال�س.

4(  يتعهد حامل بطاقة بيزن�س بال�س بالت�رشف بنية   

تعامالته  بخ�صو�س  الأوقات  جميع  يف  ح�صنة 

ببطاقة بيزن�س بال�س ومع بنك راأ�س اخليمة.

حد  من  ال�صتفادة  عدم  عن  النظر  5(  ب�رشف   

اأي  ويف  خمول  اخليمة  راأ�س  بنك  فاإن  البطاقة، 

وقت ودون اإخطار ودون اإبداء اأي �صبب ودون حتمل 

بال�س،  بيزن�س  بطاقة  حامل  اأمام  م�صوؤولية  اأي 

بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  حق  وتقييد  �صحب 

يف ا�صتخدام البطاقة اأو رف�س اإجازة اأي معاملة 

بطاقة.

6(  �صوف يظل حامل بطاقة بيزن�س بال�س، يف جميع   

اإجراوؤها  يتم  معاملة  اأي  عن  م�صوؤولً  الأوقات، 

با�صتخدام  و/اأو  بال�س  بيزن�س  بطاقة  با�صتخدام 

رقم التعريف ال�صخ�صي، و�صوف تكون �صجالت 

بنك راأ�س اخليمة بخ�صو�س اأي معاملـة حا�صمـة 

وملـزمة حلامـل بطاقـة بيزن�س بال�س.

ال�ضلفة النقدية  .4
�صلفة  على  احل�صول  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حلامل    يجوز 

نقدية، مع مراعاة توفر ائتمان منا�صب لهذا الغر�س ووفق 

�صلطته  وفق  لآخر  حني  من  اخليمة  راأ�س  بنك  يقبله  ما 

التقديرية، وذلك من خالل الو�صائل التالية:

فروع  من  فرع  اأي  بال�س يف  بيزن�س  بطاقة  1(  تقدمي   

فيزا  موؤ�ص�صة  اأي ع�صو يف  اأو  اخليمة  راأ�س  بنك 

اإنرتنا�صيونال اأو ما�صرت كارد ورلد وايد بجانب اإثبات 

املعامالت  �صجل  وتوقيع  البطاقة  حامل  هوية 

الالزم.

ماكينة  اأي  يف  بال�س  بيزن�س  بطاقة  2(  ا�صتخدام   

بنك  اأي  اأو  اخليمة  راأ�س  ببنك  خا�صة  اآيل  �رشاف 

اآخر اأو موؤ�ص�صة اأخرى يتوفر لديه/لديها الرتتيب 

ورلد  كارد  ما�صرت  اأو  اإنرتنا�صيونال  فيزا  مع  الالزم 

وايد و يخ�صع مبلغ اأي �صلفة نقدية حلد ال�صحب 

اليومي املطبق بخ�صو�س ماكينة ال�رشاف الآيل.

تعريف  رقم  اخليمة  راأ�س  بنك  يقدم  3(  �صوف   

�صخ�صي ل�صتخدامه بالتزامن مع بطاقة بيزن�س 

التجار  منافذ  يف  املعامالت  تنفيذ  عند  بال�س 

الآيل  ال�رشاف  ماكينة  يف  اأو  التجزئة  ملعامالت 

لعمليات ال�صحب النقدية.

معاملة  اأي  بخ�صو�س  اخليمة  راأ�س  بنك  4(  �صجل   

بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  بوا�صطة  منفذة 

يكون  ال�صخ�صي  التعريف  رقم  مع  بالتزامن 

بخ�صو�س  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حلامل  ملزماً 

التبعات املرتتبة على ذلك.

جميع  بخ�صو�س  اخليمة  راأ�س  بنك  5(  �صجل   

املنفذة  الآيل  ال�رشاف  ماكينة  معامالت 

با�صتخدام البطاقة �صوف يكون حا�صمـاً وملزماً 

املو�صح  واملبلغ  الأغرا�س.  جلميع  البطاقة  حلامل 

اأو املطبوع يف  الآيل  ال�رشاف  يف �صا�صة ماكينة 

يجوز  ل  الآيل  ال�رشاف  ماكينة  معاملة  اإي�صال 

م�صوؤولية  ب�صاأن  حا�صم  ح�صاب  ك�صف  اعتباره 

حامل بطاقة بيزن�س بال�س.

6(  اإن ا�صتخدام بطاقة بيزن�س بال�س بوا�صطة حامل   

بطاقة بيزن�س بال�س للح�صول على �صلفة نقدية 

يلزم اعتباره ي�صكل موافقة حامل بطاقة بيزن�س 

بال�س على دفع ر�صم عن كل �صلفة نقدية ور�صم 

بنك  بوا�صطة  املحدد  وفق  نقدية  �صلفة  �رشف 

راأ�س اخليمة من حني لآخر. ويتم فر�س ر�صم على 

النقدية  ال�صلفة  تاريخ  من  نقدية  �صلفة  كل 

حتى ال�صداد الكامل لها. و�صوف يتم اأي�صاً فر�س 

مبلغ  مراعاة  )مع  النقدية  ال�صلفة  �رشف  ر�صم 

اأدنى( على مبلغ كل �صلفة نقدية ويتم حت�صيله 

اخليمة  راأ�س  لبنك  ويجوز  البطاقة.  ح�صاب  من 

من حني لآخر تغيري مبلغ الر�صوم الواجبة الدفع 

بوا�صطة حامل بطاقة بيزن�س بال�س.

الدفع  .5
اخلدمات  دليل  يف  مو�صحة  الر�صوم  جميع    تفا�صيل 

دليل  تعديل  ويجوز  اخليمة.  راأ�س  ببنك  اخلا�س  والأ�صعار 

اخلدمات والأ�صعار هذا من حني لآخر مبوجب اإعطاء اإخطار 

البند 1( 18(  املو�صح يف  بيزن�س بال�س وفق  حلامل بطاقة 

اأدناه.

يدفع  اأن  على  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  1(  يوافق   

اإىل بنك راأ�س اخليمة، عند طلب بنك راأ�س اخليمة 

ذلك، ر�صماً �صنوياً وفق املحدد بوا�صطة بنك راأ�س 

اخليمة لكل بطاقة بيزن�س بال�س عند اإ�صدارها اأو 

جتديدها.

يدفع  اأن  على  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  2(  يوافق   

باأنها  املو�صوفة  الر�صوم  جلميع  الإجمايل  املبلغ 

املحدد يف ك�صف ح�صاب بطاقة  اجلاري  الر�صيد 

يف  بالكامل  الدفع  والواجب  وامل�صتحق  الئتمان 

ح�صاب  ك�صف  املحدد يف  التاريخ  اأق�صاه  موعد 

املفرو�صة  الر�صوم  مراعاة  ومع  الئتمان.  بطاقة 

بطاقة  حامل  يدفع  ول  اأدناه،   )5 )8 البند  وفق 

)با�صتثناء ما يتعلق  اأي ر�صم متويل  بيزن�س بال�س 

راأ�س  بنك  تلقي  حالة  يف  النقدية(  بال�صلفة 

اخليمة للدفعة اخلال�صة للر�صيد اجلاري بالكامل 

يف اأو قبل تاريخ ا�صتحقاق الدفع.

3(  يجوز حلامل بطاقة بيزن�س بال�س اختيار عدم �صداد   

الر�صيد اجلاري بالكامل، ويف هذه احلالة يجب اأن 

يدفع حامل بطاقة بيزن�س بال�س على الأقل مبلغ 

اأو قبل تاريخ ا�صتحقاق  احلد الأدنى امل�صتحق يف 

الدفع. واإذا كان الر�صيد اجلاري اأقل من 100 درهم 

م�صتحقـاً  ي�صبح  اجلاري  الر�صيد  فاإن  اإماراتي 

الأدنى  احلد  مبلغ  دفع  عدم  حالة  ويف  بالكامل. 

مت  اأو  الدفع  ا�صتحقاق  تاريخ  بحلول  امل�صتحق 

من  املدفوع  غري  املبلغ  فاإن  فقط،  منه  جزء  دفع 

ت�صمينه  يتم  �صوف  امل�صتحق  الأدنى  احلد  مبلغ 

يف مبلغ احلد الأدنى امل�صتحق يف ك�صف ح�صاب 

بطاقة الئتمان التايل.

حد  جتاوز  عدم  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  4(  على   

ما  اخليمة  راأ�س  بنك  بوا�صطة  املحدد  الئتمان 

مل يح�صل حامل البطاقة من بنك راأ�س اخليمة 

احلد.  هذا  بتجاوز  م�صبقة  كتابية  موافقة  على 

ويتعهد حامل بطاقة بيزن�س بال�س كذلك بعدم 

تت�صبب يف جعل  قد  بطاقة  اأي معامالت  اإجراء 

جميع  مبوجب  املدفوع  غري  الإجمايل  الر�صيد 

املذكور.  الئتمان  حد  يتجاوز  البطاقة  معامالت 

ويف حالة انتهاك هذا احلكم وجتاوز حامل بطاقة 

عن  الزائد  املبلغ  فاإن  الئتمان،  حد  بال�س  بيزن�س 

حد الئتمان �صوف ي�صبح واجب الدفع بالكامل 

يتم  و�صوف  بال�س  بيزن�س  بطاقة  قبل حامل  من 

يف  امل�صتحق  الأدنى  احلد  مبلغ  يف  ت�صمينه 

ك�صف ح�صاب بطاقة الئتمان التايل. وبالإ�صافة 

اإىل ذلك، �صوف يتم اإدراج ر�صم جتاوز حد الئتمان، 

حني  من  اخليمة  راأ�س  بنك  بوا�صطة  املحدد  وفق 

لآخر، يف اجلانب املدين من ح�صاب البطاقة.

5(  يف حالة ف�صل حامل بطاقة بيزن�س بال�س يف دفع   

مبلغ احلد الأدنى امل�صتحق بحلول تاريخ ا�صتحقاق 

الدفع، فاإنه �صوف يتم فر�س ر�صوم الدفع املتاأخر.

راأ�س  بنك  اإىل  بيزن�س بال�س  6(  اإذا دفع حامل بطاقة   

بحلول  اجلاري  الر�صيد  من  اأقل  مبلغـاً  اخليمة 

مبلغ  اأي  دفع  يتم  مل  اأو  الدفع  ا�صتحقاق  تاريخ 

اأو اإذا مت الدفع ولكن بعد تاريخ ا�صتحقاق الدفع، 

باملعدلت   – متويل  ر�صم  فر�س  يتم  �صوف  فاإنه 

لآخر  حني  من  اخليمة  راأ�س  بنك  يحددها  التي 

اليومي  الر�صيد  اأ�صا�س متو�صط  حم�صوبة على 

الر�صيد  ذلك  يف  مبا  البطاقة  معامالت  على   –
اجلاري حتى اإ�صافة اأي دفعات اإىل الر�صيد الدائن 

يتم فر�صه على  وبعد ذلك  البطاقة  يف ح�صاب 

الر�صيد املتناق�س.

7(  جميع الدفعات التي يتلقاها بنك راأ�س اخليمة من   

حامل بطاقة بيزن�س بال�س يجوز ا�صتخدامها يف 

ترتيب الدفع التايل اأو اأي ترتيب اأولوية اآخر وفق ما 

يراه بنك راأ�س اخليمة منا�صباً:

ر�صوم التمويل والر�صوم الأخرى. اأ(    

جميع امل�صرتيات الأخرى. ب(    

احلوالت املالية. ج(    

ال�صلف النقدية. د(    

راأ�س اخليمة، وفق �صلطته التقديرية،  8(  يحق لبنك   

ال�صنوية  الر�صوم  اأو طريقة ح�صاب  تغيري معدل 

التمويل  ور�صوم  الإجراء  ور�صوم  العامة  والر�صوم 

ر�صوم  و/اأو  املحدد  امل�صتحق  الأدنى  احلد  ومبلغ 

الدفع املتاأخر اأو اأي ر�صوم اأخرى.

بطاقة  بوا�صطة حامل  امل�صددة  الدفعات  9(  جميع   

بيزن�س بال�س يلزم اأن تكون بعملة الدفع اخلا�صة 

بح�صاب البطاقة:

اأخرى،  عملة  باأي  دفعة  اأي  �صداد  حالة  اأ(  يف    

فاإنه يلزم اأن يدفع حامل بطاقة بيزن�س بال�س 

ال�رشف  ر�صوم  جميع  اخليمة  راأ�س  بنك  اإىل 

والعمولت والر�صوم الأخرى املفرو�صة على، 

اخليمة  راأ�س  بنك  يتكبدها،  التي  اخل�صائر  اأو 

يف حتويل تلك الدفعة اإىل عملة الدفع. ويتم 

املحدد  ال�رشف  ب�صعر  التحويل  هذا  تنفيذ 

راأ�س اخليمة  بوا�صطة بنك  على نحو نهائي 

اإدراج تلك  وفق �صلطته التقديرية يف تاريخ 

الدفعة يف ح�صاب البطاقة.

راأ�س  ب(  ل يتم اعتبار الدفعات قد تلقاها بنك    

اخليمة، ول تكون تلك املبالغ متاحة ملعامالت 

اأخرى بوا�صطة حامل بطاقة بيزن�س بال�س، اإل 

بعد اأن يقوم بنك راأ�س اخليمة بقيد املبالغ يف 

ح�صاب البطاقة.

قبوله  يلزم  كدفعة  اإيداعه  يتم  �صيك  ج(  اأي    

متاحة حتى  العائدات  تكون  ول  للتح�صيل 

العائدات  بدفع  البنك  وقيام  ال�صيك  �رشف 

ح�صاب  اإىل  وترحيلها  اخليمة  راأ�س  بنك  اإىل 

البطاقة.

عملة  خالف  عملة  باأي  دفعة  تلقي  د(  عند    

الدفع، فاإن تلك الدفعة ل يتم اإ�صافتها اإىل 

الر�صيد الدائن يف ح�صاب البطاقة اإل بعد 

راأ�س اخليمة لالأموال ذات ال�صلة  تلقي بنك 

اإىل  وحتويلها  املتحدة  العربية  الإمارات  يف 

عملة الدفع.

الإ�صافية، كما  باخلدمات  اخلا�صة  الر�صوم  10(  تكون   

واجبة  اخليمة،  راأ�س  بنك  بوا�صطة  حمددة  هي 

الدفع وفقـاً ملا يحدده بنك راأ�س اخليمة ويُخطر به 

حامل بطاقة بيزن�س بال�س.

11(  يوافق حامل بطاقة بيزن�س بال�س مبوجبه �رشاحة   

على اأنه يف حالة تاأخر حامل بطاقة بيزن�س بال�س 

عن دفع اأي مبالغ اإىل بنك راأ�س اخليمة يف اأي وقت 

الكامل  الر�صيد  فاإن  البطاقة،  ح�صاب  مبوجب 

ي�صبح  البطاقة  حامل  ح�صاب  يف  املدفوع  غري 

م�صتحقـاً وواجب الدفع على الفور ويتم تطبيق 

والأحكام، وفق  ال�رشوط  9 من هذه  البند  اأحكام 

الإرادة املح�صة لبنك راأ�س اخليمة.

12(  يجوز لبنك راأ�س اخليمة يف اأي وقت اأن يطلب من   

حامل بطاقة بيزن�س بال�س تقدمي �صيك الدفع و/

اأو الوديعة و/اأو الكفالة ل�صالح بنك راأ�س اخليمة 

عند  مطلوباً  ذلك  يكن  مل  لو  حتى  معني  مببلغ 

اإ�صدار بطاقة )بطاقات( بيزن�س بال�س يف الأ�صل 

حلامل بطاقة بيزن�س بال�س. ويفو�س حامل بطاقة 

بيزن�س بال�س بنك راأ�س اخليمة يف اأي وقت لكتابة 

للدفع  وتقدميه  الدفع  �صيك  على  اجلاري  التاريخ 

مقابل اأي مبلغ م�صتحق لبنك راأ�س اخليمة.

عدم  اعتبار  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حلامل  يجوز  13(  ل   

مبثابة  الئتمان  بطاقة  ح�صاب  لك�صف  تلقيه 

تاريخ  يف  امل�صتحقات  دفع  لعدم  كاٍف  �صبب 

ا�صتحقاق الدفع.

الر�صيد  اإىل  اخليمة  راأ�س  بنك  ي�صيف  14(  �صوف   

ح�صاب البطاقة مبلغ اأي معاملة بطاقة م�صرتد 

فقط عند تلقي ذلك املبلغ من التاجر.

اإىل  بيزن�س بال�س لأي مبلغ  15(  اإن دفع حامل بطاقة   

ح�صاب  ك�صف  اأي  بخ�صو�س  اخليمة  راأ�س  بنك 

بطاقة ائتمان �صوف ي�صكل دليالً ملزماً وحا�صماً 

ب�صاأن قبول حامل بطاقة بيزن�س بال�س ملعامالت 

ح�صاب  ك�صف  يف  املو�صحة  والر�صوم  البطاقة 

بطاقة الئتمان ذي ال�صلة.

اأمام  م�صوؤولية  اأي  اخليمة  راأ�س  بنك  يتحمل  16(  لن   

حامل بطاقة بيزن�س بال�س لتقدمي دليل معامالت 

بيزن�س  بطاقة  حامل  بوا�صطة  املنفذة  البطاقة 

بطاقة  ح�صاب  ك�صوف  تكون  اأن  ويجب  بال�س، 

الئتمان املر�صلة اإليه كافية لهذا الغر�س لإثبات 

م�صوؤولية حامل بطاقة بيزن�س بال�س.

ت�ضهيل التعليمات الدائمة  .6
دفعة  �صداد  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حلامل  1(  يجوز   

ت�صهيل  اإجراء  خالل  من  اخليمة  راأ�س  بنك  اإىل 

يف  الت�صهيل  طلب  مبوجب  الدائمة  التعليمات 

التعليمات  منوذج  اإيداع  مبوجب  اأو  الطلب  منوذج 

راأ�س  بنك  فروع  يف  واملتوفر  املنف�صل  الدائمة 

بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  على  ويتعني  اخليمة. 

