الأحكام وال�رشوط اخلا�صة ببطاقة بنك ر�أ�س اخليمة امل�سبقة الدفع
ت�شكل هذه الوثيقة التي حتكم الأحكام وال�رشوط (“الأحكام وال�رشوط”) بطاقة بنك ر�أ�س اخليمة م�سبقة الدفع (“البطاقة”) التي يقدمها البنك �إىل العميل .ومبوجب ( )1التوقيع على طلب البطاقة �أو ( )2تقدمي طلب احل�صول على البطاقة عرب

الإنرتنت �أو (� )3رشاء البطاقة �أو ( )4تفعيل البطاقة �أو �شحنها �أو التوقيع على ظهر البطاقة �أو ( )5بالأحرى ا�ستخدام البطاقة (�أو ال�سماح حلامل البطاقة للقيام بذلك) ،يقبل العميل ويوافق على االلتزام بهذه الأحكام وال�رشوط (وتعديالتها من حني

لآخر) �إ�ضافة �إىل الأحكام وال�رشوط التي حتكم املعامالت امل�رصفية الرقمية.

لطفا ً راجع هذه الأحكام وال�رشوط بعناية واحتفظ بها للرجوع �إليها م�ستقبال ً.

التعريفات

يكون للم�صطلحات والتعبريات التالية مبا يف ذلك تلك الواردة يف الفقرة �أعاله املعاين الواردة �أدناه قرين كل منها ،ما مل يقت�ض ال�سياق خالف ذلك:
“البطاقة الإ�ضافية” تعني كل بطاقة �صادرة �إىل حامل البطاقة بخالف البطاقة الرئي�سية.

“الأحكام وال�رشوط الإ�ضافية” تعني �أية �أحكام و�رشوط �إ�ضافية قد ي�صدرها البنك من وقت لآخر ب�ش�أن منتج حمدد للبطاقة م�سبقة الدفع (وتعديالتها من وقت لآخر) ،على �أن تكون �إ�ضافة على هذه الأحكام وال�رشوط وت�شكل جزءا ً منها.

“جهاز ال�رصاف الآيل” يعني جهاز ال�رصاف الآيل املزود بخدمة ال�سحب النقدي �أو جهاز مناولة النقد �أو �أي جهاز �أو ماكينة تعمل بالبطاقات �أو �أي جهاز مزود �أو غري مزود بخدمة الإيداع النقدي� ،سواء كان خا�صا ً بالبنك �أو ب�أية بنوك م�شاركة �أو م�ؤ�س�سات
مالية �أخرى تقبل البطاقة.

“الأموال املتاحة” تعني الر�صيد الدائن املتوفر يف البطاقة واملتاح ا�ستخدامه �أو �سحبه ،ح�سبما يتم خف�ضه ب�أية مبالغ خا�صة باملعامالت والتي يتم حجزها �أو حجبها �أو تعليق �رصفها �أو بالأحرى مل يتم معاجلتها �أو �رصفها.
“البنك” يعني بنك ر�أ�س اخليمة الوطني (�ش.م.ع) �أو خلفائه �أو املتنازل لهم من طرفه.
“عملة الأ�سا�س” تعني الدرهم الإماراتي

“يوم العمل” يعني �أي يوم (با�ستثناء اجلمعة �أو ال�سبت) تفتح فيه البنوك �أبوابها ملزاولة الأعمال العامة يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

“مركز االت�صال” يعني مركز االت�صال التابع للبنك والذي يعمل على مدار ال�ساعة.

“البطاقة” تعني بطاقـة بنك ر�أ�س اخليمة امل�سبقة الـدفع (�سـواء كان بطاقة حمفظـة مفردة العمـلة �أو بطاقـة حمـفظة مزدوجة العمـلة) ال�صادرة بوا�سطة البنك للعميل (مبا يف ذلك البطاقة الرئي�سية و�أي بطاقة �إ�ضافية) �سواء مت �أو مل يتم
طباعة �أو حفر ا�سم العميل على البطاقة.

“حامل البطاقة” يعني العميل �أو �أي حامل للبطاقة ،مبا يف ذلك �أية �أطراف ت ُعترب مفو�ضة من قبل العميل ال�ستخدام البطاقة وفقا ً لهذه الأحكام وال�رشوط.

“طلب البطاقة” يعني الطلب الذي مت توقيعه وتعبئته �أ�صوال ً (على منوذج البنك املوحدة) �أو الطلب املقدم عرب الإنرتنت �أو �أية قنوات للبنوك مثل ال�رصاف الآيل �أو الرد ال�صوتي التفاعلي �أو اخلدمات امل�رصفية الرقمية �أو �أية قناة �أخرى ي�سمح بها البنك

من وقت و�آخر واملقدم من العميل للح�صول على البطاقة.

“رقم البطاقة” يعني رقم فريد مكون من �ستة ع�رش رقما ً مطبوع �أو حمفور على وجه �أو ظهر البطاقة.

“معامالت البطاقة” تعني املعامالت املالية �أو غري املالية املنفذة با�ستخدام البطاقة� ،سواء با�ستخدام �أو بدون ا�ستخدام رقم البطاقة �أو رقم التعريف ال�شخ�صي �أو التوقيع ،وب�رصف النظر عما �إذا وقع العميل �أم مل يوقع على �أي �إي�صال �أو ق�سيمة �أخرى.
“ال�سحب النقدي” يعني �أية مبالغ ي�سحبها حامل البطاقة نقدا ً من البنك �أو �أي جهاز �رصاف �آيل �أو من �أي بنك �أو م�ؤ�س�سة مالية �أخرى مفو�ضة عن طريق ا�ستخدام البطاقة وت�سهيالت البطاقة املتوفرة حلامل البطاقة.

“الر�سوم” تعني املبالغ (مبا يف ذلك �أية �أتعاب �أو ر�سوم) التي يجب على العميل دفعها ب�سبب ا�ستخدام البطاقة مبوجب هذه الأحكام وال�رشوط والتي تت�ضمن بدون ح�رص جميع ر�سوم املعامالت ور�سوم اخلدمات وامل�رصوفات الإ�ضافية والأ�رضار والتكاليف

القانونية والفائدة وامل�رصوفات.

“العميل” يعني ويت�ضمن �أي فرد يتقدم بطلب �إ�صدار البطاقة با�سمه �أو با�سمها ح�سبما يرد يف طلب البطاقة ويقبل االلتزام بهذه الأحكام وال�رشوط.

«بطاقة املحفظة مزدوجة العملة» تعني �أن كل بطاقة لها حمفظتني يتم ت�سميتهم بعملة الأ�سا�س والدوالر الأمريكي �أو �أي عملة �أخرى ح�سبما ين�ص عليه البنك وفقا ً لتقديره وحده دون الغري ،على التوايل.

«اخلدمات امل�رصفية الرقمية» تعني �أي �أو جميع مهام املعامالت امل�رصفية الرقمية واخلدمات التي يقدمها البنك للعميل وامل�ستخدم املعتمد من حني لآخر من خالل املوقع الإلكرتوين لبنك ر�أ�س اخليمة [ ،]www.rakbank.aeوتطبيق الهاتف املتحرك
وبيانات اخلدمة الإ�ضافية غري املركبة (.)USSD

“املعاملة املالية” تعني �أي معاملة �سحب نقدي يوفرها البنك �أو املبلغ الذي يفر�ضه (�أو بالأحرى يخ�صمه من البطاقة) البنك �أو التاجر نظري �أي ب�ضائع �أو خدمة �أو منفعة �أو حجز (�سواء ا�ستخدم حامل البطاقة �أو مل ي�ستخدم تلك اخلدمة) الذي مت
احل�صول عليه با�ستخدام البطاقة �أو رقم البطاقة �أو رقم التعريف ال�شخ�صي �أو ب�أي �شكل �آخر ،مبا يف ذلك ،الربيد الإلكرتوين �أو الهاتف �أو الفاك�س �أو الطلبات عرب الإنرتنت �أو احلجوزات ،ب�رصف النظر عما �إذا وقع حامل البطاقة على ق�سيمة املبيعات
�أو ال�سحب النقدي �أو �أية ا�ستمارة �أخرى.

“احلدود” تعني احلد الذي ي�ضعه البنك ال�ستخدام البطاقة لل�سحب النقدي �أو �رشاء الب�ضائع واخلدمات ،مع مراعاة وجود الأموال املتاحة ،مع العلم ب�أنه يجوز للبنك تغيري احلد املو�ضوع على البطاقة يف �أي وقت وفقا ً لتقديره املطلق.

“ال�شحن” يعني �إ�ضافة �أموال �إىل البطاقة ،على �أن تف�رس التعبريات “م�شحون” و “�شحن” وفقا ً لذلك.

“البطاقة الرئي�سية” تعني البطاقة الأ�سا�سية ال�صادرة �إىل حامل البطاقة.

«التاجر  /امل�ؤ�س�سة التجارية» تعني �أية م�ؤ�س�سة �أو جهة اعتبارية �أو �شخ�ص �أو �أية م�ؤ�س�سة افرتا�ضية �أخرى تقوم بتوريد الب�ضائع و�/أو اخلدمات وتقبل�/سداد البطاقة باعتبارها و�سيلة �سداد �أو حجز مقبولة من قبل حامل البطاقة.

«رقم الهاتف املتحرك» يعني رقم الهاتف املتحرك للم�ستخدم امل�رصح له املحدد بوا�سطة العميل يف طلب البطاقة ،وملنع اللب�س ف�إن ذلك يت�ضمن �أي رقم هاتف متحرك رئي�سي ورقم هاتف متحرك �إ�ضايف كما هو مذكور يف طلب البطاقة.
«املعامالت غري املالية» تعني ا�ستخدام �أي خا�صية �أو خدمة يقدمها البنك والتي لي�س لها �أي �أثر مايل على البطاقة.

