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Merchant Application Form

 (Please Complete in Block Letters) Date*:  /  /  :*التاريخ

Services Requested:

Point of Sale  Pocket Payments Skiply  RAKBANK Simplify 

E-commerce Gateway  Mastercard Internet Gateway Service 

Mastercard Payment Gateway Services Payment Service Providers 

Cybersource Dynamic Currency Conversion  Batch / Recurring Payments 

Merchant Legal Name: 

Merchant Trading Name: 

Trade License Number: 

Tax Registration Number (TRN): 

Business Address in Full: 

 

P.O. Box:  Emirate: 

Telephone Head Office:  Telephone Shop:  Fax No:  

Authorised Person 1: 

Designation:  Mobile: 

Authorised Person 2: 

Designation:  Mobile: 

Contact Person: 

Designation:  Mobile: 

Email:  Website: 

For the purpose of processing online web transactions,

the following represent the Merchant agreed details:

a) URL: 

b) Email: 

c) IP/Proxy Address: 

d) Host Company: 

e) Acceptance Mode: Bank Hosted Secured Page 

Merchant Hosted Payment Page Terminal Details: 

Number of Outlets:   Number of Terminals: 

FEES AND CHARGES
I/We shall pay to RAKBANK the Fees set out below for each provision
of the services as per the terms of the Merchant Services Agreement.
I/We agree to pay and hereby authorise  RAKBANK to charge the following
percentage/amount as Fees in consideration of the Payment Transaction.

PoS / MPoS Terminal:

Particulars

Domestic حملية International دولية  واجهة

 ال�سداد

 املوحدة

UPI

 جيه �سي

بي

JCB

ديرنز اآند 

دي�سكفر 

 Diners &
Discover

فيزاالتفا�سيل
Visa

ما�سرتكارد
Mastercard

فيزا
Visa

ما�سرتكارد
Mastercard

Standard Cards بطاقات �ستاندرد
Premium Cards بطاقات برمييوم
Equipment Rental Fee/
Terminal AED         One time دفعة واحدة                       yearly ر�سوم اإيجار املعدات/        درهم اإماراتي  �سنويا 

النهاية الطرفية
Payment Mode for Initial 
Rental Fee Cheque  سيك�           Account Debit  خ�سم من الح�ساب      Cash Deposit  اإيداع نقدي  طريقة �سداد ر�سوم

الإيجار الأولية
Payment Details تفا�سيل ال�سداد
Additional Fixed Fee Per 
Transaction AED درهم اإماراتي  الر�سوم الثابتة

الإ�سافية لكل معاملة
Interest Free Security Deposit AED درهم اإماراتي اإيداع �سمان بدون فائدة
Payment Mode for  Security 
Deposit Cheque  سيك�           Account Debit  خ�سم من الح�ساب      Cash Deposit  اإيداع نقدي  طريقة �سداد ر�سوم

اإيداع �سمان
Payment Details تفا�سيل ال�سداد
Others اأخرى

منوذج طلب التاجر

)يُرجى ا�ستكمال النموذج بحروف كبرية(
DD MM YYYYيوم �سهر �سنة

اخلدمات املطلوبة:

نقطة البيع بوكت حللول الدفع  راك بنك �سمبليفاي 
بوابة التجارة الإلكرتونية بوابة اخلدمات الإلكرتونية من ما�سرت كارد 

بوابة الدفع الإلكرتونية من ما�سرت كارد  مزود خدمة الدفع 
م�سدر اإلكرتوين حتويل عملة ديناميكي  دفعات باجلملة/ متكررة 

ال�سم القانوين للتاجر:
ال�سم التجاري للتاجر:
رقم الرخ�سة التجاري:

رقم الت�سجيل ال�رضيبي:
العنوان التجاري كامالً:

�ص.ب: اإمارة:   
هاتف املقر الرئي�سي: هاتف املتجر:  رقم الفاك�ص: 

ال�سخ�ص املفو�ص 1:
امل�سمى الوظيفي: هاتف متحرك: 

ال�سخ�ص املفو�ص 2:
امل�سمى الوظيفي: هاتف متحرك: 

ال�سخ�ص الذي ميكن الإت�سال به:
امل�سمى الوظيفي: هاتف متحرك: 

الربيد الإلكرتوين: املوقع الإلكرتوين: 
لغر�ص معاجلة معامالت املوقع الإلكرتوين،

نورد فيما يلي البيانات وتفا�سيل التاجر املُتفق عليها:
:)URL( حمدد موقع املعلومات اأ( 

الربيد الإلكرتوين: ب( 
عنوان بروتوكول الإنرتنت/ الوكيل: ج( 

ال�رضكة امل�سيفة: د( 
�سفحة بنك حممية وم�ست�سافة طريقة املوافقة:  هـ( 
�سفحة �سداد التـاجر امل�ست�سافة   

بيانات النهاية الطرفية:

عدد املنافذ:  عدد النهايات الطرفية: 
الر�سوم وامل�رصوفات

�سوف اأدفع/ندفع اإلى راك بنك الر�سوم املحددة عن كل خدمة يتم توفريها
مبوجب اأحكام اتفاقية خدمات التاجر و�رضوطها. اأوافق/نوافق على ال�سداد

واأفو�ص/نفو�ص راك بنك مبوجبه بقيد بذمتي/بذمتنا الن�سبة التالية/
املبلغ التايل بو�سفه ر�سوماً مقابل معاملة ال�سداد.

نقطة البيع/ طرفية نقطة بيع التاجر:
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E-Commerce:

Particulars

Domestic حملية International دولية  واجهة

 ال�سداد

 املوحدة

UPI

 جيه �سي

بي

JCB

ديرنز اآند 

دي�سكفر 

 Diners &
Discover

فيزاالتفا�سيل
Visa

ما�سرتكارد
Mastercard

فيزا
Visa

ما�سرتكارد
Mastercard

Standard Cards بطاقات �ستاندرد

Premium Cards بطاقات برمييوم

One Time Set Up Fee AED ر�سوم الإعداد ملرة واحدة
Payment Mode for  Set 
Up Fee Cheque  سيك�           Account Debit  خ�سم من الح�ساب      Cash Deposit  اإيداع نقدي  طريقة �سداد ر�سوم

الإعداد ملرة واحدة
Payment Details تفا�سيل ال�سداد
Annual Maintenance 
Fee AED درهم اإماراتي ر�سوم ال�سيانة ال�سنوية
Additional Fixed Fee 
Per Transaction AED درهم اإماراتي  الر�سوم الثابتة الإ�سافية

لكل معاملة
Interest Free Security 
Deposit AED درهم اإماراتي اإيداع �سمان بدون فائدة
Payment Mode for  
Security Deposit Cheque  سيك�           Account Debit  خ�سم من الح�ساب      Cash Deposit  اإيداع نقدي  طريقة �سداد ر�سوم اإيداع

�سمان
Payment Details تفا�سيل ال�سداد

Others اأخرى

MOTO:

Particulars

Domestic حملية International دولية  واجهة

 ال�سداد

 املوحدة

UPI

 جيه �سي

بي

JCB

ديرنز اآند 

دي�سكفر 

 Diners &
Discover

فيزاالتفا�سيل
Visa

ما�سرتكارد
Mastercard

فيزا
Visa

ما�سرتكارد
Mastercard

Standard Cards بطاقات �ستاندرد

Premium Cards بطاقات برمييوم

One Time Set Up Fee AED ر�سوم الإعداد ملرة واحدة
Payment Mode for  Set 
Up Fee Cheque  سيك�           Account Debit  خ�سم من الح�ساب      Cash Deposit  اإيداع نقدي  طريقة �سداد ر�سوم

الإعداد ملرة واحدة
Payment Details تفا�سيل ال�سداد
Annual Maintenance 
Fee AED درهم اإماراتي ر�سوم ال�سيانة ال�سنوية

Additional Fixed Fee 
Per Transaction AED درهم اإماراتي

 الر�سوم الثابتة الإ�سافية
لكل معاملة

Interest Free Security 
Deposit AED درهم اإماراتي اإيداع �سمان بدون فائدة

Payment Mode for  
Security Deposit Cheque  سيك�           Account Debit  خ�سم من الح�ساب      Cash Deposit  اإيداع نقدي  طريقة �سداد ر�سوم اإيداع

�سمان

Payment Details تفا�سيل ال�سداد

Others اأخرى

التجارة الإلكرتونية:

ال�سعار:
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Skiply:

Particulars

Domestic حملية International دولية  واجهة

 ال�سداد

 املوحدة

UPI

 جيه �سي

بي

JCB

ديرنز اآند 

دي�سكفر 

 Diners &
Discover

فيزاالتفا�سيل
Visa

ما�سرتكارد
Mastercard

فيزا
Visa

ما�سرتكارد
Mastercard

Standard Cards بطاقات �ستاندرد
Premium Cards بطاقات برمييوم
One Time Set Up Fee AED ر�سوم الإعداد ملرة واحدة
Payment Mode for  Set 
Up Fee Cheque  سيك�           Account Debit  خ�سم من الح�ساب      Cash Deposit  اإيداع نقدي  طريقة �سداد ر�سوم

الإعداد ملرة واحدة
Payment Details تفا�سيل ال�سداد
Annual Maintenance 
Fee AED درهم اإماراتي ر�سوم ال�سيانة ال�سنوية

Additional Fixed Fee 
Per Transaction AED درهم اإماراتي  الر�سوم الثابتة الإ�سافية

لكل معاملة
Others اأخرى

Simplify E-Commerce:

Particulars

Domestic حملية International دولية  واجهة

 ال�سداد

 املوحدة

UPI

 جيه �سي

بي

JCB

ديرنز اآند 

دي�سكفر 

 Diners &
Discover

فيزاالتفا�سيل
Visa

ما�سرتكارد
Mastercard

فيزا
Visa

ما�سرتكارد
Mastercard

Standard Cards بطاقات �ستاندرد
Premium Cards بطاقات برمييوم
One Time Set Up Fee AED ر�سوم الإعداد ملرة واحدة
Payment Mode for  Set 
Up Fee Cheque  سيك�           Account Debit  خ�سم من الح�ساب      Cash Deposit  اإيداع نقدي  طريقة �سداد ر�سوم

الإعداد ملرة واحدة
Payment Details تفا�سيل ال�سداد
Annual Maintenance 
Fee AED درهم اإماراتي ر�سوم ال�سيانة ال�سنوية

Additional Fixed Fee 
Per Transaction AED درهم اإماراتي  الر�سوم الثابتة الإ�سافية

لكل معاملة
Interest Free Security 
Deposit AED درهم اإماراتي اإيداع �سمان بدون فائدة

Payment Mode for  
Security Deposit Cheque  سيك�           Account Debit  خ�سم من الح�ساب      Cash Deposit  اإيداع نقدي  طريقة �سداد ر�سوم اإيداع

�سمان
Payment Details تفا�سيل ال�سداد
Others اأخرى

I/ We agree to pay to RAKBANK the following in consideration of

remitting the transaction proceeds to the Bank Account (as described below):

a) Per Transaction Fee: 

b) Membership Fee: 

c) Settlement Fee: 

d) MIS Monthly Report Fee: 

e) Refund Fee: 

I/We agree to pay to RAKBANK all such other expenses that may be charged

to RAKBANK by third party as a result of processing Payment Transactions for

and on behalf of the Merchant.

DCC Services Participation Payment: 

التجارة الإلكرتونية املب�سطة:

اأوافق على اأن اأدفع اإلى راك بنك ما يلي مقابل حتويل عوائد املعامالت
اإلى احل�ساب البنكي )كما هو مذكور اأدناه(:

ر�سوم املعاملة: اأ( 
ر�سوم الع�سوية: ب( 
ر�سوم الت�سوية: ج( 

ر�سوم التقرير ال�سهري من نظام معلومات الإدارة: د( 
ر�سوم ال�سرتداد: هـ( 

اأوافق على اأن اأدفع اإلى راك بنك جميع امل�رضوفات الأخرى التي
ميكن اأن يقيدها الغري بذمة راك بنك نتيجة معاجلة معامالت ال�سداد

عن ونيابة عن التاجر.
�سداد ر�سوم ال�سرتاك يف خدمات حتويل العملة الديناميكي:
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PAYMENT PROCEEDS

RAKBANK shall credit the following Bank Account held by myself/us with all Sale

Proceeds resulting from processing Cards for and on behalf of the Merchant:

a) Account Number: 

b) IBAN: AE 

c) Account Name: 

d) Bank Name: 

e) Settlement Frequency: Daily  Daily Deferred  Weekly  Monthly 

f) Settlement Value Days (For Daily Deferred settlement frequency):  Days 

g) Settlement Level: Merchant Level  Outlet Level  

I/We confirm that the information contained above is true and complete

and that I/We have fully read, understood, accepted and agree to be bound

by the Merchant Services Agreement contained herein along with the details

as set out in the Merchant Application Form. I/ We hereby apply for RAKBANK’s

Merchant Services as stipulated in this Merchant Application Form and

acknowledge that the Merchant Services will be made available to us at

the absolute discretion of RAKBANK.

EXECUTED for and on behalf 

Insert Merchant details as per valid trade license:  

Authorized Signatory 1: 

Signature:               Designation: 

Authorized Signatory 2: 

Signature:               Designation:  

Date:                Company Stamp: 

For Bank Use Only:

Merchant Chain: 

Merchant ID:  Outlet ID: 

Merchant Category Code (MCC): 

PoS details: Terminal Model:  No. of Terminals: 

Outlet Locations: AAN  AJM  AUH  DXB 

 FJR  QIW  RKT  SHJ 

RM Name:  RM Code: 

عوائد ال�سداد

�سيقيد راك بنك يف ح�سابنا البنكي التايل كنفدة دائنة
جميع عوائد البيع الناجتة عن معاجلة البطاقات عن ونيابة عن التاجر:

رقم احل�ساب: اأ( 
 AE :اإيبان ب( 

ا�سم احل�ساب: ج( 
ا�سم البنك: د( 

يومياً موؤجل يومياً  اأ�سبوعياً  �سهرياً  عدد مرات الت�سوية:  هـ( 
اأيام ا�ستحقاق الت�سوية )عدد مرات الت�سوية املوؤجلة اليومية(: ................ يوماً و( 

م�ستوى التاجر م�ستوى املنفذ  ز( م�ستوى الت�سوية: 

اأوؤكد/نوؤكد اأن املعلومات الواردة اأعاله �سحيحة وكاملة، واأنني/اأننا قد
قراأتها/قراأناها بالكامل وفهمتها/فهمناها واأوافق/نوافق على اللتزام

باتفاقية خدمات التاجر املن�سو�ص عليها مبوجبه اإ�سافة اإلى التفا�سيل
املذكورة يف منوذج طلب التاجر. اأتقدم/نتقدم مبوجبه بطلب خدمات

تاجر راك بنك كما هي من�سو�ص عليها يف منوذج طلب التاجر احلا�رض
واأقر/نقر باأن خدمات التاجر �سيتم توفريها يل/لنا بناء على تقدير

راك بنك املُطلق.

ُحررت عن ونيابة عن

اأدرج بيانات التاجر ح�سب الرخ�سة التجارية ال�سارية:

ال�سخ�ص املفو�ص بالتوقيع 1:

التوقيع: امل�سمى الوظيفي: 

ال�سخ�ص املفو�ص بالتوقيع 2:

التوقيع: امل�سمى الوظيفي: 

ختم ال�رضكة:               التاريخ: 

لأ مبعرفة البنك فقط: يمُ

�سل�سلة التاجر: 

رقم التاجر: رقم املنفذ: 

رمز فئة التاجر:

بيانات نقطة البيع: منوذج النهاية الطرفية: عدد النهايات الطرفية: 

العني عجمان  مطار اأبوظبي الدويل  مطار دبي الدويل  مواقع املنافذ: 

الفجرية اأم القيوين  مطار راأ�ص اخليمة الدويل  ال�سارقة   

ا�سم املوظف امل�سوؤول: رمز املوظف امل�سوؤول: 
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Outlet Location Details:

ر.م

Sr. No
عنوان / رقم اإت�سال املنفذ

Outlet address/Contact number
املدينة

City
عدد النهايات الطرفية

 No. of Terminals

Notes:

بيانات مواقع املنافذ:

ممُلحظات:



The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) a Public Joint Stock Company 6 of 22

THIS MERCHANT SERVICES AGREEMENT is executed on ___________________________ 
(“Commencement Date”) by and between:

THE NATIONAL BANK OF RAS AL KHAIMAH (P.S.C.), a public joint stock company established 
and registered under the laws of the United Arab Emirates having its office at RAKBANK Operations 
Building, Sheikh Mohamed Bin Zayed Road, Exit 129, P.O. Box 5300, Ras Al Khaimah, United Arab 
Emirates (hereinafter referred to as “RAKBANK” which expression, unless repugnant to the 
context means and includes its successors, subsidiaries, legal representatives and assigns)

AND
_______________________________________ a company established and registered under 
the laws of _______________________________________ and having its registered office 
at ________________________________________________________________________
____________ (hereinafter referred to as “Merchant” which expression, unless repugnant to 
the context means and includes its successors, subsidiaries, legal representatives and assigns). 

WHEREAS
The Merchant wishes to procure the services of RAKBANK for the purpose of accepting the 
Cards presented as a means of payment by customers of the Merchant, in accordance with 
the terms of this Agreement. 

THE PARTIES NOW AGREE AS FOLLOWS:

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION
 1.1  In this Agreement, unless otherwise specified, the expressions set forth below will 

have the following meanings: 
   “Agreement” means this Agreement duly executed by the Parties and includes 

all Schedules, the Merchant Application Form, the Best Practice Guide and such 
other written addendums or amendments as may be executed by the authorised 
representative of the Parties.

   “Authorization” means the electronic process by which a Payment Transaction is 
transmitted for approval, referral or decline by RAKBANK, Issuer or any Card Association. 

   “Authorization Centre” means the centre dedicated by RAKBANK to process 
Payment Transactions which operates 24 hours 7 days a week.

   “Bank Account” means the bank account opened and held by the Merchant 
with RAKBANK or any other bank in UAE in the name of the Merchant as specified 
in the Merchant Application. 

   “Best Practice Guide” means the operation guide available on each individual 
Card Association’s official website which contains the necessary instructions, rules 
and regulations in connection to each Card Association as may be amended from 
time to time at the sole discretion of each of the Card Association. 

   “Business Day” means any day excluding (i) Friday and Saturday; and (ii) any day 
that is a legal holiday in the UAE or a day on which governmental institutions in the 
UAE are authorised or required by law or other governmental action to be closed. 

   “Card(s)” means an integrated circuit card and/or magnetic stripe credit, debit, 
prepaid or covered card which has a CVV (Card Verification Value) number either 
at the front or back of the Card issued to a Cardholder by an Issuer which shall 
include any subsequently issued, renewed or replaced card (or account number 
issued by an Issuer) which can be used to purchase goods and/or services from 
merchants.

   “Card Association” means any Card licensing company which has granted 
a POS and E-commerce acquiring license to RAKBANK, which shall include but 
not be limited to one or more of the following: Visa, Mastercard, Union Pay 
International, American Express, JCB, Diners, Discover and Mercury and “Card 
“Associations” shall be construed accordingly.

   “Cardholder” means a person in whose favour a Card has been issued by any 
Issuer and includes any person whose name is embossed on the Card and who 
authorized to use the Card. 

   “Card Verification Value code” means CVV, (CVV2 for Visa, CVC2 for 
Mastercard and CID for AMEX) and is the three or four digit number located either 
on the front or back of a Card. 

   “Chargeback” means a Payment Transaction that an Issuer returns to RAKBANK 
and which is disputed by Cardholder or the Issuer.

    “Chargeback Window” means the permissible period between a Payment 
Transaction and the date of a dispute raised by the Cardholder or the Issuer as 
defined by the Card Association rules. 

   “Confidential Information” means all technical and non technical information 
supplied by RAKBANK to the Merchant in connection with this Agreement and 
the matters and processes leading up to the execution of this Agreement and all 
financial, technical, business, operational, commercial, administrative, marketing, 
planning, development, staff management, information and data, and all other 
information, specification, analyses, data, designs, experience, inventions, trade 
secrets, product information, knowhow, computer software, applications, systems 
and/or programmes, including, but not limited to, all drawings, models, photographs, 
samples, sketches, which is either directly or indirectly disclosed, communicated, 
corresponded or in any way, made available by RAKBANK to the Merchant, regardless 
of the means of transmission and whether in tangible or electronic format. For 
the avoidance of doubt information related to the Cards, the DCC Services or any 
Payment Transaction shall also be considered as Confidential Information. 

اتفاقية خدمات التاجر

MERCHANT SERVICES AGREEMENT

حـررت اتفـاقية خـدمات التـاجر هـذه يف يـوم ___________________________ )تـاريـخ الـبدء( 

بني كلٍّ من: 

لقوانني  بنك راأ�ش اخليمة الوطني �ش.م.ع، وهو �رضكة م�ساهمة عامة موؤ�س�سة وم�سجلة وفقاً 

دولة الإمارات العربية املتحدة يقع مقره امل�سجل يف مبنى بنك راأ�ص اخليمة الوطني للعمليات، �سارع 
اإليه  ال�سيخ حممد بن زايد، املخرج 129، �ص.ب: 5300، راأ�ص اخليمة، الإمارات العربية املتحدة )يُ�سار 
فيما بعد بـ »راك بنك« ويُق�سد به ما مل يقت�ِص الن�ص خالف ذلك خلفه العام واخلا�ص وال�رضكات 

التابعة له وممثليه القانونيني( 
و

_______________________________________، وهي �رضكة موؤ�س�سة وم�سجلة مبوجب قوانني 

_____________ يف  امل�سجل  مقرها  ويقع   _______________________________________

 _______________________________________________________________________

)يُ�سار اإليها فيما بعد بـ »التاجر« ويُق�سد بها ما مل يقت�ِص الن�ص خالف ذلك خلفها العام واخلا�ص 
وال�رضكات التابعة لها وممثلوها القانونيون(.

احليثيات:

يرغب التاجر يف احل�سول على خدمات راك بنك من اأجل قبول البطاقات التي يقدمها عمالء التاجر 
بو�سفها و�سيلة لل�سداد وفقاً لأحكام هذه التفاقية.

بناءً عليه اتفق الطرفان على ما يلي: 

التعريفات والتف�سريات   .1
1.1  يكون للعبارات الواردة يف هذه التفاقية املعاين املقابلة لها ما مل يُن�ص على خالف ذلك:   

وت�سمل  الطرفني  بني  الأ�سول  ح�سب  املربمة  التفاقية  هذه  بها  يُق�سد     »التفاقية«: 
اأو  املالحق  من  ذلك  وغري  املمار�سات،  اأف�سل  ودليل  التاجر،  طلب  ومنوذج  املالحق،  جميع 

التعديالت اخلطية التي قد يحررها املمثلون املفو�سون عن الطرفني. 
اأو     »التحويل«: يُق�سد به العملية الإلكرتونية التي تُنقل بها معاملة ال�سداد لقبولها، 
اإحالتها، اأو رف�سها من ِقبل راك بنك، اأو جهة الإ�سدار، اأو اإحدى جهات اإ�سدار البطاقات. 
   »مركز التحويل«: يُق�سد به املركز املخ�س�ص من ِقبل راك بنك ملعاجلة عمليات ال�سداد 

وهو يعمل على مدار اليوم وطوال اأيام الأ�سبوع. 
   »احل�ساب البنكي«: يُق�سد به احل�ساب البنكي املفتوح من ِقبل التاجر ويحتفظ به لدى 
راك بنك اأو اأي بنك اآخر داخل دولة الإمارات العربية املتحدة با�سم التاجر على النحو املحدد 

يف طلب التاجر. 
   »دليل اأف�سل املمار�سات«: يُق�سد به دليل العمليات املتاح على املوقع الر�سمي جلهات 
اإ�سدار البطاقات وي�سم التعليمات والقواعد والأنظمة ال�رضورية ذات ال�سلة بكل جهات 
اإ�سدار البطاقات على النحو الذي يجوز تعديله من حني اإلى اآخر وفق تقدير موؤ�س�سات 

اإ�سدار البطاقات املطلق.
   »يوم العمل«: يُق�سد به اأي يوم با�ستثناء: )1( اأيام اجلمع وال�سبت. )2( اأي عطلة ر�سمية 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة، اأو الأيام امل�رضح فيها للموؤ�س�سات احلكومية داخل دولة 
الإمارات العربية املتحدة بالإغالق، اأو التي يطلب فيها من موؤ�س�سات احلكومية داخل دولة 

الإمارات العربية املتحدة بالإغالق مبوجب القانون اأو غريه من الإجراءات احلكومية. 
   »البطاقة/ البطاقات«: يُقـ�سد بها بطاقـة الـدوائر املتكامـلة و/اأو بطاقـات الئتمـان، 
اأو البطـاقات املغـطاة ذات ال�رضيط املغـناطي�سي التي  اأو الدفـع امل�سـبق،  اأو اخل�سـم، 
ال�سادرة  للبطاقة  اخللفية  اجلهة  اأو  الأمامية  اجلهة  على  البطاقة  تعريف  رمز  لديهـا 
حلاملها عن جهة الإ�سدار وت�سمل جميع البطاقات املُ�سدرة، اأو املُجددةـ اأو امل�ستبدلة )اأو 
رقم احل�سـاب ال�سادر عن جهة الإ�سدار( لحقاً ويجوز ا�ستخدامها يف �رضاء الب�سائع و/ 

اأو اخلدمات من التاجر. 
اأي �رضكة مرخ�سة لإ�سدار البطاقات خمولة     »جهات اإ�سدار البطاقات«: يُق�سد بها 
من ِقبل راك بنك برخ�سة اإقامة نقاط بيع وممار�سة التجارة الإلكرتونية مبا يف ذلك على 
�سبيل املثال ل احل�رض : فيزا، وما�سرتكارد، ويونيون باي انرتنا�سيونال، واأمريكان اإك�سربي�ص، 
وجيه �سي بي، وبطاقات دايرنز، وبطاقات دي�سكفر، وبطاقات مريكوري. تُف�رض »جهات اإ�سدار 

البطاقات« تبعاً لذلك. 
   »حامل البطاقة«: يُق�سد به ال�سخ�ص ال�سادر بحقه البطاقة من ِقبل جهة الإ�سدار 

وي�سمل ذلك اأي �سخ�ص مطبوع ا�سمه على البطاقة ومفو�ص با�ستخدامها. 
والرقم  وما�سرتكارد  )فيزا  البطاقات  تعريف  رمز  به  يُق�سد  البطاقة«:  تعريف     »رمز 
اجلهة  على  اأرقام  اأربعة  اأو  ثالثة  من  ويتكون  اإك�سربي�ص(  اأمريكان  لبطاقات  التعريفي 

الأمامية اأو اجلهة اخللفية للبطاقة. 
بنك  راك  اإلى  الإ�سدار  التي تعيدها جهة  ال�سداد  يُق�سد بها معاملة     »اإعادة املبالغ«: 

والتي تكون حمل اعرتا�ص من حامل البطاقة اأو جهة الإ�سدار. 
   »مهلة اإعادة املبالغ«: يُق�سد بها املدة امل�سموح بها بني معاملة ال�سداد وتاريخ النزاع 
النا�سئ من ِقبل حامل البطاقة اأو جهة الإ�سدار على النحو املُحدد يف قواعد جهة اإ�سدار 

البطاقات. 
املُقدمة من  التقنية  وغري  التقنية  املعلومات  بها جميع  يُق�سد     »املعلومات ال�رصية«: 
اإلى  توؤدي  التي  والعمليات  وامل�سائل  التفاقية  بهذه  يتعلق  فيما  التاجر  اإلى  بنك  راك 
حترير هذه التفاقية وجميع املعلومات املالية، والتقنية، والت�سغيلية، والتجارية، والإدارية، 
العمل  وطاقم  بالأعمال،  اخلا�سة  والبيانات  والتطويرية،  والتخطيطية،  والت�سويقية، 
والإدارة، وغري ذلك من املعلومات، اأو املوا�سفات، اأو التحليالت، اأو البيانات، اأو الت�سميمات، 
اأو  الفنية،  املعرفة  اأو  املنتج،  معلومات  اأو  التجارية،  الأ�رضار  اأو  الخرتاعات،  اأو  اخلربات،  اأو 
برامج احلا�سب الآيل، اأو التطبيقات، اأو الأنظمة و/اأو الربامج مبا يف ذلك على �سبيل املثال 
ل احل�رض جميع الر�سومات، والنماذج، وال�سور، والعينات، واملخططات املُف�سح اأو املُعلن 
اأو غري مبا�رضة بغ�ص النظر عن  اإلى التـاجر ب�سـورة مبـا�رضة  عنـها مـن ِقبل راك بنك 
و�سيلة النقل �سواء كانت ب�سيغة ملمو�سة اأو اإلكرتونية. ودرءاً لل�سك، تُعد املعلومات ذات 
ال�سلة بالبطاقات، اأو خدمات حتويل العمالت الديناميكي، اأو معامالت ال�سداد معلومات 

�رضية. 
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   “Contactless Payment Transaction” means credit cards, debit cards, 
covered cards, charge cards, key fobs, smart cards and any devices including but 
not limited to smart phones, using radio frequency identification (“RFID”) or near 
field communications (“NFC”) for making secure payments. 