احلد  مبلغ  لدفع  الدائمة  التعليمات  تقدمي 

الأدنى امل�صتحق على الأقل لكل دفعة يف تاريخ 

دفعة  �صداد  اختيار  اأي�صاً  له  ويجوز  ال�صتحقاق 

الأدنى  احلد  ن�صب  ن�صبة من  اأي  اأو �صداد  كاملة 

راأ�س  بنك  ملا هو حمدد من قبل  امل�صتحقة وفقاً 

من   %100 ن�صبة  حتى  لآخر،  حني  من  اخليمة 

يف  اأو  الدفع  ا�صتحقاق  تاريخ  يف  اجلاري  الر�صيد 

يوم معني من كل �صهر.

بطاقة  حلامل  الدائمة  التعليمات  ت�صهيل  2(  يتيح   

ح�صاب  بخ�صو�س  الدفعات  �صداد  بال�س  بيزن�س 

بطاقة بيزن�س بال�س وذلك ب�صكل تلقائي يف تاريخ 

جانب  من  املحدد  ال�صلة  ذي  الدفع  ا�صتحقاق 

حامل بطاقة بيزن�س بال�س يف ت�صهيل التعليمات 

اإما من خالل اخل�صم من ح�صاب  الدائمة، وذلك 

حامل بطاقة بيزن�س بال�س لدى بنك راأ�س اخليمة اأو 

من ح�صاب حمدد اآخر مع مراعاة التفوي�س املوقع 

املنا�صب.



الدائمة  التعليمات  اخليمة  راأ�س  بنك  يقبل  3(  �صوف   

التحقق  �رشيطة  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  من 

العمل  يتم  و�صوف  التوقيع،  �صالحية  �صحة  من 

منا�صب  ر�صيد  توفر  الدائمة �رشيطة  بالتعليمات 

يف احل�صاب املحدد يف كل تاريخ ل�صتحقاق الدفع.

4(  �صوف يخ�صم بنك راأ�س اخليمة تلقائياً من ح�صاب   

حامل بطاقة بيزن�س بال�س لدى بنك راأ�س اخليمة اأو 

ال�صلة  ذي  الدفع  تاريخ  اآخر يف  ح�صاب حمدد  اأي 

وفق املحدد يف منوذج التعليمات الدائمة.

5(  يف حالة عدم توفر اأر�صدة كافية يف ح�صاب املحدد   

يف  املحدد  الدفع  تاريخ  يف  اخليمة  راأ�س  بنك  لدى 

التعليمات الدائمة، فاإن الر�صيد املتاح يف احل�صاب 

امل�صتحقات  بخ�صو�س  ا�صرتداده  يجوز  املحدد 

)بطاقات(  بطاقة  بخ�صو�س  دفعها  املطلوب 

ذلك  عقب  تلقيها  يتم  اأموال  واأي  بال�س،  بيزن�س 

�صوف يتم حتويلها تلقائياً ل�صداد امل�صتحقات.

راأ�س  بنك  يراه  وح�صبما  املحدد،  احل�صاب  كان  6(  اإذا   

تاريخ  يف  كافية  اأموال  به  توجد  ل  وحده،  اخليمة 

راأ�س اخليمة غري ملزم  فاإن بنك  ال�صلة،  الدفع ذي 

لبنك  ويجوز  بال�س،  بيزن�س  بطاقة  حامل  باإخطار 

راأ�س اخليمة، لكن دون اإلزام عليه، ودون اإخطار حامل 

بطاقة بيزن�س بال�س اإلغاء التعليمات الدائمة.

التقديرية،  �صلطته  وفق  اخليمة،  راأ�س  لبنك  7(  يجوز   

حت�صيلها  يتم  ل  دفعة  كل  على  ر�صم  فر�س 

راأ�س  بنك  ح�صاب  الأموال يف  كفاية  عدم  ب�صبب 

اخليمة و�صوف يتم فر�س هذا الر�صم على ح�صاب 

البطاقة.

8(  تبقى تعليمات حامل بطاقة بيزن�س بال�س اإىل بنك   

راأ�س اخليمة مبوجب هذا البند بكامل الأثر والنفاذ 

بطاقة  حامل  من  كتابي  اإخطار  ا�صتالم  حتى 

بيزن�س بال�س اأو من خالل راك دايركت. واأي تعديالت/

بطاقة  بوا�صطة حامل  الدائمة  للتعليمات  اإلغاء 

بيزن�س بال�س يجب اأن تكون مكتوبة اأو يتم تلقيها 

من خالل راك دايركت قبل موعد ا�صتحقاق الدفعة 

مبدة اأ�صبوع واحد على الأقل.

اأي  عن  م�صوؤولية  اأي  اخليمة  راأ�س  بنك  يتحمل  9(  ل   

خ�صارة اأو خ�صارة تابعة اأو ر�صوم اأو اأ�رشار اأو نفقات 

اأو مطالبات اأو تكاليف اأو التزامات اأخرى من اأي نوع 

نا�صئة عن:

ت�رشفات  اأو  اإغفال  اأو  اإهمال  اأو  اأخطاء  اأ(  اأي    

جانب  من  اأو  جانبه  من  �صواء  تقاع�س،  اأو 

موظفيه اأو اأي مرا�صلني اأو وكالء من الباطن 

اأو وكالء اآخرين اأو موظفيهم؛ اأو

اخليمة  راأ�س  بنك  جانب  من  ت�رشف  عدم  ب(  اأي    

تعليمات  اأي  اإلغاء  اأو  تعديل  اأو  لتنفيذ 

تلقي  يف  التاأخر  اأو  تلقي  عدم  نتيجة  دائمة 

اأو  بيزن�س بال�س  التعليمات من حامل بطاقة 

على  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  قدرة  عدم 

يف  م�صكلة  اأي  ب�صبب  التعليمات  اإر�صال 

الربيد الإلكرتوين و/اأو الفاك�س و/اأو الهاتف اأو 

مرافق الت�صالت الأخرى؛ اأو

اأي  من  اخل�صم  يف  اخليمة  راأ�س  بنك  ج(  ف�صل    

حامل  يخ�س/تخ�س  )ح�صابات(  ح�صاب 

بطاقة بيزن�س بال�س وفق التعليمات الدائمة.

10(  يف تاريخ الدفع، يحتفظ بنك راأ�س اخليمة باحلق يف   

حتديد اأولوية التعليمات الدائمة مقابل ال�صيكات 

ترتيب  اأي  اأو  املقدمة  الأخرى  الدائمة  والتعليمات 

دفعة  اأي  �صداد  وعدم  اخليمة  راأ�س  بنك  مع  قائم 

ببطاقة  اخلا�صة  الدائمة  التعليمات  مبوجب 

حدد وفق �صلطته التقديرية اأولوية  الئتمان اإذا – 

مما قد ينتج عنه اأن ي�صبح  الدفعات املتناف�صة – 

ت�صهيل  اإتاحة  حالة  ويف  اأو  مك�صوفاً،  احل�صاب 

حد  عن  يزيد  ب�صكل  املك�صوف  على  ال�صحب 

ال�صحب على املك�صوف.  

بطاقة )بطاقات( بيزن�ص بال�ص الإ�ضافية  .7
حامل  والتزامات  وم�صوؤوليات  تعهدات  تتاأثر  1(  ل   

بطاقة  )حاملي(  وحامل  بال�س  بيزن�س  بطاقة 

بنك  وحقوق  اخليمة  راأ�س  بنك  جتاه  بال�س  بيزن�س 

باأي  حال  باأي  الوثيقة  هذه  الواردة يف  اخليمة  راأ�س 

حامل  لدى  تكون  قد  م�صادة  مطالبة  اأو  منازعة 

بطاقة بيزن�س بال�س وحامل )حاملي( بطاقة بيزن�س 

يف  مبا  البع�س،  بع�صهم  �صد  الأ�صا�صية  بال�س 

العمل  من  لال�صتقالة  نتيجًة  ح�رش،  وبدون  ذلك 

لدى حامل بطاقة بيزن�س بال�س اأو اإنهاء عمله لدى 

حامل بطاقة بيزن�س بال�س.

2(  يتعني على حامل بطاقة بيزن�س بال�س تعوي�س بنك   

راأ�س اخليمة عن اأي خ�صارة اأو اأ�رشار اأو التزامات اأو 

تكاليف ونفقات، �صواء اأكانت قانونية اأم غري ذلك، 

يتكبدها بنك راأ�س اخليمة ب�صبب اأي عدم القدرة اأو 

عدم الأهلية القانونية حلامل بطاقة بيزن�س بال�س 

بوا�صطة  والأحكام  ال�رشوط  لهذه  انتهاك  اأي  اأو 

حامل بطاقة بيزن�س بال�س.

8.  فقدان بطاقة بيزن�ص بال�ص ورقم التعريف ال�ضخ�ضي
تعريف  رقم  اإ�صدار  اخليمة  راأ�س  لبنك  1(  يجوز   

لال�صتخدام  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حلامل  �صخ�صي 

يف اأي ماكينة �رشاف اآيل اأو اأي جهاز اإلكرتوين يقبل 

بيزن�س  بطاقة  حامل  ويوافق  بال�س  بيزن�س  بطاقة 

يجوز  ال�صخ�صي  التعريف  رقم  اأن  على  بال�س 

اإىل  ال�رشيع  التو�صيل  الربيد/خدمة  عرب  اإر�صاله 

حامل بطاقة بيزن�س بال�س على م�صوؤوليته.

عرب  ال�صخ�صي  التعريف  رقم  اإر�صال  حالة  2(  يف   

يتوجب  فاإنه  ال�رشيع،  التو�صيل  الربيد/خدمة 

على حامل بطاقة بيزن�س بال�س تذكر وحفظ رقم 

التعريف ال�صخ�صي ومن ثم يقوم باإتالف الإخطار 

على الفور.

امل�صوؤولية  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  3(  يتحمل   

املنفذة  البطاقة  معامالت  جميع  عن  كاملة 

بعلم  �صواء  ال�صخ�صي  التعريف  رقم  با�صتخدام 

حامل بطاقة بيزن�س بال�س اأو دون علمه.

بال�س  بيزن�س  بطاقة  )حاملي(  حامل  على  4(  يتعني   

اأو  فقدان  ملنع  املعقولة  الحتياطات  جميع  اتخاذ 

الإف�صاح  له  يجوز  ول  بال�س  بيزن�س  بطاقة  �رشقة 

عن رقم التعريف ال�صخ�صي لأي �صخ�س.

بال�س  بيزن�س  بطاقة  �رشقة  اأو  فقدان  حالة  5(  يف   

لأي  ال�صخ�صي  التعريف  رقم  عن  الإف�صاح  اأو 

بيزن�س  بطاقة  حامل  على  يتعني  اآخر،  �صخ�س 

اخليمة  راأ�س  بنك  باإخطار  الفور  على  القيام  بال�س 

اأو الإف�صاح بجانب تفا�صيل  اأو ال�رشقة  بالفقدان 

بالدولة  ال�رشطة  اإخطار  عليه كذلك  ويتعني  ذلك 

التي حدث فيها الفقدان اأو ال�رشقة اأو الإف�صاح.

ويظل  م�صوؤولً  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  6(  يكون   

يف  مدين  ر�صيد  اأي  دفع  عن  بالكامل  م�صوؤولً 

عن  نا�صئ  اخليمة  راأ�س  بنك  اإىل  البطاقة  ح�صاب 

اأو معامالت  نقدية  اأو �صلف  اأي معامالت بطاقة 

و/ املرافق  خدمات  دفعات  اأو  اآيل  �رشاف  ماكينة 

اأو ت�صهيالت مقدمة من خالل راك  اأي خدمات  اأو 

و/ البطاقة  ا�صتخدام  خالل  من  منفذة  دايركت، 

اأو رقم التعريف ال�صخ�صي بوا�صطة اأي �صخ�س، 

دون  اأو  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  بعلم  �صواء 

علمه، وب�رشف النظر عما اإذا كانت م�رشح بها من 

جانب حامل بطاقة بيزن�س بال�س اأم ل.

التقديرية،  �صلطته  وفق  اخليمة،  راأ�س  لبنك  7(  يجوز   

بخ�صو�س  بديلة  بال�س  بيزن�س  بطاقة  اإ�صدار 

اأو  م�رشوقة  اأو  مفقودة  بال�س  بيزن�س  بطاقة  اأي 

ال�رشوط  هذه  وفق  جديد  �صخ�صي  تعريف  رقم 

والأحكام اأو اأي �رشوط واأحكام اأخرى يراها بنك راأ�س 

اخليمة منا�صبة.

بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  ا�صرتداد  حالة  8(  يف   

عليه  يتعني  فاإنه  امل�رشوقة،  اأو  املفقودة  البطاقة 

اإعادتها على الفور مق�صومة ن�صفني اإىل بنك راأ�س 

بطاقة  حلامل  يجوز  ول  ا�صتخدامها.  دون  اخليمة 

ال�صخ�صي  التعريف  رقم  ا�صتخدام  بال�س  بيزن�س 

بعد اإبالغ بنك راأ�س اخليمة عن الإف�صاح عنه لأي 

�صخ�س اآخر.

الإنهاء  .9
مبوجب  املو�صحة  الدفع  اأحكام  عن  النظر  1(  ب�رشف   

البند 5 اأعاله، جميع املبالغ غري املدفوعة يف ح�صاب 

ا�صتخدام  مبوجب  املتحمل  املبلغ  بجانب  البطاقة 

بطاقة بيزن�س بال�س ولكن مل يتم فر�صه بعد على 

ح�صاب البطاقة اخلا�س بحامل بطاقة بيزن�س بال�س 

تكون واجبة الدفع على الفور بالكامل عند اإنهاء 

هذه التفاقية.

2(  يجوز حلامل بطاقة بيزن�س بال�س يف اأي وقت اإخطار   

البطاقة  ح�صاب  اإغالق  بنيته  اخليمة  راأ�س  بنك 

بال�س  بيزن�س  بطاقات  جميع  ا�صتخدام  واإنهاء 

مبوجب اإعطاء اإخطار كتابي واإعادة جميع بطاقات 

راأ�س  بنك  اإىل  اإىل ن�صفني  بيزن�س بال�س مق�صومة 

بعد  فقط  البطاقة  ح�صاب  اإغالق  ويتم  اخليمة. 

تلقي بنك راأ�س اخليمة جميع بطاقات بيزن�س بال�س 

مق�صومة اإىل ن�صفني وبعد الدفع الكامل جلميع 

الر�صوم واللتزامات مبوجب ح�صاب البطاقة.

3(  يف حالة اإنهاء حامل بطاقة بيزن�س بال�س لبطاقته،   

اإعادة  بيزن�س بال�س  فاإنه يتعني على حامل بطاقة 

اإىل  ن�صفني  اإىل  مق�صومة  بال�س  بيزن�س  بطاقة 

بنك راأ�س اخليمة، ويظل حامل بطاقة بيزن�س بال�س 

اأمام بنك راأ�س اخليمة عن جميع الر�صوم  م�صوؤولً 

بطاقة  بخ�صو�س  املتكبدة  الأخرى  واللتزامات 

بيزن�س بال�س وفق هذه ال�رشوط والأحكام.

اأي وقت طلب ا�صرتداد  راأ�س اخليمة يف  4(  يجوز لبنك   

واإنهاء  بال�س  بيزن�س  بطاقات  من  اأي  اأو  جميع 

م�صبق  اإخطار  اإعطاء  دون  اأو  مع  ا�صتخدامها 

حامل  على  ويتعني  بال�س.  بيزن�س  بطاقة  حلامل 

بطاقة بيزن�س بال�س القيام على الفور، بعد طلب 

بال�س  بيزن�س  )بطاقات(  بطاقة  باإعادة  ال�صرتداد، 

مق�صومة اإىل ن�صفني اإىل بنك راأ�س اخليمة والدفع 

راأ�س  بنك  اإىل  واللتزامات  الر�صوم  جلميع  الكامل 

اخليمة.

جميع  ا�صتخدام  باإنهاء  اخليمة  راأ�س  بنك  5(  يقوم   

بطاقات بيزن�س بال�س دون اإخطار يف احلالت التالية.

اأ(  اإع�صار او افال�س حامل بطاقة بيزن�س بال�س اأو    

ال�رشكة؛

وفاة حامل بطاقة بيزن�س بال�س؛ ب(    

بيزن�س  بطاقة  حامل  مكان  ي�صبح  ج(  حينما    

بال�س غري معروف لبنك راأ�س اخليمة نتيجة اأي 

�صبب ل يعود اإىل بنك راأ�س اخليمة؛

بيزن�س  بطاقة  حامل  عمل  اإنهاء  حالة  د(  يف    

بال�س لدى ال�رشكة اأو يف حالة تاأثر اأي م�صدر 

حلامل  املنتظمة  الدخل  م�صادر  من  اآخر 

)ح�صبما  �صلبي  ب�صكل  بال�س  بيزن�س  بطاقة 

يرى بنك راأ�س اخليمة وحده(

اأو  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حلامل  يعد  مل  هـ(  اإذا    

دون  ال�رشكة  يف  ملكيته  ح�صة  نق�صت 

موافقة خطية م�صبقة من بنك راأ�س اخليمة؛

على  كبرية  ديون  اأي  دفع  عدم  حالة  و(  يف    

ا�صتحقاقها  عند  �صخ�س  اأي  اإىل  ال�رشكة 

منطبقة(  �صماح  فرتة  اأي  غ�صون  يف  )اأو 

اإعالن  ميكن  اأو  م�صتحقة  اأ�صبحت  اإذا  اأو 

موعد  قبل  �صدادها  ووجوب  ا�صتحقاقها 

ال�صتحقاق املحدد؛ اأو

ز(  اإذا اأدين حامل بطاقة بيزن�س بال�س من قبل اأي    

حمكمة خمت�صة بجرمية جنائية.

بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  يكون  ح(  �صوف    

املدفوعة  غري  الأر�صدة  �صداد  عن  م�صوؤولً 

تعوي�س  عليه  ويتعني  البطاقة  ح�صاب  يف 

بنك راأ�س اخليمة عن جميع التكاليف )مبا يف 

والنفقات  القانونية(  والنفقات  الر�صوم  ذلك 

املتكبدة يف ا�صرتداد تلك الأر�صدة غري املدفوعة.

باأي  اخليمة  راأ�س  بنك  احتفاظ  حالة  ط(  يف    

)بطاقات(  بطاقة  اإ�صدار  بخ�صو�س  �صمان 

بطاقة  حامل  طلب  على  بناء  بال�س  بيزن�س 

يحتفظ  اخليمة  راأ�س  بنك  فاإن  بال�س،  بيزن�س 

للفرتة  ال�صمان  بهذا  الحتفاظ  يف  باحلق 

راأ�س اخليمة، وفق �صلطته  التي يعتربها بنك 

 45 عن  تقل  ل  ولفرتة  منا�صبة  التقديرية، 

بيزن�س  )بطاقات(  بطاقة  اإلغاء  عقب  يوماً 

بال�س واإعادتها اإىل بنك راأ�س اخليمة، �صواء اأمت 

بال�س  بيزن�س  بطاقة  بوا�صطة حامل  اإلغاوؤها 

اإنهاء  عقب  اأو  اخليمة  راأ�س  بنك  بوا�صطة  اأو 

التفاقية.

البطاقة غري  اأر�صدة يف ح�صاب  اأي  ي(  اإذا ظلت    

مدفوعة بوا�صطة حامل بطاقة بيزن�س بال�س، 

فاإن بنك راأ�س اخليمة يحتفظ باحلق يف اتخاذ 

يف  مبا  اآخر؛  احرتازي  اإجراء  اأو  قانوين  اإجراء  اأي 

بطاقة  حامل  �صد  ق�صائية  دعوى  رفع  ذلك 

ويكون  امل�صتحق  املبلغ  بال�س ل�صرتداد  بيزن�س 

حامل بطاقة بيزن�س بال�س م�صوؤولً عن جميع 

التكاليف والنفقات التي يتحملها بنك راأ�س 

اخليمة.

ا�ضتثناء امل�ضوؤولية  .10
اأمام  اأي م�صوؤولية مهما تكن  راأ�س اخليمة    ل يتحمل بنك 

اأ�رشار  اأو  خ�صارة  اأي  بخ�صو�س  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل 

نا�صئة ب�صكل مبا�رش اأو غري مبا�رش عن:

1(  اأي خ�صارة اأو اأ�رشار يتحملها اأو يتعر�س لها حامل   

بطاقة بيزن�س بال�س ب�صبب رف�س بنك راأ�س اخليمة 

اأي  اأو  اأو موؤ�ص�صة مالية اأخرى  اآخر  اأو بنك  اأو تاجر 

ماكينة �رشاف اآيل اأو اأي طرف اآخر ال�صماح باإجراء 

بيزن�س  بطاقة  قبول  رف�س  اأو  البطاقة  معاملة 

بال�س اأو رقم بطاقة بيزن�س بال�س اأو رقم التعريف 

ال�صخ�صي اأو زيادة رف�س تقدمي �صلف نقدية حتى 

حد الئتمان اأو رف�س ذلك على الإطالق؛

2(  اأي خ�صارة اأو اأ�رشار يتحملها اأو يتعر�س لها حامل   

ماكينة �رشاف  رف�س  ب�صبب  بال�س  بيزن�س  بطاقة 

اآيل تابعة لبنك راأ�س اخليمة الأوراق النقدية املودعة 

غري  للر�صيد  اجلزئي  اأو  الكامل  ال�صداد  بخ�صو�س 

املدفوع يف ح�صاب البطاقة؛

وجود  اأو  بال�س  بيزن�س  بطاقة  قبول  تاجر  اأي  3(  رف�س   

اأي عيب اأو خلل يف ال�صلع اأو اخلدمات املقدمة اإىل 

اأو،  تاجر  اأي  بوا�صطة  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل 

عندما تنطبق احلالة، اأي انتهاك من جانب اأي تاجر 

ملعاملة بطاقة اأو عدم تنفيذها؛

4(  تعطل اأي ماكينة �رشاف اآيل اأو تعطل اأي اأنظمة   

ات�صالت؛

واتخاذ  طلب  يف  حلقه  اخليمة  راأ�س  بنك  5(  ممار�صة   

التدابري الالزمة لت�صليم بطاقة بيزن�س بال�س قبل 

تاريخ النتهاء املنقو�س على وجهها، �صواء اأمت ذلك 

اأو  اآخر  �صخ�س  اأي  اأو  اخليمة  راأ�س  بنك  بوا�صطة 

ماكينة �رشاف اآيل؛

6(  ممار�صة بنك راأ�س اخليمة حلقه يف اإنهاء اأي بطاقة   

بيزن�س بال�س اأو ح�صاب بطاقة طبقـاً للبند 4(9(؛

7(  اأي �رشر لل�صفة وال�صمعة الئتمانية حلامل بطاقة   

بيزن�س بال�س نتيجة ا�صرتداد بطاقة بيزن�س بال�س اأو 

�صخ�س  اأي  رف�س  اأو  اإعادتها  بخ�صو�س  طلب  اأي 

قبول بطاقة بيزن�س بال�س؛

اأي تفا�صيل  اإغفال يف  اأو  اأو خطاأ  بيان خاطئ  8(  اأي   

طبقـاً  اخليمة  راأ�س  بنك  بوا�صطة  عنها  مف�صح 

للبند 11؛

واأي  اأي منازعة بني حامل بطاقة بيزن�س بال�س  9(  يف   

تاجر اأو بنك اأو موؤ�ص�صة مالية اأو اأي �صخ�س اآخر. 

فاإن م�صوؤولية حامل البطاقة ل تتاأثر جتاه بنك راأ�س 

اخليمة باأي حال بتلك املنازعة اأو املطالبة امل�صادة 

اأو حق املقا�صة التي ميلكها حامل بطاقة بيزن�س 

بال�س �صد ذلك التاجر اأو البنك اأو املوؤ�ص�صة املالية 

اأو ال�صخ�س.

الإف�ضاح عن املعلومات  .11
غري  نحو  على  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  1(  يفو�س   

قابل لالإلغاء وي�صمح لبنك راأ�س اخليمة بالإف�صاح 

عن وتقدمي املعلومات التي يراها منا�صبة بخ�صو�س 

ال�رشكة و�صوؤونهما مبا  بيزن�س بال�س  حامل بطاقة 

يف ذلك، على �صبيل املثال ل احل�رش، هذه التفاقية 

اإىل املرتبطني ببنك راأ�س اخليمة اأو فروعه اأو املتنازل 

اإليهم منه اأو وكالئه اأو الأطراف الأخرى ويقر حامل 

لالإف�صاح  اأنه مفو�س وخمول  كارد  بيزن�س  بطاقة 

عن معلومات ال�رشكة.

الئتماين  املوقف  فح�س  اخليمة  راأ�س  لبنك  2(  يحق   

وقت  اأي  يف  وال�رشكة  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حلامل 

دون الرجوع  راأ�س اخليمة منا�صباً  يراه بنك  وفق ما 

ويوؤكد  ال�رشكة  اأو  كارد  بيزن�س  بطاقة  حامل  اإىل 

ال�رشكة قد �رشحت  اأن  كارد  بيزن�س  حامل بطاقة 

ووافقت على اأي فح�س.

بنك  باإخطار  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  3(  يتعهد   

راأ�س اخليمة على الفور يف حالة اإنهاء عمل حامل 

بطاقة بيزن�س بال�س اأو توقف حامل بطاقة بيزن�س 

كارد عن العمل لدى ال�رشكة اأو اإذا مل يعد حلامل 

اأو  ال�رشكة  يف  ملكية  ح�صة  كارد  بيزن�س  بطاقة 

انخفا�س تلك احل�صة لأي �صبب اأو يف حالة مغادرة 

حامل بطاقة بيزن�س بال�س لدولة الإمارات العربية 

املتحدة )اأو اعتزامه فعل ذلك( لفرتة تزيد عن ثالثة 

)3( اأ�صهر متتالية.

التعوي�ص  .12
على  ويوافق  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  1(  يتعهد   

واأ�رشار  خ�صارة  اأي  عن  اخليمة  راأ�س  بنك  تعوي�س 

قانونية  اأكانت  �صواء  ونفقات  وتكاليف  والتزامات 

اأو غري ذلك قد يتحملها بنك راأ�س اخليمة اأو يتعر�س 

انتهاك  اأي  اأو  والأحكام  ال�رشوط  هذه  ب�صبب  لها 

لها اأو اإنفاذ حقوق بنك راأ�س اخليمة وفق املن�صو�س 

جميع  اإ�صافة  ويجوز  الوثيقة.  هذه  يف  عليه 

اإىل  ح�صاب  ال�صدد  والنفقات يف هذا  التكاليف 

حامل  بوا�صطة  الدفع  واجبة  وتكون  البطاقة 

بطاقة بيزن�س بال�س.

بنك  اإبراء  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  على  2(  يتعني   

ال�رشر  من  وحمايته  عن،  وتعوي�صه  اخليمة  راأ�س 

والق�صايا  الدعاوى  و  الت�رشفات  جميع  �صد، 

واملطالبات  والتكاليف  القانونية  والإجراءات 

واملطالب والر�صوم والنفقات واخل�صائر واللتزامات 

النا�صئة نتيجة اأو التي تخ�س باأي كيفية:

وفق  ح�صنة  بنية  اخليمة  راأ�س  بنك  اأ(  ت�رشف    

الفاك�س  عرب  مر�صلة  اأو  كتابية  تعليمات 

�صادرة عن حامل بطاقة بيزن�س بال�س، ب�رشف 

اأو  اأن تلك التعليمات قد مت بدوؤها  النظر عن 

على  تعديلها  مت  اأو  اخلطاأ  طريق  عن  نقلها 

نحو احتيايل اأو اأ�صيئ فهمها اأو ت�صوهت يف 

خطوط الت�صال اأو اأثناء الإر�صال؛ اأو

وفق  الت�رشف  عن  اخليمة  راأ�س  بنك  ب(  امتناع    

الفاك�س  اأو  الهاتف  عرب  اأو  كتابية  تعليمات 

بيزن�س  بطاقة  حامل  عن  �صادرة  التلك�س  اأو 

الفعلي  الإر�صال  ف�صل  ب�صبب  وذلك  بال�س، 

لها اإىل بنك راأ�س اخليمة اأو ف�صل تلقي بنك 

راأ�س اخليمة لها لأي �صبب مهما يكن، �صواء 

اأكان مرتبطاً بتعطل اأم عدم جاهزية ماكينة 

الإر�صال اأو ال�صتقبال.

حق املقا�ضة  .13
حقوق  اأي  اأو  عام  مقا�صة  حق  اأي  اإىل  1(  بالإ�صافة   

يوافق  اخليمة،  راأ�س  لبنك  القانون  مينحها  اأخرى 

لبنك  يجوز  اأنه  على  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل 

اأي وقت  التقديرية، يف  وفق �صلطته  اخليمة،  راأ�س 

)ح�صاب(  اأي  اأو  جميع  وتوحيد  دمج  اإخطار،  ودون 

بال�س  بيزن�س  بطاقة  بحامل  خا�صة  ح�صابات، 

لدى بنك راأ�س اخليمة مهما يكن و�صفها ومهما 

اأم  الأمريكي  بالدولر  اأكانت  و�صواء  مكانها  يكن 

وله  اأخرى،  عملة  باأي  كانت  اأو  الإماراتي  بالدرهم 

اإجراء املقا�صة اأو حتويل اأي مبلغ موجود يف الر�صيد 

القبيل  هذا  من  ح�صابات  )ح�صاب(  اأي  يف  الدائن 

لبنك  امل�صتحقة  املبالغ  جميع  �صداد  اأجل  من 

راأ�س اخليمة مبوجب ح�صاب البطاقة واأي )ح�صاب( 

بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  تخ�س  اأخرى  ح�صابات 

لدى بنك راأ�س اخليمة مهما يكن و�صفها ومهما 

الأمريكي  بالدولر  اأكانت  و�صواء  مكانها  يكن 

ويجوز  اأخرى  عملة  باأي  اأو  الإماراتي  بالدرهم  اأم 

تلك  الأر�صدة يف  اأن  عن  النظر  ب�رشف  ذلك  فعل 

تكون  قد  امل�صتحقة  واملبالغ  احل�صابات  )احل�صاب( 

حامل  ويفو�س  العملة  بنف�س  عنها  معرب  غري 

بطاقة بيزن�س بال�س مبوجبه بنك راأ�س اخليمة القيم 

اأو حتويل من  اأو مقا�صة  توحيد  اأو  اأي دمج  باإجراء 

للعملة  الالزم  التحويل  اإجراء  مع  القبيل  هذا 

باأ�صعار ال�رشف ال�صائدة اخلا�صة ببنك راأ�س اخليمة 

التي يتم حتديدها بوا�صطة بنك راأ�س اخليمة وفق 

�صلطته التقديرية.

راأ�س اخليمة من احلفاظ على  اأجل متكني بنك  2(  من   

حامل  التزام  ذلك  يف  مبا  طرف؛  اأي  التزام  �صالمة 

ق�صائي  اأمر  اإ�صدار  مبجرد  بال�س،  بيزن�س  بطاقة 

حامل  اإع�صار  اأو  اإفال�س  لإثبات  اأو  ا�صتدعاء  اأمر  اأو 

ما  وفق  اأخرى  اأ�صباب  لأي  اأو  بال�س  بيزن�س  بطاقة 

راأ�س  لبنك  يجوز  منا�صباً،  اخليمة  راأ�س  بنك  يراه 

اخليمة يف اأي وقت اأن ي�صع ويبقي على اأي اأموال 

يتم تلقيها اأو ا�صرتدادها اأو حت�صيلها وفقاً ملا يراه 

منا�صباً ولأي وقت، وذلك مبوجب هذه التفاقية اأو 

اخلا�س  الدائن  الر�صيد  يف  اآخر  �صمان  اأي  مبوجب 

بحامل بطاقة بيزن�س بال�س وفق ما يراه بنك راأ�س 

جانب  من  و�صيط  التزام  اأي  ودون  منا�صباً  اخليمة 

بنك راأ�س اخليمة با�صتخدام تلك الأموال اأو اأي جزء 

امل�صتحقة  املبالغ  �صداد  بخ�صو�س  اأو  يف  منها 

لبنك راأ�س اخليمة.

الإخطارات واملرا�ضالت  .14
القيام على  بيزن�س بال�س  1(  يلزم على حامل بطاقة   

الفور باإخطار بنك راأ�س اخليمة كتابة باأية تغيريات 

يف العنوان اأو اأي تغيريات يف الوظيفة اأو اأي اأرقام 

البقاء  البطاقة  حامل  اعتزم  اإذا  اأو  اأخرى  ات�صال 

خارج الإمارات العربية املتحدة لفرتة اأكرث من ثالثة 

)3( اأ�صهر متتالية.

مغادرة  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  على  تعني  2(  اإذا   

اآخر،  مكان  يف  لالإقامة  املتحدة  العربية  الإمارات 

املعني  كارد  بيزن�س  بطاقة  حامل  على  يلزم  فاإنه 

ل  مبا  املغادرة  قبل  بذلك  اخليمة  راأ�س  بنك  اإخطار 

راأ�س  بنك  يوافق  يوماً. ما مل  اأربعة ع�رش  يقل عن 

بطاقة  با�صتمرار  ال�صماح  على  م�صبقـاً  اخليمة 

اإىل  بال�س  بيزن�س  اإعادة بطاقة  بال�س، يجب  بيزن�س 

راأ�س اخليمة قبل مغادرة حامل البطاقة مبدة  بنك 

14 يوماً ويتم اعتبار ا�صتخدام بطاقة بيزن�س بال�س 
ا�صتمرار  واإن   .9 البند  تطبيق  ويتم  اإنهاوؤه  مت  قد 

بطاقة بيزن�س بال�س يكون وفق ال�صلطة التقديرية 

حامل  لقيام  يخ�صع  اأن  ويلزم  اخليمة  راأ�س  لبنك 

املعدل/ ال�صمان  بتقدمي  بال�س  بيزن�س  بطاقة 

وفق  اخليمة  راأ�س  بنك  يقرره  ملا  وفقـاً  الإ�صايف 

�صلطته التقديرية.

3(  التعليمات املر�صلة بوا�صطة حامل بطاقة بيزن�س   

بال�س اإىل بنك راأ�س اخليمة عرب الفاك�س الت�صالت/ 

�صارية  اعتبارها  يتعني  الهاتف  اللكرتوين/  الربيد 

بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  لكل  وملزمة  املفعول 

على  بناًء  الت�رشف  اخليمة  راأ�س  لبنك  ويجوز 

التعليمات املر�صلة من خالل هذه الو�صائل . ويجوز 

لبنك راأ�س اخليمة ا�صتخدام ن�صخ ر�صائل الفاك�س 

الهاتفية  املحادثات  اأو  الإلكرتوين  الربيد  ر�صائل  اأو 

امل�صجلة كدليل يف اأي حمكمة.