“رقم التعريف ال�شخ�صي” “ ”PINيعني �أي رقم ع�شوائي �آمن يحدده البنك با�ستخدام الكمبيوتر وي�صدره �إىل العميل �أو الرقم الذي يختاره العميل با�ستخدام ال�رصاف الآيل �أو القنوات الأخرى ذات العالقة والتي يوفرها البنك لتحديد �أو �إجراء �أي تغيري

على رقم التعريف ال�شخ�صي لل�سماح با�ستخدام البطاقة يف �أية �أك�شاك لنقاط البيع �أو ال�رصاف الآيل.

“جهاز نقطة البيع” يعني اجلهاز الإلكرتوين املتوفر لدى امل�ؤ�س�سات التجارية املحلية �أو الدولية والذي ميكنه تنفيذ معاملة البطاقة ل�رشاء الب�ضائع واخلدمات.
«بطاقة املحفظة مفردة العملة» تعني �أن كل بطاقة لها حمفظة واحدة م�سماة بعملة الأ�سا�س فقط.
“الر�سالة الن�صية الق�صرية” تعني خدمة �إر�سال الر�سائل الق�صرية.

“الإمارات” تعني دولة الإمارات العربية املتحدة”.
“دوالر” يعني الدوالر الأمريكي.

“املحفظة” تعني حمفظة العملة املوجودة يف كل بطاقة والتي �ستت�ألف من الأموال املتاحة بعملة الأ�سا�س بالدوالر الأمريكي �أو ب�أية عملة �أخرى ح�سبما يقدمها البنك وفقا ً لتقديره املفرد.
ترد العناوين املذكورة يف هذه الأحكام وال�رشوط لأغرا�ض التي�سري فقط ،وال يعتد بها يف تف�سري هذه الأحكام وال�رشوط.
)1

نطاق البطاقة وا�ستخدامها

	�أ)	ي�شرتط �أن يكون لدى العميل جواز �سفر �ساري املفعول �أو �أية وثيقة �إثبات هوية �أخرى مقبولة وفقا ً ال�شرتاطات البنك .وبتقدمي طلب البطاقة موقعا ً �شخ�صيا ً �أو �إلكرتونيا ً عرب القنوات املحددة ،ي�ضمن العميل �صحة جميع املعلومات التي
ذكرها يف طلب البطاقة .ويجوز للبنك �أن يلزم العميل بتقدمي دليل م�ستندي لإثبات هويته و�/أو يجوز للبنك �أن يتحقق من جميع املعلومات ال�شخ�صية التي ذكرها عن نف�سه لدى وكاالت املرجعية االئتمانية �أو مكافحة غ�سيل الأموال �أو

منع االحتيال و�أية م�ؤ�س�سات �أخرى يراها البنك منا�سبة .ويجوز للبنك �أي�ضا �أن يجري بحثا ً ب�ش�أن الو�ضع االئتماين للعميل بغية التحقق من هويته .ويجوز للوكاالت �أن حتتفظ ب�سجل يحوي معلومات العميل والأبحاث التي مت تنفيذها .ف�إذا

تبني عدم �صحة �أية معلومات قدمها العميل للبنك ب�ش�أن البطاقة وطلب البطاقة �أو ب�أنه مت تزويرها ،يجوز للبنك فورا ً �إلغاء البطاقة دون �إخطار العميل.

ب)	ت ُ�سلم البطاقة بوا�سطة خدمة التو�صيل ال�رسيع �أو الربيد العادي على العنوان الذي �أخطر به العميل على م�س�ؤوليته اخلا�صة �أو يجوز ت�سلمها �شخ�صيا ً من فرع البنك �أو �أي طرف حمدد .ويف �أية حالة ،يلتزم العميل ب�إبراز �أ�صل جواز ال�سفر

(�أو �إي �إثبات هوية �آخر يحدده البنك) للتعرف على هويته ال�شخ�صية� .أما �إذا رغب العميل يف عدم ا�ستخدام البطاقة ،عندئذ يقطع العميل على الفور البطاقة �إىل ن�صفني ويعيدهما �إىل البنك .ودرءا ً لل�شك ،ال يتحمل البنك �أي التزام برد

املبلغ امل�شحون �إىل العميل �إذا مل ي�ستخدم العميل البطاقة بعد �شحنها.

ج)	يحدد العميل رقم التعريف ال�شخ�صي لل�سحب النقدي من جهاز ال�رصاف الآيل ب�إر�سال ر�سالة ن�صية ق�صرية ب�صيغة حمددة م�سبقا ً �إىل رقم الهاتف الذي يخطره به البنك ،على �أال يتحمل البنك �أدنى م�س�ؤولية عن �سوء ا�ستخدام البطاقة
�أو �سحب غري م�رصح به ب�سبب �ضياع �أو �رسقة �أو �سوء ا�ستخدام رقم التعريف ال�شخ�صي.

د)	يجوز للعميل �أن ي�رصح حلامل البطاقة با�ستخدام البطاقة �أو رقم البطاقة ،وت�رصيح العميل لهذا ا�ستخدام يجب �أن يتم وفقا ً ( )1بحيازة حامل البطاقة و�/أو ا�ستخدامه للبطاقة �أو ( )2با�ستخدام حامل البطاقة لرقم التعريف ال�شخ�صي

�أو ( )3توقيع حامل البطاقة �أو وثائق �إثبات الهوية الأخرى املوجودة على البطاقة �أو ( )4ا�ستخدام حامل البطاقة لرقم البطاقة .ف�إذا ا ُ�ستخدمت البطاقة من قبل حامل البطاقة الذي لي�س بالعميل ،ال يتحمل البنك �أدنى م�س�ؤولية �أو التزام

للتق�صي �أو التحقق من �أو الت�صديق على بيانات حامل البطاقة املذكور ،ومنها الهوية �أو اجلن�سية �أو العمر �أو ال�صفة القانونية �أو عالقة حامل البطاقة املذكور بالعميل .ومن املتفق عليه �أن يتحمل العميل امل�س�ؤولية والتبعات وااللتزام
منفردا ً عن �أي ا�ستخدام للبطاقة من قبل حامل البطاقة بدون �أية رجوع من قبل حامل البطاقة على البنك .ويلتزم العميل مب�س�ؤولية �إخطار البنك على الفور ل�سحب/جتميد البطاقة� ،إذا مت ا�ستخدام البطاقة لأية �أغرا�ض غري م�رصح بها

�أو غري قانونية.

هـ)	البطاقة هي بطاقة متكن العميل �أو حامل البطاقة من الو�صول �إىل الأموال املتاحة املودعة لدى البنك ،وال ت�شكل �شيكات �أو مدخرات �أو �أي ح�ساب بنكي �آخر وال ترتبط ب�أي �شكل من الأ�شكال ب�أي ح�ساب �آخر قد يكون مفتوحا ً للعميل
�أو حامل البطاقة لدى البنك.

و)	�صدرت البطاقة لال�ستخدام يف ماكينات جهاز ال�رصاف الآيل �أو �أجهزة نقاط البيع �أو �أية �أجهزة �أو ماكينات تعمل بالبطاقات �سواء امتلكها البنك �أو �أية بنوك م�شاركة �أو م�ؤ�س�سات مالية �أخرى تعر�ض/تقبل بال�شعارات الظاهرة على

البطاقة و�أية خدمات �أخرى ح�سبما ي�رصح البنك احل�صول عليها بالبطاقة .ويجوز �أي�ضا ا�ستخدام البطاقة يف �أي موقع جتاري يعر�ض ال�شعار الظاهر على البطاقة .ويجوز ا�ستخدام البطاقة لأغرا�ض ال�رشاء بالتجزئة وال�سحوبات النقدية

و�رشاء الب�ضائع واخلدمات عرب الإنرتنت والهاتف والفاك�س والإيداعات باملرا�سلة �أو �أية خدمات �أخرى يعتمدها البنك ،ب�رشط �أال تتجاوز قيم املعامالت احلد (مع مراعاة دائما توفر الأموال املتاحة) من وقت لآخر .ويحق للبنك حظر اخلدمات/
الت�سهيالت املقدمة مبوجب �إ�صدار/ا�ستخدام البطاقة وفقا ً لتقديرها املفرد و�رشوطها اخلا�صة.

ز)	ال يجوز حلامل البطاقة ا�ستخدام البطاقة لأي غر�ض غري قانوين �أو غري م�سموح به �رصاح ًة �أو �ضمنيا ً مبوجب هذه الأحكام وال�رشوط �أو �أي قانون �أو الئحة معمول بها .ويحظر على حامل البطاقة ا�ستخدام البطاقة ب�أي �شكل قد ي�رض �أو

يبطل �أو يثقل �أو ي�ضعف البطاقة .وال يجوز حلامل البطاقة احل�صول �أو ال�سعي للح�صول على �أية مواد �أو معلومات من خالل �أية و�سيلة غري مق�صود توفرها �أو تقدميها عرب البطاقة .وي�ستمر نفاذ �أحكام هذه الفقرة رقم (1و) بالرغم من
�إنهاء هذه الأحكام وال�رشوط.

ح)	يحظر ا�ستخدام البطاقة لأي غر�ض ب�ش�أنه مل يبلغ حامل البطاقة احلد الأدنى لل�سن �أو ال يجوز ا�ستخدام البطاقة مبوجب قانون الدائرة الق�ضائية حمل ا�ستخدام البطاقة ،ومن ذلك املقامرة والرتفيه الإباحي و�رشاء الكحول وما �إىل ذلك.
ويجوز للبنك �أي�ضا رف�ض املوافقة على معاملة البطاقة �إذا اعتقد �أو ا�شتبه البنك لأي �سبب من الأ�سباب يف �سوء ا�ستخدام البطاقة �أو ا�ستخدامها لأغرا�ض االحتيال .وكجزء من �إجراءات منع االحتيال ،يجوز للبنك االت�صال بالعميل عرب

املكاملات الهاتفية/الر�سائل الن�صية الق�صرية على الرقم الهاتف املتحرك �أو �إحالة طلب املوافقة �إىل التاجر لطلب معلومات �إ�ضافية ب�ش�أن العميل �أو طلب �إثبات �إ�ضايف على هوية العميل.