   “DCC Services” means dynamic currency conversion services more particularly 
described in Clause 13 of these Terms and Conditions. 

   “DCC Services Participation Payment” means the percentage commission 
payable by RAKBANK to the Merchant as consideration for its participation in the 
DCC Services. 

   “Double Swipe” means the act of the Merchant completing a second swipe of 
a payment using the Card after the Card has been used to obtain Authorization 
from the Card Issuer. 

   “E-Commerce Services” means providing Merchants with the capability to 
participate in transactions on the internet, mobile application and any such card 
not present acceptance channels as part of an E-commerce gateway. 

   “Equipment” means the hardware and software which are to be provided 
by RAKBANK and/or its duly authorized agents to the Merchant as part of the 
Merchant Services including but not limited to the POS Terminal, Mobile POS 
terminal, the PIN Pads, optional customer facing stands, the software programs 
and any and all accessories and connections and peripherals thereto. 

   “EMV Card” means Cards issued as per standards of EMV Co, a global standard 
for interoperation of integrated circuit (IC) cards and IC card capable point of 
sale (POS) terminals and automated teller machines (ATMs), for authenticating 
payment card transactions.

   “Fees” mean all actual fees, costs, expenses, levies or taxes charged in connection 
with the Merchant Services as agreed upon in the Merchant Application Form or 
as otherwise stipulated in this Agreement. 

   “Floor Limit” means the maximum value permitted for the Merchant to accept 
for a single Payment Transaction without obtaining Authorization. 

   “Force Majeure Event” means any act of God including fire, flood, earthquake, 
wind storm or other natural disaster; act of any sovereign including terrorist 
attacks, war, invasion, act of foreign enemies, hostilities, labour dispute including 
strike, lockout or boycott; act of or failure to act by any Card Association; 
interruption or failure of utility service including electric power, gas, water or 
telephone service; acts or failure to act on rulings of administrative boards, 
government authorities or any other cause beyond the reasonable control of 
either Party but shall not include causes related to the Parties. 

   “Foreign Transactions” has the meaning as set out at Clause 12.1 of this 
Agreement. 

   “Intellectual Property Rights” means all patents, inventions, know how, 
trade secrets and other confidential information, registered designs, copyrights, 
database rights, design rights, rights affording equivalent protection to copyright, 
database rights and design rights, trademarks, service marks, logos, domain 
names, business names, trade names, moral rights, and all registrations or 
applications to register any of the aforesaid items, rights in the nature of any of 
the aforesaid items in any country or jurisdiction, rights in the nature of unfair 
competition rights and rights to sue for passing off. 

   “Issuer” means a bank, financial institution or other company which issued the 
Card to the Cardholder with the prior approval/permission of the respective Card 
Association. 

   “Laws” means any decree, ministerial decision, statute, statutory instrument, 
law, proclamation, order, implementing regulation, regulation, resolution, notice, 
ruling by a court, by law, directive, treaty or other instrument or requirement 
having the force of law. 

   “Manual Sale Draft” means a clear sale record used by the Merchant to obtain 
Cardholder and Card details (in the form provided by RAKBANK) for a Payment 
Transaction. 

   “Merchant Application Form” means an application form executed by the 
Merchant to request RAKBANK to provide the Merchant Services and shall form 
an integral part of this Agreement. 

   “Merchant Services” means collectively the Payment Transactions, the 
DCC Services (as relevant), E-commerce or any other such services related to 
Payment Transaction provided by RAKBANK to the Merchant as described in this 
Agreement.

   “Merchant Transaction” means a transaction made by the Merchant to 
complete a Payment Transaction following an Authorization. 

   “Party” means the Merchant or RAKBANK, as the context requires, and “Parties” 
shall mean both Merchant and RAKBANK. 

   “Pre Authorization” means an electronic process used by the Merchant to 
block or freeze certain funds on the Card for subsequent Payment Transaction.

   “POS Record” means the printed or digital receipt produced on POS Terminal 
recording a Payment Transaction. 

   “POS Terminal” means the, electronic point of sale device or E-Commerce 
Services through which Cardholders are able to purchase goods and/or services 
from Merchants using a Card. 

   “Payment Client” shall have the meaning as set out in Clause 7.2 of this Agreement.
   “Payment Transaction” means an authorized transaction made by the Cardholder 

using the Card to pay for goods and/or services supplied by the Merchant.
   “PIN Pad” means the device to be used in conjunction with a POS terminal which 

enables the Cardholder to enter a Personal Identification Number to authorize a 
payment.

الئتمان،  بطاقات  بها  يُق�سد  تعريف«:  رقم  اأو  توقيع  دون  �رصيعة  �سداد     »معاملة 
 Key( وبطاقات اخل�سم، والبطاقات املُغطاة، وبطاقات اعتماد النفقات، واملفتاح الإلكرتوين
Fobs(، والبطاقات الذكية، وغري ذلك من الأجهزة مبا يف ذلك - على �سبيل املثال ل احل�رض- 

اأجهزة الهواتف الذكية با�ستخدام تقنية التعريف بالرتدد الال�سلكي، اأو تقنية ات�سالت 
املجال القريب حلماية معامالت ال�سداد. 

   »خدمات حتويل العملت الديناميكي«: يُق�سد بها اخلدمات املن�سو�ص عليها حتديداً 
يف املادة )13( من هذه الأحكام وال�رشوط. 

العمولة  ن�سبة  به  يُق�سد  الديناميكي«:  العملت  حتويل  خلدمات  امل�سرتك     »الدفع 
امل�ستحقة ال�سداد من ِقبل راك بنك اإلى التاجر نظري م�ساركته يف خدمات حتويل العمالت 

الديناميكي. 
   »التمرير املزدوج«: يُق�سد به مترير التاجر للبطاقة مرة اأخرى لل�سداد با�ستخدام البطاقة 

وذلك بعد ا�ستخدام البطاقة للح�سول على حتويل من جهة اإ�سدار البطاقة. 
للم�ساركة  التاجر  اأمام  الإمكانيات  اإتاحة  بها  يُق�سد  الإلكرتونية«:     »خدمات التجارة 
يف املعامالت عرب الإنرتنت، وتطبيقات الهاتف املتحرك، وغري ذلك من الو�سائط التي تقبل 

عدم وجود البطاقة بو�سفها جزءاً من بوابة التجارة الإلكرتونية. 
   »الأجهزة«: يُق�سد بها الأجهزة والربامج التي يقدمها راك بنك و/اأو وكالوؤه املفو�سون 
اإلى التاجر بو�سفها جزءاً من خدمات التاجر مبا يف ذلك - على �سبيل  ح�سب الأ�سول 
املثال ل احل�رش-طرفية نقاط البيع، وطرفية نقاط البيع املتحركة، ولوحات اأرقام التعريف 
امللحقات،  من  ذلك  وغري  والربامج،  الختيارية،  للعمالء  املواجهة  واحلوامل  ال�سخ�سي، 

والتو�سيالت، والأجهزة امللحقة. 
   »بطاقة اإي اإم يف«: يُق�سد بها البطاقات ال�سادرة وفقاً ملعايري �رضكة اإي اإم يف وهي معايري 
بيع  نقاط  وطرفيات  املتكاملة،  الدوائر  بطاقات  بني  التي جتري  العمليات  لتنظيم  عاملية 
بطاقات الدوائر املتكاملة، واأجهزة ال�رضاف الآيل للت�سديق على معامالت بطاقات ال�سداد. 
   »الر�سوم«: يُق�سد بها جميع الر�سوم، والتكاليف، وامل�رضوفات، وال�رضائب الفعلية التي 
مت ح�سابها والتي تتعلق بخدمات التاجر على النحو املتفق عليه يف منوذج طلب التاجر اأو 

على النحو املن�سو�ص عليه يف هذه التفاقية. 
قيمة  اأعلى  به  يُق�سد  الئتمان«:  بطاقة  عرب  بت�سديده  امل�سموح  الأعلى     »احلد 

م�سموح للتاجر بقبولها نظري معاملة ال�سداد الواحدة دون احلاجة اإلى حتويل. 
اأو  احلرائق،  ذلك  يف  مبا  والقدر  الق�ساء  حالت  بها  يُق�سد  القاهرة«:  القوة     »حالت 
الفي�سانات، اأو الزلزل، اأو العوا�سف، اأو غري ذلك من الكوارث الطبيعية، اأو الأعمال التي 
تتعلق بال�سيادة مبا يف ذلك الهجمات الإرهابية، اأو احلروب، اأو الغزو، اأو الت�رضفات النا�سئة عن 
الأعداء اخلارجيني، اأو الأعمال العدائية، اأو النزاعات العمالية مبا يف ذلك الإ�رضابات، اأو غلق 
الأعمال، اأو املقاطعة، اأو الت�رضفات النا�سئة عن جهات اإ�سدار البطاقات، اأو عدم القيام باأي 
ت�رضف، اأو انقطاع خدمات املرافق مبا يف ذلك التيار الكهربائي، اأو الغاز، اأو املياه اأو خدمات 
الهاتف، اأو عدم تقدمي تلك اخلدمات، اأو الت�رضفات النا�سئة عن الأحكام ال�سادرة عن املجال�ص 
الإدارية اأو ال�سلطات احلكومية، اأو عدم الت�رضف تبعاً لها اأو غريها من الأ�سباب اخلارجة عن 

اإرادة اأي من الطرفني ول ت�سمل تلك الأ�سباب املتعلقة بالطرفني. 
   »املعاملت الأجنبية«: يُق�سد بها املعنى املو�سح يف البند )12-1( من هذه التفاقية. 

   »حقوق امللكية الفكرية«: يُق�سد بها جميع براءات الخرتاعات، والخرتاعات، واملعرفة 
الفنية، والأ�رضار التجارية، وغري ذلك من املعلومات ال�رضية، والت�سميمات امل�سجلة، وحقوق 
الطبع، وحقوق قاعدة البيانات، وحقوق الت�سميم، واحلقوق التي توفر احلماية امل�سابهة 
البيانات، وحقوق الت�سميم، والعالمات التجارية، وعالمات  حلقوق الطبع، وحقوق قاعدة 
واحلقوق  التجارية،  والأ�سماء  الأعمال،  واأ�سماء  النطاقات،  واأ�سماء  وال�سعارات،  اخلدمات، 
البنود  من  اأي  بت�سجيل  تتعلق  التي  الطلبات  اأو  الت�سجيالت،  من  ذلك  وغري  املعنوية، 
املذكورة اآنفاً، واحلقوق املت�سمنة يف البنود املذكورة اآنفاً اأياً كانت طبيعتها يف اأي بلد اأو 
ولية ق�سائية، واحلقوق املت�سمنة يف حقوق املناف�سة غري امل�رضوعة، وحقوق رفع الق�سايا 

ب�سبب تقدمي �سلع مقلدة على اأنها �سلع اأ�سلية. 
   »جهة الإ�سدار«: يُق�سد بها اأي بنك، اأو موؤ�س�سة مالية، اأو غري ذلك من ال�رضكات التي 
تُ�سدر البطاقة اإلى حاملها مبوجب موافقة جهة اإ�سدار البطاقات املعنية اأو اإذنها امل�سبق. 
   »القوانني«: يُق�سد بها اأي مر�سوم، اأو قرار وزاري، اأو مر�سوم بقانون، اأو القوانني، اأو الإعالن، 
اأو الأوامر، اأو اللوائح التنفيذية، اأو الأنظمة، اأو القرارات، اأو الإخطارات، اأو الأحكام ال�سادرة 
عن املحكمة، اأو اللوائح الداخلية، اأو التوجيهات، اأو املعاهدات، اأو غري ذلك من ال�سندات، اأو 

املتطلبات الأخرى التي لها قوة القانون. 
   »ك�سف البيع اليدوي«: يُق�سد به ال�سجل الوا�سح للمبيعات امل�ستخدم من ِقبل التاجر 
للح�سول على بيانات حامل البطاقة وبيانات البطاقة )بال�سيغة املُقدمة من راك بنك( 

لإجناز معاملة ال�سداد. 
   »منوذج طلب التاجر«: يُق�سد به منوذج الطلب املُحرر من ِقبل التاجر ملطالبة راك بنك 

بتقدمي خدمات التاجر والذي يُ�سكل جزءاً ل يتجزاأ من هذه التفاقية. 
   »خدمات التاجر«: يُق�سد بها معامالت ال�سداد، اأو خدمات حتويل العمالت الديناميكي )وفقاً 
ملا يتطلبه الأمر(، اأو التجارة الإلكرتونية، اأو غري ذلك من اخلدمات التي تتعلق مبعاملة ال�سداد 

املُقدمة من راك بنك اإلى التاجر على النحو املن�سو�ص عليه يف هذه التفاقية جمتمعة. 
معاملة  اإجناز  اأجل  من  التاجر  يجريها  التي  املعامالت  بها  يُق�سد  التاجر«:     »معاملت 

ال�سداد بعد احل�سول على التحويل. 
   »الطرف«: يُق�سد به التاجر اأو راك بنك - وفقاً ملا يتطلبه الأمر- ويُق�سد بـ »الطرفني« 

كالً من التاجر وراك بنك. 
   »التحويل امل�سبق«: يُق�سد به العملية الإلكرتونية التي ي�ستخدمها التاجر حلظر بع�ص 

الأموال يف البطاقة اأو جتميدها لغر�ص معامالت ال�سداد الالحقة. 
   »�سجلت نقاط البيع«: يُق�سد بها الإي�سالت املطبوعة اأو الرقمية الناجتة عن طرفيات 

نقاط البيع املُ�سجلة ملعامالت ال�سداد. 
التجارة  خدمات  اأو  الإلكرتوين،  البيع  نقاط  جهاز  بها  يُق�سد  البيع«:  نقاط     »طرفية 
من  اخلدمات  و/اأو  الب�سائع  �رضاء  من  مبوجبها  البطاقة  حامل  يتمكن  التي  الإلكرتونية 

التاجر با�ستخدام البطاقة. 
   »ت�سديد العميل«: يُق�سد به املعنى املو�سح يف البند )7-2( من هذه التفاقية. 

   »معاملت ال�سداد«: يُق�سد بها املعامالت امل�رضح حلامل البطاقة باإجرائها با�ستخدام 
البطاقة ل�سداد قيمة الب�سائع و/اأو اخلدمات املوردة من ِقبل التاجر. 

   »لوحة رقم التعريف ال�سخ�سي«: يُق�سد بها اجلهاز املُ�ستخدم بالتزامن مع طرفية 
نقاط البيع التي ُتكن حامل البطاقة من اإدخال رقم التعريف ال�سخ�سي لتحويل دفعة. 
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   “PFI” means PCI forensic investigator. 
  “PA DSS” means the Payment Application Data Security Standard.
   “PCI DSS” means the Payment Card Industry Data Security Standard as declared 

by the Payment Card Industry Data Security Council (“PCI SSC”) from time to time.
   “QPS” or “Quick Payment Services” means a program developed and provided 

by one of the Card Associations (Mastercard) for facilitating low value payment 
acceptance at the POS Terminal for certain businesses. 

   “RAKBANK Materials” means all Equipment, software and any other 
information provided by RAKBANK to the Merchant in the course of providing the 
Merchant Services. 

   “Recovery Bulletin” means a bulletin issued and updated by Card 
Association from time to time and which includes details of Cards which 
shall be recovered from their holders as result of being lost, stolen, forged or 
otherwise illegally held. 

   “Refund Voucher” means a credit note issued by RAKBANK confirming refund 
of the actual Payment Transaction to the Bank Account. 

   “Representatives” means, in relation to the Merchant, its officers, directors, 
employees or owners who are authorized to act for and on behalf of the 
Merchant.

   “Sale/Payment Proceeds” means any and all funds resulting from the 
successful and error free completion and settlement of any Payment Transaction. 

   “Term” shall have the meaning as set out Clause 2 of this Agreement.
   “Third Party” means any person or entity which is not a Party to this Merchant 

Agreement, and the term “Third Parties” shall be construed accordingly. 
  “UAE” means the United Arab Emirates. 
    “VAT” means: (a) any tax imposed under or pursuant to the UAE Federal Decree 

Law No. 8 of 2017 on Value Added Tax; and (b) any other tax of a similar nature, 
whether imposed in the UAE in substitution for, or levied in addition to, such 
tax referred to in paragraph (a) above, or imposed elsewhere, including any 
consumption tax, sales tax, value added tax or any other tax of a similar nature 
which is imposed in any jurisdiction from time to time.

   “VEPS” or “Visa Easy Payment Service” means a program developed and provided 
by one of the Card Associations (Visa) for a faster and easier payment process of 
certain low value payments. 

 1.2 In this Agreement the following rules of interpretation shall apply:
  a)  Words importing the singular are deemed to include the plural and vice versa.
  b)  Words importing a gender shall include each gender.
  c)  Headings have been inserted in this Agreement for the purpose of guidance 

only and shall not be part of this Agreement.
  d)  “Including” and similar words shall not be read as words of limitation.
  e) “Writing” includes words or data displayed in an electronic medium.
  f)  References to any document (including this Agreement) are references to that 

document as amended, consolidated, or supplemented from time to time.
  g)  A reference to something being done within a number of hours or minutes shall 

be construed as the relevant number of hours or minutes in a Business Day.
  h)  A reference to “week”, “weekly”, “month”, “monthly”, “year” and “yearly” and any 

other references in time shall be construed by reference to the Gregorian calendar.

2. TERM AND TERMINATION 
 2.1  This Agreement shall commence on the Commencement Date and shall remain 

in force until terminated in accordance with this Agreement (“Term”).
 2.2  The Merchant enters into the Agreement exclusively with RAKBANK for a period 

of thirty six (36) months post which either Party may terminate this Agreement 
with or without any cause by providing the other Party not less than thirty (30) 
calendar days’ prior written notice of termination. 

 2.3  Notwithstanding Clause 2.2, RAKBANK shall have the right to terminate this 
Agreement at any time without having to assign any reason by giving the 
Merchant written notice of at least thirty (30) days.

 2.4  Without prejudice to other rights and notwithstanding Clause 2.2 of this 
Agreement, RAKBANK shall have the right to terminate this Agreement with 
immediate effect by written notice to the Merchant (and to claim for any 
resulting losses and expenses) if the Merchant: 

  i)  commits a breach of a material condition of this Agreement and fails to 
remedy the breach within fifteen (15) days of a written notice from RAKBANK; 
where the material breach is incapable of remedy the requirement of notice 
period shall not apply; 

  ii)  there is a change in applicable banking regulations in UAE which materially adversely 
affects the ability of the Parties to perform its obligations under this Agreement; 

  iii)  commits any act which in the opinion of RAKBANK is considered as an act of 
deception, scam, dishonesty, fraud, wilful misrepresentation or an act that 
would result in significant losses or damages to RAKBANK; or

  iv)  ceases operations, commits an act of bankruptcy, is adjudicated bankrupt, enters 
into liquidation (whether compulsory or voluntary) other than for the purpose 
of an amalgamation or reconstruction, makes as arrangement with its creditors, 
petitions for an administration order, has a receiver or manager appointed over 
all or any part of its assets or generally becomes unable to pay its debts.

 2.5  The termination of this Agreement shall not affect the rights and obligations 
engaged in by Parties before termination date which will be performed prior to 
termination and according to this Agreement. Certain obligations imposed on 
the Parties under this Agreement shall survive the expiration or termination of the 
Agreement as per the specific terms stated herein.

   »�سناعة بطاقات الدفع«: يُق�سد بها حمقق �سناعة بطاقات الدفع
   »معيار اأمان املعلومات يف طلب ال�سداد«: يُق�سد به معيار اأمان املعلومات يف طلب ال�سداد. 
اأمان  معايري  به  يُق�سد  الدفع«:  بطاقات  �سناعة  جمال  يف  املعلومات  اأمان     »معيار 
املعلومات يف جمال �سناعة بطاقات الدفع التي يُقرها جمل�ص �سناعة بطاقات الدفع من 

حني اإلى اآخر. 
جهات  اإحدى  ِقبل  من  واملُقدم  املُطور  الربنامج  بها  يُق�سد  ال�رصيع«:  الدفع     »خدمات 
طرفية  يف  القيمة  املنخف�سة  الدفعات  قبول  لتي�سري  )ما�سرتكارد(  البطاقات  اإ�سدار 

نقطة البيع لبع�ص الأعمال املحددة. 
   »مواد راك بنك«: يُق�سد بها جميع الأجهزة، والربامج، وغري ذلك من املعلومات املقدمة 

من راك بنك اإلى التاجر يف اإطار تقدمي خدمات التاجر. 
   »ن�رصة ال�سرتداد«: يُق�سد بها الن�رضة ال�سادرة عن جهة اإ�سدار البطاقات واملُحدثة من 
اآخر، والتي تت�سمن بيانات البطاقات التي يجوز ا�سرتدادها من جانب حامليها  اإلى  حني 

نتيجة فقدانها، اأو �رضقتها، اأو تزويرها، اأو الحتفاظ بها ب�سورة غري قانونية. 
   »ق�سيمة ال�سرتداد«: يُق�سد بها اإ�سعار الدائن ال�سادر عن راك بنك لتاأكيد رد معاملة 

ال�سداد الفعلية اإلى احل�ساب البنكي.
اأو  اإدارته،  جمل�ص  اأع�ساء  اأو  م�سوؤولوه،  بالتاجر  يتعلق  فيما  بهم  يُق�سد     »املمثلون«: 

موظفوه، اأو مالكوه املفو�سون للت�رضف نيابة عنه. 
ال�سداد  معامالت  عن  النا�سئة  املبالغ  جميع  بها  يُق�سد  ال�سداد«:  البيع/     »عوائد 

الناجحة واخلالية من الأخطاء وت�سويتها. 
   »املدة«: يُق�سد بها املعنى املو�سح يف املادة )2( من هذه التفاقية. 

ويُف�رض  هذه،  التاجر  اتفاقية  يف  طرفاً  لي�ست  جهة  اأو  �سخ�ص  اأي  به  يُق�سد     »الغري«: 
م�سطلح »الغري« تبعاً لذلك. 

»اإ. ع. م«: يُق�سد بها دولة الإمارات العربية املتحدة.   
مُ�سافة«: يُق�سد بها: )اأ( اأي �رضيبة مفرو�سة مبوجب املر�سوم بقانون     »�رصيبة القيمة امل
احتادي رقم )8( ل�سنة 2017 ب�ساأن �رضيبة القيمة املُ�سافة اأو عمالً به. )ب( ال�رضائب ذات 
الطبيعة امل�سابهة �سواء املفرو�سة داخل دولة الإمارات العربية املتحدة لتحل حمل ال�رضائب 
املُ�سار اإليها يف البند )اأ( املذكور اآنفاً، اأو اإ�سافة اإليها، اأو املفرو�سة يف اأي مكان اآخر مبا يف ذلك 
�رضائب ال�ستهالك، اأو �رضائب املبيعات، اأو �رضيبة القيمة امل�سافة، اأو غري ذلك من ال�رضائب 

ذات الطبيعة امل�سابهة واملفرو�سة داخل اأي ولية ق�سائية من حني اإلى اآخر. 
اإحدى  من  واملُقدم  املُطور  الربنامج  بها  يُق�سد  الفيزا«:  عرب  املي�رصة  الدفع     »خدمات 
واملنخف�سة  املحددة  الدفعات  �سداد  عمليات  لتي�سري  )فيزا(  البطاقات  اإ�سدار  جهات 

القيمة والتعجيل بها. 
1-2  ويف هذه التفاقية، ت�رضي القواعد التالية للتف�سري:   

الإ�سارة اإلى املفرد تت�سمن الإ�سارة اإلى اجلمع والعك�ص �سحيح.  اأ(    
ب(  الإ�سارة اإلى املذكر تت�سمن الإ�سارة اإلى املوؤنث والعك�ص �سحيح.    