التعريف  ورقم  بال�س  بيزن�س  بطاقات  4(  جميع   

الئتمان  بطاقة  ح�صاب  وك�صف  ال�صخ�صي 

هذه  مبوجب  اأخرى  مرا�صالت  اأي  اأو  املطالبات  اأو 

باليد  ال�رشوط والأحكام يجوز ت�صليمها �صخ�صياً 

خدمة  عرب  اأو  التقليدي  الربيد  عرب  اإر�صالها  اأو 

الإلكرتونية  الو�صائل  عرب  اأو  ال�رشيع  التو�صيل 

لعناية حامل بطاقة بيزن�س كارد اإىل عنوان العمل، 

قبل  من  م�صتلمة  املرا�صالت  هذه  اعتبار  ويتم 

يف  الت�صليم  يوم  يف  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل 

الإلكرتونية  الو�صائل  عرب  اأو  باليد  ت�صليمها  حالة 

الربيد يف  اإيداعها يف  بعد  التايل  العمل  يوم  ويف 

حالة اإر�صالها عرب الربيد ويف يوم العمل التايل بعد 

التو�صيل  خدمة  عرب  اإر�صالها  حالة  يف  الإر�صال 

ال�رشيع.

15.  ال�رشوط املتعلقة باخلدمات امل�رشفية عرب الهاتف  )راك دايركت(
اأحكام عامة  )1  

اأ(  جوز لبنك راأ�س اخليمة وفق �صلطته التقديرية    

ورقم  دايركت  راك  خدمات  توفري  املطلقة 

التعريق ال�صخ�صي ذي ال�صلة حلامل بطاقة 

بيزن�س بال�س.

ب(  بنك راأ�س اخليمة مفو�س مبوجبه للت�رشف بناًء    

على التعليمات ال�صفهية اأو تعليمات هاتف 

اللم�س ال�صوتي بخ�صو�س ح�صاب البطاقة.

رقم  بل�س  بزن�س  بطاقة  حامل  ج(  �صي�صتخدم    

خدمة  ا�صتخدام  عند  ال�صخ�صي  التعريف 

البطاقة  حامل  وتعليمات  دايركت.  راك 

ال�صفهية/عرب هاتف اللم�س ال�صوتي املعرفة 

ال�صخ�صي  التعريف  ورقم  البطاقة  برقم 

عليه،  وبناًء  �صحيحة.  اعتبارها  يتم  �صوف 

على  العتماد  اخليمة  راأ�س  لبنك  يحق  �صوف 

يتحمل  ولن  القبيل.  هذا  من  تعليمات  اأي 

ويوافق  اأي م�صوؤولية عنها،  اخليمة  راأ�س  بنك 

حامل بطاقة بيزن�س بال�س مبوجبه على اإعفاء 

بنك راأ�س اخليمة نهائياً من اأي م�صوؤولية جتاه 

بيزن�س بال�س نتيجة قبول بنك  حامل بطاقة 

بيزن�س  بطاقة  حامل  لتعليمات  اخليمة  راأ�س 

يدعي  اآخر  �صخ�س  من  التعليمات  اأو  بال�س 

اأنه حامل بطاقة بيزن�س بال�س. ويوافق  حامل 

بطاقة بيزن�س بال�س مبوجبه على تعوي�س بنك 

راأ�س اخليمة عن اأي خ�صائر اأو اأ�رشار اأو تكاليف 

اأو مطالب  القانونية(  التكاليف  ذلك  )مبا يف 

بنك  قبول  نتيجة  اخليمة  راأ�س  بنك  يتحملها 

بيزن�س  بطاقة  حامل  لتعليمات  اخليمة  راأ�س 

حامل  اأنه  يدعي  اآخر  �صخ�س  من  اأو  بال�س 

بطاقة بيزن�س بال�س.

الهاتف   عرب  امل�رشفية  اخلدمات  د(  معامالت    

تعريف  رقم  ا�صتخدام  خالل  من  املنفذة 

�صخ�صي �صوف تكون حا�صمة وملزمة حلامل 

بطاقة بيزن�س بال�س جلميع الأغرا�س.

هـ(  ر�صيد احل�صاب  املعطى حلامل بطاقة بيزن�س    

بال�س من خالل اخلدمات امل�رشفية الرقمية لن 

يتم اعتباره قطعيا ب�صاأن حالة ح�صاب حامل 

بطاقة بيزن�س بال�س لدى بنك راأ�س اخليمة.

دفع الفاتورة  )2  

بنك  لدى  بال�س  بيزن�س  بطاقات  اأ(  يحق حلاملي    

راأ�س اخليمة ا�صتخدام ت�صهيالت دفع الفاتورة 

الهاتف  عرب  امل�رشفية  اخلدمات  خالل   من 

�صلطته  وفق  اخليمة  راأ�س  لبنك  ويجوز   .

التقديرية  تغيري اأو اإلغاء خدمات دفع الفاتورة 

من خالل اخلدمات امل�رشفية عرب الهاتف.

ب(  يف حالة الدفع اجلزئي اأو املتاأخر لفاتورة ، فاإنه    

يجوز ل�رشكة اخلدمات ا�صتخدام �صالحياتها يف 

قطع اخلدمات املقدمة، ولن يتحمل بنك راأ�س 

اخليمة امل�صوؤولية عن هذا القطع لأي �صبب.

�رشكة  اإىل  اخليمة  راأ�س  بنك  يدفع  ج(  �صوف    

حوايل  بعد  عمل  يومي  بعد  اخلدمات  

تعليمات  تلقي  م�صاءاعقب   7:00 ال�صاعة 

يتعني  ثم،  ومن  بال�س.  بيزن�س  بطاقة  حامل 

الإخطار  بال�س  بيزن�س  بطاقات  حاملي  على 

برغبتهم يف دفع فواتري اخلدمات  اخلا�صة بهم  

دورياً وم�صبقـاً بثالثة )3( اأيام عمل على الأقل 

قبل تاريخ الدفع الأخري املحدد من قبل  �رشكة 

اخلدمات.

بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  يتحمل  د(  �صوف    

اأرقام  يف  تغيريات  اأي  تو�صيح  عن  امل�صوؤولية 

م�صتهلك اخلدمات  ب�صكل مبا�رش من خالل 

خالل   من  الفاتورة  دفع  ت�صهيالت  ا�صتخدام 

. ولن يتحمل  الهاتف  اخلدمات امل�رشفية عرب 

ويُعفي  عنها،  امل�صوؤولية  اخليمة  راأ�س  بنك 

راأ�س  بنك  مبوجبه  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل 

الدفع  عن،  م�صوؤولية  اأي  من  نهائياً  اخليمة 

اخلاطئ  اأو  املتاأخر  اأو  الكايف  غري  اأو  الزائد 

للفواتري  اأو اأي تبعات مرتتبة على ذلك )مبا يف 

ذلك، على �صبيل املثال ل احل�رش، اإنهاء اخلدمة 

( اأو اأي خ�صارة اأو اأ�رشار اأو مطالبات اأو اإجراءات 

بطاقة  حامل  ف�صل  نتيجة  تن�صاأ  قد  اأخرى 

بيزن�س بال�س يف تطبيق التغيريات.

قيمة  اأق�صى  اخليمة  راأ�س  بنك  يحدد  هـ(  �صوف    

دفع  ت�صهيالت  با�صتخدام  دفعها  يجوز 

عرب  امل�رشفية  اخلدمات  خالل   من  الفاتورة 

هذا  تغيري  ويجوز  واحد.  يوم  اأي  يف  الهاتف 

راأ�س  لبنك  التقديرية  ال�صلطة  وفق  املبلغ 

اإخطار  اأي  اإعطاء  ودون  وقت  اأي  يف  اخليمة 

حلامل بطاقة بيزن�س بال�س.

�صلطته  وفق  اخليمة  راأ�س  لبنك  و(  يجوز    

دفع  ت�صهيالت  اإلغاء  اأو  تغيري  التقديرية 

عرب  امل�رشفية  اخلدمات  خالل   من  الفاتورة 

اإخطار  اأي  اإعطاء  ودون  وقت  اأي  يف  الهاتف 

حلامل بطاقة بيزن�س بال�س.

ال�رشوط املتعلقة بك�ضوف احل�ضاب الإلكرتونية  .16
حامل  طلب  على  اخليمة  راأ�س  بنك  مبوافقة  يتعلق    فيما 

البطاقة  معامالت  اإر�صال  ب�صاأن  بال�س  بيزن�س  بطاقة 

واإ�صعارات  الئتمان  بطاقة  ح�صاب  وك�صوف  امل�صتقبلية 

بطاقة بيزن�س بال�س و/اأو اأي خدمات اأخرى تخ�س اأو م�صافة 

بطاقة  حامل  اإىل  اآخر  اخليمة من حني  راأ�س  بنك  بوا�صطة 

احل�ضاب  )»ك�ضف  الإلكرتوين  الربيد  طريق  عن  بال�س  بيزن�س 

يف  الوارد  وفق  الإلكرتوين  الربيد  عنوان  اإىل  الإلكرتوين«( 

�صجالت بنك راأ�س اخليمة و/اأو وفق التعليمات ال�صادرة عن 

حامل بطاقة بيزن�س بال�س اإىل بنك راأ�س اخليمة من حني لآخر 

وفق املو�صح فيما يلي )»عنوان الربيد الإلكرتوين املخ�ض�ص«(، 

يوافق حامل بطاقة بيزن�س بال�س مبوجبه على ما يلي:



 ، راأ�س اخليمة، وفق �صلطته التقديرية  1-16  يجوز لبنك   

اإر�صال ك�صوف ح�صاب اإلكرتونية اإىل حامل بطاقة 

بال�س  بيزن�س  بطاقة  اإذا طلب حامل  بال�س  بيزن�س 

عنوان  وقدم  الإلكرتوين  احل�صاب  ك�صف  خدمات 

اخليمة  راأ�س  بنك  اإىل  املخ�ص�س  الإلكرتوين  الربيد 

بيزن�س  بطاقة  حلامل  ويجوز   . ادناه  املو�صح   وفق 

اأو  للت�صجيل  التالية  اخليارات  من  اأي  اختيار  بال�س 

ال�صرتاك يف خدمات ك�صف احل�صاب الإلكرتوين:

اأ(  يجوز حلامل بطاقة بيزن�س بال�س و�صع عالمة    

اأمام اخليار وفق  طلب بطاقة الئتمان املقدم 

بنموذج معلومات حامل بطاقة بيزن�س بال�س 

وت�صليمه اإىل اأي فرع من فروع بنك راأ�س اخليمة.

الت�صجيل  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حلامل  ب(  يجوز    

من خالل راك دايركت من اأجل احل�صول على 

ومبجرد  الإلكرتوين.  احل�صاب  ك�صف  خدمات 

الإلكرتوين،  احل�صاب  ك�صف  ت�صجيل  اكتمال 

�صوف يتلقى حامل بطاقة بيزن�س بال�س بريد 

اإلكرتوين ي�صتمل على �رشوط واأحكام ك�صف 

حامل  اعتبار  يتم  و�صوف  الإلكرتوين.  احل�صاب 

واأحكام  �رشوط  قبل  قد  بال�س  بيزن�س  بطاقة 

ك�صف احل�صاب الإلكرتوين ما مل يقم حامل 

بطاقة بيزن�س بال�س باإخطار بنك راأ�س اخليمة 

ك�صف  ت�صجيل  باإلغاء  منا�صب  ب�صكل 

احل�صاب الإلكرتوين؛ اأو

ج(  يجوز حلامل بطاقة بيزن�س بال�س الت�صجيل من    

خالل اخلدمات امل�رشفية الرقمية من بنك راأ�س 

بيزن�س  بطاقة  حامل  اأن  افرتا�س  )مع  اخليمة 

بال�س قد �صجل للح�صول على هذه اخلدمة( 

ك�صف  ت�صجيل  وطلب  الدخول  خالل  من 

احل�صاب الإلكرتوين.

يف  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  ي�صرتك  2-16  �صوف   

خدمات ك�صف احل�صاب الإلكرتوين عند الت�صجيل. 

ومع ذلك، اإذا كان حامل بطاقة بيزن�س بال�س يرغب 

يف اختيار اأي من خدمات ك�صف احل�صاب الإلكرتوين 

ال�صخ�صية، فاإنه ينبغي على حامل بطاقة بيزن�س 

الت�صجيل  وقت  يف  بو�صوح  ذلك  تبيني  بال�س 

الإلكرتوين  احل�صاب  ك�صف  خدمات  بخ�صو�س 

اخليمة  راأ�س  بنك  اإخطار  ذلك  عقب  له  يجوز  اأو 

بذلك كتابة اأو با�صتخدام راك دايركت اأو من خالل 

اخلدمات امل�رشفية الرقمية من بنك راأ�س اخليمة.

طريقة  اأن  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  3-16  يتفهم   

ت�صليم ك�صوف ح�صاب البطاقة �صوف تكون عن 

طريق الربيد الإلكرتوين فقط.

4-16  عند الت�صجيل بخ�صو�س خدمات ك�صف احل�صاب   

بيزن�س  بطاقة  حامل  يتلقى  �صوف  الإلكرتوين، 

بال�س كل ك�صف ح�صاب اإلكرتوين يف عنوان الربيد 

الإلكرتوين املخ�ص�س، والذي يلزم اإرفاقه مع اإخطار 

اخليمة  راأ�س  بنك  يُر�صل  و�صوف  اإلكرتوين.  بريد 

الربيد  عنوان  اإىل  اإلكرتوين  ح�صاب  ك�صف  كل 

بطاقة  حلامل  الأ�صا�صي  املخ�ص�س  الإلكرتوين 

بطاقة  حامل  بوا�صطة  املقدم  وفق  بال�س  بيزن�س 

لأي  الإر�صال  هذا  رف�س  حالة  ويف  بال�س  بيزن�س 

اخليمة  راأ�س  بنك  يحاول  �صوف  يكن،  �صبب مهما 

اإر�صال ك�صف احل�صاب الإلكرتوين اإىل عنوان الربيد 

اإىل  تقدميه  حال  الثانوي، يف  املخ�ص�س  الإلكرتوين 

بيزن�س  بطاقة  حامل  ويتحمل  اخليمة.  راأ�س  بنك 

بال�س امل�صوؤولية عن اإخطار بنك راأ�س اخليمة كتابة 

من  اأو  اخليمة  راأ�س  لبنك  تابع  فرع  اأي  مبا�رشة يف 

ك�صف  تلقي  عدم  بخ�صو�س  دايركت  راك  خالل 

الربيد  عنوان  يف  تغيري  اأي  اأو  الإلكرتوين  احل�صاب 

الإلكرتوين املخ�ص�س. ولن يتحمل بنك راأ�س اخليمة 

اأي م�صوؤولية عن عدم تلقي حامل بطاقة بيزن�س 

عنوان  ب�صبب  اإلكرتوين  ح�صاب  ك�صف  لأي  بال�س 

بريد اإلكرتوين خاطئ اأو لأي �صبب اآخر مهما يكن.

5-16  يوافق حامل بطاقة بيزن�س بال�س على اإخطار بنك   

راأ�س اخليمة كتابة اأو من خالل راك دايركت يف حالة 

عدم متكن حامل بطاقة بيزن�س بال�س من الو�صول 

اإىل، اأو عدم تلقيه، ك�صف ح�صاب اإلكرتوين اأو، عقب 

اأي  اإذا كانت هناك  اإلكرتوين،  تلقي ك�صف ح�صاب 

اإغفال  اأو  تناق�س  اأي  اأو  بها  م�رشح  غري  معاملة 

احل�صاب  ك�صف  يف  خاطئ  اإدراج  اأو  دقة  عدم  اأو 

يوماً   )15( ع�رش  خم�صة  غ�صون  يف  الإلكرتوين 

احل�صاب  اخليمة ك�صف  راأ�س  بنك  ت�صليم   )1( من: 

يف   )2( اأو  بال�س؛  بيزن�س  بطاقة  حلامل  الإلكرتوين 

من  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  متكن  عدم  حالة 

واإخطار  الإلكرتوين  احل�صاب  ك�صف  اإىل  الو�صول 

بيزن�س  بطاقة  تلقي حامل  اخليمة، عند  راأ�س  بنك 

بال�س ك�صف احل�صاب الإلكرتوين والو�صول اإليه. ومع 

مراعاة املذكور اأعاله، يتم اعتبار حامل بطاقة بيزن�س 

البيانات املدرجة يف ك�صف  بال�س قد تلقى جميع 

احل�صاب الإلكرتوين وقبلها على اأنها �صحيحة عند 

انتهاء فرتة اخلم�صة ع�رش )15( يوماً املذكورة اأعاله.

و  �رشط  دون  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  6-16  يعو�س   

نهائيا بنك راأ�س اخليمة و�رشكائه، مدرائه، موظفيه، 

اأي  عن  ويتنازل  عن،  مرتبط(،  �صخ�س  )اأي  ممثليه 

مبوجب  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حلامل  م�صتحق  حق 

القانون �صد بنك راأ�س اخليمة اأو اأي �صخ�س مرتبط 

بخ�صو�س، اأي خ�صائر اأو تكاليف اأو اأ�رشار متحملة 

ب�صكل  بال�س،  بيزن�س  بطاقة  حامل  جانب  من 

مبا�رش اأو غري مبا�رش، نتيجة اإ�صدار خدمات ك�صف 

واأخطائها  واإدارتها  وت�صليمها  الإلكرتوين  احل�صاب 

على  وتعديلها  وتاأخرياتها  وتعطلها  وفريو�صاتها 

اإليها  وا�صتخدامها/الو�صول  به  م�رشح  غري  نحو 

اأو  اإتاحتها  وعدم  وتوقفها  دقتها  وعدم  اإذن  دون 

تعطل الت�صال اأو تعطل الكهرباء اأو ال�صبكة اأو 

يت�صبب يف عدم اكتمال  اآخر قد  اأي جهاز  تعطل 

ك�صف ح�صاب اإلكرتوين اأو عدم توفره اأو الإف�صاح 

التالعب  اأو  ثالثة  اأطراف  اإىل  �رشية  معلومات  عن 

بالبيانات اأو غري ذلك، وهو ما قد يحدث نتيجة قيام 

بنك راأ�س اخليمة باإر�صال ك�صف احل�صاب الإلكرتوين 

اإىل عنوان الربيد الإلكرتوين املخ�ص�س.