ط)	يجوز للبنك مراقبة الن�شاط املنفذ على البطاقات ال�صادرة للعميل .ويجوز �أن يرتتب على �أي ا�ستخدام للبطاقة ب�شكل يراه البنك غري قانونيا ً �أو ي�شكل جرمية �أو احتيال �أو ت�شتبه ب�صلته بغ�سيل الأموال قيام البنك بتعليق �أو �إلغاء البطاقة
ي)

ك)

بدون �إ�شعار �إ�ضايف.

لن يطلب البنك من العميل �أبدا ً الك�شف عن رقم التعريف ال�شخ�صي اخلا�ص به �إىل �أي تاجر �أو �أي �شخ�ص �آخر ،مبا يف ذلك موظفيه ويجب على العميل رف�ض �أي طلب بذلك و�إبالغ ذلك على الفور للبنك.
تكون جميع املرا�سالت واال�ستف�سارات ب�ش�أن البطاقة بني البنك والعميل فقط.

ل)	يتحمل العميل امل�س�ؤولية منفردا ً عن �ضمان كفاية الأموال املتاحة لإمتام معاملة البطاقة املن�شودة� .أما �إذا ت�سببت معاملة البطاقة املن�شودة لأي �سبب من الأ�سباب يف خ�صم ر�صيد من البطاقة يزيد عن الأموال املتاحة (�سواء با�ستخدام
البطاقة �أو للوفاء ب�أية �أتعاب �أو ر�سوم) ،عندئذ يحوز للبنك وفقا ً لتقديره املفرد قبول �أو رف�ض معاملة البطاقة .ف�إذا متت املوافقة على معاملة البطاقة ،يتحمل العميل امل�س�ؤولية عن تعوي�ض البنك على الفور عن هذا النق�ص.

م)

لن يتمكن حامل البطاقة وال ينبغي له �أن ي�سعى ال�ستخدام البطاقة �أو االتفاق لإبرام �أي معاملة بطاقة بعد تاريخ االنتهاء املطبوع يف مقدمة البطاقة.

ن)	ال تعد البطاقة بطاقة خ�صم �أو بطاقة ائتمان ولن يح�صل العميل على �أية فائدة على �أية �أموال متاحة يف البطاقة.

�س)	يتحمل العميل امل�س�ؤولية عن ا�ستخدام البطاقة من قبل حامل البطاقة وعن �أية ر�سوم �أو �أتعاب منطبقة قد يتم فر�ضها .ويعد ا�ستخدام البطاقة من قبل حامل البطاقة ت�أكيدا ً للبنك ب�أن العميل �أبلغ هذه الأحكام وال�رشوط حلامل

البطاقة وب�أن حامل البطاقة قد قبل بها قبل اال�ستخدام .ومع هذا ،تقع م�س�ؤولية وتكلفة �إي �إخالل من قبل حامل البطاقة با�ستخدام البطاقة ح�سبما ورد يف هذه الأحكام وال�رشوط على عاتق العميل منفردا َ ،مع العلم ب�أن رجوع البنك

ع)

يف جميع احلاالت �سيكون على العميل.

تكون و�ستظل البطاقة يف كافة الأوقات ملكا ً للبنك ويجب �إعادتها �إىل البنك فور طلبه.

ف)	ت�صدر البطاقة بنا ًء على امل�س�ؤولية الكاملة للعميل� ،إذ ال يتحمل البنك �أدنى م�س�ؤولية �أيا ً كانت عن �أية خ�سارة �أو �رضر يقع ب�سبب �صدور البطاقة .ويتحمل العميل امل�س�ؤولية منفردا ً عن ا�ستخدام البطاقة لأية معاملة .وي�ؤكد العميل
التزامه ب�أي وجميع املخاطر املالية املحتملة �أو النا�شئة عن ا�ستخدام البطاقة بدون �أي التزام �إ�ضايف من طرف البنك.

�ص)	ت�صدر البطاقة على �أ�سا�س حتميل جميع معامالت البطاقة املنفذة با�ستخدام البطاقة على البطاقة .وال يجوز ا�ستخدام البطاقة للح�صول على �أي ائتمان من �أي نوع على قوة البطاقة.

ق)	يكون �سجل البنك لأي معاملة بطاقة نهائيا ً وملزما ً للعميل ،مع العلم ب�أنه لن يقدم للعميل �أي ك�شف مطبوع� ،إذ �سيتمكن العميل من معرفة ر�صيد الأموال املتاحة وتفا�صيل املعلومات الأخرى املت�صلة بالبطاقة مبراجعة املوقع

الإلكرتوين للبنك و�/أو الو�سائل الأخرى التي يوفرها البنك من وقت لآخر .ويلتزم العميل مب�س�ؤولية متابعة الأموال املتاحة .ويقر العميل ب�أنه ال يجوز اعتبار املبلغ املبني على �شا�شة ال�رصاف الآيل �أو الق�سيمة املطبوعة �أو �إ�شعار اال�ستالم

نهائيا ً لأي �سبب من الأ�سباب �أو ك�شفا ً حديثا ً للبطاقة .كما يقر العميل ب�أن الر�صيد املتوفر يف البطاقة قد يختلف عن مبلغ الر�صيد املبني عرب �أية قناة ،ب�سبب معامالت البطاقة قيد التنفيذ �أو املبالغ املجمدة الأخرى (وهي املبالغ التي

مت بها تنفيذ املعاملة ومل يتم معاجلتها) املتعلقة ببطاقة العميل.

ر)	يتعهد العميل ب�أال ي�سمح حتت �أي ظرف من الظروف با�ستخدام البطاقة و�/أو رقم التعريف ال�شخ�صي من قبل �أي �شخ�ص �آخر (بخالف حامل البطاقة ،على �أن يكون اال�ستخدام املذكور على م�س�ؤولية العميل منفردا ً) و�/أو يرهن البطاقة
�ضمانا ً لأي غر�ض .ويف حالة الإخالل بالتعهد ال�سابق ،يعو�ض العميل البنك بالكامل عن �أية تبعات تن�ش�أ عن ذلك.

�ش)	ي�ضمن العميل يف كافة الأوقات احلفاظ على البطاقة يف مكان �آمن واحلفاظ على �رسية رقم التعريف ال�شخ�صي يف كافة الأوقات .وال يجوز للعميل حتت �أي ظرف من الظروف الك�شف عن رقم التعريف ال�شخ�صي �إىل �أي �شخ�ص بخالف

حامل البطاقة (ويكون هذا الك�شف على م�س�ؤولية العميل منفردا ً) ويبذل العناية الواجبة ل�ضمان حماية البطاقة ملنع �سوء ا�ستخدامها .ويتعهد العميل ب�أن يت�رصف بح�سن نية يف جميع الأوقات ب�ش�أن جميع التعامالت مع البنك

بخ�صو�ص البطاقة.

ت)	يجوز ا�ستخدام البطاقة لإمتام معامالت البطاقة حتى احلد املفرت�ض (مع مراعاة كفاية الأموال املتاحة) املخ�ص�ص للبطاقة .وبخالف عدم جتاوز احلد املفرت�ض ،يحق للبنك ،يف �أي وقت وبدون تقدمي �إ�شعار �أو �إبداء �أي �سبب مهما كان وبدون

�أية م�س�ؤولية جتاه العميل �أو حامل البطاقة� ،أن ي�سحب �أو يق�رص ا�ستخدام حامل البطاقة للبطاقة �أو يرف�ض الت�رصيح مبعاملة البطاقة .وبدون الإخالل بالفقرة (ك) يف حالة عدم كفاية الأموال املتاحة لإمتام معاملة البطاقة املقررة ،يحق

للبنك رف�ض معاملة البطاقة املطلوبة.

ث)	يف حالة ا�ستخدام البطاقة يف �أية جهاز �رصاف �آيل ،يخ�ضع مبلغ كل عملية �سحب �إىل حدود ال�سحب املعمول بها والتي حددها البنك �أو امل�ؤ�س�سة املالية لكل جهاز �رصاف �آيل ،ويف حالة ا�ستخدام البطاقة يف �أية جهاز �رصاف �آيل ،يخ�ضع
مبلغ كل عملية �سحب �إىل ر�سوم املعامالت والر�سوم الإدارية الأخرى ح�سبما يحددها البنك من وقت لآخر.

خ)	تخ�ضع كل معاملة بطاقة تنفذ �أو ي ُ�سعى لتنفيذها بالبطاقة ملوافقة البنك .ويحتفظ البنك بحق املوافقة �أو رف�ض �أي معاملة بطاقة وي�ؤخذ بعني االعتبار جميع معامالت البطاقة ال�سابقة التي مت الت�رصيح بها �أو تنفيذها �أو املوافقة
على تنفيذها بالبطاقة �سواء مت �أو مل يتم خ�صم معامالت البطاقة املذكورة فعليا ً من البطاقة.

ذ)	ال يجوز للعميل �أو حامل البطاقة �أن يوقف �أو يلغ �أو يبطل معاملة البطاقة �إذا مت الت�رصيح بها واعتبارها م�ستلمة من قبل البنك .ويتحمل العميل امل�س�ؤولية عن جميع معامالت البطاقة حيثما �رصح العميل �أو حامل البطاقة مبعاملة
البطاقة هذه ،ب�رصف النظر عن �أ�سلوب الت�رصيح.

�ض) يخ�صم من الأموال املتاحة كامل مبلغ املعاملة املالية بالإ�ضافة �إىل �أي ر�سوم مطبقة.
)2

�رشوط �إ�ضافية لـبطاقة املحفظة مزدوجة العملة:

	�أ)

يجوز للعميل �شحن بطاقة املحفظة مزدوجة العملة بعملة الأ�سا�س فقط.