و�سعت العناوين لغر�ص ال�سرت�ساد فقط ول تُ�سكل جزءاً من هذه التفاقية. ج(    
ل تُف�رض عبارة »مبا يف ذلك« وغري ذلك من العبارات امل�سابهة على اأنها لغر�ص احل�رض.  د(    

هـ(   ت�سمل عبارة »اخلطية« العبارات اأو البيانات املعرو�سة عرب الو�سائط الإلكرتونية.    
امل�ستند،  اإلى هذا  اإ�سارة  تُعد  التفاقية(  )مبا يف ذلك هذه  اأي م�ستند  اإلى  و(  الإ�سارة    

وجميع التعديالت، اأو التجميعات، اأو التكميالت التي تطراأ عليه من حني اإلى اآخر. 
ز(  تُف�رض الإ�سارة اإلى اإجناز اأمر ما خالل عدد من ال�ساعات اأو الدقائق وفقاً لعدد ال�ساعات    

اأو الدقائق املتاحة يف يوم العمل. 
ح(  تُف�رض الإ�سارة اإلى »اأ�سبوع« و »اأ�سبوعياً« و«�سهر« و »�سهرياً« و »�سنة« و »�سنوياً«    

وغري ذلك من الإ�سارات على اأنها التوقيت تبعاً للتقومي امليالدي. 

املدة والإنهاء  .2
2-1  تبداأ هذه التفاقية يف تاريخ البدء وتظل �سارية حلني اإنهائها وفقاً ملا ن�ص عليه يف هذه   

التفاقية )»املدة«(.
2-2  يرُبم التاجر التفاقية ب�سكل ح�رضي مع راك بنك ملدة )36( �ستة وثالثني �سهراً، يجوز لأي   

طرف بعد هذه املدة اإنهاء هذه التفاقية -�سواء كان ذلك ب�سبب اأو دون �سبب- عن طريق 
اإر�سال اإخطار بالإنهاء مدته ثالثون )30( يوماً على الأقل اإلى الطرف الآخر.

2-3  رغم البند 2-2، يحق لراك بنك اإنهاء هذه التفاقية يف اأي وقت دون اإبداء اأي �سبب باإر�سال   

اإخطار خطي  ل تقل مدته عن ثالثني )30( يوماً اإلى التاجر.
2-4  مع عدم الإخالل باحلقوق الأخرى ورغم البند 2-2 من هذه التفاقية، يحق لراك بنك اإنهاء   

هذه التفاقية باأثر فوري من خالل اإر�سال اإخطار خطي  اإلى التاجر )واملطالبة باأي خ�سائر 
وم�رضوفات متكبدة( اإذا:

1(  �سدر عن التاجر خرق جوهري لأي �رشط من �رشوط هذه التفاقية، واأخفق يف معاجلة    
هذا اخلرق يف غ�سون خم�سة ع�رض )15( يوماً من تاريخ الإخطار اخلطي  املقدم من 
راك بنك، ول ينطبق �رشط فرتة الإخطار اإذا كانت تلك املخالفة اجلوهرية غري قابلة 

لالإ�سالح.
2(  كان هناك تغيري يف النظمة امل�رضفية املعمول بها يف الإمارات العربية املتحدة مبا    
يوؤثر تاأثرياً �سلبياً يف قدرة الطرفني على تنفيذ التزاماتهما املن�سو�ص عليها مبوجب 

هذه التفاقية. 
اأو  غ�ساً،  اأو  اأمانة،  عدم  اأو  خداعاً،  اأو  احتيالً،  بنك  راك  يراه  ت�رضف  باأي  التاجر  3(  قام    
تدلي�ساً، اأو اأي ت�رضف من املمكن اأن ينتج عنه اأي خ�سائر اأو اأ�رضار فادحة يتحملها 

راك بنك.
4(  اأوقف التاجر العمليات، اأو اأعلن اإفال�سه، اأو اأفل�ص  مبوجب حكم ق�سائي، اأو اأبرم اأي    
نوع من اأنواع الت�سفية )�سواء ب�سفة طوعية اأو جربية( بخالف اأغرا�ص الندماج اأو 
التعمري، اأو عقد �سفقات مع دائنيه، اأو تقدم بالتما�سات تتعلق باأمر اإداري، اأو عنينَّ 
اأو عجز ب�سكل عام عن  اأو جزء منها،  اأ�سوله  اأو مديراً على جميع  حار�ساً ق�سائياً 

�سداد ديونه.
عاتقهما  على  تقع  التي  واللتزامات  الطرفني  حقوق  يف  التفاقية  هذه  اإنهاء  يوؤثر  2-5  ل   

قبل تاريخ الإنهاء والتي يُجرى تنفيذها قبل الإنهاء ووفقاً لهذه التفاقية. تظل بع�ص 
بانتهاء  تُلغى  ول  �سارية  التفاقية  هذه  مبوجب  الطرفني  عاتق  على  الواقعة  اللتزامات 

التفاقية اأو اإنهائها ح�سب ال�رشوط املحددة يف هذه التفاقية.
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 2.6  Upon termination of this Agreement, each Party shall, from the date of termination:
  a)  Immediately cease to perform their obligations under this Agreement;
  b)  Refrain from any action which may indicate any relationship between the Parties;
  c)  Immediately cease to use the name or logo of the other Party in any 

communication/correspondence; and
  d)  Make all balance payments due if any under this Agreement outstanding on 

the date of termination.
 2.7  Upon termination of this Agreement, the Merchant shall immediately return to 

RAKBANK all RAKBANK Materials or any other materials which is proprietary to 
RAKBANK which includes, but not limited to marketing materials, training materials 
or any documents of RAKBANK in relation to Merchant Services and all Cardholder 
Payment Transaction copies for the last six (6) months from the last date of 
transaction or date of termination of this Agreement whichever comes earlier. 

3. MERCHANT’S OBLIGATIONS 
 3.1  The Merchant acknowledges and agrees to use Merchant Services in accordance 

with the provisions of this Agreement.
 3.2  Unless otherwise notified by RAKBANK, the Merchant shall accept the Card types set 

out in Merchant Application as the payment method for the Payment Transactions.
 3.3  Merchant agrees to display, announce or inform its customers of its acceptance 

of the Cards as the payment method for the sale of its goods and/or services.
 3.4  Merchant agrees to display in its premises (including on its website, mobile 

application and all other such Card acceptance channels) suitable signs and 
information to indicate its acceptance of the Cards.

 3.5  The Merchant shall and hereby undertakes, not to accept any Cards: 
  a) which are expired at the time of presentation; 
  b)  which are recoverable according to the Recovery Bulletin or pursuant to 

information earlier provided by RAKBANK; 
  c) which are presented by a person who is not the Cardholder; 
  d)  reasonably believed to be forged, counterfeit, altered or otherwise damaged; and 
  e) in violation of any applicable Laws. 

4. EQUIPMENT 
 4.1  RAKBANK hereby grants to the Merchant during the Term of this Agreement a 

non exclusive, non transferable licence in the UAE to use RAKBANK Materials and 
any Intellectual Property Rights in the RAKBANK Materials, for the limited purpose 
of receiving the Merchant Services.

 4.2  The Merchant acknowledges and agrees that all Intellectual Property Rights which 
subsist in the RAKBANK Materials now or in the future vest solely in RAKBANK and 
save to the extent expressly set out in Clause 4.1. The Merchant does not have, nor 
shall it acquire under this Agreement, any right, title or interest in any Intellectual 
Property Rights which subsist in RAKBANK Materials now or in the future. 

 4.3  RAKBANK and/or its duly authorized agents shall install the Equipment at appropriate 
points in the Merchant’s premises or as otherwise agreed upon between the Parties.

 4.4  The Merchant hereby acknowledges and agrees that the Equipment will be 
exclusively maintained and serviced by RAKBANK and its duly authorized agents 
and subcontractors, and the Merchant hereby undertakes to grant RAKBANK, its 
agents and subcontractors unrestricted access to the Equipment during normal 
working hours for the purpose of maintenance, replacement or any other reason 
as required by RAKBANK in order to provide Merchant Services.

 4.5  The Merchant agrees that it shall not, at any time or under any circumstances 
move, alter, adjust or in any manner tamper with the Equipment without written 
permission of RAKBANK.

 4.6  The Merchant shall ensure that the Equipment shall at all times be operated: 
  a) solely by its Representatives; and 
  b)  in accordance with the Best Practice Guide or any other operations manual 

that may be provided by RAKBANK to the Merchant from time to time. 
 4.7  The Merchant shall ensure the Equipment is kept in good working condition and shall be 

responsible for any damage to the Equipment caused by anything other than a natural 
deterioration in the course of its use in accordance with the terms of this Agreement. 

 4.8  The Merchant shall ensure its Representatives are well trained, have no criminal 
records and are enrolled in the necessary training programs provided by RAKBANK 
to enable them to operate the Equipment. RAKBANK hereby reserves the right to 
refuse to authorize any Representative of the Merchant if, in the sole opinion of 
RAKBANK such individual is not capable of operating the Equipment.

 4.9  If any of the Equipment sustains any error or malfunction, the Merchant shall 
immediately notify RAKBANK and its duly authorised agent or subcontractor and 
RAKBANK or its duly authorised agent will, upon such notification, arrange for the 
necessary repair or replacement of the relevant Equipment, provided that such 
error or malfunction was not caused by the misuse or abuse of the Equipment or the 
negligence in the operation of the Equipment on the part of the Representatives. 

 4.10  If the Equipment is misplaced or damaged due to the Merchant’s or its employees 
misuse, negligence or misconduct, the Merchant shall reimburse RAKBANK for all 
losses suffered by it, provided that such amount shall not exceed the value of the 
Equipment as determined by RAKBANK.

5. PAYMENT TRANSACTION 
 5.1  The Merchant shall accept the Cards in making Payment Transactions in 

connection to the sale of all goods and/or services offered by the Merchant 
without any differentiation and in strict adherence to this Agreement.

  5.2  No Payment Transaction shall be made other than for the sale of goods and/or 
services in accordance with the course of the Merchant’s licensed business and 
the applicable Laws.

2-6  فور اإنهاء هذه التفاقية وبدءاً من تاريخ الإنهاء:  

اأ(  يتوقف كل طرف فوراً عن اأداء التزاماته املن�سو�ص عليها مبوجب هذه التفاقية.   
ميتنع كل طرف عن اتخاذ اأي اإجراء قد ي�سري اإلى وجود اأي عالقة بني الطرفني. ب(    

يتوقف كل طرف فوراً عن ا�ستخدام ا�سم الطرف الآخر اأو �سعاره يف اأي مرا�سالت. ج(    
هذه  مبوجب   - منها  اأي  كان  اإذا  الباقية  املدفوعات  ميزان  د(  يُ�سدد كل طرف جميع    

التفاقية- غري ُم�ستحق يف تاريخ الإنهاء.
2-7  فور اإنهاء هذه التفاقية، يعيد التاجر فوراً اإلى راك بنك جميع مواد راك بنك، اأو اأي مواد   

اأخرى ملكاً له ت�سمل -على �سبيل املثال ل احل�رض- مواد ت�سويقية، ومواد تدريبية، اأو اأي 
م�ستندات لراك بنك تتعلق باخلدمات التجارية، اإ�سافة اإلى جميع ن�سخ عمليات ال�سداد 
هذه  اإنهاء  تاريخ  من  اأو  معاملة،  اآخر  تاريخ  من  اأ�سهر   )6( �ستة  لآخر  البطاقة  حلامل 

التفاقية اأيهما كان اأقرب.

التزامات التاجر  .3
يقر التاجر ويوافق على ا�ستخدام خدمات التاجر وفقاً لأحكام هذه التفاقية.  1-3  

فيما  لل�سداد  طريقة  بو�سفها  التاجر  طلب  يف  املذكورة  البطاقات  اأنواع  التاجر  3-2  يقبل   

يتعلق مبعامالت ال�سداد، ما مل يُخطر راك بنك بخالف ذلك.
وفقاً  البطاقات  بقبول  اإبالغهم  اأو  اإعالنهم  اأو  عمالئه  على  العر�ص  على  التاجر  3-3  يوافق   

لطريقة ال�سداد؛ لبيع �سلعهم و/ اأو خدماتهم.
3-3  يوافق التاجر على عر�ص عالمات ومعلومات منا�سبة لالإ�سارة اإلى قبولهم البطاقات يف   

املبنى اخلا�ص به )مبا يف ذلك موقعه اللكرتوين، وتطبيق الهاتف املتحرك، وجميع الو�سائل 
الأخرى لقبول البطاقة(.

3-4  يتعهد التاجر مبوجب هذه التفاقية بعدم قبول اأي بطاقات:  

انتهت �سالحيتها وقت تقدميها. اأ(    
ب(  قابلة لال�سرتداد وفقاً لن�رضة ال�سرتداد اأو وفقاً للمعلومات التي قًدمها راك بنك من    

قبل.
ج(  يُقدمها �سخ�ص لي�ص حامالً للبطاقة.   

يُعتقد على نحو معقول اأنها مزورة، اأو مزيفة، اأو مت تغيريها، اأو تالفة، اأو غري ذلك. د(    
تُخالف القوانني املعمول بها. هـ(    

الأجهزة  .4

4-1  مينح راك بنك مبوجب هذه التفاقية التاجر خالل مدة �رضيانها ترخي�ساً غري ح�رضي وغري   

حقوق  واأي  بنك،  راك  مواد  ل�ستخدام  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  يف  للتحويل  قابل 
ملكية فكرية يف مواد راك بنك لأغرا�ص حمدودة تتمثل يف تلقي خدمات التاجر.

4-2  يُقر التاجر ويوافق على اأن جميع حقوق امللكية الفكرية املوجودة يف مواد راك بنك حالياً   

اأو م�ستقبالً ملك -ب�سورة ح�رضية- راك بنك با�ستثناء احلد املن�سو�ص عليه �رضاحة يف 
البند 4-1. ل ميلك التاجر اأي حق، اأو ملكية، اأو منفعة يف اأي من حقوق امللكية الفكرية 
املوجودة يف مواد راك بنك حالياً اأو م�ستقبالً، كما ل يحق له احل�سول عليها مبوجب هذه 

التفاقية.
4-3  يقوم راك بنك و/ اأو وكالوؤه املفو�سون ح�سب الأ�سول برتكيب الأجهزة يف النقاط املنا�سبة   

يف مبنى التاجر اأو على النحو املتفق عليه بني الطرفني خالف ذلك.
بنك،  راك  ِقبل  من  �ستتم ح�رضياً  الأجهزة وخدمتها  ان �سيانة  ويوافق على  التاجر  4-4  يقر   

ووكالئه، واملقاولني من الباطن املفو�سني ح�سب الأ�سول، كما يتعهد التاجر مبوجب هذه 
التفاقية باأن يوفر لكلٍّ  من راك بنك، ووكالئه، واملقاولني من الباطن اإمكانية الو�سول دون 
قيود اإلى الأجهزة خالل �ساعات العمل العادية لأغرا�ص ال�سيانة اأو ال�ستبدال اأو اأي �سبب 

اآخر وفقاً ملا هو مطلوب من راك بنك لتقدمي اخلدمات التجارية.
4-5  يوافق التاجر على عدم جواز -يف اأي وقت اأو حتت اأي ظرف من الظروف- نقل الأجهزة، اأو   

تعديلها، اأو �سبطها، اأو العبث بها باأي �سكل من الأ�سكال دون اإذن خطي من راك بنك.
ي�سمن التاجر ت�سغيل الأجهزة يف جميع الأوقات:  6-4  

من ِقبل ممثليه فقط. اأ(    
ب(  وفقاً لدليل اأف�سل املمار�سات، اأو اأي دليل عمليات اآخر يُقدمه راك بنك للتاجر من    

حني اإلى اآخر.
4-7  ي�سمن التاجر احلفاظ على الأجهزة يف حالة ت�سغيلية جيدة، ويكون م�سوؤولً عن اأي اأ�رضار   

اأثناء ا�ستخدامها وفقاً  اآخر بخالف التلف الطبيعي  اأي �سيء  تلحق بالأجهزة تنتج عن 
لأحكام هذه التفاقية و�رضوطها.

جنائية  �سجالت  اأي  وجود  عدم  ي�سمن  كما  جيداً،  تدريباً  ممثليه  تدريب  التاجر  4-8  ي�سمن   

اأن يكونوا م�سجلني يف الربامج التدريبية الالزمة التي يُقدمها راك بنك  لديهم، يتعني 
لتمكينهم من ت�سغيل الأجهزة. يحتفظ راك بنك بحقه يف رف�ص تفوي�ص اأي ممثل للتاجر 

اإذا راأى راك بنك عدم قدرة هذا املمثل على ت�سغيل الأجهزة.
4-9  اإذا تكرار حدوث اأي خطاأ اأو عطل يف اأي من الأجهزة يُخطر التاجر فوراً راك بنك ووكيله   

املفو�ص  اأو وكيله  راك بنك  ويُرتب  الباطن بذلك،  املقاول من  اأو  الأ�سول  املفو�ص ح�سب 
ح�سب الأ�سول -بناء على هذا الإخطار- جميع الجراءات الالزمة لإ�سالح الأجهزة ذات 
ال�سلة اأو ا�ستبدالها، �رضيطة األ يكون هذا اخلطاأ اأو العطل ناجتاً عن ا�ستخدام الأجهزة 

ب�سورة �سيئة من قبِل املمثلني اأو الإهمال يف ت�سغيلها.
4-10  اإذا وُ�سعت الأجهزة يف غري مكانها اأو تلفت نتيجة ا�ستخدامها ب�سورة �سيئة من ِقبل   

التاجر اأو موظفيه، اأو اإهمالها، اأو �سوء الت�رضف فيها يُعو�ص التاجر راك بنك عن جميع 
اخل�سائر التي تكبدها، �رضيطة األ يتجاوز هذا املبلغ قيمة الأجهزة التي حددها راك بنك.

معاملت ال�سداد  .5

5-1  يقبل التاجر البطاقات يف معامالت ال�سداد وذلك فيما يتعلق ببيع جميع الب�سائع و/ اأو   

اخلدمات التي يقدمها التاجر دون تفرقة وباللتزام التام بهذه التفاقية.
و/اأو اخلدمات وفقاً  الب�سائع  ببيع  اخلا�سة  املعامالت  اأي معامالت �سداد بخالف  جُترى  5-2  ل   

لنطاق الأعمال املرخ�سة للتاجر ووفق القوانني املعمول بها.
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 5.3  Notwithstanding the requirement of observing the permitted Floor Limit, the 
Merchant shall accept Payment Transaction irrespective of its value. Merchant 
shall not announce or pre set any rule to accept minimum or maximum value for 
a Payment Transaction.

 5.4  For transactions other than Contactless Payment Transaction, the Merchant shall 
ensure to have the Card inserted or swiped into the POS Terminal. In case of 
EMV Card the Merchant must insert the EMV Card into the POS Terminal and if 
prompted shall request the Cardholder to enter the PIN (Personal Identification 
Number). Merchant accepts full liability for, and hereby agrees to indemnify 
RAKBANK for any actual losses or expenses incurred or sustained in connection 
to any dispute arising out of any Payment Transaction for which an Authorization 
was made on Card not physically presented to the Merchant.

 5.5  If a Payment Transaction is initiated using a Card which is issued by an Issuer outside the 
UAE for an amount of AED 5,000 or more, the Merchant shall use its best endeavours 
to verify the identity of the Cardholder, record details of the identification document 
on the POS Record/Manual Sale Draft, obtain a photo copy of such documents and 
retain such documents for presentation to RAKBANK upon demand. 

 5.6  The Merchant shall not split a Payment Transaction i.e. divide a sales invoice 
into multiple smaller transaction invoices for the cost of goods and/or services, 
by initiating multiple Authorizations at any given time. The Merchant hereby 
acknowledges that splitting a Payment Transaction into multiple Authorizations may 
result in Issuer’s rejection of any or all Payment Transactions made and RAKBANK 
shall be entitled to debit the exact values of the rejected Payment Transactions plus 
all actual expenses related thereto against any future Sales/ Payment Proceeds. 

 5.7  All details of a Payment Transaction shall be made available to RAKBANK by the 
Merchant within a maximum of seven (7) calendar days from date of RAKBANK’s 
request for such details. 

 5.8  The value of a Payment Transaction shall be reduced in accordance with any 
discount that is offered on sale of goods and/or services by the Merchant. 

 5.9 The Merchant shall not accept a Payment Transaction, which is made: 
  a) by any Representative; 
  b) to advance cash to the Cardholder (unless specifically authorized by RAKBANK); 
  c)  to refinance a debt of the Merchant, any Representative or any Cardholder; 
  d)  to debit any additional charge, surcharge, bank charge or any other charge 

which is not related or considered as additional commission in connection to 
accepting Cards as payment method; or 

  e)  for goods which are not sold or for services which are not rendered to the 
Cardholder. 

 5.10  No Payment Transaction shall be made before the Merchant: 
  a)  verifies the format of the logo appearing on the Card with the approved format 

authorized by the relevant Card Associations as provided by RAKBANK; 
  b)  verifies the validity date on the Card; 
  c) verifies the identity of the Cardholder 
  d)  uses reasonable effort to verify the signature of the Cardholder on the back 

of the Card to ensure there is no forged signature or any fraudulent act; and 
  e) obtains an Authorization. 
 5.11  For the purpose of this clause, it is agreed that if the Merchant is not certain of the 

nature of the Card, the identity of the Cardholder or is unable to verify the validity 
of the Card, the Merchant shall immediately contact the Authorization Centre for 
verification. If no sufficient information on the verification is provided, the Merchant 
shall not complete the Payment Transaction and shall use its reasonable means to 
recover the Card from the Cardholder and to promptly send the same to RAKBANK. 

 5.12  All Payment Transactions shall be processed for Authorization using the Equipment 
and in the manner prescribed in the Best Practice Guide. It is agreed that no 
Payment Transaction will be approved, accepted or processed by RAKBANK and 
no Sale and Payment Proceeds may be deposited to the Bank Account if Payment 
Transaction is not processed through the Equipment or if processed by virtue of 
using third party point of sale or otherwise. 

 5.13  In the event an Authorization attempt generates messages such as “pick up” 
or “referral”, the Merchant shall immediately obtain Authorization through 
the Authorization Centre. If the Authorization Centre approves the Payment 
Transaction, the Merchant shall use the same Authorization code that will 
be given by the Authorization Centre to complete the Payment Transaction 
otherwise the Merchant shall comply with the Authorization Centre instructions 
if the Payment Transaction is declined. 

 5.14  When processing a Payment Transaction, the Merchant shall strictly adhere to this 
Agreement as well as the guidelines set out in the Best Practice Guide as updated 
and notified to the Merchant from time to time. 

 5.15  Any incorrect Payment Transaction done by the Merchant that requires giving credit to 
the Cardholder shall be sent to RAKBANK to initiate a sale reversal. If as a result of such 
incorrect Payment Transaction any losses or expenses are incurred by RAKBANK, the 
actual losses or expenses shall be debited to the future Sales/Payment Proceeds. 

 5.16  In addition to Clause 5.15 above, in case of any cancellation or return of the 
goods and/or services by the Cardholder who purchased such goods and/
or services with the Card from the Merchant, the Merchant shall use the Card 
originally presented as the mode of refund for such cancelled or returned goods 
and/or services. In exceptional circumstances the Merchant may use any other 
authorised mode of refund as advised by RAKBANK.

معامالت  التاجر  يقبل  به،  امل�سموح  الأعلى  باحلد  اللتزام  متطلبات  عن  النظر  5-3  بغ�ص   

ال�سداد ب�رضف النظر عن قيمتها. ل يعلن التاجر ول يحدد م�سبقاً اأي قاعدة لقبول احلد 
الأدنى اأو الأق�سى لقيمة اأي معامالت �سداد.

اأو رقم  5-4  فيما يخ�ص املعامالت بخالف معامالت ال�سداد ال�رضيعة التي ل تتطلب توقيعاً   

تعريف يتعني على التاجر �سمان البطاقة املدخلة اأو امل�سحوبة يف طرفية نقطة البيع. يف 
حال ا�ستخدام بطاقات اإي اإم يف يجب على التاجر اأن يدخل بطاقات اإي اإم يف يف طرفية 
نقطة البيع، كما يتعني عليه اأن يطلب -اإذا ُطلب ذلك - من حامل البطاقة اإدخال رقم 
التعريف ال�سخ�سي. يتحمل التاجر امل�سوؤولية الكاملة - ويوافق مبوجب ذلك على تعوي�ص 
راك بنك- عن اأي خ�سائر فعلية اأو نفقات تكبد راك بنك  فيما يتعلق باأي نزاع ين�ساأ عن 

اأي معامالت �سداد مت حتويلها على بطاقة مل تُقدم اإلى التاجر فعلياً.
5-5  يف حال البدء يف معاملة �سداد با�ستخدام بطاقة �سدرت عن طريق جهة اإ�سدار خارج   

دولة الإمارات العربية املتحدة مببلغ قدره 5،000 درهم اإماراتي اأو اأكرث يتعني على التاجر 
بذل ق�سارى جهده للتحقق من هوية حامل البطاقة وت�سجيل بيانات م�ستند التعريف 
يف �سجل/ك�سف البيع اليدوي اخلا�ص بطرفية نقطة البيع، واحل�سول على �سورة �سوئية 

من هذه امل�ستندات والحتفاظ بها لتقدميها اإلى راك بنك عند الطلب.
5-6  ل يق�سم التاجر اأي معامالت �سداد؛ اأي تق�سيم فاتورة مبيعات اإلى فواتري معامالت اأ�سغر   

متعددة بتكاليف الب�سائع و/اأو اخلدمات، وذلك باإن�ساء حتويالت متعددة يف اأي وقت. يقر 
التاجر مبوجب هذا باأن تق�سيم اأي معاملة �سداد اإلى حتويالت متعددة قد ينتج عنه رف�ص 
جهة الإ�سدار اأي معاملة �سداد اأو جميعها، مما يحق لراك بنك خ�سم القيم ذاتها من 
معامالت ال�سداد التي مت رف�سها اإ�سافة اإلى جميع النفقات الفعلية املتعلقة بها على 

اأي عوائد البيع/ ال�سداد يف امل�ستقبل.
5-7  يوفر التاجر جميع التفا�سيل اخلا�سة مبعاملة ال�سداد اإلى راك بنك يف غ�سون )7( �سبعة   

اأيام بحد اأق�سى من تاريخ طلب راك بنك لهذه التفا�سيل.
و/اأو  الب�سائع  بيع  لأي خ�سم مقدم على  ال�سداد وفقاً  5-8  يتعني تخفي�ص قيمة معاملة   

اخلدمات من خالل التاجر.
5-9  يتعني على التاجر عدم قبول اأي معاملة �سداد متت عن طريق:  

اي ممثل. اأ(    
تقدمي دفعة نقدية اإلى حامل البطاقة )ما مل يُفو�ص من ِقبل راك بنك حتديداً(. ب(    

اإعادة متويل دين للتاجر، اأو اأي ممثل، اأو اأي حامل بطاقة. ج(    
د(  خ�سم اأي ر�سوم اإ�سافية، اأو �رضائب اإ�سافية، اأو ر�سوم بنكية، اأو اأي ر�سوم اأخرى ل    
تتعلق ول تُعد عمولة اإ�سافية فيما يتعلق بقبول البطاقات بو�سفها طرقاً لل�سداد.