7-16  يتفهم حامل بطاقة بيزن�س بال�س ويوافق على اأن   

تخزين املعلومات الواردة يف ك�صف ح�صاب اإلكرتوين 

مبا يف ذلك، على �صبيل املثال ل احل�رش، معلومات 

احل�صاب ون�صاط املعاملة واأر�صدة ح�صاب البطاقة 

جهاز  يف  خمزنة  اأخرى  معلومات  واأي  واحلوالت 

الكمبيوتر ال�صخ�صي اخلا�س بحامل بطاقة بيزن�س 

يلزم  اإلكرتوين  ح�صاب  ك�صف  تلقي  ب�صبب  بال�س 

تخزينها على م�صوؤولية حامل بطاقة بيزن�س بال�س 

عن  م�صوؤولية  اأي  اخليمة  راأ�س  بنك  يتحمل  ول 

اأو  الغري  بوا�صطة  اإليها  به  و�صول غري م�رشح  اأي 

الإف�صاح عن تلك املعلومات للغري.

8-16  يتم تقدمي خدمات ك�صف احل�صاب الإلكرتوين وفق   

ال�صلطة التقديرية لبنك راأ�س اخليمة ويجوز لبنك 

راأ�س اخليمة اختيار تعديل اأو الإ�صافة اإىل اأو تعليق 

اأو �صحب اأو اإلغاء اأو اإنهاء اأو وقف خدمات ك�صف 

اإجراء  حالة  ويف  وقت.  اأي  يف  الإلكرتوين  احل�صاب 

اإلغاء  اأو  �صحب  اأو  تعليق  اأو  اإ�صافة  اأو  تعديل  اأي 

فاإنه  الإلكرتوين،  احل�صاب  ك�صف  خلدمات  اإنهاء  اأو 

راأ�س اخليمة اإخطار حامل بطاقة  يتعني على بنك 

الإلكرتوين  الربيد  اأو  الربيد  عرب  �صواء  بال�س  بيزن�س 

اأو الفاك�س اأو غري ذلك من خالل و�صع الإخطارات 

يف مكاتب اأو فروع بنك راأ�س اخليمة ويوافق حامل 

بطاقة بيزن�س بال�س على اللتزام بذلك.

اأنه  على  ويوافق  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  9-16  يقر   

الإلكرتوين  احل�صاب  ك�صف  خدمات  تقدمي  مبجرد 

اإىل حامل بطاقة بيزن�س بال�س، �صوف يتوقف بنك 

بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  تزويد  عن  اخليمة  راأ�س 

التاأكيدات  و/اأو  الإخطارات  و/اأو  احل�صاب  بك�صوف 

املطبوعة واملر�صلة عرب الربيد.

10-16  يقر حامل بطاقة بيزن�س بال�س كذلك باأن ا�صتخدام   

يتم  ل  قد  الإلكرتوين  الربيد  عرب  املعلومات  ونقل 

�صمان اأمانه. وحامل بطاقة بيزن�س بال�س هو مالك 

وم�صتخدم عنوان الربيد الإلكرتوين املخ�ص�س ويتعني 

والحتياطات  الأمنية  الإجراءات  جميع  اتخاذ  عليه 

الالزمة ل�صمان عدم و�صول اأي �صخ�س غري مفو�س 

اإىل عنوان الربيد الإلكرتوين املخ�ص�س. ويدرك حامل 

بطاقة بيزن�س بال�س اأن اأي ا�صتخدام غري م�رشح به 

بطاقة  حامل  بوا�صطة  اإلكرتوين  ح�صاب  لك�صف 

بيزن�س بال�س اأو اأي اأطراف ثالثة )�صواء اأكانوا مفو�صني 

بوا�صطة حامل بطاقة بيزن�س بال�س اأم ل( قد يت�صبب 

يف اتخاذ الإجراء املنا�صب �صد حامل بطاقة بيزن�س 

بال�س. وحامل بطاقة بيزن�س بال�س نف�صه ل يجوز له، 

ول يجوز اأن ي�صمح لالأطراف الثالثة )�صواء باأنف�صهم 

اأو غري ذلك( اإعادة هند�صة اأو تعديل اأو ن�رش اأو ن�صخ 

اأو اإعادة ت�صنيف اأي ك�صف ح�صاب اإلكرتوين مقدم 

بوا�صطة بنك راأ�س اخليمة حلامل بطاقة بيزن�س بال�س.

11-16  يوافق حامل بطاقة بيزن�س بال�س على ويفو�س بنك   

راأ�س اخليمة لإعالن منتجاته وخدماته مع خدمات 

ك�صف احل�صاب الإلكرتوين املر�صلة اإىل عنوان الربيد 

ويحتفظ  لآخر.  حني  من  املخ�ص�س  الإلكرتوين 

بنك راأ�س اخليمة اأي�صاً باحلق يف تغيري ر�صم تقدمي 

حامل  اإىل  الإلكرتوين  احل�صاب  ك�صف  خدمات 

راأ�س  بنك  يقوم  الذي  باملبلغ  بال�س  بيزن�س  بطاقة 

اخليمة بالإخطار به من حني لآخر وفق امل�صموح به 

مبوجب ال�رشوط والأحكام.

تلقي  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  اختيار  حالة  12-16  يف   

يتم  فاإنه  الإلكرتوين،  احل�صاب  ك�صف  خدمات 

ووافق  قبل  قد  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  اعتبار 

وتعديالتها  والأحكام  ال�رشوط  بهذه  اللتزام  على 

وفيما  لآخر.  حني  من  اخليمة  راأ�س  بنك  بوا�صطة 

يتعني  دايركت،  راك  طريق  عن  الت�صجيل  يخ�س 

واأحكام  الأول �رشوط  الإلكرتوين  الربيد  يت�صمن  اأن 

بطاقة  حامل  ويوافق  الإلكرتوين.  احل�صاب  ك�صف 

الإلكرتوين  الربيد  تلقي  اأن  على  بال�س  بيزن�س 

املتعلقة  والأحكام  ال�رشوط  قبول  ي�صكل  املذكور 

بخدمات ك�صف احل�صاب الإلكرتوين. و�صوف ي�صكل 

الإلكرتوين  احل�صاب  ك�صف  خدمات  ا�صتخدام 

موافقة حامل بطاقة بيزن�س بال�س  وتلقيه �رشوط 

على  عالوة  الإلكرتوين،  احل�صاب  ك�صف  واأحكام 

ك�صوف  اإر�صال  يف  املت�صمنة  باملخاطر  الإقرار 

احل�صاب الإلكرتونية عن طريق الربيد الإلكرتوين.

ال�رشوط احلاكمة حلوالة الأموال الإلكرتونية:  .17
حامل  تزويد  على  املوافقة  اخليمة  راأ�س  لبنك  اأ(  يجوز   

الأموال  حوالة  بخدمة  بال�س  بيزن�س  بطاقة 

اأي  اأو  ر�صائل �صويفت  الإلكرتونية )عن طريق نظام 

)»خدمة  بديل(،خدمة  اأو  م�صابه  اآخر  ر�صائل  نظام 

الدفع«( من حني لآخر وفق ال�رشوط املن�صو�س عليها 

يف هذه التفاقية. ومن املفهوم اأن اأي حوالة اأموال 

بنك  اأو  امل�صتفيد  اإىل  اإر�صالها  حالة  )يف  اإلكرتونية 

امل�صتفيد مبا�رشة بوا�صطة بنك راأ�س اخليمة( �صوف 

يتم اإر�صالها بالكامل على م�صوؤولية حامل بطاقة 

بيزن�س بال�س. ويوافق حامل بطاقة بيزن�س بال�س على 

تعوي�س بنك راأ�س اخليمة  عن،  اأي �رشر،  خ�صارة اأو 

تكلفة اأو اأ�رشار اأو نفقات اأو التزامات اأو اإجراءات قد 

يتعر�س لها حامل بطاقة بيزن�س بال�س نتيجة ت�رشف 

الإحجام  اأو  الت�رشف  يف  تاأخره  اأو  اخليمة  راأ�س  بنك 

عن الت�رشف بناًء على تعليمات حامل بطاقة بيزن�س 

بال�س يف هذا ال�صاأن. ول يتحمل بنك راأ�س اخليمة اأو 

وكيل الإر�صال التابع لبنك راأ�س اخليمة يف اخلارج اأي 

اإغفال  اأو  اأو خطاأ  اأو تاأخري  اأي خ�صارة  م�صوؤولية عن 

قد يحدث يف اإر�صال الر�صالة اأو �صوء تف�صريها عند 

املقا�صة  نظام  ب�صبب  يحدث  تاأخري  اأي  اأو  تلقيها 

اأو  فيها  الدفعة  �صداد  يتعني  التي  بالدولة  اخلا�س 

ت�رشف اأو خطاأ اأو اإهمال من جانب بنك امل�صتفيد يف 

حت�صيل احلوالة. ول يتحمل بنك راأ�س اخليمة، حتت اأي 

ظروف، اأي م�صوؤولية عن اأي خ�صارة لالأرباح اأو العقود 

اأو مرتتبة  اأو غري مبا�رشة  اأ�رشار خا�صة  اأو  اأو خ�صارة 

على غريها.

ب(  يوافق حامل بطاقة بيزن�س بال�س ويدرك اأنه يف حالة   

حت�صيل  يتم  �صوف  خا�صة،  تعليمات  وجود  عدم 

العربية  الإمارات  خارج  الر�صوم/العمولت  جميع 

امل�صتفيد  يتمكن  ل  وقد  امل�صتفيد.  من  املتحدة 

من احل�صول على القيمة الكاملة مبوجب التحويل 

اأو  الأجنبي  ال�رشف  قيود  ب�صبب  لالأموال  الإلكرتوين 

املطبقة  اأو  الدفع  دولة  يف  املطبقة  الأخرى  القيود 

على بنك الدفع اأو ر�صوم بنك الدفع.

حوالت  اإر�صال  يف  باحلق  اخليمة  راأ�س  بنك  ج(  يحتفظ   

الأموال الإلكرتونية من خالل مكان اآخر خالف املكان 

املحدد بوا�صطة حامل بطاقة بيزن�س بال�س اإذا تعني 

فعل ذلك ب�صبب الظروف الت�صغيلية.

د(  يخ�صع �رشف املبلغ النقدي لأي حوالة مر�صلة عرب   

حوالة الأموال الإلكرتونية لأي �صوابط �صعر �رشف 

اأو قيود اأخرى قد يتم فر�صها مبوجب قواعد ولوائح 

الدولة التي يتم فيها �رشف احلوالة. ول يتحمل بنك 

راأ�س اخليمة ول مرا�صيله اأو وكالئه اأي م�صوؤولية عن 

اأي خ�صارة اأو تاأخري ب�صبب اأو نتيجة اأي قواعد ولوائح 

من هذا القبيل.

بو�صعه  ما  ق�صارى  اخليمة  راأ�س  بنك  يبذل  هـ(  �صوف   

لتنفيذ طلبات خدمة الدفع التي يتلقاها بنك راأ�س 

بوا�صطة  املحدد  العمل  انتهاء  موعد  قبل  اخليمة 

لآخر.  حني  من  املتلقي  املركز  اأو  املتلقية  الفروع 

و�صيتم تنفيذ الطلبات التي يتم تلقيها بعد موعد 

التايل. ولهذا الغر�س،  انتهاء العمل يف يوم العمل 

جميع العطالت واأيام اجلمعة لي�صت اأيام عمل.

و(  �صيتـم اعتبـار رمـز بنـك امل�صـتفـيد »بي اي ا�ص« /   

�صـيبـ�س   رمـز   / التـحـويل  مـعـرف   / الفـرز  رمـز 

ا�س  بي  �صي/  ا�س  فـي  /اي  اي  بي  /اي  دي  اي  يـو 

بطاقة  حامل  بوا�صطة  مذكور  اآخر  رمز  اأي  اأو  بي 

وفقـاً  احلوالة  تنفيذ  و�صيتم  بال�س �صحيحاً  بيزن�س 

يتحمل  ول  املقدمة،  الرموز  �صحة  افرتا�س  مع  له، 

بنك راأ�س اخليمة اأي م�صوؤولية عن فح�س اأو التحقق 

من �صحة الرموز اأو توافقها مع ا�صم امل�صتفيد ول 

طبقـاً  املنفذة  احلوالت  عن  م�صوؤولية  اأي  يتحمل 

بطاقة  حامل  بوا�صطة  مقدم  �صحيح  غري  لرمز 

بيزن�س بال�س.

الإلكرتونية  الأموال  حوالت  تنفيذ  يتم  ز(  �صوف   

بالقيمة الفورية )يومي عمل بعد تاريخ تلقي بنك 

راأ�س اخليمة للطلب(. و�صيتم تنفيذ الطلبات بقيمة 

مع  اخليمة،  راأ�س  بنك  يختاره  ما  وفق  اليوم،  نف�س 

ذي  العمل  انتهاء  موعد  قبل  الطلب  تلقي  مراعاة 

ال�صلة وفق ما هو حمدد من بنك راأ�س اخليمة عالوة 

املتعلقة  ال�صلة  ذات  العمل  انتهاء  مواعيد  على 

باملوقع اجلغرايف لوجهة الدفعة.

جميع  تعديل  يف  باحلق  اخليمة  راأ�س  بنك  ح(  يحتفظ   

ر�صوم احلوالت من حني لآخر دون اإخطار م�صبق.

اأي  بخ�صو�س  و�صالحيات  تعليمات  تقدمي  حالة  ط(  يف   

عرب  اخليمة  راأ�س  بنك  اإىل  اإلكرتونية  اأموال  حوالة 

اأو  اأو عرب الفاك�س  اأو خدمة برنامج التوا�صل  الربيد 

بالربيد الإلكرتوين )اأو عن طريق حامل بطاقة بيزن�س 

بال�س بنف�صه( فاإنه يجوز لبنك راأ�س اخليمة الت�رشف 

ويجوز  )»التعليمات«(  ال�صالحيات  هذه  مبوجب 

اأنها �صحيحة ومتثل على نحو دقيق رغبات  افرتا�س 

حامل بطاقة بيزن�س بال�س، حتى اإذا كانت التعليمات 

اأو  اخلطاأ  طريق  عن  مر�صلة  اأو  م�صاغة  بالفعل 

الحتيال اأو الإهمال اأو معدلة بوا�صطة �صخ�س ما 

خالف حامل بطاقة بيزن�س بال�س بعلم حامل بطاقة 

دون  اأو  منه  وبتعليمات  علمه  دون  اأو  بال�س  بيزن�س 

من  التحقق  اخليمة  راأ�س  بنك  على  يلزم  ول  ذلك. 

حقيقة اأو �صحة التعليمات.

يف  باأنه  ويقبل  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  ي(  يوافق   

حالة رغبة مقدم الطلب يف ا�صتعادة مبلغ احلوالة 

من بنك راأ�س اخليمة اأو يف حالة قيام البنك املرا�صل 

اأو  الو�صيط  البنك  خالف  املحولة،  الأموال  باإعادة 

الأموال  تلقي  بعد  كان،  �صبب  لأي  امل�صتفيد  بنك 

راأ�س  اأو بنك امل�صتفيد، فاإن بنك  من البنك املرا�صل 

اإىل  الدفعة  يدفع  التقديرية،  �صلطته  وفق  اخليمة، 

بخ�صو�س  ال�صائد  ال�رشاء  ب�صعر  البطاقة  ح�صاب 

الر�صوم  جميع  منها  مطروحاً  ال�صلة  ذات  العملة 

وفق  اخليمة  راأ�س  بنك  بوا�صطة  املحددة  والنفقات 

اإرادته التقديرية املطلقة.

ك(  يوافق حامل بطاقة بيزن�س بال�س على اأن بنك راأ�س   

اأنها  يعتقد  دفعة  اأي  �صداد  رف�س  له  يجوز  اخليمة 

اأو  لقانون  �صخ�س  اأي  جانب  من  انتهاكاً  تت�صمن 

راأ�س  لبنك  الداخلية  ال�صيا�صات  اأو  دولة  اأي  لوائح 

اخليمة. ويجوز تاأخري الدفعة اأو رف�صها ب�صبب طلب 

�صلطة/البنك  اأي  اأو  بالدفعة  مرتبط  ما  �صخ�س 

امل�صتفيد معلومات  اآخر/بنك  املرا�صل/بنك و�صيط 

اأو تو�صيحات بخ�صو�س اللتزام بالقانون اأو اللوائح 

راأ�س  بنك  يقدم  و�صوف  الدفعة.  �صداد  رف�صه  اأو 

اخليمة املعلومات بخ�صو�س حوالتك، عند اللزوم.

احل�صاب  رقم  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  ل(  يقدم   

عند  بامل�صتفيد  اخلا�س   )IBAN( الدويل  البنكي 

طلب اإجراء حوالة داخل الإمارات العربية املتحدة اأو 

خارجها )حيثما كان ذلك مطلوباً يف دولة امل�صتفيد( 

�صداد  رف�س  اخليمة  راأ�س  لبنك  يجوز  اأنه  ويتفهم 

الدويل  البنكي  احل�صاب  رقم  يكون  عندما  دفعة 

مطلوباً يف دولة امل�صتفيد.

اأحكام عامة  .18
لتح�صيل  وكيل  اأي  تعيني  اخليمة  راأ�س  لبنك  1.  يحق   

جميع اأو اأي من املبالغ امل�صتحقة لبنك راأ�س اخليمة 

من حامل بطاقة بيزن�س بال�س مبوجب هذه التفاقية.