ب)	تخ�صم كافة الأتعاب والر�سوم املتعلقة ب�إ�صدار بطاقة املحفظة مزدوجة العملة من املحفظة امل�سماة بعملة الأ�سا�س ،على �أن تخ�صم كافة الر�سوم والأتعاب التالية املتعلقة باملعامالت من املحفظة اخلا�صة بالبطاقة التي مت بها تنفيذ

ج)

املعاملة.

�سيكون لكل بطاقة حمفظة مزدوجة العملة حمفظتني بحيث تت�ألف كل حمفظة مذكورة من الأموال املتاحة بعملة الأ�سا�س والدوالر الأمريكي و�/أو �أي عملة �إ�ضافية �أخرى ح�سبما يوفرها البنك وفقا ً لتقديره املفرد من وقت لآخر

د)	يجـوز حتـويل الأمـوال املتـاحة على كل بطاقة حمفظة مزدوجة العملة من حمفظة واحدة �إىل حمفظة �أخـرى بنـاء على طلـب العميـل املر�سـل �إمـا عـرب خدمـة الر�سـائل الن�صيـة الق�صرية �أو عرب بوابة اخلدمة الذاتية “”Self-Care
على املوقع الإلكرتوين للبنك  .www.rakbank.aeوتنفذ كل عملية حتويل ب�أ�سعار ال�رصف ال�سائدة لدى البنك وتخ�ضع لر�سوم البنك عن تلك املعامالت ح�سبما يحددها البنك من وقت لآخر ،مع العلم ب�إمكانية تقلب �أ�سعار ال�رصف وتغريها

من وقت لآخر وفقا ً لعملية التحويل من حمفظة لأخرى والوقت الفعلي ال�ستخدام تلك الأموال.

هـ)	�إذا نفذ حامل البطاقة معاملة بطاقة بعملة غري عملة املحفظة التي عليها مت تنفيذ املعاملة ،ي ُخ�صم من الأموال املتاحة املبلغ اخلا�ص مبعاملة البطاقة الذي �سيتم حتويله �إىل عملة املحفظة وفقا ً ل�سعر ال�رصف ال�سائد يف وقت اخل�صم.

و)	�سيتم قيد معامالت البطاقة على حمفظة العملة التي مت بها تنفيذ املعاملة ،ب�رشط توفر الأموال املتاحة الكافية يف حمفظة العملة تلك .ف�إذا مل تتوفر �أموال كافية يف نف�س حمفظة العملة املذكورة ،ف�سيتم رف�ض تلك املعاملة
دون حتمل البنك �أي م�س�ؤولية .واملعامالت ب�أي عملة بخالف عمالت املحفظة املتاحة يف بطاقة املحفظة مزدوجة العملة �سيتم حتميلها على املحفظة التي تكون بالدوالر الأمريكي رهنا ً بتوافر الأموال الكافية يف تلك املحفظة.

ز)	يوافق العميل وي�ؤكد ب�أنه ال يجوز تق�سيم مبلغ معاملة البطاقة بني املحافظ ولكن �سيتم حتميل املبلغ “بالكامل” على حمفظة واحدة ،وفقا ً للأولوية املحددة �أعاله .ف�إذا زاد مبلغ معاملة البطاقة عن الأموال املتاحة يف �أية حمفظة منفردا ً
ولكن توفرت الأموال املتاحة يف املحافظ جمتمعة ،عندئذ �سيتم رف�ض املعاملة .ويف هذه احلالة ،لن يتم تق�سيم مبلغ معاملة البطاقة وتغيريه �إىل �أكرث من حمفظة واحدة.

ح)	يوافق العميل على �أنه لكي ي�سرتد البنك الر�سوم/الأتعاب �أو �أي مبلغ م�ستحق لأي �سبب على �أية حمفظة لأية بطاقة حمفظة مزدوجة العملة ،يحق للبنك خ�صم تلك املبالغ امل�ستحقة من الر�صيد املتوفر يف �أية حمافظ �أخرى لبطاقة
املحفظة مزدوجة العملة �أو �أي بطاقة �أخرى �صادرة لذلك العميل.

)3

�رشوط �إ�ضافية لـبطاقة بياين امل�سبقة الدفع

	�أ)

يوافق العميل على ا�ستالم بطاقتني عن كل طلب بطاقـة بياين امل�سبقة الدفع ويق�صد من البطاقة الرئي�سية البطاقة املزمع ا�ستخدامها من قبل العميل� ،أما البطاقة الإ�ضافية فيجوز ت�سليمها �إىل الغري ح�سبما يحدده العميل

ب)	ال يوجد ت�سهيل ل�شحن البطاقة الإ�ضافية ب�شكل مبا�رش وال ميكن حتقيق ذلك �إال عن طريق التحويل من بطاقة �إىل بطاقة من البطاقة الرئي�سية من قبل العميل .ويجوز للبنك ،وفقا ً لتقديره املطلق� ،أن ي�سمح بتحويل الأموال بني البطاقات
ج)

)4

ال�صادرة حتت نف�س هوية العميل.

تخ�صم كافة الأتعاب والر�سوم املتعلقة ب�إ�صدار البطاقة من البطاقة الرئي�سية.

طلب البطاقة وتفعيلها

	�أ)	ي�صدر البنك البطاقة للعميل على �أ�سا�س املعلومات التي قدمها العميل .ويوافق العميل على تقدمي معلومات �شخ�صية �صحيحة وموافاة البنك ب�أي تغيريات يف �أقرب وقت ممكن بحيث تظل �سجالت البنك �صحيحة .ويلتزم العميل
بتحديث �أي تغيريات تطر�أ على معلوماته ال�شخ�صية مبراجعة فرع البنك �أو عرب مركز االت�صال �أو ب�أية و�سيلة �أخرى ح�سبما يوفرها البنك من وقت لآخر.

ب)	يوقع العميل على البطاقة فور ا�ستالمه لها وي�شحنها قبل ا�ستخدامها .و�سيتم تفعيل البطاقة بوا�سطة العميل عند �إر�سال ر�سالة ن�صية ق�صرية �إىل رقم الهاتف الذي �أبلغه به البنك ب�صيغة حمددة من قبل �أو من خالل �أي و�سيلة
تفعيل �أخرى يحددها البنك وفقا ً لتقديره املح�ض.

ج)	ي�شكل ا�ستخدام العميل للبطاقة لتنفيذ �أي معاملة بطاقة (�سواء ب�شكل مبا�رش من قبل العميل �أو بوا�سطة �أي حامل بطاقة �آخر) اتفاقا ً من طرف العميل بدفع �أية وجميع الأتعاب والعموالت والر�سوم عن معاملة البطاقة املذكورة

ح�سبما يحدده البنك من وقت لآخر .وي�ؤكد العميل اطالعه وقبوله بجدول الأتعاب والعموالت والر�سوم ال�ستخدام البطاقة لإمتام �أية معاملة بطاقة .ويتم تقدمي البطاقة �إىل العميل وفقا ً جلدول الأتعاب والر�سوم بالبنك ح�سبما يتم تعديله

ون�رشه من وقت لآخر.

د)	يوافق العميل على �أنه يجوز للبنك االت�صال به عرب الربيد الإلكرتوين �أو خدمة الر�سائل الن�صية الق�صرية �أو عرب املوقع الإلكرتوين للبنك لإ�صدار �أية �إخطارات �أو معلومات ب�ش�أن البطاقة ،لذا ،يجب على العميل �ضمان احلفاظ على حداثة
عنوان بريده الإلكرتوين �أو رقم هاتفه املتحرك ومراجعة املوقع الإلكرتوين للبنك ب�شكل دوري.

هـ)	ب�صفته مقدم الطلب ،يتحمل العميل امل�س�ؤولية عن جميع البطاقات ال�صادرة �إليه مبوجب هذه الأحكام وال�رشوط وعن �أية �أتعاب �أو ر�سوم قد تفر�ض على هذه البطاقات.
و)
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يجوز للبنك وفقا ً لتقديره املفرد �أن ي�صدر للعميل �أي عدد من البطاقات �أو يق�رصها عليه �أو ي�سحبه منه ويخ�ضع ذلك للتغيري من وقت لآخر.

�شحن البطاقة

	�أ)

ب)

يجوز للعميل من وقت لآخر �أن ي�شحن البطاقة لزيادة الأموال املتاحة .ويجوز تنفيذ ال�شحن يف �أي وقت وب�أي عدد من املرات� ،رشيطة �أال تتخطى قيمة املبالغ امل�شحونة ،يف �أي وقت ،احلدود الق�صوى التي يحددها البنك من وقت لآخر.
يرجع العميل للبنك للح�صول على �أحدث دليل للخدمات والأ�سعار لالطالع على تعليمات ال�شحن واحلد الأق�صى ملبالغ ال�شحن.

ج)	ما مل يرد خالف ذلك� ،سيتم قيد املبالغ امل�شحونة على الأموال املتاحة عند ا�ستالم البنك املبالغ املذكورة نقدا ً �أو عن طريق التحويل من ح�ساب العميل لدى بنك ر�أ�س اخليمة والذي �سيتم يف يوم العمل التايل لقيام العميل بال�شحن ،وفقا ً
لطريقة ال�شحن امل�ستخدمة.

د)	يوافق العميل على �أن يقدم البطاقة ويفي مبتطلبات �إثبات الهوية ح�سبما يجب عليه من وقت لآخر لإمتام عملية ال�شحن .ف�إذا مل تنجح عملية �إثبات الهوية� ،سيتمكن العميل من الو�صول �إىل الأموال املوجودة يف البطاقة� ،إال �أنه لن
يتمكن من �شحنها.