عن الب�سائع التي مل تُبع اأو اخلدمات التي مل تقدم اإلى حامل البطاقة. هـ(    
5-10  ل تتم اأي معاملة �سداد قبل قيام التاجر مبا يلي:  

املعتمد  ال�سكل  مع  البطاقة  على  الظاهر  ال�سعار  �سكل  تطابق  من  اأ(  التحقق    
وامل�رضح من ِقبل جهات اإ�سدار البطاقات ذات ال�سلة وفقاً ملا ن�ص عليه راك بنك.

التحقق من تاريخ ال�رضيان على البطاقة. ب(    
التحقق من هوية حامل البطاقة. ج(    

د(  بذل اجلهد املعقول للتحقق من توقيع حامل البطاقة على اجلانب اخللفي للبطاقة    
ل�سمان عدم تزوير التوقيع اأو وقوع اأي عمل احتيايل.

احل�سول على حتويل. هـ(    
5-11  لأغرا�ص هذا البند، مت التفاق على اأنه حال عدم تاأكد التاجر من طبيعة البطاقة اأو هوية   

اأو يف حال عدم قدرته على على التحقق من �سالحية البطاقة يتعني  حامل البطاقة، 
عليه حينئذ الت�سال فوراً مبركز التحويل للتحقق. يف حال عدم تقدمي معلومات كافية 
لأجل التحقق يتعني على التاجر األ يكمل معاملة ال�سداد وي�ستخدم الو�سائل املعقولة 

ل�ستعادة البطاقة من حامل البطاقة واإر�سالها على الفور اإلى راك بنك.
5-12  تُعالج جميع معامالت ال�سداد لأجل التحويل با�ستخدام الأجهزة وبالطريقة املن�سو�ص   

عليها يف دليل اأف�سل املمار�سات. مت التفاق على اأنه لن يتم اعتماد اأي معاملة �سداد اأو 
قبولها اأو معاجلتها من ِقبل راك بنك، كما لن يتم اإيداع عوائد البيع وال�سداد اإلى ح�ساب 
البنك اإذا مل تُعالج معاملة ال�سداد من خالل الأجهزة، اأو اإذا متت املعاجلة عن طريق نقطة 

بيع الغري اأو خالف ذلك.
اأن يح�سل  اأو »اإحالة« يتعني على التاجر  5-13  اإذا نتج عن حماولة حتويل ر�سائل مثل »ن�سل«   

فوراً على حتويل من خالل مركز التحويل.  اإذا اعتمد مركز التحويل معاملة ال�سداد يتعني 
على التاجر اأن ي�ستخدم رمز التحويل ذاته الذي �سيقدمه مركز التحويل لأجل ا�ستكمال 
معاملة ال�سداد، ويف حال عدم القيام بذلك يتعني على التاجر اأن يلتزم بالتعليمات التي 

ت�سدر عن مركز التحويل عند رف�ص معاملة ال�سداد.
وكذلك  التفاقية  بهذه  التام  اللتزام  التاجر  على  يتعني  �سداد  معاملة  معاجلة  5-14  عند   

الإر�سادات املن�سو�ص عليها يف دليل اأف�سل املمار�سات وفقاً ملا يتم حتديثه وما يتم اإخطار 
التاجر به من حينن اإلى اآخر.

بوا�سطة  ر�سيد  تقدمي  -تتطلب مبوجبها  �سداد غري �سحيحة  اأي معاملة  اإر�سال  5-15  يتعني   

التاجر اإلى حامل البطاقة- اإلى راك بنك لأجل البدء يف عك�ص عملية البيع. اإذا نتج عن 
معاملة ال�سداد غري ال�سحيحة هذه اأي خ�سائر اأو نفقات تكبدها راك بنك يتعني خ�سم 

اخل�سائر والنفقات الفعلية من عوائد البيع/ ال�سداد امل�ستقبلية.
5-16  اإ�سافة اإلى البند 5-15 املذكور اآنفاً، يف حال اإلغاء اأو اإعادة الب�سائع و/اأو اخلدمات من ِقبل   

حامل البطاقة الذي ا�سرتى هذه الب�سائع و/اأو اخلدمات با�ستخدام البطاقة من التاجر 
اأموال  ا�ستعادة  بو�سفها طريقة  اأ�سلياً  املقدمة  البطاقة  ا�ستخدام  التاجر  يتعني على 
هذه الب�سائع و/اأو اخلدمات التي مت اإلغاوؤها اأو اإعادتها. يجوز للتاجر يف حالت ا�ستثنائية 

ا�ستخدام اأي طريقة م�سموح بها لال�سرتداد وفق ما ين�سح به راك بنك.
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6. RECOVERY OF CARDS 
  The Merchant will use its best efforts to recover and retain any Card for which the 

Merchant receives notifications of cancellation, restrictions, theft, lost, stolen, pickup 
or counterfeiting. This notice may be given electronically through the Equipment or by 
Authorization Centre or by any means acceptable by RAKBANK. Further the Merchant 
shall also take reasonable steps to recover a Card which it has reasonable grounds to 
believe is counterfeit, fraudulent or stolen. Such recovered Cards shall immediately be 
sent to RAKBANK with the POS Record indicating response as pickup. 

7. OPERATION 
  To the extent applicable for its business, the Merchant agrees to abide by the following 

obligations with respect to initiating and processing the Payment Transactions:
 7.1 Commercial Services: 
  a)  If Payment Transaction is not to be made at the time of contracting for 

services, Merchant shall request Pre Authorization to withhold the necessary 
funds on the Card to cover the anticipated services. 

  b)  For the purpose of Pre Authorization, Merchant shall estimate the value of the 
Payment Transaction which would be concluded for the entire services to be 
rendered on the basis of: (i) the type and duration of the services as may be 
anticipated at the time of contracting; and (ii) the estimated pricing for such 
services during the intended period. 

  c)  The Merchant shall insert or swipe the Card through the magnetic stripe 
reader of the POS terminal if enabled, to obtain the required Pre Authorization. 
In case of an EMV Card the Merchant may insert the EMV Card into the POS 
Terminal and, if prompted, shall request the Cardholder to enter the PIN. 

  d)  The Merchant shall inform the Cardholder of the amount for which the Pre 
Authorization was obtained at the time of contracting and the Merchant shall 
record the date, the amount and the Pre Authorization approval code received 
or obtained on the POS Record or Manual Sale Draft as the case may be. 

  e)  At the completion of its services, and in order for the Merchant to complete 
a Payment Transaction on the basis of the earlier Pre Authorization, the 
Merchant shall process a Merchant Transaction for value not exceeding 
ten (10%) percent of the funds booked through Pre Authorization or any 
such threshold agreed in writing between RAKBANK and the Merchant. The 
approval code entered by the Merchant for Merchant Transaction must be 
the same as the one obtained in the Pre Authorization. 

  f)  The Merchant shall not alter the term of its services or the underlying agreement 
with the Cardholder without obtaining the consent of the Cardholder. 

  g)  If necessary, the Merchant may obtain Pre authorizations for additional 
amounts (not cumulative of previous amounts) at any time during its services 
offering. It is understood that Pre Authorization for additional funds may be 
necessary if the value of the services to be rendered exceeds or would exceed 
the sum of the funds Pre Authorized by more than ten (10%) per cent or any 
such threshold agreed in writing between RAKBANK and the Merchant. 

  h)  No Payment Transaction shall be made for additional/excessive services or 
other ancillary charges unless such provision of charges are agreed by the 
Cardholder. For the purpose of this Agreement, additional charges shall 
be limited to only traffic fines, other traffic violations, room rentals, food, 
beverages, taxes, rental and fuel. The Merchant must not charge for damage 
or loss or theft of goods and/or services and the Merchant shall obtain written 
acceptance of the Cardholder to such additional charges at the time of 
completion of the services. The Merchant shall process Payment Transactions 
for additional charges approved by the Cardholder within ninety (90) days 
from the date the services are completed. POS Record and/or Manual Sale 
Draft used as a result of Payment Transaction for additional services may not 
be accepted unless noted with statement advising Cardholder consent is 
obtained such as: “SIGNATURE ON FILE” or otherwise. 

  i)  Payment Transaction in relation to additional charges may, if approved by 
Cardholder, be presented within ninety (90) calendar days from the date 
of last Payment Transaction. The POS Record/Manual Sale Drafts for such 
additional charges may be deposited within described period above, without 
the Cardholder signature, provided that the Merchant has already obtained 
the Cardholder signature on the file, and the words “SIGNATURE ON FILE” are 
entered on the signature panel of the POS Record/Manual Sale Drafts. 

  j)  Merchants engaging in vehicle rental services shall (if applicable): 
   i)  retain for five (5) years the signed vehicle lease agreement; the POS 

Record or the Manual Sale Draft; and the related traffic fines issued 
during the services; 

   ii)  not, unless agreed by the Cardholder, include charges representing 
vehicle insurance deductible/contributions, sum to cover potential 
damages when insurance coverage is waived at the time of renting the 
vehicle, traffic fines, taxes, maintenance cost, fuel compensation or other 
similar charges; 

   iii)  provide RAKBANK with a copy of the Merchant’s insurance policy, if the 
Cardholder pays a insurance deductible for damage; 

   iv)  provide RAKBANK with copy of an official accident report if the cost 
of repairing vehicle damage is to be charged to the Cardholder, along 
with an estimate by competent vehicle repair workshop and such other 
documents evidencing Cardholder consent to assume such charges. 

   v)  shall contact the Cardholder to confirm if a delayed or amended charge for 
loss, theft or damage appears which is related to the same vehicle rented 

ا�ستعادة البطاقات  .6

  يبذل التاجر ق�سارى جهده ل�سرتداد اأي بطاقة تلقى التاجر ب�ساأنها اإخطارات بالإلغاء، اأو التقييد، 
اأو ال�رضقة، اأو الفقدان، اأو النهب، اأو الن�سل، اأو التزوير. هذا الإخطار قد يُر�سل اإلكرتونياً من خالل 
الأجهزة اأو عن طريق مركز التحويل، اأو باأي و�سيلة مقبولة لدى راك بنك. كما يتعني على التاجر 
اتخاذ اخلطوات املعقولة ل�ستعادة اأي بطاقة تبني باأ�سباب معقولة اأنه مت تزييفها، اأو اختال�سها، 
اأو �رضقتها. تُر�سل هذه البطاقات التي متت ا�ستعادتها على الفور اإلى راك بنك مع �سجل طرفية 

نقطة البيع الذي يو�سح الرد باأنه ن�سل.

الت�سغيل  .7

  بالقدر املمكن لأعماله، يوافق التاجر على المتثال لاللتزامات التالية فيما يتعلق ببدء واإجراء 
ُمعامالت ال�سداد:

اخلدمات التجارية  1-7  

التاجر حتويالً  اخلدمات، يطلب  التعاقد على  ال�سداد يف وقت  تتم معامالت  اأ(  اإذا مل    
م�سبقاً لوقف املبالغ امل�ستحقة على البطاقة لتغطية اخلدمات املتوقعة.

ب(  لغر�ص التحويل امل�سبق، يقدر التاجر قيمة معاملة ال�سداد التي من املمكن اإبرامها    
للخدمات كلها لتُقدم على اأ�سا�ص: )1( نوع ومدة اخلدمات املتوقعة وقت التعاقد. 

)2( الت�سعري املقدر لهذه اخلدمات اأثناء الفرتة املذكورة.
ج(  ي�سحب التاجر اأو ميرر البطاقة من خالل قارئ ال�رضيط املغناطي�سي اخلا�ص بطرفية    
نقطة البيع يف حال متكينها، للح�سول على التحويل امل�سبق. يف حال وجود بطاقات 
اإي اإم يف، ميرر التاجر بطاقة اإي اإم يف طرفية نقطة البيع ويطلب من حامل البطاقة 

اإدخال رقم التعريف ال�سخ�سي، اإذا ُطلب منه ذلك.
وقت  به  م�سبق  حتويل  على  احل�سول  مت  الذي  باملبلغ  البطاقة  حامل  التاجر  د(  يُعلم    
الذي  امل�سبق  التحويل  على  املوافقة  ورمز  واملبلغ  التاريخ  التاجر  وي�سجل  التعاقد، 
ح�سبما  اليدوي  البيع  ك�سف  اأو  البيع  نقطة  �سجل  من  عليه  ح�سل  اأو  ت�سلنَّمه 

يتطلب الأمر.
حتويل  وجود  اأ�سا�ص  على  ال�سداد  معاملة  التاجر  يكمل  وكي  خدماته،  اإنهاء  هـ(  عند    
م�سبق، ينبغي للتاجر اأن يتم معاملة التاجر بقيمة ل تتعدى ع�رضة يف املائة )10%( 
من املبالغ املحجوزة من خالل التحويل امل�سبق اأو اأي حد متفق عليه خطياً فيما بني 
راك بنك والتاجر. يجب اأن يكون رمز املوافقة الذي يدخله التاجر لإمتام معاملة التاجر 

مطابقاً لنف�ص الرمز الذي يح�سل عليه يف التحويل امل�سبق.
و(  ل يجوز للتاجر اأن يغري مدة خدماته اأو التفاقية املت�سمنة مع حامل البطاقة دون    

احل�سول على موافقة من حامل البطاقة.
اإ�سافية  ملبالغ  م�سبق  حتويل  على  يح�سل  اأن  للتاجر  يجوز  الأمر،  يتطلب  ز(  ح�سبما    
اأن  املعلوم  من  خدماته.  عر�ص  اأثناء  وقت  اأي  يف  �سابقة(  ملبالغ  تراكمية  )لي�ست 
التحويل امل�سبق للمبالغ الإ�سافية قد يكون �رضورياً اإذا كانت قيمة اخلدمات املقدمة 
تتجاوز اأو �ستتجاوز اإجمايل مبالغ التحويل امل�سبق بع�رضة يف املائة )%10( اأو اأي حد 

متفق عليه خطياً بني راك بنك والتاجر.
اأخرى  اإ�سافية  اأي ر�سوم  اأو  زائدة  اإ�سافية/  اأي معاملة �سداد نظري خدمات  ح(  ل تتم    
ما مل يوافق حامل البطاقة على هذه الر�سوم. ولأغرا�ص هذه التفاقية ينبغي اأن 
تقت�رض اأي ر�سوم اإ�سافية على الغرامات املرورية، واملخالفات املرورية الأخرى، واإيجار 
التاجر على  يُحا�سب  والوقود. ل  والإيجار،  واملاأكولت، وامل�رضوبات، وال�رضائب،  الغرف، 
اأن يح�سل على موافقة  وعليه  اخلدمات،  اأو  و/  الب�سائع  اأو �رضقة  اأو خ�سارة  تلف 
خطية من حامل البطاقة على هذه الر�سوم الإ�سافية عند تنفيذ اخلدمات. يحول 
حامل  عليها  وافق  والتي  الإ�سافية  بالر�سوم  اخلا�سة  ال�سداد  معامالت  التاجر 
البطاقة خالل ت�سعني )90( يوماً من تاريخ اإنهاء اخلدمات. يجوز عدم قبول �سجالت 
مقابل  ال�سداد  معاملة  بعد  امل�ستخدم  اليدوي  البيع  ك�سف  اأو  و/  البيع  نقطة 
حامل  موافقة  على  احل�سول  يو�سح  ببيان  تدوين  يتم  مل  ما  الإ�سافية  اخلدمات 

البطاقة مثل: »التوقيع يف امللف« اأو غري ذلك.
حامل  موافقة  بعد  الإ�سافية،  بالر�سوم  اخلا�سة  ال�سداد  معاملة  تقدمي  ط(  يجوز    
البطاقة، خالل ت�سعني )90( يوماً ميالدياً من تاريخ اآخر معاملة �سداد. ويجوز اإيداع 
توقيع  بدون  اأعاله  املحددة  املدة  خالل  اليدوية  البيع  ك�سوف  البيع/  نقطة  �سجل 
حامل البطاقة �رضيطة اأن يكون التاجر قد ح�سل على توقيع حامل البطاقة بالفعل 
يف امللف، تُدرج عبارة »التوقيع يف امللف« على لوحة التوقيع اخلا�سة ب�سجل نقطة 

البيع/ ك�سوف البيع اليدوي.
ي(  التجار الذين ي�ستخدمون خدمات تاأجري ال�سيارات يتعني عليهم )ح�سبما يقت�سي    

الأمر(:
و�سجل  املوقعة،  ال�سيارات  اإيجار  باتفاقية  �سنوات   )5( ملدة خم�ص  1(  الحتفاظ     
نقطة البيع اأو ك�سف البيع اليدوي؛ والغرامات املرورية ذات ال�سلة وال�سادرة 

اأثناء توفري اخلدمات.
2(  ما مل يوافق حامل البطاقة، عدم ت�سمني ر�سوم على ا�سرتاكات/ خ�سومات     
التاأمني على ال�سيارات، اأو مبالغ لتغطية الأ�رضار الكبرية الناجمة عن التخلي 
عن الغطاء التاأميني عند تاأجري ال�سيارة، اأو الغرامات املرورية، اأو ال�رضائب، اأو 

تكاليف ال�سيانة، اأو بدل وقود، اأو اأي ر�سوم مماثلة اأخرى.
البطاقة  �سدد حامل  اإذا  التاجر،  تاأمني  بولي�سة  بن�سخة من  بنك  راك  3(  تزويد     

مبلغ اخل�سم التاأميني نظري الأ�رضار.
اإ�سالح  تكلفة  كانت  اإذا  الر�سمي  احلادث  تقرير  من  بن�سخة  بنك  راك  4(  تزويد     
اإ�سالح  ور�سة  من  تقرير  واأي�ساً  البطاقة،  حامل  نفقة  على  بال�سيارة  ال�رضر 
ال�سيارات املخت�سة واأي م�ستندات اأخرى تثبت موافقة حامل البطاقة على 

فر�ص هذه الر�سوم.
5(  الت�سال بحامل البطاقة للتاأكد من الر�سوم املتاأخرة اأو املعدلة نظري اخل�سارة،     
اأو ال�رضقة، اأو الأ�رضار التي تظهر بذات ال�سيارة التي قد اأجرها حامل البطاقة 
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earlier by the Cardholder and will charge such actual amount to the Card only 
after Cardholder’s confirmation and agreement to accept such charges. 

  k)  Merchant engaging in hotel/accommodation services shall (if applicable): 
   i)  retain for five (5) years the guest registration forms signed by the 

Cardholder; the POS Record or the Manual Sale Draft; and all related 
documents issued during the services; 

   ii)  in the event the Cardholder does not “check in”, to initiate a Payment 
Transaction for the cost of one night only, if any losses are incurred by 
RAKBANK in respect of such Payment Transaction, such actual losses shall 
be debited against any future Sales Proceeds. 

  l)  Merchant engaging in restaurant/catering or food and beverage services shall 
not alter or amend the amount of tip agreed and written by the Cardholder. 

 7.2  Online Transactions: 
  a)  The Merchant shall install and maintain the software that connects 

the Merchant to payment gateway application through an information 
technology known as “Secure Socket Layer” (“Payment Client”) which is 
provided, updated or otherwise revised by RAKBANK. 

  b)  The Merchant hereby acknowledges and agrees that Payment Client shall be 
used in the manner and according to the instructions provided in the Best 
Practice Guide or as otherwise communicated by RAKBANK from time to 
time. 

  c)  The Merchant shall choose an acquiring mode for accepting online Payment 
Transactions: 

   i)  if RAKBANK hosted secured page is used as an acquiring mode for 
accepting online Payment Transaction then Card details will not be 
disclosed to the Merchant as RAKBANK or its Payment Gateway Service 
providers will store and maintain such data; or 

   ii)  if Merchant hosted payment page is used, the Merchant accepts full 
responsibility for storing and protecting the Cards and the Cardholder 
Information in a manner as may be decided by RAKBANK from time to 
time.  

  d)  The Merchant shall provide Cardholders a receipt with the following info: 
   i) Merchant name and online address; 
   ii) Payment Transaction amount; 
   iii) Payment Transaction currency; 
   iv) Payment Transaction date and shipping date; 
   v) Unique Payment Transaction ID; 
   vi) Authorization code; 
   vii) Description of good and/or services; 
   viii) Masked Card number; 
   ix) Expected delivery date; and 
   x) Delivery method. 
  e)  Merchant shall include in each online Payment Transaction the order 

reference number further to which the status of that Payment Transaction 
will be sent to the Merchant by RAKBANK or its Payment Gateway Service 
Providers quoting the order reference number used by the Merchant when 
initiating the Payment Transaction. 

  f) The Merchant shall include the following on its website: 
   i) complete description of goods and/or services provided;
   ii)  the Merchant’s terms and conditions of the purchase for the Goods and/

or Services; 
   iii)  the Merchant’s refund or return policy and provide “Click to Accept” to 

acknowledge policy; 
   iv)  the Merchant’s contact information for customer service contact 

including electronic mail address; 
   v) Transaction currency; 
   vi) export restrictions as applicable; 
   vii) delivery mode and policy;
   viii) country of its domicile; 
   ix) logos of Cards accepted in the format authorized by RAKBANK; 
   x) other related tariffs and/or regulations; 
   xi) security capabilities and policy for transmission of payment Card details; 
  g)  The Merchant hereby authorizes RAKBANK to hold service codes with respect 

to the Merchant website used for initiating Payment Transactions. 
  h)  The Merchant acknowledges that RAKBANK accepts no liability whatsoever 

arising out of or in connection to processing Payment Transactions made 
online. For this purpose and for the purpose of complying with the applicable 
guidelines of the Card Associations, the Merchant agrees that Card Associations 
may hold the Merchant liable for any losses arising out of or in connection 
with Payment Transactions made online (including but not limited to those 
arising from the Mastercard global merchant only liability shift for interregional 
transactions) and that subsequently RAKBANK is hereby authorized to withhold 
from any Sales Proceeds or to debit the Bank Account accordingly. 

 7.3 Mail, Telephone and Internet: 
  a)  The Merchant accepts it shall identify the Cardholder at the Merchants own 

risk for mail, telephone or internet Payment Transactions. 
  b)  The Merchant may enter Payment Transactions received by mail, by telephone, 

by fax, or in person from the Cardholder using the manual data entry screen 
available via the Payment Client installed on the server maintained by the 
Merchant or by using the POS Terminal or by obtaining Authorization through 
the Authorization centre. 

موؤخراً و�سيُخ�سم هذا املبلغ احلقيقي من البطاقة فقط بعد تاأكيد وتعهد 
حامل البطاقة باملوافقة على هذه الر�سوم.

ك(  ينبغي للتاجر الذي ي�ستخدم خدمات الفنادق/ الإقامة )ح�سبما يقت�سي الأمر( اأن:   
حامل  من  املوقعة  النزيل  ت�سجيل  بنماذج  �سنوات   )5( خم�ص  ملدة  1(  يحتفظ     
ذات  الوثائق  وجميع  اليدوي؛  البيع  ك�سف  اأو  البيع  نقطة  و�سجل  البطاقة، 

ال�سلة وال�سادرة اأثناء توفري اخلدمات.
2(  اإذا مل ي�سجل حامل البطاقة دخولً لبدء معاملة ال�سداد نظري تكلفة ليلة     
واحدة فقط يف حال وجود خ�سارة يتحملها راك بنك تتعلق مبعاملة ال�سداد، 

فاإن هذه اخل�سارة الفعلية تخ�سم من اأي عوائد بيع م�ستقبلية.
خدمات  اأو  الأطعمة  تقدمي  خدمات  املطاعم/  ي�ستخدم  الذي  التاجر  ل(  على     
املاأكولت وامل�رضوبات األ يغري اأو يعدل مبلغ الإكرامية الذي يوافق عليه حامل 

البطاقة خطياً.
7-2  معامالت عرب الإنرتنت  

اأ(  يلتزم التاجر بتثبيت و�سيانة الربنامج الذي يربط التاجر بتطبيق بوابة ال�سداد من    
العميل«(  )»ت�سديد  الآمنة«  املنافذ  با�سم »طبقة  املعروفة  املعلومات  خالل تقنية 

الذي يقدمه ويحدثه ويراجعه راك بنك.
ب(  يقر التاجر ويوافق على اأن ت�سديد العميل ت�ستخدم بالطريقة وح�سب التعليمات    

الواردة يف دليل اأف�سل املمار�سات اأو تلك التي يقدمها راك بنك من حنٍي اإلى اآخر.
ج(  يختار التاجر و�سع احل�سول للموافقة على معامالت ال�سداد عرب الإنرتنت:    

كو�سع  م�ستخدمة  بنك  راك  من  امل�ست�سافة  الآمنة  ال�سفحة  كانت  1(  اإذا     
للح�سول على طريقة ال�سداد فال يتم الإف�ساح عن تفا�سيل البطاقة للتاجر 
بهذه  �سيحتفظان  ال�سداد  بوابة  خدمة  مقدمي  اأحد  اأو  بنك  راك  اإن  حيث 

البيانات. 
التاجر  فاإن  م�ستخدمة  التاجر  من  امل�ست�سافة  ال�سداد  �سفحة  كانت  2(  اإذا     
يوافق على حتمل امل�سوؤولية كاملًة عن حفظ وحماية البطاقات وبيانات حامل 

البطاقة بالطريقة التي يقررها راك بنك من حنٍي اإلى اآخر.
يقدم التاجر اإي�سالً حلاملي البطاقات مت�سمناً البيانات التالية: د(    

ا�سم التاجر وعنوانه الإلكرتوين.  )1    
مبلغ معاملة ال�سداد.  )2    
عملة معاملة ال�سداد.  )3    

تاريخ معاملة ال�سداد وتاريخ ال�سحن.  )4    
الرقم التعريفي ملعاملة ال�سداد املميزة.  )5    

رمز التحويل.  )6    
و�سف الب�سائع و/ اأو اخلدمات.  )7    

رقم البطاقة املخفية.  )8    
تاريخ الت�سليم املتوقع.  )9    

طريقة الت�سليم.  )10    
هـ(  يدرج التاجر يف كل معاملة �سداد عرب الإنرتنت الرقم املرجعي للطلب بالإ�سافة اإلى    
اأي جهة �سرت�سل حالة ال�سداد، اإلى راك بنك اأو اأحد مقدمي خدمة بوابة ال�سداد 

مقتب�ساً الرقم املرجعي للطلب الذي ي�ستخدمه التاجر عند بدء معاملة ال�سداد.
و(  يدرج التاجر ما يلي على موقعه الإلكرتوين:   

و�سف تام للب�سائع و/ اأو اخلدمة التي يوفرها.  )1    
ال�رشوط والأحكام التي يفر�سها التاجر على �رشاء الب�سائع و/ اأو اخلدمات.  )2    

3(  �سيا�سة التاجر لال�سرتداد اأو الرجتاع واإدراج »ا�سغط للموافقة« للموافقة على     
ال�سيا�سة.