2.  يكون لبنك راأ�س اخليمة احلق يف اأي وقت، دون موافقة   

حقوقه  عن  التنازل  بال�س، يف  بيزن�س  بطاقة  حامل 

جزئياً  اأو  كلياً  التفاقية  هذه  مبوجب  والتزاماته 

باإخطار اأو بدون اإخطار حامل بطاقة بيزن�س بال�س.

3.  يتعهد حامل بطاقة بيزن�س بال�س واأي حامل بطاقة   

يطلبها  قد  اإ�صافية  م�صتندات  اأي  على  بالتوقيع 

بنك راأ�س اخليمة من وقت لآخر على نحو معقول.

التفاقية  الواردة يف هذه  الإن�صاف  4.  احلقوق وو�صائل   

اإن�صاف  و�صائل  اأو  حقوق  اأي  ت�صتثني  ول  تراكمية 

اأخرى ممنوحة مبوجب القانون.

التفاقية ملزمة  الواردة يف هذه  والأحكام  5.  ال�رشوط   

التنازل عن  له  يجوز  ول  بال�س  بيزن�س  حلامل بطاقة 

التزاماته مبوجب هذه التفاقية اإىل اأي �صخ�س اآخر.

6.  يجوز لبنك راأ�س اخليمة يف اأي وقت التنازل، دون �رشط   

اأو غري ذلك، عن اأي من هذه ال�رشوط والأحكام اأو اأي 

بيزن�س  بطاقة  حامل  جانب  من  انتهاك  اأو  تق�صري 

بوا�صطة  كتابة  التنازل  هذا  اإعطاء  �رشيطة  بال�س، 

اأي  �صلف،  ما  وفق  اأن،  وبا�صتثناء  اخليمة  راأ�س  بنك 

اإعفاء اأو تنازل من جانب بنك راأ�س اخليمة ب�صاأن اأي 

تق�صري اأو انتهاك لأي من هذه ال�رشوط والأحكام ل 

راأ�س  بنك  و�صالحيات  حقوق  عن  تنازلً  اعتباره  يتم 

اخليمة ول يتم ا�صتنتاج اأي تنازل اأو ال�صتدلل عليه 

راأ�س  اأو ل يفعله بنك  اأي �صيء يفعله  �صمنياً من 

اخليمة ما مل يتم الن�س عليه كتابة من ِقبل بنك 

راأ�س اخليمة. وي�رشي مفعول اأي تنازل فقط ب�صفته 

تنازلً عن امل�صاألة اخلا�صة املرتبط بها ول يتم اعتباره 

تنازلً عن اأو اإعفاًء من اأي من هذه ال�رشوط والأحكام.

املقدمة  اخلا�صة  اخل�صومات/العرو�س  يخ�س  7.  فيما   

اأو  اأي �صمان  اخليمة  راأ�س  بنك  يقدم  التجار، ل  من 

اأو الت�صميم  اأو اجلودة  اإقرار بخ�صو�س الت�صليم  اأي 

اأو غري ذلك املو�صحة بخ�صو�س هذه  اأو املوا�صفات 

املنتجات/اخلدمات  هذه  تخ�صع  وكذلك،  العرو�س. 

للتوفر و�صوف يتم تخ�صي�صها على اأ�صا�س ما يرد 

اأولً يتم تقدميه اأولً.

املقدمة  اخلا�صة  اخل�صومات/العرو�س  يخ�س  8.  فيما   

من التجار، لن يتحمل بنك راأ�س اخليمة اأي م�صوؤولية 

عندما ي�صحب اأي من التجار اأو يلغي اأو يعدل هذه 

املنتجات/اخلدمات. ويحتفظ بنك راأ�س اخليمة اأي�صاً 

باحلق يف تغيري املزايا املتاحة حلامل )حاملي( بطاقة 

بيزن�س بال�س يف اأي وقت دون اأي اإخطار م�صبق.

قابلية الف�ضل بني الأحكام  .19
منف�صلة  واأحكام  �رشوط  هي  والأحكام  ال�رشوط    هذه 

وم�صتقلة عن بع�صها البع�س واإذا اأ�صبح يف اأي وقت اأي 

�رشط من هذه ال�رشوط والأحكام باطالً اأو غري قانوين اأو غري 

نافذ، فاإن ذلك ل يوؤثر باأي حال على �رشيان اأو قانونية اأو نفاذ 

الأحكام الباقية.

تغيري ال�رشوط  .20
1.  يجوز لبنك راأ�س اخليمة من حني لآخر تغيري �رشوط   

متطلبات  مراعاة  ومع  التفاقية.  هذه  واأحكام 

القانون، يلزم على بنك راأ�س اخليمة اإعطاء اإخطار 

هذا  من  تغيري  باأي  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حلامل 

ما  وفق  ن�رشه  خالل  من  اأو  كتابة  �صواء  القبيل 

تلك  تطبيق  ويتم  منا�صباً.  اخليمة  راأ�س  بنك  يراه 

بنك  بوا�صطة  املحدد  النفاذ  تاريخ  يف  التغيريات 

راأ�س اخليمة ويتعني تطبيقها على جميع الر�صوم 

البطاقة  ومعامالت  والتكاليف  النقدية  وال�صلف 

غري املدفوعة.

اأو  بال�س  بيزن�س  ببطاقة  الحتفاظ  2.  يعترب   

ال�رشوط  اأي تغيري يف  تاريخ نفاذ  ا�صتخدامها بعد 

من  حتفظ  دون  التغيريات  بتلك  قبولً  والأحكام 

حالة عدم  بال�س. ويف  بيزن�س  بطاقة  جانب حامل 

املقرتح،  للتغيري  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  قبول 

اإنهاء  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  على  يلزم  فاإنه 

مبوجب  بال�س  بيزن�س  )بطاقات(  بطاقة  ا�صتخدام 

اخليمة  راأ�س  لبنك  م�صبق  خطي  اإخطار  اإعطاء 

مق�صومة  بال�س  بيزن�س  )بطاقات(  بطاقة  واإعادة 

ن�صفني اإىل بنك راأ�س اخليمة قبل تاريخ النفاذ، ومن 

ثم يتم اإعمال البند 9 ال�صالف ذكره.

القانون احلاكم وال�ضلطة الق�ضائية  .21
الإمارات  لقوانني  وفقاً  وتف�رش  والأحكام  ال�رشوط    تخ�صع 

العربية املتحدة ويقر حامل بطاقة بيزن�س بال�س واأي حامل 

بطاقة مبوجبه وب�صكل نهائي بقبوله لل�صلطة الق�صائية 

غري احل�رشية ملحاكم اإمارة راأ�س اخليمة. ول يخل هذا الإقرار 

رغم ذلك بحقوق بنك راأ�س اخليمة يف رفع دعاوى �صد حامل 

بطاقة بيزن�س بال�س يف اأي �صلطة ق�صائية اأخرى.

والإجنليزية،  العربية  الن�صختني  بني  تعار�س  وجود  حالة    ويف 

يتم العمل بالن�صخة العربية.

امللحق 2

�رشوط واأحكام ال�ضرتداد النقدي

الربنامج  .1
بنك  من  مكان  اأي  يف  النقدي  ال�صرتداد  برنامج    ي�صمح 

املوؤهل  بيزن�س بال�س  )»الربنامج«( حلامل بطاقة  راأ�س اخليمة 

بتجميع ال�صرتداد النقدي )»ال�ضرتداد النقدي«( عن املعامالت 

املوؤهلة التي متت على بطاقته )بطاقاته(، وفق مبالغ احلد 

حني  من  اخليمة  راأ�س  بنك  يحددها  التي  والأق�صى  الأدنى 

املرتاكم بخ�صو�س  النقدي  لآخر. ول ميكن تنفيذ ال�صرتداد 

اإىل  الإ�صافة  اإل عن طريق  بال�س  بيزن�س  )بطاقات(  بطاقة 

بطاقة  بحامل  اخلا�س  البطاقة  الدائن يف ح�صاب  الر�صيد 

بيزن�س بال�س لدى بنك راأ�س اخليمة.

املبني يف  وفق  املوؤهلة  املعاملة  يعني مبلغ  الفاتورة«    »مبلغ 

ك�صف ح�صاب بطاقة الئتمان.

  »�ضهر اإ�ضدار الفاتورة« يعني فرتة ك�صف احل�صاب بخ�صو�س 

ح�صاب بطاقة حامل بطاقة بيزن�س بال�س.

نقدية  قيمة  ذا  مرتاكماً  مبلغاً  يعني  النقدي«    »ال�ضرتداد 

والن�صب  باملعدلت  املوؤهلة  املعامالت  على  اكت�صابه  يتم 

التي يحددها بنك راأ�س اخليمة من حني لآخر وفق �صلطته 

يف  الدائن  الر�صيد  اإىل  اإ�صافته  يجوز  والذي   ، التقديرية 

وعند  بال�س  بيزن�س  بطاقة  بحامل  اخلا�س  البطاقة  ح�صاب 

مطالبة حامل بطاقة بيزن�س بال�س بذلك ال�صرتداد النقدي 

املن�صو�س  والأحكام  ال�رشوط  وفق  اخليمة  راأ�س  بنك  من 

حامل  مطالبة  عدم  حالة  ويف  التفاقية.  هذه  يف  عليها 

بطاقة بيزن�س بال�س بال�صرتداد النقدي من بنك راأ�س اخليمة 

يف غ�صون فرتة �رشيان املفعول وفق املخطر به من بنك راأ�س 

اخليمة، فاإنه يتم م�صادرته عند انق�صاء تلك الفرتة.

و/اأو  بالتجزئة  البيع  معامالت  تعني  املوؤهلة«    »املعاملة 

يعرفها  التي  الأخرى  املعامالت  و/اأو  الإنرتنت  املعامالت عرب 

بنك راأ�س اخليمة على اأنها موؤهلة من حني لآخر. واملعامالت 

ح�صاب  يف  اخليمة  راأ�س  بنك  بوا�صطة  املدرجة  املوؤهلة 

للربنامج.  اعتبارها موؤهلة  التي �صيتم  البطاقة هي فقط 

املوؤهلة يف العتبار عند  املعاملة  اأخذ مبلغ فاتورة  و�صيتم 

ح�صاب ال�صرتداد النقدي يف ك�صف ح�صاب بطاقة الئتمان 

الذي تظهر فيه املعاملة.

الأهلية  .2
اأمام حامل بطاقة بيزن�س  1-2  يكون الربنامج مفتوحاً   

بيزن�س  )بطاقات(  بطاقة  تكون  ل  عندما  بال�س 

بال�س موقوفة من جانب بنك راأ�س اخليمة، ويف اأي 

راأ�س اخليمة من  اأخرى، وفق ما يحدده بنك  حالت 

وقت لآخر.

يك�صبه  الذي  النقدي  ال�صرتداد  ي�صبح  2-2  �صوف   

كر�صيد  م�صتحقـاً  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل 

بال�س.  بيزن�س  بطاقة  حامل  ل�صالح  مكافاأة 

يكون  امل�صتحق  النقدي  ال�صرتداد  اأن  من  وبالرغم 

بقيمة نقدية عند ال�صرتداد، فاإنه ل ميكن ا�صرتداده 

اإل كر�صيد دائن يف ح�صاب البطاقة اخلا�س بحامل 

القيمة  فاإن  ا�صرتداده،  وعند  بال�س.  بيزن�س  بطاقة 

ح�صاب  يف  دائن  كر�صيد  تظهر  �صوف  املعادلة 

البطاقة اخلا�س بحامل بطاقة بيزن�س بال�س بنف�س 

الكيفية مثل اأي اأر�صدة دائنة اأخرى.

الت�ضجيل  .3
1-3  تكون امل�صاركة يف الربنامج تلقائية بالن�صبة حلامل   

البطاقات  حاملي  وجلميع  بال�س  بيزن�س  بطاقة 

املوؤهلني.

2-3  اإذا اختار حامل بطاقة بيزن�س بال�س، يجوز له عدم   

اإر�صال التعليمات  امل�صاركة يف الربنامج من خالل 

الت�صال  اأو من خالل  اخليمة  راأ�س  بنك  اإىل  كتابة 

باخلدمة امل�رشفية عرب الهاتف من بنك راأ�س اخليمة.

موا�صلة  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  لكل  3-3  يجوز   

ا�صتخدام بطاقته على النحو املعتاد.

4-3  يجوز لبنك راأ�س اخليمة فر�س ر�صوم على الربنامج   

من  تغيريها  يجوز  والتي  التقديرية،  �صلطته  وفق 

حني لآخر، ويتعني اإخطار حامل بطاقة بيزن�س بال�س 

بهذه الر�صوم.

يتم  الذي  التاريخ  الت�ضجيل«  »تاريخ  بـ  5-3  يُق�صد   

تفعيل  اأول بطاقة بيزن�س بال�س فيه حلامل بطاقة 

بيزن�س بال�س.

�ضهرا«  ع�رش  اثنى  فرتة  »اي  الت�صجيل  �صنة  6-3  تعني   

تبداء من تاريخ الت�صجيل.

ال�ضرتداد النقدي  .4
بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  حق  من  1-4  �صيكون   

ال�صرتداد النقدي بالن�صبة املحددة من جانب بنك 

املعامالت  قيمة  من  لآخر  حني  من  اخليمة  راأ�س 

من  اخليمة  راأ�س  بنك  جانب  من  املحددة  املوؤهلة 

حني لآخر حتى اأق�صى مبلغ حمدد من جانب البنك 

املوؤهلة  املعامالت  تفي  اأن  �رشيطة  لآخر،  من حني 

ك�صف  يف  الإماراتي  بالدرهم  املنفذة  الإجمالية 

ح�صاب بطاقة الئتمان خالل �صهر اإ�صدار الفاتورة 

راأ�س  بنك  بوا�صطة  املحدد  للمبلغ  الأدنى  باحلد 

اخليمة من حني لآخر. و�صوف يقوم بنك راأ�س اخليمة، 

وفق �صلطته التقديرية، بتقريب ال�صرتداد النقدي 

اإىل  فاتورة  اإ�صدار  �صهر  خالل  املكت�صب  الإجمايل 

اأقرب قيمة بالدرهم الإماراتي.

فواتري  بها  ال�صادر  املوؤهلة  املعامالت  جميع  2-4  تكون   

موؤهلة  الربنامج  هذا  مبوجب  البطاقة  حل�صاب 

ذلك  ي�صمل  ولن  النقدي.  ال�صرتداد  لكت�صاب 

املعامالت التالية:

	الدفعات النقدية املحلية املقدمة؛ 	•   

�صيكات بطاقة الئتمان؛ 	•   

ر�صوم التمويل؛ 	•   

ح�صاب  على  املفرو�صة  الر�صوم  	جميع  	•   

البطاقة من جانب بنك راأ�س اخليمة؛

املعامالت التي مت اإلغاوؤها من جانب التجار؛ 	•   

	مدفوعات فواتري اخلدمات  مثل فواتري الهاتف  	•   

الدفع  قنوات  خالل  من  والكهرباء  واملياه 

اخلدمات   مثل  اخليمة،  راأ�س  ببنك  اخلا�صة 

امل�رشفية  واخلدمات   الهاتف  عرب  امل�رشفية 

امل�رشفية   واخلدمات   الآيل  وال�رشاف  الرقمية 

اأخرى  دفع  قناة  اأي  اأو  املتحرك  عربالهاتف 

خا�صة ببنك راأ�س اخليمة.

اخليمة  راأ�س  بنك  يحددها  اأخرى  معامالت  	اأي  	•   

من وقت لآخر

اكت�صاب  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حلامل  ميكن  3-4  ل   

ا�صرتداد نقدي عن اأي م�صرتيات بيع بالتجزئة منفذة 

قبل تاريخ الت�صجيل.

بطاقة  حامل  ل�صالح  املرتاكم  النقدي  4-4  ال�صرتداد   

بيزن�س بال�س ب�صاأن بطاقة )بطاقات( بيزن�س بال�س 

ل ميكن دجمه اأو ا�صتخدامه بالتزامن مع ال�صرتداد 

�صادرة  اأخرى  الئتمانية  ببطاقاته  اخلا�س  النقدي 

حتويله  اأو  ال�صرتداد  وقت  اخليمة يف  راأ�س  بنك  من 

لبطاقة  اآخر  ولء  برنامج  اأو  ائتمان  بطاقة  اأي  اإىل 

بالإخطار  اخليمة  راأ�س  بنك  يقم  مل  ما  الئتمان 

بخالف ذلك على نحو خا�س.

اإعمال  مبوجب  النقدي  ال�صرتداد  حتويل  ميكن  5-4  ل   

اآخر.  كيان  اأو  �صخ�س  اأي  اإىل  ذلك  غري  اأو  القانون 

الدفع  واجب  ا�صتحقاق  هو  النقدي  وال�صرتداد 

فقط وفق الإرادة املح�صة لبنك راأ�س اخليمة ولي�س 

ولي�س  بالدين  للوفاء  للحجز  قابل  ح�صاب  ر�صيد 

ر�صيداً يجوز حتويله اإىل اأي �صخ�س اأو كيان اآخر.

عند  نقدية  قيمة  له  املكت�صب  النقدي  6-4  ال�صرتداد   

ال�صرتداد، ول ميكن ا�صرتداده اإل يف هيئة ر�صيد دائن 

ا�صرتداده، �صوف تظهر  البطاقة. وعند  يف ح�صاب 

القيمة املعادلة كر�صيد دائن يف ح�صاب البطاقة 

بنف�س الكيفية مثل اأي ا�صرتداد اآخر.