هـ)	�إذا اختار العميل ال�شحن عن طريق النقد �أو ا�ستخدام �أي حتويل �أو ت�سهيالت �أخرى يقدمها البنك ل�شحن البطاقة ،يتحمل العميل امل�س�ؤولية منفردا ً عن تبليغ رقم البطاقة ال�صحيح �أو الرقم املرجعي للعميل الذي �سيتم عليه �إجراء

التحويالت/املدفوعات .ولن يتحمل البنك امل�س�ؤولية عن �أي عملية حتويل غري �صحيحة للأموال ب�سبب خط�أ العميل/عدم �صحة الإخطار .ولن يكون البنك طرفا ً يف �أية حتقيقات �أو نزاعات ب�ش�أن زيادة �أو عدم كفاية �أو ت�أخر املدفوعات/التحويل

�أو النزاعات التي قد تن�ش�أ ،ب�رصف النظر عن طبيعتها.

و)	�إذا جتاوز مبلغ ال�شحن �أق�صى ر�صيد ي�سمح به البنك من وقت لآخر ،عندئذ ووفقا ً لتقدير البنك لن يتم ال�شحن بهذه املبالغ الزائدة �أو يحق للبنك عدم توفري املبلغ الزائد املذكور لأية معامالت مالية من قبل حامل البطاقة.

ز)	يكون البنك مفو�ضا ً ب�سحب �أي عملية �شحن وعدم الإفراج عن �أموال عملية ال�شحن املذكورة �إذ توفرت لديه �أ�سبابا ً منطقية لالعتقاد ب�أن م�صادر هذه الأموال م�شبوهة �أو غري قانونية �أو غري م�رشوعة ،و�سيت�صل البنك بالعميل للح�صول

على معلومات �إ�ضافية و�أي دليل �رضوري �آخر (يرت�ضيه البنك) يثبت م�صدر عمليات ال�شحن املذكورة .ف�إذا مل يطمئن البنك لتلك املعلومات �أو الدليل ،يكون البنك مفو�ضا ً لت�سليم هذه الأموال ،بدون �أي �إ�شعار �إ�ضايف للعميل �إىل �سلطات

ح)

�إنفاذ القانون املخت�صة لإجراء حتقيق �إ�ضايف و�/أو اتخاذ الإجراء القانوين.

لن ترد الأموال املتاحة يف البطاقة �إىل العميل ب�أي �شكل من الأ�شكال ،ولن ي�صل العميل للأموال التي متثل الأموال املتاحة يف البطاقة �إال بتنفيذ معاملة مالية.

ط)	�أثناء كل عملية ا�ستخدام للبطاقة ،يفو�ض العميل البنك خلف�ض الأموال املتاحة يف البطاقة مببلغ معاملة البطاقة ذات ال�صلة.
�	)6إجازة املعامالت

	�أ)	يجوز للبنك تقييد �أو رف�ض �إجازة �أي ا�ستخدام للبطاقة يف �أية والية قانونية �إذا ت�سبب �أو كان من املحتمل �أن يت�سبب اال�ستخدام يف الإخالل بهذه االتفاقية �أو توفرت للبنك الأ�سباب املنطقية لال�شتباه ب�أن العميل �أو حامل البطاقة �أو �أي
طرف ثالث قد ارتكب �أو على و�شك �أن يرتكب جرم �أو �أي �سوء ا�ستخدام �آخر مت�صل بالبطاقة.

ب)	�إذا احتاج البنك للتحقيق يف �أي معاملة بطاقة ،يتعاون العميل (ويوعز حلامل البطاقة وي�ضمن تعاونه) مع البنك �أو ال�رشطة �أو �أي جهة مفو�ضة �أو جهة حتقيق ح�سبما يكون م�رشوطا ً.

ج)	ال ينبغي للعميل �أبدا ً:

		
		
		

		

•

�أن ي�سمح لأي �شخ�ص �آخر (بخالف حامل البطاقة على م�س�ؤولية العميل املنفردة) با�ستخدام البطاقة.

•

الك�شف عن رقم التعريف ال�شخ�صي �أو بالأحرى �إف�شائه �إىل �أي �شخ�ص �آخر (بخالف حامل البطاقة على م�س�ؤوليته اخلا�صة).

ي�سجل _�أو يدون رقم التعريف ال�شخ�صي خطيا ً على البطاقة �أو غريها ب�صيغة ي�سهل على الغري مالحظتها �أو االطالع عليها.

•

�سواء �شفويا ً �أو ب�إدخال رقم التعريف ال�شخ�صي ب�أ�سلوب ميكن الآخرين من معرفته �أو �إدخال رقم التعريف ال�شخ�صي يف �أي جهاز �رصاف �آيل ال يبدو �أ�صليا ً �أو مت تعديله �أو �أُحلق به جهاز م�شبوه �أو يعمل بطريقة م�شبوهة.

•

د)	يتحمل العميل امل�س�ؤولية عن جميع معامالت البطاقة امل�رصح بها من قبل العميل �أو �أي حامل بطاقة ،ب�رصف النظر عن �أ�سلوب الت�رصيح املذكور .وقد يت�ضمن الت�رصيح ب�إجراء معاملة البطاقة الت�رصيح ب�إجراء معاملة واحدة �أو جمموعة
من املعامالت املتكررة (مبا يف ذلك املعامالت لفرتة غري حمدودة) �أو الت�رصيح م�سبقا ً ملعامالت م�ستقبلية ذات مبلغ حمدد �أو غري حمدد.

		

هـ) تعد معاملة البطاقة م�رصح بها من قبل العميل �إذا �رصح حامل البطاقة ب�إجراء املعاملة عند نقطة البيع ب�إتباع التعليمات التي يقدمها التاجر �أو بائع التجزئة للت�رصيح باملعاملة والتي تت�ضمن:
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•

�إدخال رقم التعريف ال�شخ�صي �أو تقدمي �أي كود حماية �أو تفوي�ض �آخر.

•

تقدمي بيانات البطاقة و�/أو ت�سليم ن�سخة عن البطاقة �إىل التاجر و�/أو تقدمي �أي بيانات �أخرى تتعلق بالبطاقة عند الطلب.

•
•

التوقيع على ق�سيمة البيع �أو �إي�صال اال�ستالم.
مترير البطاقة على جهاز قراءة البطاقة.

تقدمي طلب القيام ب�سحب نقدي عند �أي نافذة بالبنك.

•

�إدخال بيانات البطاقة على املوقع الإلكرتوين �أو بوابة الدفع.

•

البطاقات املفقودة وامل�سرتدة والتالفة

	�أ)	يخطر العميل (ويوعز وي�ضمن قيام حامل البطاقة ب�إخطار) البنك دون �إبطاء عرب مركز االت�صال �أو �أية قنوات �أخرى يخطر بها البنك من وقت لآخر عن �أي �ضياع �أو تلف �أو �رسقة للبطاقة ،ف�إذا �أ�ضاع العميل البطاقة �أو �أتلفها �أو طلب
�إ�صدار بدل فاقد لها �أو بطاقة بالإ�ضافة �إليها ،يجوز للبنك وفق تقديره �إ�صدار بطاقة بدل فاقد �أو بطاقة بالإ�ضافة �إىل البطاقة .ويكون البنك مفو�ضا ً با�ستالم جميع امل�رصوفات ب�ش�أن تنفيذ املعامالت والأتعاب والر�سوم ب�ش�أن �إ�صدار �أو

ا�ستبدال البطاقة م�سبقا ً من العميل و�أية ر�سوم عن ا�ستخدام البطاقة.

ب)	يف حالة �ضياع البطاقة �أو �رسقتها �أو تزييفها �أو حدوث �أي خطر �آخر يرتبط باال�ستخدام غري امل�رصح به لها� ،أو �إذا تلفت البطاقة �أو عطبت ،يت�صل العميل مبركز االت�صال على الفور .وعند ات�صاله� ،سيُطلب من العميل موافاة البنك برقم
البطاقة وبع�ض بيانات التعريف ال�شخ�صية.

ج)	مع مراعاة الفقرة رقم (7د) �أدناه� ،إذا توفرت �أية �أموال متاحة يف البطاقة ،ي ُ�سمح للعميل بتحويل الأموال املتاحة (مع مراعاة خ�صم �أية ر�سوم �إدارية منطبقة) �إىل البطاقة البديلة �أو امل�ضافة ال�صادرة مبوجب الفقرة رقم �( 7أ) �أعاله.

د)	�إذا توفرت للبنك الأ�سباب التي تدفعه لالعتقاد ب�أن العميل قد احتال �أو مل يخطر البنك متعمدا ً �أو جاهال ً عن �ضياع �أو �رسقة البطاقة ،عندئذ يلتزم العميل بجميع اخل�سائر وال يكون البنك م�س�ؤوال ً عن حتويل �أو رد الأموال املتاحة الوارد بيانها
يف الفقرة ( 7ج) �أعاله.

هـ) يتحمل العميل امل�س�ؤولية عن جميع املعامالت املنفذة على البطاقة حتى �إبالغه ب�رسقتها�/ضياعها �إىل مركز االت�صال �أو عرب القنوات املعتمدة لدى البنك مثل خدمة الرد ال�صوتي التفاعلي �أو اخلدمات امل�رصفية الرقمية.
و)	�إذا اعتقد العميل ب�أن �أي من املعامالت املالية امل�سجلة على البطاقة غري م�رصح بها �أو م�سجلة ب�شكل غري �صحيح ،يخطر العميل البنك فور علمه بهذه املعاملة يف موعد ال يتجاوز  30يوم من تاريخ الت�سجيل.
ز)
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البنك مفو�ض ب�إبالغ ال�رسقة �إىل �سلطات �إنفاذ القانون املحلية املخت�صة.