بيانات التوا�سل مع التاجر خلدمة العمالء مت�سمنة عنوان الربيد الإلكرتوين.  )4    
عملة املعاملة.  )5    

قيود الت�سدير اإذا انطبق الأمر.  )6    
�سيا�سة وطريقة الت�سليم.  )7    

املقر الر�سمي للتاجر.  )8    
�سعارات البطاقات التي يعتمدها ويوافق عليها راك بنك.  )9    

اأي ر�سوم جمركية و/ اأو انظمة اأخرى.  )10    
ال�سيا�سة والإمكانيات الأمنية لتحويل بيانات بطاقة ال�سداد.   )11    

باملوقع  يتعلق  فيما  اخلدمات  برموز  بالحتفاظ  بنك  راك  مبوجبه  التاجر  ز(  يفو�ص    
الإلكرتوين للتاجر امل�ستخدم لبدء معامالت ال�سداد.

ح(  يقر التاجر اأن راك بنك ل يوافق على حتمل اأي م�سوؤولية مهما كانت تن�ساأ عن اأو    
-ولغر�ص  الغر�ص  ولهذا  الإنرتنت.  عرب  تتم  التي  ال�سداد  معامالت  اإجراءات  ب�سبب 
اأنه  التاجر على  يوافق  البطاقات-  اإ�سدار  املطبقة لدى جهات  بالإر�سادات  اللتزام 
ل التاجر م�سوؤولية اأي خ�سائر تنتج عن اأو ب�سبب  يجوز جلهات اإ�سدار البطاقات اأن حُتَِمّ
معامالت ال�سداد التي تتم عرب الإنرتنت )مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�رض تلك 
التي تن�ساأ من حتول امل�سوؤولية التجارية العاملية من قبل ما�سرتكارد عن املعامالت 
اأو  الإقليمية( وبالتايل يُفو�ص راك بنك مبوجبه للخ�سم من عوائد اأي عمليات بيع 

يخ�سم من احل�ساب البنكي مبا�رضة.
الربيد الإلكرتوين، الهاتف، الإنرتنت:  3-7  

بالربيد  تتعلق  التي  التاجر  مبخاطر  البطاقة  حامل  �سيُعّرف  اأنه  على  التاجر  اأ(  يوافق    
الإلكرتوين اأو الهاتف اأو معامالت ال�سداد عرب الإنرتنت.

ب(  يجوز للتاجر اأن يجري معامالت �سداد عرب الربيد الإلكرتوين، اأو الهاتف، اأو الفاك�ص، اأو    
�سخ�سياً من حامل البطاقة الذي ي�ستخدم �سا�سة اإدخال البيانات اليدوية املتاحة 
با�ستخدام  اأو  ب�سيانته،  التاجر  يقوم  الذي  اخلادم  على  املثبت  العميل  ت�سديد  عرب 

طرفية نقطة البيع، اأو باحل�سول على حتويل من خالل مركز ا�ستخراج التحويالت.
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  c)  Any Authorization obtained from RAKBANK does not guarantee that the 
Payment Transaction is being authorized by the person whose card number 
and name appears on the Card or mail order document or whose Card 
number and name is obtained over the telephone or via the internet. 

  d)  Merchant agrees that receiving any approval code from RAKBANK does 
not guarantee validity of the Payment Transaction and that the Payment 
Transaction presented to RAKBANK will be handled by RAKBANK in its ordinary 
course of business. 

  e)  It is hereby agreed that if charge over mail, telephone or internet is disputed 
by the Cardholder for any reason, such charge shall be subject to an 
immediate charge back in accordance with Clause 10.  

8. FEES 
 8.1  The Merchant agrees and undertakes to: 
  a)  pay RAKBANK the Fees due on each Payment Transaction made by POS 

Terminal at the rates listed out in the Merchant Application Form; 
  b)  pay RAKBANK the monthly/yearly rental fee and/or one time setup fee applicable 

for each POS Terminal as described in the Merchant Application Form ; 
  c)  provide at its own cost all local telephone land line(s), for the exclusive use 

of the POS Terminal, and pay all periodical rental charges and call charges for 
use of land line(s).

  d)  reimburse RAKBANK for any charges pertains to any telecommunication cost 
incurred by RAKBANK on behalf of the Merchant for the use of GPRS/3G/4G 
POS terminal.

 8.2  RAKBANK reserves the right to revise the Fees from time to time and shall notify 
the Merchant of such revision. 

 8.3  The Fees do not include any taxes now in effect or thereafter levied for any reason. 
The Merchant shall be liable for all such taxes, unless otherwise agreed in writing 
by the Parties. All amounts expressed to be payable under this Agreement by the 
Merchant to RAKBANK which (in whole or in part) constitute the consideration 
for any taxable supply for VAT purposes are deemed to be exclusive of any VAT 
which is chargeable on that supply. Accordingly, the Merchant shall be liable for 
any taxes (including but not limited to VAT) payable in connection with or arising 
out of this Agreement. 

9. SETTLEMENT AND PROCEEDS 
 9.1  Following completion of Payment Transactions: 
  a)  all POS Records shall be transmitted electronically to RAKBANK at the end of 

each day (and in any event no later than two (2) days from the date of the 
Payment Transaction); and 

  b)  all Manual Sale Drafts shall be sent to RAKBANK within two (2) Business Days 
and in any event no later than Ten (10) Business Days. 

 9.2  Sale/Payment Proceeds will be paid to the Merchant on the next Business Day after 
receiving details of the Payment Transaction by the respective Card Association. 

 9.3  Subject to Clauses 9.2, 9.4 and 9.5 of this Agreement, all Sale/Payment Proceeds 
shall be credited to the Bank Account in the manner and at the settlement 
frequency selected in the Merchant Application Form. 

 9.4  The Merchant hereby authorizes RAKBANK at its sole discretion to withhold 
settlement in part or in full, in case of non conforming, suspicious or irregular 
transactional activity (in the reasonable opinion of RAKBANK). 

 9.5  The Merchant hereby authorizes RAKBANK to deduct from the Sale/Payment 
Proceeds or if the Sale/ Payment Proceeds are already credited to the Bank 
Account the Merchant agrees to pay and hereby authorize RAKBANK to debit the 
Bank Account, the amount of: 

  a)  the applicable Fees 
  b)  any additional actual payment amount made by RAKBANK as a result of 

any failure or error in the system or pursuant to negligence, misconduct or 
fraudulent act; and 

  c)  any other actual payment amount which is mistakenly or wrongfully received by the 
Merchant pursuant to negligence, misconduct or fraudulent act of the Merchant. 

 9.6  The Merchant hereby authorizes RAKBANK to withhold or freeze any Chargeback 
amount in the Bank Account and agrees to indemnify RAKBANK if the balance in the 
Bank Account is not sufficient to meet the Merchant’s financial obligations arising out 
of such Chargeback that may be imposed on RAKBANK by any Card Associations or 
competent authority in connection to Payment Transactions made by the Merchant. 

 9.7  Any settlements pursuant to this Clause 9 are subject to verification and audit by 
RAKBANK and in case of any inaccuracies, RAKBANK is hereby authorized to debit, 
hold or credit the Payment Proceeds for any deficiencies or overages or invalid 
POS Records or Manual Sale Drafts. 

 9.8  The Merchant shall retain the POS Records, the Manual Sale Drafts and related 
sale invoices for a period of five (5) years from the date each relevant Payment 
Transaction is completed. 

 9.9  Upon receiving a written request in advance by RAKBANK, Merchant shall grant to 
RAKBANK (or its duly authorised representative) the right of access to any of the 
Merchant’s premises, employees and/or records, during normal business hours to 
the extent relevant to access or investigate any Payment Transaction as RAKBANK 
may reasonably require. 

10. DISPUTES AND CHARGEBACK 
 10.1  RAKBANK may withhold Sales/Payment Proceeds in relation to Payment Transaction 

or may charge back and debit the actual amount to the Merchant even after 
termination of this Agreement, in any of the following circumstances where: 

ج(  اأي حتويل يح�سل عليه التاجر من راك بنك ل ي�سمن اأن معاملة ال�سداد ي�سمح بها    
ال�سخ�ص الذي يظهر ا�سم ورقم بطاقته على البطاقة اأو وثيقة طلب عرب الربيد، اأو 

احل�سول على ا�سم ورقم بطاقته عرب الهاتف اأو الإنرتنت.
د(  يوافق التاجر على اأننَّ ت�سلُّم اأي رمز موافقة من راك بنك ل ي�سمن �سالحية معاملة    
ال�سداد واأن معاملة ال�سداد التي تُقدم اإلى راك بنك �سيتعامل معها راك بنك يف 

�سياق اأعماله العادية.
هـ(  يتـم التفـاق مبوجبـه على اأنه يف حـال النـزاع مـن قبـل حامـل البطاقـة عـلى    
الر�سوم التي تفر�ص عرب الربيد اأو الهاتف اأو الإنرتنت، فاإن هذه الر�سوم يتم ردها يف 

احلال وفقاً للبند 10.

الر�سوم   .8

يوافق التاجر ويتعهد مبا يلي:  1-8  

اأ(  �سداد الر�سوم امل�ستحقة اإلى راك بنك عن كل معاملة �سداد تتم من خالل طرفية    
نقطة البيع بالأ�سعار املحددة يف منوذج طلب التاجر.

بها يف كل  املعمول  الإعداد  ر�سوم  اأو  و/  ال�سنوية  ال�سهرية/  الإيجار  ر�سوم  ب(  �سداد    
طرفية نقطة البيع ملرة واحدة كما هو مبني يف منوذج طلب التاجر.

ج(  توفري جميع خطوط الهاتف الأر�سي املحلي على نفقته اخلا�سة من اأجل ال�ستخدام    
اإجراء  ور�سوم  الدورية،  الإيجار  ر�سوم  جميع  و�سداد  البيع،  نقطة  لطرفية  احل�رضي 

املكاملات من خالل ا�ستخدام اخلطوط الأر�سية.
د(  تعوي�ص راك بنك عن اأي ر�سوم تتعلق باأي تكلفة ات�سالت يتكبدها راك بنك نيابة    
عن التاجر ل�ستخدام طرفية نقطة البيع التي تعمل عرب جي بي اآر اإ�ص/  ثري جي/ 

فور جي.
8-2  يحتفظ راك بنك باحلق يف مراجعة الر�سوم من حني اإلى اآخر واإخطار التاجر بهذه    

املراجعة.
8-3  ل ت�سمل الر�سوم اأي �رضائب �سارية الآن اأو تُفر�ص  بعد ذلك لأي �سبب من الأ�سباب.    

يتحمل التاجر م�سوؤولية جميع هذه ال�رضائب ما مل يُتفق على خالف ذلك خطياً بني 
الطرفني. ل ت�سمل املبالغ امل�ستحقة ال�سداد مبوجب هذه التفاقية من التاجر اإلى 
راك بنك )كلياً اأو جزئياً( ُمقابل اأي توريد يخ�سع لأغرا�ص �رضيبة القيمة امل�سافة اأي 
�رضيبة قيمة م�سافة حُت�سب على هذا التوريد؛ لذا يتحمل التاجر م�سوؤولية �سداد 
اأي �رضائب مبا يف ذلك -على �سبيل املثال ل احل�رض- ال�رضائب امل�ستحقة وفقاً لهذه 

التفاقية اأو الأمور ذات ال�سلة بها.

الت�سوية والعوائد  .9

عقب اإمتام معامالت ال�سداد:  1-9  

اأ(  تُر�سل جميع �سجالت نقطة البيع اإلى راك بنك اإلكرتونياً يف نهاية كل يوم )باأي حال    
من الأحوال يف موعد اأق�ساه يومان من تاريخ معاملة ال�سداد(.

ب(  تُر�سل جميع كمبيالت البيع املحررة يدوياً اإلى راك بنك يف غ�سون يومي عمل - باأي    
حال من الأحوال- اأو يف موعد اأق�ساه )10( ع�رضة اأيام عمل.

اإلى التاجر يف يوم العمل التايل بعد تلقي بيانات معاملة  9-2  تُ�سدد عوائد البيع/ ال�سداد   

ال�سداد من جهات اإ�سدار البطاقات املعنية.
9-3  وفقاً للبنود 9-2، و9-4، و9-5 من هذه التفاقية، تودع جميع عوائد البيع/ ال�سداد يف   

ح�ساب البنك وفق الطريقة وعدد مرات الت�سوية املحددة يف منوذج طلب التاجر.
الت�سوية  منع  وحده- يف  لتقديره  -وفقاً  بنك  راك  التفاقية  التاجر مبوجب هذه  9-4  يفو�ص   

-كلياً اأو جزئياً- يف حال وجود ن�ساط معامالت غري مطابق، اأو م�سبوه، اأو خارج عن املاألوف 
)وفقاً لراأي راك بنك املعقول(.

9-5  يفو�ص التاجر مبوجب هذه التفاقية راك بنك يف اخل�سم من عوائد البيع/ ال�سداد، كما   

يوافق التاجر على ال�سداد اإذا كانت عوائد البيع/ ال�سداد قد اأودعت بالفعل يف ح�ساب 
البنك، ثم يفو�ص التاجر البنك يف اخل�سم من احل�ساب البنكي قيمة:

الر�سوم املُطبقة اأ(    
ب(  اأي مبلغ اإ�سايف لل�سداد الفعلي ي�سدده راك بنك نتيجة الإخفاق، اأو خطاأ يف النظام،    

اأو الإهمال، اأو �سوء الت�رضف، اأو الحتيال.
ج(  اأي مبلغ �سداد فعلي اآخر يت�سلمه التاجر عن طريق اخلطاأ ب�سبب اإهماله، اأو �سوء    

ت�رضفه، اأو احتياله.
البنك،  ح�ساب  مبالغ يف  اأية  اعادة  جتميد  اأو  حجب  بنك يف  راك  مبوجبه  التاجر  9-6  يفو�ص   

كما يوافق على تعوي�ص راك بنك اإذا مل يكن الر�سيد يف احل�ساب البنكي كافياً للوفاء 
باللتزامات املالية للتاجر النا�سئة عن هذا املبلغ الذي قد يُفر�ص على راك بنك من خالل اأي 
جهة لإ�سدار البطاقات، اأو اأي جهة خمت�سة فيما يتعلق مبعامالت ال�سداد التي يجريها 

التاجر.
9-7  تخ�سع اأي ت�سويات عمالً بالبند 9 للتحقق والتدقيق من راك بنك، يف حال ثبوت عدم دقة   

هذه الت�سويات اأو �سحتها يحق للبنك خ�سم اأو حجز اأو اإيداع عوائد ال�سداد عن اأي ق�سور 
اأو زيادة اأو عدم �رشيان يف �سجالت نقاط البيع اأو كمبيالت البيع املحررة يدوياً.

9-8  يحتفظ التاجر ب�سجالت نقاط البيع، وك�سوف البيع اليدوية، وفواتري البيع ذات ال�سلة ملدة   

خم�ص �سنوات من تاريخ انتهاء كل معاملة �سداد.
9-9  عند ت�سلم طلب خطي ب�سكل م�سبق من راك بنك، مينح التاجر راك بنك )اأو ممثله املفو�ص   

ح�سب الأ�سول( حق الو�سول اإلى اأي من مباين التاجر و/ اأو موظفيه و/ اأو �سجالته اأثناء 
�ساعات العمل العادية اإلى احلد املنا�سب للو�سول اأو التحقق من اأي معاملة �سداد كما 

يطلب راك بنك على نحو معقول.

النزاعات واإعادة املبالغ  .10

10-1  يجوز لراك بنك اقتطاع عوائد املبيعات/ ال�سداد فيما يتعلق مبعاملة ال�سداد ، كما يجوز   

له اأن يرد اأو يخ�سم املبالغ الفعلية اإلى التاجر حتى بعد انتهاء هذه التفاقية يف اأي من 
احلالت التالية:
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  a)  Payment Transaction is suspected to be fraudulent or requires Chargeback; 
  b)  Payment Transaction is found to be illegal upon investigation by RAKBANK; 
  c)  Authorization for a Card transaction is not obtained in accordance with the 

Merchant Agreement or as per Card Association rules. 
  d)  Payment Transaction data is issued or presented in violation of the procedures 

set out in this Agreement; 
  e)  The particulars inserted in the POS Record/Manual Sale Draft are not identical 

with the particulars inserted in the copy given to the Cardholder; 
  f)  The Card relating to a Payment Transaction is not valid for any reason 

whatsoever including, but not limited to, forgery or expiry; 
  g)  The Payment Transaction is not authorized by the Issuer or the Cardholder or 

by the Card Associations; 
  h)  The POS Record and other related documents /Manual Sale Draft is 

incomplete or illegible; 
  i)  The Merchant fails to produce to RAKBANK, within five (5) calendar days of 

RAKBANK’s request for information, evidence of the Cardholder approval 
to process the Payment Transaction; and/or a copy of the signed or PIN 
verified POS Record or Manual Sale Draft (card imprint with the Cardholder’s 
signature); and/or any other supporting documents related to the Payment 
Transaction requested by RAKBANK;

  j)  The signature on the POS Record/Manual Sale Drafts in not reasonably similar 
to the signature on the Card or is a forged signature; 

  k)  The Payment Transaction is processed via multiple fraudulent Authorizations; 
  l)  The Merchant has processed a fictitious, suspicious, and/or counterfeit 

Payment Transaction or otherwise defrauded or attempted to defraud 
RAKBANK or the Cardholder; 

  m)  A “Chargeback Window” has been opened by the Card Associations for 
excessive fraudulent or Chargeback Payment Transactions. 

  n)  The sales transaction is not a valid sales transaction based on investigation 
made by RAKBANK, Card Association or any relevant authority; 

  o)  The Payment Transaction relates to goods and/or services not rendered, in 
respect of which the Cardholder disputes liability for any reason and/or the 
Cardholder makes a claim for set off or a counterclaim;  

  p)  The Merchant authorizes RAKBANK to deduct any actual liabilities, losses, 
fees, costs or expenses or any other amounts payable by the Merchant to 
RAKBANK pursuant to this Agreement which shall include, without limitation, 
any arising as result of incoming charge back or a fraudulent confirmation 
received in relation to the Card Transaction processed by the Merchant; 

  q)  The Bank Account is credited more than once for the same Payment 
Transaction; 

  r)  Goods or services were purchased with an altered or tampered Card;
  s)  The Merchant fails to deliver the goods or services within the agreed time 

period with the Cardholder; 
  t)  The Merchant  fails to present the daily sales batch to RAKBANK, within two 

(2) calendar days; or 
  u)  The Cardholder returns, exchanges or cancels the purchase of merchandise 

within the Merchant’s return, exchange and cancellation policy which was 
disclosed to the Cardholder at the time of the Payment Transaction.

11. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES 
 11.1  The Merchant hereby warrants, represents and undertakes to RAKBANK that: 
  a)  it is a duly incorporated company or legal entity validly existing under the 

law of its jurisdiction of incorporation and has taken all necessary actions 
(corporate or otherwise) to authorise its entry into, to observe and perform 
its obligations under this Agreement;

  b)  the execution of this Agreement, delivery and performance of the obligations 
contemplated by this Agreement do not and will not contravene or conflict 
with its constitutional documents, any existing contractual and/or legal 
obligations owed by the Merchant or any agreement binding on its assets or 
result in a breach of any law, regulation, judgment, order;

  c)  it has all requisite power, authority, licences and approvals to enter into and 
perform its obligations under this Agreement;

  d)  in its capacity under this Agreement, it acts as a principal and for its own 
account and not as agent, fiduciary, advisor or trustee or in any other capacity 
on behalf of any third party and has made its own independent decisions to 
enter into this Agreement and as to whether the Agreement is appropriate 
or proper for it is based upon its own judgement and upon advice from such 
advisers as it has deemed necessary;

  e)  it will at all times comply with all applicable laws and regulations (including 
but not limited to the laws of the UAE, regulations, circulars and notices and 
any amendments thereto);  

  f)  this Agreement is valid, legally binding and enforceable against it in 
accordance with its terms;

  g)  all Payment Transactions tendered to RAKBANK will represent the obligations 
of the Cardholders to the Merchant for bona fide transactions in the amount 
set forth thereon for goods sold and/or Services rendered only; 

  h)  it shall establish a fair policy for the exchange or return of goods and/or 
services purchased pursuant by virtue of Payment Transactions and shall give 
exact credit upon each such return by means of Refund Vouchers only; 

  i)  it shall process exact refund through the “Refund” function on a POS Terminal 
and if a Payment Transaction is initiated through Manual or if a POS Terminal 

اأ(  ال�ستباه باأن معاملة ال�سداد هذه مزورة اأو تتطلب اإعادة املبالغ.   
اكت�ساف اأن معاملة ال�سداد غري قانونية عند اإجراء حتقيقات من جانب راك بنك. ب(    

خدمات  لتفاقية  وفقاً  البطاقات  اإ�سدار  جهات  من  تفوي�ص  على  احل�سول  ج(  عدم    
التاجر اأو وفقاً لقواعد جهات اإ�سدار البطاقات.

د(  �سدور بيانات معاملة ال�سداد اأو تقدميها مبا يخالف الإجراءات املن�سو�ص عليها يف    
هذه التفاقية.

هـ(  عدم مطابقة البيانات املدرجة يف �سجل طرفية نقطة البيع/ ك�سف البيع اليدوي    
للبيانات املدرجة يف الن�سخة ال�سادرة اإلى حامل البطاقة.

و(  عدم �رضيان البطاقة اخلا�سة مبعاملة ال�سداد لأي �سبب، مثل-على �سبيل املثال ل    
احل�رض- التزوير، اأو انتهاء �رضيان البطاقة.

ز(  عدم الت�رضيح مبعاملة ال�سداد من ِقبل جهة الإ�سدار، اأو حامل البطاقة، اأو جهات    
اإ�سدار البطاقات.

ح(  عدم اكتمال اأو قانونية �سجل نقطة البيع اأو الوثائق الأخرى ذات ال�سلة/ ك�سف    
البيع اليدوي. 

ط(  عدم تقدمي التاجر اإلى راك بنك -يف غ�سون خم�سة اأيام ميالدية من تقدمي راك بنك    
طلب املعلومات- اإثباتاً على موافقة حامل البطاقة على اإجراء معاملة ال�سداد و/ 
اأو ن�سخة موقعة من رقم التعريف ال�سخ�سي اأو �سجل نقطة البيع الذي مت التحقق 
منه، اأو ك�سف البيع اليدوي )بطاقة حتمل توقيع حامل البطاقة( و/ اأو اأي م�ستندات 

داعمة تتعلق مبعاملة ال�سداد التي يطلبها راك بنك.
اليدوية  البيع  البيع/ ك�سوفات  نقطة  �سجل  على  املوجود  التوقيع  ي(  عدم مطابقة    

للتوقيع املوجود على البطاقة على نحو معقول اأو كان التوقيع مزوراً.
ك(  اإجراء معاملة ال�سداد من  خالل عدة تفوي�سات مزورة.    

ل(  اإجراء التاجر معامالت �سداد وهمية، اأو م�سبوهة و/ اأو مزيفة و/ اأو مغ�سو�سة، اأو    
الحتيال على راك بنك اأو حامل البطاقة.

م(  فتح »نافذة اإعادة املبالغ« من خالل جهات اإ�سدار البطاقة ب�سبب عمليات الحتيال    
املتزايدة اأو معامالت اإعادة املبالغ.

ن(  عدم �رضيان معاملة املبيعات بناًء على التحقيقات التي اأجراها بنك راك، اأو جهات    
اإ�سدار البطاقة، اأو اأي �سلطة معنية. 

يطعن  والتي  تُقدم  مل  التي  اخلدمات  اأو  و/  بالب�سائع  ال�سداد  معاملة  �س(  ارتباط    
حامل البطاقة يف امل�سوؤولية عنها لأي �سبب، و/ اأو يقدم حامل البطاقة ُمطالبة 

باملقا�سة، اأو دعوى مقابلة اأو اأياً مما �سبق.
ع(  يفو�ص التاجر راك بنك يف خ�سم اأي التزامات فعلية، اأو خ�سائر، اأو ر�سوم، اأو تكاليف،    
اأو م�رضوفات، اأو مبالغ اأخرى واجبة ال�سداد من ِقبل التاجر اإلى راك بنك عمالً بهذه 
التفاقية التي تت�سمن -على �سبيل املثال ل احل�رض- اأي �سيء ين�ساأ عن اإعادة املبالغ 

الواردة، اأو تلقي تاأكيد بالحتيال يتعلق مبعاملة البطاقة التي يجريها التاجر.    
ف(  يُ�ساف اإلى احل�ساب البنكي اأكرث من مرة بنف�ص معاملة ال�سداد.   

�ص(  �رضاء ب�سائع اأو خدمات با�ستخدام بطاقة ُمعدلة اأو مت التالعب بها.    
ق(  عدم ت�سليم التاجر الب�سائع اأو اخلدمات خالل املدة املتفق عليها مع حامل البطاقة.   

عدم تقدمي التاجر دفعة املبيعات اليومية اإلى راك بنك يف غ�سون يومني. ر(    
اإلغاء �رضائها �سمن �سيا�سة  اأو  اأو ا�ستبدالها  �ص(  اإعادة �رضاء حامل البطاقة الب�سائع    
التاجر يف التبديل والإلغاء التي مت الإف�ساح عنها حلامل البطاقة يف وقت معاملة 

ال�سداد. 