7-4  �صوف يقوم بنك راأ�س اخليمة باإخطار حامل بطاقة   

لبطاقة  ح�صاب  ك�صف  كل  يف  بال�س  بيزن�س 

ميكن  ول  امل�صتحق.  النقدي  بال�صرتداد  الئتمان 

حلامل بطاقة بيزن�س بال�س احل�صول على ال�صرتداد 

يف  م�صتحق  كر�صيد  اإظهاره  بعد  اإل  النقدي 

ك�صف ح�صاب بطاقة الئتمان.

8-4  يف حالة قيام حامل بطاقة بيزن�س بال�س طواعية   

فيمكن  اإغالقها،  اأو  بال�س  بيزن�س  بطاقة  باإلغاء 

احل�صول على ال�صرتداد النقدي امل�صتحق لبطاقته 

بيزن�س  بطاقة  حامل  من  خطي  طلب  بتقدمي 

اإلغاء البطاقة واإل  بال�س يف غ�صون 30 يوماً من 

حالة  ويف  النقدي.  ال�صرتداد  ذلك  م�صادرة  تتم 



كان،  �صبب  لأي  بال�س  بيزن�س  بطاقة  تعليق  اأو  وقف 

تتم  البطاقة  لتلك  امل�صتحق  النقدي  ال�صرتداد  فاإن 

املح�صة  الإرادة  وفق  اإعادته،  يجوز  ولكن  م�صادرته 

لبنك راأ�س اخليمة.

واإبطال  احت�صاب  ب�صاأن  اخليمة  راأ�س  بنك  قرار  9-4  يكون   

ال�صرتداد  واإلغاء  واإيداع  وخ�صم  واإ�صافة  وم�صادرة 

بطاقة  حلامـل  وملـزماً  وحا�صـماً  نهائياً  النقدي 

بيزن�س بال�س.

ال�ضرتداد وامل�ضادرة  .5
بها  بال�س  بيزن�س  )بطاقات(  بطاقة  تكون  األ  1-5  يتعني   

اإفراط يف ال�صحب اأو مت تعليقها اأو اإيقافها اأو اإلغاوؤها 

اأو اإنهاوؤها من جانب بنك راأ�س اخليمة يف وقت تلقي 

احلالت  من  حالة  اأي  ويف  النقدي.  ال�صرتداد  طلب 

اخليمة وفق �صلطته  راأ�س  لبنك  اأعاله، يحق  املذكورة 

النقدي  ال�صرتداد  مبلغ  كان  اإذا  ما  تقرير  التقديرية 

�صيتم ا�صرتداده اأم �صتتم م�صادرته.

قيام  طريق  عن  النقدي  ال�صرتداد  مبلغ  ا�صرتداد  2-5  يتم   

اخلدمة  بهاتف  بالت�صال  بال�س  بيزن�س  حامل بطاقة 

امل�رشفية  اخلدمات  اإىل  الدخول  اأو  الرقمية  امل�رشفية 

التعرف  عملية  وبعد  اخليمة  راأ�س  بنك  من  الرقمية 

اأو جزء من مبلغ  ا�صرتداد جميع  الهوية، يطلب  على 

راأ�س اخليمة  النقدي امل�صتحق. ويجوز لبنك  ال�صرتداد 

وفق �صلطته التقديرية تقدمي اأي طرق اأخرى ل�صرتداد 

مبلغ ال�صرتداد النقدي.

3-5  يجوز لبنك راأ�س اخليمة تعيني مبلغ احلد الأدنى واحلد   

وفق �صلطته  النقدي لكل �صهر  الأق�صى لال�صرتداد 

راأ�س  بنك  يحدد  �صوف  ذلك،  على  عالوة  التقديرية. 

اخليمة مبلغ احلد الأدنى الذي �صيُ�صمح با�صرتداده يف 

اأي حالة ويجوز تغيريه من حني لآخر.

4-5  �صوف يُ�صيف بنك راأ�س اخليمة اإىل الر�صيد الدائن يف   

ح�صاب البطاقة مبلغ ال�صرتداد النقدي املطلوب يف 

غ�صون ثالثة )3( اأيام عمل من تلقي طلب ال�صرتداد 

من حامل بطاقة بيزن�س بال�س.

5-5  عند ال�صرتداد، تتم اإ�صافة مبلغ ال�صرتداد النقدي اإىل   

الر�صيد الدائن يف ح�صاب البطاقة و�صيتم خ�صمه 

تلقائياً من مبلغ ال�صرتداد النقدي املرتاكم.

مبلغ  ا�صرتداد  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  على  6-5  يجب   

ال�صرتداد النقدي املكت�صب يف غ�صون خم�صة ع�رش 

)15( �صهراً من تاريخ اكت�صاب ذلك ال�صرتداد النقدي. 

ويف حالة عدم ا�صرتداده يف غ�صون هذه الفرتة، اأو اأي 

فرتة اأخرى يقررها بنك راأ�س اخليمة، تتم م�صادرة مبلغ 

ال�صرتداد النقدي ذلك وخ�صمه من ر�صيد ال�صرتداد 

بطاقة  ح�صاب  ك�صف  يف  املو�صح  املرتاكم  النقدي 

الئتمان.

اأو  اأخرى  مبكافاآت  النقدي  ال�صرتداد  تبديل  ميكن  7-5  ل   

مبالغ اأخرى قابلة لال�صرتداد اأو التحويل حتت اأي ظرف 

ا�صرتداد  اإىل  اأخرى  مرة  حتويله  ميكن  ول  الظروف،  من 

نقدي م�صتحق.

اأحكام عامة  .6
ا�صتخدام  اإ�صاءة  و/اأو  احتيال  اأي  حدوث  حالة  1-6  يف   

بخ�صو�س اكت�صاب اأو ا�صرتداد مبلغ ال�صرتداد النقدي 

مبوجب الربنامج ميكن اأن يت�صبب يف م�صادرة ال�صرتداد 

بالن�صبة  الربنامج  واإلغاء  تعليق  على  عالوة  النقدي، 

حلامل بطاقة بيزن�س بال�س.

2-6  يحتفظ بنك راأ�س اخليمة باحلق يف اإلغاء اأو تعليق اأو   

تغيري اأو ا�صتبدال ال�صرتداد النقدي اأو �رشوط ال�صرتداد 

اأو �رشوط  اأو اأ�صا�س ح�صاب ال�صرتداد النقدي  النقدي 

اإخطار  اأي  اإعطاء  دون  وقت،  اأي  يف  الربنامج  واأحكام 

م�صبق حلامل بطاقة بيزن�س بال�س.

بالـتزامن  قـراءته  ويتـم  مكـمالً،  الربنامـج  3-6  يعـترب   

لكنـه  بال�س،  بيزن�س  بطاقـة  واأحكـام  �صـروط  مـع، 

اإليـه  ل يعـترب تعـديالً عليها، واأي م�صطلح م�صـار 

وفـق  تفـ�صريه  يتـم  �صـوف  هنـا  معرف  غري  ولكن 

�رشوط واأحكـام بطاقـة بيزن�س بال�س. وبغـ�س النظر 

عن اأي �صيء وارد هنـا، يف حـالة وجـود اأي تعـار�س بني 

�صـروط واأحكام الربنامــج و�صـروط واأحكـام بطاقـة 

واأحـكام  ب�صـروط  العمـل  يتـم  فاإنـه  بال�س  بيزن�س 

بطـاقة بيزن�س بال�س.

  يعترب بنك راأ�س اخليمة قد ت�رشف بنية ح�صنة يف الرد على اأي 

حامل  بوا�صطة  ا�صتف�صار  اأو  اإلكرتونية  اأو  �صفهية  تعليمات 

بهذا  متعلقة  م�صاألة  اأي  بخ�صو�س  بال�س  بيزن�س  بطاقة 

بطاقة  حلامل  يحق  ول  ا�صرتداد.  طلب  باأي  والوفاء  الربنامج 

اأو  اأ�رشار  اأو  خ�صارة  اأي،  ادعاء  اأو  باأي،  املطالبة  بال�س  بيزن�س 

م�صوؤولية اأو نفقات ترجع، ب�صكل مبا�رش اأو غري مبا�رش، اإىل اأي 

على  ويتعني  اخليمة  راأ�س  بنك  جانب  من  ح�صنة  بنية  ت�رشف 

حامل بطاقة بيزن�س بال�س تعوي�س بنك راأ�س اخليمة عن اأي �رشر 

ينتج عن ذلك.

بطاقة  كحامل  بك  نرحب  اإننا  الئتمان:  درع  واأحكام    �رشوط 

بيزن�س بال�س من بنك راأ�س اخليمة وندعوك لال�صتفادة من مزايا 

حماية درع الئتمان ال�صاملة هذه. واإننا نرجو منك الطالع على 

تفا�صيل التغطية لكي تفهم على نحو دقيق نطاق و�رشوط 

قراءته  ويتم  الربنامج مكمالً،  ويعترب هذا  املعرو�صة.  التغطية 

بالتزامن مع، �رشوط واأحكام بطاقة بيزن�س بال�س، لكنه ل يعترب 

تعديالً عليها، واأي م�صطلح م�صار اإليه ولكن غري معرف هنا 

بال�س.  بيزن�س  بطاقة  واأحكام  �رشوط  وفق  تف�صريه  يتم  �صوف 

وبغ�س النظر عن اأي �صيء وارد هنا، يف حالة وجود اأي تعار�س بني 

�رشوط واأحكام الربنامج و�رشوط واأحكام بطاقة بيزن�س بال�س فاإنه 

يتم العمل ب�رشوط واأحكام بطاقة بيزن�س بال�س.

اإ�ضعار هام

تبداأ التغطية تلقائياً من تاريخ البدء.  .1
تكون  البدء،  تاريخ  بعد  للبطاقة  ح�صاب  ك�صفي  اأول  2.  يف 
التغطية جمانية وبعد ذلك �صوف يتم فر�س ر�صم رمزي )كما 

هو حمدد يف دليل الأ�صعار واخلدمات اخلا�س ببطاقة الئتمان( 

والتي �صوف يتم تطبيقها على اإجمايل املبالغ امل�صتحقة يف 

كل ك�صف بطاقة �صهري لحق.

3.  حلامل البطاقة اخليار يف اإلغاء التغطية يف اأي وقت، ويف حال 
اإلغاءها فاإن حامل البطاقة ل يحق له الدخول جمدداً يف هذه 

التغطية.

التغطية مطبقة فقط على حامل بطاقة بيزن�س بال�س فقط.  .4
5.  يجب اأن يكون عمر حامل البطاقة بني 21 اإىل 65 عاماً فيما 
يتعلق بالتغطية اخلا�صة بالوفاة والعجز الكلي الدائم واملر�س 

اخلطري.

6.  احلد اجلغرايف بخ�صو�س تغطية الوفاة اأو العجز الكلي الدائم 
اأو املر�س اخلطري هو »جميع اأنحاء العامل«.

احل�رشي  غري  الق�صائي  لالخت�صا�س  التغطية  7.  تخ�صع 
للمحاكم املخت�صة يف اإمارة راأ�س اخليمة والقوانني احلاكمة يف 

اإمارة راأ�س اخليمة. ويحتفظ بنك راأ�س اخليمة / �رشكة التاأمني 

باحلق، يف اأي وقت، يف تغيري البنود و/ اأو ال�رشوط و/ اأو الأ�صعار 

و/ اأو رف�س اأو اإيقاف اأو اإلغاء التغطية ال�صارية دون حتديد اأي 

�صبب لذلك.

8.  جميع املزايا الواجبة الدفع مبوجب هذه التفاقية يتم ت�صويتها 
املدفوع  غري  الإجمايل  املبلغ  مقابل  التاأمني  �رشكة  بوا�صطة 

بطاقة  بخ�صو�س  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  على  امل�صتحق 

بيزن�س بال�س.

التاأمني.  ل�رشكة  وكيالً  وقت  اأي  اخليمة يف  راأ�س  بنك  يعترب  9.  ل 
اأي تغطية  ب�صاأن  نزاعات  اأو  اأي مطالبات  التفاو�س يف  ويجب 

تاأمينية مبا�رشةً مع �رشكة التاأمني.

اخليمة  راأ�س  بنك  ويفو�س  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  10.  يوافق 
لالإف�صاح عن وتقدمي اأي معلومات مالية اأو غري مالية متعلقة 

راأ�س  بنك  لدى  بال�س خا�صته  بيزن�س  بطاقة  بجميع ح�صابات 

اخليمة اإىل �رشكة التاأمني، وفق �رشوط واأحكام التغطية. ويوافق 

حامل البطاقة ويقر باأنه لن يقدم اأي مطالبة �صد بنك راأ�س 

اخليمة بخ�صو�س اأي خ�صارة اأو اأ�رشار مت التعر�س لها اأو ادعائها 

نتيجة اأي اإف�صاح من هذا القبيل اإىل �رشكة التاأمني.

التعريفات

لغر�س هذه التغطية، يتعني تطبيق التعريفات التالية، ما مل يقت�س 

ال�صياق خالف ذلك:

حادث

يعني عندما حتدث الإ�صابة اجل�صدية فقط ومبا�رشة ب�صبب و�صائل 

عنيفة خارجية غري متوقعة.

املنفعة

التغطية  هذه  نطاق  مبوجب  الدفع  الواجب  التعوي�س  تعني 

كلي  لعجز  تعر�صه  اأو  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  وفاة  بخ�صو�س 

دائم اأو مر�س خطري.

ت�ضهيل بطاقة بيزن�ص بال�ص

تعني بطاقة الئتمان ال�صادرة من بنك راأ�س اخليمة واملقدمة حلامل 

بطاقة بيزن�س بال�س بناًء على طلب حامل بطاقة بيزن�س بال�س والتي 

تنطبق عليها املنافع مبوجب هذه التغطية.

حامل البطاقة

مل  والذي  اخليمة  راأ�س  بنك  لدى  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  يعني 

يتم اإلغاء ا�صرتاكه يف املنافع مبوجب هذه التغطية ومل يتم جتريده 

من الأهلية مبوجب اأحكام هذه التغطية لكي يكون موؤهالً لتلقي 

املنافع مبوجب التغطية.

تاريخ البدء

يعني تاريخ ت�صجيل حامل البطاقة يف هذه التغطية اأو تاريخ بدء 

البطاقات  ت�صجيل حاملي  ويتم  الآخر.  بعد  اأيهما حدث  التغطية، 

بيزن�س  بطاقة  اإ�صدار  عند  التغطية  هذه  من  لال�صتفادة  تلقائياً 

بال�س.

التغطية

راأ�س  بنك  بوا�صطة  املجلوبة  ال�صاملة  الئتمان  درع  منفعة  تعني 

اخليمة واملقدمة بوا�صطة �رشكة التاأمني.

فرتة التغطية

تعني الفرتة التي يتم خاللها، يف اأو بعد تاريخ البدء، تطبيق املزايا 

مبوجب هذه التغطية.

الئتمان

راأ�س  بنك  بوا�صطة  مقدم  اآخر  مايل  ت�صهيل  اأي  اأو  الئتمان  يعني 

اخليمة اإىل حامل البطاقة مبوجب ت�صهيل بطاقة بيزن�س بال�س.

املر�ص اخلطري: يعني اأي مما يلي:

ال�رشطان اأ( 

بالنمو  يت�صف  خبيث  ورم  وجود  خالل  من  يظهر    مر�س 

الأن�صجة.  واخرتاق  اخلبيثة  اخلاليا  وانت�صار  فيه  املتحكم  غري 

وم�صطلح ال�رشطان ي�صمل اأي�صاً �رشطان الدم ومر�س اجلهاز 

الليمفاوي اخلبيث مثل مر�س هودجكن. وي�صتثنى من ذلك اأي 

الدرجة  من  هودجكن  ومر�س  تو�صعي  غري  مو�صعي  �رشطان 

اجللد  �رشطانات  وجميع  »اأ«  املرحلة  الربو�صتاتا  و�رشطان  الأوىل 

با�صتثناء الورم الفيتاميني اخلبيث )بدءاً من م�صتوى كالرك 3( 

واأي ورم خبيث يف وجود اأي فريو�س نق�س مناعة ب�رشية.

الأزمة القلبية )احت�ضاء ع�ضلة القلب( ب( 

  موت جزء من ع�صلة القلب نتيجة الإمداد غري املنا�صب بالدم 

يف املنطقة ذات ال�صلة.

و�صيتم اإثبات ذلك الت�صخي�س من خالل جميع املعايري التالية:  

التاريخ املر�صي لآلم ال�صدر النمطية 	•  

تغيريات املخطط الكهربائي اجلديد للقلب 	•  

ارتفاع اإنزميات الحت�صاء اخلا�صة 	•  

بارتفاع  امل�صحوب  غري  القلبية  الع�صلة  	احت�صاء  	•  

الفلقة )ن�صتيمي( مع ارتفاع تروبونني اي اأو تي  يتم 

ا�صتبعاده.

اجللطة الدماغية ج( 

  اأي حادث خمي وعائي يت�صبب يف عيب ع�صبي ي�صتمر لأكرث 

من 24 �صاعة وي�صمل ذلك احت�صاء اأن�صجة املخ وحدوث نزف 

دموي وان�صداد وعائي من م�صدر خارج اجلمجمة. ويتعني تقدمي 

دليل العيب الع�صبي ملدة ل تقل عن ثالثة )3( اأ�صهر.

جراحة ال�رشيان التاجي )املجازة التاجية( د( 

�رشيان  م�صار  لتعديل  مفتوح  قلب  جلراحة  الفعلي    اخل�صوع 

اأو م�صدوداً، وذلك من  تاجي واحد اأو اأكرث والذي يكون �صيقـاً 

خالل جراحة جمازة ال�رشيان التاجي )�صي اي بي جي (. ويجب 

الأوعية  ت�صوير  و�صائل  خالل  من  �رشورية  اجلراحة  اأن  اإثبات 

ا�صتبعاد  يتم  التغطية،  هذه  يخ�س  وفيما  والقلبية.  التاجية 

التقومي الوعائي و/اأو اأي اإجراءات اأخرى خالل ال�رشايني.