املعامالت املنفذة بعمالت �أجنبية

	�أ)	يجوز ا�ستخدام البطاقة حمليا ً ودوليا ً يف امل�ؤ�س�سات التجارية و�أجهزة ال�رصاف الآيل و�أجهزة نقاط البيع التي تعر�ض عليها ال�شعارات الظاهرة على البطاقة /تقبلها لإمتام معامالت ال�رشاء �أو القيام ب�سحوبات نقدية �أو اال�ستعالم عن الر�صيد
�أو �إجناز �أية خدمات �أخرى ح�سبما يعر�ضها البنك على العميل من وقت لآخر.

ب)	�إذا �أجنز حامل البطاقة معاملة ما بعملة �أخرى غري الدرهم الإماراتي (“املعاملة بالعملة الأجنبية”) ،يتم تحُ ويل مبلغ معاملة البطاقة تلك �إىل الدرهم الإماراتي وفقا ً ل�سعر ال�رصف ال�سائد ،مع العلم ب�أن �أ�سعار ال�رصف تخ�ضع للتقلب
والتغيري من وقت �إجناز املعاملة ووقت خ�صم الأموال املتاحة .وي�رسي هذا احلكم فقط على البطاقات ال�صادرة بالدرهم الإماراتي فقط.

الأتعاب والر�سوم
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	يرجع العميل دوما ً �إىل �آخر دليل للخدمات والأ�سعار �صادر عن البنك والذي ميكن احل�صول عليه من املوقع الإلكرتوين للبنك �أو فروعه .ويوافق العميل على �أنه يجوز للبنك خ�صم مبلغ الر�سوم والأتعاب املنطبقة املدرجة يف هذه الوثيقة ب�شكل
مبا�رش من الأموال املتاحة .ويوافق العميل على االلتزام ب�أخر دليل للخدمات والأ�سعار �صادر عن البنك ح�سبما يعدله البنك من حني لآخر.

�	)10إلغاء وتعليق وانتهاء البطاقات

	�أ)	يجوز للبنك �إنهاء البطاقة وهذه الأحكام وال�رشوط يف �أي وقت ب�أثر فوري �إذا �أخل العميل بهذه ال�رشوط والأحكام� ،أو �إذا توفرت للبنك الأ�سباب التي تدفعه لالعتقاد ب�أن العميل ا�ستخدم �أو يعتزم ا�ستخدام البطاقة ب�إهمال �أو لأغرا�ض احتيالية

		

ب)

		

		

		

		

		

		

•

تبني للبنك عدم �صحة �أية معلومات مقدمة من العميل �إىل البنك يف طلب البطاقة �أو كونها مزورة،

•

�أخل حامل البطاقة بهذه الأحكام وال�رشوط �أو �إذا توفرت للبنك الأ�سباب التي تدفعه لالعتقاد ب�أن العميل ا�ستخدم �أو يعتزم ا�ستخدام البطاقة ب�إهمال �أو لأغرا�ض احتيالية �أو غري قانونية،

رف�ضت معاملة البطاقة لوجود زيادة عن احلد االفرتا�ضي �أو ب�سبب عدم كفاية الأموال املتاحة،

•

مل ي�ستمر البنك يف �إمتام معامالت البطاقة ب�سبب �أفعال الغري،

•

انتهت البطاقة يف تاريخ حمدد ومل ي�صدر البنك �أية بطاقة جمددة،

•

�أخل حامل البطاقة بهذه الأحكام وال�رشوط �أو ا�ستخدمت البطاقة مبا يخل بهذه ال�رشوط والأحكام،

•

انطوى ت�رصف حامل البطاقة على �إ�ساءة �أو تهديد ملوظفي البنك �أو �أي من ممثليه،

•

		

مل ي�سدد العميل الر�سوم �أو الأتعاب التي حتملها العميل �أو مل ي�سدد للبنك �أي نق�ص نا�شئ عن ا�ستخدام البطاقة� ،أو

•

		

توفى العميل.

•

		

		

�أو غري قانونية �أو �إذا مل ي�ستمر البنك يف �إمتام معامالت البطاقة ب�سبب �أفعال الغري.

يجوز للبنك تعليق البطاقة يف �أي وقت ب�أثر فوري بدون �أيه �إ�شعار �إ�ضايف للعميل �إذا:

ا�ستلم البنك طلب بتجميد البطاقة من الهيئات احلكومية�/سلطات �إنفاذ القانون.

•

زادت فرتة عدم ن�شاط البطاقة عن عدد الأ�شهر املحدد يف دليل اخلدمات والأ�سعار.

•

ج)	�إذا تبني حتمل �أية ر�سوم �إ�ضافية على البطاقة بعد �إنهائها من قبل العميل �أو البنك ،عندئذ ووفقا ً لهذه الأحكام وال�رشوط ،يرد العميل للبنك �أي مبلغ يتعلق بال�سحب على البطاقة �أو الر�سوم و�/أو الأتعاب املنطبقة �أ�صوال ً قبل �أو بعد
الإنهاء.

د)	�إذا �أخطر العميل البنك ب�إلغاء البطاقة ،عندئذ يجمد البنك البطاقة بحيث ال ميكن ا�ستخدامها بعد ذلك.

هـ)	يجوز للعميل �إلغاء البطاقة قبل تفعليها باالت�صال مبركز االت�صال �أو مبراجعة �أي فرع للبنك .ولن ترد الر�سوم املفرو�ضة يف تلك الظروف.
و)

يحتفظ البنك بحق ( )1جتميد �أو ( )2رف�ض �أو ( )3و�ضع �إجراءات حماية خا�صة ب�ش�أن معاملة البطاقة وفقا ً للفئة �أو املوقع �أو التاجر ،حيثما مت اال�شتباه باالحتيال �أو يف حالة �أية ظروف ا�ستثنائية.

 )11التعوي�ض

	�أ)	يوافق العميل مبوجبه على �أن يعو�ض ويربئ ذمة البنك بالكامل �أو موظفيه �أو م�س�ؤوليه �أو وكالئه عن �أي التزام �أو خ�سارة �أو ر�سوم �أو مطالبة �أو دعوى �أو تكلفة (مبا يف ذلك الر�سوم القانونية) �أو م�رصوفات قد يتحملها البنك �أو يدفعها �أو

تلحق به ب�سبب ت�رصف البنك �أو موظفيه �أو م�س�ؤوليه �أو وكالئه �أو ت�أخريهم �أو امتناعهم عن الت�رصف بناء على التعليمات ال�صادرة عن العميل �أو املزعوم �صدورها عنه �أو التي يعتقد البنك �صدورها عن العميل �أو له �أو ب�أي حال من الأحوال
ب�ش�أن البطاقة �أو هذه الأحكام وال�رشوط �أو �إعماال ً لها وا�سرتدادا ً لأية مبالغ م�ستحقة للبنك �أو حتملها البنك يف �أية دعاوى قانونية ب�رصف النظر عن طبيعتها.

ب)	يوافق العميل مبوجبه على �أن يعو�ض ويربئ ذمة البنك بالكامل عن �أية وجميع الق�ضايا �أو الدعاوى �أو التكاليف �أو اخل�سائر �أو الأ�رضار (مبا يف ذلك التكاليف القانونية) التي قد يتحملها ب�ش�أن ا�ستخدام البطاقة �أو �إ�ساءة ا�ستخدام البطاقة
و�/أو رقم التعريف ال�شخ�صي و�/أو الت�سهيالت الأخرى املقدمة للعميل ب�ش�أن البطاقة .ويت�ضمن ذلك �أي التزام نا�شئ عن عدم حفظ العميل البطاقة يف �أي وقت قبل �إلغاء البطاقة.

ج)	يفو�ض العميل وي�رصح البنك بالك�شف عن وتزويد �أية معلومات للغري ح�سبما يراه منا�سبا ً ب�ش�أن البطاقة ،مبا يف ذلك دون ح�رص تقدمي ت�سهيالت البطاقة للعميل مبوجب هذه الأحكام وال�رشوط.
�	)12إخالء امل�س�ؤولية

	�أ)

		
		
		

		

		

ي ُرب�أ البنك من �أي التزام يف حالة:
•

مل يتمكن العميل من ا�ستخدام البطاقة ب�سبب حاالت القوة القاهرة ومنها دون ح�رص عدم التواجد يف النطاق اجلغرايف الالزم �أو لأي �سبب �آخر مثل الكوارث الطبيعية �أو القيود القانونية �أو �أي انقطاع تقني يف �شبكة االت�صاالت

•

وجود �أي ا�ستخدام غري م�رصح به لرقم التعريف ال�شخ�صي �أو تعليمات تعامل خاطئة �أو مكررة �أو احتيالية ت�صدر با�ستخدام رقم التعريف ال�شخ�صي (ما مل يخطر العميل بخالف ذلك مبوجب الفقرة رقم �(7أ))،

•

وجود �أي انقطاع �أو توقف من طرف مزودي اخلدمة �أو الغري مبا ي�ؤثر على ا�ستخدام البطاقة (ولهذا الغر�ض ،ال يقدم البنك �أي �ضمان ب�ش�أن جودة اخلدمات التي يقدمها �أي مزود للخدمة)� ،أو

•
•

�أو �أي �أ�سباب �أخرى خارج الإرادة الفعلية للبنك .كما يرب�أ البنك �أي�ضا من �أي نوع من امل�س�ؤولية نا�شئ عن �أي خ�سارة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة حتملها العميل �أو �أي �شخ�ص �آخر ب�سبب انقطاع الت�سهيالت نتيجة للأ�سباب �أعاله.
فقد �أية معلومات �أثناء معاجلة �أو �إر�سال �أو �أي ا�ستخدام غري م�رصح به من قبل �أي �شخ�ص �آخر �أو الإخالل بال�رسية.