التعهدات وال�سمانات  .11

11-1  يقر التاجر ويتعهد وي�سمن مبوجب هذه التفاقية اإلى راك بنك ما يلي:  

اأ(  اأنه �رضكة موؤ�س�سة ح�سب الأ�سول اأو اأنه كيان قانوين قائم ب�سكٍل �سليم مبوجب    
القوانني ال�سارية يف مكان وليته التاأ�سي�سية وقد اتخذ جميع الإجراءات ال�رضورية 
)�رضكة اأو خالف ذلك( الالزمة لرتخي�ص �رضيانها وللوفاء بالتزاماتها وتنفيذها مبوجب 

هذه التفاقية. 
ب(  عدم تعار�ص اأو تناق�ص حترير هذه التفاقية والوفاء والقيام باللتزامات الواردة بها مع    
امل�ستندات الد�ستورية اخلا�سة بها اأو مع اأي التزامات تعاقدية و/ اأو قانونية واقعة 
على التاجر اأو مع اأي اتفاقية ملزمة على الأ�سول اخلا�سة به اأو تلك التي ين�ساأ عنها 

خرق لأي قانون اأو لئحة اأو حكم اأو اأمر.
التفاقية  هذه  لإبرام  الالزمة  والعتمادات  والرتاخي�ص  وال�سالحيات  بالقوة  ج(  التمتع    

وتنفيذ اللتزامات املفرو�سة مبوجب هذه التفاقية.
د(  يت�رضف التاجر ب�سفته موكالً مبوجب هذه التفاقية ويعمل حل�سابه اخلا�ص ولي�ص    
عن  نيابة  اأخرى  �سفة  اأي  اأو  متعهداً  اأو  م�ست�ساراً  اأو  مفو�ساً  اأو  وكيالً  بو�سفه 
واإذا  التفاقية  اإبرام هذه  ب�سكل م�ستقل فيما يخ�ص  قراراته  اتخذ  واأنه قد  الغري، 
ما كانت هذه التفاقية منا�سبة اأو �ساحلة بناًء على حكمه اخلا�ص وعلى راأي هوؤلء 

امل�ست�سارين ح�سبما يرونه �رضورياً.
هـ(  المتثال يف جميع الأوقات بالقوانني والنظمة املعمول بها )مبا يف ذلك دون ح�رض    
واأي  والإخطارات  والتعميمات  والنظمة  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  قوانني 

تعديالت لها(.
و(  �رضيان هذه التفاقية واإلزامها قانوناً وقابليتها للنفاذ عليه وفقاً لأحكامها.   

ز(  امتثال جميع معامالت ال�سداد املقدمة اإلى راك بنك بالتزامات حامل البطاقة اإلى    
املن�سو�ص  املبلغ  النية يف حدود  تت�سم بح�سن  التي  املعامالت  التاجر فيما يخ�ص 

عليه فيها وذلك عن الب�سائع املباعة و/اأو اخلدمات املقدمة فقط.
ح(  ين�سئ التاجر �سيا�سة عادلة فيما يخ�ص ا�ستبدال اأو ا�سرتجاع الب�سائع و/اأو اخلدمات    
التي متَّ �رشاوؤها مبوجب معامالت ال�سداد وعليه اأن يقدم الر�سيد امل�سبوط لكلٍّ من 

هذه ال�سرتجاعات با�ستخدام ق�سيمة ال�سرتداد فقط. 
ط(  اإجراء ل�سرتداد بكل دقة من خالل وظيفة »ال�سرتداد« املوجودة على طرفية نقطة    
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accepts no refund the Merchant shall issue a Refund Voucher to RAKBANK for 
the actual amount; 

  j)  it shall not refuse the exchange or return of goods and/or services merely 
because they were originally purchased by Card; 

  k)  it shall not make cash advances or withdrawals to any Cardholder; 
  l)  it shall notify RAKBANK of or any sale, restructure, acquisition, merger or any 

other material change in nature or size of its business. 
  m)  it shall not infringe upon the Intellectual Property Rights of RAKBANK or the 

Card Associations, nor otherwise use the mark or logo of Cards in such a 
manner as to create the impression that the Merchant’s goods and/or 
services are sponsored, produced, affiliated with, offered, or sold by RAKBANK 
and/or any of the Card Associations; 

  n)  it shall use its best endeavours to assist RAKBANK, if requested from time to 
time, in preventing or detecting fraud and undertakes to inform RAKBANK, 
as soon as reasonably practicable, of any fraudulent activity the Merchant 
becomes aware or any such activities which, in the opinion of the Merchant 
would involve fraud, misrepresentation or other illegal activities in relation to 
a Card; 

  o)  not to sell, purchase, provide or exchange Card account number information 
in the form of Card transaction document, mailing lists, tapes, journal rolls or 
other media obtained by reasons of a Card transaction to any third party; 

  p)  it must not request or use a Card account number for any purpose that it 
knows or should have known to be fraudulent or in violation of rules, operating 
regulations, procedure, or policies available or which are communicated by 
RAKBANK from time to time; 

  q)  it shall not sell, store, share, purchase, provide, or exchange a Cardholder and 
Card information or account number information in any form to any third 
party other than RAKBANK or authorized personal or pursuant to an official 
court order. The Merchant must keep all systems and media containing 
account information, Cardholder or Card information, Cardholder or Card 
transaction information in media form in a secure manner to prevent access 
by or disclosure to any third party other than RAKBANK. The Merchant must 
destroy in the appropriate manner, all such media that will render unreadable 
which the Merchant no longer deems necessary to store; and  

  r)  it shall ensure its Representatives do not have any criminal records. 
 11.2  The Merchant shall complete a minimum value of AED 20,000/- (UAE Dirhams 

Twenty Thousand Only) worth of Payment Transactions per month or any other 
amount as approved by RAKBANK. 

 11.3  The Merchant shall abide by and fully comply with the applicable Card 
Associations’ rules and regulations in connection to PCI DSS, PA DSS and business 
risk assessment and mitigation (BRAM) and to comply with the process of any 
program or service provided or introduced by the Card Associations from time to 
time such as VEPS and QPS. The Merchant acknowledges and agrees that any of 
the following practices shall be considered as non compliance with BRAM: 

  a)  making an aggregate Payment Transactions for multiple content suppliers; 
  b)  failing to submit Payment Transactions for or on behalf of third party (i.e. 

other business entities); or 
  c)  failing to submit a Payment Transaction that may, in the opinion of the Card 

Association (acting at its sole discretion) damages the goodwill or reflects 
negatively on the Card Association’s brand. 

 11.4  The process of any Payment Transaction or the presentation of any POS Record/
Manual Sale Draft by the Merchant to RAKBANK shall constitute a warranty by the 
Merchant to RAKBANK that: 

  a) all statements of fact therein are true; 
  b) the Card or POS Record/Manual Sale Draft is valid; and 
  c) the sales are not subject to any dispute, set off and/or counterclaim. 
 11.5  Except as expressly authorised by RAKBANK in writing, neither the Merchant nor 

any Representative shall have any power: 
  a)  to bind, make any commitment or give any instructions on behalf of 

RAKBANK; 
  b) to provide finance on behalf of RAKBANK or in any way pledge the Equipments; 
  c) to settle any claims, demands or actions against RAKBANK; 
  d) to contract on behalf of RAKBANK; or. 
  e)  to sell, purchase, provide or exchange Card account number information in 

the form of Card transaction document , mailing lists, tapes, journal rolls or 
other media obtained by reasons of a Card transaction to any third party. 

 11.6  Upon demand made by RAKBANK the Merchant shall pay to RAKBANK the 
Fees in relation to the Merchant Services which include but not limited to the 
maintenance of POS Terminal, E-Commerce Services, Equipment, any rental for 
any devices, value of Chargeback transactions, collateral or deposit (if any) from 
time to time. The Merchant shall be required to pay all Fees due to RAKBANK 
under this Agreement by means of a cheque drawn in favour of RAKBANK or 
by electronic payment transfer to the account of RAKBANK. The Merchant shall 
under no circumstances make a cash payment to RAKBANK or to any of its 
representatives.

 11.7  The Merchant shall under no circumstances carry out Double Swipe of Cards 
or store the Card data on any of its internal registers and other Equipment that 
has not been provided by RAKBANK. If any Cardholder data is stored as a result 
of Double Swipe which is then compromised in anyway, Merchant shall be held 
responsible and shall indemnify RAKBANK on demand for any actual expenses 
imposed on RAKBANK by the Card Association or any regulatory authority as a 

البيع واإذا بُدئت معاملة ال�سداد من خالل »يدوي« اأو اإذا مل تقبل طرفية نقطة البيع 
ال�سرتداد فعلى التاجر اإ�سدار ق�سيمة ال�سرتداد اإلى راك بنك باملبلغ الفعلي.

ي(  عدم رف�ص ا�ستبدال اأو ا�سرتجاع الب�سائع و/اأو اخلدمات فقط ملجرد اأنه قد متنَّ �رضاوؤها    
با�ستخدام البطاقة.

ك(  عدم تقدمي دفعات نقدية اأو �سحوبات لأي حامل بطاقة.   
ل(  اإبالغ راك بنك باأي عملية بيع اأو اإعادة هيكلة اأو حت�سيل اأو دمج اأو تغيري جوهري اآخر    

يف طبيعة الأعمال اأو حجمها. 
م(  عدم انتهاك حقوق امللكية الفكرية لراك بنك اأو جهات اإ�سدار البطاقات كما عليه    
تخلق  اأن  �ساأنها  من  بطريقة  بالبطاقات  اخلا�ص  ال�سعار  اأو  العالمة  ي�ستخدم  األ 
انطباعاً باأن ب�سائع التاجر و/اأو اخلدمات التي يقدمها هي حتت رعاية راك بنك و/اأو 
جهات اإ�سدار البطاقات اأو اأنهما املنتجان لها اأو اأنها تنت�سب اإليهما اأو مقدمة عن 

طريقهما اأو اأنهما يبيعانها.
ن(  بذل ق�سارى جهده مل�ساعدة راك بنك عند الطلب من حني لآخر للحيلولة دون وقوع    
اأعمال احتيال ويعمل على الك�سف عن وقوعها، كما يتعهد باإبالغ راك بنك يف اأقرب 
وقت ممكن على نحو معقول باأي اأن�سطة احتيالية ي�سبح التاجر على علم بها اأو عن 
اأي اأن�سطة يرى التاجر اأنها تت�سمن غ�ساً اأو تدلي�ساً اأو اأي اأن�سطة اأخرى غري قانونية 

تتعلق بالبطاقة.
�ص(  عدم البيع اأو ال�رضاء اأو التوفري اأو ال�ستبدال لبيانات رقم ح�ساب البطاقة البادية يف    
م�ستند معاملة البطاقة اأو قوائم الربيد اأو الأ�رضطة اأو لفات اجلرائد اأو اأي و�سائط 

اأخرى متنَّ احل�سول عليها عن طريق املعاملة بالبطاقة اإلى الغري.
ع(  عدم طلب اأو ا�ستخدام رقم ح�ساب البطاقة لأي غر�ص يعلم اأو قد �سبق اأن علم اأنه    
احتيايل اأو اأنه يخالف القواعد اأو النظمة ال�سارية اأو الإجراءات اأو ال�سيا�سات املتاحة 

اأو غريها من التعليمات التي يبلغ راك بنك بها من حنٍي اإلى اآخر.
ف(  عدم بيع اأو تخزين اأو م�ساركة اأو �رضاء اأو تقدمي اأو ا�ستبدال حامل البطاقة ومعلومات    
اأو  بنك  راك  الغري بخالف  اإلى  باأي �سورة كانت  رقم احل�ساب  اأو معلومات  البطاقة 
ال�سخ�ص املفو�ص من قبله اأو وفقاً لأمر حمكمة ر�سمي. ويتعني على التاجر اأن يُبقي 
جميع الأنظمة والو�سائط التي تت�سمن بيانات احل�ساب اأو بيانات حامل البطاقة اأو 
بيانات البطاقة اأو بيانات معاملة البطاقة اأو بيانات معامالت حامل البطاقة من 
خالل و�سيط اآمن مينع و�سول الغري اإليها اأو جتنُّباً للك�سف عنها للغري بخالف راك 
التي  الو�سائط  املنا�سبة، من جميع هذه  بالطريقة  اأن يتخل�ص،  التاجر  بنك. وعلى 

تقدم بيانات غري مقروءة والتي مل يعد التاجر يرى �رضورة لتخزينها.
ي�سمن اأن ممثليه لي�ص لديهم اأي �سجالت اإجرامية. �ص(    

اأدنى  اإماراتي( كحدٍّ  درهم  األف  )ع�رضين  اإماراتي  درهم   20،000/- مبلغ  التاجر  11-2  ي�ستويف   

لقيمة معامالت ال�سداد ال�سهرية اأو اأي مبلغ اآخر يعتمده راك بنك.
11-3  يلتزم التاجر وميتثل امتثالً كامالً للقواعد والنظمة املعمول بها اخلا�سة بجهة اإ�سدار   

البطاقات فيما يتعلق مبعيار اأمان املعلومات يف جمال �سناعة بطاقات الدفع ومعيار اأمان 
املعلومات يف طلب ال�سداد وبرنامج تقييم خماطر الأعمال وتقليلها كما عليه اأن يلتزم 
باإجراءات اأي برنامج اأو خدمات متوفرة اأو مقدمة من قبل جهة اإ�سدار البطاقات من حني 
لآخر مثل خدمات الدفع املي�رضة عرب الفيزا وخدمات الدفع ال�رضيع. كما اأنه يقر ويوافق 
اأي ممار�سات مما يلي تُعد غري مطابقة لربنامج تقييم خماطر الأعمال وتقليلها  اأن  على 

وهي:
القيام مبعامالت �سداد جممعة عن العديد من مقدمي املحتويات. اأ(    

املالية  املوؤ�س�سات  )مبعنى  الغري  عن  بالنيابة  اأو  عن  ال�سداد  معامالت  تقدمي  ب(  عدم    
الأخرى(.

ج(  عدم تقدمي معامالت ال�سداد التي قد تت�سبب، بناًء على راأي جهة اإ�سدار البطاقات    
للعالمة  �سيئة  �سورة  تعك�ص  قد  اأو  ب�سمعتها  �رضر  يف  اخلا�ص(،  لتقديرها  )وفقاً 

التجارية اخلا�سة بجهة اإ�سدار البطاقات.
11-4  ت�سكل عملية اإجراء اأي معاملة �سداد اأو تقدمي ك�سف البيع اليدوي/ ال�سجل املقدم من   

قبل التاجر اإلى راك بنك �سماناً من جانب التاجر اإلى راك بنك مبا يلي:
جميع بيانات الوقائع الواردة هنا �سحيحة و�سليمة. اأ(    

البطاقة اأو ك�سف البيع اليدوي/ ال�سجل اخلا�ص بطرفية نقطة البيع �سارٍ. ب(    
ج(  عدم خ�سوع املبيعات لأي نزاعات و/اأو مقا�سات و/اأو دعاوى م�سادة.   

اأي ممثِل  11-5  با�ستثناء ما هو م�رضح به ب�سكٍل �رضيح من قبل راك بنك، ل يحق للتاجر ول   

�سالحيٍة اأن يقوم مبا يلي:
الإلزام اأو التعهد باأي التزام اأو اإ�سدار اأي اأوامر نيابة عن راك بنك. اأ(    
تقدمي متويل نيابة عن راك بنك اأو رهن الأجهزة باأي طريقة كانت. ب(    

ت�سوية اأي مطالبات اأو طلبات اأو اإجراءات �سد راك بنك. ج(    
التعاقد نيابة عن راك بنك. د(    

هـ(  بيع، اأو �رضاء، اأو توفري، اأو ا�ستبدال بيانات رقم ح�ساب البطاقة يف م�ستند معاملة    
البطاقة، اأو قوائم الربيد، اأو الأ�رضطة، اأو لفات اجلرائد، اأو اأي و�سائط اأخرى متنَّ احل�سول 

عليها عن طريق معاملة بالبطاقة اإلى الغري.
الر�سوم  راك بنك  اإلى  يُ�سدد  اأن  التاجر  راك بنك، يتعني على  11-6  بناًء على طلب مقدم من   

املتعلقة بخدمات التاجر التي ت�سمل دون ح�رض اأعمال ال�سيانة لطرفية نقطة البيع اأو 
خدمات التجارة الإلكرتونية اأو الأجهزة اأو اأي تاأجري لأي جهاز اأو قيمة اأي معامالت اإعادة 
املبالغ اأو �سمان اأو اإيداع )اإن وجد( من وقٍت لآخر. ويتعني على التاجر �سداد جميع الر�سوم 
امل�ستحقة اإلى راك بنك مبوجب هذه التفاقية عن طريق �سيك م�سحوب ل�سالح راك بنك 
اأو من خالل حتويل �سداد اإلكرتوين اإلى ح�ساب راك بنك. ول يقدم التاجر ت�سديدات نقدية 

حتت اأي ظرف اإلى راك بنك اأو اإلى اأيٍّ من ممثليه.
اأنه ل يخزن بيانات  اأي مترير مزدوج للبطاقات، كما  باأي حال من الأحوال  11-7  ل يجري التاجر   

البطاقة يف اأيٍّ من ال�سجالت الداخلية اخلا�سة به ول على غريها من الأجهزة التي مل 
البطاقة ثم  بيانات حامل  اإلى تخزين  املزدوج  التمرير  اأدت عملية  واإذا  بنك.  راك  يقدمها 
ُك�سفت بطريقٍة ما فاإن التاجر يتحمل امل�سوؤولية عن ذلك ويتعني عليه تعوي�ص راك بنك 
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result of the Merchant breach or non compliance of Best Practice Guide or any 
rules and regulations or any law arising out of the Payment Transaction initiated 
or made by the Merchant. 

 11.8  The Merchant agrees to indemnify and keep RAKBANK indemnified and 
compensate RAKBANK in respect of all actual claims, costs and expenses suffered 
or incurred by RAKBANK as a consequence of the Merchant’s failure to comply 
with any of the Merchant obligations in this Agreement or in case of breach of any 
of the representations and warranties provided by it herein.

12. DCC SERVICES 
 12.1  RAKBANK shall enable certain of a Merchant’s customers (“Foreign Cardholders”), 

whose Cards are denominated in certain currencies other than the UAE Dirham 
(the “DCC Services Currency”), to present a Card at a RAKBANK provided POS 
Terminal or E-commerce Services and to pay for a purchase in the currency of 
the Foreign Cardholder, based upon the then prevailing spot exchange rate at 
the time of executing the transaction as determined by RAKBANK, while the 
Merchant receives settlement of the foreign transaction (a “Foreign Transaction”) 
in UAE Dirham, (collectively the “DCC Services”). 

 12.2  The Merchant acknowledges and agrees that a Foreign Transaction will be 
converted to the DCC Services Currency in which the Card is denominated based 
upon the then prevailing spot exchange rate in effect at the time of authorization 
for retail transactions and that the Foreign Transaction, as converted, will 
be cleared through a Card Association, in the currency in which the Card is 
denominated. 

 12.3  The DCC Services shall be applicable only to those Cards issued by Card 
Associations that approve the DCC Services or under the brands of such other 
Card Association included within the DCC Services that are billed to the Foreign 
Cardholder in a DCC Services Currency. 

 12.4  Additionally, the DCC Services may not apply to credit return transactions or 
certain Foreign Transactions that are referred to RAKBANK for Authorization or 
otherwise authorized by Merchant via telephone. 

 12.5  RAKBANK reserves the right to add, delete or suspend any currency to or from the 
DCC Services, as the case may be, at any time without notice to Merchant.

 12.6  RAKBANK may terminate or suspend the DCC Services for any reason upon notice 
to the Merchant. 

 12.7  As consideration for its participation in the DCC Services, the Merchant will be 
entitled to receive DCC Services Participation Payment on each DCC transaction 
as set out by RAKBANK in the Merchant Application Form.

13. DCC SERVICES REQUIREMENTS 
 13.1  The Merchant will comply with all reasonable instructions provided by RAKBANK 

pertaining to Merchant’s participation in the DCC Services.
 13.2  Without limiting the foregoing, the Merchant agrees to comply with the following 

specific DCC Services requirements: 
  a) DCC Services Disclosure: 
   i)  The Merchant agrees to comply with all instructions and specifications 

applicable to the DCC Services as provided by RAKBANK from time to 
time; 

   ii)  The Merchant shall follow DCC Services procedures, as may be amended 
by RAKBANK from time to time. 

  b) Foreign Cardholder Opt In: 
   i)  The Merchant shall, based upon the instructions provided by RAKBANK 

and/or the Card Association from time to time, provide Foreign 
Cardholders with the ability to “opt in,” or consent to participate in the 
DCC Services;

   ii)  in the event that a particular Foreign Cardholder elects not to opt in, 
it is understood that RAKBANK will process that Foreign Cardholder’s 
transaction in UAE Dirham; 

   iii)  The Merchant agrees to make such reasonable modifications as RAKBANK 
may request to increase the likelihood of Foreign Cardholders opting into 
the DCC Services; 

   iv)  any Foreign Transaction for which Merchant fails to provide a Foreign 
Cardholder with the opt in procedure as described herein may be subject 
to a “charge back”; 

   v)  The Merchant shall seek the prior consent of the Cardholder for the 
purposes of their participation in the DCC Services. 

  c)  Timely presentment of Foreign Transactions: 
   i)  The Merchant acknowledges that the timely presentment of Foreign 

Transactions is necessary for participation in the DCC Services, Foreign 
Transactions must be presented within twenty four (24) hours of the 
completion of the Foreign Transaction; 

   ii)  Notwithstanding the foregoing, Foreign Transactions submitted by 
Merchants involved in the hotel, lodging and cruise industries must 
be submitted within twenty four (24) hours of a Foreign Cardholder’s 
checkout from the Merchant’s establishment;

   iii)  The Merchant acknowledges that as a result of its failure to present a 
Foreign Transaction within the specified timeframe, RAKBANK may reduce 
the amount of the DCC Services Participation Payment (as defined above). 

  d) Credits/Returns: 
   i)  Unless Merchant uses POS that is not capable of processing credit/returns 

in the DCC Services Currency in the manner required by RAKBANK, a credit/
return to a Foreign Cardholder’s account (reflecting either the partial 

عند الطلب عن اأي نفقات فعلية فر�ست على راك بنك من جانب جهة اإ�سدار البطاقات 
اأو اأي هيئة تنظيمية نتيجة خلرق التاجر اأو عدم امتثاله لدليل اأف�سل املمار�سات اأو اأي 

قواعد اأو انظمة اأو اأي قوانني تن�ساأ عن معاملة �سداد بداأها التاجر اأو اأجراها.
11-8  يوافق التاجر على اأن يعو�ص راك بنك عن جميع املطالبات والتكاليف والنفقات الفعلية   

التي تكبدها اأو حتملها راك بنك والتي حدثت نتيجة عدم امتثال التاجر لأي من التزاماته 
مبوجب هذه التفاقية اأو يف حالة خرق اأي من الإقرارات والتعهدات املن�سو�ص عليها يف 

هذه التفاقية.
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تقييم  يتم  الذين  الأجنبية«(  البطاقة  )»حاملي  التاجر  عمالء  بع�ص  بنك  راك  12-1  مُيّكن   

العملة  حتويل  خدمات  )»عملة  الإماراتي  الدرهم  غري  معينة  بعمالت  بطاقاتهم 
التجارة  اأو خدمات  البيع  نقاط  مبنفذ  مزودة  بنك  لراك  بطاقة  تقدمي  من  الديناميكي«( 
الإلكرتونية، و�سداد ثمن ال�رضاء بعملة حامل البطاقة الأجنبية على اأ�سا�ص �سعر ال�رضف 
د من ِقبل راك بنك، يح�سل التاجر على  الفوري ال�سائد اأثناء اإجراء املعاملة وفقاً ملا هو حمدنَّ
ت�سوية املعاملة الأجنبية )»املعاملة الأجنبية«( بالدرهم الإماراتي )ي�سار اإليها جمتمعة 

بـا�سم »خدمات حتويل العملة الديناميكي«(.
العملة  حتويل  خدمات  عملة  اإلى  الأجنبية  املعاملة  حتويل  على  ويوافق  التاجر  12-2  يقر   

اأثناء  ال�سائد  الفوري  ال�رضف  �سعر  اأ�سا�ص  على  فيها  البطاقة  تُقّيم  التي  الديناميكي 
التحويل ملعامالت البيع بالتجزئة، وتُ�سدد املعاملة الأجنبية - واأي ر�سيد حمول- من خالل 

جهات اإ�سدار البطاقات بالعملة التي تُقّيم بها البطاقة.
جهات  عن  ال�سادرة  البطاقات  على  اإل  الديناميكي  العملة  حتويل  خدمات  ت�رضي  12-3  ل   

العالمات  مبوجب  اأو  الديناميكي،  العملة  حتويل  خدمات  تعتمد  التي  البطاقات  اإ�سدار 
التجارية جلهات اإ�سدار البطاقات الأخرى املدرجة �سمن خدمات حتويل العملة الديناميكي 
العملة  الأجنبية بعملة خدمات حتويل  البطاقة  اإلى حامل  بها  اإ�سدار فواتري  يتم  التي 

الديناميكي.
12-4  اإ�سافة اإلى ذلك، ل يجوز تطبيق خدمات حتويل العملة الديناميكي على معامالت اإعادة   

الر�سيد، اأو املعامالت الأجنبية التي تتم اإحالتها اإلى راك بنك من اأجل حتويلها اأو من اأجل 
اأن يحولها عرب الهاتف اأو خالف ذلك. 