الف�ضل الكلوي )مر�ص الف�ضل الكلوي يف مراحله النهائية( هـ( 

  مـر�س الف�صـل الكلـوي يف مراحلـه النهائيـة هـو عبـارة عـن 

توقـف الكلـيتني على نحـو مـزمـن وغري قـابل للمعاجلـة عـن 

اإجـراء غ�صـيل كلـوي  يتـم  لـذلك  ونتيجـة  وظائفهمـا،  اأداء 

دوري )ديلزة دمـويـة اأو غ�صيل �صفاقي( اأو يتـم اإجـراء جراحـة 

زراعة كلى.

زراعة الأع�ضاء الرئي�ضية و( 

  اخل�صوع الفعلي جلراحة زراعة اأع�صاء كمتلقي لزراعة قلب اأو 

رئة اأو كبد اأو بنكريا�س اأو كلى اأو نخاع عظمي.

ت�ضلب الأن�ضجة املتعدد ز( 

بوا�صطة  املتعدد  الأن�صجة  لت�صلب  وا�صح    ت�صخي�س 

معتمد.  م�صت�صفى  يف  يعمل  ع�صبية  اأمرا�س  ا�صت�صاري 

ع�صبية  م�صكالت  البطاقة  حامل  على  يظهر  اأن  ويجب 

اأن  اأو يجب  اأ�صهر  م�صتمرة لفرتة متوا�صلة ل تقل عن �صتة 

يكون قد تعر�س حلادثني اثنني على الأقل موثقني طبياً. ويلزم 

اإثبات ذلك من خالل الأعرا�س النمطية لزوال النخاعني و�صعف 

وظائف احلركة والإح�صا�س.

تاريخ احلدث يعني اأي مما يلي:  

اأي  عن  الناجمة  الوفاة  تاريخ  بالوفاة،  يتعلق  1.  فيما   

�رشاحة،  امل�صتبعدة  الأ�صباب  تلك  با�صتثناء  �صبب 

والتي حتدث اأو تظهر يف اأو بعد تاريخ البدء واأثناء فرتة 

التغطية.

2.  فيما يتعلق بالعجز الكلي الدائم، تاريخ الإقرار بالعجز   

الكلي الدائم بوا�صطة �صلطة خمت�صة وذلك نتيجة 

اأي �صبب با�صتثناء تلك الأ�صباب امل�صتبعدة �رشاحة، 

والتي حتدث اأو تظهر يف اأو بعد تاريخ البدء واأثناء فرتة 

التغطية.

املر�س  ت�صخي�س  تاريخ  اخلطري،  باملر�س  يتعلق  3.  فيما   

اأي  نتيجة  وذلك  خمت�صة  �صلطة  بوا�صطة  اخلطري 

�رشاحة،  امل�صتبعدة  الأ�صباب  تلك  با�صتثناء  �صبب 

والتي حتدث اأو تظهر يف اأو بعد تاريخ البدء واأثناء فرتة 

التغطية.

الوفاة

امل�صتبعدة  الأ�صباب  تلك  با�صتثناء  �صبب  اأي  نتيجة  الوفاة  تعني 

�رشاحة مبوجب التغطية.

املديونية

تعني املبلغ الإجمايل غري املدفوع يف ح�صاب البطاقة يف تاريخ احلدث 

ولكن با�صتثناء اأي ت�صهيل ائتماين متاح بعد تاريخ احلدث، مع مراعاة 

احلد الأق�صى لالئتمان.

�رشكة التاأمني

العربية  الإمارات  119227، دبي،  للتاأمني، �س.ب.  تعني �رشكة الحتاد 

املتحدة.

احلد الأق�ضى لعمر التغطية

يعني الأعمار التالية والتي عند بلوغها تتوقف التغطية بخ�صو�س 

حامل البطاقة: الوفاة/العجز الكلي الدائم/املر�س اخلطري: 65 �صنة

اأدنى دفعة م�ضتحقة

تعني »احلد الأدنى للمبلغ امل�ضتحق« املذكور يف ك�صف ح�صاب بطاقة 

الئتمان ال�صادر بخ�صو�س الفرتة التي ت�صمل تاريخ احلدث.

العجز الكلي الدائم

اأي �صبب غري م�صتبعد على  اأي مما يلي والذي يحدث نتيجة  يعني 

نحو خا�س مبوجب هذه التغطية.

الفقدان الدائم لب�رش يف كلتا العينني. اأ. 

قطع/برت ال�صاقني؛ اأو ب. 

ال�صلل الكلي والدائم؛ اأو ج. 

قوت  ك�صب  على  البطاقة  حامل  قدرة  وعدم  الكلي  د.  العجز 

يومه يف اأي مهنة اأو جتارة اأو حرفة ميكن على نحو معقول توقع 

اأن يكون حامل البطاقة منا�صباً ملزاولتها من خالل التعليم اأو 

التدريب اأو اخلربة.

�رشيطة اأن ي�صتمر العجز لفرتة قدرها �صتة اأ�صهر متتالية واقتناع 

�رشكة التاأمني باأن حامل البطاقة �صوف يظل على هذه احلال لالأبد. 

الزمني على حالت قطع/برت  القيد  تطبيق هذا  يتم  ذلك، ل  ومع 

ال�صاقني.

ً احلالة املوجودة م�ضبقا

ويتم  البدء،  تاريخ  قبل  يظهر  اأو  يحدث  اعتالل  اأو  مر�س  تعني 

اأو  ممار�س  طبيب  من  والعالج  الطبية  امل�صورة  التما�س  بخ�صو�صه 

عالج  اأخ�صائي  اأو  يدوياً  الفقري  العمود  بتقومي  لالأمرا�س  معالج 

على  �صهراً  ع�رش  اثني  غ�صون  يف  مماثل  اآخر  ممار�س  اأي  اأو  طبيعي 

الفور قبل تاريخ البدء.

بنك راأ�ص اخليمة

يعني بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س.م.ع(، �س.ب 5300، راأ�س اخليمة، 

الإمارات العربية املتحدة.

نطاق التغطية

الوفاة؛ اأو  .1
العجز الكلي الدائم؛ اأو  .2

املر�س اخلطري  .3
نتيجة لأي �صبب اآخر، خالف تلك الأ�صباب امل�صتبعدة حتديداً، يحدث 

اأو يظهر بعد تاريخ البدء واأثناء فرتة التغطية.

مبلغ التغطية

البطاقة؛  حلامل  الدائم  الكلي  العجز  اأو  الوفاة  1.  بخ�صو�س 
مديونية حامل البطاقة يف تاريخ احلدث، مع مراعاة حد اأق�صى 

قدره 500000 درهم اإماراتي.

يعاين من مر�س  اأنه  البطاقة على  ت�صخي�س حامل  2.  يف حالة 
خطري واحد اأو اأكرث م�صمول مبوجب هذه التغطية ونا�صئ عن 

�صبب غري م�صتبعد على نحو خا�س يف هذه التغطية، خالل 

فرتة التغطية، فاإنه يتعني على �رشكة التاأمني اأن تدفع مديونية 

قدره  اأق�صى  مراعاة حد  احلدث، مع  تاريخ  البطاقة يف  حامل 

500000 درهم اإماراتي.
�رشيطة:

1.  اأن يظل حامل البطاقة على قيد احلياة ملدة �صهر واحد بعد 
ت�صخي�س املر�س اخلطري.

اأي منفعة واجبة الدفع يف حالة وقوع تاريخ احلدث  2.  األ تكون 
خالل فرتة قدرها ثالثة )3( اأ�صهر يف اأو بعد تاريخ البدء.

ال�رشوط

1(  يتعني على حامل البطاقة / املوؤمن عليه تزويد �رشكة التاأمني 
باأي معلومات قد تطلبها ال�رشكة )مبا يف ذلك تفا�صيل احلالة 

املنافع  على  للح�صول  البطاقة  حامل  بخ�صو�س  ال�صحية( 

التاأمني،  ل�رشكة  يجوز  القبول،  وقبل  التغطية.  هذه  مبوجب 

اخل�صوع  البطاقة  حامل  تطلب من  اأن  املح�صة،  اإرادتها  وفق 

لفح�س طبي بوا�صطة طبيب ممار�س موؤهل قانونياً بالكيفية 

التي تعتربها �رشكة التاأمني مطلوبة اأو منا�صبة.

بطاقة  حلامل  فقط  التغطية  هذه  مبوجب  املنافع  تقدمي  2(  يتم 
بيزن�س بال�س.

3(  يف اأول ك�صفي ح�صاب لبطاقة الئتمان بعد تاريخ البدء، تكون 
التغطية جمانية وبعد ذلك �صوف يتم فر�س ر�صم رمزي )كما 

هو حمدد يف دليل الأ�صعار واخلدمات اخلا�س ببطاقة الئتمان( 

على املبلغ الإجمايل غري املدفوع يف كل ك�صف ح�صاب بطاقة 

ائتمان خا�س بال�صهر التايل. وميلك حامل بطاقة بيزن�س بال�س 

الختيار،  مبجرد  ذلك،  ومع  وقت.  اأي  يف  التغطية  اختيار  خيار 

اإىل  الن�صمام  باإعادة  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حلامل  يُ�صمح  لن 

التغطية.

4(  بغ�س النظر عن اأي �صيء وارد هنا مناق�س لذلك، تنتهي املنافع 
وقوع  عند  البطاقة  حامل  بخ�صو�س  التغطية  هذه  مبوجب 

حدث واحد اأو اأكرث مما يلي:

اإلغاء بطاقة بيزن�س بال�س اخلا�صة بحامل البطاقة  )1  

بلوغ حامل البطاقة احلد الأق�صى لعمر التغطية  )2  

3(  وفاة حامل البطاقة اأو اإ�صابته بالعجز الكلي الدائم   

اأو مبر�س خطري

لفرتة  مق�رشاً  بال�س  بيزن�س  بطاقة  حامل  اأ�صبح  4(  اإذا   

هذه  اإعادة  يتم  �صوف  ذلك،  ومع  يوماً.   180 قدرها 

بيزن�س  بطاقة  حامل  قيام  مبجرد  تلقائياً  التغطية 

بال�س بدفع امل�صتحقات املطلوبة منه.

5(  اإلغاء املنافع مبوجب هذه التغطية بوا�صطة بنك راأ�س   

اخليمة اأو حامل بطاقة بيزن�س بال�س يف اأي وقت وفق 

�رشوط واأحكام هذه التغطية.

و�صحة  التغطية  هذه  ب�رشوط  البطاقة  حامل  التزام  5(  يعترب 
الإفادات والإجابات املقدمة من جانبه يف اأي معلومات مهمة 

هذه  مبوجب  املوفرة  للمنافع  م�صبقاً  �رشطاً  منه  مقدمة 

التغطية. ويف حالة تغيري الظروف التي مت فيها تقدمي التغطية 

من  كتابية  موافقة  دون  بالغ  نحو  على  البطاقة  حامل  اإىل 

�رشكة التاأمني، فاإن التغطية ت�صبح باطلة وملغاة بخ�صو�س 

حامل البطاقة املعني.

اأي مطالبة مقدمة مبوجب هذه التغطية احتيالية  6(  اإذا كانت 
اأو ل اأ�صا�س لها من ال�صحة، فاإن املنافع مبوجب هذه التغطية 

يتم م�صادرتها بخ�صو�س حامل بطاقة بيزن�س بال�س املعني.

ال�ضتثناءات

الدفع  واجبة  التغطية  هذه  مبوجب  منافع  اأي  تكون  1(  ل 
بخ�صو�س حامل البطاقة عندما يكون احلدث املوؤدي اإىل ن�صوء 

مطالبة مبوجب هذه التغطية قد وقع نتيجة:

1(  الوفاة عن طريق النتحار يف غ�صون اثني ع�رش )12(   

�صهراً من تاريخ البدء؛

)دون  للنف�س  معاجلة  و/اأو  للنف�س  متعمد  اإيذاء  2(  اأي   

به  معرتف  ممار�س  طبيب  من  منا�صبة  طبية  و�صفة 

قانونياً(؛

التاأثريات اأو امل�صاعفات النا�صئة عن احلمل؛  )3  

4(  اأي حادث يقع يف اأو داخل اأو قرب اأي طائرة خالف طائرة   

فعلي  كراكب  فيها  م�صافراً  البطاقة  حامل  يكون 

ت�صغيلها  يتم  والتي  طيار  اأو  الطاقم  اأفراد  اأحد  اأو 

بوا�صطة �رشكة خطوط جوية جتارية مرخ�صة؛

5(  الإ�صعاع النووي و/اأو الن�صطار النووي و/اأو الندماج   

النووي و/اأو التلوث الإ�صعاعي؛

العمل  عن  والإ�رشاب  املدين  وال�صطراب  6(  ال�صغب   

والثورة  معلنة(  غري  اأم  معلنة  اأكانت  )�صواء  واحلرب 

واغت�صاب  ال�صعبية  والنتفا�صة  امل�صلح  والع�صيان 

ال�صلطة والإرهاب؛

املنا�صب  العقاقري خالف ال�صتخدام  اأو  الكحول  7(  تاأثري   

موؤهل  ممار�س  طبيب  بوا�صطة  املو�صوفة  للعقاقري 

على  تطبيقه  يتم  ل  ال�صتثناء  هذا  ولكن  قانونياً 

الوفاة النا�صئة عن ال�صبب املذكور اأعاله؛

8(  ب�صبب مر�س / اعتالل مزمن ولكن هذا ال�صتثناء ل   

يتم تطبيقه على الوفاة نتيجة مر�س / اعتالل مزمن؛

هذا  ولكن  م�صبقـاً،  موجودة  حالة  نتيجة  9(  املر�س   

ال�صتثناء ل يتم تطبيقه بخ�صو�س الوفاة التي حتدث 

بعد فرتة متوا�صلة قدرها �صتة اأ�صهر من تاريخ البدء 

يقت�رش  ذلك،  ومع  املعني.  البطاقة  بخ�صو�س حامل 

تطبيق هذا ال�صتثناء فقط اإذا اأمكن ل�رشكة التاأمني 

اإثبات احلالة املوجودة م�صبقـاً يف غ�صون �صهر واحد 

من تاريخ ت�صليم جميع وثائق املطالبات املطلوبة اإىل 

�رشكة التاأمني؛

)الإيدز(  املكت�صبة  املناعة  نق�س  متالزمة  10(  مر�س   

منظمة  تعريف  وفق  بالإيدز  املرتبطة  وامل�صاعفات 

ال�صحة العاملية من حني لآخر اأو وجود فريو�س نق�س 

املناعة الب�رشية )HIV( وفق املو�صح مبوجب النتيجة 

اأو   HIV لفريو�س  امل�صادة  الأج�صام  الإيجابية لختبار 

.HIV اختبار

2(  ل تكون املنافع مبوجب هذه التغطية واجبة الدفع اإىل حامل 
البطاقة عندما يكون حامل البطاقة قد تلقى اأو تقدم بطلب 

اأو  منتج  اأي  مبوجب  احلق  نف�س  تغطي  مماثلة  منفعة  لتلقي 

تاأمني اآخر بخ�صو�س الفرتة التي يتم ب�صاأنها تطبيق التعوي�س 

مبوجب هذه التغطية.

اإجراءات املطالبات

عند وقوع اأي حدث يوؤدي اإىل ن�صوء مطالبة مبوجب هذه التغطية، 

فاإن حامل بطاقة بيزن�س بال�س اأو بنك راأ�س اخليمة يتعني عليه اتباع 

الإجراءات التالية:

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

2(  يتعني على حامل بطاقة بيزن�س بال�س ا�صتيفاء منوذج املطالبة 
اإىل  تكلفة  دون  وت�صليمه  التاأمني  ال�صادر عن �رشكة  املعياري 

�رشكة التاأمني مع الدليل الالزم لدعم املطالبة على نحو مقنع 

التاأمني على نحو  ملا قد تطلبه �رشكة  التاأمني وفقـاً  ل�رشكة 

معقول؛ 

3(  يتعني على حامل بطاقة بيزن�س بال�س تقدمي الوثائق التالية:
فيما يخ�ص مطالبات الوفاة

�صهادة الوفاة  .1
تقرير ما بعد الوفاة )عندما يكون مطلوباً قانونياً(  .2

حم�رش ال�رشطة )اإذا كانت الوفاة ب�صبب حادث(  .3
كان  اإذا  الوفاة  و�صبب  تف�صيلي  ت�صخي�س  به  طبي*  4.  تقرير 
مطلوباً بوا�صطة �رشكة التاأمني عندما يكون ال�صبب الفعلي 

للوفاة غري مذكور بو�صوح يف �صهادة الوفاة

ن�صخة من جواز ال�صفر مع �صفحة التاأ�صرية  .5
فيما يخ�ص مطالبات العجز الكلي الدائم

�صهادة العجز من طبيب ممار�س معتمد لتقييم الإعاقة  .1
حم�رش ال�رشطة )اإذا كان العجز ب�صبب حادث(  .2

العجز وتفا�صيل  به ت�صخي�س تف�صيلي و�صبب  3.  تقرير طبي* 
العالج املعطى )اإن وجد(

ن�صخة من جواز ال�صفر مع �صفحة التاأ�صرية  .4
فيما يخ�ص مطالبات العجز الكلي الدائم

تقرير طبي* ي�صخ�س املر�س اخلطري  .1
حم�رش ال�رشطة )اإذا كان املر�س اخلطري نتيجة حادث(  .2
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اأعاله  املذكورة  الوثائق  جميع  من  اأ�صلية  ن�صخ  تقدمي  يُطلب  قد 

العمل(  �صاحب  اأو  ال�صلطات  اإىل  امل�صلمة  الن�صخ  تلك  )خالف 

للتحقق من �صحتها قبل ال�صداد النهائي للمطالبة.
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