�أي خ�سارة �أو �أ�رضار� ،سواء مبا�رشة �أو غري مبا�رشة �أو تبعية ،مبا يف ذلك دون ح�رص خ�سارة الإيراد �أو الأرباح �أو الأعمال �أو العقود �أو املدخرات املتوقعة �أو ال�سمعة �أو خ�سارة ا�ستخدام �أو قيمة �أي معدات مبا يف ذلك الربجميات �سواء كانت �أو

مل تكن متوقعة والتي يتحملها حامل البطاقة �أو �أي �شخ�ص �آخر ب�أي كيفية ب�سبب �أو ب�ش�أن �أي ت�أخري �أو توقف �أو تعليق �أو قرار �أو خط�أ للبنك يف ا�ستالم وتنفيذ الطلب ويف �صياغة و�إعادة الردود �أو �أي �إخفاق �أو ت�أخري �أو تعليق �أو ح�رص

�أو خط�أ يف �إر�سال �أية معلومات �أو ر�سالة �إىل ومن معدات االت�صال اخلا�صة بحامل البطاقة و�شبكة �أي مزود للخدمة ونظام البنك �أو �أي تعطل �أو توقف �أو تعليق �أو �إخفاق ملعدات االت�صال اخلا�صة بحامل البطاقة �أو نظام البنك �أو

ب)

�شبكة �أي مزود للخدمة و�/أو الغري الذي يقدم هذه اخلدمات الالزمة.

لن ي�شرتك البنك يف ولن يلتزم ب�أي حال من الأحوال جتاه حامل البطاقة عن �أي نزاع ين�ش�أ بني حامل البطاقة ومزود اخلدمات اخللوية �أو �أي مزود خدمات من الغري (�سواء عينه البنك بالنيابة �أو خالفه).

ج)	لن يتحمل البنك امل�س�ؤولية عن �أية خ�سارة يتحملها حامل البطاقة ب�سب ا�ستخدام البطاقة من قبل �أي �شخ�ص �آخر بت�رصيح �رصيح �أو �ضمني من العميل .وال يتحمل البنك امل�س�ؤولية عن �رسية �أو خ�صو�صية �أو حماية املعلومات
ال�شخ�صية �أو معلومات احل�ساب التي يتم تبليغها لتنفيذ تعليمات العميل.

د)	ال يتحمل البنك امل�س�ؤولية عن �أية خ�سارة تلحق بالعميل ب�سبب ك�شف البنك ملعلومات �شخ�صية �إىل الغري لأ�سباب منها دون ح�رص امل�شاركة يف �شبكة املقا�صة الإلكرتونية �أو االت�صاالت ،وذلك التزاما ً بالتوجيهات القانونية لأغرا�ض
التحليل الإح�صائي �أو الت�صنيف االئتماين.

هـ)	يحر�ص البنك على �ضمان ا�ستمرار عمل البطاقة ،لكن �إذا تعر�ض ت�شغيلها للتوقف و�/أو تطلب ت�شغيلها �إدخال حت�سينات وتعديالت دورية وللم�ساعدة يف خف�ض املخاطر ،ويجوز للبنك من وقت لآخر و�ضع القيود املعدلة وفقا ً حلجم املعاملة
و�شحن املبالغ وال�سمات الأخرى للبطاقة.

 )13املرا�سالت والإخطارات

	�أ)

يتعهد البنك ب�أن يتوا�صل مع العميل باللغة الإجنليزية و�/أو العربية ب�ش�أن �أية �أمور تتعلق بالبطاقة.

ب)	يجوز للبنك �أن ير�سل للعميل الإخطارات مبوجب هذه الأحكام وال�رشوط بالربيد الإلكرتوين على �أحدث بريد �إلكرتوين �أُخطر به البنك من قبل العميل (التي تعترب �إخطارات خطية) �أو خطيا ً بت�سليمهم له باليد �أو ب�إر�سالهم بالربيد على �أحدث
عنوان قدمه العميل .ف�ضال ً عن ذلك ،يقدم البنك الإخطارات ذات الطبيعة العامة ب�ش�أن البطاقة وهذه الأحكام وال�رشوط ،املنطبقة على جميع عمالء البطاقة ،بن�رشها على املوقع الإلكرتوين للبنك  http://www.rakbank.aeو�/أو بالر�سائل
الن�صية الق�صرية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يجوز للبنك �أن ين�رش يف فروعه الإخطارات ذات الطبيعة العامة واملنطبقة على جميع العمالء املقدم لهم الت�سهيالت .وتعترب تلك الإخطارات مقدمة فرديا ً لكل عميل.

ج)	يجوز للبنك �أن ي�سجل ومي�سك �سجل باملرا�سالت الإلكرتونية واخلطية الأخرى اخلا�صة بالعميل طاملا يراه البنك منا�سبا ً.

د)	بخالف ما ورد يف هذه الأحكام وال�رشوط ،يكون �أي طلب �أو مرا�سلة يقدمها البنك مبوجب هذه الأحكام وال�رشوط خطية باللغة الإجنليزية وتر�سل على العنوان الذي �أخطر به العميل (�أو �أي عنوان �آخر يخطر به العميل البنك من وقت لآخر)
و�إذا مت ن�رشها ،تعترب مقدمة للعميل يف تاريخ الن�رش.

 )14امل�س�ؤولية املحدودة

	ال يتحمل البنك امل�س�ؤولية جتاه العميل �أو حامل البطاقة :عن الت�أخريات �أو الأخطاء الناجمة عن �أية ظروف خارج عن �إرادته ،مبا يف ذلك دون ح�رص:
	�أ)	�أفعال ال�سلطات احلكومية وحاالت الطوارئ الوطنية والتمرد واحلروب و�أعمال ال�شغب.
ب)

ج)

عدم قبول التجار التعامل بالبطاقة،
عدم �أداء �أو تقدمي التجار للخدمات،

د)	�إخفاقات نظام االت�صاالت� ،أو

هـ)	العيوب امليكانيكية والأعطال �أو الق�صور الناجمة عن معدات العميل �أو �أي خدمة �إنرتنت �أو �أي نظام مدفوعات� .إذا حُمل البنك امل�س�ؤولية جتاه العميل ،ال يحق للعميل عندئذ �سوى ا�سرتداد الأ�رضار الفعلية .ولن يحق للعميل ب�أي حال من
الأحوال ا�سرتداد �أية تكاليف غري مبا�رشة (مبا يف ذلك التكاليف القانونية) �أو �أ�رضار تبعية �أو اتعاظية �أو خا�صة (�سواء مبوجب العقد �أو امل�س�ؤولية التق�صريية �أو خالفه) حتى لو �أخطر العميل البنك ب�إمكانية وقوع هذه الأ�رضار .وال ي�رسي هذا

احلكم بالقدر الذي ين�ص القانون على خالفه .ويوافق العميل �إىل القدر الذي يجيزه القانون على �أن يقت�رص تعوي�ض العميل عن �أي �إهمال مزعوم �أو �سوء �سلوك من جانب البنك �أو وكالء اخلدمة على الر�صيد املتاح يف البطاقة.
 )15امل�س�ؤولية عن عدم �إجناز املعامالت

	ال يتحمل البنك امل�س�ؤولية حتت �أي ظروف من الظروف التالية مبا يف ذلك دون ح�رص:

	�أ)	�إذا ،بدون تق�صري من البنك ،مل تتوفر �أموال كافية يف البطاقة لإجناز معاملة البطاقة،

ب)	�إذا مت رف�ض البطاقة �أو مل يتم قبولها �أو مت م�صادرتها عند �أية جهاز �رصاف �آيل �أو جهاز نقطة البيع لأي �سبب.

ج)	�إذا مت رف�ض البطاقة �أو مل يتم قبولها يف �أي موقع جتاري عرب الإنرتنت لأي �سبب.

د)	�إذا مل يتوفر النقد الكايف يف جهاز ال�رصاف الآيل حيث يقوم حامل البطاقة بعملية ح�سب نقدي،
هـ)	�إذا مل يعمل اجلهاز الإلكرتوين حيث يجري حامل البطاقة املعاملة بال�شكل املنا�سب،
و)	�إذا مت رف�ض ال�شحن ب�سبب تقدير البنك.

ز)	�إذا مت جتميد ا�ستخدام البطاقة بعد �إبالغ حامل البطاقة عن �رسقتها �أو �ضياعها،

ح)	�إذا خ�ضعت �أموال العميل لأي حجز �أو �إجراء قانوين �أو عبء يحد من ا�ستخدامها،

ط)	�إذا توفرت للبنك (وفقا ً لتقديره املفرد) الأ�سباب لالعتقاد ب�أن معاملة البطاقة املطلوبة غري م�رصح بها،

ي)	�إذا منعت ظروف خارجه عن �إرادة البنك (مثل احلرائق �أو الفي�ضانات �أو تعطل احلوا�سيب �أو االت�صاالت) من �إمتام املعاملة ،بالرغم من االحتياطيات املعقولة التي اتخذها البنك،
ك)	�أية �أ�رضار تبعية (مبا يف ذلك خ�سارة الأرباح) �أو �أ�رضار ا�ستثنائية �أو �أ�رضار خا�صة �أو ت�أديبية ،و
ل)	�أي ا�ستثناء �آخر ورد يف الأحكام وال�رشوط.

 )16ال�رسية واخل�صو�صية وحماية البيانات

	�أ)
		

		

لأغرا�ض هذه الفقرة رقم “ ،14معلومات العميل” تعني:

 )1املعلومات املتعلقة بامل�شرتيات املنفذة على البطاقة ،مثل تاريخ ال�رشاء ومبلغ ومكان ال�رشاء.

 )2املعلومات التي يقدمها العميل للبنك يف طلب البطاقة� ،أو عندما يتقدم العميل بطلب بدل فاقد بطاقات �أو عندما يت�صل العميل بالبنك ب�ش�أن �أمور خدمة العمالء.

ب)	ال ي ُ�رصح بالو�صول ملعلومات العميل �إال من قبل الأ�شخا�ص اللذين يحتاجون �إليها لتنفيذ م�س�ؤوليات وظائفهم وامل�ؤ�س�سات التي تقدم الدعم الفني للبنك ب�ش�أن �إ�صدار البطاقة ومعاجلتها و�/أو املعامالت.