اأو  الديناميكي  العملة  اإلى خدمات حتويل  اأي عملة  اإ�سافة  باحلق يف  راك بنك  12-5  يحتفظ   

حذفها منها اأو وقفها -وفقاً ملا يتطلبه الأمر- يف اأي وقت دون اإر�سال اإخطار اإلى التاجر.
12-6  يجوز لراك بنك اإنهاء خدمات حتويل العملة الديناميكي اأو وقفها لأي �سبب من الأ�سباب   

مبوجب اإخطار يُر�سله اإلى التاجر.
لكل  الديناميكي  العملة  امل�ساركة يف خدمات حتويل  دفعة  احل�سول على  للتاجر  12-7  يحق   

الديناميكي -مقابل م�ساركته يف خدمات حتويل  العملة  معاملة من معامالت حتويل 
العملة الديناميكي- وفقاً ملا هو حمدد من ِقبل راك بنك يف منوذج طلب التاجر. 
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مب�ساركة  يتعلق  فيما  بنك  راك  يقدمها  التي  املعقولة  التعليمات  بجميع  التاجر  13-1  يلتزم   

التاجر يف خدمات حتويل العملة الديناميكي.
13-2  دون ح�رض ملا هو مذكور اآنفاً، يوافق التاجر على اللتزام باملتطلبات التالية خلدمات حتويل   

العملة الديناميكي املحّددة:
الف�ساح عن خدمات حتويل العملة الديناميكي: اأ(    

على  املطبقة  واملوا�سفات  التعليمات  بجميع  اللتزام  على  التاجر  1(  يوافق     
خدمات حتويل العملة الديناميكي وفقاً ملا هو من�سو�ص عليه من ِقبل راك 

بنك من حني اإلى اآخر.
2(  يلتزم التاجر باإتباع اإجراءات خدمات حتويل العملة الديناميكي وفقاً لتعديل     

راك بنك من حني اإلى اآخر.
ا�سرتاك حامل البطاقة الأجنبية: ب(    

1(  يعمل التاجر -بناء على التعليمات التي يقدمها راك بنك و/ اأو جهات اإ�سدار     
الأجنبية  البطاقات  اإلى حاملي  يوفر  اأن  اآخر-  على  اإلى  البطاقات من حني 
العملة  حتويل  خدمات  يف  امل�ساركة  على  املوافقة  اأو  »ال�سرتاك«  اإمكانية 

الديناميكي.
2(  اإذا اختار حامل البطاقة الأجنبية عدم ال�سرتاك، يُفهم من ذلك اأن راك بنك     

�سيجري معاملة حامل البطاقة الأجنبية بالدرهم الإماراتي.
اإجراء هذه التعديالت املعقولة التي قد يطلبها راك بنك  3(  يوافق التاجر على     
العملة  الأجنبية يف خدمات حتويل  البطاقات  ا�سرتاك حاملي  احتمال  لزيادة 

الديناميكي.
4(  اأي معاملة اأجنبية يخفق التاجر يف اأن يوفر اإلى حامل البطاقة الأجنبية اإجراء     
ال�سرتاك فيها وفقاً ملا هو مو�سح يف هذه التفاقية، كما يجوز اأن تخ�سع لـ 

»اإعادة املبالغ«.
5(  ي�سعى التاجر اإلى احل�سول على موافقة م�سبقة من حامل البطاقة بغر�ص     

م�ساركته يف خدمات حتويل العملة الديناميكي.
ج(  تقدمي املعامالت الأجنبية يف الوقت املنا�سب:   

اأجل  من  املنا�سب؛  الوقت  يف  الأجنبية  املعامالت  تقدمي  ب�رضورة  التاجر  1(  يقر     
املعامالت  تقدمي  يجب  الديناميكي،  العملة  حتويل  خدمات  يف  امل�ساركة 

الأجنبية يف غ�سون 24 �ساعة فور اإمتام املعاملة الأجنبية.
2(  ب�رضف النظر عما تقدم، يجب تقدمي املعامالت الأجنبية املقدمة من التجار     
العاملني يف جمال الفندقة والإ�سكان وخدمات الرحالت البحرية يف غ�سون 
موؤ�س�سة  من  الأجنبية  البطاقة  حامل  خروج  ت�سجيل  تاريخ  من  �ساعة   24

التاجر.
3(  يقر التاجر باأنه يف حال عدم تقدميه معاملة اأجنبية يف غ�سون الإطار الزمني     
املحّدد يجوز لراك بنك تخفي�ص مبلغ دفعة امل�ساركة يف خدمات حتويل العملة 

الديناميكي )وفقاً ملا هو حمدد اآنفاً(.
اإ�سافة الر�سيد/ الرجتاع: د(    

الر�سيد/  اإ�سافة  اإمتام  البيع غري القادرة على  التاجر نقطة  1(  ما مل ي�ستخدم     
الرجتاع بعملة خدمات حتويل العملة الديناميكي بالطريقة التي يطلبها راك 
بنك، حُتول اإ�سافة الر�سيد/ الرجتاع حل�ساب حامل البطاقة الأجنبية )يعك�ص 



The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) a Public Joint Stock Company 17 of 22

or complete return or reimbursement of a Foreign Transaction) will be 
converted to the DCC Services Currency using the prevailing spot exchange 
rate applicable at the time of presentment of the credit by the Merchant; 

   ii)  any credit, as converted, will be cleared through the applicable 
Card Association in the DCC Services Currency in which the Card is 
denominated, and if such support is not in place, then such credit/ return 
Transaction will be processed in UAE Dirham using the than prevailing 
spot exchange rate, subject always to applicable Card Association rules; 

   iii)  The Merchant acknowledges and agrees that the original amount of 
the credit/returns will likely differ from the original settlement amount 
received by the Merchant for the Foreign Transaction in UAE Dirham and 
that the Merchant may incur losses as a result of the credit/ returns; 

   iv)  Notwithstanding anything herein to the contrary, Merchant acknowledges 
that it will be responsible for the actual amount of the credit/returns 
under the terms of this Agreement. 

  e) Chargebacks: 
   i)  A Chargeback incurred in connection with a Foreign Transaction will 

be transmitted to RAKBANK by the applicable Card Association in the 
DCC Services Currency and converted by such Card Association into UAE 
Dirham at the Card Association’s designated spot foreign exchange rate 
at the time of executing such Chargeback;

   ii)  The Merchant acknowledges and agrees that the original amount of 
the Chargeback will likely differ from the original settlement amount 
received by the Merchant for the Foreign Transaction in UAE Dirham and 
that the Merchant may incur losses as a result of the Chargeback.

   iii)  Notwithstanding anything herein to the contrary, Merchant acknowledges 
that it will be responsible for the full amount of the Chargeback under 
the terms of this Merchant Agreement. 

 13.3  The Merchant agrees that commission as applicable due to participation in this 
DCC Services shall be borne by Merchant and that all actual current charges will 
be applicable on the purchase amount under the DCC Services. 

 13.4  The DCC Services will apply only for currencies approved by RAKBANK from time 
to time.

 13.5  The Merchant agrees that it will display marketing collaterals as may be deemed 
necessary by RAKBANK in order to create necessary awareness and offer an 
option to the Cardholder.

 13.6  The Merchant agrees to indemnify RAKBANK, RAKBANK’s subcontractors, the 
Card Association and any other Card sponsor against any and all actual claims, 
demands, losses, damages, liability, actions, costs, judgments, arbitral awards 
and expenses (including reasonable attorneys’ fees), to which RAKBANK, Card 
Association, and other Card sponsors may be subjected arising in whole or in 
part from the DCC Services, any Payment Transaction involving Merchant, any 
act or omission of Merchant in connection with any such Payment Transaction, 
use of any third party vendor or any breach of this Agreement by the Merchant 
or the Merchant’s or any third party vendor’s violation of applicable laws or Card 
Association operating regulations, or any return of goods and/or service, price 
adjustment or other dispute with or claim by a Foreign Cardholder with Merchant 
(whether or not such Foreign Cardholder’s claim is valid), including, but not 
limited to, actual claims or losses of any Foreign Cardholder or of any third party.

 13.7  Without limiting the generality of the foregoing, Merchant agrees to be solely 
responsible for its actions in honouring or refusing to honour Cards, including without 
limitation any failure to adequately provide required or recommended disclosures or 
notification, and in retaining Cards in accordance with Card Association merchant 
operating procedures and Merchant will indemnify, defend and hold RAKBANK, 
RAKBANK’s subcontractors, the Card Association, and any other Card sponsors 
harmless from any claim, loss or liability which occurs as a result thereof.

14. CONFIDENTIALITY 
 14.1 The Merchant undertakes that it shall: 
  a)  keep and procure to be kept secret and confidential and shall not disclose to 

any person the Confidential Information; 
  b)  not use the Confidential Information with a view to its commercial exploitation 

or for any other purpose other than that of the proper performance of its 
obligations under this Agreement;

  c)  not without the prior written consent of RAKBANK, disclose the Confidential 
Information in whole or in part to any person other than its Representatives 
as are directly engaged in the processing of Payment Transactions and 
who are required in the course of their duties to receive and consider it 
for the purposes for which it was disclosed. The Merchant shall inform the 
Representatives of the confidential nature of the Confidential Information 
and shall ensure that they observe the terms of this Agreement and shall be 
responsible for any breach by the Representatives;

  d)  take all reasonable precautions in relating with any Confidential Information 
so as to prevent any person (other than as specified in this Agreement) from 
having access to the Confidential Information;

  e)  use the Confidential Information solely for the purpose of initiating legitimate 
Payment Transactions and shall treat the Confidential Information as private/
confidential and safeguard it accordingly;

  f)  not, without the prior written consent of RAKBANK discuss the Confidential 
Information in whole or in part with any other person; and

  g)  immediately notify RAKBANK in writing of any suspected or actual loss or 
unauthorised use, copying or disclosure of the Confidential Information.

الرجتاع اجلزئي اأو الكامل، اأو حت�سيل معاملة اأجنبية( اإلى عملة خدمات حتويل 
العملة الديناميكي با�ستخدام �سعر ال�رضف الفوري ال�سائد واملعمول به وقت 

تقدمي اإ�سافة الر�سيد من ِقبل التاجر.
2(  تُ�سدد اأي اإ�سافة للر�سيد-واأي ر�سيد حمول-من خالل جهات اإ�سدار البطاقات     
تقييم  يتم  التي  الديناميكي  العملة  حتويل  خدمات  بعملة  بها  املعمول 
الر�سيد/  اإ�سافة  الدعم جُترى معاملة  يتوفر هذا  اإذا مل  لها،  البطاقة وفقاً 
الرجتاع هذه بالدرهم الإماراتي با�ستخدام �سعر ال�رضف الفوري ال�سائد اآنذاك، 

على اأن تخ�سع دائماً لقواعد جهات اإ�سدار البطاقات املعمول بها.
الر�سيد/  لإ�سافة  الأ�سلي  املبلغ  اختالف  احتمال  على  ويوافق  التاجر  3(  يقر     
املعاملة  لإجراء  التاجر  ت�سلمه  الذي  الأ�سلي  الت�سوية  مبلغ  عن  الرجتاع 
الأجنبية بالدرهم الإماراتي، وقد يتكبد التاجر خ�سائر نتيجة عملية اإ�سافة 

الر�سيد/ الرجتاع.
4(  رغم ما ورد يف هذه التفاقية ين�ص على خالف ذلك، يقر التاجر باأنه �سيتحمل     
هذه  اأحكام  مبوجب  الرجتاع  الر�سيد/  لإ�سافة  الفعلي  املبلغ  م�سوؤولية 

التفاقية و�رضوطها.
اإعادة املبالغ: هـ(    

بنك  راك  اإلى  الأجنبية  باملعاملة  يتعلق  فيما  املتكبدة  املعادة  املبالغ  1(  حُتول     
من ِقبل جهات اإ�سدار البطاقات املعمول بها بعملة خدمات حتويل العملة 
الإماراتي  الدرهم  اإلى  البطاقات  اإ�سدار  جهات  ِقبل  من  وحُتول  الديناميكي، 
ب�سعر ال�رضف الأجنبي الفوري املحدد جلهات اإ�سدار البطاقات وقت اإجراء اإعادة 

املبالغ هذه.
عن  الر�سوم  لإعادة  الأ�سلي  املبلغ  اختالف  احتمال  على  ويوافق  التاجر  2(  يقر     
مبلغ الت�سوية الأ�سلي الذي ت�سلمه التاجر مقابل املعاملة الأجنبية بالدرهم 

الإماراتي، وانه قد يتكبد التاجر خ�سائر نتيجة لإعادة املبالغ.
3(  رغم ما ورد يف هذه التفاقية ين�ص على خالف ذلك، يقر التاجر باأنه �سيتحمل     
م�سوؤولية �سداد مبلغ اإعادة املبالغ بالكامل مبوجب اأحكام اتفاقية التاجر هذه 

و�رضوطها.
13-3  يوافق التاجر على حتمل هذه العمولة وفقاً ملا هو معمول به ب�سبب امل�ساركة يف خدمات   

حتويل العملة الديناميكي هذه، وتطبق جميع الر�سوم احلالية الفعلية على مبلغ ال�رضاء 
مبوجب خدمات حتويل العملة الديناميكي.

13-4  ل تطبق خدمات حتويل العملة الديناميكي اإل على العمالت التي يعتمدها راك بنك من   

حني اإلى اآخر.
لتوفري   - �رضورياً  بنك  راك  يراه  ملا  -وفقاً  الإ�سافية  الت�سويقية  املواد  على  التاجر  13-5  يوافق   

الوعي الالزم واإتاحة اخليار اأمام حامل البطاقة.
وجهات  بنك،  لراك  التابعني  الباطن  من  واملقاولني  بنك،  راك  تعوي�ص  على  التاجر  13-6  يوافق   

والطلبات،  املطالبات،  جميع  عن  للبطاقات  راعية  اأخرى  جهة  واأي  البطاقات،  اإ�سدار 
التحكيم،  وقرارات  والأحكام،  والتكاليف،  والإجراءات،  واللتزامات،  والأ�رضار،  واخل�سائر، 
والنفقات الفعلية )مبا يف ذلك الأتعاب املعقولة للمحامني( التي قد يخ�سع لها راك بنك، 
اإ�سدار البطاقات، وغري ذلك من اجلهات الراعية للبطاقات والنا�سئة عن خدمات  وجهة 
حتويل العمالت الديناميكي -كلياً اأو جزئياً- اأو اأي معامالت �سداد تت�سمن التاجر، اأو اأي 
ت�رضفات، اأو حالت اإغفال من ِقبل التاجر وذلك فيما يتعلق باأي معاملة �سداد، اأو ا�ستخدام 
البائعني من الغري، اأو اأي خرق لهذه التفاقية من ِقبل التاجر، اأو اأي انتهاك من قبِل البائع، 
البطاقات  اإ�سدار  جهة  اأوانظمة  بها،  املعمول  للقوانني  للغري  التابع  البائع  ِقبل  من  اأو 
ال�سارية، اأو اأي عوائد عن الب�سائع و/اأو اخلدمات اأو تعديالت على �سعر البيع، اأو اأي نزاع 
اآخر، اأو مطالبة من ِقبل حامل البطاقة الأجنبية لدى التاجر )�سواء كانت مطالبة حامل 
البطاقة الأجنبية �سارية اأم ل( مبا يف ذلك - على �سبيل املثال ل احل�رض- املطالبات، اأو 

اخل�سائر الفعلية لأي حامل بطاقة اأجنبية اأو الغري.
13-7  دون ح�رض لعمومية ما ذكور اآنفاً، يوافق التاجر على حتمل امل�سوؤولية-منفرداً-عن اأعماله   

فيما يتعلق بقبول البطاقات اأو رف�سها مبا يف ذلك - على �سبيل املثال ل احل�رض- عدم توفري 
الإف�ساحات، اأو الإخطارات املطلوبة، اأو املو�سى بها ب�سكل كاٍف يف الحتفاظ بالبطاقات 
وفقاً لإجراءات ت�سغيل التاجر املعمول بها يف جهات اإ�سدار البطاقات. يعو�ص التاجر راك 
بنك، واملقاولني من الباطن، وجهات اإ�سدار البطاقات، واأي كفالء اآخرين للبطاقات، ويدافع 

عنهم، ويربئ ذمتهم جتاه اأي دعاوى، اأو خ�سائر، اأو م�سوؤولية تن�ساأ نتيجة ذلك.

ال�رصية  .14

يتعهد التاجر بالقيام مبا يلي:   1-14  

احلفاظ على �رضية وخ�سو�سية املعلومات ال�رضية وعدم الإف�ساح عنها لأي �سخ�ص. اأ(    

ب(  عدم ا�ستخدام املعلومات ال�رضية لغاياته التجارية اأو يف اأي غر�ص اآخر يخالف تنفيذ    
التزاماته مبوجب هذه التفاقية على نحو مالئم.

ج(  عدم الإف�ساح -كلياً اأو جزئياً- اإلى اأي �سخ�ص بخالف ممثليه الذين ي�ساركون مبا�رضة    
يف اإجراء معامالت ال�سداد والذين يُطلب منهم يف اإطار اأداء مهامهم تلقي هذه 
املعلومات والنظر فيها لالأغرا�ص التي مت الك�سف عنها عن اأي معلومات �رضية دون 
احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من راك بنك. يُبلغ التاجر املمثلني ب�رضية هذه 
اأي  م�سوؤولية  التاجر  يتحمل  التفاقية.  هذه  ب�رشوط  التزامهم  وي�سمن  املعلومات 

خمالفة ت�سدر عن املمثلني. 

اأي  ملنع  وهذا  �رضية  معلومات  باأي  يتعلق  فيما  املعقولة  الحتياطات  جميع  د(  اتخاذ    
�سخ�ص )بخالف املحددين يف هذه التفاقية( من الو�سول اإلى املعلومات ال�رضية. 

هـ(  ا�ستخدام املعلومات ال�رضية فقط من اأجل بدء معامالت ال�سداد امل�رضوعة والتعامل    
مع هذه املعلومات على اأنها خا�سة و�رضية؛ لذا يتعني احلفاظ عليها وفقاً لذلك.

اأو جزئياً- مع اأي �سخ�ص اآخر دون احل�سول  و(  عدم مناق�سة املعلومات ال�رضية -كلياً    
على موافقة خطية م�سبقة من راك بنك.

ز(  اإبالغ راك بنك خطياً يف احلال باأي فقدان فعلي للمعلومات ال�رضية اأو م�ستبه به، اأو    
ا�ستخدامها بطريقة غري م�رضح بها، اأو ن�سخها، اأو الك�سف عنها.
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 14.2  Upon termination of this Agreement, the Merchant undertakes that it shall 
return, or destroy and permanently delete, at RAKBANK’s option, all the 
Confidential Information and any copies thereof (including, without limitation, 
those in machine readable form). In addition, the Merchant shall ensure that the 
Representatives promptly and permanently delete any electronic or otherwise 
non returnable embodiments of the Confidential Information.

 14.3  Notwithstanding the termination of the Term of this Agreement, the obligations 
set forth in this clause shall continue for a period of five (5) years from the date of 
such termination. 

 14.4  For the purposes of this clause, information shall not be deemed confidential, if it is
  a)  publicly available prior to this Agreement or is made publicly available by 

RAKBANK without restriction;
  b)  already in the Merchant’s possession and was lawfully received from sources 

other than RAKBANK; or
  d)  approved in writing by RAKBANK for release.
 14.5  The Merchant shall not be responsible with regards to a disclosure of Confidential 

Information that was in response to a valid order by a court or other government 
body, provided that the Merchant provides RAKBANK with prior written notice 
of such information so that RAKBANK may have an opportunity to prevent the 
disclosure through appropriate legal means.

15. RECORDS AND AUDIT 
 15.1  The Merchant shall keep and maintain appropriate books and records in relation 

to the Merchant Services in accordance with generally accepted cash accounting 
principles, such books and records to reflect all Payment Transactions between 
the Merchant and RAKBANK and all transactions processed by the Merchant using 
the Merchant Services. 

 15.2  The Merchant shall grant to RAKBANK and any of its agents or subcontractors (or 
their duly authorised representatives) the right of access to any of the Merchant’s 
premises, employees and/or records, to the extent relevant to the receipt of the 
Merchant Services, as RAKBANK and any of its agents or subcontractors may 
reasonably require during normal business hours in order to: 

  a)  verify that the Merchant is complying with the terms of this Agreement; 
  b)  identify suspected fraud or accounting mistakes; and 
  c)  inspect any assets in the Merchant’s possession or control as may reasonably 

be relevant for the purposes of Clauses 15.2(a) and (b) above. 
 15.3  Any audit, investigation or monitoring undertaken in accordance with this Clause, 

shall be subject to RAKBANK providing at least fifteen (15) days’ notice of any 
audit including terms of reference it intends to carry out pursuant to these 
provisions unless such audit is required for reasons of suspected fraud. 

16. INDEMNITY 
 16.1  Regardless of any insurance available to RAKBANK, the Merchant shall at all times 

indemnify and shall keep RAKBANK indemnified, its respective directors, officers, 
employees agents and subcontractors, against any and all actual losses arising 
out of or in connection with:

  a)  any act or omission by the Merchant in relation to the Merchant Services; 
  b) any Payment Transaction made by the Merchant; 
  c)  the failure or malfunction of any system, software or Equipment used by the 

Merchant in relation to Merchant Services; 
  d)  the failure of any of the Equipment due to the inadequate application of 

appropriate securities measures by the Merchant; 
  e)  any failure by the Merchant to observe or abide by its obligations under this 

Agreement; 
  f)  the cost of a data breach in terms of appointing a PFI is the responsibility of 

the Merchant; and/or 
  g)  any action initiated by any organization or regulator against RAKBANK in 

consequence of Double Swipe of payment Cards. 

17. LIABILITY 
 17.1  Nothing in this Agreement shall exclude or limit liability of either party in relation to: 
  a) death or personal injury caused by negligence or wilful or reckless misconduct; 
  b) any fraud or fraudulent misrepresentation; or 
  c) any other losses which cannot be excluded by Law. 
 17.2  RAKBANK hereby excludes all liability to the Merchant, the Representatives, or the 

Cardholders for any losses caused by: 
  a) the Equipment; 
  b) any system malfunction; 
  c)  any failure in connection or communication links; 
  d)  any error in the design or manufacture of any Equipment; and 
  e) processing Payment Transactions made online. 
 17.3  RAKBANK shall in no way be liable to the Merchant in case of any dispute arising 

between the Cardholder and the Merchant, including without limitation, any 
claim or dispute arising between them regarding exchange or return of goods.

18. SET OFF AND CONSOLIDATION RIGHTS
  The Merchant agrees that RAKBANK may in its absolute discretion at any time and 

without notice combine and consolidate all or any account(s) held either individually 
or jointly, of the Merchant with RAKBANK of whatever description and wherever located 
and whether in UAE Dirhams or in any other currency and set off or transfer any sum 
standing to the credit of any such account(s) in or towards discharge of all sums due to 
RAKBANK under this Agreement and may do so notwithstanding that the balances on 
such account(s) and the sums due may not be expressed in the same currency and the 

14-2  يتعهد التاجر عند اإنهاء هذه التفاقية باأنه �سيعيد جميع املعلومات ال�رضية واأي ن�سخ   

منها )مبا يف ذلك -على �سبيل املثال ل احل�رض- املعلومات املتاحة يف �سورة قابلة للقراءة 
اآليا( اأو يُعدمها اأو يحذفها نهائياً وفقاً ملا يحدده راك بنك. كما ي�سمن التاجر اأن املمثلني 
�سيحذفون فوراً ونهائياً اأي ت�سمينات اإلكرتونية اأو غري قابلة لالرجتاع من املعلومات ال�رضية. 
14-3  رغم اإنهاء هذه التفاقية، ت�رضي اللتزامات املن�سو�ص عليها يف هذا البند ملدة )5( خم�ص   

�سنوات من تاريخ هذا الإنهاء. 
14-4  ولأغرا�ص هذا البند، ل تعد هذه املعلومات �رضية اإذا:   

اأ(  كانت متاحة للجمهور قبل حترير هذه التفاقية اأو كانت متاحة للجمهور من جانب    
راك بنك دون اأي قيود. 

راك  اأخرى غري  بالفعل ومت ت�سلمها ب�سكل قانوين من م�سادر  التاجر  ب(  كانت بحيازة    
بنك. 

ج(  وافق راك بنك خطياً على الإف�ساح عن هذه املعلومات.    
14-5  ل يتحمل التاجر امل�سوؤولية ما يتعلق بالإف�ساح عن املعلومات التي كانت ا�ستجابة لأمر   

�سارٍ �سادر عن املحكمة اأو اأي جهة حكومية اأخرى، �رضيطة اأن يقدم التاجر اإلى راك بنك 
اإخطاراً خطياً م�سبقاً يفيد الإف�ساح عن هذه املعلومات حتى يت�سنى لراك بنك فر�سة 

منع الإف�ساح من خالل الو�سائل القانونية املالئمة. 

ال�سجلت واملراجعة   .15

15-1  يحتفظ التاجر بالدفاتر املنا�سبة وال�سجالت اخلا�سة بخدمات التاجر وفقاً ملبادئ املحا�سبة   

النقدية املقبولة ب�سكل عام، تُ�ستخدم هذه الدفاتر وال�سجالت مبا يعك�ص جميع معامالت 
اخلدمات  با�ستخدام  التاجر  يجريها  التي  املعامالت  بنك وجميع  وراك  التاجر  بني  ال�سداد 

التجارية. 
15-2  مينح التاجر راك بنك واأي من وكالئه اأو املقاولني من الباطن )اأو ممثليه املفو�سني ح�سب   

الأ�سول( حق الو�سول اإلى اأي من مباين التاجر اأو موظفيه و/ اأو �سجالته بالقدر املنا�سب 
لتلقي خدمات التاجر وفق طلب راك بنك واأي من وكالئه اأو مقاوليه من الباطن على نحو 

معقول اأثناء �ساعات العمل العادية من اأجل: 
التاأكد من اأن التاجر يلتزم ب�رشوط هذه التفاقية. اأ(    

حتديد حالت الغ�ص امل�ستبه بها والأخطاء احل�سابية.  ب(    
ج(  فح�ص اأي اأ�سول بحوزة التاجر اأو حتت �سيطرته قد تكون متعلقة على نحٍو معقول    

باأغرا�ص البندين 15-2 )اأ( والبند )ب( اأعاله.
15-3  تخ�سع جميع عمليات املراجعة اأو التحقيق اأو املعاينة -التي جترى وفقاً لهذا البند- اإلى   

اإر�سال راك بنك اإخطاراً مدته )15( خم�سة ع�رض يوماً على الأقل باأي مراجعة مبا يف ذلك 
نقاط البحث التي ينوي تنفيذها عمالً بهذه الأحكام اإل اإذا كانت هذه املراجعة مطلوبة 

نتيجة ال�ستباه بوجود احتيال.

التعوي�ش  .16

16-1  بغ�ص النظر عن اأي تاأمني متاح لراك بنك، يعو�ص التاجر راك بنك، ومديريه، وموظفيه، اأو   

وكالءه، اأو املقاولني من الباطن يف جميع الأوقات ويحافظ على تعوي�سهم عن اأي خ�سائر 
فعلية نا�سئة عن اأو فيما يتعلق بجميع اأو اأٍي مما يلي:

اأي ت�رضف اأو �سهو من التاجر فيما يتعلق بخدماته. اأ(    
اأي معاملة �سداد يجريها التاجر.  ب(    

ج(  اأي عطل، اأو خلل  يف اأي نظام، اأو برنامج، اأو اأجهزة ي�ستخدمها التاجر فيما يتعلق    
بخدماته. 

د(  اأي عطل يف اأي من الأجهزة ب�سبب التطبيق غري املالئم للتدابري الأمنية املنا�سبة من    
جانب التاجر. 

د(  اأي اإخفاق من التاجر يف المتثال للتزاماته مبوجب هذه التفاقية اأو التقيد بها.   
هـ(  يتحمل التاجر م�سوؤولية تكلفة خرق البيانات فيما يتعلق بتعيني حمقق �سناعة    

بطاقات الدفع.
و(  اأي اإجراء تبادر به اأي منظمة اأو هيئة تنظيمية �سد راك بنك نتيجة التمرير املزدوج    

لبطاقات ال�سداد.