ج)	يجوز للبنك ا�ستخدام معلومات العميل لتقدمي خدمات العمالء وملبا�رشة طلبات �ضياع �أو �رسقة البطاقات ولتطوير برامج الت�سويق وللم�ساعدة على منع االحتيال و�إجراء الأبحاث والتحليالت .ف�ضال ً عن ذلك ،يكون من ال�رضورة �أن يك�شف

البنك معلومات عن العميل للأغرا�ض نف�سها �إىل ال�رشكات التي يعمل بها العميل .فعلى �سبيل املثال ،يجوز للبنك �أن يقدم معلومات حمددة عن العميل لل�رشكات التي تنفذ خدمات �أو عمليات جتارية ،مبا يف ذلك خدمات الت�سويق نيابة

عن البنك .ويجوز للبنك �أن يقدم معلومات العميل �أي�ضا �إىل الهيئات الأخرى التي ي�شرتط القانون تقدمي املعلومات �إليها مثل الهيئات احلكومية والهيئات الأخرى ردا ً على الأوامر الق�ضائية.
 )17حقوق امللكية الفكرية

	يقر العميل ويوافق على �أن �أية وجميع حقوق امللكية الفكرية بخ�صو�ص تنفيذ هذه الأحكام وال�رشوط وجميع املواد وامل�ستندات والتعديالت الالحقة ،مبا يف ذلك �إر�شادات امل�ستخدم ب�أي �شكل لال�ستخدام ب�ش�أن تنفيذ هذه الأحكام و ال�رشوط
ت�شكل ملكية البنك .ويوافق العميل عن �أن يعد يف جميع الأوقات حقوق الو�صول وامل�ستندات وامللكية الفكرية و�أية معلومات �أخرى متعلقة بالبطاقة �رسية وخا�صة .وال يحق للعميل دون موافقة خطية م�سبقة من البنك (التي يجوز حجبها)

ا�ستخدام �أو ن�سخ �أو �إعادة �إنتاج �أو الك�شف �أو ال�سماح لأي �شخ�ص �آخر �أو جهة عمل با�ستخدام امللكية الفكرية املذكورة �أو الو�صول �إليها.
 )18حق البنك يف احل�صول على املعلومات/التحقق منها

	يحتفظ البنك بحق احل�صول على هذه املعلومات التي يعتربها البنك �رضورية على نحو معقول ل�ضمان عدم ا�ستخدام العميل البطاقة مبا يخالف قانون ،ومن ذلك دون ح�رص القوانني واللوائح ال�صادرة ملنع غ�سيل الأموال �أو حتويل الأموال �إىل

احل�سابات التي جمدها م�رصف الإمارات العربية املتحدة املركزي �أو مبوجب القوانني واللوائح النافذة ملنع غ�سيل الأموال ،لدولة ا�ستخدام البطاقة .ويتعهد العميل بتقدمي �أية معلومات ب�ش�أن التحويل واملدفوعات بغية االلتزام بالقوانني واللوائح

النافذة .ويكون العميل م�س�ؤوال ً عن منع غ�سيل الأموال وت�ضمن االلتزام بذلك.
�	)19أحكام عامة

	�أ)	بالإ�ضافة �إىل �أي حق عام باملقا�صة �أو احلقوق الأخرى املمنوحة مبوجب القانون للبنك ،يوافق العميل على �أنه يجوز للبنك وفقا ً لتقديره اخلا�ص يف �أي وقت وبدون �إ�شعار �أن يدمج ويجمع جميع �أو �أية مبالغ متوفرة يف �أية بطاقة �أو �أية حمفظة
للعميل (مبا يف ذلك �أية بطاقات �إ�ضافية �أو بطاقات �أخرى) لدى البنك �سواء بعملة الأ�سا�س �أو ب�أية عملة �أخرى للمقا�صة �أو لتحويل �أي مبلغ بهذه البطاقة نحو �أو يف �سبيل الوفاء بجميع املبالغ امل�ستحقة للبنك على �أي بطاقة �أو حمفظة

للعميل مفتوحة لدى البنك �سواء بعملة الأ�سا�س �أو ب�أية عملة �أخرى و�أنه يجوز للبنك القيام بذلك على الرغم من �أن الأر�صدة املوجودة يف هذه البطاقات �أو املحافظ واملبالغ امل�ستحقة قد ال تكون بنف�س العملة ويفو�ض العميل مبوجبه

البنك لإجراء مقا�صة لأي دمج �أو جمع �أو مقا�صة مذكورة بالتحويل ال�رضوري ب�أ�سعار ال�رصف ال�سائدة للبنك التي يحددها البنك وفقا ً لتقديره املطلق.

ب)	ال مي�س �أي ت�ساهل �أو �إهمال �أو تخلي من طرف البنك عن ممار�سة �أو �إنفاذ �أي حق �أو تدبري نا�شئ مبوجب هذه الأحكام وال�رشوط عن حق البنك يف �إنفاذ املثل .وال ي�رسي �أي تنازل من قبل البنك ما مل يكن خطيا ً.

ج)	يعترب العميل مطلعا على الأحكام وال�رشوط وفاهما لها وموافقا ً على االلتزام بها .ويجوز للبنك يف �أي وقت تغيري �أية وجميع ن�صو�ص هذه الأحكام وال�رشوط �أو تعديلها �أو ن�سخها �أو تكملتهما �أو الإ�ضافة �إليها .و�ستتوفر هذه التعديالت
على املوقع الإلكرتوين للبنك وت�رسي من تاريخ التغيري املذكور .وتعترب التغيريات املذكورة �سارية على العميل �سواء ا�ستلم �أو مل ي�ستلم العميل �إخطار حمدد �شخ�صيا ً بهذه التعديالت.

د)	�إذا اعترب �أي ن�ص من ن�صو�ص هذه الأحكام وال�رشوط باطال ً �أو الغيا ً �أو غري نافذ ،يعترب ذلك الن�ص حمذوفا ً وال تت�أثر باقي الأحكام وال�رشوط بهذا البطالن �أو الإلغاء �أو عدم النفاذ.

هـ)	ال يتحمل البنك امل�س�ؤولية عن عدم قدرته على الدفع ب�سبب القيود املفرو�ضة على �إمكانية التحويل �أو النقل �أو امل�صادرات �أو التحويالت القهرية �أو �أفعال احلروب �أو ال�رصاعات املدنية �أو الأ�سباب الأخرى املماثلة اخلارجة عن �إرادة البنك .ويف
هذه احلالة ،ال يتحمل �أي مكتب �أو فرع �أو جهة فرعية �أو تابعة للبنك امل�س�ؤولية �أو االلتزام جتاه العميل.

و)	يجوز للبنك ،بدون �أي �إخطار م�سبق للعميل ووفقا ً لتقديره اخلا�ص �أن يتنازل عن كامل �أو �أية من حقوقه والتزاماته مبوجب هذه الأحكام وال�رشوط .وال يجوز التنازل عن التزامات العميل مبوجب هذه الأحكام وال�رشوط كليا ً �أو جزئيا ً بدون احل�صول
على موافقة خطية م�سبقة من البنك.

ز)	يجوز للبنك ت�سجيل جميع املرا�سالت واملحادثات (مبا يف ذلك املحادثات الهاتفية) بني العميل و�/أو �أي ممثل مفو�ض للعميل والر�سائل و�/أو التعليمات املر�سلة للبنك �سواء بالهاتف �أو �شخ�صيا ً �أو �صوتيا ً �أو با�ستخدام لوحة املفاتيح التي تعمل
باللم�س �أو �إلكرتونيا ً �أو خالفه والتعليمات املنفذة بوا�سطة �أو با�ستخدام �أية و�سيطة مذكورة .ويعترب ت�سجيل البنك لهذه املرا�سالت واملحادثات والتعليمات والر�سائل واملعامالت نهائيا ً وملزما ً للعميل جلميع الأغرا�ض.

 )20القانون احلاكم واالخت�صا�ص الق�ضائي

	�أ)	تخ�ضع هذه الأحكام وال�رشوط وتف�رس وفقا ً للقوانني االحتادية لدولة الإمارات العربية املتحدة وقوانني �إمارة ر�أ�س اخليمة النافذة من وقت لآخر .ويخ�ضع العميل مبوجبه وعلى نحو غري قابل للإلغاء لالخت�صا�ص الق�ضائي غري احل�رصي ملحاكم
دولة الإمارات العربية املتحدة للنظر والف�صل يف �أية ق�ضية �أو دعوى �أو �إجراء وت�سوية �أية نزاعات قد تن�ش�أ ب�سبب �أو ب�ش�أن هذه الأحكام وال�رشوط.

ب)	يتنازل العميل على نحو غري قابل للإلغاء عن �أي اعرتا�ض قد يكون له الآن �أو فيما بعد على ت�سمية املحاكم امل�شار �إليها يف هذا البند حمل اخت�صا�ص النظر والف�صل يف �أية ق�ضية �أو دعوى �أو �إجراء ولت�سوية �أي نزاعات قد تن�ش�أ ب�سبب �أو
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ب�ش�أن هذه الأحكام وال�رشوط واملوافقة على عدم املطالبة بعدم اخت�صا�ص �أي حمكمة مذكورة.

ج)	ال يحد اخل�ضوع لالخت�صا�ص الق�ضائي ملحاكم دولة الإمارات العربية املتحدة من حق البنك يف �إقامة الدعاوى يف مواجهة العميل يف �أي حمكمة �أخرى ذات اخت�صا�ص ق�ضائي وال مينع �إقامة �أي دعوى يف �أي والية ق�ضائية واحدة �أو �أكرث من
�إقامة الدعاوى يف �أية والية ق�ضائية �أخرى �سواء كان ذلك بالتزامن �أو مل يكن.

يف حالة �أي اختالف بني الن�سختني العربية والإجنليزية ،يعتد بالن�سخة الإجنليزية.