امل�سوؤولية  .17

17-1  ل يوجد يف هذه التفاقية ما ي�ستثني اأو يحد من م�سوؤولية اأي من الطرفني فيما يتعلق   

مبا يلي:
الوفاة، اأو الإ�سابة ال�سخ�سية الناجتة عن الإهمال، اأو ال�سلوك العنيف اأو املتعمد. اأ(    

اأي عمليات ن�سب اأو ادعاء كاذب. ب(    
اأي خ�سائر اأخرى ل ميكن اأن يعفيها القانون. ج(    

اأي خ�سائر  اأو حاملي البطاقات من م�سوؤولية  اأو املمثلني  17-2  يعفي راك بنك مبوجبه التاجر   

حتدث نتيجة:
الأجهزة. اأ(    

اأي عطل يف النظام. ب(    
اأي ف�سل يف الت�سال اأو روابط التوا�سل. ج(    

اأي خطاأ يف ت�سميم اأي جهاز اأو �سناعته. د(    
معاجلة معامالت ال�سداد عرب الإنرتنت. هـ(    

17-3  ل يلتزم راك بنك باأي حال من الأحوال جتاه التاجر اإذا ن�ساأ نزاع بني حامل البطاقة والتاجر،   

على �سبيل املثال ل احل�رض اأي مطالبة اأو نزاع بينهما ب�سبب ا�ستبدال اأو رد الب�سائع.

حقوق املقا�سة والدمج   .18

اأنه يجـوز لراك بنك - وفـق تقـديره املطلق ويف اأي وقـت بدون اإخطار -    يوافـق التاجـر على 
توحيد ودمـج اأي مـن ح�سـابات التـاجر الفـردية اأو امل�سـرتكة مـع راك بنك حتـت اأي و�سـف ويف 
اأي مكـان بالـدرهم الإمـاراتي اأو باأي عمـلة اأخرى، واجـراء املقا�سـة بني وحتـويل اأي مبـلغ دائن 
يف اأي من هذا/هذه احل�ساب/ات لت�سديد جميع املبالغ املتوجبة لراك بنك مبوجب هذه التفاقية، 
كما يجوز له فعل ذلك رغم اأن اأر�سدة هذا/هذه احل�ساب/ات واملبالغ املتوجبة قد ل تكون بذات 
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Merchant hereby authorises RAKBANK to offset any such combination, consolidation, set 
off or transfer with the necessary conversion at RAKBANK’s prevailing exchange rates 
which shall be determined by RAKBANK at its absolute discretion. 

19. FORCE MAJEURE
 19.1  Should any Force Majeure Event delay the performance by RAKBANK of its 

obligations under this Agreement, RAKBANK shall notify the Merchant in writing 
within seven (7) days of such event. 

 19.2  Upon the occurrence of a Force Majeure Event, RAKBANK’s duty to perform its 
obligations under this Agreement shall cease until such Force Majeure Event has been 
remedied and RAKBANK shall not be liable for any non performance during such time. 

 19.3  Should a Force Majeure Event delay the performance of the Merchant Services 
for a period of three (3) months or longer, RAKBANK may elect to terminate this 
Agreement immediately by providing written notice to the Merchant.

20. GOVERNING LAW AND JURISDICTION 
  The terms of this Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, 

the local laws and the federal laws of the United Arab Emirates and the Parties hereby 
irrevocably agree that the courts of Dubai, United Arab Emirates shall have jurisdiction 
to hear and determine any suit, action or proceeding, and to settle any disputes, which 
may arise out of or in connection with this Agreement and, for such purpose, irrevocably 
submit to the jurisdiction of Dubai courts. Nothing in this Agreement shall limit the right of 
RAKBANK to commence any legal action against the Merchant in any other jurisdiction. 

21. ASSIGNMENT 
  The Merchant shall not assign, transfer or otherwise deal with any of its rights or 

obligations under this Agreement, or sub contract the performance of any of its 
obligations under this Agreement without the prior written consent of RAKBANK. 

  RAKBANK shall be entitled, in its sole discretion to subcontract its obligations under this 
Agreement to a third party. Any subcontractor, appointed by RAKBANK in accordance 
with this Clause, shall have the express right to benefit from and enforce the terms of 
this Agreement as if it were a party to this Agreement. Except as otherwise stated in this 
Clause, a person who is not a party to this Agreement shall have no right to enforce any 
terms of this Agreement.

22. NOTICES 
 22.1.  Any notice or other communication to be served under or in connection with 

this Agreement shall be made in writing and, unless otherwise stated, served 
in person or by post, fax or any electronic method of communication approved 
by RAKBANK to the relevant party at its address shown in the recitals of this 
Agreement or such other address notified by it to the other Party. 

 22.2.  Any notice or other communication served by post will, unless otherwise stated, 
be effective five (5) Business Days after being deposited in the post postage 
prepaid in an envelope addressed to it at that address or on delivery if delivered 
personally or by courier to the relevant address. A notice or other communication 
sent by fax will, unless otherwise stated, be effective when received in legible 
form. Any communication or notice to RAKBANK by electronic method will be 
effective only when actually received in readable form and if addressed in the 
manner specified by RAKBANK for this purpose. 

 22.3  Any notice given under or in connection with this Agreement will be in English 

23. WAIVER
  No failure to exercise, nor any delay in exercising, on the part of either Party of any right 

or remedy hereunder shall operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial 
exercise of any right or remedy prevent any further or other exercise thereof or the 
exercise of any other right or remedy. The rights and remedies herein provided are 
cumulative and not exclusive of any rights or remedies provided by law.

24. RELATIONSHIP BETWEEN THE PARTIES
  Nothing contained in this Agreement will be deemed to create an employment, 

association, partnership, joint venture, agency or other relationship between the Parties. 
Neither Party may make any decisions on behalf of the other or commit the other Party 
to obligations. 

25. VARIATION
  No amendment, modification or waiver in respect of this Agreement will be effective 

unless made in writing and signed by the authorised representative of both Parties.

26. SEVERABILITY
  In the event that any provision of this Agreement is held to be invalid or unenforceable, 

such invalidity or unenforceability shall not affect the validity or enforceability of the 
remaining provisions of this Agreement and this Agreement shall be carried out as if any 
such invalid or unenforceable provision or condition was not contained herein.

27. ENTIRE AGREEMENT
  This Agreement constitutes the whole and only agreement and understanding between 

the Parties in relation to its subject matter. All previous agreements, understandings, 
undertakings, representations, warranties and arrangements of any nature whatsoever 
between the Parties with any bearing on the subject matter of this Agreement are 
superseded and extinguished (and all rights and liabilities arising by reason of them, 
whether accrued or not at the date of this Agreement, are cancelled) to the extent that 
they have such a bearing save in the case of fraudulent misrepresentation.

28. INCONSISTENCY 
  In the event of any inconsistency or discrepancy between the English and Arabic text of 

this Agreement, the former shall prevail.

اأو حتويل  اأو مقا�سة،  اأو توحيد،  اأي دمج،  اإجراء  العملة. يفو�ص التاجر راك بنك - مبوجبه - يف 
بالتبديل الالزم باأ�سعار ال�رضف ال�سائدة لدى راك بنك والتي يحددها راك بنك وفق تقديره املطلق.

القوة القاهرة  .19

19-1  اإذا ت�سببت اأحداث القوة القاهرة يف تاأخري راك بنك عن تنفيذ التزاماته الواردة يف هذه   

هذا  تاريخ  من  اأيام  �سبعة  غ�سون  يف  بذلك  خطياً  التاجر  بنك  راك  يخطر  التفاقية 
احلدث. 

انتـهاء  حلـني  التفـاقية  بهـذه  بنك  راك  التـزامات  تتـوقف  قـاهرة،  قـوة  حـدوث  19-2  عند   

اأثناء  التـزاماته  راك بنك م�سوؤولً عن عـدم تنفيذ  القـاهرة، ول يكـون  الـقوة  اأحـداث 
هذه الفرتة.

19-3  اإذا ت�سببت اأحداث القوة القاهرة يف تاأخري تنفيذ خدمات التاجر ملدة ثالثة )3( اأ�سهر اأو   

اأكرث يجوز لراك بنك اأن يختار اإنهاء هذه التفاقية فوراً مبوجب تقدمي اإخطار خطي اإلى 
التاجر.

القانون احلاكم والخت�سا�ش الق�سائي  .20

العربية  الإمارات  يف  والحتادية  املحلية  للقوانني  وفقاً  وتُف�رش  التفاقية  هذه  �رشوط    تخ�سع 
املتحدة، يوافق الطرفان نهائياً ب�سورة غري قابلة للرجوع عنها - مبوجبه- على اأن حماكم دبي يف 
الإمارات العربية املتحدة هي التي تتمتع بالخت�سا�ص الق�سائي ل�سماع وحتديد اأي جل�سة، اأو 
ق�سية، اأو مرافعة قد تن�ساأ ب�سبب اأو تتعلق بهذه التفاقية؛ لذا فاإنهما يخ�سعان ب�سورة غري 
قابلة للرجوع عنها اإلى الخت�سا�ص الق�سائي ملحاكم دبي. ل يوجد يف هذه التفاقية ما يقيد 

حقوق راك بنك لرفع اأي دعوى ق�سائية �سد التاجر يف اأي اخت�سا�ص ق�سائي اآخر.

التنازل  .21

  ل يجوز للتاجر التنازل اأو النقل اأو خالف ذلك من التعامل مع اأي من حقوقه اأو التزاماته مبوجب 
هذه التفاقية، ول يجوز له التعاقد من الباطن لتنفيذ اأي من التزاماته مبوجب هذه التفاقية 

دون موافقة خطية م�سبقة من راك بنك.
  يحـق لراك بنك - وفـق تقـديره املطلق - اأن يتعـاقد مـن الباطن لتكـليف الغـري بالتزاماته. 
يتمتـع اأي مقـاول من الباطن يعينه راك بنك - وفقاً لهذا البند - بحـق �رضيح يف ال�سـتفـادة 
لأي  يحـق  ل  التفـاقية.  هـذه  يف  طـرفاً  كـان  لو  كمـا  التفاقيـة  هـذه  �رشوط  واإنفـاذ  مـن 
�سـخ�س لي�س طرفاً يف هذه التفاقية - ما عـدا ما ين�س عليه هذا البند- اإنفاذ اأي �رشط من 

�رشوط هذه التفـاقية.

الإخطارات   .22

22-1  تُر�سل اأي اإخطارات اأو مرا�سالت مبوجب اأو فيما يتعلق بهذه التفاقية خطياً، مُيكن اإر�سال   

الإخطارات -ما مل يتم الن�ص على خالف ذلك- ب�سورة �سخ�سية، اأو عن الطريق الربيد، اأو 
الفاك�ص، اأو اأي و�سيلة اإلكرتونية اأخرى من و�سائل الت�سال التي يعتمدها راك بنك للطرف 
يُعلم به  اآخر  اأي عنوان  اأو على  املعني على عنوانه املو�سح يف مقدمة هذه التفاقية، 

الطرف الآخر.
22-2  اأي اإخطار اأو مرا�سالت تر�سل عرب الربيد تكون �سارية -ما مل يتم الن�ص على خالف ذلك-   

خالل خم�سة )5( اأيام عمل من اإر�سالها عن طريق الربيد امل�سبق الدفع يف ظرف موجه 
اإليه على هذا العنوان، اأو الإي�سال اإذا كان الت�سليم �سخ�سياً، اأو عن طريق الربيد ال�رضيع 
على العنوان املعني. اأي اإخطار اأو مرا�سالت تر�سل بالفاك�ص تكون �سارية -ما مل يقت�ِص 
ال�سياق غري ذلك-عند ت�سلمها ب�سيغة وا�سحة. اأي مرا�سالت اأو اإخطارات تر�سل اإلى راك 
بنك بو�سيلة اإلكرتونية تكون �سارية فقط عند ت�سلمها ب�سيغة مقروءة بالطريقة التي 

يحددها راك بنك لهذا الغر�ص.
اأي اإخطار مبوجب اأو مبا يتعلق بهذه التفاقية يكون باللغة الإجنليزية.  3-22  

التنازل  .23

  ل يجوز تاأويل عدم مزاولة اأحد الطرفني لأي من احلقوق اأو �سبل جرب ال�رضر مبوجب هذه التفاقية 
اأو التاأخر يف ذلك على اأنه تنازلـ ولي�ص من �ساأن ممار�سة اأحد احلقوق اأو �سبل جرب ال�رضر ب�سورة 
جزئية اأن يحول دون ممار�سة هذه احلقوق، اأو �سبل جرب ال�رضر، اأو غري ذلك مرة اأخرى. تكون احلقوق 
و�سبل جرب ال�رضر يف هذه التفاقية تراكمية ولي�ست حكراً على احلقوق اأو �سبل جرب ال�رضر التي 

ين�ص عليها القانون. 

العلقة بني الطرفني  .24

  ل تت�سمن هذه التفاقية ما يجوز تف�سريه على اأنه ين�ساأ عنه عالقة عمل، اأو زمالة، اأو �رضاكة، 
اأو م�رضوع م�سرتك، اأو وكالة، اأو غري ذلك من العالقات بني الطرفني. ل يجوز لأحد الطرفني اتخاذ 

القرارات نيابة عن الطرف الآخر اأو اإلزامه باأي التزامات. 

التعديلت  .25

  ل ت�رضي اأي تعديالت، اأو تغيريات، اأو تنازلت ب�ساأن هذه التفاقية اإل اإذا كانت خطية وموقعة من 
ِقبل املمثلني املفو�سني عن الطرفني. 

قابلية الف�سل بني البنود  .26

  اإذا كان احلكم بعدم �رضيان اأحد بنود هذه التفاقية اأو عدم قابليته للتنفيذ ل يوؤثر ذلك يف �رضيان 
البنود املتبقية وقابليتها للتنفيذ، وتُنفذ هذه التفاقية كما لو مل يكن هذا البند املحكوم بعدم 

�رضيانه اأو عدم قابليته للتنفيذ جزءاً منها.

مل التفاق جممُ  .27

  تُ�سكل هذه التفاقية جممل التفاق والتفاهم الوحيد بني الطرفني فيما يتعلق باملو�سوع حمل 
والإقرارات،  والتعهدات،  والتفاهمات،  التفاقيات،  جميع  وتلغي  جتب  اأنها  كما  التفاقية،  هذه 
اأياً كانت طبيعتها واملربمة بني الطرفني ب�ساأن مو�سوع هذه  وال�سمانات، والرتتيبات ال�سابقة 
التفاقية )وتُلغى جميع احلقوق واملطلوبات النا�سئة عنها �سواء كانت م�ستحقة بحلول تاريخ 
حترير هذه التفاقية اأم ل( وذلك يف نطاق ارتباطها مبو�سوع هذه التفاقية فيما عدا الت�سليل 

والتزييف الحتيايل. 

التناق�ش  .28

النـ�ص  فـاإن  التفـاقيـة،  لهـذه  العـربي  والنـ�ص  الإنكـليزي  النـ�ص  بني  تنـاق�ص  اأي     يف حـال 
الإنكليزي يـرجـح.



The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) a Public Joint Stock Company 20 of 22

Section A (please tick if applicable)  

MERCHANT ALLIANCE OFFER:
The Merchant agrees and confirms that it shall also provide enhanced value offering as 
detailed in this section to RAKBANK Cardholders when purchasing goods or services from 
the Merchant’s outlets. 

Along with the provisions of the Merchant Services Agreement, the Merchant shall also: 
a)  take full responsibility to resolve all service issues if RAKBANK Cardholders are unable to 

obtain this offer;
b)  ensure the staff at the Merchant’s outlets, shops and call centers are adequately trained 

and briefed about the offer to handle queries from RAKBANK Cardholders;
c)  designate a single point of contact to manage all the communications between the 

Merchant and RAKBANK; 
d)  where the offer is made available for a limited promotional period only, not endorse or 

permit any direct references to the offer in any marketing materials, advertisements, 
commercials or press releases, websites and other communications channels other than 
for the duration of the offer;

e)  ensure that the marketing materials provided by RAKBANK to promote the offer are 
prominently placed in the Merchant’s outlets and other point-of-sale (POS) collaterals 
(such as, but not limited to, the following as may be applicable: door signages, 
billfolders, reserved signs and marketing standees).

f)  ensure that all marketing communication prepared to promote the offer will carry 
RAKBANK’s logo (as provided by RAKBANK) and shall be approved by RAKBANK in writing 
prior to its distribution. For the avoidance of doubt, online advertising using RAKBANK’s 
name or logo is not allowed without prior consent. The Merchant shall not create, 
publish, distribute, or permit any written materials which make reference to RAKBANK 
without first submitting to RAKBANK for prior written consent.

RAKBANK’s obligations relating to the Merchant Alliance Offer:  
a)  The cost of designing, creative and communication will be borne by RAKBANK for 

RAKBANK’s products only. 
b)  RAKBANK will ensure that any communication material relating to this offer shall be sent 

out by RAKBANK after mutual decision along with the Merchant.
c)  RAKBANK will communicate this offer to RAKBANK Cardholders through the following 

channels:
	 •	 campaign	emailer
	 •	 post	on	RAKBANK	website	and	mobile	app
	 •	 social	media	upload	Facebook	&	Instagram	
	 •	 update	on	RAKBANK	employees	portal
	 •	 digital	signage	which	can	be	viewed	across	all	branches	in	UAE	and
	 •	 any	other	platforms	whether	online	or	physical

RAKBANK does not assume any responsibility for the products or services offered by the 
Merchant under this offer as detailed in this Section. The products and services are sold 
or licensed or provided solely by the Merchant, its affiliates, agents or sub-contractors 
under such terms and conditions as determined by such vendors, and RAKBANK accepts 
no liability whatsoever in connection with the products and services; and the products and 
services under the offer have neither been certified by RAKBANK nor tested for certification 
purposes by RAKBANK and under no circumstances shall the inclusion of any product or 
service in the offer be construed as an endorsement or recommendation of such product 
or service by RAKBANK.

The Merchant shall at all times indemnify, defend and hold harmless  RAKBANK and its 
employees, officers, agents, representatives, affiliates, and contractors from and against any 
liabilities, claims, suites, demands, loss, damage or expense (including reasonable attorneys’ 
fees) arising out of or relating to the Merchant’s breach of the terms of this Agreement 
relating to this offer. 

Details of Merchant Alliance Offer:

الق�سم اأ )يمُرجى و�سع علمة اإذا انطبق ذلك( 

عر�ش حتالف مع تاجر:

ل يف  يوافق التاجر ويوؤكد على اأنه يتعني عليه اأي�ساً تقدمي عرو�ص ذات قيمة حم�ّسنة كما هو مف�سّ
هذا الق�سم حلاملي بطاقات بنك راأ�ص اخليمة الوطني عند �رضاء �سلع اأو خدمات من منافذ التاجر.

اإلى جانب اأحكام اتفاقية خدمات التاجر، يتعني على التاجر اأي�ساً:
اأ(   حتمل امل�سوؤولية الكاملة حلل جميع امل�سكالت التي تتعلق باخلدمة اإذا مل ي�ستطع حاملو بطاقات 

بنك راأ�ص اخليمة الوطني احل�سول على هذا العر�ص.
ب(  التاأكد من تدريب املوظفني يف منافذ التاجر وحمالته ومراكز الت�سال التابعة له ب�سكٍل واف على 

العر�ص كي يتمكنوا من التعامل مع ا�ستف�سارات حاملي بطاقات بنك راأ�ص اخليمة الوطني.
تعيني م�سوؤول ات�سال واحد لإدارة جميع املرا�سالت بني التاجر وبنك راأ�ص اخليمة الوطني. ج( 

د(  عندما يكون العر�ص متاحاً لفرتة ترويجية حمدودة فقط، فيتعني على التاجر عدم امل�سادقة على 
اأي اإ�سارات مبا�رضة اإلى العر�ص يف اأي مواد ت�سويقية اأو اإعالنات اأو اإعالنات جتارية اأو اأخبار �سحفية، 

واملواقع الإلكرتونية وو�سائل الن�رض الأخرى اأو ال�سماح بها بخالف مدة العر�ص .
هـ(  التاأكد من و�سع املواد الت�سويقية املقدمة من بنك راأ�ص اخليمة الوطني لرتويج العر�ص ب�سكٍل بارز 
يف منافذ التاجر وغريها من نقاط البيع )مبا يف ذلك، على �سبيل املثال ل احل�رش، ما يلي –ح�سب 

مقت�سى احلال: لفتات الأبواب، وحافظات الأوراق، والعالمات املحفوظة ولفتات الت�سويق(.
راأ�ص اخليمة  العر�ص حتمل �سعار بنك  املعدة لرتويج  الت�سويقية  اأن جميع الت�سالت  و(  التاأكد من 
الوطني )املقدم من قبل بنك راأ�ص اخليمة الوطني(، على اأن يوافق عليها بنك راأ�ص اخليمة الوطني 
راأ�ص  بنك  ا�سم  با�ستخدام  الإنرتنت  عرب  بالإعالن  يُ�سمح  ل  ال�سك،  لتجنب  توزيعها.  قبل  خطياً 
اخليمة الوطني اأو �سعاره دون احل�سول على موافقٍة م�سبقٍة منه. ل يجوز للتاجر اإعداد اأي مواد 
خطية ت�سري اإلى بنك راأ�ص اخليمة الوطني اأو ن�رضها اأو توزيعها اأو ال�سماح بها دون احل�سول اأولً 

على موافقة خطية م�سبقة من بنك راأ�ص اخليمة الوطني.
التزامات بنك راأ�ص اخليمة الوطني املتعلقة بعر�ص التحالف مع تاجر:

فقط  الوطني  اخليمة  راأ�ص  بنك  منتجات  ت�سميم  تكلفة  الوطني  اخليمة  راأ�ص  بنك  اأ(   يتحمل 
وابتكارها وتو�سيلها.

ب(  ي�سمن بنك راأ�ص اخليمة الوطني اإر�سال اأي مواد ات�سال متعلقة بهذا العر�ص من ِقبل بنك راأ�ص 
اخليمة الوطني بعد اتخاذ قرار متبادل مع التاجر.

ج(  يقوم بنك راأ�ص اخليمة الوطني باإبالغ هذا العر�ص حلاملي بطاقات بنك راأ�ص اخليمة الوطني عرب 
القنوات التالية:

حملة الربيد الإلكرتوين.  •  
الن�رض على املوقع الإلكرتوين لبنك راأ�ص اخليمة الوطني وعرب تطبيقات الهاتف املتحرك.  •  

و�سائل التوا�سل الجتماعي، كفي�سبوك واإن�ستجرام.  •  
التحديث على بوابة موظفي بنك راأ�ص اخليمة الوطني.  •  

اللوحات الرقمية التي ميكن عر�سها يف جميع الفروع يف الإمارات العربية املتحدة.  •  
اأي من�سات اأخرى �سواء عرب الإنرتنت اأو من�سات لها وجود مادي.  •  

ل يتحمل بنك راأ�ص اخليمة الوطني اأي م�سوؤولية عن املنتجات اأو اخلدمات التي يقدمها التاجر مبوجب 
هذا العر�ص على النحو املف�سل يف هذا الق�سم. يجري بيع املنتجات واخلدمات اأو ترخي�سها اأو توفريها 
من قبل التاجر فقط اأو ال�رشكات التابعة له اأو وكالئه اأو مقاوليه من الباطن مبوجب ال�رشوط والأحكام 
التي يحددها املوردون، كما ل يتحمل بنك راأ�ص اخليمة الوطني اأي التزام من اأي نوع فيما يتعلق باملنتجات 
واخلدمات املقدمة مبوجب العر�ص ومل يعتمدها بنك راأ�ص اخليمة الوطني اأو مل يجر اختبارها لأغرا�ص 
اعتمادها من قبل بنك راأ�ص اخليمة الوطني، ول يجوز باأي حال من الأحوال تف�سري اأي منتج اأو خدمة 
يف العر�ص على اأنه ت�سديق على هذا املنتج اأو اخلدمة اأو تو�سية به من قبل بنك راأ�ص اخليمة الوطني.

يتعني على التاجر يف جميع الأوقات تعوي�ص بنك راأ�ص اخليمة الوطني وموظفيه وم�سوؤوليه ووكالئه 
وممثليه و�رضكاته التابعة ومقاوليه والدفاع عنهم واإبراء ذمتهم من و�سد اأي التزامات اأو مطالبات اأو 
دعاوى اأو طلبات اأو خ�سائر اأو اأ�رضار اأو نفقات )مبا يف ذلك اأتعاب املحاماة املعقولة( النا�سئة عن اإخالل 

التاجر ب�رشوط هذه التفاقية املتعلقة بهذا العر�س اأو التي تتعلق بها.
تفا�سيل عر�ص التحالف مع تاجر:

العـر�ص: اأ. 

ال�سـريـان: ب. 
املواقع ال�ساري فيها العر�ص: ج. 

ال�رشوط والأحكام: د. 

الت�سالت:

عن ت�سويق/حتالفات بنك راأ�ص اخليمة الوطني:
ال�ســم:

عنوان الربيـد الإلكـرتوين:
رقـم الهـاتف:

عنـوان املكـتب:

عن ت�سويق/حتالفات التاجر
ال�سـم:

عنوان الربيـد الإلكـرتوين:
رقـم الهـاتف:

عنـوان املكـتب:

A. Offer: 

B. Validity: 

C. Locations where the offer is valid: 

D. Terms and conditions: 

Communication:  

For RAKBANK Marketing /Alliances: 

Name: 

Email Address: 

Phone number: 

Office Address: 

For Merchant’s Marketing /Alliances        

Name: 

Email Address: 

Phone number: 

Office Address: 
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Executed for and on behalf of 

THE NATIONAL BANK OF RAS AL KHAIMAH (P.S.C.) a Public Joint Stock Company: 

Signature: 

Name: 

Designation: 

Date: 

Executed for and on behalf 

Authorized Signatory 1: 

Signature:                Designation: 

Authorized Signatory 2: 

Signature:                Designation:  

Date:                 Company Stamp: 

ررت ل ونيابة عن:  حمُ

بنك راأ�ش اخليمة الوطني )�ش.م.ع(: 

التوقيع:

ال�سم:

امل�سمى الوظيفي:

ررت ل ونيابة عن: حمُ

املخول بالتوقيع 1:

امل�سمى الوظيفي:                 التوقيع:

املخول بالتوقيع 2:

امل�سمى الوظيفي:                 التوقيع:

ختم ال�رضكة:                   التاريخ:

This Agreement has been signed by the Parties hereto the day and year first above written. وقع الطرفان على هذه التفاقية يف اليوم وال�سنة املو�سحني اأدناة. 
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